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لجزء الثالثا
اعتمدتها جمعية الدول األطرافالقرارات التي 

ICC-ASP/14/Res.1القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦احلادية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.1

، ، وصنـدوق رأس المال العامل٢٠١٦قرار بشأن الميزانية البرنامجية لعام 
المحكمة وجدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات، ٢٠١٦وصندوق الطوارئ لعام 

٢٠١٦الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 
إن مجعية الدول األطراف،

للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٦يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام وقد نظرت 
ذه امليزانية  ا االواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال دور واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 

واخلامسة والعشرين،،والرابعة والعشرين املستأنفة،الرابعة والعشرين
الكامل هلذا دلولاملاحملكمة الواحدة" "مبدأ على اهلدف املشرتك املتمثل يف إعطاءوإذ تشدد

،املبدأ
على األمهية القصوى لتحقيق اقتصادات احلجم وتعيني مواضع االزدواج،أيضاوإذ تشدد
إىل حاجة احملكمة إىل إعطاء األولوية القصوى لدورة امليزانية السنوية وإذ تدعو إىل وإذ تشري

ا خارجاً عن الدورة، االستخدام املقّيد للمخصصات املتعددة السنوات اليت تتم إدار
نة يف تركيز موارد احملكمة تركيزًا مالئمًا على وظائفها تكتسيها عملية امليز ألمهية اليتاوإذ تالحظ

،األساسية ومسؤولية الدول األطراف يف ممارسة االنضباط يف مطالبها اليت تقدمها خبصوص موارد احملكمة

٢٠١٦الميزانية البرنامجية لعام - ألف
:على النحو املبني يف اجلدول أدناهيورو ٦٠٠٥٩٠١٣٩جمموعها يبلغ على اعتمادات توافق- ١

بآالف اليوروباب االعتماد
٤٣٠,٦١٢اهليئة القضائية-الربنامج الرئيسي األول
٢٣٣,٧٤٣ةالعامةمكتب املدعي-الربنامج الرئيسي الثاين

٧٥٩,٢٧٢قلم احملكمة-الربنامج الرئيسي الثالث
٨٠٨,٨٢أمانة مجعية الدول األطراف-الرئيسي الرابعالربنامج 

٨٢٤,٦٢املباين-الربنامج الرئيسي اخلامس
٨٨٤,٥١أمانة الصندوق االستئماين للضحايا-الربنامج الرئيسي السادس
٤٥١,٨(املباين الدائمة)شروع املمكتب مدير -١-الربنامج الرئيسي السابع 

٢٠٠,٥٢فوائد قرض مشروع املباين الدائمة-٢-السابع الربنامج الرئيسي 
٣١٥,١آلية الرقابة املستقلة-٥-الربنامج الرئيسي السابع 
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بآالف اليوروباب االعتماد
٦٨١,٨للحساباتمكتب املراجعة الداخلية-٦-الربنامج الرئيسي السابع 

٥٩٠,٦١٣٩المجموع

الربنامج املدرجة يف بأن الدولة املضيفة ستواصل اإلسهام يف حتمل تكاليف احملكمة حتيط علماً -٢
يف القسم هاء من هذا على النحو املبني يورو ٠٠٠٨٠٥بلغ إسهامها يأن بو ،املباين-الرئيسي اخلامس 

القرار؛
بأن الدول األطراف اليت أخذت خبيار التسديد دفعة واحدة فيما يتعلق باملباين أيضاحتيط علمًا -٣

الربنامج الرئيسي يف إطارعليها اشرتاكات تسديد هذه الدفعة بكاملها، لن تفرض الدائمة، وقامت ب
؛يورو٥٠٠٢٠٠٢قدرهاالدولة املضّيفة البالغمن قرض الفوائد لمشروع املباين الدائمة٢-السابع 

ؤدي إىل اخنفاض مستوى االعتمادات يف امليزانية سياملذكور اإلسهام بأن حتيط علمًا كذلك-٤
يورو إىل٦٠٠٥٩٠١٣٩يلزم توزيعها على الدول األطراف من ساليت ٢٠١٦الربناجمية لعام 

يورو؛١٠٠٥٨٥١٣٦
البالغ قدرها احلالــة يف مايل و علق باملقدمة من احملكمة فيما يتالتكميليةيزانية باملحتيط علمًا أيضاً -٥

يف أعقاب ،لنظام املايل والقواعد املالية للمحكمةوفقا ل، التكميلية مقدمةامليزانية يورو، وبأن ٣٠٠١٩٨
القبض على مشتبه به يف مرحلة تالية لتقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة، مما أدى إىل مصروف إضايف متوقع 

؛٢٠١٦بالنسبة لعام 
ا عن طريق املبلغ ١يف االعتمادات املشار إليها يف الفقرة تكميليةبإدراج امليزانية ب رحت-٦ واستيعا

اإلمجايل للميزانية؛
على اجلداول التالية ملالك املوظفني يف كل باب من أبواب االعتمادات أعاله، دون توافق أيضاً -٧

