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لجزء الثالثا
القرارات التي اعتمدتها جمعية الدول األطراف

ICC-ASP/15/Res.1القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.1

،٢٠١٧قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
، وجدول األنصبة المقررة لتوزيع ٢٠١٧وصندوق رأس المال العامل لعام 

، ٢٠١٧االعتمادات لعام نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل
وصندوق الطوارئ

إن مجعية الدول األطراف،
٢٠١٧عام ليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") امليف نظرت وقد

ذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال  واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
ها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين،يدورت

٢٠١٧لعام الميزانية البرنامجية -ألف
املبينة يورو يف أبواب االعتمادات ٣٠٠٥٨٧١٤٤جمموعها يبلغ اعتمادات توافق على-١

:يف اجلدول التايل

بآالف اليوروباب االعتماد
٥٣٦,٠١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول
٩٧٤,٢٤٤ةالعامةمكتب املّدعيالربنامج الرئيسي الثاين

٦٣٢,٦٧٦قلم احملكمةالثالثالربنامج الرئيسي 
٦١٨,٨٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع

١٤٥٤,٩املباينالربنامج الرئيسي اخلامس
١٧٤,٥٢للضحاياأمانة الصندوق االستئماينالربنامج الرئيسي السادس
٥١٤,٨آلية الرقابة املستقلة٥- الربنامج الرئيسي السابع
٦٩٤,٢مكتب املراجعة الداخلية٦- الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٦٠٠,٠١٤١ا
٢٩٨٧,٣قرض الدولة املضيفة٢- الربنامج الرئيسي السابع

٥٨٧,٣١٤٤المجموع
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ا يف املباين الدئمةاليت أخذت خبيار األطرافالدول بأنعلماً حتيط-٢ دفعة واحدة تسديد مدفوعا
لربنامج الرئيسي قررة املقابلة لاالشرتاكات املتدخل يف حساب بكاملها لن ملدفوعات هذه اسددتواليت 
يورو؛٣٠٠٩٨٧٢قدرها(قرض الدولة املضيفة) البالغ٢- السابع

يف امليزانية عتمادات ؤدي إىل ختفيض مستوى االستاالشرتاكاتبأن هذه أيضاً حتيط علماً -٣
٠٠٠إىليورو ٣٠٠٥٨٧١٤٤تقريرها الشرتاكات الدول األطراف منيلزم اليت٢٠١٧عامالربناجمية ل

؛هاءوفقاً للمبادئ املبينة يف القسم يتم حتديدههذا املبلغ سوأن يورو ٦٠٠١٤١
ملالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:اجلدول التايلتوافق أيضاً على -٤

اهليئةالقضائية
مكتب 

ةالعامةاملّدعي
قلم 
احملكمة

أمانة مجعية 
الدول 
األطراف

أمانة 
الصندوق 
االستئماين 

ضحايالل
آلية الرقابة 
املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١١وكيل أمني عام
أمني عام 

١١٢مساعد
٢- مد
١٣٣١١١٩- مد
٥٤١٧٢٢١١٤٥-ف
٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف
٣٢٠٧٧٨٥١٢١١٨٦-ف
٢١٢٧١٨٩١١١٧٤-ف
١٣٣٥٣٨-ف

موع الفرعي ٣٩٢٣٩٢٤٨٥٧٣٣٥٤٤ا
١١١٥٣٢٠ر ر-خ ع 
١٢٧٧٣١١٢٢١١٤٠٦ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٧٨٣٢٦٥٢١١٤٢٦ا
٥٢٣١٧٥٧٤١٠٩٤٤٩٧٠المجموع

٢٠١٧المال العامل لعام صندوق رأس -باء
،إن مجعية الدول األطراف

ايفواملاليةامليزانيةبتوصية جلنةإذ حتيط علما  باعادة مستوى صندوق رأسوالعشرينالسابعةدور
٢٠١٦يف ميزانية احملكمة املعتمدة لعام تقريباواحداحملكمة يف شهرإىل ما يعادل نفقاتالعاملاملال

،)١()مليون يورو١١,٦(

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرمسية)١( ، الفقرة ٢- باء، اجلزء لثاينا
١٤٤.



