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ICC-ASP/19/Res.1

اعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسةةةل الة ال العابةل المةةوفي في  16ك نون األول /فيسةةةم ع
2020
ICC-ASP/19/Res.1

قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة
لعام  ،2021وصندوق رأس المال العامل لعام  ،2021وجدول
األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية ،وتمويل
االعتمادات لعام  ،2021وصندوق الطوارئ
إن جمةيل الدول األطعاف،
قد نظعت في الميزانيل ال عن اجيل المةتعحل للمحكمل الجن ئيل الدوليل

("المحكمل") لة م  2021واالستنت ج ت والتوصي ت المتةلةل بهذه الميزانيل الوارفي في
تةعيعي لجنل الميزانيل والم ليل ("اللجنل") عن أعم ل فورتيه العابةل( )1والثالثين
والخ اسل) (2والثالثين،
وإذ تحيط علم ب لتوصي ت الوارفي في التةعيع النه ئي الستةعاض الخ يع المستةل بشأن
المحكمل الجن ئيل الدوليل ونظ م روا األس سي( ،)3وال سيم فيم يتةلق بةمليل الميزانيل،

()1

الوث ئق العسميل  ...الدوري الت سةل عشعي  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-

.1
( )2المعجع نفسه ،الجزء ب ء.2-
()3
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فون المس س ب لةعار المتةلق ب ستةعاض المحكمل الجن ئيل الدوليل ونظ م روا
األس سي،

ألف-

الميزانية البرنامجية لعام 2021
 -1توافق على اعتم فات ي لغ اجموعه  148 000 259يورو في أبواب االعتم فات
الم ينل في الجدول الت لي:
بآالف اليورو

ب ب االعتم ف
ال عن اج العئيسي
األول
ال عن اج العئيسي
الث ني
ال عن اج العئيسي
الث لث
ال عن اج العئيسي
العابع
العئيسي
ال عن اج
الخ اس
العئيسي
ال عن اج
الس فس
العئيسي
ال عن اج
الس بع5-
العئيسي
ال عن اج
الس بع6-

الهيئل الةض ئيل

11 756,3

اكتب المدّعي الة م

47 4334,8

قلم المحكمل

75 784,0

أا نل جمةيل الدول األطعاف

72 837 ,0

الم ني

2 270,0

أا نل الصندوق االستئم ني للضح ي

3 199,6

آليل العق بل المستةلل

739,5

اكتب المعاجةل الداخليل

752,7
144 673,9

قعض الدولل المضيفل

3 585.1
148 259,0

المجموع الفععي
ال عن اج
الس بع2-
المجموع

العئيسي

 -2تالحظ أن الدول األطعاف التي اخت رت تسديد ادفوع ته في الم ني الدائمل ففةل
واحدي والتي سدفت هذه المدفوع ت بك اله لن تدخل في حس ب االشتعاك ت المةعري
المة بلل لل عن اج العئيسي الس بع( 2-قعض الدولل المضيفل) ال لغ قدره 3 585 100
يورو؛
 -3تالحظ أيض ً أن هذه االشتعاك ت ستؤفي إلى انخف ض استوى االعتم فات في
الميزانيل ال عن اجيل لة م  2021التي يلزم تةديعه لتحديد االشتعاك ت المةعري للدول
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األطعاف ان  148 000 259يورو إلى  900 673 144يورو ،وأن هذا الم لغ سيتم
تةديعه وفة ً للم فئ الم ينل في الةسم ه ء؛
 -4توافق أيض ً على الجدول الت لي لمالك الموظفين لكل ب ب ان أبواب االعتم فات
أعاله:
أا نل
أا نل
اكتب
جمةيل الصندوق
اكتب
الدول االستئم ني آليل العق بل المعاجةل
قلم
الهيئل المدّعي
المستةلل الداخليل
الةض ئيل الة م المحكمل األطعاف للضح ي
وكيل أاين
عم
أاين ع م
اس عد
اد2-
اد1-
ف5-
ف4-
ف3-
ف2-
ف1-

3
3
21
12
-

1
3
18
36
77
79
25

1
3
22
44
82
90
5

-

المجموع
الفععي

39

240

247

5

7

خع-رر
خع–رأ

1
11

1
79

15
312

2
3

2

-

1

-

-

-

-

-

المجموع
1

-

-

-

-

1
1
1
1
1

1
4
2
-

1
1
1

1
1
1
-

-

-

-

2
9
45
90
184
183
30

3

3

544

1

1

19
409

المجموع
الفععي

12

80

327

5

2

1

1

428

المجموع

51

320

574

10

9

4

4

972

باء-

صندوق رأس المال العامل لعام 2021
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تشةةةةةةيع إلى أن الغعض ان إنشةةةةةة ء صةةةةةةندوق رأس الم ل الة ال هو تمكين

