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لخص تنفيذيم
ات  لم تكن هناك زيادفمثيل. ٢٠١٦لعام احملكمة من ملقرتحةايزانية املعملية النظر يف ليسبقمل-١

، ولكن تضمنت امليزانية أيضا عددا من القضايا حسبيف املائة) ف١٧,٣كبرية يف امليزانية املقرتحة (
، ونتائج مشروع املراجعة، واخلطة هذا االنتقالباالنتقال إىل املباين الدائمة اجلديدة ومتويلاملتعلقة املعقدة 

)، ومفهوم "احلجم األساسي". ومت ذلك يف ٢٠١٨-٢٠١٦(املدعية العامةملكتب االسرتاتيجية اجلديدة 
.ة بقدر اإلمكاناملقرتحاحلد من الزياداتحماولة سياق سياسي يتسم بالتحدي و 

املعلومات املتعلقة ومل تكن املعلومات املقدمة إىل اللجنة واضحة وشفافة دائما، مبا يف ذلك-٢
اامليزانية املقرتحة ب املساعدة املؤقتة العامة واستخدامها. املتعلقة بطلبات على الخاصة ينطبق ذلك ، و ذا

املتعلقة التوصيات مل تقدم وتلقت اللجنة أيضا قدرا كبريا من املعلومات اإلضافية لوثيقة امليزانية نفسها. و 
أنشطتها الل بتنفيذ دون اإلخقابلة للاعتبارها دون التأكد سلفا من فهم احملكمة هلا و بالتخفيضات

باملوافقة اللجنة أوصت الرئيسية. وبعد التشاور مع احملكمة والنظر يف املعلومات اإلضافية املقدمة منها، 
مليون يورو، اليت متثل زيادة ١٣٩,٩٦البالغ قدرها  املعدلة ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام على 

الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفة، أو زيادة معيف املائة) ٧,١ماليني يورو (٩,٢٩يبلغ قدرها 
قرض، مقارنة بامليزانية هذا الالفائدة املستحقة على بدونيف املائة) ٦,٣ماليني يورو (٨,١٦يبلغ قدرها 

. وعند استعراض توصيات اللجنة، من املهم أن تدرك الدول األطراف أن عددا من ٢٠١٥املعتمدة لعام 
، وأن من املرجح بالتايل أن يعاد قاتنفللمؤقتا تأجيال إال ال يعدو تخفيضات املقرتحة للحد من الزيادة ال

.٢٠١٧تقدميها يف امليزانية املقرتحة لعام 
واستشرافا للمستقبل، تود اللجنة أن تعزز عالقة العمل اإلجيابية بينها وبني مجعية الدول األطراف -٣

:واحملكمة عن طريق ما يلي
ير اقرتاحات بشأن ولتحقيق هذه الغاية، يتضمن التقر -إدخال حتسينات على عملية امليزنة (أ)

االت اليت  كون فيها ذلك ممكنا؛يا
على سبيل املثال، من خالل إنشاء "غالف" -أن تضع اجلمعية سياقا واضحا قبل إعداد امليزانية (ب)

.)١(أو إطار لسنوات امليزانية املقبلة

ضمان اإلدارة الرشيدة ومن بينها، الغاليةمتزايدة فيما يتعلق مبواردها وتواجه احملكمة حتديات-٤
التدفقات النقدية محايةيف املستقبل، و الدائمةمباينللالثابتةاألصولإلدارة لتلك املوارد، واالستعداد 

االلتزامات املرتتبة على احلفاظ على و حسب االقتضاء،على االشرتاكات املقررةقائمة املناسبة ال
استحقاقات املوظفني والصناديق املالية العاملة، واالستجابة للتكاليف غري املتوقعة يف املستقبل من خالل 

.صندوق الطوارئ

؛ وتالحظ اللجنة لدعم أنشطتهااملوارد الالزمة اللجنة أن احملكمة هي األقدر على حتديد الحظوت-٥
من خاللهنفذ احملكمةالغالف املايل الذي ست، ملا تقدمه من اشرتاكات، حتددينبغي أن معيةاجلأنأيضا 

. للحصول على أعلى جودة بأفضل األسعاراألطراف الدول ما تتوقعه تبني بوضوح أنأنشطتها، و 
ألي دراسة التقنية كرر مسؤوليتها عن الجيابية بني احملكمة واجلمعية، وتعالقة عمل إأي بوترحب اللجنة 

مسألة أخرى ذات طابع مايل أو أي امليزانية و يفوثيقة تقدم إىل اجلمعية وترتتب عليها آثار مالية أو آثار 
.)٢(اجلمعيةقبل إليها من عهدتإداري أو تتعلق بامليزانية 

،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويوركالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف احملكمة )١(
لد الثاين، اجلزء باء .٤٤، الفقرة ٢-ا

.ICC-ASP/1/Res.4الرابع، اجلزء،(ICC-ASP/1/3 and Corr.1)٢٠٠٢األوىل ...  الدورة ... الوثائق الرمسية)٢(
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مقدمة- أوال
العملوتنظيماألعمالجدولوإقرارالدورةفتتاحا-ألف

عمال بالقرار الذي النعقاد إىل ا") اللجنة("واملاليةامليزانيةللجنةوالعشروناخلامسة الدورةُدعيت -١
العامة الثالثة ةلسيف اجل، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧يف مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") اختذته 
ا عشرة عقدتو .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧إىل٨منالفرتةيفاملعقودةعشرةةلثالثامن دور
رئيسة تقألو . جلسة٢٠، ٢٠١٥أكتوبر/األولتشرين٢إىلأيلول/سبتمرب ٢١منالفرتةيف،اللجنة

.لدورةية لفتتاحاجللسة االيفترحيبكلمةاحملكمة، القاضية سيلفيا فرنانديس،

استقالتهاجلمعية رئيسإىل) استونيا(جوهاين ليميك السيدقدم،٢٠١٥سبتمربأيلول/٢٣يفو -٢
. عملهلتفانيه يف ليميكللسيدتقديرهاعناللجنةوأعربت. ٢٠١٥أكتوبرتشرين األول/٥اعتبارا من 

هانظاممن١٣للمادةاللجنة، كما عينت، وفقالرئيسنائبا) فرنسا(نو يفريتشاردالسيداللجنةعينتو 
للجنة.مقررا) كندا(أدسيتهيوالسيدالداخلي،

أمانةوقدمت للجنة،اأمينالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذياألمنيعمل و -٣
.للجنةالفنيةاخلدمات") األمانة("األطرافالدولمجعية

والعشرين للجنة: امسةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة اخل-٤
هيو أدسيت (كندا))١(
ديفيد بانيانكا (بوروندي))٢(
كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو (املكسيك)) ٣(
فوزي غرايبة (األردن)) ٤(
هيتوشي كوزاكي (اليابان)) ٥(
ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا (مدغشقر))٦(
مونيكا سانشيز (اكوادور)) ٧(
غريد ساوب (أملانيا)) ٨(
إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)) ٩(
فينو (فرنسا)ريتشارد ) ١٠(
هيلني وارين (اململكة املتحدة)) ١١(

):CBF/25/1/Rev.1وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل (-٥
افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل)١(
مشاركة املراقبني)٢(
:املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية)٣(

؛حالة تسديد االشرتاكات(أ)
ا(ب)  ؛الدول املتأخرة يف تسديد اشرتاكا
؛٢٠١٦لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالنظر(ج)
للفرتة املدعية العامةاخلطة االسرتاتيجية ملكتب اآلثار املالية املرتتبة على (د)

؛٢٠١٨- ٢٠١٦
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؛٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل اعتبارا من (ه)
؛، وتعديالت النظام املايل والقواعد املاليةالسائلةاألموالاستثمار(و)
؛اإلخطارات املتعلقة بصندوق الطوارئ(ز)
.ج  اسرتاتيجي لتحسني عملية امليزنة(ح)

:املسائل اإلدارية)٤(
؛حالة التمثيل اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني(أ) 

.االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني(ب) 
:راجعة احلساباتاملتعلقة مبسائلامل)٥(

إىليناير/الثاينكانون١منللفرتةالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملاليةالبيانات(أ)
؛٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١

يناير/الثاينكانون١منللفرتةللضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات)ب(
؛٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١إىل

؛للمراجعة الداخلية للحساباتتدرحييالتقرير ال(ج)
؛احلساباتللجنة املخصصة ملراجعةرحليالتقرير امل(د)
.خطة إدارة املخاطر(ه)

املساعدة القانونية)٦(
للمحكمة:املباين الدائمة)٧(

حمدثة عن املباين الدائمة؛معلومات (أ) 
برنامج االنتقال؛(ب) 
التكاليف الكاملة للملكية؛(ج)
إعادة حساب اشرتاكات الدول األطراف؛(د)
.جتاوز تكاليف املشروع(ه)

الصندوق االستئماين للضحايا:)٨(
٣٠إىل٢٠١٤يوليه/متوز١منالفرتةيفاإلدارةجملسوأنشطةمشاريع(أ)

؛٢٠١٥يونيه / حزيران
معلومات حمدثة عن حالة سياسة مكافحة املخاطر يف الصندوق االستئماين (ب)

للضحايا والنتائج اليت حتققت يف هذا الشأن.
مسائل أخرى)٩(

المراِقبينالمسؤولين و مشاركة -باء

شاركة يف إىل املاألجهزة التالية للمحكمة دعت اللجنة ، )٣(النظام الداخلي للجمعيةوعمال ب-٦
اتقدمي التقاريرلة نجلسات اللج ، وقلم احملكمة. وعالوة ةالعامة: هيئة الرئاسة، ومكتب املدعياخلاصة 

مل يف الهاي االعوممثل الفريق على ذلك، أدىل املنسق املعين بامليزانية، السفري فرينر درومل (النمسا)، 
جلنة("ئمة اق االستئماين للضحايا، ورئيس جلنة الرقابة املعنية باملباين الدو اجلمعية، والصندالتابع ملكتب 

ببيانات أمام اللجنة. الرقابة") 

الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على من النظام ٩٣و٩٢و٤٢تنطبق املواد )٣(
.الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنةمن دعوة
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االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيانووافقت اللجنة على الطلب املقدم من -٧
البيانات. وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه أمام اللجنة.

خامسةجدول أعمال اللجنة في دورتها الالنظر في المسائل المدرجة في - ثانيا
والعشرين

المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية-ألف

مقدمة- ١

يف عملية لنزاهةلالعاماملبدأأساسعلى٢٠١٦لعاماملقرتحةالربناجميةمليزانيةااللجنةفحصت -٨
.امليزنة

ايفاجلمعية وافقت أنإىلاللجنةوأشارت-٩ قدرهابلغياعتماداتعلىعشرةلثةالثادور
لفائدة املستحقة على قرض الدولة نتيجة لواخنفض هذا املبلغ. ٢٠١٥مليزانية عام يورومليون١٣٠,٦٦

١,٠٦يبلغ قدرها واليت فقط "دفعة واحدة"حصتهاسداد عدم الدول اليت اختارت تتحملها املضيفة اليت 
ا اجلمعية لعام بالتايل بلغت مليون يورو و  ١٢٩,٦٠املذكورة بدون الفائدة ٢٠١٥امليزانية اليت اعتمد

يف ماليني يورو ٣مببلغ الدولة املضيفة نتيجة إلسهام ليون يورو. واخنفضت االعتمادات املعتمدة أيضا م
لغ اقضية السيد مببا البللمبالغ اليت مت االستيالء عليها يف نتيجة كما اخنفضت ،تكاليف املباين املؤقتة

من مجيع ٢٠١٥يف عام اكات املقررة املطلوبةرت االشة لذلك، بلغتجنتيو يورو. ٠٠٠٠٦٨٢قدرها 
يورو.٩٠٠٥٢٨١٢٤الدول األطراف

احملكمة واليت يبلغ جمموعها اليت قدمتها ٢٠١٦لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةأنللجنةالحظت او -١٠
بامليزانيةمقارنةيف املائة) ١٧,٣مليون يورو (٢٢,٦١قدرهايبلغ زيادةمتثل مليون يورو ١٥٣,٢٧

موع البالغ قدره و . ٢٠١٥لعاماملعتمدة مليون يورو الفائدة املستحقة على القرض ١٥٣,٢٧يتضمن ا
لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةجمموع بالتايل فإن يورو. و مليون٢,٢البالغ قدرها لمباين الدائمة قدم لامل

مليون يورو.١٥١,٠٧يبلغللمحكمةالعاديةنشطةاملتعلقة باأل٢٠١٦
ااملقدمةتعليالتوال٢٠١٦لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةاستعراضوبعد-١١ اللجنةخلصت،بشأ
املعدلة ٢٠١٦مليزانية الربناجمية لعام امليون يورو وإىل أن ١٣,٣١جمموعهاإمكان حتقيق وفورات يبلغ إىل
مطروحا مليون يورو ١٥٣,٢٧مليون يورو (١٣٩,٩٦، يف حالة موافقة اجلمعية عليها،بالتايلبلغست

مع) )٥(يف املائة٧,١()٤(ماليني يورو٩,٢٩زيادة يبلغ قدرها ذلك وسيمثل مليون يورو)، ١٣,٣١منها
يف املائة٦,٣()٦(ماليني يورو٨,١٦الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفة، أو زيادة يبلغ قدرها 

الفائدة مطروحا منها مليون يورو مع ١٣٩,٩٦املعدلة البالغ قدرها ٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام = ماليني يورو٩,٢٩)٤(
.مع الفائدةمليون يورو ١٣٠,٦٧البالغ قدرها ٢٠١٥امليزانية املعتمدة لعام 

مع الفائدة البالغ ٢٠١٥ماليني يورو مقسومة على امليزانية املعتمدة لعام ٩,٢٩ة = الزيادة البالغ قدرها يف املائ٧,١)٥(
مليون يورو.١٣٠,٦٧قدرها 

مليون يورو مطروحا ١٣٧,٧٦البالغ قدرها بدون الفائدة ٢٠١٦و = جمموع امليزانية املعدلة لعام ماليني يور ٨,١٦)٦(
مليون يورو.١٢٩,٦لغ قدرها البالفائدة ابدون ٢٠١٥منها  جمموع امليزانية  املعدلة لعام 
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تبلغ وس.٢٠١٥، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام )٧(الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفةبدون
التايل:النحوعلىمليون يورو ١٣٦,٩٦املطلوبة ٢٠١٦لعام املقررة االشرتاكات

)٨(مليون يورو ١٣٧,٧٦املعدلة بدون الفائدةامليزانيةجمموع 

مليون يورو)٠,٨٠(املؤقتةاملباينإجياريفاملضيفةالدولةمسامهة: مطروحا منها

مليون يورو١٣٦,٩٦املقررةلالشرتاكاتاملعدلاملبلغ

بأناللجنةتوصيسنوات الميزانية،من سنةكلبينللمقارنةوالقابليةالشفافيةولتحسين-١٢
المستحقة على القرض وبين والفائدةالقرضبين فصلال،٢٠١٧عاميتم، اعتبارا من ميزانية

ألنشطةالالزمةلمواردذلك التقييم المقارن بين اوسيتيح. العاديةالميزانيةاألرقام المتعلقة ب
.أخرىإلىسنةمنالمحكمة

االشتراكات تسديد حالة- ٢

من حيث:)الثايناملرفق(٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥يفاالشرتاكات حالةاللجنةاستعرضت-١٣
يورو؛٩٠٠٥٢٨١٢٤البالغ قدرها ٢٠١٥االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام (أ) 

٧٤٠٠٦٨١البالغ قدرها ٢٠١٤يف عام الفائدة املستحقة على القرض املقدم للمباين الدائمة(ب)
يورو.  

وأشارت اللجنة إىل ضرورة مشاركة مجيع الدول األطراف يف امليزانية العادية للمحكمة وصندوق -١٤
ملباين الدائمة للمحكمة حصتها يف االطوارئ، وضرورة مشاركة الدول األطراف اليت اختارت عدم تسديد 

دولة املضيفة."دفعة واحدة" يف الفائدة املستحقة على قرض ال
يف املائة) من االشرتاكات ٢٤,١يورو (٦٥٢٩١٣٢٩: الحظت اللجنة أنامليزانية العادية-١٥

وبلغت يورو غري مسددة حىت اآلن. ٩٠٠٥٢٨١٢٤البالغ قدرها ٢٠١٥عام ميزانية املعتمدة لاملقررة لل
يورو.٩١٩١٤٧٨االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة

ن السنوات عالطوارئ لتجديد موارد صندوقبلغت االشرتاكات غري املسددة :ندوق الطوارئص-١٦
يورو.١٦١٦السابقة 

كل دولة ّكرت اللجنة بأنه كان ينبغي على  ذ : لمباين الدائمة) ل"الدولة مضيفة"القرض املقدم (-١٧
تسديد حصتها يف دفعة واحدة، أو تكاليف بناء املباين الدائمة يفحصتها بني تسديدطرف أن ختتار 

اية املهلة احملددة للتعهد و . على أقساطمن الدولة املضيفةاملقدم قرض ال ، )٩(واحدةبالتسديد دفعة يف 
حصتها يف بناء املباين الدائمة اجلديدة دفعة واحدة، وتعهدت دولة طرف تسديد طرف دولة ٦٤اختارت 

١٥يفعلى هذا القرض وبلغت الفائدة غري املسددةواحدة بتسديد جزء من حصتها دفعة واحدة. 

مة على امليزانية املضيفة مقسو بدون الفائدة لقرض الدولة ماليني يورو ٨,١٦ة = زيادة يبلغ قدرها يف املائ٦,٣)٧(
.بدون الفائدةمليون يورو١٢٩,٦البالغ قدرها ٢٠١٥املعتمدة لعام 

مليون يورو. ٢,٢يورو مطروحا منها ١٣٩,٩٦=مليون يورو١٣٧,٧٦)٨(
.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١)٩(
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يورو عن  ٥٠٣١٠٣يورو عن السنة املاضية و٧٢٦٣يورو (٢٢٩١٠٧إمجاال ٢٠١٥مرب بتأيلول/س
).٢٠١٥عام 
٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥سدد حىت دول األطراف مل تمن ال٣٢أناللجنة مع القلقوالحظت-١٨

بدفع الفائدة بالكامل يف اليوم األول من شهر حصتها يف الفائدة. وملا كان على احملكمة التزام قانوين 
لتشغيل لتغطية مدفوعات املخصصة لموال األاستخدام اضطرت احملكمة إىل فرباير من كل عام، شباط/

تعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية أدى ذلك إىل األطراف. و على تلك الدولالفائدة املستحقة 
لن يقتصر األمر على عندما٢٠١٧يف عام سألة خطورة هذه املوستزداد احملكمة. يف عمل الالالزمة لسري 

سديد أصل الدين. يف تتسديد الفائدة فقط، ولكن ستبدأ احملكمة
مبا يف ذلك االشرتاكات يف،٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥يف جمموع االشرتاكات غري املسددةوبلغ -١٩

يورو ٩٦١١٧٤٣٨املضيفة املقدم من الدولةقرض الوالفائدة على ، وصندوق الطوارئ،امليزانية العادية
الوقت يفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد. )١٠(٢٠١٥تمرب سب/يلولأ١٥يف 
سري العمل املالية الالزمة لباألرصدة بشكل خطري دد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل اإلخالل احمل

اية العام، كمة. باحملاليومي اللجوء إىل وقد تضطر احملكمة، يف حالة عدم تسديد هذه االشرتاكات حىت 
.ملال العاملإىل صندوق رأس ا

من أجل في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد اللجنة جميع الدول األطراف توحث-٢٠
من النظام المالي ٦- ٥قاعدة على مدار السنة، وفقا لللمحكمة في اكافية أموال  وجود ضمان 

هااشتراكاتالدول األطراف التي لم تسدد خطرأن تالمحكمة إلى . وطلبت اللجنة الماليةوالقواعد
بالتزاماتها ٢٠١٥في تشرين الثاني/نوفمبر القادمة للجمعية دورة انعقاد القبل مرة أخرى كامل بال

هذه المحكمةبالمسؤولونرئيس الجمعية و عالوة على ذلك بأن يتناول اللجنةأوصتو .المالية
لقاءات ثنائيةكانت لديهم كلما  للمحكمةغير مسددة مستحقات عليها مع الدول التي المسألة 

.معها

التي عليها متأخراتالدول - ٣

من نظام روما األساسي على ما يلي: "ال يكون للدولة الطرف اليت ١١٢من املادة ٨تنص الفقرة -٢١
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  تتأخر عن سداد اشرتاكا

.لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها"املتأخر عليها مساويا 
اعنمتأخرة كانت األطرافالدولمندولة ١١أناللجنةالحظت و -٢٢ ١٥يفتسديد اشرتاكا

ا أصبحت بالتايل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  .١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة للتصويتمؤهلةغريوأ
الذي األدىنباحلد٢٠١٥نيسان/أبريل ٩يفاألطراف لدولاأَبلغتاألمانةأنأيضا اللجنةوالحظت

باإلجراء املعمول به لعدم و األساسيرومانظاممن١١٢املادةمن٨الفقرةتطبيقلتجنبدهيسدتيلزم 
متأخرات التي عليهااألطرافالدولجميعقومتبأناللجنةوأوصت.التصويتيف قاحلفقدان

يورو١٥٥٠١٧٣٠يورو)٥٠٣١٠٣االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة ()١٠(
يورو٦٤٥١٥١٨جمموع االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة (السنوات السابقة)

يورو١٦١٦االشرتاكات غري املسددة مطروحا منها صندوق الطوارئ
يورو٩٦١١٧٤٣٨جمموع االشرتاكات غري املسددة 
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الدولخطرأن تاألمانةإلى وطلبت. ممكنوقتأقربفيالمحكمةمعاحساباتهتسويةب
مع ،بما سلف،لجمعيةالقادمة لدورةالانعقاد قبل،مرة أخرىاتمتأخر التي عليها األطراف
ها بالميزانية.التزامعلىالضوءتسليط

٢٠١٦لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةفيالنظر- ٤

امليزنة واحلوكمة والشفافيةعملية (أ)

باحملكمة وتقدمي املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية واإلداريةاملسائل النظر يف يف اللجنةدوريتمثل -٢٣
اضحة من وو معلومات موثوقة ومتسقة تطلب اللجنة ت، ه الغايةولتحقيق هذتوصيات للدول األطراف.

احملكمة.
، واحملكمةاألطرافالدولبنيبناءحواريفيتعذر على اللجنة االسهام ساملعلومات،هذهبدونو -٢٤

عنهاعربتاليتاملخاوفنقل علىأواالفرتاضاتصحةمنالتحققعلىعندئذ دورهايقتصر قد و 
.إليهافنيةقيمةإضافة دوناألطرافالدول

ونتائجالدائمة،املبايناملتصلة بلكا شاملبسببالعامهذاخاصبشكلمرتفعا االحتمال هذو -٢٥
فيما معقدةاتمناقشإىلذلكأدىو . ةالعامةاملدعيكتبملاألساسيجماحلومفهوماملراجعة،عملية

الفرنسيةالنسختنيبنيالتناقضاتبسببتعقيدهاوزاد،٢٠١٦عاملاملقرتحةالربناجميةامليزانيةيتعلق ب
.فقطاألخريةلحظةاليفالوثائقوإتاحة ،للميزانيةواالنكليزية

اللجنةعلىتعني، نفسهاامليزانيةوثيقةفضال عن بشكل خمتلف،رئيسيبرنامجلكونظرا لعرض  -٢٦
أساس لكي تفهم بوجه كامل احملكمةمن برامج برنامجلكل منفصلةوثائقعدةخاللمنتعملأن
األساسيةاألنشطةلدعمالضرورية اليت يوجد ما يربرها لنفقاتاما هيوحتدديف امليزانية التكاليفقديرت

.)١١(على زيادة هذه العملية تعقيداالعديدة يف تقدير التكاليف تقلباتالوساعدت . للمحكمة
:الميزنةعمليةلتحسينبالتغييرات التالية اللجنةوأوصت -٢٧

ترحات مقديمتقاحتماللتقليلبمجلس التنسيق كفاءةأكثر  بوجه أفضل و االستعانة )أ(
في جميع أنحاء اإلنفاق ةوسياسرسالةاتساقضمانأفضل لعمليات وفير وتمتداخلة

وجه أفضل بالممكنة التآزرأوجه و الكفاءاتتحديدبأيضاذلك يسمحسو . المحكمة
؛األنشطةوتبسيط)١٢(االزدواجيةمواضعنتيجة لتحديدوتنفيذها 

بشأن اآلثار املرتتبة على مشروع املراجعة (املرجع: ٢٠١٥قدمه املسجل يف متوز/يوليه ذيالتكاليف التقديرأشار)١١(
ا الرابعة والعشرين) إىل  وفورات يف بوصفه من الورو ي٠٠٠٤٥٠قدرهيبلغرصيد صاف تقرير اللجنة عن أعمال دور

بيد أنه يلزم .)ICC-ASP/14/5/Add.1م يف تقريرها (الوثيقة قر ا الذامليزانية نتيجة هلذه العملية، وأحاطت اللجنة علما 
ىت اآلن (فريق املراجعة، تكاليف حيني من اليورو الجعة عدة مامشروع املر لفة تكبلغت مزيد من التحليل املتعمق حيث 

وغري ذلك)، مل الدوليةعالاإلدارية ملنظمة باملوظفني، التعويضات، القضايا أمام احملكمةتصلةاملوظفني، التكاليف غري امل
.تتحقق بعداليت مل و يورو ٠٠٠٤٥٠اليت يبلغ قدرها املشار إليها وراتفتعارض مع الو يمما 

اعتماد امليزانية مثل يف يةازدواجوجدت العكس ، وباحملكمة لتحقيق وفورات احلجمبذل جهود يف دليل على ال يوجد )١٢(
،ICC-ASP /10/14انظر وقلم احملكمة (ةالعامةمكتب املدعيو لرئاسة يف هيئة امنفصلة إلنشاء قواعد بياناتيزانيات م

).٤٥٥و١٤٢و(ب)٦٨رات الفق



ICC-ASP/14/15

1215-A-091115

ة بداية دور يوما من ٤٥قبل المبدأ،حيثمن، فيهاالنظرسيتم التيالوثائقتقدم أن )ب(
اللجنة؛

؛حد الزمنيالهذاوالفرنسيةيزيةاإلنكلتان أن تحترم النسخ)ج(
اإلبقاء لفةتكعلى أوالالضوءتسليطمع التاليةسنةالمتعلقة بالالتكاليفميزانيةالتقدم أن) د(

مع تحديد ثم إدخالها عليها، مقترح التعديالتالمع توضيحثم الجارية، األنشطةعلى
المحددة ات الكفاءمع بيان تغييرها،علىالمترتبةوالنتائجاألنشطةتلكلالكاملة ةالتكلف

.إضافيةتكاليفأيلتعويضاوقفهمكناألنشطة التي يأو
سيسمح باالستفادة و حدة"اج "احملكمة الو علىالرتكيزعلىسيساعدذلكأناللجنةعتقدوت-٢٨
.بوجه أفضلامليزانيةيف إدارة أفضل املمارسات من

الكليوالتحليلالعرض)ب(

إىلاستناداً بالزيادات املقبلة يف امليزانية التنبؤأجلمنبه احملكمة تقوم لذي االعمليستحق -٢٩
وراءالكامنةاألسباباملقدمة لتوضيح الداخليةالعملوثائقترى اللجنة أن و . رتحيبالاألساسيةتها أنشط

بيد أن ؤدية إىل ذلك. من اخلطوات املةالعامةاملدعيملكتباالسرتاتيجيةواخلطة"احلجم األساسي" 
املتعلقةاالفرتاضاتتأثريفهمدونمتامااالسرتاتيجيةاخلطةأو"األساسيجم"احلتقييماللجنة ال ميكنها 

.امليزانيةيفعليها املرتتبةلآلثارالكاملةالتكلفةحتديدودونللمحكمة،األخرىباألجهزة
- ٢٠١٢للفرتةالسابقةاالسرتاتيجيةاخلطةحتليلمن أجل اآلنحىتوتقّدر اللجنة العمل الذي مت -٣٠

ا تكما. )١٣(وتقييمها٢٠١٥ رى تو . سنواتاليت اختذت للتخطيط مسبقا لعدة األوىلباخلطوةرحبأ
يفاملقبلةلتغرياتلالتخطيطيفاملساعدةمننهايمكتلللجمعيةمفيدةأداةقد يكون ذلكأناللجنة 

. يف املستقبلالفاتلغات بشأن امناقشييف توفري املعلومات ألذلكيفمبا،اوالتنبؤامليزانيات
كل سنة يربرهاماهلاميزانيةاحلاجة إىل إعداديغريلنالسنواتاملتعددالتخطيطأناللجنةوالحظت

اىلأيضا إأشارتو . فيهااجلمعيةونظر أ، تقوم على مبدلتكاليفكاملة لخططاحلصول على توقعتأ
.املستقبليفامليزانياتوضععندالنهجهذاتباع باالتوصيةقبل،"واحدةالكمة"احمل
االستراتيجية ونهائيين للخطةكاملينتحليل وتقييمالحصول على اللجنة إلىوتتطلع-٣١

إلىذلك، تتطلعإلىوباإلضافة. الفترةنهايةبعد٢٠١٥- ٢٠١٢للفترةلمكتب المدعية العامة 
والخطة"الحجم األساسي"بالمتعلقةالداخليةالعمللتأثير وثائقالكاملةالتكاليفتلقي

السادسةدورتهافيللمحكمةاألخرىاألجهزةعلى٢٠١٨-٢٠١٦لفترة لاالستراتيجية
.والعشرين

من بينها العامهذااألخرىاملعقدةاملسائلمنعدداوالحظت اللجنة أيضا أن احملكمة تواجه -٣٢
نتائجأناللجنةى ر وت. راجعةمشروع املنتائجو ،ومتويل هذا االنتقالاجلديدةالدائمةاملباينإىلاالنتقال

صلة املتغريالتكاليفيفرب بكثري كأختفيضاتللتوصل إىل فرصةعمليات ينبغي أن توفر أيضا الالهذه
للمحكمةاإلجماليةالميزانيةعلى، الحاالتمعظمفيبقاء، إلابلذلكاللجنةأوصتو . باملوظفني

)١٣(
ICC-ASP /14/5/Add.1 ٢٢، الفقرة.