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 20

،)٢(السنوات للتمويلزمين متعددبتوصية اللجنة بالنظر يف جدولإذ حتيط علما أيضا 
يورو؛٩٨٣٤٠٥٧قد أنشئ مببلغ ٢٠١٦لعام العاملاملالرأسصندوقأنتالحظ-١
ماليني يورو؛٣,٥يبلغ العاملاملالرأسلصندوقاحلايلاملستوىأنتالحظ أيضا-٢
للمسجل تأذنمليون يورو و١١,٦مببلغ٢٠١٧لعامالعاملاملالرأسإنشاء صندوقتقرر -٣

للمحكمة؛املاليةوالقواعداملايلالنظاممنالصلةذاتلألحكاموفقاالصندوقمنبتقدمي سلف

.العاملاملالرأساحملدد لصندوقلبلوغ املستوىالفائضةاألموالاستخداماحملكمةإىلتطلب-٤

ائتمانخط إنشاء-جيم
،إن مجعية الدول األطراف

بصفةالتمويلفيما خيصّ ICC-ASP/14/Res.1املنصوص عليها يف القراراإلجراءات بذّكر إذ ت-١
؛يف تسديد االشرتاكات املقررةاملتأخراتالناتج عن النقص يف السيولةمؤقتة من أجل استكمال

بأن تكون احملكمة قادرة على االتصال بالبنوك للحصول على جلنة امليزانية واملاليةإىل توصية تشري-٢
؛)٣(خط ائتمان مومسي

ماليني ٧أنه ينبغي للمحكمة أن تسعى إىل احلصول على خط ائتمان مومسي يصل إىل رتقر -٣
من أجل استكمال النقص ٢٠١٧إىل منتصف شباط/فرباير ٢٠١٦يورو للفرتة من كانون األول/ديسمرب 

املتوقع يف السيولة واستخدامه كمالذ أخري فقط بعد استخدام صندوق رأس املال العامل بالكامل واللجوء
، أن أي تكاليف ذات الصلة ستتكّبدها احملكمةأيضاً وتقرر مؤقتا وبصفة استثنائية إىل صندوق الطوارئ، 

وأن تتخذ كل اخلطوات املمكنة للتقليل من تكاليف خط اإلئتمان؛
يةائتمانوط خطإنشاء أنه جيوز للمحكمة، كمالذ أخري وباملبالغ الضرورية فحسب، كذلكر  تقر -٤

من أجل استكمال النقص املتوقع يف ،٢٠١٨والربع األول من سنة ٢٠١٧سنة ة تقتصر على مومسي
ومبوافقة املكتب يف الوقت رهنًا بأي توصيات ذات الصلة تقدمها جلنة امليزانية واملالية، السيولة مستقبًال، 

، أثناء اجتماع مفتوح ملشاركة الدول األطراف بصفة مراقب؛املناسب
اسداداألطرافالدولمجيعإىلتطلب-٥ . املناسبالوقتاملقررة يفاالشرتاكاتمنمدفوعا

مستوىمنللحدّ الالزمةاخلطواتواختاذجادةجهودبذلاألطرافوالدولاحملكمةإىلوتطلب
.للمحكمةالسيولةمشاكللتجنبممكنحدأقصىإىلاملسددةغريواالشرتاكاتاملتأخرات

صندوق الطوارئ-دال
مجعية الدول األطراف،إن 

ماليني ١٠صندوق الطوارئ مببلغ ئ مبوجبه الذي أنشICC-ASP/3/Res.4قرارها إىل شريإذ ت
كل يف خيارات لتجديد موارد  أن ينظر املكتب إىل الذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4، وقرارها يورو
صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،من 

