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 مقدمة  -أوال

، ٢٠١١فرباير / شباط٢٦ففي . ٢٠١١للمحكمة يف عام كانت هناك تطورات هامة بالنسبة  -١
 ٢٦ويف . )١(")احملكمة("إىل احملكمة اجلنائية الدولية ) ليبيا(أحال جملس األمن إحدى احلاالت 

أغسطس، استمعت احملكمة ألول مرة، للمرافعات النهائية خالل مرحلة احملاكمة يف إحدى /آب
  .٢٠١٢ أو مستهل عام ٢٠١١ حكمها بنهاية عام ، ومن املتوقع أن تصدر احملكمة)٢(القضايا

إال أن العوامل املسببة للتكاليف، ومنها ما كانت متوقعة أو قد متّ التنبؤ ا وأخرى غري ذلك،  -٢
لمحكمة، مما جعل احملكمة تخرب باحتمال املقترحة لالربناجمية يزانية املقد أحدثت ضغطاً كبرياً على 
") اجلمعية("يف نفس الوقت الذي أصدرت فيه مجعية الدول األطراف الرجوع إىل صندوق الطوارئ، 

 اليت ميكن من خالهلا تقدير تكاليف النطاق الكامل ٢٠١٢تعليماا بصياغة خيارات امليزانية لعام 
  .)٣(٢٠١١ألنشطة احملكمة اليت ميكن إجنازها يف حدود نفس امليزانية املخصصة لعام 

عدداً من التحسينات يف وثيقة مشروع امليزانية ") اللجنة("واملالية وقد الحظت جلنة امليزانية  -٣
وأجرت اللجنة دراستها . ، لكن ال يزال يتعني القيام بالكثري لتحسني تفسري وتربير املوارد٢٠١٢لعام 

ن تدرج املوارد املطلوبة جيب أ: للميزانية املقترحة استنادا إىل املبدأ العام الذي مفاده نزاهة عملية امليزنة
  . وأن تكون مربرة تربيراً سليماًالربناجمية املقترحة يف امليزانية 

وبسبب ضغوط امليزانية واملالية يف احملكمة، قررت اللجنة أن تدرج يف هذا التقرير فصالً عن   -٤
يت ميكن االعتبارات االستراتيجية لتدبري العوامل املسببة للتكاليف، مبا يف ذلك اخليارات، أو ااالت ال

 ملخصاًوأضافت اللجنة أيضاً . النظر فيها خلفض التكاليف، وكذلك خيارات التمويل املمكنة
وتأمل اللجنة أن هذه اإلضافات إىل التقرير ستوفر مسامهة مفيدة فيما . يف املرفق الرابعللتوصيات 

  .خيص نظر اجلمعية يف هذه املسائل

  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -ألف

دعيت الدورة السابعة عشرة للجنة إىل االنعقاد وفقا للمقرر الذي اختذته اجلمعية يف اجللسة   -٥
، من دورا التاسعة املعقودة يف الفترة من ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠العامة اخلامسة املعقودة يف 

 ١٥ا يف توارخيه ، واملقرر الذي اختذته اللجنة بشأن٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٦
أغسطس / آب٣١ إىل ٢٢وقد ختللت الدورة، اليت عقدت يف الفترة من . ٢٠١١أبريل /نيسان

وألقى رئيس احملكمة، القاضي سانغ هيون سونغ، كلمة ترحيب يف اجللسة .  جلسة١٨، ٢٠١١
  .االفتتاحية للدورة

                                                
  .٤، الفقرة ٢٠١١فرباير / شباط٢٦، )٢٠١١ (١٩٧٠ جملس األمن التابع لألمم املتحدة، القرار )١(
  .ICC-01/04-01/0 ، توماس لوبانغا دييلو املدعي العام ضد )٢(
 ١٠-٦التاسعة، نيويورك،  الدورة  جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الوثائق الرمسية )٣(

 .٣١، الد األول، اجلزء الثاين، الفقرة ICC-ASP/9/20)(٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول
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وعمل مديرها اخلدمات املوضوعية للجنة، ") األمانة("وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٦
  .السيد رينان فيالسيس، أميناً للجنة

  :وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة السابعة عشرة للجنة  -٧

 )بوروندي(دافيد بانيانكا  -١

 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديس أوباسو  -٢

 )فرنسا(جيل فنكلشتاين  -٣

 )األردن(غرايبه . فوزي أ -٤

 )داكن(مسعود حسني  -٥

 )استونيا(جوهاين مليك  -٦

 )أوغندا(روسيت نيريينكيندي كاتونغيي  -٧

 )أملانيا(غريد سوب  -٨

 )إيطاليا(أوغو سيسي  -٩

 )سلوفاكيا(إيلينا سوبكوفا  -١٠

 )اليابان(ماساتوذشي سوغيورا  -١١

 )أوروغواي(سانتياغو ويرت  -١٢

  :)CBF/17/1(مال التايل  جدول األعالثالثةوأقرت اللجنة، يف جلستها   -٨

 افتتاح الدورة -١

 إقرار جدول األعمال -٢

 مشاركة املراقبني -٣

 تنظيم العمل -٤

 الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا -٥

 ٢٠١١عام املعتمدة لميزانية لبيانات األداء املايل ل -٦

 صندوق الطوارئ -٧

 ٢٠١٢ام النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لع -٨

 املسائل اإلدارية -٩

 اإلدارة -١٠
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 :املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات -١١

 التقارير املتعلقة مبراجعة احلسابات )أ( 

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

 ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين

 
البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة  ‘٢’ 

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من 
 ؛٢٠١٠

 .تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ‘٣’  

 تقرير جلنة مراجعة احلسابات )ب( 

 املساعدة القانونية -١٢

 مباين احملكمة -١٣

 :مسائل أخرى -١٤

هيئة : ودعيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لتقدمي التقارير  -٩
إضافة إىل ذلك، قدم عروضاً إىل اللجنة كل من ممثلون . الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

 . عن الفريق العامل يف الهاي، والصندوق االستئماين للضحايا، وجلنة املراقبة

  مشاركة املراقبني  -باء

قررت اللجنة قبول الطلب املقدم من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان   -١٠
  .وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا البيان. أمام اللجنة

 

  النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا  السابعة  عشرة  -ثانياً

  العوامل املسببة للتكاليف: ستراتيجيةالتبارات اعالا  -ألف

تواجه احملكمة زيادة كبرية يف النفقات الناجتة عن متطلبات كانت متوقعة ومتّ التنبؤ ا وكذلك   -١١
 للعام كرب بكثري من امليزانية الربناجمية املقترحةأ ٢٠١٢وتعد الزيادات احملتملة لعام . عن حاالت جديدة

  واضحاً توزيعا١ًويبني اجلدول .  مليون يورو١٣٠إىل ليون يورو، وحيتمل أن تصل  م١١٧ مببلغ ذاته
  .٢٠١٢للتكاليف احملتملة األخرى اليت ميكن أن تواجه احملكمة واجلمعية يف عام 
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  ٢٠١٢  عام النفقات اإلضافية احملتملة يف: ١اجلدول 

باليورواملبلغ  الوصف  
١١٧ ٧٣٠ ٠٠٠ )٤(٢٠١١يزانية املعتمدة لعام امل  

٤٣٢ ٤٠٠ )٥(مكتب االتصال التابع لالحتاد األورويب  

٣ ١١٢ ٥٠٠ )٦(استئجار وصيانة املباين الدائمة  

١ ٠٠٠ ٠٠٠ )٧()٢عناصر اموعة (املباين الدائمة  : ٢٠١٢لعام  املقترحةيزانية امل  

٦ ٢٩٦ ٠٠٠ )٨(جتديد موارد صندوق الطوارئ  

١٢٨ ٥٧٠ ٩٠٠  اموع  
  مليون يورو١,٥ إىل ٠,٥من  ت ديفواراحلالة يف كو

يورو ١٩ ٥٠٠ إىل ١٨ ٠٠٠ن م )٩(تكاليف قاضٍ واحد متفرغ يف الشهر الواحد  

ويف نفس الوقت، طلبت اجلمعية إىل احملكمة، إضافة إىل امليزانية العادية، أن تضع خيارات   -١٢
اق الكامل ألنشطة احملكمة واألنشطة  اليت قدرت تكاليفها النط٢٠١٢لعام الربناجمية املقترحة ميزانية لل

ومل تقدم احملكمة . )١٠(٢٠١١اهلامة األخرى اليت ميكن إجنازها يف حدود نفس امليزانية املخصصة لعام 
  .هذه اخليارات أو السيناريوهات املتعلقة بامليزانية

راتيجي أدى هذا الوضع إىل تسليط الضوء على ضرورة قيام اجلمعية بتقدمي التوجيه االستو  -١٣
وقد . للمحكمة عن كيفية تدبري التكاليف املتزايدة من العوامل املسببة للتكاليف ومن احلاالت اجلديدة

يكون من غري الواقعي أن تقترح احملكمة نفسها ختفيضات كبرية يف أنشطتها واحتمال وقف بعض 
  .أنشطة الربامج اليت سبق وكلفتها ا اجلمعية

 من العوامل اهلامة املسببة للتكاليف وغريها من جماالت ة عدداًهلذا السبب حددت اللجنو  -١٤
نشاط احملكمة حيث ميكن للجمعية تقدمي توجيهات بشأن مستوى النشاط املتوقع وحتديد األولويات 
املرتبطة ا، وإمكانية اإلصالح، والطرق البديلة لتقدمي اخلدمات والتمويل للمساعدة على احتواء 

بعبارات أبسط، و. نية العادية على مدى السنوات املقبلة والسيطرة على هذه الزياداتالزيادات يف امليزا
  .فإن احملكمة قد وصلت إىل مرحلة قد خيتلف فيها نوع ومستوى األنشطة، وكذلك مستوى املوارد

                                                
)٤(  ICC-ASP/10/10. 
)٥( ICC-ASP/10/10  ،املرفق التاسع .  
)٦(

ICC-ASP/10/10 املرفق العاشر ،.   
)٧( ICC-ASP/10/10/Add.1.  
  .  من هذا التقرير٥٥-٥٠اُنظر الفقرات . ٢٠١٢ لعام يورو  ماليين٧  إذا كان جتديد املوارد يكفل عتبة )٨(
 لتغطية تكاليف شهريا يورو ٤٥٠٠  يورو٣٠٠٠، وبني شهري الراتب ال يورو١٥٠٠٠ البالغ قدرها هذه التكلفةمتثل   )٩(

  يورو، رهنا١٤٠٠٠ًيورو و ٧٠٠٠  االنتقال بني تكاليف، للقاضي احلق يف استحقاقات وعالوة على ذلك .ذات الصلة املعاشات
 تتوقع الرئاسة أنه لن يعين، العاشرة للجمعية خالل الدورة انتخام سيتم اجلدد الذينالقضاة الستة ومن بني  .الظروف الشخصيةب

يف عام  حجم القضايا الناشئةلكن، و .٢٠١٢عام  مارس/ذار آ١١يوم  أداء اليمني فور أساس التفرغ لعمل على لسوى قاض واحد
  .املقترحة يف امليزانية هذا العبء تكلفة مل يتم إدراج و،٢٠١٢عام  خالل القضاة استدعاء قد يتطلب ٢٠١٢

     .٣١، الد الثاين، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة ...  الرمسية الوثائق ) ١٠(
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     املساعدة القانونية-١

 روع امليزانية الربناجميةتعد املساعدة القانونية من العوامل الرئيسية املسببة للتكاليف يف مش  -١٥
وقد أثارت اللجنة .  ومن املرجح أن تبقى على ما هي عليه يف املستقبل القريب٢٠١٢املقترحة لعام 

 وكذلكعلى مدى السنوات القليلة املاضية املسائل املتعلقة بزيادة التكاليف بالنسبة للمساعدة القانونية 
نظرت اللجنة بعمق يف املبلغ احلقيقي اخلاص بنفقات ويف هذه الدورة، . بالنسبة للدفاع عن الضحايا

 مليون يورو ٢،٨، قد متّ إنفاق املدعي العام ضد توماس لوبانغاوالحظت أنه، يف قضية . كل حماكمة
 ١،٣وأُنفق .  ماليني يورو٣يف املساعدة القانونية للمتهم، وأنه من املرجح أن يزيد هذا املبلغ عن 

، ويل شويجاملدعي العام ضد كاتانغا ونغودويف قضية .  القانونية للضحايامليون يورو على املساعدة
 مليون يورو على املساعدة القانونية للدفاع وما يناهز مليون يورو على املساعدة ٣،٥متّ إنفاق 

وترى اللجنة أنه جيب إعادة النظر . ويف ظل النظام احلايل، ستزيد هذه التكاليف. القانونية للضحايا
وبعبارة أوضح، سوف جيب اختاذ قرار بشأن استدامة التكاليف . يف نظام املساعدة القانونيةبسرعة 

املالية املتعلقة بنظام املساعدة القانونية هذا، وعما إذا كانت هناك بدائل أو تغيريات ميكنها أن تساعد 
 الضحايا يف احتواء التكاليف، ويف نفس الوقت أن تضمن إجراء حماكمة نزيهة للمتهم ومتثيل

 وقدمت اللجنة مرفقاً هلذا التقرير يرد فيه املزيد من التفاصيل وبعض .ومشاركتهم بصورة مالئمة
  .اإلمكانيات بشأن التغيريات احملتملة

   جملس األمنمناحلاالت اجلديدة مبا يف ذلك اإلحاالت      -٢

ار احلاالت اجلديدة على سلطت احلالة يف ليبيا واحلالة احملتملة لكوت ديفوار الضوء على آث  -١٦
 ماليني يورو يف ٧إذ ميكن حلالة جديدة أن تؤدي إىل زيادة . ٢٠١٢ لعام لمحكمةاملقترحة ليزانية امل

وسوف تحول املوارد املطلوبة وستؤثر على خمتلف جماالت احملكمة بتقدم . املتطلبات يف عام واحد
دعي العام، ويف حد أدىن، على قلم احملكمة يف حني سيحدث التأثري الرئيسي على مكتب املو. القضايا

يف مرحلة التحقيق، وبينما تنتقل القضايا إىل املرحلة التمهيدية ومرحلة احملاكمة، ستحدث زيادة يف 
  .التكاليف يف اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة

ن حتويلها لتغطية من ناحية، على احملكمة أن تبذل املزيد من اجلهود يف حتديد املوارد اليت ميكو  -١٧
وقد كان هذا . تكاليف احلاالت اجلديدة، خاصة وأن أنشطة احلاالت املوجودة ستنقص مبرور الزمن

  . )١١(جزء من التفكري يف طلب اإلطار العام للمحكمة وإعادة تربير املناصب العليا

 يف حدود ومن ناحية أخرى، هذا أقصى ما يبلغه جهد احملكمة يف استيعاب األنشطة اجلديدة  -١٨
ويف وقت ما سوف يتعني على اجلمعية أيضا أن تنظر يف . املوارد املوجودة، وحىت مع إعادة التوزيع

وسيكتسي . كمية األنشطة اإلضافية اليت ميكنها دعمها بواسطة االشتراكات املقررة يف امليزانية العادية
 وقد أوصت اللجنة يف هذا .ذلك أمهية خاصة للمساعدة على رسم النطاق الضرائيب للمدعي العام

                                                
، وتقرير ٨٢، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية    )١١(

  .٧١، الفقرة )ICC-ASP/10/5(جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا السادسة عشرة 
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وهو ج (التقرير بفكرة ربط توفر بعض األموال املطلوبة لليبيا بتقييم املدعي العام لألحداث يف امليدان 
وقد يوفر هذا منوذجا للمساعدة على معاجلة الشكوك يف القضايا ". التحريك"أو " اخلطوة"من وج 

  .املقبلة

 يف أنشطتها باحملكمة اضطالع بشأن كيفية د من االهتمامزي املينبغي اآلن عالوة على ذلك،  -١٩
  على توفري تساعد استراتيجيات اخلروج وسوف. غادرة البالدسيكون مطلوبا مل مابلدان احلاالت و

 بلد كيفية مساعدة التوجيهات عن املوارد املتاحة، وتقدمي إعادة توزيع كيفية للجمعية بشأن املعلومات
  .حالة معينة أنشطتها يف من عندما تنتهي احملكمة جراءات الوطنيةعلى القيام باإلاحلالة 

من غري من ناحية املبدأ،  ، التابع لألمم املتحدةجملس األمن اليت حييلها فيما يتعلق باحلاالتو  -٢٠
 أنه ميكن اقترحت اللجنةوقد . مجيع التكاليف تتحمل وحدها ينبغي للجمعية أن ملاذا الواضح

مع عاجلة هذه املسألة اخليارات املتاحة مل فرقة العمل دراسة هذه املسألة للنظر يفلمكتب أو ألحد أل
  .املستقبلحاالت يف املتحدة لإل األمم

    التعويضات   -٣

يف جمال  ابتكاراً ميثل هذا وسوف . حنو أوىل إجراءات التعويضات احملتملةبسرعة تتجه احملكمة  -٢١
 .العملية على نوع وقفاً تكون كبرية أن التعويضاتيف إجراءات تكالميكن ل و.الدويل القانون اجلنائي

ورأت  .يف احملكمة بعدتعويضات استراتيجية شاملة لل ية ألأنه ال وجود أُبلغت اللجنة دوراا، خالل
 بني تكون ما هي النسبة اليت ينبغي أن .اال هذا مهم يف أنّ توجيه اجلمعية االستراتيجي اللجنة

 تكاليف الكبرية اليف سياقاألصول املصادرة؟ والتربعات و بلغ مبفيما يتصل التعويضات تكاليف عملية
 حتقيق أقصى قدر من من أجل مكلفة إلجراءات بدائل، هل هناك القانونية ملساعداتاملتعلقة با

 من خالل الصندوق، سواء نفس النتائج لتقدمي آليات بديلة  هناك؟ هلتعويضهم أو ضحايااملساعدة لل
ميكن  حيث أي جمال هل هناك احملكمة؟ مبساعدة من عملية وطنية أو من خالل الستئماين للضحاياا

  التكاليف؟ بعض لتعويض صناديق التربعات تقدم للدول أن

   عملية امليزنة    -٤

 .٢٠١٢عام ل  املقترحةمشروع امليزانية الربناجمية يف عرض عدة حتسينات الحظت اللجنة  -٢٢
 أُدرِجت امليزانية، لكن مل ترد يف احملتملة اليت من النفقات مل يسبق له مثيل مبلغ ضاكان هناك أي لكنو

مل ، أو يف مرفقات ألن العرض املباين الدائمة حالة أو، يف اجلمعية اليت اختذا القراراتيف مرفقات 
لعوامل الكبرية  احتديد على احملكمة اللجنة وشجعت .عامل إصدار امليزانية الربناجمية قبل يكن جاهزا

 التجهيزات، ميكن معرفتها مبا يف ذلك استبدال اليت عروفة أواملسببة للتكاليف املتعددة السنوات امل
 عند مفاجآت عدم وجود لضمان بوضوح إىل اجلمعية وتقدميها وتكاليف املوظفنيوأماكن العمل 
أوصت ، سنوات القادمةيف ال على حنو أفضل التكاليف زيادة توقعوحىت يمكن . حتديد النفقات

يف ) ٢٠١٥ حىت عام على األقل أي( املدى املتوسط على النفقات توقعات بإصدار احملكمةاللجنة 
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 تشجع اللجنة أيضاًو .بعد ذلك، مث لكل ميزانية سنوية ٢٠١٢عام لميزانية املقترحة ل لمرفق
  .معاجلتها  من أجلهذه التكاليفمثل للنظر يف  آليات إجياد اجلمعية على

وتقدمي التقرير  مشروع امليزانية وضع عملية بإعادة النظر يف  احملكمةأيضاً وأوصت اللجنة  -٢٣
 مجيع أن التأكد من لمحكمةسوف ينبغي لو .دورا الثامنة عشرة بشأن هذه املسألة يف اللجنة إىل

 لتحديد حقيقية عملية وأنه قد متّ وضع املايل السياق جيدا فهم تالربامج الرئيسية والفرعية
  .األولويات

   التوعية    -٥

 دوليا واحلفاظ عليه الدعم للمحكمة للمساعدة يف بناء جماال هاما التوعية  هاماًتعد التوعية جماالً  -٢٤
 التوعية لكن عملية .احملكمة على نطاق واسع يف واحملاكمات عن التحقيقات املعلومات نشر لضمان

يف حني أن  و.التوعية خمتلف أشكال اليت تتتبع والربامج ألجهزةخمتلف ا على احملكمة عربجمزأة حاليا 
 فيما يتعلق مبستوى توجيهات إىل حتتاج احملكمة سوفيف مرحلة ما،  يكون ضروريا، قد التجزئة بعض
إدماج عملية  ميكنوهل . تطور احملكمة هلذه املرحلة من يف إطار امليزانية العادية التوعية املناسبة ونوع

تعتمد على أن اآلن لمحكمة وهل ينبغي لعامة؟ الالضحايا يف إحدى وحدات املتضررة تمعاتتوعية ا 
  ؟األنشطة األخرى وأن تركّز بشكل أكرب على احملاكماتنشر املعلومات عن أخرى ل مصادر إعالمية

     التمويل البديل وتقدمي اخلدمات-٦

لرئيسي على استعراض طلب موارد األنشطة ، يكون التركيز ا املقترحةعند النظر يف امليزانية  -٢٥
ومع ذلك، قد ترغب اجلمعية يف النظر فيما إذا كانت اآلليات . املتوقعة واستخدام املوارد يف املاضي

فعلى سبيل . البديلة لتمويل ولتقدمي خدمات معينة متثل أيضا وسيلة الستيعاب زيادة األنشطة املتوخاة
لجنة بأن تقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا باستعراض أوصت الاملثال، يف هذا التقرير، 

قد  .إمكانية استخدام نسبة من التربعات لتغطية تكاليف تنفيذ الربامج واملشاريع يف هذا اال
تكون هناك جماالت أخرى فيما خيص األنشطة احلالية للمحكمة  اليت ميكن أن تستفيد من نظام 

  .ات املقررة والتربعات، مثل التوعية واإلعالمالتمويل املختلط من االشتراك

الحظت اللجنة أيضاً أن احملكمة تقوم بأنشطتها يف كثري من األحيان يف امليدان داخل نطاق و  -٢٦
أوسع يف سياق األمم املتحدة وشركاء آخرين ممن يعملون يف جمال مساعدة البلدان على تعزيز 

هل ميكن للمحكمة وللصندوق االستئماين . الة االنتقاليةمؤسسات سيادة القانون ومعاجلة قضايا العد
للضحايا إجياد سبل أفضل لوضعٍ مناسبٍ ضمن هذه اجلهود األوسع نطاقاً، لزيادة التآزر مع تلك 
اجلهات الفاعلة األخرى؟ هل ميكن للمحكمة االستفادة بشكل أفضل من القوائم الدولية، مثل 

، وكذلك من جهود األمم املتحدة وجهود جهات أخرى  لتعزيز االستجابة السريعة يف جمال العدالة
  .القدرات املدنية اليت ميكن أن جتتذب أيضا املسامهات الطوعية من البلدان
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  استعراض املسائل املالية  -باء

  حالة تسديد االشتراكات    -١

). املرفق الثاين (٢٠١١أغسطس / آب٣١استعرضت اللجنة وضع االشتراكات حىت   -٢٧
 من االشتراكات ٧٧،٦، أي ٢٠١١ يورو للفترة املالية ٨٠ ٤٠٦ ٢١٦ظت اللجنة أنه قد ورد والح

.  يورو ما تزال مل تدفع عن الفترتني املاليتني احلالية والسابقة٢٣ ٧٩٣ ٤٧٦، وأن ٢٠١١املقررة لعام 
عن ، فقد أعربت اللجنة )١٢(٢٠١٠وإن كانت هذه النسبة أفضل شيئا ما من نفس الفترة من عام 

 دولة فقط قد سددت اشتراكاا غري ٦١قلقها بشأن مستوى حالة تسديد االشتراكات، وكون 
والحظت اللجنة أن احملكمة قد تتعرض ملشكلة نقص يف . املدفوعة حىت هذا التاريخ من السنة املالية

شجعت مجيع الدول األطراف على بذل أقصى جهدها لضمان أن يكون لدى و. السيولة النقدية
  . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥كمة ما يكفي من املال طوال السنة، متاشيا مع القاعدة احمل

  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا    -٢

ال يكون للدولة الطرف : "ما يلي  على نظام روما األساسي  من٨ الفقرة ،١١٢ تنص املادة  -٢٨
 تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية وىف املكتب إذا اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا املالية يف

 ."كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني
 الدول  أجرت األمانة اتصاالت مع٢٠١١مايو / أيار١٣فرباير و/ شباط١ اللجنة أنه يف والحظت
تفادي املطلوب لحلد األدىن املستحقة وأخربا با اشتراكاا ب وأبلغتهاعن سداد اشتراكاا،املتأخرة 
 دولة ١٠ ال تزال، ٢٠١١أغسطس / آب٣١ حىتأنه  بوأبلغت اللجنة. ٨، الفقرة ١١٢املادة تطبيق 

  . ومل ترد هذه الدول. للتصويتغري مؤهلة وهي  عن الدفع األطراف متأخرة الدولمن 

قبل  املتأخرة مرة أخرى باحلد األدىن املطلوب نة إخبار الدولاللجنة من األما وطلبت  -٢٩
  .العاشرة للجمعية انعقاد الدورة

   الفوائض   -٣

يناير / كانون الثاين١يبلغ الفائض النقدي التقديري الواجب إعادته إىل الدول األطراف يف   -٣٠
ويشمل هذا املبلغ . رو يو١ ٥٨٩ ٩٤٢  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٤ وفقا للبند ٢٠١٢

واالشتراكات املقررة املتعلقة بفترات سابقة اليت وردت من ، ٢٠١٠الفائض النقدي االحتياطي لعام 
  .٢٠١١ الدول األطراف يف عام

                                                
 ١٦٩، وأن ٢٠١٠ من االشتراكات املقررة لعام ٦٨,٧، أي ٢٠١٠ يورو للفترة املالية ٧١ ١٨٣ ٥٧٤وعه ورد ما جمم  )١٢(

 دولة اشتراكاا غري املدفوعة حىت هذا ٤٥ومل تسدد إال .  يورو ما تزال مل تدفع عن الفترتني املاليتني احلالية والسابقة٣٢ ٩٨٧
  .التاريخ من تلك السنة املالية
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  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -جيم

  تقارير مراجعة احلسابات  -١

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /نون الثاين كا١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من   )أ(
٢٠١٠  

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من   )ب(
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

لية أبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة، يف معرض تقدمي تقريريه املتعلقني بالبيانات املا  -٣١
، بأنه قد تبني له من مراجعة )١٤(والصندوق االستئماين للضحايا) ١٣(للمحكمة اجلنائية الدولية

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

مقارنة   يورو١٠٤ ٤٩٩ ٠٠٠ بلغ ٢٠١٠والحظت اللجنة أن جمموع النفقات لعام . احملكمة
  يورو٤١٢ ٠٠٠ نفقات قدرها ومشل هذا املبلغ.  يورو١٠٣ ٦٢٣ ٣٠٠بامليزانية املعتمدة اليت تبلغ 

 .االستعراضي للمؤمتر يورو ١ ٤٦٨ ٥٠٠و إخطار بالرجوع إىل صندوق الطوارئ أساس على
 على احلسابات الفائدة املستحقة ثل مت يورو٣٤٣ ٠٤٢ البالغة و إيرادات الفوائد الحظت اللجنة أنو

  .صندوق الطوارئاملتداول و وصندوق رأس املال للصندوق العام املصرفية للمحكمة،

وأيدت توصياته ككل ورحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات،   -٣٢
  .ة على تعجيل تنفيذهاوحثت احملكم

 ملوظفني يورو ٢٧٠ ٩٤١ما جمموعه  مت دفع ،٢٠٠٧عام  أنه منذ الحظت اللجنةو  -٣٣
اإلدارية  إىل احملكمة يف التكاليف اإلدارية يورو) ١٦(٣٤ ٩٤٧ ودفع مبلغ إضايف قدره، )١٥(سابقني

 ٢٠١٠عام  نيةيف ميزا  يورو٣٣٠ ٦٩٠ قد مت توفري وعالوة على ذلك. )١٧(الدولية ملنظمة العمل
 مثل هذه احلاالت قلقها من أن أعربت اللجنة عنو. )١٨(احملكمة اإلدارية مطروحة أماممس قضايا خل
 أن لديها تكفل احملكمة اللجنة بأن وأوصت .للمحكمة املمارسات اإلدارية نقاط الضعف يف تبين قد

شكاوى  ايدة النامجة عناملتز خماطر االلتزامات من وتقليل املساءلة اإلداريةتعزيز سياسات ل
  .دورا الثامنة عشرة هذه املسألة يف أن تقدم تقريرا عن احملكمة طلبت اللجنة منو. املوظفني

                                                
)١٣( 

ICC-ASP/10/12. 
)١٤( 

ICC-ASP/10/13.  
 الثامنة الدورة ...، الد الثاين، اجلزء جيم؛ والوثائق الرمسية )ICC-ASP/7/20 (٢٠٠٦...  السابعة الدورة ...الوثائق الرمسية   )١٥(

 ...٢٠٠٧) ICC-ASP/8/20(لد الثاين، اجلزء جيما ،. 
  .، الد الثاين، اجلزء جيم)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٧... الثامنة ... الوثائق الرمسية   )١٦(
  .٢٠١٠ ومخس يف ٢٠٠٧، وواحدة يف ٢٠٠٧قُدمت ثالث شكاوى يف  )١٧(
 ).ICC-ASP/7/20( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة ) ١٨(
ؤول اإلداري الكبري يف مكتب املدعي العام، ورئيس سوف يتشكل الفريق من جول مويس، مراجع احلسابات الداخلي، واملس )١٩(

 . يف اهليئة الرئاسية، ورئيس قسم امليزانية واملالية يف قلم احملكمةاملكتب
)٢٠( CBF/15/8. 
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فيما يتعلق بالصندوق االستئماين للضحايا، أيدت اللجنة توصيات مراجع احلسابات و  -٣٤
  .اخلارجي ككلّ

  تعيني مراجع احلسابات اخلارجي

 اخلارجي املراجع الختيار عملية تقدمي العطاءات إجراء احملكمة لبت اجلمعية إىلط التاسعة، يف دورا  -٣٥
من قبل  حسب األصول وقد أُنشئ فريق للتقييم التقين. ٢٠١٥-٢٠١١ لفترة األربع سنوات اجلديد
تقييم  مناالنتهاء  وأنه ينبغي ي العطاءات، من مقدممن ستة االقتراحات أنه مل ترد بوأُبلغت اللجنة .)١٩(احملكمة

 .التقييم التقين فريق تقرير جلنة مراجعة احلسابات يف وستنظر .٢٠١١سبتمرب / شهر أيلولبنهاية الفريق التقين
 ستقدم مشاورات غري رمسية، بعد عملية، واليت، إىل اللجنة جلنة مراجعة احلسابات تقريرهاوبعد ذلك، ستقدم 

   .٢٠١١ديسمرب /يف شهر كانون األول لعاشرةيف دورا ا الختاذ قرار إىل اجلمعية،تعليقاا 

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  )ج(

 من النظام املايل والقواعد املالية، قدم مكتب املراجعة الداخلية ١-١١٠عمال بالقاعدة   -٣٦
عام ، مبيناً أنشطة املكتب يف النصف الثاين من )٢٠(للحسابات إىل اللجنة التقرير السنوي عن أنشطته

  .)٢١(، وكذلك التقرير عن حالة توصيات مراجع احلسابات٢٠١١ والنصف األول من عام ٢٠١٠

ونظرت اللجنة يف تقريري مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، وناقشت النتائج والتوصيات   -٣٧
مة تفتقر  قد أشار إىل أن احملكاملديروالحظت اللجنة أن . احملددة مع مدير املكتب واملسؤولني باحملكمة

إىل إجراءات تشغيل موحدة للتصاريح األمنية للموظفني املتعلقة بالتوظيف، ويف هذا الصدد، طلبت 
  .إىل احملكمة تنفيذ إجراءات تشغيل موحدة للتصاريح األمنية قبل التوظيف

اخلارجي  مراجعي احلسابات لتوصيات املتابعة من مستوى اللجنة عن قلقها وأعربت  -٣٨
  .باعتبارها من األولويات تنفيذها كمة، وطلبت إىل احملعلى حد سواء والداخلي

  تقرير جلنة مراجعة احلسابات  )د (

 .)٢٢(أحاطت اللجنة علماً بالتقرير األول جلنة مراجعة احلسابات  -٣٩

                                                
)٢١( CBF/15/7.  
)٢٠( CBF/17/6.  
)٢١( CBF/17/7.  
)٢٢( CBF/17/11.  
)٢٣( CBF/17/3. 
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  املسائل اإلدارية  -دال

  املشتريات  -١

توصيتها  مل تنفذ  احملكمةأن  والحظت بقلق)٢٣(املشتريات احملكمة عن تقرير نظرت اللجنة يف  -٤٠
إقرار ، بأن تنفذ احملكمة باستعجال واليت وافقت عليها اجلمعية ،)٢٤(الرابعة عشرة من الدورة السابقة

بأن أوصت اللجنة بقوة و .الدائمةمشروع املباين و وحدة املشتريات يف الذمة املالية جلميع املوظفني
الدائمة مشروع املباين و وحدة املشتريات يف فنيإقرار الذمة املالية جلميع املوظتنفذ احملكمة 
  . ، خاصة يف ضوء مشروع املباين الدائمة اجلاريذات أولوية باعتبارها مسألة

 بوضع سياسة ملكافحة الغش، مبا يف أوصت اللجنة أيضاً أعاله، ٤٠كما ورد يف الفقرة و  -٤١
  .شترياتذلك أحكام تتعلق باإلبالغ عن املخالفات، بتركيز خاص على امل

   الصحية إلعاناتنظام ا  -٢

 االقتراح والحظت أن )٢٥(للمتقاعدين الصحية  احملكمة بنظام اإلعاناتاقتراح نظرت اللجنة يف  -٤٢
 أدرجت نظام الدولية األخرى اليت املنظمات مبمارسة فيما يتعلق، ال سيما معلومات كافية مل يتضمن
 اقتراحها احملكمة تراجع طلبها بأن كررت اللجنةو. ةاملائ  يف٥٠الصحية الذي ينطوي على املساعدة 

 املائة،  يف٥٠بنسبة  نظام إعانة املؤسسات اليت تستخدم عنوأن تقدم معلومات إضافية، وال سيما 
  .يف دورا املقبلة

  إعادة تربير املناصب العليا  -٣

  تنتهز الفرصةمل كمةأن احمل، والحظت )٢٦(ملناصب العليا اتربير تقرير عن النظرت اللجنة يف  -٤٣
 من أجل هيكلها تعديل، وكيفية للمحكمة احلالية واملستقبلية لالحتياجات شاملة إلجراء دراسة

  .على حنو مالئم بواليتها االضطالع

 لقيمة املضافة لأو /و األساسي للغرض متعمق حملكمة أي حتليل االيت قدمتها املربراتمل متنح و  -٤٤
اللجنة إنشائه، كما كانت  منذ منصب احلاجة لكلكيف تغريت وال يف الوقت احلاضر  منصب لكل

على سبيل املثال، يف بعض  ف.الرابعة عشرة دورا يف املناصب إعادة تربير عند طلبهاتتوخى ذلك 
 من رتب  كانت املربرات املقدمة للمناصب العليا، هي نفسها اليت ميكن ا تربير مناصباحلاالت

  .أدىن

                                                
 .٤٤د الثاين، اجلزء باء، الفقرة ، ال)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية  )٢٤(

 )٢٥(
 CBF/17/4. 

