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 ICC-ASP/8/Res.7 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٥ملعقودة يف  ا السابعةأعتمد يف اجللسة العامة

ICC-ASP/8/Res.7  

 ، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات٢٠١٠وصندوق رأس املال العامل لعام  ،٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

، وحتويل وظيفة أخصائي الطب النفسي ، وصندوق الطوارئ٢٠١٠عتمادات لعام إلومتويل ااحملكمة اجلنائية الدولية، 
  ، ومكتب االتصال يف أديس أبابا)للدفاع(من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة ثابتة، واملساعدة القانونية 

  إن مجعية الدول األطراف،

 للمحكمة اجلنائية الدولية ويف االستنتاجات والتوصيات ٢٠١٠ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وقد نظرت يف  
  ،)١(ذات الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة

  ٢٠١٠ امليزانية الربناجمية لعام   –ألف 

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية١٠٣ ٦٢٣١ ٣٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على -١

 بآالف اليورو باب االعتماد
 ١٠ ٧٤٣,٧  اهليئة القضائية-      الربنامج الرئيسي األول   

 ٢٦ ٨٢٨,٣  مكتب املدعي العام-         الربنامج الرئيسي الثاين 
 ٥٩ ٦٣١,١  قلم احملكمة-        الربنامج الرئيسي الثالث 
 ٤ ٢٧٢,٨ ل األطراف أمانة مجعية الدو-         الربنامج الرئيسي الرابع 

 ١ ٢٢١,٦  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا-     الربنامج الرئيسي االسادس  
   الربامج الرئيسية األخرى-الربنامج الرئيسي السابع         

 مكتب مشروع املباين الدائمة -   ١-الربنامج الرئيسي السابع 
  

٥٨٤,٢ 

  ٣٤١,٦  رقابة املستقلة آلية ال-    ٥-الربنامج الرئيسي السابع
 ١٠٣ ٦٢٣,٣ اموع

 

  

  

  

                                                      
 ٢٦-١٨ة، الهاي، مناثروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال ظامالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف ن  )١(
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  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله التاليةتوافق أيضاً   -٢

 اهليئة القضائية 
مكتب املدعي 

 العام
 قلم احملكمة

أمانة مجعية 
 الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 للضحايا

مكتب مشروع 
 ئمةاملباين الدا

 اموع

 ١     ١  وكيل أمني عام

 ٣    ١ ٢  أمني عام مساعد

        ٢- مد

 ١٠ ١ ١ ١ ٤ ٢ ١ ١- مد

 ٣٢  ١  ١٧ ١١ ٣ ٥-ف

 ٧٦ ١  ٣ ٣٩ ٣٠ ٣ ٤-ف

 ١٣٦  ٣ ١ ٦٧ ٤٤ ٢١ ٣-ف

 ١١١    ٥٩ ٤٧ ٥ ٢-ف

 ٢٦    ٩ ١٧  ١-ف

 ٣٩٥ ٢ ٥ ٥ ١٩٦ ١٥٤ ٣٣ اموع الفرعي

-اخلدمات العامة
  الرئيسيةالرتبة

٢٠   ٢ ١٦ ١ ١ 

 -اخلدمات العامة
 الرتب األخرى

٣٥٣ ١ ٢ ٢ ٢٦٩ ٦٣ ١٦ 

 ٣٧٢ ١ ٢ ٤ ٢٨٥ ٦٤ ١٦ اموع الفرعي

 ٧٦٨ ٣ ٧ ٩ ٤٨١ ٢١٨ ٥٠ اموع

   ٢٠١٠صندوق رأس املال العامل لعام    –باء

  إن مجعية الدول األطراف،

ل بتقدمي  للمسجوتأذن يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣بلغ  مب٢٠١٠ إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام تقرر  -١  
  .سلف من الصندوق وفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية  -جيم

  إن مجعية الدول األطراف،

، جدول أنصبة األمم املتحدة الذي سيتم تطبيقه ٢٠١٠م  أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعاتقرر
 مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضوية بني األمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام ٢٠١٠يف عام 

  .)١(روما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد عليها جدول األمم املتحدة

