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لجزء الثالثا
التي اعتمدتها جمعية الدول األطرافوالتوصيةالقرارات 

القرارات-ألف

ICC-ASP/11/Res.1القرار

2012نوفمرب/الثاينتشرين21يف اليت ُعقدتالثامنةالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.1

نفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،2013لعامالعاملالمالرأسوصندوق،2013عاملالبرنامجيةميزانيةال
الطوارئوصندوق،2013لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمة

إن مجعية الدول األطراف،
واالستنتاجات ائية الدولية ("احملكمة")الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلن2013ميزانية عام يفنظرت إذ

الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن 
يف اجللسة به رئيس اللجنة 

.2012تشرين الثاين/نوفمرب 16قدت بتاريخ اليت عُ اخلامسة العامة 

2013الميزانية البرنامجية لعام -ألف

،إن مجعية الدول األطراف
نة يف اجلدول التايل، يورو يف أبواب االعتمادات املبيَّ 300120115اعتمادات جمموعها توافق على-1

يورو لتجديد موارد صندوق الطوارئ، ما جيعل املقدار اإلمجايل 000500مبلغ مقداره توافق علىكما 
يورو:300620115لالشرتاكات يبلغ 

بآالف اليورواتاالعتمادباب
10697.9القضائيةاهليئةاألولالرئيسيالربنامج
28265.7العاماملدعيمكتبالثاينالرئيسيالربنامج
64520.9احملكمةقلمثالثالالرئيسيالربنامج
2951.7األطرافالدولمجعيةأمانةالرابعالرئيسيالربنامج
5901.5املباين املؤقتةاخلامسالرئيسيالربنامج
1580.0للمجين عليهماالستئماينالصندوقأمانةالسادسالرئيسيالربنامج
996.7)الدائمةاملباين(عاملشرو مديرمكتب1-السابعالرئيسيالربنامج
205.9املستقلةالرقابةآلية5-عالسابالرئيسيالربنامج

115120.3المجموع

تكرمان باإلسهام يف حتمل تكاليف احملكمة فيما يتعلق تبأن الدولة املضيفة واملكسيك سحتيط علماً -2
يورو 7009502ستبلغان يف ذلك بالربنامج الرئيسي اخلامس (املباين املؤقتة)، وأن مسامهتيهما

؛يورو، على الرتتيب، كما يشار إليه يف القسم جيم من هذا القرار000130و
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،2013مليزانية الربناجمية لعام امقدار اعتماداتبأن هاتني املسامهتني ستجعالن حتيط كذلك علماً -3
يورو إىل 300120115ينخفض من راف، الذي يتعنيَّ أن يوزَّع أنصبَة اشرتاكاٍت تدفعها الدول األط

؛نة يف القسم دالاملبيَّ املبادئوفق ع هذا املبلغ أنصبةً سيوزَّ و ،يورو600039112

الك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:التالية ملول اداجلعلى توافق أيضاً -4

اهليئة
القضائية

مكتب 
املدعي العام

قلم 
احملكمة

ة مجعية أمان
الدول 

األطراف

أمانة الصندوق 
للمجين االستئماين 

عليهم
مكتب مدير 

املشروع
آلية الرقابة 

املستقلة
11وكيل أمني عام

213أمني عام مساعد

20-مد

1241119-مد

5312171134-ف

43293911174-ف

321446613135-ف

25466311116-ف

117623-ف

321531965522395

1116220ر ر-خ ع 

1563268221351ر أ–خ ع 

1664284421371الفرعي

482174809732766المجموع

2013صندوق رأس المال العامل لعام -باء

مجعية الدول األطراف،إن 
، اً يورو 9834057مببلغ مقداره2013صندوق رأس املال العامل لعام حتديد مواردرتقرِّ 

الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد هذا ف من لَ سُ بإجراءلرئيسة قلم احملكمةوتأذن
املالية للمحكمة.

