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جمعية الدول األطراف

عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧–٨،نيويورك

تقرير عن أداء المحكمة الجنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها
٢٠١٤ران/يونيو حزي٣٠حتى 

المقدِّمة-أوالً 

ICC-ASP/12/Res.1وافقت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بقرارها -١
على ميزانية للمحكمة ١

ذه الوثيقة رئيس قلم احملكمة قدِّميو .مليون يورو١٢١,٦٦رها اقدم٢٠١٤اجلنائية الدولية ("احملكمة") لعام 
حزيران/يونيو ٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١يف الفرتة املمتدة من تهافيذ ميزانيتقريراً عن أداء احملكمة على صعيد تن

الوعن، ٢٠١٤ .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف املتوقَّع تسجيلهأدائها يف هذا ا

٣٠الفعلي على صعيد تنفيذ ميزانيتها الربناجمية حىت حملكمة اأداء ن هذا التقرير من ثالثة أجزاء: يتكوَّ و -٢
اية ٢٠١٤زيران/يونيو ح ال عند  ها يف جمال امليزانية فيما خيص أدائو السنة؛فأدائها املتوقـع أن يتحقق يف هذا ا

ها لسّد النفقات اليت ال مناص منها أو غري املتوقعة ("استخدام باحتمال استخداماملخَطر صندوق الطوارئمبالغ 
دَمج على صعيد تنفيذ ميزانيتها الربناجمية واستخدام صندوق أدائها املو ؛صندوق الطوارئ") خالل نفس الفرتة

الطوارئ معاً.

كان يف املئة، أي  ٥٢,٠التنفيذ الفعلي للميزانية الربناجمية للمحكمة معدَّلحزيران/يونيو بلغ ٣٠يفو -٣
احملكمة أن يبلغ مليون يورو. وتتوقع ١٢١,٦٦مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغ مقدارها ٦٣,٢٣قد أُنفق

اية العام معدَّل مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغ مقدارها ١١٩,١٤أي أن يُنَفق ،يف املئة٩٧,٩التنفيذ يف 
مليون يورو.١٢١,٦٦

٢٠١٤من عام األوىلاألشهر الستةإىل جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف قد قدمت احملكمة وكانت -٤
معدَّلتوقَّع أن يبلغ . ويُ مليون يورو٢,١٦جمموعها من صندوق الطوارئ مبالغاستخدام تمالباحإخطارات 

اية العام  موع يف  مليون ٢,١٦البالغ موعمليون يورو من ا٢,١٠يف املئة، أي أن يُنَفق ٩٧,٠إنفاق هذا ا

٢٨- ٢٠، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ١
لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين .، القسم ألفICC-ASP/12/Res.1القرار ، الثالث، اجلزء االول)، ا
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ذلك أن احملكمة قدمت إىل اللجنة ويضاف إىل. صندوق الطوارئاستخدامباحتمالاملشمول باإلخطارات يورو 
مليون ٢,٥٩متوز/يوليو إخطارًا جديدًا يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يشمل مبلغًا مقداره ٢٨يف 
.يورو

يف ٩٧,٩تنفيذها معدَّلوفيما يتعلق باألداء على صعيد تنفيذ امليزانية املدَجمة، تتوقع احملكمة أن يبلغ -٥
موعمليون يورو، مبا فيه ا١٢٣,٨٢لغ مليون يورو من مقدار امليزانية املدَجمة البا١٢١,٢٣َفقأن يُناملئة، أي 

. وبالقياس إىل امليزانية صندوق الطوارئاستخدام احتمال شأن باملشمول باإلخطارات مليون يورو ٢,١٦البالغ 
مليون يورو ١٢١,١٣املتوقعة البالغة وفاتاملصر مليون يورو، متثل ١٢١,٦٦الربناجمية املعتمدة البالغ مقدارها 

تفاصيل أداء احملكمة على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يلي١٥يف املئة. وترد يف اجلدول ٩٩,٧تنفيذ مقداره معدَّل
املدَجمة.

املعتمدة الذي تتوقعه احملكمة ٢٠١٤يف املئة من ميزانية عام ٩٧,٩التنفيذ البالغ معدَّلقد يفسح -٦
ال مبالغ صندوق وبناء على جمموع .مليون يورو٢,٥٢الستيعاب مصروفات إضافية يصل مبلغها حىت ا

٢,١٠البالغ اإلضايفاملقدارفإن اهباحتمال استخدام٢٠١٤يف النصف األول من عام ُأخطرالطوارئ اليت
ناجمية للمحكمة. بيد أنه، كما املتوقع أن ُيصرف من هذا الصندوق سُيستوَعب ضمن إطار امليزانية الرب مليون يورو

صندوق استخدامبمليون يورو املشمول باإلخطار اجلديد٢,٥٩املقدار البالغ رسيؤثِّ أعاله، ٤ِكر يف الفقرةُذ 
رهناً ،ها الحقاً باحتمال استخدامد إخطارات رِ هذا الصندوق اليت ميكن أن تَ مبالغ ، و راً مؤخَّ الذي ُقدِّم ،الطوارئ

صعيد األنشطة القضائية وأنشطة املالحقة، تأثريًا ذا شأن على رصيد صندوق الطوارئ، البالغ باملستجدات على
يورو.مليون٧,٥٠حالياً 

باحتمال ر صندوق الطوارئ املخطَ مبالغمن صرفهاملتوقع أن يلزم واملقدارالتنفيذ املتوقع، معدَّلإن -٧
يف العام اجلاري ،من عدم اليقني. بيد أن احملكمة تنحىقدر كبري ويكتنفهمابطابع مؤقت يتَّسمان ها، استخدام

وذلك اإلخطارات املتعلقة باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ خيصمنحى أكثر حتفظًا فيما على اخلصوص، 
وقد أفضى هذا املنحى إىل.من هذا القبيلاإلخطاراتتقدمي ياً من املبالغ املعنية وبإرجاءنفق فعلمقدار ما يُ مبراقبة

سبعة تقدمي النصف األول منه اخنفاض عدد اإلخطارات املعنية بالقياس إىل نظريه يف العام السابق، الذي شهد 
موع املإخطارات ا عدَّل، بلغ ا مليون يورو. وستثابر احملكمة على مراقبتها الوثيقة ٧,٢١للمبالغ املشمولة 
نشطة غري املرتقبة أو جزء من هذه التكاليف.قات وستسعى إىل استيعاب بعض تكاليف األملقدار املنفَ 

األداء على صعيد تنفيذ الميزانية البرنامجية -ثانياً 

لمحة عامة عن حال االشتراكات-ألف

يف املئة، أي أن ٢٠,٦االشرتاكات املقرَّرة اليت لـّما تسدَّد نسبةتبلغ٢٠١٤وحزيران/يوني٣٠يف - ٨
أما. ٢٠١٣يوحزيران/يون٣٠يف مليون يورو) ٣١,٢٠(يف املئة ٢٧,٩بل امقمليون يورو، ٢٤,٤٣مقدارها بلغ 
مليون ٦,٧٥يبلغ فمن االشرتاكات عن السنوات السابقة ددِّ سُ قد ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠يكن يف مقدار ما مل 

مستحقة على رة يورو واشرتاكات مقرَّ مليون٥,٢٥رة مستحقة على الربازيل مقدارها يورو، منها اشرتاكات مقرَّ 
مليون يورو. ومن ناحية أخرى بلغ عدد الدول األطراف املتأخرة عن تسديد االشرتاكات ٠,٩٤فنزويال مقدارها 

٣٠يورواً) يف ٣٦١١٦٥دول (١٠يورواً)، مقابل ٦٧٣٣١٦دولة (١٢املستحقة عليها عن أكثر من سنتني 
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جتديدها يف يتعلق بعمليات مثة مبلغلكنْ ٢٠١٤عامصندوق الطوارئ يفموارد. ومل جتدَّد ٢٠١٣حزيران/يونيو
حتقق املراجعون اخلارجيون قد و . قد ُسدِّد٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠مل يكن يف يورواً ٦٨٩٣٢مقداره العام السابق 

يِّد حلساب الدول ماليني يورو والذي قُـ ٤,٤٧البالغ ٢٠١٢م عاعن الفائض النقديمقدار حلسابات احملكمة من 
د للمباين الدائمة لسد تكاليف أنشطة ميزانية املشروع املوحَّ ولِّ إىل وحُ عًا عليها، موزَّ ٢٠١٤طراف يف عاماأل

ICC-ASP/12/Res.2قرار مجعية الدول األطرافمن ١٦للفقرةوفقًا االنتقال
. ويرد بيان تفصيلي حلال ٢

من جداول املرفق.٤٩شرتاكات يف اجلدول اال

ن أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها على مدى سنوات متعددةلمحة عامة ع-باء

معدَّلأدناه أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها الربناجمية منذ إنشائها. لقد شهد ١اجلدول يبنيِّ -٩
يف ٩٧,٩سيبلغ ٢٠١٤تنفيذ ميزانيتها لعام معدَّلاإلنفاق الفعلي تزايداً مطَّرداً على مر السنني. وتتوقع احملكمة أن 

ا ستنفق املئة، أي مليون يورو.١٢١,٦٦مليون يورو من ميزانيتها املعتمدة البالغة ١١٩,١٤أ

(بآالف اليوروات)٢٠١٤حتى٢٠٠٢في األعوام: مقارنة األداء على صعيد تنفيذ الميزانية ١الجدول 

السنة املالية
امليزانية املعتمدة

ملؤمتر امليزانية املعتمدة
االستعراض

الفعلية*املصروفات
حزيران/يونيو٣٠حىت

حىتالتنفيذ معدَّل
٪بالـحزيران/يونيو٣٠

الفعليةاملصروفات
)٢٠١٤لعام املتوقعة(

حىتالتنفيذمعدَّل
باـل٪ديسمرب كانون األول/٣١

]١[\]٥]=[٦[]٥[]١[\]٣]=[٤[]٣[]٢[]١[
٢٠٠٢/٢٠٠٣٣٠ ٢١غ مغ مغ م٨٩٣ ٤٧٩٦٩,٥
٢٠٠٤٥٣ ٤٣غ مغ مغ م٠٧١ ٥١٠٨٢,٠
٢٠٠٥٦٦ ٢٢غ م٨٩١ ٧٩٦٣٤,١٦٢ ١٢٠٩٢,٩
٢٠٠٦٨٠ ٢٦غ م٤١٧ ٨٩٠٣٣,٤٦٤ ٦٧٨٨٠,٤
٢٠٠٧٨٨ ٣٣غ م٨٧٢ ٣٥٦٣٧,٥٧٧ ٤٦٤٨٧,٢
٢٠٠٨٩٠ ٣٨غ م٣٨٢ ٤٩٤٤٢,٦٨٣ ٦٦٠٩٢,٦
٢٠٠٩١٠١ ٥١غ م٢٣٠ ١١٩٥٠,٥٩٣ ٨٥١٩٢,٧
٢٠١٠١٠٢ ٢٥٤١ ٣٦٩٥١ ٧٣٧٥٠,٦٩٩ ٣٥٥٩٧,٢
٢٠١١١٠٣ ٥٣غ م٦٠٨ ٥٦٨٥١,٧١٠٢ ٨١١٩٩,٢
٢٠١٢١٠٨ ٥٥غ م٨٠٠ ٠٠٩٥٠,٦١٠٥ ١٠٨٩٦,٦
٢٠١٣١١٥ ٥٤غ م١٢٠ ١٨٨٤٧,١١١٠ ٢٩٠٩٥,٨
٢٠١٤١٢١ ٦٣غ م٦٥٦ ٢٣٣٥٢,٠١١٩ ١٣٥٩٧,٩

ة للتعديل.تبقى عرض٢٠١٤عام يف الفعلية املصروفات* بيانات 

ا ئة، أي يف امل٥٢,٠قد نفذت ميزانيتها بنسبة ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠وكانت احملكمة يف -١٠ أنفقت أ
على زيادة عدَّلمليون يورو. وينطوي هذا امل١٢١,٦٦مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة ٦٣,٢٣ما جمموعه 

وتتأتى الزيادة يف ئة. يف امل٤٧,١الذي بلغ السابقيف العام التنفيذ املناظر معدَّلعن مئويةنقاط٤,٩قدارمب
مليون يورو، ما ٥,٩٠التنفيذ من اختالف مواعيد صرف املستحقات من مقدار إجيار املباين املؤقتة البالغ معدَّل

اية السنة معدَّلخالل شهر تشرين األول/أكتوبر. ويُتوقع أن يبلغ ٢٠١٣يف عاممت املئة، يف٩٧,٩التنفيذ يف 

لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الثانية عشرة ...الدورة ...الوثائق الرمسية ٢ القرار ، الثالث، اجلزء األول)، ا
ICC-ASP/12/Res.2 ١٦، الفقرة.
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مليون يورو. ويشري مبلغ املصروفات ١٢١,٦٦مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة ١١٩,١٤أي أن يُنَفق 
مليون يورو يف مقدار املصروفات الفعلية بالقياس إىل األداء ٨,٨٥إىل زيادة كبرية مقدارها ٢٠١٤املتوقعة لعام

.ة السابقةعلى صعيد تنفيذ امليزانية الفعلي يف السن

واملصروفات املتوقع أن تكون ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠تنفيذ امليزانية حىت حالأدناه ٢ل اجلدو يبنيِّ و -١١
د اإلنفاق.و حبسب بناية العامقد ُتكبِّدت يف

د اإلنفاق (بآالف اليوروات)و بحسب بن٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠: األداء على صعيد تنفيذ الميزانية حتى ٢الجدول 

ند اإلنفاقب
امليزانية املعتمدة

٢٠١٤لعام 
٣٠املصروفات الفعلية* حىت 

٢٠١٤حزيران/يونيو 
حزيران/يونيو ٣٠التنفيذ حىت معدَّل

٪بالـ٢٠١٤
**املتوقعةاملصروفات

٢٠١٤لعام 
املتوقعلتنفيذامعدَّل
بالـ٪٢٠١٤لعام 

]١[\]٤]=[٥[]٤[]١[\]٢]=[٣[]٢[]١[

٣القضاة ٨٣٥,٦١ ٦٦٢,٥٤٣,٣٤ ٤١٢,٢١١٥,٠

موع الفرعي للقضاة ٣ا ٨٣٥,٦١ ٦٦٢,٥٤٣,٣٤ ٤١٢,٢١١٥,٠
٦٣تكاليف املوظفني ٨٧٦,٤٢٩ ٩١٨,٦٤٦,٨٦١ ٩٣٨,٨٩٧,٠

١٧املساعدة املؤقتة العامة ٠٢٤,١٧ ٦٤٤,٠٤٤,٩١٦ ٩٨٧,٤٩٩,٨
٥٤٣,٥٢٣٣,١٤٢,٩٥٧٣,٣١٠٥,٥املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٣٥٨,٥١٣٣,٨٣٧,٣٢٣٢,٤٦٤,٨العمل اإلضايف
٢٧٣,٧١٢٣,٩٤٥,٣٤٥٢,٥١٦٥,٣اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف  ٨٢العاملنيا ٠٧٦,٢٣٨ ٠٥٣,٤٤٦,٤٨٠ ١٨٤,٤٩٧,٧
٥السفر ١٨٤,٦٢ ٨٠٦,٥٥٤,١٥ ٢٣٤,٢١٠١,٠

٣١,٠١٨,٥٥٩,٨٢٩,٠٩٣,٥الضيافة
٤ةاخلدمات التعاقدي ٤٠٥,٢١ ٦٦٧,٥٣٧,٩٣ ٩٣٥,٣٨٩,٣

٧٠٣,٨٣٧١,٠٥٢,٧٦٧٧,٤٩٦,٢التدريب
٢حمامو الدفاع ٨٦٦,٤٢ ٠٣٣,٠٧٠,٩٣ ٤١٩,٥١١٩,٣

ين عليهم ٣حمامو ا ٠٠٠,٧١ ٢٩٩,٤٤٣,٣٢ ٢٥٤,٢٧٥,١
١٧النفقات التشغيلية العامة ٥٢٤,٣١٤ ٢٩٨,٥٨١,٦١٧ ٢٤٣,٣٩٨,٤

١اللوازم واملواد ٠١٥,٤٥٢٦,٦٥١,٩٧٤٧,٧٧٣,٦
١العتاد واألثاث ٠١٣,٠٤٩٦,٥٤٩,٠٩٩٧,٦٩٨,٥

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ٣٥بالعاملنيا ٧٤٤,٤٢٣ ٥١٧,٥٦٥,٨٣٤ ٥٣٨,٢٩٦,٦
١٢١المجموع للمحكمة ٦٥٦,٢٦٣ ٢٣٣,٤٥٢,٠١١٩ ١٣٤,٨٩٧,٩

ا وتبقى عرضة للتعديل.تشمل االلتزاالفعليةاملصروفاتبيانات * مات املرتبط 
مليون يورو الذي ٠,٢٩املقدار البالغ املنفقاُت على مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من ٢٠١٤لعام املتوقعةِ بيانات املصروفاتِ ستثىن من ألغراض مقارنة النظري بالنظري تُ **

.ذا املشروعاصاخل٢٠١٣ميزانية عام بند ُرحِّل من 

اية السنة قد نفذت امليزانية مب-١٢ يف املئة فيما خيص ١١٥,٠مقداره عدَّلويُتوقع أن تكون احملكمة يف 
يف املئة فيما خيص التكاليف غري املتصلة ٩٦,٦فيما خيص تكاليف املوظفني، ويف املئة ٩٧,٧القضاة، و

عدَّليف املئة مب٤٦,٨احملكمة فيما خيص الوظائف الثابتة التنفيذ الفعلي الذي سجلتهمعدَّلويبلغ .بالعاملني
وظيفة من الوظائف ٦٧٦كان قد مت شغل ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠يف املئة. ويف ١١,١مقدارهمتوسط شغور 

مبقدار فيزيد ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠يف املسجَّلالشغور املتوسطمعدَّلأما . ٧٦٤الثابتة املقرة البالغ عددها 
يف املئة.٩,٢الذي بلغنظريه يف العام السابق عننقطة مئوية ١,٩

اية السنة فيماالتنفيذ معدَّلويُتوقع أن يبلغ -١٣ وإن  يف املئة، ١٦٥,٣ني يخيص فئة اخلرباء االستشار عند 
نشطة عزى ذلك إىل ضرورة اخنراط قلم احملكمة يف األيف املئة. ويُ ٤٥,٣حزيران/يونيو إال ٣٠بلغ يف يمل كان
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مساعدة مسؤول السجن على تنفيذه يف قسم االحتجاز ما يصدر ‘١’التالية البيان يف النصف الثاين من السنة: 
ين عليهم يف قسم ‘٢’عن قضاة احملكمة ودوائرها من أوامر وقرارات وتعليمات؛  إجناز نظام تدبر طلبات ا

ين عليهم وجرب أضرارهم؛  رباء يف جمال تصنيف الوظائف ليعملوا يف قسم استئجار خدمات خ‘٣’مشاركة ا
املوارد البشرية.

اية واملصروفات٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠أدناه حال تنفيذ امليزانية حىت ٣اجلدول يبنيِّ و -١٤ املتوقعة حىت 
.ةامج الرئيسيسب الرب حبالعام 

(بآالف اليوروات) ةب البرامج الرئيسيبحس٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠: األداء على صعيد تنفيذ الميزانية حتى ٣الجدول 

بند اإلنفاق
امليزانية املعتمدة

٢٠١٤لعام 
٣٠املصروفات الفعلية* حىت 

٢٠١٤حزيران/يونيو 
حزيران/يونيو ٣٠التنفيذ حىت معدَّل

٪بالـ٢٠١٤
**املتوقعةاملصروفات

٢٠١٤لعام 
املتوقعلتنفيذامعدَّل
بالـ٪٢٠١٤لعام 

]١[\]٤]=[٥[]٤[]١[\]٢]=[٣[]٢[]١[

الربنامج الرئيسي األول
١٠ ٠٤٥,٨٤ ٥٣٦,٥٤٥,٢١٠ ٠٤٥,٥١٠٠,٠

اهليئة القضائية

الربنامج الرئيسي الثاين
٣٣ ٢٢٠,٠١٥ ٥٣٣,٩٤٦,٨٣٢ ٨١١,٧٩٨,٨

املدعي العاممكتب

الربنامج الرئيسي الثالث
٦٦ ٢٩٣,١٣٥ ١٣٢,٩٥٣,٠٦٤ ٦٤٦,٥٩٧,٥

احملكمةقلم 

الربنامج الرئيسي الرابع
٢ ٨٤٣,٦٧٤٣,٩٢٦,٢٢ ٦٢٤,٦٩٢,٣

أمانة مجعية الدول األطراف

اخلامسالربنامج الرئيسي 
٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧١٠٠,٠٥ ٩٠٠,٧١٠٠,٠

املباين املؤقتة

السادسالربنامج الرئيسي
١ ٥٨٥,٨٦١٧,٦٣٨,٩١ ٥٨٥,٨١٠٠,٠

لمجين عليهملق االستئماين أمانة الصندو 

١-السابعالربنامج الرئيسي
١ ٢٨٣,٢٥٤٠,٩٤٢,٢١ ٢٨٣,٢١٠٠,٠

املباين الدائمةمشروعمدير مكتب 

٢- السابعالربنامج الرئيسي
١١٠,٨١١١,٩١٠١,٠١١١,٩١٠١,٠

فوائد القرض-مشروع املباين الدائمة 

٥-السابعالربنامج الرئيسي
٣٧٣,٢١١٥,١٣٠,٨١٢٤,٩٣٣,٥

آلية الرقابة املستقلة

١٢١جمعاءمحكمةلا ٦٥٦,٢٦٣ ٢٣٣,٥٥٢,٠١١٩ ١٣٤,٨٩٧,٩

ا وتبقى عرضة للتعديل.الفعليةاملصروفاتبيانات * تشمل االلتزامات املرتبط 
مليون يورو الذي ٠,٢٩املنفقاُت على مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من املقدار البالغ ٢٠١٤لعام املتوقعةِ بيانات املصروفاتِ ألغراض مقارنة النظري بالنظري ُتستثىن من **

ذا املشروع٢٠١٣ُرحِّل من بند ميزانية عام  .اخلاص 

مقابل املئةيف٤٥,٢التنفيذ الفعلي مليزانية اهليئة القضائية معدَّلبلغ ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠يف -١٥
صات لسد تكاليف أقساط املعاشات تُنَفق املخصَّ فخالفًا لألعوام السابقة لـّما.٢٠١٣املئة يف عام يف٤٦,١

من أجل جتديد العقد مبفعول Allianzالتقاعدية للقضاة ألن هذه التكاليف لـّما تزل ختضع للتفاوض مع شركة 
. فإذا مل تؤخذ يف احلسبان أقساط املعاشات التقاعدية ٢٠١٤يسري اعتبارًا من األول من كانون الثاين/يناير 

اية يف املئة. ويُتوقع أن تكون اهليئة القضائية ٣٦,٧يبلغ ٢٠١٣يف عام املناظرالتنفيذ معدَّلللقضاة فإن  يف 
ة صات لسد تكاليف القضايورو. وسُتنَفق املخصَّ ينيمال١٠,٠٥السنة قد أنفقت كل ميزانيتها املقرة البالغة 

كلفة نظام التقاعد املزيدة والتغري الذي طرأ على االفرتاض إىل  إىل حد بعيد يعزى ذلك و املئة يف١١٥,٠بنسبة 
ورودها رداً لألقساط هذه السنة. بيد أن خىالذي استندت إليه امليزانية املقرة، نتيجة لعدم استالم املدفوعات املتو 
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رصودة لسد تكاليف الوظائف الثابتة وتكاليف املساعدة املؤقتة سد بإعادة ختصيص املبالغ املالنقص املعين سيُ 
يف املئة، على الرتتيب.٨٣,٩يف املئة و٩٢,١اليت بلغت نسبة إنفاقها ،العامة

. ويتوافق هذا ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠يفيف املئة ٤٦,٨بلغعدَّلونفذ مكتب املدَّعي العام ميزانيته مب-١٦
تنفيذه معدَّلأن يبلغ يف املئة. ويتوقع مكتب املدَّعي العام ٤٧,٢سابقة الذي بلغ مع نظريه للسنة العدَّلامل

اية العام  من ميزانيته املعتمدة مليون يورو٣٢,٨١يف املئة، أي أن يبلغ مقدار مصروفاته ٩٨,٨ميزانيته يف 
مليون يورو.٣٣,٢٢البالغة 

ألنه ،يف املئة٥٣,٠نفذ ميزانيته املعتمدة بنسبة قد ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠أما قلم احملكمة فكان يف -١٧
تعنيَّ عليه أن يدعم باملخصَّصات للمساعدة املؤقتة العامة أنشطَة احملاكمة والعقود السنوية املتعلقة باخلدمات 

اية وبرامج محفيما خيص إجيار الزنزانات النفقات التشغيلية العامةوالسلع اخلاصة جبميع الربامج الرئيسية، وكذلك
يف املئة عن نظريه يف العام السابق الذي بلغ ١,٧زيادة مقدارها التنفيذ يف قلم احملكمةمعدَّللقد زاد الشهود.
اية العام إىل مليزانيته تنفيذ قلم احملكمة معدَّلومن املتوقع أن يصل .يف املئة٥١٫٧ ئة، أي أن يف امل٩٧,٥يف 

