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 تنفيذي موجز

بين  في الفترة ما الهاي عقدت لجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"( دورتها السابعة والثالثين في .1

ونظرت اللجنة في مجموعة  .2021سبتمبر أيلول/ 29و 28وافتراضيا  يومي  ،2021سبتمبر أيلول/ 17و 6

المحاكمات عدد زدياد التأثير المتوقع الو؛ 2022من المسائل، منها: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

الرؤية الجديدة لمكتب و؛ الجائحةسيولة المحكمة وبيئة العمل الجديدة بسبب وكل برنامج رئيسي؛  على

 .صيانة المبنى ومتطلبات تنفيذ الخطط االستراتيجيةوالمدعي العام؛ 

في  9.5ألف يورو، بزيادة قدرها  162 395ميزانية سنوية قدرها  2022لعام  واقترحت المحكمة .2

المحرك  هيأربع، ومحاكمتين  ما بينالمحاكمات،  المتوقعة في عددالزيادة أن المحكمة  وبينت .المائة

 .تدريجيا في العام المقبل 19-المرتبطة بكوفيدحالة ال تحسنافتراض مع الرئيسي للتكلفة، 

مشاكل والمحكمة من أن  الهاي العاملفريق وأعربت اللجنة عن قلقها المتكرر لدى كل من  .3

شاغال استراتيجيا  تشكلبحيث  الخطورة آلن في مستوى منا هي التي تواجهها المحكمة السيولة

السيولة، مثل استخدام  لمشكلة وظرفيةحلول مؤقتة  2020 عام فيفقد كانت لدى المحكمة  .للمحكمة

على المدى المتوسط، ستؤدي هذه الحلول إلى بيد أنه  .وتأخير التوظيف والشراء المسبقةاالشتراكات 

تعمل المحكمة  بأن وأوصت اللجنة أوال وقبل كل شيء .الحقةسنة تفاقم مسألة السيولة وتسريعها في كل 

 .2021عام  نهايةحلول والدول األطراف على خفض االشتراكات غير المسددة ب

 مثل تكاليف الثابتة، قاعدة تكاليفها ، استوعبت المحكمة زيادة كبيرة في2020وفي عام  .4

 مبتكرة عمليات بإدخال الموظفين، وذلك بخفض النفقات التقديرية مثل السفر والتدريب، ولكن أيضا

المرتبطة أمل المحكمة في الخروج من القيود العالمية ومع  .في جميع اإلجراءات القضائية ومرنة

وفي عام  .التكاليف بسرعة تزدادمن المتوقع اآلن أن  حجم عملها،وزيادة  2022في عام  19-بكوفيد

الكيفية التي تعتزم بها استيعاب التكاليف  عن محدَّثةتقدم معلومات  ، طلبت اللجنة إلى المحكمة أن2020

إلى زيادة كفاءة  على مر السنين أيضا   دعت اللجنة المحكمةو .المتوسط المدىالثابتة المتزايدة في 

وتبين  .العمل حجمإجراءات المحكمة بصورة منهجية وجذرية إلدارة الزيادات الحتمية المتوقعة في 

وكررت اللجنة طلبها  .باإلمكان العمل أكثرأنه كان  بوضوح 2022الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 طار ميزانيتها الحالية، بما في ذلكإالمتزايد في  حجم العمل بأن تعرض المحكمة كيف يمكنها إدارة

 إعادة الهيكلة، ونتائج تنفيذ توصيات استعراض الخبراء المستقلين، وبلورة من خالل وفورات تحقيق

 .طرق العمل ةوكفاء تدبر المعلوماتالمعلومات/ تكنولوجيا الكفاءات المرتبطة بحلول

 .المدعي العام المنتخب حديثا رؤيته لتحقيق النجاح على المدى المتوسط والطويل ضحوأو .5

وأحاطت اللجنة علما باعتزام المدعي العام تنفيذ طريقة جديدة للعمل وثقافة تهدف إلى تعزيز عمل 

 اللجنة من حيث المبدأ، أشارت أيضا تأييدورغم  .المكتب والتعاون مع السلطات والمنظمات ذات الصلة

 .بعض المخاطر في الميزانية مستقبال نشوءاحتمال إلى 

 ينالخبراء المستقلتوصيات استعراض وتنفيذ المحاكمات ازدياد  بأن مسألةوأقرت اللجنة  .6

 التوفير كل من الموارد وتحقيقزيادة بمزيج من  يتعين معالجتها هيكلة مكتب المدعي العام وإعادة

كبير  تخفيضجراء إل استعدادها في سداد اشتراكاتها الدول المتأخرةتبدي غير أنه إلى أن  .والكفاءة

 ستستخدموفي المقام األول،  أساسي فقط، هوفي الميزانية على ما ، ستقتصر الزيادات في متأخراتها

 .لتلبية تلك االحتياجات األساسية الوفورات والكفاءة واألولويات الداخلية
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والتبريرات المقدمة، خلصت اللجنة  2022وبعد استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  .7

من إجمالي الميزانية البرنامجية المقترحة  يوروآالف  6829.7 تحقيق تخفيضات بمبلغ إمكانيةإلى 

وهذا يمثل زيادة إجمالية  .الدولة المضيفةالمقدم من قرض الألف يورو، بما في ذلك  162 395البالغة 

بما في ذلك قرض  2021في المائة( مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  4.9) يورو آالف 7305.9قدرها 

 يورو،ألف  155564.9على ميزانية قدرها  الجمعيةولذلك، أوصت اللجنة بأن توافق  .الدولة المضيفة

 .الدولة المضيفةالمقدم من قرض البما في ذلك أقساط 
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 مقدمة .أوال

 افتتاح الدورة السابعة والثالثين ألف

في  اجتماعا، 22تضم وعقدت الدورة السابعة والثالثون للجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"(،  .1

 2021.1سبتمبر أيلول/ 29و 28وافتراضيا  يومي  ،2021 سبتمبرأيلول/ 17إلى  6 الفترة من الهاي في

بمالحظات  بيوتر هوفمانسكي،وأدلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، القاضي  .2

 .ترحيبية في افتتاح الدورة

 لدورة السابعة والثالثينالمقدمة إلى ا الحضور والخدمات

 :أسماؤهم األعضاء التالية حضر دورة اللجنة السابعة والثالثين .3

 فيرنر درومل )النمسا(؛ (1)

 و )المكسيك(؛سأوبا سكارولينا ماريا فرناندي (2)

 )األردن(؛ الغرايبة .فوزي أ (3)

 يوكيكو هاريموتو )اليابان(؛ (4)

 أورمت لي )إستونيا(؛ (5)

 لودون أوفرسون ماتيا )مالوي(؛ (6)

 ل ماكدونيل )المملكة المتحدة(؛يداني (7)

 يردو )إكوادور(؛يسكيإ سشيتمونيكا سان (8)

 وامبوي نغوغي شافا )كينيا(؛مارغريت  (9)

 إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا(؛ (10)

 كالوس شتاين )ألمانيا(؛ و (11)

 .ريشار فينو )فرنسا( (12)

السيد فخري الدجاني، بدور أمين اللجنة، وساعد الميزانية والمالية، وقام األمين التنفيذي للجنة .4

 .الفني واللوجستي الالزم للجنة تقديم الدعم في هفريق  

 جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار باء

 السابعة والثالثين: تهاجدول األعمال التالي لدور ىاألول جلستهافي  اللجنة أقرت .5

 افتتاح الدورة (1

 جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار   )أ(

 مشاركة المراقبين )ب(

 مناقشة داخلية )ج(

 ترحيبية من رئيس المحكمةمالحظات   )د(

 2022الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  (2

                                                        
كانون  16-14الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة التاسعة عشرة، الهاي،  الوثائق 1

، المرفق األول، الفقرة ICC-ASP/19/Res.6؛ 40الجزء األول، الفرع باء، الفقرة  األول، المجلد ،(ICC-ASP/19/20) 2020األول/ديسمبر 

 .)أ( 19
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 2022النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   )أ(

لبرنامج رئيسي واحد باستخدام الهيكل الجديد للميزانية  أولي نموذجوضع  ‘1’

 المقترحة

 2022خط األساس للميزانية البرنامجية المقترحة لعام  )ب(

 2022فقات الميزانية البرنامجية المقترحة لعام مر )ج(

 الوفورات والكفاءات ذات الصلة ‘1’

 لتعويض الزيادات المنقولةالتخفيضات والموارد  يوضحجدول  ‘2’

 2021-2019تقرير تقييمي عن الخطة االستراتيجية للفترة   )د(

 األخرى المتعلقة بالميزانيةالمسائل و المالية المسائل (3

 تسديد االشتراكاتالة ح )أ(

 عن تسديد اشتراكاتها الدول المتأخرة )ب(

 2020ميزانية امج في أداء البر )ج(

 2021حزيران/يونيه  30لمحكمة حتى المالي لداء األتقرير عن   )د(

 الصندوق االحتياطي )ه(

 مسألة السيولة   )و(

 المكاتبخطة توقعات المحكمة من حيث العودة إلى    )ز(

 2020و 2019نسب التكلفة التي تغطي  )ح(

 االلتزامات غير المصفاة بشأن تحديث )ط(

 تكلفة المساعدة القانونية تحديث بشأن )ي(

  ةاإلداريالمسائل اإلصالح المؤسسي و (4

تدبر /تكنولوجيا المعلوماتلالتقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ االستراتيجية الخمسية  )أ(

 المعلومات

 ستراتيجيةاالخطط المحكمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات بعد االنتهاء من  ‘1’

 تدبر المعلوماتتكنولوجيا المعلومات/لالخمسية 

 الصندوق االستئماني للمجني عليهم (5

 30إلى  2020 يوليهتموز/ 1مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق )من    )أ(

 (2021 هيوني/حزيران

 التعويضاتمقترحات بشأن  )ب(

 القطاع الخاص يمقترحات بشأن التبرعات وجمع األموال من مانح )ج(

تكاليف البرامج  لتغطيةالنهج المتبعة في استخدام أموال المانحين تحديث بشأن    )د(

 العرضية 

 خارجيون للشركاء المنفذينالحسابات المراجعو  )ه(

 الموارد البشرية مسائل (6

 والتوازن بين الجنسينالتوزيع الجغرافي  )أ(

 استخدام المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة )ب(

 تقرير المحكمة عن برنامج المبتدئين المهنيين  )ج(

معلومات مستكملة عن إعادة توزيع الوظائف من جمهورية الكونغو الديمقراطية    )د(

 إلى المقر
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 معلومات مستكملة عن فئة الموظفين الفنيين الوطنيين )ه(

 مراجعة الحساباتمسائل  (7

 2021في عام  مراجعة الحساباتتقارير لجنة    )أ(

 تقرير مرحلي عن أداء مكتب المراجعة الداخلية للحسابات )ب(

 2020البيانات المالية للمحكمة لعام  )ج(

  2020لعام  للمجني عليهملصندوق االستئماني ل البيانات المالية  )د(

 لحسابات بشأن تقييم الركائزالخارجي ل مراجعالتقرير  )ه(

 لحساباتالخارجي ل مراجعالعن حالة توصيات تحديث    )و(

 عن حالة استعراض الخبراء المستقلينتحديث    )ز(

 لحسابات لهيئات الرقابةالخارجي لمراجع الاستعراض  )ح(

 المباني (8

قدر اإلمكان من المخاطر بالخطة الخمسية المحدثة الستبدال رأس المال التي تكفل الحد  )أ(

 التشغيلية للمحكمة

 مسائل أخرى (9

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل التي ال تزال معروضة على عن جميع القضايا  تحديث )أ(

 الداخلي الطعونالدولية ومجلس 

 لتسوية المنازعاتبديلة اللية اآلعن إنشاء  تحديث )ب(

بعضها  حيث أ دمج، هذا التقرير جدول األعمال في بنود اللجنة إعادة ترتيب هيكل قررتو .6

 .عناوين مختلفةضمن 
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عي إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة كل من مديري المحكمة ، د  2للجمعية للنظام الداخليفقا و .7

 شؤون ميسرة وعالوة على ذلك، خاطبت اللجنة   .المحكمةالرئاسة ومكتب المدعي العام وقلم  وممثلي

 إدارةرئيسة مجلس  خاطبت اللجنة  وباإلضافة إلى ذلك،  .الميزانية، السفيرة فرانسيس النيتو )قبرص(

وقبلت اللجنة طلب التحالف من أجل  .السيدة ماما كويتي دومبيا ،الصندوق االستئماني للمجني عليهم

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع المراقبين الذين  .من أجل مخاطبة اللجنةالمحكمة الجنائية الدولية 

 .شاركوا في دورتها السابعة والثالثين

 جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة والثالثين ضمنالنظر في المسائل المدرجة  ثانيا  

 2022الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  .ألف

 2022النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

من نظامها الداخلي، الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة  9تستعرض اللجنة، وفقا للمادة  .8

ونظرت اللجنة في الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة  .الجمعيةوتقدم التوصيات ذات الصلة إلى 

2022الجنائية الدولية لعام 
أجرت اللجنة فحصها و .التنفيذي، ودققت فيها وموجزها، 4هايوفي تصويب، 3

  .لموارد الميزانية المطلوبة على أساس المبدأ العام المتمثل في سالمة الميزانية

وهو ما  ،يورو 162 394.6بلغت  2022والحظت اللجنة أن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  .9

بما في  ،2021الميزانية المعتمدة لعام مقارنة بفي المائة(  9.5يورو )ألف  14 135.6زيادة قدرها  يمثل

 .يورو آالف 3 585.1البالغ  القرض المقدم من الدولة المضيفةذلك 

في ارتفاع عدد المحاكمات، مما أدى إلى زيادة  الذي ع رض المحرك الرئيسي للتكاليفويتمثل  .10

مليون يورو(، وزيادة االحتياجات  2.1) القانونية في تكاليف المساعدة ةوزيادة كبير تكاليف الموظفين،

 .مليون يورو( 2.4، والتكاليف اإلضافية لحماية الشهود )المجني عليهملدعم األنشطة المتصلة ب

 2021التي أدرجت في الميزانية المعتمدة لعام  غير المتكررة التكلفة بأنوأحاطت اللجنة علما  .11

في  التخفيضات وقدرت المحكمة .5ألف يورو 03.3028 ، بلغت2022ولكنها لن تكون مطلوبة في عام 

مراعاة جميع وعند  .6ألف يورو 1 4.551بمبلغ  2022لعام المقترحة  للميزانية البرنامجيةخط األساس 

التي طلبت  بلغ إجمالي الميزانية اإلضافية ،2022وزيادة الميزانية لعام  التكاليف غير المتكررة

الميزانية مقارنة ب 8 في المائة( 6.11) 7يورو ألف 9.17163ما مقداره  2022المحكمة استخدامها في عام 

                                                        
يجوز للمراقبين المشاركة و من النظام الداخلي للجمعية المتعلقة بالمراقبين والمشاركين اآلخرين. 93و 92و 42 أحكام الموادتنطبق على الدورة  2

 اجتماعات اللجنة بناء على دعوة من الرئيس ورهنا بموافقة اللجنة.في 
3 10/20ASP/-ICC. 
4 1Corr./10/20ASP/-ICC 2. وCorr/10/20ASP/-ICC.  
تكاليف غير متكررة الستراتيجية تكنولوجيا  = ألف يورو 3028.03المبلغ اإلجمالي للتكاليف غير المتكررة حسب ما حسبت اللجنة:  5

 341.7 -ألف يورو  2,052.5) )انظر المرفق التاسع)ب( بالميزانية البرنامجية المقترحة ألف يورو 1,710.8 بمقدار 2021المعلومات في 

المرفق العاشر تخفيضات في خط األساس في ألف يورو  1,551.4) يورو ألف 1,317.5+  ((ستراتيجية تكنولوجيا المعلوماتالألف يورو 

 في المرفق السادس عشر(.  بتكنولوجيا المعلوماتألف يورو إجمالي الوفورات المتعلقة  233.9 - 2022لميزانية البرنامجية المقترحة لعام ل
 .224صفحة ال، تخفيضات في خط األساس، 2022 للميزانية البرنامجية المقترحة لعام المرفق العاشر 6
 3.028,3المحكمة( +  صعيدى عل تدبر المعلوماتتكنولوجيا المعلومات/ل 2021ألف يورو )إجمالي الميزانية المعتمدة لعام  6.135,14 7

 .يورو ألف 17,163.9=  يورو ألف
ألف يورو  148 259( / 2022ألف يورو )إجمالي الميزانية اإلضافية التي طلبت المحكمة استخدامها في عام  17 163.9في المائة =  11.6 8

 (.2021)الميزانية المعتمدة لعام 
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وبالمقارنة  .وهذا يجعلها واحدة من أعلى الزيادات في اإلنفاق في تاريخ المحكمة .2021المعتمدة لعام 

 .، فإن هذا بالتأكيد ليس متناسباحجم العملمع الزيادة في مؤشرات 

 ةتوصي

بما في  ،يوروألف  155564.9 قدره على مبلغ 2022عام في  الجمعيةتوافق بأن اللجنة  أوصت .12

 .ألف يورو 3585.1 بمقدارالقرض المقدم من الدولة المضيفة ذلك 

 ئيةالقضاالهيئة األول: البرنامج الرئيسي  .باء

 مالحظات وتحليالت عامة

ألف يورو،  13 370.2)القضاء(  األولللبرنامج الرئيسي  2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .13

 2021الميزانية المعتمدة لعام مقارنة بفي المائة(  13.7يورو )أو ألف  1 613.9وهو ما يمثل زيادة قدرها 

 .يوروألف  11 756.3البالغة 

ولم تعد هذه  .المنتخبين حديثا ةالقضا لتعيينألف يورو  184.7، تضمنت الميزانية 2021وفي عام  .14

في  15.3الزيادة الحقيقية المطلوبة في الميزانية  بلغتولذلك،  .2022التكاليف قابلة للتطبيق في عام 

 9.المائة

في المائة،  94.7القضائية ميزانيتها بمعدل  الهيئةتنفذ  ، كان من المتوقع أن2021 عاموفيما يتعلق ب .15

 .ألف يورو 11 756.3لميزانية المعتمدة البالغة مقارنة باألف يورو  11 132.2أو 

تعكس النمو في سطرين  2022والحظت اللجنة أن الزيادة الكبيرة في الميزانية المقترحة لعام  .16

 من بنود الميزانية:

ألف  1,179في المائة ) 107.2ألف يورو أو  1,263.9 قدرها المساعدة المؤقتة العامة :زيادة ‘1’

 (؛2022مقترح لعام الألف يورو  2,442.9 بمبلغ مقارنة 2021يورو تمت الموافقة عليها في عام 

تمت  يورو 4 711.1) المائة في 7.7ألف يورو، أو  365بمبلغ  ومستحقاتهمالقضاة  رواتب ‘2’

 بمبلغ مقارنة الجدد ، بما في ذلك التكاليف غير المتكررة للقضاة2021عليها في عام  الموافقة

 .(2022يورو المقترح لعام ألف  5 076.1

 2021سبتمبر أيلول/ 1القضاة ومستحقاتهم حتى  

حجم واستنادا إلى تقييم الرئاسة ل .قاضيا 18أن يكون للمحكمة  10نظام روما األساسيينص  .17

 الميزانية قاضيا متفرغا في 14، أدرجت االعتمادات المخصصة ألجور 2021المتوقع لعام  العمل

 11.ألف يورو 4 1.711المعتمدة للقضاة والتي بلغت 

آخرين  ثالثة قضاة دعت الرئاسة األساسي، ( من نظام روما3)35والحظت اللجنة أنه وفقا للمادة  .18

وبلغت تقديرات التكاليف اإلضافية  .2021أيلول/سبتمبر  1إلى العمل بدوام كامل في منتخبين حديثا

                                                        
تعيين القضاة المنتخبين  + 9.613,1بمقدار  2021والميزانية المعتمدة لعام  2022زيادة ما بين الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ) 9

 في المائة. 15.3=  11,756.3( / 184.7 بمقدار 2021حديثا  في 
 نظام روما األساسي. من (1) 36المادة  10
الصفحة  الملخص العام، ،البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية 2021الدولية: ميزانية عام  جموع المحكمة الجنائيةم: 2الجدول  11

6. 
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 قضاة استدعاء بشأن من صندوق الطوارئ إخطاراللجنة  وقدم إلى .ألف يورو 253.5لهؤالء القضاة 

ذلك  على المترتبة اإلخطار لم يتضمن أي معلومات عن اآلثار أن غير ،2021 أيلول/سبتمبر جدد في

نقص المعلومات المالية ال يساعد على عمل أن  إلى المحكمة انتباه واسترعت اللجنة .الميزانية في

 12.من النظام المالي والقواعد المالية 7-6اللجنة، وذكرت المحكمة بااللتزام المنصوص عليه في البند 

وكررت اللجنة توصيتها بأن تبذل المحكمة قصارى جهدها الستيعاب جميع النفقات غير المتوقعة  .19

 .2021وغير المدرجة في الميزانية فيما يتعلق بالقضاة المنتخبين حديثا في إطار الميزانية المعتمدة لعام 

 2022 في رواتب القضاة ومستحقاتهم

هم اتالجمعية، في دورتها التاسعة عشرة، تعديل شروط خدمة قضاة المحكمة وتعويض قررت .20

بالشروط المرتبطة بمستوى وكيل األمين العام في النظام الموحد لألمم المتحدة، بما  هاباالستعاضة عن

وحسبت الموارد  .في ذلك المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

ألف  5 076وبلغت الميزانية البرنامجية المقترحة  .وفقا لذلك القرار 2022قاضيا لعام  18المطلوبة ألجور 

 2021.13ألف يورو مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  365يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 

انخفاض كبير في دفع اشتراكات القضاة أدت إلى  والحظت اللجنة أن الشروط الجديدة لتعويض .21

ألف  864 مبلغ إلى 2020تمت الموافقة عليه في عام  14يوروألف  1 4.574 مبلغ من التقاعدية المعاشات

األمم  المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفيصندوق الإلى  2022عام دفعه في  الضرورييورو 

  .2022القضاة في عام  رواتبفي  باستيعاب زيادة ، مما يسمحالمتحدة

 ةتوصي

بأن توافق الجمعية على  اللجنة القضاة أوصت أجور للمحكمة بدفع نظرا لاللتزامات القانونية .22

  .يوروآالف  5 076تكاليف القضاة بمبلغ 

 تكاليف الموظفين

 الوظائف الثابتة )أ(

 .إضافية ثابتة وظائف أي طلبات للحصول على عدم تقديمالحظت اللجنة  .23

 العامة المساعدة المؤقتة )ب(

ألف يورو  1,179ضاعفت من لمساعدة المؤقتة العامة تالحظت اللجنة أن الموارد المطلوبة ل .24

 .2022ألف يورو في عام  2,442.9إلى  2021في عام 

                                                        
نزوال  للمسجل، بقرار منه أوفي حالة ما إذا نشأت الحاجة إلى الوفاء بنفقات غير متوقعة أو ال مناص منها، يرخص " 7-6القاعدة المالية  12

لصندوق الطوارئ. و قبل  عند طلب المدعي العام أو الرئيس، أو جمعية الدول األطراف، أن يرتبط بالتزامات ال تتجاوز المستوى اإلجمالي

طريق رئيسها. وبعد مرور والمالية عن  االرتباط بمثل هذه االلتزامات، يقدم المسجل إشعارا إضافيا مقتضبا بالميزانية إلى لجنة الميزانية

تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات التمويل، يجوز  س لجنة الميزانية والمالية، ومراعاة أي تعليقات ماليةيأسبوعين على إشعار رئ

)الفترات( المالية فقط التي ذه الطريقة بالفترة ا بهترتبط جميع التمويالت المحصل عليه للمسجل أن يرتبط بااللتزامات المطابقة. ويتعين أن

 "برنامجية. ميزانيةها نسبق أن اعتمدت بشأ
 يورو.لف أ 7.549الزيادة الصافية ستكون يورو،  فأل 7.184مع مراعاة التكاليف غير المتكررة البالغة  13

 القضاة.رواتب ، 2020انظر المرفق السادس )أ( في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  14
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وظيفة  11القضائية  الهيئةطلب  المساعدة المؤقتة العامةالزيادة في تكاليف  هذه جسدتوقد  .25

 إطار المساعدة المؤقتةوظائف في  10)زيادة من  إطارة المساعدة المؤقتة العامةجديدة بدوام كامل في 

 بدوام كامل( على النحو التالي:  وظيفة 21 مكافئ إلى

 استجابة شاملة شهرا في الرئاسة لضمان 12لمدة  ،3-ف برتبة ،للشؤون القانونيةن اموظف  ‘1’

 الخبراء المستقلين؛ استعراضتقرير لرئاسة لمن ا

 ؛الدوائرشهرا في  12، لمدة 3-ف برتبة ،للشؤون القانونيةن اموظف .‘2’

 .شهرا في الدوائر 12لمدة  ،2-ف برتبة ،ةالقانونيللشؤون  مساعدين سبعة موظفين .‘3’

 ةرئاسال

لموظفين  عن وظيفة شاغرةعالن اإلالحظت اللجنة أن الوصف الوظيفي الوارد في مشروع  .26

أدرج  الذيالحاجة إلى هذه الوظيفة  تبريرفي الرئاسة ال يتطابق مع  ،3-ف برتبة ،ةالقانونيللشؤون 

 ةالقانوني الشؤون اليهما مسؤوليات عامة لموظفي أ سندت الوظيفتينهاتين  في وثيقة الميزانية نظرا ألن

 .حجم العملم أي تبرير واضح للواجبات ويقدَّ  ولم

 ةتوصي

 ةالقانوني الشؤونوظيفتي على الموارد المخصصة ل الجمعيةلم توص اللجنة بأن توافق  .27

 .الرئاسة في 2022لعام  3-ف برتبة ،تينالجديد تينالمقترح

 الدوائر

اإلجمالي المتوقع، والمعلومات اإلضافية  حجم العمل، و15دققت اللجنة في افتراضات الميزانية .28

 المحكمة في المبررات التي قدمتهاوأخذت اللجنة في االعتبار  .التي قدمتها المحكمة خالل االجتماع

وظيفتين مكافئ بأن هناك حاجة إلى  16المؤقتة العامةالمساعدة بشأن استخدام  السابقة الميزانية اتدور

-ف ووظيفة برتبة ،من المساعدة العامة المؤقتة 2.5واحدة، بمعدل  جاريةلدعم محاكمة  كامل بدوام

قضية متعددة المتهمين وموارد إضافية لألنشطة السابقة للمحاكمة  لدعمدوام كامل  ومكافئ ،2

في  حجم العملاعتمادا على  المساعدة المؤقتة العامةأدناه استخدام  1يعرض الجدول و .والتعويضات

  :2019و 2016بين عامي  الدوائر

 الوظائف المرتبطة بالمساعدة المؤقتة العامة والوظائف الثابتةافتراض الميزانية وعدد 1الجدول 

 المعتمدة في الدوائر*

 سنةال

قضايا ما 

قبل 

 المحاكمة

عدد 

 المحاكمات

أيام جلسات 

االستماع 

 المفترضة

القضايا قيد 

 االستئناف
 التعويضات

المساعد

ة 

المؤقتة 

 العامة

الوظائف الثابتة في 

 الدوائر

2016 6 4 465 1 4 13 40 

2017 5 4 440 1 4 12 40 

2018 8 3 400 1 3 12 40 

2019 10 2 294 3 4 10 40 

                                                        
واحدة )بموجب وقضية ؛ 2022واحدة لمدة ستة أشهر في النصف الثاني من عام  قضيةوشهرا؛  12 لمدةفي مرحلة المحاكمة قضيتان  15

 يوم جلسة استماع. 30عقد حيث من المتوقع  ،من نظام روما األساسي( 70المادة 

 .)ب( 88 ةالفقر (10/14ASP/-ICC) 2016الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام  16
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الميزانية 

البرنامجية 

 2022المقترحة 

10 4 421 1 4 19 40 

 40 12.6 2022لعام لجنة الميزانية والمالية  توصية

 .19-كوفيد قيود بسبب 2021و 2020 في لم ي راع  االستخدام* 

 لمنصب 2020عام في جرى الذي تستفيد من التعيين  وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للمحكمة أن .29

عب وتوفير ، من أجل تحسين التنسيق واالتصال بين الش  17 5-ف على وظيفة برتبة رئيس الدوائر،

 .القيادة اإلدارية الشاملة

إطار المساعدة المؤقتة إلى وظائف إضافية في في طلبها  استندت الدوائروالحظت اللجنة أن  .30

 2016خالل الفترة من المعمول بها ومع ذلك، الحظت اللجنة أن المعايير  .حجم العمل زيادة إلى العامة

  .مماثل من الموارد بقدرأن تعمل عليها  أن تللمقارنة ورأ قابلة 2022في و 2019إلى 

                                                        
 .36، الفقرة 3-(، المجلد الثاني، الجزء باء15/14ASP/-ICC) 2015الرسمية ... الدورة الخامسة والعشرون...  الوثائق17
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 انتوصيت

لمدة سبعة  3-لوظيفة جديدة برتبة فسوى بالموافقة على الموارد المخصصة اللجنة  لم توص .31

  .شهرا في الدوائر 12لمدة  ،2-ف برتبة ،للشؤون القانونية مساعدين جديدين موظفينلو أشهر

سياسة التخصيص المرن للوظائف الثابتة ووظائف بالدوائر  تعملوأوصت اللجنة بأن  .32

عملها المتصل بالتطورات  لحجمالجة المالمح المتغيرة يتيح لها معالعامة، مما  المساعدة المؤقتة

 واالمتناعوالمساعدة المؤقتة العامة المعتمدة  القائمة الثابتة الوظائف نطاق القضائية المتوقعة في

 ."المعتمدةغير  المساعدة المؤقتة العامةاستخدام " االستمرار في ممارسةعن  قدر اإلمكان

 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

 تكاليف السفر 

في  عليه نفس المستوى الذي كانتفي  أن التكاليف غير المتعلقة بالموظفين هي اللجنةالحظت  .33

الموظفين، المتعلقة ب غير التكاليف تسديد طلبواستعرضت اللجنة  .2021الميزانية المعتمدة لعام 

 .أن المستوى المطلوب معقول ويطابق األنشطة ذات الصلة ورأت، 2019معدل التنفيذ لعام وقارنتها ب

 األول الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي

من ميزانيتها  األولألف يورو للبرنامج الرئيسي  984.5أوصت اللجنة بتخفيض إجمالي قدره  .34

ألف  12 385.7ولهذا أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على ما مجموعه  .2022المقترحة األصلية لعام 

 األوليورو للبرنامج الرئيسي 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعي العام جيم

 مالحظات وتحليالت عامة

مكتب المدعي بلغت الميزانية المقترحة ل: 2022لعام  الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي الثاني .35

الميزانية المعتمدة مقارنة بفي المائة(  8.5يورو )ألف  4 042.6يورو، بزيادة قدرها ألف  51 377.4العام 

 .يوروألف  47 334.8البالغة  2021لعام 

ورحبت اللجنة باعتزام  .لمكتب المدعي العامتنظيم رئيسية  عادةترتيبات إل المدعي العام وأعد .36

المكتب وترشيدها وإدماجها، فضال  مهام تعزيز المدعي العام أداء واليته بمزيد من الكفاءة عن طريق