المباني المؤقتة للمحكمة- جيم

مجعية الدول األطراف،إن
بعرض الدولة املضيفة اإلسهام يف حتمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة بنسبة مخسني يف املئة، أو بترحِّ -1

فيما خيص السنوات وذلك النسبة عن هذا املبلغ، تلكمببلغ مقداره ثالثة ماليني يورو يف السنة، إذا زادت 
ارجية الدولة املضيفة، فرانس تيمرمانس، املؤرخة خالة سعادة وزير يف رس، كما يبنيَّ 2015و2014و2013

؛2013يورو فيما خيص عام 7009502وتبلغ املسامهة املعنية ،2012تشرين الثاين/نوفمرب 12بـ
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000130بعرض املكسيك اإلسهام بتحمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة مببلغ مقداره أيضاً ب ترحِّ -2

تشرين الثاين/نوفمرب 9يف رسالة سفارة املكسيك يف الهاي، املؤرخة بـ، كما يبنيَّ 2013ص عام يورو فيما خي
؛2012

أن تربم، عن طريق رئيسة قلمها، اتفاقًا مع الدولة املضيفة ومع املكسيك بشأن تنفيذ بللمحكمة تأذن-3
امات الواقعة على عاتق احملكمة مبوجب عقد نة يف الرسالتني، مع مراعاة االلتز املبيَّ الشروطعرضيهما على أساس 

اإلجيار.

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة-دال

،إن مجعية الدول األطراف
رة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّ 2013فيما خيص عام تقرِّر-1

معتمد لعام جدول أنصبة يف ظل عدم وجود ،ندحسابًا مؤقتًا على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مست
، 2012إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه على ميزانيتها العادية لعام ، 2013

؛1معدَّالً وفق املبادئ القائم عليها حتديده

نصبة االشرتاكات الذي أن ُحيسب املبلغ النهائي لالشرتاكات املقرَّرة على أساس جدول أتقرِّر كذلك-2
معدَّالً ،2013

؛وفق املبادئ القائم عليها حتديده

كمةباحملاملقرَّرة اخلاصاالشرتاكاتأنصبةجدولعلىيطبَّقأنينبغيفضًال عن ذلك بأنهحتيط علماً -3
خيصفيماتطبيقهاملتحدةاألممتقرِّرقداألكرباالشرتاكاتذاتالدولتدفعهااليتلالشرتاكاتأقصىحدكل

.العاديةميزانيتها

2013تمويل االعتمادات وتجديد موارد صندوق الطوارئ لعام -هاء

،إن مجعية الدول األطراف
اعتمادات قسطًا منمتوِّالنيف حتمل تكاليف املباين املؤقتة الدولة املضيفة واملكسيكمسامهَيت بأن حتيط علماً 

مبلغاً طراف،توزيعه مبثابة أنصبة اشرتاكات تدفعها الدول األيتعنيَّ الذي ،عتماداتاالويبلغ باقي هذه.امليزانية
يورو،600039112مقداره

يورو مبثابة أنصبة 000500ره مقداباإلضافة إىل ذلك توزيع مبلغأنه يتعنيَّ بأيضاً حتيط علمًا و 
،اشرتاكات تدفعها الدول األطراف لتجديد موارد صندوق الطوارئ

،موارد صندوق الطوارئاالشرتاكات املقرَّرة يف امليزانية وجتديد ، متويل 2013أن يتم، فيما يتعلق بعام رتقرِّ و
ارهاقدمالبالغ صندوق رأس املال العامل وموارد، يورو600539112البالغ مقدارها

، على من هذا القرارباءوالقسم) 1الفقرة (القسم ألفوافقت عليها اجلمعية مبوجب يت، الاً يورو 9834057
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.6-6و2-5و1-5، وفقاً للقواعد الرتتيب

.117نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 1
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صندوق الطوارئ-واو

إن مجعية الدول األطراف،
00000010الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4ا قرارهبتذكِّرإذ 

تجديد موارد صندوق لاخليارات املتاحةاملكتب النظر يف منالذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4هايورو، وقرار 
صندوق رأس املال العامل،موارد الطوارئ و 

