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نيويورك 12 – 21 ،كانون األول/ديسمرب 1022

تقرير الجمعية بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة
لعام  1021للمحكمة الجنائية الدولية
أوال -مقدمة
 -2كان معروضا على صبعية الدول األطراف (اجلمعية) ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة لعام  1021اليت
نشرهتا احملكمة يف  12سبوز/يوليو  ،)2(1022والتقريران عن أعمال الدورة السادسة عشرة( )1والدورة
السابعة عشرة( ) للجنة ادليزانية وادلالية (اللجنة) ،والبيانات ادلالية للفًتة من  2كانون الثاين/يناير إىل 2
كانون األول/ديسمرب  ،) (1020والبيانات ادلالية للصندوق االستئماين للضحايا للفًتة من  2كانون
الثاين/يناير إىل  2كانون األول/ديسمرب  .) (1020وكان أمام اجلمعية أيضا ادلرفق اخلامس لتقرير اللجنة
عن أعمال دورهتا السابعة عشرة الذي يتضمن اآلثار ادلًتتبة على ادليزانية من تنفيذ توصيات اللجنة حبسب
كل برنامج من الربامج الرئيسية.
 -1وكان معروضا على اجلمعية أيضا ادليزانية التكميلية ادلقًتحة اليت قدمتها احملكمة يف  6كانون
األول/ديسمرب  .)6(1022ويف بيانو أمام اجلمعية يف جلستها العامة اخلامسة ادلعقودة يف  2كانون
األول/ديسمرب  ،1022قدم رئيس اللجنة ،السيد سانتياغو وينز (أوروغواي) ،يف صبلة أمور ،تفاصيل
توصيات اللجنة ذات الصلة ( ) .

( )2الوثائق الرمسية ...الدورة العاشرة  )ICC-ASP/10/20( 1022 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ألف.
( )1ادلرجع نفسو ،اجلزء باء.2-
( ) ادلرجع نفسو ،اجلزء باء.1-
( ) ادلرجع نفسو ،اجلزء جيم.2-
( ) ادلرجع نفسو ،اجلزء جيم.1-
(.ICC-ASP/10/10/Add.2 )6
( ) الوثائق الرمسية ...الدورة العاشرة  )ICC-ASP/10/20( 1022 ...اجمللد األول ،ادلرفق . ...
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 ويف نفس اجللسة العامة ،استمعت اجلمعية إىل البيانات اليت أدلت هبا كل من رئيسة قلم احملكمةالسيدة سيلفانا آربيا ،وشلثل ادلراجع اخلارجي للحسابات (ادلكتب الوطٍت دلراجعة احلسابات يف ادلملكة
ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).
 وقدمت الوفود يف اجللسة العامة اخلامسة تعليقات عامة بشأن ادليزانية .واجتمع الفريق العاملادلعٍت بادليزانية الربنارلية يف  2و 26و  2و 10و 12كانون األول/ديسمرب .وعقدت مشاورات غَت
رمسية بشأن ادليزانية يف  2و 21كانون األول/ديسمرب  .1022وقد ساعد اللجنة يف عملها كل من
رئيس ونائب رئيس وثالثة من أعضاء اللجنة.

ثانيا -البيانات العامة
 أعربت صبيع الوفود عن دعمها الكامل للمحكمة والتزامها بواليتها ،وبقضية العدالة اجلنائيةالدولية ،وأقرت يف الوقت نفسو بالقيود ادلالية الراىنة اليت تواجهها معظم الوفود.
 -6وكان شبة إدراك عام للعمل القيم الذي تقوم بو اللجنة يف تقدًن ادلشورة التقنية بشأن ميزانية احملكمة
الربنارلية ادلقًتحة.
 وأعربت الوفود عن آراء سلتلفة حيث أيد بعضها اعتماد ادليزانية ادلقدمة من احملكمة ،بعد تطبيقالتوصيات ادلقدمة من اللجنة أو حىت باعتبار ىذه التوصيات حدا مطلقا خلفض ادليزانية ،وأيد البعض
اآلخر اعتماد ميزانية بنفس مستوى ادليزانية ادلعتمدة يف عام  ،1022أو مع بعض االختالفات البسيطة.
ومل تعًتض وفود أخرى ،من حيث ادلبدأ ،على النظر يف زبفيضات زلدودة يف ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة
لعام  1021خالف التخفيضات ادلشار إليها يف توصيات اللجنة ،رىنا بوجود ما يربر ىذه التخفيضات
من الناحية التقنية ،وأن ال يؤثر ذلك على قدرة احملكمة على الوفاء بواليتها .والحظت احملكمة أن
توصيات اللجنة تشكل ربديا لقدرهتا على االضطالع بعبء العمل ادلتزايد .وأيدت بعض الوفود ادليزانية
الربنارلية ادلقًتحة لعام  1021اليت قدمتها احملكمة.