)٢٦( .CBF/17/8  
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اهلياكل  يف التفكري إعادة أدلة على التقرير مل يقدم من أن القلق العام عن نة أيضاًأعربت اللجو  -٤٥
يبدو أن ، حيث التنظيمي لقلم احملكمة من اهليكل  القلق، ساور اللجنةعلى سبيل املثال ف.التنظيمية

  ).١٠(اليت تعمل مباشرة حتت سلطة املسجل مناصب العليا انتشارا لل هناك

 تبسيط دف شامل هليكلها التنظيمي استعراض/إجراء تقييم باحملكمة وأوصت اللجنة  -٤٦
 املسؤوليات اليت، وحتديد عند االقتضاء نطاق املراقبة، واحلد من املقابلةاهلياكل والعمليات و املهام
  .وضع التقارير خطوط وترشيد تفويضها ميكن

 للمحكمة، اهليكل الكامل احملكمة بأن تقدم تقريرا عنأوصت اللجنة ، وعالوة على ذلك  -٤٧
 اإلدارة املتعلقة بطوط اخلحتديد وذلك دف الثامنة عشرة، يف دورا املنصب،ليس على مستوى و

 هيكل، لتعديل يف املستقبل حاليا أو موجودة فضال عن أي احتياجات، ،ووضع التقارير بوضوح
  .االحتياجات من الوظائفاحملكمة و

  تدابري الكفاءة  -٤

 )٢٧(بتدابري الكفاءة يف ما يتعلق عن احملكمة، وبالتقدم احملرز جنة بتقرير احلالةالل رحبت  -٤٨

وفورات ممكنة يف  حتديد إجياد و يف جهودها الرامية إىل قد أحرزت تقدما كبريا والحظت أن احملكمة
ما يف  التقدم احملرز عن وأن تقدم تقرير حالة جهودها تواصل احملكمةأوصت اللجنة بأن و .الكفاءة
  .يف دورا الثامنة عشرة بتدابري الكفاءة يتعلق

  املسائل املتعلقة بامليزانية  -هاء

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠١١عام ل  املعتمدةميزانيةلبيانات األداء املايل ل  -١

. )٢٨(٢٠١١يونيه / حزيران٣٠كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة عن أداء امليزانية حىت   -٤٩
 يف املائة، مبا ميثل ٥٣،٨يونيه  بلغ / حزيران٣٠ حىت ٢٠١١للجنة أن معدل التنفيذ لعام والحظت ا

. ٢٠١٠ يورو، وكانت بذلك أزيد بقليل مما كانت عليه يف ٥٥ ٧٣١ ٠٠٠نفقات يبلغ قدرها 
 يورو، من املتوقع أن يبلغ  معدل التنفيذ ١٠٣ ٤٠٤ ٠٠٠واستناداً إىل النفقات املتوقعة البالغ قدرها 

  . يف املائة٩٩،٨ حنو ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول٣١يف 

  )٢٩(صندوق الطوارئ )أ(

  . يورو٨ ٧٥٧ ٠٠٠ ،٢٠١١يف عام صندوق الطوارئ االفتتاحي لل بلغ الرصيد  -٥٠

                                                
) ٢٧( 

CBF/17/5.  
)٢٨  (

ICC-ASP/10/11.  
ويرجع ذلك للنفقات اإلضافية اليت مل تتمكن احملكمة .  يورو٤١٢ ٠٠٠، كان يستحق لصندوق الطوارئ ٢٠١٠يف عام  )٢٩(

  , العاديةاستيعاا يف ميزانيتها
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 للحصول على مبالغ من )٣٠(أشارت احملكمة إىل أا أرسلت عدة إشعارات إىل اللجنةو  -٥١
شهود احملتجزين من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل هولندا؛ نقل الصندوق الطوارئ لتغطية تكاليف 

وتكاليف املساعدة القانونية؛ وتكاليف احلالة اجلديدة يف ليبيا؛ وتكاليف احلالة يف كينيا؛ والتكاليف 
وقد بلغ جمموع التكاليف االفتراضية . الناشئة عن األنشطة املتعلقة باحملاكمة يف النصف الثاين من السنة

  . يورو٨ ٤١٦ ٢٠٠ األنشطة غري املتوقعة حنو هلذه

 يف املائة فيما يتعلق بامليزانية العادية ٩٩،٨معدل التنفيذ وملا كان من املتوقع أن يبلغ   -٥٢
يف املائة فيما يتعلق بإشعارات صندوق الطوارئ، فإن املبلغ الذي سيسحب فعال من صندوق ٩٥،٧و

وسوف يخفض هذا املبلغ من العتبة احملددة . ورو ي٨ ٠٥٣ ٠٠٠ سيناهز ٢٠١١الطوارئ يف عام 
  . ماليني يورو٧لتجديد موارد صندوق الطوارئ البالغ قدرها 

عند تتوخى أقصى درجات احلذر "ذكّرت اللجنة بالنصيحة اليت قدمتها إىل احملكمة بأن   -٥٣
تكاليف التجهيزات ، خاصة فيما يتعلق بإدراج )٣١("إعداد ميزانياا التكميلية للوصول إىل الصندوق

وكررت اللجنة أن صندوق الطوارئ أداة . وأموال التدريب يف اإلشعارات بشأن صندوق الطوارئ
أوصت اللجنة بأن و. هامة بالنسبة للمحكمة لكن ال ينبغي استخدامه بطريقة تقوض سالمة امليزانية
ي إدراجه يف إشعارات تضع احملكمة معايري واضحة وأن حتدد األولويات ملا ينبغي أو ما ال ينبغ

  . صندوق الطوارئ وطلبت إىل احملكمة أن تعد تقريرا ذا الشأن تقدمه يف دورا الثامنة عشرة

 أن شأا من اليت إشعاراا إىل املوارد يف تشري من احملكمة أن طلبت بأا أيضاذكّرت اللجنة   -٥٤

 أطول فترة مدى على ضرورية تكون أن املرجح من اليت وتلك واحدة ملرة أو مؤقت طابع ذات تكون

 بأن حتسن اللجنة وأوصت. ملوارد املساعدة املؤقتة العامة بالنسبة خاصة ويكتسي هذا أمهية. الزمن من

 برنامج كل يف املوارد اإلضافية املساعدة املؤقتة العامة ا استخدام حتدد اليت الطريقة احملكمة

  .املوارد وتتبع أيسر هلذه أوضح رئيسي، وتقدم تقريرا عنها، من أجل فهم

سيبلغ الصندوق  النفقات املتوقعة، أساس على الطوارئ، صندوق مواردبالنسبة لتجديد و  -٥٥
 اللجنة وأوصت. تتحقق سوف مل يكن واضحا أثاء الدورة أن نسبة اإلنفاق لكن.  يورو٧٠٤ ٠٠٠

كانت  إذا ما لتحديد الطوارئ قاملقترحة يف إطار إشعار صندو يف أنشطتها النظر احملكمة تعيد بأن
 اجلمعية إىل حمدثة توقعات )٣٢(تقدمي احملكمة إىل أيضا اللجنة وطلبت. مطلوبة املوارد مجيع تزال ال

اية شهر تشرين  حىت الطوارئ صندوق وإشعارات  العادية للميزانية الفعلية النفقات تتضمن 
                                                

 يف احلاالت ٢٠١١ أرسلت احملكمة عدة إشعارات إىل اللجنة للحصول على ميزانيات تكميلية من صندوق الطوارئ يف عام )٣٠(
 :التالية

 يورو لنقل الشهود احملتجزين من مجهورية ٢٢٩ ٢٩٥، أرسلت املسجلة إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠١١فرباير / شباط٢٨مؤرخة برسالة ) أ(
   .غو الدميقراطية إىل هولنداالكون

   يورو لتغطية املساعدة القانونية؛٤٠٠ ٢٦٣، أرسلت املسجلة إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠١١مارس / آذار١برسالة مؤرخة ) ب(
  ة يف ليبيا؛ يورو لتغطية تكاليف احلالة اجلديد٤ ٠٧٢ ٦٠٠، أرسلت املسجلة إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠١١مايو / أيار٤برسالة مؤرخة ) ج(
   يورو لتغطية تكاليف احلالة يف كينيا؛٢ ٦١٦ ٠٠٠، أرسلت املسجلة إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠١١يونيه / حزيران٨برسالة مؤرخة ) د(
  يورو لتغطية تكاليف األنشطة املتعلقة١ ٠٩٨ ٠٠٠، أرسلت املسجلة إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠١١يونيه / حزيران١٥برسالة مؤرخة ) ه(

 .باحملاكمات خالل النصف الثاين من السنة
 .٤١، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... ائق الرمسية  الوث)٣١(
 . من النظام املايل والقواعد املالية٨-٦ و٧-٦ بواسطة اللجنة وفقا للقاعدتني )٣٢(
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اجلمعية يف وضع ميكنها من حتديد النفقات  استنادا إىل هذا التقرير، تكون .٢٠١١نوفمرب/الثاين
املتوقعة من الصندوق، بدرجة معقولة من الدقة، وبالتايل فإن املبلغ املطلوب لتجديد موارد صندوق 

 . ماليني يورو٧بلغ الطوارئ حىت احلد األدىن املطلوب ي

  صندوق رأس املال العامل  )ب(

 على ٢٠١٢نيتها الربناجمية املقترحة لعام اللجنة علما بأن احملكمة حافظت يف ميزاأحاطت   -٥٦
وبالنظر إىل .  مليون يورو٧،٤ وهو مبلغ ٢٠٠٧مستوى صندوق رأس املال العامل احملدد يف عام 

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

  ٢٠١٢ية املقترحة لعام النظر يف امليزانية الربناجم  -٢

  ٢٠١٢االفتراضات واألنشطة لعام   )أ(

أبلغ املدعي العام اللجنة أنه سيجري سبع حتقيقات يف ست من بلدان احلاالت، وسيحتفظ   -٥٧
حبجم القضايا فيما خيص التحقيقات التسع الباقية املعروضة حاليا على احملكمة، وسيواصل رصد مثان 

  . )٣٣(قلحاالت حمتملة أخرى على األ

 احملكمة اللجنة باحتمال البدء يف إجراء حماكمات وحماكمات متهيدية يصل عدد كل وأبلغت  -٥٨
  . منها ثالثاً

 كانت ٢٠١٢املقترحة لعام الربناجمية عالوة على ذلك،  أخربت احملكمة اللجنة بأن امليزانية   -٥٩
يا يف نفس الوقت، فإن احملاكمات تستند إىل افتراض مفاده أنه، يف حني يتم تناول عدد من القضا

  .سوف تكون متتالية، متفادية ضرورة إجياد فريق ثان من موظفي القاعات

 اللجنة أيضاً، أنه رهنا بنتيجة احملاكمة، من احملتمل أن تبدأ احملكمة يف مرحلة وأبلغت  -٦٠
متديد ودجولو شوي نغ/كاتنغاوستتطلب قضية . ٢٠١٢نغا يف الربع األول من االتعويضات يف قضية لوب

والية قاضيني اثنني ملدة مخسة أشهر، وسوف تتطلب قضية بيمبا متديد والية قاضٍ واحد ملدة تسعة 
   .أشهر ونصف

  عرض امليزانية والتحليل الكلّي  ) ب(

 مليون يورو، ١١٧،٧٣ يبلغ قدرها ٢٠١٢أبلغت احملكمة اللجنة بأا اقترحت ميزانية لعام    -٦١
وحددت . ٢٠١١ يف املائة مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ١٣،٦ يورو أو ١٤ ١٢٥ ١٠٠بزيادة تبلغ 

                                                
، أُنفق مبلغ قدره ٢٠١٠ويف . ٢٠٠٣ ماليني عن تكاليف عمليات التحقيق التمهيدية منذ ٣,١٢ أُخربت اللجنة بأنه مت إنفاق )٣٣ (

٤٦٦ ٨٣٤ . 
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 مليون يورو، وزيادة كبرية ٧،٢احملكمة األسباب الرئيسية هلذه الزيادة يف احلالة اجلديدة يف ليبيا بلغت 
ف الزيادات ومن ضمن العوامل املسببة للتكالي.  مليون يورو٤،٩يف تكاليف املساعدة القانونية، قدرها 

  .الناشئة عن النظام املوحد وبعض النفقات املتعلقة بالتجهيزات

وكما ورد أعاله، مل تشمل امليزانية عدداً من التكاليف احملتملة األخرى مثل مثن استئجار   -٦٢
 مليون يورو، وجتديد موارد صندوق الطوارئ، واألموال املخصصة لتكاليف ٣,١املباين املؤقتة البالغ 

ورهناً حبجم . )٣٤( أعاله١ على النحو املوضح يف اجلدول  املتعلقة باملباين الدائمة٢اموعة عناصر 
 إىل ٢٠١٢ لعام  الربناجمية املقترحةوجتديد موارد صندوق الطوارئ، من احملتمل أن يصل جمموع امليزانية

ر أو أي ألكثر تكاليف أي حاالت جديدة مثل كوت ديفوا ال يتضمن هذا املبلغو.  مليون يورو١٢٨
وقد . ، للخدمة بدوامٍ كامل٢٠١١ديسمرب /من القضاة الستة الذين سينتخبون يف شهر كانون األول

  .  مليون يورو١٣٠فيصبح قدره  ٢٠١٢ لعام الربناجمية املقترحةتزيد هذه التكاليف يف مبلغ امليزانية 

جبميع  جدوال لسنوية املقترحةا امليزانية الربناجميةتدرج يف احملكمة بأن  أوصت اللجنةو  -٦٣
 مرفقات الواردة يف اإلضافية احملتملة يتضمن النفقات اآلثار املتعلقة بامليزانية على السنة التالية

 مثل ميكن أن توفرها الدول األطراف اليت فضال عن غريها من النفقات املقترحة، مليزانية الربناجميةا
بدوام  القضاة، تعيني صندوق الطوارئديد موارد جتالدائمة، و مشروع املباين االشتراكات يف

  .اجلمعية ملوافقةأي اقتراح آخر، خيضع كامل، و

أوصت اللجنة أيضاً بأن تتضمن التقارير اليت تقدمها جلنة املراقبة للجمعية عن املباين و  -٦٤
ة يف امليزانية الدائمة جدوالً يبين جمموع تكاليف املشروع منذ بدايته، مبا يف ذلك التكاليف الوارد

  .العادية، وبذلك يكون جمموع تكاليف مشروع املباين الدائمة بينا

أي طلب  عن تربيرا مفصال أن تقدم أجهزة احملكمة أنه جيب على مجيع أكدت اللجنة  -٦٥
 ألن هذا املواردطلبات مربرات ، ال سيما عرض امليزانيات ضرورة حتسنيموارد، وشددت على لل

  .تقدمي توصيات للجنة علىا على قدرة سيؤثر

 فيما يتعلق بالسفر، وخاصة املوارد املطلوبةتربير عدة غري كافية ل أمثلة الحظت اللجنةو  -٦٦
من  عدة أيضا أمثلة الحظت اللجنة. )٣٥(، واخلرباء االستشاريني والتدريبالتعاقدية العامة واخلدمات

  .)٣٦(ذه الطلباتاملربرات اجليدة هل

، ومع ذلك .من قبل احملكمة مؤشرات األداء عرض حسن الذي طرأ علىبالت رحبت اللجنة  -٦٧
، الربنامج الرئيسي األول الدوائر يف اليت تقدمها مؤشرات األداء زيد من التحسن يففقد أوصت بامل

                                                
 .١٥١-١٤٥من هذا التقرير، الفقرات ) ١( اُنظر الفصل زاي )٣٤(
 لعام جمية املقترحةالربنا يف امليزانية٤٨ الفقرة يف للخرباء االستشاريني مربرات كافية مل تقدم الرئاسة خاصة أن  الحظت اللجنة)٣٥(

يف  يف شعبة التحقيقاتزيادات الكبرية ل لتربيرا كافيا املدعي العام ومل يقدم مكتب ؛٧٨  و٥٠الفقرتني  وللتدريب يف ،٢٠١٢
     .١٩٠-١٨٨. الفقرات ضعيفا جدا للموارد املطلوبة يف تربيرا وقدم قلم احملكمة ؛١٣٢ و١٣١ الفقرتني

الربناجمية  يف امليزانيةالشهود وحدة الضحايا و اليت قدمتها نطقية املربرات، الحظت اللجنة امللتدريبموارد ا بطلب فيما يتعلق و)٣٦(
 .٤١٦-٤٠٩، يف الفقرات ٢٠١٢ املقترحة لعام
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كما  مراجعة مؤشرات األداءتطلع إىل احلصول على القضائي وت يف ما يتعلق باألداء وخصوصاً
  .)٣٧(ورا السادسة عشرةد اللجنة ذلك يف طلبت

  امليزانيات اإلضافية  ) ج(

ال  يف كوت ديفوار ذن بإجراء حتقيق اإلعن التمهيدية قرار الدائرة اللجنة أن أبلغت احملكمة  -٦٨
قبل  القبض أوامر، ميكن أن يطلب املدعي العام إصدار إجيابيا، ويف حالة ما أصبح القرار معلقاً يزال
 أمراً ٢٠١٢لعام  املزيد من األموالطاء اإلذن بالتحقيق، يحتمل أن يصبح طلب  وإذا متّ إع.السنة اية

وإذا أُصدر مثل  والقواعد املالية، من النظام املايل ٤-١٠٣ املادة أنه مبوجباللجنة بوذكّرت  .ضرورياً
 العاشرة قبل انعقاد الدورة هذا القرار القضائي الذي من شأنه أن يؤدي إىل طلب أموال إضافية

صندوق  اللجوء إىل  منبدالً تكميلية ميزانية اقتراح شكل طلب التمويل، ينبغي أن يأخذ للجمعية
  .الطوارئ

  التنبؤات املتعلقة بامليزانية يف األجل املتوسط

، وأحاطت علما بالنهج املتبع يف )٣٨(نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة بشأن استبدال التجهيزات  -٦٩
لتجهيزات قدر اإلمكان، حىت بعد االنتقال إىل املباين الدائمة والتخفيض يف احملكمة بتأجيل اقتناء ا

مجيع  أنه ينبغي إدراج اللجنة وأكدت.   الناتج عن هذا النهج٢٠١٤تنبؤاا املتعلقة باإلنفاق حىت عام 
 خططاالعتبار يف أخذها بعني احملكمة و يف جرد صندوق الطوارئ مبوارد من اليت متّ اشتراؤها املعدات
لتكاليف املباشرة يف هذا ، على الرغم من العوامل املسببة لأوصت اللجنةو .التجهيزات استبدال
 من أجل املدى املتوسط، لتكاليف على العوامل املسببة لحتليل ينبغي للمحكمة أن، بأنه التقرير

  .على املدى املتوسط أكثر دقة ومشولية فيما خيص متطلبات اإلنفاقتوقعات 

 لتجهيزاتاستبدال ا

أوصت اللجنة بأن تقدم اللجنة تنبؤات بشأن اإلنفاق على  أعاله، ٦٩كما ورد يف الفقرة   -٧٠
مبا يف ذلك التجهيزات ومتطلبات وخطط ) ٢٠١٥  عامأي على األقلّ حىت(املدى املتوسط 

 بعد استبدال هذه التجهيزات يف مرفق لوثيقة مشروع امليزانية الربناجمية، مث لكل ميزانية سنوية
  .ذلك

  معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام

 ١اعتبارا من  معايري احملاسبة الدولية تنفيذ بالفعل قد بدأت أن احملكمة أُبلغت اللجنة  -٧١
 ١اعتبارا من  منصبها، وتولت معايري احملاسبة الدولية شروع ملمنسقة مت تعيني و.٢٠١١يوليه /متوز
 ملوظفي الشؤون املالية وموظفي ات تدريبية لتقدمي هذه املعايريوعقدت دور. ٢٠١١ يوليه/متوز

                                                
)٣٧(  ICC-ASP/10/5 ، ٤١الفقرة. 
)٣٨( ICC-ASP/10/6. 
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وضع خطة  كان جيري، وعالوة على ذلك .يوليه/يف متوزأقسام احملكمة أجهزة و عرباخلدمات العامة 
، وتقدمي مشروع املعايري احملاسبية الدولية بصرامة تنفيذ مبراقبة وأوصت اللجنة.  للمشروعتفصيلية
 النظام املايل التغيريات املطلوب إجرائها على جلميع مشروع واقتراح روعتفصيلية للمش خطة

  .دورا الثامنة عشرة إىل اللجنة يف واإلداري

  ٢٠١٢التوصيات ذات التطبيق العام على امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٣

ات املتوقعة والنفقات وجدت اللجنة عدة جماالت ميكن حتقيق وفورات فيها، باالستناد إىل النفق  -٧٢
وتنقسم توصيات اللجنة إىل توصيات ذات تطبيق عام . الفعلية، وكذلك باالستناد إىل التجارب الواقعية
   .وتوصيات تتعلق ببنود معينة يف الربامج الرئيسية

  النظام املوحد  )أ(

 مليون ٢،٩٦بلغت الحظت اللجنة الزيادة العامة يف التكاليف املقترحة املتصلة باملوظفني اليت   -٧٣
، باإلضافة إىل ٢٠١١وترجع هذه الزيادة إىل طلب متويل وظيفتني مل تتم املوافقة عليهما يف عام . يورو

وحددت اللجنة هذه الوظائف وقدمت توصيات بشأا يف الربامج . طلب متويل ثالث وظائف جديدة
  .الرئيسية ذات الصلة

سني أوضاع رتبات، ويعزى جزء منها إىل قرار حتوتعزى معظم الزيادة إىل الزيادات يف امل  -٧٤
  .)٣٩(اخلدمة للموظفني الفنيني الذين يعملون يف امليدان دون الرجوع إىل اجلمعية للموافقة عليها

ويف هذا الصدد، أشارت اللجنة جمددا إىل القلق الذي أعربت عنه بشأن القرار الذي اختذه   -٧٥
ن عن طريق الفوائض يف امليزانية دون احلصول على موافقة املسجل لتحسني أوضاع اخلدمة يف امليدا

ويدل حجم هذه الزيادة حقاً على اآلثار املتعددة السنوات ملثل هذا القرار على . )٤٠(سابقة من اجلمعية
  .امليزانية

ويف دورة سابقة، طلبت اللجنة أيضاً املزيد من التوضيحات بشأن استخدام النظام املوحد لألمم   -٧٦
وطلبت إىل احملكمة االتصال بلجنة اخلدمة املدنية الدولية لتوضيح كيف وبأي شروط ة باحملكمة املتحد

توصي وبالنظر إىل عدم وجود بيانات واضحة،  .)٤١(ميكن تطبيق النظام املوحد يف احملكمة بوجه أفضل
 امليدان من اللجنة باستيعاب الزيادة الناجتة عن زيادة مرتبات املوظفني وحتسني أوضاع اخلدمة يف

  . داخل كل برنامج رئيسي ما مل يرد يف القسم واو أدناه خالف ذلك

                                                
  :  يورو٢ ٩٦٤ ٣٠٠     :  اليت بلغ جمموعهاذه الزيادةفيما يلي بيان تفصيلي هل  )٣٩(

    يورو؛٢  ٣٠ ٠٠٠   ............................  .… الزيادة يف املرتبات -
      يورو؛٤٤٠ ٧٠٠   ..... حتسني أوضاع اخلدمة للموظفني الفنني يف امليدان-
  ؛يورو    ٢٦٥ ٤٠٠   .. ٢٠١١ وظيفتان مل تتم املوافقة على متويلهما يف عام -
 .    يورو٢٢٨ ٢٠٠   ...................... ثالث وظائف مقترحة جديدة -

  .٣٤، الفقرة ١- الد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠.... الدورة التاسعة...  الوثاق الرمسية )٤٠(
  .٤٤، الفقرة ١- الد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/6/20) ٢٠٠٧.... سادسةالدورة ال... الوثاق الرمسية  )٤١(
  ".النطاق والغرض"، ٢، الصفحة (ICC-ASP/4/3)فني باحملكمة اجلنائية الدولية  نظام املوظ)٤٢(
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يضاً على املوظفني من املساعدة املؤقتة العامة، السيما بالنظر إىل عدم وتنطبق هذه التوصية أ  -٧٧
ما مل يرد يف القسم واو أدناه  وجود مبادئ توجيهية واضحة الستخدام املساعدة املؤقتة العامة

  .)٤٢( ذلكخالف

  السفر  )ب(

وترجع بعض .  يف املائة يف ميزانية السفر باحملكمة١٩،٢الحظت اللجنة وجود زيادة عامة تبلغ   -٧٨
بيد أن اللجنة الحظت أن هناك حاالت روتينية . الزيادة املتصلة باحلاالت بوضوح إىل القضايا اجلديدة

برنامج رئيسي بامليزانية الربناجمية وتوصي اللجنة بتخفيض ميزانية السفر يف كل . أو اختيارية
  . يف املائة، ما مل يرد يف القسم واو أدناه خالف ذلك١٠ بنسبة ٢٠١٢املقترحة لعام 

  التدريب  )ج(

 والحظت أن عدداً من عمليات ٢٠١٢املقترحة للتدريب يف عام  امليزانيةاستعرضت اللجنة   -٧٩
وللتشجيع على حتديد .  واضحة للتدريبالتدريب مكررة أو روتينية عالوة على عدم وجود خطة

 ،٢٠١١توصي اللجنة بتجميد التدريب عند مستواه يف امليزانية املعتمدة لعام املزيد من األولويات، 
 .ما مل يرد يف القسم واو أدناه خالف ذلك

  اخلرباء االستشاريون  )د(

تشاريني يف مجيع الربامج الحظت اللجنة مع القلق الزيادة املتوقعة يف استخدام اخلرباء االس  -٨٠
وبينما يوجد ما يربر اللجوء إىل اخلرباء االستشاريني أحياناً، فإن اللجنة تشعر بالقلق ملا . الرئيسية تقريباً

قد يؤدي إليه اإلفراط يف استخدامهم من إخالل بضوابط امليزانية، عالوة على عدم االستفادة من 
توصي اللجنة بتخفيض امليزانية ولذلك .  بأفضل وجه ممكناملوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة
 يف املائة يف مجيع الربامج الرئيسية املدرجة بامليزانية ١٠املطلوبة للخرباء االستشاريني بنسبة 

  .، ما مل يرد يف القسم واو أدناه خالف ذلك٢٠١٢الربناجمية املقترحة لعام 

طاً ومعايري لتقييم استخدام اخلرباء االستشاريني وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم احملكمة خط  -٨١
  .ومقدمي اخلدمات التعاقدية لكي تنظر فيها اللجنة يف دورا الثامنة عشرة

  اللوازم واملواد  )ه(

استعرضت اللجنة عدداً من الطلبات املقدمة يف امليزانية املقترحة لزيادة االعتمادات املتعلقة   -٨٢
، ومعدل التنفيذ ٢٠١١إىل الزيادة الكبرية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وبالنظر . باللوازم واملواد

توصي اللجنة ببقاء االعتمادات املتعلقة باللوازم ، ٢٠١١ يف املائة يف عام ٩٥املتوقع والذي يبلغ  
  .ف ذلك، ما مل يرد يف القسم واو أدناه خال٢٠١١واملواد عند مستواها يف امليزانية املعتمدة لعام 
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  معدالت الشغور ومستويات املوظفني  )و(

يف  مثانيةبقاء على معدل الشغور بالنسبة للوظائف الثابتة عند اإلتتفق اللجنة مع احملكمة على   -٨٣
 يف املائة بالنسبة للربامج الرئيسية األخرى ما مل يرد يف القسم ١٠املائة بالنسبة للربنامج الرئيسي الثاين و

وبالنظر إىل زيادة عدد املوظفني الذين يتم تعيينهم من املساعدة املؤقتة العامة، . لكواو أدناه خالف ذ
احملكمة بأن تواصل تطبيق معدل الشغور املذكور أعاله للوظائف الشاغرة، وتوصي توصي اللجنة 

 على الزيادة املقترحة يف ميزانية موظفي املساعدة يف املائة ٨بتطبيق معدل شغور عام يبلغ أيضاً 
 .، ما مل يرد يف القسم واو أدناه خالف ذلك٢٠١٢ للعام املؤقتة العامة

  ليبيا  )ز(

 ماليني يورو من ٤ أعاله، وجهت احملكمة إشعاراً للحصول على مبلغ ٥١كما ذكر يف الفقرة   -٨٤
، ٢٠١٢ويف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام .  للنظر يف احلالة يف ليبيا٢٠١١صندوق الطوارئ يف عام 

 مليون ١،٩ ماليني منها ملكتب املدعي العام، و٥،٢ ماليني يورو للحالة يف ليبيا، ٧،٢طلبت احملكمة 
  .لقلم احملكمة

وكان . وأجرت اللجنة مناقشات متعمقة مع احملكمة بشأن االحتياجات املتعلقة باحلالة يف ليبيا  -٨٥
عديد من الغموض بشأن هذه احلالة بسبب  للجنة أنه ال يزال هناك الهذه الدورةواضحاً عند انعقاد 

