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مقدمة-أوال

على أساس املبدأ العام املتمثل يف ٢٠١٤للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ("اللجنة") فحصها أجرت جلنة امليزانية واملالية -١
سالمة امليزانية. 

٢٠١٣وأشارت اللجنة إىل أن فيما خيص ميزانية عام -٢
مليون يورو لتجديد ٠,٥٠و ،مليون يورو للميزانية العادية١١٥,١٢مليون يورو، منها ١١٥,٦٢اعتمادات بلغ جمموعها 
)١(موارد صندوق الطوارئ.

، كانت قد تلقت سبعة إخطارات من احملكمة اجلنائية الدولية٢٠١٣حلول آب/أغسطس عند -٣
مليون يورو. ٧,٢١باللجوء إىل صندوق الطوارئ ألجل مبالغ جمموعها ("احملكمة")

يف املائة) مقارنة ٩,٥مليون يورو (١٠,٩٥زيادة قدرها متثل ٢٠١٤والحظت اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٤
.٢٠١٣بامليزانية املعتمدة لعام 

واملربرات املقدمة، خلصت اللجنة إىل أنه ميكن حتقيق وفورات ٢٠١٤وبعد استعراض امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٥
٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقرتحة املعدلة لعام ذلك، فستبلغوإذا متت املوافقة على.مليون يورو٤,٥٢إضافية يبلغ جمموعها 

مليون يورو.١٢١,٥٥

. اللجنة، حسبما قدرت احملكمةاآلثار املرتتبة على امليزانية من جراء تنفيذ توصيات وترد يف املرفق اخلامس -٦

وتنظیم العمل،افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال-ألف

تشرين ٢١يف املعقودةوفقا للقرار الذي اختذته اجلمعية يف اجللسة العامة الثامنة،والعشرين احلادية-٧
، وكذلك ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢إىل ٢٠١٢١٤الثاين/نوفمرب 

جلسة، ٢٠. وعقدت الدورة، اليت ضمت ٢٠١٣ن/أبريل نيسا٢٦قرار اللجنة بشأن مواعيدها، والذي اختذته اللجنة يف 
. رئيس احملكمة، القاضي سانغ هيون سونغ، كلمات ترحيبية ألقاها يف افتتاح ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٩إىل ٩يف الفرتة من 

هيون سونغ، بكلمة ترحيبية يف اجللسة االفتتاحية.-الدورة. وأدىل رئيس احملكمة، القاضي سانغ

٢٢-١٤، الدورة احلادية عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)١(
، الفرع واو.ICC-ASP/11/20ICC-ASP/11/Res.1(٢٠١٢الثاين/نوفمرب تشرين 



ICC-ASP/12/15

5 15-A-141113

IC
C

-A
SP

/10/20

من النظام الداخلي للجنة، عينت اللجنة السيد هيو أدسيت (كندا) مقررا. وقدمت أمانة مجعية ١٣ووفقا للمادة -٨
اخلدمات الفنية للجنة، وتوىل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري الدجاين، ("األمانة") الدول األطراف 

مهام أمني اللجنة.

للجنة األعضاء التالية أمساؤهم:ادية والعشرين احلوحضر الدورة -٩

) هيو أدسيت (كندا)١

) ديفيد بانيانكا (بوروندي)٢

) كارولينا ماريا فرنانديز أوباسو (املكسيك)٣

) جيل فنكلستني (فرنسا)٤

) فوزي غرايبة (األردن)٥

) صمويل إيتام (سرياليون)٦

ّميك (إستونيا)ـ) جوهاين ل٧

كوادور)اإل ) مونيكا سانشيز (٨

) جريد ساوب (أملانيا)٩

) أوغو سيسي (إيطاليا) ١٠

) ايلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)١١

) ماساتوشي سوغيورا (اليابان)١٢

):CBF/21/1يف جلستها األوىل، اعتمدت اللجنة جدول األعمال التايل (و -١٠

) افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل١

ولني واملراقبني) مشاركة املسؤ ٢

) املسائل املتعلقة باملالية وامليزانية:٣

(أ) الدول اليت عليها متأخرات
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(ب) صندوق رأس املال املتداول

(ج) صندوق الطوارئ

(د) املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

(هـ) استبدال استثمار رأس املال

(و) مشروع التمويل املتعدد السنوات (الربنامج االنتقايل) 

٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠(ز) بيانات األداء املايل اعتبارا من 

٢٠١٤(ح) النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

) املسائل اإلدارية:٤

(أ) اهليكل التنظيمي

(ب) املشرتيات

ر األموال السائلة(ج) التعليمات اإلدارية بشأن استثما

(د) برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

(ه) سن التقاعد

) مسائل مراجعة احلسابات:٥

(أ) تقارير مراجعة احلسابات:

كانون ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة من ‘ ١’
٢٠١٢األول/ديسمرب 

٣١كانون الثاين/يناير إىل ١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من ‘ ٢’
٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 
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تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ‘ ٣’

(ب) جلنة مراجعة احلسابات.

) املساعدة القانونية٦

) مباين احملكمة:٧

(أ) الربنامج االنتقايل

اإلمجالية للملكية(ب) التكلفة 

(د) عقد إجيار املباين املؤقتة

) الصندوق االستئماين للضحايا:٨

(أ) سياسة إدارة املخاطر

) مسائل أخرى:٩

(أ) الوسطاء

(ب) تنظيم األمانة العامة

ت املقبلة اليت ستعقدها اللجنة(ج) االجتماعا

الربامج الرئيسية التالية باحملكمة للمشاركة يف اجتماعات اللجنة لتقدمي التقارير: هيئة الرئاسة، جهت الدعوة إىل ووُ -١١
ومكتب املدعية العامة ، وقلم احملكمة، والصندوق االستئماين للضحايا. وعالوة على ذلك، ألقى عروضا أمام اللجنة كل 

من ميسر امليزانية، السفري فرينر درومل (النمسا)، وميسر ا
اجلمعية العامل يف الهاي، ورئيس جلنة الرقابة على املباين الدائمة ("جلنة الرقابة")، السيد روبرتو بيليلي. وأعربت اللجنة عن 
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مشاركة المراقبین-باء

جل احملكمة اجلنائية الدولية بإلقاء عرض أمام اللجنة. وأعربت اللجنة عن قررت اللجنة قبول طلب التحالف من أ-١٢

الحادیة والعشرینجدول أعمال اللجنة في دورتھا يالنظر في المسائل المدرجة ف-ثانیا

المسائل المتعلقة بالمالیة والمیزانیة-ألف

حالة االشتراكات - ١

٦٤١٨٨٢بأن علما (املرفق الثاين)، وأحاطت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣استعرضت اللجنة حالة االشرتاكات يف -١٣
يورو قد صرفت لتجديد موارد صندوق الطوارئ عمال ٥٣٧٤٤٩يف إطار امليزانية العادية، وأن تيورو قد ُصرف١٠٢

يخ نفسه، كانت االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة . ويف التار ICC-ASP/11/Res.1بأحكام الباب واو من القرار 
يورو، وكانت االشرتاكات غري ٠٨٣١٥٧٩تبلغ ٢٠١٣يورو، وكانت االشرتاكات غري املسددة لعام ٠٢٥٣٣٦تبلغ 

٥٧١٥٤٣٩يورو، ليصبح جمموع االشرتاكات غري املسددة هو ٤٦٣٥٠املسددة لتجديد موارد صندوق الطوارئ تبلغ 
يورو. 

يف ٩١,٨٢، كان قد مت تسديد ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣وباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة مع التقدير أن يف -١٤
، مل يكن قد ُسدد إال ٢٠١٢، مع اإلشارة إىل أن يف نفس التاريخ من عام ٢٠١٣املائة من االشرتاكات املستحقة يف عام 

وحثت اللجنة جميع الدول دولة فقط هي ا٦٨يف املائة، وإىل أن ٧٨,١
األطراف على بذل قصارى الجهود لضمان أن المحكمة تتوفر على ما يكفي من األموال طيلة السنة، وفقا للمادة 

.والقواعد الماليةمن النظام المالي٦- ٥

الدول التي علیھا متأخرات - ٢

١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة -١٥
التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني 

السابقتني أو زائدا عنها". 

، كانت تسع دول أطراف متأخرة عن السداد مببلغ يساوي سنتني  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣اللجنة بأن يف وأقرت -١٦
كاملتني من االشرتاكات أو يزيد عن ذلك، وهي بالتايل غري مؤهلة للتصويت. والحظت اللجنة أن األمانة العامة أبلغت 

من املادة ٨حلد األدىن الالزم دفعه لتجنب تطبيق الفقرة با٢٠١٣حزيران/يونيو ٢٧الدول األطراف اليت عليها متأخرات يف 
وطلبت اللجنة من األمانة إخطار ، وباإلجراء املعمول به لطلب اإلعفاء من فقدان حقوق التصويت. رومامن نظام ١١٢
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مرة أخرى. وأوصت اللجنة بأن تقوم جميع الدول األطراف التي عليها الدول األطراف التي عليها متأخرات
أخرات بتسوية حساباتها مع المحكمة في أقرب وقت ممكن.مت

صندوق رأس المال المتداول- ٣

الكايف رأس املال من النظام املايل للمحكمة من أجل ضمان ٢-٦أنشئ صندوق رأس املال املتداول عمال باملادة -١٧
، مت حتديد رصيد ٢٠٠٨املقررة. ومنذ عام االشرتاكات للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما ترد 

مليون يورو.٧,٤صندوق رأس املال املتداول يف 

)٢(أثارت ويف تقريرها إىل اللجنة، -١٨

)٣(حتصيل االشرتاكات.وحدث تأخري كبري يف٢٠١١إذا تكرر الوضع الذي شهده عام 

، والحظت أن احملكمة أقرت بأن ٢٠١٣إىل ٢٠١١وفحصت اللجنة األرصدة النقدية الشهرية على مدى الفرتة من -١٩
حيث الواردة، ألن غالبية مصروفات احملكمة مستقيمة (االشرتاكات اختالفات الرصيد النقدي تعزى بشكل رئيسي إىل 

وبالتايل ليس هلا تأثري ال ميكن التنبؤ به على تدفق النقدية. تعكس تكاليف الرواتب الشهرية)،

ملعلومات املعروضة عليها حاليا، مل تظطر احملكمة أبدا إىل اللجوء إىل صندوق رأس استنادا إىل اهوالحظت اللجنة أن-٢٠
رت اللجنة أيضا بتوصيتها من السيولة. وذكّ 

وقت الحق يف السنة ىلالسابقة بأن تنظر احملكمة، كلما دخلت يف عالقة تعاقدية، يف إمكانية تأجيل أي التزامات مالية إ
)٤(املالية، من أجل خفض خماطر السيولة خالل األشهر األوىل من السنة.

ق رأس المال المتداول في مستواه الحالي.وأوصت اللجنة بأن تبقي الجمعية صندو -٢١

صندوق الطوارئ- ٤

مليون يورو. وعمال بقرار اجلمعية ٧,٥، بلغ الرصيد االفتتاحي لصندوق الطوارئ ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١يف -٢٢
ICC-ASP/11/Res.1 يورو.٠٠٠٥٠٠، مت جتديد موارد الصندوق مببلغ

قدمت احملكمة سبعة إخطارات باللجوء إىل صندوق الطوارئ كانت احملكمة ،  ٢٠١٣و -٢٣
مليون يورو.٧,٢١لتغطية النفقات يف حاالت متنوعة، كما هو مبني يف املرفق الرابع، مببلغ إمجايل منقح قدره 

.٦، الفقرة CBF/21/6ماليني يورو يف الشهر. انظر ٩)٢(
، ال سیما إحدى أكبر المساھمات، یعني أن المحكمة تلقت بحلول نھایة ٢٠١٠تعلقة بمیزانیتھا لعام حسب ما أدلت بھ المحكمة، كان التأخر في تلقي المساھمات الم)٣(

.٥، الفقرة CBF/21/6في المائة من المساھمات فقط، مما أدى إلى تأجیل تسدید أكبر الفواتیرإلى حین تلقي المساھمات المتأخرة. انظر ٢٠١٠٧٨عام 

)٤(ICC-ASP/12/5/Rev.1 ٢٦، الفقرة.
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ون يورو الذي ملي٧,٢١أن من أصل مبلغ ٢٠١٣وتبني من خالل إلقاء نظرة عامة على الطلبات املقدمة يف عام -٢٤
)٥(.٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٧يف املائة، يف ٢٨,١مليون يورو، أي ٢,٠٣طُلب، مل يُنفق إال 

يف املائة ١٤,٦لطلب الثالث املتعلق بفتح ملف احلالة يف مايل أقل من ذلك، إذ مل يتجاوز لوكان معدل اإلنفاق -٢٥
، على الرغم من هذا قد يفسَّر بالتغيريات اليت ٢٠١٣ل/سبتمرب أيلو ١٧مليون يورو) من االعتمادات املطلوبة حيت ٣,٢٤(

)٦(أدخلت على اجلدول الذي قررته احملكمة يف البداية.

وأوصت اللجنة بأن تقدم إليها المحكمة في كل دورة من دورات اللجنة جدوال تقسَّم فيه األموال المطلوبة -٢٦
نهاية مهلة قبل لها المحكمة بشكل منهجي تقريرا تبعث اللجنة أيضا طلبها بأن وجددت )٧(نفاق.اإلفئات حسب

)٨(.تقويميا بعد اإلخطاريوما٦٠

وشددت اللجنة مرة أخرى على أنه يجب النظر في استخدام صندوق الطوارئ فقط عندما ال يكون من -٢٧
تشمل هذه قد . و أو تقدير تكلفته بدقةيةالممكن التنبؤ بالحدث الذى أدى إلى تقديم الطلب عند وضع الميزان

فتح ملف حالة جديدة أو وقوع تطورات غير متوقعة في حالة جارية. وحثت اللجنة المحكمة على التحلي األحداث
باالنضباط الصارم جدا بشأن الميزانية عند صياغة الطلبات. وعالوة على ذلك، شجعت اللجنة المحكمة على بذل  

جميع النفقات غير المتوقعة في الميزانية العادية. كل جهد ممكن الستيعاب

المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام - ٥

احملكمة إىل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف الفرتة من -٢٨
)٩(.٢٠١٦إىل ٢٠١١

يورو. ومت توزيع التمويل العام للمشروع ٥٥٠٩١٧١وكان إمجايل املبلغ املعتمد هلذا املشروع املتعدد السنوات هو -٢٩
خالل مدته على أساس سنوي، بناءاً على األنشطة املخطط هلا يف السنوات املعنية. 

یورو للبرنامج الرئیسي الثالث.٣٠٠٩٩٤یورو للبرنامج الرئیسي الثاني، و ٤٠٠٦٤٣یورو للبرنامج الرئیسي األول، و ٨٠٠٣٩١)٥(

بسبب االنتخابات في مالي.)٦(

یا، وتكالیف تشغیلیة أخرى، تكالیف القضاة، ونفقات الموظفین، والمساعدة المؤقتة (لعقد اجتماعات أو لمتطلبات أخرى)، والسفر، ومحامي الدفاع أو الضحا)٧(

ولوازم، ومواد.

.٢٩، الفقرة ٢-)، المجلد الثاني، الجزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة... الدورة الحادیة عشرة... )٨(

.٣٤)، المجلد األول، الجزء األول، الفقرة ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الوثائق الرسمیة... الدورة السابعة... )٩(
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يورو، وأن احملكمة ٦٠٠٣٩٨١ستبلغ ٢٠١٣إىل ٢٠١١وأُبلغت اللجنة بأن النفقات الرتاكمية املتوقعة للفرتة من-٣٠
. ورحبت اللجنة ٢٠١٤ستكون يف وضع ميكنها من بدء العمل بكل جوانب املعايري احملاسبية الدولية يف كانون الثاين/يناير 

باالستنتاج الذى مفاده أن املشروع سيتم االنتهاء منه بالتايل يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية.

بني سنتني متتاليتني٢٠١٣ح احملكمة إعادة ختصيص املوارد املعتمدة لعام ا قرت باا العشرين، أُبلغت اللجنة و -٣١
توقيت أنشطة التدريب. وقد مت تعديل توقيت أنشطة التدريب على نظرا للتعديالت اليت أجريت ،بنود اإلنفاقوبني 

أُِقّر فرتة ما بعد التنفيذ، ألن ذلك خالل احملاسبية الدولية، وكذلك إلجرائها يف وقت أقرب إىل تاريخ التنفيذ الفعلي للمعايري
املشروع التعديل على هذا يعين اآلخرين التابعني ملنظومة األمم املتحدة. أنه من أفضل املمارسات من قبل منفذي املعايريب

سيؤدي إىل فائض إمجايل مما يورو، ٢٠٠٦٠٠البالغ املخصصيف املائة من االعتماد٥٠حوايل أنه لن تستخدم إال نسبة 
.٠٠٠٢٩٠٢٠١٣يقدر حبوايل 

يورو لألنشطة املرتبطة بتنفيذ ٣٠٠٣٤٥، طلبت احملكمة مبلغا جمموعه ٢٠١٤ويف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٣٢
يورو سَيلزم لتنفيذ المعايير ٠٠٠٢٩٠المقدر بـ ٢٠١٣والحظت اللجنة أن فائض عام املعايري احملاسبية الدولية. 

كما هو مقرر، وبالتالي ينبغي أن يبقى متاحا لتمويل هذه األنشطة في عام ٢٠١٤المحاسبية الدولية في عام 
الدولية في المطلوب لتنفيذ المعايير المحاسبية يورو ٣٠٠٣٤٥. ونتيجة لذلك، فإن مجموع مبلغ ٢٠١٤

تعين إدراج مبلغ يأنه سىيورو، بمعن٠٠٠٢٩٠فائض البالغ السيقابله، في الواقع، ٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام 
.٢٠١٤المقررة للدول األطراف في عام االشتراكات يورو فقط في ٣٠٠٥٠حوالي 

من أجل والقواعد املالية على النظام املايلاليت أدخلتتعديالتالو-٣٣
على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية، وطلبت من احملكمة أن تقدم عن طريق اللجنة أي تعديالت أخرى قد يلزم إجراؤها 

)١٠(النظام املايل والقواعد املالية.

خاهلا على النظام املايل والقواعد املالية ألجل حتديد أي تعديالت أخرى إلدأن إىل حد اآلن، مل يتموأُبلغت اللجنة ب-٣٤
تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية. غري أن احملكمة اتفقت مع املراجعني اخلارجيني للحسابات على إجراء مراجعة حمددة الغرض 

ر تكليف منفصل ، بعد إعادة صياغتها لالمتثال للمعايري احملاسبية الدولية، وذلك يف إطا٢٠١٣للبيانات املالية لعام 
وأوصت اللجنة بأن تقدم لها المحكمة تقريرا في دورتها سيشمل أيضا دراسة تعديالت النظام املايل والقواعد املالية. 

عن أي تعديالت إضافية على النظام المالي والقواعد المالية إن تم تحديدها. وطلبت اللجنة أيضا الثالثة والعشرين 

، المرفق.ICC-ASP/11/Res.1)، المجلد األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢.. الدورة الحادیة عشرة... الوثائق الرسمیة.)١٠(
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بالتنفيذ الفعلي للمعايير المحاسبية الدولية استنادا إلى الجدول الزمني الثانية والعشرين أن يتم إبالغها في دورتها 
للمشروع، إلى جانب استهالك الميزانية.

التحلیلیةالمحاسبة مشروع - ٦

ملشروع بلغت اللجنة بأن االتحليلية. وأُ احملاسبة أحاطت اللجنة علما باملعلومات املستكملة بشأن حالة تنفيذ مشروع -٣٥
٢٠١٢ال يزال يف حدود جدوله الزمين األصلي، مما سيسمح بتقدمي بيانات مالية حتليلية عن نفقات عام 

.٢٠١٤يف أوائل عام ٢٠١٣، وباستخدامها لتحليل البيانات املالية املؤقتة لعام ٢٠١٣

ية لتتبع تكاليف كل حالة أو قضية أو مرحلة من مراحل البيانات التحليلتتوفر إذا القائل بأنه رأيها وأكدت اللجنة -٣٦
الربناجمية املقرتحةيزانيةاملالتنبؤ بعملية تصبح من أهم املدخالت يف أشهر مثال)،٦كل احملاكمة على أساس دوري (

وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم نتائج مشروع المحاسبة التحليلية وطريق المضي بها قدما سنة.كل لمحكمة  ل
للجنة.الثانية والعشرينفي الدورة 

استبدال استثمار رأس المال - ٧

وأشارت احملكمة يف ١١"تقرير احملكمة عن تقييم واستعراض استبدال األصول وسياسات الشطب".نظرت اللجنة يف-٣٧
تقري

و احملكمة مع املمارسات املقبولة يف كل من القطاعني اخلاص والعام. 
، ز، استجابة ملختلف توصيات املراجع اخلارجي، مؤسسة برايس ووترهاوس كوبر 

التدابري املقرتحة سيحتاج إىل موارد إضافية ستلزم يتعلق ببعض التدابري اليت اقرتحتها برايس ووترهاوس كوبرز، حيث أن بعض
موازنتها باملكاسب احملتملة يف املستقبل. 

للجنة بشأن الثانية والعشرينوأحاطت اللجنة علما بالتقرير وطلبت من المحكمة أن تقدم تقريرا في الدورة -٣٨
لمعايير المحاسبية الدولية.قواعد المحاسبة الجديدة الممتثلة لنتائج ذلك االستعراض وعن أثر 

)١١(CBF/21/9.
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مشروع التمویل المتعدد السنوات (البرنامج االنتقالي) - ٨

وأحاطت اللجنة علما بالتقرير وكررت )١٢(قدمت احملكمة تقريرا مستكمال عن متويل املشاريع املتعددة السنوات.-٣٩
املتعددة السنوات. موقفها القائل بأن هناك حاجة لوضع قواعد واضحة املعامل إلدارة املشاريع 

االنتقايل معا يبدو أن هلما خصائص املشاريع النموذجية املتعددة الربنامجوأقرت اللجنة أن مشروع املباين الدائمة و -٤٠
السنوات. ومبا أن اهلدف املشرتك للمشروعني هو تزويد احملكمة مبباين حسب طلبها وخمصصة ألغراضها، فإن توثيق 

له ما يربره. ولذلك، رحبت اللجنة باقرتاح وضع كل من مشروع البناء واملشروع االنتقايل حتت الصالت بينهما يبدو أن 
يف إطار غالف مايل إمجايل.معا كتب مدير املشروع ومتويل العنصرين السلطة اإلدارية مل

المعايير والحظت اللجنة أن مشروع المباني الجديدة ليس أول مشروع متعدد السنوات، إذ ُعرض مشروع -٤١
المحاسبية الدولية أيضا على ذلك النحو. وبناء على هذه التجربة، كان من رأي اللجنة أن هناك عدة عناصر هامة 

من اللجنة وطلبت .ينبغي توفيرها إلدارة مثل هذه المشاريع بما يتماشى مع النظام المالي والقواعد المالية السارية
: الثانية والعشرينللجنة في دورتهاتقدمه إلى اقرير في تالتالية المحكمة النظر في العناصر

طيلة مدة المشروع؛ الالزمة ميزانيات المحددة بوضوح و الهداف األأ) (

الموارد؛ واستهالك فيما يتعلق بتحقيق األهداف و المحاسبة ب) ترتيبات (

ج) ترتيبات وضع الميزانية التي من شأنها أن:(

لمنفقة من سنة ألخرى بدال من إرجاع رصيد نهاية السنة إلى بترحيل األموال غير اتسمح ‘١’
الدول األطراف؛ 

" أموال تعادل إجمالي ميزانية المشروع مقدما، إذا دعت الضرورة إلى اقتراضمن "تمّكن ‘٢’
بعض األعمال في وقت سابق لما كان متوقعا، وإذا أمكن تحقيق وفورات في أجزاء أخرى إنجاز

العادية للمحكمة.من الميزانية 

وأوصت اللجنة بأن يتم اإلبالغ عن حسابات تمويل المشاريع المتعددة السنوات بشكل منفصل عن غيرها، -٤٢
االنتهاء من عند إجراء التعديالت الالزمة و بحيث يتم تسجيل مصادر اإليرادات والنفقات السنوية بشفافية، 

)١٢(CBF/21/17.
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للدول األطراف) على أساس جداول األنصبة المقررة بينز المشاريع (أي تسليم الفائض وتقسيم مبالغ أي عج
لسنة التي تتعلق بها اإليرادات والنفقات.ل

(الربع الثاني)٢٠١٣حزیران/یونیو ٣٠بیانات األداء المالي في حتى - ٩

الحظت و )١٣(.٢٠١٣حزيران/يونيو ٣٠كان معروضا على اللجنة تقرير أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت -٤٣
، والبالغة ٢٠١٣مليون يورو، مقابل امليزانية املعتمدة لعام ٦٢,١٩يف املائة، أي ٥٤,٠اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ 

٥٠,٦يف املائة مقارنة مع معدل التنفيذ يف العام املاضي، الذي بلغ ٣,٤مليون يورو. وميثل ذلك زيادة قدرها ١١٥,١٢
١١٣,٢٩يف املائة، أي ٩٨,٤. وكانت احملكمة تتوقع نسبة تنفيذ من ٢٠١٢حزيران/يونيو٣٠يف املائة يف 

.٢٠١٣السنة من امليزانية املعتمدة لعام 

بلغ تتنفيذ تلكل بند من بنود اإلنفاق، قدرت احملكمة معدال٢٠١٣وفيما يتعلق باإلنفاق املتوقع لنهاية سنة -٤٤
التنفيذ معدلالحظت اللجنة أن و يف املائة لتكاليف املوظفني والتكاليف غري املتعلقة باملوظفني على التوايل. ٩٨,٨و٩٨,٦

٣٠يف املائة يف ٩,١. ومع معدل شغور بلغ ٢٠١٣حزيران/يونيو ٣٠يف املائة يف ٤٧,٠للوظائف الثابتة كان 
. ٧٦٦معتمدة من أصل وظيفة ٦٩٢، مت شغل ٢٠١٣حزيران/يونيه عام 

٢٠١٣وتوقعات اإلنفاق لعام ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠أما بالنسبة حلالة تنفيذ امليزانية يف -٤٥
٢٠١٣٤٧حزيران/يونيه٣٠رئيسي،فقد بلغ معدل التنفيذ يف اهليئة القضائية يف 

.ائةيف امل٢٠١٣٩٠

.٢٠١٣يف املائة بنهاية سنة ١٠٠يف املائة وهو يتوقع تنفيذ ٤٩,١ونفذ مكتب املدعية العامة -٤٦

ويتوقع التنفيذ الكامل مليزانيته املعتمدة البالغة ٢٠١٣يف املائة من ميزانيته املعتمدة لعام ٥٤,٤ونفذ قلم احملكمة -٤٧
٦٤,٥٢٢٠١٣.