ثالثا  -المراجعة الخارجية للحسابات
 -1أحاطت اجلمعية علما مع التقدير بتقارير ادلراجع اخلارجي للحسابات وتعليقات اللجنة ذات
الصلة الواردة يف تقريرىا عن أعمال دورهتا السابعة عشرة .والحظت اجلمعية أن اللجنة قد أقرت
التوصيات اليت قدمها ادلراجع اخلارجي للحسابات.

رابعا -تعيين المراجع الخارجي للحسابات
 -9أوصت اللجنة اجلمعية بتعيُت ادلراجع اخلارجي للحسابات ادلقًتح ،وأكدت أن احملكمة التزمت
باإلجراءات التزاما كامال ،وأخذت أيضا يف االعتبار توصية اللجنة السابقة على أمهية تناوب ادلراجع
اخلارجي للحسابات.
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 -20وأيدت اجلمعية توصية اللجنة بتعيُت ديوان احملاسبة (فرنسا) بصفتو ادلراجع اخلارجي اجلديد
حلسابات احملكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا دلدة أربع سنوات ،ابتداء من السنة ادلالية
.1021

خامسا -الميزانية التكميلية
 -22يف  6كانون األول/ديسمرب  ،1022قدمت احملكمة ادليزانية التكميلية ادلقًتحة دببلغ  .مليون
يورو لتغطية تكاليف احلالة يف كوت ديفوار (  .مليون يورو) ،والتكاليف ادلتصلة باجملموعة  ،1وغَتىا
من التكاليف ادلتصلة دبشروع ادلباين الدائمة ( 0.9مليون يورو).
 -21ويف البيان الذي أدىل بو رئيس اللجنة أمام اجلمعية يف  2كانون األول/ديسمرب  ،)1(1022قدم
رئيس اللجنة العناصر اليت استندت إليها اللجنة يف التوصيات ادلتعلقة بتخفيض ادليزانية التكميلية ادلقدمة
من احملكمة .كما قدمت اللجنة جدوال تفصيليا (مرفق) للتعديالت اليت أوصت هبا حبسب الربامج
الرئيسية .

سادسا -الحالة في ليبيا
 -2طلبت احملكمة يف ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة لعام  1021فيما يتعلق بتغطية احلالة يف ليبيا .1
مليون يورو ،وأعادت بعد ذلك النظر يف ىذا ادلبلغ وقامت بتخفيضو إىل  6.مليون يورو.
 -2وقدم قلم احملكمة يف  9كانون األول/ديسمرب  1022افًتاضات منقحة للميزانية ادلتعلقة باحلالة
يف ليبيا لعام  .)9(1021واقًتحت اللجنة االنطالق من سيناريوىُت( ،)20األول دببلغ  1.2مليون يورو
(فيما يتعلق بقضييت ليبيا  2وليبيا  )1وسيلزم سبويلو ،إذا ربقق ،من صندوق الطوارئ ،والثاين دببلغ 2.1
مليون يورو (قضية ليبيا ) وسيتم سبويلو ،إذا ربقق ،يف عام .102
 -2ووافقت اللجنة ،يف الدورة العاشرة للجمعية على ىذا النهج ،وأوصت أيضا بتدبَت مبلغ قدره
 0.1مليون يورو من الربنامج الرئيسي الثالث .وإصباال ،بلغ رلموع التخفيضات اليت أجريت يف ادليزانية
الربنارلية ادلقًتحة لعام  1021للحالة يف ليبيا نتيجة القًتاحات اللجنة  .2مليون يورو.

