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العملوتنظيماألعمالجدولوإقرارالدورةافتتاح-ألف
الدول األطراف مجعيةلقراروفقا") اللجنة("واملاليةامليزانيةللجنةوالعشرونالثالثةالدورةُعقدت-١

إطاريف٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٧املعقودة يفعشرة،الثانيةالعامةاجللسةيفاملتخذ("اجلمعية")
ا دورةعقدتوقد. ٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٨إىل٢٠منالفرتةيفاملعقودةعشرة،الثانيةدور

عنونيابة. ٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين١٧إىل٧منالفرتةيفجلسة،٢٠منتألفتاليتاللجنة،
موناغينغ،ماسينونوساجنيالقاضياحملكمة،لرئيساألولالنائبالرتحيبيةالكلمةألقىاحملكمة،رئيس
.الدورةافتتاحخالل

. هلامقررا) كندا(أدسيتهيوالسيداللجنةعينتللجنة،الداخليالنظاممن١٣للمادةووفقا-٢
التنفيذياألمنيوقامللجنة،الفنيةاخلدمات") األمانة("األطرافالدولجلمعيةالعامةاألمانةوقدمت

.اللجنةأمنيمبهامدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنة
:للجنةوالعشرينالثالثةالدورةأمساؤهماآلتيةاألعضاءوحضر-٣

كندا)(أدسيتهيو)١
بوروندي)(بانيانكاديفيد)٢
املكسيك)(أوبازوفرنانديزمارياكارولينا)٣
األردن)(غرايبةفوزي)٤
سرياليون)(ايتام. أو. يبساميول)٥
إستونيا)(لـمـيكيوهاين)٦
إكوادور)(سانشيزمونيكا)٧
أملانيا)(ساوبهغريد)٨
سلوفاكيا)(سوبكوفاإلينا)٩

اليابان)(سوغيوراماساتوشي)١٠
:(CBF/23/1/Rev.1)التايل األعمالجدولاألولاجتماعهايفاللجنةواعتمدت-٤

العملوتنظيماألعمالجدولوإقرارالدورةافتتاح)١
املراقبنيمشاركة)٢
:وامليزانيةباملاليةاملتعلقةاملسائل)٣

؛االشرتاكاتحالة) أ
متأخرات؛عليهااليتالدول) ب
؛٢٠١٥املقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالنظر) ج
السائلة؛األموالاستثمار) د
التحليلية؛احملاسبة) هـ
العام؛املدعيملكتباالسرتاتيجيةللخطةاملايلاألثر) و
؛٢٠١٤يونيو/حزيران٣٠يفاملايلاألداءبيانات) ز
.الطوارئصندوق) ح

:اإلداريةاملسائل-٤
احملكمة؛لقلمالتنظيمياهليكل) أ
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املوظفني؛استحقاقاتبالتزاماتاملتعلقةالسياسة) ب
املعايري احملاسبية الدولية؛حسبالنظام املايلتعديالت) ج
العامة؛املؤقتةاملساعدة) د
التقاعد؛سن) ه
االستشاريون؛) و
.األصولإدارة) ز

:احلساباتمبراجعةاملتعلقةاملسائل)٥
٣١إىليناير/الثاينكانون١منللفرتةالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملاليةالبيانات) أ

؛٢٠١٣ديسمرب/األولكانون
إىليناير/الثاينكانون١منللفرتةللضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات) ب
.٢٠١٣ديسمرب/األولكانون٣١

القانونيةاملساعدة)٦
:احملكمةمباين)٧

االنتقايل؛الربنامج) أ
للمخاطر؛املخصصاالحتياطي) ب
اجلديدة؛املباينيفاألعمالتقدم) ج
واإلدارة؛للملكيةاإلمجاليةالتكلفة) د
املؤقتة؛املباينإجيارعقد) ه
.األطرافلدولااشرتاكاتحسابإعادة) و

:للضحايااالستئماينالصندوق)٨
/ حزيران٣٠إىل٢٠١٣يوليه/متوز١منالفرتةخاللاإلدارةجملسوأنشطةمشاريع

.٢٠١٤يونيه

أخرىمسائل)٩
وانسرييكو؛كوتْني القاضيَـ حالة) أ

.الوظائفتصنيفإعادة) ب

والمراقبينالمسؤولينمشاركة- باء
باملراقبنياملتعلقةاإلجرائية للجمعية،القواعدمن٩٣و٩٢و٤٢املوادالدورةعلىتنطبق-٥

يفيشاركواأنللمراقبنيجيوزاللجنة،مبوافقةورهناالرئيسدعوةعلىوبناء. اآلخرينواملشاركني
.اللجنةاجتماعات

: التقاريرلتقدمياللجنةاجتماعاتيفاملشاركةإىلاحملكمةتشكلاليتالتاليةاهليئاتدعوةومتت-٦
منسقمنكلاللجنةإىلعروضاقدمذلك،علىوعالوة. احملكمةوقلمالعام،املدعيومكتبالرئاسة،
والصندوقاجلمعية،ملكتبالتابعالهاي،يفالعاملالفريقعن) النمسا(دروملفرينرالسفريامليزانية،

الرقابة").جلنة("الدائمةاملباينعلىالرقابةجلنةرئيس و للضحايا،االستئماين
. اللجنةأمامعرضبتقدميالدوليةاجلنائيةاحملكمةأجلمناالئتالفطلبتقبلأناللجنةوقررت-٧

.العرضهلذاتقديرهاعناللجنةوأعربت
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والعشرينالثالثةدورتهافياللجنةأعمالجدولفيالمدرجةالمسائلفيالنظر- ثانيا

والميزانيةبالماليةالمتعلقةالمسائل-ألف

مقدمة- ١

عمليةلنزاهةالعاماملبدأأساسعلى٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةللميزانيةفحصهااللجنةأجرت-٨
امليزنة.

ايفاجلمعيةوافقت،٢٠١٤عاممليزانيةبالنسبةأنإىلاللجنةوأشارت-٩ علىعشرةالثانيةدور
الشرتاكاتيورو٠٠٠٥٩٥١١٨منهايقررأنعلىيورو،٢٠٠٦٥٦١٢١جمموعهابلغاعتمادات

تة مبا قدره ـــؤقـــاين املــبــف املــيــالــكــفة يف تـــة املضيــــدولــة الــامهــزى إىل مســعــا يــو مــ، وهرافــاألطدولــال
.يورو٨٢٩١١٠يورو، والفائدة على قرض الدولة املضيفة البالغة ٣٥٠٩٥٠٢
ا،اللجنةوالحظت-١٠ اجلنائيةاحملكمةمنإخطاراتستةتلقت،٢٠١٤سبتمرب/أيلولغاية إىلأ

يورو.٩٠٠١١٤٥جمموعهامبالغأجلمنالطوارئصندوقإىلباللجوء") احملكمة("الدولية
قدرهازيادةتتضمناحملكمةقدمتهااليت٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةأناللجنةوالحظت-١١

قدمتذلك،إىلوباإلضافة. ٢٠١٤لعاماملعتمدةبامليزانيةمقارنة) املائةيف١١,٣(يورومليون١٣,٧٤
مليون١٣٩,٠٢بلغيحملكمةاطلباتإمجايل جعلممايورو،مليون٣,٦٣قدرهاتكميليةميزانيةاحملكمة
املعتمدة لعامبامليزانيةمقارنة) املائةيف١٤,٣أو(يورومليون١٧,٣٦قدرهاإمجاليةبزيادةأييورو،

االلجنةتقدمأنقبلللطلباتاألوليةالعامةللصورةتوضيحيليوفيما. ٢٠١٤ :اقرتاحا
يورومليون٢٠١٥:١٣٥,٣٩لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانية
يورومليون٣,٦٣:التكميليةامليزانية
يورومليون١٣٩,٠٢:املطلوبةامليزانيةجمموع

اــــاشدـــديـــتسارتـــتـــاخاليترافـــاألطدولـــالأنمباذلك،علىالوةـــوع-١٢ الدائمةاينــــللمبرتاكا
٢-السابعالرئيسيالربنامجتقابلاشرتاكاتعليهاتقرَّرلناملسامهاتتلكودفعت" واحدةمرة"
ومبا أنه، كمايورو،مليون١,٦٢تبلغواليت،)املضيفةالدولةقرضعنالفائدة-الدائمةاملباينمشروع(

يفاملؤقتةاملبايناستئجارتكاليفلتغطيةاملضيفةالدولةمنمسامهةستزيداملاضي،العاميفاحلالكان
بالتايلفستنخفضيورو،ماليني٣قدرهأقصىحدإىليصلمبااألطرافللدولاملقررةاملبالغختفيض
التايل:النحوعلىاالشرتاكاتمناملطلوبةاإلمجاليةامليزانية

يورومليون١٣٩,٠٢:املطلوبةاإلمجاليةامليزانية
يورو)مليون١,٦٢(:الدائمةاملباينمشروععنالفائدة: ناقص
يورو)ماليني٣(املؤقتة:املباينتأجرييفاملضيفةالدولةمسامهة: ناقص
يورومليون١٣٤,٤٠:املقررةالشرتاكاتلاملعدلاملبلغ

ا،املقدمةواملربرات٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةاستعراضوبعد-١٣ إىلاللجنةخلصتبشأ
الربناجميةامليزانيةوأن،من امليزانية املطلوبةيورومليون ٣,٣٨تبلغإضافيةإمجاليةوفوراتحتقيقميكنأنه

، وهو ما ميثل يورومليون١٣٢,٦٤بذلكستبلغعليها،املوافقةمتتإذا،٢٠١٥لعاماملقرتحةاملعدلة
.٢٠١٤يف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٩مليون يورو (أو ١٠,٩٨زيادة قدرها 

اشامالموجزااللجنةأضافتوقد-١٤ .اخلامساملرفقيفيردلتوصيا
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االشتراكاتحالة- ٢

،)الثايناملرفق(٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين١٣إىل غايةاالشرتاكاتحالةاللجنةاستعرضت-١٥
رارـــالقــــــبالــــــمــــــعةـــاديــــــعـــــالةــزانيــيــــــــمــللددـــــسُ دــــقوروــــــي٦٩٨٧٥٤١٠٩غـــــلــــبــــمأنتــــظــــوالح

ICC-ASP/12/RES.1،السنواتعناملسددةغرياالشرتاكاتبلغتالتاريخ،نفسويف. هاءالفرع
درهـــقاـــم٢٠١٤عامعناملسددةغرياالشرتاكاتوبلغتيورو،٢٣٥٥٩١٦قدرهماقةـــابـــســـال

.يورو٣٨٧٥٤٢١٥يبلغاملسددةغرياالشرتاكاتجمموعجيعلممايورو،١٥٢٩٥١٨
مناملائةيف٩٢,٤٦نسبةُسددت،٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين١٣يفأناللجنةوالحظت-١٦

ادفعتدولة٧١وأن،٢٠١٤عاميفاملستحقةاالشرتاكات أنإىلاللجنةوأشارتبالكامل،اشرتاكا
دفعتقددولة٧١وكانتُسددتقداملائةيف٩١,٨٤نسبةتكان،٢٠١٣عاممنالتاريخنفسيف

ا لعاماملسددةغرياالشرتاكاتأنالقلقمعاللجنةالحظتذلك،إىلوباإلضافة. بالكاملاشرتاكا
لغتـــــــــبثــحيالسابقة،واتــالسنمقارنة بادةـــحزيادةشهدتيورو،٨٢٠٤٠٣٦والبالغة،٢٠١٣
موعيفيورو٤١٥١٨٧آنذاك  غرياالشرتاكاتجمموعأنعميققلقمعأيضااللجنةوالحظت. ا
يفوقمستوىإىلوصلقد٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين١٣يفيورو٢٣٦٦٩٤١٥البالغاملسددة
الدولمجيعاللجنةوحثت. يورومليون٧,٤البالغالعاملاملالرأسلصندوقاإلمجايلاملبلغِضعف

اتسديدعلىاألطراف تتوفراحملكمةأنلضمانهاهودجقصارىبذلوعلىاستحقاقهاعنداشرتاكا
املايل").املالية ("النظاموالقواعداملايلالنظاممن٦-٥للمادةوفقاالعام،طوالالكافيةاألموالعلى

متأخراتعليهاالتيالدول- ٣

من نظام روما األساسي على ما يلي: "ال يكون للدولة الطرف اليت ١١٢من املادة ٨تنص الفقرة -١٧
ا املالية يف  تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان تتأخر عن سداد اشرتاكا

املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها."
األطرافالدولمن١٢علىكانت،٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين١٣يفأناللجنةوأقرت-١٨

ااشرتا تساويمتأخرات . للتصويتمؤهلةغريبالتايلوهيعنها،تزيدأوكاملتنيسنتنيعنكا
باحلد٢٠١٤مايو/أيار١٢يفمتأخراتعليهااليتاألطرافالدولبلغتأَ األمانةأناللجنةوالحظت

طلبوبإجراءاتاألساسي،رومانظاممن١١٢املادةمن٨الفقرةتطبيقلتجنبسدادهالالزماألدىن
التياألطرافالدولإخطارتعيدأناألمانةمناللجنةوطلبت. التصويتحقوقفقدانمناإلعفاء
بتسويةمتأخراتعليهاالتياألطرافالدولجميعتقومبأناللجنةوأوصت. متأخراتعليها

.ممكنوقتأقربفيالمحكمةمعحساباتها

٢٠١٥لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةفيالنظر- ٤

٢٠١٥لعامواألنشطةاالفتراضات(أ)
ذلكيفمبا(واالدعاءالقضاءجمايليفاحملكمةأنشطةتكونأناملتوقعمنأناللجنةأُبلغت-١٩

األقلعلىحاالتمخسأناللجنةَ الرئاسةُ وأَبلغت. ٢٠١٥عاميفالنطاقواسعةأنشطة) التحقيقات
االستئنافدعوىيفاالستئنافدائرةوستنظر. للمحاكمةالتحضريمرحلةأواحملاكمةمرحلةيفستكون
بالتعويضاتيتعلقفيماالقضائيةاألنشطةتتواصلأناملتوقعمنأنحنييفواحدة،حالةيفالنهائي

احملتملمنولكنمتتالية،حملاكماتميزانيةاحملكمةأعدتقد و . واالستئنافاحملاكمةمستوىعلىسواء
ملآثاروهيامليزانية،علىأخرىآثارعنهاترتتبمتزامنةجلساتإىلاللجوءإىلالضرورةتدعوأن

احلايل.الوقتيفاعتماداتهلاختصص
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،٧٠املادةإطاريفوحتقيقنيجاريةحتقيقاتبأربعةتقومأنتتوقعالعامةاملدعيةأناللجنةوأُبلغت-8٢٠

احملاكمةجلساتيفأنشطةهلاتكونوأنموقوفة،حتقيقاتتسعةيفاألدلةعلىاحلفاظوبأعمال
يفطىــالوسياــــأفريقهوريةـــــمجيفثانياحتقيقافتحتالعامةاملدعيةأنأيضااللجنةوأُبلغت. واالستئناف

قدمتلذلك،ونتيجة. حتقيقاتمخسةإىلاجلاريةالتحقيقاتعددسريفعمما،٢٠١٤سبتمرب/أيلول٢٤
٢٠١٥.١لعاماملقرتحةالربناجميةللميزانيةتكميليةمقرتحةميزانيةاحملكمة

التشغيليللدعميورو٢٤٠١٨١٦٤جمموعهايبلغمواردطلبتاحملكمةأناللجنةوالحظت-٢١
املقرتحةالربناجميةامليزانيةيفقضية٢١وحاالتلثمايناملواردهذهُخصصتوقد. امليدانيةوالعمليات

٢٠١٥.٢لعام

لكلاملواردمنخمتلفةمستوياتتتطلباإلجراءاتمناملختلفةاملراحلأناللجنةوالحظت-٢٢
. إضافيةموارداجلاريةالتحقيقاتتتطلبباإلجراءات،مباشرةترتبطالالزمةاملواردأنومبا. قضية

٢٠١٥.٣عاميفالقضايامنالعديديفقضائيةنشطةية أبأقياميتم الأالاملتوقعمنأناللجنةوالحظت

من املوارد لتلك القضايا.حمدودةحاجةذلكعننتجتسوفو 
المعلوماتبتقديماللجنةأوصتالمقبلة،الميزانيةمقترحاتفيالشفافيةزيادة أجلومن-٢٣

الجارية،أو الحاالتالقضايامنأو حالةقضيةلكلالمحكمةتطلبهاالتيبالمواردالمتعلقة
وعالوة٤.القضايالجميعالالزمةالمواردبشأنالراهنالوقتفيالمقدمةالمعلوماتإلىباإلضافة

.الثانيالرئيسيالبرنامجبشأنمنفصلبشكلالمعلوماتنفسبتقديماللجنةأوصتذلك،على
الكليوالتحليلالعرض) ب(

. التحسيناتذهورحبتالتحسنيفمستمرةامليزانيةسردعناصرأنالتقديرمعاللجنةالحظت-٢٤
وحدةأوقسملكلالعملعبءبمؤشراتموافاتهامناللجنةاستفادتالسابقة،السنواتوفي
فيإدراجهااللجنةطلبتالعام،هذاميزانيةفيتدرجلمالمؤشراتتلكأنوبما. الميزانيةفي

منيُطلببماالعمللعبءمغزىذاتةبمقارنالقياممنلتمكينلوذلكالمقبل،العامميزانية
العالقةاستكشافمنلتمكينلو الزمن،مرورمعمنهماكلتحدث فيالتيوالتغييراتالموارد،

.العامالمدعيومكتبالمحكمةقلممثل،البرامجمختلفعملعبءبين
فقداحملكمة،يفمبكروقتيفامليزانيةإعدادعمليةلبدءونظراالسابقة،السنواتيفحدثومثلما-٢٥

الربناجميةامليزانيةمعباملقارنةاملواردإىلاحلاجةيفتغرياتإىلبالتايلأدىمما االفرتاضات،بعضتغريت
وإجراءاتاالدعاءبأنشطةاخلصوصوجهعلىالتغيرياتهذهوتتعلق. ٢٠١٥لعامأصالً املقدمةاملقرتحة

آثارهامعاحملتملةالتطوراتبقائمةاللجنةوافتقداحملكمةوكانت. حمتملةكبريةماليةآثاراهلو احملاكمة،
٢٠١٥.٥لعاماملقرتحةالربناجميةلميزانيةلالرابعاملرفقيفامليزانيةعلىاحملتملة

تتعلق،"٢٠١٥لعامللمحكمةاملقرتحةالتكميليةامليزانية"بعنوانوثيقةمن احملكمةاللجنةوتلقت-٢٦
املطلوباملبلغجمموعوبلغ. الوسطىأفريقياهوريةـــــــــــــمجيفثانحقيقــــــتفتحالعامةدعيةـــــــــــاملرارـــــــــبق

.يورو٨٠٠٦٢٩٣
السنةبدايةقبلتكميليةميزانيةمقرتحتقدميميكنال٦املايل،النظاممبوجبأنرأتاللجنةأنغري-٢٧

ميزانيةمستهماأيضااحملكمةقدمت،٢٠١١عاميفأناللجنةوالحظت. املقرتحايتعلقاليتاملالية

١
ICC-ASP/13/10/Add1.

.١١، الصفحة ICC-ASP/13/10، ١اجلدول ٢
على سبيل املثال، خبصوص ثالث حاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، و حالة واحدة يف أوغندا، وحالتني يف ليبيا.٣
.١١الصفحة، ICC-ASP/13/10، ١اجلدول ٤
.١٥٨، الصفحة املرجع نفسه، املرفق الرابع٥
من النظام املايل والقواعد املالية: "نشر امليزانية الربناجمية املعتمدة".٤- ١٠٣املادة ٦
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تدعوالحاجةكانتإذافيماالمحكمةتنظربأناللجنةوأوصت. اجلمعيةدورةانعقادقبلتكميلية
تقديمبعدجديدةاحتياجاتفيهاتنشأالتيالحاالتاستيعابأجلمنالماليالنظامتعديلإلى

الحالة،هذهمثلوفي. بهاتتعلقالتيالماليةالسنةبدايةقبلولكنالمقترحة،البرنامجيةالميزانية
المقترحةالبرنامجيةالميزانيةعن، فضالوالجمعيةاللجنةإلىمفصلتكميليطلبتقديميجب

.والعشرينالرابعةدورتهافياللجنةإلىتقريروتقديم،الموحدة
شهرا١٢لمدةمستمرةبتعييناتالعامةالمؤقتةالمساعدةوظائفدورانمعدل) ج(

العامةاملؤقتةاملساعدةفئةمنوظيفة١٧٢تعييناتاستمراراقرتحتاحملكمةأناللجنةالحظت-٢٨
االلجنةوذكرت"). املستمرةالتعيينات("٢٠١٥عاميفشهرا١٢ملدة احملكمةمنمعلوماتتلقتأ

برنامجكلفيالدورانمعدلأساسوعلى. ٢٠١٣عاميفاملستمرةالتعييناتدورانمعدلبشأن
للبرنامجالمائةفي١,٥بنـــــــسبةاالعتمـــــــاداترصدفيتخفيضاتبإجراءاللجنةأوصترئيسي،
العامةالمؤقتةالمساعدةوظائفمنالثالثالرئيسيللبرنامجالمائةفي٢,٥والثاني،الرئيسي

. ٢٠١٥عامالمقترح استمرارها في١٢بتعيينات لمدة 
الرئيسيةالبرامج) د(
القضاء: األولالرئيسيالربنامج‘ ١’

تلقتهااليتالتعديالتذلكيفمبا،٢٠١٥لعاماألولالرئيسيللربنامجاملقرتحةامليزانيةبلغت-٢٩
يف٢٦,٦أويورو،مليون٢,٦٧قدرهازيادةميثلماوهو٧يورو،مليون١٢,٧١اجتماعهاأثناءاللجنة

١٢,٧١إىل٢٠١٤عاميفيورومليون١٠,٠٥من(٢٠١٤لعاماملعتمدةامليزانيةمعةـــارنـــقـــاملـــبةـــائـــامل
ميزانيةيفمقرتحةزيادةإىلالكبرياالرتفاعهلذاالرئيسيالسببويرجع). ٢٠١٥عاميفيورومليون

٨.يورومليون١,٨٩مقدارهاالقضاء

،٢٠١٤عاميففقطقاضياعشرستةلرواتباعتماداتطُلبتحنييفأناللجنةوالحظت-٣٠
وعالوة. عاديكاملبدوامباحملكمةالعاملنيعشرالثمانيةالقضاةجلميعموارد٢٠١٥عاميفطُلبت
جلميعاملعاش التقاعدياشرتاكاتدفع٢٠١٥عاميفاحملكمةمنيُطلبأناملرجحمنذلك،على

فقط،قاضيا١٢لفائدةبذلكالقياماحملكمةعلىكانحينما،٢٠١٤بعاممقارنةعشرالثمانيةالقضاة
٩.اخلدمةمنسنواتتسعبالفعلأكملواالذينالقضاةعنإضافيةاشرتاكاتأيدفععليهاليسإذ

شركة التأمني معسنواتمخسمدتُهالذياملعاش التقاعديعقدجتديدأدىذلك،إىلوباإلضافة-٣١
نظامتكلفةيفزيادةإىل) Allianz Nederland Levensverzekering NV(احملكمةمعاملتعاقدةأليانز

أنمنالرغمعلىاحلالية،املاليةالسوقظروفيفاالستثمارعوائداخنفاضبسببالتقاعديةاملعاشات
شركةإىلدفعهاملتوقعاملبلغويصل. املستوىنفسيفظلتللقضاةالواجب دفعهاالتقاعديةاملعاشات

زيـــــــــادةميـــــــــثلممايورو،٧٠٠٤١٥١قدرهما٢٠١٥عاميفالقضاةمعاشاتعناملذكورةالتأمني
والحظت. يورو٠٠٠٤١١والبالغة،٢٠١٤لعاماملعتمدةامليزانيةعنيورو٧٠٠٠١٤١قدرها
مالقضاةلرواتبالالزمةاملوارديفالزيادةأناللجنة للوفاءضروريةزيادة٢٠١٥لعامالتقاعديةومعاشا

ممابعد،حيددملواحدقاضانتخابموعدأنأيضااللجنةوالحظت. للمحكمةالقانونيةبااللتزامات
. املواردبعضلطلباحملدداملوعدعلىيؤثرقد

مالكإىل٣-فبرتبةالعامةاملؤقتةاملساعدةفئةمنأخرىوظيفةإضافةطلبيفاللجنةونظرت-٣٢
بالدروس"املتعلقةاحملكمةمبادرةعنالناجماإلضايفالعملعبءمعللتعاملاحملكمةرئاسةموظفي

.١٩، الصفحة ICC-ASP/13/10، ٨اجلدول ٧
املرجع نفسه.٨
املرفق.،ICC-ASP/3/Res.3)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25، (٢٠٠٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف، الدورة الثالثة، الهاي ٩
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للرئاسةالمتاحةالبشريةالمواردمراعاةمعالمحكمةطلبفيالنظراللجنةوأمعنت". املستفادة10

علىمهاماً يؤديالذياالستراتيجي،التخطيطلمنسقواحدةووظيفةكامل،بدواموظيفة١١(
أشهر للوظيفةستةلمدةالالزمةالموافقة على المواردتتمبأنوأوصت،)برمتهاالمحكمةصعيد

علىوعالوة. المشروعتسريعأجلمن٣-فبرتبةالمؤقتةالعامةالمساعدةفئةمنالمطلوبة
بمالديها،المتوفرةالوظائفبينالتآزرأوجهمنمزيدعنالرئاسةتبحثبأناللجنةأوصتذلك،

تقريرإليهايقدَّمتتطلع  إلى أنأنهااللجنةوذكرتاالستراتيجي،التخطيطمنسقوظيفةذلكفي
.والعشرينالرابعةدورتهافي" المستفادةالدروس"

منوظائفأربعإضافةطلبتتضمن٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةأنإىلاللجنةوأشارت-٣٣
املساعدةفئةمنووظيفتنياالبتدائية،الشعبةيفشهرا١٢ملدة٢-فبرتبةالعامةاملؤقتةاملساعدةفئة

التطوراتالفتراضاتدقيقفحصوبعد. االستئنافشعبةيفشهرا١٢ملدة٢-فبرتبةالعامةاملؤقتة
لتمويلالمطلوبةالمواردعلىالموافقةتتمبأناللجنةأوصت،٢٠١٥عامفيالمتوقعةالقضائية
االبتدائية،الشعبةفيشهرا١٢لمدة٢- فبرتبةالعامةالمؤقتةالمساعدةفئةمنوظيفتين
االستئنافشعبةفيشهرا١٢لمدة٢- فبرتبةالعامةالمؤقتةالمساعدةفئةمنواحدةووظيفة

القضائيةالهيئةتقومبأنوالعشرينالحاديةدورتهافيالمقدَّمةتوصيتهاإلىاللجنةوأشارت. فقط
قدرالشعببينفيماالمعتمدةالمواردتوزيعإعادةطريقعنعملهاعبءمتطلباتبمواجهة

.المستطاع
العاماملدعيمكتب: الثاينالرئيسيالربنامج‘ ٢’

٢٠١٥-٢٠١٣للفرتة العاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطة- أ
حددت،٢٠١٥- ٢٠١٣للفرتةالعاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةأناللجنةالحظت-٣٤

حتقيقاتومخسةعلنية،متهيديةحتقيقاتسبعةيفاألقلعلىيتمثلمتوقعاناجتاأهدافها،منكواحد
منسرياوعددااستئناف،دعاوىوأربعةابتدائية،حماكماتوثالثموقوفة،حتقيقاتومثانيةجارية،

لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةيفمتوقعةزيادةاخلطةوحددت.٧٠املادةإطاريفاملندرجةاحلاالت
مليون٥,٥١رهمبا قد٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةويفيورو،مليون٧,٤٧قدرهمبا٢٠١٤

. يورو
منهاأُنفقيورو،٧٠٠٢٦٥٢٨الثاينالرئيسيللربنامج٢٠١٣عاميفاملعتمدةامليزانيةوبلغت-٣٥

للربنامج٢٠١٤عاميفاملعتمدةامليزانيةوبلغت. املائةيف٩٥,٩نسبةأييورو،٦٠٠١٠١٢٧
الثاينالرئيسيللربنامج٢٠١٥لعامأصالً املقرتحةامليزانيةوبلغتيورو.٠٠٠٢٢٠٣٣الثاينالرئيسي
يفثانحتقيقلفتحاملقرتحة١٠"التكميليةامليزانية"مشلتذلك،إىلوباإلضافة. يورو٥٠٠٦٦٧٤١

يبلغحيثيورو،٧٠٠٧٣٠٢قدرهالثاينالرئيسيللربنامجإضافيامبلغاالوسطىأفريقيامجهورية
موع .يورو٤٠٠٣٩٨٤٤ا

إدراجقبل٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةيفاملقدمةاالفرتاضاتأناللجنةوالحظت-٣٦
موقوفة،حتقيقاتوتسعةجارية،حتقيقاتوأربعةمتهيدية،حتقيقاتبتسعةتتعلق" التكميليةامليزانية"

امليزانية"إضافةومع. ٧٠املادةإطاريفمندرجتنيوقضيتنيواحدة،استئنافودعوىحماكمات،ومخس
أفريقيامجهوريةيفحتقيقانذلكيفمباحتقيقات،مخسةاجلاريةالتحقيقاتعدد، يصبح"التكميلية
.الوسطى

ملكتباالسرتاتيجيةاخلطةميزانيةيفاملتوقعةاإلمجاليةالزيادةتصل أعاله،٣٤الفقرةيفوردوكما-٣٧
إىلاستناداأنيعينوهذا. يورومليون١٢,٩٨قدرهما٢٠١٥إىل٢٠١٣منالفرتةخاللالعاماملدعي

١٠
ICC-ASP/13/10/ADD.1.
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إىل٢٠١٥لعاماملتوقعةالعاماملدعيمكتبميزانيةتصلأنينبغي،٢٠١٣عاميفالفعليةالنفقات
ااحملكمةوأشارت. يورو٦٠٠٠٨١٤٠ التحقيقاتهيللتكاليفاملسببةالرئيسيةالعواملأنإىلذا

. نسبياحمدودةمواردمؤقتااملوقوفةوالتحقيقاتالتمهيديةللتحقيقاتاملطلوبةاملواردوأناجلارية،
نفسيفجارينيحتقيقنيسريأن٢٠١٥لعاماملقرتحة" التكميليةامليزانية"يفلوحظذلك،إىلوباإلضافة

فريقنياحتياجاتتعادلملواردحاجةهناتكونلنوأنهالتآزر،أوجهبعضإىليفضيأنشأنهمنالبلد
استناداللمقارنة،مناسبمبلغيورو٦٠٠٠٨١٤٠مبلغأناللجنةرأتوبالتايل،. احملققنيمنكاملني

الماإجراءيفواملتمثل،أصالً املتوقعالناتجحتقيقأجلمنالعام،املدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةإىل
االستئناف،ودعاوىاحملاكماتمنسبعودعمجارية،حتقيقاتومخسةمتهيدية،حتقيقاتسبعةعنيقل

لعاماملتوقعةاألنشطةتقريبايساويهذاأناللجنةوالحظت. ٧٠املادةإطاريفاملندرجةالقضاياوبعض
الحظتالصدد،هذاويف. املقرتحة" التكميليةامليزانية"تضمنتهااليتاألنشطةتلكذلكيفمبا،٢٠١٥
يورو٨٠٠٣١٦٤قدرهمبااملقارنةمبلغتتجاوز٢٠١٥لعاماملوحدةاملقرتحةالربناجميةامليزانيةأناللجنة

.يورو)٦٠٠٠٨١٤٠–يورو ٤٠٠٣٩٨٤٤(
وظيفة بدوام كامل ٢٥,٥وقدم مكتب المدعي العام نموذجا لتحقيق جار يتضمن ما يعادل -٣٨

مليون يورو. وبناء على التحليل ٣,٢٧موارد مالية قدرها وتكاليف السفر والدعم، ويتطلب
- ٢٠١٣للفترة مبررات الموارد التي طلبتها الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العامو ، الكلي

، وتطورات بعض التحقيقات الجارية، رأت اللجنة أن بُوسع مكتب المدعي العام أن ٢٠١٥
مليون يورو من ميزانية مكتب ٢,٧٨بنقص قدره وأوصت يستوعب بعض االرتفاع في التكاليف،

مليون يورو من موارد ١,٥٥المدعي العام. وباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بنقص آخر قدره 
٣٩المخصصة لمكتب المدعي العام، على النحو المبين في الفقرات من المساعدة المؤقتة العامة

أدناه.٤٢إلى 
املساعدة املؤقتة العامة-ب

يف مجيع االحتياجات من املساعدة املؤقتة العامة الواردة يف امليزانية الربناجمية أيضااللجنةنظرت-٣٩
، مع مراعاة االفرتاضات املوضوعة لإلجراءات القضائية، وكذلك وظائف املساعدة ٢٠١٥املقرتحة لعام 

.٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠املؤقتة العامة املوجودة إىل غاية 
قد سبق متويلها يف ٢٠١٥جنة أن بعض وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام وذكرت الل-٤٠

، استنادا إىل املعلومات املقدَّمة إىل اللجنة  بشأن وظائف املساعدة ٢٠١٤إطار اعتمادات ميزانية عام 
املؤقتة العامة اليت مل تتم املوافقة عليها.