IICC-ASP/14/15

13 15-A-091115

فس المستوى بنوالخبراء االستشاريين، والتدريب والضيافة،،السفر، و معداتالو ألثاثالمتعلقة با
.التقريرهذافيذلكخالفشار إلى ي، ما لم ٢٠١٥عامميزانيةفي المعتمد

امليزانيةيفللزيادات التخفيضاتبعضأنإىلاألطرافالدولانتباهاللجنة، تسرتعي رياوأخ-٣٣
يفالحقوقتالتوظيف لتأجيلمثل(لنفقاتلجيال فقطتأمتثل٢٠١٦لعاماحملكمةمناملقرتحة

.٢٠١٧لعاماحملكمةميزانيةيفالتكاليفهذهبعضتظهرأناملتوقعمن، لذلكتيجةون). السنة

الربامج الرئيسية)ج(

اهليئة القضائية :األولالرئيسيالربنامج‘ ١’

يورو، ٦٠٠٧٠٤١٢ما قدره ٢٠١٦م لعااألولالرئيسيللربنامجالربناجمية املقرتحةيزانية املتبلغ-٣٤
٢٠١٥لعاماملعتمدةمليزانيةبايف املائة) مقارنة٥,٦(يورو٥٠٠٦٧٠قدرها بلغيزيادةهذا املبلغ وميثل

يورو.١٠٠٠٣٤١٢البالغ قدرها 
بنيالتآزرمنمزيدعنلبحثبشأن ا)١٤(اللجنةتوصيةنفذتالرئاسةهيئةأناللجنةوالحظت -٣٥
التخطيطمنسقوظيفة إلغاءبرئاسةهيئة البقرارتورحب،لمحكمةلاألخرى األجهزةو رئاسةالهيئة

فيالممارسةهذهاالقتداء بعلى للمحكمةاألخرىألجهزة االلجنةوحثت). ٣-ف(االسرتاتيجي
.لمحكمةلةمختلفاألجهزة البينالتآزرتحقيقأجلمنالمستقبل

من أجل ،لدوائرارئيس، وهي وظيفة ٥-برتبة فوظيفة جديدة إنشاءطلبيفاللجنةونظرت -٣٦
بنيوالتواصلالتنسيقوحتسنيئيةالقضاللدعاوى املتغرية ضغوطللستجابةللموظفني اتقدمي الدعم القانوين 

برتبة الجديدةالوظيفةهذهإنشاءطلبونظرت اللجنة في . الشاملةاإلداريةالقيادةوتوفريعبالشُ 
.على هذه الوظيفةالجمعيةأن توافق بالتالي بوأوصت،ذاتيةالامزاياهمن حيث ٥-ف
قتة العامة ؤ املساعدة امليف إطار ٢-برتبة فإضافيةوظائفأربعإنشاء طلباللجنةوالحظت -٣٧

الفرتاضاتلدقيقفحصبعدو . ٢٠١٦لعاماملقرتحةامليزانيةباالبتدائيةالشعبةيفشهرا ١٢ملدة 
المطلوبةالمواردالجمعية على بأن توافقاللجنةأوصت،٢٠١٦عاميفةاملتوقعالقضائيةالتطوراتو 

دورتهافيتوصيتهاإلى اللجنةوأشارتهر. عشرة أشلمدة٢-برتبة فوظائفثالث لتمويل
إعادةعن طريق العملبمتطلبات عبء، قدر المستطاع، القضائيةهيئة لافيتأنبوالعشرينالرابعة
الشعب.بينالمعتمدةالمواردتوزيع
إىليف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٢-برتبة فوظائفأربعتحويللطلبااحملكمةدمتوق-٣٨

اللجنةوالحظت). االبتدائيةالشعبةيفوظائفوثالثالتمهيديةشعبةاليفةواحدوظيفة (ثابتةوظائف
في تطورالأخذمعو . املاضيةالثالثالسنواتيفمجيعها األربعلوظائفلالالزمةاملوارداملوافقة على 

بأناللجنةأوصت، في االعتباروكفاءةأمناأكثرعملبيئةتوفير إلىوالحاجةالقضائيةاألنشطة
.ثابتةوظائفإلىها جميعاألربع وظائف المساعدة المؤقتة العامة تحويلعلىالجمعيةتوافق
الرتب -فئة الخدمات العامةمنوظائفثالثتصنيفإلعادةاطلبئية القضاوقدمت الهيئة-٣٩

أناللجنةالحظت و ). مساعدقانونيوظفإلى ممساعدباحث من (١- الرتبة فإلىألخرىا

لد(ICC-ASP/12/20)، ٢٠١٣... الثانية عشرة الوثائق الرمسية ... الدورة)١٤( .٣٢، الفقرة الف، اجلزء الثاينا
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إعادةعلىالجمعيةتوافقبأناللجنةأوصتوبالتاليتغيرت،قدالوظائفومسؤولياتمهام
.لثالثالوظائف اتصنيف

لسفر رو و ي٥٠٠١٦٠ما قدره٢٠١٦للهيئة القضائية يف عام املقرتحةالسفر ميزانيةوبلغت-٤٠
االيت ال توفر اجلهات املنظمة هلاهلامةاألحداثيفاحملكمةميثلونآخرينقضاةو ،رئيسالنائبو ،الرئيس

حلضور االجتماعات الهايإىلنيويوركيف االتصالمكتبموظفيسفرلوكذلك،الالزم للسفرتمويلال
.سنويةال

ودورة الجمعية المقرر عقدها في ٢٠١٦دوائر في عام بالالمتوقعمجمل عبء العملومع -٤١
على األولالرئيسيالبرنامجفيالسفرميزانيةالهاي، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على 

يورو.٠٠٠٦١يبلغ المقترحةالمواردفيانخفاضايمثلامميورو، ٥٠٠٩٩مستوى 
تبلغ زيادةيورو ٠٠٠٣٦البالغة ٢٠١٦يف عام تدريباملطلوبة للومتثل ميزانية اهليئة القضائية-٤٢

الموافقة على اللجنة بأوصت. و ٢٠١٥لعام املعتمدةبامليزانيةمقارنة) املائةيف٦٣,٦(يورو ٠٠٠١٤
البالغ ٢٠١٥عام في بنفس مستوى الميزانية المعتمدة ميزانية التدريب في البرنامج الرئيسي األول

.يورو٠٠٠٢٢قدره
البرنامجفييورو ٦٠٠٢٤٠نتيجة لذلك بتخفيضات يبلغ مجموعها اللجنةأوصتو -٤٣

ماالجمعيةتعتمد بأناللجنةأوصتوبالتالي. المقترحةاألصليةالميزانيةمقارنة باألولالرئيسي
.األولالرئيسيللبرنامجمليون يورو ١٢,٤٦مجموعه

ةالعامةاملدعيمكتب: الثاينالرئيسيالربنامج‘ ٢’

تستند إىل ٢٠١٦لعام املدعية العامةكتبالربناجمية املقرتحة مليزانيةاملأحاطت اللجنة علما بأن -٤٤
ومقرتح ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة االسرتاتيجيةاخلطةحتدداليت الداخليةالعملوثائقاالفرتاضات الواردة يف

األساسي".لعمل على مراحل للتوصل على مدى عدة سنوات إىل "احلجم ا
الفرتاضاتلعلى احتياجاته من املوارد ٢٠١٦املطلوبة لعام املدعية العامةمكتبميزانيةوتستند-٤٥
عمليات تسعو شط،انحتقيقعمليات مخسجديدة واحدة، و ةعمليات تدارس أّويل، وحالتسع: التالية
إجراءات جلرب ، و واحدواستئنافحماكمات،أربع، و والتحضري للمحاكمة يف قضية واحدة،ساكنحتقيق

األضرار يف قضية واحدة.
٢٠١٦عند تقدمي الزيادة املتوقعة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ية العامة عأوضح مكتب املدو -٤٦

بعد إضافة املبالغ املرحلة لإلخطارات املقدمة إىل ٢٠١٥أن الزيادة الفعلية هلذه امليزانية مقارنة مبيزانية عام 
.)١٥(ماليني يورو٣,٨٩ستبلغ يف الواقع ٢٠١٥صندوق الطوارئ يف عام 

دة سنوات ععلى مدى لتكاليف املسببة لة علما بأنه جاري إعداد حتليل للعوامل وأحاطت اللجن-٤٧
احلجم "مفهوم و ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة املدعية العامةكتباجلديدة ملاالسرتاتيجيةطةباخلاملرتبطة

مليون يورو = ٤٢,٢مليون يورو ناقص ٤٦,٠٩(٢٠١٥وميزانية عام ٢٠١٦ميثل هذا املبلغ الفرق بني ميزانية عام )١٥(
.١٥، الفقرة *ICC-ASP/14/21مليون يورو) على النحو املوضح يف الوثيقة  ٣,٨٩
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ترى التحليل،هذاغيابويف. ٢٠١٦عاممناألولالنصفقبلامتاحونكينلوبأنه " ياألساس
املاليةاآلثارمعرفة قبل ملفهوم "احلجم األساسي" املقرتحيتدرجيالالنهجه ال ميكن البدء يف أناللجنة

.٢٠١٧لعام املقرتحةامليزانيةيفوضوح بحتديد هذه اآلثار و ككلاحملكمةلىعاملرتتبة الكاملة
ثابتةوظائفإىلاملساعدة املؤقتة العامة منوظيفة٢١لتحويلطلبااملدعية العامةمكتبقدمو -٤٨

وظائفوثالث، ٣-برتبة فوظائفمخس، و ٤- برتبة فوظائفست، و ٥-برتبة فوظائفأربع(
اإىل اللجنةوأشارت.)رأ-على مستوى خ عوظائف ثالثة، و ٢-برتبة ف حتويلبشأناستنتاجا

ا تقريرمن١٢٣و١٢٢و١٢١اتالفقر انظر(ائفوظال يفو ). والعشرينالثالثةاللجنة عن أعمال دور
يف٢١لااملساعدة املؤقتة العامة وظائفالالزمة لوارداملاعتمدتاأاللجنةالحظتالصدد،هذا

ا يفضاليت يتم االهاماملأنإىلواضحةإشارةهناكتكانوأنهالسابقة،السنوات الوظائفهذهطالع 
المؤقتة ةاعدسوظائف المتحويلعلىالجمعيةتوافقبأناللجنةوأوصت. مستمرةطبيعةذات
.ثابتةوظائفجميعها إلى ٢١لامة االع

-على مستوى خ عةواحدوظيفة (وظيفة١٣تصنيفعادةإلاطلباملدعية العامةمكتبقدمو -٤٩
، وثالث وظائف من الرتبة ٢-الرتبة فإىلرأ-على مستوى خ عةواحد، ووظيفة ١-الرتبة فإىلرأ 
من الرتبة ةواحد، ووظيفة ٣-إىل الرتبة ف٢-، وست وظائف من الرتبة ف٢-إىل الرتبة ف١-ف
مهامأناللجنةالحظت و ). ٥-إىل الرتبة ف٤-من الرتبة فةواحدووظيفة ،٤-إىل الرتبة ف٣-ف

تصنيفللاالستشاريةاللجنةمزيد من التحليل هلا  بواسطة يأجر هوأنتغريتقدالوظائفومسؤوليات
١٣لاالوظائفتصنيفإعادةعلىالجمعيةتوافقبأناللجنةوأوصت. نيارجيني اخلصنفد املحأو 

.المطلوبة
ت طلب،٢٠١٦لعاماستثنائيتدبريوك. املواردمناالحتياجاتميعوأحاطت اللجنة علما جب-٥٠

ا إليه األنشطةلتنفيذبديالاقرتاحاقدم يأن املدعية العامةمكتبإىلاللجنة  فعاليةأكثربطريقةاملعهود 
املبلغكان،  مليون يورو٣٩,٦ما قدره٢٠١٥لعاماملعتمدةامليزانيةويف حني بلغت . التكلفةحيثمن

٦,٥تبلغ زيادةميثلممامليون يورو، ٤٦,١ما قدره٢٠١٦لعام املقرتحةامليزانيةيفأصالاملطلوب
مت ختفيض ،بديلالنهجالعلىاملرتتبةاآلثاريفوالنظرالوثيقالتشاوربعديف املائة). و ١٦,٤ورو (يينيمال

إىلاملطلوباملبلغتعديلمتعلى النحو الوارد يف املرفق الثالث، و يورو ٠٠٠٣٤٤٢الزيادة مبقدار 
).املائةيف١٠,٤(اليني يورو م٤,١بلغ تزيادةميثلممايورو، يونمل٤٣,٧

الجمعية الموارد للسفر والخبراء االستشاريين لى ذلك أوصت اللجنة بأن تبقيوباإلضافة إ-٥١
. وبالتالي يبلغ مجوع التخفيضات التي يلزم أن تعتمدها الجمعية في ٢٠١٥عند مستواها في عام 

يورو.٩٠٠٢٩٥ميزانية البرنامج الرئيسي الثاني 
بديلاللنهجلوفقاالمدعية العامةلمكتبالمطلوبة المواردبالموافقة على اللجنةأوصتو -٥٢

وبتخفيضات إضافية في بنود الميزانية المتعلقة بالسفر والخبراء ثالثالالمرفقفيالوارد
الميزانيةفييورو ٩٠٠٦٣٩٢تخفيضات يبلغ مجموعها بأوصت اللجنة لذلك و االستشاريين.

مجموعهماالجمعية عتمد تأنببالتالي أوصتو .الرئيسي الثانيللبرنامجاألصليةالمقترحة
.الثانيالرئيسيلبرنامجيورو لمليون ٤٣,٤٥

احملكمةقلم: الثالثالرئيسيالربنامج‘ ٣’
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نشطتهيورو أل٢٠٠٩٤٠٨١قدرهاالبالغ قلم احملكمة طلوبة لعلما بامليزانية املاللجنةأحاطت -٥٣
٩٠٠٠٢٥٦٥اليت يبلغ قدرها ٢٠١٥لعاماملعتمدةمبقارنة هذه امليزانية بامليزانية و . ٢٠١٦عاميف

وأحاطت اللجنة علما يف املائة).٢٦يورو (٣٠٠٩١٤١٦قدرهايورو، متثل هذه امليزانية زيادة يبلغ 
جبميع املوارد املطلوبة.

لتنفيذبديالاقرتاحاقدم يت اللجنة إىل قلم احملكمة أن طلب،٢٠١٦لعاماستثنائيتدبريوك-٥٤
ا إليه األنشطة يف املرفق ات البديلة القرتاحموجز لرد يو .التكلفةحيثمنفعاليةأكثربطريقةاملعهود 
الثالث.

املوظفنيتكاليف- أ

ويتكون املشروع . ٢٠١٤ديسمربكانون األول/يفراجعةاملمشروعوافقت اجلمعية على غالف -٥٥
جمموعهماأي(ملوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بدوام كا٦٥,٤وثابتة،وظيفة٤٩٦من 

ون يورو لتكاليف ملي٤٢,٦٥ها ، من بينمليون يورو٦٥,٠٢قدرها، وميزانية يبلغ )وظيفة٥٦١,٤
.٢٠١٥املوظفني، على النحو املوضح يف امليزانية املعتمدة لعام 

وظيفة٥٨٠مالكا وظيفيا يتضمن احملكمةقلمطلب،٢٠١٦لعاماملقرتحةمليزانيةوفيما يتعلق با-٥٦
هؤالءميثلو ). وظيفة٦٢٦,٤جمموعهماأي(وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٤٦,٤وثابتة

اليت راجعةملشروع املاملقرتحةنتائجمليون يورو. وتعكس هذه األرقام ال٥١,١تكلفة يبلغ قدرها نو املوظف
على اللجنة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة اليت عرضتوظائفوسبعوظيفة ثابتة ٥٥٠إنشاءتدعو إىل 

ا  إضافية ثابتة وظيفة٣٠واليت تضمنت إنشاء ،)١٦(هيوليأيلول/يفاملستأنفةوالعشرينالرابعةأثناء دور
عند النظر يف االحتياجات اإلضافية املطلوبة يعينهذاو العامة.يف إطار املساعدة املؤقتة وظيفة ٤٦,٤و
قدرهيبلغ اخنفاض، و )املائةيف١٦,٩(ثابتةوظيفة٨٤يبلغ قدرها زيادة٢٠١٦لم احملكمة يف عام قل

،٢٠١٥لعاماحملدداألصليبالغالف مقارنةيف املائة)٢٩,١(وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ١٩
يف املائة). ٢٠,١ماليني يورو (٨,٥٧يف التكلفة تبلغ وبزيادة

١٤١املراجعة، ألغيت نتيجة لعملية والعشرين املستأنفة للجنة، لوحظ أنه ابعةيف الدورة الر و -٥٧
ؤالء املوظفني إما التقدم للوظائف املعلن عنها وجيوز هلموظفا. ١١٣وبلغ جمموع املوظفني املتأثرين وظيفة، 
اء اخلدمة.وإما حديثا  منالتسوية عناصر ه ميكن متويل أناللجنةالحظتاحلصول على تسوية جمزية إل
يبلغ لاللتزامات جتاه الصندوقعلى التقديري األاحلدوأن،االلتزامات املرتتبة على استحقاقاتصندوق

ماليني ٣,٥التسوية تبلغ حسب التقديرات احلالية تكاليفأن اللجنةوالحظت.)١٧(ماليني يورو٧,٦
يورو.
وأكدت اللجنة صعوبة معرفة التأثري الكامل إلضافة وإلغاء ونقل املوظفني يف اهليكل التنظيمي. -٥٨

ن تقدير هذا وتفتقر األرقام املقدمة إىل االتساق والشفافية والقابلية للمقارنة مع السنوات السابقة إلمكا
ميزانيات اللجنة قلم المحكمة بتحسين عرضه لهذه المعلومات في التوصأو التأثري بالكامل. 

.   في المستقبلللتطورات تقديم بيان واضحأجل المقبلة، من

)١٦(ICC-ASP /14/5/Add.1 ١٠، الفقرة.
.١١املرجع تفسه، الفقرة )١٧(
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١٦(وظيفة باملباين الدائمة ٢١تتعلق : ةاملقرتحاإلضافية الثابتةالثالثني ومن بني الوظائف-٥٩
ة املباين، نوموظف فين لصياوموظف خلدمة املرافق، وموظف معاون للتيسري، موظف لشؤون األمن، 

نني اثنقل موظفني لفتان ظيو و ، يف احملكمةألنشطة القضائيةزيادة الوظائف سبع، و الستقبال)وموظفان ل
.حملكمةباأجهزة أخرى من
املتعلقة يزانية يف املزيادة إىل موظفا٦٥قدار مبالزيادة غري املسبوقة يف عدد املوظفني تؤدي لن و -٦٠

حيث باملوظفني، صلةالتكاليف األخرى غري املتيفأيضا إىل زيادةستؤدي هاولكنحسبفملوظفنياب
قرار مع راجعة املمشروع ساقدى اتواملسألة املتعلقة مبحمطة عمل ومعدات كافية. إىل يحتاج كل موظف س

للمحكمة هي الراهنة اجلديدة الحتياجات لاملوظفني عدد اإلضافية يف زيادات المدى استجابة و اجلمعية
ا اليت ستعقد يف نيسان ينظر اللجنة بأن أوصتو م. دالقا/أبريلمسألة ستناقشها اللجنة يف دور

التآزر في و في العدد المطلوب من الموظفين، ممكن ض يخفتأي في هذه األثناء، في المسجل، 
وما دامت الوظائف الثابتة غير دائمة بطبيعتها، ترشيد العمل. انجاز والمحكمة، و قلم المحكمة 

خالل ن يتم ذلك دون اإلحيثما يمكن أأي وظيفة غير ضرورية بإلغاء المسجل اللجنة أوصت
األنشطة األساسية للمحكمة.ب

بامليزانية املقرتحةاألول يتعلق عدد املوظفني. يف اتتخفيضالنوعني من احملكمة حدد قلم و -٦١
من ميزانية تقريبا يف املائة ٤٠وهو ما ميثل مليون يورو، ١,٤٧قدرهاللمساعدة املؤقتة العامة ويبلغ

ماليني ٣,٤يبلغ ختفيض شامل والثاين عبارة عن ماليني يورو. ٣,٧رها قدملساعدة املؤقتة العامة البالغ ا
موع ملراجعة. امشروع إطار يف التوظيف خالل تدريج من يورو  الكلي وباجلمع بني هذين النوعني، يبلغ ا

اللجنة وافقت بعد التشاور الوثيق والنظر يف العواقب، و ن يورو.مليو ٤,٨٧تكاليف املوظفني املقدم يف 
االقرتاح املبني يف املرفق الثالث.على 
من فئة تكاليف املوظفنيالزيادة يف املقدمة من قلم احملكمة إىل ختفيض االقرتاحات وأدت -٦٢

دون أخرى ختفيضاتميكن حتديده. وترى اللجنة أنمليون يورو١,٤٧مبقدار املساعدة املؤقتة العامة 
:ما يليالتخفيضاتعمل قلم احملكمة. وتشمل هذهخالل باإل
باقية في إطار المساعدة المؤقتة العامة الالثالثوظائفللالمطلوبةالموارداستيعاب )أ(

يورو)؛٨٠٠١٨٣(الميزانيةالمراجعة في بمشروعالمتعلقة
محاميرابطة"نشاءالتمويل الالزم إلارهم هيئة مستقلة،باعتب، الدفاعمحامويقدم أن )ب(

. المقررةاالشتراكاتمن إلنشاء هذه الرابطة تخصيص أموال ، وعدم المقترحةالدفاع"
على٣- بعدم الموافقة على تمويل الوظيفة برتبة فالجمعيةاللجنةأوصتوبالتالي
.يورو)٥٩,٨٠٠(اإلطالق

توضيح ما يلي في دورتها ولفهم التأثير الكامل لعمليات قلم المحكمة، طلبت اللجنة -٦٣
السادسة والعشرين التي ستعقد في نيسان/بريل:

لى تخفيض الزيادة إسيؤدي النهج التدرجي المقترح لتنفيذ هيكل قلم المحكمة الذي )أ(
ماليين يورو؛٣,٤بمقدار 

توضيح القيمة المضافة لقسم العالقات الخارجية والتعاون الميداني الجديد المنشأ مؤخرا ) ب(
موظفا. ويبدو أن هذا تكرار للعمل الذي يتم في أماكن أخرى من ٢٣والذي يضم 
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وعن مجاالت التآزر مع المحكمة. وسترحب اللجنة بمعلومات عن الحاجة إلى هذا القسم
بالمحكمة.ىأجهزة أخر 

امليدانيةاملكاتب-ب
وقدم هذا الطلب، . امليدانيةاملكاتبيفجديدةوظائفسبعجمموعهماطلبيف اللجنةنظرت-٦٤

، أوغنداامليداين يفكتببامل) ٣-ف(ميداين لشؤون األمنوموظف)٣-ف(ميداينموظفالذي يشمل 
باملكتب )٣- ف) (التوعيةمشاركة وتعويض الضحايا و (ميداينموظف) و ٥-ف(ميداينمكتبورئيس 

ومساعد)٣-ف) (مشاركة وتعويض الضحايا(ميداينموظفالوسطى، و أفريقياامليداين يف مجهورية 
ميداين وموظف، ديفواركوتيفامليدايناملكتببرأ) -) (خ عالضحايامشاركة وتعويض(ميداين

وأن العملعبءبصلةذاتوظائف) باملكتب امليداين يف مايل، باعتبار أن هذه ٣-ف(األمنلشؤون 
ا لتوفري راجعةاملمشروع شاط اإلدعاء.نو القضائيالنشاطيف زيادةملواجهة الإضافيةقدرةأوصى 

يف اليت جرت راجعةاملعمليةإطارقد أنشئ على األرجح يفالوظائفهذهبعضأناللجنةوترى -٦٥
وظيفة ١٤,١وثابتةوظيفة٣٩منامليدانيةالعملياتقسمقدرةيفكبريةزيادةإىلأدىمما٢٠١٥عام

٧٦إىلاملنشأة حديثا يدانيةاملكاتبيف املكاملدواممكافئة للعمل بيف إطار املساعدة املؤقتة العامة 
ظيفة ، وو ٤-برتبة فظيفة و (والتخطيطالتنسيقوحدة، فضال عن ٥-وظائف برتبة ف٣، تشمل وظيفة

اخلارجيةالعالقاتقسمداخل) رأ-خ عمن فئة وظائفوأربع، ٢-برتبة فظيفة ، وو ٣-برتبة ف
للمزيد يف الهاي. واألسلوب الذي يتبعه قلم احملكمة ٥-يرأسه موظف برتبة فالذيامليداينالتنسيقو 

الوظائف يف منالعديدإىلباإلضافة٥-برتبة فعليارية، ومن بينها وظيفة إداالوظائفيف زيادةلمن ا
ومؤشراتموضوعيةتفسرياتتقدميدونمباشرة و راجعةاملمشروعبعدطار املساعدة املؤقتة العامة، إ

.متامامقنعغري،العملعبءحمددة ل
نتائجلم احملكمة بشأن قتقرير"يفاملعززة الواردامليدانيةاملكاتبمفهومأناللجنةوالحظت -٦٦

حتديد املالك الوظيفي الالزم ينبغيو . التنفيذمنمبكرةمرحلةيفيزالال"(CBF/24/27)املراجعةعملية
. ملموسةبطريقةالتكلفةحيثمنوالفعاليةأسلوب للعمل وإثبات الكفاءة وضعلمكاتب كما ينبغي ل

الهاي،يفأوامليدانيفسواءاملوجودة،القدراتاستخداميفملرونةأن تؤخذ اينبغيذلك،إىلوباإلضافة
.إضافيةمواردطلبقبلاملتقلبةتطلبات لملستجابةاللاالعتبار يف

مستعدةاللجنةأنبيد. جديدةوظائفسبعإنشاءاللجنة بعدم الموافقة على أوصتو -٦٧
المساعدة المؤقتة العامة في إطار ) بمكتب مالي ٢-لشؤون األمن (فميدانيمعاونلتأييد تعيين 

عدم وجود موظف لشؤون و ،عيينللتالالزمالوقتإلىبالنظر،٢٠١٦عامفيأشهرتسعةلمدة
.احاليماليمكتباألمن في 

وبدال من التوصية بتخفيضات محددة، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على أن تضاف -٦٨
ماليين يورو التخفيضات ٣,٤ى ميزانية قلم المحكمة البالغ قدرها فإلى التخفيضات المقترحة 

يورو على النحو الوارد في المرفق ٠٠٠٤٣٠البالغ قدرها التدريجي التي ستحققها عملية التعيين 
.ولوياتاألتحديدإلى إذا دعت الحاجة توفير المرونة المطلوبة من أجل الثالث 

املوظفنياملتصلة بغريتكاليفال- ج
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املائةيف٣١,١مبقدار خرباء االستشاريني للاملطلوبةلمواردلاملقرتحاملستوىزيادةاللجنةالحظت -٦٩
يفاقرتحقداالستشاريةالنفقاتمنكبرياعدداأنإىلاللجنةوأشارت. ٢٠١٦لعاميف امليزانية املقرتحة 

منبيد أن . احملكمةلسري العمل يف املوظفنيبنيالالزمة اتاخلرب االفتقار إىل بسبباملاضيةالسنوات
جديدةوظائفإنشاءخاللمناحملكمة قلم لالالزمةاخلرباتتوفري راجعةملاشروعملاملتوقعةالنتائج
الالزمة للخبراء المواردبالموافقة على اللجنةأوصتولذلك،. السابقةالنقصأوجهعلىللتغلب

.٢٠١٤عامفيالفعليةلنفقاتالمقابل ل،يورو٥٠٠٢٠٩مستوىعلىاالستشاريين 
ماليني يورو ٣,٥٦مبقدار زادقدالعامةالتشغيلنفقاتلاملطلوباملبلغأناللجنةوالحظت -٧٠

ميزانيةاستعراض بعد، متأنهاللجنةالحظتو . شغلمكمالك و احملكمةموقفيعكسمما) املائةيف٣٠(
الحظتذلك،علىوعالوة. ورويمليون١,٣درها ختفيضات حمتملة يبلغ قحتديد،بالكاملاحملكمةقلم

اليت تتكبدها احملكمة تكاليفقد يقلل الوأسرهمالشهودإعادة توطني يفالدولمعالتعاونأناللجنة
.ميزانيةستقرار للاالاملزيد من حيققو 

هزة اجلديدةالدائمةاملباينانتقال احملكمة إىل منلرغمعلى اأنهت اللجنة الحظو -٧١ كامالجتهيزاا
لعام واملعداتألثاثزادت امليزانية املقرتحة لجديدة،ميدانيةمكاتبفتحوعدم انصراف النية إىل 

علىالجمعيةتوافقبأنأوصتو ،هذا االقتراحفياللجنةنظرتو . املائةيف٧٢,٣نسبةب٢٠١٦
،٢٠١٥لعام المعتمدةالميزانيةمنالمائةفي١٥ا الغرض، تعادل لهذطلوبةالمأقل للموارد زيادة

وشفافةواضحةسياسةاللجنة بوضع أوصتذلك،علىوعالوةيورو. ٠٠٠٨٦٧ويبلغ قدرها 
الدائمةالمبانيبعلقفيما يتفي المقر و الميدانيةالمكاتبفيرؤوس األموال الثابتة، ستبدالال

.والعشرينالثامنةفي دورتها فيما يتعلق بذلكمعلوماتعلىالحصولتوطلبالجديدة،
يادة يون يورو، وميثل هذا ز لم٢,٩ما قدره٢٠١٦وتبلغ ميزانية اخلدمات التعاقدية املقرتحة لعام -٧٢

القائمتني اتاحملاكمئة). وفحصت اللجنة بدقة استخدام قاعيتيف املا٥٢,١(يبلغ قدرها مليون يورو 
الثالث مجيعها يف وقت اتكما قاعات احملتدعو احلاجة إىل استخدام أن املستبعد حاليا ورأت أن من 

االقتراحيورو في٩٠٠٦٨يبلغ مجموعها إضافية تخفيضات اللجنة نتيجة لذلك بأوصتو واحد.
هذا البند في إطار التي أدخلت فيضات تخمجموع الويكون ، المقدم من قلم المحكمةالمعدل
يورو.٠٠٠٥٠٠

بديلالنهجللوفقاالمحكمةلقلماللجنة بأن توافق الجمعية على الموارد المطلوبة أوصتو -٧٣
٢٠٠٢٧٩٩تخفيضات يبلغ مجموعها بنتيجة لذلك اللجنة أوصتو . الثالثالمرفقفيالوارد
اللجنة بالتالي بأن تعتمد أوصتو . الثالثالرئيسيللبرنامجاألصليةالمقترحةالميزانيةفييورو 

.الثالثالرئيسيلبرنامجمليون يورو ل٧٢,٦٦مجموعهماالجمعية 

أمانة مجعية الدول األطراف:الرئيسي الرابعالربنامج‘ ٤’

، مع أخذ متطلبات الدول الدول األطرافاللجنة حجم العمل املتوقع يف أمانة مجعيةت ستعرضا-٧٤
لعقد الدورة وارد املطلوبة ، مبا يف ذلك املتطلبات يف االعتباراملالية املطلوبة لتلبية تلك املاألطراف واملوارد 

.اخلامسة عشرة للجمعية
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وأن ذلك يشمل أساليب عملها، تقوم حاليا مبراجعة اجلمعية أن أيضابارعتالاللجنة يف اأخذت و -٧٥
ا إىل النظر يف الوالية امل أمانتها.عهود 

يف السنوات عدالت تنفيذ امليزانيات املعتمدة للربنامج الرئيسي الرابعمباللجنة علما وأحاطت-٧٦
استيعاب واليات إضافية غري مدرجة يف امليزانية، بتنفيذ واليتها، مبا يف ذلك بألمانة ل، اليت مسحت األخرية

، مثل تقدمي اخلدمات الجتماعات اللجنة ٢٠١٥و٢٠١٤يامعيف فقط يف امليزانية جزئيامدرجة أو 
٢٤تنظيم الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية يف و ، ٢٠١٥و٢٠١٤يلرتشيحات يف عاملاالستشارية 

يف الهاي.٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥و 
الوظائف املدرجة يف املساعدة املؤقتة العامة. استخدام بشأن توصيتها السابقة إىل وأشارت اللجنة -٧٧

أن عقود املساعدة املؤقتة العامة استخدمت لتلبية احتياجات اخلدمات الفنية والتقنية لبعض والحظت 
إجازة خاصة بدون يفعض املوظفني فرتات طويلة لبؤقت املغياب التغطية لالوظائف الثابتة، مبا يف ذلك 

الشواغر في الوظائف الثابتة والمساعدة ملءعن أملها في ىر مرة أخاللجنة وأعربت مرتب. 
أقرب وقت ممكن.المؤقتة العامة في

بمستواها ٢٠١٦لعام ميزانية البرنامج الرئيسي الرابع بالموافقة على بالتالياللجنة أوصتو -٧٨
على يورو ٥٠٠٤٠ها مجموعبتخفيضات يبلغ نتيجة لذلكاللجنة أوصت، و ٢٠١٥عام في 

ماالجمعية اللجنة بالتالي بأن تعتمد أوصتو . الرابعالرئيسياألصلية للبرنامجالمقترحةالميزانية
الرابع.الرئيسيمليون يورو للبرنامج٣,٠١مجموعه 

الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة‘٥’

ديسمرب/ولأليف كانون ااحملكمة إىل مقرها الدائم انتقال من أنه على الرغم الحظت اللجنة -٧٩
مارس آذار/٣١حىت بىن اآلركملورو ي٤٠٠٨١٣درها قبلغ ات يدفع إجيار تواصل احملكمة ، س٢٠١٥
ومها التارخيني احملددين ، ٢٠١٦يران/يونيه ز ح٣٠فيست حىت بىن هاغسمليورو ٦٠٠٩٤٥، و٢٠١٦

مااإلجيار اخلاصيدعقنتهاء ال دفع الصيانة الوقائية إىل قد تضطر اأإىل . وأشارت احملكمة أيضا ني 
يورو.٠٠٠٢٠٠البالغ قدرها هلذين املبنيني، 

ة غري واضحال تزال املسائل التالية من احملكمة، املقدمة ضافية اإلوثائق الالنظر يف على الرغم من و -٨٠
للجنة:

بىن اآلرك؛عن دفع "الصيانة الوقائية" ملاحملكمة ة يمدى مسؤول(أ) 
؛لتربير املبلغ املطلوبالالزم نطاق العمل (ب) 
.لميزانيةاألصلي لشروع املبلغ يف املهذا درج يملاذا مل (ج) 
ميكن حتديد فعال وأنه ال د بدأت قاملناقشات مع املالك والدولة املضيفة أنإىل وأشارت اللجنة -٨١

كن إدراج ميالتكلفة. و العمل الالزم لتغطية ونطاقيةوحتديد املسؤولهاء املناقشاتتمقدار التكلفة قبل ان
اللجنة أوصتو وق الطوارئ.دللجوء إىل صنالب ا املبلغ إما يف التكاليف النهائية للمشروع وإما يف طهذ

الالزم لعمل الكامل لاق طناللحين معرفة الوقائيةنة موارد للصيابعدم اعتماد ةالجمعيتيجة لذلك ن
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٠٠٠٢٠٠ها ر دقات يبلغ خفيضتبأن توافق الجمعية على ة بالتالي اللجنأوصت. و لتكلفةالتغطية 
.٢٠١٦ة لعام انية المقرحالميز يورو في 

على الميزانيةيورو ٠٠٠٢٠٠ها مجموعبتخفيضات يبلغ نتيجة لذلكاللجنة أوصتو -٨٢
ماتوافق الجمعية على اللجنة بالتالي بأن أوصتو . خامسالالرئيسياألصلية للبرنامجالمقترحة
.خامسالالرئيسيليون يورو للبرنامجم٢,٨٣مجموعه 

للضحايااالستئماينالصندوق: سادسالالرئيسيالربنامج‘٦’

املعقود السنويه اجتماعيفاعتمدللضحايااالستئماينالصندوقدارةإجملسالحظت اللجنة أن -٨٣
بشأنآخرقرارصدورانتظاريف،٢٠١٦لعامامليزانيةافرتاضاتآذار/مارس ١٩إىل ١٧الفرتة من يف 

ملشروعاألولتصويبالعرضو . راجعةمشروع املعنالناجتةالتوصياتإىلاستناداصندوقالأمانةهيكل
ا املعقودة يف أيلول/متأخروقتيفللنظر اللجنة علىامليزانية .سبتمربمن دور

فيما يتعلق الوضعتقييملخارجيةمبصادراالستعانةقررالصندوق إدارةجملسأنباللجنةبلغتوأُ -٨٤
التربعاتناجتة عنالاملواردمنللصندوق املنفذينالشركاءقدراتبناءبأنه سيتم متويل و املساعدة،واليةب
هذهمواصلةالصندوق على وتشجعالنهج،ذااللجنةرحبيورو). وت٠٠٠٩٠٠حبد أقصى يبلغ (

.ذاتياكتفيةاملنشطةاأللدعماملستقبل،يفاملمارسة
أمانةشكيل تإعادةعلى٢٠١٥أغسطسوافق يف آب/اإلدارةجملسأنباللجنةبلغتوأُ -٨٥

وأربعثابتةوظيفة١٤لتمويل الالزمة املواردعلى ذلكيفمبا،٢٠١٦عامنية ايز ممناعتباراصندوق ال
وإعادةحتويلألربع وظائف بدوام كامل) عن طريق ة ئمكاف(وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة

وظائف يف ١٠وظائف ثابتة وسبعةبل مقا،يف السنة املاضيةالعامةاملؤقتةاملساعدةوظائفتصنيف
هأناللجنةوالحظت. ٢٠١٥عاميفإطار املساعدة املؤقتة العامة (مكافئة لثماين وظائف بدوام كامل) 

تصنيفإعادةبشأن)١٨(توصياتهاوكررتت،االتغيير هلهذةكافيتمبررايبدوال توجد على ما 
تقديمقبلبذلك خاصوجه على علماحيطتأنالصندوق أمانةإلى اللجنةوطلبت. الوظائف

.نموظفيلمن االموارداحتياجاتها من 
بأن توافق وأوصت،٥-الرئيسي برتبة فالبرامج وظيفة موظف إلغاءاللجنةوالحظت -٨٦

قانونية لمجلس لتقديم المشورة اأجلمن٤-برتبة فالقانونيالمستشارالجمعية على وظيفة 
جبر وتنفيذها.والالمساعدةفي الصندوقوالية تطويرفيما يتعلق بالصندوق أمانةاإلدارة و 

لد(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤... الثالثة عشرة الوثائق الرمسية ... الدورة)١٨( : ١٧١، الفقرة ٢- باء، اجلزءالثاينا
ا الرابعة والعشرين عن نتائج استعراض سياسة إعادة كررت اللجنة طلبها للمحكمة بأن تقدم معلومات للجنة يف دور "

يها للنظرالبشرية. وشددت اللجنة على أن السياسة اجلديدة ينبغي أن تعرض علالتصنيف ضمن تقريرها عن إدارة املوارد 
قبل صدور تعليمات إدارية بشأن إعادة التصنيف، وذلك من أجل ضمان امتثاهلا ملبادئ التوظيف اليت وضعتها اجلمعية. 

