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*1804730*  

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
 والعشرون للدول األطراف  الثامناالجتماع 
    2018حزيران/يونيه  14-11نيويورك، 

مشررررررررررروع المقتاحق  المكتر   للميةم  الدولق  لكاحلن ال ياس ليتر  ال رررررررررر تقن   
2019-2020 

  
 مكدم من الميةم    

  
  استعراض عام - أوال 

 مكدم   
 آذار/ 23-12قاألربعني ) اخلةةةام ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنظرت احملكمةةةة الةةةدقليةةةة لقةةةانون البحةةةار      قر ةةةا  - 1

قالقواعد املالية قاعتمد ا. ققفقا للنظام املايل  2020-2019( يف ميزانيتها املقرتحة للفرتة 2018 مارس
 سنتان. للمحكمة، فقد جرى إعدا  مقرتحات امليزانية باليورق، قهي تغطي فرتة مالية مد ا

 2020-2019ميزانية احملكمة للفرتة  يفة ممارسةةةةةةة املتبعة، ت ةةةةةةتند ارحتياجات املدرجلل ققفقا - 2
ب( العمل اإل اري للمحكمة  )ج( تشةةةةةةةةةةةةةةةغيل أما   )إىل ما يلي: )أ( حجم العمل القضةةةةةةةةةةةةةةةا ي املتوق   

 احملكمة. عمل
أي نظر يف موار  امليزانيةةة ال ةمةةة لجنةةاما عمةةل احملكمةةة مراعةةاة م ةةةةةةةةةةةةةةة قليةةة احملكمةةة  ضةةةةةةةةةةةةةةةيتققي - 3
قاملالية، قذلك بوصةةةةةةةفها جهاةا قضةةةةةةةا يا أنشةةةةةةةمل حوج  اتفاقية األمم املتحدة ت ةةةةةةةي  إلةةةةةةة ق ا اإل ارية  ع 

 البحار. لقانون
ارجتماع الثاين للدق  األطراف، ت ةةةةةةةةةةةةةتند الرتتيبات املتعلقة بامليزانية  يف قفقا للنها الذي اعتمد - 4

األمثةةل م   اليت اختةةذت م  أجةةل احملكمةةة إىل  ا تةةدر ي يراعي احتيةةاجةةات احملكمةةة ق ق  امل ةةةةةةةةةةةةةةةتوى
 الكفاءة. قيف هذا الصد ، ينبغي إي ء املراعاة الواجبة حلجم العمل القضا ي الذي تضطل  به احملكمة.
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يف  2020-2019    الفرتة املالية  حملكمةسةةةةةةةةتنظر اقضةةةةةةةةايا احملكمة، قا مة  سةةةةةةةةتنا  إىلبارق  - ٥
)بنما يةةةةةد  “رسةةةةةتارنو ”ال ةةةةةفينة قضةةةةةية) 2٥رقم قضةةةةةية م  حيه أسةةةةة ةةةةةها املويةةةةةوعية، قهي القضةةةةةية 

على  أن تظل   ت عليه ارتفاقية،على حنو ما نصةةةةةةةةةةةةة   ،على احملكمة يتعنيباإليةةةةةةةةةةةةةافة إىل ذلك، (. ق )إيطاليا
 اختاذ تداب  م قتةاستعدا      الفرتة املالية املعنية للنظر يف أي قضايا عاجلة تعرض عليها، مثل طلبات 

 م  ارتفاقية. 292املا ة حوج  فراج الفوري اإل إجراءاتم  ارتفاقية ق  290يف إطار املا ة 
القضةةةةةةةةا ي عمل الحجم قد يتغ  مقدارها بناء على قباسةةةةةةةةتثناء النفقات املتصةةةةةةةةلة بالقضةةةةةةةةايا اليت  - ٦
ميزانيةةةةة م  قةةةةةارنةةةةةة بةةةةةامل، عمومةةةةةا صةةةةةةةةةةةةةةةفريالنمو ال ا  2020-2019ب  ميزانيةةةةةة الفرتة لمحكمةةةةةة، تت  ل

  .2018-2017 الفرتة
 

 المعايقر الم تخدم  في إعداد مكتر ات المقتاحق    
 عرض امليزانيةةةةةةة املقرتحةةةةةةة للفرتة املةةةةةةاليةةةةةةة للمحكمةةةةةةة، ت  قالقواعةةةةةةد املةةةةةةاليةةةةةةة  قفقةةةةةةا للنظةةةةةةام املةةةةةةايل - 7

باليورق. غ  أنه جتدر اإلإلةةارة إىل أن  قرر الوريات املتحدة ر يزا  هو العملة املرجعية  2019-2020
ل بدرت القضةةةةاة، قالتكاليع العامة للقضةةةةاة، قنظام املعاإلةةةةات التقاعدية للقضةةةةاة، لبعض بنو  امليزانية مث

قبد  التمثيل. قي ةةةةةتودم  قرر الوريات املتحدة أيضةةةةةا بوصةةةةةفه العملة املرجعية لتقديرات امليزانية املتعلقة 
ريني قاملرت ني بتكةةةاليع املو فني )مو فو الفاةةةة الفنيةةةة( اليت تصةةةةةةةةةةةةةةةةةدرهةةةا األمم املتحةةةدة، قاملرت ني التحري

 ين احملاير احلرفية. قبناء على ذلك، ختض  بنو  امليزانية هذه لتقلبات أسعار الصرف.قمدق   الشفويني
قجتدر اإلإلةةارة يف هذا الصةةد ، إىل أن قيمة  قرر الوريات املتحدة ارتفعت ارتفاعا حا ا مقابل  - 8

، 201٦آذار/مةةارس  قيف .2018-2017الفرتة ت ميزانيةةة عةةد  عنةةدمةةا أ   201٦اليورق منةةذ آذار/مةةارس 
قيف  .0.89٥ تةةه األمم املتحةةدة اليورق الةةذي حةةد   مقةةابةةلسةةةةةةةةةةةةةةةعر صةةةةةةةةةةةةةةةرف  قرر الوريةةات املتحةةدة  بلغ

 ته األمم اليورق الذي حد   مقابل سةةةةةةةةةةةةةةةعر صةةةةةةةةةةةةةةةرف  قرر الوريات املتحدة اخنفض، 2018آذار/مارس 
إىل  ذلك أ ى. ققد ال اب سعر الصرف ع  يف املا ة  8.9 بن بة اخنفايامما ميثل ، 0.81٥املتحدة إىل 

. 2020-2019 رة( يف ميزانية الفرتةيف إطار اجلزء ألع )النفقات املتكر  يورق  287 ٦00اخنفاض قدره 
يورق،  4 ٦00يبني ةيةةا ة إ ةةاليةةة قةةدرهةةا  (النفقةةات املتكررة)اجلزء ألع بيةةد أنةةه جتةةدر اإلإلةةةةةةةةةةةةةةةةارة إىل أن 

 .29قرة لألسباب املويحة يف الف
 (التكاليع املتصةةةةةلة بالقضةةةةةايا)يف إطار اجلزء جيم  يورق 2 ٦90 100قدره مبلغ رصةةةةةد قيقرتح  - 9

 لةفرتة الةيت أ قةرت لة  ارعةتةمةةةةةةةةا ات عةيةورق  71٦ 700أقةةةةةةةةل حةقةةةةةةةةدار ، قهةو 2020-2019لةلةفةرتة 
يف  أسةة ةةها املويةةوعيةارخنفاض بأن هناك قضةةية قاحدة م  حيه . قميك  تف ةة  ذلك 2017-2018

 اقجزء، ، بينما تناقلت احملكمة قضية قاحدة م  حيه أس ها املويوعيةمعلقة حاليا ا مة قضايا احملكمةق
دقرر الاخنفاض قيمة ، قبأن 2018-2017م  حيه أسةة ةةها املويةةوعية     الفرتة أ رى م  قضةةية 

يورق،  2٦٦يورق إىل  277قاخنفةةاض معةةد  بةةد  اإلقةةامةةة اليومي املطب  يف هةةامبور ، م   ،مقةةابةةل اليورق
 ثل أيضا جزءا م  ارخنفاض يف التكاليع املتصلة بالقضايا.مي

، SPLOS/98)انظر  ارجتمةةاع الثةةالةةه عشةةةةةةةةةةةةةةةر للةةدق  األطراف يف قعم  بةةالقرار الةةذي اختةةذ - 10
. اتصةةةةات امليزانية فيما يتعل  بالو ا ع الثابتة على أسةةةةاس إ ايل املرتب)أ((، جرى ح ةةةةاب  صةةةة   الفقرة

قاإلةةةةتملت األنصةةةةبة املقررة رإلةةةةرتا ات الدق  األطراف على مبلغ  ا   يتصةةةةل حبلغ ارقتطاعات اإللزامية 

http://undocs.org/ar/SPLOS/98
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م ةةتقلة تبني   جت يف مقرتحات امليزانية بنو أ  ر فقد ، التايلم  مرتبات املو فني املتعلقة بتلك األنصةةبة. قب
 املرتبات اإل الية قاملبلغ الدا   اخلاص بارقتطاعات اإللزامية م  مرتبات املو فني.

 إعدا  مشرقع امليزانية:يف  ط بقتقتر  فيما يلي املعاي  اليت  - 11
  حجم العمل القضا ي للمحكمة )أ( 
  ق  األطرافاجتماع الد الصا رة ع  قراراتال )ب( 
اعتمدته  ح ةة  ما، 0.81٥البالغ سةةعر صةةرف  قرر الوريات املتحدة مقابل اليورق  )ج( 

  2018األمم املتحدة لشهر آذار/مارس 
يورق ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   2٦٦ البةةةةالغ 2018بةةةد  اإلقةةةامةةةة اليومي  ةةةامبور  يف آذار/مةةةارس  ) ( 

  اعتمدته جلنة اخلدمة املدنية الدقلية ما
 إلةةعبة  اصةةدر اليت أقياسةةية التكاليع الت ةةتند التقديرات املتعلقة بتكاليع املو فني إىل  )ه( 

  (2019، املنطب  على رهاي، ٦ألمم املتحدة )اإلصدار باامليزانية ق  ختطيط الجاما
مقر العمل البالغ ت ةةةةةةةةةةةةتند التقديرات املتعلقة بأجور القضةةةةةةةةةةةةاة إىل مضةةةةةةةةةةةةاعع ت ةةةةةةةةةةةةوية  )ق( 
(، 0.81٥)البالغ  2018اليورق لشةةةةهر آذار/مارس مقابل الوريات املتحدة قسةةةةعر صةةةةرف  قرر  39.4

  ح   ما اعتمدته األمم املتحدة
 يف املا ة(. 1.23  يف البلد املضيع )معد  التضوم املطب   )ة( 

. 2020-2019 امليزانية املقرتحة للمحكمة للفرتة قير  يف املرف  األق   ذه الوثيقة جدق  يبني   - 12
 ،201٦-201٥ ق ،2014-2013  اجلةةةدق  أيضةةةةةةةةةةةةةةةةةا امليزانيةةةات املعتمةةةدة للفرتات املةةةاليةةةة م  قيتضةةةةةةةةةةةةةةة

  .201٦-201٥ ق ،2014-2013 قسجل األ اء لكل م  الفرتتني املاليتني، 2018-2017 ق
 

 العمل الكضائي  
 :املايية الث ثالفرتات املالية تناقلت احملكمة عد ا م  القضايا      - 13

)سةةةانت فن ةةةنت  “لويزا” ال ةةةفينة قضةةةية)احملكمة ، تناقلت 2014-2013 الفرتةيف  )أ( 
قضةةةةةية . قنظرت يف 2013يف عام  اعتمدت حكمها يف القضةةةةةية، ق ((قجزر غرينا ي  يةةةةةد مملكة إسةةةةةبانيا

. 2014عام يف القضةةةةةةةةةةةةية يف  هاحكمت صةةةةةةةةةةةةدر أق  ،((بي ةةةةةةةةةةةةاق -)بنما/غينيا  “ف جينيا ج”ال ةةةةةةةةةةةةفينة )
مملكة هولندا يةةةةد ) “Arctic Sunrise”احملكمة أمرا يف إجراءات التداب  امل قتة يف قضةةةةية  أصةةةةدرت  ما

 21، جل ةةةة جرى فيها جزء م  املداقرت يف القضةةةية رقم 2014.  ما عقدت يف عام (ارحتا  الرقسةةةي
 (  إصدار فتوى م  اللجنة  قن اإلقليمية املعنية حصا د األمساكطل  )

قأصةةةةةةةةةةدرت  21، قاصةةةةةةةةةةلت احملكمة نظرها يف القضةةةةةةةةةةية رقم 201٦-201٥يف الفرتة  )ب( 
النزاع املتعل  برتسةةةةيم  23أصةةةةدرت الدا رة اخلاصةةةةة املنشةةةةأة للنظر يف القضةةةةية رقم ق  .201٥عام  فتواها يف

 201٥يف عةةام ( أمرا احلةةدق  البحريةةة بني غةةانةةا ق وت  يفوار يف احمليط األطل ةةةةةةةةةةةةةةةي )غةةانةةا/ وت  يفوار
احملكمة  أصةةةدرت، 201٥قيف عام . بشةةةأن إصةةةدار تداب  م قتةم   وت  يفوار املقدم لطل  لاسةةةتجابة 

إيطاليا يةةةةةةد ) Enrica Lexie حا ثة ناقلة النفط التجاريةأيضةةةةةةا أمرا يف إجراءات التداب  امل قتة يف قضةةةةةةية 
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قباإليةةةةةةةةةةافة إىل ذلك، ق    الفرتة نف ةةةةةةةةةةها، نظرت احملكمة يف ارعرتايةةةةةةةةةةات األقلية اليت أثار ا (. ا ند
( قأصةةدرت بنما يةةد إيطاليا) “نورسةةتار”ال ةةفينة  قضةةية م  ارتفاقية يف (3) 294إيطاليا حوج  املا ة 

  201٦بشأن الدفوع اربتدا ية يف حكمها 
لت الدا رة اخلاصةةةةةةةة للمحكمة املنشةةةةةةةأة للنظر يف ، تناق 2018-2017يف الفرتة املالية  )ج( 

األطل ةةةةةةةةةةةةةةي  يطحملا يف  يفوار ق وت غةانةا بني البحريةة احلةدق  برتسةةةةةةةةةةةةةةةيم املتعل لنزاع ا 23القضةةةةةةةةةةةةةةةيةة رقم 
قسةةةةةةةةةتجري اإلجراءات . 2017 سةةةةةةةةةبتمجأيلو / 23يف  حكمها أصةةةةةةةةةدرت(، ق  وت  يفوار يةةةةةةةةةد )غانا

 .2018عام ( يف بنما يد إيطاليا) “Norstar” ال فينةاحتجاة قضية الشفوية، قجزء م  املداقرت يف 
احتجاة  قضية 2٥ستواصل احملكمة مداقر ا قتعتمد حكمها يف القضية رقم ، 2019قيف عام  - 14

 2018 عام الشفوية يفقاملرافعات جري جزء م  املداقرت يقس .)بنما يد إيطاليا( “Norstar” ال فينة
. قتتضةةةةةةةةةةةةم  مقرتحات ميزانية الفرتة 2018-2017  ميزانية الفرتة قسةةةةةةةةةةةةتغطى التكاليع املتصةةةةةةةةةةةةلة  ا م

 .أس ها املويوعيةم  حيه هذه القضية  يورق ملعاجلة 1 231 100مبلغ  2019-2020
قباإليةةةةةةةافة إىل ذلك، قبغية  فالة اريةةةةةةةط ع باملهام القضةةةةةةةا ية اليت   ل فت  ا احملكمة حوج   - 1٥

صةةةةةات تبلغ  2020-2019تتضةةةةةم  مقرتحات امليزانية للفرتة  م  ارتفاقية، 292 ق 290املا تني   صةةةةة 
يورق لتمكني احملكمة م  معاجلة قضةةةةةةةةةةةةةةةيتني عاجلتني. ق ما  أبت عليه احملكمة، ق دف  1 4٥9 000

حتقي  امل ةةةةةةةةةةةةةةةتوى األمثةةل م  الكفةةاءة قتقليةةل التكةةاليع، م  املقر ر أن تعقةةد الةدقرات اإل اريةة للمحكمةة 
 .يهان م  الدعاقى القضا ية املعرقية علبارقرتان قدر اإلمكا

فضةةةةةةةةة   2٥التقديرات املتعلقة بالقضةةةةةةةةةية رقم ، تر  2020-2019مقرتحات امليزانية للفرتة قيف  - 1٦
 ، على النحو التايل:(التكاليع املتصلة بالقضايا)ع  قضيتني عاجلتني يف اجلزء جيم 

 ((، انظر إيطاليابنما يةةةةةةةةةةةةةةةد )“ نورسةةةةةةةةةةةةةةةتار”ال ةةةةةةةةةةةةةةةفينة  قضةةةةةةةةةةةةةةةية) 2٥القضةةةةةةةةةةةةةةةية رقم  )أ( 
 (:104ق  103الفقرتني 

  يوما م  جل ات احملكمة 28 ‘1’  

  يوما رجتماعات جلنة الصياغة 14 ‘2’  

 : عويان قضا يتان عاجلتان )ب( 
 يف، قث ثة أسةةةةةةةةةةابي  م  ارجتماعات 2019ث ثة أسةةةةةةةةةةابي  م  ارجتماعات يف عام   

 قرت قإصدار األقامر قاألحكام.، حا يف ذلك املرافعات الشفوية قاملدا2020عام 
 

 الكضا   
يف املعقو  لدى حتديد م ةةةةةةةةتوى أجور أعضةةةةةةةةاء احملكمة، اعتمد ارجتماع الراب  للدق  األطراف  - 17
 مبدأ احلفاظ على التكاف  م  م تويات أجور قضاة حمكمة العد  الدقلية. 199٦عام 
الر يس م  باسةةتثناء ال ةةنوي للقضةةاة األجر قرر ارجتماع الراب  للدق  األطراف أن يتألع  ما  - 18

 (:SPLOS/WP.3/Rev.1 ق SPLOS/8ث ثة عناصر )انظر 

https://undocs.org/ar/SPLOS/8
https://undocs.org/ar/SPLOS/WP.3/Rev.1
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ال ةةةنوي  ثله احلد األقصةةةى للمرت  األسةةةاسةةةي الصةةةايفميثل بد  سةةةنوي ي دف  إلةةةهريا،  )أ( 
 )استنا ا إىل امل توى احلايل لألجر( 

احلد األقصةةةى ق فيه القايةةةي يف أعما  احملكمة.  ضةةةطل بد   اص يدف  ع   ل يوم ي )ب( 
 يوم عمل  220اخلاص هو ثله املرت  األساسي الصايف ال نوي مق وماً على بد  لل

قحتد  جلنة اخلدمة  ضور يف مقر احملكمة.احل ل يوم ي طل  م  القايي ع   بد  إقامة  )ج( 
 دف  حبد أقصى قدره ثله املرت  األساسي الصايف ال نوي.يم توى بد  اإلقامة، ق الدقلية املدنية 
اعتبارا م  ” ما يلي:قرر ارجتماع التاسةةةةةةةةةةة  عشةةةةةةةةةةةر للدق  األطراف ، 2009يف حزيران/يونيه ق  - 19
، ا قرر  1٦1 ٦81املرت  األسةةاسةةي الصةةايف ال ةةنوي ألعضةةاء احملكمة حبلغ   د ، 2009متوة/يوليه  1

يف املا ة م  صايف املرت  األساسي، الذي سيطب   1يعا   الذي م  مضاعع ت وية مقر العمل املقابل 
عليه مضةةةاعع ت ةةةوية مقر العمل يف هامبور ، ح ةةة  ارقتضةةةاء، م  مراعاة آلية ت ةةةوية مقر العمل على 

 . (1)(/200SPLOS)انظر “ /62/538A م  تقريره 77اقرتحه األمني العام يف الفقرة  النحو الذي
 عنةةد إجراء أنةةه، قرر ارجتمةةاع احلةةا ي قالعشةةةةةةةةةةةةةةةرقن للةةدق  األطراف 2011يونيةةه /يف حزيرانق  - 20

التنقيحات املقبلة جلدق  املرتبات األسةةاسةةية ال ةةاري على مو في الفاة الفنية قالفاات العليا، اليت تتم ع  
طري  يةةةم نقاض مضةةةاعع ت ةةةوية مقر العمل إىل جدق  املرتبات األسةةةاسةةةية م  إجراء ما يقابل ذلك م  

ي ال ةةنوي الذي  صةةل إعا ة ت ةةوية ملضةةاعفات ت ةةوية مقر العمل، إجراء ت ةةوية أيضةةا للمرت  األسةةاسةة
 .(SPLOS/230انظر ) عليه أعضاء حمكمة العد  الدقلية بتطبي  الن بة ذا ا قيف ققت متزام 

املو فني يف الفاة الفنية قالفاات العليا )انظر قرارات اجلمعية  اتعم  بالتنقيحات املتتالية ملرتبق  - 21
(، ةيد املرت  األسةةةةةاسةةةةةي الصةةةةةايف ال ةةةةةنوي ألعضةةةةةاء حمكمة 72/2٥٥ ق 71/2٦4 ق 70/244العامة 

 قررا  174 742إىل ، ق 201٦ينةاير / ةانون الثةاين  1 قررا اعتبةارا م   172 978 إىلالعةد  الةدقليةة 
، 2018  انون الثاين/يناير  1اعتبارا م   ا قرر  17٦ 437إىل ، ق 2017 انون الثاين/يناير   1اعتبارا م  

، تعةةديةةل احلةةد 2011اجتمةةاع الةةدق  األطراف يف حزيران/يونيةةه  للقرار الةةذي اختةةذها قفقةةقمت على التوايل. 
اعتبارا م  أعضةةةةةةاء حمكمة العد  الدقلية  جورنفس م ةةةةةةتوى أ ليصةةةةةةل إىلقضةةةةةةاة احملكمة  ألجوراألقصةةةةةةى 
 .هنف  التاريخ
ال ةةةنوية  البدرتكل م  التقديرات املتعلقة ب جرى ح ةةةابأع ه،  ي املذ ور  القراري يف يةةةوء ق  - 22

الوار ة يف املرفقات اخلامس قال ةةةةةةاب  قالثام  م       2020-2019قاخلاصةةةةةةة لقضةةةةةةاة احملكمة للفرتة 
 يف آذار/تطبي  املرت  األسةةةاسةةةي ال ةةةنوي املعد  على مضةةةاعع ت ةةةوية مقر العمل املنطب  على هامبور  

ه تحد  الذي 2018س مار يف آذار/قاليورق الوريات املتحدة قسةةةةةةةةةعر الصةةةةةةةةةرف بني  قرر  2018مارس 
 األمم املتحدة.