 .عن تحسين ثقافة العمل وأجواء العمل داخل المكتب

أ( مكتب المدعي العام برئاسة المدعي العام )ثالثة برامج جديدة هي: على  الهيكل الجديد ونص .37

 الدائرةركيزة  ، )ج(برتبة أمين عام مساعد العام، ب( ركائز االدعاء برئاسة نائبين للمدعي)نفسه، 

 .1-مدبرتبة  مدير، ايرأسه التيالمتكاملة 

في حين  وموظفيها، ويقوم البرنامجان ألف وجيم إلى حد كبير بإعادة ترتيب الوحدات القائمة .38

 البداية منيعكس البرنامج باء رؤية المدعي العام بأن يعمل الموظفون في أفرقة متكاملة تتابع القضية 

 - االستثناءاتمع بعض  -ون قلتا لتاوشعبة االدعاء ح   سابقا  وبالتالي، فإن شعبة التحقيقات  .النهاية حتى

 .البرنامج باء إطار في المندرجتينإلى الركيزتين 
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 إلى ناحيةمن قد ي فضي والحظت اللجنة أن الهيكل التنظيمي للمكتب، كما عرضه المدعي العام  .39

من ناحية أخرى خطرا على الميزانية،  قد يشكل ولكن العمل، جو وتحسينتحقيق أهداف زيادة الكفاءة 

المقبلة على  ينبغي تقييم طلبات الميزانية ولذلك، .ال سيما فيما يتعلق بالموظفين في ركيزتي االدعاء

 .على أساس مقارنة مالك الموظفين في الركيزتين الأساس مزاياها فقط 

 تكاليف الموظفين

يتكون من ثالث فئات  الجديد أن اقتراح المدعي العام بشأن هيكل المنظمة اللجنةالحظت  .40

من  جديدةالمتطلبات الالجديدة؛ و الثابتة والوظائف؛ تحديد أهدافها فئة الوظائف التي أعيدرئيسية: 

 .المساعدة المؤقتة العامة

 الوظائف التي أعيد تحديد أهدافها )أ(

قد قدمت لتقييم التصنيف وأن إعادة تحديد أهدافها أن الوظائف الخمس المقترح  اللجنةالحظت  .41

 .عمليات توظيفالتغييرات في مسؤوليات الوظائف والغرض منها ستتطلب إجراء 

 توصية

لها ما يبررها ومحايدة من حيث إعادة تحديد أهدافها  رأت اللجنة أن جميع الوظائف المقترح .42

 .تحديد أهدافهاإعادة  المطلوب الخمس الوظائف على الجمعية توافق التكلفة، ولذلك أوصت بأن

 المنشأة حديثا الثابتة الوظائف )ب(

، ألف يورو 623.7المنشأة حديثا بلغت  الثابتة المطلوبة للوظائفالحظت اللجنة أن التكلفة  .43

وست  ألف يورو( 225.3) أمين عام مساعدلمدعي العام برتبة انائب وظيفة جديدة باسم  إنشاء تشملو

، فإن ةنائب المدعي العام الجديد وظيفة وأحاطت اللجنة علما أيضا بأنه باستثناء .إضافية وظائف

من حيث  ةمحايد وبينما ال تعد العملية .إلغاء خمس وظائف ثابتة جاء عوضإنشاء الوظائف األخرى 

 .الميزانية ذلك في اآلثار المترتبة علىجزء من التكلفة، فإنه ينبغي استيعاب 

 توصية

منصب نائب ذلك  في بماالمقترحة  الوظائف توافق الجمعية على إنشاء بأنأوصت اللجنة  .44

إجراءات وبالنظر إلى  .األخرىالوظائف الخمس إلغاء على و قررت الجمعية ذلك،المدعي العام إذا 

 ضمن يورو ألف 167مبلغ ، ينبغي استيعاب الشاغرة والمناصب في ملء الوظائف والتأخر التوظيف،

 .لمكتب المدعي العامالميزانية اإلجمالية 

  الجديدةالمساعدة المؤقتة العامة  )ج(

من مكافئ  15.08) في إطار المساعدة المؤقتة العامةوظيفة إضافية  18أن طلب  اللجنةالحظت  .45

 643.7 انبلغيالمطلوبة في الميزانية المساعدة المؤقتة العامة ( والمبلغ الصافي للزيادة في الدوام الكامل

 .ألف يورو 1

المساعدة المؤقتة  إطارتسع وظائف في والمهام المضطلع بها في  حجم العملورأت اللجنة أن  .46

إعادة تنظيم مكتب المدعي  أن تحقق من المتوقع يمكن أن يضطلع بها الموظفون الحاليون وأن العامة

 .أن تؤدي إلى استخدام أفضل للموارد القائمة من شأنهاالعام كفاءات 
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 توصية

إطار المساعدة المؤقتة على الوظائف التسع التالية في  الجمعيةتوافق  أوصت اللجنة بأن .47

استراتيجيات الحماية،  ن مساعدين لشؤونوثالثة موظفي ،4-فبرتبة : موظف إعالم أقدم، العامة

ن اراجعومالرتب األخرى،  -من فئة الخدمات العامة  نسخ،واحدة لشؤون ال ، ومساعد2-ف برتبة

من لغوية، الخدمات لل واحد ، ومساعدالرتب األخرى -من فئة الخدمات العامة  ،المنسوخة للنصوص

 .2-ف برتبة ،مساعد لشؤون الترجمة الفورية ، ومنسقالرتب األخرى -فئة الخدمات العامة 

 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

ألف يورو بزيادة  4 335.2بلغت  المطلوبة الموظفينالمتعلقة بغير  التكاليف الحظت اللجنة أن .48

 3 102.7البالغة  2021المعتمدة لعام غير المتعلقة بالموظفين ألف يورو مقارنة بالميزانية  1 232.5قدرها 

 .من الميزانيةإجراء تخفيض في ثالثة بنود  باإلمكان ورأت اللجنة أن .ألف يورو

 تكاليف السفر )أ(

ألف  276.1بمبلغ  2022لعام  السفرالحظت اللجنة أن مكتب المدعي العام طلب زيادة في ميزانية  .49

تخفيض تكاليف باإلمكان  ورأت اللجنة أن .2021في المائة( مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  14يورو )

العمل  أساليب فيما يخص الجائحةمع مراعاة الخبرة المكتسبة خالل  2021السفر إلى المستوى المعتمد لعام 

من  عدد الموظفين في المكاتب القطرية في زيادة أن رؤية المكتب المتمثلة إلى اللجنة وذهبت .الهجينة

 .الميزانية المقبلة أن تحقق وفورات إضافية في مقترحات شأنها

 توصية

 18.ألف يورو 1 7.973، أي 2021مستوى ميزانية السفر المعتمدة لعام  بإبقاء أوصت اللجنة  .50

 الخدمات التعاقدية )ب(

الموارد  على رأت اللجنة أنه مع مراعاة أنماط اإلنفاق في السنوات السابقة، يمكن اإلبقاء .51

السعي إلى التآزر مع قلم المحكمة من ينبغي ، و2021 عام عند مستوىميزانية النفقات  لبندالمخصصة 

 .يةبعثات اإلعالمالأجل دعم 

 يةتوص

وقدره من المبلغ المطلوب ألف يورو  188.4 تخفيض قدره على الجمعيةبأن توافق  اللجنةأوصت  .52

 .من الخدمات التعاقديةألف يورو  558.4

 تدريبال )ج(

نظرت اللجنة أيضا في طلب زيادة التدريب ورأت أنه في حين أن النسبة المئوية قد تبدو زيادة  .53

آالف يورو  10ألف يورو إلى الميزانية السابقة البالغة  90كبيرة، بالقيمة الحقيقية، فإن زيادة قدرها 

                                                        
 .87راجع الفقرة  18
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كتب المدعي ضرورية أيضا بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يقوم به مهي ليست مستصوبة فحسب، بل 

 .العام

 توصية

 .ألف يورو 90على المبلغ المطلوب للتدريب وقدره  الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .54

 نواالستشاري )د(

يورو 2 20زيادة في ميزانية اللجان المخصصة ل  الحظت اللجنة أن مكتب المدعي العام طلب .55

ومع مراعاة النفقات  - 10 .2021في المائة( مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  200ألف يورو ) 100بمبلغ 

، ترى اللجنة أنه يمكن إجراء تخفيض قدره 2021المتوقعة في إطار بند ميزانية "االستشاريين" لعام 

 .2022ألف يورو في ميزانية عام  50

 توصية

من المبلغ المطلوب وقدره  يورو ألف 50 قدرهعلى تخفيض  الجمعيةبأن توافق أوصت اللجنة  .56

 .المخصص لالستشاريينألف يورو  150

 تكاليف تكنولوجيا المعلومات )ه(

بتكنولوجيا في المشاريع المتصلة  أشارت اللجنة إلى ضرورة السعي إلى تحقيق التآزر .57

 ترتيب أولوياتهاوإعادة  تدبر المعلومات، استنادا إلى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/المعلومات

تكنولوجيا المعلومات، وتقدر المشاريع المرتبطة ب .المعلوماتتكنولوجيا الالزمة لتكاليف المن بين 

لبنية السماح بإرساء ا أجلمن  ،ألف يورو 300بالنسبة إلى مكتب المدعي العام بمبلغ غير المتكررة 

ألف  60وقدره  بالتكاليف غير المتكررةرأت اللجنة أن يعاد الجزء المرتبط  الالزمة التحتية الداعمة

 .يورو

 توصية

ألف  300ألف يورو من الميزانية المطلوبة البالغة  60على مبلغ  الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .58

 .لداعمة الالزمة في البرنامج الرئيسي الثانيإرساء البنية التحتية اسماح بمن أجل اليورو 

 للبرنامج الرئيسي الثانيالميزانية الموصى بها 

ألف يورو للبرنامج الرئيسي الثاني من ميزانيته  1,831 أوصت اللجنة بتخفيض إجمالي قدره .59

ألف  49546.4على ما مجموعه  الجمعيةوأوصت اللجنة بذلك بأن توافق  .2022المقترحة األصلية لعام 

 .للبرنامج الرئيسي الثاني يورو

 قلم المحكمةالبرنامج الرئيسي الثالث:  .دال

 مالحظات وتحليالت عامة
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 83 578.9 ت ميزانية قلم المحكمةبلغ للبرنامج الرئيسي الثالث: 2022الميزانية المقترحة لعام  .60

 يورو، بزيادة قدرها

غير  .ألف يورو 75 784البالغة  2021الميزانية المعتمدة لعام مقارنة بفي المائة(،  10.3يورو ) 7 794.9 

 بشأن 19ألف يورو 1 8.710أنه مع مراعاة التكاليف غير المتكررة البالغة  الحظتأن اللجنة 

، لكنها 2021التي كانت مطلوبة في عام و تدبر المعلوماتتكنولوجيا المعلومات/لاالستراتيجية الخمسية 

 .في المائة 12.5يورو أو  9 505.7 ، بلغت الزيادة الصافية2022لن تستمر في عام 

وتعكس العوامل الرئيسية المحركة للتكاليف توقعات المحكمة بتسهيل عدد متزايد من  .61

 2.1 القانونية البالغة في المساعدة رافقة لذلكالزيادة الم عن يورو فضال ماليين 4.8 بمبلغ المحاكمات

 مليون يورو، 0.5بمبلغ  المجني عليهممليون يورو، واالحتياجات اإلضافية لدعم األنشطة المتصلة ب

 .مليون يورو 1.9والتكاليف اإلضافية لحماية الشهود البالغة 

 تكاليف الموظفين

 في المائة(، 9.9ألف يورو ) 5 131.5الموظفين قدرها  تكاليف الحظت اللجنة زيادة إجمالية في .62

النشاط القضائي في أربع أن أثر الزيادة في تكاليف الموظفين المؤقتين لدعم زيادة  والحظت كذلك

 1,321.2و المساعدة المؤقتة العامةألف يورو في  2,618.9ويشمل المبلغ يورو؛  4 123.6 محاكمات بلغ

كما هو مفصل  ألف يورو في الوقت اإلضافي 183.5ألف يورو في شكل مساعدة مؤقتة لالجتماعات و

حلول التوظيف المخصصة لمن تكاليف الموظفين  جزء كبيرشير يو .الميزانية المقترحة في سرد

في السنوات المقبلة، على  تها ونقصهاقلم المحكمة بقوة عاملة مرنة يمكن زياد إلى التزام المؤقت

 .النحو الذي تمليه التطورات القضائية في المستقبل

فئة المساعدة المؤقتة العامة إلى المنشأة حديثا وتحويل الوظائف من  الثابتة الوظائف )أ(

 وظائف ثابتة

يورو، بزيادة قدرها  48 329.8لوظائف الثابتة فيما يخص ا 2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .63

 .2021يورو من الميزانية المعتمدة لعام ألف  47 321.9 مقارنة بمبلغفي المائة(  2.1يورو )ألف  1 007.9

المقترحة لعام  الميزانية طلب عشر وظائف إضافية ثابتة في المحكمة والحظت اللجنة أن قلم .64

لة، ست منها 2022  .جديدةوظائف ثابتة، وأربع إلى وظائف  فئة المساعدة المؤقتة العامةمن  محوَّ

في  صافية زيادة إلى قائمة، مما أدىثالث وظائف والحظت اللجنة كذلك االقتراح الداعي إلى إلغاء 

 .أدناه 2الثابتة بسبع وظائف، انظر الجدول عدد الوظائف 

 حيث ،ReVision، كان لدى قلم المحكمة مشروع 2015و 2014وأشارت اللجنة إلى أنه خالل  .65

إلى وظائف ثابتة، على أن يسمح  المساعدة المؤقتة العامةعلى تحويل جميع وظائف  توافق الجمعيةكانت 

المساعدة المؤقتة وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن وظائف  .عمل أكبر حجم باستيعابالهيكل الحالي 

تتيح  للمجني عليهمالمستشار القانوني العام مكتب والمستشار القانوني العام للدفاع في مكتب  العامة

 .حجم العملعلى نحو أكثر مرونة تبعا ل استخدام الموارد البشرية

 توصيات

                                                        
 .2022لميزانية المقترحة لعام من ا 280، الصفحة 4)ب(، الجدول انظر المرفق التاسع 19
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 في على التغييرات التالية الجمعيةتوافق  بأن وأوصتدققت اللجنة في التغييرات المقترحة  .66

 هيكل الموظفين:

قسم الخدمات  في ،3-ف برتبة عقود المرافق والموارد،لشؤون واحد  جديد موظف ‘1’

الرتب -من فئة الخدمات العامة ،لعاملين يدويينوظيفتين تم إرجاع/إلغاء  العامة، حيث

  .الرتب األخرى-الخدمات العامة من فئة فني مرافق،األخرى، ووظيفة واحدة ل

مكتب في ، 3-برتبة فثابتة جديدة لموظف الشؤون القانونية،  وظيفة بإنشاء يأوص ‘2’

 مع تخصيص الموارد حجم العملاستمرار تزايد  بعد للمجني عليهمالمستشار القانوني العام 

 .أشهر لمدة ستة

مجلس ب، 4-ف برتبة ،نالجنسي بينعلى تعيين منسق واحد للمساواة  الموافقةمن المقرر  ‘3’

الدورة في وستناقش استراتيجية التوظيف  .أشهر الموظفين، مع تخصيص الموارد لمدة ستة

 .2022المقبلة للجنة في أيار/مايو 

الرتبة -من فئة الخدمات العامة ،أقدمممرضة وظيفة واحدة ل طلب إلغاءب ىيوص ‘4’

 الصحة المهنية،مختصة في ممرضة االستعاضة عنها بوظيفة جديدة ليوصى بو، الرئيسية

 .المساعدة المؤقتة العامةكوظيفة في إطار  ،الرتب األخرى-من فئة الخدمات العامة

وأوصت  من أصل ست، وظائف مطلوبة توص اللجنة بالموافقة على تحويل خمس لم ‘5’

، وهي 2016منذ عام  المساعدة المؤقتة العامة لمدة طويلة مصنفة بالموافقة على وظيفة واحدة

انظر الفقرة  .المستشار القانوني العام للدفاعفي مكتب  3-برتبة ف ةقانونيالشؤون الموظف ل

 .أدناه لمزيد من التفاصيل 67

المساعدة فئة من  تحويل وظيفة طلبي  أو  الثابتةطلبات جديدة للوظائف  تقدموأوصت اللجنة بأال  .67

عند إلغاء وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الثابتة في نفس  إال ثابتة وظيفةإلى  المؤقتة العامة

  .الوقت

 المساعدة المؤقتة العامة )ب(

وهو  يورو، ألف 6,344.3ما مقداره  2022لعام  لمساعدة المؤقتة العامةبلغت الميزانية المقترحة ل .68

وقيّمت  .ألف يورو 3,725.4البالغة  2021بميزانية عام  ألف يورو مقارنة 2,618.9ما يمثل زيادة قدرها 

 باستخدام البيانات المستمدة من 2022في عام  لمساعدة المؤقتة العامةلاللجنة مستوى الموارد الالزمة 

 .أدناه 2الجدول  السابقة انظرالست فترة السنوات 

 بدوام كامل المساعدة المؤقتة العامة في إطار المعتمدة وظائفوال: افتراض الميزانية 2الجدول 

 سنةال
عدد 

 المحاكمات
 عدد اللغات* التعويضات استئناف

 المجني عليهمعدد 

 والشهود**

 الوظائف الثابتة

 في قلم المحكمة

المساعدة 

المؤقتة 

 العامة

مكافئ )

الدوام 

 (الكامل

في  اللغاتوظائف 

 المحكمةقلم 

 )الوظائف الثابتة(

المساعدة 

ة المؤقتة العام

المرتبطة 

باللغات في قلم 

 المحكمة

مكافئ الدوام )

 (الكامل

2016 4 1 4 21 100 574 29.1 49 5.81 

2017 4 1 4 22 81 574 45.5 49 10.92 

2018 3 1 3 29 132 573 44.61 49 9.61 

2019 2 3 3 29 103 575 61.16 49 4.00 
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2020 2 2 4 33 0 575 55.47 49 8.97 

2021 2 3 4 36 90 574 54.72 49 8.30 

التوقف في عام 

2022 
- - - - - - -7.22 0 -3.38 

المساعدة 

 المؤقتة العامة

الجديدة 

 المقترحة

- - - - - - 34.23 49 11.98 

المجموع في 

 2022عام 
4 1 5 36 131 581 81.73 49 20.98 

 .** عدد الشهود الذين يمثلون لإلدالء بشهاداتهم .بالقضية* عدد اللغات المتعلقة 

في إطار المساعدة المؤقتة العامة )مكافئ الدوام وظيفة جديدة  34.23 طلبوالحظت اللجنة  .69

المساعدة  وظائف ومع ذلك، ومع مراعاة التحويالت المطلوبة، فإن النمو االسمي في عدد .الكامل(

01.27( الذي يمثل الدوام الكاملمكافئ ) المؤقتة العامة
في المائة(  50وظيفة بدوام كامل )بنسبة  20

ن وأعربت اللجنة  .أعاله 2، انظر الجدول 2021عام وظائف المساعدة المؤقتة العامة المعتمدة لب ي قار 

الخدمات من تقديم  األخيرةالسنوات  الكبيرة والحظت أن المحكمة تمكنت في الزيادة هذه عن قلقها إزاء

وعالوة على ذلك،  .العامة المساعدة المؤقتةعدد أقل بكثير من وظائف  باستخدام القضائية لإلجراءات

يتيح استخداما  الثابتةوالوظائف  وظائف المساعدة المؤقتة العامةالحظت اللجنة أن العدد الحالي من 

 .في قلم المحكمة مرنا للموارد البشرية

ددت و .70  بواقع القضائية الخدمات: شعبة 3300 في البرنامج 2022الزيادة الرئيسية لطلب عام ح 

ألف  2312.1مثل زيادة في الميزانية قدرها مما ي المساعدة المؤقتة العامةوظيفة من وظائف  24.98

 البرنامج وفي (،2022في عام  ألف يورو 3،830.9إلى  2021في عام  ألف يورو 1،518.8 )من يورو

زيادة  مما يمثل المساعدة المؤقتة العامةوظيفة من وظائف  4.75 بواقعشعبة العمليات الخارجية  :3800

 في عام لف يوروأ 1797.6 إلى 2021 في ألف يورو  4 1,446)من يورو ألف 2 351 في الميزانية قدرها

2022).  

ودققت اللجنة في مقترح الميزانية والحظت أن العديد من الوظائف الحالية والمقترحة حديثا في  .71

على الرغم من أنه من المتوقع أن تعقد جلسة المحاكمة  شهرا 12 كانت لمدة إطار المساعدة المؤقتة العامة

 لمدة (70 الرابعة )المادةوستعقد جلسة المحاكمة  ،2022عام الثالثة لمدة ستة أشهر في النصف الثاني من 

المساعدة غير أن اللجنة أقرت بزيادة األنشطة القضائية والحاجة إلى موارد إضافية لوظائف  .فقط يوما 30

 .المؤقتة العامة

 توصية

 2022لعام المساعدة المؤقتة العامة ميزانية في أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على زيادة  .72

مع انخفاض  2021 لعاممقارنة بالميزانية المعتمدة  21ألف يورو 1862.7المائة أو بمبلغ  في 50 بنسبة

  .ألف يورو 756.2بمقدار  المساعدة المؤقتة العامة في موارد

 مكتب كينشاسا القطري تقليص )ج(

                                                        
 2021مجموع المساعدة المؤقتة العامة المعتمدة في  – 73.81مجموع المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة للميزانية البرنامجية المقترحة  20

 .27.01ة المؤقتة العامة وهو د= النمو اإلسمي للمساع 54.72وهو 
 .يورو 7.862,1=  50*  100 /يورو 4.725,3بمبلغ  2021 عامالميزانية المعتمدة ل 21
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 2020 يعام ق لصالحظت اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن المكتب القطري في كينشاسا قد  .73

بل على العكس  .فإن ذلك لم ينعكس في العدد اإلجمالي للوظائف في شعبة العمليات الخارجية ،2021و

كما هو مبين في 2022لعام  المساعدة المؤقتة العامة وظائفزيادة أخرى في عدد  تلبمن ذلك، ط  

 .أدناه 3الجدول 
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  (2021- 2016الخارجية ) العمليات: شعبة 3800 : مالك موظفي البرنامج3الجدول 

 2022 طلب 2021 2020 2019 2018 2017 2016 سنةال

 الثابتة الوظائف

 193 193 194 193 192 192 197 المعتمدة

المساعدة  

 المؤقتة العامة

 34.75 30.92 32 33.9 16 16.08 9.7 المعتمدة

 227.75 223.92 226 226.9 208 208.08 206.7 مجموعال

الخارجية بطريقة  لمحكمة أن تدير مواردها البشرية في شعبة العملياتا على رأت اللجنة أنو .74

وقد منحت اللجنة قلم المحكمة المرونة لتوزيع التخفيض  .مرنة وأن تستخدم الموارد المتاحة قدر اإلمكان

 بقيمة المساعدة المؤقتة العامة أجرى علىالذي 

 .249و 69 الفقرتين، انظر يورو ألف 756 .2 

 المساعدة المؤقتة لالجتماعات)د(

ما يمثل مألف يورو،  1،683هو للمساعدة المؤقتة لالجتماعاتالحظت اللجنة أن المبلغ المطلوب  .75

 361.8 البالغة 2021لعام  في المائة( مقارنة بالميزانية المعتمدة 365.2 أو)ألف يورو  1321.2 زيادة قدرها

 .ألف يورو

قد و .الترجمة الشفوية للمحاكم ومتطلباتوتستند هذه اإلسقاطات إلى الزيادة المتوقعة في أيام  .76

االستماع في  لجلساتيوما  421أن تكون هناك حاجة إلى  في دورتها السابعة والثالثينتوقعت المحكمة 

 .2022 عام

-جائحة كوفيدالثالث السابقة لواستنادا إلى البيانات المتاحة، الحظت اللجنة أنه في السنوات  .77

ثالث، لم يستخدم السنوات الوخالل تلك  .كليا  المحكمة قاعات  تستخد م( لم 2019و 2018و 2017) 19

 62 بنسبةاالستماع المدرجة في الميزانية، ولم يحدد موعد إال جلسات من أيام  22في المائة 43سوى 

في المائة من أيام  69االستماع المدرجة في الميزانية، ولم يستخدم سوى جلسات من أيام  23في المائة

 .أدناه 4 المقررة بالفعل، كما هو مبين في الجدول 24االستماعجلسات 

  

                                                        
 .100*  134,1االستماع جلسات / أيام  485األيام الفعلية المستخدمة  22
 .100*  134,1مدرجة في الميزانية جلسة محكمة /  707في قاعة المحكمة فعليا االستماع المقررة  اتأيام جلس 23
 في المائة. 69=  100*  707 فعليا  المقررة  المحكمة ات/ أيام جلس 485األيام الفعلية المستخدمة  24
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 المحكمة قاعات: استخدام 4الجدول 

 سنةال
أيام جلسات المحكمة 

 المدرجة في الميزانية

 المحكمة اتأيام جلس

 فعليا  المقررة 

األيام الفعلية 

 المستخدمة 

النسبة المئوية 

الفعلية  أليامل

األيام مقابل 

المدرجة في 

 الميزانية

النسبة المئوية 

الفعلية  أليامل

األيام مقابل 

 المقررة

 في المائة 78 في المائة 68 298 383 440 2017

 في المائة 55 في المائة 23 93 168 400 2018

 في المائة 60 في المائة 32 94 156 294 2019

المجموع/النسبة 

 المئوية 
 في المائة 69 في المائة 43 485 707 1,134

أساس هذه التوقعات، توصي اللجنة بتقييد أي زيادة في تمويل المساعدة المؤقتة  وعلى .78

 أن يفترضولذلك،  .األداء الفعلي في الماضي بدال من الطموح بشكل أدقلالجتماعات بزيادة تعكس 

 المحكمة قادرة على االستفادة من أيامها المقترحة )المدرجة في الميزانية( بمعدل مماثل لعام تكون

2017. 

، وهو أعلى مستوى منذ للمترجمين الفوريينيوما  2840 ، استخدمت المحكمة2017في عام و .79

 المستخدمة في مقارنة باأليام( 25في المائة 128)يورو ألف  593,1ويمثل العدد زيادة قدرها  .2014 عام

سيحتاج قلم المحكمة إلى زيادة  ،2017نفس مستوى عام ب المساعدة المؤقتة لالجتماعاتولتمويل  .2020

  .في المائة( 128) ألف يورو 355 قدرها

 )القضائية وغيرها( الترجمة الفوريةمتطلبات 5الجدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 سنةال

أيام المترجمين 

 الفوريين

1،334 1,490 2,730 2,840 1,094 1,206 1,247 607 

 (أيار/مايو 12حتى )

 توصية

 ألف 9 824 إجماليها ألف يورو أو ميزانية 1 463 أوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على زيادة قدرها .80

 .لالجتماعاتالمؤقتة للمساعدة 

 العمل االضافي)ه(

  5 .183 العمل اإلضافي بمبلغ تكاليف الحظت اللجنة الزيادة المطلوبة في الموارد الالزمة لدفع .81

الزيادة الكبيرة في تكاليف الموظفين، أوصت اللجنة  وبالنظر إلى .في المائة( 5 .82) ألف يورو

 .ألف يورو 72 بتخفيض ميزانية العمل اإلضافي بمبلغ

  

                                                        
ين الفوريين مترجمالأيام  /يورو ألف 593,1وقدرها  2020المستخدمة في  األيامالمستخدمة أكثر من  ين الفوريينعدد أيام المترجم 25

 في المائة. 128=  100أيام *  1,247 بواقع 2020مستخدمة في ال
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 توصية

 .ألف يورو 334.7. أوصت اللجنة بالموافقة على ميزانية العمل اإلضافي بمبلغ .82

 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

 تكاليف السفر )أ(

 .2022 لسفر لعامته لفي المائة( في ميزاني 7 .17) ألف يورو 265 طلب قلم المحكمة زيادة قدرها .83

، في حين أن توقعات العام بأكمله ألف يورو  498.8 1المعتمدةكانت الميزانية  ،2021 بالنسبة لعامو

 .2021 أقل من الميزانية المعتمدة لعاميورو  ألف 444.3 يورو أو ألف 054.5 1كانت 

مع تخفيف  2022عام  في السفر، سواء من حيث الحجم أو التكلفة، باحتمال ازديادوقبلت اللجنة  .84

لمحكمة أن تستخدم على ا اللجنة أن اعتقدتومع ذلك،  ،19-كوفيدالمرتبطة بجائحة القيود المفروضة 

في  نجحت المحكمة ألن السفر الفعلي قدر اإلمكان من الحد من أجلالطريقة الهجينة الجديدة للعمل 

تلقي الماضية، بما في ذلك مقابالت الشهود و 18 األنشطة عن بعد خالل األشهر ال أداء مختلف

 .همشهادات

 ،أوصت اللجنة2022 السياق، وفي مقابل الزيادة الكبيرة التي طلبتها المحكمة لعاموفي هذا  .85

 .كلما كان ذلك ممكنا 2021الميزانية المعتمدة لعام  السفر عند نفس مستوى ميزانية طلب باإلبقاء على

 تانتوصي

 أساليبأوصت اللجنة بأن تسعى المحكمة إلى المزج بين تحديد األولويات بعناية ومواصلة تنفيذ  .86

(إلدارة شؤونها في إطار ميزانية سفر ثابتة في المستقبل 2021و 2020 العمل الفعالة )المعتمدة في

  .المنظور

 . 498.8 1 عند 2021لعام  بالحفاظ على مستوى ميزانية السفر المعتمدة وأوصت اللجنة .87

 نواالستشاريالخبراء  )ب(

في  يورو ألف 260للخبراء االستشاريين في قلم المحكمة  2020عام  الميزانية المعتمدة في بلغت .88

 وكانت ميزانية .في المائة 204 بمعدل تنفيذ قدره ،يورو ألف 1533. حين بلغت النفقات الفعلية خالل الفترة

معدل تنفيذ أو  ألف يورو 1،116 مع توقع نفقات قدرها ألف يورو 506.8 الستشاريينلخبراء ال 2021عام 

 .في المائة( 50.3 )أو ألف يورو 254.9 بقيمة 2022 وطلبت المحكمة زيادة ميزانية .المائة في 220

ويساور اللجنة القلق إزاء معدل النمو في ميزانية االستشارات واالفتقار الواضح إلى السيطرة  .89

 .عند استخدامها
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لتلبية ت رتبَّ أولوياتها داخليا  و ت راقَبستعرض ميزانية االستشارات وطلبت اللجنة أن ت   .90

 في أيلول/سبتمبر الثالثينو التاسعة تقرير إلى اللجنة في دورتها يقدم وأن االحتياجات داخل قلم المحكمة

2022. 