.١٤٨الفقرة املرجع نفسه، )٢(
.١٥١الفقرة املرجع نفسه،)٣(
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ا احلادية عشرة والثالثة امليزانية واملالية مبشورة جلنة وإذ حتيط علماً  يف التقارير عن أعمال دورا
عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

ماليني يورو؛٥,٨صندوق الطوارئ يبلغ  املستوى احلايل لأن تالحظ -١
؛٢٠١٧عام لماليني يورو ٧,٠قدره البالغ واه احلكمي عند مستالطوارئ إبقاء صندوق رتقر -٢
يف ضوء املزيد من قيد االستعراضماليني يورو٧,٠إبقاء العتبة البالغ قدرها املكتب إىلتطلب -٣

.الطوارئصندوقعن أعمال اخلربة 

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

اشرتاكات الدول األطراف وفقا جلدول متفق عليه أن حتسب ٢٠١٧عام يتعلق بفيما قررت-١
، ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة لألنصبة املقررة، يستند إىل اجلدول الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية 

؛)٤(اجلدولهذاوفقا للمبادئ اليت يستند إليها تعديله و 
وأقلاملسامهنياملقررة ألكربلالشرتاكات أقصىحدينطبق أيذلك،إىلأنه، باإلضافةتالحظ-٢

على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.املتحدةلألممالعاديةيف امليزانيةمنواالبلدان

٢٠١٧تمويل االعتمادات لعام -واو
،إن مجعية الدول األطراف

٢-لربنامج الرئيسي السابعأن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف اتالحظ-١
األطراف مبقدار اليت يلزم تقييمها لتحديد االشرتاكات املقررة للدولامليزانيةستقلل مستوى اعتمادات

يورو؛٣٠٠٩٨٧٢
اليت يورو ٠٠٠٦٠٠١٤١قدرهامتويل اعتمادات امليزانية البالغ ٢٠١٧عام يتعلق بفيما رقرِ ت-٢

من ٢-٥و١-٥ينوفقًا للبندالقسم ألف من هذا القرارمن ١مبوجب الفقرة وافقت عليها اجلمعية 
النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.

مباني المحكمة-زاي
،إن مجعية الدول األطراف

املسائل املالية املعلقة لتسويةCourtysحتيط علما مبشروع االتفاق بني مدير املشروع واملقاول العام -١
بزيادة غالف امليزانية وتأذنمليون يورو، ١,٧٥اليت تتجاوز غالف امليزانية املأذون به من اجلمعية مبقدار 

مليون يورو. ٢٠٥,٧٥مليون يورو وتكون بذلك امليزانية االمجالية للمشروع ١,٧٥املوحد مبقدار 

٢٠١٦لعام ميزانية البرنامجية المعتمدة الفي إطار مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية-حاء
إن مجعية الدول األطراف،

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )٤(
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واب االعتمادات بمن النظام املايل، ال جيوز إجراء مناقالت بني أ٨-٤أنه مبوجب البند إذ تدرك
إال بإذن منها،

اية أن يتم، قبل مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية ر قرِ ت-١ الزيادة يف تغطية ، ٢٠١٦عام يف 
أموال مشروع املباين الدائمة على مدى عدة سنوات البالغ لىعبالفائدة املرتاكمةتكاليف املباين الدائمة 

يورو وأي فائض من املوارد غري املنفقة املوجودة يف إطار الربامج الرئيسية للميزانية ٣٢٦٥٥٣قدرها 
؛٢٠١٦العادية للمحكمة لعام

الربامج الرئيسية أي أموال متبقية منمناقلة للمحكمة ه جيوز لممارسة املتََّبعة، أنا لوفق، أيضارقرِ ت-٢
اية  أو مل يكن من متوقعة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن بعد تغطية الزيادة ٢٠١٦عام يف 

من أجل ضمان ، بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرىواحد برنامج رئيسي بدقة يف املمكن تقديرها 
ستنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.ا

