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األطرافلجمعية الدو 

الثانية عشرةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨-٢٠،الهاي

تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية
٢٠١٣هحزيران/يوني٣٠حتى 

المقدمة- أوالً 
على ميزانية ICC-ASP/11/Res.1وافقت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف القرار - ١

. ويعرض قلم ٢٠١٣مليون يورو للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") لعام ١١٥,١قدرها 
٣٠ىل كانون الثاين/يناير إ١احملكمة يف هذه الوثيقة تقريرًا عن أداء ميزانية احملكمة للفرتة من 

.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١، إضافة إىل األداء املتوقع حىت ٢٠١٣هحزيران/يوني

وينقسم هذا التقرير إىل ثالثة أجزاء هي: أداء امليزانية الربناجمية العادية للمحكمة - ٢
٢٠١٣يونيه حزيران/٣٠اجلنائية الدولية حىت 

للنفقات غري املتوقعة أو اليت ال مناص منها اليت سيلزم اللجوء إىل صندوق الطوارئ يف الفرتة 
نفسها لتغطيتها ("تطبيقات صندوق الطوارئ")، وأخريًا األداء املوحد للميزانية الربناجمية العادية 

وتطبيقات صندوق الطوارئ.

يف ٥٤,٠يونيهحزيران/٣٠مة يف وبلغ معد التنفيذ الفعلي للميزانية الربناجمية للمحك- ٣
مليون يورو. وتتوقع ١١٥,١٢مليون يورو، من امليزانية املعتمدة وقدرها ٦٢,١٩املائة، أي 

مليون يورو، ١١٣,٢٩يف املائة، أي ٩٨,٤
مليون يورو.١١٥,١٢من امليزانية املعتمدة وقدرها 

حملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") إخطارات باحتمال استخدام مبلغ وقدمت ا- ٤
. وقدمت احملكمة يف ٢٠١٣مليون يورو من صندوق الطوارئ يف الفصل األول من عام ٨,٤٦
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، وذلك بالتحديد يف ٢٠١٣مناسبتني تقديرات مراجعة للموارد املطبقة يف الفصل األول من عام 
. وعليه نُقح جمموع تطبيقات صندوق يونيهحزيران/٦ل دورة اللجنة مث يف نيسان/أبريل خال٢٥

مليون يورو من املبلغ األصلي ١,٢٥مليون يورو، أي باخنفاض قدره ٧,٢١الطوارئ ليبلغ 
مليون يورو. ٨,٤٦املطبق وقدره 

١١٩,٥٣، أي مبلغ ٩٨,٤وفيما يتعلق باألداء املوحد، تتوقع احملكمة تنفيذ نسبة - ٥
مليون يورو، مبا يف ذلك ١٢٢,٣٣ن يورو للنفقات املتوقعة من مبلغ امليزانية املوحدة وقدره مليو 

مليون يورو. ويف سياق امليزانية الربناجمية ٧,٢١مبلغ تطبيقات صندوق الطوارئ املنقح وقدره 
يون مل١١٩,٥٣مليون يورو، ميثل هذا املبلغ املتوقع للنفقات وقدره ١١٥,١٢املعتمدة البالغة 

يف املائة. ويرد األداء املوحد مليزانية احملكمة بالتفصيل يف اجلدول ١٠٣,٨يورو نسبة تنفيذ تبلغ 
أدناه.١٦

يف املائة من امليزانية املعتمدة ٩٨,٤وميكن ملعدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة ويبلغ - ٦
يون يورو. ومع ذلك مل١,٨٣أن تتيح حيزًا الستيعاب النفقات اإلضافية وقدرها ٢٠١٣للفرتة 

واستنادًا إىل مبلغ صندوق الطوارئ احلايل الصادر بالفعل، لن يستوعب مبلغ النفقات اإلضافية 
مليون يورو يف ميزانية احملكمة، وسيلزم سحبه من صندوق الطوارئ. وعلى ٤,٤١املتوقع وقدره 

ارئ الذي يبلغ يف غرار ما جرى يف العام املاضي سيكون لذلك أثر كبري يف رصيد صندوق الطو 
ويف )١(.ICC-ASP/10/Res.4مليون يورو، بعد متويله وفقًا لقرار اجلمعية ٧,٥الوقت الراهن 

هذه احلالة أضحت إعادة متويل صندوق الطوارئ حبسب القرار املذكور مسألة يتعني أن تنظر 
فيها اللجنة واجلمعية.

سيلزم احلصول عليه من تطبيقات ومعدل التنفيذ املتوقع، فضًال عن املبلغ املقدر الذي- ٧
صندوق الطوارئ، يعد معدًال مؤقتًا وحمل درجة عالية من عدم اليقني، كما يستند إىل املعلومات 

. وقد ينتج عن األنشطة القضائية ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠املتاحة عند إعداد هذا التقرير يف 
سبة حلالة مايل وقضية نتاغندا. وقد وأنشطة النيابة العامة تغيريات مهمة. وهذا هو الوضع بالن

يتأثر أيضًا تنفيذ امليزانية الربناجمية والقدرة على استيعاب النفقات من تطبيقات صندوق الطوارئ 
يف الوقت ذاته. كينيايف إطار امليزانية الربناجمية بالتطورات املتعلقة باحتمال إجراء حماكمات  

ملقبلة للجنة.وعليه ستقدم تقييمات حمدثة قبيل الدورة ا

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلادية عشرة، (١)
.ICC-ASP/11/20ICC-ASP/11/Res.1(٢٠١٢الثاين/نوفمرب تشرين٢٢- ١٤الهاي، 
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أداء الميزانية البرنامجية- ثانياً 
نظرة عامة عن حالة االشتراكات- ألف

اليت مل تسدد ٢٠١٣، بلغ معدل االشرتاكات املقررة لعام ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠يف - ٨
يونيهحزيران/٣٠يف املائة يف ٤٠,٨٦مليون يورو مقابل ٣١,٢٠يف املائة، أو ٢٧,٨٥بعد 

٢٠١٣يونيهران/حزي٣٠. ويف ٢٠١٢
٣٠يورو) يف ١٧٨١٤٠يورو) مقارنة بثماين دول (٣٦١١٦٥املقررة عشر دول (

، بلغت النسبة اليت مل تسدد بعد يف عام ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠. ويف ٢٠١٢يونيهحزيران/
يورو). وحتقق ٠٣٠٢٤٨يف املائة (أو ٤٩,٦١من مبلغ إعادة متويل صندوق الطوارئ٢٠١٣

مليون ٢,٠٤وقدره ٢٠١١املراجعون اخلارجيون حلسابات املنظمة من الفائض النقدي لعام 
. ويرد بيان تفصيلي حلالة االشرتاكات يف ٢٠١٣يورو الذي أعيد إىل الدول األطراف يف عام 

من املرفق.٥١اجلدول 

ية لعدة سنواتنظرة عامة عن أداء الميزان- باء
أدناه أداء ميزانية احملكمة منذ إنشائها. وقد زاد مستوى النفقات العادية ١يبني اجلدول - ٩

ومعدل التنفيذ بانتظام مع مرور الوقت. وتتوقع احملكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها يف عام 
مليون يورو ١١٣,٢٩يف املائة من امليزانية، ما يعادل نفقات متوقع مببلغ ٩٨,٤نسبة ٢٠١٣

مليون يورو.١١٥,١٢من امليزانية املعتمدة وقدرها 

(باآلالف اليورو)٢٠١٣إلى عام ٢٠٠٢: مقارنة أداء الميزانية من عام ١الجدول 

امليزانية املعتمدة للمؤمتر امليزانية املعتمدةالسنة املالية
االستعراضي

٣٠النفقات الفعلية* حىت 
يونيهحزيران/

٣٠فيذ حىت ملعدل التن٪
يونيهحزيران/

النفقات الفعلية
)٢٠١٣(املتوقعة لعام 

ملعدل التنفيذ حىت ٪
كانون ٣١

األول/ديسمرب

[1][2][3][4]=[3]/[1][5][6]=[5]/[1]

21,47969.5غري متاحةغري متاحةغري متاحة2002/200330,893

43,51082.0غري متاحةغري متاحةغري متاحة200453,071

22,79634.162,12092.9غري متاحة200566,891

26,89033.464,67880.4غري متاحة200680,417

33,35637.577,46487.2غري متاحة200788,872

38,49442.683,66092.6غري متاحة200890,382

51,11950.593,85192.7غري متاحة2009101,230

2010102,2541,36951,73750.699,35597.2

53,56851.7102,81199.2غري متاحة2011103,608

55,00950.6105,10896.6غري متاحة2012108,800
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62,18854.0113,29298.4غري متاحة2013115,120

للتغيري.٢٠١٣* ختضع النفقات الفعلية لعام 

يف املائة، أو ما جمموعه ٥٤,٠نسبة نفذت احملكمة ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠ويف - ١٠
مليون يورو، ما ميثل زيادة بنسبة ١١٥,١٢مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها ٦٢,١٩

يف املائة. ومن املرتقب أن يبلغ ٥٠,٦يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ يف العام املاضي وقدره ٣,٤
مليون يورو من امليزانية ١١٣,٢٩يف املائة، أو ٩٨,٤

إىل حتقيق زيادة كبرية ٢٠١٣يورو. وتشري النفقات املتوقعة لعام ١١٥,١٢املعتمدة وقدرها 
مليون يورو يف معدل التنفيذ مقارنة بأداء امليزانية الفعلية يف العام املاضي.٨,١٨وقدرها 

٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠يزانية يف ويبني اجلدول ص أدناه حالة تنفيذ امل- ١١- ١١

بسحب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠: أداء الميزانية حتى ٢الجدول 
امليزانية املتعمدة بند اإلنفاق 

٢٠١٣لعام 
٣٠النفقات الفعلية* حىت 

٢٠١٣حزيران/يونيه
٣٠معدل التنفيذ حىت 

ملعدل التنفيذ املتوقع لعام ٪٢٠١٣النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٣حزيران/يونيه
٢٠١٣

[1][2][3]=[2]/[1][4][5]=[4]/[1]

4,689.42,517.353.74,330.092.3القضاة

4,689.42,517.353.74,330.092.3

63,141.629,690.047.061,230.397.0ة باملوظفنيالتكاليف املتصل

11,186.36,046.054.011,705.9104.6املساعدة املؤقتة العامة

813.2220.827.2983.2120.9املساعدة املؤقتة لالجتماعات

391.3120.130.7408.0104.3العمل اإلضايف 

318.1265.683.5461.5145.1اخلرباء االستشاريون

75,850.536,342.647.974,788.998.6

4,394.12,292.752.24,693.9106.8السفر

31.016.954.629.595.2الضيافة

4,423.12,546.857.64,136.193.5اخلدمات التعاقدية

692.3352.550.9693.6100.2التدريب

2,608.41,618.562.12,879.8110.4حمامو الدفاع

3,448.21,426.141.43,378.098.0حمامو الضحايا

16,908.014,103.183.416,518.597.7نفقات التشغيل العامة

1,035.6422.840.8816.078.8اللوازم واملواد

1,039.7548.852.81,027.598.8املعدات مبا فيها األثاث

34,580.423,328.267.534,172.998.8

115,120.362,188.154.0113,291.898.4مجموع المحكمة
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* تشمل النفقات االلتزامات

يف املائة من ميزانية ٩٢,٣- ١٢
يف املائة من النفقات املتصلة باملوظفني والنفقات غري املتصلة ٩٨,٨يف املائة و٩٨,٦قضاة، وال

يف ٤٧,٠باملوظفني على التوايل. ويبلغ معدل التنفيذ الفعلي للوظائف املنشأة يف احملكمة نسبة 
طن والعطل مليون يورو للمبالغ املرتاكمة املقدرة ملنح العودة إىل الو ٠,٧١املائة، منها مبلغ 

يف ٩,١السنوية بالنسبة إىل النصف األول من العام. وملا بلغ معدل الوظائف الشاغرة نسبة 
وظيفة من الوظائف املنشأة املتفق عليها ٦٩٢، فقد شغلت ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠املائة يف 
بنسبة ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠وظيفة. وقد ارتفع معدل الوظائف الشاغرة يف ٧٦١وعددها 

يف املائة.٨,٤يف املائة مقارنة مبعدل العام املاضي الذي بلغ ٠,٧

والنفقات ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠أدناه حالة تنفيذ امليزانية يف ٣ويبني اجلدول - ١٣

ي (بـــآالف بحســـب البرنـــامج الرئيســـ٢٠١٣حزيران/يونيـــه ٣٠: أداء الميزانيـــة حتـــى ٣الجـــدول 
اليورو)

٣٠النفقات الفعلية* حىت ٢٠١٣امليزانية املعتمدة لعام الربنامج الرئيسي
يونيهحزيران/

٣٠ملعدل التنفيذ حىت ٪
ملعدل التنفيذ املتوقع يف عام ٪٢٠١٣النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٣يونيهحزيران/

٢٠١٣

[1][2][3]=[2]/[1][4][5]=[4]/[1]

ئيسي األولالربنامج الر 
10,697.95,028.847.09,631.090.0

اهليئة القضائية

الربنامج الرئيسي الثاين
28,265.713,884.749.128,265.8100.0

مكتب املدعي العام

الربنامج الرئيسي الثالث
64,520.935,112.754.464,520.5100.0

قلم احملكمة

رابعالربنامج الرئيسي ال
2,951.71,455.249.32,826.995.8

أمانة مجعية الدول األطراف

الربنامج الرئيسي اخلامس
5,901.55,543.993.95,543.993.9

املباين املؤقتة

الربنامج الرئيسي السادس
1,580.0725.845.91,567.399.2

أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

١- ج الرئيسي السابعالربنام
996.7306.130.7800.980.4

مكتب مدير املشروع

٥- الربنامج الرئيسي السابع
205.9130.963.6135.665.8

آلية الرقابة املستقلة
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115,120.362,188.254.0113,291.9098.4مجموع المحكمة

* تشمل النفقات االلتزامات

٤٧,٠نسبة ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠فعلي للهيئة القضائية حىت وبلغ معدل التنفيذ ال- ١٤
يف املائة، أو ٩٠,٠

مليون يورو، ويعزى تدين اإلنفاق أساسًا ١٠,٧٠مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها ٩,٦٣
" مل يلزم احلصول على خدمات قاض من القضاة الثالثة الذين كان من املتوقع ١إىل سببني مها: "

" وحصل بعض املوظفون على إجازات خاصة غري مدفوعة، ووجهت ٢استدعاؤهم للعمل؛ "
صعوبات غري متوقعة يف تعيني بعض من موظفي املساعدة املؤقتة العامة يف الوظائف املنشأة، ما 

بالتكاليف املتصلة باملوظفني.أدى إىل تدين اإلنفاق اخلاص

. ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠حىت ٤٩,١وبلغ معدل التنفيذ اخلاص مبكتب املدعي العام - ١٥
يف املائة، ١٠٠,٠

ورو.مليون ي٢٨,٢٧مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها ٢٨,٢٧أو 

يف ٥٤,٤نسبة ٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠وبلغ معدل التنفيذ اخلاص بقلم احملكمة حىت - ١٦
املائة من امليزانية املعتمدة له، نتيجة للحاجة إىل خدمات املساعدة املؤقتة العامة لدعم أنشطة 

قات احملاكمات والعقود السنوية للخدمات والسلع املتعلقة جبميع الربامج الرئيسية، فضًال عن نف
التشغيل العامة املتعلقة باستئجار الزنزانات واملتعلقة بربامج محاية الشهود. ومن املتوقع أن ينفذ 

مليون يورو تنفيذًا كامًال من خالل ٦٤,٥٢
اإلدارة املالئمة ملوارده.

. ومن يونيهحزيران/٣٠يف املائة حىت ٤٩,٣وبلغ معدل تنفيذ أمانة الدول األطراف - ١٧
مليون يورو من ٢,٨٣يف املائة، أو ٩٥,٨

مليون يورو.٢,٩٥امليزانية املعتمدة وقدرها 

يف املائة من ميزانيته حىت ٤٥,٩وبلغ معدل تنفيذ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا - ١٨
يونيه/حزيران٣٠

مليون يورو.١,٥٨مليون يورو، من املبلغ املعتمد وقدره ١,٥٧٠يف املائة، أو ٩٩,٢

يف املائة ٨٠,٤ويتوقع مكتب مدير املشروع (املباين الدائمة) أنه سينفذ ميزانيته بنسبة - ١٩
حزيران/يونيه. وتعزى قلة ٣٠يف املائة يف ٣٠,٧م، رغم أنه نفذ امليزانية بنسبة 

اإلنفاق إىل أن بعض األقسام املعنية استوعبت جزءا من تكاليف األنشطة املتعلقة باملباين الدائمة 
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ي يف ميزانيتها. وال يلزم أيضا إجراء تدقيق منفصل للميزانية ألن النطاق الراهن للتدقيق اخلارج
يغطي التفاصيل الضرورية من املشروع.

يف املائة. ٦٥,٨- ٢٠
ولن تستخدم غالبية التكاليف غري املتعلقة باملوظفني، ألنه ليس من املتوقع أن يضطلع املكتب 

م املاضي فتتعلق التكلفة الرئيسية مبسؤول . أما بالنسبة إىل العا٢٠١٤بكامل مهامه حىت عام
واحد بقرض واجب السداد من مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية يف نيويورك.

على أداء امليزانية حبسب كل بند من بنود اإلنفاق ملشروع املعايري ٤وحيتوي اجلدول - ٢١
٢٠. ويف ٢٠١١يوليههل يف متوز/احملاسبية الدولية للقطاع العام ومدته أربعة أعوام الذي استُ 

يف املائة من معدل التنفيذ. ويف ٢٦,٧مليون يور، أو ٠,١٦حزيران/يونيه مت تكبد مبلغ قدره 

مليون ٠,٦٠امليزانية املعتمدة وقدرها مليون يورو من٠,٣١يف املائة، أو مبا جمموعه ٥١,٧
يورو.

