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 املقدمة  -أوالً 
 أجرتلجنةامليزانيةواملالية -  ١
 .علىأساساملبدأالعاماملتمثلفيسالمةامليزانية٢٠١٣،دراستهاللميزانيةالربناجميةاملقترحةلعام")لجنةال("

 والحظتاللجنةبعضماتنطوي -  ٢
. منتحسينات،مثلتضمنهاتربيراتأفضلوافتراضاتأدق٢٠١٣عليهامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

 ٨٩,٢ التكاليف،ماآتىوفوراتبلغت طرةعلىوأخذتاللجنةأيضاًعلماًبعددمناخلطواتالتياختذااحملكمةللسي
 .١مليونيورو

 ٢٠١٢ أقرتفيماخيصالسنةاملالية") اجلمعية ("وذكَّرتاللجنةبأجنمعيةالدوالألطراف -  ٣
 ٢,٢مليونيوروللميزانيةو ٨,١٠٨ مليونيورومنها ١١١ دوراالعاشرةاعتمادامتجموعها  يف

 .رئمليونيورولتجديدمواردصندوقالطوا

") احملكمة ("،مناحملكمةاجلنائيةالدولية٢٠١٢ أغسطس/ونوهتاللجنةإلىأاتلقت،حبلوآلب -  ٤
 .مليونيورو ٦٩,٣ سبعةإخطاراتبشأناالستعانةمببالغمنصندوقالطوارئ،جمموعها

 الذيطلبتفيهاجلمعيةمناحملكمةICC-ASP/10/Res.4أيضاًبالقرار وذكَّرتاللجنة -  ٥
 نيةعامأنتعد،فيحالةاقتراحأيزيادةفيميزا"

 ،ورقةتفصيليةباخلياراتاملتاحةللمحكمةإلجراءختفيضامتنأجالملساواةبينمستوىامليزانيةاملقترحةلعام٢٠١٣
 .٢"،فضالًعنكيفيةتأثريهذهالتخفيضاتعلىأنشطةاحملكمة٢٠١٢ وامليزانيةاملعتمدةلعام ٢٠١٣

 ٢٠١٣ أثرالتدابريالراميةجلعلمبلغميزانيةاحملكمةاجلنائيةالدوليةلعام"وقُدمتإلىاللجنةورقةعنواا -  ٦
 هذا فيانظراملرفقالثالث. ٢٠١٢٣ سبتمرب/أيلول ١٢ ،مؤرخةبـ"٢٠١٢ لعاماملعتمدة زانيتهامييقارمببلغ

 .التقرير

 مليونيورو  ٦,٩ تنطويعلىزيادةمقدارها ٢٠١٣ والحظتاللجنةأنامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام -  ٧
 ٢٠١٢ بالقياسإلىميزانيةعام) فياملائة ٨,٨(

 ٥,٥ (مليونيورو ٠٢,٦ أنإجياراملبانياملؤقتةوالتكاليفاملتصلةيمثِّالنة،واملعتمد
. املعتمدة ٢٠١٢  منهذهالزيادةبالقياسإلىميزانيةعام٤)فياملائة

. رهبكلدقةفيالوقتاحلاضروالحظتاللجنةفيماخيصمسألةإجياراملبانياملؤقتةأيتعذرتقدي
ونوهتاللجنةإلىأنه،عندانقضاءالفترةالتيليسمناملطلوبدفعإجيارعنها،ستلزممواردإضافيةلفترةحمدودة

 ٦ ورأتاللجنةأنذلكيربراستثناءاملبلغاملذكورالذييقارب. حتىانتقاالحملكمةإلىاملبانيالدائمة
 مببلغميزانيةعام ٢٠١٣ لربناجميةاملقترحةلعامماليينيورواملتصلباملبانياملؤقتةعندمقارنةمبلغامليزانيةا

 .املعتمدة ٢٠١٢

                                                        
 .CBF19/03P08الوثيقة  1
 ١ة الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي 2

 .،القسم حاءICC-ASP/10/Res.4، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20( ٢٠١١ديسمرب /األول  كانون٢١إىل 
   .CBF19/03P04/Rev.1الوثيقة 3
 .Corr.2وCorr.1، التصويبان ٦ و٥، اجلدوالن ٢٩، الفقرة ICC-ASP/11/10الوثيقة 4
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 ٢٠١٣ وبعداستعراضامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام -  ٨
 ٢٨,٣ والتربيراتاملقدمة،خلصتاللجنةإلىأيمكنالتوصإللىتحقيقوفوراتإضافيةيبلغمجموعها

 امليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام تعديلقرالقرضاخلاصباملبانيالدائمة،وأإذاأُ مليونيورويشماللفائدةاملترتبةعلى
 مليونيورويشمإلجياروصيانةاملبانياملؤقتة،أي ١٢,١١٥ مقداره مبلغاً النحوفإاستبلغ هذا على ٢٠١٣

 .مليونيوروباستثناءإجياراملبانياملؤقتةوصيانتها ٢٢,١٠٩

 وأخذتاللجنةعلماًبأتجريدراسةعددمناملسائالهلامةاملتعلقةبالسياسة -  ٩
: ومنهذهاملسائل. يإطارفريقالهايالعاماللتابعللمكتبيمكنأنتكونكبريةالشأنفيماخيصماليةاحملكمةالعامةف

. املساعدةالقانونية؛واحلوكمة؛وانيعليهم؛وجرباألضرار
وميكنأنتهيئالقراراتالتيقدتتخذبشأذهاملسائإلمكانيةلتحقيقاملزيدمنالوفوراتعنطريقتحسينالنجاعةفيالسنينامل

 .قبلة

: اللجنةأخذتعلماًبأنثمةأحداثاًقدتترتبعلىوقوعهاتبعاامةعلىصعيدالتكاليف،منهاكماإن - ١٠
 ١�٢٧ (التهماملوجهةإليهاعتمدت،إذااملدعيالعامضدلوراناغْبغبوإمكانالتحضريللمحاكمةفيقضية

 ؛إمكانيةافتتامحكتبارتباطمعاالحتاداألفريقي)مليونيورو
 لتفتيشوالتقييمإلىاملهاماملنوطةبآلية؛ختصيصمايلزمإلضافةمهمتيا)يورو ٤٣٦  ٧٠٠(

 ).يورو٢١٢ ٣٠٠ (الرقابةاملستقلةفيإطارواليتهااحلالية

-٢٠١٤ (وأخذتاللجنةأيضاًعلماًبأمهالعناصراملكونةللتكاليفاملتكَّبدةعلىمدىعدةسنوات - ١١
 ٢٠١٣ منامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام ٧ لاملبينةفياجلدو٥)٢٠١٦

عدادرأساملا واسترعتعنايةاجلمعيةإلىمكوناتعديدةمنمكوناتالتكاليفذاتالشأن،منهااستبداالملواداملندرجةيف
 ٢٠١٥و ٢٠١٤ مليونيوروللسنوات ٦٥,٠مليونيوروو ٦,١مليونيوروو ٣,١ بتكاليفتقدربـ(ل
 ٥,٢٣مليونيوروو٤,١١ بانيالبالغة؛والتكاليفاملتصلةبامل)علىالترتيب ٢٠١٦و

 ٢,٢مليونيوروو  ٤,٣ علىالترتيب؛وزياداتتكاليفاملوظفينالتيتقدربزهاء مليونيورو٥,١٤مليونيوروو
 .٦مليونيوروهلذهالسنواتعلىالترتيب ٢,٢مليونيوروو

. اخلامسرفقوقدأضافتاللجنةملخصاًعاماًلتوصياايردفيامل - ١٢
وتميزفيهذاامللخصثالثةخيارات،تتباينتكاليفهاوتبعااالتشغيلية،كيتنظرفيهااجلمعيةعنداستعراضهاامليزانيةال

. ٢٠١٣ برناجميةاملقترحةلعام
 .وتأمالللجنةأذهاإلضافاتإلىالتقريرستقدممسامهةمفيدةلنظراجلمعيةفيهذهاملسائل

  افتتاحالدورةواعتمادجدوالألعمال  - ألف

 عقدتالدورةالتاسعةعشرةللجنةوفقاًللقرارالذياختذاجلمعيةفيجلستهاالعامةالتاسعةبتاريخ - ١٣
 ديسمرب/كانوناألول٢١ إىل ١٢ ،فيإطاردوراالعاشرة،التيعقدمتن٢٠١١ ديسمرب/كانوناألول  ٢١

. ،بشأمنواعيددوراا٢٠١٢أبريل/نيسان ٢٧ الذياختذاللجنةالحقاً،يف،وللقرار٢٠١١
 ٣سبتمربإىل/أيلول ٢٤ جلسة،عقدتفيالفترةاملمتدةمن ١٨ وقداشتملتهذهالدورةعلى

                                                        
 .Corr.2وCorr.1، التصويبان ٤١ إىل ٣١، الفقرات ICC-ASP/11/10الوثيقة   5
 .٧، اجلدول ٣٠ذاته، الفقرة السابق املرجع   6
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-وألقىرئيساحملكمة،القاضيسانغ. ٢٠١٢ أكتوبر/تشريناألول
  .هيونسونغ،كلمةترحيبيةمبناسبةافتتاحهذهالدورة

. مقرراً) كندا (مننظامهاالداخلي،السيدهوغأدسيت ١٣ ادةوعينتاللجنة،عمالًبامل - ١٤
") األمانة ("ووفرتأمانةمجعيةالدوالألطراف

  .اخلدماتالتقنيةللجنة،وعمألميناللجنةالتنفيذي،السيدفخريالدجاين،بصفةأمينلها

  :وحضرالدورةالتاسعةعشرةللجنةأعضاؤهاالتاليةأمساؤهم - ١٥

 )كندا(هوغ أدسيت  - ١

 )بوروندي(ديفيد بانيانكا  - ٢

 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو  - ٣

 )فرنسا(جيل فنكلشتاين  - ٤

 )األردن(فوزي غرايبة  - ٥

 )سرياليون(صموئيل إتام  - ٦

 )إستونيا(جوهاين ليميك  - ٧

 )اإلكوادور(إزكيِردو مونيكا سانشيز  - ٨

 )أملانيا(غريت ساوبه  - ٩

 )إيطاليا(أوغو سيسي  - ١٠

 )سلوفاكيا(إلينا سبكوفا  - ١١

 )اليابان(سجيورا ماساتوشي  - ١٢

  :(CBF/19/1)وأقرتاللجنةفيجلستهااألولىجدوالألعمااللتايل - ١٦

 افتتاح الدورة - ١

 اعتماد جدول األعمال - ٢

 مشاركة املراقبني - ٣

 تنظيم العمل - ٤

 الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا - ٥

 :الشؤون املالية - ٦

  جدول أنصبة االشتراكات وجتديد موارد صندوق الطوارئ؛  )أ(
  ؛٢٠١٢ ميزانية عام فيمجال تنفيذايل البيانات املتعلقة باألداء امل  )ب(
  عمليةامليزنة؛  )ج(
  احملاسبة التحليلية؛  )د(
  ؛٢٠١٣النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )هـ(
  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛  )و(
  تدبر خماطرأسعارصرفالعمالتعلىالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم  )ز(

 :اريةالشؤون اإلد - ٧

  شروط اخلدمة امليدانية؛  )أ(
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 نظام اإلعانة للتأمني الصحي للمتقاعدين؛  )ب(

 برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية  )ج(

 :شؤون املراجعة - ٨

 :تقارير املراجعة  )أ(

كانون ١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة املمتدة من   ‘١’
  ؛٢٠١١ديسمرب /ألول كانون ا٣١يناير إىل /الثاين

البيانات املالية للصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم للفترة   ‘٢’
ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين١املمتدة من 

  ؛٢٠١١
  تقرير مكتب املراجعة الداخلية  ‘٣’

 .تقرير جلنة املراجعة  )ب(

 املساعدة القانونية - ٩

 مباين احملكمة - ١٠

 الشؤون األخرى - ١١

  
١٧ - مالتقاريراملرفوعةإليهادعيتأجهزةاحملكمةالتاليةالبيانإلىاملشاركةفيجلساتاللجنةلكيتقد :

. هيئةالرئاسة،ومكتباملدعيالعام،وقلماحملكمة
 كماقدمعروضاًأماماللجنةامليسراملعنيبامليزانية،السفريهاكانإمسجارد

) فينياسلو (،واملنسقاملعنيباملساعدةالقانونية،السفريليومنارك)السويد(
الصندوق االستئماين اخلاص ممثالًلفريقالهايالعاماللتابعلمكتباجلمعية،و
  .")املراقبة جلنة ("بانيعليهم،وجلنةاملراقبةاملعنيةباملبانيالدائمة

  مشاركةاملراقبني  - باء

. رضاًأمامهاأنيقدمع" التحالفمنأجالحملكمةاجلنائيةالدولية "قررتاللجنةقبولطلب - ١٨
 .وأعربتاللجنةعنتقديرهاهلذاالعرض
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النظر يف املسائل املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورا التاسعة             -ثانياً 
  عشرة

  الشؤوناملالية  - ألف

  جدوألنصبةاالشتراكاتوجتديدمواردصندوقالطوارئ  - ١
 نظرتاللجنةفيتقريراحملكمةعناملنهجيةاملتبعةفيوضعجدوألنصبةاالشتراكاتالتييتعين - ١٩
الدوالألطرافأنتدفعهالتمويالمليزانيةالعادية،وصندوقرأساملااللعاملذيالصلة،وجتديدمواردصندوقالطوار على

 ١١٧ املادة (ظامرومااألساسيوأخذتاللجنةعلماًبالنصذيالصلةالواردفين. ٧ئ
. يتصلبذلكمننصوصالنظاماملاليوالقواعداملالية ،وما)منه

ومنحيثاجلوهراستندفيوضعجدوألنصبةاالشتراكاتاخلاصباحملكمةإلىاجلدوالملناظراملعمولبهفياألمماملتحدةفي
مماملتحدةواحملكمة،ماخيصميزانيتهاالعادية،بعدتعديلهبتطبيققانوحنسابيخاصبغيةمراعاةالفروقفيالعضويةبيناأل

  .ومبافيذلكتحديداحلداألقصىلمعدالالشتراكاتالتيتدفعهاالدولةذاتاالشتراكاألكرب

توصيتهبأمافيماخيصصندوقالطوارئ،الذياستندفيتجديدمواردهإلىاملبدأاآلنفالذكر،فإناللجنةذكَّرت - ٢٠
 افيدوراالثامنةعشرة

صبةاالشتراكاتللسنةاملاليةالتيتقرفيهااجلمعيةالتجبأنالخيتارلتجديدمواردهذاالصندوقفيالسنيناملقبلةجدوألن"
. ٨"ديداملعنيبلجدوألنصبةاالشتراكاتللسنةاملاليةالتيسيوزعفيهامبلغالتجديدعلىالدوالألطراف

 ولئنأخذتاللجنةعلماً
كانإجراءتسوياتبعدإقفاحلساباتالسنباعتزاماحملكمةمفاحتةمراجعاحلساباتاخلارجيبغيةاستبداءرأيهبشأمنسألةإم

ةاملاليةاملعنية،وتطابقالتغيرياملقترمحعاملبادئاملرساةفيالنظاماملاليوالقواعداملالية،فإاملتجددواعيفيالوقتاحلاضرلتع
ديلتوصياااآلنفةالذكر،واضعةًفياعتبارهاالطابعاالستشرافيلتجديدمواردصندوقالطوارئوعدموجودعناصرم

  .حملكمةفيهذاالشأنعلوماجتديدةصادرةعنا

مثإتمإعالماللجنةبأمنناملنتظرأنتعتمداجلمعيةالعامةلألمماملتحدةفيدورااحلاليةجدوالًجديداًألنصبةا - ٢١
-٢٠١٣ الشتراكاتلفترةالثالثسنوات

دي/،لكنليسمناملرجح،قياساًعلىاخلربةالسابقة،أنتفعلذلكقبالألسبوعاألخريمنكانوناألول٢٠١٥
. احلاديةعشرةجلمعيةالدوالألطرافبزمنليسبالقصري،أيبعدايةالدورة٢٠١٢ مسرب

 ،بأنتحسباالشتراكاتاملقررةالتييتعين٢٠١٣ فقدأوصتاللجنة،فيماخيصعاموبالنظرإلىذلك
 علىمؤقتاً حساباًعلىالدوالألطرافأنتدفعها

إلىجدوألنصبةاالشتراكاتالذياعتمداألمماملتحدةلتطبيقهعلمستنددوألنصبةمتفقعليه،أساسج
. حتديدهالقائمعليها،معدالًوفقاملبادئ٢٠١٢ العاديةلعامىميزانيتها

كماأوصتاللجنةبأنيحسباملبلغالنهائيلالشتراكاتاملقررةعلىأساسجدوألنصبةاالشتراكاتالذيتع
 ٢٠١٣ متداجلمعيةالعامةلألمماملتحدةفيدوراالسابعةوالستينتطبيقهعلىميزانيتهاالعاديةلعام

. يدهعليهاحتدالقائمملبادئوفقامعدالً
                                                        

   .ICC-ASP/11/44الوثيقة   7
 .١٧الفقرة ، ICC-ASP/11/5 الوثيقة   8
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ويضافإلىذلكأينبغيأنيطبقعلىجدوألنصبةاالشتراكاتاخلاصباحملكمةكلحدأقصىلالشتراكال
ذيتدفعهالدولةذاتاالشتراكاألكربقدتقرراألمماملتحدةتطبيقهعلىدوهلااألعضاءذاتاالشتراكاتاأل

  .كربفيماخيصميزانيتهاالعادية

  صندوقالطوارئ  - ٢
 مليونيورويف ١٢,٧ دائيلصندوقالطوارئ،معدالًلتجديدموارده،بلغإنالرصيداالبت - ٢٢

  .٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ١

 قداحملكمة كانت٢٠١٢ أغسطس/آب وحبلول - ٢٣
 ١ أفادتبأاقدمتإلىاللجنةسبعةإخطاراتباستخداممبالغمنصندوقالطوارئ،يردتفصيلهافياجلدول

ديفوارومجهوريةالكونغوالدميق فياحلاالتفيكينياوكوتأدناه،حتتاجإليهالسدالتكاليفاملتأتيةعنشتىاملستجدات
 وبلغمجموعتكاليفهذهاألنشطةغرياملتوقَّعةحبسبتقديرهاملبدئي. راطيةوليبياومجهوريةأفريقياالوسطى

  .مليونيورو ٦٩,٣

 ٢٠١٢ عام - طلباتاستخداممبالغمنصندوقالطوارئ: ١ اجلدول

 املبلغ التاريخ املرجع وصف التكاليف املشمولة بالطلب الرقم

  يورو٣٩١ ٨٠٠ ٤/١/٢٠١٢ IA/2011/34 تكاليف ال مناص من تكبدها يف احلالة يف كوت ديفوار ١

  يورو٣٧٢ ٨٠٠ ١٤/٣/٢٠١٢ IA/2012/09 رسالة إىل رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن سد تكاليف متديد واليات القضاة ٢

٣ 
 باعتمادتكاليف املتصلة بالقرار القاضي     رسالة إىل رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن سد ال        

  يورو١ ٥٦٧ ٨٠٠ ١٢/٤/٢٠١٢ IA/2012/12  كينيا قضايا احلالة يفالتهم يف

٤ 
رسالة إىل رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن سد النفقات املترتبة على إنشاء مكتب ميداين              

ورو ي٣٦١ ٢٠٠ ١٤/٥/٢٠١٢ IA/2012/16 صغري لقلم احملكمة يف كوت ديفوار  

٥ 
النفقات املترتبة على لزوم االستعانة بعدد حمدود مـن مـوظفي الـدعم    : احلالة يف كينيا 

  يورو٢٧٥ ٤٠٠ ١/٦/٢٠١٢ IA/2012/20 القانوين للمساعدة يف حتضري القضيتني للمحاكمة خالل الفترة املتبقية من السنة

  يورو١١٥ ٢٠٠ ١٤/٨/٢٠١٢ IA/2012/39 شويقضية السيدين كاتانغا ونغوجولو : مجهورية الكونغو الدميقراطية ٦

٧ 
احلاالت يف مجهورية   : ٢٠١٢نفقات إضافية غري متوقَّعة تكبدت خالل إعداد ميزانية عام          

  يورو٦٠٥ ٣٠٠ ٢٧/٨/٢٠١٢ IA/2012/40 الكونغو الدميقراطية وليبيا ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار

  يورو٣ ٦٨٩ ٥٠٠   جمموع املبالغ املشمولة باإلخطارات 

 

النوعالذييلزمبصورةم  رتاللجنةأيضاًبأاكانتقدطلبتمناحملكمةأنتبينفيإخطارهااملواردالتيتكومننوذكَّ - ٢٤
. ملرةواحدةواملواردالتييرجحأنتلزمعلىمدىفترةأطول ؤقتةأو

. واتسمذلكبأمهيةخاصةفيمايتعلقباملوارداملتصلةباملساعدةاملؤقتةالعامة
 حسناحملكمةالسباللتيتميزااملوارداإلضافيةالتييتعينوقدأوصتاللجنةبأنت

االستعانةافيماخيصاملساعدةاملؤقتةالعامةفيكلربناجمرئيسيوطرقإفاداباستخدامهذهاملواردبغيةالتهيئةل
  .إلحاطةذهاملواردوتتبعهاعلىنحوأوضح

 ١,٢ مبالغهسيقاربوفيمايتعلقبتجديدمواردصندوقالطوارئ،قدرتاحملكمةأمناستستخدمهفعالًمن - ٢٥
 ٧ ومنشأنصرفهذااملبلغأنيجعلرصيدصندوقالطوارئيقلعناحلداألدنىالبالغ. ٢٠١٢ مليونيوروفيعام
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. ماليينيوروالذييتوجبعندهتجديدموارده
. إذاكامنعدالإلنفاقاملقدرسيتحقق  بيدألميذكَرإبانانعقاددورةاللجنةاحلاليةما

ترحةالتيتماإلخطاربسدتكاليفهامببالغمنصندوقالطوارئلتبوقدأوصتاللجنةبأنتستعرضاحملكمةاألنشطةاملق
. ينماإذاكانتاملوارداملعنيةلـماتزلالزمة

العاديةومنمبالغامليزانية  إلىاجلمعيةتقديراًحمدثاًيشماللنفقاتالفعليةمن٩وطلبتاللجنةمناحملكمةأيضاًأنتقدم
 .٢٠١٢ أكتوبر/صندوقالطوارئالتيتماإلخطاربلزوماستخدامهاحتىنهايةتشريناألول

وباالستنادإلىهذاالتقريراملطلومبناحملكمة،سيكونبوسعاجلمعيةأنتحددبقدرمعقوملنالدقةاملبلغاملتوقَّعأن - ٢٦
عنمبلغاحلداألدنىالالزماتقل  يصرفمنصندوقالطوارئوبالتالياملبلغالالزمإلعادةجتديدمواردهذاالصندوقبحيثال

 .ماليينيورو ٧ لبالغ

وعلىالرغممنأمنيزانيةاحملكمةقدأُعدتاستناداًإلىافتراضاتبشأمناكانتتتوقعهأجهزاإبانإعدادهافإنالع - ٢٧
ماللقضائيالذيتضطلعبهاحملكمةظليشتملعلىالكثريمناألحداثغرياملتوقَّعة،مثلفتححالةجديدةأوطروءمستجدا

 .تفيالقضاياالقائمة

قلقهالكثرةاإلخ للجنةذااجلانباملتمثلفيتعذرالتوقعفيأنشطةاحملكمة،لكنهاأعربتمعذلكعنوقدأقرتا - ٢٨
يفضيإلىإضعافانضباطاحملكمةا طاراتالتيقدمتهااحملكمةفيماخيصاالستعانةمببالغمنصندوقالطوارئ،ألنذلكقد

 .واالستعانةبصندوقالطوارئاملعتمدة يزانيةملايل،مؤدياًإلىعدمالتوازنبيناستخدامامل

دتاللجنةمنجديدأنصندوقالطوارئأداةهامةبينيدياحملكمةلكنينبغيأناليستعانبهعلىنحويقوضسالوأك - ٢٩
. مةالعملعلىصعيدامليزانية

أوصتاللجنةبأنترسالحملكمةإلىاللجنة،وتوخياًلتعزيزاالنضباطاملاليوزيادةشفافيةاستخدامصندوقالطوارئ،
دوقالطوارئ،تقريراًكتابياًيتضمناملستجعنطريقرئيسها،فيغضونستينيوماًبعداإلخطارباستخداممبلغمنصن

 .داتبشأناالستعانةباملوارداملطلوبةفياإلخطار

وأخرياًقررتاللجنةأيمكنأنتعودفياملستقبإللىتناوهلذهاملسألةبغيةالنظرفيإمكانإدخالتعديالتعلىالقو - ٣٠
 .اعدالناظمةالستخدامصندوقالطوارئ

 العامل صندوقرأساملال   ٣
اطتاللجنةعلماًبتوصيةمراجعاحلساباتاخلارجيبوجوبأنتستعرضاحملكمةاحتياجاتصندوقرأساملااللعأح - ٣١

: منالنظاماملاليوالقواعداملالية٢-٦فكماينصعليهالبند. مبلغهاحلالييبقىكافياً املوأنتنظرفيماإذاكامنستوى
املدىالقصريريثماتردالتوفريرأمساألوليللمحكمةملواجهةمشاكاللسيولةعلى]العامل[ينشأصندوقلرأساملال"

 مليونيورو،فيعام ٤١,٧ وقدحدداملستوىاحلاليلموجوداتصندوقرأساملااللعامل،البالغ". الشتراكاتاملقررة
 ١١١ وببلوغامليزانية. ١٠مليونيورو ٨٥,٨٤ إذكانتاملصروفاتالسنويةللمحكمةتبلغ ٢٠٠٨

. ظلتموجوداتصندوقرأساملااللعاملتمثألقلمنمصروفاتشهرواحد ٢٠١٢ مليونيوروفيعام
 .حمصالمتناالشتراكاتتكفيلسدنفقاتالشهرالتايل ٢٠١٢ يوليو/فعلىسبيالملثاللميكنلدىاحملكمةفيتموز
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. ستعانةبصندوقرأساملااللعاملاحملكمةحتىتارخيهاال على وقدمتإعالماللجنةبألميتعين - ٣٢
 ٢٠١٣ وعليهفإناللجنةأوصتفيماخيصعام

. بأنتبقياجلمعيةاملستوىالذيينبغيأنالتقلعنهموجوداتصندوقرأساملااللعامعلىحاله
 بيدأادعتاحملكمةإلىتقييماألخطار،واملستوىالذييتعين

ىالتمويلفياملستقبل،املرتبطةتقلعنهموجوداتصندوقرأساملااللعامل،فيضوءتزايداالحتياجاتإل ال  حالياًأن
 علىسبيالملثالبالدفعاتالدوريةالتيسيتعين

. تسديدهاخالاللسنةلقاءصيانةاملبانياجلديدة،وتسديدالقرضالذمينحتهالدولةاملضيفة
 .تعودإليهافيدوراالعشرينبتقريرفيهذاالشأن ودعتاللجنةاحملكمةإلىأن

 عمليةامليزنة  - ٤
 للجنةفيالتقريرالذيقدمتهإليهااحملكمةذيالعنواننظرتا - ٣٣

 .١١" تقريراحملكمةعنالعمليةاملتعلقةبامليزانيةفيهاوامليزنةعلىأساسالنموالصفري"

. وعلىوجهاإلمجالنظرتاللجنةنظرةمؤاتيةإلىكثريمنمحتوىالتقريراملعين - ٣٤
فرياليتمثلفياالستعاضةاعناإلجراءاتاملعمولبهايفبيدأناللجنةشددتعلىأنالغرضمنامليزنةعلىأساسالنموالص

احملكمةحالياًفيمايتعلقبامليزانيةبلفياملساعدةعلىتحسينهذهاإلجراءات،وخباصةتقليصالتكاليفاملعزوةإلىعد 
 .مالنجاعة

وذكرتاللجنةبأنامليزنةعلىأساسالنموالصفريالجتيزاختاذمعدالتاألداءاخلاصةبالسنواتالسابقةأوميزاني - ٣٥
. إلعدادميزانيةالسنةالتاليةااأساساً

 .بليجببمقتضىطريقةامليزنةعلىأساسالنموالصفريإعادةالنظرفيقيمةكلنشاطعلىنحومنهجي

وطلبتاللجنةمناحملكمةأنتواصلدراسةتطبيقسريورةامليزنةعلىأساسالنموالصفريفيبعضاألقساماملنتقا - ٣٦
. ةبعنايةمنبينأقساماحملكمة

ةالعملية،فيإمكانيةإجراءعمليةميزنةعلىأساسالنموالصفريألنودعتاللجنةاحملكمةإلىأنتنظر،منباباملتابع
. شطتهافيمجاالإلعالموالتوثيقوالتوعية

وبالطبعتتسمتوعيةاجلمهوربأمهيةأساسيةلشحذالوعيبواليةاحملكمةوعملهاوالنهوضباإلحاطةما،وذلكفياملق
. اماألولفيأوساطاجلماعاتاملتضررة

بأن ٢٠١١ سبتمرب/االسابعةعشرةالتيعقدتفيأيلولبيدأناللجنةذكرتباملقترحاتالتيقدمتهافيدور 
. عمليةالتوعيةجمزأةحالياًعرباحملكمةعلىمختلفاألجهزةوالرباجمالتيتتبعمختلفأشكااللتوعية"

وفيحينأنبعضالتجزئةقديكونضرورياً،فيمرحلةما،سوفتحتاجاحملكمةإلىتوجيهاتفيمايتعلقبمستوىونوعالتو
 السبل تقييموعلىسبيالملثاالقترحتاللجنة". تطوراحملكمة  هاملرحلةمناملناسبةفيإطارامليزانيةالعاديةهلذ عية

 إذا[إحدىوحداتالضحاياالعامة إدماجتوعيةاتمعاتاملتضررةيف "ا التييمكن
بشكألكربعلىاألنشطةاألخر]زتركَّ[علىمصادرإعالميةأخرىلنشراملعلوماتعناحملاكماتو]اعتمدتاحملكمة

 .١٢"ى
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 تقدم أن دعتاللجنةاحملكمةإىلكخطوةأوىل،و - ٣٧
االعشرينعرضاًعاماًوقائعياًألنشطتهااحلاليةفيمجااللتوعيةواإلعالممبينةحبسبنوعالنشاط،واإليهافيدور

. وذلكمعتقييمللتكاليفذاتالصلةموعاتاملستهدفةبه،والرباجمواألجهزةاملسامهةفيه،
أساسالنموا ودعتاللجنةاحملكمةأيضاًإلىالنظرفيااالتاألخرىالتيقدميكنأنتجريفيهامتريناًعلىامليزنةعلى

 .لصفري

 احملاسبةالتحليلية  - ٥
. فيشتىإدارااأحاطتاللجنةعلماًبأناحملكمةلـماتزلفياملرحلةالتمهيديةمنتطبيقاحملاسبةالتحليلية - ٣٨

" استعانةحمدودة "٢٠١٢ وختططاحملكمةلالستعانةحبلولنهاية
 .يورو ٥٠ ٠٠٠ خبدماختبرياستشارخيارجيالستحداثأداةأولية،وذلكبكلفةمقدارها

وطلبتاللجنةمناحملكمةبذالملزيدمناجلهودلتقصيإمكانياتتطبيقاحملاسبةالتحليليةبأدنىماميكنمنالت - ٣٩
 .يدوراالعشرينبتقريرعنذلككاليفالتيتتكبدها،وأنتعودإليهاف

 املعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام  - ٦
") معايريحماسبةالقطاعالعام ("أخذتاللجنةعلماًبالتقريرعناملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام - ٤٠

نظامامليزنةفياحمل  ايرياحملاسبيةعلىالذييتناوملسائألثارااللجنةفيدوراالثامنةعشرةفيمايتعلقبتبعاتتطبيقهذهاملع
. كمةوسياساااحملاسبية

ومتإعالماللجنةبالتقدماحملرزفيتنفيذمشروعمعايريحماسبةالقطاعالعامواتفقتمعاحملكمةعلىأمنناملبكرجداًفيهذه
اليشكلجانباًمناالنتقااللضروريإلىتطبيقهذهاملعايرياحملاسبي املرحلةااللتزامبامليزنةعلىأساساالستحقاق،ما

. بليبقىأمراًيندرجفيإطاراالختيارالسياسي،كماأكدمهراجعاحلساباتاخلارجية
بيدأناللجنةنوهتأيضاًإلىأنثمةفيامليزانيةاحلاليةعملياتتقومعلىأساساالستحقاق،مثاللتعويضاتالتييتقاضاهاامل

 وطلبتاللجنةتوضيحاًألثرهذهاملعامالتعلىامليزانية. وظفون
). اخلصوماملستحقةمثلمقداراملبالغالتيتخصصكلعاملهذه(

 وتوخياًلزيادةالشفافيةطلبتاللجنةمناحملكمةأنتعرضاملخصصاتاملعنيةفيمرفقبامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
 .ولألعوامالتالية ٢٠١٣

وطلبتاللجنةأيضاًأنيتمإعالمهافيدوراالعشرينعنالتطبيقالفعليلمعايريحماسبةالقطاعالعامبالقياسإ - ٤١
  .ها،معتبيانوجهاستخداممواردامليزانيةذاتالصلةلىاجلدواللزمنيلمشروعتطبيق

 تدبرخماطرأسعارصرفالعمالتعلىالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم  - ٧
 ورقةكانبينالوثائقاملعروضةعلىاللجنة - ٤٢

. ١٣احملكمةعنتدبرخماطرأسعارصرفالعمالتعلىالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهممن
. وبناًءعليهكانللصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمتعاقدامتفتوحةمنحيثالعمالتفيإحدىمناطقعمله

ويعزىذلكإلىأنتعهداتالتموياللتييأخذهاهذاالصندوقعلىعاتقهتجاهالوسطاءاحملليينكانتتحددمبالغهااالمسي
 فعليهكانيتعين . حددفيمعظماحلاالتباليورواتةبالعملةاحملليةبينماكانتقيمةاألصوالملاليةاالمسيةهلذاالصندوقت
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علىالصندوقأنيستخدم،عنداخنفاضقيمةاليوروإزاءالعملةاحمللية،كماحدثفياملاضيالقريب،مبلغاًباليورواتأعل
 .ىمماكامنتوقَّعاً

٤٣ - نيعليهمأنتحديدقيمةااللتزاماتبالعملةاحملليةيعزوبينممثلواحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبا
 وتراعى. ىاألنظمةاحملليةفيمايتعلقبالعمالتوإلىاالفتقارإلىتسهيالتتحوطيةمتهاودةالكلفةىإل

تبعفيذلكاملمارسةاملعمولبهالدىفيهأيضاًحمدوديةقدرةصغارالوسطاءاحملليينعلىإدارةحساباتبعمالتعديدة،وت
سماملساعدةاإلنسانيةواحلمايةاملاملنظماتاملاحنةمثلوكالةالوالياتاملتحدةللتنميةالدولية،ووكاالتاألمماملتحدة،وق

 .دنيةالتابعللمفوضيةاألوروبية

ولئنأقرتاللجنةباملصاعبالتيتواجههااحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمفإانوهتإلىا - ٤٤
. الفتقارإلىالقدرةعلىتدبرخماطرصرفالعمالتعلىنحوٍمهين
حركاتأسعارصرفالعملةغرياملتوقَّعةمناجلهاتاملاحنةاوبداأنالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمأضعفحاالًإزاء

. احلاليةهذاالصندوقعرضةلتقلباتأسعارصرفالعمالتبصورةذاتشأن وتبقياملمارسة. ألكرب
وقدأخذتاللجنةعلماًبتوصيةمراجعاحلساباتاخلارجيبأنتعدأمانةهذاالصندوقفيأقربوقتممكنسجالًباملخاطريو

 . ١٤نيعليهممنأخطارتشغيليةومنأخطارعلىعملهوماليتهومسعتهقلماواجههالصندوقاالستئمانياخلاصباثِّ

وأوصتاللجنةأنتجرياحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهماستعراضاًوافياًللخياراتا - ٤٥
. ملتاحةلتخفيفاألخطارفيمجااللعمالت

عليهمعلىأنتضعبالتعاومنعاحملكمةسياسةحتددادرجاتاألخطاوشجعتأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصباني
. ينطويعليهاعملها،وأنتضعإجراءاتإلبقاءهذهاألخطارفياحلدوداازة راملقبوألن

ودعتاللجنةاحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمإلىأنتعوداإليهافيدوراالعشرينبتقريرعن
   .ذلك

 تحاالالشتراكا  - ٨
). املرفقالثاين (٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٣٠ استعرضتاللجنةحاالالشتراكاتبحلول - ٤٦

 ٧,٨٩ يورواً،أي٩٧ ٦٢٨ ٣٨٨ حتصيل ٢٠١٢ فأخذتاللجنةعلماًبأتمفيماخيصالفترةاملاليةلعام
 ٩٢٤ ٤٩٦وأمنبلغاًمقدارة،٢٠١٢ االشتراكاتاملقررةعنعام فياملائةمن

. ترةاملاليةاحلاليةوالفتراتاملاليةالسابقةيورواًلـمايزلغريمسددعنالف١١
) فياملائة ٩,٦٧ (٢٠١١ نفسالتارخيمنعام  وإذأخذتاللجنةعلماًبأذااملعدألفضلبكثريمننظريهفي

 ٥٨ معربةعنتقديرهالذلك،فإاأعربتفيالوقتنفسهعنقلقهاملقداراملتأخراتوألليسهناكإال
. نالسنةاملاليةدولةقدسددتكالالشتراكاتاملستحقةعليهافيهذاالوقتم

فشجعتاللجنةمجيعالدوالألطرافعلىأنتسددكالشتراكاااملقررةفيالوقتاحملدد،للتكفلبأنتتوفرللمحكمةا
 .منالنظاماملاليوالقواعداملالية٦-٥ألموااللالزمةطيلةالسنة،وفقاًللبند
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  الدواللتيعليهامتأخرات  - ٩
 نظامرومااألساسيمن ١١٢ مناملادة ٨ وفقاًللفقرة - ٤٧

اليكونللدولةالطرفالتيتتأخرعنسداداشتراكاااملاليةفيتكاليفاحملكمةحقالتصويتفياجلمعيةوفياملكتبإذاكاناملتأ"
]". زائداًعنها [خرعليهامساوياًلقيمةاالشتراكاتاملستحقةعليهافيالسنتينالكاملتينالسابقتينأو

 ٧ كانتهناك،٢٠١٢ أكتوبر/تشريناألول ٢ ومتإعالماللجنةبأنه،حبلول
وأخذتاللجنةعلماًبأناألمانةكانت،يف. اتزملتأخرةفيتسديداملستحقاتعليهاوالحيقلهاالتصويتدوألطرافلـم 

 يوليو/متوز ٢٦
عليهامتأخراتباالشتراكاتغرياملسددةاملستحقةعليهاوأعلمتهاباملبلغاألدنى  ،قدأعلمتالدوالألطرافاليت٢٠١٢

. مننظامرومااألساسيعليها ١١٢ مناملادة ٨ عليهاتسديدهلتفاديتطبيقالفقرة الذييتعين
 وبالنظرإلىأناحملكمةملتكن،حبلول. ومتإعالمالدوالألطرافاملعنيةبإجراءطلباإلعفاءمنفقداحنقوقالتصويت

 أكتوبر/األول  تشرين  ٣
 ،قدتلقتأيردمنهذهالدوالألطراففإناللجنةقدطلبتمناألمانةأنتخطرمنجديدالدوالألطرافاليت٢٠١٢

 .شتراكاتاملستحقةعليهامتأخراتباال عليها

  الفائضالنقدي  - ١٠
 ١ منالنظاماملاليوالقواعداملاليةسيبلغالفائضالنقديالذيتتعينإعادإلىالدوالألطراففي٦-٤وفقاًللبند - ٤٨

 النقدياملؤقتعنعامالفائضوسيشملهذااملبلغ. مليونيورو ٨٦,١ مبلغاًيقدربـ ٢٠١٣ يناير/كانونالثاين
. االشتراكاتاملقررةعنالفتراتالسابقة من ٢٠١١ منالدوالألطراففيعام لحص وما ٢٠١١

 ٦٩,١ فقدبلغ ٢٠١٠ أماالفائضالنقدياإلمجالياملراجعفيماخيصعام
 ٢٠١١ يناير/كانوناألول ٣١ البياناتاملاليةللمحكمةحبلول مليونيوروكماورديف

 .ومتبالفعإلبالغهإلىالدوالألطراف

 تعديالتالنظاماملاليوالقواعداملالية  - ١١
. ١٥عرضتأماماللجنةالتعديالتاملقترحإدخاهلاعلىالنظاماملاليوالقواعداملالية،مشفوعةبتعليالتكلمنها - ٤٩

سيقلصمنخطر  وقدشجعتاللجنةاحملكمةعلىإنشاءمسردللمصطلحاتاملتعلقةمبفاهيمامليزانيةواحملاسبة،ميكنأن
 .وءالتفامهبشأناملفاهيماملستخدمةفيالنظاماملاليوالقواعداملالية

وأخذتاللجنةعلماًبنهجاحملكمةاملتمثلبإبقاءالتغيرياتعنداحلداألدىن،متناولةالتعديالتاألساسيةالالزمة، - ٥٠
 .٢٠١٤ يناير/كانونالثاين ١ إلتاحةتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعامبحلول

خاطرفيسريورةاالنتقاإللىتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام،أوصتالوتوخياًلتفاديتزايدامل - ٥١
 .جلنةبأنتقراجلمعيةالتعديالتاملقترحإدخاهلاعلىالنظاماملاليوالقواعداملالية