للخبراء  ألف يورو 47 افتراضية قدرها زيادةل اعتمادرصد ومع ذلك، تعتقد اللجنة أنه يمكن  .91

 المستشار القانوني العام للدفاعمكتب  / للمجني عليهمالمستشار القانوني العام مكتب في االستشاريين 

 10.4 مبلغ تخفيض ينبغي وباإلضافة إلى ذلك، .في السودان وكوت ديفوار القطرية لمتطلباتلتغطية ا

بالبرنامج  ومتعلق بقلم المحكمةتكنولوجيا المعلومات في االستشاريين الخبراء ب من ولمط يورو آالف

 فآال 4.1مبلغ ينبغي تخفيض ، ووطلبته المنظمة ذاتها فعال : المنظمة الدولية للهجرة5-السابع الرئيسي 

بقلم المحكمة ومتعلق في مجال تكنولوجيا المعلومات العاملين االستشاريين الخبراء من  مطلوب يورو

وتوقعت وطلبه المكتب ذاته فعال.  مكتب المراجعة الداخلية للحسابات: 6-بالبرنامج الرئيسي السابع 

 االستشاريين القطريين بتخفيض في احتياجات السفرالخبراء ض جزئيا تكلفة توظيف تعوَّ  اللجنة أن

 .توظيفهملوال ستنشأ  تكان التي

النمو الحاصل  تشكل لحصول على موارد إضافية،اطلب اتساع في ضوء ووعالوة على ذلك،  .92

لم  ،أعاله( 89)انظر الفقرة  في السنة السابقة وتكاليف غير متكررة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات

 .(في المائة 50.3يورو ) ألف 254.9زيادة أخرى قدرها طلب  تأييدمن اللجنة  تتمكن

 توصية

الخبراء لميزانية  ألف يورو 26 5.538 توافق الجمعية على ميزانية قدرها أوصت اللجنة بأن .93

 .2022 لعام قلم المحكمةاالستشاريين ب

 المساعدة القانونية )ج(

 ،ألف يورو 7,764.3للمساعدة القانونية بلغت  2022 أشارت اللجنة إلى أن الميزانية المقترحة لعام .94

 ، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها27 (للمجني عليهم ألف يورو 2و6.191للدفاع  ألف يورو 7.572،5)

  .2021 ميزانية في معتمدال ألف يورو 5،750.8مبلغ مقارنة ب ألف يورو 2،093.5

في المائة( لمحامي الدفاع  41.3) يورو ألف 1،629.0 وأشارت اللجنة إلى أن زيادة كبيرة قدرها .95

 .2022 القانونية للمحكمة وعكست األنشطة القضائية المتوقعة في عامنتجت عن تطبيق نظام المساعدة 

رحلة المحاكمة في الميزانية لمشهرا  12 موال لثالثة أفرقة دفاع )قضيتان( لمدةاألوبناء عليه، أدرجت 

أن تمضي  المقرر ومن .فريق/سنة( يورو لكل 950يورو )أو ألف 2850 بمبلغ بشكل تراكمي المقترحة

يتسبب في ضغط على الميزانية سمما  ،2022عام خالل جلسة محاكمة  قدما إلى قضيتان أخريان

المجني للدفاع و القانونية وأحاطت اللجنة علما بنفقات المساعدة .للدفاع الالزمة للمساعدة القانونية

                                                        
 506لالستشاريين وقدرها المعتمدة  2021 = المجموع ميزانية يورو ألف 5.538 وقدرهامجموع ميزانية االستشاريين الموصى بها  26

 10.4ذاتها وقدره المنظمة الدولية للهجرة الذي طلبته فعال المبلغ  –يورو ألف  47وقدرها + الزيادة الموصى بها في االستشاريين  آالف يورو

 .آالف يورو 4.1وقدره  الذي طلبه فعال مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ذاتهالمبلغ  -آالف يورو 
27 10/20ASP/-ICC 19جدول ال 121 ، الصفحة. 
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هذا بانظر المرفق الثاني  (،2021-2015) الطوارئإخطارات صندوق النفقات من  ، بما في ذلكعليهم

  .التقرير

 قضاياونظرت اللجنة في الميزانية المقترحة والحظت أن مستوى االعتمادات المطلوبة لثالث  .96

ر كليا  للسنة المقبلة   28.غير مبرَّ

 حزيران/يونيه 30 في لتكاليف الدفاع المساعدة القانونية صرفالمتعلقة ببيانات الواستنادا إلى  .97

  .ألف يورو 160بمقدار تخفيض المبلغ المطلوب باإلمكان  تعتقد اللجنة أن ،2021

 توصية

 الميزانية المقترحة للمساعدة القانونية للدفاعتخفيض على  الجمعيةبأن توافق  أوصت اللجنة .98

 .ورولف يأ 160 بمقدار

 تنفيذ قرارات التعويضالقانونية للدفاع أثناء االعتماد المخصص للمساعدة والحظت اللجنة أن  .99

وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها لعدم وجود إطار قانوني لدفع المساعدة  .طلب الميزانية أدرج فيقد 

 29.اإلجراءات القانونية خالل هذه المرحلة من

مباشر على  تأثير له القضائية، اإلجراءات مدةأن طول  وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة .100

 .للمساعدة القانونيةالمطلوبة الموارد 

في  26.9) ألف يورو 464.5بمقدار  للمجني عليهمللمساعدة القانونية وزادت الموارد المطلوبة  .101

 .2022عام في  ألف يورو 2،191.6 إلى 2021 عام ألف يورو في 1،727 المائة( من

 لوبانغا قضية )تنفيذ قرارات التعويض( في التعويضات إجراءات واستنادا إلى االفتراضات في .102
 بمقدار للمجني عليهمالمساعدة القانونية المقدمة  باإلمكان تخفيض تعتقد اللجنة أن ،31سيكا وكاتينغا 30

  .ألف يورو 180

 توصية

 للمساعدةالمخصصة اعتمادات الميزانية  تخفيض على الجمعيةبأن توافق  ت اللجنةأوص .103

  .ألف يورو 180 بمقدار عليهمللمجني القانونية 

تعزى إلى واالستشاريين الخبراء والحظت اللجنة أيضا زيادة في الموارد المطلوبة في إطار  .104

عنوان "الخبراء تحت  89انظر الفقرة  .تتعيين محامين ومساعدين ميدانيين في بلدان الحاال

 .أعاله ون"االستشاري

 يلمحاماو للمحامي المداوم قد خ صص ألف يورو 400ا قدره مبلغ والحظت اللجنة أنه .105

 للمحامي المرصودةللموارد  على أساس االستخدام الفعلي هذا المبلغ تحديد وقد تم .مخصصال

ألف  170 وقدره 2021 على الموارد في نهاية عام في الماضي، فضال عن توقع اإلنفاق المخصص

  .يورو

                                                        
 .تنفيذ المتعلقة بالتعويضاتال، وباندا، والمهدي، مرحلة القذافي 28

 سياسة قلم المحكمة الوحيدة بشأن نظام المساعدة القانونية للمحكمة. 29

 .2021أكتوبر تشرين األول/ 1 حلولبمن المتوقع أن يقدم الممثلون القانونيون ملفات كاملة للتعويضات  30

 .2022في  لتعويضاتامن المتوقع أن تكتمل إجراءات  31
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بنفس مستوى  المخصص لمحامياموارد اعتماد  على الجمعيةتوافق  أوصت اللجنة بأن .106

 180 إلى تخفيض إجمالي قدره الوصولألف يورو، وبالتالي  220 البالغة 2021لعام  الميزانية المعتمدة

  .ألف يورو

 التشغيل العامة نفقات)د( 

بزيادة أي ، يورو ألف 11925.1 ما مقداره 2022التشغيل لعام  لنفقاتبلغت الميزانية المقترحة  .107

النفقات  وكانت .2021في الميزانية المعتمدة لعام   11,293.1في المائة( مقابل 5.6ألف يورو ) 632 قدرها

 .ألف يورو 10،712.9ما قدره  2021المتوقعة لعام 

تعزى إلى التكاليف المتصلة  أن الزيادة الرئيسية في هذا البند من الميزانية اللجنةوالحظت  .108

المجني عدد  والحظت اللجنة الزيادة المتوقعة فيألف يورو.   681.3 والشهود البالغة المجني عليهم بقسم

استخدام في عامة،  خبرة خالل الجائحة، بصفة اكتسبت والشهود، غير أنها الحظت أن المحكمة عليهم

تخفيضات في التكاليف الالزمة  سينشئ، مما المجني عليهمعن بعد للشهود و في المحاكمة المشاركة

 .والشهود المجني عليهم لدعم

 اتتوصي

في  50) ألف يورو 340 المطلوبة بمقدار الزيادة تخفيض على الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .109

 .والشهود المجني عليهم نفقات التشغيل المتعلقة بقسمالمائة( من 

الزيادة المطلوبة في تكاليف تخفيض على  الجمعيةوباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بأن توافق  .110

في المائة  2.8 في المائة إلى 4.7 : شعبة الخدمات اإلدارية من3200 نفقات التشغيل العامة في البرنامج

 .ألف يورو 50.4 بمقدارالزيادة المقترحة تخفيض أسعار االستهالك المحلي( وبالتالي مؤشر )

 23.5 الزيادة المطلوبة بمبلغتخفيض  وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على .111

 6-في ميزانية البرنامج الرئيسي السابع  مدرجا   كما كان TeamMate برنامج لترقيةألف يورو 

 .(مكتب المراجعة الداخلية للحسابات)
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 األثاث والمعدات  )ه(

في المائة( في الموارد المطلوبة  79.2يورو )ألف  436 قدرهاكبيرة  اللجنة زيادةالحظت   .112

الزيادة تكاليف غير  وتمثل هذه .المنتهية الصالحيةللمعدات واألثاث أساسا الستبدال الهياكل األساسية 

زع، ألف يورو 525.6 بمبلغ إجمالي قدره 2020 متكررة تمت الموافقة عليها لعام على ثالثة بنود  و 

"نفقات بند "، واالستشارية تالخدما“وبند والمعدات"،  ثاألثا“بند  مختلفة من الميزانية بما في ذلك

 يعادوينبغي تجنب إعادة التوزيع التلقائي للتكاليف غير المتكررة، وبدال من ذلك،  ."العامةالتشغيل 

 .تكنولوجيا المعلوماتالالزمة لتكاليف الترتيب أولويات 

 تانتوصي

  ."األثاث والمعدات" بند من ألف يورو 436 أوصت اللجنة بأال توافق الجمعية على مبلغ .113

بندين  ،2023 البرنامجية المقترحة لعام بالميزانية تقدم المحكمة، بدءا وأوصت اللجنة بأن .114

من أجل وصف "المعدات"  بند"األثاث" و بند أي "األثاث والمعدات"، لبندالميزانية  فيمنفصلين 

  .لبنود الميزانية صحيح

 خدمات أمين المظالم

أشارت اللجنة إلى أنه في دورتها السادسة والثالثين، قدمت ثالثة نماذج مختلفة إلنشاء آلية  .115

 :وهي لنظر فيهامن أجل المنازعات فض اغير رسمية ل

  ؛5-ف السنوات برتبةتعيين أمين مظالم في وظيفة ثابتة متعددة   ‘1’

إجراء تعديل دقيق  لألمم المتحدة ةالتابع دائرة أمين المظالم والوساطة تقتضي  ‘2’

 لإلطار القانوني للمحكمة؛

بالتوصية  العملومن شأن هذا الخيار أن يمكن المحكمة من  .واحد تعيين مستشار  ‘3’

شخصا من أمين المظالم "بأن يكون استعراض الخبراء المستقلين الصادرة عن  118رقم 

  .للقضايار أيام الخدمة بتقييم العدد المحتمل وستقرَّ  ."الخارج فعال

 72 وبما أن الخيار الثالث يبدو األنسب في الوقت الراهن، اقترحت المحكمة تخصيص مبلغ .116

 .2022عام للمستشار الخارجي في  يورو 32ألف

 توصية

على المبلغ  لخدمات أمين المظالم وأوصت بالموافقة نظرت اللجنة في الخيارات المقترحة .117

 .2022 للمستشار الخارجي في عام ألف يورو 72 المطلوب وهو

تدبر االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات و التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ

 المعلومات

                                                        
 في اليوم الواحد. 200,1بواقع من رسوم االستشارات  يوما   60المبلغ ثل يم 32
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في مجال تكنولوجيا نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة عن استراتيجيتها الخمسية  .118

الذي قدم  ،2022عام لوالمرفق التاسع للميزانية البرنامجية المقترحة  33"تدبر المعلوماتالمعلومات/

 34.تدبر المعلوماتلمحة عامة عن تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/

البرنامجية للميزانية  المحكمة تصويبها الثاني ، أصدرت2021 أكتوبرتشرين األول/ 7في و .119

"غير المتكررة  تدبر المعلوماتحيث تم تخفيض تكاليف تكنولوجيا المعلومات/، 2022 المقترحة لعام

 .ألف يورو 1,046.9بدال من ألف يورو 896.9ل قدره معدَّ  يورو بإجمالي ألف 150األخرى" بمبلغ 

تدبر تكنولوجيا المعلومات/الستراتيجية الخمسية في مجال لدم إلى اللجنة آخر تقرير مرحلي وق   .120

، ألف يورو 876.5 ما مقداره 2022 لعام اإلنفاق المتوقع على المشاريعمتأخرات وبلغ حجم  .المعلومات

تصفية االلتزامات مع الشركاء الخارجيين  انتظارفي  فعال مشمولة بعقود ،وفقا للمحكمة، والتي كانت

بسبب التأخر في  2021ألف يورو من عام  327 ومن المقدر ترحيل مبلغ إضافي قدره .2022 في عام

 .الشراء

 غيربالموظفين والمتعلقة ب تكاليفالمن  ألف يورو 341.7، طلبت المحكمة 2022لعام  وبالنسبة.121

وعند النظر في هذا الطلب، فإن التكاليف  .الموظفين لوضع اللمسات األخيرة على االستراتيجية

 من أقل ستكون تدبر المعلوماتتكنولوجيا المعلومات/في مجال  الخمسية الستراتيجيةلاإلجمالية 

في  3.4)أو ألف يورو  293.2بواقع  لالستراتيجية ألف يورو 8670.9 إجمالي الميزانية المعتمدة البالغة

 .ورحبت اللجنة بالوفورات التي حققتها المحكمة فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية في الميزانية .المائة(

أن يكون عام  ا  كان مقرر الذي 2021عام  ه بحلول نهايةألن هاقلقأعربت عن بالغ غير أن اللجنة  .122

سير العمل القضائي حتى  لم تكن هناك وحدة واحدة من النظام الرئيسي لبرنامج ،إنجاز االستراتيجية

وهذا مؤشر على أن هناك خطرا كبيرا من أن  .(التطويروحدتان فقط في بيئة توجد ختبار )االفي بيئة 

 2023 في عام ستنشأاالستراتيجية برمتها لن تنفذ حتى بحلول نهاية سنة التمديد وأن تكاليف إضافية 

يتم تمديد المدة اإلجمالية للمشروع لمدة عام آخر، و .تكنولوجيا المعلوماتالالزمة ل تكاليفالمن  كذلك

 عملسير ال مطلوبة لتطوير وتنفيذ برنامجالست مجموع السنوات النه خالل بأاحتماال أخطر هناك أن و

 ، فيإلى االستبدال أو فورا   وسيحتاج إلى تحسينات كبيرة فعال، سيكون المنتج النهائي قديما القضائي

  .أسوأ الحاالت

                                                        
33 7/37CBF/. 

34 10/20ASP/-ICC ، لتاسع )أ( و )ب(.االمرفق 
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سير العمل  برنامجطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقيم فورا ما إذا كانت ستواصل العمل في  .123

لتطوير ودعم نظام  الالزمة التكاليف المستقبلية القضائي أو تنهي المشروع وتوفر أكبر قدر ممكن من

وينبغي للمحكمة أن تبلغ اللجنة بنتيجة هذا التقييم قبل الدورة العشرين للجمعية بحلول  .قديما  يكون قد 

 .2021 نهاية تشرين الثاني/نوفمبر

 تكنولوجيا المعلوماتتكاليف 

في المرفق الوارد لمحكمة باالموحد لتكاليف تكنولوجيا المعلومات االستعراض العام أشارت  .124

التاسع )ب( إلى أن المحكمة تستفيد من مركزية إدارة تكنولوجيا المعلومات نظرا إلى أن مجموع 

غير أن اللجنة الحظت أن "التكاليف غير  .استقر على مدى السنوات القليلة الماضية الالزمةتكاليف ال

ألف  35 4.172بمبلغ  زادت بند التكاليف الالزمة في 2022المتعلقة بالموظفين" للميزانية المقترحة لعام 

خالل من  2022 الميزانية البرنامجية المقترحة لعام هذا المبلغ من باإلمكان تخفيض ويعتقد أن ،يورو

  .قسم خدمات إدارة المعلومات نفذهاي أن كان من المقررإعطاء األولوية للمشاريع التي 

من التكاليف  ألف يورو 896.9 أيضا أن المحكمة تعتزم إعادة توزيع االستعراض العام وكشف .125

تكنولوجيا الخمسية في مجال ستراتيجية االغير المتكررة التي أصبحت متاحة نتيجة إلنهاء 

من تكاليف غير متكررة  المبلغ المعاد توزيعه مكونا  نصف  كانو .36تدبر المعلوماتالمعلومات/

المحكمة،  قاعاترأس مال تكنولوجيا المعلومات )مثل تخزين البيانات، ومعدات  لالستعاضة عن

تكنولوجيا المعلومات غير المتكررة ل تكاليفعبارة عن الالنصف اآلخر كان والبنية التحتية للشبكة( و

  .مكتب المراجعة الداخلية للحساباتو الرقابة المستقلة وآلية ،مكتب المدعي العامل

 توصية

التكاليف غير المتعلقة بالموظفين  على الزيادة المطلوبة في الجمعيةأوصت اللجنة بأال توافق  .126

ينبغي ، و2021نفس مستوى الميزانية المعتمدة لعام  علىالتكاليف تبقى  وأن ألف يورو 172.4 بمبلغ

 .في قلم المحكمة قسم خدمات إدارة المعلوماتهذا المبلغ من خصم 

ألف يورو  60إعادة مبلغ و مكتب المراجعة الداخلية للحسابات، وآلية الرقابة الداخليةباستثناء و .127

جميع التكاليف غير  توزيع بأال يعاد ، أوصت اللجنةمكتب المدعي العام لدعم البنية التحتية في

ع و ألف يورو 37 9.896 المتكررة بمبلغ على البرامج  يورو آالف 8.805 البالغهذا التخفيض أن يوزَّ

من تكنولوجيا  ألف يورو 525.6ومبلغ  مكتب المدعي العام؛ألف يورو من  240الرئيسية ذات الصلة: 

وينبغي  .الصندوق االستئماني للمجني عليهممن  يورو ألف 40.2مبلغ ؛ وقلم المحكمةالمعلومات في 

 أو تؤجل اإلنفاق غير األساسي على تكنولوجيا المعلومات في عام للمحكمة أن تعيد ترتيب أولوياتها

                                                        
لعام  الميزانية المعتمدةألف يورو في  6,031.2 - 2022الميزانية البرنامجية المقترحة لعام في  يورو ألف 6.203,6= يورو  4.172 35

2021. 
 .ط األساسبشأن خ 200-198لفقرات اأيضا  انظر 36

مبادرات مكتب يورو ل ألف 300+  قسم خدمات إدارة المعلوماتفي يورو ألف  6.525تكنولوجيا المعلومات = غير المتكررة ل تكاليفال 37

يورو لمكتب  ألف 20.7+  آلية الرقابة الداخليةفي  يورو ألف 10.4الصندوق االستئماني للضحايا +  فييورو ألف  40.2المدعي العام + 

 .المراجعة الداخلية للحسابات
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سير العمل القضائي، فينبغي لها أن تركز على وضع  برنامج، وإذا قررت المحكمة االستمرار في 2022

 .اللمسات األخيرة على هذا المشروع الحاسم

 للبرنامج الرئيسي الثالثالميزانية الموصى بها 

للبرنامج الرئيسي الثالث من ميزانيته  ألف يورو 3769.8 أوصت اللجنة بتخفيض إجمالي قدره .128

 يوروألف  79,809.1 وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على مبلغ .2022 المقترحة األصلية لعام

 .رئيسي الثالثاللبرنامج ل

 أمانة جمعية الدول األطرافالبرنامج الرئيسي الرابع:  هاء

 مالحظات وتحليالت عامة

أمانة جمعية الدول األطراف  :للبرنامج الرئيسي الرابع 2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .129

 في المائة(، مقابل الميزانية المعتمدة 11.6) 338.3 ، بزيادة قدرهاألف يورو 3175.6 )"أمانة الجمعية"(

  .ألف يورو 2837 البالغة 2021لعام 

وارتبطت هذه الزيادة أساسا بعقد الدورة المقبلة للجمعية في الهاي، بما في ذلك تكلفة استئجار  .130

للجنة من يومين  ، وتكلفة األمن والشارات وغيرها من تكاليف الخدمات، ودورةمكان انعقاد المؤتمر

 .لمراجع الحسابات الخارجي االستشارية المعنية بتعيين القضاة، وزيادة الرسوم السنوية

 تكاليف الموظفين

 الوظائف الثابتة )أ(

 .إضافية ثابتة أي وظائف لم تطلب الجمعية الحظت اللجنة أن أمانة .131

 المساعدة المؤقتة العامة )ب(

في  4.3) ألف يورو 22.7 العامة بمبلغ المساعدة المؤقتةفي تكاليف  طفيفة الحظت اللجنة زيادة .132

بدال من  3-ف برتبة الموافقة على وظيفة جديدة لمساعد خاص للرئيس،األمانة المائة(، حيث طلبت 

نيويورك، والحظت أن الطلب الجديد سيدعم توجد في التي  2-ف برتبة منصب الوظيفة السابقة

مد  فضال عن ،الجمعية اجتماعات الرئيس مع األمم المتحدة والفريق العامل في نيويورك ودورات

حسب االقتضاء، بشأن  ،والقانوني واالستراتيجي السياساتيوالمشورة في المجال الدعم ب الرئيس

 .ومهامهالقضايا المعقدة المتعلقة بوالية الرئيس 

 توصية

، وإلغاء 3-ف برتبة على منصب المساعد الخاص للرئيس، الجمعيةتوافق  بأن أوصت اللجنة .133

  .2-وظيفة ف

 المتعلقة بالموظفينالتكاليف غير 

 السفر تكاليف )أ(
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مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  ألف يورو 50.6 الحظت اللجنة زيادة في طلب السفر بلغت .134

بتكاليف سفر اللجنة  متعلقألف يورو  40 والحظت اللجنة أن معظم الزيادة البالغة نحو .2021

 .االستشارية المعنية بتعيين القضاة، وهي تكلفة غير متكررة

 توصية

 .أمانة جمعية الدول األطراف على الزيادة المطلوبة في سفر الجمعيةتوافق  أوصت اللجنة بأن .135

 الخدمات التعاقدية )ب(

للخدمات  ألف يورو 951.7 إجماليا قدرهالحظت اللجنة أن األمانة العامة للجمعية طلبت مبلغا  .136

هذه  وتتعلق .2021لعام المعتمدة  مقارنة بالميزانية ألف يورو 448.4 التعاقدية، وهو ما يمثل زيادة قدرها

من  وغيرها يورو ألف 298.2 بمبلغ فيه الجمعية المكان الذي ستعقد استئجار الزيادة أساسا بتكلفة

 زيادة قدرها الخدمات التعاقدية في زيادةالوباإلضافة إلى ذلك، شملت  .لخدماتبا التكاليف ذات الصلة

 .الخارجيين مراجعي الحساباتفي رسوم  ألف يورو 28.3

أنه في حالة تلقي الدعم الفرعي التقليدي للدورة الحادية والعشرين للجمعية،  والحظت اللجنة .137

  .2022عام ميزانية  من خصمسي   يورو ألف 298.2 فإن مبلغ

 الموصى بها للبرنامج الرئيسي الرابع الميزانية

للبرنامج  ألف يورو 3175.6 أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على المبلغ المطلوب وقدره .138

 .الرئيسي الرابع

 المبانيالبرنامج الرئيسي الخامس:  واو

 وهو المبلغ ،ألف يورو 2,270 للبرنامج الرئيسي الخامس 2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .139

 .2021عام المعتمدة لميزانية الفي  الوارد ذاته

للتدابير  ألف يورو 1938.4 مبلغ من تتألف 2022وأشارت اللجنة إلى أن الميزانية المقترحة لعام  .140

ونظرا إلى أن الميزانية  .امخطط له الستبدال تجهيزات ألف يورو 331.6مبلغ و الوقائية والتصحيحية

تتغير، وبسبب الزيادة المتصلة بالتضخم في عقد الصيانة، فقد انخفضت الموارد  لم 2022المقترحة لعام 

 .االمخطط لهالستبدال التجهيزات المتاحة 

للمحكمة أن تتحول في  ، وبسبب قيود الميزانية، كان ال بد2022بالنسبة لعام  وفهمت اللجنة أنه .141

من اتباع  في األجلين المتوسط والطويل استبدال التجهيزاتلتقدير  أصالنهجية التي اعتمدتها الم

أو ظهور  عند انكسارهاإلى الحد من استبدال المكونات  الجهات المصنعةة وتعليمات يمعايير الصناعال

 .وشيكبوادر عطل 

القائم على خطة متوسطة وطويلة األجل  التجهيزاتهذا الخروج عن برنامج استبدال قد يكون و .142

 .والحفاظ على األصول العملستمرارية ضمان ال حاليا   السبيل الوحيد الممكن تفاعليواعتماد نهج 

 .الطويل األجل في مستداما حلهذا ال ومع ذلك ، لن يكون

ولكنها لم تقدم األموال المتوقعة  ،2020في عام  التجهيزاتاستبدال  بداية على الجمعيةوقد وافقت  .143

 مبلغ 2020عام  وبلغت الفجوة التمويلية التراكمية منذ .التجهيزاتفي الخطة الخمسية المحدثة الستبدال 
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وبما أنه وفقا لتوقعات التكاليف المتوسطة والطويلة األجل، من المتوقع أن  .2022 لعام ألف يورو 1920.4

 .2025 كل خمس سنوات، ويمكن توقع ارتفاع أكبر بحلول عام االستبدالترتفع تكاليف 

 التجهيزاتالستبدال  الميزانية المخططة والمخصصة 6الجدول 

 2022 2021 2020 2019 لالستبدالالمعدة مكونات البناء 

 يورو 0 المخطط لها استبدال التجهيزات
975,000 

 يورو

1,475,854 

 يورو
 يورو 605,034

 يورو 0 المخصصالمبلغ 
425,000 

 يورو
 يورو 331,600 يورو 378,900

 يورو 0 المقترح مقارنة بالمبلغ الفارق
550,000 

 يورو

1,096,954 

 يورو
 يورو 273,434

 يورو 0 التراكمي الفارق
550,000 

 يورو

1,646,954 

 يورو

1,920,388 

 يورو

صفرية للبرنامج  زيادة اسميةاقترحت المحكمة ، أيضا 2022 لعاموفي الميزانية المقترحة  .144

 الخطة الخمسية الفارق الوارد في 2022عام  في رق التراكمياالف ويجسد .الرئيسي الخامس: المباني

 .2020 في عام التي ق دمت

 والبنية لتوزيع التدفئة والتبريد ، أولي اهتمام خاص2022وأحاطت اللجنة علما بأنه في عام  .145

ذات  عمليات االستبدالوكذلك منشآت األمن والسالمة، وأن  الكهربائية على سبيل المثال،التحتية 

  .غير متوقعةالطابع الجمالي 

لتقديم  من دون مقابلخبير  وأعربت اللجنة عن أملها في أن تتمكن الدول األطراف من ترشيح .146

  .التعامل مع هذا الخبيرفي  المحكمة مشورة مستقلة، وأحاطت علما باالهتمام الذي أعربت عنه

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الخامس

للبرنامج  يورو ألف 2,270.0 أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على الميزانية المطلوبة البالغة .147

 .الرئيسي الخامس
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 الصندوق االستئماني للمجني عليهمالبرنامج الرئيسي السادس: أمانة  زاي

 مالحظات وتحليالت عامة

إدارة التعويضات التي أمرت بها المحكمة ضد  (1واليتان:  للمجني عليهمللصندوق االستئماني  .148

 للمادة وفقا المجني عليهم( استخدام مواردها األخرى لصالح 2شخص مدان )والية التعويضات(؛ و)

 .من نظام روما األساسي )والية المساعدة( 79

 كاتانغا قضية أنشطة التنفيذ في 2022لعام  المجني عليهموستشمل حافظة تعويضات صندوق  .149

 المهديقضية والكونغو الديمقراطية(  لوبانغا )جمهوريةقضية و )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

لقضية  ، أما بالنسبة2021سبتمبر أيلول/في  نتاغاندا قضية ومن المتوقع أن تبدأ خطة تنفيذ .)مالي(

 قضية، ومن المتوقع أن تكون أعلى من أي 2022 وضع خطة التنفيذ في عامفست)أوغندا(  أونغوين

  .سابقة أخرى

جمهورية  هي: أربعة برامج في صندوق المجني عليهم  حافظة وبرامج المساعدة الحالية في .150

 .وجورجيا، وكينيا وماليوجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار،  الكونغو الديمقراطية،

، وهو ما يورو ألف 3,388.2 للبرنامج الرئيسي السادس 2022بلغت الميزانية المقترحة لعام و .151

  .2021لعام  في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة 5.9 ، أي ما يعادلألف يورو 188.6 يمثل زيادة قدرها

قدر  2021 حزيران/يونيه 30في  البرنامج الرئيسي السادسوأبلغت اللجنة بأن أداء الميزانية في  .152

 كانون األول/ديسمبر 31المتوقع أن يصل معدل التنفيذ اإلجمالي المتوقع في في المائة، ومن  51.4 بنسبة

 .في المائة 101.7 إلى 2021

وقلم المحكمة من  الصندوق االستئماني للمجني عليهمبين  القائمة ورحبت اللجنة بعالقة العمل .153

تحقيق أوجه التآزر  يتيحخالل إطار التعاون والمساعدة من أجل تنفيذ واليتيهما بفعالية وكفاءة، مما 

وحدة والمحكمة، بما في ذلك في المكاتب القطرية،  وقلم الصندوق االستئماني للمجني عليهمأمانة  بين

وحدة العالقات و، التعويضاتو عليهمالمجني قسم مشاركة وقسم الشؤون المالية، و المشتريات،

قسم و، للمجني عليهممكتب المستشار العام وقسم دعم المحامين، و، بين الدولالخارجية والتعاون 

 .األمن والسالمة وقسم اإلعالم والتوعية

 .التعويضاتالسياسة واإلطار المتعلقين بعملية المضطلع به على صعيد وأقرت اللجنة بالعمل  .154

معاملة عادلة ومتساوية،  المجني عليهمالسياسة أن تركز على مبدأ معاملة جميع  على ورأت اللجنة أن

الصندوق االستئماني ورحبت بالعرض والجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية من جانب مجلس إدارة 

  .للمجني عليهم
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 تكاليف الموظفين

 الوظائف الثابتة )أ(

 اقترحت وظيفتين جديدتين ثابتتين أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهمالحظت اللجنة أن  .155

 وظيفتينإلى  طويلة األجل حاليتين من فئة المساعدة المؤقتة العامةنتيجة لتحويل وظيفتين  2022 لعام

 .2-البرنامج، برتبة ف معاون لشؤونوموظف  ،2-، برتبة فمعاون: موظف تنفيذي تينثابت

 توصية

من فئة المساعدة المؤقتة  هاتين الوظيفتينعلى تحويل  الجمعيةتوافق  اللجنة بأن أوصت .156

 .الميزانية على أثر مالي أي اماألجل إلى وظيفتين ثابتتين لن يكون لهة الطويلالعامة 

 المساعدة المؤقتة العامة )ب(

في البرنامج الرئيسي  المساعدة المؤقتة العامة لبرنامج  2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .157

 ألف 1,659.0( أو مكافئ الدوام الكامل 15.17) 18 (الصندوق االستئماني للمجني عليهمالسادس )أمانة 