مليون يورو.٦٦,٢٩املعتمدة البالغة مليون يورو من ميزانيته٦٤,٦٥ق يُنفَ 

تنفيذ منخفضاً معدَّلنيو حزيران/يو ٣٠) يف "معيةاجلأمانة "وسجَّلت أمانة مجعية الدول األطراف (-١٨
، وذلك بسبب التزام سبق أن ارتُبط به يف يف عام ٢٠١٣يف املئة يف عام ٤٧,٢، مقابل ئةيف امل٢٦,٢بلغ نسبياً 

معية أن يبلغ اجلوتتوقع أمانة . يف تشرين الثاين/نوفمربيف الهاي ية اليت ُعقدت فيما خيص دورة اجلمع٢٠١٣
مليون يورو من ميزانيتها املعتمدة البالغة ٢,٦٢يف املئة، أي أن تنفق ٩٢,٣تنفيذها ميزانيتها يف آخر السنة معدَّل
،األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمربيتعني عليها أن تُعَىن بعقد مؤمترين كبريين، يف تشرين فمليون يورو. ٢,٨٤

.على الرتتيب، مها دورة اللجنة ودورة اجلمعية

دِّدت املستحقات وفيما خيص بند املباين املؤقتة، الذي تسدَّد يف إطاره دفعات إجيار هذه املباين، سُ -١٩
كما يشار باين املؤقتة،  عليه عن السنة بكاملها يف بداية السنة. ويُتوقع أن حتصَّل مسامهات يف تكاليف إجيار امل

ICC-ASP/11/Res.1إليه يف القرار
اتيف املئة ألن املستحق٠,٠السابقالتنفيذ يف العام معدَّلوقد بلغ .٣

.٢٠١٣دِّدت يف تشرين األول/أكتوبر املباين املؤقتة سُ تسديداً إلجيار 

نفذت ميزانيتها بنسبة قد ملمجين عليهأمانة الصندوق االستئماين لحزيران/يونيو كانت ٣٠ويف -٢٠
يف املئة. وتتأتى الفروق عن حاالت شغور لوظائف ٤٥,٠التنفيذ معدَّلبلغ ٢٠١٣ويف عام ئة.مليف ا٣٨,٩

قد نفذت . ويُتوقع أن تكون أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ٢٠١٤ثابتة يف النصف األول من عام 
.يف املئة١٠٠,٠مقداره عدَّلمبمليون يورو١,٥٩ميزانيتها املعتمدة البالغة 

حزيران/يونيو، ٣٠يفيف املئة ٤٢,٢بلغعدَّلونفذ مكتب مدير مشروع املباين الدائمة ميزانيته مب-٢١
تنفيذه ميزانيته يف آخر السنة معدَّل. ويتوقع هذا املكتب أن يبلغ ٢٠١٣يف املئة يف عام ٣٦,٤مقابل 

.املئةيف١٠٠,٠

لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٢احلادية عشرة ...الدورة احلادية...الوثائق الرمسية ٣ لقرار ا، الثالث، اجلزء األول)، ا
ICC-ASP/11/Res.1القسم جيم ،.
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كل مبلغ الفوائد املستحقة عن القرض اخلاص مبشروع املباين ٢٠١٤اير دِّد يف شباط/فرب وقد سُ -٢٢
.٢٠١٣صات هلذا الربنامج الرئيسي يف عام د خمصَّ صَ رْ الدائمة. ومل تُـ 

توقع أن ال يُ وإذيف املئة. ٣٣,٥السنةاية عندتنفيذ ميزانية آلية الرقابة املستقلة معدَّلويُتوقع أن يبلغ -٢٣
غري املتصلة تكاليف الفإن معظم املخصَّصات لسد ٢٠١٥بصورة كاملة إال يف عام يصبح املكتب عامًال 

من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة عقد موظفلن تنَفق. وختص الكلفة الرئيسية بالعاملني
د لفرتة سبعة أشهر قابلة للتمديد من على أساس اسرتداد تكاليفهمعاريف نيويورك  .جديد، مدِّ

مشروع تطبيق املعايري احملاسبيةد اإلنفاق، األداء على صعيد تنفيذ ميزانية و ، حبسب بن٤ويبنيِّ اجلدول -٢٤
حزيران/يونيو ٣٠وتبلغ مدة تنفيذه أربع سنوات. وحبلول ٢٠١١الدولية للقطاع العام، الذي اسُتهل يف متوز/يوليو 

مبا فيها املقدار الباقي من مليون يورو، ٠,٣٥البالغة عدَّلةدة اململيون يورو من ميزانيته املعتم٠,١٥كان قد أُنفق 
ويُتوقع أن تكون ميزانية هذا املشروع. ٤مليون يورو الذي ُرحِّل إىل العام اجلاري٠,٢٩ميزانيته للعام السابق البالغ 

لةاملعتمدة امل النظريبالنظريمقارنة غراض وأل. نةالساية عندمليون يورو قد نـُفِّذت بصورة كاملة ٠,٣٥البالغة عدَّ
مليون يورو ٠,٢٩حبسب بنود امليزانية البالغة املنفقاُت تسجيله ُتستثىن من مقدار مصروفات احملكمة املتوقَّع 

الذي ُرحِّل إىل العام من ميزانية املشروع للعام السابق، الباقي مليون يورو ٠,٢٩البالغ خصمًا على املقدار 
.اجلاري

ة هذا املشروع تتقدم وفقًا خلطته اليت مت وضعها. أما إعادة ختصيص االعتمادات بنقلها من إن أنشط-٢٥
د زيادة احلاجة إىل خدمات ختصصية توفرها شركات بند املساعدة املؤقتة العامة إىل بند اخلدمات التعاقدية فيجسِّ 

بيقات واملنتجات") وخدمات التحقق ("النظم والتطSAPال أفراد، مثل اخلدمات االستشارية اليت توفرها شركة 
.التجريبية املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملاليةمن البيانات 

بحسب ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠الدولية للقطاع العام حتى مشروع تطبيق المعايير المحاسبية: األداء على صعيد تنفيذ ميزانية ٤الجدول 
ف اليورو)بنود اإلنفاق (بآال

بند اإلنفاق

امليزانية 
املعتمدة

٢٠١٤لعام 

املقدار الباقي من ميزانية 
الذي ٢٠١٣لعام املشروع

رُحِّل إىل العام اجلاري
ة يميزانية املشروع اإلمجال

لةامل عدَّ
٣٠املصروفات الفعلية* حىت 

٢٠١٤حزيران/يونيو 
٣٠التنفيذ حىت معدَّل

٪بالـ٢٠١٤حزيران/يونيو 
املتوقعةوفاتاملصر 
٢٠١٤لعام 

املتوقعلتنفيذامعدَّل
بالـ٪٢٠١٤لعام 

]١[\]٤]=[٥[]٤[]١[\]٢]=[٣[]٢[]١[

تكاليف املوظفني
٢٤١,١٢٤١,١١٠٧,٩٤٤,٨٢١٣,٩٨٨,٧املساعدة املؤقتة العامة

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي  ٢٤١,١٢٤١,١١٠٧,٩٤٤,٨٢١٣,٩٨٨,٧املنيبالعلتكاليف املتصلة لا
١٠,٠١٠,٠١,٤١٤,٠٥,٩٥٩,٠السفر

١٥,٣٤٨,٩٦٤,٢٣٢,٠٤٩,٨٩٥,٥١٤٨,٨اخلدمات التعاقدية
٣٠,٠٣٠,٠١٠,٠٣٣,٣٣٠,٠١٠٠,٠التدريب

لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الثانية عشرة ...الدورة ...الوثائق الرمسية ٤ القرار ، الثالث، اجلزء األول)، ا
ICC-ASP/12/Res.1القسم ياء ،.
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بند اإلنفاق

امليزانية 
املعتمدة

٢٠١٤لعام 

املقدار الباقي من ميزانية 
الذي ٢٠١٣لعام املشروع

رُحِّل إىل العام اجلاري
ة يميزانية املشروع اإلمجال

لةامل عدَّ
٣٠املصروفات الفعلية* حىت 

٢٠١٤حزيران/يونيو 
٣٠التنفيذ حىت معدَّل

٪بالـ٢٠١٤حزيران/يونيو 
املتوقعةوفاتاملصر 
٢٠١٤لعام 

املتوقعلتنفيذامعدَّل
بالـ٪٢٠١٤لعام 

]١[\]٤]=[٥[]٤[]١[\]٢]=[٣[]٢[]١[
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
واألثاث العتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ٥٥,٣٤٨,٩١٠٤,٢٤٣,٤٤١,٧١٣١,٤١٢٦,١بالعاملنيا
٥٥,٣٢٩٠,٠٣٤٥,٣١٥١,٣٤٣,٨٣٤٥,٣١٠٠,٠محكمةالمجموع لل

ا وتبقى عرضة للتعديل.الفعلية املصروفاتبيانات * تشمل االلتزامات املرتبط 

ة، على أساس األرقام املسجَّلة يفسب الربامج الرئيسيحبمقارنةعلى أدناه ٢و١الشكالن وينطوي-٢٦
ا املعتمدة األساسية حملكمة ابني ميزانية ،٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠ تهاميزانيوبنياألساسية الفعلية ومصروفا

ا باحلاالت و اخلاصة املعتمدة  ٣١,٩٢املتكبَّدةاألساسية الفعليةتصروفاامللقد بلغت. املتصلة باحلاالتمصروفا
بلغ هذه امليزانية تنفيذ معدَّلأي أن ،مليون يورو٥٧,٤٧البالغةعتمدة األساسية امليزانية اململيون يورو مقابل 

عتمدة امليزانية املمنمليون يورو ٣١,٣٢املصروفات الفعلية املتصلة باحلاالت تبلغيف حني،املئةيف ٥٥,٥
.ئةامليف٤٨,٨تنفيذ هذه امليزانية بلغ معدَّلأي أن ،مليون يورو٦٤,١٨ة لغابالاخلاصة باحلاالت 

حزيران/يونيو ٣٠حتىمقارنة بين ميزانية المحكمة األساسية المعتمدة ومصروفاتها األساسية :١الشكل 
)ات(بآالف اليورو ةامج الرئيسيحسب البر ب٢٠١٤

الربنامج = ٣)؛ ب ر املدعي العاممكتب(الربنامج الرئيسي الثاين=٢)؛ ب ر اهليئة القضائية(الربنامج الرئيسي األول= ١ب ر مالحظة:
اخلامس الربنامج الرئيسي = ٥)؛ ب ر أمانة مجعية الدول األطراف(الربنامج الرئيسي الرابع= ٤)؛ ب ر قلم احملكمة(الرئيسي الثالث

١-السابعالربنامج الرئيسي= ١- ٧لمجين عليهم)؛ ب ر لستئماين أمانة الصندوق االالسادس (الربنامج الرئيسي= ٦(املباين املؤقتة)؛ ب ر 
فوائد القرض املستحقة للدولة - (مشروع املباين الدائمة ٢- السابعالربنامج الرئيسي= ٢- ٧املباين الدائمة)؛ ب ر مشروعمدير مكتب (

(آلية الرقابة املستقلة)٥-السابعالربنامج الرئيسي= ٥- ٧املضيفة)؛ ب ر 
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١ب ر  ٢ب ر  ٣ب ر  ٤ب ر  ٥ب ر  ٦ب ر  ١-٧ب ر  ٢-٧ب ر  ٥-٧ب ر  المحكمة جمعاء

المیزانیة األساسیة 
المعتمدة

المصروفات 
األساسیة الفعلیة
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حتىالمعتمدة الخاصة بالحاالت ومصروفاتها المتصلة بالحاالت ة المحكمةميزاني: مقارنة بين ٢الشكل 
(بآالف اليورو)ةحسب البرامج الرئيسيب٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠

الربنامج = ٣ب ر )؛ لعاماملدعي امكتب(الربنامج الرئيسي الثاين= ٢ب ر )؛ اهليئة القضائية(الربنامج الرئيسي األول= ١ب ر مالحظة:
اخلامس الربنامج الرئيسي = ٥ب ر )؛ أمانة مجعية الدول األطراف(الربنامج الرئيسي الرابع= ٤ب ر )؛ قلم احملكمة(الرئيسي الثالث

١-السابعمج الرئيسيالربنا= ١- ٧ب ر لمجين عليهم)؛ لأمانة الصندوق االستئماين السادس (الربنامج الرئيسي= ٦ب ر (املباين املؤقتة)؛ 
فوائد القرض املستحقة للدولة - (مشروع املباين الدائمة ٢- السابعالربنامج الرئيسي= ٢- ٧ب ر املباين الدائمة)؛ مشروعمدير مكتب (

(آلية الرقابة املستقلة)٥-السابعالربنامج الرئيسي= ٥- ٧ب ر املضيفة)؛ 

رفق املزيد من تفاصيل األداء املتوقع على صعيد تنفيذ امليزانية الواردة يف امل٤٨إىل ١وتتضمَّن اجلداول -٢٧
يئ مقارنًة باملصروفات الفعلية لعام ٢٠١٤لعام  الربناجمية املقرتحة، حبسب ٢٠١٥ومبيزانية عام ٢٠١٣، و

.الفرعيةالربامج الرئيسية والربامج

االعتماداتنقل- جيم

يورو.٠٠٠٢٠٠يزيد عنمبلغي نقل أ٢٠١٤مل جير يف النصف األول من عام -٢٨

شطب األصول- دال

كانون الثاين/يناير إىل ١للفرتة املمتدة من حالياً ق قسم اخلدمات العامة من األصول العالق شطبها حتقَّ -٢٩
اليت سُيشطب بعضها ، ألصول املراد شطبهابابيان وجيز أدناه ٥. ويرد يف اجلدول ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠

على مدى السنتني األخريتني، حتضريًا لتطبيق النميطة اجلديدة لتدبر تجريأُ يتت األصول السجالتنقيةنتيجة 
٥٠ردًا (بنسبة قاربت الـطّ املادية تناقصًا مويف السنوات األخرية شهد عدد األصول غري. SAPاألصول يف نظام 

ا قسم اخلدمات العامة و  تكنولوجيا املعلومات واالتصال. ومتت عنية باملفرقة األيف املئة) بفضل السرعة اليت تناوهلا 
باالتفاق مع قسم األمن والسالمة مشاورة قسم خدمات املشورة القانونية ومكتب املراجعة الداخلية للتيقن من 

. ويتعني شطب بنود أصول يبلغ جمموعها املعيناملدرجة يف اجلدولاءات السليمة لتناول باقي البنودباع اإلجر اتّ 
، وليس ألي منها، عدا مساعتني، أي قيمة اً يورو ٩٩٩,٣٢٧٨٦يبلغ جمموع أمثان شرائها األصلية بنداً،٦٤١

.أدناه٦اجلدول يبنيَّ يفبة جديدة، كما كَ ْر بات لقاء اقتناء مَ كَ ْر دفرتية. وقد قايضت احملكمة ثالث مَ 
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١ب ر  ٢ب ر  ٣ب ر  ٤ب ر  ٥ب ر  ٦ب ر  ١-٧ب ر  ٢-٧ب ر  ٥-٧ب ر  المحكمة جمعاء

المیزانیة المعتمدة 
الخاصة بالحاالت 

المصروفات الفعلیة 
المتصلة بالحاالت
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٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠ثاني/يناير إلى كانون ال١بيان وجيز باألصول العالق شطبها للفترة الممتدة من -٥الجدول 

)باليوروات(الدفرتية قيمته)باليوروات(اقتنائهمثنه املعنيةوحداتعدد سبب التخلص منه/وصف بند األصول
٢٢جتهيزاتو أثاث  ٤٩٤,٠٠٣١١,٧٤
٢٢حساب املوجوداتيف تسوية  ٤٩٤,٠٠٣١١,٧٤

١٧٠٣٧٧اتصالتكنولوجيا معلومات و معدات  ٢٥٠,١١٠,٠٠
١٢٣٢٦٥حساب املوجوداتيف تسوية  ٠٤٥,٩٥٠,٠٠

٤٤مفقودات ٥٠٤,٩٢٠,٠٠
٣٥٥٨بلى طبيعي ٩٢٩,٢٤٠,٠٠

٨٤٨تقادم ٧٧٠,٠٠٠,٠٠
٢١أثاث متدين القيمة ٣١٠,٠٠٠,٠٠

٢١حساب املوجوداتيف تسوية  ٣١٠,٠٠٠,٠٠
٣٧٦٢٣٨متدنية القيمةمعدات تكنولوجيا معلومات واتصال ٠٠٧,٧٢٠,٠٠

١٥٠٧٧حساب املوجوداتيف تسوية  ٧٥٨,٥٥٠,٠٠
١٠٤مفقودات ٨٩١,٣٨٠,٠٠

٢١٥١٥٤بلى طبيعي ٧٦٦,٦١٠,٠٠
١٥٩١,١٨٠,٠٠مسروقات

٧٤٣٣صول أخرى متدنية القيمةأ ٦٤٢,٩٩٠,٠٠
٤٩٢١حساب املوجوداتيف تسوية  ٠٢٨,٨٥٠,٠٠

١٤٧بلى طبيعي ٦٣٩,٤٦٠,٠٠
١١٤تقادم ٩٧٤,٦٨٠٠٠

٣١٠٨َمرَْكبات آلية ٠٧٢,٠٠٠,٠٠
١٢٥بلى طبيعي ٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٨٢مسروقات ٨٧٢,٠٠٠,٠٠

١٤٢٦اصول أخرى ٢٢٢,٥٠٠,٠٠
٣١١حساب املوجوداتيف تسوية  ٥١٦,٠٠٠,٠٠

٨٩بلى طبيعي ٩٥١,٥٠٠,٠٠
٣٤تقادم ٧٥٥,٠٠٠,٠٠

٦٤١٧٨٦العامالمجموع ٩٩٩,٣٢٣١١,٧٤

٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠كانون الثاني/يناير إلى ١الممتدة من في الفترة طبتبيان وجيز باألصول التي شُ -٦الجدول 
قيمته الدفرتية (باليوروات)اقتنائه (باليوروات)مثنعدد وحداته املعنية سبب التخلص منه/وصف بند األصول

٣١٠٩رَْكبات آليةمَ  ١٤٢,٠٠٠,٠٠
اأصولٌ  ٣١٠٩مقايض  ١٤٢,٠٠٠,٠٠

٣١٠٩العامالمجموع ١٤٢,٠٠٠,٠٠
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األرصدة النقدية- هاء

زت رئيسيًا على استثمرت احملكمة فوائض أمواهلا وفقًا لنهجها يف جمال االستثمار، وركَّ ٢٠١٤يف عام -٣٠
ارأس مالاستبعاد اخلطر عن  فائدته إىل معدَّلفض األورويب قد خ. وعلى الرغم من أن البنك املركزي مستثَمرا

ا، يف امل٠,١٥بلغتدنيًا مل يسبق له مثيل مستوى متدنٍ  ئة فإن احملكمة تظل تتقصى إمكانات تكثري عائدا
)، متيحة لنفسها فرصة أخرى لتقليص اخلطر ذي DBSبوسائل منها إيداع أموال هلا لدى بنك سنغافورة للتنمية (

ا من حيث حمفظالصلة من خالل تنويع  . ولئن كانت أسعار الفائدة تظل منخفضة املودَع فيهاالبلدان ة مستثَمرا
ا مل يسبق له مثيلاخنفاضًا  جنيها عوائد استدامةيف شىت بلدان أوروبا فإن احملكمة تظل على ثقة بأن بإمكا

، اليت تسعى إىل استبعاد وقد اجتمعت يف نيسان/أبريل وحزيران/يونيو جلنة مراجعة االستثمارات.جيدة نسبياً 
على أدناه ٧اجلدولوينطويات فيما يتعلق باستثمار أموال املنظمة. ياإلمكانمجيع املخاطر ذات الصلة وتستطلع 

.٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠ألرصدة النقدية حبسب املصارف يف باوجيز بيان

٢٠١٤ونيو حزيران/ي٣٠: بيان وجيز باألرصدة النقدية بحسب المصارف في ٧الجدول 

(باليوروات)٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠توزع األرصدة النقدية للمحكمة على صناديقها يف 
٤٣العامالصندوق ٥٧٣

١١املتجمعاالحتياطي ٦٤٦
٧املال العاملرأس ٢٨٥

٧صندوق الطوارئ  ٥٠٠
٣٤٤مشروع املباين الدائمة

١٠الصندوق االستئماين للمجين عليهم ٠٥١
١سائر الصناديق االستئمانية ٩٢٤
٢صندوق األصول احملجوزة ٠٦٨

٨٤*المجموع ٣٩٠
مليون ٠,١٥مقدارهافات نثريةو صغرية/مصر نقديةسلف * ال يشمل أرصدة صغرية حموزة يف احلسابات املصرفية للمكاتب امليدانية احمللية ومبالغ 

يورو تقريباً.

30%

17%

25%

8%

6%
14%

*  † ° § ^ 7 ¹ !¥ 1 "

Invested ABN
AMRO,Netherlands
Invested Deutsche
Bank,Germany
Invested Rabo
Bank,Netherlands
Invested BNP,France

Invested SEB,SE

ABNالمستثَمرات في مصرف 
AMRO)ھولندا(

Deutscheمصرفالمستثَمرات في 
Bank)ألمانیا(

Raboالمستثَمرات في مصرف 
)ھولندا(

BNPالمستثَمرات في مصرف 
)فرنسا(

SEBالمستثَمرات في مصرف 
)السوید(
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تات الميدانية بحسب الحاالالمصروفات على العملي- واو

راة يف كل من ٨يرد يف اجلدول -٣١ أدناه عرض وجيز للمصروفات الفعلية على العمليات امليدانية ا
اجلدول، هي احلالة يبنيَّ يف. وحتقق احملكمة اآلن يف مثاين حاالت كما ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠احلاالت حىت 

ميقراطية، واحلالة يف السودان، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو الد
يف مجهورية كينيا (كينيا)، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف مايل. ويشمل الدعم التشغيلي مجيع 

مليون يورو، ما ٣١,٣٣احلاالتروفات الفعلية جلميع هذه نة. ويبلغ جمموع املصحاالت فرادى معيَّ احلاالت، ال
يورو. ويتألف جمموع املصروفات مليون٦٤,١٨يف املئة من امليزانية املعتمدة املتصلة باحلاالت البالغة ٤٨,٨ميثل 

مقداره يورو خيص اهليئة القضائية، ومبلغ مليون٠,٨٣مليون يورو من مبلغ مقداره ٣١,٣٣الفعلية البالغ 
يورو خيص قلم احملكمة، ومبلغ مليون١٧,٠٨مقداره تب املدَّعي العام، ومبلغخيص مكيورو مليون١٣,٠٧
مليون يورو خيص أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم.٠,٣٤مقداره 

(بآالف ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠حتى تالمصروفات على العمليات الميدانية بحسب الحاال: ٨الجدول 
اليوروات)

الربنامج الفرعي

روفات الفعلية*املص

احلالة يف أوغندا

احلالة يف مجهورية 
الكونغو 

احلالة يف السودانالدميقراطية
احلالة يف مجهورية 

احلالة يف ليبيااحلالة يف كينياأفريقيا الوسطى
احلالة يف كوت 

موعالدعم التشغيلياحلالة يف مايلديفوار ا
٢٣,٨٠,٢٨٠٧,٩٨٣١,٩الدوائر

٢٣,٨٠,٢٨٠٧,٩٨٣١,٩ئة القضائيةالهي
١,١٥,٢٧,٥٥٢,٩٦٦,٧ديوان املّدعي العام

٠,٣٢٠١,٠٨٨,١٦٧,٦١٩٩,٣١٦,٤٦٧,٥١قسم اخلدمات ٣٦٠,٩٢ ٠٠١,١
٠,٣٢٠٢,١٨٨,١٦٧,٦١٩٩,٣٥,٢٢٣,٩٦٧,٥١العاماملّدعي ٤١٣,٨٢ ٠٦٧,٧
٨,٥٤٧,٧٥٥,٠١٠,١١١١,٨١٧,١١٠٤,٤٦٧,٥٥٣٦,٠٩٥٨,١ون التكامل والتعاو االختصاصشعبة

١٧,٢٣١٧,٣٣٨,٧١٤٩,٢٢٨٩,٧٨٧,١١٣٩,٢٢٨٨,٦١قسم التخطيط والعمليات ٥٤٩,١٢ ٨٧٦,٢
٤٢,١٨٧٣,٤٢٧٢,٩١٠٧,٠١قالتحقيأفرقة  ١٢٦,٣٢٥٣,٨٣٤٨,٢٥٥٣,٩٥٢٧,٧٤ ١٠٥,١

٥٩,٤١شعبة التحقيق ١٩٠,٧٣١١,٦٢٥٦,١١ ٤١٦,٠٣٤٠,٩٤٨٧,٤٨٤٢,٥٢ ٠٧٦,٨٦ ٩٨١,٣
٧٦٦,٩٤٣٤,١٣٥٦,٩٥٤٢,٦٢,٩٩٩,١٤٦٠,٩٤٠٤,٠٣شعبة املالحقة ٠٦٧,٤