ا الرابعة ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة مبواصلة مراجعة التقرير املتعلق بإعادة تصنيف الوظائف  وتقدميه إليها يف دور
والعشرين، مع إيالء لشاغل وظيفٍة يعاد تصنيفها االعتبار الواجب لسلطة اجلمعية ومبادئ التوظيف، مبا يف ذلك مبدأ عدم 

".املعاملة التفضيلية
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وظائف لمديري البرامج بالمكاتبثالثإلنشاء في الطلب المقدم كذلك اللجنةونظرت -٨٧
دم تنفيذ إجراءات أشارت اللجنة أيضا إلى عو . ٤- برتبة فأبيدجانو وبونياكمباالالميدانية في

برتبة البرامجمديريبأن توافق الجمعية على إنشاء ثالث وظائف لاللجنةأوصتو . التصنيفعادةإ
.٣-ف
والتوعيةالتبرعاتجمعالمقدم إلنشاء وظيفة موظف معني بطلبالإلى اللجنة شارت أو -٨٨

سبقت الموافقة على هذه الوظيفة ، إلى أنه نفسهالوقتفيأشارت اللجنة، و . ٣- برتبة فجديدة
الجمعيةن تواصل أباللجنةوأوصت . ٢٠١٥عامفيهاشغللم يتم ها ولكن٢٠١٥عامميزانيةفي 

بتقييم أوصتو ة المؤقتة العامة لمدة تسعة أشهر، دالموافقة على الوظيفة المطلوبة في إطار المساع
.إضافيةمواردواستقطابالمحققة في إذكاء الوعي النتائجالوظيفة في ضوء 

تعزيزل٣-ة برتبة فجديدماليمديرالمقدم إلنشاء وظيفة طلبالإلى اللجنةأشارت و -٨٩
الشركاءبيتعلقوفيماالصندوق داخلواالمتثالوالمراقبة،التقاريروإعداد، الماليةالرقابة

وسيلةإيجادإلىالحاجةبأيضاولكنالصندوقبهيقوم الذيالعملباللجنةوأقرت. المنفذين
التبرعاتجمعبأنسابقالهاتعليقاللجنةكررتو . المستقبلفيالذاتيةاالستدامةمفهومإلدماج 

أنضمانشأنهانمخياراتفي الجمعيةتنظربأناللجنةأوصتو . للمحكمةأساسيةوظيفةليس
االشتراكاتمن السحبمنللحدوذلك،في المستقبلذاتيامكتفيةالصندوق أنشطةتكون 
لوظيفة المطلوبة في إطار اعلى اللجنة بأن توافق الجمعية أوصت و . األطرافدولللالمقررة

المساعدة المؤقتة العامة لمدة تسعة أشهر,
ونيا. بفي ٢- فن برتبة معاونيلموظفينتين الطلب المقدم إلنشاء وظيفإلى اللجنةأشارت و -٩٠

أن الطلب و يفتينالوظاتين هوتحويلتصنيفعادةية إلكافاتمبرر وجدتالأنهاللجنةالحظتو 
بأنبالتالي وأوصتيفتينالوظهاتين وتحويلإعادة تصنيففي نفس الوقتيثير اللبس ألنه يطلب

رأ - في إطار المساعدة المؤقتة العامة على مستوى خ عهاتين الوظيفتين علىالجمعيةتوافق
.٢٠١٥عام ميزانية لمتبع فيعلى النحو امنهمالكلا شهر ١٢لمدة 

يقدم الدعم ل،٢- برامج برتبة فموظفجديدة لوفيما يتعلق بالطلب المقدم إلنشاء وظيفة -٩١
نة أنه ال توجد رأت اللجللضحايا في الهاي، لمديري البرامج في إدارة الصندوق االستئماني
تساب اكبعدم موافقة الجمعية عليها قبل أوصتمبررات كافية لهذه الوظيفة في العام الحالي، و 

الهيكل الجديد.ابشأن هذةمزيد من الخبر 
لمساعدي البرامج ونظرت اللجنة أيضا في الطلب المقدم للموافقة على أربع وظائف-٩٢

إطار المساعدة المؤقتة العامة على مستوىفي وأبيدجانونيروبيكمباال وبانغيفيالميدانيين 
.منهماشهرا لكل١٢بأن توافق الجمعية على هذه الوظائف لمدة وأوصترأ  - خ ع
المقترحةالميزانيةيورو في٣٠٠٥٣٥تخفيضات يبلغ مجموعها باللجنةأوصت و -٩٣

مليون ١,٨٩الجمعية ما مجموعهعتمد بأن تبالتالي أوصتو .الرئيسي السادساألصلية للبرنامج
.سادسالالرئيسييورو للبرنامج

الدائمةاملباينمشروعمديرمكتب: ١-السابعالرئيسيالربنامج‘ ٧’
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اللجنة أثناء مناقشتهاتلقتو . ١-السابعالرئيسيلربنامجطلوبة لاملاملوارديف اللجنةنظرت -٩٤
املوظفني واملساعدة كاليفتيف يتضمن ختفيضات ٢٠١٦لعام املقرتحةلميزانيةجدوال معدال لللموضوع

يورو ٠٠٠٤٤٨(٢٠١٥لعام املعتمدةامليزانيةبمقارنةيورو ٢٠٠١١٠املؤقتة العامة يبلغ قدرها 
في إطار ٥- برتبة فجديدةوظيفةطلبفياللجنةنظرتو ). يورو٨٠٠٣٣٧مطروحا منها 

وفيعدم الموافقة على هذه الوظيفة. بالجمعيةوأوصتشهرا،١٢لمدةالمساعدة المؤقتة العامة 
التآزر، من أجل تحقيقالتي دعت فيها قلم المحكمةالسابقةتوصيتهااللجنةكررتالصدد،هذا
موارد كافية وجود ضمانمواصلة إلىالدائمة، المبانيمشروعمديرمكتبوالمحكمةقلمبين

.لمشروعلالمتبقيةستكمال األعمالالالدائمةالمبانيمشروعمديرمكتبب
اليتيورو)، ٠٠٠٣٠٦(التعاقديةاخلدماتإطاريفاملطلوبةاملوارديفأيضاونظرت اللجنة -٩٥

أتعابو املشروع،املتعلقة باحملتملةالنزاعاتتكلفةو التحكيم،/تملة للقضايااحملالقانونيةالرسومشملت
. املرافقإلدارةالعطاءاتوتقدميإلعداداالستشاريةاخلدماتأتعاب و خاصة،ألغراضاحلسابات مراجعة

المتعلقعقدالأوالتعاقديةللخدماتالمطلوبةالمواردلمستوىةكافيتمبرراللجنةقدمتلمو 
٠٠٠١٠٠درها قعلى تخفيضات يبلغ الجمعيةبأن توافق اللجنةأوصتولذلك. المرافقإدارةب

.٢٠١٦عام لالتعاقديةالخدماتيورو في

الرئيسيالبرنامجيورو في٨٠٠٣٤٣يبلغ مجموعها بالتالي بتخفيضاتاللجنةأوصتو -٩٦
بأن تعتمد وأوصت اللجنة نتيجة لذلك . للمحكمةاألصليةالمقترحةالميزانيةمن١- بعالسا

.١-بعالساالرئيسيورو للبرنامجيمليون ٠,٤٥مجموعه ماالجمعية

املستقلةالرقابةآلية: ٥-السابعالرئيسيالربنامج‘٨’

مناعتبارانافذا سيكونالتعينيأنبو املستقلةالرقابةس آليةرئيمت تعينيأحاطت اللجنة علما بأنه -٩٧
. ٢٠١٥أكتوبرتشرين األول/١٥

عاممناألخرياجلزءخاللبأنه سيتم تعيني موظف اخلدمات العامة أحاطت اللجنة علما-٩٨
أخصائي عينيتعمليةالبدء يف إىلامليزانيةاالشارة يف بيان منالرغموعلى. ٢٠١٦عامأوائلأو٢٠١٥

يةكافأموالاللجنة أنه لم تطلب الحظت، ٢-وحمقق معاون برتبة ف٤-برتبة فتقييماترئيسي لل
توافق الجمعية على أنباللجنةوأوصت. ٢٠١٦عامفيضافيتينالوظيفتين اإلهاتينلتغطية
المعين المستقلةالرقابةرئيس آليةة ولكن بأن يتخذلمقترحبصيغتها االموظفينتكاليفميزانية
.٢٠١٧عامفيذلك لالالزمةاألموالعيين في هاتين الوظيفتين وطلب تللخطواتحديثا

على الجمعيةبأن توافق أيضا أوصت اللجنةعملها، األولى من األيامفيولما كانت اآللية -٩٩
٠٠٠٢٠شاملة ،يورو٢٠٠٦٤على مستوى للتكاليف غير المتصلة بالموظفينالالزمة موارد ال

.للمعداتيورو٠٠٠١٠، والتعاقدية يورو للخدمات 
الرئيسيالبرنامجيورو في٠٠٠٣٠يبلغ مجموعها بالتالي بتخفيضاتاللجنةأوصتو -١٠٠
بأن تعتمد وأوصت اللجنة نتيجة لذلك . للمحكمةاألصليةالمقترحةالميزانيةمن٥- بعالسا

.٥-بعالساالرئيسيورو للبرنامجيمليون ٠,٣١مجموعه ماالجمعية
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للحساباتالداخليةاملراجعةمكتب: ٦-ابعسالالرئيسيالربنامج‘٩’

وترجع ). املائةيف١١,٥(يورو ٧٠٠٧٠البالغ قدرها املقرتحةالزيادةبأحاطت اللجنة علما-١٠١
.املوحداملتحدةألممانظامتطبيقإىلباإلضافةوالسفر،لتدريبالزيادة إىل املبالغ املطلوبة ل

عتمدين املساباتمن مراجعي احلتتطلباملهنيةاملعايريأنللجنةتدرك ابالتدريب،يتعلقوفيما-١٠٢
.اعتمادهمالستمرار سنوياتدريبالساعة من ٤٠حضور 

،ة للحساباتالداخلياملراجعة ملكتباملتاحة التدريبتكاليفولالستفادة على حنو أمثل من -١٠٣
ميكن القيام مبا يلي:أنهاللجنةرأت

اإللكرتوين؛التعلمتنظيم)أ(
التدريب؛لتقدميالهاييفللحضور خرباء دعوة ) ب(
.اإللكرتوينلتعلمواركزياملالتدريببنيجيمعجاعتماد)ج(

لعامالمعتمدالمستوىعلى التدريبميزانيةبالتالي باإلبقاء على الجمعيةلجنةالأوصتو -١٠٤
يورو.٥٠٠٢١دره البالغ ق٢٠١٥

يورو ٧٠٠٢بأن توافق الجمعية على تخفيضات يبلغ مجموعها بالتالي اللجنةأوصتو -١٠٥
وأوصت اللجنة نتيجة . للمحكمةاألصليةالمقترحةالميزانيةمن٦- بعالساالرئيسيالبرنامجفي

.٦- بعالساالرئيسيورو للبرنامجيمليون ٠,٦٨مجموعه مابأن تعتمد الجمعيةلذلك 

استثمار األموال السائلة- ٥

ا أن احملكمةعلما بأحاطت اللجنة -١٠٦ رصدة نقدية يبلغ أ٢٠١٥أيلول/سبتمرب٢٣يف كان حبوز
م تييف املائة من هذه األرصدة ٢٣أن أحاطت اللجنة علما أيضا بو .)١٩(تقريبامليون يورو٥٤قدرها 

ABNن خالل مصرفماستثمارها  AMROن خالل مصرف ميف املائة ٢٥وRabo Bank لندا، يف هو
ال يتم أموال تشغيليةوأن بقية األرصدةأملانيا، يف Deutsch Bankن خالل مصرف ميف املائة ٣١و

ABNمصرفيفمنهايف املائة ١١رها ومودع مااستث AMROمصرف يفيف املائة١٠وRabo Bank

، حمققا ٢٠١٤يف عاميورو٠٠٠٣٣١ألموال السائلة من اللعائد السنوي يفعلالرقم البلغ و لندا.هو يف 
يف املائة تقريبا. ٠,٤٦بلغ وائد تفذلك ب

قدمت ، ٢٠١٥ونيسان/أبريل ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر عقودتني يفاللجنة امليتويف دور -١٠٧
ا لسياستها االستثمارية. و  هذه املراجعة بناء على توصية قد أجريت احملكمة نتيجة املراجعة اليت قامت 

اللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني اإىل وقف متويل يت دعت للحسابات الاملراجع اخلارجي 
إىل حني وضع اسرتاتيجية من متوسطة إىل طويلة األجل لالستثمار. ويف الوقت احلايل، جيوز مسبقا 

على ال تزيد مدة باشرة ليها لتلبية االحتياجات املإحاجة تكون يف اليت ال للمحكمة أن تستثمر األموال
، حسب االقتضاء.أطولادالستثمار مدينبغي متكني اللجنة من اهشهرا. ووافقت اللجنة على أن١٢

، واملباين ارئالطو وق درأس املال العامل، وصنندوق، وصاالستحقاقاتيطحتياالعام، واقو ديشمل هذا املبلغ الصن)١٩(
استئمانية أخرى.قايا، وصناديحللضينمائاالستدوقوالصن،ائمةدال



IICC-ASP/14/15

25 15-A-091115

لقلم احملكمة املتعلقة تعديل النظام املايل والقواعد املالية فضال عن التعليمات اإلدارية يلزم لذلك و 
تثمار األموال الفائضة.سبا

االستثمارخياراختياراملتصلة بوالضماناتاملعايريبشأناحملكمةتقريراللجنةعلىمعروضاكانو -١٠٨
مليون يورو قابلة ١١,٢حنو٢٠١٤عامايةيفال، والحظت أن احملكمة كان لديها ول أجاألط

لعدم احلاجة الفورية إليها لتلبية االحتياجات املباشرة األجلتوسطةاملالسرتاتيجيةلوفقالالستثمار 
يف اللجنةنظرت. و املتوسط األجللالستثمارةاملناسبالفرتة مت تقدير السياق،هذاويف. )٢٠(للمحكمة 

،ه الفرتةهذناسبوت. شهرا٣٦األجل هي لالستثمار املتوسطاملثلىالفرتةأنورأت املختلفةاخليارات
.سنواتثالثكلمتيالذيالقضاة،دورانفرتةمثال، 
أي دونأطوللفرتةاالستثمارفرتةمتديدبشأن احملكمةمندم املقاخلياريف أيضااللجنةونظرت -١٠٩

الستحقاقاتاملسبقالتمويلبشأنائيقرارأيتتخذملاجلمعيةأنإىلوبالنظر. لذلكزمينحد
اليتالدائمةاملباينمللكيةالكاملة التكاليفأولتأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة، أو ااملوظفني،

ألوانهالسابقمنأن اللجنةرأتذات أثر طويل األجل، واضحةاستثمارية اسرتاتيجياتتطلبتس
فياالستعراض،قيدالحالةتبقىأنينبغيذلك،ومع. زمنيحدأيدوناالستثمارفترةتمديد
.المحكمةقبلمنلتلك المسائلتعمقاأكثرتقييمإجراءانتظار
من النظام المالي والقواعد ١- ٩بتعديل القاعدة الجمعيةاللجنةأوصتالختام،وفي-١١٠

فترةإليها في حاجةتكون المحكمة في التي ال األموالستثمارمن االمسجلالمالية لتمكين 
٣٦عن أو") األجلقصيرةالستثماراتالا"(شهرا١٢عن الفترةعلى أن ال تزيد هذهستثمار،الا

من و ،الرئاسةهيئة بإبالغبصفة دورية، المسجلويقوم"). األجلة المتوسطستثماراتاال("شهرا
.االستثماراتهذهبالجمعيةخالل اللجنة، 

وطلبت إلى المحكمةاألولى،األولويةيكوناألموال ينبغي أنأمنعلى أنوشددت اللجنة-١١١
تعكسالفائضة،األموالستثمارالعدلةمإداريةتعليماتوالعشرينالسادسةدورتهافيتقدمأن

االستثمارمسؤولياتفيتغييراتأي، فضال عن للنظام المالي والقواعد الماليةالمقترحالتعديل
موافقةالقبلة األجلمتوسطالقيام باستثماراتأنه ال ينبغي على اللجنةبقلم المحكمة. وأكدت

الفائضة.األموالالستثمارعدلةالماإلداريةلى التعليماتع

٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء المالي في - ٦

يونيه/حزيران٣٠حىتميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقريراللجنةعلىمعروضاكان-١١٢
أناللجنةوالحظت. ٢٠١٥ديسمرب/األولكانون٣١حىتاألداءتوقعاتعنفضال،)٢١(٢٠١٥
لعاماملعتمدةامليزانيةمنيورومليون٧٣,٦٦أواملائة،يف٥٦,٤بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل

التنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف٤,٥قدرهازيادةذلكوميثل،يورومليون١٣٠,٧٦قدرها البالغ٢٠١٥
تنفيذمعدلاحملكمةوتتوقع. ٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٥١,٩بلغالذياملاضي،العاميف

البالغ قدرها املعتمدةالعام بالنسبة للميزانيةايةيفيورومليون١٢٨,٠٢أواملائة،يف٩٨,٠يبلغ

)٢٠ (
CBF/25/5، ٤الفقرة.

)٢١(
ICC-ASP/14/11.



ICC-ASP/14/15

2615-A-091115

بلغالذياملاضي،العاميفالتنفيذمبعدليف املائة مقارنة١,٣مما ميثل زيادة تبلغ ،مليون يورو١٣٠,٦٧
. ٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١يفاملائةيف٩٦,٧
املتعلقة واإلخطاراتالعاديةامليزانيةمنكلاملوحد لالتنفيذمعدلبلغ األخرية،السنواتيفو -١١٣

عاميفئةاامليف٩٩,١و،٢٠١٤عاميفئةاامليف٩٨,٤املعتمدة امليزانياتمقارنة بالطوارئصندوقب
من استيعاب اآلنحىتاحملكمةمتكنت لذلك،نتيجةو . ٢٠١٢عاميفئةاامليف٩٨,٨و،٢٠١٣
التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره معدلسمحوقد ي. الطوارئصندوقإخطاراتمبوجبالنفقات
عنالناشئةاإلضافيةالنفقاتمزيد من ستيعاببا٢٠١٥عاميفاملعتمدةامليزانيةمن ئةاامليف٩٨,٠

.٢٠١٥هيونيحزيران/٣٠قبلاللجنةإىلةقدماملثالثةالالطوارئصندوقإخطارات
لدرجة عالية من عدم وخيضعمؤقتاملتوقع،املبلغعنفضالتوقع،املالتنفيذمعدلأنحنييف-١١٤

أخرى، ه، فضال عن أي إخطارات أن يكون لإلخطارات اجلديدة الصادرة يف متوز/يولياملرجحمناليقني،
ماليني يورو.٧,٤٦ارئ احلايل البالغ قدرهو رصيد صندوق الطعلىكبريتأثري

تشملأن تقدم، من خاللها، تنبؤات محدثة للجمعية،المحكمةإلى اللجنةوطلبت -١١٥
تشرين نهايةحتىالطوارئصندوقالمتعلقة باإلخطاراتالميزانية العادية و منكللالفعليةالنفقات
.٢٠١٥أكتوبراألول/
هناكأناللجنةالحظت،٢٠١٥هيونيحزيران/٣٠حىت احملكمةميزانيةأداءعنتقريراليفو -١١٦

٢٠١٥يونيهحزيران/٣٠إىل كانون الثاين/ يناير ١يف الفرتة من صولاألشطببيتعلقفيماتناقضات
اقتناء قيمةفقد أو البالء الطبيعي أو التقادم أو السرقة أو غري ذلك ببسبب الالبنودمعظمتشطبحيث 

لتوضيحبأن يتخذ قلم المحكمة الخطوات الالزمة اللجنةأوصتو ية، وهذا أمر غري طبيعي.صفر 
بشأن تقريرالحصول على إلىاللجنةوتتطلعناء صفرية. تفي قائمة الجرد بقيمة اقجود بنود سبب 

.والعشرينالسابعةادورتهفيالمسألةهذه

صندوق الطوارئ- ٧

ورو.ماليني ي٧,٤٦لصندوق الطوارئبلغ الرصيد االفتتاحي، ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١يف -١١٧
للحصول على مبلغ إخطاراتثالثة احملكمةقدمت ،٢٠١٥عاممناألوىلالستةاألشهرويف -١١٨

يف ئةاامليف٣٥هلذه االخطارات الفعليالتنفيذمعدل. وبلغ الطوارئصندوقماليني يورو من ٣,٢١
مقابل  ، العامايةيف مليون يورو، ٢,٦٤أو ،ئةاامليف٨٢من املتوقع أن يبلغ و ،٢٠١٥هيونيحزيران/

يورو.ماليني٣,٢١يبلغ جمموعها اخطارات 
ماليني ٣,٠٥مببلغ جديداإخطارامتوز/يوليه ١٠أن احملكمة قدمت يفأيضا من اجلدير بالذكرو -١١٩

احلالة يف أوغندا. يفونغوين أيورو فيما يتعلق بقضيىة دومينيك 
، على النحو املوضح يف املرفق األربعةإلخطاراتاإمجايلبلغ،٢٠١٥سبتمربأيلول/١٥ويف -١٢٠

علىوعالوة. يف املائة)٥٣,١(يورو٢٠٠٣٢٨٣تنفيذمعدل اللغ وب،يورو٨٠٠٢٦٣٦اخلامس،
ساعدة ملنفقات املتصلة باللتغطية الى األقلأخرى عإخطاراتأربعةقدمتأناحملكمةتتوقع، ذلك

.أونغوينلدومينيكزنزانة واستئجارخمتلفةيف قضايا القانونية
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مفصال جدوال ادورامندورةيف كل إليها قدمتأن احملكمة برتياحمع االعلما اللجنةطت اأحو -١٢١
تقومييا يوما٦٠غضونيفتواصل إرسال تقارير إىل اللجنة اوأ،اإلنفاقفئاتسب حاملطلوبةألموالل

.)٢٢(إخطاربعد كل 
عندما فقط وشددت اللجنة مرة أخرى على أنه يجب النظر في استخدام صندوق الطوارئ -١٢٢
ال يمكن ن من الممكن التنبؤ بالحدث الذى أدى إلى تقديم الطلب عند وضع الميزانية أو و ال يك

متوقعة حالة جديدة أو وقوع تطورات غير ملف تقدير تكلفته بدقة. وقد تشمل هذه األحداث فتح 
في حالة جارية. وحثت اللجنة المحكمة على التحلي باالنضباط الصارم جدا بالميزانية عند صياغة 
الطلبات. وعالوة على ذلك، شجعت اللجنة المحكمة على بذل كل جهد ممكن الستيعاب جميع 

.النفقات غير المتوقعة في الميزانية العادية
تجديد بأن تقرر الجمعية ،ماليين يورو٧عن أوصت اللجنة، إذا قل رصيد الصندوقو -١٢٣

يورو.ماليين٧عنيقلبما ال موارده بالمبلغ الذي تراه مناسبا، ولكن 

المسائل اإلدارية-باء

والمساواة بين الجنسينالعادل التمثيل الجغرافي 

موعاتبنيالعادلاجلغرايفالتمثيلضمانسابقةتقاريريفاحملكمةطلبت اللجنة إىل -١٢٤ ا
اوأناآلن،ىتحقليالما مت عمله يعترب أناللجنةالحظتو . اإلقليمية . متواضعةنتائجتبني سجال

معظم الدول أنحنييفبدرجة كبرية زائدامتثيالممثل أيضا أن عددا قليال من الدول اللجنة الحظت و 
.ناقصامتثيالممثلة

غرييشغلون بشكل زائدامتثيالممثلةمناطقاملوظفني املنتمني إىل أنأيضا اللجنةوالحظت -١٢٥
أعلى الوظائف من الفئة الفنية.متناسب

خطة بشأن والعشرينالسادسةدورتهافي حكمةالمإليهابأن تقدملذلك ت اللجنة صأو و -١٢٦
.القادمةالسنواتمدىعلىالجغرافيالتمثيلسألةمتصحيح 

مييلتوازنأن الاللجنةوالحظت. اجلنسنيبنيالتوازنءات بشأن إحصاللجنةاحملكمةوقدمت-١٢٧
.الفنيةمن الفئة الوظائفالعدد ومن حيثمنقائمةالفجوة، وال تزال الرجاللصاحل
إىل ١-من الرتبة مداملنتخبةغريالثابتةظائف الو نيف املائة م٤١إىل ١٢,٥ن ماملرأةوتشغل -١٢٨

س تشغل املرأة ثلثي الوظائف األدىن من ذلك.كالعوب. ٣- الرتبة ف
اتخاذطريقعنالجنسينبينالفجوةبأن تتخذ المحكمة خطوات لسد اللجنةتأوصو -١٢٩

واالتصال بهن وتوظيفهن.العلياالمناصبلشغلالمؤهالتالنساءلتحديدالالزمةالتدابير

المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات-جيم

لد،(ICC-ASP/11/20)، ٢٠١٢... احلادية عشرة الوثائق الرمسية ... الدورة)٢٢( .٢٩، الفقرة٢-باء، اجلزءالثاينا
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، ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١البيانات المالية للمحكمة للفترة من - ١
كانون ٣١كانون الثاني/يناير إلى  ١والبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للفترة من 

٢٠١٤األول/ديسمبر 

عية العمل و نللحسابات وأعربت عن تقديرها لرحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي -١٣٠
الذي قام به.

البيانات املالية للمحكمة، يف معرض تقدمي تقريريه بشأن اللجنةوأبلغ املراجع اخلارجي للحسابات-١٣١
، بأن البيانات تعكس بدقة الوضع املايل للمحكمة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحاياو 
إصدار وبأنه متكن نتيجة لذلك من ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف ماين للضحايالصندوق االستئوا

رأي غري متحفظ بشأن هذه البيانات.

:مالحظات جلنة امليزانية واملالية(أ)

:البيانات املالية للمحكمة‘ ١’

:للمحكمةالبيانات املالية بقدم املراجع اخلارجي للحسابات توصيتني جديدتني فيما يتعلق -١٣٢
من النظام املايل والقواعد املالية املتعلقتني بإدارة الفوائض ٤-٥و٧-٤"... تعديل القاعدتني (أ)

ولن يلزم إعادة الفوائض النقدية بعد النقدية لإلشارة إىل أفضل املمارسات يف املنظمات الدولية. 
تسجيلها بوصفها مبالغ ي و حساب احتياطيف ذلك تلقائيا إىل الدول األطراف وإمنا سيلزم قيدها 

مرّحلة"؛
لتكاليفاملاليةواإلدارةالدولية،اجلنائيةاحملكمةيزانيةمبالتنبؤعلىالقدرةحتسنيأجل"من (ب)

املراجعيوصيالعام،املايلاالستقرارالثابتة، وحتقيقاألصولواستبدالالقانونية،املساعدة
اجلمعيةسلطةحتتيكونان لة لمبالغ املرحّ حسابني احتياطيني لنشاءبإللحساباتاخلارجي
اليفتكلاألجلطويلةالطبيعةال] و[القانونيةاملساعدةتكاليفبالتنبؤعلىالقدرةعدمملواجهة 
".الدائمةاملباينباملرتبطةالثابتةاألصولاستبدال

عدم إعادة الراميتني إىل بعدم تعديل هاتني القاعدتنياللجنةتوصأاألوىل،بالتوصيةيتعلقوفيما-١٣٣
أنمن عامبشكللوحظملا ،احلايلالوقتيفالفوائض النقدية بعد ذلك تلقائيا إىل الدول األطراف، 

.ماليةضائقةمنتعايناألطرافالدول
األخرىالتكاليفحولاجلاريةاملناقشاتضوءيف،اللجنةرأتالثانية،بالتوصيةيتعلقوفيما-١٣٤

إنشاءألوانهالسابقمنه سيكونأنالدائمة،املباينصيانةمثلاألجلطويلالمتويتتطلبقداليت
.احملكمةيفجديدةحسابات احتياطية

مقدمتين من المراجع العلى التوصيتينالجمعيةعدم موافقة باللجنةأوصتولذلك-١٣٥
من النظام المالي والقواعد المالية ٤- ٥و٧- ٤تعديل القاعدتين بالمتعلقتين الخارجي للحسابات

والطبيعةالقانونيةالمساعدةبتكاليفالتنبؤعلىالقدرةوإنشاء حسابين احتياطيين لمواجهة عدم
.الدائمةبالمبانيالمرتبطةالثابتةاألصولاستبداللتكاليفاألجلالطويلة
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:للضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات‘٢’

:للضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات-١٣٦
مناملخولةالسلطةنطاقتوضيحدفكلتامها توصيتني،للحسابات اخلارجياملراجعقدم)أ(

.للضحايااالستئماينالصندوقألمانةاملسجل
مة يف عام داملقالتوصيةأنللحسابات اخلارجياملراجعرأى السابقة،التوصياتمتابعة سياقيف)ب(

تكونأنوضرورة ،لصندوقاملتعلقة بااألداءأهدافحتديدمليةيف عالنظر إعادة"شأنب٢٠١٠
.نفيذة لعدم قابليتها للتيتعترب الغ"للتحقيقوقابلةللقياسوقابلةحمددةاألهدافمجيع

المسجلمنالمخولةالسلطةنطاقتوضيحإلىتهدفالتياألولىبالتوصيةيتعلقوفيما-١٣٧
على وجه الخصوص لتوصية،استكمال االلجنةافترحتللضحايا،االستئمانيالصندوقألمانة

بشأن ما يلي:وهو مسؤول عن ماذاالمسؤولهونبتوضيح م
؛الشراكاتإطالق )أ(
؛نفيذالتفيشركاءالاختيار)ب(
.أداء العقودعنالرئيسيةالمسؤولية)ج(

المتعلقة بالصندوق،األداءأهدافتحديدإعادة النظر في عملية"بتوصيةيتعلقوفيما-١٣٨
بأنهاوصفتالتيللتحقيق"،وقابلةللقياسوقابلةاألهداف محددةجميعتكونوضرورة أن

.مناسبة وقابلة للتنفيذتزالالهاأناللجنةرأت،"الغية"

الصندوق االستئماين للضحايات بشأنللحساباع اخلارجي راجاملتوصيات‘ ٣’

صندوق بشأن مراجعة البيانات املالية لللحسابات لاملراجع اخلارجي قرير أحاطت اللجنة علما بت-١٣٩
فيما يتعلق بتفويض السلطة اإلدارية واألدوار اإلدارية واملسؤوليات. ٢٠١٤لعام االستئماين للضحايا

لس إدارة الصندوق، بالتشاور مع المسجل، لوضع الذي قام به مجبالعمل وأحاطت اللجنة علما 
لتفويض السلطة اإلدارية من المسجل إلى أمانة الصندوق، وطلبت الحصول ترتيب أكثر شموال 

.ورتها السادسة والعشرينعلى بيانات محدثة عن التطورات في هذا المسألة في د

مراجعةلجنة ال- ٢

بشأن )٢٣(املعنية مبراجعة احلساباتاللجنة املخصصةمناملقدمالتقريراللجنةعلىمعروضاكان-١٤٠
:التاليةالواليةلتنفيذ متالذي العمل

؛)٢٤(من خالل جلنة امليزانية واملاليةلجمعيةوتقدميه لاملراجعةجنةللميثاقوضع ) أ(
جلنة املراجعة؛ألعضاءاتتعويضاقرتاح (ب)

؛٢٠١٥لعامة للحساباتالداخلياملراجعة ملكتباملراجعةخطةواعتمادمراجعة)ج(
)٢٣ (

CBF/25/7.
لتقرير.ذا املرفق الرابع هل)٢٤(
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؛ةالداخلياملراجعة ميثاقواعتمادمراجعة) د(
.من خالل جلنة امليزانية واملالية للموافقة عليهالجمعيةلأمساءتقدميجلنة املراجعة و أعضاءاختيار) ه(

المطلوبةالعناصرجميعيشملأنهوالحظتالمراجعةلجنةميثاقاللجنةتاستعرضو -١٤١
الجمعيةتوافقبأناللجنةأوصتولذلك،مراجعي الحسابات.لمعهدالتوجيهيةالمبادئبموجب