:٢٠١٧املساس بالقرارات الواجب أن تتخذها اجلمعية فيما يتصل مبيزانية عام 

اهليئة
القضائية

كتب مم
املدعية العامة

لم ق
احملكمة

مانة مجعية أ
الدول األطراف

مانة الصندوق أأ
للضحايااالستئماين

مكتب مدير
شروعامل

آلية الرقابة 
املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعاالداخلية

وكيل أمني 
١١عام

أمني عام 
١١٢مساعد

٢-مد
١٣٣١١١١١٠-مد
٥٤١٧٢٠١١٤٣-ف
٤٣٣٥٤٤١١١١١٨٧-ف
٣٢٠٥٤٨٧١٤١١٦٧-ف
٢٩٤٨٨٨١١١٤٧-ف
١٣١٥٥٢٣-ف

موع  ا
٣٩١٧٤٢٤٨٥٦٢٣٣٤٨٠الفرعي
١١١٥٣٢٠ر ر-خ ع
١٢٦٤٣١٦٢٣١١١٤٠٠ر أ- خ ع 

موع  ا
١٣٦٥٣٣١٥٣١١١٤٢٠الفرعي

٥٢٢٣٩٥٧٩١٠٩٣٤٤٩٠٠المجموع
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٢٠١٦صندوق رأس المال العامل لعام - باء
إن مجعية الدول األطراف،

إىل أن صندوق رأس املال العامل أُنشئ لتأمني قدرة احملكمة على تسوية مشاكل السيولة إذ تشري
،)١(القصرية األجل ريثما تتلقى األنصبة املقررة

وبتوصيات جلنة امليزانية )٢(باالستنتاجات اليت خلص إليها املراجع اخلارجي للحساباتحتيط علماً -١
بشأن مستوى اعتمادات صندوق رأس املال العامل للمحكمة؛)٣(واملالية

؛٢٠١٦يورو لعام ٩٨٣٤٠٥٧حتديد موارد صندوق رأس املال العامل مبا مقداره تقرر-٢
ل من إىل احملكمة أن تستخدم فائض األمواوتطلب)٤(بتوصية جلنة امليزانية واملاليةحتيط علماً -٣

وما بعدها لغرض جتديد موارد صندوق رأس املال العامل الواجب أن حيظى باألولوية ٢٠١٤الفرتة املالية 
على غريه من الطلبات احملتملة على استخدام فائض األموال؛

مستوى صندوق رأس املال ميكن مبقتضاه حتديد باقرتاح املراجع اخلارجي للحسابات الذي حتيط علماً - ٤
يف املائة من امليزانية ٨دولية أخرى ويكون يف املتوسط اتمنظماملتبعة يف مارسات املالعامل للمحكمة بإتباع 

؛)٥(يورو٠٠٠٢٠٠١١حنو تبلغالربناجمية املعتمدة اليت 
رصدت ينبغي أن تستخدم األموال لألغراض اليت يف امليزانية،على االنضباط للحفاظ ذكر بأنهت-٥

بالقدر الذي يلزم بصورة استثنائية صندوق رأس املال العامل باستخدام للمحكمة وتأذنمن أجلها حصراً 
من صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات يتم متويلهاتكاليف املباين الدائمة اليت ملحصرًا لتغطية 

املوظفني؛
احملكمة إىل تقييم املخاطر املمكنة اليت تواجهها استمراريتها التشغيلية يف حالة حدوث تدعو-٦

احملكمة إىل النظر يف خيارات وتدعو كذلكنقص مؤقت يف السيولة ناتج عن تأخر االشرتاكات املقررة، 
ا املالية ملعاجلة املخاطر املذكورة  بات أن ينظر يف تلك املراجع اخلارجي للحساطلب إىلوتبالنسبة إلدار

املخاطر واخليارات؛
يكون إجراء على أن أي جسر خارجي يستخدم لتمويل النقص املؤقت يف السيولة ينبغي أنتشدد- ٧

ومرهونًا بالتوصية املسبقة الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية واملوافقة املناسبة ٢٠١٦قتصر على عام استثنائيا ي
.)٦(ب احملكمة أية رسومأن تستوعوتقرر؛تبالتوقيت الصادرة عن املك

صندوق االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين- جيم
إن مجعية الدول األطراف،

إىل أن صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني قد أُنشئ من طرف احملكمة إذ تشري
بوصفه احتياطياً نقدياً ألغراض متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني مبا يف ذلك االلتزامات 

من النظام املايل والقواعد املالية.٢-٦البند )١(
.(ICC-ASP/14/44)التقرير املتعلق مبراجعة حسابات االحتياطي النقدي، )٢(
)٣(

ICC-ASP/14/44.املرفق ،
.٢الفقرة ، املرجع نفسه)٤(
)٥(

ICC-ASP/14/44.
املرجع نفسه.)٦(
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،)٧(خلدمةذات الصلة باالستحقاقات القصرية األجل والطويلة األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء ا
أن قلم احملكمة قد تشاور مع املراجع اخلارجي للحسابات فيما خيص استخدام وإذ تالحظ

صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني لتغطية أجزاء من تعويض انتهاء اخلدمة املستحث 
جلنة امليزانية واملالية به كمة والذي مت تبليغوظفي احمللنظام األساسي والنظام اإلداري ملاملنصوص عليه يف ا

ا اخلامسة والعشرين، ا الرابعة والعشرين املستأنفة ودور يف دور
باإلضافة إىل ذلك بأن املراجع اخلارجي للحسابات أعرب عن موافقته من حيث املبدأ وإذ تسّلم