٦٨,٢٢مكتب المّدعي العام ٢٠٧,٤٨٨٨,٨٦٩٠,٧٢ ٢٦٩,٦٣٦٦,١٧١٤,٧١ ٤٣٨,٤٤ ٤٣٠,٥١٣ ٠٧٤,٦
٨,٣٨,٣ديوان رئيس القلم

١٠١,٧٣٩٨,١١٨٤,٥١٣٣,٠١١٣,٥١٤٥,٥٣٧١,٣١السالمةقسم األمن و  ٤٤٧,٧
١٩٦,١٥٧٧,٢٢٢,٩١٠٤,٦١٤٢,٠٢٠٨,٦٧٥,٤٣٩٦,٣١قسم العمليات امليدانية ٧٢٣,١

١قسم دعم احملامني ٠٩٣,١٤٣٥,٦٧٩٦,٠٥٢٢,٠٩١,٩٣٩٤,٠٢١٥,٧٣ ٥٤٨,٣
٢٩٧,٩٢مكتب رئيس القلم ٠٧٦,٧٤٥٨,٥١ ٠٨٥,٢٧٩٧,٠٩١,٩٧١٦,١٢٢٠,٩٩٨٣,٣٦ ٧٢٧,٣
١٠٣,٦١٠٣,٦قسم املوارد البشرية
١٧٣,٣١٧٣,٣قسم امليزانية واملالية

٠,٢٠,٢قسم اخلدمات العامة
٧٣,٩٢٠١,٩٦,٧٤٧,٧٢٩,٦١تصالقسم تكنولوجيا املعلومات واال ٩٠٥,٧٢ ٢٦٥,٥

٧٣,٩٢٠١,٩٦,٧٤٧,٧٢٩,٦٢ة اخلدمات اإلدارية املشرتكةشعب ١٨٢,٩٢ ٥٤٢,٦
٥,٦٢٧,٦٣,٥١٤٩,٨١٨٦,٦مكتب رئيس الشعبة

٣٥,٢٣٤,٠٩٧٩,٣١قسم إدارة احملكمة ٠٤٨,٥
١٣٦,٩١٣٦,٩قسم االحتجاز

التحريرية الرتمجة قسم الرتمجة الشفوية و 
٤٠٣,١٣٩,٦٢٤,٢٦١,٤١,٣٤,٢٠,٩١للمحكمة ٠١٤,٣١ ٥٤٩,١

ين عليهم والشهود ١٩,٦٤٩٧,٠٤٣,٧١٨٠,٩١وحدة ا ٠٦٦,٤٧,٤٤٣,٩١ ٤٣١,٨٣ ٢٩٠,٧
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الربنامج الفرعي

روفات الفعلية*املص

احلالة يف أوغندا

احلالة يف مجهورية 
الكونغو 

احلالة يف السودانالدميقراطية
احلالة يف مجهورية 

احلالة يف ليبيااحلالة يف كينياأفريقيا الوسطى
احلالة يف كوت 

موعالدعم التشغيلياحلالة يف مايلديفوار ا
ين عليهم وجرب  قسم مشاركة ا

٦,٠١١٦,٨٥٣,٦٨٩,٥٢٣,٨٥,٠٢٢٧,٥٥٢٢,٢أضرارهم

٢٥,٦١شعبة خدمات احملكمة ٠٥٧,٦٨٣,٤٢٥٨,٧١ ٢٧٩,٠٨,٧٧٥,٥٥,٩٣ ٩٣٩,٧٦ ٧٣٤,٠
٢,٦٢,٦مكتب رئيس الشعبة
١٢,٥١٢,٥وحدة الشؤون العامة

٦١,٤١٦٠,٣٣٧,٨١٢,٢٨٩,١٩,١١٠٤,١٤٧٤,٠وحدة التوعية
٦١,٤١٦٠,٣٣٧,٨١٢,٢٨٩,١٩,١١١٩,٢٤٨٩,١قسم اإلعالم والوثائق

٩,٦١٢٥,١١٣٤,٧حمامو الدفاع
ين عليهم ٢,٦١٩٣,٦٣,١٩,٧٢٤٦,٥٤٥٥,٥حمامو ا

٢,٦١٩٣,٦١٢,٨٩,٧٣٧١,٦٥٩٠,٢ةاخلاصواملشاريعةتب املستقلااملك
٤٦١,٣٣قلم المحكمة ٦٩٠,١٥٧٩,٧١ ٣٦٢,٨٢ ٢٢٥,٥١٠٠,٦٨٣٩,٩٢٢٦,٨٧ ٥٩٦,٥١٧ ٠٨٣,٣

أمانة الصندوق االستئماني للمجني
٥١,٠٣٤,٤٢٥١,٥٣٣٧,٠عليهم

٥٨٠,٥٥المحكمة ٩٥٥,٨١ ٤٦٨,٥٢ ٠٥٣,٥٤ ٤٩٥,١٤٦٦,٧١ ٥٥٤,٨١ ٦٦٥,١١٣ ٠٨٦,٥٣١ ٣٢٦,٧

ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 

التوظيف- زاي

اية العام شغل أدناه بيانات عن شغل الوظائف٩يتضمَّن اجلدول -٣٢ ٤٨. وتتوقع احملكمة أن يتم حبلول 
اية العام سيتوقف على عدد املوظفني  وظيفة إضافية. بيد أن العدد الفعلي للوظائف املشغولة يف احملكمة حبلول 

.الذين سُيحشدون من ضمن احملكمة وعدد املوظفني الذين ستنتهي خدمتم فيها

أعداد الوظائف المقرة مقابل أعداد الوظائف المشغولة بحسب نوع الوظيفة (الفئة الفنية –٢٠١٤: مالك الموظفين في عام ٩الجدول 
وفئة الخدمات العامة) 

الوظائف املقرةيالربنامج الرئيس
٢٠١٤لعام 

الوظائف 
املشغولة 

الوظائف اليت أُجنز حشد من 
املختاريشغلها (بقبول املرشح

عرض توظيفه)

اجلاري الوظائف
من توظيف 
يشغلها 

الوظائف املعلن 
عنها اليت ال جيري 
توظيف من يشغلها

الوظائف الشاغرة اليت 
مل يعلن عنها 

أن الوظائف املتوقع 
٣١يفتكون مشغولة

كانون األول/ديسمرب 
الـ٪ للوظائف الثابتة الشاغرة ٢٠١٤

]١[\])٢[-]١[(=]٨[]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
%٤٨٤٤١٣٤٧٨,٣٣لالربنامج الرئيسي األو 

%٢١٥١٩٨١١٠١٥٢١٣٧,٩١الربنامج الرئيسي الثاين
%٤٧٦٤١٧٢١٦٢٣٩٤٤٢١٢,٣٩الربنامج الرئيسي الثالث

%٩٥٣١٩٤٤,٤٤الربنامج الرئيس الرابع
%٧٧٧٠,٠٠الربنامج الرئيسي السادس 

%١٥٥٥٠,٠٠- الربنامج الرئيسي السابع
%٥٤١٣١١٠٠,٠٠- الربنامج الرئيسي السابع

%٧٦٤٦٧٦٤٣٢٤٤٨٧٢٤١١,٥٢جمعاءلمحكمة ا
*)٦٦(املوظفون املقدَّر أن تنتهي خدمتهم يف احملكمة

٦٥٨اية العاميفأن تكون مشغولةتوقع الوظائف امل

ر أن ٣٣يبلغ ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠يف قد انتهت يف احملكمة خدمتهم كانتاملوظفني الذين  عدد*  كانون األول/ديسمرب ٣١يف قد انتهت خدمتهم يف احملكمة تكون . أما املوظفون املقدَّ
.٦٦فيبلغ ٢٠١٤
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المخَطر بهاألداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص استخدام صندوق الطوارئ-اً ثالث

المقدِّمة-ألف

معلومات حمدَّثة عن خاللهعقد اليت تُ ا الثانيةللجنة إىل احملكمة أن تقدِّم إليها كل عام يف دور طلبت ا-٣٣
سدُّها االستعانةَ واليت يرجَّح أن يستلزم املرتقبةفيما خيص النفقات اليت ال مناص منها أو غري التنفيذ حال 

.٥بصندوق الطوارئ

تمكُّن احملكمة من بكفلاعد املالية، أنشئ صندوق الطوارئ للتمن النظام املايل والقو ٦-٦للبندووفقًا -٣٤
حتمُّل:

عي العام قراراً بفتح حتقيق؛التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدّ (أ)

نفقات ال مناص منها متأتية عن تطورات يف احلاالت القائمة مل يكن من املمكن توقعها، أو كان من (ب)
ا بدقة عند اعتماد امليزانية؛املتعذر تقديره

التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف.(ج)

اإلخطارات التالية البيان بشأن أربعةَ ، قدَّمت احملكمة إىل اللجنة٢٠١٤ويف النصف األول من عام -٣٥
النصف األول من العام وخالل. يورو٥٠٠١٦١٢استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ يبلغ جمموعها احتمال 

ا املالية. املعنية اإلخطارات و بذلت احملكمة جهودًا كبرية لرتشيد استخدام مواردها املتوفرة بغية تقليص احتياجا
:٦هيصندوق الطوارئباحتمال استخداماملتعلقة 

من أجل يورو ٩٠٠٢٤٥املتعلق باستخدام مبلغ مقداره ٢٠١٤أبريل/نيسان١اإلخطار املؤرخ بـ(أ)
بيري مببا غومبو-جانالسيد قضية املّدعي العام ضدموظفي دعم يف توفرياتفرتة والية قاض وفرت آَخَر لمتديدٍ 

مجهورية أفريقيا الوسطى؛يف احلالة يف 

متديٍد يورو من أجل ٣٠٠٢٨٤املتعلق باستخدام مبلغ مقداره ٢٠١٤أيار/مايو ١اإلخطار املؤرخ بـ(ب)
يف يف احلالةضد السيد جرمان كاتَنغاقضية املّدعي العامموظفي دعم يف توفرياتوالية قضاة وفرت فرتات آَخَر ل

؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية

لضرورة يورو ٤٠٠٢٦١املتعلق باستخدام مبلغ مقداره ٢٠١٤حزيران/يونيو ١٢اإلخطار املؤرخ بـ(ج)
؛ة يف مجهورية أفريقيا الوسطىإعادة فتح املكتب امليداين يف بانغي يف احلال

يورو لضرورة ٩٠٠٣٦٩١املتعلق باستخدام مبلغ مقداره٢٠١٤حزيران/يونيو ٢٦اإلخطار املؤرخ بـ(د) 
ومتطلبات من نظام روما األساسي ٧٠مبوجب املادة العدلأنشطة مالحقة يف جرائم ضد إقامة متطلباتسد 

.كينياشمول باملساعدة يف احلالة يف  املنقل الوعملياتآخرمستَقرنقل الشهود إىل عمليات تنفيذ 

.٣٢، الفقرة ICC-ASP/10/5الوثيقة ٥
.٢٠١٣انون الثاين/يناير من كاألولبدأ مفعوهلما يف ‘ ب’و ‘ أ’اإلخطاران ٦
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أعاله، إخطار ٤متوز/يوليو، كما سبق ذكره يف الفقرة ٢٨م إىل اللجنة يف دِّ إبّان تقدمي التقرير احلايل، قُ -٣٦
أنشطة متطلبات لضرورة سد يورو، ٤٠٠٥٩٣٢مبلغ من صندوق الطوارئ مقداره باحتمال استخدامجديد 

ساسي وتوفري من نظام روما األ٧٠مبوجب املادة العدلحقيق واملالحقة تتصل جبرائم ضد إقامة يف جمال الت
مرتقبة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.اخلدمات املتصلة مبستجدات غري 

بهالمخَطر صندوق الطوارئاستخدامداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص لمحة عامة عن األ-باء

أربعَة جمموع املبالغ املشمولة بتنفيذ امليزانية فيما خيص أدناه األداء على صعيد١٠اجلدول يبنيِّ -٣٧
حزيران/يونيو كان قد ٣٠صندوق الطوارئ. ففي احتمال استخدام اإلخطارات اليت ٌقدِّمت إىل اللجنة بشأن 

ذه ا٢,١٦البالغ أُنفق فعًال من املقدار اإلمجايل  مليون ٠,٢٧، ما جمموعه إلخطاراتمليون يورو املشمول 
تخدام صندوق الطوارئ اإلمجايل للتنفيذ فيما خيص اسعدَّلئة. وتتوقع احملكمة أن يبلغ امليف امل١٢,٥يورو، أي 

اية  مليون ٢,١٦البالغ املقدار اإلمجايليورو من مليون ٢,١٠ما جمموعه أن يُنفقئة، أي يف امل٩٧,٠السنةيف 
.بشأن احتمال استخدام صندوق الطوارئإلخطاراتيورو املشمول با

ةِ مجموع المبالغ المشمولة بأربعيخص فيما على صعيد تنفيذ الميزانية ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠المسجَّل في : األداء ١٠الجدول 
د اإلنفاق (بآالف اليوروات)و استخدام صندوق الطوارئ، بحسب بناحتمال اإلخطارات بشأن 

بند اإلنفاق
غ صندوق الطوارئمبال

احتمال باملخَطر
ااستخدامه

املصروفات الفعلية*
حزيران/ يونيو ٣٠حىت 

٢٠١٤

املصروفات املتوقع 
تسجيلها يف النصف الثاين 

٢٠١٤من عام 

جمموع املصروفات الفعلية 
املتوقع تسجيلها يف عام 

٢٠١٤
عام التنفيذ لمعدَّل

بالـ٪٢٠١٤
]١[\]٤]=[٥[]٣]+[٢]=[٤[]٣[]٢[]١[

٢٩٨,٩١٨٣,٩٩١,٩٢٧٥,٨٩٢,٣تكاليف القضاة
٢٠,٦٢٠,٦٢٠,٦١٠٠,٠تكاليف املوظفني

٧٦١,٥٨٧,١٦٣٢,٥٧١٩,٦٩٤,٥املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٦١,٥٨٧,١٦٣٢,٥٧١٩,٦٩٤,٥ا

٣٥٧,١٣٥٧,١٣٥٧,١١٠٠,٠السفر
٨٦,٣٨٦,٣٨٦,٣١٠٠,٠مات اخلارجيةاالستعانة باخلد

٨,٣٨,٣٨,٣١٠٠,٠سائر اخلدمات التعاقدية
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٩٤,٦٩٤,٦٩٤,٦١٠٠,٠ا

٤٥,٨٤٥,٨٤٥,٨١٠٠,٠إجيار املباين
٧,٠٧,٠٧,٠١٠٠,٠صيانة املباين

٢,٥٢,٥٢,٥١٠٠,٠املرتفقات
٥,٦٥,٦٥,٦١٠٠,٠االتصاالت

٨,٠٨,٠٨,٠١٠٠,٠صيانة األثاث
٤٢٥,٦٤٢٥,٦٤٢٥,٦١٠٠,٠سائر تكاليف التشغيل املتنوعة

موع الفرعي  ٤٩٤,٥٤٩٤,٥٤٩٤,٥١٠٠,٠للنفقات التشغيلية العامةا
١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٠٠,٠اللوازم واملواد

١١٩,٣١١٩,٣١١٩,٣١٠٠,٠العتاد واألثاث
٢المجموع ١٦١,٤٢٧١,٠١ ٨٢٥,٥٢ ٠٩٦,٥٩٧,٠
ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 

وترد فيما يلي تفاصيل األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما خيص كل إخطار من اإلخطارات بشأن -٣٨
إىل اللجنة.استخدام صندوق الطوارئ، حبسب ترتيب ورود هذه اإلخطارات احتمال 
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والية قاض تمديٍد آَخَر لفترةمن أجل من صندوق الطوارئاستخدام مبلغ احتمال بالمتعلق اإلخطار-١
في الحالة في جمهورية بيير بمبا غومبو-قضية المّدعي العام ضد جانموظفي دعم في توفيروفترات 

أفريقيا الوسطى

املتوقعواملصروفات حزيران/يونيو، ٣٠حىت زانية صعيد تنفيذ امليداء علىأدناه األ١١اجلدول يبنيِّ -٣٩
أجل متديٍد آَخَر منخدامهاستباحتمالاملخَطر صندوق الطوارئ مبلغفيما خيص السنة،اية عندتسجيلها

.يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىقضية مببايفدعم الموظفي عدد حمدود منفرتات توفريو لفرتة والية قاض 
٠,٠٥يف املئة من املبالغ املعنية، أي أنه أنِفق٢١,٢حزيران/يونيو ٣٠حىت دة املتكبَّ الفعلية صروفات ومتثل امل

٠,٢٢يف املئة، أي أن يُنفق ٩٠,٩السنة اية عندالتنفيذمعدَّلويُتوقَّع أن يبلغ .من هذه املبالغمليون يورو
.هباحتمال استخدامَطر مليون يورو املخ٠,٢٥املقدار البالغ مليون يورو من 

على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبلغ صندوق الطوارئ المخَطر ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠المسجَّل حتى : األداء ١١الجدول 
في وبيير بمبا غومب-قضية المّدعي العام ضد جانموظفي دعم في توفيروالية قاض وفترات تمديٍد آَخَر لفترةمن أجل استخدامهاحتمال ب

(بآالف الدوالرات)بحسب بنود اإلنفاق،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

بند اإلنفاق

مبالغ صندوق الطوارئ 
املخَطر باحتمال 

استخدامها

املصروفات الفعلية*
حزيران/ يونيو ٣٠حىت 

٢٠١٤

املصروفات املتوقع 
تسجيلها يف النصف 

٢٠١٤الثاين من عام 

جمموع املصروفات الفعلية 
املتوقع تسجيلها يف عام 

٢٠١٤
عام التنفيذ لمعدَّل

بالـ٪٢٠١٤
]١[\]٤]=[٥[]٣]+[٢]=[٤[]٣[]٢[]١[

١٢٢,٦٣٠,٧٩١,٩١٢٢,٦١٠٠,٠تكاليف القضاة
تكاليف املوظفني

١٢٣,٣٢١,٤٧٩,٥١٠٠,٩٨١,٨املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢٣,٣٢١,٤٧٩,٥١٠٠,٩٨١,٨ا

السفر 
سائر اخلدمات التعاقدية

موع الفرعي للخدمات التعاقدية ا
سائر تكاليف التشغيل املتنوعة

موع الفرعي  للنفقات التشغيلية العامةا
اللوازم واملواد

العتاد واألثاث
٢٤٥,٩٥٢,١١٧١,٤٢٢٣,٥٩٠,٩المجموع
ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 

فترات والية قضاة تمديد آَخَر لمن أجل من صندوق الطوارئاستخدام مبلغ احتمال بالمتعلق اإلخطار -٢
في الحالة في جمهورية الكونغو جرمان كاتَنغاقضية المّدعي العام ضد موظفي دعم في توفيروفترات 

الديمقراطية

حزيران/يونيو، واألداء املتوقع تسجيله ٣٠حىت أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية ١٢يبنيِّ اجلدول -٤٠
أجل مناستخدامهباحتمالاملخَطر صندوق الطوارئ مبلغ فيما خيص على هذا الصعيد عن السنة بكاملها، 
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كاتَنغا يف احلالة يف مجهورية قضية  دعم يف الموظفي عدد حمدود من توفريوفرتات ينيوالية قاضيتَ َر لفرت متديٍد آخَ 
٧٧,٠مليون يورو، أي ما ميثل ٠,٢٢حزيران/يونيو ٣٠قد أُنفق فعًال من هذا املبلغ حىت ل. الكونغو الدميقراطية

مليون يورو من ٠,٢٤يف املئة، أي أن يُنفق ٨٥,٠السنة ايةعند إنفاقه معدَّليف املئة منه. ويُتوقَّع أن يبلغ 
.املخَطر باحتمال استخدامهمليون يورو٠,٢٨البالغ املقدار

على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبلغ صندوق الطوارئ المخَطر ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠المسجَّل حتى : األداء ١٢الجدول 
في الحالة قضية المّدعي العام ضد جرمان كاتَنغاآَخَر لفترات والية قضاة وفترات توفير موظفي دعم في من أجل تمديدٍ استخدامه احتمال ب

(بآالف اليوروات)، بحسب بنود اإلنفاقفي جمهورية الكونغو الديمقراطية

بند اإلنفاق

مبالغ صندوق الطوارئ 
املخَطر باحتمال 

استخدامها

املصروفات الفعلية*
يونيو حزيران/ ٣٠حىت 

٢٠١٤

املصروفات املتوقع 
تسجيلها يف النصف الثاين 

٢٠١٤من عام 

جمموع املصروفات الفعلية 
املتوقع تسجيلها يف عام 

٢٠١٤
٢٠١٤عام التنفيذ لمعدَّل
بالـ٪

]١[\]٤]=[٥[]٣]+[٢]=[٤[]٣[]٢[]١[
١٧٦,٣١٥٣,٣١٥٣,٣٨٦,٩تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
١٠٨,٠٦٥,٧٢٢,٨٨٨,٥٨١,٩ساعدة املؤقتة العامةامل

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٨,٠٦٥,٧٢٢,٨٨٨,٥٨١,٩ا
السفر 

سائر اخلدمات التعاقدية
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ا

سائر تكاليف التشغيل املتنوعة
موع الفرعي  للنفقات التشغيلية العامةا

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث

٢٨٤,٣٢١٩,٠٢٢,٨٢٤١,٨٨٥,٠المجموع
ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 

إعادة فتح المكتب الميداني في ضرورةاستخدام مبلغ من صندوق الطوارئ لاحتمال بالمتعلق اإلخطار -٣
بانغي في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

حزيران/يونيو، واألداء املتوقع تسجيله ٣٠أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية حىت ١٣اجلدول يبنيِّ -٤١
إعادة أجل مندامهباحتمال استخاملخَطر صندوق الطوارئ مبلغ فيما خيص اية السنة،عندعلى هذا الصعيد 

يُنفق ولـّما. ألسباب أمنيةالسابق، الذي أُغلق يف العام فتح املكتب امليداين يف بانغي يف مجهورية أفريقيا الوسطى
٢٦أصبح هذا املبلغ متاحًا يف وقد حزيران/يونيو. ١٢شيء من املبلغ املعين منذ تقدمي اإلخطار املتعلق به يف 

ر بعناية عنديكون قد أُنفق بكامله ن ويُتوقَّع أحزيران/يونيو.  جسَّدتاليتإىل اخلططاستناداً اية السنة، ألنه ُقدِّ
إبان تقدمي اإلخطار املعين.املتطلبات 
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على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبلغ صندوق الطوارئ المخطَر ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠المسجَّل حتى : األداء ١٣الجدول 
(بآالف بحسب بنود اإلنفاق،إعادة فتح المكتب الميداني في بانغي في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطىضرورةلاستخدامهاحتمال ب

اليوروات)

بند اإلنفاق

مبالغ صندوق الطوارئ 
املخَطر باحتمال 

استخدامها

املصروفات الفعلية*
حزيران/ يونيو ٣٠حىت 

٢٠١٤

املصروفات املتوقع تسجيلها 
اين من عام يف النصف الث

٢٠١٤

جمموع املصروفات الفعلية 
املتوقع تسجيلها يف عام 

٢٠١٤
عام التنفيذ لمعدَّل

بالـ٪٢٠١٤
]١[\]٤]=[٥[]٣]+[٢]=[٤[]٣[]٢[]١[

تكاليف القضاة
٢٠,٦٢٠,٦٢٠,٦١٠٠,٠تكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لسائر تكاليف  العاملنيا

السفر 
١١,٣١١,٣١١,٣١٠٠,٠االستعانة باخلدمات اخلارجية

٨,٣٨,٣٨,٣١٠٠,٠سائر اخلدمات التعاقدية
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ١٩,٦١٩,٦١٩,٦١٠٠,٠ا

٤٥,٨٤٥,٨٤٥,٨١٠٠,٠إجيار املباين
٧,٠٧,٠٧,٠١٠٠,٠صيانة املباين

٢,٥٢,٥٢,٥١٠٠,٠املرتفقات
٥,٦٥,٦٥,٦١٠٠,٠االتصاالت

٨,٠٨,٠٨,٠١٠٠,٠صيانة األثاث
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٠٠,٠سائر تكاليف التشغيل املتنوعة

موع الفرعي  ٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩١٠٠,٠للنفقات التشغيلية العامةا
١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٠٠,٠اللوازم واملواد

١١٩,٣١١٩,٣١١٩,٣١٠٠,٠تاد واألثاثالع
٢٦١,٤٢٦١,٤٢٦١,٤١٠٠,٠المجموع
ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 

أنشطة مالحقة في متطلباتلضرورة سد استخدام مبلغ من صندوق الطوارئاحتمال بالمتعلق إلخطار ا-٤
نقل الشهود عمليات تنفيذ ومتطلباتمن نظام روما األساسي ٧٠بموجب المادة لجرائم ضد إقامة العد

كينيافي  في الحالة مشمول بالمساعدة النقل الوعملياتآخر مستَقرإلى 

حزيران/يونيو، واألداء املتوقع تسجيله ٣٠أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية حىت ١٤اجلدول يبنيِّ -٤٢
متطلباتلسد استخدامه باحتمالاملخَطر صندوق الطوارئ مبلغاية السنة، فيما خيص عندلصعيد على هذا ا