احلادية عشرة والثالثة عن أعمال التقاريراملالية يف جلنة امليزانية و علماً حتيطوإذ 
ة،ة والتاسعة عشر عشر 

قل عن سبعة ماليني ينبغي أن جتدَّد لتبلغ مبلغاً تستنسبه على أن ال يوإذ حتيط علماً بأن موارد الصندوق 
يورو،

،2012ية عام الموارد الصندوق ستقل عن مستوى وإذ حتيط علماً بأن

الذي التقديرعلى أساس ، 2013مليون يورو يف عام 000500جتديد موارد الصندوق مبقدار تقرِّر-1
قدمته احملكمة متاشيًا مع مستوى احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو الذي قررته اجلمعية بقرارها 

ICC-ASP/8/Res.7؛

خيتلف عن مستوى احلد األدىن املعتمد بعد إغالق حسابات بأن مبلغ صندوق الطوارئ قد حتيط علماً -2
؛2012

ماليني يورو يف 7صندوق الطوارئ البالغ قيد التدارس املقدار األدىن ملوارداملكتب أن يُبقي منتطلب-3
صندوق.هذا البعملضوء املزيد من اخلربة 

2012لبرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام مناقلة األموال بين ا-زاي

إن مجعية الدول األطراف،
،2012صندوق الطوارئ يف عام بستعنيبأن احملكمة ستإذ حتيط علماً 

إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال ،من النظام املايل8-4مبوجب البند ،أنهوإذ تدرك
،هاإذن منب

2012عام عند انتهاءللمحكمة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية جتيزعة، أن بَ ملمارسة املتَّ ا، وفقتقرِّر

يف برنامج مل تكن مرتقبة أو مل يكن من املمكن تقديرها على وجه الدقة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة 
قبل نفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي استللتكفل برئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 

صندوق الطوارئ.استخدام

المساعدة القانونية-حاء

إن مجعية الدول األطراف،
مبا يتسم به نظام املساعدة القانونية من أمهية أساسية لضمان عدالة اإلجراءات وحقوق املدَّعى ر إذ تذكِّ 

،اً ومهنياً جيداً قانونيأن ميثــَّلوا متثيالً 
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املتمثلة وتعزيز مبادئ املساعدة القانونية، إلعالءضرورة مراجعة نظام املساعدة القانونية علىدتشدِّ وإذ 
،2ية، واالقتصادر احملاكمة العادلة، واملوضوعية، والشفافية، واالستمرايف

احملكمة ومكانتها باعتبارها هيبةتعزيز منزيداملهأنوإذ ترى
،الدويلاجلنائيناجعاً للقضاءجهازاً 

نظام تدارساحملكمة واملكتب أن يواصال إىلالذي طلبت فيه ICC-ASP/10/Res.4بقرارها روإذ تذكِّ 
،املساعدة القانونية

اخلاص نيةنظام املساعدة القانو لعة جوانب قلم احملكمة بشأن أربأعدهبالتقرير التكميلي الذي حتيط علماً -1
؛3احملكمةب

23اعتمده املكتب يف على النحو الذياملعدَّلةألجور ااحملكمة مواصلة تنفيذ سياسة إىلتطلب-2

؛20124آذار/مارس

حالة تعدد دفع يف(أ) األجر الذي يُ أن تعتمد املقرتحات الواردة يف التقرير التكميلي فيما يتعلق بـرتقرِّ -3
دفع ) األجر الذي يُ )؛ (جاةاملتصلباألسفارفيما يتعلق؛ (ب) السياسة التوكيالت

احملكمة اختاذ كافة التدابري الالزمة بغية تنفيذ هذه إىلوتطلب ، 5طيف النشااخنفاضاً خالل الفرتات اليت تشهد 
تقريروتقدميما ميكن، وأجنع املقرتحات بأسرع 

وإىل األداء على صعيده، وتقييم3و2تنفيذ املقرتحات املذكورة يف الفقرتني مراقبة إىل احملكمةَ تدعو-4
تقرير عن ذلك إىل املكتب مرة كل ثالثة أشهر؛تقدمي