.مراجعةاللجنةميثاقعلى
استكمالمنمتكنتاملعنية مبراجعة احلساباتاللجنة املخصصةإىل أن أيضااللجنةتأشار و -١٤٢
.املناسبنياملرشحنيارت واخت،دداحملالوقتلجنة املراجعة يفلخارجينيأعضاءثالثةاختيارعملية
:أسماؤهمالتاليةالمرشحينتعيينعلىالجمعيةتوافقالتالي بأن باللجنةت أوصو -١٤٣

؛)األردن(لغدأبوسميرالسيد) أ(
في لجنة الميزانية والمالية؛عضوال،)بوروندي(بانيانكاديفيدالسيد)ب(
؛)المكسيك(دوهالتخورخيالسيد)ج(
؛)فرنسا(إستفيني لورالسيدة)د(
في لجنة الميزانية والمالية.العضوة،)سلوفاكيا(سوبكوفاإيليناالسيدة)ه(

ألمنييقدم اأنباملعنية مبراجعة احلساباتاللجنة املخصصةونظرت اللجنة يف الطلب املقدم من -١٤٤
. تنياللجنعملبنيالتداخلوسيتاح نتيجة لذلك جتنب للجنة املراجعة. اإلدارية اخلدماتللجنةالتنفيذي

رأ - تعيني موظف من فئة خ عاملعنية مبراجعة احلساباتاللجنة املخصصةطلبتذلك،إىلوباإلضافة
جلنة املراجعة.الجتماعاتيف تقدمي اخلدمات للجنةالتنفيذيألمنيابدوام كامل ملساعدة 

للجنة التنفيذياألمينيقدم بأناللجنةأوصتلجنة المراجعة، لالالزمةالمواردتوفيرول-١٤٥
وظيفة ثابتة وبدوام كامل بالتنفيذياألمينتزويد بوأوصتات اإلدارية للجنة المراجعة، لخدما
مواردتعتمد لنو . واللجنةرأ لخدمة كل من لجنة المراجعة - من فئة خ عساعد إداري رئيسي مل

.٢٠١٦عاملالمعتمدةالميزانيةمناستيعابهاوينبغي،٢٠١٦عاملهذه الوظيفة في إضافية
نهايتهستنتهي في لحساباتالخارجي لللمراجعالحاليةالواليةفترةأنالحظت اللجنة و -١٤٦
لعاملصادرةاللضحايااالستئمانيوالصندوقللمحكمةالماليةالبيانات مراجعةبعدالمقبلالعام

المبانيمشروعلواإلداريةالماليةالشامل بشأن التقارير السنويالمراجعةتقريروإصدار٢٠١٥
بأن اللجنةأوصتلمحكمة، في ابصفة مستمرةللحساباتخارجيمراجعوجود ضمانول. الدائمة

دونواحدة،سنةللحسابات الخارجيللمراجعالحاليةالواليةفترةديتمدتوافق الجمعية على
كاملة سنواتأربعفترةلواليته مديدطلب تفي الحاليالخارجيالحساباتمراجعبحق اإلخالل

فيللحساباتالخارجيالمراجعتعيينمسألةفيمراجعة لالجنةتنظربأناللجنةأوصتو . أخرى
.٢٠١٦عام

إدارة المخاطر- ٣
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عامةحملةالتقريروقدم. )٢٥(حملكمةبااملخاطرإدارةاملتعلق بعملية تقريرالاللجنةعلى معروضاكان-١٤٧
دارةإلمؤخرا اليت اختذت مساعيبالنسبة للوضعالعلىالضوءتسليطمع اآلن،حىتاحملرزالتقدمعن

.واسعنطاقعلىاملخاطرإدارةإطارلتنفيذاملقرتحنهجالوتقدمياحملكمةباملخاطر
حلقات عدة احملكمةعقدت،٢٠١٤عاميفاحملكمةنطاقعلىاملخاطرسجلتطويربعدو -١٤٨
. سجلاملو ةالعامةواملدعياحملكمة رئيسوشارك يف هذه احللقات ،٢٠١٥عاميفالعلياإلدارةلعمل 
احملكمة لمحكمة، قامتلاملختلفة األجهزةبنيواخلربات اآلراء ذه احللقات، اليت مت فيها تبادل هلونتيجة

مشرتك جووضعيات النضج للمخاطر، مستو بأنسب يتعلقفيماأهدافهاعلىالرمسيالطابعإضفاءب
املتعلقة العملخططوتنفيذمة،احملكنطاقعلىاملخاطرقييمتعمليات و ، للمخاطراالستجابة/لتقييمل

.العاليةاألولويةذاتلمخاطربالتصدي ل
ثالثمنتتكون عملخطةاحملكمةتتوخى واسع،نطاقعلىاملخاطرإدارةإطارتنفيذول-١٤٩
:مراحل

املستويات تعينيطريقعنللمحكمةاحلاليةاملخاطرإدارةعمليةعلى الرمسيالطابعإضفاء ) أ(
، االسرتاتيجيةهي املخاطر مثال رئيسية حماورأربعةحتتاملخاطرتصنيفو ،ة للمخاطراملناسب

التنفيذية؛، واملخاطر االمتثالخماطر و ،املاليةواملخاطر 
عن طريق املتابعةمثهاز معني، حمددة جلعملية األوىل من خالل ، مرحلتنيعلىعمليةالنفيذ ت)ب(

احملكمة؛نطاقعلىاملخاطرإلدارةموحدةخطة
.، للهيئات اإلداريةية، وتقدمي تقارير، عند االقتضاءنفيذ ومراقبة األنشطة اإلصالحت) ج(

خاطر من املمعين بشؤون مدير وظيفة"إنشاءاحملكمةقرتحتالاملؤسسي،اإلطاربيتعلقوفيما-١٥٠
القيودسببب،للحساباتةالداخليةاملراجعمكتباأوصىاليت كرسة، وهي الوظيفة امل"الفنيةة الرتب

إدارةعمليةوسيلة لدمج عن ، وإمنا تبحث املختلفةةاملالياتااللتزامومستوياتاملواردعلىاملفروضة
.فقطاملتاحةاملواردباستخداماحلالية،الوظائفيفاملخاطر

حىتاحملكمةالذي اتبعته والنهجالتقريريفالواردةلمعلوماتها لر يتقداللجنة كانت تود، رغم و -١٥١
لتخفيفداخليةآلياتوتوفريحملكمةباالرئيسيةخاطرإلدارة املواقعيةأكثرحتليلاحلصول على اآلن،

ةالداخليالرقابةوإطاراملخاطرإدارةعلىاإلشرافواليتها شمليت تال،راجعةاملجلنةإنشاءمعو . املخاطر
تتوقع اللجنة احلصول على تقرير بشأن ر املتصلة بإدارة تكنولوجيا املعلومات، طذلك املخايفمبا حملكمة،با

احلصولأيضااللجنةوتتوقع.املراجعةنةللجالسنويالتقريرخاللمنالعوامل الرئيسية املتعلقة باملخاطر، 
لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةسياقيف،احملكمةيفاملخاطرإدارةمعلومات حمدثة عن و عامةحملةعلى

٢٠١٧.
المعلومات المحدثة، منمزيدالحصول على إلىوتتطلعوأحاطت اللجنة علما بالتقرير -١٥٢

.االقتضاءحسب،مراجعةاللجنةمنتوصياتأيعالوة على 

)٢٥ (
CBF/25/3 ا الرابعة والعشرين .(ICC-ASP/14/5)املقدم تلبية لطلب اللجنة يف دور
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المساعدة القانونية-دال

انية ز عف امليضتتجاوز للدفاعالقانونيةاملطلوبة للمساعدة األصليةامليزانيةأنالحظت اللجنة -١٥٣
٩٠٠٥٢٥٢يف املائة من هذه امليزانية، أو ١٠٧يف السنة املاضية ويبلغ قدرها هلذه املساعدة املعتمدة 

يورو.٤٠٠٣١٦، أو يف املائة١٧ضا زيادة ميزانيتهم بنسبة  حمامو الدفاع أيلب ط. و يورو

لعام املعتمدةامليزانيةيفتدرجملاليتالقضايا إىلأساساترجعالزيادةأناحملكمةوأوضحت-١٥٤
من القضايا القضايا هذهمنالعديدو .٢٠١٦لعام املقرتحةيزانيةاملنأصبحت اآلن جزءا ماليتو ٢٠١٥

أن املناسبيف األصل من أنه ليس من املسجلا ارتآهممالرغم. وعلى )٢٦("٧٠املسماة قضايا "املادة 
أنالدوائر، قررت )٢٧(٥قدم لقضايا املادةذي يالاملواردمستوىنفسالقضاياهذهيفلمتهمنيقدم لي

٧٠املادةق بشكل واضح بني جرائم ال تفرّ القانونيةاملساعدةكميت حتالاألساسيرومانظامأحكام
.٥املادةمجرائو 

القضايا األربع مبوجب املادة يفالدفاعةفرقألأصالاملقدراملبلغأنالقلقمعاللجنةوالحظت -١٥٥
القانونيةةاملساعديزانيةالذي سيخصص ملاملبلغعلى ثلث يزيدما أو،يورو٤٠٠٦٨٠١لغ بسي٧٠

.بأكملها

الزياداتفيبأنه يمكن تحقيق تخفيضاتالمسجلاللجنة، أفادمعالمناقشةوبعد-١٥٦
للضحايابالنسبةيورو٣٠٠٢١٥ويورو بالنسبة للدفاع٩٠٠٤٥٠يبلغ قدرها المقترحة

فيالمتوقعةيراتيفي ضوء التغيورو وفقا لما جاء في المرفق الثالث) ٢٠٠٦٦٦(بمجموع يبلغ 
.حاتاقتر االهذهعلى الجمعيةبأن توافق اللجنةأوصتو . الجاريةاإلجراءاتبعض

املساعدةيفتزياداطلب) ٣١٩٠الفرعيالربنامج(الدفاعدعمقسمأنأيضااللجنةالحظت و -١٥٧
محامنيللاملعلوماتكنولوجيا تخدماتلتقدميوظيفتني جديدتني إحدامها غطيةلتالعامةاملؤقتة

للحسابات.ع الداخليجا املراني، واألخرى لوظيفة املساعد املايل اليت أوصى ارجياخل

س مدعوما بمبرراتيل١-ة فببرتلب المقدم لوظيفة المساعد الماليورأت اللجة أن الط-١٥٨
. والحظت اللجنة أيضا أن وظيفة يورو)٤٠٠٩٧ا (هية علكافية وأوصت الجمعية بعدم الموافق

إلى ، من حيث المبدأ، ستؤديتكنولوجيا المعلومات للمحامين الخارجيين المقترحة منسق خدمات
ب لهذه اللجنة الجمعية بتخفيض المبلغ المطلو فاع. وأوصت دالقانونية للةاءة األفرقفز كيتعز 
ة يددنسق خدمات تكنولوجيا المعلومات الجوظيفة مالمطلوب لل المبلغدعاييفة بمقدار ظالو 

وقام قلم المحكمة بتخفيض المبلغين فعال على النحو .يورو)٤٠٠٩٧(١-فبرتبةالمقترحة 
المبين في المرفق الثالث.

الدفاع عند مستواه دعمقسمفي للسفرالمخصصلمبلغبأن يظل اأيضااللجنةتأوصو -١٥٩
لموضح في المرفق يورو على النحو ا٢٠٠٣٧ي يبلغ إضافمع تخفيض ٢٠١٤مالمعتمد في عا

(انظر املواد).هادوما بع٧٠املادة . ال اجلرمية املخلة بإقامة العدلعاألف) ٢٦(
(انظر املواد).وما بعدها٥دة امثل جرمية اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية. امل)٢٧(
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يضات المتعلقة بقسم دعم الدفاع البالغ ففعال كجزء من التخيورو٠٠٠٢٠الثالث (تم تخفيض 
يورو).٠٠٠٣٠٦قدرها 

ا للمحكمةالقانونيةةاملساعدسياسةلةالسابقألوصاف إىل االلجنةوأشارت-١٦٠ وازنتق الحتق"بأ
خصصة املاملتعلقة بامليزانية القيودوبني املعوزين متثيال قانونيا وفعاال وناجعا املوكلنيمتثيلمتطلباتبني 

كبريةالزيادةالحنواالجتاهجتددإزاءقلقهاعناللجنةوأعربت.)٢٨("عمومي التمويلقانونيةساعدةلنظام م
السنواتيفاملدعية العامةمكتبنشاطيفاملتوقعنمو الضوءيفالسيما، القانونيةاملساعدةتكاليف يف

علما اللجنةحاطت وأ. يف اإلجراءاتشاركةيف الطلبات املقدمة من الضحايا للمزيادةالعنفضال،املقبلة
ه هذنتائجاللجنة اىل النظر يف وتتطلع،احملكمةيفالقانونيةاملساعدةنظاميعتزم مراجعة املسجلبأن 

.املراجعة

(برتبة اجديداقانونياموظف) ٣٧٤٠الفرعيالبرنامج(للدفاعالعامالمحاميمكتبوطلب-١٦١
بأن توافق بالتالياللجنةالناتج عن زيادة عدد القضايا وأوصتالعملعبء ضوءفي)٣-ف

.الطلبا هذعلىالجمعية 

مشروع المباني الدائمة-هاء

اليف التكعلىوركزعلقة.املوالقضايااملشروعحالةعندثة حممعلوماتالرقابةجلنةرئيسقدم-١٦٢
رأيوطلبت جلنة الرقابة. اجلمعيةإىللتقدميهالذي أعدته اللجنة القرارومشروع،للملكيةاملتوقعةالكاملة 
واحملكمة توضيحات ،احلايلاملشروع مديرو ،لمشروعوقدم املدير السابق ل. القرارمشروعبشأناللجنة 
.إضافية

الكاملة  للملكيةالتكاليف - ١

يف األصول الثابتة واستبدال،للمباينوالوقائيةالتصحيحيةالصيانةالصلةذاتالقضاياتشمل -١٦٣
.بتكلفة مالية كبريةىنااملبمنأجزاءاستبدالأي، طافاملاية 

لفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكيةارأي)أ(

املقدمة يف نيسان/أبريل لخياراتلاللمشروع، تقييمالسابقديراملقدم الفريق العامل، برئاسة-١٦٤
مدىعلىمليون يورو ٣٠٤األصول الثابتة حنو استبدالاليف تكأن تبلغ العاملالفريقويتوقعاملاضي. 
املولد للدخل. وسيبدأ االستثمارحالةمسني القادمة، أو أقل من ذلك إىل حد ما يف اخلالسنوات

بنيترتاوحبتكلفة الالحقة، السنواتبعض، مع طفرات حادة يف٢٠٢١ستبدال األصول الثابتة يف عام ا
االستبداالت، لتمويلمليون يورو يف اخلمسينات من هذا القرن. و ٩٥ومليون يورو يف الثالثينات ٥٠

اية املطاف كامالصندوقايوصي الفريق العامل بأن تنشئء احملكمة   يورو، مليون٩٥، يبلغ رصيده يف 
اليني يورو.م٤,٣ثابتة تبلغ سنويةاشرتاكاتأساسعلى

افوثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة )٢٨( .ICC-ASP/12/3، يما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص 
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ج ذ منو احملكمةختتارأنبالعاملالفريقيوصياألصول الثابتة، واستبدالاملباينصيانةلتنظيمو -١٦٥
عتقد الفريق العامل أيضا أنه ميكن يو . الكاملبية الداخلدارةاإلعلىاالعتمادمنبدال" الرئيسياملقاول"

، احملكمة(القائمتناول التكاليف الشاملة للملكية واإلشراف عليها بطريقة فعالة يف إطار اهليكل اإلداري
هيئةمن املستبعد أن تضيف أنالعاملالفريقيرىو ). للحساباتاخلارجياملراجع، و واملاليةامليزانيةوجلنة 

لعدم اتصال خربات املندوبني امليدانية عادة بإدارة قيمة كبرية، ،األطرافالدولوجودمعة،دائمةيإدار 
املمتلكات.

جلنة الرقابةراقر مشروع (ب)

وتوصي. خصائصها التشغيليةو مباين لنة الرقابة بضرورة احلفاظ على القيمة الرأمسالية لتعرتف جل-١٦٦
اأوليةلفرتةالرئيسياملقاولمنوذجاملوافقة على بجلنة الرقابة  .سنواتعشرمد

علىبالفعلاملتزايدةللطلباتنظرانآلاجمديايكونلناكبري اصندوقنة الرقابة أن وتعتقد جل-١٦٧
، الطويلاملدىعلىوفوراتلتحقيقتملةاحملفرصةالو ،كبريلصندوقاملاليةاملخاطريف،األعضاءالدول

التمويللضمانو ،ذلكومع. األجلمتوسطةخططعلىاملوافقةخاللمنالتدقيقمنمزيدتتطلباليت
،جانباالتفاصيلرتكوب. التمويلمصادرمنواسعةجمموعةبنيجيمعاإطار نة الرقابةجلقرتحت،الكايف
وصندوقاألجل للمباين، ةالطويلتكاليف، يغطي الجديداملالرأسصندوقبإنشاء أساسااالقرتاحيتعلق 

التمويل سيأيتو . السنواتتعددةاملعاجلةالصالحاتاإلسيغطيالذي،املتجددالصندوق،جديدآخر
املباين، والفوائض ميزانيةمنالفائض، و املشروعيف تكاليف ألطرافاجديدة للدول اشرتاكاتمن

قدقروضأيعنفضال،حملكمةااحتياطيوالتمويل بواسطة امليزانيات العادية،  منواالشرتاكات السنوية 
.اجلمعيةعليهاتوافق
،أطرافدولعشرمنتتألفجديدة للمباين، جلنةإنشاءنة الرقابة جلقرتحباإلدارة، تيتعلقوفيما-١٦٨
رتكيني وتاالسرتاتيجالرقابةو وستباشر هذه اللجنة اإلشراف. اجلمعيةعننيابةامللكيةمصاحللتمثيل
ا عادةوستعقد جلنة املباين . للمحكمةالروتينيةاإلدارة يفمراتستالسفراءمستوىعلىاجتماعا
السلطةحتتيعملمشروعمديربرئاسة املشروعديرملمكتبهناكسيكونذلكعلىوعالوة. السنة

.للجمعيةالكاملة

آراء احملكمة(ج)

احللول أفضلمتثلللملكيةلفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة اأن توصياتاحملكمةترى-١٦٩
جلنة جقد يؤدي إليه إزاء ماقلقهاعن احملكمة أعربتو األصول الثابتة. واستبدالصيانةالالسرتاتيجية
وختشى . استبدال األصول الثابتةو صيانةمستدام لللربنامجالطويلاملدىعلىجديةخماطرالرقابة من 

مشروعتكاليفيفاألطراف الدولنة الرقابة الشرتاك تقرتحها جلن أن تكون لآللية اليت ماحملكمة  أيضا 
.املستقبليفالدوليةاجلنائيةاحملكمةإىللالنضمامسلبياحافزااملباين

مالحظات اللجنة(د)

أناللجنة ود، تأوليةة مراجعللجنة الرقابة أثناء الدورة. وبعد املقرتحالقرارمشروعاللجنةتلقت-١٧٠
:التاليةاملالحظاتقدمت
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وأقل، خطورةأقل، و فعاليةأكثرالواقعيفيبدوالذي اختارته جلنة الرقابة الرئيسياملقاولمنوذج-١٧١
لفريق العامل املعين اهأوضحالكامل، على النحو الذي ة بالداخلياالدارة حل منللمحكمةتكلفة

ا ءجز الكفاءةفي مكاسبالوافزحو ف دالمستهاألداءكون يأنوينبغي . بالتكاليف الكاملة للملكية
.العقدال يتجزأ من 

التمويل يف الوقت كونيأنية للمحكمة. وينبغي اداملاالستثماراتأهماجلديدةاملباينوستكون -١٧٢
فقطحمدودةكمياتتؤدي إىل  قداملقرتحةالتمويلمصادربعضبيد أن . قيمتهحلمايةمتاحا املناسب

بدرجة كبرية، ويفرض فيلاتكاليت ترتفع فيها الالسنواتيفكبريةثغراتهذاقد يرتك و . من التمويل
، تقنيالمنظورالمنو . للمحكمةاألساسيةاألعمالتعقيديؤدي إىل و ، السنويةامليزانياتضغوظا على 

الفترات اقترابعند المناسبالوقتفيحتياطيالامنقدرلتوليد اتباتخاذ إجراءاللجنةأوصت
فيسيلزم معالجتهاولكنعاجلة مسألةليستهذهو . التي ترتفع فيها التكاليف بدرجة كبيرة

القيام بمزيد من نفس الوقت، تتفق اللجنة مع لجنة الرقابة على ضرورةيوف. القريبالمستقبل
توضحسيناريوهاتوضعلجنة المراجعة في رغبتقدو . المحتملةستبدالاالتكاليفاالستعراض ل
سيعزز ذلكو . ةالمحتملية تمويلاألهداف المشفوعة بالتكاليفهذهلزمنية والكميةالمالمح ال

.بسهولةالمستنيرةالقراراتاتخاذاعد على سيو الشفافية
زايا مباملاضيةالثماينالسنواتطوالةاحلاليجلنة الرقابة معتجربةباإلدارة، تشهد اليتعلقوفيما-١٧٣

للحساباتاخلارجياملراجعأقر،مماثلسياقويف. العيارهذامنملشاريعاجلمعيةمناالسرتاتيجيالتوجيه
بناءللحساباتاخلارجياملراجعالذي قدمه التحذيرأيضا ضع اللجنة يف اعتبارهاوت. جلنة الرقابةإجنازاتب

. )٢٩(العمليةدارةاإليفالتدخلخماطرإىلاالنتباهاسرتعىعندما،أخرىدوليةمنظماتيفخربتهعلى
الالزمة المعلوماتعلىالحصولفيالمقبلة الحق المبانيلجنةكون لي، ينبغي أن الوقتنفسفيو 

سبلفيلنظرإلى امحكمةالو لجنة الرقابة اللجنةودعت. المناسبالوقتفياالستراتيجيلدورها
.للطرفينداعمنهجاتباعلضمان
عامفيإلى لجنة الرقابة أيضا أن توضح تأثير إدارتها المقترحة على الميزانية اللجنةتطلبو -١٧٤

ماو المشروع؟مديرمكتبالمتوقعة لتكلفةهي الما: المثالسبيلعلىألعوام التالية. و وا٢٠١٦
فتراتفيستنشأ الفعليةاالستبدالتكاليفأنإلىبالنظر،مكتبالإلنشاءالمناسبالوقتهو 

المحكمةمرافقإدارةدةوحو المشروع مديرمكتببينالتآزراستغالليمكنكيفو ؟طفقالحقة
مثل ،والوقتالتكلفةبكفاءة من حيثالجديدةالمبانيلجنةإلدارةطرقهناكهلو ؟المتوخاة
شأنهامنالتي،اللجنةعضاءالمناسبة أل؛ والخبرةالحقيقيةلالحتياجاتاالجتماعاتوتيرةمواءمة 

االقتضاء، حسبالخارجيينالخبراءمشورةواالستعانة بالمحكمة؛معبسالسة التعاونتسهلأن
؟على أساس طوعي عند اإلمكان

تجاوز التكاليف- ٢

:مبا يلياملاضياجلمعية يف حزيران/يونيهقامتتكاليف املشروع، جتاوزبالنظر إىل احتمال -١٧٥

)٢٩(
ICC-ASP/14/12 ، التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع للسنة املالية تقرير مراجعة احلسابات بشأن

، قائمة التوصيات.٢٠١٤
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٢٠٤منهمليون يورو،٢٠٦يبلغ لاملشروعيزانيةملىقصاألد ماليني يورو إىل احل٦بإضافة ت أذن) أ(
صندوق من. وستمول الزيادة حسب التقديراتيف الوقت احلايلةمطلوبفقط مليون يورو 

،نفسهالوقتيف. و العاملاملالرأسوصندوقااللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
باخنفاض رصيد تعلقتخماطرأيةيفحسابات أن ينظر للاخلارجياملراجعإىلاجلمعيةتطلب

اتقدمأن اللجنةإىلوطلبتالصندوقني، الشأن؛هذايفتوصيا
اتجتاوز علىالرتكيزمعاملشروعحساباتمراجعةاخلارجياحلساباتمراجعإىل تطلب)ب(

.)٣٠(التجاوزاتتلكحتللأن اللجنةإىل وطلبت، التكاليف
مليون١٩٤,٤بلغ من الزمن، تاملرحلةهذهيف،للمشروعاملتاحةاألموالأناحملكمةت وأوضح-١٧٦
البالغ قدرها حاليااملقدرةوالنفقاتاملتاحةاألموالماليني يورو بني ٩,٦تبلغ فجوةهذا رتكي. و يورو

االلتزامات صندوق ، سينضباصةاخلصناديقبالكامل من الالفجوةليمتو مليون يورو. وإذا مت ٢٠٤
ماليني يورو ٧,٤من العاملاملالرأسصندوق، وسينخفض رصيد )٣١(املرتتبة على استحقاقات املوظفني

هذا ستنجم عنة اليت الواضحطراخاملإزاءقلقهاعناحملكمةماليني يورو. وأعربت ٤,١حاليا إىل 
.املرحلةهذهيفعماهلاأ، بالنسبة الستمرار العاملاملالرأسصندوقيف السيمااالخنفاض، 

اللجنةمالحظات

دونو . اجتماع اللجنةعندللحسابات متاحة اخلارجياملراجعإليهاتوصلاليتالنتائجمل تكن -١٧٧
صندوق االلتزامات و العاملاملالرأسصندوقإنشاءمتهأنالحظتأناللجنةتودهذه النتائج، استباق

هو العاملاملالرأس، وأن اهلدف من انشاء صندوق حمددةألغراضاملرتتبة على استحقاقات املوظفني
.)٣٢(املقررةاالشرتاكاتالنامجة عن التأخري يف سداد السيولة مشاكل مواجهة 

، وهو مبلغ  اليني يوروم٧,٤رصيده بلغ و ٢٠٠٢عاميفالعاملاملالرأسوقد أنشئ صندوق-١٧٨
تقريبا أسبوعنيهذا املعدل بعد ذلك إىل خنفضامث ، تقريباواحدشهرعندئذ النفقات لغطي يكان

على النحو املوضح كبريةمؤخرا  املسددةغرياالشرتاكاتوأصبحت مع ذلك . احلاليةامليزانيةستوياتمب
.)٣٣(هذا التقريريفأعاله 

.األعمالتعطلمناحملكمةمحايةيفالعاملاملالرأسصندوقدورعلىالضوءذلك يسلطو -١٧٩
علىالعاملالمالرأسعلى اإلبقاء على صندوق الحرصب، أوصت اللجنة تقنيالمنظورهذا المنو 

في زيادةمواجهة اللمحتملة بدائلفيالنظروينبغي. للمحكمةالمالينااألممعيتناسبمستوى
بصندوق االلتزامات المترتبة يتعلقوفيما. المضيفةالدولةقرضإلىاللجوءالتكاليف، بما في ذلك 

،(ICC-ASP/13/20/Add.1)٢٠١٤.. .الثالثة عشرة املستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورةصيل، انظرالالطالع على التف)٣٠(

. ومن اجلدير بالذكر أن اجلمعية وافقت من قبل يف كانون ١١إىل ٢ات من ، الفقر (ICC-ASP/13/Res.6)، زء الثاينجلا
مليون يورو دون حتديد مصادر التمويل. ٢٠٠مليون يورو إىل ١٩٥,٧األول/ديسمرب املاضي على زيادة احلد األقصى من 

ه غري املتوقع من جانب ينضب صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني أيضا نتيجة الستخدامقد )٣١(
ملرتتبة على استحقاقات املوظفني.احملكمة لتسديد االلتزامات ا

ية.المن النظام املايل والقواعد امل٢-٦القاعدة )٣٢(
، وانظر أيضا املرفق الثاين هلذا التقرير.٢١-١٤انظر الفقرات من )٣٣(
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إلى الصندوقالحتماالت األخرى للحاجة إلى اللجوءاأن تؤخذ ينبغيعلى استحقاقات الموظفين،
أعاله.٥٦ةمشروع المراجعة في االعتبار: انظر الفقر بموجبالخدمة إنهاء نتيجة لتسويات 

نفقاتعنمفصلةمعلوماتعلىحتتوياليت،اجلديدةالدائمةاملباينميزانيةاللجنةواستعرضت-١٨٠
اآلنمنالتكاليفهذهتكرر وست. ٢٠١٦عاميفاليني يورو م٤,٨بنحوتقدراليت والتشغيلاملوظفني
امليزانياتيف سياقديثاتاحلصول على حتاحملكمةإىلاللجنةوطلبتللتكلفة. عامالوستكون فصاعدا

.امليزانياتلتلكمفصل مرفقيف،وشفافةشاملةمعلوماتإىلتستند،املقبلة
المتابعة- ٣

تتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات محدثة في دورتها السادسة والعشرين.-١٨١

مسائل أخرى-واو

موعد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

إىل١٨منالفرتةيفوالعشرينبعةاوالسوالعشرينالسادسة دورتيهاعقدأن ت،ؤقتاً م،اللجنةقررت-١٨٢
.الهاييف، التوايلعلى،٢٠١٦سبتمرب/أيلول٣٠إىل ١٩منالفرتة و ٢٠١٦أبريل/نيسان٢٢
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المرفق األول

قائمة الوثائق

العنوانرمز الوثيقة يف جلنة امليزانية واملالية
مجعية يفرمز الوثيقة

الدول األطراف
CBF/25/1/Rev.1جدول األعمال املؤقت

CBF/25/1/Add.1/Rev.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
CBF/25/2 التقرير نصف السنوي لقلم احملكمة عن املساعدة القانونية (كانون الثاين/يناير-

)٢٠١٥حزيران/يونيه 
ICC-ASP/14/25

CBF/25/3التقرير املتعلق بعملية إدارة املخاطر باحملكمة

CBF/25/4تقرير احملكمة عن حتديد جماالت االستخدام األمثل املشرتك
CBF/25/5تقرير احملكمة عن معايري اختيار خيار االستثمار الطويل األجل وضمانات هذا االختيار
CBF/25/6حتديث سياسة إدارة املخاطر املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا ونتائج هذا التحديث

CBF/25/7تقرير اللجنة املخصصة ملراجعة احلسابات

CBF/25/8التقرير املتعلق مبرونة اهليكل اجلديد املقرتح لقلم احملكمة

CBF/25/9التقرير املؤقت الثاين عن أنشطة جلنة املراقبةICC-ASP/14/28

ICC-ASP/14/10 ٢٠١٦لعام امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/14/10/Corr.1 تصويب- ٢٠١٦لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/14/10/Corr.2 تصويب- ٢٠١٦لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/14/10/Add.1 ملخص تنفيذي- ٢٠١٦لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/14/11 ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
ICC-ASP/14/12 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف
ICC-ASP/14/13 كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للعام املنتهي يف

٢٠١٤
ICC-ASP/14/14 تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين

٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١للضحايا يف الفرتة من 

ICC-ASP/14/21* املدعية العامةتقرير احملكمة عن احلجم األساسي ملكتب
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المرفق الثاني

(باليورو)٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٥حالة تسديد االشتراكات لغاية 

الدول األطراف
شرتاكات غري ا٢٠١٥السنوات السابقة

مسددة لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف
حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السابق  االشرتاكات    

املقررة
َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات     
املقررة

َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات غري  
املسددة

٤٩أفغانستان١ ٨٣٠٤٩ ٩-٨٣٠ ٩٦٥٩ ٢٠/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٦٥
١٣١ألبانيا٢ ٢٧٢١٣١ ١٩-٢٧٢ ١٩-٨٥٨ ١٩-٨٥٨ ٢٥/٤/٢٠١٤غري مسددة٨٥٨
١١٩دوراأن٣ ٩٩٩١١٩ ١٥-٩٩٩ ٨٢٩١٥ ٩/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٩
٩٨٥٣٨٣٥تيغوا وبربوداأن٤ ١٨٧٣ ٧٩٨٤ ٤-٠١٨ ٧-٠١٨ ١١/١٠/٢٠١٣متأخرات٨١٦
٨رجنتنياأل٥ ٨٨٠ ٨٣٤٨ ٨٨٠ ٨٥٨-٨٣٤ ٨٥٨-٢١٤ ٨٥٨-٢١٤ ٢٥/٦/٢٠١٥غري مسددة٢١٤
٣١أسرتاليا٦ ٩٩٠ ٢٩٨٣١ ٩٩٠ ٤-٢٩٨ ١٠٦ ٧٠٧٤ ١٠٦ ١٠/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٠٧
١٤نمساال٧ ٨٩٠ ٠٩٩١٤ ٨٩٠ ١-٠٩٩ ٥٩٩ ٦٦٠١ ٥٩٩ ١٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٦٠
٦٣غالديشبن٨ ٥٥٢٦٣ ١٢-٥٥٢ ٦١٤١٢ ٢١/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦١٤
١٥٠ربادوسبا٩ ٤٥٢١٥٠ ١٥-٤٥٢ ٩٨٤١٥ ١٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٤

١٨بلجيكا١٠ ٥٨٤ ٣٤٧١٨ ٥٨٤ ٢-٣٤٧ ٠٠٠ ٥٢١٢ ٠٠٠ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٢١
١٧ليزب١١ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٢ ٥/٨/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٨
٣٨ننب١٢ ٩١٠٢٣ ٣٨٠١٥ ٥٣٠٦ ٦-٠٥٤ ٠٥٤٢٤٢١ مؤهلة غري ٦٠٨