تسارع األحداث وعدم وضوح املوقف على األرض، عالوة على احتمال أن تقرر السلطات الليبية 
والحظت اللجنة أيضاً أن جملس حقوق اإلنسان التابع . النظر يف هذه الدعوى على املستوى احمللي

  .    )٤٣(رتكبة يف ليبيالألمم املتحدة شكل جلنة للتحقيق يف جرائم احلرب امل

تقترح اللجنة أن تتبع اجلمعية ج اخلطوة خبطوة وبالنظر إىل عدم اليقني يف الوقت احلاضر،   -٨٦
 أوصت اللجنة بأن جيري املدعي العام تقييما على ويف هذا الصدد،. فيما يتعلق بتمويل احلالة يف ليبيا

ويعيد املسجل أيضاً تقييم احتياجات قلم  (اجات مكتب املدعي العامياألرض وبأن يعيد تقييم احت
 كانت ال تزال هناك حاجة إىل املوارد إذاقبل الدورة العاشرة للجمعية من أجل حتديد ما ) احملكمة

 ٢٠١٢لعام املطلوبة بنفس املستوى أو ميكن إجراء املزيد من التخفيضات يف امليزانية املقترحة 
   .للحالة يف ليبيا

  يةالربامج الرئيس  -واو

  اهليئة القضائية: ألولالربنامج الرئيسي ا  -١

وإذ تالحظ اللجنة أن موارد كبرية .  عموما يف هذا الربنامجبسيطرحبت اللجنة باالخنفاض ال  -٨٧
فإا تعرب عن ارتياحها الستخدام ، ٢٠١١حماكمات متوازية يف عام إلجراء قد أتيحت للمحكمة 

                                                
حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الدورة االستثنائية اخلامسة عشرة، :  جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة)٤٣(

  .١١، الفقرة  (A/HRC/RES/S-15/1)الليبية
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أربع حماكمات متوازية يف و ثالث نيت بكفاءة وإجراء ما بحملكمة واجلدول الزمين للمحاكماقاعات ا
   .بعض األحيان

بيد أن اللجنة الحظت أيضاً أن قدراً كبرياً من االخنفاض يف هذا الربنامج يعزى إىل اخنفاض   -٨٨
عمل أنه لن يتم استدعاء معظم القضاة الستة اجلدد  للفتراض على ارتبات القضاة خصص ملاالعتماد امل

  .٢٠١٢س التفرغ بعد انتخام مباشرة يف عام على أسا

  .وأُبلغت اللجنة بأنه ليس من املؤكد أن يستمر هذا السيناريو على الدوام  -٨٩

وحثت اللجنة . بلغت اللجنة أيضاً بأنه ال ميكن استبعاد احلاجة إىل إجراء حماكمات متوازيةوأُ  -٩٠
من أجل محكمة للئية واخلدمات اإلدارية احملكمة على مواصلة تعزيز التعاون بني اهليئة القضا

  . قدر ممكن من اإلمكانيات املتاحةبأقصىالستفادة ا

، بالنظر إىل ختفيض ميزانية السفر يف هذا ٢٠١٢وفيما يتعلق بامليزانية املقترحة للسفر يف عام   -٩١
قترحة للسفر يف عام توصي اللجنة بتخفيض امليزانية امل يف املائة هذا العام، ١،٨الربنامج بالفعل بنسبة 

  . يف املائة أخرى٨،٢ بنسبة ٢٠١٢

 من ٢-واستعرضت اللجنة الطلب املقدم لتمويل وظيفة موظف قانوين معاون برتبة ف  -٩٢
هذه الوظيفة وأوصت بعدم املوافقة على ) مكاتب اتصال( ١٣٠٠املساعدة املؤقتة العامة يف الربنامج 

  . ٢٠١٢ لعام ملؤقتة العامةوبتخفيض امليزانية املقترحة للمساعدة ا

حملة عامة جلميع التكاليف  ٢٠١٢مليزانية الربناجمية املقترحة لعام اوقدمت احملكمة يف مرفق   -٩٣
 بندبيد أن اللجنة الحظت أن احملكمة قدمت أيضاً حتت . املتصلة مبرتبات واستحقاقات القضاة

وتوصي . الوطن باعتبارها التزامات مستحقةاملعاشات التقاعدية للقضاة البدالت املستحقة للعودة إىل 
كبنود وغري ذلك من اإلعانات، اللجنة بأن يدرج هذا البند، وكذلك البند املتعلق مبنحة التعليم، 

  ). ه(منفصلة يف مرفق امليزانية وبأن تصدر احملكمة تصويباً للمرفق اخلامس 

طلبتها الرئاسة يف امليزانية الربناجمية ومل تعتمد اللجنة اخلدمات االستشارية والتدريبات اليت   -٩٤
  . بسبب عدم كفاية مربراا٢٠١٢املقترحة لعام 

  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -٢

استمعت اللجنة إىل العرض الذي قدمه املدعي العام بشأن موقف التحقيقات والقضايا اليت   -٩٥
اجلهود اليت يبذهلا املكتب لزيادة الكفاءة عن طريق، يف يضطلع ا مكتب املدعي العام وأحاطت علماً ب

.  من األدلة املستنديةمجلة أمور، إعادة توزيع املوارد، مبا يف ذلك املوظفني، وتقدمي األدلة شخصياً بدالً
 الة يفوأبلغ املدعي العام اللجنة بأن املوارد اإلضافية املطلوبة يف الربنامج الرئيسي الثاين تتعلق فقط باحل

  .ليبيا
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وإذ تالحظ اللجنة أن مكتب املدعي العام سيكون يف حاجة إىل مزيد من القدرات للتحقيق يف   -٩٦
 من  يف املائة بدال٧ً بنسبة ٢٠١٢فإا توصي بتخفيض ميزانية السفر املقترحة لعام احلالة يف ليبيا، 

  . يف املائة١٠التوصية العامة بتخفيض هذه امليزانية بنسبة 

ديوان املدعي ( الرتب األخرى – يتعلق بطلب وظيفتني إضافيتني من فئة اخلدمات العامة وفيما  -٩٧
، وبالنظر إىل أن هاتني الوظيفتني تتعلقان يف الواقع بالزيادة املتوقعة يف )قسم املشورة القانونية/العام

  . توصي بعدم املوافقة على هاتني الوظيفتنيفإن اللجنةعبء العمل باملقر، 

 التوصيات ذات التطبيق جبانبالربنامج، املقدمة بشأن هذا ؤدي التوصيات احملددة وست  -٩٨
للموارد بالنسبة كبري االخنفاض أن هذا درك اللجنة وت. مليوين يوروإىل اخنفاض مطلق يبلغ العام، 
من آثار على االخنفاض ليه املزيد من إيؤدي قد ما بآراء املكتب بشأن علما  أحاطت، واملطلوبة

  . ته يف القيام بأنشطته الرئيسيةقدر

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -٣

  مكتب املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

 اللجنة بتمويل هذه الوظيفة ، توصي٥-فيما يتعلق باملوظف التنفيذي الرئيسي برتبة ف  -٩٩
الية ألمانة الصندوق االستئماين بالكامل شريطة أن تقدم هذه الوظيفة على سبيل األولوية املشورة امل

  ). أدناه١٢٩انظر الفقرة (للضحايا 

، تعرب اللجنة عن قلقها للزيادة املقترحة اليت ٢٠١٢وفيما يتعلق مبيزانية السفر املقترحة لعام  -١٠٠
ك وترى أن هناوال ترى اللجنة مربراً هلذه الزيادة يف املبلغ املطلوب للسفر .  يف املائة٢٣٦يبلغ قدرها 

ولذلك توصي اللجنة باملوافقة على امليزانية . حاجة واضحة إىل مزيد من التركيز على األولويات
  . ٢٠١١ مبستواها يف امليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٢املقترحة للسفر لعام 

  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )ب( 

العمل وحاجة مراجعي احلسابات الداخليني باحملكمة بالنظر إىل الزيادة الكبرية يف حجم  -١٠١
  .توصي اللجنة بإعفاء هذا الربنامج الفرعي من التوصيات ذات التطبيق العاماملتزايدة إىل املساعدة، 

  قسم خدمات املشورة القانونية : ٣١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

 بشأن السفر والتدريب ٢٠١٢رحة لعام الحظت اللجنة أن طلباً ورد يف امليزانية الربناجمية املقت -١٠٢
مل توافق اللجنة على الطلب الذي قدمه الربنامج وبالتايل . دون أن يقدم ما يكفي من تربيرات هلا

 السفر والتدريب نظراً لعدم وجود ما يكفي هلا من بشأن) قسم خدمات املشورة القانونية (٣١٣٠
   .مربرات
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  السالمةقسم األمن و: ٣١٤٠الربنامج الفرعي   )د(

الحظت اللجنة أن العديد من الوظائف يف املكاتب امليدانية قد نقلت بعد ختفيض حجم املكتب  -١٠٣
  .يف كمباال وإغالق املكتبني يف تشاد

وتشيد اللجنة باحملكمة لنقل الوظائف امليدانية إىل املكاتب امليدانية األخرى اليت حتتاج إىل  -١٠٤
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لنقل بعض الوظائف .  جديدةوظائف مماثلة بدال من طلب موارد

وقد . امليدانية إىل مقر احملكمة بدعوى تأثريها على اهليكل التنظيمي واحتمال االزدواجية يف العمل
يؤدي هذا إىل زيادة عدد مديري املكاتب امليدانية باملقر يف وقت يتم فيه ختفيض وجود احملكمة يف 

جنة أيضاً أن عمليات النقل املذكورة متت دون تقدمي ما يربر احلاجة إليها يف والحظت الل. امليدان
  .املقر

 والوظيفتني األخريني ٢-ولذلك أوصت اللجنة بعدم متويل وظيفة احمللل األمين برتبة ف -١٠٥
  وبأن تقدم٢٠١٢اللتني نقلتا من املكتب امليداين يف تشاد يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

احملكمة توضيحات كاملة إذا أرادت االحتفاظ ذه الوظائف يف الهاي يف امليزانية الربناجمية 
  .٢٠١٣املقترحة لعام 

ية املقترحة لألثاث جموعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن هناك زيادة كبرية يف امليزانية الربنا -١٠٦
شيا مع املمارسة املستقرة، توصي ومت. دون تقدمي مربرات كافية لذلك)  يورو٧٤ ٠٠٠(واملعدات 

    . يورو٧٤ ٠٠٠اللجنة بعدم املوافقة على مبلغ 

  قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي   )ه(

تعرب  بامليدان ولكنها ديدة اجلاالت احلىل إ امليدانية لنقل بعض املوارداحملكمة ب اللجنة شيد ت -١٠٧
 احملكمة ملا قد يؤدي إليه ذلك من توسيع نطاق الربامج مقرإىل عن قلقها لنقل بعض هذه املوارد 

  .الفرعية اصطناعياً دون احلصول على الترخيص الالزم من اجلمعية أو اخلضوع لرقابتها

واخنفض بذلك جنامينا إ يف أبيشي ونيه امليدانييمكتبقلم احملكمة أغلق بلغت اللجنة بأن وأُ -١٠٨
جودها و بشأناحملكمة لذي اتبعته النهج ابرحب اللجنة تو.  مخسةوجوده امليداين من سبعة مكاتب إىل

 الحظت اللجنة أن احملكمة ،يف هذا الصددو. هحتسينهذا النهج وشجع احملكمة على مواصلة تامليداين و
قضايا املعلقة،  يف التعامل مع ال هاماً يف استراتيجيات اخلروج اليت ستكون عنصراًهابعد نظرستكمل مل ت

  .عمليات النقل احملتملةولتصرف يف املعدات وختزينها، وكيفية ا

، ولنفس األسباب املشار ٢٠١٢ من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢٣٠وفيما يتعلق بالفقرة  -١٠٩
 من هذا التقرير، أعربت اللجنة عن قلقها إىل حد ما بشأن عدد ١٠٨ و١٠٧الفقرتني إليها يف 

ب امليدانية إىل املقر بدون إعادة تقييمها، أو اإلعالن عنها، أو إعادة الوظائف اليت نقلت من املكات
وبالنظر إىل ختصيص . زدواجية يف العملإىل االهذه املمارسة قد تؤدي عالوة على ذلك و. التعيني فيها

إىل اآلن باحلاجة مل تقتنع اللجنة  السنوات القليلة املاضية،يف يدانية موارد كبرية لربنامج املكاتب امل
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وتوصي اللجنة بعدم . اإلداريةللقيام باملراقبة قر امليف  ٣-وظيفة مدير مكتب ميداين إضافية برتبة ف
 وبأن تقدم احملكمة توضيحات كاملة ٢٠١٢متويل هذه الوظيفة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  .٢٠١٣املقترحة لعام إذا أرادت االحتفاظ ذه الوظيفة يف الهاي يف امليزانية الربناجمية 

  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢الربنامج الفرعي   )و(

  ممثالً قانونيا٣٥ًمن الدعم املقدم من مكتب احملامي العام للضحايا أحاطت اللجنة علماً بزيادة  -١١٠
 ضحية يف ٢٠٠٠وأكثر من اً  قانونيالًممث ٣٩إىل  ٢٠١١أبريل /يف نيسانتقريباً  ضحية ١٠٠٠و

 للتغيري املفاجئ نتيجة لقرارالحظت اللجنة أن حجم العمل باملكتب معرض و. ٢٠١١ أغسطس/آب
أن وأكد املكتب . باملوافقة على مشاركة الضحايا يف اإلجراءات ة املختصة مثالئراالدصادر من 

  . مهامهمممكن ألداء وضع ملمثلني القانونيني للضحايا يف أفضلا

   املوارد البشريةقسم: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ز(

 للخدمات ٢٠١٢الحظت اللجنة أن هناك زيادة كبرية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -١١١
أساساً لالستعانة باخلرباء االستشاريني يف صياغة دليل للموارد البشرية وكانت هذه الزيادة االستشارية، 

وبالتايل . ستشاري خارجي لالضطالع ذا العملومل تقتنع احملكمة بضرورة االستعانة خببري ا. باحملكمة
 يورو للخدمات االستشارية يف الربنامج الفرعي ١٢٠ ٠٠٠مل توافق اللجنة على زيادة مبلغ 

  .٢٠١٢يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ) قسم املوارد البشرية (٣٢٢٠

، ٤-ارد البشرية برتبة فوفيما يتعلق بوظيفة رئيس وحدة تعيني املوظفني يف قسم املو -١١٢
  .توصي اللجنة بأن حيصل هذا املنصب على التمويل الكامل

  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   )ح(

 الرتب األخرى –وظيفتني من فئة اخلدمات العامة لتمويل علماً بالطلب املقدم اللجنة أحاطت  -١١٣
ملواجهة حجم العمل   شهرا١٢ًملدة عدين ماليني لتعيني مسا) إحدامها متواصلة واألخرى جديدة(

مل و. ٣٢٤٠وجتهيز املستندات يف وحدة املدفوعات ووحدة جداول املرتبات التابعتني للربنامج الفرعي 
الربناجمية املقترحة امليزانية أوصت بالتايل بتخفيض احلاجة إىل مساعد مايل إضايف وبتقتنع اللجنة 

العامة يف قسم امليزانية واملالية  إىل وظيفة واحدة فقط من املساعدة مساعدة املؤقتة ل ل٢٠١٢لعام 
  .املؤقتة العامة

  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ط(

رفع مستوى ل يورو لقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال ٢٠٠ ٠٠٠الحظت اللجنة طلب   -١١٤
باحلاجة إىل هذا  تقتنع اللجنة ومل. ةرقمية كاملاستبداهلا مبكونات وقاعة احملكمة التماثلية بكونات امل

 عن شكوك ت، وأعربحالياًلالستعمال صالحية املكونات التماثلية لاالستبدال يف الوقت احلايل نظرا 
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امليزانية تخفيض ببالتايل وأوصت اللجنة . إىل املباين الدائمةقابلية املكونات املطلوبة للنقل حول 
قدار مب لقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال يفبدال التجهيزات ية املقترحة الستالربناجم
  . يورو٢٠٠ ٠٠٠

  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي   )ي(

مملكة وني احملكمة باالحتجاز وخدمات مرافق بشأن تفاق  االعلىرحبت اللجنة بالتوقيع  -١١٥
 .ستخدام مرافق االحتجازع الرمسي على شروط اوبإضفاء الطاب ٢٠١١ فرباير/ شباط١٨هولندا يف 

أن احملكمة افترضت عند حساب نفقات التشغيل العامة املتصلة بتكاليف الحظت اللجنة و -١١٦
ووفقا للمحكمة، يقدر معدل .  يف املائةأربعةاستئجار مرافق االحتجاز أن معدل التضخم سيبلغ 

عادة حساب تكاليف ونفقات موظفي ثالث أدت إ  يف املائة، ولذلك٢،٦التضخم حالياً بنحو 
  . يورو٨٦ ٠٠٠إىل ختفيض نفقات التشغيل العامة مببلغ  )٤٤(وكاالت ملؤسسات االحتجاز

  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج الفرعي   )ك(

أبرزت اللجنة أمهية ضمان التآزر داخل احملكمة فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع اجلهات  -١١٧
  .لتوعية اليت تبذهلا احملكمة يف جمال اهوداجلألخرى يف الساحة الدولية من أجل تعزيز الفاعلة ا

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -٤

أُبلغت اللجنة بأنه يف أعقاب تقدمي امليزانية الربناجمية املقترحة هلذا الربنامج الرئيسي يف  -١١٨
 بشأن انتخاب رئيس اجلمعية ٢٠١١يوليه /توصية إىل اجلمعية يف متوز، قدم املكتب ٢٠١١مارس /آذار

وأفادت املرشحة هلذا . ٢٠١١ديسمرب /لفترة السنوات الثالث املقبلة اليت ستبدأ يف كانون األول
ويشكل . املنصب بأا ستضطلع مبهام منصبها على أساس التفرغ وبأن حكومتها ستتحمل التكاليف

  .فياً يف تربير احلاجة إىل وظيفة يف نيويوركهذا التطور عامالً إضا

وستحدد مواصفات هذه الوظيفة بالتفصيل بعد إجراء مشاورات مع الرئيسة اجلديدة للجمعية  -١١٩
وسيقدم شاغل هذه الوظيفة، عالوة على مساعدة الرئيسة اجلديدة،  . ٢٠١١سبتمرب /يف أيلول

م املتحدة، عالوة على اخلدمات اليت سيقدمها خدمات جوهرية للجمعية عند انعقادها يف مقر األم
  .للمكتب وللفريق العامل يف نيويورك

 من املساعدة املؤقتة ٢-وفيما يتعلق بطلب حتويل وظيفة املوظف القانوين املعاون برتبة ف -١٢٠
، ووظيفة جديدة ملطور املواقع ٢-العامة إىل وظيفة ثابتة، وطلب مساعد خاص جديد للرئيسة برتبة ف

 الرتب األخرى، يف ضوء احلظر العام املفروض على إنشاء وظائف –شبكية من فئة اخلدمات العامة ال
وسيتسم هذا . توصي اللجنة باملوافقة على هذه الوظائف من املساعدة املؤقتة العامةثابتة جديدة، 

                                                
 Dienst Jsutitiële Inrichtingen.:  تعرف بعبارة)٤٤(
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ديدة إىل  إذ قد حتتاج الرئيسة اجل٢-بأمهية خاصة فيما يتعلق باملساعد اخلاص للرئيسة برتبة ف
  .ا من حيث الدعمابعض الوقت لتقدير احتياج

 األمانة تواصل البحث عن طرق لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة من والحظت اللجنة أن -١٢١
ومن بني هذه الطرق حتديد عدد الصفحات يف .  للجمعية يورو٥١٧ ٠٠٠ تبلغ أجل حتقيق وفورات

ائق الورقية، واقتصار خدمات الترمجة الشفوية الجتماعات التقارير، ومواصلة ج االستغناء عن الوث
اجلمعية وهيئاا الفرعية على لغات اجلمعية اليت هي أيضاً اللغات الرمسية لدولة طرف واحدة على األقل 
يف نظام روما األساسي، والنظر يف زيادة وترية دورات اجلمعية اليت تعقد يف مقر األمم املتحدة 

ة من اختالف هيكل التكاليف املتعلقة بالدورات اليت تعقد يف مقر األمم املتحدة بنيويورك لالستفاد
  .)٤٥( اليت تعقد يف الهايوالدوراتبنيويورك 

ولتقدمي املزيد من املشورة االستراتيجية للجمعية، نظرت اللجنة يف خيارات خمتلفة من بينها، يف  -١٢٢
ويف املرحلة احلالية، رأت اللجنة . رئيسها يف الهايمجلة أمور، زيادة وترية الدورات أو زيادة وجود 

تصنيف وظيفة املوظف املايل إعادة التوصية بأن أكثر الطرق فعالية لضمان حتقيق هذا اهلدف هي 
. ٥ -ألمني التنفيذي للجنة برتبة فليكون ا يف الربنامج الرئيسي الرابع ٤-واإلداري برتبة ف

يفة، وبياناً ألعماهلا، واختذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تصنيفها ووضع قلم احملكمة توصيفاً هلذه الوظ
  .رئيسهامن خالل وستكون هذه الوظيفة تابعة مباشرة للجنة، . ٥-واعتماد الرتبة ف

 وترى اللجنة أن مهام هذه الوظيفة ستؤدي إىل متابعة توصيات اللجنة وحتليل البيانات  -١٢٣
احلالية باألوضاع كمة وغري ذلك من املهام اليت ال ميكن القيام ا التفصيلية للموارد اليت تطلبها احمل

وميكن . وستدرج هذه الوظيفة من الناحية اإلدارية يف الربنامج الرئيسي الرابع. الجتماعات اللجنة
سي الربنامج الرئييف ميزانية  ٢٠١٢ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام علىاستيعاب اآلثار البسيطة املترتبة 

  . الرابع

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس  -٥

 يناير/كانون الثاين ١من نظرت اللجنة يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة   -١٢٤
 أنشطة ومشاريع جملس نتقرير مجعية الدول األطراف عويف  )٤٦(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١إىل 

                                                
  . يورو٦٢ ٠٠٠..................................... استبدال وثائق ما قبل الدورة الورقية بوئائق رقمية ) أ(  )٤٥(

   يورو؛٤٢  ٠٠٠: حبذف الترمجة الشفوية إىل الصينية والروسية) ب(
  تكاليف التالية غري املتكبدة يف الدورةيلزم لدورة اجلمعية اليت تعقد ملدة مثانية أيام يف الهاي ال) ج(

  : اليت تعقد مبقر األمم املتحدة بنيويورك
   يورو٨٤ ٠٠٠.................................................................................  األمن 

   يورو٢٥ ٠٠٠.........  ..............................................................دخول بطاقات الو
   يورو٢٠٤ ٠٠٠  ...................................................................وإجيار مركز املؤمترات 

   يورو١٠٠ ٠٠٠..................................................  وتكنولوجيا املعلومات والتجهيزات التقنية
)٤٦( ICC-ASP/10/13.  
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يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليو /متوز ١ الفترة من يفدارة الصندوق االستئماين للضحايا إ
٤٧(٢٠١١(.   

قدمه رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين  الذي عرضالإىل واستمعت اللجنة أيضاً  -١٢٥
  .ن، واملدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحاياهليزابيث ريإللضحايا، السيدة 

ورحبت اللجنة بالعروض املقدمة والتقدم الذي أحرزه الصندوق االستئماين يف مجع املزيد من  -١٢٦
  .التربعات، وكذلك يف تنفيذ خطة عمله يف امليدان

 يف املائة، مبا يف ٤٥والحظت اللجنة زيادة يف امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي السادس تبلغ  -١٢٧
  . وظفني اإلضافيني املقترحنيذلك زيادة يف تكاليف امل

، اخلربة القانونية واملاليةإىل ضحايا للصندوق االستئماين لاأمانة وبينما توافق اللجنة على حاجة  -١٢٨
 من النظام ١٩قلم احملكمة لتقدمي اخلدمات املطلوبة وفقا للمادة يف خربة مالية كافية فإا ترى أن هناك 

 .ايااألساسي للصندوق االستئماين للضح

 املطلوبة من املساعدة املؤقتة العامة ٣-ولذلك، وفيما يتعلق بوظيفة املوظف املايل برتبة ف -١٢٩
توصي اللجنة بعدم املوافقة على هذه ، )٢٠١٢ من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٤٨٣الفقرة (

الية من املهام ذات يف املسائل املللضحايا الوظيفة ولكن بأن تكون مساعدة الصندوق االستئماين 
  . يف ديوان املسجل٥-األولوية للموظف التنفيذي الرئيسي برتبة ف

ويف حالة موافقة اجلمعية على هذه التوصية، ستقوم اللجنة مع أمانة الصندوق االستئماين  -١٣٠
ة للضحايا مبتابعة مدى تنفيذ هذه التوصية وستقدم املزيد من التوصيات حسب مقتضيات احلال يف السن

  . القادمة

للحسابات  أشارت اللجنة إىل أن املراجع اخلارجي وفيما يتعلق بالبيانات املالية وعرض امليزانية، -١٣١
إليرادات والنفقات الكاملة تتضمن البيانات املالية، يف البيانات األولية، ان بأأوصى يف وقت سابق 

 التكاليف تقديرلصندوق إىل اأمانة تسعى بأن  وتوصي  اللجنة هذه التوصيةتؤيدو. للصندوق
صورة شاملة  من أجل احلصول على كمياًلخدمات اليت يقدمها قلم احملكمة املوزعة لاإلدارية 

  .لتكاليف اإلدارية للصندوقل

توصي اللجنة بأن تنظر أمانة وبالنظر إىل اآلثار الكبرية احملتملة للعوامل املسببة للنفقات،  -١٣٢
ا يف آليات بديلة، من شأا أن توفر املزيد من املرونة وختفف الضغوط الصندوق االستئماين للضحاي

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن . الواقعة على امليزانية العادية، لتمويل األنشطة امليدانية اجلديدة
يعد الصندوق االستئماين تقريراً عن إمكانية ختصيص نسبة من التربعات للتكاليف املتصلة 

ن أي تعديالت تكون ضرورية للنظام األساسي للصندوق لكي تنظر فيه اللجنة يف باملشروع، وع
  .دورا الثامنة عشرة

                                                
)٤٧( ICC-ASP/10/14.  
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  آلية الرقابة املستقلة: ٥-بع الربنامج الرئيسي السا  -٦ 

أٌبلغت اللجنة بأن الرئيس اجلديد آللية الرقابة املستقلة لن يكون حاضراً على األرجح قبل الربع  -١٣٣  
وملا كان رئيس . وينبغي أن يشغل مكتب اجلمعية هذه الوظيفة الشاغرة مؤقتاً. ٢٠١٢األول من عام 
 بناء على احتياجات اآللية اليت مل حتدد بعد بصورة كاملة ٢- عن تعيني موظف برتبة فاآللية مسؤوالً

أوصت اللجنة بتمويل الوظيفة  وبالتايلوأن تعيني هذا الشخص سيستغرق ثالثة أشهر على األقل، 
وميكن إدراج التكلفة . ٢٠١٢ ملدة ستة أشهر فقط يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢-رتبة فب

وأوصت اللجنة أيضاً بأن يبقى . ٢٠١٣الكاملة هلذه الوظيفة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
  . ٢٠١١االعتماد املخصص للسفر عند مستواه يف امليزانية املعتمدة لعام 

  مباين احملكمة  -زاي

  املباين الدائمة  -١

امليزانية  عالوة على) ٤٨(أنشطة جلنة املراقبةعن الثاين املؤقت التقرير كان معروضاً على اللجنة  -١٣٤
  .)٤٩( ٢٠١٢الربناجمية املقترحة للمباين الدائمة لعام 

سيد نيل براديل، واستمعت اللجنة إىل بيان من السيد روبرتو بيليلي، رئيس جلنة املراقبة، وال -١٣٥
الربناجمية امليزانية : وطلب رئيس جلنة املراقبة إىل اللجنة أن تنظر يف ثالثة مواضيع حمددة. مدير املشروع

، واألهداف احملددة الستعراض ٢، وخيارات التمويل لعناصر اموعة ٢املقترحة لعناصر اموعة 
  . الذي يقوم به مدير املشروع حاليا٤ًاإلطار 

 ٣بلغت اللجنة بأن جلنة املراقبة ترى أنه ينبغي الفصل بني امليزانية املتعلقة بعناصر اموعة وأُ -١٣٦
، وبأن كلتا امليزانيتني ينبغي التمييز بينهما وبني النفقات العادية ٢وامليزانية املتعلقة بعناصر اموعة 

ات تقع مرة واحدة فقط وعدم جواز  بنفق٣للمحكمة بوضوح لتعلق امليزانية املتعلقة بعناصر اموعة 
 جزءاً ٢وبينما ستكون النفقات املتعلقة بعناصر اموعة . إدراجها يف النفقات العادية اجلارية للمحكمة

من امليزانية العادية للمحكمة، وسيكون من السهل التعرف عليها والفصل بينها وبني غريها من 
منفصلة عنها وسيلزم املوافقة عليها من ميزانية ٣موعة النفقات، ستكون النفقات املتعلقة بعناصر ا 

  .مشروع املباين الدائمة

ورحبت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا جلنة املراقبة لتعزيز األمن املايل للمشروع عن طريق إجراء  -١٣٧
  .)٥٠(٤ق املزيد من االستعراض ملتطلبات املستخدمني، مبا يف ذلك املتطلبات املتعلقة بتكاليف الصندو

 املقترحة لعام  الربناجمية ليست مدرجة حاليا يف امليزانية٢والحظت اللجنة أن عناصر اموعة  -١٣٨
 حيث ال تزال عملية حتديد العناصر املطلوبة قيد البحث من جانب جلنة املراقبة ومدير املشروع ٢٠١٢
قدمي توصيات بشأا يف هذا ولذلك مل تتمكن اللجنة من استعراض هذه العناصر أو من ت. واحملكمة
  .التقرير

                                                
)٤٨(

 CBF/17/10.  
)٤٩(

 ICC-ASP/10/10/Add.1/Rev :1.  
)٥٠( CBF/17/10 ، ١٧الفقرة.  
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بيد أن اللجنة الحظت، بناء على العناصر املقترحة يف إطار التقديرات األولية لعناصر اموعة  -١٣٩
مثل املوظفني  ، أن بعض العناصر من املمكن حقاً أن تعترب جزءاً من تكاليف اإلدارة والتشييد٢

وتوصي اللجنة بأن . التكاليف األخرى غري املتصلة بالتشييدوليست من  .اإلضافيني واخلربة االستشارية
تنظر جلنة املراقبة يف هذه املسألة بعناية لضمان عدم إدراج التكاليف اليت ينبغي أن تدخل بطبيعتها 

فلن يؤدي .  مليون يورو املخصصة لعملية التشييد يف امليزانية العادية للمحكمة١٩٠ ليف إطار ا
ة العادية فحسب ولكن قد يؤدي إىل إخفاء التكاليف يغوط على امليزانذلك إىل مزيد من الض
  .احلقيقية لعملية التشييد

 املتعلقة بعناصر ونظرت اللجنة يف اخليارين اللذين قدمتهما جلنة املراقبة لتمويل التكاليف -١٤٠
نفقات املتعلقة بعناصر ورأت اللجنة أن يلزم، حفاظاً على مبدأ وحدة امليزانية، أن ترد ال. )٥١(٢اموعة 
بيد أن اللجنة توصي، يف حالة عدم املوافقة على إنشاء .  يف امليزانية العادية للمحكمة٢اموعة 

برنامج رئيسي ثامن والقيام عوضاً عن ذلك بتوزيع هذه النفقات على الربامج الفرعية املختلفة، 
قترحة لضمان أن تكون مجيع التكاليف بأن تعد احملكمة مرفقا توضيحيا يف كل ميزانية برناجمية م

     . مبينة وحمددة كمياً بوضوح٢املتعلقة بعناصر اموعة 

  املباين املؤقتة  -٢

. ، نظرت اللجنة يف خيار شراء مبىن اآلرك٢٠١١يوليه / متوز٢٥عمال مبذكرة املكتب املؤرخة  -١٤١
م اخلدمات العامة، الذي قدم واستمعت اللجنة إىل العرض املقدم من السيد شون وولش، رئيس قس

النتائج األولية للتقييم الذي قام به خبري استشاري مستقل، وامليسرون الذين مت تعينهم من قبل 
  .  )٥٢(املكتب