عمليات تنفيذ ومتطلباتمن نظام روما األساسي ٧٠مبوجب املادة مالحقة يف جرائم ضد إقامة العدلأنشطة 
يُنفق شيء من املبلغ ا. ولـمّ شمول باملساعدة يف احلالة يف كينيااملنقل الوعملياتآخر مستَقرنقل الشهود إىل 

يو. متوز/يول١٠يف إال هذا املبلغ متاحًا ولذا مل يصبححزيران/يونيو. ٢٦يف ألن اإلخطار املتعلق به ُقدِّماملعين 
.اية السنةعندقد أُنفق بكامله مليون يورو ١,٣٧البالغ املقدار املعينويُتوقَّع أن يكون 
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مليون يورو طلبه مكتب ٠,٨١مليون يورو، على مبلغ مقداره ١,٣٧ويشتمل املقدار املطلوب البالغ -٤٣
املدَّعي العام ليسد مبعظمه تكاليف املساعدة املؤقتة العامة. وسيتسىن ملكتب املدَّعي العام أن يقدم توقعات دقيقة 

التوظيف جيري تقييمًا سليمًا حلاليومًا من التنفيذ، إذ يغدو بوسعه أن ٦٠بشأن إنفاق األموال املعنية بعد 
.ولسائر املصروفات

مليون يورو لسد التكاليف غري املتصلة ٠,٥٦أما فيما خيص قلم احملكمة فإن املقدار املطلوب البالغ -٤٤
، سينفق بكامله ألن اإلخطار باستخدامه مت على أساس النفقات التشغيلية العامةبالعاملني، مثل تكاليف السفر و 

.ت الصلة اليت كانت تتسم بطابع من الراهنية إبّان تقدمي اإلخطارتقييم دقيق اسُتند فيه إىل اخلطط ذا

على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبلغ صندوق الطوارئ المخطَر ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠المسجَّل حتى : األداء ١٤الجدول 
ومتطلباتمن نظام روما األساسي ٧٠ادة بموجب الملأنشطة مالحقة في جرائم ضد إقامة العدمتطلباتلضرورة سد استخدامهاحتمال ب

(بآالف ، بحسب بنود اإلنفاقكينياالحالة فيمشمول بالمساعدة فيالنقل الوعملياتآخر مستَقرنقل الشهود إلى عمليات تنفيذ 
اليوروات)

بند اإلنفاق

مبالغ صندوق الطوارئ 
املخَطر باحتمال 

استخدامها

املصروفات الفعلية*
ونيو حزيران/ ي٣٠حىت 

٢٠١٤

املصروفات املتوقع تسجيلها 
يف النصف الثاين من عام 

٢٠١٤

جمموع املصروفات الفعلية 
املتوقع تسجيلها يف عام 

٢٠١٤
عام التنفيذ لمعدَّل

بالـ٪٢٠١٤
]١[\]٤]=[٥[]٣]+[٢]=[٤[]٣[]٢[]١[

تكاليف القضاة
تكاليف املوظفني

٥٣٠,٢٥٣٠,٢٥٣٠,٢١٠٠,٠ةاملساعدة املؤقتة العام
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٣٠,٢٥٣٠,٢٥٣٠,٢١٠٠,٠ا

٣٥٧,١٣٥٧,١٣٥٧,١١٠٠,٠السفر 
٧٥,٠٧٥,٠٧٥,٠١٠٠,٠االستعانة باخلدمات اخلارجية

سائر اخلدمات التعاقدية
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٧٥,٠٧٥,٠٧٥,٠١٠٠,٠ا

٤٠٧,٦٤٠٧,٦٤٠٧,٦١٠٠,٠سائر تكاليف التشغيل املتنوعة
موع الفرعي  ٤٠٧,٦٤٠٧,٦٤٠٧,٦١٠٠,٠للنفقات التشغيلية العامةا

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث

١المجموع ٣٦٩,٩١ ٣٦٩,٩١ ٣٦٩,٩١٠٠,٠
ا وتبقى عرضة للتعديل.الفعلية تشمل ااملصروفات* بيانات  اللتزامات املرتبط 

فة من ، المؤلَّ ٢٠١٤جة للمحكمة لعام األداء على صعيد تنفيذ الميزانية المدمَ -رابعاً 
صندوق الطوارئ المخَطر باحتمال استخدامهامبالغميزانيتها البرنامجية ومجموع 

ة للمحكمة، املؤلَّفة من ميزانيتها املدجمَ بيان وجيز لألداء على صعيد تنفيذ امليزانية ١٥يرد يف اجلدول -٤٥
حملكمة، مبا فيها . ويُتوقع أن تبلغ مصروفات اصندوق الطوارئ املخَطر باحتمال استخدامهاوجمموع مبالغالربناجمية 

مليون يورو مقابل ميزانيتها املدجمة البالغة ١٢١,٢٣املخَطر باستخدامها، صندوق الطوارئ مبالغ املصروفات من 
مليون ٢,١٦جمموعها املخَطر باستخدامها البالغ صندوق الطوارئ مبالغ مليون يورو (مبا يف ذلك ١٢٣,٨٢
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يف املئة فيما خيص امليزانية ٩٩,٧يف املئة فيما خيص امليزانية املدجمة و٩٧,٩التنفيذ معدَّليورو). وبذا يبلغ 
.مليون يورو١٢١,٦٦املعتمدة البالغة 

حزيران/يونيو منه، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليوروات)٣٠حتى ٢٠١٤جة للمحكمة لعام عيد تنفيذ الميزانية المدمَ : األداء على ص١٥الجدول 

البند
املعتمدة لعام امليزانية

٢٠١٤

جمموع مبالغ 
صندوق الطوارئ 

احتمال املخَطر ب
استخدامها لعام 

٢٠١٤

موع املدمَ  ج ا
املؤلَّف من امليزانية 

ومبالغاملعتمدة
صندوق الطوارئ 

باحتمال املخَطر 
لعام استخدامها 

٢٠١٤

املصروفات الفعلية* 
من امليزانية 

املسجَّلة املعتمدة،
حزيران/٣٠يف

٢٠١٤يونيو 

*املصروفات الفعلية
مبالغ جمموع من

صندوق الطوارئ 
باحتمال املخَطر 

،استخدامها
٣٠املسجَّلة يف 

حزيران/يونيو 
٢٠١٤

املصروفات املتوقعة
من امليزانية املعتمدة

٢٠١٤لعام 

املصروفات جمموع 
من مبالغ املتوقعة 

صندوق الطوارئ 
باحتمال املخَطر

لعام استخدامها 
٢٠١٤

جمموع املصروفات 
املتوقعة مبا فيها 
املصروفات من 
مبالغ صندوق 
الطوارئ املخَطر

باحتمال 
لعام استخدامها

٢٠١٤

نسبة جمموع املصروفات 
ها املتوقعة، مبا في

مبالغ املصروفات من 
صندوق الطوارئ 

باحتمال املخَطر
، إىل امليزانية استخدامها

٢٠١٤املعتمدة لعام 
التنفيذ بالـ ٪)معدَّل(

نسبة جمموع املصروفات 
املتوقعة، مبا فيها 
مبالغ املصروفات من 

صندوق الطوارئ املخَطر
، باحتمال استخدامها
موع املدمج  إىل ا

انية املؤلَّف من امليز 
ومبالغ صندوق املعتمدة

الطوارئ املخَطر 
باستخدامها لعام 

التنفيذ معدَّل(٢٠١٤
بالـ ٪)

]٣[\]٨]=[١٠[]١[\]٨]=[٩[]٧]+[٦]=[٨[]٧[]٦[]٥[]٤[]٢]+[١[=]٣[]٢[]١[
٣القضاة ٨٣٥,٦٢٩٨,٩٤ ١٣٤,٥١ ٦٦٢,٥١٨٣,٩٤ ٤١٢,٢٢٧٥,٨٤ ٦٨٨,١١٢٢,٢١١٣,٤

موع الفرع ي ا
٣للقضاة ٨٣٥,٦٢٩٨,٩٤ ١٣٤,٥١ ٦٦٢,٥١٨٣,٩٤ ٤١٢,٢٢٧٥,٨٤ ٦٨٨,١١٢٢,٢١١٣,٤

٦٣تكاليف املوظفني ٨٧٦,٤٢٠,٦٦٣ ٨٩٧,٠٢٩ ٩١٨,٦٦١ ٩٣٨,٨٢٠,٦٦١ ٩٥٩,٤٩٧,٠٩٧,٠
املساعدة املؤقتة 

١٧العامة ٠٢٤,١٧٦١,٥١٧ ٧٨٥,٦٧ ٦٤٤,٠٨٧,١١٦ ٩٨٧,٤٧١٩,٦١٧ ٧٠٧,٠١٠٤,٠٩٩,٦

املساعدة املؤقتة 
٥٤٣,٥٥٤٣,٥٢٣٣,١٥٧٣,٣٥٧٣,٣١٠٥,٥١٠٥,٥لالجتماعات

٣٥٨,٥٣٥٨,٥١٣٣,٨٢٣٢,٤٢٣٢,٤٦٤,٨٦٤,٨العمل اإلضايف
٢٧٣,٧٢٧٣,٧١٢٣,٩٤٥٢,٥٤٥٢,٥١٦٥,٣١٦٥,٣اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي  ا
٨٢العاملنيلتكاليف  ٠٧٦,٢٧٨٢,١٨٢ ٨٥٨,٣٣٨ ٠٥٣,٤٨٧,١٨٠ ١٨٤,٤٧٤٠,٢٨٠ ٩٢٤,٦٩٨,٦٩٧,٧

٥السفر ١٨٤,٦٣٥٧,١٥ ٥٤١,٧٢ ٨٠٦,٥٥ ٢٣٤,٢٣٥٧,١٥ ٥٩١,٣١٠٧,٨١٠٠,٩
٣١,٠٣١,٠١٨,٥٢٩,٠٢٩,٠٩٣,٥٩٣,٥الضيافة

٤اخلدمات التعاقدية ٤٠٥,٢٩٤,٦٤ ٤٩٩,٨١ ٦٦٧,٥٣ ٩٣٥,٣٩٤,٦٤ ٠٢٩,٩٩١,٥٨٩,٦
٧٠٣,٨٧٠٣,٨٣٧١,٠٦٧٧,٤٦٧٧,٤٩٦,٢٩٦,٢بالتدري

٢حمامو الدفاع ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٠٣٣,٠٣ ٤١٩,٥٣ ٤١٩,٥١١٩,٣١١٩,٣
ين عليهم ٣حمامو ا ٠٠٠,٧٣ ٠٠٠,٧١ ٢٩٩,٤٢ ٢٥٤,٢٢ ٢٥٤,٢٧٥,١٧٥,١
النفقات التشغيلية 

١٧العامة ٥٢٤,٣٤٩٤,٥١٨ ٠١٨,٨١٤ ٢٩٨,٥١٧ ٢٤٣,٣٤٩٤,٥١٧ ٧٣٧,٨١٠١,٢٩٨,٤

١اللوازم واملواد ٠١٥,٤١٥,٠١ ٠٣٠,٤٥٢٦,٦٧٤٧,٧١٥,٠٧٦٢,٧٧٥,١٧٤,٠
١األثاث والعتاد ٠١٣,٠١١٩,٣١ ١٣٢,٣٤٩٦,٥٩٩٧,٦١١٩,٣١ ١١٦,٩١١٠,٣٩٨,٦

موع الفرعي  ا
للتكاليف غري 

بالعاملنياملتصلة 
٣٥ ٧٤٤,٤١ ٠٨٠,٥٣٦ ٨٢٤,٩٢٣ ٥١٧,٥٣٤ ٥٣٨,٢١ ٠٨٠,٥٣٥ ٦١٨,٧٩٩,٦٩٦,٧

١٢١المجموع للمحكمة ٦٥٦,٢٢ ١٦١,٤١٢٣ ٨١٧,٦٦٣ ٢٣٣,٤٢٧١,٠١١٩ ١٣٤,٨٢ ٠٩٦,٥١٢١ ٢٣١,٣٩٩,٧٩٧,٩
ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 
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المرفق

مج (بآالف اوالبر ةالرئيسيالبرامجبحسب ٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠المسجَّل فيميزانيتها : أداء المحكمة على صعيد تنفيذ١الجدول 
اليوروات)

٢٠١٤امليزانية املعتمدة لعام الربنامج الرئيسي/الربنامج
حىت* املصروفات الفعلية

٢٠١٤حزيران/ يونيو ٣٠
٣٠املسجَّل يفالتنفيذ معدَّل

بالـ٪٢٠١٤حزيران/يونيو 
املتوقعة لعاماملصروفات 

٢٠١٤
التنفيذ املتوقع لعام معدَّل

بالـ٪٢٠١٤
البرنامج الرئيسي األول

١٠اهليئة القضائية ٠٤٥,٨٤ ٥٣٦,٥٤٥,٢١٠ ٠٤٥,٥١٠٠,٠
١هيئة الرئاسة ٤٠٠,٧٦٣١,٥٤٥,١١ ٢٨٦,٣٩١,٨

٨الدوائر ٣٢٦,٩٣ ٧٥٦,٩٤٥,١٨ ٤٤١,٠١٠١,٤
٣١٨,٢١٤٨,٢٤٦,٦٣١٨,٢١٠٠,٠مكاتب االتصال

البرنامج الرئيسي الثاني
٣٣مكتب املدعي العام ٢٢٠,٠١٥ ٥٣٣,٩٤٦,٨٣٢ ٨١١,٧٩٨,٨

٧املدعي العام ٥٤٢,٨٣ ٤٦٥,٥٤٥,٩٧ ٣٥٦,٣٩٧,٥
٣شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٢٢٠,١١ ٤٠٨,٢٤٣,٧٣ ٠٤٥,٢٩٤,٦

١٤شعبة التحقيق ٣٣٤,١٧ ١٩٠,٨٥٠,٢١٤ ٦٠٦,٣١٠١,٩
٨املالحقةشعبة  ١٢٣,٠٣ ٤٦٩,٥٤٢,٧٧ ٨٠٤,٠٩٦,١

البرنامج الرئيسي الثالث
٦٦قلم احملكمة ٢٩٣,١٣٥ ١٣٢,٩٥٣,٠٦٤ ٦٤٦,٥٩٧,٥

١٨قلم احملكمةمكتب رئيس ٩٦٨,٤١٠ ١٥٤,١٥٣,٥١٨ ٦٢٢,٢٩٨,٢
٢٠شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة ٣٦٣,٧١١ ٨٩٩,٩٥٨,٤١٩ ٨٧١,٨٩٧,٦

٢٠شعبة خدمات احملكمة ٧٨٨,٢١٠ ٢٧٣,٣٤٩,٤٢٠ ٢٠٠,٦٩٧,٢
٣قسم اإلعالم والوثائق ٧٧٦,٦١ ٦٦١,٩٤٤,٠٣ ٦٥٤,٣٩٦,٨

٢واملشاريع اخلاصةةتب املستقلااملك ٣٩٦,٢١ ١٤٣,٦٤٧,٧٢ ٢٩٧,٥٩٥,٩

البرنامج الرئيسي الرابع
٢الدول األطرافأمانة مجعية  ٨٤٣,٦٧٤٣,٩٢٦,٢٢ ٦٢٤,٦٩٢,٣

البرنامج الرئيسي الخامس
٥املؤقتةاملباين  ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧١٠٠,٠٥ ٩٠٠,٧١٠٠,٠

البرنامج الرئيسي السادس
١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ٥٨٥,٨٦١٧,٦٣٨,٩١ ٥٨٥,٨١٠٠,٠

١-البرنامج الرئيسي السابع
١مكتب مدير مشروع املباين الدائمة ٢٨٣,٢٥٤٠,٩٤٢,٢١ ٢٨٣,٢١٠٠,٠

٢-البرنامج الرئيسي السابع
١١٠,٨١١١,٩١٠١,٠١١١,٩١٠١,٠ملستحقة للدولة املضيفةقرض االفوائد 

٥-البرنامج الرئيسي السابع
٣٧٣,٢١١٥,١٣٠,٨١٢٤,٩٣٣,٥آلية الرقابة املستقلة

١٢١جمعاءمحكمةال ٦٥٦,٢٦٣ ٢٣٣,٤٥٢,٠١١٩ ١٣٤,٨٩٧,٩

ا وتبقى عرضة للتعديل.املصروفات* بيانات  الفعلية تشمل االلتزامات املرتبط 
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جمعاءالمحكمة–: البرنامج الرئيسي ٢الجدول 

المحكمة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية من صندوق الطوارئا
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
٤القضاة ١٥٤,١٤ ١٥٤,١٢٧٥,٢٤ ٤٢٩,٣٤ ٤١٢,٢٤ ٤١٢,٢٥ ٧٢٧,٦٥ ٧٢٧,٦١ ٣١٥,٤٢٩,٨

موظفو الفئة الفنية
بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر

٢١ ٢٣٤,١٢٢ ١٠٩,٧٤٣ ٣٤٣,٨
١٣موظفو فئة اخلدمات العامة ١٤٦,٢٩ ٩١٦,٩٢٣ ٠٦٣,١

٣٠موع الفرعي لتكاليف املوظفنيا ٧٥٤,٨٢٩ ٨٦٢,٥٦٠ ٦١٧,٢٦٠ ٦١٧,٢٣١ ٥٩٧,٣٣٠ ٣٤١,٥٦١ ٩٣٨,٨٣٤ ٣٨٠,٣٣٢ ٠٢٦,٦٦٦ ٤٠٦,٩٤ ٤٦٨,١٧,٢
٣املساعدة املؤقتة العامة ٠٣٤,٨٧ ٦٣٨,٠١٠ ٦٧٢,٨١ ٧٢١,٢١٢ ٣٩٤,١٤ ٠٨٨,٠١٢ ٨٩٩,٣١٦ ٩٨٧,٤٢ ٧٥٣,٨٢١ ٧٧٧,٩٢٤ ٥٣١,٧٧ ٥٤٤,٣٤٤,٤

٤٧٤,١٣٣٥,٤٨٠٩,٥٠,٨٨١٠,٣٤٢٨,٣١٤٥,١٥٧٣,٣٣٩٩,٩٣٠٨,٤٧٠٨,٣١٣٥,٠٢٣,٥املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٢٦٦,١١٣١,٧٣٩٧,٨٣٩٧,٨٢١٨,٤١٤,٠٢٣٢,٤٢٧٣,٤١١٩,٦٣٩٢,٩١٦٠,٥٦٩,١العمل اإلضايف

٣٤٩,٦٢٨٢,٥٦٣٢,١١٨,٩٦٥١,٠٢٠٠,٨٢٥١,٧٤٥٢,٥٩٧,٥٤٦٢,٨٥٦٠,٣١٠٧,٩٢٣,٨اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٤العاملني ١٢٤,٦٨ ٣٨٧,٦١٢ ٥١٢,٢١ ٧٤١,٠١٤ ٢٥٣,١٤ ٩٣٥,٥١٣ ٣١٠,١١٨ ٢٤٥,٦٣ ٥٢٤,٦٢٢ ٦٦٨,٧٢٦ ١٩٣,٣٧ ٩٤٧,٧٤٣,٦

٩٣٧,٦٣السفر ٦٦٣,١٤ ٦٠٠,٧٥٠٦,٣٥ ١٠٧,٠١ ٠٨٨,٢٤ ١٤٦,٠٥ ٢٣٤,٢١ ١٢٢,٨٤ ١٨٥,٩٥ ٣٠٨,٧٧٤,٥١,٤
٢٤,٠٠,٢٢٤,٢٢٤,٢٢٩,٠٢٩,٠٣٠,٠٣٨,٠٩,٠٣١,١الضيافة

٢اخلدمات التعاقدية ١١٧,٣٢ ٠٠٦,٩٤ ١٢٤,١١٤٠,١٤ ٢٦٤,٣١ ٧٧٩,٧٢ ١٥٥,٦٣ ٩٣٥,٣٢ ٤٩١,٢١ ٧١٧,٥٤ ٢٠٨,٧٢٧٣,٤٦,٩
٤٤٨,٤١٧٩,٧٦٢٨,١٢,٩٦٣١,١٣٧٥,٠٣٠٢,٤٦٧٧,٤٤٠٦,٧٣٩٤,٧٨٠١,٥١٢٤,١١٨,٣التدريب

٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٣ ٤١٩,٥٣ ٤١٩,٥٢ ٢٠٧,٢٢ ١-٢٠٧,٢ ٣٥,٥-٢١٢,٣
ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٢ ٢٥٤,٢٢ ٢٥٤,٢٢ ١١٤,٧٢ ٦,٢-١٣٩,٥-١١٤,٧

١٢النفقات التشغيلية العامة ٣١١,٨٤ ٢٥٩,٨١٦ ٥٧١,٦١٦٨,٦١٦ ٧٤٠,٢١١ ٨٢٦,١٥ ٤١٧,٢١٧ ٢٤٣,٣١٣ ٩٠٨,٤٦ ٥٣٩,٨٢٠ ٤٤٨,٢٣ ٢٠٤,٨١٨,٦
٦٣٧,٥١٦١,٢٧٩٨,٧٣١,٧٨٣٠,٤٥٤٦,١٢٠١,٧٧٤٧,٧٥٤٩,٢٣٥٢,٤٩٠١,٥١٥٣,٨٢٠,٦اللوازم واملواد

٩٧٨,٤٣٨٩,٠١األثاث العتاد و  ٣٦٧,٤٣٦١,٥١ ٧٢٨,٩٥٧٢,٣٤٢٥,٣٩٩٧,٦٣٣٥,٠٧٠٠,٤١ ٠٣٥,٤٣٧,٨٣,٨

مـــــــوع الفرعــــــــي ل لتكــــــــاليف غــــــــري ا
١٧بالعاملنياملتصلة  ٤٥٤,٩١٥ ٥٣٤,٧٣٢ ٩٨٩,٦١ ٧٢٦,٥٣٤ ٧١٦,١١٦ ٢١٦,٣١٨ ٣٢١,٨٣٤ ٥٣٨,٢١٨ ٨٤٣,٢١٨ ٢٢٠,٧٣٧ ٠٦٣,٩٢ ٥٢٥,٧٧,٣

٥٦المجموع ٤٨٨,٤٥٣ ٧٨٤,٧١١٠ ٢٧٣,١٣ ٧٤٢,٧١١٤ ٠١٥,٨٥٧ ١٦١,٣٦١ ٩٧٣,٥١١٩ ١٣٤,٨٦٢ ٤٧٥,٧٧٢ ٩١٦,٠١٣٥ ٣٩١,٧١٦ ٢٥٦,٩١٣,٦

: البرنامج الرئيسي األول٣الجدول 

البرنامج الرئيسي األول: 
ةالهيئة القضائي

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)اليورو (بآالف 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
٤القضاة ١٥٤,١٤ ١٥٤,١٢٧٥,٢٤ ٤٢٩,٣٤ ٤١٢,٢٤ ٤١٢,٢٥ ٧٢٧,٦٥ ٧٢٧,٦١ ٣١٥,٤٢٩,٨

موظفو الفئة الفنية
بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر

٣ ١٣٩,٥٥١٢,١٣ ٦٥١,٦
٩١٤,٠٢٠٩,٠١موظفو فئة اخلدمات العامة ١٢٣,٠

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٦٥٣,٤٥٤٩,٧٤ ٢٠٣,١٤ ٢٠٣,١٣ ٧٧٣,٣٥٤٧,٨٤ ٣٢١,١٤ ٠٥٣,٥٧٢١,١٤ ٧٧٤,٦٤٥٣,٥١٠,٥
١٣٠,٦٧٤٤,٥٨٧٥,١١٧٧,٨١املساعدة املؤقتة العامة ٠٥٢,٩١٤٣,١٨٨٣,٢١ ٠٢٦,٣٢٣٣,٠١ ٦٩٢,٠١ ٩٢٥,٠٨٩٨,٧٨٧,٦

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٥,٠٥,٠١٠,٠١٠,٠٥,٠١٠٠,٠ستشاريوناخلرباء اال

موع الفرعي لسائر تكاليف ا
١٣٠,٦٧٤٤,٥٨٧٥,١١٧٧,٨١العاملني ٠٥٢,٩١٤٨,١٨٨٣,٢١ ٠٣١,٣٢٤٣,٠١ ٦٩٢,٠١ ٩٣٥,٠٩٠٣,٧٨٧,٦

٣,٤-٥,٧-٧٧,٦٧٧,٦٧٧,٦١٦٧,٥١٦٧,٥١٦١,٨١٦١,٨السفر
٦,٧٦,٧٦,٧١٢,٠١٢,٠١٦,٠١٦,٠٤,٠٣٣,٤الضيافة

٢٨,٢-٢,٠-٣٦,٠٣٦,٠٣٦,٠٧,٠٧,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٠,١التدريب

٠,١-٤٥,٤٤٥,٤٤٥,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤النفقات التشغيلية العامة
٠,٨-١,٣١,٣١,٣٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