وعرضت تفاصـيل املشـروع وتنفيـذه يف تقريـر احملكمـة عـن تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة - ٢٢
 .)٢(

تخصيص املقرتحة للميزانية بني األعوام وبنود اإلنفاق نظرا أشارت اللجنة إىل إعادة ال)٣(العشرين،
نظرا لتعديل توقيتات أنشطة التدريب اليت رتبت لتنفذ يف موعد قريب من تاريخ التنفيذ الفعلـي، 

وخالل فرتة ما بعد التنفيذ.

٣٠: أداء الميزانيـــــة لمشـــــروع المعـــــايير المحاســـــبية الدوليـــــة للقطـــــاع العـــــام حتـــــى ٤الجـــــدول 
، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣ه حزيران/يوني

٣٠النفقات الفعلية حىت امليزانية املعتمدةبند اإلنفاق
*٢٠١٣حزيران/يونيه 

٣٠ملعدل التنفيذ حىت ٪
ملعدل التنفيذ املتوقع يف ٪٢٠١٣النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٣يونيهحزيران/

٢٠١٣عام 

[1][2][3]=[2]/[1][4][5]=[4]/[1]

التكاليف املتصلة باملوظفني

369.2139.637.8235.263.7املساعدة املؤقتة العامة

اخلرباء االستشاريون

369.2139.637.8235.263.7

15.015.0100.0السفر

.CBF/20/7الوثيقة )٢(
.ICC-ASP/12/5/Rev.1الوثيقة)٣(
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186.014.77.930.016.1اخلدمات التعاقدية

30.05.719.030.0100.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

231.020.48.875.032.5

600.2160.026.7310.251.7مجموع المحكمة

* تشمل النفقات االلتزامات 

أدناه مقارنة بني امليزانية املعتمدة للمحكمة والنفقات األساسية ٢و١يقدم الشكالن و - ٢٣
.وتبلغ النفقات ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠واملتصلة باحلاالت الفعلية حبسب الربنامج الرئيسي حىت 

مليون يورو ٥٨,٤٤مليون يورو مقابل ميزانية أساسية معتمدة تبلغ ٣٣,٣٩األساسية الفعلية 
٢٨,٨٠يف املائة، بينما تبلغ النفقات املتصلة باحلاالت الفعلية ٥٧,١دل تنفيذ يبلغ أو مع

يف املاء٥٠,٨مليون يورو أو معدل تنفيذ يبلغ ٥٦,٦٨مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة تبلغ 

ـــة األساســـية المعتمـــدة والنفقـــات حتـــى ١الشـــكل  ـــين الميزاني ـــة ب حزيران/يونيـــه ٣٠: مقارن
برنامج الرئيسي (بآالف اليورو)بحسب ال٢٠١٣

ائية؛ الثــاين = الربنــامج الرئيســي الثــاين، مكتــب املــدعي العــام؛  مالحظــة: األول= الربنــامج الرئيســي األول، اهليئــة القضــ
عيـــة الـــدول األطـــراف؛ الثالـــث = الربنـــامج الرئيســـي الثالـــث، قلـــم احملكمـــة؛ الرابـــع = الربنـــامج الرئيســـي الرابـــع، أمانـــة مج

= الربنامج الرئيسي السـابع ١–السادس = الربنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛ السابع 
، آلية الرقابة املستقلة.٥–= الربنامج الرئيسي السابع ٥–، مكتب مدير املشروع؛ السابع ١–
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ـــة المتصـــلة بالحـــ٢الشـــكل  ـــين الميزاني ـــة ب ـــى : مقارن ـــه ٣٠االت والنفقـــات حت حزيران/يوني
بحسب البرنامج الرئيسي (بآالف اليورو)٢٠١٣

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

MP I MP II MP III MP IV MP V MP VI MP VII-1 MP VII-5 Total ICC

Situation-related Approved
Budget

Situation-related Actual
Expenditure

ائية؛ الثــاين = الربنــامج الرئيســي الثــاين، مكتــب املــدعي العــام؛  مالحظــة: األول= الربنــامج الرئيســي األول، اهليئــة القضــ
كمـــة؛ الرابـــع = الربنـــامج الرئيســـي الرابـــع، أمانـــة مجعيـــة الـــدول األطـــراف؛ الثالـــث = الربنـــامج الرئيســـي الثالـــث، قلـــم احمل

= الربنامج الرئيسي السـابع ١–السادس = الربنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛ السابع 
لة.، آلية الرقابة املستق٥–= الربنامج الرئيسي السابع ٥–، مكتب مدير املشروع؛ السابع ١–

، إضافة إىل مقارنات مع النفقات ٢٠١٣ويرد املزيد من التفاصيل عن أداء امليزانية لعام - ٢٤
حبسب الربنامج الرئيسي وحبسب الربنامج ٢٠١٤وامليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٢الفعلية يف عام 

يف املرفق.٥٠إىل ١الفرعي يف اجلداول من 

تحويل االعمادات- جيم
يورو أثناء الفصل األول من ٠٠٠٢٠٠ادات مببلغ يزيد على جرى حتويل واحد لالعتم- ٢٥

يورو إىل اخلدمات ٠٠٠٢٠٠. فقد حولت أمانة مجعية الدول األطراف مبلغا قدره ٢٠١٣عام 
من ٠٠٠١٠٠يورو من املساعدة املؤقتة العامة ومبلغ ٠٠٠١٠٠التعاقدية حبيث أخذت مبلغ 

لتزام بالتحضري لدورة اجلمعية اليت ستعقد يف تشرين اخلدمات املؤقتة للمؤمترات ميا يتعلق باال
، مبا يف ذلك إجيار مكان انعقادها.٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

شطب األصول- دال
كانون ١حتقق قسم اخلدمات العامة من األصول املشطوبة املعلقة حاليًا للفرتة من - ٢٦

موجز لألصول الواجب أدناه ٥. ويرد يف اجلدول ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠الثاين/يناير إىل 
قطعة، وقد بلغت أسعار شرائها األصلية ٢١٦شطبها. ويبلغ جمموع األصول الواجب شطبها 

يورو. والسبب الرئيسي يف شطب هذه األصول هو البلى والتقادم الذي حلق مبا ٩٥٦٣٨٥
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يف املائة من ٦٧,٦يورو. وميثل ذلك ٧٧٠٢٦٠قطعة كان سعر شرائها األصلي ٣١١يبلغ 
ايل األصول املشطوبة. وسرقت من احملكمة عربتان يف امليدان، بسعر شراء أصلي بلغ إمج

من املرفق.٥٢يورو. وترد قائمة كاملة باألصول املشطوبة املعلقة يف اجلدول ٨٧٢٨٢

٣٠كــانون الثاني/ينــاير إلــى ١: مــوجز لألصــول الواجــب شــطبها فــي الفتــرة مــن ٥الجـدول 
٢٠١٣حزيران/يونيه 

العدد اإلمجايل سبب التصرفالوصف
للممتلكات

املبلغ اإلمجايل 
(يورو)

31,877€1التلفعربة

7,477€9الفقدحواسيب حممولة وأجهزة عرض وطابعات حممولة وهواتف حممولة

حواسيب حممولة وحواسيب مكتبية وطابعات وحواسيب وأقراص صلبة خارجية وأجهزة لتمزيق 
175,075€206االستهالك العادياألوراق

85,695€105التقادمحواسيب مكتبية وحواسيب حممولة وطابعات وأجهزة قراءة الشفرات العمودية

85,832€6السرقةعربات وحواسيب حممولة وآالت تصوير رقمية وحواسيب لوحية

385,956€216المجموع

نفقات العمليات الميدانية بحسب الحالة- هاء
ه موجزًا للنفقات الفعلية للعمليات امليدانية اجلارية حبسب احلالة أدنا٦يقدم اجلدول - ٢٧

. ويف الوقت احلايل تقوم احملكمة بالتحقيق يف مثاين حاالت على ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠حىت 
النحو املبني يف اجلدول وهي أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا 

يا وليبيا وكوت ديفوار ومايل وهي حالة جديدة، حيث أعلن مكتب املدعي الوسطى ومجهورية كين
. وسيشمل الدعم التشغيلي مجيع ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦العام بدء التحقيقات يف 

٢٧,٧٨احلاالت، عوضًا عن حاالت فردية بعينها. ويبلغ جمموع النفقات الفعلية جلميع احلاالت 
٥٦,٦٨ئة من امليزانية املتصلة باحلاالت املعتمدة البالغ قدرها يف املا٤٩,٠مليون يورو، أي 

مليون يورو ٠,٥٥مليون يورو. ومن جمموع النفقات الفعلية، بلغ جمموع نفقات اهليئة القضائية 
مليون يورو وأمانة الصندوق ١٥,٩٥مليون يورو وقلم احملكمة ١٠,٨٨ومكتب املدعي العام 

ون يورو. ملي٠,٤٠االستئماين للضحايا 

(بآالف ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠: نفقات العمليات الميدانية* بحسب الحاالت في ٦الجدول 
اليورو)

النفقات الفعلیة

حالة مجهورية حالة أوغنداالربنامج الفرعي
حالة مجهورية حالة السودانالكونغو الدميقراطية

المجموعالدعم التشغيليحالة مايلحالة كوت ديفوارحالة ليبياحالة كينياأفريقيا الوسطى
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هيئة الرئاسة

547.8547.8الدوائر

547.8547.8اهليئة القضائية

10.33.452.366.0ديوان املدعي العام

0.1116.393.810.9127.870.523.81,038.81,481.8قسم اخلدمات

0.1116.393.810.9127.880.827.21,091.01,547.8املدعي العام

61.963.66.595.38.957.8513.0807.0شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

8.8166.233.7158.0315.394.9134.832.51,965.22,909.3التخطيط والعمليات 

573.5180.460.01,095.6256.3214.0261.7387.43,028.8أفرقة التحقيق

8.8739.7214.1218.01,410.8351.2348.8294.22,352.65,938.1شعبة التحقيقات

629.6273.1445.0821.158.131.454.8278.02,591.1شعبة االدعاء

8.91,547.4644.5680.42,455.0498.9465.1349.04,234.710,884.0مكتب املدعي العام

14.647.762.3ديوان املسجل

54.4350.3206.8144.66.337.9453.81,254.1قسم األمن والسالمة

176.0475.418.8222.1158.1168.7387.71,606.8العمليات امليدانية

1,314.2666.0541.9489.826.59.7204.93,253.0دعم احملامني

230.42,154.4684.8970.8792.580.5216.31,046.56,176.1مكتب املسجل

89.289.2قسم املوارد البشرية

172.3172.3امليزانية واملالية

67.9226.256.140.663.91,663.52,118.1قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

67.9226.256.140.663.91,924.92,379.6شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

6.0201.8207.9مكتب الرئيس

34.82.6890.4927.8قسم إدارة احملكمة

3.1113.5116.6قسم االحتجاز

392.217.2327.212.34.99.5953.81,717.1لتحريرية والفوريةالرتمجة ا

25.2512.830.1204.4810.70.269.20.41,054.22,707.2وحدة الضحايا والشهود

10.8140.758.4150.128.4165.5553.8مشاركة وتعويض الضحايا

36.01,089.747.3590.0975.75.1107.10.43,379.16,230.3شعبة خدمات احملكمة

3.73.7مكتب الرئيس

70.070.0وحدة الشؤون العامة

46.2130.550.075.8106.465.095.7569.5وحدة التوعية

46.2130.550.075.8106.465.0169.4643.2قسم اإلعالم والوثائق

0.7136.8137.5و الدفاعحمام

5.3132.314.1230.6382.2حمامو الضحايا

5.3132.30.714.1367.4519.7املكتب املستقل واملشاريع اخلاصة
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385.83,733.0782.11,692.61,915.985.6466.30.46,887.315,949.0قلم المحكمة

68.996.5237.6402.9وق االستئماني للضحاياأمانة الصند

463.65,377.01,426.62,373.04,370.9584.5931.4349.411,907.427,783.8المحكمة

التوظيف- واو
أدناه على بيانات عن شغل الوظائف. وتتوقع احملكمة أن يتم شغل ٧حيتوي اجلدول - ٢٨
لعام. وسيتأثر مع ذلك العدد الفعلي للموظفني الذين ٣٣

املوظفني الذين سيرتكون اخلدمة. 

مقارنـة بالوظـائف المشـغولة بحسـب النـوع ٢٠١٣: مالك الموظفين المعتمـد فـي عـام ٧الجدول 
ة وفئة الخدمات العامة) (الفئة الفني

الوظائف املعتمدة الربنامج الرئيسي
التعيينات املكتملة (العرض الوظائف املشغولة٢٠١٣لعام 

الوظائف املعلن عنها الوظائف قيد التعينيقبل من املرشح)
ولكن ليست قيد التعيني

الوظائف اليت مل يعلن 
عنها

الوظائف املتوقع شغلها حىت 
يسمرب كانون األول/د٣١

٢٠١٣

٪ للوظائف الثابتة 
الشاغرة

]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
]١]=([٨[-

]١])/[٢[

%484611474.17الربنامج الرئيسي األول

%21420111022116.07الربنامج الرئيسي الثاين

%4784308251545510.04الربنامج الرئيسي الثالث

%963633.33ابعالربنامج الرئيسي الر 

%761614.29الربنامج الرئيسي السادس

١33- الربنامج الرئيسي السابع

%٥211100.00- الربنامج الرئيسي السابع

761692937221725مجموع المحكمة

*(42)املوظفون الذين يتوقع تركهم للخدمة

683الوظائف اليت

. ومن املتوقع أن يرتك ٢١يبلغ ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠* عدد املوظفني الذين يرتكون اخلدمة حىت  .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١موظفًا اخلدمة حىت ٤٢موظفًا
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صندوق الطوارئبإشعاراتأداء الميزانية فيما يتعلق - ثالثا
دمةالمق- ألف
٢٩ -

حالــة الوفــاء بالنفقــات غــري املتوقعــة أو الــيت ال منــاص منهــا الــيت ســيلزم علــى األرجــح اللجــوء إىل 
)٤(.صندوق الطوارئ لتغطيتها

ندوق الطوارئ للتأكد من النظام املايل والقواعد املالية، أنشئ ص٦- ٦ووفقا للقاعدة - ٣٠
من أن احملكمة ميكنها أن تتحمل:

التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدعي العام قرارا بفتح حتقيق؛ (أ)
نفقــات ال منــاص منهــا بســبب حــدوث تطــورات يف أوضــاع قائمــة مل يكــن مــن (ب)

انية؛ املمكن توقعها، أو مل يكن ممكنا تقديرها بدقة عن اعتماد امليز 
التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعة الدول األطراف.(ج)

، قدمت احملكمة أصال إىل اللجنة اإلشعارات السبعة ٢٠١٣ويف النصف األول من عام - ٣١
أعــاله، أخطــرت احملكمــة ٣يــورو. وكمــا تبــني يف الفقــرة ٥٤١٤٥٧٨التاليــة الــيت بلــغ جمموعهــا 

مبراجعــة املــوارد املقــدرة لإلشــعارات الثالثــة، مــا يونيــهحزيران/٦نيســان/أبريل ويف ٢٥اللجنــة يف 
يــــــــورو، مــــــــا يشــــــــكل اخنفاضــــــــا مببلــــــــغ ٠٥٤٢١١٧أدى تنقــــــــيح جممــــــــوع اإلشــــــــعارات ليبلــــــــغ 

يورو. وخالل النصف األول من العـام أخـذت احملكمـة تبـذل جهـودا هائلـة لبلـوغ ٤٨٧٢٤٦١
احلــد األمثــل مــن اســتخدام املــوارد املوجــودة للحــد مــ

)٥(:يلي

يـورو، وإشــعار ٠٨٧٣١١مببلـغ ٢٠١٢كـانون األول/ديســمرب ١٧إشـعار يف "١"
نيســـان/أبريل لزيـــادة متديـــد ٢٥يـــورو يف ٨٠٠٢٤٤آخــر بتعـــديل املـــوارد املقـــدرة لتصــبح 

فرقـة الـدفاع يف قضـية واليات القاضـيني ومـوظفي الـدعم واملعـاونني القـانونيني اإلضـافيني أل
السيد جريمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو شوي يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

.ICC-ASP/10/5من الوثيقة٣٢الفقرة)٤(
.٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١" حيز النفاذ يف ٢" و"١دخل اإلشعاران ")٥(



ICC-ASP/12/24

24-A-120813 14

يــورو وإشــعار ١٠٠٥٠٩مببلــغ ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب ١٨إشــعار يف "٢"
نيســــان/أبريل لتمويــــل اســــتمرار ٢٥يف ٩٠٠٣٦٦آخــــر بتعــــديل املــــوارد املقــــدرة لتصــــبع 

ابقة للمحاكمة يف قضية السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار؛ اإلجراءات الس
يـورو وإشــعارات ٢٠٠٢٧٩٤مببلــغ ٢٠١٣نيسـان/أبريل ١١و٩إشـعار يف "٣"

نيســـان/أبريل ٢٥يـــورو يف ٢٠٠٧٩١٣أخـــرى بتعـــديل املـــوارد املقـــدرة الالزمـــة لتصـــبح 
تح فيهـــا مكتـــب االدعـــاء يف حالـــة مـــايل الـــيت فـــيونيـــهحزيران/٦يـــورو يف ٢٠٠٢٤١٣و

؛٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦حتقيقا يف 
يـورو لزيـادة متديـد واليـة ٥٠٠٤١٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٥إشعار يف "٤"