المحكمل ان اواجهل اشةةةةة كل السةةةةةيولل على المدى الةصةةةةةيع ريثم تعف االشةةةةةتعاك ت
المةعري(،)4
وإذ تحيط علم بتوصةةةيل لجنل الميزانيل والم ليل في فورته السةةة بةل والةشةةةعين
بإع في استوى صندوق رأس الم ل الة ال إلى ا ية فل نفة ت المحكمل في شهع واحد
تةعي وفة لميزانيل المحكمل المةتمدي لة م  11.6( 2016اليون يورو)(،)5
وإذ تحيط علم أيض بتوصيل اللجنل ب لنظع في جدول زاني اتةدف السنوات
للتمويل(،)6
 -1تالحظ أن صندوق رأس الم ل الة ال أنشئ في ع م  2019بم لغ  11.6اليون
يورو؛
 -2تالحظ أيض أن العصيد الح لي لصندوق رأس الم ل الة ال ي لغ  11,5االيين
يورو؛
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 -3تةعر إنش ء صندوق رأس الم ل الة ال لة م  2021بم لغ  11.6اليون يورو
وتأذن للمسجل بتةديم سلف ان الصندوق وفة لألحك م ذات الصلل ان النظ م الم لي
والةواعد الم ليل للمحكمل؛
 -4تحيط علم بتوصيل اللجنل( )7في فورته الث نيل والثالثين ب إلبة ء على استوى
صندوق رأس الم ل الة ال عند شهع واحد ان نفة ت المحكمل ،وتوصي ب لت لي بزي في
المستوى الحكمي للصندوق إلى  12.3اليون يورو ،وتالحظ أن اللجنل أوصت في
فورته الخ اسل والثالثين ،في ضوء اخ طع السيولل التي تواجهه المحكمل ،بأن ي ةي
المكتب والجمةيل الة ال على استوى صندوق رأس الم ل المتداول قيد االستةعاض،
كم تالحظ أن الدول األطعاف ستواصل النظع في هذه المسألل اله ال والة جلل ان خالل
آليل التيسيع الت بةل للفعيق الة ال في اله ي والمةنيل ب لميزانيل؛
 -5تةعر أنه يجوز فةط للمحكمل أن تستخدم األاوال الف ئضل واألاوال المتلة ي ان
تسديد االشتعاك ت المةعري ل لوغ المستوى المحدف لصندوق رأس الم ل الة ال.

جيم-

االشتراكات غير المسددة
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تعحب بتةعيع المكتب عن اتأخعات الدول األطعاف( )8وخ صل ب الستنت ج ت

والتوصي ت الوارفي في هذا التةعيع(،)9
 -1تحث جميع الدول األطعاف على تسديد االشتعاك ت المةعري في الوقت المن سب،
وتطلب إلى المحكمل والدول األطعاف أن ت ذل جهوفا جديل وأن تتخذ ا يلزم ان
خطوات لتةليل المتأخعات واالشتعاك ت غيع المسدفي قدر اإلاك ن ان أجل تجنب اش كل
السيولل في المحكمل ،وتطلب أيض إلى المحكمل تزويد اللجنل بجميع المةلوا ت المتةلةل
ب الشتعاك ت المةعري غيع المسدفي ق ل الدوري الةشعين لجمةيل الدول األطعاف؛
 -2تعحب ب لم فئ التوجيهيل التي وضةته المحكمل( ،)10وفة للةواعد واألنظمل
الة ئمل ،لتمكين الدول األطعاف المتأخعي عن تسديد اشتعاك ته الخ ضةل ألحك م الفةعي
 8ان الم في  112ان نظ م روا األس سي والتي تواجه صةوب ت اقتص فيل ك يعي ان
الدخول في خطط طوعيل واستداال للتسديد ،وتشجع الدول األطعاف التي عليه
اتأخعات ،رهن بأحك م الفةعي  8ان الم في  ،112على الدخول بصفل طوعيل ،وب لتنسيق
اع المحكمل ،في اثل هذه الخطط ،وتطلب كذلك إلى المحكمل إبة ء الدول األطعاف على
علم بأي خطط تسديد ان هذا الة يل وتنفيذه ان خالل آليل التيسيع الت بةل للفعيق الة ال

()4
()5

ال ند  2-6ان النظ م الم لي والةواعد الم ليل.

الوث ئق العسميل  ...الدوري الخ اسل عشعي  ،(ICC-ASP/15/20) 2016 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء،2-
الفةعي .144
( )6المعجع نفسه ،الفةعي .148
( )7الوث ئق العسميل  ...الدوري الخ اسل عشعي  ،(ICC-ASP/15/20) 2016 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعي .66
(.ICC-ASP/19/27 )8
( )9المعجع نفسه ،الفةعت ن  15و.16
()10
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في اله ي والمةنيل ب لميزانيل ،بم في ذلك عن طعيق التة ريع الم ليل الشهعيل التي
تةداه إلى الدول األطعاف؛
 -3تحيط علم بتوصي ت اللجنل( )11والمعاجع الخ رجي( )12بشأن اس ئل السيولل
وتالحظ أن الدول األطعاف ستواصل النظع في هذه المس لل ان خالل آليل التيسيع
الت بةل للفعيق الة ال في اله ي والمةنيل ب لميزانيل.

دال-

صندوق الطوارئ
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تشيع إلى قعاره  ICC-ASP/3/Res.4الذي أنشئ بموج ه صندوق الطوارئ بم لغ

 10االيين يورو ،وقعاره  ICC-ASP/7/Res.4الذي طل ت فيه إلى المكتب أن ينظع في
خي رات لتجديد اوارف كل ان صندوق الطوارئ وصندوق رأس الم ل الة ال،
وإذ تشيع أيض إلى أن صندوق الطوارئ إنم أنشئ لضم ن قدري المحكمل على
الوف ء ب م يلي( :أ) التك ليف المتةلةل بح لل غيع اتوقةل إثع اتخ ذ المدعي الة م قعارا
بفتح تحةيق ،أو (ب) نفة ت ال ان ص انه بس ب حدوث تطورات في أوض ع ق ئمل لم
يكن ان الممكن توقةه  ،أو لم يكن ان الممكن تةديعه بدقل عند اعتم ف الميزانيل ،أو
(ج) التك ليف المعت طل ب جتم ع غيع اتوقع لجمةيل الدول األطعاف(،)13
وإذ تحيط علم ً بمشوري اللجنل في التة ريع عن أعم ل فوراته الح فيل عشعي
والث لثل عشعي والت سةل عشعي والح فيل والةشعين،
وإذ تشيع إلى أن الجمةيل قعرت في فورته الس فسل عشعي أن تةوم ،إذا انخفض
استوى صندوق الطوارئ إلى ا فون  5.8االيين يورو بحلول فورته الس بةل عشعي،
()14
بتةديع ادى الح جل إلى تجديد اوارفه ،اع اعاع ي تةعيع لجنل الميزانيل والم ليل
وال ند  6-6ان النظ م الم لي والةواعد الم ليل،
 -1تالحظ أن المستوى الح لي لصندوق الطوارئ ي لغ  5.2االيين يورو؛
 -2تةعر إبة ء صندوق الطوارئ عند استواه الحكمي ال لغ قدره  7.0االيين يورو
لة م 2021؛
 -3تطلب إلى المكتب إبة ء الةت ل ال لغ قدره  7.0االيين يورو قيد االستةعاض في
ضوء المزيد ان الخ عي لسيع الةمل في صندوق الطوارئ.