األثاث العتاد و 

مـــــــوع الفرعــــــــي ل لتكــــــــاليف غــــــــري ا
١,٣-٣,٧-١٨٩,٠١٨٩,٠١٨٩,٠٢٨٠,٩٢٨٠,٩٢٧٧,٢٢٧٧,٢بالعاملنياملتصلة 

٨المجموع ١٢٧,١١ ٢٩٤,٢٩ ٤٢١,٣٤٥٣,٠٩ ٨٧٤,٣٨ ٦١٤,٥١ ٤٣١,٠١٠ ٠٤٥,٥١٠ ٣٠١,٣٢ ٤١٣,١١٢ ٧١٤,٤٢ ٦٦٨,٩٢٦,٦
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١١٠٠-: البرنامج الرئيسي األول٤الجدول 

هيئة الرئاسة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

األساسية
املتصلة 

موعاباحلاالت
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
٢٨,٠٢٨,٠القضاة

موظفو الفئة الفنية
بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر

٨٠٠,٣٨٠٠,٣
٢٩٣,٩٢٩٣,٩ظفو فئة اخلدمات العامةمو 

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٩٣,٢٨٩٣,٢٨٩٣,٢٩٦٢,٤٩٦٢,٤١ا ٠٩٤,٢١ ٠٩٤,٢١٣١,٨١٣,٧
١٢١,٢١٢١,٢١٢١,٢١٤٣,١١٤٣,١٢٣٣,٠٢٣٣,٠٨٩,٩٦٢,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٥,٠٥,٠١٠,٠١٠,٠٥,٠١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢١,٢١٢١,٢١٢١,٢١٤٨,١١٤٨,١٢٤٣,٠٢٤٣,٠٩٤,٩٦٤,١ا
٣,٦-٥,٧-٧٢,٢٧٢,٢٧٢,٢١٥٩,٩١٥٩,٩١٥٤,٢١٥٤,٢السفر

٦,٢٦,٢٦,٢١٠,٠١٠,٠١٤,٠١٤,٠٤,٠٤٠,٠الضيافة
٣٦,٠٣٦,٠٣٦,٠اخلدمات التعاقدية

٠,٦٠,٦٠,٦٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠٠,٢التدريب
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مــوع الفرعــي لل تكــاليف غــري املتصــلة ا
١,٠-١,٧-١١٥,٠١١٥,٠١١٥,٠١٧٥,٩١٧٥,٩١٧٤,٢١٧٤,٢بالعاملني

١المجموع ١٢٩,٤١ ١٢٩,٤١ ١٢٩,٤١ ٢٨٦,٣١ ٢٨٦,٣١ ٥٣٩,٤١ ٥٣٩,٤٢٥٣,١١٩,٧

١٢٠٠–: البرنامج الرئيسي األول ٥الجدول 

الدوائر

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤ات املتوقعة لعام املصروف
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعة باحلاالتاملتصلاألساسيةا الـ%املبلغا
٤القضاة ١٥٤,١٤ ١٥٤,١٢٧٥,٢٤ ٤٢٩,٣٤ ٤١٢,٢٤ ٤١٢,٢٥ ٦٩٩,٦٥ ٦٩٩,٦١ ٢٨٧,٤٢٩,٢

موظفو الفئة الفنية
بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر

٢ ١٧١,٩٥١٢,١٢ ٦٨٤,٠
٥٥٧,٣٢٠٩,٠٧٦٦,٣موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٤٧٢,٦٥٤٩,٧٣ ٠٢٢,٣٣ ٠٢٢,٣٢ ٥٧٨,٨٥٤٧,٨٣ ١٢٦,٦٢ ٧٢٩,٢٧٢١,١٣ ٤٥٠,٣٣٢٣,٧١٠,٤
٩,٤٧٤٤,٥٧٥٣,٩١٧٧,٨٩٣١,٧٨٨٣,٢٨٨٣,٢١املساعدة املؤقتة العامة ٦٩٢,٠١ ٦٩٢,٠٨٠٨,٨٩١,٦

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٩,٤٧٤٤,٥٧٥٣,٩١٧٧,٨٩٣١,٧٠,٠٨٨٣,٢٨٨٣,٢٠,٠١العاملني ٦٩٢,٠١ ٦٩٢,٠٨٠٨,٨٩١,٦

السفر
٠,٥٠,٥٠,٥١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

١٠٠,٠-٢,٠-٢,٠٢,٠٠,٠٠,٠عاقديةاخلدمات الت
٢١,٤٢١,٤٢١,٤١٦,٠١٦,٠١٦,٠١٦,٠٠,١التدريب

٠,١٠,١٠,١النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 

مـــــــــوع الفرعـــــــــي للتكـــــــــاليف غـــــــــري  ا
١٠,٥-٢,٠-٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠١٩,٠١٩,٠١٧,٠١٧,٠املتصلة بالعاملني

٦المجموع ٦٥٨,١١ ٢٩٤,٢٧ ٩٥٢,٣٤٥٣,٠٨ ٤٠٥,٣٧ ٠١٠,٠١ ٤٣١,٠٨ ٤٤١,٠٨ ٤٤٥,٨٢ ٤١٣,١١٠ ٨٥٨,٩٢ ٤١٧,٩٢٨,٦
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١٣١٠–: البرنامج الرئيسي األول ٦الجدول 

نيويوركمكتب االتصال في 

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتةاألساسيا الـ%املبلغا
القضاة

موظفو الفئة الفنية
بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر

١٦٧,٣١٦٧,٣
٦٢,٨٦٢,٨موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٠,٩-٢,١-٢٨٧,٦٢٨٧,٦٢٨٧,٦٢٣٢,٢٢٣٢,٢٢٣٠,١٢٣٠,١ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
٥,٤٥,٤٥,٤٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٠,٣السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠٠,٨اخلدمات التعاقدية

التدريب
٠,١-٤٥,٣٤٥,٣٤٥,٣٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤النفقات التشغيلية العامة

٠,٨-١,٣١,٣١,٣٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
واألثاث العتاد 

مـــوع الفرعــــي للتكـــاليف غــــري املتصــــلة  ا
٥٢,٠٥٢,٠٥٢,٠٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠بالعاملني

٠,٧-٢,١-٣٣٩,٦٣٣٩,٦٣٣٩,٦٣١٨,٢٣١٨,٢٣١٦,١٣١٦,١المجموع

: البرنامج الرئيسي الثاني٧الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني: 
مكتب المدعي العام

٢٠١٣صروفات عام م
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٤ ٢٣٠,٥١٢ ٦٠٨,٧١٦ ٨٣٩,٢

١موظفو فئة اخلدمات العامة ٠٩٤,٢٣ ٠٤٣,٧٤ ١٣٧,٩

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٧٣٢,٨١٤ ٥٤٠,١١٩ ٢٧٢,٨١٩ ٢٧٢,٨٥ ٠٣٢,٣١٤ ٦٤٢,١١٩ ٦٧٤,٤٥ ٣٢٤,٧١٥ ٦٥٢,٤٢٠ ٩٧٧,١١ ٣٠٢,٧٦,٦
٢٣,٣٤املساعدة املؤقتة العامة ٥٧٢,٤٤ ٥٩٥,٧١ ١٢٤,٧٥ ٧٢٠,٤٦٢٢,٢٨ ٩٩٣,١٩ ٦١٥,٣٤٦٣,٧١٦ ٠٠٧,١١٦ ٤٧٠,٨٦ ٨٥٥,٥٧١,٣

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣,٢٣,٢٣,٢العمل اإلضايف

١,٢٦٧,٢٦٨,٤٩,٩٧٨,٣٤٤,٩٤٤,٩١١١,٩١١١,٩٦٧,٠١٤٩,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٤,٥٤ا ٦٤٢,٨٤ ٦٦٧,٣١ ١٣٤,٦٥ ٨٠١,٩٦٢٢,٢٩ ٠٣٨,٠٩ ٦٦٠,٢٤٦٣,٧١٦ ١١٩,٠١٦ ٥٨٢,٧٦ ٩٢٢,٥٧١,٧
١٧٠,٤١السفر ٨٤٩,١٢ ٠١٩,٤٣٩٣,١٢ ٤١٢,٥١٨٠,٢٢ ٣٦٤,٣٢ ٥٤٤,٥٢٧٨,٨٢ ٢٢٢,٣٢ ١,٧-٤٣,٥-٥٠١,٠

٥,٤٠,٢٥,٦٥,٦٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٢الضيافة
١٩,٥٣٤٦,٩٣٦٦,٣١٧,٩٣٨٤,٢٢٣,٥٢٧٠,٨٢٩٤,٣٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥٢١٥,٢٧٣,١اخلدمات التعاقدية

١٩,٢٧٥,٧٩٤,٩٩٤,٩١٥,٠٨٤,٣٩٩,٣١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢٢٥٠,٩٢٥٢,٥التدريب
٢,٩٣٩٠,١٣٩٣,٠٨٢,٠٤٧٤,٩٠,٠٤١٥,٥٤١٥,٥٤٩٠,٠٤٩٠,٠٧٤,٥١٧,٩النفقات التشغيلية العامة

١٢,٠٢٧,٦٣٩,٥١١,١٥٠,٦٢٧,٨٤٠,٧٦٨,٥٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٤٠,٥٥٩,٢اللوازم واملواد
٢٤٢,٧٢٤٢,٧١٨٣,٠٤٢٥,٧٥٠,٠٥٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠٩٠,٠١٧٩,٩العتاد واألثاث 

مــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة  ا
٢٢٩,٣٢بالعاملني ٩٣٢,٢٣ ١٦١,٥٦٨٧,٠٣ ٨٤٨,٥٢٥١,٥٣ ٢٢٥,٧٣ ٤٧٧,١٥٠٢,٠٣ ٦٠٥,٨٤ ١٠٧,٧٦٣٠,٦١٨,١

٤المجموع ٩٨٦,٦٢٢ ١١٥,٠٢٧ ١٠١,٦١ ٨٢١,٦٢٨ ٩٢٣,٢٥ ٩٠٥,٩٢٦ ٩٠٥,٨٣٢ ٨١١,٧٦ ٢٩٠,٣٣٥ ٣٧٧,٢٤١ ٦٦٧,٥٨ ٨٥٥,٨٢٧,٠
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٢١٠٠-: البرنامج الرئيسي الثاني ٨الجدول 

المدعي العام

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٢ ٣٢٤,٧٤٦٠,٠٢ ٧٨٤,٦

٦٨٩,٤١موظفو فئة اخلدمات العامة ٢١٤,٤١ ٩٠٣,٧

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٤٦٢,٧١ ٠٨٧,٤٣ ٥٥٠,١٠,٠٣ ٥٥٠,١٢ ٧٨٥,٢١ ٥٣٢,٢٤ ٣١٧,٤٣ ٠١٤,٠١ ٦٧٤,٣٤ ٦٨٨,٤٣٧١,٠٨,٦
٣٣,١١املساعدة املؤقتة العامة ٤٩٥,٢١ ٥٢٨,٣١٥٤,٣١ ٦٨٢,٦٣٠١,٦١ ٩٠٤,٣٢ ٢٠٥,٩٢١٠,٨٣ ٣٤١,٧٣ ٥٥٢,٥١ ٣٤٦,٦٦١,٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣,٢٣,٢٣,٢العمل اإلضايف

١,٢٦٧,٢٦٨,٤١,٠٦٩,٤٤٤,٩٤٤,٩١١١,٩١١١,٩٦٧,٠١٤٩,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٣٤,٣١لنيالعام ٥٦٥,٦١ ٥٩٩,٩١٥٥,٤١ ٧٥٥,٣٣٠١,٦١ ٩٤٩,٢٢ ٢٥٠,٨٢١٠,٨٣ ٤٥٣,٦٣ ٦٦٤,٤١ ٤١٣,٦٦٢,٨

٦٠,٧٢٨٨,١٣٤٨,٨٥٤,٠٤٠٢,٨٨١,٨٢٦٣,٧٣٤٥,٥١٠١,٤٣٦٦,٧٤٦٨,٢١٢٢,٧٣٥,٥السفر
٥,٤٥,٤٥,٤٥,٠٥,٠٠,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٢الضيافة

١٩,٥١٤٦,٦١٦٦,٠١٣,٨١٧٩,٨٢٣,٥١٩٥,٨٢١٩,٣٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥٢٩٠,٢١٣٢,٣اخلدمات التعاقدية
١٩,٢٧٣,٣٩٢,٥٠,٠٩٢,٥١٥,٠٨٤,٣٩٩,٣١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢٢٥٠,٩٢٥٢,٥التدريب

١٠٠,٠-٠,٤-١,٣٩,٢١٠,٥١٧,١٢٧,٦٠,٤٠,٤٠,٠٠,٠٠,٠النفقات التشغيلية العامة
١٢,٠٢٧,٣٣٩,٣٣٩,٣٢٧,٨٤٠,٧٦٨,٥٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٤٠,٥٥٩,٢اللوازم واملواد

٢٤٢,٧٢٤٢,٧١٧٧,٣٤٢٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠٩٠,٠١٧٩,٩العتاد واألثاث 

مــوع الفرعــي للتكــاليف غــري املتصــلة  ا
١١٨,١٧٨٧,١٩٠٥,٢٢٦٢,٣١بالعاملني ١٦٧,٥١٥٣,١٦٣٥,٠٧٨٨,١٣٢٤,٦١ ٢٦٠,٢١ ٥٨٤,٩٧٩٦,٨١٠١,١

٢المجموع ٦١٥,١٣ ٤٤٠,٢٦ ٠٥٥,٢٤١٧,٦٦ ٤٧٢,٨٣ ٢٣٩,٩٤ ١١٦,٣٧ ٣٥٦,٣٣ ٥٤٩,٥٦ ٣٨٨,٢٩ ٩٣٧,٦٢ ٥٨١,٤٣٥,١

٢١١٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ٩الجدول 

ديوان المدعي العام

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥مليزانية املقرتحة لعام ا
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
فئة الفنيةموظفو ال

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١ ١٨٠,١١ ١٨٠,١

٣٥٢,١٣٥٢,١موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠٩٠,٣١ ٠٩٠,٣١ ٠٩٠,٣١ ٣٩٥,١١ ٣٩٥,١١ ٥٣٢,١١ ٥٣٢,١١٣٧,١٩,٨
٤٩,٣١٧,٢٦٦,٥٦٦,٥٤١,٦١٤٧,٥١٨٩,٠٢١٠,٨٢٣٦,٩٤٤٧,٧٢٥٨,٧١٣٦,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١,٢٦٧,٢٦٨,٤١,٠٦٩,٤٤٤,٩٤٤,٩١١١,٩١١١,٩٦٧,٠١٤٩,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٠,٥٨٤,٤١٣٤,٩١,٠١٣٥,٩٤١,٦١٩٢,٤٢٣٤,٠٢١٠,٨٣٤٨,٨٥٥٩,٦٣٢٥,٦١٣٩,٢ا
٥٥,٣٦٢,٧١١٨,٠١١٨,٠٦٩,٢٣٩,٢١٠٨,٥٦٢,٢٩٨,٧١٦٠,٩٥٢,٥٤٨,٤السفر

٥,٤٥,٤٥,٤٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٢الضيافة
٢٦,٩٢٦,٩٢٦,٩٠,٦٠,٦٥٠,٠٥٠,٠٤٩,٤٧اخلدمات التعاقدية ٨٣٣,٠

١٩,٢٧٣,٣٩٢,٥٩٢,٥١٥,٠٨٤,٣٩٩,٣١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢٢٥٠,٩٢٥٢,٥التدريب
٠,٨٠,٨٠,٨النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مــوع الفرعــي للتكــاليف غــري املتصــلة  ا
٨٠,٨١٦٢,٩٢٤٣,٧٢٤٣,٧٨٩,٢١٢٤,٢٢١٣,٤١٩٧,٤٣٧١,٧٥٦٩,١٣٥٥,٧١٦٦,٧بالعاملني

١المجموع ٢٢١,٥٢٤٧,٣١ ٤٦٨,٨١,٠١ ٤٦٩,٩١ ٥٢٥,٩٣١٦,٦١ ٨٤٢,٥١ ٩٤٠,٤٧٢٠,٥٢ ٦٦٠,٩٨١٨,٤٤٤,٤



ICC-ASP/13/8

8-A-291114 26

٢١٢٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٠الجدول 

قسم الخدمات

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤م املصروفات املتوقعة لعا
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ الـ%املبلغموعااملتصلة باحلاالتاألساسيةا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١ ١٤٤,٦٤٦٠,٠١ ٦٠٤,٥

٣٣٧,٣١موظفو فئة اخلدمات العامة ٢١٤,٤١ ٥٥١,٧

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٣٧٢,٤١ ٠٨٧,٤٢ ٤٥٩,٨٢ ٤٥٩,٨١ ٣٩٠,٢١ ٥٣٢,٢٢ ٩٢٢,٣١ ٤٨١,٩١ ٦٧٤,٣٣ ١٥٦,٢٢٣٣,٩٨,٠
١٦,٢١-املساعدة املؤقتة العامة ٤٧٨,٠١ ٤٦١,٨١٥٤,٣١ ٦١٦,١٢٦٠,٠١ ٧٥٦,٨٢ ٠١٦,٨٣ ١٠٤,٨٣ ١٠٤,٨١ ٠٨٨,٠٥٣,٩

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣,٢٣,٢٣,٢العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

١٦,٢١-موع الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا ٤٨١,٢١ ٤٦٥,٠١٥٤,٣١ ٦١٩,٤٢٦٠,٠١ ٧٥٦,٨٢ ٠١٦,٨٣ ١٠٤,٨٣ ١٠٤,٨١ ٠٨٨,٠٥٣,٩
٥,٤٢٢٥,٣٢٣٠,٧٥٤,٠٢٨٤,٨١٢,٦٢٢٤,٤٢٣٧,٠٣٩,٢٢٦٨,٠٣٠٧,٢٧٠,٢٢٩,٦السفر

الضيافة
١٩,٥١١٩,٧١٣٩,١١٣,٨١٥٢,٩٢٣,٥١٩٥,٢٢١٨,٧٥٠,٠٤٠٩,٥٤٥٩,٥٢٤٠,٨١١٠,١اخلدمات التعاقدية

التدريب
١٠٠,٠-٠,٤-٠,٥٩,٢٩,٦١٧,١٢٦,٧٠,٤٠,٤النفقات التشغيلية العامة

١٢,٠٢٧,٣٣٩,٣٣٩,٣٢٧,٨٤٠,٧٦٨,٥٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٤٠,٥٥٩,٢اللوازم واملواد
٢٤٢,٧٢٤٢,٧١٧٧,٣٤٢٠,٠٥٠,٠٥٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠٩٠,٠١٧٩,٩العتاد واألثاث 

مــوع الفرعــي للتكــاليف غــري املتصـــلة  ا
٣٧,٣٦٢٤,٢٦٦١,٥٢٦٢,٣٩٢٣,٨٦٣,٩٥١٠,٨٥٧٤,٦١٢٧,٢٨٨٨,٥١بالعاملني ٠١٥,٧٤٤١,١٧٦,٨

١المجموع ٣٩٣,٥٣ ١٩٢,٩٤ ٥٨٦,٤٤١٦,٦٥ ٠٠٣,٠١ ٧١٤,٠٣ ٧٩٩,٧٥ ٥١٣,٨١ ٦٠٩,١٥ ٦٦٧,٧٧ ٢٧٦,٨١ ٧٦٣,٠٣٢,٠

٢٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١١لجدول ا

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٧٧٧,٦٩٢٧,٤١ ٧٠٥,٠

١٣٤,٩٠,٠١٣٤,٩موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٨٥,٤٨٠٦,٣١ا ٦٩١,٧١ ٦٩١,٧٨٨٧,٢٨٤٥,٤١ ٧٣٢,٧٩١٢,٥٩٢٧,٤١ ٨٣٩,٩١٠٧,٣٦,٢
٥٦٣,٤٥٦٣,٤٧٠,٢٦٣٣,٦١املساعدة املؤقتة العامة ٠١٧,٧١ ٠١٧,٧١ ٤٨٠,٦١ ٤٨٠,٦٤٦٢,٩٤٥,٥

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٦٣,٤٥٦٣,٤٧٠,٢٦٣٣,٦١ا ٠١٧,٧١ ٠١٧,٧١ ٤٨٠,٦١ ٤٨٠,٦٤٦٢,٩٤٥,٥
٩٥,٢٢٠٦,١٣٠١,٣١٠,٢٣١١,٤٩٦,٥١٩٨,٣٢٩٤,٨١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥١٥٥,٧٥٢,٨السفر

الضيافة
٨,٠٨,٠٨,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
١,١١,١١,١النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مــــــــوع الفرعــــــــي لل تكـــــــــاليف غــــــــري املتصـــــــــلة ا
٩٦,٣٢١٤,١٣١٠,٣١٠,٢٣٢٠,٥٩٦,٥١٩٨,٣٢٩٤,٨١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥١٥٥,٧٥٢,٨بالعاملني

٩٨١,٦١المجموع ٥٨٣,٧٢ ٥٦٥,٤٨٠,٤٢ ٦٤٥,٧٩٨٣,٨٢ ٠٦١,٤٣ ٠٤٥,٢١ ٠٦٦,٦٢ ٧٠٤,٤٣ ٧٧١,٠٧٢٥,٨٢٣,٨
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٢٣٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٢الجدول 

ققيشعبة التح

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتساسيةاألصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٣٠٣,٧٧ ٦٩٣,٦٧ ٩٩٧,٣

١٣٤,٩١موظفو فئة اخلدمات العامة ٣٥٧,١١ ٤٩٢,٠

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٣٢,٥٩ا ٠٥٢,٨٩ ٤٨٥,٢٩ ٤٨٥,٢٤٩٩,٢٨ ٦١٤,٤٩ ١١٣,٦٤٣٨,٧٩ ٠٥٠,٧٩ ٤٨٩,٤٣٧٥,٨٤,١
١املساعدة املؤقتة العامة ٠٠٨,٣١ ٠٠٨,٣٥٩٦,٩١ ٦٠٥,٢٢٣,٥٣ ٢٢٨,٦٣ ٢٥٢,١٥ ٧٠٧,٥٥ ٧٠٧,٥٢ ٤٥٥,٤٧٥,٥

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٨,٩٨,٩اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٠٠٨,٣١ ٠٠٨,٣٦٠٥,٨١ ٦١٤,١٢٣,٥٣ ٢٢٨,٦٣ ٢٥٢,١٥ ٧٠٧,٥٥ ٧٠٧,٥٢ ٤٥٥,٤٧٥,٥
١السفر ١٥٧,٦١ ١٥٧,٦٣١٢,١١ ٤٦٩,٧١ ٧٥٠,٦١ ٧٥٠,٦١ ٣٣٢,٨١ ٢٣,٩-٤١٧,٨-٣٣٢,٨

٠,٢٠,٢٠,٢الضيافة
١٠٠,٠-٧٥,٠-١٢٦,٤١٢٦,٤٤,١١٣٠,٤٧٥,٠٧٥,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٤٢,٤٢,٤التدريب
٣٨٠,٩٣٨٠,٩٦٤,٩٤٤٥,٧٤١٥,١٤١٥,١٤٩٠,٠٤٩٠,٠٧٤,٩١٨,٠النفقات التشغيلية العامة

٠,٢٠,٢١١,١١١,٣وازم واملوادالل
٥,٦٥,٦العتاد واألثاث 

مــــوع الفرعــــي للتكــــاليف غــــري املتصــــلة  ا
١بالعاملني ٦٦٧,٧١ ٦٦٧,٧٣٩٧,٨٢ ٠٦٥,٤٢ ٢٤٠,٧٢ ٢٤٠,٧١ ٨٢٢,٨١ ١٨,٦-٤١٧,٩-٨٢٢,٨

٤٣٢,٥١١المجموع ٧٢٨,٧١٢ ١٦١,٢١ ٠٠٣,٦١٣ ١٦٤,٨٥٢٢,٦١٤ ٠٨٣,٧١٤ ٦٠٦,٣٤٣٨,٧١٦ ٥٨١,٠١٧ ٠١٩,٧٢ ٤١٣,٤١٦,٥

٢٣٢٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٣الجدول 

شعبة التخطيط والعمليات

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)اليورو (بآالف 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

ان التوزع غري متوفربيبيان التوزع غري متوفر
٣٠٣,٧٣ ١٧٧,٢٣ ٤٨٠,٩

١٣٤,٩١موظفو فئة اخلدمات العامة ٠١٩,٨١ ١٥٤,٧

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٣٢,٥٤ا ٣٣٤,٠٤ ٧٦٦,٥٤ ٧٦٦,٥٤٤١,٨٣ ٨٤٨,٨٤ ٢٩٠,٦٤٣٨,٧٤ ١٩٧,٠٤ ٦٣٥,٧٣٤٥,١٨,٠
٨٠٩,٧٨٠٩,٧١٠٦,٧٩١٦,٥٢٣,٥١املساعدة املؤقتة العامة ٤٧٧,٦١ ٥٠١,١٢ ٦٠٠,٤٢ ٦٠٠,٤١ ٠٩٩,٣٧٣,٢

