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لجزء الثالثا
التي اعتمدتها جمعية الدول األطرافمقررات والالقرارات 

القرارات-ألف
ICC-ASP/13/Res.1القرار

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يف الثايف اجللسة العامة راءمد بتوافق اآلعتُ ا
ICC-ASP/13/Res.1

، وجدول ٢٠١٥، وصندوق رأس المال العامل لعام ٢٠١٥عام لالبرنامجية ميزانية القرار بشأن 
ق ، وصندو ٢٠١٥األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 

الطوارئ

إن مجعية الدول األطراف،
، ويف ٢٠١٥عام لاملقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") الربناجمية يزانية املنظرت يفوقد 

جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال يذه امليزانية الواردة يف تقرير االستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
عشرين والثالثة والعشرين،دورتيها الثانية وال

٢٠١٥الميزانية البرنامجية لعام -ألف
بينة يف االعتمادات  املأبواب بيورو ٦٠٠٦٦٥١٣٠جمموعها البالغ عتمادات الاتوافق على -١

:اجلدول أدناه
بآالف اليوروباب االعتماد

12اهليئة القضائية-الربنامج الرئيسي األول   034.1
39ةالعامةمكتب املدعي- ي الثاين الربنامج الرئيس 612.6

65احملكمةقلم - الربنامج الرئيسي الثالث  025.9
3مانة مجعية الدول األطرافأ-الربنامج الرئيسي الرابع  012.8

6املباين املؤقتة-امس الربنامج الرئيسي ااخل 000.0
1ضحاياأمانة الصندوق االستئماين لل-الربنامج الرئيسي السادس  815.7
1شروع املمكتب مدير : ١-الربنامج الرئيسي السابع  140.6
1الفوائد- مشروع املباين الدائمة: ٢-الربنامج الرئيسي السابع  068.7
339.9آلية الرقابة املستقلة: ٥-الربنامج الرئيسي السابع 
615.3راجعة الداخليةمكتب امل: ٦-الربنامج الرئيسي السابع  

130المجموع 665.6
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بالربنامج املتعلقة تكاليف احملكمة حتمل بأن الدولة املضيفة ستواصل اإلسهام يف علماً حتيط -٢
القسم ، على النحو الوارد يف يوروماليني ٣حنو بلغ تسا اإسهامأن بو ،املباين املؤقتة-الرئيسي اخلامس

؛جيم من هذا القرار
دفعة واحدة فيما يتعلق باملباين تسديد الاختارت بأن الدول األطراف اليت أيضًا علمًا حتيط-٣

- الربنامج الرئيسي السابعا املقابلة يف شرتاكااديرتم تقيلن ، كاملالباعاو دفمسددت اليت و ،الدائمة
يورو؛٧٠٠٠٦٨١قدرهاالغالب،لدولة املضيفةاملستحقة لقرض الفوائد -مشروع املباين الدائمة، ٢
يزانية يف املمستوى االعتماداتإىل اخنفاض ستؤدي املذكورة االسهامات بأن كذلكعلمًا  حتيط-٤

يورو إىل ٦٠٠٦٦٥١٣٠من على الدول األطراف اليت يلزم توزيعها ٢٠١٥لعام الربناجمية 
؛يورو٩٠٠٥٩٦١٢٦

سرتدة من ألموال املنتيجة لالشرتاكات املقرَّرةلىأجريت تعديالت أخر ه بأنحتيط علماً  كذلك-٥
،لقسم دالعلى النحو الوارد يف ايورو، ٠٠٠٠٦٨٢قدرهاالبالغتكاليف الدفاع عن السيد مببا

لعام يزانية الربناجمية يف املمستوى االعتماداتيف آخر اخنفاض إىل ؤدي ستاألموال أن هذه وتالحظ
، يورو٩٠٠٥٢٨١٢٤يورو إىل ٩٠٠٥٩٦١٢٦من الدول األطراف على اليت يلزم توزيعها ٢٠١٥