هاء-

جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة
إن جمةيل الدول األطعاف،
 -1تةعر ،فيم يتةلق بة م  ،2021أن يتم تةديع االشتعاك ت المةعري للدول األطعاف

وفة للجدول الذي اعتمدته الجمةيل الة ال لألام المتحدي لميزانيته الة فيل في الفتعي
 ،)15(2021-2019المةدل وفة للم فئ التي يةوم عليه الجدول()16؛
 -2تالحظ أنه ب إلض فل إلى ذلك ،ينط ق أي حد أقصى لالشتعاك ت المةعري ألك ع
المس همين وأقل ال لدان نموا في الميزانيل الة فيل لألام المتحدي على جدول األنص ل

( )11الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،3الفةعي .193
()12
تةعيع اعاجةل الحس ب ت النه ئي عن عمليل ايزانيل المحكمل الجن ئيل الدوليل(ICC-
) ،ASP/18//2/Rev.1التوصيل .9
( )13ال ند  6-6ان النظ م الم لي والةواعد الم ليل.
( )14الوث ئق العسميل  ...الدوري الس بةل عشعي  ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء.2-

(.A/RES/73/271 )15
( )16نظ م روا األس سي للمحكمل الجن ئيل الدوليل ،الم في .117
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المةعري للمحكمل.

واو-

تمويل االعتمادات لعام 2021
إن جمةيل الدول األطعاف،
 -1تالحظ أن المدفوع ت المة بلل للةعض المةدم ان الدولل المضيفل في ال عن اج

العئيسي الس بع ،2 -سيؤفي ن إلى انخف ض استوى اعتم فات الميزانيل التي يلزم تةديعه
لتحديد االشتعاك ت المةعري للدول األطعاف بمةدار 144 900 673يورو؛
تةعر ،فيم يتةلق بة م  ،2021تمويل اعتم فات الميزانيل ال لغ قدره 900 673
-3
ِ
144يورو ،التي وافةت عليه الجمةيل بموجب الفةعي  1ان الةسم ألف ان هذا الةعار،
وفة ً لل ندين  1-5و 2-5ان النظ م الم لي والةواعد الم ليل للمحكمل؛

زاي-

مباني المحكمة
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تحيط علم بتوصي ت لجنل الميزانيل والم ليل فيم يتةلق ب لصي نل واست دال

األصول الث بتل لم ني المحكمل(،)17
 -1توافق على است دال األصول الث بتل لم ني المحكمل على استوى  378,9ألف
يورو في ع م  ،2021اع التشديد على ضعوري النظع في الصي نل واست دال األصول
الث بتل اة ؛
تكعر على ضعوري وجوف ا ي عر است دال األصول الث بتل تم ا وأن يةتصع
-2
ّ
االست دال على الةن صع الضعوريل للغ يل فةط ،وتطلب إلى المحكمل أن تواصل ضم ن
اتخ ذ جميع التدابيع الالزال لتحةيق وفورات وكف ءات ،بم في ذلك استخدام بدائل
الست دال األصول الث بتل كلم ك ن ذلك امكن  ،وتدعو المحكمل إلى تةديم خطل اتوسطل
واستكملل طويلل األجل وتةديعات لخطط وتةديعات است دال رأس الم ل بم يتم شى اع
هذه الم فئ؛
 -3تالحظ أنه ين غي تمويل أي احتي ج ت الست دال األصول الث بتل الن شئل في
المستة ل الةعيب في نط ق عمليل الميزانيل الة فيل؛
 -4تعحب ب عتزام اللجنل استةعاض الخطط والتةديعات المتوسطل والطويلل األجل،
فضال عن اآللي ت الم ليل واإلفاريل ،بم في ذلك ال دائل الممكنل للتعتي ت التة قديل
الح ليل ،في فورتيه الس فسل والثالثين والس بةل والثالثين ،)18( ،وتدعو اللجنل إلى
اواصلل اجعاء تحليل وتةييم افصلين للميزانيل المةتعحل اع اعاع ي الح جل إلى تحديد
األولوي ت؛
 -5تشيع إلى توصيل اللجنل( )19المتةلةل بإنش ء آليل لتةديم اشوري الخ عاء بدون اة بل
ان الدول األطعاف في تخطيط وتنفيذ است دال األصول الث بتل ،وتدعو الدول األطعاف
إلى اواصلل استكش ف هذه االاك نيل وطعح اقتعاح ت في هذا الصدف؛
 -6تؤكد ان جديد أن المكتب اكلف ب لواليل المتةلةل ب لهيكل اإلفاري والتكلفل
اإلجم ليل للملكيل ان خالل آليل التيسيع الت بةل للفعيق الة ال في اله ي والمةنيل
ب لميزانيل ،وتطلب تةديم تةعيع عن هذا الموضوع لتنظع فيه الجمةيل في فورته
( )17الوث ئق العسميل  ...الدوري الت سةل عشعي  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعات ان  95إلى .107
( )18المعجع نفسه ،الفةعت ن ي  105و.106
( )19الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعي  ،116والوث ئق العسميل  ...الدوري الت سةل عشعي  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد
الث ني ،الجزء ب ء ،2-الفةعي .114
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الةشعين؛
 -7تعحب اع التةديع ب ألعم ل الفنيل التي انحته عدي فول أطعاف لم ني المحكمل
في ع م .2020