سابعا -المساعدة القانونية
 -26الحظت اجلمعية أن النظام القائم للمساعدة القانونية باحملكمة من ادلسببات الرئيسية للزيادة
السريعة يف التكاليف يف ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة لعام  .1021وستزيد نفقات ادلساعدة القانونية من
 1. 1مليون يورو يف عام  1022إىل  .6مليون يورو يف ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة لعام  ،1021شلا
ميثل زيادة قدرىا  .9مليون يورو ،أي ما يعادل  210يف ادلائة.

()1
()9
()20
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 -2وعرضت اللجنة اإلمكانيات ادلتاحة لتعديل نظام ادلساعدة القانونية يف ادلرفق الثالث من تقريرىا
عن أعمال دورهتا السابعة عشرة( .)22وقدم أحد أعضاء اللجنة يف  29كانون األول/ديسمرب 1022
توضيحات للجمعية بشأن ىذه اإلمكانيات.
 -21وقدم قلم احملكمة ورقة مناقشة مؤرخة كانون األول/ديسمرب  1022وأوضح أهنا ليست اقًتاحا
للجمعية ولكن دراسة أولية ،قابلة دلزيد من ادلشاورات داخل احملكمة وخارجها ،وستعرض بعد ذلك على
اللجنة للنظر يف دورهتا اليت ستعقد يف نيسان/أبريل  .1021وحذر قلم احملكمة من إجراء أي تعديل يف
نظام ادلساعدة القانونية دون احًتام العملية التشاورية ادلنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات.
 -29وبينما أحاطت الوفود علما بتوصيات اللجنة اليت أبرزت الزيادة الكبَتة يف نفقات ادلساعدة
القانونية ،وجد اتفاق عام على تأكيد الدور األساسي الذي يقوم بو نظام ادلساعدة القانونية باحملكمة
لكل من ادلتهمُت والضحايا واحلاجة إىل دعم حقوق ادلتهم ادلنصوص عليها يف نظام روما األساسي وعدم
اإلخالل هبا.
-10وأوصت اجلمعية بأن تطلب اجلمعية إىل ادلسجلة أن ذبرى مشاورات مع أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت،
حسب االقتضاء ،بشأن تعديل نظام ادلساعدة القانونية وأن تقدم تقريرا إىل ادلكتب قبل  2آذار/مارس
 1021من أجل تطبيقو اعتبارا من  2نيسان/أبريل  1021على القضايا ادلعروضة حاليا على احملكمة
والقضايا ادلقبلة .وستواصل احملكمة وادلكتب استعراض ىذا النظام وسيقدمان تقريرا عن النتائج اليت
سيتوصالن إليها إىل اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة .ورأت الدول األطراف أنو ليس ىناك ما يعوق من
الناحية القانونية أو ادلالية تنفيذ ىذه االقًتاحات.
 -12ومن ادلفهوم أن للمحكمة احلق يف الوصول إىل صندوق الطوارئ ،دبا يتماشى مع النظام ادلايل
والقواعد ادلالية القائمة ،إذا تبُت أن تنفيذ نظام ادلساعدة القانونية ادلعدل على النحو الذي تراه اجلمعية
ليس شلكنا.

ثامنا -تكاليف الموظفين
ألف-

عدد الموظفين
 -11ترى اللجنة أن التكاليف ادلتصلة بادلوظفُت ىي ادلسبب الرئيسي للتكاليف باحملكمة حيث أهنا سبثل
ما يزيد على ثلثي ادليزانية السنوية وأوصت دبواصلة ذبميد الوظائف الثابتة إىل حُت قيام احملكمة بدراسة
ىيكلها الوظيفي وتقدًن ادلربرات ادلتعلقة هبذا اذليكل.
 -1وناقشت اجلمعية معدل الشغور الذي تطبقو احملكمة يف الربامج الرئيسية ادلختلفة فضال عن
الوظائف الشاغرة دلدة تزيد على  21شهرا متواصلة.