قسم هاء؛الهذا املبلغ وفقا للمبادئ املوضحة يف دير وأنه سيتم تق
:أعالهكل باب من أبواب االعتمادات يف  الك املوظفني التالية ملداول اجلعلى توافق أيضاً ــــ٦

اهليئة
القضائية

مكتب 
ةالعامةاملدعي

قلم 
مةاحملك

أمانة مجعية 
الدول 

األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

للضحايا
مكتب مدير

شروعامل
آلية الرقابة 

املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١١وكيل أمني عام
١١٢أمني عام مساعد

٢- مد
١٣٣١١١١١٠- مد
٥٣١٢١٧١١١٣٥-ف
٤٣٢٩٣٩١١١١٧٥-ف
٣٢١٤٤٦٤١٣١١٣٤-ف
٢٥٤٧٦١١١١١١٦-ف
١١٧٦٢٣-ف

موع الفرعي ٣٢١٥٤١٩١٥٥٣٣٣٣٩٦ا
-اخلدمات العامة

١١١٦٢٢٠الرئيسيةالرتب
-اخلدمات العامة
١٥٦٣٢٨٩٢٢١١١٣٧٤الرتب األخرى
موع الفرعي ١٦٦٤٣٠٥٤٢١١١٣٩٤ا

٤٨٢١٨٤٩٦٩٧٤٤٤٧٩٠المجموع
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٢٠١٥صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

، يورو٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره ٢٠١٥حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر
ات الصلة من النظام املايل والقواعد ف من الصندوق وفقًا لألحكام ذتقدمي سلَ احملكمة بسجلملوتأذن

املالية للمحكمة.

المباني المؤقتة للمحكمة-جيم
إن مجعية الدول األطراف،

تبلغة بنسبةإجيار املباين املؤقتة للمحكمحتمل يف املستمر الدولة املضيفة سهام باترِحب
، ٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣وات ما خيص السنفي،سنويايورو ماليني٣، حبد أقصى يبلغاملائةيفسنيمخ

.وروماليني ي٣بلغ يس٢٠١٥عام وبأن إسهامها يف وفقاً لألحكام والشروط املتفق عليها؛ 

تكاليف الدفاع عن السيد جان بيير بمبا غومبولمبالغ المستردة من ا-دال
إن مجعية الدول األطراف،

قدرهابا البالغالسيد مبعن ليف الدفاع من تكاسرتدةاألموال املمعاملة تقرِّر-١
ايورو ٠٠٠٠٦٨٢ ا إيرادات متنوعة على أ إىل الدول األطراف؛ينبغي إعاد

استنادًا إىل األموال ٢٠١٥لدول األطراف لعام لتسوية أنصبة االشرتاكات املقرَّرة توافق على -٢
يف النظام املايل عليهااملنصوص الصلة اتذاتاملتأتية من هذه اإليرادات املتنوعة، بدًال من تطبيق اإلجراء

والقواعد املالية.

لتوزيع نفقات المحكمةالمقررة جدول األنصبة -هاء
إن مجعية الدول األطراف،

دول متفق عليهوفقا جللدول األطراف اشرتاكات اقدر أن ت،٢٠١٥ام تعلق بعفيما ي، رتقر -١
- ٢٠١٣لفرتة يف ايزانيتها العادية مده األمم املتحدة ملتعتدول الذي اجلستند إىل ي، لألنصبة املقررة

؛)١(دول ذلك اجلليها د إتنسلمبادئ اليت يوفقا لمع إجراء التسويات الالزمة، ٢٠١٥
حد أقصى أي للمحكمة املقررة ، باإلضافة إىل ذلك، أنه سينطبق على جدول األنصبة تالحظ-٢

ألمم يف امليزانية العادية لن منوًا اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدالالشرتاكات
.املتحدة

٢٠١٥تمويل االعتمادات لعام - واو

إن مجعية الدول األطراف،
قابلةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين املؤقتة، واملدفوعات املعلمًا حتيط-١