ألداء املهام ٢٠١٥املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام وفيما يتعلق بالوظائف اجلديدة من فئة-٤١
ذات الصلة باملوارد البشرية، رأت اللجنة أن مكتب املدعي العام يتوفر على موارد كافية متاحة وأن من 
املمكن حتقيق الكفاءة من خالل التآزر مع قلم احملكمة. وخلصت اللجنة أيضا إىل أن من املمكن حتقيق 

يف إطار طلبات وظائف املساعدة املؤقتة العامة املخصصة للمحاكمات ودعاوى يةوفورات إضاف
االستئناف، استنادا إىل االفرتاضات القضائية املقدَّمة إىل اللجنة.

أن من الممكن تعديل الموارد من المساعدة المؤقتة العامة رأت اللجنةنتيجة لذلك،و -٤٢
، وبالتالي، باعتبار أن في حالة مكتب المدعي العام، لن ٢٠١٥لعامالمقترحةالميزانيةالواردة في

مليون ١,٥٥بنقص قدره اللجنةأوصتأفضل سبيل للمضي قدماً،يكون نهج اإلدارة التفصيلية 
.يورو
مليون ٤,٣٣ينطوي على نقص قدره أنشأنهمنهذاأنمنالرغمعلىأنه،اللجنةوالحظت-٤٣
املقرتحة،" التكميلية"امليزانيةيفو أصالً يف امليزانية املقرتحةالعاماملدعيمكتبطلبهالذياملبلغمنيورو
ملكتباالسرتاتيجيةاخلطةيفاملتوقعةتُقارب املبالغمبالغعلىذلكمعتوافقأناجلمعيةشأنمنفإن

. اللجنةتوصياتاعتمادمتإذا٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةالعاماملدعي
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غالفأوهدفتحديدينبغيكانإذافيمااألطرافالدولتنظربأنأيضااللجنةوأوصت-12٤٤

التيالسنةلميزانيةالمتوقعةالقصوىالحدوديرسمالجمعية،اجتماعاتمناجتماعكلفيمالي
وشفافيتها،الميزانيةتخطيطيعززأنذلكشأنمنأناللجنةورأت. مباشرةاالجتماعذلكتتلو
. وضوحاأكثربشكلاألولوياتتحديدمنالمحكمةيمّكنوأن
حالةاحتياجاتلتلبيةالعاماملدعيمكتبطلبهااليتامليزانيةنسبةأنأيضااللجنةوالحظت-٤٥

تعادل٢٠١٥لعاماملقرتحة" التكميليةامليزانية"يفاحملكمةقلمطلبهااليتامليزانيةبنسبةمقارنةجديدة
).احملكمةقلممقابلالعاماملدعيمكتب(١مقابل٣حوايل

وقسم عب مكتب المدعي العاممليون يورو في شُّ ٢,٧٨ونتيجة الستيعاب تكاليف قدرها -٤٦
مليون يورو من ميزانية البرنامج الرئيسي ٠,٩٣، أوصت اللجنة أيضا بنقص ما قدره الخدمات

.١مقابل ٣الثالث، استنادا إلى نسبة تعادل 
٢٠١٨-٢٠١٦العام للفرتة املدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطة- ج

١١منه،حاءالفرعمن٢الفقرةسيماوال،ICC-ASP/12/Res.1اجلمعيةقرارإىلاللجنةأشارت-٤٧

احملتملتأثريهاوالحظتاملدعي العام،ملكتباجلديدةاالسرتاتيجيةباخلطةاجلمعيةفيهرحبتوالذي
استعراضإىلاملدعي العاممكتبودعت،٢٠١٧عامحىتاملقرتحةامليزانيةيفاملدرجةالطلباتعلى

أفضلواعتمادالكفاءةمنقدرأقصىحتقيقأجلمناألخرى،األجهزةمعبالتشاورباستمرار،هيكله
يفاحملرزالتقدمعنتقريرااللجنة،طريقعناجلمعية،إىلتقدمأناملدعية العامةإىلوطلبتاملمارسات،

يفوخاصةوالكفاءة،اجلودةزيادةإىلالراميةالتدابريعلىخاصبوجهالرتكيزمعاالسرتاتيجية،تنفيذ
.التغيريوإدارةاالستيعابعلىوالقدرةالتوظيفجماالت

االحتياجاتيفزيادة٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةاملدعي العامملكتباالسرتاتيجيةاخلطةتوقعتوقد-٤٨
أخرىأجزاءيفمثومن،٢٠١٥و ٢٠١٤مليون يورو يف عامي ١٢,٩٨مبا قدره املكتبمبيزانيةاملتعلقة

املقبلةالسنةيفستوضعاليتاملدعي العامملكتباالسرتاتيجيةاخلطةأناحتمالإىلوأشري.احملكمةمن
. السنواتومتعددةكبريةتكاليفتسببعواملظهورإىلستؤدي٢٠١٨-٢٠١٦الفرتةلتغطية

بعدماإىلالتنفيذ التدرجييفرتةمتديدبإمكانيةاملدعي العاممكتبباقرتاحأيضاعلماً اللجنةوأحاطت
اخلطةأنيتوقعاملدعي العاممكتبأنباهتماماللجنةالحظتكما١٢.األمرأوليفاحملددالتاريخ

من حالةكلمنللخروجباسرتاتيجيةتتعلقاعتباراتستشمل٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةاالسرتاتيجية
١٣.احلاالت

علىاملدعي العامملكتباالسرتاتيجيةاخلطةحتدثهاأنميكناليتالكبريةاآلثاراللجنةوالحظت-٤٩
مل٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةاملدعي العامملكتباالسرتاتيجيةاخلطةأنمنالرغموعلى. امليزانيةختطيط

سنةمناملطلوبةللمواردالفعلياملستوىلتحديداألطرافالدولحتتاجهقدماقبيلمنمعلوماتتقدم
يفمباعليه،سترتتبماليةآثاراأناعتبارللسياسات ميكناجتاهاً االسرتاتيجيةحددتفقدأخرى،إىل

. احملكمةقلموخباصةللمحكمة،األخرىاألجهزةعلىاآلثارذلك
سيكون املدعي العامملكتباملقبلةاالسرتاتيجيةاخلطةعرضموعد أنلوحظذلك،علىوعالوة-٥٠

عملعبءلتحدداألطرافللدولهامةفرصةوسيتيحللمحكمة،الدائمةاملباينتشييدمناالنتهاءبيلقُ 
مطردا،تزايدايعرفاحلاالتمنعددمعاجلةيفاحملكمةمشاركةاحتمالأنمنالرغموعلى. احملكمة

لد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية... الدورة الثانية عشرة... ١١ .ICC-ASP/13/Res.1) ا
، ونصها [التشديد مضاف]: ٢٤)، الفقرة ICC-ASP/13/25من االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العام (ةاملتوقعةر املالياثتقرير عن اآل١٢

اسرعة العلى ستتوقفتغيريات المنو مكتب املدعي العام، فإن منخرى األراحل بامل"وفيما يتعلق  ميكن تغيري و تدخل احملكمة. طلبات اليت تلىبَّ 
اية عام دد يف أول األمرالتاريخ احملتأيت بعداملستوى النهائي "األمثل" يف مرحلة حتقيق و للمراحلاألصليالرتتيب  )".٢٠١٧(أي 

.٢٧ةاملرجع نفسه، الفقر ١٣
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منها،عوامللعدةنظراالضرورةحبكمحتديدهاوسيتمهلا،حدودالقدرةليستاحملكمةقدرةفأن
" لتوسعلقابليةال"واحملاكمات،عليهاتسرياليتوالوتريةالقضاة،وعددالدائمة،املباينيفاملتاحةاملساحة

إتاحتهاإرادةاألطرافالدوللدىتوجداليتاملوارد،األهم من ذلكو احملكمة،عملياتاتتسماليت
. للمحكمة

المدعي لمكتبالمقترحةاالستراتيجيةالخطةتكلفةتحديديتمبأناللجنةأوصتوبالتالي-٥١
نتائجمثل(والخبراتالمعارفأفضلباستخداموذلكسليم،بشكل٢٠١٨- ٢٠١٦للفترةالعام

.المحكمةفيالمتاحة) العملعبءومؤشراتاألنشطة،أساسعلىالتكلفةتحديدعملية
لعملياتبالنسبةالمدعي العاملمكتباالستراتيجيةللخطةالمحتملةاألهميةوبسبب-٥٢

االستراتيجيةالخطةبهذهالمتأثرةاألخرىالمحكمةأجهزةتقدمأناللجنةطلبتككل،المحكمة
.٢٠١٥يونيه/حزيران٣٠بحلولاللجنةإلىاألجهزةتلكعملياتعلىلتأثيرهاتحليال

والكفاءةاجلودة-د
تنفيذعنتقريراتقدمأناملدعية العامةمناألطرافالدولمجعيةطلبتحاء،القرارويف-٥٣

وأُبلغت١٤[...]."والكفاءةاجلودةزيادةإىلالراميةالتدابريعلىخاصبشكلالرتكيزمع"االسرتاتيجية
يف الوفاءيتمثل٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةاملدعي العامملكتباالسرتاتيجيةاخلطةمناهلدفأناللجنة

املدعية وأوضحت. مبكروقتيفللمحاكماتواالستعداداإلثبات،معايريأعلىحتقيق: مهابشرطني
فرقحجم: هيجوهريةعناصرثالثةتتوقف على) لتكاليفهالرئيسيةواملسببات(عملهانوعيةأنالعامة

الشهاداتإلصداربرنامجاقرتاحإىلدعامما(املوظفنيوكفاءات،وتشكيلهاواالدعاءالتحقيق
. الدولجانبمنالتعاونإىلباإلضافةومصادرها،األدلةأشكالونطاق تنوع،)للموظفني

فيليستأنهاإلىخلصتلكنهاالمدعية العامة،منالواردةبالمعلوماتاللجنةورحبت-٥٤
اللجنةوأوصت. المدعي العاممكتبعملجودةبشأننظرهاوجهةعناإلعرابمننهايمكّ وضع

جودةلزيادةالمدعي العاممكتباتخذهاالتيالتدابيرلتقييمالسبلأفضلفيالجمعيةتنظربأن
.عمله

احملكمةقلم: الثالثالرئيسيالربنامج‘ ٣’
مباشرتأثريهلا٢٠١٥عاميفالثاينالرئيسيالربنامجأنشطةيفاملتوقعةالزيادةأناللجنةالحظت-٥٥

يورو٥٠٠٨٢٨البالغةاملوارديفكبريةزيادةاللجنةوالحظت. الثالثالربنامجميزانيةعلى مقرتح
أخرىوزيادةباستمرار،املتزايداحملمينيالشهودعددعنأساساوالناجتةوالشهود،الضحايالوحدةاملطلوبة

اللجنةوالحظت. توطينهموإعادةالشهودحلمايةاملدعي العاممكتبمنالواردةاإلحاالتعدديف
الحتياجاتحتسباامليدانيةالعملياتقسميفيورو،٤٠٠٤٦٨أواملائة،يف١٠٦قدرهازيادةباملثل
رئيسيبمسبثالثويتمثل. امليداينالتشغيليالدعمويفاحلاالتبلدانمجيعيفالتشغيليالدعم

قدرهمبااملطلوباملبلغزادفقد. االحتجازقسمميزانيةطلبيفاملدرجةاإلجيارتكاليفيفللتكاليف
وحدةمعمشرتكةقَبلمنكانتزنزانة١٢استئجارإىل ، ويعزى ذلك أساسايورو٩٠٠٤٣٦

.السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمةالتابعةاالحتجاز
امليزانيةيقدمأنقبلزيادةأيةدونميزانيةاألمرأوليفاقرتحاحملكمةقلمأناللجنةوالحظت-٥٦

طلبهالذييورو٢٠٠٥٤٥١البالغاالخنفاضاللجنةالحظتذلك،ومع. املقرتحة اإلضافيةالتكميلية
القانونيةساعدةلتقدمي املاجلديداحملكمةنظاملتطبيقنتيجةالقانونيةاملساعدةلتغطيةالدفاعدعمقسم
مبابيمباللسيدالقانونيةاملساعدةلتقدميالالزمةاملواردأنأيضااللجنةوالحظت. والضحاياالدفاعإىل

باجلهوداللجنةورحبت. ٢٠١٥لعامالقانونيةاملساعدةميزانيةيفتدرجمليورو٨٠٠٥٧٣حوايلقدره

لد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية... الدورة الثانية عشرة... ١٤ .ICC-ASP/13/Res.1) ا
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قلموأنالتزايد،حنوهجِ تتّ تزالالامليزانيةأنسبق،مامراعاةمعالحظت،لكنهااحملكمة،قلميبذهلااليت14

.األمرأوليفقدمهااليت٢٠١٥لعاماملقرتحةامليزانيةيفزيادةالواقعيفأدرجاحملكمة
أوصتبيمبا،للسيدالقانونيةللمساعدةالمخصصيورو٨٠٠٥٧٣مبلغيخصوفيما-٥٧

معتمشياوذلكالمبلغ،ذلكبمقدار٢٠١٥لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةبزيادةاللجنة
١٤٢(انظر الفقرتني ١٥فائضابوصفهااألطرافالدولإلىالمستردةاألموالتعادبأنتوصيتها

أدناه).١٤٣و
األطرافالدولمجعيةأمانة: الرابعالرئيسيالربنامج‘ ٤’

األمانةيفاملتوقعالعملعبءاستعراضفرصةللجنةأتيحتالرابع،الرئيسيالربنامجيفالنظرعند-٥٨
معللجمعية،عشرةالرابعةللدورةاملقدرةاملاليةواملوارداألطراف،الدولواحتياجاتللجمعية،العامة
.الوفوراتمنمزيدوحتقيقتآزرأوجهإجيادإمكانيةمراعاة

دورة اجلمعيةعقدمناملتأتيةاملاليةاملزايااللجنةكررتللجمعية،عشرةالرابعةالدورةخيصوفيما-٥٩
يفبالفعلاللجنةإليهأشارتماوهوسنوات،ثالثكلمنلسنتنينيويوركيفاملتحدةاألمممقريف

ICC-ASP/11/15(األقلعلىالسابقةتقاريرهامنواحد
دورةبعقدحتقيقهااحملتملالوفوراتوتبلغ).١٦

.بكثرييورو٠٠٠٥٠٠يتجاوزما٢٠١٥عاميفنيويوركيفاجلمعية
المساعدةفئةمنواحدةووظيفة٤-فبرتبةثابتتينوظيفتينإنشاءطلباتفيالنظروتم-٦٠

تتمأالينبغيأنهإلىاللجنةوخلصتالفردية،مزاياهاأساسعلى٢- فبرتبةالعامةالمؤقتة
.الجديدةالطلباتهذهمنأيعلىالموافقة

الداخليةاتبالقدر تلبيتهايمكن٤-فبرتبةواحدُمراجعإلىالحاجةأناللجنةورأت-٦١
تسليملضمانالمحكمةقلممعرسميةترتيباتوضعيتمأنورأتالمحكمة،قلمفيالمتاحة 

.المناسبالوقتفيالمواد
واإلداريةالماليةللشؤونمساعدوموظف٤- فبرتبةقانونيموظفباستقداميتعلقوفيما-٦٢
العاملبالفريقالمتعلقةالمسائلفيللمساعدةجزئيافقد طُلبت الوظيفتان كلتاهما،٢- فبرتبة
وبالتالي. للمواردأفضلاستخدامإلىيفضيأنشأنهمنالطلبيندمجأناللجنةرأتو .الهايفي

٣-فبرتبةواإلداريةالماليةللشؤونقانوني/موظفموظفاستقدامعلىبالموافقةاللجنةأوصت
أي ما مجموعه ،لمدة سبعة أشهر وخمسة أشهر على التواليالعامةالمؤقتةالمساعدةإطارفي

الرئيسيةالمسائلحولواللجنةالعامةاألمانةمنكلإلىتقاريرالموظفهذاوسُيقدم. اشهر ١٢
الميزانيةفيالمنسقمساعدةعنفضالواإلدارية،الماليةوالشؤونالميزانيةبشؤونالمتعلقة

، وإذا ٢٠١٥خالل عام الوظيفةولن تموَّل الموارد اإلضافية الالزمة لهذه. المقترحةالبرنامجية
الميزانيةمستوى حدودفيدعت الضرورة، يتعين على األمانة أن تنقل مواردها لتمويل الوظيفة 

.٢٠١٥لعامالمعتمدة 
اليتالعامةاملؤقتةاملساعدةلوظائفأصالً املخصصةاملواردالستخدامُمرضياتفسريااللجنةوتلقت-٦٣
منمبزيدالتحليضرورةإىلأشارتاللجنةأنغري. شاغرةظلتولكنهاسابقاعليهااملوافقةمتت

.القاعدةوليساالستثناءتكونأنجيبامليزانيةبنودبنيالنقلعملياتأنوإىلامليزانية،يفاالنضباط
ايفاجلديدرئيسهاستنتخباجلمعيةأناللجنةوالحظت-٦٤ امليزانيةصياغةوأنعشرة،الثالثةدور

أيةتتضمنالوبالتايلاالنتخاب،قبلاملتاحةاالفرتاضاتإىلاستنادامتت٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجمية
اللجنةأقرتالصدد،هذاوفي. اجلديدالرئيساحتياجاتالختالفنتيجةتنشأقدحمتملةتغيريات

تنفيذأثناءالجديدالرئيساحتياجاتفيالمحتملةالتغييراتلمعالجةالمرونةبعضمنبدالبأن
١٥

ICC-ASP/13/10 ٢٧١، الفقرة.
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية... الدورة احلادية عشرة... ١٦ ، املرفق اخلامس.٢-)، ا
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للرئيس،الخاصالمساعدتعيينمكانالخصوص،وجهوعلى،٢٠١٥لعامالمعتمدةالميزانية
فيالتحديهذابمواجهةلألمانةالجمعيةتأذنبأناللجنةوأوصت. الممكنةاألسفارونفقات
.المعتمدةالميزانيةمواردحدود

املؤقتةاملباين: اخلامسالرئيسيالربنامج‘ ٥’
تطبيقبسبب) املائةيف١,٧(يوروألف٩٩,٣البالغةاملقرتحةبالزيادةعلمااللجنةأحاطت-٦٥

قلم أناللجنةوأُبلغت. هولندايفاملرافقوصيانةاستئجارتكاليفعلىاملعيشةلتكلفةالقياسيةاألرقام
اؤهسيتماملؤقتةاملباينإجيارعقدأنرمسياصاحب العقاراتأخطراحملكمة قد كانون٣١يف إ

املباينإجيارعقدمتديدخماطرمنخيففسوفألنهالتطور،ذااللجنةورحبت. ٢٠١٥ديسمرب/األول
. الدائمةاملباينإىلاحملكمةالنتقالاملقررالتاريخبعدماإىلاملؤقتة

للضحايااالستئماينالصندوق: السادسالرئيسيالربنامج‘ ٦’
") االستئماينالصندوق("للضحايااالستئماينللصندوقاالسرتاتيجيةباخلطةعلمااللجنةأحاطت-٦٦

الصدد،هذاويف؛االستئماينالصندوقإدارةجملساعتمدهااليتبالصيغة٢٠١٧١٧-٢٠١٤للفرتة
. التعويضاتودفعالضحاياملساعدةاملطلوبةعلما بامليزانيةاللجنةأحاطت

مسؤولياتستلقيوكاتانغالوبانغاقضيَيت يفاملتخذةالقراراتأناملتوقعمنأناللجنةوأُبلغت-٦٧
وتنفيذها،املناسبةاجلربأحكامبتحديدتتعلقوهي مسؤولياتاالستئماين، على عاتق الصندوقكبرية

. وأنشطتهاامليدانيةاملكاتببرامججماليفوخاصة
،بونيايفامليدايناملكتبيفللعمل) ٣-ف(جديدبرامجموظفتعينيطلبيفاللجنةنظرتلذا-٦٨

شرقيفاجلربأحكاممناحملكمةتصدرهماملتابعةالالزماهليكلمناألدىناحلدوإنشاءإعدادليقوم ب
األنشطةراقبةيقوم، يف ضوء ذلك، مبولوالتجاوب،التوقيتُحسنمعالدميقراطية،الكونغومجهورية
أيتصدرملأنهاللجنةالحظتنفسه،الوقتويف. اجودضمنيو املساعدةواليةإطاريفااملضطلع
حنيإىلجديدةوظائفإنشاءعلىاملفروضالتجميدمبدأإىلأيضااللجنةوأشارت. بعدباجلربأحكام
برامجموظفاستقدامعلىبالموافقةاللجنةأوصتولذلك. احملكمةهيكلاستعراضمناالنتهاء

بأناللجنةأوصتالتوظيف،إجراءاتمراعاةومع. العامةالمؤقتةالمساعدةإطارفي٣-فبرتبة
. أشهرتسعةلمدةالوظيفةهذه تمويليتم
مكانةوإبرازالتربعاتجبمعمعين٣-فبرتبةجديدموظفتعينيطلباللجنةوالحظت-٦٩

نفسه،الوقتويف. للمحكمةاألساسيةالوظائفمنليسالتربعاتمجعأنإىلاللجنةوأشارت. احملكمة
الصندوقإىلاخلاصةالتربعاتتقدميتشجيعهوالوظيفةالغرض منأنأيضااللجنةالحظت

ضرورةإىلأيضاأشارتلكنهااالستئماين،الصندوقبهيقومالذيبالعملاللجنةوأقرت. االستئماين
فيالجمعيةتنظربأناللجنةوأوصت. املستقبليفالذاتيةاالستدامةمبفهوملألخذوسيلةإجياد

جمعهافيبماالمستقبل،فياالستئمانيالصندوقأنشطةأنضمانشأنهامنالتيالخيارات
لدولااشتراكاتعلىاالعتمادمنالحدأجلمنالذاتيةباالستدامةتتسمأنشطةالتبرعات،
لمدةوذلكالمطلوبة،الوظيفةعلىالموافقةتتمبأناللجنةأوصتذلك،غضونوفي. األطراف

التيالنتائجضوءفيالوظيفةبتقييموأوصتالعامة،المؤقتةالمساعدةإطارفيأشهرتسعة
الصندوقيستكشفبأنأيضااللجنةوأوصت. إضافيةمواردواستقطابالتوعيةفيتحققها

برنامجخاللمنالوظيفةهذهلدعمتبرعاتالمانحة بتقديمالجهاتقيامإمكانيةاالستئماني
.المبتدئينالمهنيينالموظفين

أغسطس آب/، اليت وافق عليها جملس إدارة الصندوق، الهاي، ٢٠١٧- ٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة ١٧
٢٠١٤.
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الرتب-العامةالخدماتفئة(البياناتإدخاللكاتبجديدةوظيفةبإنشاءيتعلقوفيما-16٧٠

نظامصياغةأجلمنلالستشاريينتخصيصهاتمالتيالميزانيةأناللجنةرأت،)األخرى
اللجنةأوصتوبالتالي. االحتياجاتهذهتلبيأنيمكناالستئمانيللصندوقاإلداريةالمعلومات

.الطلبهذاعلىالموافقةبعدم
فئةمنالميدانيةالبرامجمساعديمنبثالثةالمتعلقالطلبفيأيضااللجنةونظرت-٧١

هذهعلىبالموافقةوأوصتوأبيدجان،ونيروبيكمباالفياألخرىالرتب-العامةالخدمات
.أشهرستةلمدةالوظائف

")اآللية("املستقلةالرقابةآلية: ٥-السابعالرئيسيالربنامج‘ ٧’
وموظف) ٥- ف(المستقلةالرقابةآليةرئيستعيينسيتمأنهاالعتبارفياللجنةأخذتإذ-٧٢
عامأوائلأو٢٠١٤عاممناألخيرالجزءخاللاألخرىالرتب- العامةالخدماتفئةمن

ال) ٢- ف(معاونومحقق) ٤-ف(التقييملشؤونأقدمأخصائيتوظيفإجراءاتوأن،٢٠١٥
يتمأنعلىكلتيهما،الوظيفتينعلىبالموافقةاللجنةأوصتالحين،ذلكفيإالتبدأأنيمكن
عامميزانيةفي٤- فلوظيفةمواردتخصيصيتموأال،أشهرستةلمدة٢- فوظيفةتمويل

أي تقييم محدد وقت نظر اللجنة في الموضوع.إجراء ، نظرا لعدم طلب ٢٠١٥

السائلةاألموالاستثمار- ٥

المحكمةتفسيرات) أ(
املراجعتوصيةالذي دفعت إىل إجرائه ١٨االستثمارية،سياستهااستعراضنتائجاحملكمةقدمت-٧٣

حنيإىلاملوظفنيباستحقاقاتاملتعلقةلاللتزاماتاملسبقالتمويلالقائلة بوقفللحساباتاخلارجي
. الطويلأواملتوسطاألجلتتوخىالسرتاتيجيةوفقااألموالتلكواستثمارمناسبة،متويلآليةإنشاء

املتعلقةاإلداريةوالتعليماتاملايلالنظاممن٩املادةتعديلالضروريمنسيكونأنهاحملكمةوأوضحت
. الطويلأواملتوسطاألجليفباستثماراتالقياممناحملكمةتتمكنلكيالفائضةاألموالباستثمار
العامايةيفالفوريةلالحتياجاتاملطلوبةغرياألموالمنيورومليون١١,٦قدرهمبااحملكمةوحتتفظ
.األجلمتوسطةاسرتاتيجيةوفقاستثمارهاميكنواليت،٢٠١٣

اللجنةمالحظات) ب(
إالالسائلةاألمواليستثمرلقلم احملكمة أنجيوزالاحلايل،املايلالنظاممبوجبأناللجنةالحظت-٧٤
لفرتاتاالستثمارلقلم احملكمة خياريتاحأنعلىاحملكمةمعاللجنةواتفقت. شهرا١٢عنتقلملدة

يزيدأالشريطةاالستثمار،عائداتلتحسنيوسيلةذلكيكونقدالسوق،ظروفمراعاةومع. أطول
ومل. لذلكوفقااملايلالنظاملتعديلاحملكمةمبقرتحعلمااللجنةوأحاطت. املخاطرحدةيفالفرتةمتديد

اللجنةودعت. اإلداريةالتعليماتيفإجراؤهاالالزمما يرتتب عن ذلك من التعديالتتدقيقبعديتم
الرابعةدورتهافياللجنةفيهالتنظرالماليالنظامتعديالتمنكاملةمجموعةتقديمإلىالمحكمة
.والعشرين

القلقجوانباللجنةأدركت املستقبل،يفاحملكمةستتبعهااليتاالستثماريةبالسياسةيتعلقوفيما-٧٥
احيثمناحملكمةتساوراليت واسرتاتيجيتهااالستثماريةحافظتهالتحديدأفضلوضعيفستكونأ

.املوظفنيباستحقاقاتاملتعلقةااللتزاماتمتويلسياسةعلىاملوافقةتتمعندما

١٨
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المتعلقةوالضماناتللمعاييرموجزصياغةإلىالمحكمةاللجنةدعتذلك،غضونوفي-٧٦
هذاعنيترتبقدمابشأنالتوضيحاتمنالمزيديشملاألجل،الطويلاالستثماربخيارباألخذ
الرابعةدورتهافياللجنةإلىالموجزيقدَّمأنعلىاإلدارية،والتعليماتالماليالنظامفيالخيار

.والعشرين
التحليليةالمحاسبة- ٦

وهياألنشطة،أساسعلىالتكلفةحتديدأداةتطبيقبفضلاحملرزبالتقدمعلمااللجنةأحاطت-٧٧
إىلتقريرهايفاحملكمةوذكرت. ٢٠١٣لعاماملاليةالبياناتعلىالتحليلية،احملاسبةمنوذجأشكالأحد

