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اجلمعية العامة
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البند  146من جدول األعمال
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 - 243 /70متويل اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني
إن اجلمعية العامة،
أوال
التقرير الثاين عن أداء ميزانية اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني
اجلنائيتني لفترة السنتني 2015 - 2014
وقد نظددر يف التقريــر الثــاين لألمــني العــا عــن أداء ميزانيــة اآلليــة الدوليــة لتصــريف
األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني لفتــرة الســنتني  )1(2015-2014ويف تقريــر اللةنــة
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة(،)2
وإذ تشدددر إىل قرارهـــا  240/66ألـــف املـــؤر  24كـــانون األول/ديســـمرب 2011
بش ـ ن متويــل اآلليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني وإىل قراراهتــا
الالحقــة يف هــذا الصــدد ،وآخرهــا القــراران  257/68املــؤر  27كــانون األول/ديســمرب
 2013و  267/68املؤر  4نيسان/بريل  ،2014إضافـــة إلـــى قراريهـا  256/69املـؤر
 29كانون األول/ديسمرب  2014و  276/69املؤر  2نيسان/أبريل ،2015
 - 1حتيط علما بالتقرير الثاين لألمني العا عن أداء ميزانية اآللية الدولية لتصـريف
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني لفترة السنتني )1(2015-2014؛
_______________

(.A/70/558 )1
(.A/70/600 )2
)15-16997 (A

**1516997

الرجاء إعادة االستعمال
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 - 2تؤيد االســتنتاجا والتوصــيا الــواردة يف الفــر الرابـ  -ألــف مــن تقريــر
اللةنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية()2؛
 - 3تقددر بالنســبة لفتــرة الســنتني  ،2015-2014تســوية االعتمــاد الــذي يبلـ
إمجاليــه  115 521 800دوالر مــن دوالرا الواليــا املتحــدة (صــافيه 108 345 000
دوالر) املوافق عليـه يف قرارهـا  256/69لتمويـل اآلليـة خبصـم مبلـ إمجاليـه 43 932 900
دوالر (صافيه  41 730 700دوالر) ليصبح جممـو االعتمـاد مبلغـا إمجاليـه 71 588 900
دوالر (صافيه  66 614 300دوالر)؛
ثانيا
ميزانية اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني لفترة السنتني
2017 - 2016
وق د نظددر يف تقري ـرَي األمــني العــا عــن ميزانيــة اآلليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال
املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني لفتــرة الســنتني  )3(2017-2016وعــن التقــديرا املنقحــة
الناشئة عن آثار التغريا يف أسعار الصرف ومعدال التضخم(،)4
وقدد نظددر
الصلة(،)5

ي ددا يف تقريــري اللةنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة ذوي

 - 1حتيط علما بتقريري األمني العا عن ميزانية اآللية الدوليـة لتصـريف األعمـال
املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني لفتــرة الســنتني  )3(2017-2016وعــن التقــديرا املنقحــة
الناشئة عن آثار التغريا يف أسعار الصرف ومعدال التضخم()4؛
 - 2تؤيد د االســـتنتاجا والتوصـــيا الـــواردة يف تقريـــري اللةنـــة االستشـــارية
لشؤون اإلدارة وامليزانية ذوي الصلة( ،)Error! Bookmark not defined.رهنا ب حكا هذا القرار؛
 - 3تؤك أمهية االستفادة من مرافق التداول بالفيديو يف عمل اآللية ،وتطلـ إىل
األمني العا كفالة أن تتقيد اآللية بشكل صار ب حكا قراراهتا املتعلقة مبعايري حتديـد درجـا
السفر بالطائرة؛
_______________