 2021لعام  في المائة( مقابل الميزانية المعتمدة 3.7) ألف يورو 63.4 ، وهو ما يمثل انخفاضا قدرهيورو

 .يوروألف  1722.4 البالغة

من فئة المساعدة المؤقتة أربعة وظائف جديدة  االستئماني للمجني عليهم الصندوق ت أمانةوطلب .158

والحظت اللجنة  .تينثابت وظيفتينفي الوقت نفسه وقف وظيفتين وتحويل وظيفتين إلى  ت، وطلبالعامة

ألمم المتحدة، أدت ل المشتركالنظام أن التغييرات المقترحة، فضال عن إعادة التوزيع وأثر تكاليف 

 .ألف يورو 63.4 بمبلغ الخاصة بالمساعدة المؤقتة العامةإلى انخفاض في طلب الموارد 

برتبة ، وإبراز األنشطة األموالجمع شؤون موظفا جديدا ل أمانة صندوق المجني عليهموطلبت  .159

لمدة ستة خرى، الرتب األ-من فئة الخدمات العامة لمدة ستة أشهر، ومساعدا إداريا واحدا، ،3-ف

بوضع استراتيجية  األمانةتقوم و .ألنشطة واالتصالإلبراز اأشهر من شأنه أن يوفر الدعم الالزم 

لصندوق المجني أكثر في الخطة االستراتيجية الجديدة  ة مركزيةمكان جمع األموال بهدف إعطاء

 .عليهم

بشأن وظيفة جديدة موظف  أمانة صندوق المجني عليهموالحظت اللجنة الطلب المقدم من  .160

لمدة شهرين، إلجراء جميع عمليات  ،2-ف برتبة تطوير الشراكات والمشتريات،معاون لشؤون 

 ،2-الشراء الجارية والتنسيق مع وحدة المشتريات في قلم المحكمة، وموظف قانوني واحد، برتبة ف

  .شهر، من أجل إجراءات التعويضات الجاريةلمدة ستة أ
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 توصيات

-ف برتبة ،األموال وإبراز األنشطةموظف جمع وظيفة على  الجمعيةأوصت اللجنة بأال توافق  .161

، لمدة ستة أشهر إلى الرتب األخرى-من فئة الخدمات العامةلمدة ستة أشهر، ومساعد إداري واحد،  ،3

وأوصت بالعمل  ،الصندوق االستئماني للمجني عليهمعليها مجلس إدارة  ويوافقوضع االستراتيجية تأن 

 .الموجودة في قسم اإلعالم والتوعية الحالية عن كثب مع قلم المحكمة الستخدام الموارد

 تطوير الشراكات والمشتريات،ل معاون موظفوظيفة على  الجمعيةتوافق  وأوصت اللجنة بأن .162

 الصندوق االستئماني للمجني عليهمأمانة  الذي تقوم به عملال حجمإلى  ا  شهرين نظر لمدة ،2-ف برتبة

 .بشأن أنشطة التعويضات

التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

 تكاليف السفر

 56.2 يورو، أي بزيادة قدرهاألف  201.1 ما مقداره 2022بلغت الميزانية المقترحة للسفر لعام  .163

وقد الحظت  .ألف يورو 144.9 البالغة 2021لعام  مقابل الميزانية المعتمدة في المائة( 38.8) يورو ألف

 .ألف يورو 153.9 البالغة 2021عام  اللجنة النفقات المتوقعة في نهاية

 توصية

 2021في عام  المعتمدعلى موارد السفر بنفس المستوى  الجمعيةتوافق  أوصت اللجنة بأن .164

 38.ألف يورو 9.144 بمبلغ

 الصندوق االستئماني للمجني عليهمة متصلة باتيقضايا سياس

بصندوق المجني عليهم على  ، وكلها ذات صلةيةالسياساتمن القضايا نظرت اللجنة في مجموعة  .165

مالية محتملة على صعيد ال وجمع األموال، ولها آثار ،من حيث التكلفة، والمساءلة عمله يةفعالمستوى 

 .ميزانيةالو

 عن استخدام أموال المانحين في تكاليف البرامج العرضية محدثةمعلومات 

يجري حاليا بشأن استخدام المجني عليهم   الحظت اللجنة أن تقييم األهلية المستقبلية لبرنامج .166

كاليف البرامج العرضية، وتوقعت أن يتم االنتهاء من ذلك في النصف األول غطية تأموال المانحين لت

أجزاء تحمل ورحبت اللجنة بالتحديث المقدم للحصول على معلومات من شأنها تيسير  .2022من عام 

الميزانية للصندوق االستئماني، بما في ذلك األنشطة  ة عنخارجالمن التكاليف في إطار الموارد 

 .تكاليف البرامج العرضيةاألخرى الممولة من 

 المنفذينلشركاء لحسابات ا خارجيةالمراجعة الشركة 

حسابات الخارجية ل لمراجعةلقدمت اإلطار الزمني إلشراك شركة  أن المحكمة الحظت اللجنة .167

 أن تقوم شركة مراجعةوالحظت اللجنة كذلك أهمية  .لصندوق المجني عليهمالمنفذين الشركاء 
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إضافية سنوية للشركاء المنفذين كطبقة  مراجعة بإجراء عمليات الصندوقحسابات خارجية ل

الستعراض أداء الشركاء المنفذين، بهدف تقييم وظائف الشركاء المنفذين، للتأكد مما إذا كانت األموال 

وما إذا كانت نظم الرقابة اإلدارية والمالية  الواردة من الصندوق يتم التعامل معها وفقا لعقود الخدمات،

 .بفعالية والداخلية للشركاء المنفذين موجودة وتعمل

اللجنة في دورتيها الخامسة والثالثين والسادسة والثالثين بتزويدها بعينات من تقرير  ورحبت .168

 .منها اشركات المراجعة الخارجية للحسابات، ولكنها لم تتلق أي

 توصية

في  لشركاء المنفذينة لحسابات االخارجيالمراجعة شركة  تقرير عينة من بتلقي أوصت اللجنة .169

 .2022 مايوأيار/دورتها المستأنفة الثامنة والثالثين في 

 اقتراح بشأن التبرعات وجمع األموال من الجهات المانحة الخاصة

جمع فيما يخص التنظيمية  وظيفته نوعية حسَّن من صندوق المجني عليهم الحظت اللجنة أن .170

جمع األموال من المانحين من القطاعين العام ذلك شمل و، الصندوقاألموال لتعزيز تعبئة الموارد في 

وقد تحقق  .2021-2020الفترة زيادة كبيرة في حافظة المشاريع في  نهاية المطافحقق في والخاص، و

برامج  التعويض، فضال عن زيادة أوامر مننطاق وتعقيد تصميم وتنفيذ عدد متزايد  ذلك بسبب

 .المساعدة

إضفاء الطابع المهني على قدرته على تعبئة الموارد ليصبح  وبما أن الصندوق يتوقع زيادة .171

فإن األمر يتطلب استراتيجية  قادرا على المنافسة وفعاال بما فيه الكفاية للحفاظ على واليته اإلصالحية،

  .لجمع األموال يتم بموجبها تشجيع التبرعات وجمع األموال من المانحين من القطاع الخاص قوية

 الموصى بها للبرنامج الرئيسي السادسالميزانية 

ألف يورو للبرنامج الرئيسي السادس من ميزانيته  161 أوصت اللجنة بتخفيض إجمالي قدره .172

 ألف 3227.2 أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على ما مجموعهعليه، و .2022 المقترحة األصلية لعام

 .للبرنامج الرئيسي السادس يورو
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 قرض الدولة المضيفة –: المباني الدائمة 2-الرئيسي السابع  البرنامج .حاء

 مالحظات وتحليالت عامة

يورو،  ألف 3،585.1ما قدره  2-للبرنامج الرئيسي السابع 2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .173

  .ألف يورو  3,585.1 البالغة  2021لعام  وهو ما يتوافق مع مستوى الميزانية المعتمدة

من شباط/فبراير من األول  وأشارت اللجنة إلى أن المحكمة ملزمة قانونا بدفع األقساط بحلول .174

أموالها التشغيلية لتغطية هذه  قد تضطر إلى استخدامالمحكمة أن اللجنة بعدما رأت و .كل عام

التأخر في الدفع و/أو عدم  من شأن كررت اللجنة التأكيد على أن، إن لم توجد اشتراكات المدفوعات

 .يزيد من تفاقم مشكلة السيولةأن السداد أن يشكل ضغطا إضافيا على الموارد التشغيلية و

 توصية

على المساهمة في سداد قرض الدولة المضيفة المطلوب منها حثت اللجنة الدول األطراف  .175

 .الثاني/يناير من كل عامنهاية كانون  تسديد أقساطها بالكامل وفي موعد ال يتجاوز

 2-الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع 

 .2-للبرنامج الرئيسي السابع ألف 3585.1 أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على ما مجموعه .176

 :آلية الرقابة المستقلة5-البرنامج الرئيسي السابع  .طاء

 مالحظة عامة

، وهو يورو ألف 874.2 ما قدره 5-للبرنامج الرئيسي السابع  2022بلغت الميزانية المقترحة لعام  .177

 البالغة 2021لعام  في المائة( مقابل الميزانية المعتمدة 18.2) ألف يورو 134.7 ما يمثل زيادة قدرها

  .يورو ألف 531.1

 تكاليف الموظفين

 المساعدة المؤقتة العامة في إطارمتطلبات موارد جديدة  )أ(

من واحدة  جديدة ، مطلوب لوظيفةيورو ألف 133.70 هذه الزيادة، أي معظمالحظت اللجنة أن  .178

شهرا، سيكون قادرا على قيادة التحقيق  12 لمدة ،3-ف برتبة : محقق،المساعدة المؤقتة العامة فئة

  .كثر حساسية وتعقيدااألأيضا على دعم كبير المحققين في التحقيقات  مع القدرةبشكل مستقل، 
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 توصية

 عملية التوظيف، أوصت اللجنة بالموافقة على تعيين محقق الوظيفةل مع مراعاة اإلطار الزمني .179

 .على أن يقتصر ذلك على ستة أشهر ،3-ف برتبة

 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

 التعاقديةالخدمات  )أ(

الطلب ليس له ما يبرره تماما ألن  بيد أن .للخدمات التعاقدية آالف يورو 3 الحظت اللجنة طلب .180

 .االستشاريينالخبراء بند  في المواصفات الوحيدة هي خدمات النسخ، التي تتكرر

 توصية

 .التعاقديةلفائدة الخدمات  يورو 3000 على موارد الجمعية ال توافقأوصت اللجنة بأ .181

 نواالستشاريالخبراء  )ب(

مثل الذي ي يورو ألف 17.0بمبلغ االستشاريين  لفائدة الخبراءالحظت اللجنة طلب الموارد  .182

والحظت اللجنة أن الطلب لم يكن مبررا تماما:  .في المائة( 32.5-) آالف يورو 8.2 انخفاضا قدره

، تحول دون الحاجة 3-ف برتبة الوظيفة اإلضافية لمحقق،تحقيقات، فإن إجراء أنه من المتوقع  فرغم

آلية للتحقيقات، كما أن معدات الطب الشرعي المطلوبة ستزيد من تعزيز قدرة  خبير استشاريإلى 

 .واحد إلجراء عملية تقييم واحدة لخبير استشاريعلى التحقيق، وال تحدد الحاجة إال  الرقابة الداخلية

لمقابالت، فإن عدد ااستشاريين لخدمات نسخ  إلى خبراء تدعو الضرورةرغم أنه من المتوقع أن و

 .المقابالت غير محدد

 توصية

 .للخبراء االستشاريين آالف يورو 7قدره  على مبلغ الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .183

 تكاليف السفر )ج(

ألف  2.3 يمثل زيادة قدرها، وهو ما ألف يورو 18.5 الحظت اللجنة أن طلب الموارد للسفر بلغ .184

 .في المائة( 14.2) يورو

وينبغي  .والحظت اللجنة أن الطلب مرتبط بالتحقيقات واالجتماعات السنوية مع النظراء .185

 المعززة في ميدانمن خالل الموظف اإلضافي والقدرة  آلية الرقابة الداخليةاالستفادة من تعزيز 

أن  وتوقعت آلية الرقابة الداخليةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل القدرة على التحقيق، 

  .2022حتى عام  19-جائحة كوفيدتستمر القيود المفروضة على السفر بسبب 

 توصية
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 16.2 ، أي2021على مستوى ميزانية السفر المعتمدة لعام  أوصت اللجنة بأن تحافظ الجمعية .186

 39.يوروألف 

 األثاث والمعدات )د(

، وهو ما يورو آالف 10.4البالغ الحظت اللجنة طلب الموارد المخصصة لألثاث والمعدات  .187

 .في المائة( لشراء معدات متخصصة 14.2) يورو آالف 8.4 يمثل زيادة قدرها

 توصية

يورو فقط آالف  8.4 وأن توافق على يورو يتوافق الجمعية على تخفيض ألف أوصت اللجنة بأن .188

 .والمعدات" ألثاثل

 5-الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع 

للبرنامج الرئيسي  ألف يورو 83.4 على تخفيضات إجمالية قدرها الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .189

الجمعية على مبلغ إجمالي وأوصت اللجنة بأن توافق  .2022لعام  من ميزانيته المقترحة األصلية 5-السابع

 .5-للبرنامج الرئيسي السابع  ألف يورو 790.8 قدره

 : مكتب المراجعة الداخلية للحسابات6-البرنامج الرئيسي السابع  .ياء

 مالحظات وتحليالت عامة

 ، وهويورو ألف 775.0ما قدره  6-للبرنامج الرئيسي السابع  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام  .190

 752.7 البالغة 2021لعام  في المائة ( مقابل الميزانية المعتمدة 3) ألف يورو 22.3 ما يمثل زيادة قدرها

 .ألف يورو

برتبة واقترح مكتب المراجعة الداخلية للحسابات اإلبقاء على مراجع تكنولوجيا المعلومات،  .191

 .المساعدة المؤقتة العامةأخرى في إطار  شهرا 12لمدة  ،3-ف

في الخدمات التعاقدية من خالل التثبيت  ألف يورو 20.7 وأشارت اللجنة إلى زيادة قدرها .192

 هنهاية عمريبلغ س الذي، TeamMate AM برنامج من كترقية + TeamMate برنامجالمقترح ل

قد أثارت مع مدير  مراجعة الحساباتوكانت لجنة  .البائع يدعمهوبالتالي لن  2023عام  بحلول نهاية

ال يستخدم  TeamMateمكتب المراجعة الداخلية للحسابات في وقت سابق القلق من أن برنامج 

ر سيستخدم أيضا في أن النظام المطوَّ  تالمراجعة الداخلية للحساباوأكد مدير مكتب  .بشكل جيد

 .تطبيقات محدودة فقط

 توصية

 TeamMateلترقية برنامج  ألف يورو 20.7توافق الجمعية على تكلفة  أوصت اللجنة بأن .193

AM، التاسعة والثالثين عن التقدم  في دورتها ا  تقرير مراجعة الحسابات إليهالجنة ترفع أن  توطلب

 .فقط عقد الصيانة على أساس سنوي يكون أن مراعاةواالستخدام، مع  التثبيت مجال المحرز في

 6-بها للبرنامج الرئيسي السابع  الميزانية الموصى
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ألف يورو للبرنامج الرئيسي  775 على مبلغ إجمالي قدره الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .194

 .6-السابع 

 2022مرفقات الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  .كاف

لميزانيتها ميزانية مستدامة  أن تقدم المحكمة مقترح 40في دورتها التاسعة عشرة الجمعيةطلبت  .195

وال ينبغي  .تقييمات مالية شفافة وصارمة وتحليل لالحتياجات على أساس ،2022 البرنامجية لعام

إال عند الضرورة لغرض األنشطة  2021زيادات تتجاوز مستوى الميزانية المعتمدة لعام  اقتراح

 .الزيادات من الوفورات والكفاءةالمقررة، وبعد اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتمويل هذه 

نظرة سريعة  لتقديمعلى مر السنين وهي ضرورية تعرض المعلومات المرفقة  كانتقد لو .196

وكقاعدة عامة، ينبغي تصميم المرفقات لتقديم  .ومركزة على المواضيع ذات األثر الكبير في الميزانية

 .سردوالقليل من الاألرقام المزيد من 

 

 توصية

 في المرفقات التي تحتوي على أطول التفسيرات مثل بشدةالتدقيق  يجريأوصت اللجنة بأن  .197

والمرفق  ،والمرفق التاسع ))أ( و)ب( تكنولوجيا المعلومات(، األهداف االستراتيجية المرفق السادس،

دورتها  على هامشخالل حلقة العمل المعنية بالميزانية وذلك  ،لوفورات والكفاءات، االسادس عشر

 .2022 في أيار/مايو المستأنفة الثامنة والثالثين

  

                                                        
 .6 ىلإ 1 من فقراتالقسم كاف، ال (1Res./5/19ASP/-ICC) 2020الرسمية ... الدورة التاسعة عشرة،  الوثائق 40
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 الوفورات والكفاءات ذات الصلة والقاعدة .1

الواردة في  2022 وتقديرات عام 2021إن استعراض الوفورات والكفاءات المحققة في عام  .198

الخيارات  أنمبعثر وليس من الواضح كيف  للميزانية البرنامجية المقترحةالمرفق السادس عشر 

سير العمل القضائي(  برنامجلمحكمة بأكملها )مثل في االمترابطة والمؤثرة والمشاريع االستراتيجية 

والقائمة الحالية ألوصاف الكفاءة تحكي للقارئ قصة عن الضبط  .مكاسب الكفاءةمرتبطة بتحقيق 

وإذا كانت هناك جهود استراتيجية أكثر شموال لتحقيق مكاسب كبيرة في  .التدريجي للعمليات القائمة

سواء من األهداف االستراتيجية  الصورة هذهوال يمكن حاليا الحصول على  .الكفاءة، فإنها ال تظهر

وأوصت اللجنة بأن تضع المحكمة نهجا  .اتللمرفق السادس أو من تقارير تنفيذ االستراتيجي

، إلى تفسيرالوفورات والتكاليف غير المتكررة ال تحتاج و .ض مكاسب الكفاءةاستراتيجيا أكثر لعر

 .القارئ حسب الحاجةفهي ترشد وعلى هذا النحو 

وتوقعت اللجنة استخدام المحكمة ألدوات جديدة وإجراءات معدلة على نطاق أوسع بكثير، وهي  .199

تؤدي إلى تقليل الحاجة إلى موارد إضافية وكان من شأنها أن  ،19-التصدي لكوفيدأدوات وضعت نتيجة 

وعند النظر في طبيعة الوفورات والكفاءات الموصوفة في المرفق السادس عشر  .في الميزانيات المقبلة

فإنها ال تظهر سوى تأثير محدود نتيجة لتغير الممارسات  ،2022لعام  الميزانية البرنامجية المقترحةمن 

على سبيل  زيادة استخدام األدوات االفتراضية في إجراءات المحكمة من قبيل ،19-كوفيدالناجمة عن 

من الوفورات المباشرة من المقابالت عن بعد لشعبة التحقيق ونظام إدارة  ألف يورو 150 )حوالي المثال

 .التعلم عبر اإلنترنت(

المرفق العاشر  والحظت اللجنة أن إجمالي التخفيض في خط األساس كما قدمته المحكمة في .200

أن التكاليف الحظت اللجنة  وعالوة على ذلك، .ألف يورو 1،551.4 بلغ 2022بالميزانية البرنامجية لعام 

تدبر تكنولوجيا المعلومات /  الخمسية في مجال الستراتيجيةل يورو مليون 1.7البالغة غير المتكررة 

لم تدرج في المعلومات التي  انتهىألن هذا المشروع قد  2022، والتي لن تحدث في عام المعلومات

  .لمذكور أعالهقدمت في المرفق العاشر ا

 الجدول الذي يشير إلى التخفيضات والموارد المنقولة لتعويض الزيادات .2

أوصت اللجنة في دورتها الرابعة والثالثين بأن تحدد المحكمة الوفورات والكفاءات ذات الصلة  .201

في ضوء ارتفاع قاعدة التكاليف  2021عام قبل  وبسيطةالتكلفة  ةاقتراح ميزانية ميسورمن أجل 

الموارد التي أعيد ، وأن تقدم جدوال يبين بوضوح األماكن التي أجريت فيها التخفيضات و41الثابتة

ورغم أن المحكمة لم تقدم الجدول بعد، فقد تلقت اللجنة معظم 42.لتعويض الزيادات هاتخصيص

  .المعلومات ذات الصلة

                                                        
 .43، الفقرة 2-باء قسمالالمجلد. الثاني  المرجع نفسه. 41
 .44ة الفقر المرجع نفسه. 42
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 األولللبرنامج الرئيسي األولي نموذج ال .الم

المحكمة  تضعوالثالثين، أوصت اللجنة بأن  في أعقاب توصية اللجنة في دورتها السادسة .202

ا  نموذج للدورة السابعة والثالثين للجنة، 2022لعام الميزانية البرنامجية المقترحة  أيضا، إلى جانب

 .لبرنامج رئيسي واحد باستخدام الهيكل الجديد أوليا  

الهيئة  :األولالمقدم إلى البرنامج الرئيسي  األولي وقدمت المحكمة تقرير النموذج .203

 يةثان مسودةتقدم سستزيد المحكمة من تطوير فكرتها و وبعد مناقشة أولية مع أعضاء اللجنة،43.ئيةالقضا

 .2022 كانون الثاني/يناير يف والثالثين الثامنة تهافي دور االنظر فيهللجنة يمكن 

 توصية

عند مواصلة  أوصت اللجنة بأن تأخذ المحكمة في االعتبار النقاط التالية، في جملة أمور، .204

والثالثين في  ةدورتها الثامن في وثيقة الميزانية المقترحة التي ستقدمل األولي نموذجال وضع

 :2022 الثاني/يناير كانون

مختلف البرامج  بشأنبدال من المعلومات األساسية  جديدةال معلوماتال على التركيز .1

 المعلومات األساسية؛ يقدم التنظيميالدليل  بما أنالرئيسية 

 السنة بمواردفي الميزانية مقارنة الجديدة الموارد على طلبات يجب أن يركز النص  .2

  السابقة؛

البرامج  في ذلك بما المستويات جميع األرقام على إيراد مع المزيد من الجداول .3

 ؛الفرعية

لربطه بالخطة االستراتيجية لمعرفة ما إذا كان كل إنفاق  إدراج نهج استراتيجي .4

 سيستمر في السنوات القليلة القادمة؛

 لكي والكفاءة إلى مزيد من المعلومات للقارئ المرفقات المتعلقة بالوفورات تحتاج .5

 .مناسبة لهتكون 

  2021-2019 تقرير تقييم الخطة االستراتيجية للفترة .ميم

تقدم المحكمة تقريرا مرحليا مؤقتا عن تنفيذ خطتها  أن 44طلبت اللجنة في دورتها الثالثة والثالثين .205

 .اإلنجازات البارزة، مع تسليط الضوء على 2021-2019االستراتيجية للفترة 

، أحاطت اللجنة علما بتقارير التنفيذ الخاصة بالخطط يتقرير تقييمأي ونظرا لعدم تقديم  .206

االستراتيجية الجديدة  بأنبلغت اللجنة وأ   .االستراتيجية للمحكمة وقلم المحكمة و مكتب المدعي العام

 .سيكون العام االنتقالي 2022فصاعدا، وأن عام  2023اعتبارا من عام  ستكون في مرحلة انتقالية

واستنادا إلى تقارير التنفيذ، يمكن إبداء مالحظات مفادها أن الصلة بين األهداف االستراتيجية 

 .جدا  والميزانية ما زالت غير واضحة 

                                                        
 .17 الفقرة 2-باء قسمال(، المجلد الثاني ، 5/20ASP/-ICC) 2021، لدورة العشرونا…الوثائق الرسمية 43

 .26 ةالفقر 2-اء( ، المجلد الثاني، القسم ب15/18ASP/-ICC) 2019الرسمية... الدورة الثامنة عشرة،  لوثائقا 44
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 توصية

تنفيذ االستراتيجية  لحصيلة بعض التقييمبعلى األقل على المحكمة أن تقوم  الحظت اللجنة أن .207

 .االستراتيجية المقبلةقبل وضع أهداف وغايات جديدة للفترة 

  والمتعلقة بالميزانيةالمالية  األخرى المسائل .ثالثا  

 األوضاع المالية )حالة االشتراكات، الدول المتأخرة، السيولة( .ألف

 .قد ازداد سوءا المحكمة في سيولةآفاق ال بقلق بالغ أن تسديد االشتراكات وبالتالي اللجنةأبرزت  .208

لالشتراكات غير المسددة  ، بلغ المجموع الكلي2021 يوليهتموز/ 31 إلى أنه فيوأشارت اللجنة  .209

ولن تتمكن من  عن السداد والحظت اللجنة كذلك أن تسع دول أطراف متأخرة .مليون يورو 63.3

 .من نظام روما األساسي 112من المادة  8التصويت وفقا للفقرة 

 تفادي لم يتسن ،2020وفيما يتعلق بحالة السيولة، أشارت اللجنة إلى أنه بنهاية السنة المالية  .210

بعض الدول األطراف كانت مستعدة لدفع  لكونإال  مليون يورو 14.3 حواليقدره السيولة  في نقص

وحتى باستخدام صندوق رأس  .2020 مقدما في كانون األول/ديسمبر 2021 اشتراكاتها للسنة المالية

هذه المدفوعات المبكرة من  وإذا كانت .مليون يورو 2.8 المال المتداول، كان العجز النقدي سيبلغ

ألن  2021 بعض الدول األطراف جديرة بالثناء، فإنها قد تؤدي إلى تفاقم حالة السيولة في السنة المالية

 .2020استخدمت لتمويل نفقات  ،2021 عامفقات في الن، التي كان الغرض منها تمويل االشتراكاتتلك 

 .2021 نوفمبرتشرين الثاني/سيحدث عجز نقدي كبير في ف، ةوبالتالي، إذا سادت أنماط الدفع الماضي

، رأس المال المتداولصندوق  في نطاققد يظل  2021 نوفمبر/وفي حين أن العجز في تشرين الثاني

يؤدي إلى عجز كبير سسيتجاوز األموال المتاحة و 2021 ديسمبر/فإن العجز المتوقع في كانون األول

 .في السيولة
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 ، بما في ذلك2021-2010 الفترة غير المسددة من االشتراكاتمجموع ات لتحليل االتجاه7الجدول 

 )بآالف اليورو( صندوق الطوارئقرض الدولة المضيفة وباستثناء 

 سنةال

الميزانية 

البرنامجية 

 المعتمدة

غير المسددة، نهاية  االشتراكات

 الفترة الحالية

غير المسددة، نهاية  االشتراكات

 (بالنسبة المئويةالفترة الحالية )

مجموع االشتراكات غير المسددة، نهاية 

 الفترة، بما في ذلك السنوات السابقة

 9 .6،254 في المائة 6 .5 4 .5,774 3 .103,623 2010

 6 .2,791 في المائة 3 .2 6 .2,385 9 .103,607 2011

 3 .6,569 في المائة 7 .5 7 .6،159 0 .108,800 2012

 2 .6،980 في المائة 8 .5 1 .6،659 3 .115،120 2013

 3 .14,489 في المائة 6 .6 2 .8,034 2 .121,656 2014

 7 .20,785 في المائة 7 .9 1 .12,639 6 .130,665 2015

 0 .18,405 في المائة 1 .10 7 .14,059 6 .139,590 2016

 9 .31,047 في المائة 6 .12 7 .18,234 3 .144,587 2017

 9 .21,121 في المائة 4 .10 9 .15,339 5 .147,431 2018

 8 .25,771 في المائة 7 .9 5 .14,410 1 .148,135 2019

 7 .38,401 في المائة 1 .12 0 .18,075 6 .149,205 2020

 0 .46,626 في المائة 1 .12 **4 .17,926 0 .148,259 *2021

 .2021 سبتمبرأيلول/ 20** في  .توقع*

لميزانية العادية في ا المقررة اشتراكاتها بدفع أشارت اللجنة إلى التزام جميع الدول األطراف .211

، وأن الدول األطراف التي لم تختر رأس المال المتداول وصندوق الطوارئللمحكمة، وصندوق 

 .45رة واحدة" لمباني المحكمة مطالبة بالمساهمة في أقساط قرض الدولة المضيفةممبلغ "التسديد 

 المعنية فحسب، ليس التزاما فرديا على الدولة الطرف ضمان دفع االشتراكات وأكدت اللجنة أيضا أن

 .لتزامات الدول األطراف مجتمعةبل ينبغي أن ينظر إليه أيضا على أنه التزام من ا

 في السنوات السابقة صدرت للمحكمة الماليةتحسين الحالة بتوصيات عديدة والحظت اللجنة أن  .212

 .مستقلينخبراء عن  أيضا   حديثا  صدرت اللجنة وعن ، ومراجعين خارجيين للحساباتخصيصا عن 

المنصوص عليها في نظام روما األساسي استخدام الجزاءات  جملة أمور،في وتشمل هذه التوصيات، 

أو تقديم خطط سداد للدول المتأخرة لتمكينها من تسديد هذه المتأخرات عن طريق الدفع على أقساط، 

والحظت  .اشتراكاتهاسداد ب المتأخرةأنشطة دبلوماسية إلقناع الدول األطراف االضطالع ب فضال عن

  .ثر المنشوداللجنة أن جميع هذه التوصيات لم يكن لها األ

                                                        
قرض  سداد إما عن طريق دفعة واحدة أو بالمساهمة في المبانيل حصتها من تكاليف تشييد يتمو بينيمكن لكل دولة طرف أن تختار  45

 دفعة واحدة، إما كليا أو جزئيا، بحلول الموعد المحدد. المبانيلتشييد دولة طرفا   63وقدمت الدولة المضيفة. 
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 انتوصيت

كثر من السنة الجارية بتسوية ألسداد اشتراكاتها المتأخرة في أوصت اللجنة الدول األطراف  .213

حساباتها لدى المحكمة في أقرب وقت ممكن، وأن تضع لدى المحكمة، عند االقتضاء، خطة دفع 

 .غير المسددةلتسوية االشتراكات  ولكنها موثوقة أيضا، واقعية وميسورة التكلفة،

بأنه من أجل تعزيز عملية استرداد االشتراكات غير المسددة، ينبغي أال يسمح وأوصت اللجنة  .214

 ال تمنَحللدول المتأخرة عن السنتين الكاملتين السابقتين بالتصويت إال بعد الوفاء بجدول السداد، وأ

 .تقديم خطة سداد للرصيد المتبقي بعدطلبات اإلعفاء إال بعد دفع الحد األدنى للمبلغ المحدد و

 2020األداء البرنامجي لميزانية  باء

نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثالثين في "تقرير أنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأدائها  .215

والحظت اللجنة أن األرقام الواردة  .قةيستند إلى أرقام أولية وغير مدقَّ  الذي 46"2020البرنامجي لعام 

بلغ فقد التي وافق عليها مراجع الحسابات الخارجي:  في التقرير المذكور أعاله تتوافق مع األرقام

 97يورو، وهو ما يمثل  ألف 144،725 صندوق الطوارئ في ذلك إجمالي النفقات الفعلية للمحكمة بما

 .يورو ألف 149،206 البالغة 2020عام في ذلك ميزانية للمحكمة بما  الفعلية المائة من إجمالي النفقات في

 .ألف يورو 4،481 أقل من ويمثل الرصيد المتبقي

وأدرجت النتائج والمالحظات التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالتقرير المتعلق باألداء  .216

الوقت في الدورة  غير أنه نظرا لضيق .47والثالثينفي تقرير اللجنة لدورتها السادسة  2020البرنامجي لعام 

داء اإلبالغ عن األااللتزامات غير المصفاة تجاه  -في المرفق الرابع عشر  رالنظ تأجيلتم  االفتراضية،

 .الدورة السابعة والثالثين إلى ،2020 لعام يالبرنامج

مبلغ االلتزامات  والحظت أن المعلومات المقدمة بشأن االلتزامات غير المصفاة اللجنةوحللت  .217

ألف   5،362.7 بلغ 2020 كانون األول/ديسمبر 31 للمحكمة في ةغير المصفاة ومطالبات السفر المفتوح

كان عندما  2019 في المائة( مقارنة بعام 32.6 )أو ألف يورو 1،319.7 ، وهو ما يمثل زيادة قدرهايورو

  .ألف يورو 4,043 المبلغ

 كانت 2020والحظت اللجنة أن الزيادة الرئيسية في االلتزامات غير المصفاة بحلول نهاية عام  .218

عن التأخر في دفع تكاليف  ونجمت يورو( ألف 731)زيادة قدرها قسم خدمات إدارة المعلومات في 

الكهرباء الدائمة )أي  بالمباني المرتبطة معدات تكنولوجيا المعلومات، وتأخر إصدار الفواتير

االلتزامات غير المصفاة  من يورو ألف 5،362 من أصل تفيد بأن ودت اللجنة بمعلوماتوز   .والتنظيف(

 0.4وأ لغي مبلغ  أغسطس، نهاية حتى ماليين يورو 3.6استخدم مبلغ  ،2020عام المبلغ عنها في نهاية 

 .مليون يورو متاحا   1.4وبقي  مليون يورو

 نهاية أو مطالبات سفر مفتوحة في 2019وأشارت اللجنة إلى عدم وجود أوامر غير مصفاة لعام  .219

استخدم  2019 عامالمصفاة في نهاية  لتزامات غيراال من يورو ألف 4،043 إجمالي منو .2020عام 

                                                        
46 10/36CBF /. 
47 5/20ASP/-ICC. 
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الفائض النقدي لعام درج في حساب توفير أ  يورو  مليون 0.7 منه 2020عام في  ماليين يورو 3.4 مبلغ

2020.  