ة يف الوقت نفسه على استخدام صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني هلذا الغرض مع التوصي
بطلب اإلذن يف هذا الصدد من مجعية الدول األطراف،

بأن جلنة امليزانية واملالية أخذت بعني االعتبار القرار القاضي باستخدام صندوق وإذ حتيط علماً 
االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني هلذا الغرض يف تقريرها عن الدورة الرابعة والعشرين املستأنفة 

ا اخلامسة والعشرين،و  تقريرها عن دور
أن هدف قلم احملكمة املتمثل يف االنتهاء من إعادة تنظيمها، حال الشروع وإذ تالحظ كذلك

فيها، يف نطاق اإلطار الزمين املتوقع،
ألن قلم احملكمة مل يلتمس إذنًا رمسيًا من اجلمعية قبل جلوئه إىل استخدام تعرب عن األسف -١

توخي الشفافية الكاملة يف أي معاملة تتم وتدعو إىلزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني صندوق االلت
بالقواعد املنطبقة على هذه املعامالت؛وتذكرمستقبالً 

ينبغي أن تستخدم األموال حصرًا لألغراض اليت يف امليزانية،على االنضباط للحفاظ ذكر بأنهت-٢
وتأذنبتوصيات املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملالية وحتيط علمًا وجدت من أجلها 

٣للمحكمة استثناًء باستخدام أموال صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، عمًال بالفقرة 
مبا مع استبقاء املوارد الالزمة لتغطية االلتزامات املتعلقة بالقضاة واملوظفنيICC-ASP/13/Res.6من القرار 

؛٢٠١٦مليون يورو بالنسبة لعام ٠,٧مقداره 
إىل احملكمة أن تضع يف االعتبار التوصية اإلضافية املقدمة من املراجع اخلارجي للحسابات تطلب-٣

يف املستقبل وأن تقدم يف الوقت املناسب اقرتاحًا إىل جلنة امليزانية واملالية لتنظر فيه وتوصية إىل اجلمعية 
بشأن وضع خطة لتمويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني.

ندوق الطوارئص- دال
إن مجعية الدول األطراف،

أن صندوق الطوارئ أُنشئ لتأمني قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف املرتبطة إذ تضع يف اعتبارها
،)٨(اليت يتعذر تقديرها بدقة وقت اعتماد امليزانيةيت ال ميكن جتنبها بالتطورات غري املتوقعة أو ال

قدره لغ ذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مبا يبالICC-ASP/3/Res.4بالقرار إذ تذكرو
الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات املتاحة ICC-ASP/7/Res.4يورو وقرارها ماليني ١٠

لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،
ا احلادية عشرة والثالثة وإذ حتيط علماً  ا اللجنة يف التقارير عن أعمال دورا باملشورة اليت أسد

عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

)٧(
ICC-ASP/13/9.

من النظام املايل والقواعد املالية.٦- ٦البند )٨(
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ماليني يورو حبلول أواخر ٧أقل من بأن مبلغ صندوق الطوارئ سيصل إىل وإذ حتيط علماً كذلك
،٢٠١٥عام 

؛٢٠١٦ماليني يورو لعام ٧اإلبقاء على صندوق الطوارئ يف مستوىقررت-١
ماليني يورو قيد االستعراض على ضوء املزيد من ٧إىل املكتب أن يبقي العتبة املتمثلة يف طلبت-٢

اخلربة بعمل صندوق الطوارئ.

مباني المحكمة- هاء
إن مجعية الدول األطراف،

اقدرهاليت يبلغ بإسهام الدولة املضيفة املستمر يف حتمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة ترحب-١
، وذلك وفقاً لألحكام والشروط املتفق عليها؛٢٠١٦عاميورو بالنسبة ل٠٠٠٨٠٥

ملؤمترات مجعية الدول الالزمة ماكن بتوفري األلدولة املضيفة القرار الذي اختذته ابترحب أيضاً -٢
بدون مقابل.مبركز املؤمتراتالسنوات املقبلة يف اف األطر 

جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة- واو
إن مجعية الدول األطراف،

، أن تقدر اشرتاكات الدول األطراف وفقًا جلدول متفق عليه ٢٠١٦، فيما يتعلق بعام تقرر-١
، )٩(يف تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية باالشرتاكاتقررة احملدد قررة يستند إىل جدول األنصبة امللألنصبة امل

مع إجراء التسويات الالزمة وفقًا للمبادئ اليت يستند إليها ،٢٠١٦وذلك يف غياب جدول معتمد لعام 
؛)١٠(ذلك اجلدول

ا تقرر كذلك-٢ أن تستند التسويات النهائية إىل اجلدول الذي تعتمده األمم املتحدة يف دور
، مع إجراء التسويات الالزمة وفقاً للمبادئ اليت يستند إليها ٢٠١٦السبعني مليزانيتها العادية املتعلقة بعام 

ذلك اجلدول؛
لمحكمة أي حد أقصى ، باإلضافة إىل ذلك، أنه سينطبق على جدول األنصبة املقررة لتالحظ-٣

لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منوًا يف امليزانية العادية لألمم 
املتحدة.