٢٠١٥البيانات المالية لعام -طاء
إن مجعية الدول األطراف،

بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات للبيانات املالية للمحكمة لعام ترحب إذ 
٢٠١٥،

اآلثار احملتملة للحسابات املشفوع بتحفظ مفاده أنه باستثناءاخلارجيرأي املراجعوإذ تدرك 
محكمة للعن الوضع املايل ة سليمة نظر البيانات املالية ، تقدم املباين الدائمةالنهائية ملشروع تكاليف لل

،، طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف اجلنائية الدولية
املشفوع بتحفظ رأيه غالباسيغري أنه باللجنة اخلارجي للحسابات أبلغ راجع أن املذ تالحظوإ

إذا ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١املباين الدائمة يف برأي غري مشفوع بتحفظ فيما يتعلق حبسابات 
:)٥(أو بعدها مباشرة٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/يف اليت ستعقداجلمعيةأثناء الشروط التالية استوفيت 

مليون يورو؛١,٧٥مبا يبلغ قدره ملباين الدائمة تكاليف اتجاوز أن تأذن اجلمعية ب(أ)
؛Courtysشركة ني احملكمة و بتعلق بالتكلفة النهائية للمبايناملالتوقيع على االتفاق (ب)
جتاوز التكاليف؛مذكرة تفسريية ألسباب مع وإعادة إصدارها البيانات املالية تعديل(ج)

لقرار،اهذامنواوالفرعمن١الفقرةتالحظوإذ
إىل املسجل أن يضع الصيغة النهائية لالتفاق وأن يوقع عليها باسم احملكمة، وأن يعدل تطلب-١

البيانات املالية ويعيد إصدارها.

التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية-ياء
األطراف،إن مجعية الدول 

ا األوىل يف )٦(اعتبارها النظام املايل والقواعد املاليةتضع يف إذ ما اجلمعية يف دور ٩الذين اعتمد
، بصيغتها املعدلة،٢٠٠٢أيلول/سبتمرب

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرمسية)٥( .٢١٧، الفقرة ٢-باء، اجلزء لثاينا
دال.- الثايناجلزء ،Corr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3.. األوىل .الدورة ...الوثائق الرمسية)٦(
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ا السابعة والعشرينتضع يف وإذ ،)٧(اعتبارها أيضا توصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
.من النظام املايل على النحو املبني يف املرفق األول هلذا القرار٦و٣تعديل البندين تقرر-١

مراجعة الحسابات-كاف
إن مجعية الدول األطراف،

؛)٨(بالتقرير السنوي للجنة املراجعةترحب -١
حبيث على متديد والية مراجع احلسابات اخلارجي، ديوان احملاسبة بفرنسا، مدة سنتنيوافقت-٢

.٢٠١٩و٢٠١٨تشمل البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا لعامي 

الميزانيةمقترحاتوضع-الم
إن مجعية الدول األطراف،

ال ُتطَلب الزياداتحيث،٢٠١٨الربناجمية لسنة للميزانيةمستداماقرتاحتقدمياحملكمةإىلتطلب-١
وبعدإليهااملوكلةاألنشطةلغرضإال عند الضرورة٢٠١٧املعتمدة لعام امليزانيةمستوىفوقاملقرتحة

؛والكفاءةاالدخاربواسطةالزياداتهذهلتمويلاملمكنةاخلطواتكلاختاذ
مفصلةيتضمن معلومات٢٠١٨الربناجمية لسنةيف امليزانيةمرفقاتقدمأناحملكمةإىلتطلب-٢

وستتّم إحاطة جلنة. ٢٠١٨لعاموالتقديرات٢٠١٧عاميفحتقيقهامتاليتوالكفاءةاالدخارحول
اُتدرجوسوفاحملكمة،قبلمناملتخذةالتدابريبشأنوالعشرينالتاسعةالدورةامليزانية واملالية قبل تعليقا