حاء -مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة
لعام 2020
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تدرك أنه بموجب ال ند  8-4ان النظ م الم لي والةواعد الم ليل ،ال يجوز ان قلل

األاوال بين أبواب االعتم فات إال بإذن ان الجمةيل،
 -1تةعر أنه وفة ً للمم رسل المت َّ َةل ،يجوز للمحكمل ان قلل أي أاوال ات ةيل ان
ال عااج العئيسيل في نه يل ع م  2020إذا تةذر استية ب تك ليف أنشطل لم تكن اتوقةل
أو لم يكن ان الممكن تةديعه بدقل في بعن اج رئيسي واحد بينم يوجد ف ئض في بعااج
رئيسيل أخعى ،ان أجل ضم ن استنف ف الم لغ المةتمدي لكل بعن اج رئيسي ق ل استخدام
صندوق الطوارئ.

طاء-

مراجعة الحسابات
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تأخذ في االعت ر ايث ق لجنل اعاق ل الحس ب ت الذي اعتمدته في فورته العابةل
عشعي( ،)20بصيغته المةدلل،
وإذ تحيط علم ً ب لتةعيعين عن أعم ل الدورتين الح فيل عشعي والث نيل عشعي
للجنل المعاجةل،)21
وإذ تحيط علم ً أيض ً بتوصي ت لجنل الميزانيل والم ليل بشأن المس ئل المتةلةل
ب لمعاجةل(،)22
 -1تعحب ب لتةعيعين عن أعم ل الدورتين الح فيل عشعي والث نيل عشعي للجنل
المعاجةل؛
 -2تةعر تةيين يةعر أن يُحدف على المدى الطويل لوحل الحس ب ت والتفتيش
لجمهوريل كوري بصفته اعاجع الحس ب ت الخ رجي ،والمحكمل الجن ئيل الدوليل،
والصندوق االستئم ني للضح ي لمدي أربع سنوات ت دأ بمستهل السنل الم ليل 2021؛
 -3تشيع إلى طل ه إلى المعاجع الخ رجي ،فيوان المح س ل ،أن يجعي تةييم لهيئ ت
العق بل الت بةل للمحكمل كجزء ان عمله في ع م  2020بدال ان اعاجةل األفاء ،وأن
يوصي ب إلجعاءات الممكن اتخ ذه بشأن واليل كل انه وتسلسل اإلبالغ ،اع االحتعام
الك ال الستةالل المحكمل ككل ،وتتطلع إلى النظع في نتيجل هذا التةييم بمجعف توافعه؛
 -4تحيط علم ب لتةديالت المةتعح إفخ له على ايث ق لجنل المعاجةل الوارفي في
المعفق الث لث لتةعيع لجنل المعاجةل عن أعم ل فورته الة شعي ،23وتةعر النظع في
( )20الوث ئق العسميل  ...الدوري العابةل عشعي  ،(ICC-ASP/14/20) 2015 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،3المعفق العابع.
()21
المعاجةل
لجنل
اوقع
على
ات ح ن
و،AC/10/5
AC/9/5
.https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee.

( )22الوث ئق العسميل  ...الدوري الت سةل عشعي  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،1الفةعات  ،24-20والوث ئق العسميل  ...الدوري الت سةل عشعي  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد
الث ني ،الجزء ب ء ،2-الفةعي  214إلى .227
()23
https://asp.icc ،AC/10/5ات ح على الموقع الش كي للجنل التدقيق على
cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
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هذه التةديالت ،اع اعاع ي نت ئج التةييم الذي سيجعيه المعاجع الخ رجي ،وتةعيع
استةعاض الخ يع المستةل ،24ان أجل اتخ ذ قعار حسب االقتض ء.

ياء-

الرقابة على إدارة الميزانية
إن جمةيل الدول األطعاف،
 -1تالحظ أن الخطط االستعاتيجيل للمحكمل واكتب المدعي الة م وقلم المحكمل

والصندوق االستئم ني للضح ي تتسم ب لحيويل ويتم تحديثه ب نتظ م؛
 -2تحيط علم ب لخطط االستعاتيجيل للمحكمل واكتب المدعي الة م وقلم المحكمل
للفتعي  2021-2019والصندوق االسستئم ني للضح ي ،وتالحظ أيض أن الخطط
االستعاتيجيل تستفيد ان اآلراء والتةلية ت التي ت ديه الدول األطعاف في الحوار اع
المحكمل واكتب المدعي الة م وقلم المحكمل والصندوق االسستئم ني للضح ي ؛
 -3تعحب بتةعيع اكتب المدعي الة م عن تنفيذ خطته االستعاتيجيل للفتعي -2016
 ، 2018وتطلب إلى المحكمل أن تواصل تةييم الدروس المستف في انه وتطويعه
وتط يةه ؛
 -4تؤكد ان جديد أهميل تةزيز الةالق ت واالتس ق بين عمليل التخطيط االستعاتيجي
وعمليل الميزنل ،وأنهم أاعان ضعوري ن لمصداقيل النهج االستعاتيجي الطويل األجل
واستدااته؛
 -5تشيع إلى فعوته الموجهل إلى المحكمل إلجعاء اش ورات سنويل اع المكتب
خالل العبع األول ان الة م بشأن تنفيذ خططه االستعاتيجيل خالل السنل التةويميل
الس بةل ،والسيم بشأن استخدام اؤشعات األفاء وإفخ ل تحسين ت عليه ؛
 -6تدعو المحكمل واكتب المدعي الة م وقلم المحكمل والصندوق االسستئم ني
للضح ي إلى تةديم تةعيع سنوي إلى الجمةيل عن تنفيذ الخطط االستعاتيجيل؛
 -7تالحظ الدور العق بي الذي تةوم به لجنل المعاجةل ،ولجنل الميزانيل والم ليل،
والمعاجع الخ رجي ،وآليل العق بل المستةلل ،واكتب المعاجةل الداخليل ،وتوصي بأن
تواصل هذه الهيئ ت توسيع نط ق تنسيةه ان أجل تحسين ت فل المةلوا ت في الوقت
المن سب واإلبالغ عن النت ئج فيم بينه  ،وبينه وبين أجهزي المحكمل والمكتب والجمةيل
ان أجل تةظيم قدراته العق بيل ،وتجنب ازفواجيل االختص ص والةمل.
كاف-