بنظام فيما يتعلقواحدة ةكتب وإىل جلنة املالية وامليزانية وثيقة سياسم إىل املاحملكمة أن تقدِّ إىلتطلب -5
تقريرًا عن املراجعة الشاملة هلذا النظام حبلول األول من و ، 2013املساعدة القانونية حبلول األول من آذار/مارس 

؛20136أبريل نيسان/

، تقرير احملكمة عن املراجعة الشاملة هذهدةالسياسة الواحاستنادًا إىل وثيقة –ف املكتب بأن يقوم تكلِّ -6
(بنيوية) لنظام املساعدة شاملةبإعداد واقرتاح تعديالت –لنظام املساعدة القانونية وتوصية جلنة امليزانية واملالية 

املزيد ىل القانونية، ليتم، عند اللزوم، اعتمادها يف الدورة الثانية عشرة للجمعية، ومبا يف ذلك اقرتاح تدابري رامية إ
حتسني جناعة نظام املساعدة القانونية، حبسب االقتضاء؛من 

يا نظام املساعدة القانونية قيد نظرمها.قِ بْ احملكمة واملكتب أن يُـ إىلتطلب -7

.16)، الفقرة ICC-ASP/3/18(2004الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... 2
.ICC-ASP/11/43الوثيقة 3
).ICC-ASP/11/2/Add.1التقرير األول الذي أعده املكتب بشأن املساعدة القانونية (4
ظام املساعدة القانونية نجوانب من قلم احملكمة بشأن أربعة أعدهمن التقرير التكميلي الذي 40د يف الفقرة على النحو احملدَّ 5
)ICC-ASP/11/43.(
).ICC-ASP/11/2من تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية (22إىل 20يف الفقرات على النحو املبنيَّ 6
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النهج االستراتيجي فيما يتعلق بتحسين عملية الميزنة-طاء

إن مجعية الدول األطراف،
7عين باحلوكمة الواردة يف التقريربتوصيات فريق الدراسة املبترحِّ -1

وهي ة برمتها ويف كل مرحلة من مراحلها، نيف إجراء عملية إعداد امليز والنجاعةحتسني الشفافية وإمكانية التنبؤ 
:

بشأن االفرتاضات واحملكمةراف فيد تعزيز التحاور بني الدول األطمن املسيكون هأنتؤيِّد القول بأ)(
، وأنه، باإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمحكمة أن املقرتحةواألهداف واألولويات اليت يقوم عليها امليزانية الربناجمية

وموعد تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة بغية امليزنةتستدمي، بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، احلوار بشأن آجال 
ادة دقة االفرتاضات ذات الصلة وحتسني هذه السريورة؛زي

احملكمة إىل مواصلة العمل يف وتدعودقتها املالية التيقن منب جبهود احملكمة الرامية إىل وترحِّ ب)(
بأمهية وضع جدول زمين قضائي استشرايف، يكون حجر الزاوية يف التحاور بني احملكمة والدول هوتنوِّ هذا الصدد، 

؛ف يف هذه الشؤوناألطرا

ستخدام شروط ابشأنتوجيهية اً طوطخ، 2013، خالل عام تعدكمة أن احملوتطلب إىل(ج)
العناصر اليت جيوز االستعانة ماهيةُ بوضوحٍ لكي ُحتدَّدصندوق الطوارئ، وذلك بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، 

ذا م إىل اجلمعية تقريرًا ن تقدِّ أتعانة به فيما خيصها، و 

اللجنة، يف غضون هذه توصية جلنة امليزانية واملالية اليت ُيطلب مبقتضاها إىل احملكمة أن ترسل إىل دتؤيِّ -2
رئ، تقريرًا كتابيًا عن استعمال املوارد املطلوبة مييًا بعد إصدار إخطار باستخدام صندوق الطواو ستني يومًا تق

