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 الصفحة الفقرات احملتويات

 ٤ ٦-١ ....................................................................مقدمة  -أوال

  ٤  ٥-١  .................................افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال   -ألف  
 ٥ ٦ ...................................................مشاركة املراقبني  -باء 

 ٥ ١٤٢-٧ ....... عشرةاخلامسة النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا  -ثانيا
 ٥ ١٠-٧ ............................................. استعراض القضايا املالية -ألف 
 ٥ ٧ ....................................حالة تسديد االشتراكات  -١  
 ٦ ٩-٨ ......................... اشتراكاا تسديد عن املتأخرة لالدو -٢  
 ٦ ١٠ ...................................................الفوائض  -٣  
 ٦ ٣٣-١١ ................................... املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات -باء 

 ٦ ٢١-١١ ....................................تقارير مراجعة احلسابات  -١  

 كانون ١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من  )أ(   
 ..... ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /لثاينا

  
 ٦ 

 للضحايا االستئماينالبيانات املالية املتعلقة بالصندوق  )ب(   
ن  كانو٣١يناير إىل / كانون الثاين١للفترة من 

 ٦ ١٤-١١ .............................. ٢٠٠٩ديسمرب /األول
 ٧ ١٩-١٥ ............ تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات )ج(   

 ٧ ٢١-٢٠ ........................تقرير جلنة مراجعة احلسابات  )د(   

 ٨ ٣٣-٢٢ .....................................................إلدارة ا -٢  

  ٩  ٢٥  ................................الداخلية  بيان املراقبة  )أ(    
  ٩  ٢٩-٢٦   .............جلنة امليزانية واملالية وآلية الرقابة املستقلة  )ب(    
  ١٠  ٣٣-٣٠   .املراقبة اإلدارية اليت متارسها اجلمعية وعالقتها باحملكمة  )ج(    
 ١١ ٨٢-٣٤ .............................................لقة بامليزانية املسائل املتع -جيم 

يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠١٠بيانات األداء املايل مليزانية عام  -١  
٢٠١٠. .................................................... 

١١ ٤٤-٣٤ 

 ١١ ٤٣-٣٥ ..................................صندوق الطوارئ  )أ(   

  ١٢  ٤٤  ...........................صندوق رأس املال العامل   )ب(   
 ١٢ ٧٣-٤٥ ............ .....٢٠١١النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٢  

 ١٢ ٥٠-٤٥ ...................................... عرض امليزانية )أ(   

 ١٤ ٥٩-٥١ .................. ٢٠١١ة لعام االفتراضات واألنشط )ب(   
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 ١٥ ٦٩-٦٠ .....................................ي التحليل الكلّ )ج(   

  ١٧  ٧٣-٧٠   .....................التضخم/النظام املوحدتكاليف   )د(   
  ١٨  ٨٢-٧٤   ...................٢٠١١وصيات الشاملة حول ميزانية عام الت -٣  
 ١٨ ٧٤ ..................................احملاكمات املتزامنة  )أ(   

 ١٩ ٧٥ .............................................السفر  )ب(   

 ١٩ ٧٦ ............................... التشغيل العامةنفقات  )ج(   

 ١٩ ٧٧ .......................................اللوازم واملواد  )د(   

 ١٩ ٨٢-٧٨ ................ معدالت الشغور ومستويات املوظفني )ه(   

  ٢٠  ١٣٣-٨٣   ....................................................الربامج الرئيسية -دال 
 ٢٠ ٩٠-٨٣ ........................اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول -١  

 ٢٢ ٩٥-٩١ ....................مكتب املدعي العام: ج الرئيسي الثاينالربنام -٢  

 ٢٣ ١١٩-٩٦ .........................قلم احملكمة : الربنامج الرئيسي الثالث -٣  

 ٢٦ ١٢٢-١٢٠ ............ أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع -٤  

 ٢٦ ١٢٨-١٢٣ ... للضحاياأمانة الصندوق االستئماين : الربنامج الرئيسي السادس -٥  
 ٢٧ ١٣٢-١٢٩  )املباين الدائمة(شروع  مدير املمكتب: ١-بعالربنامج الرئيسي السا -٦  

 ٢٧ ١٣٣ ......الفائدة  املباين الدائمةمشروع : ٢-الربنامج الرئيسي السابع -٧  
 ٢٨ ١٤٠-١٣٤ .......................................................مباين احملكمة  -هاء 
  ٢٨  ١٣٧-١٣٤ ................................................املباين الدائمة   -١   
 ٢٨ ١٤٠-١٣٨ .................................................املباين املؤقتة  -٢  
 ٢٩ ١٤٢-١٤١ ................... ...................................مسائل أخرى -واو 
 ٢٩ ١٤١ .............................................الزيارات األسرية -١  

 ٢٩ ١٤٢ .......................................... االجتماعات املقبلة -٢  

  ٣٠    .......…..………………......…………قائمة الوثائق  :األولاملرفق 
  ٣١    .….……. ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧حالة تسديد االشتراكات حىت  :الثايناملرفق 
  ٣٤    ...................... تعديل النظام املايل والقواعد املالية :مشروع قرار :الثالثاملرفق 

  ٣٥     ....٢٠١١يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام والتناقضات قائمة األخطاء   :املرفق الرابع
  ٣٧    ..... ....اآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية  :املرفق اخلامس
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  مقدمة  -والأ

  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -ألف

إىل االنعقاد وفقا للمقرر الذي ) "اللجنة"(دعيت الدورة اخلامسة عشرة للجنة امليزانية واملالية   -١
 ٢٦ املعقودة يف ثامنة من دورا الثامنةيف اجللسة العامة ال) "اجلمعية"(اف اختذته مجعية الدول األطر

 مايو/ أيار٨يف تاريخ انعقاد هذه الدورة  بشأن واملقرر الذي اختذته اللجنة ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
 ١٥ ،٢٠١٠أغسطس / آب٣١ إىل ٢٣وقد ختللت الدورة، اليت عقدت يف الفترة من . ٢٠١٠

 سانغ هيون سونغ، كلمة ترحيب يف قاضي، ال)"احملكمة"(رئيس احملكمة اجلنائية الدولية وألقى . جلسة
  .اجللسة االفتتاحية للدورة

اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها ) “األمانة”(وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٢
  .، أميناً للجنةسالسيد رينان فيالسي

  : للجنةاؤهم الدورة اخلامسة عشرةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمس  -٣

 )بوروندي (بانيانكا دافيد -١
 )املكسيك (أوباسو فرنانديس ماريا كارولينا -٢
 )فرنسا (تاينشفنكل جيل -٣
 )األردن (غرايبه .أ فوزي -٤
 )كندا(مسعود حسني  -٥
 )اليابان(يدا يشينيشي  -٦
 )استونيا(جوهاين مليك  -٧
 )أوغندا(كاتونغيي نكيندي يروسات نيري -٨
 )أملانيا (سوب غريد -٩

 )إيطاليا (سيسي أوغو -١٠
 )سلوفاكيا (سوبكوفا إيلينا -١١
 )أوروغواي (ويرت سانتياغو -١٢

 :)CBF/15/1(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل   -٤

 الدورة افتتاح -١
 األعمال جدول إقرار -٢
 املراقبني مشاركة -٣
 العمل تنظيم -٤
  الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا  ٥
 ٢٠١٠ عام مليزانية املايل األداء بيانات -٦
 ٢٠١١ لعام املقترحة الربناجمية امليزانية يف النظر -٧
  املسائل اإلدارية  -٨
  اإلدارة  -٩
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  :احلسابات مبراجعة املتعلقة املسائل  ١٠
 ساباتاحل مبراجعة املتعلقة التقارير )أ( 

 
 ١ من للفترة الدولية اجلنائية باحملكمة املتعلقة املالية البيانات ‘١’ 

 ؛٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يناير/الثاين كانون

 

 للفترة للضحايا االستئماين بالصندوق املتعلقة املالية البيانات ‘٢’ 
 ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يناير/الثاين كانون ١ من

 ؛٢٠٠٩

 .للحسابات الداخلية املراجعة مكتب تقرير ‘٣’  
 تقرير جلنة مراجعة احلسابات )ب( 

 املكاتب امليدانية -١١
  الزيارات األسرية -١٢
 مباين احملكمة -١٣
 :أخرى مسائل -١٤
  مكتب االتصال بأديس أبابا )أ(  

٥-  هيئة : قدمي التقاريرعيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لتود
  .الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء

قررت اللجنة قبول الطلب املقدم من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان   -٦
  .بيانوأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا ال. أمام اللجنة

  رجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا اخلامسة عشرةالنظر يف القضايا املد  -ثانيا

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

. )لثايناملرفق ا (٢٠١٠أغسطس / آب٢٧استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -٧
، أي ٢٠١٠ املالية فترة يورو عن ال٧١ ١٨٣ ٥٧٤والحظت اللجنة أن احملكمة تلقت ما جمموعه 

 يورو مازال مستحقاً ٣٢ ٩٨٧ ١٦٩ بلغ قدرهأن مبلغا ي يف املائة من االشتراكات املقررة، و٦٨,٧
وأَعربت اللجنة عن قلقها بشأن مستوى االشتراكات اليت مل تسدد بعد، . عن السنوات املالية السابقة

وأشارت .  املاليةا بالكامل يف هذه املرحلة من السنةسددت اشتراكافقط  دولة ٤٥والحظت أن 
وحثّت مجيع . اللجنة إىل أن من شأن هذا االجتاه أن يؤثر تأثرياً قويا على التدفق النقدي يف احملكمة

الدول األطراف على أن تبذل قصارى جهدها لضمان أن تتوافر للمحكمة األموال الكافية طوال 
  . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥العام، وفقاً للبند 
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  اشتراكاا تسديد عن املتأخرة الدول  -٢

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر " من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨لفقرة وفقاً ل  -٨
عن سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر 

." ليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها لقيمة االشتراكات املستحقة ععليها مساوياً
 ٢٠١٠يوليه / متوز٢١مايو، و/ أيار١٢ناير، وي/ كانون الثاين٢٧ األمانة قامت يف أن اللجنة الحظتو

باالتصال بالدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا وأبلغتها باشتراكاا املستحقة وبأدىن مبلغ يتعني 
وأبلغت األمانة اللجنة .  من نظام روما األساسي عليها١١٢ من املادة ٨فقرة تسديده لعدم تطبيق ال

أغسطس / آب٢٧ من فقدت األهلية للتصويت اعتباراًمل تسدد اشتراكاا و من الدول مثانبأن 
٢٠١٠.  

بأدىن مرة أخرى اشتراكاا ألمانة أن تبلغ الدول املتأخرة عن تسديد اطلبت اللجنة إىل و  -٩
  . للجمعيةتاسعةني تسديده قبل الدورة المبلغ يتع

  الفوائض -٣

يناير / كانون الثاين١يبلغ الفائض النقدي التقديري الواجب إعادته إىل الدول األطراف يف   -١٠
الفائض هذا املبلغ يشمل ، ومليون يورو ٠,٤  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٤ وفقا للبند ٢٠١١

من الدول وردت  واالشتراكات املقررة املتعلقة بفترات سابقة اليت ٢٠٠٩النقدي االحتياطي لعام 
 .٢٠١٠األطراف يف عام 

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -باء

  تقارير مراجعة احلسابات  -١

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من   )أ(
٢٠٠٩  

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من ال  )ب(
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  بالبيانات املاليةتعلقنيأبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة، يف معرض تقدمي تقريريه امل  -١١
، بأنه قد تبني له من مراجعة احلسابات )٢(ضحاياوالصندوق االستئماين لل )١(لمحكمة اجلنائية الدوليةل

عدم وجود عيوب أو أخطاء مادية، وأن البيانات املالية تقدم املوقف املايل لكل من احملكمة والصندوق 
. االستئماين للضحايا بوجه مالئم، وأن بوسعه أن يقدم رأيا بدون حتفظ بشأن حسابات احملكمة

مقارنة مبيزانية معتمدة  يورو ٩٦ ٢٣٥ ٠٠٠ بلغ ٢٠٠٩عام والحظت اللجنة أن جمموع النفقات ل
  . يف املائة لتنفيذ امليزانية٩٥ يورو، مما ميثل معدالً قوامه ١٠١ ٢٣٠ ٠٠٠تبلغ 

_________________________ 
)١( 

ICC-ASP/9/13. 
)٢ (

ICC-ASP/9/14. 
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. ككلوأيدت توصياته بت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات، رحو  -١٢
شروع مل املراجع اخلارجي للحساباته الذي قدمعرض للعن تقديرها بوجه خاص وأعربت اللجنة 

الدول األطراف، واملسؤولني معية التابع جلقبة، ومدير املشروع ارضور رئيس جلنة املحب املباين الدائمة
ستتخذ أا  و أن اللجنة تدرس التوصيات بعنايةراقبةتأكيد رئيس جلنة املببت اللجنة ورح. احملكمةب

  .يف هذا الشأنالالزمة جراءات اإل
  اللجنة توصية املراجع اخلارجي للحساباتأيدتو، مراجعة احلساباتلجنة بفيما يتعلق و  -١٣

زدواجية مع اهليئات بأن تقلل من االاختصاصاا واحلسابات النظر يف جلنة مراجعة بأن تعيد 
  .مكان بقدر اإلشروع املباين الدائمةاملراجعة التابعة مل مثل جلنة امليزانية واملالية وجلنة األخرى

الصندوق االستئماين للضحايا، أيدت اللجنة توصيات املراجع اخلارجي بوفيما يتعلق   -١٤
مانة الصندوق املتعلقة بأ اعتمادات امليزانية بتبيانككل، وعلى وجه اخلصوص التوصية  للحسابات

  . للصندوق على أا إيراداتبيانات املاليةالاالستئماين للضحايا يف 

  ملراجعة الداخلية للحساباتتقرير مكتب ا  )ج(

 من النظام املايل والقواعد املالية، قدم مكتب املراجعة الداخلية ١-١١٠ قاعدةعمال بال  -١٥
  أنشطة املكتب يف إىل جلنة امليزانية واملالية، مبيناً)٣(التقرير السنوي عن أنشطتهإىل اللجنة للحسابات 

، وكذلك التقرير عن حالة توصيات ٢٠١٠  والنصف األول من عام٢٠٠٩النصف الثاين من عام 
  .)٤(مراجع احلسابات

النتائج والتوصيات  وناقشت ، مكتب املراجعة الداخلية للحساباتيونظرت اللجنة يف تقرير  -١٦
  .احملكمةاملسؤولني بمع مدير املكتب واحملددة 

توصيات هامه، مبعند قيامه الداخلي، احلسابات مراجع يقدم ا أمهية أن تؤكد اللجنة جمددو  -١٧
  .ومستقلة، اًموثقة جيدو ،موضوعية

سترعي نظر  اللجنة أن ت تود،١-١١٠ قاعدة اللجنة املنصوص عليها يف الواليةوعمال ب  -١٨
 أوصت الصددويف هذا . توصيات مراجع احلساباتباجلمعية إىل اخنفاض معدل التنفيذ فيما خيص 

  .لنظر يف توصيات مراجع احلسابات وتنفيذها اإلجراءات الالزمة لاحملكمةتخذ أن تباللجنة 

يف عدد على أساس صفري  امليزنة جاحملكمة تبع بأن تتوصية البقوة أيضاً أيدت اللجنة و  -١٩
لجدوى من لوطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً أوليا جتريبية يف شكل مشاريع األقسام  حمدود من

  . للجنة القادمةة دوراليف القيام بذلك 

  تقرير جلنة مراجعة احلسابات  )د(

أغسطس /آب ٢٤، الذي ورد يف )٥(مراجعة احلساباتكان معروضا على اللجنة تقرير جلنة   -٢٠
 التوجيه الرئاسي مبوجب، اليت أنشئت مراجعة احلساباتوالحظت اللجنة أن جلنة . ٢٠١٠

_________________________ 
)٣( CBF/15/8.  
)٤( CBF/15/11. 
)٥( CBF/15/14. 
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2009/G/PRESD/ICCأبريل /ن، عقدت أول اجتماع هلا يف نيسا٢٠٠٩ أغسطس/آب ١١  املؤرخ
 بعضويتها الكاملة اليت تتألف من ثالثة أعضاء من الداخل وأربعة أعضاء خارجيني، وأا ٢٠١٠عام 

مراجعة والحظت اللجنة أن جلنة . ٢٠١٠ عام أكتوبر/األول عقد اجتماع ثان يف تشرين اقترحت
املعايري احملاسبية خطة مراجعة احلسابات، وتنفيذ يف  نظرت يف عدد من القضايا، مبا يف ذلك احلسابات

منفصلة  وقدمت توصيات إىل اجلمعية بشأن إعداد بيانات مالية ،وإدارة املخاطرللقطاع العام، الدولية 
توصية باللجنة ذكّرت ويف هذا الصدد، . املراجع اخلارجي للحساباتتعيني وملشروع املباين الدائمة 

 لتفادي مراجعة احلساباتجلنة ختصاصات  ضرورة إعادة النظر يف ابشأناملراجع اخلارجي للحسابات 
  .االزدواجية

  تعيني املراجع اخلارجي للحسابات

، وأنه ٢٠١٠تنتهي يف عام سلحسابات اخلارجي لراجع فترة تعيني املالحظت اللجنة أن   -٢١
 واليةلتجديد ، إما  قرار من اجلمعيةالقواعد املاليةمن النظام املايل و ١-١٢ البندعمال بأحكام يلزم س

وأشارت . ٢٠١٥-٢٠١١للفترة جديد حسابات ، وإما الختيار مراجع  للحساباتاملراجع احلايل
 وأوصت اللجنة . للتجديدةغري قابلملدد تعيني مراجعي احلسابات اجلارية باللجنة إىل املمارسة الدولية 

أربع سنوات دة املراجع اخلارجي للحسابات مبالية اإلجراءات الالزمة لتحديد وجلمعية تخذ اتبأن 
 باحملكمة راجع اخلارجي للحساباتنفس امل وجودلونظرا  .مرة واحدةمع قابلية هذه املدة للتجديد 

بأن تتخذ احملكمة اإلجراءات الالزمة هذه السياسة، أوصت اللجنة ولتنفيذ سنوات، مثاين  نذم
 اجلمعية لكي النتائج إىلبأن تقدم بني الدول األطراف، ومراجع خارجي للحسابات من لترشيح 

طلب إىل اجلمعية يف  ودعت اللجنة احملكمة أيضاً إىل أن ت. التاسعةايف دور الالزم قرارالتخذ ت
  .نظام املايل والقواعد املاليةدورا التاسعة أية تعديالت تكون الزمة لل

  اإلدارة  -٢

 اللجنة يف التقرير دورا الرابعة عشرة، نظرتاللجنة عن أعمال تقرير على النحو الوارد يف   -٢٢
بشأن التدابري الواجبة إلضفاء املزيد من الوضوح على مسؤوليات األجهزة  احملكمةالذي أعده رئيس 
للجنة   السادسة عشرةةورالديف أن يقدم احملكمة  رئيس  اللجنة إىلوطلبت. )٦(املختلفة يف احملكمة

  .)٧(ةيلترتيبات اإلدارا عن متابعة تنفيذ وتشغيل تقريراً
بعض استناداً إىل هذه الدورة املسائل املتعلقة باإلدارة يف ومع ذلك، قررت اللجنة أن تنظر يف   -٢٣

 املقدمة سئلة، واأل)٨(قبة الداخليةاربيان املبفيما يتعلق اخلارجي للحسابات راجع املالشواغل اليت أثارها 
  .)٩(آلية الرقابة املستقلةووالية  لية امليزانية واملا جلنةةاليفيما يتعلق بو الهاي يفالفريق العامل من 

_________________________ 
)٦ (

ICC-ASP/9/CBF.1/12. 

)٧ (  ICC-ASP/9/5. 

)٨(  ICC-ASP/9/13، ١١صية  والتو٥٣-٤٩ الفقرات. 
إىل أي مدى تغطي والية جلنة امليزانية واملالية حالياً تقييم وتفتيش األعمال اليت تقوم ا احملكمة، خالف األعمال  -١) ٩(

من اللجنة أن تقدم أمثلة ملدى ونطاق عمليات التقييم القضائية؟ وإذا رأت اللجنة أا تغطي التقييم والتفتيش، يرجى 
  . والتفتيش اليت قامت ا بالفعل
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عام كل قاض يف الهاي يف اليت قضاها يام األعن عدد من قبل معلومات اللجنة وقد طلبت   -٤٢
الفهم الصحيح بالرئاسة والدوائر فيما يتعلق هيئة  مناقشة مع ممثلي طلبذا الجرت نتيجة هلو. ٢٠٠٩

مجعية الدول واألساسي والعالقة بني احملكمة  من نظام روما ٤٠الستقالل القضاة مبوجب املادة 
معلومات وافية بيد أن اللجنة مل تتلق  . من هذا النظام١١٢ من املادة )ب(٢األطراف مبوجب الفقرة 

   .يف هذا الشأن

  يةلبيان املراقبة الداخ  )أ(

 جلاملسمسؤولية بشأن للحسابات راجع اخلارجي املاليت أثارها  الشواغلنظرت اللجنة يف   -٢٥
لربامج الرئيسية للمحكمة، والسيما مكتب املدعي العام ل املراقبة الداخليةعند التوقيع على بيان 

 إجراءات سجلبأن يضع املوأوصى املراجع اخلارجي للحسابات . )١٠(ةومكتب مشروع املباين الدائم
والنظم تقارير كتابية ألن يقدم له رؤساء األجهزة واملوظفني املسؤولني عن االمتثال للقواعد "مناسبة 

املزيد من  بت، وأوص بشدة اللجنة هذا النهجوأيدت .)١١("عن آليات املراقبة ونظم إدارة املخاطر
ودعت اللجنة رؤساء . افعالية هذا النهج لضمان حتديد املخاطر والتخفيف من حدالنظر يف 

 من النظام ١-١٠١لقاعدة األجهزة الثالثة إىل االتفاق على وضع ترتيبات مؤسسية واضحة وفقاً ل
  .املايل والقواعد املالية

  جلنة امليزانية واملالية وآلية الرقابة املستقلة  )ب(

 ألي وثيقة تقينالفحص ال"سؤولية  إذ أا كُلِّفت مبأن واليتها واضحةإىل اللجنة أشارت   -٢٦
 املسائل ذات أخرى منمالية أو أي مسألة من الوثائق اليت تنطوي على انعكاسات تقدم إىل اجلمعية 

 من قبل مجعية الدول هلاأو ذات الطابع اإلداري، حسب ما عهد املتعلقة بامليزانية أو املايل الطابع 
  .)١٢("األطراف

، بالتفتيش والتقييموترى اللجنة أن واليتها تشمل، حبكم الضرورة، بعض اجلوانب املتعلقة   -٧٢
ة للمحكمة، وكذلك توصيات مراجعي احلسابات اخلارجيني السيما بتقييم امليزانية الربناجمية املقترح

وعلى سبيل املثال، قام أعضاء من اللجنة بزيارة بعض املكاتب امليدانية إلجراء مقابالت . والداخليني
. استخدام املواردناقشة كيفية  ومراقبة املخزونات،املتعلقة مباإلجراءات مع املوظفني، واستعراض 

احملكمة فيما يتعلق بإعادة التصنيف، االعتمادات املطلوبة من ة عند النظر يف  للغايان هذا مفيداًكو
  .املوظفنيطلبات أخرى ختص ، والتجهيزاتاستبدال و

                                                                                                                                                    

ويف غياب تعريف مقبول من الكافة للتقييم والتفتيش، ينبغي أن تستند جلنة امليزانية واملالية عند ردها على هذا السؤال 
 دوائر املراقبة الداخلية باألمم املتحدة، فضال عن تقرير إىل التعاريف الواردة يف وثائق األمم املتحدة اليت أنشئت مبوجبها

مارس / آذار٢ من الورقة التمهيدية للميسر املؤرخة ١٥- ١٣ترد هذه التعاريف يف الفقرات ). (٧ و٦الفقرتان (احملكمة 
 من ورقة ١١ إىل ٤وهناك أيضا املزيد من التوجيهات فيما يتعلق باملقصود من التفتيش والتقييم يف الفقرات . ٢٠١٠

  ).٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠احملكمة املؤرخة 
 ما هو موقف جلنة امليزانية واملالية بشأن العالقة بني واليتها وعملها من ناحية، ووالية جلنة الرقابة املستقلة املنصوص -٢

 .من ناحية أخرى؟) اليت تشمل التحقيق والتقييم والتفتيش( من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٤عليها يف الفقرة 
)١٠ ( ICC-ASP/9/13( ٥٣ و٥٢، الفقرتان. 
 .١١ املرجع نفسه، للتوصية ) ١١(
 .٣، املرفق، الفقرة ICC-ASP/1/Res.4القرار  )١٢(
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 إذ )١٣(آلية الرقابة املستقلةهناك على ما يبدو جمال كبري للتداخل مع ويف هذه املرحلة، ليس   -٨٢
، تقدم عكسبالو.  اللجنة بهو أمر ال تضطلععلى وضع إجراءات التحقيق، وهيركز موظفوها حاليا 

ترتيبات ال مفيدة للجنة عند النظر يف إسهاماتاالت بعض احليف آلية الرقابة املستقلة الواردة من التقرير 
غري أن اللجنة أعربت . طلبات احلصول على موارد جديدةمراجعة  واملمارسات اإلدارية ولتنظيميةا

 وظائف تفعيليف حالة وارد املاالزدواجية وتستهلك ؤدي إىل ليت قد تالرقابة املفرطة امن عن قلقها 
  .التفتيش والتقييم يف آلية الرقابة املستقلة

جلميع آليات املراقبة احلالية وافية نظور، أوصت اللجنة بإجراء دراسة ومن هذا امل  -٢٩
تقارير، وذلك دف جتنب تقدمي اليف  ا ومسؤولياهاا وجماالت نشاطاواليمبا يف ذلك لكمة، باحمل

  . احملتملةالتكاليف غري الضروريةتفادي االزدواجية و

  املراقبة اإلدارية اليت متارسها اجلمعية وعالقتها باحملكمة  )ج(

ولعدم . قضاة يف الهايالمعلومات بشأن وجود   الرابعة عشرةايف دورطلبت اللجنة   -٣٠
 اهليئة أنبالرئاسة هيئة  ردتو. امسة عشرةيف دورا اخلهذا الطلب ررت حصوهلا على رد، ك

الالئق غري ، ومن  من نظام روما األساسي٤٠مستقلة مبوجب املادة هيئة  ، طبقاً لتفسريها،القضائية
  .علوماتمثل هذه املحلصول على إىل اجنة للبالتايل أن تسعى ا

تطلب معلومات بشأن أن هيئة فرعية تابعة للجمعية، صفتها بأا جيوز هلا، اللجنة وترى   -١٣
ال ، وأنه إجازات وأسفار املسؤولني املنتخبني ألا مسائل تدخل يف نطاق املراقبة اإلدارية للجمعية

  .املسائل اإلدارية عنينبغي من حيث املبدأ إعفاء أي مسؤول يف احملكمة من املساءلة 
زيادة املتخذة لالتدابري بشأن مة كاملقدم من احملتقرير وبالنظر إىل عدم معاجلة هذه املسألة يف ال  -٣٢

ترغب اجلمعية يف قد هذه املسألة، من أجل توضيح ، و)١٤( املختلفةمسؤوليات األجهزة بشأنالوضوح 
 للمساءلة عن املساءل اإلدارية وتوضيح الفرق بني ن املنتخبون قابلنيوتوضيح ما إذا كان املسؤول

ويف هذا الصدد، أعربت هيئة الرئاسة عن . هم واستقالهلم اإلداريفل يف ممارسة وظائالقاالست
وإذا اجلمعية، بتفسريها لعالقة املسؤولني املنتخبني حول لجنة الإىل إضايف تقرير قدمي ترغبتها يف 

تدابري اإلدارية املوجودة داخل اليتضمن التقرير مثل هذا التقرير، توصي اللجنة بأن طلب قررت اجلمعية 
  .ملسؤولني املنتخبني، وحتديد إمكانيات تعزيز هذه التدابريساءلة املكل جهاز وعلى نطاق احملكمة 

وأوصت اللجنة كذلك بأن تنظر اجلمعية يف عالقتها مع احملكمة، مبا يف ذلك يف مدى   -٣٣
. املسجلمالءمة الدور الذي تقوم به الختيار املسؤولني املنتخبني الرئيسيني مثل رئيس احملكمة و

 من املزيدإذا كان ينبغي تعزيز مكتب رئيس احملكمة لتوفري يف النظر فيما وقد ترغب اجلمعية أيضا 
للحد من املشاكل فضال عن توزيع الدوائر عليهم  لإلشراف على إدارة القضاة سيةأالرالسلطة 

  .جتة عن عدم الصالحيةوالتكاليف النا

_________________________ 
  .ICC-ASP/8/Res.1 أنشئت آلية الرقابة املستقلة بالقرار )١٣(
)١٤( ICC-ASP/9/CBF.1/12. 
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  املسائل املتعلقة بامليزانية  -جيم

  ٢٠١٠ هيوني/ حزيران٣٠ حىت ٢٠١٠م بيانات األداء املايل مليزانية عا  -١

٣٤-  ١٥(٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ا على اللجنة تقرير احملكمة عن أداء امليزانية حىت كان معروض( .
نفقات مبا ميثل  يف املائة، ٥٠,٥ بلغ ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ حىتوالحظت اللجنة أن معدل التنفيذ 

 استناداً إىلو .٢٠٠٩يف عام ملعدل التنفيذ هذا املعدل مماثل و.  يورو٥١ ٦١٨ ٠٠٠ ابلغ قدرهي
 كانون ٣١يف  معدل التنفيذ من املتوقع أن يبلغ يورو،  ٩٩ ١٨٦ ٠٠٠ قدرها البالغ النفقات املتوقعة