 منوطلبتاللجنةمناحملكمةأنتستعرضالنظاماملاليوالقواعداملالية - ٥٢
وأنتقدمإلىاجلمعية،عنطريقاللجنةفيدورااقباللشروعفيتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام،جديد
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حلاديةوالعشرين،كلماقديتبينأضرورخيالالملشاورامتعمراجعاحلساباتالقادممنالتعديالتاإلضافيةللنظاماملا
 .ليوالقواعداملالية

وأخذتاللجنةعلماًبأنالتعديالتاملقترحإدخاهلاعلىالنظاماملاليوالقواعداملاليةإمنااقترحتلتطبيقاملعاي - ٥٣
سبيةالدوليةللقطاعالعام،فأوصتبالتاليبأنيسرميفعواللصيغةاملعدلةمنالنظاماملاليوالقواعداملاليةفياألومليراحملا

 .٢٠١٤ فيهاهذهاملعايرياحملاسبية،املتوقَّعحالياًتطبيقهافيعام قتطب ينايرمنالسنةاليت/نكانونالثاين

  الشؤوناإلدارية  - باء

  شروطاخلدمةامليدانية  - ١
. ١٦نظرتاحملكمةفيالتقريرعنشروطخدمةاملوظفيناحملشودينحشداًعامليالنطاقفيمراكزالعمالمليدانية - ٥٤

 افقةصرحيةمناجلمعيةمو احلصولعلى ينبغي وذكرتاللجنةبأنه
 بشأنأيةمقترحاتلهاتبعاتعلىصعيدامليزانية،وذلك

وأوصتاللجنةبعدماملوافقةعلىالترتيباتاالنتقاليةالشاملةملدةمقدارهاأربعسنواتواخلا.بعدأنتنظرفيهااللجنة
الذياقترحتاحملكمةأنتاإلمجامصةمبواءمةشروطاخلدمةامليدانيةوالنهجاملوحداجلديدفيمايتعلقبإطارالراحةو

معيشةباإلضافةإلىاملستحقاتاحلاليةاملتمثلةفيخمسةأيامووقتمقتطععنالسفرأل/عضمنهبدلسفروسكندف
. اإلمجامغراضالراحةو

لجميعاملوظفينالعاملينفيمرااإلمجاموأوصتاللجنةبدالًمنذلكبأنتوائماحملكمةشروطاخلدمةوشروطالراحةو
ممعالشروطاملناظرةاملطب١ ألمماملتحدةحلفظالسالماعتباراًمنقةحالياًعلىعملياتاكزالتقيمفيهاعائال 

 فإذاقبلتاجلمعيةهذهالتوصيات. ٢٠١٣ يناير/كانونالثاين
،بلستدفعلهمتكاليفساإلمجاممعيشةللراحةو/لنيتقاضىاملوظفونبدملعيشةموحدللعملياتاخلاصةوبدلسكنف

 ٢٠٠٣ قترحةلعامأماالتبعاتاملاليةاملترتبةعلىهذاالقرارفيماخيصامليزانيةالربناجميةامل. اإلمجامفرللراحةو
 .يورو ٣٠٠ ٠٠٠ فستتمثلفيتخفيضمقداره

 نظام اإلعانة للتأمني الصحي للمتقاعدين  - ٢
. ١٧مقترحاحملكمةاخلاصبنظاماإلعانةللتأمينالصحيللمتقاعدين نظرتاللجنةيف - ٥٥

 ٢٠٥٠ لنظاملفترةمتتدحتىعاموأحاطتاللجنةعلماًبالتبعاتاملاليةالتيستترتبعلىهذاا
 خطركبريرةتنطويعلىالصلة،فالحظتأنالكلفةالسنويةهلذاالنظام،وفقحالةمتصو  وخبطرتضخماألقساطذات

 املائةوانتفاعجميعاملوظفيناملتقاعديناملتأهليـنبهـذاالنظام،ستراوحبني تسعةيف بنسبةالقسطالسنويبارتفاع
 مقارباً (لهذااملبلغمحدوداًخالاللسنواتاألوىلوسيظ. ٢٠١٣ يوروفيماخيصعام ١٢ ٠٠٠يوروو ٩ ٦٠٠
 يوروفيماخيصعام ١١٥ ٠٠٠،و٢٠١٤ يوروفيماخيصعام ٢٩ ٠٠٠

٢٠١٥(٢٠٥٠١٨ عام  مليونيورويف ٤,٢ ،إلىزهاءخطركبريرةاملنطويةعلى،لريتفع،فياحلالةاملتصو. 
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تبارهاأناحملكمةهيبيناملنظماتالدوليةاملماثلةاملنظمةُالدائمةالوحيدةالتيليسلهانظامإوإذتضعاللجنةفياع - ٥٦
) ٥٠/٥٠ (عانةللتأمينالصحيللمتقاعدين،وأنالنظاماملقترحلإلعانةالقائمعلىاملناصفة

هاواملتمثلبينالنظماملطبقةفياملنظماتاملعنيةويقلكثرياًعناإلعانةالتياقترحتاحملكمةفيبادئاألمرتقدميالدنياميثالإلعانة
ةفيتحملهاثلثيالكلفة،وأمننسينتفعونبالنظامليسوامجيعاملوظفيناملتقاعديناملتأهلينلالنتفاعبهبسببعبءالقسطالوا

 من يكونون اليت البلدان قععلىعاتقهمبعدالتقاعدوبسببأهليتهملالنتفاعباخلدماتالصحيةاملقدمةإليهمفي
 املقيمني من أو رعاياها

لنظاماملقترحفيماخيصموظفياحملكمةالذينتدارشؤومبموجبنظاماملوظفيناألأوصتباملوافقةعلىافيها،فإا
. ساسيونظامهماإلداري

 يزانيةففيهذاالصددرأتاللجنةأنالتبعاتاملاليةللنظاخمالاللعقداألولليستكبريةوميكناستيعااضمنإطارمبلغامل
 .لعمالحملكمةاملعتاداملعتمدة

 لفئةالفنيةبرناجماملوظفيناملبتدئينمنا  -٣
 أعلمتاحملكمةاللجنةبأاتواصإلعداد - ٥٧

. اللجنةإرجاءنظرهافيهذاالربناجمإلىدوراالعشرين  دراستهالربناجماملوظفيناملبتدئينمنالفئةالفنيةفطلبتمن
كمةحتتاجإلىاختاذعدةخ،فإاالحظتأذاالتقريرليسكامالًوأناحمل١٩ولئنكانتاللجنةقدتلقتتقريراًعنهذاالربنامج

 التدابري فيهذاالصدددعتاللجنةاحملكمةإلىاختاذو. طواتبغيةإنشاءهذاالربنامج
 .الالزمةإلعدادهذاالربناجمبغيةتقدميمقترحشاململموسكيتنظرفيهاللجنةنظراالنهائيةفيدوراالعشرين

  املوحدوتقييمأداءاملوظفني النظام  -٤
 .املوحدلألمماملتحدةفيماخيصالرواتبواألبدالوسائرشروطاخلدمة جنةفيمسألةالنظامنظرتالل - ٥٨

 للمعاشات املشترك إلىالصندوقبأنتنضماحملكمة٢٠وفيهذاالصددأحاطتاللجنةعلماًبقراراجلمعية - ٥٩
) ب(٣ وتنصاملادة. املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية

 بتسوية يلهذاالصندوقونظامهاإلداريونظامهاخلاصمنالنظاماألساس
 ٥٧ مناملادة ٢ املعاشاتالتقاعديةعلىأنيكومنفتوحاًللوكاالتاملتخصصةاملشارإليهافيالفقرة

 منميثاقاألمماملتحدةولكلمنظمةدوليةحكوميةتشاركفيالنظام
) ج(٣ صاملادةوتن. املوحدللرواتبواألبدالوسائرشروطاخلدمةفياألمماملتحدةووكاالااملتخصصة

منالنظاماألساسيلهذاالصندوقعلىأنتبتاجلمعيةالعامةفيشأنالقبولللعضويةفيه،بناًءعلىتوصيةمواتيةمنهيئةإدارت
مايتعلقبالشروطالناظمةالفيه،بعدقبوالملنظمةاملعنيةهلذاالنظاماألساسيوتوصلهاإلىاتفاقمعهيئةإدارةالصندوق

 .نضمامها

،الذيتمتبمقتضامهواءمةعددمنالعنا٢١نظاماألساسيللموظفنيوكانتاجلمعيةقداعتمدتفيدوراالثانيةال - ٦٠
 .املوحدلألمماملتحدة صرمعمايناظرهافيالنظام
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 التقاعدية للمعاشات املشترك وقدمتاحملكمةفيمابعدالنظاماألساسيلموظفيهاإلىالصندوق - ٦١
 األمم ملوظفي

نادإلىالتوصيةاملؤاتيةذاتالصلةالصادرةعنهيئةإدارةالصندوق،املتحدةلكيينظرفيه،وقررتاجلمعيةالعامة،باالست
 .قبوالحملكمةعضواًفيهذاالصندوق

وعليهفقداعتربتاللجنة،باالستنادإلىالوثائقالتيقدمتإليها،أناحملكمةملزمةبتطبيقالنظاماألساسيللصند - ٦٢
 وبالتاليفإناحملكمةملزمةبتطبيقالعناصراألساسيةللنظام. وقاملذكور

أبداالإلعالة،واإلجازةالسنوية،وإجازة/حدةمثلتصنيفالوظائف،وجداواللرواتب،وتعويضاتاملوحدلألمماملت
التعرضلحا زيارةالوطن،واحلمايةالصحية،واإلجازةاملرضية،وإجازةاألمومة،والتعويضاملعقولفيحالةاملرضأو

ثابةتعويضالنتدثأوالوفاةعلىنحوٍيعزىإلىأداءالواجباتالرمسيةبامساحملكمة،واملدفوعاتالتييتقاضهاموظفوهامب
 .هاءخدمتهمومنحإلعادمإلىأوطام

والحظتاللجنةأيضاًأنثمةعناصرتقديريةفيمايتعلقبشروطاخلدمةمثلنفقاتالسفرونقالألثاث،واإلجازة - ٦٣
. اخلاصة،ونظاماإلعانةللتأمينالصحيللمتقاعدين

 للنظاموينصالنظاماإلداريلموظفياحملكمةعلىأنيتقاضىموظفهااملأذونلهبالسفربدملعيشةيومياً،طبقاً
 وأخذتاللجنةعلماًبأناحملكمةليستملزمةباتباعالنظام. املوحدلألمماملتحدة

 املوحدلألمماملتحدةلكنهاقررتأنتطبقبدالملعيشةاليومياملدفوعإلىموظفيهاباالستنادإلىالنظام
. املوحدلألمماملتحدةبدالًمنإقامةبنيتهااخلاصةذاتالصلة

. املوحدلألمماملتحدة بشأناإلجازةاخلاصةدوناإلشارةإلىالنظامكماإنالنظاماإلداريللموظفينيتضمنأحكاماً
وحتىتارخيهلمتأخذاحملكمةبنظامإلعانةالتأمينالصحيللمتقاعدين،بينمايعملبمثلهذاالنظامفيسائراملنظماتالد

 .وليةاملماثلة

. اريعلىالزياداتالتدرجيةفيالرواتبفينظاماملوظفيناألساسيبلفينظامهماإلد والحظتاللجنةأالينص - ٦٤
 للمعاشات املشترك الصندوق  وعليهاعتربتاللجنةأذهالزياداتليستمرتبطةارتباطاًمباشراًبالعضويةيف

. املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية
لكناللجنةالحظتأنعقدالتوظيفالـمربمبيناملوظفواحملكمةيعقدعنطريقعرضتعيني،حيددفيهأنالتعيينسيخضعأل

. يولكلماقديطرأعليهمامنتعديالتالحقةحكامنظاماملوظفيناألساسيونظامهماإلدار
وبالتالياعتربتاللجنةأناحملكمة،مبوجبالعقوداحلاليةاملربمةمعموظفيها،ملزمةتعاقدياًمبنحزياداتتدرجيةفريواتبمو

 .ظفهاالذييؤديواجباعلىنحوٍمرض

-ICCوذكرتاللجنةبالقرار - ٦٥

ASP/10/Res.4نظامتقييماألداء،بوسائلمنهادراسةخمتلفاخليا ،الذيتطلبفيهاجلمعيةمناحملكمةأنتعيدالنظريف٢٢
 راتالتييمكناألخذالروزاألداءاملرضي،والعناصرالتقديريةألحكاموشروطاخلدمةضمنالنظام

 .دوراالثامنةعشرةبتقريرعنذلك املوحدلألمماملتحدة،وأنتعودإلىاللجنةيف

وقدأوصتاللجنةفيدوراالثامنةعشرةبأنتعداحملكمةمقترحاتلألخذبثقافةللمساءلةالشخصيةتشتملعل - ٦٦
ىمنحمكافآتعلىاألداءاجليدوإنزالعقوباتعلىاألداءالسيء،وأنتقدمتقريراًعنذلكإلىاللجنةلكيتنظرفيهخالل

 .دوراالثانيةوالعشرين
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. ليةتقريراًمرحلياًعنتقييمأداءاملوظفنيوتلقتاللجنةفيدورااحلا - ٦٧
وبينفيهذاالتقريراملرحليأمامنرابطمباشربيننتائجتقييمأداءفرادىاملوظفينوالزيادةالتدرجيةفريواتبهم،بإلذه

. الزيادةالتدرجيةمتنحبحسباملدةاملقضيةفياحملكمة،أيبحسباخلربةاملكتسبةفيالعمل
 يحصلفيهااملوظفعلىتقييميخلصإلىأنأداءهغريمرض،التيتمثللكنالمتنحزيادةتدرجيةفيالراتبفياحلاالتالتي

 .فياملائةمنمجموعاحلاالت ٥,٠

 واليتناولتقريراحملكمةمسألةماإذاكانتغيريبنيةعملياتالتقييم - ٦٨
،والنصيبالذييقابلذلكمناملوظفينالذينيتلقونالتعقيب)كاخللوصمنهإلىأنأداءاملوظفاملعنيمرضأوغريمرضأوممتاز(

) فياملائة ٢٠فياملائةو ٢٠فياملائةو ٦٠ ثلهذاالنصيبنسبةمقدارهاكأنيم (اتاآلنفةالذكر
. منشأأنيمثلخطراًكامناًعلىتحمساملوظفينوعلىأدائهمفينهايةاملطاف

أداء تقييم عتربمثلهذاالتغيريفيسياسةوكماشرحهللجمعيةفيالعاماملاضيممثللجنةاخلدمةاملدنيةالدولية،قدي 
 املتمثلفياعتمادحدودعلياأو املوظفني،

اإلداريبصيغتهمااحلالية،وأنيفضهمنظامومعدالتلتقييماألداءبغيةجتميداآلثاراملالية،خرقاًلنظاماملوظفيناألساسي
. يإلىإمكانيةرفعقضاياإلىاحملكمةاإلداريةالتابعةملنظمةالعماللدولية

قتصاديةمربراًوليسأكيداًماإذاكانتهذهاحملكمةاإلداريةستعتربالقيوداحلاليةفيمجاالمليزانيةخاللفترةتشهدأزمةا
. إيامهربراًكافياً كافياًلتطبيقمثلهذاالتغيريعلىاملوظفيناحلاليني،والمدىاعتبارها

كماميكنأناليفضيتغيريالسياسةاملتعلقةبتقييماألداء،حتىإذاحدث،إلىمكاسبنقديةمباشرةفيإطارامليزانية،أل
قإالعلىاملوظفيناجلددلنيطب. 

 .ن،وهيتتطلعإلىتلقيتقريرائيلكيتنظرفيهتاللجنةبتلقيتقريرمرحليفيهذاالشأرقدسل - ٦٩

  احلوكمة  - جيم

  البنية التنظيمية للمحكمة
أُعلمتاللجنةبأناحملكمةكانتعلىوشكأنتستهلعمليةتدارسلبنيتهاالتنظيمية،بغيةاالستجابةملاسبقأنصد - ٧٠

وافياًلبنيتهاالتنظيميةبغيةتبسيطالوظائفواإلجراءاتومايناظرهامنالبىن؛رعناللجنةمنتوصياتبأنتجرياحملكمةتقييماً
. مقلصةًمطاالإلشرافعنداللزوم؛وحمددةًاملسؤولياتالتيقدميكنتفويضها؛ومرشدةًمساراتاإلبالغ

: وبينتاحملكمةأذهالعمليةستجريفيثالمثراحل
مناهليئةالقضائية،ومكتباملدعيالعام،وقلماحملكممراجعةضمناجلهازاملعنيلتبينماهيةالبنيةاألكثرفعاليةضمنه،أيض

 املرحلة (ة
؛مراجعةجترىفيمابيناألجهزةلتقييمأثرأيتغيريميكنأنيجرىإزاءسائرأجهزةاحملكمةومعاجلةأمرحاالتاالزدوا)١

 ).٣ املرحلة (؛مراجعةاالحتياجامتناملوظفني)٢ املرحلة (جاملمكنة

 أبريل/فيدوراالثامنةعشرةالتيعقدتفينيسانوكانتاحملكمةقدنظرتفيالتوصيةالصادرةعناللجنة، - ٧١
. ،بأنتستعينبمواردداخليةإلجراءهذهاملراجعة٢٠١٢

. بيدأناحملكمةوجدتأاحتتاجإلىخربةرفيعةللقيامبهذهاملهمة
). PWC)Price Waterhouse Coopersوقدفازبعطاءالشراءعرضقدمتهمؤسسة
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. يورو ٩٠ ٠٠٠ واستلزمذلكاستثماراًيقارمببلغه
 .مةكانتبصددمتييزخرباءرفيعياملستوىليقدمواإرشاداًاستراتيجياًجمانياًعلىسبياللتطوعكماإناحملك

. واتفقتاللجنةمعاحملكمةعلىأمهيةهذااملشروعواألثرالذييمكنأنيترتبعليه - ٧٢
فينبغيأنتساعداملراجعةاملعنيةعلىإجيادسبللتحسيناألداءاملاليللمحكمة،واستبعادحاالتالتعقيدواالزدواجالتيال

. السهرعلىأنيكونالنسقالتنظيميكلهمتوائماًومتهايئاًمعالعمللتحقيقأهدافاحملكمةداعيلها،و
وذكرتاللجنةبأناجلمعية،وفقاًلنظامرومااألساسي،تقدماإلشرافاإلداريلهيئةالرئاسةواملدعيالعامورئيسةقلماحمل

). ١١٢ مناملادة) ب(٢ الفقرة (كمةفيمايتعلقبإدارةشؤوناحملكمة
ةالتييجريهااخلبرياالستشارياخلارجييجبأنتسريعلىقدماملساواةعلىاألجهزةوشددتاللجنةعلىأناملراجع

. الرئيسيةالثالثة
ودعتاللجنةاحملكمةإلىاملواظبةعلىإعالماجلمعيةواللجنةبشأنالتقدمالـمحرزعلىهذاالصعيد،والعود

 .ةإلىاللجنةفيدوراالعشرينبتقريرعنذلك

لهافرصةفريدةلتكوينصورةعنعملهاأوضحمنصوأقرتاللجنةبأنانتقاالحملكمةإلىمبانيهاالدائمةسيهيئ - ٧٣
ورخالاللعقداألوملنوجودهافياملبانياملؤقتة،ولذاذكرتاللجنةمباسبقأنصدرعنهامنتوصياتبإجراءاستعراضشام

 .لللبنيةالتنظيميةللمحكمةمثلهيكلهاوميزنتهاالقائمةعلىالنموالصفري

  شؤوناملراجعة  - دال

  رير املراجعةتقا

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة للفترة املمتدة من   )أ(
  ٢٠١١ديسمرب /األول

 كانون ١البيانات املالية للصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم للفترة املمتدة من   )ب(
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين
رحبتاللجنةبالعرضالذيقدمهاملراجعاخلارجيللحساباتوأعربتعنتقديرهاجلودةالعماللذياضطلعبهطيلة - ٧٤

 .السنواتالسابقة

البياناتاملاليةلو٢٣وقدأعلماملراجعاخلارجيللحساباتاللجنة،عندتقدميهتقريريهعنالبياناتاملاليةللمحكمة - ٧٥
،بأنالبياناتاملعنيةليستمغلوطةغلطاًذاشأنوأاتعرضالوضعاملاليللمحكم٢٤لصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم

 .ةوللصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمعرضاًسليماًوأتمكنبعدمراجعتهامنإبداءرأيبشأاالحتفظفيه

مانياخلاصبانيعليهم،أخذتاللجنةعلماًبأمنراجعاحلساباتاخلارجيكررتووفيمايتعلقبالصندوقاالستئ - ٧٦
. صيتهبوضعسجلمنفصلللمخاطروحثهذاالصندوقعلىتطبيقحللهذهاملسألةبأسرعماميكن

كماإاأيدتالتوصياتاملتعلقةبتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعاموضرورةاحلصولعلىمايطمئنطمأنةكافية
. ارةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم،وتدبراملخاطرومراقبتهاإلىكفايةوفعاليةإطارإد
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ورحبتاللجنةباعتزامهذاالصندوقمعاجلةهذهاملسائلقريباًوأعربتعنتطلعهاإلىتلقيتقريرمرحليعنذلكفيدور
 .االعشرين

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية  )ج(
-١١٠عمالًبالقاعدة - ٧٧

،مبيناًاخلطوطالعام٢٥القواعداملالية،قدممكتباملراجعةالداخليةتقريراًسنوياًعنأنشطتهإلىاللجنةمنالنظاماملاليو١
 والنصفاألوملنعام ٢٠١١ ةألنشطتهفيالنصفالثانيمنعام

 .٢٦،وتقريرهعنحااللتوصياتالصادرةإثرعملياتاملراجعة٢٠١٢

 اقشتمعمديرمكتباملراجعةالداخليةونظرتاللجنةفيهذينالتقريرينون - ٧٨
 .ماوردفيهمامنمعايناتومنتوصيامتحددةالطابع

. قدنظرتاللجنةإلىالنقاطالرئيسيةالواردةفيهذينالتقريريننظرةمؤاتيةل - ٧٩
لكناللجنةطلبتمنمكتباملراجعةالداخليةبأنيتكفل،علىسبيالألولوية،بأنيبدأكلتقريرمنتقاريراملراجعةببيان

 .ضعللمراجعة،ماخيصهامنالتوصياتالواردةفيالتقاريرالسابقةوحالتنفيذهايلخص،فيمايتعلقبكإلدارةخت

 اللجنة،بصدد وأُعلمت - ٨٠
استراتيجيةمراجعةمشروعاملبانيالدائمة،بأمنديرمكتباملراجعةالداخليةالتقىبلجنةمراقبةاملشروعبغيةحبثمسألةم

 .ويتمثألحداحللواللتيفكرباألخذافياستئجارخدماتاختصاصيخارجي. راجعته

 :ددتاللجنةعلىأينبغيلالختصاصياخلارجياملعنيأنيفيببعضالشروطوقدش - ٨١

)أ(  
أناليكوناكفيماخيصهتعارضفياملصاحل،فعليأوممكن،سواءأكامنالياً،أومتأتياًعنصفتهمورداً،أوزبوناً  

  ؛)كأنيكونالكياناخلاضعللمراجعةقداستخدمه (،أوعنعالقةوثيقة،أوهلصلةبعالقةخدمة

  تة؛أنيكونذاكفاءةتقنيةمثب  )ب(  

)ج(  
أنيلتزمبمقتضياتالسريةالساريةفيماخيصالزبائن،حتىبعدكفهعنأدائهدوراملراجعاخلارجيفيالكياناملع  

  .ين

 ورأتاللجنة، - ٨٢
االختصاصياخلارجياملعنيسبقأناستخدم  فياحلالةاملعروضةاآلنعليها،أنثمةخطروجودتعارضفياملصاحل،منبابأن

 British" (املراجعينالربيطانيني "مؤسسة

Auditors(التيانتهتللتومدةتعيينهابصفتهامراجعاًخارجياًحلساباتاحملكمة، .
 .ولئنلميكنهذااخلطرظاهراًفياحلالفإنإمكانوجودهيبقىقائماً
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اسمامثإناللجنةأعربتعنقلقهاألمنكتباملراجعةالداخليةتناولشؤونالدعماإلمداديبالنيابةعنلجنةاملراجعة، - ٨٣
. راجعةصألداءواجباعلىصعيداملجيبأنيخص كانتغرقوقتاً

 .وقدأوصتاللجنةبأنيتولىاملهاماملعنيةبدالًعنهقلماحملكمة

  تقرير جلنة املراجعة  )د(
 .٢٧"التقريرالسنويللجنةاملراجعة "تلقتاللجنةالتقريرذاالعنوان - ٨٤

جعةاخلارجيينستنتهيعلىالنوأخذتاللجنةعلماًبأنه،حبسبالوضعالقائمحالياً،كانتواليةأعضاءجلنةاملرا - ٨٥
 يناير/كانونالثاين ٣١ مثةثالثةمنهمستنتهيواليامفي: حوالتايل
. ٢٠١٣ يوليو/متوز ٣١ ،بينمامددتفترةواليةعضوواحدحىت٢٠١٣

وقدأوصتاللجنةباختاذخطواتللسهرفياملستقبلعلىالشفافيةواملوضوعيةوالتمثيالجلغرافيالعادلفيانتقاءأع
  .ضاءهذهاللجنةاخلارجيني

  القانونيةاملساعدة  -هاء

 مقدارها ٢٠١٣ فيمايتعلقبنظاماملساعدةالقانونية،قدمتاحملكمةميزانيةمقترحةهلفيماخيصعام - ٨٦
 وميثلذلكزيادةنسبتها. مليونيورو،علىأساساجلداوالجلديدةلألجورالتيتدفعهااحملكمة ٩٧,٧
-٢٠١١ فياملائةعلىمدىالفترة ٥,٢١املائةعلىمدىسنةواحدةو يف  ١٢

 .مليونيوروفيماخيصاملساعدةالقانونية ٩,٠ لباًملبلغإضافيمقداره،ماجيسدط٢٠١٢

وقدبينفحصالوثائقذاتالصلةالتيأبرزااحملكمةأنكلفةاملساعدةالقانونية،حمسوبةًمبوجبالقواعداجلديدة - ٨٧
. شتىالقضايا  التياقترحهاقلماحملكمة،تراعيمجموععددطلباتانيعليهماملرجحأنتتلقاهااحملكمةيف

  ،يتوقَّعأنريد٢٨تيوضعهاقلماحملكمةوحبسبالتقديراتال
 .طلبلجرباألضرار ٦٠٠٠ وجيبأنيضافإلىهذهالطلباتزهاء. ٢٠١٣ طلبللمشاركةفيعام ١٤ ٤٠٠

،ومرفقعنالت٢٩نيةوأخذتاللجنةعلماًبالتقريرالتكميليلقلماحملكمةبشأنأربعةأوجهلنظاماملساعدةالقانو - ٨٨
. ٣٠بعاتاملاليةملراجعةالنظاماملقترحاجراؤها

. وكماكانتعليهاحلالفيماسبق،تعداملساعدةالقانونيةواحداًمنأمهعناصرالتكاليف
باحملكمةواملشاركةفيإجرافيلزمفيماخيصهذهاملسألةجعملي،يراعيحقاملدعىعليهموحقانيعليهمباالنتفاع

 .ءاا،علىقدماملساواة

. علىاتباعهذاالنهجاملزدوج31واستمرتاجلمعيةفيدوراالعاشرة - ٨٩
ساسيالذييؤديهنظاماملساعدةالقانونيةفيتمكينولذافقدأخذتعلماًبالزيادةالكبريةفيالتكاليفالقانونية،وبالدوراأل

 .مجيعاملتهمينوانيعليهممناملشاركةفياإلجراءات
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والحظتاللجنةخاللعملهاأنالكلفةاإلمجاليةللمساعدةالقانونيةاملقدمةللدفاعفيماخيصالفترةاملمتدةمن - ٩٠
. مليونيورو٥١,١١ بلغت ٢٠١٢ يونيو/إلىحزيران ٢٠٠٦ عام

. مليونيورو ٨٥,١٥ لفةاملساعدةالقانونيةاملقدمةإلىانيعليهموعلىمدىالفترةذاابلغمجموعك
. مليونيورو ٣٦,٢٧ وعليهفقدبلغتالكلفةالتيتكبدااحملكمةلتنفيذنظاماملساعدةالقانونية

 .٢٠٠٨ منذعام٣٢وقدالحظتاللجنةالزيادةفيهذهالتكاليف

مثليالدفاعوممثليانيعليهم،نظرتاللجنةأيضاًفيمسألةالقوفضالًعنالتبعاتاملاليةلتقدمياملساعدةالقانونيةمل - ٩١
. ٣٣راراتالقضائيةالتيتترتبعليهاآثارماليةكبرية

فهي،بصفتهامنشأحقوق.وتلكمتكاليفتكتنفالسيطرةعليهاصعوبةأكرب،ألانتيجةطبيعةللبتالقضائيفيالقضايا
 ٢٠١١ يوروفيعام ٩٤٢ ٠٠٠ مبلغإضافيمقدارهوهكذاأنفق". نفقاتصندوق"  ،متثلنفقاتالمناصمنهاأو

. حلسابالقراراتالقضائية ٢٠١٢ يوروللسنةاملالية ٩٢٣ ٠٠٠ وقدارتبطحالياًمببلغمقداره
 .٢٠١٢ ديسمرب/كانوناألول ٣١ وتوداللجنةأنتشددعلىصعوبةتقدميتقديراتللتكاليفحىت

 إىل لنظرا ينبغي وقدرأتاللجنة،باالستنادإلىالوثائقاملعروضةعليهاحالياً،أنه - ٩٢
ماعرضهقلماحملكمةمنتعديالترئيسيةلنظاماملساعدةالقضائيةباعتبارهاعناصرهامةفيمراجعةهذاالنظامبغيةحتقي

 .قاألهدافاملنشودةمنهعلىأمثلوجه

فمنناحيةأولىرأتاللجنةأمننشأناقتراحاحلدمناالزدواجفيتوكيالتاحملاميالواحدبقضيتينفيالوقتذاأنيتي - ٩٣
. املعنيةحإقامةتوازجنيدبينمختلفاملصاحل

ويستتبعذلكعلىاخلصوصتقليصمقاديرأتعاباحملاميعنالقضيةالثانيةالتييكلفبها،مامنشأأنيتيحتحقيقوفوراتيزي
. عندايةالتوكيلنييورو ٢٤٠ ٠٠٠دمبلغهاعن

 .كماإنذلكسيقترنبتخفيضتناسبيفيمقاديرأتعابسائرأعضاءالفريقالذييهتمبالقضيتينفيآمنعاً

 إدخالتعديلعلىالقواعدالناظمةللنفقات،يفرضحداًأعلىشهرياًيبلغومنناحيةثانيةاقترحقلماحملكمة - ٩٤
. يورومبافيهبدالملعيشةاليومي ٣ ٠٠٠

 ٠٠٠ ويرجحأنيؤديالتطبيقالفوريلهذاالتدبريفياحلاالتالتيتنظرفيهااحملكمةحالياًإلىتحقيقوفوراتيبلغمقدارها
. يوروعلىمدىسنةكاملة ٢٠٤

ؤثربأيشكلكانعلىقدرةاألفرقةعلىتمثيلموكليهاأماماحملكمة،بليتعداولنيقتصراألمرعلىأنالتعديالتاملعنيةلنت
. هإلىأنالترتيباحلاليفيماخيصبدالملعيشةاليومييسهمفيتكاليفنظاماملساعدةالقانونية

 .وقدالحظتاللجنة،عالوةعلىذلك،أناألفرقةاملعنيةالتقدممربراتكافيةللنفقاتالفعليةالتييتكبدهاأعضاؤها

نشأناقتراحقلماحملكمةتعليقدفعاملبلغاملقطوعالشهريلألفرقةاملعنيةعندمارأتاللجنةأمنومنناحيةثالثة - ٩٥
. تقلصاألنشطةاإلجرائيةتقليصاًكبرياًأنيساعدعلىتحريرالنظاممنالتكاليفاملفرطة

 .وقدرأتاللجنةفيهذاالصددأيضاًأينبغيتنفيذهذاالتدبريفوراً

. رمهنحيثالتمثيلومنناحيةرابعةنظرتاللجنةفيوضعمكتباحملاميالعموميللمجنيعليهمودو - ٩٦
 حالياً تقوم أن املمكنوفيضوءالعوائق
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أمامتنفيذالتعديالتضمنالنظام،طلبتاللجنةمنقلماحملكمةأنيقدمإليهافيدوراالعشرينتقريراًتكميلياًعنالتقد
 .ماحملرزعلىهذاالصعيد

تتيح اقترحتاللجنةأنتنفذاجلمعيةهذهاملقترحات،التييعتقدقلماحملكمةأمننشأاأنوهلذهاألسباب - ٩٧
. ٢٠١٣ مبفعوليبدأاعتباراًمنالسنةاملاليةمليونيورو ١,١حتقيقوفورامتقدارها

 ٢٠١٣ وعليهفإناللجنةأوصتبأنيخفضاملبلغاملخصصللمساعدةالقانونيةفيميزانيةعام
 .مليونيورو١,١ املقترحةختفيضاًمقداره

ةوفقاًللقرارأتاللجنةأنإعادةتنظيمنظاماملساعدةالقانونيةعلىالنحوالذييقترحهقلماحملكموأخرياً - ٩٨
يستلزمأيضاًبالضرورةإجراءمراجعةأخرىلوضعودورمكتباحملاميا٣٤رالصادرعناجلمعيةفيدوراالعاشرة

 .لعموميللدفاع

عبءالعماللواقععلىعاتقهذااملكتب،الحظتاللجنةأيبدوأمنهمتهالوإثراستفسارعناملؤشراتاملتعلقةب - ٩٩
. رئيسيةتتمثلفيإجراءحبوثوإعدادفتاوىقانونيةألفرقةالدفاع،وإصداروثائقشىت

. شكفيأنذلكيوفرالوقتألفرقةالدفاع  وال
وقدميكنأنتنظراحملكمةأيضاًفياألخذبأنظمةبديلةمهيأةالحتراحمقوقجميعاألشخاصاملعنيينفورافتتاححالةج

. يدة،وذلكبوسائلمنهاعلىاخلصوصالتهيئةإلعدادقائمةمناوبةخاصةباحملكمةقبلتشكيألفرقةالدفاعد
أمافيمايتعلقبالبحثفيالوثائقوإعدادالنصوصلمحاميالدفاعفقدرأتاللجنةأقدمتبالفعلدفعمايترتبعلىذلكل

 .كلفريق

  شؤونامليزانية  -واو

 ٣٠ حىت ٢٠١٢ لعاماملعتمدة يزانيةملتعلقةباألداءاملاليفيمجاالملالبياناتا  - ١
  يونيومنه/حزيران

كانتاللجنةفيدوراالسابعةعشرة،بعددراستهامجيعالوثائقوالبنودالداعمةالتيقدمتهااحملكمة،قدأوصت - ١٠٠
  البالغة ٢٠١٢ بأنتعتمداجلمعيةامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

. مليونيوروفياملبلغالذيطلبتهاحملكمةفيبادئاألمر ٥,٦ ماينطويعلىتخفيضبزهاءيورو، ١١٢ ١٢٨ ٣٠٠
فقدرأتاللجنةأذااملبلغالذياقترحتاعتمادهيمثالملبلغالشهريالذيتحتاجإليهاحملكمةكييتسنىلهااالضطالعباملها

 .ماملنوطةا

 قرتبموجبهاعتماداتبلغمجموعها،الذيأ٣٥وقداعتمدتاجلمعيةفيدوراالعاشرةقرارهاالرابع - ١٠١
 ٢,٢مليونيوروللميزانيةالعاديةو ٨,١٠٨ ،منها٢٠١٢ مليونيوروللسنةاملالية  ١١١

 .مليونيورولتجديدمواردصندوقالطوارئ

 يونيو/حزيران  ٣٠ ومنالوثائقالتيعرضتعلىاللجنةتقريراحملكمةعناألداءعلىصعيدتنفيذامليزانيةحىت - ١٠٢
 ٣٠ بلغفي ٢٠١٢ اللجنةعلماًبأمنعداللتنفيذفيماخيصعام خذتوأ. ٢٠١٢٣٦
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 عامإلى بالقياس طفيف مليونيورو،بتراجع ٩٣,٥٦فياملائة،ماميثلمصروفامتقدارها  ٣,٥٢يونيو/حزيران
٢٠١١ .اللتنفيذالذيكانيقدأمامعد٢٠١٢ ديسمرب/كانوناألول ٣١ قبحلوليحقَّسرأ 

مليونيورو،مايعنيأناحملكمةحتتا١٥,١٠٩هروفاتاملقدرةمبلغاًمقداراملصبلوغاملائة،علىأساس يف  ٣,١٠٠فهو
 يزانيةيورو،بغيةإبقاءنفقااضمنحدودامل ٣٥٠ ٠٠٠جإلىتمييزإمكانياتأخرىلتحقيقوفوراتيقارمببلغها

 .٢٠١٢37 لعاماملعتمدة

 أغسطس/آبوحتى - ١٠٣
 ٦٩,٣تلقتاللجنةماجمموعهسبعةإخطاراتباستخداممبالغمنصندوقالطوارئ،جمموعها٢٠١٢

مليونيورو،بغيةسدتكاليفمتصلةباملستجداتفياحلاالتفيكينياوكوتديفوارومجهوريةالكونغوالدميقراطيةوليبياو
 ١٠٠ قعأنيبلغمعدلتنفيذامليزانيةزهاءوعلىضوءتو. مجهوريةأفريقياالوسطى

 ٢,٦٨فياملائةفيماخيصامليزانيةالعادية،وتقديرأنيبلغمعداللتنفيد
فياملائةفيماخيصاملبالغاملشمولةباإلخطاراتاملتعلقةباستخدامموجوداتصندوقالطوارئ،قدرتاحملكمةأناستخدامه

. ٢٠١٢ االفعليلمبالغمنهذهاملوجوداتسيزيدعنمليونييوروفيعام
أذهاملصروفاتأنتجعلمبلغاملوجوداتفيصندوقالطوارئأقلمناحلداألدنىلموجوداالذييتوجبعندهتجديومنش

  .ماليينيورو ٧ دموارده،البالغ

 ٢٠١٣ النظرفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام   - ٢
 مببلغإمجاليمقداره ٢٠١٣ قدمتاحملكمةإلىاللجنةفيدوراالتاسعةعشرةميزانيةمقترحةللسنةاملالية - ١٠٤

 :مليونيورويتوزععلىالنحوالتايل ٤,١١٨

  مليونيورو؛ ٤٢,١١٥ميزانيةعاديةللمحكمةمقدارها  )أ (

  .مليونيورو ٩٨,٢ خمصصاتألمانةمجعيةالدوالألطرافمقدارها  )ب (

 ٢٠١٣  وقدقسمتاحملكمةاحتياجااعلىالنحوالتايل،فيإطارميزانيتهاالربناجميةاملقترحةلعام - ١٠٥
  :لجنةالتيقدمتهاإلىال

  مليونيورو؛ ٠٨,١١ مبلغمخصصللهيئةالقضائيةمقداره  )أ (

  مليونيورو؛ ٦٧,٢٨ مبلغمخصصلمكتباملدعيالعاممقداره  )ب (

  مليونيورو؛ ٤٧,٦٦ مبلغمخصصلقلماحملكمةمقداره  )ج (

  مليونيورو؛ ٠٢,٦ مبلغمخصصللمبانياملؤقتةمقداره  )د (

  مليونيورو؛٦٦,١ همبلغمخصصألمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهممقدار  )هـ(

  مليونيورو؛ ٢٣,١ مبلغمخصصلمكتبمديرمشروعاملبانيالدائمةمقداره  )و(

  .مليونيورو ٢٩,٠ مبلغمخصصآلليةالرقابةاملستقلةمقداره  )ز(
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 والحظتاللجنةأذااملقترح،مبافيهاملخصصاتلسدتكاليفاملبانياملؤقتة،ميثلزيادةمقدارها - ١٠٦
 ٨,٨ ،أي)مايقضيبهالتصويبانحمسوباًعلىأسامسراعاة (مليونيورو ٦,٩

 .٢٠١٢ أقرااجلمعيةلعام فياملائةمناالعتماداتاليت

وأخذتاللجنةعلماًبأناجلمعيةطلبتمناحملكمةأيضاًأنتعدوثيقةعملتفصلفيهااخلياراتالتييؤخذالتحقيقت - ١٠٧
 ملعااملعتمدة يزانيةيتوافقمعمبلغامل ٢٠١٣ خفيضاتبغيةجعلمبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

 .٣٨،والكيفيةالتييمكنأنتؤثراهذهالتخفيضاتعلىأنشطةاحملكمة٢٠١٢

 لراميةإلىجعلمبلغميزانيةعامومنالوثائقاملعروضةعلىاللجنةورقةأعدااحملكمةتبينأثرالتدابريا - ١٠٨
. ٢٠١٢٣٩ لعاماملعتمدة يزانيةمبلغامل يقارب ٢٠١٣

 .وقدضمتهذهالورقةإلىهذاالتقريرباعتبارهااملرفقالثالثبه

 وأحاطتاللجنةعلماًبأن - ١٠٩
ذهالتكاليفحتىكانمليونيورواملطلوبةلسدتكاليفاملبانياملؤقتةمتثلكلفةجديدة؛ألنالدولةاملضيفةتتحمله٠٢,٦

. ٢٠١٢ ديسمرب/وناألول
كماأخذتاللجنةعلماًبأناحتياجاتاحملكمةاإلضافيةإلىاإلنفاقفيماخيصامليزانيةاملقبلة،التيتنضافإلىاملخصصاتل

 املوحدلألمماملتحدةالبالغة سدتكاليفاملبانياملؤقتة،تتصلبالتكاليفاملتأتيةعنتطبيقالنظام
 ٩,٠لقضائيةالبالغةيورو؛وتكاليفاملساعدةا مليون ٨٨,٣