٢٠١٦تمويل االعتمادات لعام - زاي
إن مجعية الدول األطراف،

بأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين املؤقتة، واملدفوعات املقابلة حتيط علماً -١
الفوائد، ستؤدي إىل اخنفاض اعتمادات امليزانية -، مشروع املباين الدائمة ٢- للربنامج الرئيسي السابع 

ورو؛ي١٠٠٥٨٥١٣٦اليت يتعني توزيعها باعتبارهــا اشرتاكات تدفعهـا الدول األطراف إىل 
، متويل االشرتاكات املقررة يف امليزانية البالغ قدرها٢٠١٦أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرر-٢

يورو اليت وافقت ٩٨٣٤٠٥٧يورو وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ قدرها ١٠٠٥٨٥١٣٦

)٩(
A/70/11.

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )١٠(
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١-٥للقواعد ، والقسم باء من هذا القرار، وذلك وفقاً ١عليها اجلمعية مبوجب القسم ألف، الفقرة 
.من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦و٢-٥و

النظام المالي والقواعد الماليةالت علىتعديال- حاء
إن مجعية الدول األطراف،

ا اجلمعية مااعتمدنذيلال)١١(للمحكمةالنظام املايل والقواعد املاليةإذ تضع يف اعتبارها يف دور
ا األوىل املعقودة  املعدلة،ما، بصيغته٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ٩يف دور

ا اخلامسة والعشرينوإذ تضع يف اعتبارها ، )١٢(توصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
(أ) على ٣-١٠٩و٢-١٠٩و١-١٠٩املالية من النظام املايل والقواعد٩تعديل البند تقرر

نصوص عليه يف املرفق األول هلذا القرار.املنحو ال

٢٠١٥مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية لعام - طاء
إن مجعية الدول األطراف،

من النظام املايل إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ٨-٤أنه ال جيوز مبوجب البند إذ تدرك
بدون إذن منها، 

اية تقرر أنه جيوز للمحكمة، متشيًا مع املمارسة املتبعة، مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف 
إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة، أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة، يف ٢٠١٥عام 

استنفاد مجيع املبالغ برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل التأكد من 
املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل االستعانة بصندوق الطوارئ.

النهج االستراتيجي لتحسين عملية الميزنة- ياء
إن مجعية الدول األطراف،

ضرورة احرتام االستقاللية والسرية الالزمتني لتمكني اهليئة القضائية ومكتب إذ تضع يف اعتبارها
،الضطالع باملهام امللقاة على عاتقهمااملدعية العامة من ا

احملكمة إىل تأسيس براجمها وأنشطتها على التقييم املايل الدقيق والشفاف والصارم الذي تدعو-١
يسفر عن اقرتاح ميزانية متفقة؛

إىل احملكمة اتباع عملية ميزنة داخلية منضبطة بتوجيه من املسجل وذلك كجزء من الدورة تطلب-٢
ذاً بعني االعتبار النفقات السابقة ومبا يؤدي إىل وضع ميزانية سليمة وشفافة مما ميّكن احملكمة السنوية أخ

ا املالية على حنو مسؤول؛ من إدارة شؤو
على الدور احملوري الذي يؤديه تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية اليت تشدد-٣

ا يف موعد وتطلب إىل جترى حتضريًا لدورات اجلمعية،  سابق بقدر جلنة امليزانية واملالية أن تعقد دور
أمهية استمرار التفاعل اجلامع والبناء بني احملكمة واللجنة؛وتؤكد علىدورة اجلمعية، اإلمكان ل

٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠- ٣جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية )١١(
)ICC-ASP/1/3وCorr.1 ًدال.- ) اجلزء ثانيا
)١٢(

ICC-ASP/14/15.
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على األمهية القصوى لتحقيق اقتصادات احلجم، وترشيد األنشطة وحتديد مواضع االزدواج تشدد-٤
، هلذا السبب، على وتشدد كذلكوتعزيز جوانب التآزر داخل أجهزة احملكمة وفيما بني هذه األجهزة، 

واحدة" حني جيري وضع امليزانية الربناجمية املقرتحة، الكمة "احململبدأ التنفيذ الكامل ية اليت يكتسيهااألمه
. وينبغي أن يشمل ذلك إدخال حتسينات على عملية امليزنة من قبيل ما ٢٠١٧اعتبارا من سنة امليزانية 

يلي:
يما بني األجهزة لس التنسيق وغريه من آليات التنسيق فكفاءةاالستخدام األكثر تواترًا و (أ)

األخرى وذلك للتقليل من اخلطر املتمثل يف تقدمي مقرتحات متداخلة وإجياد عملية حمسنة 
تكفل اتساق الرسائل املوجهة وسياسة لإلنفاق شاملة للمحكمة بأسرها؛

ؤكد من وتباجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق أوجه التآزر فيما بني خمتلف األجهزة حتيط علماً (ب)
ا السابقة يف هذا الشأن ديدج حملدودية التقدم الذي ُأحرز فيما يتعلق بتحديد وتأسفطلبا

احملكمة إىل تعزيز احلوار فيما بني األجهزة تفادياً وتدعووتنفيذ أوجه التآزر حىت اآلن، 
آلليات كفاءةو احملكمة إىل االستخدام األكثر تواترا وتدعو كذلكلالزدواجية يف العمل، 