مبوجب اإلخطار املعين؛

استعراض بنيوي شامل لسمات إجراء بنية التنظيمية للمحكمة، مبا يف ذلك الباملبادرة إىل مراجعة بترحِّ -3
استعراضاً ن جتريوتطلب إىل احملكمة أ، ي تقرير احملكمة عن التقدم يف هذه املراجعةتلقّ وتتطلع إىل، هاموظفي

إجياد املزيد من سبل زيادة النجاعة والفعالية، آخذًة باالعتبار أمورًا منها أزماُن تقادم األصول وحاُهلا وكفايُتها 
م تقري ؛ملستخدميها، وأن تقدِّ

بورقة احملكمة ذات العنوان "أثر التدابري الرامية إىل جعل مبلغ ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حتيط علماً -4
اليت تتضمن تفاصيل خيارات احملكمة اليت ميكن أن ، 8"2012يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة لعام 2013لعام 

يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة 2013ي
؛، وكيفية تأثري هذه التخفيضات على أنشطة احملكمة2012لعام 

فع به وثيقة ، وأن تشامليزانيةعلى صعيد امضمِّنًة إياهاحملكمة إىل إعداد مثل هذا التقرير تدعوو -5
اليت ستقدمها.2014ة لعام ة املقرتحامليزانية الربناجمي

القسم الرابع)، ICC-ASP/11/31(املكتب عن فريق الدراسة املعين باحلوكمة تقرير 7
.، املرفق الثالثICC-ASP/11/20 ،( -2(2012... احلادية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة 8
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الحاالت التي أحالها مجلس األمن إلى المحكمة-ياء

إن مجعية الدول األطراف،
بالتبعات املالية املرتتبة على احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن إىل احملكمة مبوجب قراريه حتيط علماً إذ 

،1970و1593

نفقات احملكمة واجلمعية مبوارد منها دّ سَ من نظام روما األساسي، تُ 115بأنه، عمًال باملادة رذكِّ وإذ ت
فيما يتصل بالنفقات املتكبَّدة نتيجة وخباصةاألموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، 

إلحالة جملس األمن للحاالت،

بني احملكمة واألمم ةمن االتفاق بشأن العالق13من املادة 1بالفقرة أنه، عمالً إذ تضع يف اعتبارهاو 
املتحدة، ختضع الشروط اليت جيوز مبقتضاها توفري أية أموال للمحكمة بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

لرتتيبات منفصلة،

املتحدة وأن تقدم تقريراً عنه املؤسسي مع األممحتاورهااحملكمة إىل إدراج هذه املسألة ضمن إطار تدعو

تعديالت النظام المالي والقواعد المالية-كاف

إن مجعية الدول األطراف،
،2002أيلول/سبتمرب 9اللذين اعُتمدالنظام املايل والقواعد املالية لنظراً 

،9لتوصية الصادرةلومراعاةً 

- 110و11-110من النظام املايل والقواعد7-12و1-11و1-7و6-4تعديالت البنود تقر-1
وتعديالت من القواعد املالية، 9-111و7-111و6-111و5-111و3-111و2-111و20

ر؛يف مرفق هذا القرايبنيَّ كما ،8-111وحذف القاعدة املالية املرفق، 

ق فيها األول من كانون الثاين/يناير من السنة اليت تطبَّ اعتبارًا منمفعول هذه التعديالت يسريأن رتقرِّ -2
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

مزيداً من تعديالت احملكمة أن تقدِّ إىلتطلب-3
النظام املايل والقواعد املالية اليت قد يستلزمها تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، إذا مت متييز مثل هذه 

التعديالت.

.53إىل 51، الفقرات ICC-ASP/11/20 ،( -2(2012... احلادية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة 9
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المرفق

تعديالت يلزم ادخالها على النظام المالي والقواعد المالية من أجل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 
العامللقطاع

االعتمادات-4لبند لتعديل -ألف 

على النحو التايل:6-4يعدَّل البند 
يدرج النص التايل:،يف الفقرة األوىل، اجلملة األوىل، السطر الثالث، بعد كلمة "لالعتمادات"

ر إليه د وفقًا للمعايري احملاسبية الواجبة التطبيق كما يشايف املخصصات واملستحقات اليت حتدَّ والتغريات"
"3-111يف القاعدة 