للتصويت
٢٧/٣/٢٠١٢

١٣٣بوليفيا١٣ ٧٢٩١٣٣ ١٧-٧٢٩ ٨٩٥١٧ ١٧/٨/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٩٥
٩٢٢١٦٨١٦٨لبوسنة واهلرسكا١٤ ٣٣-٩٢٢ ٨٩٩٣٣ ١٢/٧/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٩٩
٢٦٣بوتسوانا١٥ ١٢٣٢٦٣ ٣٢-١٢٣ ٠٦٤٣٢ ٣١/٨/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٦٤
٢٩لربازيلا١٦ ٧٩١ ٥١٨٢٤ ٢٥٩ ٦٢٩٥ ٥٣١ ٨٨٩٥ ٨٨١ ٥-٤٨٢ ٨٨١ ١١-٤٨٢ ٤١٣ ١٤/٤/٢٠١٥متأخرات٣٧١
٥١٥لغارياب١٧ ٤٨٢٥١٥ ٩٤-٤٨٢ ٢٢٤٩٤ ١٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٢٤
٤٠وركينا فاسوب١٨ ٩٥٠٤٠ ٦-٩٥٠ ٠٠٧٣ ١٤٦٢ ٢-٨٦١ ٢٦/٥/٢٠١٤غري مسددة٨٦١
١٥ورونديب١٩ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨١ ١٧/٣/٢٠١٥غري مسددة٣٧٣-٦٤٥٣٧٣
٥كابو فريدي٢٠ ٣٠٣٣ ٤٠٣١ ٩٠٠٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٣٠/١٢/٢٠١٣متأخرات٩١٨
٤٢مبودياك٢١ ٦٠٠٤٢ ٨-٦٠٠ ٠٤٩٨ ١٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٤٩
٥٢نداك٢٢ ٠٦٤ ٩٨٧٥٢ ٠٦٤ ٥-٩٨٧ ٩٠٦ ٢٧٤٥ ٩٠٦ ٢٩/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٧٤
مجهورية إفريقيا ٢٣

الوسطى
٤٥٥١٧١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٩/١٢/٢٠١٤غري مسددة٧٩٥-٢٢٣٧٩٥

٢١تشاد٢٤ ١٣٥٢١ ٤-١٣٥ ٠١٥٣ ١٣/١/٢٠١٥غري مسددة٦٩٧-٣١٨٦٩٧
٢يليش٢٥ ٤٠٧ ٧٥٨٢ ٤٠٧ ٦٦٥-٧٥٨ ٧٢٠٦٦٥ ٢٧/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٢٠
٢ولومبياك٢٦ ٨٢٢ ٦٤٣٢ ٨٢٢ ٥١٦-٦٤٣ ٦٩٣٢٠٣ ١٨٣٣١٣ ٣١٣-٥١٠ ٣٠/٦/٢٠١٥غري مسددة٥١٠
١٣جزر القمر٢٧ ٠٢٥٦٠٥١٢ ٤٢٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦١٤ مؤهلة غري ٤٨٤

للتصويت
د حال تو 

مدفوعات
٤٠نغوالكو ٢٨ ١٠٩١٧ ٠٤٦٢٣ ٠٦٣٩ ٩-٩٦٥ ٩٦٥٧٣٣٣ مؤهلة غري ١٠١

للتصويت
١/٦/٢٠١١

١٠كوكجزر  ٢٩ ١٤٥١٠ ٢-١٤٥ ٠١٨١ ١٢/٥/٢٠١٥غري مسددة١٩-٩٩٩١٩
٥٧٣وستاريكاك٣٠ ٥٤٦٥٧٣ ٧٥-٥٤٦ ٤١٩٧٥ ٢٧/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٤١٩
٣٣وت ديفوارك٣١ ٢١٦٣٣ ٢٢-٢١٦ ٠٧٤٣٧٧٢١ ٢١-٦٩٧ ٣١/٥/٢٠١٥غري مسددة٦٩٧
١رواتياك٣٢ ٣١٠ ٨١١١ ٣١٠ ٢٥٢-٨١١ ٥٢٥٢٥٢ ٢٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٢٥
٧٦٣قربص٣٣ ٢٤٦٧٦٣ ٩٤-٢٤٦ ٢٢٤٩٤ ٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٢٤
جلمهورية ا٣٤

التشيكية
٣ ١٥١ ٧٠٠٣ ١٥١ ٧٦٧-٧٠٠ ٠٥٢٧٦٧ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٥٢

رية الكونغو مجهو ٣٥
الدميقراطية

٩٧٦٥٢٥٢ ٥-٩٧٦ ٥-٩٨٣ ٥-٩٨٣ ٥/١٢/٢٠١٤غري مسددة٩٨٣

١٢منركالدا٣٦ ٥٥٤ ١٦٨١٢ ٥٥٤ ١-١٦٨ ٣٥٠ ٠٦٠١ ٣٥٠ ٢٦/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٦٠
١٧جيبويت٣٧ ٢٥٩١٧ ٢-٢٥٩ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٥/١٢/٢٠١٤غري مسددة٠١٨
١٧ومينيكاد٣٨ ٤٥٥١٠ ٦١٥٦ ٨٤٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦٨ مؤهلة غري ٩٠٤

للتصويت
٢٢/١١/٢٠١٣

هورية اجلم٣٩
الدومينيكية

١٠٧٥٤٣٣٧٧ ٤١٢١٦٥ ٦٩٥٩٠ ٩٠-١٨٧ ١٨٧٣٥٨٢٥٦ ١٩/٦/٢٠١٥متأخرات٢٤٠
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الدول األطراف
شرتاكات غري ا٢٠١٥السنوات السابقة

مسددة لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف
حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السابق  االشرتاكات    

املقررة
َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات     
املقررة

َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات غري  
املسددة

٥٣٣إكوادور٤٠ ٧٢٩٥٣٣ ٨٧-٧٢٩ ٥٦٥٨٧ ٢٩/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٦٥
٤٥٩ستونياإ٤١ ٤٧٩٤٥٩ ٧٩-٤٧٩ ٨٥٩٧٩ ٨/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٥٩
٦١يجيف٤٢ ٧٥٧٦١ ٦-٧٥٧ ٠٥٤٥ ٩/٢/٢٠١٥غري مسددة٩٥٩-٠٩٥٩٥٩
٩نلنداف٤٣ ٥٢٢ ٤٦٩٩ ٥٢٢ ١-٤٦٩ ٠٢٧ ١١٤١ ٠٢٧ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---١١٤
١٠٥فرنسا٤٤ ٤٠٥ ٩٦٤١٠٥ ٤٠٥ ١١-٩٦٤ ٢١١ ٦٢٠١١ ٢١١

٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٢٠
٢١٩ابونغ٤٥ ٤٠٧١٨١ ٦٦٣٣٧ ٧٤٤٣٩ ٣٩-٩٣٧ ٧٧-٩٣٧ ١٢/٣/٢٠١٤متأخرات٦٨١
١٧امبياغ٤٦ ٤٥٥١٥ ٥٥٧١ ٨٩٨٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٢١/٢/٢٠١٣متأخرات٩١٦
٧٩جورجيا٤٧ ٣٠٣٧٩ ١٣-٣٠٣ ٨٤٠١٣ ٢٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٤٠
١٤٢ملانياأ٤٨ ٧١٣ ٧٦٧١٤٢ ٧١٣ ١٤-٧٦٧ ٣١٤ ٨٢٤١٤ ٣١٤

٨/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٤
١١٦اناغ٤٩ ٣٩٤١١٦ ٢٨-٣٩٤ ٠٠٢٢٨ ٩/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٠٢
١٠ليونانا٥٠ ٦٨٤ ٤٦٩١٠ ٦٨٤ ١-٤٦٩ ٢٧٨ ٨٩٦٢١ ٨٥٦١ ٢٥٧ ١-٠٤٠ ٢٥٧

٢٣/٦/٢٠١٤غري مسددة٠٤٠
٥ريناداغ٥١ ٩٤٤١ ٧٧٧٤ ١٦٧٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٦ غري مؤهلة ١٩٣

للتصويت
٦/١/٢٠١٥

١٢١يماالغوات٥٢ ٥٧٠١٢١ ٥٤-٥٧٠ ١١٣٣ ٤٥٨٥٠ ٥٠-٦٥٥ ٢/٦/٢٠١٥غري مسددة٦٥٥
٣٠ينياغ٥٣ ٨٣٠٢٣ ٠٠٠٧ ٨٣٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٤٩ مؤهلة غري ٩٣٢

للتصويت
٢٠/٤/٢٠١٥

١٥اغيان٥٤ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢ ٣١/١٠/٢٠١٤مسددة بالكامل---٠١٨
١١٢ندوراسه٥٥ ٠٣١١١٢ ١٦-٠٣١ ٠١٩٧ ٦٢٣٨ ٨-٣٩٦ ٢/٣/٢٠١٥غري مسددة٣٩٦
٣نغارياه٥٦ ٩٩٥ ٨٣٨٣ ٩٩٥ ٥٢٧-٨٣٨ ٣٨٩٥٢٧ ٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٨٩
٦١٦أيسلندا٥٧ ٩١٨٦١٦ ٥٣-٩١٨ ٤٢٣٥٣ ١١/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٤٢٣
٧يرلنداأ٥٨ ٤٢٥ ٨٤٠٧ ٤٢٥ ٨٣٦-٨٤٠ ٠٧٨٨٣٦ ٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٧٨
٨٥يطالياإ٥٩ ٠٣٨ ٤١٧٨٥ ٠٣٨ ٨-٤١٧ ٨٠٢ ٨٢٣٨ ٨٠٢ ١١/٩/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٣
١٤٤اليابان٦٠ ٤١٨ ٥٧٧١٤٤ ٤١٨ ٢١-٥٧٧ ٧١١ ٧٥٨٥ ٨٥٨ ٩٠٢١٥ ٨٥٢ ١٥-٨٥٦ ٨٥٢ ٢٦/٢/٢٠١٥غري مسددة٨٥٦
٢٤٨ألردنا٦١ ٧٣٢٢٤٨ ٤٣-٧٣٢ ٨٦٣٤٣ ٢٤/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٦٣
١٦٩كينيا٦٢ ٤٥٩١٦٩ ٢٦-٤٥٩ ١١٠٢٦ ٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---١١٠
٤٩٦تفياال٦٣ ٧١٥٤٩٦ ٩٣-٧١٥ ٧٩٤٩٣ ٦/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٩٤
١٧يسوتول٦٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٢٢/١١/٢٠١٣غري مسددة٧٥٠-٢٦٨٧٥٠
١٥يبرييال٦٥ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢٣٠١ ١-٧٨٨ ٢٦/١/٢٠١٥غري مسددة٧٨٨
١٤٣ليختنشتاين٦٦ ٠٥٢١٤٣ ١٧-٠٥٢ ٨٠٨١٧ ١٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٠٨
٨٠٩توانيال٦٧ ٢٤٠٨٠٩ ١٤٥-٢٤٠ ٥٨٣١٤٥ ١٤/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٨٣
١كسمربغل٦٨ ٤٥٤ ٤٢٤١ ٤٥٤ ١٦٠-٤٢٤ ٢٧٩١٦٠ ٢٧/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٧٩
٢٩دغشقرم٦٩ ٥٦٦٢٩ ٦-٥٦٦ ٠٥٤٦ ٥/١٢/٢٠١٤مسددة بالكامل---٠٥٤
٢١مالوي٧٠ ٥٢٨١٢ ٥٣٣٨ ٩٩٥٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٢٦١٣ مؤهلة غري ٠٥٧

للتصويت
٢٨/٩/٢٠١١

٥فملدي٧١ ٤٣١٥ ٢٦٢١٦٩٢ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٦/٥/٢٠١٣متأخرات١٨٧
٤٢ايلم٧٢ ٦٠٢٣٥ ٠٠٣٧ ٥٩٩٨ ٨-٠٧٣ ١٥-٠٧٣ ١٦/١/٢٠١٤متأخرات٦٧٢
٢٧٦مالطة٧٣ ١٧١٢٧٦ ٣١-١٧١ ٦٤٧٣١ ٢٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٤٧
١٧زر مارشالج٧٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٩٨٤١ ١-٠٣٤ ٤/٣/٢٠١٥غري مسددة٠٣٤
١٩٩وريشيوسم٧٥ ١٤٨١٩٩ ٢٥-١٤٨ ٧٩١٢٥ ١٤/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٩١
٣٠ملكسيكا٧٦ ٦٨٨ ٩٠٩٣٠ ٦٨٨ ٣-٩٠٩ ٦٤٥ ٤٥٩٨٣ ٦٤٥ ٣-٤٥١ ٦٤٥ ٨/٤/٢٠١٤غري مسددة٤٥١
٢٩نغوليام٧٧ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٢٤٦ ٢١/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٢٤
٤٢جلبل األسودا٧٨ ٢٩٦٤٢ ٩-٢٩٦ ٩٠٦٩ ٣٠/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٠٦
١٢٩ناميبيا٧٩ ٢٦٥١٢٩ ١٩-٢٦٥ ٨٢٨١٩ ٢٠/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٨
١٧اورون٨٠ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٢ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٨
٣٠ولنداه٨١ ٩٣٢ ٧٨٥٣٠ ٩٣٢ ٣-٧٨٥ ٢٧٣ ٣٦٧٣ ٢٧٣ ١٦/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٦٧
٤نيوزيلندا٨٢ ٣٧٩ ٣٣٣٤ ٣٧٩ ٥٠٧-٣٣٣ ١٩٤٥٠٧ ١٤/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---١٩٤
٢٥لنيجرا٨٣ ٨٣٢٧ ٩٤٣١٧ ٨٨٩٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٩٢٢٢ مؤهلة غري ٠١٧

للتصويت
٢٣/١١/٢٠٠٩

١يانيجري ٨٤ ١١٧ ٢٧٤١ ٠١٩ ٢٢٣٩٨ ٠٥١١٨٠ ١٨٠-٣٧٥ ٢٧٨-٣٧٥ ٢٥/١٠/٢٠١٣متأخرات٤٢٦
١٣النرويج٨٥ ٧٩٨ ٠٧٤١٣ ٧٩٨ ١-٠٧٤ ٧٠٥ ٨٦٧١ ٧٠٥ ٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٦٧
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املقررة
َّ   احملص الت 
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غري   املسددة

االشرتاكات     
املقررة

َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات غري  
املسددة

٣٨٧نماب٨٦ ٧٣٠٣٨٧ ٥١-٧٣٠ ٥٦٥٢٧٥١ ٥١-٥٣٨ ١٨/٨/٢٠١٤غري مسددة٥٣٨
١٥٠اراغوايب٨٧ ٢٣٩١٤٦ ٨٣٦٣ ٤٠٣٢٠ ٢٠-٠٥٦ ٢٣-٠٥٦ ٥/٢/٢٠١٥متأخرات٤٥٩
١بريو٨٨ ٦٤٠ ٩١٢١ ٦٤٠ ٢٣٤-٩١٢ ٤٨٧٢٢١ ٠٣٢١٣ ١٣-٤٥٥ ٢٦/٦/٢٠١٥غري مسددة٤٥٥
٧٣٢لفلبنيا٨٩ ٨٠٤٧٣٢ ٣٠٦-٨٠٤ ٨١٠٣٠٦ ٨/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨١٠
١١ولنداب٩٠ ٥٥٧ ٩٨٥١١ ٥٥٧ ١-٩٨٥ ٨٤٦ ٢٥٧١ ٨٤٦ ٢٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٥٧
٨الربتغال٩١ ٦٤٣ ٥٤٥٨ ٦٤٣ ٩٣٨-٥٤٥ ٠٧٦٩٣٨ ٣١/٧/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٧٦
٣٥هورية كوريامج٩٢ ٥٢٧ ٦٢٧٣٥ ٥٢٧ ٣-٦٢٧ ٩٩٢ ١٢١٣ ٩٩٢ ٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---١٢١
١٧هورية مولدوفامج٩٣ ٣٧٣١٧ ٦-٣٧٣ ٠٤١٦ ٢٨/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٤١
٢رومانيا٩٤ ٢٤٥ ٩٨٢٢ ٢٤٥ ٤٥٣-٩٨٢ ٠٨٢٤٣٠ ٠٠٠٢٣ ٢٣-٠٨٢ ٢/٤/٢٠١٥غري مسددة٠٨٢
انت كيتس س٩٥

ونيفيس
١٣ ٠٢٥١٣ ٢-٠٢٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٢/٣/٢٠١٤غري مسددة٠١٨

٧لوسياسانت٩٦ ٠٩٧٧ ٢-٠٩٧ ٠١٨١ ٢٢/٥/٢٠١٥غري مسددة٢٠٩-٨٠٩٢٠٩
انت فنسنت س٩٧

٢٥٩١٧١١وجزر غرينادين ٩٥٦٥ ٣٠٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨١١٧ مؤهلة غري ٣٣٢
١٤/٧/٢٠١١للتصويت

١٧ساموا٩٨ ٣٣٥١٧ ١-٣٣٥ ٩٩٤١ ١٣/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٩٤
٥١ان مارينوس٩٩ ٧٤٠٥١ ٥-٧٤٠ ٩٨٣٥ ٢٧/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٣

٩١السنغال١٠٠ ٠٥٣٩١ ١١-٠٥٣ ٩٨٣١١ ٢٠/٣/٢٠١٥غري مسددة٥٢-٩٣١٥٢
٥٠١صربيا١٠١ ٩٩٥٥٠١ ٧٩-٩٩٥ ٧٢٤٧٩ ١٢/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٢٤
١٠سيشيل١٠٢ ٥٠١١٠ ٢-٥٠١ ٠١٨٢ ٤/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٨
١٧سرياليون١٠٣ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٦١١ ١-٩٥٧ ٩/٣/٢٠١٥غري مسددة٩٥٧
١سلوفاكيا١٠٤ ٨٠٣ ٢٧٥١ ٨٠٣ ٣٤١-٢٧٥ ٣٤٨٣٤١ ٤/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٤٨
١سلوفينيا١٠٥ ٦٥٤ ٤١٩١ ٦٥٤ ٢٠٠-٤١٩ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٣/٤/٢٠١٤غري مسددة٤٣٠
٥جنوب أفريقيا١٠٦ ٨٨٢ ٠٢٠٥ ٨٨٢ ٧٣٨-٠٢٠ ٨٣٧٧٣٨ ٦/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٣٧
٥٠إسبانيا١٠٧ ٦٣١ ٥٧٧٥٠ ٦٣١ ٥-٥٧٧ ٨٨٣ ٧٤١٥ ٨٨٣ ٣٠/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٤١
٧--دولة فلسطني١٠٨ ١/٩/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٧٠
٣٠سورينام١٠٩ ٥٩٣٣٠ ٨-٥٩٣ ٨-٠٤٩ ٨-٠٤٩ ١١/٢/٢٠١٤غري مسددة٠٤٩
١٧السويد١١٠ ٩٠٢ ٧٣٠١٧ ٩٠٢ ١-٧٣٠ ٨٩٩ ٩٣٧١ ٨٩٩ ١٨/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٣٧
٢٠سويسرا١١١ ١٢٨ ٩٣٥٢٠ ١٢٨ ٢-٩٣٥ ٠٧٢ ٠٣٦٢ ٠٧٢ ٣/٩/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٣٦
٢٩طاجيكستان١١٢ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٥٤٢ ٦١١٣ ٣-٤٤٣ ١٩/٣/٢٠١٥غري مسددة٤٤٣
مجهورية مقدونيا ١١٣

اليوغوسالفية 
سابقا

١٩٩١١٢١١٢ ١٦-١٩٩ ٠١٩٢٠٤١٥ ١٥-٨١٥ ١١/٣/٢٠١٥غري مسددة٨١٥

٢١ليشيت- ورتيم١١٤ ٠٢٧٢١ ٤-٠٢٧ ٠١٣٤ ١٨/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٣
٥٨٥ترينيداد وتوباغو١١٥ ٣٧٢٥٨٥ ٨٧-٣٧٢ ٤٤٦٨٧ ١٧/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل ---٤٤٦
١٩٥تونس١١٦ ٧٤٥١٩٥ ٧٢-٧٤٥ ١٥٠٧١ ١٩/٢/٢٠١٥غري مسددة١٦٤-٩٨٦١٦٤
٩٠أوغندا١١٧ ٧٥٤٦٨ ٨٨٠٢١ ٨٧٤١١ ١١-٩٨٣ ٩٨٣٤٨٣٣ ٥/١٢/٢٠١٢متأخرات٩٠٥
١٠٧اململكة املتحدة١١٨ ٤٥٥ ٣٧٠١٠٧ ٤٥٥ ١٠-٣٧٠ ٣٧٩ ٧٧٨١٠ ٣٧٩ ١٤/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٧٨
مجهورية تنزانيا ١١٩

املتحدة
١١٣ ٤٨٠٦٥ ٩٦٦٤٧ ٥١٤١٢ ١٢-٦١٤ ٦١٤٣٥٤٦٠ مؤهلة غري ٤٨٢

للتصويت
١/٦/٢٠١٠

٦٨٠وغوايأور ١٢٠ ٨٠٦٦٨٠ ١٠٤-٨٠٦ ١٠٤-١٨٩ ١٠٤-١٨٩ ٢٧/٣/٢٠١٥غري مسددة١٨٩
٥فانواتو١٢١ ٥-١٧٣ ١٧٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٧ مؤهلة غري ١٩٩

للتصويت
ال توجد 
مدفوعات

٥ويالفنز ١٢٢ ٤٧٣ ٦٨٤٣ ٣٥٠ ٧٨٣٢ ١٢٢ ٩٠١١ ٢٥٦ ١-٨٢٢ ٢٥٦ ٨٢٢٤ ٩٨٣٣ ٣٨٤ ٤/٩/٢٠١٢متأخرات٧٠٦
٥٤زامبيا١٢٣ ٠٥٩٥٤ ١١-٠٥٩ ٩٨٣١١ ٢٩/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٣
١٨١٨٤٤تقريب احلسابفروق

١٩٦٥٣٤٠٥٣١٥٥١٣٨٢٠٤٥١٨المجموع ١٥١ ٦٤٥١٢٥ ٥٩٧ ٦٣٩٩٥ ٥٧٢ ٥١٤٣٠ ٠١٧ ١٥٥٦ ١٦١٣٨ ١٧٤ ٩٦١
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المرفق الثالث

البرنامج الرئيسي الثاني والبرنامج الرئيسي الثالثمنالتخفيضات المقترحة 

املبلغ (باليورو) البند
الرئيسي الثاني:البرنامج 

-٤٠٠٧٩٤١ املساعدة املؤقتة العامةوظائفتأجيل التعيني يف-١
٢-ف مستشار معاون معين بالتعاون -شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
٢-ف حملل معاون للحاالت -شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
٤-ف رئيس فريق-شعبة التحقيق
٣-ف حملل-التحقيقشعبة 
٣-ف حملل-شعبة التحقيق
٣-ف موظف معين بالعمليات امليدانية-شعبة التحقيق
٣-ف حمقق-شعبة التحقيق
٣-ف حمقق-شعبة التحقيق
٣-ف حمقق-شعبة التحقيق
٣-ف موظف معين بالعمليات امليدانية-شعبة التحقيق
٣-ف بالتخطيط واملراقبةموظف معين -شعبة التحقيق
٢-ف حملل معلومات-شعبة التحقيق
١-ف حملل مساعد-شعبة التحقيق

رأ-خ ع منسق معين بالعمليات ميدانية-شعبة التحقيق
رأ-خ ع مساعد معين بتجهيز البيانات (حتليل الوقائع) -شعبة التحقيق

٥-ف املعلوماتمنسق معين بإدارة -املدعية العامةديوان 
٣-ف موظف معاون-املدعية العامةديوان 
٢-ف موظف اتصال معاون معين باملوارد البشرية-املدعية العامةديوان 
٤-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٤-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٤-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف التخطيط والدعم-شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٢-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٢-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٢-ف منسق اإلجراءات القضاثية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة

رأ-خ ع مساعد دعم اإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
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املبلغ (باليورو) البند
رأ-خ ع مساعد قانوين-شعبة املقاضاة

٤-ف مراجع-قسم السالمة واألمن
٤-ف مراجع-قسم السالمة واألمن
٢-ف موظف إداري معاون-قسم السالمة واألمن
٢-ف معين باملعلومات واألدلةموظف -قسم السالمة واألمن

رأ-خ ع مساعد إداري-قسم السالمة واألمن
-٦٠٠٢١١ ار التحويلآث-٢
-٠٠٠٣٣٨ العامة طلباتال-٣

(أ) نفقات السفر
(ب) الضيافة

(ج) اخلدمات التعاقدية
التدريب(ه) 

عدات(و) األثاث وامل
-٠٠٠٣٤٤٢ الرئيسي الثانيالمجموع الفرعي للبرنامج 

البرنامج الرئيسي الثالث:
-٦٠٠٤٦١١ املساعدة املؤقتة العامة-٤

ديوان املسجل
٢-ف موظف إداري معاون معين بإدارة التعديالت١

رأ-خ ع مساعد إداري١
٣-ف موظف قانوين١

املكتب القانوين
٣-ف اهلوية الدوليةموظف قانوين معين ببطاقات ١

مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية
٣-ف موظف إداري١

قسم املوارد البشرية
٢-ف موظف قانوين معين بسياسات املوارد البشرية ١

قسم األمن واخلدمات
رأ-خ ع موظفان لشؤون األمن٢
رأ-خ ع موظفني لشؤون األمن٧

قسم إدارة احملكمة
٢-ف موظف معين  بكتابة احملاضر باللغة الفرنسية١

قسم اخلدمات اللغوية
رأ-خ ع موظف معين بالتدقيق١

قسم دعم الدفاع
١-ف منسق خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال للمحامني ١

اخلارجيني
١-ف موظف مايل مساعد١

قسم الضحايا والشهود
٢-ف موظف معاون معين بالرعاية (مايل)١

رأ-خ ع مساعد رئيسي معين باحملفوظات والسجالت (مايل)١
رأ-خ ع مساعدان ميدانيان معنيان بإدارة القضايا٢
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املبلغ (باليورو) البند
ات العامةلبطال-٥

-٠٠٠١٢ (أ) العمل اإلضايف
-٠٠٠٣٠٦ (ب) السفر

القانونيةمكتب الشؤون 
مكتب رئيس شعبة اخلدمات اإلدارية

قسم املوارد البشرية
القسم املايل

قسم اخلدمات العامة
قسم األمن واخلدمات

مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية
قسم االحتجاز

قسم مشاركة وتعويض الضحايا
قسم خدمات إدارة املعلومات

اللغويةقسم اخلدمات 
قسم دعم الدفاع

قسم العالقات اخلارجية
املكاتب امليدانية

قسم اإلعالم والتوعية
قسم الضحايا والشهود

-٠٠٠٤٣١ (ج) اخلدمات التعاقدية
-٤٠٠١٢٣ (د) التدريب
-٨٠٠٨٩ اخلرباء االستشاريون(ه) 
-٢٠٠٦٦٦ (و) املساعدة القانونية
-٠٠٠٣٠٠١ (ز) النفقات التشغيلية العامة
-١٠٠١٣٨ (ح) اللوازم واملواد

قسم اخلدمات العامة
قسم األمن واخلدمات

قسم االحتجاز
قسم خدمات إدارة املعلومات

قسم اخلدمات اللغوية
املكاتب امليدانية

-٠٠٠١١٤ عدات(ط) األثاث وامل
قسم اخلدمات العامة

قسم خدمات إدارة املعلومات
-٠٠٠٤٠٠٣ اجلدولة-٦
-١٠٠٠٤٢٨ المجموع الفرعي للبرنامج الرئيسي الثالث
-١٠٠٣٨٦١٠ المجموع الكلي:
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المرفق الرابع

ميثاق لجنة المراجعة

مقدمة-ألف

عمليات املراقبة و ، وإدارة املخاطر، مراجعة األعمال اإلداريةدور هام يف بجلنة املراجعة قومت-١
نزاهة هذه على توفري الثقة يف ةيلية الرقابهذه اآلحملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة"). وتعمل يف االداخلية 

جلمعية الدول وخدمات الدعم املشورة املستقلة تقدمي من خالل دورها بجلنة املراجعة قوم املمارسات. وت
األطراف ("اجلمعية").

الغرض-باء

، وإدارة املخاطر، لألعمال اإلداريةرقابة منهجية ومنتظمة الغرض من جلنة املراجعة هو توفري -٢
هلا حملكمة. وتساعد جلنة املراجعة اجلمعية من خالل تقدمي املشورة والتوجيه يف االداخلية وعمليات املراقبة 

ا يلي:املتعلقة مبمبادرات احملكمة بشأن كفاية
كل اإلداري؛اهلي(أ)

إدارة املخاطر؛(ب)
القيم واألخالقيات؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د) 
خلارجية للحسابات؛ ااملراجعة ااإلشراف على املراجعة الداخلية و (ه)
.العامةبيانات املالية وتقارير املساءلةال(و)
لجمعية مشورة لاله وتقدم أعاملشار إليها نة املراجعة كل بند من البنود ، تستعرض جلعموماو -٣

أيضاوالتوجيهات لمحكمة. وقد تشمل املشورة لاإلدارية ألعمال مستقلة عن مدى كفاية وفعالية ا
.عملياتتعزيز تلك البشأن وتوصياتاقرتاحات 

الوالية-جيم

امليزانيةعلى توصيات جلنة باملوافقة اجلمعية القرار الصادر من تستند والية جلنة املراجعة إىل -٤
.)٣٤(واملالية

املتعلقة تلبية متطلبات الدول األطراف على والية جلنة املراجعة يف مساعدة احملكمة تتمثل -٥
لشفافية واملساءلة من خالل توفري الرقابة على املمارسات اإلدارية يف جماالت اإلدارة الرئيسية، مبا يف با

ذلك:

لد األول، اجلزء الثاين، الفقرة ،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤... الثة عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)٣٤( .٨ا
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القيم واألخالقيات؛(أ)
ي؛اهليكل اإلدار (ب)
إدارة املخاطر؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د)
أنشطة مراجعة احلسابات؛(ه)
مصادر الضمانات اخلارجية، مبا يف ذلك:(و)

أي مسائل أخرى فضال عن استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته دراسة ورصد ‘ ١’
للضمانات؛يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي مصادر خارجية أخرى 

؛برتشيح املراجع اخلارجي للحساباتتقدمي توصيات إىل اجلهاز املختص ‘ ٢’
ة؛يعمل اإلدار الخطط (ز)

البيانات املالية وتقارير املساءلة العامة.(ح) 
. وال يلزم استنفاد قائمة عديلهاأو تأخرى إليها غري حصرية، وميكن إضافة بنوديات الوالقائمة -٦

باألحرى أن تكون جلنة املراجعة قادرة على معاجلة القضايا كلما يلزم كل سنة تقوميية. و يف  البنود بأكملها 
دعت احلاجة إىل ذلك.

السلطة-دال

االضطالع عند. وللجنة املراجعة، هاميثاقيف نطاق عملها لقيام بالالزمة لالسلطة جنة املراجعة لل-٧
ا، احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني مب مجيع ، وكذلك إىل باحملكمةاإلداريني واملوظفني سؤوليا

ات الصلة اليت تراها ضرورية املعلومات ذا يف الوصول بدون قيود أيضا. وللجنة املراجعة احلقألداء واجبا
إىل السجالت والبيانات والتقارير.

من احلصول على مجيع التوضيحات اليت تراها ضرورية للقيام بعملهاللجنة املراجعة احلق يف -٨
.باحملكمةاإلداريني واملوظفني املسؤولني 

ستشارين آخرين حسبما تراه ضرورياجيوز للجنة املراجعة االستعانة مبحام مستقل و/أو م-٩
.لالضطالع مبهامها

نة المراجعةتشكيل لج-هاء

ا. وينبغي غري تابعني لثالثة إىل مخسة أعضاء خارجينيمن تتألف جلنة املراجعة -١٠ لمحكمة وأجهز
يف جلنة امليزانية واملالية.حلاضرينمن األعضاء اخلمسة من األعضاء اعضوين عضو واحد أو أن يكون 

،الشؤون املالية، و مبراجعة احلساباتدراية كافية عضاء اللجنة جمتمعني تكون لدى أينبغي أن -١١
مسؤوليات جلنة املراجعةاملستمر يف لتطور لوالرقابة. ونظرا واملخاطر،والقانون،يا املعلوماتوتكنولوج
تقييم  التقارير، من املهم أن يتم بشكل دوري إعداد التطورات يف لتطورات التنظيمية واالقتصادية و نتيجة ل
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االستجابة لالحتياجات متكينهم من كفاءات األعضاء والتوازن الكلي للمهارات يف اللجنة من أجل 
الناشئة.

عايري التوازن االلتزام مبلضمان املمكنةاجلهودافة كوفيما يتعلق بإجراءات التعيني، ينبغي بذل-١٢
بتعيني أعضاء جلنة املراجعة.تابعة للجنة املراجعة اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني. وتقوم جلنة خمصصة 

يزانية واملالية خدمات األمانة للجنة.  يقدم األمني التنفيذي للجنة امل-١٣

رئيس ونائب رئيس لجنة المراجعة-واو

رئيسا ونائبا للرئيس من بني أعضائها.اجتماع هلا تنتخب اللجنة يف أول ، يف كل عام-١٤
أمني جلنة املراجعة العملية االنتخابية ويدعو إىل الرتشح ملنصب الرئيس أو نائب الرئيس.نظم ي-١٥
ما مرتني.-١٦ يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس ملدة سنة واحدة. وجيوز اعادة انتخا
.بعمل الرئيسيف غياب الرئيس، يقوم نائب الرئيس -١٧
تنتهي مدة و مل يعد عضوا يف جلنة املراجعة،، أعملهإذا مل يعد الرئيس أو نائبه قادرا على أداء -١٨

رئيس جديد للمدة املتبقية.ويتم انتخاب رئيس جديد أو نائب واليته 
رئيس إىل حني انتخابحيل نائب الرئيس حمله أعاله، ١٨الرئيس عمال بالفقرة انتهت والية إذا -١٩

جديد.
عليه من واجبات.ا، ومما للرئيس من سلطات،الذي يتوىل مهام الرئيس،لنائب الرئيس-٢٠
املراجعة.يظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، حتت سلطة جلنة -٢١
مواد أخرى يف هذا النظام، بإعالن خولة له مبوجب يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات امل-٢٢

كل اجتماع للجنة، وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة مواد هذا النظام، وإعطاء احلق يف افتتاح واختتام
ئيس يف النقاط النظامية وتكون له، مع الر بت، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات. ويةالكلم

. وللرئيس أن هاعلى سري األعمال يف اللجنة وحفظ النظام فيكاملةأحكام هذا النظام، السيطرة المراعاة 
يقرتح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند، حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات 

بشأن أية مسألة، وإقفال قائمة املتكلمني أو إقفال باب املناقشة. اليت جيوز لكل عضو أن يتكلم فيها
قيد البحث.البند وللرئيس أيضا أن يقرتح تعليق أو رفع اجللسة أو تعليق أو تأجيل مناقشة 

ميثل الرئيس جلنة املراجعة يف اجتماعات جلنة امليزانية واملالية أو اجتماعات اجلمعية.-٢٣

مدة العضوية-زاي

العضوية يف جلنة املراجعة ثالث سنوات، وال جيوز ألعضاء اللجنة املستقلني اخلدمة مدة تزيد مدة -٢٤
على واليتني.