 

__________ 

سيقرتح األمني العام يف حالة النظر يف تطبي  نظام ت وية مقر العمل،  على ما يلي: A/62/538م  التقرير  77تنص الفقرة  (1) 
أيضةةةةا، القيام عند إجراء التنقيحات املقبلة جلدق  املرتبات األسةةةةاسةةةةية ال ةةةةاري على مو في الفاة الفنية قما فوقها، اليت تتم 
ع  طري  يةةةم نقاض مضةةةاعع ت ةةةوية مقر العمل إىل جدق  املرتبات األسةةةاسةةةية م  إجراء ما يقابل ذلك م  إعا ة ت ةةةوية 

العمل، بإجراء ت ةةوية للمرت  األسةةاسةةي ال ةةنوي الذي  صةةل عليه أعضةةاء حمكمة العد  الدقلية، ملضةةاعفات ت ةةوية مقر 
 قالقضاة قالقضاة املوصصون للمحكمتني بتطبي  الن بة ذا ا قيف ققت متزام .

https://undocs.org/ar/A/62/538
https://undocs.org/ar/SPLOS/200)
https://undocs.org/ar/SPLOS/200)
https://undocs.org/ar/SPLOS/200)
https://undocs.org/ar/SPLOS/230
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
https://undocs.org/ar/A/RES/71/264
https://undocs.org/ar/A/RES/71/264
https://undocs.org/ar/A/RES/72/255
https://undocs.org/ar/A/RES/72/255
https://undocs.org/ar/A/62/538
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 قلم الميةم   
احملكمة هي م س ة قضا ية م تقلة قبالتايل يتعني على مو في قلم احملكمة اريط ع بطا فة  - 23

 ة.يقاسعة م  املهام املتعلقة بامل ا ل القضا ية قالقانونية قامليزانية قاملالية قاإل ار 
ليها، القضةةايا املعرقيةةة ع ةةاعدة ملعاجلة املق  الدعماحملكمة م  حتتاجه قلم احملكمة  ل ما  قدميق  - 24

حا يف ذلك توف  البحوث القانونية قالوثا   قالرت ة التحريرية قالرت ة الشةةةفوية قاحملايةةةر احلرفية قالب غات 
 .املعنية األ رىلقضاة قاألطراف يف القضايا قالدق  قاملنظمات ل

احملكمة. قتشةةمل هذه بعمل أيضةةا ع  اريةةط ع باملهام اإل ارية املتعلقة ققلم احملكمة م ةة ق   - 2٥
تشةةةةةغيل مباين ق إ ارة أموا  احملكمة ق   التجعات م  الدق  األطراف  ق املهام: إلةةةةة قن املو فني قاألفرا   

قإلةةةةةةةةةة قن احملفو ات   قصةةةةةةةةةةيانةتوف   دمات املكتبة ق ، حا يف ذلك امل ةةةةةةةةةةا ل األمنية  تهااحملكمة قصةةةةةةةةةةيان
تشةةةةةةةةغيل قصةةةةةةةةيانة النظم اإللكرتقنية، حا يف ذلك املعدات ققواعد البيانات قموق  احملكمة على ق   املراسةةةةةةةةم

يتوىل أعما  احملكمة.  ما املهام اخلاصةةةةة بل ةةةةفر القضةةةةاة يف ال ةم اإلنرتنت  قالدعم اإل اري قاللوج ةةةةيت 
ع قة على ذلك، ق وج  ارتفاقية. براما التدري  الدا لي قبناء القدرات بشأن ت وية املناةعات ح إ ارة

الع قةةات م  األمم املتحةةدة قغ هةةا م  املنظمةةات الةةدقليةةة ق ةةذلةةك م  تعهةةد ي ةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةد قلم احملكمةةة يف 
 اإل ارات قالو ارت ذات الصلة التابعة حلكومة البلد املضيع قحكومات الدق  األطراف.

ملو فني حمدق ، يطل  م  العديد م  مو فا. قحا أن عد  ا 38ر يزا  عد  املو فني حاليا ق  - 2٦
 ي  املهام إجناة ، م  أجل النظر يف القضةةةةةةةةايااملو فني الوفاء حجموعة متنوعة م  املهام، ر سةةةةةةةةيما أثناء 

دعم إيةةايف م قت ي  ةةتعان ب، ماتعني معاجلة قضةةية قعندما ي. قلم احملكمة اريةةط ع  االيت يتعني على 
 (.ية كرتار يف أعما  ال اعدة امل، ق احلرفيةاير مدقنو احمل، حتريريونن و ، مرت إلفويونن و )مرت 
قاأل رى  7-ع خرتبة م  تتألع قحدة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة م  ق يفتني، قاحدة ق  - 27

ح ةةةاعدة م   ب  اسةةةتشةةةاري م  األمانة قامت احملكمة، ، 201٥ يف عامق (. الوحدة )ر يس 3-برتبة ف
توصيات قبارستنا  إىل ض تنظيم قإ ارة قحدة تكنولوجيا املعلومات لديها. ااستعر بتحدة، العامة لألمم امل
 احلاجز الوقا يرت ي  نظام  جراءات م  أجل تعزيز أم  ارتصةةةةةةةارت   تلع اإل، مت تنفيذ ارسةةةةةةةتشةةةةةةةاري

ثا   على سةةةةبيل الو    ابإنشةةةةاء نظام إ ارة امل ةةةةتندات قت التنفيذ   يف طور والثاين على سةةةةبيل املثا ، أق ه
جلنة اخلدمة  م  الذي  أقصتقا مة اخلجاء م    ب   ارجي م تقلقام يف يوء هذه التطورات، ق املثا . 

. ققفقاً 2017( يف عام 3-ع ق يفة مو ع تكنولوجيا املعلومات )فيوصةةةةةةةةةةةةةةةتراجعة لح ،املدنية الدقلية
 ع منقحيوصةةةةةةةةةةةةةةةتقإصةةةةةةةةةةةةةةةدار  4-إىل ف 3-هذه الو يفة م  فرتبة  ترقيةلتقييم اخلب  اخلارجي، ي قرتح 

قتبلغ التكاليع املتكبدة . “م ةةةة ق  نظم املعلومات” إىلالو يفة املعا  تصةةةةنيفها ي غ  اسةةةةم . قسةةةةللو يفة
 (.٥7يورق ملدة سنتني )انظر الفقرة  39 ٦00نتيجة إلعا ة التصنيع هذه 

 
 تخيقضاتالتيادات وال  

إعدا  مقرتحات امليزانية لدى قيامها ب، ٦يف الفقرة إليه ر اشةةةةةةةةةةةةقاصةةةةةةةةةةةةلت احملكمة، على النحو امل - 28
مقرتحات  تتضم . قمتشيا م  هذا النها، عموما لنمو الصفريا  بنها اسرتإلار، 2020-2019للفرتة 
  .2018-2017لفرتة ااعتما ات م  قارنة التوفيضات باملزيا ات ق بعض الامليزانية 
 ةيا ة يف بنو  امليزانية التالية: 2020-2019تظهر مقرتحات امليزانية للفرتة ق  - 29
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 النفقات املتكررة قغ  املتكررة  
نة ق ح الرات  األسةةةةاسةةةةي الصةةةةايف ال ةةةةنوي ألعضةةةةاء احملكمة، على النحو املشةةةةار إليه يف  )أ( 
(. قبناء 21)انظر الفقرة  2018 انون الثاين/يناير   1 قررا اعتبارا م   17٦ 437، ليصةةةةةةبح 18الفقرة 

مقارنة  يورق 9 000ةيا ة قدرها  “البدرت ال ةةةةةةةةنوية للقضةةةةةةةةاة”على ذلك، تظهر يف بند امليزانية املعنون 
  2018-2017بارعتما ات املواف  عليها للفرتة 

بارستنا  إىل التشكيل احلايل للمحكمة، اة ا  إ ايل امل افة الفاصلة بني أما   إقامة  )ب( 
يف املا ة تقريبا، مقارنة بالتشةةةةكيل ال ةةةةاب . قعلى هذا  8أعضةةةةاء احملكمة قمقر احملكمة يف هامبور  بن ةةةةبة 

يف املا ة املطب   يف أملانيا، ي قرتَح إ راج ةيا ة يف بند  1.23معد  التضةةةةةةةةةةةوم البالغ األسةةةةةةةةةةةاس، قم  مراعاة 
يورق، مقارنة بارعتما ات املرصةةةةةةةو ة للفرتة  22 100قدرها  “ال ةةةةةةةفر حلضةةةةةةةور الدقرات”امليزانية املعنون 

2017-2018   
. قيَتطل  تغي  الر اسةةةة رصةةةد 2020سةةةي نتَو  ر يس جديد يف تشةةةري  األق /أ توبر  )ج( 

اعتمةةا  ملنحيت ارنتةةداب قارنتقةةا ، قنفقةةات نقةةل األمتعةةة للر يس اجلةةديةةد، إيةةةةةةةةةةةةةةةةافةةة إىل منحيت ارنتقةةا  
نحة التعليم قاإلعا ة إىل الوط  للر يس املنتهية قريته. قاسةةةتنا ا إىل ارحتياجات الفعلية، أ يةةةيع اعتما  مل

 43 ٦00. قنتيجةةة لةةذلةةك، م  املتوق  حةةدقث ةيةةا ة قةةدرهةةا 2020-2019إىل امليزانيةةة املقرتحةةة للفرتة 
   “التكاليع العامة للقضاة”يورق يف بند امليزانية املعنون 

يورق لبند  1 ٥٦8 800اعتما  قدره  2020-2019سةةةةةةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةةةةةةةةد يف ميزانية الفرتة  ) ( 
يورق ع  ارعتما  املواف   231 000، أي بزيا ة قدرها “ات التقاعدية قيد الدف املعاإلةة”امليزانية املعنون 
 . قت عزى هذه الزيا ة إىل ما يلي:2018-2017عليه للفرتة 
قاييا احلصو  على معاش تقاعدي، مقارنة  14، سيح  لةةة 2020-2019يف الفرتة  ‘1’ 

  2018-2017قاييا يف الفرتة  13بة 
قا م  را هم م  بني القضةةةةةةةةاة الذي  يتلقون معاإلةةةةةةةةا تقاعديا. ق   أربعة قضةةةةةةةةاة تقاعد ‘2’ 

  رء القضةةةةاة احلصةةةةو  على م ةةةةتوى أعلى م  املعاش التقاعدي ألن: )أ( ث ثة منهم 
قد إلةةةغلوا منصةةة  الر يس قتلقوا األجر الكامل     فرتة قريتهم، )ب( قث ثة منهم 

عاش تقاعد إيةةةةةةةايف قفقا للقرار عاما قم  مث     م احلصةةةةةةةو  على م 21 دموا ملدة 
   (2)الذي اختذه اجتماع الدق  األطراف التاس  عشر

قد قافتهم املنية.  2018-2017ث ثة قضةةةةةةةاة حصةةةةةةةلوا على معاش تقاعدي يف الفرتة  ‘3’ 
قفيما يتعل  باثنني منهم،  ري  ف  معاش تقاعدي إىل الزقج الباقي على قيد احلياة. 

تشةةةةةةمل معاإلةةةةةةات تقاعدية  2020-2019ة املقرتحة للفرتة قنتيجة لذلك، فإن امليزاني
قيد الدف  إىل مثانية أرامل باقني على قيد احلياة )مقارنة ب ةةةةةةةةةةةةةةةتة أرامل باقني على قيد 

 (  2018-2017احلياة يف امليزانية للفرتة 

__________ 

استحقاقه التقاعدي يقرر أيضا أن يتقايى عضو احملكمة الدقلية لقانون البحار الذي يعا  انتوابه قاحدا م  ث مثا ة م  ” (2) 
ع   ل إلهر إيايف ميضيه يف اخلدمة بعد ت   سنوات، على أر يتجاقة املعاش التقاعدي ما يعا   ثلثي املرت  األساسي 

 (.٥، الفقرة SPLOS/200) “ملالصايف ال نوي باستثناء ت وية مقر الع

https://undocs.org/ar/SPLOS/200
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َصد لبند امليزانية املعنون  (ه)   2 270 200اعتما  قدره “ التكاليع العامة للمو فني”س  
. قتنتا الزيا ة ع  2018-2017يورق مقارنة بارعتما  املقرر للفرتة  20 400رق، أي بزيا ة قدرها يو 

احملد  يف  لنحوالتكاليع الفعلية قهي نا ة جز يا ع  ارحتياجات اإليةةةةةةةةةةةةةةةافية لبدرت اإلعالة، على ا
 ة يقابلها النقصةةةةةةةةةةةةةةان لنظام األمم املتحدة املوحد. قجدير بالذ ر أيضةةةةةةةةةةةةةةا أن هذه الزيا 2017تنقيح عام 

 )ج((   30يورق يف ارعتما  املرصو  للو ا ع الثابتة )انظر الفقرة  ٥1 200البالغ 
 2 4٥4 100“صةةةةةةةةةةةةةةةيانة أما   العمل”يبلغ ارعتما  املرصةةةةةةةةةةةةةةةو  لبند امليزانية املعنون  )ق( 

جر هذه . قت  2018-2017يورق ع  ارعتما ات املرصةةةةةةةةةةةةةو ة للفرتة  1٦4 200يورق، ميثل ةيا ة قدرها 
 الزيا ة يف املقام األق  حا يلي: 

يف املا ة، اسةةةةتنا ا إىل متوسةةةةط الزيا ة على مدى ال ةةةةنوات  1.٥الزيا ة املتوقعة بن ةةةةبة  ‘1’ 
الثمةةةاين املةةةايةةةةةةةةةةةةةةةيةةةة يف  لفةةةة العقةةةد اجلةةةديةةةد إل ارة املراف ، اليت سةةةةةةةةةةةةةةةت طب   اعتبةةةارا م  

   2019حزيران/يونيه 
يف املا ة  ٥دمات األم ، اسةةةتنا ا إىل متوسةةةط الزيا ة البالغة ةيا ة  لفة العقد املتعل  خب ‘2’ 

 على مدى ال نوات الثماين املايية  
ةيا ة ارعتما  املرصةةةةةةةةةةةةةةةو  لعمليات التفتيحمل اإليةةةةةةةةةةةةةةةافية ملب  احملكمة قمعداته املطلوبة  ‘3’ 

 حوج  أنظمة البناء يف البلد املضيع  
. قسةةةةةةةةةت وة ع 2010واء الذي مت تر يبه يف عام  لفة ارسةةةةةةةةةتبدا  ال ةم لنظام تكييع ا  ‘4’ 

تبةةةةةةةةدا  نظةةةةةةةةام تكييع ا واء على فرتتني مةةةةةةةةاليتني، أي الفرتتني   تكةةةةةةةةاليع اسةةةةةةةةةةةةةةةة
  2022-2021 ق 2019-2020

اعتما ات لتكاليع  “اسةةةةةةةةةةةةةتاجار املعدات قصةةةةةةةةةةةةةيانتها”يتضةةةةةةةةةةةةةم  بند امليزانية املعنون  )ة( 
رات الرمسية للمحكمة. قيتضم  أيضا اعتما ات استاجار قصيانة معدات احلواسي  قآرت الن خ قال يا

 غيللتكاليع صةةةةةةةةةةةةةيانة معدات التكنولوجيا الرقمية قتكنولوجيا املعلومات اخلاصةةةةةةةةةةةةةة باحملكمة،  نظام تشةةةةةةةةةةةةة
احلواسةةةةي  قبرا يات احملاسةةةةبة قاملكتبة قاحملفو ات قنظام الجيد اإللكرتقين. قتنامى حجم املعدات الرقمية 

ا على مر ال ةةةةةنني. قبالن ةةةةةبة لبعض التطبيقات الجا ية، قعلى قجه اخلصةةةةةوص قرسةةةةةوم الصةةةةةيانة املرتبطة  
يف املا ة م  رسةةةةوم الصةةةةيانة. قعلى  ٦إىل  لالنظام احملاسةةةةر قبرا يات احملفو ات، ت قي د ةيا ة سةةةةنوية تصةةةة

ر املعدات استاجا”هذا األساس، قم  مراعاة معد  التضوم، ي قرتَح ةيا ة ارعتما  املرصو  للبند املعنون 
، األمر الذي 2018-2017يف املا ة سةةةةةةةنويا مقارنة بارعتما  املواف  عليه للفرتة  3بن ةةةةةةةبة  “قصةةةةةةةيانتها

 يورق   1٦ 300 هاي  ي إىل حدقث ةيا ة قدر 
َصد لبند امليزانية املعنون  )ح(   2٥٦ 300اعتما  قدره “ إلراء الكت  قاملنشورات -املكتبة ”س  

. قت عزى هذه 2018-2017يف املا ة ع  ارعتما  املقرر للفرتة  2.٥يورق أق  9 300يورق، ميثل ةيا ة قدرها 
   معد  التضوم راعيالزيا ة إىل اررتفاع احلا  يف تكاليع ارإلرتاك يف الصحع قالدقريات قت

، 200٦متشةةةيا م  اعتما  اجلمعية العامة املعاي  احملاسةةةبية الدقلية للقطاع العام يف عام  )ض( 
يف إطار اجلزء باء  “تنفيذ املعاي  احملاسةةةةةةةةةةةةبية الدقلية للقطاع العام”ج بند جديد يف امليزانية حتت عنوان أ  ر  

املتعلقة بتنفيذ املعاي  احملاسةةةةةةةةةةةةةةةبية  لتكاليع)النفقات غ  املتكررة(. قيغطي هذا البند اجلديد م  امليزانية ا



SPLOS/2018/WP.1 
 

 

18-04730 9/40 

 

يورق، يغطي ارستعانة خبجاء استشاريني  140 000الدقلية للقطاع العام. ق ذا الغرض، اقرت  ح رصد مبلغ 
 ارجيني، قاقتناء قصةةةةيانة برا يات احملاسةةةةبة اليت ت ةةةةتويف متطلبات املعاي  احملاسةةةةبية الدقلية للقطاع العام، 

 (  93ق  92كمة )انظر الفقرتني قلم احمل يقتدري  مو ف
ع د لت النفقات املتكب دة باليورق رحت اب معد  التضوم، مما أسفر ع  ةيا ة قدرها  )ي( 
يف املا ة، قفقا ملا حد ه املكت   1.23يورق. قيف هذا الصةةةةةةةةةةةةةةةد ، ط ب   معد  تضةةةةةةةةةةةةةةةوم يبلغ  1٥ 100