 .مليونيورو ٠٤,٢قضيتيكينيا،البالغة  مليونيورو؛وتكاليفالتحضريللمحاكمةيف

 ٨٩,٢إمنجموعهذهالبنوداملتنوعةالبالغ - ١١٠
مليونيورو،مبافيذلكاملخصصاتلسدتكاليفاملبانياملؤقتةواحملسوماتتخفيضاًللميزانيةفيمجاالملساعدةاملؤقتةالعام

,٦نالتكاليفغرياملتصلةباملوظفني،جيعالمليزانيةالتيتقترحهااحملكمةتزيدمبقدارةوجماالخلرباءاالستشاريينوغريهام
 .،معمراعاةمقتضياتالتصويبينذويالصلة٢٠١٢ لعاماملعتمدة يزانيةمليونيوروعنمبلغامل ٩

وقدالحظتاللجنة،إذنظرتفيامليزانية،أيتعذرفيالوقتاحلاضرتقديرمسألةإجياراملبانياملؤقتةبدقةكاملة،ك - ١١١
وارداإلضافيةاملطلوبةلسدتكاليفاملبانياملؤقتةلنتلزمإاللفترةحمدودة،حتىانتقاالحملكمةإلىمبانيهااماالحظتأنامل

 ٢٠١٣ وعليهفقدرأتاحملكمةأنذلكيربر،عندمقارنةمبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام. لدائمة
 ٦ ،استثناءاملبلغاملذكورالذييقارب٢٠١٢ لعاماملعتمدة يزانيةمببلغامل

 ٢٠٤ ٥٦٨تعلقباملبانياملؤقتة،ومبلغالفوائدعلىالقرضاخلاصباملبانيالدائمةالذميقدارهماليينيوروامل
  .يورواً
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  ٢٠١٣ توصياتتسريبوجهعامعلىامليزانيةالربناجميةلعام -٣

 ٢٠١٣االفتراضات واألنشطة فيما خيص عام   ) أ(

 ةعليهاعنواانظرتاحملكمةفيوثيقةمعروض - ١١٢
،فأخذتعلماًمباميكنأنيكونللقراراتالقضائيةمنأثرعلىم٤٠"تقريراحملكمةعنالقراراتالقضائيةذاتالتبعاتاملاليةاهلامة"

 .يزانيةاحملكمة

. زيادةفيالنشاطالقضائيالذيتضطلعبهاحملكمة ٢٠١٣ ويتوقَّعأنيشهدعام - ١١٣
أوإنزااللعقوبة،وسيكون/فيهمامرحلةاالستئنافطعناًفيقرارباإلدانةومثةقضيتينيمكنأنتبلغ وترىهيئةالرئاسةأن

فيااكمااليقلعنأربعقضاياتبلغفيهااملرحلةاالبتدائيةأومرحلةالتحضريللمحاكمة،وذلكباإلضافةإلىالعمالجلم
. وقدأعلماملدعيالعاماللجنةبأيتوقَّعأنيجريسبععملياتتحقيقفيسبعحاالت. ملرحلةالتمهيدية

. تتحقيقأخرىتبقىمفتوحةومثةتسععمليا
 .ويضافإلىذلكأناملدعيالعامسينشطفيإطارثالمثحاكماتودعويياستئناف

 ٢٠١٣ بيدأناللجنةأخذتعلماًبألمتهيأفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام - ١١٤
). Gbagbo (بوغاغْبالتهمفيقضيةالعتمادخمصصات

فإناختاذقراربتأكيدالتهمفيهذهالقضيةسيستتبعتكولئنكامنناملتعذرفيالوقتاحلاضرالتنبؤبنتيجةاإلجراءاتذاتالصلة
 ٢٠١٣ وكذلكلميقدمفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام. ٤١اليفإضافيةذاتشأن

؛ومليدرجفيهاأميخصصإلضافةمهمةالتفتيشومهمةالتقييمإلىاملهام٤٢االتصالفياالحتاداألفريقيطلبيتعلقبمكتب
 .٤٣الرقابةاملستقلة التيتشتملعليهاحالياًواليةآلية

. ،واعتمدتقراراتبشأجنرباألضرارلوبانغافيقضية نطقباحلكم همثإتمإعالماحملكمةبأن - ١١٥
بيدأناللجنةالحظتأنقلماحملكمةيبقىملزماًمبواصلةمتويالهليئةالقضائية،علىالرغممنألـمايزلينتظَرترمجةاحل

  .متويلها ،ويتعين٢٠١٢ ويستتبعهذاالتأخريتكاليفإضافيةملتكنمتوقَّعةفيعام. كم

  عرض والتحليل من منظور كليشكل ال  )ب(
 مليونيورو،ميثلزيادةمقدارها ٤,١١٨ ميزانيةمقدارها ٢٠١٣ أعلمتاحملكمةاللجنةبأااقترحتلعام - ١١٦

. املعتمدة ٢٠١٢ عنميزانيةعام فياملائة، ٨,٨ مليونيورو،أي ٦,٩
املبانياملؤقتةللمحكموقدحددتاحملكمةاألسبابالرئيسيةهلذهالزيادةعلىأاتتأتىعنتكاليفإجياروصيانة

ة،واالرتباطاتاملسبقةباملصروفاتوالتكاليفاملترتبةعلىتطبيقالنظاماملوحدلألمماملتحدة،وعملنظاماملسا
. عدةالقانونية

 وباإلضافةإلىذلكطلبتاحملكمةمواردمزيدةلسدتكاليفجرباألضرارالذيتتوقعهاحملكمةواضطالعآلية
  .الرقابةاملستقلةباملهامالتحقيقيةاملنوطةا
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  املوحدلألمماملتحدة النظام  – ٤
 ،رأتاحملكمةأناألثراملاليلتطبيقالنظام٢٠١٣ فيمايتعلقبامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام - ١١٧

. مليونيورو ٨٨,٣ املوحدلألمماملتحدةسيبلغ
 نميزانيةعامفقدأوصتاللجنةاجلمعيةبإدماجهاضموعلىالرغممنكبرأثرهذهالنفقاتعلىمبلغالتكاليف،

،بغيةحتقيقاستقرارالوضعواحليلولةدونتحولذلكالحقاًإلىعنصرمضاعف،منشأأنيجعلعمليةإع٢٠١٣
  .دادامليزانياتاملقبلةأكثرإشكاليةمنهاحالياً

  السفر  )أ(
وراأخذتاللجنةعلماًبأثرتكاليفاألسفارعلىميزانيةاحملكمة،وأوصتبأنتنظراحملكمةفيسبلتحقيقوف - ١١٨

  .تفيهذهالتكاليف

  التدريب  )ب(
  مبلغمقداره ٢٠١٣ خيصصللتدريبفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام - ١١٩
. ٢٠١٢ يوروفيعام ٧٤٨ ٠٠٠و ٢٠١١ يوروفيعام ٦٧٥ ٠٠٠ يورو،مقابل ٦٩٣ ٠٠٠

االتالتييتعيفيهاتعزيزاملهارات نومثةحاالتكثريةملتربرفيهااحملكمةاحلاجةإلىالتدريب،وملتحددا .
 .وقدأوصتاللجنةبأنتقدمتربيراتلمثلهذهالطلباتفيامليزانياتاملقبلة

 اخلرباء االستشاريون  )ج(

. فيمايتعلقباخلرباءاالستشاريينالحظتاللجنةمرةأخرىوجودحاالتعدماتساقفياإلفاداتفيهذاالشأن - ١٢٠
 ففيوثائقامليزانيةالتيقدمتإلىاللجنة،يظهرهذاالبندإفرادياًكمايظهرحتتعنوان

وعمالًبالتوصيةذاتالصلةالصادرةعناللجنةخفضتفعالًالتكاليفاملسجلةفيإطارهذاالبند،كم".قديةاخلدماتالتعا"
. ٢٠١٣ ايتبينمنالنظرفياجلدواللواردفياملرفقالسادسبوثيقةامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

ماتاالستشاريةألكناللجنةالحظتافتقاراًإلىاالتساقفيشتىاإلفاداتالواردةفيامليزانيةذاالصدد،إذأنتكاليفاخلد
 ومناألمثلةالتيتوضحذلكالربناجمالفرعي". خدماتتعاقدية "درجتمنجديدفيبعضالرباجمالفرعيةباعتبارها

 ،حيثتشريالفقرة)احملكمة لقلم التابع الدائمة املباين مكتب (٣٧٧٠
 .،فيإطاراخلدماتالتعاقدية،إلىنفقةمتكررةعلىخدماتاستشاريةمتصلةباالنتقاإللىاملبانياجلديدة٥٠٥

املرونةعلىصعيدعبءالعمل"لبسبباختالفمجاالتاخلربةوكماقيإلناخلدماتاالستشاريةتفض ."
. يورو ١٨٢ ٠٠٠ لبلذلكمبلغمقدارهطُ ٢٠١٣ وفيماخيصامليزانيةاملقترحةلعام

 هذارملموسلظلعدمتقدميأميربوفي
 أوصتاللجنةبتطبيقحدأعلىشاملللمبلغاملطلوبفيهذااإلطارمقداره،لطلبا

  ،بتخفيضاملبلغاملطلوببمقدار٣٧٧٠ صللربناجمالفرعيصيوروخي ١٠٠ ٠٠٠
 كماإناللجنةدعتاحملكمةإلىوضعتعريفقياسيلمضموناملقترحاتاملدرجةفيإطارالبند. يورو ٨٢ ٠٠٠

 ".اخلدماتالتعاقدية"
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  الضيافة  )د(
لكن اللجنة . عمل احملكمةأقرت اللجنة بأن يئة ضيافة مناسبة متثل متطلَّباً هاماً يف دعم  - ١٢١

خلصت إىل أن املقترحات القاضية بزيادة املبالغ املخصصة للضيافة مل تربر تربيراً كافياً وأن املبالغ 
ومن شأن جمموع . ٢٠١٢املتوفرة جيب أن تبقى على املقدار الذي كانت عليه يف عام 

 . يورو٣٠ ٠٠٠التخفيضات أن يبلغ 

  ملؤقتة العامة وأعداد املوظفنياملساعدة ا  )هـ(
أجرت اللجنة دراسة معمقة جلميع املتطلَّبات من املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام  - ١٢٢

فقدمت، مبراعاة مجيع األنشطة القضائية، واآلجال احملتملة اليت مت تبياا وطول املدة اليت . ٢٠١٣
 خيص كل وظيفة، توصيات حمددة الطابع بشأن أربعة من الربامج سيحتاج إىل املهام املعنية خالهلا فيما

 .الرئيسية، على أساس ج قائم على عدد أشهر العمل الالزمة ألداء بعض األنشطة

- ففيما يتعلق بالربنامج الرئيسي األول، الحظت اللجنة أن مثة وظيفتني إحدامها من الرتبة ف - ١٢٣
وعليه فقد أوصت اللجنة بأن ال يوافق على . زانية مل تدرجا يف املي٢- وأخرى من الرتبة ف٣

 ٣-وميثل هذا احلسم تسعة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف. املوارد املرتبطة اتني الوظيفتني
 .١-ف/٢-وتسعة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف

ل أبري/كما إنه، مبراعاة أن اإلجراءات القضائية اإلضافية ال يتوقَّع هلا أن تبدأ قبل نيسان - ١٢٤
أوصت الوقت املتوقَّع أن حيشد فيه شاغلوا بعض الوظائف، وعبء العمل املتوقَّع،   ، أي يف٢٠١٣

- ومخسة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف٣-اللجنة حبسم ستة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف
 ١٤ و٣- شهر عمل ملوظف من الرتبة ف١٥وعليه فإن جمموع احملسومات سيبلغ . ١- ف/٢

 .١ف/٢-ن الرتبة فشهر عمل ملوظف م

ودعت اللجنة احملكمة إىل سد املتطلَّبات على صعيد عبء العمل الواقع على عاتق اهليئة  - ١٢٥
القضائية من خالل إعادة ختصيص املوارد املقرة فيما بني الشعب، بالقدر املمكن، قبل االستعانة 

 .مببالغ من صندوق الطوارئ

الثاين، استناداً إىل ما ورد آنفاً يف الفقرة ، فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي وأوصت اللجنة - ١٢٦
 بشأن املساعدة املؤقتة العامة للربنامج الرئيسي األول، واالعتبارات املتعلقة ببدأ أنشطة قضائية ١٢٥

، وثالثة أشهر عمل ملوظف ٥-حبسم ما جمموعه شهر عمل واحد ملوظف من الرتبة فجديدة، 
 شهر عمل ملوظف من الرتبة ٢٢، و٣-الرتبة ف، وستة أشهر عمل ملوظف من ٤-من الرتبة ف

 .رأ-، وستة أشهر عمل ملوظف من الرتبة خ ع١-ف/٢-ف

، آخذة يف احلسبان طبيعة املهام املؤداة أوصت اللجنةوفيما خيص الربنامج الرئيسي الثالث،  - ١٢٧
  يتعلق يف إطار الوظائف املعنية وطول املدة اليت سيحتاج فيها إىل هذه املهام واالفتراضات فيما 

  حبسم تسعة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ، "احملكمة الواحدة"بأيام انعقاد احملكمة، ومبدأ 
 .١-ف/٢-ف
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، واضعة يف اعتبارها أن معظم وظائف رأت اللجنةوفيما خيص الربنامج الرئيسي الرابع،  - ١٢٨
مي اخلدمات للدورة املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة يف إطار هذا الربنامج الرئيسي تتصل مباشرة بتقد

أن طول مدة بعض الوظائف يزيد عن الثانية عشرة للجمعية، وال رابط هلا باألنشطة القضائية، 
 .رأ-  عمل ملوظف من الرتبة خ عي شهرالالزم، فأوصت حبسمِ

  تكييف املوارد لتتوافق مع مقدار النشاط القضائي  )و(
قة للتقديرات املالية اليت وضعتها احملكمة فيما يتعلق بالنشاط أجرت اللجنة دراسة متعم - ١٢٩

وعدلت اللجنة يف هذه احلالة أيضاً األرقام على ضوء املستجدات املتوقَّع أن . ٢٠١٣القضائي يف عام 
 الوارد يف ٣ونتيجة لذلك يتعين تعديل اجلدول . تطرأ على النشاط القضائي على مدى السنة املقبلة

 فيما خيص البنود املتعلقة بالدعم التشغيلي، أي مجيع موارد ٢٠١٣لربناجمية املقترحة لعام امليزانية ا
 ٠٧,٢٧ مليون يورو إىل ١٢,٢٥احملكمة املخصصة للدعم فيما يتعلق بشىت القضايا، اليت ترتفع من 

 ٨٢,٥  مليون يورو إىل٧٢,٧ومن ناحية أخرى قلصت املوارد اخلاصة بقضييت كينيا من . مليون يورو
 .مليون يورو

 اخنفاضاً ٢٠١١وتبني الدراسة املتعمقة لألرقام اليت قدمتها احملكمة أن النشاط شهد منذ عام  - ١٣٠
يف أوغندا والقضايا األربع املنظور ضمن إطار احلالة ذا شأن يف مخس قضايا، هي القضية املنظور فيها 

 .يف دارفورضمنإطاراحلالةفيها 

 ٢٧,٢يف أوغندا، اخنفض مبلغ االعتمادات املقرة من الةضمنإطاراحلوفيما خيص القضية  - ١٣١
، ويتوقَّع أن ينخفض اخنفاضاً آخر ٢٠١٢ مليون يورو يف عام ٥,١ إىل ٢٠١١مليون يورو يف عام 

 .٢٠١٣ مليون يورو يف عام ٩٧,٠ليبلغ 

اً يف دارفور فإن اللجنة الحظت أيضضمنإطاراحلالةأما فيما خيص القضايا األربع املنظور فيها  - ١٣٢
لقضايا ذه ا، إذ تنخفض امليزانية املخصصة هل٢٠١٣ وعام ٢٠١١اخنفاضاً ذا شأن يف التمويل بني عام 

 مليون يورو يف عام ٧٨,١توقَّع أن يساوي  إىل مبلغ ي٢٠١١ مليون يورو يف عام ٧٣,٤األربع من 
٢٠١٣. 

لتمويل املطلوب ومن مث أخذت اللجنة علماً، فيما خيص هاتني الفئتني من القضايا، بأن ا - ١٣٣
 يف املائة فيما خيص القضايا ٦٢ يف املائة فيما خيص القضية يف أوغندا و٦٠يشهد اخنفاضاً نسبته 

 .يف دارفورضمنإطاراحلالةاألربع 

 إىل ٢٠١٢ من عام التشغيليومع ذلك الحظت اللجنة زيادة كبرية يف طلبات متويل الدعم  - ١٣٤
طلوب للسنة القادمة ميثل زيادة إمجالية تفوق نسبتها  مليون يورو امل٠٧,٢٧، إذ أن مبلغ ٢٠١٣ عام
 . يف املائة٣٥الـ

، فيبدو للجنة أن من ٢٠١٣ولئن تعذر نكران أن عمل احملكمة سيستلزم دعماً فعاالً يف عام  - ١٣٥
احلالة يف يف أوغندا وضمنإطاراحلالةاملعقول أن يشهد نشاط احملكمة اخنفاضاً يف القضايا املنظور فيها 

 يف املائة من املبلغ املخصص لتمويل القضايا يف ٨٣,٦عود هلذه القضايا اخلمس ما نسبته وي. دارفور
وقد ظهر من مناقشات اللجنة مع أجهزة احملكمة أنه ال يتوقَّع، من حيث املبدأ، أن . السنة املقبلة

 .٢٠١٣تشهد هذه القضايا مستجدات قضائية خاصة خالل عام 
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اسب ختفيض مبالغ املخصصات لسد تكاليف دعم التشغيل ولئن مل تعترب اللجنة من املن - ١٣٦
فإا أوصت بتقليص يف بعض بنود  يف املائة فيما خيص مجيع الربامج، ٨٣,٦ختفيضاً عاماً تبلغ نسبته 

ومن البنود املعنية تكاليف . ، كما يبين يف املرفق الرابع ذا التقرير٢٠١٣الدعم التشغيلي لعام 
مات التعاقدية، وتكاليف التشغيل العامة، فيما خيص الربنامج الرئيسي السفر، وتكاليف اخلد

. ٢٠١٣ مليون يورو فيما خيص عام ٧,٤ومتثل هذه البنود األربعة مبلغاً إمجالياً مقداره . الثالث
وتستثين .  يورو٢٣٥ ٠٠٠فيقترح ختفيض شامل يف التمويل نسبته مخسة يف املائة، ما ميثل 

ض الربناجمني الرئيسيني األول والثاين، اللذين اقترحت فيما خيصهما اللجنة من هذا التخفي
 .١٣٩ختفيضات أخرى حبسب ما يرد يف الفقرة 

  الرباجمالرئيسية  - زاي

  اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول  - ١
للربنامج الرئيسي ٢٠١٣مليزانية املقترحة لعام عاينت اللجنة بعض حاالت عدم الدقة يف ا - ١٣٧

وقد قدم إىل اللجنة تصويب . ٢٠١٣األول يف املخصصات لرواتب القضاة ومستحقام لعام 
 .٤٤ يورو٣٥٤ ٨٠٠خفضت به امليزانية املقترحة مبقدار 

 املتعلقة برواتب وأبدال والحظت اللجنة، بعد التصويب الذي أجري على املخصصات - ١٣٨
 يورو ١٦٠ ٠٠٠، أنه هيئ يف هذه امليزانية مبلغ مقداره ٢٠١٣القضاة يف امليزانية املقترحة لعام 

 يورو وتكاليف ٦٥ ٠٠٠لثالثة قضاة، يتألف من تكاليف تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة البالغة 
. و خمصص ملنحة اإلعادة إىل الوطن يور٧٥ ٠٠٠ يورو ومبلغ مقداره ٢٠ ٠٠٠السفر البالغة 

 ٣٠٤ ٦٠٠ ما جمموعه٢٠١٢ لعام يزانية املعتمدةفشددت اللجنة على أنه كان قد جتمع يف إطار امل
بيد أنه مل يدع . يورو مبثابة خمصص لسد التكاليف املتصلة بنهاية اخلدمة وبالقضاة احلديثي االنتخاب

ع أن يدعى القاضي وبدا أن من غري املتوقَّ. واحد للعمل بدوام كامل إال قاض ٢٠١٢خالل عام 
وعلى الرغم من الطلبات املتكررة، مل تتلق اللجنة أي تعليالت مرضية فيما خيص . اآلخر إىل اخلدمة

مبلغ املصروفات املستخدم من املخصص املتجمع للقضاة املغادرين والقضاة احلديثي التعيني يف عام 
ولذا أوصت اللجنة بأن تستبعد اجلمعية . ٢٠١٣غرض ذاته يف عام ، واملخصص املطلوب لل٢٠١٢

 يورو واملهيأ هلا يف امليزانية الربناجمية ٧٥ ٠٠٠املخصصات ملنحة اإلعادة إىل الوطن البالغة 
  .٢٠١٣املقترحة لعام 

 وفيماخيصامليزانيةاملقترحةلسدتكاليفالسفرفيعام - ١٣٩
 وابزياراتإلىعيناملكانفيعام،إذمتإعالمهابأنالقضاةلنيقومأوصتاللجنة،٢٠١٣
 ٣٩ ٣٠٠ باحلاالتفيإطارالربناجمالرئيسياألولتقليصاًمقدارهةبتقليصميزانيةاألسفاراملتصل،٢٠١٣

  .يورو

 عام يف وأخذتاللجنةعلماًبزيادةامليزانيةاملقترحةلسدتكاليفاخلربةاالستشارية - ١٤٠
. ابعلهيئةالرئاسةبسببلزوماخلربةفيالقسماجلديداملعنيبالشؤونالقانونيةواإلنفاذالت٢٠١٣

                                                        
 .ICC-ASP/11/10/Corr.1الوثيقة  44
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 عتعلىختفيضاملخصصاتللخدماتاالستشاريةبقدراملستطاعوشج ينبغي أنهاللجنةرأتلكن
. االستعانةباملواردالداخليةبدالًمنذلك

ولذاأوصتاللجنةبأنيعتمدمبلغللميزانيةاخلاصةباخلدماتاالستشاريةيساوياملبلغاملناظرهلفيميزانيةع
  .املعتمدة ٢٠١٢ ام

  قلماحملكمة: لربناجمالرئيسيالثالثا  - ٢

 مكتب املراجعة الداخلية: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )أ(

 ٣–نظرتاللجنةفيالوظيفةاجلديدةمنالرتبةف - ١٤١
فخلصت،بالنظرإفيمكتباملراجعةالداخليةالتييشملنطاقهاتكنولوجيااملعلوماتواالتصالومسائألمناملعلومات،

لطابعغرياملتكررالذيتتسمبههذهالوظيفة،إلىأاينبغيأنالتنشأكوظيفةثابتة،بألنتمولبمثابةوظيفةللمسلىا
. اعدةاملؤقتةالعامةملدةمثانيةأشهر

 وطلبتاللجنةمناحملكمةأنتعودإليهافيدوراالعشرينبمعلوماتعنكيفيةاستخداماملوارداملعنيةخاللعام
٢٠١٣.  

  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠ الربنامج الفرعي  )ب(
 اخلدماتالتعاقدية

بالنظرإلىالتربيراتاملقدمةخلصتاللجنةإلىأيمكنتحقيقاملزيدمنالوفوراتفيبنداخلدماتالتعاقدية،فأو - ١٤٢
. صتبأنيقررمبلغأقلللمخصصاتفيهذااإلطار

طيطامليزانيةومراقبتهاواإلبالغعنهااملولذاأوصتاللجنةبعدماملوافقةعلىاملخصصاتلمشروعتنفيذنظامتخ
 ٤٠ ٠٠٠ البالغة،SAP نظامستندإلى

  .فياملائة ٨ يوروبنسبة ٤٠٠  ٠٠٠ يورو،وأنتخفضاملخصصاتللمشاريعاألخرىالبالــغمجموعها

  العتادواألثاث

رأتاللجنةأنبالنظرإلىالتعليالتالتيقدمتتربيراًللمخصصاتاملطلوبةلقسمتكنولوجيااملعلوماتواالتصال، - ١٤٣
املشاريعاملعنيةليسجميعهاضروريضرورةمطلقةفيالوقتاحلاضر،فأوصتبأنيقرهلامبلغاًأقل،وبعدماملوافقةعل

  .يورو ١٧٠ ٠٠٠البالغةMyCourtbookىاملخصصاتلمبادرة

  قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   )ج(
 ١-تراحاحملكمةإلغاءوظيفةمنالرتبةفسرتاللجنةباق - ١٤٤

. احملكمةملترمجشفوميساعدللغةلينغاال  فيقسمالترمجةالشفويةوالترمجةالتحريريةيف
 كمااسترعيتعنايةاللجنةإلىاستمراراحلاجةإلىاخلربةالداخليةفيقسماللغةالعربية،وأيهيأفيامليزانيةمنذعام

. فيهذاالقسم العامة ةاملؤقت املساعدة إطار يف ٢-ملترمجمساعدمنالرتبةف ٢٠٠٧
. ولذاأوصتاللجنةبتحويلهذهالوظيفةالتيتشغلفيإطاراملساعدةاملؤقتةالعامةإلىوظيفةثابتة

ولنيقوضاألخذذهالتوصيةمبدأالتجميداملفروضعلىبنيةاحملكمةاخلاضعةللمراجعة،ألنالوظيفةاملعنيةتبق
  .ىضمنالقسمذاته،للغرضذاته،وباملبلغذافيامليزانية
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  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   )د(
 فيها أبرزت اليت ،٤٥ذكرتاللجنةخاللنظرهافيهذاالربناجمبمالحظتهاخاللدوراالسابعةعشرة - ١٤٥

الساحةالدوليةمنأجلتعز يتعلقبالتنسيقوالتعاومنعاجلهاتالفاعلةاألخرىفيأمهيةضمانالتآزرداخالحملكمةفيما"
  .،فرأتأينبغياستحدامثثلهذاالتآزرفيمايتعلقبإعالماجلمهور"يزاجلهودالتيتبذهلااحملكمةفيمجااللتوعية

" احملكمةالواحدة "أننهج وأعربتاللجنةعنقلقهامن - ١٤٦
" وحدةإعالم "يالعامحالةمكتباملدع مليكنيطبقعلىأنشطةاإلعالموكاناكفي

– العامة اخلدمات فئة من واحدة ووظيفة الفنية الفئة من وظيفتنيضمنجهازهذااملكتبمؤلفةمن
  .أخرى رتبة

الضروريأني  وفيهذاالصددمتإعالماللجنةبأنه،بالنظرإلىاستقالملكتباملدعيالعاموطبيعةعمله،اعتربمن - ١٤٧
. بامساالدعاء" ناطق "اغلهاأنيعملبصفةبقيهذااملكتبعلىوظيفةواحدةعلىاألقلإلعالماجلمهورميكنلش

" ناطقبامسه "فقدأوصتاللجنةبأنيبقيمكتباملدعيالعامعلىوظيفةوعليه
ووظيفةأخرى؛يعملشاغألوالمهابالتنسيقمعقسماإلعالموالوثائقويبقىشاغالألخرىفيمكتباملدعيالعام

 ٢-أماالوظيفةالثالثةمنالرتبةف. عامالًحتتتوجيهقسماإلعالموالوثائق
لىقسماإلعالموالوثائقبغيةتعزيزهذاالقسمواملساعدةعلىتحقيقاألهدافاملبينةفياستراتيجيةإعالفستنقإل

  .٢٠١٣٤٦عام إىل ٢٠١١ ماجلمهورللفترةاملمتدةمنعام

  مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة: ٣٧٧٠الربنامج الفرعي   )هـ(
رضالذيقدمهمديرمشروعاملبانيالدائمةعنالعمالجلاريفيمايتعلقبهذااملشروع،طرحتاللجنةالخالاللع - ١٤٨

عديدمناالستفساراتاملتعلقةباالنتقاإللىاملبانياجلديدة،فتمإعالمهابأناملكتبالذييتولىاملسؤوليةعنالتحضريهلذا
. االنتقالوتدبرشؤوهومكتباملبانيالدائمةالتابعلقلماحملكمة

 ٢٠١٣ أبريل/نةأنتقدمإليهافيدوراالعشرينالتيستعقدفينيسانوعليهفقداقترحتاللج
  .اخلطوطالعريضةلالستراتيجيةاخلاصةبالتحضريلالنتقاإللىاملبانياجلديدةوتدبرشؤونه

  أمانةمجعيةالدوالألطراف: الربناجمالرئيسيالرابع  - ٣
). أمانةمجعيةالدوالألطراف (لرابعدرستاللجنةاملقترحاملتعلقبميزانيةالربناجمالرئيسيا - ١٤٩

اخلدمات  فأحاطتعلماًبأمورمنهاأناألمانةتنهضبعبءعملدائمالتنامي،وذلكعلىاخلصوصنتيجةللزيادةالكبريةيف
 .فياجلدوألدناه التيتقدمهاللجمعية،واألجهزةالفرعية،والفريقينالعاملني،علىالنحواملبينبإجياز
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  يقدمتاألمانةخدماتفيماخيصهاعدداالجتماعاتالرمسيةوالوثائقالت: ٢ اجلدول
٢٠١٢) سبتمرب/حىت أيلول( ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩   

 ١٥ ١٩ ٢١ ١٨ املكتب

 ٥٣ ٨٨ ٤٦ ٢٧ فريق الهاي العامل

 ٧ ٢٨ ١٧ ٩ فريق نيويورك العامل

 ١٦ ٢٣ ٣٢ ٢٠ جلنة املراقبة

 ٩١ ١٥٨ ١١٦ ٨٦ اموع

 ٧٤٢ ٩٠٩ ٨٣٩ ٦٠٤ عدد الوثائق

 ٢٠١٣ يةاملقترحةلعاموقدهيئفيامليزانيةالربناجم - ١٥٠
 فيماخيصالربناجمالرئيسيالرابعلزيادةإمجاليةتبلغنسبتهااملئوية

،وذلكبصورةأساسيةتعبرياًعنتزايدتكاليفالسفرألعضاءاللجنة،وتكاليفترمجةعددكبريمنوثائقماقباللدور٤,٧
. اتووثائقالدوراتوتكاليفأسفارمكتربئيساجلمعيةلالضطالعبمهامرمسية

. فيذالشراكةمعفريقالهايالعامالستتبعزيادةفياألسفاروحضوراًأكثرتكرراًوأخذتاللجنةعلماًبأنتن
  .يورو ٢٠٦ ٠٠٠ مليونيوروبزيادةمقدارها٩٨,٢ هلذاالربنامج٢٠١٣ وتبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

ويضافإلىذلكأمنوظفياألمانةخضعوالضغطإضافيمتأتعنفعلعدةعواملمجتمعةً،عالوةعلىالعمالليو - ١٥١
ضطلعبهاألمانة،وهيالزيادةفيعدداجتماعاتفريقالهايالعامل،وإعدادوتوزيعأعدادمنالوثائقالتخمياملعتادالذيت

  .صصيةكبريةبصورةخاصة،ضمنآجالقصريةوبلغاتعديدة

. وقدميزتاللجنةطرائقشتىيمكنبهاختفيضالتكاليفاملاليةألنشطةاألمانةختفيضاًذاشأن - ١٥٢
  :وعليهفإناللجنةأوصتاجلمعيةباختاذالتدابريالتالية

. صفحة،مبافيهااملرفقات ١٦ حلدمنطلباتالتقارير،وقصرعددصفحاتكلتقريرعلىا  )أ(
  وحبسبتقديراتاألمانةيؤتيعدمطلبالتقريرالواحدوفورامتقدارها

  .إذامليطلبالتقريراملعنيبثالثلغاتيورواً ٦ ٩٦٠لكلترمجةله،ويورواً ٢ ٣٢٠

 ومنشأنذلكأن. العملبقـدراملستطاععلىتوزيعالتقاريربشكإللكتروين  )ب(
  .يورو ٦٢ ٠٠٠ يؤتيوفورامتقدارها

. عقددورتينمنكلثالثدورامتتتاليةمندوراتاجلمعيةالسنويةفيمقراألمماملتحدة  )ج(
 فتنظيمدوراتاجلمعيةفيالهايالبدأنيستتبعتكاليفإضافية،كمايظهربالفعلمنامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

٢٠١٣ .
إضافيينفيمركزاملؤمتراتالتابعللمحفاللعاملي،فذلكيشملبصورةخاصةإجياراملباين،واستئجارخدمامتوظفين

 وحبسبتقديراتاألمانةميكنأنيتيحذلكتحقيقوفوراتاليقلمبلغهاعن. وتكاليفاألمن،ومجيعاملهاماملساعدة
. يورو ٢٥٠ ٠٠٠

  .٤٧وقدسبقللجنةأنأشارتإلىاملزايااملاليةاملتأتيةعنهذااالقتراحفيتقريرهاعنأعمالدوراالسابعةعشرة
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)د(
أخذتاللجنةعلماًبتزايدعبءالعماللواقععلىعاتقاألمانة،مبافيذلكالتناميالكبريفيعدداالجتماعاتا  
. تقدمياخلدماتفيماخيصهاوتزايدحجمالوثائق لتييتعين

ذاكانأمينأنشطةالفريقينالعاملينيمكنأنيبسطبغيةتقليصاحلاجةإلىتوفوقدأوصتاللجنةبأنتنظراجلمعيةفيماإ
  .يرالعاملينوالوثائقلهذاالعددالكثريمناالجتماعات

وعلىنحوأعمأوصتاللجنةبأنتقدماألمانةامليزانيةاملقترحةموزعةحبسبالرباجمالفرعية،لكييعربأص - ١٥٣
لةباخلدماتواألعماالملؤداةبالنيابةعنمكدقتعبريممكنعنالتكاليفالبنيوية،وتكاليفهيئةالرئاسة،والتكاليفاملتص

  .تباجلمعيةوفريقيهالعاملني،وجلنةاملراقبة،وجلنةامليزانيةواملالية

  أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم: الربناجمالرئيسيالسادس  - ٤
معاجلتهلتدفقوارداونفقاتدأحاطتاجلمعيةعلماًبأنالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمأقربضرورة - ١٥٤

. فقاًمتسماًبدرجةمتزايدةمنالتعقيد
 ٢٠١٣ ومتأيضاًإعالماللجنةبأيتعذرحالياًالتنبؤبنطاقوشكالألنشطةالتييمكنأنتجريفيعام

. فيإطارواليةالصندوقفيمجاجلرباألضرار
مإمكانيةاستخدامنوذكرتاللجنةبتوصيتهافيدوراالسابعةعشرةبأنيدرسالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليه

. ٤٨سبةمعينةمنالتربعاتلسدتكاليفالرباجمواملشاريعفيامليدان
وقدأوصتاللجنةبأنيواصاللصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمدراسةهذهاملسألة،بالنظرإلىزيادةدرجةا

كانيةاالستعانةبنسبةمئويةمعينةمنلتعقيدالذيتتسمبهأنشطتهوتدفقاتدخله،بغيةإسداءاملشورةفيمايتعلقبإم
. التربعاتلسدهذهالتكاليف

ويضافإلىذلكأناللجنةحبثتفيتجميدمقدارالتكاليفغرياملتصلةباملوظفني،التياقترحالصندوقاالستئمانيزياد
. فياملائة ٤,١٤ ابنسبة

 ٢٠٠ وأوصيبتجميدامليزانيةاملقترحةاخلاصةبالضيافةوالسفرواخلدماتالتعاقدية،ماميثلمبالغمجموعها
  .يورو ٧٩

  مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ١-الربناجمالرئيسيالسابع  - ٥
 ٠٢,١ يبلغ ١–الحظتاللجنةأمنجموعامليزانيةاملقترحةللربناجمالرئيسيالسابع - ١٥٥

 املقترحةلعام الربناجميةمليونيورواستناداًإلىاجلداواللواردةفيوثيقةامليزانية
. يورو ٩٩٩ ٢٠٠ مجموعاملبالغاخلاصةبرباجمهالفرعيةإال،بينمااليبلغ٢٠١٣

 ٢٠١٣ وفيهذاالصددأوصتاللجنةبأنيحسممنامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
  .يورو ٢٤ ٤٠٠ مبلغيساويالفرقبينهذينالرقمينأي

  الفوائد - مشروعاملبانيالدائمة: ٢-الربناجمالرئيسيالسابع  - ٦
 يقدر ٢٠١٣ الفوائداملتجمعةعلىقرضالدولةاملضيفةفيماخيصاملشروعفيعام ةأنإمجايلالحظتاللجن - ١٥٦

 ٢ الفقرة يف الوارد يورواً،بينمايظهرفياجلدول ٢٠٤ ٥٦٨ يبلغ أن
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. يورو ٢٠٧ ٤٠٠ مبلغمقداره ٢٠١٣ مناملرفقاألولللميزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
  .الصلة ذات لتصحيحجميعاألرقامتصويباً وقدطلبتاللجنةمناحملكمةأنتصدرفيهذاالصدد

 يوروافيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام ٢٠٤ ٥٦٨ والحظتاللجنةأتمإدرامجبلغمقداره - ١٥٧
 بدفعة التسديد،ليمثالملبلغاملقدرللفوائدالتيينبغيأنتدفعهاالدوالألطرافالتيلمتأخذخبيار٢٠١٣

 ئدإالعلىالدوالألطرافالتيلمتسديدهذهالفوا فلنيتعين. واحدةإسهاماًفيمشروعاملبانيالدائمة
. ليسفيالوقتاحلاضرإالمبلغاًتقديرياً ٢٠١٣ تأخذخبيارالدفعةالواحدة،معالعلمبأمنبلغهذهالفوائدفيعام

وتوخياًللشفافية،أوصتاللجنةبأنيوضعجدوملنفصلباألنصبةاملقررةتسديداًهلذهالفوائد،وبأنيحسممبلغال
  .٢-بعيورواًمناملخصصاتللربناجمالرئيسيالسا ٢٠٤ ٥٦٨ـ

  الرقابةاملستقلة آلية: ٥-الربناجمالرئيسيالسابع  - ٧
 ١١٢ مناملادة ٤ الرقابةاملستقلةيشمل،عمالًبالفقرة الحظتاللجنةأننطاقأنشطةآلية - ١٥٨

. مننظامرومااألساسي،التحقيقوالتقييموالتفتيش
 وأنينظرفيتقدميمقترحشامل٤٩ملهامالتحقيقيةبيدأناجلمعيةكانتقدقررت،أولياً،بأنتقتصرواليةهذهاآلليةعلىا

 وبالنظرإلىعبءالعمالملنتظرأنيقععلىعاتقآلية. ٥٠بشأنإعماهلاإعماالًكامالًإلىاجلمعيةفيدورااحلاديةعشرة
 الرقابةاملستقلةفيعام

،أوصتاللجنةبإبقاءعددالعاملينفيهامنالفئةالفنيةومافوقهاعلىحاهلالقائمحالياًبالفعلواملتمثلفيوظي٢٠١٣
 ٢٠١٣ يةالربناجميةاملقترحةلعامللميزان ٤-فةواحدةمنالرتبةف

 .٢ -وبعدماملوافقةفيالوقتاحلاضرعلىتموياللوظيفةمنالرتبةف

  مبانياحملكمة  - حاء

  املبانيالدائمة  - ١

  حال املشروع  )أ(
ليلي، ومدير املشروع، السيد نيل براديل،عرضاً قدم رئيس جلنة املراقبة، السيد روبرتو بي - ١٥٩

للمستجدات فيما يتعلق بأنشطتهما، مركِّزين على تقدم تنفيذ مشروع املباين الدائمة، ومتويله، 
وكانت تكاليف املشروع حالياً أدىن من مبلغ . وكلفته، وآجاله، والصعوبات اليت تظل تعترضه

وقد مت حتقيق هذه النتائج من خالل . من اآلجال احملددة له وكان جيري تنفيذه ضيزانية املعتمدةامل
 .إدارة املشروع وتدبره على حنو فعال

ومت اختتام مرحلة ترسية املشروع، اليت مشلت أربعة مقدمي عطاءات، بتوصية صادرة عن  - ١٦٠
وبناًء . ٢٠١٢أغسطس /هيئة التقييم باإلمجاع بشأن العرض األفضل من الناحية االقتصادية يف آب

ى توصية من مدير املشروع، قررت جلنة املراقبة أن ترسي العقد العام للتشييد على جمموعة فيسر عل
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 ١٥٣ مليون يورو مقابل مبلغ الـ١٤٧بويل فان إيسترين حبد أقصى مضمون للسعر مقداره /ومسيت
. ون يورو ملي١٩٠مليون يورو املتوفر هلذا الغرض ضمن إطار امليزانية اإلمجالية ذات الصلة البالغة 

تكاليف العناصر (" املدجمة التجهيزاتما خيص املنتفعني من وعليه فإنه، باإلضافة إىل استيعاب كلفة 
3gv(" وفقاً للقرار ICC-ASP/10/Res.6مليون يورو  ١,٦، كانت تكاليف املشروع حالياً أقل بـ

 احملكمة العقد مع املقاول وقد وقَّعت رئيسة قلم.  مليون يورو١٩٠من احلد األقصى املأذون به البالغ 
سبتمرب /ويظل من املقدر أن ينجز املشروع يف أيلول. ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١العام يف 

  .٢٠١٥ديسمرب /، وأن تكون املباين اجلديدة جاهزة النتقال احملكمة إليها يف كانون األول٢٠١٥

وض بيد أا اتفقت مع جلنة املراقبة  لقد سرت اللجنة بالنتيجة اإلجيابية لعملية استدراج العر - ١٦١
فينبغي استدامة انتهاج احلذر . على ضرورة تدبر املصاعب اليت تعترض املشروع طيلة فترة اإلنشاء