نظيمالتجماالتتشملأناحملتملةوالكفاءاتاألطراف. من شأن الوفوراتالدولمجعيةإىلتقاريرهايف
واخلدمات اجلديدة،على األنشطةاحلالينيتوزيع املوظفنيوإعادةاخلدمات،تبسيطمن قبيلاإلداري،

وإدارة أماكنواالتصاالت،السفر،وسياساتوالنشروالطباعةاالجتماعاتومدةاالستشارية، والتوثيق
االت األخرى اليت حتددهاالعمل احملكمة؛وغري ذلك من ا

خاللمنالتاليةللسنةالتكاليفتعرضأنينبغياملقرتحةالربناجميةامليزانيةبأنكذلكوتذّكر  -٣
تلكعلىالتغيرياتاقرتاحمثاحلالية،األنشطةعلىاحلفاظتكاليفيف املقام األول علىالضوءتسليط

.التغيرياتهلذهالكاملةالتكاليفحساباتذلكيفمبااألنشطة

ستراتيجي لتحسين عملية الميزنةالنهج اال-ميم
إن مجعية الدول األطراف،

ومكتب هيئة القضائيةلاملطلوبني للسماح لستقالل والسرية الاحرتام اضرورةإذ تضع يف اعتبارها 
ماةالعامةاملدعي ،بالقيام بواجبا

تقديرات مالية دقيقة وشفافة تها على وأنشطهابراجماالعتماد يف احملكمة إىل االستمرار يف دعوت-١
؛تؤدي إىل اقرتاح ميزانيات متسقةوصارمة، 

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ... الدورة ...الوثائق الرمسية)٧( .٢-باء، اجلزء لثاينا
فسه، املرفق السابع.ناملرجع )٨(
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يف إطار بقيادة قلم احملكمةداخلية صارمة ضمان عملية ميزنةاحملكمة إىل االستمرار يفدعوت-٢
إدارة وتسمح للمحكمة بالتايل ب، ةوشفافةميزانية سليم، تراعي النفقات السابقة وتؤدي إىل سنويةالدورة ال

ا  ؛مسؤولةة بطريقة املاليشؤو
يزانية يف املتعلقة باملناقشات يف املجلنة امليزانية واملالية الرئيسي الذي يقوم به تقرير دور العلى ؤكدت-٣

يف أقرب وقت ممكن بعد  ها تأكد من نشر تقارير أن تاللجنة إىلوتطلب إطار التحضري لدورات اجلمعية، 
ا؛كل  دورة من دورا

حتديد االزدواجية ، و األنشطةاحلجم، وتبسيط قتصادات البالغة لتحقيق امهية األعلىتشدد-٤
؛وفيما بني هذه األجهزةلمحكمةيف األجهزة املختلفة لوتعزيز التآزر ،احملتملة

ضع امليزانية عند و " تنفيذا كامالواحدةالكمة "مبدأ احملاحملكمة لتنفيذ اليت بذلتها هود باجلرحبت-٥
وغريه عملية امليزنة مثل استخدام جملس التنسيق يف حتسينات مما أدى إىل ٢٠١٧املقرتحة لعام الربناجمية

على نطاق اتساقا وترابطا اقرتاح ميزانية أكثر بني األجهزة مبزيد من التواتر والكفاءة، و آليات التنسيق من 
تساق املزيد من االبالتايل ضمان و وشكلهاقة امليزانية ثيو اإلجراءات املتعلقة بحتسنياحملكمة، فضال عن 

احملكمة؛يف مجيع أحناءوسياسة اإلنفاق لةرسال
من أجل بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، امليزنة،تطوير عملية إىل مواصلة احملكمةدعوت-٦

ختطيط وحتسني حتسني السياق املتعلق بإعداد امليزانية، الرتكيز على وذلك بالتقدم احملرزاالستفادة من 
ميزانية، والتآزر؛ وضع مبادئ أساسية للالكفاءة، و األداء و تقييم على نطاق احملكمة، و وعرض النفقات 