 لك. قيتعل  ذ2018إىل إلةةةةةةةةةةةةةةةباض/فجاير  201٦اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةا ي ارحتا ي يف أملانيا للفرتة م  آذار/مارس 
 بالبنو  التالية:

 التدري   ‘1’ 
 ال فر يف مهام رمسية  ‘2’ 
 الضيافة  ‘3’ 
 ارتصارت  ‘4’ 
  دمات قرسوم متنوعة )حا يف ذلك الرسوم املصرفية(  ‘٥’ 
 اللواةم قاملوا   ‘٦’ 
 الطباعة قالتجليد اخلارجيان  ‘7’ 
 إلراء املعدات  ‘8’ 

 
 التكاليع املتصلة بالقضايا  

سةةةةةةةةةةةةفر القضةةةةةةةةةةةةاة حلضةةةةةةةةةةةةور ”يورق لبند امليزانية املعنون  317 ٦00ي قرتَح ختصةةةةةةةةةةةةيص مبلغ  )ك( 
صةةةةةةةون  2٥قي ةةةةةةةتند هذا ارعتما  إىل اجلدق  الزمة للقضةةةةةةةية رقم “. ارجتماعات، ح  فيهم القضةةةةةةةاة املوصةةةةةةة 

يف  صةةةةةةةةةةةةةةصيورق ع  املبلغ املو ٦8 900ق عويني م  الدعاقى القضةةةةةةةةةةةةةةا ية العاجلة. قميثل ذلك ةيا ة قدرها 
 2٥ ق 23رحلة فيما يتعل  بالقضةةيتني  72، اليت رصةةدت اعتما ات ملا  موعه 2018-2017ميزانية الفرتة 

 موعه  اعتما ات ملا 2020-2019ق عويني م  الدعاقى القضةةةةةةةةةةةةةةا ية العاجلة، بينما ترصةةةةةةةةةةةةةةد ميزانية الفرتة 
  (.103 )انظر أيضا الفقرة عاجلةيني م  الدعاقى القضا ية الق عو  2٥رحلة فيما يتعل  بالقضية رقم  8٥
 قجو  ختفيضات يف بنو ها التالية: 2020-2019قيتضح م  امليزانية املقرتحة للفرتة  - 30
 

 النفقات املتكررة  
البدرت اخلاصةةةةةةة ”يورق لبند امليزانية املعنون  833 ٦00م  املتوق  أن خيصةةةةةةص مبلغ  )أ( 
يورق. قي عزى هةةذا  17 800حبلغ  2018-2017، الةةذي يقةةل ع  ارعتمةةا  املقرر للفرتة “للقضةةةةةةةةةةةةةةةةاة

 201٦يورق يف آذار/مارس  277ارخنفاض إىل ختفيض بد  اإلقامة اليومي بالن ةةةةةةةةةةبة ملدينة هامبور  م  
   2018يورق يف آذار/مارس  2٦٦ إىل

معاإلةةةةةةةات القضةةةةةةةاة املقبلني على ”يورق لبند امليزانية املعنون  8٥ ٦00سةةةةةةة صةةةةةةةد مبلغ  )ب( 
(. قهذا املبلغ ٥4)انظر الفقرة  2020أيلو /سةةبتمج  30ل ةةبعة قضةةاة تنتهي مدة  دمتهم يف “ التقاعد
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 فاضيورق. قي عزى هذا ارخن 433 900حا مقداره  2018-2017أقل م  ارعتما  املقرر أ  ا للفرتة 
إىل أن امليزانية املقرتحة احلالية تتضةةم  اعتما ات لدف  املعاإلةةات التقاعدية ل ةةبعة قضةةاة ملدة ث ثة أإلةةهر 

إلةةهرا قاملدرجة يف امليزانية  1٥مقارنة بارعتما ات املرصةةو ة لدف  املعاإلةةات التقاعدية إىل سةةتة قضةةاة ملدة 
يف  اية املطاف لتغطية ارحتياجات  توَدم. قسةةةةيعتم د املبلغ الذي سةةةةي  ةةةة2018-2017املعتمدة للفرتة 

. قعم  بالنظام املايل قالقواعد 2020الفعلية للمحكمة على نتا ا ارنتواب الذي سةةةةةةةةةةةةةةةيجري يف عام 
 املالية للمحكمة، سي عا  أي جزء غ  م تعمل م  ارعتما ات 

اليع املو فني إىل التكاليع القياسةةةية الصةةةا رة ع  ت ةةةتند تقديرات امليزانية املتعلقة بتك )ج( 
(. 2019، املنطبقة على رهاي، لعام ٦إلةةةةةةةةعبة ختطيط الجاما قامليزانية التابعة لألمم املتحدة )اإلصةةةةةةةةدار 

يف  “الثابتة الو ا ع”يورق لبند امليزانية املعنون  ٥ 03٦ 800قعلى هذا األسةةةةةةةةةةةاس، ي قرتَح رصةةةةةةةةةةةد مبلغ 
ثل هذا املبلغ، بعد  صةةم ارقتطاعات اإللزامية م  مرتبات املو فني، اخنفايةةا . قمي2020-2019الفرتة 
. قينتا هةةةذا ارخنفةةةاض ع  تطبي  2018-2017يورق مقةةةارنةةةة بةةةاملبلغ املعتمةةةد للفرتة  ٥1 200قةةةدره 

 املوصص للو ا ع الثابتة يف قلم احملكمة  بلغالتكاليع القياسية للمرتبات يف األمم املتحدة لتحديد امل
 مةةةا قةةةدره“ املو فون امل قتون ل جتمةةةاعةةةات”يبلغ ارعتمةةةا  املرصةةةةةةةةةةةةةةةو  للبنةةةد املعنون  ) ( 
يورق. قي عزى هذا  12 900حبلغ  2018-2017يورق، قهو أقل م  ارعتما  املقرر للفرتة  192 ٦00

يورق قإىل سةةةةةةةةةةةةةةةعر  2٦٦يورق إىل  277ارخنفةةاض إىل ختفيض بةةد  اإلقةةامةةة اليومي ملةةدينةةة هةةامبور  م  
 (  ٦٦املنقح بني  قرر الوريات املتحدة قاليورق )انظر الفقرة  لصرفا

 ةةد   بةةد  التمثيةةل بةةدقررات الوريةةات املتحةةدة. قنظرا رخنفةةاض قيمةةة الةةدقرر مقةةابةل  (ه) 
ص  ذا البند م  امليزانية حقدار  ا ا عت مد للفرتة  1 200اليورق، سةةةةةةةةةةةةةةةينوفض ارعتما  املوصةةةةةةةةةةةةةةة  يورق عم 

2017-2018  
 BDO AGعني  ارجتمةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا س قالعشةةةةةةةةةةةةةةةرقن للةةةةةةةدق  األطراف إلةةةةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةة  )ق( 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  (. 84)انظر الفقرة  2020-2019مراجعةةا للبيةةانةةات املةةاليةةة للفرتة
حبلغ  2018-2017يورق قهي أقل م  ارعتما  املقرر للفرتة  11 ٦00قتبلغ الرسةةةةةةةةةوم املتصةةةةةةةةةلة بذلك 

  يورق 7 ٥00
 

 التكاليع املتصلة بالقضايا  
لة بقضةةةةةةةةةةةةةةةيتني عاجلتني يف إطار  2020-2019تبلغ تقديرات ميزانية للفرتة  )ة(  املتصةةةةةةةةةةةةةةة

يورق. قهذا  1 4٥9 000قاملرف  ال ةةةةةةةةاب (  97جيم )التكاليع املتصةةةةةةةةلة بالقضةةةةةةةةايا( )انظر الفقرة  اجلزء
ب ةةةةةةةةةةةةةةةب  ختفيض بد  اإلقامة  يورق 19 900حبلغ  2018-2017املبلغ أقل م  ارعتما  املقرر للفرتة 

 يورق   2٦٦يورق إىل  277ملدينة هامبور  م   يوميال
أيضةةةةةةةةةةةا اعتما ات للنفقات املتصةةةةةةةةةةةلة  2020-2019تشةةةةةةةةةةةمل تقديرات ميزانية الفرتة  )ح( 

يورق سةةةةةةةةةةةةةةةيغطي  1 231 100قاملرف  الثةام ( حبلغ قةدره  9٦-94)انظر الفقرات  2٥بةالقضةةةةةةةةةةةةةةةيةة رقم 
. قهذا املبلغ أقل م  2019احملكمة قاجتماعات جلنة الصةةةةةةةةةةةةةةياغة يف عام  املصةةةةةةةةةةةةةةرقفات املتعلقة حداقرت

يورق، قي عزى ذلةةك إىل أنةةه تعني  على احملكمةةة  ٦9٦ 800حبلغ  2018-2017للفرتة  املقررارعتمةةا  
، أن تتناق  مويةةةوع الدعوى يف قضةةةيتني )جل ةةةة ارسةةةتماع قجزء م  2018-2017    الفرتة املالية 
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 23يورق( قتناق   ا رة  اصةةةةةةةةة يف احملكمة القضةةةةةةةةية رقم  1 00٥ 7٥0) 2٥لقضةةةةةةةةية رقم املداقرت يف ا
 يورق((.  922 1٥0)

يورق( ق ةةةةةذلةةةةةك التوفيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  739 900) 29قم  مراعةةةةةاة الزيةةةةةا ات املقرتحةةةةةة يف الفقرة  - 31
الية يورق(، م  املتو ى حدقث اخنفاض إ ايل يف الفرتة امل 1 310 100) 30إليها يف الفقرة  املشةةةةةةةةةةةةةةةار
 يورق. ٥70 200قدره  2019-2020

  
 مشروع المقتاحق  المكتر    - ثاحقا 

 ( 8إلى  1ألف )األبلاب من  الجتء  
 ال يكات المتةرس   

 
أسةةابي       4على غرار ما جرى يف ال ةةنوات ال ةةابقة، سةةتعقد احملكمة اجتماعات ت ةةتغر   - 32

املتعلقة بأ اء مهامها القضةةةةةةا ية، فضةةةةةة  ع  معاجلة القضةةةةةةايا  ل سةةةةةةنة تقوميية للنظر يف امل ةةةةةةا ل القانونية 
أ رى يف   قرةآذار/مةةارس ق  -اإل اريةةة قالتنظيميةةة. قسةةةةةةةةةةةةةةةت عقةةد  قرة ملةةدة أسةةةةةةةةةةةةةةةبوعني يف إلةةةةةةةةةةةةةةةبةةاض/فجاير 

 تشري  األق /أ توبر م   ل سنة. -أيلو /سبتمج 
ق    هذه الدقرات، سةةةةةةةةي نظر يف امل ةةةةةةةةا ل املتصةةةةةةةةلة بعمل احملكمة، يف احملكمة بكامل هياتها،  - 33

قاللجنة املعنية بالقواعد قاملمارسةةةةةةةةات القضةةةةةةةةا ية، ق قا ر احملكمة قهي: غرفة مناةعات قاع البحار، قالغرفة 
ياة البحرية، قغرفة مناةعات املعنية بت ةةةةةةةةةةةوية املناةعات املتصةةةةةةةةةةةلة بتعيني احلدق  البحرية، قغرفة مناةعات الب

تتعل  بامل ةةةةا ل القانونية ذات الصةةةةلة  2017مصةةةةا د األمساك. ق انت املوايةةةةي  اليت جرى تناق ا يف عام 
 با تصاص احملكمة ققواعدها قإجراءا ا. 

 ما تتناق  احملكمة يف هذه ارجتماعات م ةةةةةا ل إ ارية قتنظيمية. قلكفالة تناق  هذه امل ةةةةةا ل  - 34
، أنشةةةأت احملكمة جلانا  اصةةةة تتكو ن م  قضةةةاة حتيل إليهم احملكمة إلةةةي امل ةةةا ل  ي ينظرقا فيها بكفاءة

قاملالية  قجلنة إلةة قن  مليزانيةبالتفصةةيل قيقدموا بشةةأ ا توصةةيات للموافقة عليها يف اجلل ةةات العامة )جلنة ا
لكرتقنيةةةة  قاللجنةةةة املعنيةةةة بةةةاملكتبةةةات املو فني قاإل ارة  قجلنةةةة الع قةةةات العةةةامةةةة  قجلنةةةة املبةةةاين قالنظم اإل

قاحملفو ات قاملنشةةةةةةورات(. قتشةةةةةةمل امل ةةةةةةا ل اإل ارية اليت  ري تناق ا القرارات اليت سةةةةةةت ت وذ فيما يتصةةةةةةل 
عمل قلم احملكمة قتنظيمه، قصةةةةةةةةيانة مباين احملكمة قما يتصةةةةةةةةل  ا م   علىبتعيني املو فني، قاإلإلةةةةةةةةراف 

ورات احملكمةةة  ةةاألحكةةام قاألقامر، قإعةةدا  مشةةةةةةةةةةةةةةةرقع امليزانيةةة، قالتقرير املراف ، قالع قةةات العةةامةةة قمنشةةةةةةةةةةةةةةة
 ال نوي، قاملقرتحات املقدمة إىل اجتماع الدق  األطراف. 

 
  1ال اب   
  الكضا   

قفقا للقرار الصةةةةةةةةا ر ع  اجتماع الدق  األطراف، ي  ةةةةةةةةتوَدم م ةةةةةةةةتوى أجر القضةةةةةةةةاة يف حمكمة  - 3٥
العد  الدقلية أسةةةاسةةةا للمقارنة. قحراعاة أجور القضةةةاة يف حمكمة العد  الدقلية، أصةةةبح املرت  األسةةةاسةةةي 

 .21يف الفقرة  إليه، يف امل توى املشار 2018 انون الثاين/يناير   1ال نوي لقضاة احملكمة، اعتبارا م  
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الوار ة يف  2020-2019قتر  يف املرف  اخلامس تقديرات امليزانية املتصةةلة بأجور القضةةاة للفرتة  - 3٦
 إطار اجلزء ألع )النفقات املتكررة(.

قعلى غرار ال ةةةةةةةةةةةةنوات ال ةةةةةةةةةةةةابقة، سةةةةةةةةةةةةت درَج ارعتما ات املتعلقة بالقضةةةةةةةةةةةةايا يف إطار اجلزء جيم  - 37
 ا( قست  توَدم  ذه األغراض فقط )انظر اجلزء جيم قاملرفقني ال اب  قالثام (.)التكاليع املتصلة بالقضاي

 
 ال دالت ال  لي   1-1 

يتألع بند امليزانية هذا مما يلي: البدرت ال ةةةةةةةةةةةنوية لر يس احملكمة قأعضةةةةةةةةةةةا ها ا  ري  قبدرت  - 38
 الر يس قنا   الر يس )انظر املرف  اخلامس(.

أن يكون موجو ا يف مقر احملكمةةةةة، قهو يتقةةةةايةةةةةةةةةةةةةةةى أجرا سةةةةةةةةةةةةةةةنويةةةةا قةةةةدره قيتعني  على الر يس  - 39
 قررا. قيبلغ البد  ال ةةةةةةنوي ألعضةةةةةةاء احملكمة ا  ري  ثله احلد األقصةةةةةةى لألجر ال ةةةةةةنوي  17٦ 437

  قررا(. ٥8 812)
 قرر متشةةةيا م  املمارسةةةة املتبعة  2٥ 000قيتقايةةةى الر يس ع قة على ذلك بدر سةةةنويا قدره  - 40
، 2011 انون الثاين/يناير   1كمة العد  الدقلية، اليت أصةةةةةبح   ي لر ي ةةةةةها تقايةةةةةي هذا املبلغ منذ يف حم

، ٦٥/2٥8القرار  انظر) 2010 انون األق / ي ةةةةةةةةةةةمج   24عم  بالقرار الذي اختذته اجلمعية العامة يف 
 ر يس أن يتقايى بدر  اصا أق بد  إقامة لقاء حضور جل ات احملكمة.(. قر   ي لل٦الفقرة 
قيتقايةةةةةةةةةةى نا   الر يس بدر ع   ل يوم يتوىل فيه الر اسةةةةةةةةةةة. ققد ح د   مقدار هذا البد  حبلغ  - 41

  قررا يف اليوم متشيا م  املمارسة املتبعة يف حمكمة العد  الدقلية، اليت أصبح   ي لنا   1٥٦ثابت قدره 
، ٦٥/2٥8اجلمعية العامة  ر)انظر قرا 2011 انون الثاين/يناير   1ر ي ةةةةةةةةةةةةةةةها تقايةةةةةةةةةةةةةةةي هذا املبلغ منذ 

بت اعتما ات امليزانية على أساس ارفرتاض نف ه الذي ط ب   على ميزانية الفرتة املالية ٦ الفقرة (. ققد ح   
أن يكون نا   الر يس موجو ا يف مقر احملكمة لتويل ر اسةةةةةةةةةةةةتها ملدة أسةةةةةةةةةةةةبوعني يف  ، أي2017-2018

أيام عندما يضةةةةةةةطل  نا    10قبدر  اصةةةةةةةا ع   ،يوما 14ال ةةةةةةةنة )قيشةةةةةةةمل ذلك بد  إقامة يومي ع  
ص  10الر يس بأعما  احملكمة قبدر  اصةةةةةةةةةةا ع   أيام عندما يتوىل ر اسةةةةةةةةةةتها(. قتبعا لذلك، فقد   صةةةةةةةةةة 

يورق  300يورق يف ال نة للوفاء  ذه ارحتياجات. قميثل ذلك اخنفايا سنويا قدره  9 ٥00 اعتما  قدره
يورق( ب ةةةةةةةةةةةةةب  اخنفاض بد  اإلقامة اليومي  9 800) 2018-2017 ةمقارنة بارعتما ات املقررة للفرت 
 املطب   على مدينة هامبور .

يورق، ميثل ةيا ة قدرها  3 133 400دره قي قرتَح يف إطار هذا البند م  امليزانية رصةةةةةةةةد اعتما  ق - 42
. قت عزى هةةةةذه الزيةةةةا ة إىل تنقيح أجور 2018-2017يورق مقةةةةارنةةةةة بةةةةارعتمةةةةا  املقرر للفرتة  9 000

 . 2018 انون الثاين/يناير   1القضاة، اعتبارا م  
 

 ال دالت الخاص   1-2 
احملكمة      قرا ا. قي دَف  يتقايةةةةى القضةةةةاة بدر  اصةةةةا ع   ل يوم يضةةةةطلعون فيه بأعما   - 43

 أيضا لكل قاض بد  إقامة ع   ل يوم ي طل  إليه فيه احلضور إىل مقر احملكمة )انظر املرف  اخلامس(.

https://undocs.org/ar/A/RES/65/258
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ق وة أن ي دَف  للقضاة بد   اص ع  األعما  التحض ية اليت يقومون  ا قبل انعقا  جل ات  - 44
يضةةةةطلعون بأعما  حتضةةةة ية تتصةةةةل بأنشةةةةطة احملكمة  ارج احملكمة.  ما ي دَف  للقضةةةةاة بد  إقامة عندما 

 أما   إقامتهم املعتا ة.
أسةةةةابي  يف  ل سةةةةنة، ي قرتَح،  ما  ان احلا  يف املايةةةةي،  4قفيما يتعل  بالدقرات اليت ت ةةةةتغر   - 4٥

رصد اعتما  لبد   اص لكل قاض م  القضاة العشري  ع  األعما  التحض ية اليت يقومون  ا لفرتات 
 أيام. قخيض   ف  هذا البد  إلذن م  ر يس احملكمة. 10لغ  موعها يب

قيف فرتات امليزانيات ال ابقة، صدرت املوافقة على رصد اعتما ات فيما يتعل  ببد  اإلقامة ع   - 4٦
 األعما  التحض ية ملا  موعه سبعة أيام لعد  م  القضاة ر يتجاقة العشرة يف ال نة. قاستنا ا إىل املعيار

. 2020-2019يورق للفرتة  ٥2 200يوما(، ي قرتَح رصةةةةةد مبلغ قدره  70نف ةةةةةه )بد  إقامة يومي ملدة 
ققد ي  ةةةةةةةةةتوَدم هذا ارعتما ، رهنا بإذن الر يس، لدف  بدرت اإلقامة اليومية للقضةةةةةةةةةاة أثناء أ ا هم عم  

قامة اليومية لدى ايط عهم حتض يا  ارج أما   إقامتهم املعتا ة، أق لدف  البدرت اخلاصة قبدرت اإل
اخلاصةةةةةةةةةةة اليت تعقدها جلنة امليزانية قالشةةةةةةةةةة قن املالية إلعدا   تبأعما  احملكمة )مث ، حلضةةةةةةةةةةور ارجتماعا

 امليزانية املقرتحة لفرتة ال نتني أق اجتماعات الدق  األطراف(.
د اعتما  قدره  - 47 سةةةةتنا  إىل سةةةةعر الصةةةةرف يورق يف إطار هذا البند م  امليزانية بار 833 ٦00قي رصةةةةَ

يورق مقارنة  17 800. قميثل ذلك اخنفايةةةةا قدره 2018قمضةةةةاعع ت ةةةةوية مقر العمل لشةةةةهر آذار/مارس 
 مدينة هامبور . لى، ب ب  ختفيض بد  اإلقامة اليومي املطب   ع2018-2017بارعتما ات املقررة للفرتة 

 
 ال ير ليضلس الدوسات  ٣-1 

امليزانية تكاليع سةةةةةةةةفر القضةةةةةةةةاة إىل هامبور  حلضةةةةةةةةور الدقرات     الفرتة يغطي هذا البند م   - 48
د اعتما  قدره 2020-2019املالية  يورق لتلبية هذه ارحتياجات. أما املبلغ  298 800. ققد ر صةةةةةةةةةةةةةةة 
 ل   ياقايةةةة 20يورق، الذي ميث ل املبلغ املوصةةةةص سةةةةنويا، فالغرض منه تغطية تكاليع سةةةةفر  149 400

)ب(، ع د   ارعتما  املوصةةص ل ةةفر القضةةاة  29ني. قعلى النحو املويةةح يف الفقرة سةةنة حلضةةور الدقرت
حلضةةةةةةةةور الدقرات ملراعاة الزيا ة يف م ةةةةةةةةافات ال ةةةةةةةةفر بني أما   إقامة أعضةةةةةةةةاء احملكمة قمقرها يف مدينة 

 يورق. 22 100هامبور . قعلى هذا األساس، ي قرتَح رصد ةيا ة قدرها 
 

 التةالقف العام   ٤-1 
يشةةةةةةةةةةةةةةمل هذا البند م  امليزانية التكاليع العامة املتصةةةةةةةةةةةةةةلة بر يس احملكمة، ق طة التأمني يةةةةةةةةةةةةةةد  - 49

احلوا ث املتصةةةةةةةلة بالعمل قنفقات نقل األمتعة الشةةةةةةةوصةةةةةةةية للقضةةةةةةةاة الذي  تنتهي قريتهم يف الفرتة املالية 
 املعنية )انظر املرف  ال ا س(.

