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الجزء الثالث
التي اعتمدتهاوالتوصيةها جمعية الدول األطراف التي اتخذتالقرارات 
القرارات التي اتخذتها جمعية الدول األطراف-ألف

ICC-ASP/16/Res.1القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤ُ                                                      اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة املعقودة يف 

ICC-ASP/16/Res.1
،وصندوق ٢٠١٨المقترحة لعام قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية

، وجدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة ٢٠١٨رأس المال العامل لعام 
، وصندوق الطوارئ٢٠١٨الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 

إن مجعية الدول األطراف،
٢٠١٨كمة") لعام يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملوقد نظرت 

ذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال  واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين،

٢٠١٨الميزانية البرنامجية لعام -ألف
يورو يف أبواب االعتمادات املبينة يف ٥٠٠٤٣١١٤٧اعتمادات يبلغ جمموعها توافق على-١

اجلدول التايل:

بآالف اليوروباب االعتماد
٧١٢,٠١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول
٩٩١,٨٤٥ّ          مكتب املد عية العامةالربنامج الرئيسي الثاين

١٤٢,٥٧٧قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث
٧١٨,٢٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع

٤٩٨,٥١املباينالربنامج الرئيسي اخلامس
٥٤١,٥٢أمانة الصندوق االستئماين للضحاياالربنامج الرئيسي السادس
٥٣٤,٥آلية الرقابة املستقلة٥- الربنامج الرئيسي السابع
٧٠٧,٣مكتب املراجعة الداخلية٦- الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٨٤٦,٣١٤٣ا
٥٨٥,٢٣قرض الدولة املضيفة٢- الربنامج الرئيسي السابع

٤٣١,٥١٤٧المجموع

ااألطرافبأن الدول ً علما  حتيط- ٢ يف املباين الدائمة دفعة واحدة واليت اليت اختارت تسديد مدفوعا
٢- سددت هذه املدفوعات بكاملها لن تدخل يف حساب االشرتاكات املقررة املقابلة للربنامج الرئيسي السابع

يورو؛٢٠٠٥٨٥٣(قرض الدولة املضيفة) البالغ قدرها 
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امليزانية الربناجمية ستؤدي إىل اخنفاض مستوى االعتمادات يف املدفوعات بأن هذه ً    ً  حتيط علما  أيضا  - ٣
يورو ٣٠٠٨٤٦١٤٣يورو إىل ٥٠٠٤٣١١٤٧اليت يلزم توزيعها على الدول األطراف من ٢٠١٨لعام 

ً                            وأن هذا املبلغ سيتم تقديره وفقا  للمبادئ املبينة يف القسم هاء؛
املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايل ً     توافق أيضا  على - ٤

اهليئة
القضائية

مكتب 
ّ   املد عية
العامة

قلم 
احملكمة

أمانة
مجعية 
الدول 
األطراف

أمانة 
الصندوق 
االستئماين 
للضحايا

آلية الرقابة 
املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١-----١-وكيل أمني عام

أمني عام 
٢---١١-مساعد

--------٢- مد

٣٣١١١٩-١- مد

٤٥-١-٥٤١٧٢٢١-ف

٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف

١١٨٦-٣٢١٧٧٨٤١٢-ف

١٧٤-١-٢١٢٧١٨٩١-ف

٣٨----٣٣٥-١-ف

موع الفرعي ٤٠٢٣٩٢٤٧٥٧٣٣٥٤٤ا

١٩---١١١٥٢ر ر-خ ع 

١٢٧٩٣١١٣٢١١٤٠٩ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٨٠٣٢٦٥٢١١٤٢٨ا

٥٣٣١٩٥٧٣١٠٩٤٤٩٧٢المجموع

٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

ا السابعة والعشرين باعادةإذ حتيط علما مستوى صندوق رأس بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
٢٠١٦املال العامل إىل ما يعادل نفقات احملكمة يف شهر واحد تقريبا يف ميزانية احملكمة املعتمدة لعام 

،)١(مليون يورو)١١,٦(
،)٢(بتوصية اللجنة بالنظر يف جدول زمين متعدد السنوات للتمويلوإذ حتيط علما أيضا