تقدمي مقرتحات من أجل يف املستقبلبتأكيدات احملكمة على االستمرار يف حتسني عمليات امليزنةوترحب 
:ما يلي، مبا يف ذلك عن طريقللميزانيات املقرتحةاقعيةو مستدامة و 
من خالل االستمرار يف ضمان رؤية إسرتاتيجية "مبدأ احملكمة الواحدة"مواصلة تعزيز(أ)

رفيعة املستوى لتوجيه عملية امليزنة منذ البداية؛
مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على االفرتاضات ) ب(

واألهداف واألولويات اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية امليزنة، مع 
مراعاة االستقالل القضائي للمحكمة؛

اظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحف)ج(
بواليتها بفعالية وكفاءة، واضعة يف اعتبارها القيود املالية للدول األطراف؛

تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على مسببات التكلفة املتوسطة ) د(
دف تعزيز القدرة على التنبؤ با مليزانية؛األجل احملتملة 

ا السابقة اىل تالحظ-٧ اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق التآزر بني األجهزة املختلفة، وتكرر طلبا
احملكمة إىل تعزيز احلوار بني األجهزة وذلك لتجنب احتمال االزدواجية يف تدعو احملكمة يف هذا الصدد، و

آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر العمل،كما تالحظ اجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستخدام
والكفاءة من أجل التقدم يف عملية حتديد جماالت التحسني املشرتك؛

يوما على األقل من ٤٥على أنه ينبغي من حيث املبدأ أن تقدم الوثائق قبلتؤكد من جديد -٨
احملكمة؛بداية كل دورة من دورات جلنة امليزانية واملالية جبميع لغات العمل يف

إىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج الذي يتضمن، حسب تطلب -٩
االقتضاء، معلومات ذات صلة بامليزانية املعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى الربامج الفرعية يف مجيع 

لصناديق االستئمانية اليت تديرها احملكمة، بنود امليزانية، فضال عن النفقات املؤقتة واإليرادات جلميع ا
ا املالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف بيانا
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إىل تقييد استخدام وتدعوباملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدورة امليزانية السنوية تلتزم-١٠
ية؛الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزان

الذي " احلجم األساسي"بالعمل الذي قامت به احملكمة لتقييم التأثري الكامل لنموذجترحب -١١
واليقني من موارد امليزانية اللذين ترى وضعه مكتب املدعية العامة والذي يسعى إىل زيادة القدرة على التنبؤ

ما الزمني لتنفيذ واليتها، و الينبغي أن ٢٠١٧ة على ميزانية عامعلى أن موافقة اجلمعيتؤكداحملكمة أ
احيث تؤوّ  ا موافقة على اآلثار املرتتبة على امليزانية إذ ينبغي النظر يف ميزانيةكل سنة بناء على حيثيا ل بأ

تقوم احملكمة بإعدادها على أساس االحتياجات الفعلية املتوقعة للسنة املعنية، وتنظر اجلمعية يف امليزانية 
سنوي؛أساسىوتوافق عليها عل

حتيط علما بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن عملية املراجعة وحتيط علما مع التقدير -١٢
أن اآلثار الكاملة لعملية تالحظو)٩(باالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مراجع احلسابات اخلارجي

املراجعة، مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة عليها يف كل من املدى القصري واملدى الطويل، ستكون موضعا 
ملزيد من التوضيحات يف الدورة الثامنة والعشرين للجنة امليزانية واملالية.