وضع مقترحات الميزانية

إن جمةيل الدول األطعاف،
 -1تطلب إلى المحكمل أن تةدم اةتعح ت استداال للميزانيل ال عن اجيل لة م 2022

تةوم على تةييم ت ا ليل شف فل وفقيةل وتحليل االحتي ج ت .وين غي أن ال تتج وز
الزي فات المةتعحل المطلوبل استوى الميزانيل المةتمدي لة م  2021إال عند الضعوري
ألغعاض األنشطل المةعري وبةد اتخ ذ جميع التدابيع الممكنل لتمويل هذه الزي فات ان
خالل الوفورات والكف ءات؛
 -2تشيع إلى أن الميزانيل ال عن اجيل المةتعحل ين غي أن ت يّن التك ليف المتةلةل ب لسنل
الت ليل عن طعيق تسليط الضوء أوالً على التك ليف المعت طل بمواصلل األنشطل الج ريل
ثم اقتعاح التغييعات المعاف إفخ له على تلك األنشطل اع تةديع التكلفل الك الل لهذه
التغييعات؛
 -3تدعو المحكمل إلى اواصلل ضم ن عمليل فاخليل ص رال للميزانيل بن ء على
توجيه ت قلم المحكمل وذلك كجزء ان فوري سنويل تأخذ في االعت ر النفة ت الس بةل
(.ICC-ASP/19/16 )24
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وتفضي إلى اقتعاح ايزانيل سليمل وشف فل ،ام يسمح للمحكمل بإفاري ح لته الم ليل على
نحو اسؤول ،وتشجع المحكمل على بذل جميع الجهوف الممكنل لضم ن ايزانيل اتوازنل،
حسب االقتض ء ،بين األجهزي ،وتشدف على ضعوري أن تسةى المحكمل إلى تةديم
اةتعح ت فقيةل واستداال بشأن الميزانيل استن فا إلى توقة ت قويل؛
 -4تعحب بتوصيل المعاجع الخ رجي( )25بأن تتس ءل المحكمل عن ط يةل
االعتم فات الح ليل عند اعداف الميزانيل السنويل المةتعحل لتالفي حدوث انحعاف
تدريجي في اعتم فات الميزانيل؛
 -5تشيع إلى استنت ج ت المعاجع الخ رجي بشأن عملي ت الموازنل الم ليل( ،)26وتشيع
أيض إلى الدعم الذي تةداه الدول األطعاف للمحكمل بةدي طعق ،وكذلك ان خ رج
عمليل الميزانيل الة فيل؛
 -6تع ّحب ب لحوار ال نّ ء الذي فار بين لجنل الميزانيل والم ليل والمحكمل في الدوري
الث نيل والثالثين للجنل بشأن تةديم اةتعح ت الميزانيل وتطلب إلى المحكمل أن تضع
أهداف سنويل للكف ءي في المحكمل بأكمله وأن تةدم اعفة للميزانيل ال عن اجيل لة م 2022
يتضمن االنج زات التي تحةةت بشأن هذه األهداف فضال عن اةلوا ت تفصيليل تميز
بوضوح ،بةدر اإلاك ن ،بين الوفورات والكف ءات والتخفيض ت في التك ليف غيع
المتكعري والتخفيض ت في التك ليف اإلض فيل التي تحةةت في ع م  2021والتوقة ت
لة م  ،2022وتشيع ،وفة لم أوصى به المعاجع الخ رجي( ،)27إلى الوفورات والكف ءات
الن تجل عن ا فرات إفاريل حةيةيل والتي تؤثع على خط األس س؛
 -7تعحب أيض بتوصي ت اللجنل المتةلةل بةعض اةتعح ت الميزانيل والجهوف التي
ت ذله المحكمل في هذا الصدف ،وتشجع على اواصلل التحسين ،وتالحظ أن اللجنل
ستستكمل أعم له بشأن التدابيع التي اتخذته المحكمل ق ل فورته الس فسل والثالثين،
وستدرج تةلية ته في تة ريعه المةدال إلى جمةيل الدول األطعاف.