لضمان االستمرارية يف جلنة املراجعة، ينبغي تعيني األعضاء تباعا مع إضافة سنة واحدة إىل فرتة -٢٥
ال من ثالث.والية أول رئيس ونائب رئيس لتكون فرتة واليتهما أربع سنوات بد
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النصاب القانوني واتخاذ القرارات- حاء
أغلبية األعضاء.يتحقق النصاب القانوين للجنة املراجعة حبضور -٢٦
تتخذ القرارات يف جلنة املراجعة بتوافق اآلراء. وإذا استنفدت كل اجلهود دون كقاعدة عامة، -٢٧

املصوتني.و احلاضرين األعضاءأصواتالتوصل إىل قرار بتوافق اآلراء، تتخذ القرارات بأغلبية 
لكل عضو يف اللجنة، مبن فيهم الرئيس، صوت واحد.-٢٨
إذا تساوت األصوات بعد التصويت، يعترب املقرتح أو االقرتاح مرفوضا.-٢٩

المبادئ التشغيلية للجنة المراجعة-طاء

يم قال- ١

واألخالقيات يف احملكمة واملعايري الدولية.تعمل جلنة املراجعة وفقا ملدونة قواعد القيم -٣٠

واصلالت- ٢

مع إدارة احملكمة وموظفيها وكذلك مع مقدمي الضمانات التواصل ون يكتتوقع جلنة املراجعة أن -٣١
.الوكامامفتوحو ااخلارجيني مباشر 

خطة العمل- ٣

عمل يضع رئيس جلنة املراجعة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة اآلخرين ومبساعدة أمني اللجنة خطة -٣٢
لجنة بشكل مناسب وتنفيذها بصورة فعالة.أعمال الرتتيبل

جدول أعمال االجتماعات- ٤

يضع الرئيس جداول أعمال لالجتماعات بالتشاور مع أعضاء جلنة املراجعة وأمني اللجنة.-٣٣

معلومات المطلوبةال- ٥

حتدد جلنة املراجعة املعلومات املطلوبة. وتشمل املعلومات طبيعة هذه املعلومات ومداها وتوقيتها. -٣٤
وينبغي تقدمي املعلومات إىل جلنة املراجعة قبل ستة أسابيع على األقل من كل اجتماع.

األعمال التحضيرية والحضور- ٦

حضري الجتماعات اللجنة واملشاركة فيها.يلتزم أعضاء جلنة املراجعة بالت-٣٥

تعارض األنشطة- ٧

تقدم  ألعمال اليت ال جيوز أن تكون ألعضاء جلنة املراجعة مصلحة مالية يف أي نشاط يتصل با-٣٦
ا. وال جيوز ألعضاء اللجنة  هام أخرى يف احملكمة.القيام مبتوصيات بشأ
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تعارض المصالح- ٨

ظهورعن يف املصاحل أو قائم عارضأعضاء جلنة املراجعة بالكشف عن أي تيلتزم كل عضو من -٣٧
يف املصاحل. وإذا أثري التساؤل عن مدى وجوب تنحي عضو أو أكثر عن التصويت، الحق عارضتأي

تقوم جلنة املراجعة بالتصويت لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يتنحى العضو عن ذلك.

السرية- ٩

يف عملهمعن أية معلومات سرية يطلعون عليها حبكم جلنة املراجعة اإلفشاءال جيوز ألعضاء -٣٨
.، مبا يف ذلك بعد انتهاء عضويتهماللجنة

التوجيه والتدريب-١٠

يتلقى أعضاء جلنة املراجعة توجهات رمسية بشأن الغرض من اللجنة وواليتها، وبشأن أهداف -٣٩
احملكمة.

أساليب العمل-ياء

االجتماعات- ١

، أو أكثر من ذلك، حسبما تراه ضروريا.يف السنةجتتمع جلنة املراجعة ثالث مرات على األقل -٤٠
وفعاال بقدر اإلمكان. ولذلك، ينبغي أن تعقد اللجنةمرناينبغي أن يظل تركيب جلنة املراجعة -٤١

ا عن طريق الفيديو، عند اإلمكان.اجتماعا أو أكثر من اجتماعا
تمع جلنة املراجعة عادة يف مقر احملكمة، وجيوز عقد دورات اللجنة يف مكان آخر إذا قررت جت-٤٢

جلنة امليزانية واملالية ذلك.اللجنة و/أو 

انعقاد الدورات  - ٢

تدعى جلنة املراجعة إىل االنعقاد بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو رئيس اللجنة، أو جلنة -٤٣
واملالية.امليزانية 

قبل أن يتقدم الرئيس بطلب لعقد دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة بشأن موعد الدورة -٤٤
ا. ومد

تعقد أي دورة من دورات اللجنة اليت تدعو جلنة امليزانية واملالية إىل انعقادها يف أقرب وقت ممكن -٤٥
ستني يوما من تاريخ الطلب.مبا ال يزيد على ولكن 

ا يف أقرب وقت ممكن.يبل-٤٦ غ الرئيس أعضاء جلنة املراجعة مبوعد كل دورة ومد

جدول األعمال- ٣
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تعد األمانة جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة بالتشاور مع رئيس اللجنة،  -٤٧
كلما أمكن ذلك، ويتضمن جدول األعمال املؤقت ما يلي:

جلنة املراجعة؛مجيع البنود اليت تقرتحها (أ)
مجيع البنود اليت تقرتحها جلنة امليزانية واملالية.(ب)
، يبلغ أعضاء اللجنة واحملكمة جبدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة مسبقا-٤٨

يوما من افتتاح الدورة. ويوجه انتباه أعضاء اللجنة ٢١لكن مبا ال يقل عن قبل الدورة بوقت كاف و 
ء جلنة امليزانية واملالية إىل أي تغيري الحق أو إضافة يف جدول األعمال املؤقت قبل الدورة بوقت  وأعضا
كاف.

جلنة املراجعة يف بداية كل دورة بإقرار جدول أعمال الدورة على أساس جدول األعمال تقوم-٤٩
وجيوز للجنة، عند االقتضاء، تعديل جدول األعمال. املؤقت.

الوصول إلى المسؤولين- ٤

مة بالقدر الالزم ألداء مهامها.للجنة املراجعة احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني باحملك-٥٠

تعويضات أعضاء اللجنة-كاف

يعمل أعضاء جلنة املراجعة على أساس طوعي، وتتحمل احملكمة تكاليف السفر واإلقامة وغري -٥١
وتعين تكاليف السفر تكاليف السفر جوا يف درجة رجال األعمال. ويبلغ ذلك من التكاليف ذات الصلة. 

يف املائة من بدل اإلقامة العادي.١٤٠بدل اإلقامة اليومي 

المسؤوليات-الم

تقدم جلنة املراجعة من خالل جلنة امليزانية واملالية املشورة املستقلة واملوضوعية للجمعية بشأن كفاية -٥٢
ة للمحكمة فيما يتعلق باجلوانب التالية:الرتتيبات اإلداري

القيم واألخالقيات- ١

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن ممارسات القيم واألخالقيات باحملكمة، تقوم جلنة املراجعة -٥٣
مبا يلي:  

استعراض وتقييم السياسات واإلجراءات واملمارسات اليت تضعها األجهزة املختصة لرصد امتثال (أ)
ملسؤولني واملوظفني باحملكمة ملدونات قواعد السلوك والسياسات املتعلقة باألخالقيات يف مجيع ا

احملكمة؛
مراقبة اآلليات اليت تضعها اإلدارة لتوفري معايري أخالقية عالية جلميع املسؤولني واملوظفني باحملكمة (ب)

واحلفاظ عليها؛
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اإلدارة لرصد االمتثال للقوانني واللوائح والسياسات استعراض األنظمة واملمارسات اليت تضعها (ج)
ية أو أخالقية هلا والتعامل واملعايري املتعلقة بقواعد السلوك واألخالقيات وحتديد أي انتهاكات قانون

ا.معها ، وتقدمي املشورة بشأ

الترتيبات اإلدارية- ٢

اليت جلنة املراجعة الرتتيبات ستعرضتكمة، حملاإلدارية بالرتتيبات لللحصول على تأكيدات معقولة -٥٤
ا.تضعها احملكمة لضمان عملها وفقا للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأ

بإدارة املخاطر باحملكمة، إدارة املخاطر. للحصول على تأكيدات معقولة بشأن الرتتيبات املتعلقة -٥٥
نة املراجعة مبا يلي:تقوم جل

االحتيال، بالتعرض للمخاطر اجلوهرية واحلد منها، مبا يف ذلك خماطرمراقبة القضايا املتعلقة(أ)
دارة العليا أو اليت تطلبها هذه اإلدارة؛املتعلقة باالوغريها من املسائل ةيالدار اسائل وامل

استعراض الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان عملها وفقا للغرض املراد منها (ب)
ا؛وتقدم ا ملشورة بشأ

استعراض توصيف املخاطر املؤسسية للمحكمة سنويا؛(ج)
احلصول من املراجع الداخلي للحسابات على تقرير سنوي بشأن تنفيذ عملية اإلدارة املتكاملة (د)

املناسبة إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها.

إطار المراقبة اإلدارية - ٣

طار املراقبة اإلدارية باحملكمة، تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:للحصول على تأكيدات معقولة بشأن إ-٥٦
استعراض ترتيبات الرقابة الداخلية الشاملة واملتعلقة بالوحدات اإلدارية باحملكمة وتقدمي املشورة (أ)

ا؛ بشأ
هات اجلاحلصول على تقارير بشأن مجيع املسائل ذات األمهية الناشئة عن العمل الذي تقوم به (ب) 

.لإلدارة العلياتقدم الضمانات املالية وضمانات الرقابة الداخليةاليت خرى األ

اإلشراف على المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات وغيرها من الجهات -ميم
المعنية بتقديم الضمانات

المراجعة الداخلية للحسابات- ١

الداخلية للحسابات، تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:للحصول على تأكيدات معقولة بشأن املراجعة -٥٧
مراجعة واعتماد ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات مرة واحدة على األقل كل سنتني. وينبغي (أ) 

احملكمة ادارةو امليثاق لضمان اتساقه مع التغيريات يف الرتتيبات املالية وإدارة املخاطر مراجعة
مارسات املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات؛واتفاقه مع التطورات يف امل
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مراجعة واعتماد خطط العمل القائمة على املخاطر املقرتحة للمراجعة الداخلية السنوية للحسابات (ب)
وتقدمي توصيات بشأن مشاريع املراجعة الداخلية للحسابات؛

مؤهالت مدير مكتب املراجعة تقدمي املشورة للجمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية بشأن (ج) 
اء خدمته ؛الداخلية للحسابات، وتعيينه، واإلبقاء عليه، وإ

؛تقدمي مدخالت لإلدارة بشأن تقييم األداء السنوي ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات(د)
ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات؛ةمناسباتتوصية اإلدارة بتقدمي تعويض(ه)
استعراض ميزانية برنامج املراجعة الداخلية للحسابات، وخربات ومستويات املوظفني التابعني (و) 

للربنامج؛
بشأن أوجه الزيادة والنقص يف امليزانية ،من خالل جلنة امليزانية واملالية،تقدمي املشورة للجمعية(ز) 

زمة. وتقييم ما إذا كان من املطلوبة لربنامج املراجعة الداخلية للحسابات وأي خربات إضافية ال
الواجب أن تكون اخلربات اإلضافية يف شكل موظفني دائمني أو خدمات استشارية خارجية؛

استعراض تقارير املراجعة الداخلية للحسابات وغريها من البالغات املقدمة لإلدارة؛(ح)
جعة الداخلية للحسابات؛استعراض ومتابعة خطط العمل اليت تضعها اإلدارة لتنفيذ توصيات املرا(ط)
االستفسار من مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن تنفيذ أي ارتباطات أو مهام (ي)

للمراجعة الداخلية للحسابات دون تقدمي تقرير إىل جلنة املراجعة عنها. وإذا مت مثل هذا النشاط، 
االستفسار عن املسائل ذات األمهية، إن وجدت، الناشئة عنها؛

استعراض وتقدمي مدخالت للخطة االسرتاتيجية للمراجعة الداخلية للحسابات، وأهدافها، )(ك
األداء، ونتائجها؛ؤشرات وم

االستفسار من مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن اخلطوات املتخذة للتأكد من (ل)
دولية ملمارسة املراجعة اتساق أنشطة املراجعة مع معايري معهد املراجعني الداخليني املهنية ال

الداخلية للحسابات؛
التأكد من مراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية لوظيفة املراجعة الداخلية للحسابات كل مخس (م)

سنوات؛
استعراض النتائج املتعلقة مبراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية املستقلة ومراقبة تنفيذ خطط العمل (ن)

وحة.الالزمة لتنفيذ التوصيات املطر 

المراجعة الخارجية للحسابات- ٢

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن العمل الذي تقوم اجلهات اخلارجية املعنية بتقدمي -٥٨
الضمانات (مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املراجع اخلارجي للحسابات)، جتتمع جلنة املراقبة مع 

البيانات املالية اليت متت مراجعتها، ومناقشة الرسالة املوجهة هذه اجلهات أثناء التخطيط للمراجعة، وتقدمي
إىل اإلدارة بشأن التوصيات.
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تقوم جلنة املراجعة بدراسة ومراقبة استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي -٥٩
الضمانات. مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي

للحسابات.يتقدم جلنة املراجعة توصيات إىل اجلهاز املختص بشأن ترشيح املراجع اخلارج-٦٠

ةيعمل اإلدار المتابعة خطط - ٣

والتوصيات الصادرة عن املراجعة لمالحظاتلاإلدارة الستجابةللحصول على تأكيدات معقولة -٦١
جعة التقارير املنتظمة املقدمة عن التقدم احملرز اتستعرض جلنة املر الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات، 

النهائية عتمدها االدارة وتوصيات املراجعة الناجتة عن عمليات املراجعةتيف تنفيذ خطط العمل اليت 
للحسابات.

البيانات المالية وتقارير المساءلة العامة- ٤

جعة املستقلة للبيانات املالية للمحكمة مبا يف ذلك، جلنة املراجعة مسؤولة عن اإلشراف على املرا-٦٢
نتائج املراجعة يف جماالت مثل الرقابة الداخلية، حلعلى سبيل املثال ال احلصر، عن اإلشراف على 

واالمتثال القانوين والنظامي، واألخالقيات.

المسؤوليات األخرى- ٥

تقوم جلنة املراجعة، باإلضافة إىل ذلك ، مبا يلي:-٦٣
ذا امليثاق بناء على طلب اجلمعية(أ) ؛تنفيذ األنشطة األخرى املرتبطة 

تقييم أدائها وأداء كل عضو من أعضائها بانتظام.(ب)

اإلبالغ عن أداء لجنة المراجعة- ٦

تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:-٦٤
ا إىل اجلنة امليزانية (أ) واملالية؛تقدمي تقرير سنوي يلخص أنشطتها وتوصيا

ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:(ب) 
ا للوفاء يف العام السابقملخصا للعمل الذي قامت به جلنة املراجعة ‘١’ بصورة  مبسؤوليا

؛كاملة
يف التوصيات الواردة لالستنتاجات و اإلجراءات التصحيحية رز يف ملخصا للتقدم احمل‘٢’

اخلارجية للحسابات؛املراجعة وتقارير املراجعة الداخلية 
معلومات مفصلة االمتثال باحملكمة، مبا يف ذلك و تقييما شامال إلطار املخاطر والرقابة‘٣’

جوهرية ناشئة تؤثر على احملكمة؛ تغيريات تشريعية أو عن أي خماطر 
خالل الفرتة عقودة بيانات تفصيلية عن االجتماعات، مبا يف ذلك عدد االجتماعات امل‘٤’

، وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو.املعنية
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عنتقريرا إىل اجلمعية،من خالل جلنة امليزانية واملالية،لجنة املراجعة أن تقدم يف أي وقتجيوز ل-٦٥
ا على قدر كاف من األمهية.   أي مسألة أخرى ترى أ

اللغات-نون

حملكمة.ابلغات العمل يف اللجنة هي لغات العمل الرمسية -٦٦
ما مل يقرر رئيس محكمة، باللغات الرمسية للاملراجعة للجنة األخرى وثائق المجيع التوصيات و نشرتُ -٦٧
خالف ذلك.املراجعة نة جل

مراجعةال-سين

.قيد االستعراضيثاق نة هذا املبقي اللجتُ -٦٨
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خامسالالمرفق

٢٠١٥سبتمبر /أيلول٣٠حتى الطوارئصندوقإلىاللجوءطلبات
املبلغ املطلوب املوضوعالتاريخ الرقم 

كانون ١٢٢
األول/ديسمرب 

٢٠١٤

ضد املدعية العامةتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
جاك مانغندا  -مببا غامبا، وأميي كيلوال موسامبا، وجانبيري - جان

مجهورية حالة يف نغو، وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو و ابك
٢٠١٥يف عام الوسطىأفريقيا 

يورو١٠٠٠١٣١

كانون ٢٢٤
األول/ديسمرب 

٢٠١٤

ضد املدعية العامةتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
٢٠١٥عام كوت ديفوار يفيف حالة  ه يودغشارل بليه 

يورو٥٠٠٠٧٦٢

آذار/مارس ٣٦
٢٠١٥

ضد العامةاملدعية متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية تكاليف غري 
بالتحديدرية أفريقيا الوسطى، و يف حالة مجهو كومبومببا  بيري - جان

متديد والية أحد القضاة يف الدائرة االبتدائية مواصلة إىلاحلاجة 
،٢٠١٥آذار/مارس ٣١يفاحلالية املوسعة بعد انتهاء واليته لثةالثا

نشأت قد وظفي الدعم القضائيني. و من مفضال عن عدد حمدود 
،ةيالقضهذه يف اليت وقعت توقعة املغري من التطورات احلاجة هذه 

بعد قفل باب اء شهود إضافيني عتدمن احلاجة إىل اسمبا يف ذلك 
الجرائية ، وإىل التعقيدات ا٢٠١٤نيسان/أبريل يف تقدمي األدلة

ذهالوثيقة الصلة ولكن لةفصلقضية املناناجتة عن التطورات يف ال
بيري مببا -ضد جاناملدعية العامة(٧٠ادة مبوجب املقضية ال

وآخرين).

يورو٢٠٠١٢٤

متوز/يوليه٤١٠
٢٠١٥

بعد استسالم هذه القضية تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف 
مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف كانون إىل السيد أونغوين ونقل

٢٠١٥الثاين/يناير 

يورو٠٠٠٠٥٠٣

يورو٨٠٠٢٦٣٦اإلخطاراتمجموع 
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المرفق السادس
الميزانية والماليةتنفيذ توصيات لجنة لاآلثار المترتبة على الميزانية نتيجة 

مقارنة بين الميزانية المقترحة وتوصيات لجنة الميزانية والمالية (بآالف اليورو)
: إجمالي البرامج الرئیسیة للمحكمة١الجدول 

إجمالي البرامج الرئيسية 
للمحكمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةبعد توصيات

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت موعمتصلة حباالتأساسيةا متصلة أساسيةا

موعحباالت ا
٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١

٢٢املوظفون الفنيون ١٦٦,٩٣٠ ١١٤,٢٥٢ ٢٨١,١٢٠ ٠٣١,٩٣٠ ٣٥٧,٩٥٠ ٢-٣٨٩,٨
١-١٣٥,٠٢٤٣,٧ ٨٩١,٣

١٤موظفو اخلدمات العامة ٧٥٩,٦٩ ٣٠٠,٢٢٤ ٠٥٩,٨١٥ ٠٩١,٨٩ ١٥١,٢٢٤ ١٤٩,٠١٨٣,٢-٢٤٣,٠٣٣٢,٢

موع الفرعي للموظفني ٣٦ا ٩٢٦,٥٣٩ ٤١٤,٤٧٦ ٣٤٠,٩٣٥ ١٢٣,٧٣٩ ٥٠٩,١٧٤ ١-٦٣٢,٨
١-٨٠٢,٨٩٤,٧ ٧٠٨,١

٣املساعدة املؤقتة العامة ٨٦٥,١٢٢ ٣٨٣,٧٢٦ ٢٤٨,٨١ ٩٣٥,٢١٧ ٦٦١,٢١٩ ١-٥٩٦,٤
٤-٩٢٩,٩ ٦-٧٢٢,٥ ٦٥٢,٤

٤١٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة العامة لالجتماعات ١٥٦,٥٤١٤,٣٧٤٢,٢١ ١٥٦,٥
١٢,٠-١٢,٠-٢٦٨,٥١٥٦,٤٤٢٤,٩٢٥٦,٥١٥٦,٤٤١٢,٩العمل اإلضايف

موع ٤الفرعي للموظفني اآلخرينا ٥٤٧,٨٢٣ ٢٨٢,٣٢٧ ٨٣٠,٢٢ ٦٠٥,٩١٨ ٥٥٩,٨٢١ ١-١٦٥,٨
٤-٩٤١,٩ ٦-٧٢٢,٥ ٦٦٤,٤

١السفر ١٩٦,٩٤ ٨٩٧,٥٦ ٠٩٤,٤١ ٠٣٠,٢٤ ٠٦٣,٣٥ ١-٨٣٤,٢-١٦٦,٧-٠٩٣,٥ ٠٠٠,٩
٥,٥-٥,٥-٣٦,٥٣٦,٥٣١,٠٣١,٠الضيافة

٢اخلدمات التعاقدية ٣٧٠,٢٢ ٥٨٦,٥٤ ٩٥٦,٦٢ ١١٠,٦٢ ٢٠٥,١٤ ٦٤١,٠-٣٨١,٤-٢٥٩,٦-٣١٥,٧
٦٣٧,٧٤٠٥,٨١التدريب ٢٩٤,٢-٧٤,٦-٢١٩,٦-٠٤٣,٥٤١٨,١٣٣١,٢٧٤٩,٣

٢٣٦,١-١٧٥,٢-٦٠,٩-١٧٨,٠٥٣٤,٥٧١٢,٥١١٧,١٣٥٩,٣٤٧٦,٤اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦

٢حمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢
١٢النفقات العامة للتشغيل ٨٣٦,٧٨ ٤٩٦,٧٢١ ٣٣٣,٤١٢ ١٢٤,٧٧ ٧٣٢,٨١٩ ١-٧٦٣,٩-٧١٢,٠-٨٥٧,٥ ٤٧٥,٩

٦٢٣,٤٣٩٨,٥١اللوازم واملواد ١٧٨,١-٣٨,١-١٤٠,٠-٠٢١,٩٤٨٣,٤٣٦٠,٤٨٤٣,٨
٤٨٦,١٩٨٧,٥١األثاث واملعدات ٤٧٣,٦٣١٥,٩٧١٦,١١ ٤٤١,٦-٢٧١,٤-١٧٠,٢-٠٣٢,٠

موع الفرعي لغري املوظفني ١٨ا ٣٦٥,٥٢٥ ٣٦٦,٩٤٣ ٧٣٢,٥١٦ ٦٣٠,٩٢٢ ١٦٢,٠٣٨ ١-٧٩٢,٩
٣-٧٣٤,٥ ٤-٢٠٤,٩ ٩٣٩,٤

٦٥المجموع ٢٠٨,٩٨٨ ٠٦٣,٧١٥٣ ٢٧٢,٧٥٩ ٧٢٩,٦٨٠ ٢٣١,٠١٣٩ ٥-٩٦٠,٦ ٧-٤٧٩,٣ ١٣-٨٣٢,٧ ٣١٢,٠
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:    البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية٢الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦لعام امليزانية املقرتحة 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١
٣املوظفون الفنيون ٣٠١,٧٨٠٤,٠٤ ١٠٥,٧٣ ٣٠١,٧١ ١٧٤,١٤ ٤٧٥,٨٣٧٠,١٣٧٠,١

٩١٣,٦٩١٣,٦٩١٣,٦٩١٣,٦موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٤ا ٢١٥,٢٨٠٤,٠٥ ٠١٩,٢٤ ٢١٥,٢١ ١٧٤,١٥ ٣٨٩,٤٣٧٠,١٣٧٠,١

١١٩,٦١املساعدة املؤقتة العامة ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣١١٩,٦١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٤٧٤,٦
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦١ا ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣١١٩,٦١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٤٧٤,٦

٦١,٠-٦١,٠-١٦٠,٥١٦٠,٥٩٩,٥٩٩,٥السفر
١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٤,٠-١٤,٠-٣٦,٠٣٦,٠٢٢,٠٢٢,٠التدريب

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤النفقات العامة للتشغيل

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

موع الفرعي لغري املوظفني ٧٥,٠-٧٥,٠-٣٠٥,٩٣٠٥,٩٢٣٠,٩٢٣٠,٩ا
١٠المجموع ٠٠٩,٩٢ ٦٩٤,٧١٢ ٧٠٤,٦٩ ٩٣٤,٩٢ ٥٢٩,١١٢ ٢٤٠,٦-١٦٥,٦-٧٥,٠-٤٦٤,٠

: هيئة الرئاسة١١٠٠:  البرنامج ٣الجدول 

١١٠٠
هيئة الرئاسة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة
٧٠٩,٠٧٠٩,٠٧٠٩,٠٧٠٩,٠املوظفون الفنيون

٢٨٩,٦٢٨٩,٦٢٨٩,٦٢٨٩,٦موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٩٩٨,٦٩٩٨,٦٩٩٨,٦٩٩٨,٦ا

١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا

٥٧,٠-٥٧,٠-١٥٢,٧١٥٢,٧٩٥,٧٩٥,٧السفر
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٥٧,٠-٥٧,٠-١٧٨,٧١٧٨,٧١٢١,٧١٢١,٧ا
١المجموع ٣٢٤,٩١ ٣٢٤,٩١ ٢٦٧,٩١ ٥٧,٠-٥٧,٠-٢٦٧,٩
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: الدوائر١٢٠٠:  البرنامج ٤الجدول 

١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥القضاة ٣٤١,١٥ ٣٤١,١٥ ٣٤١,١٥ ٣٤١,١
٢املوظفون الفنيون ٣٨٩,٩٨٠٤,٠٣ ١٩٣,٩٢ ٣٨٩,٩١ ١٧٤,١٣ ٥٦٤,٠٣٧٠,١٣٧٠,١

٥٤٩,١٥٤٩,١٥٤٩,١٥٤٩,١موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢ا ٩٣٩,٠٨٠٤,٠٣ ٧٤٣,٠٢ ٩٣٩,٠١ ١٧٤,١٤ ١١٣,١٣٧٠,١٣٧٠,١

١املساعدة املؤقتة العامة ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٣٥٥,٠
لالجتماعاتاملساعدة العامة 
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٣٥٥,٠
السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٤,٠-١٤,٠-٣٠,٠٣٠,٠١٦,٠١٦,٠التدريب
االستشاريوناخلرباء

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٤,٠-١٤,٠-٣١,٠٣١,٠١٧,٠١٧,٠ا

٨المجموع ٣١١,١٢ ٦٩٤,٧١١ ٠٠٥,٨٨ ٢٩٧,١٢ ٥٢٩,١١٠ ١٧٩,٦-١٦٥,٦-١٤,٠-٨٢٦,٢

: مكاتب االتصال١٣١٠:  البرنامج الفرعي ٥الجدول 

١٣١٠
مكاتب االتصال

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

القضاة
٢٠٢,٧٢٠٢,٧٢٠٢,٧٢٠٢,٧املوظفون الفنيون

٧٤,٩٧٤,٩٧٤,٩٧٤,٩موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٧٧,٦٢٧٧,٦٢٧٧,٦٢٧٧,٦ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٤,٠-٤,٠-٧,٩٧,٩٣,٩٣,٩السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤النفقات العامة للتشغيل

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

موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٠-٤,٠-٩٦,٣٩٦,٣٩٢,٣٩٢,٣ا
٤,٠-٤,٠-٣٧٣,٩٣٧٣,٩٣٦٩,٩٣٦٩,٩المجموع
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:  البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة٦الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدعية العامة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤املوظفون الفنيون ٣٤١,٣١٣ ١٤٨,٦١٧ ٤٨٩,٩٤ ٣١٨,٣١٥ ٤٠٥,٧١٩ ٢٢,٩٢-٧٢٤,٠ ٢٥٧,١٢ ٢٣٤,٢
١موظفو اخلدمات العامة ٠٧٨,١٣ ٠١٦,٦٤ ٠٩٤,٧١ ٠٧٨,٣٣ ٢١٥,٨٤ ٢٩٤,١٠,٢١٩٩,٢١٩٩,٤

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٤١٩,٣١٦ ١٦٥,٢٢١ ٥٨٤,٥٥ ٣٩٦,٦١٨ ٦٢١,٥٢٤ ٢٢,٧٢-٠١٨,١ ٤٥٦,٣٢ ٤٣٣,٦
١املساعدة املؤقتة العامة ٨٨٦,٤١٧ ٧٣٨,٩١٩ ٦٢٥,٣٨٢٨,٢١٤ ٣٥٧,٥١٥ ١-١٨٥,٧ ٣-٠٥٨,٢ ٤-٣٨١,٤ ٤٣٩,٦

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٨٨٦,٤١٧ ٧٣٨,٩١٩ ٦٢٥,٣٨٢٨,٢١٤ ٣٥٧,٥١٥ ١-١٨٥,٧ ٣-٠٥٨,٢ ٤-٣٨١,٤ ٤٣٩,٦
٢٨٩,٠٢السفر ٦٥٠,٣٢ ٩٣٩,٣٢٨٩,٠٢ ١٤٨,٢٢ ٥٠٢,١-٥٠٢,١-٤٣٧,٢٠,٠

٥,٠-٥,٠-١٠,٠١٠,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢١,٠-٢١,٠-٦٥,٠٥٩٤,٥٦٥٩,٥٦٥,٠٥٧٣,٥٦٣٨,٥اخلدمات التعاقدية

٦٥,٠-٣٤,٠-٣١,٠-١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١١٣,٥١٨٧,٠٣٠٠,٥التدريب
٠,٨-٠,٨-١١٢,٧١١٢,٧١١١,٩١١١,٩اخلرباء االستشاريون

٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠النفقات العامة للتشغيل
٤٠,٠-٤٠,٠-٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠٩,٠٧١,٠٨٠,٠اللوازم واملواد

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٥٧,٥٤ا ٣٢٤,٥٤ ٨٨٢,٠٤٨١,٦٣ ٧٦٦,٦٤ ٦٣٣,٩-٥٥٧,٩-٧٦,٠-٢٤٨,٢

٧المجموع ٨٦٣,٣٣٨ ٢٢٨,٦٤٦ ٠٩١,٩٦ ٧٠٦,٤٣٦ ٧٤٥,٦٤٣ ١-٤٥٢,٠ ١-١٥٦,٩ ٢-٤٨٣,٠ ٦٣٩,٩

المدعية العامة: ديوان ٢١١٠:  البرنامج ٧الجدول 

:  ديوان المدعية العامة٢١١٠
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٢١١,٣١ ٢١١,٣١ ١٨٨,٣١ ٢٣,٠-٢٣,٠-١٨٨,٣
٣٤٦,٩٣٤٦,٩٣٤٧,٠٣٤٧,٠٠,١٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٥٨,٢١ ٥٥٨,٢١ ٥٣٥,٣١ ٢٢,٩-٢٢,٩-٥٣٥,٣
١٩٨,٧-٤٧,٨-١٥٠,٩-٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧٢٣٥,٨١٢٠,٢٣٥٦,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,٧-٤٧,٨-١٥٠,٩-٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧٢٣٥,٨١٢٠,٢٣٥٦,٠ا
٠,١-٠,١-٧٣,٤١٠٨,٢١٨١,٦٧٣,٤١٠٨,١١٨١,٥٠,٠السفر

٥,٠-٥,٠-١٠,٠١٠,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦٥,٠-٣٤,٠-٣١,٠-١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١١٣,٥١٨٧,٠٣٠٠,٥التدريب
٠,٨-٠,٨-١١٢,٧١١٢,٧١١١,٩١١١,٩اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٠,٩-٣٤,٩-٣٦,٠-٢٢٧,٩٤٩١,٩٧١٩,٨١٩١,٩٤٥٧,٠٦٤٨,٩ا

٢المجموع ١٧٢,٨٦٥٩,٩٢ ٨٣٢,٧١ ٩٦٣,٠٥٧٧,٢٢ ٢٩٢,٥-٨٢,٧-٢٠٩,٨-٥٤٠,٢
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: قسم الخدمات ٢١٢٠:  البرنامج الفرعي ٨الجدول 