مليون يورو؛١١,٦قد حتدد مببلغ ٢٠١٧أن صندوق رأس املال العامل لعام تالحظ-١
ماليني يورو؛٩أيضا أن املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل يبلغ تالحظ-٢
للمسجل وتأذنمليون يورو ١١,٦مببلغ ٢٠١٨إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام تقرر -٣

والقواعد املالية للمحكمة؛بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل 
أنه ال جيوز للمحكمة أن تستخدم األموال الفائضة واألموال املتلقاة من تسديد االشرتاكات تقرر -٤

املقررة إال لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل.
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...)١( .١٤٤، الفقرة ٢-، ا
.١٤٨املرجع نفسه، الفقرة )٢(
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االشتراكات المقررة -جيم
إن مجعية الدول األطراف،

إىل احملكمة وتطلب مجيع الدول األطراف على تسديد االشرتاكات املقررة يف الوقت احملدد، حتث-١
والدول األطراف أن تبذل جهودا جدية وأن تتخذ ما يلزم من خطوات خلفض مستوى املتأخرات 

تبلغ إىل احملكمة أن وتطلب أيضاواالشرتاكات املقررة بقدر اإلمكان لتجنب مشاكل السيولة يف احملكمة، 
جلنة امليزانية واملالية جبميع املعلومات املتعلقة باالشرتاكات غري املسددة قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة 

جلمعية الدول األطراف.

صندوق الطوارئ-دال 
إن مجعية الدول األطراف،

ني مالي١٠الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4إىل قرارها إذ تشري
الذي طلبت فيه إىل املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد كل ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها 

من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،
ا احلادية عشرة والثالثة ً وإذ حتيط علما   مبشورة جلنة امليزانية واملالية يف التقارير عن أعمال دورا

دية والعشرين،عشرة والتاسعة عشرة واحلا
ماليني يورو؛٥,٨أن املستوى احلايل لصندوق الطوارئ يبلغتالحظ -١
؛٢٠١٨ماليني يورو لعام ٧,٠إبقاء صندوق الطوارئ عند مستواه احلكمي البالغ قدره تقرر -٢
إىل احملكمة أن تبذل قصارى جهدها الستيعاب أي موارد إضافية مطلوبة فيما يتعلق تطلب -٣

القضائية اليت حدثت بعد الدورة التاسعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية وقبل تاريخ املوافقة بالتطورات 
أنه جيوز للمحكمة، بعد استنفاد تقرر، و٢٠١٨يف إطار ميزانيتها املعتمدة لعام ٢٠١٨على ميزانية عام 

للحصول على هذه املوارد فقط، أن تلجأ بشكل استثنائي إىل صندوق الطوارئ مجيع اجلهود املمكنة
من النظام املايل ٨- ٦و ٧-٦اإلضافية، مع التقيد الواجب باألحكام املنصوص عليها يف البندين 

والقواعد املالية؛
إذا اخنفض مستوى صندوق الطوارئ، استنادا إىل توقعات احملكمة بشأن تنفيذ ميزانيته أنهتقرر-٤

لول الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف، ستقوم مليون يورو حب٥,٨إىل أقل من ٢٠١٨لعام 
، مع ٢٠١٩اجلمعية بتقييم احلاجة إىل جتديد موارده من خالل آلية التيسري املعنية بامليزانية الربناجمية لعام 

من النظام املايل والقواعد املالية؛٦-٦مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية، واملادة 
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من ٧,٠كتب إبقاء العتبة البالغ قدرها إىل املتطلب-٥

اخلربة لسري العمل يف صندوق الطوارئ.

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

األطراف وفقا جلدول ، أن يتم تقدير االشرتاكات املقررة للدول ٢٠١٨، فيما يتعلق بعام تقرر-١
متفق عليه لألنصبة املقررة، يستند إىل اجلدول املعمول به يف األمم املتحدة مليزانيتها العادية للفرتة 

؛)٣(، مع إدخال ما يلزم من تعديالت ملراعاة املبادئ اليت يستند إليها هذا اجلدول٢٠١٨- ٢٠١٦

.١١٧روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة نظام)٣(
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رتاكات املقررة ألكرب املسامهني وأقل أنه باإلضافة إىل ذلك، ينطبق أي حد أقصى لالشتالحظ-٢
البلدان منوا يف امليزانية العادية لألمم املتحدة على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.