  . يف املائة٩٧ حنو ٢٠١٠ ديسمرب /األول

  صندوق الطوارئ  )أ(

ى مبالغ من للحصول عل )١٦(اللجنة إىل اتإشعارعدة أرسلت أشارت احملكمة إىل أا   -٥٣
.  ودارفوركينياتني املتعلقتني بصندوق الطوارئ لتغطية تكاليف احملاكمات املتوازية والتحقيق يف احلال

  . يورو٨ ٢٤١ ٣٠٠وقد بلغ جمموع التكاليف االفتراضية هلذه األنشطة غري املتوقعة حنو 
يزانية ما يتعلق باملائة في يف امل٩٧  حنو٢٠١٠ يف عام تنفيذالمعدل وملا كان من املتوقع أن يبلغ   -٦٣

 صندوق املبلغ الذي سيسحب فعال منفإن  يزانية التكميلية،باملفيما يتعلق  يف املائة ٨٦العادية و
ولن يؤثر هذا املبلغ على العتبة احملددة لتجديد .  يورو١ ٩٧٥ ٠٠٠ ناهزسي ٢٠١٠يف عام الطوارئ 

  . ماليني يورو٧ البالغ قدرهاصندوق الطوارئ موارد 
من املوارد أول عمليات السحب  ٢٠١٠ عام أن من األرجح أن يشهدوالحظت اللجنة   -٣٧

تغطية مجيع األنشطة غري من  السنوات املاضية يفاحملكمة  حيث متكنت صندوق الطوارئلالفعلية 
  . امليزانية العاديةمن يف اإلنفاقالوفورات  من املتوقعة

 يف ١٠٠نسبة من امليزانية العادية يف تنفيذ العدل ماقتراب  بالنظر إىلوالحظت اللجنة أنه   -٣٨
ما كان عليه يف ستخدام صندوق الطوارئ على الدول األطراف فوق التأثري املايل املباشر السي، املائة

إىل زيادة جتديد موارد الصندوق يف اية املطاف سيؤدي و. امليزانية العاديةبسبب قلة املرونة يف  املاضي
  .لدول األطرافرة لاملقرشتراكات اال

 هالحظت أنإذ لمحكمة واجلمعية أن تبدي نوعا من التحذير لاللجنة  ود تالصدد،ويف هذا   -٣٩
لوصول إىل صندوق الطوارئ بعد ا، جيوز للمحكمة القواعد املالية من النظام املايل و٧-٦ بندوفقا لل

_________________________ 
)١٥(  

ICC-ASP/9/16.  
 يف ٢٠١٠ عدة إشعارات إىل اللجنة للحصول على ميزانيات تكميلية من صندوق الطوارئ يف عام أرسلت احملكمة  )١٦(

  :احلاالت التالية
 يورو ٣ ٣١٦ ١٠٠، أرسل املسجل إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨برسالة مؤرخة ) أ(

  ؛٢٠١٠لتغطية احملاكمات املتزامنة يف النصف األول من عام 
، أرسل املسجل إشعارا مقتضبا للحصول على ميزانية تكميلية يبلغ قدرها ٢٠١٠أبريل / نيسان١٥برسالة مؤرخة ) ب(

   يورو لتغطية بعض التكاليف اليت ال ميكن جتنبها يف احلالة يف كينيا؛١ ٩٥٧ ١٠٠
يورو لتغطية  ٢ ٩٦٨ ١٠٠، أرسل املسجل إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠١٠مايو / أيار١٠برسالة مؤرخة ) ج(

 .٢٠١٠احملاكمات املتزامنة يف النصف الثاين من عام 
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 "ةأي تعليقات ماليمراعاة "وللجنة إىل ا "بامليزانيةشعار مقتضب إ" قيام املسجل بإرسال أسبوعني من
  .لجنةالتبديها 

رأت هذه األموال،  إىل وصولمسبقني بشأن الموافقة عميق أو تدقيق بالنظر إىل عدم وجود و  -٤٠
تكون يف وضع ميكنها من أن صيل يف اإلخطارات، وازيد من التفاملحملكمة اللجنة أنه ينبغي أن تقدم ا

دخل بأن تويف هذا الصدد، أوصت اللجنة .  الفعليةانفقالرات زيد من التفاصيل واملرباملتقدمي 
 "تضباًقم"كلمة من النظام املايل والقواعد املالية لالستعاضة عن  ٧-٦ بند الال علىتعدياجلمعية 

  .)١٧("الًمفص"بكلمة 

 بتوخياحملكمة اللجنة توصي ، فإن  مسبقنيق وموافقةعممتدقيق وجود  نظرا لعدم نيا،ثاو  -١٤
وعلى وجه اخلصوص، . ا التكميلية للوصول إىل الصندوقاصى درجات احلذر عند إعداد ميزانيأق

ويف هذا . مطلوبةاليت قد تكون الحتياجات احملتملة يف اختاذ ج متطرف امن رت اللجنة احملكمة حذّ
لك املعدات ، وكذقدمةاملاملساعدة املؤقتة العامة  وظائف تساءلت اللجنة عما إذا كانت مجيع الصدد،

  .٢٠١٠خطارات عام إيف واردة للتدريب،  املطلوبة واألموال
تقدير إىل ضرورة التأكد من عدم االستخفاف باحملكمة انتباه اللجنة استرعت ، ثالثاو  -٤٢

إذ من شأن بغية الوصول إىل صندوق الطوارئ، املقترحة احتياجاا كجزء من امليزانية الربناجمية العادية 
  .ل بسالمة عملية امليزنةأن ختة هذه املمارس

وبناء على املمارسة اجلارية، أوصت اللجنة بأن تأذن اجلمعية للمحكمة بتحويل األموال بني   -٤٣
الربامج الرئيسية يف اية العام إذا تعذر استيعاب النفقات غري املتوقعة يف أحد الربامج الرئيسية بينما 

 قبل ٢٠١٠مان استنفاد مجيع األموال املعتمدة لعام يوجد فائض يف برنامج رئيسي آخر وذلك لض
  .اللجوء إىل صندوق الطوارئ

  صندوق رأس املال العامل  )ب(

لى  ع٢٠١١حافظت يف ميزانيتها الربناجمية املقترحة لعام اللجنة علما بأن احملكمة أحاطت   -٤٤
لنقدي اإلجيايب وضع االبالنظر إىل و .٢٠٠٧يف عام احملدد مستوى صندوق رأس املال العامل 

  .بأن تبقي اجلمعية صندوق رأس املال العامل يف مستواه احلايل أوصت اللجنة ،للمحكمة

  ٢٠١١النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٢

  عرض امليزانية  )أ(

 ولكنها أعربت يف الوقت املناسباحملكمة بالتحسن الذي طرأ على توافر وثائق  اللجنة تحبر  -٤٥
.  حتليلهاتعقيدإىل ليت أدت وا )١٨(يف وثيقة امليزانيةيت وردت  إزاء األخطاء والتناقضات الاقهعن قل

إعادة تصنيف باملتعلقة تكاليف لخطأ يف حساب اللوعلى وجه اخلصوص أعربت اللجنة عن قلقها 
 لطويلةوظائف املساعدة املؤقتة العامة، فضال عن إضافة بند لتغطية األجازات ا و،الوظائف، والسفر

_________________________ 
 . املرفق الثالثانظر )١٧(
)١٨( 

ICC-ASP/9/10.  
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 من هذا رابعألخطاء والتناقضات يف املرفق الل تفصيليةترد قائمة و. األمومة، مبا يف ذلك إجازات األجل
  .التقرير

وصاف واملربرات املقدمة يف خمتلف الربامج مالءمة األعدم ل أيضا ها اللجنة عن قلقتوأعرب  -٤٦
اليت مل وظائف المتويل وهو التوصية بعدم  اً عاماًاللجنة جاتبعت و. الفرعية للموارد احلالية واجلديدة

  .تقدم املربرات الالزمة هلا بدقةأو حتدد 

التوقعات اليت لتناقضات وعدم الدقة يف لعن قلقها وماً، ليس بوسع اللجنة إال أن تعرب معو  -٤٧
 أن عدد أيام العمل ففي املرفق الثالث من امليزانية الربناجمية املقترحة مثال، يفترض. بنيت عليها امليزانية

 يوم هو عدد األيام اليت يلزم ٢٠٠وأوضحت احملكمة أن .  يوم يف إثىن عشر شهرا٢٠٠ًباحملكمة هو 
ومن شأن . متاحني جللسات االستماعاملخصص هلا أن تكون فيها قاعة احملكمة والفريق العامل 

 يوم تقريباً من أيام ٣٠٠ن يتاح االعتماد املطلوب لتمويل فريق إضايف لقاعة احملكمة ملدة ستة أشهر أ
 هو سبعة مكاتب ٢٠١١كذلك، يفترض أن عدد املكاتب امليدانية يف عام . اجللسات للمحاكمات

 ومل يتخذ بعد قرار ائي فيما يتعلق بفتح ٢٠١١بينما يؤكد املسجل أن مكتب أبيشي سيغلق يف عام 
 سيكون ٢٠١١دد املكاتب امليدانية يف عام ومن اخلطأ بالتايل افتراض أن ع. مكتب ميداين يف كينيا

ويفترض أيضا أنه لن تكون . سبعة مكاتب يف حني أن عددها سيكون يف الواقع مخسة مكاتب فقط
 بينما يطلب يف امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي األول ٢٠١١هناك زيارات موقعية للقضاة يف عام 

 عن قلقهاخاصة اللجنة وتعرب  .)١٩(يل زيارة باملوقعزيادة االعتماد املخصص للسفر من أجل متو
 حيث أصبح من الصعب، لمحكمةلألنشطة املتوقعة لاالفتراضات األساسية وجود هذه التناقضات يف ل

  .للمحكمةاملتعلقة بامليزانية واالحتياجات املالية ديد االحتياجات ، حتنتيجة لتكرار هذه التناقضات
٤٨-  يف العام احلايل نتيجة مة واجهت حتديات كبرية يف إعداد امليزانية أن احملكبت اللجنة وأقر

  .اخلدمات اإلدارية املشتركة ورئيس قسم امليزانية واملاليةشعبة لتأخري يف تعيني مدير ل
اخلدمات "العنوان السابق  يففصلت الحظت اللجنة أن احملكمة وفيما يتعلق بالعرض،   -٤٩

 ةبيد أن احملكمة مل تفصل يف ميزاني ،واملساعدة القانونية تدريببني ال "التعاقدية مبا يف ذلك التدريب
من طُلب منها  املساعدة القانونية للدفاع واملساعدة القانونية للضحايا كما بني القانونية ساعدةامل

نية ملساعدة القانواباملتعلقة مجيع بيانات امليزانية أن تدرج احملكمة يف ب طلبهارت اللجنة وكر )٢٠(.قبل
لمساعدة اآلخر لللدفاع و لمساعدة القانونيةل  أحدمهاينزومتميني منفصلبندين يف املستقبل 

  .القانونية للضحايا

 ألسريةلزيارات االنفقات املتعلقة بالسفر ل أدرجتكما الحظت اللجنة أن احملكمة   -٠٥
كقاعدة " هنبأ السابقةوصيتها تباللجنة وذكّرت . للمحتجزين املعوزين يف امليزانية الربناجمية املقترحة

ما يتعلق يفو ...زانيةليت مل توافق عليها اجلمعية يف إطار السياسة العامة يف املي البنود اال تدرجعامة، 
إا  ف، للمحتجزين املعوزينألسريةالزيارات ا... مثل   اليت أعدت لتنظر فيها اجلمعية،البنودمبيزانيات 

ميزانية ص ختذه التوصية ا اعتقدت أن هأبت احملكمة ورد. )٢١("زانيةامليترد بوصفها مرفقات لوثيقة 
_________________________ 

)١٩ ( ICC-ASP/9/10 واملرفق الثالث١٠٨ ، الفقرة . 

 ٢٠٠٩نة،  جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثام الوثائق الرمسية ) ٢٠(
)ICC-ASP/8/20(لد الثاين، اجلزء باء٣٦، الفقرة ٢-، ا. 

 .٣٩ املرجع نفسه، الفقرة  )٢١(
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ليت مل البنود ا أن ال تدرج، كقاعدة عامة، بلجنةال أوصت تأكيد،زيد من الومل . فقط٢٠١٠عام 
  .امليزانيات الربناجمية املقترحة يف ،إطار السياسة العامةاجلمعية يف توافق عليها 

  ٢٠١١ام االفتراضات واألنشطة لع  )ب(

 نغودجولو شوي ومببا/تنغااكولوبنغا  اياقض يف ةتواليمثالث حماكمات افترضت احملكمة إجراء   -٥١
الوصول طلبت  وجراء حماكمات متزامنةبإ ٢٠١٠يف عام قراراً بيد أن احملكمة اختذت . ٢٠١٠عام يف 

  .يورو ٦ ٢٨٤ ٢٠٠ مبلغحدود إىل صندوق الطوارئ يف 
 يف وقت  للمحاكماتنيقاعتتعين استخدام " تزامنةامل"حملاكمات اوأوضحت احملكمة أن   -٥٢

احملاضر، خمتزيل واملترمجني الفوريني، (فريقني خمتلفني من موظفي احملكمة هذا تطلب يو، واحد
  ).، اخلاألمن عن نيسؤولاملو
، مبباحماكمة ، متزامنتنيحماكمتني إجراء  على افتراض ٢٠١١  لعاموتستند امليزانية املقترحة  -٣٥
.  فقط يف النصف الثاينمببا النصف األول من العام، وحماكمة يف، نغودجولو شوي/كاتنغاحماكمة و

ستة تبلغ فترة ل اتكمااحمل ةثان لقاعفريق لتوفري  يورو ٢ ١٤٧ ٠٠٠الزيادة املطلوبة يف امليزانية وتبلغ 
  .أشهر

حماكمات ن املقدمة يف لطعواختالف ظروف العمل نتيجة ل إىل أشارت اللجنة مع ذلكو  -٥٤
 يف) نغودجولو شوي ومببا/اتنغاوكوبنغا، ل(حماكمات متزامنة وقد يلزم إجراء ثالث . ومببا لوبنغا

ولو شوي جنغودكاتنغا و (النصف الثاين يف تزامنتني ، وحماكمتني م٢٠١١النصف األول من عام 
يدة يف النصف الثاين من عام جدحماكمات احتمال وجود باللجنة  بلغتوعالوة على ذلك، أُ). مبباو

٢٠١١.  
  .٢٠١١يف عام تعويض الستئناف وإجراءات الاالبدء يف قضايا احتمال يضاً باللجنة أ وأبلغت  -٥٥
يف أربع من احلاالت املعروضة فعلية  ست حتقيقات جريلجنة أنه سيالاملدعي العام بلغ وأ  -٥٦

  .باقيةسبع ال القاتتحقيال ؤجليحاليا على احملكمة، مبا يف ذلك كينيا، وس
إجراء  ٢٠١٠ و٢٠٠٩افتراضات امليزانية لعامي ه كان يتوقّع يف والحظت اللجنة أن  -٧٥

. حملكمةمن أفرقة قاعات ا اً واحداًكمة وفريقواحدة من قاعات احملتتطلب قاعة  واليةمتحماكمات 
ونظرا هلذا . تنيتزامنمتني اكمحمإجراء آلن عتزم ا إىل أن احملكمة ت٢٠١١انية لعام افتراضات امليزوتشري 

 احملكمة يف اتقاعأفرقة  وةقاعات احملكملعمق االستخدام الفعلي باالفتراض اجلديد، درست اللجنة 
 يوم ٢٠٠مبا جمموعه تسمح للمحكمة بفريق واحد واحدة ال قاعةوأُبلغت اللجنة بأن ال. ٢٠١٠عام 
. اجللساتزيادة عدد أيام بصندوق الطوارئ من مسحت الطاقة اإلضافية املمولة و. لساتاجلأيام من 

ومل تتمكن  )٢٢(٢٠١٠يف عام فقط من أيام اجللسات  يوما ١٤٦وتبني للجنة أن احملكمة استخدمت 
  . ومببالوبنغا يتبسبب التأخري يف قضي )٢٣(٢٠١٠ضافية يف عام  اإللطاقةامن استخدام 

_________________________ 
 .٢٠١٠يوليه / متوز٣١دول اجللسات املقدم من احملكمة يف ج )٢٢(
 .٢٠١٠يوليه / متوز٣١ يف حتسبت هذه بناء على جدول اجللسات املقدم من احملكمةا  )٢٣(
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 املعينني يف عام ساعدة املؤقتة العامةمن فئة املوبسبب هذا الوضع، فإن العديد من املوظفني   -٨٥
وأفادت احملكمة أن . املتزامنة مل يتمكّنوا من القيام متاماً ذه الوظيفةاكمات احمل للمساعدة يف ٢٠١٠

  املتأخرة والتخفيف من احتياجات العملالوثائق تصفية ساعدوا يفضافيني اإلوظفني املالعديد من 
وناقشت . متّ استخدامهم من أجلهااألسباب اليت ب ال عالقة هلا ظائفهي واإلضايف يف أقسام أخرى، و

  .ا التخطيط الزمين للجلساتاللجنة أيضا مع مسؤولني يف احملكمة الطريقة اليت يتم 
إىل  احملكمة ت، ودع)٢٤( بتحديد مواعيد احملاكمات املتعلقةتوصياا السابقةباللجنة ذكّرت و  -٥٩
 شعبة خدمات عززويف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن ت.  احملكمةاتستخدام األكفأ لطاقة قاعاال

من الرئاسة ملراجعة الطريقة اليت تحدد ا أيام جلسات االستماع هيئة  مع الدوائر وهااحملكمة حوار
بأن وأوصت اللجنة .  بطاقتها الكاملةةقاعات احملكمتقليل عدد األيام اليت ال تستخدم فيها أجل 

يفية حتديد يف كوأفكارها لالستفادة من خربا اقشتها مع احملاكم الدولية األخرى احملكمة منتكثف 
  .ةكفاءة من حيث التكلفمبزيد من الفعالية والواعيد امل

  التحليل الكلّي  )ج(

، مليون يورو ١٠٧قدرها  يبلغ ٢٠١١مقترحة لعام ميزانية ا قدمت أبأبلغت احملكمة اللجنة   -٦٠
وحددت  .٢٠١٠ امليزانية املعتمدة لعامب يف املائة مقارنة ٤,٧ يورو أو ٤ ٧٨٢ ٩٠٠بزيادة تبلغ 

، ) مليون يورو٢,٣(املقررة ملدة ستة أشهر املتزامنة احملاكمات يف زيادة ذه الاحملكمة األسباب الرئيسية هل
ن نصف مليو(كينيا يف ، والتحقيقات يف احلالة )مليون يورو(والزيادات يف تكاليف النظام املوحد 

 اللجنة بأن توصيو).  مليون يورو٠,٣) (مبا يف ذلك تكاليف االحتجاز(متنوعة مصاريف ، و)يورو
 وليس املنفذّة فعالًعلى امليزانية بناء  امليزانية الربناجمية املقترحة تقوم احملكمة، كقاعدة عامة، بإعداد

  . للسنة السابقةعلى امليزانية املعتمدةبناء 
 النفقات الفعلية واملتوقعة استناداً إىل، االتجمة عديف حتقيق وفورات كن ميأنه اللجنة رأت و  -٦١

 حمددة اًبنودوتوصيات ختص ، طابع عامذات إىل توصيات وتنقسم توصيات اللجنة . التجربة الفعليةو
  .يف الربامج الرئيسية

  يف األجل املتوسطات املتعلقة بامليزانية التنبؤ

علما حاطت ، وأ)٢٥(تجهيزات للمحكمة بشأن استبدال الثدنظرت اللجنة يف التقرير احمل -٦٢
يف النفقات املتوقعة بالنهج املتبع يف احملكمة الحتساب النفقات املتوقعة يف عدة سنوات وبالزيادة الكبرية 

 يورو، ٩ ٨٨٧ ٠٠٠ يورو إىل ٤٦٦ ٠٠٠حيث زادت من  ،٢٠١١ باملقارنة مع عام ٢٠١٢ام لع
حظت وال. ملدة ثالث سنوات متتالية ماليني يورو ٩عند وى اإلنفاق مستيظلّ من املتوقع أن بأن و

إضافية مثل إجيار املباين املؤقتة، بنود  فضال عن التجهيزات استبدالاللجنة أن هذا الرقم يشمل تكاليف 
إذ ترحب اللجنة بتحديد و. قضاةوالية الومتديد  ،للقطاع العاموتنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية 

_________________________ 
، الواردان ٤٢، ودورا الثالثة عشرة، الفقرة ٤٧ية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة، الفقرة تقرير جلنة امليزان) ٢٤(

الوثائق  و،٤٧الفقرة ،٢- باء، الد الثاين، اجلزء(ICC-ASP/7/20)،٢٠٠٨...الدورة السابعة ...الوثائق الرمسيةيف 
  .٤٢، الفقرة ٢-اجلزء باءد الثاين،  ال،(ICC-ASP/8/20)،٢٠٠٩... الثامنةة الدور...الرمسية

)٢٥( 
ICC-ASP/9/19. 
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وتنفيذ ، العوامل املسببة للنفقات فإا توصي بعدم إدراج النفقات املتعلقة بتمويل املباين الدائمة
، وإجيار املباين املؤقتة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لقضاةوالية ا ومتديد ،عايري احملاسبية الدوليةامل

  .الستبدال التجهيزات

  استبدال التجهيزات

يف ملركبات واملعدات تعلقة بايف االعتمادات املماً بالزيادة الطفيفة املتوقعة أحاطت اللجنة عل  -٣٦
 ٢٠١٢قدراً املتوقعة يف هذه االعتمادات يف عام كرب األزيادة ال، و)يورو١٣٤ ٠٠٠ (٢٠١١عام 

 سنة أو استبدال التجهيزات تأجيللوأقرت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ).  يورو مليون٥,٨(
.  مينع الزيادة السريعة يف التكاليف املرتبطة بذلكقد اللكنها الحظت أيضا أن هذا النهج و سنتني

ستبدال، مثل الطرق بديلة لتمويل اعن احملكمة  بأن تبحث جنةالل التكاليف، أوصت ولتخفيف 
ة املتعلق ستراتيجيتهاإاحملكمة ينبغي أن تنفذ ولعدم وجود سياسة لالستهالك، . تجهيزاتتأجري ال

 قدم تقريراًتوطلبت اللجنة من احملكمة أن . فترة أطول من الزمان على مدى التجهيزات استبدالب
  .قادمةيف دورا الدثاً حم

  للقطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية 

املعايري احملاسبية على أنه ال بد من تنفيذ املراجع اخلارجي للحسابات مع للجنة تفقت اوا  -٦٤
إذ تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية، واملتعلقة بستراتيجيتها إأن تبدأ احملكمة على وطاع العام للقالدولية 

يف امليزانية  يورو ٣٣٢ ٦٠٠أوصت اللجنة بأن تضاف إىل التكلفة املنقحة املقدمة، أشارت 
  . لبدء تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية٢٠١١  لعامالربناجمية املقترحة

 بواب مناألوضع خطة شاملة للتنفيذ، مبا يف ذلك حتديد بجنة أيضا احملكمة وأوصت الل  -٦٥
  . وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورا املقبلةالتاليت قد تتطلب تعدياملالية النظام املايل والقواعد 

  عوامل أخرى مسببة للتكاليف

يف العوامل عناية ، نظرت اللجنة ب٢٠١١ يف عام تزامنة حماكمات مإجراءنظرا الفتراض   -٦٦
 ٥٩وإىل جانب التوصية الواردة يف الفقرة . زيادة النشاط القضائيلنتيجة  كاليفببة للتاألخرى املس

تدابري أخرى لتعزيز استكشاف أوصت اللجنة أيضا ببشأن اجلدول الزمين جللسات االستماع، أعاله 
 ية تدريبدورات تنظيميف ضائية نظر اهليئة القبأن تكذلك ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة . الكفاءة
يف السوابق القضائية اهلامة واملمارسة املتبعة بكل من دد من أجل تعريفهم اجللقضاة لخاصة 
  .احملكمة

 األمر قدوهذا .  القضاةواليةوالحظت اللجنة أيضا إمكانية زيادة التكاليف النامجة عن متديد   -٦٧
 كامل من القضاة حلضور بأنه يلزم فريقا األساسي نظام روم بشكل خاص إذا مت تفسريخطرياً صبح ي

اخلاصة بالتعويض، ويف هذه احلالة، بأنه يلزم اشتراك نفس القضاة الذين شاركوا يف الدعوى لسات اجل
  :انعكاسات ذات شقنيقد تكون هلذه املسألة  و.يف اجللسات اخلاصة بالتعويض

 احملاكمات وليس يفلتعويض، قضاة يف مرحلة ا، إذ سيعمل ثالثة  العملعبءعلى ) أ(
   ؛األخرى
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كانت ستنتهي من القضاة الذين متّ متديد والية قاضٍ أو أكثر  امليزانية الربناجمية إذا على) ب(
  .مرحلة التعويضاتيف  تهم، وذلك لغرض مواصلة العملوالي

يصدر  ت،ويف غياب معايري حمددة يف نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبا  -٨٦
 يؤدي إىل قدوالحظت اللجنة أن هذا النهج . الدائرة املعنيةمن مديد فترة والية القاضي القرار بت

أن تقدم توجيهات إىل   يفقد ترغب اجلمعيةلذلك، و. قرارات متباينة من قبل خمتلف الدوائر
.  متسقتباع جإضمان عن طريق إعالن تفسريي مثال، من أجل  بشأن هذه املسألة، احملكمة

ة القضاة متديد واليقد يساعد على جتنب للنظر يف التعويضات وجود قاض واحد والحظت اللجنة أن 
أوصت اللجنة بأن تنظر احملكمة يف إمكانية ويف هذا الصدد،  .)٢٦(واآلثار املالية املترتبة على ذلك

 جتنب احلاالت اليت يتم ، من أجلصومة معينة، مثل قضاة اخليةضكلفني بالنظر يف قاستخدام القضاة امل
  .ضمان املزيد من الفعالية وبالتايل ،فيها التمديد ملدة طويلة

  السياسة املتعلقة باملوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة

 وجود سياسة معيارية لتعيني املوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة عدمأشارت اللجنة إىل   -٦٩
كمة أن تقدم تقريراً إىل اللجنة يف دورا السادسة عشرة، يف سياق بند وطلبت إىل احمليف احملكمة 

 جدول األعمال اخلاص باملوارد البشرية، عن القواعد املتبعة يف استخدام املساعدة املؤقتة العامة يف
 استصوابوأشارت اللجنة إىل . كل جهاز من أجهزة احملكمة وعن املعايري املستخدمة يف ذلك

االحتياجات التشغيلية والفنية حتديد ، واملوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامةة يف تعيني ملرونانتهاج ا
  . باحملكمة ومدة االحتياج إليهااملساعدة املؤقتة العامةومدى االحتياج إىل للمحكمة، 

  التضخم/وحدالنظام املتكاليف   )د(

قدار لتكاليف املتعلقة باملوظفني ستزيد مبمبا يف ذلك االنظام املوحد اللجنة بأن تكاليف بلغت أُ  -٧٠
  .٢٠١١ليون يورو يف عام م

امليزانية على ب سنوية ةزيادد باحملكمة  املوحاألمم املتحدةنظام ج عن تن هالحظت اللجنة أنو  -٧١
  :النحو التايل

   مليون يورو١,٤٩: ٢٠٠٧
   مليون يورو٢,٧٤: ٢٠٠٨
   مليون يورو٢,٠٠: ٢٠٠٩
   مليون يورو١: ٢٠١٠

   مليون يورو١: ٠١١٢

_________________________ 
 عليه يف نظام روما األساسي وال يف  ينصالرأت احملكمة أن إمكانية وجود قاضٍ واحد قد ال ميثل خياراً ألنه  )٢٦(

بقاً للتقديرات بني  وفيما يتعلق بتكاليف متديد والية القضاة، تتراوح هذه التكاليف ط.القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ويلزم أن تؤخذ عدة عوامل يف االعتبار عند حساب التكاليف بدقة، وتتوقف .  يورو٥٧٠ ٧٩٥ يورو و ٤٠٣ ١١٧

ومع ذلك، سيبلغ املتوسط السنوي للتكاليف املتصلة بتمديد . هذه العوال على الظروف املتعلقة بكل حالة على حدة
    . يورو٤٦٠ ٠٢٣والية القضاة حنو 
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أن  الصادر بقرارالفإن ا من النظام املوحد لألمم املتحدة، يف حني أن احملكمة ليست جزًءو  -٢٧
تكون جزءا من الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يتطلب استخدام جدول 

  .مرتبات األمم املتحدة
  : يف دورا التاسعةهذه املسألةعن آرائها بشأن من قبل اللجنة أعربت و  -٧٣

بالنسبة ملنظمة مبيزانية نظاماً ناقصاً الحظت اللجنة أيضا أن هذا النظام كان فقد ومع ذلك، "
). باستثناء بعض املوظفني امليدانيني احملليني(باليورو املوظفني تدفع مرتبات اليورو وتقوم على 

كاليف املوظفني هي بطبيعتها غري دقيقة، قدير تاملتعلقة بتالتنبؤات وعالوة على ذلك، فإن 
كمة احملال تبني وعلى العكس من األمم املتحدة وبعض املنظمات األخرى يف النظام املوحد، 

 هناك حىت اآلن خربة مل تكنو. املستوى الفعلي لتكاليف النظام املوحد يف اية الفترة املالية
 تطابق معاملظفني اليت تتكبدها احملكمة كافية لتقييم ما إذا كانت التكاليف الفعلية للمو