(.A/70/378 )3
(.A/70/606 )4
( A/70/600 )5و .A/70/7/Add.35
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 - 4حتيط علما بالفقرة  36من تقرير اللةنة االستشارية( ،)2وتقرر إنشـاء وظيفـة
مؤقتة واحدة برتبة ف 3-يف مكت ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابا يف املقر؛
 - 5تأذن لألمني العا ب ن ينشئ حسابا فرعيا يف إطار اآلليـة للقيـا  ،علـى أسـا
الدف أوال ب ول ،بإدارة االلتزاما املستحقة املتعلقة باستحقاقا التـ مني الصـح بعـد انتـهاء
اخلدمـــة للمـــوظفني الســـابقني وااللتزامـــا املســـتحقة املتعلقـــة باملعاشـــا التقاعديـــة للقضـــاة
املتقاعدين ،وأزواجهم الباقني على قيد احليـاة ،يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـخا
املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري ذلـ مـن االنتـهاكا اجلسـيمة للقـانون الـدو
اإلنســاين الــي ارتكبـ يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة
اجلماعية وغريها من االنتهاكا املماثلة يف أراض الـدول اجملـاورة بـني  1كـانون الثـاين/ينـاير
و  31كانون األول/ديسمرب  1994واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية؛
 - 6تددأذن ي ددا لألمــني العــا  ،بعــد إغــال احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخا
املســـؤولني عـــن االنتـــهاكا اجلســـيمة للقـــانون الـــدو اإلنســـاين الـــي ارتكبـ ـ يف إقلـــيم
يوغوسالفيا السابقة منذ عـا  ،1991بتوسـي نطـا احلسـا الفرعـ املـذكور للقيـا  ،علـى
أسا الدف أوال ب ول ،بإدارة االلتزاما املستحقة املتعلقة باستحقاقا التـ مني الصـح بعـد
انتهاء اخلدمة للموظفني السابقني وااللتزامـا املسـتحقة املتعلقـة باملعاشـا التقاعديـة للقضـاة
املتقاعدين ،وأزواجهم الباقني على قيد احلياة ،يف احملكمة؛
 - 7تقدددد ر أن تعتمــد لفتــــرة السنتيــــن  2017-2016مبلغــــا إضافيـــــا قـــــدره
 2 639 000دوالر يقابـــل االحتيـــا املتعلـــق باملعاشـــا التقاعديـــة للقضـــاة املتقاعـــدين،
وأزواجهـم الباقيــــن علـى قيــــد احليـــاة ،فــــ احملكمـة اجلنائيــــة الدوليـــة لروانــدا ،ومبلغـا قــدره
 881 100دوالر ،يقابل االحتيـا املتعلـق باسـتحقاقا التـ مني الصـح بعـد انتـهاء اخلدمـة
للموظفني السابقني يف احملكمة؛
 - 8تطلب إىل األمني العا أن يدر  ،يف سيا مشاري امليزانيـا املقبلـة لآلليـة،
خمصصا لتمويل االلتزاما املستحقة يف غضون فترة السنتني ذا الصلة املتعلقـة باملعاشـا
التقاعديــة للقضــاة املتقاعــدين ،وأزواجهــم البــاقني علــى قيــد احليــاة ،وباســتحقاقا التــ مني
الصح بعد انتهاء اخلدمة للموظفني السابقني يف احملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا ،ويف اآلليـة،
وعند االقتضاء ،يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛
 - 9تطلددب ي ددا إىل األمــني العــا أن يــدر  ،يف ســيا مشــرو امليزانيــة املقبــل
لآلليــة ،خيــارا بديلــة لتمويــل االلتزامــا املتعلقــة باملعاشــا التقاعديــة للقضــاة املتقاعــدين،
وأزواجهم الباقني على قيد احليـاة ،وكـذل باسـتحقاقا التـ مني الصـح بعـد انتـهاء اخلدمـة
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للموظفيــن السابقيــن من خـــالل احلسـا الفرعـ املـذكور يف الفقـرة  5أعـاله ،مبـا يف ذلـ
مــن خــالل إمكانيــة نقــــل األرصــدة غــري املنفقــــة بعــــد تصــفية احملكمــتني ،وذل ـ لتنظــر فيهــا
اجلمعية العامة؛
 - 10تقددر أن تعتمــد للحســا اخلــا لآلليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة
للمحكمـــتني اجلنـــائيتني مبلغـــا إمجاليـــه  137 404 200دوالر (صـــافيه 126 945 300
دوالر) لفترة السنتني  ،2017-2016على النحو املبني بالتفصيل يف مرفق هذا القرار؛
اخلا