ؤدي ، ستحملجوزات من أموال السيد مبباوافوائد، ال-مشروع املباين الدائمة ، ٢-للربنامج الرئيسي السابع

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة ) ١(
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إىل الدول األطراف تدفعها مبثابة أنصبة اشرتاكات ايتعنيَّ توزيعهيتاعتمادات امليزانية الإىل اخنفاض 
؛يورو٩٠٠٥٢٨١٢٤

البالغ قدرهااالشرتاكات املقررة يف امليزانية ، متويل ٢٠١٥أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرِّر -٢
يورو، اليت ٩٨٣٤٠٥٧، وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها وروي٩٠٠٥٢٨١٢٤

، وفقاً وايلوالقسم باء من هذا القرار، على الت،١الفقرة ، وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم ألف
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٦-٦و٢-٥و١-٥قواعد لل

صندوق الطوارئ-زاي
الدول األطراف،إن مجعية

١٠الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4قرارها إىل شري إذ ت
املكتب النظر يف اخليارات املتاحة لتجديد إىلالذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ماليني

موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،
ا احلادية عشرةورة جلنة امليزانية واملالية الواردة يف مبشوإذ حتيط علما ،التقارير عن أعمال دورا

واحلادية والعشرين،،والتاسعة عشرة،والثالثة عشرة
ماليني يورو؛ ٧,٥أن املستوى احلايل للصندوق يبلغ تالحظ-١
لعام ماليني يورو ٧رها قدالبالغ العتبة يتوافق مع ى مستو عند اإلبقاء على صندوق الطوارئ تقرر -٢

؛٢٠١٥
اية العام، أن تبت اجلمعية يف جتديد ٧إذا قل مستوى الصندوق عن تقرر، -٣ ماليني يورو يف 

ماليني يورو؛٧موارده بالقدر الذي تراه مناسباً، ولكن حبيث ال يقل عن 
كاليف املوارد من باب االستثناء أن تأذن للمحكمة باالستعانة بصندوق الطوارئ لسد تتقرر-٤

إىل حني القضائية اليت طرأت بعد الدورة الثالثة والعشرين للجنة امليزانية واملالية و للتطورات الالزمة اإلضافية
تبذل قصارى جهدها ينبغي أن على أن يوضع يف االعتبار أن احملكمة ،٢٠١٥زانية عام اعتماد مي

؛٢٠١٥مدة لعام ميزانيتها املعتيف الستيعاب هذه التكاليف اإلضافية 
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء االختبار ٧بالغ قدرهالعتبة االاملكتب أن يبقي تطلب إىل-٥

.القادم لعمل الصندوق

٢٠١٤عام لالبرنامجية ميزانية المناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار -حاء
إن مجعية الدول األطراف،

من النظام املايل إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ٨-٤جب البند مبو ال جيوزأنهإذ تدرك
إذن منها،بدون 

اية مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية املتبعة، لممارسة لا، وفق، للمحكمةجيوز هأنتقرر عام يف 
مكن تقديرها اليت مل تكن متوقعة، أو اليت مل يكن من املنشطة األإذا تعذر استيعاب تكاليف ٢٠١٤

من أجل التأكد من استنفاد يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، واحد بينما برنامج رئيسي بدقة، يف
صندوق الطوارئ.الستعانة بلكل برنامج رئيسي قبل امجيع املبالغ املعتمدة 
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نةالميز عملية ستراتيجي لتحسين النهج اال-طاء 
إن مجعية الدول األطراف،

ر احملوري الذي يؤديه تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية اليت الدو تشدِّد على-١
ا عقد أن تجلنة امليزانية واملالية إىلوتطلبُجترى حتضريًا لدورات اجلمعية،  يف أبكر موعد ممكن قبل دور

احملكمة واللجنة؛أمهية استمرار التفاعل اجلامع والبّناء بنيوتؤكِّد علىدورة اجلمعية، 
اجلهود املستمرة اليت يبذهلا قلم احملكمة من أجل إعادة تنظيم بنيته التنظيمية وترشيدها، تقدِّر-٢