القاضــيني ومــوظفي الــدعم واملعــاونني القــانونيني اإلضــافيني ألفرقــة الــدفاع يف قضــية الســيد 
راطية؛جريمان كاتنغا يف حالة مجهورية الكونغو الدميق

يورو لنقل السيد بوسكو ٥٥٤١٢٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٩إشعار يف "٥"
نتغاندا من كيغايل يف رواندا إىل مركز احتجاز احملكمة اجلنائيـة الدوليـة يف هولنـدا يف حالـة 

مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
سـتعانة يـورو ملواصـلة اال٥٠٠٢٣٠مببلـغ ٢٠١٣يونيهحزيران/١٢إشعار يف "٦"

بأفرقة الرتمجة الفورية للغة السانغو يف حالـة السـيد جـان بيـري مببـا غومبـو يف حالـة مجهوريـة 
أفريقيا الوسطى؛

لضـــــــرورة إجـــــــراء ٦٠٠٥٨٨٢مببلـــــــغ ٢٠١٣يونيـــــــهحزيران/١٨إخطـــــــار يف "٧"

ة الكونغو الدميقراطية.مجهوري
نظرة شاملة ألداء الميزانية فيما يتعلق بإشعارات صندوق الطوارئ- باء
أدناه أداء امليزانية فيما يتعلق باإلشعارات السبعة املقدمة إىل ٨يبني اجلدول - ٣٢- ٣٢

٣٠اللجنة بشأن اللجوء إىل صندق الطوارئ. وبلغ إمجايل النفقات الفعلية املتكبدة يف 
يف املائة، مقارنة بالرصيد اإلمجايل املعدل ١٢,٧مليون يورو، أي بنسبة ٠,٩٢يونيهحزيران/

مليون يورو، ويشمل اإلشعارات اليت أضحت سارية يف ٧,٢١إلشعارات صندق الطوارئ وقدره 
٢٠١٣

مليون يورو، مقارنة بالرصيد اإلمجايل املعدل ٦,٢٤يف املائة، أي مبجموع قدره ٨٦,٦نسبة 
مليون يورو.٧,٢١إلشعارات صندوق الطوارئ وقدره 
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: أداء الميزانيــة فيمــا يتعلــق باإلشــعارات الســبعة المقدمــة بشــأن اللجــوء إلــى صــدوق ٨الجــدول 
بآالف اليورو)بحسب بند اإلنفاق (٢٠١٣يونيهحزيران/٣٠الطوارئ حتى 

النفقات املعدلة إلشعارات بند اإلنفاق
صندوق الطوارئ

٣٠النفقات الفعلية حىت 
٢٠١٣يونيهحزيران/

النفقات املتوقعة من متوز/يوليه 
إىل كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٣

جمموع النفقات الفعلية املتوقعة 
٢٠١٣معدل التنفيذ يف عام ٪٢٠١٣يف عام 

[١][٢][٣][٤]=[٢]+[٣][٥]=[٤]/[١]

297.9183.3106.7290.097.4التكاليف املتصلة بالقضاة

التكاليف املتصلة باملوظفني

3,694.2181.22,983.03,164.285.7املساعدة املؤقتة العامة

145.9املساعدة املؤقتة لالجتماعات

34.820.020.057.4اخلرباء االستشاريون

3,875.0181.23,003.03,184.282.2موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

816.999.1611.5710.687.0السفر

393.5361.8361.891.9املرتمجون اخلارجيون

819.7271.3418.6689.984.2حمامو الدفاع

39.333.728.662.4حمامو الضحايا

2.02.02.0100.0الطباعة اخلارجية

20.020.020.0100.0خدمات اإلعالم العامة

46.040.040.087.0االستعانة باخلدمات اخلارجية

184.8113.072.8185.8100.5اخلدمات التعاقدية األخرى

1,505.3418.0943.81,361.890.5

25.025.025.0100.0إجيار املباين

28.928.928.9100.0االتصاالت

62.042.042.067.7صيانة األثاث

352.335.2294.9330.193.7تكاليف التشغيل املتنوعة األخرى

468.235.2390.8426.091.0

25.00.825.826.6106.4اللوازم واملواد

222.90.8242.0242.8108.9عدات ومنها األثاثامل

7,211.1918.45,323.76,242.186.6المجموع 

ي ا والسـ ة الـدفاع لقضـية السـيد جريمـان كاتنغـ افية ألفرقـ ة قاضـيني ومـوظفي الـدعم ومـوظفي املسـاعدة اإلضـ ة إشعارات صندوق الطوارئ لتمديـد واليـ اتيو نغودجولـو يف حالـة مجهوريـ د مـ
غو الدميقراطيةالكون

ويرد فيما يلي أداء امليزانية لكل تطبيق من تطبيقات صندق الطوارئ بالتفصيل برتتيب - ٣٣
اإلشعارات املقدمة إىل اللجنة.
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يونيهحزيران/٣٠أدناه أداء امليزانية حىت ٩ويبني اجلدول - ٣٤
، وعدد حمدود من موظفي الدعم العامة إلشعارات صندوق الطوارئ لتمديد والية قاضيني

وموظفي املساعدة القانونية اإلضافيني ألفرقة الدفاع لقضية السيد جريمان كاتنغا والسيد ماتيو 
نغودجولو شوي ألربعة أشهر (من كانون الثاين/يناير إىل نيسان/أبريل) يف حالة مجهورية الكونغو 

الواليات خلمسة أشهر أخرى. وبلغت الدمقراطية. وقد أعقب هذه اإلشعارات إشعار آخر ملديد
يف املائة من معدل التنفيذ، أي ٧٧,٠يونيهحزيران/٣٠نسبة النفقات الفعلية املتكبدة حىت 

مليون يورو.٠,٢٤مليون يورو، مقابل اإلشعار املعدل مببلغ ٠,١٩مببلغ 

ن ومـوظفي الـدعم : أداء الميزانية لتطبيق صندق الطوارئ المتعلق بتمديد واليـة قاضـيي٩الجدول 
وموظفي المساعدة القانونية اإلضافيين ألفرقة الدفاع في قضية السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو 

بحســب بنــد ٢٠١٣يونيــهحزيران/٣٠نغودجولــو فــي حالــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة حتــى 
اإلنفاق (بآالف اليورو)

النفقات املعدلة إلشعارات بند اإلنفاق
رئصندوق الطوا

٣٠النفقات الفعلية حىت 
٢٠١٣يونيهحزيران/

النفقات املتوقعة من متويز/يوليه 
إىل كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٣

جمموع النفقات الفعلية املتوقعة 
٢٠١٣معدل التنفيذ يف عام ٪٢٠١٣يف عام 

[١][٢][٣][٤]=[٢]+[٣][٥]=[٤]/[١]

129.9122.0122.094.0التكاليف املتصلة بالقضاة

التكاليف املتصلة باملوظفني

31.126.426.484.8املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اخلرباء االستشاريون

31.126.426.484.8

السفر

83.940.040.047.7حمامو الدفاع

حمامو الضحايا

اخلدمات التعاقدية األخرى

83.940.040.047.7

تكاليف التشغيل املتنوعة األخرى

اللوازم واملواد

املعدات ومنها األثاث

244.8188.4188.477.0المجموع

إشعار صندوق الطوارئ لضرورة متويل استمرار اإلجراءات السابقة للمحاكمة يف قضية السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار
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والنفقات املتوقعة خالل العام يونيهحزيران/٣٠أدناه أداء امليزانية حىت ١٠يبني اجلدول - ٣٥
ت صندوق الطوارئ لتمويل مواصلة اإلجراءات السابقة للمحاكمة يف قضية اخلاصة بإشعارا

مليون يورو، ما يضاهي ٠,٣٣السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار. وقد أرسل مبلغ قدره 
٨٩,٦نسبة 

مليون يورو، مقابل اإلشعار املعدل ٠,٤٠يف املائة، أي مببلغ ١٠٩,٨اإلشعار املعدل بنسبة 
مليون يورو.٠,٣٧وقدره 

: أداء الميزانية لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بضرورة تمويـل مواصـلة اإلجـراءات ١٠الجدول 
حزيران/يونيـه٣٠السابقة للمحاكمة في قضية السـيد لـوران غبـاغبو فـي حالـة كـوت ديفـوار حتـى 

حسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو) ب٢٠١٣

النفقات املعدلة إلشعارات بند اإلنفاق
صندوق الطوارئ

٣٠النفقات الفعلية حىت 
٢٠١٣يونيهحزيران/

النفقات املتوقعة من 
متوز/يوليه إىل كانون 

٢٠١٣األول/ديسمرب 

جمموع النفقات الفعلية 
٢٠١٣املتوقعة يف عام 

معدل التنفيذ يف عام ٪
٢٠١٣

[1][2][3][4]=[2]+[3][5]=[4]/[1]

التكاليف املتصلة بالقضاة

التكاليف املتصلة باملوظفني

74.963.910.774.699.6املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اخلرباء االستشاريون

74.963.910.774.699.6وظفني

السفر

252.7231.334.8266.1105.3حمامو الدفاع 

39.333.728.662.4158.6حمامو الضحايا

اخلدمات التعاقدية األخرى

292.0265.063.4328.4112.5

خرىتكاليف التشغيل املتنوعة األ

اللوازم واملواد

املعدات ومنها األثاث

366.9328.974.1403.0109.8المجموع

٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦إشعارات صندوق الطوارئ للحالة يف مايل، اليت فتح فيها مكتب االدعاء حتقيقات يف 

العام فيما يو 30النفقات الفعلية حىت 11يبني اجلدول - ٣٦
أعلن ساعدة اخلاصة بالوضع يف مايل حيثيتصل بتطبيق اخطار صندوق الطوارئ املتعلق بامل
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. وتقدر النفقات الفعلية٢٠١٣يناير كانون الثاين/١٦مكتب املدعي العام أنه فتح حتقيقاته يف 
يف املائة. تبلغ توقعات ٦,٥مليون يورو ، أو معدل التنفيذ املقدر ٠,٢١مببلغاليت تكبدها 

مقابل اإلخطار املنقح ،مليون يورو٢,٧٢يف املائة ، أو ٨٣,٩
مليون يورو كما يظهر يف أداء امليزانية، وسوف يستخدم اإلخطار يف معظمه يف٣,٢٤مببلغ 

النصف الثاين من العام.

يف املائة، أو ٩٠,٢اية العام، سيكون قد نفذ يف و - ٣٧
مليون يورو على الرغم من ٢,٢٢مبلغمليون يورو مقابل االخطار املقدر بـ٢,٠١ما يعادل 

ق من األموال ، ويرجع النقص يف االنفاحزيران/يونيه٣٠باملائة بتاريخ ٧,٧تنفيذه حبدود 
املخصصة لفئة الدعم العام املؤقت، مبا يسمح بتغطية الفرتة الزمنية الفاصلة يف عمليات 

التوظيف.

يف املائة. ومع ذلك، ٣,٨حزيران/يونيه٣٠بلغ معدل التنفيذ الفعلي للتسجيل يف و - ٣٨
مقابل اإلخطار مليون يورو، ٠,٧١يف املائة، أو ٧٠,٠نسبة

مليون يورو. وغالبية النقص يف االنفاق الرئيسي خيص الدعم املؤقت ١,٠٢املنقح مبقدار 
لالجتماعات نظرا لعدم اليقني، حاليا، بشأن أنشطة قسم التفسري والرتمجة باحملكمة فهي تتوقع 

أنه لن تتم االستفادة من األموال املطلوبة.

أعلــن رئ المتعلــق بالحالــة فــي مــالي (حيــثصــندوق الطــوا: أداء الميزانيــة لتطبيــق١١الجــدول 
ـــــه فـــــتح تحقيقاتـــــه فـــــي  ٣٠) حتـــــى ٢٠١٣ينـــــاير كـــــانون الثاني/١٦مكتـــــب المـــــدعي العـــــام أن

، بحسب بند االنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣حزيران/يونيه

إشعار صندوق الطوارئ بند االنفاق
املنقح

النفقات الفعلية إىل 
٢٠١٣حزيران/يونيه

من قات املرتقبة النف
متويز/يوليه إىل كانون 

٢٠١٣األول/ديسمرب 
جمموع النفقات

٢٠١٣الفعلية/التقديرية يف 
٢٠١٣٪ معدل التنفيذ 

[1][2][3][4]=[2]+[3][5]=[4]/[1]

تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

1,933.577.51,615.71,693.287.6املساعدة املؤقتة العامة

100.0املساعدة املؤقتة لالجتماعات

34.820.020.057.4اخلرباء

2,068.377.51,635.71,713.282.8

536.395.4347.9443.382.7السفر

20.0الرتمجة اخلارجية

56.528.228.249.9حمامو الدفاع
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2.02.02.0100.0ارجيةالطباعة اخل

20.020.020.0100.0خدمات املعلومات العامة

34.028.028.082.4اخلدمات اخلارجية

71.871.871.8100.0خدمات تعاقدية أخرى

204.3150.0150.073.4

25.025.025.0100.0إجيار املباين

264.235.2206.8242.091.6خلدمات املتنوعة األخرىتكاليف ا

289.235.2231.8267.092.3

0.80.81.6اللوازم واملواد

143.10.8142.3143.1100.0األثاث واملعدات

3,241.2209.72,508.52,718.283.9المجموع

مجهورية الكونغو الدميقراطيةلطوارئ لتمديد آخر الثنني من القضاة وموظفي الدعم واملساعدة القانونية إضافية ألفرقة الدفاع عن السيد جريمان كاتانغا يف احلالة يفإشعار صندوق ا

وتوقعات اإلنفاق بنهاية حزيران/يونيه٣٠أدناه أداء امليزانية بتاريخ ١٢ويبني اجلدول - ٣٩
الطوارئ ملواصلة توسيع نطاق واليات اثنني من القضاة وعدد حمدود من العام إلخطار صندوق 

، قة الدفاع، للسيد جريمان كاتانغاموظفي الدعم، واحلصول على مساعدة قانونية إضافية ألفر 
سبتمرب) يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية. أيلول/مايو إىل أيار/ملدة مخسة أشهر أخرى (

مليون يورو أو بنسبة تنفيذ ٠,٠٧مبلغتقدر بـحزيران/يونيه٣٠دة بتاريخ النفقات الفعلية املتكب
مليون يورو ٠,٣٢يف املائة، أو ٧٧,٠يف املائة. يف ١٨,٠

نفاق يف فئة املساعدة إلمليون يورو. ويعود النقص يف ا٠,٤١مقابل املبلغ املطلوب والبالغ 
تاحة الوقت لعمليات التوظيف، بينما، فيما يتعلق حمامي الدفاع، فإن التطورات املؤقتة العامة إل

إعادةإىلطر قسم دعم املستشارقد يضحزيران/يونيه 
بأكمله عن كاتانغا تشكيل فريق الدفاع 

اق واليــات اثنــين مــن : أداء الميزانيــة إلخطــار صــندوق الطــوارئ لمواصــلة توســيع نطــ١٢الجــدول 
القضاة ومـوظفي الـدعم، والحصـول علـى مسـاعدة قانونيـة إضـافية ألفرقـة الـدفاع، للسـيد جيرمـان  

ــة حتــى  ــة بجمهوريــة كونغــو الديمقراطي ، بحســب بنــد ٢٠١٣حزيران/يونيــه٣٠كاتانغــا فــي الحال
االنفاق (بآالف اليورو)

علية إىل النفقات الفإشعار صندوق الطوارئ املنقحبند االنفاق
٢٠١٣حزيران/يونيه

-متوز/يونيهالنفقات املرتقبة 
٢٠١٣ديسمرب 

جمموع النفقات
٢٠١٣الفعلية/التقديرية يف 

٢٠١٣٪ معدل التنفيذ 

[1][2][3][4]=[2]+[3][5]=[4]/[1]

168.061.3106.7168.0100.0تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
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116.513.544.658.049.8مةاملساعدة املؤقتة العا

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اخلرباء

116.513.544.658.049.8

السفر

130.093.393.371.8الرتمجة اخلارجية

حمامو الدفاع

الطباعة اخلارجية

130.093.393.371.8العامةخدمات املعلومات

اخلدمات اخلارجية

خدمات تعاقدية أخرى

إجيار املباين

تكاليف اخلدمات املتنوعة األخرى

اللوازم واملواد

عداتاألثاث وامل

414.574.7244.6319.377.0المجموع

.لة جبمهورية الكونغو الدميقراطيةإخطار صندوق للطوارئ لنقل السيد بوسكو نتاغاندا من كيغايل، رواندا، إىل مركز االحتجاز احملكمة اجلنائية الدولية يف هولندا عن احلا

والنفقات املرتقبة بنهاية ران/يونيهحزي٣٠أدناه أداء امليزانية بتاريخ ١٣ويبني اجلدول - ٤٠
العام إلخطار صندوق الطوارئ لنقل السيد بوسكو نتاغاندا من كيغايل، رواندا، إىل مركز 
احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية يف هولندا يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية. قدمت احملكمة 

بالتطورات غري املرتقبة وعمليات اإلخطارات رسالة سرية للجنة تتعلق كانون الثاين/يناير٣١يف 
بشأن إمكانية النفاذ إىل صندوق الطوارئ لتغطية النفقات املتعلقة بنقل املشتبه فيهم. متت عملية 

مليون يورو، والذي يتوافق مع نسبة ٠,١٢. مت تكبد مبلغ ٢٠١٣أذار/مارس٢٢النقل يوم 
من رواندا إىل هولندا، رئيسية للرحلة بإجيار خاص لفة اليف املائة. وبلغت التك٩٣,٦تنفيذ مبعدل 