من ميزانيتها املعتمدة لعام ٩٥,٨، ستنفذ ٢٠١٣يف املائة وتتوقع أن بنهاية سنة ٤٩,٣ذت األمانة العامة ونف-٤٨
٢٠١٣.

يف املائة من ٩٩,٢، ستنفذ ٢٠١٣وتتوقع أن بنهاية سنة ٤٥,٩ونفذت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا -٤٩
.٢٠١٣ميزانيتها املعتمدة لعام 

)١٣(ICC-ASP/12/24.
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، رغم أنه ٨٠,٤٢٠١٣شروع (املباين الدائمة) أنه سينفذ ويتوقع مكتب مدير امل-٥٠
.٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠يف املائة يف ٣٠,٧نفذ إال يمل 

نه مل يكن متوقعا أل، فقطيف املائة٦٥,٨نسبة ٢٠١٣و -٥١
معظم التكاليف غري ، وبالتايل أن آلية الرقابة املستقلة تعمل بصورة كاملة قبل أن تتخذ اجلمعية القرار املتعلق بذلكتصبح أن

.املتعلقة باملوظفني لن تستخدم

نقص مليون يورو، ب٧,٢١فضت اىل إخطارات صندوق الطوارئ مرتني و أعيد النظر يف هالحظت اللجنة أنو -٥٢
.يورومليون٨,٤٦مليون يورو من أصل ١,٢٥قدره ما

مقابل جمموع ،مليون يورو٠,٩٢يف املائة، أي ١٢,٧، كانت احملكمة قد نفذت ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠وحىت -٥٣
سيكون ٧,٢١٢٠١٣اإلخطارات املنقحة البالغ 

مليون يورو.٦,٢٤يف املائة، أي ٨٦,٦

نفقاتها في ميزانيتها العادية، وأن تقتصر طلباتها إدراج على قدر المستطاعوأوصت اللجنة بأن تعمل المحكمة -٥٤
)١٤(باللجوء إلى صندوق الطوارئ على الضرورة القصوى. وطلبت اللجنة أيضا من المحكمة أن تقدم إلى الجمعية

توقعات مستكملة تشمل النفقات الفعلية من كل من الميزانية العادية وإخطارات صندوق الطوارئ حتى نهاية تشرين 
.٢٠١٣األول/أكتوبر 

٢٠١٤النظر في المیزانیة البرنامجیة المقترحة لعام -١٠

٢٠١٤الميزانية البرنامجية المقترحة لعام بشأن ة(أ) توصيات عام

مليون يورو عن ١٠,٩٥ثل زيادة قدرها مي، مما ٢٠١٤مليون يورو لعام ١٢٦,٠٧يزانية قدرها اقرتحت احملكمة م-٥٥
يف املائة. وخلصت احملكمة إىل أن األسباب الرئيسية للزيادة ترجع إىل ٩,٥، أي بنسبة ٢٠١٣مستوى امليزانية املعتمدة لعام 

واخلدمات الالزمة اليت تقابلها، وتنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة زيادة عدد احلاالت، وحجم أنشطة النيابة العامة وهيئة القضاء 
ملكتب املدعية العامة ، وااللتزامات املستقبلية وتكاليف النظام املوحد لألمم املتحدة.

٢٠١٤(ب) االفتراضات واألنشطة لعام 

من النظام المالي والقواعد المالیة.٨-٦و ٧- ٦عن طریق اللجنة وفقا للمواد )١٤(
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ا آثار مالية كبرية يف عام كان معروضا على اللجنة أيضا "تقرير احملكمة عن القرارات القضائية اليت ترتتب عنه-٥٦
التأثري الذي ميكن أن حتدثه القرارات القضائية على ميزانية احملكمة.اللجنة والحظت )١٥("،٢٠١٢

النيابة العامة) وأنشطة التحقيق يف أنشطة شمل هي تو -٥٧
(مقارنة بسبعة حاالت ٢٠١٤عية العامة أن جيري حتقيقات يف مثاين حاالت يف عام مكتب املديتوخى. و ٢٠١٤عام 

حتقيقا ١٣) و ٢٠١٣)، أي مخسة حتقيقات كاملة (سبعة يف عام ٢٠١٣يف امليزانية العادية لعام خصصت هلا اعتمادات 
النظر متهيديا يف مثاين املتوخي ن ). وم٢٠١٣أو ذا صلة بدعم احملاكمة (مقارنة مع تسعة حتقيقات متبقية يف عام جمّمدا 

). ٢٠١٣نفس العدد يف عام و حاالت (

األحكام والتعويضات يف تنفيذ واعتربت الرئاسة أن من احملتمل أن تكون مخس قضايا قيد نظر احملكمة، يتلوها -٥٨
تكون قضيتان و ة بالتعويضات،عالوة على ذلك، ستقدم الطعون النهائية، مبا فيها الطعون املتعلققضيتني يف حالة اإلدانة، و 

تتالية، ولكن قد تكون هناك حاجة إىل اللجوء امللمحاكمات ليزانية املرحلة التمهيدية. وقد وضعت احملكمة املعلى األقل يف 
إىل جدول جلسات استماع متزامنة هلا آثار أخرى على امليزانية، وهو ما مل ختصص له اعتمادات يف الوقت الراهن.

والتحليل الكلي(ج) العرض 

. ومع ذلك، أشارت أيضا إىل أنه ال يزال املقرتحةالحظت اللجنة التحسن العام يف التفسريات املقدمة لدعم امليزانية-٥٩
هناك جمال للتحسني فيما يتعلق بعرض امليزانية وحتليلها الكلي.

، اليت من املرجح أن يتم تعديلها ٢٠١٣ن/يونيه اوأُبلغت اللجنة بأن مشروع امليزانية يستند إىل -٦٠
، مما يتسبب يف معظم احلاالت يف إخطارات صندوق الطوارئ.ذلكإن مل يكن قبلاحلاليةمليزانيةاسنة 

بالتطورات المحتملة التي لها أثر على الميزانية إلحاطة اللجنة وطلبت اللجنة من المحكمة تقديم قائمة -٦١
. وقدمت المحكمة القائمة المذكورة (المرفق الثالث)، وقسمت التطورات المحتملة إلى ثالث ة علما بهاوالجمعي

أنشطة المحكمة. ورحبت اللجنة بتلك المعلومات، ورأت أنه يجب في وأثرها على النسبي احتمالها فئات على 
خريفية للجنة ودورة للجمعية.الدورة القبل المستقبل أن تكون من مرفقات طلب الميزانية، وأن ُتستكمل 

(د) البرامج الرئيسية

الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ‘ ١’

)١٥(CBF21/09P01.
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، تقل امليزانية اإلمجالية املقرتحة ٢٠١٤الحظت اللجنة أن على الرغم من األنشطة القضائية الواسعة النطاق يف عام -٦٢
.٢٠١٣يورو باملقارنة مع امليزانية املعتمدة لعام ٠٠٠٤٨٣مبا قدره ٢٠١٤للربنامج الرئيسي األول يف عام 

١٦املوارد الالزمة لرواتب القضاة. فأوال، سيعمل بدوام كامل اهلام يف الخنفاض لوالحظت اللجنة أن هناك سببان -٦٣
نظام جديد ) تطبيق ١ثالثة عوامل: الذي يشملوثانيا، يرتبط االخنفاض بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة ١٦قاضيا فقط.

) تتوقف اشرتاكات التقاعد للقضاة العاملني ملدة تزيد عن تسع سنوات ٢و أقل تكلفة لتقاعد القضاة املنتخبني حديثا؛ 
ظلوا ) بدأت شركة التأمني تسدد للمحكمة املبالغ املتعلقة بالقضاة الذين ٣عندما يُتم القاضي تسع سنوات من اخلدمة؛ و 

تسع سنو تفوق يف احملكمة مدة 
. ومع ٢٠١٣مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام يورو٨٠٠٨٥٣قدره مبا ٢٠١٤إىل اخنفاض امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ي سيتم فيه استدعاء آِخر قاضيَـْني منتخبني للخدمة بدوام  التنبؤ بالوقت الذحاليا ال ميكن هذلك، أبلغت اللجنة أيضا أن
كامل، وهو ما من شأنه أن يسفر عن احلاجة إىل موارد إضافية.

٢٠١٤عام لوالحظت اللجنة أن امليزانية املقرتحة -٦٤
يورو. ومبا أن الرواتب واالستحقاقات ختضع لقواعد ٦٠٠٢٣٢اليت تبلغ السنوية واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني،

الموارد المطلوبة لهذا لىعتتم الموافقةأن أوصت اللجنة ب)١٧(تنظيمية 
معلومات شاملة عن منهجية حساب ، في دورتها الثانية والعشرين،الغرض، وطلبت من المحكمة أن تقدم إلى اللجنة

مستحقات اإلجازات السنوية واإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطين.

ونظرت اللجنة في طلب موارد المساعدة العامة المؤقتة للبرنامج الرئيسي األول، وبعد النظر في مؤشرات -٦٥
ارد المطلوبة لتمويل وظيفة واحدة من لى المو ععبء العمل وافتراضات التطورات القضائية، أوصت بعدم الموافقة 

برت اللجنة . ويف هذا الصدد، ذكّ لنفس المدة٣-لمدة ستة أشهر وأخرى من فئة ف٢- فئة ف
بأن تفي احملكمة، قدر املستطاع، مبتطلبات عبء عمل اهليئة القضائية عن طريق إعادة توزيع املوارد )١٨(التاسعة عشرة

شعب قبل اللجوء إىل صندوق الطوارئ.املعتمدة على ال

بنفس مستوى الميزانية المعتمدة عام ٢٠١٤وأوصت اللجنة بأن تتم الموافقة على تكاليف الضيافة في عام -٦٦
٢٠١٣.

النظام األساسي، یتم تمدید والیة قاض واحد من أجل استكمال المحاكمة.) من٣(٣٩) و ١٠(٣٦وفقا للمادتین )١٦(

، المرفق.ICC-ASP/3/Res.3)، الجزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرسمیة ... الدورة الثالثة ... )١٧(

.١٢٥، الفقرة ٢-)، المجلد الثاني، الجزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة ... الدورة الحادیة عشرة ... )١٨(
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الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعية العامة - ‘٢’

مليون يورو، وهو ما ميثل ٣٥,٧٤ملدعية العامة املقدمة من مكتب ا٢٠١٤بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٦٧
.٢٠١٣يف املائة عن امليزانية املعتمدة عام ٢٦,٥زيادة بنسبة 

، ٢٠١٤قضية يف مثاين حاالت خمتلفة. وبالنسبة لعام ١٨وأوضح مكتب املدعية العامة للجنة أنه يتعامل اآلن مع -٦٨
يعتزم مكتب املدعية العامة الرتكيز بقدر أكرب على عدد حمدود من القضايا، مع ختفيض عدد التحقيقات من سبعة إىل 

يقات واإلجراءات القانونية، مبا يف ذلك التحقيقات اليت جترى مبوجب مخسة. واهلدف هو حشد املوارد الكافية للقيام بالتحق
(األفعال اجلرمية املخلة بإقامة العدل)، مع ختصيص احلد األدىن من املوارد الالزمة ملتابعة القضايا األخرى يف ٧٠املادة 

الوقت ذاته. ومن املتوخى أيضا أن يتم النظر متهيديا يف مثانية قضايا. وفيما يتعل
هذه الفحوص إلجراء االختصاص والتكامل والتعاون، أشارت املدعية العامة إىل أن هناك حاجة إىل مزيد من املوارد 

تؤدي دورا رئيسيا يف صنع القرار، التمهيدية التمهيدية الثمانية. وعالوة على ذلك، أشارت املدعية العامة إىل أن الفحوص 
أن يكون هلا أثر وقائي فيما يتعلق باإلجراءات الالحقة أمام احملكمة.وميكن 

٦٩-
يف املوارد استنادا إىل تعديل . وسوف تكون هناك زيادة تدرجيية ٢٠١٧إىل ٢٠١٣مناخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة

منوذج التناوب، وعلى ختصيص قدر أكرب من املوارد للتحقيقات، وعلى توقعات الدوائر، وعلى حتسني إدارة املعلومات، 
وعلى احلاجة إىل احلفاظ على مستوى معني من التحقيق يف القضايا غري النشطة. ويتوخى مكتب املدعية العامة زيادة سنوية 

، و ٢٠١٥يف املائة يف عام ١٥,٤، و ٢٠١٤يف املائة يف عام ٢٦,٥يف املوارد، موزعة على أربع سنوات: على مراحل 
٢٠١٧مليون يورو يف عام ٢٠١٧٢٠يف املائة يف عام ٦,٣، و ٢٠١٦يف املائة يف عام ٩,٤

ق مكاسب يف الكفاءة من خالل التعاون مع قلم . وسيواصل مكتب املدعية العامة السعي إىل حتقي٢٠١٣عن عام 
احملكمة. وسيسعى املكتب أيضا إىل حتسني نوعية عمله يف خمتلف مراحل اإلجراءات.

وأشارت اللجنة إىل التقرير املتعلق مبكتب املدعية العامة ، الذي أعدته شركة استشارية، والذي تضمن ثالثة جمموعات -٧٠
كل التنظيمي ملكتب املدعية العامة ورمسه البياين، وحتسني أداء الفرق املشرتكة واللجنة التنفيذية، من املقرتحات هي: تعزيز اهلي

وأخريا، زيادة املوارد من املوظفني.

والحظت اللجنة أن هذه وأحاطت اللجنة علما باختاذ مكتب املدعية العامة اسرتاتيجية جديدة يف االدعاء.-٧١
لتكوينية، وأوصت بأن يتخذ مكتب المدعية العامة خطوات من أجل توضيح تفاصيل االستراتيجية تمر بمرحلتها ا

استراتيجيته بشكل أكمل، بما في ذلك، على سبيل المثال، وصف الطريقة التي يمكن للزيادة في عدد المحققين 
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. الثانية والعشرينأن تعزز بها نوعية التحقيقات، وطلبت من المحكمة أن تقدم تقريرا بذلك إلى اللجنة في دورتها 
وهذا من شأنه المساعدة في وضع إسقاطات لها ما يبررها جيدا للتكاليف والنتائج المتوقعة من التعزيز المقترح 
لالستراتيجية على مدى عدة سنوات، وسيمّكن اللجنة من استعراض األثر المحتمل لالستراتيجية على موارد 

المحكمة بشكل أفضل.

االسرتاتيجية بنجاح سوف يتطلب أن يكون مصحوبا خبطة متطورة إلدارة التغيري، هذه تنفيذ والحظت اللجنة أن -٧٢
قدرة يف اللجنة وشّكت حيث من املتوقع أن يستلزم التحول من النهج السابق موارد إضافية كبرية على مدى عدة سنوات. 

اإلضافيني يف غضون مهلة قصرية. مكتب املدعية العامة على النجاح يف استيعاب أعدادا كبرية من املوظفني 

عن طلب كثري من املوارد من ٢٠١٤وكشفت الدراسة املفصلة للميزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثاين لعام -٧٣
، الدافع الكامن وراء الطلبأنفهم وعلى الرغم من )١٩(املوظفني يف مجيع جماالت نشاطه، وخاصة يف شعبة التحقيقات.

تلبية أهداف االستراتيجية التي قدمتها المدعية العامة، فضال عن متطلبات القضايا الرغبة في ة عامة، هوبصف
زيادة بهذا الحجم في قدرات التحقيق. ال تبرر المقدمة لهاستراتيجيةاالخطة الالجديدة في مالي، رأت اللجنة

بالتالي . و المالك الوظيفيهذه الزيادة في ستبرر اللجنة أدلة تظهر أن وضع معايير جديدة للتحقيق تجد وبالمثل، لم 
، وباالقتصار على نصف العدد ٢٠١٤الوظائف اإلضافية المطلوبة لعام جميع أوصت اللجنة بعدم الموافقة على 

وظيفة.١٦أي ما مجموعه اإلضافي المقترح، 

، خلصت تتطلب املزيد من التوضيحيجية مكتب املدعية العامة واالحتياجات من املوارد ومبا أن الصلة بني اسرتات-٧٤
. ومن أجل ٢٠١٤اللجنة إىل أنه سيكون من الضروري إجراء حتليل اقتصادي كلي لطلب ميزانية مكتب املدعية العامة لعام 

مليون يورو لكل ١,٣١فة بلغ تكلالخلصت إىل أن متوسط و أجرت اللجنة دراسة مفصلة وضع خط أساس لتحليلها،
قضية.

) الذي تكلف ١٨بنفس عدد القضايا (٢٠١٤أن يتكلف يف عام يعتزم والحظت اللجنة أن مكتب املدعية العامة -٧٥
. والحظت اللجنة أيضا أن اثنتني من القضايا ستكونان قضايا جديدة. الحظت اللجنة أن التوزيع الفعلي ٢٠١٣به يف عام 

للموارد املتاحة
مبوجب نظام روما األساسي، مبا يف ذلك مسؤوليتها هلا عن إدارة مكتبها بكفاءة. ويف نفس الوقت، نظرا لعدم وجود وثيقة 

أشھر. وأضافت طلبات اللجوء إلى صندوق الطوارئ فیما یتعلق بحالتین یضاف ٥٠٤مكافئا للدوام الكامل لما مجموعھ ٤٢، تمت الموافقة على ٢٠١٣في عام )١٩(

ب المدعي العام أنھ، في سبع حاالت، سیحتاج أیضا إلى ، اعتبر مكت٢٠١٤أشھر. وفي المیزانیة البرنامجیة المقترحة لعام ٥٠١٫٦مكافئا للدوام الكامل لما مجموعھ ٤١٫٨

شھرا.٣٨٤مكافئا للدوام الكامل لما مجموعھ ٣٢٫٠إضافة 
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معايري جديدة للتحقيق، اضطرت اللجنة أن تضع نقطة مرجعية ميكن تبني خطة اسرتاتيجية للسنوات املقبلة، وبانتظار وضع 
.٢٠١٤على أساسها قياس طلب املوارد اإلضافية يف عام 

على القضايا الست عشرة مليون يورو،١,٣١تكلفة كل قضية، أي ولذلك قررت اللجنة أن تطبق متوسط -٧٦
. وخلصت اللجنة إلى أن الزيادة ٢٠١٤م لعام الجاري النظر فيها من أجل تحديد مبلغ خط األساس المالئ

٢٠١٣تكلفة هذه القضايا بين الميزانية المعتمدة لعام في متوسط )٢٠(في المائة٢٠المطلوبة البالغة ما يقرب من 
لم تبرَّر بشكل تام، وبالتالي أوصت بأن تخفض الميزانية المقترحة ٢٠١٤والميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

مليون يورو.٢,٢بمقدار

االميزانية الموصى بهتخفيض : حساب ١لجدول ا

مالحظةاملبلغ مباليني اليوروالبندوصف

مليون يورو لبنود أخرى)٧,٨٤حالة + ١٨لـ *مليون يورو٢٧,٩(٢٠١٤٣٥,٧٤امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

٢٧,٩حالة١٨* تكاليف 

)٤,٨(تكاليف احلالتني اجلديدتني

٢٣,١قضية جارية١٦تكاليف 

)٢٠,٩(١٦× مليون يورو ١,٣١هوحالةكلتكلفةمتوسط 

٢٠١٤٢,٢عام المبلغ الفائض المطلوب ل

من شأنه أن يوفر لمكتب المدعية العامة أول فرصة لتطبيق ٢٠١٤وفي الوقت نفسه، أقرت اللجنة بأن عام -٧٧
٤,٨بداية القضية. وأوصت اللجنة بالموافقة على طلب مكتب المدعية العامة بتخصيص استراتيجيته الجديدة منذ 

لسلطة لكل قضية على حدة سيخضع لجديدة، مشيرة إلى أن التخصيص الفعلي للموارد الللقضايا )٢١(مليون يورو
التقديرية للمدعية العامة في ممارسة مسؤولياتها بموجب نظام روما األساسي.

. ٢٠١٣في نفس مستوى ميزانية ٢٠١٤لجنة بأن تتم الموافقة على مخصصات الضيافة في عام وأوصت ال-٧٨

الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة- ‘٣’

.٢٠١٤ملیون یورو في عام ١٫٥٥، و٢٠١٣ملیون یورو في عام ١٫٣١یمثل الزیادة في متوسط التكلفة لكل قضیة، أي )٢٠(

)٢١(ICC-ASP/12/10 ١٨، الجدول.
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مليون يورو، وهو ما ميثل زيادة قدرها ٦٨,١١املقدمة من قلم احملكمة ٢٠١٤بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٧٩
. وأوضح قلم احملكمة للجنة أن زيادة كبرية متوقعة يف األنشطة القضائية ٢٠١٣امليزانية املعتمدة عام يف املائة عن ٥,٦

، واعتزام مكتب املدعية العامة تعزيز جودة وكفاءة أنشطته يف ٢٠١٣، باملقارنة مع عام ٢٠١٤وأنشطة االدعاء العام عام 
لب على قلم احملكمة، بصفته مقدم اخلدمات إىل األجهزة األخرى التحقيق واالدعاء سيسفران حتما عن زيادة كبرية يف الط

للمحكمة، باإلضافة إىل التزامات مستقبلية مثل تكاليف النظام املوحد.

مليون يورو نتيجة لتحقيق مكاسب يف ٣,٥ورحبت اللجنة باجلهود اليت بذهلا قلم احملكمة لتحديد ختفيض يقارب -٨٠
الكفاءة وختصيص املوارد وإعاد

ماليني يورو. ٧مليون يورو مقابل الزيادة املتوقعة البالغة ٣,٦الوفورات، اقرتح زيادة قدرها 

اللجنة النظر يفأعادت مليون يورو يف ميزانية مكتب املدعية العامة ، ٢,٢وإذ أوصت اللجنة بتخفيض قدره -٨١
والحظت اللجنة أنه، تاريخيا، كانت نسبة الميزانية احتياجات قلم بصفته مقدم اخلدمات إىل مكتب املدعية العامة . 

التي يطلبها مكتب المدعية العامة لتلبية احتياجات حالة أو قضية جديدة مقابل الميزانية التي يطلبها قلم المحكمة 
مليون يورو في الميزانية المقترحة لقلم المحكمة عام ١,١ة بتخفيض قدره . ولذلك أوصت اللجن٢:١حوالي 
٢٠١٤.

اللجنة ورحبت باعتزام قلم احملكمة حتسني اهليكل التنظيمي ملكتبه قدر اإلمكان، بغية تعزيز كفاءته أحاطت كما -٨٢
الشروع وحتسني اخلدمات اليت يقدمها، مما سيمّكن من حتقيق مزيد من الوفورات. وطلب قلم احملكمة أن تتاح له املرونة يف 

.٢٠١٥دورة ميزانية عام دون انتظارية، حتت إشراف اللجنة واجلمع٢٠١٤خطته الطموحة يف عام يف 

أوصت اللجنة بأن يُمنح قلم المحكمة سلطة إعادة تنظيم وتبسيط قلم المحكمة على أساس مؤقت، وذلك و -٨٣
في حدود الميزانية المعتمدة والحد األقصى لعدد الوظائف الثابتة والوظائف المعتمدة. وأوصت اللجنة أيضا بدعوة 

في إليها في المائة في خطته، وطلبت إلى قلم المحكمة أن يقدم ٣يد هدف مؤقت بادخار قلم المحكمة إلى تحد
تقريرا عن التدابير المتخذة والمقترحات التي يتعين النظر فيها، إلى جانب الثالثة والعشرينو الثانية والعشرين دورتيها 

كمة إلى النظر في الوفورات والكفاءات التحسينات والوفورات المحققة والمتوقعة. ودعت اللجنة كذلك قلم المح
اإلضافية التي يمكن تحقيقها من خالل التآزر مع البرامج الرئيسية األخرى.

(قسم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت)، أوصت اللجنة بإلغاء ٣٢٦٠وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي -٨٤
إلى أن تقدم في الميزانيات المحكمةَ ا دعت اللجنةُ ليس لها ما يبررها. كمألن يورو، ١٠٠٤١الزيادة البالغة 
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ألهدافها وجيزبسرد ةالبرنامجية المقترحة المقبلة مشاريعها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مشفوع
ومبرراتها وجدولها الزمني.

مكتب المحامي العام (٣٧٥٠(مكتب المحامي العام للدفاع) و٣٧٤٠وفيما يتعلق بالبرنامجين الفرعيين -٨٥
للضحايا)، الحظت اللجنة أن االحتياجات من الموظفين ال تتفق مع مؤشرات عبء العمل التي قدمتها المحكمة. 