وملا كانت مجيع املعلومات املقدمة ذات طابع أويل وأنه يلزم جتميع املزيد من التفاصيل من  -١٤٢
  .ضع يسمح هلا بتحليل احلالة أو بتقدمي توصيات حمددةجانب احملكمة، فإن اللجنة مل تكن يف و

  .وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي املقدم من امليسرين -١٤٣

  رىاألخسائل امل  -حاء

  االجتماعات املقبلة  -١

 ٢٧ إىل ٢٣قررت اللجنة، مبدئيا، أن تعقد دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة يف الفترة من  -١٥٥
، على التوايل، يف ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣سبتمرب إىل / أيلول٢٤ ومن ٢٠١٢ أبريل/نيسان
  .الهاي

                                                
)٥١(  ICC-ASP/10/10/Add.1/Rev.1 ١٤، الفقرة.  
  . ونيجريياأستراليا وأملانيا )٥٢(
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 املرفق األول
 قائمة الوثائق

CBF/17/1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/17/1/Add.1/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/10/5 ا السادسة عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/10/10  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  

ICC-ASP/10/10/Corr.1  تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  

ICC-ASP/10/10/Corr.2 تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٢حة لعام امليزانية الربناجمية املقتر  

ICC-ASP/10/10/Corr.3  تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  

ICC- ASP/10/10/Add.1/Rev.1 املباين الدائمة:  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/10/11  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

ICC-ASP/10/12  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة  من  

ICC-ASP/10/13  كانون ٣١يناير إىل /ن الثاينكانو ١ البيانات املالية للفترة من –الصندوق االستئماين للضحايا 
 ٢٠١٠ ديسمرب/األول

ICC-ASP/10/14  تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١خالل الفترة من 

ICC-ASP/10/16 ٢٠١٠ الدولية لعام تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية 

CBF/17/2 التقرير اإلضايف للمحكمة بشأن وضع عتبات للمساعدة القانونية 

CBF/17/3 تقرير احملكمة عن املشتريات 

CBF/17/4 اقتراح احملكمة بشأن وضع خمطط إلعانة التأمني الصحي للموظفني املتقاعدين 

CBF/17/5 ته احملكمة فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل زيادة التقرير املرحلي السادس عن التقدم الذي أحرز
 الكفاءة

CBF/17/6 لتقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

CBF/17/7  ٣٠التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن تنفيذ توصيات املراجعة حىت 
  ٢٠١١يونيه /حزيران

CBF/17/8 رات الوظائف الرئيسية تقرير احملكمة بشأن مرب 

CBF/17/8/Corr.1  تصويب-تقرير احملكمة بشأن مربرات الوظائف الرئيسية  

CBF/17/9 تقرير بشأن تعديل اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات 

CBF/17/10 التقرير املؤقت الثاين عن أنشطة آلية الرقابة 

CBF/17/11 نة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف عن الفترة من التقرير السنوي املقدم إىل جل: جلنة املراجعة
  ٢٠١١يونيه / إىل حزيران٢٠١٠يوليه /متوز

CBF/17/11/Corr.1 التقرير السنوي املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف عن الفترة من : جلنة املراجعة
  تصويب-٢٠١١يونيه / إىل حزيران٢٠١٠يوليه /متوز
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  املرفق الثاين

  )باليورو( ٢٠١١أغسطس / آب٣١حالة االشتراكات حىت 

 

 األطراف الدول

  املقررة االشتراكات
  السابقةللسنوات

 السنوات متحصالت
 السابقة

 غري االشتراكات
 السنوات عن املسددة

 السابقة
 املقررة االشتراكات

٢٠١١ لعام  

 متحصالت
 عام عن االشتراكات

٢٠١١ 

 غري االشتراكات
 عام عن سددةامل

٢٠١١ 

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

١- --١٥٣ ١٥٣٦ ٦-٩٩٦ ٩٩٦١٨ ١٨ أفغانستان 
٢- --٣٨٢ ٣٨٢١٥ ١٥-٠٨٤ ٠٨٤٦٣ ٦٣ ألبانيا 
٣- --٧٦٧ ٧٦٧١٠ ١٠-٦٦٢ ٦٦٢٦٨ ٦٨ أندورا 
٤- ٤٩٨ ٠٧٦٥ ٣-٠٧٦ ٤٢٢٣ ٨٨٥٢ ٣٠٧٢٢ ٢٥ يغوا وباربوداتأن 
٥- --٤٥٨ ٤٥٨٤٤١ ٤٤١-١٧٧ ٣٩٣ ١٧٧٦ ٣٩٣ ٦ نياألرجنت 

٦- --٣٠٤ ٩٧٣ ٣٠٤٢ ٩٧٣ ٢-٠١٦ ٢٩٩ ٠١٦١٨ ٢٩٩ ١٨ أستراليا 
٧- --٩٩٢ ٣٠٨ ٩٩٢١ ٣٠٨ ١-٩١٥ ٢٨٢ ٩١٥٩ ٢٨٢ ٩ النمسا 
٨- ٣٥٦ ٣٨١٢٤ ٣٨٢١١٥ ٩٧٥١٥ ٨-٩٧٥ ٨  بنغالديش 
٩- --٣٠٥ ٣٠٥١٢ ١٢-٩٤٩ ٩٤٩٩٥ ٩٥  بربادوس 

١٠- --٥٤٥ ٦٥٣ ٥٤٥١ ٦٥٣ ١-٢٣٩ ٥٣٨ ٢٣٩١١ ٥٣٨ ١١ بلجيكا 

١١- --٥٣٨ ٥٣٨١ ١-٦١٤ ٦١٤١٠ ١٠ بليز 
١٢- ٩٨٩ ٩٨٩٣ ٦١٥٦٢٦٣ ٤-٣٨٨ ٣٨٨١٨ ١٨ بنن 
١٣- متعددة -دولة (بوليفيا 

٥١٥ ٥١٥١٠ ٧٦٧٢٥٢١٠ ١٠-٦٩٥ ٦٩٥٧٨ ٧٨ )القوميات
١٤- --٥٣٥ ٥٣٥٢١ ٢١-٥١٨ ٥١٨٦٢ ٦٢ البوسنه واهلرسك 
١٥- --٦٨٧ ٦٨٧٢٧ ٢٧-١١٧ ١١٧١٤٤ ١٤٤ بوتسوانا 

١٦- ٣١٢ ٤٤١ ٣١٢٢ ٤٤١ ٦٩٨٢ ٠١٠٣٦ ٤٧٨ ٢-٣٠٨ ٩٥٦ ٣٠٨١٣ ٩٥٦ ١٣ الربازيل 
١٧- --٤٥١ ٤٥١٥٨ ٥٨-٤٠٤ ٤٠٤٢٢٣ ٢٢٣ بلغاريا 
١٨- ٤٨٢ ٤٨٢٤ ٦١٥١٣٣٤ ٤-٤٣٢ ٤٣٢٢٠ ٢٠  بوركينا فاسو 
١٩- ٠٦٢ ٥٣٨٢ ١-٥٣٨ ٤٦٦٥٢٤١ ٩٩٠٨ ٨  بوروندي 
٢٠- ٥٧٤ ٥٧٤٤ ٦١٥٤١٤ ٤-٣٨٨ ٣٨٨١٨ ١٨ كمبوديا 
٢١- --٩٤٧ ٩٣٢ ٩٤٧٤ ٩٣٢ ٤-٢٧٤ ٠٢٦ ٢٧٤٣١ ٠٢٦ ٣١ كندا 
٢٢- ٢٣٧ ٥٣٨٩ ١-٥٣٨ ٦٩٩١ ٩١٥٧ ٦١٤٢ ١٠  الوسطىأفريقيامجهورية  
٢٣- ٨٨٥ ٠٧٦٨ ٣-٠٧٦ ٨٠٩٣ ٦٤٦٥ ٤٥٥١ ٧  تشاد 
٢٤- ١٢ ١٢٩٢٧ ٣٥٠٩٢٧ ٠١١٠٨٤ ٣٦٣-٨١٢ ٨١٢٤٣٩ ٤٣٩  شيلي 
٢٥- ٤٤٥ ٤٤٥٢١٦ ٠٥٣٢١٦ ٤٩٨٥ ٢٢١-٤٣٣ ٤١٩ ٤٣٣١ ٤١٩ ١  كولومبيا 
٢٦- ١٦٤ ٥٣٨٧ ١-٥٣٨ ٦٢٦١ ١٨٣٥٥٧٥ ٦  جزر القمر 
٢٧- --٦١٥ ٦١٥٤ ٤-٤٣٣ ٤٣٣١٢ ١٢ الكونغو 
٢٨- ٨٤٢ ٥٣٨٤ ١-٥٣٨ ٣٠٤١ ٣٠٥١٣ ٣  جزر كوك 
٢٩- ١٥٠ ١٥٠١٢ ١٤٨١٢ ٢٩٨٤٠ ٥٢-١٤٢ ١٤٢٣٢٧ ٣٢٧ كوستاريكا 
٣٠- --٢٠٤ ٢٠٤١٤٩ ١٤٩-١٦٩ ١٦٩٥٤٣ ٥٤٣ كرواتيا 

٣١- --٧٥٦ ٧٥٦٧٠ ٧٠-٩٧٤ ٩٧٤٤٤٥ ٤٤٥ قربص 
٣٢- --٨٢٥ ٨٢٥٥٣٦ ٥٣٦-٣٧٥ ٣٧٥٦٣٧ ٦٣٧  اجلمهورية التشيكية 
٣٣- --٦١٥ ٦١٥٤ ٤-٤٦٠ ٤٦٠٣٢ ٣٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية 
٣٤- --١٠١ ١٣٢ ١٠١١ ١٣٢ ١-٣٦٨ ٧٦٠ ٣٦٨٧ ٧٦٠ ٧ الدامنرك 
٣٥- ٧٥٧ ٥٣٨٦ ١-٥٣٨ ٢١٩١ ١٩٩٥ ٤١٨٥ ١٠ جيبوتى 
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 األطراف الدول

  املقررة االشتراكات
  السابقةللسنوات

 السنوات متحصالت
 السابقة

 غري االشتراكات
 السنوات عن املسددة

 السابقة
 املقررة االشتراكات

٢٠١١ لعام  

 متحصالت
 عام عن االشتراكات

٢٠١١ 

 غري االشتراكات
 عام عن سددةامل

٢٠١١ 

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

٨٣٢ ٥٣٨٢ ١-٥٣٨ ٢٩٤١ ٣٢٠١ ٦١٤٩ ١٠ دومينكا -٣٦
٩٢٠ ٦٠٤١٦٣ ٦٤-٦٠٤ ٣١٦٦٤ ٥٠٩٩٩ ٨٢٥١٤٦ ٢٤٥ اجلمهورية الدومينيكية -٣٧
--٥٢٧ ٥٢٧٦١ ٦١-٤٣٤ ٤٣٤٢٤٦ ٢٤٦  إكوادور -٣٨
--٥٢٧ ٥٢٧٦١ ٦١-٧٢٢ ٧٢٢١٨٦ ١٨٦ استونيا -٣٩
٢٧٧ ٢٧٧١ ٨٧٦١ ١٥٣٤ ٦-٠٧٧ ٠٧٧٣٨ ٣٨ فيجى -٤٠
--٦١٠ ٦١٠٨٧٠ ٨٧٠-٤٢٢ ٨٣٧ ٤٢٢٥ ٨٣٧ ٥ نلنداف -٤١
٧٢٥ ١٥٣ ٧٢٥٤ ١٥٣ ٥٥٧٤ ٢٦٤ ٢٨٢٥ ٤١٨ ٩-٣٦٩ ٦٠٧ ٣٦٩٦٥ ٦٠٧ ٦٥ فرنسا -٤٢
٥١٩ ٥٣٥٧٢ ٢١-٥٣٥ ٩٨٤٢١ ٩٤٣٥٠ ٩٢٧٥٠ ١٠١ غابون -٤٣
٨٢٨ ٥٣٨٢ ١-٥٣٨ ٢٩٠١ ٣٢٤١ ٦١٤٩ ١٠ غامبيا -٤٤
--٢٢٩ ٢٢٩٩ ٩-٧٩٥ ٧٩٥٣٤ ٣٤ جورجيا -٤٥

--١٣٥ ٣٣٣ ١٣٥١٢ ٣٣٣ ١٢-٩٠٧ ٢٦٨ ٩٠٧٩١ ٢٦٨ ٩١ أملانيا -٤٦
٨٩١ ٢٢٩١٤ ٩-٢٢٩ ٦٦٢٩ ٤٨٨٥ ١٥٠٤٠ ٤٦ غانا -٤٧
٧٥٣ ٠٣٧ ٧٥٣١ ٠٣٧ ١٣٠١ ٨٨٣٢٥ ٠٦٢ ١-١٠١ ١٦٨ ١٠١٦ ١٦٨ ٦ اليونان -٤٨
٦٤١٦٤١-٦٤١---  غرينادا -٤٩
٥٦٨ ٠٧٦١٩ ٣-٠٧٦ ٤٩٢٣ ٣٤٩١٦ ٨٤١٤ ٢٠ غينيا -٥٠
--٥٣٨ ٥٣٨١ ١-٩٩٠ ٩٩٠٨ ٨ غيانا -٥١
٣١٤ ٣٠٦٢٩ ١٢-٣٠٦ ٠٠٨١٢ ٥١٩١٧ ٥٢٧٤٠ ٥٧ هندوراس -٥٢
--٦١١ ٦١١٤٤٧ ٤٤٧-٢١٨ ١٠٤ ٢١٨٢ ١٠٤ ٢ هنغاريا -٥٣
--٦٠٤ ٦٠٤٦٤ ٦٤-٦٩٠ ٦٩٠٣٨٥ ٣٨٥ آيسلندا -٥٤
--٠١٤ ٠١٤٧٦٦ ٧٦٦-٢٦٦ ٣٢٤ ٢٦٦٤ ٣٢٤ ٤ آيرلندا -٥٥

--٣٦٧ ٦٨٩ ٣٦٧٧ ٦٨٩ ٧-٨٨٢ ٩٨٩ ٨٨٢٥٢ ٩٨٩ ٥٢ إيطاليا -٥٦
٥٢١ ٧٠٨ ٥٢١١٠ ٧٠٨ ٨٨٧١٠ ٥٦٤ ٤٠٨٨ ٢٧٣ ١٩-٤٦١ ٢٢١ ٤٦١٦٥ ٢٢١ ٦٥ اليابان -٥٧
--٥٣٥ ٥٣٥٢١ ٢١-٨٩١ ٨٩١١٢٣ ١٢٣ األردن -٥٨
--٤٥٨ ٤٥٨١٨ ١٨-٨٩٢ ٨٩٢٨٣ ٨٣ كينيا -٥٩
--٤٥١ ٤٥١٥٨ ٥٨-٦٣٨ ٦٣٨٢٠٤ ٢٠٤ التفيا -٦٠

٥٣٢ ٥٣٨٤ ١-٥٣٨ ٩٩٤١ ٦٢٠٢ ٦١٤٧ ١٠ ليسوتو -٦١
٧٩٨ ٥٣٨٤ ١-٥٣٨ ٢٦٠١ ٧٣٠٣ ٩٩٠٥ ٨  ليبرييا -٦٢
--٨٤٤ ٨٤٤١٣ ١٣-٧٣٠ ٧٣٠٨١ ٨١ ليختنشتاين -٦٣
--٩٨٢ ٩٨٢٩٩ ٩٩-٨٨١ ٨٨١٣٣٦ ٣٣٦ ليتوانيا -٦٤
--٤٣٦ ٤٣٦١٣٨ ١٣٨-١٣٣ ١٣٣٨٧٤ ٨٧٤ لكسمبورغ -٦٥

٦٣٦ ٦٣٦٢ ٩٧٩٢ ٦١٥١ ٤-٠٤٤ ٠٤٤٩ ٩  مدغشقر -٦٦
١٣٣ ٥٣٨٣ ١-٥٣٨ ٥٩٥١ ٤٠٠١ ٩٩٥٩ ١٠  مالوي -٦٧
٦١٦ ٦١٦٢ ٩٩٩٢ ٦١٥١ ٤-٣٨٨ ٣٨٨١٨ ١٨ مايل -٦٨
--١٤٩ ١٤٩٢٦ ٢٦-٠٠٧ ٠٠٧١٦٤ ١٦٤  مالطة -٦٩
٧٥٤ ٥٣٨٣ ١-٥٣٨ ٢١٦١ ٣٩٨٢ ٦١٤٨ ١٠ جزر مارشال -٧٠
--٩٢٠ ٩٢٠١٦ ١٦-٧٥١ ٧٥١١١٦ ١١٦ موريشيوس -٧١
٦٨٩ ٠٩١ ٦٨٩١ ٠٩١ ٢٦٥١ ٥٣٢ ٩٥٤٢ ٦٢٣ ٣-٧٨٩ ٥١٦ ٧٨٩١٦ ٥١٦ ١٦  املكسيك -٧٢
--٠٧٦ ٠٧٦٣ ٣-١٥٢ ١٥٢١٢ ١٢ منغوليا -٧٣
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١٣٥١٨١٨ ١٥٣٦ ٦-٤٦٥ ٤٦٥١١ ١١  اجلبل األسود -٧٤
٧٥- --٣٠٥ ٣٠٥١٢ ١٢-٣٧٧ ٣٧٧٦٧ ٦٧ ناميبيا 
٧٦- --٥٣٨ ٥٣٨١ ١-٦١٤ ٦١٤١٠ ١٠ ناورو 
٧٧- --٣٢٦ ٨٥٣ ٣٢٦٢ ٨٥٣ ٢-٨٦١ ٠٢٣ ٨٦١١٩ ٠٢٣ ١٩ هولندا 
٧٨- --٩٢٣ ٩٢٣٤١٩ ٤١٩-٥٢٩ ٥٩١ ٥٢٩٢ ٥٩١ ٢ نيوزيلندا 

٧٩- ٢٨٥ ٠٧٦٧ ٣-٠٧٦ ٢٠٩٣ ٩٤٣٤ ١٥٢٧ ١٢ النيجر 
٨٠- ٣٢٥ ٩٧٨٢٣١ ١١٩-٩٧٨ ٣٤٧١١٩ ٢٤٧١١١ ٥٩٤٤٣٠ ٥٤١ نيجرييا 
٨١- --٧٥٦ ٣٣٩ ٧٥٦١ ٣٣٩ ١-٥٨٢ ٩٣٣ ٥٨٢٧ ٩٣٣ ٧ النرويج 
٨٢- --٨٤٠ ٨٤٠٣٣ ٣٣-١٧٠ ١٧٠٢٢٣ ٢٢٣ بنما 
٨٣- ٥٦٣ ٥٦٣١٠ ٧٦٧٢٠٤١٠ ١٠-٤٩٨ ٤٩٨٩١ ٩١ باراغواى 
٨٤- ٩٢٣ ٤٣٥٣٥٥ ٤٣٦١١٣٨ ٤٨٨١٣٨ ٨٣١٢١٧ ٣١٩٧١٠ ٩٢٨ بريو 
٨٥- --٦١٤ ٢٧٣ ٦١٤١ ٢٧٣ ١-٠٦٥ ٥٧٢ ٠٦٥٥ ٥٧٢ ٥ ولنداب 
٨٦- --٠١١ ٠١١٧٨٦ ٧٨٦-٧٤٢ ٢٩٦ ٧٤٢٥ ٢٩٦ ٥ الربتغال 
٨٧- ٠٨١ ٠٥٥ ٠٨١١ ٠٥٥ ٢٠٨١ ٤٢١ ٢٨٩٢ ٤٧٦ ٣-٣٢٩ ٠٩٦ ٣٢٩٢١ ٠٩٦ ٢١ مجهورية كوريا 
٨٨- ٣ ٣٠٧٦ ٠٧٦-٣ ٠٧٦---  مجهورية مولدوفا 
٨٩- --٢٥٨ ٢٥٨٢٧٢ ٢٧٢-٥٤٠ ٥٤٠٨٥٩ ٨٥٩ رومانيا 
٩٠- ٤٩٨ ٤٩٨١ ٥٣٨٤٠١ ١-١٨٣ ١٨٣٦ ٦  سانت كيتس ونيفيس 
٩١- ٧٩٤ ٥٣٨١ ١-٥٣٨ ٢٥٦١-٢٥٦  سانت لوسيا 
٩٢- ٥٢٦١٢١٢ ٥٣٨١ ١-٤١٨ ٤١٨١٠ ١٠ سانت فنسنت وغرينادين 
٩٣- --٥٣٨ ٥٣٨١ ١-٤٩٦ ٤٩٦١٠ ١٠ ساموا 
٩٤- --٦١٥ ٦١٥٤ ٤-٢٢٣ ٢٢٣٣١ ٣١ سان مارينو 
٩٥- --٢٢٩ ٢٢٩٩ ٩-٢٣٠ ٢٣٠٥٠ ٥٠ السنغال 

٩٦- ٤٦٦ ٤٦٦٤٦ ٤٤٧٤٦ ٩١٣١٠ ٥٦-٧٢٩ ٧٢٩٢٣٨ ٢٣٨ صربيا 
٩٧- --٠٧٦ ٠٧٦٣ ٣-٥١٣٥١٣ سيشل 
٩٨- ٨٣٤ ٥٣٨٢ ١-٥٣٨ ٢٩٦١ ٣١٨١ ٦١٤٩ ١٠ سرياليون 
٩٩- --٤٢٢ ٤٢٢٢١٨ ٢١٨-٩٠٢ ٩٠٢٧٢٨ ٧٢٨ سلوفاكيا 

١٠٠- --٤٣٣ ٤٣٣١٥٨ ١٥٨-٣٠٥ ٣٠٥٩٦٣ ٩٦٣ سلوفينيا 

١٠١- --٢٠٠ ٢٠٠٥٩٢ ٥٩٢-٦٨٤ ٣٠٥ ٦٨٤٣ ٣٠٥ ٣ جنوب أفريقيا 
١٠٢- ٨٤٩ ٤٢٤ ٨٤٩١ ٤٢٤ ٩٥٢١ ٤٦١ ٨٠١٣ ٨٨٦ ٤-٠٤٤ ٧٢١ ٠٤٤٢٩ ٧٢١ ٢٩ أسبانيا 
١٠٣- --٦١٥ ٦١٥٤ ٤-٣٨٢ ٣٨٢٦ ٦  سورينام 
١٠٤- --٦٢٥ ٦٣٦ ٦٢٥١ ٦٣٦ ١-٦٦٤ ٠٣٢ ٦٦٤١١ ٠٣٢ ١١ السويد 
١٠٥- --١٤٥ ٧٣٨ ١٤٥١ ٧٣٨ ١-٢٦٣ ٧٣٢ ٢٦٣١٢ ٧٣٢ ١٢ سويسرا 

١٠٦- --٠٧٦ ٠٧٦٣ ٣-١٥٢ ١٥٢١٢ ١٢ طاجيكستان 
١٠٧- مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  

١٢٠ ٧٦٧٢٠ ١٠-٧٦٧ ٣٥٣١٠ ٤٨٩٩ ٨٤٢٥١ ٦٠ السابقة
١٠٨- --٥٣٨ ٥٣٨١ ١-٤٩٦ ٤٩٦١٠ ١٠ ليشيتتيمور  
١٠٩- --٦٨٠ ٦٨٠٦٧ ٦٧-٥٣٢ ٥٣٢٢٨٥ ٢٨٥ ترينيداد وتوباغو 
١١٠- ١٠٣١٢٦١٢٦ ٢٢٩٩ ٩-٩٣١ ٩٣١٤٩ ٤٩ أوغندا 
١١١- --١٤٧ ١٥٨ ١٤٧١٠ ١٥٨ ١٠-٢٤٦ ٦٦٠ ٢٤٦٦٧ ٦٦٠ ٦٧ اململكة املتحدة 
١١٢- ١٣١ ١٣١١٢ ٣٠٥١٧٤١٢ ١٢-٢٠٧ ٢٠٧٦٥ ٦٥ ةمجهورية ترتانيا املتحد 
١١٣- ٣٩٨ ٣٩٨٤٠ ١٣٣٤٠ ٥٣١١ ٤١-١٤٥ ١٤٥٤٠٥ ٤٠٥ أوروغواى 
١١٤- ٥٢٨ ٥٢٨٤٧١ ٤٦١٤٧١ ٩٨٩١١ ٤٨٢-٠٩٥ ١٨٥ ٠٩٥٢ ١٨٥ ٢ ) البوليفارية– مجهورية فرتويال 
١١٥- ٣٠٧ ١٥٣١٢ ٦-١٥٣ ١٥٤٦ ٣٧٨٦ ٥٣٢١٣ ١٩  زامبيا 

٢٣ ٧٩٣ ٢٣٤٧٦ ٢٠١ ٨٠٦٨٤ ٤٠٦ ٩٠٠٢١٦ ٦٠٧ ٥٩١١٠٣ ٧٨٩٧٩٢ ٨٤٦٠٥٤ ٣٨٠ ٦١٠ وعامأ 
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  املرفق الثالث

 املساعدة القانونية

.  يف القضايا املتعلقة بتمويل املساعدة القانونية بعناية")اللجنة ("نظرت جلنة امليزانية واملالية  -١
ب للمساعدة القانونية للدفاع والضحايا يف امليزانية والحظت اللجنة، على الرغم من زيادة املبلغ املطلو

، أا مل تتلق تقريراً خاصاً يف هذا )١( مبقدار مخسة ماليني يورو تقريبا٢٠١٢ًالربناجمية املقترحة لعام 
 ٧ ٥٧٣ ٧٠٠ حنو ٢٠١٢يبلغ جمموع املبلغ الذي تطلبه احملكمة للمساعدة القانونية يف عام و. الشأن
 .يورو

للتوضيحات اليت استمعت إليها اللجنة، وضعت احملكمة يف احلسبان عند حساب هذا ووفقاً   -٢
وكان معروضاً على اللجنة ورقة . املبلغ املعايري احلالية لنظام املساعدة القانونية باحملكمة واحلاالت املقبلة

 ٢٧بتاريخ " ةنظرة عامة لنظام املساعدة القانونية يف احملكم"غري رمسية مقدمة من املسجل بعنوان 
 عن املتهمني أو –ووفقا هلذه الورقة، يتوقف تشكيل الفريق األساسي للدفاع . ٢٠١١يونيه /حزيران
 : على متغريين-الضحايا

  مرحلة احملاكمة؛  )أ(  
  . تركيب فريق الدفاع  )ب(  

وتبلغ تكاليف الفريق الذي يتكون من حمام واحد، ومساعد قانوين واحد، ومدير واحد   -٣
ومبوجب القواعد املعمول ا يف .  يورو شهريا٢١ً ٨١٧ يف املرحلة التمهيدية واالستئناف حنو للقضايا

احملكمة حالياً، ميكن إضافة حمام معاون واحد للمرحلة االبتدائية فتصل بذلك تكاليف الفريق إىل 
 )٤- فبرتبة( يورو الذي ميثل املرتب الشهري حملقق ١٣ ٠١٢وينبغي إضافة مبلغ .  يورو٣٠ ٧٨٢

وإمجاال، قد .  واحدةةملدة سن)  الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة (وموظف من أهل اخلربة 
  .)٢( يورو٤٣ ٧٩٤يصل املبلغ الذي يدفع لفريق الدفاع شهرياً إىل 

والحظت اللجنة أيضاً أن املدفوعات املذكورة اليت يقوم ا املسجل بناء على املستندات اليت   -٤
  :ويشري النظام احلايل إىل النفقات التالية. مي ال حتول دون وجود نفقات أخرىيقدمها احملا

   يورو شهرياً؛٤ ٠٠٠النفقات اجلارية مبعدل ثابت يبلغ   )أ(  
 ١٥تعويض األعباء املهنية اليت يتكبدها احملامي عند وجوده مبقر احملكمة مدة تزيد على   )ب(  

 يف املائة من جمموع األجر ٤٠ويض عن األعباء املهنية على وال جيوز أن يزيد التع. يوما، بشروط معينة
  الشهري لعضو لفريق ذي الصلة؛

املوارد اإلضافية اليت قد تطلبها الضحية أو يطلبها حمامي الضحية، إذا دعت احلاجة إىل   )ج(
  .ذلك

                                                
)١(

 ICC-ASP/10/10، النسخة واو٥٢، اجلدول ٣١٩٠ الربنامج الفرعي ،.  
  .  شهري أجري احلساب على أساس)٢(
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دفوعات، وبداية، فوجئت اللجنة بعدم قيام املسجل باستطالع رأيها سواء فيما يتعلق بزيادة امل  -٥
، أو فيما يتعلق )٣(٢٠٠٨اليت ال تتفق مع البيانات املالية الواردة يف التقرير املقدم من احملكمة يف عام 

- ف(إىل الفئة الفنية ) ٥ –خ ع (عادة التصنيف احملتملة لوظيفة مدير القضية من فئة اخلدمات العامة بإ
 كان من الواجب على املسجل أن خيطر اللجنة ونظراً لآلثار املالية املترتبة على هذين القرارين،). ١

  .باعتزامه اختاذ قرار يف هذا الشأن

واألرقام األويل املقدمة إىل اللجنة فيما يتعلق باملساعدة القانونية للدفاع والضحايا يف قضييت   -٦
  : كما يليشوي نغودجولو/لوبانغا وكاتنغا

 ٦ ٦٣٨ ٥٠٠: ٢٠١١سطس أغ/ آب٢٣ و٢٠٠٥التكاليف املتكبدة للدفاع بني   ) أ (
  يورو؛

  . يورو٢ ٨٠٢ ٤٠٠: التكاليف املتكبدة للضحايا خالل نفس الفترة  )ب(

وقد تزيد هذه األرقام، اليت ال تأخذ يف االعتبار التكاليف اليت تكبدا احملكمة يف القضيتني   -٧
 ٤١ ٥٨٥ ٨٠٠قدرها البالغ ) نغودجولوشوي/لوبانغا وكاتنغا(األوليني جلمهورية الكونغو الدميقراطية 

  .ستئناف والتعويضيف املرحلتني احملتملتني لاليورو، 

واسترعت اللجنة االنتباه من قبل إىل اآلثار املالية املتنامية لنظام املساعدة القانونية احلايل على   -٨
تساؤل  ويثري البحث عن الوفورات اليت ميكن حتقيقها عن طريق زيادة الكفاءة حتماً ال.)٤(أموال احملكمة

ويف ضوء الزيادة الكبرية يف القضايا املعروضة على احملكمة، ينبغي . عما ميكن أن يقدمه هذا النظام
حتقيق التوازن ليس بني حق األفراد يف الدفاع عن أنفسهم والتزامات احملكمة مبوجب الوثائق األساسية 

  . دون غريها أيضاً")اجلمعية(" فحسب، ولكن بني هذا احلق واخليارات املتاحة جلمعية الدول األطراف

وأوال، ميكن اإلبقاء على النظام احلايل وتقدمي املساعدة القانونية دون حتديد اإلطار املايل هلذه   -٩
وميتاز هذا النظام بعدم وضع حدود لوصول الدفاع والضحايا إىل اإلجراءات املعروضة . املساعدة سلفاً

وهكذا، سيلزم يف . ة املبالغ املطلوبة تلقائياً كل عامعلى احملكمة، ولكن سيؤدي بوضوح إىل زياد
  . حنو مخسة ماليني يورو إضافية للمساعدة القانونية٢٠١٢املقترحة لعام الربناجمية امليزانية 

وثانيا، تعتقد اللجنة أنه ميكن عن طريق عدد من املعايري إضفاء املزيد من املرونة على النظام مع   -١٠
فمن ناحية، ميكن تعديل النظام احلايل لتعويض احملامني . التزامات احملكمةاحترام يف نفس الوقت 

بتحديد املبلغ اإلمجايل املخصص لألفرقة يف كل ميزانية سنوية، مع التمييز بني حمامي املتهم وحمامي 
تقترح نغودجولو شوي، /وقياساً على املبالغ اليت متت املوافقة عليها يف قضييت لوبانغا وكاتنغا. الضحايا

وسيسمح هذا .  يورو إمجاالً لكل متهم يف السنة٥٠٠ ٠٠٠اللجنة أن تضع اجلمعية حداً أقصى يبلغ 
 ٢٠٠٩املبلغ بتخفيض متوسط التكاليف املبينة للمرحلة االبتدائية يف القضيتني األوليني بني عامي 