مليون يورو٠,١١مببلغ 
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: أداء الميزانيـة إلخطـار صـندوق الطـوارئ لنقـل السـيد بوسـكو نتاغانـدا مـن كيغـالي، ١٣الجدول 
روانـــدا، إلـــى مركـــز احتجـــاز المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فـــي هولنـــدا فـــي حالـــة جمهوريـــة الكونغـــو 

، بحسب بند االنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣زيران/يونيهح٣٠الديمقراطية حتى 

إشعار صندوق الطوارئ بند االنفاق
املنقح

النفقات الفعلية إىل 
٢٠١٣حزيران/يونيه

من النفقات املرتقبة 
متويز/يوليه إىل كانون 

٢٠١٣األول/ديسمرب 
جمموع النفقات

٢٠١٣الفعلية/التقديرية يف 
٢٠١٣٪ معدل التنفيذ 

[1][2][3][4]=[2]+[3][5]=[4]/[1]

تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة

7.3املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اخلرباء

7.3

4.23.63.686.1السفر

113.0113.0113.0100.0الرتمجة اخلارجية

113.0113.0113.0100.0حمامو الدفاع

الطباعة اخلارجية

خدمات املعلومات العامة

اخلدمات اخلارجية

خدمات تعاقدية أخرى

إجيار املباين

تكاليف اخلدمات املتنوعة األخرى

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

124.6116.6116.693.6المجموع

لوسطى.إخطار صندوق الطوارئ الستمرار خدمات فريق الرتمجة الفورية سانغو للسيد جان بيري بيمبا غومبو فيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا ا

بالنسبة لتوقعات اإلنفاق حزيران/يونيه٣٠أدناه أداء امليزانية بتاريخ ١٤ويبني اجلدول - ٤١
بنهاية العام إلخطار صندوق طوارئ ملواصلة خدمات فريق الرتمجة الفورية سانغو للسيد جان بيري 

أما بيمبا غومبو فيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى بالنسبة للجزء األخري من السنة.
املطلوب، مع بالنسبة لنهاية السنة، تفيد التوقعات بأنه سيتم تقريبا االستخدام الكامل للمبلغ

يف املائة.٩١,١معدل تنفيذ يقدر بـنسبة 
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: أداء الميزانيــة إلخطــار صــندوق الطــوارئ لمواصــلة خــدمات فريــق الترجمــة الفوريــة ١٤الجــدول 
٣٠الحالـة فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى حتـى سـانغو للسـيد جـان بييـر بيمبـا غومبـو فيمـا يخـص

، بحسب بند االنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣حزيران/يونيه

النفقات الفعلية إىل إشعار صندوق الطوارئ املنقحبند االنفاق
٢٠١٣حزيران يونيه

من متويز/يوليه النفقات املرتقبة 
إىل كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٣

جمموع النفقات
يرية يف الفعلية/التقد
٢٠١٣

٢٠١٣٪ معدل التنفيذ 

[1][2][3][4]=[2]+[3][5]=[4]/[1]

تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

230.5210.0210.091.1املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اخلرباء

230.5210.0210.091.1

السفر

الرتمجة اخلارجية

حمامو الدفاع

الطباعة اخلارجية

خدمات املعلومات العامة

اخلدمات اخلارجية

خدمات تعاقدية أخرى

إجيار املباين

وعة األخرىتكاليف اخلدمات املتن

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

230.5210.0210.091.1المجموع

.ص حالة مجهورية الكونغو الدميقراطيةإخطار صندوق الطوارئ لضرورة إجراء التحقيق جهود جديدة وتلبية جللسة اعتماد التهم يف قضية السيد بوسكو نتاغاندا يف ما خي

وتوقعات اإلنفاق بنهاية حزيران/يونيه٣٠أدناه أداء امليزانية بتاريخ ١٥ويبني اجلدول - ٤٢
العام إلخطار صندوق الطوارئ بشأن بذل التحقيق جلهود جديدة والسعي العتماد التهم يف 

ومنذ تقدمي اللجنة هلذا إخطار قضية بوسكو نتاغاندا يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية.
، ومل يتم بعد متوز/يوليه٢، مل يدخل حيز التنفيذ إال يف حزيران/يونيه١٩يفلصندوق الطوارئ 

٢,٢٩يف املائة، أو ٨٨,٣
ون يورو.ملي٢,٥٩بقيمةمليون يورو مقابل املبلغ املطلوب واملقدر 
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تفيد التوقعات القضائية بأنه لن تستخدم أموال املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة، و - ٤٣
مليون يورو ٠,٦٢يف املائة، أو ٧٤,٧بسبب الفرتة الزمنية الفاصلة ويتوقع التسجيل تنفيذ 

يف أساسا إىل التأخراإلنفاقيون يورو ويرجع النقص يف مل٠,٨٣مقابل املبلغ املطلوب والبالغ 
توظيف املساعدة املؤقتة العامة.

: أداء الميزانية إلخطار صندوق الطوارئ ألجل بذل التحقيق جهود جديـدة والسـعي ١٤الجدول 
٣٠العتمـــاد الـــتهم فـــي قضـــية بوســـكو نتاغانـــدا فـــي حالـــة جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة حتـــى 

، بحسب بند االنفاق (بآالف اليورو).٢٠١٣حزيران/يونيه

حزيران/يونيهالنفقات الفعلية إىل إشعار صندوق الطوارئ نفاقبند اال
٢٠١٣

من متويز/يوليه النفقات املرتقبة 
إىل كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٣
جمموع النفقات

٢٠١٣الفعلية/التقديرية يف 
٢٠١٣٪ معدل التنفيذ 

[1][2][3][4]=[2]+[3][5]=[4]/[1]

تكاليف القضاة

وظفنيتكاليف امل

1,307.71,102.01,102.084.3املساعدة املؤقتة العامة

38.6املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اخلرباء

1,346.31,102.01,102.081.9

276.4263.7263.795.4السفر

373.5361.8361.896.9الرتمجة اخلارجية

296.7262.3262.388.4حمامو الدفاع

12.012.012.0100.0اخلدمات اخلارجية

1.01.0خدمات تعاقدية أخرى

682.2637.1637.193.4

28.928.928.9100.0االتصال

62.042.042.067.7صيانة األثاث

88.188.188.1100.0ف اخلدمات املتنوعة األخرىتكالي

179.0159.0159.088.8

25.025.025.0100.0اللوازم واملواد

79.799.799.7125.1األثاث واملعدات

2,588.62,286.52,286.588.3مجموع
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–٢٠١٣ية الموحدة للمحكمة أداء الميزان-رابعا 
برنامج الميزانية وإخطارات صندوق الطوارئ

، مبا يف ذلك امليزانية لألداء املوحد مليزانية احملكمةأدناه ملخصا١٦يقدم اجلدول - ٤٤
الربناجمية واإلخطارات صندوق الطوارئ. تقدر توقعات اإلنفاق للمحكمة مبا يف ذلك إنفاق 

مليون ١٢٢,٣٣مليون يورو مقابل امليزانية املوحدة واليت تبلغ ١١٩,٥٣صندوق الطوارئ مببلغ 
مليون يورو. وهذا ميثل معدل ٧,٢١يورو، مبا يف ذلك إخطار صندوق الطوارئ املنقح بقيمة 

بل امليزانية املعتمدة و البالغةيف املائة، يف مقا١٠٣,٨يف املائة كنسبة تنفيذ، أو ٩٧,٧
.مليون يورو١١٥,١٢

، بحســب بنـــد ٢٠١٣حزيران/يونيـــه٣٠ألداء الموحــد لميزانيـــة المحكمــة حتــى : ا١٥الجــدول 
االنفاق (بآالف اليورو).

جمموع إخطار صندوق ٢٠١٣امليزانية املعتمدة البنود
الطوارئ
٢٠١٣

جمموع امليزانية املوحدة 
إلخطار صندوق 

٢٠١٣الطوارئ 

االنفاق الفعلي حىت 
حزيران/يونيه٣٠

٢٠١٣

علي االنفاق الف
لصندوق الطوارئ حىت 

حزيران/يونيه٣٠
٢٠١٣

توقعات االنفاق
٢٠١٣

توقعات االنفاق 
لصندوق الطوارئ 

٢٠١٣

جمموع توقعات االنفاق 
مبا يف ذلك صندوق 

٢٠١٣الطوارئ 

جمموع توقعات التنفيذ مبا يف 
ذلك صندوق الطوارئ 
مقابل امليزانية املعتمدة 

٪بالنسبة 

التنفيذجمموع توقعات نسبة 
ئمبا يف ذلك صندوق الطوار 

امليزانية املوحدة مقابل امجايل
وأخطار صندوق الطوارئ 

٪بالنسبة 

[1][2][3]=[1]+[2][4][5][6][7][8]=[6]+[7][9]=[8]/[1][10]=[8]/[3]

4,689.4297.94,987.32,517.3183.34,330.0290.04,620.098.592.6القضاة

4,689.4297.94,987.32,517.3183.34,330.0290.04620.098.592.6لقضاةل

63,141.663,141.629,690.061,230.3161,230.3197.097.0تكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة 
11,186.33,694.214,880.56,046.0181.211705.893,164.214,870.09132.999.9العامة

ساعدة املؤقتة امل
813.2145.9959.1220.8983.200.0983.2120.9102.5لالجتماعات

391.3391.3120.1408.00408104.3104.3العمل اإلضايف

318.134.8352.9265.6461.5320.0481.53151.4136.4اخلرباء

للتكاليف املتصلة 
باملوظفني

75,850.53,875.079,725.536,342.6181.213558.623,184.216,742.8222.121.0

4,394.1816.95,211.02,292.799.14693.88710.65404.484123.0103.7السفر

31.031.016.929.5029.595.295.2الضيافة

4,423.1646.35,069.42,546.8113.04136.08609.64745.675107.393.6اخلدمات التعاقدية

692.3692.3352.5693.57693.57100.2100.2التدريب

2,608.4819.73,428.11,618.5271.32879.80689.93569.7136.9104.1حمامو الدفاع
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3,448.239.33,487.51,426.133.73378.0062.43440.499.898.6حمامو الضحايا

شغيلية اخلدمات الت
16,908.0468.217,376.214,103.135.216518.50426.016944.5100.297.5العامة

1,035.625.01,060.6422.80.8815.9926.6842.5981.479.4اللوازم واملواد

1,039.7222.91,262.6548.80.81027.46242.81270.26122.2100.6األثاث واملعدات

لفرعي 
للتكاليف غري املتصلة 

املوظفنيب
34,580.43,038.337,618.723,328.2553.934172.882,767.836,940.68106.898.2

المجموع اإلجمالي 
115,120.37,211.1122,331.462,188.1918.4113291.816,242.1119,533.91103.897.7للمحكمة
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الملحق

البرنامجبحسب٢٠١٣حزيران/يونيه٣٠حتىالدوليةالجنائيةالمحكمةميزانيةأداء:١الجدول
اليورو)والبرنامج (بآالفالرئيسي

الرئيسي/الربنامجالربنامج
امليزانية املعتمدة لعام

٢٠١٣
حىت*النفقات الفعلية

٢٠١٣حزيران/يونيه٣٠
معدل التنفيذ يف٪
٢٠١٣حزيران/يونيه٣٠

٢٠١٣معدل التنفيذ يف عام ٪٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

البرنامج الرئيسي األول

10,697.95,028.847.09,631.090.0اهليئة القضائية

1,383.2542.139.21,294.193.6هيئة الرئاسة

8,993.54,305.647.97,983.888.8الدوائر

321.2181.256.4353.1109.9مكاتب االتصال

امج الرئيسي الثانيالبرن

28,265.713,884.749.128,265.8100.0مكتب املدعي العام

6,923.62,966.242.86,526.094.3املدعي العام

2,648.71,355.351.22,620.898.9شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

11,895.66,369.153.512,449.8104.7شعبة التحقيقات

6,797.93,194.147.06,669.298.1عبة االدعاءش

البرنامج الرئيسي الثالث

64,520.935,112.754.464,520.5100.0قلم احملكمة

18,167.19,554.552.618,381.5101.2مكتب املسجل

20,862.912,457.959.720,767.799.5شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

19,080.09,991.452.419,509.3102.2ت احملكمةشعبة خدما

3,754.71,790.147.73,271.387.1قسم اإلعالم والوثائق

2,656.21,318.849.62,590.797.5املكتب املستقل واملشاريع اخلاصة

البرنامج الرئيسي الرابع

2,951.71,455.249.32,826.995.8أمانة مجعية الدول األطراف

البرنامج الرئيسي الخامس

5,901.55,543.993.95,543.993.9املقرات املؤقتة

البرنامج الرئيسي السادس

1,580.0725.845.91,567.399.2أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

١-البرنامج الرئيسي السابع 

996.7306.130.7800.980.4مكتب مدير املشروع

٥-البرنامج الرئيسي السابع 

205.9130.963.6135.665.8آلية الرقابة املستقلة

.115,120.362,188.154.0113,291.8698المجموع اإلجمالي 4
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المجموع الكلي للمحكمة–: البرنامج الرئيسي ٢الجدول 

المجموع الكلي للمحكمة

٢٠١٣نفقات عام 

ف اليورو)(بآال

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةموعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

11.4-494.4-4,879.44,879.4398.65,278.04,330.04,330.03,835.63,835.6القضاة

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

20,945.821,946.542,892.3

11,885.69,547.421,433.0موظفو اخلدمات العامة

29,445.729,898.359,344.093.259,437.231,060.4730,169.9561,230.3132,831.431,493.964,325.33,095.05.1املوظفون

3,452.68,824.312,276.9637.012,913.93,397.908,307.8911,705.893,125.316,896.720,022.08,316.171.0املساعدة املؤقتة العامة

44.7-439.7-337.2224.7561.9561.9713.00270.20983.20474.768.8543.5املساعدة املؤقتة لالجتماعات

1.5-6.0-321.624.3345.9345.9290.00118.00408.00260.4141.6402.0العمل اإلضايف

39.6-182.9-119.393.1212.4212.4240.30221.23461.5334.6244.0278.6اخلرباء االستشاريون

4,230.79,166.413,397.1637.014,034.14,641.208,917.4213,558.623,895.017,351.121,246.17,687.556.7

751.43,081.63,833.052.13,885.1965.403,728.464,693.881,135.74,338.55,474.2780.316.6السفر

27.50.127.727.729.300.2429.5040.040.010.535.6الضيافة

3,065.31,414.34,479.6136.54,616.12,027.702,108.434,136.082,349.32,145.14,494.4358.38.7اخلدمات التعاقدية

390.6230.7621.3621.3477.00216.67693.57473.9255.0728.935.35.1التدريب

0.5-13.4-3,284.03,284.0554.73,838.72,879.802,879.802,866.42,866.4حمامو الدفاع

11.2-377.3-2,174.72,174.7212.52,387.23,378.003,378.003,000.73,000.7الدفاع عن الضحايا

5,648.75,407.711,056.4203.711,260.112,047.104,471.4016,518.5012,200.65,745.317,945.91,427.48.6لعامةنفقات التشغيل ا

538.2314.2852.41.6854.0622.90193.12815.99721.4294.01,015.4199.424.4اللوازم واملواد

1,123.335.21,158.562.71,221.2943.0084.461,027.46625.9472.91,098.871.36.9األثاث واملعدات

11,545.015,942.627,487.61,223.828,711.417,112.3017,060.5734,172.8817,546.819,117.936,664.72,491.87.3املوظفنيب

50,100.855,007.3105,108.12,352.6107,460.757,144.0756,147.83113,291.8158,108.867,962.9126,071.712,779.911.3المجموع

: البرنامج الرئيسي األول٣الجدول 
البرنامج الرئيسي األول

الهيئة القضائية

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة 

(بآالف اليورو)
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

املتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

11.4-494.4-4,879.44,879.4398.65,278.04,330.04,330.03,835.63,835.6القضاة

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

3,119.1516.03,635.1

898.5204.21,102.7موظفو اخلدمات العامة

3,385.2561.33,946.53,946.53,546.5537.84,084.34,017.6720.24,737.8653.516.0املوظفون

388.7529.3918.0218.71,136.7301.4639.8941.2115.41,225.21,340.6399.442.4املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

14.414.415.015.00.64.2اخلرباء االستشاريون

388.7529.3918.0218.71,136.7315.8639.8955.6130.41,225.21,355.6400.041.9

60.724.284.984.9120.731.2151.9167.5167.515.610.3السفر

6.20.16.36.312.012.017.017.05.041.7الضيافة

5.05.05.05.0ات التعاقديةاخلدم

24.024.024.024.0التدريب

35.335.335.363.363.367.467.44.16.5نفقات التشغيل العامة

1.21.21.25.05.05.05.0اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

103.424.3127.7127.7230.031.2261.2285.9285.924.79.5املوظفنيبي للتكاليف غري املتصلة 

8,756.71,114.99,871.6617.310,488.98,422.31,208.79,631.08,269.51,945.410,214.9583.96.1المجموع
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١١٠٠- : البرنامج الرئيسي األول ٤الجدول 
سةهيئة الرئا

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

املتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئموعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

28.028.028.0القضاة

بدون تقسيمموظفو الفئة الفنية

837.8

289.5798.8بدون تقسيم

837.8289.5موظفو اخلدمات العامة

837.8837.8837.8946.4946.41,088.31,088.3141.915.0املوظفون

37.3-68.8-245.3245.3245.3184.2184.2115.4115.4املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