                                                      
  

  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١٢٧ املادة )٢(
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لك، سينطبق على جدول األنصبة للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد أقصى مقرر أنه، باإلضافة إىل ذتالحظ 
  .بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

  ٢٠١٠متويل االعتمادات لعام   -دال

  إن مجعية الدول األطراف،

يورو، ورصيد  ١٠٣ ٦٢٣ ٣٠٠عتمادات امليزانية البالغ قدرها امتويل أن يتم ، ٢٠١٠فيما يتعلق بعام تقرر، 
 من اجلزء ١لفقرة  يورو، اللذين وافقت عليهما اجلمعية مبوجب ا٧ ٤٠٥ ٩٨٣صندوق رأس املال العامل البالغ قدره 

د املالية  من النظام املايل والقواع٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥ للقواعد  من هذا القرار، وفقاً، على التوايل،ألف واجلزء باء
  .للمحكمة

ؤمتر  واملبشأن آلية الرقابة املستقلةأثناء الدورة اختذت لقرارات اليت االعتمادات الالزمة لإدراج  وتقرر
  . والزيارات األسرية للمحتجزين يف امليزانيةاالستعراضي

  صندوق الطوارئ  -هاء

  إن مجعية الدول األطراف،

   يورو، وقرارها ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ء صندوق للطوارئ مببلغ بإنشا  ICC-ASP/3/Res.4 قرارها إذ تشري إىل
ICC-ASP/7/Res.4  الذي طلبت فيه من املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال

  العامل،

أعمال ة وتقريرها عن أعمال دورا احلادية عشركل من ً مبشورة جلنة امليزانية واملالية الواردة يف وإذ حتيط علما
  دورا الثالثة عشرة،

  ؛٢٠١٠اإلبقاء على صندوق الطوارئ مبستواه احلايل يف عام تقرر   -١  

 ماليني يورو يف اية العام، أن تبت اجلمعية يف جتديد موارده ٧إذا قل مستوى الصندوق عن تقرر،   -٢  
   ماليني يورو؛٧بالقدر الذي تراه مناسباً، ولكن حبيث ال يقل عن 

 ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء االختبار القادم لعمل ٧ ل املكتب أن يبقي عتبة اب إىلتطل  -٣  
  .الصندوق
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  حتويل وظيفة أخصائي الطب النفسي من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة ثابتة  -واو

من مناقشة هذا املوضوع يف أن يقدم املسجل مجيع املعلومات ذات الصلة إىل جلنة امليزانية واملالية لتمكينها تقرر   
، وتكلف اللجنة بالنظر يف املربرات املقدمة من احملكمة للتحويل ٢٠١٠أبريل /دورا الرابعة عشرة اليت ستعقد يف نيسان

  .وبتقدمي تقرير بذلك إىل مجعية الدول األطراف

  )للدفاع(املساعدة القانونية   -زاي

بيد أن من . الية بشأن امليزانية املقترحة للمساعدة القانونية للدفاعاملصادقة على توصية جلنة امليزانية واملتقرر   
اجلدير بالذكر أنه جيوز لقلم احملكمة، إذا ما احتاجت احملكمة إىل أموال إضافية، أن يستفيد من املرونة املتاحة له لنقل 

 من النظام ٧-٦ صندوق الطوارئ وفقاً للبند وجيوز لقلم احملكمة أيضاً أن يلجأ إىل. األموال يف إطار برناجمه الرئيسي الثالث
  .املايل والقواعد املالية

  مكتب االتصال يف أديس أبابا  -حاء

رئيس للمكتب برتبة إنشاء مكتب اتصال يف أديس أبابا ألداء مجيع األعمال اليت تكلفه ا احملكمة واجلمعية ب تقرر  
ى، وموظف حملي من املساعدة املؤقتة العامة ليعمل كسائق،  الرتب األخر-، وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة١-د

وعالوة على ذلك، ينبغي أن تقدم احملكمة بانتظام تقريراً إىل اجلمعية بشأن . ولن توجد موارد إضافية يف املستقبل القريب
  .أداء هذا املكتب

________________________  