الموارد البشرية-نون
إن مجعية الدول األطراف،

أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وافقت على اقرتاح جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن إىلإذ تشري
،)١٠(جمموعة عناصر األجر يف النظام املوحد، مبا يف ذلك جدول املرتبات املوحد والتدابري االنتقالية

جزءا من تظل احملكمة أن بالسابعة والعشرين ادور يف إىل توصيات جلنة امليزانية واملالية إذ تشري
، وبأن تتماشى مم املتحدةألليةالتقاعداملعاشات من نظام اجزءالنظام املوحد لألمم املتحدة،مبا يف ذلك

الواردة يف لتعديالت باحملكمة وفقا لوالبدالت رتبات املالتعديالت يف لتنفيذ احلايلمع اجلدول الزمين
،)١١(املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةجمموعة عناصر األجر ا

مع التغريات املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةجمموعة عناصر األجر اقرر املوافقة على تنفيذ ت-١
واجلداول الزمنية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

القرار أعاله على احلقوق املكتسبة للموظفني احلاليني ال يؤثر احملكمة ضمان أن إىل طلب ت-٢
اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ايوصتواعتماد أي تدابري انتقالية 

للنظام السادسة عشرة، النص الكامل ادوريف لجمعية، لقدم تإىل احملكمة أن أيضاطلب ت-٣
املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةاألجر اتطبيق جمموعة عناصر لاإلداري للموظفني املعدل بصفة مؤقتة 

من النظام األساسي للموظفني.٢-١٢قاعدة ، وفقا لل٢٠١٧يناير كانون الثاين/١اعتبارا من 

رواتب القضاة في المحكمة الجنائية الدولية-سين
إن مجعية الدول األطراف،

)٩(ICC-ASP/15/27.
)١٠(A/RES//70/244.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )١١( ، الفقرتان ٢-ا

.٢٢٦و٢٢٥
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القضاة بناء على قرار اجلمعيةالطلب املقدم من احملكمة إلعادة النظر يف أجور إىل إذ تشري
ICC-ASP/3/Res.3)١٢(،

السنوي إىل استنتاج جلنة امليزانية واملالية أنه ينبغي أن تنظر اجلمعية يف مسألة األجرإذ تشري
للقضاة باعتبارها من املسائل املتعلقة بالسياسة العامة وليس من املسائل املتعلقة باملوارد فحسب، وأنه يلزم 

،)١٣(إجراءات ملراجعة نظام املرتبات اخلاص بالقضاةلذلك 
املكتب النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة بناء على قرار تطلب إىل-١

ا السادسة عشرةICC-ASP/3/Res.3اجلمعية .وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

اإلحاالت من مجلس األمن-قاف
إن مجعية الدول األطراف،

ا احملكمة حىت اآلن القلقتالحظ معإذ أن الدول األطراف حتملت وحدها النفقات اليت تكبد
،)١٤(نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة

األساسي اليت تنص على تغطية نفقات احملكمة روماظامننم١١٥املادة إىلتشريإذو
املقدمة من األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال 

يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم ١٣من املادة١أنه وفقا للفقرةوإذ تضع يف اعتبارها 

للمحكمة مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم أموال أي الشروط اليت ترصد مبوجبها املتحدة، ختضع 
،لرتتيبات مستقلةاملتحدة 

بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة يف احملكمة حىت اآلن فيما يتعلق حتيط علما -١
أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن تالحظ ، و)١٥(باإلحاالت من جملس األمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصريا هذه املبالغ؛٥٥بلغت حاليا 
الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدما يف هذه املسألة؛تشجع -٢
يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألةتدعو -٣

.هذا الشأن إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية

المرفق 

التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية 
٣البند 

الميزانية البرنامجية

. ١٦٤املرجع نفسه، اجلزء ألف، الفقرة )١٢(
. ٣٧الفقرة ،٢- باءاملرجع نفسه، اجلزء)١٢(
.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )١٤(
)١٥(ICC-ASP/15/30.
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الربناجمية املقرتحة إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو نقص يف امليزانية مكررا ٥-٣
للفرتة املالية القادمة معروفة قبل اجتماع جلنة امليزانية واملالية الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية املقرتحة 
ا يف امليزانية الربناجمية املقرتحة، يقدم املسجل إضافة للميزانية الربناجمية  وكان ال يزال من املمكن استيعا

يزانية واملالية يف أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تكون اإلضافة يف شكل يتفق مع امليزانية املقرتحة إىل جلنة امل
الربناجمية املقرتحة ويبني األسباب الداعية إىل اإلضافة بالتفصيل.

إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو اخنفاض يف امليزانية الربناجمية املقرتحة ثالثا٥-٣
لقادمة معروفة بعد دورة جلنة امليزانية واملالية وقبل اجتماع مجعية الدول األطراف، يقدم للفرتة املالية ا

إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها. وبعد مكررا ٥-٣املسجل إضافة على النحو املبني يف الفقرة 
ة امليزانية واملالية يف اإلضافة يف تقدمي اإلضافة إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها، ينظر أعضاء جلن

من ٣جلسة تعقد عن بعد، بواسطة الربيد اإللكرتوين مثال، أو تقرر اللجنة دعوة جلنة فرعية تتكون من 
أعضائها إىل االنعقاد يف الهاي من أجل النظر يف اإلضافة يف أقرب وقت ممكن. ويف هذه احلالة، ترفق 

يتعلق باإلضافة بتقرير جلنة امليزانية واملالية املقدم إىل مجعية الدول األطراف.توصية جلنة امليزانية واملالية فيما
جيوز للمسجل أن يقدم ميزانية تكميلية مقرتحة فيما يتعلق بالفرتة املالية اجلارية إذا نشأت وقت ٦-٣

ائل ذات الطبيعة اعتماد امليزانية ظروف غري متوقعة تقتضي ذلك.وال جيوز تقدمي ميزانية تكميلية إال للمس
االستثنائية أو غري العادية اليت تتجاوز مجيع االحتياطيات املالية االحرتازية وتستوجب بالتايل قرارا منفصال 
من مجعية الدول األطراف. ويف هذه احلالة، تعد امليزانية التكميلية املقرتحة بشكل يتفق مع امليزانية اليت 

ذا النظام املايل على امليزانية التكميلية املقرتحة. سبقت املوافقة عليها. وتنطبق أحكام ه
مكررا  تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة واإلضافات ذات الصلة وامليزانيات ٦-٣

ا إىل مجعية الدول األطراف. وتنظر مجعية الدول األطراف يف امليزانية ا وتوصيا التكميلية وتقدم تعليقا
الربناجمية املقرتحة واإلضافات وامليزانيات التكميلية وتتخذ قرارا بناء على توصيات جلنة امليزانية واملالية. 

٦البند 
األموال

إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال ميكن جتنبها يف ميزانية السنة املالية التالية ٧-٦
على امليزانية الربناجمية، يؤذن للمسجل باالرتباط، من تلقاء نفسه أو بعد موافقة مجعية الدول األطراف 

بناء على طلب املدعي العام أو رئيس احملكمة أو مجعية الدول األطراف، بالتزامات ال تتجاوز املستوى 
ذه االلتزامات، يقدم املسجل إشعارا للحصول على أموال من  اإلمجايل لصندوق الطوارئ. وقبل االرتباط 

ندوق الطوارئ وطلبات للحصول على موارد إضافية يف شكل يتفق مع امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل ص
أسبوعني على إشعار رئيس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة ضيجلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيسها. وبعد م

التمويل، جيوز للمسجل أن يرتبط أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات 
ذه الطريقة بالفرتة (الفرتات) املالية  بااللتزامات املقابلة. وينبغي أن يتعلق التمويل الذي يتم احلصول عليه 

ا ميزانية برناجمية فقط.  اليت سبق أن اعتمدت بشأ
عار يتجاوز املبلغ الذي ميكن مكررا  إذا بدا واضحا، وهو أمر مستبعد، أن املبلغ املشار إليه يف اإلش٧-٦

لصندوق الطوارئ أن يستوعبه، تقدم احملكمة ميزانية تكميلية إىل جلنة امليزانية واملالية للتعليق عليها وتقدمي 
ا إىل مجعية الدول األطراف. توصيا