4.44.45.05.00.613.6اخلرباء االستشاريون

245.3245.3245.3188.60.0188.6120.4120.4-68.2-36.2

57.124.281.381.3111.931.2143.1159.9159.916.811.7السفر

6.26.26.210.010.015.015.05.050.0الضيافة

اخلدمات التعاقدية

6.06.06.06.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

63.324.287.587.5127.931.2159.1180.9180.921.813.7املوظفنيب

1,146.424.21,170.61,170.61,262.931.21,294.11,417.61,417.6123.59.5المجموع

١٢٠٠- : البرنامج الرئيسي األول ٥الجدول 
الدوائر

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

املتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

12.1-522.4-4,879.44,879.4398.65,278.04,330.04,330.03,807.63,807.6القضاة

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

2,150.4516.02,666.4

544.4204.2748.6موظفو اخلدمات العامة

2,288.0561.32,849.32,849.32,330.0537.82,867.82,694.8720.23,415.0547.219.1املوظفون

143.4529.3672.7218.7891.4117.2639.8757.00.01,225.21,225.2468.261.9املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

10.010.010.010.0اخلرباء االستشاريون

143.4529.3672.7218.7891.4127.2639.8767.010.01,225.21,235.2468.261.0

السفر

0.10.10.11.01.01.01.0الضيافة

اخلدمات التعاقدية

18.018.018.018.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

0.10.10.119.019.019.019.0املوظفنيب

7,310.81,090.78,401.5617.39,018.86,806.31,177.57,983.86,531.41,945.48,476.8493.06.2المجموع
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١٣١٠- البرنامج الرئيسي األول : ٦الجدول 
مكتب االتصال في نيويورك

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)اليورو(بآالف 
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

القضاة

فئة الفنيةموظفو ال
بدون تقسيمبدون تقسيم

169.9169.9

64.664.6موظفو اخلدمات العامة

13.2-35.5-259.4259.4259.4270.0270.0234.5234.5املوظفون

املساعدة املؤقتة العامة

تاملساعدة املؤقتة لالجتماعا

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

13.6-1.2-3.63.63.68.88.87.67.6السفر

1.01.01.01.0الضيافة

5.05.05.05.0مات التعاقديةاخلد

التدريب

35.335.335.363.363.367.467.44.16.5نفقات التشغيل العامة

1.21.21.25.05.05.05.0اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

40.140.140.183.183.186.086.02.93.5املوظفنيباليف غري املتصلة 

9.2-32.6-299.5299.5299.5353.1353.1320.5320.5المجموع

: البرنامج الرئيسي الثاني٧الجدول 
البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف اليورو)٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد )(بآالف اليورو

األساسيةصندوق الطوارئباحلاالتاملتصلة األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

4,159.812,533.016,692.8

1,071.22,955.24,026.4موظفو اخلدمات العامة

4,792.514,262.119,054.619,054.64,960.8715,044.2520,005.115,231.015,488.220,719.2714.13.6املوظفون

401.55,357.75,759.25,759.2138.105,054.395,192.4993.511,702.311,795.86,603.327.2املساعدة املؤقتة العامة

000املساعدة املؤقتة لالجتماعات

000العمل اإلضايف

17.017.017.0081.0381.0386.986.95.97.2شاريوناخلرباء االست

401.55,374.75,776.25,776.2138.105,135.425,273.5293.511,789.211,882.76,609.2125.3

A>159.91,768.51,928.41,928.4231.501,982.462,213.98278.91,960.22,239.125.11.1السفر

4.54.54.54.80.2458.08.03.060.0الضيافة

9.1194.3203.4203.425.4313.225338.57525.0347.5372.533.910.0اخلدمات التعاقدية

20.619.840.440.423.933.3757.2735.065.0100.042.774.6التدريب

376.8376.8376.80299299315.0315.016.05.4لعامةنفقات التشغيل ا

4.313.417.717.77.236.4243.5938.020.058.014.433.1اللوازم واملواد

31.731.731.7029.7629.7650.050.020.268.0األثاث واملعدات

198.42,404.52,602.92,602.9292.702,694.472,987.18384.92,757.73,142.6املوظفنيب
155.45.2

5,392.422,041.327,433.727,433.75,391.6722,874.1328,265.865,709.430,035.135,744.57,478.726.5المجموع
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٢١٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ٨الجدول 
امالمدعي الع

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئوعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

2,239.4450.12,689.5

675.8724.91,400.7موظفو اخلدمات العامة

2,587.91,121.23,709.13,709.12,793.61,040.73,834.32,915.21,175.04,090.2255.96.7املوظفون

304.41,671.31,975.71,975.7124.01,756.71,880.793.52,405.32,498.8618.132.9املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

17.017.017.081.081.086.986.95.97.2ء االستشاريوناخلربا

304.41,688.31,992.71,992.7124.01,837.81,961.793.52,492.22,585.7624.031.8

79.2223.5302.7302.786.7271.3358.1119.6358.2477.8119.733.4السفر

4.50.04.54.54.84.88.08.0الضيافة

9.1121.0130.1130.125.4211.2236.625.0237.5262.525.911.0اخلدمات التعاقدية

20.619.840.440.423.933.457.335.065.0100.0التدريب

0.10.10.130.030.030.0نفقات التشغيل العامة

4.313.417.717.77.236.443.638.020.058.014.433.1اللوازم واملواد

27.027.027.029.829.850.050.020.268.0األثاث واملعدات

117.7404.8522.5522.5املوظفنيب
147.9582.1730.0

225.6760.7986.3
256.335.1

3,010.03,214.36,224.36,224.33,065.53,460.56,526.03,234.34,427.97,662.21,136.217.4المجموع

٢١١٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ٩الجدول 
ديوان المدعي العام

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

ظفو الفئة الفنيةمو 
بدون تقسيمبدون تقسيم

1,094.21,094.2

346.3346.3موظفو اخلدمات العامة

1,340.71,340.71,340.71,276.10.01,276.11,440.51,440.5164.412.9املوظفون

268.73.4272.1272.146.016.962.893.582.9176.4113.6180.7املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

17.017.017.081.081.086.986.95.97.2اخلرباء االستشاريون

268.720.4289.1289.146.097.9143.993.5169.8263.3119.483.0

73.565.9139.4139.474.069.1143.181.284.6165.822.715.8السفر

4.54.54.54.84.88.00.08.0الضيافة

1.41.41.410.010.050.050.040.0400.0اخلدمات التعاقدية

19.919.839.739.723.933.457.335.065.0100.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

99.385.7185.0185.0املوظفنيب
102.7112.5215.2

124.2199.6323.8
108.650.5

1,708.7106.11,814.81,814.81,424.7210.41,635.11,658.2369.42,027.6392.524.0المجموع
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٢١٢٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٠الجدول 
قسم الخدمات

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤قرتحة لعام امليزانية امل

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

نيةموظفو الفئة الف
بدون تقسيمبدون تقسيم

1,145.2450.11,595.3

329.5724.91,054.4موظفو اخلدمات العامة

1,247.21,121.22,368.42,368.41,517.51,040.72,558.21,474.71,175.02,649.791.53.6املوظفون

35.71,667.91,703.61,703.678.01,739.81,817.90.02,322.42,322.4504.527.8املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

35.71,667.91,703.61,703.678.01,739.81,817.92,322.42,322.4504.527.8

5.7157.6163.3163.312.7202.2214.938.4273.6312.097.145.2السفر

الضيافة

6.2-14.1-7.7121.0128.7128.725.4201.2226.625.0187.5212.5اخلدمات التعاقدية

0.70.70.7التدريب

0.10.10.130.030.030.0نفقات التشغيل العامة

4.313.417.717.77.236.443.638.020.058.014.433.1اللوازم واملواد

27.027.027.029.829.850.050.020.268.0األثاث واملعدات

املتصلة 
18.4319.1337.5337.5املوظفنيب

45.3469.6514.8
101.4561.1662.5

147.728.7

1,301.33,108.24,409.54,409.51,640.83,250.14,890.91,576.14,058.55,634.6743.715.2المجموع

٢٢٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١١الجدول 
مل والتعاونشعبة االختصاص والتكا

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئالتاملتصلة باحلااألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

781.0947.91,728.9

131.8131.8موظفو اخلدمات العامة

915.4877.91,793.31,793.3795.2940.21,735.5912.8947.91,860.7125.27.2املوظفون

371.7371.7371.7507.4507.41,086.01,086.0578.6114.0املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

371.7371.7371.7507.4507.40.01,086.01,086.0578.6114.0

64.8221.0285.8285.8127.3250.6377.9144.3313.3457.679.721.1السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

64.8221.0285.8285.8املوظفنيب
127.3250.6377.9

144.3313.3457.6
79.721.1

980.21,470.62,450.82,450.8922.51,698.32,620.81,057.12,347.23,404.3783.529.9المجموع
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٢٣٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٢الجدول 
شعبة التحقيقات

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)الف اليورو(بآ
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
قسيمبدون تبدون تقسيم

305.77,616.77,922.4

131.81,769.01,900.8موظفو اخلدمات العامة

428.98,824.39,253.29,253.2470.69,253.99,724.6437.59,385.79,823.298.61.0املوظفون

1,486.81,486.81,486.81,027.81,027.84,592.34,592.33,564.5346.8املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

1,486.81,486.81,486.81,027.81,027.84,592.34,592.33,564.5346.8

17.0-220.7-1,113.31,113.31,113.31,296.11,296.11,075.41,075.4السفر

0.20.2الضيافة

73.373.373.3102.0102.0110.0110.08.07.8اخلدمات التعاقدية

0.00.00.0التدريب

4.7-14.0-376.7376.7376.7299.0299.0285.0285.0لتشغيل العامةنفقات ا

اللوازم واملواد

4.74.74.7األثاث واملعدات

1,568.01,568.01,568.0املوظفنيب
1,697.41,697.4

1,470.41,470.4
-227.0-13.4

428.911,879.112,308.012,308.0470.611,979.112,449.8437.515,448.415,885.93,436.127.6المجموع

٢٣٢٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٣الجدول 
قسم التخطيط والعمليات

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةرئصندوق الطوااملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

305.73,160.73,466.4

131.81,439.51,571.3موظفو اخلدمات العامة

428.94,379.54,808.44,808.4470.64,435.74,906.4437.54,600.25,037.7131.32.7املوظفون

1,331.71,331.71,331.7870.5870.52,020.62,020.61,150.1132.1قتة العامةاملساعدة املؤ 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

1,331.71,331.71,331.7870.5870.52,020.62,020.61,150.1132.1

34.2-151.4-273.3273.3273.3442.2442.2290.8290.8السفر

0.20.2الضيافة

73.373.373.3102.0102.0110.0110.08.07.8اخلدمات التعاقدية

التدريب

0.3-0.3-0.3-نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

2.12.12.1األثاث واملعدات

348.4348.4348.4املوظفنيب
544.4544.4

400.8400.8
-143.6-26.4

428.96,059.66,488.56,488.5470.65,850.66,321.3437.57,021.67,459.11,137.818.0المجموع
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٢٣٣٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٤الجدول 
أفرقة التحقيق

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

األساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمسيمبدون تق

4,456.04,456.0

329.5329.5موظفو اخلدمات العامة

0.7-32.7-4,444.84,444.84,444.84,818.24,818.24,785.54,785.5املوظفون

155.1155.1155.1157.4157.42,571.72,571.72,414.31,534.3املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

155.1155.1155.1157.4157.42,571.72,571.72,414.31,534.3

8.1-69.4-840.0840.0840.0854.0854.0784.6784.6السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

التدريب

4.7-14.0-377.0377.0377.0299.0299.0285.0285.0نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

2.62.62.6األثاث واملعدات

1,219.61,219.61,219.6املوظفنيب
1,153.01,153.0

1,069.61,069.6
-83.4-7.2

5,819.55,819.55,819.56,128.56,128.58,426.88,426.82,298.337.5المجموع

٢٤٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٥الجدول 
شعبة االدعاء

٢٠١٣نفقات عام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

)(بآالف اليورو
٢٠١٣مقابل ٢٠١٤النمو يف املوارد 

(بآالف اليورو)

املتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسيةوق الطوارئصند

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

833.73,518.34,352.0

131.8461.3593.1موظفو اخلدمات العامة

860.33,438.74,299.04,299.0901.43,809.44,710.8965.53,979.64,945.1234.35.0املوظفون

97.11,827.91,925.01,925.014.11,762.51,776.63,618.73,618.71,842.1103.7املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

97.11,827.91,925.01,925.014.11,762.51,776.63,618.73,618.71,842.1103.7

15.9210.7226.6226.617.5164.4181.815.0213.3228.346.525.5السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

ف غري املتصلة 
15.9210.7226.6226.6املوظفنيب

17.5164.4181.8
15.0213.3228.3

46.525.5

973.35,477.36,450.66,450.6933.05,736.26,669.2980.57,811.68,792.12,122.931.8المجموع
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الثالثالرئيسيالبرنامج:١٦الجدول
البرنامج الرئيسي الثالث

المحكمةقلم 

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاالتاملتصلة باحلاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

12,199.28,460.020,659.2

9,496.26,323.515,819.7موظفو اخلدمات العامة

19,929.514,486.934,416.493.234,509.621,068.814,057.735,126.521,695.414,783.536,478.91,352.43.8

2,065.92,878.54,944.4418.35,362.72,233.42,563.34,796.72,158.33,900.16,058.41,261.726.3املساعدة املؤقتة العامة 

31.8-150.9-59.7224.7284.4284.4204.2270.2474.4254.768.8323.5املساعدة املؤقتة لالجتماعات

1.6-6.0-257.524.3281.8281.8252.0118.0370.0222.4141.6364.0العمل اإلضايف

72.7-177.4-119.363.2182.5182.5163.980.2244.119.647.166.7اخلرباء االستشاريون

2,502.43,190.75,693.1418.36,111.42,853.63,031.75,885.32,655.04,157.66,812.6927.315.8

204.21,250.21,454.452.11,506.5207.21,604.21,811.4196.02,252.32,448.3636.935.2السفر

4.24.30.04.32.50.02.54.04.01.560.0الضيافة

0.8-21.4-1,846.81,146.82,993.6136.53,130.1872.11,702.22,574.3835.31,717.62,552.9اخلدمات التعاقدية

0.3-1.6-320.8209.8530.60.0530.6405.0160.3565.3389.3174.4563.7التدريب

0.5-13.4-3,284.03,284.0554.73,838.72,879.82,879.82,866.42,866.4حمامو الدفاع

11.2-377.3-2,174.72,174.7212.52,387.23,378.03,378.03,000.73,000.7حمامو الضحايا

5,588.75,030.910,619.6203.710,823.36,408.14,162.410,570.46,028.85,420.311,449.1878.78.3نفقات التشغيل العامة

518.5300.8819.31.6820.9591.5156.7748.2649.2274.0923.2175.023.4اللوازم واملواد

1,119.63.51,123.162.71,185.8934.044.7978.7593.9417.91,011.833.13.4األثاث واملعدات

9,602.813,400.823,003.61,223.824,227.49,420.414,088.323,508.78,696.516,123.624,820.11,311.45.6

32,034.731,078.463,113.11,735.364,848.433,342.731,177.764,520.533,046.935,064.768,111.63,591.15.6المجموع

٣١٠٠- : البرنامج الثالث ١٧الجدول 
مكتب المسجل

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

2,588.71,623.44,212.1

2,676.02,091.04,767.0موظفو اخلدمات العامة

4,601.83,509.48,111.293.28,204.44,775.83,561.38,337.15,264.73,714.48,979.1642.07.7املوظفون 

1,242.0366.31,608.316.81,625.11,129.1258.11,387.21,082.4607.51,689.9302.721.8املساعدة املؤقتة العامة 

100.0-27.7-0.027.727.7املساعدة املؤقتة لالجتماعات

142.524.0166.5166.5124.149.9174.0124.450.3174.70.70.4العمل اإلضايف

100.0-87.6-14.514.514.540.047.687.6اخلرباء االستشاريون

1,399.0390.31,789.316.81,806.11,293.2383.31,676.51,206.8657.81,864.6188.111.2

45.0444.8489.86.0495.845.9444.3490.237.5637.5675.0184.837.7السفر

4.24.34.32.50.02.54.04.01.560.0الضيافة

311.9251.5563.459.2622.692.1332.8424.9112.0463.9575.9151.035.5اخلدمات التعاقدية

1.8-3.8-88.0154.7242.7242.7102.3106.7209.197.2108.1205.3التدريب

0.5-13.4-3,284.03,284.0554.73,838.72,879.82,879.82,866.42,866.4حمامو الدفاع

11.2-377.3-2,174.72,174.7212.52,387.23,378.03,378.03,000.73,000.7حمامو الضحايا

7.7-61.0-132.7731.5864.2124.8989.0162.8626.8789.5165.0563.5728.5نفقات التشغيل العامة

61.3196.2257.51.6259.157.8125.3183.163.3159.8223.140.021.8اللوازم واملواد

74.8-8.0-0.70.70.71.09.710.70.91.82.7األثاث واملعدات

643.87,237.57,881.3958.88,840.1464.47,903.48,367.9479.97,801.78,281.6-86.3-1.0

6,644.611,137.217,781.81,068.818,850.66,533.411,848.118,381.56,951.412,173.919,125.3743.84.0المجموع
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٣١١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٨الجدول 
ديوان المسجل

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغملتصلة باحلاالتااألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