. قيتطل  تغي  الر اسةةةةةةة رصةةةةةةد اعتما  2020سةةةةةةي نتَو  ر يس جديد يف تشةةةةةةري  األق /أ توبر  - ٥0
مل َنح ارنتةةداب قارنتقةةا  قنفقةةات نقةةل األمتعةةة للر يس اجلةةديةةد قم َنح ارنتقةةا  قاإلعةةا ة إىل الوط  للر يس 
املنتهية قريته. قت عزى الزيا ة يف بند امليزانية هذا يف املقام األق  إىل رصةةةةةةد اعتما  جديد ملنحة التعليم اليت 

د اعتما  قدره تراعي ار يورق يف  8 400سةةةةةةةةةةةةةةةتحقاقات احلالية للر يس. قباإليةةةةةةةةةةةةةةةافة إىل ذلك، ي رصةةةةةةةةةةةةةةةَ
 أيلو / 30لقةةةاء نفقةةةات نقةةةل األمتعةةةة للقضةةةةةةةةةةةةةةةةةاة ال ةةةةةةةةةةةةةةةبعةةةة الةةةذي  تنتهي مةةةدة قريتهم يف  2020 عةةةام

. قسةةةةةةةةةةةيعتم د املبلغ الذي سةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةتوَدم فع  على نتا ا ارنتواب الذي سةةةةةةةةةةةيجري يف 2020 سةةةةةةةةةةةبتمج
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يورق يف إطار هذا  184 100. قعلى هذا األسةةةةاس، ي قرتَح رصةةةةد مبلغ إ ايل قدره 2020حزيران/يونيه 
يورق مقارنة بارعتما  املقرر  43 ٦00، قهو ما ميث ل ةيا ة قدرها 2020-2019 البند م  ميزانية الفرتة

  .2018-2017للفرتة 
 

 2 ال اب  
 المعاشات التكاعدي  للكضا  خط   

أقر  ارجتماع التاسةةةةة  للدق  األطراف نظام  طة املعاإلةةةةةات التقاعدية ألعضةةةةةاء احملكمة الدقلية  - ٥1
 (.SPLOS/47لقانون البحار )انظر 

قم  أجةةةل تغطيةةةةة تكةةةةاليع  ف  املعةةةةاإلةةةةةةةةةةةةةةةةةةات التقةةةةاعةةةديةةةة، ي قرتَح رصةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مبلغ إ ةةةايل قةةةدره  - ٥2
 202 900)انظر املرف  التاسةةة (. قميثل ذلك اخنفايةةةا قدره  2020-2019رق للفرتة يو  1 ٦٥4 400

. قهذا ارخنفاض اإل ايل هو حصةةةةةيلة اقرتان الزيا ة 2018-2017يورق ع  ارعتما  املوصةةةةةص للفرتة 
ة املعنون باخنفاض أ ج يف بند امليزاني “املعاإلةةات التقاعدية قيد الدف ”اليت حدثت يف بند امليزانية املعنون 

املعاإلةةةةةات ”فم  جهة، حدثت ةيا ة يف بند امليزانية املعنون . “معاإلةةةةةات القضةةةةةاة املقبلني على التقاعد”
للقضةةاة املتقاعدي  يف ا قنة األ  ة  ديةب ةةب  ةيا ة اسةةتحقاقات املعاإلةةات التقاع “التقاعدية قيد الدف 

يتقايةةةون معاإلةةةا تقاعديا، على النحو املبني يف قةيا ة عد  القضةةةاة قاألرامل الباقني على قيد احلياة الذي  
معاإلةةات القضةةاة املقبلني على ”) (. قم  جهة أ رى، حدث اخنفاض يف بند امليزانية املعنون  29الفقرة 
يشةةةةةةمل مدفوعات املعاإلةةةةةةات التقاعدية ل ةةةةةةبعة قضةةةةةةاة ملدة ث ثة أإلةةةةةةهر  املرصةةةةةةو ألن ارعتما   “التقاعد

لدف  املعاش التقاعدي إىل سةةةةةةتة قضةةةةةةاة ملدة  2018-2017زانية الفرتة )مقارنة بارعتما  املرصةةةةةةو  يف مي
)ب((. قسيعتم د املبلغ الذي سي  توَدم لتغطية ارحتياجات الفعلية  30مخ ة عشر إلهرا( )انظر الفقرة 

. قعم  بالنظام املايل قالقواعد املالية 2020على نتا ا ارنتواب الذي سةةةةةةةةةةةةةةةيجري يف عام  محكمةلل
 عا  أي جزء غ  م تعمل م  ارعتما ات املقرتحة.للمحكمة، سي  

 
 المعاشات التكاعدي  ققد الدفع  2-1 

م  األرامل. قسي تمر  8قاييا سابقا، قلة  14ت دف  املعاإلات التقاعدية، يف الوقت احلاير، لة  - ٥3
 1 ٥٦8 800، مما يتطل  رصةةةةةةةةةةةةةةد مبلغ 2020-2019 ف  املعاإلةةةةةةةةةةةةةةات التقاعدية إليهم     الفرتة 

رعتما  ا ع يورق  231 000) (، ميثل هذا املبلغ ةيا ة قدرها  29يورق. قعلى النحو املويح يف الفقرة 
 . 2018-2017املرصو  للفرتة 

 
 معاشات الكضا  المك لقن على التكاعد  2-2 

انتواب ي عَقد مرة  ل ث ث سةةنوات ل ةةبعة قضةةاة. لذا ينبغي  2020سةةيجري يف حزيران/يونيه  - ٥4
ملدة ث ثة أإلةةةةةةةةةةهر، م  تشةةةةةةةةةةري  األق /أ توبر إىل  انون  2020-2019رصةةةةةةةةةةد اعتما  يف ميزانية الفرتة 

هذا  يبلغ، لدف  املعاإلةةةةات التقاعدية للقضةةةةاة ال ةةةةبعة الذي  تنتهي مدة قريتهم. ق 2020 ي ةةةةمج /األق 
يورق  433 900حبلغ  2018-2017يورق، قهو أقةةل م  ارعتمةةا  املقرر للفرتة  8٥ ٦00ارعتمةةا  

لفعلية )ب(. قسةةةةةيعتم د املبلغ الذي سةةةةةي  ةةةةةتوَدم لتغطية ارحتياجات ا 30لألسةةةةةباب املويةةةةةحة يف الفقرة 
. قعم  بالنظام املايل قالقواعد املالية 2020للمحكمة على نتا ا ارنتواب الذي سةةةةةةةةةةةةةةةيجري يف عام 

 .للمحكمة، سي عا  أي جزء غ  م تعمل م  ارعتما ات املقرتحة
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 ٣ال اب   
 تةالقف الملظيقن  

 
 اللظائف الثابت   1-٣ 

ضةةةةةةةي سةةةةةةة  العمل يف احملكمة ايةةةةةةةط ع ، يقت2٦إىل  23على النحو املشةةةةةةةرقح يف الفقرات م   - ٥٥
 قلمها ح  قليات متعد  ة قمتنوعة، حا يف ذلك املهام القانونية قاإل ارية بشكل  اص. 

، قبنةةاء على ارسةةةةةةةةةةةةةةةتعراض الةةذي أجراه  ب   ةةارجي م ةةةةةةةةةةةةةةةتقةةل 27ق مةةا هو مبني يف الفقرة  - ٥٦
ة اخلدمة املدنية الدقلية، ي قرتح ترقية لتوصةةةيفات الو ا ع بارسةةةتنا  إىل معاي  التصةةةنيع اليت أصةةةدر ا جلن

، قتغي  اسةةةةةةةةةةةم الو يفة ليصةةةةةةةةةةةبح 4-إىل ف 3-رتبة ق يفة  ب  مو في تكنولوجيا املعلومات م  رتبة ف
  .“مو ع نظم املعلومات”
 سنتني. يورق ملدة 39 ٦00قاستنا ا إىل اقرتاح ترقية رتبة الو يفة، سوف تبلغ التكاليع التقديرية  - ٥7
بالن بة ملو في الفاة  2020-2019يف املرف  الثاين بيان ارحتياجةةةات مةةة  الو ا ةةةع للفتةةةرة  قير  - ٥8

الفنية قالفاات العليا، أما ارحتياجات م  مو في فاة اخلدمات العامة قالفاات املتصةةةةةةةةةةةةةةلة  ا ف   بيا ا يف 
  .2018-2017ميزانية الفرتة  املرف  الثاله. قر يزا  عد  الو ا ع يف نفس م توى الو ا ع املعتمدة يف

قت ةةةةةتند تقديرات امليزانية املتعلقة بتكاليع املو فني إىل التكاليع القياسةةةةةية اليت أصةةةةةدر ا إلةةةةةعبة  - ٥9
، املنطبقة على ٦ختطيط الجاما قامليزانية التابعة لألمم املتحدة )التكاليع القياسةةةةةةةةةية للمرتبات، اإلصةةةةةةةةةدار 

يورق للو ا ع الثابتة يف  ٥ 03٦ 800األسةةةاس، ي قرتح ختصةةةيص مبلغ (. قعلى هذا 2019رهاي لعام 
. قبعد  صةةةةةةةةةةةةةةةم مبلغ ارقتطاعات اإللزامية م  مرتبات املو فني، ميثل ذلك املبلغ 2020-2019الفرتة 

. قينتا ارخنفاض ع  2018-2017يورق، باملقارنة م  املبلغ املوصص للفرتة  ٥1 200اخنفايا قدره 
يةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةة للمرتبةات يف األمم املتحةدة لتحةديةد املبلغ املوصةةةةةةةةةةةةةةةص للو ةا ع الثةابتة يف تطبي  التكةاليع الق

 احملكمة.  قلم
 

 االقتطاعات اإللتامق  من مرت ات الملظيقن/الم الغ الدائ    2-٣ 
، ققفقا للقرار الصا ر يف ارجتماع الثاله عشر للدق  األطراف 10على النحو املبني يف الفقرة  - ٦0
(SPLOS/98 تتضم  مقرتحات امليزانية للفرتة ،))بندا م تق  أ فر  يف امليزانية  2020-2019، الفقرة )أ

ملبلغ  ا   يتصةةةةةةل حبلغ ارقتطاعات اإللزامية م  مرتبات املو فني مدرج يةةةةةةم  تكاليع الو ا ع الثابتة. 
  ات الدق  األطراف على أساس صايف املرتبات.قبناء على ذلك، سيجري حتديد اإلرتا 

 
 التةالقف العام  للملظيقن ٤-٣ 

تشةةةةةةةةةةمل التكاليع العامة للمو فني  تلع اسةةةةةةةةةةتحقاقا م، حا يف ذلك اإلةةةةةةةةةةرتا ات املعاإلةةةةةةةةةةات  - ٦1
التقاعدية، قاإلةةةةرتا ات التأمني الصةةةةحي، قمنح التعليم، قبدرت اللغة قاإلعالة، قف  ما يقتضةةةةيه النظامان 

اسةةةةةةي قاإل اري ملو في احملكمة. قيف األمم املتحدة،    ةةةةةة  مبلغ ارعتما ات بتطبي  ن ةةةةةةبة ماوية األسةةةةةة
معينة على صايف أجور املو فني. قتتوىل إلعبة ختطيط الجاما قامليزانية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة 

 فني اليت يتعني تطبيقها يف  تلع م ةةةةةةةةة قلية حتديد  تلع الن ةةةةةةةةة  املاوية املتعلقة بالتكاليع العامة للمو 
 مرا ز العمل يف  ي  أحناء العامل.

https://undocs.org/ar/SPLOS/98
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قمل حتةةةد  األمم املتحةةةدة حي ا ن معةةةدر م ةةةةةةةةةةةةةةةتق  ينطب  على هةةةامبور . قمنةةةذ الفرتة املةةةاليةةةة  - ٦2
،  أبةةت احملكمةةة على ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةاب تكةةاليفهةةا العةةامةةة للمو فني على أسةةةةةةةةةةةةةةةةةاس تقةةديرات 2007-2008

 حملكمة.ارحتياجات الفعلية لقلم ا
، تبلغ التكاليع العامة للمو فني 2020-2019قاسةةتنا ا إىل ارحتياجات الفعلية للفرتة املالية  - ٦3
يورق ملدة سةةةنتني ع  ارعتما   20 400يورق لكل فرتة سةةةنتني، قهو ما ميثل ةيا ة قدرها  2 270 200

موما، على النحو املشةةار إليه يف )انظر املرف  العاإلةةر(. قتعزى هذه الزيا ة ع 2018-2017املقرر للفرتة 
)ه(، إىل التغي ات اليت طرأت على اسةةةةةةةةةةةةةةةتحقاقات بد  اإلعالة يف أعقاب قيام األمم املتحدة  29الفقرة 

. بيد أن 2017 انون الثاين/يناير   1بتطبي   موعة عناصةةةةةةةةةةةةةةةر األجر اجلديدة للنظام املوحد اعتبارا م  
)انظر الفقرات م   “الو ا ع الثابتة”ورق يف بند امليزانية ي ٥1 200تلك الزيا ة يعا  ا نقصةةةةةةةةةةةةةةةان قدره 

 (.٥9إىل  ٥٥
 

 العمل اإلضافي 5-٣ 
ب ةةةةب  طبيعة عمل احملكمة، ر  د بعض املو فني ب د ا م  العمل بعد انقضةةةةاء سةةةةاعات العمل  - ٦4

عليا،  وة منح إجاةة ارعتيا ية، قر سةةةةةةيما أثناء انعقا  الدقرات. قيف حالة مو في الفاة الفنية قالفاات ال
تعويضةةةةةية  ذا الغرض. أما املو  فون م  فاة اخلدمات العامة قالفاات املتصةةةةةلة  ا، ف  ميك  ارسةةةةةتعايةةةةةة 
 قما ع   ف  أجور العمل اإليةةةةايف حنح إجاةات تعويضةةةةية، نظرا لصةةةةغر حجم املو فني يف قلم احملكمة. 

. قهو ارعتما  2020-2019يورق، للفرتة  2٥ 000قاسةةةةتنا ا إىل األ اء ال ةةةةاب ، ي طل  اعتما  قدره 
 .2018-2017نف ه الذي أ قر  للفرتة 

 
 الم اعد  المؤقت  لالجتماعات 6-٣ 

متشةةيا م  املمارسةةة املتبعة يف م سةة ةةات قضةةا ية  قلية أ رى، ر تعني  احملكمة املو فني ال ةمني  - ٦٥
أجور قتكاليع سةةةةةةةةةةةفر املرت ني الشةةةةةةةةةةةفويني،  خلدمات امل مترات على أسةةةةةةةةةةةاس  ا م. قيغطي هذا ارعتما 

قاملراجعني، قاملرت ني التحريريني، قمشةةةةةةةةةةةةغ لي املعدات ال ةةةةةةةةةةةةمعية، قالطابعني اللغويني اإليةةةةةةةةةةةةافيني املعينني 
 صةةةيصةةةا خلدمة الدقرات غ  املتعلقة مباإلةةةرة بالقضةةةايا. قيغطي ارعتما  أيضةةةا تكاليع املو فني قاألفرا  

مل مترات ال ةمني خلةةةدمةةةة ارجتمةةةاعةةةات. قيراعي املبلغ املقرتح أن املو فني، ا  ري  املتصةةةةةةةةةةةةةةةلني خبةةةدمةةةة ا
 سيما املرت ون التحريريون قالشفويون، لي وا  يعهم متوافري  ب هولة يف مقر احملكمة. قر
، قهو 2020-2019يورق للفرتة  192 ٦00قاسةةةةةةةةةتنا ا إىل األ اء ال ةةةةةةةةةاب ، يقرتح توف  مبلغ  - ٦٦
، يف يةةةةةةوء اخنفاض 2018-2017يورق مقارنة بارعتما  املقرر للفرتة  12 900ا قدره ميثل اخنفايةةةةةة ما

، قإىل اخنفةةاض معةةد  بةةد  اإلقةةامةةة 201٦قيمةةة  قرر الوريةةات املتحةةدة مقةةابةةل اليورق منةةذ آذار/مةةارس 
 يورق. 2٦٦يورق إىل  277اليومي بالن بة  امبور  م  

 
 الم اعد  المؤقت  العام  7-٣ 

احملكمة حو فني يف إطار امل ةةةةةةةةاعدة امل قتة ملواجهة أعباء العمل يف ققت الذرقة قلتلبية  ت ةةةةةةةةتعني - ٦7
احتياجات حمد  ة أ رى. قغالبا ما ت  ةةةةةةةةةةةتودم امل ةةةةةةةةةةةاعدة امل قتة العامة لرت ة الوثا   قحتريرها قن ةةةةةةةةةةةوها 

 دمات فرا ى قنشةةةةةةةةرها قلتقدة امل ةةةةةةةةاعدة ملو في  دمة امل مترات. قي  ةةةةةةةةتودم ارعتما  أيضةةةةةةةةا لشةةةةةةةةراء 
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املتعاقدي  للم ةةةةةةةةةاعدة يف الشةةةةةةةةة قن اإل ارية قتقدة امل ةةةةةةةةةاعدة التقنية املتعلقة مث  بتعهيد املوق  الشةةةةةةةةةبكي 
للمحكمة قصيانة الجا يات احلاسوبية اليت ت تودمها. قاستنا ا إىل األ اء ال اب ، يبلغ ارعتما  املقرتح 

يورق، أي ارعتما  نف ةةةةةةه الذي  107 900 موعه ما  2020-2019للم ةةةةةةاعدة امل قتة العامة للفرتة 
  .2018-2017أ قر  للفرتة 

 
 التدسيب 8-٣ 

صة اليت  ري حتديثها  - ٦8 يلزم تدري  املو فني على استودام الشبكة احلاسوبية قالجا يات املتوص 
البيبليوغرافية قغ ها  باسةةةةةةةةتمرار أل اء املهام املتعلقة بتجهيز النصةةةةةةةةوص ققواعد البيانات، حا يف ذلك النظم