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٨,٩٨,٩اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨٠٩,٧٨٠٩,٧١١٥,٦٩٢٥,٤٢٣,٥١ا ٤٧٧,٦١ ٥٠١,١٢ ٦٠٠,٤٢ ٦٠٠,٤١ ٠٩٩,٣٧٣,٢
٣٧,١-٢٥٣,٣-٤١٥,٠٤١٥,٠٩٤,٨٥٠٩,٩٦٨٣,٤٦٨٣,٤٤٣٠,١٤٣٠,١السفر

٠,٢٠,٢٠,٢الضيافة
١٠٠,٠-٧٥,٠-١٢٦,٤١٢٦,٤٤,١١٣٠,٤٧٥,٠٧٥,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٤٢,٤٢,٤التدريب
٠,٩٠,٩٣٨,٤٣٩,٣مةالنفقات التشغيلية العا

١١,١١١,١اللوازم واملواد
٥,٦٥,٦العتاد واألثاث 

مــــوع الفرعــــي للتكــــاليف غــــري املتصــــلة  ا
٤٣,٣-٣٢٨,٢-٥٤٤,٩٥٤٤,٩١٥٤,٠٦٩٨,٩٧٥٨,٣٧٥٨,٣٤٣٠,١٤٣٠,١بالعاملني

٤٣٢,٥٥المجموع ٦٨٨,٧٦ ١٢١,١٢٦٩,٦٦ ٣٩٠,٨٤٦٥,٣٦ ٠٨٤,٨٦ ٥٥٠,١٤٣٨,٧٧ ٢٢٧,٥٧ ٦٦٦,٢١ ١١٦,١١٧,٠
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٢٣٣٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٤الجدول 

أفرقة التحقيق

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٤ ٥١٦,٤٤ ٥١٦,٤

٣٣٧,٣٣٣٧,٣موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٧١٨,٧٤ ٧١٨,٧٤ ٧١٨,٧٥٧,٣٤ ٧٦٥,٦٤ ٨٢٣,٠٤ ٨٥٣,٧٤ ٨٥٣,٧٣٠,٧٠,٦
١٩٨,٥١٩٨,٥٤٩٠,٢٦٨٨,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٧٥٠,٩١ ٧٥٠,٩٣ ١٠٧,١٣ ١٠٧,١١ ٣٥٦,٢٧٧,٥

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٩٨,٥١٩٨,٥٤٩٠,٢٦٨٨,٧١ا ٧٥٠,٩١ ٧٥٠,٩٣ ١٠٧,١٣ ١٠٧,١١ ٣٥٦,٢٧٧,٥
٧٤٢,٥٧٤٢,٥٢١٧,٣٩٥٩,٨١السفر ٠٦٧,٢١ ١٥,٤-١٦٤,٥-٠٦٧,٢٩٠٢,٧٩٠٢,٧

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٣٨٠,٠٣٨٠,٠٢٦,٥٤٠٦,٥٤١٥,١٤١٥,١٤٩٠,٠٤٩٠,٠٧٤,٩١٨,٠النفقات التشغيلية العامة

٠,٢٠,٢٠,٢اللوازم واملواد
ألثاث العتاد وا

مـــــوع الفرعـــــي للتكـــــاليف غـــــري املتصـــــلة  ا
١بالعاملني ١٢٢,٨١ ١٢٢,٨٢٤٣,٨١ ٣٦٦,٥١ ٤٨٢,٣١ ٤٨٢,٣١ ٣٩٢,٧١ ٦,٠-٨٩,٦-٣٩٢,٧

٦المجموع ٠٤٠,٠٦ ٠٤٠,٠٧٣٤,٠٦ ٧٧٤,٠٥٧,٣٧ ٩٩٨,٩٨ ٠٥٦,٢٩ ٣٥٣,٥٩ ٣٥٣,٥١ ٢٩٧,٣١٦,١

٢٤٠٠–لرئيسي الثاني : البرنامج ا١٥الجدول 

المالحقةشعبة 

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع  مبا فيه مبالغا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٨٢٤,٥٣ ٥٢٧,٧٤ ٣٥٢,٣

١٣٤,٩٤٧٢,٢٦٠٧,٢موظفو فئة اخلدمات العامة

موع ٩٥٢,٢٣الفرعي لتكاليف املوظفنيا ٥٩٣,٦٤ ٥٤٥,٨٤ ٥٤٥,٨٨٦٠,٦٣ ٦٥٠,١٤ ٥١٠,٨٩٥٩,٥٤ ٠٠٠,٠٤ ٩٥٩,٤٤٤٨,٧٩,٩
٩,٨١-املساعدة املؤقتة العامة ٥٠٥,٦١ ٤٩٥,٨٣٠٣,٢١ ٧٩٩,٠٢٩٧,١٢ ٨٤٢,٥٣ ١٣٩,٦٢٥٢,٩٥ ٤٧٧,٣٥ ٧٣٠,٢٢ ٥٩٠,٦٨٢,٥

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩,٨١-ا ٥٠٥,٦١ ٤٩٥,٨٣٠٣,٢١ ٧٩٩,٠٢٩٧,١٢ ٨٤٢,٥٣ ١٣٩,٦٢٥٢,٩٥ ٤٧٧,٣٥ ٧٣٠,٢٢ ٥٩٠,٦٨٢,٥
١٤,٤١٩٧,٤٢١١,٨١٦,٨٢٢٨,٦١,٩١٥١,٧١٥٣,٦٢٣,٢٢٢٦,٣٢٤٩,٦٩٦,٠٦٢,٥السفر

الضيافة
٦٥,٩٦٥,٩٦٥,٩اخلدمات التعاقدية

التدريب
٠,٦٠,٦٠,٦النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املت صـــلة ا
١٥,٠٢٦٣,٣٢٧٨,٣١٦,٨٢٩٥,١١,٩١٥١,٧١٥٣,٦٢٣,٢٢٢٦,٣٢٤٩,٦٩٦,٠٦٢,٥بالعاملني

٩٥٧,٤٥المجموع ٣٦٢,٤٦ ٣١٩,٩٣٢٠,٠٦ ٦٣٩,٨١ ١٥٩,٦٦ ٦٤٤,٤٧ ٨٠٤,٠١ ٢٣٥,٦٩ ٧٠٣,٦١٠ ٩٣٩,٢٣ ١٣٥,٢٤٠,٢
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: البرنامج الرئيسي الثالث١٦الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث 
المحكمةقلم

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةئصندوق الطوار  موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١٢ ١١١,٦٨ ٤٢٦,٨٢٠ ٥٣٨,٣

١٠موظفو فئة اخلدمات العامة ٦٤٧,٢٦ ٥٧٩,٣١٧ ٢٢٦,٥

موع الفرعي لتكالي ٢٠ف املوظفنيا ٦٦٤,٢١٤ ٢٥٠,٧٣٤ ٩١٤,٩٣٤ ٩١٤,٩٢١ ٠١٤,٢١٤ ٦٧٢,١٣٥ ٦٨٦,٣٢٢ ٧٥٨,٨١٥ ٠٠٦,١٣٧ ٧٦٤,٨٢ ٠٧٨,٥٥,٨
٢املساعدة املؤقتة العامة ١٣٠,٩٢ ٢٦٤,٥٤ ٣٩٥,٣٤١٨,٨٤ ٨١٤,١٢ ٥٢١,٦٢ ٨٣٣,٧٥ ٣٥٥,٣٩٩١,٧٣ ٨٤٠,١٤ ٩,٨-٥٢٣,٥-٨٣١,٨

١٣٧,١٣٣٥,٤٤٧٢,٥٠,٨٤٧٣,٣٢١٧,٢١٤٥,١٣٦٢,٣١٧٩,٩٣٠٨,٤٤٨٨,٣١٢٦,١٣٤,٨جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

٢٣٩,٩١٢٨,٤٣٦٨,٤٣٦٨,٤١٨٠,٥١٤,٠١٩٤,٥٢٣٥,٤١١٩,٦٣٥٤,٩١٦٠,٥٨٢,٥العمل اإلضايف

٢٤٦,٠١٩٠,٥٤٣٦,٥٩,٠٤٤٥,٥١٥٥,٨٧١,٥٢٢٧,٢٤٢,٥٢٥١,٠٢٩٣,٥٦٦,٢٢٩,١اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٢العاملني ٧٥٣,٨٢ ٩١٨,٨٥ ٦٧٢,٧٤٢٨,٦٦ ١٠١,٢٣ ٠٧٥,٠٣ ٠٦٤,٣٦ ١٣٩,٢١ ٤٤٩,٥٤ ٥١٩,٠٥ ٢,٨-١٧٠,٧-٩٦٨,٥

٢٨١,٦١السفر ٧٥٠,٧٢ ٠٣٢,٣١١٣,٢٢ ١٤٥,٦٢١٢,٥١ ٧١٠,٣١ ٩٢٢,٨٢٠٩,٧١ ٨١٧,٥٢ ٠٢٧,٢١٠٤,٤٥,٤

٣,٢٣,٢٣,٢٢,٠٢,٠٤,٠٤,٠٢,٠١٠٠,٠الضيافة

٧٤٢,٧١اخلدمات التعاقدية ٥٩٣,٧٢ ٣٣٦,٣١٢٢,٣٢ ٤٥٨,٦٧٣٤,٤١ ٦٧٧,٨٢ ٤١٢,٢٧٣١,٤١ ٢٠٢,٥١ ١٩,٨-٤٧٨,٣-٩٣٣,٩

٢٤,٢-١٢٤,٤-٣٩٧,٨١٠٢,٥٥٠٠,٣٢,٩٥٠٣,٢٣٠٢,٢٢١٠,٩٥١٣,٠٢٢٩,١١٥٩,٦٣٨٨,٧التدريب

٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٣ ٤١٩,٥٣ ٤١٩,٥٢ ٢٠٧,٢٢ ١-٢٠٧,٢ ٣٥,٥-٢١٢,٣

ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٢ ٢٥٤,٢٢ ٢٥٤,٢٢ ١١٤,٧٢ ٦,٢-١٣٩,٥-١١٤,٧

٦النفقات التشغيلية العامة ٣٤٣,١٣ ٨٦٩,٧١٠ ٢١٢,٨٨٦,٦١٠ ٢٩٩,٤٥ ٧١٢,٦٤ ٩٩١,٧١٠ ٧٠٤,٣٦ ١٧٥,٨٦ ٠٣٤,٨١٢ ٢١٠,٥١ ٥٠٦,٢١٤,١

٦٠٠,١١٣٣,٧٧٣٣,٨٢٠,٦٧٥٤,٥٤٩١,٣١٦٠,٩٦٥٢,٢٤٨٧,٥٢٨١,٤٧٦٨,٨١١٦,٦١٧,٩اللوازم واملواد

٩٦٧,٩١٤٥,٩١العتاد واألثاث  ١١٣,٨١٧٨,٥١ ٧,٦-٧١,٧-٢٩٢,٣٥٦٥,٣٣٧٥,٣٩٤٠,٦٣٠٨,٥٥٦٠,٤٨٦٨,٩

مـــــــوع الفرعــــــــي للتكــــــــاليف  غــــــــري ا
٩املتصلة بالعاملني ٣٣٦,٤١٢ ٤٧٠,٨٢١ ٨٠٧,٢١ ٠٣٩,٥٢٢ ٨٤٦,٨٨ ٠٢٠,٢١٤ ٨٠٠,٧٢٢ ٨٢٠,٩٨ ١٤٥,٩١٤ ٣٧٨,١٢٢ ١,٣-٢٩٦,٩-٥٢٤,٠

٣٢المجموع ٧٥٤,٥٢٩ ٦٤٠,٤٦٢ ٣٩٤,٩١ ٤٦٨,١٦٣ ٨٦٣,٠٣٢ ١٠٩,٤٣٢ ٥٣٧,٠٦٤ ٦٤٦,٥٣٢ ٣٥٤,١٣٣ ٩٠٣,٢٦٦ ٢٥٧,٣١ ٦١٠,٨٢,٥

٣١٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٧الجدول 

رئيس قلم المحكمةمكتب 
٢٠١٣مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
ندوقمن ص

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٢ ٥٧٩,٦١ ٦٢٩,٣٤ ٢٠٨,٩

٣موظفو فئة اخلدمات العامة ٧٠٨,٩٢ ٢٣٤,٣٥ ٩٤٣,٢

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٦٦٦,٩٣ ٥٣٥,٤٨ ٢٠٢,٣٨ ٢٠٢,٣٤ ٧١٠,٦٣ ٧١٤,٨٨ ٤٢٥,٤٦ ٢٨٨,٥٣ ٨٦٣,٦١٠ ١٥٢,١١ ٧٢٦,٧٢٠,٥
١املساعدة املؤقتة العامة ١٩٣,٤٢٨٤,٨١ ٤٧٨,٣٦٥,٦١ ٥٤٣,٩١ ٦٢٣,٨٦٠٢,٠٢ ١-٢٢٥,٧٦٩٨,٩٦٩٨,٩ ٦٨,٦-٥٢٦,٨

٢٧,٧٢٧,٧٢٧,٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٣٥,٤٥٤,١١٨٩,٥١٨٩,٥٧٤,٦١٣,٠٨٧,٦١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٠٩,٦١٢٥,١العمل اإلضايف

١٠٠,٠-١٩,١-٨٧,٢١٤١,٢٢٢٨,٤٢٢٨,٤١٩,١١٩,١اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٤١٦,٠٥٠٧,٨١ ٩٢٣,٨٦٥,٦١ ٩٨٩,٥١ ٦٩٨,٤٦٣٤,٠٢ ١-٣٣٢,٤١٣٤,٨٧٦١,٣٨٩٦,١ ٦١,٦-٤٣٦,٣
١٤,٧-٧٦,٩-٧٤,١٤٧٧,٠٥٥١,١٧٠,٢٦٢١,٣٨٦,٠٤٣٧,٤٥٢٣,٣٣٧,٦٤٠٨,٨٤٤٦,٥السفر

٢,٩٢,٩٢,٩١,٠١,٠٤,٠٠,٠٤,٠٣,٠٣٠٠,٠الضيافة
٧٤,١٤٣٨,٦٥١٢,٨١١٤,٧٦٢٧,٤٩٨,١٣١٨,٧٤١٦,٨١١٧,٤٤١٠,٧٥٢٨,١١١١,٣٢٦,٧اخلدمات التعاقدية

٢٠,٩-٤٠,٧-٧١,٣٨٦,٩١٥٨,١٢,٩١٦١,١١٠٠,٠٩٤,٧١٩٤,٧٦٠,٥٩٣,٥١٥٤,٠التدريب
٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٣ ٤١٩,٥٣ ٤١٩,٥٢ ٢٠٧,٢٢ ١-٢٠٧,٢ ٣٥,٥-٢١٢,٣

ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٢ ٢٥٤,٢٢ ٢٥٤,٢٢ ١١٤,٧٢ ٦,٢-١٣٩,٥-١١٤,٧
١٠٣,١٥٦١,٧٦٦٤,٩٨٦,٦٧٥١,٥١٤٦,٦٧٠٧,٧٨٥٤,٣١٥٥,٠١النفقات التشغيلية العامة ٠٣٠,٣١ ١٨٥,٣٣٣٠,٩٣٨,٧

٢٤,٢١١٦,٩١٤١,٠٢٠,٦١٦١,٧١٨,٨١٢٩,٣١٤٨,١٣٤,٣٢١٧,٠٢٥١,٣١٠٣,٢٦٩,٦اللوازم واملواد
٢٧,٦١٠٠,٠١٢٧,٦٩٣,٦٢٢١,١٤٠,١١٢,٣٥٢,٤٨,٥٣٢٥,٤٣٣٣,٩٢٨١,٥٥٣٦,٦العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة  ا
٣٧٧,٣٦بالعاملني ٦٥٥,٧٧ ٠٣٣,٠٩٠٣,٩٧ ٩٣٧,٠٤٩٠,٦٧ ٣٧٣,٨٧ ٨٦٤,٤٤١٧,٢٦ ٨٠٧,٧٧ ٨,١-٦٣٩,٥-٢٢٤,٩

٦المجموع ٤٦٠,١١٠ ٦٩٩,٠١٧ ١٥٩,١٩٦٩,٦١٨ ١٢٨,٧٦ ٨٩٩,٦١١ ٧٢٢,٦١٨ ٦٢٢,٢٦ ٨٤٠,٥١١ ٤٣٢,٦١٨ ١,٩-٣٤٩,١-٢٧٣,١
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٣١١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٨الجدول 

رئيس قلم المحكمةديوان

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥ة املقرتحة لعام امليزاني
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
نيةموظفو الفئة الف

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٩٥٤,٠٩٥٤,٠

٢١٢,٤٢١٢,٤موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ١٠٥,٢١ ١٠٥,٢١ ١٠٥,٢١ ٠١٠,٥١ ٠١٠,٥١ ١٦٦,٥١ ١٦٦,٥١٥٥,٩١٥,٤
١٠٠,٠-٤٨٩,٠-٣٣,١٣٣,١٣٣,١٤٨٩,٠٤٨٩,٠املساعدة املؤقتة العامة

٢٧,٧٢٧,٧٢٧,٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٤٢,٤١٤١,٢١٨٣,٦١٨٣,٦اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
١٠٠,٠-٤٨٩,٠-٧٥,٦١٦٨,٩٢٤٤,٥٢٤٤,٥٤٨٩,٠٤٨٩,٠العاملني

٦٣,٤-٥٦,٧-٣٠,٣٤٤,١٧٤,٤٧٤,٤٧٣,٢١٦,٣٨٩,٤٨,٤٢٤,٤٣٢,٨السفر
٢,٩٢,٩٢,٩١,٠١,٠٤,٠٤,٠٣,٠٣٠٠,٠الضيافة

١٠٠,٠-٥,٧-١,٢١,٢١,٢٥,٧٥,٧اخلدمات التعاقدية
التدريب

٠,٣٠,٣٠,٣النفقات التشغيلية العامة
واملواداللوازم

العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦١,٨-٥٩,٤-٣٤,٨٤٤,١٧٨,٩٧٨,٩٧٩,٩١٦,٣٩٦,٢١٢,٤٢٤,٤٣٦,٨بالعاملني

١المجموع ٢١٥,٥٢١٣,٠١ ٤٢٨,٦١ ٤٢٨,٦١ ٥٧٩,٤١٦,٣١ ٥٩٥,٧١ ١٧٨,٩٢٤,٤١ ٢٤,٦-٣٩٢,٤-٢٠٣,٢

٣١٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٩الجدول 

القانونيةالمشورةخدماتقسم 

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعتاملتصلة باحلاالاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٥٩٠,١٥٩٠,١

١٣٢,٠١٣٢,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥٢٩,٩٥٢٩,٩٥٢٩,٩٦٣٥,٤٦٣٥,٤٧٢٢,١٧٢٢,١٨٦,٧١٣,٦ا
١٠٠,٠-٢٦,٠-٢٤,٩٢٤,٩٢٤,٩٢٦,٠٢٦,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٠,٠-٢٦,٠-٢٤,٩٢٤,٩٢٤,٩٢٦,٠٢٦,٠ا
٢٣,١٢٣,١٢٣,١السفر

الضيافة
١٠,٠١٠,٠١٧,٥١٧,٥٧,٥٧٥,٠اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-٧,٥-١,٧١,٧١,٧٧,٥٧,٥التدريب
النفقات التشغيلية العامة

٠,١٠,١٠,١اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة  ا
٢٤,٩٢٤,٩٢٤,٩١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥بالعاملني

٥٧٩,٦٥٧٩,٦٥٧٩,٦٦٧٨,٩٦٧٨,٩٧٣٩,٦٧٣٩,٦٦٠,٧٨,٩المجموع
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٣١٤٠-: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٠الجدول 

قسم األمن والسالمة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاالتاملتصلة باحلاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٥٩٠,١٥٥٨,٩١ ١٤٩,٠

٣لعامةموظفو فئة اخلدمات ا ٢٣٢,٥١ ٤٦٠,٢٤ ٦٩٢,٧

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٥٧٠,٧١ ٧٣١,٣٤ ٣٠٢,١٤ ٣٠٢,١٢ ٦٦٧,٣١ ٧٦٧,٤٤ ٤٣٤,٧٣ ٨٢٢,٦٢ ٠١٩,١٥ ٨٤١,٧١ ٤٠٦,٩٣١,٧
١املساعدة املؤقتة العامة ١٣٥,٤١٤,٥١ ١٥٠,٠٣٧,٩١ ١٨٧,٩١ ١٠٨,٨٢١٣,٤١ ١-٣٢٢,٢٢١١,٧٢١١,٧ ٨٤,٠-١١٠,٥

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٣٥,٤٥٤,١١٨٩,٥١٨٩,٥٧٤,٦١٣,٠٨٧,٦١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٠٩,٦١٢٥,١العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف  ا

١العاملني ٢٧٠,٨٦٨,٧١ ٣٣٩,٥٣٧,٩١ ٣٧٧,٤١ ١٨٣,٤٢٢٦,٤١ ١-٤٠٩,٨١٣٤,٨٢٧٤,١٤٠٨,٩ ٧١,٠-٠٠١,٠

٤,٢-١٣,٠-٢٠,٧٣١٠,٢٣٣٠,٩٢٦,٥٣٥٧,٤٩,٤٣٠٤,١٣١٣,٦٩,٩٢٩٠,٦٣٠٠,٥السفر
الضيافة

٧٢,٩١٦٣,٩٢٣٦,٨٠,٨٢٣٧,٧٨٢,٣١٩٦,٢٢٧٨,٦٩٩,٩٢٤٤,٠٣٤٣,٩٦٥,٣٢٣,٤اخلدمات التعاقدية
٢٢,١-٤٠,٨-٦٩,٥٦٨,٢١٣٧,٧١٣٧,٧٩٢,٥٩٢,٣١٨٤,٨٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠التدريب

٩٦,٧٤١,٠١٣٧,٧١٣٧,٧١٤٦,٦١٢٠,٥٢٦٧,٢١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠٥,٨٢,٢النفقات التشغيلية العامة
٢٤,١٩,٢٣٣,٢٣٣,٢١٨,٨١٥,٨٣٤,٦٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤٢١,٨٦٣,٢اللوازم واملواد

٥٨,٩-٢٣,٦-٢٧,٦٢٧,٦٢٧,٦٤٠,١٤٠,١٨,٥٨,٠١٦,٥العتاد واألثاث 

مـــــــــوع الفرعـــــــــي للتكـــــــــاليف غـــــــــري  ا
٣١١,٥٥٩٢,٥٩٠٣,٩٢٧,٤٩٣١,٣٣٨٩,٨٧٢٨,٩١املتصلة بالعاملني ١١٨,٨٣٦٦,٠٧٦٨,٣١ ١٣٤,٣١٥,٥١,٤

٤المجموع ١٥٣,٠٢ ٣٩٢,٤٦ ٥٤٥,٥٦٥,٣٦ ٦١٠,٨٤ ٢٤٠,٥٢ ٧٢٢,٨٦ ٩٦٣,٣٤ ٣٢٣,٣٣ ٠٦١,٥٧ ٣٨٤,٨٤٢١,٥٦,١

٣١٨٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢١الجدول 

قسم العمليات الميدانية

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعباحلاالتاملتصلةاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٨٥٨,٩٨٥٨,٩

٧٠٨,٢٧٠٨,٢امةموظفو فئة اخلدمات الع

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٥٧١,٥١ ٥٧١,٥١ ٥٧١,٥١ ٦٢٥,٨١ ٦٢٥,٨١ ٥٦٧,١١ ٣,٦-٥٨,٧-٥٦٧,١
٢٧١,٧٢٧١,٧٢٧,٧٢٩٩,٤٣٤٤,٥٣٤٤,٥٤٨٧,٢٤٨٧,٢١٤٢,٧٤١,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٢٧١,٧٢٧١,٧٢٧,٧٢٩٩,٤٣٤٤,٥٣٤٤,٥٤٨٧,٢٤٨٧,٢١٤٢,٧٤١,٤العاملني

٢٣,٧-٢٧,٧-١٠٥,٦١٠٥,٦٤٣,٧١٤٩,٣١١٧,٠١١٧,٠٨٩,٣٨٩,٣السفر
الضيافة

٢٢١,٩٢٢١,٩١١٣,٨٣٣٥,٨٩٩,٤٩٩,٤١٦٦,٧١٦٦,٧٦٧,٤٦٧,٨اخلدمات التعاقدية
١٨,٧١٨,٧٢,٩٢١,٦٢,٥٢,٥١٠,٠١٠,٠٧,٦٣٠٨,٢التدريب

٦,١٥١٥,٩٥٢٢,١٨٦,٦٦٠٨,٧٥٨٧,٠٥٨٧,٠٩١٠,٣٩١٠,٣٣٢٣,٣٥٥,١النفقات التشغيلية العامة
١٠٧,٧١٠٧,٧٢٠,٦١٢٨,٣١١٣,٦١١٣,٦١٩٤,٩١٩٤,٩٨١,٣٧١,٦داللوازم واملوا