عرضتقديمإلىالمحكمةَ اللجنةُ دعتذلك،علىوبناء. األداةهذهحتسنيحالياجيريأنهاللجنة
وتضمينه ،للجنةوالعشرينالرابعةالدورةفي٢٠١٣لعامالماليةالبياناتعلىاألداةتطبيقنتائجل

علىالتوفرإلىالملحةالحاجةإلىاللجنةأشارتو التكلفة المقدرة إلنشاء هذا النظام وإدارته.
فعاليةتعزيزألغراضالمحكمةعلىالمعروضةوالقضاياباإلجراءاتالمتعلقةالتكلفةتقديرات

.اللجنةبهتقومالذيالميزانيةتحليل
٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠فيالمالياألداءبيانات- ٧

يونيه/حزيران٣٠إىل غايةميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقريراللجنةعلىمعروضاكان-٧٨
أناللجنةوالحظت. ٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١إىل غايةاألداءتوقعاتعنفضال٢٠١٤،١٩
لعاماملعتمدةامليزانيةمنيورومليون٦٣,٢٣أواملائة،يف٥٢,٠بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل

يفالتنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف٤,٩قدرهازيادةذلكوميثل. يورومليون١٢١,٦٦والبالغة،٢٠١٤
يبلغتنفيذمعدلاحملكمةوتتوقع. ٢٠١٣يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٤٧,١بلغالذياملاضي،العام

وإذا. ٢٠١٤لعاماملعتمدةميزانيةالعام بالنسبة للايةيفيورومليون١١٩,٢٤أواملائة،يف٩٨,٠
اـــفكمة،ـــاحملاتـــعــــوقـــتتّـــ حـــص إىلتصلإضافيةنفقاتاستيعابمنميكنهاوضعيفستكونإ

.العاديةميزانيتهاضمناآلنحىتاملقدمةالطوارئصندوقإىلاللجوءطلباتمقابليورومليون٢,٤٢
يبلغأناحملكمةتقدراإلنفاق،بنودمنبندلكل٢٠١٤العاملنهايةاملتوقعةالنفقاتخيصوفيما-٧٩

املتعلقةغريالتكاليفيف املائة من٩٦,٦واملوظفنيتكاليفمناملائةيف٩٧,٨التنفيذمعدل
نظامتكلفةلزيادةنظرااملائة،يف١١٥,٠بالقضاةاملتعلقالتنفيذمعدليبلغأناملتوقعومن. باملوظفني
للوظائفالفعليالتنفيذمعدلأناللجنةوالحظت. املسرتدةاألقساطاستالموعدمالتقاعديةاملعاشات

يف١١,٥٢شغور الوظائفمعدلإذ بلغو .٢٠١٤عاميونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٤٦,٨بلغالثابتة
.املعتمدةالوظائفمن٧٦٤أصلمن٦٧٦شغلمتفقد،٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠يفاملائة
العاملنهايةاإلنفاقوتوقعات٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠يفامليزانيةتنفيذحالةخيصفيماأما-٨٠

يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٤٥,٢القضاءجهازيفالتنفيذمعدلبلغرئيسي،برنامجلكل٢٠١٤
.٢٠١٤العامايةيفاملائةيف١٠٠يبلغأناملتوقعومن،٢٠١٤

يفاملائةيف٩٨,٨يبلغأناملتوقعومناملائةيف٤٦,٨املدعي العاممكتبيفالتنفيذمعدلوبلغ-٨١
.٢٠١٤العاماية
قدرهتنفيذمعدلحتقيقويتوقع٢٠١٤لعاماملعتمدةميزانيتهمناملائةيف٥٣,٠احملكمةقلمونفذ-٨٢

.٢٠١٤العامايةيفاملائةيف٩٧,٥
امنالرغمعلى،٢٠١٤العامايةيفميزانيتهامناملائةيف٩٥,٨تنفيذاجلمعيةأمانةوتوقعت-٨٣ أ
.٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٢٦,٢سوىتنفذمل

١٩
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تنفيذوتتوقع٢٠١٤لعاماملعتمدةميزانيتهامناملائةيف٣٨,٩االستئماينالصندوقأمانةونفذت-18٨٤

.٢٠١٤العامايةيفاملائةيف١٠٠
التنفيذمعدلمقابلميزانيته،مناملائةيف١٠٠تنفيذالدائمةاملباينمشروعمديرمكتبويتوقع-٨٥

.يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٤٢,٢البالغ
نظرااملائةيف٣٣,٥معدل٢٠١٤العامايةيفالرقابة املستقلةآليةيفاملتوقعالتنفيذبلغوأخريا،-٨٦
اآلليةتبدأأناملتوقعمنليسإذتستخدم،لنباملوظفنياملتعلقةغريالتكاليفخمصصاتمعظمألن

.املقبلالعامقبلبالكاملعملها
٢-السابعالفرعيوالربنامج) املؤقتةاملباين(اخلامسالرئيسيالربنامجومهااجلديدان،الربناجمانأما-٨٧

علىاملائةيف١٠١واملائةيف١٠٠يبلغتنفيذمعدلحيققاأناملتوقعفمن،)الفوائد-الدائمةاملباين(
.التوايل

إخطاراتأربعةتلقتقداللجنةكانتالطوارئ،صندوقإخطاراتميزانيةأداءخيصوفيما-٨٨
وأبلغ.يورو٥٠٠١٦١٢جمموعهابلغ،٢٠١٤يونيه/حزيرانايةحبلولالطوارئصندوقإىلباللجوء

لتأجيلإجراءاتاختاذيفيتمثلالطوارئصندوقإخطاراتجتاهجهبأنقلم احملكمة اللجنة
.بعنايةالفعليالتنفيذمستوىورصداإلخطارات

مليون٠,٢٧أواملائة،يف١٢,٥نفذتقداحملكمةكانت،٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠إىل غايةو -٨٩
يفوروــيونــليـــم٧,٢١معةـــارنـــقـــم(وروـــيونـــليـــم٢,١٦اـــدرهـــقاراتـــطــــــإخةـــعـــأربجمموعمنيورو
٢٠١٤العامايةيفاملتوقعالتنفيذمعدلأنإىلاحملكمةوأشارت). املاضيالعاممنيونيه/حزيران٣٠

املائة،يف٨٦,٦بلغتاليتاملاضي،العامعاتـــوقـــتـــبةـــارنــــقـــم(يورومليون٢,١املائة، أويف٩٧سيبلغ
).ديسمرب/األولكانون٣١يفيورومليون٦,٢٤أو

علىالطوارئصندوقمنلالستفادةطلباتهافيالمحكمةتقتصربأنتوصيتهااللجنةوكررت-٩٠
توقعاتالجمعيةإلى٢٠تقدمأنالمحكمةمناللجنةوطلبت. فقطالقصوىالضرورةلهتدعوما

حتىالطوارئصندوقوإخطاراتالعاديةالميزانيةمنكلمنالفعلياإلنفاقتشملمستكملة
.٢٠١٤نوفمبر/الثانيتشريننهاية

المدعي العامومكتبالمحكمةقلمفي وفوراتتحقيق - ٨
يفثالثةعلىتقلالوفوراتحتقيقالتنظيم،إلعادةخطتهمنكجزءاملسجل،إىلاجلمعيةطلبت-٩١
،٢٠١٤عامخاللالوفوراتتلكإجياديتمأنعلىاحملكمة،لقلماملعتمدةالربناجميةامليزانيةمناملائة

يتعلقماذلكيفمباالتنفيذ،يفاحملرزالتقدمعناجلمعيةإىلتقريرايقدمأناملسجلإىلوطلبت
.والتآزرالكفاءةوأوجهبالوفورات

بقيمةوفورات٢٠١٤لعاماملعتمدةالربناجميةامليزانيةيفالوفورات احملققة عناملسجلتقريروحدد-٩٢
بلغتواليت،٢٠١٤لعاماحملكمةلقلماملعتمدةالربناجميةامليزانيةمناملائةيف٣,٤أويورو،مليون٢,٢

املوظفنيتكاليفاالتــــــــــجميفقتــــــــــحتقوفوراتــــــالأكربأناللجنةوالحظت. يورومليون٦٦,٣
،التوظيفتأخريطريقعنومعظمها،)يورو٨٠٠٢١٤(العامةاملؤقتةواملساعدة،)يورو٧٠٠٤٨٨(

ألفرقة األتعابلدفعصارمنظامتنفيذنتيجة،)يورو٦٠٠٤٥٦(القانوين للضحاياومكتب املستشار 
العامالقانويناملستشارمبكتبممكنحدأقصىإىلواالستعانةاألنشطة،أساسعلىالضحايادفاع

السفرخططأولوياتحتديدخاللمن) يورو٦٠٠٢٠٢(والسفر،اخلارجينياحملامنيبدلللضحايا
يفأدىنمعايرياختاذمنهاتدابريعدةبنيباملزج) يورو٦٠٠٢٧١(العامةالتشغيلونفقات،وتعديلها

،اخلارجيةاخلدماتالستعراضنتيجة،)يورو٢٠٠٢٨٧(التعاقديةاخلدماتويفاملؤقتةاملباينجتديد
.الدورات التدريبيةبعضوتعليقالتدريبخططمراجعةخاللمن) يورو٩٠٠١١٥(التدريبمن و 

من النظام املايل والقواعد املالية.٨- ٦و ٧-٦من خالل اللجنة، وفقا للمادتني ٢٠
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أنميكنحقيقيةوفوراتأمثرتاختاذهامتاليتالكفاءةتدابريمنالعديدأناللجنةوالحظت-٩٣
خاللمنحتقَّقالوفوراتهذهبعضأنإىلأيضاوأشارتامليزانية،سنواتمنالعديدمدىعلىتستمر
ذلك،علىوعالوة. املقبلةامليزانياتيفالنفقاتارتفاعإىلبالتايليؤديأنحيتملممااألنشطة،تأجيل
تغريتإذااالتضحيةالضروريمنيكونقداليتاألولية،الوفوراتإالحيددملالتقريربأناللجنةأُبلغت

يتحققأنميكنوالتآزرالكفاءةأوجهمناملزيدأنأيضااملسجلوأفاد. املاليةالسنةخاللالظروف
احملكمةأجهزةكافةمواردوجتميعبعنايةاالزدواجيةوبتجنباحملكمة،قلمتنظيمإعادةمشروعباستكمال
ا .األخرىووحدا

وأنوبعده،٢٠١٤عامطوالوفوراتتحديدقلم المحكمةيواصلبأناللجنةوأوصت-٩٤
تحديدهاتمالتيللوفوراتالنهائيةالنتائجعنوالعشرينالرابعةدورتهافياللجنةإلىتقريرايقدم
بعدتحديدهاتمالتياإلضافيةوالتآزرالكفاءةأوجهوعن،٢٠١٤ديسمبر/األولكانون٣١حتى 

.التنظيمإعادةمشروعمناالنتهاء
الوفورات،مناملائةيفاثننييفةالعامةمدعيللاحملددالكفاءةدفأيضااجلمعيةرحبتوقد-٩٥

املدعية العامةإىلوطلبت،٢٠١٤عاميفالتحقيقملوارداملخصصةاألموالأساسعلىحسابهمتوالذي
التقدمبشأنتقريراوالعشرين،والثالثةوالعشرينالثانيةدورتيهايفاللجنةطريقعناجلمعية،إىلتقدمأن

والكفاءة،اجلودةزيادةإىلالراميةالتدابريعلىخاصبوجهالرتكيزمعاالسرتاتيجية،تنفيذيفاحملرز
كانتإذاعمااللجنةتُبَلغولم. التغيريوإدارةاالستيعابعلىوالقدرةالتوظيفجماالتيفوخاصة
عامفيالتحقيقلمواردالمخصصةاألموالفيالوفوراتمنالمائةفياثنيننسبةتحقيقتدابير

اللجنة،إلىالمدعية العامةتقدمبأنأوصتوبالتاليبذلك،القيامكيفيةأوتطبيقهاتمقد٢٠١٤
.التدابيرتلكتطبيقبشأنتقريراوالعشرين،الرابعةدورتهافي
الطوارئصندوق- ٩

مليون٧,٤٦قدرهماالطوارئلصندوقاالفتتاحيالرصيدبلغ،٢٠١٤يناير/الثاينكانون١يف-٩٦
. يورو
صندوقإىلباللجوءإخطاراتستةقدمتقداحملكمةكانت،٢٠١٤سبتمرب/أيلولايةوحىت-٩٧

قدرهمنقحإمجايلمببلغالرابع،املرفقيفموضحهوكماخمتلفة،حاالتيفالنفقاتلتغطيةالطوارئ
.يورو١٠٠٨١٥٣
قدرهالذياملطلوباملبلغأصلمنأن٢٠١٤عاميفاملقدمةالطلباتعنعامةحملةوأظهرت-٩٨

تشرين١٣يفاملائة،يف٤٦,٩أويورو،٧٠٠٧٨٩١قدرهأُنِفق مايورو،١٠٠٨١٥٣
.٢٠١٤أكتوبر/األول
امندورةكليفإليهاقدمتاحملكمةأنبارتياحاللجنةوالحظت-٩٩ األموالتوزيعيبنيجدوالدورا

بعديوما٦٠غضونيفاللجنةإىلتقاريرإرساليفاستمرتاحملكمةوأناإلنفاق،فئاتعلىاملطلوبة
٢١.إخطاركل

يكونالعندمافقطالطوارئصندوقاستخداميفالتفكريجيبأنهأخرىمرةاللجنةوأكدت-١٠٠
هذهومن. امليزانيةوضععندبدقةتقديرهميكنالأوالطلب،عنهينشأالذيباحلدثالتنبؤاملمكنمن

المحكمةاللجنةوحثت. جاريةقضيةيفمتوقعةغريتطوراتحدوثأوجديدةحالةنشوءاألحداث
صندوقإلىاللجوءطلباتتقديمعندالميزانيةبشأنجداالصارمباالنضباطالتحليمواصلةعلى

ممكنجهدكلبذلمواصلةعلىالمحكمةاللجنةشجعتذلك،علىوعالوة. الطوارئ
. العاديةالميزانيةفيالمتوقعةغيرالنفقاتجميعالستيعاب

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية... الدورة احلادية عشرة... ٢١ .٢٩، الفقرة ٢-)، ا
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وأمانةاالستئماينوالصندوقاحملكمةوقلماملدعي العاممكتبتركيزالتقديرمعاللجنةالحظت-١٠١
هذهلكلأنحنييفعزلةيفقدماالسريمواصلةمنوبدال٢٢.التآزرأوجهحتقيقمسألةعلىاجلمعية
معمتشيابينها،فيمااألجهزةتتشاوربأنبقوةاللجنةأوصتاملماثلة،الوظائفمنالعديداألجهزة
االستفادةأجلمناملدعي العام،ملكتباالسرتاتيجيةاخلطةوتنفيذالتنظيمإعادةمشروعيفاحملرزالتقدم

االتيفاملمكنةالتآزرأوجهمن املدعي مكتبلتمكنياملطلوبنيوالسريةاالستقاللاحرتاممعالتالية،ا
:واجباتهأداءمنالعام

اللغات؛خدمات) أ(
البشرية؛املوارد) ب(
امليدانية؛العمليات) ج(
احملكمة؛خدماتوشعبةاملشرتكةاإلداريةاخلدماتشعبة) د(
احملكمة؛يفالضحاياحضور) هـ(
.والتوثيقاإلعالم) و(

التقريرفيأعاله٥٢الفقرةفيالمذكورةالتآزرأوجهنتائجتضمينيتمأناللجنةوطلبت-١٠٢
.والعشرينالرابعةدورتهافياللجنةإلىتقديمهالمطلوب

اإلداريةالمسائل- باء

المحكمةلقلمالتنظيميالهيكل- ١

اجلدولأنوالحظتاحملكمة،لقلمالتنظيمياهليكلباستعراضاملتعلقالتقريريفاللجنةنظرت-١٠٣
قلمأساس: هيمراحلأربععلىتنفيذهوسيتم،٢٠١٥متوز/يوليه آخريفينتهياملشروعإلجنازالزمين

. املشروعوإقفالالوظيفي،األداءواستعراضالفوري،التغيريوتدابريالتنظيمي،وتصميمهاحملكمة
منوثالثةاملسجلمناملؤلفاحملكمة،قلمإدارةفريقوبإنشاءاجلديدباهليكلاللجنةوأُبلغت-١٠٤
القانونيةوظيفتهعلىاملركزيةإلضفاءاحملكمةبقلمالقانونيةللخدماتقسموبإحداثالشعب،مدراء
زأة يفبالضحايااملتعلقةالوظائفمجيعتوحيدالتنظيمإعادةمشروعيتوخىذلك،علىوعالوة. حالياا

كما إن. بالدفاعمعينجديدمكتبيفالدفاعدعموظائفمجيعوتوحيدبالضحايا،معينجديدمكتب
. الفنيةاملسؤولياتمنمزيدتويلمنومتكينهاتأثريهالتعزيزامليدانيةاملكاتبتصميمإعادةاملقرتحمن

املعيناملكتبإنشاءفإناملتوخى،اهليكلعلى الرغم من سهولة تنفيذأناللجنةالحظتو -١٠٥
موافقةعلىاحلصولوبالتايلللمحكمة،األساسيالنظامتعديليتطلبان بالدفاعاملعينواملكتببالضحايا

عددعلىالتنظيمإعادةملشروعالكاملالتأثرييـُْعرفلنولذلك،. ٢٠١٤عامايةحبلولالقضاة
مارس/آذاريفاملشروعمناحلاليةاملرحلةايةيفإالالصلةذاتامليزانيةاعتماداتوجمموعالوظائف
المطلوبالتقريرفيالتنظيمإعادةلمشروعالكاملالتأثيرتضمينيتمبأناللجنةوأوصت. ٢٠١٥

، وأال تتم الموافقة على وظيفة والعشرينالرابعةدورتهافيإليهاأعاله، ليقدَّم٥٢الفقرةفي
.المساعدة العامة المؤقتة في قسم الموارد البشرية إال بعد االنتهاء من إنجاز المشروع

٢٢
ICC-ASP/13/10 (ب).١٤٠، الفقرة
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الموظفيناستحقاقاتبالتزاماتالمتعلقةالسياسة- ٢

أساسيةمعلومات) أ(
حسابيفتتبعها احملكمةاليتالطريقةحولأوليةمناقشةاألخرييناجتماعيهايفاللجنةأجرت-١٠٦

االنتقال،وبدالتالوطن،إىلالعودةومنحالسنوية،اإلجازاتمثلاملوظفني،مستحقاتالتزامات
اخلارجياملراجعتوصيةهواملناقشةهلذهالدافعوكان. للمتقاعديناخلدمةانتهاءبعدالصحيوالتأمني

أنإىلاملوظفنيمستحقاتالتزاماتمتويلبوقف٢٠١٢لعاماملاليةالبياناتعنتقريرهيفللحسابات
. الطويلأواملتوسطتتوخى األجلالسرتاتيجيةوفقااألموالستثمارباو ،مناسبةمتويلآليةإنشاءيتم
البالغة(املرتاكمةاملبالغيفالنظرعيةـــاجلميدـــتعبأنارجيـــاخلعـــمراجـــالأوصىذلك،لىـــعالوةـــوع

.بكاملهااالستحقاقاتهذهمتويليفرضقانوينشرطيوجدالإذ،)الوقتذلكيفيورومليون١٠,٩
عامميزانيةيفيورومليون٠,٨البالغاالعتمادعلىاملوافقةبعدماللجنةاقرتحتذلك،علىوردا-١٠٧

استحقاقاتالتزاماتأنعندئذاحملكمةوذكرت. املقبلةاملستحقاتبشأنسياسةوضعحنيإىل٢٠١٤
،األجلالقصريةااللتزاماتمتويليتمبينمابالكاملمتويلهاعامة،كقاعدةينبغي،األجلالطويلةاملوظفني

تفصيالأكثرمعلوماتاحملكمةمنطلبتاللجنةأنغري. املائةيف٥٠بنسبة،السنويةاإلجازاتمثل
مناملتوقعالسنويبالسحباملتعلقةاالفرتاضاتذلكيفمباااللتزامات،احتسباليتالطريقةعن

.املقبلةالسنواتيفاملوظفنياستحقاقات
المستحقاتحسابمنهجية) ب(

تصنفاليتالطريقةالتقريربنيَّ و ٢٣.املنهجيةبشأنطلبتهالذيالتقريراللجنةعلىمعروضاكان-١٠٨
أوضحذلك،علىوعالوة. األجلطويلةأواألجلقصريةبوصفهااملوظفنياستحقاقاتالتزاماتا

حسابأنحنييفومباشر،واضححساباألجلالقصريةاالستحقاقاتحسابأنالتقرير
توضيحيامثاالأيضاالتقريروقدم. معتمدوناكتواريونخرباءبهويقوممعقداألجلالطويلةاالستحقاقات

عامةونظرةوااللتزام،االستحقاقأساسعلىالقائمةوالنفقاتاخلارجةالنقديةالتدفقاتبنيالفرقعن
.املستقبليفاملتوقعةاخلارجةالنقديةالتدفقاتعلى

اللجنةمالحظات) ج(
سواءالتمويل،ذلكونطاقمقدَّماً،املوظفنياستحقاقاتالتزاماتمتويلضرورةأناللجنةرأت-١٠٩
.أعمقحتلياليتطلبجزئيا،أوكلياكان

:يليمبارتذكِّ أناللجنةتودالصحيح،إطارهايفاملسائلهذهوضعوبغية-١١٠
اإلبالغخاللمناملوظفنيمستحقاتالتزاماتشفافيةضمانسيتمفصاعدا،اآلنمنأن‘١’

املعايريأنمنالرغموعلى. العامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريمعيتفقمبااملاليةالبياناتيفا
فالاملوظفني،استحقاقاتالتزاماتعناحملاسبةتتطلبسوفالعامللقطاعالدوليةاحملاسبية

متويلنطاقحتديدويعد. مقدَّماااللتزاماتتلكبتمويليُلزمما) غريهاأو(املعايريهذهيفيوجد
اختاذه؛اجلمعيةعلىيتعنيسياسياقرارامقدماااللتزامات

للوفاءخمصصادائماكانتاحملكمةميزانيةمنكبرياجزءاأنإىلأيضااإلشارةجتدرأنه‘٢’
٢٤،)سنواتتسعملدةخدمتهمعنالقضاةاستحقاقاتمثل(األجلطويلةطبيعةذاتبالتزامات

جيد؛بشكلوظيفتهاأدتاستحقاقهاعنداألجلالطويلةلاللتزاماتالسنويةامليزنةوأن

٢٣
CBF/23/4/Rev.1.

مليون يورو) بكاملها.٢١,٦استحقاقات املعاش التقاعدي للقضاة (يغطي التأمُني يف شركة أليانز٢٤
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وضعايظلاملوظفنياستحقاقاتالتزاماتبتمويليتعلقفيماللمحكمةاملايلالوضعأن‘٣’22

إىل غاية) Deloitte(ديلويتشركةأجرتهالذيوهومتاح،اكتواريتقييمأحدثويبني. مرحيا
بنسبةممولاملوظفنياستحقاقاتالتزاماتمناألكرباجلزءأن،٢٠١٣ديسمرب/األولكانون
األمتعة،نقلوتكاليفاالنتقال،بدالت/الوطنإىلالعودةمنحعلىذلكوينطبق. املائةيف١٠٠

اءعندوالسفر مليون١١,٦جمموعهاالبالغاألجلالطويلةاملستحقاتمنذلكوغرياخلدمة،إ
املوافقةمتتاليتاإلعانةذلكيشملوال. املقداربنفسسائلةبأصولبالكاملواملغطاةيورو

أن ديلويتشركةقدرتاليتللمتقاعدين،اخلدمةانتهاءبعدالصحيالتأمنيلدعممؤخراعليها
هذهفإنتارخيها،بدايةيفمؤسسةاحملكمةأنومباذلك،ومع. يورومليون٦,٧تبلغقيمته

وبالنظر. القادمةالقليلةالسنواتخاللامليزانيةيفحمدودتأثريمعتدرجيياترتاكماالستحقاقات
التابعةاألخرىمنظماتمعمقارنةجيدوضعيفاحملكمةفأناحلالية،متويلهاتغطيةنسبةإىل

٢٥.املتحدةلألمم

قدمالياعبئاتسبببأناملمولةغريلاللتزاماتيسمحبأالاحملكمةمعاللجنةاتفقتذلك،ومع-١١١
أالوجيب. األساسيةأعماهلاعلىلهداعيالضغطعنهينتج قدممااملستقبل،يفاملؤسسةمنهتعاين
. حتملهميكنالأمراامليزانيةمقابليفنضجهاومدىاملوظفنياستحقاقاتالتزاماتحجمنسبةتصبح
المناسبة،السياسيةاالستجابةوتحديدالطويلاألجلفيمخاطرأليةأفضلتقييمإجراءوبغية
ظلفيالميزانيةبحجمللتنبؤاألجلطويلةسيناريوهاتإعدادإلىالمحكمةَ اللجنةُ دعت

ومدىالموظفيناستحقاقاتالتزاماتحجممنذلكيماثلماجانبمختلفة، إلىافتراضات
. التنبؤاتتلكفيالقضاةمستحقاتإدراجوينبغي. االلتزاماتتلكفئاتحسبموزعةنضجها،
.والعشرينالرابعةدورتهافيذلكعنإليهاتقريرتقديماللجنةوطلبت

امليزانيةيفطلبامل تقدماحملكمةبكوناللجنةرحبتالسياسات،بشأناجلاريةاملناقشةضوءويف-١١٢
إىلذلكأفضىوقد. بالفعلالقائمةاملستحقاتإىلمقدممتويلبإضافة٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجمية
. يورومليون١,٢مبقدارامليزانيةعبءختفيف

القضاةمستحقات) د(
مستحقاتتشملالقضاةواستحقاقاتملرتبات٢٠١٥لعاماملقرتحةامليزانيةأناللجنةالحظت-١١٣

مناملائةيف١٠٠ميثلاملبلغوهذا. يورو٠٠٠٤٠٦وقدرهاالقضاة،انتقالوبدالتالسنويةاإلجازة
. بالقضاةاملتعلقةااللتزاماتلتغطيةالالزمةالسيولة
فيالجمعيةعليهاوافقتمختلفةتنظيميةللوائحتخضعواالستحقاقاتالمرتباتأنوبما-١١٤

الغرضلهذاالمطلوبةالمائة من الموارد في٥٠علىبالموافقةاللجنةأوصت٢٦الثالثة،دورتها
فيبماالمستحقات،بشأنشاملةسياسةعلىالجمعيةموافقةحينإلى،يورو٠٠٠٤٠٦والبالغة 

.القضاةمستحقاتذلك

العامللقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعاييرتنفيذ- ٣

ايفاجلمعيةقررت-١١٥ العامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريتنفيذعلىاحملكمةتعملأنالسابعةدور
٢٠١٥.٢٧إىل٢٠١١منالفرتةيف

املرفق األول لتقرير احملكمة عن ، انظراستحقاقات املوظفني يف املنظمات التابعة لألمم املتحدةباملتعلقةلتزاماتااللالطالع على تفاصيل متويل ٢٥
).CBF/22/9(املسائل املتعلقة بالسياسات

، املرفق.ICC-ASP/3/Res.3)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤ة... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسي٢٦
لد األول، اجلزء األول، الفقرة ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الوثائق الرمسية... الدورة السابعة... ٢٧ .٣٤)، ا
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التمويلتوزيعومت. يورو٥٥٠٩١٧١السنواتاملتعدداملشروعهلذااملعتمداملبلغإمجايلوبلغ-١١٦
تلكمنسنةكليفاالقياماملقرراألنشطةإىلاستناداسنوي،أساسطوال مدته علىللمشروعالعام

قــــــــــدرهما٢٠١٤اىل٢٠١١منللفرتةالرتاكــــــــــمياإلنفــــــــــاقيبــــــــلغأناملتـــــوقعمنوكان. السنوات
.٢٠١٥يونيه/حزيرانيفاملشروعمناالنتهاءاملقررمنوكانيورو٥٠٠٧٣٦١
حيثمنسواءله،املخططالنحوعلىيسريالدوليةاحملاسبيةاملعايريمشروعبأناللجنةورحبت-١١٧

ايةإلقفالجيدوضعيفاحملكمةأنللجنةاخلارجيوناملراجعونأكدوقد. الزمينجدولهأوميزانيته
اأولوإعدادالسنة أناللجنةوالحظت. ٢٠١٤عاملالدوليةاحملاسبيةللمعايرياملمتثلةاملاليةبيانا

. ٢٠١٥عاميفاملؤقتةاخلارجيةاملراجعةمهامخاللإضافياائياتقييماسُيجروناخلارجينياملراجعني
املقررلألنشطةيورو٦٠٠١٧٣مبلغاحملكمةطلبت،٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةويف-١١٨
قدرهاغريةــــــــصوفوراتحتقيقمعاملشروعتنفيذيتمأناملتوقعمنوبالتايل. ٢٠١٥عاميفاالقيام
. يورو٥٥٠٩١٧١والبالغةأصالً،املعتمدةامليزانيةمعباملقارنةيورو٤٠٠٧
املعايريبتنفيذيتعلقفيمااملايلالنظامعلىجديدةتعديالتأيحتددملأنهاللجنةوأُبلغت-١١٩

. اخلارجينياملراجعنيجانبمنأواحملكمةجانبمنسواءالدولية،احملاسبية
للمعاييرالفعليالتنفيذحولبمعلوماتوالعشرينالرابعةدورتهافيمدهااللجنةوطلبت-١٢٠

قسمموظفيإلىاألنشطةجميعلنقلالتحضيرفيالمحرزالتقدموعنالدولية،المحاسبية
.٢٠١٥سبتمبر/أيلولبحلولوالماليةالميزانية

العامةالمؤقتةالمساعدة- ٤

باستخدامالمتعلقةسياساتهابشأنوالمساءلةالشفافيةالمحكمةتعززبأناللجنةأوصت-١٢١
تقريرضمنوالعشرين،الرابعةدورتهافيذلكعناللجنةَ تبلغوأنالعامة،المؤقتةالمساعدة
مستقلنيبندينبوضعأوصىاخلارجياملراجعأناللجنةوالحظت.البشريةالمواردإدارةعنالمحكمة

إىلاستناداوذلكاألجل،القصريةاملؤقتةاملساعدةوبنداألجلالطويلةاملساعدةبندومهاامليزانية،يف
االلجنةوكررت. االحتياجفرتات وظائفاستخداميفاحملكمةبسياساتيتعلقفيماالسابقةتوصيا