صةةةة، م  قبيل النشةةةر املكتر  م  نظم املعلومات. قم  الضةةةرقري أيضةةةا توف  التدري  يف املارت املتوصةةة 
إعدا  املراج  للودمات اللغوية م  أجل  فالة ح  ةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةة  العمل يف قلم احملكمة. قباإليةةةةةةةةةةافة إىل  أق

 احملكمة الرمسيتني قتعزيز فعالية الع قات بني احملكمة ذلك، يلزم توف  التدري  اللغوي لزيا ة إتقان لغيت
قالبلد املضةةةةةةةةةةةةةةةيع. يضةةةةةةةةةةةةةةةاف إىل ذلك، نظرا ألن احملكمة تت ب  النظام املوح د لألمم املتحدة، أن م  املهم 
تدري  املو فني بانتظام يف املارت اليت تكون فيها  جات م سةةةة ةةةةات األمم املتحدة مفيدة ل ةةةة  عمل 

 شةة قن املو فني، قالشةة قن املالية، قإلةة قن املشةةرتيات، قاملعاإلةةات التقاعدية(. قي قرتح رصةد قلم احملكمة )
. قيعةةةةا   هةةةةذا املبلغ ارعتمةةةةا  الةةةةذي أ قر  للفرتة 2020-2019يورق للفرتة  74 800اعتمةةةةا  قةةةةدره 

 يف املا ة رحت اب التضوم. 1،23، بعد تعديله بن بة 2017-2018
 

 ٤ال اب   
 بدل التمثقل  

ي دف  بد  متثيل للر يس قلر يس القلم قنا به قفقا للممارسةةةةةةةةةةةةةةةة املتبعة يف األمم املتحدة. قيقرتح  - ٦9
 1 200يورق. قميثل هذا املبلغ نقصةةةةةةةةةانا قدره  12 400ختصةةةةةةةةةيص مبلغ  موعه  2020-2019للفرتة 

 )ه((. 30يورق، ي عزى إىل اخنفاض قيمة  قرر الوريات املتحدة مقابل اليورق )انظر الفقرة 
 

 5ال اب   
 ال ير في مهام سسمق   

ي رصد هذا ارعتما  لتغطية تكاليع سفر الر يس قالقضاة ا  ري ، عند ارقتضاء، قسفر ر يس  - 70
القلم قاملو فني، يف مهام رمسية تتعل  بأعما  احملكمة. قتصةةل قيمة ارعتما  املقرتح لل ةةفر يف مهام رمسية 

يورق. قيعةةا   هةةذا  3 400يورق، ميثةةل ةيةةا ة قةةدرهةةا  18٥ 000قةةدره  إىل مبلغ 2020-2019للفرتة 
 يف املا ة رحت اب التضوم. 1،23، بعد تعديله بن بة 2018-2017املبلغ ارعتما  الذي أ قر  للفرتة 

 
 6ال اب   
 الضقاف   

يورق  14 700يغطي هذا ارعتما  احتياجات احملكمة املتعلقة بالضةةةةةةةةةيافة. قي قرتح رصةةةةةةةةةد مبلغ  - 71
، بعد تعديله بن ةةةةةةةةةبة 2018-2017، قهو مبلغ يعا   ارعتما  الذي أ قر  للفرتة 2020-2019للفرتة 
 يف املا ة رحت اب التضوم.  1،23
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 7ال اب   
 حيكات التشغقل  

 صقاح  أماكن العمل، بما في ذلك األمن 7-1 
حديثاً  ب اً مزق  اً حعدات قنظم معقدة. قحوج  اتفا  إلةةةةةةغل  يتعني على احملكمة أن تدير مبً   - 72

يانة املعدات التقنية اليت ة ق    ا املب ، حا يف ذلك نظام األم ، قنظام التدفاة  مب  احملكمة،    صةةةةةةةةةةةةةةة
ش ا يل قالتجيد، قتكنولوجيا قاعات احملا م، قالتجهيزات الكهربا ية، قاملصةةةةاعد، قنظام إطفاء احلرا   بالر  

بةةامليةةاه، قالتهويةةة، قنظةةام اإلنةةذار بةةاحلرا  ، قاألبواب اليت تعمةةل بةةالكهربةةاء، قمةةا إىل ذلةةك(، قفقةةاً ألعلى 
املعاي  املطبقة يف البلد املضةةةةيع. ق ذا الغرض، يرتبط قلم احملكمة حالياً بعد  م  عقو  الصةةةةيانة ال ةةةةارية 

  التفاقض عليها بانتظام م  أجل  فالة رصةةةةةةةةةةد عقدا. قت  ةةةةةةةةةةتعرض هذه العقو  باسةةةةةةةةةةتمرار قي عا 32يبلغ 
 التكاليع قت يف ةيا  ا.

 Engie، ترتبط احملكمة م  إلةةر ة إجني  قيتشةة ند احملدق ة امل ةة قلية 201٥قمنذ حزيران/يونيه  - 73

Deutschland GmbH ( سةةةةةةابقا  وفلي  قيتشةةةةةة ند احملدق ة امل ةةةةةة قلية(Cofely Deutschland GmbH )
راف ، يتعل  بتقدة اخلدمات املتصةةةةةةلة بت ةةةةةةي  أما   العمل قإ ار ا قصةةةةةةيانتها، حا يف ذلك بعقد إل ارة امل

 دمات النظافة قإةالة الثلا قاجلليد قالتولص م  النفايات قاألعما  املتصةةةةةةةةةةةلة بإمدا ات املياه قالكهرباء 
)ق(، سةةةةةةاريا حي  29ه يف الفقرة قالعناية باحلدا  . قي عتج عقد إ ارة املراف  احلايل، على النحو املشةةةةةةار إلي

، ةيا ة متوقعة يف 2020. قتشةةمل تكلفة العقد اجلديد، الذي سةةيكون سةةاريا حي عام 2019أيار/مايو 
. قيبلغ املبلغ اإل ايل املقرتح 2009يف املا ة اسةةةةةتنا ا إىل متوسةةةةةط الزيا ة منذ عام  1،٥األسةةةةةعار بن ةةةةةبة 

يورق بةةاملقةةارنةةة م  املبلغ  ٦7 100قميثةةل ةيةةا ة قةةدرهةةا  ،2020-2019يورق، للفرتة املةةاليةةة  921 700
 . 2018-2017املعتمد للفرتة 

، قق عت احملكمة عقدا جديدا خلدمات األم  م  إلر ة هاقسشيلدت 2017قيف أيلو /سبتمج  - 74
( لتقةةدة  ةةدمةةات األم  على مةةدار ال ةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةة. قينتهي العقةةد يف Hauschildt & Blunckآنةةد ب نةةك )
. قيف يةةوء تزايد تكاليع العمالة يف البلد املضةةيع، قبارسةةتنا  إىل متوسةةط الزيا ة 2020آب/أغ ةةطس 

يف املا ة يف مقرتحات امليزانية  ٥ال نوية     ال نوات الثماين املايية، أ  رجت ةيا ة يف األسعار بن بة 
إل الية لعقد األم  . قتبلغ التكلفة ا2020للفرتة املمتدة م  أيلو /سةةةةةةةةةةةبتمج إىل  انون األق / ي ةةةةةةةةةةةمج 

يورق ع  ارعتما  املوصةةةةةةةةةةص يف ميزانية  1٥ 400يورق لفرتة ال ةةةةةةةةةةنتني، قهو ما يزيد حقدار 39٦ 900
 . 2018-2017الفرتة 
قعلى النحو املنصةةةةةةةةةةةةةةةوص عليه يف ارتفا  املتعل  بأما   العمل م  البلد املضةةةةةةةةةةةةةةةيع، تق  على  - 7٥

ص  ذا الغرض مبلغ قدره احملكمة م ةةة قلية إجناة اإلصةةة حات الطفيفة للم يورق يف  ٥0 000ب ، ق  صةةة 
امليزانية املقرتحة، متشةةيا م  مقرتحات امليزانية ال ةةابقة. قنظرا ألن املب  آ ذ يف التقا م، يتعني تنفيذ تداب  

بعض التداب  اليت ر تتكفل ال ةةةةةةةةةةةلطات األملانية  قهناكإيةةةةةةةةةةةافية لتصةةةةةةةةةةة ح ق   اسةةةةةةةةةةةتبدا  املعدات. 
ج  ارتفا  املتعل  بأما   العمل، حا يف ذلك على سبيل املثا ، أعما  الدهانات قاستبدا  بتغطيتها حو 

قالذي سةةةةةيصةةةةةل إىل  اية عمره  2010نظام التكييع الذي مت تر يبه يف اجلناح الشةةةةةرقي م  املب  يف عام 
دا  نظام . قم  أجل تغطية تداب  اإلصةةةةةةةةةةةة ح املذ ورة أع ه قأعما  اسةةةةةةةةةةةةتب2020ارفرتايةةةةةةةةةةةةي يف عام 

، قهو ما ميثل ةيا ة قدرها 2020-2019يورق يف الفرتة  ٦0 000التكييع، يتو ى رصد مبلغ  موعه 
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. قم  املقرر على النحو املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار إليةةةةةه يف 2018-2017يورق ع  املبلغ املعتمةةةةةد للفرتة  30 000
 الفرتتني )ق(، توةي  تكةةةةةةاليع اسةةةةةةةةةةةةةةةتبةةةةةةدا  نظةةةةةةام التجيةةةةةةد على مةةةةةةدى فرتتني مةةةةةةاليتني، أي 29 الفقرة
 . 2022-2021 ق 2019-2020
قيتعني قفقا لألنظمة األملانية بشةةةةةأن املباين، تفتيحمل مراف  احملكمة قمبانيها،  املعدات قالرت يبات  - 7٦

)ق(،  29الكهربا ية، قاملصةةةاعد، قمرإلةةةات إطفاء احلري  قنظم اإلنذار. قعلى النحو املشةةةار إليه يف الفقرة 
ال ةةةةةةةةةةةةةةةلطات ارحتا ية املعنية باملباين، قإ ارة اإلطفاء، جرى توجيه  هالذي أجرتقيف أعقاب التقييم األ   

انتباه إ ارة املباين لدى احملكمة إىل يةةةةةةةةةةةةةةةرقرة إجراء عمليات تفتيحمل إيةةةةةةةةةةةةةةةافية، حا يف ذلك يف  لة أمور، 
  للرت يبات قاملعدات الكهربا ية قاملصةةةةةةةةةةةةاعد. قيوصةةةةةةةةةةةةى بأن جترى عمليات التفتيحمل تلك م  أجل ارمتثا

يورق سةةةةةةةةةةةةنويا مقارنة باملبلغ  30 000للمعاي  قالقواعد األملانية للمباين. قيقرتح بالتايل إ راج ةيا ة قدرها 
 . 2018-2017املعتمد للفرتة 

قمت تعديل ارعتما ات املوصةةصةةة للكهرباء قاملياه قالغاة، قلواةم الصةةيانة، قعقو  الصةةيانة قعقو   - 77
 90٥ ٥00. قبناء على ذلك، يقرتح رصد مبلغ 201٦-201٥أل اء للفرتة التأمني بارستنا  إىل أرقام ا

يورق باملقارنة م  املبلغ املعتمد  8 300، قهو ما ميثل اخنفايةةةةةةةةةةةةةةةا قدره 2020-2019يورق للفرتة املالية 
 . 2018-2017للفرتة 
، 2020-2019يورق للفرتة  2 4٥4 100قيف يةةةةةةوء ما سةةةةةةب  ذ ره، ي قرتح رصةةةةةةد مبلغ قدره  - 78

. قتر  2018-2017يورق باملقارنة م  ارعتما  الذي أ قر  للفرتة  1٦4 200قهو ما ميثل ةيا ة قدرها 
 تفاصيل النفقات املتعلقة بصيانة أما   العمل يف املرف  احلا ي عشر.

 
 استئجاس المعدات وصقاحتها 7-2 

ة، لفرتات قص ة أق طويلة ثبت أن استاجار املعدات، حا يف ذلك آرت الن خ قال يارات الرمسي - 79
أقل  لفة م  إلةةةرا ها. قميك  بذلك تفا ي تكاليع الصةةةيانة الناإلةةةاة ع  إلةةةراء هذه املعدات. قباإليةةةافة 
إىل ذلك، قنظرا للتطورات التكنولوجية، تعني على إ ارة احملكمة احلصةةةو  على عد  م  أصةةةناف املعدات 

بة، قالجاما احلاسةةوبية للمكتبة، قبر يات احملفو ات، الرقمية قمعدات تكنولوجيا املعلومات،  نظام احملاسةة
قنظام التجهيز اإللكرتقين للبيانات، قنظام ا اتع، قنظام الجيد اإللكرتقين. قبالن ةةةةةةةةةةةبة  ذه األصةةةةةةةةةةةناف، 
 ان يتعني على احملكمة أن تجم عقو  صةةةةةةةةةةةةةةيانة م  أجل احلصةةةةةةةةةةةةةةو  على الدعم التقة العاجل قم  أجل 

،  العقو  املتعلقة بجا يات احملاسةةةةةةةةبة لج يات. قت بني بعض عقو  الصةةةةةةةةيانة هذهاحلصةةةةةةةةو  على حتديثات ا
يف املا ة. قعلى  ٦أن املتوسةةةةةةةةةةةةةط ال ةةةةةةةةةةةةةنوي للزيا ات يف األسةةةةةةةةةةةةةعار قد يصةةةةةةةةةةةةةل إىل  قبر يات احملفو ات،

األسةةةةةةةةةةةةةاس، ق ذلك م  أجل تغطية التكاليع املتزايدة  ذه ارحتياجات، ي قرتح رصةةةةةةةةةةةةةد اعتما  قدره  هذا
يورق مقارنة  1٦ 300يف املا ة أق حبل   3، ميثل ةيا ة بن ةةةةةةةةةةةةةةبة 2020-2019يورق للفرتة  374 ٥00

 .2018-2017باملبلغ املعتمد للفرتة 
 

 االتصاالت ٣-7 
عاة  قاملكاملات  - 80 تشةةةةةةةةمل نفقات احملكمة فيما يتعل  بارتصةةةةةةةةارت: رسةةةةةةةةوم الجيد ق دمات ال ةةةةةةةةي

لكرتقين  قالتداق  ع  بعد/التداق  بالفيديو  ققصةةةةةةةةةةةةة ت اإلنرتنت  ا اتفية  ق دمات الفا س قالجيد اإل
 ق  و  قواعد البيانات.
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ص ل تصةةةةةةةةةةةةارت ع  طري  ا اتع قالفا س قاإلنرتنت ق دمات  - 81 قيتضةةةةةةةةةةةةم  ارعتما  املوصةةةةةةةةةةةة 
عاة تكلفة ارتصةةةةةا  بني قلم احملكمة قالقضةةةةةاة الذي  يعملون م  أما    ارج مقر احملكمة. قيشةةةةمل  ال ةةةةةي

يضةةةةةةةةةاً تكاليع اسةةةةةةةةةتاجار اخلطوض ا اتفية ال ةمة لتحقي  الكفاءة املثلى يف تشةةةةةةةةةغيل موق   على إلةةةةةةةةةبكة أ
اإلنرتنت قتأمني ارتصةةةارت عج الجيد اإللكرتقين ققصةةة ت إلةةةبكة اإلنرتنت يف أما   العمل. قيف يةةةوء 

   هذا املبلغ . قيعا2020-2019يورق للفرتة  194 100التجربة ال ةةةةةةةةةةةةابقة، ي قرتح رصةةةةةةةةةةةةد مبلغ قدره 
 يف املا ة رحت اب التضوم.  1،23، بعد تعديله بن بة 2018-2017ارعتما  الذي أ قر  للفرتة 

 
 خدمات وسسلم مت لع  )بما في ذلك الرسلم المصرفق ( ٤-7 

يغطي هذا ارعتما  تكاليع اخلدمات املتنوعة ال ةمة للمحكمة اليت يتعذ ر قيدها حتت أي  م   - 82
ملدرجة يف امليزانية. قيشةةةةةةةةةةمل هذا ارعتما  يف املقام األق  الرسةةةةةةةةةةوم املصةةةةةةةةةةرفية. قيف يةةةةةةةةةةوء التجربة البنو  ا

، قهو مبلغ يعا   ارعتما  الذي 2020-2019يورق للفرتة  42 100ال ةةابقة، ي قرتح رصةةد مبلغ قدره 
 يف املا ة رحت اب التضوم.  1،23، بعد تعديله بن بة 2018-2017أ قر  للفرتة 

 
 الللازم والملاد 7-5 

يغطي هةةةذا ارعتمةةةا  تكةةةاليع اللواةم املكتبيةةةة قغ هةةةا م  اللواةم قاملوا  قاخلةةةدمةةةات يف أمةةةا    - 83
. قيعا   2020-2019يورق للفرتة  12٥ ٦00العمل. قيف يوء األ اء ال اب ، ي قرتح رصد مبلغ قدره 

يف املا ة رحت ةةةةةةةةةةةةةةةاب  1،23بن ةةةةةةةةةةةةةةةبة  ، بعد تعديله2018-2017هذا املبلغ ارعتما  الذي أ قر  للفرتة 
 التضوم. 

 
 الخدمات الخاص  )المراجع  الخاسجق  للي ابات( 7-6 

، 201٥عمً  بالنظام املايل للمحكمة، مت يف اجتماع الدق  األطراف املنعقد يف حزيران/يونيه  - 84
بوصفها املراج  املايل حل ابةةةةةةةةةةات احملكمة  BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft تعيني إلر ةةةةةةةةةةةةةةةة

(. قيقرتح رصةةةةةةةةةةةةةةةد 37، الفقرة SPLOS/303)انظر  2020-2019ق  2018-2017للفرتتني املاليتني 
بنةةاء على  2020-2019يورق لتغطيةةة النفقةةات املقرتحةةة يف هةةذا الصةةةةةةةةةةةةةةةةد  للفرتة  11 ٦00مبلغ قةةدره 

يورق مقارنة  7 ٥00(. قميثل هذا املبلغ نقصةةةانا قدره SPLOS/296)انظر  BDOالعرض املقدم م  إلةةةر ة 
  .2018-2017ح توى ارعتما  املقرر للفرتة 

 
 8ال اب   
 تةالقف المةت   وما يتصل بها   

 شراء الةتب والم شلسات  8-1 
تقوم بعملهةةا بفعةةاليةةة. قينبغي أن تقوم م  الضةةةةةةةةةةةةةةةرقري تزقيةةد احملكمةةة حراف  مكتبيةةة جيةةدة حي  - 8٥

املكتبة باقتناء منشةةةةورات تشةةةةكل نواة ملموعة أسةةةةاسةةةةية م  امل لفات يف القانون الدقيل. قبالنظر إىل نطا  
قرية احملكمة، يتعني أيضةةةةةةا أن تتوفر لدى املكتبة موا  بشةةةةةةأن موايةةةةةةي  علمية إلةةةةةةي تتصةةةةةةل اتصةةةةةةارً قثيقاً 

ة يف قواعد بيانات إلةةةةةةةي توفر قسةةةةةةةيلة هامة قسةةةةةةةريعة ل ط ع على أنواع بأعما  احملكمة. قتشةةةةةةةرتك املكتب
 لةداً  10 088معينةة م  املعلومةات العلميةة قالقةانونيةة. قتتةألع  موعةات املكتبةة يف الوقةت احلةايل م  

  لدا م   لدات  موعة املعاهدات. 2 883 لداً مت ل ً ، ع قة على  14 098 ق

https://undocs.org/ar/SPLOS/296
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أن أسةةةعار الكت  قاملنشةةةورات قارإلةةةرتا ات يف الدقريات قد ارتفعت ارتفاعا  قجتدر اإلإلةةةارة إىل - 8٦
يف املا ة  ٥،٥ ب ا م  مرقر ال ةةةةنوات. قيقدر أن اإلةةةةرتا ات املكتبة يف الدقريات الر ي ةةةةية سةةةةتزيد بن ةةةةبة 
يف املا ة،  2،٥تقريبا. قبغية استيعاب هذه التكاليع جز يا، يقرتح ةيا ة إ ايل بند امليزانية للمكتبة بن بة 

يورق مليزانية  2٥٦ 300يورق. قعلى هذا األسةةةةةةاس، يقرتح رصةةةةةةد مبلغ قدره  9 300قهو ما يعا   مبلغ 
  .2020-2019الفرتة 
 

 الط اع  والتجلقد الخاسجقان  ٣-8 
يغطي هذا ارعتما  تكاليع إصةةةةةةةةدار قنشةةةةةةةةر الوثا   قغ ها م  املوا ،  األحكام قاملرافعات يف  - 87

قالنصةةةةةةوص األسةةةةةةاسةةةةةةية ق ليل إجراءات القضةةةةةةايا املعرقيةةةةةةة  احلوليةوةي  الوثا   األ رى مثل القضةةةةةةايا، قت
قالنشةةةةةرات اإلع مية ع  احملكمة، باإليةةةةةافة إىل األقراص املد ة. قباإليةةةةةافة إىل ذلك، يلزم  احملكمة على

وات ال ةةةابقة، ي قرتح أن تقوم املكتبة بتجليد الدراسةةةات املتوصةةةصةةةة قامل ت. قاسةةةتنا اً إىل األ اء يف ال ةةةن
. قيعا   هذا املبلغ ارعتما  الذي أ قر  للفرتة 2020-2019يورق للفرتة  80 100مبلغ قدره  رصةةةةةةةةةةةةةةةد
 يف املا ة رحت اب التضوم.  1،23، بعد تعديله بن بة 2017-2018

  
 (11إلى  9الجتء باء )األبلاب من   
 ال يكات غقر المتةرس   

 
 9ال اب   
 األثاث والمعدات  

يغطي هذا ارعتما  تكلفة إلةةةةةراء معدات قأثاث املكات . قت ةةةةةتند تقديرات النفقات غ  املتكر رة  - 88
إىل احتياجات احملكمة م  معدات املكات ، قمعدات احملفو ات )تشةةةةةةةةةةةةةةمل نظم  2020-2019للفرتة 

دات احلاسوبية قتعهد املوق  جتهيز البيانات قختزي  قاسرتجاع احملفو ات قامل ا ل القانونية(، قالجا يات قاملع
 على إلبكة اإلنرتنت قتطويره.  ما تراعى يرقرة استبدا  املعدات القدمية، قر سيما املعدات اإللكرتقنية.