تفسيرا أكثر وضوحا لعبء العمل ٢٠١٥ودعت اللجنة المحكمة إلى أن تدرج في ميزانيتها المقترحة لعام 
لضمان سير العمل الصحيح في المكتبين.ي الالزمة المالك الوظيفالمطلوب فعال من المكاتب ومستويات 

الربنامج الرئيسي الرابع: األمانة العامة جلمعية الدول األطراف - ‘٤’

للربنامج الرئيسي الرابع ورحبت بالشكل والقالب اجلديدين، ٢٠١٤نظرت اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٨٦
يف املائة يف إمجايل املبلغ املطلوب باملقارنة ٣,٩الذين يسَّرا فهم خمتلف مكونات الطلب. والحظت اللجنة اخنفاضا بنسبة 

، نتيجة الخنفاض تكاليف تنظيم الدورة السنوية الثالثة عشرة للجمعية يف نيويورك. ويف حني ٢٠١٣مع امليزانية املعتمدة عام 
املقرتح إىل زيادة حمتملة يف املوارد من املوظفني، مل تقدَّم أي أرقام حمددة. لـمَّح 

وكلة إليها.والحظت اللجنة كذلك النمو املطرد يف عبء عمل األمانة نتيجة للتنوع الكبري يف املهام امل-٨٧

ورأت اللجنة أنه ينبغي لألمانة أن تستفيد من العملية التدرجيية املقبلة إلعادة تنظيم احملكمة، وخباصة منها قلم -٨٨
احملكمة، وذلك لبحث سبل تقاسم موارد معينة (وال سيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات)، وبالتايل جتنب زيادة مصطنعة يف 

أعداد املوظفني يف هذا 

، تود اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ("جلنة الرتشيحات") ٢٠١٤والحظت اللجنة أن اعتبارا من عام -٨٩
٨٣٤٢٢أن تتحمل اجلمعية ميزانيتها. وقدرت األمانة تكاليف السفر إىل الهاي لسبعة من أعضاء جلنة الرتشيحات مببلغ 

أن تتخذ قرار تحمل لها والجمعية وحدها هي التي ين هناك من قَبل. موجودَ يورو، بينما يكون العضوان اآلخران 
إن هي يورو٨٣٤٢٢طلب التمويل على الجمعيةتوافق لجنة الترشيحات. وأوصت اللجنة بأن التشغيلية لنفقات ال

وافقت على المبدأ.

ن عالقات ثنائية جيدة على مدى فرتة تشهد وتود اللجنة أن ترى األمانة تتمتع باستقرار مالك املوظفني، وذلك لضما-٩٠
وأذنت اللجنة لرئيسها بإجراء مشاورات مع مدير األمانة إليجاد نموذج تنظيمي مناسب. زيادة مطردة يف عبء العمل. 

.الثانية والعشرينوينبغي التفكير أيضا في مستوى الموارد الالزمة. وسيقدَّم تقرير مفصل إلى اللجنة في دورتها 

. ٢٠١٣بنفس مستوى عام ٢٠١٤صت اللجنة بأن تتم الموافقة على مخصصات الضيافة في عام وأو -٩١
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: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع- ‘٥’

مسؤولية التفتيش والتقييم ("اآللية")) من نظام روما األساسي، تتوىل اآللية املستقلة للرقابة٤(١١٢ادة عمال بامل-٩٢
والتحقيق. وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية قررت أن تقتصر الوالية احلالية لآللية يف البداية على التحقيق. والحظت اللجنة 

وظيفَيتْ التقييم والتفتيش سيتطلب حتما تغيريات تنظيمية يف هيكل اآللية.تفعيل أن 

األخرى األقسام مزيدا من التوضيحتتطلب ورأت اللجنة أن وظيفة التقييم تزال-٩٣
فضال عن اجلدول الزمين الالزم هلذا )٢٣(مسألة التداخل مع أنشطة التقييم احلالية،يف مزيد من التفكري يلزم كما )٢٢(باحملكمة.

اخلضوع إلعادة التنظيم. اإلصالح، نظرا يف نفس الوقت إىل أن احملكمة، وخباصة قلم احملكمة، كانا على وشك 

٩٤-

، وثالث ٢-، وآخر برتبة ف٤-)، وأن يتكون فريقه من موظف برتبة ف٥-نح رئيسها رتبة عالية مبا فيه الكفاية (فأن ميُ 
مبا قدره ٥-من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). وعلى نفس املنوال، سوف تتعني الزيادة يف ميزانية الربنامج السابع

يورو من أجل متكني اآللية من إجناز ٠٠٠٢٥٥

إذا قررت اجلمعية أن من الضروري إجراء مزيد من املناقشات لتحديد نطاق مهام اآللية، فينبغي أن من ناحية أخرى،و -٩٥
. ٢٠١٣يظل مالك موظفيها دون تغيري عن امليزانية املعتمدة عام 

المسائل اإلدارية -باء

الهيكل التنظيمي للمحكمة- ١

يف أول -٩٦
وذكرت اللجنة )٢٤(ترشيد خطوط اإلبالغ، وحتديد املسؤوليات اليت ميكن تفويضها، وتبسيط املهام والعمليات واهلياكل.

رق لتحسني األداء املايل للمحكمة، وإزالة أوجه التعقيد والتكرار أن من الضروري إجياد ط)٢٥(
ألهداف احملكمة وُمَعدٌّ لتحقيقها. اليت ال لزوم هلا، والتأكد من أن اهليكل التنظيمي مطابقٌ 

حسابات على وجھ الخصوص.مكتب المراجعة الداخلیة لل)٢٢(

لفة، في وظیفة التقییم.مع اإلشارة إلى أن مكتب المراجعة الداخلیة للحسابات، والمراجع الخارجي للحسابات، ولجنة المیزانیة والمالیة یسھمون جمیعا، بطرق مخت)٢٣(

.٢٩، الفقرة ١-ء باء)، المجلد الثاني، الجزICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة ... الدورة الحادیة عشرة ... )٢٤(

.٧٢و ٧٠، الفقرتان ٢- المرجع نفسھ، الجزء باء)٢٥(
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مكتب يتعلق أوهلما بنتائج استعراض)٢٦(،ويف الدورة احلالية، نظرت اللجنة يف تقريرين أعدمها خبري استشاري خارجي-٩٧
قدم اآلخر نسخة موحدة ملختلف استعراضات أجهزة احملكمة. ياملدعية العامة، و 

ألجهزة احملكمة. ةاليوميياتاالستشاري اخلارجي سعت إىل حتسني العملاخلبري والحظت اللجنة أن استعراضات -٩٨
قيق قدر أكرب من حرية التصرف ومن وعلى وجه اخلصوص، مت تناول البنية الداخلية لكل جهاز بغية متكني األجهزة من حت

حتسني بشأن نتائج  تلك االستعراضاتمنأي دروس خلص ستتمل هإجراء تغيريات هيكلية. ومع ذلك، الحظت اللجنة أن
مل يكن من شأن جمرد نسخة موحدة لثالثة استعراضات أن تتيح رؤية شاملة وميكن استغالهلا مباشرة، وبالتايل و األداء املايل. 

، من املؤسف أن بعض جوانب االستعراض، وال ختامالى احملكمة أن تفكر اآلن يف إعداد موجز تركييب شامل. و أصبح ع
.االستناد إىل الوثائقاقتصرت على ، سيما ما تعلق باملكاتب امليدانية

تقريرا عن ٢٠١٤ث لعام والحظت اللجنة أن قلم احملكمة أدرج يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثال-٩٩
اللجنة قلم احملكمة على أن يواصل جهوده، وأن يستخلص تاجلهود األولية اليت بذهلا للحد من طلبات التمويل. وشجع

. ورحبت اللجنة بكون الدراسات األولية النظام األساسي للمحكمةو روما نظام يف إطار تنظيم الالنتائج الضرورية من إعادة 
الربنامج الرئيسي الثالث يف االحتفاظ بكن مي،مكاسب اإلنتاجية والكفاءةبفضل اليت أجراها قلم احملكمة أظهرت أن 

). وتتوقع اللجنة أن ينوالثااألول النظر عن أثر األنشطة القضائية للمحكمة (الربناجمان الرئيسيان بصؤف مستوى مستقر، 
. العمليةحقق وفورات يف التكاليف نتيجة هلذهتت

تقريرا تركيبيا يحدد بوضوح موقف أجهزة الثانية والعشرين وأوصت اللجنة بأن تقدم لها المحكمة في دورتها -١٠٠
االستشاري. وأوصت اللجنة كذلك بأن تزودها المحكمة بتفاصيل يرالتوصيات الواردة في تقارير الخبمن المحكمة 

واإلجراءات ،والشؤون المالية،ستراتيجيات الجديدة التي تتبعها أجهزة المحكمة على الموارد البشريةر االيأثت
بغية إعادة تنظيم مكتبه الرامية إلى لى مواصلة جهودهعاللجنة قلم المحكمة شجعت الداخلية للمحكمة. وختاما، 

الطويل، وطلبت إطالعها على ذلك باستمرار.تحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية على المدىو ترشيد عملياته

المشتريات - ٢

في أنشطة المشتريات مع منظمات دولية أخرى ومع للتعاون رحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها المحكمة -١٠١
الوكاالت الحكومية المحلية، وأوصت بأن تواصل وحدة المشتريات تنفيذ تلك األنشطة وفقا ألحكام المادة 

. الثانية والعشرينمن النظام المالي والقواعد المالية، وأن تقدم للجنة تقريرا في هذا الشأن في دورتها ١١٠,١٨

)٢٦(CBF/21/18 وCBF/21/24.
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ة علما بالجهود المبذولة إلشراك شركاء من القطاع الخاص، وشجعت وحدة المشتريات على مواصلة وأحاطت اللجن
استعراض هذا الخيار التجاري.

التعليمات اإلدارية بشأن استثمار األموال السائلة- ٣

ي)٢٧(كان معروضا على اللجنة "تقرير احملكمة-١٠٢
٢٠١٢على التعليمات اإلدارية بشأن استثمار األموال الفائضة. وأوضحت احملكمة أن تغيريات عام ٢٠١٢احملكمة يف عام 

أجريت استجابة لألزمة املالية العاملية املستمرة اليت طالت العديد من املصارف يف أوروبا، واحلط من درجة تقدير عدة 
جلنة مراجعة استثمارات احملكمة أن التعليمات اإلدارية السابقة ال توفر املرونة الكافية رأت. و Aإىل AAة من مصارف أوروبي

ذكرتللتصرف على الفور يف حالة ما اذا أصبح مصرف أو أكثر بشكل مفاجئ أكثر خطورة مما كان متوقعا يف السابق. و 
، ترتكز Aولندا تفوق درجة تقدير استثمارها الطويل األجل درجة احملكمة أيضا أن على الرغم من عدم وجود مصارف يف ه

أموال احملكمة يف استثمارات قصرية األجل، وانه مل يكن هناك تغيري يف تصنيف االستثمارات القصرية األجل. 

إىلاحملكمة إشارة هوأحاطت اللجنة علما بالتقرير، مبا في-١٠٣
التعليمات اإلدارية.

برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين - ٤

وقد كانت هذه املسألة مدرجة يف )٢٨(إنشاء برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني.عن احملكمةنظرت اللجنة يف تقرير-١٠٤
د أعربت اللجنة مرارا عن شاغلني الرئيسية حمتملني خبصوص الربنامج ومها: أوال، ، وق٢٠٠٩منذ عام اللجنة جدول أعمال 

سة؛ وثانيا، أن التكاليف املرتبطة بالربنامج قد ال أثناء عمليات التوظيف، ومن مث التأثري على التمثيل اجلغرايف داخل املؤس
تب عنه آثار مالية إضافية على احملكمة.ُتسرتَد بكاملها من البلدان الراعية، مما قد ترت 

استيعاب ما ال يقل عن القدرة علىاهلالتقرير املنقح الذي قدمته احملكمة هذه الشواغل. وترى احملكمة أنعاجلو -١٠٥
ومع بعض التعديالت الطفيفة في مشروع المبادئ التوجيهية ونموذج مذكرة التفاهم بين مبتدئا.موظفا فنيا٢٠

المحكمة والبلد المانح، أوصت اللجنة بأن يتم الشروع في برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين في المحكمة على 

)٢٧(CBF/21/5.

)٢٨(CBF/21/3.
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يما اآلثار المحتملة على التمثيل الجغرافي، أساس تجريبي، مع المراعاة الكاملة للشواغل التي أثارتها اللجنة، وال س
.٢٠١٧وشريطة خضوع البرنامج الستعراض شامل في عام 

سن التقاعد- ٥

وأعربت اللجنة يف تقريرها عن )٢٩(احملكمة عن نظرت اللجنة يف تقرير -١٠٦
عن رأي مفاده أن احملكمة ينبغي أن متتثل للقرار الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة. )٣٠(

ه.أو بعد٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١سينضمون إىل املنظمة يف 

سنة من العمر للموظفين الجدد ٦٥وأوصت اللجنة بأن ترفع المحكمة السن اإللزامي إلنهاء الخدمة إلى -١٠٧
أو بعده.٢٠١٤كانون الثاني/يناير ١ينضمون إلى المحكمة في سالذين 

ةاإللزاميوأشارت اللجنة إىل أن جلنة اخلدمة املدنية الدولية أوصت بأن ترفع اجلمعية العامة السن -١٠٨
، وذكرت أن اجلمعية العامة ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١اعتبارا من من العمر،سنة٦٥موظفي األمم املتحدة احلاليني إىل 

وبالتالي، ترى اللجنة أنه ). ٢٠١٣سبتمرب أيلول/٢٣يوم تفتتح (اليت الثامنة والستني 
أن تنظر في السن اإللزامي إلنهاء خدمة الموظفين الحاليين بعد استالم اقتراح من المحكمة ومعلومات ينبغي لها 

ذات صلة من منظمات دولية أخرى بشأن نهجها، بما في ذلك القرارات التي يمكن أن تتخذها الجمعية العامة. 
.الثانية والعشرينه اللجنة في دورتها ولذلك، طلبت اللجنة من المحكمة أن تقدم تقريرا في هذا الشأن لتنظر في

وفي غضون ذلك، وريثما يصدر قرار عن الجمعية في دورتها الثالثة عشرة بشأن التوصيات المقبلة للجنة، -١٠٩
سنة من ٦٢إلى الموظفين الذين سيبلغون ٢٠١٤أوصت اللجنة المحكمة بأن تمنح تمديدات حتى نهاية عام 

واصلة الخدمة لدى المحكمة، ما لم يكن الموظف يخضع للفصل ألسباب أخرى ويوودون م٢٠١٤العمر في عام 
.لموظفي المحكمةغير السن، امتثاال للنظامين األساسي واإلداري

مسائل مراجعة الحسابات-جيم

تقارير مراجعة الحسابات- ١

)٢٩(CBF/21/22.

)٣٠(ICC-ASP12/5/Rev.1.
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٢٠١٢ديسمبر /لكانون األو ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١(أ) البيانات المالية للمحكمة للفترة من 

أشارت اللجنة إىل ضرورة أن حتّسن احملكمة رصدها لاللتزامات غري املصفاة من أجل خفض مستوى إلغاءات -١١٠
مليون يورو، ومل يظهر يف السجالت ١,٥التزامات الفرتة السابقة. ويبدو أن مبلغ االلتزامات غري املصفاة امللغاة كان يناهز 

من النظام املايل والقواعد املالية.٤- ٤على النحو املتوخى يف املادة ١٢إال بعد 

ولذلك، أوصت اللجنة بأن تُِعد المحكمة مرفقا للتقرير العادي لنهاية العام بشأن األداء المالي، تبين فيه -١١١
ن األول/ديسمبر من السنة كانو ٣١العدد اإلجمالي لاللتزامات غير المصفاة والمبلغ اإلجمالي المستحق في 

إلى جانب كانون األول/ديسمبر من السنة السابقة، ٣١المالية، واألرقام المستكملة لنفس الفترة كما كانت في 
تحقيقه في عدد االلتزامات غير المصفاة الملغاة.المراد معلومات مستكملة عن االنخفاض 

:الديون املستحقة

٣١مليون يورو يف ١٠,٩١استحقاقات املوظفني، راكمت احملكمة اعتمادا قدره الحظت اللجنة أن فيما يتعلق ب-١١٢
لتغطية اإلجازات السنوية املستحقة، ومنح العودة إىل الوطن وما إىل ذلك من مستحقات ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

Deloitte(ستشارية للمعاشات التقاعديةوأبلغت احملكمة اللجنة أن مؤسسة ملراجعي احلسابات، وهي ديلويت اال-١١٣

Pension Advisory BV( أجرت دراسة اكتوارية لديون احملكمة. وقدر مراجعو احلسابات إمجايل قيمة ديون احملكمة فيما ،
كانون األول/ديسمرب ٣١القضاة) يف اإلنفاق املتعلق بمليون يورو (مبا يف ذلك١٠,٧١يتعلق باستحقاقات املوظفني مببلغ 

مليون يورو ملنح اإلعادة إىل الوطن وغريها ٥,٥٨مليون يورو لإلجازات السنوية املستحقة، و ٥,١٣، وهي تشمل ٢٠١٢
٥,٩٣مبلغ إىلكما 

مليون يورو. 

١١٤-

آجاهلا. 

، أدرجت احملكمة مجيع استحقاقات املوظفني يف بند تكاليف املوظفني، ٢٠١٤ة املقرتحة لعام ويف امليزانية الربناجمي-١١٥
اليت مت تقسيمها إىل تكاليف املرتبات من جهة، وباقي استحقاقات املوظفني من جهة أخرى. وأوضحت احملكمة أن هذا 

يف املرفق اخلامس (د) للميزانية الربناجمية األخرية تشمل عناصر مدرجة يف امليزانية على أساس االستحقاق، كما هو مبني
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٢٠١٤املقرتحة لعام 
رتبات أدرجت استحقاقات املوظفني األخرى يف امليزانية من خالل تقدير نسبة التكاليف العامة للموظفني إىل تكاليف امل

يف املائة.٤٤,٣٥، بلغت النسبة اليت استخدمتها احملكمة ٢٠١٤وإضافة ذلك إىل تكاليف املرتبات. وبالنسبة لعام 

.٢٠١٤مليون يورو يف امليزانية الربناجمية املقرتحة عام ٠,٨درت مستحقات املوظفني مببلغ قُ بالتايلو -١١٦

اسبية الدولية اعتبارا من السنة املالية املقبلة، ينبغي اآلن حتديد سياسة ورأت اللجنة أن يف ضوء تنفيذ املعايري احمل-١١٧
بوضوح.ختصيص املوارد احملكمة بشأن 

والحظت اللجنة أن يف حني أن هذه املمارسة احملاسبية قد متثل أسلوب إدارة سليمة لديون احملكمة، من شأن وجود -١١٨
.ةاملعنيةاملالييةاحلسابالعمليات م سياسة تتعلق باملخصصات أن متكن من حتسني فه

وعالوة على ذلك، ال بد من وضع قواعد لتقييم الديون بالرجوع إىل معايري واضحة وشفافة، مبا يف ذلك ما يلي:-١١٩

وضع اسرتاتيجية لتغطية ديون احملكمة على أساس األجل الطويل وتقدميها إىل اجلمعية؛-

حتديد طبيعة املستحقات اليت ستت-

تفاصيل طرق احلساب، فضال عن التوزيع الواضح بني خمتلف العناصر املكونة، وعلى وجه اخلصوص، توضيح-

١٠,٩١، مبا يف ذلك التأمني الصحي، ال يغطي مبلغ احملكمةاةاألولييةحلسابالعمليات اواستنادا إىل -١٢٠
مليون يورو). ومع ذلك، أُبلغت اللجنة أيضا ١٦,٦٣(احملكمةايف املائة من جمموع ديون٦٦مليون يويو املتاح حاليا سوى 

مليون يورو.١,٧أن احلد األقصى لاللتزامات املدفوعة للموظفني سنويا حىت اآلن هو 

فإن األثر املايل لدعم مسامهات التأمني )٣١(،٢٠١٢لتقرير الذي قدمته احملكمة يف آب/أغسطس واستنادا إىل ا-١٢١
٠٠٠١٠٢، و ٢٠١٥يورو لعام ٠٠٠٢٧الصحي سيكون متواضعا نسبيا يف السنوات األوىل. وقدرت التكلفة بنحو 

حلصت طويلة األجل، ومل ُتطَلع عليها اللجنة. ومع ذلك . وقد استتندت احملكمة إىل دراسة اكتوارية٢٠٢٠يورو لعام 
للتأمني الصحي بعد التقاعد مببلغ اعتماداتصيصختأن يف ضوء املعلومات املتاحة حاليا، ليس من الضروري إىلاللجنة
.٢٠١٤مليون يورو يف عام ٥,٩٣

)٣١(CBF/19/13 ٨، الفقرة.
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تقريرا مفصال عن ممارستها في مجال الثانية والعشرينوأوصت اللجنة بأن تقدم لها المحكمة في دورتها -١٢٢
تخصيص أموال اللتزاماتها المتعلقة باستحقاقات الموظفين، فضال عن بيان سياسات يغطي جميع جوانب هذه 

المخصصات.

مليون في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٠,٨وأوصت اللجنة كذلك بعدم الموافقة على االعتماد البالغ -١٢٣
.الثانية والعشرينقدَّم وثيقة إجمالية للسياسات إلى الجمعية عن طريق اللجنة في دورتها ، ريثما ت٢٠١٤

٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١(ب) البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للفترة من 

)٣٣(والصندوق االستئماين للضحايا،)٣٢(للمحكمةعرض املراجع اخلارجي للحسابات تقاريره عن البيانات املالية -١٢٤

بوسعه اإلدالء برأي غري متحفظ.

جلودة العمل الذى قام به.ورحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي وأعربت عن تقديرها-١٢٥

(ج) تقرير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ولجنة مراجعة الحسابات 

تلقت اللجنة وحللت سبعة تقارير تتضمن معلومات عن أنشطة مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وجلنة مراجعة -١٢٦

اللجنة أن واليات بعض أعضاء جلنة املراجعة اخلارجيني قد مت متديدها، إال أن جلنة املراجعة مل جتتمع منذ والحظت -١٢٧
.٢٠١٣. ونظرا لذلك، مل تتم املوافقة على خطة مراجعة احلسابات اليت اتبعها املكتب لعام ٢٠١٢حزيران/يونيو 

ة المراجعة، بما في ذلك اختصاصاتها وتكوينها وأوصت اللجنة بأن تجري المحكمة استعراضا متعمقا للجن-١٢٨
وتعييناتها، مع مراعاة توازن التوزيع اإلقليمي والتسلسل اإلداري على وجه الخصوص، وأن تقدم إلى اللجنة تقريرا 

.الثانية والعشرينبهذا الشأن في دورتها 

ن اللجنة من استعراض تلك اخلطة. وأُبلغت مل تتم املوافقة عليها، مل تتمك٢٠١٣ومبا أن خطة عمل املكتب لعام -١٢٩
.٢٠١٣اللجنة شفويا خبطة عمل املكتب للنصف الثاين من عام 

)٣٢(ICC-ASP/10/12.

)٣٣(ICC-ASP/10/13.
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وترى اللجنة أن أفضل وسيلة لرصد تنفيذ خطة عمل المكتب هي موازاة تلك الخطة بالسنة التقويمية. -١٣٠
س (وتكرس دورة نيسان/أبريل أساسا والمراد بهذا القول، هو أن اللجنة حين تعقد دورة نيسان/أبريل من السنة

، إلى جانب خطته ١- للمسائل اإلدارية)، تُعَرض عليها نتائج جميع األنشطة التي قام بها المكتب خالل السنة س
الثانية والعشرين. وبعبارة أخرى، فإن المكتب سيقدم إلى اللجنة في دورتها ١األولية لمراجعة حسابات السنة س+

، وبرنامج العمل الذي يتوخاه لعام ٢٠١٣سردا لجميع األعمال التي أنجزها في عام ٢٠١٤في نيسان/أبريل 
، سيقدم المكتب تقريره ٢٠١٤التي ستعقدها اللجنة في أيلول/سبتمبر الثالثة والعشرين في الدورة و . ٢٠١٥

ألغراض طلب ميزانيته للسنة التالية.

ها أملوأعربت عن وردت يف خمتلف الوثائق اليت قدمها املكتب، وأعربت اللجنة عن تقديرها جلميع املعلومات اليت-١٣١

بأنشطته. 

ن بعد مرور سنة عن مراجعة والحظت ألمعلومات المتعلقة بتنفيذ توصيات المكتبباعلمااللجنةحاطت وأ-١٣٢
يتولى كل مدير بأناللجنة وأوصت .في المائة٥١، وهي متواضعة بعض الشيءنسبة الحسابات، بلغ معدل التنفيذ 

تنفيذ نيتم تضمين معلومات عأن ، و قسمهة تنفيذ توصيات المراجعة المتعلقة بيمسؤولاألقسام مختلف من مديري 
التوصيات في التقرير السنوي لمكتب المراجعة الداخلية.

المساعدة القانونية -دال

١٣٣-
-ICCوتطبيق القرار ٢٠١٢نيسان/أبريل ١. والحظت اللجنة أن الرتتيبات اجلديدة املتخذة اعتبارا من يوم ٢٠١٣

ASP/11/Res.1 ّيورو، رغم أن اللجنة على علم بأن اإلصالح ٠٠٠٤٤٠نا بالفعل من حتقيق وفورات إمجالية جتاوزت مك
املعين ال يزال يدخل حيز التنفيذ تدرجييا. وكان من دواعي سرور اللجنة أيضا أن قلم احملكمة يواصل رصد النظام اجلديد 

عدة القانونية.للمسا

رأت و -١٣٤

صصات املخا تأثري مباشر على حجم ماللجنة أيضا أن جمموعتني من األحداث قد يكون هلرأت ، يف األخريو -١٣٥
املتاحة للمساعدة القانونية.