تطلب يف ألنه النظام مكلّإدارة هذا كما الحظت اللجنة أن . التكاليف العامة للموظفني
  .)٢٧(" مجيع املوظفنيمرتبات لتسوية مقر العمل وا شهريتعديال

  ٢٠١١وصيات الشاملة حول ميزانية عام الت  -٣

  احملاكمات املتزامنة  )أ(

 لتغطية ستة أشهر من احملاكمات  مليون يورو٢,١٣٤نية الربنامج الرئيسي الثالث ميزاتتضمن   -٧٤
طاقة الأعاله، أجرت اللجنة دراسة متعمقة الستخدام  ٧٥كما جاء يف الفقرة . ٢٠١١ يف عام املتزامنة

ل من  اإلضافية اليت كانت متواملساعدة املؤقتة العامة، واستخدام ٢٠١٠قاعة احملكمة يف عام الفعلية ل
ليس  املتزامنة فيما يتعلق باحملاكمات ةاملطلوبلوظائف والحظت اللجنة أن عددا من ا. صندوق الطوارئ

منه أكثر استراتيجي ذا طابع  كاناملوظفني املتعلقة بطلبات ال من اً عددتبين أن، فمثالً.  ما يربرهله
ويف حاالت . املتزامنةاكمات احملإجراء مع عالقة مباشرة بشكل واضح مل تكن له  وبالتايل تشغيلي

ويف حاالت . صواباً أكثر  كانلكنو ا ضروريكنيمل  ؤقتة العامة املةاملساعدأخرى، فإن طلب وظائف 
نظراً ألن و. ا بدال من ستة أشهردة اثين عشر شهرمل ؤقتة العامة املةاملساعدوظائف أخرى، كان طلب 
 ٢٠١٠الذين استخدموا من أجل احملاكمات املتزامنة يف عام ؤقتة العامة  املةاملساعدالعديد من موظفي 

لقاعات احملكمة مل يقارب قطّ االستخدام الفعلي مل يستخدموا يف الواقع يف احملاكمات املتزامنة وألن 
مبا يقرب من الربنامج الرئيسي الثالث املوارد املطلوبة يف تخفيض ب أوصت اللجنة ،اتطاقة القاع

ولعدم تدخل قلم احملكمة يف اجلدول الزمين التفصيلي .  يورو٧٠٠ ٠٠٠ الثلث أي مبقدار
  .سبما يتراءى له كيفية تنفيذ هذا التخفيضل حسجيقرر املبأن لجنة الأوصت  للمحاكمات،

  السفر  )ب(

ومن املتوقع .  مليون يورو٤,٩٩٧حنو  ٢٠١٠ محكمة يف عامللالعامة املعتمدة بلغت امليزانية   -٥٧
 مليون ٥,٠٧١  قدرهاوقد طلبت احملكمة ميزانية عامة للسفر.  يف املائة٩٠ فيذ نسبةرب التنايقأن 

وإدراج ميزانية السفر إىل نيويورك حلضور إحدى الفعلي املتوقّع ملعدل التنفيذ ونظراً . ٢٠١١ لعام يورو
_________________________ 

 .٤٣، الفقرة ٢-اجلزء باءالد الثاين،  ،(ICC-ASP/6/20)،٢٠٠٧...دسة الدورة السا ...الوثائق الرمسية   )٢٧(
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أن أوصت اللجنة ب، الربامج الرئيسيةخطأً يف مجيع  ٢٠١١يف عام دورات مجعية الدول األطراف 
 وبالنسبة للربامج الرئيسية اليت اقترحت .يف املائة ١٠كل برنامج رئيسي بنسبة لختفض ميزانية السفر 

يساوي االخنفاض اإلضايف الفرق بني أوصت اللجنة بأن اخنفاضا يف ميزانياا املتعلقة بالسفر، 
مجعية الدول بلغت أمانة ، ألربنامج الرئيسي الرابعلوبالنسبة  . يف املائة١٠نسبة التخفيض املقترح و

 يورو، وبأنه ميكن حذف ١٠٩ ١٠٠ مبقدار  اللجنة بأا بالغت يف تقدير ميزانية السفراألطراف
املتعلقة بأمانة مجعية  ميزانية السفر تخفيضوبالتايل أوصت اللجنة ب. هذا املبلغ من امليزانية املقترحة

  .يف املائة ١٠ يورو، وليس بنسبة ١٠٩ ١٠٠قدار مبالدول األطراف 

  التشغيل العامةنفقات   )ج(

 يف ٥,٢العامة للمحكمة بنسبة  مجايل نفقات التشغيلعلماً مبقترح زيادة إ اللجنة أحاطت  -٦٧
تكاليف وكان العامل األساسي يف توليد هذه التكلفة الزيادة املتوقعة يف  . يورو٦٢٠ ٠٠٠املائة، أو 

لجنة بشروع احملكمة يف التفاوض مع الدولة املضيفة بت اللذلك رحو .زنزانات االحتجاز يف هولندا
، )٢٨(لتضخماحلايل للمستوى ل  نظراً،وأوصت اللجنة. بشأن اإلجيارات املناسبة لزنزانات االحتجاز

لكل برنامج رئيسي نفقات التشغيل العامة تخفيض ، بالشروع يف التفاوض مع الدولة املضيفةو
  . يف املائة٢,٥بنسبة 

  واد واملاللوازم  )د(

     يف املائة أو ٩,٤واد بنسبة امللوازم والتكاليف الحظت اللجنة أنه مت اقتراح زيادة يف   -٧٧
 ٥ض هذا البند بنسبة يأوصت بتخفشارات اللجنة إىل مستوى التضخم، أوإذ .  يورو١١٦ ٧٠٠

  .كمة، لعدم وجود ما يربر الزيادة يف البنود املقدمة من احملهاكمل بأاحملكمةيف يف املائة 

  معدالت الشغور ومستويات املوظفني  )ه(

إىل وظائف  وظائف من فئة املساعدة املؤقتة العامة حتويل سبع ىلإأا تسعى بأفادت احملكمة   -٧٨
زيادة حقيقية ، وهذا ما ميثل ٢٠١١واحدة أخرى يف عام ثابتة  وظيفة إضافةدائمة، وسوف تقترح 

 يف املائة ملكتب ٨ل شغور قدره تطبق معدبأا كمة أيضا أفادت احملو.  فقطوظيفة واحدةتبلغ صافية 
  . يف املائة لبقية احملكمة١٠املدعي العام و

٧٩-  وأنه ينبغي للمحكمة أن تبذل تانتهقد مرحلة إنشاء احملكمة  أنب رأيهارت اللجنة وكر ،
األنشطة ممكن من  قدرأكرب هود لتحديد األولويات وختصيص املوارد الالزمة لالضطالع باملزيد من اجل

 اليت  واملهامشمل حتديد األولويات حتديد الوظائفيوينبغي أن . اجلارية يف حدود املستويات القائمة
  .تعد مستخدمة بالكاململ ا بالكامل أو  مهامهيؤديت ال تمل تعد مطلوبة أو ال

 املساعدة ة ملوظفي يف املائة يف املوارد املخصص٢٠  بنسبةاملقترحةالزيادة كما الحظت اللجنة   -٠٨
وتساءلت اللجنة عما إذا كانت احملكمة ستكون قادرة على املضي على . ٢٠١١يف عام املؤقتة العامة 

_________________________ 
:املصدر.) يف املائة يف املنطقة األوروبية١,٧( يف املائة ١,٣ يف هولندا ٢٠١٠يوليه /بلغ معدل التضخم يف متوز )٢٨(  

Harmonized Index of Consumer Prices (HCIP), European Central Bank, 

http://www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html. 
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ملوارد قسم البالنسبة الدائمة الشاغرة بسبب عبء العمل اإلضايف الوظائف  ملءوجه السرعة يف 
 يورو للربنامج ٥٧ ٠٠٥دار تخفيض هذه امليزانية مبقلذلك أوصت اللجنة بو. حملكمةالبشرية يف ا

 . يورو للربنامج الرئيسي الثالث١٠١ ٩٠٠ولثاين الرئيسي ا

يف املستوى الذي مت إقراره يف عدد من الوظائف الدائمة بتجميد وأوصت اللجنة احملكمة   -١٨
التوصية اليت قدمتها يف ، وذكّرت بشمل مجيع الوظائفيجديد وجود مربر ، إىل حني ٢٠١٠عام 

يف حالة بقاء وظائف من الوظائف يلزم أن تقدم احملكمة، ،  تفيد بأنهابعة عشرة اليتدورا الر
الثابتة شاغرة ملدة عامني أو أكثر، مربرات جديدة بشأن هذه الوظائف إىل اللجنة كجزء من 

  .)٢٩(مشروعها السنوي للميزانية
 وكذلك اتكمااحملء إلجرا للموظفني الالزمني ا واضحاأا طلبت خمططًب اللجنة أفادتو  -٨٢

حلد األدىن املطلوب من املوظفني مبوجب نظام روما األساسي يف حالة عدم وجود حماكمات فكرة عن ا
من شأن هذه املعلومات أن تساعد اللجنة و. حملكمةا "هيكل"بما يسمى أو وجلسات استماع، 

تقريرا أن تقدم بلمحكمة رت اللجنة طلبها لوكر. تقييم االحتياجات األساسية للمحكمةيف واجلمعية 
  .لقادمةذه املعلومات يف دورا ابشأن ه

  ربامج الرئيسيةال  -دال

  ئيةالقضااهليئة : الربنامج الرئيسي األول  -١

ع مستوى النشاط القضائي املتوقع، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبرية افترنظرا ال  -٨٣
تخفيض شيا مع النهج العام للسفر، أوصت اللجنة باومت. يف ميزانية السفر هلذا الربنامج الرئيسي

، ألجل أوصت اللجنةكما .  يف املائة١٠ميزانية السفر العامة للربنامج الرئيسي األول بنسبة 
) رئاسةهيئة ال (١١٠٠ يف إطار الربنامج الفرعي للدوائرتنسيق أفضل، أن تدرج ميزانية السفر 

  .عن كثبوأن يرصد الرئيس تنفيذها 

لوظيفتني اعتمادات يف امليزانية ينطوي على كما الحظت اللجنة أن هذا الربنامج الرئيسي   -٨٤
 مبا يف ذلك ،ل الطويلة األجاإلجازاتملدة ستة أشهر لتغطية  من املساعدة املؤقتة العامة ٣-رتبة فب

الحظت و. زانيةيف وثيقة امليبوضوح هذه املوارد مل تحدد لكن و، األمومةوإجازات السنوية ات جازاإل
.  الربناجمية املقترحة صراحة يف امليزانيةغري املنصوص عليهااملوارد ال تمول اللجنة أنه، كمبدأ عام، 

هو احلال يف  كما -اًومعياري اًثابتأن تتخذ احملكمة جاً بوعالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة 
 .اإلنتاجية  من أجل تعزيز–ل اإلضايف املؤسسات األخرى اليت يضطلع فيها املوظفون بعب العم

 ١٣٥ ٠٠٠املساعدة املؤقتة العامة املقترحة مببلغ قدره ولذلك أوصت اللجنة بتخفيض ميزانية 
  .تحقيق مكاسب يف اإلنتاجيةبهذه الوظائف األول الربنامج الرئيسي يغطّي أن بويورو، 

 وظيفة املوظف القانوين من فئة املقدم لتحويلطلب ال، استعرضت اللجنة ١١٠٠ربنامج اليف   -٥٨
 ة مطلوبستكونه الوظيفة على أساس أن هذحمول  ٣-برتبة فاملساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة دائمة 

 هذه الوظيفة ليست والحظت اللجنة أن .يف جمال تنفيذ األحكاممارسة وظائفها ملالرئاسة  يف هيئة
لمرحلة الراهنة ا لونظر .اجبة التنفيذ حىت اآلنلعدم صدور أحكام والتفرغ ضرورية بعد على أساس 

_________________________ 
)٢٩ (

ICC-ASP/9/5( ٥٦، الفقرة. 
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اللجنة غري مقتنعة ، فإن لمستوى احلايل من املوظفني يف الرئاسةلمن احملاكمات اجلارية يف احملكمة، و
تظل الوظيفة ضمن ولذلك أوصت اللجنة بأن . ذا املورد على أساس دائمهلبأن هناك حاجة 

  .املساعدة املؤقتة العامة

من وثيقة امليزانية ) ه( رواتب القضاة الواردة يف املرفق اخلامس بشأنجنة أن املعلومات رأت اللو -٨٦
بعد احلصول على توضيح من احملكمة، و.  رأي على أسس سليمةالتوصل إىل من ا كافية لتمكينهيستل

م األساس املستخدم حلساب التكاليف املشتركة يف الفترات املالية السابقة وكذلك يف عامراعاة و
أوصت اللجنة باملوافقة على ختصيص مجيع القضاة العاملني يف الدوائر، حضور  بافتراض أن ٢٠١١

 يورو الذي ٢٧٠ ٠٠٠ بدال من مبلغ  هليئة الرئاسة والدوائر يورو١٧٥ ٠٠٠  إمجايل قدرهمبلغ
 العناصر ذات الصلة يفأن تقدم  احملكمة إىل وإضافة إىل ذلك، طلبت اللجنة .أدرجته احملكمة

  . القادمةادور يف حساب التكاليف العامة
 قرارال، أشارت اللجنة إىل )مكتب االتصال يف نيويورك( ١٣١٠لربنامج الفرعيبالنسبة ل  -٨٧

وأعربت اللجنة مرة . اً حمدودههيكلبأن يكون تصال االعندما أنشأت مكتب الذي اختذته اجلمعية 
تحليل ل استناداب االتصال يف نيويورك له ما يربره  بأن زيادة املوارد يف مكتهااقتناععن عدم أخرى 

املساعدة  من ٢-فمن لوظيفة على متويل ابعدم املوافقة  وأوصت اللجنة بالتايل. التكاليف والفوائد
كما الحظت اللجنة أنه مت رصد اعتماد  . يورو٨٩ ٢٠٠ امليزانية مبقدار ، وبتخفيضاملؤقتة العامة

ملدة أربعة أشهر لتغطية إجازات مرضية طويلة  ٢- من فئة ف العامةاملساعدة املؤقتةلوظيفتني من 
تخفيض امليزانية املقترحة بوأوصت اللجنة بناء على ذلك . حدد يف امليزانيةتاألجل لكنها مل 

  . إضافية يورو٢٩ ٧٠٠قدار  مب١٣١٠الربنامج الفرعي يف لمساعدة املؤقتة العامة ل
أحاطت اللجنة علماً ، )االحتاد األفريقيلدى  االتصال مكتب (١٣٢٠ يف الربنامج الفرعي  -٨٨

قلم احملكمة وبالعرض املقدم من ، )٣٠(الحتاد األفريقيلالتصال لدى افتح مكتب املقدم بشأن تقرير الب
 ٢٧ احملكمة أنه يف توأبلغ .أديس أباباالرئيسي يف قانوين الوظف املهمة ملالتطورات األخرية بشأن 

حنو االحتاد األفريقي االتصال لدى افتتاح مكتب بالنفقات الفعلية املرتبطة ، بلغت ٢٠١٠أغسطس /آب
  .)٣١( يورو٣٨ ٣٠٠

طلب ال الوقت الراهن ه يففييرفض "الذي  األفريقيبقرار االحتاد أيضاً علماً اللجنة وأحاطت   -٨٩
  .)٣٢("إثيوبيا، أبابا أديس يف األفريقيالحتاد ا لدىفتح مكتب اتصال لاحملكمة اجلنائية الدولية املقدم من 

النظر يف هذا القرار من جانب االحتاد األفريقي، أوصت انتظار يف تطورات، وهذه اليف ضوء   -٩٠
ولوضوح املوقف أمام . ٢٠١١يف ميزانية عام أديس أبابا اللجنة بعدم إدراج مبلغ ملكتب االتصال يف 

، أوصت اللجنة بأن يرفق بامليزانية اجلمعية بشأن اآلثار املالية املترتبة على فتح مكتب االتصال
  .الربناجمية املقترحة مشروع ميزانية ملكتب االتصال

_________________________ 
)٣٠( CBF/15/7. 
 . بالنسبة هلذا الربنامج الفرعي٢٠١٠ عام يورو يف ميزانية ٣٤٦ ٦٠٠متت املوافقة على مبلغ إمجايل قدره  )٣١(
بشأن االجتماع الوزاري الثاين  ، Assembly/AU/Dec.270(XIV،قرري للجنة عن تنفيذ املالتقرير املرحلمقرر بشأن  )٣٢(

 .٨الفقرة  ،Assembly/AU/10(XV)حول نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة 
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 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -٢

 . تكاليف السفرلتخفيضالربنامج الرئيسي الثاين ليت بذلت يف باجلهود اأحاطت اللجنة علماً   -٩١
الءمة املبلغ ممدى  عن توتساءل ال تزال كبرية انية السفرميزيف زيادة  الوالحظت اللجنة مع ذلك أن

لجهود املبذولة للحد من اً لذلك، نظرلو. ةالقضائياألنشطة املقبلة يف زيادة الاملطلوب، السيما يف ضوء 
تخفيض ميزانية بأوصت اللجنة  ،أعاله ٣٧ ميزانية السفر، ومتشيا مع النهج العام املبني يف الفقرة

  . يف املائة٥,٣الربنامج الرئيسي بنسبة  هذا يفالسفر 

اعتماد لتعيني موظف مسؤول عن املساعدة املؤقتة العامة يف ميزانية أدرج الحظت اللجنة أنه و  -٢٩
الربنامج الفرعي  الرتب األخرى ملدة سنة ونصف السنة يف -تدوين احملاضر من فئة اخلدمات العامة

شهر يف الربنامج الفرعي  ١,٣ ملدة ٣-فوين برتبة ، وموظف قان)قسم التخطيط والعمليات( ٢٣٢٠
أوصت يف امليزانية الربناجمية املقترحة، مربرات هلذه املساعدة املؤقتة العامة وإزاء عدم تقدمي . ٢٤١٠

 يورو ٩ ٦٠٠مببلغ  ٢٣٢٠الربنامج الفرعي املساعدة املؤقتة العامة يف  ميزانيةاللجنة بتخفيض 
 . يورو١١ ٦٥٠مببلغ  ٢٤١٠الربنامج الفرعي العامة يف املساعدة املؤقتة  ميزانيةو

إلغاء ب، الحظت اللجنة االقتراح املقدم من املدعي العام )شعبة التحقيق (٢٣٠٠ربنامج الويف   -٩٣
 اللجنة وأشارت.  ملدة ثالث سنواتاً شاغرت ظليت، ال)٣٣(ائب املدعي العام املعين بالتحقيقاتن وظيفة

أشارت و. اليت يكون التعيني فيها باالنتخاب الوظيفةمصري اذ قرار بشأن للجمعية اختعود أنه يإىل 
 مل يدرج يف )٣٤(ائب املدعي العام املعين بالتحقيقاتن ظيفةومن جانبها إىل أن املرتب املتعلق باللجنة 

فورات وأنه لن تتحقق بالتايل أية و ٢٠١١ لعام يزانية املقترحة  يف املوأ ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 
  .نتيجة إللغاء هذه الوظيفة

، وفيما يتعلق بطلب املدعي العام إعادة تصنيف )شعبة االدعاء (٢٤٠٠ربنامج وبالنسبة لل  -٤٩
 ٢٠٠٩يف عام أوصت  اأب اللجنة ذكّرت، ١-دالرتبة م ٥-فالدعاء من الرتبة وظيفة منسق ا

من خالل إعادة توزيع بة النياشعبة إىل  ٥-فالدعاء برتبة بإعادة ختصيص وظيفة منسق ا
وأشار املدعي العام إىل أن الطلب الوارد يف امليزانية . مسؤوليات رئيس الديوان إىل وظائف أخرى

وجود منسق لضمان كان يستند إىل ضرورة  ١- إىل مد٥-وظيفة فالتحويل ب ٢٠١١املقترحة لعام 
يتألف هيكل س التغيريات املطلوبة، معو.  االدعاءأفرقة يف مجيع احلاالت والطلباتتقدمي يف تساق الا

  االت١-دم برتبة موظفني ٣، ولمدعي العامواحد لنائب ، ومكتب املدعي العام من املدعي العام
 .قاضاةالتعاون، والتحقيقات وامل: الختصاص الرئيسية الثالثا

، أوصت ائب املدعي العام املعين بالتحقيقاتن وظيفةلى إلغاء عرهنا مبوافقة اجلمعية و  -٩٥
  .٥-فظيفة منسق االدعاء برتبة املوافقة على إعادة تصنيف وباللجنة 

_________________________ 
)٣٣( 

ICC-ASP/9/10  ١٣٤، الفقرة. 

 . يورو٢١٠ ٠٠٠يبلغ سنوي رتبة وكيل أمني عام مبرتب تعيينه بتوقع ي )٣٤(
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  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -٣

بالنسبة مليزانية السفر يف الربنامج الرئيسي الثالث، أشادت اللجنة باخنفاض هذه امليزانية بنسبة   -٩٦
أعاله،  ٣٧  يف الفقرةالوارد العام تطبيقا للمبدأو. ٢٠١٠ يف املائة بالنسبة للميزانية املعتمدة لعام ١,٧

  . املائة٨,٣بنسبة تخفيض ميزانية السفر بأوصت اللجنة 

 الربنامج الرئيسي الثالث اعتمادوعالوة على ذلك، حيث أن اللجنة قد أوصت خبفض   -٧٩
مناصب  لن تقدم توصيات بشأنفإا ،  املتزامنةاحملاكماتبفيما يتعلق  يورو ٧٠٠ ٠٠٠مببلغ 

  .ة ذه الوظيفةتصلاملاملساعدة املؤقتة العامة 

  مناحلد األدىنمل توفر إال والحظت اللجنة مع القلق أن عددا من الربامج الفرعية   -٩٨
الداخلية راجعة املاملقترحة، السيما مكتب الربناجمية تربير ألنشطتها يف امليزانية الوصف وال
رت اللجنة أمهية وكر. املاليةوالقانونية، وقسم امليزانية قسم اخلدمات االستشارية و، لحساباتل

  .توفري ما يكفي من التفاصيل واملربرات للموارد يف وثيقة امليزانية
موظف ه قد مت حتويل غت اللجنة بأنل أب،)ل املسجديوان (٣١١٠لربنامج الفرعيوبالنسبة ل  -٩٩

 وظيفة الههذبأن اللجنة ذكّرت و.  للضحايالصندوق االستئماينا إىل من األمانة ٥-فبرتبة إداري 
 ه هذتبقيوحدة، البعد إعادة تنظيم و. يف األصل يف مكتب املراقب املايل السابق ةموجود تكان

لصندوق االستئماين للضحايا، ااصة يف أمانة اخلالية املساعدة الحتياجات امللكن نظرا . شاغرة وظيفةال
الفترة هذه  متديدو إىل األمانة ملدة سنة واحدة وظيفة الههذيل بتحولجنة الوافقت اجلمعية على توصية 

  ).ألمانةلمدير تنفيذي حني تعيني إىل 
 إىلعود يف اية املطاف تسالوظيفة  مؤقت، وأن حتويلل أن هذا سيكون جمرد فهم املسجو  -١٠٠

بالقدر ذا الشأن يف حني أن نصوص التقارير السابقة مل تكن واضحة .  خمتلفةمهمةقلم احملكمة يف 
تتمثل املمارسة املعتادة يف وعالوة على ذلك، . شاغرة وظيفة ينبغي إلغاء كل أنه اللجنةترى ، املناسب

 يف الربنامج الفرعي ال يشار هوالحظت اللجنة أن. اإلشارة بوضوح إىل إعادة التوزيع يف وثيقة امليزانية
لوظائف حتديد ادت اللجنة على وجوب وشد. وظيفة الههذمهام إعادة التوزيع وال إىل  إىل ٣١١٠

ولذلك أوصت اللجنة بأن يتم . العليالوظائف وتربيرها، مبا يف ذلك إعادة التوزيع، وخاصة منها ا
.  يورو١٥٥ ٦٠٠مبقدار وظفي الفئة الفنية يف هذا الربنامج الفرعي  املتعلقة مبيزانيةاملختفيض 

ستخدم املوارد يأن ب، وظيفةال ه يف احلفاظ على هذرغبيل املسجإذا كان وأوصت اللجنة كذلك، 
 يف وظيفة الهالتربير الكامل هلذأن يقدم  و٢٠١١املتاحة يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث يف عام 

  .٢٠١٢عام لامليزانية الربناجمية املقترحة 

 تصنيف ، نظرت اللجنة يف طلب إعادة)قسم األمن والسالمة (٣١٤٠يف الربنامج الفرعي   -١٠١
واستعرضت اللجنة اهلياكل القائمة، . )٣٥(٣- إىل ف٢-فرتبة من منسق األمن امليداين وظيفة 

عدم  ولذلك أوصت اللجنة ب.٣-يف الرتبة فليسوا كلهم  تنسيق األمن امليداين يموظفووجدت أن 
  .إعادة تصنيف هذه الوظيفة

_________________________ 
)٣٥  ( ICC-ASP/9/10 ٢٣٨، الفقرة. 
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ظرت اللجنة يف طلب إعادة تصنيف ، ن)قسم العمليات امليدانية (٣١٨٠يف الربنامج الفرعي   -١٠٢
تابعني لقلم احملكمة برتبة    منسقني ميدانيني إىل  ٣-فمن رتبة مديري املكاتب امليدانية من أربعة 

  .٤-ف
تصنيف يف هذا ال إعادة  علىوأوصت بعدم املوافقةدرست اللجنة هذه املسألة بعناية و  -١٠٣

  .الوقت وذلك لألسباب املبينة يف الفقرة أدناه
١٠٤-  كانت قد أوصت  اوأشارت اللجنة إىل أبإعادة تصنيف وظيفتني يف الثالثة عشرة  ايف دور

تقييم أثر هذه التصنيفات مرحلة أوىل يف رأت اللجنة أن من املهم أن يتم  و.)٣٦(هذا الربنامج الفرعي
  .اإلضافيةمن حيث حتسني التنسيق بني املكاتب امليدانية قبل النظر يف إعادة تصنيف الوظائف 

يف لمكاتب امليدانية ل ا خمصصاتفتيشأعضاء من اللجنة أربعة أجرى وعالوة على ذلك،   -١٠٥
أن كل  وتبني هلم القضايا اليت أثريت يف التقرير عن املكاتب امليدانيةيف مباشرة للنظر بونيا وكمباال 

ة، وكان يف مرحلة خمتلفة من عمل يف بيئة خاصوي،  به اخلاصةهاحتياجاتله مكتب من املكاتب امليدانية 
  .تطبيق نفس املعايري على مجيع املكاتب امليدانيةمل يكن بالتايل من املستصوب التطور، و

تقدم حىت اآلن مبا فيه الكفاية يملكاتب امليدانية مل استراتيجية إوالحظت اللجنة أيضا أن تعزيز   -١٠٦
ليست مقتنعة بوجود عالقة مباشرة بني مستوى أي  وأا .لتربير الزيادة الكبرية يف ميزانية املوظفني

  .وظيفة والتنسيق بوجه أفضل
أن املبلغ الالزم إلعادة   )٣٧(كذلك، الحظت اللجنة أنه ذكر يف نص امليزانية الربناجمية املقترحة  -١٠٧

املبلغ ليس صحيحاً  قد تبني بعد ذلك أن هذاو. ألربع وظائف  يورو١٥ ٠٠٠ ال يتجاوزالتصنيف 
  . يورو٨٠ ٠٠٠عن املبلغ الالزم هلذه العملية والذي يتجاوز يف الواقع حسب التقديرات ويقل 

 العملية املقترحة إلعادة التصنيف، بشأن بعض املخاوف ت أيضاًوكانت اللجنة قد أثار  -٨١٠
ذه هإتاحة تم حىت اآلن تمل و. عملية يف دورا األخريةذه ال إعادة النظر يف األسس القانونية هلتوطلب

  .املعلومات
مدير وظيفة إعادة تصنيف عدم املوافقة على ولألسباب نفسها، أوصت اللجنة أيضا ب  -٠٩١

  .٢- الرتب األخرى إىل الرتبة ف-مكتب أمامي واحد من اخلدمات العامة
 )٣٨(رت اللجنة توصيتها، كر)يستشارقسم الدعم اال (٣١٩٠يف الربنامج الفرعي و  -٠١١

املساعدة القانونية " و"املساعدة القانونية للدفاع": بنود امليزانيةبندين من لدفاع يف بفصل تكاليف ا
  ."للضحايا

مهام كبري يف اللتغري بااللجنة مل تقتنع ، )قسم املوارد البشرية (٣٢٢٠يف الربنامج الفرعي و  -١١١
ذه هإعادة تصنيف عدم  أوصت اللجنة بولذلك،.  على أساس املعلومات املقدمةتوظيفالأخصائي 

  .الوظيفة

_________________________ 
 .٨٢، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/8/20)،٢٠٠٩...الدورة الثامنة... ثائق الرمسية الو )٣٦(
)٣٧(   ICC-ASP/9/10  ،٢٦٢ة رالفق.  