 شراء المعدات  9-1 
يورق  1٥٥ ٦00متت املوافقة يف ارجتماع ال ةةا س قالعشةةري  للدق  األطراف على رصةةد مبلغ  - 89

 1٥7 ٥00، ي قرتح رصةةةةد مبلغ 2017. قيف يةةةةوء األ اء يف عام 2018-2017لشةةةةراء املعدات للفرتة 
، بعد تعديله بن ةةةةبة 2018-2017، الذي يعا   ارعتما  الذي أ قر  للفرتة 2020-2019يورق للفرتة 

 يف املا ة رحت اب التضوم.  1،23
 

 10ال اب   
 التغققرات في الم احي   

 ر ت طل  أي  اعتما ات يف إطار هذا البند م  امليزانية. - 90
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 11ال اب   
 ت يقذ المعايقر المياس ق  الدولق  للكطاع العام  

عتمةةةا  املعةةةاي  على ا ٦0/283، قافقةةةت اجلمعيةةةة العةةةامةةةة حوجةةة  قرارهةةةا 200٦يف متوة/يوليةةةه  - 91
احملاسةةةبية الدقلية للقطاع العام. قيقوم  لس املعاي  احملاسةةةبية الدقلية للقطاع العام، قهو هياة معنية بويةةة  
املعاي ، بإصةةةةةةةةةةةةةةةدار هذه املعاي ، لكي ت ةةةةةةةةةةةةةةةتودمها  يانات القطاع العام يف  ي  أحناء العامل يف إعدا  

منظمةةة يف منظومةةة األمم  24، قةةامةةت 2014 ق 2008البيةةانةةات املةةاليةةة. ق    الفرتة مةةا بني عةةامي 
املتحدة بتنفيذ املعاي  احملاسبية الدقلية للقطاع العام. فعلى سبيل املثا ، نفذ برناما األغذية العاملي املعاي  

، قنفذ ا املنظمة البحرية الدقلية قمنظمة األمم املتحدة للرتبية قالعلم 2008احملاسةةةةةةةةةةةةةةةبية الدقلية يف عام 
، قنفةةذهةةا برنةةاما األمم 2011، قنفةةذ ةةا الو ةةالةةة الةةدقليةةة للطةةاقةةة الةةذريةةة يف عةةام 2010قةةافةةة يف عةةام قالث

، قنفةةذ ةةا األمةةانةةة العةةامةةة لألمم املتحةةدة يف 2012املتحةةدة اإلئةةا ي قمنظمةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةحةةة العةةامليةةة يف عةةام 
التكيع م  هةةذه . قتعتزم احملكمةةة 201٦، قنفةةذ ةةا ال ةةةةةةةةةةةةةةةلطةةة الةةدقليةةة لقةةاع البحةةار يف عةةام 2014 عةةام

،  دف إعدا  أق  بيانات مالية 2020-2019املعاي  اجلديدة، قسةةةةةةةةةةةةةةةتبدأ تنفيذ تلك املعاي  يف الفرتة 
 .2022-2021ممتثلة  ذه املعاي  حبلو   اية الفرتة املالية 

الكث  قيتطل  تنفيذ املعاي  احملاسةةةةبية الدقلية للقطاع العام اسةةةةتعدا ا تفصةةةةيليا ألنه سةةةةي  ي إىل  - 92
 م  التغي ات على ال ياسات قاإلجراءات. قسيتعني النظر يف البنو  التالية، يف  لة عدة بنو :

 قي  سياسات حماسبية تتعل  حعاملة األصو  قاخلصوم  )أ( 
 تقييم األصو  قاخلصوم قالكشع عنها يف البيانات املالية  )ب( 
 أجل تلبية ارحتياجات اجلديدة استبدا  أق حتديه الجا يات احملاسبية م   )ج( 
 تدري  مو في قلم احملكمة. ) ( 

 قسةةةةةةةةةةةةةةةيتطلةة  ارسةةةةةةةةةةةةةةةتعةةدا  لتنفيةةذ املعةةاي  احملةةاسةةةةةةةةةةةةةةةبيةةة الةةدقليةةة للقطةةاع العةةام     الفرتة املةةاليةة  - 93
)ض(، تعيني  جاء اسةةةةةةتشةةةةةةاريني  ارجيني لتقدة  29، على النحو املشةةةةةةار إليه يف الفقرة 2019-2020

سيتعني إعا ة تصميم الجا يات احملاسبية اليت ت تودمها احملكمة م  أجل الوفاء باملعاي  التوجيه ال ةم. ق 
اجلديدة. قسةةةةةةةةةيتعني تدري  املو فني العاملني يف  ا  الشةةةةةةةةة قن املالية باإليةةةةةةةةةافة إىل العاملني يف إلةةةةةةةةة قن 

قحدات جديدة حبلغ املو فني قاملشةةةةةرتيات. قت قدر تكاليع تعديل الجا يات احملاسةةةةةبية للمحكمة قإلةةةةةراء 
أسةةةةةةةبوعا حبلغ  1٦يورق، قتقدر تكلفة التعاقد م   جاء اسةةةةةةةتشةةةةةةةاريني  ارجيني لفرتة  موعها  ٦7 000
يورق. قعلى هذا األسةةةةةةةاس،  14 000يورق، قتقدر التكاليع املتصةةةةةةةلة بتدري  املو فني حبلغ  ٥9 000

م  أجل ارسةةةةةةةتعدا  لتنفيذ  2020-2019يورق يف ميزانية الفرتة  140 000يقرتح رصةةةةةةةد اعتما  قدره 
 املعاي  احملاسبية الدقلية للقطاع العام حا يف ذلك يف إعدا  امليزانية.
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 ( 1٣و  12الجتء جقم )ال ابان   
 التةالقف المتصل  بالكضايا   
 )ب ما ضد إيطالقا(( “حلسستاس”)قضق  ال يق    25الكضق  سقم   

قجزء م  املداقرت قبعض جل ةةات جلنة الصةةياغة يف جل ةةة ل سةةتماع  2018سةةت عقد يف عام  - 94
 . 2018-2017، قستمو  التكاليع املتصلة بذلك م  ميزانية الفرتة 2٥القضية رقم 

أما اجلزء الثاين م  املداقرت قارجتماعات األ رى للجنة الصةةةةةةةةةةةةياغة، حي صةةةةةةةةةةةةدقر احلكم يف  - 9٥
كاليع املتصةةةةةةةةةةلة بذلك يف ميزانية الفرتة . قسةةةةةةةةةةيتم تغطية الت2019، ف ةةةةةةةةةةتعقد يف عام 2٥القضةةةةةةةةةةية رقم 

 ، على النحو التايل:2019-2020
م  القرار املتعل  بةاملمةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات  8املةداقرت املتعلقةة ح ةةةةةةةةةةةةةةةو ة احلكم حوجة  املةا ة  )أ( 

 يوما  28القضا ية الدا لية للمحكمة، قت قة احلكم: 
 )م و ات األحكام(. يوما  14م  القرار:  7اجتماع جلنة الصياغة حوج  املا ة  )ب( 

قسةةةةةتعقد اجلل ةةةةةات، قدر اإلمكان، بارقرتان م  الدقرات اإل ارية للمحكمة للحد م  تكاليع  - 9٦
 يورق قتر  تفاصيلها يف املرف  الثام . 1 231 100ال فر. قت قد ر التكاليع حبلغ 

 
 الدعاوى الكضائق  العاجل   

مقرتحات امليزانية عقد سةةةةةةةةةةةةةةةتة أسةةةةةةةةةةةةةةةابي  م   قفقا ل حتياجات القضةةةةةةةةةةةةةةةا ية للمحكمة، تتو ى - 97
لتناق  قضيتني عاجلتني. قتشمل امليزانية املقرتحة أيضا التكاليع  2020-2019ارجتماعات يف الفرتة 

املرتبطة جبل ةةةةةةةةةات ارسةةةةةةةةةتماع قاملداقرت قت قة األقامر قاألحكام.  ما تشةةةةةةةةةمل التكاليع املرتبطة بذلك 
كاليع املو فني امل قتني ل جتماعات، قتكاليع العمل اإليةةةايف. تكاليع سةةةفر القضةةةاة إىل هامبور ، قت

يورق. قميثل ذلك اخنفايةةةةةةةةةةةا حقدار  1 4٥9 000قتر  يف املرف  ال ةةةةةةةةةةةاب  تفاصةةةةةةةةةةةيل هذا ارعتما  البالغ 
ب ةةةةةةةةةةةةةةةب  ارخنفاض يف معد  بد   2018-2017يورق بالن ةةةةةةةةةةةةةةةبة إىل ارعتما  املقرر للفرتة  19 900

)ة((. قل  ي  ةةتودم هذا  30يورق )انظر الفقرة  2٦٦يورق إىل  277امبور  م  اإلقامة اليومي بالن ةةبة  
 ارعتما  إر إذا اجتمعت احملكمة للنظر يف القضايا.

 
 مجملع التكديرات  

 2 ٦90 100ق عويني قضا يتني عاجلتني ما  موعه  2٥تبلغ التكاليع التقديرية للقضية رقم  - 98
التكاليع ”يورق باملقارنة م  ارعتما ات اليت أ قرت يف إطار بند  71٦ 700يورق، أي باخنفاض قدره 

 .2018-2017م  ميزانية الفرتة  “املتصلة بالقضايا
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  12ال اب   
 الكضا   

 الخاص   ال دالت 12-1 

يورق لتغطية البدرت اخلاصة قبدرت  ٦93 200، ي تو ى رصد مبلغ 2٥بالن بة للقضية رقم  - 99
اإلقامة للقضةةةةةةةاة. قيشةةةةةةةمل ذلك بدر  اصةةةةةةةا لألعما  التحضةةةةةةة ية ي ةةةةةةةتند ح ةةةةةةةابه إىل ثلثي عد  األيام 

يورق للفرتة  81٦ 400للجل ةةةةةةةةةةات القضةةةةةةةةةةا ية. قباإليةةةةةةةةةةافة إىل ذلك، ي قرتح رصةةةةةةةةةةد اعتما  قدره  املقر رة
لتغطية البدرت اخلاصةةةة قبدرت اإلقامة املقررة للقضةةةاة فيما يتصةةةل بقضةةةيتني عاجلتني.  2019-2020

قيشةةمل ذلك ارعتما  بدر  اصةةا لألعما  التحضةة ية ي ةةتند ح ةةابه إىل سةةتة أسةةباع عد  األيام املقررة 
ل  بالبدرت اخلاصةةة بالن ةةبة للقضةية للجل ةةات القضةةا ية. قعلى هذا األسةةاس، يبلغ  موع ارعتما  املتع

 يورق. 1 ٥09 ٦00ق عويني قضا يتني عاجلتني ما قدره  2٥رقم 
 

 أتعاب الكضا  المخصصقن  12-2 
يورق لتغطية أتعاب قايةةةةةةةةةةةةةيني  70 ٥00، يقرتح ختصةةةةةةةةةةةةةيص مبلغ 2٥بالن ةةةةةةةةةةةةةبة للقضةةةةةةةةةةةةةية رقم  - 100

صةةني م  بد  سةةنوي  صةةني. قتتألع أتعاب القايةةيني املوصةة  قبد   اص )حا يف ذلك البد  اخلاص  صةة 
يورق  107 200لقاء األعما  التحضةةةةةةةة ية( قبد  إقامة يومي. قباإليةةةةةةةةافة إىل ذلك، أ  رج اعتما  قدره 

صةةةني ع  جل ةةةات ملدة سةةةتة أسةةةابي  ق  يوما م  األعما   3٦لتغطية األتعاب املدفوعة إىل قايةةةيني  صةةة 
. قيبلغ ارعتما  اإل ايل  ذا البند يف امليزانية املوصةةةةةةص التحضةةةةةة ية املتعلقة بدعويني قضةةةةةةا يتني عاجلتني

 يورق. 177 700ق عويني قضا يتني عاجلتني ما قدره  2٥لتغطية القضية رقم 
 

 ال ير ليضلس الجل ات، بما في ذلك الكضا  المخصصلن  ٣-12 
 2٥قضةةةةية رقم يورق لتغطية تكاليع سةةةةفر القضةةةةاة فيما يتعل  بال 317 ٦00ي قرتح رصةةةةد مبلغ  - 101

 .2020-2019ق عويني قضا يتني عاجلتني يف الفرتة املالية 
سةةةةةةةةفر  يورق لتغطية تكاليع 1٦4 400يورق، اعتما ا يبلغ  317 ٦00قيتضةةةةةةةةم  هذا املبلغ ققدره  - 102

  .2020-2019القضاة، ح  فيهم القاييان املوص صان، فيما يتعل  بدعويني قضا يتني عاجلتني يف الفرتة 

. 2٥يورق لتمويل تكاليع سةةةةفر القضةةةةاة يف القضةةةةية رقم  1٥3 200 ما يتضةةةةم  مبلغا قدره  - 103
 :2٥فيما يتعل  بالقضية رقم  2020-2019قفيما يلي الرح ت املتو اة يف الفرتة 

 رحلة قاحدة ذهابا قإيابا ألعضاء احملكمة  )أ( 
 جلنة الصياغة( رحلة قاحدة ذهابا قإيابا ألعضاء احملكمة )باستثناء أعضاء  )ب( 
 ث ث رح ت ذهابا قإيابا للقاييني املوصصني. )ج( 
، قدر اإلمكان، بارقرتان 2019قتعتزم احملكمة تنظيم  قر ا ال ةةةةةةةةةةابعة قاألربعني يف آذار/مارس  - 104

. قبالتايل، سةةةةةوف حت  ةةةةة  تكاليع ال ةةةةةفر املتعلقة بالقضةةةةةية 2٥م  املداقرت القضةةةةةا ية يف القضةةةةةية رقم 
ى أسةةةةاس رحلتني ذهابا قإيابا )بدر م  ث ث رح ت( ألعضةةةةاء احملكمة. قر تشةةةةمل إحدى عل 2٥ رقم
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هاتني الرحلتني أعضةةةةةةةةةةةةةةاء جلنة الصةةةةةةةةةةةةةةياغة أل م سةةةةةةةةةةةةةةيبقون يف هامبور . قر ينطب  ذلك على القايةةةةةةةةةةةةةيني 
 املوصصني، اللذي  ي تو ى تنظيم ث ث رح ت ذهابا قإيابا  ما.

 
  1٣ال اب   
 تةالقف الملظيقن   

 الملظيلن المؤقتلن لالجتماعات  1-1٣ 
ر صةةةد اعتما  منفصةةةل ألغراض املو فني امل قتني ل جتماعات م  أجل تغطية التكاليع املتصةةةلة  - 10٥

بالقضةةةةةةايا. قيغطي هذا ارعتما  املرتبات قالتكاليع املتعلقة ب ةةةةةةفر املرت ني الشةةةةةةفويني، قمدق ين احملايةةةةةةر 
التحريريني، قمشةغ لي األجهزة ال ةمعية، قالطابعني اللغويني اإليةافيني الذي   احلرفية، قاملراجعني، قاملرت ني

ي و  فون  صةةيصةةا خلدمة ارجتماعات، حا يف ذلك جل ةةات ارسةةتماع قاملداقرت القضةةا ية. قيغطي هذا 
ارعتمةةةةا  أيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تكةةةةاليع املو فني قاألفرا  ا  ري  املتصةةةةةةةةةةةةةةةلني خبةةةةدمةةةةات امل مترات ال ةمني خلةةةةدمةةةةة 

جتماعات. قيراعي املبلغ املقرتح أن املو فني، قر سةةةةةةةةةةةةةةةيما املرت ون التحريريون قاملرت ون الشةةةةةةةةةةةةةةةفويون ار
 قمدق نو احملاير احلرفية، لي وا  يعهم متوافري  ب هولة يف مقر احملكمة.