  .فيما يتعلق باجلوانب املالية للمشروع حىت إجنازه النهائي

  االنتقال إىل املباين اجلديدة  )ب(
 جلنة املراقبة على احلاجة املاسة إىل التكفل باجناز املشروع يف الوقت اتفقت اللجنة مع - ١٦٢

وبين مدير املشروع أن عملية االنتقال متثل . املناسب وانتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة دون عقبات
ن ومن األساسي أن تكو. حبد ذاا مشروعاً معقداً وصعباً، يستلزم التخطيط احلذر يف الوقت املناسب

وقد أعرب مدير . هناك بنية إدارية شفافة وإسناد واضح للمسؤوليات ذات الصلة ضمن احملكمة
وقد أوصت اللجنة بأن تضع احملكمة . هذا الصدد املشروع عن قلقه لالفتقار حالياً إىل الوضوح يف

. ءلةبصورة سريعة خطة مفصلة وميكن متابعتها لتدبر االنتقال، استناداً إىل بنية واضحة للمسا
وطلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم إليها يف دورا العشرين تقريراً عن التقدم احملرز على هذا 

  .الصعيد

. وأُعلمت اللجنة بأن مدير مكتب املباين الدائمة عقد اتفاقات خدمة مع شىت دوائر احملكمة - ١٦٣
اليت مت حتديدها بالقياس إىل وحتدد هذه االتفاقات املبالغ اليت يتعين دفعها لقاء اخلدمات املقدمة، و

ويبلغ جمموع تكاليف خدمات الدعم اليت تقدمها احملكمة . اعتمادات امليزانية اخلاصة ذا املكتب
  . يورو٣٨٦  ٠٠٠ملكتب املباين الدائمة مبلغاً مقداره 

 قبلت اللجنة بأن من األفضل االستفادة من اخلربات واملهارات املتوفرة ضمن احملكمة لقد - ١٦٤
أعربت عن اهتمامها بالسهر على أن يبقى استخدام املوارد املقرة شفافاً وخاضعاً لإلشراف  لكنها

وأوصت اللجنة بأن يقدم إليها مدير املشروع يف دورا العشرين حتليالً أكثر تفصيالً . املناسب
وشفافية يتضمن معلومات عن عدد ساعات عمل كل موظف مؤقت من دوائر احملكمة األخرى 

  .لصاحل مكتب مدير املشروع، مبا يف ذلك تفاصيل األجور املدفوعة لهالعاملة 

  جمموع تكاليف امللكية  )ج(
ذكَّرت جلنة املراقبة بأا التمست من اللجنة، يف دورا الثامنة عشرة اليت عقدت يف  - ١٦٥
لية للملكية املتمثل يف تكاليف ، املشورة بشأن سبل تناول عنصر التكاليف اإلمجا٢٠١٢أبريل /نيسان

وقدر أن يكون هلذه التكاليف املترتبة على استعمال املبىن وملكيته أثر على امليزانية اعتباراً . التمويل
وتتألف هذه التكاليف من ثالثة .  مليون يورو٨,١٤ مليون يورو و٣,١٣ يراوح بني ٢٠١٦من عام 
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تكاليف التمويل اليت تتمثل يف   ‘٣’تشغيل؛ تكاليف ال  ‘٢’التكاليف املالية؛   ‘١’:عناصر 
االستثمارات الالزمة الستبدال ما يندرج يف عداد رأس املال من املواد واملعدات طيلة عمر املباين 

وقد دعت اللجنة جلنة املراقبة . الدائمة، وهي متثل قسطاً ذا شأن من التكاليف اإلمجالية للملكية
الكيفي بافتراضات ومناحٍ متصورة ذات طابع كمي، تتضمن ومدير املشروع إىل إغناء حتليلهما 

  .٥١تقييمات لألخطار وتوضيحات للتكاليف

ومتابعة للتوصيات الصادرة عن اللجنة، كان مدير املشروع يعمل على حتديد التشكيل  - ١٦٦
وق لتناول النهج اخلاص باملباين النهائي لفريق عامل يتوىل دراسة اخليارات وينظر يف إنشاء صند

مكان أن يكون من الصعب إلجلنة املراقبة قلقها مشاطرا  وأعربت اللجنة عن. رهاالدائمة طيلة عم
 مليون يورو سنوياً عند األخذ ٨,١٤بالغ الصعوبة النهوض باالحتياجات اإلضافية املقدر أن تبلغ 

وعليه فقد أوصت اللجنة بأن ال . باين الدائمةبالنهج القائم على تناول املسألة على مدى عمر امل
يقصر الفريق العامل تركيزه على خيار وحيد، مثل النهج القائم على تناول املسألة على مدى 

أن يستعرض طائفة من النهوج املمكن األخذ ا، مبا يف ذلك، على سبيل بل عمر املباين الدائمة، 
 باملسألة على مدى عمر املباين الدائمة وخيار االهتمام الذكر ال احلصر، اجلمع بني خيار االهتمام

  .ا سنوياً بغية ختفيف األثر املايل الفوري املترتب على ذلك

  تقاسم العبء املايل مع الدول اليت ستغدو يف املستقبل دوالً أطرافاً  )د(
يح اخليارات التقنية فيما خيص اقترحت اللجنة أيضاً أن يعكف الفريق العامل على توض - ١٦٧

الدول اليت ستغدو دوالً أطرافاً يف املستقبل بانضمامها بعد اجناز مشروع املباين الدائمة لكي تسهم 
يف متويل تكاليف هذا املشروع، مع مراعاة املمارسة املعمول ا يف املنظمات الدولية األخرى على 

  .حلاليني واجلددصعيد تشاطر عبء متويل املشروع بني أعضائها ا

  متديد أجل التسديد بدفعة واحدة  )هـ(
تسديد : ميكن للدول األطراف أن تسهم يف متويل مشروع املباين الدائمة بواحدة من طريقتني - ١٦٨

دفعة واحدة تسديداً مقدماً، أو األخذ خبيار دفع مبالغ تقرر سنوياً لتسديد فوائد القرض الذي منحته 
وفيما خيص التسديد .  عاما٣٠ًدولة املضيفة ورد املبلغ األصلي هلذا القرض على مدى فترة تبلغ ال

بدفعة واحدة، ذكَّرت جلنة املراقبة بأن األجل املتاح للدول األطراف لألخذ ذا اخليار ينقضي يف 
اً باغتنام ومثة دول أطراف عديدة أعربت مؤخراً عن اهتمامها أيض. ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول١٥

وبالتايل أعدت جلنة املراقبة مشروع قرار ميدد مبوجبه أجل . فرصة األخذ خبيار التسديد بدفعة واحدة
، ويغدو به من املمكن حتصيل ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول٣١األخذ ذا النسق متديداً آخر حىت 

ذكَّرت اللجنة بأن املبالغ و. ٢٠١٥يونيو / حزيران١٥الدفعات املسددة مقدماً تسديداً كامالً حبلول 
املسددة بدفعة واحدة ستخضع إىل تسوية عندما تعرف الكلفة النهائية للمشروع ومقدار القرض 

ويرمى من ذلك إىل السهر على أن تدفع كل من الدول األطراف املبلغ . الذي متنحه الدولة املضيفة
بؤ، دعت اللجنة جلنة املراقبة ومدير وبغية يئة الشفافية وإمكانية التن. الصحيح املستحق عليها
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املشروع إىل أن يقدما إليها يف دورا العشرين مناحي متصورة تبني كيفية عمل آلية التسوية من 
  .الناحية العملية

ورأت اللجنة أن متديد أجل األخذ خبيار الدفعة الواحدة ميثل تدبرياً جيداً لزيادة اليقني املايل  - ١٦٩
ن اللجنة اقترحت، بغية ضمان تشاطر العبء بصورة منصفة، أن تنظر بيد أ. فيما خيص املشروع

اخليارات املتاحة بغية التفريق بني الدول األطراف اليت أخذت خبيار الدفعة الواحدة  جلنة املراقبة يف
قبل انقضاء األجل األصلي واليت سددت املبالغ املستحقة عليها، والدول األطراف اليت قد يهمها 

ويضاف إىل ذلك أنه ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار مسألة . الوقت احلاضر خليار يفاألخذ ذا ا
ذا اخليارالفوائد املتجمعة حىت اآلن عند قبول مسد دين جدد يأخذون.  

  ")2gvالعناصر "(غري املدجمة العناصرما خيص املنتفعينمن  )و(
 مليون يورو ٥,١٧ر حالياً بـ تقد2gv("العناصر ("املدجمة ماخيصاملنتفعينمنالعناصرغري كلفةإن - ١٧٠

وقد أخذت اللجنة علماً بأن من املتوقَّع أن تشهد هذه الكلفة . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٢توزع على األعوام 
وأوصت اللجنة احملكمة بأن تستعرض من .  مليون يورو٥,١٣ زيادة حادة تصل إىل ٢٠١٥يف عام 

 ميكن ا ختفيف هذه الزيادة، بوسائل منها استعماالألجهزة املوجودة جديد اخليارات املتاحة اليت
  .على حنو مناسب وملدة أطول

 إىل الرتبة ٤-بترقيتها من الرتبة فومراقبه املايل إعادة تصنيف وظيفة نائب مدير املشروع   )ز(
  ٥-ف

 تصنيف وظيفة نائب مدير املشروع أخذت اللجنة علماً بطلب مكتب مدير املشروع إعادة - ١٧١
وذكَّرت اللجنة بأن اجلمعية كانت قد . ٥٢ ٥- إىل الرتبة ف٤-واملراقب املايل بترقيتها من الرتبة ف

 ٤- بة وظيفة من الرتبة فأنشأت يف دورا السادسة وظيفة نائب مدير املشروع واملراقب املايل مبثا
نائب مدير املشروع الذي يتمتع خبربة مالية متعمقة يف تقييم العطاءات املتعلقةبالتشييد [...] "مبينة أن 

وعليه فإن اللجنة رأت أن زيادة املهام املالية اليت يضطلع ا . ٥٣"هاماً للغاية] سيكون[والتصميم 
نائب مدير املشروع واملراقب املايل مل تتجاوز املواصفات احملددة أصالً فيما خيص وظيفته، فأوصت 

د امليزانية جيب أن وعليه فإن املخصصات يف إطار هذا البند من بنو. بعدم املوافقة على التحويل
  . يورو٢٤ ٤٠٠ختفض مبقدار 

  املبانياملؤقتة  - ٢
  .٢٠١٣أجرت اللجنة دراسة مؤقتة للتكاليف املقدرة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ١٧٢

يون  مل٠٢,٦ مقداره  مبلغا٢٠١٣ًوقد أدرجت احملكمة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ١٧٣
املباين (رة ذات الصلة يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس يورو لسد تكاليف اإلجيار والتكاليف املقد

 آلية تسوية قائمة ينص علىوقد أُعلمت اللجنة بأن إجيار املباين املعنية حدد يف عقد إجيار ). املؤقتة

                                                        
 .، املرفق السابعCorr.2وCorr.1، التصويبان ICC-ASP/11/10الوثيقة   52
فق ملرا، ICC-ASP/6/Res.1، الد األول، القرار )ICC-ASP/6/20 (٢٠٠٧...الدورة السادسة... الوثائق الرمسية  53

 ).ب(-أوالً  اخلامس، الفقرة



ICC-ASP/11/15 

٤٠ 15-A-291012 

رى، مبا فيها إجيار املستودع التكاليف األخ  على معدل التضخم النقدي يف الدول املضيفة، وبأن
  .رت على أساس افتراضاتدومصف السيارات، قُ

١٧٤ - ا قد وأخذت اللجنة علماً بأن احملكمة تعيد النظر يف التكاليف املقدرة ذات الصلة وأ
مبلغ  حبسم وعليه فقد أوصت اللجنةُ.  يورو١٢٠ ٠٠٠تحقيق وفورات تبلغ اًل بالفعل فرصاستبانت
 أيضاً عت احملكمةَ، وشج٢٠١٣رو من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  يو١٢٠  ٠٠٠ مقداره

تقليص املزيد من  إمكانيات استبانةافتراضاا بصورة مستمرة بغية  على مواصلة إعادة النظر يف
  .التكاليف املعنية

  الشؤوناألخرى  - طاء

  االجتماعات القادمة
 ٢٦ إىل ٢٢قررت اللجنة، مبدئياً، عقد دورتيها العشرين واحلادية والعشرين يف الهاي، من  - ١٧٥
  . على الترتيب٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ٩ ومن ٢٠١٣أبريل /نيسان
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  الثايناملرفق 
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 - - - - ٤٦٢٦٣٩ ٤٦٢٦٣٩ - ٦٨٣٤٤٧٢ ٦٨٣٤٤٧٢ األرجنتني ١

 - - - - ٢٢٥٦٥ ٢٢٥٦٥ - ١٤٥٤٢٠ ١٤٥٤٢٠ األردن ٢

 ٥١٥٩٧٣٩ ٣٨٥٠١ ٥١٢١٢٣٨ ٥١٢١٢٣٨ - ٥١٢١٢٣٨ - ٣٤٦٠٦٠٢٤ ٣٤٦٠٦٠٢٤ إسبانيا ٣

 - - - - ٣١١٥٩٤٥ ٣١١٥٩٤٥ - ٢١٢٧١٢١٣ ٢١٢٧١٢١٣ أستراليا ٤

 - - - - ٦٤٤٧٥ ٦٤٤٧٥ - ٢٤٨٢٢٧ ٢٤٨٢٢٧ إستونيا ٥

 ٦٤٩٨ ٤٦ ٦٤٥٢ ٦٤٥٢ - ٦٤٥٢ - ٢٥١٤٦ ٢٥١٤٦ أفغانستان ٦

 ٦٤٩٢٣ ٤٤٨ ٦٤٤٧٥ ٦٤٤٧٥ - ٦٤٤٧٥ - ٣٠٧٩٣٧ ٣٠٧٩٣٧ إكوادور ٧

 ٦ - ٦ ٦ ١٦١١٨ ١٦١٢٤ - ٧٨٤٦٠ ٧٨٤٦٠ ألبانيا ٨

 - - - - ١٢٩٢٤٧٩٨ ١٢٩٢٤٧٩٨ - ١٠٣٥٩٧٤٥٢ ١٠٣٥٩٧٤٥٢ أملانيا ٩

 ٨٧٤٢ ٧٦ ٨٦٦٦ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٥٤٤٦ ٢٢٩٣٦ ٢٨٣٨٢ أنتيغوا وباربودا ١٠

 ٣١ - ٣١ ٣١ ١١٢٥٢ ١١٢٨٣ - ٧٩٤٢٤ ٧٩٤٢٤ أندورا ١١

 ٤٣٧٩٩ ٢٧٩ ٤٣٥٢٠ ٤٣٥٢٠ - ٤٣٥٢٠ - ٤٤٦٦٦٠ ٤٤٦٦٦٠ أوروغواي ١٢

 ٤٤٣٦ - ٤٤٣٦ ٤٤٣٦ ٥٢٣٦ ٩٦٧٢ - ٥٩١٥٧ ٥٩١٥٧ أوغندا ١٣

 - - - - ٨٠٢٧٥٩ ٨٠٢٧٥٩ - ٥٠٨٩٩٩٧ ٥٠٨٩٩٩٧ آيرلندا ١٤

 - - - - ٦٧٧٠٦ ٦٧٧٠٦ - ٤٥٠٢٧٠ ٤٥٠٢٧٠ آيسلندا ١٥

 - - - - ٨٠٥٨٢٥٠ ٨٠٥٨٢٥٠ - ٦٠٦٧٦٣٨٩ ٦٠٦٧٦٣٨٩ إيطاليا ١٦

 ٢١٩٣٠ ٢٦٦ ٢١٦٦٤ ١١٢٨٣ - ١١٢٨٣ ١٠٣٨١ ٩١٨٨١ ١٠٢٢٦٢ باراغواي ١٧

 - - - - ٢٥٩٦٨٩٣ ٢٥٩٦٨٩٣ - ١٦٤٣٣٣٩٥ ١٦٤٣٣٣٩٥ الربازيل ١٨

 - - - - ١٢٨٩٣ ١٢٨٩٣ - ١٠٨٢٤٩ ١٠٨٢٤٩ بربادوس ١٩

 - - - - ٨٢٣٧١٤ ٨٢٣٧١٤ - ٦٠٨٢٤٦١ ٦٠٨٢٤٦١ الربتغال ٢٠

 - - - - ١٧٣٢٨٦٨ ١٧٣٢٨٦٨ - ١٣١٩١١٦٨ ١٣١٩١١٦٨ بلجيكا ٢١

 - - - - ٦١٢٥٤ ٦١٢٥٤ - ٢٨١٨٣٤ ٢٨١٨٣٤ بلغاريا ٢٢

 ١٦٢١ ١١ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ بليز ٢٣

 ٤٠٨٥٣ ٣٨٠ ٤٠٤٧٣ ١٦١٢٤ - ١٦١٢٤ ٢٤٣٤٩ - ٢٤٣٤٩ بنغالديش ٢٤

 - - - - ٣٥٤٦٩ ٣٥٤٦٩ - ٢٥٦٩٩٧ ٢٥٦٩٩٧ بنما ٢٥

 ٤٨٦٥ ٣٤ ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ - ٢٣٠٠١ ٢٣٠٠١ بنن ٢٦

 ٢٩٢١١ ١٩٤ ٢٩٠١٧ ٢٩٠١٧ - ٢٩٠١٧ - ١٧١٧٩٤ ١٧١٧٩٤ بوتسوانا ٢٧

 ٩٣٤٩ ١١٤ ٩٢٣٥ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٤٤٠٤ ٢٠٦٤١ ٢٥٠٤٥ بوركينا فاسو ٢٨

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٠٥٢٨ ١٠٥٢٨ بوروندي ٢٩

 - - - - ٢٢٥٦٥ ٢٢٥٦٥ - ٨٤٠٤٥ ٨٤٠٤٥ البوسنة واهلرسك ٣٠

 - - - - ١٣٣٤٧١٥ ١٣٣٤٧١٥ - ٦٨٤٥٢٠٥ ٦٨٤٥٢٠٥ بولندا ٣١

 - - - - ١١٢٨٣ ١١٢٨٣ - ٨٩٤٥٧ ٨٩٤٥٧ ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا  ٣٢

 ٣٠٨٧٣٩ ٣٤٢٢ ٣٠٥٣١٧ ١٤٥٠٧٤ - ١٤٥٠٧٤ ١٦٠٢٤٣ ٩٠٦٤٥٩ ١٠٦٦٧٠٢ بريو ٣٣

 - - - - ٧٠٩٢٧ ٧٠٩٢٧ - ٣٥٣١٨٧ ٣٥٣١٨٧ ترينيداد وتوباغو ٣٤

 ١٢١٨٠ ٧٦ ١٢١٠٤ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٨٨٨٤ ١٦٤٦ ١٠٥٣٠ تشاد ٣٥

 ٢٥١٢٢ ٣٠٤ ٢٤٨١٨ ١٢٨٩٣ - ١٢٨٩٣ ١١٩٢٥ ٦٥٥٨٣ ٧٧٥٠٨ ) املتحدة–مجهورية (ترتانيا  ٣٦

 ٦٤١١٨ ٣٨٠ ٦٣٧٣٨ ٤٨٣٦٢ - ٤٨٣٦٢ ١٥٣٧٦ - ١٥٣٧٦ تونس ٣٧

 ١٥٦٠ - ١٥٦٠ ١٥٦٠ ٥٠ ١٦١٠ - ١٢٠٣٤ ١٢٠٣٤  ليشيت-تيمور  ٣٨

 ٦٥١٨ ٦٦ ٦٤٥٢ ٦٤٥٢ - ٦٤٥٢ - ١٧٦١٥ ١٧٦١٥ اجلبل األسود ٣٩
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  االشتراكات
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 الطوارئ
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 العام اموع ٢٠١١

 ٨٧٨٨ ٣٨ ٨٧٥٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٧١٤٠ ٥٨٢ ٧٧٢٢ جزر القمر ٤٠

 ٣١٧٧ ٣٨ ٣١٣٩ ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٥٢٩ ٣٣١٣ ٤٨٤٢ جزر كوك ٤١

 ٥٣٧٨ ٣٨ ٥٣٤٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٣٧٣٠ ٨٤٢٢ ١٢١٥٢ جزر مارشال ٤٢

 ٢٠٧٨ ٣٨ ٢٠٤٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٤٣٠ ١١٧٢٢ ١٢١٥٢ مجهورية أفريقيا الوسطى ٤٣

 - - - - ٥٦٢٥٨٣ ٥٦٢٥٨٣ - ١١٧٤٠٠٠ ١١٧٤٠٠٠ اجلمهورية التشيكية ٤٤

 ١٩٨٥٠٤ ١٥٩٧ ١٩٦٩٠٧ ٦٧٧٠٦ - ٦٧٧٠٦ ١٢٩٢٠١ ١٨١١٩٢ ٣١٠٣٩٣ اجلمهورية الدومينيكية ٤٥

 ٤٣٥٦ - ٤٣٥٦ ٤٣٥٦ ٤٧٥ ٤٨٣١ - ٣٧٠٧٣ ٣٧٠٧٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤٦

 - - - - ٣٦٤٣٠٥٩ ٣٦٤٣٠٥٩ - ٢٤٥٧١٣٢٢ ٢٤٥٧١٣٢٢ مجهورية كوريا ٤٧

 ٣١٤٨٧ ٢٦٦ ٣١٢٢١ ١١٢٨٣ - ١١٢٨٣ ١٩٩٣٨ ٥١٦٦٨ ٧١٦٠٦  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٤٨

 - - - - ٦٢٠٦٠٦ ٦٢٠٦٠٦ - ٣٨٩٧٦٦٢ ٣٨٩٧٦٦٢ جنوب أفريقيا ٤٩

 - - - - ٩٦٧٢ ٩٦٧٢ - ٤٤٠٢١ ٤٤٠٢١ جورجيا ٥٠

 ٨٣٨١ ٣٨ ٨٣٤٣ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٦٧٣٣ ٥٢٢٣ ١١٩٥٦ جيبويت ٥١

 - - - - ١١٨٦٤١٠ ١١٨٦٤١٠ - ٨٨٩٢٠٤٩ ٨٨٩٢٠٤٩ الدامنرك ٥٢

 ٤٤٥٥ ٣٨ ٤٤١٧ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٢٨٠٧ ٩٣٤٥ ١٢١٥٢ دومينيكا ٥٣

 ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - - - الرأس األخضر ٥٤

 - - - - ٢٨٥٣١٧ ٢٨٥٣١٧ - ١١٣١٦٩٧ ١١٣١٦٩٧ رومانيا ٥٥

 - - - - ٦٤٥٢ ٦٤٥٢ - ٢٥٦٨٢ ٢٥٦٨٢ زامبيا ٥٦

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٢٠٣٤ ١٢٠٣٤ ساموا ٥٧

 ١٦٣٥ ٢٥ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١١٩٥٦ ١١٩٥٦ سان فنسنت وغرينادين ٥٨

 - - - - ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ٣٥٨٣٧ ٣٥٨٣٧ سان مارينو ٥٩

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ٧٧٢٢ ٧٧٢٢ سانت كيتس ونيفيس ٦٠

 ٣٤٤٢ ٣٨ ٣٤٠٤ ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٧٩٤ - ١٧٩٤ سانت لوسيا ٦١

 - - - - ٢٢٨٩٠٤ ٢٢٨٩٠٤ - ٩٤٧٢٤٣ ٩٤٧٢٤٣ سلوفاكيا ٦٢

 ١٦٧١٠٨ ١٠٧٩ ١٦٦٠٢٩ ١٦٦٠٢٩ - ١٦٦٠٢٩ - ١١٢١٦٧٨ ١١٢١٦٧٨ سلوفينيا ٦٣

 ٩٧٣٨ ٦٦ ٩٦٧٢ ٩٦٧٢ - ٩٦٧٢ - ٥٩٤٥٦ ٥٩٤٥٦ السنغال ٦٤

 - - - - ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ١٠٩٩٤ ١٠٩٩٤ سورينام ٦٥

 - - - - ١٧١٥١٤٥ ١٧١٥١٤٥ - ١٢٦٦٨٦٨١ ١٢٦٦٨٦٨١ السويد ٦٦

 - - - - ١٨٢١٥٣٠ ١٨٢١٥٣٠ - ١٤٤٦٩٧٦٣ ١٤٤٦٩٧٦٣ سويسرا ٦٧

 ٤٤٥٦ ٣٨ ٤٤١٨ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٢٨٠٨ ٩٣٤٤ ١٢١٥٢ سرياليون ٦٨

 ٣٢٨٦ ٦٦ ٣٢٢٠ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ - ٣٥٨٨ ٣٥٨٨ سيشيل ٦٩

 - - - - ٣٨٠٤٣٠ ٣٨٠٤٣٠ - ٨٠٢٦٨٨ ٨٠٢٦٨٨ شيلي ٧٠

 - - - - ٥٩٦٤٤ ٥٩٦٤٤ - ٢٩٥٦٢٠ ٢٩٥٦٢٠ صربيا ٧١

 - - - - ٣٢٢٠ ٣٢٢٠ - ١٥٢٢٧ ١٥٢٢٧ طاجيكستان ٧٢

 ٩٥٦٠٦ ٥٣٢ ٩٥٠٧٤ ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٥ ٧٢٥٠٩ ٥٠٩٤٤ ١٢٣٤٥٣ غابون ٧٣

 ١٦٢٣ ١٣ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ غامبيا ٧٤

 ٩٧٣٨ ٦٦ ٩٦٧٢ ٩٦٧٢ - ٩٦٧٢ - ٥٥٣٧٦ ٥٥٣٧٦ غانا ٧٥

 ٢٢٦٧ ١٦ ٢٢٥١ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٦٤١ - ٦٤١ غرينادا ٧٦

 ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٥ ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٥ - - - غواتيماال ٧٧

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٠٥٢٨ ١٠٥٢٨ غيانا ٧٨

 ٦٢٧٨ ٧٦ ٦٢٠٢ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٢٩٨٢ ٢٠٩٣٥ ٢٣٩١٧ غينيا ٧٩

 ١٤٨٠ - ١٤٨٠ ١٤٨٠ - ١٤٨٠ - - - فانواتو ٨٠

 - - - - ٩٨٧٠١٠٨ ٩٨٧٠١٠٨ - ٧٥٠٢٢١٤٥ ٧٥٠٢٢١٤٥ فرنسا ٨١

 ٤٢ - ٤٢ ٤٢ ١٤٥٠٣٢ ١٤٥٠٧٤ - ٢٣٠٦٤ ٢٣٠٦٤ الفلبني ٨٢

 - - - - ٥٠٦١٥٩ ٥٠٦١٥٩ - ٢٦٦٧٩٠٣ ٢٦٦٧٩٠٣ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  ٨٣
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 األطراف الدول 

 االشتراكات
  املقررة

 األعوام عن
 السابقة

  احملصالت
 األعوام عن

 السابقة

  االشتراكات
  املسددة غري
 األعوام عن

 السابقة

 االشتراكات
  املقررة

 ٢٠١٢ عام عن

  احملصالت
  االشتراكات من

 عام عن
٢٠١٢ 

  االشتراكات
  املسددة غري

 عام عن
٢٠١٢ 

 جمموع
  االشتراكات

 املسددة غري

 موارد جتديد
 صندوق
 الطوارئ

 لعام
 العام اموع ٢٠١١

 - - - - ٩١٢٣٧٥ ٩١٢٣٧٥ - ٦٧٠٧٧٠٧ ٦٧٠٧٧٠٧ فنلندا ٨٤

 ٧٧٧٩ ١٥٢ ٧٦٢٧ ٦٤٥٢ - ٦٤٥٢ ١١٧٥ ٤٣٠٥٢ ٤٤٢٢٧ فيجي ٨٥

 - - - - ٧٤١٤٧ ٧٤١٤٧ - ٥١٦٧٠٥ ٥١٦٧٠٥ قربص ٨٦

 ١٥٧٤٤٤ ١٠٨٨ ١٥٦٣٥٦ ١٥٦٣٥٦ - ١٥٦٣٥٦ - ٦٩٢٣١٨ ٦٩٢٣١٨ كرواتيا ٨٧

 ٩٤٤١ ١١٤ ٩٣٢٧ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٤٤٩٦ ١٨٥٠٥ ٢٣٠٠١ كمبوديا ٨٨

 - - - - ٥١٦٩٥٩٩ ٥١٦٩٥٩٩ - ٣٥٩٥٧٣٨٦ ٣٥٩٥٧٣٨٦ كندا ٨٩

 - - - - ٥٤٨٠٣ ٥٤٨٠٣ - ٣٧٩٤٢١ ٣٧٩٤٢١ كوستاريكا ٩٠

 - - - - ٢٣٢١٢٥ ٢٣٢١٢٥ - ١٦٤٠٨٤٨ ١٦٤٠٨٤٨ لومبياكو ٩١

 ٤٨٦٥ ٣٤ ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ - ١٧٠٤٦ ١٧٠٤٦ الكونغو ٩٢

 ١٩٤٧٣ ١٢٨ ١٩٣٤٥ ١٩٣٤٥ - ١٩٣٤٥ - ١٠٢٣٤٣ ١٠٢٣٤٣ كينيا ٩٣

 - - - - ٦١٢٥٤ ٦١٢٥٤ - ٢٦٣٠٦٧ ٢٦٣٠٦٧ التفيا ٩٤

 - - - - ١٤٥٠٧٤ ١٤٥٠٧٤ - ١٠١٢٥١٨ ١٠١٢٥١٨ لكسمربغ ٩٥

 ٥٦٧٢ ٣٨ ٥٦٣٤ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٤٠٢٤ ٦٥٠٤ ١٠٥٢٨ ليبرييا ٩٦

 ٣٩٨٠١ - ٣٩٨٠١ ٣٩٨٠١ ٦٤٩٧٣ ١٠٤٧٧٤ - ٤٣٦٨٢٧ ٤٣٦٨٢٧ ليتوانيا ٩٧

 - - - - ١٤٥٠٣ ١٤٥٠٣ - ٩٥٥٦٨ ٩٥٥٦٨ ليختنشتاين ٩٨

 ١٦٤٥ ٣٥ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ ليسوتو ٩٩

 - - - - ٢٧٤٠٧ ٢٧٤٠٧ - ١٩٠١٤٦ ١٩٠١٤٦ مالطة ١٠٠

 ٧٤٨٣ ١١٤ ٧٣٦٩ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٢٥٣٨ ٢٠٤٦٣ ٢٣٠٠١ مايل ١٠١

 ٧٥٠٣ ١١٤ ٧٣٨٩ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٢٥٥٨ ١١٠٩٩ ١٣٦٥٧ مدغشقر ١٠٢

 ٣٨٢٧٠٠٩ ٢٩٢٠٤ ٣٧٩٧٨٠٥ ٣٧٩٧٨٠٥ - ٣٧٩٧٨٠٥ - ٢٠١٣٩٣٩٤ ٢٠١٣٩٣٩٤ املكسيك ١٠٣

 ١٦٢١ ١١ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢٥٣٣ ١٢٥٣٣ مالوي ١٠٤

 ٩ - ٩ ٩ ٣٢١١ ٣٢٢٠ - ٣٠٧٥ ٣٠٧٥ )مجهورية(ملدوفا  ١٠٥

 ١٧٤١ ٣ ١٧٣٨ ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٢٨ - ١٢٨ ملديف ١٠٦

 - - - - ١٠٦٤٥٤٧١ ١٠٦٤٥٤٧١ - ٧٧٨١٤٦١٢ ٧٧٨١٤٦١٢ اململكة املتحدة ١٠٧

 - - - - ٣٢٢٠ ٣٢٢٠ - ١٥٢٢٧ ١٥٢٢٧ منغوليا ١٠٨

 - - - - ١٧٧٣٤ ١٧٧٣٤ - ١٣٣٦٦٦ ١٣٣٦٦٦ موريشيوس ١٠٩

 - - - - ١٢٨٩٣ ١٢٨٩٣ - ٧٩٦٧٨ ٧٩٦٧٨ ناميبيا ١١٠

 ٤٤١ - ٤٤١ ٤٤١ ١١٦٩ ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ ناورو ١١١

 - - - - ١٤٠٤٠٣١ ١٤٠٤٠٣١ - ٩٢٧٢٨٣٨ ٩٢٧٢٨٣٨ النرويج ١١٢

 - - - - ١٣٧١٧٩٤ ١٣٧١٧٩٤ - ١٠٥٩١٤١٩ ١٠٥٩١٤١٩ النمسا ١١٣

 ١٠٥٨٠ ٧٦ ١٠٥٠٤ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٧٢٨٤ ٧٩٤٣ ١٥٢٢٧ النيجر ١١٤

 ٢٤٦٥٦٨ ٢٩٦٥ ٢٤٣٦٠٣ ١٢٥٧٢٩ - ١٢٥٧٢٩ ١١٧٨٧٤ ٥٤٣٦٥٣ ٦٦١٥٢٧ نيجرييا ١١٥

 - - - - ٤٤٠٠٦٣ ٤٤٠٠٦٣ - ٣٠١١٢٩٦ ٣٠١١٢٩٦ نيوزيلندا ١١٦

 ٤٢٥٠٩ ٣٠٤ ٤٢٢٠٥ ١٢٨٩٣ - ١٢٨٩٣ ٢٩٣١٢ ٤٠٥١٦ ٦٩٨٢٨ هندوراس ١١٧

 - - - - ٤٦٩٠٨٠ ٤٦٩٠٨٠ - ٢٥٥١٦٦٢ ٢٥٥١٦٦٢ هنغاريا ١١٨

 - - - - ٢٩٩٠٢١٦ ٢٩٩٠٢١٦ - ٢١٨٧٦١٢٦ ٢١٨٧٦١٢٦ هولندا ١١٩

 - - - - ٢٠١٩٨٠٢٤ ٢٠١٩٨٠٢٤ - ٨٤٤٨٧٦٩٧ ٨٤٤٨٧٦٩٧ اليابان ١٢٠

 ١١٢١١٩٤ ٧٣٢١ ١١١٣٨٧٣ ١١١٣٨٧٣ - ١١١٣٨٧٣ - ٧٢٣٠٥٨٧ ٧٢٣٠٥٨٧ اليونان ١٢١

 ١١٩٢٤٤٩٦ ٩٠٤٠٤ ١١٨٣٤٠٩٢ ١١١٧١٤٥٣ ٩٧٦٢٨٣٨٨ ١٠٨٧٩٩٨٤١ ٦٦٢٦٣٩ ٧١٣٣٢٦١١٦ ٧١٣٩٨٨٧٥٥ اموع 

  .شملمامليسددمناملسامهاتفيصندوقرأساملااللعامليمامليسددمناالشتراكاتاملقررةفيامليزانيةالربناجميةوجتديدموجوداتصندوقالطوارئ؛وال ااجلدولهذ وليتنا: مالحظة
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  املرفق الثالث
 ٢٠١٣عل مبلغ ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لعام      ية إىل ج  أثر التدابري الرام  

  ∗∗∗∗٢٠١٢ لعام ميزانيتها املعتمدةيقارب مبلغ 
   املقدمة–ألف 

راح أي زيادة يف ميزانية عام أن تعد، يف حالة اقت"طلبت اجلمعية يف دورا األخرية من احملكمة  -  ١
ورقة تفصيلية باخليارات املتاحة للمحكمة إلجراء ختفيضات من أجل املساواة بني مستوى [...] ، ٢٠١٣

 على ، فضالً عن كيفية تأثري هذه التخفيضات٢٠١٢١ لعام يزانية املعتمدة وامل٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
  .٢"أنشطة احملكمة

السنوات السابقة، قصاراها لتخفيض النفقات، ومتييز ، كما يف ٢٠١٢قد بذلت احملكمة خالل عام ل -  ٢
جماالت لتحقيق وفورات عن طريق النجاعة، وتركيز جهودها ومواردها على أجنع الوسائل الكفيلة بتنفيذ املهام 

 ونتيجة هلذه اجلهود، تبلغ الزيادة الصافية الضرورية يف امليزانية. املنوطة ا يف إطار واليتها وأكثرها اقتصاداً
)  يف املائة٥,٣أي ( مليون يورو ٥,٣ للربامج الرئيسية األول والثاين والثالث ٢٠١٣الربناجمية املقترحة لعام 

فبناًء على . ، وذلك على الرغم من تزايد عبء العمل٢٠١٢بالقياس إىل االعتمادات املناظرة املقرة مليزانية عام 
ية من خالل حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة، ذلك تسنى ألجهزة احملكمة أن تستوعبمتطلَّبات إضاف

ويضاف إىل ذلك أنه سيتعين على . وإعادة حتديد لألولويات، وحتقيق ختفيضات، على حنو أتاح تقليل الزيادة
إجيار املباين املؤقتة للمحكمة، الذي ميثِّل كلفة كانت الدولة ٢٠١٣الدول األطراف أن تدفع ألول مرة يف عام 

  . مليون يوروإىل ميزانية احملكمة٠٢,٦تتحملها فيما سبق،ما يضيف مبلغاً مقداره املضيفة 
وباملتطلَّبات اجلديدة فيما خيص اإلجيار، اليت تنضاف إىل الزيادات يف املخصصات ألمانة مجعية الدول  -  ٣

ص باين والصندوق االستئماين اخلا) يورو١٠٤ ٣٠٠(وآلية الرقابة املستقلة )  يورو٢٠٦ ٢٠٠(األطراف 
 ١٠٩ ٠٠٠ناقص (، وختفيض املخصصات ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة ) يورو٢٠٨ ٧٠٠(عليهم 

 يف ١,٩أي ( مليون يورو ٩,٩ للمحكمة ٢٠١٣، تبلغ الزيادة اإلمجالية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام )يورو
  ).املائة

لقرار اآلنف الذكر، تقدم احملكمة الورقة احلالية اليت متيز وبالنظر إىل هذه النفقات اإلضافية، وعمالً با -  ٤
 يقارب مبلغ ميزانيتها لعام ٢٠١٣فيها تدابري ميكن أن جتعل، إذا اعتمدا اجلمعية، مبلغ ميزانية احملكمة لعام 

ة من أجل حتقيق ومن املهم التشديد على أن هذه الورقة والتدابري املميزة فيها ليستا مقترحاً من احملكم. ٢٠١٢
وتعتقد احملكمة أن . املزيد من التخفيضات ألن احملكمة قدمت بالفعل مقترح امليزانية األكثر اقتصاداً وجناعة

األنشطة اليت تتأثر بتدابري التخفيض اليت مت متييزها وما يناظرها من املوارد تتسم بأمهية كبرية وتندرج يف عداد 
وستعمل احملكمة، تقيداً منها بقرار اجلمعية اآلنف الذكر، . انوين للمحكمةاألنشطة اإللزامية ضمن اإلطار الق

                                                        
 .كما قدمته احملكمة ∗
  ، ICC-ASP/10/Res.4زء الثالث، القرار ، الد األول، اجل)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  1

 يورو للميزانية ١٠٨ ٠٠٠٨٠٠يورو منها ١١١ ٠٠٠ ٠٠٠على االعتمادات البالغ جمموعها "وذا القرار وافقت اجلمعية . ١ -الفقرة ألف
 ). هنا مضافالتشديد( يورو لتجديد مواردصندوق الطوارئ ٢ ٢٠٠ ٠٠٠و
الفقرة ،ICC-ASP/10/Res.4، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية   2

 ).هناضافان الواردان ضمن النص املقتبس موالتشديداحلاشية  ( من املنطوق٢-حاء
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 من أثر ٢٠١٣على حتديد ما يرجح أن يترتب على التخفيضات اإلضافية يف ميزانيتها الربناجمية املقترحة لعام 
  .وتبعات على تنفيذها املهام املنوطة ا يف إطار واليتها

امليزانية الربناجمية املقترحة مقارنة :  مبيناً حبسب الربامج الرئيسية٢٠١٣ام منو املوارد يف ع:١اجلدول 
  )بآالف اليوروات (٢٠١٢ لعام يزانية املعتمدةبامل

 النسبة املئوية املبلغ  

 ٢,١١ ١ ٧,١٥٠ اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول

 ٤,٣ ٤,٩٣٩ مكتباملدعيالعام: الربناجمالرئيسيالثاين

 ٢,٢ ١ ٧,٤٣١ قلماحملكمة: جمالرئيسيالثالثالربنا

 ٤,٧ ٢,٢٠٦ أمانةمجعيةالدوالألطراف: الربناجمالرئيسيالرابع

  ٦ ٤,٠٢١ إجياروصيانةاملبانياملؤقتة: الربناجمالرئيسياخلامس

 ٤,١٤ ٧,٢٠٨ أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم: الربناجمالرئيسيالسادس

 ٢,٨ - ٠,١٠٩ - مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ١- الربناجمالرئيسيالسابع

 ٢,٥٦ ٣,١٠٤ الرقابةاملستقلة آلية: ٥- الربناجمالرئيسيالسابع

 ١,٩ ٩ ٤,٩٥٣ اموع

   املنطلق فيما يتعلق مبسائل امليزانية –باء 

فديباجة . يتتحدد ميزانية احملكمة بأنشطتها املبينة يف وثيقتها التأسيسية، أال وهي نظام روما األساس -  ٥
أخطر [عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب "هذا النظام تنص على أن الدول األطراف فيه 

. ٣"من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم] اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره
 ٦ والوالية التحقيقية٥ واملقبولية٤طار التنظيمي لنظام روما األساسي فيما يتعلق باالختصاصكما إن اإل

لقائلة بأن مقدار أنشطة احملكمة يتحددعلى أساس املبادئ املنوطة باملدعي العام يستند إىل املقدمة ا
  :التالية