()22
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باء-

أوضاع الخدمة
 -1الحظت اللجنة أن ىناك زيادة إصبالية يف تكاليف ادلوظفُت تبلغ  1.96مليون يورو وأن معظم
ىذه الزيادة ناذبة عن الزيادة يف ادلرتبات (العالوات الدورية) البالغ قدرىا  1.1مليون يورو وعن القرار
الذي ازبذتو احملكمة بتعزيز أوضاع اخلدمة للموظفُت الفنيُت بادليدان الذي أدى إىل زيادة يبلغ قدرىا 0.
مليون يورو ،وأوصت باستيعاب ىذه ادلبالغ من داخل كل برنامج من الربامج الرئيسية ،دبا يف ذلك الزيادة
ادلتعلقة بادلساعدة ادلؤقتة العامة.
 -1وأفاد قلم احملكمة بأنو يلتزم دبوجب االرتباطات التعاقدية دبنح العالوة الدورية على أساس األداء
ادلرضي ،الذي ينطبق على أكثر من  99.من ادلوظفُت يف عام  ،1022وأنو مينح العالوة ادلعجلة (كل
عشرة أشهر) للموظف الذي لديو كفاءة لغوية يف لغة رمسية أخرى من لغات العمل باحملكمة .وأكد قلم
احملكمة أنو سيلزم الستيعاب ىذه التكاليف االستغناء عن موظفُت من ادلساعدة ادلؤقتة العامة ،شلا قد
يؤدي إىل مساءلة احملكمة أمام احملكمة اإلدارية دلنظمة العمل الدولية.
 -16والحظت بعض الوفود أن ادلعدل احملدد لألداء ادلرضي الذي يبلغ  99.يف ادلائة يبدو عاليا إىل
حد ما وتساءلت عن إمكانية تعديل نظام تقييم األداء باحملكمة.
 -1ويف االجتماع الذي عقده الفريق العامل يف  29كانون األول/ديسمرب  ،1022أجاب نائب
رئيس جلنة اخلدمة ادلدنية الدولية ،السيد وولفغانغ شتوكل ،على األسئلة ادلطروحة من الوفود .وأشار إىل
أنو ينبغي أن تتبع احملكمة نظام األمم ادلتحدة ادلوحد للرواتب والبدالت واالستحقاقات ما دامت عضوا
يف الصندوق ادلشًتك للمعاشات التقاعدية دلوظفي األمم ادلتحدة .وأشار أيضا إىل أن رلال اخلروج على
ىذا النظام ضيق للمنظمات األعضاء يف الصندوق (بدالت السفر مثال) .وأشار كذلك إىل أنو ال جيوز
للمنظمات األعضاء أن زبالف القواعد ادلتعلقة بالعالوات وأن أي سلالفة ذلا قد تؤدي إىل ادلساءلة
القانونية .بيد أن ىناك منظمة خرجت على نظام العالوات ادلعتمد يف النظام ادلوحد على الرغم من
استمرار عضويتها يف الصندوق ادلشًتك للمعاشات التقاعدية للموظفُت.
 -11وأوضح نائب رئيس جلنة اخلدمة ادلدنية الدولية أن عالوة الدرجة سبنح للموظف عندما يكون أداؤه
"مرضيا" ،دبعٌت أن ادلوظف "يفي دبتطلبات" الوظيفة ،وأشار على سبيل ادلثال إىل أن العالوات الدورية
منحت لنحو  99يف ادلائة من ادلوظفُت يف األمم ادلتحدة يف عام  .1022وأشار أيضا إىل أنو جيوز لكل
منظمة يف منظومة األمم ادلتحدة أن تضع ،بعد التحري ،نظاما خاصا تقييم األداء وأن ربدد معايَت األداء