 .٣٦، الفقرة ٢-ين، اجلزء باء، الد الثا)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠.... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية   )٣٨(
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 يف قسم املوارد البشرية شاغرة منذ ٤-والحظت اللجنة أيضاً أن إحدى الوظائف برتبة ف  -٢١١
توصي اللجنة بعدم ختصيص وعمال بالتوصية الصادرة بتجميد الوظائف الثابتة، . مدة تزيد على سنتني

ربرات الالزمة  إىل حني تقدمي امل٢٠١١اعتمادات يف الربنامج الفرعي هلذه الوظيفة يف عام 
لوجودها يف سياق اإلستراتيجية املنقحة للموارد البشرية، وفقاً للتوصيات الصادرة بشأن جتميد 

  .الوظائف ومعدل الشغور احملدد للوظائف الشاغرة

أوصت أعاله،  ٠٥، كما ورد يف الفقرة )القسم االحتجاز (٣٣٣٠يف الربنامج الفرعيو   -٣١١
  .تلك الوثيقةليف مرفق إدراجها من امليزانية الربناجمية املقترحة وألسرية نقل متويل الزيارات االلجنة ب

، استعرضت )قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية باحملكمة (٣٣٤٠ويف الربنامج الفرعي    -٤١١
 شهراً، ١٢ ملدة ٣-برتبة ف) السواحيلي واللنغواال(اللجنة املربرات املقدمة لوظيفة املترجم الشفوي 

ومل تقتنع اللجنة باحلاجة إىل املهام املتصلة .  ملدة ستة أشهر٣-ة فببرت) السواحيلي(املترجم الشفوي و
  .   ولذلك توصي اللجنة بعدم املوافقة على هاتني الوظيفتني. اتني الوظيفتني

ربرات ، استعرضت اللجنة امل)اين عليهم والشهود وحدة (٣٣٥٠يف الربنامج الفرعي و  -٥١١
، ووظيفة املوظف ٤-فإىل الرتبة  ٣-فيفة رئيس قسم الدعم من الرتبة عادة تصنيف وظقدمة إلامل

املتصلة اتني الوظيفتني مبا هام بزيادة املومل تقتنع اللجنة . ٣-إىل الرتبة ف ٢ -فالقانوين من الرتبة 
ف هاتني عدم املوافقة على إعادة تصنيولذلك أوصت اللجنة ب. التصنيفإعادة يكفي لتربير 

 .الوظيفتني

 أخرى من املساعدة املؤقتة وظائف مسةخلميزانية خصصت والحظت اللجنة أن احملكمة   -١١٦
 أعاله أوصت اللجنة ٦٤وبناء على الفقرة . العامة يف وحدة الضحايا والشهود يف وثيقة امليزانية

  . يورو٢٧٦ ٢٠٠مبا يبلغ قدره  بتخفيض ميزانية املساعدة املؤقتة العامة
، الحظت اللجنة أن احملكمة )ضحايا التعويضوقسم مشاركة  (٣٣٦٠يف الربنامج الفرعي و  -١١٧

  إىل١-فمن الرتبة  و٥-الرتبة ف إىل ٤-فمن الرتبة  (وظيفتنيعادة تصنيف إلاعتمدت مبلغاً 
ولذلك . إلعادة التصنيفات مربر  ودون أن تقدم امليزانيةوثيقةدون طلب حمدد يف ) ٢- فالرتبة

 .عدم املوافقة على إعادة تصنيف هاتني الوظيفتني اللجنة بأوصت

السنوات الثالث ه خالل ، الحظت اللجنة أن)وثائققسم اإلعالم وال (٣٤٠٠يف الربنامج و  -١١٨
ال أنه  رأت اللجنة لذلكو. لفترات قصرية نسبياإال  املتحدث باسم احملكمة وظيفةمل يشغل املاضية 

  .٢٠١١يف ميزانية عام وظيفة لااعتماد هلذه  إدراجينبغي 
ستراتيجية يف الدورة التاسعة إلأن احملكمة تنوي تقدمي خطة االتصاالت اومبراعاة ومع ذلك،   -١١٩

تتناول  على أساس أن احملكمة ستدرس ووظيفةل اههذواصلة متويل مبأوصت اللجنة للجمعية، 
 بشكلٍ مرضٍ خالل السنة وظيفة الههذشغل تإذا مل  ذلك،  إضافة إىل.ه باستمراراستخدامقلة أسباب 

  .وظيفة الهلغاء هذإبتوصية الاللجنة يف ستنظر املالية املقبلة، 

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -٤

على  يورو ١٠٩ ١٠٠بلغ وفيما يتعلق مبيزانية السفر، أوصت اللجنة خبفض امليزانية مب  -١٢٠
  . أعاله٧٣ة  الفقر يفبينالنحو امل
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املراسم، وطلب مساعد خاص و من خدمة املؤمترات ٤-وفيما يتعلق بطلب إلغاء وظيفة ف  -١٢١
 اليت مل الوظائفبت اللجنة مببادرة إلغاء ، رح٢-فبرتبة يد مساعد قانوين جد و٢-فبرتبة للمدير 

ي ذملرن للموارد الل مثاال على االستخدام اوكان من رأي اللجنة أن هذا اإللغاء يشكّ. تعد مطلوبة
  . بهيأن حيتذينبغي 
مساعد وإنشاء وظيفة املراسم، و من خدمة املؤمترات ٤-إلغاء وظيفة فوأوصت اللجنة ب  -١٢٢

 ١٠ملدة  ٢ -فبرتبة يد مساعد قانوين جدلوظيفة ، وتوفري األموال ٢-فبرتبة خاص للمدير 
  .شهرأ

  ين للضحاياأمانة الصندوق االستئما: الربنامج الرئيسي السادس  -٥

١٢٣-  بت اللجنة حبضور رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، السيدة ورح     
أن املدير التنفيذي اجلديد ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ب اللجنة ت أبلغيتليزابيث رين، الإ

وظيفة  الهأن هذوالحظت اللجنة . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١سيباشر العمل يف ، نباالسيد بيتر دي 
  .سنة ألكثر من ة شاغرتظل قد ةاألساسي

عاملني  تستخدماحملكمة يف دورا الرابعة عشرة، قد أبلغت أا مل  وأشارت اللجنة إىل أن  -١٢٤
  .اتاحلكوم ممول من إحدى قانوينموظف وظيفة اهليكل التنظيمي، إىل أُشري يف لكن . دون مقابلب

يف نطاق قانوين الوظف مل يدخل امل، الجنة أنه، يف رأيهلاالستئماين لصندوق ااوأبلغت أمانة   -١٢٥
 من نظام ٤، الفقرة ٤٤وهكذا فإن املادة . ، وإمنا كان مموال بتربعات خمصصةنظام املوظفني دون مقابل

 روما األساسي، واملبادئ التوجيهية الختيار املوظفني املقدمني دون مقابل يف احملكمة اجلنائية الدولية
  .)٣٩ (ينطبق يف هذه احلالةال  معهم والتعاقد

دون وأعربت اللجنة عن عزمها على العودة إىل سياسة احملكمة بشأن املوظفني املقدمني   -١٢٦
 السادسة عشرة يف سياق بند جدول الصندوق االستئماين للضحايا، يف دورامقابل، مبا يف ذلك أمانة 

 احملكمة أن تعاجل يف تقريرها عن املوارد البشرية مسألة وطلبت مناملوارد البشرية، حول األعمال 
 .على موظفي األمانة العامة للصندوق االستئمايننظام تطبيق ال

ورأت .  يف املائة١١٠,٥ بنسبةستشاريني خرباء االونظرت اللجنة يف طلب زيادة األموال لل  -٧١٢
الفئة الفنية يف األمانة بدال ا موظفون من أن يقوم من األنسب من الفئة الفنية اللجنة أن مهمة الكاتب 

املوظفني امليدانيني من كفي ي ماألمانة ل هوعالوة على ذلك، رأت اللجنة أن. من خبري استشاري
ولذلك، أوصت اللجنة بإبقاء األموال الالزمة . كينيايف للشروع يف أنشطة فيما يتعلق باحلالة 

  .٢٠١٠مستوى عام يف ستشاريني خرباء االلل

املبين يف ،  يف املائة١٠ للتخفيض العام بنسبة ستخضعأن ميزانية السفر إىل اللجنة وأشارت   -٨٢١
  . أعاله٧٥ لفقرةا

_________________________ 
 .املرفق الثاين، ICC-ASP/4/Res.4 اجلزء الثالث،) ICC-ASP/4/32 (٢٠٠٥... الدورة الرابعة ...  الوثائق الرمسية )٣٩(
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  )املباين الدائمة(مدير املشروع مكتب : ١-بعالربنامج الرئيسي السا  -٦

 ت اللجنةبورح )٤٠("التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة املراقبة"اللجنة على كان معروضاً   -١٢٩
 على رد، الذي ودر هيمحبضور رئيس جلنة املراقبة، السيد مارتن شتروب، ومدير املشروع، السيد هانز

التكاليف واهليكل اإلداري للمشروع، فضال عن التوصيات عن ، مبا يف ذلك نيخمتلفين استفسار
  . للحساباتراجع اخلارجياملالصادرة عن 

وبناء . غ املرصود يف امليزانية للتدريب يف هذا الربنامج الرئيسيملبللزوم اومل تقتنع اللجنة ب  -٠١٣
  . يف املائة٥٠ امليزانية املخصصة للتدريب بنسبة خفيضتبأوصت اللجنة عليه، 

 ال ينبغي أن توضع يف  بنوداًشملياخلدمات التعاقدية ب املتعلقورأت اللجنة أيضا أن الطلب   -١١٣
خلدمات التعاقدية على مستوى ا متويل إبقاءأوصت اللجنة بلتايل، وبا. )٤١(امليزانية العادية للمحكمة

  .٢٠١٠عام 

إلعداد إجراءات  الرتب األخرى -اخلدمات العامةمن فئة وفيما يتعلق بطلب مساعد جديد   -٢١٣
ولذلك أوصت . االتصال والوثائق، فإن اللجنة ترى أنه ميكن إعداد مثل هذه املنتجات داخل املكتب

  . الطلبهذاويل عدم متاللجنة ب

 ائدة الف-مشروع املباين الدائمة: ٢-بعالربنامج الرئيسي السا  -٧

٣١٣-  حبت من قروض  وضعت ترتيبات لسداد األموال اليت كانت قد اأفادت احملكمة اللجنة أس
ذف وبناء عليه، أوصت اللجنة حب. ٢٠١١يف عام وهكذا، لن تدفع أموال عن الفوائد .  املضيفةالدولة

  .من امليزانية يورو ٣٥ ٦٠٠قدره غ مبل

  مباين احملكمة  -هاء

  املباين الدائمة  -١

إىل جانب التقرير املايل  أنشطة جلنة املراقبةعن الثاين املؤقت التقرير كان معروضاً على اللجنة   -١٣٤
 يف تقريرالواردة  على توصيات املراجع اخلارجي للحسابات ت أيضالعاطّو .)٤٢(شروعمكتب اململدير 

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن نتائج مراجعة . )٤٣(٢٠٠٩لحسابات لعام  اخلارجي لراجعامل
احلسابات اليت يقوم ا مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، مع التركيز على القضايا اإلدارية، سيكون 

  .متاحا يف وقت قريب

_________________________ 
)٤٠(  

CBF/15/10. 
دمات يح، فضال عن اخلرعلى سبيل املثال، ترمجة الوثائق املتعلقة بالعطاءات وطباعة الطلبات املتعلقة بالتصا )٤١(

  .االستشارية
)٤٢( CBF/15/10. 
)٤٣ ( ICC-ASP/9/13 ٣٤ و٢٦، الفقرتان. 
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 عددا من اجي للحسابات قد أبرز واملراجع اخلارراقبةوالحظت اللجنة أن كال من جلنة امل  -١٣٥
 تأخريات وتكاليف إىل، وختطيط املشاريع ومراقبة امليزانية مما قد يؤدي  اإلدارةاملخاطر بالنسبة ملشروع

  .اليت وقعت بالفعلتتجاوز تلك توقعة غري م
 أن هناك عدم اتفاق بشأن أدوار ومسؤوليات كل من مدير املشروع اًيبدو خصوصو  -١٣٦

. تكاليف إضافيةإىل تصميم املشروع يف التعديالت غري املتوقعة قد أدت و. ة املراقبةواحملكمة وجلن
 بالفعل ما يقرب استخدموقد . داخل احملكمة لتحديد التعديالتدقيقة يبدو أن هناك إجراءات غري و

جع  املراوكما أشار إىل ذلكوعالوة على ذلك، .  يف املائة من صندوق الطوارئ هلذا املشروع١٠من 
فإن خطة إجناز متفق ومع ذلك، . مل تكن هناك خطة إجناز رمسية ومتفق عليهااخلارجي للحسابات، 

املنفعة أنه مت حتقيق بتقدمي ضمانات للجمعية لللداللة على أن املشروع سيحقق أهدافه، وة ضروريعليها 
  .مقابل التكلفة

١٣٧-  غم التأخري، ر مة لبناء املشروع ال تزال، العناصر الالزأنب لجنةلمدير املشروع ضمانات م وقد
يف التوقيت وأشارت اللجنة إىل أمهية متابعة توصيات املراجع اخلارجي للحسابات . امليزانيةيف حدود 

ت جملس إدارة املشروع على بذل كل جهد ممكن الستكمال املشروع يف الوقت احملدد وحثّاملناسب 
تكاليف غري الحتديد على ت اللجنة مكتب مدير املشروع ويف هذا الصدد، حثّ. ويف حدود امليزانية

 باعتزام تبورح. يف حتديد الوفورات املقابلةعلى املساعدة توقعة نتيجة للتأخريات اليت حدثت وامل
  . املقبلهايف اجتماعاإلدارة جلنة املراقبة معاجلة ترتيبات 

  املباين املؤقتة  -٢

أبلغت اللجنة بأن  و الرابعة عشرة)٤٤(متها اللجنة يف دورااحملكمة إىل التوصية اليت قدأشارت   -١٣٨
لمباين املؤقتة إىل ل من دون مقابلرمسية مع الدولة املضيفة حول احتمال متديد فترة اإلجيار الناقشات امل

سيتعني على والحظت اللجنة أنه . ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٢ ستبدأ يف ٢٠١٢ هيولي/متوزما بعد 
 ماليني ٧من  يقارب مايف حالة عدم وجود مثل هذا التمديد، ، ٢٠١٣تداء من عام اجلمعية أن توفر اب

سيلزم ؛ وةدائمال املباينإىل االنتقال إىل حني ؤقتة املباين امللدفع تكاليف استئجار وصيانة سنوياً يورو 
    من الستئجار وصيانة املباين املؤقتة خالل النصف الثاين  يورو مليون ٣,٤٧٠أيضا ما يقرب من 

  .)٤٥(٢٠١٢عام 
 جياراإلتمديد فترة لاملبذولة بتكثيف اجلهود ذه الظروف، أوصت اللجنة احملكمة نظراً هلو  -٣٩١

  .بدون مقابل

٠١٤-  ةالترمجة التابعفرقة ألتيب املكاحليز احملكمة توفري تواصل  السابقة بأن اأشارت اللجنة إىل توقعا 
تطبيق معايري موحدة يف ضرورة ، وتقل األمانة إىل املباين الدائمةأن تنإىل ألمانة مجعية الدول األطراف 

  .)٤٦( احليز املكتيبختصيص

_________________________ 
)٤٤(  

ICC-ASP/9/5 ٨٨، الفقرة.  
)٤٥  (

ICC-ASP/9/19 ،  ١٩ إىل ١٦الفقرات. 
  

)٤٦(   ICC-ASP/9/5 ،٩٠و ٨٩ ناتالفقر. 
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  مسائل أخرى  -واو

  الزيارات األسرية  -١

نظرت اللجنة يف تقرير قلم احملكمة بشأن جدوى إنشاء نظام متويل طوعي للزيارات   -١١٤
 عن يقدم تقييما موضوعيا ير ملالتقر ورأت اللجنة أن هذا .لهلشروط الالزمة او )٤٧(ألسريةا

ومبا أن . لقلم احملكمةن موقف معيعزيز تمنه  كان املقصود بلإلنشاء مثل هذا الصندوق اإلمكانيات 
يف آليات  اجلمعيةتنظر أن أوصت اللجنة ب كان واضحا يف عدد من التقارير، موقف قلم احملكمة

  . لهوالشروط الالزمةبديلة إلعداد معلومات عن جدوى إنشاء صندوق للتربعات 

  االجتماعات املقبلة  -٢

 إىل ١١والسابعة عشرة يف الفترة من  السادسة عشرة اهيعقد دورتأن تقررت اللجنة، مبدئيا،   -١٤٢
.يف الهاي، على التوايل، ٢٠١١أغسطس /آب ٣٠ إىل ٢٢من  و٢٠١١أبريل / نيسان١٥

_________________________ 
)٤٧(   CBF/15/9.  
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  املرفق األول
  قائمة الوثائق

 جلنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/9/2  تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفترة
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠  إىل٢٠٠٩يوليه / متوز١من 

ICC-ASP/9/5  اعشرةالرابعةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  

ICC-ASP/9/10 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١١جمية املقترحة لعام امليزانية الربنا  

ICC-ASP/9/10/Corr.1  تصويب - للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  

ICC-ASP/9/13 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من  البيانات املالية للفترة  

ICC-ASP/9/14 ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من  البيانات املالية للفترةوق االستئماين للضحايا، الصند
٢٠٠٩  

ICC-ASP/9/15  اعشرةاخلامسة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/9/16  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت 

CBF/15/1 جدول األعمال املؤقت 

CBF/15/1/Add.1  جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف 

CBF/15/2  الدراسة التقييمية للوظائف من الفئة الفنية تقرير عن 

CBF/15/3 تقرير احملكمة بشأن الربنامج الزمين وامليزانية املقترحني لتنفيذ املعايري احملا سبية الدولية للقطاع العام 

CBF/15/4 من احملكمة عن استبدال التجهيزات تقرير مستكمل   

CBF/15/5 تقرير احملكمة بشأن ضرورة إنشاء وظيفة خبري نفسي يعىن بالصدمات النفسية داخل وحدة الضحايا والشهود 

CBF/15/6 املضيفة بشأن خدمات ومرافق االحتجاز تقرير احملكمة عن التفاوض حول االتفاق بني احملكمة والدولة 
 )"االتفاق بشأن حتديد أسعار اخلدمات"(

CBF/15/7 تقرير عن فتح مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

CBF/15/8  لحساباتالداخلية ل ةراجعاملالتقرير السنوي ملكتب 

CBF/15/9 متويل الزيارات األسريةتقرير قلم احملكمة عن جدوى وشروط إنشاء نظام للتربعات من أجل  

CBF/15/10 التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة املراقبة 

CBF/15/11  حسابات عن حالة توصيات مراجع احلساباتالداخلية لل ةراجعاملتقرير مكتب 

CBF/15/12  احملاسبة التحليلية بشأنتقرير أعدته احملكمة  

CBF/15/13 تقرير عن تدابري الكفاءة 

CBF/15/14 تقرير جلنة مراجعة احلسابات 
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 الثاين املرفق
  ٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٧ حىت االشتراكات تسديد حالة

 
 الدول

 األطراف

 االشتراكات
  املقررة

 للسنوات 
 السابقة

 

 متحصالت
 السنوات

 السابقة

 االشتراكات
 املسددة غري
 عن

 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

 متحصالت
 اتاالشتراك

 عام عن
٢٠٠٩ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠٠٩ عام  

 جمموع
 االشتراكات

املسددة غري  

١٠ ٤٢١ ٨٤٢ ١٢ أفغانستان ١  ٢ ٤٢١  ٦ ١٥٥  - ٦ ١٥٥  ٨ ٥٧٦  
٤٧ ٦٩٨ ألبانيا ٢  ٤٧ ٦٩٨  -  ١٥ ٣٨٨  ١٥ ٣٧٩  ٩ ٩ 
٥٧ ٨٩٢ أندورا ٣  ٥٧ ٨٩٢  -  ١٠ ٧٧١  ٢ ٣٩٣  ٨ ٣٧٨  ٨ ٣٧٨  
٢٢ ٢٣٠ وبربودا أنتيغوا ٤  ٢٢ ٢٣٠  -  ٣ ٠٧٨  ٢ ٥٠٦ ٥٧٢  ٢ ٥٠٦  
٥ ٩٥١ ٥٩٤ األرجنتني ٥  ٥ ٩٥١ ٥٩٤  -  ٤٤١ ٦٢٥  ٤٤١ ٦٢٥  - - 
١٥ ٣٢٤ ٨٦٩ أستراليا ٦  ١٥ ٣٢٤ ٨٦٩  - ٢ ٩٧٤ ٤٢٧  ٢ ٩٧٤ ٤٢٧  - - 
٧ ٩٧٣ ٥٥٢ النمسا ٧  ٧ ٩٧٣ ٥٥٢  - ١ ٣٠٩ ٤٨٦  ١ ٣٠٩ ٤٨٦  - - 
٨ ٩٧٥  - - -  بنغالديش ٨  - ٨ ٩٧٥  ٨ ٩٧٥  

٨٣ ٦٤٠ باربادوس ٩  ٨٣ ٦٤٠  - ١٢ ٣١٠  ٢ ٦٧٧  ٩ ٦٣٣  ٩ ٦٣٣  
٩ ٨٨٤ ٢٢٦ بلجيكا ١٠  ٩ ٨٨٤ ٢٢٦  - ١ ٦٥٤ ١٦٩  ١ ٦٥٤ ١٦٩  - - 
٩ ٠٧٥ بليز ١١  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 
١٣ ٧٧٢ بنن ١٢  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٦٧ ٩٢٥ بوليفيا ١٣  ٦٧ ٩٢٥  - ١٠ ٧٧١  ١ ١٠٩  ٩ ٦٦٢  ٩ ٦٦٢  
 البوسنة ١٤

 واهلرسك

٤٠ ٩٧٧  ٤٠ ٩٧٧  
- 

٢١ ٥٤٣  ٢١ ٥٤٣  - - 

١١٦ ٤٢٢ بوتسوانا ١٥  ١١٦ ٤٢٢  - ٢٧ ٦٩٨  ٣ ٥٥٥  ٢٤ ١٤٣  ٢٤ ١٤٣  
١١ ٤٧٧ ٥٩٧ الربازيل ١٦  ١١ ٤٧٧ ٥٩٧  - ٢ ٤٧٨ ٩٤٥  ١٠١ ٠٠٤  ٢ ٣٧٧ ٩٤١  ٢ ٣٧٧ ٩٤١  
١٦٤ ٩٣٧ بلغاريا ١٧  ١٦٤ ٩٣٧  - ٥٨ ٤٧٣  ٥٨ ٤٧٣  - - 
١٥ ٨١٦ فاسو بوركينا ١٨  ١٥ ٨١٦  - ٤ ٦١٦  ٣ ٨٩٨ ٧١٨  ٣ ٨٩٨  
٧ ٤٥١ بوروندي ١٩  ٢ ٠٣٨  ٥ ٤١٣  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٦ ٩٥٢  
١٣ ٧٧٢ كمبوديا ٢٠  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٢٦ ٠٩١ ٩٢٩ كندا ٢١  ٢٦ ٠٩١ ٩٢٩  - ٤ ٩٣٤ ٨٠٨  ٤ ٩٣٤ ٨٠٨  - - 
 أفريقيا مجهورية ٢٢

 الوسطى

٩ ٠٧٥  ٢ ٨٧٤  ٦ ٢٠١  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٧ ٧٤٠  

٤ ٣٧٨ تشاد ٢٣  ١ ٦٠٦  ٢ ٧٧٢  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ٥ ٨٥٠  
٧٦ ٦٩٨ شيلي ٢٤  ٧٦ ٦٩٨  - ٣٦٣ ١٤٧  ٣٦٣ ١٤٧  - - 
١ ١٩٧ ٨٧٢  كولومبيا ٢٥  ١ ١٩٧ ٨٧٢  -  ٢٢١ ٥٨٢  ٢٢١ ٥٨٢  - - 
٤ ٦٤٤ القمر جزر ٢٦  ٤ ١٢٨ ٥١٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٦٦٧  
٧ ٨١٧ الكونغو ٢٧  ٦ ٠٥٥  ١ ٧٦٢  ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٦ ٣٧٨  
١ ٧٦٦ كوك جزر ٢٨  - ١ ٧٦٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٣٠٥  
٢٧٤ ٨٢٩ كوستاريكا ٢٩  ٢٧٤ ٨٢٩  - ٥٢ ٣١٨  ٤٠ ٨٤٤  ١١ ٤٧٤  ١١ ٤٧٤  
٣٩٣ ٩٢٣ كرواتيا ٣٠  ٣٩٣ ٩٢٣  - ١٤٩ ٢٦٠  ١٤٩ ٢٦٠  - - 
٣٧٥ ١٩٨ قربص ٣١  ٣٧٥ ١٩٨  - ٧٠ ٧٨٣  ٧٠ ٧٨٣  - - 

اجلمهورية  ٣٢
  التشيكية

١٠٠ ٣٩٨  ١٠٠ ٣٩٨  
-  

٥٣٧ ٠٢٨  ٥٣٧ ٠٢٨  - - 

 مجهورية ٣٣
 لكونغوا

 الدميقراطية

٢٧ ٨٤٤  ٢٧ ٨٤٤  - ٤ ٦١٦  ٤ ٠٠٧ ٦٠٩  ٤ ٠٠٧  

٦ ٦٢٧ ٩٤٦ الدامنرك ٣٤  ٦ ٦٢٧ ٩٤٦  - ١ ١٣٢ ٥٢٩  ١ ١٣٢ ٥٢٩  - - 
٨ ٨٧٩ جيبويت ٣٥  ٥ ١٥٨  ٣ ٧٢١  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٢٦٠  



ICC-ASP/9/15 

 

32  15-A-241110 

 
 الدول

 األطراف

 االشتراكات
  املقررة

 للسنوات 
 السابقة

 

 متحصالت
 السنوات

 السابقة

 االشتراكات
 املسددة غري
 عن

 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠٠٩ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠٠٩ عام  

 جمموع
 االشتراكات

املسددة غري  

٩ ٠٧٥ دومينيكا ٣٦  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٦ ٢٠٣  ١ ٣٣٦  
 اجلمهورية ٣٧

 الدومينيكية

١٨١ ٢٠٣  ١٤٣ ٦١٤  ٣٧ ٥٨٩  ٦٤ ٦٢٨  - ٦٤ ٦٢٨  ١٠٢ ٢١٧  

١٨٤ ٨٨٩ رإكوادو ٣٨  ١٨٤ ٨٨٩  - ٦١ ٥٥٠  ٦١ ٥٥٠  - - 
١٢٥ ١٧٧ إستونيا ٣٩  ١٢٥ ١٧٧  - ٦١ ٥٥٠  ٤٠ ٣٠٦  ٢١ ٢٤٤  ٢١ ٢٤٤  
٣١ ٩٢٣ فيجي ٤٠  ٣١ ٩٢٣  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  - - 
٤ ٩٦٦ ٥٦٥ فنلندا ٤١  ٤ ٩٦٦ ٥٦٥  - ٨٧٠ ٩٣٩  ٨٧٠ ٩٣٩  - - 
٥٦ ١٨٦ ٤١٧ فرنسا ٤٢  ٥٦ ١٨٦ ٤١٧  - ٩ ٤٢١ ٨٣٩  ٥ ٨١٧ ٨٢٥  ٣ ٦٠٤ ٠١٤  ٣ ٦٠٤ ٠١٤  
٨٠ ٣٨٦ غابون ٤٣  ٥٠ ٦١٠  ٢٩ ٧٧٦  ٢١ ٥٤٣  - ٢١ ٥٤٣  ٥١ ٣١٩  
٩ ٠٧٥ غامبيا ٤٤  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٢ ٢٠٧  ١ ٣٣٢  
٢٥ ٥٦٣ جورجيا ٤٥  ٢٥ ٥٦٣  - ٩ ٢٣٣  ٩ ٢٣٣  - - 
٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥ أملانيا ٤٦  ٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥  - ١٢ ٣٣٧ ٧٩٢  ١٢ ٣٣٧ ٧٩٢  - - 
٣٦ ٩١٨ غانا ٤٧  ٣٦ ٩١٨  - ٩ ٢٣٣  ٣ ٤٠٣  ٥ ٨٣٠  ٥ ٨٣٠  
٥ ١٠٤ ٩١٧ اليونان ٤٨  ٥ ١٠٤ ٩١٧  - ١ ٠٦٣ ٢٨٤  ١٥٩ ٦٦١  ٩٠٣ ٦٢٣  ٩٠٣ ٦٢٣  
١٧ ٧٦٤ غينيا ٤٩  ٤ ٣٠٩  ١٣ ٤٥٥  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ١٦ ٥٣٣  

