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الثالثلجزءا
التي اعتمدتها جمعية الدول األطرافوالتوصيةالقرارات 

القرارات-ألف
ICC-ASP/12/Res.1القرار

٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٧يف اليت ُعقدتالثانية عشرةالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/12/Res.1

نفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٤لعامالعامللالمارأسوصندوق،٢٠١٤عاملالبرنامجيةميزانيةال
الطوارئوصندوق،٢٠١٤لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمة

إن مجعية الدول األطراف،
واالستنتاجات الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")٢٠١٤ميزانية عام يفنظرت إذ

ذه امليزانية املوجَّهة إىل احملكمة ذات الصلة والتوصي الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن ات املتعلقة 
ا  االعشرينأعمال دور .والعشريناحلاديةوتقريرها عن أعمال دور

البرنامجية٢٠١٤ميزانية عام -ألف
،إن مجعية الدول األطراف

نة يف اجلدول التايل:يورو يف أبواب االعتمادات املبيَّ ٢٠٠٦٥٦١٢١اعتمادات جمموعها توافق على-١

واتبآالف اليورُ االعتمادباب
٠٤٥,٨١٠القضائيةاهليئةاألولالرئيسيالربنامج
٢٢٠,٠٣٣العاماملدعيمكتبالثاينالرئيسيالربنامج
٢٩٣,٠٦٦احملكمةقلمالثالثالرئيسيالربنامج
٨٤٣,٦٢األطرافالدولمجعيةأمانةالرابعالرئيسيالربنامج
٩٠٠,٧٥املباين املؤقتةاخلامسالرئيسيالربنامج
١٥٨٥,٨للمجين عليهماالستئماينالصندوقأمانةالسادسالرئيسيالربنامج
٢٨٣,٢١الدائمةاملباينمشروعمديرمكتب١-السابعالرئيسيالربنامج
١١٠,٨الدائمةاملباينمشروعقرضفوائد٢-السابعئيسيالر الربنامج
٣٧٣,٣املستقلةالرقابةآلية٥-عالسابالرئيسيالربنامج

٦٥٦,٢١٢١المجموع

ل تكاليف احملكمة فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي يف حتمُّ تسهمستظلبأن الدولة املضيفة حتيط علماً -٢
، كما يشار إليه يف القسم جيم من يورو٣٥٠٩٥٠٢ستبلغ يف ذلك ا امسامهاخلامس (املباين املؤقتة)، وأن 

؛هذا القرار
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املستحقةاملدفوعاتوسدَّدتالواحدةالدفعةخبيارأخذتاليتاألطرافالدولبأنحتيط كذلك علماً -٣
الرئيسيالربنامجن أجلماملقرَّرةأنصبة من املسامهاتدفعمنهاُيطلبلنالدائمةاملباينخيصفيماعليها

؛يورو٨٢٩١١٠البالغة) املضيفةالدولةقرضعلىالفوائد–الدائمةاملباينمشروع(٢-السابع

الذيالربناجمية،٢٠١٤عام ميزانيةاعتماداتمقدارستجعلاملسامهاتهذهبأنعلماً كذلكحتيط-٤
إىليورو٢٠٠٦٥٦١٢١منينخفضاف،األطر الدولتدفعهااشرتاكاتٍ أنصبةَ يوزَّعأنيتعنيَّ 

دال؛القسميفاملبيَّنةاملبادئوفقأنصبةً سيوزَّعاملبلغمع العلم بأن هذايورو،٢٠٠٥٩٥١١٨

مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:التايل الذي يُبنيِّ اجلدولعلىتوافق أيضاً -٥

اهليئة
القضائية

مكتب 
لعاماملدعي ا

قلم 
احملكمة

أمانة مجعية 
الدول 

األطراف

أمانة الصندوق 
للمجين االستئماين 

عليهم

مكتب مدير
املباين مشروع
الدائمة

آلية الرقابة 
موعاملستقلة ا

١١وكيل أمني عام
١١٢أمني عام مساعد

٢٠-مد
١٣٤١١١١٠-مد
٥٣١٢١٦١١١١٣٥-ف
٤٣٢٩٣٩١١١٧٤-ف
٣٢١٤٤٦٦١٣١٣٥-ف
٢٥٤٦٦٢١١١١١٦-ف
١١٧٦٢٣-ف