958.1958.1

209.8209.8موظفو اخلدمات العامة

1,055.91,055.91,055.91,162.61,162.61,167.91,167.95.30.5املوظفون 

100.0-13.3-128.82.8131.616.8148.413.313.3املساعدة املؤقتة العامة 

100.0-27.7-27.727.7املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

100.0-47.6-47.647.6اخلرباء االستشاريون

128.82.8131.616.8148.413.375.388.6-88.6-100.0

17.515.533.033.020.124.444.521.432.553.99.421.1السفر

4.20.14.34.32.52.54.04.01.560.0الضيافة

225.4225.4225.4اخلدمات التعاقدية

1.71.71.7التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

15.6264.4264.422.624.447.025.432.557.910.923.2باملوظفني

18.41,451.916.81,468.71,198.599.71,298.21,193.332.51,225.8-72.4-5.6

٣١٣٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٩الجدول 

قسم الخدمات االستشارية القانونية

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

592.7592.7

128.9128.9موظفو اخلدمات العامة

556.5556.5556.5504.418.6523.0721.6721.6198.638.0املوظفون 

100.0-20.3-22.522.522.520.320.3املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

22.522.522.520.320.3-20.3-100.0

100.0-12.5-13.613.613.612.512.5السفر

الضيافة

0.50.50.517.517.5اخلدمات التعاقدية

100.0-5.0-2.82.82.85.05.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

م واملواداللواز 

األثاث واملعدات

16.916.916.917.517.517.517.5باملوظفني

المجموع
595.9595.9595.9542.218.6560.8739.1739.1178.331.8
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٣١٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٠الجدول 

قسم األمن والسالمة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

صندوق +صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية
٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةلة باحلاالتاملتصاألساسيةالطوارئ

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

592.7557.21,149.9

2,208.41,423.23,631.6موظفو اخلدمات العامة

2,566.21,822.04,388.24,388.22,583.71,690.84,274.52,801.11,980.44,781.5507.011.9املوظفون 

1,090.759.71,150.41,150.41,095.53.01,098.51,082.4208.01,290.4191.917.5املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

140.724.0164.7164.7124.149.9174.0124.450.3174.70.70.4العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

1,231.483.71,315.11,315.11,219.652.91,272.51,206.8258.31,465.1192.615.1

10.6285.1295.71.3297.013.3329.6342.99.5390.5400.057.116.7السفر

الضيافة

86.0208.6294.6294.692.1213.1305.294.5217.2311.76.52.1اخلدمات التعاقدية

83.566.9150.4150.497.399.3196.797.2100.7197.91.20.6التدريب

132.7103.3236.0236.0162.8120.4283.1165.0120.6285.62.50.9نفقات التشغيل العامة

61.328.289.589.557.814.171.963.316.279.57.610.5اللوازم واملواد

0.70.70.71.01.72.70.91.82.7األثاث واملعدات

374.8692.11,066.91.31,068.2424.3778.21,202.6430.4847.01,277.474.86.2باملوظفني

4,172.42,597.86,770.21.36,771.54,227.62,522.06,749.64,438.33,085.77,524.0774.411.5المجموع

٣١٨٠- : البرنامج الرئيسي الثالث٢١الجدول 
قسم العمليات الميدانية

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤انية املرتقبة لعام امليز 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

854.3854.3

603.3603.3موظفو اخلدمات العامة

1,390.11,390.193.21,483.31,608.41,608.41,457.61,457.6-150.8-9.4

260.0260.0260.0254.8254.8306.0306.051.220.1املساعدة املؤقتة العامة 

اعدة املؤقتة لالجتماعاتاملس

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

260.0260.0260.0254.8254.8306.0306.051.220.1

110.3110.34.7115.072.972.9137.0137.064.187.9السفر

ةالضياف

40.240.259.299.474.174.1246.7246.7172.6232.9اخلدمات التعاقدية

87.887.887.87.47.47.47.4التدريب

12.1-61.1-626.9626.9124.8751.7503.0503.0441.9441.9نفقات التشغيل العامة

168.0168.01.6169.6111.2111.2143.6143.632.429.1اللوازم واملواد

100.0-8.0-8.08.0األثاث واملعدات

1,033.21,033.2190.31,223.5776.6776.6976.6976.6200.025.8باملوظفني

2,683.32,683.3283.52,966.82,639.82,639.82,740.22,740.2100.43.8المجموع
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٣١٩٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٢الجدول 
قسم الدعم للمحامين

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتةاألساسي

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

445.2211.9657.1

128.964.5193.4موظفو اخلدمات العامة

423.2297.3720.5720.5525.1243.5768.6574.1276.4850.581.910.6املوظفون الفرعي،ا

43.843.843.80.30.393.593.593.234,474.6املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

1.81.81.8العمل اإلضايف

100.0-40.0-14.514.514.540.040.0الستشاريوناخلرباء ا

16.343.860.160.140.00.340.293.593.553.3132.4

3.333.937.237.217.417.46.677.584.166.7383.3السفر

الضيافة

100.0-45.6-2.72.72.745.645.6اخلدمات التعاقدية

التدريب

0.5-13.4-3,284.03,284.0554.73,838.72,879.82,879.82,866.42,866.4الدفاعحمامو

11.2-377.3-2,174.72,174.7212.52,387.23,378.03,378.03,000.73,000.7الضحاياحمامو

70.6-2.4-1.31.31.33.43.41.01.0ةنفقات التشغيل العام

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

3.35,496.65,499.9767.26,267.16,324.26,324.26.65,945.65,952.2-372.0-5.9

3.3-236.9-442.85,837.76,280.5767.27,047.7565.16,568.07,133.1580.76,315.56,896.2المجموع

٣٢٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٣الجدول 
المشتركاإلداريةشعبة الخدمات 

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

3,637.5567.04,204.5

5,385.21,534.36,919.5موظفو اخلدمات العامة

8,417.42,263.910,681.310,681.38,972.52,103.911,076.49,022.72,101.311,124.047.60.4

7.4-91.9-754.1146.2900.327.3927.61,017.0217.21,234.2812.3330.01,142.3املساعدة املؤقتة العامة 

14.914.914.920.020.020.020.0املساعدة املؤقتة لالجتماعات

14.5-22.1-115.00.3115.3115.3127.925.0152.998.032.8130.8العمل اإلضايف

45.845.845.814.614.614.614.6اخلرباء االستشاريون

8.0-114.0-929.8146.51,076.327.31,103.61,179.5242.21,421.7944.9362.81,307.7موع الفرعي، الرتب األخرى

17.9-30.5-79.241.4120.6120.677.792.7170.474.965.0139.9السفر

الضيافة

1,111.563.31,174.85.01,179.8312.6163.8476.4396.8187.0583.8107.422.5اخلدمات التعاقدية

8.6-23.2-204.68.7213.3213.3267.72.7270.4247.2247.2التدريب

4,065.92,657.06,722.97.66,730.54,513.81,470.65,984.44,410.91,698.76,109.6125.22.1نفقات التشغيل العامة

308.87.9316.7316.7400.0400.0431.7431.731.77.9اللوازم واملواد

1,119.91,119.962.71,182.6933.035.0968.0593.0416.11,009.141.14.2األثاث واملعدات

6,889.92,778.39,668.275.39,743.56,504.81,764.88,269.66,154.52,366.88,521.3251.73.0باملوظفني

16,237.15,188.721,425.8102.621,528.416,656.84,110.920,767.716,122.14,830.920,953.0185.30.9المجموع
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٣٢١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٤الجدول 
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة

٢٠١٢نفقات عام 
اليورو)(بآالف 

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاالتاملتصلة باحلاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

379.0379.0

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

477.3477.3477.3488.6488.6443.5443.5-45.1-9.2

4.9-4.9-4.9-املساعدة املؤقتة العامة 

14.914.914.9ساعدة املؤقتة لالجتماعاتامل

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

10.010.010.0

1.41.41.411.93.215.119.719.74.630.5السفر

الضيافة

عاقديةاخلدمات الت

4.54.54.5التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

5.95.95.911.93.215.119.719.74.630.5باملوظفني

8.0-40.5-493.2493.2493.2500.53.2503.7463.2463.2المجموع

٣٢٢٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٥الجدول 
قسم الموارد البشرية

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

800.4800.4

806.5193.4999.9موظفو اخلدمات العامة

1,660.9161.01,821.91,821.91,670.3148.91,819.31,606.9193.41,800.3-19.0-1.0

14.5-54.8-286.90.1287.0287.0377.0377.0322.2322.2املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اإلضايفالعمل

45.8-45.845.845.814.614.614.614.6اخلرباء االستشاريون

332.70.1332.8332.8391.6391.6336.8336.8-54.8-14.0

28.728.728.77.59.517.06.011.017.0السفر

الضيافة

356.8356.8356.816.716.716.716.7اخلدمات التعاقدية

132.9132.9132.9160.0160.0160.0160.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

1.11.11.120.020.045.245.225.2126.0اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

519.5519.5519.5204.29.5213.7227.911.0238.925.211.8باملوظفنيالفرعي، التكاليف غري املتصلة 

2.0-48.5-2,513.1161.12,674.22,674.22,266.1158.42,424.52,171.6204.42,376.0المجموع
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٣٢٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٦الجدول 

الماليةقسم الميزانية و 

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

املتصلة األساسية٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية
باحلاالت

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

756.7756.7

773.7338.81,112.5موظفو اخلدمات العامة

1,442.6348.71,791.31,791.31,455.7342.81,798.51,530.4338.81,869.270.73.9

10.2-47.8-6.0331.5331.5231.1235.2466.3170.0248.5418.5-337.5املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

36.0-4.5-14.00.114.114.112.512.58.08.0العمل اإلضايف

رباء االستشاريوناخل

351.5-5.9345.6345.6243.60.0235.2478.8178.0248.5426.5-52.3-10.9

16.216.216.24.515.019.510.210.020.20.73.6السفر

الضيافة

520.1520.1520.130.030.086.156.8142.9112.9376.3اخلدمات التعاقدية

3.53.53.530.030.030.030.0التدريب

70.7-104.3-110.6110.6110.6147.5147.543.243.2نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

8.38.38.3األثاث واملعدات

658.7658.7658.7152.075.0227.0139.596.8236.39.34.1باملوظفنيا

2,452.8342.82,795.62,795.61,851.3342.8310.22,504.31,847.9338.8345.32,532.027.71.1المجموع

٣٢٥٠: البرنامج الرئيسي الثالث: ٢٧الجدول 
قسم الخدمات العامة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةصلة باحلاالتاملتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

568.8568.8

2,370.22,370.2موظفو اخلدمات العامة

2,329.8282.32,612.12,612.12,842.13.22,845.42,939.02,939.093.63.3

36.7-41.6-76.376.376.3113.2113.271.671.6املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

16.7-17.6-88.60.288.888.880.425.0105.455.032.887.8العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

27.1-59.2-164.90.2165.1165.1193.625.0218.6126.632.8159.4لفرعي، الرتب األخرى

21.25.426.626.614.014.03.111.714.80.85.7السفر

الضيافة

38.038.038.025.825.842.042.016.262.8اخلدمات التعاقدية

8.0-1.4-17.317.317.317.717.716.316.3التدريب

2.1-50.0-2,509.887.42,597.22,597.22,356.020.02,376.02,281.944.12,326.0نفقات التشغيل العامة

148.1148.1148.1195.0195.0201.5201.56.53.3اللوازم واملواد

103.8103.819.1122.968.068.068.068.0األثاث واملعدات

1.0-27.9-2,838.292.82,931.019.12,950.12,676.520.02,696.52,612.855.82,668.6باملوظفني

5,332.9375.35,708.219.15,727.35,712.248.25,760.55,678.488.65,767.06.50.1المجموع
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٣٢٦٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٨الجدول 
تكنولوجيا المعلومات واالتصالقسم

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئموعاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

1,132.6567.01,699.6

1,370.31,002.12,372.4موظفو اخلدمات العامة

1.3-52.6-2,506.81,471.93,978.73,978.72,515.71,608.94,124.62,502.91,569.14,072.0وظفون 

58.3152.1210.427.3237.760.5217.2277.8330.0330.052.218.8املساعدة املؤقتة العامة 

20.020.020.020.0املساعدة املؤقتة لالجتماعات

12.412.412.435.035.035.035.0ل اإلضايفالعم

اخلرباء االستشاريون

70.7152.1222.827.3250.1115.5217.2332.855.0330.0385.052.215.7

34.9-36.6-11.736.047.747.724.880.0104.825.942.368.2السفر

الضيافة

5.4-21.7-196.663.3259.95.0264.9240.1163.8403.9195.2187.0382.2اخلدمات التعاقدية

34.8-21.8-46.48.755.155.160.02.762.740.940.9التدريب

1,445.52,569.64,015.17.64,022.72,010.31,450.63,460.92,085.81,654.63,740.4279.58.1نفقات التشغيل العامة

159.67.9167.5167.5185.0185.0185.0185.0اللوازم واملواد

1,007.81,007.843.61,051.4865.035.0900.0525.0416.1941.141.14.6األثاث واملعدات

2,867.62,685.55,553.156.25,609.33,385.21,732.15,117.33,057.82,300.05,357.8240.54.7باملوظفني

5,445.14,309.59,754.683.59,838.16,016.53,558.29,574.75,615.74,199.19,814.8240.12.5المجموع

٣٣٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٩الجدول 
شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

4,130.44,889.99,020.3

644.82,458.73,103.5موظفو اخلدمات العامة

4,537.37,137.711,675.011,675.04,839.46,828.911,668.34,775.27,348.612,123.8455.53.9

4.42,132.02,136.4316.82,453.219.22,002.32,021.62,775.62,775.6754.037.3املساعدة املؤقتة العامة 

28.5-120.9-44.8224.7269.5269.5181.9242.5424.4234.768.8303.5املساعدة املؤقتة لالجتماعات

43.143.158.558.515.435.7العمل اإلضايف

4.363.267.567.50.532.633.15.047.152.119.057.4اخلرباء االستشاريون

53.52,419.92,473.4316.82,790.2201.62,320.52,522.2239.72,950.03,189.7667.526.5

27.4654.3681.732.4714.154.5871.8926.355.61,357.41,413.0486.752.5السفر

الضيافة

40.9-239.1-35.4225.3260.772.3333.067.2517.0584.255.0290.1345.1اخلدمات التعاقدية

6.146.452.552.513.848.762.516.164.180.217.728.3التدريب

1,335.21,628.82,964.070.93,034.91,661.52,047.33,708.81,385.93,135.64,521.5812.721.9غيل العامةنفقات التش

10.989.9100.8100.88.728.337.029.2114.2143.4106.4287.6اللوازم واملواد

3.53.53.5األثاث واملعدات

1,415.02,648.24,063.2175.64,238.81,805.73,513.15,318.81,541.84,961.46,503.21,184.422.3باملوظفنيري املتصلة 

6,005.812,205.818,211.6492.418,704.06,846.712,662.619,509.36,556.715,260.021,816.72,307.411.8المجموع
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٣٣١٠- الرئيسي الثالث : البرنامج ٣٠الجدول 
مكتب مدير قسم إدارة المحكمة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

171.3291.8463.1

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

243.6304.7548.3548.3248.4318.6567.0235.8291.8527.6-39.4-6.9

100.0-90.4-94.694.694.690.490.4املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

4.311.916.216.20.50.55.015.020.019.53,900.0اخلرباء االستشاريون

78.0-70.9-4.3106.5110.8110.80.590.490.95.015.020.0ا

9.429.038.412.050.419.722.442.119.722.442.1السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

1.6-0.2-2.20.02.22.212.312.312.112.1التدريب

2.52.52.95.461.061.061.0نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

11.631.543.114.958.032.022.454.431.883.4115.260.8111.8باملوظفني

6.9-49.5-259.5442.7702.214.9717.1280.9431.4712.3272.6390.2662.8المجموع

٣٣٢٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣١الجدول 
قسم إدارة المحكمة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

يف املواردالنمو 

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

421.3776.71,198.0

128.9725.6854.5ت العامةموظفو اخلدما

473.21,289.01,762.21,762.2434.21,364.71,798.9550.21,502.32,052.5253.614.1

382.3382.329.8412.1340.1340.1352.1352.112.03.5املساعدة املؤقتة العامة 

تاملساعدة املؤقتة لالجتماعا

15.015.015.0العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

382.3382.329.8412.1340.1340.1367.1367.127.07.9

100.0-77.4-21.121.121.177.477.4السفر

الضيافة

83.0-274.6-1.895.897.697.6330.9330.956.356.3مات التعاقديةاخلد

2.30.52.82.85.05.04.015.019.014.0280.0التدريب

5.65.65.60.30.35.95.95.61,866.7نفقات التشغيل العامة

3.569.573.073.013.088.0101.0101.0اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

55.9-231.4-13.2186.9200.1200.10.3413.3413.622.9159.3182.2باملوظفني

486.41,858.22,344.629.82,374.4434.52,118.12,552.6573.12,028.72,601.849.21.9المجموع
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٣٣٣٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٢الجدول
قسم االحتجاز

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

211.984.1296.0

64.564.5129.0موظفو اخلدمات العامة

266.3136.3402.6402.6277.3151.4428.7276.4148.6425.0-3.7-0.9

املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

68.8-13.2-6.46.46.419.219.26.06.0اخلرباء االستشاريون

6.46.46.419.219.26.06.0-13.2-68.8

7.5-0.3-2.63.76.36.34.04.03.73.7السفر

الضيافة

100.0-2.1-3.03.03.02.12.1اخلدمات التعاقدية

8.1-1.5-1.112.113.213.21.517.018.517.017.0التدريب

15.7-280.1-1,329.6117.91,447.568.01,515.51,661.2118.31,779.51,380.0119.41,499.4نفقات التشغيل العامة

0.27.27.47.42.12.17.57.55.4257.1اللوازم واملواد

3.53.53.5األثاث واملعدات

15.4-278.6-1,333.5147.41,480.968.01,548.91,666.7139.51,806.21,391.2136.41,527.6باملوظفني

13.1-295.5-1,599.8290.11,889.968.01,957.91,944.0310.12,254.11,667.6291.01,958.6المجموع