ايفاحملكمةمقرتحاتيفالنظرإىلاللجنةوتتطلع. العامةاملؤقتةاملساعدة يفمباوالعشرين،الرابعةدور
.السنواتاملتعددةالعامةاملؤقتةاملساعدةعقوداستخدامإمكانيةذلك
ثابتة،وظائفإىلالعامةاملؤقتةاملساعدةوظائفحتويلعلىاحملكمةعزماللجنةوالحظت-١٢٢

إنشاءبتجميد٢٨السابقةتوصيتهامنكاستثناءبهأوصتالذياألمنأفرادوظائفحتويلإىلباإلضافة
أنعلىاحملكمةمعتتفقالاللجنةفإنالصدد،هذاويف. احملكمة" هيكل"عرضانتظاريفالوظائف

جيداأساساستكوناللجنةإىلُقدمتاليتثابتةوظائفإىلالعامةاملؤقتةاملساعدةوظائفحتويلمعايري
يكونأنجيب"القائلاملعيارفإناخلصوص،وجهوعلى. املقبلةامليزانياتعروضيفالتحويللطلبات
" األقلعلىُمرضياأداؤهيكونأنوجيبسنوات،ثالثعنتقلالمدةفيهاقضىقدالوظيفةشاغل
" دائمة"حاجةللمحكمةأنلتربيرتكفيالسنواتثالثمدةأنحيثالنظر،إعادةإىلحيتاجمعيار
توفرلنالوظيفةشاغلأداءتقييماتألنونظرااآلن،حىتالقضائيةاإلجراءاتلطولنظرااملهام،لتلك
. دائمأساسعلىاملذكورةللمهامحاجةهناكأنعلىأدلة

منبالعديداالستعانةإىلاللجوءيفاملتمثلةاحملكمةممارسةتكرارإزاءقلقهاعناللجنةوأعربت-١٢٣
املرونةبعضتوخيضرورةإىلاللجنةأشارتحنيويف." عليهااملوافقغريالعامةاملؤقتةاملساعدةوظائف"

املؤقتةاملساعدةوظائف"استخداميفاالفراطفإناملعتمدة،امليزانيةتنفيذأثناءاملتغريةالظروفملواجهة

٢٨
ICC-ASP/13/5 ٥٨، الفقرة.
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املناسبةاإلداريةالرقابةوبسلطةامليزانية،تنفيذيفباالنضباطميسأنشأنهمن" عليهااملوافقغريالعامة24

.املقرتحةامليزانيةعلىاملوافقةخاللمناجلمعيةمتارسهااليت

التقاعدسن- ٥

النتهاءاإللزاميةالسنبشأنقرارأيتتخذملاملتحدةلألممالعامةاجلمعيةأناللجنةالحظت-١٢٤
دوليةمنظماتوأن،٢٠١٤يناير/الثاينكانون١قبلاملنظمةيفبالعملالتحقواالذيناملوظفنيخدمة
جااتبعتاملتحدةاألمممنظومةيفأخرى الحلتطبيقالمحكمةتواصلبأناللجنةوأوصت. خمتلفةُ

دورتهافياللجنةبهأوصتمانحوعلىالمتحدة،لألممالعامةالجمعيةقرارانتظارفيالمؤقت
للموظفين٢٠١٥عامنهايةإلىتصلتمديداتمنحفيالمؤقتالحلويتمثل. والعشرينالحادية

يرغبون فيإذا٢٠١٥عامفيسيبلغونهوالذين٢٠١٤عامفيالثانية والستينسنيبلغونالذين
السن،غيرأخرىألسبابللفصليخضعالموظفيكنلمماالمحكمة،فيالخدمةمواصلة
تقدمأنالمحكمةمناللجنةوطلبت. المحكمةلموظفيوالمالياألساسيللنظامينوفقاوذلك
فيالمتبعةالنُّهجوعنالمتحدةلألممالعامةالجمعيةتتخذهاأنالمحتملالقراراتعنتقريرا

.والعشرينالرابعةدورتهافياللجنةفيهلتنظراألخرى،الدوليةالمنظمات

في المحكمةللموظفينالجغرافيالتمثيل- ٦

يفللموظفنياجلغرايفالتمثيليفالتوازنعدماستمرارإزاءقلقهاعناإلعراباللجنةكررت-١٢٥
التدابريعنتقريراتقدموبأنالوضع،هذالتحسنياجلهودمنمزيداً احملكمةتبذلبأنوتوصيتهااحملكمة،
ايفاللجنةإىلواملقرتحاتوالنتائجاملتخذة إدارةعناحملكمةتقريرمنكجزءوالعشرين،الرابعةدور
الوظائفمنالعديدتهمّ التيالجاريةالكبيرةالهيكليةالتغييراتأناللجنةوالحظت. البشريةاملوارد
الخطةوتنفيذالمحكمةقلمتنظيمإعادةمثلالعامة،المؤقتةالمساعدةووظائفالثابتة

المزمناالختالللمعالجةفريدةفرصةللمحكمةتتيحسوفالعام،المدعيلمكتباالستراتيجية
علىالمشاريعهذهأثرعنإفادةالمحكمةُتدرجبأنوأوصت اللجنةالجغرافي،التمثيلفي

اللجنةإلىستقدمهالذيالبشريةالمواردإدارةعنتقريرهاسياقفيللموظفينالجغرافيالتمثيل
.والعشرينالرابعةدورتهافي

االستشاريون- ٧

جزءمنباالستشارينياملتعلقةامليزانيةبنودبإزالةاخلارجياملراجعرأيمعاللجنةاتفقت-١٢٦
يفرتضالإذاجلداول،تلكيف" املوظفنيغري"جزءيفوإدراجهاامليزانيةجداوليف" اآلخريناملوظفني"

مأواحملكمةموظفيمقاميقومونبصفتهممهاّماً االستشاريونينجزأن بأناللجنةوأوصت. يعادلو
توصياتهااللجنةكررتكما. ٢٠١٥يناير/الثانيكانون١مناعتباراالتعديلهذاالمحكمةتنفذ

المحكمةمقترحاتفيالنظرإلىوتتطلعالخاصة،الخدماتواتفاقاتاالستشاريينالسابقة بشأن
.طلبهاوفقالمقبلةدوراتهافي

األصولإدارة- ٨

قسموأن احملكمة عملت على استعراض وتعزيز إجراءات إدارة أصوهلا،بأنعلمااللجنةأحاطت-١٢٧
وحدةلتنفيذمتهيدااملاضيني،العامنيمدىعلىاألصولسجالتتنقيةعمليةواصلالعامةاخلدمات
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بأنالمحكمةاللجنةونصحت. املؤسسةمواردإلدارة) SAP(سابنظاميفاجلديدةاألصولإدارة
:يليبماوأوصتالفرصة،هذهتغتنم

لقسمينبغي،مقدارهاوتقليصالمفقودةالمعداتوجودأماكنتحديدأجلمن) أ(
واألثاث،المعداتمنقطعةكلعلىالشريطيةالشفرةنظامتطبيقالعامةالخدمات
بالمعداتقائمةوضعيمكنذلك،إلىوباإلضافة. يستخدمونهاالذينللموظفينوإسنادها
مثلالعامة،المعداتإسنادويمكن. األصولوفقالموظفون بتوقيعهاليقوم واألثاث

القسمذلكفيدارياإلمساعدال/موظفالإلىالممرات،فيالموجودةالكبيرةالطابعات
الميدانية؛والمكاتبالدائمةالمبانيفياإلجراءهذاتطبيقوينبغي. الوحدةأو
وذكرهابطبيعتها،الجذابةالقطعذلكفيبماالمعدات،جميععلىالحفاظينبغي) ب(

األصول؛تتبعضوابطتعزيزخاللمنالماليةالبياناتفيصحيحبشكل
فيواحدةمرةواألثاثالمعداتقوائمبتحديثيقومأنالعامةالخدماتلقسمينبغي) ج(

األقل؛علىالسنة
الدائمةالمبانيإلىلالنتقالاستعداداأنه،علىللتشديدالفرصةهذهاللجنةاغتنمت) د(

الحاليةالمبانيمننقلهاسيتمالتيواألثاثالمعداتمنالكبيرةللكميةوبالنظرالجديدة،
.أصولهاعلىسيطرتهاإجراءات تعززأنالمحكمةعلىيجبشرائها،أو

الضيافة- ٩

األجهزةلجميع٢٠١٥عامفيالضيافةاعتماداتعلىالموافقةتتمبأناللجنةأوصت-١٢٨
.٢٠١٤المعتمدةالميزانيةمستوىنفسفي

الحساباتبمراجعةالمتعلقةالمسائل-جيم

والبيانات،٢٠١٣ديسمبر/األولكانون٣١إلىيناير/الثانيكانون١منللفترةللمحكمةالماليةالبيانات- ١
٢٠١٣ديسمبر/األولكانون٣١إلىيناير/الثانيكانون١منللفترةللضحايااالستئمانيللصندوقالمالية

الذيالعمللنوعيةتقديرهاعنوأعربتاخلارجياملراجعقدمهالذيبالعرضاللجنةرحبت-١٢٩
.أجنزه

وأبلغ ٣٠،االستئماينوالصندوق٢٩للمحكمةاملاليةالبياناتعنتقريريهاخلارجياملراجعوعرض-١٣٠
االستئماينوالصندوقللمحكمةاملايلالوضعوبينتاملاديةاألخطاءمنخاليةالبياناتبأناللجنة
.بتحفظاتمشفوعغريبرأيعلى اإلدالءقادروأنهنزيه،بشكل
الحساباتمراجعةلجنةبخصوصالخارجيالمراجعقدمهاالتيالثانيةالتوصيةمعوتمشيا-١٣١

البرنامجإلىالداخليةالمراجعةمكتبميزانيةبنقلاللجنةأوصتالداخلية،المراجعةومكتب
ويتشاور مدير مكتب المراجعة .للمكتبالتاماالستقاللضمانأجلمن٦-السابعالرئيسي

.الداخلية مع المسجل بشأن المسائل اإلدارية التي يتلقى فيها المكتب مساعدة قلم المحكمة

٢٩
ICC-ASP/13/12 وCorr.1.

٣٠
ICC-ASP/13/13.
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الحساباتمراجعةلجنة- 26٢

اأنإىلاللجنةأشارت-١٣٢ وتشكيلهااحلساباتمراجعةجلنةاختصاصاتيفالنظربإعادةطلبا
ا يونيه/حزيرانمنذاجتماعأياحلساباتمراجعةجلنةتعقدومل. طويلةلفرتةمعلقةظلتوتعيينا
٢٠١٢ .
احلساباتمراجعةجلنةتتكونحيث- احلايلالنظام بأناخلارجياملراجعرأيمعاللجنةواتفقت-١٣٣

أنعلىووافقتُمرضيا،نظاماليس-احملكمةرئاسةوتعمل حتت إشراف وخارجينيداخلينيأعضاءمن
يفاجلمعيةملساعدةالدولية،املمارساتألفضلوفقاإنشائهاوإعادةجيب حلُّهااحلساباتمراجعةجلنة

ااالضطالع املراجعةوعمليةالداخلية،الرقابةونظاماملالية،التقاريرإعدادعمليةعلىالرقابةيفمبسؤوليا
. واخلارجيةالداخلية

اللجنةتلكتتألفوبأنالحسابات،لمراجعةجديدةلجنةتشكيليتمبأناللجنةوأوصت-١٣٤
فيوالخبراتالمهاراتمنمناسبمزيجعلىممن يتوفرونخارجيينأعضاءخمسةأوأربعةمن

المراجعةقطاعأعمالنطاقمجموعتشملللمحكمةمخصصةومعارفوالمحاسبة،الماليةمجال
وتكنولوجياوالقانوني،التنظيميواالمتثالالمخاطر،وإدارةللحسابات،والخارجيةالداخلية

أنوينبغيسنوات،ثالثلمدةالحساباتمراجعةلجنةأعضاءتعيينوسيتم. وأمنهاالمعلومات
اختيارتنظيماللجنةمنمعيَّنينألعضاءويمكن. يةاالستمرار ألغراضمتداخلةالخدمةُمددتكون

.الحساباتمراجعةللجنةمستقلينأعضاء
فيانتقاليوكتدبيرالفور،علىالحاليةالمراجعةلجنةحليتمبأنأيضااللجنةوأوصت-١٣٥
،٢٠١٥لعامالحساباتلمراجعةخاصةلجنةتعيينيتمأنالجديدة،المراجعةلجنةإنشاءانتظار
الحسابات،مراجعةفيالالزمةالخبرةلهمممنوالماليةالميزانيةلجنةأعضاءمناثنينمنتتألف
المحكمةرئيسديوانمديرو الخارجي،المراجععنوممثلالهاي،فيالجمعيةرئيسونائب
لمإذالتكلفة،حيثمنفعاليةاألكثرالترتيبهوالمؤقتالترتيبهذاوسيكون. مراقببصفة
.٢٠١٥لعامالحساباتمراجعةللجنةميزانيةأيةتوضع
تحت إشرافالداخليةالمراجعةمكتبمديرسيعملالمؤقتة،الترتيباتهذهإطاروفي-١٣٦
مكتبمديرفسيعملالحسابات،مراجعةلجنةإنشاءبعدأماوالمالية؛الميزانيةلجنةرئيس

علىالموافقةالمؤقتالترتيبهذاوسيتطلب. مباشرةرئيسها تحت إشرافالداخليةالمراجعة
.الحقاتنفيذهاورصدالداخليةالمراجعةمكتبيضعهاالتيالمراجعةخطة

القانونيةالمساعدة- دال
ايفاللجنةأوصت-١٣٧ آليةتطوراتعنإليهافصليةتقاريرتقدميعنبالكفوالعشرينالثانيةدور

اللتنيالدورتنيمندورةكليفسنوينصفتقريرذلكبدلهلايقدمبأنوأوصتالقانونية،املساعدة
يفسيقّدمسنوينصفتقريرأولبأناللجنةوأبلغتالتوصيةذهاحملكمةورحبت. عامكلتعقدمها
منالفرتةعنكمةــــــــاحملقلممنتقريراجنةــــــــــاللتلقتذلك،غضونويف. ٢٠١٤ديسمرب/األولكانون

املساعدةعنالفصلي السادساحملكمةقلمتقرير(٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠إىلأبريل/نيسان١
اآلليةتنفيذخاللمنالفرتةهذهيفحتققتاليتالوفوراتتفاصيلالتقريرهذاوتضمن). القانونية
املواردبنيالتوازنمبدأإىلاستنادااملستخدمني،خمتلفاحتياجاتلتلبيةالقانونيةاملساعدةلتقدمياجلديدة

بلغتاالستعراض،قيدالسنةربعفترةوخالل. املدعي العاموملكتبللمتهمنياملتاحةوالوسائل
إلى٢٠١٤عاممناألولفـــصـــالنفيوعـــمـــجــــالملـــيصـــلورو،ـــي٩٦٤٤٠٦وراتـــوفـــال

اللجنةواعتبرت). ٢٠١٤لعامالمعتمدةالميزانيةمنالمائةفي١٢,١٤أو(يورو٥٢٦٧١٢
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قدرأقصىتحقيقأجلمنالزخمهذاعلىالحفاظعلىالمحكمةقلموحثتمشجعاالتقدمهذا
.المستقبلفيالوفوراتمن

اأثناء،أعربتاللجنةفإنذلك،ومع-١٣٨ جوانبحولالتحفظاتبعضعنوالعشرين،الثانيةدور
ايفاحملكمةتبلغهابأنوأوصتالقانونيةاملساعدةإجراءاتتبسيطمقرتحاتمن والعشرينالثالثةدور

الفصليالتقريرويفتقر. القانويناملستشارمكتبممثليمعالتمهيديةاملناقشاتيفاحملرزبالتقدم
إجراءاتتبسيطمقترحات"عنصرإلىالقانونيةالمساعدةعنالمحكمةقلمقدمهالذيالسادس

الذياألولسنويالنصفالتقريرفيبالكاملتغطيتهتتمأناللجنةوتتوقع،"القانونيةالمساعدة
بذلعلىبقوةاللجنةحثتذلك،علىوعالوة. ٢٠١٤ديسمبر/األولكانونفيإليهاسيقدم

المعنيالدفاعبفريقالمتعلقةيورو٨٧٥٢٢البالغةالزائدةالمدفوعاتالستردادالجهودكل
.الديمقراطيةالكونغوجمهوريةبحالة
بيمباقضية
املساعدةعلىللحصولمؤهالليسغومبوبيمبابيريجانالسيدعليهاملدعىأناللجنةأُبلغت-١٣٩

اأموالهأثرتقفييفاحملكمةبدأت،٢٠٠٨مايو/أيارويفاملعوزين،منليسألنهالقانونية ومع. ومصادر
الواجبةاألتعاب القانونيةلدفعاألموالعلىاحلصوليفمؤقتةصعوباتيواجهيبدوماعلىأنهومباذلك،
السيدمنباسرتدادهارهنامقدما،املطلوبةاألموالبدفعقلم احملكمةالثالثةاالبتدائيةالدائرةأمرتعليه،
ديسمرب/االولكانونوحبلول. احملكمةإىلدينهتسديدعلىفيهايوافقوثيقةعلىوقعالذيبيمبا،

. بيمباالسيدلدفاعيورو٣٨٠,٩٤٧٩٩٢جمموعهمامقدمادفعتقداحملكمةستكون،٢٠١٤
يفوتلقت٣١يورو،١٢٠,٧٤١٦٤جمموعهمبلغاأن تلقت لمحكمةسبق لاحلايل،الوقتويف-١٤٠

حسابرصيدمصادرةأمرنفذتطرفدولةمنيورو٩٨٢,٢٥٠٦٧٢مبلغ٢٠١٤مايو/أيار
إعادةمنوبدالخاص،حساببإنشاءاجلمعيةتقومقلم احملكمة أنواقرتح. بيمباالسيدميلكهمصريف

لتمويلباستخدامهاللمحكمةتأذنأنفائضة،أمواالبصفتهااألطرافالدولإىلاألموالهذه
يناير/ الثاينكانون١مناعتباراكلتيهماالقضيتنييفبيمباالسيدعناملقدمةاملستمرةاملدفوعات

٢٠١٥ .
التربعاتخاللمنإمااخلاصةاحلساباتمتويليتماملايل،النظاممن٥-٦املادةومبوجب-١٤١

اتوصفباألمراملعنيةاإليراداتأنحنييفاملقررة،االشرتاكاتطريقعنأوالطوعية إيرادات"بأ
ااملايل،النظاممن١-٧املادةمبوجب" متنوعة . بيمباالسيدمنللمحكمةمستحقادينامتثلأل
وفقامتنوعةإيراداتبوصفهابيمباالسيدمنالمستردةاألموالتُعاملبأناللجنةوأوصت-١٤٢

الفائضمنكجزءاألطرافالدولإلىتعادوأنالمالي،النظاممن١-٧و٥- ٦للمادتين
.٢٠١٤عامفيالمتوقع

لدولااشتراكاتتعديلإمكانيةفيتنظرقدالجمعيةأناللجنةالحظتذلك،ومع-١٤٣
عامفيالفائضةاألموالأساسعلى٢٠١٥لعامالمخصصةاالعتماداتمقابلفياألطراف
بهاالمعمولالمعتادةاإلجراءاتاتباعمنبدالالمتنوعة،اإليراداتهذهعنوالناشئة،٢٠١٤

مناراــــــــــــاعتباألطرافالدولإلىتسليمهيتمالذيالنقديالفائضإلىالمتنوعةاإليراداتبضم
٣٢.الماليةالفترةحساباتمراجعةمناالنتهاءفيهايتمالتيللسنةالتالييناير/الثانيكانون١

.يورومليون٢,٠١قدرهبما٢٠١٥لعاماالشتراكاتفيانخفاضايعنيوهذا

يورو + ٦٨٩,٨٥٢٥يورو + ٥٧٨,٥٧٦٩، استـــردت احملكمة املبالغ التالية من السيد بيمبا: ٢٠١١إىل ٢٠٠٩خـــالل الـــفرتة من ٣١
يورو. واستخدمت احملكمة هذه األموال لتسديد جزء من أتعاب املساعدة القانونية املقدمة ١٢٠,٧٤١٦٤يورو، أي ما جمموعه ٨٥٢,٣٢٦٨

يورو. وقد أعيدت تلك األموال إىل الدول ١٢٠,٧٤١٦٤وبالتايل، مل ُحتمَّل ميزانية احملكمة خالل تلك السنوات مبلغا جمموعه للسيد بيمبا.
بوصفها أمواال فائضة عن السنوات اليت تطابقها.

.٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١يف هذه احلالة، سيكون التاريخ هو ٣٢
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المستقبل،فيالحاالتفرادىعلىالقائمالنهجأوالمخصصالنهجتجنبأجلومن-28١٤٤

دفععنالناشئةتسديد الديونقضايامعللتعاملإجراءاتالمحكمةتحددبأناللجنةأوصت
منأمواالالمحكمةتتلقىعندماالقانونيةالمساعدةوتمويلمقدماالقانونيةالمساعدةأتعاب

فيبهاالمعمولالتنظيميةوالقواعداللوائحمراعاةمعالقضائية،إجراءاتهاأثناءعليهمالمدعى
قضيةمنالمستفادةوالدروسصلة،ذاتتكونقدالتيوالقضائيةالقانونيةواالعتباراتالمحكمة،

.بيمبا

الدائمةالمبانيمشروع- هاء
. ومراقبتهااملاليةاملخاطررصدعلىالرتكيزمعاملشروع،حالةعلىاللجنةالرقابةجلنةرئيسأطلع-١٤٥
علىمعروضاوكان. إضافيةتفسرياتاملستقلالرقابةجلنةوخبريواحملكمة،املشروع،مديرمنكلوقدم

٣٣.الرقابةجلنةأنشطةعناألخرياملؤقتالتقريراللجنة

عامةلمحة- ١

٣٤:يليمبااللجنةأُبلغت-١٤٦

وتكوناملباينتكتملأناملتوقعومن. الزمينجلدولهوفقاالتقدميفأساسااملشروعيستمر) أ(
؛٢٠١٥سبتمرب/أيلولمناعتباراإليهااحملكمةالنتقالجاهزة

والبالغةاجلمعية،وضعتهااليتاملوحدةاملشروعميزانيةحدوداآلن يفحىتالتكاليفتزالال) ب(
وميزانية) يورومليون١٨٤,٤(اليت مت ختفيضها البناءميزانيةمنواملؤلفةيورو،مليون١٩٥,٧
. كلتيهماالفرعيتنيامليزانيتنيعلىضغوطحالياتوجدذلك،ومع). يورومليون١١,٣(االنتقال

التكاليف؛جتاوزحالةيفللمشروعاملايلاألمنلتوفريتدابرياختاذالضروريومن
حنيويف. ٢٠١٤عامخاللعناصرهامجيعاستعراضتواصلاالنتقال،مبيزانيةيتعلقفيما) ج(
امتفقدالوفورات،منمزيدحتديدمت . الضغوطتلكتواجهاليتاألخرىامليزانيةبنوديفاستيعا
.يورومليون١١,٣البالغةاملنقحةامليزانيةيفاالنتقالأنشطةملخاطرخمصصاتأيةىتتبقومل

املدعي العاممكتبموظفيعدديفاملتوقعةالزيادةالستيعاباملكتيباحليزتصميمأعيدوقد-١٤٧
. املستقبليفاإلضافيةاالحتياجاتلتلبيةفارغاحيزايتيحأنذلكشأنومن. ٢٠١٦عامايةحبلول
.كفاءةأكثربشكلاملتوفراملكتيباحليزمناالستفادةسبلتدرس حاليااحملكمةإنكما

يواجهيعدملاحملدداملوعديفاجلديدةاملباينإىلاالنتقالأنمنواثقانواحملكمةاملشروعومدير-١٤٨
تود رمسيا أن احملكمةالعقاراتأصحابأخطرفقد ذلك،علىبناءوأبلغ املسجل اللجنة أن .خماطرأي

اء  وقد استحسنت . ٢٠١٥ديسمرب/األولكانونايةمناعتبارااحلاليةاملؤقتةاملباينإجيارعقودإ
يوروماليني٣إىلتصلإضافيةإجيارمدفوعاتنظرا ملخاطر االضطرار إىل تسديدجنة هذه املبادرة ـــالل
اءمواعيدحىتاستمرتاإلجيارعقودأنلو .٢٠١٦عاميفاألصليةاإل

والخياراتللمسائلتحليلهبتدقيقللملكيةاإلجماليةبالتكلفةالمعنيالعاملالفريقويقوم-١٤٩
أبريل،/نيسانفيالمعقوداالجتماعفيقدمتهاالتيالتوصياتإلىاللجنةأشارتوإذ. المطروحة

٣٥.والعشرينالرابعةدورتهافيمعلوماتهااستكمالإلىاللجنةتتطلع

٣٣
CBF/23/10.

ا، من قبيلالنتقال تكاليف تتضمن ميزانية ا٣٤ معدات املستخدمني غري املدجمة، والتكاليف املتبقية املتعلقة بتسليم املباين املؤقتة إىل أصحا
وتكاليف النقل.

٣٥
ICC-ASP/13/5 ١٠١إىل ٩١، الفقرات من.
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التوقعات) أ(
. للمشروعاملعتمدةامليزانيةبتجاوزخماطروجوداحلاليةاملاليةالتوقعاتتبني،آنفاً ذُكركما-١٥٠

اإلنفاقيفنقصاحتمالهناكيزالالاحلاالت،أفضلافرتاضاتاستنادا إىلأناملشروعمديروأوضح
ينبغياحلاالت،أسوأيفللمشروعاملايلاألمنتوفريأجلومنذلك،ومع. يورومليون٠,٨حوايلقدره
وبالتايل. يورومليون١٩٥,٧البالغاحلايلاألقصىاحلدتتجاوزبأموالبااللتزاماملشروعملديريؤذنأن

مناملوحدةاملشروعميزانيةمقدارالزيادة يفاجلمعيةإىليُطلبأنيقرتحانواحملكمةاملشروعمديرفإن
إذايورومليون٤,٣إىلقدرهيصلإضايفبإنفاقاإلذنأييورو،مليون٢٠٠إىليورومليون١٩٥,٧

٣٦.لذلكالضرورةدعت

لهتوفرأناملتوقعفمناملشروع،يفالعجزاستمرإذااحلاالت،أسوأيفأنالرقابةجلنةوأكدت-١٥١
لعاماحملكمةميزانيةيفإضافيةاعتماداتأيلتخصيصحاجةهناكوليست. كافيةتغطيةاملاليةأدواته

٣٧.املاضيالعاميفاملعتمدةاملاليةاالسرتاتيجيةلتغيريأو٢٠١٥

الرقابةلجنةتوصيات) ب(
عدمملواجهةاملرحلةهذهيفاملتاحةاخلياراتخمتلفبشأناللجنةمشورةالرقابةجلنةطلبت-١٥٢
:فيهاللنظرالتاليةاخلياراتالرقابةجلنةقدمتاخلصوص،وجهوعلى. املايلالصعيدعلىاليقني

أنغري. الظروفمنظرفأييفاحلايلالوقتيفامليزانيةيفالزيادةعدم: األولاخليار‘١’
٣٨.املناسبالوقتيفاملشروعبإجنازاإلخاللميكنهذلك

عدميفاحلالةهذهيفاملخاطروتكمن. شروطأيوضعدونامليزانيةيفالزيادة: الثايناخليار‘ ٢’
٣٩.امليزانيةضبطكفاية

األمنلتحقيقالرقابةللجنةالسلطةتفويضمعولكنامليزانية،يفالزيادةعدم: الثالثاخليار‘٣’
احتتاملايل حدهامنأكثرامليزانيةيفالزيادةاجلمعيةمنيطلبلناخليار،هذاوحسب. سيطر

بتنقيحالرقابةللجنةاجلمعيةتأذنذلك،منوبدال. يورومليون١٩٥,٧البالغاحلايلاألقصى
الرقابةجلنةوتسيطر. ومناسباضرورياذلككانإذايورو،مليون٤,٣إىليصلمبااملشروعميزانية
احتياطيإدارةبشأناخلارجياملراجعتوصيةعلىوبناء. اإلضافيةاملواردتلكاستخدامعلى

واحلصريةاملباشرةوالسيطرةاملسؤوليةحتتمنفصلاسرتاتيجياحتياطيإنشاءميكناملشروع،
.الرقابةللجنة

إىل يصلأن العجز ميكن أن املستقلري جلنة الرقابة)، يقدر خبCourtysبالنظر اىل خماطر مطالبات إضافية من متعاقد التشييد العام كورتيس (٣٦
مليون يورو سيكون كافيا يف ضوء سيناريو احلالة ٤,٣ماليني يورو. ومع مراعاة مالحظة اخلبري، ال يزال مدير املشروع يرى أن مبلغا إضافيا قدره ٥

اية شهر  أغسطس.آب/األسوأ الذي وضعه يف 
٣٧

CBF/23/10 ٧٣و ٧٠، الفقرتان.
.٧٨املرجع نفسه، الفقرة ٣٨
دون التشكيك يف ‘ ١’اليت قدمها املراجع، واليت تشري إليها جلنة الرقابة، ما يلي: "يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: ٢يرد يف نص التوصية رقم ٣٩

من التفصيل املعلومات املتعلقة باستخدام امليزانية االلتزام باألموال، ينبغي أن يُطلب منه أن حيدد مبزيدما خيصاملسؤولية املفوضة ملدير املشروع في
إذا دعت الضرورة، ‘ ٢’اليت يقدمها بأثر رجعي إىل جلنة الرقابة، مع االقتصار بالفعل يف استخدام احتياطي املشروع لتمويل التعديالت الطفيفة؛ 

برنامج البناء، اليت سيجب تقدميها رمسيا قبل تغيريات كبرية يف ينبغي التفكري يف إنشاء احتياطي إضايف خاص، يتمثل يف مبلغ إمجايل، لتمويل أي
ا شروع املباين الدائمة اإلدارة املالية مل، تقرير عن Corr.1وICC-ASP/13/12اعتمادها إىل جلنة الرقابة للموافقة عليها [...]".  (السنة واإلبالغ 

.٢)، التوصية رقم ٢٠١٣املالية 
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اللجنةمالحظات) ج(30

لألمنحيتاجاملشروعأنعلىواحملكمةاملشروعومديرالرقابةجلنةمنكلبنياالتفاقحصل-١٥٣
إجنازمناالنتهاءيعدالواقع،ويف. االتفاقذلكاللجنةوأيدتبسالسة،إجنازهمناالنتهاءلضماناملايل