، البرمجيات والمنتجات النظميةفريق  ، من خاللأطلق إلى أن قسم المالية كذلك أشارت اللجنةو .220

تساعد العملية سو .2021 سبتمبرأيلول/ 1 نفقات السفر في لتقاريرإلكترونية كاملة  وتسوية مسابقةعملية 

مطالبات السفر المفتوحة بحلول نهاية السنة  خفض على وستعملأصحاب المصلحة،  عالجديدة جمي

 .التقويمية

بالجهود التي تبذلها المحكمة من أجل خفض عدد مطالبات السفر المفتوحة  اللجنةورحبت  .221

 أساس سنوي وقررت متابعة صرف جميع أوامر الشراء المفتوحة ومطالبات السفر المفتوحة على

 .المحكمة وأدائها البرنامجي المتعلق بنشاط تقريرال في في سياق النظر

 2021 حزيران/يونيه 30أداء ميزانية المحكمة في  .جيم

وبلغ معدل  .48"2021 حزيران/يونيه 30نظرت اللجنة في "تقرير أداء ميزانية المحكمة في  .222

 في المائة(، مقابل الميزانية 98.5يورو ) ألف  145,970 ما مقداره 2021التنفيذ المتوقع لنهاية عام 

 .يورو، بما في ذلك أقساط المبنى ألف 148،260 المعتمدة البالغة

 الوقائيةاالحتياطيات  .دال

 19.3 نقصا في السيولة يبلغ حوالي أظهرت الحالية ةالنقدي اتالحظت اللجنة أن توقعات التدفق .223

الشهود والمجني يورو لصندوق مليون  11.5البالغ  المستوى الحاليوب .2021 في نهاية عام يورو مليون

السيولة المؤقتة المتعلقة بمستوى عال  لمشاكلبفعالية  للتصديالمحكمة ال تكفي احتياطيات ، عليهم

غير المسددة  االشتراكاتغالبية  ترتبطإذ غير المسددة من بعض الدول األطراف،  االشتراكاتمن 

 .بثالث دول متأخرة

 في االستئماني للشهود والمجني عليهممستوى الصندوق  حددت والحظت اللجنة أن المحكمة .224

غير أنه عقب عملية قياس  .حوالي أربعة أسابيع من متوسط تكاليف المحكمة ما يمثل وهو ،2016عام 

سيولة، قدمت المحكمة إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين مشاكل في المنظمات دولية تواجه شملت 

إلى ما يقرب  للصندوق الحالي، اقترحت فيه المحكمة زيادة المستوى 49الوقائيةتقريرا عن احتياطياتها 

 .ستة أسابيع من متوسط إنفاق المحكمة حواليغطي مما يمليون يورو،  17 من

وفي ضوء مخاطر السيولة التي تواجهها المحكمة، كررت اللجنة توصيتها بأن يبقي المكتب  .225

قيد االستعراض، وستواصل اللجنة النظر في المستوى المناسب  االستئمانيالصندوق والجمعية مستوى 

 .للصندوق

 المكاتبخطة توقعات المحكمة من حيث العودة إلى  .هاء

 في مطلعالحظت اللجنة أن المحكمة كانت تتوقع االنتقال إلى المرحلة الثالثة من إعادة فتح أبوابها  .226

 فيما التزام المحكمةوالحظت اللجنة أيضا  .المبانيالموظفون إلى  أن يعود وقعحيث يتأيلول/سبتمبر، 

                                                        
48 9/35CBF /. 
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لمشورة المقدمة من الدولة المضيفة من أجل مستجدات اواالمتثال ل 19-جائحة كوفيدبرصد حالة  يتعلق

  .الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومأمونة

وضعت خطة شاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ لتيسير  والحظت اللجنة كذلك أن المحكمة .227

على نطاق المحكمة  يجري تنفيذها تدابير إضافية أن والحظت بارتياح .تباالمك العودة إلىتوقعات 

لجائحة  لضمان صحة وسالمة جميع األشخاص العاملين أو الذين يصلون إلى مباني المحكمة، نظرا

 ؛ ويشمل ذلككورونافيروس  متطلبات الصحة العامة لمنع انتشاروتمشيا مع  الحالية 19-كوفيد

 .المبانيإلى  النفاذالطبي من أجل  الترخيص عمليات

ولذلك،  .تباالعودة إلى المك وحدة الصحة المهنية التي تدير مسألة توقعاتإلى  وجرت اإلشارة .228

منع انتشار الرامية إلى  المحكمة أن تتخذ تدابير لمراقبة التكاليف عند اتباع اللوائح إلىطلبت اللجنة 

مكان العمل، وتوصيات الصحة العامة، بما في ذلك  في والتعرض لهحدته والتخفيف من  19-كوفيد

والمبادئ التوجيهية الحالية للحكومة  ،19-فيما يخص كوفيدمكان العمل المتعلقة ب توصياتالأهم 

 .الهولندية

 2020و 2019ف التي تغطي يلانسب التك .واو

لتنظر فيه اللجنة في  2021 آذار/مارس 18 بتاريخوقدمت المحكمة تقريرا عن نسب التكاليف  .229

 درجي  دورتها السادسة والثالثين، ولكن نظرا للظروف الصحية العالمية السائدة في ذلك الوقت لم 

 .في جدول األعمال المختصر للدورة التقرير

في المائة من النفقات  79.6 وكشف أن 2020-2016وعرض التقرير متوسط النفقات الفعلية للفترة  .230

المهام األساسية للمحكمة، وهي األنشطة القضائية وأنشطة النيابة العامة وغيرها  مترتبة على كانت

 .ةياإلداروتقوم بالمهام الدعم  تقدممن األنشطة، التي 

وكررت اللجنة توصيتها السابقة بأن تواصل المحكمة رصد التكاليف المرتبطة بمهامها  .231

 .عليها، والبحث عن وفورات محتملة في التكاليف دقيقةرقابة  وأن تمارساألساسية، 
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 مسائل الموارد البشرية .رابعا  

 التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين .ألف

 المحدثة المعنونةوالورقة  50نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة بشأن إدارة الموارد البشرية" .232

والتوازن بين  لجغرافياالموارد البشرية" التي قدمت معلومات مفصلة عن التوزيع  معايير"إحصاءات 

 .2021 تموز/يوليه 31 الجنسين في

 التوزيع الجغرافي .1

 المحكمة بأن وجود قوة عاملة متنوعة سيزيد اإلنتاجية وأقرت بأنالحظت اللجنة رأي  .233

مالحظة المحكمة بأن  كما أشارت إلى"شرعيتها التنظيمية تتطلب تمثيل جميع الدول األطراف"، 

كان بطيئا وأن التدابير المتخذة في  توزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسينالتقدم المحرز في مجال ال

ت المحكمة أن هناك دعوة إلى اتباع نهج جديد محدد أولذلك، ارت .لة كما كان يؤملالماضي لم تكن فعا

 .كهدف استراتيجي في خطة قلم المحكمة ويشمل التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسيناألهداف 

صاغت المحكمة سياسة جديدة تشدد على التوازن في جميع مراحل عملية اختيار  ،2020عام  وفي

 .2023عام  أو 2022الموظفين، ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن ذلك في النصف الثاني من عام 

في توزيع الفئة  2016لموارد البشرية عن تحسن كبير منذ عام مقاييس اكشفت إحصاءات و .234

وغير  ، والممثلة تمثيال ناقصا ،تحسينات متواضعة في الفئات الممثلة تمثيال زائداعن المتوازنة و

 موظفا في عام 21 قد ارتفع من ةوالحظت اللجنة أن عدد الموظفين من البلدان غير المصدق .الممثلة

 .(1-في المائة )المرفق الثالث  14.3أو  ،2021 موظفا في عام 24 إلى 2016

موظفا في  439 موظفا، منهم1 393 تموز/يوليه، بلغ مجموع القوة العاملة في المحكمة 31 وفي .235

؛ وبلغ عدد جنسيات لغات موظف 40موظفا منتخبا و 21 باستثناءالفئة الفنية  وظائف ثابتة لموظفي

 .(2 -)المرفق الثالث  .جنسية 92 الموظفين

إذ : الفئة الفنيةلمحكمة وجود اختالل في التوزيع اإلقليمي لموظفي مقاييس اوأظهرت إحصاءات  .236

في المائة،  10.3 أوروبا الشرقيةوموظفو في المائة،  7.1 اآلسيويونوفي المائة،  16.9األفارقة يشكل 

أوروبا الغربية ودول  وموظفو في المائة، 7.5 مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيوموظفو 

وأظهر توزيع  .(2-في المائة؛ كما أن هناك اختالالت داخل المناطق نفسها )المرفق الثالث  58.3 أخرى

وكررت اللجنة  .(3 -)المرفق الثالث  .حسب الرتب اختالالت مماثلة بين المناطق الفئة الفنية موظفي

 .تدريجيا توصيتها بأن تضع المحكمة خطة للتخفيف من االختالالت

 الجنسينالتوازن بين   .2

قدم تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية معلومات مفصلة مصنفة حسب البرنامج  .237

 48.1 وعموما، كان اإلناث والذكور يشكلون .2021 تموز/يوليه 31 في ومستوى الرتبة الفنية الرئيسي

، الفئة الفنيةموظفين  في المائة على التوالي من 51.9( و2021 مارسآذار/في نهاية  49.3في المائة )

هي رتب دنيا، ومناصب بفي المائة من اإلناث في المحكمة  81 وتشغل .باستثناء المسؤولين المنتخبين

 ،4-فو 5-فو ،1-مد ، وهيالفئة الفنيةفي أعلى مستويات و .1-فو ،2-فو ،3-تحديدا الرتبة ف
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)المرفق  2021 المائة في آذار/مارسفي  32.8 تفي المائة، بعد أن كان 27.6 حصة اإلناث مجرد كانت

 .( 2و 1 -الرابع 

لمساواة بين قضايا اتنسيق ل جهةوذكرت المحكمة أن مديري أجهزة المحكمة وافقوا على إنشاء  .238

الجنسانية المتعلقة  القضاياالجنسين للمساعدة في تحسين وضع السياسات على نطاق المحكمة ومعالجة 

وكررت اللجنة توصيتها السابقة بأن تضع المحكمة خطة طويلة األجل  .العمل في المحكمة بظروف

 .لتضييق الفجوة بين الجنسين تدريجيا

 استخدام المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة .باء

 حاالتغير المعتمدة والحظت أن عدد  للمساعدة المؤقتة العامة المحدَّثةناقشت اللجنة القائمة  .239

الدورة السادسة  خالل استخدامهاانخفض قليال بالمقارنة مع ة غير المعتمد المساعدة المؤقتة العامة

على  عامةالمؤقتة المساعدة غير معتمدة لل حالة بما في ذلك أربعة عشر (،19 إلى 22والثالثين )أي من 

 .خالل العامين الماضيين كانتالمدى الطويل 

فئة هامة جدا من الموظفين تسمح للمحكمة  المساعدة المؤقتة العامةوالحظت اللجنة أن  .240

وتدرك  .العمل المتغير في فترات مختلفة من السنة حجمباستخدام الموارد بطريقة مرنة لتكييفها مع 

التي العمل قبل عام واحد، ال سيما بسبب تأثير العوامل الخارجية  لحجماللجنة كذلك صعوبة التخطيط 

دورة ميزانية المساعدة المؤقتة العامة غير أنه عندما تتجاوز الحاجة إلى  .ة المحكمةسيطرتتجاوز 

 .اللجنةنظر فيه تذلك في مقترح الميزانية الذي سإيراد يتعين واحدة، السنة ال

غير المعتمدة لمدة أطول من  للمساعدة العامة المؤقتةوشددت اللجنة على أن استخدام المحكمة  .241

من النظام المالي والقواعد المالية يقوض  104.3سنة الميزانية عندما أعيد توزيع الموارد وفقا للمادة 

االنضباط في الميزانية واختصاصات الجمعية، بناء على مشورة من اللجنة بعد دراستها الشاملة 

 .العمل وحجملالفتراضات 

في  ةغير المعتمد المساعدة المؤقتة العامةوالحظت اللجنة اعتزام المحكمة الحد من استخدام  .242

 المستأنفة دورتها في أحرزته المحكمة وستواصل رصد التقدم الذي 2022عام  سياق مقترح ميزانية

االستخدام يقوض  عتقد أنالثالثين في أيار/مايو أثناء مناقشة الموارد البشرية، ال سيما عندما ي  الثامنة و

  .صالحيات الجمعية فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية

 المبتدئينالموظفين الفنيين تقرير المحكمة عن برنامج  .جيم

 ينالمبتدئ ينالفني ينبرنامج الموظفمؤقت لأوصت اللجنة في دورتها الثالثة والثالثين بتمديد  .243

تقديم بلسنة ثالثة عن طريق استيعاب التكاليف المتصلة بتمديد البرنامج ضمن الميزانية المعتمدة، و

 51وأحاطت اللجنة علما في دورتها السادسة والثالثين .تقرير إلى اللجنة في دورتها السادسة والثالثين

التقرير  المحكمة ت أن تقدمبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين بصفة دائمة وطلب اعتمادبطلب المحكمة 

  .مصحوبا بالمبادئ التوجيهية الجديدة وعينة لتنظر فيها اللجنة في دورتها السابعة والثالثين

ساعد على زيادة الوعي بالمحكمة يورأت المحكمة أن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين  .244

 اردود تتلق اأنه توأضاف .النظم الوطنيةالذين ينتمون إلى  للشباب باعتبارها خيارا مهنيا محتمال

                                                        
51 5/20ASP/-ICC ،68 الفقرة. 
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إيجابية جدا من مكاتب المحكمة ومن المشرفين على الموظفين الفنيين المبتدئين أيضا، الذين وصفوا 

وفي نهاية مهمتهم،  .الموظفين الفنيين المبتدئين بأنهم مهنيون رفيعو األداء وأعضاء قيمون في أفرقتهم

غير أن اللجنة الحظت أن  .تمكنوا من تطوير مهاراتهم المهنيةو خبرة جيدة جدا اكتسبوا بتعلمهم

 .من البلدان المانحة االمحكمة لم تقدم ردود

انضم إلى البرنامج تسعة  (2020-2017) وذكر تقرير المحكمة أنه خالل فترة السنوات األربع .245

،كان من المتوقع 2020عام  وفي .المبتدئين من اليابان وجمهورية كوريا وسويسرا الفنيين من الموظفين

 .إلى البرنامج ألمانيا وفرنسا وفنلندا أن تنضم

متناول  سنتين مرتفعة بما يكفي لجعل البرنامج بعيدا عنالتقديرات تكاليف  عينة والحظت اللجنة أن .246

 التواصلومع ذلك، أشادت اللجنة بجهود المحكمة الرامية إلى تكثيف  .معظم البلدان النامية، إن لم يكن كلها

مع المانحين المحتملين وتشجيع توسيع نطاق تلك الجهود لتشمل المانحين المحتملين المهتمين بتمويل 

 .رعايا البلدان النامية

 توصية

المبادئ  اعتمادبو الفنيين المبتدئين على أساس دائم، الموظفين أوصت اللجنة بإنشاء برنامج .247

 .قاتفاوضع نموذج التوجيهية و

 من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المقر وظيفة نقلعن إعادة  محدثةمعلومات  .دال

الموظف المعين في  مزيدا من المعلومات بشأن 52طلبت اللجنة في دورتها السادسة والثالثين .248

واجبات ومسؤوليات منسق الشؤون الخارجية الذي يقوم ب ةغير المعتمد المساعدة المؤقتة العامة إطار

اإلجراءات المناسبة بشأن توصية الجمعية باتخاذ م في دورتها السابعة والثالثين من أجل قدَّ على أن ت

 .هذه المسألة

ونظرت اللجنة في التقرير المقدم من قلم المحكمة الذي يشرح واجبات ومسؤوليات منسق  .249

شعبة  ،مكتب المديرفي  ةغير المعتمد ن في إطار المساعدة المؤقتة العامةالمعيَّ  الشؤون الخارجية

 أن ورأت، إعالن الوظيفة الشاغرة المرفقوفي  2019 أبريلنيسان/ 15العمليات الخارجية، بتاريخ 

ما  غير أن اللجنة رأت أن .منصب جديد تماما إنشاء بل وظيفة نقلفي الواقع ليست إعادة  الوظيفة

 .وأن ليس لديها أي اعتراضات أخرى على وظيفة منسق الشؤون الخارجية قد ق دممعلومات يكفي من ال

 البشرية، لمواردها لواستخداممن شعبة العمليات الخارجية  ومع ذلك، سترصد اللجنة طلبات أخرى

  .القطريةالمكاتب في  أم المقر سواء في

 عن فئة الموظفين الفنيين الوطنيين محدثةمعلومات  .هاء

 ينفئة الموظف إحداث إمكانيةطلبت المحكمة في دورتها السادسة والثالثين أن تنظر اللجنة في  .250

تستخدمها بعض  وكماتمشيا مع الممارسة المتبعة في النظام الموحد لألمم المتحدة،  ينالوطني ينالفني

وشددت  .تتطلب معرفة محلية من حيث الثقافة واللغة والخبرة فنيمنظماتها ألداء مهام ذات طابع 

من حيث  مجديا   سيوفر خيارا مرنا وفعاالين الوطني الموظفين الفنيينفئة  المحكمة على أن اعتماد

 .التكلفة لتعيين مرشحين محليين لدعم العمليات الميدانية
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فيه م العمل البلد الذي يتعين عليه من رعاياالموظفين الفنيين الوطنيين والحظت اللجنة أن  .251

وهم موظفون في المنظمة، وبالتالي، يخضعون  .ممناطقه/مداخل بلدانه ويعملون محليا ويعيَّنون

 .وستطبق نفس المعايير الدولية للتوظيف من حيث المؤهالت .للنظامين األساسي واإلداري للموظفين

التي وضعتها لجنة  المعمول بهاعلى أساس المعايير  الموظفين الفنيين الوطنيينوستصنف وظائف 

 .الفئات الفنيةالخدمة المدنية الدولية لوظائف 

وأثارت اللجنة في دورتها السادسة والثالثين بعض األسئلة المتعلقة بالمسائل المالية واإلدارية،  .252

تقديم مزيد من المعلومات مثل تقديرات الوفورات المحتملة في التكاليف، وطلبت بالتالي إلى المحكمة 

 .من أجل دراسة االقتراح دراسة كاملة

الذي  53فئة الموظفين الفنيين الوطنيين"وظائف للمحكمة عن ونظرت اللجنة في "التقرير الثاني  .253

وذكر التقرير أن تعيين موظفين وطنيين  .معلومات مفصلة عن المسائل المالية واإلدارية للنظر فيها قدم

، مثل واالمتيازاتوفورات مباشرة في التكاليف في المرتبات واالستحقاقات  سي درفي مواقع ميدانية 

واالستقرار، وبدل الشحن، ومنح التعليم، وإجازة زيارة الوطن والزيارات العائلية، ومنح منح السفر 

 الموظفين الفنيينوعالوة على ذلك، فإن سفر  .حسب االقتضاء واالستجمام، العودة إلى الوطن، والراحة

 .إلى المقر سينخفض بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى تحقيق وفورات إضافية ينالوطني

 لنظامين األساسي واإلداري لموظفياغير متوخاة في  الموظفين الفنيين الوطنيينوبما أن فئة  .254

إلدراجه  ينالمعني النظامينتعديل  وقدمت المحكمة اقتراح .ين النظامينتعديل هذفسيتعين المحكمة، 

 .المتعلق بالميزانية لكي تنظر فيه الجمعيةمشروع القرار  في

 ،2022في عام  برنامج للموظفين الفنيين الوطنيينوبعد موافقة الجمعية، تقترح المحكمة إنشاء  .255

، من الوظائف الثابتة أو المكاتب القطرية في من الفئة الفنية الوظائف الشاغرةعدد من  انتقاءمع 

 .في إطار الميزانية المعتمدةالمنشأة في إطار المساعدة المؤقتة العامة 

 توصية

على إنشاء فئة الموظفين الفنيين الوطنيين وأن تقر التعديالت  الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .256

هذه العملية لدى تحديد تنفيذ  أنه ينبغيبيد  .لنظامين األساسي واإلداري للموظفينعلى االمقترحة 

وستقدم اللجنة توجيهات  .2023لعام  الميزانية البرنامجية المقترحةكجزء من  وإيرادهااآلثار المالية 

 .2022 مفصلة بشأن تطبيق هذه الطريقة الجديدة في دورتها المستأنفة الثامنة والثالثين في أيار/مايو

 المتعلقة بمراجعة الحسابات مسائلال .خامسا  

 2021في عام  مراجعة الحساباتتقارير لجنة  .ألف

مراجعة  تقارير لجنة ولخصت .2021 عامفي مراجعة الحسابات لجنة اللجنة في تقارير نظرت  .257

في تين عقدتا في آذار/مارس ولمناقشات وتوصية الدورتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، ال الحسابات

 .على التوالي 2021 تموز/يوليه وآب/أغسطس

                                                        
53 8/37CBF /. 
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 .من خالل وصلة عن بعد 2021 ثالثة اجتماعات في عام مراجعة الحسابات جنةلوعقدت  .258

 وفي ؛2021 تموز/يوليه 29إلى 27 ومن ؛2021 آذار/مارس 10إلى 08 وعقدت االجتماعات في الفترة من

 .2021 آب/أغسطس 11

 توصية

السيدة مارغريت وامبوي نغوغي شافا  على إعادة تعيين الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .259

كانون  1 لمدة ثالث سنوات أخرى تبدأ في مراجعة الحساباتلتمثيل اللجنة في لجنة  )كينيا(

 .2022 الثاني/يناير

 مرحلي عن أداء مكتب المراجعة الداخلية للحساباتالقرير الت  .باء

عن قلقها البالغ إزاء أداء مكتب المراجعة 54أعربت اللجنة في دورتها الخامسة والثالثين  .260

 وأيدت اللجنة .لتعزيز الحالة في المكتب أ عدت الداخلية للحسابات والحظت أن خطة لتحسين األداء

اللجنة في دورتها السادسة والثالثين تقريرا إلى وأوصت بأن تقدم  مراجعة الحسابات توصيات لجنة

 على الدورة 19-كوفيدغير أنه نظرا لضيق الوقت الذي فرضته جائحة  .مرحليا عن أداء المكتب

 .السابعة والثالثين الدورةاالفتراضية، أرجئ هذا البند إلى 

على التقدم المحرز في أداء مدير مكتب المراجعة  وأطلع رئيس لجنة مراجعة الحسابات اللجنة   .261

  .مراجعة الحساباتالداخلية للحسابات على النحو المنصوص عليه في ميثاق لجنة 

وساعد التدخل المباشر للمسجل في  .تحديد األهداف تأخروخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  .262

 الفترة من آذار/مارس لتشمل ،2021هذه العملية، التي اختتمت أخيرا في نهاية حزيران/يونيه بعث 

 .2022 إلى آذار/مارس 2021

من قبيل شكل وفي حين لوحظ بعض التحسن في أداء وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات،  .263

 تم تنفيذ ،2021يونيو حزيران/ فيف .الهامة دواعي القلقعلى سبيل المثال، ال تزال هناك بعض اإلبالغ 

خطة مراجعة  أدى ذلك إلى تأخير الموافقة علىف .ة للحساباتالداخلي المراجعةفقط من خطة  السدس

 .2022الحسابات لعام 

ونظرا  .القضائي سير العمليتعلق بمراجعة حسابات برنامج و يدعو إلى القلق هام آخر أمروثمة  .264

إدراج هذا المشروع في  على مراجعة الحساباتلجنة  أن تحرص، طلبت اللجنة الكبيرة لمشروعالقيمة 

، لم مراجعة الحساباتووفقا لتقرير لجنة  .خطة مراجعة حسابات مكتب المراجعة الداخلية للحسابات

عمل سير المكتب المراجعة الداخلية للحسابات بشأن برنامج الصادر عن حسابات اليقدم تقرير مراجعة 

شاملة عن النتائج والمخاطر  صورة شراء سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات فيما يخص القضائي

 الكمالفتقر التقرير إلى يو 55مجزأةالتي قدمت كانت  المعلومات وحتى .والتوصيات وما إلى ذلك

 56.واالتساق من حيث المعلومات المقدمة

 توصية

                                                        
 .216 ةالفقر 2-( ، المجلد الثاني، الجزء باء15/19ASP/-ICC) 2020الرسمية ... الدورة التاسعة عشرة ...  لوثائقا 54
55 5/13AC/ 26 ةالفقر. 

 .31 ةالفقر، لمرجع نفسها 56
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التاسعة والثالثين  اللجنة في دورتها مراجعة الحساباترئيس لجنة  بأن يطلعاللجنة  أوصت .265

 .على أداء مكتب المراجعة الداخلية للحسابات

 2020البيانات المالية للمحكمة لعام  .جيم

ولم يقدم مراجع  .أعرب عن رأي غير معدل الحظت اللجنة أن مراجع الحسابات الخارجي .266

 .الحسابات الخارجي أي توصيات

 توصية

كانون  31على البيانات المالية للمحكمة للسنة المنتهية في  الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .267

 .2020 األول/ديسمبر

 مجني عليهملصندوق االستئماني للل 2020البيانات المالية لعام  .دال

ولم يقدم مراجع  .الحظت اللجنة أن مراجع الحسابات الخارجي أعرب عن رأي غير معدل .268

  .الحسابات الخارجي أي توصيات

 توصية

 للمجني عليهمعلى البيانات المالية للصندوق االستئماني  الجمعيةأوصت اللجنة بأن توافق  .269

 .2020 كانون األول/ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن تقييم الركائز .هاء

االتحاد األوروبي، كلف مراجع  ةأبلغ رئيس لجنة مراجعة الحسابات اللجنة أنه، وفقا لشرط منح .270

الدورة السابعة  وخالل .ة وتسعةيانمسبعة وثرقم  للركائزالحسابات الخارجي السابق بإجراء تقييم 

 .والثالثين للجنة، لم يكن التقرير النهائي لمراجع الحسابات الخارجي السابق متاحا

 توصية

في دورتها  عن المستجدات اللجنة مراجعة الحساباتلجنة  رئيس ت اللجنة بأن يطلعأوص .271

 .التاسعة والثالثين

 الخارجيمراجع الحسابات الصادرة عن توصيات الحالة  مستجدات .واو

مراجع الحسابات الخارجي في عام  الصادرة عن توصياتالمستجدات حالة بأحاطت اللجنة علما  .272

2021. 