االت اليت ميكن فيها حتقيق الفوائد  ا الداخلية بغية دفع عملية حتديد ا التنسيق فيما بني أجهز
احملكمة أن تدرج يف تقريرها املؤقت بشأن هذه املسألة إىل الدورة وترجو منالقصوى املشرتكة 

فيما يتعلق جبوانب التآزر السادسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية نتائج ملموسة ومقدرة كميًا 
مبا يف ذلك الوفورات؛

يوماً ٤٥أن يتم، من حيث املبدأ، تقدمي الوثائق بلغيت عمل احملكمة يف أجل ال يقل عن تطلب(ج)
قبل بداية الدورة املعنية اليت تعقدها جلنة امليزانية واملالية؛

ات اخلاصة بالسنة التالية عن طريق أن تتضمن امليزانية الربناجمية املقرتحة النفقتطلب كذلك(د)
القيام أوًال بتسليط الضوء على تكاليف اإلبقاء على األنشطة الراهنة، مث تقدمي اقرتاحات فيما 
خيص أي تغيريات يراد إدخاهلا على تلك األنشطة مث وضع التقدير الكامل لتكاليف تلك 

يعة جوانب الكفاءة اليت مت الوقوف األنشطة وللعواقب املرتتبة على تغيريها مبا يف ذلك بيان طب
عليها أو ما ميكن توقيفه تعويضاً عن أية تكاليف إضافية؛

بتفهم احملكمة حلقيقة أن املسائل املتعلقة سواء بعملية امليزنة أو باملعلومات املقدمة إىل حتيط علماً -٥
الدول األطراف إىل التعبري عن تقاد٢٠١٦ربناجمية املقرتحة لعام الدول األطراف فيما يتصل بامليزانية ال

احملكمة املتواصل بتحسني عملية امليزنة يف ضوء الدروس املستخلصة حىت اآلن التزاموتالحظ؛ شواغلها
التأكيدات الصادرة عن احملكمة بوضع هذه الدروس مستقبًال موضع التطبيق يف عمليات وتالحظ كذلك

مستدامة وواقعية من خالل ما يلي:وضع امليزانية بغية تقدمي مقرتحات ميزانوية 
احملكمة الواحدة" بتحسني التوجيه املستوحى من الرؤية االسرتاتيجية الرفيعة املستوى "تعزيز مبدأ (أ)

املبدئية لعملية امليزنة منذ البداية؛
تعزيز احلوار وتقاسم املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واالفرتاضات واألهداف (ب)

ت اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية وضع امليزانية واألولويا
أخذاً بعني االعتبار االستقاللية القضائية للمحكمة؛

طرق مناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف األجل الطويل على النهوض بواليتها توصل إىل ال(ج)
القيود املالية اليت تواجهها الدول األطراف؛بصورة فعالة وكفؤة واضعة نصب عينيها 

تعزيز احلوار وتقاسم املعلومات بني احملكمة والدول األطراف بشأن العوامل احملتملة الرتفاع (د)
التكاليف يف األجل املتوسط بغية تعزيز إمكانية التنبؤ مبا يتصل بامليزانية؛
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ا مع جلنة امليز تطلب -٦ انية واملالية بالنظر يف كيفية حتسني عملية امليزنة  إىل احملكمة تكثيف مناقشا
، وإحاطة الدول األطراف علماً ٢٠١٧ككل مع األخذ يف االعتبار اخلاص امليزانية املقرتحة املقبلة لعام 

جلنة امليزانية واملالية إىل إسداء النصح إىل احملكمة على النحو املطلوب وتدعوبنتائج هذه املناقشات، 
؛يف املستقبلهذه العمليات اصلة استعراض وحتسني مو للتأكد من 

إىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي بشأن أداء األنشطة والربامج وأن تدرج يف التقرير تطلب-٧
مرفقًا يتضمن امليزانية املعتمدة، والنفقات وأوجه التفاوت على مستوى الربنامج الفرعي علمًا بأن احملكمة 

ا املالية، بتوفري كافة بنود امليزانية فضًال عن النفقات واإليرادات املؤقتة بالنسبة جلميع تقوم، يف نطاق ب يانا
الصناديق االستئمانية اليت تديرها؛

االستخدام وتناشدبإتباع ممارسات مالية تويل األولوية القصوى لدورة امليزانية السنوية التزامهاؤكد ت-٨
السنوات اليت يتم التصرف فيها خارجاً عن الدورة؛لتقييدي للمخصصات املتعددة ا

موعة الثانية التابعة للفريق الدراسي املعين باحلوكمة تسلم-٩ ما فيباملناقشات اليت جرت يف إطار ا
ا اليت تبذهلا احملكمة لوضع هود اجليتعلق ب مؤشرات كمية ونوعية تسمح للمحكمة باستدامة اجنازا

ا فضًال عن  وتدعو)١٣(متكني الدول األطراف من تقييم أداء احملكمة بطريقة اسرتاتيجية أفضلواحتياجا
؛)١٤(احملكمة إىل إطالع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة على ما استجد خبصوص تطوير املؤشرات املذكورة