٢٠١٨تمويل االعتمادات لعام -واو 
إن مجعية الدول األطراف،

٢-أن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف الربنامج الرئيسي السابعتالحظ-١
ستقلل من مستوى اعتمادات امليزانية اليت يلزم تقديرها لتحديد االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار 

يورو؛٣٠٠٨٤٦١٤٣
٣٠٠٨٤٦١٤٣مليزانية البالغ قدرها ، أن يتم متويل اعتمادات ا٢٠١٨فيما يتعلق بعام ، ِ تقر ر-٢

- ٥و١-٥ً         من القسم ألف من هذا القرار، وفقا  للبندين ١يورو اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة 
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٢

مباني المحكمة-زاي
إن مجعية الدول األطراف،

؛)٤(املراقبة بشأن التكلفة اإلمجالية للملكيةإىل العمل الذي اضطلعت به جلنة إذ تشري
من جديد ضرورة كفالة املراقبة الكافية واملستمرة للدول األطراف على املباين الدائمة اليت وإذ تؤكد

؛)٥(استثمرت فيها موارد مالية كبرية
ا لرصد ومراقبة )٦(باملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن استبدال األصول الثابتةترحب-١ وآليا

بتوصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن تكاليف الصيانة الوقائية وترحب أيضا؛ )٧(تكاليف صيانة مبانيها
، فضال عن توصيات املراجع اخلارجي للحسابات بشأن )٨(والتصحيحية وكذلك استبدال األصول الثابتة

؛)٩(مشروع املباين الدائمةالبالغات املالية وإدارة
إىل احملكمة أن تقدم ملخصا لتكاليف صيانة وتشغيل مباين احملكمة يف جدول شامل يف تطلب-٢

امليزانيات الربناجمية املقرتحة املقبلة؛
احملكمة إىل طلب رأي ثان بشأن األصول الثابتة من املقاول الرئيسي املقبل قبل انعقاد تدعو-٣

ا السابعة عشرة، مع أخذ :التالية يف االعتبارالعوامل دور
مدى استعجال االستبدال، مع مراعاة االستخدام احلايل؛)(أ

القيمة مقابل املال، خاصة عندما تقدم العالمات التجارية البديلة قيمة أفضل مقابل املال (ب) 
من حيث املوثوقية واملتانة وسهولة اإلصالح وما إىل ذلك؛

الدراسات االستقصائية آلخر اجتاهات السوق؛األسعار املفرتضة بناء على (ج) 
الفرص املتاحة من الشراء (املشرتك)؛(د)

)٤(
ICC-ASP/14/Res.5املرفق الثاين، و ،ICC-ASP/15/Res.2 ٣٥، الفقرة.

)٥(
ICC-ASP/14/Res.5 ، ٥٦الفقرة.

)٦(
ICC-ASP/16/26.

)٧(
ICC-ASP/16/25.

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ... السادسة الوثائق الرمسية ... الدورة )٨( - ٢١٦، الفقرات ٢-باء، ا
٢٣٥.

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...)٩( ، ٥٥٣الصفحة ،١-جيم، ا
ايفاجلمعيةتستعرضبأناخلارجياحلساباتمراجعيوصي: "١التوصية رقم  يفممكنوقتأقرب يفأوالقادمة،دور

يفاالحتياطيمستوىأن تعرضدونللتمويلحالتنفذوبأنالثابتة،األصولالستبدالالتقديريةالتكلفة،٢٠١٧عام
للخطر".العاملاملالرأسصندوق
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.الدروس املستفادة، على سبيل املثال، من مؤسسات أخرى يف الهاي(ه)
ا السابعة أيضاتطلب-٤ إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية وقبل دور

اخليارات املتاحة لتمويل الصيانة واالستبدال الطويل األجل بناء على خربة املنظمات عشرة تقريرا عن
الدولية األخرى؛