أن الخياروبما. يورومليون١٩٥,٧وهياملثلى،املاليةالنتيجةلتحقيقأساسياشرطابسالسةاملشروع
إنجازمناالنتهاءيعّرضأنشأنهمن) الظروفمنظرفأيفيالميزانيةفيالزيادةعدم( األول

.جانباالخيارهذايتركبأناللجنةأوصتللمخاطر،بسالسةالمشروع
الثايناخليارينظليفاملثال،سبيلعلى(عليهاوالسيطرةاملوارديفالزيادةإدارةخبصوصأما-١٥٤

علىجهةكلمسؤولياتبنيبدقةالفاصلاخلطوضعحولختتلفالنظروجهاتتزالال،)الثالثو 
. حدة

وضعتهامثلمااملشروعحوكمةإلجراءاتمتتثلأنجيبترتيباتأيأنذلكمععليهاملتفقومن-١٥٥
حدودوضمناحملددالوقتيفاملباينتشييدضمانيفاملشروعمديرواليةتتمثللذلك،ووفقا. اجلمعية
عنالنهائيةاملسؤوليةاملشروعمديريتحملواحملكمة،الرقابةجلنةمنكلإشرافحتتوبالعمل. امليزانية
التكلفةوشروطالزمنيةللجداولوامتثالهأهدافهحتقيقعنمسؤوالويكونللمشروعالعامةاإلدارة
ذلك،ومع. املناسبالوقتيفالقراراتواختاذاالستجابةمرونةإىلاملشروعمديرحيتاجوبالتايل،. واجلودة

حدوديفاملشروعأهدافحتقيقلضماناالسرتاتيجيباإلشرافالوقتنفسيفالرقابةجلنةُكلفتفقد
اواملشاكلاملخاطروحتديدامليزانية ٤٠.وإدار

وإذ. للتنفيذوقابلعليهمتفقترتيبوضعواحملكمةاملشروعومديرالرقابةجلنةعلىاآلنويتعني-١٥٦
:يليبمااللجنةأوصت،الثانيالخيارعلىبناءوسيطخيارفيأيضااللجنةنظرت

البالغالحالياألقصىحدهامنالميزانيةفيادةـــالزييةـــعـــمـــالجمنلبـــيطأن) أ(
يورو٤,٣البالغاإلضافيالقدروسيكون. يورومليون٢٠٠إلىيورومليون١٩٥,٧

فرصعنوالبحثالمخاطر،لتخفيفالممكنةالجهودكلوستُبذل. األخيرالمالذمورد
.الحاليةميزانيتهحدودضمنالمشروعوتسليمإضافية،وفوراتلتحقيق

ما يبررهناكسيكونالميزانية،فيالزيادةهذهإلىللجوءاالستثنائيةللطبيعةونظرا) ب(
بهايمكنالتيالطرقفيتنظرأنالمعنيةلألطرافوينبغي. االستراتيجيةالرقابةتعزيز

احتياطيأموالمنكبيرةمبالغلسحباستجابةأنهتذكرأناللجنةوتود. ذلكتحقيق
٢٠١٤يونيه/حزيرانشهرفيبالفعلالمشروعمديرمعالرقابةلجنةاتفقتالمشروع،

معلوماتتقديمأمور،جملةفييشمل،وهذا. المتبقياالحتياطيعلىالسيطرةتعزيزعلى
األثرذاتالمسائلبشأنالرقابةلجنةإلىالمناسبالوقتفيالكفايةفيهبمامفصلة
مشروعيخصفيمامماثل،سياقوفي. والماليوالسياسياالستراتيجيالصعيدعلىالكبير
قبلجوهريةتعديالتأيةعرضعلىبالحرصالخارجيالمراجعأوصىعامة،بصفةالبناء

الترتيباتهذهشأنومن. مسبقاعليهاللموافقةالرقابةلجنةعلىوتمويلهااعتمادها
٤١.الميزانيةفيللزيادةحلإيجادعلىأن تساعدوالتوصيات

المشروعمديرعلىيتعينالحالية،الماليةالمخاطرتقديرفيالكامناليقينلعدمونظرا-١٥٧
ديسمبر/األولكانونفيالجمعيةلدورةمناسبوقتفيللمخاطرتقييمهماتحديثوالمحكمة

المحددةالخياراتتبينالمخاطر،حدةمنللتخفيفاستراتيجيةذلكيشملأنوينبغي. ٢٠١٤
.التكاليفواحتواءالوفوراتمنالمزيدلتحقيقالمتبقية،البناءفترةخاللللتنفيذوالقابلةالممكنة

. يف الوقت احلاضرإضافيةمواردختصيصيتطلبالاخليارهذااعتمادأناللجنةوالحظت-١٥٨

لد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧دورة السادسة... الوثائق الرمسية... ال٤٠ ، املرفقان الثاين والرابع.ICC/ASP/6/Res.1)، ا
٤١

ICC-ASP/13/12 ا شروع املباين الدائمة اإلدارة املالية مل، تقرير عن قائمة التوصيات.)،٢٠١٣(السنة املالية واإلبالغ 
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٢٠١٥لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانية- ٣

ضوءويف. ١-السابعالرئيسيللربنامجالعامةاملؤقتةللمساعدةاملواردطلبيفاللجنةنظرت-١٥٩
اجلداولضمن،٢٠١٥عاميفالنهائيةاملرحلةإىلالدائمةاملباينمشروعيصلأناملتوقعمنأنهحقيقة
حتقيقهااملمكنالتآزرأوجهو الوظائف الشاغرة حاليا يف مكتب مدير املشروعمراعاةومعاملتوقعة،الزمنية

مواردــــــالعلىالموافقةبعدماللجنةأوصتالرقابة،وجلنةاحملكمةوقلماملشروعمديرمكتببني
هذاوفي. شهرا١٢لمدة٥-فبرتبةمن فئة المساعدة المؤقتة العامةوظيفةلتمويللوبةـــــــــــالمط

على الموارد الكافية مدير المشروع مكتب ر إلى أن يكفل توفُّ قلم المحكمةاللجنةدعتالصدد،
.إلنجاز المشروع في الموعد المحدد

اجلديداألنصبة جدولمعليتناسباحملكمةيفبهاملعمولاالشرتاكاتجدولتعديلوبعد-١٦٠
حبساباملشروعمديرالرقابةجلنةأمرت،٢٠١٥إىل٢٠١٣منالفرتةيفاملتحدةاألمميفبهاملعمول

سلبااجلديداجلدولأثروقد. ٢٠١٣لعاماجلديداجلدولأساسعلىاملباينملشروعاملعدلةاالشرتاكات
ادفعاختارتاليتاألطرافالدولمن٤٤على يفبهاملعمولالسابقللجدولوفقاواحدةمرةاشرتاكا
عن٢٠١٤أبريل/نيسانيفاملعقوداألخرياجتماعهايفاللجنةوأعربت. ٢٠١٢إىل٢٠٠٩منالفرتة
.احلسابإعادةعناملرتتبةاآلثارإزاءقلقها
الدولولتمكنيالشفافيةألغراضمتتاحلسابإعادةأنالرقابةوجلنةاملشروعمديروأوضح-١٦١

عادلةمعاملةضمانعنفضالاملقررة،االشرتاكاتجدولتغيريتأثريمسبقاتعرفأنمناألطراف
االيتالصلةذاتللقراراتوفقااألطراف،الدولجلميع منجديدةجمموعةإرسالمتوقد. اجلمعيةاختذ

٤٢.املعنيةاألطرافالدولإىلاإلعالميةالشفويةاملذكرات

كانون٣١أقصاهموعدقبلواحدةالتسديد مرةختتارأناألطرافللدولأناللجنةوالحظت-١٦٢
وجيوز٢٠١٥- ٢٠١٣للفرتةاالشرتاكاتجدولإىلاملدفوعاتهذهوستستند. ٢٠١٤ديسمرب/األول

يونيه/حزيران١٥قبلواحدةمرةاملدفوعاتمجيعاستالميتمطاملاأكثر،أوواحدقسطيفتتمأن
يفحصةمعاجلزئيالدفعأوواحدةمرةالكاملالدفعختتارأنأيضااألطرافللدولوجيوز. ٢٠١٥
.القرض
اللجنةوالحظت. ٢٠١٥سبتمرب/أيلوليفالدائمةاملباينتسليماملقررمنأناللجنةوالحظت-١٦٣
الدولةمناملقدمةاإلعانةومبلغللمشروعالنهائيةالتكلفةمعرفةفوراملدفوعاتتعديلسيتمأنهأيضا
٢٠١٦املاليةالسنةخاللالحقتاريخيفللمشروعنهائيـــاليمـــلـــتســـــالوعدــــمدـــحتديمـــوسيت. ةـــيفـــاملض
. بعدهاأو

للدولاملقررةلألنصبةجديداجدوالستعتمداملتحدةلألممالعامةاجلمعيةأناللجنةوالحظت-١٦٤
غموض،أيولتفادي. ٢٠١٨و٢٠١٧و٢٠١٦لألعواماحملكمةميزانياتعلىسينطبقاألعضاء
التاريخبوصفهالدائمةالمبانيلمشروعاالشتراكاتحسابتاريختحديديتمبأناللجنةأوصت
فيالمقرروعدــــــالمفيكونــــــــــسيذلكأنراضـــــــــــافتوعلى. المبانيالمحكمةفيهتحوزالذي
أساسعلىستتماالشتراكاتتصفيةأنيعنيهذافإنحواليه،أو٢٠١٥سبتمبر/أيلول١٥

.٢٠١٥- ٢٠١٣للفترةاالشتراكاتجدول
لتسويةيورو٨٠٠٧٠٦مبلغاملشروعمديرمكتبطلب،٢٠١٥لعاماملقرتحةامليزانيةويف-١٦٥

والحظت. الدائمةاملباينملشروعاملقدمةاخلدماتعناحملكمةقلميفالصلةذاتاألقساممستحقات
٢- فأو٧- عخبرتبةمن فئة المساعدة المؤقتة العامةوظائفثالثشغلسيتعينأنهاللجنة

عمليةإلىللحاجةنظراوبالتالي،،٢٠١٥عامخاللاالنتقالفيللمساعدة٢٠١٥عامفي
.المائةفي١٠بنسبةالمطلوبالمبلغتخفيضيتمبأناللجنةأوصتالتوظيف،

.٩٣إىل ٨٠املرجع نفسه، الفقرات من ٤٢
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. الخدماتلتبادلداخليةاتفاقاتإطارفيالداخليةبالخبراتباالستعانةاللجنةورحبت-32١٦٦

إليهاتقدمأناللجنةطلبتالمستقبل،فيالشفافيةمنأكبرقدرتحقيقأجلومنذلك،ومع
.المواردهذهاستخدامعنمفصلةمعلوماتالميزانية،أداءعنالسنويالتقريرضمن

للضحايااالستئمانيالصندوق- واو

يونيه/حزيران٣٠إلى٢٠١٣يوليه/تموز١منالفترةفيإدارة الصندوقمجلسوأنشطةمشاريع
٢٠١٤

االسرتاتيجيةللخطةالرئيسيةاملالمحللضحايااالستئماينللصندوقالتنفيذياملديرأوجز-١٦٧
اللجنةورحبت. ٢٠١٤مارس/آذاريفاإلدارةجملساعتمدهااليت،٢٠١٧-٢٠١٤للفرتةللصندوق
الموجودةاألموالحصةإلىاللجنةأشارتوإذ. واستدامتهااملشاريعفعاليةبهحظيتالذيباالهتمام

جهودهمواصلةإلىالصندوقدعتاليورو،غيرمنبعمالتللصندوقالمصرفيةاألرصدةفي
معلوماتاالّطالع علىإلىاللجنةوتتطلع. ومراقبتهاالصرفسعرتقلباتمخاطرإدارةإلىالرامية

.المحققةوالنتائجالمتخذةالتدابيرعنوالعشرينالرابعةدورتهافيمستكملة

أخرىمسائل- زاي

وانسيريكوكوتالقاضيينحالة- ١

كوتللقاضينيالتقاعدياملعاشمسألةبشأنإعالميةمذكرةاللجنةعلىمعروضاكان-١٦٨
احملكمةإىلدعوىرفعاقدوانسرييكوكوتالقاضينيأنإىلاإلعالميةاملذكرةوأشارت. وانسرييكو

منضمنياقرارايعتربانهمابشأن٢٠١٢عاميف") اإلداريةاحملكمة("الدوليةالعململنظمةاإلدارية
التقاعديةاملعاشاتنظامعليهماينطبقكانإذامامسألةيفالنظرإعادةاستكمالبعدماجلمعية
كوتالقاضينيبأنقرارااإلداريةاحملكمةأصدرت،٢٠١٤يوليه/متوز٩ويف. أو املعدلاألصلي

املعاشاتنظامبتطبيققرارهايف" النظرإعادة] األطرافالدول[مجعيةتستكملأنهلماحيق"وانسرييكو
.املعدلالتقاعدية

التقاعدياملعاشأحكامتغيريتكاليففإنالواردة،للمعلوماتوفقاأنهاللجنةوالحظت-١٦٩
يورو،مليون١,٧٧قدرهإضافيامبلغاستمثلاألصليالنظامتطبيقيتمحبيثوانسرييكوكوتللقاضيني

التقاعدنظامقرار تطبيقإىلاجلمعيةخلصتإذا٢٠١٥عامميزانيةإىليضافأنجيباملبلغهذاوأن
.وانسرييكوكوتالقاضينيحالةيفاألصلي

الوظائفتصنيفإعادة- ٢

اعتزاماللجنةوالحظت٤٣.الوظائفتصنيفإعادةعناحملكمةبتقريرعلمااللجنةأحاطت-١٧٠
التصنيفإعادةعمليةنتائجإدراجعلىقادرةتكونلكيالتصنيفإعادةسياسةيفقدمااملضياحملكمة

نتيجتهألنالنهج،هذابشأنحتفظاتعنأعربتاللجنةأنغري. ٢٠١٦لعاماملقرتحةامليزانيةيف
دوناإلداريةالتعليماتإصدارإىلذلكيؤديأنوميكن. واجلمعيةسلطة اللجنةجتاوزيفستتمثل

فيمااجلمعيةاتتمتعاليتالنهائيةاملوافقةسلطةجتاهلبإمكانيةيوحيممااللجنة،مشورةمناالستفادة
.املستقبليفالوظائفتصنيفبإعادةيتعلق

٤٣
CBF/23/9.
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ايفللجنةمعلوماتتقدمبأنللمحكمةطلبهااللجنةوكررت-١٧١ نتائجعنوالعشرينالرابعةدور
السياسةأنعلىاللجنةوشددت. البشريةاملواردإدارةعنتقريرهاضمنالتصنيفإعادةسياسةاستعراض
أجلمنوذلكالتصنيف،إعادةبشأنإداريةتعليماتصدورقبلنظرهاعلىتعرضأنينبغياجلديدة
بمواصلةاللجنةأوصتالصدد،هذاوفي. اجلمعيةوضعتهااليتالتوظيفملبادئامتثاهلاضمان
إيالءمعوالعشرين،الرابعةدورتهافيإليهاوتقديمهالوظائفتصنيفبإعادةالمتعلقالتقريرمراجعة
التفضيليةالمعاملةعدممبدأذلكفيبماالتوظيف،ومبادئالجمعيةلسلطةالواجباالعتبار
.تصنيفهايعادوظيفةٍ لشاغل

اإلداريالتسلسل- ٣

تشرف عليها وظائفمخس بنياإلدارية عالقةالتوضيحزيادةضرورةإىلاللجنةانتباهتوجيهمت-١٧٢
الصندوقإدارةجملسورئيس،لجنةالورئيساجلمعية،رئيسمن خالل (ا الفرعيةوهيئااجلمعية 

قلم احملكمة، وهي:أو/و) االستئماين
(أ) مدير أمانة مجعية الدول األطراف؛

(ب) املساعد اخلاص لرئيس مجعية الدول األطراف؛
(ج) رئيس آلية الرقابة املستقلة؛

(د) األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية؛
(هـ) املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا.

المنظماتفيالمسألةأن تستكشف هذهالمحكمةمناللجنةطلبتالصدد،هذاوفي-١٧٣
مفصالمقترحاوالعشرينالرابعةدورتهافياللجنةإلىتقدموأنالمتحدة،لألممالتابعةاألخرى

الطبيعة الخاصة لتلك واضعة نصب عينيهاتحسين العالقة اإلدارية المشار إليها أعاله،كيفيةبشأن
.الثابتةالوظائفو الهيئات

للجنةالمقبلةاالجتماعات- ٤

منالفرتتنييفالهاي،يفوالعشرينواخلامسةوالعشرينالرابعةدورتيهاعقدمبدئيااللجنةقررت-١٧٤
على،٢٠١٥أكتوبر/األولتشرين٢إىلسبتمرب/أيلول٢١ومن،٢٠١٥أبريل/نيسان٢٤إىل٢٠

.التوايل
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األولالمرفق
الوثائققائمة

الرموز اليت مت التحويل إليهاعناوينهااللجنةوثائقرموز
CBF/23/1/Rev.1املؤقتاألعمالجدول
CBF/23/1/Add.1املؤقتاألعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة
CBF/23/2٢٠١٤لعام املعتمدةالربناجميةامليزانيةيفوفوراتحتقيقعلىقلم احملكمةتقرير
CBF/23/3القانونيةاملساعدةعنلقلم احملكمةالسادسالفصليالتقريرICC-ASP/13/24

CBF/23/4/Rev.1االستثمارسياسةواستعراضاملستحقاتحسابعن منهجيةاحملكمةتقرير
CBF/23/5التحليليةواحملاسبةاحملاسبيةاملعايري(مشاريعهاتنفيذعناحملكمةتقرير(
CBF/23/6العاماملدعيملكتباجلديدةاالسرتاتيجيةمناملتوقعاملايلاألثرعنتقريرICC-ASP/13/25

CBF/23/7/Rev.1

اء اإللزاميةالسن(البشريةاملواردبإدارةتتعلقحمددةمسائلبشأناحملكمةتقرير إل
املؤقتة املساعدة وعقودثابتة،وظائفاملساعدة املؤقتة العامة إىلوظائفوحتويلاخلدمة،

)العامة املتعددة السنوات
CBF/23/8احملكمةلقلمالتنظيمياهليكلاستعراضعنتقريرICC-ASP/13/26

CBF/23/9الوظائفتصنيفإعادة: البشريةاملواردبإدارةتتعلقحمددةمسائلبشأناحملكمةتقرير
CBF/23/10الرقابةجلنةأنشطةعنالثايناملؤقتالتقرير
ICC-ASP/13/5اأعمالعنواملاليةامليزانيةجلنةتقرير والعشرينالثانيةدور
ICC-ASP/13/8٢٠١٤حزيران/يوين٣٠يفالدوليةاجلنائيةاحملكمةميزانيةأداءعنتقرير
ICC-ASP/13/10٢٠١٥الدولية لعاماجلنائيةللمحكمةاملقرتحةالربناجميةامليزانية
ICC-
ASP/13/10/ADD.1

٢٠١٥لعامالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملقرتحةالتكميليةامليزانية

ICC-ASP/13/11
-تنفيذيملخص-٢٠١٥لعامالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملقرتحةالربجميةامليزانية

٢٠١٤متوز/يوليه١٧
ICC-ASP/13/12٢٠١٣كانون األول/ديسمرب٣١إىلالثاين/ينايركانون ١للفرتة مناملاليةالبيانات
ICC-
ASP/13/12/Corr.1

–٢٠١٣ديسمرب/األولكانون٣١إىليناير/الثاينكانون١منللفرتةاملاليةالبيانات
تصويب (باإلجنليزية فقط)

ICC-ASP/13/13٣١إىليناير/الثاينكانون١منللفرتةللضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات
٢٠١٣ديسمرب/األولكانون

ICC-ASP/13/14
االستئماينالصندوقإدارةجملسوأنشطةمشاريععناألطرافالدولإىل مجعيةتقرير

٢٠١٤حزيران/يونيهإىل٢٠١٣متوز/يوليه١للفرتة منللضحايا
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الثانيالمرفق
)باليورو(٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين١٣فياالشتراكاتحالة

الدول األطراف

٢٠١٤السنوات السابقة

االشرتاكات
املقررة

احملصالت
واألرصدة

االشرتاكات غري 
املسددة

االشرتاكات 
املقررة

احملصالت
واألرصدة
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املسددة
٤٠أفغانستان١ ٤٤٩٤٠ ٩-٤٤٩ ٣٨١٩ ٣٨١---
١١٢ألبانيا٢ ٣٩٨١١٢ ١٨-٣٩٨ ٨٧٤١٨ ٨٧٤---
١٠٤أندورا٣ ٩٣٦١٠٤ ١٥-٩٣٦ ٠٦٣١٥ ٠٦٣---
٣٥أنتيغوا وبربودا٤ ١٨٧٣٥ ٣-١٨٧ ٣-٧٩٨ ٣-٧٩٨ ٧٩٨
٨األرجنتني٥ ٠٦٦ ٣٧٥٨ ٠٦٦ ٨١٤-٣٧٥ ٤٥٩٩٠٢٨١٣ ٨١٣-٥٥٧ ٥٥٧
٢٨أسرتاليا٦ ٠٨٠ ٣١٩٢٨ ٠٨٠ ٣-٣١٩ ٩٠٩ ٩٧٩٣ ٩٠٩ ٩٧٩---
١٣النمسا٧ ٣٨٤ ٢١١١٣ ٣٨٤ ١-٢١١ ٥٠٥ ٨٨٨١ ٥٠٥ ٨٨٨---
٥١بنغالديش٨ ٦٧٧٥١ ١١-٦٧٧ ٨٧٥١١ ٨٧٥---
١٣٥باربادوس٩ ٣٧١١٣٥ ١٥-٣٧١ ٠٨١١٥ ٠٨١---

١٦بلجيكا١٠ ٧٠١ ٠٩٦١٦ ٧٠١ ١-٠٩٦ ٨٨٣ ٢٥١١ ٨٨٣ ٢٥١---
١٥بليز١١ ٥٥٥١٥ ٤٤١١١٤١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٢ ٠٢٢
٣٣بنن١٢ ٢١٠٢٣ ٣٨٠٩ ٨٣٠٥ ٥-٧٠٠ ٧٠٠٢٤١٥ ٥٥٤
١١٦بوليفيا١٣ ٧٦٢١١٦ ١٦-٧٦٢ ٩٦٧١٦ ٩٦٧---
١٣٦البوسنة واهلرسك١٤ ٨٦١١٣٦ ٣٢-٨٦١ ٠٦١٣٢ ٠٦١---
٢٣١بوتسوانا١٥ ٠٦٢٢٣٠ ٨٨٤١٧٨٣٢ ٣٢-٠٦١ ٠٦١١٣٥٣٢ ٣٧٤
٢٤الربازيل١٦ ٢٥٤ ٨٠٧١٩ ٠٣٠ ٢٨٨٥ ٢٢٤ ٥١٩٥ ٥٣٦ ٥-٧١١ ٥٣٦ ٧١١٢٣ ٣١٦١٠ ٧٨٤ ٥٤٦
٤٢٦بلغاريا١٧ ٧٨٢٤٢٦ ٨٨-٧٨٢ ٧٠٠٨٨ ٧٠٠---
٣٥بوركينا فاسو١٨ ٢٥٤٣٥ ٥-٢٥٤ ٦٩٦٥ ٦٩٦---
١٣بوروندي١٩ ٩٣١١٣ ٨٢٢١٠٩١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٢ ٠١٧
٣٥كمبوديا٢٠ ٠٠٣٣٥ ٧-٠٠٣ ٧-٥٩٧ ٧-٥٩٧ ٥٩٧
٤٦كندا٢١ ٤٤٠ ٤٦٣٤٦ ٤٤٠ ٥-٤٦٣ ٦٢٤ ٥٢٤٥ ٦٢٤ ٥٢٤---
٣الرأس األخضر٢٢ ٤٠٣٣ ١-٤٠٣ ١-٩٠٠ ١-٩٠٠ ٩٠٠
١٥مجهورية إفريقيا الوسطى٢٣ ٥٥٥١١ ٧٤٤٣ ٨١١١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٥ ٧٥٧
١٧تشاد٢٤ ٣٣٥١٧ ١١٥٢٢٠٣ ٣-٨٠٠ ٨٠٠١٦٤ ٠٣٦
١شيلي٢٥ ٧٧٧ ٨٢٤١ ٧٧٧ ٦٢٩-٨٢٤ ٩٣٤٦٢٩ ٩٣٤---
٢كولومبيا٢٦ ٣٣٤ ١٢٨٢ ٣٣٤ ٤٨٨-١٢٨ ٥١٥٤٨٨ ٥١٥---
١١جزر القمر٢٧ ١٢٥٦٠٥١٠ ٥٢٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦١٢ ٤٦٦
٣٠الكونغو٢٨ ٧٢٨١٧ ٠٤٦١٣ ٦٨٢٩ ٩-٣٨١ ٣٨١٧٣٢٣ ١٣٦
٨جزر كوك٢٩ ٢٤٥٨ ١-٢٤٥ ٩٠٠١ ٩٠٠---
٥٠١كوستاريكا٣٠ ٨٩٦٥٠١ ٧١-٨٩٦ ٦٥٠٧١ ٦٥٠---
١٢كوت ديفوار٣١ ٤٣٦١٢ ٢٠-٤٣٦ ٧٨٠١ ٤٥٧١٩ ١٩-٣٢٣ ٣٢٣
١كرواتيا٣٢ ٠٧٣ ٠٨٩١ ٠٧٣ ٢٣٧-٠٨٩ ٧٢٢٢٣٧ ٧٢٢---
٦٧٤قربص٣٣ ٥٤٦٦٧٤ ٨٨-٥٤٦ ٧٠٠٨٨ ٧٠٠---
٢مجهورية التشيك٣٤ ٤٢٣ ٩٤٦٢ ٤٢٣ ٧٢٧-٩٤٦ ٧٥٤٧٢٧ ٧٥٤---
٤٧مجهورية الكونغو الدميقراطية٣٥ ٢٨٢٤١ ٩٦٩٥ ٣١٣٥ ٥-٦٩٤ ٦٩٤٢٤١١ ٠٣١
١١الدامنرك٣٦ ٢٨٠ ٤٢٠١١ ٢٨٠ ١-٤٢٠ ٢٧٣ ٧٤٨١ ٢٧٣ ٧٤٨---
١٥جيبويت٣٧ ٣٥٩٥ ٢٤٥١٠ ١١٤١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦١٢ ٠٦٠
١٥دومينيكا٣٨ ٥٥٥١٠ ٦١٥٤ ٩٤٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٦ ٨٨٦
٤٥٨اجلمهورية الدومينيكية٣٩ ٢٠٧٢٥٠ ٠٩٣٢٠٨ ١١٤٨٤ ٨٤-٩٠٠ ٩٠٠١ ٩٥٥٢٩٤ ٩٦٩
٤٥٠إكوادور٤٠ ٧٢٨٤٥٠ ٨٣-٧٢٨ ٠٠١٨٢ ٢١٧-٧٨٤٢١٧
٣٨٣إستونيا٤١ ٩٥٩٣٨٣ ٧٥-٩٥٩ ٥٢٠٧٥ ٥٢٠---
٥٦فيجي٤٢ ٠٥٧٥٦ ٠٤٢١٥٥ ٥-٧٠٠ ٧٠٠٢٤٥ ٧٣٩
٨فنلندا٤٣ ٥٤٤ ٢٩٧٨ ٥٤٤ ٩٧٨-٢٩٧ ١٧٢٩٧٨ ١٧٢---
٩٤فرنسا٤٤ ٨٥١ ٥٦٥٩٤ ٨٥١ ١٠-٥٦٥ ٥٥٤ ٣٩٩١٠ ٥٥٤ ٣٩٩---
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املسددة
١٨١غابون٤٥ ٦٤٧١٨١ ٣٧-٦٤٧ ٧٦٠١٦٣٧ ٣٧-٧٤٤ ٧٤٤
١٥غامبيا٤٦ ٥٥٥١٥ ١-٥٥٥ ٩٠٠٢١ ١-٨٩٨ ٨٩٨
٦٦جورجيا٤٧ ١٢٩٦٦ ١٣-١٢٩ ١٧٤١٣ ١٧٤---
١٢٩أملانيا٤٨ ٢٣٨ ٠٧٢١٢٩ ٢٣٨ ١٣-٠٧٢ ٤٧٥ ٦٩٥١٣ ٤٧٥ ٦٩٥---
٩٠غانا٤٩ ٠٣٣٩٠ ٢٦-٠٣٣ ٣٦١١٩ ٦١٣٦ ٦-٧٤٨ ٧٤٨
٩اليونان٥٠ ٤٨٠ ٥٤٢٩ ٤٨٠ ١-٥٤٢ ٢٠٣ ٩٢٧١ ٢٠٣ ٩٢٧---
٤غرينادا٥١ ٤-٠٤٤ ٠٤٤١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٢٤٥ ٩٦٨
٧٠غواتيماال٥٢ ٦٣٠٦٨ ٢٥٦٢ ٣٧٤٥٠ ٥٠-٩٤٠ ٩٤٠٢١٥٥٣ ٥٢٩
٢٨غينيا٥٣ ٩٣٠٢١ ١٠٠٧ ٨٣٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٤٩ ٨١٤
١٣غيانا٥٤ ٩٣١١٣ ١-٩٣١ ٩٠٠١ ٩٠٠---
٩٦هندوراس٥٥ ٩٥٠٩٦ ١٥-٩٥٠ ٠٨١١٣ ١٦٣١ ١-٩١٨ ٩١٨
٣هنغاريا٥٦ ٤٩٤ ٤٤٥٣ ٤٩٤ ٥٠١-٤٤٥ ٣٩٣٥٠١ ٣٩٣---
٥٦٦أيسلندا٥٧ ٠٤١٥٦٦ ٥٠-٠٤١ ٨٧٧٥٠ ٨٧٧---
٦أيرلندا٥٨ ٦٣٧ ٠٣٥٦ ٦٣٧ ٧٨٨-٠٣٥ ٨٠٥٧٨٨ ٨٠٥---
٧٦إيطاليا٥٩ ٦٥٥ ٠٥٤٧٦ ٦٥٥ ٨-٠٥٤ ٣٨٣ ٣٦٣٨ ٣٨٣ ٣٦٣---
١٢٣اليابان٦٠ ٩٧٥ ٨٠٣١٢٣ ٩٧٥ ٢٠-٨٠٣ ٤٤٢ ٧٧٤٢٠ ٤٤٢ ٧٧٤---
٢٠٧األردن٦١ ١٩٩٢٠٧ ٤١-١٩٩ ٥٣٣٤١ ٥٣٣---
١٤٤كينيا٦٢ ٨٨٠١٤٤ ٢٤-٨٨٠ ٥٧٩٢٤ ٥٧٩---
٤٠٨التفيا٦٣ ٠١٥٤٠٨ ٨٨-٠١٥ ٧٠٠٨٨ ٧٠٠---
١٥ليسوتو٦٤ ٥٥٥١٥ ١-٥٥٥ ٩٠٠١ ٩٠٠---
١٣ليبرييا٦٥ ٩٣١١٠ ٤٣٣٣ ٤٩٨١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٥ ٤٤٤
١٢٦ليختنشتاين٦٦ ٠٩٣١٢٦ ١٦-٠٩٣ ٩٥٩١٦ ٩٥٩---
٦٧١لتوانيا٦٧ ٥٦٧٦٧١ ١٣٧-٥٦٧ ٦٧٣١٣٧ ٦٧٣---
١لكسمربغ٦٨ ٣٠١ ٧٨٧١ ٣٠١ ١٥٢-٧٨٧ ٦٣٧١٥٢ ٦٣٧---
٢٣مدغشقر٦٩ ٨٦٦١٧ ٧٨٦٦ ٠٨٠٥ ٥-٧٠٠ ٧٠٠٢٤١١ ٨٠٤
١٧مالوي٧٠ ٧٢٨١٢ ٥٣٣٥ ١٩٥٣ ٣-٨٠٠ ٨٠٠٢٦٩ ٠٢١
٣ملديف٧١ ٥٣١٣ ١-٥٣١ ٩٠٠١ ١٦٩-٧٣١١٦٩
٣٥مايل٧٢ ٠٠٣٣٥ ٧-٠٠٣ ٧-٥٩٩ ٧-٥٩٩ ٥٩٩
٢٤٦مالطا٧٣ ٠١١٢٤٦ ٣٠-٠١١ ١٦٠٣٠ ١٦٠---
١٥جزر مارشال٧٤ ٥٥٥٨ ٤٤٥٧ ١١٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٩ ٠٥٦
١٧٤موريشيوس٧٥ ٥٩٢١٧٤ ٢٤-٥٩٢ ٥٥٦٢٤ ٥٥٦---
٢٧املكسيك٧٦ ٢١٧ ١٥٨٢٧ ٢١٧ ٣-١٥٨ ٤٧١ ٧٥١٣ ٤٧١ ٧٥١---
٢٣منغوليا٧٧ ٨٢٥٢٣ ٥-٨٢٥ ٧٠٠٥ ٧٠٠---
٣٢اجلبل األسود٧٨ ٩١٨٣٢ ٩-٩١٨ ٣٧٨٩ ٣٧٨---
١١٠ناميبيا٧٩ ٣٨٥١١٠ ١٨-٣٨٥ ١٨-٨٨٠ ١٨-٨٨٠ ٨٨٠
١٥ناورو٨٠ ٥٥٥١٥ ٤٧٠٨٥١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨١ ٩٩٣
٢٧هولندا٨١ ٨١١ ٥٢٧٢٧ ٨١١ ٣-٥٢٧ ١٢١ ٢٥٨٣ ١٢١ ٢٥٨---
٣نيوزيلندا٨٢ ٩٠١ ٨٧٠٣ ٩٠١ ٤٧٧-٨٧٠ ٤٦٣٤٧٧ ٤٦٣---
٢٢النيجر٨٣ ٠٣٢٧ ٩٤٣١٤ ٠٨٩٣ ٣-٨٠٠ ٨٠٠٩٢١٧ ٩٨١
٩٤٧نيجرييا٨٤ ٤٧٣٩٤٧ ١٦٩-٤٧٣ ٨٠١٧١ ٧٥٠٩٨ ٩٨-٠٥١ ٠٥١
١٢النرويج٨٥ ١٩٢ ٢٠٥١٢ ١٩٢ ١-٢٠٥ ٦٠٥ ٨٦٩١ ٦٠٥ ٨٦٩---
٣٣٨بنما٨٦ ٧٣٨٣٣٨ ٤٨-٧٣٨ ٩٩٢٤٨ ٩٩٢---
١٣١باراغواي٨٧ ٣٥٩١٣١ ٢٥٨١٠١١٨ ١٨-٨٨٠ ٨٨٠٨٠١٩ ٠٦١
١بريو٨٨ ٤٢٠ ١٧٠١ ٤٢٠ ٢٢٠-١٧٠ ٧٤٢٢٠٥ ٤٥٥١٥ ١٥-٢٨٧ ٢٨٧
٤٤٢الفلبني٨٩ ٤١١٤٤٢ ٢٩٠-٤١١ ٣٩٣٢٩٠ ٣٩٣---
٩بولندا٩٠ ٨١٩ ٩٥٦٩ ٨١٩ ١-٩٥٦ ٧٣٨ ٠٢٩١ ٧٣٨ ٠٢٩---
٧الربتغال٩١ ٧٥٠ ١٦٩٧ ٧٥٠ ٨٩٣-١٦٩ ٣٧٦٨٩٣ ٣٧٦---
٣١مجهورية كوريا٩٢ ٧٦٥ ٠٢٨٣١ ٧٦٥ ٣-٠٢٨ ٧٦٢ ٥٩٩٣ ٧٦٢ ٥٩٩---
١١مجهورية مولدوفا٩٣ ٦٧٣١١ ٥-٦٧٣ ٧٠٠٥ ٧٠٠---
١رومانيا٩٤ ٨١٩ ٤٦٠١ ٨١٩ ٤٢٦-٤٦٠ ٥٢٢٣٢٦ ٥٢٢١٠٠ ١٠٠-٠٠٠ ٠٠٠
١١سانت كيتس ونيفيس٩٥ ١٢٥١١ ١-١٢٥ ٩٠٠١ ٩٠٠---