ادلرضي .وعلى الرغم من وجود مبادئ توجيهية للجنة اخلدمة ادلدنية الدولية يف ىذا الشأن ،فإن تقييم
األداء من اختصاص كل منظمة على حدة.
 -19وأخَتا ،أكد نائب رئيس جلنة اخلدمة ادلدنية الدولية أن ادلناقشات بشأن مستويات األجور
واألوضاع األخرى للخدمة يف النظام ادلوحد لألمم ادلتحدة جارية اآلن يف اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة
وتشمل ىذه ادلناقشات ذبميد استحقاقات مقر العمل أو زبفيضها شلا سيؤدي بالتايل إىل ذبميد أو
زبفيض األجور .ويف رأيو أن أي تعديل ستقرره اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة سيكون صاحلا للمنظومة
بأكملها .وأوضح أن جلنة اخلدمة ادلدنية الدولية تقدم كل سنتُت تقريرا عن تنفيذ النظام ادلوحد يف
ادلنظمات األعضاء .وأوضح أيضا أن من ادلقرر ان تتم الدراسة االستقصائية ادلقبلة دلرتبات ادلوظفُت من
فئة اخلدمات العامة يف الىاي يف عام .102
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تاسعا -صندوق الطوارئ
 - 0أحاطت اجلمعية علما بادلعلومات ادلقدمة من ادلسجلة واليت مفادىا أن معدل تنفيذ ادليزانية
الربنارلية ادلعتمدة لعام  1022يقدر بنحو  91.1يف ادلائة ،أي ما يعادل  201.مليون يورو.
وباإلضافة إىل ذلك ،أفادت ادلسجلة بأن رلموع اإلشعارات ادلقدمة للوصول إىل صندوق الطوارئ يف عام
 1022بلغ  1.مليون يورو ،دبعدل تنفيذ يبلغ  62.9يف ادلائة ،أو  .مليون يورو .وبلغ التقدير
اإلصبايل لنفقات احملكمة يف عام  1022دبجموع ىذين الرقمُت حنو  20 .6مليون يورو ،شلا ميثل زيادة
تبلغ ماليُت يورو على ادليزانية ادلعتمدة لعام  .1022وسيلزم أن ذبدد الدول األطراف موارد صندوق
طوارئ دببلغ  1.1مليون يورو من أجل إبقائو عند احلد األدىن الذي كان عليو يف بداية عام  1021وىو
ماليُت يورو.
 - 2وأوصت اجلمعية باإلبقاء على ادلستوى األدىن لصندوق الطوارئ عند ماليُت يورو ما دام يوفر
احتياطي تشغيلي أساسي ستكون لو أمهية خاصة يف عام  1021بالنظر إىل الشكوك احمليطة باحلالة يف
ليبيا والتطورات احملتملة يف ادليزانية القائمة.
 - 1وأوصت اللجنة بأن تأذن اجلمعية ،وفقا للممارسة ادلتبعة ،دبناقلة األموال بُت الربامج الرئيسية يف
هناية السنة إذا تعذر استيعاب تكاليف األنشطة غَت ادلنظورة يف برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف
برامج رئيسية أخرى ،للتأكد من استنفاد صبيع ادلبالغ ادلعتمدة لعام  1022قبل الوصول إىل صندوق
الطوارئ( .)21وأوضحت احملكمة أنو سيتم نقل حنو  2.مليون يورو بُت الربامج الرئيسية يف عام .1022