الم-

النهج االستراتيجي لتحسين عملية الميزنة
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تضع في اعت ره االستةالل والسعيل الالزاين للسم ح للسلطل الةض ئيل

واكتب المدعي الة م بأفاء اه ّاهم ،
 -1وإذ تعى أن المحكمل تمكنت ان التخفيف ان اآلث ر الض ري لوب ء "كوفيد"19-
وضم ن استمعاريل تصعيف األعم ل ان خالل المعونل وتةدف االستخداا ت في إفارته
السليمل للةملي ت ،وإذ تالحظ أن تخفيض ت التك ليف في الميزانيل تتصل جزئي بهذه
الظعوف االستثن ئيل؛
 - 2تؤكد الدور العئيسي الذي يةوم به تةعيع لجنل الميزانيل والم ليل في التحضيع
للمن قش ت المتةلةل ب لميزانيل في فورات الجمةيل ،وتطلب إلى اللجنل أن تتأكد ان نشع
تة ريعه في أقعب وقت امكن بةد كل فوري ان فوراته ؛
 - 2تكعر التأكيد على ضعوري تةديم الوث ئق ،ان حيث الم دأ ،ق ل  45يوا على األقل
ان بدايل الدوري المةنيل للجنل بلغتي الةمل في المحكمل؛
 - 3تشدف على األهميل ال لغل لتحةيق وفورات الحجم ،وت سيط األنشطل ،وتحديد
االزفواجيل المحتملل ،وتةزيز التآزر فاخل األجهزي المختلفل للمحكمل وفيم بين هذه
األجهزي؛
 -4تعحب ب لجهوف المتواصلل التي ت ذله المحكمل لتنفيذ "ا دأ المحكمل الواحدي"
( )25تةعيع المعاجةل النه ئيل بشأن إفاري الموارف ال شعيل ) ،(ICC-ASP/18/2/Rev.1التوصيل .2
( ) 26المعجع نفسه ،الفةعي .213
( )27المعجع نفسه  ،التوصيل .3
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تنف يذا ك اال عند وضع الميزانيل ال عن اجيل المةتعحل ام أفى إلى إفخ ل تحسين ت في
عمليل الميزنل؛
 -5تعحب بجداول المة رنل الوارفي في تةعيع اللجنل والتي ت ين الزي فات السنويل في
الميزاني ت ال عن اجيل المةتمدي خالل الفتعي  282020-2013واخصص ت الميزانيل
بحسب كل تحةيق ن شط يجعي في إط ر ال عن اج العئيسي الث ني وتدعو المحكمل إلى
إفراج صيغ احدثل لهذه الجداول في المةتعح ت المتةلةل ب لميزانيل استة الً؛
 -6تعحب ب لةمل المستمع الذي تةوم به المحكمل بشأن اوضوع اؤشعات األفاء
ب عت ره أفاي اهمل لالضطالع بمه اه  ،السيم فيم يتةلق ب لةي في واإلفاري بصوري
فة لل ،وتشجع المحكمل على اواصلل هذا الةمل في ضوء توصي ت المعاجع الخ رجي
وت فل المةلوا ت اع الدول األطعاف بشأن ا يستجدّ ان تطورات على صةيد اؤشعات
األفاء؛
 -7يالحظ ،فيم يتةلق بتةعيع آليل العق بل المستةلل (تشعين الث ني/نوفم ع  )2019عن
تةييم أا نل الصندوق االستئم ني للضح ي  ،قعار اجلس إفاري الصندوق االستئم ني
للضح ي في ك نون األول/فيسم ع  2019بة ول توصي ت التةعيع وطلب إلى المديع
التنفيذي تةديم خطل عمل لتنفيذ التوصي ت؛ يشيع أيض إلى اوافةل المجلس على خطل
الةمل في آذار/ا رس  2020وإفا جه في الخطل االستعاتيجيل المنةحل للصندوق
االستئم ني للضح ي وتةةب أنشطته ،كم اعتمد كالهم في آب/أغسطس2020؛ يحيط
علم ً بإخط ر الصندوق االستئم ني للضح ي ب إلصدارات الة ال ان أفاي تةةب األنشطل،
وكذلك بمذكعي اإلفاري الص فري في تشعين األول/أكتوبع  ،2020وب لت لي إجعاء اح س ل
شف فل وش الل ألنشطل الصندوق االستئم ني للضح ي  ،بم في ذلك ا يتةلق بتوصي ت آليل
العق بل المستةلل؛ وتشجع اجلس وأا نل الصندوق االستئم ني للضح ي  ،ب لتة ون الوثيق
اع المحكمل ،وال سيم اع قلم المحكمل ،على اواصلل تنفيذ التدابيع العاايل إلى تحسين
أفاء الصندوق االستئم ني للضح ي وزي في الكف ءي والفة ليل فيم يتةلق بواليته ،وأهدافه
االستعاتيجيل المتمثلل في التأثيع على الضح ي واألفاء التنظيمي؛
 -8تالحظ أهميل إع في النظع ب ستمعار في قيمل األنشطل الج ريل ،بم في ذلك في
الفعص المحتملل إلع في التوزيع( ،)29وتشيع إلى أن تحديد األولوي ت بةن يل ا دأ اهم
لإلفاري المجديل والفة لل وافت ح لتحةيق نت ئج ن جحل؛
 -9تطلب إلى المحكمل أن تواصل ،ب لتش ور اع لجنل الميزانيل والم ليل ،وبن ء على
توجيه ت قلم المحكمل ،تطويع عمليل الميزانيل عن طعيق ا يلي:
(أ) زي في تةزيز "ا دأ المحكمل الواحدي" عن طعيق ضم ن أن تستند عمليل
الميزانيل وافتعاض ته وأهدافه األس سيل إلى تخطيط استعاتيجي انسق وقوي ،اع تحديد
األولوي ت؛
(ب) اواصلل تةزيز الحوار وت فل المةلوا ت بين المحكمل والدول األطعاف
بشأن االفتعاض ت واألهداف واألولوي ت التي يةوم عليه اشعوع الميزانيل ال عن اجيل
في اعحلل ا كعي؛
(ج) استخدام أقصى فرج ت المعونل في إفاري اوارفه ال شعيل عند االستج بل
لح الت غيع اتوقةل اع الةي م ،بأقصى قدر امكن ،بإع في توزيع الموارف على أس س
اتطل ت عبء الةمل الفةليل؛
(ف) االستمعار في إيج ف الس ل المن س ل للحف ظ على قدري المحكمل في المدى
الطويل على الوف ء بواليته بفة ليل وكف ءي ،اع اعاع ي الةيوف الم ليل للدول األطعاف؛
( )28الوث ئق العسميل  ...الدوري الت سةل عشعي  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد الث ني ،الجزء ب
 ،2المعفق الخ اس.
( )29الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعي .27
ء-