ICC-ASP/13/15

37 15-A-181114

الدول األطراف

٢٠١٤السنوات السابقة

االشرتاكات
املقررة

احملصالت
واألرصدة

االشرتاكات غري 
املسددة

االشرتاكات 
املقررة

احملصالت
واألرصدة

االشرتاكات غري 
املسددة

االشرتاكات 
غري املسددة 
للصندوق 
االستئماين

جمموع
االشرتاكات غري 

املسددة
٥سانت لوسيا٩٦ ١٩٧٥ ١-١٩٧ ٩٠٠١ ٣٠-٨٧٠٣٠
سانت فنسنت وجزر ٩٧

١٥غرينادين ٣٥٩١١ ٩٥٦٣ ٤٠٣١ ١-٩٠٠ ٩٠٠١١٥ ٣١٤

١٥ساموا٩٨ ٤٣٧١٥ ١-٤٣٧ ٨٩٨١ ٨٩٨---
٤٦سان مارينو٩٩ ٠٤٦٤٦ ٥-٠٤٦ ٦٩٤٥ ٦٩٤---

٧٩السنغال١٠٠ ٧٧٢٧٩ ١١-٧٧٢ ٢٨١١١ ٢٨١---
٤٢٦صربيا١٠١ ٥٢١٤٢٦ ٧٥-٥٢١ ٤٧٤٧٥ ٤٧٤---
٨سيشيل١٠٢ ٦٠١٨ ١-٦٠١ ٩٠٠١ ٩٠٠---
١٥سرياليون١٠٣ ٥٥٥١١ ٥٤٢٤ ٠١٣١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٥ ٩٥٩
١سلوفاكيا١٠٤ ٤٨٠ ٦٧١١ ٤٨٠ ٣٢٢-٦٧١ ٦٠٤٣٢٢ ٦٠٤---
١سلوفينيا١٠٥ ٤٦٥ ٧٣٨١ ٤٦٥ ١٨٨-٧٣٨ ٦٨١١٨٨ ٦٨١---
٥جنوب أفريقيا١٠٦ ١٨٠ ٦٤٦٥ ١٨٠ ٧٠١-٦٤٦ ٣٧٤١ ١٥٩٧٠٠ ٧٠٠-٢١٥ ٢١٥
٤٥إسبانيا١٠٧ ٠٢١ ٢٤٥٤٥ ٠٢١ ٥-٢٤٥ ٦١٠ ٣٣٢٥ ٦١٠ ٣٣٢---
٢٢سورينام١٠٨ ٩٩٦٢٢ ٧-٩٩٦ ٥٩٧٧ ٥٩٧---
١٦السويد١٠٩ ٠٩٣ ٣٢٦١٦ ٠٩٣ ١-٣٢٦ ٨٠٩ ٤٠٤١ ٨٠٩ ٤٠٤---
١٨سويسرا١١٠ ١٥٥ ٦٣٢١٨ ١٥٥ ١-٦٣٢ ٩٧٣ ٣٠٣١ ٩٧٣ ٣٠٣---
٢٣طاجيكستان١١١ ٨٢٥٢٣ ٥-٨٢٥ ٧٠٠٢ ٦١١٣ ٣-٠٨٩ ٠٨٩
مجهورية مقدونيا ١١٢

٩٧االيوغوسالفية سابق ١١٨٩٤ ٤٣٨٢ ٦٨٠١٥ ١٥-٠٨١ ٠٨١٦٤١٧ ٨٢٥

١٧ليشيت- تيمور١١٣ ٢٢٩١٧ ٣-٢٢٩ ٧٩٨٣ ٧٩٨---
٥٠٢ترينيداد وتوباغو١١٤ ٤٣٠٥٠٢ ٨٢-٤٣٠ ٩٤٢٨٢ ٩٤٢---
١٢٧تونس١١٥ ٨٢٥١٢٧ ٦٧-٨٢٥ ٩٢٠٦٧ ٩٢٠---
٧٩أوغندا١١٦ ٤٧٣٦٨ ٨٨٠١٠ ٥٩٣١١ ١١-٢٨١ ٢٨١٤٨٢١ ٩٢٢
٩٧اململكة املتحدة١١٧ ٦٨٢ ١٧٥٩٧ ٦٨٢ ٩-١٧٥ ٧٧٣ ١٩٥٩ ٧٧٣ ١٩٥---
١٠١مجهورية تنزانيا املتحدة١١٨ ٦٠٥٦٥ ٩٦٦٣٥ ٦٣٩١١ ١١-٨٧٥ ٨٧٥٣٥٤٤٧ ٨٦٨
٥٨٢أوروغواي١١٩ ٧٢٥٥٣٢ ٧٣٠٤٩ ٩٩٥٩٨ ٩٨-٠٨١ ٠٨١٤١٣١٤٨ ٤٨٩
٣فانواتو١٢٠ ٣-٢٧٣ ٢٧٣١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٥ ١٨١
٤فنزويال١٢١ ٢٩٠ ٥٣٧٣ ٣٥٠ ٧٨٣٩٣٩ ٧٥٤١ ١٨٣ ١-١٤٧ ١٨٣ ١٤٧٤ ٩٨٣٢ ١٢٧ ٨٨٤
٤٢زامبيا١٢٢ ٧٧٨٤٢ ١١-٧٧٨ ٢٨١١١ ٢٨١---

٨-٨-٢٦٢٦فروق تقريب احلساب
٩٣٤المجموع ٨٢٨ ٣٤٦٩٢٨ ٢٣٧ ١١١٦ ٥٩١ ٢٣٥١١٨ ٧٠٥ ٨٥٠١٠٩ ٧٥٤ ٦٩٨٨ ٩٥١ ١٥٢٣٢ ٣٣٩١٥ ٥٧٤ ٧٢٦

لف ال يشمل السُّ لكنه مالحظة: هذا اجلدول يتعلق باالشرتاكات املقررة وغري املسددة للميزانية الربناجمية واشرتاكات جتديد موارد صندوق الطوارئ، و 
.املسددة لصندوق رأس املال العاملغري 
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لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةعلىتؤثرأنيمكنالتيالمحتملةالتطوراتقائمة
٢٠١٥

بعدتتأكدلموالتياألساسيرومانظامفيعليهاالمنصوصاإلجرائيةالتطورات-ألف
أواخريفالتهمإقراربعد٢٠١٥عاميفغوديبليحماكمة/غوديبليحملاكمةالتحضري-١

؛)احملتملةاملاليةاآلثارحتديدجيب(٢٠١٤عام
بعد٢٠١٥عاميف٧٠املادةإطاريفوآخرونمبباحماكمة/وآخرونمبباحملاكمةالتحضري-٢

).احملتملةاملاليةاآلثارحتديدجيب(٢٠١٤عامأواخريفالتهمإقرار
الحاليةاإلجراءاتفيالتأخيرإلىتؤديالتياإلجرائيةالتطورات-باء

عدم: املثالسبيلعلى(املتعلقة باألدلةاملتوقعةغريالعقباتبسبباإلجراءاتيفالتأخري-١
؛))مؤقتةبصورة(الشهودحضور

اإلجراءات: املثالسبيلعلى(للمتهمنيالصحيةاملشاكلبسبباإلجراءاتيفالتأخري-٢
؛)غباغبوقضيةيف٢٠١٢عاميفالتمهيدية

األثرتتطلباليت(العارضةالطعونمجيع: االستئنافدائرةأمامعارضةلطعوناخلاضعةاملسائل٣
.اجلوهرأساسعلىاإلجراءاتيفالتقدموتأخرياحملاكمات،فيهابدأتاليتالقضايايف) اإليقايف

حاليابهاالتنبؤيمكنالالتياإلجرائيةالتطورات- جيم
احملكمة؛إىلماحالةبإحالةاألمنجملسقيام-١
األطراف؛الدولإحدىمنإحالة-٢
الدائرةموافقةطلببعد(جديدةحالةيفحتقيقبفتحنفسهاتلقاءمناملدعية العامةقيام-٣

؛)عليهاواحلصولذلكعلىالتمهيدية
: املثالسبيلعلى(للمحكمةاستسالمهمأوعليهمبالقبضأوامرصدرتأشخاصاعتقال-٤

؛)العامهذامنسابقوقتيفنتاغاندابوسكو
بلدانيفبالفعلوحيتجزونعليهمبالقبضأوامرصدرتممناحملكمة،إىلأشخاصتسليم-٥

؛)السنوسياهللاعبدالقذايف،اإلسالمسيفغباغبو،سيمون: املثالسبيلعلى(أخرى
مرضبسببالدعوىيفاألخرىالرئيسيةاألطرافأحدأوالقضاةأحدغياب) مؤقتا(-٦

.خطري
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الرابعالمرفق

٢٠١٤-الطوارئصندوقإلىاللجوءطلبات

املبلغ األصلي وصف الطلبالتاريخ الرقم 
(باليورو)

التعديالت
(باليورو)

املبلغ املطلوب 
بعد حتديثه 

(باليورو)

نيسان/أبريل ١١
٢٠١٤

التكاليف اليت ال ميكن جتنبها يف قضية املدعي العام ضد جان 
بيري كومبو يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى، وهي احلاجة إىل 
اية  متديد والية قاضية واحدة من الدائرة االبتدائية الثالثة بعد 
واليتها املمددة احلالية، فضال عن عدد حمدود من موظفي الدعم 

القضائي.

٩٠٠٢٤٥٩٠٠٢٤٥

أيار/مايو ٢١
٢٠١٤

مزيد من التكاليف غري املتوقعة واليت ال ميكن جتنبها يف قضية 
يف حالة مجهورية الكونغو املدعي العام ضد جريمان كاتانغا

الدميقراطية، وهي احلاجة إىل متديد والية اثنني من قضاة الدائرة 
اية واليتهما املمددة سابقا، فضال عن  االبتدائية الثانية بعد 

عدد حمدود من املوظفني القضائيني.

٣٠٠٢٨٤٣٠٠٢٨٤

حزيران/يونيه ٣٩
٢٠١٤

يف احلالة يف مجهورية أفريقيا تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها 
الوسطى، وهي احلاجة إىل إعادة فتح املكتب امليداين للمحكمة 

يف بانغي.
٤٠٠٢٦١٤٠٠٢٦١

حزيران/يونيه ٤٢٧
٢٠١٤

تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية املدعي العام ضد 
يف حالة كينيا، وهي وليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ

احلاجة لتلبية احتياجات أنشطة االدعاء املتعلقة باجلرائم املخلة 
وإعادة توطني الشهود واملساعدة ٧٠بإقامة العدل مبوجب املادة 

على االنتقال.

٩٠٠٣٦٩١٠٠٠٥٨٧٩٠٠٥٨٧

متوز/يوليه ٥٣١
٢٠١٤

قضية مزيد من التكاليف غري املتوقعة واليت ال ميكن جتنبها يف
املدعي العام ضد جان بيري كومبو يف حالة مجهورية أفريقيا 
الوسطى، وهي احلاجة لتلبية احتياجات أنشطة االدعاء املتعلقة 

، وبتوفري اخلدمات ٧٠باجلرائم املخلة بإقامة العدل مبوجب املادة 
ذات الصلة بالتطورات غري املتوقعة، مبا يف ذلك املساعدة 

وإعادة توطني الشهود واملساعدة على القانونية، واالحتجاز،
االنتقال.

٤٠٠٥٩٣٢٠٠٠٧١٣٤٠٠٨٨٠١

أيلول/سبتمرب ٦٣٠
٢٠١٤

تكاليف غري متوقعة واليت ال ميكن جتنبها يف قضية املدعي العام 
يف حالة كوت ديفوار، مبا يف ذلك تقدمي ضد شارل بلي غودي

املساعدة القانونية، ونقل املتهم إىل مقر احملكمة وموظفي الدعم 
القضائي.

٠٠٠٣٦٠٠٠٠٣٦٠

٩٠٠١١٤٥٠٠٠٣٠٠١١٠٠٨١٥٣مجموع مبالغ اإلخطارات
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اآلثار المترتبة على الميزانية نتيجة تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية
مقارنة بين الميزانية المقترحة وتوصيات لجنة الميزانية والمالية (بآالف اليورو)

إجمالي جميع البرامج الرئيسية١الجدول 

إجمالي برامج
المحكمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةقبل 

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ املرتبط املبلغ األساسيا

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٥القضاة ٧٢٧,٦٥ ٧٢٧,٦٥ ٥٢٤,٦٥ ٢٠٣,٠-٢٠٣,٠-٥٢٤,٦
٢١املوظفون الفنيون ٢٣٤,١٢٢ ١٠٩,٨٤٣ ٣٤٣,٨٢٠ ٨٥٧,٩٢١ ٩٨٥,٢٤٢ ٥٠٠,٧-١٢٤,٥-٣٧٦,٢-٨٤٣,١

١٣موظفو اخلدمات العامة ١٤٦,١٩ ٩١٦,٩٢٣ ٠٦٣,٠١٣ ١٤٦,١٩ ٨٩٨,٠٢٣ ١٨,٨-١٨,٨-٠٤٤,٢
موع الفرعي للموظفني ٣٤ا ٣٨٠,٢٣٢ ٠٢٦,٦٦٦ ٤٠٦,٨٣٤ ٠٠٤,٠٣١ ٨٨٣,٢٦٥ ٥١٩,٥-١٤٣,٤-٣٧٦,٢-٨٨٧,٣

٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٥٣,٨٢٤ ٠٠٦,١٢٦ ٧٥٩,٩٢ ٣١٤,٠١٩ ٨٧٥,٧٢٢ ٤-٤٣٩,٨-١٨٩,٧ ٤-١٣٠,٤ ٥٧٠,٢
٣٩٩,٩٣٠٨,٤٧٠٨,٣٣٩٩,٩٣٠٨,٤٧٠٨,٣املساعدة العامة لالجتماعات

٢٧٣,٤١١٩,٦٣٩٢,٩٢٧٣,٤١١٩,٦٣٩٢,٩اإلضايفالعمل 
٩٧,٥٤٦٢,٨٥٦٠,٣٩٧,٥٤٦٢,٨٥٦٠,٣االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣ا ٥٢٤,٦٢٤ ٨٩٧,٠٢٨ ٤٢١,٥٣ ٠٨٤,٨٢٠ ٧٦٦,٦٢٣ ٤-٤٣٩,٨-٨٥١,٣ ٤-١٣٠,٤ ٥٧٠,٢
١السفر ١٢٢,٨٤ ٨٣٥,٨٥ ٩٥٨,٦١ ١٢٢,٨٤ ٣٧٦,٢٥ ٤٥٩,٦-٤٥٩,٦-٤٩٨,٩

٧,٠-٨,٠-٣٠,٠٨,٠٣٨,٠٣١,٠٣١,٠١,٠الضيافة
٢اخلدمات التعاقدية ٤٩١,٢١ ٧٦٧,٥٤ ٢٥٨,٧٢ ٤٢٠,٥١ ٧١٧,٥٤ ١٢٠,٧-٥٠,٠-٧٠,٧-١٣٨,٠

٤٠٦,٧٣٩٤,٧٨٠١,٥٤٠٦,٧٣٩٤,٧٨٠١,٥التدريب
٢حمامو الدفاع ٢٠٧,٢٢ ٢٠٧,٢٢ ٧٨١,٠٢ ٧٨١,٠٥٧٣,٨٥٧٣,٨

٢حمامو الضحايا ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧
١٣النفقات العامة للتشغيل ٩٠٨,٤٧ ٠٤٩,٢٢٠ ٩٥٧,٦١٣ ٦٢٧,٤٦ ٥٤٥,٤٢٠ ٧٨٤,٨-٥٠٣,٨-٢٨١,٠-١٧٢,٨

٥٤٩,٢٣٧٠,٨٩١٩,٩٥٤٩,٢٣٧٠,٨٩١٩,٩اللوازم واملواد
٣٣٥,٠٨٧٤,٤١األثاث واملعدات ٢٨٩,٠-٢٨٩,٠-٢٠٩,٤٣٣٥,٠٥٨٥,٤٩٢٠,٤

موع الفرعي لغري املوظفني ١٨ا ٨٤٣,٢١٩ ٦٢٢,٤٣٨ ٤٦٥,٧١٨ ٤٩٢,٦١٨ ٨٨٥,٨٣٧ ١-٧٣٦,٧-٣٥٠,٦-٣٧٨,٣ ٠٨٧,٣
٦٢المجموع ٤٧٥,٦٧٦ ٥٤٦,٠١٣٩ ٠٢١,٦٦١ ١٠٥,٩٧١ ٥٣٥,٦١٣٢ ١-٦٤١,٥ ٥-٣٦٩,٦ ٦-٠١٠,٤ ٣٨٠,٠
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البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية٢الجدول 

الهيئة القضائية
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت ا
٥القضاة ٧٢٧,٦٥ ٧٢٧,٦٥ ٥٢٤,٦٥ ٢٠٣,٠-٢٠٣,٠-٥٢٤,٦

٣املوظفون الفنيون ١٣٩,٤٥١٢,١٣ ٦٥١,٦٣ ١٣٩,٤٥١٢,١٣ ٦٥١,٦
٩١٤,٠٢٠٩,٠١موظفو اخلدمات العامة ١٢٣,٠٩١٤,٠٢٠٩,٠١ ١٢٣,٠

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٠٥٣,٤٧٢١,١٤ ٧٧٤,٥٤ ٠٥٣,٤٧٢١,١٤ ٧٧٤,٥
٢٣٣,٠١املساعدة املؤقتة العامة ٦٩٢,٠١ ٩٢٥,٠١٧٤,٨١ ٤٠٩,٠١ ٣٤١,٢-٢٨٣,٠-٥٨,٢-٥٨٣,٨

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٤٣,٠١ا ٦٩٢,٠١ ٩٣٥,٠١٨٤,٨١ ٤٠٩,٠١ ٣٤١,٢-٢٨٣,٠-٥٨,٢-٥٩٣,٨

١٦١,٨١٦١,٨١٦١,٨١٦١,٨السفر
٤,٠-٤,٠-١٦,٠١٦,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠التدريب

٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤النفقات العامة للتشغيل
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٠-٤,٠-٢٧٧,٢٢٧٧,٢٢٧٣,٢٢٧٣,٢ا

١٠المجموع ٣٠١,٢٢ ٤١٣,١١٢ ٧١٤,٤١٠ ٠٣٦,٠٢ ١٣٠,٢١٢ ٥٤٨,٢-٢٨٣,٠-٢٦٥,٢-١٦٦,٢

: رئاسة المحكمة١١٠٠البرنامج ٣الجدول 

١١٠٠
رئاسة المحكمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة
٨٠٠,٣٨٠٠,٣٨٠٠,٣٨٠٠,٣املوظفون الفنيون

٢٩٣,٩٢٩٣,٩٢٩٣,٩٢٩٣,٩موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ١ا ٠٩٤,١١ ٠٩٤,١١ ٠٩٤,١١ ٠٩٤,١

٥٨,٢-٥٨,٢-٢٣٣,٠٢٣٣,٠١٧٤,٨١٧٤,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

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

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٨,٢-٥٨,٢-٢٤٣,٠٢٤٣,٠١٨٤,٨١٨٤,٨ا
١٥٤,٢١٥٤,٢١٥٤,٢١٥٤,٢السفر

٤,٠-٤,٠-١٤,٠١٤,٠١٠,٠١٠,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب
للتشغيلالنفقات العامة 

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٠-٤,٠-١٧٤,٢١٧٤,٢١٧٠,٢١٧٠,٢ا
١المجموع ٥٣٩,٣١ ٥٣٩,٣١ ٤٧٧,١١ ٦٢,٢-٦٢,٢-٤٧٧,١
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١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املرتبط املبلغ
موعباحلاالت ا

٥القضاة ٦٩٩,٦٥ ٦٩٩,٦٥ ٤٩٦,٦٥ ٢٠٣,٠-٢٠٣,٠-٤٩٦,٦
٢املوظفون الفنيون ١٧١,٩٥١٢,١٢ ٦٨٤,٠٢ ١٧١,٩٥١٢,١٢ ٦٨٤,٠

٥٥٧,٣٢٠٩,٠٧٦٦,٣٥٥٧,٣٢٠٩,٠٧٦٦,٣موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢ا ٧٢٩,٢٧٢١,١٣ ٤٥٠,٣٢ ٧٢٩,٢٧٢١,١٣ ٤٥٠,٣

١املساعدة املؤقتة العامة ٦٩٢,٠١ ٦٩٢,٠١ ٤٠٩,٠١ ٢٨٣,٠-٢٨٣,٠-٤٠٩,٠
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٦٩٢,٠١ ٦٩٢,٠١ ٤٠٩,٠١ ٢٨٣,٠-٢٨٣,٠-٤٠٩,٠
السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٦,٠١٦,٠١٦,٠١٦,٠التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١٧,٠١٧,٠١٧,٠١٧,٠ا
٨المجموع ٤٤٥,٨٢ ٤١٣,١١٠ ٨٥٨,٩٨ ٢٤٢,٨٢ ١٣٠,٢١٠ ٤٨٦,٠-٢٨٣,٠-٢٠٣,٠-٣٧٣,٠

: مكتب االتصال في نيويورك١٣١٠البرنامج الفرعي ٥الجدول 

١٣١٠
مكتب االتصال في نيويورك

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

القضاة
١٦٧,٣١٦٧,٣١٦٧,٣١٦٧,٣املوظفون الفنيون

٦٢,٨٦٢,٨٦٢,٨٦٢,٨موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٣٠,١٢٣٠,١٢٣٠,١٢٣٠,١ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤العامة للتشغيلالنفقات

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠ا
٣١٦,١٣١٦,١٣١٦,١٣١٦,١المجموع
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مكتب المدعي العام
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت ا
٤املوظفون الفنيون ٢٣٠,٥١٢ ٦٠٨,٧١٦ ٨٣٩,٢٤ ٢٣٠,٥١٢ ٦٠٨,٧١٦ ٨٣٩,٢

١موظفو اخلدمات العامة ٠٩٤,٢٣ ٠٤٣,٧٤ ١٣٧,٩١ ٠٩٤,٢٣ ٠٤٣,٧٤ ١٣٧,٩
موع الفرعي للموظفني ٥ا ٣٢٤,٧١٥ ٦٥٢,٤٢٠ ٩٧٧,١٥ ٣٢٤,٧١٥ ٦٥٢,٤٢٠ ٩٧٧,١

٤٦٣,٧١٨املساعدة املؤقتة العامة ٠٨٤,٤١٨ ٥٤٨,١٤٥٩,٨١٤ ٢٤١,٣١٤ ٣-٣,٩-٧٠١,١ ٣-٨٤٣,١ ٨٤٧,٠
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١١١,٩١١١,٩١١١,٩١١١,٩االستشاريون

موع  ٤٦٣,٧١٨الفرعي للموظفني اآلخرينا ١٩٦,٣١٨ ٦٦٠,٠٤٥٩,٨١٤ ٣٥٣,٢١٤ ٣-٣,٩-٨١٣,٠ ٣-٨٤٣,١ ٨٤٧,٠
٢٧٨,٨٢السفر ٦٨١,٩٢ ٩٦٠,٧٢٧٨,٨٢ ٢٢٢,٣٢ ٤٥٩,٦-٤٥٩,٦-٥٠١,٠

٣,٠-٨,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٥٠,٠-٥٠,٠-٥٠,٠٥٠٩,٥٥٥٩,٥٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥اخلدمات التعاقدية

١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢التدريب
١٤٣,٨-١٤٣,٨-٦٣٣,٨٦٣٣,٨٤٩٠,٠٤٩٠,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠اللوازم واملواد
١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي  ٥٠٢,٠٤لغري املوظفنيا ٢٥٩,٢٤ ٧٦١,٢٥٠٧,٠٣ ٥٩٧,٨٤ ٦٥٦,٤-٦٦١,٤-١٠٤,٧٥,٠

٦المجموع ٢٩٠,٣٣٨ ١٠٧,٩٤٤ ٣٩٨,٢٦ ٢٩١,٤٣٣ ٦٠٣,٤٣٩ ٤-٨٩٤,٨١,١ ٤-٥٠٤,٥ ٥٠٣,٤

: المدعية العامة٢١٠٠البرنامج ٧الجدول

٢١٠٠
المدعية العامة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةقبل 

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢الفنيوناملوظفون  ٣٢٤,٧٤٦٠,٠٢ ٧٨٤,٦٢ ٣٢٤,٧٤٦٠,٠٢ ٧٨٤,٦
٦٨٩,٤١موظفو اخلدمات العامة ٢١٤,٤١ ٩٠٣,٧٦٨٩,٤١ ٢١٤,٤١ ٩٠٣,٧