ICC-ASP/12/15

31 15-A-141113

IC
C

-A
SP

/10/20

)٣٤(فأوال، هناك ارتباط مايل بني جمموع االعتمادات املخصصة للمساعدة القانونية والقرارات القضائية للمحكمة.-١٣٦

كان هلا تأثري مباشر على ميزانية قلم احملكمة. ومن الواضح أن القرارات ٢٠١٢وهكذا، صدرت سبع قرارات يف عام 
املستحيل تقييم قبيل 

.٢٠١٤قرتحة لعام التداعيات املالية يف امليزانية الربناجمية امل

سابقا إلى القرارات الرئيسية الصادرة دراسة تستند ومع ذلك، أوصت اللجنة بأن يجري قلم المحكمة -١٣٧
المواضيع المشتركة في مختلف األحكام. وقد يتمكن قلم المحكمة آنذاك من تحديد السبل الكفيلة لتحديد 

األسهل تحديد االحتياجات المالية. وطلبت اللجنة أن بتحسين اإلجراءات القائمة، وهذا من شأنه أن يجعل من 
.الثانية والعشرينيُقدَّم إليها تقرير في دورتها 

وثانيا، من المتوقع أن تصل القضايا الموجودة حاليا في مرحلة االستئناف إلى نهايتها في وقت قريب، وقد -١٣٨
طبق ذلك. وليس لهذا اإلجراء المبتكر ما يعادله في يلزم المحكمَة عندئذ أن تنظر في دفع تعويضات، إذا وحيثما ان

هذا المجال، وبالتالي، فمن المستحيل اتخاذ نهج مالي أولي بشأنه. وفي ضوء النصوص القانونية، دعت اللجنُة 
ذلك إلى اللجنة في عن التقيد بها، وتقديم تقرير يتعين القواعد التي الشروع في التفكير المشترك فيالمحكمَة إلى 

.الثانية والعشرينورتها د

مباني المحكمة -هاء

نظرة عامة- ١

عَرض آلية متويل اقرتحتها جلنة و قدم رئيس جلنة الرقابة إحاطة إىل اللجنة عن حالة التشييد وعلى املشاريع االنتقالية. -١٣٩
)٣٥(أعدته جلنة الرقابة،الذيرحلياملتقرير التمويل انتقال احملكمة إىل املباىن اجلديدة. وكان معروضا على اللجنة لالرقابة 

وطلبت جلنة الرقابة املشورة من اللجنة. وقدم مدير املشروع توضيحات إضافية، وقدم السيد بيرت تيمرمانس، ممثل املؤسسة 
لفة معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل املعين بالتك) Brink Groep(االستشارية اهلولندية برينك غروب 

اإلمجالية للملكية.

١٤٠-
. ااملناقشات على استعراض تكاليف االنتقال واآللية املقرتحة لتمويله

)٣٤(CBF/21/09P01.

)٣٥(CBF/21/20.
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اليت قدمتها األقسام ذات الصلة يف احملكمة إىل لب مقابل اخلدمات يورو طُ ٥٠٠٥٩٥والحظت اللجنة أن مبلغ -١٤١
مع األقسام املعنية. وقد مت االتفاق على رسوم ثابتة مقابل اخلدمات اليت اتمشروع املباين الدائمة إثر إبرام اتفاقات اخلدم

لجنة تزويدها كيفية استخدام هذه املوارد، طلبت العلى  الشفافية إضفاء ستقدم خالل السنوات الثالث املقبلة. وبغية 
يف ٢٠١٤الربع األول من عام خالل و ٢٠١٣مبعلومات عن تنفيذ وختصيص هذه املوارد ضمن تقرير أداء امليزانية لعام 

للجنة. االثنية والعشرينالدورة 

حالة المشروع- ٢

امليزانية املعتمدة البالغة ، ال يزال مشروع املباين الدائمة يف حدود ٢٠١٣التشييد يف آذار/مارس أشغال بعد بدء-١٤٢
مليون يورو، ومتت تغطية املخاطر ٦,٣مليون يورو واجلداول الزمنية املتفق عليها. ويف الواقع، مت حتقيق وفورات بلغت ١٩٠

، مع جتهيزها ٢٠١٥اجلداول الزمنية لتسليم املباين إىل احملكمة يف شهر أيلول/سبتمرب على املشروع حيافظ وجيري رصدها. و 
.٢٠١٥ام لالستخدام حبلول كانون االول/ديسمرب الت

توحيد المشروع- ٣

أدركت احملكمة وجلنة الرقابة احلاجة امللحة للتنسيق من أجل ضمان قدر أكرب من الكفاءة، فقامتا باستعراض -١٤٣
ين الدائمة، يديره مدير ترتيبات حوكمة املشروع، واتفقتا على توحيد مشروع التشييد ومشروع االنتقال يف مشروع واحد للمبا

املشروع، الذي سيعمل حتت إشراف جلنة الرقابة وقلم احملكمة. ووفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية، نقحت 
١٩٥,٧وعقب توحيد املشروعني، مت اعتماد غالف مايل عام ملشروع املباين الدائمة يبلغ .جلنة الرقابة ترتيبات احلوكمة

نتقال يف آن واحد. ورحبت اللجنة برتتيبات احلوكمة االأكرب قدر ممكن، ويشمل أنشطة التشييد وأنشطة مليون يورو، وهو 

تكاليف االنتقال- ٤

معلومات أساسية

. ومل يشمل ذلك ٢٠١٤مليون يورو مبستوى أسعار عام ١٩٠حددت اجلمعية تكاليف التشييد يف مبلغ ال يتجاوز -١٤٤
أن جمموع تكاليف ٢٠١٣تكاليف انتقال احملكمة إىل املباىن اجلديدة. وقد توقعت تقديراُت احملكمِة املنقحُة يف نيسان/أبريل 

ك تكلفة معدات املستخدمني غري املدجمة (ما يسمى تكاليف مليون يورو، مبا يف ذل١٨,٣االنتقال سيبلغ 
). واستنادا إىل استعراض التكاليف الذي أجراه مدير املشروع، وباالتفاق مع قلم احملكمة، نقحت جلنة الرقابة تقدير الثانية"
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٣,٢يف بريل أيف نيسان/ددت حُ (مع استثناء تكاليف موظفي احملكمة، اليت مليون يورو١١,٣اىل االتكاليف خبفضه
مليون يورو، واليت ستبقى اآلن يف امليزانية العادية يف املستوى العام املنخفض البالغ ١٨,٥ـ ــمليون يورو من املبلغ املقدر ب

مليون يورو املخصص ١١,٣). ويتعني اآلن متويل مبلغ ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤مليون يورو، موزعة على أعوام ١,٥
مليون يورو.١٩٥,٧ةلمباين الدائمة، البالغلةالعامخمصصات امليزانية إطار لالنتقال يف

متويل تكاليف االنتقال

اقرتاح جلنة الرقابة

١٤٥-
مليون يورو باستخدام األدوات التالية بالتتابع:١١,٣م متويل مبلغ . ووفقا لذلك، سيت٢٠١٧حىت عام 

مليون يورو من الوفورات اليت حتققت يف تكاليف التشييد.٥,٦(أ) 

أكد مدير املشروع سالمة صرف هذه الوفورات.و -

ويله مما يلي:مليون يورو، وقد اقرتحت جلنة الرقابة إمكانية مت٥,٧(ب) وهذا من شأنه ترك مبلغ مستحق قدره 

تسليمها بني عام ، واليت سيتم مبوجب النظام املايل ٢٠١٤إىل ٢٠١٢فوائض ميزانيات األعوام من - ‘١’
مراجعة حسابات األرصدة املعنية.عقب٢٠١٦وعام٢٠١٤

والحظت احملكمة أن استخدام األموال الفائضة ملشروع االنتقال خيار قابل للتطبيق من الناحية التقنية. -
وسيتعني على اجلمعية أن توافق عليه من خالل إصدار قرار أو إجراء تعديل على النظام املايل. وأكدت احملكمة 

. وتوحي ٢٠١٤رو سيكون متاحا يف عام مليون يو ٢,٥يرجح أن يبلغ ٢٠١٢أيضا أن فائضا ماليا من عام 
، على الرغم من أن مثل هذه التوقعات ال ٢٠١٦و ٢٠١٥جتربة املاضي أنه ميكن توقع فوائض إضافية يف عامي 

تزال غري مؤكدة. 

الفوائض املذكورة. رتوف) إىل حني٢٠١٥-٢٠١٤السلف املؤقتة من االحتياطي النقدي للمحكمة (- ‘٢’

استعدادها تأن االحتياطيات النقدية أنشئت لتغطية االلتزامات احلالية واملستقبلية، وأكدإىلاحملكمةأشارتو -
، على أن يكون ذلك من تدابري املالذ األخري، وأن يكون ذا طابع مؤقت، حبذر

.لالسرتدادومببلغ حمدود، ومع جدول زمين متفق عليه 

.هلاتة من صندوق رأس املال املتداول، إذا دعت الضرورةالسلف املؤق- ‘٣’
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وعارضت احملكمة بشدة خيار اللجوء إىل صندوق رأس املال املتداول، الذي ينبغي أن يظل سليما بوصفه -
املقررة أثناء تنفيذ االشرتاكات وسيلة وقائية مالية حيوية ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري، ريثما ترد 

يزانية العادية.امل

.٢٠١٧عام لاملقررة من االشرتاكاتبعد إجناز املشروع يبقى مستحقا رصيد يسدَّد أي - ‘٤’

مالحظات اللجنة

جيدر بأن تنظر فيه اجلمعية:و ترى اللجنة أن خمطط التمويل املقرتح من جلنة الرقابة خيار قابل للتطبيق -١٤٦

ختفيف عبء امليزانية

عبءالاستنادا إىل التقديرات احلالية لنفقات االنتقال، من شأن خمطط التمويل الذي اقرتحته جلنة الرقابة أن خيفف -١٤٨
، أي ما ٢٠١٥مليون يورو عام ١٣,٥٢مليون يورو، ومبا قدره ٣,٣٣مبا قدره ٢٠١٤العادية للمحكمة لعام ةامليزانيعن

مليون يورو.١٦,٨٥يصل جمموعه إىل 

املايلالغالف

مليون ١٩٥,٧الغالف املايل اإلمجايل للتشييد واالنتقال مبلغ أال يتجاوز على حنو ما اقرتحت جلنة الرقابة، ينبغي -١٤٨
مرة كل ستة أشهر إىل ،استعراض األهداف بشكل دوري‘ ١’آلية الستعراض التكلفة تتكون مما يلي: إنشاء وينبغييورو، 

أوائل حبلول مليون يورو ١٩٣,٧ختفيضها إىل ما ال يتعدى است‘ ٢’حني انتهاء املشروع، و 
مدير المشروع اإلنفاق على أنشطة التشييد وأنشطة االنتقال وأن يحدد وأوصت اللجنة بأن . ٢٠١٤حزيران/يونيه 

حتياطيات لنظر، عند االقتضاء، في نطاق استخدام االإلى ايبلغ عنها بشكل منفصل. ودعت اللجنة المحكمة 
مع اتفقتاللجنةغير أنباعتباره تدبيرا مؤقتا من تدابير المالذ األخير. دعت الضرورة إلى ذلك إذا حذرالنقدية ب

، ألن هذا اللجوء إليهأن استخدام صندوق رأس المال المتداول لتغطية تكاليف االنتقال ال ينبغي على المحكمة 
، ٢٠١٥من المالي للمحكمة. أما احتياجات التمويل المتبقية لعام الصندوق يشكل عنصرا أساسيا من عناصر األ

، وتقديم ٢٠١٤، فيمكن استعراضها في نهاية عام ٢٠١٥فضال عن المزيج المناسب من أدوات التمويل في عام 
.الثالثة والعشرينتقرير بشأنها إلى اللجنة في دورتها 

"المجموعة الثانيةاستعراض تكاليف عناصر "- ٥

االنتقال. احتياجات قائمةالتحقق مننتائج الحظت اللجنة أنه، كما أشارت جلنة الرقابة، مل يتم بعد تقدمي-١٤٩
قوائم جرد كاملة ‘ ١’
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خطط مشرتيات قصرية ومتوسطة األجل، مبا يف ذلك فرص املشرتيات ‘ ٢’ا، ألصول احملكمة، مبا يف ذلك قيمتها وحالته
‘ ٣’املشرتكة، و 

مة املعدات املوجودة ومتديد مدة ، مبا يف ذلك مدى مالءيتم استكشاف "خيارات جديدة للحد من عناصر
)٣٦(استخدامها".

و -١٥٠
)٣٧(ألطراف.الثانية، وهو ما من شأنه أن حيسن إدارة املشروع من خالل تقدمي حملة عامة عن هذه التكاليف إىل الدول ا

وأثنت اللجنة على التخفيض األخري الذي أجراه مدير املشروع، وعلى جهوده املستمرة لتحقيق مزيد من الوفورات. -١٥١
ويف الوقت نفسه، اتفقت اللجنة مع جلنة الرقابة على أنه مبوجب اهليكل اإلداري اجلديد، فقد أعطيت ملدير املشروع اآلن 

وصيات املذكورة أعاله.السلطة اإلدارية لتنفيذ الت

تحسين القدرة على عقد المؤتمرات- ٦

تقرير جلنة الرقابة

القدرة على استضافة -١٥٢
وافقت جلنة الرقابة على استخدام ما يصل إىل مؤمترات واسعة النطاق، مبا يف ذلك امكانية عقد اجتماعات اجلمعية. كما 

سيكون اختيار املكان من مثلما كان احلال سابقا، مليون يورو متوَّل من الوفورات احملقَّقة يف تكاليف البناء. و ٠,٧
اختصاص اجلمعية.

مالحظات اللجنة

جلنة الرقابة ومدير املشروع قد وضعا اللجنة أن رأت من الناحية الفنية واملالية اليت تقع ضمن اختصاص اللجنة، -١٥٣
عقد اجتماعات اجلمعية العامة يف املباين اجلديدة بدال من مركز املؤمترات يف الهاي من شأنه أن وإن خطة عمل سليمة. 

يسفر عن وفورات كبرية. وستغطي هذه الوفورات استهالك االستثمار األويل بعد أقل من ثالثة من هذه االجتماعات. 
وسيمّكن ت

املبالغ املسددة دفعة واحدة

)٣٦(CBF/20/5/Rev.1 ٩٩و ٩٨، الفقرتان.

)٣٧(ICC-ASP/12/12 ١، التوصیة.
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دولة من الدول األطراف تسديد مبلغ ٤٣، اختارت ٢٠١٣أبلغت جلنُة الرقابة اللجنَة أن حبلول بداية أيلول/سبتمرب -١٥٤
مليون يورو مقدما. وقد أعربت عدة د٤٢,٣

.٢٠١٥احملدد يف حزيران/يونيو 

الفريق العامل المعني بالتكلفة اإلجمالية للملكية- ٧

ويرأسه مدير املشروع، يتدارس٢٠١٣أبلغت جلنُة الرقابة اللجنَة أن الفريق العامل، الذي أنشئ يف آذار/مارس -١٥٥
مجيع التكاليف املستقبلية الستخدام املباين اجلديدة تتألف من هج لتمويل التكلفة اإلمجالية للملكية، واليت النُّ خمتلف 

أثر على امليزانية مليون يورو١٢,٨مليون يورو و١١,٥بني املقدرة ،ذه التكاليفيكون هلأنمن املتوقع وامتالكها. و 
. ويهدف الفريق العامل إىل تقدمي معلومات مستكملة عن التقدم احملرز حبلول عدهفما ب٢٠١٦السنوية ابتداءا من عام 

عام للجمعيةالثالثة عشرةةدور ال، وتقدمي النتائج النهائية حبلول ٢٠١٣الدورة الثانية عشرة للجمعية يف تشرين الثاين/نوفمرب 
٢٠١٤.

د إيجار المباني المؤقتةو عق- ٨

معلومات أساسية

، أن عقود استئجار احملكمة ملبانيها املؤقتة ٢٠١٣-١٥٦
، مثلما أشارت إىل ذلك جلنة الرقابة. غري أن من املتوقع أن تكون للمحكمة انتقلت ٢٠١٦

. وبالتايل، ُحيتمل أن تظطر احملكمة إىل دفع اإلجيار ٢٠١٥كانون االول/ديسمرب 
حىت بعد إخالء املباين املؤقتة، رغم أن شيئا من املرونة يف حالة حدوث تأخري غري متوقع سيكون أمرا مالئما. ودعت اللجنُة 

لجنة من احملكمة أن تقدم حتليال جلميع عقود إجيارها لمضي قدما. كما طلبت اللاسرتاتيجية ضع جلنَة الرقابة واحملكمَة إىل و 
.احلادية والعشرين، وأن تقدم تقريرا يف الدورة اليت تنطوي عليهاواملخاطر املالية ءاإلترتيبات تبني فيه ،احلالية

تقرير احملكمة

وقدم التقرير تفاصيل تلك )٣٨(قتة.كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة بشأن عقود إجيارها احلالية للمباين املؤ -١٥٧

)٣٨(CBF/21/23.
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١٥٨-Haagseveste شهرا من قبل ١٥، ويلزم اإلشعار بذلك ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠هو
. ووفقا ٢٠١٢يف البداية يف عام Saturnusstraat. وقد انتهى عقد إجيار مبىن األرك يف ٢٠١٥آذار/مارس ٣١حبلول 

يف وقت و إلجيار. لقرارات اجلمعية، دخلت احملكمة يف مفاوضات مع وزارة اإلسكان والتعمري اهلولندية بشأن جتديد عقد ا
اجتماع اللجنة، مل يكن هذا العقد قد ُوّقَع بعد، نظرا ألن املناقشات بني الوزارة واحملكمة بشأن الشروط القانونية للعقد 

، وذلك رهنا ٢٠١٦آذار/مارس ٣١العقد اجلديد يف . ومبوجب هذه الشروط، سينتهيفقطانتهت منذ وقت قصري
أن عقد اإلجيار جاهز للتوقيع، ومل توضح كيف تعتزم بالفعلاحملكمةذكرت ومع ذلك، شهرا. ١٣

املضي قدما بالعملية.

املخاطر املالية

)٣٩(مليون يورو.١,٩ينطوي على تكاليف تصل إىل ٢٠١٦إن استمرار عقود اإلجيار حىت تواريخ إنتهائها يف عام -١٥٩

سرتاتيجيةاإل

أن إعادة التفاوض حول شروط عقود اإلجيار مع أصحاب املباين سيكون صعبا من خالل إىل أشارت احملكمة -١٦٠
أن تتصل الدول األطراف مباشرة بالدولة املضيفة. وباإلضافة إىل ذلك، تعتزم احملكمةالقنوات التجارية العادية. واقرتحت

ذه األخرية بعقود اإلجيار قبل مواعيد انتهائها رمسيا، احملكمة أيضا أن حتاور وزارة اإلسكان والتعمري والدولة املضيفة تكليف ه
ملزيد من التفاصيل، انظر الفصلني الثالث واخلامس من و حبيث ميكن أن تبدأ أعمال التجديد يف وقت سابق ملا كان مقررا. 

التقرير.

مالحظات اللجنة

سية خارج نطاق اختصاص اللجنة. تنطوي االتصاالت املقرتحة على مستوى الدول األطراف على اعتبارات سيا-١٦١

١٦٢-
ؤخذ يهذه املسألة أمر مستعجل، حيث أن نتائج املفاوضات قد تتوقف على الشروع فيها يف وقت مبكر. وينبغي أيضا أن 

حىت اآلن. ويف الشأن يف هذا احملرزَ شهرا. وال يوضح التقرير التقدمَ ١٥تصل إىل قد فرتات اإلشعار اليت طول عتبار يف اال
Saturnusstraatالواقع، يبدو أن املفاوضات بشأن جتديد عقد إجيار مبىن 

قد اكتملت يف حني أن التضارب احملتمل مع املوعد املستهدف سابقا النتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة ظهر يف ٢٠١٦

.١٥المرجع نفسھ، الفقرة )٣٩(
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عند تقريرا مرحليا يحدد، الثانية والعشرينالمحكمَة ولجنَة الرقابة أن تقدما لها في دورتها ودعت اللجنةُ الصدارة. 
االقتضاء، القضايا ذات الطبيعة المالية أو التقنية التي قد تودان التماس مشورة اللجنة بشأنها.

الصندوق االستئماني للضحايا-واو

سياسة إدارة المخاطر- ١

)٤٠(كان معروضا على اللجنة "تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا بشأن إدارة خماطر سعر الصرف."-١٦٣

تقلبات سعر الصرف. والحظت اللجنة أن ورشة العمل املتعلقة بتحديد أولويات املخاطر اليت نظمها الصندوق َوضعت 
"، يف حني وضعت التأثري ودرجة الضعف يف فئة املخاطر املتوسطة.احتمال خماطر العملة يف فئة "املخاطر الكربى

التخفيف اليت حددها الصندوق من أجل معاجلة هذه املسألة، تدابري وأحاطت اللجنة علما بتدابري السياسة العامة و -١٦٤
التدابري بفعالية كجزء من 

وطلبت اللجنة من الصندوق أن يقدم تقريرا مرحليا بشأن إدارة مخاطر سعر صرف اسرتاتيجيته يف إدارة املخاطر. 
.الثانية والعشرينالعملة إلى اللجنة في دورتها 

، أناطت بالصندوق أدوارا ومسؤوليات هامة يف وأُبلغت اللجنة أن الدائرة االبتدائية األوىل، يف قرارها يف قضية لوبانغا-١٦٥
حتديد وتنفيذ التعويضات املناسبة. ولوحظ أن يف انتظار نتيجة إجراءات االستئناف يف القضية، ال ميكن حىت اآلن حتديد 

التكاليف احملتمل أن تتكبدها أمانة الصندوق أو معاجلتها.

مسائل أخرى-زاي

الوسطاء- ١

اآلثار املالية املرتتبة على مشروع املبادئ التوجيهية اليت حتكم العالقات بني الثاين عن ر احملكمة تلقت اللجنة تقري-١٦٦
، أحاطت اللجنة علما بالسياسة املقرتحة من ِقبل احملكمة ٢٠١٣)٤١(احملكمة والوسطاء.

يف ما يتعلق باستخدام الوسطاء.

)٤٠(CBF/21/21.

)٤١(CBF/21/8.
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إىل أنه، وحسب ما أقرت به احملكمة نفسها، كانت البيانات اليت قدمتها جزئية فقط، وأن يف الوقت وأشارت اللجنة-١٦٧
من جانبه، و )٤٢(أقسام قلم احملكمة معنية باألمر.مناحلاضر، ال ميكن حتديد التكاليف ذات الصلة بسهولة. وذُكر أن ثالثة

يورو، ولكنه يتوقع أن يرتفع هذا املبلغ يف عام ٤٩٠٥مببلغ٢٠١٢قدر مكتب املدعية العامة تكاليفه يف هذا الصدد لعام 
٢٠١٣.