موع الفرعي ٣٢١٥٣١٩٤٥٥٤٣٣٩٦ا
١١١٦٢٢٠ر ر-خ ع 
١٥٦٣٢٦٨٢٢١١٣٥٢ر أ–خ ع 
موع ١٦٦٤٢٨٤٤٢١١٣٧٢الفرعيا

٤٨٢١٧٤٧٨٩٧٥٤٧٦٨المجموع

٢٠١٤صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

لرئيس وتأذنيورو، ٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره٢٠١٤صندوق رأس املال العامل لعام حتديد مواردرتقرِّ 
من النظام املايل والقواعد املالية الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلةهذا ف من لَ سُ بإجراءقلم احملكمة
للمحكمة.
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المباني المؤقتة للمحكمة-جيم
إن مجعية الدول األطراف،

يف املئة، ٥٠ل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة بنسبة اإلسهام يف حتمُّ على الدولة املضيفة باستمرارِ بترحِّ 
فيما خيص السنوات وذلك لنسبة عن هذا املبلغ، اتلكماليني يورو يف السنة، إذا زادت ٣أو مببلغ مقداره 

املسامهة املعنية تبلغ مع العلم بأن حبسب األحكام والشروط املتفق عليها،، ٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣
؛٢٠١٤يورو فيما خيص عام ٣٥٠٩٥٠٢

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة-دال
،إن مجعية الدول األطراف

أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها ٢٠١٤فيما خيص عام تقرِّر-١
إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة دعلى أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستنِ 

ًال وفق املبادئ القائم عليها حتدي٢٠١٥إىل ٢٠١٣لألعوام لتطبيقه على ميزانيتها العادية  ؛)١(ده، معدَّ

املقرَّرة اخلاصاالشرتاكاتأنصبةجدولعلىيطبَّقأنينبغيفضًال عن ذلك بأنهحتيط علماً -٢
والشرتاكات أقل البلدان األكرباالشرتاكاتذاتالدولتدفعهااليتلالشرتاكاتأقصىحدكلباحملكمة
.العاديةميزانيتهاخيصفيماتطبيقهاملتحدةاألممتقرِّرمنواً قد

٢٠١٤تمويل االعتمادات لعام -هاء
،إن مجعية الدول األطراف

الربنامجختصاليتواملدفوعات،ل تكاليف املباين املؤقتةالدولة املضيفة يف حتمُّ مسامهاتبأن حتيط علماً -١
تعنيَّ أن يوزَّع الذي ياعتمادات امليزانيةمقدارستقلِّص،)الدائمةاملباينمشروعقرضفوائد(٢-السابعالرئيسي

يورو،٠٠٠٥٩٥١١٨أنصبًة مقرَّرة تدفعها الدول االطراف إىل 

٠٠٠االشرتاكات املقرَّرة للمسامهة يف امليزانية البالغة ، متويل ٢٠١٤أن يتم، فيما يتعلق بعام رتقرِّ و-٢
وافقت عليها يتيورو، ال٩٨٣٤٠٥٧ارهاقدمصندوق رأس املال العامل البالغ وموارد، يورو٥٩٥١١٨

- ٦و٢-٥و١-٥للبنود، وفقاً الرتتيب، على ) والقسم باء من هذا القرار١الفقرة القسم ألف (اجلمعية مبوجب 
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٦

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )١(



ICC-ASP/12/20

20-A-060514 24

صندوق الطوارئ-واو
إن مجعية الدول األطراف،

يورو، مليون١٠ندوق الطوارئ مببلغنشئ مبوجبه صالذي أُ ICC-ASP/3/Res.4قرارها بتذكِّرإذ 
تجديد موارد صندوق لاخليارات املتاحةاملكتب النظر يف منالذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4هاوقرار 

صندوق رأس املال العامل،موارد الطوارئ و 

اعلماً حتيطوإذ  اعن أعمال التقاريرجلنة امليزانية واملالية يف باملشورة اليت أسد حلادية عشرة والثالثة ادورا
،واحلادية والعشرينةة والتاسعة عشر عشر 