:   قسم الخدمات٢١٢٠
٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانية 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ١٧٤,٨٨٣٦,٢٢ ٠١١,٠١ ١٧٤,٨٨٠٥,٢١ ٣١,٠-٣١,٠-٩٨٠,٠
٢٦٥,٩١موظفو اخلدمات العامة ١٩٦,٥١ ٤٦٢,٤٢٦٥,٩١ ٢٦٣,٥١ ٥٢٩,٤٦٧,٠٦٧,٠

موع الفرعي للموظفني ١ا ٤٤٠,٧٢ ٠٣٢,٧٣ ٤٧٣,٤١ ٤٤٠,٧٢ ٠٦٨,٧٣ ٥٠٩,٤٣٦,٠٣٦,٠
٤١١,٨٣املساعدة املؤقتة العامة ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨٢١٧,٠٢ ١٥٥,٣٢ ١-٨٥٨,٧-١٩٤,٨-٣٧٢,٣ ٠٥٣,٥

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤١١,٨٣ا ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨٢١٧,٠٢ ١٥٥,٣٢ ١-٨٥٨,٧-١٩٤,٨-٣٧٢,٣ ٠٥٣,٥
٢٦,٠-٢٦,٠-٤١,١٣١١,٠٣٥٢,١٤١,١٢٨٥,٠٣٢٦,١السفر

الضيافة
٢١,٠-٢١,٠-٦٥,٠٥٤٤,٥٦٠٩,٥٦٥,٠٥٢٣,٥٥٨٨,٥اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
٤٠,٠-٤٠,٠-٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠٩,٠٧١,٠٨٠,٠اللوازم واملواد

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٥٥,١١ا ٠٦٦,٥١ ٢٢١,٦١١٥,١١ ٠١٩,٥١ ٨٧,٠-٤٧,٠-٤٠,٠-١٣٤,٦

٢المجموع ٠٠٧,٦٦ ١١٣,٢٨ ١٢٠,٨١ ٧٧٢,٨٥ ٢٤٣,٥٧ ١-٨٦٩,٧-٢٣٤,٨-٠١٦,٣ ١٠٤,٥

والتكامل والتعاون: شعبة االختصاص ٢٢٠٠:  البرنامج الفرعي ٩الجدول 

:  شعبة االختصاص والتكامل ٢٢٠٠
والتعاون

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٧٩٨,٤٩٥٤,١١املوظفون الفنيون ٧٥٢,٥٧٩٨,٥١ ٥٠٣,٧٢ ٣٠٢,٢٠,١٥٤٩,٦٥٤٩,٧
١٣٢,٩١٣٢,٩١٣٣,٠١٣٣,٠٠,١٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩٣١,٤٩٥٤,١١ا ٨٨٥,٥٩٣١,٥١ ٥٠٣,٧٢ ٤٣٥,٢٠,١٥٤٩,٦٥٤٩,٧
٤١١,٨١العامةاملساعدة املؤقتة  ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧١ ١٧٥,٥١ ٤٥٦,٢-٤٤,٤-٤١١,٨-١٧٥,٥

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤١١,٨١ا ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧١ ١٧٥,٥١ ٤٥٦,٢-٤٤,٤-٤١١,٨-١٧٥,٥
٢٩,٥-٢٩,٥-١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩١٥٣,٨٣٠٦,٦٤٦٠,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٩,٥-٢٩,٥-١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩١٥٣,٨٣٠٦,٦٤٦٠,٤ا

١المجموع ٤٩٧,٠٢ ٥١٠,١٤ ٠٠٧,١١ ٠٨٥,٣٢ ٩٨٥,٨٤ ٤١١,٧٤٧٥,٧٦٤,٠-٠٧١,١
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠:  البرنامج ١٠الجدول 

:  شعبة التحقيق٢٣٠٠
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةبعد 

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣١١,٤٨املوظفون الفنيون ٠٤٩,٢٨ ٣٦٠,٦٣١١,٤٨ ١٦١,٦٨ ٤٧٣,٠١١٢,٤١١٢,٤
١٩٩,٤١موظفو اخلدمات العامة ٣٥٤,٨١ ٥٥٤,٢١٩٩,٤١ ٤٨٧,٠١ ٦٨٦,٤١٣٢,٢١٣٢,٢

موع الفرعي للموظفني ٥١٠,٨٩ا ٤٠٤,٠٩ ٩١٤,٨٥١٠,٨٩ ٦٤٨,٦١٠ ١٥٩,٤٢٤٤,٦٢٤٤,٦
١٨٠,٩٦املساعدة املؤقتة العامة ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٦ ١٠٢,١٦ ٨٤٨,٢-٦٦٧,٣-١٨٠,٩-١٠٢,١

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٨٠,٩٦ا ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٦ ١٠٢,١٦ ٨٤٨,٢-٦٦٧,٣-١٨٠,٩-١٠٢,١
١السفر ٦٢٧,٣١ ٦٢٧,٣١ ١٨٠,٨١ ٤٤٦,٥-٤٤٦,٥-١٨٠,٨

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
االستشاريوناخلرباء 

٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ١٦٢,٣٢ ١٦٢,٣١ ٧١٥,٨١ ٤٤٦,٥-٤٤٦,٥-٧١٥,٨

٦٩١,٧١٨المجموع ٣٣٥,٧١٩ ٠٢٧,٤٥١٠,٨١٧ ٤٦٦,٥١٧ ١-٨٦٩,٢-١٨٠,٩-٩٧٧,٣ ٠٥٠,١

: شعبة المقاضاة٢٤٠٠:  البرنامج ١١الجدول 

:  شعبة المقاضاة٢٤٠٠
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٨٤٥,٣٣املوظفون الفنيون ٤٨٤,٢٤ ٣٢٩,٥٨٤٥,٣٤ ٩٣٥,٢٥ ٧٨٠,٥٠,٠١ ٤٥١,٠١ ٤٥١,٠
١٣٢,٩٤٦٥,٣٥٩٨,٢١٣٣,٠٤٦٥,٣٥٩٨,٣٠,١٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩٧٨,٣٣ا ٩٤٩,٥٤ ٩٢٧,٨٩٧٨,٣٥ ٤٠٠,٥٦ ٣٧٨,٨٠,٠١ ٤٥١,٠١ ٤٥١,٠
٤٩٥,٢٦املساعدة املؤقتة العامة ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧٣٧٥,٤٤ ٨٠٤,٤٥ ١-١١٩,٨-١٧٩,٨ ١-٥٨٨,١ ٧٠٧,٩

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٩٥,٢٦ا ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧٣٧٥,٤٤ ٨٠٤,٤٥ ١-١١٩,٨-١٧٩,٨ ١-٥٨٨,١ ٧٠٧,٩
٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
واملواداللوازم 

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤ا

١المجموع ٤٩٤,٢١٠ ٦٠٩,٧١٢ ١٠٣,٩١ ٣٧٤,٤١٠ ٤٧٢,٦١١ ٢٥٦,٩-١٣٧,١-١١٩,٨-٨٤٧,٠
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:  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة١٢الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٢املوظفون الفنيون ٤٨١,١١٥ ١١٨,٤٢٧ ٥٩٩,٥١٠ ٦٣٨,٧١٣ ١٣٠,٨٢٣ ١-٧٦٩,٥ ١-٨٤٢,٥ ٣-٩٨٧,٦ ٨٣٠,١
١٢موظفو اخلدمات العامة ٢١٢,١٦ ١٥٣,٤١٨ ٣٦٥,٥١٢ ٥٦٠,٣٥ ٨٠٥,٢١٨ ٣٤٨,٢٠,٠-٣٦٥,٥٣٤٨,٢

موع الفرعي للموظفني -٨٣٠,٠٣-٣٣٥,٨٢-٦٩٣,٢٢٤٢٧١,٨٢١٩٦٥,٠٤٥١٩٩,٠٢٣٩٣٦,٠١٨١٣٥,٠٤٢٤٩٤,٢١ا
٨٧٨,٧٢املساعدة املؤقتة العامة ٨٢٠,١٣ ٦٩٨,٨٣٦,١١ ٩٥٧,٥١ ١-٨٦٢,٦-٨٤٢,٦-٩٩٣,٦ ٧٠٥,٢

٢٧٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة العامة لالجتماعات ٠١٦,٥٢٧٤,٣٧٤٢,٢١ ٠١٦,٥
١٢,٠-١٢,٠-٢٣٠,٥١٥٦,٤٣٨٦,٩٢١٨,٥١٥٦,٤٣٧٤,٩العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٣٨٣,٤٣ ٧١٨,٧٥ ١٠٢,١٥٢٨,٨٢ ٨٥٦,١٣ ١-٨٦٢,٦-٨٥٤,٦-٣٨٤,٩ ٧١٧,٢
٢٥١,٦٢السفر ٠٥٢,٥٢ ٣٠٤,١١٨٨,٢١ ٧٧٢,٧١ ٣٤٣,٢-٢٧٩,٨-٦٣,٤-٩٦٠,٩

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٩٩٤,٣١التعاقديةاخلدمات  ٩٤٧,٠٢ ٩٤١,٣٨٥٤,٧١ ٥٨٦,٦٢ ٥٠٠,٠-٣٦٠,٤-١٣٩,٦-٤٤١,٣
٢٠١,٧-٣٥,٣-١٦٦,٤-٤٠٣,٧١٦٥,٢٥٦٨,٩٢٣٧,٣١٢٩,٩٣٦٧,٢التدريب

١٧٥,٣-١٣٤,٤-٤٠,٩-٨٨,٠٢٩٦,٨٣٨٤,٨٤٧,١١٦٢,٤٢٠٩,٥اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦

٢حمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢
٧النفقات العامة للتشغيل ٤٨٦,٥٧ ٩٤٦,٧١٥ ٤٣٣,٢٦ ٩٧٤,٥٧ ١٨٢,٨١٤ ١-٧٦٣,٩-٥١٢,٠-١٥٧,٣ ٢٧٥,٩

١٣٨,١-٣٨,١-١٠٠,٠-٥٥٠,٧٣٢٧,٥٨٧٨,٢٤٥٠,٧٢٨٩,٤٧٤٠,١اللوازم واملواد
٤٦١,١٨٣٧,٥١األثاث واملعدات ٤٣١,٦-٢٧١,٤-١٦٠,٢-٢٩٨,٦٣٠٠,٩٥٦٦,١٨٦٧,٠

موع الفرعي لغري املوظفني ١٠ا ٢٣٩,٨٢٠ ٦٣٣,٢٣٠ ٨٧٣,٠٩ ٠٥٧,٣١٨ ٠٨٣,٧٢٧ ١-١٤١,٠ ٢-١٨٢,٥ ٣-٥٤٩,٥ ٧٣٢,٠
٣٦المجموع ٣١٦,٤٤٥ ٦٢٣,٧٨١ ٩٤٠,٢٣٢ ٧٨٥,٢٣٩ ٨٧٥,٨٧٢ ٣-٦٦١,٠ ٥-٥٣١,٣ ٩-٧٤٧,٩ ٢٧٩,٢

: مكتب المسجل٣١٠٠:  البرنامج ١٣الجدول 

٣١٠٠
مكتب المسجل

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلةأساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٤٧٤,٦١ ٤٧٤,٦١ ١٩٩,٣١ ٢٧٥,٣-٢٧٥,٣-١٩٩,٣
١٤٤,٣١٤٤,٣١٤٤,٣١٤٤,٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٦١٨,٨١ ٦١٨,٨١ ٣٤٣,٥١ ٢٧٥,٣-٢٧٥,٣-٣٤٣,٥
٤٠٨,٩-٤٠٨,٩-٤٠٨,٩٤٠٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٠٨,٩-٤٠٨,٩-٤٠٨,٩٤٠٨,٩ا
٣,٠-١,٩-١,١-١٢,٤٣١,٣٤٣,٧١١,٣٢٩,٤٤٠,٧السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

١٠,١-١٠,١-١٦,٥١٦,٥٦,٤٦,٤التدريب
اخلرباء االستشاريون

حمامو الدفاع
حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

واملعداتاألثاث 
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,١-١,٩-١١,٢-٣٧,٩٣١,٣٦٩,٢٢٦,٧٢٩,٤٥٦,١ا

٢المجموع ٠٦٥,٧٣١,٣٢ ٠٩٧,٠١ ٣٧٠,٣٢٩,٤١ ٦٩٧,٣-١,٩-٦٩٥,٤-٣٩٩,٧
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:   ديوان المسجل٣١١٠:  البرنامج الفرعي ١٤الجدول 

٣١١٠
ديوان المسجل

٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانية 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١١٥,٤-١١٥,٤-٦٩٥,٢٦٩٥,٢٥٧٩,٨٥٧٩,٨املوظفون الفنيون
٧٩,٢٧٩,٢٧٩,٢٧٩,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١١٥,٤-١١٥,٤-٧٧٤,٤٧٧٤,٤٦٥٩,١٦٥٩,١ا
٢٨٩,٣-٢٨٩,٣-٢٨٩,٣٢٨٩,٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف
موع الفرعي  ٢٨٩,٣-٢٨٩,٣-٢٨٩,٣٢٨٩,٣للموظفني اآلخرينا

٩,١٢٥,٥٣٤,٦٩,١٢٥,٥٣٤,٦السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,١٢٥,٥٣٨,٦١٣,١٢٥,٥٣٨,٦ا
١المجموع ٠٧٦,٨٢٥,٥١ ٤٠٤,٧-٤٠٤,٧-١٠٢,٣٦٧٢,٢٢٥,٥٦٩٧,٧

:   مكتب الشؤون القانونية٣١٣٠:  البرنامج الفرعي ١٥الجدول 

٣١٣٠
مكتب الشؤون القانونية

٢٠١٦لعام امليزانية املقرتحة
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥٩,٩-١٥٩,٩-٧٧٩,٤٧٧٩,٤٦١٩,٤٦١٩,٤املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٥٩,٩-١٥٩,٩-٨٤٤,٤٨٤٤,٤٦٨٤,٥٦٨٤,٥ا
١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني  ١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦اآلخرينا
٣,٠-١,٩-١,١-٣,٣٥,٨٩,١٢,٢٣,٩٦,١السفر

الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

١٠,١-١٠,١-١٦,٥١٦,٥٦,٤٦,٤التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
واملواداللوازم

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,١-١,٩-١١,٢-٢٤,٨٥,٨٣٠,٦١٣,٦٣,٩١٧,٥ا

٢٩٢,٦-١,٩-٢٩٠,٧-٩٨٨,٨٥,٨٩٩٤,٦٦٩٨,١٣,٩٧٠٢,٠المجموع
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:  شعبة الخدمات اإلدارية٣٢٠٠:  البرنامج الفرعي ١٦الجدول 

٣٢٠٠
اإلداريةشعبة الخدمات 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣املوظفون الفنيون ٦٥٧,٩١٣٠,٠٣ ٧٨٧,٩٢ ٧٥٧,٢٨٦,٦٢ ٩٤٤,٠-٤٣,٤-٩٠٠,٦-٨٤٣,٨
٨موظفو اخلدمات العامة ٦٢١,٤٤٩٥,١٩ ١١٦,٥٩ ١٣٢,٢٤٦٨,٧٩ ٢٦,٤٤٨٤,٣-٦٠٠,٩٥١٠,٧

موع الفرعي للموظفني ١٢ا ٢٧٩,٣٦٢٥,١١٢ ٩٠٤,٤١١ ٨٨٩,٤٥٥٥,٣١٢ ٤٥٩,٧-٦٩,٨-٣٨٩,٩-٤٤٤,٧
٥٥٠,٢-٣٣٣,٢-٢١٧,٠-٢٥٣,١٦٥٠,٧٩٠٣,٨٣٦,١٣١٧,٥٣٥٣,٦العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة العامة لالجتماعات
٢,٠-٢,٠-١٩٥,٥١٢٦,٤٣٢١,٩١٩٣,٥١٢٦,٤٣١٩,٩العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٤٨,٦٧٧٧,١١ا ٥٥٢,٢-٣٣٣,٢-٢١٩,٠-٢٢٥,٧٢٢٩,٦٤٤٣,٩٦٧٣,٥
٦١,١-٤٦,٩-١٤,٢-٤٦,١٢١٩,٥٢٦٥,٦٣٢,٠١٧٢,٦٢٠٤,٦السفر

الضيافة
١٦٥,١-١٢٦,٠-٣٩,١-٤٨٣,٧١٢٦,٠٦٠٩,٧٤٤٤,٦٤٤٤,٦اخلدمات التعاقدية

١٢٤,٦-٢١,٤-١٠٣,٢-٢٦٢,٩٩٦,٣٣٥٩,٢١٥٩,٧٧٤,٩٢٣٤,٦التدريب
٣٨,٤-٣٨,٤-٥٣,٠٥٣,٠١٤,٦١٤,٦اخلرباء االستشاريون

٣النفقات العامة للتشغيل ٨٧٨,٥٤٢٠,٠٤ ٢٩٨,٥٣ ٤٤٦,٣٢٢٠,٠٣ ٦٣٢,٣-٢٠٠,٠-٤٣٢,٣-٦٦٦,٣
٣١,٨-٧,٥-٢٤,٣-٣١٣,٠٥٤,١٣٦٧,١٢٨٨,٧٤٦,٦٣٣٥,٣اللوازم واملواد

١٦٢,٦-٩٩,٣-٦٣,٣-١٧٢,١٢٧٠,٠٤٤٢,١١٠٨,٨١٧٠,٧٢٧٩,٥األثاث واملعدات
موع  ٥الفرعي لغري املوظفنيا ٢٠٩,٣١ ١٨٥,٩٦ ٣٩٥,٢٤ ٤٩٤,٦٦٨٤,٨٥ ١-٥٠١,١-٧١٤,٧-١٧٩,٤ ٢١٥,٨

١٧المجموع ٩٣٧,١٢ ٥٨٨,١٢٠ ٥٢٥,٢١٦ ٦١٣,٥١ ٦٨٤,٠١٨ ١-٢٩٧,٥ ٢-٩٠٤,١-٣٢٣,٦ ٢٢٧,٧

اإلدارية:  مكتب مدير شعبة الخدمات ٣٢١٠:  البرنامج الفرعي ١٧الجدول 

٣٢١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٢٩,٢-٢٩,٢-٧١٥,٢٧١٥,٢٦٨٦,٠٦٨٦,٠املوظفون الفنيون
٣٩٠,٢٣٩٠,٢٣٩٠,٢٣٩٠,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ١٠٥,٤١ ١٠٥,٤١ ٠٧٦,٢١ ٢٩,٢-٢٩,٢-٠٧٦,٢
١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦ا
٧,١-١,٥-٥,٦-١١,٣٣,٠١٤,٣٥,٨١,٥٧,٣السفر

الضيافة
١,٢-١,٢-١,٢١,٢اخلدمات التعاقدية

١٤,٠-٠,٩-١٣,١-١٧,٧١,٢١٨,٩٤,٧٠,٣٥,٠التدريب
١٣,٠-١٣,٠-١٣,٠١٣,٠اخلرباء االستشاريون

٣٠١,٠٣٠١,٠٣٠١,٠٣٠١,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٥,٢-٢,٤-٣٢,٨-٣٤٤,٣٤,٢٣٤٨,٥٣١١,٥١,٨٣١٣,٣ا

١المجموع ٥٦٩,٣٤,٢١ ٥٧٣,٥١ ٣٨٧,٦١,٨١ ١٨٤,٠-٢,٤-١٨١,٦-٣٨٩,٤
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:   قسم الموارد البشرية٣٢٢٠:  البرنامج الفرعي ١٨الجدول 

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٠٥٧,٠١ ٤٩٦,٥-٤٩٦,٥-٠٥٧,٠٥٦٠,٥٥٦٠,٥
١موظفو اخلدمات العامة ٠٥٤,٦١ ٠٥٤,٦١ ٣٤٢,٩١ ٣٤٢,٩٢٨٨,٣٢٨٨,٣

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١١١,٦٢ ١١١,٦١ ٩٠٣,٤١ ٢٠٨,٢-٢٠٨,٢-٩٠٣,٤
٩٧,٤-٩٧,٤-٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٧,٤-٩٧,٤-٩٧,٤٩٧,٤ا
٤,٠-٤,٠-١٤,٠١٤,٠١٠,٠١٠,٠السفر

الضيافة
٨,٠٨,٠٨,٠٨,٠اخلدمات التعاقدية

٥٩,٦-٥٩,٦-١٥٤,٣١٥٤,٣٩٤,٧٩٤,٧التدريب
٢٠,٤-٢٠,٤-٣٥,٠٣٥,٠١٤,٦١٤,٦اخلرباء االستشاريون

٢٨٢,٠-٢٨٢,٠-٢٨٢,٠٢٨٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٦٦,٠-٣٦٦,٠-٤٩٣,٣٤٩٣,٣١٢٧,٣١٢٧,٣ا

٢المجموع ٧٠٢,٤٢ ٧٠٢,٤٢ ٠٣٠,٧٢ ٦٧١,٦-٦٧١,٦-٠٣٠,٧

:   قسم الميزانية٣٢٣٠:  البرنامج الفرعي ١٩الجدول 

٣٢٣٠
قسم الميزانية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣٦٨,٨٣٦٨,٨٣٦٨,٨٣٦٨,٨املوظفون الفنيون
١٩٥,١١٩٥,١١٩٥,١١٩٥,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٦٣,٩٥٦٣,٩٥٦٣,٩٥٦٣,٩ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١,٥١,٥١,٥١,٥العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١,٥١,٥١,٥١,٥ا
٢,٨٢,٨٢,٨٢,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤,٠-٤,٠-٩,٢٩,٢٥,٢٥,٢التدريب
٥,٠-٥,٠-٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩,٠-٩,٠-١٧,٠١٧,٠٨,٠٨,٠ا

٩,٠-٩,٠-٥٨٢,٤٥٨٢,٤٥٧٣,٤٥٧٣,٤المجموع
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:   قسم المالية٣٢٤٠:  البرنامج الفرعي ٢٠الجدول 

٣٢٤٠
قسم المالية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةبعد 

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٥٤,١٤٥٤,١٤٥٤,١٤٥٤,١املوظفون الفنيون
٨٤٥,٤٨٤٥,٤٨٤٥,٤٨٤٥,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٩٩,٥١ ٢٩٩,٥١ ٢٩٩,٥١ ٢٩٩,٥
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٢,٠-٢,٠-٧,٠٧,٠٥,٠٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢,٠-٢,٠-٧,٠٧,٠٥,٠٥,٠ا
٢,٠-٢,٠-٥,٤٥,٤٣,٤٣,٤السفر

الضيافة
٧٧,١٧٧,١٧٧,١٧٧,١اخلدمات التعاقدية

٤,٠-٤,٠-٩,٠٩,٠٥,٠٥,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٦٢,٠٦٢,٠٦٢,٠٦٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري  ٦,٠-٦,٠-١٥٣,٥١٥٣,٥١٤٧,٥١٤٧,٥املوظفنيا

١المجموع ٤٥٩,٩١ ٤٥٩,٩١ ٤٥١,٩١ ٨,٠-٨,٠-٤٥١,٩

:   قسم الخدمات العامة٣٢٥٠:  البرنامج الفرعي ٢١الجدول 

٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣٧٤,٩-٣٧٤,٩-٧٨١,٧٧٨١,٧٤٠٦,٨٤٠٦,٨املوظفون الفنيون
٢موظفو اخلدمات العامة ٥٧٨,٧٢ ٥٧٨,٧٢ ٨٣٤,١٢ ٨٣٤,١٢٥٥,٥٢٥٥,٥

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٣٦٠,٣٣ ٣٦٠,٣٣ ٢٤٠,٩٣ ١١٩,٤-١١٩,٤-٢٤٠,٩
٣٦,١٣٦,١٣٦,١٣٦,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٥٥,٠٦٥,٠١٢٠,٠٥٥,٠٦٥,٠١٢٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩١,١٦٥,٠١٥٦,١٩١,١٦٥,٠١٥٦,١ا
١٨,١-١٧,١-١,٠-٢,١٣٦,٩٣٩,٠١,١١٩,٨٢٠,٩السفر

الضيافة
٣٧,٩-٣٧,٩-٣١٥,٤٣١٥,٤٢٧٧,٥٢٧٧,٥اخلدمات التعاقدية

١١,٠-١١,٠-١٩,٠١٩,٠٨,٠٨,٠التدريب
االستشاريوناخلرباء 

٣النفقات العامة للتشغيل ١٠٨,٥٤٢٠,٠٣ ٥٢٨,٥٢ ٩٥٨,٣٢٢٠,٠٣ ٣٥٠,٣-٢٠٠,٠-١٥٠,٣-١٧٨,٣
١٦,٨-١٦,٨-٢٤٦,٧٢٤٦,٧٢٢٩,٩٢٢٩,٩اللوازم واملواد

١٦٢,٦-٩٩,٣-٦٣,٣-١٧٢,١٢٧٠,٠٤٤٢,١١٠٨,٨١٧٠,٧٢٧٩,٥األثاث واملعدات
موع  ٣الفرعي لغري املوظفنيا ٨٦٣,٨٧٢٦,٩٤ ٥٩٠,٧٣ ٥٨٣,٦٤١٠,٥٣ ٥٩٦,٦-٣١٦,٤-٢٨٠,٢-٩٩٤,١

٧المجموع ٣١٥,٣٧٩١,٩٨ ١٠٧,٢٦ ٩١٥,٦٤٧٥,٥٧ ٧١٦,٠-٣١٦,٤-٣٩٩,٦-٣٩١,١
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:   قسم األمن والسالمة٣٢٩٠:  البرنامج الفرعي ٢٢الجدول 

٣٢٩٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٣,٤-٤٣,٤-٢٨١,١١٣٠,٠٤١١,١٢٨١,١٨٦,٦٣٦٧,٧املوظفون الفنيون
٣موظفو اخلدمات العامة ٥٥٧,٥٤٩٥,١٤ ٠٥٢,٦٣ ٥٢٤,٥٤٦٨,٧٣ ٥٩,٤-٢٦,٤-٣٣,٠-٩٩٣,٢

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٨٣٨,٧٦٢٥,١٤ ٤٦٣,٨٣ ٨٠٥,٦٥٥٥,٣٤ ١٠٢,٨-٦٩,٨-٣٣,٠-٣٦٠,٩
٣٣٣,٢-٣٣٣,٢-٦٥٠,٧٦٥٠,٧٣١٧,٥٣١٧,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٣٣,٢-٣٣٣,٢-١٣٢,٠٧١٢,١٨٤٤,١١٣٢,٠٣٧٨,٩٥١٠,٩ا
٣٠,٠-٢٨,٣-١,٧-١٠,٥١٧٩,٦١٩٠,١٨,٨١٥١,٣١٦٠,١السفر

الضيافة
١٢٦,٠-١٢٦,٠-٨٢,٠١٢٦,٠٢٠٨,٠٨٢,٠٨٢,٠اخلدمات التعاقدية

٣٢,٠-٢٠,٥-١١,٥-٥٣,٦٩٥,١١٤٨,٧٤٢,١٧٤,٦١١٦,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠النفقات العامة للتشغيل
١٥,٠-٧,٥-٧,٥-٦٦,٣٥٤,١١٢٠,٤٥٨,٨٤٦,٦١٠٥,٤اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠٣,٠-١٨٢,٣-٢٠,٧-٣٣٧,٤٤٥٤,٨٧٩٢,٢٣١٦,٧٢٧٢,٥٥٨٩,٢ا

٤المجموع ٣٠٨,٠١ ٧٩٢,٠٦ ١٠٠,٠٤ ٢٥٤,٣١ ٢٠٦,٧٥ ٦٣٩,٠-٥٨٥,٣-٥٣,٧-٤٦١,٠

الخدمات القضائية:  شعبة ٣٣٠٠:  البرنامج الفرعي ٢٣الجدول 

٣٣٠٠
شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥املوظفون الفنيون ٤٤٣,٠٦ ٥٥٩,٥١٢ ٠٠٢,٥٤ ٩٩٢,٨٦ ١٢٦,٥١١ ٨٨٣,٢-٤٣٣,٠-٤٥٠,٢-١١٩,٣
٢موظفو اخلدمات العامة ٧٩٦,٢٢ ٢٣٩,٢٥ ٠٣٥,٤٢ ٦٥٥,٣٢ ٢٠٩,٨٤ ١٧٠,٣-٢٩,٤-١٤٠,٩-٨٦٥,١

موع الفرعي للموظفني ٨ا ٢٣٩,٢٨ ٧٩٨,٧١٧ ٠٣٧,٩٧ ٦٤٨,١٨ ٣٣٦,٣١٥ ١-٤٦٢,٤-٥٩١,١-٩٨٤,٤ ٠٥٣,٥
٢١٦,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٤١٥,٥١ ٦٣٢,٢١ ٠٠١,٢١ ٦٣١,٠-٤١٤,٣-٢١٦,٧-٠٠١,٢

٢٧٤,٣٣٧٥,٥٦٤٩,٨٢٧٤,٣٣٧٥,٥٦٤٩,٨املساعدة العامة لالجتماعات
١٠,٠-١٠,٠-٣٥,٠٣٥,٠٢٥,٠٢٥,٠العمل اإلضايف

موع  ٥٢٦,٠١الفرعي للموظفني اآلخرينا ٧٩١,٠٢ ٣١٧,٠٢٩٩,٣١ ٣٧٦,٧١ ٦٤١,٠-٤١٤,٣-٢٢٦,٧-٦٧٦,٠
١٥٧,٤-١٣٤,٩-٢٢,٥-٦٠,٨٥٠٠,٠٥٦٠,٨٣٨,٢٣٦٥,١٤٠٣,٣السفر

الضيافة
٢٧٩,٨-٢١٥,٩-٦٣,٩-٣١٧,٨٦٧٠,٧٩٨٨,٥٢٥٣,٩٤٥٤,٨٧٠٨,٧اخلدمات التعاقدية

٣٧,٢-١٣,٩-٢٣,٣-٨٧,٤٢١,٩١٠٩,٣٦٤,٢٨,٠٧٢,٢التدريب
١٣٦,٩-١٣٤,٤-٢,٥-٣٥,٠٢٩٦,٨٣٣١,٨٣٢,٥١٦٢,٤١٩٤,٩اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦
٢حمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢

٣النفقات العامة للتشغيل ٥٤٩,٠١ ٧٩٠,٣٥ ٣٣٩,٣٣ ٤٨٠,١١ ٧٦٥,٣٥ ٩٣,٩-٢٥,٠-٦٨,٩-٢٤٥,٤
٨١,٤-٥,٧-٧٥,٧-٢٣٧,٧٣٨,٨٢٧٦,٥١٦٢,٠٣٣,١١٩٥,١اللوازم واملواد

٢٦٩,٠-١٧٢,١-٩٦,٩-٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠١٩٢,١٣٤٠,٩٥٣٣,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي  ٤لغري املوظفنيا ٥٧٦,٧١٠ ٨٩١,٥١٥ ٤٦٨,٢٤ ٢٢٣,٠٩ ٥٢٣,٤١٣ ١-٣٥٣,٧-٧٤٦,٤ ١-٣٦٨,١ ٧٢١,٨

١٣المجموع ٣٤١,٨٢١ ٤٨١,٢٣٤ ٨٢٣,٠١٢ ١٧٠,٣١٩ ٢٣٦,٤٣١ ١-٤٠٦,٧ ٢-١٧١,٥ ٣-٢٤٤,٨ ٤١٦,٣
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الخدمات القضائية:   مكتب مدير شعبة ٣٣١٠:  البرنامج الفرعي ٢٤الجدول 

٣٣١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٧٤,٧١٩٥,٣٣٧٠,٠١٧٤,٧١٩٥,٣٣٧٠,٠املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٣٩,٧١٩٥,٣٤٣٥,٠٢٣٩,٧١٩٥,٣٤٣٥,٠ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٣,٦-٣,٦-١٧,٦٥,٨٢٣,٤١٤,٠٥,٨١٩,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤,٠-٤,٠-٤,٠٤,٠التدريب
٥,٠-٢,٥-٢,٥-٥,٠٥,٠١٠,٠٢,٥٢,٥٥,٠اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٢,٦-٢,٥-١٠,١-٢٦,٦١٠,٨٣٧,٤١٦,٥٨,٣٢٤,٨ا

١٢,٦-٢,٥-١٠,١-٢٦٦,٣٢٠٦,١٤٧٢,٤٢٥٦,٢٢٠٣,٦٤٥٩,٨المجموع

قسم إدارة المحاكم:٣٣٢٠:  البرنامج الفرعي ٢٥الجدول 

٣٣٢٠
قسم إدارة المحاكم

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥٢١,٨٨٩٦,٥١املوظفون الفنيون ٤١٨,٣٤٤٢,١٨٩٦,٥١ ٧٩,٧-٧٩,٧-٣٣٨,٦
٣٩٠,٢٧٩٤,٥١موظفو اخلدمات العامة ١٨٤,٧٣٩٠,٢٧٨١,٣١ ١٣,٢-١٣,٢-١٧١,٥

موع الفرعي للموظفني ٩١١,٩١ا ٦٩١,٠٢ ٦٠٢,٩٨٣٢,٢١ ٦٧٧,٨٢ ٩٢,٩-١٣,٢-٧٩,٧-٥١٠,٠
٢٤١,٨-٩٧,٤-١٤٤,٤-١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٣١٤,٣٣١٤,٣املؤقتة العامةاملساعدة 

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٤١,٨-٩٧,٤-١٤٤,٤-١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٣١٤,٣٣١٤,٣ا
السفر

الضيافة
١١٠,٩-١١٠,٩-٨١,٣٣٤٩,٦٤٣٠,٩٨١,٣٢٣٨,٧٣٢٠,٠التعاقديةاخلدمات 
١٤,٠-٤,٠-١٠,٠-١٣,٥٦,٠١٩,٥٣,٥٢,٠٥,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات العامة للتشغيل