٧ ٤٥١ غيانا ٥٠  ٧ ٤٥١  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 
٤٥ ٢١٨ هندوراس ٥١  ٣١ ٩٦٢  ١٣ ٢٥٦  ١٢ ٣١٠  - ١٢ ٣١٠  ٢٥ ٥٦٦  
١ ٦٥٦ ٤٨١ هنغاريا ٥٢  ١ ٦٥٦ ٤٨١  - ٤٤٧ ٧٨٠  ٢٤٦ ١١٥  ٢٠١ ٦٦٥  ٢٠١ ٦٦٥  
٣٢١ ٠٦٨ آيسلندا ٥٣  ٣٢١ ٠٦٨  - ٦٤ ٦٢٨  ٦٤ ٦٢٨  - - 
٣ ٥٥٨ ٠٣٥ آيرلندا ٥٤  ٣ ٥٥٨ ٠٣٥  - ٧٦٦ ٣٠٣  ٧٦٦ ٣٠٣  - - 
٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥ إيطاليا ٥٥  ٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥  - ٧ ٦٩٢ ٢٧٠  ٥ ٤٢٦ ٢٨٢  ٢ ٢٦٥ ٩٨٨  ٢ ٢٦٥ ٩٨٨  
٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨ اليابان ٥٦  ٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨  - ١٩ ٢٨٠ ٦٨٦  ٤ ٣١٨ ٣١٨  ١٤ ٩٦٢ ٣٦٨  ١٤ ٩٦٢ ٣٦٨  
١٠٢ ٣٥٠ األردن ٥٧  ١٠٢ ٣٥٠  - ٢١ ٥٤٣  ٢١ ٥٤٣  - - 
٦٥ ٤٢٩ كينيا ٥٨  ٦٥ ٤٢٩  - ١٨ ٤٦٥  ١٨ ٤٦٥  - - 
١٤٦ ١٧١ التفيا ٥٩  ١٤٦ ١٧١  - ٥٨ ٤٧٣  ٢٤ ٢٧٤  ٣٤ ١٩٩  ٣٤ ١٩٩  
٩ ٠٧٥ ليسوتو ٦٠  ٧ ٥٧٩  ١ ٤٩٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٠٣٥  
٧ ٤٥١ ليبرييا ٦١  ٥ ٦٨٩  ١ ٧٦٢  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٣٠١  
٦٧ ٨٨٢ ليختنشتاين ٦٢  ٦٧ ٨٨٢  - ١٣ ٨٤٩  ١٣ ٦٦٣  ١٨٦ ١٨٦ 
٢٣٦ ٨٧١ ليتوانيا ٦٣  ٢٣٦ ٨٧١  - ١٠٠ ٠٢٠  ٥ ١١٤  ٩٤ ٩٠٦  ٩٤ ٩٠٦  
٧٣٥ ٦٥٧ لكسمربغ ٦٤  ٧٣٥ ٦٥٧  - ١٣٨ ٤٨٩  ١٣٨ ٤٨٩  - - 
٤ ٤٢٨ مدغشقر ٦٥  ١ ٧٦٦  ٢ ٦٦٢  ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٧ ٢٧٨  
٩ ٤٥٦ مالوي ٦٦  ٩ ٣٥٩  ١ ٥٣٩ ٩٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٦٣٦  
١٣ ٧٧٢ مايل ٦٧  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
١٣٧ ٨٥١ مالطة ٦٨  ١٣٧ ٨٥١  - ٢٦ ١٥٩  ٢٦ ١٥٩  - - 
٩ ٠٧٥ مارشال جزر ٦٩  ٥ ٣٠٦  ٣ ٧٦٩  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٣٠٨  
٩٩ ٨٢٦ موريشيوس ٧٠  ٩٩ ٨٢٦  - ١٦ ٩٢٦  ١٦ ٠٦٩  ٨٥٧ ٨٥٧ 
١٢ ٨٩١ ٨٠٨ املكسيك ٧١  ١٢ ٨٩١ ٨٠٨  - ٣ ٦٢٥ ٣٢٣  ٤٤٧ ٦٣١  ٣ ١٧٧ ٦٩٢  ٣ ١٧٧ ٦٩٢  
٩ ٠٧٥ منغوليا ٧٢  ٩ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٨  ٣ ٠٧٨  - - 
٥ ٣١١ األسود اجلبل ٧٣  ٥ ٣١١  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  - - 
٥٥ ٠٦٨ ناميبيا ٧٤  ٥٥ ٠٦٨  - ١٢ ٣١٠  ١ ٤٩٤  ١٠ ٨١٦  ١٠ ٨١٦  
٩ ٠٧٥ ناورو ٧٥  ٥ ٢٦٧  ١ ٥٣٩ ٣ ٨٠٨  - ١ ٥٣٩  ٥ ٣٤٧  
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 الدول

 األطراف

 االشتراكات
  قررةامل
 للسنوات 

 السابقة
 

 متحصالت
 السنوات

 السابقة

 االشتراكات
 املسددة غري
 عن

 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠٠٩ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠٠٩ عام  

 جمموع
 االشتراكات

املسددة غري  

١٦ ١٦٩ ٧٢٦ هولندا ٧٦  ١٦ ١٦٩ ٧٢٦  - ٢ ٨٥٤ ٤٠٣  ٢ ٨٥٤ ٤٠٣  - - 
٢ ١٧١ ٤٨٧ نيوزيلندا ٧٧  ٢ ١٧١ ٤٨٧  - ٤٢٠ ٠٨٢  ٤٢٠ ٠٨٢  - - 
٩ ٠٧٥ النيجر ٧٨  ٧ ٩٠٢  ١ ١٧٣  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ٤ ٢٥١  
٤٢١ ٥٨٢ نيجرييا ٧٩  ٣٧٠ ٩١٤  ٥٠ ٦٦٨  ١٢٠ ٠٢٣  - ١٢٠ ٠٢٣  ١٧٠ ٦٩١  
٦ ٥٩٣ ٤٤٦ النرويج ٨٠  ٦ ٥٩٣ ٤٤٦  - ١ ٣٤٠ ٢٦٢  ١ ٣٤٠ ٢٦٢  - - 
١٨٩ ٣٢٠ بنما ٨١  ١٨٩ ٣٢٠  - ٣٣ ٨٥٣  ٨ ٦١٤  ٢٥ ٢٣٩  ٢٥ ٢٣٩  
٨٠ ٧٢٨ باراغواي ٨٢  ٨٠ ٧٢٨  - ١٠ ٧٧١  ١٠ ٧٦٥  ٦ ٦ 
٧٨٩ ٨٤٣ بريو ٨٣  ٦٠٤ ٥١٨  ١٨٥ ٣٢٥  ١٣٨ ٤٨٩  - ١٣٨ ٤٨٩  ٣٢٣ ٨١٤  
٤ ٢٩٨ ٠٩١ بولندا ٨٤  ٤ ٢٩٨ ٠٩١  - ١ ٢٧٤ ٠٩٤  ٨٥٠ ٢٧٠  ٤٢٣ ٨٢٤  ٤٢٣ ٨٢٤  
٤ ٥١٠ ٥٠٩ الربتغال ٨٥  ٤ ٥١٠ ٥٠٩  - ٧٨٦ ٣٠٧  ٧٨٦ ٣٠٧  - - 
 مجهورية ٨٦

 كوريا

١٧ ٦١٩ ٠٥٥  ١٧ ٦١٩ ٠٥٥  - ٣ ٤٧٧ ٦٠٢  ٤٤٤ ٣٥١  ٣ ٠٣٣ ٢٥١  ٣ ٠٣٣ ٢٥١  

٥٨٧ ٢٠٥ رومانيا ٨٧  ٥٨٧ ٢٠٥  - ٢٧٢ ٣٦١  ٨ ٢٢٧  ٢٦٤ ١٣٤  ٢٦٤ ١٣٤  
 كيـتس  سانت ٨٨

 ونيفيس

٤ ٦٤٤  ٤ ٦٤٤  - ١ ٥٣٩  ١ ٢٥٤ ٢٨٥  ١ ٢٥٤  

 فنـسنت  سان ٨٩
 وغرينادين

٨ ٨٧٩  ٨ ٨٧٩  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٥٠ ١٨٩  ١ ٣٥٠  

٨ ٩٥٧ ساموا ٩٠  ٨ ٩٥٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 
٢٦ ٦٠٧ مارينو سان ٩١  ٢٦ ٦٠٧  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٤٠ ٩٩٨ السنغال ٩٢  ٣٩ ٦٦١  ١ ٣٣٧  ٩ ٢٣٣  - ٩ ٢٣٣  ١٠ ٥٧٠  
١٨١ ٨٠٠ صربيا ٩٣  ١٨١ ٨٠٠  - ٥٦ ٩٣٤  ١٥ ٨٤٠  ٤١ ٠٩٤  ٤١ ٠٩٤  
٩ ٠٧٥ سرياليون ٩٤  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٧ ٢٠٢  ١ ٣٣٧  
٥١٠ ٤١٨ سلوفاكيا ٩٥  ٥١٠ ٤١٨  - ٢١٨ ٥٠٤  ٢١٨ ٥٠٤  - - 
٨٠٤ ٨٢٧ سلوفينيا ٩٦  ٨٠٤ ٨٢٧  - ١٥٨ ٤٩٢  ١٥٨ ٤٩٢  - - 
٢ ٧١٣ ٣١٦ أفريقيا جنوب ٩٧  ٢ ٧١٣ ٣١٦  - ٥٩٢ ٤٢٣  ٥٩٢ ٤٢٣  - - 
٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧ إسبانيا ٩٨  ٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧  - ٤ ٨٨٨ ٦٤٥  ٤ ٨٨٨ ٦٤٥  - - 
١ ٧٦٦ سورينام ٩٩  ١ ٧٦٦  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 

٩ ٣٩٥ ٥٧٥ السويد ١٠٠  ٩ ٣٩٥ ٥٧٥  - ١ ٦٣٧ ٢٤٣  ١ ٦٣٧ ٢٤٣  - - 
١٠ ٩٩٣ ٦٢٦ سويسرا ١٠١  ١٠ ٩٩٣ ٦٢٦  - ١ ٧٣٨ ٨٠١  ١ ٧٣٨ ٨٠١  - - 
٩ ٠٧٥ طاجيكستان ١٠٢  ٩ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٨  ١ ٦٢٤  ١ ٤٥٤  ١ ٤٥٤  
 مجهورية ١٠٣

 مقدونيا
  اليوغوسالفية

٥٠ ٠٧٢  ٥٠ ٠٧٢  - ١٠ ٧٧١  ١ ٢٠٨  ٩ ٥٦٣  ٩ ٥٦٣  

٨ ٩٥٧ ليشيت - تيمور ١٠٤  ٨ ٩٥٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٤٧٨ ٦١  ١ ٤٧٨  
ــداد ١٠٥  ترينيــ

 وتوباغو

٢١٧ ٨٣٣  ٢١٧ ٨٣٣  - ٦٧ ٧٠٦  ٦٧ ٧٠٦  - - 

٤٠ ٦٩٩ أوغندا ١٠٦  ٤٠ ٦٩٩  - ٩ ٢٣٣  ٥ ١٣٨  ٢ ٣٩٤  ٢ ٣٩٤  
٥٧ ٤٩٩ ٢١٨ املتحدة اململكة ١٠٧  ٥٧ ٤٩٩ ٢١٨  - ١٠ ١٦١ ٩٨٢  ١٠ ١٦١ ٩٨٢  - - 
 ترتانيا مجهورية ١٠٨

 ملتحدةا

٥٢ ٨٩٨  ٥٢ ٨٩٨  - ١٢ ٣١٠  ١٢ ٢٣٢  ٧٨ ٧٨ 

٣٦٣ ٦٠٢ أوروغواي ١٠٩  ٣٦٣ ٦٠٢  - ٤١ ٥٤٧  ٤١ ٥٤٧  - - 
١ ٧٠١ ٩٧٠ فرتويال ١١٠  ١ ٥٣٧ ٨٥٧  ٤٨٣ ١٧٠ ١٦٤ ١١٣  - ٤٨٣ ١٧٠  ٦٤٧ ٢٨٣  
١٣ ٣٧٨ زامبيا ١١١  ١٣ ٣٧٨  - ٦ ١٥٥  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  

 ١٦٩ ٩٨٧ ٣٢ ٧٠١ ٤٤٨ ٣٢ ٥٧٤ ١٨٣ ٧١ ٢٧٥ ٦٣٢ ١٠٣ ٥٣٨ ٤٦٨ ٠٧٨ ٢١٩ ٥٠٦ ٥٤٦ ٧٥٧ ٥٠٦ اموع 
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  املرفق الثالث

 :مشروع قرار

  تعديل النظام املايل والقواعد املالية
  إن مجعية الدول األطراف،

                 يف دورا األوىل بتاريخاجلمعية اللذين اعتمدما  )۱( إىل النظام املايل والقواعد املاليةإذ تشري
  ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩

 التدقيق واملوافقة علىبشأن  آراء جلنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرة وإذ تؤيد
هلذا من التفصيل واملربرات فيه  صندوق الطوارئ، فضال عن املستوى املرغوب الوصول إىل

  ،)۲(ولصالو

عن كلمة ملالية ام املايل والقواعد ا من النظ٧-٦لبند ااجلملة الثانية من  االستعاضة يف تقرر
  ".مفصالًً"بكلمة " مقتضباً"

_________________________ 
 . دال-، اجلزء الثاين)Corr.1 و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢... الدورة األوىل... الوثائق الرمسية  )۱(
)۲( ICC-ASP/9/15 ، ٤٠الفقرة.  
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  رابعاملرفق ال

   )١(٢٠١١يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام والتناقضات قائمة األخطاء 

فترض أن عدد أيام يف املرفق الثالث من امليزانية الربناجمية املقترحة، ي: عدد أيام العمل باحملكمة  -١
لزم  يوم هو عدد األيام اليت ي٢٠٠وأوضحت احملكمة أن .  شهرا١٢ً  يوم يف٢٠٠العمل باحملكمة يبلغ 

ومن شأن .  االستماعجللساتاحني  متةقاعة احملكمالعامل بفريق ة والقاعة احملكمفيها ن تكون أ
 أن يكون عدد األيام املتاحة  ملدة ستة أشهركمةقاعة احملإضايف لمويل فريق االعتماد املطلوب لت

  . يوم٣٠٠للجلسات 
 سبعة مكاتب هو ٢٠١١يف عام فترض أن عدد املكاتب امليدانية ي:  عدد املكاتب امليدانية  -٢

بفتح  فيما يتعلق قرار ائي ومل يتخذ بعد ٢٠١١يف عام سيغلق أن مكتب أبيشي بينما يؤكد املسجل 
سيكون  ٠١١٢ عدد املكاتب امليدانية يف عام افتراض أنبالتايل ومن اخلطأ . مكتب ميداين يف كينيا

  ).٢٥٧ و٢٠٨الفقرتان  (سة مكاتب فقطمخ  يف الواقعسيكونيف حني أن عددها سبعة مكاتب 
موقعية أنه لن تكون هناك زيارات يف املرفق الثالث، يفترض : عدد الزيارات املوقعية للقضاة  -٣

زيادة ) ١٠٨لفقرة ا(امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي األول بينما يطلب يف  ٢٠١١يف عام للقضاة 
  .)٢(ة باملوقعزيارمن أجل متويل لسفر االعتماد املخصص ل

تتوخي امليزانية . السفر حلضور دورة مجعية الدول األطراف يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة  -٤
املقترحة رحالت حلضور دورة اجلمعية اليت ستعقد يف مقر األمم املتحدة بنيويورك بينما تقرر منذ عام 

 .)٣( أن تعقد هذه الدورة يف الهاي٢٠٠٩

ال يوجد اتساق بني االفتراضات املتعلقة باملدة اليت . احملاكماتاليت ستستغرقها دة امل  -٥
، ١٠٢ و،٩٦، و)٢اجلدول  (٥٠، و١٧الفقرات ( يف وثيقة امليزانية بأكملها لوبنغاقضية ستستغرقها 

). ١٩٧ و٢١الفقرتان  (نغودجولو/انغاكاتفيما يتعلق بقضية اتساق وال يوجد باملثل ). ٣٥٨و
يف حني ) لوبنغا( مليون يورو للقضية األوىل ٣,٩أنه يلزم  ٥٠الوارد بعد الفقرة  ٢ويفترض اجلدول 

  .رحليت االستئناف والتعويض يف هذه القضيةمبعلى ما يبدو تعلق هذا الرقم ي
قترحة بينما مت تقريب نفس األرقام مت تقريب بعض األرقام يف وثيقة امليزانية امل. تقريب األرقام  -٦

 ٢١٦ ٤٠٠ (٣١واجلدول )  يورو٢١٦ ٥٠٠ (١٨٠علي سبيل املثال، الفقرة . يف أماكن أخرى
  ). يورو٥٥ ٧٠٠ (٣٣واجلدول )  يورو٥٥ ٦٠٠ (١٨٨، والفقرة ) )يورو

_________________________ 
)١ (

ICC-ASP/9/10و  Corr.1 )باالنكليزية والفرنسية فقط(. 
)٢(  ICC-ASP/9/10 الثالث واملرفق١٠٨، الفقرة . 

 

، الفقرة ICC-ASP/8/Res.3، الد األول، اجلزء الثاين، )ICC-ASP8/20(٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  ) ٣(
٥٨. 
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زية يف عدة جداول من وثيقة امليزانية األصلية باللغتني اإلنكلي. اخلطأ يف بنود امليزانية  -٧
، أدرجت بعض الزيادات السلبية )٪النمو يف املوارد (، يف عامود "الصيانة املوزعة "حتتوالفرنسية، 

  .)٤(درجت بعض الزيادات اإلجيابية بوصفها زيادات سلبيةأبوصفها زيادات إجيابية كما 

عايري احملاسبية ما كان ينبغي أن يتضمن هذا البند إجيار املباين املؤقتة، وامل: تجهيزاتاستبدال ال  -٨
  .)٥( القضاةواليةالدولية للقطاع العام، ومتديد 

 تربير الطلب املقدم لتحويل وظيفة من ٨٢حتاول الفقرة . هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -٩
 تشري هذا املوظف باملهام املتصلة بوحدة التنفيذ بينما قياماملساعدة املؤقتة العامة على أساس احلاجة إىل 

، عالوة على املهام املتصلة هذا املوظفإىل أنه ستعهد إىل الشفوية املقدمة من احملكمة التوضيحات 
  .بوحدة التنفيذ، جمموعة من املهام األخرى

 خطأ إىل تكاليف سفر القضاة العاملني يئة ٨٢تشري الفقرة . هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -١٠
  .معية يف نيويوركحلضور الدورة اليت ستعقدها اجل) باجلمع(الرئاسة 

وفقاً . ٩ مع اجلدول ١٠٨عدم اتساق الفقرة : سفر القضاة: الدوائر: ١٢٠٠الربنامج   -١١
 ) يورو١١٠ ٨٢٧أي ( ١٠٨للمحكمة، الرقم الصحيح للزيارات باملوقع هو الرقم املبني بالفقرة 

  .٩اجلدول يف  الوارد ١٢٥ ٩٠٠وليس الرقم 
" ختفيض ميزانية السفر"تشري إىل  ١٥٧الفقرة : ماتقسم اخلد: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   -١٢

  .بنفس القدرا إىل زياد ٢٥املقابل اجلدول شري بينما ي يورو ٥٥ ٢٠٠مبقدار 
أفادت احملكمة بأن : إعادة التصنيف: قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي   -١٣

 إىل الرتبة ٣-يدانية األربعة من الرتبة فالتكاليف املتعلقة بإعادة تصنيف وظائف مديري املكاتب امل
  . يورو٨٠ ٠٠٠يف الواقع تتجاوز يف حني أا ) ٢٦٢الفقرة ( يورو ١٥ ٠٠٠ تبلغ ٤-ف

بناء على قرار مجعية الدول األطراف بشأن : قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي   -١٤
ذه الزيارات البالغ املقترح هلماد االعتما كان ينبغي إدراج الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين، 

  . ولكن يف مرفق امليزنية الربناجمية املقترحةقسميف هذا ال يورو ٨١ ٥٠٠قدره 
عدة الحظت اللحنة أن احملكمة طلبت : وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   -١٥

مساعد ميداين معين (راً  شه١٢املساعدة املؤقتة العامة لوحدة الضحايا والشهود ملدة من فئة وظائف 
، وموظفان مساعدان للدعم امليداين ٢-، ومساعد ميداين معين باحلماية برتبة ف٢-بالعمليات برتبة ف

 الرتب األخرى، وثالثة موظفني مساعدين للدعم امليداين من فئة اخلدمات -من فئة  اخلدمات العامة
ا أفادت بأا يف حاجة إىل هذه الوظائف يف حني أ) ٣٩١ إىل ٣٨٨ الرتب األخرى، الفقرات -العامة
  . فقطملدة ستة أشهرحقاً 
ال ينبغي أن تتضمن امليزانية اعتمادا للفوائد املستحقة للبلد : ٢-الربنامج الرئيسي السابع  -١٦

لعدم احلاجة إىل السحب من القرض مع وجود املدفوعات املسددة دفعة )  يورو٣٥ ٠٠٠(املضيف 
  .واحدة

_________________________ 
  .ICC-ASP/9/10/Corr.1  بوصفه الوثيقة٢٠١٠أغسطس / آب١٨ صدر تصويب للنسختني اإلنكليزية والفرنسية يف )٤(
)٥( ICC-ASP/9/19. 
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  ساملرفق اخلام

   اآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية

  )بآالف اليورو( مقارنة للميزانية املقترحة وتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  )التغيريات مبينة باللون الرمادي(

  جمموع الربامج الرئيسية: ١اجلدول 
  ٢٠١١ لعام قترحةامل امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 الفارق  لجنةبعد توصيات ال
ليةجمموع احملكمة اجلنائية الدو  

  املتصلة  األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٥ ٨٥٢,٢ القضاة   ٥ ٨٥٢,٢  ٥ ٧٥٧,٢   ٥ ٧٥٧,٢  -٩٥,٠ ٩٥,٠- صفر   
١٩ ٥٦٣,١  الفئة الفنيةموظفو  ٢١ ٦٦٥,٤  ٤١ ٢٢٨,٥  ١٨ ٧٨٥,٣  ٢٠ ٩٠٣,٠  ٣٩ ٦٨٨,٣  -٧٧٧,٨  -٧٦٢,٤  -١ ٥٤٠,٢  

١٠ ٧٦٣,٧  موظفو اخلدمات العامة  ٩ ٥١٥,٧  ١٠ ٢٧٩,٤  ١٠ ٦٨٨,٤  ٩ ٤٨٩,٢  ٢٠ ١٧٧,٦  -٧٥,٣  -٢٦,٥  -١٠١,٨  
٣٠ ٣٢٦,٨ اموع الفرعي، املوظفون  ٣١ ١٨١,١  ٦١ ٥٠٧,٩  ٢٩ ٤٧٣,٧  ٣٠ ٣٩٢,١  ٥٩ ٨٦٥,٩  -٨٥٣,١  -٧٨٩,٠  -١ ٦٤٢,٠  

٢ ٣٧١,١  املساعدة املؤقتة العامة  ٧ ١٣٤,٥  ٩ ٥٠٥,٦  ٢ ٢١٥,٧  ٦ ٧٣٤,٤  ٨ ٩٥٠,١  -١٥٥,٤  -٤٠٠,١  -٥٥٥,٥  
١ ١٣٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات  ١ ٤٢٨,٢ ٢٩٢,٥  ١ ١٣٥,٧  ١ ٤٢٨,٢ ٢٩٢,٥  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٤٤٤,٢ ١٥٥,٣ ٢٨٨,٩ ٤٤٤,٢ ١٥٥,٣ ٢٨٨,٩  العمل اإلضايف
٣٢,٠- ٠,٥ ٤٨٢,٥ ٣٠٣,٧ ١٧٨,٨ ٥١٤,٠ ٣٣٥,٧ ١٧٨,٣  اخلرباء االستشاريون  -٣١,٥  

٣ ٩٧٤,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٧ ٩١٨,٠  ١١ ٨٩٢,٠  ٣ ٨١٩,١  ٧ ٤٨٥,٩  ١١ ٣٠٥,٠  -١٥٤,٩  -٤٣٢,١  -٥٨٧,٠  
١ ٢١٧,٩  السفر  ٣ ٨٥٣,٢  ٥ ٠٧١,١  ١ ٠٢٠,٠  ٣ ٥١٣,١  ٤ ٥٣٣,٣  -١٩٧,٧  -٣٤٠,١  -٥٣٧,٨  

١,٠- ٥٧,٠  ٥٧,٠ ٥٨,٠  ٥٨,٠  الضيافة ١,٠- صفر   
٢ ٢١٩,٨  اخلدمات التعاقدية  ١ ٥٩١,٨  ٣ ٨١١,٦  ٢ ١٧٥,٢  ١ ٥٩١,٨  ٣ ٧٦٧,٠  -٤٤,٦ ٤٤,٦- صفر   

٦,٢- ٩٤٩,٨ ٤٨٣,٣ ٤٦٦,٥ ٩٥٥,٩ ٤٨٣,٣ ٤٧٢,٦  التدريب ٦,١- صفر   
٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢ رصف صفر صفر   

٦ ٥٣٦,٩  نفقات التشغيل العامة  ٦ ٢١٤,٨  ١٢ ٧٥١,٧  ٦ ٤٧٦,٧  ٦ ٢٠٥,٧  ١٢ ٦٨٢,٤  -٦٠,٢  -٩,١  -٦٩,٣  
١ ٣٥٣,٠ ٤٤٢,٦ ٩١٠,٤  اللوازم واملواد  ١ ٢٨٠,٦ ٤٢٠,٥ ٨٦٠,١  -٥٠,٣  -٢٢,١  -٧٢,٥  

١ ٠٥٨,١ ٤٠٢,٩ ٦٥٥,٢  األثاث واملعدات  ١ ٠١٠,٤ ٤٠٢,٩ ٦٠٧,٥  -٤٧,٧ ٤٧,٧- صفر   
لتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي ل  ١٢ ٠٧٠,٨  ١٥ ٦٩٩,٨  ٢٧ ٧٧٠,٦  ١١ ٦٦٣,١  ١٥ ٣٢٨,٥  ٢٦ ٩٩١,٦  -٤٠٧,٧  -٣٧١,٣  -٧٧٩,٠  

٥٢ ٢٢٣,٨ اموع  ٥٤ ٧٩٨,٩  ١٠٧ ٠٢٢,٧  ٥٠ ٧١٣,١  ٥٣ ٢٠٦,٦  ١٠٣ ٩١٩,٦  -١ ٥١٠,٧  -١ ٥٩٢,٣  -٣ ١٠٣,١  
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  اهليئة القضائية:  األولمج الرئيسيناالرب: ٢اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  الرئيسي األولالربنامج الفارق لجنةلبعد توصيات ا
يةاهليئة القضائ   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٥ ٨٥٢,٢ القضاة ٥ ٨٥٢,٢ صفر   ٥ ٧٥٧,٢ ٥ ٧٥٧,٢ صفر   -٩٥,٠ ٩٥,٠- صفر   

٣ ٠١٢,٤ موظفو الفئة الفنية  ٣ ٤٦٤,٤ ٤٥٢,٠  ٢ ٧٥٦,٣  ٣ ٢٠٨,٣ ٤٥٢,٠  -٢٥٦,١ ٢٥٦,١- صفر   
١ ٠٤٦,٧ ١٨١,٨ ٨٦٤,٩  موظفو اخلدمات العامة  ٦٠,٦- ٩٨٦,١ ١٨١,٨ ٨٠٤,٣ ٦٠,٦- صفر   

٣ ٨٧٧,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ٥١١,١ ٦٣٣,٨  ٣ ٥٦٠,٦  ٤ ١٩٤,٤ ٦٣٣,٨  -٣١٦,٧ ٣١٦,٧- صفر   
٢١٢,٦- ٣٧٨,٨ ٢٧٠,٨ ١٠٨,٠ ٥٩١,٤ ٢٧٠,٨ ٣٢٠,٦  املساعدة املؤقتة العامة ٢١٢,٦- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

فرص ١٥,٤  اخلرباء االستشاريون  صفر صفر صفر ١٥,٤ صفر ١٥,٤ ١٥,٤ 
٢١٢,٦- ٣٩٤,٢ ٢٧٠,٨ ١٢٣,٤ ٦٠٦,٨ ٢٧٠,٨ ٣٣٦,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى ٢١٢,٦- صفر   

٣٨,١- ٢٣٣,١ ٢٦,٩ ٢٠٦,٢ ٢٧٤,٢ ٢٩,٩ ٢٤٤,٣  السفر  -٣,٠  -٤١,١  
١,٠- ١٧,٠ صفر ١٧,٠ ١٨,٠ صفر ١٨,٠  الضيافة ١,٠- صفر   

١٥,٦- صفر صفر صفر ١٥,٦ صفر ١٥,٦  اخلدمات التعاقدية ١٥,٦- صفر   
 صفر صفر صفر ٢١,٣ صفر ٢١,٣ ٢١,٣ صفر ٢١,٣  التدريب

٥١,٠- ٥٤,٥ صفر ٥٤,٥ ١٠٥,٥ صفر ١٠٥,٥  نفقات التشغيل العامة ٥١,٠- صفر   
٥,٣- ٤,٨ صفر ٤,٨ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  اللوازم واملواد ٥,٣- صفر   

٤٧,٧- صفر صفر صفر ٤٧,٧ صفر ٤٧,٧  األثاث واملعدات فرص   -٤٧,٧  
١٥٨,٧- ٣٣٠,٧ ٢٦,٩ ٣٠٣,٧ ٤٩٢,٣ ٢٩,٩ ٤٦٢,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٣,٠  -١٦١,٦  

١٠ ٥٢٧,٩ اموع  ١١ ٤٦٢,٤ ٩٣٤,٥  ٩ ٧٤٤,٩  ١٠ ٦٧٦,٥ ٩٣١,٥  -٧٨٣,٠  -٣,٠  -٧٨٥,٩  
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  هيئة الرئاسة: ١١٠٠مج ناالرب: ٣جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة ةامليزاني

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ١١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
سةهيئة الرئا   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٠٤٩,٩ القضاة ١ ٠٤٩,٩ صفر   ١ ٠٤٩,٩ ١ ٠٤٩,٩ صفر   صفر صفر صفر 
٩٧,١- ٧٠٧,٨ صفر ٧٠٧,٨ ٨٠٤,٩ صفر ٨٠٤,٩ موظفو الفئة الفنية ٩٧,١- صفر   

 صفر صفر صفر ٢٥٨,٩ صفر ٢٥٨,٩ ٢٥٨,٩ صفر ٢٥٨,٩  موظفو اخلدمات العامة
١ ٠٦٣,٨ اموع الفرعي، املوظفون ١ ٠٦٣,٨ صفر  ٩٧,١- ٩٦٦,٧ صفر ٩٦٦,٧  ٩٧,١- صفر   

 ٤٠,٥ صفر ٤٠,٥ ١٠٨,٠ صفر ١٠٨,٠ ٦٧,٥ صفر ٦٧,٥  املساعدة املؤقتة العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر ١٥,٤ صفر ١٥,٤ ١٥,٤ صفر ١٥,٤  اخلرباء االستشاريون

 ٤٠,٥ صفر ٤٠,٥ ١٢٣,٤ صفر ١٢٣,٤ ٨٢,٩ صفر ٨٢,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١٠٠,٩ ٢٦,٩ ٧٤,٠ ٢٢٥,٢ ٢٦,٩ ١٩٨,٣ ١٢٤,٣ صفر ١٢٤,٣  السفر