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٠١٤,٠١ ٦٧٤,٣٤ ٦٨٨,٤٣ ٠١٤,٠١ ٦٧٤,٣٤ ٦٨٨,٤
٢١٠,٨٣املساعدة املؤقتة العامة ٣٥١,٩٣ ٥٦٢,٧٢٠٩,٤٢ ٩٨٣,٧٣ ٣٦٩,٧-٣٦٨,٢-١,٤-١٩٣,٠

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١١١,٩١١١,٩١١١,٩١١١,٩االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢١٠,٨٣ا ٤٦٣,٨٣ ٦٧٤,٦٢٠٩,٤٣ ٠٩٥,٦٣ ٣٦٩,٧-٣٦٨,٢-١,٤-٣٠٤,٩

١٦,٤-١٦,٤-١٠١,٤٣٨٣,١٤٨٤,٥١٠١,٤٣٦٦,٧٤٦٨,٢السفر
٣,٠-٨,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة

٥٠,٠-٥٠,٠-٥٠,٠٥٠٩,٥٥٥٩,٥٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥اخلدمات التعاقدية
١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢التدريب

٢٦,٠-٢٦,٠-٢٦,٠٢٦,٠النفقات العامة للتشغيل
٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠اللوازم واملواد

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢٤,٦١ا ٣٥٢,٦١ ٦٧٧,٢٣٢٩,٦١ ٢٥٢,٢١ ٩٥,٤-١٠٠,٤-٥٨١,٩٥,٠

٣المجموع ٥٤٩,٥٦ ٤٩٠,٧١٠ ٠٤٠,٢٣ ٥٥٣,٠٦ ٠٢٢,١٩ ٤٦٥,٠-٤٦٨,٦-٥٧٥,٢٣,٦
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٢١١٠
المكتب المباشر للمدعي العام

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١املوظفون الفنيون ١٨٠,١١ ١٨٠,١١ ١٨٠,١١ ١٨٠,١
٣٥٢,١٣٥٢,١٣٥٢,١٣٥٢,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٣٢,١١ ٥٣٢,١١ ٥٣٢,١١ ٥٣٢,١
٣,٩-٢,٥-١,٤-٢١٠,٨٢٣٦,٩٤٤٧,٧٢٠٩,٤٢٣٤,٤٤٤٣,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١١١,٩١١١,٩١١١,٩١١١,٩االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣,٩-٢,٥-١,٤-٢١٠,٨٣٤٨,٨٥٥٩,٦٢٠٩,٤٣٤٦,٣٥٥٥,٧ا

٦٢,٢٩٨,٧١٦٠,٩٦٢,٢٩٨,٧١٦٠,٩السفر
٣,٠-٨,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة

٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية
١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣,٠-٨,٠-١٩٧,٤٣٧١,٧٥٦٩,١٢٠٢,٤٣٦٣,٧٥٦٦,١٥,٠ا

١المجموع ٩٤٠,٤٧٢٠,٥٢ ٦٦٠,٩١ ٩٤٣,٩٧١٠,١٢ ٦,٩-١٠,٥-٦٥٤,٠٣,٦

: قسم الخدمات٢١٢٠البرنامج الفرعي ٩الجدول 

٢١٢٠
قسم الخدمات

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١املوظفون الفنيون ١٤٤,٦٤٦٠,٠١ ٦٠٤,٥١ ١٤٤,٦٤٦٠,٠١ ٦٠٤,٥
٣٣٧,٣١موظفو اخلدمات العامة ٢١٤,٤١ ٥٥١,٧٣٣٧,٣١ ٢١٤,٤١ ٥٥١,٧

موع الفرعي للموظفني ١ا ٤٨١,٩١ ٦٧٤,٣٣ ١٥٦,٢١ ٤٨١,٩١ ٦٧٤,٣٣ ١٥٦,٢
٣املساعدة املؤقتة العامة ١١٥,٠٣ ١١٥,٠٢ ٧٤٩,٢٢ ٣٦٥,٨-٣٦٥,٨-٧٤٩,٢

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣ا ١١٥,٠٣ ١١٥,٠٢ ٧٤٩,٢٢ ٣٦٥,٨-٣٦٥,٨-٧٤٩,٢

١٦,٤-١٦,٤-٣٩,٢٢٨٤,٤٣٢٣,٦٣٩,٢٢٦٨,٠٣٠٧,٢السفر
الضيافة

٥٠,٠-٥٠,٠-٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥٥٠,٠٤٠٩,٥٤٥٩,٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢٦,٠-٢٦,٠-٢٦,٠٢٦,٠النفقات العامة للتشغيل
٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠اللوازم واملواد

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٢٧,٢٩٨٠,٩١ا ١٠٨,١١٢٧,٢٨٨٨,٥١ ٩٢,٤-٩٢,٤-٠١٥,٧

١المجموع ٦٠٩,١٥ ٧٧٠,٢٧ ٣٧٩,٣١ ٦٠٩,١٥ ٣١٢,١٦ ٤٥٨,١-٤٥٨,١-٩٢١,٢
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: شعبة االختصاص القضائي والتكامل والتعاون٢٢٠٠البرنامج ١٠الجدول 
٢٢٠٠

شعبة االختصاص والتكامل 
والتعاون

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
بعدهاما قبل التوصيات مقابل ما 

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٧٧٧,٦٩٢٧,٤١املوظفون الفنيون ٧٠٥,٠٧٧٧,٦٩٢٧,٤١ ٧٠٥,٠
١٣٤,٩١٣٤,٩١٣٤,٩١٣٤,٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩١٢,٥٩٢٧,٤١ا ٨٣٩,٩٩١٢,٥٩٢٧,٤١ ٨٣٩,٩
١املساعدة املؤقتة العامة ٥٦٨,٠١ ٥٦٨,٠١ ٤٦٠,٤١ ١٠٧,٧-١٠٧,٧-٤٦٠,٤

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني ١اآلخرينا ٥٦٨,٠١ ٥٦٨,٠١ ٤٦٠,٤١ ١٠٧,٧-١٠٧,٧-٤٦٠,٤

٢٠,٥-٢٠,٥-١٥٤,١٣١٦,٨٤٧٠,٩١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٥-٢٠,٥-١٥٤,١٣١٦,٨٤٧٠,٩١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥ا

١المجموع ٠٦٦,٦٢ ٨١٢,٣٣ ٨٧٨,٨١ ٠٦٦,٦٢ ٦٨٤,٢٣ ١٢٨,١-١٢٨,١-٧٥٠,٧

: شعبة التحقيقات٢٣٠٠البرنامج ١١الجدول 

٢٣٠٠
شعبة التحقيقات

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٣٠٣,٧٧املوظفون الفنيون ٦٩٣,٦٧ ٩٩٧,٣٣٠٣,٧٧ ٨٢٣,٠٨ ١٢٦,٧١٢٩,٤١٢٩,٤
١٣٤,٩١موظفو اخلدمات العامة ٣٥٧,١١ ٤٩٢,٠١٣٤,٩١ ٣٥٧,١١ ٤٩٢,٠

موع الفرعي للموظفني ٤٣٨,٧٩ا ٠٥٠,٧٩ ٤٨٩,٤٤٣٨,٧٩ ١٨٠,١٩ ٦١٨,٨١٢٩,٤١٢٩,٤
٧املساعدة املؤقتة العامة ١٦٥,٨٧ ١٦٥,٨٤ ٥٦٥,٥٤ ٢-٥٦٥,٥ ٢-٦٠٠,٣ ٦٠٠,٣

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧ا ١٦٥,٨٧ ١٦٥,٨٤ ٥٦٥,٥٤ ٢-٥٦٥,٥ ٢-٦٠٠,٣ ٦٠٠,٣

١السفر ٧١٤,٧١ ٧١٤,٧١ ٣٣٢,٨١ ٣٨١,٩-٣٨١,٩-٣٣٢,٨
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١١٧,٨-١١٧,٨-٦٠٧,٨٦٠٧,٨٤٩٠,٠٤٩٠,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٣٢٢,٥٢ ٣٢٢,٥١ ٨٢٢,٨١ ٤٩٩,٧-٤٩٩,٧-٨٢٢,٨

٤٣٨,٧١٨المجموع ٥٣٩,١١٨ ٩٧٧,٨٤٣٨,٧١٥ ٥٦٨,٤١٦ ٢-٠٠٧,١ ٢-٩٧٠,٧ ٩٧٠,٧
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٢٣٢٠
قسم التخطيط والعمليات

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٣٠٣,٧٣املوظفون الفنيون ١٧٧,٢٣ ٤٨٠,٩٣٠٣,٧٣ ١٧٧,٢٣ ٤٨٠,٩
١٣٤,٩١موظفو اخلدمات العامة ٠١٩,٨١ ١٥٤,٧١٣٤,٩١ ٠١٩,٨١ ١٥٤,٧

موع الفرعي للموظفني ٤٣٨,٧٤ا ١٩٧,٠٤ ٦٣٥,٧٤٣٨,٧٤ ١٩٧,٠٤ ٦٣٥,٧
٣املساعدة املؤقتة العامة ٠٧٣,٩٣ ٠٧٣,٩١ ٩٤٩,٥١ ١-٩٤٩,٥ ١-١٢٤,٥ ١٢٤,٥

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣ا ٠٧٣,٩٣ ٠٧٣,٩١ ٩٤٩,٥١ ١-٩٤٩,٥ ١-١٢٤,٥ ١٢٤,٥

٣٢,٧-٣٢,٧-٤٦٢,٨٤٦٢,٨٤٣٠,١٤٣٠,١السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١٠٢,٨-١٠٢,٨-١٠٢,٨١٠٢,٨النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣٥,٥-١٣٥,٥-٥٦٥,٦٥٦٥,٦٤٣٠,١٤٣٠,١ا

٤٣٨,٧٧المجموع ٨٣٦,٥٨ ٢٧٥,٢٤٣٨,٧٦ ٥٧٦,٦٧ ١-٠١٥,٢ ١-٢٦٠,٠ ٢٦٠,٠

: أفرقة التحقيق٢٣٣٠البرنامج الفرعي ١٣الجدول 

٢٣٣٠
أفرقة التحقيق

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةقبل توصيات 

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٤املوظفون الفنيون ٥١٦,٤٤ ٥١٦,٤٤ ٦٤٥,٨٤ ٦٤٥,٨١٢٩,٤١٢٩,٤
٣٣٧,٣٣٣٧,٣٣٣٧,٣٣٣٧,٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٨٥٣,٧٤ ٨٥٣,٧٤ ٩٨٣,١٤ ٩٨٣,١١٢٩,٤١٢٩,٤
٤املساعدة املؤقتة العامة ٠٩١,٩٤ ٠٩١,٩٢ ٦١٦,٠٢ ١-٦١٦,٠ ١-٤٧٥,٩ ٤٧٥,٩

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤ا ٠٩١,٩٤ ٠٩١,٩٢ ٦١٦,٠٢ ١-٦١٦,٠ ١-٤٧٥,٩ ٤٧٥,٩

١السفر ٢٥١,٩١ ٣٤٩,٢-٣٤٩,٢-٢٥١,٩٩٠٢,٧٩٠٢,٧
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١٥,٠-١٥,٠-٥٠٥,٠٥٠٥,٠٤٩٠,٠٤٩٠,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٧٥٦,٩١ ٧٥٦,٩١ ٣٩٢,٧١ ٣٦٤,٢-٣٦٤,٢-٣٩٢,٧

١٠المجموع ٧٠٢,٥١٠ ٧٠٢,٥٨ ٩٩١,٩٨ ١-٩٩١,٩ ١-٧١٠,٧ ٧١٠,٧
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: شعبة االدعاء٢٤٠٠البرنامج ١٤الجدول 

٢٤٠٠
شعبة االدعاء

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
مقابل ما بعدهاما قبل التوصيات 

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٨٢٤,٥٣املوظفون الفنيون ٥٢٧,٧٤ ٣٥٢,٣٨٢٤,٥٣ ٣٩٨,٤٤ ١٢٩,٤-١٢٩,٤-٢٢٢,٩
١٣٤,٩٤٧٢,٢٦٠٧,٢١٣٤,٩٤٧٢,٢٦٠٧,٢العامةموظفو اخلدمات 

موع الفرعي للموظفني ٩٥٩,٥٤ا ٠٠٠,٠٤ ٩٥٩,٤٩٥٩,٥٣ ٨٧٠,٦٤ ١٢٩,٤-١٢٩,٤-٨٣٠,١
٢٥٢,٩٥املساعدة املؤقتة العامة ٩٩٨,٨٦ ٢٥١,٧٢٥٠,٤٥ ٢٣١,٨٥ ٧٦٩,٥-٧٦٧,٠-٢,٥-٤٨٢,٢

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٥٢,٩٥ا ٩٩٨,٨٦ ٢٥١,٧٢٥٠,٤٥ ٢٣١,٨٥ ٧٦٩,٥-٧٦٧,٠-٢,٥-٤٨٢,٢

٤٠,٩-٤٠,٩-٢٣,٢٢٦٧,٢٢٩٠,٥٢٣,٢٢٢٦,٣٢٤٩,٦السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤٠,٩-٤٠,٩-٢٣,٢٢٦٧,٢٢٩٠,٥٢٣,٢٢٢٦,٣٢٤٩,٦ا

١المجموع ٢٣٥,٦١٠ ٢٦٦,٠١١ ٥٠١,٦١ ٢٣٣,٢٩ ٣٢٨,٧١٠ ٩٣٩,٨-٩٣٧,٣-٢,٥-٥٦١,٨

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة١٥الجدول 

قلم المحكمة
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت ا
١١املوظفون الفنيون ٧٠٩,٥٨ ٤٢٦,٨٢٠ ١٣٦,٣١١ ٧٠٩,٥٨ ٤٢٦,٨٢٠ ١٣٦,٣

١٠موظفو اخلدمات العامة ٥٨١,٢٦ ٥٧٩,٣١٧ ١٦٠,٥١٠ ٥٨١,٢٦ ٥٧٩,٣١٧ ١٦٠,٥
موع الفرعي للموظفني ٢٢ا ٢٩٠,٧١٥ ٠٠٦,١٣٧ ٢٩٦,٨٢٢ ٢٩٠,٧١٥ ٠٠٦,١٣٧ ٢٩٦,٨

٨٧٥,٢٣املساعدة املؤقتة العامة ٩٩٠,٩٤ ٨٦٦,١٧٨٧,٥٣ ٩٢٩,٥٤ ١٤٩,١-٦١,٤-٨٧,٧-٧١٧,٠
١٧٩,٩٣٠٨,٤٤٨٨,٣١٧٩,٩٣٠٨,٤٤٨٨,٣املساعدة العامة لالجتماعات

٢٣٥,٤١١٩,٦٣٥٤,٩٢٣٥,٤١١٩,٦٣٥٤,٩العمل اإلضايف
٤٢,٥٢٥١,٠٢٩٣,٥٤٢,٥٢٥١,٠٢٩٣,٥االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٣٣٣,٠٤ ٦٦٩,٨٦ ٠٠٢,٨١ ٢٤٥,٢٤ ٦٠٨,٥٥ ١٤٩,١-٦١,٤-٨٧,٧-٨٥٣,٧
١٩٧,٥٢السفر ٠٠٧,٨٢ ٢٠٥,٢١٩٧,٥٢ ٠٠٧,٨٢ ٢٠٥,٢

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٧٣١,٤١اخلدمات التعاقدية ٢٠٢,٥١ ٩٣٣,٩٧٣١,٤١ ٢٠٢,٥١ ٩٣٣,٩

٢٠٧,٥١٥٩,٦٣٦٧,١٢٠٧,٥١٥٩,٦٣٦٧,١التدريب
٢حمامو الدفاع ٢٠٧,٢٢ ٢٠٧,٢٢ ٧٨١,٠٢ ٧٨١,٠٥٧٣,٨٥٧٣,٨

٢حمامو الضحايا ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧
٦النفقات العامة للتشغيل ١٧٥,٨٦ ٤٠٠,٤١٢ ٥٧٦,٢٥ ٨٩٤,٨٦ ٠٤٠,٤١١ ٦٤١,٠-٣٦٠,٠-٢٨١,٠-٩٣٥,٢

٤٨٧,٥٢٩٩,٨٧٨٧,٢٤٨٧,٥٢٩٩,٨٧٨٧,٢اللوازم واملواد
٣٠٨,٥٧٣٤,٤١األثاث واملعدات ٢٨٩,٠-٢٨٩,٠-٠٤٢,٩٣٠٨,٥٤٤٥,٤٧٥٣,٩

موع  ٨الفرعي لغري املوظفنيا ١١٢,١١٥ ١٢٦,٥٢٣ ٢٣٨,٦٧ ٨٣١,١١٥ ٠٥١,٢٢٢ ٣٥٦,٢-٧٥,٢-٢٨١,٠-٨٨٢,٣
٣١المجموع ٧٣٥,٨٣٤ ٨٠٢,٤٦٦ ٥٣٨,٢٣١ ٣٦٧,١٣٤ ٦٦٥,٨٦٦ ٥٠٥,٣-١٣٦,٦-٣٦٨,٧-٠٣٢,٩
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٣١٠٠
مكتب قلم المحكمة

٢٠١٥املقرتحة لعام امليزانية 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢املوظفون الفنيون ١٣٤,٢٥٥٨,٩٢ ٦٩٣,١٢ ١٣٤,٢٥٥٨,٩٢ ٦٩٣,١
٣موظفو اخلدمات العامة ٥٧٦,٩١ ٤٦٠,٢٥ ٠٣٧,١٣ ٥٧٦,٩١ ٤٦٠,٢٥ ٠٣٧,١

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٧١١,١٢ ٠١٩,١٧ ٧٣٠,٢٥ ٧١١,١٢ ٠١٩,١٧ ٧٣٠,٢
٥,٣-٥,٣-٢٩٤,٨٢٩٤,٨٢٨٩,٥٢٨٩,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥,٣-٥,٣-١٣٤,٨٣٥٧,٢٤٩٢,٠١٣٤,٨٣٥١,٩٤٨٦,٧ا

١٨,٣٣١٥,٠٣٣٣,٣١٨,٣٣١٥,٠٣٣٣,٣السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

١١٧,٤٢٤٤,٠٣٦١,٤١١٧,٤٢٤٤,٠٣٦١,٤اخلدمات التعاقدية
٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠التدريب

حمامو الدفاع
حمامو الضحايا

١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠النفقات العامة للتشغيل
٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤اللوازم واملواد

٨,٥٨,٠١٦,٥٨,٥٨,٠١٦,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٩٥,٩٧٩٢,٦١ا ١٨٨,٥٣٩٥,٩٧٩٢,٦١ ١٨٨,٥

٦المجموع ٢٤١,٨٣ ١٦٨,٩٩ ٤١٠,٧٦ ٢٤١,٨٣ ١٦٣,٧٩ ٥,٣-٥,٣-٤٠٥,٤

: المكتب المباشر لقلم المحكمة٣١١٠البرنامج الفرعي ١٧الجدول 

٣١١٠
المكتب المباشر لقلم المحكمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٩٥٤,٠٩٥٤,٠٩٥٤,٠٩٥٤,٠املوظفون الفنيون
٢١٢,٤٢١٢,٤٢١٢,٤٢١٢,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ١٦٦,٥١ ١٦٦,٥١ ١٦٦,٥١ ١٦٦,٥
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٨,٤٢٤,٤٣٢,٨٨,٤٢٤,٤٣٢,٨السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٢,٤٢٤,٤٣٦,٨١٢,٤٢٤,٤٣٦,٨ا

١المجموع ١٧٨,٩٢٤,٤١ ٢٠٣,٢١ ١٧٨,٩٢٤,٤١ ٢٠٣,٢
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: قسم الخدمات االستشارية القانونية٣١٣٠البرنامج الفرعي ١٨الجدول 
٣١٣٠

قسم الخدمات
االستشارية القانونية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥املقرتحة لعام امليزانية 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٥٩٠,١٥٩٠,١٥٩٠,١٥٩٠,١املوظفون الفنيون
١٣٢,٠١٣٢,٠١٣٢,٠١٣٢,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٢٢,١٧٢٢,١٧٢٢,١٧٢٢,١ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

السفر
الضيافة

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

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

واملعداتاألثاث 
موع الفرعي لغري املوظفني ١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥ا

٧٣٩,٦٧٣٩,٦٧٣٩,٦٧٣٩,٦المجموع

: قسم األمن والسالمة٣١٤٠البرنامج الفرعي ١٩الجدول 

٣١٤٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٥٩٠,١٥٥٨,٩١املوظفون الفنيون ١٤٩,٠٥٩٠,١٥٥٨,٩١ ١٤٩,٠
٣موظفو اخلدمات العامة ٢٣٢,٥١ ٤٦٠,٢٤ ٦٩٢,٧٣ ٢٣٢,٥١ ٤٦٠,٢٤ ٦٩٢,٧

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٨٢٢,٦٢ ٠١٩,١٥ ٨٤١,٧٣ ٨٢٢,٦٢ ٠١٩,١٥ ٨٤١,٧
٥,٣-٥,٣-٢٩٤,٨٢٩٤,٨٢٨٩,٥٢٨٩,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥,٣-٥,٣-١٣٤,٨٣٥٧,٢٤٩٢,٠١٣٤,٨٣٥١,٩٤٨٦,٧ا

٩,٩٢٩٠,٦٣٠٠,٥٩,٩٢٩٠,٦٣٠٠,٥السفر
الضيافة

٩٩,٩٢٤٤,٠٣٤٣,٩٩٩,٩٢٤٤,٠٣٤٣,٩اخلدمات التعاقدية
٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠التدريب

١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠النفقات العامة للتشغيل
٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤اللوازم واملواد

٨,٥٨,٠١٦,٥٨,٥٨,٠١٦,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٦٦,٠٧٦٨,٣١ا ١٣٤,٣٣٦٦,٠٧٦٨,٣١ ١٣٤,٣

٤المجموع ٣٢٣,٣٣ ١٤٤,٦٧ ٤٦٧,٩٤ ٣٢٣,٣٣ ١٣٩,٣٧ ٥,٣-٥,٣-٤٦٢,٦
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٣١٨٠
قسم العمليات الميدانية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املرتبط املبلغ 
موعباحلاالت ا

٨٥٨,٩٨٥٨,٩٨٥٨,٩٨٥٨,٩املوظفون الفنيون
٧٠٨,٢٧٠٨,٢٧٠٨,٢٧٠٨,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٦٧,١١ ٥٦٧,١١ ٥٦٧,١١ ٥٦٧,١
٧,٨-٧,٨-٥٣٤,٦٥٣٤,٦٥٢٦,٨٥٢٦,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧,٨-٧,٨-٥٣٤,٦٥٣٤,٦٥٢٦,٨٥٢٦,٨ا

١٠٢,٩١٠٢,٩١٠٢,٩١٠٢,٩السفر
الضيافة

١٦٦,٧١٦٦,٧١٦٦,٧١٦٦,٧التعاقديةاخلدمات 
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠التدريب

٩١٢,٧٩١٢,٧٩١٢,٧٩١٢,٧النفقات العامة للتشغيل
١٩٨,٥١٩٨,٥١٩٨,٥١٩٨,٥اللوازم واملواد

٢٣٥,٠-٢٣٥,٠-٤٣٧,٤٤٣٧,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٨٢٨,٢١ ٨٢٨,٢١ ٥٩٣,٢١ ٢٣٥,٠-٢٣٥,٠-٥٩٣,٢

٣المجموع ٩٢٩,٩٣ ٩٢٩,٩٣ ٦٨٧,١٣ ٢٤٢,٨-٢٤٢,٨-٦٨٧,١

: قسم دعم المحامين٣١٩٠البرنامج الفرعي ٢١الجدول 

٣١٩٠
قسم دعم المحامين

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةقبل توصيات 

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٤٤٥,٤٢١١,٤٦٥٦,٨٤٤٥,٤٢١١,٤٦٥٦,٨املوظفون الفنيون
١٣٢,٠٦٦,٠١٩٨,٠١٣٢,٠٦٦,٠١٩٨,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٧٧,٤٢٧٧,٤٨٥٤,٨٥٧٧,٤٢٧٧,٤٨٥٤,٨ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

١٩,٣٤,٥٢٣,٩١٩,٣٤,٥٢٣,٩السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢حمامو الدفاع ٢٠٧,٢٢ ٢٠٧,٢٢ ٧٨١,٠٢ ٧٨١,٠٥٧٣,٨٥٧٣,٨
٢حمامو الضحايا ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧

٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢١,٣٤ا ٣٢٦,٥٤ ٣٤٧,٨٢١,٣٤ ٩٠٠,٢٤ ٩٢١,٦٥٧٣,٨٥٧٣,٨

٥٩٨,٧٤المجموع ٦٠٣,٩٥ ٢٠٢,٦٥٩٨,٧٥ ١٧٧,٧٥ ٧٧٦,٤٥٧٣,٨٥٧٣,٨
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: شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠البرنامج ٢٢الجدول 
٣٢٠٠

شعبة الخدمات
اإلدارية المشتركة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٣املوظفون الفنيون ٦٤٤,٤١ ٤٢٦,٧٥ ٠٧١,١٣ ٦٤٤,٤١ ٤٢٦,٧٥ ٠٧١,١
٥موظفو اخلدمات العامة ٤٧١,٩٢ ٢٨٥,١٧ ٧٥٧,٠٥ ٤٧١,٩٢ ٢٨٥,١٧ ٧٥٧,٠

موع الفرعي للموظفني ٩ا ١١٦,٣٣ ٧١١,٨١٢ ٨٢٨,١٩ ١١٦,٣٣ ٧١١,٨١٢ ٨٢٨,١
٧١٨,٠٨١٧,٣١املساعدة املؤقتة العامة ٥٣٥,٣٦٣٢,١٨٠٢,٩١ ١٠٠,٣-١٤,٤-٨٥,٩-٤٣٥,٠

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
١٠٠,٦٤٢,٢١٤٢,٨١٠٠,٦٤٢,٢١٤٢,٨العمل اإلضايف

٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٦٨,٦٨٥٩,٥١ا ٧٢٨,١٧٨٢,٧٨٤٥,١١ ١٠٠,٣-١٤,٤-٨٥,٩-٦٢٧,٨

٩٧,٧١٢٧,٥٢٢٥,٢٩٧,٧١٢٧,٥٢٢٥,٢السفر
الضيافة

٢٧٤,١٢٥٣,٧٥٢٧,٨٢٧٤,١٢٥٣,٧٥٢٧,٨اخلدمات التعاقدية
١٣٢,٩٢٢,٠١٥٤,٩١٣٢,٩٢٢,٠١٥٤,٩التدريب

٤النفقات العامة للتشغيل ٠٧٥,٨٢ ٣٥٢,٦٦ ٤٢٨,٣٤ ٠٥٥,٨٢ ٣٥٢,٦٦ ٢٠,٠-٢٠,٠-٤٠٨,٣
٣٣١,٥٢١٣,٣٥٤٤,٨٣٣١,٥٢١٣,٣٥٤٤,٨اللوازم واملواد

٣٠٠,٠٧٢٦,٤١األثاث واملعدات ٢٨٩,٠-٢٨٩,٠-٠٢٦,٤٣٠٠,٠٤٣٧,٤٧٣٧,٤
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٢١٢,٠٣ ٦٩٥,٥٨ ٩٠٧,٥٥ ١٩٢,٠٣ ٤٠٦,٥٨ ٣٠٩,٠-٢٨٩,٠-٢٠,٠-٥٩٨,٥

١٥المجموع ١٩٦,٩٨ ٢٦٦,٧٢٣ ٤٦٣,٦١٥ ٠٩١,٠٧ ٩٦٣,٣٢٣ ٤٠٩,٣-٣٠٣,٤-١٠٥,٩-٠٥٤,٤

: مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢١٠البرنامج الفرعي ٢٣الجدول 
٣٢١٠

مكتب مدير شعبة
الخدمات اإلدارية المشتركة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةبعد 

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٣٨٠,٣٣٨٠,٣٣٨٠,٣٣٨٠,٣املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠اخلدمات العامةموظفو 

موع الفرعي للموظفني ٤٤٦,٣٤٤٦,٣٤٤٦,٣٤٤٦,٣ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع  الفرعي للموظفني اآلخرينا

١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥ا

٤٦٣,٨٤٦٣,٨٤٦٣,٨٤٦٣,٨المجموع
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٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٧٩٩,٨٧٩٩,٨٧٩٩,٨٧٩٩,٨املوظفون الفنيون
٨٢٠,٨١٩٨,٠١موظفو اخلدمات العامة ٠١٨,٨٨٢٠,٨١٩٨,٠١ ٠١٨,٨

موع الفرعي للموظفني ١ا ٦٢٠,٦١٩٨,٠١ ٨١٨,٦١ ٦٢٠,٦١٩٨,٠١ ٨١٨,٦
٨٠,٦-٨٠,٦-٣٦٦,٥٣٦٦,٥٢٨٥,٩٢٨٥,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
اإلضايفالعمل

٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٠,٦-٨٠,٦-٤٠١,٥٤٠١,٥٣٢٠,٩٣٢٠,٩ا

١٤,٢١٤,٢١٤,٢١٤,٢السفر
الضيافة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٤٦,٨١٢,٠٥٨,٨٤٦,٨١٢,٠٥٨,٨التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٨١,٠١٢,٠٩٣,٠٨١,٠١٢,٠٩٣,٠ا

٢المجموع ١٠٣,١٢١٠,٠٢ ٣١٣,١٢ ٠٢٢,٥٢١٠,٠٢ ٨٠,٦-٨٠,٦-٢٣٢,٥

: قسم الميزانية والمالية٣٢٤٠البرنامج الفرعي ٢٥الجدول 

٣٢٤٠
قسم الميزانية والمالية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٧٥٨,١٧٥٨,١٧٥٨,١٧٥٨,١املوظفون الفنيون
٧٩٢,٠٣٤٤,٤١موظفو اخلدمات العامة ١٣٦,٤٧٩٢,٠٣٤٤,٤١ ١٣٦,٤

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٥٠,١٣٤٤,٤١ ٨٩٤,٥١ ٥٥٠,١٣٤٤,٤١ ٨٩٤,٥
٣,٤-١٣٧,٣١٤٠,٩٢٧٨,٢١٣٣,٩١٤٠,٩٢٧٤,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني  ٣,٤-١٤٧,٣١٤٠,٩٢٨٨,٢١٤٣,٩١٤٠,٩٢٨٤,٨اآلخرينا