١٠٠,٠١٠٠,٠٩٣,٦١٩٣,٥١٢,٣١٢,٣٣١٧,٤٣١٧,٤٣٠٥,١٢العتاد واألثاث  ٤٧٢,٤

مـوع الفرعـي للتكـاليف غـري املتصــلة  ا
٦,١١بالعاملني ٠٦٩,٨١ ٠٧٦,٠٣٦١,٣١ ٤٣٧,٣٩٣١,٧٩٣١,٧١ ٦٨٨,٦١ ٦٨٨,٦٧٥٦,٩٨١,٢

٦,١٢المجموع ٩١٣,٠٢ ٩١٩,١٣٨٩,٠٣ ٣٠٨,١٢ ٩٠٢,٠٢ ٩٠٢,٠٣ ٧٤٢,٩٣ ٧٤٢,٩٨٤٠,٩٢٩,٠



ICC-ASP/13/8

8-A-291114 32

٣١٩٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٢الجدول 

المحاميندعمقسم 

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥قرتحة لعام امليزانية امل
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٤٤٥,٤٢١١,٤٦٥٦,٨

١٣٢,٠٦٦,٠١٩٨,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٦١,١٢٣٢,٦٦٩٣,٧٦٩٣,٧٣٩٧,٤٣٢١,٥٧١٨,٩٥٧٧,٤٢٧٧,٤٨٥٤,٨١٣٥,٩١٨,٩ا
١٠٠,٠-٤٤,١-١,٤٤٤,١٤٤,١-١,٤-١,٤-املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٠٠,٠-١٩,١-٤٤,٧٤٤,٧٤٤,٧١٩,١١٩,١اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
١٠٠,٠-٦٣,١-١,٤٤٣,٣٤٣,٣٦٣,١٦٣,١-٤٤,٧العاملني

١٧,١١٧,١١٧,١٣,٤٠,٠٣,٤١٩,٣٤,٥٢٣,٩٢٠,٥٦٠٥,٤السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٢٣,١-٥٢,٨٥٢,٨٥٢,٨٢٣,١٢٣,١اخلدمات التعاقدية
التدريب

٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٣ ٤١٩,٥٣ ٤١٩,٥٢ ٢٠٧,٢٢ ١-٢٠٧,٢ ٣٥,٥-٢١٢,٣
ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٢ ٢٥٤,٢٢ ٢٥٤,٢٢ ١١٤,٧٢ ٦,٢-١٣٩,٥-١١٤,٧

٤,٨٤,٨٤,٨٠,٢٠,٢٢,٠٢,٠١,٨١النفقات التشغيلية العامة ٠١٣,٣
اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 

مـــــــوع الفرعــــــــي للت كــــــــاليف غــــــــري ا
٠,٠٤املتصلة بالعاملني ٩٤٩,٤٤ ٩٤٩,٤٥١٥,٣٥ ٤٦٤,٧٣,٤٥ ٦٩٧,٠٥ ٧٠٠,٣٢١,٣٤ ٣٢٦,٥٤ ١-٣٤٧,٨ ٢٣,٧-٣٥٢,٥

٥٠٥,٨٥المجموع ١٨٠,٥٥ ٦٨٦,٣٥١٥,٣٦ ٢٠١,٦٤٠٠,٨٦ ٠٨١,٦٦ ٤٨٢,٤٥٩٨,٧٤ ٦٠٣,٩٥ ١-٢٠٢,٦ ١٩,٧-٢٧٩,٧

٣٢٠٠–ث : البرنامج الرئيسي الثال٢٣الجدول 

شعبة الخدمات اإلدارية 
المشتركة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٣ ٦٤٤,٤٥٦٧,٨٤ ٢١٢,١

٥موظفو فئة اخلدمات العامة ٤٧١,٩١ ٥٧٦,٩٧ ٠٤٨,٩

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨ا ٦١٨,٠٢ ١٥٨,٣١٠ ٧٧٦,٣١٠ ٧٧٦,٣٩ ١٠٧,٤١ ٩٤٤,٦١١ ٠٥٢,٠٩ ١١٦,٣٢ ١٤٤,٧١١ ٢٦١,٠٢٠٩,٠١,٩
٧٩٨,٩١٣٨,١٩٣٧,٠٤٢,٤٩٧٩,٤٦٣٢,٦١٧٧,٢٨٠٩,٨٧١٨,٠٢٦٢,٤٩٨٠,٤١٧٠,٦٢١,١املساعدة املؤقتة العامة
٥٠,٠-١٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠١٠,٠١٠,٠ماعاتاملساعدة املؤقتة لالجت

١٠٤,٦١٧,٢١٢١,٧١٢١,٧١٠٥,٩١٠٥,٩١٠٠,٦٤٢,٢١٤٢,٨٣٦,٩٣٤,٩العمل اإلضايف
١٨,١-٨,٩-٣٣,٧٣٣,٧٣٣,٧٤٨,٩٤٨,٩٤٠,٠٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٩٣٧,٢١٥٥,٣١العاملني ٠٩٢,٤٤٢,٤١ ١٣٤,٩٨٠٧,٣١٧٧,٢٩٨٤,٥٨٦٨,٦٣٠٤,٦١ ١٧٣,٢١٨٨,٧١٩,٢

١٣٧,٧٧٦,٧٢١٤,٤٢١٤,٤٥٧,٩٥٥,٦١١٣,٥٩٧,٧٢٤,٦١٢٢,٣٨,٨٧,٨السفر
الضيافة

٢٤,٤-١١٦,٤-٣٢٧,٠١٨٣,٩٥١١,٠٥١١,٠٣٣٤,٣١٤٣,١٤٧٧,٥٢٧٤,١٨٧,٠٣٦١,١اخلدمات التعاقدية
٢٥,٦-٥٠,٠-٣١٣,١٦,٦٣١٩,٨٣١٩,٨١٦٦,٠٢٨,٩١٩٤,٩١٣٢,٩١٢,٠١٤٤,٩يبالتدر 

٤النفقات التشغيلية العامة ٦٣٨,١١ ٥٤٩,٦٦ ١٨٧,٧٦ ١٨٧,٧٤ ٢٠١,٠١ ٦٢٦,٠٥ ٨٢٧,٠٤ ٠٧٥,٨١ ٤٢٨,٤٥ ٥,٥-٣٢٢,٨-٥٠٤,٢
٤,٧-١٦,٥-٤١٦,٧٠,٩٤١٧,٦٤١٧,٦٣٤٨,٠٣٤٨,٠٣٣١,٥٣٣١,٥اللوازم واملواد

٩٤٠,٣٣٤,٨٩٧٥,١٨٥,٠١العتاد واألثاث  ٣٨,٨-٣٣٩,٥-٠٦٠,٠٥٢١,٨٣٥٢,٧٨٧٤,٥٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠
موع الفرعي للتكـاليف غـري املتصـلة  ا

٦بالعاملني ٧٧٢,٩١ ٨٥٢,٥٨ ٦٢٥,٤٨٥,٠٨ ٧١٠,٤٥ ٦٢٩,١٢ ٢٠٦,٣٧ ٨٣٥,٣٥ ٢١٢,٠١ ٧٨٧,٠٦ ١٠,٧-٨٣٦,٣-٩٩٩,٠

١٦مجموعال ٣٢٨,١٤ ١٦٦,١٢٠ ٤٩٤,٢١٢٧,٤٢٠ ٦٢١,٦١٥ ٥٤٣,٨٤ ٣٢٨,٠١٩ ٨٧١,٨١٥ ١٩٦,٩٤ ٢٣٦,٢١٩ ٢,٢-٤٣٨,٧-٤٣٣,١
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٣٢١٠-: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٤الجدول 

مكتب مدير شعبة الخدمات 
ةاإلدارية المشترك

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٣٨٠,٣٣٨٠,٣

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦,٨-٣٢,٣-٤٨١,٢١,٤٤٨٢,٥٤٨٢,٥٤٧٨,٧٤٧٨,٧٤٤٦,٣٤٤٦,٣ا
١٠٠,٠-١٦,١-١,٧١٦,١١٦,١-١,٧-١,٧-املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٠,٠-١٦,١-١,٧١٦,١١٦,١-١,٧-١,٧-ا

٧,١٧,١٧,١١٦,٥١٦,٥١٧,٥١٧,٥١,٠٦,٠السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٢,٣-٣,٤٣,٤٣,٤٢,٣٢,٣اخلدمات التعاقدية
التدريب

١,٣-١,٣-١,٣-النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 

مـــوع الف رعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة ا
٧,٢-١,٤-٩,٢٩,٢٩,٢١٨,٨١٨,٨١٧,٥١٧,٥بالعاملني

٩,٧-٤٩,٨-٠,٣٤٩٠,١٤٩٠,١٥١٣,٦٥١٣,٦٤٦٣,٨٤٦٣,٨-٤٩٠,٤المجموع

٣٢٢٠-: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٥الجدول 

قسم الموارد البشرية

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤ات املتوقعة لعام املصروف
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعة باحلاالتاملتصلاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٧٩٩,٨٧٩٩,٨

٨٢٠,٨١٩٨,٠١موظفو فئة اخلدمات العامة ٠١٨,٨

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦١٦,٣٢٣٧,٣١ ٨٥٣,٥١ ٨٥٣,٥١ ٦٤٠,٧٢٠٠,٤١ ٨٤١,٠١ ٦٢٠,٦١٩٨,٠١ ١,٢-٢٢,٤-٨١٨,٦
٢٤٩,١٠,٩٢٥٠,٠٢١,٢٢٧١,١٣٦٥,٩٣٦٥,٩٣٦٦,٥٣٦٦,٥٠,٦٠,٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢٨,٤-١٣,٩-١٣,٧١٣,٧١٣,٧٤٨,٩٤٨,٩٣٥,٠٣٥,٠اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف  ا

٣,٢-١٣,٢-٢٦٢,٨٠,٩٢٦٣,٧٢١,٢٢٨٤,٨٤١٤,٧٤١٤,٧٤٠١,٥٤٠١,٥العاملني

١٣,٠-٢,١-٢٣,٤٩,٣٣٢,٧٣٢,٧٥,٢١١,١١٦,٣١٤,٢١٤,٢السفر
الضيافة

٣,٩٣,٩٣,٩٣,٢٣,٢٢٠,٠٢٠,٠١٦,٨٥٢٨,٤اخلدمات التعاقدية
٤٩,٨-٥٨,٣-١٩٥,١١٩٥,١١٩٥,١١١٧,١١١٧,١٤٦,٨١٢,٠٥٨,٨دريبالت

٠,٤٠,٤٠,٤النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-١,٥-١٤,٢١٤,٢١٤,٢١,٥١,٥اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 
موع الفرعي للتكاليف غري املتصـلة  ا

٣٢,٧-٤٥,١-٢٣٧,٠٩,٣٢٤٦,٣٢٤٦,٣١٢٧,٠١١,١١٣٨,٠٨١,٠١٢,٠٩٣,٠بالعاملني

٢المجموع ١١٦,١٢٤٧,٤٢ ٣٦٣,٥٢١,٢٢ ٣٨٤,٦٢ ١٨٢,٤٢١١,٤٢ ٣٩٣,٨٢ ١٠٣,١٢١٠,٠٢ ٣,٤-٨٠,٧-٣١٣,١
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٣٢٤٠-: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٦الجدول 

قسم الميزانية والمالية

٢٠١٣مصروفات عام 
ت)(بآالف اليوروا

*٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

األساسية
املتصلة 

موعباحلاالت ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

املتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ
املعايري

موع**اسبيةاحمل املتصلة باحلاالتاألساسيةا
ري املعاي

موعاحملاسبية** الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٧٥٨,١٧٥٨,١

٧٩٢,٠٣٤٤,٤١موظفو فئة اخلدمات العامة ١٣٦,٤

موع الفرعي لتكاليف  ا
١املوظفني ٤١٤,٧٣٣٩,١١ ٧٥٣,٨١ ٧٥٣,٨١ ٥٠٧,٨٣٤٣,٨١ ٨٥١,٦١ ٥٥٠,١٣٤٤,٤١ ٨٩٤,٥٤٢,٩٢,٣

٤١٥,٥٤١٥,٥٤١٥,٥١٨٠,٦١٨٠,٦١٣٧,٣١٤٠,٩٢٧٨,٢٩٧,٦٥٤,١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٣٦,٦-٥,٨-٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠١٥,٨١٥,٨١٠,٠١٠,٠العمل اإلضايف
اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٤٣٧,٥٤٣٧,٥٤٣٧,٥١٩٦,٤١٩٦,٤١٤٧,٣١٤٠,٩٢٨٨,٢٩١,٨٤٦,٨العاملني

٧,٣٧,٣٧,٣١,١٤,٨٥,٩٧,٥٩,٣١٦,٨١١,٠١٨٧,٤السفر
الضيافة

٨,٤-٨,٦-٩٧,٧٩٧,٧٩٧,٧٨٢,١٢٠,٥١٠٢,٦٨٠,٥١٣,٤٩٣,٩تعاقديةاخلدمات ال
٤٧,٨-١٤,٣-٨,٣٨,٣٨,٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٥,٧١٠,٠١٥,٧التدريب

٣٤,٦-٢٩,٤-٥٠,٨٥٠,٨٥٠,٨٨٤,٩٨٤,٩٥٥,٥٥٥,٥النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

ثاث العتاد واأل

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري  ا
١٨,٦-٤١,٤-١٦٤,٢١٦٤,٢١٦٤,٢١٦٨,٠٥٥,٣٢٢٣,٣١٤٩,٢٣٢,٧١٨١,٩املتصلة بالعاملني

٢المجموع ٠١٦,٣٣٣٩,١٢ ٣٥٥,٤٢ ٣٥٥,٤١ ٨٧٢,٢٣٤٣,٨٥٥,٣٢ ٢٧١,٣١ ٨٤٦,٦٣٤٤,٤١٧٣,٦٢ ٣٦٤,٦٩٣,٣٤,١

مليون يورو الذي ٠,٢٩املنفقاُت على مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من املقدار البالغ ٢٠١٤لعام املتوقعةِ بيانات املصروفاتِ النظري بالنظري ُتستثىن من ألغراض مقارنة*
ذا املشروع٢٠١٣ُرحِّل من بند ميزانية عام  من اجلداول الواردة يف منت نص هذا التقرير,٤إىل اجلدول ولالّطالع على التفاصيل يرجى الرجوع .اخلاص 

** مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

٣٢٥٠-: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٧الجدول 

قسم الخدمات العامة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥يزانية املقرتحة لعام امل
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
ة الفنيةموظفو الفئ

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٥٦٨,٤٥٦٨,٤

٢موظفو فئة اخلدمات العامة ٣٩٢,٨٢ ٣٩٢,٨

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٦٧١,١١١,٦٢ ٦٨٢,٧٢ ٦٨٢,٧٢ ٧٥٤,٩٢ ٧٥٤,٩٢ ٩٦١,٢٢ ٩٦١,٢٢٠٦,٢٧,٥
٩٨,٥٩٨,٥٩٨,٥٦٩,٦٠,٢٦٩,٨٧٣,٣٧٣,٣٣,٥٥,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٥١,٦١٧,٢٦٨,٨٦٨,٨٥٥,٠٥٥,٠٥٥,٦٤٢,٢٩٧,٨٤٢,٧٧٧,٦العمل اإلضايف

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف  ا

١٧٠,١١٧,٢١٨٧,٣١٨٧,٣١٢٤,٦٠,٢١٢٤,٩١٣٣,٩٤٢,٢١٧٦,١٥١,٢٤١,٠العاملني

٢٥,٧٢٥,٧٢٥,٧٨,٥٦,٣١٤,٨١٦,٠١٦,٠١,٢٨,٠السفر
الضيافة

٨,٥-١,٨-١٠,٩١٠,٩١٠,٩٢١,٨٢١,٨٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٨,٧-٠,٩-٢٠,٤٢٠,٤٢٠,٤١٠,٧١٠,٧٩,٨٩,٨التدريب

٢النفقات التشغيلية العامة ٤٢٠,٠٢١,٦٢ ٤٤١,٦٢ ٤٤١,٦٢ ١٣٩,٠٤٤,١٢ ١٨٣,١١ ٩١٨,٦١ ١٢,١-٢٦٤,٦-٩١٨,٦
٢١٨,٤٠,٩٢١٩,٣٢١٩,٣١٩٦,٥١٩٦,٥٢١١,٥٢١١,٥١٥,٠٧,٦اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٦٥,٢-٩٢,١٩٢,١٩٢,١٦٥,٢٦٥,٢العتاد واألثاث 
مـــــــوع الفرعــــــــي للتكــــــــاليف غــــــــري ا

٢املتصلة بالعاملني ٧٨٧,٥٢٢,٥٢ ٨١٠,٠٢ ٨١٠,٠٢ ٤٤١,٨٥٠,٤٢ ٤٩٢,٢٢ ١٧٥,٩٢ ١٢,٧-٣١٦,٣-١٧٥,٩

٥المجموع ٦٢٨,٧٥١,٣٥ ٦٧٩,٩٥ ٦٧٩,٩٥ ٣٢١,٤٥٠,٦٥ ٣٧٢,٠٥ ٢٧١,٠٤٢,٢٥ ١,١-٥٨,٩-٣١٣,١
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٣٢٦٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٨الجدول 

قسم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
مو  ع مبا فيه مبالغا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١ ١٣٧,٧٥٦٧,٨١ ٧٠٥,٤

١موظفو فئة اخلدمات العامة ٤٠٠,٤١ ٠٣٤,٥٢ ٤٣٤,٩

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٤٣٤,٨١ ٥٦٩,٠٤ ٠٠٣,٨٤ ٠٠٣,٨٢ ٧٢٥,٣١ ٤٠٠,٤٤ ١٢٥,٧٢ ٥٣٨,٠١ ٦٠٢,٣٤ ١٤٠,٣١٤,٦٠,٤
٣٥,٨١٣٨,٩١٧٤,٧٢١,٣١٩٦,٠٠,٤١٧٧,٠١٧٧,٤٠,٠٢٦٢,٤٢٦٢,٤٨٥,٠٤٧,٩املساعدة املؤقتة العامة

٥٠,٠-١٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٠,١-٣٠,٩٣٠,٩٣٠,٩٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٦,٧١٣٨,٩٢٠٥,٧٢١,٣٢٢٦,٩٥٥,٤١٧٧,٠٢٣٢,٤٤٥,٠٢٦٢,٤٣٠٧,٤٧٥,٠٣٢,٣ا
٣,٧-٢,٢-٧٤,٢٦٧,٤١٤١,٦١٤١,٦٢١,٨٣٨,٢٦٠,٠٣٣,٣٢٤,٦٥٧,٨السفر

الضيافة
٣٤,٦-١٢٠,٣-٢١١,١١٨٣,٩٣٩٥,١٣٩٥,١٢٠٤,٤١٤٣,١٣٤٧,٥١٤٠,٢٨٧,٠٢٢٧,٢اخلدمات التعاقدية

٨٩,٣٦,٦٩٥,٩٩٥,٩٨,٢٢٨,٩٣٧,١٦٠,٧٦٠,٧٢٣,٦٦٣,٧التدريب
٢النفقات التشغيلية العامة ١٦٨,٢١ ٥٢٨,٠٣ ٦٩٦,٢٣ ٦٩٦,٢١ ٩٧٧,٠١ ٥٨١,٩٣ ٥٥٨,٩٢ ١٠١,٧١ ٤٢٨,٤٣ ٠,٨-٢٨,٨-٥٣٠,١

٢٠,٠-٣٠,١-١٨٤,١١٨٤,١١٨٤,١١٥٠,١١٥٠,١١٢٠,٠١٢٠,٠اللوازم واملواد
٣٣,٩-٢٧٤,٣-٨٤٨,٢٣٤,٨٨٨٣,٠٨٥,٠٩٦٧,٩٤٥٦,٦٣٥٢,٧٨٠٩,٣٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠العتاد واألثاث 

مــــوع الفرعــــي للتكــــاليف غــــري املتصــــلة  ا
٣بالعاملني ٥٧٥,٠١ ٨٢٠,٨٥ ٣٩٥,٨٨٥,٠٥ ٤٨٠,٨٢ ٨١٨,١٢ ١٤٤,٨٤ ٩٦٢,٩٢ ٧٥٥,٨١ ٧٧٥,٠٤ ٨,٧-٤٣٢,٢-٥٣٠,٨

٦المجموع ٠٧٦,٦٣ ٥٢٨,٧٩ ٦٠٥,٣١٠٦,٢٩ ٧١١,٥٥ ٥٩٨,٩٣ ٧٢٢,١٩ ٣٢١,١٥ ٣٣٨,٨٣ ٦٣٩,٦٨ ٣,٧-٣٤٢,٦-٩٧٨,٥

٣٣٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٩دول الج

شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
صندوقمن 

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٤ ١٣٥,١٤ ٨٣٩,٧٨ ٩٧٤,٧

٦٦٠,٠٢موظفو فئة اخلدمات العامة ٥٧٩,٢٣ ٢٣٩,٢

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٨٣١,٦٧ ٠٧٥,٩١١ ٩٠٧,٥١١ ٩٠٧,٥٤ ٧١٥,٩٧ ٦٠٠,٧١٢ ٣١٦,٦٤ ٧٩٥,٠٧ ٤١٨,٩١٢ ٠,٨-١٠٢,٦-٢١٣,٩
٠,١١-املساعدة املؤقتة العامة ٧١٩,٩١ ٧١٩,٨٢٣٣,٥١ ٩٥٣,٣١,٨١ ٨٦٠,٦١ ٨٦٢,٤٢ ٥٦٨,٥٢ ٥٦٨,٥٧٠٦,١٣٧,٩

١٣٤,٨٣٠٧,٧٤٤٢,٥٠,٨٤٤٣,٢١٩٧,٢١٤٥,١٣٤٢,٣١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣١٣٦,١٣٩,٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٥٧,٢٥٧,٢٥٧,٢١,٠١,٠١٥,٠١٥,٠١٤,٠١العمل اإلضايف ٤٢٥,٩

٦٧,٩-١٠٨,٢-١١,٣٤٩,٣٦٠,٧٦٠,٧١٠٦,٩٥٢,٤١٥٩,٣٢,٥٤٨,٦٥١,١اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
١٤٦,١٢العاملني ١٣٤,٠٢ ٢٨٠,١٢٣٤,٣٢ ٥١٤,٤٣٠٥,٩٢ ٠٥٩,٠٢ ٣٦٤,٩١٧٢,٤٢ ٩٤٠,٥٣ ١١٢,٩٧٤٧,٩٣١,٦

٣٥,٧١السفر ٠٦٣,٧١ ٠٩٩,٤٢٤,٩١ ١٢٤,٣٥٤,٨١ ٠٢١,٧١ ٠٧٦,٦٤٨,٩١ ١٩١,٥١ ٢٤٠,٤١٦٣,٩١٥,٢
الضيافة

٣٤,٠-١٢٧,٣-٥٥,٨٣١٥,١٣٧٠,٩١,٨٣٧٢,٧٥٣,٣٣٢١,٢٣٧٤,٥١١٣,٨١٣٣,٤٢٤٧,٢اخلدمات التعاقدية
٣٧,٢-٣٦,٢-٨,٩٨,٩٨,٩١٢,٩٨٤,٥٩٧,٥٧,٢٥٤,١٦١,٢التدريب

١النفقات التشغيلية العامة ٥٣٨,٦١ ٧٤٥,٧٣ ٢٨٤,٢٣ ٢٨٤,٢١ ٢٩١,٠٢ ٦٢٨,٢٣ ٩١٩,٢١ ٨٩٠,٠٣ ٥٥١,٦٥ ٤٤١,٦١ ٥٢٢,٤٣٨,٨
٩,١١٦,٠٢٥,١٢٥,١٩,٥٣١,٦٤١,١١٦,٢٦٤,٣٨٠,٥٣٩,٤٩٥,٨اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١٠,٣-١١,٢١١,٢١١,٢١٠,٣١٠,٣العتاد واألثاث 

مـــــــوع الفرعـــــــي للتكـــــــاليف غــــــــري  ا
١املتصلة بالعاملني ٦٣٩,٢٣ ١٦٠,٥٤ ٧٩٩,٧٢٦,٧٤ ٨٢٦,٤١ ٤٢١,٦٤ ٠٩٧,٥٥ ٥١٩,١٢ ٠٧٦,١٤ ٩٩٤,٩٧ ٠٧٠,٩١ ٥٥١,٨٢٨,١

٦المجموع ٦١٦,٩١٢ ٣٧٠,٥١٨ ٩٨٧,٣٢٦١,٠١٩ ٢٤٨,٣٦ ٤٤٣,٣١٣ ٧٥٧,٣٢٠ ٢٠٠,٦٧ ٠٤٣,٥١٥ ٣٥٤,٢٢٢ ٣٩٧,٧٢ ١٩٧,١١٠,٩
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٣٣١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٠الجدول 

الخدماتمكتب مدير شعبة 
المشتركة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعتاملتصلة باحلاالاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١٧٠,٦٢٩٤,٦٤٦٥,٢