 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  الضيافة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية

 صفر صفر صفر ٥,٥ صفر ٥,٥ ٥,٥ صفر ٥,٥  التدريب
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات

 ١٠٠,٩ ٢٦,٩ ٧٤,٠ ٢٤٥,٧ ٢٦,٩ ٢١٨,٨ ١٤٤,٨ صفر ١٤٤,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
٢ ٣٤١,٤ اموع ٢ ٣٤١,٤ صفر   ٢ ٣٥٨,٨  ٢ ٣٨٥,٧ ٢٦,٩  ٤٤,٣ ٢٦,٩ ١٧,٤ 
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  الدوائر: ١٢٠٠ مجناالرب: ٤دول اجل
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ١٢٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
ئرالدوا   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٤ ٨٠٢,٣ القضاة ٤ ٨٠٢,٣ صفر   ٤ ٧٠٧,٣ ٤ ٧٠٧,٣ صفر   -٩٥,٠ ٩٥,٠- صفر   
١ ٩٠٨,٤ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٣٦٠,٤ ٤٥٢,٠  ١ ٩٠٨,٤  ٢ ٣٦٠,٤ ٤٥٢,٠  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٦٦٦,٦ ١٨١,٨ ٤٨٤,٨ ٦٦٦,٦ ١٨١,٨ ٤٨٤,٨  موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي، املوظفونا  ٢ ٣٩٣,٢  ٣ ٠٢٧,٠ ٦٣٣,٨  ٢ ٣٩٣,٢  ٣ ٠٢٧,٠ ٦٣٣,٨  صفر صفر صفر 

٦٧,٥- ٢٧٠,٨ ٢٧٠,٨ صفر ٣٣٨,٣ ٢٧٠,٨ ٦٧,٥  املساعدة املؤقتة العامة ٦٧,٥- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون

٦٧,٥- ٢٧٠,٨ ٢٧٠,٨ صفر ٣٣٨,٣ ٢٧٠,٨ ٦٧,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٧,٥- صفر   
٩٦,٠- صفر صفر صفر ١٢٥,٩ ٢٩,٩ ٩٦,٠  السفر  -٢٩,٩  -١٢٥,٩  

 صفر صفر صفر ١,٠ صفر ١,٠ ١,٠ صفر ١,٠  الضيافة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التعاقديةاخلدمات 

 صفر صفر صفر ١٥,٨ صفر ١٥,٨ ١٥,٨ صفر ١٥,٨  التدريب
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد
فرص صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات  

٩٦,٠- ١٦,٨ صفر ١٦,٨ ١٤٢,٧ ٢٩,٩ ١١٢,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٢٩,٩  -١٢٥,٩  
٧ ٣٧٥,٨ اموع  ٨ ٣١٠,٣ ٩٣٤,٥  ٧ ١١٧,٣  ٨ ٠٢١,٩ ٩٠٤,٦  -٢٥٨,٥  -٢٩,٩  -٢٨٨,٤  
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  مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣١٠يعرفمج الناالرب: ٥جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ١٣١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية  نيويوركمكتب االتصال يف

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

 صفر صفر صفر       القضاة
نيةموظفو الفئة الف  صفر صفر صفر ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ 

 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة
 صفر صفر صفر ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون

١١٨,٤- صفر صفر صفر ١١٨,٤ صفر ١١٨,٤  املساعدة املؤقتة العامة ١١٨,٤- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اعدة املؤقتة لالجتماعاتاملس

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون

١١٨,٤- صفر صفر صفر ١١٨,٤ صفر ١١٨,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى ١١٨,٤- صفر   
فرص ٨,٨  السفر ٠,٩- ٧,٩ صفر ٧,٩ ٨,٨  ٠,٩- صفر   

 صفر صفر صفر ١,٠ صفر ١,٠ ١,٠ صفر ١,٠  الضيافة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب
١,٤- ٥٤,٥ صفر ٥٤,٥ ٥٥,٩ صفر ٥٥,٩  نفقات التشغيل العامة ١,٤- صفر   

٠,٣- ٤,٨ صفر ٤,٨ ٥,٠ صفر ٥,٠  اداللوازم واملو ٠,٣- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات

٢,٥- ٦٨,٢ صفر ٦٨,٢ ٧٠,٧ صفر ٧٠,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢,٥- صفر   
١٢٠,٩- ٢٦٨,٩ صفر ٢٦٨,٩ ٣٨٩,٨ صفر ٣٨٩,٨ اموع ١٢٠,٩- صفر   
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   مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي:١٣٢٠ يعرفمج الناالرب: ٦دول جلا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ١٣٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
قيمكتب االتصال لدى االحتاد األفري   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

 صفر صفر صفر       القضاة
١٥٩,٠- صفر  صفر ١٥٩,٠  ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية ١٥٩,٠- صفر   

٦٠,٦- صفر  صفر ٦٠,٦  ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة ٦٠,٦- صفر   
٢١٩,٦- صفر  صفر ٢١٩,٦  ٢١٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون ٢١٩,٦- صفر   

٦٧,٢- صفر  صفر ٦٧,٢  ٦٧,٢  املساعدة املؤقتة العامة ٦٧,٢- صفر   
 صفر صفر صفر        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 صفر صفر صفر        العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر        اخلرباء االستشاريون

٦٧,٢- صفر  صفر ٦٧,٢  ٦٧,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٧,٢- صفر   
١٥,٢- صفر  صفر ١٥,٢  ١٥,٢  رالسف ١٥,٢- صفر   

١,٠- صفر  صفر ١,٠  ١,٠  الضيافة ١,٠- صفر   
١٥,٦- صفر صفر صفر ١٥,٦ صفر ١٥,٦  اخلدمات التعاقدية ١٥,٦- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب
٤٩,٦- صفر  صفر ٤٩,٦  ٤٩,٦  نفقات التشغيل العامة ٤٩,٦- صفر   

٥,٠- صفر  صفر ٥,٠  ٥,٠  واداللوازم وامل ٥,٠- صفر   
٤٧,٧- صفر  صفر ٤٧,٧  ٤٧,٧  األثاث واملعدات ٤٧,٧- صفر   

١٣٤,١- صفر  صفر ١٣٤,١  ١٣٤,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٣٤,١- صفر   
٤٢٠,٩- صفر  صفر ٤٢٠,٩  ٤٢٠,٩ اموع ٤٢٠,٩- صفر   
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  مكتب املدعي العام: يسي الثاينرئمج الناالرب: ٧جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 الربنامج الثاين الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب املدعي العام

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  االتباحل

٣ ٧٠١,٣ موظفو الفئة الفنية  ١٢ ٣٢٧,٠  ١٦ ٠٢٨,٣  ٣ ٧١٤,٣  ١١ ٧٧٤,٨  ١٥ ٤٨٩,١  ٥٥٢,٢- ١٣,٠  -٥٣٩,٢  
١ ٠٠٧,٤  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٩٤٠,٢  ٣ ٩٤٧,٦  ٢ ٩٣٧,٦ ٩٩٧,٢  ٣ ٩٣٤,٨  -١٠,٢  -٢,٦  -١٢,٨  

٤ ٧٠٨,٧ اموع الفرعي، املوظفون  ١٥ ٢٦٧,٢  ١٩ ٩٧٥,٩  ٤ ٧١١,٥  ١٤ ٧١٢,٤  ١٩ ٤٢٣,٩  ٥٥٤,٨- ٢,٨  -٥٥٢,٠  
٣ ٦٤٨,٢ ٣٧,٠  املساعدة املؤقتة العامة  ٣ ٦٨٥,٢  ٤ ١٦٤,٥ ٣٧,٠  ٤ ٢٠١,٥  ٥١٦,٣ ٥١٦,٣ صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر  اخلرباء االستشاريون
٣ ٧٥٤,٢ ٥٢,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣ ٨٠٦,٢  ٤ ٢٧٠,٥ ٥٢,٠  ٤ ٣٢٢,٥  ٥١٦,٣ ٥١٦,٣ صفر 

١ ٩٠٦,٦ ٢٤١,٨  السفر  ٢ ١٤٨,٤  ١ ٨٠٥,٦ ٢٢٩,٠  ٢ ٠٣٤,٦  -١٢,٨  -١٠١,٠  -١١٣,٨  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة
 صفر صفر صفر ٢٧٧,٥ ٢٥٢,٥ ٢٥,٠ ٢٧٧,٥ ٢٥٢,٥ ٢٥,٠  ت التعاقديةاخلدما

 صفر صفر صفر ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩  التدريب
٨,٧- صفر ٣٤٠,٩ ٣٤٠,٩ صفر ٣٤٩,٦ ٣٤٩,٦ صفر  نفقات التشغيل العامة  -٨,٧  

٢,٧- ٩٥,٩ ٤٥,٦ ٥٠,٣ ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠  اللوازم واملواد  -٢,٤  -٥,١  
 صفر صفر صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر  األثاث واملعدات

٢ ٦٤٢,٢ ٣٥٣,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٩٩٥,٩  ٢ ٥٣٠,٠ ٣٣٨,٢  ٢ ٨٦٨,٢  -١٥,٥  -١١٢,٢  -١٢٧,٧  
٥ ١١٤,٤ اموع  ٢١ ٦٦٣,٦  ٢٦ ٧٧٨,٠  ٥ ١٠١,٧  ٢١ ٥١٢,٩  ٢٦ ٦١٤,٦  -١٢,٧  -١٥٠,٧  -١٦٣,٤  
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  ديوان املدعي العام: ٢١١٠فرعي مج الناالرب: ٨جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٢١١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية  ديوان املدعي العام

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  تباحلاال

 ١,٦ صفر ١,٦ ٩٩٤,٦ صفر ٩٩٤,٦ ٩٩٣,٠ صفر ٩٩٣,٠ موظفو الفئة الفنية
٢,٥- ٣٢٤,٠ صفر ٣٢٤,٠ ٣٢٦,٥ صفر ٣٢٦,٥  موظفو اخلدمات العامة ٢,٥- صفر   

١ ٣١٩,٥ اموع الفرعي، املوظفون ١ ٣١٩,٥ صفر   ١ ٣١٨,٦ ١ ٣١٨,٦ صفر   -٠,٩ ٠,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ٣٧,٠ صفر ٣٧,٠ ٣٧,٠ صفر ٣٧,٠  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ١٥٨,٠ ١٠٦,٠ ٥٢,٠ ١٥٨,٠ ١٠٦,٠ ٥٢,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٣,١- ١٤٦,٧ ٩١,٨ ٥٤,٩ ١٥٤,٩ ٩٦,٩ ٥٨,٠  السفر  -٥,١  -٨,٢  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٥,٠ ٢٥,٠ صفر ٢٥,٠ ٢٥,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   التشغيل العامةنفقات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٣,١- ٢٦١,١ ١٧٢,٣ ٨٨,٨ ٢٦٩,٣ ١٧٧,٤ ٩١,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٥,١  -٨,٢  

١ ٤٦٣,٤ موعا  ١ ٧٤٦,٨ ٢٨٣,٤  ١ ٤٥٩,٤  ١ ٧٣٧,٧ ٢٧٨,٣  -٤,٠  -٥,١  -٩,١  
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  قسم اخلدمات: ٢١٢٠فرعي مج الناالرب: ٩جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٢١٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم اخلدمات

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٠٦١,٥ موظفو الفئة الفنية  ١ ٩٨٥,١ ٩٢٣,٦  ١ ٠٦٣,٤  ١ ٤٨٨,٠ ٤٢٤,٦  ٤٩٩,٠- ١,٩  -٤٩٧,١  
٣,٥- ٩٧٩,٢ ٦٧٣,٢ ٣٠٦,٠ ٩٩٠,٤ ٦٨٠,٩ ٣٠٩,٥  موظفو اخلدمات العامة  -٧,٧  -١١,٢  

، املوظفوناموع الفرعي  ١ ٣٧١,٠  ١ ٦٠٤,٥  ٢ ٩٧٥,٥  ١ ٣٦٩,٤  ١ ٠٩٧,٨  ٢ ٤٦٧,٢  -١,٦  -٥٠٦,٧  -٥٠٨,٣  
١ ٥٣٣,٨ صفر ٩٧٣,١ ٩٧٣,١ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٥٣٣,٨  ٥٦٠,٧ ٥٦٠,٧ صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
فرص صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١ ٥٣٣,٨ صفر ٩٧٣,١ ٩٧٣,١ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٥٣٣,٨  ٥٦٠,٧ ٥٦٠,٧ صفر 

١,٠- ٣٦٨,٢ ٣٥٠,٦ ١٧,٦ ٣٨٨,٨ ٣٧٠,٢ ١٨,٦  السفر  -١٩,٦  -٢٠,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠ ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

٠,٣- صفر ٩,٨ ٩,٨ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر  نفقات التشغيل العامة  -٠,٣  
٢,٧- ٧٦,٩ ٢٦,٦ ٥٠,٣ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠  اللوازم واملواد  -١,٤  -٤,١  

 صفر صفر صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر  األثاث واملعدات
٣,٧- ٦٧٧,٣ ٥٨٤,٤ ٩٢,٩ ٧٠٢,٣ ٦٠٥,٧ ٩٦,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٢١,٣  -٢٥,٠  

١ ٤٦٧,٦ اموع  ٣ ١٨٣,٣  ٤ ٦٥٠,٩  ١ ٤٦٢,٣  ٣ ٢١٦,٠  ٤ ٦٧٨,٣  -٥,٣  ٢٧,٤ ٣٢,٧ 
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  ئيسمكتب الر: ٢٢١٠الربنامج الفرعي : ١٠جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٢١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب الرئيس

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٦٢٢,٩ ٨٩٩,١ ٧٢٣,٨ موظفو الفئة الفنية  ١ ٦٢٧,٢ ٩٠٠,٠ ٧٢٧,٢  ٤,٣ ٠,٩ ٣,٤ 
١,٤- ١٢٢,٤ صفر ١٢٢,٤ ١٢٣,٨ صفر ١٢٣,٨  موظفو اخلدمات العامة ١,٤- صفر   

١ ٧٤٦,٧ ٨٩٩,١ ٨٤٧,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٤٩,٦ ٩٠٠,٠ ٨٤٩,٦  ٢,٩ ٠,٩ ٢,٠ 
٣,٧- صفر ٧٠,٣ ٧٠,٣ صفر ٧٤,٠ ٧٤,٠ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٣,٧  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٣,٧- صفر ٧٠,٣ ٧٠,٣ صفر ٧٤,٠ ٧٤,٠ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣,٧  

٧,١- ٣٨٤,٧ ٢٥٧,٢ ١٢٧,٥ ٤٠٦,٢ ٢٧١,٦ ١٣٤,٦  السفر  -١٤,٤  -٢١,٥  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ازم واملواداللو

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٧,١- ٣٨٤,٧ ٢٥٧,٢ ١٢٧,٥ ٤٠٦,٢ ٢٧١,٦ ١٣٤,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١٤,٤  -٢١,٥  

١ ٢٤٤,٧ ٩٨٢,٢ اموع  ٢ ٢٢٦,٩  ١ ٢٢٧,٥ ٩٧٧,١  ٢ ٢٠٤,٦  -٥,١  -١٧,٢  -٢٢,٣  
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  قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠ فرعيمج الناالرب: ١١جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٣٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم التخطيط والعمليات

  صلةاملت  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣ ١٧٨,٣ ٢٨٠,٩ موظفو الفئة الفنية  ٣ ٤٥٩,٢  ٣ ٠٧٠,٥ ٢٨٥,١  ٣ ٣٥٥,٦  ١٠٧,٨- ٤,٢  -١٠٣,٦  
١ ٤٥٤,٦ ١٢٣,٨  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٥٧٨,٤  ١ ٤٦٨,٨ ١٢٢,٤  ١ ٥٩١,٢  -١,٤  ١٢,٨ ١٤,٢ 

٤ ٦٣٢,٩ ٤٠٤,٧ اموع الفرعي، املوظفون  ٥ ٠٣٧,٦  ٤ ٥٣٩,٣ ٤٠٧,٥  ٤ ٩٤٦,٨  ٩٣,٦- ٢,٨  -٩٠,٨  
١ ٦٧١,٤ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٦٧١,٤ ١ ٦٤٢,٥ صفر   ١ ٦٤٢,٥ ٢٨,٩- صفر   -٢٨,٩  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ستشاريوناخلرباء اال
١ ٦٧١,٤ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٦٧١,٤ ١ ٦٤٢,٥ صفر   ١ ٦٤٢,٥ ٢٨,٩- صفر   -٢٨,٩  

١٨,٤- صفر ٣٢٨,٠ ٣٢٨,٠ صفر ٣٤٦,٤ ٣٤٦,٤ صفر  السفر  -١٨,٤  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٦٠,٠ ٦٠,٠ صفر ٦٠,٠ ٦٠,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
رعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الف ١٨,٤- صفر صفر ٣٨٨,٠ ٣٨٨,٠ صفر ٤٠٦,٤ ٤٠٦,٤ صفر   

٦ ٧١٠,٧ ٤٠٤,٧ اموع  ٧ ١١٥,٤  ٦ ٥٦٩,٨ ٤٠٧,٥  ٦ ٩٧٧,٣  ١٤٠,٩- ٢,٨  -١٣٨,١  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
84

 
 

 
 

15-A
-241110

 

IC
C

-A
SP

/9/15
 

 

  أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠فرعيمج الناالرب: ١٢جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 بل توصيات اللجنةق
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٣٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية أفرقة التحقيق

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٤ ٣٦٨,٨ صفر موظفو الفئة الفنية  ٤ ٣٦٨,٨ ٤ ٤٢٤,٦ صفر   ٤ ٤٢٤,٦  ٥٥,٨ ٥٥,٨ صفر 
٤,٢- صفر ٣٦٧,٢ ٣٦٧,٢ صفر ٣٧١,٤ ٣٧١,٤ صفر  اخلدمات العامةموظفو   -٤,٢  

٤ ٧٤٠,٢ صفر اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ٧٤٠,٢ ٤ ٧٩١,٨ صفر   ٤ ٧٩١,٨  ٥١,٦ ٥١,٦ صفر 
٠,٢- صفر ١٧٠,٦ ١٧٠,٦ صفر ١٧٠,٨ ١٧٠,٨ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٠,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٠,٢- صفر ١٧٠,٦ ١٧٠,٦ صفر ١٧٠,٨ ١٧٠,٨ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٠,٢  

٣٤,٢- صفر ٦١١,٠ ٦١١,٠ صفر ٦٤٥,٢ ٦٤٥,٢ صفر  السفر  -٣٤,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

٨,٥- صفر ٣٣١,١ ٣٣١,١ صفر ٣٣٩,٦ ٣٣٩,٦ صفر  نفقات التشغيل العامة  -٨,٥  
١,٠- صفر ١٩,٠ ١٩,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر  اللوازم واملواد  -١,٠  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١ ٠٠٤,٨ صفر اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ٠٠٤,٨ ٤٣,٧- صفر ٩٦١,١ ٩٦١,١ صفر   -٤٣,٧  

٥ ٩١٥,٨ صفر اموع  ٥ ٩١٥,٨ ٥ ٩٢٣,٥ صفر   ٥ ٩٢٣,٥  ٧,٧ ٧,٧ صفر 
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  نائب املدعي العام للتحقيقات: ٢٤١٠فرعي مج الناالرب: ١٣جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٤١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية نائب املدعي العام للتحقيقات

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  يةاألساس  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٢ ٩٥٧,٢ ٦٤٢,١ موظفو الفئة الفنية  ٣ ٥٩٩,٣  ٢ ٩٥٥,١ ٦٤٤,٠  ٣ ٥٩٩,١  ٢,١- ١,٩  -٠,٢  
١,٤- ٥٥٠,٨ ٤٢٨,٤ ١٢٢,٤ ٥٥٧,١ ٤٣٣,٣ ١٢٣,٨  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٩  -٦,٣  

٣ ٣٩٠,٥ ٧٦٥,٩ اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ١٥٦,٤  ٣ ٣٨٣,٥ ٧٦٦,٤  ٤ ١٤٩,٩  ٧,٠- ٠,٥  -٦,٥  
١١,٦- صفر ٧٤٧,٣ ٧٤٧,٣ صفر ٧٥٨,٩ ٧٥٨,٩ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -١١,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي، الرتب األخرىا ١١,٦- صفر ٧٤٧,٣ ٧٤٧,٣ صفر ٧٥٨,٩ ٧٥٨,٩ صفر   -١١,٦  

١,٦- ١٩٦,٠ ١٦٧,٠ ٢٩,٠ ٢٠٦,٩ ١٧٦,٣ ٣٠,٦  السفر  -٩,٣  -١٠,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٦- ١٩٦,٠ ١٦٧,٠ ٢٩,٠ ٢٠٦,٩ ١٧٦,٣ ٣٠,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٩,٣  -١٠,٩  

٤ ٣٢٥,٧ ٧٩٦,٥ اموع  ٥ ١٢٢,٢  ٤ ٢٩٧,٨ ٧٩٥,٤  ٥ ٠٩٣,٢  -١,١  -٢٧,٩  -٢٩,٠  
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  قلم احملكمة: رئيسي الثالثمج الناالرب: ١٤جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 الربنامج الثالث الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قلم احملكمة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١١ ٥٧١,٢ موظفو الفئة الفنية  ٨ ٤٦٤,٠  ٢٠ ٠٣٥,٢  ١١ ١١٦,٨  ٨ ٢٥٣,٨  ١٩ ٣٧٠,٦  -٤٥٤,٤  -٢١٠,٢  -٦٦٤,٦  
٨ ٤٩٤,٨  موظفو اخلدمات العامة  ٦ ٣٣٣,١  ١٤ ٨٢٧,٩  ٨ ٤٩٠,٣  ٦ ٣٠٩,٢  ١٤ ٧٩٩,٥  -٤,٥  -٢٣,٩  -٢٨,٤  

٢٠ ٠٦٦,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ١٤ ٧٩٧,١  ٣٤ ٨٦٣,١  ١٩ ٦٠٧,١  ١٤ ٥٦٢,٩  ٣٤ ١٧٠,١  -٤٥٨,٩  ٦٩٣,٠- ٢٣٤,٢  
١ ٦٢٩,٩  املساعدة املؤقتة العامة  ٣ ١٥٤,٣  ٤ ٧٨٤,٢  ١ ٦٢٩,٩  ٢ ٢٣٧,٩  ٣ ٨٦٧,٨ ٩١٦,٤- صفر   -٩١٦,٤  

 صفر صفر صفر ٧٢٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤٣٥,٧ ٧٢٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤٣٥,٧  ة املؤقتة لالجتماعاتاملساعد
 صفر صفر صفر ٣٩١,٢ ١٥٥,٣ ٢٣٥,٩ ٣٩١,٢ ١٥٥,٣ ٢٣٥,٩  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٣٣٢,٦ ١٨٩,٧ ١٤٢,٩ ٣٣٢,٦ ١٨٩,٧ ١٤٢,٩  اخلرباء االستشاريون
٢ ٤٤٤,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣ ٧٩١,٨  ٦ ٢٣٦,٢  ٢ ٤٤٤,٤  ٢ ٨٧٥,٤  ٥ ٣١٩,٨ ٩١٦,٤- صفر   -٩١٦,٤  

١ ٧٨٧,٣ ٢٧٧,٤  السفر  ٢ ٠٦٤,٧  ١ ٥٦٤,٢ ٢٥٤,٤  ١ ٨١٨,٦  -٢٣,٠  -٢٢٣,١  -٢٤٦,١  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

١ ٢٩٢,٧  اخلدمات التعاقدية  ١ ٢٧٧,٣  ٢ ٥٧٠,٠  ١ ٢٩٢,٧  ١ ٢٧٧,٣  ٢ ٥٧٠,٠  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر ٨٠٦,٩ ٤٠٣,٤ ٤٠٣,٥ ٨٠٦,٩ ٤٠٣,٥ ٤٠٣,٥  التدريب

٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 
٦ ٣١٠,٨  نفقات التشغيل العامة  ٥ ٨٥١,٢  ١٢ ١٦٢,٠  ٦ ٣٣٩,٣  ٥ ٨٥١,٢  ١٢ ١٩٠,٥  ٢٨,٥ صفر ٢٨,٥ 

١ ١٩٢,٠ ٣٩٤,٦ ٧٩٧,٤  اللوازم واملواد  ١ ١٣٢,٤ ٣٧٤,٩ ٧٥٧,٥  -٣٩,٩  -١٩,٧  -٥٩,٧  
 صفر صفر صفر ٩٢٠,٤ ٣٧٢,٩ ٥٤٧,٥ ٩٢٠,٤ ٣٧٢,٩ ٥٤٧,٥  األثاث واملعدات

٩ ٦٣٩,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١٢ ٧٩٧,٩  ٢٢ ٤٣٧,٢  ٩ ٦٠٥,٠  ١٢ ٥٥٥,١  ٢٢ ١٦٠,٠  -٣٤,٣  -٢٤٢,٨  -٢٧٧,٢  
٣٢ ١٤٩,٧ اموع  ٣١ ٣٨٦,٨  ٦٣ ٥٣٦,٥  ٣١ ٦٥٦,٥  ٢٩ ٩٩٣,٤  ٦١ ٦٤٩,٩  -٤٩٣,٢  -١ ٣٩٣,٤  -١ ٨٨٦,٦  
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  مكتب املسجل: ٣١٠٠مج ناالرب: ١٥جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب املسجل

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  موعا  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣ ٣٧٠,٢ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٧٢٥,٤  ٦ ٠٩٥,٦  ٣ ٢١٥,٥  ٢ ٥٣٤,٧  ٥ ٧٥٠,٢  -١٥٤,٧  -١٩٠,٧  -٣٤٥,٤  
٢ ٦٩٩,٤  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٠٨٣,١  ٤ ٧٨٢,٥  ٢ ٦٩٤,٩  ٢ ٠٨١,٦  ٤ ٧٧٦,٥  -٤,٥  -١,٥  -٦,٠  

٦ ٠٦٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ٨٠٨,٥  ١٠ ٨٧٨,١  ٥ ٩١٠,٤  ٤ ٦١٦,٣  ١٠ ٥٢٦,٧  -١٥٩,٢  -١٩٢,٢  -٣٥١,٤  
١ ١٨٥,٩  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٥٩١,٥ ٤٠٥,٦  ١ ١٨٥,٩  ١ ٣٨٩,٩ ٢٠٤,٠ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
رصف ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤  العمل اإلضايف  صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠  اخلرباء االستشاريون
١ ٤٠٠,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٨٩٢,٣ ٤٩٢,٠  ١ ٤٠٠,٣  ١ ٦٩٠,٧ ٢٩٠,٤ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

٦,٩- ٥٦٢,٤ ٤٨٦,٠ ٧٦,٤ ٦١٣,٣ ٥٣٠,٠ ٨٣,٣  السفر  -٤٤,٠  -٥٠,٩  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر ٥٩٥,٤ ٣١٥,١ ٢٨٠,٣ ٥٩٥,٤ ٣١٥,١ ٢٨٠,٣  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٩١,٧ ١٣٦,٩ ١٥٤,٨ ٢٩١,٧ ١٣٦,٩ ١٥٤,٨  التدريب

٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر ٨٤٥,٣ ٦٤٧,٣ ١٩٨,٠ ٨٤٥,٣ ٦٤٧,٣ ١٩٨,٠  نفقات التشغيل العامة

٤,٢- ٣٣٥,٢ ٢٥٥,٤ ٧٩,٨ ٣٥٢,٨ ٢٦٨,٨ ٨٤,٠  اللوازم واملواد  -١٣,٤  -١٧,٦  
 صفر صفر صفر ١٧٤,٨ ١٦٣,٨ ١١,٠ ١٧٤,٨ ١٦٣,٨ ١١,٠  األثاث واملعدات

٤ ٧٧٣,١ ٨٢١,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٥ ٥٩٤,٥  ٤ ٧١٥,٧ ٨١٠,٣  ٥ ٥٢٦,٠  -١١,١  -٥٧,٤  -٦٨,٥  
٨ ٢٩١,٣ موعا  ١٠ ٠٧٣,٦  ١٨ ٣٦٤,٩  ٨ ١٢١,٠  ٩ ٦٢٢,٤  ١٧ ٧٤٣,٤  -١٧٠,٣  -٤٥١,٢  -٦٢١,٥  
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  ديوان املسجل: ٣١١٠فرعي مج الناالرب: ١٦جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١١٠ قالفار لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  ساسيةاأل ديوان املسجل

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١٤٣,١- ٧٥٩,٧ صفر ٧٥٩,٧ ٩٠٢,٧ صفر ٩٠٢,٧ موظفو الفئة الفنية ١٤٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ١٩٨,٣ صفر ١٩٨,٣ ١٩٨,٣ صفر ١٩٨,٣  موظفو اخلدمات العامة

ظفوناموع الفرعي، املو  ١ ١٠١,٠ ١ ١٠١,٠ صفر  ١٤٣,١- ٩٥٨,٠ صفر ٩٥٨,٠  ١٤٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢ ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ريوناخلرباء االستشا
 صفر صفر صفر ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢ ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٢,٣- ٤٢,٧ ١٧,١ ٢٥,٧ ٤٦,٦ ١٨,٦ ٢٨,٠  السفر  -١,٥  -٣,٩  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

فرص صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية  صفر صفر 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢,٣- ٥٢,٧ ١٧,١ ٣٥,٧ ٥٦,٦ ١٨,٦ ٣٨,٠  باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  -١,٥  -٣,٩  