موعة الثانية اتوصلت إليها بالنتائج اليت تسلم كذلك-١٠ لتابعة املناقشات اليت دارت يف إطار ا
من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٤٤للفريق الدراسي املعين باحلوكمة فيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة 

ا الثالثة والعشرين علما بعدم حتيط و ، بشأن رسم احلدود القصوى املتوقعة مليزانية السنة القادمةأعمال دور
نظر التشاور مع احملكمة بشأن مواصلة الاملكتب إىل وتدعوالتوصية،بشأن هذه آلراء لتوافق إىل التوصل

٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية لفرتة السنوات مع مراعاة يف سياق استعراض امليزانية التوصيةهذه يف 
اليت وضعها مكتب املدعية العامة، والتقرير املتعلق باحلجم األساسي ملكتب املدعية العامة وغري ذلك من 

؛)١٥(تندات احملكمة ذات العالقة باملوضوعمس
وتالحظاليت قدمها مكتب املدعية العامة ٢٠١٨-٢٠١٦باخلطة االسرتاتيجية للفرتة حتيط علماً -١١

مكتب املدعية العامة إىل وتدعو،٢٠١٦أنه مت إدراجها بصورة كاملة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
ائي وتقييم للخطة االسرتاتيجية للفرتة  ا ٢٠١٥-٢٠١٢تقدمي حتليل  إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور

احملكمة كذلك إىل ضمان اإلدماج املناسب للخطة وتدعووالعشرين عند االنتهاء منها سادسةال
رتاتيجية الشاملة للمحكمة بأسرها؛ملكتب املدعية العامة يف اخلطة االساالسرتاتيجية

، "بالعمل الذي اضطلع به حىت اآلن مكتب املدعية العامة فيما خيص "حجمه األساسيترحب-١٢
الذي يهدف إىل إضفاء املزيد من القابلية للتنبؤ ومن الطابع اليقيين ملوارد امليزانية اليت يراها املكتب ضرورية 

زيد من العمل جارية وأن األمر يقتضي القيام مبن هذه املمارسة ال تزالبأوحتيط علماً لالضطالع بواليته، 
بدأ وفقًا ملحكمة اآلثار املرتتبة على امليزانية بالنسبة للمكتب فضًال عن سائر األجهزة التابعة للمبشأن 

إىل احملكمة تقدمي تقرير كامل لتكاليف ما يرتتب من أثر على أمنوذج "احلجم وتطلباحملكمة الواحدة"، "
األساسي" ملكتب املدعية العامة وسائر األجهزة التابعة للمحكمة إىل جلنة امليزانية واملالية يف وقت سابق 

ا السادسة والعشرين،  غي أن يُفهم ال ينب٢٠١٦على أن اعتماد اجلمعية مليزانية عام وتشددبكثري لدور
امليزانية على أساس سنوي؛أن اجلمعية تعتمد باعتباره إقراراً باآلثار املرتتبة على هذه امليزانية بالنظر إىل 

)١٣(
ICC-ASP/14/Res.4، ٥٩الفقرة.

.(ب)٨الفقرة املرفق األول، ، املرجع نفسه)١٤(
(ه).٧الفقرة ، واملرفق األول، ٥٨الفقرة ، املرجع نفسه)١٥(
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أن مجيع اآلثار املرتتبة على تلك العملية، مبا وتالحظقلم احملكمة راجعة اجلارية يف بعملية املحتيط علماً - ١٣
ملزيد من التوضيحات اليت اجل والطويلة األجل على حد سواء ستكون موضعيف ذلك آثارها املالية القصرية األ

ا السادسة والعشرين،  اآلثارإحاطتها علمًا على النحو الواجب بوتتطلع إىلتقدمها جلنة امليزانية واملالية يف دور
على اهليكل اجلديد، سواء من حيث قدرته على استيعاب الزيادات املنتظرة يف حجم العمل أو جوانب ةاملرتتب

يف املراجعة مبااملراجع اخلارجي للحسابات إجراء تقييم كامل لعملية وتطلب إىلالكفاءة امللموسة اليت حتققت 
ذلك تكلفتها وتأثريها وتنفيذها؛

اجلهود اليت بذلتها احملكمة يف وتالحظاملساعدة القانونية قبل بشأن من بقرارها الذي اختذته تذكر-١٤
أن املسألة املتعلقة مبستوى املساعدة وتالحظ كذلكسبيل مواصلة حتسني نظام املساعدة القانونية 

حمل مل تكن )١٦(لمتهم يف حالة ارتكاب جرائم حبق إقامة العدللأن تقدمها احملكمة اليت ينبغي القانونية 
، يف سياق نظرأن ت)١٧(احملكمةتطلب إىلولذلك للمساعدة القانونيةنظر يف سياق السياسة املتبعة حالياً 

ذا الشأن مبا يف ذلك وضع معايري  تقييمها لنظام املساعدة القانونية، يف خيارات السياسة العامة املتعلقة 
حمددة وحدود كمية قصوى، حبسب االقتضاء.