10

R1-A-300921

ICC-ASP/19/Res.1

(ه) تةزيز الحوار وت فل المةلوا ت بين المحكمل والدول األطعاف على
اس ت التكلفل المتوسطل األجل المحتملل بهدف تةزيز الةدري على التن ؤ ب لميزانيل؛
(و) اواصلل بذل كل الجهوف الممكنل لضم ن التن ؤات والنفة ت الدقيةل لجميع
بنوف الميزانيل؛
 -10تطلب إلى المحكمل أن تواصل تةديم تةعيعه السنوي عن أنشطل وأفاء ال عااج
بم في ذلك ،حسب االقتض ء ،المةلوا ت ذات الصلل بشأن الميزانيل المةتمدي ،والنفة ت
والت ين على استوى ال عااج الفععيل اع جميع بنوف الميزانيل ،فضال عن النفة ت
واإليعافات المؤقتل لجميع الصن فيق االستئم نيل التي تديعه المحكمل ،وين غي أن تةدم
المحكمل هذه المةلوا ت في بي ن ته الم ليل أيض ؛
 - 11تطلب إلى المحكمل أن تواصل السةي إلى تةزيزات هيكليل واستداال في كف ءي
عمله ؛
 - 12تعحب ب لتة ريع الم ليل الشهعيل التي تةداه المحكمل إلى الدول األطعاف والتي
ت ين األرق م الشهعيل للتدفة ت النةديل ،وأرصدي الصندوق الة م ،وصندوق رأس الم ل
الة ال ،وصندوق الطوارئ ،وح لل األنص ل المةعري ،والتن ؤات الشهعيل والسنويل
للتدفة ت الم ليل ،وتشدف على أهميل هذه التة ريع؛
 -14تلتزم ب لمم رس ت الم ليل التي تةطي أولويل قصوى لدوري الميزانيل السنويل
وتدعو إلى تةييد استخدام الصن فيق المتةدفي السنوات التي تدار خ رج فوري الميزانيل.

ميم-

الموارد البشرية
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تشيع إلى قعاره الذي اتخذته في فورته الخ اسل عشعي( )30بشأن الموافةل

على تنفيذ اجموعل عن صع األجع الجديدي اعت را ً ان  1ك نون الث ني/ين يع  ،2017بم
يتم شى اع التغييعات والجداول الزانيل التي اعتمدته الجمةيل الة ال لألام المتحدي،
وإذ تالحظ تةعيع لجنل الميزانيل والم ليل عن أعم ل فورته الث انل والةشعين
الذي يعحب ب لسي سل التي وضةته المحكمل بشأن اجموعل عن صع األجع المةدلل(،)31
وإذ تالحظ أيض أن المحكمل قدات النص المةدل للنظ م اإلفاري للموظفين
المتةلق بمنحل األام المتحدي للتةليم وانحل التةليم الخ صل واالستحة ق ت ذات الصلل
إلى لجنل الميزانيل والم ليل في فورته الث نيل والثالثين وأن اللجنل أوصت بأن توافق
الجمةيل على التةديالت المةتعحل(،)32
 -1تعحب ب لةمل الذي تةوم به المحكمل لتنفيذ التةديالت المتةلةل بتنفيذ اجموعل
عن صع األجع الجديدي لموظفي الفئل الفنيل والفئ ت الةلي وفة لمة ييع النظ م الموحد
لألام المتحدي؛
 -2وإذ يشيع إلى أن المحكمل قد قدات نص ًّ اةد ً
ال المةدل للنظ م اإلفاري للموظفين
المتةلق بمنحل األام المتحدي للتةليم وانحل التةليم الخ صل واالستحة ق ت ذات الصلل
وتالحظ أن الحكمل تةتزم إصدار التةديالت ذات الصلل في النظ م اإلفاري للموظفين
في أوائل ع م 2021؛
 -3تحيط علم ً ب لتوجيه اإلفاري المتةلق بتصنيف وإع في تصنيف الوظ ئف الذي
()30

 ،ICC-ASP/15/Res.1الةسم نون ،الفةعي .1

( )31الوث ئق العسميل  ...الدوري الس فسل عشعي  ،(ICC-ASP/16/20) 2017 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،1الفةعي .105
( )32الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،1الفةعي .121
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أصدره المسجل( )33وتطلب إلى لجنل الميزانيل والم ليل أن تواصل اعاق ل تنفيذ التوجيه
اإلفاري في فورتيه الس فسل والثالثين والس بةل والثالثين وأن تةدم تةعيعا ً في هذا الشأن
إلى الجمةيل ،وتشيع إلى قعاره بةدم تةديم المحكمل أي طل ت جديدي إلع في التصنيف
إلى أن يتم االنته ء ان االستةعاض الجديد للتةليم ت اإلفاريل( )34وتشدف على أن إع في
تصنيف الوظ ئف ال يمكن أن تستخدم أفاي للتعقيل أو تمثل ت ةل ان ت ة ت تزايد أع ء
الةمل وتشيع إلى أهميل اإلنص ف والشف فيل في ك فل عملي ت اتخ ذ الةعار؛
 – 4تحيط علم ً بتوصي ت المعاجع الخ رجي بأن تسةي المحكمل ج هدي إلى تط يق
اجموعل اوحدي ان سي س ت إفاري الموارف ال شعيل( )35وبأن تضع ايث ق ً لألخالقي ت
وتنشعه( ،)36وتشجع المحكمل على اواف ي الدول األطعاف بمةلوا ت احدثل عن تنفيذ
هذه التوصي ت؛
 -5تشجع اإلفاري الحكيمل للموارف ال شعيل للمحكمل لضم ن االنض ط الك ال
للميزانيل ،وتالحظ أنه يجب ت عيع جميع الموظفين الجدف ان أي فئل  ،بم في ذلك
الموظفون المؤقتون ،بشكل ان سب(.)37