، بعد عبارة "املبالغ املنفقة"، حيذف النص التايل:ينيف الفقرة الثانية، اجلملة األوىل، السطر الثا

صودة لتلك الفرتة واالعتمادات املخصصة"ر "من االعتمادات امل

ويستعاض عنه بـ"،"

لتزامات"، يدرج النص التايل:يف الفقرة الثانية، اجلملة األوىل، السطر الثالث، بعد كلمة "باال

احملددة مبوجب املعايري احملاسبية الواجبة التطبيق كما يشار إليه ،"، والتغريات يف املخصصات واملستحقات
خصماً على االعتمادات"،3-111يف القاعدة 

اإليرادات األخرى-7تعديل للبند -باء

على النحو التايل:1-7يعدَّل البند 
ىل، الفقرة الفرعية (د)، السطر األول، بعد عبارة "اإليرادات املتنوعة"، يدرج النص التايل:يف الفقرة األو 

،"1-6و6-4"، ألغراض البندين 

: شطب الخسائر في الممتلكات11- 110لقاعدة لتعديل -جيم 

على النحو التايل:11-110تعدَّل القاعدة 
وأول السطر الثالث، حتذف العبارة:السطر الثاينآخر يف الفقرة (أ)، اجلملة الثانية، 

"املمتلكات غري اهلالكة"

النص التايل:ويدرج حملَّها

"واملمتلكات، واملنشآت، واملعدات،املخزونات"

: السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بإدارة الممتلكات20- 110لقاعدة لتعديل -دال 

حبذف الفقرة (ب) منها20-110تعدَّل القاعدة 

: الحسابات11لبند لل تعدي-هاء 

على النحو التايل:1-11يعدَّل البند 
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يف الفقرة األوىل، اجلملة األوىل، السطر األول، حتذف العبارة:

"حسابات الفرتة املالية"

النص التايل:ويدرج حملَّها

"البيانات املالية وبيان االعتمادات عن الفرتة املالية"

، يضاف النص التايل:يف الفقرة األوىل، بعد اجلملة األوىل

"كما حتال نسخ من البيانات املالية إىل جلنة امليزانية واملالية."

يف الفقرة األوىل، يستعاض عن الفقرة الفرعية (أ) بالنص التايل:

"تتضمن البيانات املالية للفرتة املالية:

بيان الوضع املايل؛‘1’

بيان األداء على الصعيد املايل؛‘2’

؛رأس املالغريات يف صايف األصول/بيان الت‘3’

بيان التدفق النقدي؛‘4’

بيان مقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية فيما خيص الفرتة املفاد عنها؛‘5’

، مبا يف ذلك ملخص للنهوج احملاسبية اهلامة."الشروح‘6’

:يف الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية (ب)، السطر األول، يستعاض عن النص

العتمادات، مبا يف ذلك""حالة ا

:بالنص

"يتضمن بيان االعتمادات"

النص التايل:يدرج ، ‘2’(ب)يف الفقرة األوىل، بعد الفقرة الفرعية

؛"6-3كل ما قد خيصص من اعتمادات تكميلية للميزانية وفقاً للبند ‘3"’

هلا على النحو التايل:تنيالتاليتنيالفرعيتنيويعاد ترقيم الفقر 

‘.5’وب‘ 4’تغدوان ب‘ 4’وب‘ 3’ب

، يدرج النص التايل:‘5’يف الفقرة األوىل، بعد الفقرة الفرعية ب

األرصدة واالعتمادات غري املثقلة."‘6"’

يف الفقرة األوىل، حتذف الفقرة الفرعية (ج)

: الحسابات الرئيسية2- 111لقاعدة لتعديل -واو 

على النحو التايل:2-111تعدَّل القاعدة 
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ربناجمية"، حيذف النص التايل:الاألوىل، الفقرة الفرعية (أ)، السطر األول، بعد كلمة "يف الفقرة

، وتبني:"

االعتمادات األصلية؛‘1’