اباتمراجعة الحس- كاف
إن مجعية الدول األطراف،

سلطةبتعزيز استقاللية مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن طريق وضعه حتت الترحب-١
املباشرة للجنة مراجعة احلسابات؛

، لسنتني أخريني ليتسىن اتعلى متديد والية املراجع اخلارجي للحسابات، ديوان احملاسبتوافق -٢
٢٠١٦إدراج البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنتني 

التوسيع يف نطاق تلك الوالية من خالل إدراج مراجعة لألداء ضمن ذلك النطاق حيث وتقرر٢٠١٧و
ولية.إن هذا يتماشى وأفضل املمارسات اليت تتبعها املنظمات الد

الموارد البشرية- الم
إن مجعية الدول األطراف،

ا الرابعة والعشرين واملتعلقة برفع السّن اإللزامية النتهاء حتيط علماً -١ بتوصية اللجنة املنبثقة عن دور
سنة وذلك دون املساس حبقوقهم ٦٥اخلدمة ("سن التقاعد") املنطبق على املوظفني احلاليني إىل 

اء يف املكتسبة  رفع السن اإللزامية النتهاء اخلدمة وتقرر)١٨(يف سن الستني أو الثانية والستنيتهم خدمإ
وعلى أن ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١سنة، على أن يسري ذلك اعتبارًا من ٦٥إىل ٦٢باحملكمة من 

يفهم من ذلك أن القرار لن يؤثر على احلقوق املكتسبة بالنسبة للموظفني احلاليني؛
ذا ٥-٩تعديل البند تقرر-٢ من النظام األساسي للموظفني على حنو ما هو وارد يف املرفق الثاين 

القرار؛
إىل احملكمة تأمني أعلى مستويات الكفاءة يف التوظيف، وذلك من أجل ضمان وتنفيذ تطلب-٣

والتوازن بني اجلنسني؛وحتسني التمثيل اجلغرايف العادل)١٩(مبدأ الشفافية والكفاءة يف إجراءات التوظيف

للمحكمة اجلنائية الدولية.من نظام روما األساسي٧٠املادة )١٦(
)١٧(

ICC-ASP/12/Res.8 و،٦، املرفق األول، الفقرةICC-ASP/13/Res.5 ٥، املرفق األول، الفقرة.
)١٨(

ICC-ASP/14/5 ٨٠و٧٩، الفقرتان.
للمحكمة اجلنائية الدولية.٢٠١٧-٢٠١٣من اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ١-٢-٢يل اهلدف األوّ )١٩(
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إىل جلنة امليزانية واملالية تقييم جدوى إمكانية االنفصال عن نظام األمم املتحدة تطلب كذلك-٤
مبا يف ذلك إمكانية تعيني خبري مستقل هلذا ، املوحد، وإنشاء نظام تقاعدي بديل بالنسبة للموظفني اجلدد

وتقدمي توصية إىل الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف هذا الشأن؛،الغرض
إىل املسجل أن يتقصى أية إمكانية للتخفيض يف عدد املوظفني فضًال عن عدد تطلب أيضاً -٥

املسجل تسليط الضوء الكامل على مدى احلاجة إىل املناصب إىل كذلكوتطلباء االستشاريني اخلرب 
اليت املطلوبة اليت مل تشغل حىت اآلن فضًال عن املناصب الوظيفية املراجعة يف عملية املتوقعة الوظيفية 

؛املراجعةعملية توقعهتتجاوز العدد الذي ت
بالتزام اهليئة القضائية، ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة بضمان االمتثال الكلي لنظام ترحب-٦

ت املناسبة اليت يقدمها املديرون، وعند االقتضاء، القضاة وتطلب إىل تقييم األداء مبا يف ذلك املسامها
املشرفني على كافة الربامج الرئيسية اعتماد اهلدف نفسه.

الحاالت المحالة من مجلس األمن- ميم
إن مجعية الدول األطراف،
ا احملكمة حىت تارخيه،أن املصاريف تالحظ مع القلق إليها منبسبب احلاالت احملالة اليت تكبد

قد حتملتها الدول األطراف وحدها،، )٢٠(جملس األمن
من نظام روما األساسي، ينبغي أن تغطى نفقات احملكمة ١١٥بأنه وفقًا للمادة وإذ تذكر

فيما واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة 
،جملس األمنإليها مناحلاالت احملالة يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة 

من االتفاق بشأن العالقة بني احملكمة ١٣من املادة ١أنه عمًال بالفقرة وإذ تضع يف اعتبارها
واألمم املتحدة، ختضع الشروط اليت ترصد مبوجبها اجلمعية العامة لألمم املتحدة أي أموال للمحكمة 

لرتتيبات مستقلة،
تقريبية املخصصة التكاليف العنتقرير تقدمي لقلم احملكمة الطلب املقدم لوإذ تأخذ بعني االعتبار

)٢١(جملس األمنإليها منحاالت احملالة للحىت اآلن داخل احملكمة 

ملعاجلة هذه املسألة؛تاحة السبل املبدء مناقشات بشأن الدول األطراف على تشجع-١
احملكمة إىل إبقاء هذه املسألة يف حوارها املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير عنها إىل تدعو-٢

ا اخلامسة عشرة. اجلمعية يف دور

.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٢٠(
)٢١(

ICC-ASP/14/Res.4 ، ،(ب)٣الفقرة املرفق ألول.
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المرفق األول
ةوالقواعد الماليالنظام الماليالت علىتعديال