ورحبت اللجنة مبشروع املبادئ التوجيهية املذكورة ورأت أنه ينبغي اآلن أن تناقشها اجلمعية. ومما ال شك فيه أن -١٦٨
كل واضح من قبل األطراف.وبطريقة مفهومة بشذراعتمادها سيعزز أمن إجراءات احملكمة إذا مت استخدام الوسطاء حب

الوثائق المقدمة إلى لجنة الميزانية والمالية - ٢

تقدمي مجيع وثائق بعد املوعد النهائي. وأكدت اللجنة جمددا أمهية بعض التقدمي واصلت الحظت اللجنة أن احملكمة -١٦٩
وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة  فعالة. تمكينها من أداء عملها بطريقة لالوثائق املطلوبة لكل دورة يف الوقت احملدد من 

يوما على األقل قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة.٤٥كل الوثائق واألوراق المطلوبة منها 

االجتماعات المقبلة للجنة- ٣

٢نيسان/أبريل إىل ٢٨يف الهاي، من الثالثة والعشرينو الثانية والعشرين ، أن تعقد جلستيها مؤقتقررت اللجنة -١٧٠
، على التوايل.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر عام ١٧إىل ٧، ومن ٢٠١٤أيار/مايو 

على وجھ الخصوص، الضحایا والتعویضات، والضحایا والشھود، وعناصر األمن.)٤٢(
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المرفق األول
قائمة الوثائق

رمز الوثیقة باعتبارھا 
وثیقة للجنة المیزانیة 

والمالیة
العنوان

لجنة المیزانیةوثیقةرمز 
بعد أن غدتوالمالیة

األطرافلجمعیة الدولوثیقة
CBF/21/1جدول األعمال املؤقت

CBF/21/1/Add.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
CBF/21/2التقرير الفصلي الثاين لقلم احملكمة بشأن رصد وتقييم أداء تنفيذ املساعدة القانونيةICC-ASP/12/50

CBF/21/3تقرير احملكمة املنقح بشأن برنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيICC-ASP/12/52

CBF/21/4 املشرتياتعن تقرير احملكمة
CBF/21/5

CBF/21/6تقرير احملكمة بشأن صندوق رأس املال املتداول
CBF/21/7تقرير احملكمة بشأن تعديالت النظام املايل والقواعد املالية اليت يقتضيها تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليةICC/ASP/12/18

CBF/21/8تقرير احملكمة الثاين بشأن اآلثار املالية املرتتبة على مشروع املبادئ التوجيهية اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاءICC-ASP/12/53

CBF/21/9صول وسياسات الشطبألال تقرير احملكمة عن تقييم واستعراض استبدا
CBF/21/10تقرير عن تكوين جلنة مراجعة احلسابات والقواعد اليت حتكمها
CBF/21/11٢٠١٢النصف الثاين من عام -التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات
CBF/21/12٢٠١٣النصف األول من عام -التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات
CBF/21/13٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠الوضع اعتبارا من :تنفيذ توصيات املراجعة-التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية
CBF/21/14٢٠١٣حزيران/يونيه - تقرير عن إجراء إغالق توصيات مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

CBF/21/15
وخطة مراجعة حسابات ٢٠١٥و٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية ملراجعة حسابات تكنولوجيا املعلومات لعامي -مكتب املراجعة الداخلية
٢٠١٣تكنولوجيا املعلومات لعام 

CBF/21/16 ٢٠١٤تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن أنشطته لعام
CBF/21/17تقرير احملكمة بشأن متويل املشاريع املتعددة السنواتICC-ASP/12/22

CBF/21/18تقرير عن اهليكل التنظيمي للمحكمة
CBF/21/19٢٠١٣التقرير الفصلي الثالث لقلم احملكمة بشأن رصد وتقييم أداء تنفيذICC-ASP/12/51

CBF/21/20التقرير املؤقت الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة
CBF/21/21تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا بشأن إدارة خماطر سعر الصرف
CBF/21/22ملوظفني احلالينياأو بعده و ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١
CBF/21/23تقرير احملكمة عن عقود اإلجيار احلالية للمباين املؤقتةICC-ASP/12/54

CBF/21/24تقرير شامل عن اهليكل التنظيمي للمحكمة
ICC-ASP/12/10 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام
ICC-ASP/12/11 ٢٠١٣يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة لعام ٢٠١٤تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أثر التدابري الرامية إىل جعل مبلغ ميزانيتها لعام
ICC-ASP/12/12٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١ية للفرتة من البيانات املال
ICC-ASP/12/13 ٢٠١٢ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١لصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من لالبيانات املالية
ICC-ASP/12/14 ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٢متوز/يوليه ١تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من
ICC-ASP/12/24 ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية حىت
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الثانيالمرفق 

(باليورو)٢٠١٣أيلول/سبتمبر ١٣حالة تسديد االشتراكات في 

الدول األطراف
االشرتاكات املقررة 
للسنوات السابقة 

إيصاالت واعتمادات 
السنوات السابقة 

االشرتاكات 
املستحقة عن 

السنوات السابقة 
االشرتاكات املقررة لعام 

٢٠١٣
إيصاالت واعتمادات 

٢٠١٣عام 

االشرتاكات 
املستحقة عن عام 

٢٠١٣

االشرتاكات غري 
املسددة لصندوق 

الطوارئ 

جمموع 
االشرتاكات 

املستحقة
---٨٨٥١٨٨٥١-٣١٥٩٨٣١٥٩٨أفغانستان ١
---١٧٨١٤١٧٨١٤-٩٤٥٨٤٩٤٥٨٤ألبانيا٢
---١٤٢٢٩١٤٢٢٩-٩٠٧٠٧٩٠٧٠٧أندورا٣
٣٥٨٥٩٢٩٠٧٤-٣١٦٠٢٢٦٢٠٥٥٣٩٧٣٥٨٥أنتيغوا وبربودا٤
---٧٦٩٢٦٤٧٦٩٢٦٤-٧٢٩٧١١١٧٢٩٧١١١األرجنتني٥
---٣٦٩٣١٦١٣٦٩٣١٦١-٢٤٣٨٧١٥٨٢٤٣٨٧١٥٨أسرتاليا٦
---١٤٢٠٩٩٨١٤٢٠٩٩٨-١١٩٦٣٢١٣١١٩٦٣٢١٣النمسا٧
---١١٢٠٤١١٢٠٤-٤٠٤٧٣٤٠٤٧٣بنغالديش٨
١٤٢٢٩١٣٣٥٤٨٧٥٦٤٩٣٩-١٢١١٤٢١٢١١٤٢بربادوس ٩

---١٧٧٧٠٦٠١٧٧٧٠٦٠-١٤٩٢٤٠٣٦١٤٩٢٤٠٣٦بلجيكا١٠
١٧٩٣١٦٧٩١١٤٨١٢٢-١٣٧٦٢١٣٧٦٢بليز١١
٥٣٧٨٢٤١٠١٩٩-٢٧٨٣٢٢٣٠٣٥٤٧٩٧٥٣٧٨بنن١٢
بوليفيا (دولة ~ ١٣

املتعددة القوميات)
١٦٠٢٢٧٢١٦٠٩٤-١٦٠٢٢-١٠٠٧٤٠١٠٠٧٤٠

---٣٠٢٥١٣٠٢٥١-١٠٦٦١٠١٠٦٦١٠البوسنة واهلرسك١٤
٣٠٢٥١٣٠٠٧٣١٧٨١٣٥٣١٣-٢٠٠٨١١٢٠٠٨١١بوتسوانا١٥
٥٢٢٤٥١٩٢٣٣١٦٥٢٤٧٨٣٥-٥٢٢٤٥١٩-١٩٠٣٠٢٨٨١٩٠٣٠٢٨٨الربازيل١٦
---٨٣٦٩٤٨٣٦٩٤-٣٤٣٠٨٨٣٤٣٠٨٨بلغاريا١٧
٥٣٧٨٥٦١٠٢٦٥-٢٩٨٧٦٢٥٠٤٥٤٨٣١٥٣٧٨بوركينا فاسو١٨
١٧٩٣١٦٨٤١٠٩٨١١٧-١٢١٣٨١٢١٣٨بوروندي١٩
---٧١٧١٧١٧١-٢٧٨٣٢٢٧٨٣٢كمبوديا٢٠
---٥٣١٣٤٧٨٥٣١٣٤٧٨-٤١١٢٦٩٨٥٤١١٢٦٩٨٥كندا٢١
١٧٩٣٨١٨٠٨-١٦١٠١٦٠٣٧١٧٩٣الرأس األخضر٢٢
مجهورية أفريقيا ٢٣

الوسطى
١٧٩٣٤٦٣٨٥٧-١٣٧٦٢١١٧٤٤٢٠١٨١٧٩٣

٣٥٨٥٤٦٣٥٣٩١٦٣٥٥٥-١٣٧٥٠١٣٧٥٠تشاد٢٤
٥٩٤٧٠٦٢٩٧٢٤٩٢٩٧٤٥٧٢٦٥٤٣٠٠١١١-١١٨٣١١٨١١٨٣١١٨تشيلي٢٥
---٤٦١١٥٥٤٦١١٥٥-١٨٧٢٩٧٣١٨٧٢٩٧٣كولومبيا٢٦
١٧٩٣٤٦١٠٥٦٦-٩٣٣٢٦٠٥٨٧٢٧١٧٩٣جزر القمر٢٧
٨٨٥١٧٣١٣٧٥٥-٢١٨٧٧١٧٠٤٦٤٨٣١٨٨٥١الكونغو٢٨
١٧٩٣١٦٦٤١٢٩٨١٣٧-٦٤٥٢٦٤٥٢جزر كوك٢٩
٦٧٦٧٢٥٩٩١٠٧٧٦٢٣٠٢٨٠٦٤-٤٣٤٢٢٤٤٣٤٢٢٤كوستاريكا٣٠
---١٢٤٣٦١٢٤٣٦---كوت ديفوار٣١
---٢٢٤٤١٥٢٢٤٤١٥-٨٤٨٦٧٤٨٤٨٦٧٤كرواتيا٣٢
---٨٣٦٩٤٨٣٦٩٤-٥٩٠٨٥٢٥٩٠٨٥٢قربص٣٣
---٦٨٧٣٦٣٦٨٧٣٦٣-١٧٣٦٥٨٣١٧٣٦٥٨٣مجهورية التشيك٣٤
مجهورية الكونغو ٣٥

الدميقراطية
٥٣٧٨٦٥٥٣١٣٢٤٥٣٣٧-٤١٩٠٤٤١٩٠٤

---١٢٠١٩٦١١٢٠١٩٦١-١٠٠٧٨٤٥٩١٠٠٧٨٤٥٩الدمنارك٣٦
١٧٩٣٤٦١٠١٦٠-١٣٥٦٦٥٢٤٥٨٣٢١١٧٩٣جيبويت ٣٧
١٧٩٣٤٦٦٢٣٣-١٣٧٦٢٩٣٦٨٤٣٩٤١٧٩٣دومينيكا٣٨
٨٠١٠٨١٩٥٥٢١٠٠٦٩-٣٧٨٠٩٩٢٥٠٠٩٣١٢٨٠٠٦٨٠١٠٨مجهورية الدومينيك٣٩
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الدول األطراف
االشرتاكات املقررة 
للسنوات السابقة 

إيصاالت واعتمادات 
السنوات السابقة 

االشرتاكات 
املستحقة عن 

السنوات السابقة 
االشرتاكات املقررة لعام 

٢٠١٣
إيصاالت واعتمادات 

٢٠١٣عام 

االشرتاكات 
املستحقة عن عام 

٢٠١٣

االشرتاكات غري 
املسددة لصندوق 

الطوارئ 

جمموع 
االشرتاكات 

املستحقة
٧٨٣١٦٤٢٦٧٧٨٩٠٣٥٠٧٨٢٤٠-٣٧٢٤١٢٣٧٢٤١٢االكوادور٤٠
---٧١٢٥٧٧١٢٥٧-٣١٢٧٠٢٣١٢٧٠٢استونيا٤١
٥٣٧٨٢٦٤١٢٧٣٧٢٤٢٧٦١-٥٠٦٧٩٥٠٦٧٩فيجي٤٢
---٩٢٤٢١٥٩٢٤٢١٥-٧٦٢٠٠٨٢٧٦٢٠٠٨٢فنلندا٤٣
---٩٩٥٩٣١٢٩٩٥٩٣١٢-٨٤٨٩٢٢٥٣٨٤٨٩٢٢٥٣فرنسا٤٤
٣٥٦٢٩٦٩١١٠٨٤١٠-١٤٦٠١٨٧٣٩٢٨٧٢٠٩٠٣٥٦٢٩الغابون٤٥
---١٧٩٣١٧٩٣-١٣٧٦٢١٣٧٦٢غامبيا٤٦
---١٢٤٣٦١٢٤٣٦-٥٣٦٩٣٥٣٦٩٣جورجيا٤٧
---١٢٧١٥٨٢٢١٢٧١٥٨٢٢-١١٦٥٢٢٢٥٠١١٦٥٢٢٢٥٠أملانيا٤٨
٢٤٩٨٥١٧٨٣٤٨٣٥-٦٥٠٤٨٥٥٣٧٦٩٦٧٢٢٤٩٨٥غانا٤٩
١١٣٦٠٨٢٢١٦٤٧١١١٤٤٣٥٥٠٧٠١١١٩٥٠٥-٨٣٤٤٤٦٠٨٣٤٤٤٦٠اليونان٥٠
١٧٩٣٢٤٤٠٦٨-٢٢٥١١٧٩٣-٢٢٥١غرينادا٥١
٤٨٠٦٥٤٥٦٩١٢٣٧٤٢١٥٢٥٨٩--٢٢٥٦٥غواتيماال٥٢
١٧٩٣٨٤٧٩١٤-٢٧١٣٧٢١١٠٠٦٠٣٧١٧٩٣غينيا٥٣
---١٧٩٣١٧٩٣-١٢١٣٨١٢١٣٨غيانا٥٤
١٤٢٢٩٩٤٨٨٤٧٤١٦٤٤٨٠٥-٨٢٧٢١٨٢٧٢١هندوراس٥٥
---٤٧٣٧٠٣٤٧٣٧٠٣-٣٠٢٠٧٤٢٣٠٢٠٧٤٢هنغاريا٥٦
---٤٨٠٦٥٤٨٠٦٥-٥١٧٩٧٦٥١٧٩٧٦أيسلندا٥٧
---٧٤٤٢٧٩٧٤٤٢٧٩-٥٨٩٢٧٥٦٥٨٩٢٧٥٦أيرلندا٥٨
---٧٩٢٠٤١٥٧٩٢٠٤١٥-٦٨٧٣٤٦٣٩٦٨٧٣٤٦٣٩إيطاليا٥٩
---١٩٢٩٠٠٨٢١٩٢٩٠٠٨٢-١٠٤٦٨٥٧٢١١٠٤٦٨٥٧٢١اليابان٦٠
٣٩٢١٤١٧٥٣٩٣٨٩-٣٩٢١٤-١٦٧٩٨٥١٦٧٩٨٥األردن٦١
---٢٣١٩٢٢٣١٩٢-١٢١٦٨٨١٢١٦٨٨كينيا٦٢
٨٣٦٩٤٦٢١٠٠٢١٥٩٤٣٧٤٢١٩٦٨-٣٢٤٣٢١٣٢٤٣٢١التفيا٦٣
١٧٩٣١٦٨٥١٠٨٨١١٦-١٣٧٦٢١٣٧٦٢ليسوتو٦٤
١٧٩٣٤٦٧٤٥٠-١٢١٣٨٦٥٢٧٥٦١١١٧٩٣ليبرييا٦٥
---١٦٠٢٢١٦٠٢٢-١١٠٠٧١١١٠٠٧١ليختنشتاين٦٦
---١٢٩٩٦٦١٢٩٩٦٦-٥٤١٦٠١٥٤١٦٠١ليتوانيا٦٧
---١٤٤١٩٥١٤٤١٩٥-١١٥٧٥٩٢١١٥٧٥٩٢لوكسمبورغ٦٨
٥٣٧٨١٣٨١٠٤٣٠-١٨٤٨٨١٣٥٧٤٤٩١٤٥٣٧٨مدغشقر٦٩
٣٥٨٥٢٦٥٢٢١-١٤١٤٣١٢٥٣٣١٦١٠٣٥٨٥مالوي ٧٠
---١٧٩٣١٧٩٣-١٧٣٨١٧٣٨جزر املالديف٧١
٧١٧١٤٨٢٠٢٣٥١٣٢٢٣٨٣-٢٧٨٣٢٢٧٨٣٢مايل٧٢
---٢٨٤٥٨٢٨٤٥٨-٢١٧٥٥٣٢١٧٥٥٣مالطا٧٣
١٧٩٣٤٦٧١٥٦-١٣٧٦٢٨٤٤٥٥٣١٧١٧٩٣جزر مارشال٧٤
٢٣١٩٢١٨٠٤٥٥١٤٧١٠٤٥٢٥١-١٥١٤٠٠١٥١٤٠٠موريشيوس٧٥
---٣٢٧٩٩٥٩٣٢٧٩٩٥٩-٢٣٩٣٧١٩٩٢٣٩٣٧١٩٩املكسيك٧٦
---٥٣٧٨٥٣٧٨-١٨٤٤٧١٨٤٤٧منغوليا٧٧
---٨٨٥١٨٨٥١-٢٤٠٦٧٢٤٠٦٧اجلبل األسود٧٨
---١٧٨١٤١٧٨١٤-٩٢٥٧١٩٢٥٧١ناميبيا٧٩
١٧٩٣١٧٠٨٨٥٨٩٣-١٣٧٦٢١٣٧٦٢ناورو٨٠
---٢٩٤٥١٨٥٢٩٤٥١٨٥-٢٤٨٦٦٣٤٢٢٤٨٦٦٣٤٢هولندا٨١
---٤٥٠٥١١٤٥٠٥١١-٣٤٥١٣٥٩٣٤٥١٣٥٩نيوزيلندا٨٢
٣٥٨٥٩٢١٤١٨١-١٨٤٤٧٧٩٤٣١٠٥٠٤٣٥٨٥النيجر٨٣
١٦٠٢١٧١١٧٣٩٩٤٢٨١٨٧١٥٤٣٥٣٣-٧٨٧٢٥٦٧٨٧٢٥٦نيجرييا٨٤
---١٥١٥٣٣٦١٥١٥٣٣٦-١٠٦٧٦٨٦٩١٠٦٧٦٨٦٩النرويج٨٥
---٤٦٢٧٢٤٦٢٧٢-٢٩٢٤٦٦٢٩٢٤٦٦بناما٨٦
١٧٨١٤١٧٧١٣١٠١٨٠١٨١-١١٣٥٤٥١١٣٥٤٥باراغواي٨٧
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الدول األطراف
االشرتاكات املقررة 
للسنوات السابقة 

إيصاالت واعتمادات 
السنوات السابقة 

االشرتاكات 
املستحقة عن 

السنوات السابقة 
االشرتاكات املقررة لعام 

٢٠١٣
إيصاالت واعتمادات 

٢٠١٣عام 

االشرتاكات 
املستحقة عن عام 

٢٠١٣

االشرتاكات غري 
املسددة لصندوق 

الطوارئ 

جمموع 
االشرتاكات 

املستحقة
٢٠٨٣٩٤١٦٣٣١١٤٥٠٨٣٩٣٠٤٦٠١٣-١٢١١٧٧٦١٢١١٧٧٦بريو٨٨
---٢٧٤٢٧٣٢٧٤٢٧٣-١٦٨١٣٨١٦٨١٣٨الفلبني٨٩
---١٦٤٠٠٣٦١٦٤٠٠٣٦-٨١٧٩٩٢٠٨١٧٩٩٢٠بولندا٩٠
٨٤٣٩٩٤١٦١٠٤٨٢٧٨٩٠٣٧٦٧٨٣١٦٥٧-٦٩٠٦١٧٥٦٩٠٦١٧٥الربتغال٩١
---٣٥٥٠٦٤٧٣٥٥٠٦٤٧-٢٨٢١٤٣٨١٢٨٢١٤٣٨١مجهورية كوريا ٩٢
---٥٣٧٨٥٣٧٨-٦٢٩٥٦٢٩٥مجهورية مولدوفا٩٣
٤٠٢٤٤٦٢٨٨٣٧٣١١٤٠٧٣١٧٩٦١١٥٨٦٩-١٤١٧٠١٤١٤١٧٠١٤رومانيا٩٤
سانت كيتس ٩٥

ونيفيس
١٧٩٣١٧٩٣-٩٣٣٢٩٣٣٢---

١٧٩٣٤٦٥٢٤٣-٣٤٠٤١٧٩٣-٣٤٠٤سانت لوسيا٩٦
سانت فنسنت وجزر ٩٧

غرينادينت 
١٧٩٣١١٣٤١٤-١٣٥٦٦١١٩٥٦١٦١٠١٧٩٣

---١٧٩٣١٧٩٣-١٣٦٤٤١٣٦٤٤ساموا٩٨
---٥٣٧٨٥٣٧٨-٤٠٦٦٨٤٠٦٦٨مارينوسان٩٩

١٠٦٤٤٤٨٢٠٢٩٦-٦٩١٢٨٥٩٥٢٤٩٦٠٤١٠٦٤٤السنغال١٠٠
---٧١٢٥٧٧١٢٥٧-٣٥٥٢٦٤٣٥٥٢٦٤صربيا ١٠١
---١٧٩٣١٧٩٣-٦٨٠٨٦٨٠٨سيشيل١٠٢
١٧٩٣٤٦٦٢٣٤-١٣٧٦٢٩٣٦٧٤٣٩٥١٧٩٣سرياليون١٠٣
---٣٠٤٥٢٤٣٠٤٥٢٤-١١٧٦١٤٧١١٧٦١٤٧سلوفاكيا١٠٤
---١٧٨٠٣١١٧٨٠٣١-١٢٨٧٧٠٧١٢٨٧٧٠٧سلوفينيا١٠٥
---٦٦٢٣٧٨٦٦٢٣٧٨-٤٥١٨٢٦٨٤٥١٨٢٦٨جنوب أفريقيا١٠٦
---٥٢٩٣٩٨٣٥٢٩٣٩٨٣-٣٩٧٢٧٢٦٢٣٩٧٢٧٢٦٢إسبانيا١٠٧
٧١٧١٤٨١٦٢٣٥٥٣٢٢٣٨٧-١٥٨٢٥١٥٨٢٥سورينام١٠٨
---١٧٠٩٥٠٠١٧٠٩٥٠٠-١٤٣٨٣٨٢٦١٤٣٨٣٨٢٦السويد١١٩
---١٨٦٤٣٣٩١٨٦٤٣٣٩-١٦٢٩١٢٩٣١٦٢٩١٢٩٣سويسرا١١٠
٥٣٧٨٣٢١٣٢١٦٥٢٤٢١٨٩-١٨٤٤٧١٨٤٤٧طاجيكستان١١١
مجهورية مقدونيا ١١٢

اليوغوسالفية السابقة
١٤٢٢٩١١٥٤٩٢٦٨٠٦٤٢٧٤٤-٨٢٨٨٩٨٢٨٨٩

٣٥٨٥١٦٣٦٤٢-١٣٦٤٤١٣٦٠٣٤١٣٥٨٥تيمور ليشيت ١١٣
---٧٨٣١٦٧٨٣١٦-٤٢٤١١٤٤٢٤١١٤ترينيداد وتوباغو١١٤
٦٤٠٨٧٤٩٦٠٢١٤٤٨٥٢٨٦١٤٧٧١-٦٣٧٣٨٦٣٧٣٨تونس١١٥
١٠٦٤٤٥١١٠٥٩٣٤٨١٠٦٤١-٦٨٨٢٩٦٨٨٢٩أوغندا١١٦
اململكة املتحدة ١١٧

لربيطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية

٩٢٢٢٠٩٢٩٢٢٢٠٩٢-٨٨٤٦٠٠٨٣٨٨٤٦٠٠٨٣---

مجهورية تنزانيا ١١٨
املتحدة

١١٢٠٤٣٥٤٣٥٩٩٣-٩٠٤٠١٦٥٩٦٦٢٤٤٣٥١١٢٠٤

٩٢٥٤٥٤١٣٩٤٦٧٩-٤٩٠١٨٠٤٨٨٤٥٩١٧٢١٩٢٥٤٥أوروغواي١١٩
١٧٩٣٨٣٢٨١-١٤٨٠١٧٩٣-١٤٨٠فانواتو١٢٠
فنزويال (مجهورية ~ ١٢١

البوليفارية)
١١١٦٤٧٥١٧٦٧٢١٩٣٩٧٥٤٤٩٨٣٩٤٤٧٣٧-٣١٧٤٠٦٢٣١٧٤٠٦٢

١٠٦٤٤٤٨١٠٦٩٢-١٠٦٤٤-٣٢١٣٤٣٢١٣٤زامبيا١٢٢
١٢٤-فرق تقريب املبالغ

٨٢٢٧٨٨٥٩٦٨٢٢٤٣٠٠٠٦٣٣٦٠٢٥١١٢٠٣٩٦٠٠١٠٢٨٨٢٦٤١٩١٥٧٠٨٣٥٠٤٦٣٩٥٤٣٥٧١
.صندوق الطوارئ، وال يشمل السلف املستحقة لصندوق رأس املال املتداوليتضمن اجلدول متأخرات االشرتاكات املقررة يف امليزانية الربناجمية و متأخرات االشرتاكات املخصصة لتجديد مواردمالحظة: 
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المرفق الثالث

٢٠١٤تؤثر على الميزانية البرنامجية المقترحة لعام قدقائمة التطورات المحتملة التي 

التطورات اإلجرائية المنصوص عليها في النظام األساسي التي لم تتأكد حتى اآلن-أوال
يورو)٠٠٠٦٤٠(اآلثار املالية احملتملة: ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب -التحضري حملاكمة غباغبو بعد إقرار التهم: متوز/يوليه- أ

يورو)٠٠٠٦٤٠(اآلثار املالية احملتملة: ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب - ب) التحضري حملاكمة نتاغاندا بعد إقرار التهم: متوز/يوليه

اإلجرائية التي تؤدي إلى التأخير في المحاكمات الجاريةالتطورات - ثانيا
أ) التأخري يف احملاكمات بسبب عقبات استداللية غري متوقعة (مثال: عدم توافر الشهود (مؤقتا))

)٢٠١٢ب) التأخري يف احملاكمات بسبب املشاكل الصحية للمتهمني (مثال: اإلجراءات التمهيدية حملاكمة غباغبو يف عام 
ج) كات

٢٠١٤إىب أوائل عام 
للمحاكمة، د) املسائل موضع طعون عارضة أمام دائرة االستئناف: مجيع الطعون العارضة (اليت تستلزم األثر اإليقايف) يف القضايا املعروضة 

اليت تبطئ التقدم يف اإلجراءات على أساس املوضوع

ال يمكن التنبؤ بها حالياالتيالتطورات اإلجرائية- ثالثا
أ) إحالة حالة من جملس األمن الدويل إىل احملكمة

ب) إحالة دولة طرف
ائرة التمهيدية بذلك واحلصول عليه)ج) قيام املدعية العامة بفتح حتقيق من تلقاء نفسه يف حالة جديدة (بعد طلب إذن الد

د) إلقاء القبض على أشخاص مطلوبني مبذكرة اعتقال أو استسالمهم إىل احملكمة (مثال: بوسكو نتاغاندا يف وقت سابق من هذا العام)
ذايف، وعبد اهللا هـ) تسليم أشخاص مطلوبني مبذكرة اعتقال سبق احتجازهم يف بلدان أخرى (مثال: سيمون غباغبو، وسيف اإلسالم الق

السنوسي)
و) عدم وجود قاض أو جهة رئيسية أخرى يف الدعوى (مؤقتا) بسبب مرض خطري
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المرفق الرابع

(باليورو)٢٠١٣خالل عام إلى صندوق الطوارئاللجوءطلبات 

املراجعة الثانيةاملراجعة األوىلاملبلغ األويلوصف الطلبالتاريخالرقم

١١٧/١٢/٢٠١٢

متديد والية القضاة يف حالة مجهورية الكونغو 
الدميقراطية واالحتياجات املتعلقة بذلك من 

املساعدة القضائية لفريق الدفاع يف قضية املدعي 
ماتيو نغودجولو العام ضد جريمان كاتانغا و

شوي.

٣١١٠٨٧٢٤٤٨٠٠٢٤٤٨٠٠

٢١٧/١٢/٢٠١٢
مواصلة اإلجراءات التمهيدية يف قضية املدعي 
العام ضد لوران غباغبو خالل األشهر السبعة 

.٢٠١٣األوىل من عام 
٥٠٩١٠٠٣٦٦٩٠٠٣٦٦٩٠٠

لتسديد التكلفة اليت ال ميكن تفاديها يف حالة ٣٠٩/٠٤/٢٠١٣
٤٢٧٩٢٠٠٣٧٩١٢٠٠٣٢٤١٢٠٠مايل.

٤١٥/٠٤/٢٠١٣

التكاليف اليت ال ميكن تفاديها يف قضية املدعي 
العام ضد جريمان كاتانغا يف حالة مجهورية 

الكونغو الدميقراطية، وبالتحديد، ضرورة متديد 
فرتة والية قاضيني يف الدائرة االبتدائية الثانية بعد 

انقضاء التمديد األول. 