١ ٢٣٤,٢ اموع  ١ ٢٥٢,٨ ١٨,٦  ١ ٠٨٨,٨  ١ ١٠٥,٩ ١٧,١  -١٤٥,٤  -١,٥  -١٤٦,٩  
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  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠فرعي مج الناالرب: ١٧جلدول ا
  ٢٠١١عام  لاملقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣,٤- ٣٦٨,٥ صفر ٣٦٨,٥ ٣٧١,٩ صفر ٣٧١,٩ موظفو الفئة الفنية ٣,٤- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  و اخلدمات العامةموظف

٣,٤- ٤٢٩,١ صفر ٤٢٩,١ ٤٣٢,٥ صفر ٤٣٢,٥ اموع الفرعي، املوظفون ٣,٤- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٨- ٢٨,٧ ٢٠,٤ ٨,٣ ٣١,٣ ٢٢,٢ ٩,١  السفر  -١,٨  -٢,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٠,٦ صفر ٢٠,٦ ٢٠,٦ صفر ٢٠,٦  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,٨- ٦٩,٣ ٢٠,٤ ٤٨,٩ ٧١,٩ ٢٢,٢ ٤٩,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٨  -٢,٦  

٤,٢- ٥٨٨,٤ ٢٠,٤ ٥٦٨,٠ ٥٩٤,٤ ٢٢,٢ ٥٧٢,٢ اموع  -١,٨  -٦,٠  
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  ونيةقسم اخلدمات االستشارية القان: ٣١٣٠فرعي مج الناالرب: ١٨جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم اخلدمات االستشارية القانونية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

لفئة الفنيةموظفو ا ٠,٩- ٥٤٨,٢ صفر ٥٤٨,٢ ٥٤٩,١ صفر ٥٤٩,١  ٠,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢ ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

٠,٩- ٦٦٩,٤ صفر ٦٦٩,٤ ٦٧٠,٣ صفر ٦٧٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٩- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,١- ١٥,٧ ١٤,١ ١,٦ ١٧,١ ١٥,٤ ١,٧  السفر  -١,٣  -١,٤  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٠,٩ صفر ١٠,٩ ١٠,٩ صفر ١٠,٩  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ملواداللوازم وا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,١- ٤١,٦ ١٤,١ ٢٧,٥ ٤٣,٠ ١٥,٤ ٢٧,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٣  -١,٤  

١,١- ٧١١,٠ ١٤,١ ٦٩٦,٨ ٧١٣,٣ ١٥,٤ ٦٩٧,٧ اموع  -١,٣  -٢,٣  
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  قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠فرعي مج الناالرب: ١٩دول جلا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
مةقسم األمن والسال   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  تصلةامل  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٠٨٢,٨ ٥٣٣,٧ ٥٤٩,١ موظفو الفئة الفنية  ١ ٠٥٨,٧ ٥١٦,٤ ٥٤٢,٢  -٦,٩  -١٧,٣  -٢٤,١  
٢ ٠٧٦,٩  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٥٣٤,١  ٣ ٦١١,٠  ٢ ٠٧٢,٤  ١ ٥٠٧,٢  ٣ ٥٧٩,٦  -٤,٥  -٢٦,٩  -٣١,٤  

٢ ٦٢٦,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٠٦٧,٨  ٤ ٦٩٣,٨  ٢ ٦١٤,٦  ٢ ٠٢٣,٦  ٤ ٦٣٨,٣  -١١,٤  -٤٤,٢  -٥٥,٥  
١ ٠٩٠,٧  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٤٢٦,٧ ٣٣٦,٠  ١ ٠٩٠,٧  ١ ٢٢٥,١ ١٣٤,٤ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١ ٢١٥,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٦٣٧,٥ ٤٢٢,٤  ١ ٢١٥,١  ١ ٤٣٥,٩ ٢٢٠,٨ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

١,٣- ٢٦٧,٨ ٢٥٣,٩ ١٣,٨ ٢٩٢,٠ ٢٧٦,٩ ١٥,١  السفر  -٢٣,٠  -٢٤,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥ ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٩٧,٢ ٧٨,٧ ١١٨,٥ ١٩٧,٢ ٧٨,٧ ١١٨,٥  التدريب

 صفر صفر صفر ٢٦٢,٥ ٦٩,٥ ١٩٣,٠ ٢٦٢,٥ ٦٩,٥ ١٩٣,٠  نفقات التشغيل العامة
٤,٢- ١٢٧,٨ ٤٨,٠ ٧٩,٨ ١٣٤,٥ ٥٠,٥ ٨٤,٠  اللوازم واملواد  -٢,٥  -٦,٧  

 صفر صفر صفر ١,٠ صفر ١,٠ ١,٠ صفر ١,٠  األثاث واملعدات
١ ٢١٥,٧ ٧٣٠,٦ ٤٨٥,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٨٤,٧ ٧٠٥,١ ٤٧٩,٦  -٥,٥  -٢٥,٥  -٣١,٠  

٤ ٣٢٦,٢ اموع  ٣ ٢٢٠,٨  ٧ ٥٤٧,٠  ٤ ٣٠٩,٤  ٢ ٩٤٩,٥  ٧ ٢٥٨,٩  -١٦,٨  -٢٧١,٣  -٢٨٨,١  

  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
84

 
 

 
 

15-A
-241110

 

IC
C

-A
SP

/9/15
 

 

  ين الدائمة بقلم احملكمةمكتب املبا: ٣١٦٠فرعي مج الناالرب: ٢٠جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٦٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
مةمكتب املباين الدائمة بقلم احملك   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  التباحلا

 صفر صفر صفر ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ موظفو الفئة الفنية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  موظفو اخلدمات العامة

 صفر صفر صفر ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ اموع الفرعي، املوظفون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,١- ١٢,٤ صفر ١٢,٤ ١٣,٥ صفر ١٣,٥  السفر ١,١- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٧١,٨ صفر ١٧١,٨ ١٧١,٨ صفر ١٧١,٨  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  وازم واملوادالل

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,١- ١٩٩,٢ صفر ١٩٩,٢ ٢٠٠,٣ صفر ٢٠٠,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١,١- صفر   

١,١- ٤١٩,٦ صفر ٤١٩,٦ ٤٢٠,٧ صفر ٤٢٠,٧ اموع ١,١- صفر   
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  قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠فرعي مج الناالرب: ٢١جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٨٠ قالفار لجنةبعد توصيات ال
نيةقسم العمليات امليدا   املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٠٥٢,٥ صفر موظفو الفئة الفنية  ١ ٠٥٢,٥ ١٧١,٥- صفر ٨٨١,٠ ٨٨١,٠ صفر   -١٧١,٥  
 ٢٥,٤ ٢٥,٤ صفر ٥١٣,٨ ٥١٣,٨ صفر ٤٨٨,٤ ٤٨٨,٤ صفر  موظفو اخلدمات العامة

١ ٥٤٠,٩ صفر اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٥٤٠,٩ ١ ٣٩٤,٨ صفر   ١ ٣٩٤,٨ ١٤٦,١- صفر   -١٤٦,١  
 صفر صفر صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
عي، الرتب األخرىاموع الفر  صفر صفر صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر 

١١,٠- صفر ١٢١,٠ ١٢١,٠ صفر ١٣٢,٠ ١٣٢,٠ صفر  السفر  -١١,٠  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٨,١ ٨,١ صفر ٨,١ ٨,١ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٥٨,٢ ٥٨,٢ صفر ٥٨,٢ ٥٨,٢ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ٥٦٧,٨ ٥٦٧,٨ صفر ٥٦٧,٨ ٥٦٧,٨ صفر  نفقات التشغيل العامة
١٠,٩- صفر ٢٠٧,٤ ٢٠٧,٤ صفر ٢١٨,٣ ٢١٨,٣ صفر  اللوازم واملواد  -١٠,٩  

 صفر صفر صفر ١٦٣,٨ ١٦٣,٨ صفر ١٦٣,٨ ١٦٣,٨ صفر  األثاث واملعدات
١ ١٤٨,٢ صفر اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٤٨,٢ ١ ١٢٦,٣ صفر   ١ ١٢٦,٣ ٢١,٩- صفر   -٢١,٩  

٢ ٧٥٨,٧ صفر اموع  ٢ ٧٥٨,٧ ٢ ٥٩٠,٧ صفر   ٢ ٥٩٠,٧ ١٦٨,٠- صفر   -١٦٨,٠  
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  قسم دعم احملامني: ٣١٩٠فرعي مج الناالرب: ٢٢جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١ لعام امليزانية املقترحة

 ٣١٩٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم دعم احملامني

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٦١١,٧ ١٩٥,٦ ٤١٦,٠ ٦١٢,٦ ١٩٦,١ ٤١٦,٥ موظفو الفئة الفنية  -٠,٥  -٠,٩  
 صفر صفر صفر ١٨١,٨ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ١٨١,٨ ٦٠,٦ ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٧٩٣,٥ ٢٥٦,٢ ٥٣٧,٢ ٧٩٤,٤ ٢٥٦,٧ ٥٣٧,٧ اموع الفرعي، املوظفون  -٠,٥  -٠,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٧- ٨,١ صفر ٨,١ ٨,٨ صفر ٨,٨  السفر ٠,٧- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢,٠ ٢,٠ صفر ٢,٠ ٢,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   واملعداتاألثاث

٢ ٧١٣,٢ ٨,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٧٢٢,٠  ٢ ٧١٣,٢ ٨,١  ٢ ٧٢١,٣  -٠,٧ ٠,٧- صفر   
٢ ٩٦٩,٩ ٥٤٦,٥ اموع  ٣ ٥١٦,٤  ٢ ٩٦٩,٤ ٥٤٥,٣  ٣ ٥١٤,٨  -١,٢  -٠,٥  -١,٦  
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  كتب احملامي العام للدفاعم: ٣١٩١فرعي مج الناالرب: ٢٣جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٩١ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب احملامي العام للدفاع

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 موعا  باحلاالت

٠٥.- صفر ٤١٦,٠ ٢٧٥,٩ ١٤٠,١ ٤١٦,٥ ٢٧٦,٤ ١٤٠,١ موظفو الفئة الفنية  -٠,٥  
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- صفر ٤٧٦,٦ ٢٧٥,٩ ٢٠٠,٧ ٤٧٧,١ ٢٧٦,٤ ٢٠٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون  -٠,٥  
رصف صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة  صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٢- ١٦,٨ ١٤,٧ ٢,١ ١٨,٣ ١٦,٠ ٢,٣  السفر  -١,٣  -١,٥  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٤,٨ صفر ٤,٨ ٤,٨ صفر ٤,٨  التدريب

رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,٢- ٤٥,٦ ٣٨,٧ ٦,٩ ٤٧,١ ٤٠,٠ ٧,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٣  -١,٥  

٠,٢- ٥٢٢,٢ ٣١٤,٦ ٢٠٧,٦ ٥٢٣,٢ ٣١٦,٤ ٢٠٧,٨ اموع  -١,٨  -٢,٠  
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  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢فرعي مج الناالرب: ٢٤جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٩٢ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب احملامي العام للضحايا

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٩- صفر ٨٨٦,٢ ٦٦٥,٨ ٢٢٠,٤ ٨٨٧,١ ٦٦٦,٧ ٢٢٠,٤ موظفو الفئة الفنية  -٠,٩  
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٠,٩- صفر ٩٤٦,٨ ٦٦٥,٨ ٢٨١,٠ ٩٤٧,٧ ٦٦٦,٧ ٢٨١,٠ اموع الفرعي، املوظفون  -٠,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
رتب األخرىاموع الفرعي، ال  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 

٠,٤- ٤٩,٢ ٤٤,٨ ٤,٤ ٥٣,٧ ٤٨,٩ ٤,٨  السفر  -٤,١  -٤,٥  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر  شغيل العامةنفقات الت
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,٤- ٨٥,٢ ٨٠,٨ ٤,٤ ٨٩,٧ ٨٤,٩ ٤,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٤,١  -٤,٥  

١ ٠٣٧,٤ ٧٥١,٦ ٢٨٥,٨ اموع  ١ ٠٣٢,٠ ٧٤٦,٦ ٢٨٥,٤  -٠,٤  -٥,٠  -٥,٤  
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  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠مج ناالرب: ٢٥جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣ ٤٩٤,٤ موظفو الفئة الفنية  ٤ ٠١٧,٣ ٥٢٢,٩  ٣ ٣٥١,٠  ٣ ٨٧٣,٠ ٥٢٢,٠  -١٤٣,٤  -٠,٩  -١٤٤,٣  
٤ ٧٠٤,٦  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٧٦٠,٢  ٦ ٤٦٤,٨  ٤ ٧٠٤,٦  ١ ٧٥٥,٧  ٦ ٤٦٠,٣ فرص   -٤,٥  -٤,٥  

٨ ١٩٩,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٢٨٣,١  ١٠ ٤٨٢,١  ٨ ٠٥٥,٦  ٢ ٢٧٧,٧  ١٠ ٣٣٣,٣  -١٤٣,٤  -٤,٥  -١٤٨,٨  
١٠٠,٨- صفر ٥٠٤,٠ ١٦٨,٠ ٣٣٦,٠ ٦٠٤,٨ ٢٦٨,٨ ٣٣٦,٠  املساعدة املؤقتة العامة  -١٠٠,٨  

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ١١١,٥ صفر ١١١,٥ ١١١,٥ صفر ١١١,٥  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٨- صفر ٦٥٥,٥ ١٦٨,٠ ٤٨٧,٥ ٧٥٦,٣ ٢٦٨,٨ ٤٨٧,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -١٠٠,٨  

٨,٣- ١٧٠,١ ٧٨,٥ ٩١,٦ ١٨٥,٥ ٨٥,٦ ٩٩,٩  السفر  -٧,١  -١٥,٤  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٤٦٥,٥ ٦٠,٠ ٤٠٥,٥ ٤٦٥,٥ ٦٠,٠ ٤٠٥,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣٨٧,٤ ١٦٢,٤ ٢٢٥,٠ ٣٨٧,٤ ١٦٢,٤ ٢٢٥,٠  التدريب

٤ ٢٢١,١  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٩٢٧,٥  ٧ ١٤٨,٦  ٤ ٥٥٣,٧  ٢ ٩٢٧,٥  ٧ ٤٨١,٢  ٣٣٢,٦ صفر ٣٣٢,٦ 
٢٧,٦- ٥٣٤,٨ ٩,٥ ٥٢٥,٣ ٥٦٢,٩ ١٠,٠ ٥٥٢,٩  اللوازم واملواد  -٠,٥  -٢٨,١  

 صفر صفر صفر ٦٨٦,١ ١٨١,١ ٥٠٥,٠ ٦٨٦,١ ١٨١,١ ٥٠٥,٠  األثاث واملعدات
٦ ٠٠٩,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ٤٢٦,٦  ٩ ٤٣٦,٠  ٦ ٣٠٦,١  ٣ ٤١٩,٠  ٩ ٧٢٥,١  ٧,٦- ٢٩٦,٧  ٢٨٩,١ 

١٤ ٦٩٥,٩ اموع  ٥ ٩٧٨,٥  ٢٠ ٦٧٤,٤  ١٤ ٨٤٩,٢  ٥ ٨٦٤,٧  ٢٠ ٧١٣,٩  ١١٣,٨- ١٥٣,٣  ٣٩,٥ 
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  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية: ٣٢١٠رئيسي مج الناالرب: ٢٦جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢١٠ الفارق لجنةد توصيات البع
  املتصلة  األساسية مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٢,٩- ٣٥٠,٣ صفر ٣٥٠,٣ ٣٥٣,٢ صفر ٣٥٣,٢ موظفو الفئة الفنية ٢,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٢,٩- ٤١٠,٩ صفر ٤١٠,٩ ٤١٣,٨ صفر ٤١٣,٨ اموع الفرعي، املوظفون ٢,٩- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   االستشاريوناخلرباء
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,٣- ٢١,٥ ٧,٤ ١٤,٠ ٢٣,٤ ٨,١ ١٥,٣  السفر  -٠,٧  -١,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
لة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري املتص  ١,٣- ٤١,٥ ٧,٤ ٣٤,٠ ٤٣,٤ ٨,١ ٣٥,٣  -٠,٧  -٢,٠  

٤,٢- ٤٥٢,٣ ٧,٤ ٤٤٤,٩ ٤٥٧,٢ ٨,١ ٤٤٩,١ اموع  -٠,٧  -٤,٩  
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  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠فرعي مج الناالرب: ٢٧جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١ملقترحة لعام امليزانية ا

 ٣٢٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم املوارد البشرية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١٣٣,١- ٦٢٧,٠ صفر ٦٢٧,٠ ٧٦٠,١ صفر ٧٦٠,١ موظفو الفئة الفنية ١٣٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ٩٤٢,٠ ١٨١,٨ ٧٦٠,٢ ٩٤٢,٠ ١٨١,٨ ٧٦٠,٢  موظفو اخلدمات العامة

١ ٥٢٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٠٢,١ ١٨١,٨  ١ ٣٨٧,٢  ١ ٥٦٩,٠ ١٨١,٨  -١٣٣,١ ١٣٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ٢٠١,٦ صفر ٢٠١,٦ ٢٠١,٦ صفر ٢٠١,٦  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  عمل اإلضايفال

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٢٢١,٦ صفر ٢٢١,٦ ٢٢١,٦ صفر ٢٢١,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,٣- ٢٩,٣ ١٥,٣ ٣١,٩ ٣١,٩ ١٦,٧ ١٥,٢  السفر  -١,٤  -٢,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١١,٥ صفر ١١,٥ ١١,٥ صفر ١١,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣١٠,٠ ١٦٢,٤ ١٤٧,٦ ٣١٠,٠ ١٦٢,٤ ١٤٧,٦  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
٢,٦- ٤٩,٤ صفر ٤٩,٤ ٥٢,٠ صفر ٥٢,٠  اللوازم واملواد ٢,٦- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٣,٩- ٤٠٠,٢ ١٧٧,٧ ٢٢٢,٤ ٤٠٥,٤ ١٧٩,١ ٢٢٦,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٤  -٥,٢  

١ ٩٦٨,٢ اموع  ٢ ٣٢٩,١ ٣٦٠,٩  ١ ٨٣١,٣  ٢ ١٩٠,٨ ٣٥٩,٥  -١٣٦,٩  -١,٤  -١٣٨,٣  

  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
84

 
 

 
 

15-A
-241110

 

IC
C

-A
SP

/9/15
 

 

  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠عي فرمج الناالرب: ٢٨جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم امليزانية واملالية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٧٠٧,٣ صفر ٧٠٧,٣ ٧٠٧,٨ صفر ٧٠٧,٨ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
١ ٠٤٦,٧ ٣١٩,٥ ٧٢٧,٢  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٠٤٦,٧ ٣١٩,٥ ٧٢٧,٢  صفر صفر صفر 

١ ٤٣٥,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٥٤,٥ ٣١٩,٥  ١ ٤٣٤,٥  ١ ٧٥٤,٠ ٣١٩,٥  -٠,٥ ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٧,٢ صفر ٦٧,٢ ٦٧,٢ صفر ٦٧,٢  ةاملساعدة املؤقتة العام

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٥,٠ صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر ٥,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٧٢,٢ صفر ٧٢,٢ ٧٢,٢ صفر ٧٢,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٢,٢- ٢٣,٨ صفر ٢٣,٨ ٢٦,٠ صفر ٢٦,٠  السفر ٢,٢- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٦٤,٠ صفر ٦٤,٠ ٦٤,٠ صفر ٦٤,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٢,٥ صفر ١٢,٥ ١٢,٥ صفر ١٢,٥  التدريب

 ٣٣٢,٦ صفر ٣٣٢,٦ ٤٣٢,٦ صفر ٤٣٢,٦ ١٠٠,٠ صفر ١٠٠,٠  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢,٢- ٥٣٢,٩ صفر ٥٣٢,٩ ٢٠٢,٥ صفر ٢٠٢,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢,٢- صفر   

١ ٧٠٩,٧ اموع  ٢ ٠٢٩,٢ ٣١٩,٥  ٢ ٠٣٩,٧  ٢ ٣٥٩,٢ ٣١٩,٥  ٣٣٠,٠ صفر ٣٣٠,٠ 
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  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠فرعي مج الناالرب: ٢٩دول اجل
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٥٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  تصلةامل  األساسية قسم اخلدمات العامة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٦,٤- ٦٠٤,٣ صفر ٦٠٤,٣ ٦١٠,٧ صفر ٦١٠,٧ موظفو الفئة الفنية ٦,٤- صفر   
١ ٩٢٨,١  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٢٣١,١ ٣٠٣,٠  ١ ٩٢٨,١  ٢ ٢٣١,١ ٣٠٣,٠  صفر صفر صفر 
فوناموع الفرعي، املوظ  ٢ ٥٣٨,٨  ٢ ٨٤١,٨ ٣٠٣,٠  ٢ ٥٣٢,٤  ٢ ٨٣٥,٤ ٣٠٣,٠  -٦,٤ ٦,٤- صفر   
٦٧,٢- صفر ٦٧,٢ صفر ٦٧,٢ ١٣٤,٤ ٦٧,٢ ٦٧,٢  املساعدة املؤقتة العامة  -٦٧,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صف صفر ٧٦,٥ صفر ٧٦,٥ ٧٦,٥ صفر ٧٦,٥  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  رباء االستشاريوناخل
٦٧,٢- صفر ١٤٣,٧ صفر ١٤٣,٧ ٢١٠,٩ ٦٧,٢ ١٤٣,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٦٧,٢  

١,٤- ١٥,٢ صفر ١٥,٢ ١٦,٦ صفر ١٦,٦  السفر ١,٤- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٤١,٠ صفر ٤١,٠ ٤١,٠ صفر ٤١,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٤,٠ صفر ٢٤,٠ ٢٤,٠ صفر ٢٤,٠  التدريب

٢ ٥٩٢,٧  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٦٩٣,٧ ١٠١,٠  ٢ ٥٩٢,٧  ٢ ٦٩٣,٧ ١٠١,٠  صفر صفر صفر 
١٤,٥- ٢٧٦,٤ صفر ٢٧٦,٤ ٢٩٠,٩ صفر ٢٩٠,٩  اللوازم واملواد ١٤,٥- صفر   

 صفر صفر صفر ١٣٩,٦ صفر ١٣٩,٦ ١٣٩,٦ صفر ١٣٩,٦  األثاث واملعدات
٣ ١٠٤,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ٢٠٥,٨ ١٠١,٠  ٣ ٠٨٨,٩  ٣ ١٨٩,٩ ١٠١,٠  -١٥,٩ ١٥,٩- صفر   

٥ ٧٨٧,٣ اموع  ٦ ٢٥٨,٥ ٤٧١,٢  ٥ ٧٦٥,٠  ٦ ١٦٩,٠ ٤٠٤,٠  -٢٢,٣  -٦٧,٢  -٨٩,٥  
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  لوجيا املعلومات واالتصالقسم تكنو: ٣٢٦٠فرعي مج الناالرب: ٣٠جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٦٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  التباحلا

١ ٠٦٢,٦ موظفو الفئة الفنية  ١ ٥٨٥,٥ ٥٢٢,٩  ١ ٠٦٢,١  ١ ٥٨٤,١ ٥٢٢,٠  -٠,٥  -٠,٩  -١,٤  
١ ٢٢٨,٥  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ١٨٤,٤ ٩٥٥,٩  ١ ٢٢٨,٥  ٢ ١٧٩,٩ ٩٥١,٤ ٤,٥- صفر   -٤,٥  

٢ ٢٩١,١ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٤٧٨,٨  ٣ ٧٦٩,٩  ٢ ٢٩٠,٦  ١ ٤٧٣,٤  ٣ ٧٦٤,٠  -٠,٥  -٥,٤  -٥,٩  
٣٣,٦- صفر ١٦٨,٠ ١٦٨,٠ صفر ٢٠١,٦ ٢٠١,٦ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٣٣,٦  

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠  العمل اإلضايف

رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون  
٣٣,٦- صفر ٢١٨,٠ ١٦٨,٠ ٥٠,٠ ٢٥١,٦ ٢٠١,٦ ٥٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣٣,٦  

٢,٢- ٨٠,٣ ٥٥,٨ ٢٤,٦ ٨٧,٦ ٦٠,٨ ٢٦,٨  السفر  -٥,٠  -٧,٣  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٣٢٩,٠ ٦٠,٠ ٢٦٩,٠ ٣٢٩,٠ ٦٠,٠ ٢٦٩,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٤٠,٩ صفر ٤٠,٩ ٤٠,٩ صفر ٤٠,٩  التدريب

١ ٥٢٨,٤  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٨٢٦,٥  ٤ ٣٥٤,٩  ١ ٥٢٨,٤  ٢ ٨٢٦,٥  ٤ ٣٥٤,٩  صفر صفر صفر 
١٠,٥- ٢٠٩,٠ ٩,٥ ١٩٩,٥ ٢٢٠,٠ ١٠,٠ ٢١٠,٠  اللوازم واملواد  -٠,٥  -١١,٠  

 صفر صفر صفر ٥٤٦,٥ ١٨١,١ ٣٦٥,٤ ٥٤٦,٥ ١٨١,١ ٣٦٥,٤  األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا  ٢ ٤٤٠,٥  ٣ ١٣٨,٤  ٥ ٥٧٨,٩  ٢ ٤٢٧,٨  ٣ ١٣٢,٩  ٥ ٥٦٠,٦  -١٢,٧  -٥,٥  -١٨,٣  

٤ ٧٨١,٦ اموع  ٤ ٨١٨,٨  ٩ ٦٠٠,٤  ٤ ٧٦٨,٤  ٤ ٧٧٤,٢  ٩ ٥٤٢,٧  -١٣,٢  -٤٤,٦  -٥٧,٧  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15-A

-241110 

IC
C

-A
SP

/9/15
 

 

  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠مج ناالرب: ٣١جلدول ا

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

كمةشعبة خدمات احمل  
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣ ٨٨١,١ موظفو الفئة الفنية  ٤ ٦٩٤,٥  ٨ ٥٧٥,٦  ٣ ٧٢٦,٢  ٤ ٦٧٥,٨  ٨ ٤٠٢,٠  -١٥٤,٩  -١٨,٧  -١٧٣,٦  
٢ ٢٨٢,٩ ٦٠٦,٠  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٨٨٨,٩  ٢ ٢٦٩,٥ ٦٠٦,٠  ٢ ٨٧٥,٥ ١٣,٤- صفر   -١٣,٤  

٤ ٤٨٧,١ اموع الفرعي، املوظفون  ٦ ٩٧٧,٤  ١١ ٤٦٤,٥  ٤ ٣٣٢,٢  ٦ ٩٤٥,٣  ١١ ٢٧٧,٥  -١٥٤,٩  -٣٢,١  -١٨٧,٠  
٢ ٢٧٨,٣ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ٢ ٢٧٨,٣ ١ ٦٩٧,٩ صفر   ١ ٦٩٧,٩ ٥٨٠,٤- صفر   -٥٨٠,٤  

 صفر صفر صفر ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٦٨,٩ ٦٨,٩ صفر ٦٨,٩ ٦٨,٩ صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٢٢٢,٦ ١٨٩,٧ ٣٢,٩ ٢٢٢,٦ ١٨٩,٧ ٣٢,٩  اخلرباء االستشاريون
فرعي، الرتب األخرىاموع ال  ٢ ٨٢٩,٤ ٤٤٨,٦  ٣ ٢٧٨,٠  ٢ ٢٤٩,٠ ٤٤٨,٦  ٢ ٦٩٧,٦ ٥٨٠,٤- صفر   -٥٨٠,٤  

١ ١١٠,٠ ٦٣,٠  السفر  ١ ١٧٣,٠  ١ ٠٠٠,٩ ٩٤٣,١ ٥٧,٨  -٥,٢  -١٦٦,٩  -١٧٢,١  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

فرص صفر صفر ٦٦٤,٢ ٣٠٣,٣ ٣٦٠,٩ ٦٦٤,٢ ٣٠٣,٣ ٣٦٠,٩  اخلدمات التعاقدية  
 صفر صفر صفر ١٢٤,٠ ١٠٤,١ ١٩,٩ ١٢٤,٠ ١٠٤,١ ١٩,٩  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الدفاع
١ ٨٠٩,٧  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٢٦٢,٩  ٤ ٠٧٢,٦  ١ ٥٠٥,٦  ٢ ٢٦٢,٩  ٣ ٧٦٨,٥  -٣٠٤,١ ٣٠٤,١- صفر   

١,٥- ١٣٩,٠ ١١٠,٠ ٢٩,٠ ١٤٦,٣ ١١٥,٨ ٣٠,٥  اللوازم واملواد  -٥,٨  -٧,٣  
 صفر صفر صفر ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥ ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥  األثاث واملعدات

٢ ٣١٥,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ٩٢٤,١  ٦ ٢٣٩,٦  ٢ ٠٠٤,٦  ٣ ٧٥١,٤  ٥ ٧٥٦,٤  -٣١٠,٩  -١٧٢,٧  -٤٨٣,٥  
٧ ٢٥١,٢ اموع  ١٣ ٧٣٠,٩  ٢٠ ٩٨٢,١  ٦ ٧٨٥,٤  ١٢ ٩٤٥,٧  ١٩ ٧٣١,٢  -٤٦٥,٨  -٧٨٥,٢  -١ ٢٥٠,٩  
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  مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة: ٣٣١٠فرعي مج الناالرب: ٣٢جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة

  تصلةامل  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٢,٩- ٤٣٠,٦ ٢٧٤,٥ ١٥٦,١ ٤٣٣,٥ ٢٧٤,٥ ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية ٢,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٢,٩- ٤٩١,٢ ٢٧٤,٥ ٢١٦,٧ ٤٩٤,١ ٢٧٤,٥ ٢١٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون ٣,٠- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢٢,٤ ١٢٢,٤ صفر ١٢٢,٤ ١٢٢,٤ صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩ ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٢٠٤,٣ ١٩٠,٤ ١٣,٩ ٢٠٤,٣ ١٩٠,٤ ١٣,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٦- ٥٠,٩ ٤٤,٦ ٦,٣ ٥٥,٥ ٤٨,٦ ٦,٩  السفر  -٤,٠  -٤,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
فرص ١٨,٤ ١٨,٤ صفر ١٨,٤  التدريب  صفر صفر صفر ١٨,٤ 