أن املكتب هو املسؤول عن الوالية املتعلقة باهليكل اإلداري والتكلفة اإلمجالية تؤكد من جديد-٥
امليزانية، أو، عند االقتضاء، من للملكية، من خالل فريقه العامل يف الهاي الذي لديه آلية تيسري معنية ب

خالل جلنة فرعية تابعة للفريق العامل؛
ا عدة دول أطراف للمباين الدائمة.ترحب مع التقدير-٦ باألعمال الفنية اليت تربعت 

٢٠١٧مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام -حاء
األطراف،إن مجعية الدول 
من النظام املايل، ال جيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ٨-٤أنه مبوجب البند إذ تدرك
إال بإذن منها،

ََّ                                                             وفقا للممارسة املت ب عة، جيوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية من الربامج الرئيسية يف أنهتقرر -١
تكن متوقعة أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل٢٠١٧اية عام 

يف برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل ضمان استنفاد املبالغ 
املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.

مراجعة الحسابات-طاء
إن مجعية الدول األطراف،

؛)١٠(بالتقرير السنوي للجنة املراجعةترحب-١
بأن فرتة والية مراجع احلسابات اخلارجي، ديوان احملاسبة بفرنسا، ستنتهي بعد مراجعة حتيط علما-٢

وحتيط علما أيضا، ٢٠١٩البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام 
يف الوقت املناسب لتعيني مراجع حسابات خارجي قبل الدورة الثامنة بأنه سيلزم اختاذ إجراءات مفصلة

.عشرة جلمعية الدول األطراف

اإلشراف على إدارة الميزانية-ياء
إن مجعية الدول األطراف،

بأن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعية العامة ديناميتان ويتم حتديثهما حتيط علما-١
بانتظام؛

وإعداد خطة ٢٠١٨باعتزام احملكمة متديد خطتها االسرتاتيجية احلالية إىل عام احتيط علم-٢
؛٢٠٢١-٢٠١٩للفرتة ٢٠١٨اسرتاتيجية جديدة يف عام 

أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، تؤكد من جديد-٣
اتيجي الطويل األجل واستدامته؛وهو أمر بالغ األمهية ملصداقية النهج االسرت 

ا احملكمة إىل إجراء مشاورات سنوية مع املكتب خالل الربع األول من العام بشأن تشري -٤ إىل دعو
تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، بغية حتسني مؤشرات األداء؛

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١٠( .اخلامسرفقامل، ٢-باء، ا
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ا مكتب املدعية العامة إلبالغ املكتب بتنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة تشري أيضا-٥ إىل دعو
؛٢٠١٨- ٢٠١٦

إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر وأن تطلب -٦
يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية؛

مها ممثلو جلنة املراجعة، وجلنة امليزانية واملالية، واملراجع اخلارجي بالعروض اليت قدترحب-٧
للحسابات، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة الداخلية للدول األطراف بشأن والية كل منها 

ووسائل التنسيق بينها؛
ادل املعلومات اهليئات الفرعية املذكورة أعاله بتوسيع نطاق تنسيقها من أجل حتسني تبتوصي-٨

ا الرقابية.والنتائج بينها وبني أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية، وتعظيم قدرا

وضع مقترحات الميزانية-كاف
إن مجعية الدول األطراف،

بدون زيادات مقرتحة ٢٠١٩لسنة إىل احملكمة تقدمي اقرتاح مستدام للميزانية الربناجميةتطلب-١
إال عند الضرورة لغرض األنشطة املوكلة إليها وبعد اختاذ كل ٢٠١٨تفوق مستوى امليزانية املعتمدة لعام 

اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات بواسطة الوفورات والكفاءة؛
مة وأن تقدم مرفقا إىل احملكمة أن تضع أهدافا سنوية للكفاءة على نطاق احملكتطلب أيضا-٢

يبني االجنازات اليت حتققت بشأن هذه األهداف فضال عن معلومات ٢٠١٩للميزانية الربناجمية لعام 
تفصيلية عن الوفورات، والكفاءات، والتخفيضات يف التكاليف غري املتكررة، والتخفيضات يف التكاليف 