 االستعراضعمليات  .زاي

لتقييم توصيات فريق الخبراء المعدة أحاطت اللجنة علما بخطة العمل الشاملة آللية االستعراض  .273

التي تترتب عليها بشأن التوصيات  الجمعية إلى إسداء المشورة الهدف منها أن وفهمتالمستقلين، 

 .الميزانيةتيسير  ستراعى عندالتي للقرارات أساسا استنتاجات اللجنة حيث ستشكل الميزانية، في ثار آ

آراء اللجنة ستؤخذ في  المفهوم أن ومن .وستؤدي اللجنة في حدود واليتها )وقدراتها( هذا الدور الهام

 .التي تهم اللجنة مباشرة للتوصياتبالنسبة  االعتبار

وفيما يتعلق بعملية استعراض آليات الرقابة، تلقت اللجنة التقرير من مراجع الحسابات  .274

إجراء تقييم لهيئات ’’في  بها الجمعيةواليته التي كلفته  تمثلتالذي  كونتكور دي الخارجي السابق 

وقد أدلت  ....‘‘ها وتسلسلها اإلداري بإجراءات ممكنة بشأن والياتالرقابة التابعة للمحكمة والتوصية 

لذا  .في االعتبار هااللجنة بتعليقات موضوعية في مراحل مختلفة، غير أن واضعي التقرير لم يأخذو

أهمية إدراك و الخاصة بالمحكمة لميزانيات البرنامجيةبالنسبة لفهم عملية الميزنة على نحو سليم  فإن

وتتطلع اللجنة إلى  .أمر مهم في هذا الصدد ستقل للمشورة التقنية التي تقدمها اللجنةالطابع الم

بشأن استعراض مراجع الحسابات العامل الهاي فريق تسهيالت  الجارية في إطارالمناقشات 

 .الخارجي لهيئات الرقابة
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 مسائل أخرى .سادسا  

تقييم مخاطر التقاضي المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  .ألف

 الداخلي الطعونالدولية ومجلس 

أن تتلقى في دورتها السادسة  ،2020في دورتها الخامسة والثالثين المعقودة في عام طلبت اللجنة  .275

لمنظمة  المحكمة اإلدارية المعروضة علىعن حالة القضايا من المحكمة  محدثةمعلومات والثالثين 

أرجئ هذا  ،19-جائحة كوفيد ونظرا للقيود التي فرضتها .57الداخلي الطعون ومجلس العمل الدولية

 .البند إلى الدورة السابعة والثالثين

 11وأطلعت المحكمة اللجنة على التطورات الهامة المتعلقة بقضايا الموظفين الجارية حتى  .276

 .، ونظرت في بعض المعلومات اإلضافية التي قدمتها المحكمة خالل الدورة2021 آب/أغسطس

 منظمة العمل الدوليةالمحكمة اإلدارية لأمام  القضايا المرفوعة

منظمة العمل الدولية ت المحكمة اإلدارية لأصدر ،2020 أيلول/سبتمبر الحظت اللجنة أنه منذ .277

 22؛ و2020 في كانون األول/ديسمبرقضايا  10قضية:  33 مجموعهثالث مجموعات من األحكام في ما 

أن المحكمة تعقد دورتين في  وبما .2021 واحدة في تموز/يوليه قضية؛ و2021 في شباط/فبرايرقضية 

 .2021 السنة، ال يتوقع صدور أي أحكام أخرى بعد تموز/يوليه

قيد قضية  42كانت ، 2020وفي وقت انعقاد الدورة الخامسة والثالثين للجنة في آب/أغسطس  .278

 .قيد النظروال تزال القضايا التسع المتبقية  .حالة 33 بمقدار نخفض هذا العدداو .المحكمة نظر

ودية،  تسويةإلى التوصل  فيها يتسنقضايا جديدة، لم  أربع أضيفت ،2020ومنذ آب/أغسطس  .279

 هناك، وقت انعقاد الدورة السابعة والثالثين للجنة،كان وبناء على ذلك،  .المحكمة اإلداريةرفعت إلى 

انخفاضا  يمثل مما لمنظمة العمل الدولية، اإلداريةقضية معروضة على المحكمة  13 ما مجموعه

 .2020عام في  قضية 42 عددكبيرا مقارنة ب

 الداخليالقضايا المعروضة على مجلس الطعون 

في مراحل مختلفة من اإلجراءات الداخلية، وهو  قيد النظرقضية  11الحظت اللجنة أن هناك  .280

 .2020 قضية في آب/أغسطس 16 عددما يمثل انخفاضا قدره خمس قضايا مقارنة ب

 توصية

شجعت اللجنة مجلس الطعون الداخلي على التوصل إلى تسويات ودية كلما أمكن ذلك، وحثت  .281

 .كذلك إدارة المحكمة على اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتخفيف من مخاطر التقاضي

 

 منظمة العمل الدوليةالمرفوعة أمام المحكمة اإلدارية لقضايا االعتمادات المرصودة لل

                                                        
5715/18ASP/-ICC 267، الفقرة. 
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 33أمرت المحكمة في األحكام ال  اإلدارية لمنظمة العمل الدولية الحظت اللجنة أن المحكمة .282

 في قضيتين بمبلغ دعيةــ  الجهة المبدفع تعويضات مالية إلى  الصادرة خالل الفترة المشمولة بالرصد

 .االستئماني للمجني عليهمالصندوق في  إعادة النظرشملت ألف يورو،  268

التي رفعها  اإلدارية محكمةاللتقاضي أمام االعتمادات المرصودة لبلغت  ،2020وفي نهاية عام  .283

ألف يورو  256 آالف يورو، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا قدره 7 موظفون حاليون أو سابقون بالمحكمة

الصندوق  وبالنسبة إلى .2019عام  لمحكمة في نهايةالذي خصصته األف يورو  263مبلغ مقارنة ب

أمانة موظف سابق في  التي رفعهاللقضية  المرصوداالعتماد  كان االستئماني للمجني عليهم،

دون تغيير من وظل  ألف يورو 76 مبلغهو  2019نهاية عام  في الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 .2020عام  في نهاية

انخفاض عدد  يجسدللتقاضي االعتمادات المرصودة والحظت اللجنة أن انخفاض مستوى  .284

 .قضايا وتأثيرها المالي المحتمل على المحكمةال

لمنظمة  اإلداريةمحكمة العلى  المعروضةعدد القضايا باالتجاه التنازلي في  ورحبت اللجنة .285

 .العمل الدولية وأمام مجلس الطعون الداخلي وستواصل رصد الحالة

 الدورات المقبلة للجنة .باء

 الرئيس النتخاب 2022 الثاني/يناير كانون 11 في والثالثين الثامنةعقد دورتها  اللجنةقررت  .286

 أيار/مايو 13 إلى 9 من المستأنفة والثالثين الثامنة دورتها وعقد مسائل أخرى؛ ومناقشة ونائب الرئيس

  .في الهاي 2022 أيلول/سبتمبر 23 إلى 12 من الفترة في الثالثينالتاسعة وودورتها  2022

*** 
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 )باليورو( 2021 أغسطسآب/ 31 في االشتراكاتحالة  األول: المرفق
   

 غير المسددة االشتراكات
  

            

  

  

  

 الدولة الطرف
 

صندوق 

رأس المال 

 المتداول

 
 الصندوق العام

 
صناديق ال

 1خرىاأل

 
المجموع 

الكلي/ جميع 

 الصناديق

 
   الفترة المعلقة

 2021 عام السنوات السابقة
   

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

قرض الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

قرض الدولة 

 المضيفة

   

 أفغانستان  1
 

- 
 

- - 706 14,467 
 

- 
 

15,173 
 

2021 

 لبانياأ 2
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ندوراأ 3
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 نتيغوا وبربوداأ 4
 

- 
 

558 27,297 186 5,353 
 

- 
 

33,394 
 

2015-2021 

 األرجنتين 5
 

- 
 

- 2,432,829 - 2,425,169 
 

- 
 

4,857,998 
 

2020-2021 

 أستراليا 6
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 النمسا 7
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بنغالديش 8
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ربادوس ب 9
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بلجيكا 10
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بليز 11
 

- 
 

143 2,613 143 2,604 
 

- 
 

5,503 
 

2020-2021 

 بنن 12
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

بوليفيا )دولة متعددة  13

 القوميات(

  - 
 

- 137 - 42,389 
 

- 
 

42,526 
 

2020-2021 

 البوسنة والهرسك 14
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بوتسوانا 15
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 البرازيل 16
 

- 
 

416,882 15,407,298 416,882 7,813,693 
 

- 
 

24,054,755 
 

2019-2021 

 بلغاريا 17
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بوركينا فاسو 18
 

- 
 

- - - 6,897 
 

- 
 

6,897 
 

2021 

 كابو فيردي 19
 

- 
 

- 1,636 143 2,604 
 

- 
 

4,383 
 

2020-2021 

 كمبوديا 20
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كندا 21
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جمهورية أفريقيا الوسطى 22
 

8 
 

629 13,184 143 2,604 
 

- 
 

16,568 
 

2015-2021 

 تشاد 23
 

- 
 

- - 154 10,561 
 

- 
 

10,715 
 

2021 

 شيلي 24
 

- 
 

- - - 1,078,689 
 

- 
 

1,078,689 
 

2021 

 كولومبيا 25
 

- 
 

- 2,693 - 763,299 
 

- 
 

765,992 
 

2020-2021 

 جزر القمر 26
 

8 
 

657 26,799 143 2,604 
 

46 
 

30,257 
 

2007-2021 

 الكونغو 27
 

335 
 

3,244 107,802 706 15,914 
 

73 
 

128,074 
 

2012-2021 

 جزر كوك 28
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كوستاريكا 29
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كوت ديفوار 30
 

- 
 

- - 1,563 34,432 
 

- 
 

35,995 
 

2021 

 كرواتيا 31
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 قبرص 32
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 تشيكيا 33
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

جمهورية الكونغو  34

 الديمقراطية

 
- 

 
- - 32 14,467 

 
- 

 
14,499 

 
2021 

 الدانمارك 35
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جيبوتي  36
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 دومينيكا 37
 

- 
 

- - 143 2,604 
 

- 
 

2,747 
 

2021 

 جمهورية الدومينيكان 38
 

- 
 

- - - 656 
 

- 
 

656 
 

2021 

 إكوادور 39
 

- 
 

- 5,205 - 212,092 
 

- 
 

217,297 
 

2020-2021 

 السلفادور 40
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 إستونيا 41
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 فيجي 42
 

- 
 

- - - 7,173 
 

- 
 

7,173 
 

2021 

 فنلندا 43
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 فرنسا 44
 

- 
 

- - 794,404 11,733,777 
 

- 
 

12,528,181 
 

2021 

 غابون 45
 

- 
 

1,793 39,914 1,793 39,785 
 

- 
 

83,285 
 

2020-2021 

 غامبيا 46
 

- 
 

- - 143 2,604 
 

- 
 

2,747 
 

2021 

 جورجيا 47
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ألمانيا 48
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 غانا 49
 

- 
 

- 1,818 1,986 39,785 
 

- 
 

43,589 
 

2020-2021 

 اليونان 50
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 غرينادا 51
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 واتيماالغ 52
 

- 
 

- - - 2,079 
 

- 
 

2,079 
 

2021 

 غينيا 53
 

134 
 

657 40,102 143 7,957 
 

84 
 

49,077 
 

2011-2021 

 غيانا 54
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 هندوراس 55
 

- 
 

- 37 1,136 23,871 
 

- 
 

25,044 
 

2020-2021 

 هنغاريا 56
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 أيسلندا 57
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 أيرلندا 58
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 إيطاليا 59
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
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 غير المسددة االشتراكات

  

            

  

  

  

 الدولة الطرف
 

صندوق 

رأس المال 

 المتداول

 
 الصندوق العام

 
صناديق ال

 1خرىاأل

 
المجموع 

الكلي/ جميع 

 الصناديق

 
   الفترة المعلقة

 2021 عام السنوات السابقة
   

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

قرض الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

قرض الدولة 

 المضيفة

   

 اليابان 60
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 األردن 61
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كينيا 62
 

- 
 

- - 1,850 63,657 
 

- 
 

65,507 
 

2021 

 كيريباس 63
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 التفيا 64
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ليسوتو 65
 

- 
 

- 168 143 2,604 
 

- 
 

2,915 
 

2020-2021 

 ليبيريا 66
 

- 
 

548 10,212 143 2,604 
 

- 
 

13,507 
 

2016-2021 

 تنشتاينخلي 67
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 لتوانيا 68
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 غلوكسمبور 69
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 مدغشقر 70
 

- 
 

- - 430 10,561 
 

- 
 

10,991 
 

2021 

 مالوي  71
 

- 
 

- - 287 5,353 
 

- 
 

5,640 
 

2021 

 ملديف 72
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 مالي 73
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 مالطا 74
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جزر مارشال 75
 

- 
 

123 2,613 143 2,604 
 

- 
 

5,483 
 

2020-2021 

 موريشيوس 76
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 المكسيك 77
 

- 
 

- - - 3,424,286 
 

- 
 

3,424,286 
 

2021 

 منغوليا 78
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 الجبل األسود 79
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ناميبيا 80
 

- 
 

- - - 23,871 
 

- 
 

23,871 
 

2021 

 ناورو 81
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 هولندا 82
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 نيوزيلندا 83
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 النيجر 84
 

- 
 

- - 165 5,353 
 

- 
 

5,518 
 

2021 

 نيجيريا 85
 

- 
 

12,785 714,701 12,785 662,606 
 

- 
 

1,402,877 
 

2019-2021 

 مقدونيا الشمالية 86
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 النرويج 87
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بنما 88
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 وايغبارا 89
 

- 
 

- - - 670 
 

- 
 

670 
 

2021 

 بيرو 90
 

- 
 

16,621 417,563 16,621 402,917 
 

- 
 

853,722 
 

2019-2021 

 بولندا 91
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 البرتغال 92
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جمهورية كوريا 93
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جمهورية مولدوفا 94
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 رومانيا 95
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سانت كيتس ونيفيس 96
 

- 
 

276 5,215 143 2,604 
 

- 
 

8,238 
 

2019-2021 

 سانت لوسيا 97
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

سانت فنسنت وجزر  98

 غرينادين 

 
- 

 
- - - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 ساموا 99
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سان مارينو 100
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 السنغال 101
 

- 
 

- 87 850 14,467 
 

- 
 

15,404 
 

2020-2021 

 صربيا  102
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سيشيل 103
 

- 
 

- - 143 5,353 
 

- 
 

5,496 
 

2021 

 سيراليون 104
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سلوفاكيا 105
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سلوفينيا 106
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جنوب أفريقيا 107
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 إسبانيا 108
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 دولة فلسطين 109
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سورينام 110
 

- 
 

1,322 41,324 441 13,310 
 

- 
 

56,397 
 

2018-2021 

 السويد 111
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 سويسرا 112
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 طاجيكستان 113
 

- 
 

- - - 430 
 

- 
 

430 
 

2021 

 ليشتي  -تيمور  114
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 وغداد وتوباينيتر 115
 

- 
 

- - - 93,354 
 

- 
 

93,354 
 

2021 

 تونس  116
 

- 
 

- - 5,112 66,261 
 

- 
 

71,373 
 

2021 

 أوغندا 117
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 المملكة المتحدة 118
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جمهورية تنزانيا المتحدة 119
 

- 
 

893 14,514 893 14,467 
 

- 
 

30,767 
 

2020-2021 

 وايغاورو 120
 

- 
 

- 24 - 230,610 
 

- 
 

230,634 
 

2020-2021 

 فانواتو 121
 

- 
 

143 2,613 143 2,604 
 

- 
 

5,503 
 

2020-2021 
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 غير المسددة االشتراكات

  

            

  

  

  

 الدولة الطرف
 

صندوق 

رأس المال 

 المتداول

 
 الصندوق العام

 
صناديق ال

 1خرىاأل

 
المجموع 

الكلي/ جميع 

 الصناديق

 
   الفترة المعلقة

 2021 عام السنوات السابقة
   

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

قرض الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

قرض الدولة 

 المضيفة

   

 -فنزويال )جمهورية  122
 البوليفارية( 

 
- 

 
409,205 10,389,188 89,087 1,929,516 

 
- 

 
12,816,996 

 
2014-2021 

 زامبيا 123
 

37 
 

3,735 71,173 850 14,467 
 

- 
 

90,262 
 

2016-2021 

 مجموع لا  
 

522 
 

870,214 29,778,759 1,350,778 31,302,658 
 

203 
 

63,303,134 
  

 

 .مالحظات: جميع المبالغ باليورو
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 1(2021-2015، بما في ذلك صندوق الطوارئ )المجني عليهملدفاع وفائدة االمرفق الثاني: نفقات المساعدة القانونية )باليورو( ل

الميزانية   

 المعتمدة

لعام 

بما  2015

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما  2015

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

معدل 

التنفيذ 

 لعام

2015 

بما في 

ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 

الميزانية 

 المعتمدة

 2016لعام 

بما في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما  2016

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

معدل 

 التنفيذ لعام

بما  2016

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 

الميزانية 

 المعتمدة

 2017لعام 

بما في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما  2017

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

معدل 

التنفيذ 

 لعام

بما  2017

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 

الميزانية 

لعام  المعتمدة

بما  2018

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما في  2018

صندوق ذلك 

 الطوارئ

معدل 

 التنفيذ لعام

بما  2018

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 

الميزانية 

 المعتمدة

 2019لعام 

بما في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما  2019

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

معدل 

 التنفيذ لعام

بما  2019

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 

الميزانية 

 المعتمدة

 2020لعام 

بما في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما  2020

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

معدل 

التنفيذ 

 لعام

2020 

بما في 

ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 

الميزانية 

 المعتمدة

 2021لعام 

بما في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

 نفقات عام 

بما  2021

في ذلك 

صندوق 

 الطوارئ

معدل توقعات 

 التنفيذ لعام

بما  2021

في ذلك 

صندوق 

 2الطوارئ

 

المساعدة 

 القانونية للدفاع 

في  129.3 2,786,737 2,155,600

 المائة

في  109.9 4,770,824 4,339,900

 المائة

في  109.0 3,628,583 3,328,190

 المائة

في  125.9 3,628,307 2,883,000

 المائة

في  101.9 3,249,073 3,187,800

 المائة

في  90.1 2,584,738 2,867,500

 المائة

 في المائة 100.1 3,726,188 3,723,700

مستشار 

 مخصص 

في  122.3 244,642 200,000

 المائة

في  98.7 179,179 181,500

 المائة

في  142.3 284,678 200,000

 المائة

في  70.6 352,975 500,000

 المائة

في  45.7 136,982 300,000 في المائة 65.1 .195,327 300,000

 المائة
 في المائة 77.3 170,000 220,000

صندوق 

 الطوارئ

 3لدفاعل

في  119.1 1,847,290 1,551,100

 المائة

في  0.0 0 0

 المائة

في  99.9 925,221 926,200

 المائة

في  95.4 250,693 262,700

 المائة

في  94.2 921,400 978,100  في المائة 82.0 674,000 822,200

 المائة

 في المائة 100 244,900 244,900

المجموع 
الفرعي 

لمساعدة ل
القانونية 
 للدفاع 

في  124.9 4,878,669 3,906,700
 المائة

في  109.5 4,950,003 4,521,400
 المائة

في  108.6 4,838,482 4,454,390
 المائة

في  116.1 4,231,975 3,645,700
 المائة

في  95.6 4,118,400 4,310,000

 المائة

في  87.9 3,643,120 4,145,600
 المائة

 في المائة 98.9 4,141,088 4,188,600

المساعدة 
القانونية 

 للمجني عليهم

في  66.2 1,233,556 1,862,100

 المائة

في  68.5 1,344,596 1,963,200

 المائة

في  94.0 942,750 1,002,800

 المائة

في  125.9 1,466,223 1,165,000

 المائة

في  109.0 1,200,200 1,101,500

 المائة

في  93.2 1,211,920 1,300,000

 المائة
 في المائة 82 1,416,090 1,727,100

صندوق 

 الطوارئ

للمجني 

 ‡عليهم

في  0.0 0 0

 المائة

في  0.0 0 0

 المائة

في  93.7 398,660 425,260

 المائة

في  87.8 328,800 374,300 في المائة 51.1 88,400 173,000 في المائة 0.0 0 0

 المائة

 في المائة 0 0 0

المجموع 
الفرعي 

لمساعدة ل
القانونية 

  للمجني عليهم

في  66.2 1,233,556 1,862,100
 المائة

في  68.5 1,344,596 1,963,200
 المائة

في  93.9 1,341,410 1,428,060
 المائة

في  125.9 1,466,223 1,165,000
 المائة

في  101.1 1,288,600 1,274,500

 المائة

في  92.0 1,540,720 1,674,300

 المائة
 في المائة 82 1,416,090 1,727,100

مجموع 

المساعدة 

القانونية بما 

في ذلك 

صندوق 

  الطوارئ

في  0.106 6,112,225 5,768,800

 المائة

في  1.97 6,294,599 6,484,600

 المائة

في  1.105 6,179,892 5,882,450

 المائة

في  4.118 5,698,198 4,810,700

 المائة

في  8.96 5,407,000 5,584,500

 المائة

في  1.89 5,183,840 5,819,900

 المائة

 في المائة 94 5,557,178 5,915,700

                                                        
 بناء على المعلومات المقدمة من المحكمة. 1
 .2021بناء على توقعات محدثة في نهاية آب/أغسطس  2
 .لصندوق الطوارئ إلى إخطارات منقحة 2018و  2014و 2013 ألعوام  والمجني عليهمدفاع صندوق الطوارئ لل يستند 3
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 الثالث: التوزيع الجغرافي المرفق

 2021 تموز/يوليه 31 في األطراف الدول ( توزيع1)

 تغييرال 2021 2016 

 النسبة المئوية عدد الدول

 (م) 4.8 1 20 21 تمثيل زائد

 (م) 37.5 6 22 16 في توازن

 (م) 14.8 4 23 27 تمثيل ناقص

 (م) 8.3 5 55 60 غير ممثلة

 (س) 14.3 0 24 21 ةغير مصدق

 (: موجبم(: سالب )س)

 

 تموز/يوليه 31 حسب المجموعة اإلقليمية كما في الثابتين( توزيع الموظفين الفنيين 2)

 تغيير ال 2021 2016 

النسبة  عدد الموظفين

 المئوية

النسبة  عدد الموظفين

 المئوية

عدد 

 الموظفين

النسبة 

 المئوية

 0 18 16.9 74 16.9 56 أفريقيا

 2.9 8 7.1 31 6.9 23 آسيا

 21.2 17 10.3 45 8.5 28 أوروبا الشرقية

 5.1- 7 7.5 33 7.9 26 الكاريبي منطقة البحر بلدان أمريكا الالتينية و

 2.5- 58 58.3 256 59.8 198 ودول أخرى  أوروبا الغربية

في  100 331 إجمالي عدد الموظفين 
 المائة

في  100 439
 المائة

108  

 

 

 2021 تموز /يوليه 31 فيحسب المجموعة اإلقليمية  لموظفي الفئة الفنية( توزيع الرتب العليا 3)

أمريكا  بلدان أوروبا الشرقية آسيا أفريقيا 

الالتينية ومنطقة 

 البحر الكاريبي

أوروبا الغربية 

 ودول أخرى

 المجموع 

  حسب الرتبة

 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النس

بة 

المئو

 ية

 العدد

النسبة 

المئوي

 ة
 العدد

النسبة 

 المئوية

 

 9 55.6 5 22.2 2 0 0 11.1 1 11.1 1 1-دم

 39 74.4 29 0 0 5.1 2 2.6 1 17.9 7 5-ف

 72 56.9 41 9.7 7 8.3 6 8.3 6 16.7 12 4-ف

 120 62.5 75 7.5 9 6.7 8 6.7 8 16.7 20 العليا الرتبمجموع 
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 الرابع: التوازن بين الجنسينالمرفق 

 *2021 مارسآذار/ 31حسب البرنامج الرئيسي في  رتب الفئة الفنيةتوزيع جميع  (1)

بالنسبة  تغيير )ال الفرق 2021 2016 

 المئوية(

عدد  

 اإلناث

عدد 

الذكو
 ر

النسبة  مجموعال

المئوية 
 لإلناث

النسبة 

المئوية 
 للذكور

عدد 

اإلن
 اث

عدد 

الذكو
 ر

النسبة  المجموع

المئوية 
 لإلناث

النسبة 

المئوية 
 للذكور

الذكو اإلناث

 ر

اإلن

 اث

 الذكور

 3.0- 3.0 1- 1 48.5 51.5 33 16 17 51.5 48.5 33 17 16 ئيةالقضاالهيئة 

 3.2- 3.2 33 38 53.0 47.0 215 114 101 56.2 43.8 144 81 63 مكتب المدعي العام

 1.6 1.6- 23 16 51.6 48.4 217 112 105 50.0 50.0 178 89 89 قلم المحكمة

 19.4- 27.1 1 4 47.0 53.0 17 8 9 58.3 41.7 12 7 5 برامج أخرى

   56 59   482 250 232   367 194 173 المجموع الكلي

 .* باستثناء المسؤولين المنتخبين

 

 

 *2021 يوليهتموز/ 31في  الرتب العلياالتوزيع حسب مستوى  (2)

بالنسبة تغيير ) ال الفرق 2021 20161 

 المئوية(

عدد  

 اإلناث

عدد 

 الذكور

النسبة  مجموعال

المئوية 
 لإلناث

النسبة 

المئوية 
 للذكور

عدد 

 اإلناث

عدد 

 الذكور

النسبة  المجموع

المئوية 
 لإلناث

النسبة 

المئوية 
 للذكور

اإلن

 اث

الذكو

 ر

 الذكور اإلناث

 2.2- 2.2 2- 0 88.9 11.1 9 8 1 90.9 9.1 11 10 1 1-دم

 11.9 11.9- 9 2- 72.5 27.5 40 29 11 60.6 39.4 33 20 13 5-ف

 4.3- 4.2 5 8 61.9 38.1 84 52 32 66.2 33.8 71 47 24 4-ف

 
   37 57   349 161 188   252 117 135 أخرى رتب

   56 59   4822 250 232   367 194 173 مجموعال

 .* باستثناء المسؤولين المنتخبين

  

                                                        
 .2016 هيوليموز/ت 31 مستقاة فيالبيانات  1
 وظيفتين برتبة أمين عام مساعد.و وظيفة برتبة وكيل أمين عام 19 هذا المجموع ال يشمل  2
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 اآلثار المترتبة على توصيات اللجنة في الميزانية )بآالف اليورو(المرفق الخامس: 

 

 2022الميزانية البرنامجية 

 )آالف اليورو(

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
قبل  2022لعام 

لجنة توصيات 
 الماليةالميزانية و

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

الميزانية 
 والمالية

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2022لعام 

لجنة توصيات 
 مبلغال الميزانية والمالية

النس
بة 

المئو
 مبلغال ية

النس
بة 

المئو
 ية

 12,385.7 5.4 629.4 (984.5) 13،370.2 13.7 1,613.9 11,756.3 ئيةالقضاالهيئة 

 (1,831.0) 51,377.4 8.5 4,042.6 47,334.8 مكتب المدعي العام
2,211.

6 
4.7 49,546.4 

 (3,769.8) 83,578.9 10.3 7,794.9 75,784.0 قلم المحكمة
4,025.

1 
5.3 79,809.1 

 3،175.6 11.9 338.6 - 3،175.6 11.9 338.6 2,837.0 الدول األطراف أمانة جمعية

 2,270.0 - - - 2,270.0 - - 2,270.0 المباني

أمانة الصندوق االستئماني 

 للمجني عليهم
3,199.6 188.6 5.9 3،388.2 (161.0) 27.6 0.9 3،227.2 

 790.8 6.9 51.3 (83.4) 874.2 18.2 134.7 739.5 آلية الرقابة المستقلة

مكتب المراجعة الداخلية 

 للحسابات
752.7 22.3 3.0 775.0 - 22.3 3.0 775.0 

 (6,829.7) 158,809.5 9.8 14,135.6 144,673.9 المجموع الفرعي
7،305.

9 
5.0 151,979.8 

 3,585.1 - - - 3,585.1 - - 3,585.1 قرض الدولة المضيفة

مجموع المحكمة الجنائية 

 الدولية
148,259.0 14,135.6 9.5 162,394.6 (6,829.7) 

7،305.

9 
4.9 155,564.9 

 

 المحكمة الجنائية الدولية

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
قبل  2022لعام 

لجنة توصيات 
 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
 بها أوصت

لجنة الميزانية 
 والمالية

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2022لعام 

لجنة توصيات 
 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 5,076.1 7.7 365.0 - 5,076.1 7.7 365.0 4,711.1 القضاة

 65,576.2 1.5 989.0 (633.6) 66,209.8 2.5 1,622.6 64,587.2 الموظفون الفنيون

 25,438.0 1.7 432.5 (216.7) 25,654.7 2.6 649.2 25,005.5 موظفو فئة الخدمات العامة

 91,014.2 1.6 1,421.5 (850.3) 91,864.5 2.5 2,271.8 89,592.7 للموظفين المجموع الفرعي

 22,076.3 18.4 3,428.0 (2,190.3) 24,266.6 30.1 5,618.3 18,648.3 المساعدة المؤقتة العامة

 894.9 74.9 383.1 (858.1) 1,753.0 242.5 1,241.2 511.8 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 343.7 44.9 106.5 (72.0) 415.7 75.3 178.5 237.2 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

19,397.3 7,038.0 36.3 26,435.3 (3,120.4) 3,917.6 20.2 23,314.9 

 4,147.1 1.2 50.2 (600.1) 4,747.2 15.9 650.3 4,096.9 سفرال

 28.0 - - - 28.0 - - 28.0 الضيافة

 3,559.5 (12.2) (496.5) (191.4) 3،750.9 (7.5) (305.1) 4,056.0 الخدمات التعاقدية

 672.5 7.6 47.7 - 672.5 7.6 47.7 624.8 تدريبال

 690.7 10.1 63.5 (283.2) 973.9 55.3 346.7 627.2 نوستشاريخبراء االال

 5،232.7 32.7 1,289.0 (340.0) 5,572.7 41.3 1,629.0 3,943.7 الدفاع ومحام

 2,011.6 16.5 284.5 (180.0) 2,191.6 26.9 464.5 1,727.1 المجني عليهم ومحام

 14,296.8 1.9 270.3 (586.3) 14,883.1 6.1 856.6 14,026.5 التشغيل العامة نفقات

 1,131.7 1.9 20.7 - 1,131.7 1.9 20.7 1,111.0 اللوازم والمواد

 804.0 9.9 72.4 (678.0) 1,482.0 102.6 750.4 731.6 األثاث والمعدات

 32,574.6 5.2 1,601.8 (2,859.0) 35,433.6 14.4 4,460.8 30,972.8 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 151,979.8 5.0 7،305.9 (6,829.7) 158,809.5 9.8 14,135.6 144,673.9 مجموع

 3,585.1 - - - 3,585.1 - - 3,585.1 قرض الدولة المضيفة

قرض الدولة المجموع بما في ذلك 

 المضيفة
148,259.0 14,135.6 9.5 162,394.6 (6,829.7) 7،305.9 4.9 155,564.9 
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 ئيةالقضاالهيئة 

 

الميزانية 

لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد

قبل  2022لعام 

لجنة توصيات 

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 

 بها أوصت

لجنة الميزانية 

 والمالية

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد

بعد  2022لعام 

لجنة توصيات 

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 

 مبلغال المئوية

النسبة 

 المئوية

 5,076.1 7.7 365.0 - 5,076.1 7.7 365.0 4,711.1 القضاة

 4,831.2 (0.7) (34.8) - 4,831.2 (0.7) (34.8) 4,866.0 الفئة الفنية موظفو

 901.0 2.2 19.8 - 901.0 2.2 19.8 881.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 5،732.2 (0.3) (15.0) - 5،732.2 (0.3) (15.0) 5,747.2 للموظفين المجموع الفرعي

 1,458.4 23.7 279.4 (984.5) 2,442.9 107.2 1,263.9 1,179.0 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 1,458.4 23.7 279.4 (984.5) 2,442.9 107.2 1,263.9 1,179.0 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 75.2 - - - 75.2 - - 75.2 سفرال

 11.0 - - - 11.0 - - 11.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 27.8 - - - 27.8 - - 27.8 تدريبال

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 119.0 - - - 119.0 - - 119.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 12,385.7 5.4 629.4 (984.5) 13،370.2 13.7 1,613.9 11,756.3 مجموعال

 

 

 الرئاسة

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
قبل  2022لعام 

لجنة توصيات 
 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
 بها أوصت

لجنة الميزانية 
 والمالية

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2022لعام 

لجنة توصيات 
 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 28.0 - - - 28.0 - - 28.0 القضاة

 905.2 (0.6) (5.4) - 905.2 (0.6) (5.4) 910.6 موظفو الفئة الفنية

 314.6 2.8 8.6 - 314.6 2.8 8.6 306.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,219.8 0.3 3.2 - 1,219.8 0.3 3.2 1,216.6 للموظفين المجموع الفرعي

 77.2 - 77.2 (187.4) 264.6 - 264.6 - المؤقتة العامةالمساعدة 

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 77.2 - 77.2 (187.4) 264.6 - 264.6 - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 75.2 - - - 75.2 - - 75.2 سفرال

 10.0 - - - 10.0 - - 10.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 7.3 - - - 7.3 - - 7.3 تدريبال

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 97.5 - - - 97.5 - - 97.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,422.5 6.0 80.4 (187.4) 1,609.9 20.0 267.8 1,342.1 مجموعال

 

  



15/20ASP/-ICC   

15-A-191121 70 

 

 الدوائر

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
قبل  2022لعام 

لجنة توصيات 
 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
 بها أوصت

لجنة الميزانية 
 والمالية

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2022لعام 

لجنة توصيات 
 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 5,048.1 7.8 365.0 - 5,048.1 7.8 365.0 4,683.1 القضاة

 3,926.0 (0.7) (29.4) - 3,926.0 (0.7) (29.4) 3,955.4 موظفو الفئة الفنية

 586.4 1.9 11.2 - 586.4 1.9 11.2 575.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 4,512.4 (0.4) (18.2) - 4,512.4 (0.4) (18.2) 4,530.6 للموظفين المجموع الفرعي

 1,381.2 17.2 202.2 (797.1) 2,178.3 84.8 999.3 1,179.0 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 1,381.2 17.2 202.2 (797.1) 2,178.3 84.8 999.3 1,179.0 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 - - - - - - - - سفرال

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 20.5 - - - 20.5 - - 20.5 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 21.5 - - - 21.5 - - 21.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 10,963.2 5.3 549.0 (797.1) 11,760.3 12.9 1,346.1 10,414.2 مجموعال

 

 مكتب المدعي العام

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
قبل  2022لعام 

لجنة توصيات 
 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
 بها أوصت

لجنة الميزانية 
 والمالية

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2022لعام 

لجنة توصيات 
 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 28,766.0 2.7 766.7 (154.0) 28,920.0 3.3 920.7 27,999.3 موظفو الفئة الفنية

 5،265.3 4.6 232.7 (13.0) 5،278.3 4.9 245.7 5,032.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 34,031.3 3.0 999.4 (167.0) 34,198.3 3.5 1,166.4 33,031.9 للموظفين المجموع الفرعي

 11,934.4 6.6 734.2 (909.5) 12,843.9 14.7 1,643.7 11,200.2 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 11,934.4 6.6 734.2 (909.5) 12,843.9 14.7 1,643.7 11,200.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 1,973.7 - - (276.1) 2,249.8 14.0 276.1 1,973.7 سفرال

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الضيافة

 370.0 - - (188.4) 558.4 50.9 188.4 370.0 الخدمات التعاقدية

 100.0 900.0 90.0 - 100.0 900.0 90.0 10.0 تدريبال

 100.0 100.0 50.0 (50.0) 150.0 200.0 100.0 50.0 الخبراء االستشاريون

 677.0 53.9 237.0 - 677.0 53.9 237.0 440.0 نفقات التشغيل العامة

 115.0 43.8 35.0 - 115.0 43.8 35.0 80.0 اللوازم والمواد

 240.0 37.9 66.0 (240.0) 480.0 175.9 306.0 174.0 األثاث والمعدات

 3,580.7 15.4 478.0 (754.5) 4,335.2 39.7 1,232.5 3،102.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 49,546.4 4.7 2,211.6 (1,831.0) 51,377.4 8.5 4,042.6 47,334.8 مجموعال
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 : لفالبرنامج أ

 المدعي العام ركيزة

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 2,833.9 15.5 379.5 - 2,833.9 15.5 379.5 2,454.4 موظفو الفئة الفنية

 801.7 12.3 87.9 - 801.7 12.3 87.9 713.8 موظفو فئة الخدمات العامة

 3،635.6 14.8 467.4 - 3،635.6 14.8 467.4 3،168.2 للموظفين المجموع الفرعي

 400.6 30.1 92.8 (323.5) 724.1 135.3 416.3 307.8 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 400.6 30.1 92.8 (323.5) 724.1 135.3 416.3 307.8 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 42.9 (82.9) (208.3) - 42.9 (82.9) (208.2) 251.2 سفرال

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الضيافة

 178.4 10.0 الخدمات التعاقدية
1,784.