٤١٤٥٠٠٤١٤٥٠٠٤١٤٥٠٠

املتوقعة اليت ال ميكن تفاديها التكاليف غري ٥١٨/٠٤/٢٠١٣
١٢٤٥٥٤١٢٤٥٥٤١٢٤٥٥٤املتعلقة بنقل املتهمني إىل مقر احملكمة.

تكاليف ال ميكن تفاديها يف قضية املدعي العام ٦١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٣٠٥٠٠٢٣٠٥٠٠٢٣٠٥٠٠ضد جان بيري بيمبا غومبو.

٧١٨/٠٦/٢٠١٣
تكاليف ال ميكن تفاديها يف قضية املدعي العام 
ضد بوسكو نتاغاندا يف حالة مجهورية الكونغو 

الدميقراطية.
٢٥٨٨٦٠٠٢٥٨٨٦٠٠٢٥٨٨٦٠٠

٥٤١٤٥٧٨٠٥٤٧٦١٧٠٥٤٢١١٧مجموع اإلخطارات
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المرفق الخامس

والماليةاآلثار المترتبة على الميزانية نتيجة تنفيذ توصيات لجنة الميزانية 

مقارنة بين الميزانية المقترحة وتوصيات لجنة الميزانية والمالية (بآالف اليورو)

إجمالي جميع البرامج الرئيسية١الجدول 

إمجايل برامج احملكمة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

التوصيات مقابل ما بعدهاما قبل 
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ املرتبط املبلغ األساسيباحلاالت
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦القضاة
٤١٩,٧-٢١٣,٧-٢٠٦,٠-٢٠٩٤٥,٨٢١٩٤٦,٥٤٢٨٩٢,٣٢٠٧٣٩,٨٢١٧٣٢,٨٤٢٤٧٢,٦املوظفون الفنيون

١٩٤,٦-٧٧,١-١١٧,٥-١١٨٨٥,٦٩٥٤٧,٤٢١٤٣٣,٠١١٧٦٨,١٩٤٧٠,٣٢١٢٣٨,٤موظفو اخلدمات العامة
٦١٤,٣-٢٩٠,٨-٣٢٣,٥-٣٢٨٣١,٤٣١٤٩٣,٩٦٤٣٢٥,٣٣٢٥٠٧,٩٣١٢٠٣,١٦٣٧١١,٠

٢٩٩٧,٩-٢٦٩٦,٠-٣٠١,٩-٣١٢٥,٣١٦٨٩٦,٧٢٠٠٢٢,٠٢٨٢٣,٤١٤٢٠٠,٧١٧٠٢٤,١املساعدة املؤقتة العامة
٤٧٤,٧٦٨,٨٥٤٣,٥٤٧٤,٧٦٨,٨٥٤٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات

٤٣,٥-٤٣,٥-٢٦٠,٤١٤١,٦٤٠٢,٠٢٦٠,٤٩٨,١٣٥٨,٥العمل اإلضايف
٤,٩-٣,٧-١,٢-٣٤,٦٢٤٤,٠٢٧٨,٦٣٣,٤٢٤٠,٣٢٧٣,٧االستشاريون

٣٠٤٦,٣-٢٧٤٣,٢-٣٠٣,١-٣٨٩٥,٠١٧٣٥١,١٢١٢٤٦,١٣٥٩١,٩١٤٦٠٧,٩١٨١٩٩,٨
٢٨٩,٦-٢٨١,٦-٨,٠-١١٣٥,٧٤٣٣٨,٥٥٤٧٤,٢١١٢٧,٧٤٠٥٦,٩٥١٨٤,٦السفر

٩,٠-٩,٠-٤٠,٠٤٠,٠٣١,٠٣١,٠الضيافة
٨٩,٣-٤٥,١-٤٤,٢-٢٣٤٩,٣٢١٤٥,١٤٤٩٤,٤٢٣٠٥,١٢١٠٠,٠٤٤٠٥,١اخلدمات التعاقدية

٢٥,١-٢٥,١-٤٧٣,٩٢٥٥,٠٧٢٨,٩٤٧٣,٩٢٢٩,٩٧٠٣,٨التدريب
٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع

٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا
٣٦٢,١-٣٥٠,١-١٢,٠-١٢٢٠٠,٦٥٧٤٥,٣١٧٩٤٥,٩١٢١٨٨,٦٥٣٩٥,٢١٧٥٨٣,٨النفقات العامة للتشغيل

٧٢١,٤٢٩٤,٠١٠١٥,٤٧٢١,٤٢٩٤,٠١٠١٥,٤اللوازم واملواد
٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٦٢٥,٩٤٧٢,٩١٠٩٨,٨٥٨٤,٨٤٢٨,٢١٠١٣,٠األثاث واملعدات

غري املتعلق 
٨٦٠,٩-٧٤٦,٦-١١٤,٣-١٧٥٤٦,٨١٩١١٧,٩٣٦٦٦٤,٧١٧٤٣٢,٥١٨٣٧١,٣٣٥٨٠٣,٨باملوظفني

٤٥٢١,٥-٣٧٨٠,٦-٧٤٠,٩-٥٨١٠٨,٨٦٧٩٦٢,٩١٢٦٠٧١,٧٥٧٣٦٧,٩٦٤١٨٢,٣١٢١٥٥٠,٢
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البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية٢الجدول 

اهليئة القضائية
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط
باحلاالت

٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦القضاة
٣٥,٨-٥,٠-٣٠,٨-٣١١٩,١٥١٦,٠٣٦٣٥,١٣٠٨٨,٣٥١١,٠٣٥٩٩,٣املوظفون الفنيون

١٠,٨-٢,١-٨,٧-٨٩٨,٥٢٠٤,٢١١٠٢,٧٨٨٩,٨٢٠٢,١١٠٩١,٩موظفو اخلدمات العامة
٤٦,٦-٧,١-٣٩,٥-٤٠١٧,٦٧٢٠,٢٤٧٣٧,٨٣٩٧٨,١٧١٣,١٤٦٩١,٢

١١٧,٥-١١٦,٣-١,٢-١١٥,٤١٢٢٥,٢١٣٤٠,٦١١٤,٢١١٠٨,٩١٢٢٣,١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠االستشاريون

١١٧,٥-١١٦,٣-١,٢-١٣٠,٤١٢٢٥,٢١٣٥٥,٦١٢٩,٢١١٠٨,٩١٢٣٨,١
١٦٧,٥١٦٧,٥١٦٧,٥١٦٧,٥السفر

٥,٠-٥,٠-١٧,٠١٧,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠التدريب
٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤حمامو الدفاع

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠حمامو الضحايا
النفقات العامة للتشغيل

٥,٠-٥,٠-٢٨٥,٩٢٨٥,٩٢٨٠,٩٢٨٠,٩اللوازم واملواد
١٦٩,١-١٢٣,٤-٤٥,٧-٨٢٦٩,٥١٩٤٥,٤١٠٢١٤,٩٨٢٢٣,٨١٨٢٢,٠١٠٠٤٥,٨األثاث واملعدات

: رئاسة المحكمة١١٠٠البرنامج  ٣الجدول 

: رئاسة احملكمة١١٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة

٧,٩-٧,٩-٧٩٨,٨٧٩٨,٨٧٩٠,٩٧٩٠,٩املوظفون الفنيون
٢,٨-٢,٨-٢٨٩,٥٢٨٩,٥٢٨٦,٧٢٨٦,٧موظفو اخلدمات العامة

١٠,٧-١٠,٧-١٠٨٨,٣١٠٨٨,٣١٠٧٧,٦١٠٧٧,٦الفرعي للموظفني
١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠االستشاريون
١,٢-١,٢-١٢٠,٤١٢٠,٤١١٩,٢١١٩,٢للموظفني اآلخرين

١٥٩,٩١٥٩,٩١٥٩,٩١٥٩,٩السفر
٥,٠-٥,٠-١٥,٠١٥,٠١٠,٠١٠,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب

حمامو الدفاع
حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥,٠-٥,٠-١٨٠,٩١٨٠,٩١٧٥,٩١٧٥,٩

١٦,٩-١٦,٩-١٤١٧,٦١٤١٧,٦١٤٠٠,٧١٤٠٠,٧
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الدوائر: ١٢٠٠البرنامج  ٤الجدول

: الدوائر١٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٣٨٠٧,٦٣٨٠٧,٦٣٨٠٧,٦٣٨٠٧,٦القضاة

٢٦,٢-٥,٠-٢١,٢-٢١٥٠,٤٥١٦,٠٢٦٦٦,٤٢١٢٩,٢٥١١,٠٢٦٤٠,٢املوظفون الفنيون
٧,٤-٢,١-٥,٣-٥٤٤,٤٢٠٤,٢٧٤٨,٦٥٣٩,١٢٠٢,١٧٤١,٢موظفو اخلدمات العامة

٣٣,٦-٧,١-٢٦,٥-٢٦٩٤,٨٧٢٠,٢٣٤١٥,٠٢٦٦٨,٣٧١٣,١٣٣٨١,٤الفرعي للموظفني
١١٦,٣-١١٦,٣-١٢٢٥,٢١٢٢٥,٢١١٠٨,٩١١٠٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون
١١٦,٣-١١٦,٣-١٠,٠١٢٢٥,٢١٢٣٥,٢١٠,٠١١٠٨,٩١١١٨,٩

السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠التدريب

حمامو الدفاع
الضحاياحمامو

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

١٩,٠١٩,٠١٩,٠١٩,٠باملوظفني
١٤٩,٩-١٢٣,٤-٢٦,٥-٦٥٣١,٤١٩٤٥,٤٨٤٧٦,٨٦٥٠٤,٩١٨٢٢,٠٨٣٢٦,٩

: مكتب االتصال في نيويورك١٣١٠البرنامج الفرعي ٥الجدول 

االتصال يف نيويورك: مكتب ١٣١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
القضاة

١,٧-١,٧-١٦٩,٩١٦٩,٩١٦٨,٢١٦٨,٢املوظفون الفنيون
٠,٦-٠,٦-٦٤,٦٦٤,٦٦٤,٠٦٤,٠موظفو اخلدمات العامة

٢,٣-٢,٣-٢٣٤,٥٢٣٤,٥٢٣٢,٢٢٣٢,٢الفرعي للموظفني
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون

٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤حمامو الدفاع
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠باملوظفني
٢,٣-٢,٣-٣٢٠,٥٣٢٠,٥٣١٨,٢٣١٨,٢
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البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعي العام٦الجدول 

مكتب املدعي العام
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنةقبل 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٦٤,٢-١٢٣,٣-٤٠,٩-٤١٥٩,٨١٢٥٣٣,٠١٦٦٩٢,٨٤١١٨,٩١٢٤٠٩,٧١٦٥٢٨,٦الفنيوناملوظفون 

٣٨,٢-٢٧,٧-١٠,٥-١٠٧١,٢٢٩٥٥,٢٤٠٢٦,٤١٠٦٠,٧٢٩٢٧,٥٣٩٨٨,٢موظفو اخلدمات العامة
٢٠٢,٤-١٥١,٠-٥١,٤-٥٢٣١,٠١٥٤٨٨,٢٢٠٧١٩,٢٥١٧٩,٦١٥٣٣٧,٢٢٠٥١٦,٨

٢٠٧٥,٨-٢٠٧٤,٨-١,٠-٩٣,٥١١٧٠٢,٣١١٧٩٥,٨٩٢,٥٩٦٢٧,٥٩٧٢٠,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩االستشاريون

٢٠٧٥,٨-٢٠٧٤,٨-١,٠-٩٣,٥١١٧٨٩,٢١١٨٨٢,٧٩٢,٥٩٧١٤,٤٩٨٠٦,٩
٢٤٣,٣-٢١٢,٥-٣٠,٨-٢٧٨,٩١٩٦٠,٢٢٢٣٩,١٢٤٨,١١٧٤٧,٧١٩٩٥,٨السفر

٣,٠-٣,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢٥,٠٣٤٧,٥٣٧٢,٥٢٥,٠٣٤٧,٥٣٧٢,٥اخلدمات التعاقدية

٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠التدريب
٣١٥,٠٣١٥,٠٣١٥,٠٣١٥,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠اللوازم واملواد
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠األثاث واملعدات

٢٤٦,٣-٢١٢,٥-٣٣,٨-٣٨٤,٩٢٧٥٧,٧٣١٤٢,٦٣٥١,١٢٥٤٥,٢٢٨٩٦,٣باملوظفني
٢٥٢٤,٥-٢٤٣٨,٣-٨٦,٢-٥٧٠٩,٤٣٠٠٣٥,١٣٥٧٤٤,٥٥٦٢٣,٢٢٧٥٩٦,٨٣٣٢٢٠,٠

: المدعية العامة٢١٠٠البرنامج ٧الجدول 

: املدعية ٢١٠٠الربنامج  العامة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةبعد توصيات
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٢٦,٤-٤,٤-٢٢,٠-٢٢٣٩,٤٤٥٠,١٢٦٨٩,٥٢٢١٧,٤٤٤٥,٧٢٦٦٣,١املوظفون الفنيون

١٣,٧-٧,١-٦,٦-٦٧٥,٨٧٢٤,٩١٤٠٠,٧٦٦٩,٢٧١٧,٨١٣٨٧,٠موظفو اخلدمات العامة
٤٠,١-١١,٥-٢٨,٦-٢٩١٥,٢١١٧٥,٠٤٠٩٠,٢٢٨٨٦,٦١١٦٣,٥٤٠٥٠,١

٢٥,٠-٢٤,٠-١,٠-٩٣,٥٢٤٠٥,٣٢٤٩٨,٨٩٢,٥٢٣٨١,٣٢٤٧٣,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩االستشاريون

٢٥,٠-٢٤,٠-١,٠-٩٣,٥٢٤٩٢,٢٢٥٨٥,٧٩٢,٥٢٤٦٨,٢٢٥٦٠,٧
٥١,٣-٣٥,٠-١٦,٣-١١٩,٦٣٥٨,٢٤٧٧,٨١٠٣,٣٣٢٣,٢٤٢٦,٥السفر

٣,٠-٣,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢٥,٠٢٣٧,٥٢٦٢,٥٢٥,٠٢٣٧,٥٢٦٢,٥اخلدمات التعاقدية

٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠التدريب
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠اللوازم واملواد
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠األثاث واملعدات

٥٤,٣-٣٥,٠-١٩,٣-٢٢٥,٦٧٦٠,٧٩٨٦,٣٢٠٦,٣٧٢٥,٧٩٣٢,٠باملوظفني
١١٩,٤-٧٠,٥-٤٨,٩-٣٢٣٤,٣٤٤٢٧,٩٧٦٦٢,٢٣١٨٥,٤٤٣٥٧,٤٧٥٤٢,٨
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المكتب المباشر للمدعي العام: ٢١١٠البرنامج الفرعي ٨الجدول 

للمدعي العام: املكتب املباشر ٢١١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٠,٧-١٠,٧-١٠٩٤,٢١٠٩٤,٢١٠٨٣,٥١٠٨٣,٥املوظفون الفنيون

٣,٤-٣,٤-٣٤٦,٣٣٤٦,٣٣٤٢,٩٣٤٢,٩موظفو اخلدمات العامة
١٤,١-١٤,١-١٤٤٠,٥١٤٤٠,٥١٤٢٦,٤١٤٢٦,٤

١,٨-٠,٨-١,٠-٩٣,٥٨٢,٩١٧٦,٤٩٢,٥٨٢,١١٧٤,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩االستشاريون

١,٨-٠,٨-١,٠-٩٣,٥١٦٩,٨٢٦٣,٣٩٢,٥١٦٩,٠٢٦١,٥
٢٧,١-١٣,٨-١٣,٣-٨١,٢٨٤,٦١٦٥,٨٦٧,٩٧٠,٨١٣٨,٧السفر

٣,٠-٣,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٣٠,١-١٣,٨-١٦,٣-١٢٤,٢١٩٩,٦٣٢٣,٨١٠٧,٩١٨٥,٨٢٩٣,٧باملوظفني
٤٦,٠-١٤,٦-٣١,٤-١٦٥٨,٢٣٦٩,٤٢٠٢٧,٦١٦٢٦,٨٣٥٤,٨١٩٨١,٦

: قسم الخدمات٢١٢٠الفرعي البرنامج ٩الجدول 

: قسم اخلدمات٢١٢٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٥,٧-٤,٤-١١,٣-١١٤٥,٢٤٥٠,١١٥٩٥,٣١١٣٣,٩٤٤٥,٧١٥٧٩,٦املوظفون الفنيون

١٠,٣-٧,١-٣,٢-٣٢٩,٥٧٢٤,٩١٠٥٤,٤٣٢٦,٣٧١٧,٨١٠٤٤,١موظفو اخلدمات العامة
٢٦,٠-١١,٥-١٤,٥-١٤٧٤,٧١١٧٥,٠٢٦٤٩,٧١٤٦٠,٢١١٦٣,٥٢٦٢٣,٧

٢٣,٢-٢٣,٢-٢٣٢٢,٤٢٣٢٢,٤٢٢٩٩,٢٢٢٩٩,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢٣,٢-٢٣,٢-٢٣٢٢,٤٢٣٢٢,٤٢٢٩٩,٢٢٢٩٩,٢اآلخرين
٢٤,٢-٢١,٢-٣,٠-٣٨,٤٢٧٣,٦٣١٢,٠٣٥,٤٢٥٢,٤٢٨٧,٨السفر

الضيافة
٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥اخلدمات التعاقدية

التدريب
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠اللوازم واملواد
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠األثاث واملعدات

٢٤,٢-٢١,٢-٣,٠-١٠١,٤٥٦١,١٦٦٢,٥٩٨,٤٥٣٩,٩٦٣٨,٣باملوظفني
٧٣,٤-٥٥,٩-١٧,٥-١٥٧٦,١٤٠٥٨,٥٥٦٣٤,٦١٥٥٨,٦٤٠٠٢,٦٥٥٦١,٢
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: شعبة االختصاص القضائي والتكامل والتعاون٢٢٠٠البرنامج ١٠الجدول 

والتعاوناالختصاص والتكامل : شعبة ٢٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

بعدهاما قبل التوصيات مقابل ما 
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٧,٠-٩,٣-٧,٧-٧٨١,٠٩٤٧,٩١٧٢٨,٩٧٧٣,٣٩٣٨,٦١٧١١,٩املوظفون الفنيون

١,٣-١,٣-١٣١,٨١٣١,٨١٣٠,٥١٣٠,٥موظفو اخلدمات العامة
١٨,٣-٩,٣-٩,٠-٩١٢,٨٩٤٧,٩١٨٦٠,٧٩٠٣,٨٩٣٨,٦١٨٤٢,٤

١٢٥,٢-١٢٥,٢-١٠٨٦,٠١٠٨٦,٠٩٦٠,٨٩٦٠,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٢٥,٢-١٢٥,٢-١٠٨٦,٠١٠٨٦,٠٩٦٠,٨٩٦٠,٨
٤٠,٧-٢٧,٩-١٢,٨-١٤٤,٣٣١٣,٣٤٥٧,٦١٣١,٥٢٨٥,٤٤١٦,٩السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
العامة للتشغيلالنفقات 

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٠,٧-٢٧,٩-١٢,٨-١٤٤,٣٣١٣,٣٤٥٧,٦١٣١,٥٢٨٥,٤٤١٦,٩باملوظفني
١٨٤,٢-١٦٢,٤-٢١,٨-١٠٥٧,١٢٣٤٧,٢٣٤٠٤,٣١٠٣٥,٣٢١٨٤,٨٣٢٢٠,١

: شعبة التحقيقات٢٣٠٠البرنامج ١١الجدول 

: شعبة التحقيقات٢٣٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٧٧,٩-٧٤,٩-٣,٠-٣٠٥,٧٧٦١٦,٧٧٩٢٢,٤٣٠٢,٧٧٥٤١,٨٧٨٤٤,٥املوظفون الفنيون

١٧,٥-١٦,٢-١,٣-١٣١,٨١٧٦٩,٠١٩٠٠,٨١٣٠,٥١٧٥٢,٨١٨٨٣,٣موظفو اخلدمات العامة
٩٥,٤-٩١,١-٤,٣-٤٣٧,٥٩٣٨٥,٧٩٨٢٣,٢٤٣٣,٢٩٢٩٤,٦٩٧٢٧,٨

١٣٣٠,٩-١٣٣٠,٩-٤٥٩٢,٣٤٥٩٢,٣٣٢٦١,٤٣٢٦١,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٣٣٠,٩-١٣٣٠,٩-٤٥٩٢,٣٤٥٩٢,٣٣٢٦١,٤٣٢٦١,٤
١٢٥,٥-١٢٥,٥-١٠٧٥,٤١٠٧٥,٤٩٤٩,٩٩٤٩,٩السفر

الضيافة
١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠العامة للتشغيلالنفقات 

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

١٢٥,٥-١٢٥,٥-١٤٧٠,٤١٤٧٠,٤١٣٤٤,٩١٣٤٤,٩
١٥٥١,٨-١٥٤٧,٥-٤,٣-٤٣٧,٥١٥٤٤٨,٤١٥٨٨٥,٩٤٣٣,٢١٣٩٠٠,٩١٤٣٣٤,١
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: قسم التخطيط والعمليات٢٣٢٠البرنامج الفرعي ١٢الجدول 

والعمليات: قسم التخطيط ٢٣٢٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٣٣,٨-٣٠,٨-٣,٠-٣٠٥,٧٣١٦٠,٧٣٤٦٦,٤٣٠٢,٧٣١٢٩,٩٣٤٣٢,٦املوظفون الفنيون

١٤,٣-١٣,٠-١,٣-١٣١,٨١٤٣٩,٥١٥٧١,٣١٣٠,٥١٤٢٦,٥١٥٥٧,٠موظفو اخلدمات العامة
٤٨,١-٤٣,٨-٤,٣-٤٣٧,٥٤٦٠٠,٢٥٠٣٧,٧٤٣٣,٢٤٥٥٦,٤٤٩٨٩,٦

٣٣,٨-٣٣,٨-٢٠٢٠,٦٢٠٢٠,٦١٩٨٦,٨١٩٨٦,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٣٣,٨-٣٣,٨-٢٠٢٠,٦٢٠٢٠,٦١٩٨٦,٨١٩٨٦,٨
٢٧,٧-٢٧,٧-٢٩٠,٨٢٩٠,٨٢٦٣,١٢٦٣,١السفر

الضيافة
١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٧,٧-٢٧,٧-٤٠٠,٨٤٠٠,٨٣٧٣,١٣٧٣,١
١٠٩,٦-١٠٥,٣-٤,٣-٤٣٧,٥٧٠٢١,٦٧٤٥٩,١٤٣٣,٢٦٩١٦,٣٧٣٤٩,٥

: أفرقة التحقيق٢٣٣٠البرنامج الفرعي ١٣الجدول 

: أفرقة التحقيق٢٣٣٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٤,١-٤٤,١-٤٤٥٦,٠٤٤٥٦,٠٤٤١١,٩٤٤١١,٩املوظفون الفنيون

٣,٢-٣,٢-٣٢٩,٥٣٢٩,٥٣٢٦,٣٣٢٦,٣موظفو اخلدمات العامة
٤٧,٣-٤٧,٣-٤٧٨٥,٥٤٧٨٥,٥٤٧٣٨,٢٤٧٣٨,٢

١٢٩٧,١-١٢٩٧,١-٢٥٧١,٧٢٥٧١,٧١٢٧٤,٦١٢٧٤,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٢٩٧,١-١٢٩٧,١-٢٥٧١,٧٢٥٧١,٧١٢٧٤,٦١٢٧٤,٦
٩٧,٨-٩٧,٨-٧٨٤,٦٧٨٤,٦٦٨٦,٨٦٨٦,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
واملعداتاألثاث 

٩٧,٨-٩٧,٨-١٠٦٩,٦١٠٦٩,٦٩٧١,٨٩٧١,٨
١٤٤٢,٢-١٤٤٢,٢-٨٤٢٦,٨٨٤٢٦,٨٦٩٨٤,٦٦٩٨٤,٦
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: شعبة االدعاء٢٤٠٠البرنامج ١٤الجدول 

: شعبة االدعاء٢٤٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٢,٩-٣٤,٧-٨,٢-٨٣٣,٧٣٥١٨,٣٤٣٥٢,٠٨٢٥,٥٣٤٨٣,٦٤٣٠٩,١الفنيوناملوظفون 

٥,٧-٤,٤-١,٣-١٣١,٨٤٦١,٣٥٩٣,١١٣٠,٥٤٥٦,٩٥٨٧,٤موظفو اخلدمات العامة
٤٨,٦-٣٩,١-٩,٥-٩٦٥,٥٣٩٧٩,٦٤٩٤٥,١٩٥٦,٠٣٩٤٠,٥٤٨٩٦,٥

٥٩٤,٧-٥٩٤,٧-٣٦١٨,٧٣٦١٨,٧٣٠٢٤,٠٣٠٢٤,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٥٩٤,٧-٥٩٤,٧-٣٦١٨,٧٣٦١٨,٧٣٠٢٤,٠٣٠٢٤,٠
٢٥,٨-٢٤,١-١,٧-١٥,٠٢١٣,٣٢٢٨,٣١٣,٣١٨٩,٢٢٠٢,٥السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٥,٨-٢٤,١-١,٧-١٥,٠٢١٣,٣٢٢٨,٣١٣,٣١٨٩,٢٢٠٢,٥
٦٦٩,١-٦٥٧,٩-١١,٢-٩٨٠,٥٧٨١١,٦٨٧٩٢,١٩٦٩,٣٧١٥٣,٧٨١٢٣,٠

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة١٥الجدول 

الربنامج الرئيسي الثالث:
قلم احملكمة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٢٠١,١-٨١,٢-١١٩,٩-١٢١٩٩,٢٨٤٦٠,٠٢٠٦٥٩,٢١٢٠٧٩,٣٨٣٧٨,٨٢٠٤٥٨,١املوظفون الفنيون
١٤٠,٦-٤٦,٦-٩٤,٠-٩٤٩٦,٢٦٣٢٣,٥١٥٨١٩,٧٩٤٠٢,٢٦٢٧٦,٩١٥٦٧٩,١موظفو اخلدمات العامة