                                                
)٣(

ICC-ASP/7/23 . 
  التقرير املؤقت بشأن شىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية الدولية ) ٤(

(ICC-ASP/7/12) ، ٢٠٠٦... الدورة السابعة...والوثائق الرمسية (ICC-ASP/7/20)لد الثاين، اجلزء باءالفقرات ٢-، ا ،
١٢٧-١٢٣. 
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عباء املهنية ما دام وميكن أيضاً النظر يف التغاضي عن التعويض عن األ.  يف املائة٤٥ بنسبة ٢٠١٠و
الغرض من أتعاب احملامي، حبكم تعريفها، هو بالتحديد تعويض احملامي عن كافة التكاليف املتصلة 

وعالوة على ذلك، ومع االعتراف مبزايا االستعانة مبحام خارجي، تؤكد اللجنة من جديد . بالدعوى
يا سيكون أكثر فعالية من حيث أن نظاما يسمح ملكتب احملامي العام للضحايا فقط بتمثيل الضحا

وعلى أي حال، قدم مكتب احملامي العام للضحايا فعال قدراً كبرياً من الدعم للمحامني . )٥(التكلفة
وملا كانت احملكمة اجلنائية .  ضحية٢٣٠٠ من املمثلني القانونيني ألكثر من ٣٩اخلارجيني، وساعد 

لضحايا يف اإلجراءات، فإن أي مقارنة باحملاكم الدولية هي احملكمة الوحيدة اليت تسمح مبشاركة ا
وال يستبعد هذا النظام االستعانة مبحامني خارجيني يف حالة التعارض . الدولية األخرى تكون غري جمدية

 ٤٥ويف هذه احلالة، وبتطبيق عتبة التخفيض البالغ قدرها . بني مصاحل اموعات املختلفة من الضحايا
 يورو لكل جمموعة من ٢٢٣ ٠٠٠أعاله، ميكن بصفة استثنائية ختصيص مبلغ يف املائة املشار إليها 

 .الضحايا تتطلب االستعانة مبحام خارجي

وتؤكد اللجنة أن اجلمعية هي املختصة بتحديد االجتاه العام الذي تراه مناسباً للمساعدة   -١١
األعداد املتزايدة من األشخاص القانونية، يف ضوء القضايا املعروضة حالياً على احملكمة، وبالنظر إىل 

  .الذين يلتمسون التمويل من هذا البند من بنود امليزانية

                                                
  .٧٧، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/9/20)  ٢٠١٠....الدورة التاسعة .... لرمسيةالوثائق ا  )٥(
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 ٢٠١١أغسطس / آب٢٣التكاليف الفعلية لكل قضية، مبا يف ذلك التكاليف من صندوق الطوارئ طبقا لنظام ساب حىت : ١اجلدول 
  )بآالف اليورو(

  اوع  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥    

  ٤٧ ٤٠٨,١٠  ٦ ١٨٣,٦٠  ٩ ٨٨٥,٤٠  ٨ ٣٢٨,٠٠  ٨ ٢١٥,٩٠  ٨ ٩٢٧,٢٠  ٥ ٨٦٨,٠٠    الدعم  يدانامل

  ١٧ ٤٣٠,١٠  ١ ١٧٨,٥٠  ٢ ٠٨٠,٩٠  ٢ ٢٧٧,١٠  ٢ ٨٣٣,٤٠  ٣ ٢٣٠,٧٠  ٣ ٤١٣,٨٠  ٢ ٤١٥,٧٠  أوغندا  

  ٣٧ ٥٠٨,٠٠  ٤ ٦٦٢,٧٠  ٧ ٦١٣,٤٠  ٧ ١٤٧,١٠  ٦ ٢٤٢,٥٠  ٤ ٨٥٣,٠٠  ٤ ٧٧٦,٣٠  ٢ ٢١٣,٠٠  الكونغو الدميقراطية  

  ٢٦ ٦٨٢,٥٠  ١ ٩٥١,٧٠  ٣ ٧٣٨,٠٠  ٥ ٣٨٥,١٠  ٥ ٥٤١,٨٠  ٤ ٨١٤,٧٠  ٣ ٥١٠,٣٠  ١ ٧٤٠,٩٠  ارفورد  

  ١١ ١٤٢,٣٠  ١ ٣٣٣,٣٠  ١ ٨١٣,٣٠  ٣ ٧٩٢,٠٠  ٢ ٩٩٦,٩٠  ١ ٢٠٦,٨٠      أفريقيا الوسطى  

  ٦ ٢١٢,٦٠  ٢ ٨٤٦,٦٠  ٣ ٣٦٦,٠٠            كينيا  

  ١ ١٠٨,٧٠  ١ ١٠٨,٧٠              ليبيا  

  ١٤٧ ٤٩٢,٣٠  ١٩ ٢٦٥,١٠  ٢٨ ٤٩٧  ٢٦ ٩٢٩,٣٠  ٢٥ ٨٣٠,٥٠  ٢٣ ٠٣٢,٤٠  ١٧ ٥٦٨,٤٠  ٦ ٣٦٩,٦٠  اموع الفرعي  

    ٦ ٣١٢,٦٠  ١٠ ٩٧١,١٠  ٨ ٩٢٩,١٠  ٧ ٠٧٥,٠٠  ٦ ٢٦٤,٦٠  ٣ ٦٦٧,٨٠  ٣٣٩,٤٠  الدعم  القضايا اجلارية

  
   ٢ و١احملاكمتان 

    ٦ ٦٦٣,٠٠  ١٣ ٤٤٥,٤٠  ٩ ١٠٠,٣٠  ٥ ٨٥٠,٩٠  ٣ ٨٨٧,٧٠  ٢ ٣٩٩,٠٠  ٢٣٩,٤٠  الكونغو الدميقراطية

  
 - االستئناف /٣احملاكمة

    ١ ٥٧٣,٢٠  ٢ ٤٨٢,٢٠  ١ ٠٩٣,٨٠  ٤٠٣,٨٠  ٧٧,١٠      مببا

    ٤٣٤,٠٠               كينيا- القضايا اجلارية  

    ٦٩,٢٠               ليبيا- القضايا اجلارية   

  ٩١ ٢٧٨,٦٠  ١٥ ٠٥٢,٠٠  ٢٦ ٨٩٨,٧٠  ١٩ ١٢٣,٢٠  ١٣ ٣٢٩,٧٠  ١٠ ٢٢٩,٤٠  ٦ ٠٦٦,٨٠  ٥٧٨,٨٠  اموع الفرعي  

  ٢٣٨ ٧٧٠,٩٠   ٣٤ ٣١٧,١٠  ٥٥ ٣٩٥,٧٠  ٤٦ ٠٥٢,٥٠  ٣٩ ١٦٠,٢٠  ٣٣ ٢٦١,٨٠  ٢٣ ٦٥٣,٣  ٦ ٩٤٨,٤٠  ياموع الكلّ  
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أغسطس / آب٢٣ إىل ٢٠٠٥من * القضية/موجز للتكاليف املتكبدة للمساعدة القانونية للدفاع والضحايا حبسب احلالة: ٢اجلدول 
  )بآالف اليورو (٢٠١١

  املساعدة القانونية حملامي الدفاع

      ع م  ع م  ع م  ع م  م ج  م ج  م ج   جم  م ج  

الكونغو   
  الدميقراطية

دارفور 
  السودان

أفريقيا   أوغندا
  الوسطى

الدعم 
  امليداين 

الكونغو 
  الدميقراطية

الكونغو 
  الدميقراطية

أفريقيا   السودان
  الوسطى

جمموع 
  احملكمة 

  اموع

٦٦,٨٠                    ٦٦,٨٠  ٢٠٠٥  

٧٢٤,٧٠  ١٣,٦٠          ١,٠    ٦٣,١٠  ٤٩,٦٠  ٥٩٧,٤٠  ٢٠٠٦  

٧١٦,٢٠        ٢,٩٠  ٠,٦٠      ٧٩,٤٠  ٥١,٢٠  ٥٨٢,١٠  ٢٠٠٧  

٨١٢,٨٠    ٢٢,٧٠  ٣٦,٥٠  ٢٠,٢٠  ٧٠,٠٠        ٢,٨٠  ٦٦٠,٦٠  ٢٠٠٨  

١ ٨١٩,٢٠      ٢٤,٨٠  ٣٥,٩٠  ٢٢,٦٠    ٤,٧٠      ١ ٧٣١,٢٠  ٢٠٠٩  

٢ ٨٩٥,٩٠      ٥٤,٣٠  ٤٤,٩٠      ٥١١,٨٠    ٤١٠,١٠  ١ ٨٧٤,٨٠  ٢٠١٠  

١ ٥٧٨,٨٠      ٤,٥٠  ٦٦,٥٠          ٣٨٢,٢٠  ١ ١٢٥,٦٠  **٢٠١١  

  ٦ ٦٣٨,٥٠  اموع

  يورو

٨٩٥,٩٠  

  يورو

٥١٦,٥٠  ١٤٢,٥٠  

  يورو

١,٠٠  

  يورو

٩٣,٢٠  

  يورو

١٧٠,٤٠  

  يورو

١٢٠,١٠  

  يورو

٢٢,٧٠  

  يورو

١٣,٦٠  

  يورو

٨ ٦١٤,٤٠  

  يورو
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 ي الضحاياياملساعدة القانونية حملام

  . اكماتلة بالتحقيقات واحمل العمليات امليدانية املتص=ع ماكمات اجلارية و احمل= م ج * 
 . ٢٠١١أغسطس / آب٢٣النفقات حىت ** 
  

      ع م  ع م  ع م  ع م  ع م  م ج  م ج  م ج  م ج  

الكونغو   
  الدميقراطية

أفريقيا   نداأوغ  السودان
  الوسطى

الدعم 
  امليداين 

الكونغو   أوغندا
  الدميقراطية

أفريقيا   السودان
  الوسطى

جمموع 
  احملكمة

  اموع

٠,٠٠                        ٢٠٠٥  

٢٠,٣٠                    ٢٠,٣٠  ٢٠٠٦  

٥٤,١٠                    ٥٤,١٠  ٢٠٠٧  

١٥٩,٩٠      ١,٤٠  ٩,١٠            ١٤٩,٤٠  ٢٠٠٨  

١ ١٥٥,٨٠    ١٥٨,٢٠    ٣,٩٠      ٣٠,١٠    ٨٣,٤٠  ٨٨٠,٢٠  ٢٠٠٩  

١ ٢٣٥,١٠              ٨٥,٠٠    ٤٣,٧٠  ١ ١٠٦,٤٠  ٢٠١٠  

**٩٢٧,٨٠              ٢٨٨,٤٠    ٤٧,٤٠  ٥٩٢,٠٠  ٢٠١١  

  ٢ ٨٠٢,٤٠  اموع

  يورو

١٧٤,٥٠  

  يورو

  ٤٠٣,٥٠  

  يورو

    ١٣,٠٠  

  يورو

١,٤٠  

  يورو

١٥٨,٢٠  

  يورو

  ٣ ٥٥٣,٠٠  

  يورو
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  )باليورو () نغودجولو–لوبانغا (البيان التفصيلي للنفقات املتعلقة باملساعدة القانونية حبسب القضية : ٣اجلدول 

 املساعدة القانونية للدفاع

  القضيةعجممو   ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ لوبانغا

١١٤ ٢١٣,٠٠ احملامي  ٩٦ ٢٦٣,٠٠  ١٧٥ ٤٧٨,٠٠  ١٧٥ ٤٧٨,٠٠  ١٧٥ ٤٧٨,٠٠  ١٠٢ ٣٦٢,٠٠      

٣٥ ٢٣٨,٠٠   احملامي املعاون  ١٤٥ ٢٣٣,٠٠  ١٤٥ ٢٣٣,٠٠  ١٤٥ ٢٣٣,٠٠  ٨٤ ٧١٩,٠٠      

٣٢ ٧٦٧,٠٠ املساعدون القانونيون  ٧٣ ٠٠٣,٠٠  ١٤٦ ٧١٢,٠٠  ١٤٠ ٥٩٩,٠٠  ١٤٦ ٧١٢,٠٠  ٨٥ ٥٨٢,٠٠      

١٢ ٦٦٥,٠٠ مديرو القضية  ٣٨ ٧٩٣,٠٠  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٣٤ ١٠٤,٠٠      

مبا يف ذلك (النفقات 
)السفر   ٣٧ ٦٦٩,٠٠  ٣٧ ١٥٨,٠٠  ١٣ ٥٢١,٠٠  ٦٣ ٨٥٢,٠٠  ٨٣ ٤٠٩,٠٠  ٥٣ ٢٩٤,٠٠      

٥٣ ٣٣٢,٠٠ التحقيقات  ٢٥ ٩٧٣,٠٠  ٣٩ ٦٥٣,٠٠  ٦١ ٦٧٩,٠٠  ٣٢ ٧٣٠,٠٠  ٢٣ ٦٧٨,٠٠      

٢٥٠ ٦٤٦,٠٠ اموع  ٣٠٦ ٤٢٨,٠٠  ٥٧٩ ٠٦١,٠٠  ٦٤٥ ٣٠٦,٠٠  ٦٤٢ ٠٢٦,٠٠  ٣٨٣ ٧٤٠,٠٠    ٢ ٨٠٧ ٢٠٦,٠٠  
 

     ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧   كاتنغا

١٤ ٨٩٩,٠٠   احملامي  ١٢٩ ٩٨٤,٠٠  ١٧٤ ٥٧٤,٠٠  ١٦٨ ٢١٢,٠٠  ٨٤ ١٠٦,٠٠      

٩٢ ٥٣١,٠٠       احملامي املعاون  ١٠٧ ٥٨٠,٠٠  ٦٢ ٧٥٥,٠٠      

٤ ٧٠٥,٠٠   املساعدون القانونيون  ٧٣ ٣٥٦,٠٠  ١١٠ ٠٣٤,٠٠  ١٢٧ ٣٥٦,٠٠  ٧٤ ٢٩١,٠٠      

١٣٤,٠٠    مديرو القضية  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٣٤ ١٠٤,٠٠      

)مبا يف ذلك السفر(النفقات      ٣ ٥٢٨,٠٠  ٣٣ ١٠٥,٠٠  ٦٤ ٥١٨,٠٠  ٧٠ ١٥٩,٠٠  ٣١ ٣٥٠,٠٠      

٣٣ ١٩٨,٠٠     التحقيقات  ٥١ ٩٤٣,٠٠  ٣٨ ٠٠٧,٠٠  ٤٥ ٢٢٦,٠٠      

٢٣ ٢٢٦,٠٠   اموع  ٣٢٨ ١٠٧,٠٠  ٥٥٢ ٠٦٤,٠٠  ٥٦٩ ٧٧٨,٠٠  ٣٣١ ٨٣٢,٠٠    ١ ٨٠٥ ٠٤٧,٠٠  

 
     ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨     نغودجولو

٩٩ ٤١٨,٠٠     احملامي  ١٢٩ ٩٨٤,٠٠  ١٢٩ ٩٨٤,٠٠  ٧٥ ٨٢٤,٠٠      

١٧ ٩٣٠,٠٠     احملامي املعاون  ١٠٧ ٥٨٠,٠٠  ١٠٧ ٥٨٠,٠٠  ٦٢ ٧٥٥,٠٠      

ن القانونيوناملساعدو      ٥٦ ٣٨٧,٠٠  ٩٨ ٨٥٩,٠٠  ١٤٦ ٧١٢,٠٠  ٨٥ ٥٨٢,٠٠      

٤٨ ٧٢٠,٠٠     مديرو القضية  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٥٨ ٤٦٤,٠٠  ٣٢ ٤٨٠,٠٠      

)مبا يف ذلك السفر(النفقات        ٢٠ ٦٥٧,٠٠  ٨١ ٩١٦,٠٠  ١٣٤ ٥٤٧,٠٠  ٦٤ ٦١٠,٠٠      

٤ ٧٣٥,٠٠     التحقيقات  ٢٧ ٤١٩,٠٠  ٣٨ ٣٠١,٠٠  ٤٨ ٧٦١,٠٠      

٢٤٧ ٨٥٧,٠٠     اموع  ٥٠٤ ٢٢٢,٠٠  ٦١٥ ٥٨٨,٠٠  ٣٧٠ ٠١٢,٠٠    ١ ٧٣٧ ٦٧٩,٠٠  
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 املساعدة القانونية للضحايا

٢/ الضحايا-اوبانغا  جمموع القضية   ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

   ٤٢٠ ٧١ ٣٩١ ٩٧ ٩٤٦ ١١٣ ٤٥٥ ٦٠ ١٦٤ ٢١ ٣٦٤ ١٣ احملامي

   - -     احملامي املعاون

دون القانونيوناملساع      - -   

   ١٠٤ ٣٤ ٧٢٠ ٤٨ ٠٧٠ ٥٠ ٧٤٤ ٤   مديرو القضية

)مبا يف ذلك السفر(النفقات    ٢١٣ ٢٠ ٥٣٣ ٧٠ ٤٥٢ ٥٨ ١٥٠ ٣٧ ١٨٨ ٢١ ٧٦٠ ٥   

   - - ٥٠٦ ٤    التحقيقات

 ١٨٠ ٧٣٣  ٧٣٧ ١٢٥ ٦٤٤ ٢١٦ ٩٧٤ ٢٢٦ ٣٤٨ ١٠٢ ٣٥٢ ٤٢ ١٢٤ ١٩ اموع
 

١/  الضحايا-اوبانغا  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦   

   ٨٠٥ ٣٣ ٩٥٢ ٧٨ ٩٣٢ ١٤٢ ٣٣٢ ٢٩   احملامي

   - -     احملامي املعاون

   - -     املساعدون القانونيون

   ١٠٤ ٣٤ ٣٩٥ ٤٨ ٤٦٧ ٥٤ ٠٠٠ ٣   مديرو القضية

)مبا يف ذلك السفر(النفقات    ١٥٢ ١٤ ٩٥٥ ٥٧ ٥٤٧ ٦٠ ٨٤٨ ٢٤ ٤٦٧   

   - -     التحقيقات

 ٩٥٥ ٥٨٢  ٠٦١ ٨٢ ٣٠٢ ١٨٥ ٩٤٥ ٢٥٧ ١٨٠ ٥٧ ٤٦٧ - اموع
 

نغودجولو/كاتنغا  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦   

   ٦٦٤ ٢١ ٧٦٥ ٩٥ ٧٦٩ ٥٤ ٣١٦ ١٩   احملامي

   - -     احملامي املعاون

   - -     املساعدون القانونيون

   ٢٣٢ ٢٩ ٧٢٠ ٤٨ ١٥٦ ١٦    مديرو القضية

مبا يف ذلك  (النفقات
)السفر ,    ٩٢٧ ١٣ ٨٠٠ ٣٥ ٣٧٢ ٣ ٥٤١ ١٢   

   - -     التحقيقات

 ٢٦٢ ٣٥١  ٨٢٣ ٦٤ ٢٨٥ ١٨٠ ٢٩٧ ٧٤ ٨٥٧ ٣١ - - اموع
 

نغودجولو /كاتنغا  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦   

   ١٦٠ ٥٤ ٣٢٠ ١٠٨ ٥٣٢ ٦٥    احملامي

   - -     احملامي املعاون

نيوناملساعدون القانو     ٦٧٨ ٣٦ ٢٠٠ ٥٦ ٣٢٥ ٢٥   

   ٢٣٢ ٢٩ ٧٢٠ ٤٨ ٧٤٤ ٩    مديرو القضية

مبا يف ذلك (النفقات 
)السفر ,    ٦٦٣ ٣٠ ٨٥١ ٤٩ ٠١١ ١٣ ٨٤٨ ٩   

   ٢٧٨ ٣٩ ٧٩٦ ٤٨     التحقيقات

 ٣٥٧ ٦٢٥  ٠١١ ١٩٠ ٨٨٧ ٣١١ ٦١١ ١١٣ ٨٤٨ ٩ - - اموع
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  رابعاملرفق ال

  ملخص التوصيات

ا الفصل موجزاً عاماً لتوصيات اللجنة اليت جاءت يف هذا التقرير إىل جانب آثارها يتضمن هذ  -١
وفضال عن ذلك ترد توصيات حمددة يف إطار كل . ٢٠١٢املالية على امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  .برنامج رئيسي

   ومعدالت الشغوروحد املنظام ال  -ألف

جتة عن زيادة مرتبات املوظفني وحتسني أوضاع اخلدمة يف اللجنة باستيعاب الزيادة الناتوصي   -٢
  . رئيسي، ما مل يرد يف القسم واو خالف ذلكامليدان من داخل كل برنامج

  املساعدة املؤقتة العامة   -باء

ال توصي اللجنة بفتح وظائف حمددة من املساعدة املؤقتة العامة وال توصي بتمويلها، كما هو   -٣
  .ئيسية األول والثاين والثالث والسادساحلال يف الربامج الر

 يف املائة ملعدل الشغور العام على الزيادة املقترحة يف امليزانية ٨وتوصي اللجنة بأن تطبق نسبة   -٤
  . اخلاصة مبوظفي املساعدة املؤقتة العامة، ما عدا ما ورد يف القسم واو

   اخلرباء االستشاريون  -جيم

 قدمت مربرات غري كافية وحيث كانت غري مقتنعة بطلب توصي اللجنة بتخفيض حمدد حيث  -٥
 كما هو احلال بالنسبة إىل الربناجمني الرئيسيني ٢٠١٢االستعانة خبرباء يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  .األول والثاين

ائة جلميع  يف امل١٠وختفيض امليزانية الربناجمية املقترحة للخرباء االستشاريني بنسبة إضافية تبلغ   -٦
الربامج الرئيسية بعد خصم التخفيضات احملددة املذكورة يف الفقرة السابقة، ما عدا ما ورد يف القسم 

  . واو

  السفر  -دال

 ٢٠١٢زانية الربناجمية املقترحة لعام ختفيضات معينة حيث قدمت مربرات غري كافية يف املي  -٧
  .٥ - والسابع  الثالثنيالرئيسي إىل الربناجمنيبالنسبة للسفر كما هو احلال بالنسبة 
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 يف املائة يف الربنامج الرئيسي ٨،٢ للسفر بنسبة ٢٠١٢ختفيض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام و  -٨
 يف املائة فيما تبقى من برامج بعد ١٠، وبنسبة  يف املائة يف الربنامج الرئيسي الثاين٧األول، وبنسبة 

  .يف الفقرة السابقة، ما عدا ما ورد يف القسم واوخصم التخفيضات احملددة املذكورة 

  التدريب  -هاء

 إىل مجيع الربامج  بالنسبة٢٠١١للتدريب يف مستوى امليزانية املعتمدة لعام املقترحة تظل امليزانية   -٩
  .الرئيسية، ما عدا ما ورد يف الفقرة واو

ية الربناجمية املقترحة لعام  ختفيضات معينة أخرى حيث قدمت مربرات غري كافية يف امليزانو  -١٠
  . بالنسبة للتدريب كما هو احلال بالنسبة للربناجمني الرئيسيني األول والثالث٢٠١٢

  املواد واللوازم  -واو

إىل كل  بالنسبة ٢٠١١تظل امليزانية املقترحة للوازم واملواد يف مستوى امليزانية املعتمدة لعام   -١١
. القسم واوالربامج الرئيسية، ما عدا ما ورد يف
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  املرفق اخلامس
  اآلثار املترتبة على امليزانية من تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية

  )اليورو بآالف(واملال  امليزانية جلنة وتوصيات املقترحة للميزانية مقارنة
  ٥٨جمموع الربامج الرئيسية: ١اجلدول 

                                                
دان يف إطار كل برنامج رئيسي باستثناء ما هو مبني يف اجلزء واو من  بناءاً علي توصيات اللجنة اليت تدعو إىل استيعاب الزيادات يف مرتبات املوظفني وحتسني أوضاع اخلدمة يف امليهذا املرفقأعدت احملكمة احلسابات املبينة باجلداول الواردة يف  ١

  .املرفقوتنطبق هذه احلاشية على مجيع اجلداول الواردة يف هذا . وال تشمل احلسابات العالوات املستحقة وفقاً لإلطار القانوين الداخلي للمحكمة من أجل االمتثال ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة. تقرير اللجنة

٢٠١٢ امليزانية املقترحة لعام ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    

 بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة
 الفارق

 الدولية اجلنائية احملكمة جمموع

 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

       ١١١,٩ ٥   ١١١,٩ ٥ ١١١,٩ ٥   ١١١,٩ ٥ القضاة
 ١٤١,٢ ٢- ٢٦٧,٤ ١- ٨٧٣,٨- ٦٦٧,٢ ٣٩ ٦٢٩,٠ ٢٠ ٠٣٨,٣ ١٩ ٨٠٨,٤ ٤١ ٨٩٦,٤ ٢١ ٩١٢,٠ ١٩ موظفو الفئة الفنية

 ٩٣٩,٥- ٣٧٢,٢- ٥٦٧,٣- ٠٦٥,٥ ٢٠ ٣٧٠,٢ ٩ ٦٩٥,٣ ١٠ ٠٠٥,٠ ٢١ ٧٤٢,٤ ٩ ٢٦٢,٦ ١١ موظفو اخلدمات العامة

 ٠٨٠,٧ ٣- ٦٣٩,٧ ١- ٤٤١,١ ١- ٧٣٢,٧ ٥٩ ٩٩٩,١ ٢٩ ٧٣٣,٦ ٢٩ ٨١٣,٤ ٦٢ ٦٣٨,٨ ٣١ ١٧٤,٦ ٣١ اموع الفرعي، املوظفون

 ١٢٩,٠ ١- ٣٧٢,٠ ١- ٢٤٣,٠ ٣٨٣,١ ١٢ ٥٣٦,٠ ٩ ٨٤٧,١ ٢ ٥١٢,١ ١٣ ٩٠٨,٠ ١٠ ٦٠٤,١ ٢ املساعدة املؤقتة العامة

      ٠١٩,١ ١ ٤٢٩,٩ ٥٨٩,٢ ٠١٩,١ ١ ٤٢٩,٩ ٥٨٩,٢ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٤١٨,٢ ١٢٠,٨ ٢٩٧,٤ ٤١٨,٢ ١٢٠,٨ ٢٩٧,٤ العمل اإلضايف

 ١٩٦,٥- ٤٢,١- ١٥٤,٤- ٦٤٠,٠ ٣٧٩,١ ٢٦٠,٩ ٨٣٦,٥ ٤٢١,٢ ٤١٥,٣ خلرباء االستشاريونا

 ٣٢٥,٦ ١- ٤١٤,٢ ١- ٨٨,٦ ٤٦٠,٤ ١٤ ٤٦٥,٧ ١٠ ٩٩٤,٦ ٣ ٧٨٥,٩ ١٥ ٨٧٩,٩ ١١ ٩٠٦,٠ ٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٥٧٩,٠- ٤١٢,٠- ١٦٦,٩- ٩٠٨,٥ ٤ ٨٩٧,٥ ٣ ٠١٠,٩ ١ ٤٨٧,٦ ٥ ٣٠٩,٦ ٤ ١٧٧,٩ ١ السفر

      ٥٧,٠  ٥٧,٠ ٥٧,٠  ٥٧,٠ الضيافة
      ٢٣٣,٢ ٤ ٧٣٢,٨ ١ ٥٠٠,٤ ٢ ٢٣٣,٢ ٤ ٧٣٢,٨ ١ ٥٠٠,٤ ٢ اخلدمات التعاقدية

 ١١١,٠- ٤١,٢- ٦٩,٨- ٩٠٠,٥ ٢٩٢,٠ ٦٠٨,٥ ٠١١,٥ ١ ٣٣٣,٢ ٦٧٨,٣ التدريب

      ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   حمامو الدفاع
      ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   حمامو الضحايا

 ٨٦,٠-  ٨٦,٠- ٥٠١,١ ١٢ ٣٨٥,٤ ٦ ١١٥,٧ ٦ ٥٨٧,١ ١٢ ٣٨٥,٤ ٦ ٢٠١,٧ ٦ نفقات التشغيل العامة

 ١٤٨,٤- ٨٦,٣- ٦٢,١- ١٦٨,٤ ١ ٣٤٨,٢ ٨٢٠,٢ ٣١٦,٨ ١ ٤٣٤,٥ ٨٨٢,٣ اللوازم واملواد

 ٢٧٤,٠-  ٢٧٤,٠- ٤٨١,٠ ١ ٣٠,٠ ٤٥١,٠ ١ ٧٥٥,٠ ١ ٣٠,٠ ٧٢٥,٠ ١ املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ١٩٨,٤ ١- ٥٣٩,٦- ٦٥٨,٨- ٨٢٣,٤ ٣٢ ٢٥٩,٦ ٢٠ ٥٦٣,٨ ١٢ ٠٢١,٨ ٣٤ ٧٩٩,٢ ٢٠ ٢٢٢,٦ ١٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٦٠٤,٧ ٥- ٥٩٣,٤ ٣- ٠١١,٢ ٢- ١٢٨,٣ ١١٢ ٧٢٤,٥ ٦٠ ٤٠٣,٨ ٥١ ٧٣٣,٠ ١١٧ ٣١٧,٠ ٦٤ ٤١٥,١ ٥٣ اموع
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  اهليئة القضائية: لرئيسي األولالربنامج ا: ٢اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  الربنامج الرئيسي األول
 اهليئة القضائية

صلة باحلاالتاملت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع 

       ١١١,٩ ٥   ١١١,٩ ٥ ١١١,٩ ٥   ١١١,٩ ٥ القضاة

 ١٠٥,٤- ١٦,٧- ٨٨,٧- ٢٠٨,٣ ٣ ٤٥٢,٠ ٧٥٦,٣ ٢ ٣١٣,٧ ٣ ٤٦٨,٧ ٨٤٥,٠ ٢ موظفو الفئة الفنية

 ٣٨,٠- ٧,٢- ٣٠,٨- ٩٨٦,١ ١٨١,٨ ٨٠٤,٣ ٠٢٤,١ ١ ١٨٩,٠ ٨٣٥,١ موظفو اخلدمات العامة

 ١٤٣,٤- ٢٣,٩- ١١٩,٥- ١٩٤,٤ ٤ ٦٣٣,٨ ٥٦٠,٦ ٣ ٣٣٧,٨ ٤ ٦٥٧,٧ ٦٨٠,١ ٣ اموع الفرعي، املوظفون

 ١٣١,١- ٣٢,٤- ٩٨,٦- ٣٦٢,١ ٢٦٢,٨ ٩٩,٤ ٤٩٣,٢ ٢٩٥,٢ ١٩٨,٠ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ١٧,٠-  ١٧,٠- ١٤,٤  ١٤,٤ ٣١,٤  ٣١,٤ اخلرباء االستشاريون

 ١٤٨,١- ٣٢,٤- ١١٥,٦- ٣٧٦,٥ ٢٦٢,٨ ١١٣,٨ ٥٢٤,٦ ٢٩٥,٢ ٢٢٩,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٨,٢-   ١٨,٢- ٢٠٤,٢   ٢٠٤,٢ ٢٢٢,٤   ٢٢٢,٤ السفر

      ١٧,٠  ١٧,٠ ١٧,٠  ١٧,٠ الضيافة
      ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٥,٥-  ٥,٥- ١٥,٨  ١٥,٨ ٢١,٣  ٢١,٣ التدريب

      ٦٣,٣  ٦٣,٣ ٦٣,٣  ٦٣,٣ نفقات التشغيل العامة
 ٠,٢-  ٠,٢- ٤,٨  ٤,٨ ٥,٠  ٥,٠ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ٢٣,٩-   ٢٣,٩- ٣١٠,١   ٣١٠,١ ٣٣٤,٠   ٣٣٤,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣١٥,٤- ٥٦,٣- ٢٥٩,١- ٩٩٢,٩ ٩ ٨٩٦,٦ ٠٩٦,٣ ٩ ٣٠٨,٣ ١٠ ٩٥٢,٩ ٣٥٥,٤ ٩ اموع
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 هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج : ٣اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