قت ةةةةةةةةةةةةتند تقديرات تكاليع الرت ة الشةةةةةةةةةةةةفوية إىل األحكام قالشةةةةةةةةةةةةرقض املطب قة يف منظومة األمم  - 10٦
املتحدة، م  مراعاة احلاجة إىل توف   دمات الرت ة الشفوية     مهلة قص ة، قر سيما أثناء النظر يف 
الدعاقى القضةةةةةةا ية العاجلة. قيتطل  هذا األمر العمل     عط ت  اية األسةةةةةةبوع قأيام العطل الرمسية 

لتحريرية حجم العمل املتصةةةةةةةةل بالدعاقى قارجتماعات الليلية. قتراعي التقديرات املتعلقة بنفقات الرت ة ا
الذي ميك  اسةةةةتيعابه  ا ليا، قمتوسةةةةط عد  الصةةةةفحات اليت يتعني  2٥القضةةةةا ية العاجلة قبالقضةةةةية رقم 

ارستعانة حصا ر  ارجية لرت تها حتريريا، قاليت تطب  عليها احملكمة أسعار الرت ة التحريرية التعاقدية اليت 
 يف جنيع.  د ها مكت  األمم املتحدة

قم  مراعةةاة معةةدرت املرتبةةات احلةةاليةةة املطب قةةة على  ةةدمةةات املرت ني التحريريني قالشةةةةةةةةةةةةةةةفويني  - 107
. قيف يوء عد  2020-2019يورق للفرتة  ٦٥1 300قمدق ين احملاير احلرفية، ي قرتح مبلغ إ ايل قدره 

، فإن ذلك ميثل 2018-2017ة مقارنة بالفرت  2020-2019اجلل ات القضا ية اليت ستعقد يف الفرتة 
  .2018-2017يورق ع  ارعتما  املقرر للفرتة  489 ٥00نقصانا قدره 

 
 العمل اإلضافي 2-1٣ 

حا أنه يتعني على احملكمة أن تصةةةةةةدر أحكامها يف غضةةةةةةون فرتات ةمنية قصةةةةةة ة، ف  مفر م  أن  - 108
ة، قر سةةةةةةةةةةةةةةةيما أثناء النظر يف الدعاقى ي طل  إىل الكث  م  املو فني العمل بعد سةةةةةةةةةةةةةةةاعات العمل العا ي

القضةةةةةا ية العاجلة. قر ميك   ا ما ارسةةةةةتعايةةةةةة ع  املدفوعات امل ةةةةةتحقة لقاء العمل اإليةةةةةايف بإجاةات 
ية، قر سةةةةةةةةةةةةةةةيما بالنظر إىل العد  القليل م  املو فني يف قلم احملكمة. قي قرتح ختصةةةةةةةةةةةةةةةيص مبلغ  تعويضةةةةةةةةةةةةةةة

أثناء النظر يف الدعاقى القضةةا ية العاجلة يف فرتة ال ةةنتني يورق لتغطية تكاليع العمل اإليةةايف  22 ٦00
. قاسةةةةةتنا ا إىل املمارسةةةةةات ال ةةةةةابقة، ي قد ر أنه سةةةةةيلزم ختصةةةةةيص ت ةةةةةعة أسةةةةةابي  للنظر يف 2019-2020

 11 300، قل  يكون هناك مفر م  العمل اإليايف أثناء املداقرت. قي تو ى رصد مبلغ 2٥القضية رقم 
يورق  33 900. قي قرتح اعتما  إ ايل قدره 2٥عمل اإليايف املتعل  بالقضية رقم يورق لتغطية تكاليع ال

 . 2018-2017يورق مقارنة بارعتما  املقرر للفرتة  11 100 ذا البند م  امليزانية، ميثل نقصانا قدره 



 SPLOS/2018/WP.1 

 

26/40 18-04730 

 

 الجتء دال  
 ص دوق سأس المال المتداول  

عد املالية للمحكمة، أنشةةمل صةةندق  رأس املا  املتداق  م  النظام املايل قالقوا 2-٦قفقا للما ة  - 109
لتأمني املوار  املالية ال ةمة للمحكمة لكي تواجه مشةةةةةةةةةةةا ل ال ةةةةةةةةةةةيولة املالية القصةةةةةةةةةةة ة األجل يف انتظار ”

، بلغت 2001قحي عام . “... قلتوف  األموا  ال ةمة للمحكمة للنظر يف القضةايا اسةت م ارإلةرتا ات
يورق. قي شغ ل صندق  رأس املا   ٥42 118 صندق  رأس املا  املتداق  ما  موعه قيمة ارإلرتا ات يف

املتداق  يف املقام األق  ملواجهة مشةةةةةا ل ال ةةةةةيولة القصةةةةة ة األجل قالنفقات ارسةةةةةتثنا ية. قيف إطار األمم 
ة، ي عتج أن م  املتحدة اليت تشةةةةةةةةةةةةةةغ ل صةةةةةةةةةةةةةةندققا لرأس املا  املتداق  ملواجهة النفقات الطار ة قارسةةةةةةةةةةةةةةتثنا ي

يف املا ة م  امليزانية ال ةةةةةنوية. قعلى هذا  8املناسةةةةة  ت ةةةةةجيل مبلغ  ح ةةةةةاب  ا   يف الصةةةةةندق  يعا   
يورق م  أجل احملكمة. لك  احملكمة ر تطل  متوي  إيافيا  820 340 األساس، سيلزم رصد مبلغ قدره

 .2020-2019فيما يتعل  بصندق  رأس املا  املتداق  للفرتة املالية 
قع قة على املبلغ املذ ور أع ه، متت املوافقة يف اجتماع الدق  األطراف الثاين عشةةةةةةةةةةةةةةةر الذي  - 110

على امل امهة يف صندق  رأس املا  املتداق  )فيما يتعل  بالقضايا( للمحكمة، حبلغ  2002عقد يف عام 
ر يف اجتماع الدق  األطراف، ي  ةةةةتودم  صةةةةيصةةةةا لتغطية النفقات املتعلقة بالقضةةةةايا. ققفقا للقرار الصةةةةا 

 وة اسةةةةةةةةتودام هذا املبلغ لتوف  اإلمكانيات املالية ال ةمة للمحكمة لكي تنظر يف القضةةةةةةةةايا إلةةةةةةةةريطة أن 
صةةةةة لتغطية التكاليع املتصةةةةلة بالقضةةةةايا، أق م  مناقلة األموا  بني  يتعذر تغطية النفقات باألموا  املوصةةةة 

(. قبلغ هةةذا اجلزء م  صةةةةةةةةةةةةةةةنةةدق  رأس املةةا  املتةةداق  )فيمةةا يتعل  SPLOS/89أبواب ارعتمةةا ات )انظر 
 . 2014يورق حي حزيران/يونيه  417 014بالقضايا( ما قدره 

، تقرر يف اجتمةةةةةةةاع الةةةةةةةدق  األطراف الراب  قالعشةةةةةةةةةةةةةةةري  أن يتم، 2014قيف حزيران/يونيةةةةةةةه  - 111
قهو جزء م  الفا ض النقدي للفرتة املالية  -يورق  3٥0 000ل مبلغ قدره اسةةةةةةةةةةةةةةةتثنا ي، حتوي بشةةةةةةةةةةةةةةةكل
إىل صةةندق  رأس املا  املتداق ، لتغطية ما يرتت  على النظر يف القضةةايا م  تكاليع  - 2011-2012

(. قنتيجة 3، الفقرة SPLOS/275ر ميك  تغطيتها باألموا  املوص صة للتكاليع املتصلة بالقضايا )انظر 
 .يورق 7٦7 014لذلك، فإن صندق  رأس املا  املتداق  )فيما يتعل  بالقضايا( يبلغ حاليا 

https://undocs.org/ar/SPLOS/89
https://undocs.org/ar/SPLOS/275
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 المرفق األول
 )بالقلسو( 2020-2019إلى  201٤-201٣مقتاحقات الميةم  لليترات من   

 
 /اجلزء
 أقجه اإلنفا  الباب

امليزانية املعتمدة للفرتة 
2013-2014 

األ اء     الفرتة 
2013-2014 

امليزانيةةةةةةةة املعتمةةةةةةدة 
 201٦-201٥ للفرتة

األ اء     الفرتة 
201٥-201٦ 

امليزانيةةةةةةة املعتمةةةةةةدة 
 2018-2017للفرتة 

امليزانية املقرتحة للفرتة 
2019-2020 

النقصان/الزيا ة 
 يف فرتة ال نتني

اجلةةةةةةةةةزء/ 
 الباب

 ألف        ال يكات المتةرس  ألف          
 1 900 56 900 ٤٤9 ٤ 000 ٣9٣ ٤ 55٣ 161 ٤ 100 2٤6 ٤ 1٣٣ 182 ٤ ٣00 ٣٤7 ٤ الكضا  1
 1-1 000 9 400 133 3 400 124 3 472 07٦ 3 300 008 3 7٥4 032 3 400 013 3 البدرت ال نوية  1-1
800- 17 ٦00 833 400 8٥1 ٥٦7 801 900 917 139 823 ٦00 909 البدرت اخلاصة  1-2  1-2 
 3-1 100 22 800 298 700 27٦ 274 2٦7 ٦00 274 ٦0٥ 20٦ ٥00 282 ال فر حلضور الدقرات  1-3
 4-1 ٦00 43 100 184 ٥00 140 240 1٦ 300 4٥ ٦3٥ 119 800 141 التكاليع العامة  1-4
900- 202 ٤00 65٤ 1 ٣00 857 1 065 26٣ 1 800 967 197 819 700 880 خط  المعاشات التكاعدي  للكضا  2  2 
 1-2 000 231 800 ٥٦8 1)أ( 800 337 1 0٦٥ 2٦3 1 800 782 197 819 900 82٥ املعاإلات التقاعدية قيد الدف   2-1
معاإلةةةةةةةةةةةةات القضةةةةةةةةةةةةاة املقبلني على   2-2

900- 433 ٦00 8٥)ب( ٥00 ٥19  000 18٥  800 ٥4 التقاعد  2-2 
٣00- ٤2 ٣00 707 7 600 7٤9 7 822 ٣٣6 7 900 5٣٣ 7 856 81٤ 6 000 1٣0 7 تةالقف الملظيقن ٣  ٣ 
200- 12 200 290 ٦)ج( 400 302 ٦ 8٦٦ 898 4 000 2٥7 ٦ 138 ٦40 4 000 718 ٥ الو ا ع الثابتة  3-1  3-1 
ارقتطةةاعةةات اإللزاميةةة م  مرتبةةات   3-2

800- 0٥3 1 املو فني/املبالغ الدا نة   1 171 -800   1 214 -400  1 2٥3 -400  39 -000  3-2 
 3-3 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ر  الضرا   الوطنية  3-3
 4-3 400 20 200 270 2 800 249 2 427 043 2 000 04٥ 2 9٦٥ 787 1 000 04٥ 2 التكاليع العامة للمو فني  3-4
 ٥-3 صفر 000 2٥ 000 2٥ 7٥0 24 000 2٥ 1٥4 2٥ 400 29 العمل اإليايف  ٥-3
900- 12 ٦00 192 ٥00 20٥ 470 19٦ 900 197 38٦ 189 200 207 املو فون امل قتون ل جتماعات  ٦-3  3-٦ 
 7-3 صفر 900 107 900 107 78٥ 104 900 107 3٥7 101 100 113 امل اعدة امل قتة العامة  3-7
 8-3 400 1 800 74 400 73 ٥24 ٦8 900 72 8٥٦ 70 100 71 التدري   3-8
200- 1 ٤00 12 600 1٣ 717 1٣ 100 11 ٤58 11 ٣00 11 التمثقلبدل  ٤  ٤ 
 5 ٤00 ٣ 000 185) ( 600 181 982 167 ٣00 180 2٤8 178 ٣00 180 ال ير في مهام سسمق  5
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 /اجلزء
 أقجه اإلنفا  الباب

امليزانية املعتمدة للفرتة 
2013-2014 

األ اء     الفرتة 
2013-2014 

امليزانيةةةةةةةة املعتمةةةةةةدة 
 201٦-201٥ للفرتة

األ اء     الفرتة 
201٥-201٦ 

امليزانيةةةةةةة املعتمةةةةةةدة 
 2018-2017للفرتة 

امليزانية املقرتحة للفرتة 
2019-2020 

النقصان/الزيا ة 
 يف فرتة ال نتني

اجلةةةةةةةةةزء/ 
 الباب

 6 ٣00 700 1٤) ( ٤00 1٤ 0٣٤ 1٤ ٣00 1٤ 586 1٣ 900 1٣ الضقاف  6          
 7 600 179 000 202 ٣ ٤00 022 ٣ 701 799 2 000 888 2 2٤8 798 2 500 898 2 حيكات التشغقل 7
 1-7 200 1٦4 100 4٥4 2 900 289 2 ٥82 1٥٦ 2 000 1٥9 2 320 1٥٦ 2 ٦00 1٦٥ 2 ذلك األم  يف صيانة األما  ، حا  7-1
 2-7 300 1٦ ٥00 374 200 3٥8 ٥20 32٦ ٦00 3٥٥ 0٦9 30٥ 400 3٦1 استاجار املعدات قصيانتها  7-2
 3-7 ٥00 3 100 194) ( ٦00 190 112 142 200 189 ٥٥0 1٦1 200 197 ارتصارت  7-3
يف   دمات قرسةةةةةةةةةةةةةةةوم متنوعة )حا  7-4

 4-7 800 100 42) ( 300 41 339 31 000 41 313 33 000 40 ذلك الرسوم املصرفية(
 ٥-7 300 2 ٦00 12٥ 300 123 348 122 400 122 99٦ 121 900 123 اللواةم قاملوا   ٥-7
اخلةةةةةدمةةةةةات اخلةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )املراجعةةةةةة   ٦-7

٥00- 7 ٦00 11) ( 100 19 800 20 800 20 000 20 400 10 اخلارجية للح ابات(  7-٦ 
 8 800 10 ٤00 ٣٣6 600 ٣25 918 ٣18 000 ٣20 706 ٣15 000 ٣16 الصل  المةت   والتةالقف ذات 8
 1-8 300 9 300 2٥٦ 000 247 ٦07 241 000 242 949 23٥ 000 23٦ إلراء الكت  قاملنشورات -املكتبة   8-1
 2-8        تكاليع بدء تشغيل املكتبة  8-2
 3-8 ٥00 1 100 80) ( ٦00 78 311 77 000 78 7٥7 79 000 80 الطباعة قالتجليد اخلارجيان  8-3

 باء        ال يكات غقر المتةرس  باء
 9 900 1 500 157 600 155 1٣5 151 800 15٤ ٤7٣ 151 800 15٤ األثاث والمعدات 9
 1-9 900 1 ٥00 1٥7) ( ٦00 1٥٥ 13٥ 1٥1 800 1٥4 473 1٥1 800 1٥4 إلراء املعدات  9-1
 2-9        إلراء املعدات اخلاصة  9-2

 10 صير صير صير صير صير صير صير التغققرات في الم احي 10
ت يقررررذ المعررررايقر الميرررراسررررررررررر قرررر   11

 11 000 1٤0 000 1٤0      الدولق  للكطاع العام
 جقم        التةالقف المتصل  بالكضايا جقم
100- 216 900 00٤ 2 000 221 2 5٤٤ 611 1 700 889 1 0٣6 966 2 1٣0 982 ٣ الكضا  12  12 
٦00- 1٥٦ ٦00 ٥09 1 200 ٦٦٦ 1 ٥03 27٦ 1 ٥00 4٦8 1 1٥8 ٦29 2 990 180 3 البدرت اخلاصة  12-1  12-1 
400- 128 700 177 100 30٦ 772 123 800 110 112 140 210 294 أتعاب القضاة املوصصني  12-2  12-2 
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 /اجلزء
 أقجه اإلنفا  الباب

امليزانية املعتمدة للفرتة 
2013-2014 

األ اء     الفرتة 
2013-2014 

امليزانيةةةةةةةة املعتمةةةةةةدة 
 201٦-201٥ للفرتة

األ اء     الفرتة 
201٥-201٦ 

امليزانيةةةةةةة املعتمةةةةةةدة 
 2018-2017للفرتة 

امليزانية املقرتحة للفرتة 
2019-2020 

النقصان/الزيا ة 
 يف فرتة ال نتني

اجلةةةةةةةةةزء/ 
 الباب

سفر القضاة حلضور ارجتماعات،   12-3          
 3-12 900 ٦8 ٦00 317 700 248 2٦9 211 400 310 7٦٦ 19٦ 930 ٥0٦ ح  فيهم القضاة املوصصون

600- 500 200 685 800 185 1 2٤8 82٤ 600 611 502 990 190 ٣2٤ 1 تةالقف الملظيقن 1٣  1٣ 
٥00- 489 300 ٦٥1 800 140 1 ٥2٦ 791 800 ٥77 031 9٦4 940 2٦1 1 املو فون امل قتون ل جتماعات  13-1  13-1 
100- 11 900 33 000 4٥ 722 32 800 33 471 2٦ 2٥0 ٦2 العمل اإليايف  13-2  13-2 
 دال صير صير صير صير صير صير صير ص دوق سأس المال المتداول دال
200- 570 700 5٤9 20 900 119 21 719 662 18 600 817 18 ٤٤٣ 2٤1 19 120 2٣9 21 المجملع     

 
 يورق. 0.81٥:  قرر قاحد م   قررات الوريات املتحدة = 2018سعر الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشهر آذار/مارس  :م حظة 

 معاإلات تقاعدية قيد الدف  حاليا. )أ( 
  .2020. قسيتوقع مقدار املبلغ الفعلي الذي سي دف  على نتا ا ارنتواب عام 2020أيلو /سبتمج  30تقاعدية ل بعة قضاة تنتهي فرتة قريتهم يف معاإلات  )ب( 
  .2019، املنطبقة على رهاي ل نة ٦اإلصدار  -نظام معلومات امليزانية، التكاليع القياسية للمرتبات  )ج( 
 .2018 إىل إلباض/فجاير 201٦يف املا ة، رحت اب معد  التضوم، قهو املعد  الوسطي الذي حد ه املكت  اإلحصا ي ارحتا ي األملاين للفرتة م  آذار/مارس  1.23 بة ع د لت األرقام بن ) ( 
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 المرفق الثاحي
لعلقرررررا في اليتر     ليئرررررات ا لي قررررر  وا ليئررررر  ا  ملظيل قلم الميةمررررر  من ا

2019-2020 
  

 عد  الو ا ع الو يفة الرتبة

التكةةاليع القيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةة 
بةةةةةةةدقررات الوريةةةةةةةات 

 املتحدة

التكةةةةةةةةاليع صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايف 
القيةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةة بةدقررات 

 الوريات املتحدة

ارقتطةةةةاعةةةةات اإللزاميةةةةة م  
مرتبةات املو فني بةدقررات 

 الوريات املتحدة
 2٥9 47 7٦9 1٥8 028 20٦ 1 ر يس القلم أ ع م      
 877 27 18٥ 1٥0 0٦2 178 1 نا   ر يس القلم 2-مد
 744 22 830 129 ٥74 1٥2 1 ر يس اخلدمات اللغوية ٥-ف
 744 22 830 129 ٥74 1٥2 1 مو ع للش قن القانونية/ر يس مكت  الش قن القانونية ٥-ف
 027 19 ٥37 110 ٥٦4 129 1 ر يس إل قن امليزانية قاملالية 4-ف
 027 19 ٥37 110 ٥٦4 129 1 ر يس املكتبة قاحملفو ات 4-ف
 027 19 ٥37 110 ٥٦4 129 1 ر يس إل قن املو فني قاملباين قاألم  4-ف
 027 19 ٥37 110 ٥٦4 129 1 مو ع نظم املعلومات 4-ف
 0٥٥ 38 073 221 128 2٥9 2 مو ع للش قن القانونية 4-ف
 027 19 ٥37 110 ٥٦4 129 1 مرتجم حتريري/مراج   4-ف
 133 1٥ 819 8٦ 9٥2 101 1 مو ع للش قن القانونية 3-ف
 133 1٥ 819 8٦ 9٥2 101 1 مرتجم حتريري )اللغة الفرن ية(  3-ف
 213 12 37٥ ٦٦ ٥88 78 1 مو ع إ اري )إل قن املو فني( 2-ف
 213 12 37٥ ٦٦ ٥88 78 1 مو ع حمفو ات 2-ف
 213 12 37٥ ٦٦ ٥88 78 1 مو ع إ اري معاقن )ارإلرتا ات/امليزانية( 2-ف
 213 12 37٥ ٦٦ ٥88 78 1 مو ع معاقن للش قن القانونية 2-ف
 213 12 37٥ ٦٦ ٥88 78 1 مو ع صحفي 2-ف
 1٤5 ٣٤5 885 8٤7 1 0٣0 19٣ 2 18 المجملع 
 500 25٤ ٣00 5٣9 1 ٣00 810 1  المجملع بالقلسو )ُمَكرَّب( 
  600 078 ٣   مجملع فتر  ال  تقن بالقلسو )مكرب( 

 
 . 2019رهاي لعام ، املنطبقة على ٦ت تند األرقام قسعر الصرف إىل التكاليع القياسية للمرتبات، اإلصدار  :م حظة 

 . أ ع م = أمني عام م اعد :املوتصرات
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 المرفق الثالث
ملظيل قلم الميةم  من فئ  الخدمات العام  واليئات المتصررررل  بها في اليتر    

2019-2020 
  

 الو يفة الرتبة
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
 الو ا ع

التكاليع القياسةةةةةةةةةةةية 
بةةةةدقررات الوريةةةةات 

 املتحدة

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايف التكةةةةةةةةاليع 
بةدقررات القيةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةة 

 الوريات املتحدة

ارقتطةةةاعةةةات اإللزاميةةةة م  
مرتبات املو فني بدقررات 

 الوريات املتحدة

      الرتبة الر ي ية      
 112 2٦ 127 72 239 98 1 ()املشرتياتم اعد إ اري  
 112 2٦ 127 72 239 98 1 من   إل قن املباين 
 112 2٦ 127 72 239 98 1 م اعد لش قن نظم املعلومات 
 112 2٦ 127 72 239 98 1 م اعد لغوي/ عم قضا ي 
 112 2٦ 127 72 239 98 1 ()الرئيسم اعد إلوصي  
 112 2٦ 127 72 239 98 1 م اعد لش قن املنشورات/م اعد إلوصي )ر يس القلم( 

      الرت  األ رى
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد إ اري 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد إ اري 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد إ اري )ارإلرتا ات( 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد مايل 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد مايل )ح ابات الدف ( 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد للش قن القانونية 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد لش قن املكتبة 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 لغوي/ عم قضا يم اعد  
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد إلوصي )نا   ر يس القلم( 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 م اعد لش قن املو فني 
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 مو ع استقبا  
 789 3٥ 091 10٦ 880 141 2 مو ع أم /سا   
 89٥ 17 04٥ ٥3 940 70 1 املباين ب  مو في إل قن األم /مشرف على  
 201 ٤07 ٣9٣ 175 1 59٤ 582 1 20 المجملع 
  100 979   المجملع بالقلسو )ُمَكرَّب( 
  200 958 1   مجملع فتر  ال  تقن بالقلسو )ُمَكرَّب( 