٢٦,٣٢٦,٣٢٦,٣٢٦,٣اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع  ١٢٤,٩-١١٤,٩-١٠,٠-٩٤,٨٣٨١,٩٤٧٦,٧٨٤,٨٢٦٧,٠٣٥١,٨الفرعي لغري املوظفنيا
١المجموع ١٥١,١٢ ٤٨٤,٦٣ ٦٣٥,٧٩١٧,٠٢ ٢٥٩,١٣ ٤٥٩,٦-٢٢٥,٥-٢٣٤,١-١٧٦,١
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:   قسم االحتجاز٣٣٣٠:  البرنامج الفرعي ٢٦الجدول 

٣٣٣٠
قسم االحتجاز

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت موعمتصلة حباالتأساسيةا ا
٢١٧,٦٨٧,٦٣٠٥,٢٢١٧,٦٨٧,٦٣٠٥,٢املوظفون الفنيون

٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠العامةموظفو اخلدمات 
موع الفرعي للموظفني ٢٨٢,٦١٥٢,٦٤٣٥,٢٢٨٢,٦١٥٢,٦٤٣٥,٢ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٢,٨-٢,٨-٢,٨٢,٨السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠اخلرباء االستشاريون
١النفقات العامة للتشغيل ٦٤٧,٠١٢٢,٠١ ٧٦٩,٠١ ٦٤٧,٠٩٧,٠١ ٢٥,٠-٢٥,٠-٧٤٤,٠

١,٥-١,٥-٧,٥٧,٥٦,٠٦,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٦٥٧,٣١٢٨,٠١ ٧٨٥,٣١ ٦٥٣,٠١٠٣,٠١ ٢٩,٣-٢٥,٠-٤,٣-٧٥٦,٠
١المجموع ٩٤٠,٠٢٨٠,٦٢ ٢٢٠,٦١ ٩٣٥,٦٢٥٥,٦٢ ٢٩,٣-٢٥,٠-٤,٣-١٩١,٢

:   قسم الخدمات اللغوية٣٣٤٠:  البرنامج الفرعي ٢٧الجدول 

٣٣٤٠
قسم الخدمات اللغوية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٩٠٢,١٢ ٦٨٥,٠٤ ٥٨٧,١١ ٨٣٧,١٢ ٥٥٤,٣٤ ١٩٥,٧-١٣٠,٧-٦٥,٠-٣٩١,٤
٢١,٧-٢١,٧-٢٦٠,١٢٧٤,٣٥٣٤,٤٢٣٨,٤٢٧٤,٣٥١٢,٧موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٦٢,٢٢ ٩٥٩,٣٥ ١٢١,٥٢ ٠٧٥,٥٢ ٨٢٨,٦٤ ٢١٧,٤-١٣٠,٧-٨٦,٧-٩٠٤,١
٧٢,٣-٧٢,٣-٥٩٢,٠٥٩٢,٠٥١٩,٧٥١٩,٧العامةاملساعدة املؤقتة 

٢٦٤,٣٣٧٥,٥٦٣٩,٨٢٦٤,٣٣٧٥,٥٦٣٩,٨املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٦٤,٣٩٦٧,٥١ا ٢٣١,٨٢٦٤,٣٨٩٥,٢١ ٧٢,٣-٧٢,٣-١٥٩,٥
١٩,٩-١٩,٢-٠,٧-٥,٢١٤٣,٨١٤٩,٠٤,٥١٢٤,٦١٢٩,١السفر

الضيافة
٥٠,٠-٣٦,١-١٣,٩-٣٥,٠٩٠,٦١٢٥,٦٢١,١٥٤,٥٧٥,٦اخلدمات التعاقدية

٧,٩-٧,٩-١٠,٦١٠,٦٢,٧٢,٧التدريب
١٥,٩-١٥,٩-١٥,٩١٥,٩اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
١١,٠-٥,٧-٥,٣-٨,٧٩,٥١٨,٢٣,٤٣,٨٧,٢اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٤,٧-٨٤,٨-١٩,٩-٤٨,٩٢٧٠,٤٣١٩,٣٢٩,١١٨٥,٦٢١٤,٧ا

٢المجموع ٤٧٥,٤٤ ١٩٧,٢٦ ٦٧٢,٦٢ ٣٦٨,٩٣ ٩٠٩,٤٦ ٣٩٤,٤-٢٨٧,٨-١٠٦,٦-٢٧٨,٣
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:   قسم مشاركة وتعويض الضحايا٣٣٦٠:  البرنامج الفرعي٢٨الجدول 

٣٣٦٠
قسم مشاركة وتعويض الضحايا

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١١٢,٨-٢٩,٢-٨٣,٦-٤١٢,٩٥٤٥,٨٩٥٨,٧٣٢٩,٣٥١٦,٦٨٤٥,٩املوظفون الفنيون
١٣٠,١٢٦٠,١٣٩٠,٢١٣٠,١٢٦٠,١٣٩٠,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٤٣,٠٨٠٥,٩١ا ٣٤٨,٩٤٥٩,٣٧٧٦,٧١ ١١٢,٨-٢٩,٢-٨٣,٦-٢٣٦,٠
املؤقتة العامةاملساعدة 

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢٤,٩-٢٤,٩-١٤٤,٧١٤٤,٧١١٩,٨١١٩,٨السفر

الضيافة
٣٠,٠-٣٠,٠-٨٧,٥٨٧,٥٥٧,٥٥٧,٥اخلدمات التعاقدية

١,٥-١,٥-١,٥٢,٨٤,٣٢,٨٢,٨التدريب
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون

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

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٦,٤-٥٤,٩-١,٥-١١,٥٢٣٨,٠٢٤٩,٥١٠,٠١٨٣,١١٩٣,١ا

٥٥٤,٥١المجموع ٠٤٣,٩١ ٥٩٨,٤٤٦٩,٣٩٥٩,٨١ ١٦٩,٢-٨٤,١-٨٥,١-٤٢٩,١

:   قسم دعم المحامين٣١٩٠:  البرنامج الفرعي ٢٩الجدول 

٣١٩٠
قسم دعم المحامين

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
التوصيات وما بعدهاما قبل 

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥٩,٧-٧٢,٦-٨٧,١-٤٥٦,٤٢١٧,٦٦٧٤,٠٣٦٩,٣١٤٥,٠٥١٤,٣املوظفون الفنيون
١٩٥,١٦٥,٠٢٦٠,١١٩٥,١٦٥,٠٢٦٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي  ١٥٩,٧-٧٢,٦-٨٧,١-٦٥١,٥٢٨٢,٦٩٣٤,١٥٦٤,٤٢١٠,٠٧٧٤,٤للموظفنيا
١٩٤,٨-١٩٤,٨-١٩٤,٨١٩٤,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٤,٨-١٩٤,٨-١٩٤,٨١٩٤,٨ا
٥٧,٢-٥٥,٨-١,٤-١,٧٦٥,٨٦٧,٥٠,٣١٠,٠١٠,٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦
٢خمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢

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

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢١,٧٧ا ١٢٧,٨٧ ١٤٩,٥٢٠,٣٦ ٤٠٥,٨٦ ٧٢٣,٤-٧٢٢,٠-١,٤-٤٢٦,١

٦٧٣,٢٧المجموع ٦٠٥,٢٨ ٢٧٨,٤٥٨٤,٦٦ ٦١٥,٨٧ ١-٩٨٩,٤-٨٨,٦-٢٠٠,٤ ٠٧٨,٠
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:  مكتب المحامي العام للدفاع٣٧٤٠:  البرنامج الفرعي ٣٠الجدول 

٣٧٤٠
مكتب المحامي العام للدفاع

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
وما بعدهاما قبل التوصيات

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥١,٢٣٠٥,٣٤٥٦,٥١٥١,٢٣٠٥,٣٤٥٦,٥املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢١٦,٢٣٠٥,٣٥٢١,٥٢١٦,٢٣٠٥,٣٥٢١,٥ا
٤٩,٨-٤٩,٨-١١٩,٦١١٩,٦٦٩,٨٦٩,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٩,٨-٤٩,٨-١١٩,٦١١٩,٦٦٩,٨٦٩,٨ا
١,٢١,٨٣,٠١,٢١,٨٣,٠السفر

الضيافة
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٠-٢,٠-٢,٥٢,٥٠,٥٠,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢,٠-٢,٠-١,٢٢٤,٣٢٥,٥١,٢٢٢,٣٢٣,٥ا

٥١,٨-٥١,٨-٢١٧,٤٤٤٩,٢٦٦٦,٦٢١٧,٤٣٩٧,٤٦١٤,٨المجموع

:  مكتب المحامي العام للضحايا٣٧٥٠:  البرنامج الفرعي ٣١الجدول 

٣٧٥٠
العام للضحايامكتب المحامي

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥١,٢١املوظفون الفنيون ٠٢١,٢١ ١٧٢,٤١٥١,٢٩٧٧,٣١ ٤٣,٩-٤٣,٩-١٢٨,٥
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي ٢١٦,٢١للموظفنيا ٠٢١,٢١ ٢٣٧,٤٢١٦,٢٩٧٧,٣١ ٤٣,٩-٤٣,٩-١٩٣,٥
٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤ا
٢٧,٠-٢٦,٠-١,٠-٤,٤١١٩,٠١٢٣,٤٣,٥٩٣,٠٩٦,٥السفر

الضيافة
٢٠,٠-٢٠,٠-٥٠,٠٥٠,٠٣٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
١١٦,٠-١١٦,٠-٢٦٩,٩٢٦٩,٩١٥٣,٩١٥٣,٩اخلرباء االستشاريون

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

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٦٣,٠-١٦٢,٠-١,٠-٤,٤٤٤٩,٩٤٥٤,٣٣,٥٢٨٧,٩٢٩١,٤ا

٢٢٠,٦١المجموع ٥٦٨,٥١ ٧٨٩,١٢١٩,٧١ ٣٦٢,٦١ ٢٠٦,٩-٢٠٥,٩-١,٠-٥٨٢,٣
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:  قسم خدمات إدارة المعلومات٣٣٩٠:  البرنامج الفرعي ٣٢الجدول 

٣٣٩٠
قسم خدمات إدارة المعلومات

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١الفنيوناملوظفون  ٤٥٥,٢٦٠٥,٢٢ ٠٦٠,٤١ ٣٢٠,٥٤٤٨,٦١ ٢٩١,٤-١٥٦,٦-١٣٤,٨-٧٦٩,١
١موظفو اخلدمات العامة ٥٦٠,٧٧٨٠,٣٢ ٣٤١,٠١ ٤٤١,٤٧٦٤,١٢ ١٣٥,٤-١٦,٢-١١٩,٢-٢٠٥,٥

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٠١٥,٩١ ٣٨٥,٥٤ ٤٠١,٤٢ ٧٦١,٩١ ٢١٢,٧٣ ٤٢٦,٨-١٧٢,٨-٢٥٤,٠-٩٧٤,٦
٧٢,٣-٧٢,٣-٧٢,٣٧٢,٣املساعدة املؤقتة العامة

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
١٠,٠-١٠,٠-٣٥,٠٣٥,٠٢٥,٠٢٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٢,٣-٨٢,٣-١١٧,٣١١٧,٣٣٥,٠٣٥,٠ا
٢٢,٠-٩,٠-١٣,٠-٢٧,٨١٩,١٤٦,٩١٤,٧١٠,١٢٤,٨السفر

الضيافة
٦٨,٩-١٨,٩-٥٠,٠-٢٠١,٥٧٣,٠٢٧٤,٥١٥١,٥٥٤,١٢٠٥,٦اخلدمات التعاقدية

٧,٨-٧,٨-٦٨,٥٦٨,٥٦٠,٧٦٠,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

١النفقات العامة للتشغيل ٩٠٢,٠١ ٦٥٥,٣٣ ٥٥٧,٣١ ٨٣٣,١١ ٦٥٥,٣٣ ٦٨,٩-٦٨,٩-٤٨٨,٤
٦٨,٩-٦٨,٩-٢٢١,٥٢٢١,٥١٥٢,٦١٥٢,٦اللوازم واملواد

٢٦٩,٠-١٧٢,١-٩٦,٩-٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠١٩٢,١٣٤٠,٩٥٣٣,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٧١٠,٢٢ ٢٦٠,٤٤ ٩٧٠,٦٢ ٤٠٤,٦٢ ٠٦٠,٤٤ ٥٠٥,٦-٢٠٠,٠-٣٠٥,٦-٤٦٥,٠

٥المجموع ٨٤٣,٤٣ ٦٤٥,٩٩ ٤٨٩,٣٥ ٢٠١,٥٣ ٢٧٣,١٨ ١-٣٧٢,٨-٦٤١,٨-٤٧٤,٦ ٠١٤,٦

:  شعبة العالقات الخارجية٣٨٠٠:  البرنامج ٣٣الجدول 
٣٨٠٠

شعبة العالقات الخارجية
الجدول 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦لعام امليزانية املقرتحة 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٩٠٥,٧٨ ٤٢٨,٩١٠ ٣٣٤,٦١ ٦٨٩,٤٦ ٩١٧,٧٨ ١-٢١٦,٣-٦٠٧,١ ١-٥١١,٢ ٧٢٧,٥
٦٥٠,٣٣اخلدمات العامةموظفو  ٤١٩,١٤ ٠٦٩,٤٦٢٨,٦٣ ١٢٦,٧٣ ٣١٤,١-٢٩٢,٤-٢١,٧-٧٥٥,٣

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٥٥٦,٠١١ ٨٤٨,٠١٤ ٤٠٤,٠٢ ٣١٨,٠١٠ ٠٤٤,٤١٢ ١-٢٣٨,٠-٣٦٢,٤ ٢-٨٠٣,٦ ٠٤١,٦
١١٥,١-١١٥,١-٧٥٣,٩٧٥٣,٩٦٣٨,٨٦٣٨,٨املساعدة املؤقتة العامة

٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة العامة لالجتماعات
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ١٥٠,٦١ ١٥٠,٦١ ٠٣٥,٥١ ١١٥,١-١١٥,١-٠٣٥,٥
١٣٢,٣١السفر ٣٠١,٧١ ٤٣٤,٠١٠٦,٧١ ٢٠٥,٦١ ١٢١,٧-٩٦,١-٢٥,٦-٣١٢,٣

الضيافة
١٨٧,٨١اخلدمات التعاقدية ١٥٠,٣١ ٣٣٨,١١٥١,٢١ ١٣١,٨١ ٥٥,٠-١٨,٥-٣٦,٥-٢٨٣,٠

٢٩,٩-٢٩,٩-٣٦,٩٤٧,٠٨٣,٩٧,٠٤٧,٠٥٤,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٩,٠٥النفقات العامة للتشغيل ٧٣٦,٤٥ ٧٩٥,٤٤٨,٢٥ ١٩٧,٥٥ ٥٤٩,٧-٥٣٨,٩-١٠,٨-٢٤٥,٧
٢٤,٩-٢٤,٩-٢٣٤,٦٢٣٤,٦٢٠٩,٧٢٠٩,٧اللوازم واملواد

٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤١٦,٠٨ا ٥٢٤,٥٨ ٩٤٠,٥٣١٣,١٧ ٨٤٦,١٨ ٧٨١,٣-٦٧٨,٤-١٠٢,٩-١٥٩,٢

٢المجموع ٩٧١,٩٢١ ٥٢٣,١٢٤ ٤٩٥,٠٢ ٦٣١,١١٨ ٩٢٦,٠٢١ ٢-٣٤٠,٨-٥٥٧,١ ٢-٥٩٧,١ ٩٣٧,٩
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: مكتب مدير شعبة العالقات الخارجية٣٨١٠:  البرنامج الفرعي ٣٤الجدول 

٣٨١٠
رجيةمكتب مدير شعبة العالقات الخا

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةبعد 

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٣,٧-٤٣,٧-٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢٣٨,٧٢٣٨,٧املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٤٣,٧-٤٣,٧-٣٤٧,٤٣٤٧,٤٣٠٣,٧٣٠٣,٧للموظفنيا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٩٧,٣٩٧,٣٩٧,٣٩٧,٣النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٣٩٧,٣١١٧,٦٢٠,٣٩٧,٣١١٧,٦ا

٤٣,٧-٤٣,٧-٣٦٧,٦٩٧,٣٤٦٤,٩٣٢٤,٠٩٧,٣٤٢١,٣المجموع

: قسم العالقات الخارجية والتنسيق الميداني٣٨٢٠:  البرنامج ٣٥الجدول 
٣٨٢٠

قسم العالقات الخارجية 
والتنسيق الميداني

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
بعدهاما قبل التوصيات وما 

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٦٩٢,٧١ ٦٩٢,٧١ ٤٨٥,٤١ ٢٠٧,٣-٢٠٧,٣-٤٨٥,٤
٣٢,٥-٣٢,٥-٤٥٥,١٤٥٥,١٤٢٢,٦٤٢٢,٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٤٧,٨٢ ١٤٧,٨١ ٩٠٨,٠١ ٢٣٩,٨-٢٣٩,٨-٩٠٨,٠
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢٠,٠-٢٠,٠-٧٢,٠٧٢,٠٥٢,٠٥٢,٠السفر

الضيافة
٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠التعاقديةاخلدمات 
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات العامة للتشغيل

٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٠-٢٠,٠-٧٢,٠٣٨,٠١١٠,٠٥٢,٠٣٨,٠٩٠,٠ا
٧٢,٠٢المجموع ١٨٥,٨٢ ٢٥٧,٨٥٢,٠١ ٩٤٦,٠١ ٢٥٩,٨-٢٣٩,٨-٢٠,٠-٩٩٨,٠
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: قسم الضحايا والشهود٣٨٣٠:  :  البرنامج ٣٦الجدول 

٣٨٣٠
قسم الضحايا والشهود

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
قبل التوصيات وما بعدهاما 

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٨٠١,٧٢املوظفون الفنيون ٥٩٩,٦٣ ٤٠١,٣٧٥٣,١٢ ٢٦٠,٥٣ ٣٨٧,٧-٣٣٩,١-٤٨,٦-٠١٣,٦
١موظفو اخلدمات العامة ٣٧٨,٩١ ٣٧٨,٩١ ٢٤٩,٧١ ١٢٩,٢-١٢٩,٢-٢٤٩,٧

موع الفرعي للموظفني ٨٠١,٧٣ا ٩٧٨,٥٤ ٧٨٠,٢٧٥٣,١٣ ٥١٠,٢٤ ٥١٦,٩-٤٦٨,٣-٤٨,٦-٢٦٣,٣
١٩٨,١-١٩٨,١-٥٨٥,٤٥٨٥,٤٣٨٧,٣٣٨٧,٣املساعدة املؤقتة العامة

٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,١-١٩٨,١-٩٥٢,١٩٥٢,١٧٥٤,٠٧٥٤,٠ا
٢٥,٩١السفر ١١٦,٩١ ١٤٢,٨٢٤,٦١ ٠٦١,٥١ ٥٦,٧-٥٥,٤-١,٣-٠٨٦,١

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٧,٠٤النفقات العامة للتشغيل ٦٥٣,٧٤ ٦٦٠,٧٦,٢٤ ١١٤,٨٤ ٥٣٩,٧-٥٣٨,٩-٠,٨-١٢١,٠
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢,٩٥ا ٨٢٢,٦٥ ٨٥٥,٥٣٠,٨٥ ٢٢٨,٣٥ ٥٩٦,٤-٥٩٤,٣-٢,١-٢٥٩,١

٨٣٤,٦١٠المجموع ٧٥٣,٢١١ ٥٨٧,٨٧٨٣,٩٩ ٤٩٢,٥١٠ ١-٥٠,٧-٢٧٦,٤ ١-٢٦٠,٧ ٣١١,٤

: قسم اإلعالم والتوعية٣٨٤٠:  البرنامج ٣٧الجدول 

٣٨٤٠
قسم اإلعالم والتوعية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
قبل التوصيات وما بعدهاما 

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٨٢١,٧٣٥٠,٤١املوظفون الفنيون ١٧٢,١٦٩٧,٦٣٠٦,٦١ ١٦٧,٩-٤٣,٨-١٢٤,١-٠٠٤,٢
٧٥,٩-٥٤,٢-٢١,٧-٥٨٥,٢٣٩٠,٢٩٧٥,٤٥٦٣,٦٣٣٦,٠٨٩٩,٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٤٠٦,٩٧٤٠,٦٢ ١٤٧,٥١ ٢٦١,٢٦٤٢,٦١ ٢٤٣,٧-٩٨,٠-١٤٥,٧-٩٠٣,٨
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
١٥,١-١٠,٨-٤,٣-١٤,١٣٤,٩٤٩,٠٩,٨٢٤,١٣٣,٩السفر

الضيافة
٥٥,٠-١٨,٥-٣٦,٥-١٨٧,٨٩٥,٠٢٨٢,٨١٥١,٢٧٦,٥٢٢٧,٧اخلدمات التعاقدية

٢٩,٩-٢٩,٩-٣٦,٩٣٦,٩٧,٠٧,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠,٠-١٠,٠-٥٢,٠٥٢,٠٤٢,٠٤٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١١٠,١-٢٩,٣-٨٠,٨-٢٩٠,٨١٢٩,٩٤٢٠,٧٢١٠,٠١٠٠,٦٣١٠,٦ا

١المجموع ٦٩٧,٧٨٧٠,٥٢ ٥٦٨,٢١ ٤٧١,٢٧٤٣,٢٢ ٣٥٣,٨-١٢٧,٣-٢٢٦,٥-٢١٤,٤
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الميدانية: المكاتب ٣٨٥٠:  البرنامج ٣٨الجدول 

٣٨٥٠
المكاتب الميدانية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣الفنيوناملوظفون  ٧٨٦,٢٣ ٧٨٦,٢٢ ٨٦٥,٢٢ ٩٢١,٠-٩٢١,٠-٨٦٥,٢
١موظفو اخلدمات العامة ١٩٤,٩١ ١٩٤,٩١ ١١٨,٤١ ٧٦,٥-٧٦,٥-١١٨,٤

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٩٨١,١٤ ٩٨١,١٣ ٩٨٣,٦٣ ٩٩٧,٥-٩٩٧,٥-٩٨٣,٦
١٦٨,٥١٦٨,٥٢٥١,٥٢٥١,٥٨٣,٠٨٣,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,٥١٩٨,٥٢٨١,٥٢٨١,٥٨٣,٠٨٣,٠ا
٢٩,٩-٢٩,٩-١٤٩,٩١٤٩,٩١٢٠,٠١٢٠,٠السفر

الضيافة
١اخلدمات التعاقدية ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٩٨٥,٤٩٨٥,٤٩٨٥,٤٩٨٥,٤النفقات العامة للتشغيل
٢٤,٩-٢٤,٩-٢٢٦,٦٢٢٦,٦٢٠١,٧٢٠١,٧اللوازم واملواد

٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري  ٢املوظفنيا ٤٣٦,٧٢ ٤٣٦,٧٢ ٣٨١,٩٢ ٥٤,٨-٥٤,٨-٣٨١,٩

٧المجموع ٦١٦,٣٧ ٦١٦,٣٦ ٦٤٧,٠٦ ٩٦٩,٣-٩٦٩,٣-٦٤٧,٠

:  البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف٣٩الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٦لعام امليزانية املقرتحة 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٦٥١,١٦٥١,١٦٥١,١٦٥١,١املوظفون الفنيون
٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥العامةموظفو اخلدمات 

موع الفرعي للموظفني ٩٣٩,٦٩٣٩,٦٩٣٩,٦٩٣٩,٦ا
٤٠,٥-٤٠,٥-٦٩٢,٨٦٩٢,٨٦٥٢,٣٦٥٢,٣املساعدة املؤقتة العامة

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٠,٥-٤٠,٥-٨٧٠,٨٨٧٠,٨٨٣٠,٣٨٣٠,٣ا
٣٦٠,٠٣٦٠,٠٣٦٠,٠٣٦٠,٠السفر

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٨٢٣,٩٨٢٣,٩٨٢٣,٩٨٢٣,٩اخلدمات التعاقدية

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤العامة للتشغيلالنفقات 
١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩

٣المجموع ٠٥٣,٣٣ ٠٥٣,٣٣ ٠١٢,٨٣ ٤٠,٥-٤٠,٥-٠١٢,٨
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: المؤتمرات٤١٠٠: البرنامج الفرعي ٤٠الجدول 

٤١٠٠
المؤتمرات

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
٣٤٩,٥٣٤٩,٥٣٤٩,٥٣٤٩,٥املساعدة املؤقتة العامة

٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اإلضايفالعمل 

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٤٩,٥٤٤٩,٥٤٤٩,٥٤٤٩,٥ا
السفر

الضيافة
٧٣٥,٩٧٣٥,٩٧٣٥,٩٧٣٥,٩اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠للتشغيلالنفقات العامة
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٥٦,٩٧٥٦,٩٧٥٦,٩٧٥٦,٩ا

١المجموع ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤

: أمانة الجمعية ٤٢٠٠:  البرنامج الفرعي ٤١الجدول 

٤٢٠٠
أمانة الجمعية 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٩٩,٩٤٩٩,٩٤٩٩,٩٤٩٩,٩املوظفون الفنيون
٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٨٨,٤٧٨٨,٤٧٨٨,٤٧٨٨,٤ا
٤٠,٥-٤٠,٥-١٦٩,٧١٦٩,٧١٢٩,٢١٢٩,٢املساعدة املؤقتة العامة

العامة لالجتماعاتاملساعدة 
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٠,٥-٤٠,٥-١٨٧,٧١٨٧,٧١٤٧,٢١٤٧,٢ا
١٥,٧١٥,٧١٥,٧١٥,٧السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٥,٢٥,٢٥,٢٥,٢التدريب
اخلرباء االستشاريون

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

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣١,٦٣١,٦٣١,٦٣١,٦ا

١المجموع ٠٠٧,٧١ ٤٠,٥-٤٠,٥-٠٠٧,٧٩٦٧,٢٩٦٧,٢
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: مكتب رئيس الجمعية٤٤٠٠:  البرنامج الفرعي ٤٢الجدول 

٤٤٠٠
مكتب رئيس الجمعية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
اإلضايفالعمل 

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨ا
٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧السفر

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

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

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

٢٢٣,٥٢٢٣,٥٢٢٣,٥٢٢٣,٥المجموع

: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠:  البرنامج الفرعي ٤٣الجدول 

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانية
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢ا
٤٩,٨٤٩,٨٤٩,٨٤٩,٨املساعدة املؤقتة العامة

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

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٩,٨١٠٩,٨١٠٩,٨١٠٩,٨ا
٢٥٦,٧٢٥٦,٧٢٥٦,٧٢٥٦,٧السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٧٦,٠٧٦,٠٧٦,٠٧٦,٠اخلدمات التعاقدية

٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٣,٤١٣,٤١٣,٤١٣,٤النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٥٤,٨٣٥٤,٨٣٥٤,٨٣٥٤,٨ا

٦١٥,٧٦١٥,٧٦١٥,٧٦١٥,٧المجموع
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:  البرنامج الرئيسي الخامس: المباني٤٤الجدول 

البرنامج الرئيسي الخامس
المباني

٢٠١٦لعام امليزانية املقرتحة 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٣النفقات العامة للتشغيل ٠٣٠,٤٣ ٠٣٠,٤٢ ٨٣٠,٤٢ ٢٠٠,٠-٢٠٠,٠-٨٣٠,٤
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣ا ٠٣٠,٤٣ ٠٣٠,٤٢ ٨٣٠,٤٢ ٢٠٠,٠-٢٠٠,٠-٨٣٠,٤

٣المجموع ٠٣٠,٤٣ ٠٣٠,٤٢ ٨٣٠,٤٢ ٢٠٠,٠-٢٠٠,٠-٨٣٠,٤

:  البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماتي للضحايا٤٥الجدول 

البرنامج الرئيسي السادس
أمانة الصندوق االستئماتي للضحايا

٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانية 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥١٩,٩٨٦٨,١١املوظفون الفنيون ٦١١,٣-٣٩٦,٠-٢١٥,٣-٣٨٨,٠٣٠٤,٦٤٧٢,١٧٧٦,٧
٦٥,٠١٣٠,١١٩٥,١٦٥,٠١٣٠,١١٩٥,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٨٥,٠٩٩٨,٢١ا ٦١١,٣-٣٩٦,٠-٢١٥,٣-٥٨٣,٢٣٦٩,٧٦٠٢,٢٩٧١,٩
١٠٩,٣١٠٩,٣١٧٩,٤١٦٦,٥٣٤٥,٩١٧٩,٤٥٧,٢٢٣٦,٦املساعدة املؤقتة العامة

العامة لالجتماعاتاملساعدة 
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٩,٣١٠٩,٣١٧٩,٤١٦٦,٥٣٤٥,٩١٧٩,٤٥٧,٢٢٣٦,٦ا
٩١,٨-٥٢,٣-٣٩,٥-١١٠,٥١٩٤,٧٣٠٥,٢٧١,٠١٤٢,٤٢١٣,٤السفر

٠,٥-٠,٥-٣,٠٣,٠٢,٥٢,٥الضيافة
١١٠,٠٤٥,٠١٥٥,٠١١٠,٠٤٥,٠١٥٥,٠اخلدمات التعاقدية

٨,٣-٥,٣-٣,٠-١٠,٤١٩,٥٢٩,٩٧,٤١٤,٢٢١,٦التدريب
٦٠,٠-٤٠,٠-٢٠,٠-٨٠,٠١٢٥,٠٢٠٥,٠٦٠,٠٨٥,٠١٤٥,٠اخلرباء االستشاريون

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

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠واملعداتاألثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٦٠,٦-٩٧,٦-٦٣,٠-٣٢١,٩٤٠٩,٢٧٣١,١٢٥٨,٩٣١١,٦٥٧٠,٥ا

٩٠٦,٩١المجموع ٥١٦,٧٢ ٤٢٣,٦٨٠٨,٠١ ٠٨٠,٣١ ٥٣٥,٣-٤٣٦,٤-٩٨,٩-٨٨٨,٣
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المباني الدائمة: مكتب مدير مشروع ١-:  البرنامج الرئيسي السابع٤٦الجدول 

١- البرنامج الرئيسي السابع
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥٤,٤-٥٤,٤-٢١٧,٣٢١٧,٣١٦٣,٠١٦٣,٠املوظفون الفنيون
١٦,٢-١٦,٢-٦٥,٠٦٥,٠٤٨,٨٤٨,٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٠,٦-٧٠,٦-٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢١١,٨٢١١,٨ا
١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠ا
٢,٨-٢,٨-٥,٦٥,٦٢,٨٢,٨السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
١٠٠,١-١٠٠,١-٣٣٢,٠٣٣٢,٠٢٣٢,٠٢٣٢,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٥-٢,٥-٢,٥٢,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

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

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٥,٤-١٠٥,٤-٣٤٦,١٣٤٦,١٢٤٠,٨٢٤٠,٨ا

٣٤٣,٩-٣٤٣,٩-٧٩٦,٥٧٩٦,٥٤٥٢,٦٤٥٢,٦المجموع

: مكتب مدير المشروع٧١٠٠:  البرنامج الفرعي ٤٧الجدول 

٧١١٠
مكتب مدير المشروع

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥٤,٤-٥٤,٤-٢١٧,٣٢١٧,٣١٦٣,٠١٦٣,٠املوظفون الفنيون
١٦,٢-١٦,٢-٦٥,٠٦٥,٠٤٨,٨٤٨,٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٠,٦-٧٠,٦-٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢١١,٨٢١١,٨ا
١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠ا
٢,٨-٢,٨-٥,٦٥,٦٢,٨٢,٨السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
٢٦,٠٢٦,٠٢٦,٠٢٦,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٥-٢,٥-٢,٥٢,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

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

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥,٣-٥,٣-٤٠,١٤٠,١٣٤,٨٣٤,٨ا

٢٤٣,٩-٢٤٣,٩-٤٩٠,٥٤٩٠,٥٢٤٦,٦٢٤٦,٦المجموع
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: الموارد من موظفي المحكمة٧١٢٠:  البرنامج الفرعي ٤٨الجدول 

٧١٢٠
الموارد من موظفي المحكمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
١٠٠,٠-١٠٠,٠-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٢٠٦,٠٢٠٦,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٠,٠-١٠٠,٠-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٢٠٦,٠٢٠٦,٠ا

١٠٠,٠-١٠٠,٠-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٢٠٦,٠٢٠٦,٠المجموع

الفائدة-: مشروع المباني الدائمة ٢-:  البرنامج الرئيسي السابع٤٩الجدول 

٧٢٠٠
الفائدة-مشروع المباني الدائمة 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢النفقات العامة للتشغيل ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥

٢المجموع ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥
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آلية الرقابة المستقلة: ٥-:  البرنامج الرئيسي السابع٥٠الجدول 

٥-البرنامج الرئيسي السابع
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٩٦,٤١٩٦,٤١٩٦,٤١٩٦,٤املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٦١,٥٢٦١,٥٢٦١,٥٢٦١,٥ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
اإلضايفالعمل 

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

الضيافة
٢٠,٠-٢٠,٠-٤٠,٠٤٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

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

١٠,٠-١٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠١٠,٠١٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٠,٠-٣٠,٠-٨٤,٢٨٤,٢٥٤,٢٥٤,٢ا

٣٠,٠-٣٠,٠-٣٤٥,٧٣٤٥,٧٣١٥,٧٣١٥,٧المجموع

المراجعة الداخلية: مكتب ٦-:  البرنامج الرئيسي السابع٥١الجدول 

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٥٨,١٤٥٨,١٤٥٨,١٤٥٨,١املوظفون الفنيون
٧٢,٣٧٢,٣٧٢,٣٧٢,٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٣٠,٤٥٣٠,٤٥٣٠,٤٥٣٠,٤ا
١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
اإلضايفالعمل 

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا
١١,٨١١,٨١١,٨١١,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

-٢,٧-٢٤,٢٢٤,٢٢١,٥٢١,٥٢,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني -٢,٧-٣٦,٠٣٦,٠٣٣,٣٣٣,٣٢,٧ا

-٢,٧-٦٨٦,٠٦٨٦,٠٦٨٣,٣٦٨٣,٣٢,٧المجموع
_________________________