بتوصيات جلنة امليزانية واملالية حبوتر ؛٢٠١٩والتوقعات لعام ٢٠١٨اإلضافية اليت حتققت يف عام 
ا احلادية والثالثني بالتدابري  بشأن عرض هذه املعلومات. وستحاط جلنة امليزانية واملالية علما قبل دور

ا يف التقارير املقدمة إىل مجعية الدول األطراف.  املتخذة من احملكمة وستبدي تعليقا
انية الربناجمية املقرتحة تكاليف للسنة التالية من خالل الرتكيز إىل أنه ينبغي أن تبني امليز تشري أيضا-٣

أوال على تكاليف اإلبقاء على األنشطة اجلارية، مث اقرتاح التغيريات على تلك األنشطة، مبا يف ذلك 
حسابات التكاليف الكاملة هلذه التغيريات.

نهج استراتيجي لتحسين عملية الميزنة-الم 
راف،إن مجعية الدول األط

ضرورة احرتام االستقالل والسرية املطلوبني للسماح للهيئة القضائية ومكتب إذ تضع يف اعتبارها
ما، املدعية العامة بالقيام بواجبا

احملكمة إىل مواصلة االعتماد يف براجمها وأنشطتها على تقديرات مالية دقيقة وشفافة تدعو-١
وصارمة، تؤدي إىل اقرتاح ميزانيات متسقة؛

احملكمة إىل مواصلة ضمان عملية داخلية صارمة للميزنة بتوجيه من قلم احملكمة يف إطارتدعو -٢
الدورة السنوية، تراعي النفقات السابقة، وتؤدي إىل اقرتاح ميزانية سليمة وشفافة تسمح للمحكمة بالتايل 

ا املالية بطريقة مسؤولة؛ بإدارة شؤو
على الدور املركزي الذي يقوم به تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية يف تؤكد -٣

اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها يف أقرب وقت ممكن بعد كل وتطلب إىلالتحضري لدورات اجلمعية، 
ا؛ دورة من دورا
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سيط األنشطة، وحتديد االزدواجية احملتملة، على األمهية البالغة لتحقيق وفورات احلجم، وتبتشدد-٤
وتعزيز التآزر داخل األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني هذه األجهزة؛

باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفيذا كامال عند وضع ترحب -٥
ينات يف عملية امليزنة مثل استخدام جملس التنسيق وغريه امليزانية الربناجمية املقرتحة مما أدى إىل إدخال حتس

من آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر والكفاءة، واقرتاح ميزانية أكثر اتساقا وترابطا على نطاق 
احملكمة، وحتسني اإلجراءات املتعلقة بوثيقة امليزانية وشكلها وبالتايل ضمان املزيد من االتساق لرسالة 

سة اإلنفاق على نطاق احملكمة؛وسيا
احملكمة إىل مواصلة تطوير عملية امليزنة، بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، من أجل تدعو-٦

االستفادة من التقدم احملرز وذلك بالرتكيز على حتسني السياق املتعلق بإعداد امليزانية، وحتسني ختطيط 
األداء والكفاءة، ووضع مبادئ أساسية للميزانية، والتآزر؛ وعرض النفقات على نطاق احملكمة، وتقييم 

بتأكيدات احملكمة ملواصلة حتسني عمليات امليزنة يف املستقبل من أجل تقدمي مقرتحات مستدامة وترحب 
وواقعية للميزانيات املقرتحة، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:

تمرار يف ضمان رؤية إسرتاتيجية مواصلة تعزيز "مبدأ احملكمة الواحدة" من خالل االس(أ)
رفيعة املستوى لتوجيه عملية امليزنة منذ البداية؛

مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على االفرتاضات (ب) 
ة، مع واألهداف واألولويات اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية امليزن

مراعاة االستقالل القضائي للمحكمة؛
االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء (ج) 

بواليتها بفعالية وكفاءة، مع مراعاة القيود املالية للدول األطراف؛
على مسببات التكلفة املتوسطة (د) تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف 

دف تعزيز القدرة على التنبؤ بامليزانية؛ األجل احملتملة 
ا السابقة حتيط علما -٧ باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق التآزر بني األجهزة املختلفة، وتكرر طلبا