لعام الربناجمية املعتمدة ميزانيةلضمن حدود املبلغ اإلمجايل لا العمل بأن يواصل هذلمسجل لوتأذن
؛عتمدةلوظائف الثابتة واملمن اوالعدد األقصى ٢٠١٥

خطته االسرتاتيجية تبة على يف اآلثار املالية املرت بعناية نظر أن يةالعامةمكتب املدَّعيإىلبتطل-٣
أيضًا فيما ولكن ،فيما خيصه فحسبع أخذ اآلثار املالية يف االعتبار، ليس ، م٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتة 

ا الثالثة خيص سائر أجهزة احملكمة، واألقسام ذات الصلة من تقرير جلنة امليزانية واملالي ة عن أعمال دور
عن التقدم احملَرز إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورتيها الرابعة والعشرين واخلامسة تقريراً وأن يقدِّموالعشرين، 

والعشرين وإىل اجلمعية؛
االسرتاتيجي فيما بني األجهزة بغية زيادة الفعالية وار بالتزام احملكمة املعزَّز مبواصلة احلحبتر -٤
حديد فيما بينها لتاالتصال للمحكمة باعتزام مجيع الربامج الرئيسية مع التقدير وحتيط علماً ، الكفاءةو 

االت اليت  ة، و تستخدم فيها ا حتديد جماالت الرتشيد املشرتك، كذلك املوارد ألنشطة متماثلة أو متشا
ا ابتداء إىل جلنة امليزانية واملاليةقة،الوفورات احملقَّ ، مبا يف ذلك سنويًا عن النتائجتقدِّم تقريراً وأن  من دور

اخلامسة والعشرين؛
ا ٤٤علمًا بالتوصية الواردة يف الفقرة حتيطإذ -٥ من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

ية عملاملكتب إىل النظر يف هذه التوصية بالتشاور مع احملكمة، يف سياق مراجعة تدعوالثالثة والعشرين، 
.٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة ةالعامةامليزانية، مع مراعاة مشروع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي

الموارد البشرية-ياء 
إن مجعية الدول األطراف، 

توصيات اللجنة املتعلقة بالعمر اإللزامي النتهاء اخلدمة فيما خيص املوظفني احلاليني بأن تؤيِّد
اية عام تواصل احملكمة، ريثما تت ا الرابعة عشرة، متديد فرتات التوظيف حىت  خذ اجلمعية قرارًا يف دور

املوظفني الذين سيبلغون مجيع ، و ٢٠١٤الثانية والستني يف عام سنابلغو املوظفني الذين ميع جل٢٠١٥
اء إلعرضة ما مل يكن املوظف ،، إذا رغبوا يف مواصلة اخلدمة يف احملكمة٢٠١٥هذه السن يف عام 

.للموظفنينظام اإلدارياللنظام األساسي و وفقا لسباب أخرى غري السن، ألخدمته 

مجلس األمن محالة من الحاالت ال- كاف 
إن مجعية الدول األطراف،

١٥٩٣جملس األمن إىل احملكمة مبوجب قراريه للحاالت احملالة من األثار املالية تشري إىل إذ
،١٩٧٠و
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نفقات احملكمة ينبغي أن تغطى من نظام روما األساسي، ١١٥لمادة لوفقا بأنهوإذ تذكِّر
األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما ، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من واجلمعية

جملس األمن،الت منإلحاليتصل بالنفقات املتكبَّدة نتيجة 
من االتفاق بشأن العالقة بني احملكمة ١٣من املادة ١بالفقرة ه عمال أنوإذ تضع يف اعتبارها

ترصد مبوجبها اجلمعية العامة لألمم املتحدة أي أموال للمحكمة الشروط اليت ختضعواألمم املتحدة، 
لرتتيبات مستقلة،

املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير عنها إىل يف حوارها احملكمة إىل إبقاء هذه املسألة تدعو
ا الرابعة عشرة.اجلم عية يف دور