 
 . 2019رهاي لعام  ، املنطبقة على٦ت تند األرقام قسعر الصرف إىل التكاليع القياسية للمرتبات، اإلصدار  :م حظة 
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 المرفق الرابع
 مكاسح  اال تقاجات من اللظائف  

  
  201٤-201٣اللظائف المعتمد  لليتر  

 أمةةةني عةةةةةةةةام
 2/1-ف 3-ف 4-ف ٥-ف 1-مد 2-مد م اعد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةع 
الفاات الفنية 
قالةةةةةةةةةفةةةةةةةةةاةةةةةةةةةات 

 العليا

فاة اخلدمات 
العامة )الرتبة 

 الر ي ية(

فاة اخلدمات 
الةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةة 
)الةةةةةةةةةةةةةةةرتةةةةةةةةةةةةةةة  

 األ رى(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةا ع فاةةةةةةةة 
اخلةةةةةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةةةةات 
العامة قالفاات 

 املموع الكلي املتصلة  ا
 ٣7 20 15 5 17 ٤ ٣ 6 2 صير 1 1            

   
  2016-2015اللظائف المعتمد  لليتر  

  أمني عام
 2/1-ف 3-ف 4-ف ٥-ف 1-مد 2-مد م اعد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةع 
الفاات الفنية 
قالةةةةةةةةةفةةةةةةةةةاةةةةةةةةةات 

 العليا

فاة اخلدمات 
العامة )الرتبة 

 الر ي ية(

فاة اخلدمات 
الةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةة 
)الةةةةةةةةةةةةةةةرتةةةةةةةةةةةةةةة  

 األ رى(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةا ع فاةةةةةةةة 
اخلةةةةةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةةةةات 
العامة قالفاات 

 املموع الكلي املتصلة  ا
 ٣8 20 16 ٤ 18 5 ٣ 6 2 صير 1 1            

   
  2018-2017اللظائف المعتمد  لليتر  

 أمةةةني عةةةةةةةةام
 2/1-ف 3-ف 4-ف ٥-ف 1-مد 2-مد م اعد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةع 
الفاات الفنية 
قالةةةةةةةةةفةةةةةةةةةاةةةةةةةةةات 

 العليا

فاة اخلدمات 
العامة )الرتبة 

 الر ي ية(

فاة اخلدمات 
الةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةة 
)الةةةةةةةةةةةةةةةرتةةةةةةةةةةةةةةة  

 األ رى(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةا ع فاةةةةةةةة 
اخلةةةةةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةةةةات 
العامة قالفاات 

 املموع الكلي املتصلة  ا
 ٣8 20 1٤ 6 18 5 ٣ 6 2 صير 1 1            

   
  2020-2019اللظائف المعتمد  لليتر  

 أمةةةني عةةةةةةةةام
 2/1-ف 3-ف 4-ف ٥-ف 1-مد 2-مد م اعد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةع 
الفاات الفنية 
قالةةةةةةةةةفةةةةةةةةةاةةةةةةةةةات 

 العليا

فاة اخلدمات 
العامة )الرتبة 

 الر ي ية(

فاة اخلدمات 
الةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةة 
)الةةةةةةةةةةةةةةةرتةةةةةةةةةةةةةةة  

 األ رى(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
ق ةةةةةةةا ع فاةةةةةةةة 
اخلةةةةةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةةةةات 
العامة قالفاات 

 املموع الكلي املتصلة  ا
 ٣8 20 1٤ 6 18 5 2 7 2 صير 1 1            
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 المرفق الخامس
 2020-2019أتعاب الكضا  عن األعمال الكضائق  غقر المتصل  بالكضايا في اليتر    

 

 احل اب 

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدقررات 
الوريةةةات املتحةةةدة 

 األمريكية

2019 
باليورق إلةةةةةةام  ت ةةةةةةوية 

 مقر العمل

2020 
باليورق إلةةام  ت ةةوية 

 مقر العمل

2019-2020 
باليورق إلةةةةةةةةةةام  ت ةةةةةةةةةةوية 

 مقر العمل
      
 ٦00 ٦72 2 300 33٦ 1 300 33٦ 1 247 17٦ 1 20×  3/  17٦ 437 البد  ال نوي - 1
يوم عمةةل  220يومةةا/على أسةةةةةةةةةةةةةةةةةاس  20البةةد  اخلةةاص ) - 2

 20×  20×  220/  3/  17٦ 437 ال نة( يف
10٦ 932 

121 ٥00 121 ٥00 243 000 
 000 417 ٥00 208 ٥00 208 ٥84 2٥٥ 20×  28×  1.4×  32٦ يوما( 28بد  اإلقامة ) - 3
البد  اخلاص لألعما  التحضةةةةةةةةةة ية،  ايةةةةةةةةةة  إلذن ر يس  - 4

 20×  10×  220/  3/  17٦ 437 يوم عمل يف ال نة( 20أيام/على أساس  10احملكمة )
٥3 4٦ ٦٦0 700 ٦0 700 121 400 

بد  اإلقامة لألعما  التحضةةةةةةةةةةةةةة ية،  ايةةةةةةةةةةةةةة  إلذن ر يس  - ٥
 10×  7×  1.4×  32٦ قضاة( 10أيام م  أجل  7احملكمة )

31 948 2٦ 100 2٦ 100 ٥2 200 

 000 401 ٥00 200 ٥00 200 437 17٦ 17٦ 437 البد  ال نوي لر يس احملكمة - ٦
 800 40 400 20 400 20 000 2٥ 2٥ 000 البد  اخلاص لر يس احملكمة - 7
      البدرت اخلاصة لنا   ر يس احملكمة - 8

 400 10 200 ٥ 200 ٥ 390 ٦ 1.4×  32٦×  14 يوما 14بد  اإلقامة ع   
 ٦00 8 300 4 300 4 233 4 (1٥٦( + 220/  3/  17٦ 437× )) 10 أيام 10بدرت  اصة ع   
 000 967 ٣ 500 98٣ 1 500 98٣ 1   المجملع 

الميةم  والكضرررررررا   مجملع ال دالت ال ررررررر لي  )سئقس 
 ٤00 1٣٣ ٣ 700 566 1 700 566 1   [8 إلى 6ومن  1 اآلخرون( ]ال  لد

في ذلك بدل اإلقام   مجملع ال دالت الخاصررررررررررر  )بما 
 600 8٣٣ 800 ٤16 800 ٤16   [5 إلى 2 القلمي( ]ال  لد من
 

 حتد   جلنة اخلدمة املدنية الدقلية بد  اإلقامة اليومي. :م حظات
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  32٦معد  بد  اإلقامة اليومي بدقررات الوريات املتحدة:   
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  2٦٦معد  بد  اإلقامة اليومي باليورق:   
 يورق. 0.81٥:  قرر قاحد م   قررات الوريات املتحدة = 2018الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشهر آذار/مارس  سعر  
 يف املا ة. 39.4: 2018مضاعع ت وية مقر العمل املنطب  على هامبور  لشهر آذار/مارس   
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 المرفق ال ادس
 2020-2019التةالقف العام  للكضا  في اليتر    

  

 
 يورق. 0.81٥املتحدة = :  قرر قاحد م   قررات الوريات 2018سعر الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشهر آذار/مارس  :م حظات
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  32٦معد  بد  اإلقامة اليومي بدقررات الوريات املتحدة:   
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  2٦٦معد  بد  اإلقامة اليومي باليورق:   

 

 باليورق بدقررات الوريات املتحدة 2019
   التكاليع العامة لر يس احملكمة  - 1   
 400 8 307 10 ال فر يف إجاةة ةيارة الوط   
 000 2٥ ٦7٥ 30 منحة التعليم  
 800 10 2٥2 13 التأمني يد احلوا ث املتصلة بالعمل - 2

 200 ٤٤ 2٣٤ 5٤ المجملع  
2020   

   التكاليع العامة لر يس احملكمة  - 1
 700 27 930 33 منحة اإلعا ة إىل الوط   
 ٥00 34 270 42 منحة ارنتقا   
 800 1٦ ٦13 20 منحة ارنتداب  
 700 1٦ 49٦ 20 النقل الكامل لألمتعة  
 صفر صفر ال فر يف إجاةة ةيارة الوط   
 000 2٥ ٦7٥ 30 منحة التعليم  
 400 8 307 10 يورق لكل قاض( 1 200) 2020تكاليع نقل األمتعة الشوصية ل بعة قضاة تنتهي فرتة قريتهم يف عام  - 2
 800 10 2٥2 13 التأمني يد احلوا ث املتصلة بالعمل - 3

 900 1٣9 656 171 المجملع  
 100 18٤  مجملع مقتاحق  فتر  ال  تقن  
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 المرفق ال ابع
 2020-2019التةالقف المتصل  بالكضايا لكاء األعمال الكضائق  المتعلك  بالدعاوى الكضائق  العاجل  في اليتر    

 

 احل اب )لكل قضية( 
بةةةةةةةدقررات الوريةةةةةةةات 

 املتحدة األمريكية

2019  
)قضةةةةةةةةةةةةةةةيةةة قاحةةدة( بةةاليورق 
 إلام  ت وية مقر العمل

2020  
)قضةةةةةةةةةةةةةةية قاحدة( باليورق 
 إلام  ت وية مقر العمل

2019-2020 
باليورق إلةةةةةةةام  ت ةةةةةةةوية 

 مقر العمل
      القضاة      
 220يوما/على أسةةةةةةةةةةةةةةةاس  21البد  اخلاص ) - 1

20×  21×  220/  3/  17٦ 437 )أ(يوم عمل يف ال نة(  112 278 127 ٦00 127 ٦00 2٥٥ 200 
20×  22×  1.4×  32٦ )ب(يوما( 22بد  اإلقامة ) - 2  200 81٦ 1٦3 900 1٦3 900 327 800 
البد  اخلاص لألعما  التحضةةةةةةةةةة ية،  ايةةةةةةةةة   - 3

يوما/على أساس  18إلذن م  ر يس احملكمة )
20×  18×  220/  3 / 17٦ 437 )ج(يوم عمل يف ال نة( 220  9٦ 238 109 300 109 300 218 ٦00 

بد  اإلقامة لألعما  التحضةةةةةةةةةةةةة ية،  ايةةةةةةةةةةةةة   - 4
أيةةةةةةام لفةةةةةةا ةةةةةةدة  4إلذن م  ر يس احملكمةةةةةةة )

٥×  4×  1.4×  32٦ قضاة( ٥  9 128 7 400 7 400 14 800 
 ٤00 816 200 ٤08 200 ٤08   المجملع اليرعي  
      أتعاب قايَيني  ص َصني - ٥

2×  39×  3٦٥/  3/  17٦ 437 البد  ال نوي    12 ٥٦8 14 300 14 300 28 ٦00 
2×  39×  220/  3/  17٦ 437 البد  اخلاص    20 8٥2 23 700 23 700 47 400 
2×  21×  1.4×  32٦ بد  اإلقامة    19 1٦9 1٦ ٥00 1٦ ٥00 31 200 
 200 107 600 5٣ 600 5٣   المجملع اليرعي  
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 احل اب )لكل قضية( 
بةةةةةةةدقررات الوريةةةةةةةات 

 املتحدة األمريكية

2019  
)قضةةةةةةةةةةةةةةةيةةة قاحةةدة( بةةاليورق 
 إلام  ت وية مقر العمل

2020  
)قضةةةةةةةةةةةةةةية قاحدة( باليورق 
 إلام  ت وية مقر العمل

2019-2020 
باليورق إلةةةةةةةام  ت ةةةةةةةوية 

 مقر العمل
 400 1٦4 200 82 200 82   القضاة )ح  فيهم قاييان  ص صان(سفر  - ٦      

      تكاليع املو فني
 400 348 200 174 200 174   املو فون امل قتون ل جتماعات - 7

 ٦00 22 300 11 300 11   العمل اإليايف - 8

 000 ٤59 1 500 729 500 729   المجملع  
 

 املدنية الدقلية بد  اإلقامة اليومي.حتد   جلنة اخلدمة  :م حظات 
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  32٦بد  اإلقامة اليومي بدقررات الوريات املتحدة:   
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  2٦٦بد  اإلقامة اليومي باليورق:   
 يورق. 0.81٥احد م   قررات الوريات املتحدة = :  قرر ق 2018سعر الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشهر آذار/مارس   
 يف املا ة. 39.4: 2018مضاعع ت وية مقر العمل املنطب  على هامبور  لشهر آذار/مارس   
 ث ثة أسابي  على أساس سبعة أيام. )أ( 
 ث ثة أسابي  على أساس سبعة أيام إيافة إىل أيام ال فر. )ب( 
 سبعة أيام )ح   الن بة اليت  د  ها اجتماع الدق  األطراف(. أسبوعان قنصع أسبوع على أساس )ج( 
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 المرفق الثامن
 25التةالقف المتصررل  بالكضررايا لكاء األعمال الكضررائق  المتعلك  بالكضررق  سقم   

 2020-2019في اليتر  
  

 احل اب  
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدقررات 
 الوريات املتحدة

2019 
بةةةةةةةاليورق إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

 العمل ت وية مقر
    القضاة     
يوم  220يوما على أسةةةةةةةةةةةةةةةاس  28بد   اص )مداقرت ملدة  - 1

20×  28×  220/  3/  17٦ 437 )أ(ال نة(عمل يف   149 704 170 100 
20×  42×  1.4×  32٦ )ب(يوما( 42بد  إقامة ) - 2  383 37٦ 312 800 
يوما للجنة الصياغة/مخ ة قضاة على أساس  14بد   اص ) - 3

1٥×  14×  220/  3/  17٦ 437 )أ(يوم عمل يف ال نة( 220  18 713 21 300 
٥×  21×  1.4×  32٦ )ب(يوما للجنة الصياغة/مخ ة قضاة( 21)بد  إقامة  - 4  47 922 39 100 
احملكمة  بد   اص لألعما  التحضةةةةةة ية،  ايةةةةةة  إلذن ر يس - ٥

20×  18.٦7×  220/  3/  17٦ 437 يوم عمل يف ال نة( 220يوما على أساس  ٦7.18)  99 821 113 400 
ر يس احملكمة بد   اص لألعما  التحضةةةةةة ية،  ايةةةةةة  إلذن  - ٦

٥×  9.34×  220/  3/  17٦ 437 ال نة( يوم عمل يف 220يوما على أساس  9.34)  12 484 14 200 
بد  اإلقامة لألعما  التحضةةةةة ية،  ايةةةةة  إلذن ر يس احملكمة  - 7

10×  ٦×  1.4×  32٦ أيام لفا دة عشرة قضاة( ٦)  27 384 22 300 
 200 69٣   المجملع اليرعي 
    قايَيني  ص َصنيأتعاب  - 8
2( × 18.٦7+  42× ) 3٦٥/  3/  17٦ 437 بد  سنوي   ٥٥1 19 200 22 
2×  28×  220/  3/  17٦ 437 بد   اص   970 14 000 17 
2×  42×  1.4×  32٦ )ب(بد  اإلقامة   338 38 31 300 
 500 70   المجملع اليرعي 
 200 1٥3 97٥ 187  سفر القضاة - 9

    املو فنيتكاليع 
 900 302   املو فون امل قتون ل جتماعات - 10
 300 11   العمل اإليايف - 11
 100 2٣1 1   المجملع  

 
 حتد   جلنة اخلدمة املدنية الدقلية بد  اإلقامة اليومي. :م حظات 

 للقضاة(.يف املا ة  40)مضافا إليه  32٦بد  اإلقامة اليومي بدقررات الوريات املتحدة:   
 يف املا ة للقضاة(. 40)مضافا إليه  2٦٦بد  اإلقامة اليومي باليورق:   
 يورق. 0.81٥:  قرر قاحد م   قررات الوريات املتحدة = 2018سعر الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشهر آذار/مارس   
 يف املا ة. 39.4: 2018مضاعع ت وية مقر العمل املنطب  على هامبور  لشهر آذار/مارس   
 على أساس مخ ة أيام يف األسبوع. )أ( 
  على أساس سبعة أيام يف األسبوع.  )ب( 
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 المرفق التاسع
 2020-2019خط  المعاشات التكاعدي  للكضا  في اليتر    

  
 باليورق بدقررات الوريات املتحدة 
   2019   

 400 784 400 9٦2 حياءاأل األراملم   8قاييا متقاعدا ق  14املعاش التقاعدي لفا دة 
 ٤00 78٤ ٤00 962 المجملع 

2020   
 400 784 400 9٦2 حياءاأل م  األرامل 8قاييا متقاعدا ق  14املعاش التقاعدي لفا دة 
 ٦00 8٥ 000 10٥ )أ(قضاة 7املعاش التقاعدي لفا دة 

 000 870 ٤00 067 1 المجملع 
 ٤00 65٤ 1 800 029 2 المجملع لمقتاحق  فتر  ال  تقن 
 
:  قرر قاحد م   قررات الوريات 2018سةةةةةةةةةةةةعر الصةةةةةةةةةةةةرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشةةةةةةةةةةةةهر آذار/مارس  :م حظة 

 يورق. 0.81٥املتحدة = 
ر ميك  حتديد العد  الفعلي للقضةةةةةةةةةةةةةةةاة املقبلني على التقاعد إر بعد ارنتوابات أثناء اجتماع الدق  األطراف  )أ( 

  .2020يف حزيران/يونيه  الذي سيعقد
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 المرفق العاشر
 )بالقلسو( 2020-2019التةالقف العام  للملظيقن في اليتر    

  
 تقدير التكاليع العامة للمو فني

  )على أساس التكاليع الفعلية قارحتياجات التقديرية(
 200 ٥98 )أ(ارإلرتا ات يف الصندق  املشرتك للمعاإلات التقاعدية ملو في األمم املتحدة  

 000 9 امل امهة يف جلنة اخلدمة املدنية الدقلية
 000 132 )أ(بد  اإلعالة
 000 134 )أ(منحة التعليم

 800 17 )أ(إجاةة ةيارة الوط 
 000 12 )أ(بد  لغات

 ٥00 17 )أ(التأمني يد احلوا ث أثناء العمل
 200 81 )أ(التأمني الطر

 200 13 )أ(التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
 400 14 )أ(إعانة اإل ار

  :)أ(ارعتما  املتعل  بتناقب املو فني
 ٦00 ٦1 يف املا ة( 4الفاة الفنية قالفاات العليا ) 
 200 39 يف املا ة( 4فاة اخلدمات العامة قالفاات املتصلة  ا ) 
 000 ٥ تكاليع متنوعة )إ راميات، حا يف ذلك إلغاء اإلجاةات( 
 100 1٣5 1 المجملع ال  لي  
 

 .2017على أساس أ اء امليزانية لعام  )أ( 
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 المرفق اليادي عشر
 )بالقلسو( 2020-2019صقاح  أماكن العمل في اليتر    

  
 2020ميزانية  2019 ميزانية 2018 ميزانية 2017 ميزانية  
 ٤00 ٤6٤ ٣00 ٤57 500 ٤29 100 ٤25 إداس  المرافق - 1      
 900 12 700 12 600 20 500 20 للازم الصقاح  - 2
 000 7٥ 000 7٥ 000 80 000 80 إمدا ات الغاة  
 000 1٦0 100 1٥8 ٦00 1٥٥ 800 1٥4 إمدا ات الكهرباء  
 000 13 000 13 000 13 000 13 إمدا ات املياه  
 000 2٤8 100 2٤6 600 2٤8 800 2٤7 المرافق العام  )الةهرباء والغاز والمقاه( - ٣
 800 1٦8 700 1٦٦ 100 1٦4 300 1٦3 عقو  الصيانة املدرجة  
 000 3٥ 000 3٥ 000 ٥ 000 ٥ الفحص  
 800 20٣ 700 201 100 169 ٣00 168 عكلد الصقاح  - ٤
لتررررررلمقن على الملجلدات وتررررررلمقن  - 5 ا

 ٣00 25 000 25 500 2٤ ٤00 2٤ الغقر الم ؤولق  ق ل
الطيقي  )بيد أقصررررررررى اإلصرررررررررال ات  - 6

 000 50 000 50 000 50 000 50 يلسو للمر  اللا د ( 1 000
 000 ٤5 000 15 000 15 000 15 اإلصال ات األخرى - 7
 100 200 800 196 200 191 ٣00 190 خدمات األمن )على مداس ال اع ( - 8
 500 2٤9 1 600 20٤ 1 500 1٤8 1 ٤00 1٤1 1 المجملع 
 100 ٤5٤ 2  900 289 2  فتر  ال  تقنمجملع مقتاحق   
 
 