٣٣٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٣الجدول 
قسم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

1,854.52,473.64,328.1

257.9274.3532.2موظفو اخلدمات العامة

2,294.82,537.14,831.94,831.92,396.42,581.34,977.72,112.42,747.94,860.3-117.4-2.4

903.2903.2127.51,030.7710.1710.11,078.51,078.5368.451.9املساعدة املؤقتة العامة 

28.5-120.9-44.8224.7269.5269.5181.9242.5424.4234.768.8303.5املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

0.40.40.43.43.416.116.112.7373.5ستشاريوناخلرباء اال

44.81,128.31,173.1127.51,300.6181.9956.01,137.9234.71,163.41,398.1260.222.9

9.467.977.310.687.94.3100.0104.35.2139.2144.440.138.4السفر

الضيافة

30.351.782.072.3154.340.2114.0154.253.0108.3161.37.14.6اخلدمات التعاقدية

0.57.68.18.11.01.02.72.71.7170.0التدريب

نفقات التشغيل العامة

7.29.116.316.38.79.518.28.79.518.2اللوازم واملواد

اث واملعداتاألث

47.4136.3183.782.9266.653.2224.5277.766.9259.7326.648.917.6باملوظفني

2,387.03,801.76,188.7210.46,399.12,631.53,761.86,393.32,414.04,171.06,585.0191.73.0المجموع
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٣٣٥٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٤ل الجدو 
وحدة الضحايا والشهود

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

715.41,076.61,792.0

64.51,208.81,273.3موظفو اخلدمات العامة

647.72,466.43,114.13,114.1743.02,056.92,799.9779.92,285.43,065.3265.49.5

382.5382.5382.5435.4435.4783.6783.6348.280.0املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

43.143.143.543.50.40.9العمل اإلضايف

االستشاريوناخلرباء 

382.5382.5382.5478.5478.5827.1827.1348.672.9

3.2388.3391.5391.526.5498.0524.527.01,038.41,065.4540.9103.1السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

21.421.421.421.421.425.125.13.717.3التدريب

1,508.41,508.41,508.41,929.01,929.02,955.22,955.21,026.253.2نفقات التشغيل العامة

4.14.14.15.75.75.75.7اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

3.21,922.21,925.41,925.426.52,454.12,480.627.04,024.44,051.41,570.863.3باملوظفنيتصلة 

650.94,771.15,422.05,422.0769.54,989.55,759.0806.97,136.97,943.82,184.837.9المجموع

٣٣٦٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٥الجدول 
الضحاياقسم مشاركة وتعويض

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةتاملتصلة باحلاالاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

756.0187.1943.1

64.5185.5250.0موظفو اخلدمات العامة

611.7404.21,015.91,015.9740.2355.91,096.1820.5372.61,193.197.08.8

4.4369.4373.8159.5533.319.2426.4445.6561.4561.4115.826.0املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

44.544.544.510.010.010.010.0اخلرباء االستشاريون

4.4413.9418.3159.5577.819.2436.4455.6571.4571.4115.825.4ب األخرى

9.5-16.6-2.8144.3147.19.8156.9174.0174.0157.4157.4السفر

الضيافة

3.374.878.178.127.070.097.02.0125.5127.530.531.4اخلدمات التعاقدية

4.84.84.84.34.34.34.3يبالتدر 

نفقات التشغيل العامة

11.011.011.011.0اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

6.1223.9230.09.8239.827.0259.3286.32.0298.2300.213.94.9باملوظفني

622.21,042.01,664.2169.31,833.5786.41,051.61,838.1822.51,242.22,064.7226.612.3المجموع
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٣٤٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٦الجدول 

قسم اإلعالم والوثائق

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤رتقبة لعام امليزانية امل

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

صندوق +صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية
٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةالطوارئ

موظفو الفئة الفنية
مبدون تقسيبدون تقسيم

1,057.0368.21,425.2

596.7239.5836.2موظفو اخلدمات العامة

1,331.8678.42,010.22,010.21,377.8591.31,969.11,653.7607.72,261.4292.314.8

2.2204.3206.5206.584.984.9148.271.6219.8134.9158.9املساعدة املؤقتة العامة 

2.32.3املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

2.2204.3206.5206.52.384.987.2148.271.6219.8132.6152.0

2.7-3.0-42.167.6109.7109.716.293.2109.419.886.6106.4السفر

الضيافة

197.8571.1768.9768.9255.2637.9893.1271.5726.6998.1105.011.8اخلدمات التعاقدية

4.64.64.67.07.07.07.0التدريب

50.510.060.560.567.013.580.567.013.580.5نفقات التشغيل العامة

134.36.8141.1141.1125.0125.0125.0125.0اللوازم واملواد

1.0-1.0-1.0-األثاث واملعدات

428.3655.51,083.81,083.8470.4744.61,215.0490.3826.71,317.0102.08.4باملوظفني

1,762.31,538.23,300.53,300.51,850.51,420.93,271.32,292.21,506.03,798.2526.916.1وعالمجم

٣٧٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٧الجدول 
المكاتب المستقلة

والمشاريع الخاصة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤ملرتقبة لعام امليزانية ا

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةجمموع +صندوق الطوارئصندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

785.61,011.51,797.1

193.5193.5موظفو اخلدمات العامة

1,041.2897.51,938.71,938.71,103.4972.22,075.6979.11,011.51,990.6-85.0-4.1

63.229.792.957.4150.368.10.768.8115.4115.4230.8162.0235.5املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

100.0-108.9-54.754.754.7108.9108.9اخلرباء االستشاريون

117.929.7147.657.4205.0177.00.7177.7115.4115.4230.853.129.9

0.9-1.1-10.542.152.613.766.312.9102.2115.18.2105.8114.0السفر

الضيافة

74.4-145.7-190.235.6225.8225.8145.050.7195.750.050.0اخلدمات التعاقدية

17.517.517.514.12.216.321.82.224.07.747.2التدريب

4.43.68.00.48.43.04.27.29.09.01.825.0نفقات التشغيل العامة

100.0-3.1-3.23.23.23.13.1اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

41.6-140.3-225.881.3307.114.1321.2175.0162.3337.330.0167.0197.0باملوظفني

6.6-172.3-1,384.91,008.52,393.471.52,464.91,455.41,135.32,590.71,124.51,293.92,418.4المجموع
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٣٧٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٨الجدول 
مكتب المحامي العام للدفاع

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣فقات املرتقبة لعام الن

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغعاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

149.3296.0445.3

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

217.1281.1498.2498.2229.8285.0514.8213.8296.0509.8-5.0-1.0

100.0-0.7-25.925.957.483.30.70.7املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

100.0-78.9-11.511.511.578.978.9اخلرباء االستشاريون

37.437.457.494.878.90.779.6-79.6-100.0

9.99.96.015.92.514.116.62.514.517.00.42.4السفر

الضيافة

20.020.020.020.0اخلدمات التعاقدية

2.52.24.72.52.24.7التدريب

3.03.03.03.0نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

9.99.96.015.95.039.344.35.039.744.70.40.9باملوظفني

13.2-84.2-254.5291.0545.563.4608.9313.7325.0638.7218.8335.7554.5المجموع

٣٧٥٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٩الجدول 
لضحايامكتب المحامي العام ل

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

233.4715.5948.9

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

226.6616.4843.0843.0273.4687.2960.6297.9715.51,013.452.85.5

29.729.729.725.725.7115.4115.489.7348.2عدة املؤقتة العامة املسا

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

29.729.729.725.70.025.70.0115.4115.489.7348.2

27.627.67.735.34.680.585.14.680.585.1السفر

الضيافة

2.1-0.7-35.635.635.630.730.730.030.0اخلدمات التعاقدية

التدريب

3.63.60.44.01.21.26.06.04.8400.0نفقات التشغيل العامة

100.0-3.1-3.13.13.13.13.1واداللوازم وامل

األثاث واملعدات

3.166.869.98.178.04.6115.4120.04.6116.5121.11.10.9باملوظفني

229.7712.9942.68.1950.7303.8802.61,106.4302.5947.41,249.9143.513.0المجموع
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٣٧٦٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٤٠الجدول 
مكتب المراجعة الداخلية

للحسابات

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئصلة باحلاالتاملتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

402.9402.9

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

375.8375.8375.8371.6371.6467.4467.495.825.8

37.337.337.342.442.4115.4115.473.0172.4املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

100.0-30.0-43.243.243.230.030.0اخلرباء االستشاريون

80.580.580.572.472.4115.4115.443.059.5

10.04.614.614.67.67.61.110.811.94.356.6السفر

الضيافة

0.30.30.3اخلدمات التعاقدية

17.517.517.511.611.619.319.37.766.4التدريب

2.72.72.7نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

30.54.635.135.111.67.619.220.410.831.212.062.5باملوظفني

486.84.6491.4491.4455.67.6463.2603.210.8614.0150.832.6المجموع

٣٧٧٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٤١الجدول 
مكتب المباني الدائمة التابع لقلم المحكمة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

يف املواردالنمو 

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ+صندوق الطوارئاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

موظفو اخلدمات العامة

221.7221.7221.7228.6228.6-228.6-100.0

املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

100.0-5.8-0.50.50.55.85.8السفر

الضيافة

100.0-145.0-189.9189.9189.9145.0145.0اخلدمات التعاقدية

التدريب

100.0-3.0-1.71.71.73.03.0نفقات التشغيل العامة

0.10.10.1اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

100.0-153.8-192.2192.2192.2153.8153.8باملوظفني

100.0-382.4-413.9413.9413.9382.4382.4المجموع
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: البرنامج الرئيسي الرابع٤٢الجدول 
البرنامج الرئيسي الرابع

انة جمعية الدول األطرافأم

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغصلة باحلاالتاملتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

636.2636.2

290.7290.7موظفو اخلدمات العامة

768.2768.2731.9731.9926.9926.9195.026.6

306.3306.3517.1517.1544.5544.527.45.3املساعدة املؤقتة العامة 

52.2-240.0-277.5277.5460.0460.0220.0220.0املساعدة املؤقتة لالجتماعات

61.061.038.038.038.038.0العمل اإلضايف

100.0-21.9-21.921.9اخلرباء االستشاريون

644.8644.81,037.01,037.0802.5802.5-234.5-22.6

282.1282.1293.8293.8363.9363.970.123.9السفر

6.26.25.05.06.06.01.020.0الضيافة

3.1-22.2-894.0894.0705.2705.2683.0683.0اخلدمات التعاقدية

9.99.99.99.9التدريب

24.724.724.424.424.424.4نفقات التشغيل العامة

13.713.714.714.714.714.7اللوازم واملواد

1.81.85.05.05.05.0األثاث واملعدات

1,222.51,222.51,058.01,058.01,106.91,106.948.94.6باملوظفني

2,635.52,635.52,826.92,826.92,836.32,836.39.40.3المجموع

: البرنامج الرئيسي الخامس٤٣الجدول 
الرئيسي الخامسالبرنامج

المباني المؤقتة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

ملواردالنمو يف ا

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

موظفو اخلدمات العامة

عدة املؤقتة العامة املسا

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

التدريب

5,543.95,543.95,900.75,900.7356.86.4نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

5,543.95,543.95,900.75,900.7356.86.4باملوظفني

5,543.95,543.95,900.75,900.7356.86.4المجموع
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: البرنامج الرئيسي السادس٤٤الجدول 
البرنامج الرئيسي السادس

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤بل مقا٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

171.3437.5608.8

64.564.5129.0موظفو اخلدمات العامة

217.6588.0805.6254.2530.1784.4235.8502.0737.8-46.6-5.9

128.058.8186.8154.250.5204.7213.669.1282.778.038.1املساعدة املؤقتة العامة 

100.0-48.8-48.848.8املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

12.912.940.060.0100.0110.0110.010.010.0اخلرباء االستشاريون

128.071.7199.7243110.5353.5213.6179.1392.739.211.1

38.138.776.897.8110.70208.5106.6126.0232.624.111.6السفر

2.20.02.22.52.52.52.5الضيافة

167.473.2240.67093.00163100.080.0180.01710.4التعاقديةاخلدمات

21.2-5.8-1.31.12.44.522.927.46.015.621.6التدريب

510.00155.010.015.000.0نفقات التشغيل العامة

0.50.5333.03.0اللوازم واملواد

10105.05.010.0األثاث واملعدات

209.5113.0322.5182.8246.60429.4228.1236.6464.735.38.2باملوظفني

555.1772.71,327.8680.1887.301,567.40677.5917.71,595.227.81.8المجموع

١- : البرنامج الرئيسي السابع ٤٥الجدول 
١-سي السابعالبرنامج الرئي

مكتب مدير المشروع

(المباني الدائمة )

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاالتاملتصلة باحلاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

532.4532.4

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

352.3352.3373.8373.8596.9596.9223.159.7

100.0-53.7-34.234.253.753.7املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

3.13.1العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

37.337.353.753.7-53.7-100.0

6.46.49.79.718.018.08.385.6السفر

4.24.22.52.52.52.5يافةالض

148.0148.0350.0350.0661.0661.0311.088.9اخلدمات التعاقدية

36.536.53.23.23.23.2التدريب

2.52.54.04.01.560.0نفقات التشغيل العامة

1.51.51.51.5اللوازم واملواد

50.0-2.0-1.91.94.04.02.02.0األثاث واملعدات

197.0197.0373.4373.4692.2692.2318.885.4باملوظفني

586.6586.6800.9800.91,289.11,289.1488.261.0المجموع
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٧١١٠- ١- : البرنامج الرئيسي السابع ٤٦الجدول 
وعمكتب مدير المشر 

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

532.4532.4

64.564.5موظفو اخلدمات العامة

352.3352.3373.8373.8596.9596.9223.159.7

12.712.7املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

12.712.7

5.05.09.79.718.018.08.385.6السفر

4.24.22.52.52.52.5الضيافة

18.1-14.5-45.745.780.080.065.565.5اخلدمات التعاقدية

3.23.23.23.2التدريب

2.52.54.04.01.560.0نفقات التشغيل العامة

1.51.51.51.5اللوازم واملواد

50.0-2.0-1.91.94.04.02.02.0األثاث واملعدات

6.5-6.7-56.856.8103.4103.496.796.7باملوظفني

421.8421.8477.2477.2693.6693.6216.445.4المجموع

٧١٢٠- ١- : البرنامج الرئيسي السابع٤٧الجدول 
للمباني موارد موظفي المحكمة الجنائية الدولية ودعم إدارة

الدائمة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

اليورو)(بآالف 

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

مات العامةموظفو اخلد

100.0-53.7-21.521.553.753.7املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

3.13.1العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

24.624.653.753.7-53.7-100.0

1.41.4السفر

الضيافة

87.987.9120.0120.0595.5595.5475.5396.3اخلدمات التعاقدية

التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

89.389.3120.0120.0595.5595.5475.5396.3باملوظفني

113.9113.9173.7173.7595.5595.5421.8242.8المجموع
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٧١٣٠- ١- : البرنامج الرئيسي السابع ٤٨الجدول 
ج ف (معدات لمستعمل غير مدرج)٢

٢٠١٢نفقات عام 
اليورو)(بآالف 

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

نيةموظفو الفئة الف
بدون تقسيمبدون تقسيم

موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

األخرى

السفر

14.414.4150.0الضيافة

100.0-150.0-36.536.5150.0اخلدمات التعاقدية

التدريب

نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

50.950.9150.0األثاث واملعدات

100.0-150.0-50.950.9150.0150.0باملوظفنيلفرعي، التكاليف غري املتصلة 

المجموع

٢- : البرنامج األساسي السابع ٤٩الجدول 
٢- البرنامج األساسي السابع 

فوائد مستحقة، الدولة المضيفة

٢٠١٢نفقات عام 
(بآالف اليورو)

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

ف اليورو)(بآال

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

موظفو الفئة الفنية
بدون تقسيمبدون تقسيم

127.8

موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية

التدريب

170.3170.3170.3نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

170.3170.3170.3باملوظفني

المجموع
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٥- : البرنامج الرئيسي السابع ٥٠الجدول 
٥-البرنامج الرئيسي السابع 

آلية المراقبة المستقلة

٢٠١٢نفقات عام 
الف اليورو)(بآ

٢٠١٣النفقات املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

٢٠١٤امليزانية املرتقبة لعام 

(بآالف اليورو)

النمو يف املوارد

٢٠١٤مقابل ٢٠١٣

٪املبلغاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسيةاملتصلة باحلاالتاألساسية

الفنيةموظفو الفئة
بدون تقسيمبدون تقسيم

127.8127.8

موظفو اخلدمات العامة

0.40.4124.4124.4127.8127.83.42.8

128.0128.0املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

128.0128.0

4.74.74.84.80.1السفر

الضيافة

40.040.040.0اخلدمات التعاقدية

11.411.46.56.56.56.5التدريب

نفقات التشغيل العامة

10.010.010.0وازم واملوادالل

20.020.020.0األثاث واملعدات

11.411.411.211.281.381.370.1625.9باملوظفني

139.8139.8135.6135.6209.1209.173.554.3المجموع

٢٠١٣يران/يونيه ز ح٣٠تاريخ : حالة االشتراكات في٥١الجدول 

األطرافالدول
ةاملقرراالشرتاكات

السابقةللسنة
السنةإيرادات

السابقة

الشرتاكات
غري
للسنةاملسددة

السابقة

ةاملقرراالشرتاكات
٢٠١٣لعام

احملصلةاالشرتاكات
٢٠١٣عام يف

غريالشرتاكات
لعاماملسددة

٢٠١٣

غريالشرتاكات
الطوارئاملسددة لصندوق

االشرتاكاتجمموع
املسددةغري

---8,8518,851-31,59831,598أفغانستان1

1010-17,81417,814-94,58494,584ألبانيا2

---14,22914,229-90,70790,707أندورا3

3,585929,080-31,60226,1995,4033,585وبربوداأنتيغوا4

769,2643,433772,697-769,264-7,297,1117,297,111األرجنتني5

---3,693,1613,693,161-24,387,15824,387,158أسرتاليا6

---1,420,9981,420,998-11,963,21311,963,213النمسا7

11,20443052,107-40,47311,204-40,473بنغالديش8

14,22913,33389664960-121,142121,142بربادوس9

---1,777,0601,777,060-14,924,03614,924,036بلجيكا10

1,7931,6771168124-13,76213,762بليز11

5,3782410,207-27,83223,0274,8055,378بنن12

16,0227216,094-16,022-100,740100,740بوليفيا13

---30,25130,251-106,610106,610واهلرسكالبوسنة14

30,25113559,124-200,811172,07328,73830,251بوتسوانا15

5,224,51923,3165,247,835-5,224,519-19,030,28819,030,288الربازيل16
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---83,69483,694-343,088343,088بلغاريا17