عاشرا -البرامج الرئيسية
 أكدت بعض الوفود اليت تؤيد عدم الزيادة يف ادليزانية أو زيادهتا بنسبة ضئيلة أن للجمعية احلقادلطلق يف النظر يف ادليزانية وزبفيضها حىت دبا يتجاوز التوصيات ادلقدمة من اللجنة .بيد أن وفودا أخرى
أكدت أهنا تعترب ادليزانية الربنارلية لعام  1021من احملكمة نقطة بداية للمناقشات.
 ورأت اجلمعية أن اجملاالت ادلبينة أدناه من اجملاالت احملتملة لتحقيق وفورات يف احملكمة شريطة أنال تعرقل ىذه الوفورات قدرهتا على أداء واليتها أداء كامال وأن ال تؤثر على أنشطتها القضائية .وىذه
اجملاالت ىي ،يف صبلة أمور ،السفر ،والضيافة ،واستبدال التجهيزات ،وادلعدات ،والتدريب ،واخلرباء
االستشاريُت ،واخلدمات التعاقدية ،و/أو ادلساعدة ادلؤقتة العامة.

حادي عشر -مبلغ المخصصات
 يبلغ رلموع ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة للمحكمة لعام  1021حنو  22 .مليون يورو .وميثل ىذاادلبلغ زيادة بنسبة  2 .6يف ادلائة مقارنة بادليزانية ادلعتمدة لعام 1022.
 - 6ووجدت اللجنة عند نظرىا يف دورهتا السابعة عشرة بصفة أولية يف ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة
للمحكمة لعام  1021أنو ميكن باالستناد إىل النفقات الفعلية والنفقات ادلتوقعة فضال عن ذبارب ادلاضي
( )2
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الفعلية ،ربقيق عدد من الوفورات ادلمكنة .ونتيجة لذلك ،أوصت اللجنة خبفض سلصصات ادليزانية دبا
رلموعو  221.2مليون يورو.
 ودبزيد من الدراسة للميزانية الربنارلية ادلقًتحة لعام  1021يف الدورة العاشرة للجمعية ،أوصتاللجنة ،فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا ،بتخفيض إضايف للميزانية يبلغ  .2مليون يورو ،وبذلك يكون اجملموع
اإلصبايل للميزانية  20 .9مليون يورو .ووافقت اجلمعية على توصية اللجنة بًتحيل جزء من التكاليف إىل
ميزانية عام  102مع جواز اللجوء إىل صندوق الطوارئ إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك.
 - 1وباإلضافة إىل ادليزانية الربنارلية ادلقًتحة لعام  ،1021قدمت احملكمة ميزانية تكميلية ادلقًتحة يف
 6كانون األول/ديسمرب  1022لتغطية احلالة يف كوت ديفوار والتكاليف ادلتصلة دبشروع ادلباين الدائمة.
وأوصت اللجنة أيضا بعدد من الوفورات اليت ميكن ربقيقها واليت يبلغ قدرىا  2.مليون يورو.
 - 9واعتمدت اجلمعية سلصصات يبلغ قدرىا  201.1مليون يورو لعام  ،1021وميثل ىذا زيادة تبلغ
يف ادلائة مقارنة بادليزانية ادلعتمدة لعام 1022.
 - 0وحثت اجلمعية احملكمة على توخي االنضباط ادلايل وعلى مواصلة البحث عن أوجو للتوفَت عن
طريق زيادة الكفاءة.
 - 2وأشَت إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة يف كانون األول/ديسمرب  1020أن تقدم خيارات دليزانية
عام  1021تنطوي على تقدير للتكاليف اليت تغطي رلموعة األنشطة األساسية اليت تضطلع هبا احملكمة
(التحقيقات ،ادلقاضاة ،واحملاكمات) وتقدير كذلك لتكاليف سائر األنشطة ادلهمة اليت ميكن أن تنجز يف
نطاق نفس سلصصات ادليزانية لعام  .1022وىذا من شأنو أن يساعد احملكمة واجلمعية على ازباذ
القرارات ادلتعلقة بأولويات التمويل .وأعربت بعض الوفود عن ربفظات يف ىذا الشأن.
 - 1وأشارت احملكمة إىل أهنا قدمت ورقة بديلة ،مؤرخة ا تشرين الثاين/نوفمرب  ،1022ربتوي على
قائمة بوالياهتا ،وأفادت بأنو ينبغي للدول األطراف أن تضع أوال أولويات بُت الواليات ادلختلفة للمحكمة
وأن ربدد الواليات اليت ينبغي زبفيضها أو إلغاؤىا لكي تتمكن من تقدًن ميزانية بنمو صفري أو حبد أدين
من النمو.