 - 11تقر ي ا أن يت لف جممو األنصـبة املقـررة لعـا  2016يف إطـار احلسـا
البال  24 769 200دوالر مما يل :

(أ) مبل  68 702 100دوالر ،ميثل نصف االعتماد املقـدرر املوافـق عليـه لفتـرة
السنتني 2017-2016؛
( ) خمصوما منه مبل  43 932 900دوالر ،ميثل النقصـان يف االعتمـاد النـهائ
لفتــرة الســنتني  ،2015-2014الــذي وافق ـ عليــه اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة  3مــن اجلــزء
األول أعاله؛
 - 12تقر كذلك أن تقسم فيما بني الدول األعضاء مبلغا إمجاليـه 12 384 600
دوالر (صــافيه  10 870 975دوالرا) وفقــا جلــدول األنصــبة املقــررة املطبــق علــى امليزانيــة
العادية لألمم املتحدة لعا 2016؛
 - 13تقر أن تقسم فيما بني الدول األعضاء مبلغا إمجاليـه  12 384 600دوالر
(صــافيه  10 870 975دوالرا) وفقــا جلــدول األنصــبة املقــررة املطبــق علــى عمليــا األمــم
املتحدة حلفظ السال لعا 2016؛
 - 14تقدددد ر ي ددددا أن ختصــــم ،وفقــــا ألحكــــا قرارهــــا ( 973د )10-املــــؤر
 15كانون األول/ديسمرب  ،1955مـن املبلـ املقسـم فيمـا بـني الـدول األعضـاء ،علـى النحـو
املنصـــو عليـــــه يف الفقـــــرتني  12و  13أعـــاله ،حصـــــة كـــل منهــــا يف صـــندو معادلـــة
الضرائ من اإليرادا املقدر أن ت يت من االقتطاعـا اإللزاميـة مـن مرتبـا املـوظفني البالغـة
 3 027 250دوالرا واملوافق عليها لآللية لعا .2016
اجللسة العامة 82
 23كانون األول/ديسمرب 2015
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املرفق
متويــل اآلليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني لفتــرة الســنتني
2017 - 2016
خمصوما منه االقتطاعدا
اإللزاميدددة مددددت مرتبددددا
املوظفني
املبلغ اإلمجايل
(ب وال ا الواليا املتح ة)
150 688 500

االعتماد املقدر لفترة السنتني 2017-2016
التقديــــرا املنقحـــــة :آثــــار التغيــــرا فــــ أسعـــــار الصــرف
)(16 733 100
ومعدال التضخم
توصيا اللةنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
توصيا اللةنة اخلامسة
االعتماد األو املقدر لفترة السنتني 2017 - 2016

139 829 400
)(16 332 500

)(433 100

)(399 300

3 881 900

3 847 700

137 404 200

126 945 300

جممو األنصبة املقررة لعا 2016
االحتياجا الي متثـل نصـف االعتمـاد املقـدر لفتـرة السـنتني
2017-2016
68 702 100
االحتياجــا الناشئـــة عن االعتماد النهائـــ لفتـــرة السـنتني
2015-2014
)(43 932 900

)(41 730 700

24 769 200

21 741 950

صــــايف االشــــتراكا
لعا 2016

املقــــررة علــــى الــــدول األعضــــاء

ومنها:
االشـــتراكا املقـــررة علـــى الـــدول األعضـــاء وفقـــا جلـــدول
األنصــبة املقــررة املطبــق علــى امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة
12 384 600
لعا 2016
االشـــتراكا املقـــررة علـــى الـــدول األعضـــاء وفقـــا جلـــدول
األنصــبة املقــــررة املطبــــق علــــى عمليــــا األمــــم املتحــــدة
12 384 600
حلفظ السال لعا 2016

63 472 650

10 870 975
10 870 975
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