  ما إذا كانت جرمية على درجة كافية من اخلطورة قد ارتكبت؟) أ(  

  هل يشمل اختصاص احملكمة اجلرمية املعنية؟) ب(  

  ٧هل القضية مقبولة؟) ج(  

  .فمتطلَّبات احملكمة على صعيد امليزانية تتأتى عن هذه االفتراضات األساسية

ولئن كانت هذه .  مليون يورو٨,١٠٨دارها مق٢٠١٢عام لقد اعتمدت اجلمعيةميزانية برناجميةل -  ٦
 لعام يزانية املعتمدة يف املائة بالقياس إىل امل٥االعتمادات تنطوي على زيادة يف ميزانية احملكمة تقارب نسبتها 

                                                        
 .من ديباجةنظام روما األساسيالفقرتان الرابعة واخلامسة   3
   . من نظام روما األساسي١٣انظر املادة   4
 . من نظام روما األساسي١٧انظر املادة   5
 . من نظام روما األساسي١٥ و١٤انظر املادتني   6
 Commentary on the Rome Statute of)للمحكمة اجلنائية الدولية ، تعليق على نظام روما األساسي )O. Triffterer (رييرتأوتو تريف  7

the International Criminal court) ،٢٢، الفقرة ١، املادة ٢٠٠٨، الطبعة الثانية. 
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 تأتت عن عدد من التطورات القضائية اهلامة، أبرزها ٢٠١٢ فإن تزايد احتياجات احملكمة املالية لعام ٢٠١١
. من احلالة يف ليبيا إليها، وقضيتا كينيا، واحلالة يف كوت ديفوار، املعروضة على احملكمة حالياًإحالة جملس األ

 اليت أوصت ا جلنة ٨ وامليزانية التكميلية٢٠١٢وباإلضافة إىل التخفيضات يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
امليزانية واملالية، فرضت اجلمعية مزيداً من التخفيضات يف مقترح احملكمة، ما جعل مبلغه يساوي املقدار 

  ). يورو١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠(اإلمجايل اآلنف الذكر 

 مس رئيسياً جماالت النفقات على املوظفني فيما خيص ٢٠١٢ لعام يزانية املعتمدةاملإن العجز يف  -  ٧
الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة القانونية، والتكاليف غري املتصلة 

وكان هلذه التدابري املتخذة يف جمال . وادباملوظفني مثل تكاليف السفر واخلدمات التعاقدية والعتاد واللوازم وامل
امليزانية، باإلضافة إىل معدل الشغور غري املتوقَّع وغري املسبوق فيما خيص املساعدة املؤقتة العامة،أثر أضر 

 .باحملكمة وكاد يقوض قدرا على الوفاء بالتزاماا التعاقدية جتاه موظفيها

لة وفق استحقاقام، وقد استوعبت العبء املايل الذي وتظل احملكمة تدفع ملوظفيها أجورهم كام -  ٨
وإزاء استمرار ارتفاع معدل التنفيذ وكبر مبلغ . فُرض من خالل جتميد جداول الرواتب وتكاليف املوظفني

، اضطرت احملكمة إىل إاء عقود عدد من املوظفني يف إطار ٢٠١٢تكاليف املوظفني الواجب استيعاا يف عام 
وللسبب ذاته مل تشغل وظائف مهيأ هلا يف امليزانية شغرت من .  املؤقتة العامة بسبب عدم توفر األموالاملساعدة

 .ويضاف إىل ذلك أن التكاليف غري املتصلة باملوظفني تأثَّرت أيضاً. جراء مغادرة شاغليها للمحكمة

 والواقع املايل للمحكمة هومعدل ومثة إجراء آخر، اعتمدته اجلمعية، أدى إىل اتساع اهلوة بني امليزانية -  ٩
فعقود املساعدة املؤقتة العامة .  على املساعدة املؤقتة العامة٢٠١٢الشغور غري املسبوق،املطبق أيضاً منذ عام 

وليس تطبيق معدل شغور على . جتسد احلاجة إىل عاملني يؤدون بعض األنشطة بصفة مؤقتة حبسب اللزوم
العامة سليماً ألن خدمات العامليناملعنيني تستأجر على أساس لزومها شهراً فشهراً ضمن عقود املساعدة املؤقتة 

فال مناص من أن تفضي أي ختفيضات على هذا الصعيد من خالل تطبيق معدل للشغور إىل . السنة التقوميية
 .نقص يف القدرة

حملكمة باإلضافة إىل  إعادة حتديد ألولويات العمليات مشلت مجيع وحدات ا٢٠١٢ومتت يف عام  - ١٠
واشتملت بعض التدابري املالية على تأخري وإرجاء . اعتماد تدابري مالية وتشغيلية وقائية بغية مواجهة العجز

وعالوة على ذلك اتخذت تدابري تشغيلية لالقتصاد يف املوارد . عمليات التوظيف وإلغاء جتديدات العقود
ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، عمليات االستعانة خبرباء ومن .  إىل وجوب تأخري مشاريع خاصةستؤدي

استشاريني دعماً ملشروع تدبر املخاطر؛ وإعداد كتيب املوارد البشرية؛ واخلربة يف جمال الوساطة الالزمة إلنشاء 
جتديد قاعات جلنة التأمني وإجراء عمليات املراجعة الداخلية املتعلقة باملسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات؛ و

مثل أمتتة معاملة اإلجازة السنوية ") نظم التطبيقات واملنتجات("SAPاحملكمة؛ واالستثمارات يف جمال مشاريع
ويضاف إىل ذلك أن . والنظام اجلديد لكشوف الرواتب؛ وبعض التدريب، مبا يف ذلك دورات تعليم اللغات

ىل االفتقار إىل املوارد الالزمة الستبدال املعدات واحدة من قاعيت احملكمة أُغلقت إغالقاً يعزى رئيسياً إ
 .وتكاليف الصيانة املناظرة

                                                        
صدرت هذه الوثيقة سبق أن أُ(ألف - الثايناملرفقالد األول، ) ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة ... الوثائق الرمسية  8
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ويرجح أن تؤدي حاالت نقص املوظفني ونقص القدرة على صعيد قاعات احملاكمة إىل حاالت تأخري  - ١١
ة يف اإلجراءات القضائية، تسبب بدورها حاالت تأخري وتكاليف إضافية فيما خيص سائر قطاعات احملكم

 .املنخرطة يف اإلجراءات، وال سيمافيما خيص ميزانية املساعدة القانونية

وتستمر أقسام الدعم على بذل قصاراها الستدامة مستوى اخلدمات اليت توفَّر حالياً؛ لكن احملكمة  - ١٢
كما . واجهت بعض حاالت التأخري يف جمال التشغيل، وتتزايد األخطار ذات الصلة فيما خيص بعض األنشطة

التدابري التشغيلية تزيد من خطر قيام حاالت تعقيد خطري يف جماالت مثل دعم األنشطة يف قاعات احملكمة، إن 
 .ومحاية الشهود واين عليهم، ودعم احملامني، والعمليات امليدانية، ومشاركة اين عليهم، وغري ذلك

  ٢٠١٣إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -جيم 

، سياسة تعتمد بصورة صارمة على الوقائع الثابتة؛ ٩كمة يف جمال امليزانية، كما سبق أن بينتهتتبع احمل - ١٣
. ية ألي نشاط ما مل يكن حدوثه يف السنة التالية قابالً بوضوح للتنبؤ وللتحديد الكميفهي ال يئ يف امليزان

في يئة املخصصات يف إطار عدم اإلسرافوقد أيدت اللجنة هذا احلرص على اتباع ج تتوخى به الدقة و
وختضع هذه الفلسفة يف امليزنة ملداوالت مستمرة يف إطار فريق الدراسة . ١٠امليزانية الربناجمية العادية للمحكمة

 .١١املعين باحلوكمة التابع للجمعية ويف إطار جمموعتها املعنية بعملية امليزنة يف احملكمة

إن احملكمة، متاشياً مع سياستها يف جمال امليزانية وعملية امليزنة املتبعة فيها حالياً، مل تدرج يف امليزانية  - ١٤
، ٢٠١٣ إال املتطلَّبات الضرورية املتأتية عن االفتراضات فيما يتعلق بامليزانية لعام ٢٠١٣اقترحتها لعام   اليت
وتظل استراتيجية احملكمة يف جمال امليزنة . جلساتفي احملاكمتني يف احلالة يف كينيالذلك املخصصات ل يف  مبا

، املوارد املالية الكافية ٢٠١٣ية الربناجمية املقترحة لعام مستمدة من واليتها، وقد طلبت احملكمة، يف امليزان
 .١٢للسهر على إجراء عملياا بفعالية وجناعة

وإذ وضعت احملكمة نصب عينيها القيود املالية اليت تواجهها الدول األطراف بسبب البيئة االقتصادية  - ١٥
ة متطلَّباا املالية وظلت تركِّز على جناعة تنفيذ أنشطة املالحقة واألنشطة احلالية، فإا حددت درجات أولوي
ويشار يف هذا الصدد إىل أنه مل تهيأ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام . القضائية وعمليات الدعم املناظرة

ولئن . وظفني، ورفاه املوظفني موارد لبعض املشاريع اخلاصة، واملتطلَّبات التشغيلية، وتنمية قدرات امل٢٠١٣
خلص إىل أن إرجاء هذه العمليات لن يكون له إال أثر طفيف يضر مباشرة بعمليات احملكمة يف جمال املالحقة 
ويف اال القضائي على املدى القصري فإن استبعادها من امليزانية املقترحة سيسبب حاالت عدم جناعة يف شىت 

 . املنظوروحدات احملكمة يف املستقبل

  ٢٠١٣ تكاليف املوظفني يف ميزانية عام –دال 

وهلذا الغرض تطبق احملكمة . بالنظر إىل طبيعة عمالحملكمة، ترتبط أهم استثماراا باملوارد البشرية - ١٦
 ما ميثل شرطاً مسبقاً ال بد -النظام املوحد لألمم املتحدة فيما خيص الرواتب، واألبدال، وسائر شؤون اخلدمة 

                                                        
 ٧لفقرة  اانظر أيضاً. ٥٥ الفقرة ،أوالً-لفاجلزء أ، لثاينالد ا، )ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... سادسة  الدورة ال...الوثائق الرمسية   9

 .CBF/18/8وثيقةالمن 
 .٧، الفقرة ICC/18/8ثيقة ، والو٦، الفقرة ICC-ASP/7/16الوثيقة   10
11  ب مندوبو الدول األطراف مببادرة احملكمة إىل تقدمي افتراضات امليزانية فيما خيرحرة ألنشطة احملكمة اإلضافية اليت ص املناحي املتصو

 .ميكن التنبؤ ا لكن يتعذر حتديد جوانبها الكمية وقت وضع افتراضات احملكمة فيما يتعلق بامليزانية
 .٩، الفقرة CBF/18/8الوثيقة   12
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فاحملكمة ملزمة، يف تطبيقها . ١٣لمشاركة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةمنه ل
هذا النظام، بتنفيذ املعايري والطرائق والترتيبات املشتركة اليت تسري على رواتب موظفي اخلدمة املدنية الدولية 

وتسهر جلنة اخلدمة املدنية الدولية على تقاضي مجيع املوظفني املشمولني بالنظام املوحد . ١٤ضاموأبداهلم وتعوي
رواتب وأبداالً إلزامية ذات مقدار مناسب تعتمدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتفضي إىل إجراء تسويات 

  . ١٥تكاليف املوظفني مناظرة يف

م املوحد لألمم املتحدة فإن اجلمعية أخذت خالل ولئن كانت احملكمة ملزمة قانونياً بتطبيق النظا - ١٧
السنتني املاضيتني بتوصية اللجنة بأن تستوعب احملكمة الزيادات يف رواتب املوظفني وحتسني شروط العمل يف 

وإذا تعين على احملكمة جتميد رواتب املوظفني والزيادات الدورية يف . ١٦امليدان ضمن نطاق كل برنامج رئيسي
ويتنبأ بأن يفضي ذلك إىل رفع دعاوى أمام احملكمة . درجام، فإا ستخرق بذلك حقوقهم ومستحقام

  .يف هذا الشأناإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية تنطوي على خطر حتميل احملكمة تبعات 

   أثر حاالت التخفيض يف امليزانية–هاء 

  حملة عامة  - ١

ميزت احملكمة، ممتثلةً لطلب اجلمعية، قائمة من التدابري اليت ميكن أن تؤيت، إذا اعتمدا اجلمعية،  - ١٨
ري ا يف كما إن احملكمة ميزت، بغية توفري املزيد من املعلومات للجمعية لتستن. ختفضيات هامة يف امليزانية

 ٢٠١٣دراستها هلذه الورقة، ما يرجح أن يترتب على التخفيضات اإلضافية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
وقد ركَّزت احملكمة عند قيامها بذلك . من أثر وتبعات على تنفيذ احملكمة للمهام املنوطة ا يف إطار واليتها

ما يشمل ) وجه التحديد من التدابري اليت تؤيت وفورات ضمنه؛ بما خيص كل برنامج رئيسي على ) أ: على
  .كل وحدات احملكمة من التدابري اليت هلا أثر على مجيع أجهزا

ويرمى من اموعة األوىل من التدابري إىل إجياد موارد ميكن حسمها من املخصصات لشىت الربامج  - ١٩
ي هلا على أنشطة سائر وحدات احملكمة، لكن هذا النهج الرئيسية على حنو منعزل دون التأثري بصورة ال داع

فميزانية احملكمة مبنية على حنو جيسد أشكال التآزر والعمليات املترابطة . سيؤيت بالضرورة ختفيضات حمدودة
  .فيما بني خمتلف أجهزة احملكمة انطالقاً من األنشطة القضائية واألنشطة يف جمال املالحقة

 حبسب الربامج الرئيسية وامليزانية الربناجمية ٢٠١٣زانية الربناجمية املقترحة لعام  املي٢ويوضح اجلدول  - ٢٠
، والتخفيضات اليت سيلزم حتقيقها يف إطار كل برنامج رئيسي إذا أرادت اجلمعية ٢٠١٢لعام املعتمدة

. ٢٠١٢لعام املعتمدة يقارب مقدار امليزانية الربناجمية ٢٠١٣جعل مقدار امليزانية املقترحة لعام 
ويستشف من ذلك أنه ميكن أن يتسىن يف بعض الربامج الرئيسية حتقيق النمو االمسي الصفري من 
خالل ختفيضات جترى ضمن الربنامج لكن يتعذر إجراء ذلك يف برامج رئيسية أخرى تشهد معدالت 

                                                        
 . من النظام األساسي للموظفني١- ٦البند   13
تقوم شعبة الرواتب واألبدال التابعة للجنة اخلدمة املدنية الدولية مبراقبة مقادير صايف األجور، وتوصي بإجراء تسويات للمقادير   14

دفع  تغية حتديد اخلدمة املدنية الوطنية اليتللموظفني ومستويام، وجتري دراسات دورية بالدنيا /الصافية واإلمجالية جلداول الرواتب األساسية
 .نظام املوحدلقاءها أفضل األجور الختاذها مقياساً لل

 تفادي التباينات اجلسيمة يف أحكام وشروط التوظيف، وجتنب التنافس حلشد املوظفني، وتسهيل تبادل نظام املوحديراد من ال  15
 . عملمركز ٦٠٠ موظف يعملون يف أكثر من ٥٢ ٠٠٠وهو يسري على أكثر من . املوظفني

 .٧٦، الفقرة ٢–جلزء باء، الد الثاين، ا)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  16
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حدات وعليه فإن حتقيق الوفورات املطلوبة يستلزم تدابري ختفيض شامل يف كل و. منو ذات شأن
  .احملكمة، وال سيما إذا تعين على احملكمة استيعاب إجيار املباين املؤقتة

وال تنطوي امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة على أي وفورات يحتمل أن تنتج عن تعديالت قد  - ٢١
حة لقلم احملكمة تدخل على نظام املساعدة القضائية من شأا، إذا اعتمدا اجلمعية، تقليص امليزانية املقتر

مليون يورو، كما أشري إليه يف التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن أربعة جوانب لنظام ١,١تقليصاً يناهزالـ 
 من ٢جلدول وعليه ميكن تقليص منو املوارد املبين يف ا. ١٧احملكمة، واملرفق ذي الصلة املساعدة القانونية يف

  . مليون يورو٨٨,٨مليون يورو إىل ٩٥,٩

  )بآالف اليوروات (٢٠١٣منو املوارد املهيأ هلا يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام : ٢اجلدول 
 منو املوارد املعتمدة ٢٠١٢ميزانية عام   املقترحة٢٠١٣ميزانية عام  الربنامج الرئيسي

 ١ ٧,١٥٠ ١٠ ٢٨٤ ١١ ٧,٤٣٤ األول

 ٤,٩٣٩ ٢٧ ٧,٧٢٣ ٢٨ ١,٦٦٣ اينالث

 ١ ٧,٤٣١ ٦٥ ٧,٠٤١ ٦٦ ٤,٤٧٣ الثالث

 ٢,٢٠٦ ٢ ٣,٧٧٧ ٢ ٥,٩٨٣ الرابع

 ٦ ٤,٠٢١ ال ينطبق ٦ ٤,٠٢١ اخلامس

 ٧٠,٢٠٨ ١ ٦,٤٥٠ ١ ٣,٦٥٩ السادس

 ٠,١٠٩ -  ١ ٢,٣٣٧ ١ ٢,٢٢٨ ٢- والسابع١-السابع

 ٣,١٠٤ ٥,١٨٥ ٨,٢٨٩ ٥-السابع

 ٩ ٣,٩٥٣ ١٠٨ ٨٠٠ ١١٨ ٤,٧٥٣ اموع

 

  التدابري الرامية إىل حتقيق ختفيضات يف امليزانيةفيما خيص كل برنامج رئيسي   - ٢

  الربناجمالرئيسياألول  -) أ(
 فيما خيص ٢٠١٣مثة عنصران رئيسيان من العناصر احملددة للتكاليف يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ٢٢

تعين على هيئة رئاسة احملكمة أن تستدعي ثالثة قضاة منتخبني يف فمن ناحية أوىل سي. الربنامج الرئيسي األول
 بغية تأمني القضاة الالزمني ٢٠١٣ للخدمة بدوام كامل يف الربع األول من عام ٢٠١٢مارس / آذار١١
ة ومن ناحية ثانية ستلزم موارد إضافي.  يورو٧٩١ ٠٠٠الدائرتني االبتدائيتني يف احلالة يف كينيا، بكلفة تبلغ   يف

كينيا ويف شعبة االستئناف، اليت سيتعين عليها النظر يف دعويي االستئناف احلالة يف املوظفني من أجل قضيتي من
النهائي باإلضافة إىل ما يقع على عاتقها عادة من عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيدي وسائر 

  .١٨اإلجراءات االستئنافية

 يتعين ٢٠١٢ لعام يزانيته املعتمدة تساومي٢٠١٣فلجعل ميزانية الربنامج الرئيسي األول املقترحة لعام  - ٢٣
وينوف هذا الرقم على كلفة ثالثة القضاة الالزمني لتشكيل الدائرة .  مليون يورو١٥,١إجراء ختفيض مقدار 

                                                        
 .Add.1واإلضافة إليها ICC-ASP/11/43 الوثيقة   17
لسنوية يف تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق جداول جديدة للرواتب وعن غريها من األمور، على النحو يضاف إىل ذلك أن الزيادة ا  18

 .ؤثر أثراً حاداً على الربنامج الرئيسي األول بسبب تركيزه الشديد على تكاليف املوظفنيتاملبني أعاله، 
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 وهذه التكاليف ليست مطاطة وال ميكن إخضاعها ألي عمليات ختفيض -االبتدائية الثانية يف احلالة يف كينيا 
فتخفيض ميزانية . ١٩قتضيات النظامية بأن تضم كل دائرة عدداً أدىن من القضاةأو استيعاب بالنظر إىل امل

 يزانية املعتمدةمليون يورو، إىل مستوى املبلغ املخصص له يف امل٤,١١الربنامج الرئيسي األول، البالغ إمجاليها 
ولـما كانت ميزانية .  يف املائة من جممل املخصصات يف امليزانية١٠ سيستلزم ختفيضات جتاوز ٢٠١٢لعام 

د تتألف قصرياً من تكاليف املوظفني وتكاليف القضاة فإن مثل هذا التقليص الربنامج الرئيسي األول تكا
 يف املائة من عدد املوظفني، وسيذهب بكل ٢٥املوظفني ختفيضاً طائالً، تبلغ نسبته الفعلية   سيخفض املوارد من

يقومون مبهام ومن شأن ذلك أن يفضي إىل فقدان قدرات تتمثل يف موظفني . ميزانية املساعدة املؤقتة العامة
مثل (دعم أساسي للدوائر يف جماالت منها مشاركة اين عليهم، والكشف عن األدلة، ومسائل محاية الشهود 

وسيمس ذلك مساساً شديداً بالدعاوى القضائية اجلارية وسيوجب إرجاء ). حجب معلومات يف املستندات
 اية املطاف وميكن أن ينتهك حق املتهمني يف إجراءات معتزمة ملدة طويلة، فيسبب مزيداً من التكاليف يف

ولذا فقد ميزت فيما خيص الربنامج الرئيسي األول تدابري هلا أثر على تنفيذ واليته، لكنها ال . حماكمة سريعة
  . أيضا٣ًوتبين التدابري اليت ميزا احملكمة يف اجلدول . تؤدي إىل ايار أنشطته اجلارية اياراً كامالً

 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي األول: ٣دول اجل

 املبلغ باليوروات األثر التدبري

 يف ٢٠نسبته (ختفيض 
يف املخصصات ) املائة

للمساعدة املؤقتة 
  :العامة من أجل

   الشعبة التمهيدية؛-
 الشعبة االبتدائية -
موارد املساعدة (

املؤقتة العامة للقضية 
 يف كينيا؛

 ئناف شعبة االست-

يرجح أن تتأتى عن هذا التدبري حاالت انقطاع يف اإلجراءات القضائية وأن يسبب يف اية املطاف  -
 .حاالت تأخري ألن ما حتتاجه الدوائر والشعب من املوارد من املوظفني حمسوب على حنو حريص

 يف احلالة يف كوت ديفوار بالنظر إىل النشاط التمهيدي احملتمل أن يتعين إجراؤه يف املستقبل، وال سيما -
واحلالة يف ليبيا، ميكن أن يؤدي انقاص املوارد املراد ا سد االحتياجات عند بلوغ النشاط 
ذروواملتطلَّبات من املوارد ذات الصلة لفترات قصرية إىل حرمان الشعبة التمهيدية مما يلزمها من 

قدمها املدعي العام أو غريه من األطراف مرونة لالستجابة بأسرع ما ميكن ألي طلبات والتماسات ي
 .أو املشاركني يف اإلجراءات

 أن تتأتى عن هذاالتدبريحاالت انقطاع يف اإلجراءات وأن يسبب يف اية املطاف حاالت تأخري يرجح -
يف الدعاوى القضائية ألن ما حتتاجه الدوائر والشعب من املوارد من املوظفني حمسوب على حنو 

 .حريص

 كينيا وجلسات احملاكمة ضمن إطار احلالة يفشأن حاالت التأخري يف التحضري للمحاكمة من  -
 على الترتيب، أن تؤيت مزيداً من ٢٠١٣أبريل /نيسان١١ و١٠الالحقة، املزمع حالياً أن تستهل يومي 

 تؤدي إىل التكاليف املترتبة على املساعدة القضائية للدفاع، ومشاركة اين عليهم ومتثيلهم، بل وأن
خطرانتهاك حقوق املتهمني اإلجرائية مبوجب نظام روما األساسي وأن تقوض يف اية األمر مصداقية 

 .احملكمة ومكانتها يف أعني اجلهات اخلارجية

 .يرجح أن يضر ذلك جبودة وسرعة السريورات القضائية -

١٧٢ ٠٠٠ 

                                                        
، ما ال جيوز للهيئة عن عدد معين القضاة يف كل دائرةأن ال يقل عدد من نظام روما األساسي على ٣٩ تنص املادة ،على سبيل املثال  19

 .تكاليف الباالقتصاد يفالقضائية أن حتيد عنه ألي سبب كان، ناهيك عن االعتبارات املتعلقة 
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 املبلغ باليوروات األثر التدبري

تقليص عدد اخلرباء 
بنسبة (االستشاريني 

 )املائة   يف٢٠

 إنقاص املوارداملراد ا سداالحتياجاتعندبلوغالنشاطذروواملتطلَّبامتناملواردذاتالصلةلفتراتقصريةميكن إن -
أن حيرم اهليئة القضائية من مرونتها الالزمة للتحرك بالسرعة املمكنة إزاء املستجدات القضائية، وال 

ة اليت تلزم ألجل قصري فيما خيص سيما فيما خيص مشاركة اين عليهم، وجتهيز األدلة، وسائر اخلرب
 .عناصر حمددة

يرجح أن ميس ذلك مبتطلَّب وجود وحدة معنية بالشؤون القانونية وباإلنفاذ يف هيئة رئاسة احملكمة  -
 . للحصول على مشورة اخلرباء بشأن عناصر حمددة متصلة بترتيبات احملكمة إلنفاذ العقوبات

٥ ٠٠٠ 

تقليص املوارد 
 للتدريب املخصصة

 ) يف املائة٢٠بنسبة (

إن تقليص القدرات يف جمال التدريب يفضي يف اية املطاف إىل فقدان اخلربة، واالفتقار إىل تنمية  -
كما ميكن أن يفضي، يف حالة الوحدة املعنية بالشؤون القانونية . املهارات املهنية، وفتور التحمس

إلنشاء، إىل حاالت عدم جناعة مردها االفتقار إىل أعمال وباإلنفاذ التابعة هليئة الرئاسة، احلديثة ا
 .التحضري املالئم للمهام احملددة اليت سيتعين االضطالع ا

٤ ٨٠٠ 

تقليص املخصصات 
لتكاليف السفر 

 ) يف املائة٢٠بنسبة (

 الدعم لقد تبين أن أسفار الرئيس املتصلة مبهامه اخلارجية مفيدة فائدة حامسة األمهية يف شحذ -
وسيستلزم إنقاص املخصصات . للمحكمة وحث الدول على التصديق على نظام روما األساسي

ألسفار هيئة الرئاسة قيام الرئيس مبهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية على حنو أكثر انتقائية، على 
 .األسفارحساب املناطق األضعف اقتصادياً حيث ال ميكن للرئاسة أن جتمع أمواالً تسد تكاليف 

أحدثتأسفار القضاة للمشاركة يف مؤمترات وحلقات عمل وغريها من األحداث األساسية املعنية  -
واحلال أن . مبواضيع ذات صلة باحملكمة أثراً إجيابياً ملموساً على رؤية اجلمهور إىل احملكمة وإحاطته ا

اإلقليمية اليت يدعموا /وليةختفيض ميزانية السفر حيد من استقالل القضاة يف اختيار األحداث الد
 .حبضورهم

٣٦ ٠٠٠ 

 ٢١٧ ٨٠٠ اموع

  الربناجمالرئيسيالثاين  -) ب(
 للربنامج الرئيسي الثاين تساوي امليزانية الربناجمية ٢٠١٣جلعل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام - ٢٤

 التدابري اليت ٤دول وتبين يف اجل.  يورو٩٣٩ ٤٠٠ سيلزم إجراء ختفيض مقداره ٢٠١٢لعام املعتمدة
  .ميزت حتقيقاً للتخفيض يف املخصصات للربنامج الرئيسي الثاين

مليون يورو املطلوب للربنامج الرئيسي الثاين يف امليزانية ٦,٢٨وجيب التشديد على أن مبلغ الـ  - ٢٥
رة لتحسني  ينطوي بالفعل على وفورات ذات شأن حتققت من خالل اعتماد تدابري مستم٢٠١٣املقترحة لعام 

 يساوي ٢٠١٣فلوال هذه التدابري لكان املبلغ األساسي الالزم هلذا الربنامج فيما خيص عام . النجاعة
  .مليون يورو١,٣٢

 إىل زيادات مل تكن متوقَّعة بالنظر إىل ٢٠١٣ويفضي تطبيق النص املتعلق جبدول الرواتب لعام  - ٢٦
ية، وقد بذلت يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين كل اجلهود التجميد الذي امتد سنتني هلذا البند من بنود امليزان

املمكنة للتعويض عن ذلك إىل أقصى حد ممكن من خالل حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة فيما خيص 
 بنوداً أخرى من بنود امليزانية وإبقاء املخصصات لسائر بنود امليزانية غري املتصلة باملوظفني عند مقاديرها اليت

  .٢٠١٢أقرا اجلمعية لعام 

  . أدناه تدابري أخرى مع حتديد جوانبها الكمية وتبيان أثرها٤ اجلدول وتبين يف - ٢٧



ICC-ASP/11/15 

15-A-291012 ٥٣ 

  تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي الثاين: ٤اجلدول 
 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

تعليق التدريب 
 بأمجعه

 مبوارد داخلية دون أي كلفة فإن امليزانيات ذات الصلة خفِّضت من سنة لئن استعني إىل أقصى حد ممكن بالتدريب ارى -
 .إىل أخرى إلبقاء طلبات امليزانية اإلمجالية عند احلد األدىن

 يف املائة من ميزانية     ٢١,٠، ما ميثل    ٢٠١٢أخذ مبقدار للميزانية ذات الصلة يساوي مقدارها الذي اعتمدته اجلمعية لعام             -
 .يف املائة اليت تقضي ا املعايري التنظيمية ٥,٠املوظفني مقابل 

إن تعليق التدريب ال يتماشى مع األهداف االستراتيجية للمحكمة ويتعارض مع اإلرشادات املتعلقة بتقييم األداء، وينال                 -
 .من املسؤوليات اإلدارية فيما خيص تنمية قدرات املوظفني بغية استدامة فعالية وجناعة العاملني

رات قصرية األجل ألنه سيلزم استئناف إفراد خمصصات للتدريب يف طلبات امليزانية املقبلة، مـا يعـين أن    يؤيت ذلك وفو   -
 . ال ترجأ إال لسنة واحدة٢٠١٢الزيادة عن املخصص األساسي لعام 

٥٥ ٩٠٠ 

إلغاء كل ما خيص 
مكتب املدعي العام 
على وجه التحديد 

من عمليات التطوير 
يف جمال تكنولوجيا 

علومات دعماً امل
 للتحقيق واحملاكمة

لقد تناقصت امليزانيات املخصصة لعمليات التطوير املعنية بالفعل على مدى السنوات املاضية، ما جعل هذه العمليـات                  -
 .تشهد ختلُّفاً بالقياس إىل جدوهلا الزمين، مع أخطار نقص النجاعة والسالمة فيما خيص جتهيز األدلة وتدبر القضايا

  اشى إرجاء تطوير املنتجات املعنية مع اهلدف االستراتيجي للمحكمة يف سـياق إنـشاء احملكمـة اإللكترونيـة                  ال يتم  -
)e-Court.( 

 .ينضاف بذلك وجه تعقيد يتمثل يف أن من املتعذر دعم النظم املتقادمة العهد يف إطار عقود الصيانة -

مرافعات مكتب املدعي العام، فكل ما يرجأ على هذا الصعيد          تتسم سالمة تدبر األدلة وامللفات بأمهية قصوى فيما خيص           -
 . لن ترجأ إال لسنة واحدة٢٠١٢، وعليه فإن الزيادة بالقياس إىل املبلغ األساسي لعام ٢٠١٤سيتعين استئنافه يف عام 

١٣٧ ٩٥٠ 

إرجاء حتقيق واحد 
مبا يف ذلك مجيع (

تكاليف املوظفني 
وتكاليف التشغيل 

شؤون باستثناء تدبر 
 )الشهود

 .ينال ذلك بصورة خطرية من استقالل االدعاء ويضر جبوهر نظام روما األساسي وبالتقيد بااللتزامات مبوجبه -

ستلزم يف السنوات التالية ميزانية مزيدة وإال فإن استدامة تقليص النشاط ستضر بتصور اجلمهور وأصحاب املصلحة عن                  -
 .نوطة ا يف إطار واليتها على حنو فعالاحملكمة بصفتها حمكمة تنهض باملهام امل

٦٠٠ ٠٠٠ 

 ٧٩٣ ٨٥٠ اموع

إن تقليص عدد عمليات التحقيق، الذي ميس نظام روما األساسي يف الصميم ويطيل أمد اإلفالت من  - ٢٨
حة العقاب، ميثِّل اخليار الوحيد الذييسيطر الربنامج الرئيسي الثاين عليه سيطرة مباشرة من بني اخليارات املتا

ويف هذا السياق ال ميكن استبعاد تعليق احملاكمات، وال سيما عندما ال . لتخفيض التكاليف ختفيضاً ذا شأن
ومبا أن الربنامج الرئيسي . وال تكون إجراءات احملاكمة قد بدأت) حمتجزين(حمتجزاً ) املتهمون(يكون املتهم 

 املنحيني املتصورين ميكن أن يؤدي إىل ختفيضات الثاين ليس منخرطاً إال يف التحقيق والتقاضي فإن كالً من
وعلى حنو مماثل ال . ذات شأن يف امليزانية؛ لكن القرار ليس يف يد مكتب املدعي العام فيما خيص املنحى الثاين

م ميكن أن نتوقَّع من دائرة مؤلَّفة من قضاة نزيهني حمترفني أن يتخذوا قراراً قد ينطوي على انتهاك حلقوق املته
  .يف حماكمة عادلة وسريعة رد حتقيق مكاسب يف األمد القصري مليزانية احملكمة 

   الثالث الرئيسي الربنامج  -) ج(
 املعتمدة للربنامج الرئيسي الثالث تساوي ميزانيته الربناجمية ٢٠١٣جلعل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ٢٩

وتنبغي مالحظة أنه، قبل إدراج التكاليف املتأتية . مليون يورو ٤٣,١، يتعين حتقيق ختفيض مقداره ٢٠١٢لعام 
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، اليت حددت مبقتضاه العاشر واحلادي ٢٠١٢يوليو / متوز٩عن القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية اخلامسة يف 
ية املقترحة  تارخيني لبدء احملاكمتني يف احلالة يف كينيا، على الترتيب، كانت امليزان٢٠١٣أبريل /عشر من نيسان

 ٢٠١٢ يورو بالقياس إىل ميزانية عام ١٨٤ ٣٠٠للربنامج الرئيسي الثالث تنطوي على فارق طفيف مقداره 
 ٢٤,١وحيتاج قلم احملكمة اآلن إىل مبلغ آخر مقداره .  يف املائة٣,٠، أي على زيادة تقل نسبتها عن املعتمدة

حملكمة والقيام على العموم بأنشطة الدعم وتنفيذ املهام مليون يورو لتقدمي كل الدعم الالزم للنشاط يف قاعة ا
املنوطة بشىت األطراف واملشاركني يف اإلجراءات يف احملاكمتني يف قضييت كينيا عندما تبدأ هاتان احملاكمتان يف 

  .٢٠١٣أبريل /نيسان

عدد الوظائف وقد أجرى قلم احملكمة مراجعة وافية للموارد الالزمة وقيم جمدداًعلى وجه اخلصوص  - ٣٠
. ٢٠١٣الثابتة والوظائف اليت تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة واضعاً يف اعتباره املتطلَّبات الصارمة لعام 

وعلى حنو مماثل محص متحيصاً وافياً يف طلبات اخلرباء االستشاريني فلم تقبل إال بصورة استثنائية عندما يوجد 
 ٣ونتيجة لذلك تسنى يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث استيعاب أكثر من . رباءمربر قوي لالستعانة ؤالء اخل

 مليون يورو يتألف من املوارد اإلضافية الالزمة لسد تكاليف املساعدة ٤,٤ماليني يورو من مبلغ يقارب 
ة يف كافة وحدات ، والتكاليف اإلضافية املرتبطة بتطبيق النظام املوحد لألمم املتحد٢٠١٣القانونية يف عام 

  .احملكمة، والتكاليف املزيدة الالزمة لدعم جلسات احملاكمة يف قضييت كينيا

وبسبب ما أُجري بالفعل من متحيص واف يف امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث بغية جعلها  - ٣١
ة إىل عناصره األساسية ، اختزل عمل قلم احملكم٢٠١٢تقارب بقدر اإلمكان مبلغ ميزانية هذا الربنامج لعام 

احملضة، فلم تبق فسحة ملزيد من التخفيضات دون املساس اخلطري بالسري املالئم للدعاوى القضائية والعمليات 
  .اليت جيريها األطراف واملشاركون يف الدعاوى

  . تفاصيل اإلجراءات اليت ميزا احملكمة فيما خيص الربنامج الرئيسي الثالث٥وترد يف اجلدول  - ٣٢

 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي الثالث: ٥اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

االستغناء عن مجيع أنشطة االرتباط 
والدعم األمين ملهمات املسؤولني 

 املنتخبني

احملكمـة،  بالنظر إىل أنه لن يتسىن يف حال اختاذ هذا التدبري إال الدعم واالرتباط عن بعد انطالقاً من مقر                    -
 .فإنه قد يعرض للخطر حياة األشخاص ويضر مبصداقية احملكمة وصورا

٢٠ ٠٠٠ 

دورة األمم املتحدة : تعليق التدريب
للتدريب األساسي على احلماية عن 

 قرب

كما يلْزم به مجيع األعضاء يف منظومـة        (من شأن هذا التدبري أن يستتبع عدم تقيد مبعايري األمم املتحدة             -
 ).املتحدة إلدارة األمناألمم 

 .قد يعرض االفتقار إىل التدريب حياة البشر للخطر -

٢٠ ٠٠٠ 

تعليق التدريب على تدبر األزمات 
 للفريق املشترك إلدارة األزمات

واحلال . من شأن عدم توفري هذا التدريب أن يدمي حالة األمر الواقع فيما يتعلق بالتأهب إلدارة األزمات                -
 .راً عدداً من األوضاع املتأزمة اليت استلزمت تدبراً مناسباًأن احملكمة واجهت مؤخ

٢٠ ٠٠٠ 

تعليق دورة التدريب على وج 
 السالمة واألمن يف البيئات امليدانية

إذا اتخذ هذا التدبري فلن يدرب املوظفون التدريب املالئم ولن يعدوا كما جيب للتعامل مـع األوضـاع              -
 . امليدانية اخلطرية

ن يعرض اختاذ هذا التدبري حياة البشر للخطر، وأن يسبب هلم إصـابات، وأن يـستتبع حتملـهم        ميكن أ  -
 .مسؤولية قانونية، وأن يؤدي إىل تضرر مسعة احملكمة

٧٨ ٠٠٠ 
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 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

  إرجاء املشروع التجرييب حللول 
احملكمة اإللكترونية اجلديدة 

)MyCourtbook( 

  قضائية عن طريق الدعم بواسطة احملكمـة اإللكترونيـة      تأخري تطبيق حلول أجنع فيما خيص اإلجراءات ال        -
)e-Court(. 