0 
188.4 (178.4) - - 10.0 

 100.0 900.0 90.0 - 100.0 900.0 90.0 10.0 تدريبال

 100.0 100.0 50.0 (50.0) 150.0 200.0 100.0 50.0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - والمواداللوازم 

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 257.9 (20.9) (68.3) (228.4) 486.3 49.1 160.2 326.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 4,294.1 12.9 491.9 (551.9) 4,846.0 27.5 1,043.9 3,802.2 مجموعال

 

 البرنامج باء: 

 ركائز االدعاء

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 20,390.2 3.4 661.6 (56.3) 20,446.5 3.6 717.9 19,728.6 موظفو الفئة الفنية

 568.0 (25.8) (197.6) - 568.0 (25.8) (197.6) 765.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 20,958.2 2.3 464.0 (56.3) 21,014.5 2.5 520.3 20,494.2 للموظفين المجموع الفرعي

 6,658.8 5.8 364.6 (437.8) 7,096.6 12.7 802.4 6,294.2 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 6,658.8 5.8 364.6 (437.8) 7,096.6 12.7 802.4 6,294.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 1,625.9 16.5 230.0 (276.1) 1,902.0 36.3 506.0 1,395.9 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 (27.5) - - (100.0) (27.5) 27.5 اللوازم والمواد
(100.0

) 
- 

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 1,625.9 14.2 202.5 (276.1) 1,902.0 33.6 478.5 1,423.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 29,242.8 3.7 1,031.0 (770.2) 30,013.0 6.4 1,801.2 28,211.8 مجموعال
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 البرنامج جيم: 

 الخدمات المتكاملة ركيزة

 
 المعتمدةالميزانية 

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 5,541.9 (4.7) (274.4) (97.7) 5,639.6 (3.0) (176.7) 5,816.3 موظفو الفئة الفنية

 3,895.6 9.6 342.4 (13.0) 3,908.6 10.0 355.4 3,553.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 9,437.5 0.7 68.0 (110.7) 9,548.2 (1.9) 178.7 9,369.5 للموظفين المجموع الفرعي

 4,875.0 6.0 276.8 (148.2) 5,023.2 9.2 425.0 4,598.2 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 4,875.0 6.0 276.8 (148.2) 5,023.2 9.2 425.0 4,598.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 304.9 (6.6) (21.7) - 304.9 (6.7) (21.8) 326.6 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 360.0 - - (10.0) 370.0 2.8 10.0 360.0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 677.0 53.9 237.0 - 677.0 - 237.0 440.0 نفقات التشغيل العامة

 115.0 119.0 62.5 - 115.0 119.0 62.5 52.5 اللوازم والمواد

 240.0 37.9 66.0 (240.0) 480.0 - 306.0 174.0 األثاث والمعدات

 1,696.9 25.4 343.8 (250.0) 1,946.9 43.9 593.7 1,353.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 16,009.4 4.5 688.6 (508.9) 16,518.3 7.8 1,197.4 15،320.8 مجموعال

 

 قلم المحكمة

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة
2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال والمالية لجنة الميزانية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 28,999.5 0.2 67.6 (479.6) 29,479.1 1.9 547.2 28,931.9 موظفو الفئة الفنية

 18,647.0 1.4 257.0 (203.7) 18,850.7 2.5 460.7 18،390.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 47,646.5 0.7 324.6 (683.3) 48،329.8 2.1 1,007.9 47،321.9 للموظفين المجموع الفرعي

 6,218.9 66.9 2,493.5 (125.4) 6،344.3 70.3 2,618.9 3،725.4 المساعدة المؤقتة العامة

 824.9 128.0 463.1 (858.1) 1,683.0 365.2 1,321.2 361.8 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 334.7 50.0 111.5 (72.0) 406.7 82.2 183.5 223.2 العمل االضافي

 7,378.5 71.2 3,068.1 (1,055.5) 8,434.0 95.7 4،123.6 4,310.4 اآلخرينالمجموع الفرعي للموظفين 

 1,498.8 - - (265.5) 1,764.3 17.7 265.5 1,498.8 سفرال

 4.0 - - - 4.0 - - 4.0 الضيافة

 2,117.8 (31.3) (965.6) - 2,117.8 (31.3) (965.6) 3,083.4 الخدمات التعاقدية

 486.1 (7.4) (38.6) - 486.1 (7.4) (38.6) 524.7 تدريبال

 538.5 6.3 31.7 (223.2) 761.7 50.3 254.9 506.8 الخبراء االستشاريون

 5،232.7 32.7 1,289.0 (340.0) 5,572.7 41.3 1,629.0 3,943.7 محامي الدفاع

 2,011.6 16.5 284.5 (180.0) 2,191.6 26.9 464.5 1,727.1 المجني عليهممحامي 

 11،338.8 0.4 45.7 (586.3) 11,925.1 5.6 632.0 11,293.1 العامةنفقات التشغيل 

 1,005.2 (1.4) (14.3) - 1,005.2 (1.4) (14.3) 1,019.5 اللوازم والمواد

 550.6 - - (436.0) 986.6 79.2 436.0 550.6 األثاث والمعدات

 24,784.1 2.6 632.4 (2,031.0) 26,815.1 11.0 2,663.4 24,151.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 79,809.1 5.3 4,025.1 (3,769.8) 83,578.9 10.3 7,794.9 75,784.0 مجموعال
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 مكتب المسجل

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 1,472.1 (0.6) (8.6) - 1,472.1 (0.6) (8.6) 1,480.7 موظفو الفئة الفنية

 155.6 3.6 5.4 - 155.6 3.6 5.4 150.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,627.7 (0.2) (3.2) - 1,627.7 (0.2) (3.2) 1,630.9 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 19.5 - - (17.5) 37.0 89.7 17.5 19.5 سفرال

 4.0 - - - 4.0 - - 4.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 6.8 - - - 6.8 - - 6.8 تدريبال

 - (100.0) (5.0) (5.0) 5.0 - - 5.0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 30.3 (14.2) (5.0) (22.5) 52.8 49.6 17.5 35.3 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,658.0 (0.5) (8.2) (22.5) 1,680.5 0.9 14.3 1,666.2 مجموعال

 

 

 المكتب المباشر للمسجل

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 633.7 (0.5) (3.3) - 633.7 (0.5) (3.3) 637.0 موظفو الفئة الفنية

 87.7 4.9 4.1 - 87.7 4.9 4.1 83.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 721.4 0.1 0.8 - 721.4 0.1 0.8 720.6 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - لالجتماعات المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - العمل االضافي

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 11.1 (5.1) (0.6) - 11.1 (5.1) (0.6) 11.7 سفرال

 4.0 - - - 4.0 - - 4.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - االستشاريونالخبراء 

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 15.1 (3.8) (0.6) - 15.1 (3.8) (0.6) 15.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 736.5 0.0 0.2 - 736.5 0.0 0.2 736.3 مجموعال
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 ةالقانوني الشؤون مكتب

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة 

بعد  2022لعام 
لجنة توصيات 
 مبلغال والماليةالميزانية 

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 838.4 (0.6) (5.3) - 838.4 (0.6) (5.3) 843.7 موظفو الفئة الفنية

 67.9 2.0 1.3 - 67.9 2.0 1.3 66.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 906.3 (0.4) (4.0) - 906.3 (0.4) (4.0) 910.3 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 8.4 7.7 0.6 (17.5) 25.9 232.1 18.1 7.8 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 6.8 - - - 6.8 - - 6.8 تدريبال

 (5.0) (5.0) 5.0 - - 5.0 الخبراء االستشاريون
(100.

0) 
- 

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 (4.4) (22.5) 37.7 92.3 18.1 19.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين
(22.4
) 

15.2 

 921.5 (0.9) (8.4) (22.5) 944.0 1.5 14.1 929.9 مجموعال

 

 

 شعبة الخدمات اإلدارية

 
لعام  الميزانية المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

المقترحة لعام الميزانية  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 4,220.7 2.5 104.4 (93.7) 4,314.4 4.8 198.1 4,116.3 موظفو الفئة الفنية

 9,424.8 (0.2) (21.4) (135.8) 9,560.6 1.2 114.4 9,446.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 13,645.5 0.6 83.0 (229.5) 13,875.0 2.3 312.5 13,562.5 للموظفين المجموع الفرعي

 916.4 20.5 156.2 200.6 715.8 (5.8) (44.4) 760.2 المؤقتة العامةالمساعدة 

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 314.7 54.9 111.5 (72.0) 386.7 90.3 183.5 203.2 العمل االضافي

 1,231.1 27.8 267.7 128.6 1,102.5 14.4 139.1 963.4 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 129.7 - - - 129.7 - - 129.7 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 272.4 13.3 32.0 - 272.4 13.3 32.0 240.4 الخدمات التعاقدية

 314.7 (13.6) (49.6) - 314.7 (13.6) (49.6) 364.3 تدريبال

 20.1 (21.2) (5.4) (31.4) 51.5 102.0 26.0 25.5 الخبراء االستشاريون

 2,697.8 2.8 74.2 (50.4) 2,748.2 4.7 124.6 2,623.6 العامةنفقات التشغيل 

 232.3 - - - 232.3 - - 232.3 اللوازم والمواد

 10.0 - - (20.0) 30.0 200.0 20.0 10.0 األثاث والمعدات

 3,677.0 1.4 51.2 (101.8) 3,778.8 4.2 153.0 3,625.8 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 18,553.6 2.2 401.9 (202.7) 18,756.3 3.3 604.6 18,151.7 مجموعال
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 ر )شعبة الخدمات اإلدارية(ديالممكتب 

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  المواردتغييرات 
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 798.6 0.1 0.8 (93.7) 892.3 11.8 94.5 797.8 موظفو الفئة الفنية

 407.4 2.0 7.8 (135.8) 543.2 35.9 143.6 399.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,206.0 0.7 8.6 (229.5) 1,435.5 19.9 238.1 1,197.4 للموظفين المجموع الفرعي

 499.7 (3.8) (19.5) 260.9 238.8 (54.0) (280.4) 519.2 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 499.7 (3.8) (19.5) 260.9 238.8 (54.0) (280.4) 519.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 14.9 (1.3) (0.2) - 14.9 (1.3) (0.2) 15.1 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 51.8 (10.4) (6.0) - 51.8 (10.4) (6.0) 57.8 الخدمات التعاقدية

 27.7 0.7 0.2 - 27.7 0.7 0.2 27.5 تدريبال

 1.5 - - - 1.5 - - 1.5 الخبراء االستشاريون

 345.1 3.9 12.9 (9.1) 354.2 6.6 22.0 332.2 نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 441.0 1.6 6.9 (9.1) 450.1 3.7 16.0 434.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,146.7 (0.2) (4.0) 22.3 2,124.4 (1.2) (26.3) 2،150.7 مجموعال

 

 

 قسم الموارد البشرية

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة 

قبل  2022لعام 
لجنة توصيات 

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة 

بعد  2022لعام 
لجنة توصيات 

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 1،140.5 (0.5) (5.5) - 1،140.5 (0.5) (5.5) 1,146.0 موظفو الفئة الفنية

 1,106.2 2.2 23.6 - 1,106.2 2.2 23.6 1,082.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 2,246.7 0.8 18.1 - 2,246.7 0.8 18.1 2,228.6 للموظفين المجموع الفرعي

 132.3 (0.9) (1.2) - 132.3 (0.9) (1.2) 133.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 132.3 (0.9) (1.2) - 132.3 (0.9) (1.2) 133.5 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 7.8 - - - 7.8 - - 7.8 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 9.3 - - - 9.3 - - 9.3 التعاقديةالخدمات 

 183.8 (20.5) (47.5) - 183.8 (20.5) (47.5) 231.3 تدريبال

 18.6 (22.5) (5.4) (31.4) 50.0 108.3 26.0 24.0 الخبراء االستشاريون

 36.8 - 36.8 (25.2) 62.0 - 62.0 - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - والمعداتاألثاث 

 256.3 (5.9) (16.1) (56.6) 312.9 14.9 40.5 272.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,635.3 0.0 0.8 (56.6) 2,691.9 2.2 57.4 2,634.5 مجموعال
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 الميزانيةقسم 

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 395.5 (0.3) (1.1) - 395.5 (0.3) (1.1) 396.6 موظفو الفئة الفنية

 203.7 2.0 3.9 - 203.7 2.0 3.9 199.8 موظفو فئة الخدمات العامة

 599.2 0.5 2.8 - 599.2 0.5 2.8 596.4 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - لالجتماعاتالمساعدة المؤقتة 

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

1.0 - - 1.0 - - - 1.0 

 1.1 - - - 1.1 - - 1.1 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 1.3 - - - 1.3 - - 1.3 تدريبال

 - - - - - - - - االستشاريونالخبراء 

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 2.4 - - - 2.4 - - 2.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 602.6 0.5 2.8 - 602.6 0.5 2.8 599.8 مجموعال

 

 

 الماليةقسم 

 
 المعتمدةالميزانية 

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 488.0 (0.9) (4.6) - 488.0 (0.9) (4.6) 492.6 موظفو الفئة الفنية

 950.6 2.0 18.2 - 950.6 2.0 18.2 932.4 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,438.6 1.0 13.6 - 1,438.6 1.0 13.6 1,425.0 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

5.0 - - 5.0 - - - 5.0 

 5.4 - - - 5.4 - - 5.4 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 43.3 - - - 43.3 - - 43.3 الخدمات التعاقدية

 6.8 - - - 6.8 - - 6.8 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 70.0 - - - 70.0 - - 70.0 نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 125.5 - - - 125.5 - - 125.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,569.1 0.9 13.6 - 1,569.1 0.9 13.6 1,555.5 مجموعال
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 قسم الخدمات العامة

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 956.0 13.5 113.7 - 956.0 13.5 113.7 842.3 موظفو الفئة الفنية

 2,503.8 (5.5) (144.6) - 2,503.8 (5.5) (144.6) 2,648.4 موظفو فئة الخدمات العامة

 3,459.8 (0.9) (30.9) - 3,459.8 (0.9) (30.9) 3,490.7 للموظفين المجموع الفرعي

 106.5 (0.9) (1.0) - 106.5 (0.9) (1.0) 107.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 74.0 - - - 74.0 - - 74.0 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

181.5 (1.0) (0.6) 180.5 - (1.0) (0.6) 180.5 

 16.3 - - - 16.3 - - 16.3 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 139.5 48.4 45.5 - 139.5 48.4 45.5 94.0 الخدمات التعاقدية

 1.5 (60.5) (2.3) - 1.5 (60.5) (2.3) 3.8 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 2,081.9 1.2 24.5 (16.1) 2,098.0 2.0 40.6 2,057.4 نفقات التشغيل العامة

 169.0 - - - 169.0 - - 169.0 اللوازم والمواد

 10.0 - - (20.0) 30.0 200.0 20.0 10.0 األثاث والمعدات

 2,418.2 2.9 67.7 (36.1) 2,454.3 4.4 103.8 2,350.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 6,058.5 0.6 35.8 (36.1) 6,094.6 1.2 71.9 6,022.7 مجموعال

 

 

 قسم األمن والسالمة

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 442.1 0.2 1.1 - 442.1 0.2 1.1 441.0 موظفو الفئة الفنية

 4,253.1 1.7 69.7 - 4,253.1 1.7 69.7 4,183.4 موظفو فئة الخدمات العامة

 4,695.2 1.5 70.8 - 4,695.2 1.5 70.8 4,624.4 للموظفين المجموع الفرعي

 177.9 - 177.9 (60.3) 238.2 - 238.2 - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 234.7 90.5 111.5 (72.0) 306.7 148.9 183.5 123.2 العمل االضافي

 412.6 234.9 289.4 (132.3) 544.9 342.3 421.7 123.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 84.2 0.2 0.2 - 84.2 0.2 0.2 84.0 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 28.5 (20.8) (7.5) - 28.5 (20.8) (7.5) 36.0 الخدمات التعاقدية

 93.6 - - - 93.6 - - 93.6 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 164.0 - - - 164.0 - - 164.0 نفقات التشغيل العامة

 63.3 - - - 63.3 - - 63.3 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - والمعدات األثاث

 433.6 (1.7) (7.3) - 433.6 (1.7) (7.3) 440.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 5,541.4 6.8 352.9 (132.3) 5,673.7 9.4 485.2 5،188.5 مجموعال
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 شعبة الخدمات القضائية

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

 تغييرات الموارد
لعام الميزانية المقترحة 

قبل توصيات  2022
 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة لعام 

بعد توصيات  2022
 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 12,711.9 0.8 95.0 (245.6) 12,957.5 2.7 340.6 12,616.9 موظفو الفئة الفنية

 5,200.0 7.7 370.8 (67.9) 5،267.9 9.1 438.7 4,829.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 17,911.9 2.7 465.8 (313.5) 18،225.4 4.5 779.3 17,446.1 للموظفين المجموع الفرعي

 3,521.7 131.9 2,002.9 (309.2) 3,830.9 152.2 2,312.1 1,518.8 العامةالمساعدة المؤقتة 

 708.4 155.7 431.4 (858.1) 1,566.5 465.5 1,289.5 277.0 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 20.0 - - - 20.0 - - 20.0 العمل االضافي

 4،250.1 134.1 2,434.3 (1,167.3) 5,417.4 198.3 3,601.6 1,815.8 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 461.2 - - (112.3) 573.5 24.3 112.3 461.2 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 597.5 (65.2) (1,119.2) - 597.5 (65.2) (1,119.2) 1,716.7 الخدمات التعاقدية

 65.0 7.3 4.4 - 65.0 7.3 4.4 60.6 تدريبال

 448.2 (4.8) (22.6) (106.3) 554.5 17.8 83.7 470.8 الخبراء االستشاريون

 5،232.7 32.7 1,289.0 (340.0) 5,572.7 41.3 1,629.0 3,943.7 محامي الدفاع

 2,011.6 16.5 284.5 (180.0) 2,191.6 26.9 464.5 1,727.1 محامي المجني عليهم

 5,958.1 (5.3) (333.1) (195.9) 6،154.0 (2.2) (137.2) 6،291.2 نفقات التشغيل العامة

 315.7 0.3 1.1 - 315.7 0.3 1.1 314.6 اللوازم والمواد

 510.5 - - (398.2) 908.7 78.0 398.2 510.5 األثاث والمعدات

 15،600.5 0.7 104.1 (1,332.7) 16,933.2 9.3 1,436.8 15,496.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 37,762.5 8.6 3,004.2 (2,813.5) 40,576.0 16.7 5,817.7 34,758.3 مجموعال

 

 

 مديرالمكتب 

 شعبة الخدمات القضائية

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

لعام الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 518.0 (0.3) (1.8) - 518.0 (0.3) (1.8) 519.8 موظفو الفئة الفنية

 67.9 2.0 1.3 - 67.9 2.0 1.3 66.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 585.9 (0.1) (0.5) - 585.9 (0.1) (0.5) 586.4 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المؤقتة لالجتماعات المساعدة

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 - (100.0) (4.0) - - (100.0) (4.0) 4.0 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - (100.0) (5.0) (5.0) 5.0 - - 5.0 االستشاريونالخبراء 

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 - (100.0) (9.0) (5.0) 5.0 (44.4) (4.0) 9.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 585.9 (1.6) (9.5) (5.0) 590.9 (0.8) (4.5) 595.4 مجموعال
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 قسم إدارة المحكمة

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 1,518.7 (0.9) (14.5) - 1,518.7 (0.9) (14.5) 1,533.2 موظفو الفئة الفنية

 1,242.0 22.2 226.0 - 1,242.0 22.2 226.0 1,016.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 2,760.7 8.3 211.5 - 2,760.7 8.3 211.5 2,549.2 للموظفين المجموع الفرعي

 889.8 463.2 731.8 (212.1) 1,101.9 597.4 943.9 158.0 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

158.0 943.9 597.4 1,101.9 (212.1) 731.8 463.2 889.8 

 34.9 12.9 4.0 (11.6) 46.5 50.5 15.6 30.9 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - (100.0) (5.2) - - (100.0) (5.2) 5.2 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 7.4 (42.2) (5.4) - 7.4 (42.2) (5.4) 12.8 اللوازم والمواد

 - - - (0.7) 0.7 - 0.7 - والمعداتاألثاث 

 42.3 (13.5) (6.6) (12.3) 54.6 11.7 5.7 48.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 3,692.8 34.0 936.7 (224.4) 3,917.2 42.1 1,161.1 2,756.1 مجموعال

 

 

 قسم خدمات تدبر المعلومات

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة
2021 

المقترحة لعام الميزانية  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة 

بعد  2022لعام 
لجنة توصيات 
 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 2,217.3 (0.4) (7.9) - 2,217.3 (0.4) (7.9) 2,225.2 موظفو الفئة الفنية

 2,444.4 4.9 113.4 - 2,444.4 4.9 113.4 2،331.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 4,661.7 2.3 105.5 - 4,661.7 2.3 105.5 4,556.2 للموظفين المجموع الفرعي

 77.2 2.0 1.5 - 77.2 2.0 1.5 75.7 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 20.0 - - - 20.0 - - 20.0 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

95.7 1.5 1.6 97.2 - 1.5 1.6 97.2 

 17.3 - - (2.1) 19.4 12.1 2.1 17.3 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 383.8 (75.0) (1,153.2) - 383.8 (75.0) (1,153.2) 1,537.0 التعاقديةالخدمات 

 59.0 17.1 8.6 - 59.0 17.1 8.6 50.4 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 3,936.3 (8.6) (368.9) (195.9) 4,132.2 (4.0) (173.0) 4,305.2 نفقات التشغيل العامة

 291.8 2.3 6.5 - 291.8 2.3 6.5 285.3 اللوازم والمواد

 510.5 - - (397.5) 908.0 77.9 397.5 510.5 األثاث والمعدات

 5,198.7 (22.5) (1,507.0) (595.5) 5,794.2 (13.6) (911.5) 6,705.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 9,957.6 (12.3) (1,400.0) (595.5) 10،553.1 (7.1) (804.5) 11,357.6 مجموعال
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 قسم االحتجاز

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

 التي أوصتالتغييرات 
لجنة الميزانية  بها

 والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 327.7 (0.2) (0.5) - 327.7 (0.2) (0.5) 328.2 موظفو الفئة الفنية

 135.8 2.0 2.6 - 135.8 2.0 2.6 133.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 463.5 0.5 2.1 - 463.5 0.5 2.1 461.4 للموظفين المجموع الفرعي

 170.3 31.5 40.8 (13.5) 183.8 41.9 54.3 129.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

129.5 54.3 41.9 183.8 (13.5) 40.8 31.5 170.3 

 - - - - - - - - سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 0.6 (90.0) (5.4) (5.4) 6.0 - - 6.0 الخبراء االستشاريون

 1,980.4 1.2 24.4 - 1,980.4 1.2 24.4 1,956.0 نفقات التشغيل العامة

 7.5 - - - 7.5 - - 7.5 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 1,988.5 1.0 19.0 (5.4) 1,993.9 1.2 24.4 1,969.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,622.3 2.4 61.9 (18.9) 2,641.2 3.2 80.8 2,560.4 مجموعال

 

 

 قسم الخدمات اللغوية

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 النسبة المئوية مبلغال المئوية

 4,573.5 (0.7) (33.3) - 4,573.5 (0.7) (33.3) 4,606.8 موظفو الفئة الفنية

 563.0 2.4 13.2 - 563.0 2.4 13.2 549.8 موظفو فئة الخدمات العامة

 5،136.5 (0.4) (20.1) - 5،136.5 (0.4) (20.1) 5،156.6 للموظفين المجموع الفرعي

 1,877.2 156.7 1,145.8 (300.6) 2,177.8 197.8 1,446.4 731.4 المساعدة المؤقتة العامة

 708.4 155.7 431.4 (858.1) 1,566.5 465.5 1,289.5 277.0 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 2,585.6 156.4 1,577.2 (1,158.7) 3,744.3 271.3 2,735.9 1,008.4 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 192.1 1.2 2.2 (49.2) 241.3 27.1 51.4 189.9 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 157.7 27.5 34.0 - 157.7 27.5 34.0 123.7 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 7.0 - - - 7.0 - - 7.0 والمواد اللوازم

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 356.8 11.3 36.2 (49.2) 406.0 26.6 85.4 320.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 8,078.9 24.6 1,593.3 (1,207.9) 9،286.8 43.2 2,801.2 6,485.6 مجموعال
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قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 

 أضرارهم

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النس
بة 

المئو
 مبلغال ية

النسبة 
 المئوية

 1,050.2 (0.9) (10.0) (93.7) 1,143.9 7.9 83.7 1,060.2 موظفو الفئة الفنية

 339.5 2.0 6.5 (67.9) 407.4 22.3 74.4 333.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,389.7 (0.3) (3.5) (161.6) 1,551.3 11.3 158.1 1,393.2 للموظفين المجموع الفرعي

 400.7 118.7 217.5 110.5 290.2 58.4 107.0 183.2 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 400.7 118.7 217.5 110.5 290.2 58.4 107.0 183.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 29.0 - - (10.4) 39.4 35.9 10.4 29.0 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 6.0 - - - 6.0 - - 6.0 الخدمات التعاقدية

 5.4 20.0 0.9 - 5.4 20.0 0.9 4.5 تدريبال

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الخبراء االستشاريون

 23.0 21.1 4.0 - 23.0 21.1 4.0 19.0 نفقات التشغيل العامة

 2.0 - - - 2.0 - - 2.0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 70.4 7.5 4.9 (10.4) 80.8 23.4 15.3 65.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,860.8 13.3 218.9 (61.5) 1,922.3 17.1 280.4 1,641.9 مجموعال

 

 

 مكتب المستشار العام للدفاع

 
لعام  الميزانية المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 605.6 23.3 114.4 - 605.6 23.3 114.4 491.2 الفنيةموظفو الفئة 

 67.9 2.0 1.3 - 67.9 2.0 1.3 66.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 673.5 20.7 115.7 - 673.5 20.7 115.7 557.8 للموظفين المجموع الفرعي

 - (100.0) (133.5) - - (100.0) (133.5) 133.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المؤقتة لالجتماعاتالمساعدة 

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

133.5 (133.5) (100.0) - - (133.5) (100.0) - 

 3.0 - - (1.0) 4.0 33.3 1.0 3.0 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 0.6 20.0 0.1 - 0.6 20.0 0.1 0.5 تدريبال

 20.0 - - - 20.0 - - 20.0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 23.6 0.4 0.1 (1.0) 24.6 4.7 1.1 23.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 697.1 (2.5) (17.7) (1.0) 698.1 (2.3) (16.7) 714.8 مجموعال
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للمجني مكتب المستشار العام 

 عليهم

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  المواردتغييرات 
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 1,318.0 4.1 51.5 (151.9) 1,469.9 16.1 203.4 1,266.5 موظفو الفئة الفنية

 67.9 2.0 1.3 - 67.9 2.0 1.3 66.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,385.9 4.0 52.8 (151.9) 1,537.8 15.4 204.7 1,333.1 للموظفين المجموع الفرعي

 106.5 (0.9) (1.0) 106.5 - (100.0) (107.5) 107.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

107.5 (107.5) (100.0) - 106.5 (1.0) (0.9) 106.5 

 131.3 - - (38.0) 169.3 28.9 38.0 131.3 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 50.0 - - - 50.0 - - 50.0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 422.6 (2.8) (12.2) (95.9) 518.5 19.3 83.7 434.8 الخبراء االستشاريون

 18.4 67.3 7.4 - 18.4 67.3 7.4 11.0 نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 622.3 (0.8) (4.8) (133.9) 756.2 20.6 129.1 627.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,114.7 2.3 47.0 (179.3) 2,294.0 10.9 226.3 2,067.7 مجموعال

 

 

 قسم دعم المحامين

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة 

بعد  2022لعام 
لجنة توصيات 

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 582.9 (0.5) (2.9) - 582.9 (0.5) (2.9) 585.8 موظفو الفئة الفنية

 271.6 2.0 5.2 - 271.6 2.0 5.2 266.4 موظفو فئة الخدمات العامة

 854.5 0.3 2.3 - 854.5 0.3 2.3 852.2 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 53.6 (3.9) (2.2) - 53.6 (3.9) (2.2) 55.8 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 5،232.7 32.7 1,289.0 (340.0) 5,572.7 41.3 1,629.0 3,943.7 محامي الدفاع