على أساس ، ٢٠١٣مليون يورو يف عام ٠,٥موارد الصندوق مبقدار جدَّدتابأوإذ حتيط علمًا 
قرارها يقضي بهتماشي مع مستوى احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو الذي املالتقدير

ICC-ASP/8/Res.7؛

اونشراحملكمةحساباتإقفالبعدالصندوق،مواردبأنماً علتأخذوإذ ،٢٠١٢لعاماملاليةبيانا
ماليني٧البالغاألدىناملقدارعنيورومليون٠,٥مبقداريزيدماأي؛٢٠١٣عاميفيورومليون٧,٥بلغت
يورو،

وتكاليفاملكانإجيارلحتمُّ أجلمناألموالبتوفريستتكَّرماملضيفةالدولةبأنعلماً تأخذوإذ
متكما٢٠١٥وعام٢٠١٣عاميفللجمعيةالسنويتنيالدورتنيعلىاملرتتبةواخلدمةواملشروباتاملأكوالت

املقرَّرةاالشرتاكاتمقدارشأنه تقليصمنكانما؛٢٠١٣أكتوبر/األولتشرين٧بـمؤرخةبرسالةعنهاإلبالغ
،٢٠١٣عامعن

يورو،ماليني٧البالغاألدىناحلدمتطلبمعمتوافقاً سيكونموارد الصندوقمبلغبأنعلماً حتيطوإذ
،٢٠١٤عاميفالزمغريمبلغهجتديدجيعلما

قفالصندوق الطوارئ قد خيتلف عن مستوى احلد األدىن املعتمد بعد إموارد بأن مبلغ حتيط علماً 
ا املالية لعام  ؛٢٠١٣حسابات احملكمة ونشر بيانا

ماليني يورو يف ٧صندوق الطوارئ البالغ قيد التدارس املقدار األدىن ملوارداملكتب أن يُبقي منتطلب و 
صندوق.هذا البعملضوء املزيد من اخلربة 

٢٠١٣مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام -زاي
إن مجعية الدول األطراف،

إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال ،من النظام املايل٨-٤مبوجب البند ،أنهإذ تدرك
،هاإذن منب

٢٠١٣عام عند انتهاءللمحكمة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية جتيزعة، أن بَ ملمارسة املتَّ ا، وفقتقرِّر
برنامج من املمكن تقديرها على وجه الدقة، ضمنمل تكن مرتقبة، أو مل يكنإذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة 

قبل استنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي للتكفل برئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 
صندوق الطوارئ.استخدام
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ةنياالميز النهج االستراتيجي فيما يتعلق بتحسين عملية -حاء
إن مجعية الدول األطراف،

ا حتسني الشفافية )٢(املعين باحلوكمةالتدارسبتوصيات فريق بترحِّ - ١ بشأن عملية إعداد امليزانية املراد 
ذا الصددة برمتها ويف كل مرحلة من مراحلها، انيإعداد امليز سريورةيف والنجاعةوإمكانية التنبؤ  :وهي، 

أنوتطلبالقضائيالزميناجلدولبقيمةفيهتنوِّهالذي،ICC-ASP/11/Res.1بقرارهاتذكِّرأ)(
ناحيةمنالقضائيةاألنشطةحبال تقييميتعلقفيمااملستجداتعنعروضاً بصورة دوريةاحملكمةإليهاتقدِّم

امليزانية،

أواملسائلإثارةمناألطرافالدولمتكنيبغيةاللجنة،معالتواصلتعزيزأمهيةعلىوتشدِّدب)(
اجلمعية،معالفعالالتواصليفاللجنةرغبةيوحتيّ اخلاصة،الشواغل

يفبالشفافيةاملتسمةاملمارسةاستمراروتشجِّعواحملكمة،اجلمعيةبنيالتحاوربتعزيزوترحِّب(ج)
يفالبّناءالتعاوينالتفاوضإىلما ميهِّد السبيلالشأن،أصحاببنياملتبادلةالثقةتعزيزإىلالراميةاإلعالمجمال
امليزانية،شأن

والقواعداملايلالنظاممن نصوصالطوارئبصندوقيتعلقحتديث ماأنه جيباللجنةرأيوتؤيِّد(د)
حنوعلىباستخدام هذا الصندوقللتكفلاملْرساةوالضماناتاملكتسبةاخلربةجيسِّدحتديثاً النافذين،املالية