١١٠٠  
 هيئة الرئاسة

اسيةاألس اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت 

       ٢٨,٠   ٢٨,٠ ٢٨,٠   ٢٨,٠ القضاة

 ٢٢,٢-   ٢٢,٢- ٧٠٧,٨   ٧٠٧,٨ ٧٣٠,٠   ٧٣٠,٠ موظفو الفئة الفنية

 ٩,٢-   ٩,٢- ٢٥٨,٩   ٢٥٨,٩ ٢٦٨,١   ٢٦٨,١ موظفو اخلدمات العامة

 ٣١,٤-   ٣١,٤- ٩٦٦,٧   ٩٦٦,٧ ٩٩٨,١   ٩٩٨,١ اموع الفرعي، املوظفون

 ١١,٠-   ١١,٠- ٩٩,٤   ٩٩,٤ ١١٠,٤   ١١٠,٤ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ١٥,٤-  ١٥,٤-     ١٥,٤  ١٥,٤ اخلرباء االستشاريون

 ٢٦,٤-   ٢٦,٤- ٩٩,٤   ٩٩,٤ ١٢٥,٨   ١٢٥,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٧,٢-   ١٧,٢- ١٩٢,٨   ١٩٢,٨ ٢١٠,٠   ٢١٠,٠ السفر

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

 ٥,٥-  ٥,٥-      ٥,٥  ٥,٥ التدريب

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              عدات مبا يف ذلك األثاثامل

 ٢٢,٧-   ٢٢,٧- ٢٠٧,٨   ٢٠٧,٨ ٢٣٠,٥   ٢٣٠,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٨٠,٦-   ٨٠,٦- ٣٠١,٨ ١   ٣٠١,٨ ١ ٣٨٢,٤ ١   ٣٨٢,٤ ١ اموع
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 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج : ٤اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ١٢٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 الدوائر
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

       ٠٨٣,٩ ٥   ٠٨٣,٩ ٥ ٠٨٣,٩ ٥   ٠٨٣,٩ ٥ القضاة
 ٦٩,٩- ١٦,٧- ٥٣,٢- ٣٦٠,٤ ٢ ٤٥٢,٠ ٩٠٨,٤ ١ ٤٣٠,٣ ٢ ٤٦٨,٧ ٩٦١,٦ ١ موظفو الفئة الفنية

 ٢٦,٤- ٧,٢- ١٩,٢- ٦٦٦,٦ ١٨١,٨ ٤٨٤,٨ ٦٩٣,٠ ١٨٩,٠ ٥٠٤,٠ موظفو اخلدمات العامة
 ٩٦,٣- ٢٣,٩- ٧٢,٤- ٠٢٧,٠ ٣ ٦٣٣,٨ ٣٩٣,٢ ٢ ١٢٣,٣ ٣ ٦٥٧,٧ ٤٦٥,٦ ٢ اموع الفرعي، املوظفون

 ٣٢,٤- ٣٢,٤-   ٢٦٢,٨ ٢٦٢,٨   ٢٩٥,٢ ٢٩٥,٢   املساعدة املؤقتة العامة
              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف
 ١,٦-  ١,٦- ١٤,٤  ١٤,٤ ١٦,٠  ١٦,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٣٤,٠- ٣٢,٤- ١,٦- ٢٧٧,٢ ٢٦٢,٨ ١٤,٤ ٣١١,٢ ٢٩٥,٢ ١٦,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى
                   السفر

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

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

              اللوازم واملواد
              املعدات مبا يف ذلك األثاث

       ١٦,٨   ١٦,٨ ١٦,٨   ١٦,٨ نياموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظف
 ١٣٠,٣- ٥٦,٣- ٧٤,٠- ٤٠٤,٩ ٨ ٨٩٦,٦ ٥٠٨,٣ ٧ ٥٣٥,٢ ٨ ٩٥٢,٩ ٥٨٢,٣ ٧ اموع
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   مكتب االتصال يف نيويورك:١٣١٠الربنامج الفرعي : ٥اجلدول  

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ١٣١٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 مكتب االتصال يف نيويرك
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

                 القضاة
 ١٣,٣-   ١٣,٣- ١٤٠,١   ١٤٠,١ ١٥٣,٤   ١٥٣,٤ موظفو الفئة الفنية

 ٢,٤-   ٢,٤- ٦٠,٦   ٦٠,٦ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة
 ١٥,٧-   ١٥,٧- ٢٠٠,٧   ٢٠٠,٧ ٢١٦,٤   ٢١٦,٤ اموع الفرعي، املوظفون

 ٨٧,٦-   ٨٧,٦-       ٨٧,٦   ٨٧,٦ املساعدة املؤقتة العامة
              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف
              اخلرباء االستشاريون

 ٨٧,٦-   ٨٧,٦-       ٨٧,٦   ٨٧,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١,٠-   ١,٠- ١١,٤   ١١,٤ ١٢,٤   ١٢,٤ السفر

      ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠ الضيافة
      ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ اخلدمات التعاقدية

              التدريب
      ٦٣,٣  ٦٣,٣ ٦٣,٣  ٦٣,٣ نفقات التشغيل العامة

 ٠,٢-  ٠,٢- ٤,٨  ٤,٨ ٥,٠  ٥,٠ للوازم واملوادا
              املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ١,٢-   ١,٢- ٨٥,٥   ٨٥,٥ ٨٦,٧   ٨٦,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ١٠٤,٥-   ١٠٤,٥- ٢٨٦,٢   ٢٨٦,٢ ٣٩٠,٧   ٣٩٠,٧ اموع
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 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين: ٦اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  الربنامج الرئيسي الثاين
 مكتب املدعي العام

التاملتصلة باحلا األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع 

 ٥٣٨,٠- ٤٢٣,٥- ١١٤,٥- ٤٧٢,٥ ١٥ ٧٧٨,٣ ١١ ٦٩٤,٢ ٣ ٠١٠,٥ ١٦ ٢٠١,٨ ١٢ ٨٠٨,٧ ٣ موظفو الفئة الفنية

 ٢٠٣,٢- ١٥٣,٦- ٤٩,٦- ٩٣٤,٨ ٣ ٩٣٧,٦ ٢ ٩٩٧,٢ ١٣٨,٠ ٤ ٠٩١,٢ ٣ ٠٤٦,٨ ١ موظفو اخلدمات العامة

 ٧٤١,٢- ٥٧٧,١- ١٦٤,١- ٤٠٧,٣ ١٩ ٧١٥,٩ ١٤ ٦٩١,٤ ٤ ١٤٨,٥ ٢٠ ٢٩٣,٠ ١٥ ٨٥٥,٥ ٤ اموع الفرعي، املوظفون

 ٠٥٢,٣ ١- ٠٤٨,٠ ١- ٤,٣- ٨٥٥,٤ ٦ ٨٢١,٤ ٦ ٣٤,٠ ٩٠٧,٧ ٧ ٨٦٩,٤ ٧ ٣٨,٣ املساعدة املؤقتة العامة

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

 ١٧,١- ١٧,١-   ١٥٣,٧ ١٥٣,٧   ١٧٠,٨ ١٧٠,٨   اخلرباء االستشاريون

 ٠٦٩,٣ ١- ٠٦٥,١ ١- ٤,٣- ٠٢٤,٢ ٧ ٩٧٥,١ ٦ ٤٩,٠ ٠٩٣,٥ ٨ ٠٤٠,٢ ٨ ٥٣,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٨٤,٨- ١٨٠,٨- ٤,٠- ٤٥٣,٠ ٢ ٢٢١,٥ ٢ ٢٣١,٥ ٦٣٧,٩ ٢ ٤٠٢,٤ ٢ ٢٣٥,٥ السفر

      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ الضيافة
      ٣٠٧,٤ ٢٨٢,٤ ٢٥,٠ ٣٠٧,٤ ٢٨٢,٤ ٢٥,٠ اخلدمات التعاقدية

      ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ التدريب
      ٣٩٥,٠ ٣٩٥,٠   ٣٩٥,٠ ٣٩٥,٠   نفقات التشغيل العامة

 ٥,١- ٢,٥- ٢,٧- ٩٥,٩ ٤٥,٥ ٥٠,٤ ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠ اللوازم واملواد

      ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ١٩٠,٠- ١٨٣,٣- ٦,٦- ٣٧٠,٧ ٣ ٠٢٩,٩ ٣ ٣٤٠,٨ ٥٦٠,٧ ٣ ٢١٣,٣ ٣ ٣٤٧,٤ تكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي لل

 ٠٠٠,٥ ٢- ٨٢٥,٥ ١- ١٧٥,٠- ٨٠٢,٢ ٢٩ ٧٢١,٠ ٢٤ ٠٨١,٢ ٥ ٨٠٢,٧ ٣١ ٥٤٦,٥ ٢٦ ٢٥٦,٢ ٥ اموع
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 املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج : ٧اجلدول

٢٠١٢م امليزانية املقترحة لعا ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٢١٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 املدعي العام
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٧٧,٥- ١٤,٥- ٦٣,٠- ٤٨٢,٦ ٢ ٤٢٤,٦ ٠٥٨,٠ ٢ ٥٦٠,١ ٢ ٤٣٩,١ ١٢١,٠ ٢ موظفو الفئة الفنية
 ٦٥,٦- ٣٥,٢- ٣٠,٤- ٣٠٣,٢ ١ ٦٧٣,٢ ٦٣٠,٠ ٣٦٨,٨ ١ ٧٠٨,٤ ٦٦٠,٤ موظفو اخلدمات العامة

 ١٤٣,١- ٤٩,٧- ٩٣,٤- ٧٨٥,٨ ٣ ٠٩٧,٨ ١ ٦٨٨,٠ ٢ ٩٢٨,٩ ٣ ١٤٧,٥ ١ ٧٨١,٤ ٢ اموع الفرعي، املوظفون
 ٤٤٢,٨- ٤٣٨,٥- ٤,٣- ١٥٥,٢ ٢ ١٢١,٢ ٢ ٣٤,٠ ٥٩٨,٠ ٢ ٥٥٩,٧ ٢ ٣٨,٣ املساعدة املؤقتة العامة

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

 ١٧,١- ١٧,١-   ١٥٣,٧ ١٥٣,٧   ١٧٠,٨ ١٧٠,٨   اخلرباء االستشاريون
 ٤٥٩,٩- ٤٥٥,٦- ٤,٣- ٣٢٣,٩ ٢ ٢٧٤,٩ ٢ ٤٩,٠ ٧٨٣,٨ ٢ ٧٣٠,٥ ٢ ٥٣,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٤٥,٦- ٤٢,٨- ٢,٨- ٦١١,٣ ٥٤٠,٧ ٧٠,٦ ٦٥٦,٩ ٥٨٣,٥ ٧٣,٤ سفرال
      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ الضيافة

      ٢٢٧,٤ ٢٠٢,٤ ٢٥,٠ ٢٢٧,٤ ٢٠٢,٤ ٢٥,٠ اخلدمات التعاقدية
      ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ التدريب

      ١٠,٠ ١٠,٠   ١٠,٠ ١٠,٠   نفقات التشغيل العامة
 ٤,١- ١,٥- ٢,٧- ٧٦,٩ ٢٦,٥ ٥٠,٤ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ واداللوازم وامل

      ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٤٩,٧- ٤٤,٣- ٥,٥- ٠٤٥,٠ ١ ٨٦٥,٢ ١٧٩,٩ ٠٩٤,٧ ١ ٩٠٩,٤ ١٨٥,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٦٥٢,٧- ٥٤٩,٦- ١٠٣,١- ١٥٤,٧ ٧ ٢٣٧,٨ ٤ ٩١٦,٩ ٢ ٨٠٧,٤ ٧ ٧٨٧,٤ ٤ ٠٢٠,٠ ٣ اموع
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 قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام : ٢١١٠الربنامج الفرعي : ٨اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٢١١٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام 
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٧,٧-   ٢٧,٧- ٩٩٤,٦   ٩٩٤,٦ ٠٢٢,٣ ١   ٠٢٢,٣ ١ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٤-   ١٤,٤- ٣٢٤,٠   ٣٢٤,٠ ٣٣٨,٤   ٣٣٨,٤ موظفو اخلدمات العامة

 ٤٢,١-   ٤٢,١- ٣١٨,٦ ١   ٣١٨,٦ ١ ٣٦٠,٧ ١   ٣٦٠,٧ ١ وظفوناموع الفرعي، امل
 ٨٢,٩- ٧٨,٦- ٤,٣- ٩٥,٤ ٦١,٤ ٣٤,٠ ١٧٨,٣ ١٤٠,٠ ٣٨,٣ املساعدة املؤقتة العامة

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

 ١٧,١- ١٧,١-   ١٥٣,٧ ١٥٣,٧   ١٧٠,٨ ١٧٠,٨   اخلرباء االستشاريون
 ١٠٠,٠- ٩٥,٧- ٤,٣- ٢٦٤,١ ٢١٥,١ ٤٩,٠ ٣٦٤,١ ٣١٠,٨ ٥٣,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٢,٦- ١٢,٦-   ١٧٣,٣ ١١٥,٥ ٥٧,٨ ١٨٥,٩ ١٢٨,١ ٥٧,٨ السفر
      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ الضيافة

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

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٢,٦- ١٢,٦-   ٢٨٧,٧ ١٩٦,٠ ٩١,٧ ٣٠٠,٣ ٢٠٨,٦ ٩١,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٥٤,٧- ١٠٨,٣- ٤٦,٤- ٨٧٠,٥ ١ ٤١١,١ ٤٥٩,٣ ١ ٠٢٥,١ ٢ ٥١٩,٤ ٥٠٥,٧ ١ اموع
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 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي : ٩اجلدول  

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٢١٢٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 قسم اخلدمات
يةاألساس اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت 

 ٤٩,٨- ١٤,٥- ٣٥,٣- ٤٨٨,٠ ١ ٤٢٤,٦ ٠٦٣,٤ ١ ٥٣٧,٨ ١ ٤٣٩,١ ٠٩٨,٧ ١ موظفو الفئة الفنية
 ٥١,٢- ٣٥,٢- ١٦,٠- ٩٧٩,٢ ٦٧٣,٢ ٣٠٦,٠ ٠٣٠,٤ ١ ٧٠٨,٤ ٣٢٢,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٠١,٠- ٤٩,٧- ٥١,٣- ٤٦٧,٢ ٢ ٠٩٧,٨ ١ ٣٦٩,٤ ١ ٥٦٨,٢ ٢ ١٤٧,٥ ١ ٤٢٠,٧ ١ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٥٩,٩- ٣٥٩,٩-   ٠٥٩,٨ ٢ ٠٥٩,٨ ٢   ٤١٩,٧ ٢ ٤١٩,٧ ٢   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٣٥٩,٩- ٣٥٩,٩-   ٠٥٩,٨ ٢ ٠٥٩,٨ ٢   ٤١٩,٧ ٢ ٤١٩,٧ ٢    الرتب األخرىاموع الفرعي،

 ٣٣,٠- ٣٠,٢- ٢,٨- ٤٣٨,٠ ٤٢٥,٢ ١٢,٨ ٤٧١,٠ ٤٥٥,٤ ١٥,٦ السفر
              الضيافة

      ٢٠٢,٤ ١٧٧,٤ ٢٥,٠ ٢٠٢,٤ ١٧٧,٤ ٢٥,٠ اخلدمات التعاقدية
              التدريب

      ١٠,٠ ١٠,٠   ١٠,٠ ١٠,٠   نفقات التشغيل العامة
 ٤,١- ١,٥- ٢,٧- ٧٦,٩ ٢٦,٥ ٥٠,٤ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ اللوازم واملواد

      ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٣٧,١- ٣١,٧- ٥,٤- ٧٥٧,٣ ٦٦٩,١ ٨٨,٢ ٧٩٤,٤ ٧٠٠,٨ ٩٣,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٤٩٨,٠- ٤٤١,٣- ٥٦,٨- ٢٨٤,٣ ٥ ٨٢٦,٧ ٣ ٤٥٧,٦ ١ ٧٨٢,٣ ٥ ٢٦٨,٠ ٤ ٥١٤,٣ ١ اموع
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  والتعاونشعبة االختصاص والتكامل : ٢٢٠٠الربنامج : ١٠اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
ةبعد توصيات اللجن قبل توصيات اللجنة   ٢٢٠٠ 

  والتعامل شعبة االختصاص والتكامل
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٥٤,١- ٢٩,٣- ٢٤,٨- ٦١٠,١ ١ ٨٨٢,٩ ٧٢٧,٢ ٦٦٤,٢ ١ ٩١٢,٢ ٧٥٢,٠ موظفو الفئة الفنية
 ٦,٤-   ٦,٤- ١٢٢,٤   ١٢٢,٤ ١٢٨,٨   ١٢٨,٨ موظفو اخلدمات العامة

 ٦٠,٥- ٢٩,٣- ٣١,٢- ٧٣٢,٥ ١ ٨٨٢,٩ ٨٤٩,٦ ٧٩٣,٠ ١ ٩١٢,٢ ٨٨٠,٨ الفرعي، املوظفوناموع 
 ٢٨,٢- ٢٨,٢-   ٢٢٨,١ ٢٢٨,١   ٢٥٦,٣ ٢٥٦,٣   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٢٨,٢- ٢٨,٢-   ٢٢٨,١ ٢٢٨,١   ٢٥٦,٣ ٢٥٦,٣   لفرعي، الرتب األخرىاموع ا

 ٣٥,٠- ٣٣,٨- ١,٢- ٤٦٠,٠ ٣٣٠,١ ١٢٩,٩ ٤٩٥,٠ ٣٦٣,٩ ١٣١,١ السفر
              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية
              التدريب

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٣٥,٠- ٣٣,٨- ١,٢- ٤٦٠,٠ ٣٣٠,١ ١٢٩,٩ ٤٩٥,٠ ٣٦٣,٩ ١٣١,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٢٣,٧- ٩١,٣- ٣٢,٤- ٤٢٠,٦ ٢ ٤٤١,١ ١ ٩٧٩,٥ ٥٤٤,٣ ٢ ٥٣٢,٤ ١ ٠١١,٩ ١ اموع
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 حقيقاتشعبة الت: ٢٣٠٠الربنامج : ١١اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٢٣٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 شعبة التحقيقات
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٧٥,٤- ٢٦٦,٣- ٩,١- ٣٨٠,٩ ٧ ٠٩٥,٨ ٧ ٢٨٥,١ ٦٥٦,٣ ٧ ٣٦٢,١ ٧ ٢٩٤,٢ موظفو الفئة الفنية
 ١٠٢,٤- ٩٦,٠- ٦,٤- ٩٥٨,٤ ١ ٨٣٦,٠ ١ ١٢٢,٤ ٠٦٠,٨ ٢ ٩٣٢,٠ ١ ١٢٨,٨ موظفو اخلدمات العامة

 ٣٧٧,٨- ٣٦٢,٣- ١٥,٥- ٣٣٩,٣ ٩ ٩٣١,٨ ٨ ٤٠٧,٥ ٧١٧,١ ٩ ٢٩٤,١ ٩ ٤٢٣,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 ٤٣٢,٩- ٤٣٢,٩-   ٢٣٨,٨ ٣ ٢٣٨,٨ ٣   ٦٧١,٧ ٣ ٦٧١,٧ ٣   عامةاملساعدة املؤقتة ال

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٤٣٢,٩- ٤٣٢,٩-   ٢٣٨,٨ ٣ ٢٣٨,٨ ٣   ٦٧١,٧ ٣ ٦٧١,٧ ٣   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٨٧,١- ٨٧,١-   ١٤٩,١ ١ ١٤٩,١ ١   ٢٣٦,١ ١ ٢٣٦,١ ١   السفر
              الضيافة

      ٨٠,٠ ٨٠,٠   ٨٠,٠ ٨٠,٠   اخلدمات التعاقدية
              التدريب

      ٣٨٥,٠ ٣٨٥,٠   ٣٨٥,٠ ٣٨٥,٠   نفقات التشغيل العامة
 ١,٠- ١,٠-   ١٩,٠ ١٩,٠   ٢٠,٠ ٢٠,٠   اللوازم واملواد

               يف ذلك األثاثاملعدات مبا
 ٨٨,١- ٨٨,١-   ٦٣٣,١ ١ ٦٣٣,١ ١   ٧٢١,١ ١ ٧٢١,١ ١   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٨٩٨,٨- ٨٨٣,٣- ١٥,٥- ٢١١,٢ ١٤ ٨٠٣,٧ ١٣ ٤٠٧,٥ ١٠٩,٩ ١٥ ٦٨٦,٩ ١٤ ٤٢٣,٠ اموع
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 ياتقسم التخطيطات والعمل: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي : ١٢اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٢٣٢٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  قسم التخطيطات والعمليات
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٣٥,٦- ١٢٦,٥- ٩,١- ٢٩٤,٧ ٣ ٠٠٩,٦ ٣ ٢٨٥,١ ٤٣٠,٣ ٣ ١٣٦,١ ٣ ٢٩٤,٢ لفنيةموظفو الفئة ا
 ٨٦,٤- ٨٠,٠- ٦,٤- ٦٥٢,٤ ١ ٥٣٠,٠ ١ ١٢٢,٤ ٧٣٨,٨ ١ ٦١٠,٠ ١ ١٢٨,٨ موظفو اخلدمات العامة

 ٢٢٢,٠- ٢٠٦,٥- ١٥,٥- ٩٤٧,١ ٤ ٥٣٩,٦ ٤ ٤٠٧,٥ ١٦٩,١ ٥ ٧٤٦,١ ٤ ٤٢٣,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 ٢٩٦,٨- ٢٩٦,٨-   ١٣٠,٥ ٢ ١٣٠,٥ ٢   ٤٢٧,٣ ٢ ٤٢٧,٣ ٢   قتة العامةاملساعدة املؤ

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٢٩٦,٨- ٢٩٦,٨-   ١٣٠,٥ ٢ ١٣٠,٥ ٢   ٤٢٧,٣ ٢ ٤٢٧,٣ ٢   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٧,٥- ٢٧,٥-   ٣٦١,١ ٣٦١,١   ٣٨٨,٥ ٣٨٨,٥   السفر
              الضيافة

      ٨٠,٠ ٨٠,٠   ٨٠,٠ ٨٠,٠   اخلدمات التعاقدية
              التدريب

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٧,٥- ٢٧,٥-   ٤٤١,١ ٤٤١,١   ٤٦٨,٥ ٤٦٨,٥   لتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي ل

 ٥٤٦,٢- ٥٣٠,٧- ١٥,٥- ٥١٨,٧ ٧ ١١١,٢ ٧ ٤٠٧,٥ ٠٦٤,٩ ٨ ٦٤١,٩ ٧ ٤٢٣,٠ اموع
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 أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي : ١٣اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢ترحة لعام امليزانية املق   الفارق 
 ٢٣٣٠  عد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  أفرقة التحقيق
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٣٩,٨- ١٣٩,٨-   ٠٨٦,٢ ٤ ٠٨٦,٢ ٤   ٢٢٦,٠ ٤ ٢٢٦,٠ ٤   موظفو الفئة الفنية
 ١٦,٠- ١٦,٠-   ٣٠٦,٠ ٣٠٦,٠   ٣٢٢,٠ ٣٢٢,٠   ةموظفو اخلدمات العام

 ١٥٥,٨- ١٥٥,٨-   ٣٩٢,٢ ٤ ٣٩٢,٢ ٤   ٥٤٨,٠ ٤ ٥٤٨,٠ ٤   اموع الفرعي، املوظفون
 ١٣٦,٢- ١٣٦,٢-   ١٠٨,٢ ١ ١٠٨,٢ ١   ٢٤٤,٤ ١ ٢٤٤,٤ ١   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ١٣٦,٢- ١٣٦,٢-   ١٠٨,٢ ١ ١٠٨,٢ ١   ٢٤٤,٤ ١ ٢٤٤,٤ ١   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٥٩,٦- ٥٩,٦-   ٧٨٨,٠ ٧٨٨,٠   ٨٤٧,٦ ٨٤٧,٦   السفر
              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية
              التدريب

      ٣٨٥,٠ ٣٨٥,٠   ٣٨٥,٠ ٣٨٥,٠   فقات التشغيل العامةن
 ١,٠- ١,٠-   ١٩,٠ ١٩,٠   ٢٠,٠ ٢٠,٠   اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٦٠,٦- ٦٠,٦-   ١٩٢,٠ ١ ١٩٢,٠ ١   ٢٥٢,٦ ١ ٢٥٢,٦ ١   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٥٢,٥- ٣٥٢,٥-   ٦٩٢,٥ ٦ ٦٩٢,٥ ٦   ٠٤٥,٠ ٧ ٠٤٥,٠ ٧   اموع
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 شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج : ١٤اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٢٤٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 شعبة االدعاء
ملتصلة باحلاالتا األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ١٣١,٠- ١١٣,٤- ١٧,٦- ٩٩٨,٩ ٣ ٣٧٥,٠ ٣ ٦٢٣,٩ ١٢٩,٩ ٤ ٤٨٨,٤ ٣ ٦٤١,٥ موظفو الفئة الفنية
 ٢٨,٨- ٢٢,٤- ٦,٤- ٥٥٠,٨ ٤٢٨,٤ ١٢٢,٤ ٥٧٩,٦ ٤٥٠,٨ ١٢٨,٨ موظفو اخلدمات العامة

 ١٥٩,٨- ١٣٥,٨- ٢٤,٠- ٥٤٩,٧ ٤ ٨٠٣,٤ ٣ ٧٤٦,٣ ٧٠٩,٥ ٤ ٩٣٩,٢ ٣ ٧٧٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٤٨,٣- ١٤٨,٣-   ٢٣٣,٤ ١ ٢٣٣,٤ ١   ٣٨١,٧ ١ ٣٨١,٧ ١   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ١٤٨,٣- ١٤٨,٣-   ٢٣٣,٤ ١ ٢٣٣,٤ ١   ٣٨١,٧ ١ ٣٨١,٧ ١   ألخرىاموع الفرعي، الرتب ا

 ١٧,٢- ١٧,٢-   ٢٣٢,٦ ٢٠١,٦ ٣١,٠ ٢٤٩,٨ ٢١٨,٨ ٣١,٠ السفر
              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية
              التدريب

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              ملعدات مبا يف ذلك األثاثا
 ١٧,٢- ١٧,٢-   ٢٣٢,٦ ٢٠١,٦ ٣١,٠ ٢٤٩,٨ ٢١٨,٨ ٣١,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٢٥,٣- ٣٠١,٣- ٢٤,٠- ٠١٥,٧ ٦ ٢٣٨,٤ ٥ ٧٧٧,٣ ٣٤١,٠ ٦ ٥٣٩,٧ ٥ ٨٠١,٣ اموع
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 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث: ١٥اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
  لربنامج الرئيسي الثالثا  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  قلم احملكمة
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٠٤,٣ ١- ٨٠٩,٥- ٣٩٤,٨- ٤٠٦,١ ١٩ ٩٧٦,١ ٧ ٤٣٠,٠ ١١ ٦١٠,٤ ٢٠ ٧٨٥,٦ ٨ ٨٢٤,٨ ١١  الفنيةموظفو الفئة
 ٦١٢,٣- ٢٠٩,٠- ٤٠٣,٣- ٦٨٧,٤ ١٤ ١٩٠,٢ ٦ ٤٩٧,٢ ٨ ٢٩٩,٧ ١٥ ٣٩٩,٢ ٦ ٩٠٠,٥ ٨ موظفو اخلدمات العامة

 ٨١٦,٦ ١- ٠١٨,٥ ١- ٧٩٨,١- ٠٩٣,٤ ٣٤ ١٦٦,٢ ١٤ ٩٢٧,٢ ١٩ ٩١٠,١ ٣٥ ١٨٤,٨ ١٥ ٧٢٥,٣ ٢٠ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣,٩ ٢٨٧,٨- ٢٩١,٦ ٤٠٠,٩ ٤ ٣٨٠,٠ ٢ ٠٢٠,٨ ٢ ٣٩٧,٠ ٤ ٦٦٧,٨ ٢ ٧٢٩,٢ ١ املساعدة املؤقتة العامة

      ٤٦١,٩ ٤٢٩,٩ ٣٢,٠ ٤٦١,٩ ٤٢٩,٩ ٣٢,٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٣٦٥,٢ ١٢٠,٨ ٢٤٤,٤ ٣٦٥,٢ ١٢٠,٨ ٢٤٤,٤ العمل اإلضايف

 ١٤٩,٤- ١٦,٠- ١٣٣,٤- ٣٥٤,٩ ١٤٤,٤ ٢١٠,٥ ٥٠٤,٣ ١٦٠,٤ ٣٤٣,٩ يوناخلرباء االستشار
 ١٤٥,٥- ٣٠٣,٨- ١٥٨,٣ ٥٨٢,٩ ٥ ٠٧٥,١ ٣ ٥٠٧,٨ ٢ ٧٢٨,٤ ٥ ٣٧٨,٩ ٣ ٣٤٩,٥ ٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣٠٨,٣- ٢٠٨,٢- ١٠٠,٢- ٧٥٥,٥ ١ ٤٦٨,٢ ١ ٢٨٧,٣ ٠٦٣,٨ ٢ ٦٧٦,٣ ١ ٣٨٧,٥ السفر
      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ الضيافة

      ٨٥٤,٨ ٢ ٣٦٨,٤ ١ ٤٨٦,٤ ١ ٨٥٤,٨ ٢ ٣٦٨,٤ ١ ٤٨٦,٤ ١ اخلدمات التعاقدية
 ٨٠,٢- ٢٣,٥- ٥٦,٧- ٧٦٣,١ ٢١٢,٢ ٥٥٠,٩ ٨٤٣,٣ ٢٣٥,٧ ٦٠٧,٦ التدريب

      ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   حمامو الدفاع
      ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   حمامو الضحايا

 ٨٦,٠-  ٨٦,٠- ٩٨٦,٤ ١١ ٩٧٣,٤ ٥ ٠١٣,٠ ٦ ٠٧٢,٤ ١٢ ٩٧٣,٤ ٥ ٠٩٩,٠ ٦ نفقات التشغيل العامة
 ١٤١,٢- ٨٣,٨- ٥٧,٤- ٠٣٨,٤ ١ ٣٠٢,٧ ٧٣٥,٧ ١٧٩,٦ ١ ٣٨٦,٥ ٧٩٣,١ اللوازم واملواد

 ٢٧٤,٠-  ٢٧٤,٠- ٤٠٦,٠ ١  ٤٠٦,٠ ١ ٦٨٠,٠ ١  ٦٨٠,٠ ١ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٨٨٩,٨- ٣١٥,٥- ٥٧٤,٣- ٣٨٧,٨ ٢٧ ٨٩٨,٥ ١٦ ٤٨٩,٣ ١٠ ٢٧٧,٦ ٢٨ ٢١٤,٠ ١٧ ٠٦٣,٦ ١١ كاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للت

 ٨٥٢,٠ ٢- ٦٣٧,٩ ١- ٢١٤,١ ١- ٠٦٤,١ ٦٧ ١٣٩,٩ ٣٤ ٩٢٤,٢ ٣٢ ٩١٦,١ ٦٩ ٧٧٧,٧ ٣٥ ١٣٨,٤ ٣٤ اموع
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 مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج : ١٦اجلدول 

٢٠١٢ية املقترحة لعام امليزان ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 مكتب املسجل
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٤٨٥,٠- ٣٨٤,٢- ١٠٠,٨- ٦٥٨,٧ ٥ ٢٧٢,٨ ٢ ٣٨٥,٩ ٣ ١٤٣,٧ ٦ ٦٥٧,٠ ٢ ٤٨٦,٧ ٣ موظفو الفئة الفنية
 ١٣٧,٢- ٣٤,٨- ١٠٢,٤- ٦٤٠,٩ ٤ ٩٣٩,١ ١ ٧٠١,٨ ٢ ٧٧٨,١ ٤ ٩٧٣,٩ ١ ٨٠٤,٢ ٢ موظفو اخلدمات العامة

 ٦٢٢,٢- ٤١٩,٠- ٢٠٣,٢- ٢٩٩,٥ ١٠ ٢١١,٨ ٤ ٠٨٧,٧ ٦ ٩٢١,٨ ١٠ ٦٣٠,٩ ٤ ٢٩٠,٩ ٦ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٠١,٧ ٢٨,٨- ٣٣٠,٥ ٧٠٤,٢ ١ ٣٤٤,١ ٣٦٠,١ ١ ٤٠٢,٥ ١ ٣٧٢,٩ ٠٢٩,٦ ١ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ العمل اإلضايف