نون-

اإلحاالت من مجلس األمن
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تالحظ اع الةلق أن الدول األطعاف تحملت وحده حتى اآلن النفة ت التي

تك دته المحكمل نتيجل لإلح الت ان اجلس األان الت بع لألام المتحدي(،)38
وإذ تشيع إلى الم في  115ان نظ م روا األس سي التي تنص على أن تغطى
نفة ت المحكمل والجمةيل ،في جملل أاور ،ب ألاوال المةدال ان األام المتحدي ،رهن
بموافةل الجمةيل الة ال ،وبخ صل فيم يتصل ب لنفة ت المتك دي نتيجل لإلح الت ان
اجلس األان،
وإذ تضع في اعت ره أنه ،عمال ب لفةعي  1ان الم في  13ان اتف ق الةالقل بين
المحكمل واألام المتحدي ،تخضع الشعوط التي تعصد بموج ه أي أاوال للمحكمل
بموجب قعار للجمةيل الة ال لألام المتحدي لتعتي ت استةلل،
 -1تحيط علم ً بتةعيع قلم المحكمل بشأن التك ليف التةعي يل المخصصل حتى اآلن في
المحكمل والمتةلةل ب إلح الت ان اجلس األان( ،)39وتالحظ أن الميزاني ت المةتمدي
المخصصل لإلح الت ان اجلس األان بلغت حتى اآلن  70اليون يورو تةعي وأن
الدول األطعاف تحملت حصعي هذه الم لغ؛
 -2تشجع الدول األطعاف على اواصلل المن قش ت بشأن إاك نيل المضي قدا في
هذه المسألل؛
 -3تدعو المحكمل إلى اواصلل تن ول هذه المسألل في الحوار المؤسسي اع األام
المتحدي وتةديم تةعيع في هذا الشأن إلى الدوري الةشعين للجمةيل.

()33
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( )34الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعي .43
( )35تةعيع المعاجةل النه ئيل بشأن إفاري الموارف ال شعيل ) .(ICC-ASP/17/7التوصيل .2
( )36المعجع نفسه ،الفةعات .240-238
( )37الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعي .37
( )38الةعاران  )2005(1593و )2011(1970لمجلس األان الت بع لألام المتحدي.
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عين -االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تحيط علم ً بتوصيل لجنل الميزانيل والم ليل في فورته الح فيل والثالثين بشأن

االستعاتيجيل الخمسيل لتكنولوجي المةلوا ت وإفاري المةلوا ت ("االستعاتيجيل")(،)40
وإذ تشيع إلى طلب المحكمل( )41تزويد لجنل الميزانيل والم ليل ،في فورته الث نيل
والثالثين ،بحل ضمن اة ييع النظ م الم لي والةواعد الم ليل لتحويل األاوال غيع المنفةل
ان االستعاتيجيل ،الن جمل عن التأخيع الموضوعي في الشعاء ،ان سنل ا ليل إلى السنل
الم ليل الت ليل له ،
وإذ تحيط علم بتوصيل اللجنل في فورته الث لثل والثالثين( )42بأن تواصل
المحكمل تنفيذ االستعاتيجيل على أس س التةديعات الةصوى للتك ليف للسنوات -2019
 2021على النحو الوارف في تةعيع اللجنل عن أعم ل فورته الح فيل والثالثين (:2019
 2 168.5ألف يورو  ،و 2 072.5 :2020ألف يورو ،و 2 559.5 :2021ألف
يورو)()43؛
وإذ تالحظ أيض توصيل اللجنل في فورته الخ اسل والثالثين ( )44بتمديد
االستعاتيجيل حتى نه يل ع م  ،2022اع وضع حدوف قصوى جديدي لالتف ق بم لغ
052و 2 5ألف يورو لة م  2021و  158ألف يورو لة م ،2022
وإذ يالحظ كذلك أن االستعاتيجيل ستسفع عن وفورات إجم ليل اتوقةل قدره
 403,9ألف يورو ،استن فا إلى التنفيذ المتوقع ال لغ  8 267,0ألف يورو والمجموع
أقعته اللجنل في األصل(،)45
ال لغ قدره  8 670,9ألف يورو الذي ّ
 -1تةعر ،نظعا للط يةل الطويلل األجل للمشعوع ،أن يظل الجزء ان الميزانيل
المةتمدي لإلستعاتيجيل لة م  ،2020الن جم عن التأخيع الموضوعي في الشعاء وال لغ
قدره  165ألف يورو ،ات ح في ع م 2021؛
 -2تطلب إلى المسجل أن يةدم إلى الجمةيل ،ان خالل اللجنل ،تةعيعا سنوي عن تنفيذ
االستعاتيجيل.
________________

( )40الوث ئق العسميل  ...الدوري الس بةل عشعي  ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء،2-
الفةعي .104
( ،ICC-ASP/18/Res.4 )41الةسم عين ،الفةعي .1

( ICC-ASP/ )42الوث ئق العسميل  ...الدوري الث انل عشعي  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...المجلد الث ني ،الجزء
ب ء ،2-الفةعي .86
( )43الوث ئق العسميل  ...الدوري الس بةل عشعي  ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
 ،2الفةعي  ،98الجدول .5
()44
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