االعتمادات بعد تعديلها بأي مناقالت؛‘2’

األرصدة الدائنة (خالف االعتمادات املتاحة من قِـبل مجعية الدول األطراف)؛‘3’

لك املدفوعات والتسديدات األخرى وااللتزامات غري املصفاة؛املصروفات، مبا يف ذ‘4’

"أرصدة املخصصات واالعتمادات غري املثقلة؛‘5’

النص التايل:ويدرج حملَّه

(ب)؛"1-11تفاصيل بيان االعتمادات وفقاً للبند "تبنيَّ 

ذ"، حيذف النص التايل:يف الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية (ب)، السطر األول، بعد "حسابات دفاتر االستا

املبالغ املستحقة القبض وغري ذلك من و واالستثماراتاملصارف، املودعة لدى "وتبني مجيع املبالغ النقدية 
األصول واملبالغ الواجبة السداد واخلصوم األخرى"

ه النص التايل:ويدرج حملَّ 

".رأس املالصول/تفاصيل اإليرادات، والنفقات، واألصول، واخلصوم، وصايف األ"تبنيَّ 

النص التايل:البدايةدرج يف ييف الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية (ج)، 

"الصناديق، مبا فيها"

: المحاسبة على أساس [االستحقاق]3- 111لقاعدة لتعديل -زاي 

بالنص التايل:3-111يستعاض عن القاعدة 

"المعايير المحاسبية

ستحقاق وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.تعد البيانات املالية على أساس اال(أ)

األساُس شروح البيانات املالية يف بنيَّ يو ة.لتعد امليزانية على أساس احملاسبة النقدية املعدَّ (ب)
ن يف امليزانية املقرة."االتصنيف املعتمدالذي يقوم عليه إعداد امليزانية وأساسُ 

لمحاسبة بمراعاة تقلب أسعار الصرف: ا5- 111لقاعدة لتعديل -حاء 

على النحو التايل:5-111تعدَّل القاعدة 
يف الفقرة (ج)، السطر الثالث، بعد عبارة "اإليرادات املتنوعة"، يدرج النص التايل:

"ألغراض احملاسبة املتعلقة بامليزانية"

: المحاسبة المتعلقة بعائدات بيع الممتلكات6- 111تعديل للقاعدة -طاء 

على النحو التايل:6-111تعدَّل القاعدة 
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يدرج النص التايل:،يف الفقرة األوىل، السطر األول، بعد عبارة "اإليرادات املتنوعة"

"ألغراض احملاسبة املتعلقة بامليزانية".

: بيان االلتزامات مقابل الفترات المالية المقبلة7- 111لقاعدة لتعديل -ياء 

النحو التايل:على7-111تعدَّل القاعدة 
تضاف يف آخر هذا العنوان العبارة "يف إطار احملاسبة املتعلقة بامليزانية"

:يف الفقرة األوىل، اجلملة األوىل، السطر الثاين، بعد عبارة "دائن مؤجل"، تدرج العبارة

حسابات امليزانية"من "

: البيانات المالية8- 111لقاعدة لتعديل -كاف 

.8-111حتذف القاعدة 

: المحفوظات9- 111لقاعدة لتعديل -الم

.8-111فتصبح القاعدة 9-111يعاد ترقيم القاعدة 

الحساباتمراجعة: 12لبند لتعديل -ميم 

على النحو التايل:7-12يعدَّل البند 
يف الفقرة األوىل، السطر األول، بعد عبارة "والبيانات ذات الصلة"، يدرج النص التايل:

."1-11البند "املشار إليها يف 

اإلضافية التي تنظم مراجعة حسابات المحكمة الجنائية الدوليةالصالحياتلمرفق: لتعديل -نون 

يعدَّل املرفق على النحو التايل:
حيذف النص التايل:بعد عبارة "جوهرية عن"، ، السطر الثاين، ‘5’، الفقرة الفرعية (ب)6الفقرة 

املقبولة عموما""املبادئ احملاسبية 

ه النص التايل:ويدرج حملَّ 

"املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام"