 ٧,٠-  ٧,٠- ١٥٣,٠  ١٥٣,٠ ١٦٠,٠  ١٦٠,٠ اخلرباء االستشاريون
 ٢٩٤,٧ ٢٨,٨- ٣٢٣,٥ ٠٣٩,٢ ٢ ٤٠١,٧ ٦٣٧,٥ ١ ٧٤٤,٥ ١ ٤٣٠,٥ ٣١٤,٠ ١ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٦٩,٣- ٩٤,٠- ٧٥,٣- ٥٠٣,٩ ٤٤٠,١ ٦٣,٨ ٦٧٣,٢ ٥٣٤,١ ١٣٩,١ السفر
      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ الضيافة

      ٦٧٤,٨ ٣٤٢,٣ ٣٣٢,٥ ٦٧٤,٨ ٣٤٢,٣ ٣٣٢,٥ اخلدمات التعاقدية
 ٢٩,٠- ١٠,٠- ١٩,٠- ٢٧٠,٧ ١٤٥,٩ ١٢٤,٨ ٢٩٩,٧ ١٥٥,٩ ١٤٣,٨ التدريب

      ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   حمامو الدفاع
      ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   حمامو الضحايا

      ٨٢٢,٠ ٦٢٧,٠ ١٩٥,٠ ٨٢٢,٠ ٦٢٧,٠ ١٩٥,٠ نفقات التشغيل العامة
 ٢,٧-  ٢,٧- ٢٤٤,٠ ١٧٠,٠ ٧٤,٠ ٢٤٦,٧ ١٧٠,٠ ٧٦,٧ اللوازم واملواد
 ٧٤,٠-  ٧٤,٠- ١,٠  ١,٠ ٧٥,٠  ٧٥,٠  ذلك األثاثاملعدات مبا يف

 ٢٧٥,٠- ١٠٤,٠- ١٧١,٠- ١٠٠,١ ١٠ ٢٩٩,٠ ٩ ٨٠١,١ ٣٧٥,١ ١٠ ٤٠٣,٠ ٩ ٩٧٢,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ٦٠٢,٥- ٥٥١,٨- ٥٠,٧- ٤٣٨,٨ ٢٢ ٩١٢,٥ ١٣ ٥٢٦,٣ ٨ ٠٤١,٤ ٢٣ ٤٦٤,٤ ١٤ ٥٧٧,٠ ٨ اموع
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 ديوان املسجل: ٣١١٠نامج الفرعي الرب: ١٧اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١١٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  ديوان املسجل
وعام املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  

٢٩,٥- ٢٩,٥-٩٠٢,٧  ٩٣٢,٢٩٠٢,٧  ٩٣٢,٢ موظفو الفئة الفنية
٦,٨- ٦,٨-١٩٨,٣  ٢٠٥,١١٩٨,٣  ٢٠٥,١ موظفو اخلدمات العامة

fموع الفرعي، املوظفون٣٦,٣- ٣٦,٣-١٠١,٠ ١  ١٠١,٠ ١٣٧,٣١ ١  ١٣٧,٣ ١  ا
                املساعدة املؤقتة العامة

           ة املؤقتة لالجتماعاتاملساعد
           العمل اإلضايف

٢,٠-٢,٠-١٨,٠ ٢٠,٠١٨,٠ ٢٠,٠ اخلرباء االستشاريون
fموع الفرعي، الرتب األخرى٢,٠- ٢,٠-١٨,٠  ٢٠,٠١٨,٠  ٢٠,٠  ا

١٠٥,٢-٣٥,١-٧٠,١-٩٥,٨٤٨,٠١٤٣,٨٢٥,٧١٢,٩٣٨,٦ السفر
  ١٠,٠ ١٠,٠١٠,٠ ١٠,٠ الضيافة

           اخلدمات التعاقدية
٤,٤-٤,٤-     ٤,٤ ٤,٤ التدريب

           نفقات التشغيل العامة
           اللوازم واملواد

           املعدات مبا يف ذلك األثاث
١٠٩,٦-٣٥,١-٧٤,٥-١١٠,٢٤٨,٠١٥٨,٢٣٥,٧١٢,٩٤٨,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

١٤٧,٩-٣٥,١-١١٢,٨-١٦٧,٦ ١٥٤,٧١٢,٩١ ٣١٥,٥١ ٢٦٧,٥٤٨,٠١ ١ اموع
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 مكتب املراجعة الدخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي : ١٨اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢عام امليزانية املقترحة ل   الفارق 
 ٣١٢٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 خلية للحساباتامكتب املراجعة الد
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

       ٣٨٧,٦   ٣٨٧,٦ ٣٨٧,٦   ٣٨٧,٦ موظفو الفئة الفنية
       ٦٣,٠   ٦٣,٠ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

       ٤٥٠,٦   ٤٥٠,٦ ٤٥٠,٦   ٤٥٠,٦ اموع الفرعي، املوظفون
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

      ٩٠,٠  ٩٠,٠ ٩٠,٠  ٩٠,٠ اخلرباء االستشاريون
       ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٩٠,٠   ٩٠,٠ خرىاموع الفرعي، الرتب األ

       ٢٩,١ ٢٦,٥ ٢,٦ ٢٩,١ ٢٦,٥ ٢,٦ السفر
              الضيافة

      ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ اخلدمات التعاقدية
      ٢١,٦  ٢١,٦ ٢١,٦  ٢١,٦ التدريب

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

               يف ذلك األثاثاملعدات مبا
       ٧٠,٧ ٢٦,٥ ٤٤,٢ ٧٠,٧ ٢٦,٥ ٤٤,٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٦١١,٣ ٢٦,٥ ٥٨٤,٨ ٦١١,٣ ٢٦,٥ ٥٨٤,٨ اموع
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 قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي : ١٩اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١٣٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  لقانونيةقسم اخلدمات االستشارية ا
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٩,٤-   ١٩,٤- ٥٤٩,١   ٥٤٩,١ ٥٦٨,٥   ٥٦٨,٥ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٨-   ٤,٨- ١٢١,٢   ١٢١,٢ ١٢٦,٠   ١٢٦,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٢٤,٢-   ٢٤,٢- ٦٧٠,٣   ٦٧٠,٣ ٦٩٤,٥   ٦٩٤,٥ اموع الفرعي، املوظفون
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
                   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٥,٦- ١٤,٣- ١,٣-       ١٥,٦ ١٤,٣ ١,٣ السفر
              الضيافة

      ١٨,٠  ١٨,٠ ١٨,٠  ١٨,٠ اخلدمات التعاقدية
 ١٠,٣-  ١٠,٣-      ١٠,٣  ١٠,٣ التدريب

              ل العامةنفقات التشغي
 ٢,٧-  ٢,٧-      ٢,٧  ٢,٧ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٨,٦- ١٤,٣- ١٤,٣- ١٨,٠   ١٨,٠ ٤٦,٦ ١٤,٣ ٣٢,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٥٢,٨- ١٤,٣- ٣٨,٥- ٦٨٨,٣   ٦٨٨,٣ ٧٤١,١ ١٤,٣ ٧٢٦,٨ اموع
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 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي : ٢٠جلدول ا

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١٤٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  قسم األمن والسالمة
يةاألساس اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت 

 ١٨٧,٨- ١٦٨,٤- ١٩,٤- ٩٨٥,٧ ٤٣٦,٦ ٥٤٩,١ ١٧٣,٦ ١ ٦٠٥,١ ٥٦٨,٥ موظفو الفئة الفنية
 ١١٢,٣- ٣١,١- ٨١,٢- ٤١٨,١ ٣ ٣٤١,٢ ١ ٠٧٦,٩ ٢ ٥٣٠,٤ ٣ ٣٧٢,٣ ١ ١٥٨,١ ٢ موظفو اخلدمات العامة

 ٣٠٠,١- ١٩٩,٥- ١٠٠,٦- ٤٠٣,٨ ٤ ٧٧٧,٨ ١ ٦٢٦,٠ ٢ ٧٠٤,٠ ٤ ٩٧٧,٤ ١ ٧٢٦,٦ ٢ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٣٠,٥   ٣٣٠,٥ ٣٦٠,١ ١   ٣٦٠,١ ١ ٠٢٩,٦ ١   ٠٢٩,٦ ١ املساعدة املؤقتة العامة

              s املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٣٣٠,٥   ٣٣٠,٥ ٥٤٢,١ ١ ٥٧,٦ ٤٨٤,٥ ١ ٢١١,٦ ١ ٥٧,٦ ١٥٤,٠ ١ ، الرتب األخرىاموع الفرعي

 ٢٦,٨- ٢٥,٦- ١,٢- ٢٤١,٦ ٢٣٠,٥ ١١,١ ٢٦٨,٤ ٢٥٦,١ ١٢,٣ السفر
              الضيافة

    ٣٢٩,٧ ٢٣٥,٢ ٩٤,٥ ٣٢٩,٧ ٢٣٥,٢  ٩٤ 5, اخلدمات التعاقدية
 ٤,٠  ٤,٠ ١٩٧,٢ ٩٨,٧ ٩٨,٥ ١٩٧,٢ ٩٨,٧ ٩٨,٥ التدريب

      ٣٠٠,٠ ١١٠,٠ ١٩٠,٠ ٣٠٠,٠ ١١٠,٠ ١٩٠,٠ نفقات التشغيل العامة
      ١٠٤,٠ ٣٠,٠ ٧٤,٠ ١٠٤,٠ ٣٠,٠ ٧٤,٠ اللوازم واملواد

 ٧٤,٠-  ٧٤,٠- ١,٠  ١,٠ ٧٥,٠  ٧٥,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٠٠,٨- ٢٥,٦- ٧٥,٢- ١٧٣,٥ ١ ٧٠٤,٤ ٤٦٩,١ ٢٧٤,٣ ١ ٧٣٠,٠ ٥٤٤,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٧٠,٤- ٢٢٥,١- ١٥٤,٧ ١١٩,٤ ٧ ٥٣٩,٨ ٢ ٥٧٩,٦ ٤ ١٨٩,٩ ٧ ٧٦٥,٠ ٢ ٤٢٤,٩ ٤ اموع
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 مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة: ٣١٦٠الربنامج الفرعي : ٢١اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢ترحة لعام امليزانية املق   الفارق 
 ٣١٦٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٦,٩-   ٦,٩- ٢٢٠,٤   ٢٢٠,٤ ٢٢٧,٣   ٢٢٧,٣ موظفو الفئة الفنية
                   موظفو اخلدمات العامة

 ٦,٩-   ٦,٩- ٢٢٠,٤   ٢٢٠,٤ ٢٢٧,٣   ٢٢٧,٣ اموع الفرعي، املوظفون
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
                   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١,٣-   ١,٣- ١١,٤   ١١,٤ ١٢,٧   ١٢,٧ السفر
              الضيافة

      ٢٠٠,٠  ٢٠٠,٠ ٢٠٠,٠  ٢٠٠,٠ اخلدمات التعاقدية
 ٤,٣-  ٤,٣-      ٤,٣  ٤,٣ التدريب

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

              ك األثاثاملعدات مبا يف ذل
 ٥,٦-   ٥,٦- ٢١٦,٤   ٢١٦,٤ ٢٢٢,٠   ٢٢٢,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٢,٥-   ١٢,٥- ٤٣٦,٨   ٤٣٦,٨ ٤٤٩,٣   ٤٤٩,٣ اموع
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  قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي : ٢٢اجلدول 

٢٠١٢املقترحة لعام امليزانية  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١٨٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  قسم العمليات امليدانية
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٧٧,٠- ١٧٧,٠-   ٦٩٦,٩ ٦٩٦,٩   ٨٧٤,٠ ٨٧٤,٠   موظفو الفئة الفنية
 ١,٢- ١,٢-   ٥٣٧,٣ ٥٣٧,٣   ٥٣٨,٥ ٥٣٨,٥   موظفو اخلدمات العامة

 ١٧٨,٣- ١٧٨,٣-   ٢٣٤,٢ ١ ٢٣٤,٢ ١   ٤١٢,٥ ١ ٤١٢,٥ ١   اموع الفرعي، املوظفون
 ١٥,٥- ١٥,٥-   ٢٣٢,٦ ٢٣٢,٦   ٢٤٨,١ ٢٤٨,١   املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ١٥,٥- ١٥,٥-   ٢٣٢,٦ ٢٣٢,٦   ٢٤٨,١ ٢٤٨,١   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٩,٩- ٩,٩-   ٨٩,٢ ٨٩,٢   ٩٩,١ ٩٩,١   السفر
              الضيافة

      ٤٧,١ ٤٧,١   ٤٧,١ ٤٧,١   اخلدمات التعاقدية
      ٤٧,٢ ٤٧,٢   ٤٧,٢ ٤٧,٢   التدريب

      ٥٠٨,٠ ٥٠٨,٠   ٥٠٨,٠ ٥٠٨,٠   نفقات التشغيل العامة
      ١٤٠,٠ ١٤٠,٠   ١٤٠,٠ ١٤٠,٠   اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٩,٩- ٩,٩-   ٨٣١,٥ ٨٣١,٥   ٨٤١,٤ ٨٤١,٤   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٠٣,٧- ٢٠٣,٧-   ٢٩٨,٣ ٢ ٢٩٨,٣ ٢   ٥٠٢,٠ ٢ ٥٠٢,٠ ٢   اموع
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 قسم دعم احملامني: ٣١٩٠الربنامج الفرعي : ٢٣اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١٩٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  قسم دعم احملامني
ملتصلة باحلاالتا األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ٢١,٣- ٧,٢- ١٤,١- ٦١٢,٦ ١٩٦,١ ٤١٦,٥ ٦٣٣,٩ ٢٠٣,٣ ٤٣٠,٦ موظفو الفئة الفنية
 ٧,٢- ٢,٤- ٤,٨- ١٨١,٨ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ١٨٩,٠ ٦٣,٠ ١٢٦,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٢٨,٥- ٩,٦- ١٨,٩- ٧٩٤,٤ ٢٥٦,٧ ٥٣٧,٧ ٨٢٢,٩ ٢٦٦,٣ ٥٥٦,٦ وظفوناموع الفرعي، امل
 ٧,٨- ٧,٨-   ٦١,٨ ٦١,٨   ٦٩,٦ ٦٩,٦   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ٥,٠-  ٥,٠- ٤٥,٠  ٤٥,٠ ٥٠,٠  ٥٠,٠ اخلرباء االستشاريون
 ١٢,٨- ٧,٨- ٥,٠- ١٠٦,٨ ٦١,٨ ٤٥,٠ ١١٩,٦ ٦٩,٦ ٥٠,٠ رعي، الرتب األخرىاموع الف

 ٠,٨-   ٠,٨- ٧,٣   ٧,٣ ٨,١   ٨,١ السفر
              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية
 ١٠,٠- ١٠,٠-         ١٠,٠ ١٠,٠   التدريب

      ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   حمامو الدفاع
      ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   حمامو الضحايا

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٠,٨- ١٠,٠- ٠,٨- ٥٨١,٠ ٧ ٥٧٣,٧ ٧ ٧,٣ ٥٩١,٨ ٧ ٥٨٣,٧ ٧ ٨,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٥٢,١- ٢٧,٤- ٢٤,٧- ٤٨٢,٢ ٨ ٨٩٢,٢ ٧ ٥٩٠,٠ ٥٣٤,٣ ٨ ٩١٩,٦ ٧ ٦١٤,٧ اموع
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 مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج : ٢٤اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
ات اللجنةبعد توصي قبل توصيات اللجنة   ٣١٩١ 

 مكتب احملامي العام للدفاع
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٤,١- ٩,٥- ٤,٦- ٤١٦,٥ ٢٧٦,٤ ١٤٠,١ ٤٣٠,٦ ٢٨٥,٩ ١٤٤,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٢,٤-   ٢,٤- ٦٠,٦   ٦٠,٦ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٦,٥- ٩,٥- ٧,٠- ٤٧٧,١ ٢٧٦,٤ ٢٠٠,٧ ٤٩٣,٦ ٢٨٥,٩ ٢٠٧,٧ فرعي، املوظفوناموع ال
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
                   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١,٧- ١,٤- ٠,٢- ١٤,٩ ١٢,٨ ٢,١ ١٦,٥ ١٤,٢ ٢,٣ السفر
              الضيافة

      ٢٠,٠ ٢٠,٠   ٢٠,٠ ٢٠,٠   اخلدمات التعاقدية
      ٤,٧  ٤,٧ ٤,٧  ٤,٧ التدريب

      ٣,٠ ٣,٠   ٣,٠ ٣,٠   نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              ألثاثاملعدات مبا يف ذلك ا
 ١,٧- ١,٤- ٠,٢- ٤٢,٦ ٣٥,٨ ٦,٨ ٤٤,٢ ٣٧,٢ ٧,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٨,٢- ١٠,٩- ٧,٢- ٥١٩,٧ ٣١٢,٢ ٢٠٧,٥ ٥٣٧,٨ ٣٢٣,١ ٢١٤,٧ اموع
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 مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢الربنامج الفرعي : ٢٥اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣١٩٢  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  للضحايامكتب احملامي العام 
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٩,٠- ٢٢,١- ٦,٩- ٨٨٧,١ ٦٦٦,٧ ٢٢٠,٤ ٩١٦,١ ٦٨٨,٨ ٢٢٧,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٢,٤-   ٢,٤- ٦٠,٦   ٦٠,٦ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٣١,٤- ٢٢,١- ٩,٣- ٩٤٧,٧ ٦٦٦,٧ ٢٨١,٠ ٩٧٩,١ ٦٨٨,٨ ٢٩٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 ٥,٥- ٥,٥-   ٤٩,٧ ٤٩,٧   ٥٥,٢ ٥٥,٢   املساعدة املؤقتة العامة

              اعاتاملساعدة املؤقتة لالجتم
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٥,٥- ٥,٥-   ٤٩,٧ ٤٩,٧   ٥٥,٢ ٥٥,٢   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٨,٠- ٧,٦- ٠,٤- ٧١,٩ ٦٨,٣ ٣,٦ ٧٩,٩ ٧٥,٩ ٤,٠ السفر
              الضيافة

      ٤٠,٠ ٤٠,٠   ٤٠,٠ ٤٠,٠   اخلدمات التعاقدية
              التدريب

      ٦,٠ ٦,٠   ٦,٠ ٦,٠   نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٨,٠- ٧,٦- ٠,٤- ١١٧,٩ ١١٤,٣ ٣,٦ ١٢٥,٩ ١٢١,٩ ٤,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٤٤,٩- ٣٥,٢- ٩,٧- ١١٥,٣ ١ ٨٣٠,٧ ٢٨٤,٦ ١٦٠,٢ ١ ٨٦٥,٩ ٢٩٤,٣ اموع
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 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج : ٢٦اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٢٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
ساسيةاأل  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت 

 ١٢٧,٨- ١٧,٩- ١٠٩,٩- ٩٢٠,٢ ٣ ٥٢٢,٩ ٣٩٧,٣ ٣ ٠٤٨,٠ ٤ ٥٤٠,٨ ٥٠٧,٢ ٣ موظفو الفئة الفنية
 ٣٢٦,٨- ٦٩,١- ٢٥٧,٧- ٤٦٤,٥ ٦ ٧٥٩,٩ ١ ٧٠٤,٦ ٤ ٧٩١,٤ ٦ ٨٢٩,١ ١ ٩٦٢,٣ ٤ موظفو اخلدمات العامة

 ٤٥٤,٦- ٨٧,٠- ٣٦٧,٦- ٣٨٤,٧ ١٠ ٢٨٢,٨ ٢ ١٠١,٩ ٨ ٨٣٩,٤ ١٠ ٣٦٩,٩ ٢ ٤٦٩,٥ ٨ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٢٤,٠- ٨٥,٢- ٣٨,٩- ٧٨٤,٤ ١٢٣,٦ ٦٦٠,٧ ٩٠٨,٤ ٢٠٨,٨ ٦٩٩,٦ املساعدة املؤقتة العامة

      ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ١٢٠,٠  ١٢٠,٠ ١٢٠,٠  ١٢٠,٠  اإلضايفالعمل

 ١٢٢,٠-  ١٢٢,٠- ١٨,٠  ١٨,٠ ١٤٠,٠  ١٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون
 ٢٤٦,٠- ٨٥,٢- ١٦٠,٩- ٩٤٢,٤ ١٢٣,٦ ٨١٨,٧ ١٨٨,٤ ١ ٢٠٨,٨ ٩٧٩,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٨,٥- ٧,١- ١١,٤- ١٦٧,٠ ٦٤,٤ ١٠٢,٧ ١٨٥,٥ ٧١,٤ ١١٤,١ السفر
              الضيافة

      ٧٠٦,٥ ٦٠,٠ ٦٤٦,٥ ٧٠٦,٥ ٦٠,٠ ٦٤٦,٥ اخلدمات التعاقدية
 ٣٥,٩-  ٣٥,٩- ٣٨٧,٤  ٣٨٧,٤ ٤٢٣,٣  ٤٢٣,٣ التدريب

      ١٩٦,٤ ٧ ٨٧٠,٦ ٢ ٣٢٥,٨ ٤ ١٩٦,٤ ٧ ٨٧٠,٦ ٢ ٣٢٥,٨ ٤ نفقات التشغيل العامة
 ١٠,٦-  ١٠,٦- ٥٣٤,٨ ٩,٥ ٥٢٥,٣ ٥٤٥,٤ ٩,٥ ٥٣٥,٩ اللوازم واملواد

 ٢٠٠,٠-  ٢٠٠,٠- ٤٠٥,٠ ١  ٤٠٥,٠ ١ ٦٠٥,٠ ١  ٦٠٥,٠ ١ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٦٥,٠- ٧,١- ٢٥٧,٩- ٣٩٧,١ ١٠ ٠٠٤,٤ ٣ ٣٩٢,٧ ٧ ٦٦٢,٢ ١٠ ٠١١,٥ ٣ ٦٥٠,٦ ٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٩٦٥,٧- ١٧٩,٣- ٧٨٦,٤- ٧٢٤,٢ ٢١ ٤١٠,٩ ٥ ٣١٣,٤ ١٦ ٦٨٩,٩ ٢٢ ٥٩٠,٢ ٥ ٠٩٩,٧ ١٧ اموع
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 مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢١٠الربنامج الفرعي : ٢٧اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٢١٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
تصلة باحلاالتامل األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ١٣,٥-   ١٣,٥- ٣٥٣,٢   ٣٥٣,٢ ٣٦٦,٧   ٣٦٦,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٢,٤-   ٢,٤- ٦٠,٦   ٦٠,٦ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٥,٩-   ١٥,٩- ٤١٣,٨   ٤١٣,٨ ٤٢٩,٧   ٤٢٩,٧ اموع الفرعي، املوظفون
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
                   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢,١- ٠,٨- ١,٣- ١٨,٩ ٧,٣ ١١,٦ ٢١,٠ ٨,١ ١٢,٩ السفر
              الضيافة

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

              نفقات التشغيل العامة
              اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢,١- ٠,٨- ١,٣- ٣٨,٩ ٧,٣ ٣١,٦ ٤١,٠ ٨,١ ٣٢,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٨,٠- ٠,٨- ١٧,٢- ٤٥٢,٧ ٧,٣ ٤٤٥,٤ ٤٧٠,٧ ٨,١ ٤٦٢,٦ اموع
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 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي : ٢٨اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
للجنةقبل توصيات ا  ٣٢٢٠  بعد توصيات اللجنة 

 قسم املوارد البشرية
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٤,٨-   ٢٤,٨- ٧٤٣,٣   ٧٤٣,٣ ٧٦٨,١   ٧٦٨,١ موظفو الفئة الفنية
 ٩٨,٢- ٧,٢- ٩١,٠- ٩٤٢,٠ ١٨١,٨ ٧٦٠,٢ ٠٤٠,٢ ١ ١٨٩,٠ ٨٥١,٢ موظفو اخلدمات العامة

 ١٢٣,٠- ٧,٢- ١١٥,٨- ٦٨٥,٣ ١ ١٨١,٨ ٥٠٣,٥ ١ ٨٠٨,٣ ١ ١٨٩,٠ ٦١٩,٣ ١ اموع الفرعي، املوظفون
 ٢٣,٣-   ٢٣,٣- ١٨٥,٥   ١٨٥,٥ ٢٠٨,٨   ٢٠٨,٨ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ١٢٢,٠-  ١٢٢,٠- ١٨,٠  ١٨,٠ ١٤٠,٠  ١٤٠,٠ وناخلرباء االستشاري
 ١٤٥,٣-   ١٤٥,٣- ٢٠٣,٥   ٢٠٣,٥ ٣٤٨,٨   ٣٤٨,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢,٩-   ٢,٩- ٢٦,٣   ٢٦,٣ ٢٩,٢   ٢٩,٢ السفر
              الضيافة

      ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠ اخلدمات التعاقدية
      ٣١٠,٠  ٣١٠,٠ ٣١٠,٠  ٣١٠,٠ التدريب

              نفقات التشغيل العامة
 ١٠,٦-  ١٠,٦- ٤٩,٤  ٤٩,٤ ٦٠,٠  ٦٠,٠ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٣,٥-   ١٣,٥- ٤٠٠,٧   ٤٠٠,٧ ٤١٤,٢   ٤١٤,٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٨١,٨- ٧,٢- ٢٧٤,٦- ٢٨٩,٥ ٢ ١٨١,٨ ١٠٧,٧ ٢ ٥٧١,٣ ٢ ١٨٩,٠ ٣٨٢,٣ ٢ اموع
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 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي : ٢٩اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

٣٢٤٠ 
 قسم امليزانية واملالية

التاملتصلة باحلا األساسية  
املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 

 العام
 املتصلة باحلاالت األساسية اموع

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 

 العام
املتصلة  األساسية اموع

 باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 

 للقطاع العام

 اموع

 ٢٢,٢-     ٢٢,٢- ٧٠٧,٨     ٧٠٧,٨ ٧٣٠,٠     ٧٣٠,٠ موظفو الفئة الفنية
 ٥٥,١-   ١١,٦- ٤٣,٥- ٠٤٦,٧ ١   ٣١٩,٥ ٧٢٧,٢ ١٠١,٨ ١   ٣٣١,١ ٧٧٠,٧ موظفو اخلدمات العامة

 ٧٧,٣-   ١١,٦- ٦٥,٧- ٧٥٤,٥ ١   ٣١٩,٥ ٤٣٥,٠ ١ ٨٣١,٨ ١   ٣٣١,١ ٥٠٠,٧ ١ اموع الفرعي، املوظفون
 ٧٧,٤-   ٦٩,٦- ٧,٨- ٤١٣,٤ ٣٥١,٦   ٦١,٨ ٤٩٠,٨ ٣٥١,٦ ٦٩,٦ ٦٩,٦ املساعدة املؤقتة العامة

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

                 اخلرباء االستشاريون
 ٧٧,٤-   ٦٩,٦- ٧,٨- ٤١٨,٤ ٣٥١,٦   ٦٦,٨ ٤٩٥,٨ ٣٥١,٦ ٦٩,٦ ٧٤,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٤,٠-     ٤,٠- ٣٥,٨ ١٥,٩   ١٩,٩ ٣٩,٨ ١٥,٩   ٢٣,٩ السفر
                 الضيافة

       ٣٠١,٧ ٢٣٧,٧  ٦٤,٠ ٣٠١,٧ ٢٣٧,٧  ٦٤,٠ اخلدمات التعاقدية
 ٣٠,٠-   ٣٠,٠- ١٢,٥ ٣٠,٠  ١٧,٥- ٤٢,٥ ٣٠,٠  ١٢,٥ التدريب

       ١٠٠,٠   ١٠٠,٠ ١٠٠,٠   ١٠٠,٠ نفقات التشغيل العامة
                 اللوازم واملواد

                 املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٣٤,٠-     ٣٤,٠- ٤٥٠,٠ ٢٨٣,٦   ١٦٦,٤ ٤٨٤,٠ ٢٨٣,٦   ٢٠٠,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

   ٨١,٢- ١٠٧,٥- ٦٢٢,٩ ٢ ٦٣٥,٢ ٣١٩,٥ ٦٦٨,٢ ١ ٨١١,٦ ٢ ٦٣٥,٢ ٤٠٠,٧ ٧٧٥,٧ ١ اموع
-

١٨٨,٧ 
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 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠نامج الفرعيالرب: ٣٠اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٢٥٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 قسم اخلدمات العامة
االتاملتصلة باحل األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع 

 ١٧,٢-   ١٧,٢- ٥٣٠,٤   ٥٣٠,٤ ٥٤٧,٦   ٥٤٧,٦ موظفو الفئة الفنية
 ٨٥,٢- ١٢,٠- ٧٣,٢- ٢٣١,١ ٢ ٣٠٣,٠ ٩٢٨,١ ١ ٣١٦,٣ ٢ ٣١٥,٠ ٠٠١,٣ ٢ موظفو اخلدمات العامة

 ١٠٢,٤- ١٢,٠- ٩٠,٤- ٧٦١,٥ ٢ ٣٠٣,٠ ٤٥٨,٥ ٢ ٨٦٣,٩ ٢ ٣١٥,٠ ٥٤٨,٩ ٢ اموع الفرعي، املوظفون
 ٧,٨-   ٧,٨- ٦١,٨   ٦١,٨ ٦٩,٦   ٦٩,٦ ة املؤقتة العامةاملساعد

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٨٥,٠  ٨٥,٠ ٨٥,٠  ٨٥,٠ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٧,٨-   ٧,٨- ١٤٦,٨   ١٤٦,٨ ١٥٤,٦   ١٥٤,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١,٥- ٠,٨- ٠,٨- ١٣,٨ ٦,٩ ٦,٨ ١٥,٣ ٧,٧ ٧,٦ السفر
              الضيافة

      ٤٠,٨  ٤٠,٨ ٤٠,٨  ٤٠,٨ اخلدمات التعاقدية
 ٥,٩-  ٥,٩- ٢٤,٠  ٢٤,٠ ٢٩,٩  ٢٩,٩ التدريب

      ٦٣٩,٤ ٢ ٩٤,٠ ٥٤٥,٤ ٢ ٦٣٩,٤ ٢ ٩٤,٠ ٥٤٥,٤ ٢ نفقات التشغيل العامة
      ٢٧٦,٤  ٢٧٦,٤ ٢٧٦,٤  ٢٧٦,٤ اللوازم واملواد

      ٢٠٥,٠  ٢٠٥,٠ ٢٠٥,٠  ٢٠٥,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٧,٤- ٠,٨- ٦,٧- ١٩٩,٤ ٣ ١٠٠,٩ ٠٩٨,٤ ٣ ٢٠٦,٨ ٣ ١٠١,٧ ١٠٥,١ ٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١١٧,٦- ١٢,٨- ١٠٤,٨- ١٠٧,٧ ٦ ٤٠٣,٩ ٧٠٣,٨ ٥ ٢٢٥,٣ ٦ ٤١٦,٧ ٨٠٨,٦ ٥ اموع
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 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠نامج الفرعي الرب: ٣١اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٢٦٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٥٠,١- ١٧,٩- ٣٢,٢- ٥٨٥,٥ ١ ٥٢٢,٩ ٠٦٢,٦ ١ ٦٣٥,٦ ١ ٥٤٠,٨ ٠٩٤,٨ ١ موظفو الفئة الفنية
 ٨٥,٩- ٣٨,٣- ٤٧,٦- ١٨٤,١ ٢ ٩٥٥,٦ ٢٢٨,٥ ١ ٢٧٠,١ ٢ ٩٩٤,٠ ٢٧٦,١ ١ موظفو اخلدمات العامة

 ١٣٦,٠- ٥٦,٢- ٧٩,٨- ٧٦٩,٦ ٣ ٤٧٨,٥ ١ ٢٩١,١ ٢ ٩٠٥,٧ ٣ ٥٣٤,٨ ١ ٣٧٠,٩ ٢ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٥,٦- ١٥,٦-   ١٢٣,٦ ١٢٣,٦   ١٣٩,٢ ١٣٩,٢   املساعدة املؤقتة العامة

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

              اخلرباء االستشاريون
 ١٥,٦- ١٥,٦-   ١٧٣,٦ ١٢٣,٦ ٥٠,٠ ١٨٩,٢ ١٣٩,٢ ٥٠,٠ فرعي، الرتب األخرىاموع ال

 ٧,٩- ٥,٥- ٢,٥- ٧٢,٣ ٥٠,١ ٢٢,١ ٨٠,٢ ٥٥,٦ ٢٤,٦ السفر
              الضيافة

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

      ٤٥٧,٠ ٤ ٧٧٦,٦ ٢ ٦٨٠,٤ ١ ٤٥٧,٠ ٤ ٧٧٦,٦ ٢ ٦٨٠,٤ ١ نفقات التشغيل العامة
      ٢٠٩,٠ ٩,٥ ١٩٩,٥ ٢٠٩,٠ ٩,٥ ١٩٩,٥ اللوازم واملواد