٣٤١,٧-١٢٧,٨-٢١٣,٩-٢١٦٩٥,٤١٤٧٨٣,٥٣٦٤٧٨,٩٢١٤٨١,٥١٤٦٥٥,٧٣٦١٣٧,٢
٧٩٧,١-٥٠٤,٩-٢٩٢,٢-٢١٥٨,٣٣٩٠٠,١٦٠٥٨,٤١٨٦٦,١٣٣٩٥,٢٥٢٦١,٣املؤقتة العامةاملساعدة 

٢٥٤,٧٦٨,٨٣٢٣,٥٢٥٤,٧٦٨,٨٣٢٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات
٤٣,٥-٤٣,٥-٢٢٢,٤١٤١,٦٣٦٤,٠٢٢٢,٤٩٨,١٣٢٠,٥العمل اإلضايف

٤,٩-٣,٧-١,٢-١٩,٦٤٧,١٦٦,٧١٨,٤٤٣,٤٦١,٨االستشاريون
٨٤٥,٥-٥٥٢,١-٢٩٣,٤-٢٦٥٥,٠٤١٥٧,٦٦٨١٢,٦٢٣٦١,٦٣٦٠٥,٥٥٩٦٧,١

٦٩,١-٦٩,١-١٩٦,٠٢٢٥٢,٣٢٤٤٨,٣١٩٦,٠٢١٨٣,٢٢٣٧٩,٢السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

٨٩,٣-٤٥,١-٤٤,٢-٨٣٥,٣١٧١٧,٦٢٥٥٢,٩٧٩١,١١٦٧٢,٥٢٤٦٣,٦اخلدمات التعاقدية
٢٥,١-٢٥,١-٣٨٩,٣١٧٤,٤٥٦٣,٧٣٨٩,٣١٤٩,٣٥٣٨,٦التدريب

٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع
٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا

٣٦٢,١-٣٥٠,١-١٢,٠-٦٠٢٨,٨٥٤٢٠,٣١١٤٤٩,١٦٠١٦,٨٥٠٧٠,٢١١٠٨٧,٠النفقات العامة للتشغيل
٦٤٩,٢٢٧٤,٠٩٢٣,٢٦٤٩,٢٢٧٤,٠٩٢٣,٢اللوازم واملواد

٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٥٩٣,٩٤١٧,٩١٠١١,٨٥٥٢,٨٣٧٣,٢٩٢٦,٠األثاث واملعدات
٦٣١,٤-٥٣٤,١-٩٧,٣-٨٦٩٦,٥١٦١٢٣,٦٢٤٨٢٠,١٨٥٩٩,٢١٥٥٨٩,٥٢٤١٨٨,٧
١٨١٨,٦-١٢١٤,٠-٦٠٤,٦-٣٣٠٤٦,٩٣٥٠٦٤,٧٦٨١١١,٦٣٢٤٤٢,٣٣٣٨٥٠,٧٦٦٢٩٣,٠
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: مكتب قلم المحكمة٣١٠٠البرنامج ١٦الجدول 

: مكتب قلم احملكمة٣١٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٠,٧-١٥,٣-٢٥,٤-٢٥٨٨,٧١٦٢٣,٤٤٢١٢,١٢٥٦٣,٣١٦٠٨,١٤١٧١,٤املوظفون الفنيون

٣٨,٠-١١,٩-٢٦,١-٢٦٧٦,٠٢٠٩١,٠٤٧٦٧,٠٢٦٤٩,٩٢٠٧٩,١٤٧٢٩,٠موظفو اخلدمات العامة
٧٨,٧-٢٧,٢-٥١,٥-٥٢٦٤,٧٣٧١٤,٤٨٩٧٩,١٥٢١٣,٢٣٦٨٧,٢٨٩٠٠,٤

٢٠,٤-٢٠,٤-١٠٨٢,٤٦٠٧,٥١٦٨٩,٩١٠٨٢,٤٥٨٧,١١٦٦٩,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧العمل اإلضايف
االستشاريون

٢٠,٤-٢٠,٤-١٢٠٦,٨٦٥٧,٨١٨٦٤,٦١٢٠٦,٨٦٣٧,٤١٨٤٤,٢
٧,٧-٧,٧-٣٧,٥٦٣٧,٥٦٧٥,٠٣٧,٥٦٢٩,٨٦٦٧,٣السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٥٠,١-٤٥,١-٥,٠-١١٢,٠٤٦٣,٩٥٧٥,٩١٠٧,٠٤١٨,٨٥٢٥,٨اخلدمات التعاقدية

٩٧,٢١٠٨,١٢٠٥,٣٩٧,٢١٠٨,١٢٠٥,٣التدريب
٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع

٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا
١٦٥,٠٥٦٣,٥٧٢٨,٥١٦٥,٠٥٦٣,٥٧٢٨,٥النفقات العامة للتشغيل

٦٣,٣١٥٩,٨٢٢٣,١٦٣,٣١٥٩,٨٢٢٣,١اللوازم واملواد
٠,٩١,٨٢,٧٠,٩١,٨٢,٧األثاث واملعدات

٥٧,٨-٥٢,٨-٥,٠-٤٧٩,٩٧٨٠١,٧٨٢٨١,٦٤٧٤,٩٧٧٤٨,٩٨٢٢٣,٨باملوظفني
١٥٦,٩-١٠٠,٤-٥٦,٥-٦٩٥١,٤١٢١٧٣,٩١٩١٢٥,٣٦٨٩٤,٩١٢٠٧٣,٥١٨٩٦٨,٤

: المكتب المباشر لقلم المحكمة٣١١٠البرنامج الفرعي ١٧الجدول 

: املكتب املباشر لقلم احملكمة٣١١٠
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٩,٤-٩,٤-٩٥٨,١٩٥٨,١٩٤٨,٧٩٤٨,٧املوظفون الفنيون

٢٠٧,٨٢٠٧,٨٢٠٧,٨٢٠٧,٨موظفو اخلدمات العامة
٩,٤-٩,٤-١١٦٥,٩١١٦٥,٩١١٥٦,٥١١٥٦,٥

املساعدة املؤقتة العامة
لالجتماعاتاملساعدة العامة 
العمل اإلضايف

االستشاريون

٢١,٤٣٢,٥٥٣,٩٢١,٤٣٢,٥٥٣,٩السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٢٥,٤٣٢,٥٥٧,٩٢٥,٤٣٢,٥٥٧,٩

٩,٤-٩,٤-١١٩١,٣٣٢,٥١٢٢٣,٨١١٨١,٩٣٢,٥١٢١٤,٤
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: قسم الخدمات االستشارية القانونية٣١٣٠الفرعي البرنامج ١٨الجدول 

: قسم اخلدمات االستشارية ٣١٣٠
القانونية

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٥,٨-٥,٨-٥٩٢,٧٥٩٢,٧٥٨٦,٩٥٨٦,٩املوظفون الفنيون
١,٢-١,٢-١٢٨,٩١٢٨,٩١٢٧,٧١٢٧,٧موظفو اخلدمات العامة

٧,٠-٧,٠-٧٢١,٦٧٢١,٦٧١٤,٦٧١٤,٦
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون

السفر
الضيافة

١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥
٧,٠-٧,٠-٧٣٩,١٧٣٩,١٧٣٢,١٧٣٢,١

: قسم األمن والسالمة٣١٤٠البرنامج الفرعي ١٩الجدول 

والسالمة: قسم األمن ٣١٤٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١١,٠-٥,٢-٥,٨-٥٩٢,٧٥٥٧,٢١١٤٩,٩٥٨٦,٩٥٥٢,٠١١٣٨,٩املوظفون الفنيون

٣١,٠-٩,٣-٢١,٧-٢٢٠٨,٤١٤٢٣,٢٣٦٣١,٦٢١٨٦,٧١٤١٣,٩٣٦٠٠,٦موظفو اخلدمات العامة
٤٢,٠-١٤,٥-٢٧,٥-٢٨٠١,١١٩٨٠,٤٤٧٨١,٥٢٧٧٣,٦١٩٦٥,٩٤٧٣٩,٥

١,٩-١,٩-١٠٨٢,٤٢٠٨,٠١٢٩٠,٤١٠٨٢,٤٢٠٦,١١٢٨٨,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧العمل اإلضايف
االستشاريون

١,٩-١,٩-١٢٠٦,٨٢٥٨,٣١٤٦٥,١١٢٠٦,٨٢٥٦,٤١٤٦٣,٢
٩,٥٣٩٠,٥٤٠٠,٠٩,٥٣٩٠,٥٤٠٠,٠السفر

الضيافة
٥,٠-٥,٠-٩٤,٥٢١٧,٢٣١١,٧٨٩,٥٢١٧,٢٣٠٦,٧اخلدمات التعاقدية

٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩التدريب
١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦النفقات العامة للتشغيل

٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥اللوازم واملواد
٠,٩١,٨٢,٧٠,٩١,٨٢,٧األثاث واملعدات

٥,٠-٥,٠-٤٣٠,٤٨٤٧,٠١٢٧٧,٤٤٢٥,٤٨٤٧,٠١٢٧٢,٤
٤٨,٩-١٦,٤-٣٢,٥-٤٤٣٨,٣٣٠٨٥,٧٧٥٢٤,٠٤٤٠٥,٨٣٠٦٩,٣٧٤٧٥,١



ICC-ASP/12/15

5615-A-141113

: قسم العمليات الميدانية٣١٨٠البرنامج الفرعي ٢٠الجدول 

امليدانية: قسم العمليات ٣١٨٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط
باحلاالت

٨,٠-٨,٠-٨٥٤,٣٨٥٤,٣٨٤٦,٣٨٤٦,٣املوظفون الفنيون
١,٩-١,٩-٦٠٣,٣٦٠٣,٣٦٠١,٤٦٠١,٤موظفو اخلدمات العامة

٩,٩-٩,٩-١٤٥٧,٦١٤٥٧,٦١٤٤٧,٧١٤٤٧,٧
٢,١-٢,١-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٣٠٣,٩٣٠٣,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
٢,١-٢,١-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٣٠٣,٩٣٠٣,٩

١٣٧,٠١٣٧,٠١٣٧,٠١٣٧,٠السفر
الضيافة

٤٥,١-٤٥,١-٢٤٦,٧٢٤٦,٧٢٠١,٦٢٠١,٦اخلدمات التعاقدية
٧,٤٧,٤٧,٤٧,٤التدريب

٤٤١,٩٤٤١,٩٤٤١,٩٤٤١,٩النفقات العامة للتشغيل
١٤٣,٦١٤٣,٦١٤٣,٦١٤٣,٦اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٤٥,١-٤٥,١-٩٧٦,٦٩٧٦,٦٩٣١,٥٩٣١,٥املتعلق باملوظفني

٥٧,١-٥٧,١-٢٧٤٠,٢٢٧٤٠,٢٢٦٨٣,١٢٦٨٣,١

: قسم دعم المحامين٣١٩٠البرنامج الفرعي ٢١الجدول 

: قسم دعم احملامني٣١٩٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٦,٥-٢,١-٤,٤-٤٤٥,٢٢١١,٩٦٥٧,١٤٤٠,٨٢٠٩,٨٦٥٠,٦املوظفون الفنيون

١,٩-٠,٧-١,٢-١٢٨,٩٦٤,٥١٩٣,٤١٢٧,٧٦٣,٨١٩١,٥موظفو اخلدمات العامة
٨,٤-٢,٨-٥,٦-٥٧٤,١٢٧٦,٤٨٥٠,٥٥٦٨,٥٢٧٣,٦٨٤٢,١

١٦,٤-١٦,٤-٩٣,٥٩٣,٥٧٧,١٧٧,١املساعدة املؤقتة العامة
لالجتماعاتاملساعدة العامة
العمل اإلضايف

االستشاريون
١٦,٤-١٦,٤-٩٣,٥٩٣,٥٧٧,١٧٧,١

٧,٧-٧,٧-٦,٦٧٧,٥٨٤,١٦,٦٦٩,٨٧٦,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع
٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا

١,٠١,٠١,٠١,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٧,٧-٧,٧-٦,٦٥٩٤٥,٦٥٩٥٢,٢٦,٦٥٩٣٧,٩٥٩٤٤,٥غري املتعلق باملوظفني

٣٢,٥-٢٦,٩-٥,٦-٥٨٠,٧٦٣١٥,٥٦٨٩٦,٢٥٧٥,١٦٢٨٨,٦٦٨٦٣,٧
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: شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠البرنامج ٢٢الجدول 

: شعبة اخلدمات اإلدارية ٣٢٠٠
املشرتكة

٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٤١,٤-٥,٦-٣٥,٨-٣٦٣٧,٥٥٦٧,٠٤٢٠٤,٥٣٦٠١,٧٥٦١,٤٤١٦٣,١املوظفون الفنيون
٦٨,١-١٤,٩-٥٣,٢-٥٣٨٥,٢١٥٣٤,٣٦٩١٩,٥٥٣٣٢,٠١٥١٩,٤٦٨٥١,٤موظفو اخلدمات العامة

١٠٩,٥-٢٠,٥-٨٩,٠-٩٠٢٢,٧٢١٠١,٣١١١٢٤,٠٨٩٣٣,٧٢٠٨٠,٨١١٠١٤,٥
٣٢٤,٩-٣٥,٣-٢٨٩,٦-٨١٢,٣٣٣٠,٠١١٤٢,٣٥٢٢,٧٢٩٤,٧٨١٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٩٨,٠٣٢,٨١٣٠,٨٩٨,٠٣٢,٨١٣٠,٨العمل اإلضايف

١٤,٦١٤,٦١٤,٦١٤,٦االستشاريون
٣٢٤,٩-٣٥,٣-٢٨٩,٦-٩٤٤,٩٣٦٢,٨١٣٠٧,٧٦٥٥,٣٣٢٧,٥٩٨٢,٨الفرعي للموظفني اآلخرين

٧٤,٩٦٥,٠١٣٩,٩٧٤,٩٦٥,٠١٣٩,٩السفر
الضيافة

٣٩,٢-٣٩,٢-٣٩٦,٨١٨٧,٠٥٨٣,٨٣٥٧,٦١٨٧,٠٥٤٤,٦اخلدمات التعاقدية
٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢٤٧,٢التدريب

٣٠,٠-١٨,٠-١٢,٠-٤٤١٠,٩١٦٩٨,٧٦١٠٩,٦٤٣٩٨,٩١٦٨٠,٧٦٠٧٩,٦النفقات العامة للتشغيل
٤٣١,٧٤٣١,٧٤٣١,٧٤٣١,٧اللوازم واملواد

٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٥٩٣,٠٤١٦,١١٠٠٩,١٥٥١,٩٣٧١,٤٩٢٣,٣األثاث واملعدات
١٥٥,٠-٦٢,٧-٩٢,٣-٦١٥٤,٥٢٣٦٦,٨٨٥٢١,٣٦٠٦٢,٢٢٣٠٤,١٨٣٦٦,٣
٥٨٩,٤-١١٨,٥-٤٧٠,٩-١٦١٢٢,١٤٨٣٠,٩٢٠٩٥٣,٠١٥٦٥١,٢٤٧١٢,٤٢٠٣٦٣,٦

: مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢١٠البرنامج الفرعي ٢٣الجدول 

: مكتب مدير٣٢١٠
شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٣,٨-٣,٨-٣٧٩,٠٣٧٩,٠٣٧٥,٢٣٧٥,٢املوظفون الفنيون
٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة

٤,٥-٤,٥-٤٤٣,٥٤٤٣,٥٤٣٩,٠٤٣٩,٠
العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون

١٩,٧١٩,٧١٩,٧١٩,٧السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٩,٧١٩,٧١٩,٧١٩,٧
٤,٥-٤,٥-٤٦٣,٢٤٦٣,٢٤٥٨,٧٤٥٨,٧
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: قسم الموارد البشرية٣٢٢٠البرنامج الفرعي ٢٤الجدول 

: قسم املوارد البشرية٣٢٢٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٧,٩-٧,٩-٨٠٠,٤٨٠٠,٤٧٩٢,٥٧٩٢,٥املوظفون الفنيون

٩,٩-١,٩-٨,٠-٨٠٦,٥١٩٣,٤٩٩٩,٩٧٩٨,٥١٩١,٥٩٩٠,٠موظفو اخلدمات العامة
١٧,٨-١,٩-١٥,٩-١٦٠٦,٩١٩٣,٤١٨٠٠,٣١٥٩١,٠١٩١,٥١٧٨٢,٥

٣,١-٣,١-٣٢٢,٢٣٢٢,٢٣١٩,١٣١٩,١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٤,٦١٤,٦١٤,٦١٤,٦االستشاريون

٣,١-٣,١-٣٣٦,٨٣٣٦,٨٣٣٣,٧٣٣٣,٧
٦,٠١١,٠١٧,٠٦,٠١١,٠١٧,٠السفر

الضيافة
١٦,٧١٦,٧١٦,٧١٦,٧اخلدمات التعاقدية

١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠التدريب
النفقات العامة للتشغيل

٤٥,٢٤٥,٢٤٥,٢٤٥,٢اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩
٢٠,٩-١,٩-١٩,٠-٢١٧١,٦٢٠٤,٤٢٣٧٦,٠٢١٥٢,٦٢٠٢,٥٢٣٥٥,١

: قسم الميزانية والمالية٣٢٤٠البرنامج الفرعي ٢٥الجدول 

قسم امليزانية : ٣٢٤٠
واملالية

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ املرتبط املبلغ األساسي
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

املبلغ 
األساسي

املبلغ 
املرتبط 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

املبلغ 
األساسي

املبلغ 
املرتبط 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

٧,٤-٧,٤-٧٥٦,٧٧٥٦,٧٧٤٩,٣٧٤٩,٣املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات 

١١,١-٣,٤-٧,٧-٧٧٣,٧٣٣٨,٨١١١٢,٥٧٦٦,٠٣٣٥,٤١١٠١,٤العامة

١٨,٥-٣,٤-١٥,١-١٥٣٠,٤٣٣٨,٨١٨٦٩,٢١٥١٥,٣٣٣٥,٤١٨٥٠,٧للموظفني
٢٨٥,٨-٢٤٨,٥-٣٧,٣-١٧٠,٠٢٤٨,٥٤١٨,٥١٣٢,٧١٣٢,٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٨,٠٨,٠٨,٠٨,٠العمل اإلضايف

االستشاريون

٢٨٥,٨-٢٤٨,٥-٣٧,٣-١٧٨,٠٢٤٨,٥٤٢٦,٥١٤٠,٧١٤٠,٧للموظفني اآلخرين
١٠,٢١٠,٠٢٠,٢١٠,٢١٠,٠٢٠,٢السفر

الضيافة
٣٩,٢-٤١,٥-٨٦,١٥٦,٨١٤٢,٩٨٨,٤١٥,٣١٠٣,٧٢,٣اخلدمات التعاقدية

٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠التدريب
٤٣,٢٤٣,٢٤٣,٢٤٣,٢النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٣٩,٢-٤١,٥-١٣٩,٥٩٦,٨٢٣٦,٣١٤١,٨٥٥,٣١٩٧,١٢,٣املتعلق باملوظفني
٣٤٣,٥-٢٩٠,٠-٣,٤-٥٠,١-١٨٤٧,٩٣٣٨,٨٣٤٥,٣٢٥٣٢,٠١٧٩٧,٨٣٣٥,٤٥٥,٣٢١٨٨,٥
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: قسم الخدمات العامة٣٢٥٠البرنامج الفرعي ٢٦الجدول 

: قسم اخلدمات ٣٢٥٠ العامة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٦-٥,٦-٥٦٨,٨٥٦٨,٨٥٦٣,٢٥٦٣,٢املوظفون الفنيون

٢٣,٣-٢٣,٣-٢٣٧٠,٢٢٣٧٠,٢٢٣٤٦,٩٢٣٤٦,٩موظفو اخلدمات العامة
٢٨,٩-٢٨,٩-٢٩٣٩,٠٢٩٣٩,٠٢٩١٠,١٢٩١٠,١

٠,٧-٠,٧-٧١,٦٧١,٦٧٠,٩٧٠,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

٥٥,٠٣٢,٨٨٧,٨٥٥,٠٣٢,٨٨٧,٨العمل اإلضايف
االستشاريون

٠,٧-٠,٧-١٢٦,٦٣٢,٨١٥٩,٤١٢٥,٩٣٢,٨١٥٨,٧
٣,١١١,٧١٤,٨٣,١١١,٧١٤,٨السفر

الضيافة
٤٢,٠٤٢,٠٤٢,٠٤٢,٠اخلدمات التعاقدية

١٦,٣١٦,٣١٦,٣١٦,٣التدريب
٢٢٨١,٩٤٤,١٢٣٢٦,٠٢٢٨١,٩٤٤,١٢٣٢٦,٠النفقات العامة للتشغيل

٢٠١,٥٢٠١,٥٢٠١,٥٢٠١,٥اللوازم واملواد
٦٨,٠٦٨,٠٦٨,٠٦٨,٠األثاث واملعدات

٢٦١٢,٨٥٥,٨٢٦٦٨,٦٢٦١٢,٨٥٥,٨٢٦٦٨,٦باملوظفني
٢٩,٦-٢٩,٦-٥٦٧٨,٤٨٨,٦٥٧٦٧,٠٥٦٤٨,٨٨٨,٦٥٧٣٧,٤

: قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٣٢٦٠البرنامج الفرعي ٢٧الجدول 

: قسم تكنولوجيا املعلومات ٣٢٦٠
واالتصاالت

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

١٦,٧-٥,٦-١١,١-١١٣٢,٦٥٦٧,٠١٦٩٩,٦١١٢١,٥٥٦١,٤١٦٨٢,٩املوظفون الفنيون
٢٣,١-٩,٦-١٣,٥-١٣٧٠,٣١٠٠٢,١٢٣٧٢,٤١٣٥٦,٨٩٩٢,٥٢٣٤٩,٣موظفو اخلدمات العامة

٣٩,٨-١٥,٢-٢٤,٦-٢٥٠٢,٩١٥٦٩,١٤٠٧٢,٠٢٤٧٨,٣١٥٥٣,٩٤٠٣٢,٢
٣٥,٣-٣٥,٣-٣٣٠,٠٣٣٠,٠٢٩٤,٧٢٩٤,٧املساعدة املؤقتة العامة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
٣٥,٣-٣٥,٣-٥٥,٠٣٣٠,٠٣٨٥,٠٥٥,٠٢٩٤,٧٣٤٩,٧

٢٥,٩٤٢,٣٦٨,٢٢٥,٩٤٢,٣٦٨,٢السفر
الضيافة

١٩٥,٢١٨٧,٠٣٨٢,٢١٩٥,٢١٨٧,٠٣٨٢,٢اخلدمات التعاقدية
٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩التدريب

٣٠,٠-١٨,٠-١٢,٠-٢٠٨٥,٨١٦٥٤,٦٣٧٤٠,٤٢٠٧٣,٨١٦٣٦,٦٣٧١٠,٤النفقات العامة للتشغيل
١٨٥,٠١٨٥,٠١٨٥,٠١٨٥,٠اللوازم واملواد

٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٥٢٥,٠٤١٦,١٩٤١,١٤٨٣,٩٣٧١,٤٨٥٥,٣األثاث واملعدات
١١٥,٨-٦٢,٧-٥٣,١-٣٠٥٧,٨٢٣٠٠,٠٥٣٥٧,٨٣٠٠٤,٧٢٢٣٧,٣٥٢٤٢,٠
١٩٠,٩-١١٣,٢-٧٧,٧-٥٦١٥,٧٤١٩٩,١٩٨١٤,٨٥٥٣٨,٠٤٠٨٥,٩٩٦٢٣,٩
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: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠البرنامج ٢٨الجدول 

احملكمة: شعبة خدمات ٣٣٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٨٧,٨-٤٧,٣-٤٠,٥-٤١٣٠,٤٤٨٨٩,٩٩٠٢٠,٣٤٠٨٩,٩٤٨٤٢,٦٨٩٣٢,٥املوظفون الفنيون

٢٦,٤-١٩,٨-٦,٦-٦٤٤,٨٢٤٥٨,٧٣١٠٣,٥٦٣٨,٢٢٤٣٨,٩٣٠٧٧,١موظفو اخلدمات العامة
١١٤,٢-٦٧,١-٤٧,١-٤٧٧٥,٢٧٣٤٨,٦١٢١٢٣,٨٤٧٢٨,١٧٢٨١,٥١٢٠٠٩,٦

٤٤٧,٣-٤٤٧,٣-٢٧٧٥,٦٢٧٧٥,٦٢٣٢٨,٣٢٣٢٨,٣املساعدة املؤقتة العامة
٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات

٤٣,٥-٤٣,٥-٥٨,٥٥٨,٥١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف
٤,٩-٣,٧-١,٢-٥,٠٤٧,١٥٢,١٣,٨٤٣,٤٤٧,٢االستشاريون

٤٩٥,٧-٤٩٤,٥-١,٢-٢٣٩,٧٢٩٥٠,٠٣١٨٩,٧٢٣٨,٥٢٤٥٥,٥٢٦٩٤,٠
٦١,٤-٦١,٤-٥٥,٦١٣٥٧,٤١٤١٣,٠٥٥,٦١٢٩٦,٠١٣٥١,٦السفر

الضيافة
٥٥,٠٢٩٠,١٣٤٥,١٥٥,٠٢٩٠,١٣٤٥,١اخلدمات التعاقدية

٢٥,١-٢٥,١-١٦,١٦٤,١٨٠,٢١٦,١٣٩,٠٥٥,١التدريب
٣٣٢,١-٣٣٢,١-١٣٨٥,٩٣١٣٥,٦٤٥٢١,٥١٣٨٥,٩٢٨٠٣,٥٤١٨٩,٤النفقات العامة للتشغيل

٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤١٨,٦-٤١٨,٦-١٥٤١,٨٤٩٦١,٤٦٥٠٣,٢١٥٤١,٨٤٥٤٢,٨٦٠٨٤,٦
١٠٢٨,٥-٩٨٠,٢-٤٨,٣-٦٥٥٦,٧١٥٢٦٠,٠٢١٨١٦,٧٦٥٠٨,٤١٤٢٧٩,٨٢٠٧٨٨,٢

: مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة٣٣١٠البرنامج الفرعي ٢٩الجدول 

شعبة خدمات احملكمة: مكتب مدير ٣٣١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤,٦-٢,٩-١,٧-١٧١,٣٢٩١,٨٤٦٣,١١٦٩,٦٢٨٨,٩٤٥٨,٥املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,٣-٢,٩-٢,٤-٢٣٥,٨٢٩١,٨٥٢٧,٦٢٣٣,٤٢٨٨,٩٥٢٢,٣

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٤,٩-٣,٧-١,٢-٥,٠١٥,٠٢٠,٠٣,٨١١,٣١٥,١االستشاريون

٤,٩-٣,٧-١,٢-٥,٠١٥,٠٢٠,٠٣,٨١١,٣١٥,١
١٩,٧٢٢,٤٤٢,١١٩,٧٢٢,٤٤٢,١السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٢,١١٢,١١٢,١١٢,١التدريب
١٥,٠-١٥,٠-٦١,٠٦١,٠٤٦,٠٤٦,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

١٥,٠-١٥,٠-٣١,٨٨٣,٤١١٥,٢٣١,٨٦٨,٤١٠٠,٢
٢٥,٢-٢١,٦-٣,٦-٢٧٢,٦٣٩٠,٢٦٦٢,٨٢٦٩,٠٣٦٨,٦٦٣٧,٦
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: قسم إدارة المحكمة٣٣٢٠البرنامج الفرعي ٣٠الجدول 

: قسم إدارة احملكمة٣٣٢٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١١,٧-٧,٦-٤,١-٤٢١,٣٧٧٦,٧١١٩٨,٠٤١٧,٢٧٦٩,١١١٨٦,٣املوظفون الفنيون

٨,٤-٧,٢-١,٢-١٢٨,٩٧٢٥,٦٨٥٤,٥١٢٧,٧٧١٨,٤٨٤٦,١موظفو اخلدمات العامة
٢٠,١-١٤,٨-٥,٣-٥٥٠,٢١٥٠٢,٣٢٠٥٢,٥٥٤٤,٩١٤٨٧,٥٢٠٣٢,٤

٢٦,٨-٢٦,٨-٣٥٢,١٣٥٢,١٣٢٥,٣٣٢٥,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف
االستشاريون

٢٦,٨-٢٦,٨-٣٦٧,١٣٦٧,١٣٤٠,٣٣٤٠,٣اآلخرين
السفر

الضيافة
٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣اخلدمات التعاقدية

٤,٠١٥,٠١٩,٠٤,٠١٥,٠١٩,٠التدريب
٥,٩٥,٩٥,٩٥,٩النفقات العامة للتشغيل

١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٢,٩١٥٩,٣١٨٢,٢٢٢,٩١٥٩,٣١٨٢,٢
٤٦,٩-٤١,٦-٥,٣-٥٧٣,١٢٠٢٨,٧٢٦٠١,٨٥٦٧,٨١٩٨٧,١٢٥٥٤,٩

: قسم االحتجاز٣٣٣٠البرنامج الفرعي ٣١الجدول 

: قسم االحتجاز٣٣٣٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٢,٩-٠,٨-٢,١-٢١١,٩٨٤,١٢٩٦,٠٢٠٩,٨٨٣,٣٢٩٣,١املوظفون الفنيون

١,٤-٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥١٢٩,٠٦٣,٨٦٣,٨١٢٧,٦موظفو اخلدمات العامة
٤,٣-١,٥-٢,٨-٢٧٦,٤١٤٨,٦٤٢٥,٠٢٧٣,٦١٤٧,١٤٢٠,٧

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠االستشاريون

٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠
٣,٧٣,٧٣,٧٣,٧السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٧,٠١٧,٠١٧,٠١٧,٠التدريب
١٣٨٠,٠١١٩,٤١٤٩٩,٤١٣٨٠,٠١١٩,٤١٤٩٩,٤النفقات العامة للتشغيل

٧,٥٧,٥٧,٥٧,٥اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

١٣٩١,٢١٣٦,٤١٥٢٧,٦١٣٩١,٢١٣٦,٤١٥٢٧,٦باملوظفني
٤,٣-١,٥-٢,٨-١٦٦٧,٦٢٩١,٠١٩٥٨,٦١٦٦٤,٨٢٨٩,٥١٩٥٤,٣
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: قسم الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة٣٣٤٠البرنامج الفرعي ٣٢الجدول 

والتحريرية: قسم الرتمجة الفورية ٣٣٤٠
٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٢,٦-٢٤,٣-١٨,٣-١٨٥٤,٥٢٤٧٣,٦٤٣٢٨,١١٨٣٦,٢٢٤٤٩,٣٤٢٨٥,٥املوظفون الفنيون

٥,٣-٢,٧-٢,٦-٢٥٧,٩٢٧٤,٣٥٣٢,٢٢٥٥,٣٢٧١,٦٥٢٦,٩موظفو اخلدمات العامة
٤٧,٩-٢٧,٠-٢٠,٩-٢١١٢,٤٢٧٤٧,٩٤٨٦٠,٣٢٠٩١,٥٢٧٢٠,٩٤٨١٢,٤

١٤٦,٤-١٤٦,٤-١٠٧٨,٥١٠٧٨,٥٩٣٢,١٩٣٢,١املساعدة املؤقتة العامة
٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٦,١١٦,١١٦,١١٦,١االستشاريون

١٤٦,٤-١٤٦,٤-٢٣٤,٧١١٦٣,٤١٣٩٨,١٢٣٤,٧١٠١٧,٠١٢٥١,٧
٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤السفر

الضيافة
٥٣,٠١٠٨,٣١٦١,٣٥٣,٠١٠٨,٣١٦١,٣اخلدمات التعاقدية

٢,٧٢,٧٢,٧٢,٧التدريب
النفقات العامة للتشغيل

٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢واملواداللوازم 
األثاث واملعدات

٦٦,٩٢٥٩,٧٣٢٦,٦٦٦,٩٢٥٩,٧٣٢٦,٦
١٩٤,٣-١٧٣,٤-٢٠,٩-٢٤١٤,٠٤١٧١,٠٦٥٨٥,٠٢٣٩٣,١٣٩٩٧,٦٦٣٩٠,٧

وحدة الضحايا والشهود:٣٣٥٠البرنامج الفرعي ٣٣الجدول 

والشهود: وحدة الضحايا ٣٣٥٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٦,٩-١٠,١-٦,٨-٧١٥,٤١٠٧٦,٦١٧٩٢,٠٧٠٨,٦١٠٦٦,٥١٧٧٥,١املوظفون الفنيون

٨,٥-٧,٨-٠,٧-٦٤,٥١٢٠٨,٨١٢٧٣,٣٦٣,٨١٢٠١,٠١٢٦٤,٨موظفو اخلدمات العامة
٢٥,٤-١٧,٩-٧,٥-٧٧٩,٩٢٢٨٥,٤٣٠٦٥,٣٧٧٢,٤٢٢٦٧,٥٣٠٣٩,٩

٢٦٩,١-٢٦٩,١-٧٨٣,٦٧٨٣,٦٥١٤,٥٥١٤,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

٤٣,٥-٤٣,٥-٤٣,٥٤٣,٥العمل اإلضايف
االستشاريون

٣١٢,٦-٣١٢,٦-٨٢٧,١٨٢٧,١٥١٤,٥٥١٤,٥الفرعي للموظفني اآلخرين
٦١,٤-٦١,٤-٢٧,٠١٠٣٨,٤١٠٦٥,٤٢٧,٠٩٧٧,٠١٠٠٤,٠السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٢٥,١-٢٥,١-٢٥,١٢٥,١التدريب
٣١٧,١-٣١٧,١-٢٩٥٥,٢٢٩٥٥,٢٢٦٣٨,١٢٦٣٨,١النفقات العامة للتشغيل

٥,٧٥,٧٥,٧٥,٧اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٠٣,٦-٤٠٣,٦-٢٧,٠٤٠٢٤,٤٤٠٥١,٤٢٧,٠٣٦٢٠,٨٣٦٤٧,٨
٧٤١,٦-٧٣٤,١-٧,٥-٨٠٦,٩٧١٣٦,٩٧٩٤٣,٨٧٩٩,٤٦٤٠٢,٨٧٢٠٢,٢
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: قسم التعويض ومشاركة الضحايا٣٣٦٠البرنامج الفرعي ٣٤الجدول 

ومشاركة الضحايا: قسم التعويض ٣٣٦٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٩,١-١,٦-٧,٥-٧٥٦,٠١٨٧,١٩٤٣,١٧٤٨,٥١٨٥,٥٩٣٤,٠املوظفون الفنيون

٢,١-١,٤-٠,٧-٦٤,٥١٨٥,٥٢٥٠,٠٦٣,٨١٨٤,١٢٤٧,٩موظفو اخلدمات العامة
١١,٢-٣,٠-٨,٢-٨٢٠,٥٣٧٢,٦١١٩٣,١٨١٢,٣٣٦٩,٦١١٨١,٩

٥,٠-٥,٠-٥٦١,٤٥٦١,٤٥٥٦,٤٥٥٦,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون

٥,٠-٥,٠-٥٧١,٤٥٧١,٤٥٦٦,٤٥٦٦,٤
١٥٧,٤١٥٧,٤١٥٧,٤١٥٧,٤السفر

الضيافة
٢,٠١٢٥,٥١٢٧,٥٢,٠١٢٥,٥١٢٧,٥اخلدمات التعاقدية

٤,٣٤,٣٤,٣٤,٣التدريب
النفقات العامة للتشغيل

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢,٠٢٩٨,٢٣٠٠,٢٢,٠٢٩٨,٢٣٠٠,٢
١٦,٢-٨,٠-٨,٢-٨٢٢,٥١٢٤٢,٢٢٠٦٤,٧٨١٤,٣١٢٣٤,٢٢٠٤٨,٥

: قسم اإلعالم والتوثيق٣٤٠٠البرنامج ٣٥الجدول 

والتوثيق: قسم اإلعالم ٣٤٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٣,٥-٣,١-١٠,٤-١٠٥٧,٠٣٦٨,٢١٤٢٥,٢١٠٤٦,٦٣٦٥,١١٤١١,٧املوظفون الفنيون

٦,٠-٦,٠-٥٩٦,٧٢٣٩,٥٨٣٦,٢٥٩٠,٧٢٣٩,٥٨٣٠,٢موظفو اخلدمات العامة
١٩,٥-٣,١-١٦,٤-١٦٥٣,٧٦٠٧,٧٢٢٦١,٤١٦٣٧,٣٦٠٤,٦٢٢٤١,٩

٢,١-٠,٧-١,٤-١٤٨,٢٧١,٦٢١٩,٨١٤٦,٨٧٠,٩٢١٧,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,١-٠,٧-١,٤-١٤٨,٢٧١,٦٢١٩,٨١٤٦,٨٧٠,٩٢١٧,٧
١٩,٨٨٦,٦١٠٦,٤١٩,٨٨٦,٦١٠٦,٤السفر

الضيافة
٢٧١,٥٧٢٦,٦٩٩٨,١٢٧١,٥٧٢٦,٦٩٩٨,١اخلدمات التعاقدية

٧,٠٧,٠٧,٠٧,٠التدريب
٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥للتشغيلالنفقات العامة 

١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٩٠,٣٨٢٦,٧١٣١٧,٠٤٩٠,٣٨٢٦,٧١٣١٧,٠باملوظفني
٢١,٦-٣,٨-١٧,٨-٢٢٩٢,٢١٥٠٦,٠٣٧٩٨,٢٢٢٧٤,٤١٥٠٢,٢٣٧٧٦,٦
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: المكاتب المستقلة عن قلم المحكمة٣٧٠٠البرنامج ٣٦الجدول 

: املكاتب املستقلة عن قلم ٣٧٠٠
احملكمة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

١٧,٧-٩,٩-٧,٨-٧٨٥,٦١٠١١,٥١٧٩٧,١٧٧٧,٨١٠٠١,٦١٧٧٩,٤املوظفون الفنيون
٢,١-٢,١-١٩٣,٥١٩٣,٥١٩١,٤١٩١,٤موظفو اخلدمات العامة

١٩,٨-٩,٩-٩,٩-٩٧٩,١١٠١١,٥١٩٩٠,٦٩٦٩,٢١٠٠١,٦١٩٧٠,٨
٢,٤-١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤٢٣٠,٨١١٤,٢١١٤,٢٢٢٨,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
٢,٤-١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤٢٣٠,٨١١٤,٢١١٤,٢٢٢٨,٤

٨,٢١٠٥,٨١١٤,٠٨,٢١٠٥,٨١١٤,٠السفر
الضيافة

٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية
٢١,٨٢,٢٢٤,٠٢١,٨٢,٢٢٤,٠التدريب

٩,٠٩,٠٩,٠٩,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٣٠,٠١٦٧,٠١٩٧,٠٣٠,٠١٦٧,٠١٩٧,٠

٢٢,٢-١١,١-١١,١-١١٢٤,٥١٢٩٣,٩٢٤١٨,٤١١١٣,٤١٢٨٢,٨٢٣٩٦,٢

: مكتب المحامي العام للدفاع٣٧٤٠البرنامج الفرعي ٣٧الجدول 

العام للدفاع: مكتب احملامي ٣٧٤٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤,٤-٢,٩-١,٥-١٤٩,٣٢٩٦,٠٤٤٥,٣١٤٧,٨٢٩٣,١٤٤٠,٩املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,١-٢,٩-٢,٢-٢١٣,٨٢٩٦,٠٥٠٩,٨٢١١,٦٢٩٣,١٥٠٤,٧

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,٥١٤,٥١٧,٠٢,٥١٤,٥١٧,٠السفر
الضيافة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٢٤,٧٢,٥٢,٢٤,٧التدريب

٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥,٠٣٩,٧٤٤,٧٥,٠٣٩,٧٤٤,٧
٥,١-٢,٩-٢,٢-٢١٨,٨٣٣٥,٧٥٥٤,٥٢١٦,٦٣٣٢,٨٥٤٩,٤
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: مكتب المحامي العام للضحايا٣٧٥٠البرنامج الفرعي ٣٨الجدول 

العام للضحايا: مكتب احملامي ٣٧٥٠
٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٩,٣-٧,٠-٢,٣-٢٣٣,٤٧١٥,٥٩٤٨,٩٢٣١,١٧٠٨,٥٩٣٩,٦املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
١٠,٠-٧,٠-٣,٠-٢٩٧,٩٧١٥,٥١٠١٣,٤٢٩٤,٩٧٠٨,٥١٠٠٣,٤

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢
٤,٦٨٠,٥٨٥,١٤,٦٨٠,٥٨٥,١السفر

الضيافة
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤,٦١١٦,٥١٢١,١٤,٦١١٦,٥١٢١,١
١١,٢-٨,٢-٣,٠-٣٠٢,٥٩٤٧,٤١٢٤٩,٩٢٩٩,٥٩٣٩,٢١٢٣٨,٧

: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات٣٧٦٠البرنامج الفرعي ٣٩الجدول 

الداخلية للحسابات: مكتب املراجعة ٣٧٦٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةبعد توصيات 
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤,٠-٤,٠-٤٠٢,٩٤٠٢,٩٣٩٨,٩٣٩٨,٩املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨اخلدمات العامةموظفو 
٤,٧-٤,٧-٤٦٧,٤٤٦٧,٤٤٦٢,٧٤٦٢,٧

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢
١,١١٠,٨١١,٩١,١١٠,٨١١,٩السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٩,٣١٩,٣١٩,٣١٩,٣التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٠,٤١٠,٨٣١,٢٢٠,٤١٠,٨٣١,٢
٥,٩-٥,٩-٦٠٣,٢١٠,٨٦١٤,٠٥٩٧,٣١٠,٨٦٠٨,١
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األطرافالبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول ٤٠الجدول 

الربنامج الرئيسي الرابع: 
أمانة مجعية الدول األطراف

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٦,٢-٦,٢-٦٣٦,٢٦٣٦,٢٦٣٠,٠٦٣٠,٠املوظفون الفنيون
٢,٩-٢,٩-٢٩٠,٧٢٩٠,٧٢٨٧,٨٢٨٧,٨موظفو اخلدمات العامة

٩,١-٩,١-٩٢٦,٩٩٢٦,٩٩١٧,٨٩١٧,٨
٥,٤-٥,٤-٥٤٤,٥٥٤٤,٥٥٣٩,١٥٣٩,١املساعدة املؤقتة العامة

٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
٥,٤-٥,٤-٨٠٢,٥٨٠٢,٥٧٩٧,١٧٩٧,١

٣٦٣,٩٣٦٣,٩٣٨٦,٧٣٨٦,٧٢٢,٨٢٢,٨السفر
١,٠-١,٠-٦,٠٦,٠٥,٠٥,٠الضيافة

٦٨٣,٠٦٨٣,٠٦٨٣,٠٦٨٣,٠اخلدمات التعاقدية
٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب

٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤النفقات العامة للتشغيل
١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات
١١٠٦,٩١١٠٦,٩١١٢٨,٧١١٢٨,٧٢١,٨٢١,٨
٢٨٣٦,٣٢٨٣٦,٣٢٨٤٣,٦٢٨٤٣,٦٧,٣٧,٣

: المؤتمرات٤١٠٠البرنامج الفرعي ٤١الجدول 

املؤمترات: ٤١٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
٢,٦-٢,٦-٢٧٤,٥٢٧٤,٥٢٧١,٩٢٧١,٩

١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠املساعدة املؤقتة العامة
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٢,٦-٢,٦-٤٥٤,٥٤٥٤,٥٤٥١,٩٤٥١,٩االستشاريون

السفر
٥٩١,٠٥٩١,٠٥٩١,٠٥٩١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤التدريب

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

٦٢٥,٤٦٢٥,٤٦٢٥,٤٦٢٥,٤األثاث واملعدات
٢,٦-٢,٦-١٠٧٩,٩١٠٧٩,٩١٠٧٧,٣١٠٧٧,٣
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: أمانة جمعية الدول األطراف٤٢٠٠البرنامج الفرعي ٤٢الجدول 

األطراف: أمانة مجعية الدول ٤٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٦,٢-٦,٢-٤٨٦,٩٤٨٦,٩٤٨٠,٧٤٨٠,٧املوظفون الفنيون

٢,٩-٢,٩-٢٩٠,٧٢٩٠,٧٢٨٧,٨٢٨٧,٨موظفو اخلدمات العامة
٩,١-٩,١-٧٧٧,٦٧٧٧,٦٧٦٨,٥٧٦٨,٥الفرعي للموظفني

٢,٨-٢,٨-١٦٥,١١٦٥,١١٦٢,٣١٦٢,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,٨-٢,٨-١٨٣,١١٨٣,١١٨٠,٣١٨٠,٣اآلخرين
٦٧,٢٦٧,٢٩٠,٠٩٠,٠٢٢,٨٢٢,٨السفر

١,٠-١,٠-٦,٠٦,٠٥,٠٥,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب
النفقات العامة للتشغيل

٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات

٩٢,٨٩٢,٨١١٤,٦١١٤,٦٢١,٨٢١,٨
١٠٥٣,٥١٠٥٣,٥١٠٦٣,٤١٠٦٣,٤٩,٩٩,٩

: مكتب رئيس الجمعية٤٤٠٠البرنامج الفرعي ٤٣الجدول 

اجلمعية: مكتب رئيس ٤٤٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩االستشاريون

٣٤,١٣٤,١٣٤,١٣٤,١
السفر

١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
٤٦,١٤٦,١٤٦,١٤٦,١األثاث واملعدات

١٥١,٠١٥١,٠١٥١,٠١٥١,٠
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: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠البرنامج الفرعي ٤٤الجدول 

امليزانية واملالية: جلنة ٤٥٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣

املساعدة املؤقتة العامة
٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠لالجتماعاتاملساعدة العامة 
العمل اإلضايف

االستشاريون
٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠

٢٦٢,٦٢٦٢,٦٢٦٢,٦٢٦٢,٦السفر
الضيافة

٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٣٤٢,٦٣٤٢,٦٣٤٢,٦٣٤٢,٦
٥٥١,٩٥٥١,٩٥٥١,٩٥٥١,٩

البرنامج الرئيسي الخامس: اإليجار والصيانة (المباني المؤقتة)٤٥الجدول 

الربنامج الرئيسي اخلامس:
اإلجيار والصيانة (املباين املؤقتة)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

السفر
الضيافة

التعاقديةاخلدمات 
التدريب

٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧
٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧
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البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا٤٦الجدول 

للضحاياأمانة الصندوق االستئماين الربنامج الرئيسي السادس: 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنةبعد 
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٩-٤,٢-١,٧-١٧١,٣٤٣٧,٥٦٠٨,٨١٦٩,٦٤٣٣,٣٦٠٢,٩املوظفون الفنيون

١,٤-٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥١٢٩,٠٦٣,٨٦٣,٨١٢٧,٦موظفو اخلدمات العامة
٧,٣-٤,٩-٢,٤-٢٣٥,٨٥٠٢,٠٧٣٧,٨٢٣٣,٤٤٩٧,١٧٣٠,٥

٢,١-٢,١-٢١٣,٦٦٩,١٢٨٢,٧٢١١,٥٦٩,١٢٨٠,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠االستشاريون

٢,١-٢,١-٢١٣,٦١٧٩,١٣٩٢,٧٢١١,٥١٧٩,١٣٩٠,٦
١٠٦,٦١٢٦,٠٢٣٢,٦١٠٦,٦١٢٦,٠٢٣٢,٦السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
١٠٠,٠٨٠,٠١٨٠,٠١٠٠,٠٨٠,٠١٨٠,٠التعاقديةاخلدمات 
٦,٠١٥,٦٢١,٦٦,٠١٥,٦٢١,٦التدريب

٥,٠١٠,٠١٥,٠٥,٠١٠,٠١٥,٠النفقات العامة للتشغيل
٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠١٠,٠٥,٠٥,٠١٠,٠األثاث واملعدات
٢٢٨,١٢٣٦,٦٤٦٤,٧٢٢٨,١٢٣٦,٦٤٦٤,٧املتعلق باملوظفني

٩,٤-٤,٩-٤,٥-٦٧٧,٥٩١٧,٧١٥٩٥,٢٦٧٣,٠٩١٢,٨١٥٨٥,٨

: مكتب مدير المشروع١- البرنامج الرئيسي السابع٤٧الجدول 

: ١-الربنامج الرئيسي السابع مكتب مدير املشروع
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٢-٥,٢-٥٣٢,٤٥٣٢,٤٥٢٧,٢٥٢٧,٢الفنيوناملوظفون 

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,٩-٥,٩-٥٩٦,٩٥٩٦,٩٥٩١,٠٥٩١,٠

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠السفر
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٦٦١,٠٦٦١,٠٦٦١,٠٦٦١,٠اخلدمات التعاقدية
٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢التدريب

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠النفقات العامة للتشغيل
١,٥١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد

٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠األثاث واملعدات
٦٩٢,٢٦٩٢,٢٦٩٢,٢٦٩٢,٢

٥,٩-٥,٩-١٢٨٩,١١٢٨٩,١١٢٨٣,٢١٢٨٣,٢
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: مكتب المدير لمشروع المباني الدائمة٧١١٠البرنامج ٤٨الجدول 

املدير ملشروع املباين الدائمة: مكتب ٧١١٠الربنامج 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٢-٥,٢-٥٣٢,٤٥٣٢,٤٥٢٧,٢٥٢٧,٢املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,٩-٥,٩-٥٩٦,٩٥٩٦,٩٥٩١,٠٥٩١,٠

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠السفر
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٦٥,٥٦٥,٥٦٥,٥٦٥,٥اخلدمات التعاقدية
٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢التدريب

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠النفقات العامة للتشغيل
١,٥١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد

٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠األثاث واملعدات
٩٦,٧٩٦,٧٩٦,٧٩٦,٧
٥,٩-٥,٩-٦٩٣,٦٦٩٣,٦٦٨٧,٧٦٨٧,٧

: دعم موظفي المحكمة لموارد وإدارة المباني الدائمة٧١٢٠البرنامج ٤٩الجدول 

: دعم موظفي احملكمة ٧١٢٠
الدائمةملوارد وإدارة املباين 

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املرتبط املبلغ
باحلاالت

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

السفر
الضيافة

٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥
٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥
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: عناصر المجموعة الثانية (المعدات غير المدمجة)٧١٣٠البرنامج ٥٠الجدول 

(املعدات غري املدجمة)الثانية ٧١٣٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

اإلضايفالعمل 
االستشاريون

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

: الفوائد المستحقة، الدولة المضيفة٧٢٠٠البرنامج ٥١الجدول 

الدولة املضيفة: الفوائد املستحقة، ٧٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣باملوظفني

١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣
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: اآللية المستقلة للرقابة٥- البرنامج الرئيسي السابع٥٢الجدول 

: ٥-الربنامج الرئيسي السابع اآللية املستقلة للرقابة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١,٣-١,٣-١٢٧,٨١٢٧,٨١٢٦,٥١٢٦,٥املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
١,٣-١,٣-١٢٧,٨١٢٧,٨١٢٦,٥١٢٦,٥

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٤,٨٤,٨٤,٨٤,٨السفر
الضيافة

٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية
٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب

النفقات العامة للتشغيل
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠واملواداللوازم 

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠األثاث واملعدات
٨١,٣٨١,٣٨١,٣٨١,٣
١,٣-١,٣-٢٠٩,١٢٠٩,١٢٠٧,٨٢٠٧,٨

____________


