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 (ICC-ASP/1/Res.12) القرار ١٢ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.12

  اعتمادات ميزانية الفترة املالية األوىل ومتويل االعتمادات للفترة املالية األوىل 
ألف 

  اعتمادات ميزانية الفترة املالية األوىل 
إن مجعية الدول األطراف 

ـــد الفــترة  تقـرر، اسـتثناء مـن املـادة ٢-١ مـن النظـام املـايل للمحكمـة، أن متت - ١
املالية األوىل من ١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ إىل ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣؛ 

توافـق مبوجـب ذلـك علـى اعتمـادات يبلـــغ إمجاليــها ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ يــورو  - ٢
لألغراض التالية: 

 
يورو الباب 

الرئاسة والشعب والغرف  - ٤٠٠ ٧١٨ ٢ ١
املدعي العام  - ٢٠٠ ٩٦١ ٣ ٢
قلم احملكمة  - ٩٠٠ ٩٠١ ٢ ٣

شعبة اخلدمات املشتركة  - ٣٠٠ ٤٠٧ ١٣ ٤
املصاريف غري املتوقعة واالستثنائية  - ٠٠٠ ٠٥٢ ١ ٥

ـــة امليزانيــة والشــؤون  اجتماعـات مجعيـة الـدول األطـراف، واملكتـب، وجلن - ٦
٧٠٠ ٨٥٢ ٦ املالية، واجللسة االفتتاحية، وجملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 

٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ جمموع أبواب اإلنفاق    
باء 

  متويل اعتمادات الفترة املالية األوىل 
إن مجعية الدول األطراف 

تقرر ما يلي بالنسبة للفترة املالية األوىل، 
ـــورو، ووافقــت  متويـل اعتمـادات امليزانيـة الـيت تتـألف مـن ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ ي - ١
عليها اجلمعيـــة للفترة املاليـة األوىل مبوجـب الفقـرة ١ مـن القـرار ألـف أعـاله، وفقـا للمـادتني 

٥-١ و ٥-٢ من النظام املايل للمحكمة، على النحو التايل: 
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يقسـم املبلـغ ٣٧٥ ٧٢٣ ٢ يـورو، الـذي يشـكل ربـع االشـــتراكات املقــررة  (أ)
على الدول، وفقا لقرارها ١٤ املؤرخ ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشأن جـدول األنصبـة املقـررة 

لسنة ٢٠٠٢؛ 
يقسم املبلغ ١٢٥ ١٧٠ ٢٣ يورو، الـذي يشـكل ثالثـة أربـاع االشـتراكات  (ب)
املقررة على الدول، وفقا لقرارها ١٤ املؤرخ ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشـأن جـدول األنصبـة 

املقررة للسنة ٢٠٠٣؛ 
وفقــاً للمــادة ٥-٦ مــن النظــام املــايل، تصبــح االشــتراكات لســــنة ٢٠٠٢  - ٢
مستحقة الدفع يف غضون ٣٠ يوما من اسـتالم كتـاب حتديـد األنصبـة، وتصبـح االشـتراكات 
لسـنة ٢٠٠٣ مسـتحقة الدفـع يف ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣. وجيـوز أن تقـرر الـدول دفــع 

كامل نصاا املقرر لسنة ٢٠٠٣، أو دفع جزء منه، قبل ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣؛ 
وفقـا ألحكـام القـــرار ١٤ املــؤرخ ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، جيــوز للــدول  - ٣

األطراف أن ختصم مسامهتها يف الصندوق االستئماين من نصاا املقرر. 
دون املساس بأحكام املـادة ٤-٨ مـن النظـام املـايل، وكتدبـري مؤقـت، يـؤَذن  - ٤
للمسـجل إجـراء حتويـالت بـــني أبــواب املخصصــات ١ إىل ٤ والبــاب ٦ مــن امليزانيــة مببلــغ 
ال يفوق نسبة ١٠ يف املائة من املبلغ املخصص للباب احملول منه، وذلك بالتشـاور مـع املدعـي 
العـام، علـى النحـو الواجـب. وتقــدم تقــارير عــن مجيــع هــذه التحويــالت إىل مجعيــة الــدول 

األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية. 
 