 صفر صفر صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,٦- ٧٤,٣ ٤٩,٦ ٢٤,٧ ٧٨,٩ ٥٣,٦ ٢٥,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٤,٠  -٤,٦  

٣,٥- ٧٦٩,٥ ٥١٤,٥ ٢٥٥,٣ ٧٧٧,٣ ٥١٨,٥ ٢٥٨,٨ اموع  -٤,٠  -٧,٦  
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  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠فرعي مج الناالرب: ٣٣جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم إدارة احملكمة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ١٣٧,٣ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨ موظفو الفئة الفنية  ١ ١٣٧,٣ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢ ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي، املوظفونا  ١ ٤٢٢,٦ ٥١٩,٠  ١ ٩٤١,٧  ١ ٤٢٢,٦ ٥١٩,٠  ١ ٩٤١,٦  صفر صفر صفر 
١٠٤,٤- صفر ٤٣٠,٨ ٤٣٠,٨ صفر ٥٣٥,٢ ٥٣٥,٢ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -١٠٤,٤  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٢٧,٥ ٢٧,٥ صفر ٢٧,٥ ٢٧,٥ صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠  اخلرباء االستشاريون
١٠٤,٤- صفر ٤٩٩,٣ ٤٨٨,٣ ١١,٠ ٦٠٣,٧ ٥٩٢,٧ ١١,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -١٠٤,٤  

٣,١- صفر ٣٤,٣ ٣٤,٣ صفر ٣٧,٤ ٣٧,٤ صفر  السفر  -٣,١  
رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة  

 صفر صفر صفر ١٥٤,٥ ١٥٤,٥ صفر ١٥٤,٥ ١٥٤,٥ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣٧,٤ ٣٧,٤ صفر ٣٧,٤ ٣٧,٤ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ٧,٨ صفر ٧,٨ ٧,٨ صفر ٧,٨  نفقات التشغيل العامة
٠,٧- ١٠٣,٦ ٩١,٢ ١٢,٤ ١٠٩,٠ ٩٦,٠ ١٣,٠  اللوازم واملواد  -٤,٨  -٥,٥  

 صفر صفر صفر ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥ ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥  األثاث واملعدات
٠,٦- ٣٩١,٠ ٣٤٥,٤ ٤٥,٧ ٣٩٩,٦ ٣٥٣,٣ ٤٦,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٧,٩  -٨,٦  

٢ ٣٦٨,٦ ٥٧٦,٣ اموع  ٢ ٩٤٤,٩  ٢ ٢٥٦,٣ ٥٧٥,٧  ٢ ٨٣١,٩  -٠,٦  -١١٢,٣  -١١٣,٠  
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  االحتجازقسم : ٣٣٣٠فرعي مج الناالرب: ٣٤جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية قسم االحتجاز

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٢٧٥,٩ ٨٠,٣ ١٩٥,٦ ٢٧٦,٤ ٨٠,٣ ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٣٩٧,١ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٢ ٣٩٧,٦ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٧ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

فرص ٢,٨ ٨٤,٥ ٨١,٥ ٣,٠  السفر  ٠,٢- ٢,٨  -٨١,٥  -٨١,٧  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢,١ ٢,١ صفر ٢,١ ٢,١ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥ ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥  التدريب

١ ٨٠١,٩  نفقات التشغيل العامة  ١ ٨٩٥,٩ ٩٤,٠  ١ ٤٩٧,٨  ١ ٥٩١,٨ ٩٤,٠  -٣٠٤,١ ٣٠٤,١- صفر   
٠,٤- ٧,١ صفر ٧,١ ٧,٥ صفر ٧,٥  اللوازم واملواد ٠,٤- صفر   

 صفر صفر صفر ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠  األثاث واملعدات
١ ٨١٩,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٠١٤,٥ ١٩٤,٦  ١ ٥١٥,٢  ١ ٦٢٨,٣ ١١٣,١  -٣٠٤,٧  -٨١,٥  -٣٨٦,٢  

٢ ٠٧٦,٦ اموع  ٢ ٤١٨,١ ٣٤١,٥  ١ ٧٧١,٤  ٢ ٠٣١,٤ ٢٦٠,٠  -٣٠٥,٢  -٨١,٥  -٣٨٦,٧  
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  قسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية يف احملكمة: ٣٣٤٠فرعي مج الناالرب: ٣٥جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
قسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية يف 

  املتصلة  األساسية احملكمة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

١ ٧١٠,٧ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٣٨٦,٦  ٤ ٠٩٧,٣  ١ ٧٠٠,٧  ٢ ٣٨٤,٧  ٤ ٠٨٥,٥  -١٠,٠  -١,٩  -١١,٩  
 صفر صفر صفر ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤ ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤  موظفو اخلدمات العامة

١ ٩٥٣,١ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٦٤٥,٥  ٤ ٥٩٨,٦  ١ ٩٤٣,١  ٢ ٦٤٣,٦  ٤ ٥٨٦,٨  -١٠,٠  -١,٩  -١١,٩  
١ ١٥٨,٩ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ١٥٨,٩ ٢٤٩,٨- صفر ٩٠٩,١ ٩٠٩,١ صفر   -٢٤٩,٨  

 صفر صفر صفر ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٦٤,٢ ٦٤,٢ صفر ٦٤,٢ ٦٤,٢ صفر  اخلرباء االستشاريون
١ ٥١٥,٦ ٤١٥,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٩٣١,٣  ١ ٢٦٥,٨ ٤١٥,٧  ١ ٦٨١,٥ ٢٤٩,٨- صفر   -٢٤٩,٨  

٠,٩- ٢١٢,٠ ٢٠٢,١ ٩,٩ ٢٣١,٢ ٢٢٠,٤ ١٠,٨  السفر  -١٨,٣  -١٩,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٣٥٠,٥ ٩٣,٠ ٢٥٧,٥ ٣٥٠,٥ ٩٣,٠ ٢٥٧,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٧,٨ ١٧,٨ صفر ١٧,٨ ١٧,٨ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
٠,٥- ١٩,٠ ٩,٥ ٩,٥ ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠  املواداللوازم و  -٠,٥  -١,٠  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٤- ٥٩٩,٣ ٣٢٢,٤ ٢٧٦,٩ ٦١٩,٥ ٣٤١,٢ ٢٧٨,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١٨,٨  -٢٠,٢  

٢ ٦٤٧,١ اموع  ٤ ٥٠٢,٣  ٧ ١٤٩,٤  ٢ ٦٣٥,٧  ٤ ٢٣١,٨  ٦ ٨٦٧,٦  -١١,٤  -٢٧٠,٥  -٢٨١,٨  
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  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠فرعي مج الناالرب: ٣٦جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٥٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية وحدة الضحايا والشهود

  املتصلة  اسيةاألس  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٠٢٧,٧ ٧٦٢,٠ موظفو الفئة الفنية  ١ ٧٨٩,٧  ١ ٠١٠,٩ ٦٤٥,٣  ١ ٦٥٦,٢  -١١٦,٧  -١٦,٨  -١٣٣,٥  
١ ١٠٦,٧ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة  ١ ١٦٧,٣  ١ ٠٩٧,٧ ٦٠,٦  ١ ١٥٨,٣ ٩,٠- صفر   -٩,٠  

٢ ١٣٤,٤ ٨٢٢,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٩٥٧,٠  ٢ ١٠٨,٦ ٧٠٥,٩  ٢ ٨١٤,٥  -١١٦,٧  -٢٥,٨  -١٤٢,٥  
٢٢٤,٠- صفر ٢٣١,٢ ٢٣١,٢ صفر ٤٥٥,٢ ٤٥٥,٢ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٢٢٤,٠  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٤١,٤ ٤١,٤ صفر ٤١,٤ ٤١,٤ صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٢١,٥ ٢١,٥ صفر ٢١,٥ ٢١,٥ صفر  اخلرباء االستشاريون
٢٢٤,٠- صفر ٢٩٤,١ ٢٩٤,١ صفر ٥١٨,١ ٥١٨,١ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٢٢٤,٠  

٢,٩- ٥٨٨,٧ ٥٥٧,٢ ٣١,٥ ٦٤٢,٠ ٦٠٧,٦ ٣٤,٤  السفر  -٥٠,٤  -٥٣,٣  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اقديةاخلدمات التع
 صفر صفر صفر ٢٦,٩ ٢٦,٩ صفر ٢٦,٩ ٢٦,٩ صفر  التدريب

٢ ١٦٣,٩ صفر  نفقات التشغيل العامة  ٢ ١٦٣,٩ ٢ ١٦٣,٩ صفر   ٢ ١٦٣,٩  صفر صفر صفر 
٠,٤- صفر ٧,٦ ٧,٦ صفر ٨,٠ ٨,٠ صفر  اللوازم واملواد  -٠,٤  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢ ٨٠٦,٤ ٣٤,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٨٤٠,٩  ٢ ٧٥٥,٦ ٣١,٥  ٢ ٧٨٧,١  -٢,٩  -٥٠,٨  -٥٣,٧  

٥ ٤٥٨,٩ ٨٥٧,٠ اموع  ٦ ٣١٥,٩  ٥ ١٥٨,٣ ٧٣٧,٤  ٥ ٨٩٥,٧  -١١٩,٦  -٣٠٠,٦  -٤٢٠,٢  
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  ويض الضحاياقسم مشاركة وتع: ٣٣٦٠فرعي مج الناالرب: ٣٧جلدول ا

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٦٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

لفئة الفنيةموظفو ا  ٢٤,٨- ٨١٦,٦ ١٨٥,٩ ٦٣٠,٧ ٨٤١,٤ ١٨٥,٩ ٦٥٥,٥ ٢٤,٨- صفر   
٤,٥- صفر ٢٢٩,٧ ١٦٩,١ ٦٠,٦ ٢٤٣,٢ ١٧٣,٦ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٥  

١ ٠٧٥,٦ ٣٥٩,٥ ٧١٦,١ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٠٤٦,٤ ٣٥٥,٠ ٦٩١,٣  -٢٤,٨  -٤,٥  -٢٩,٢  
رصف ٦,٦ ٦,٦ صفر  املساعدة املؤقتة العامة ٢,٢- صفر ٤,٤ ٤,٤   -٢,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٨,٠ صفر ٨,٠ ٨,٠ صفر ٨,٠  اخلرباء االستشاريون
٢,٢- صفر ١٢,٤ ٤,٤ ٨,٠ ١٤,٦ ٦,٦ ٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٢,٢  

٠,٧- ١١٢,٢ ١٠٥,٠ ٧,٢ ١٢٢,٤ ١١٤,٥ ٧,٩  السفر  -٩,٥  -١٠,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٥٧,١ ٥٣,٧ ١٠٣,٤ ١٥٧,١ ٥٣,٧ ١٠٣,٤  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الدفاع
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة

٠,١- صفر ١,٧ ١,٧ صفر ١,٨ ١,٨ صفر  اللوازم واملواد  -٠,١  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات

٠,٧- ٢٧٦,١ ١٦٥,٤ ١١٠,٦ ٢٨٦,٣ ١٧٥,٠ ١١١,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٩,٦  -١٠,٢  
١ ٣٧٦,٥ ٥٤١,١ ٨٣٥,٤ اموع  ١ ٣٣٤,٨ ٥٢٤,٨ ٨١٠,٠  -٢٥,٤  -١٦,٣  -٤١,٧  
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  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠مج ناالرب: ٣٨جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٤٠٠ الفارق لجنةلبعد توصيات ا
  املتصلة  األساسية قسم اإلعالم والوثائق

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٣٤٦,٧ ٥٢١,٢ ٨٢٥,٥ موظفو الفئة الفنية  ١ ٣٤٥,٣ ٥٢١,٢ ٨٢٤,١  -١,٤ ١,٤- صفر   
٤,٥- صفر ٦٨٧,٢ ٢٠٢,٤ ٤٨٤,٨ ٦٩١,٧ ٢٠٦,٨ ٤٨٤,٨  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٥  

١ ٣١٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٠٣٨,٤ ٧٢٨,١  ١ ٣٠٨,٩  ٢ ٠٣٢,٥ ٧٢٣,٦  -١,٤  -٤,٥  -٥,٩  
٣٣,٦- صفر ٢٧٦,٠ ١٦٨,٠ ١٠٨,٠ ٣٠٩,٦ ٢٠١,٦ ١٠٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة  -٣٣,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٣٣,٦- صفر ٢٧٦,٠ ١٦٨,٠ ١٠٨,٠ ٣٠٩,٦ ٢٠١,٦ ١٠٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣٣,٦  

٢,٦- ٨٥,٢ ٥٦,٦ ٢٨,٦ ٩٢,٩ ٦١,٧ ٣١,٢  السفر  -٥,١  -٧,٧  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٨٤٤,٩ ٥٩٨,٩ ٢٤٦,٠ ٨٤٤,٩ ٥٩٨,٩ ٢٤٦,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣,٨ صفر ٣,٨ ٣,٨ صفر ٣,٨  التدريب

 صفر صفر صفر ٩٥,٥ ١٣,٥ ٨٢,٠ ٩٥,٥ ١٣,٥ ٨٢,٠  نفقات التشغيل العامة
٦,٥- ١٢٣,٥ صفر ١٢٣,٥ ١٣٠,٠ صفر ١٣٠,٠  اللوازم واملواد ٦,٥- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  واملعداتاألثاث 
١ ١٦٧,١ ٦٧٤,١ ٤٩٣,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٥٢,٩ ٦٦٩,٠ ٤٨٣,٩  -٩,١  -٥,١  -١٤,٢  

١ ٩١١,٣ اموع  ١ ٦٠٣,٨  ٣ ٥١٥,١  ١ ٩٠٠,٨  ١ ٥٦٠,٦  ٣ ٤٦١,٤  -١٠,٥  -٤٣,٢  -٥٣,٧  
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   قسم اإلعالم والوثائقمكتب رئيس: ٣٤١٠فرعي مج الناالرب: ٣٩جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٤١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية  رئيس قسم اإلعالم والوثائقمكتب

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  تصلةامل  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

 صفر صفر صفر ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ موظفو الفئة الفنية
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

 صفر صفر صفر ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون
فرص صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة  صفر صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  صفر 

١,٣- ١٤,٨ صفر ١٤,٨ ١٦,١ صفر ١٦,١  السفر ١,٣- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٣- ١٤,٨ صفر ١٤,٨ ١٦,١ صفر ١٦,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١,٣- صفر   

١,٣- ٢١٥,٥ صفر ٢١٥,٥ ٢١٦,٨ صفر ٢١٦,٨ اموع ١,٣- صفر   
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  املكتبة: ٣٤٢٠فرعي مج الناالرب: ٤٠جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٤٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية املكتبة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 موعا  باحلاالت

٠,٥- ١٩٥,٦ صفر ١٩٥,٦ ١٩٦,١ صفر ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢ ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٣١٦,٨ صفر ٣١٦,٨ ٣١٧,٣ صفر ٣١٧,٣ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٢- ٢,٣ صفر ٢,٣ ٢,٥ صفر ٢,٥  السفر ٠,٢- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٤٦,٠ صفر ٤٦,٠ ٤٦,٠ صفر ٤٦,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢,٢ صفر ٢,٢ ٢,٢ صفر ٢,٢  التدريب

 صفر صفر صفر ٨٢,٠ صفر ٨٢,٠ ٨٢,٠ صفر ٨٢,٠  نفقات التشغيل العامة
٦,٥- ١٢٣,٥ صفر ١٢٣,٥ ١٣٠,٠ صفر ١٣٠,٠  اللوازم واملواد ٦,٥- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٦,٧- ٢٥٦,٠ صفر ٢٥٦,٠ ٢٦٢,٧ صفر ٢٦٢,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٦,٧- صفر   

٧,٢- ٥٧٢,٨ صفر ٥٧٢,٨ ٥٨٠,٠ صفر ٥٨٠,٠ اموع رصف   -٧,٢  
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  وحدة الشؤون العامة: ٣٤٣٠فرعي مج الناالرب: ٤١جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٤٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية وحدة الشؤون العامة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  موعا  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٢٩٢,٧ صفر ٢٩٢,٧ ٢٩٣,٢ صفر ٢٩٣,٢ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ٢٤٢,٤ صفر ٢٤٢,٤ ٢٤٢,٤ صفر ٢٤٢,٤  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٥٣٥,١ صفر ٥٣٥,١ ٥٣٥,٦ صفر ٥٣٥,٦ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٥- صفر   
١١,٢- صفر ٨٩,٦ ٨٩,٦ صفر ١٠٠,٨ ١٠٠,٨ صفر  ؤقتة العامةاملساعدة امل  -١١,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
ألخرىاموع الفرعي، الرتب ا ١١,٢- صفر ٨٩,٦ ٨٩,٦ صفر ١٠٠,٨ ١٠٠,٨ صفر   -١١,٢  

١,٠- ١١,٦ صفر ١١,٦ ١٢,٦ صفر ١٢,٦  السفر ١,٠- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢١٠,٠ ٧٠,٠ ١٤٠,٠ ٢١٠,٠ ٧٠,٠ ١٤٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١,٦ صفر ١,٦ ١,٦ صفر ١,٦  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٠- ٢٢٣,٢ ٧٠,٠ ١٥٣,٢ ٢٢٤,٢ ٧٠,٠ ١٥٤,٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١,٠- صفر   

١,٥- ٨٤٧,٩ ١٥٩,٦ ٦٨٨,٣ ٨٦٠,٦ ١٧٠,٨ ٦٨٩,٨ اموع  -١١,٢  -١٢,٧  
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  وحدة التوعية: ٣٤٤٠فرعي مج الناالرب: ٤٢جلدول ا

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٤٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 وحدة التوعية
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٧١٦,٨ ٥٢١,٢ ١٩٥,٦ ٧١٧,٣ ٥٢١,١ ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
٤,٥- صفر ٢٦٣,٠ ٢٠٢,٤ ٦٠,٦ ٢٦٧,٥ ٢٠٦,٩ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٥  

٠,٥- ٩٧٩,٩ ٧٢٣,٦ ٢٥٦,٢ ٩٨٤,٨ ٧٢٨,١ ٢٥٦,٧ اموع الفرعي، املوظفون  -٤,٥  -٤,٩  
٢٢,٤- صفر ١٨٦,٤ ٧٨,٤ ١٠٨,٠ ٢٠٨,٨ ١٠٠,٨ ١٠٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة  -٢٢,٤  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  وناخلرباء االستشاري
٢٢,٤- صفر ١٨٦,٤ ٧٨,٤ ١٠٨,٠ ٢٠٨,٨ ١٠٠,٨ ١٠٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٢٢,٤  

٥,١- صفر ٥٦,٦ ٥٦,٦ صفر ٦١,٧ ٦١,٧ صفر  السفر  -٥,١  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٥٨٨,٩ ٥٢٨,٩ ٦٠,٠ ٥٨٨,٩ ٥٢٨,٩ ٦٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ١٣,٥ ١٣,٥ صفر ١٣,٥ ١٣,٥ صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
اليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتك ٥,١- صفر ٦٥٩,٠ ٥٩٩,٠ ٦٠,٠ ٦٦٤,١ ٦٠٤,١ ٦٠,٠   -٥,١  

١ ٤٣٣,٠ ٤٢٤,٧ اموع  ١ ٨٥٧,٧  ١ ٤٠١,٠ ٤٢٤,٢  ١ ٨٢٥,٢  -٠,٥  -٣٢,٠  -٣٢,٥  
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  أمانة مجعية الدول األطراف: رئيسي الرابعمج الناالرب: ٤٣جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 الربنامج الرابع الفارق لجنةبعد توصيات ال
رافأمانة مجعية الدول األط  

  املتصلة  األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٨٠,٣- ٥٦٨,٠  ٥٦٨,٠ ٦٤٨,٣  ٦٤٨,٣ موظفو الفئة الفنية   -٨٠,٣  
    ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤  موظفو اخلدمات العامة

٨٠,٣- ٨٤٣,٤  ٨٤٣,٤ ٩٢٣,٧  ٩٢٣,٧ اموع الفرعي، املوظفون   -٨٠,٣  
    ٤٢٤,٠  ٤٢٤,٠ ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة

    ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠ ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
    ٣٨,٠  ٣٨,٠ ٣٨,٠  ٣٨,٠  العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
١ ٠٨٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى   ١ ٠٨٨,٠  ١ ١٦٢,٠   ١ ١٦٢,٠  ٧٤,٠  ٧٤,٠ 

١٠٩,١- ١٩٧,٨  ١٩٧,٨ ٣٠٦,٩  ٣٠٦,٩  السفر   -١٠٩,١  
    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

    ٦٩٣,٠  ٦٩٣,٠ ٦٩٣,٠  ٦٩٣,٠  اخلدمات التعاقدية
    ٩,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٩,٠  التدريب

٠,٨- ٢٩,٣  ٢٩,٣ ٣٠,٠  ٣٠,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,٨  
١,٣- ٢٣,٨  ٢٣,٨ ٢٥,٠  ٢٥,٠  اللوازم واملواد   -١,٣  

    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات
١ ٠٨٣,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   ١ ٠٨٣,٩  ١١١,١- ٩٧٢,٨  ٩٧٢,٨   -١١١,١  

٣ ٠٩٥,٦ اموع   ٣ ٠٩٥,٦  ٢ ٩٧٨,٢   ٢ ٩٧٨,٢  -١١٧,٤   -١١٧,٤  
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  املؤمترات: ٤١٠٠مج ناالرب: ٤٤جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٤١٠٠ قالفار لجنةبعد توصيات ال
 املؤمترات

  ةاملتصل  األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

          موظفو الفئة الفنية
           موظفو اخلدمات العامة

          اموع الفرعي، املوظفون
    ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠ ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة

    ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠ ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠  جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال
    ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
١ ٠٧٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى   ١ ٠٧٠,٠  ١ ٠٧٠,٠   ١ ٠٧٠,٠     

١٠٩,١- ٩٨,٨  ٩٨,٨ ٢٠٧,٩  ٢٠٧,٩  السفر   -١٠٩,١  
           الضيافة

    ٦٨١,٠  ٦٨١,٠ ٦٨١,٠  ٦٨١,٠  ةاخلدمات التعاقدي
           التدريب

٠,٦- ٢٤,٤  ٢٤,٤ ٢٥,٠  ٢٥,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,٦  
١,٠- ١٩,٠  ١٩,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  اللوازم واملواد   -١,٠  

           األثاث واملعدات
١١٠,٧- ٨٢٣,٢  ٨٢٣,٢ ٩٣٣,٩  ٩٣٣,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -١١٠,٧  

٢ ٠٠٣,٩ اموع   ٢ ٠٠٣,٩  ١ ٨٩٣,٢   ١ ٨٩٣,٢  -١١٠,٧   -١١٠,٧  
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  أمانة مجعية الدول األطراف: ٤٢٠٠مج ناالرب: ٤٥جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٤٢٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية أمانة مجعية الدول األطراف

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٨٠,٣- ٥٦٨,٠  ٥٦٨,٠ ٦٤٨,٣  ٦٤٨,٣ موظفو الفئة الفنية   -٨٠,٣  
    ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤  موظفو اخلدمات العامة

٨٠,٣- ٨٤٣,٤  ٨٤٣,٤ ٩٢٣,٧  ٩٢٣,٧ اموع الفرعي، املوظفون   -٨٠,٣  
 ٧٤,٠  ٧٤,٠ ٧٤,٠  ٧٤,٠     املساعدة املؤقتة العامة

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
    ١٨,٠  ١٨,٠ ١٨,٠  ١٨,٠  العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
 ٧٤,٠  ٧٤,٠ ٩٢,٠  ٩٢,٠ ١٨,٠  ١٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

    ٩٩,٠  ٩٩,٠ ٩٩,٠  ٩٩,٠  رالسف
    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

    ١٢,٠  ١٢,٠ ١٢,٠  ١٢,٠  اخلدمات التعاقدية
    ٩,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٩,٠  التدريب

٠,١- ٤,٩  ٤,٩ ٥,٠  ٥,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,١  
٠,٣- ٤,٨  ٤,٨ ٥,٠  ٥,٠  اللوازم واملواد   -٠,٣  

    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات
٠,٤- ١٤٩,٦  ١٤٩,٦ ١٥٠,٠  ١٥٠,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -٠,٤  

١ ٠٩١,٧ اموع   ١ ٠٩١,٧  ١ ٠٨٥,٠   ١ ٠٨٥,٠  -٦,٧   -٦,٧  
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  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: ٦١٠٠مج ناالرب: ٤٦جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٦١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية  للضحاياأمانة الصندوق االستئماين

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

    ٥٨١,٤ ٤٢٢,٤ ١٥٩,٠ ٥٨١,٤ ٤٢٢,٤ ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية
    ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

    ٧٠٢,٦ ٤٨٣,٠ ٢١٩,٦ ٧٠٢,٦ ٤٨٣,٠ ٢١٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون
    ٦١,٢ ٦١,٢  ٦١,٢ ٦١,٢   املساعدة املؤقتة العامة

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
           العمل اإلضايف

٣٢,٠- ٠,٥ ٢٨,٥ ٨,٠ ٢٠,٥ ٦٠,٠ ٤٠,٠ ٢٠,٠  اء االستشاريوناخلرب  -٣١,٥  
٣٢,٠- ٠,٥ ٨٩,٧ ٦٩,٢ ٢٠,٥ ١٢١,٢ ١٠١,٢ ٢٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣١,٥  

١٠,٨- ٢١٤,٠ ١١٦,٥ ٩٧,٦ ٢٣٧,٨ ١٢٩,٤ ١٠٨,٤  السفر  -١٢,٩  -٢٣,٨  
    ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  الضيافة

    ١٤٥,٥ ٦٢,٠ ٨٣,٥ ١٤٥,٥ ٦٢,٠ ٨٣,٥  اخلدمات التعاقدية
    ٢٧,٠ ٢٤,٤ ٢,٦ ٢٧,٠ ٢٤,٤ ٢,٦  التدريب

٠,١- ١٨,٥ ١٣,٧ ٤,٩ ١٩,٠ ١٤,٠ ٥,٠  نفقات التشغيل العامة  -٠,٤  -٠,٥  
٠,٢- ٢,٩  ٢,٩ ٣,٠  ٣,٠  اللوازم واملواد   -٠,٢  

           األثاث واملعدات
١١,١- ٤١٢,٩ ٢١٦,٥ ١٩٦,٤ ٤٣٧,٣ ٢٢٩,٨ ٢٠٧,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١٣,٣  -٢٤,٤  

١ ٢٦١,١ ٨١٤,٠ ٤٤٧,١ اموع  ١ ٢٠٥,٢ ٧٦٨,٧ ٤٣٦,٥  -١٠,٦  -٤٥,٣  -٥٥,٩  
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  مكتب مشروع املباين الدائمة: ٧١٠٠ مجناالرب: ٤٧جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٧١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب مشروع املباين الدائمة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

    ٢٧٤,٨  ٢٧٤,٨ ٢٧٤,٨  ٢٧٤,٨ موظفو الفئة الفنية
    ٦٠,٦  ٦٠,٦ ٦٠,٦  ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

    ٣٣٥,٤  ٣٣٥,٤ ٣٣٥,٤  ٣٣٥,٤ اموع الفرعي، املوظفون
١٦,٨- ١٦,٨  ١٦,٨ ٣٣,٦  ٣٣,٦  املساعدة املؤقتة العامة   -١٦,٨  

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
           العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
١٦,٨- ١٦,٨  ١٦,٨ ٣٣,٦  ٣٣,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى   -١٦,٨  

٢,٩- ٢٦,٢  ٢٦,٢ ٢٩,١  ٢٩,١  السفر   -٢,٩  
    ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  الضيافة

٢٩,٠- ٨١,٠  ٨١,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠  اخلدمات التعاقدية   -٢٩,٠  
٦,٢- ٦,٢  ٦,٢ ١٢,٣  ١٢,٣  التدريب   -٦,٢  

٠,٣- ٩,٨  ٩,٨ ١٠,٠  ١٠,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,٣  
٠,١- ١,٩  ١,٩ ٢,٠  ٢,٠  اللوازم واملواد   -٠,١  

    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات
٣٨,٤- ١٤٠,٠  ١٤٠,٠ ١٧٨,٤  ١٧٨,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -٣٨,٤  

٥٥,٢- ٤٩٢,٢  ٤٩٢,٢ ٥٤٧,٤  ٥٤٧,٤ اموع   -٥٥,٢  
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  ةآلية املراقبة املستقل: ٧٥٠٠مج ناالرب: ٤٨جلدول ا
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ٧٥٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
 آلية املراقبة املستقلة

  املتصلة  األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

    ١٩٦,١  ١٩٦,١ ١٩٦,١  ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية
           موظفو اخلدمات العامة

    ١٩٦,١  ١٩٦,١ ١٩٦,١  ١٩٦,١ اموع الفرعي، املوظفون
           املساعدة املؤقتة العامة

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
           العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
، الرتب األخرىاموع الفرعي           

١,٠- ٩,٠  ٩,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  السفر   -١,٠  
           الضيافة

           اخلدمات التعاقدية
           التدريب

١,٠- ٣٩,٠  ٣٩,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠  نفقات التشغيل العامة   -١,٠  
١,٠- ١٩,٠  ١٩,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  اللوازم واملواد   -١,٠  

    ٤٠,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠  األثاث واملعدات
٣,٠- ١٠٧,٠  ١٠٧,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -٣,٠  

٣,٠- ٣٠٣,١  ٣٠٣,١ ٣٠٦,١  ٣٠٦,١ اموع   -٣,٠  
  
  
  

______________  
 