لتجنب احتمال االزدواجية احملكمة إىل تعزيز احلوار بني األجهزة وذلكوتدعواىل احملكمة يف هذا الصدد، 
يف العمل،كما تالحظ اجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستخدام آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر 

والكفاءة من أجل النهوض بعملية حتديد جماالت التحسني املشرتكة؛
على األقل من يوما ٤٥على أنه ينبغي من حيث املبدأ أن تقدم الوثائق قبل تؤكد من جديد-٨

بداية كل دورة من دورات جلنة امليزانية واملالية جبميع لغات العمل يف احملكمة؛
إىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج مبا يف ذلك، حسب تطلب-٩

ربامج الفرعية مع مجيع االقتضاء، املعلومات املتصلة بامليزانية املعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى ال
بنود امليزانية، فضال عن النفقات واإليرادات املؤقتة جلميع الصناديق االستئمانية اليت تديرها احملكمة، 

ا املالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف بيانا
إىل تقييد استخدام وتدعوية باملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدورة امليزانية السنو تلتزم-١٠

الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزانية؛
لتقييم األثر الكامل لنموذج "احلجم ٢٠١٦إىل العمل الذي أجنزته احملكمة يف عام تشري -١١

ن موارد األساسي" الذي وضعه مكتب املدعية العامة والذي يسعى إىل زيادة القدرة على التنبؤ واليقني م
على أن موافقة اجلمعية على وتشدد امليزانية اليت تعترب ضرورية يف احملكمة من أجل االضطالع بواليتها، 

ا موافقة على اآلثار املرتتبة على امليزانية إذ ينبغي النظر يف ٢٠١٨ميزانية عام  ّ                                                             ال ينبغي أن تؤو ل بأ
ا حيث تقوم احملكمة بإ عدادها على أساس االحتياجات الفعلية املتوقعة ميزانيةكل سنة بناء على حيثيا

للسنة املعنية، وتنظر اجلمعية يف امليزانية وتوافق عليها على أساس سنوي.
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الموارد البشرية-ميم
إن مجعية الدول األطراف،

ا اخلامسة عشرة بشأن إذ تشري املوافقة على تنفيذ ‘ ١’إىل القرار الذي اختذته اجلمعية يف دور
ا  مجيع عناصر جمموعة عناصر األجر اجلديدة مبا يتماشى مع التغيريات واجلداول الزمنية اليت اعتمد

ا‘ ٢’واجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ السادسة عشرة أن تقدم احملكمة إىل اجلمعية لدى انعقاد دور
باألمم املتحدة، جموعة عناصر األجرالنص الكامل املعدل للنظام اإلداري املؤقت للموظفني املتعلق مب

من النظام األساسي ٢-١٢، عمال بالقاعدة ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١اعتبارا من املقرر تطبيقها
للموظفني،

ا الثامنة والعشرين الذي رحب وإذ تشري أيضا إىل تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
،)١١(بالسياسة اليت وضعتها احملكمة بشأن جمموعة عناصر األجر املعدلة

ا التاسعة والعشرين، الذي شدد على وإذ تالحظ كذلك تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
إعادة التصنيف صعودا ونزوال على نطاق احملكمة وليس بالنسبة لبعض الوظائف ضرورة النظر يف طلبات

املعزولة، والذي أوصى بعدم املوافقة على أي عمليات إعادة تصنيف مطلوبة ريثما يتم استعراض السياسة 
،)١٢(احلالية بشأن عمليات إعادة التصنيف على نطاق احملكمة

لتنفيذ التعديالت املتعلقة بتنفيذ جمموعة عناصر األجر بالعمل الذي تقوم به احملكمةترحب-١
اجلديدة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛

أن هذه التعديالت متسقة مع وترىبالنص املعدل للنظام اإلداري املؤقت للموظفني، حتيط علما-٢
كمة والغرض منه؛روح النظام األساسي ملوظفي احمل