٧,٥٩,٣١٦,٨٧,٥٩,٣١٦,٨السفر
الضيافة

٨٠,٥١٣,٤٩٣,٩٨٠,٥١٣,٤٩٣,٩اخلدمات التعاقدية
٥,٧١٠,٠١٥,٧٥,٧١٠,٠١٥,٧التدريب

٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٤٩,٢٣٢,٧١٨١,٩١٤٩,٢٣٢,٧١٨١,٩ا

١المجموع ٨٤٦,٦٣٤٤,٤١٧٣,٦٢ ٣٦٤,٦١ ٨٤٣,٢٣٤٤,٤١٧٣,٦٢ ٣,٤-٣٦١,٢
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: قسم الخدمات العامة٣٢٥٠البرنامج الفرعي ٢٦الجدول 

٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٥٦٨,٤٥٦٨,٤٥٦٨,٤٥٦٨,٤املوظفون الفنيون
٢موظفو اخلدمات العامة ٣٩٢,٨٢ ٣٩٢,٨٢ ٣٩٢,٨٢ ٣٩٢,٨

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٩٦١,٢٢ ٩٦١,٢٢ ٩٦١,٢٢ ٩٦١,٢
١,٨-١,٨-٧٣,٣٧٣,٣٧١,٥٧١,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٥٥,٦٤٢,٢٩٧,٨٥٥,٦٤٢,٢٩٧,٨العمل اإلضايف

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١,٨-١,٨-١٣٣,٩٤٢,٢١٧٦,١١٣٢,١٤٢,٢١٧٤,٢ا

١٦,٠١٦,٠١٦,٠١٦,٠السفر
الضيافة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٩,٨٩,٨٩,٨٩,٨التدريب

١النفقات العامة للتشغيل ٩١٨,٦١ ٩١٨,٦١ ٨٩٨,٦١ ٢٠,٠-٢٠,٠-٨٩٨,٦
٢١١,٥٢١١,٥٢١١,٥٢١١,٥اللوازم واملواد

٥٤,٠-٥٤,٠-٥٤,٠٥٤,٠واملعداتاألثاث 
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ١٧٥,٩٥٤,٠٢ ٢٢٩,٩٢ ١٥٥,٩٢ ٧٤,٠-٥٤,٠-٢٠,٠-١٥٥,٩

٥المجموع ٢٧١,٠٩٦,٢٥ ٣٦٧,١٥ ٢٤٩,١٤٢,٢٥ ٧٥,٨-٥٤,٠-٢١,٨-٢٩١,٣

واالتصاالت: قسم تكنولوجيا المعلومات ٣٢٦٠البرنامج الفرعي ٢٧الجدول 
٣٢٦٠

قسم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املرتبط املبلغ 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١املوظفون الفنيون ١٣٧,٧٥٦٧,٨١ ٧٠٥,٤١ ١٣٧,٧٥٦٧,٨١ ٧٠٥,٤
١موظفو اخلدمات العامة ٤٠٠,٤١ ٠٣٤,٥٢ ٤٣٤,٩١ ٤٠٠,٤١ ٠٣٤,٥٢ ٤٣٤,٩

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٥٣٨,٠١ ٦٠٢,٣٤ ١٤٠,٣٢ ٥٣٨,٠١ ٦٠٢,٣٤ ١٤٠,٣
٦,٦-٦,٦-٢٨٢,٧٢٨٢,٧٢٧٦,١٢٧٦,١املساعدة املؤقتة العامة

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني  ٦,٦-٦,٦-٤٥,٠٢٨٢,٧٣٢٧,٧٤٥,٠٢٧٦,١٣٢١,١اآلخرينا

٣٣,٣٢٤,٦٥٧,٨٣٣,٣٢٤,٦٥٧,٨السفر
الضيافة

١٤٠,٢٨٧,٠٢٢٧,٢١٤٠,٢٨٧,٠٢٢٧,٢اخلدمات التعاقدية
٦٠,٧٦٠,٧٦٠,٧٦٠,٧التدريب

٢النفقات العامة للتشغيل ١٠١,٧١ ٤٣٩,٩٣ ٥٤١,٦٢ ١٠١,٧١ ٤٣٩,٩٣ ٥٤١,٦
١٢٠,٠١٤,٨١٣٤,٨١٢٠,٠١٤,٨١٣٤,٨اللوازم واملواد

٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٧٥٥,٨١ ٨٠١,٣٤ ٥٥٧,١٢ ٧٥٥,٨١ ٨٠١,٣٤ ٥٥٧,١

٥المجموع ٣٣٨,٨٣ ٦٨٦,٣٩ ٠٢٥,١٥ ٣٣٨,٨٣ ٦٧٩,٧٩ ٦,٦-٦,٦-٠١٨,٦



ICC-ASP/13/15

5415-A-181114

ICC-ASP/9/[…
]

Page
: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠البرنامج ٢٨الجدول 54

٣٣٠٠
شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٤املوظفون الفنيون ٩٥٩,٧٦ ٠٧٠,٥١١ ٠٣٠,٢٤ ٩٥٩,٧٦ ٠٧٠,٥١١ ٠٣٠,٢
٩٢٤,٠٢موظفو اخلدمات العامة ٦٤٥,٢٣ ٥٦٩,٢٩٢٤,٠٢ ٦٤٥,٢٣ ٥٦٩,٢

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٨٨٣,٧٨ ٧١٥,٧١٤ ٥٩٩,٤٥ ٨٨٣,٧٨ ٧١٥,٧١٤ ٥٩٩,٤
٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٣٢,٢٢ ٧٣٢,٢٢ ٦٩٢,٣٢ ٣٩,٩-٣٩,٩-٦٩٢,٣

١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣املساعدة العامة لالجتماعات
١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف

٢,٥٢٥١,٠٢٥٣,٥٢,٥٢٥١,٠٢٥٣,٥االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٧٢,٤٣ا ٣٠٦,٦٣ ٤٧٩,٠١٧٢,٤٣ ٢٦٦,٧٣ ٣٩,٩-٣٩,٩-٤٣٩,١

٧٠,٨١السفر ٤٥٩,٧١ ٥٣٠,٥٧٠,٨١ ٤٥٩,٧١ ٥٣٠,٥
الضيافة

١١٣,٨١٨٨,٤٣٠٢,٢١١٣,٨١٨٨,٤٣٠٢,٢اخلدمات التعاقدية
٧,٢٥٤,١٦١,٢٧,٢٥٤,١٦١,٢التدريب

٢حمامو الدفاع ٢٠٧,٢٢ ٢٠٧,٢٢ ٧٨١,٠٢ ٧٨١,٠٥٧٣,٨٥٧٣,٨
٢حمامو الضحايا ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧٢ ١١٤,٧

١النفقات العامة للتشغيل ٨٩٢,٠٣ ٩١٤,٤٥ ٨٠٦,٤١ ٦٣١,٠٣ ٥٥٤,٤٥ ٦٢١,٠-٣٦٠,٠-٢٦١,٠-١٨٥,٤
١٦,٢٦٤,٣٨٠,٥١٦,٢٦٤,٣٨٠,٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ١٠٠,٠١٠ ٠٠٢,٨١٢ ١٠٢,٨١ ٨٣٩,٠١٠ ٢١٦,٦١٢ ٤٧,٢-٢٦١,٠٢١٣,٨-٠٥٥,٥

٨المجموع ١٥٦,٠٢٢ ٠٢٥,١٣٠ ١٨١,١٧ ٨٩٥,٠٢٢ ١٩٩,٠٣٠ ٨٧,١-٢٦١,٠١٧٣,٩-٠٩٤,٠

: مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة٣٣١٠البرنامج الفرعي ٢٩الجدول 
٣٣١٠

مكتب مدير شعبة
خدمات المحكمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةبعد 

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١٧٠,٦٢٩٤,٦٤٦٥,٢١٧٠,٦٢٩٤,٦٤٦٥,٢املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٣٦,٦٢٩٤,٦٥٣١,٢٢٣٦,٦٢٩٤,٦٥٣١,٢ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢,٥١٧,٥٢٠,٠٢,٥١٧,٥٢٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢,٥١٧,٥٢٠,٠٢,٥١٧,٥٢٠,٠ا

٢٠,١١٦,٣٣٦,٤٢٠,١١٦,٣٣٦,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١,٧١,٧١,٧١,٧التدريب

٣٨,٧٣٨,٧٣٨,٧٣٨,٧النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢١,٧٥٥,١٧٦,٨٢١,٧٥٥,١٧٦,٨ا

٢٦٠,٨٣٦٧,٢٦٢٨,٠٢٦٠,٨٣٦٧,٢٦٢٨,٠المجموع
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: قسم إدارة المحكمة٣٣٢٠البرنامج الفرعي ٣٠الجدول 

٣٣٢٠
إدارة المحكمةقسم 

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٤٢١,٨٧٨٣,٩١املوظفون الفنيون ٢٠٥,٧٤٢١,٨٧٨٣,٩١ ٢٠٥,٧
١٣٢,٠٧٤٠,٤٨٧٢,٤١٣٢,٠٧٤٠,٤٨٧٢,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٥٣,٨١ا ٥٢٤,٣٢ ٠٧٨,١٥٥٣,٨١ ٥٢٤,٣٢ ٠٧٨,١
٤,٢-٤,٢-٢٣٨,٣٢٣٨,٣٢٣٤,١٢٣٤,١العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة العامة لالجتماعات
١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤,٢-٤,٢-٢٥٣,٣٢٥٣,٣٢٤٩,١٢٤٩,١ا

السفر
الضيافة

٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣اخلدمات التعاقدية
٥,٥٥,٥٥,٥٥,٥التدريب

النفقات العامة للتشغيل
٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦١,٨٤٧,٠١٠٨,٨٦١,٨٤٧,٠١٠٨,٨ا

٦١٥,٦١المجموع ٨٢٤,٦٢ ٤٤٠,٢٦١٥,٦١ ٨٢٠,٤٢ ٤,٢-٤,٢-٤٣٦,٠

: قسم االحتجاز٣٣٣٠البرنامج الفرعي ٣١الجدول 

٣٣٣٠
قسم االحتجاز

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢١١,٤٨٤,٩٢٩٦,٣٢١١,٤٨٤,٩٢٩٦,٣املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٧٧,٤١٥٠,٩٤٢٨,٣٢٧٧,٤١٥٠,٩٤٢٨,٣ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١النفقات العامة للتشغيل ٨٩٠,٠٤٦,٣١ ٩٣٦,٣١ ٦٢٩,٠٤٦,٣١ ٢٦١,٠-٢٦١,٠-٦٧٥,٣
٧,٥٧,٥٧,٥٧,٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٨٩٧,٥٤٦,٣١ ٩٤٣,٨١ ٦٣٦,٥٤٦,٣١ ٢٦١,٠-٢٦١,٠-٦٨٢,٨

٢المجموع ١٧٤,٩٢٠٣,٢٢ ٣٧٨,١١ ٩١٣,٩٢٠٣,٢٢ ٢٦١,٠-٢٦١,٠-١١٧,١
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٣٣٤٠
قسم الترجمة

الفورية والتحريرية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١املوظفون الفنيون ٨٥٢,١٢ ٤٠٠,٦٤ ٢٥٢,٧١ ٨٥٢,١٢ ٤٠٠,٦٤ ٢٥٢,٧
٢٦٤,٠٢٧٨,٤٥٤٢,٤٢٦٤,٠٢٧٨,٤٥٤٢,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١١٦,١٢ ٦٧٩,٠٤ ٧٩٥,١٢ ١١٦,١٢ ٦٧٩,٠٤ ٧٩٥,١
٢,٤-٢,٤-٥٩٨,٩٥٩٨,٩٥٩٦,٥٥٩٦,٥املساعدة املؤقتة العامة

١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٥,١١٥,١١٥,١١٥,١االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٩,٩٩٢٢,٤١ا ٠٩٢,٣١٦٩,٩٩٢٠,٠١ ٢,٤-٢,٤-٠٨٩,٩

٣,٦١٠٨,٠١١١,٦٣,٦١٠٨,٠١١١,٦السفر
الضيافة

٥٧,٥٦٥,٩١٢٣,٤٥٧,٥٦٥,٩١٢٣,٤اخلدمات التعاقدية
٢,٧٢,٧٢,٧٢,٧التدريب
العامة للتشغيلالنفقات 

٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٦٩,٨١٨٦,١٢٥٥,٩٦٩,٨١٨٦,١٢٥٥,٩ا
٢المجموع ٣٥٥,٨٣ ٧٨٧,٥٦ ١٤٣,٣٢ ٣٥٥,٨٣ ٧٨٥,١٦ ٢,٤-٢,٤-١٤٠,٩

: وحدة الضحايا والشهود٣٣٥٠البرنامج الفرعي ٣٣الجدول 

٣٣٥٠
وحدة الضحايا والشهود

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٧١٤,٧١املوظفون الفنيون ٠٨٦,٢١ ٨٠٠,٩٧١٤,٧١ ٠٨٦,٢١ ٨٠٠,٩
٦٦,٠١موظفو اخلدمات العامة ٢٩٦,٩١ ٣٦٢,٩٦٦,٠١ ٢٩٦,٩١ ٣٦٢,٩

موع الفرعي للموظفني ٧٨٠,٧٢ا ٣٨٣,١٣ ١٦٣,٨٧٨٠,٧٢ ٣٨٣,١٣ ١٦٣,٨
١املساعدة املؤقتة العامة ١٥٣,٨١ ١٥٣,٨١ ١٣٧,٢١ ١٦,٦-١٦,٦-١٣٧,٢

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ١٥٣,٨١ ١٥٣,٨١ ١٣٧,٢١ ١٦,٦-١٦,٦-١٣٧,٢

٢٥,٣١السفر ١١٤,٧١ ١٣٩,٩٢٥,٣١ ١١٤,٧١ ١٣٩,٩
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠التدريب

٣النفقات العامة للتشغيل ٨١٨,٣٣ ٨١٨,٣٣ ٤٥٨,٣٣ ٣٦٠,٠-٣٦٠,٠-٤٥٨,٣
٤,٨٤,٨٤,٨٤,٨اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٥,٣٤ا ٩٨٤,٩٥ ٠١٠,١٢٥,٣٤ ٦٢٤,٩٤ ٣٦٠,٠-٣٦٠,٠-٦٥٠,١

٨٠٥,٩٨المجموع ٥٢١,٨٩ ٣٢٧,٧٨٠٥,٩٨ ١٤٥,٢٨ ٣٧٦,٦-٣٧٦,٦-٩٥١,١
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: قسم التعويض ومشاركة الضحايا٣٣٦٠البرنامج الفرعي ٣٤الجدول 
٣٣٦٠

قسم التعويض
ومشاركة الضحايا

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٧٦٤,٤١٨٩,٥٩٥٣,٩٧٦٤,٤١٨٩,٥٩٥٣,٩املوظفون الفنيون
٦٦,٠١٩٧,٥٢٦٣,٥٦٦,٠١٩٧,٥٢٦٣,٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٨٣٠,٤٣٨٧,٠١ا ٢١٧,٤٨٣٠,٤٣٨٧,٠١ ٢١٧,٤
١٣,٨-١٣,٨-٥٧٧,٥٥٧٧,٥٥٦٣,٧٥٦٣,٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣,٨-١٣,٨-٥٨٧,٥٥٨٧,٥٥٧٣,٧٥٧٣,٧ا

١١٩,٧١١٩,٧١١٩,٧١١٩,٧السفر
الضيافة

٦٧,٥٦٧,٥٦٧,٥٦٧,٥اخلدمات التعاقدية
٤,٣٤,٣٤,٣٤,٣التدريب

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

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٩٤,٥١٩٤,٥١٩٤,٥١٩٤,٥ا

٨٣٠,٤١المجموع ١٦٩,٠١ ٩٩٩,٤٨٣٠,٤١ ١٥٥,٢١ ١٣,٨-١٣,٨-٩٨٥,٦

: قسم اإلعالم والتوثيق٣٤٠٠البرنامج ٣٥الجدول 

٣٤٠٠
قسم اإلعالم والتوثيق

٢٠١٥املقرتحة لعام امليزانية
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٩٧١,٣٣٧٠,٦١املوظفون الفنيون ٣٤١,٩٩٧١,٣٣٧٠,٦١ ٣٤١,٩
٦٠٨,٤١٨٨,٨٧٩٧,٢٦٠٨,٤١٨٨,٨٧٩٧,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٧٩,٦٥٥٩,٥٢ ١٣٩,١١ ٥٧٩,٦٥٥٩,٥٢ ١٣٩,١
٣,٧-١,٨-١,٨-١٥٧,٢١٤٦,٦٣٠٣,٨١٥٥,٤١٤٤,٨٣٠٠,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣,٧-١,٨-١,٨-١٥٧,٢١٤٦,٦٣٠٣,٨١٥٥,٤١٤٤,٨٣٠٠,١ا

١٠,٦١٠٥,٦١١٦,٢١٠,٦١٠٥,٦١١٦,٢السفر
الضيافة

٢٢٦,١٥١٦,٥٧٤٢,٦٢٢٦,١٥١٦,٥٧٤٢,٦اخلدمات التعاقدية
٧,٠٧,٠٧,٠٧,٠التدريب

٥٥,٠١٣,٥٦٨,٥٥٥,٠١٣,٥٦٨,٥النفقات العامة للتشغيل
١٠٥,٥١٠٥,٥١٠٥,٥١٠٥,٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤٠٤,٢٦٣٥,٥١ا ٠٣٩,٨٤٠٤,٢٦٣٥,٥١ ٠٣٩,٨

٢المجموع ١٤١,١١ ٣٤١,٦٣ ٤٨٢,٧٢ ١٣٩,٢١ ٣٣٩,٨٣ ٣,٧-١,٨-١,٨-٤٧٩,٠
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٣٧٤٠
مكتب المحامي

العام للدفاع

٢٠١٥لعام امليزانية املقرتحة 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١٤٧,٢٢٩٨,٢٤٤٥,٤١٤٧,٢٢٩٨,٢٤٤٥,٤املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢١٣,٢٢٩٨,٢٥١١,٤٢١٣,٢٢٩٨,٢٥١١,٤ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٢,٦٢,٦٢,٦٢,٦السفر
الضيافة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

للتشغيلالنفقات العامة 
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢,٦٢٠,٠٢٢,٦٢,٦٢٠,٠٢٢,٦ا

٢١٥,٨٣١٨,٢٥٣٣,٩٢١٥,٨٣١٨,٢٥٣٣,٩المجموع

: مكتب المحامي العام للضحايا٣٧٥٠البرنامج الفرعي ٣٧الجدول 
٣٧٥٠

مكتب المحامي
العام للضحايا

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢٣٢,١٧٢١,٢٩٥٣,٣٢٣٢,١٧٢١,٢٩٥٣,٣املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٩٨,١٧٢١,٢١ا ٠١٩,٣٢٩٨,١٧٢١,٢١ ٠١٩,٣
٢,٩-٢,٩-١٦٣,٧١٦٣,٧١٦٠,٨١٦٠,٨العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢,٩-٢,٩-٣٦٦,١٣٦٦,١٣٦٣,٢٣٦٣,٢ا

٩٦,٥٩٦,٥٩٦,٥٩٦,٥السفر
الضيافة

٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٤٢,٥١٤٢,٥١٤٢,٥١٤٢,٥ا

٢٩٨,١١المجموع ٢٢٩,٨١ ٥٢٧,٩٢٩٨,١١ ٢٢٦,٩١ ٢,٩-٢,٩-٥٢٥,٠
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أمانة
جمعية الدول األطراف

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢٥٣,١-٢٥٣,١-٨٨٧,٢٨٨٧,٢٦٣٤,١٦٣٤,١املوظفون الفنيون
٢٩٢,٨٢٩٢,٨٢٩٢,٨٢٩٢,٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ١٨٠,٠١ ٢٥٣,١-٢٥٣,١-١٨٠,٠٩٢٦,٩٩٢٦,٩
٩٤,٤-٩٤,٤-٦٤٤,٧٦٤٤,٧٥٥٠,٣٥٥٠,٣املساعدة املؤقتة العامة

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

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٤,٤-٩٤,٤-٩٠٢,٧٩٠٢,٧٨٠٨,٣٨٠٨,٣ا

٣٨٦,٥٣٨٦,٥٣٨٦,٥٣٨٦,٥السفر
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة

٨٣٢,٠٨٣٢,٠٨٣٢,٠٨٣٢,٠اخلدمات 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
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٧٧,٦١ ٢٧٧,٦١ ٢٧٧,٦١ ٢٧٧,٦

٣المجموع ٣٦٠,٣٣ ٣٦٠,٣٣ ٠١٢,٨٣ ٣٤٧,٥-٣٤٧,٥-٠١٢,٨

: المؤتمرات٤١٠٠البرنامج الفرعي ٣٩الجدول 

٤١٠٠
المؤتمرات

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
٢٨١,٣٢٨١,٣٢٨١,٣٢٨١,٣املساعدة املؤقتة العامة

١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٦١,٣٤٦١,٣٤٦١,٣٤٦١,٣ا

السفر
الضيافة

٧٤٠,٠٧٤٠,٠٧٤٠,٠٧٤٠,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤النفقات العامة للتشغيل
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع  ٧٧٤,٤٧٧٤,٤٧٧٤,٤٧٧٤,٤الفرعي لغري املوظفنيا

١المجموع ٢٣٥,٧١ ٢٣٥,٧١ ٢٣٥,٧١ ٢٣٥,٧
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٤٢٠٠
أمانة

جمعية الدول األطراف

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥املقرتحة لعام امليزانية 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٢٥٣,١-٢٥٣,١-٧٤٠,٠٧٤٠,٠٤٨٦,٩٤٨٦,٩املوظفون الفنيون
٢٩٢,٨٢٩٢,٨٢٩٢,٨٢٩٢,٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٠٣٢,٨١ ٢٥٣,١-٢٥٣,١-٠٣٢,٨٧٧٩,٧٧٧٩,٧
١٦٧,٦١٦٧,٦١٦٧,٦١٦٧,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٨٥,٦١٨٥,٦١٨٥,٦١٨٥,٦ا

٣٧,٠٣٧,٠٣٧,٠٣٧,٠السفر
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب

النفقات العامة للتشغيل
٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦١,٦٦١,٦٦١,٦٦١,٦ا

١المجموع ٢٨٠,٠١ ٢٨٠,٠١ ٠٢٦,٩١ ٢٥٣,١-٢٥٣,١-٠٢٦,٩

: مكتب رئيس الجمعية٤٤٠٠البرنامج الفرعي ٤١الجدول 

٤٤٠٠
مكتب رئيس الجمعية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
١٠١,٥١٠١,٥١٠١,٥١٠١,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠١,٥١٠١,٥١٠١,٥١٠١,٥ا

٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧السفر
الضيافة

١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧ا

٢٠١,٢٢٠١,٢٢٠١,٢٢٠١,٢المجموع
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: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠البرنامج الفرعي ٤٢الجدول 

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١٤٧,٢١٤٧,٢١٤٧,٢١٤٧,٢املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٤٧,٢١٤٧,٢١٤٧,٢١٤٧,٢ا
٩٤,٣-٩٤,٣-٩٤,٣٩٤,٣املساعدة املؤقتة العامة

٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٤,٣-٩٤,٣-١٥٤,٣١٥٤,٣٦٠,٠٦٠,٠ا

٢٦١,٨٢٦١,٨٢٦١,٨٢٦١,٨السفر
الضيافة

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

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٤١,٨٣٤١,٨٣٤١,٨٣٤١,٨ا

٩٤,٣-٩٤,٣-٦٤٣,٣٦٤٣,٣٥٤٩,٠٥٤٩,٠المجموع

البرنامج الرئيسي الخامس: اإليجار والصيانة (المباني المؤقتة)٤٣الجدول 

اإليجار والصيانة
(المباني المؤقتة)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٦النفقات العامة للتشغيل ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦ا ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠

٦المجموع ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠
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أمانة الصندوق
االستئماني للضحايا

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥لعام امليزانية املقرتحة 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

١٢٤,٥-١٢٤,٥-١٧٠,٦٥٦٢,١٧٣٢,٧١٧٠,٦٤٣٧,٦٦٠٨,٢املوظفون الفنيون
١٨,٩-١٨,٩-٦٦,٠٨٤,٩١٥٠,٩٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٤٣,٤-١٤٣,٤-٢٣٦,٦٦٤٧,٠٨٨٣,٦٢٣٦,٦٥٠٣,٦٧٤٠,٢ا
٢٩,١٥٧,٢٢٨,١-٢٥٧,١٢٣٨,٧٤٩٥,٨٢٢٨,٠٢٩٥,٩٥٢٣,٩املساعدة املؤقتة العامة

العامة لالجتماعاتاملساعدة 
العمل اإلضايف

٤٥,٠١٠٠,٠١٤٥,٠٤٥,٠١٠٠,٠١٤٥,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٩,١٥٧,٢٢٨,١-٣٠٢,١٣٣٨,٧٦٤٠,٨٢٧٣,٠٣٩٥,٩٦٦٨,٩ا

٦٧,٣١٤٦,١٢١٣,٤٦٧,٣١٤٦,١٢١٣,٤السفر
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٩٠,٥٥٥,٥١٤٦,٠٩٠,٥٥٥,٥١٤٦,٠اخلدمات التعاقدية
١,٥٢٠,١٢١,٦١,٥٢٠,١٢١,٦التدريب

٥,٠١٥,٠٢٠,٠٥,٠١٥,٠٢٠,٠النفقات العامة للتشغيل
٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع  ١٦٩,٨٢٣٦,٨٤٠٦,٦١٦٩,٨٢٣٦,٨٤٠٦,٦الفرعي لغري املوظفنيا

٧٠٨,٥١المجموع ٢٢٢,٥١ ٩٣١,٠٦٧٩,٤١ ١٣٦,٣١ ١١٥,٣-٨٦,٢-٢٩,١-٨١٥,٧

: مكتب مدير المشروع١- البرنامج الرئيسي السابع٤٥الجدول 

مكتب
مدير المشروع

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةقبل توصيات 

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٣٨٢,٠٣٨٢,٠٣٨٢,٠٣٨٢,٠املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٤٨,٠٤٤٨,٠٤٤٨,٠٤٤٨,٠ا
١٦٣,٦-١٦٣,٦-١٦٣,٦١٦٣,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
اإلضايفالعمل 

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٣,٦-١٦٣,٦-١٦٣,٦١٦٣,٦ا

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠السفر
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٧٠,٧-٧٠,٧-٧٤٢,٣٧٤٢,٣٦٧١,٦٦٧١,٦اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥التدريب

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات العامة للتشغيل
١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد

١,٥١,٥١,٥١,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٠,٧-٧٠,٧-٧٦٣,٣٧٦٣,٣٦٩٢,٦٦٩٢,٦ا

١المجموع ٣٧٤,٩١ ٣٧٤,٩١ ١٤٠,٦١ ٢٣٤,٣-٢٣٤,٣-١٤٠,٦
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: مكتب مدير مشروع المباني الدائمة٧١١٠البرنامج ٤٦الجدول 
٧١١٠

مكتب مدير
مشروع المباني الدائمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٣٨٢,٠٣٨٢,٠٣٨٢,٠٣٨٢,٠املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠موظفو اخلدمات العامة

موع  ٤٤٨,٠٤٤٨,٠٤٤٨,٠٤٤٨,٠الفرعي للموظفنيا
١٦٣,٦-١٦٣,٦-١٦٣,٦١٦٣,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٣,٦-١٦٣,٦-١٦٣,٦١٦٣,٦ا

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠السفر
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٣٥,٥٣٥,٥٣٥,٥٣٥,٥اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥التدريب

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات العامة للتشغيل
١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد

١,٥١,٥١,٥١,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٦,٥٥٦,٥٥٦,٥٥٦,٥ا

١٦٣,٦-١٦٣,٦-٦٦٨,١٦٦٨,١٥٠٤,٥٥٠٤,٥المجموع

: دعم موظفي المحكمة لموارد وإدارة المباني الدائمة٧١٢٠البرنامج ٤٧الجدول 
٧١٢٠

دعم موظفي المحكمة 
لموارد وإدارة المباني الدائمة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

السفر
الضيافة

٧٠,٧-٧٠,٧-٧٠٦,٨٧٠٦,٨٦٣٦,١٦٣٦,١اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٠,٧-٧٠,٧-٧٠٦,٨٧٠٦,٨٦٣٦,١٦٣٦,١ا

٧٠,٧-٧٠,٧-٧٠٦,٨٧٠٦,٨٦٣٦,١٦٣٦,١المجموع
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٧٢٠٠
الفوائد المستحقة،
الدولة المضيفة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املرتبط املبلغ 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

لالجتماعاتاملساعدة العامة 
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١النفقات العامة للتشغيل ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣

١المجموع ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣

: اآللية المستقلة للرقابة٥- السابعالبرنامج الرئيسي ٤٩الجدول 

اآللية المستقلة للرقابة
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت ا
١٢٣,١-١٢٣,١-٣١٢,٧٣١٢,٧١٨٩,٧١٨٩,٧املوظفون الفنيون

٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ١٢٣,١-١٢٣,١-٣٧٨,٧٣٧٨,٧٢٥٥,٧٢٥٥,٧ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٧,٧٧,٧٧,٧٧,٧السفر

الضيافة
٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٨٤,٢٨٤,٢٨٤,٢٨٤,٢ا
١٢٣,١-١٢٣,١-٤٦٣,٠٤٦٣,٠٣٣٩,٩٣٣٩,٩المجموع
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: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات٧٦٠٠البرنامج الرئيسي ٥٠الجدول 
٧٦٠٠

مكتب المراجعة
الداخلية للحسابات

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةبعد توصيات 

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت املبلغ ا

األساسي
املبلغ املرتبط 

موعباحلاالت املبلغ ا
األساسي

املبلغ املرتبط 
موعباحلاالت ا

٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٠٢,٠املوظفون الفنيون
٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠٦٦,٠العامةموظفو اخلدمات 

موع الفرعي للموظفني ٤٦٨,٠٤٦٨,٠٤٦٨,٠٤٦٨,٠ا
٢,٩-٢,٩-١١٦,٥١١٦,٥١١٣,٦١١٣,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢,٩-٢,٩-١١٦,٥١١٦,٥١١٣,٦١١٣,٦ا

١٢,٢١٢,٢١٢,٢١٢,٢السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢١,٥٢١,٥٢١,٥٢١,٥التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٣,٧٣٣,٧٣٣,٧٣٣,٧ا

٢,٩-٢,٩-٦١٨,٣٦١٨,٣٦١٥,٣٦١٥,٣المجموع

_________________