 ٢٠٠,٠-  ٢٠٠,٠- ٢٠٠,٠ ١  ٢٠٠,٠ ١ ٤٠٠,٠ ١  ٤٠٠,٠ ١ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٠٨,٠- ٥,٦- ٢٠٢,٥- ٣٠٨,١ ٦ ٨٩٦,٢ ٢ ٤١١,٩ ٣ ٥١٦,١ ٦ ٩٠١,٧ ٢ ٦١٤,٤ ٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٥٩,٦- ٧٧,٤- ٢٨٢,٣- ٢٥١,٤ ١٠ ٤٩٨,٣ ٤ ٧٥٣,٠ ٥ ٦١١,٠ ١٠ ٥٧٥,٧ ٤ ٠٣٥,٣ ٦ اموع
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 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج : ٣٢اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٣٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  شعبة خدمات احملكمة
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٤٩٨,٧- ٣٤٥,٨- ١٥٢,٩- ٤١٨,٦ ٨ ٦٧٧,٦ ٤ ٧٤١,٠ ٣ ٩١٧,٣ ٨ ٠٢٣,٤ ٥ ٨٩٣,٩ ٣ موظفو الفئة الفنية
 ١٠٢,٠- ٧٨,٠- ٢٤,٠- ٨٨٧,٨ ٢ ٢٨١,٨ ٢ ٦٠٦,٠ ٩٨٩,٨ ٢ ٣٥٩,٨ ٢ ٦٣٠,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٦٠٠,٧- ٤٢٣,٨- ١٧٦,٩- ٣٠٦,٤ ١١ ٩٥٩,٤ ٦ ٣٤٧,٠ ٤ ٩٠٧,١ ١١ ٣٨٣,٢ ٧ ٥٢٣,٩ ٤ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٣٩,٨- ١٣٩,٨-   ٦٤٥,١ ١ ٦٤٥,١ ١   ٧٨٤,٩ ١ ٧٨٤,٩ ١   املساعدة املؤقتة العامة

      ٤٤١,٩ ٤٢٩,٩ ١٢,٠ ٤٤١,٩ ٤٢٩,٩ ١٢,٠ جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال
      ٦٣,٢ ٦٣,٢   ٦٣,٢ ٦٣,٢   العمل اإلضايف

 ٢٠,٤- ١٦,٠- ٤,٤- ١٨٣,٩ ١٤٤,٤ ٣٩,٥ ٢٠٤,٣ ١٦٠,٤ ٤٣,٩ اخلرباء االستشاريون
 ١٦٠,٢- ١٥٥,٨- ٤,٤- ٣٣٤,١ ٢ ٢٨٢,٦ ٢ ٥١,٥ ٤٩٤,٣ ٢ ٤٣٨,٤ ٢ ٥٥,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٠٨,٠- ٩٩,١- ٩,٠- ٩٧٢,٤ ٨٩١,٨ ٨٠,٦ ٠٨٠,٥ ١ ٩٩٠,٩ ٨٩,٦ السفر
              الضيافة

      ٣٩٩,٧ ٢٨٦,٣ ١١٣,٤ ٣٩٩,٧ ٢٨٦,٣ ١١٣,٤ اخلدمات التعاقدية
 ١٣,٥- ١٣,٥-   ١٠١,٢ ٦٦,٣ ٣٤,٩ ١١٤,٧ ٧٩,٨ ٣٤,٩ التدريب

 ٨٦,٠-  ٨٦,٠- ٨٥٧,٥ ٣ ٤٦٢,٣ ٢ ٣٩٥,٢ ١ ٩٤٣,٥ ٣ ٤٦٢,٣ ٢ ٤٨١,٢ ١ نفقات التشغيل العامة
 ٨١,١- ٧٨,٣- ٢,٧- ١٣٥,٩ ١٠٨,٧ ٢٧,٣ ٢١٧,٠ ١٨٧,٠ ٣٠,٠ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٨٨,٦- ١٩٠,٩- ٩٧,٧- ٤٦٦,٧ ٥ ٨١٥,٤ ٣ ٦٥١,٤ ١ ٧٥٥,٤ ٥ ٠٠٦,٣ ٤ ٧٤٩,١ ١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٠٤٩,٥ ١- ٧٧٠,٥- ٢٧٩,٠- ١٠٧,٣ ١٩ ٠٥٧,٤ ١٣ ٠٤٩,٩ ٦ ١٥٦,٨ ٢٠ ٨٢٧,٩ ١٣ ٣٢٨,٩ ٦ اموع
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 مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة: ٣٣١٠الربنامج الفرعي : ٣٣اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٣١٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٥,٨- ٧,٧- ٨,١- ٤٣٣,٥ ٢٧٤,٥ ١٥٩,٠ ٤٤٩,٣ ٢٨٢,٢ ١٦٧,١ موظفو الفئة الفنية
 ٢,٤-   ٢,٤- ٦٠,٦   ٦٠,٦ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٨,٢- ٧,٧- ١٠,٥- ٤٩٤,١ ٢٧٤,٥ ٢١٩,٦ ٥١٢,٣ ٢٨٢,٢ ٢٣٠,١ موع الفرعي، املوظفونا
 ١٤,٦- ١٤,٦-   ١١٢,٦ ١١٢,٦   ١٢٧,٢ ١٢٧,٢   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ٨,٢- ٦,٨- ١,٤- ٧٣,٧ ٦١,٢ ١٢,٥ ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩ اخلرباء االستشاريون
 ٢٢,٨- ٢١,٤- ١,٤- ١٨٦,٣ ١٧٣,٨ ١٢,٥ ٢٠٩,١ ١٩٥,٢ ١٣,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٥,١- ٣,٧- ١,٤- ٤٥,٨ ٣٣,٥ ١٢,٣ ٥٠,٩ ٣٧,٢ ١٣,٧ السفر
              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية
      ١٨,٤  ١٨,٤ ١٨,٤  ١٨,٤ التدريب
      ٥,٠ ٥,٠   ٥,٠ ٥,٠   تشغيل العامةنفقات ال

              اللوازم واملواد
              املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ٥,١- ٣,٧- ١,٤- ٦٩,٢ ٣٨,٥ ٣٠,٧ ٧٤,٣ ٤٢,٢ ٣٢,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ٤٦,١- ٣٢,٨- ١٣,٣- ٧٤٩,٦ ٤٨٦,٨ ٢٦٢,٨ ٧٩٥,٧ ٥١٩,٦ ٢٧٦,١ اموع
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 احملكمةقسم إدارة : ٣٣٢٠ الربنامج الفرعي:٣٤اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٣٢٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  احملكمةإدارةقسم 
ألساسيةا اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت 

 ٣٣,٠- ٢١,١- ١١,٩- ١٣٧,٣ ١ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨ ١٧٠,٣ ١ ٧٦٠,٦ ٤٠٩,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٣٠,٨- ٢٦,٠- ٤,٨- ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢ ٨٣٥,١ ٧٠٩,١ ١٢٦,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٦٣,٨- ٤٧,١- ١٦,٧- ٩٤١,٦ ١ ٤٢٢,٦ ١ ٥١٩,٠ ٠٠٥,٤ ٢ ٤٦٩,٧ ١ ٥٣٥,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 ٢٩,٢- ٢٩,٢-   ٢٢٥,٢ ٢٢٥,٢   ٢٥٤,٤ ٢٥٤,٤   املساعدة املؤقتة العامة

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

 ٣,٠- ١,٠- ٢,٠- ٢٧,٠ ٩,٠ ١٨,٠ ٣٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ اخلرباء االستشاريون
 ٣٢,٢- ٣٠,٢- ٢,٠- ٢٧٢,٢ ٢٥٤,٢ ١٨,٠ ٣٠٤,٤ ٢٨٤,٤ ٢٠,٠ تب األخرىاموع الفرعي، الر

 ٣,٤- ٣,٤-   ٣٠,٢ ٣٠,٢   ٣٣,٦ ٣٣,٦   السفر
              الضيافة

      ١٠٠,٠ ١٠٠,٠   ١٠٠,٠ ١٠٠,٠   اخلدمات التعاقدية
      ٢٥,٨ ١٠,٨ ١٥,٠ ٢٥,٨ ١٠,٨ ١٥,٠ التدريب

      ٧,٨  ٧,٨ ٧,٨  ٧,٨ نفقات التشغيل العامة
 ٢٢,٣- ٢٠,٠- ٢,٣- ١٠٣,٥ ٩٢,٨ ١٠,٧ ١٢٥,٨ ١١٢,٨ ١٣,٠ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٥,٧- ٢٣,٤- ٢,٣- ٢٦٧,٣ ٢٣٣,٨ ٣٣,٥ ٢٩٣,٠ ٢٥٧,٢ ٣٥,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٢١,٧- ١٠٠,٦- ٢١,٠- ٤٨١,١ ٢ ٩١٠,٧ ١ ٥٧٠,٥ ٦٠٢,٨ ٢ ٠١١,٣ ٢ ٥٩١,٥ اموع
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 قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي : ٣٥اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٣٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 قسم االحتجاز
احلاالتاملتصلة ب األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ٩,٥- ٢,٣- ٧,٢- ٢٧٦,٤ ٨٠,٣ ١٩٦,١ ٢٨٥,٩ ٨٢,٦ ٢٠٣,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٨- ٢,٤- ٢,٤- ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢٦,٠ ٦٣,٠ ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٤,٣- ٤,٧- ٩,٦- ٣٩٧,٦ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٧ ٤١١,٩ ١٤٥,٦ ٢٦٦,٣ اموع الفرعي، املوظفون
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ٠,٦- ٠,٦-   ٥,٤ ٥,٤   ٦,٠ ٦,٠   اخلرباء االستشاريون
 ٠,٦- ٠,٦-   ٥,٤ ٥,٤   ٦,٠ ٦,٠   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٠,٤-   ٠,٤- ٣,٤   ٣,٤ ٣,٨   ٣,٨ السفر
              الضيافة

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

 ٨٦,٠-  ٨٦,٠- ٥٠٥,٨ ١ ١١٨,٤ ٣٨٧,٤ ١ ٥٩١,٨ ١ ١١٨,٤ ٤٧٣,٤ ١ نفقات التشغيل العامة
 ٠,٤-  ٠,٤- ٧,١  ٧,١ ٧,٥  ٧,٥ اللوازم واملواد

              ملعدات مبا يف ذلك األثاثا
 ٨٦,٨-   ٨٦,٨- ٥٣٦,٩ ١ ١٣٧,٥ ٣٩٩,٤ ١ ٦٢٣,٧ ١ ١٣٧,٥ ٤٨٦,٢ ١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٠١,٧- ٥,٣- ٩٦,٤- ٩٣٩,٩ ١ ٢٨٣,٨ ٦٥٦,١ ١ ٠٤١,٦ ٢ ٢٨٩,١ ٧٥٢,٥ ١ اموع
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 مجة التحريرية والترمجة الشفوية يف احملكمةقسم التر: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي : ٣٦اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

٣٣٤٠ 
قسم الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية يف 

حلاالتاملتصلة با األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية احملكمة  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ١٣٥,٤- ٧٥,٣- ٦٠,١- ٠٩٧,٣ ٤ ٣٨٦,٦ ٢ ٧١٠,٧ ١ ٢٣٢,٧ ٤ ٤٦١,٩ ٢ ٧٧٠,٨ ١ موظفو الفئة الفنية
 ١٨,٨- ٩,٢- ٩,٦- ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤ ٥٢٠,١ ٢٦٨,١ ٢٥٢,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٥٤,٢- ٨٤,٥- ٦٩,٧- ٥٩٨,٦ ٤ ٦٤٥,٥ ٢ ٩٥٣,١ ١ ٧٥٢,٨ ٤ ٧٣٠,٠ ٢ ٠٢٢,٨ ٢ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٩,٧- ٣٩,٧-   ٨٥٨,٢ ٨٥٨,٢   ٨٩٧,٩ ٨٩٧,٩   املساعدة املؤقتة العامة

      ٤٤١,٩ ٤٢٩,٩ ١٢,٠ ٤٤١,٩ ٤٢٩,٩ ١٢,٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ٣,٨- ٣,٨-   ٣٣,٨ ٣٣,٨   ٣٧,٦ ٣٧,٦   اخلرباء االستشاريون
 ٤٣,٥- ٤٣,٥-   ٣٣٣,٩ ١ ٣٢١,٩ ١ ١٢,٠ ٣٧٧,٤ ١ ٣٦٥,٤ ١ ١٢,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٠,٤- ١٩,٧- ٠,٧- ١٨٤,٠ ١٧٧,٣ ٦,٧ ٢٠٤,٤ ١٩٧,٠ ٧,٤ السفر
              الضيافة

      ١٤٠,٤ ٧٩,٠ ٦١,٤ ١٤٠,٤ ٧٩,٠ ٦١,٤ اخلدمات التعاقدية
      ٨,٩ ٨,٩   ٨,٩ ٨,٩   التدريب

              نفقات التشغيل العامة
      ١٩,٠ ٩,٥ ٩,٥ ١٩,٠ ٩,٥ ٩,٥ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٠,٤- ١٩,٧- ٠,٧- ٣٥٢,٣ ٢٧٤,٧ ٧٧,٦ ٣٧٢,٧ ٢٩٤,٤ ٧٨,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢١٨,١- ١٤٧,٧- ٧٠,٤- ٢٨٤,٨ ٦ ٢٤٢,١ ٤ ٠٤٢,٧ ٢ ٥٠٢,٩ ٦ ٣٨٩,٨ ٤ ١١٣,١ ٢ اموع
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 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي : ٣٧اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٣٥٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 وحدة الضحايا والشهود
احلاالتاملتصلة ب األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ٢١٧,٤- ١٩٥,٣- ٢٢,١- ٦٧٢,١ ١ ٠٢٥,٩ ١ ٦٤٦,٢ ٨٨٩,٤ ١ ٢٢١,١ ١ ٦٦٨,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٣٩,٥- ٣٧,١- ٢,٤- ١٦٦,٤ ١ ١٠٥,٨ ١ ٦٠,٦ ٢٠٥,٩ ١ ١٤٢,٩ ١ ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٢٥٦,٩- ٢٣٢,٤- ٢٤,٥- ٨٣٨,٥ ٢ ١٣١,٧ ٢ ٧٠٦,٨ ٠٩٥,٣ ٣ ٣٦٤,٠ ٢ ٧٣١,٣ ع الفرعي، املوظفونامو
 ١٨,٢- ١٨,٢-   ١٥٦,٠ ١٥٦,٠   ١٧٤,٢ ١٧٤,٢   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٤٣,٢ ٤٣,٢   ٤٣,٢ ٤٣,٢   العمل اإلضايف

 ٢,١- ٢,١-   ١٩,٢ ١٩,٢   ٢١,٣ ٢١,٣   اخلرباء االستشاريون
 ٢٠,٣- ٢٠,٣-   ٢١٨,٤ ٢١٨,٤   ٢٣٨,٧ ٢٣٨,٧   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٦٣,٩- ٦٠,٧- ٣,٢- ٥٧٤,٨ ٥٤٦,٢ ٢٨,٦ ٦٣٨,٧ ٦٠٦,٩ ٣١,٨ السفر
              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية
      ٢٤,٦ ٢٤,٦   ٢٤,٦ ٢٤,٦   التدريب

      ٣٣٨,٩ ٢ ٣٣٨,٩ ٢   ٣٣٨,٩ ٢ ٣٣٨,٩ ٢   نفقات التشغيل العامة
      ٤,٧ ٤,٧   ٤,٧ ٤,٧   اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٦٣,٩- ٦٠,٧- ٣,٢- ٩٤٣,٠ ٢ ٩١٤,٤ ٢ ٢٨,٦ ٠٠٦,٩ ٣ ٩٧٥,١ ٢ ٣١,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٤١,٠- ٣١٣,٣- ٢٧,٧- ٩٩٩,٩ ٥ ٢٦٤,٥ ٥ ٧٣٥,٤ ٣٤٠,٩ ٦ ٥٧٧,٨ ٥ ٧٦٣,١ موعا
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 قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٨اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٣٦٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا
ملتصلة باحلاالتا األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ٨٧,٧- ٤٤,٢- ٤٣,٥- ٨٠٢,٠ ١٧٠,٨ ٦٣١,٢ ٨٨٩,٧ ٢١٥,٠ ٦٧٤,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٥,٨- ٣,٤- ٢,٤- ٢٣٤,٠ ١٧٣,٤ ٦٠,٦ ٢٣٩,٨ ١٧٦,٨ ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٩٣,٥- ٤٧,٦- ٤٥,٩- ٠٣٦,٠ ١ ٣٤٤,٢ ٦٩١,٨ ١٢٩,٥ ١ ٣٩١,٨ ٧٣٧,٧ وظفوناموع الفرعي، امل
 ٣٨,١- ٣٨,١-   ٢٩٣,١ ٢٩٣,١   ٣٣١,٢ ٣٣١,٢   املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة لالجتماعات
               العمل اإلضايف

 ٢,٨- ١,٨- ١,٠- ٢٤,٨ ١٥,٨ ٩,٠ ٢٧,٥ ١٧,٥ ١٠,٠ اخلرباء االستشاريون
 ٤٠,٨- ٣٩,٨- ١,٠- ٣١٧,٩ ٣٠٨,٩ ٩,٠ ٣٥٨,٧ ٣٤٨,٧ ١٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٤,٩- ١١,٦- ٣,٣- ١٣٤,٢ ١٠٤,٦ ٢٩,٦ ١٤٩,١ ١١٦,٢ ٣٢,٩ السفر
               الضيافة

      ١٥٧,٢ ١٠٥,٢ ٥٢,٠ ١٥٧,٢ ١٠٥,٢ ٥٢,٠ اخلدمات التعاقدية
 ١٣,٥- ١٣,٥-   ٥,٠ ٥,٠   ١٨,٥ ١٨,٥   التدريب

               نفقات التشغيل العامة
 ٥٨,٤- ٥٨,٤-   ١,٧ ١,٧   ٦٠,٠ ٦٠,٠   اللوازم واملواد

                املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٨٦,٨- ٨٣,٥- ٣,٣- ٢٩٨,٠ ٢١٦,٤ ٨١,٦ ٣٨٤,٨ ٢٩٩,٩ ٨٤,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٢١,١- ١٧٠,٩- ٥٠,٢- ٦٥١,٩ ١ ٨٦٩,٥ ٧٨٢,٤ ٨٧٣,٠ ١ ٠٤٠,٤ ١ ٨٣٢,٦ وعام
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 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج : ٣٩اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٣٤٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 قسم اإلعالم والوثائق
تصلة باحلاالتامل األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ٩٢,٧- ٦١,٥- ٣١,٢- ٤٠٨,٦ ١ ٥٠٢,٨ ٩٠٥,٨ ٥٠١,٣ ١ ٥٦٤,٣ ٩٣٧,٠ موظفو الفئة الفنية
 ٤٦,٢- ٢٧,٠- ١٩,٢- ٦٩٤,٢ ٢٠٩,٤ ٤٨٤,٨ ٧٤٠,٤ ٢٣٦,٤ ٥٠٤,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٣٨,٩- ٨٨,٥- ٥٠,٤- ١٠٢,٨ ٢ ٧١٢,٢ ٣٩٠,٦ ١ ٢٤١,٧ ٢ ٨٠٠,٧ ٤٤١,٠ ١ فرعي، املوظفوناموع ال
 ٣٤,٠- ٣٤,٠-   ٢٦٧,٢ ٢٦٧,٢   ٣٠١,٢ ٣٠١,٢   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٣٤,٠- ٣٤,٠-   ٢٦٧,٢ ٢٦٧,٢   ٣٠١,٢ ٣٠١,٢   ع الفرعي، الرتب األخرىامو
 ١٢,٥- ٨,٠- ٤,٥- ١١٢,١ ٧١,٩ ٤٠,٢ ١٢٤,٦ ٧٩,٩ ٤٤,٧ السفر

              الضيافة
      ٠٧٣,٨ ١ ٦٧٩,٨ ٣٩٤,٠ ٠٧٣,٨ ١ ٦٧٩,٨ ٣٩٤,٠ اخلدمات التعاقدية

 ١,٨-  ١,٨- ٣,٨  ٣,٨ ٥,٦  ٥,٦ التدريب
      ١١٠,٥ ١٣,٥ ٩٧,٠ ١١٠,٥ ١٣,٥ ٩٧,٠ يل العامةنفقات التشغ
 ٤٦,٩- ٥,٥- ٤١,٥- ١٢٣,٦ ١٤,٥ ١٠٩,١ ١٧٠,٥ ٢٠,٠ ١٥٠,٥ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٦١,٢- ١٣,٥- ٤٧,٧- ٤٢٣,٨ ١ ٧٧٩,٨ ٦٤٤,١ ٤٨٥,٠ ١ ٧٩٣,٢ ٦٩١,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٣٤,١- ١٣٦,٠- ٩٨,١- ٧٩٣,٨ ٣ ٧٥٩,١ ١ ٠٣٤,٧ ٢ ٠٢٧,٩ ٤ ٨٩٥,١ ١ ١٣٢,٨ ٢ اموع
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 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع: ٤٠اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام   ارقالف   
 الربنامج الرئيسي الرابع  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  أمانة مجعية الدول األطراف
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٠٧,٣-   ٢٠٧,٣- ٥٦٨,٠   ٥٦٨,٠ ٧٧٥,٣   ٧٧٥,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٧٨,٨-   ٧٨,٨- ٢٧٥,٤   ٢٧٥,٤ ٣٥٤,٢   ٣٥٤,٢ موظفو اخلدمات العامة

 ٢٨٦,١-   ٢٨٦,١- ٨٤٣,٤   ٨٤٣,٤ ١٢٩,٥ ١   ١٢٩,٥ ١ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٨٢,٩   ١٨٢,٩ ٥٥٩,٣   ٥٥٩,٣ ٣٧٦,٤   ٣٧٦,٤ املساعدة املؤقتة العامة

      ٥٥٧,٢  ٥٥٧,٢ ٥٥٧,٢  ٥٥٧,٢ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٣٨,٠  ٣٨,٠ ٣٨,٠  ٣٨,٠ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ١٨٢,٩   ١٨٢,٩ ١٥٤,٥ ١   ١٥٤,٥ ١ ٩٧١,٦   ٩٧١,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٢,٦-   ٢٢,٦- ٢٠٣,١   ٢٠٣,١ ٢٢٥,٧   ٢٢٥,٧ السفر
      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 ريبالتد

      ٢٤,٤  ٢٤,٤ ٢٤,٤  ٢٤,٤ نفقات التشغيل العامة
      ١٤,٧  ١٤,٧ ١٤,٧  ١٤,٧ اللوازم واملواد

      ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٢٢,٦-   ٢٢,٦- ٩٥٩,٢   ٩٥٩,٢ ٩٨١,٨   ٩٨١,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٢٥,٨-   ١٢٥,٨- ٩٥٧,١ ٢   ٩٥٧,١ ٢ ٠٨٢,٩ ٣   ٠٨٢,٩ ٣ اموع
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 املؤمتر: ٤١٠٠الربنامج : ٤١اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٤١٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 املؤمتر
اسيةاألس اموع املتصلة باحلاالت األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت 

                   موظفو الفئة الفنية
                   موظفو اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي، املوظفون
 ٤٢,٣-   ٤٢,٣- ٣٣٤,١   ٣٣٤,١ ٣٧٦,٤   ٣٧٦,٤ املساعدة املؤقتة العامة

      ٥٥٧,٢  ٥٥٧,٢ ٥٥٧,٢  ٥٥٧,٢ ساعدة املؤقتة لالجتماعاتامل
      ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ٤٢,٣-   ٤٢,٣- ٩١١,٣   ٩١١,٣ ٩٥٣,٦   ٩٥٣,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٤,٥-   ١٤,٥- ١٣٠,١   ١٣٠,١ ١٤٤,٦   ١٤٤,٦ السفر
              لضيافةا

      ٦٨١,٠  ٦٨١,٠ ٦٨١,٠  ٦٨١,٠ اخلدمات التعاقدية
              التدريب

      ٢٤,٤  ٢٤,٤ ٢٤,٤  ٢٤,٤ نفقات التشغيل العامة
      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ اللوازم واملواد

              املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٤,٥-   ١٤,٥- ٨٤٥,٥   ٨٤٥,٥ ٨٦٠,٠   ٨٦٠,٠ تصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري امل

 ٥٦,٨-   ٥٦,٨- ٧٥٦,٨ ١   ٧٥٦,٨ ١ ٨١٣,٦ ١   ٨١٣,٦ ١ اموع
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 أمانة مجعية الدول األطراف: ٤٢٠٠الربنامج : ٤٢اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ٤٢٠٠  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 أمانة مجعية الدول األطراف
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٠٧,٣-   ٢٠٧,٣- ٥٦٨,٠   ٥٦٨,٠ ٧٧٥,٣   ٧٧٥,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٧٨,٨-   ٧٨,٨- ٢٧٥,٤   ٢٧٥,٤ ٣٥٤,٢   ٣٥٤,٢ موظفو اخلدمات العامة

 ٢٨٦,١-   ٢٨٦,١- ٨٤٣,٤   ٨٤٣,٤ ١٢٩,٥ ١   ١٢٩,٥ ١ اموع الفرعي، املوظفون
 ٢٢٥,٢   ٢٢٥,٢ ٢٢٥,٢   ٢٢٥,٢       املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ١٨,٠  ١٨,٠ ١٨,٠  ١٨,٠ العمل اإلضايف
              شاريوناخلرباء االست

 ٢٢٥,٢   ٢٢٥,٢ ٢٤٣,٢   ٢٤٣,٢ ١٨,٠   ١٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٨,١-   ٨,١- ٧٣,٠   ٧٣,٠ ٨١,١   ٨١,١ السفر

      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
              تشغيل العامةنفقات ال

      ٤,٧  ٤,٧ ٤,٧  ٤,٧ اللوازم واملواد
      ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ٨,١-   ٨,١- ١١٣,٧   ١١٣,٧ ١٢١,٨   ١٢١,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ٦٩,٠-   ٦٩,٠- ٢٠٠,٣ ١   ٢٠٠,٣ ١ ٢٦٩,٣ ١   ٢٦٩,٣ ١ اموع
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  للضحاياتئماينأمانة الصندوق االس: الربنامج الرئيسي السادس: ٤٣اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 الربنامج الرئيسي السادس  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

  للضحاياينتئماأمانة الصندوق االس
باحلاالتاملتصلة  األساسية  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع 

 ٢٥,٨- ١٧,٧- ٨,١- ٥٨١,٦ ٤٢٢,٦ ١٥٩,٠ ٦٠٧,٤ ٤٤٠,٣ ١٦٧,١ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٨- ٢,٤- ٢,٤- ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢٦,٠ ٦٣,٠ ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ٣٠,٦- ٢٠,١- ١٠,٥- ٧٠٢,٨ ٤٨٣,٢ ٢١٩,٦ ٧٣٣,٤ ٥٠٣,٣ ٢٣٠,١ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٣٠,٥- ٣,٨- ١٢٦,٧- ١٨٩,٩ ٧١,٨ ١١٨,١ ٣٢٠,٤ ٧٥,٦ ٢٤٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

 ١٣,٠- ٩,٠- ٤,٠- ١١٧,٠ ٨١,٠ ٣٦,٠ ١٣٠,٠ ٩٠,٠ ٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون
 ١٤٣,٥- ١٢,٨- ١٣٠,٧- ٣٠٦,٩ ١٥٢,٨ ١٥٤,١ ٤٥٠,٤ ١٦٥,٦ ٢٨٤,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٨,٧- ٢٣,١- ٥,٧- ٢٥٨,٧ ٢٠٧,٨ ٥٠,٩ ٢٨٧,٤ ٢٣٠,٩ ٥٦,٥ السفر
      ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ الضيافة

      ١٩٨,٠ ٨٢,٠ ١١٦,٠ ١٩٨,٠ ٨٢,٠ ١١٦,٠ اخلدمات التعاقدية
 ١٩,٦- ١٧,٧- ١,٩- ٢٧,٠ ٢٤,٣ ٢,٧ ٤٦,٦ ٤٢,٠ ٤,٦ التدريب

      ٢٢,٠ ١٧,٠ ٥,٠ ٢٢,٠ ١٧,٠ ٥,٠ نفقات التشغيل العامة
 ٠,٢-  ٠,٢- ٢,٨  ٢,٨ ٣,٠  ٣,٠ اللوازم واملواد

      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ٤٨,٦- ٤٠,٨- ٧,٨- ٥٢٣,٤ ٣٣١,١ ١٩٢,٣ ٥٧٢,٠ ٣٧١,٩ ٢٠٠,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٢٢,٧- ٧٣,٨- ١٤٩,٠- ٥٣٣,١ ١ ٩٦٧,١ ٥٦٦,٠ ٧٥٥,٨ ١ ٠٤٠,٨ ١ ٧١٥,٠ اموع
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 )املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع : ١- الربنامج الرئيسي السابع: ٤٤اجلدول 

٢٠١٢نية املقترحة لعام امليزا ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
 ١-الربنامج الرئيسي السابع  بعد توصيات اللجنة قبل توصيات اللجنة

 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع 

 ١٣,٠-   ١٣,٠- ٢٧٤,٨   ٢٧٤,٨ ٢٨٧,٨   ٢٨٧,٨ موظفو الفئة الفنية
 ٢,٤-   ٢,٤- ٦٠,٦   ٦٠,٦ ٦٣,٠   ٦٣,٠ موظفو اخلدمات العامة

 ١٥,٤-   ١٥,٤- ٣٣٥,٤   ٣٣٥,٤ ٣٥٠,٨   ٣٥٠,٨ اموع الفرعي، املوظفون
 ١,٩-   ١,٩- ١٥,٥   ١٥,٥ ١٧,٤   ١٧,٤ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
 ١,٩-   ١,٩- ١٥,٥   ١٥,٥ ١٧,٤   ١٧,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢,٨-   ٢,٨- ٢٥,٠   ٢٥,٠ ٢٧,٨   ٢٧,٨ السفر
      ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ الضيافة

      ١١٠,٠  ١١٠,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠ اخلدمات التعاقدية
 ٥,٧-  ٥,٧- ٦,٢  ٦,٢ ١١,٩  ١١,٩ التدريب

      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ نفقات التشغيل العامة
 ١,٦-  ١,٦- ١,٩  ١,٩ ٣,٥  ٣,٥ اللوازم واملواد

      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٠,٠-   ١٠,٠- ١٦٨,٢   ١٦٨,٢ ١٧٨,٢   ١٧٨,٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٧,٤-   ٢٧,٤- ٥١٩,٠   ٥١٩,٠ ٥٤٦,٤   ٥٤٦,٤ اموع
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 آلية الرقابة املستقلة: ٥- الربنامج الرئيسي السابع: ٤٥اجلدول 

٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    الفارق 
اللجنةبعد توصيات  قبل توصيات اللجنة  ٥-الربنامج الرئيسي السابع  

 آلية الرقابة املستقلة
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٤٧,٤-   ٤٧,٤- ١٥٦,٠   ١٥٦,٠ ٢٠٣,٣   ٢٠٣,٣ موظفو الفئة الفنية
                   موظفو اخلدمات العامة

 ٤٧,٤-   ٤٧,٤- ١٥٦,٠   ١٥٦,٠ ٢٠٣,٣   ٢٠٣,٣ اموع الفرعي، املوظفون
                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات
              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون
                   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٣,٥-   ١٣,٥- ٩,٠   ٩,٠ ٢٢,٥   ٢٢,٥ السفر
              الضيافة

      ٦٥,٠  ٦٥,٠ ٦٥,٠  ٦٥,٠ اخلدمات التعاقدية
              التدريب

              نفقات التشغيل العامة
      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ اللوازم واملواد

      ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ املعدات مبا يف ذلك األثاث
 ١٣,٥-   ١٣,٥- ١٠٤,٠   ١٠٤,٠ ١١٧,٥   ١١٧,٥ غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف 

 ٦٠,٩-   ٦٠,٩- ٢٦٠,٠   ٢٦٠,٠ ٣٢٠,٨   ٣٢٠,٨ اموع

____________ 