،)٣(حصيف

املكتبهذاوخطةالعام،املدَّعيمكتبأجراهااليتستخلصةاملبالعرباملتعلقةبالعمليةترحِّب- ٢
والتعاون؛املالحقة،وعملياتالتحقيق،عملياتوجناعةجبودةالتكفلعلىفيهااملركَّزاجلديدةاالسرتاتيجية

،٢٠١٧عامحىتاملقرتحةامليزانيةطلباتعلىاالسرتاتيجيةللخطةيكونأنيرجَّحالذيباألثرعلماً وحتيط
الوفوراتتكثريبغيةاألخرى،األجهزةمعبالتشاوربنيته،مراجعةعلىاملواظبةإىلالعاماملدَّعيمكتبوتدعو
تبلغوفوراتحتقيقالعامةاملدَّعيةباستهدافوترحِّباملمارسات،أفضلواعتمادالنجاعةحتسنيطريقعناحملققة
،٢٠١٤عاميفالتحقيقمواردتكاليفلسداملخصَّصةاالعتماداتإىلبالقياسحمسوبةاملئةيفاثننينسبتها
مأنالعامةاملدَّعيةمنوتطلب ايفاللجنةطريقعناالسرتاتيجيةتنفيذيفاحملرزالتقدمعنتقريراً إليهاتقدِّ دور
اوالعشرينالثانية والنجاعة،اجلودةحتسنيإىليةالرامالتدابريعلىخاصةبصورةالرتكيزمعوالعشرين،الثالثةودور

ات،وتدبّراالستيعابية،والقدرةالعاملني،توظيفجماالتيفسّيماوال التغريُّ

عامميزانيةمقدارحدودضمنوترشيدهاللقلمالتنظيميةالبنيةتنظيمبإعادةاحملكمةقلملرئيستأذن- ٣
باالخنراطالقلمرئيسبالتزاموترحِّباملقرَّة؛والوظائفبتةالثاللوظائفاألقصىوالعدداملعتمدةالربناجمية٢٠١٤

إمكانياتوإيتاءوالنجاعة،الفعاليةوزيادةاالزدواج،حاالتاستبعادبغيةاألجهزةبنيفيمااسرتاتيجيحتاوريف
عامخاللللتوصلالتنظيمبإعادةاخلاصةخطتهإطاريفيعملأنالقلمرئيسمنوتطلبالتآزري،للعمل

أنوتطلباحملكمة،لقلماملعتمدةالربناجميةامليزانيةمناملئةيفثالثةعننسبتهاتقلالوفوراتحتقيقإىل٢٠١٤

اخلامس.القسم)، ICC-ASP/12/37(باحلوكمةاملعينالتدارسفريقعناملكتبتقرير)٢(
لد. الثاين، اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... عام )٣( .٢٠، الفقرة. ١ب.)، ا
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ايفاللجنةطريقعنإليها،القلمرئيسيقدِّم اوالعشرينالثانيةدور التقدمعنتقاريروالعشرين،الثالثةودور
.احملقَّقةالعمل التآزريوإمكاناتالنجاعة،حتسنيوحاالتلوفورات،اذلكيفمباالتنفيذ،يفاحملرز

البشريةالموارد-طاء
إن مجعية الدول األطراف،

إىلوتطلب،)٥(للمحكمةالتنظيميةالبنيةشأنويف)٤(البشريةاملواردشأنيفاللجنةتوصياتتؤيِّد-١
ترشيدعنمعلوماتاملناسب،النحوعلىاللجنة،إىلاملقدَّملبشريةااملواردإدارةعنتقريرهايفتوفِّر،أناحملكمة
م،جبميعاملوظفنيمنمالكهابنيةوتبسيط والنجاعة،الشفافيةيئةبغيةفئا

املبتدئني،موظفي الفئة الفنيةبرنامجبشأناحملكمةقدمتهالذياملعدَّلللتقريراللجنةدراسةإىلتنوِّه-٢
االيتالشواغلمراعاةمعالتجريب،سبيلعلىاحملكمةيفالربنامجذايؤخذبأناللجنةةتوصيوتؤيِّد أثار