١٧٠ ٠٠٠ 

باختاذ هذا التدبري سيطرأ تأخري على إدماج نظام تدبر احملاضر مع تطبيقات احملكمة اإللكترونية ولن يتوفر                 - إرجاء ترقية نظام تدبر احملاضر
 .ال احلوسبية النقالةأي دعم فيما خيص أية حماضر يرجع إليها عن طريق وسائل االتص

٥٥ ٠٠٠ 

إرجاء شراء رخصة إعمال 
التطبيقات  ("SAPبراجميات

 لنظام اإلفادة املكيف") واملنتجات

 مبثابة حـل  SAP اليت تنتجها شركة Business Objectاستثمرت احملكمة يف جمموعة األدوات املسماة  -
ية النهوض بإنشاء تقـارير األعمـال       ولن يتسىن للمحكمة بدون هذه الرخص اإلضاف      . لإلفادة املؤسسية 

 .جلميع وحدات احملكمة) Crystal Reportsبراجميات (املكيفة 

٢٠ ٠٠٠ 

تقليص تكاليف الدعم املرتبطة 
بإرجاء مكتب املدعي العام لعملية 

 حتقيق

-    مه قلم احملكمة إن مبلغ هذه التكاليف مقدعيإىل ر على أساس متوسط الدعم الذي يقدالعام يف كتب املد 
 باإلجراء الذي ميزه الربنامج الرئيسي الثاين فيما خيص          مباشراً إجراء عمليات التحقيق وهو مرتبط ارتباطاً     

 .إرجاء إحدى عمليات التحقيق

من شأن اختاذ هذا اإلجراء، كما بين آنفاً، أن ينال على حنو خطري من استقالل االدعاء وأن ميس جبوهر                    -
 . وبالوفاء بااللتزامات مبوجبهنظام روما األساسي 

١٠٣ ٠٠٠ 

الكف عن ترمجة طلبات التعاون 
القضائي إىل لغات غري اللغتني 

 الفرنسية واإلنكليزية

.  من نظام روما األساسي للدول أن تتلقى طلبات للتعاون مترمجة إىل اللغة اليت ختتارها              ٢-٨٧جتيز املادة    -
يتعين على اجلمعية أن تقرر أن الدول لن تتلقّى طلبات التعاون           ولتخفيض التكاليف املرتبطة ذا التدبري، س     

 .الصادرة عن احملكمة إال باإلنكليزية أو الفرنسية

فيما يتخطى التكاليف املباشرة، ال ميكن للمحكمة أن تقدر أثر هذا اإلجراء وإن كان من شأنه أن يقلص                   -
ة التحريرية يف احملكمة زيادة على عبء العمـل         عبء العمل الذي ينهض به قسم الترمجة الشفوية والترمج        

العادي الواقععلى عاتقه، ومن شأنه أيضاً أن يقلِّص مقدار املهام املتراكمة املنتظر تنفيذها يف جمـال برجمـة          
 .الترمجة ومعاجلتها

٥٤ ٠٠٠ 

تعليق مجيع أنشطة التدريب املتعلقة 
 باملوارد البشرية

 إىل استبعاد التدريب يف جمال اللغتني اإلنكليزية والفرنسية للعاملني يف           من شأن اختاذ هذا التدبري أن يفضي       -
وسيؤثِّر ذلك سلباً على قدرة احملكمة علـى        . مقر احملكمة ويف امليدان من خطة التعلم اليت تنفذها احملكمة         

وعلـى  . سيةالعمل من أجل حتقيق هدفها االستراتيجي، املتمثِّل يف القدرة على العمل باإلنكليزية وبالفرن            
املستوى التشغيلي، لن ينمي املوظفون يف هذه احلالة قدرم على العمل باإلنكليزية وبالفرنسية، وسيقلص              

وسيتضرر بذلك حتمـس املـوظفني   . ذلك فرص حتسني األداء وسيزيد من االعتماد على خدمات اللغات     
ل ينظر إلىاحملكمة بصفتها منظمة ال  سيظإذ، )كما يبين يف الدراسات االستقصائية يف أوساطهم(ورضاهم 

 .تنمي قدرات موظفيها

١٦٠ ٠٠٠ 
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 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

ختفيض مقدار خمصصات التدريب 
 ٧٥بنسبة (لشعبة خدمات احملكمة 

 )يف املائة

سيقلِّص اختاذ هذا التدبري السرعة والدقـة يف        :  يف احملكمة  ية االختزال القائمني بالكتابة فيما خيص تدريب     -
 سيزيد من صـعوبة     ماال اآلين، وبالتايل سيجعل حتريرها يستلزم مزيداً من الوقت،        إعداد احملاضر على املنو   

توفري الصيغة احملررة من احملضر يف األجل احملدد، أي يف غضون ساعتني بعد انتهاء جلسة احملكمة،وسـيؤثر         
هود اسـتناداً إىل    مثل استجواب الش  (بالتايل على قدرة الدوائر واألطراف على التحضري جللسة اليوم التايل           

؛ وميكن أن يؤدي ذلك أيضاً إىل إكثار الشكاوى وإنقاص فائدة           )االستجواب ارى يف اليوم السابق، إخل     
 .احملاضر املعدة على املنوال اآلين لألطراف وللمشاركني، ماساً بذلك بسري اإلجراءات على حنو سلس

استتبع تويل قسم إدارة احملكمـة      : رعي العلمي فيما خيص التدريب على جتهيز األدلة بطرائق التحقيق الش         -
هذه الوالية اجلديدة ختصيص موظف الحتياز كل الدراية الالزمة، ومن املهـم أمهيـة قـصوى تـوفري                  

الـدوائر  / األطراف وضعالتحديثات، حبيث يتسنى تقدمي اخلدمة عند اللزوم يف شروط من شأا أن تتيح              
فمن شأن اختـاذ هـذا التـدبري أن يـؤثِّر يف        . يف احملكمة صددها  االستجواببورمبا  األدلة موضع التساؤل    

اإلجراءات إذا حصل على األدلة على حنو ينتهك القواعد واملمارسات النافذة؛ وميكن أن يفضي يف ايـة                 
 .املطاف إىل رفض دليل رد أنه جهز جتهيزاً مغلوطاً

ا كانت االعتمادات املخصـصة للتـدريب   لـم: فيما خيص تدريب مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة  -
ضمن مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة خمصصة ألمور منها على وجه التحديد التدريب علـى جتميـد          

وبالتـايل يـرجح أن   . األصول فإن إلغاء ختصيص هذه االعتمادات سيؤدي إىل فقدان اخلربة يف هذا اال    
أو املدفوعات  /عمال لتسديد أتعاب أفرقة الدفاع، والتعويضات و      بعض األصول قد تصبح غري متوفِّرة لالست      

 .جرباً لألضرار

٦٠ ٠٠٠ 

يناهز عمر املَركَباتاملتوفرة العشر سنوات، وهي قد قطعت مسافات شاسعة وتترتب على صيانتها تكاليف               - إلغاء شراء مركَبة لنقل الشهود
ضافية يف حاالت تأخري احملاكمـات أو حـاالت         كبرية، ويقترن ذلك خبطر تعطلها، ما يستتبع تكاليف إ        

 .استئجار مركَباتإضافية

٤٩ ٥٠٠ 

 ٨٠٩ ٥٠٠ اموع

  الربناجمالرئيسيالرابع  -) د(
 مليون يورو،ختفيضاً ٩,٢ هلذا الربنامج، البالغة ٢٠١٣يتعين أن ختفَّض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ٣٣

وتبين يف . ٢٠١٢ لعام املعتمدةاتقارب مبلغ امليزانية الربناجميةيورو جلعله٢٠٦  ٢٠٠ال يقل مقداره عن 
  . التدابري ذات الصلة اليت ميزا احملكمة٦اجلدول 

 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي الرابع: ٦اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

  عقد دورة اجلمعية يف نيويورك
إجيار قاعات املؤمتر، واألمن، والشارات، ومعدات االستنـساخ،  :  الفئات التاليةتقليص التكاليف املدرجة يف   

والربط احلاسويب الالسلكي بشبكة اإلنترنت، وغري ذلك من خدمات املؤمترات اليت توفر جتارياً يف مركـز                 
 .املؤمترات

من شأن عقـد دورة اجلمعيـة يف         -
نيويورك أن يزيد من تكاليف السفر      

مـن سـائر    والسكن للمشاركني   
 .الربامج

 

 

٢٥٠ ٠٠٠  

٢٥٠ ٠٠٠  اموع  
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  الربناجمالرئيسيالسادس -) هـ(
 امليزانية الربناجمية تساوي مليون يورو، ٦٥,١، البالغة ٢٠١٣ لعام املقترحةجلعل امليزانية الربناجمية  - ٣٤

  .٢٠ يورو٢٠٨ ٧٠٠، يلزم ختفيضها مبقدار ٢٠١٢ لعام املعتمدة

منواً يف املخصـصات لبنـود امليزانيـة املتـصلة       )  يورو ١٢٨ ٩٠٠(وميثل أكثر من نصف هذا املبلغ        -  ٣٥
ومن هذا  . املوظفني من الفئة الفنية، وموظفي الدعم العام، واملوظفني املؤقتني، واخلرباء االستشاريني          : باملوظفني

وميثِّل ذلك إىل حد بعيد نتيجة لنقل وظيفة        . ساعدة املؤقتة العامة   يورو متثِّل زيادة يف تكاليف امل      ٨٧ ٣٠٠املبلغ
إىل الهاي بغية التهيئة للنهوض باملزيد من العمل        ) كينيا(مشغولة ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة من امليدان         

 عليهم يف الدعم    اإلداري والتكفل بتقدمي املزيد من املساعدة من ضمن أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين            
مـارس  /وخالل االجتماع األخري لس إدارة الصندوق الذي عقـد يف آذار . ٢١املايل الذي يقدمه قلم احملكمة  

بحث يف اختاذ هذا اإلجراء مبثابة وسيلة لتقليص عبء العمل الزائد الواقع على عاتق العاملني يف أمانة                 ،  ٢٠١٢
ويبلغ النمو اإلمجايل يف املوارد املخصصة لبنود امليزانية غـري  . الصندوق، وال سيما يف جمال شؤون اإلدارة املالية     

 ممكنة، وإن كانت مضرة بالقدرة التـشغيلية        ٢٠١٢ عام   فالعودة إىل مقادير  .  يورو ٧٨ ٩٠٠املتصلة باملوظفني 
  .للصندوق

أن ميزانية أمانة    جملس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم بش        ٢٢نبغي اإلشارة إىل أن قرار    تو -  ٣٦
 : واالعتبارات ذات الصلة ينص على ما يلي٢٠١٣هذا الصندوق لعام 

، أيد الس اخلطوط العامة ملقترح امليزانية اليت أعدا األمانـة، ريثمـا             ٢٠١٣فيما خيص ميزانية األمانة لعام      
ية املقترحـة ألمانـة الـصندوق       وأشار الس أيضاً على األمانة بأن امليزان      . يستعرض الس املشروع النهائي   

 ينبغي أن تعبر بوضوح عن عبء عمل األمانة وأن تقدمي مقتـرح             ٢٠١٣االستئماين اخلاص باين عليهم لعام      
 ينبغي أن يقترن بتبيان آثاره علـى العمليـات املتوقَّعـة            ٢٠١٢بديل للميزانية مببلغ يقارب مبلغ ميزانية عام        

  .يه كلتيهماللصندوق االستئماين مبوجب واليت

  . التدابري ذات الصلة اليت ميزا أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم٧وتبين يف اجلدول  -  ٣٧

                                                        
 تنطوي على زيادة ٢٠١٣ماين للمجين عليهم ضمن إطار ميزانية احملكمة الربناجمية املقترحة لعام ات للصندوق االستئخصصإن امل  20

ئة بالقياس إىل امليزانية ا يف امل٩,٥ نسبته اخنفاضاًل ذلك وميثِّ. ٢٠١٢مانة هذا الصندوق لعام امليزانية املعتمدة ألئة بالقياس إىل ايف امل١٤,٤نسبتها
 .٢٠١٢ندوق لعام املقترحة ألمانة هذا الص

مل توافق اجلمعية يف دورا األخرية على طلب توفري موظف إضايف من الفئة الفنية لتويل الشؤون املالية، بل أقرت عوضاً عن ذلـك،                         21
فق يف اية األمر بني رئيسة قلـم        وات.  املالية بناًء على توصية من اللجنة، ختصيص وقت موظف رئيسي من قلم احملكمة لدعم األمانة يف الشؤون               

 وقد ساعد هـذا الـدعم يف        .)٥-من الرتبة ف  (ل ذلك يف يوم ونصف اليوم يف األسبوع من وقت موظف رفيع             احملكمة واألمانة على أن يتمثَّ    
اصة وإعداد آلية للـدفع عـن       اخلصفة  الاملقدمة ب وضع إرشادات تتعلق باهلبات     (من احتياجات األمانة للخربات يف اال املايل        " اجلانب األعلى "

ومع ذلك تظل هناك حاجة     ). ، وإعداد تفويض للسلطة من رئيسة قلم احملكمة إىل املدير التنفيذي          PayPalطريق شبكة اإلنترنت بواسطة مؤسسة      
حسابات مراراً ذه احلاجة اليت ليس مـن شـأا إال           وقد أقر املراجعون اخلارجيون لل    . ماسة إىل اخلربة املالية يف التسيري اليومي ملوارد الصندوق        

 يرجحا كان ال    مـول. PayPalبواسطةدفع  ، مبا يف ذلك ما ي     إدارة سليمة لدخل اجلديد الوارد من الواهبني اخلاصين     دارة ا لزوم إ النظر إىل   االزدياد ب 
 الفنية، فقد أخذ الصندوق بدالً من ذلك خبيار حتويل وظيفـة            الفئةيف من   طلب موظف إضا  اً يف جمال امليزانية، الفالح ب     أبداً، يف اجلو السائد حالي    
 . بكلفة ال مناص من أن تكون أعلىكينيا إىل وظيفة موظف يعمل يف املقر، ة املؤقتة العامة العامل يفاملوظف يف إطار املساعد

 .٢٠١٢مارس /قد يف آذارالذي عيف اجتماعه السنوي لس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم القرار الذي اختذه جم  22
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 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي السادس: ٧اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

حتقيق ختفيضات يف املخصصات لسد تكاليف      
ستـشارية، وسـائر    السفر، واخلـدمات اال   

 التكاليف غري املتصلة باملوظفني

يتمثَّل اخلطر املتأيت عن ذلك يف تعطيل ما يتحلّى به الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم                -
ق بتنفيذ قرارات منحالتعويضات جربالألضرار،     من مرونة وفعالية تشغيليتني، وال سيما فيما يتعل       

٢٠٨ ٧٠٠ .ع األموالوكذلك فيما يتعلق بالقدرة على مج  

٢٠٨ ٧٠٠ اموع  

  ٥-الربناجمالرئيسيالسابع  -) و(

 يورو ينطوي على زيادة تساوي      ٢٨٩ ٨٠٠ مبلغاً مقداره    ٢٠١٣تبلغ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام       -  ٣٨
دنـاه   أ ٨ويبين اجلـدول    .  آللية الرقابة املستقلة   ٢- يورو، متثل كلفة الوظيفة املقرة من الرتبة ف        ١٠٤ ٣٠٠

  . التدبري الذي ميزته آلية الرقابة املستقلة

 ٥-تدبري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي السابع: ٨اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

االستغناء عـن   
  ٢-الوظيفة ف

ملستقلة من دخـول حيـز   ستترتب على هذا احلل البديل القائم على النمو الصفري تبعات تتمثَّل يف عدم متكن آلية الرقابة ا           - 
احملـدد يف   (، ألن جمموعـة العـاملني يف هـذا املكتـب            ICC/ASP/9/Res.5العمل على النحو املهيأ له مبوجب القـرار         

. ، ستخفض بذلك إىل النصف    )٢- وموظف من الرتبة ف    ٤- أن تتكون من موظف من الرتبة ف       ICC/ASP/9/Res.5القرار
 ١٠٤ ٣٠٠ .املني يف هذا املكتب اجلديد أن ال يتيح له االضطالع مبهمته التحقيقيةومن شأن هذا التخفيض احلاد يف عدد الع

 ١٠٤ ٣٠٠ اموع

  استيعابإجياراملبانياملؤقتة التدابريالراميةإلىتحقيقاملزيدمنتخفيضاتامليزانيةلشتىوحداتاحملكمةوإىل  - ٣

احملكمة من متييز تدابري من شـأا       نتيجة للتدابري املعروضة آنفاً فيما خيص كل برنامج رئيسي متكَّنت            -  ٣٩
 يبلغ جمموعهـا زهـاء      ٢٠١٣تتيح، إذا اعتمدا اجلمعية، حتقيق ختفيضات أخرى يف ميزانية عام            أن
مليون يورو بني املبلغ املخفَّض ومبلـغ امليزانيـة         ٥,١مليون يورو، ما يبقي فجوة مقدارها زهاء        ٤,٢

ـ     مث إنه، عندما  . ٢٠١٢  لعام املعتمدةالربناجمية   مليون يورو اإلضـايف    ٠٢,٦ يؤخذ يف احلسبان مبلغ ال
الالزم لدفع إجيار املباين املؤقتة للمحكمة الذي سيتعين أن تسدده الدول األطراف اعتباراً مـن عـام                 

 بقاء ميزانية احملكمة لعام     اجلمعيةمليون يورو إذا قررت     ٦,٧، سيظل يتعين استيعاب ما جمموعه       ٢٠١٣
 ). أدناه٩انظر اجلدول  (٢٠١٢ لعام يزانية املعتمدةمل بنفس مقدار ا٢٠١٣
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  )بآالف اليوروات(الفرق بني املبالغ اليت تؤتيها تدابري التخفيض ومنو املوارد : ٩اجلدول 
 الفرق املبالغ اليت تؤتيها تدابري التخفيض منو املوارد الربنامج الرئيسي

 ٩,٩٣٢ ٨,٢١٧ ١ ٧,١٥٠ اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول

 ٦,١٤٥ ٨,٧٩٣ ٤,٩٣٩ مكتباملدعيالعام: الربناجمالرئيسيالثاين

 ٢,٦٢٢ ٥,٨٠٩ ١ ٧,٤٣١ قلماحملكمة: الربناجمالرئيسيالثالث

 ٨,٤٣- ٥,٢٥٠ ٢,٢٠٦ أمانةمجعيةالدوالألطراف: الربناجمالرئيسيالرابع

 - ٧,٢٠٨ ٧,٢٠٨ أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم: الربناجمالرئيسيالسادس

 ١٠٩- - ١٠٩- مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ١-الربناجمالرئيسيالسابع

 - ٣,١٠٤ ٣,١٠٤ الرقابةاملستقلة آلية: ٥-الربناجمالرئيسيالسابع

 ١ ٩,٥٤٧ ٦ ٦,٣٨٤ ٣ ٠,٩٣٢ اموع الفرعي

 ٦ ٤,٠٢١ - ٦ ٤,٠٢١ إجيار وصيانة املباين املؤقتة: الربناجمالرئيسياخلامس

 ٧ ٣,٥٦٩ ٢ ٦,٣٨٤ ٩ ٤,٩٥٣ وعام

٤٠  -  ا  ٢٠١٣ن على احملكمة استيعاب هذه التكاليف اإلضافية يف ميزانيتها الربناجمية لعام            وإذا تعيفإن عمليا 
عدد من احلـاالت   يف جمال املالحقة وعملياا القضائية ستتأثر تأثراً شديداً، يفضي إىل تعليق معظم األنشطة يف       

فلن يقتصر ما يترتب على ذلـك علـى املـساس املباشـر          .  احملكمة، كما سبق تبيينه    والقضايا اليت تنظر فيها   
باستقالل احملكمة القضائي واستقالهلا يف جمال املالحقة بل سيتعداه ليشكل يف حاالت كثرية انتهاكاً مباشـراً                

عية، على أية حال،    وإذا حدث أن شاءت اجلم    . لنظام روما األساسي والنصوص القانونية الناظمة لوالية احملكمة       
مواصلة السري يف هذا السبيل بغية حتقيق املزيد من التخفيضات يف ميزانية احملكمة إىل حـد إجبـار احملكمـة                    

 ٦,٧انتهاك التزاماا مبوجب نظام روما األساسي، فقد قدرت احملكمة أن من شأن استيعاب مبلغ مقداره                 على
صل باحلالة يف أوغندا واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف ليبيا،           مليون يورو أن يعادل تعليق األنشطة فيما يت       

  .٢٠١٣وإرجاء جلسات احملاكمة يف قضييت كينيا إىل ما بعد عام 

يـؤثِّر علـى    ) يقلِّص املتطلَّبات من موظفي الدعم يف اهليئة القـضائية؛ ب         ) أ: وبالتايل فإن هذا النهج    -  ٤١
يقلِّـصتكاليف الـسفر والعمليـات والـدعم     ) كتب املدعي العام؛ جمستوى قدرة األفرقة املشتركة التابعة مل 

يقلِّصاملتطلَّبات من الدعم فيما يتعلق باألمن، ومحاية الشهود واين علـيهم، ومـشاركة اـين     )امليدانيني؛ د 
ـ      ) عيـة؛ و  يقلص املتطلَّبات املالية فيما خيـص أنـشطة التو        ) عليهم، والترمجة التحريرية والترمجة الشفوية؛ ه

  .يقلِّصأنشطة الدعم والعمليات فيما خيص الدفاع ومشاركة اين عليهم يف اإلجراءات

فثمة جانب حاسم األمهية يتمثَّل يف أن شأن هذه التدابري لن يقتصر على عدم استصواا ألـا متـس              -  ٤٢
زيد من حاالت عدم النجاعة  باستقاللية احملكمة وتنفيذها واليتها على حنو مالئم بل سيتعدى ذلك مفضياً إىل امل            

على صعيد امليزانية نظراً ألمور منها على سبيل املثال أن احملكمة ستظل ملزمة قانوناً بدفع تكاليف املـساعدة                  
. القانونية للموقوفني املعوزين وأن حاالت التأخر يف الدعاوى اجلارية ميكن أن تؤدي إىل متديد واليات القضاة               

ناك التزامات باقية يتعذر التحلل منها عند بداية السنة وسيتعين ختفيضها علـى             ويضاف إىل ذلك أنه ستكون ه     
  .حنو مالئم
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ويضاف إىل ذلك، فيما يتعلق بإرجاء جلسات احملاكمة وكل تدبري آخر قد يتخذ عن وعي فيفضي إىل                  -  ٤٣
، مبوجـب إطارهـا     حاالت تأخري يف اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، أن احملكمة ملزمة قانونـاً           

التنظيمي ومبوجب معاهدات وصكوك حقوق اإلنسان النافذة، بأن تهيئ لكل شخص يتهم أو حياكَم أمامهـا                
ومن هذه الضمانات األساسية للمحاكمـة العادلـة احلـق يف           . احلقوق والضمانات اإلجرائية   احلد األدىن من  
وى جارية يف احملكمة بغية التهيئة ملتطلَّبات تتعلـق         فإذا حدث أن طرأ تأخري ذو شأن يف أية دع         . حماكمة سريعة 

بامليزانية فالواقع أن احملكمة ستكون بذلك يف موقف املنتهكللحقوق الفردية األساسية ألشـخاص مـشمولني               
  .بالقضايا اليت تنظر فيها

ـ                    -  ٤٤ شطة ومن حيث اجلوهر لن يكون مثة من خيار ميكن األخذ به قانونياً إال تعليق املـدعي العـام األن
ولئن أمكن بذلك حتقيق وفورات     . تعلق حبق املشتبه م يف حماكمة عادلة      ما ي التحقيقية اليت ال تنطوي بعد على       

يف مجيع وحدات احملكمة قد تسد جزءاً على األقل من إجيار املباين املؤقتة فإن من شأن مثل هـذا املنحـى أن                      
  .ضر ال مبكتب املدعي العام فحسب بل باحملكمة مجعاءيشكِّل ديداً خطرياً الستقالل املدعي العام وأن ي
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  املرفق الرابع
  ٢٠١٣التطور الدينامي االستراتيجي لألنشطة القضائية يف احملكمة لعام 

 ربناجمالرئيسياألولال – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ١ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣دعم التشغيل يف عام  

 ٠,٤٥٢ ٢,٥٠٩ موظفوالفئةالفنية

 ٨,١٨١ ٢,٢٠٠ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٨,٢٦٢ ١ ٦,١٧٢ املساعدةاملؤقتةالعامة

  ٣,٣٩ السفر

 ٥٥,٨٩٦ ١ ٣٠,٩٢١ اموع العام

 الربناجمالرئيسيالثاين – ٢٠١٣ ةالقضائيةفياحملكمةلعامالتطورالدينامياالستراتيجيلألنشط: ٢ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣دعم التشغيل يف عام  

 ٣ ٣,١٣٨ ٣ ٠,٢٤٤ موظفوالفئةالفنية

 ١ ٢,٢٨٥ ٢ ٤,١٩٦ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٢,٢٣٥ ١ ٤,٥٩٩ املساعدةاملؤقتةالعامة

 ٨,٢٣٠ ٤,٣٥٤ السفر

 ٠,١٧٨ ٠,١٨٠ اخلدمات التعاقدية

 ٠,١٠ ٠,١٠ نفقاتالتشغياللعامة

 ٨.٣   اللوازمواملواد

 ٠,٢٠ ٠,٣٠ األثاثوالعتاد

 ٥ ٣٢,١٠١ ٧ ٢٠,٦١٤ اموع العام
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 الربناجمالرئيسيالثالث – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ٣ اجلدول
 ٢٠١٢ دعم التشغيل يف عام ٢٠١٣دعم التشغيل يف عام  

 ٣ ٠,٧٢٠ ٥ ٠,٦٦٦ موظفوالفئةالفنية

 ٣ ٧,٥٧٩ ٤ ١,٤٦٣ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٠,٦٥٥ ٧,٩٦٧ املساعدةاملؤقتةالعامة

   ٨,١١٢ املساعدةاملؤقتةاخلاصةباالجتماعات

 ٥,١٦ ٥,١٦ العمالإلضايف

 ٥,١٠١ ٠,١٦ اخلرباءاالستشاريون

 ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ السفر

 ٨,٤٠٠ ٤,٦٣٣ اخلدماتالتعاقدية

 ٢ ٠,٥٧٨ ٢ ٠,٥٧٨ احملامون

 ٢ ٧,٢٦٥ ١ ٤,٢٣٩ نفقاتالتشغياللعامة

 ٩,٤٦ ٦,٨٢ اللوازمواملواد

   ٧,٣٦ األثاثوالعتاد

 ١٣ ٢٩,٦١٥ ١٧ ٨٠,١٥٧ اموع العام

 الربناجمالرئيسيالسادس – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ٤ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣يف عام دعم التشغيل  

 ٢,٢٣٧ ٤,٢٥٢ موظفوالفئةالفنية

 ٦,٦٠ ٢,٦٣ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٠,١٩ ٠,٦٠ اخلرباءاالستشاريون

 ١,١٠ ٤,٤ اخلدماتالتعاقدية

 ٩٠,٣٢٦ ٠٠,٣٨٠ اموع العام
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  املرفق اخلامس
  أوصت جلنة امليزانية واملالية باألخذ ااخليارات اليت   

 األخذ يؤتيه وما ٢٠١٣ مقارنةبينامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
  )بآالفاليوروات (بالتوصياتذاتالصلةالصادرةعنلجنةامليزانيةواملالية

وميزت عناصر ] قترحةاملتعلقة بتدابري ختفيض املخصصات يف امليزانية امل[استعرضت اللجنة الورقة   -  ١
ويف الوقت ذاته قبلت اللجنة أيضاً، . عديدة ميكن أن تقترح وميكن أن تتيح حتقيق وفورات إضافية يف التكاليف

  .يف حاالت كثرية، حتليل احملكمة لألثر السليب للتخفيضات األخرى اليت مت متييزها يف الورقة

زانية املقترحة، ثالثة خيارات ميكن للجمعية أن تنظر يف وحددت اللجنة،بعد أن استعرضت الورقة واملي  -  ٢
  :٢٠١٣إمكانية األخذ ا عندما تستعرض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

توقَّع أن تتحقق وفورات عندها ي. اعتماد التوصيات الصادرةعناللجنة، مبا فيها التخفيضات املقترحة: ١اخليار 
  . مليون يورو١٢,١١٥يؤيت ميزانية مقدارها اإلمجايل  مليون يورو، ما ٢٨,٣مقدارها 

اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة، مبا فيها التخفيضات املقترحة، واختاذ اجلمعية قراراً يقضي : ٢اخليار 
 مليون يورو، ٥٣,٣عندها يتوقَّع حتقيق وفورات مقدارها . ، ال يف الهاي٢٠١٣جتتمع يف نيويورك يف عام  بأن

  . مليون يورو٨٧,١١٤ ميزانية مقدارها اإلمجايل ما يؤيت

اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة، مبا فيها التخفيضات املقترحة، واختاذ اجلمعية قراراً يقضي : ٣اخليار 
. ، ال يف الهاي؛ واستيعاب احملكمة للزيادة يف تكاليف املوظفني العامة٢٠١٣جتتمع يف نيويورك يف عام  بأن

 مليون ٩٩,١١٠ مليون يورو، ما يؤيت ميزانية مقدارها اإلمجايل ٤١,٧ع حتقيق وفورات مقدارها عندها يتوقَّ
  .يورو
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  املرفق السادس
  التبعات املالية لتطبيق التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية  

  ة وامليزانية اليت يؤتيها األخذ بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة بني امليزانية املقترح

 اموع لكافة الربامج الرئيسية  : ١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 احملكمة مجعاء  الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٤٧٦٤   ٤�٤٧٦٤ القضاة�٤٦٨٩ ٤�٤٦٨٩   ٤�٧٥- ٤�٧٥-   ٠�٠ 

٢٢٠٤٢ ٤�٢٠٤٣٤ املوظفون من الفئة الفنية�٤٢٤٧٦ ٣�٢٠٢١٦ ٧�٢١٨٥٥ ٣�٤٢٠٧١ ٠�٢١٨- ٣�١٨٧- ١�٤٠٥- ٣�٤ 

٩٣٢٨ ٦�١١٧٤١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢١٠٧٠ ٧�١١٧٤١ ٣�٩٣٢٨ ٦�٢١٠٧٠ ٧�٣       

٣١٣٧١ ٠�٣٢١٧٦ اموع الفرعي للموظفني�٦٣٥٤٧ ٠�٣١٩٥٧ ٠�٣١١٨٣ ٩�٦٣١٤١ ٧�٢١٨- ٦�١٨٧- ١�٤٠٥- ٣�٤ 

٩١١٩ ٥�٢٧٢٩ املساعدة املؤقتة العامة�١١٨٤٨ ١�٢٧٨٩ ٦�٨٣٩٧ ٢�١١١٨٦ ١�٥٩ ٣�٧٢٢- ٧�٦٦٢- ٠�٣ 

١٥٣ ٠�٦٦٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٨١٣ ٢�٦٦٠ ٢�١٥٣ ٠�٨١٣ ٢�٢      

١٣٨ ٥�٢٥٢ العمل اإلضايف�٣٩١ ٨�٢٥٢ ٣�١٣٨ ٥�٣٩١ ٨�٣      

١٧٧ ٠�١٧٦ اخلرباء االستشاريون�٣٥٣ ١�١٤١ ١�١٧٧ ٠�٣١٨ ١�٣٥- ١�٣٥-  ٠�٠ 

٩٥٨٨ ٠�٣٨١٨ اموع لسائر املوظفني�١٣٤٠٦ ٢�٣٨٤٢ ٢�٨٨٦٦ ٧�١٢٧٠٨ ٢�٢٤ ٩�٧٢٢- ٧�٦٩٧- ٠�٣ 

٣٥٩٨ ٤�٩٤٦ السفر�٤٥٤٥ ٩�٨٩٨ ٣�٣٤٩٥ ٢�٤٣٩٤ ٩�٤٨- ١�١٠٣- ٢�١٥١- ٠�٢ 

٦١  ٠�٦١ الضيافة�٣١ ٠�٣١  ٠�٣٠- ٠�٣٠-  ٠�٠ 

٢٠١١ ٧�٢٦٧٧ اخلدمات التعاقدية�٤٦٨٨ ١�٢٥١٨ ٨�١٩٠٤ ٧�٤٤٢٣ ٤�١٥٩- ١�١٠٦- ٠�٢٦٥- ٧�٧ 

٢٣٢ ٤�٤٥٩ التدريب�٦٩٢ ٩�٤٥٩ ٣�٢٣٢ ٤�٦٩٢ ٩�٣      

٣١١٧ ٤�٣١١٧   حمامو الدفاع�٢٦٠٨   ٤�٢٦٠٨ ٤�٥٠٩-   ٤�٥٠٩- ٠�٠ 

٤٠١٠ ١�٤٠١٠   حمامو اين عليهم�٣٤٤٨   ١�٣٤٤٨ ٢�٥٦١-   ٢�٥٦١- ٩�٩ 

٤٦٧٠ ٠�١٢٦٣٧ نفقات التشغيل العامة�١٧٣٠٧ ٤�١٢٣١٢ ٤�٤٥٩٥ ٥�١٦٩٠٨ ٥�٣٢٤- ٠�٧٤- ٥�٣٩٩- ٩�٤ 

٢٨٣ ٤�٧٦٥ اللوازم واملواد�١٠٤٨ ٥�٧٦٥ ٩�٢٧٠ ٤�١٠٣٥ ٢�١٣-   ٦�١٣- ٣�٣ 

٧٦ ٠�١١٣٣ األثاث والعتاد�١٢٠٩ ٧�٩٦٣ ٧�٧٦ ٠�١٠٣٩ ٧�١٧٠- ٧�١٧٠-  ٠�٠ 

١٨٠٠١ ٩�١٨٦٧٩  املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري�٣٦٦٨٠ ٠�١٧٩٤٨ ٩�١٦٦٣٢ ٢�٣٤٥٨٠ ٢�٧٣١- ٤�١٣٦٨- ٧�٢١٠٠- ٨�٥ 

 ٣٢٧٨�٢- ٢٢٧٨�١- ١٠٠٠�١- ١١٥١٢٠�٣ ٥٦٦٨٢�١ ٥٨٤٣٨�٢ ١١٨٣٩٨�٥ ٥٨٩٦٠�٢ ٥٩٤٣٨�٣ اموع

  اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول  :٢اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسياألول تج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالنا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  اهليئةالقضائية

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٤٧٦٤   ٤�٤٧٦٤ القضاة�٤٦٨٩ ٤�٤٦٨٩   ٤�٧٥- ٤�٧٥-   ٠�٠ 

٥٠٩ ٨�٣٠٨٦ املوظفون من الفئة الفنية�٣٥٩٦ ٢�٣٠٨٦ ٠�٥٠٩ ٨�٣٥٩٦ ٢�٠       

٢٠٠ ٥�٩٠١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١١٠١ ٢�٩٠١ ٧�٢٠٠ ٥�١١٠١ ٢�٧       

٧٠٩ ٣�٣٩٨٨ اموع الفرعي للموظفني�٤٦٩٧ ٤�٣٩٨٨ ٧�٧٠٩ ٣�٤٦٩٧ ٤�٧       

١١٧٢ ٧�١١٤ املساعدة املؤقتة العامة�١٢٨٧ ٦�١١٤ ٣�٩٢٠ ٧�١٠٣٥ ٥�٢٥٢-   ٢�٢٥٢- ١�١ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٢٥  ٠�٢٥ اخلرباء االستشاريون�١٤ ٠�١٤  ٤�١٠- ٤�١٠-  ٦�٦ 

١١٧٢ ٧�١٣٩ اموع لسائر املوظفني�١٣١٢ ٦�١٢٩ ٣�٩٢٠ ١�١٠٤٩ ٥�١٠- ٦�٢٥٢- ٦�٢٦٢- ١�٧ 

٣٩ ٩�١٥١ السفر�١٩١ ٣�١٢٠ ٢�٣١ ٧�١٥١ ٢�٣١- ٩�٨- ٢�٣٩- ١�٣ 

١٧  ٠�١٧ الضيافة�١٢ ٠�١٢  ٠�٥- ٠�٥-  ٠�٠ 

٥  ٠�٥ اخلدمات التعاقدية�٥ ٠�٥  ٠�٠      

٢٤  ٠�٢٤ التدريب�٢٤ ٠�٢٤  ٠�٠      

٦٣  ٣�٦٣ نفقات التشغيل العامة�٦٣ ٣�٦٣  ٣�٣      

٥  ٠�٥ اللوازم واملواد�٥ ٠�٥  ٠�٠      

              األثاث والعتاد

٣٩ ٢�٢٦٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٠٥ ٣�٢٣٠ ٥�٣١ ٠�٢٦١ ٢�٣٦- ٢�٨- ٢�٤٤- ١�٣ 

 ٣٨٢�٠- ٢٦٠�٢- ١٢١�٨- ١٠٦٩٧�٩ ١٦٦١�١ ٩٠٣٦�٨ ١١٠٧٩�٩ ١٩٢١�٣ ٩١٥٨�٦ اموع
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 هيئةالرئاسة: ١١٠٠الربنامج  :٣اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ١١٠٠ بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  هيئةالرئاسة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٢٨   ٠�٢٨ القضاة�٢٨ ٠�٢٨   ٠�٠       

٧٩٣   ١�٧٩٣ املوظفون من الفئة الفنية�٧٩٣ ١�٧٩٣   ١�١       

٢٨٣   ٩�٢٨٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢٨٣ ٩�٢٨٣   ٩�٩       

١٠٧٧   ٠�١٠٧٧ اموع الفرعي للموظفني�١٠٧٧ ٠�١٠٧٧   ٠�٠       

١١٤   ٧�١١٤ املساعدة املؤقتة العامة�١١٤ ٧�١١٤   ٧�٧       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

١٥  ٠�١٥ اخلرباء االستشاريون�٤ ٠�٤  ٤�١٠- ٤�١٠-  ٦�٦ 

١٢٩   ٧�١٢٩ اموع لسائر املوظفني�١١٩ ٧�١١٩   ١�١٠- ١�١٠-   ٦�٦ 

٣٩ ٨�١٤٠ السفر�١٨٠ ٣�١١١ ١�٣١ ٩�١٤٣ ٢�٢٨- ١�٨- ٩�٣٧- ١�٠ 

١٥  ٠�١٥ الضيافة�١٠ ٠�١٠  ٠�٥- ٠�٥-  ٠�٠ 

              اخلدمات التعاقدية

٦  ٠�٦ التدريب�٦ ٠�٦  ٠�٠      

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٣٩ ٨�١٦١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٠١ ٣�١٢٧ ١�٣١ ٩�١٥٩ ٢�٣٣- ١�٨- ٩�٤٢- ١�٠ 

 ٥٢�٦- ٨�١- ٤٤�٥- ١٣٨٣�٢ ٣١�٢ ١٣٥٢�٠ ١٤٣٥�٨ ٣٩�٣ ١٣٩٦�٥ اموع

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج  :٤اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ١٢٠٠  توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  الدوائر

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٤٧٣٦   ٤�٤٧٣٦ القضاة�٤٦٦١ ٤�٤٦٦١   ٤�٧٥- ٤�٧٥-   ٠�٠ 

٥٠٩ ٣�٢١٣٩ املوظفون من الفئة الفنية�٢٦٤٨ ٢�٢١٣٩ ٥�٥٠٩ ٣�٢٦٤٨ ٢�٥       

٢٠٠ ٩�٥٣٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٧٣٤ ٢�٥٣٣ ١�٢٠٠ ٩�٧٣٤ ٢�١       

٧٠٩ ٢�٢٦٧٣ اموع الفرعي للموظفني�٣٣٨٢ ٤�٢٦٧٣ ٦�٧٠٩ ٢�٣٣٨٢ ٤�٦       

١١٧٢ ٦�١١٧٢   املساعدة املؤقتة العامة�٩٢٠   ٦�٩٢٠ ٥�٢٥٢-   ٥�٢٥٢- ١�١ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

١٠  ٠�١٠ اخلرباء االستشاريون�١٠ ٠�١٠  ٠�٠      

١١٧٢ ٠�١٠ اموع لسائر املوظفني�١١٨٢ ٦�١٠ ٦�٩٢٠ ٠�٩٣٠ ٥�٢٥٢-   ٥�٢٥٢- ١�١ 

                   السفر

١  ٠�١ الضيافة�١ ٠�١  ٠�٠      

              اخلدمات التعاقدية

١٨  ٠�١٨ التدريب�١٨ ٠�١٨  ٠�٠      

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٩   ٠�١٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٩ ٠�١٩   ٠�٠       

 ٣٢٧�١- ٢٥٢�١- ٧٥�٠- ٨٩٩٣�٥ ١٦٢٩�٩ ٧٣٦٣�٦ ٩٣٢٠�٦ ١٨٨٢�٠ ٧٤٣٨�٦ اموع
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 مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣١٠الربنامج الفرعي   :٥اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ١٣١٠  عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباالتصالفينيويورك

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

                 القضاة

١٥٤   ٤�١٥٤ املوظفون من الفئة الفنية�١٥٤ ٤�١٥٤   ٤�٤       

٨٣   ٧�٨٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٨٣ ٧�٨٣   ٧�٧       

٢٣٨   ١�٢٣٨ اموع الفرعي للموظفني�٢٣٨ ١�٢٣٨   ١�١       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

١١   ١�١١ السفر�٨ ١�٨   ٨�٢- ٨�٢-   ٣�٣ 

١  ٠�١ الضيافة�١ ٠�١  ٠�٠      

٥  ٠�٥ اخلدمات التعاقدية�٥ ٠�٥  ٠�٠      

              التدريب

٦٣  ٣�٦٣ نفقات التشغيل العامة�٦٣ ٣�٦٣  ٣�٣      

٥  ٠�٥ اللوازم واملواد�٥ ٠�٥  ٠�٠      

              األثاث والعتاد

٨٥   ٤�٨٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٨٣ ٤�٨٣   ١�٢- ١�٢-   ٣�٣ 

 ٢�٣-   ٢�٣- ٣٢١�٢   ٣٢١�٢ ٣٢٣�٥   ٣٢٣�٥ اموع

 مكتباملدعيالعام: الربناجمالرئيسيالثاين  :٦اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسيالثاين الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة اللجنةبعد تعديلها بناء على توصيات  قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباملدعيالعام

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

١٢٦٧٧ ٦�٣٧٥٠ املوظفون من الفئة الفنية�١٦٤٢٨ ٨�٣٦٦٤ ٤�١٢٦٧٧ ٩�١٦٣٤٢ ٨�٨٥- ٧�٨٥-   ٧�٧ 

٢٨٥٢ ٣�١١٧٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٤٠٣١ ٢�١١٧٩ ٥�٢٨٥٢ ٣�٤٠٣١ ٢�٥       

١٥٥٣٠ ٩�٤٩٢٩ اموع الفرعي للموظفني�٢٠٤٥٩ ٠�٤٨٤٤ ٩�١٥٥٣٠ ٢�٢٠٣٧٤ ٠�٨٥- ٢�٨٥-   ٧�٧ 

٥٤٢٢ ٨�٣٨ املساعدة املؤقتة العامة�٥٤٦١ ٩�٣٨ ٧�٥١١١ ٨�٥١٥٠ ٢�٣١١-   ٠�٣١١- ٧�٧ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٨١ ٠�٨١   اخلرباء االستشاريون�٨١   ٠�٨١ ٠�٠      

٥٥٠٣ ٨�٣٨ اموع لسائر املوظفني�٥٥٤٢ ٩�٣٨ ٧�٥١٩٢ ٨�٥٢٣١ ٢�٣١١-   ٠�٣١١- ٧�٧ 

١٦٩٧ ٠�١٨٧ السفر�١٨٨٤ ١�١٨٧ ١�١٦٩٧ ٠�١٨٨٤ ١�١       

٥  ٠�٥ الضيافة�٥ ٠�٥  ٠�٠      

٣٢٧ ٠�٢٥ اخلدمات التعاقدية�٣٥٢ ٥�٢٥ ٥�٣٢٧ ٠�٣٥٢ ٥�٥      

٣٢ ٩�٢٣ التدريب�٥٥ ٠�٢٣ ٩�٣٢ ٩�٥٥ ٠�٩      

٢٨٥ ٠�٢٨٥   نفقات التشغيل العامة�٢٨٥   ٠�٢٨٥ ٠�٠      

١٠ ٠�٣٨ اللوازم واملواد�٤٨ ٠�٣٨ ٠�١٠ ٠�٤٨ ٠�٠      

٣٠ ٠�٣٠   األثاث والعتاد�٣٠   ٠�٣٠ ٠�٠      

٢٣٨١ ٩�٢٧٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٦٦٠ ٦�٢٧٨ ٥�٢٣٨١ ٩�٢٦٦٠ ٦�٥       

 ٣٩٧�٤- ٣١١�٧- ٨٥�٧- ٢٨٢٦٥�٧ ٢٣١٠٣�٨ ٥١٦١�٩ ٢٨٦٦٣�١ ٢٣٤١٥�٥ ٥٢٤٧�٦ اموع
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15-A-291012 ٦٧ 