٩البند 
استثمار األموال

هذه الفرتة للمسجل أن يستثمر األموال اليت ال تكون الزمة للفرتة االستثمارية، على اعتبار أن ١-٩
شهراً ("االستثمارات املتوسطة ٣٦تصل إما إىل اثين عشر شهراً ("االستثمارات القصرية األجل") أو إىل 

األجل"). ويقوم املسجل بصفة دورية بإبالغ الرئاسة، ومجعية الدول األطراف، عن طريق جلنة امليزانية 
.واملالية بتلك االستثمارات

١-١٠٩القاعدة 
السياسة العامة

يكفل املسجل، بطرق من بينها وضع مبادئ توجيهية مناسبة واختيار مؤسسات مصرفية حسنة 
السمعة تقدم ضمانات كافية تقي من حدوث أي خسائر يف االستثمارات، استثمار األموال حبيث جيري 

الالزمة الرتكيز يف املقام األول على استبعاد تعرض األموال األصلية للخطر يف حني يكفل توفر السيولة
ذه املعايري الرئيسية، ختتار . و لتلبية متطلبات تدفق النقدية للمحكمة باإلضافة إىل ذلك، ودون اإلخالل 

االستثمارات على أساس حتقيق أعلى معدل مردود معقول وتتفق على أكمل وجه ممكن، مع استقالل 
احملكمة وجتردها ومع أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.

٢-١٠٩القاعدة 
دفتر أستاذ االستثمارات

تسجل االستثمارات يف دفرت أستاذ االستثمارات الذي يبني مجيع التفاصيل اهلامة لكل استثمار، 
مبا يف ذلك، على سبيل املثال، القيمة االمسية، وتاريخ االستحقاق، ومكان اإليداع، والقيمة السوقية 

اليت تقدمها املؤسسات املصرفية املعنية، وحصيلة لالستثمار من حني آلخر كما تعكسه كشوفات احلساب 
البيع واإليرادات املكتسبة. ويتم إمساك سجل بكل كشوفات احلساب الواردة من املؤسسات املصرفية 

واملتعلقة بأي استثمار.

٣-١٠٩القاعدة 
عهدة االستثمارات

املسجل وتتعهد جتري مجيع االستثمارات عن طريق مؤسسات مصرفية حسنة السمعة يعينها (أ)
).١-١٠٩تلك االستثمارات (انظر أيضاً القاعدة 

يلزم جلميع معامالت االستثمارات، مبا يف ذلك سحب املوارد املستثمرة، إذن وتوقيع اثنني من (ب)
املوظفني يسميهما املسجل هلذا الغرض.

ة أو وفق ما تنص عليه تقيد اإليرادات اآلتية من االستثمارات كرصيد يف حساب اإليرادات املتنوع٢-٩
القواعد املتعلقة بكل صندوق استثماري أو حساب خاص.
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٤-١٠٩القاعدة 
إيرادات االستثمارات

دوق العام بوصفها إيرادات متنوعة.تقيد اإليرادات اآلتية من استثمارات الصن(أ)
املتنوعة كما ينص اإليرادات تقيد اإليرادات اآلتية من استثمارات صندوق رأس املال العامل يف(ب)

.٤-٦ذلك البند على
جيب أن تقّيد اإليرادات اآلتية من استثمارات تتعلق بالصناديق االستئمانية واحلسابات (ج)

االحتياطية واخلاصة حلساب الصندوق االستئماين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص املعين.
وأن يبلغ عنها مراجع احلسابات.جيب أن يقّيد املسجل األرباح اآلتية من االستثمارات (د)

٥-١٠٩القاعدة
الخسائر

جيب على املسجل أن يقيد على الفور أي خسارة يف االستثمارات. وجيوز للمسجل أن يأذن (أ)
بشطب اخلسائر يف االستثمارات مبوافقة جلنة امليزانية واملالية. وتقدم إىل جلنة امليزانية واملالية، بناء 

من دفاتر أستاذ االستثمارات وكل كشوف احلساب الواردة من على طلبها، نسخ رمسية
املؤسسات املصرفية واملتعلقة بطلب االستثمارات. ويقدم بيان مفصل باخلسائر يف االستثمارات 

إىل الرئاسة وإىل مجعية الدول األطراف من خالل جلنة امليزانية واملالية وإىل مراجع احلسابات.
اين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص الذي مت احلصول منه على يتحمل الصندوق االستئم(ب)

فيما يتعلق بشطب ١٠-١١٠املبالغ األصلية، اخلسائر يف االستثمارات (انظر أيضًا القاعدة 
خسائر النقدية وحسابات القرض).

المرفق الثاني
من النظام األساسي للموظفين٥-٩لبند اتعديل 

يف اخلدمة العاملة بعد السـن احملددة يف النظام األساسي للصندوق ال جيوز استبقاء املوظفني ""
ا السن املعتادة للتقاعد. بيد أنه جيوز أن املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أ

املوظفون الذين تكون السن املعتادة لتقاعدهم هي ستون أو اثنان وستون عاماً يف اخلدمة العاملةُيستبَقى
وحتقيقـًا ملصلحـة ،العام، حسبما يكون مناسباً ةأو املدعيلمسجل. وجيـوز للغاية سن اخلامسة والستني

.)١(استثنائية"يف حاالت هذا السن حد متديد احملكمـة، 

)١(ICC-ASP/14/7 ٧٩، الفقرة.