عاميفجترىشاملةمبراجعةرهناً وذلكاجلغرايف،التمثيلعلىآثارمنعليهيرتتبأنْ ميكنماسّيماوالاللجنة،
٢٠١٧،

عند بلوغه، الواجب اخلدمةتنتهيالذياإللزاميالعمرخيصفيمااللجنةوتوصياتبآراءعلماً وحتيط-٣
يناير/الثاينكانونمناألوليفباحملكمةيلتحقونالذيناجلدداملوظفنيوعلىاحلالينياملوظفنيعلىالتطبيق
منحالياً النافذللموظفنياألساسيالنظاممن٥-٩البندتعديليتعنيَّ بأنهكذلكعلماً وحتيطبعده،أو٢٠١٤

اجلدداملوظفنيخيصفيماسنةمخسة وستنيإىلاخلدمةالنتهاءاإللزاميةالسنبرفعالقاضيالقرارتنفيذلأج
بعده،أو٢٠١٤يناير/الثاينكانونمناألوليفباحملكمةيلتحقونالذين

خيصفيماسنةمخسة وستنيإىلاخلدمةالنتهاءاإللزاميةالسناحملكمةترفعبأناللجنةتوصيةتؤيِّد-٤
بعده،أو٢٠١٤يناير/الثاينكانونمناألوليفباحملكمةيلتحقونالذيناجلدداملوظفني

ايفاجلمعيةتتخذريثماُميَنح،بأناللجنةتوصيةأيضاً تؤيِّد-٥ اإللزاميةالسنبشأنقراراً عشرةالثالثةدور
حىت٢٠١٤عاميفوالستنيالـثانيةيبلغكل موظفدلعقمتديدٌ احلاليني،املوظفنيخيصفيمااخلدمةالنتهاء

السن،غريألسبابواجباً خدمتهانتهاءيكنملمااحملكمة،يفاخلدمةيفيستمرأنأرادإذا،٢٠١٤عامغاية
اإلداري؛ونظامهماألساسياملوظفنيلنظامطبقاً وذلك

:التايلبالنصظفنيللمو األساسيالنظاممن٥-٩البندعناالستعاضةتقرِّر-٦

ملعاشاتاملشرتكللصندوقاألساسيالنظاميفاحملددةالسنبعدالعاملةاخلدمةيفاملوظفنياستبقاءجيوزال"
تقاعدهمسنتبلغالذيناملوظفنيخيصفيماجيوزلكن. للتقاعدالطبيعيةالسنباعتبارهاملتحدةاألممموظفي
للمدَّعيأوللمسجِّلوجيوز. والستنيالثانيةيبلغواأنإىلالعاملةاخلدمةيفاستبقاؤهمعاماً،الستنيالطبيعية

."احملكمةمصلحةأجلمناالستثنائيةاحلاالتيفاملعنيةالسنحدودميددأناالقتضاء،حبسبالعام،

لد. الثاين، اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... عام )٤( .١ب.)، ا
لد. الثاين، اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣ية ... الدورة الثانية عشرة ... عام الوثائق الرمس)٥( .٢ب.)، ا
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العامللقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعايير-ياء
األطراف،الدولجمعيةإن

اتذكِّر ايفت،قرر بأ احملاسبيةاملعايريتطبيقأجلمنتعملأنْ للمحكمةينبغيبأنهالسابعة،دور
تطبيقتبدأأنْ احملكمةبوسعأنهوَيُسرُّها،٢٠١٦عامإىل٢٠١١عاممناملمتدةالفرتةيفالعامللقطاعالدولية

،٢٠١٤يناير/الثاينكانونمناألولمناعتباراً املعايريهذه

وترحِّبيورو،٥٥٠٩٧٠١مقدارهسنواتلعدةاملمتداملشروعهلذامبلغختصيصأقِّربأنهأيضاً وتذكِّر
امليزانية،هذهحدودوضمناحملددالوقتيفسُينجزاملشروعأنمفادهااليتبالتوقعات