 2,011.6 16.5 284.5 (180.0) 2,191.6 26.9 464.5 1,727.1 محامي المجني عليهم

 - - - - - - - - العامة نفقات التشغيل

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 7,297.9 27.4 1,571.3 (520.0) 7,817.9 36.5 2,091.3 5,726.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 8،152.4 23.9 1,573.6 (520.0) 8،672.4 31.8 2,093.6 6,578.8 مجموعال
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 العمليات الخارجيةقسم 

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 10,594.8 (1.1) (123.2) - 10,594.8 (1.1) (123.2) 10,718.0 موظفو الفئة الفنية

 3,866.6 (2.5) (97.8) - 3,866.6 (2.5) (97.8) 3,964.4 موظفو فئة الخدمات العامة

 14,461.4 (1.5) (221.0) - 14,461.4 (1.5) (221.0) 14,682.4 للموظفين المجموع الفرعي

 1,701.1 17.6 254.7 (96.5) 1,797.6 24.3 351.2 1,446.4 المساعدة المؤقتة العامة

 116.5 37.4 31.7 - 116.5 37.4 31.7 84.8 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 1,817.6 18.7 286.4 (96.5) 1,914.1 25.0 382.9 1,531.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 888.4 - - (130.7) 1,019.1 14.7 130.7 888.4 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 1,247.9 10.8 121.6 - 1,247.9 10.8 121.6 1،126.3 الخدمات التعاقدية

 69.6 (25.2) (23.4) - 69.6 (25.2) (23.4) 93.0 تدريبال

 - (100.0) (5.5) (80.5) 80.5 1,363.6 75.0 5.5 االستشاريونالخبراء 

 2,682.9 12.8 304.6 (340.0) 3,022.9 27.1 644.6 2,378.3 نفقات التشغيل العامة

 457.2 (3.3) (15.4) - 457.2 (3.3) (15.4) 472.6 اللوازم والمواد

 30.1 - - (17.8) 47.9 59.1 17.8 30.1 األثاث والمعدات

 5،376.1 7.6 381.9 (569.0) 5,945.1 19.0 950.9 4,994.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 21,655.1 2.1 447.3 (665.5) 22,320.6 5.2 1,112.8 21,207.8 مجموعال

 

 

 مدير المكتب 

 شعبة العمليات الخارجية

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

 الميزانية المقترحة لعام تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 424.3 (0.2) (0.9) - 424.3 (0.2) (0.9) 425.2 موظفو الفئة الفنية

 67.9 2.0 1.3 - 67.9 2.0 1.3 66.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 492.2 0.1 0.4 - 492.2 0.1 0.4 491.8 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 53.9 (10.8) (6.5) - 53.9 (10.8) (6.5) 60.4 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 53.9 (10.8) (6.5) - 53.9 (10.8) (6.5) 60.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 546.1 (1.1) (6.1) - 546.1 (1.1) (6.1) 552.2 مجموعال
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 قسم العمليات الخارجية والدعم

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 2,054.3 (0.4) (9.0) - 2,054.3 (0.4) (9.0) 2,063.3 موظفو الفئة الفنية

 543.2 2.0 10.4 - 543.2 2.0 10.4 532.8 موظفو فئة الخدمات العامة

 2,597.5 0.1 1.4 - 2,597.5 0.1 1.4 2,596.1 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 31.4 (39.1) (20.2) - 31.4 (39.1) (20.2) 51.6 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 15.0 - - - 15.0 - - 15.0 الخدمات التعاقدية

 5.0 (68.4) (10.8) - 5.0 (68.4) (10.8) 15.8 تدريبال

 - - - (16.0) 16.0 - 16.0 - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 20.0 100.0 10.0 - 20.0 100.0 10.0 10.0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 71.4 (22.7) (21.0) (16.0) 87.4 (5.4) (5.0) 92.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,668.9 (0.7) (19.6) (16.0) 2,684.9 (0.1) (3.6) 2,688.5 مجموعال

 

 

 قسم المجني عليهم والشهود

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة لعام 

لجنة قبل توصيات  2022
 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة لعام 

بعد توصيات  2022
 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 3,646.1 3.2 114.5 - 3,646.1 3.2 114.5 3,531.6 موظفو الفئة الفنية

 1,223.1 7.5 85.5 - 1,223.1 7.5 85.5 1,137.6 العامةموظفو فئة الخدمات 

 4,869.2 4.3 200.0 - 4,869.2 4.3 200.0 4,669.2 للموظفين المجموع الفرعي

 971.5 23.9 187.2 (65.7) 1,037.2 32.2 252.9 784.3 المساعدة المؤقتة العامة

 116.5 37.4 31.7 - 116.5 37.4 31.7 84.8 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 1,088.0 25.2 218.9 (65.7) 1,153.7 32.7 284.6 869.1 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 452.0 35.5 118.5 (119.0) 571.0 71.2 237.5 333.5 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 9.8 - 9.8 - 9.8 - 9.8 - الخدمات التعاقدية

 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 1,620.3 26.7 341.3 (340.0) 1,960.3 53.3 681.3 1,279.0 نفقات التشغيل العامة

 16.8 - 16.8 - 16.8 - 16.8 - اللوازم والمواد

 - - - (5.4) 5.4 - 5.4 - األثاث والمعدات

 2,103.8 30.5 491.3 (464.4) 2,568.2 59.3 955.7 1,612.5 الموظفينالمجموع الفرعي لغير 

 8,061.0 12.7 910.2 (530.1) 8,591.1 20.1 1,440.3 7،150.8 مجموعال
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 قسم اإلعالم والتوعية

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 والماليةالميزانية 

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 1,259.8 (0.5) (6.7) - 1,259.8 (0.5) (6.7) 1,266.5 موظفو الفئة الفنية

 1,086.4 2.0 20.8 - 1,086.4 2.0 20.8 1,065.6 موظفو فئة الخدمات العامة

 2,346.2 0.6 14.1 - 2,346.2 0.6 14.1 2،332.1 للموظفين المجموع الفرعي

 79.5 - 79.5 (27.0) 106.5 - 106.5 - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - االضافيالعمل 

 79.5 - 79.5 (27.0) 106.5 - 106.5 - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 31.6 - - (11.7) 43.3 37.0 11.7 31.6 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 303.5 62.7 117.0 - 303.5 62.7 117.0 186.5 الخدمات التعاقدية

 13.0 400.0 10.4 - 13.0 400.0 10.4 2.6 تدريبال

 - (100.0) (5.5) (60.0) 60.0 990.9 54.5 5.5 الخبراء االستشاريون

 26.5 1.9 0.5 - 26.5 1.9 0.5 26.0 نفقات التشغيل العامة

 10.0 5.3 0.5 - 10.0 5.3 0.5 9.5 اللوازم والمواد

 15.0 - - (7.0) 22.0 46.7 7.0 15.0 األثاث والمعدات

 399.6 44.4 122.9 (78.7) 478.3 72.9 201.6 276.7 الموظفينالمجموع الفرعي لغير 

 2,825.3 8.3 216.5 (105.7) 2,931.0 12.4 322.2 2,608.8 مجموعال

 

 

 مكاتب المحكمة الخارجية

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 3,210.3 (6.4) (221.1) - 3,210.3 (6.4) (221.1) 3,431.4 موظفو الفئة الفنية

 946.0 (18.6) (215.8) - 946.0 (18.6) (215.8) 1,161.8 موظفو فئة الخدمات العامة

 4،156.3 (9.5) (436.9) - 4،156.3 (9.5) (436.9) 4,593.2 للموظفين المجموع الفرعي

 650.1 (1.8) (12.0) (3.8) 653.9 (1.2) (8.2) 662.1 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - لالجتماعاتالمساعدة المؤقتة 

 - - - - - - - - العمل االضافي

 650.1 (1.8) (12.0) (3.8) 653.9 (1.2) (8.2) 662.1 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 319.5 (22.3) (91.8) - 319.5 (22.3) (91.8) 411.3 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 919.6 (0.6) (5.2) - 919.6 (0.6) (5.2) 924.8 الخدمات التعاقدية

 46.7 (37.4) (27.9) - 46.7 (37.4) (27.9) 74.6 تدريبال

 - - - (4.5) 4.5 - 4.5 - الخبراء االستشاريون

 1,036.1 (3.5) (37.2) - 1,036.1 (3.5) (37.2) 1,073.3 نفقات التشغيل العامة

 410.4 (9.4) (42.7) - 410.4 (9.4) (42.7) 453.1 اللوازم والمواد

 15.1 - - (5.4) 20.5 35.8 5.4 15.1 األثاث والمعدات

 2,747.4 (6.9) (204.8) (9.9) 2,757.3 (6.6) (194.9) 2,952.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 7,553.8 (8.0) (653.7) (13.7) 7,567.5 (7.8) (640.0) 8,207.5 مجموعال
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 أوغندا -المكتب القطري 

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة
2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 865.5 24.2 168.6 - 865.5 24.2 168.6 696.9 موظفو الفئة الفنية

 196.5 18.1 30.1 - 196.5 18.1 30.1 166.4 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,062.0 23.0 198.7 - 1,062.0 23.0 198.7 863.3 للموظفين المجموع الفرعي

 93.7 (10.7) (11.2) (2.7) 96.4 (8.1) (8.5) 104.9 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 93.7 (10.7) (11.2) (2.7) 96.4 (8.1) (8.5) 104.9 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 49.8 81.1 22.3 - 49.8 81.1 22.3 27.5 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 124.7 8.0 9.2 - 124.7 8.0 9.2 115.5 الخدمات التعاقدية

 10.1 (1.9) (0.2) - 10.1 (1.9) (0.2) 10.3 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 204.4 22.1 37.0 - 204.4 22.1 37.0 167.4 نفقات التشغيل العامة

 81.3 34.4 20.8 - 81.3 34.4 20.8 60.5 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 470.3 23.4 89.1 - 470.3 23.4 89.1 381.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,626.0 20.5 276.6 (2.7) 1,628.7 20.7 279.3 1,349.4 مجموعال

 

 

جمهورية الكونغو  -المكتب القطري 

 الديمقراطية

 
الميزانية 
لعام  المعتمدة
2021 

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة لعام 

لجنة قبل توصيات  2022
 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة لعام 

بعد توصيات  2022
 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 271.6 (39.2) (175.4) - 271.6 (39.2) (175.4) 447.0 موظفو الفئة الفنية

 224.8 (41.8) (161.2) - 224.8 (41.8) (161.2) 386.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 496.4 (40.4) (336.6) - 496.4 (40.4) (336.6) 833.0 للموظفين المجموع الفرعي

 3.8 (28.3) (1.5) (1.1) 4.9 (7.5) (0.4) 5.3 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 3.8 (28.3) (1.5) (1.1) 4.9 (7.5) (0.4) 5.3 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 52.5 (60.3) (79.6) - 52.5 (60.3) (79.6) 132.1 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 92.5 (32.0) (43.5) - 92.5 (32.0) (43.5) 136.0 الخدمات التعاقدية

 6.8 17.2 1.0 - 6.8 17.2 1.0 5.8 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 66.8 (28.6) (26.8) - 66.8 (28.6) (26.8) 93.6 نفقات التشغيل العامة

 40.0 (20.2) (10.1) - 40.0 (20.2) (10.1) 50.1 اللوازم والمواد

 0.6 - - (0.1) 0.7 16.7 0.1 0.6 األثاث والمعدات

 259.2 (38.0) (159.0) (0.1) 259.3 (38.0) (158.9) 418.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 759.4 (39.6) (497.1) (1.2) 760.6 (39.5) (495.9) 1,256.5 مجموعال
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جمهورية أفريقيا  -المكتب القطري 

 الوسطى

 
لعام  الميزانية المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال والماليةلجنة الميزانية 
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 940.7 (5.8) (58.0) - 940.7 (5.8) (58.0) 998.7 موظفو الفئة الفنية

 172.0 (11.3) (21.9) - 172.0 (11.3) (21.9) 193.9 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,112.7 (6.7) (79.9) - 1,112.7 (6.7) (79.9) 1,192.6 للموظفين المجموع الفرعي

 114.7 1.2 1.4 - 114.7 1.2 1.4 113.3 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

113.3 1.4 1.2 114.7 - 1.4 1.2 114.7 

 105.9 (11.5) (13.7) - 105.9 (11.5) (13.7) 119.6 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 351.8 8.7 28.3 - 351.8 8.7 28.3 323.5 الخدمات التعاقدية

 2.2 (90.9) (22.0) - 2.2 (90.9) (22.0) 24.2 تدريبال

 - - - (4.5) 4.5 - 4.5 - الخبراء االستشاريون

 269.8 12.4 29.8 - 269.8 12.4 29.8 240.0 نفقات التشغيل العامة

 181.5 (1.2) (2.2) - 181.5 (1.2) (2.2) 183.7 اللوازم والمواد

 - - - (2.3) 2.3 - 2.3 - األثاث والمعدات

 911.2 2.3 20.2 (6.8) 918.0 3.0 27.0 891.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,138.6 (2.7) (58.3) (6.8) 2,145.4 (2.3) (51.5) 2,196.9 مجموعال

 

 

 كوت ديفوار -المكتب القطري 

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022
 مبلغال الميزانية والماليةلجنة 

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 276.6 (35.6) (152.7) - 276.6 (35.6) (152.7) 429.3 موظفو الفئة الفنية

 235.5 (19.1) (55.6) - 235.5 (19.1) (55.6) 291.1 موظفو فئة الخدمات العامة

 512.1 (28.9) (208.3) - 512.1 (28.9) (208.3) 720.4 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 28.6 (17.8) (6.2) - 28.6 (17.8) (6.2) 34.8 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 93.8 (7.4) (7.5) - 93.8 (7.4) (7.5) 101.3 الخدمات التعاقدية

 7.1 4.4 0.3 - 7.1 4.4 0.3 6.8 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 132.0 (13.7) (21.0) - 132.0 (13.7) (21.0) 153.0 نفقات التشغيل العامة

 24.4 (42.5) (18.0) - 24.4 (42.5) (18.0) 42.4 اللوازم والمواد

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 األثاث والمعدات

 290.9 (15.3) (52.4) - 290.9 (15.3) (52.4) 343.3 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 803.0 (24.5) (260.7) - 803.0 (24.5) (260.7) 1,063.7 مجموعال

 

  



15/20ASP/-ICC   

15-A-191121 88 

 

 مالي -المكتب القطري 

 
لعام  المعتمدةالميزانية 

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 536.0 3.4 17.8 - 536.0 3.4 17.8 518.2 موظفو الفئة الفنية

 36.6 4.0 1.4 - 36.6 4.0 1.4 35.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 572.6 3.5 19.2 - 572.6 3.5 19.2 553.4 للموظفين المجموع الفرعي

 386.4 2.6 9.7 - 386.4 2.6 9.7 376.7 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

376.7 9.7 2.6 386.4 - 9.7 2.6 386.4 

 70.6 (12.0) (9.6) - 70.6 (12.0) (9.6) 80.2 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 238.6 8.8 19.3 - 238.6 8.8 19.3 219.3 الخدمات التعاقدية

 12.5 (33.2) (6.2) - 12.5 (33.2) (6.2) 18.7 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 127.2 (28.7) (51.2) - 127.2 (28.7) (51.2) 178.4 نفقات التشغيل العامة

 69.5 (30.3) (30.2) - 69.5 (30.3) (30.2) 99.7 اللوازم والمواد

 9.5 - - - 9.5 - - 9.5 والمعداتاألثاث 

 527.9 (12.9) (77.9) - 527.9 (12.9) (77.9) 605.8 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,486.9 (3.2) (49.0) - 1,486.9 (3.2) (49.0) 1,535.9 مجموعال

 

 

 جورجيا -المكتب القطري 

 
لعام  الميزانية المعتمدة

2021 

المقترحة لعام الميزانية  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 131.1 (5.5) (7.7) - 131.1 (5.5) (7.7) 138.8 موظفو الفئة الفنية

 16.5 (17.1) (3.4) - 16.5 (17.1) (3.4) 19.9 موظفو فئة الخدمات العامة

 147.6 (7.0) (11.1) - 147.6 (7.0) (11.1) 158.7 للموظفين المجموع الفرعي

 51.5 (16.8) (10.4) - 51.5 (16.8) (10.4) 61.9 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

61.9 (10.4) (16.8) 51.5 - (10.4) (16.8) 51.5 

 6.3 (35.7) (3.5) - 6.3 (35.7) (3.5) 9.8 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 13.5 (44.9) (11.0) - 13.5 (44.9) (11.0) 24.5 الخدمات التعاقدية

 8.0 (9.1) (0.8) - 8.0 (9.1) (0.8) 8.8 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 125.3 (3.8) (5.0) - 125.3 (3.8) (5.0) 130.3 نفقات التشغيل العامة

 9.0 (25.0) (3.0) - 9.0 (25.0) (3.0) 12.0 اللوازم والمواد

 - - - (3.0) 3.0 - 3.0 - والمعداتاألثاث 

 162.1 (12.6) (23.3) (3.0) 165.1 (10.9) (20.3) 185.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 361.2 (11.0) (44.8) (3.0) 364.2 (10.3) (41.8) 406.0 مجموعال
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 مكتب االتصال في نيويورك

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 188.8 (6.8) (13.7) - 188.8 (6.8) (13.7) 202.5 الفنيةموظفو الفئة 

 64.1 (7.5) (5.2) - 64.1 (7.5) (5.2) 69.3 موظفو فئة الخدمات العامة

 252.9 (7.0) (18.9) - 252.9 (7.0) (18.9) 271.8 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - لالجتماعاتالمساعدة المؤقتة 

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

- - - - - - - - 

 5.8 (20.5) (1.5) - 5.8 (20.5) (1.5) 7.3 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 4.7 - - - 4.7 - - 4.7 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - االستشاريونالخبراء 

 110.6 - - - 110.6 - - 110.6 نفقات التشغيل العامة

 4.7 - - - 4.7 - - 4.7 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 125.8 (1.2) (1.5) - 125.8 (1.2) (1.5) 127.3 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 378.7 (5.1) (20.4) - 378.7 (5.1) (20.4) 399.1 مجموعال

 

 

 أمانة جمعية الدول األطراف

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 799.3 (0.1) (1.0) - 799.3 (0.1) (1.0) 800.3 موظفو الفئة الفنية

 331.3 (20.6) (85.8) - 331.3 (20.6) (85.8) 417.1 موظفو فئة الخدمات العامة

 1،130.6 (7.1) (86.8) - 1،130.6 (7.1) (86.8) 1,217.4 للموظفين المجموع الفرعي

 552.5 4.3 22.7 - 552.5 4.3 22.7 529.8 المساعدة المؤقتة العامة

 70.0 (53.3) (80.0) - 70.0 (53.3) (80.0) 150.0 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 9.0 (35.7) (5.0) - 9.0 (35.7) (5.0) 14.0 العمل االضافي

الفرعي للموظفين المجموع 
 اآلخرين

693.8 (62.3) (9.0) 631.5 - (62.3) (9.0) 631.5 

 427.8 13.4 50.6 - 427.8 13.4 50.6 377.2 سفرال

 7.0 - - - 7.0 - - 7.0 الضيافة

 951.7 89.1 448.4 - 951.7 89.1 448.4 503.3 الخدمات التعاقدية

 7.5 1.4 0.1 - 7.5 1.4 0.1 7.4 تدريبال

 - - - - - - - - االستشاريون الخبراء

 6.0 (65.5) (11.4) - 6.0 (65.5) (11.4) 17.4 نفقات التشغيل العامة

 8.5 - - - 8.5 - - 8.5 اللوازم والمواد

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 األثاث والمعدات

 1,413.5 52.7 487.7 - 1,413.5 52.7 487.7 925.8 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 3،175.6 11.9 338.6 - 3،175.6 11.9 338.6 2,837.0 مجموعال
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 جمعية الدول األطراف مؤتمر

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 - - - - - - - - موظفو الفئة الفنية

 - - - - - - - - موظفو فئة الخدمات العامة

 - - - - - - - - للموظفين المجموع الفرعي

 259.4 (0.8) (2.2) - 259.4 (0.8) (2.2) 261.6 العامةالمساعدة المؤقتة 

 40.0 (55.6) (50.0) - 40.0 (55.6) (50.0) 90.0 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 9.0 - - - 9.0 - - 9.0 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

360.6 (52.2) (14.5) 308.4 - (52.2) (14.5) 308.4 

 37.3 - 37.3 - 37.3 - 37.3 - سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 795.2 125.3 442.2 - 795.2 125.3 442.2 353.0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 3.0 (50.0) (3.0) - 3.0 (50.0) (3.0) 6.0 نفقات التشغيل العامة

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 840.5 130.9 476.5 - 840.5 130.9 476.5 364.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1,148.9 58.6 424.3 - 1,148.9 58.6 424.3 724.6 مجموعال

 

 

 جمعية الدول األطرافأمانة 

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 615.8 0.1 0.7 - 615.8 0.1 0.7 615.1 الفنيةموظفو الفئة 

 231.6 (28.1) (90.5) - 231.6 (28.1) (90.5) 322.1 موظفو فئة الخدمات العامة

 847.4 (9.6) (89.8) - 847.4 (9.6) (89.8) 937.2 للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - لالجتماعاتالمساعدة المؤقتة 

 - (100.0) (5.0) - - (100.0) (5.0) 5.0 العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

5.0 (5.0) (100.0) - - (5.0) (100.0) - 

 9.3 (65.4) (17.6) - 9.3 (65.4) (17.6) 26.9 سفرال

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 3.3 3.1 0.1 - 3.3 3.1 0.1 3.2 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 3.5 - - - 3.5 - - 3.5 اللوازم والمواد

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 األثاث والمعدات

 22.1 (44.2) (17.5) - 22.1 (44.2) (17.5) 39.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 869.5 (11.4) (112.3) - 869.5 (11.4) (112.3) 981.8 مجموعال
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 مكتب رئيس الجمعية

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 - - - - - - - - موظفو الفئة الفنية

 - - - - - - - - موظفو فئة الخدمات العامة

 - - - - - - - - للموظفين المجموع الفرعي

 149.8 21.2 26.2 - 149.8 21.2 26.2 123.6 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

123.6 26.2 21.2 149.8 - 26.2 21.2 149.8 

 98.5 (4.0) (4.1) - 98.5 (4.0) (4.1) 102.6 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 6.0 - - - 6.0 - - 6.0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 104.5 (3.8) (4.1) - 104.5 (3.8) (4.1) 108.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 254.3 9.5 22.1 - 254.3 9.5 22.1 232.2 مجموعال

 

 

 والمالية الميزانيةلجنة 

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 183.5 (0.9) (1.7) - 183.5 (0.9) (1.7) 185.2 موظفو الفئة الفنية

 99.7 4.9 4.7 - 99.7 4.9 4.7 95.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 283.2 1.1 3.0 - 283.2 1.1 3.0 280.2 للموظفين المجموع الفرعي

 143.3 (0.9) (1.3) - 143.3 (0.9) (1.3) 144.6 المساعدة المؤقتة العامة

 30.0 (50.0) (30.0) - 30.0 (50.0) (30.0) 60.0 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

المجموع الفرعي للموظفين 
 اآلخرين

204.6 (31.3) (15.3) 173.3 - (31.3) (15.3) 173.3 

 282.7 14.1 35.0 - 282.7 14.1 35.0 247.7 سفرال

 6.0 - - - 6.0 - - 6.0 الضيافة

 150.5 4.3 6.2 - 150.5 4.3 6.2 144.3 الخدمات التعاقدية

 4.2 - - - 4.2 - - 4.2 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 3.0 (73.7) (8.4) - 3.0 (73.7) (8.4) 11.4 نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 446.4 7.9 32.8 - 446.4 7.9 32.8 413.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 902.9 0.5 4.5 - 902.9 0.5 4.5 898.4 مجموعال
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 المباني

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
قبل توصيات  2022

 لجنة الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

المقترحة لعام  الميزانية تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 - - - - - - - - موظفو الفئة الفنية

 - - - - - - - - موظفو فئة الخدمات العامة

 - - - - - - - - للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 - - - - - - - - سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - االستشاريونالخبراء 

 2,270.0 - - - 2,270.0 - - 2,270.0 نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 2,270.0 - - - 2,270.0 - - 2,270.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2,270.0 - - - 2,270.0 - - 2,270.0 مجموعال

 

 

أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

 عليهم

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
لجنة بعد توصيات  2022

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
المئو
 مبلغال ية

النسبة 
 المئوية

 1,221.5 18.4 190.1 - 1,221.5 18.4 190.1 1,031.4 موظفو الفئة الفنية

 139.0 4.4 5.8 - 139.0 4.4 5.8 133.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 1,360.5 16.8 195.9 - 1,360.5 16.8 195.9 1,164.6 للموظفين المجموع الفرعي

 1,554.2 (9.8) (168.2) (104.8) 1,659.0 (3.7) (63.4) 1,722.4 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 1,554.2 (9.8) (168.2) (104.8) 1,659.0 (3.7) (63.4) 1,722.4 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 144.9 - - (56.2) 201.1 38.8 56.2 144.9 سفرال

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 الضيافة

 99.3 - - - 99.3 - - 99.3 الخدمات التعاقدية

 19.1 (0.5) (0.1) - 19.1 (0.5) (0.1) 19.2 تدريبال

 40.2 - - - 40.2 - - 40.2 الخبراء االستشاريون

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 العامةنفقات التشغيل 

 3.0 - - - 3.0 - - 3.0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 312.5 (0.0) (0.1) (56.2) 368.7 17.9 56.1 312.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 3،227.2 0.9 27.6 (161.0) 3،388.2 5.9 188.6 3,199.6 مجموعال
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 المضيفةقرض الدولة 

 
لعام  الميزانية المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية
النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 - - - - - - - - موظفو الفئة الفنية

 - - - - - - - - موظفو فئة الخدمات العامة

 - - - - - - - - للموظفين المجموع الفرعي

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - االضافيالعمل 

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 - - - - - - - - سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 - - - - - - - - المجموع الفرعي لغير الموظفين

 - - - - - - - - مجموعال

 3,585.1 - - - 3,585.1 - - 3,585.1 قرض الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك قرض الدولة 

 المضيفة
3,585.1 - - 3,585.1 - - - 3,585.1 

 

 

 آلية الرقابة المستقلة

 
لعام  الميزانية المعتمدة

2021 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

 تغييرات الموارد
الميزانية المقترحة 

بعد  2022لعام 
لجنة توصيات 

 مبلغال الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 449.4 (0.3) (1.3) - 449.4 (0.3) (1.3) 450.7 موظفو الفئة الفنية

 77.2 2.0 1.5 - 77.2 2.0 1.5 75.7 موظفو فئة الخدمات العامة

 526.6 0.0 0.2 - 526.6 0.0 0.2 526.4 للموظفين المجموع الفرعي

 225.6 42.8 67.6 (66.1) 291.7 84.6 133.7 158.0 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 225.6 42.8 67.6 (66.1) 291.7 84.6 133.7 158.0 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 16.2 - - (2.3) 18.5 14.2 2.3 16.2 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - (3.0) 3.0 - 3.0 - الخدمات التعاقدية

 7.0 (34.6) (3.7) - 7.0 (34.6) (3.7) 10.7 تدريبال

 7.0 (72.2) (18.2) (10.0) 17.0 (32.5) (8.2) 25.2 الخبراء االستشاريون

 - (100.0) (1.0) - - (100.0) (1.0) 1.0 نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 8.4 320.0 6.4 (2.0) 10.4 420.0 8.4 2.0 األثاث والمعدات

 38.6 (29.9) (16.5) (17.3) 55.9 1.5 0.8 55.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 790.8 6.9 51.3 (83.4) 874.2 18.2 134.7 739.5 مجموعال
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 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات

 
 الميزانية المعتمدة

 2021لعام 

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
لجنة قبل توصيات  2022

 الميزانية والمالية

التي التغييرات 
لجنة  بها أوصت

 الميزانية والمالية

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصيات  2022

 مبلغال لجنة الميزانية والمالية

النسبة 
 مبلغال المئوية

النسبة 
 المئوية

 509.3 0.3 1.7 - 509.3 0.3 1.7 507.6 موظفو الفئة الفنية

 77.2 2.0 1.5 - 77.2 2.0 1.5 75.7 موظفو فئة الخدمات العامة

 586.5 0.5 3.2 - 586.5 0.5 3.2 583.3 للموظفين المجموع الفرعي

 132.3 (0.9) (1.2) - 132.3 (0.9) (1.2) 133.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - العمل االضافي

 132.3 (0.9) (1.2) - 132.3 (0.9) (1.2) 133.5 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرين

 10.5 (3.7) (0.4) - 10.5 (3.7) (0.4) 10.9 سفرال

 - - - - - - - - الضيافة

 20.7 - 20.7 - 20.7 - 20.7 - الخدمات التعاقدية

 25.0 - - - 25.0 - - 25.0 تدريبال

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - نفقات التشغيل العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

 56.2 56.5 20.3 - 56.2 56.5 20.3 35.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 775.0 3.0 22.3 - 775.0 3.0 22.3 752.7 مجموعال
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 المرفق السادس: قائمة الوثائق

 عنوان ال

 جدول األعمال المؤقت

 إلى المقر الديمقراطية الكونغو وظيفة من جمهورية نقلتقرير قلم المحكمة عن إعادة 

على السؤال المتعلق بشركة مراجعي الحسابات  عليهمالصندوق االستئماني للمجني رد أمانة 

 للشركاء المنفذين بالنسبة الخارجيين

 بشأن جمع التبرعات من القطاع الخاص 2021لعام  للمجني عليهمللصندوق االستئماني  مرحليتقرير 

للمجني الصندوق االستئماني السؤال المتعلق بقيام على  الصندوق االستئماني للمجني عليهمرد أمانة 

في مجال إجراءات  تكاليف البرامج العرضيةاألنشطة األخرى الممولة من  بتحديد ومزامنة عليهم

 المجني عليهمالتحقق من 

 تدبر المعلوماتتقرير المحكمة عن استراتيجيتها الخمسية في مجال تكنولوجيا المعلومات/

 الفنيين الوطنيين التقرير الثاني للمحكمة عن فئة الموظفين

 19-بجائحة كوفيدتب فيما يتعلق اتقرير المحكمة عن خطتها للعودة إلى المك

 ينالمبتدئ ينالفني ينالمنقح عن برنامج الموظفالمحكمة تقرير 

 جبر الضررتقرير المحكمة عن سياسة وإطار عملية 

في ضوء  التجهيزاتتقرير المحكمة عن تقييمها للترتيبات المتوسطة والطويلة األجل الستبدال 

 2021اعتمادات الميزانية لعام 

 2021 حزيران/يونيه 30تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية في 

 باستخدام الهيكل الجديد للميزانية المقترحة  األولرئيسي البرنامج التقرير عن نموذج 

باستخدام الهيكل الجديد للميزانية المقترحة: مقتطف من  األول رئيسيالبرنامج التقرير عن نموذج 

 ئيةالقضا الهيئة - 2022 لعامالمقترحة الحالية الميزانية البرنامجية 

 2021-2019تقرير مكتب المدعي العام عن تنفيذ الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة 

التقرير الثاني للمحكمة بشأن مسائل محددة تتعلق بإدارة الموارد البشرية: تصنيف الوظائف في 

 2022الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 

_________________ 

 