ثاني عشر -التكاليف الناتجة عن اإلحاالت من مجلس األمن
 ناقشت اجلمعية مسألة التكاليف الناشئة عن القضايا احملالة من رللس األمن .والحظت اجلمعيةأن األمم ادلتحدة ينبغي أن تتحمل ىذه التكاليف ،وفقا للمادة ( 22ب) من نظام روما األساسي،
رىنا دبوافقة اجلمعية العامة على ذلك ،وأن ادلادة  )2(2من االتفاق بشأن العالقة بُت األمم ادلتحدة
واحملكمة تنظم الشروط اليت ترصد دبوجبها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة أي أموال للمحكمة وأن ىذه
الشروط زبضع لًتتيبات مستقلة .وإزاء عدم وجود مثل ىذه الًتتيبات ،ناقشت اجلمعية ما إذا كان ينبغي
أن تعهد إىل احملكمة دبهمة إبرام مثل ىذه الًتتيبات.
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ثالث عشر -عملية الميزنة في المحكمة
 أوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة توقعات للنفقات يف منتصف ادلدة كمرفق للميزانية الربنارليةادلقًتحة لعام  1021ولكل ميزانية سنوية بعد ذلك .وأوصت اللجنة أيضا بأن تنظر احملكمة يف تطوير
أسلوهبا ادلتبع إلعداد ادليزانية السنوية ادلقًتحة .وأيدت اجملمعية توصيات اللجنة.
 وطلبت اجلمعية إىل الفريق الدراسي ادلعٍت باحلوكمة أن يتخذ مع احملكمة واللجنة هنجا اسًتاتيجيالزيادة القدرة على التنبؤ والشفافية يف عملية إعداد ادليزانية على النحو ادلبُت يف مشروع القرار.
_
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المرفق
توصيات لجنة الميزانية والمالية بشأن الميزانية التكميلية (باليورو)
بند ادليزانية

الوفورات ادلوصى هبا

ادليزانية ادلقًتحة

ادليزانية ادلعدلة

البرنامج الرئيسي األول
ادلساعدة ادلؤقتة العامة

00,00

المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

524 500,00

96 130,00

524 500,00

96 130,00

المجموع

2

69 1 0,00

6 2 0,00
359 270,00
359 270,00

البرنامج الرئيسي الثاني
ادلساعدة ادلؤقتة العامة

1 600,00

اخلرباء االستشاريون

10 200,00

1 020,00

المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

2 591 700,00

105 720,00

السفر

11 00,00

0,00

اخلدمات التعاقدية

2 000,00

0,00

2 000,00

المجموع الفرغي لغير الموظفين

166 500,00

12 550,00

170 690,00

2 791 200,00

133 240,00

2 412 640,00

المجموع

2

101 00,00

2 1 9 900,00
21 090,00

2 147 660,00

11

1

960,00

البرنامج الرئيسي الثالث
ادلوظفون الفنون

99 100,00

99 100,00

0,00

ادلوظفون من فئة اخلدمات العامة

216 000,00

216 000,00

0,00

المجموع الفرعي للموظفين

114 200,00

114 200,00

0,00

ادلساعدة ادلؤقتة العامة

0 00,00

110 100,00

110 100,00

ادلساعدة ادلؤقتة لالجتماعات

100,00

0,00

100,00

اخلرباء االستشاريون

000,00

00,00

0 00,00

المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

422 900,00

115 700,00

163 600,00

السفر

1 600,00

1 60,00

191 2 0,00

اخلدمات التعاقدية

600,00

1 00,00

1 00,00

احملامون للدفاع

1 600,00

0,00

1 600,00

احملامون للضحايا

6 900,00

0,00

2

0,00

111

نفقات التشغيل العامة

96 00,00

99 200,00

00,00

19

اللوازم وادلواد

1 100,00

1 100,00

0,00

2 401 300,00

415 420,00

677 760,00

1 159 700,00

674 020,00

2 172 960,00

المجموع الفرعي لغير الموظفين
المجموع

111

البرنامج الرئيسي السابع2-
المساعدة المؤقتة العامة

6 00,00

0,00

6 00,00

المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

549 300,00

0,00

549 300,00

اخلدمات التعاقدية

100,00

60 000,00

1 100,00

المجموع الفرعي لغير الموظفين

557 200,00

90 000,00

327 200,00

605 200,00

90 000,00

255 200,00

4 312 300,00

2 337 360,00

3 660 620,00

المجموع
مجوع الميزانية المقترحة
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