توصيةاألمد،الطويلروعاملشهذالطبيعةنظراً ويأيتواحدةملرةيطبَّقاستثنائياً تدبرياً ميثلتأييداً ،وتؤيد
مقدارهالعامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريمشروعلتنفيذاملعتمدة٢٠١٣عامميزانيةمنجزءيبقىبأناللجنة
خيصفيمااملقرَّرةاألنصبةمقدارتقليصبغية٢٠١٤عاميفاملعايريهذهتطبيقلتمويلمتاحاً يورو٠٠٠٢٩٠
الفائضفإنالغرض،هلذابكاملهيورو٠٠٠٢٩٠الـمبلغيُنفقملإذابأنه،وتذكِّر،٢٠١٤عاميفاملعايريهذه
.املاليةوالقواعداملايلالنظاممن٧-٤بالبندعمالً األطرافالدولإىلويعادُحيصَّصأنْ ينبغيمنه

الحاالت التي أحالها مجلس األمن إلى المحكمة- كاف
إن مجعية الدول األطراف،

بالتبعات املالية املرتتبة على احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن إىل احملكمة مبوجب قراريه حتيط علماً إذ
،١٩٧٠و١٥٩٣

نفقات احملكمة واجلمعية مبوارد منها دّ سَ من نظام روما األساسي، تُ ١١٥بأنه، عمًال باملادة روإذ تذكِّ 
فيما يتصل بالنفقات املتكبَّدة نتيجة وخباصةاجلمعية العامة، األموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة

إلحالة جملس األمن للحاالت،

بني احملكمة واألمم ةمن االتفاق بشأن العالق١٣من املادة ١أنه، عمًال بالفقرة إذ تضع يف اعتبارهاو 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتحدة، ختضع الشروط اليت جيوز مبقتضاها توفري أية أموال للمحكمة بقرار من

لرتتيبات منفصلة،

تقرير وتقدمياملؤسسي مع األمم املتحدة حتاورهاضمن إطار مدرجة هذه املسألة إبقاءاحملكمة إىل تدعو
ا الثانية عشرة.اعنه إىل اجلمعية يف دور

المستقلةالرقابةآلية-الم
األطراف،الدولمجعيةإن

ميزانيةبوثيقةالسابعاملرفقيفالواردةاملستقلة،الرقابةآلليةاملقرتحةاملؤقتةمليزانيةااعتبارهايفتضعإذ
الشاملة،لواليتهاطبقاً كاملةبصورةعاملةاهليئةهذهتكونلكيالالزمةاملقرتحةالربناجمية٢٠١٤عام
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املستقلةالرقابةهليئةملةالشاالواليةبتفعيلالقاضيICC-ASP/12/Res.6بالقرارعلماً تأخذوإذ
الرتبةمنبالتقييممعينوموظف،٥-فالرتبةمنللمكتبرئيس: موظفنيأربعةمناآلليةهذهتتكونوبأنْ 
العامة،اخلدماتفئةمنآخروموظف،٢-فالرتبةمنوموظف،٤-ف

إلرساءاألوىلالسنة،٢٠١٤عاميفيلزملناآلليةهلذهالكاملاملخصَّصبأنأيضاً علماً حتيطوإذ
املقرَّرة،املواردحلشدالالزمالوقتإىلنظراً كاملة،بصورةعاملجهازمبثابةاآلليةهذه

هذامنألفالقسميفإليهاملشاراإلمجايلاالعتماداتملبلغاملستقلةالرقابةآلليةاملواردتوفريتقرِّر
.القرار

القضاةحاتبترشيالمعنيةاالستشاريةاللجنة-ميم
األطراف،الدولمجعيةإن
لوثيقةالثامناملرفقيفالواردةالقضاة،برتشيحاتاملعنيةاالستشاريةللجنةاملقرتحةامليزانيةاعتبارهايفتضعإذ

يورو،٨٣٤٢٢البالغةاملقرتحة،الربناجمية٢٠١٤عامميزانية

ميزانيةيتضمنالذيICC-ASP/12/47القضاةشيحاتبرت املعنيةاالستشاريةاللجنةبتقريرعلماً حتيطوإذ
يورو،٨٠٤٦٥مقدارهامقرتحةمراَجعةتقديرية

أن ُيستوعب كل ما قد يزيد عن وتقرِّريورو،٨٣٤٢٢مقدارهامقرتحةميزانيةباملوافقة علىاللجنةتوصيةتؤيد
.الرابعئيسيالر للربنامجاملعتمدة٢٠١٤عامإطار ميزانيةذلك من تكاليف ضمن