 املدعيالعام: ٢١٠٠الربنامج  :٧اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢١٠٠ بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  املدعيالعام

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٤٤٨ ٨�٢١٧٣ املوظفون من الفئة الفنية�٢٦٢٢ ٣�٢٠٨٨ ١�٤٤٨ ١�٢٥٣٦ ٣�٨٥- ٤�٨٥-   ٧�٧ 

٦٤٦ ١�٧٢٧ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٣٧٣ ٠�٧٢٧ ١�٦٤٦ ١�١٣٧٣ ٠�١       

١٠٩٤ ٩�٢٩٠٠ اموع الفرعي للموظفني�٣٩٩٥ ٣�٢٨١٥ ٢�١٠٩٤ ٢�٣٩٠٩ ٣�٨٥- ٥�٨٥-   ٧�٧ 

٢٠٩٠ ٨�٣٨ املساعدة املؤقتة العامة�٢١٢٨ ١�٣٨ ٩�٢٠٩٠ ٨�٢١٢٨ ١�٩       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٨١ ٠�٨١   اخلرباء االستشاريون�٨١   ٠�٨١ ٠�٠      

٢١٧١ ٨�٣٨ اموع لسائر املوظفني�٢٢٠٩ ١�٣٨ ٩�٢١٧١ ٨�٢٢٠٩ ١�٩       

٣٤٩ ٥�٦٣ السفر�٤١٢ ٣�٦٣ ٨�٣٤٩ ٥�٤١٢ ٣�٨       

٥  ٠�٥ الضيافة�٥ ٠�٥  ٠�٠      

٢١٧ ٠�٢٥ اخلدمات التعاقدية�٢٤٢ ٥�٢٥ ٥�٢١٧ ٠�٢٤٢ ٥�٥      

٣٢ ٩�٢٣ التدريب�٥٥ ٠�٢٣ ٩�٣٢ ٩�٥٥ ٠�٩      

١٠ ٠�١٠   حمامو الدفاع�١٠   ٠�١٠ ٠�٠      

١٠ ٠�٣٨ اللوازم واملواد�٤٨ ٠�٣٨ ٠�١٠ ٠�٤٨ ٠�٠      

٣٠ ٠�٣٠   األثاث والعتاد�٣٠   ٠�٣٠ ٠�٠      

٦٤٨ ٤�١٥٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٨٠٤ ٨�١٥٥ ٢�٦٤٨ ٤�٨٠٤ ٨�٢       

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ٦٩٢٣�٦ ٣٩١٤�٢ ٣٠٠٩�٤ ٧٠٠٩�٣ ٣٩١٤�٢ ٣٠٩٥�١ اموع

 ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   :٨اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢١١٠ ن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج ع بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  ديواناملدعيالعام

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

١٠٤٣   ٣�١٠٤٣ املوظفون من الفئة الفنية�٩٥٧ ٣�٩٥٧   ٦�٨٥- ٦�٨٥-   ٧�٧ 

٣٣٩   ٥�٣٣٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٣٣٩ ٥�٣٣٩   ٥�٥       

١٣٨٢   ٨�١٣٨٢ اموع الفرعي للموظفني�١٢٩٧ ٨�١٢٩٧   ١�٨٥- ١�٨٥-   ٧�٧ 

٣٨   ٨�٣٨ املساعدة املؤقتة العامة�٣٨ ٨�٣٨   ٨�٨       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٨١ ٠�٨١   اخلرباء االستشاريون�٨١   ٠�٨١ ٠�٠      

٨١ ٨�٣٨ اموع لسائر املوظفني�١١٩ ٠�٣٨ ٨�٨١ ٨�١١٩ ٠�٨       

٩٤ ١�٤١ السفر�١٣٦ ٩�٤١ ٠�٩٤ ١�١٣٦ ٩�٠       

٥  ٠�٥ الضيافة�٥ ٠�٥  ٠�٠      

٣٠ ٠�٣٠   اخلدمات التعاقدية�٣٠   ٠�٣٠ ٠�٠      

٣٢ ٩�٢٣ التدريب�٥٥ ٠�٢٣ ٩�٣٢ ٩�٥٥ ٠�٩      

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٥٦ ٠�٧٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٢٦ ٩�٧٠ ٩�١٥٦ ٠�٢٢٦ ٩�٩       

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ١٦٤٣�٨ ٢٣٧�٩ ١٤٠٥�٩ ١٧٢٩�٥ ٢٣٧�٩ ١٤٩١�٦ اموع
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٦٨ 15-A-291012 

 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربناجمالفرعي  :٩اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢١٢٠ ة املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزاني بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماخلدمات

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٤٤٨ ٥�١١٣٠ املوظفون من الفئة الفنية�١٥٧٨ ٣�١١٣٠ ٨�٤٤٨ ٥�١٥٧٨ ٣�٨       

٦٤٦ ٦�٣٨٧ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٠٣٣ ٠�٣٨٧ ٦�٦٤٦ ٦�١٠٣٣ ٠�٦       

١٠٩٤ ١�١٥١٨ اموع الفرعي للموظفني�٢٦١٢ ٣�١٥١٨ ٤�١٠٩٤ ١�٢٦١٢ ٣�٤       

٢٠٩٠ ١�٢٠٩٠   املساعدة املؤقتة العامة�٢٠٩٠   ١�٢٠٩٠ ١�١       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٢٠٩٠ ١�٢٠٩٠   اموع لسائر املوظفني�٢٠٩٠   ١�٢٠٩٠ ١�١       

٢٥٤ ٤�٢٢ السفر�٢٧٦ ٤�٢٢ ٨�٢٥٤ ٤�٢٧٦ ٤�٨       

              الضيافة

١٨٧ ٠�٢٥ اخلدمات التعاقدية�٢١٢ ٥�٢٥ ٥�١٨٧ ٠�٢١٢ ٥�٥      

              التدريب

١٠ ٠�١٠   حمامو الدفاع�١٠   ٠�١٠ ٠�٠      

١٠ ٠�٣٨ اللوازم واملواد�٤٨ ٠�٣٨ ٠�١٠ ٠�٤٨ ٠�٠      

٣٠ ٠�٣٠   األثاث والعتاد�٣٠   ٠�٣٠ ٠�٠      

٤٩١ ٤�٨٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٥٧٧ ٩�٨٥ ٣�٤٩١ ٤�٥٧٧ ٩�٣       

       ٥٢٧٩�٨ ٣٦٧٦�٣ ١٦٠٣�٥ ٥٢٧٩�٨ ٣٦٧٦�٣ ١٦٠٣�٥ اموع

 شعبةاالختصاصوالتكاملوالتعاون: ٢٢٠٠الربنامج  :١٠اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢٢٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة توصيات اللجنةبعد تعديلها بناء على  قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةاالختصاصوالتكاملوالتعاون

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٩٣٦ ٥�٧٧١ املوظفون من الفئة الفنية�١٧٠٧ ٣�٧٧١ ٨�٩٣٦ ٥�١٧٠٧ ٣�٨       

١٢٩   ٢�١٢٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٢٩ ٢�١٢٩   ٢�٢       

٩٣٦ ٧�٩٠٠ اموع الفرعي للموظفني�١٨٣٧ ٣�٩٠٠ ٠�٩٣٦ ٧�١٨٣٧ ٣�٠       

٤٢٠ ٢�٤٢٠   املساعدة املؤقتة العامة�٤٢٠   ٢�٤٢٠ ٢�٢       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٤٢٠ ٢�٤٢٠   اموع لسائر املوظفني�٤٢٠   ٢�٤٢٠ ٢�٢       

٢٨٢ ٦�١٠٨ السفر�٣٩١ ٩�١٠٨ ٥�٢٨٢ ٦�٣٩١ ٩�٥       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٢٨٢ ٦�١٠٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٩١ ٩�١٠٨ ٥�٢٨٢ ٦�٣٩١ ٩�٥       

       ٢٦٤٨�٧ ١٦٣٩�٤ ١٠٠٩�٣ ٢٦٤٨�٧ ١٦٣٩�٤ ١٠٠٩�٣ اموع
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15-A-291012 ٦٩ 

 شعبةالتحقيق: ٢٣٠٠الربنامج  :١١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢٣٠٠ زانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل املي بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةالتحقيق

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٧٦٦١ ٤�٣٠٠ املوظفون من الفئة الفنية�٧٩٦١ ٥�٣٠٠ ٩�٧٦٦١ ٤�٧٩٦١ ٥�٩       

١٨١٨ ٢�١٢٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٩٤٧ ٦�١٢٩ ٨�١٨١٨ ٢�١٩٤٧ ٦�٨       

٩٤٨٠ ٦�٤٢٩ اموع الفرعي للموظفني�٩٩٠٩ ١�٤٢٩ ٧�٩٤٨٠ ٦�٩٩٠٩ ١�٧       

٧٠٦ ١�٧٠٦   املساعدة املؤقتة العامة�٧٠٦   ١�٧٠٦ ١�١       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٧٠٦ ١�٧٠٦   اموع لسائر املوظفني�٧٠٦   ١�٧٠٦ ١�١       

٨٩٤ ٨�٨٩٤   السفر�٨٩٤   ٨�٨٩٤ ٨�٨       

              الضيافة

١١٠ ٠�١١٠   اخلدمات التعاقدية�١١٠   ٠�١١٠ ٠�٠      

              التدريب

٢٧٥ ٠�٢٧٥   حمامو الدفاع�٢٧٥   ٠�٢٧٥ ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٢٧٩ ٨�١٢٧٩   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٢٧٩   ٨�١٢٧٩ ٨�٨       

       ١١٨٩٥�٦ ١١٤٦٦�٠ ٤٢٩�٦ ١١٨٩٥�٦ ١١٤٦٦�٠ ٤٢٩�٦ اموع

 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   :١٢اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٣٢٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة للجنةبعد تعديلها بناء على توصيات ا قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمالتخطيطوالعمليات

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٣١١١ ٤�٣٠٠ املوظفون من الفئة الفنية�٣٤١١ ٣�٣٠٠ ٧�٣١١١ ٤�٣٤١١ ٣�٧       

١٤٩٥ ٢�١٢٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٦٢٤ ٦�١٢٩ ٨�١٤٩٥ ٢�١٦٢٤ ٦�٨       

٤٦٠٦ ٦�٤٢٩ اموع الفرعي للموظفني�٥٠٣٦ ٩�٤٢٩ ٥�٤٦٠٦ ٦�٥٠٣٦ ٩�٥       

٦٥٩ ٥�٦٥٩   املساعدة املؤقتة العامة�٦٥٩   ٥�٦٥٩ ٥�٥       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٦٥٩ ٥�٦٥٩   اموع لسائر املوظفني�٦٥٩   ٥�٦٥٩ ٥�٥       

٢٤٢ ٧�٢٤٢   السفر�٢٤٢   ٧�٢٤٢ ٧�٧       

              الضيافة

١١٠ ٠�١١٠   اخلدمات التعاقدية�١١٠   ٠�١١٠ ٠�٠      

              التدريب

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٣٥٢ ٧�٣٥٢   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٥٢   ٧�٣٥٢ ٧�٧       

       ٦٠٤٨�٧ ٥٦١٩�١ ٤٢٩�٦ ٦٠٤٨�٧ ٥٦١٩�١ ٤٢٩�٦ اموع
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٧٠ 15-A-291012 

 أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربناجمالفرعي  :١٣اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٣٣٠ ديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تع بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  أفرقةالتحقيق

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٤٥٥٠ ٢�٤٥٥٠   املوظفون من الفئة الفنية�٤٥٥٠   ٢�٤٥٥٠ ٢�٢       

٣٢٣ ٠�٣٢٣   املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٣٢٣   ٠�٣٢٣ ٠�٠       

٤٨٧٣ ٢�٤٨٧٣   اموع الفرعي للموظفني�٤٨٧٣   ٢�٤٨٧٣ ٢�٢       

٤٦ ٦�٤٦   املساعدة املؤقتة العامة�٤٦   ٦�٤٦ ٦�٦       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٤٦ ٦�٤٦   اموع لسائر املوظفني�٤٦   ٦�٤٦ ٦�٦       

٦٥٢ ١�٦٥٢   السفر�٦٥٢   ١�٦٥٢ ١�١       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

٢٧٥ ٠�٢٧٥   حمامو الدفاع�٢٧٥   ٠�٢٧٥ ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٩٢٧ ١�٩٢٧   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٩٢٧   ١�٩٢٧ ١�١       

       ٥٨٤٦�٩ ٥٨٤٦�٩   ٥٨٤٦�٩ ٥٨٤٦�٩   اموع

 شعبة املقاضاة: ٢٤٠٠الربنامج   :١٤اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٤٠٠ امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةاملقاضاة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٣٦٣١ ٩�٥٠٤ املوظفون من الفئة الفنية�٤١٣٦ ٧�٥٠٤ ٦�٣٦٣١ ٩�٤١٣٦ ٧�٦       

٣٨٧ ٨�١٩٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٥٨١ ٦�١٩٣ ٤�٣٨٧ ٨�٥٨١ ٦�٤       

٤٠١٩ ٧�٦٩٨ اموع الفرعي للموظفني�٤٧١٨ ٣�٦٩٨ ٠�٤٠١٩ ٧�٤٧١٨ ٣�٠       

٢٢٠٦ ٥�٢٢٠٦   املساعدة املؤقتة العامة�١٨٩٤   ٥�١٨٩٤ ٨�٣١١-   ٨�٣١١- ٧�٧ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٢٢٠٦ ٥�٢٢٠٦   اموع لسائر املوظفني�١٨٩٤   ٥�١٨٩٤ ٨�٣١١-   ٨�٣١١- ٧�٧ 

١٧٠ ٩�١٤ السفر�١٨٥ ١�١٤ ٠�١٧٠ ٩�١٨٥ ١�٠       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٧٠ ٩�١٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٨٥ ١�١٤ ٠�١٧٠ ٩�١٨٥ ١�٠       

 ٣١١�٧- ٣١١�٧-   ٦٧٩٧�٨ ٦٠٨٤�٢ ٧١٣�٦ ٧١٠٩�٥ ٦٣٩٥�٩ ٧١٣�٦ اموع
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15-A-291012 ٧١ 

 قلماحملكمة: الربناجمالرئيسيالثالث  :١٥اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  الربناجمالرئيسيالثالث اتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالن بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قلماحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٨٤٠٩ ٨�١٢٣١٩ املوظفون من الفئة الفنية�٢٠٧٢٩ ٤�١٢٢٧١ ٢�٨٢٢٢ ٣�٢٠٤٩٣ ١�٤٨- ٤�١٨٧- ٥�٢٣٥- ٣�٨ 

٦٢١٣ ٣�٩٢٤٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٥٤٦٢ ١�٩٢٤٩ ٤�٦٢١٣ ٣�١٥٤٦٢ ١�٤       

١٤٦٢٢ ١�٢١٥٦٩ اموع الفرعي للموظفني�٣٦١٩١ ٥�٢١٥٢٠ ٦�١٤٤٣٥ ٦�٣٥٩٥٥ ٢�٤٨- ٨�١٨٧- ٥�٢٣٥- ٣�٨ 

٢٤٥٥ ٢�١٨٣٨ املساعدة املؤقتة العامة�٤٢٩٣ ٣�١٩٠٩ ٥�٢٢٩٧ ٧�٤٢٠٦ ١�٧١ ٨�١٥٨- ٥�٨٦- ٢�٧ 

١٥٣ ٠�٢٠٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٣٥٣ ٢�٢٠٠ ٢�١٥٣ ٠�٣٥٣ ٢�٢      

١٣٨ ٥�٢١٤ العمل اإلضايف�٣٥٣ ٨�٢١٤ ٣�١٣٨ ٥�٣٥٣ ٨�٣      

٣٦ ٦�٨٦ اخلرباء االستشاريون�١٢٢ ١�٨٦ ٧�٣٦ ٦�١٢٢ ١�٧      

٢٧٨٣ ٣�٢٣٣٩ اموع لسائر املوظفني�٥١٢٢ ٤�٢٤١٠ ٧�٢٦٢٥ ٨�٥٠٣٦ ٢�٧١ ٠�١٥٨- ٥�٨٦- ٢�٧ 

١٧٠٩ ٥�١٨٤ السفر�١٨٩٣ ٠�١٨٤ ٥�١٦٣٦ ٥�١٨٢١ ٩�٧٢-   ٤�٧٢- ١�١ 

٤  ٠�٤ الضيافة�٤ ٠�٤  ٠�٠      

١٦٣٣ ٤�١١٤٣ اخلدمات التعاقدية�٢٧٧٧ ٦�١٠٢١ ٠�١٥٢٦ ٤�٢٥٤٨ ٩�١٢٢- ٣�١٠٦- ٠�٢٢٨- ٧�٧ 

١٧٨ ٤�٣٨٧ التدريب�٥٦٥ ٠�٣٨٧ ٤�١٧٨ ٤�٥٦٥ ٠�٤      

٣١١٧ ٤�٣١١٧   حمامو الدفاع�٢٦٠٨   ٤�٢٦٠٨ ٤�٥٠٩-   ٤�٥٠٩- ٠�٠ 

٤٠١٠ ١�٤٠١٠   حمامو اين عليهم�٣٤٤٨   ١�٣٤٤٨ ٢�٥٦١-   ٢�٥٦١- ٩�٩ 

٤٣٦٨ ٨�٦٣١٥ نفقات التشغيل العامة�١٠٦٨٤ ٤�٦٣١٥ ٢�٤٢٩٣ ٨�١٠٦٠٩ ٥�٧٤-   ٣�٧٤- ٩�٩ 

٢٧٣ ٢�٦٩٣ اللوازم واملواد�٩٦٦ ٥�٦٩٣ ٧�٢٦٠ ٢�٩٥٣ ٢�١٣-   ٤�١٣- ٣�٣ 

٣٦ ٠�١١٠٤ األثاث والعتاد�١١٤٠ ٧�٩٣٤ ٧�٣٦ ٠�٩٧٠ ٧�١٧٠- ٧�١٧٠-  ٠�٠ 

١٥٣٢٦ ٣�٩٨٣٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٥١٥٩ ٧�٩٥٤٠ ٠�١٣٩٨٨ ٣�٢٣٥٢٩ ٨�٢٩٢- ١�١٣٣٧- ٠�١٦٢٩- ٩�٩ 

 ١٩٥٢�٤- ١٦٨٣�٤- ٢٦٩�٠- ٦٤٥٢٠�٩ ٣١٠٤٩�٢ ٣٣٤٧١�٧ ٦٦٤٧٣�٣ ٣٢٧٣٢�٦ ٣٣٧٤٠�٧ اموع

 مكتب رئيسة قلماحملكمة: ٣١٠٠الربنامج  :١٦اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٠٠ مليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل ا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتربئيسةقلماحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

١٦٠٣ ٥�٢٥٦٦ املوظفون من الفئة الفنية�٤١٦٩ ٤�٢٥٦٦ ٩�١٤٤٢ ٥�٤٠٠٨ ٢�١٦١-   ٧�١٦١- ٢�٢ 

٢٠١٣ ٦�٢٦٢٤ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٤٦٣٨ ٩�٢٦٢٤ ٥�٢٠١٣ ٦�٤٦٣٨ ٩�٥       

٣٦١٧ ١�٥١٩١ اموع الفرعي للموظفني�٨٨٠٨ ٣�٥١٩١ ٤�٣٤٥٦ ١�٨٦٤٧ ١�١٦١-   ٢�١٦١- ٢�٢ 

٢٠٨ ٤�١٠٨٢ املساعدة املؤقتة العامة�١٢٩٠ ٥�١٠٨٢ ٩�٢٠٨ ٤�١٢٩٠ ٥�٩       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٥٠ ٤�١٢٤ العمل اإلضايف�١٧٤ ٣�١٢٤ ٧�٥٠ ٤�١٧٤ ٣�٧      

              اخلرباء االستشاريون

٢٥٨ ٨�١٢٠٦ اموع لسائر املوظفني�١٤٦٥ ٨�١٢٠٦ ٦�٢٥٨ ٨�١٤٦٥ ٨�٦       

٤٤٥ ١�٣٠ السفر�٤٧٦ ٩�٣٠ ٠�٤٣٤ ١�٤٦٤ ٠�١١-   ١�١١- ٩�٩ 

٤  ٠�٤ الضيافة�٤ ٠�٤  ٠�٠      

٢٦٣ ٠�١١٢ اخلدمات التعاقدية�٣٧٥ ٣�١١٢ ٣�٢٦١ ٠�٣٧٣ ٦�١-   ٦�١- ٧�٧ 

١٠٧ ٦�٩٧ التدريب�٢٠٥ ٧�٩٧ ٣�١٠٧ ٦�٢٠٥ ٧�٣      

٣١١٧ ٤�٣١١٧   حمامو الدفاع�٢٦٠٨   ٤�٢٦٠٨ ٤�٥٠٩-   ٤�٥٠٩- ٠�٠ 

٤٠١٠ ١�٤٠١٠   حمامو اين عليهم�٣٤٤٨   ١�٣٤٤٨ ٢�٥٦١-   ٢�٥٦١- ٩�٩ 

٦١٦ ٠�١٦٥ نفقات التشغيل العامة�٧٨١ ٦�١٦٥ ٦�٥٧٣ ٠�٧٣٨ ٧�٤٢-   ٧�٤٢- ٩�٩ 

١٥٩ ٣�٦٣ اللوازم واملواد�٢٢٢ ٣�٦٣ ٦�١٤٦ ٣�٢٠٩ ٠�١٣-   ٣�١٣- ٣�٣ 

١ ٠�١ األثاث والعتاد�٢ ٧�١ ٧�١ ٠�٢ ٧�٧      

٨٧٢٢ ٠�٤٧٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٩١٩٥ ٠�٤٧٣ ٠�٧٥٨١ ٠�٨٠٥٤ ٣�١١٤٠-   ٣�١١٤٠- ٧�٧ 

 ١٣٠١�٩- ١٣٠١�٩-   ١٨١٦٧�١ ١١٢٩٦�٢ ٦٨٧٠�٩ ١٩٤٦٩�٠ ١٢٥٩٨�١ ٦٨٧٠�٩ اموع
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 ديوانرئيسةقلماحملكمة: ٣١١٠الربنامج  :١٧اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١١٠ تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  ديوانرئيسةقلماحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٩٥٣   ٥�٩٥٣ املوظفون من الفئة الفنية�٩٥٣ ٥�٩٥٣   ٥�٥       

٢٠٥   ٨�٢٠٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢٠٥ ٨�٢٠٥   ٨�٨       

١١٥٩   ٣�١١٥٩ اموع الفرعي للموظفني�١١٥٩ ٣�١١٥٩   ٣�٣       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

١٨ ٨�١٦ السفر�٣٤ ٠�١٦ ٨�١٨ ٨�٣٤ ٠�٨       

٤  ٠�٤ الضيافة�٤ ٠�٤  ٠�٠      

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٨ ٨�٢٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٨ ٠�٢٠ ٨�١٨ ٨�٣٨ ٠�٨       

       ١١٩٨�١ ١٨�٠ ١١٨٠�١ ١١٩٨�١ ١٨�٠ ١١٨٠�١ اموع

  قسمخدماتاملشورةالقانونية: ٣١٣٠الربناجمالفرعي  :١٨دول اجل
 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٣٠ اء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بن بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
 قسمخدماتاملشورةالقانونية

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

٥٨٥   ٧�٥٨٥ املوظفون من الفئة الفنية�٥٨٥ ٧�٥٨٥   ٧�٧       

١٢٦   ٥�١٢٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٢٦ ٥�١٢٦   ٥�٥       

٧١٢   ٢�٧١٢ اموع الفرعي للموظفني�٧١٢ ٢�٧١٢   ٢�٢       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

١٧  ٥�١٧ اخلدمات التعاقدية�١٧ ٥�١٧  ٥�٥      

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٧   ٥�١٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٧ ٥�١٧   ٥�٥       

       ٧٢٩�٧   ٧٢٩�٧ ٧٢٩�٧   ٧٢٩�٧ اموع



ICC-ASP/11/15 

15-A-291012 ٧٣ 

 قسماألمن والسالمة: ٣١٤٠الربناجمالفرعي  :١٩اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٤٠ تج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالنا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماألمنوالسالمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٥٣٦ ٧�٥٨٥ املوظفون من الفئة الفنية�١١٢١ ١�٥٨٥ ٨�٤٥٨ ٧�١٠٤٤ ٦�٧٧-   ٣�٧٧- ٥�٥ 

١٣٣٧ ٨�٢١٦٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٣٥٠٣ ٧�٢١٦٥ ٥�١٣٣٧ ٨�٣٥٠٣ ٧�٥       

١٨٧٣ ٥�٢٧٥١ اموع الفرعي للموظفني�٤٦٢٥ ٨�٢٧٥١ ٣�١٧٩٦ ٥�٤٥٤٧ ٣�٧٧-   ٨�٧٧- ٥�٥ 

١٠٨٢   ٤�١٠٨٢ املساعدة املؤقتة العامة�١٠٨٢ ٤�١٠٨٢   ٤�٤       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٥٠ ٤�١٢٤ العمل اإلضايف�١٧٤ ٣�١٢٤ ٧�٥٠ ٤�١٧٤ ٣�٧      

              اخلرباء االستشاريون

٥٠ ٨�١٢٠٦ اموع لسائر املوظفني�١٢٥٧ ٣�١٢٠٦ ١�٥٠ ٨�١٢٥٧ ٣�١       

٣٤٨ ٣�١٣ السفر�٣٦١ ٤�١٣ ٧�٣٣٦ ٣�٣٤٩ ٥�١١-   ٨�١١- ٩�٩ 

              الضيافة

٢١٨ ٥�٩٤ اخلدمات التعاقدية�٣١٣ ٩�٩٤ ٤�٢١٧ ٥�٣١١ ٢�١-   ٧�١- ٧�٧ 

١٠٠ ٦�٩٧ التدريب�١٩٧ ٣�٩٧ ٩�١٠٠ ٦�١٩٧ ٣�٩      

١٣٧ ٠�١٦٥ نفقات التشغيل العامة�٣٠٢ ٠�١٦٥ ٠�١٢٠ ٠�٢٨٥ ٦�١٦-   ٦�١٦- ٤�٤ 

١٦ ٣�٦٣ اللوازم واملواد�٧٩ ٢�٦٣ ٥�١٦ ٣�٧٩ ٢�٥      

١ ٠�١ األثاث والعتاد�٢ ٧�١ ٧�١ ٠�٢ ٧�٧      

٨٢٢ ٧�٤٣٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٢٥٧ ٥�٤٣٤ ٢�٧٩٢ ٧�١٢٢٧ ٥�٣٠-   ٢�٣٠- ٠�٠ 

 ١٠٧�٥- ١٠٧�٥-   ٧٠٣٢�١ ٢٦٣٩�١ ٤٣٩٣�٠ ٧١٣٩�٦ ٢٧٤٦�٦ ٤٣٩٣�٠ اموع

 قسمالعملياتامليدانية: ٣١٨٠الربناجمالفرعي  :٢٠اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٨٠ اتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالن بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
 قسمالعملياتامليدانية

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع

٨٥٨ ٧�٨٥٨   املوظفون من الفئة الفنية�٧٧٥   ٧�٧٧٥ ٠�٨٣-   ٠�٨٣- ٧�٧ 

٦١٣ ٠�٦١٣   املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦١٣   ٠�٦١٣ ٠�٠       

١٤٧١ ٧�١٤٧١   اموع الفرعي للموظفني�١٣٨٨   ٧�١٣٨٨ ٠�٨٣-   ٠�٨٣- ٧�٧ 

٢٠٨ ٥�٢٠٨   املساعدة املؤقتة العامة�٢٠٨   ٥�٢٠٨ ٥�٥       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

٢٠٨ ٥�٢٠٨   اموع لسائر املوظفني�٢٠٨   ٥�٢٠٨ ٥�٥       

٧٢ ٩�٧٢   السفر�٧٢   ٩�٧٢ ٩�٩       

              الضيافة

٤٤ ٤�٤٤   اخلدمات التعاقدية�٤٤   ٤�٤٤ ٤�٤      

٧ ٤�٧   التدريب�٧   ٤�٧ ٤�٤      

٤٧٨ ٦�٤٧٨   نفقات التشغيل العامة�٤٥٢   ٦�٤٥٢ ١�٢٦-   ١�٢٦- ٥�٥ 

١٤٣ ١�١٤٣   اللوازم واملواد�١٢٩   ١�١٢٩ ٨�١٣-   ٨�١٣- ٣�٣ 

              األثاث والعتاد

٧٤٦ ٤�٧٤٦   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٧٠٦   ٤�٧٠٦ ٦�٣٩-   ٦�٣٩- ٨�٨ 

 ١٢٣�٥- ١٢٣�٥-   ٢٣٠٣�١ ٢٣٠٣�١   ٢٤٢٦�٦ ٢٤٢٦�٦   اموع



ICC-ASP/11/15 

٧٤ 15-A-291012 

 دعم احملامنيقسم : ٣١٩٠الربنامج الفرعي :٢١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٩٠ ديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تع بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  دعماحملامنيقسم

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٢٠٨ ٦�٤٤١ املوظفون من الفئة الفنية�٦٥٠ ٦�٤٤١ ٢�٢٠٨ ٦�٦٥٠ ٦�٢       

٦٣ ٥�١٢٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٨٩ ٢�١٢٦ ٧�٦٣ ٥�١٨٩ ٢�٧       

٢٧١ ١�٥٦٨ اموع الفرعي للموظفني�٨٣٩ ٨�٥٦٨ ٩�٢٧١ ١�٨٣٩ ٨�٩       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

٦ ٦�٦   السفر�٦   ٦�٦ ٦�٦       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

٣١١٧ ٤�٣١١٧   حمامو الدفاع�٢٦٠٨   ٤�٢٦٠٨ ٤�٥٠٩-   ٤�٥٠٩- ٠�٠ 

٤٠١٠ ١�٤٠١٠   حمامو اين عليهم�٣٤٤٨   ١�٣٤٤٨ ٢�٥٦١-   ٢�٥٦١- ٩�٩ 

١ ٠�١   نفقات التشغيل العامة�١   ٠�١ ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٧١٣٥ ١�٧١٣٥   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٦٠٦٤   ١�٦٠٦٤ ٢�١٠٧٠-   ٢�١٠٧٠- ٩�٩ 

 ١٠٧٠�٩- ١٠٧٠�٩-   ٦٩٠٤�١ ٦٣٣٦�٠ ٥٦٨�١ ٧٩٧٥�٠ ٧٤٠٦�٩ ٥٦٨�١ اموع

 شعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة: ٣٢٠٠الربنامج  :٢٢اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة  على توصيات اللجنةبعد تعديلها بناء قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٥٥٩ ٣�٣٦٠٩ املوظفون من الفئة الفنية�٤١٦٨ ٣�٣٦٠٩ ٦�٥٥٩ ٣�٤١٦٨ ٣�٦    

١٥٦٧ ٨�٥٢١٧ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٧٨٥ ٧�٥٢١٧ ٥�١٥٦٧ ٨�٦٧٨٥ ٧�٥    

٢١٢٧ ١�٨٨٢٧ اموع الفرعي للموظفني�١٠٩٥٤ ٠�٨٨٢٧ ١�٢١٢٧ ١�١٠٩٥٤ ٠�١    

٩٥ ٨�٧٥٥ املساعدة املؤقتة العامة�٨٥١ ٤�٧٥٠ ٢�٩٥ ٨�٨٤٦ ٤�٥- ٢�٥-  ٠�٠ 

٢٠  ٠�٢٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٢٠ ٠�٢٠  ٠�٠    

٣٠ ١�٩٠ العمل اإلضايف�١٢٠ ٤�٩٠ ٥�٣٠ ١�١٢٠ ٤�٥    

١٤   ٦�١٤ اخلرباء االستشاريون�١٤ ٦�١٤   ٦�٦    

١٢٥ ٥�٨٨٠ اموع لسائر املوظفني�١٠٠٦ ٨�٨٧٥ ٣�١٢٥ ٥�١٠٠١ ٨�٥- ٣�٥-  ٠�٠ 

٦٢ ٥�٧٢ السفر�١٣٥ ٧�٧٢ ٢�٦٠ ٥�١٣٢ ١�٢-  ٦�٢- ٦�٦ 

              الضيافة

٢٣٠ ٠�٥٢٧ اخلدمات التعاقدية�٧٥٧ ٠�٤٨٧ ٠�١٩٣ ٠�٦٨٠ ٠�٤٠- ٠�٣٧- ٠�٧٧- ٠�٠ 

٢٤٧  ٢�٢٤٧ التدريب�٢٤٧ ٢�٢٤٧  ٢�٢    

١٧٢٠ ٩�٤٦٩٣ نفقات التشغيل العامة�٦٤١٤ ١�٤٦٩٣ ٠�١٧١٠ ٩�٦٤٠٤ ١�١٠-  ٠�١٠- ٠�٠ 

٤٧٥  ٧�٤٧٥ اللوازم واملواد�٤٧٥ ٧�٤٧٥  ٧�٧    

٣٥ ٠�١١٠٣ األثاث والعتاد�١١٣٨ ٠�٩٣٣ ٠�٣٥ ٠�٩٦٨ ٠�١٧٠- ٠�١٧٠-  ٠�٠ 

٢٠٤٧ ٣�٧١١٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٩١٦٧ ٨�٦٩٠٩ ١�١٩٩٨ ٣�٨٩٠٧ ٢�٢١٠- ٥�٤٩- ٠�٢٥٩- ٦�٦ 

 ٢٦٤�٦- ٤٩�٦- ٢١٥�٠- ٢٠٨٦٢�٩ ٤٢٥١�٠ ١٦٦١١�٩ ٢١١٢٧�٥ ٤٣٠٠�٦ ١٦٨٢٦�٩ اموع
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15-A-291012 ٧٥ 

 مكتبمدير شعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة: ٣٢١٠الربناجمالفرعي  :٢٣اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢١٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة يلها بناء على توصيات اللجنةبعد تعد قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبمديرشعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٣٧٥   ٦�٣٧٥ املوظفون من الفئة الفنية�٣٧٥ ٦�٣٧٥   ٦�٦       

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٤٣٨   ٨�٤٣٨ اموع الفرعي للموظفني�٤٣٨ ٨�٤٣٨   ٨�٨       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

٣ ٩�١١ الضيافة�١٥ ٢�١١ ١�٣ ٩�١٥ ٢�١      

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٣ ٩�١١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٥ ٢�١١ ١�٣ ٩�١٥ ٢�١       

       ٤٥٣�٩ ٣�٢ ٤٥٠�٧ ٤٥٣�٩ ٣�٢ ٤٥٠�٧ اموع

 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربناجمالفرعي  :٢٤اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٢٠ لناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماملواردالبشرية

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٧٩٢   ٣�٧٩٢ املوظفون من الفئة الفنية�٧٩٢ ٣�٧٩٢   ٣�٣       

١٨٩ ٩�٧٩٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٩٨٠ ٧�٧٩٠ ٦�١٨٩ ٩�٩٨٠ ٧�٦       

١٨٩ ٢�١٥٨٣ اموع الفرعي للموظفني�١٧٧٢ ٧�١٥٨٣ ٩�١٨٩ ٢�١٧٧٢ ٧�٩       

٢٤٦   ٠�٢٤٦ املساعدة املؤقتة العامة�٢٤٦ ٠�٢٤٦   ٠�٠       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

١٤  ٦�١٤ اخلرباء االستشاريون�١٤ ٦�١٤  ٦�٦      

٢٦٠   ٦�٢٦٠ اموع لسائر املوظفني�٢٦٠ ٦�٢٦٠   ٦�٦       

١١ ٠�٦ السفر�١٧ ٠�٦ ٠�١١ ٠�١٧ ٠�٠       

              الضيافة

١٦  ٧�١٦ اخلدمات التعاقدية�١٦ ٧�١٦  ٧�٧      

١٦٠  ٠�١٦٠ التدريب�١٦٠ ٠�١٦٠  ٠�٠      

              نفقات التشغيل العامة

٤٥  ٢�٤٥ اللوازم واملواد�٤٥ ٢�٤٥  ٢�٢      

              األثاث والعتاد

١١ ٩�٢٢٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٣٨ ٠�٢٢٧ ٩�١١ ٩�٢٣٨ ٠�٩       

       ٢٢٧٢�٤ ٢٠٠�٧ ٢٠٧١�٧ ٢٢٧٢�٤ ٢٠٠�٧ ٢٠٧١�٧ اموع
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٧٦ 15-A-291012 

 قسمامليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربناجمالفرعي  :٢٥اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٤٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة جنةبعد تعديلها بناء على توصيات الل قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمامليزانيةواملالية

 األساسية
املخصصات املتصلة 

 اموع IPSAS باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع IPSAS املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات املتصلة 

 اموع IPSAS باحلاالت

٧٥١     ٤�٧٥١ املوظفون من الفئة الفنية�٧٥١ ٤�٧٥١     ٤�٤         

٣٣٢ ٧�٧٥٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٠٩٠   ٢�٧٥٨ ٩�٣٣٢ ٧�١٠٩٠   ٢�٩         

٣٣٢ ١�١٥١٠ اموع الفرعي للموظفني�١٨٤٢   ٢�١٥١٠ ٣�٣٣٢ ١�١٨٤٢   ٢�٣         

٣٦٩   ٣�٧٠ املساعدة املؤقتة العامة�٤٣٩ ٢�٦٥ ٥�٣٦٩   ٣�٤٣٤ ٢�٥- ٥�٥-     ٠�٠ 

                 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٥   ١�٥ العمل اإلضايف�٥ ١�٥   ١�١       

                 اخلرباء االستشاريون

٣٦٩   ٤�٧٥ اموع لسائر املوظفني�٤٤٤ ٢�٧٠ ٦�٣٦٩   ٤�٤٣٩ ٢�٥- ٦�٥-     ٠�٠ 

١٥ ٠�١٥     السفر�١٥     ٠�١٥ ٠�٠         

                 الضيافة

١٨٦  ٥�٨٨ اخلدمات التعاقدية�٢٧٤ ٠�٨٨ ٥�١٨٦  ٥�٢٧٤ ٠�٥       

٣٠ ٠�٣٠    التدريب�٣٠    ٠�٣٠ ٠�٠       

٦٥   ٠�٦٥ نفقات التشغيل العامة�٦٥ ٠�٦٥   ٠�٠       

                 اللوازم واملواد

                 األثاث والعتاد

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٢٣١   ٥�١٥٣ باملوظفني�٣٨٤ ٠�١٥٣ ٥�٢٣١   ٥�٣٨٤ ٠�٥         

 ٥�٠-     ٥�٠- ٢٦٦٦�٤ ٦٠٠�٢ ٣٣٢�٢ ١٧٣٤�٠ ٢٦٧١�٤ ٦٠٠�٢ ٣٣٢�٢ ١٧٣٩�٠ اموع

 قسماخلدماتالعامة: ٣٢٥٠الربناجمالفرعي  :٢٦اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٥٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ء على توصيات اللجنةقبل تعديلها بنا
املخصصات  قسماخلدماتالعامة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
ت املخصصا

 اموع املتصلة باحلاالت

٥٦٤   ٣�٥٦٤ املوظفون من الفئة الفنية�٥٦٤ ٣�٥٦٤   ٣�٣       

٢٣٢٤   ٤�٢٣٢٤ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢٣٢٤ ٤�٢٣٢٤   ٤�٤       

٢٨٨٨   ٧�٢٨٨٨ اموع الفرعي للموظفني�٢٨٨٨ ٧�٢٨٨٨   ٧�٧       

٧٠   ٣�٧٠ املساعدة املؤقتة العامة�٧٠ ٣�٧٠   ٣�٣       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٢٥ ٠�٥٥ العمل اإلضايف�٨٠ ٤�٥٥ ٤�٢٥ ٠�٨٠ ٤�٤      

              اخلرباء االستشاريون

٢٥ ٣�١٢٥ اموع لسائر املوظفني�١٥٠ ٤�١٢٥ ٧�٢٥ ٣�١٥٠ ٤�٧       

١٤   ٨�١٤ السفر�١٤ ٨�١٤   ٨�٨       

              الضيافة

٢٥  ٨�٢٥ اخلدمات التعاقدية�٢٥ ٨�٢٥  ٨�٨      

١٦  ٣�١٦ التدريب�١٦ ٣�١٦  ٣�٣      

٢٢ ٦�٢٤٥٧ نفقات التشغيل العامة�٢٤٨٠ ٥�٢٤٥٧ ١�٢٢ ٦�٢٤٨٠ ٥�١      

٢٤٥  ٥�٢٤٥ اللوازم واملواد�٢٤٥ ٥�٢٤٥  ٥�٥      

٦٨  ٠�٦٨ األثاث والعتاد�٦٨ ٠�٦٨  ٠�٠      

٢٢ ٠�٢٨٢٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٨٥٠ ٥�٢٨٢٨ ٥�٢٢ ٠�٢٨٥٠ ٥�٥       

       ٥٨٨٩�٩ ٤٧�٩ ٥٨٤٢�٠ ٥٨٨٩�٩ ٤٧�٩ ٥٨٤٢�٠ اموع
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 املعلوماتواالتصالتكنولوجياقسم: ٣٢٦٠الربناجمالفرعي  :٢٧اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٦٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة ناء على توصيات اللجنةبعد تعديلها ب قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  املعلوماتواالتصالتكنولوجياقسم

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٥٥٩ ٧�١١٢٥ املوظفون من الفئة الفنية�١٦٨٥ ٣�١١٢٥ ٠�٥٥٩ ٧�١٦٨٥ ٣�٠       