بأن القواعد املعدلة للنظام اإلداري املؤقت للموظفني املتعلقة مبنحة التعليم، ومنحة حتيط علما-٣
ا  التعليم اخلاصة ستصدر يف مرحلة الحقة بعد أن تصدر األمانة العامة لألمم املتحدة رمسيا تعليما

اإلدارية بشأن هذا املوضوع؛
ا السابعة عشرة النص الكامل للقواعد املعدلة إىل احملكمة أن تطلب-٤ تقدم إىل اجلمعية يف دور

للنظام اإلداري املؤقت للموظفني املتعلقة مبنحة التعليم، ومنحة التعليم اخلاصة، واالستحقاقات ذات 
.من النظام األساسي للموظفني٢- ١٢الصلة، عمال بالقاعدة 

ا على نطاق احملكمة للسياسة احلالية بشأن إعادة إىل احملكمة أن جتري استعراضتطلب أيضا-٥
ا الثالثني، وإىل اجلمعية يف تصنيف الوظائف وأن تقدم تقريرا عن النتائج إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور

ا السابعة عشرة. دور

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

إىل الطلب املقدم من احملكمة إلعادة النظر يف أجور القضاة بناء على قرار اجلمعيةإذ تشري
ICC-ASP/3/Res.3)١٣،(

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١١( .١٠٥، الفقرة ١-باء، ا
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١٢( و ٣٨الفقرات ،٢- باء، ا

.٧٩و ٦٤و ٤٨
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...)١٣( .١٦٤ألف، الفقرة ، ا
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إىل االستنتاج الذي توصلت إليه جلنة امليزانية واملالية والذي مفاده أنه ينبغي أن تنظر وإذ تشري
اجلمعية يف مسألة األجر السنوي للقضاة باعتبارها من املسائل املتعلقة بالسياسة العامة وأنه يلزم لذلك 

،)١٤(إجراء ملراجعة نظام املرتبات اخلاص بالقضاة
ريق عامل يكون مقره يف الهاي ويكون مفتوح العضوية للدول إىل املكتب إنشاء فتطلب -١

وأن يقدمICC-ASP/3/Res.3األطراف فقط للنظر يف إنشاء آلية الستعراض أجور القضاة عمال بالقرار 
ا السابعة عشرة. تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

اإلحاالت من مجلس األمن-سين
إن مجعية الدول األطراف،

ا احملكمة إذ تالحظ مع القلق أن الدول األطراف حتملت وحدها حىت اآلن النفقات اليت تكبد
،)١٥(نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة

من نظام روما األساسي اليت تنص على أن تغطى نفقات احملكمة ١١٥إىل املادة وإذ تشري
واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما 

يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم ١٣من املادة ١بالفقرة أنه، عمال وإذ تضع يف اعتبارها

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

واملتعلقة بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة حىت اآلن يف احملكمة حتيط علما-١
أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن وتالحظ، )١٦(باإلحاالت من جملس األمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصريا هذه املبالغ؛٥٨بلغت حىت اآلن 
لة؛الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدما يف هذه املسأتشجع-٢
احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألة يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف تدعو-٣

هذا الشأن إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية.

االلتزامات المالية للدول األطراف التي تنسحب من نظام روما األساسي-عين
إن مجعية الدول األطراف،

ا التاسعة والعشرين إذ حتيط علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية الواردة يف تقريرها عن أعمال دور
،)١٧(بشأن االلتزامات املالية للدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي

، على النحو ٢٠١٧اعتماد مسار العمل املتعلق باالنسحاب الذي دخل حيز النفاذ يف عام تقرر -١
؛)١٨(ته احملكمة، والذي نظرت فيه اللجنةالذي اقرتح

إىل احملكمة أن تقرتح تعديالت على النظام املايل والقواعد املالية يف هذا الصدد لكي تطلب أيضا-٢
ا السابعة عشرة. ا الثالثني وتعتمدها اجلمعية، حسب االقتضاء، يف دور تنظر فيها اللجنة يف دور

.٤٣و٣٧تان، الفقر ٢-املرجع نفسه، اجلزء باء)١٤(
لس األمن التابع لألمم املتحدة.١٩٧٠و١٥٩٣القراران )١٥(
)١٦(
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