5,3786410,273-29,87625,0454,8315,378بوركينا فاسو18

1,7931,6821118119-12,13812,138بوروندي19

---7,1717,171-27,83227,832كمبوديا20

---5,313,4785,313,478-41,126,98541,126,985كندا21

1,79381,808-1,6101,60371,793األخضرالرأس22

1,793463,859-13,76211,7422,0201,793الوسطىأفريقياوريةمجه23

3,585403,545163,561-13,75013,750تشاد24

594,706296,613298,0932,654300,747-1,183,1181,183,118شيلي25

---461,155461,155-1,872,9731,872,973يابكولوم26

1,7934610,568-9,3326038,7291,793جزر القمر27

8,8517313,755-21,87717,0464,8318,851الكونغو28

1,7931,6621318139-6,4526,452جزر كوك29

67,67259,8187,8543028,156-434,224434,224اكوستاريك30

12,4365612,492-12,436---كوت دي فوار31

---224,415224,415-848,674848,674واتياكر 32

---83,69483,694-590,852590,852قربص33

---687,363687,363-1,736,5831,736,583التشيكيةاجلمهورية34

الكونغومجهورية35
الدميقراطية

41,90441,904-5,378575,321245,345

---1,201,9611,201,961-10,078,45910,078,459الدامنرك36

1,7934610,162-13,5665,2438,3231,793جيبويت37

1,793466,235-13,7629,3664,3961,793دومينيك38

80,1081,955210,182-378,099249,980128,11980,108الدومينيكيةاجلمهورية39

78,31631877,99835078,348-372,412372,412إكوادور40

---71,25771,257-312,702312,702أستوين41

5,3782,6302,748242,772-50,67950,679فيجي42

---924,215924,215-7,620,0827,620,082فنلندا43

9,959,3125,220,6594,738,65344,4464,783,099-84,892,25384,892,253فرنسا44

35,629691108,410-146,01873,92872,09035,629غابون45

---1,7931,793-13,76213,762غامبيا46

---12,43612,436-53,69353,693جورجيا47

12,715,8227,260,4145,455,40856,7475,512,155-116,522,250116,522,250أملانيا48

24,98517834,835-65,04855,3769,67224,985اغان49

1,136,08219,7841,116,2985,0701,121,368-8,344,4608,344,460اليونان50

1,793244,068-2,2511,793-2,251نادااغر 51

48,06521548,512-23248,065-22,565غواتيماال52

1,793847,920-27,13721,0946,0431,793غينيا53
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---1,7931,793-12,13812,138غيانا54

14,2299,4674,762644,826-82,72182,721ندوراسه55

---473,703473,703-3,020,7423,020,742هنغاريا56

---48,06548,065-517,976517,976أيسلندا57

---744,279744,279-5,892,7565,892,756أيرلندا58

7,920,4151,366,2516,554,16435,3476,589,511-68,734,63968,734,639إيطاليا59

---19,290,08219,290,082-104,685,721104,685,721اليابان60

39,21417539,389-39,214-167,985167,985األردن61

---23,19223,192-121,688121,688كينيا62

83,69461,99821,69637422,070-324,321324,321التفيا63

1,7931,6831108118-13,76213,762ليسوتو64

1,793467,452-12,1386,5255,6131,793ليبرييا65

---16,02216,022-110,071110,071ليختنشتاين66

---129,966129,966-541,601541,601ياليتوان67

---144,195144,195-1,157,5921,157,592لكسمربغ68

5,37813810,438-18,48813,5664,9225,378مدغشقر69

3,585265,221-14,14312,5331,6103,585مالوي70

---1,7931,793-1,7381,738مولدوفا71

7,17114614,682-27,83220,4677,3657,171مايل72

---28,45828,458-217,553217,553مالطا73

1,793467,158-13,7628,4435,3191,793جزر مارشال74

23,19218,0165,1761045,280-151,400151,400موريشيوس75

---3,279,9593,279,959-23,937,19923,937,199املكسيك76

5,378245,402-5,378-18,44718,447منغوليا77

1010-8,8518,851-24,06724,067األسوداجلبل78

17,81413,0924,722804,802-92,57192,571ناميبيا79

1,7931,70687895-13,76213,762ناورو80

---2,945,1852,945,185-24,866,34224,866,342هولندا81

---450,511450,511-3,451,3593,451,359نيوزيلندا82

3,5859214,181-18,4477,94310,5043,585النيجر83

160,21742,463117,754715118,469-787,256787,256نيجرييا84

---1,515,3361,515,336-10,676,86910,676,869النرويج85

46,2723,08943,18320743,390-292,466292,466بنما86

17,81434639,825-113,54591,88021,66517,814باراغواي87

208,394163,06845,32693046,256-1,211,7761,211,776يرو88

274,273139,937134,3361,224135,560-168,138168,138الفلبني89

---1,640,0361,640,036-8,179,9208,179,920بولندا90

843,99414,726829,2683,767833,035-6,906,1756,906,175الربتغال91
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3,550,64777,1543,473,49315,8463,489,339-28,214,38128,214,381كوريامجهورية92

---5,3785,378-6,2956,295مولدوفا93

402,446287,895114,5511,796116,347-1,417,0141,417,014رومانيا94

---1,7931,793-9,3329,332ونيفيسكيتسسان95

1,793465,243-3,4041,793-3,404لوسياسانت96

1,793133,416-13,56611,9561,6101,793وغرينادينفنسنتسان97

1,7931,6811128120-13,64413,644ساموا98

---5,3785,378-40,66840,668مارينوسان99

10,6444820,312-69,12859,5089,62010,644السنغال100

71,25761,02510,23231810,550-355,264355,264صربيا101

---1,7931,793-6,8086,808سيشل102

1,793466,236-13,7629,3654,3971,793سرياليون103

---304,524304,524-1,176,1471,176,147سلوفاكيا104

---178,031178,031-1,287,7071,287,707سلوفينيا105

662,3789,344653,0342,956655,990-4,518,2684,518,268جنوب أفريقيا106

---5,293,9835,293,983-39,727,26239,727,262إسبانيا107

7,1714,8082,363322,395-15,82515,825سورينام108

---1,709,5001,709,500-14,383,82614,383,826السويد109

---1,864,3391,864,339-16,291,29316,291,293سويسرا110

5,3783,2072,171242,195-18,44718,447انطاجيكست111

مقدونيامجهورية112
السابقةاليوغسالفية

82,88982,889-14,22911,5302,699642,763

3,585163,642-13,64413,603413,585لشيت–تيمور113

---78,31678,316-424,114424,114وتوباغوترينيداد114

64,08749,57514,51228614,798-63,73863,738تونس115

10,6443510,6094810,657-68,82968,829أوغندا116

40,04440,044-9,222,0929,222,092-88,460,08388,460,083اململكة املتحدة117

11,20435436,014-90,40165,94524,45611,204املتحدةتنزانيامجهورية118

92,54541394,752-490,180488,3861,79492,545أوروغواي119

1,79383,281-1,4801,793-1,480فنواتو120

1,116,475175,875940,6004,983945,583-3,174,0623,174,062فنزويال121

10,6444810,692-10,644-32,13432,134زامبيا122

-ب الفرقتقري 124

822,788,596822,331,500434,763112,039,60080,837,86131,201,863252,03931,888,665المجموع

امليزانية وجتديد موارد صندوق الطوارئ؛ وال تشمل السلف غري املسدد لصندوق رأس املال العامل.برنامجمالحظة: ختص املسامهات املعلقة املقررة يف 
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يونيه/حزيران١إلىيناير/الثانيكانون١منالفترةفيشطبتالتيالممتلكات: قائمة٥٢جدول ال
٢٠١٣

سبب التخلصالسعر عند الشراءالصانعالوصف
يوروفري كومخارجيصلبقرص التقادم89.00

يوروهولت باكارطابعة، حممولة ضياع167.75
يوروغارمنيالنظام العاملي لتحديد املواقع التقادم182.60

يوروفيلويزجهاز لتمزيق االوراق التقادم192.30
يوروهولت باكارماسحة ضوئية التقادم205.00
يوروهولت باكارطابعة حممولة التقادم208.00
يوروهولت باكارطابعة حممولة التقادم259.00
يوروسوينكامريا رقمية التقادم269.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال269.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم269.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال269.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال269.00

يوروما كايفقرص صلب خارجي التقادم312.55
يوروفيليبسالصويتللتسجيلجهاز قادمالت321.78

يوروفيليبسجهاز للتسجيل الصويت التقادم321.78
يوروفيليبسجهاز للتسجيل الصويت التقادم321.78
يوروفيليبسجهاز للتسجيل الصويت التقادم321.78

يوروسامسونغلوحة رقمية السرقة325.00
يوروهولت باكارماسحة ضوئية التقادم335.00

ورويسامسونغكامريا رقمية السرقة354.00
يوروفيليبسجهاز للتسجيل الصويت التقادم379.50

يوروكيوتكجوالهاتف  ضياع384.00
يوروأي يب سيبالطاقةمتواصلإمدادوحدة التقادم385.40

يوروأي يب سيبالطاقةمتواصلإمدادوحدة التقادم385.40

يوروأي يب سيبالطاقةمتواصلإمدادوحدة التقادم385.40
يوروهولت باكارمساعد رقمي شخصي اإلمهال395.72

يوروغرايفونجهاز لقراءة الشفرة العمودية اإلمهال409.20
يوروغرايفونجهاز لقراءة الشفرة العمودية اإلمهال409.20
يوروغرايفونجهاز لقراءة الشفرة العمودية اإلمهال409.20
يوروغرايفونيةجهاز لقراءة الشفرة العمود اإلمهال409.20

يوروغرايفونجهاز لقراءة الشفرة العمودية اإلمهال434.00
يوروغرايفونجهاز لقراءة الشفرة العمودية اإلمهال434.00
يوروغرايفونجهاز لقراءة الشفرة العمودية اإلمهال434.00

يوروسوينجهاز عرض ضياع438.00
يوروسوينجهاز عرض ضياع438.00
يوروسوينجهاز عرض التقادم438.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم439.00

يوروإيديالجهاز لتمزيق االوراق التقادم442.83
يوروهولت باكارمساعد رقمي شخصي التقادم442.89
يوروهولت باكارمساعد رقمي شخصي التقادم442.89
يوروباكارهولتمساعد رقمي شخصي التقادم442.89

يوروهولت باكارواحدجهازيفالكلطابعة بالليزر  اإلمهال470.64
يوروأوت بايكرقرص صلب خارجي اإلمهال472.35
يوروأوت بايكرقرص صلب خارجي اإلمهال472.35
يوروأوت بايكرقرص صلب خارجي اإلمهال473.73
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ويور هولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال549.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر، باأللوان التقادم550.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر، باأللوان التقادم584.00

يوروسيسكومتعددة الروابطبدالة هاتف  التقادم599.38
يوروإي يب آيجهاز لتمزيق االوراق التقادم640.00

يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال650.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم650.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال650.00

يورودلحاسوب مكتيب التقادم654.28
يورونوكياهاتف لالتصال اخلارجي اإلمهال669.46

يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم674.47
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال674.47
يورودلحاسوب مكتيب قادمالت674.47
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال674.47
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال693.88
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال693.88

يورودلسوب مكتيبحا التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88
يورودلحاسوب مكتيب التقادم693.88

يورودلمكتيبحاسوب  التقادم693.88
يوروفلوككبالت ووصالت  التقادم699.00

يورودلحاسوب مكتيب التقادم713.67
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم716.67
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يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال716.67
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال716.67
يوروهولت باكاررطابعة بالليز  التقادم716.67

يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال716.67
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال716.67
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم716.67

يورودلحاسوب، حممول اإلمهال720.00
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال720.00

يورودلولحاسوب، حمم التقادم720.00
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال720.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم731.02
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال731.02
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال731.02
يورودلحاسوب مكتيب التقادم731.02
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال731.02
يورودلحاسوب مكتيب التقادم731.02
يورودلحاسوب مكتيب التقادم731.02
يورودلحاسوب مكتيب التقادم744.33

يوروهولت باكارواحدجهازيفالكلطابعة بالليزر، باأللوان  التقادم762.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال762.89
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال762.89
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
رويو دلحاسوب مكتيب اإلمهال762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89
يورودلحاسوب مكتيب التقادم762.89

يوروهولت باكارواحدجهازيفالكلطابعة بالليزر، باأللوان،  اإلمهال763.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم767.35
يورودلحاسوب مكتيب التقادم767.35
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال767.35
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20
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يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب الاإلمه768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال768.20

يورودلوب مكتيبحاس التقادم768.20
يورودلحاسوب مكتيب التقادم768.20

يوروثرياهاتف عرب القمر االصطناعي التقادم769.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال790.82
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب إلمهالا790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب دمالتقا790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82
يورودلحاسوب مكتيب التقادم790.82

يورودلب مكتيبحاسو  اإلمهال790.82
يوروجي يب سيجهاز لتمزيق االوراق التقادم799.00

يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
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يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال806.12
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال806.12
يورودلحاسوب مكتيب قادمالت806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12

يورودلسوب مكتيبحا اإلمهال806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم806.12
يورودلحاسوب مكتيب التقادم831.58

يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال835.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال835.00
يوروارهولت باكطابعة بالليزر اإلمهال835.00
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم835.00

يورودلحاسوب، حممول التقادم838.78
يورودلحاسوب، حممول ضياع872.45
يورودلحاسوب، حممول التقادم872.45
يورودلحاسوب، حممول التقادم872.45
يورودلحاسوب، حممول التقادم872.45

يورودلب، حممولحاسو  اإلمهال883.87
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال897.60
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال897.60
يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال897.60
يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم897.60

يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال909.00
يوروهولت باكارعة بالليزرطاب التقادم911.70

يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم911.75
يورودلحاسوب، حممول ضياع916.33
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال916.33
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال916.33
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال916.33
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال916.33

يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال931.90
يورودلحاسوب، حممول التقادم953.61

يوروهولت باكارطابعة بالليزر اإلمهال965.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00

يورودلب مكتيبحاسو  اإلمهال990.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
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يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم990.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال990.00

يورودلتيبحاسوب مك اإلمهال990.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,075.00

يوروباكارهولتطابعة بالليزر، باأللوان اإلمهال1,080.03
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,096.77
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,120.00

يورودلحاسوب، حممول ضياع1,123.01
يورودلحاسوب، حممول التقادم1,123.01
يورودلحاسوب، حممول التقادم1,126.23
يورودلحاسوب، حممول التقادم1,126.23
يورودلحاسوب، حممول سرقة1,126.23
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54
ورويدلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,152.54

يورودلحاسوب، حممول سرقة1,155.00
يورودلحاسوب، حممول التقادم1,155.00
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال1,155.00

يورودلكتيبحاسوب م اإلمهال1,178.95
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,178.95
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,178.95
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,178.95
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,178.95
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,178.95



ICC-ASP/12/24

61 24-A-120813

يورودلحاسوب مكتيب مالتقاد1,178.95
يوروهاجلني كريبتوسمتعدد األنظمة للتشفرياكسحاسوب مكتيب، ف اإلمهال1,200.00

يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,278.95
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,278.95
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,278.95
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,278.95
يورودلحاسوب مكتيب اإلمهال1,294.74

يورودلحاسوب، حممول اإلمهال1,308.83
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,325.00

يورودلحاسوب، حممول ضياع1,553.89
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال1,553.89
يورودلحاسوب، حممول ضياع1,583.33

يوروهولت باكارطابعة بالليزر، باأللوان ادمالتق1,655.67
يوروهولت باكارطابعة بالليزر، باأللوان التقادم1,690.53

يورودلحاسوب، حممول التقادم1,694.74
يوروالسيقرص صلب خارجي التقادم1,747.78

يورودلحاسوب، حممول اإلمهال1,777.05
يورودلحاسوب، حممول اإلمهال1,831.58

يوروهولت باكارطابعة بالليزر التقادم1,858.57
يورودلحاسوب، حممول التقادم1,970.10
يورودلحاسوب مكتيب التقادم1,990.00

يورودلحاسوب، حممول التقادم2,000.00
يوروتور الينحاسوب لعرض الفيديو التقادم2,415.00
يوروتور الينحاسوب لعرض الفيديو التقادم2,415.00

يورودلحاسوب مكتيب التقادم3,146.85
يورونيسانسيارة إتالف31,877.00
يوروتويوتاسيارة سرقة41,436.00
يوروتويوتاسيارة سرقة41,436.00

____________