١٠٤٥ ٦�١٢٨٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢٣٢٦ ٨�١٢٨٠ ٤�١٠٤٥ ٦�٢٣٢٦ ٨�٤       

١٦٠٥ ٣�٢٤٠٦ اموع الفرعي للموظفني�٤٠١١ ١�٢٤٠٦ ٤�١٦٠٥ ٣�٤٠١١ ١�٤       

٩٥ ٤�٩٥   املساعدة املؤقتة العامة�٩٥   ٤�٩٥ ٤�٤       

٢٠  ٠�٢٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٢٠ ٠�٢٠  ٠�٠      

٥ ٠�٣٠ العمل اإلضايف�٣٥ ٠�٣٠ ٠�٥ ٠�٣٥ ٠�٠      

              اخلرباء االستشاريون

١٠٠ ٠�٥٠ اموع لسائر املوظفني�١٥٠ ٤�٥٠ ٤�١٠٠ ٠�١٥٠ ٤�٤       

٤٨ ٨�٢٤ السفر�٧٣ ٥�٢٤ ٣�٤٥ ٨�٧٠ ٩�٢-   ٧�٢- ٦�٦ 

              الضيافة

٢٣٠ ٠�٢١٠ اخلدمات التعاقدية�٤٤٠ ٠�١٧٠ ٠�١٩٣ ٠�٣٦٣ ٠�٤٠- ٠�٣٧- ٠�٧٧- ٠�٠ 

٤٠  ٩�٤٠ التدريب�٤٠ ٩�٤٠  ٩�٩      

١٦٩٧ ٣�٢١٧١ نفقات التشغيل العامة�٣٨٦٨ ٦�٢١٧١ ٩�١٦٨٧ ٣�٣٨٥٨ ٦�١٠-   ٩�١٠- ٠�٠ 

١٨٥  ٠�١٨٥ اللوازم واملواد�١٨٥ ٠�١٨٥  ٠�٠      

٣٥ ٠�١٠٣٥ األثاث والعتاد�١٠٧٠ ٠�٨٦٥ ٠�٣٥ ٠�٩٠٠ ٠�١٧٠- ٠�١٧٠-  ٠�٠ 

٢٠١١ ٠�٣٦٦٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٥٦٧٨ ١�٣٤٥٧ ١�١٩٦١ ٠�٥٤١٨ ٥�٢١٠- ٥�٤٩- ٠�٢٥٩- ٦�٦ 

 ٢٥٩�٦- ٤٩�٦- ٢١٠�٠- ٩٥٨٠�٣ ٣٦٦٧�٠ ٥٩١٣�٣ ٩٨٣٩�٩ ٣٧١٦�٦ ٦١٢٣�٣ اموع

 شعبةخدماتاحملكمة: ٣٣٠٠الربنامج  :٢٨اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٠٠ ة املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزاني بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةخدماتاحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٤٧٨٧ ٤�٤٠٦٦ املوظفون من الفئة الفنية�٨٨٥٤ ٩�٤٠٣٧ ٣�٤٧٩٥ ٤�٨٨٣٣ ٩�٢٩- ٣�٨ ٠�٢١- ٠�٠ 

٢٤٠١ ٢�٦٣٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٣٠٣٤ ٨�٦٣٢ ٠�٢٤٠١ ٢�٣٠٣٤ ٨�٠       

٧١٨٩ ٦�٤٦٩٨ اموع الفرعي للموظفني�١١٨٨٨ ٧�٤٦٦٩ ٣�٧١٩٧ ٦�١١٨٦٧ ٧�٢٩- ٣�٨ ٠�٢١- ٠�٠ 

١٩٩٩ ٤�١٩٩٩   املساعدة املؤقتة العامة�١٨٤٣   ٤�١٨٤٣ ٨�١٥٥-   ٨�١٥٥- ٦�٦ 

١٥٣ ٠�١٨٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٣٣٣ ٢�١٨٠ ٢�١٥٣ ٠�٣٣٣ ٢�٢      

٥٨ ١�٥٨   العمل اإلضايف�٥٨   ١�٥٨ ١�١      

٣٦ ١�٣٦   اخلرباء االستشاريون�٣٦   ١�٣٦ ١�١      

٢٢٤٦ ٠�١٨٠ اموع لسائر املوظفني�٢٤٢٦ ٨�١٨٠ ٨�٢٠٩١ ٠�٢٢٧١ ٢�١٥٥-   ٢�١٥٥- ٦�٦ 

٩٨٧ ٤�٥٥ السفر�١٠٤٣ ٧�٥٥ ١�٩٤٠ ٤�٩٩٥ ١�٤٧-   ٥�٤٧- ٦�٦ 

              الضيافة

٢٨٩ ٢�٦٧ اخلدمات التعاقدية�٣٥٦ ٤�٦٧ ٦�٢٧٩ ٢�٣٤٦ ٤�١٠-   ٦�١٠- ٠�٠ 

٦٨ ٨�١٣ التدريب�٨١ ١�١٣ ٩�٦٨ ٨�٨١ ١�٩      

٢٠٠٩ ٩�١٣٨٦ نفقات التشغيل العامة�٣٣٩٦ ٢�١٣٨٦ ١�١٩٨٧ ٩�٣٣٧٤ ٢�٢٢-   ١�٢٢- ٠�٠ 

١١٤ ٢�٢٩ اللوازم واملواد�١٤٣ ٢�٢٩ ٤�١١٤ ٢�١٤٣ ٢�٤      

              األثاث والعتاد

٣٤٦٨ ٥�١٥٥٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٥٠٢١ ٦�١٥٥٢ ١�٣٣٨٩ ٥�٤٩٤١ ٠�٧٩-   ٥�٧٩- ٦�٦ 

 ٢٥٦�٢- ٢٢٧�٢- ٢٩�٠- ١٩٠٨٠�٠ ١٢٦٧٧�٩ ٦٤٠٢�١ ١٩٣٣٦�٢ ١٢٩٠٥�١ ٦٤٣١�١ اموع
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 مكتبمدير شعبةخدماتاحملكمة: ٣٣١٠الربناجمالفرعي  :٢٩اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣١٠ لناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبمديرشعبةخدماتاحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٢٩٠ ١�١٦٩ املوظفون من الفئة الفنية�٤٥٩ ٤�١٦٩ ٥�٢٩٠ ١�٤٥٩ ٤�٥       

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٢٩٠ ٣�٢٣٢ اموع الفرعي للموظفني�٥٢٢ ٤�٢٣٢ ٧�٢٩٠ ٣�٥٢٢ ٤�٧       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

٢٢ ٧�١٩ السفر�٤٢ ٤�١٩ ١�٢٢ ٧�٤٢ ٤�١       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

١٢  ٣�١٢ التدريب�١٢ ٣�١٢  ٣�٣      

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٢٢ ٠�٣٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٥٤ ٤�٣٢ ٤�٢٢ ٠�٥٤ ٤�٤       

       ٥٧٧�١ ٣١٢�٨ ٢٦٤�٣ ٥٧٧�١ ٣١٢�٨ ٢٦٤�٣ اموع

 قسمإدارةاحملكمة: ٣٣٢٠الربناجمالفرعي  :٣٠اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٢٠  عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمإدارةاحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٧٧٤ ١�٤٢٠ املوظفون من الفئة الفنية�١١٩٤ ٢�٤٢٠ ٣�٧٧٤ ١�١١٩٤ ٢�٣       

٧١١ ٥�١٢٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٨٣٨ ٦�١٢٦ ١�٧١١ ٥�٨٣٨ ٦�١       

١٤٨٥ ٦�٥٤٦ اموع الفرعي للموظفني�٢٠٣٢ ٨�٥٤٦ ٤�١٤٨٥ ٦�٢٠٣٢ ٨�٤       

٢٥٦ ٧�٢٥٦   املساعدة املؤقتة العامة�٢٤٦   ٧�٢٤٦ ٥�١٠-   ٥�١٠- ٢�٢ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٥ ٠�١٥   العمل اإلضايف�١٥   ٠�١٥ ٠�٠      

              اخلرباء االستشاريون

٢٧١ ٧�٢٧١   اموع لسائر املوظفني�٢٦١   ٧�٢٦١ ٥�١٠-   ٥�١٠- ٢�٢ 

٤٠ ١�٤٠   السفر�٤٠   ١�٤٠ ١�١       

              الضيافة

٥٦ ٣�٥٦   اخلدمات التعاقدية�٥٦   ٣�٥٦ ٣�٣      

١٩ ٠�١٩   التدريب�١٩   ٠�١٩ ٠�٠      

٥  ٩�٥ نفقات التشغيل العامة�٥ ٩�٥  ٩�٩      

٨٨ ٠�١٣ اللوازم واملواد�١٠١ ٠�١٣ ٠�٨٨ ٠�١٠١ ٠�٠      

              األثاث والعتاد

٢٠٣ ٩�١٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٢٢ ٤�١٨ ٣�٢٠٣ ٩�٢٢٢ ٤�٣       

 ١٠�٢- ١٠�٢-   ٢٥١٦�٢ ١٩٥٠�٧ ٥٦٥�٥ ٢٥٢٦�٤ ١٩٦٠�٩ ٥٦٥�٥ اموع



ICC-ASP/11/15 

15-A-291012 ٧٩ 

 قسماالحتجاز: ٣٣٣٠الربناجمالفرعي  :٣١اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٣٠ نية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماالحتجاز

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٨٣ ٦�٢٠٨ املوظفون من الفئة الفنية�٢٩٢ ٩�٢٠٨ ٥�٨٣ ٦�٢٩٢ ٩�٥       

٦٣ ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٢٦ ٢�٦٣ ٤�٦٣ ٢�١٢٦ ٢�٤       

١٤٧ ٨�٢٧١ اموع الفرعي للموظفني�٤١٨ ١�٢٧١ ٩�١٤٧ ٨�٤١٨ ١�٩       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٦ ٠�٦   اخلرباء االستشاريون�٦   ٠�٦ ٠�٠      

٦ ٠�٦   اموع لسائر املوظفني�٦   ٠�٦ ٠�٠       

٤   ٠�٤ السفر�٤ ٠�٤   ٠�٠       

              الضيافة

٢ ١�٢   اخلدمات التعاقدية�٢   ١�٢ ١�١      

١٧ ٥�١ التدريب�١٨ ٠�١ ٥�١٧ ٥�١٨ ٠�٥      

١١٨ ٠�١٣٨١ نفقات التشغيل العامة�١٤٩٩ ٤�١٣٨١ ٤�١١٨ ٠�١٤٩٩ ٤�٤      

٧  ٥�٧ اللوازم واملواد�٧ ٥�٧  ٥�٥      

              األثاث والعتاد

١٣٧ ٠�١٣٩٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٥٣١ ٥�١٣٩٤ ٥�١٣٧ ٠�١٥٣١ ٥�٥       

       ١٩٥٦�٤ ٢٩٠�٦ ١٦٦٥�٨ ١٩٥٦�٤ ٢٩٠�٦ ١٦٦٥�٨ اموع

  قسمالترمجةالشفويةوالترمجةالتحريريةيف احملكمة: ٣٣٤٠الربناجمالفرعي  :٣٢اجلدول 
 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٤٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ى توصيات اللجنةقبل تعديلها بناء عل
املخصصات  قسمالترمجةالشفويةوالترمجةالتحريريةفياحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 تصلة باحلاالتامل
 اموع

٢٣٦٦ ٠�١٨٢٩ املوظفون من الفئة الفنية�٤١٩٥ ٢�١٨٢٩ ٢�٢٤٥٠ ٠�٤٢٧٩ ١�٨٣   ١�٨٣ ٩�٩ 

٢٦٩ ٩�٢٥٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٥٢١ ٠�٢٥٢ ٩�٢٦٩ ٩�٥٢١ ٠�٩       

٢٦٣٥ ٩�٢٠٨١ اموع الفرعي للموظفني�٤٧١٧ ٢�٢٠٨١ ١�٢٧١٩ ٩�٤٨٠١ ١�٨٣   ٠�٨٣ ٩�٩ 

٨٦٧ ٢�٨٦٧   املساعدة املؤقتة العامة�٧٤٣   ٢�٧٤٣ ٣�١٢٣-   ٣�١٢٣- ٩�٩ 

١٥٣ ٠�١٨٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٣٣٣ ٢�١٨٠ ٢�١٥٣ ٠�٣٣٣ ٢�٢      

              العمل اإلضايف

٢٠ ١�٢٠   اخلرباء االستشاريون�٢٠   ١�٢٠ ١�١      

١٠٤٠ ٠�١٨٠ اموع لسائر املوظفني�١٢٢٠ ٥�١٨٠ ٥�٩١٦ ٠�١٠٩٦ ٦�١٢٣-   ٦�١٢٣- ٩�٩ 

١٥٩ ٢�٥ السفر�١٦٤ ٢�٥ ٤�١٣٩ ٢�١٤٤ ٢�٢٠-   ٤�٢٠- ٠�٠ 

              الضيافة

١١٥ ٢�٤٠ اخلدمات التعاقدية�١٥٥ ٥�٤٠ ٧�١١٥ ٢�١٥٥ ٥�٧      

٢ ٧�٢   التدريب�٢   ٧�٢ ٧�٧      

              نفقات التشغيل العامة

٩ ٧�٨ اللوازم واملواد�١٨ ٥�٨ ٢�٩ ٧�١٨ ٥�٢      

              األثاث والعتاد

٢٨٦ ١�٥٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٤١ ٩�٥٤ ٠�٢٦٦ ١�٣٢١ ٩�٢٠-   ٠�٢٠- ٠�٠ 

 ٦٠�٠- ٦٠�٠-   ٦٢١٨�٦ ٣٩٠٢�٦ ٢٣١٦�٠ ٦٢٧٨�٦ ٣٩٦٢�٦ ٢٣١٦�٠ اموع



ICC-ASP/11/15 

٨٠ 15-A-291012 

 وحدةاين عليهموالشهود: ٣٣٥٠الربناجمالفرعي  :٣٣اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٥٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة ةبعد تعديلها بناء على توصيات اللجن قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  وحدةانيعليهموالشهود

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

١٠٩٠ ٠�٦٨٩ املوظفون من الفئة الفنية�١٧٧٩ ٨�٦٦٠ ٨�١٠١٤ ٠�١٦٧٤ ٩�٢٩- ٩�٧٥- ٠�١٠٤- ٩�٩ 

١١٧٦ ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٢٣٩ ٦�٦٣ ٨�١١٧٦ ٢�١٢٣٩ ٦�٨       

٢٢٦٧ ٢�٧٥٢ اموع الفرعي للموظفني�٣٠١٩ ٤�٧٢٣ ٦�٢١٩١ ٢�٢٩١٤ ٥�٢٩- ٧�٧٥- ٠�١٠٤- ٩�٩ 

٤٢٣ ٣�٤٢٣   املساعدة املؤقتة العامة�٤١٣   ٣�٤١٣ ٩�٩-   ٩�٩- ٤�٤ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٤٣ ١�٤٣   العمل اإلضايف�٤٣   ١�٤٣ ١�١      

              اخلرباء االستشاريون

٤٦٦ ٤�٤٦٦   اموع لسائر املوظفني�٤٥٧   ٤�٤٥٧ ٠�٩-   ٠�٩- ٤�٤ 

٥٨١ ٥�٢٦ السفر�٦٠٧ ٠�٢٦ ٥�٥٨١ ٥�٦٠٧ ٠�٥       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

٢٥ ١�٢٥   التدريب�٢٥   ١�٢٥ ١�١      

١٨٩٠ ٨�١٨٩٠   نفقات التشغيل العامة�١٨٦٨   ٨�١٨٦٨ ٨�٢٢-   ٨�٢٢- ٠�٠ 

٥ ٧�٥   اللوازم واملواد�٥   ٧�٥ ٧�٧      

              األثاث والعتاد

٢٥٠٢ ٥�٢٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٥٢٩ ٦�٢٦ ١�٢٤٨٠ ٥�٢٥٠٧ ٦�٢٢-   ١�٢٢- ٠�٠ 

 ١٣٦�٣- ١٠٧�٣- ٢٩�٠- ٥٨٧٨�٨ ٥١٢٩�١ ٧٤٩�٧ ٦٠١٥�١ ٥٢٣٦�٤ ٧٧٨�٧ اموع

 قسممشاركةاين عليهم وجرب أضرارهم: ٣٣٦٠الربناجمالفرعي  :٣٤اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٦٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة  توصيات اللجنةبعد تعديلها بناء على قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسممشاركةانيعليهموجربأضرارهم

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

١٨٢ ٦�٧٥٠ املوظفون من الفئة الفنية�٩٣٣ ٤�٧٥٠ ٠�١٨٢ ٦�٩٣٣ ٤�٠       

١٨١ ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢٤٤ ٤�٦٣ ٦�١٨١ ٢�٢٤٤ ٤�٦       

٣٦٣ ٨�٨١٣ اموع الفرعي للموظفني�١١٧٧ ٨�٨١٣ ٦�٣٦٣ ٨�١١٧٧ ٨�٦       

٤٥٢ ٢�٤٥٢   املساعدة املؤقتة العامة�٤٤٠   ٢�٤٤٠ ١�١٢-   ١�١٢- ١�١ 

               املساعدة املؤقتة لالجتماعات

               العمل اإلضايف

١٠ ٠�١٠   اخلرباء االستشاريون�١٠   ٠�١٠ ٠�٠      

٤٦٢ ٢�٤٦٢   اموع لسائر املوظفني�٤٥٠   ٢�٤٥٠ ١�١٢-   ١�١٢- ١�١ 

١٨٥ ٠�١٨٥   السفر�١٥٧   ٠�١٥٧ ٤�٢٧-   ٤�٢٧- ٦�٦ 

               الضيافة

١١٥ ٠�٢٧ اخلدمات التعاقدية�١٤٢ ٥�٢٧ ٥�١٠٥ ٠�١٣٢ ٥�١٠-   ٥�١٠- ٠�٠ 

٤ ٣�٤   التدريب�٤   ٣�٤ ٣�٣      

               نفقات التشغيل العامة

١١ ٠�١١   اللوازم واملواد�١١   ٠�١١ ٠�٠      

                األثاث والعتاد

٣١٥ ٠�٢٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٤٢ ٨�٢٧ ٨�٢٧٨ ٠�٣٠٥ ٢�٣٧-   ٢�٣٧- ٦�٦ 

 ٤٩�٧- ٤٩�٧-   ١٩٣٢�٩ ١٠٩٢�١ ٨٤٠�٨ ١٩٨٢�٦ ١١٤١�٨ ٨٤٠�٨ اموع



ICC-ASP/11/15 
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 قسماإلعالموالوثائق: ٣٤٠٠الربنامج  :٣٥اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٤٠٠ ل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعدي بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماإلعالموالوثائق

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٤٥٨ ١�٩٦٢ املوظفون من الفئة الفنية�١٤٢٠ ٧�١٠٤٥ ٨�٤٢٤ ٩�١٤٧٠ ٦�٨٣ ٥�٣٤- ٨�٤٩ ١�٧ 

٢٢٩ ١�٥٨٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٨١٤ ٧�٥٨٥ ٨�٢٢٩ ١�٨١٤ ٧�٨       

٦٨٨ ٢�١٥٤٧ اموع الفرعي للموظفني�٢٢٣٥ ٤�١٦٣١ ٦�٦٥٤ ٠�٢٢٨٥ ٣�٨٣ ٣�٣٤- ٨�٤٩ ١�٧ 

١٥٢ ٠�١٥٢   املساعدة املؤقتة العامة�١٤٩   ٠�١٤٩ ٤�٢-   ٤�٢- ٦�٦ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

١٥٢ ٠�١٥٢   اموع لسائر املوظفني�١٤٩   ٠�١٤٩ ٤�٢-   ٤�٢- ٦�٦ 

١٠٧ ٢�١٢ السفر�١١٩ ٢�١٢ ٤�٩٧ ٢�١٠٩ ٢�١٠-   ٤�١٠- ٠�٠ 

              الضيافة

٨٠٠ ٢�٢٥٥ اخلدمات التعاقدية�١٠٥٦ ٩�٢٥٥ ١�٧٤٢ ٢�٩٩٨ ٩�٥٨-   ١�٥٨- ٠�٠ 

٧  ٠�٧ التدريب�٧ ٠�٧  ٠�٠      

١٣ ٠�٦٧ نفقات التشغيل العامة�٨٠ ٥�٦٧ ٥�١٣ ٠�٨٠ ٥�٥      

١٢٥  ٠�١٢٥ اللوازم واملواد�١٢٥ ٠�١٢٥  ٠�٠      

              األثاث والعتاد

٩٢١ ٤�٤٦٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٣٨٨ ٦�٤٦٦ ٠�٨٥٣ ٤�١٣٢٠ ٦�٦٨-   ٠�٦٨- ٠�٠ 

 ٢٠�٩- ١٠٤�٧- ٨٣�٨ ٣٧٥٤�٧ ١٦٥٧�٣ ٢٠٩٧�٤ ٣٧٧٥�٦ ١٧٦٢�٠ ٢٠١٣�٦ اموع

 املكاتب املستقلة لقلم احملكمة: ٣٧٠٠الربنامج   :٣٦اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  املكاتباملستقلةلقلماحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

١٠٠٠ ٥�١١١٥ املوظفون من الفئة الفنية�٢١١٥ ١�١٠١٢ ٦�١٠٠٠ ٢�٢٠١٢ ١�١٠٣- ٣�١٠٣-   ٣�٣ 

١٨٩   ٦�١٨٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٨٩ ٦�١٨٩   ٦�٦       

١٠٠٠ ١�١٣٠٥ اموع الفرعي للموظفني�٢٣٠٥ ١�١٢٠١ ٢�١٠٠٠ ٨�٢٢٠١ ١�١٠٣- ٩�١٠٣-   ٣�٣ 

٧٦   ٥�٧٦       املساعدة املؤقتة العامة�٧٦ ٥�٧٦   ٥�٥ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٧٢  ٠�٧٢ اخلرباء االستشاريون�٧٢ ٠�٧٢  ٠�٠      

٧٢   ٠�٧٢ اموع لسائر املوظفني�١٤٨ ٠�١٤٨   ٥�٧٦ ٥�٧٦   ٥�٥ 

١٠٥ ٣�١٤ السفر�١١٩ ٥�١٤ ٨�١٠٥ ٣�١١٩ ٥�٨       

              الضيافة

٥٠ ٠�١٨٢ اخلدمات التعاقدية�٢٣٢ ٠�١٠٠ ٠�٥٠ ٠�١٥٠ ٠�٨٢- ٠�٨٢-  ٠�٠ 

٢ ٨�٢١ التدريب�٢٤ ٢�٢١ ٠�٢ ٨�٢٤ ٢�٠      

٩ ٠�٣ نفقات التشغيل العامة�١٢ ٠�٣ ٠�٩ ٠�١٢ ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٦٦ ١�٢٢١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٨٧ ٧�١٣٩ ٨�١٦٦ ١�٣٠٥ ٧�٨٢- ٨�٨٢-   ٠�٠ 

 ١٠٨�٨-   ١٠٨�٨- ٢٦٥٦�٢ ١١٦٦�٨ ١٤٨٩�٤ ٢٧٦٥�٠ ١١٦٦�٨ ١٥٩٨�٢ اموع



ICC-ASP/11/15 

٨٢ 15-A-291012 

 مكتب احملامي العمومي للدفاع: ٣٧٤٠الربنامج   :٣٧اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٤٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة نةبعد تعديلها بناء على توصيات اللج قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباحملاميالعموميللدفاع

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٢٩٢ ١�١٤٩ املوظفون من الفئة الفنية�٤٤١ ٥�١٤٩ ٦�٢٩٢ ١�٤٤١ ٥�٦       

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٢٩٢ ٣�٢١٢ اموع الفرعي للموظفني�٥٠٤ ٥�٢١٢ ٨�٢٩٢ ٣�٥٠٤ ٥�٨       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

١٤ ٥�٢ السفر�١٧ ٥�٢ ٠�١٤ ٥�١٧ ٥�٠       

              الضيافة

٢٠ ٠�٢٠   اخلدمات التعاقدية�٢٠   ٠�٢٠ ٠�٠      

٢ ٥�٢ التدريب�٤ ٢�٢ ٧�٢ ٥�٤ ٢�٧      

٣ ٠�٣   نفقات التشغيل العامة�٣   ٠�٣ ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٣٩ ٠�٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٤٤ ٧�٥ ٧�٣٩ ٠�٤٤ ٧�٧       

       ٥٤٩�٥ ٣٣٢�٢ ٢١٧�٣ ٥٤٩�٥ ٣٣٢�٢ ٢١٧�٣ اموع

 مكتباحملاميالعموميللمجين عليهم: ٣٧٥٠الربنامج  :٣٨اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٥٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة ى توصيات اللجنةبعد تعديلها بناء عل قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباحملاميالعموميللمجنيعليهم

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٧٠٧ ٠�٢٣٣ املوظفون من الفئة الفنية�٩٤٠ ٦�٢٣٣ ٦�٧٠٧ ٠�٩٤٠ ٦�٦       

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٧٠٧ ٢�٢٩٦ اموع الفرعي للموظفني�١٠٠٣ ٦�٢٩٦ ٨�٧٠٧ ٢�١٠٠٣ ٦�٨       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

٨٠ ٦�٤ السفر�٨٥ ٥�٤ ١�٨٠ ٦�٨٥ ٥�١       

              الضيافة

٣٠ ٠�٣٠   اخلدمات التعاقدية�٣٠   ٠�٣٠ ٠�٠      

              التدريب

٦ ٠�٦   نفقات التشغيل العامة�٦   ٠�٦ ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١١٦ ٦�٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٢١ ٥�٤ ١�١١٦ ٦�١٢١ ٥�١       

       ١١٢٤�٩ ٨٢٤�١ ٣٠٠�٨ ١١٢٤�٩ ٨٢٤�١ ٣٠٠�٨ اموع



ICC-ASP/11/15 

15-A-291012 ٨٣ 

 مكتب املراجعة الداخلية: ٣٧٦٠الربنامج   :٣٩اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٦٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباملراجعةالداخلية

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
صات املخص

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٥٠٠   ٤�٥٠٠ املوظفون من الفئة الفنية�٣٩٧ ٤�٣٩٧   ١�١٠٣- ١�١٠٣-   ٣�٣ 

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٥٦٣   ٦�٥٦٣ اموع الفرعي للموظفني�٤٦٠ ٦�٤٦٠   ٣�١٠٣- ٣�١٠٣-   ٣�٣ 

٧٦   ٥�٧٦       املساعدة املؤقتة العامة�٧٦ ٥�٧٦   ٥�٥ 

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٧٢  ٠�٧٢ اخلرباء االستشاريون�٧٢ ٠�٧٢  ٠�٠      

٧٢   ٠�٧٢ اموع لسائر املوظفني�١٤٨ ٠�١٤٨   ٥�٧٦ ٥�٧٦   ٥�٥ 

١٠ ٤�١ السفر�١١ ٥�١ ٩�١٠ ٤�١١ ٥�٩       

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

١٩  ٣�١٩ التدريب�١٩ ٣�١٩  ٣�٣      

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٠ ٧�٢٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣١ ٥�٢٠ ٢�١٠ ٧�٣١ ٥�٢       

 ٢٦�٨-   ٢٦�٨- ٦٤٠�٠ ١٠�٥ ٦٢٩�٥ ٦٦٦�٨ ١٠�٥ ٦٥٦�٣ اموع

 

 مكتبقلم احملكمة املعين باملباين الدائمة: ٣٧٧٠الربنامج  :٤٠اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٧٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة ا بناء على توصيات اللجنةبعد تعديله قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبقلماحملكمةاملعنيباملبانيالدائمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٢٣٣   ٠�٢٣٣ املوظفون من الفئة الفنية�٢٣٣ ٠�٢٣٣   ٠�٠       

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

٢٣٣   ٠�٢٣٣ اموع الفرعي للموظفني�٢٣٣ ٠�٢٣٣   ٠�٠       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

٥   ٨�٥ السفر�٥ ٨�٥   ٨�٨       

              الضيافة

١٨٢  ٠�١٨٢ اخلدمات التعاقدية�١٠٠ ٠�١٠٠  ٠�٨٢- ٠�٨٢-  ٠�٠ 

              التدريب

٣  ٠�٣ نفقات التشغيل العامة�٣ ٠�٣  ٠�٠      

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٩٠   ٨�١٩٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٠٨ ٨�١٠٨   ٨�٨٢- ٨�٨٢-   ٠�٠ 

 ٨٢�٠-   ٨٢�٠- ٣٤١�٨   ٣٤١�٨ ٤٢٣�٨   ٤٢٣�٨ اموع



ICC-ASP/11/15 

٨٤ 15-A-291012 

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  :٤١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسيالرابع الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة لها بناء على توصيات اللجنةبعد تعدي قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  أمانةمجعيةالدوالألطراف

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٦٠٥   ٧�٦٠٥ املوظفون من الفئة الفنية�٦٠٥ ٧�٦٠٥   ٧�٧       

٢٨٥   ١�٢٨٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٢٨٥ ١�٢٨٥   ١�١       

٨٩٠   ٨�٨٩٠ اموع الفرعي للموظفني�٨٩٠ ٨�٨٩٠   ٨�٨       

٥٢٨   ٩�٥٢٨ املساعدة املؤقتة العامة�٥١٧ ٩�٥١٧   ١�١١- ١�١١-   ٨�٨ 

٤٦٠  ٠�٤٦٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات�٤٦٠ ٠�٤٦٠  ٠�٠      

٣٨  ٠�٣٨ العمل اإلضايف�٣٨ ٠�٣٨  ٠�٠      

              اخلرباء االستشاريون

١٠٢٦   ٩�١٠٢٦ اموع لسائر املوظفني�١٠١٥ ٩�١٠١٥   ١�١١- ١�١١-   ٨�٨ 

٢٩٣   ٨�٢٩٣ السفر�٢٩٣ ٨�٢٩٣   ٨�٨       

٢٥  ٠�٢٥ الضيافة�٥ ٠�٥  ٠�٢٠- ٠�٢٠-  ٠�٠ 

٦٩٣  ٠�٦٩٣ اخلدمات التعاقدية�٦٩٣ ٠�٦٩٣  ٠�٠      

٩  ٩�٩ التدريب�٩ ٩�٩  ٩�٩      

٢٤  ٤�٢٤ نفقات التشغيل العامة�٢٤ ٤�٢٤  ٤�٤      

١٤  ٧�١٤ اللوازم واملواد�١٤ ٧�١٤  ٧�٧      

٥  ٠�٥ األثاث والعتاد�٥ ٠�٥  ٠�٠      

١٠٦٥   ٨�١٠٦٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٠٤٥ ٨�١٠٤٥   ٨�٢٠- ٨�٢٠-   ٠�٠ 

 ٣١�٨-   ٣١�٨- ٢٩٥١�٧   ٢٩٥١�٧ ٢٩٨٣�٥   ٢٩٨٣�٥ اموع

 إجيار وصيانة املباين املؤقتة: الربناجمالرئيسياخلامس  :٤٢اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسياخلامس الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ةقبل تعديلها بناء على توصيات اللجن
املخصصات  وصيانةاملبانياملؤقتةإجيار

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

٦٠٢١  ٤�٦٠٢١ نفقات التشغيل العامة�٥٩٠١ ٤�٥٩٠١  ٥�١١٩- ٥�١١٩-  ٩�٩ 

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٦٠٢١   ٤�٦٠٢١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٥٩٠١ ٤�٥٩٠١   ٥�١١٩- ٥�١١٩-   ٩�٩ 

 ١١٩�٩-   ١١٩�٩- ٥٩٠١�٥   ٥٩٠١�٥ ٦٠٢١�٤   ٦٠٢١�٤ اموع



ICC-ASP/11/15 

15-A-291012 ٨٥ 

 أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم: الربناجمالرئيسيالسادس  :٤٣اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسيالسادس الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ها بناء على توصيات اللجنةقبل تعديل
املخصصات  أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
خصصات امل

 اموع املتصلة باحلاالت

٤٤٥ ١�١٦٩ املوظفون من الفئة الفنية�٦١٥ ٩�١٦٩ ٠�٤٤٥ ١�٦١٥ ٩�٠       

٦٣ ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�١٢٦ ٢�٦٣ ٤�٦٣ ٢�١٢٦ ٢�٤       

٥٠٩ ٣�٢٣٢ اموع الفرعي للموظفني�٧٤١ ١�٢٣٢ ٤�٥٠٩ ٣�٧٤١ ١�٤       

٦٨ ٩�٢٠٨ املساعدة املؤقتة العامة�٢٧٧ ٣�٢٠٨ ٢�٦٨ ٩�٢٧٧ ٣�٢       

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٦٠ ٠�٤٠ اخلرباء االستشاريون�١٠٠ ٠�٤٠ ٠�٦٠ ٠�١٠٠ ٠�٠      

١٢٨ ٩�٢٤٨ اموع لسائر املوظفني�٣٧٧ ٣�٢٤٨ ٢�١٢٨ ٩�٣٧٧ ٣�٢       

١٥٣ ٨�١١٤ السفر�٢٦٨ ٥�٩٧ ٣�١٣٠ ٨�٢٢٨ ٧�١٧- ٥�٢٢- ٠�٣٩- ٨�٨ 

٥  ٠�٥ الضيافة�٢ ٠�٢  ٥�٢- ٥�٢-  ٥�٥ 

٥٠ ٠�١٥٥ اخلدمات التعاقدية�٢٠٥ ٠�١١٨ ٠�٥٠ ٠�١٦٨ ٠�٣٧- ٠�٣٧-  ٠�٠ 

٢٢ ٥�٤ التدريب�٢٧ ٩�٤ ٤�٢٢ ٥�٢٧ ٩�٤      

١٧ ٠�٥ نفقات التشغيل العامة�٢٢ ٠�٥ ٠�١٧ ٠�٢٢ ٠�٠      

٣  ٠�٣ اللوازم واملواد�٣ ٠�٣  ٠�٠      

١٠ ٠�١٠   األثاث والعتاد�١٠   ٠�١٠ ٠�٠      

٢٥٣ ٣�٢٨٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٥٤٠ ٤�٢٣٠ ٧�٢٣٠ ٨�٤٦١ ٦�٥٦- ٤�٢٢- ٥�٧٩- ٨�٣ 

 ٧٩�٣- ٢٢�٨- ٥٦�٥- ١٥٨٠�٠ ٨٦٨�٠ ٧١٢�٠ ١٦٥٩�٣ ٨٩٠�٨ ٧٦٨�٥ اموع

  املباين الدائمةـــ مكتب مدير املشروعمشروع: ١-الربناجمالرئيسيالسابع  :٤٤اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ا بناء على توصيات اللجنةقبل تعديله
  :١-الربناجمالرئيسيالسابع

مشروع املباين الدائمة ـــ مكتب مدير 
املخصصات  املشروع

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
صصات املخ

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٢٩٣   ٨�٢٩٣ املوظفون من الفئة الفنية�٢٩٣ ٨�٢٩٣   ٨�٨       

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٣٥٧   ٠�٣٥٧ اموع الفرعي للموظفني�٣٥٧ ٠�٣٥٧   ٠�٠       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٢٤  ٤�٢٤ اخلرباء االستشاريون�٢٤-     ٤�٢٤-  ٤�٤ 

٢٤   ٤�٢٤ اموع لسائر املوظفني�٢٤-       ٤�٢٤-   ٤�٤ 

٩   ٧�٩ السفر�٩ ٧�٩   ٧�٧       

٥  ٠�٥ الضيافة�٢ ٠�٢  ٥�٢- ٥�٢-  ٥�٥ 

٦١٦  ٣�٦١٦ اخلدمات التعاقدية�٦١٦ ٣�٦١٦  ٣�٣      

٣  ٢�٣ التدريب�٣ ٢�٣  ٢�٢      

٢  ٥�٢ نفقات التشغيل العامة�٢ ٥�٢  ٥�٥      

١  ٥�١ اللوازم واملواد�١ ٥�١  ٥�٥      

٤  ٠�٤ األثاث والعتاد�٤ ٠�٤  ٠�٠      

٦٤٢   ٢�٦٤٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٦٣٩ ٢�٦٣٩   ٧�٢- ٧�٢-   ٥�٥ 

 ٢٦�٩-   ٢٦�٩- ٩٩٦�٧   ٩٩٦�٧ ١٠٢٣�٦   ١٠٢٣�٦ اموع



ICC-ASP/11/15 

٨٦ 15-A-291012 

 مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ٧١١٠الربنامج  :٤٥اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٧١١٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة جنةبعد تعديلها بناء على توصيات الل قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

٢٩٣   ٨�٢٩٣ املوظفون من الفئة الفنية�٢٩٣ ٨�٢٩٣   ٨�٨       

٦٣   ٢�٦٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة�٦٣ ٢�٦٣   ٢�٢       

٣٥٧   ٠�٣٥٧ اموع الفرعي للموظفني�٣٥٧ ٠�٣٥٧   ٠�٠       

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

٢٤  ٤�٢٤ اخلرباء االستشاريون�٢٤-     ٤�٢٤-  ٤�٤ 

٢٤   ٤�٢٤ اموع لسائر املوظفني�٢٤-       ٤�٢٤-   ٤�٤ 

٩   ٧�٩ السفر�٩ ٧�٩   ٧�٧       

٥  ٠�٥ الضيافة�٢ ٠�٢  ٥�٢- ٥�٢-  ٥�٥ 

٨٠  ٠�٨٠ اخلدمات التعاقدية�٨٠ ٠�٨٠  ٠�٠      

٣  ٢�٣ التدريب�٣ ٢�٣  ٢�٢      

٢  ٥�٢ نفقات التشغيل العامة�٢ ٥�٢  ٥�٥      

١  ٥�١ اللوازم واملواد�١ ٥�١  ٥�٥      

٤  ٠�٤ األثاث والعتاد�٤ ٠�٤  ٠�٠      

١٠٥   ٩�١٠٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٠٣ ٩�١٠٣   ٤�٢- ٤�٢-   ٥�٥ 

 ٢٦�٩-   ٢٦�٩- ٤٦٠�٤   ٤٦٠�٤ ٤٨٧�٣   ٤٨٧�٣ اموع

 دعم موظفي احملكمة يف جمال املوارد واإلدارةملشروعاملبانيالدائمة: ٧١٢٠الربنامج  :٤٦اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٧١٢٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ل تعديلها بناء على توصيات اللجنةقب
دعمموظفياحملكمةفيمجاالملواردواإلدارةملشروعاملبان

املخصصات  يالدائمة
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 سيةاألسا

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

٣٨٦  ٣�٣٨٦ اخلدمات التعاقدية�٣٨٦ ٣�٣٨٦  ٣�٣      

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٣٨٦   ٣�٣٨٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٣٨٦ ٣�٣٨٦   ٣�٣       

       ٣٨٦�٣   ٣٨٦�٣ ٣٨٦�٣   ٣٨٦�٣ اموع



ICC-ASP/11/15 

15-A-291012 ٨٧ 

 )"2gvالعناصر"(ماخيصاملنتفعينمنالعناصرغرياملدجمة: ٧١٣٠الربنامج   : ٤٧اجلدول 
 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ء على توصيات اللجنةقبل تعديلها بنا
٧١٣٠ 

  ماخيصاملنتفعينمنالعناصرغرياملدجمة
املخصصات  )"2gvالعناصر"(

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
ت املخصصا

 املتصلة باحلاالت
 اموع

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

١٥٠  ٠�١٥٠ اخلدمات التعاقدية�١٥٠ ٠�١٥٠  ٠�٠      

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

١٥٠   ٠�١٥٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�١٥٠ ٠�١٥٠   ٠�٠       

       ١٥٠�٠   ١٥٠�٠ ١٥٠�٠   ١٥٠�٠ اموع

  املستحقة للدولة املضيفةالفائدة: ٧٢٠٠الربنامج   :٤٨ اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٧٢٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة  على توصيات اللجنةبعد تعديلها بناء قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  املستحقةللدولةاملضيفةالفائدة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

٢٠٤  ٦�٢٠٤ نفقات التشغيل العامة�٢٠٤-     ٦�٢٠٤-  ٦�٦ 

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

٢٠٤   ٦�٢٠٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٢٠٤-       ٦�٢٠٤-   ٦�٦ 

 ٢٠٤�٦-   ٢٠٤�٦-       ٢٠٤�٦   ٢٠٤�٦ اموع



ICC-ASP/11/15 

٨٨ 15-A-291012 

 آلية الرقابة املستقلة: ٥-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٩اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :٥- الربناجمالرئيسيالسابع الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة ا بناء على توصيات اللجنةبعد تعديله قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  آليةالرقابةاملستقلة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

٢٠٨   ٦�٢٠٨ املوظفون من الفئة الفنية�١٢٤ ٦�١٢٤   ٧�٨٣- ٧�٨٣-   ٩�٩ 

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

٢٠٨   ٦�٢٠٨ اموع الفرعي للموظفني�١٢٤ ٦�١٢٤   ٧�٨٣- ٧�٨٣-   ٩�٩ 

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

٤   ٧�٤ السفر�٤ ٧�٤   ٧�٧       

              الضيافة

٤٠  ٠�٤٠ اخلدمات التعاقدية�٤٠ ٠�٤٠  ٠�٠      

٦  ٥�٦ التدريب�٦ ٥�٦  ٥�٥      

              نفقات التشغيل العامة

١٠  ٠�١٠ اللوازم واملواد�١٠ ٠�١٠  ٠�٠      

٢٠  ٠�٢٠ األثاث والعتاد�٢٠ ٠�٢٠  ٠�٠      

٨١   ٢�٨١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني�٨١ ٢�٨١   ٢�٢       

 ٨٣�٩-   ٨٣�٩- ٢٠٥�٩   ٢٠٥�٩ ٢٨٩�٨   ٢٨٩�٨ اموع

____________  