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣,٥-١٩,٤-٢٤٢,٧٣٧٢,٧٦١٥,٤٦١٥,٤٢٤٥,٣٣٠٥,٣٥٥٠,٦٢٣٦,٦٢٩٤,٦٥٣١,٢ا
١٠٠,٠-٠,١-٦,٠٠,١٠,١-٦,٠-٦,٠-املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢,٠٢,٠٢,٠٣,٨١١,٣١٥,١٢,٥١٧,٥٢٠,٠٤,٩٣٢,٥اخلرباء االستشاريون

موع الفر  عي لسائر تكاليف ا
٤,٠٣,٨١١,٤١٥,٢٢,٥١٧,٥٢٠,٠٤,٨٣١,٨-٤,٠-٦,٠-٢,٠العاملني

٦,٩-٢,٧-٢٣,٣٥٢,٩٧٦,١٧٦,١١٦,٥٢٢,٦٣٩,١٢٠,١١٦,٣٣٦,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٨٦,٢-١٠,٤-١٢,١١٢,١١,٧١,٧التدريب

٢٧,٠٢٧,٠٣٨,٧٣٨,٧١١,٨٤٣,٦ات التشغيلية العامةالنفق
اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 

مـــــــوع الفرعــــــــي للتكــــــــاليف غــــــــري  ا
١,٧-١,٤-٢٣,٣٥٢,٩٧٦,١٧٦,١٢٨,٦٤٩,٦٧٨,٢٢١,٧٥٥,١٧٦,٨املتصلة بالعاملني

٢,٥-١٥,٩-٢٦٨,٠٤١٩,٦٦٨٧,٥٦٨٧,٥٢٧٧,٧٣٦٦,٣٦٤٣,٩٢٦٠,٨٣٦٧,٢٦٢٨,٠المجموع

٣٣٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣١الجدول 

قسم إدارة المحكمة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

قياس إىل بال٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٤٢١,٨٧٨٣,٩١ ٢٠٥,٧

١٣٢,٠٧٤٠,٤٨٧٢,٤موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٧٦,١١ا ٤٧٣,٧١ ٩٤٩,٨١ ٩٤٩,٨٤٨٩,١١ ٧٣٤,٣٢ ٢٢٣,٤٥٥٣,٨١ ٥٢٤,٣٢ ٦,٥-١٤٥,٣-٠٧٨,١
٢٤٣,٨٢٤٣,٨٢٤٣,٨١٨٦,١١٨٦,١٢٣٨,٣٢٣٨,٣٥٢,٢٢٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

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

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٢٤٣,٨٢٤٣,٨٢٤٣,٨١٨٦,١١٨٦,١٢٥٣,٣٢٥٣,٣٦٧,٢٣٦,١العاملني

٥٤,٤٥٤,٤٣,٦٥٨,٠السفر
الضيافة

٦٨,٧-١٢٣,٧-١٦٠,٨١٦٠,٨١٦٠,٨١٨٠,٠١٨٠,٠٥٦,٣٥٦,٣اخلدمات التعاقدية
٠,٩٠,٩٠,٩١,٧١,٧٥,٥٥,٥٣,٨٢٢٨,٨التدريب

٠,٣٠,٣٠,٣النفقات التشغيلية العامة
٠,٤٠,٤٠,٤٠,٨٠,٨٤٧,٠٤٧,٠٤٦,٢٥اللوازم واملواد ٧٦٨,٠

العتاد واألثاث 

مــوع الفرعــي للتكــاليف غــري املتصــلة  ا
٤٠,٤-٧٣,٧-٠,٤٢١٦,٥٢١٦,٨٣,٦٢٢٠,٥٠,٨١٨١,٧١٨٢,٥٦١,٨٤٧,٠١٠٨,٨بالعاملني

٤٧٦,٤١المجموع ٩٣٤,٠٢ ٤١٠,٤٣,٦٢ ٤١٤,١٤٨٩,٩٢ ١٠٢,١٢ ٥٩٢,٠٦١٥,٦١ ٨٢٤,٦٢ ٥,٩-١٥١,٨-٤٤٠,٢
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٣٣٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٢لجدول ا

االحتجازقسم

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
قمن صندو 
الطوارئ

موع مبا فيه مبالغ ا
موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا

موظفو الفئة الفنية
بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر

٢١١,٤٨٤,٩٢٩٦,٣
٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٧٧,٦١٥٧,٢٤٣٤,٨٤٣٤,٨٢٥٢,٤١٥٥,٥٤٠٧,٩٢٧٧,٤١٥٠,٩٤٢٨,٣٢٠,٤٥,٠ا
١٠٠,٠-٠,٢-٠,٢٠,٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٩١,١-٦١,١-٩,٣٢٥,٦٣٥,٠٣٥,٠٤٢,١٢٥,٠٦٧,١٦,٠٦,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٩١,١-٦١,٣-٩,٣٢٥,٦٣٥,٠٣٥,٠٤٢,٣٢٥,٠٦٧,٣٦,٠٦,٠العاملني

١٠٠,٠-٣,٧-٣,٥٠,٠٣,٥٣,٥٣,٧٣,٧السفر
الضيافة

١,٢١,٢١,٢اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-١٥,١-٠,٢٠,٢٠,٢١٥,١١٥,١التدريب

١النفقات التشغيلية العامة ٥٢٧,٥٣٥,٦١ ٥٦٣,٠١ ٥٦٣,٠١ ٢٩١,٠١١٩,٤١ ٤١٠,٤١ ٨٩٠,٠٤٦,٣١ ٩٣٦,٣٥٢٥,٩٣٧,٣
٤٣,٨-٥,٩-٠,٥٢,٩٣,٤٣,٤١٣,٤١٣,٤٧,٥٠,٠٧,٥اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٣,٣-٣,٣٣,٣العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١بالعاملني ٥٣١,٤٣٩,٩١ ٥٧١,٣١ ٥٧١,٣١ ٢٩٤,٧١٥١,١١ ٤٤٥,٨١ ٨٩٧,٥٤٦,٣١ ٩٤٣,٨٤٩٨,٠٣٤,٤

١المجموع ٨١٨,٤٢٢٢,٧٢ ٠٤١,١٢ ٠٤١,١١ ٥٨٩,٤٣٣١,٦١ ٩٢١,٠٢ ١٧٤,٩٢٠٣,٢٢ ٣٧٨,١٤٥٧,١٢٣,٨

٣٣٤٠-البرنامج الرئيسي الثالث :٣٣الجدول 

والترجمة الشفويةقسم الترجمة 
للمحكمةالتحريرية

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤إىل 

موعباحلاالتاملتصلةاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١ ٨٥٢,١٢ ٤٠٠,٦٤ ٢٥٢,٧

٢٦٤,٠٢٧٨,٤٥٤٢,٤خلدمات العامةموظفو فئة ا

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٤١٠,٤٢ ٥٨٢,١٤ ٩٩٢,٥٤ ٩٩٢,٥٢ ٢٤٠,٩٢ ٦٣٤,٤٤ ٨٧٥,٣٢ ١١٦,١٢ ٦٧٩,٠٤ ١,٦-٨٠,١-٧٩٥,١
٥٥٢,٠٥٥٢,٠٢٣٣,٥٧٨٥,٥١,٦٥٨٦,٨٥٨٨,٤٥٩٨,٩٥٩٨,٩١٠,٥١,٨املساعدة املؤقتة العامة

١٣٤,٨٣٠٧,٧٤٤٢,٥٠,٨٤٤٣,٢١٩٧,٢١٤٥,١٣٤٢,٣١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣١٣٦,١٣٩,٧اعدة املؤقتة لالجتماعاتاملس
العمل اإلضايف

٦,٥-١,٠-١٤,٤١٤,٤١٤,٤١٦,١١٦,١١٥,١١٥,١اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣٤,٨٨٧٤,١١ا ٠٠٨,٩٢٣٤,٣١ ٢٤٣,١١٩٨,٨٧٤٨,٠٩٤٦,٨١٦٩,٩٩٢٢,٤١ ٠٩٢,٣١٤٥,٥١٥,٤
٤,٣٩٩,٠١٠٣,٣٢١,٢١٢٤,٦٧,٦١٠٣,٧١١١,٤٣,٦١٠٨,٠١١١,٦٠,٢٠,٢السفر

الضيافة
٥٥,١٩٩,٣١٥٤,٤١,٨١٥٦,٢٥٢,٣٦٥,٥١١٧,٨٥٧,٥٦٥,٩١٢٣,٤٥,٦٤,٧اخلدمات التعاقدية

٤٢,٥-٢,٠-١,٠١,٠١,٠٠,٧٤,٠٤,٧٢,٧٢,٧التدريب
٠,٣٠,٨١,١١,١النفقات التشغيلية العامة

٠,٢-٨,٦٦,٤١٥,٠١٥,٠٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة  ا
٦٨,٣٢٠٦,٦٢٧٤,٨٢٣,٠٢٩٧,٩٦٩,٣١٨٢,٨٢٥٢,١٦٩,٨١٨٦,١٢٥٥,٩٣,٨١,٥بالعاملني

٢المجموع ٦١٣,٥٣ ٦٦٢,٧٦ ٢٧٦,٢٢٥٧,٣٦ ٥٣٣,٥٢ ٥٠٩,١٣ ٥٦٥,١٦ ٠٧٤,١٢ ٣٥٥,٨٣ ٧٨٧,٥٦ ١٤٣,٣٦٩,١١,١
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٣٣٥٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٤الجدول 

وحدة المجني عليهم والشهود

٢٠١٣مصروفات عام 
ت)(بآالف اليوروا

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتسيةاألساا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٧١٤,٧١ ٠٨٦,٢١ ٨٠٠,٩

٦٦,٠١موظفو فئة اخلدمات العامة ٢٩٦,٩١ ٣٦٢,٩

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧١٦,٠٢ا ١٠٨,٥٢ ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦٧٨٣,٠٢ ٣٨٢,٨٣ ١٦٥,٨٧٨٠,٧٢ ٣٨٣,١٣ ٠,١-٢,٠-١٦٣,٨
٤٤٧,٣٤٤٧,٣٤٤٧,٣٦٩١,١٦٩١,١١املساعدة املؤقتة العامة ١٥٣,٨١ ١٥٣,٨٤٦٢,٧٦٧,٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٠,٠-١,٠-٥٧,٢٥٧,٢٥٧,٢١,٠١,٠العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٥٠٤,٥٥٠٤,٥٥٠٤,٥٦٩٢,٠٦٩٢,٠٠,٠١العاملني ١٥٣,٨١ ١٥٣,٨٤٦١,٨٦٦,٧

٤,٦٧١٩,١٧٢٣,٦٧٢٣,٦٢٧,٠٧٤٤,٥٧٧١,٥٢٥,٣٩٤٧,٥٩٧٢,٧٢٠١,٢٢٦,١السفر
الضيافة

١٠٠,٠-١,٣-١,٣١,٣اخلدمات التعاقدية
٢٠,٨-١٢,٤-٥٩,٤٥٩,٤٤٧,٠٤٧,٠التدريب

١٠,٠١النفقات التشغيلية العامة ٧٠٩,٣١ ٧١٩,٣١ ٧١٩,٣٢ ٤٨١,٨٢ ٤٨١,٨٣ ٤٦٦,٦٣ ٤٦٦,٦٩٨٤,٨٣٩,٧
١٦,٠-٠,٩-٢,٢٢,٢٢,٢٥,٧٥,٧٤,٨٤,٨اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٧,٠-١١,٢١١,٢١١,٢٧,٠٧,٠العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكـاليف غـري املتصـلة  ا
١٤,٥٢بالعاملني ٤٤١,٨٢ ٤٥٦,٣٢ ٤٥٦,٣٢٧,٠٣ ٢٩٩,٧٣ ٣٢٦,٧٢٥,٣٤ ٤٦٥,٩٤ ٤٩١,١١ ١٦٤,٤٣٥,٠

٧٣٠,٥٥المجموع ٠٥٤,٨٥ ٧٨٥,٣٥ ٧٨٥,٣٨١٠,٠٦ ٣٧٤,٥٧ ١٨٤,٦٨٠٥,٩٨ ٠٠٢,٨٨ ٨٠٨,٧١ ٦٢٤,٢٢٢,٦

٣٣٦٠–برنامج الرئيسي الثالث : ال٣٥الجدول 

قسم مشاركة المجني عليهم
وجبر أضرارهم

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعااملتصلة باحلاالتاألساسية
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٧٦٤,٤١٨٩,٥٩٥٣,٩

٦٦,٠١٩٧,٥٢٦٣,٥موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧٠٨,٨٣٨١,٦١ا ٠٩٠,٤١ ٠٩٠,٤٧٠٥,١٣٨٨,٤١ ٠٩٣,٥٨٣٠,٤٣٨٧,٠١ ٢١٧,٤١٢٣,٩١١,٣
٠,١٤٨٢,٨٤٨٢,٨٤٨٢,٨٣٩٦,٥٣٩٦,٥٥٧٧,٥٥٧٧,٥١٨١,٠٤٥,٦-املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٨٣,٦-٥١,٠-٩,٣٩,٣٩,٣٦١,٠٦١,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٠,١٤٩٢,١٤٩٢,١٤٩٢,١٦١,٠٣٩٦,٥٤٥٧,٥٥٨٧,٥٥٨٧,٥١٣٠,٠٢٨,٤-ا

٢٠,٧-٣١,٢-٠,١١٣٨,٣١٣٨,٤١٣٨,٤١٥٠,٩١٥٠,٩١١٩,٧١١٩,٧السفر
الضيافة

١٠,٦-٨,٠-٠,٧٥٣,٨٥٤,٤٥٤,٤١,٠٧٤,٥٧٥,٥٦٧,٥٦٧,٥اخلدمات التعاقدية
٤,٠-٠,٢-٦,٩٦,٩٦,٩٠,١٤,٣٤,٥٤,٣٤,٣التدريب

٠,٦٠,٦٠,٦النفقات التشغيلية العامة
٠,٣-٤,٠٤,٠٤,٠٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة  ا
١٦,٨-٣٩,٤-١,٣٢٠٢,٩٢٠٤,٢٢٠٤,٢١,١٢٣٢,٧٢٣٣,٩١٩٤,٥١٩٤,٥بالعاملني

٧١٠,٠١المجموع ٠٧٦,٧١ ٧٨٦,٧١ ٧٨٦,٧٧٦٧,٢١ ٠١٧,٧١ ٧٨٤,٩٨٣٠,٤١ ١٦٩,٠١ ٩٩٩,٤٢١٤,٥١٢,٠
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٣٤٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٦الجدول

قسم اإلعالم والوثائق

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
ندوقمن ص

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٩٧١,٣٣٧٠,٦١ ٣٤١,٩

٦٠٨,٤١٨٨,٨٧٩٧,٢موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦١٤,٤٥٠٧,٦٢ ١٢١,٩٢ ١٢١,٩١ ٥٤١,٨٥٠٨,٣٢ ٠٥٠,١١ ٥٧٩,٦٥٥٩,٥٢ ١٣٩,١٨٩,٠٤,٣
٥,٤١١٢,٥١١٧,٩١١٧,٩٩٩,٤١٠١,١٢٠٠,٥١٥٧,٢١٤٦,٦٣٠٣,٨١٠٣,٣٥١,٥املساعدة املؤقتة العامة

٢,٣٢,٣٢,٣املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٣٣,٩٣٣,٩٩,٠٤٢,٩اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤١,٦١١٢,٥١٥٤,٠٩,٠١٦٣,٠٩٩,٤١٠١,١٢٠٠,٥١٥٧,٢١٤٦,٦٣٠٣,٨١٠٣,٣٥١,٥ا
٢٥,٠٦٩,٠٩٤,٠١٨,١١١٢,١١٠,٧٧٤,٥٨٥,٢١٠,٦٩٦,١١٠٦,٨٢١,٥٢٥,٣السفر

١٠٠,٠-١,٠-٠,٣٠,٣٠,٣١,٠١,٠الضيافة
٢٨٥,٦٦٢٠,٨٩٠٦,٤٥,٨٩١٢,٢٢٤٨,٧٨٧٢,٨١اخلدمات التعاقدية ٣٣,٨-٣٧٨,٩-١٢١,٥٢٢٦,١٥١٦,٥٧٤٢,٦

٧,٠٧,٠٧,٠التدريب
١١,٧-٩,١-٦٠,٨١٠,١٧٠,٩٧٠,٩٧٤,٠٣,٦٧٧,٦٥٥,٠١٣,٥٦٨,٥النفقات التشغيلية العامة

٨,٣-٩,٥-١٤٦,٩١٤٦,٩١٤٦,٩١١٥,٠١١٥,٠١٠٥,٥١٠٥,٥اللوازم واملواد
١٠٠,٠-٣,٤-٣,٤٣,٤العتاد واألثاث 

مــــوع الفرعــــي للتكــــاليف غــــري املتصــــلة  ا
٥١٨,٦٦٩٩,٩١بالعاملني ٢١٨,٥٢٣,٩١ ٢٤٢,٤٤٥٢,٧٩٥٠,٩١ ٤٠٣,٧٤٠٤,٢٦٢٦,١١ ٢٦,٦-٣٧٣,٣-٠٣٠,٣

٢المجموع ١٧٤,٥١ ٣٢٠,٠٣ ٤٩٤,٤٣٢,٩٣ ٥٢٧,٤٢ ٠٩٤,٠١ ٥٦٠,٣٣ ٦٥٤,٣٢ ١٤١,١١ ٣٣٢,٢٣ ٥,٠-١٨١,٠-٤٧٣,٣

٣٧٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٧الجدول 

المكاتب المستقلة 
والمشاريع الخاصة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤روفات املتوقعة لعام املص
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعتصلة باحلاالتاملاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٧٨١,٣١ ٠١٩,٤١ ٨٠٠,٧

١٩٨,٠١٩٨,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩٣٣,٤٩٧٣,٦١ا ٩٠٧,٠١ ٩٠٧,٠٩٣٨,٥٩٠٣,٨١ ٨٤٢,٣٩٧٩,٣١ ٠١٩,٤١ ٩٩٨,٧١٥٦,٤٨,٥
١٣٣,٢٩,٢١٤٢,٤٧٧,٢٢١٩,٦١٦٤,١٩٢,٩٢٥٧,٠١١٦,٥١٦٣,٧٢٨٠,٢٢٣,٢٩,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٧٩,٩٧٩,٩٧٩,٩٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٢١٣,١٩,٢٢٢٢,٣٧٧,٢٢٩٩,٥١٦٤,١٩٢,٩٢٥٧,٠١١٦,٥٣٦٦,١٤٨٢,٦٢٢٥,٦٨٧,٨العاملني

١٠,٤-١٢,٩-٩,١٦٤,٣٧٣,٤٧٣,٤٣,٠١٢١,١١٢٤,١١٤,٨٩٦,٥١١١,٢السفر
الضيافة

٠,١٣٥,٢٣٥,٣٣٥,٣٢٢,٠٢٢,٠٥٥,٠٥٥,٠٣٣,٠١٥٠,٣اخلدمات التعاقدية
١٦,٩-٤,٤-١٣,٤١٣,٤١٣,٤٢٣,٢٢,٧٢٥,٩٢١,٥٢١,٥التدريب

٥٨,٢-١٥,٣-٢,٥٢,٦٥,٢٥,٢٢٦,٣٢٦,٣١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة
٣,٢٣,٢٣,٢اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصـلة ا
٢٨,٥١٠٢,١١٣٠,٦١٣٠,٦٢٦,٢١٧٢,١١٩٨,٣٣٦,٣١٦٢,٥١٩٨,٨٠,٤٠,٢بالعاملني

١المجموع ١٧٤,٩١ ٠٨٤,٩٢ ٢٥٩,٨٧٧,٢٢ ٣٣٧,٠١ ١٢٨,٨١ ١٦٨,٨٢ ٢٩٧,٥١ ١٣٢,١١ ٥٤٨,٠٢ ٦٨٠,١٣٨٢,٥١٦,٦
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٣٧٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٨الجدول 

العموميالمحاميمكتب 
للدفاع

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١٤٧,٢٢٩٨,٢٤٤٥,٤

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢١٨,٥٢٦٠,٢٤٧٨,٨٤٧٨,٨٢٢٥,٣٢٢٢,٣٤٤٧,٦٢١٣,٢٢٩٨,٢٥١١,٤٦٣,٨١٤,٣ا
١٠٠,٠-٣٦,٩-٤,٣٤,٣١٨,٦٢٢,٩٣٦,٩٣٦,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٧٩,٩٧٩,٩٧٩,٩اخلرباء االستشاريون

موع الف ١٠٠,٠-٣٦,٩-٧٩,٩٤,٣٨٤,٢١٨,٦١٠٢,٨٣٦,٩٣٦,٩رعي لسائر تكاليف العاملنيا
٥٨,٧-٣,٦-٣,٦٠,٤٤,٠٤,٠٢,٢٤,٠٦,٢٢,٦٢,٦السفر

الضيافة
١٢,٠١٢,٠٢٠,٠٢٠,٠٨,٠٦٧,٠اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-٥,٢-٢,٥٢,٧٥,٢التدريب
١٠٠,٠-١,٥-١,٥١,٥فقات التشغيلية العامةالن

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعــــي للتكــــاليف غــــري املتصــــلة  ا
٩,٣-٢,٣-٣,٦٠,٤٤,٠٤,٠٤,٧٢٠,٢٢٤,٩٢,٦٢٠,٠٢٢,٦بالعاملني

٣٠٢,٠٢٦٤,٩٥٦٦,٩١٨,٦٥٨٥,٥٢٦٦,٩٢٤٢,٤٥٠٩,٣٢١٥,٨٣١٨,٢٥٣٣,٩٢٤,٦٤,٨المجموع

٣٧٥٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٩الجدول 

العموميالمحاميمكتب 
للمجني عليهم

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغ ا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٢٣٢,١٧٢١,٢٩٥٣,٣

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٦٩,٤٧١٣,٣٩٨٢,٧٩٨٢,٧٢٨٢,٩٦٨١,٥٩٦٤,٤٢٩٨,١٧٢١,٢١ا ٠١٩,٣٥٤,٩٥,٧
٢٥,٧٣,٦٢٩,٤٥٨,٦٨٧,٩٩٢,٩٩٢,٩١٦٣,٧١٦٣,٧٧٠,٨٧٦,٢املساعدة املؤقتة العامة

اعدة املؤقتة لالجتماعاتاملس
العمل اإلضايف

٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٥,٧٣,٦٢٩,٤٥٨,٦٨٧,٩٠,٠٩٢,٩٩٢,٩٣٦٦,١٣٦٦,١٢٧٣,٢٢٩٤,١ا
١٠,٠-١٠,٧-١,٣٥٨,٩٦٠,١٦٠,١٠,٨١٠٦,٣١٠٧,٢٩٦,٥٩٦,٥السفر

الضيافة
٣٥,٢٣٥,٢٣٥,٢١٠,٠١٠,٠٣٥,٠٣٥,٠٢٥,٠٢٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٥٥,٦-١٣,٨-٢,٦٢,٦٢,٦٢٤,٨٢٤,٨١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة

٣,٢٣,٢٣,٢اللوازم واملواد
اد واألثاث العت

مــوع الفرعــي للتكــاليف غــري املتصــلة  ا
٤,٥٩٦,٧١٠١,٢١٠١,٢٠,٨١٤١,١١٤١,٩١٤٢,٥١٤٢,٥٠,٥٠,٤بالعاملني

٢٩٩,٧٨١٣,٦١المجموع ١١٣,٣٥٨,٦١ ١٧١,٩٢٨٣,٧٩١٥,٥١ ١٩٩,٣٢٩٨,١١ ٢٢٩,٨١ ٥٢٧,٩٣٢٨,٦٢٧,٤
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٣٧٦٠–لثالث : البرنامج الرئيسي ا٤٠الجدول 

مكتب المراجعة الداخلية

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية ا
من صندوق

الطوارئ
موع مبا فيه مبالغا

موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةصندوق الطوارئ موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٤٠٢,٠٤٠٢,٠

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف ٤٤٥,٥٤٤٥,٥٤٤٥,٥٤٣٠,٣٤٣٠,٣٤٦٨,٠٤٦٨,٠٣٧,٧٨,٨املوظفنيا
٨,٤-١٠,٧-١٠٧,٥١,٣١٠٨,٧١٠٨,٧١٢٧,٢١٢٧,٢١١٦,٥١١٦,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

٨,٤-١٠,٧-١٠٧,٥١,٣١٠٨,٧١٠٨,٧١٢٧,٢١٢٧,٢١١٦,٥١١٦,٥موع الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا
٤,٣٥,١٩,٤٩,٤١٠,٨١٠,٨١٢,٢١٢,٢١,٤١٣,٠السفر

الضيافة
٠,١٠,١٠,١اخلدمات التعاقدية

١٣,٤١٣,٤١٣,٤٢٠,٧٢٠,٧٢١,٥٢١,٥٠,٨٤,٠التدريب
٢,٥٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مـــوع الفرعـــي للتكـــاليف غـــري املتصـــلة  ا
٢٠,٤٥,١٢٥,٥٢٥,٥٢٠,٧١٠,٨٣١,٥٣٣,٧٣٣,٧٢,٢٧,٠بالعاملني

٥٧٣,٣٦,٣٥٧٩,٦٥٧٩,٦٥٧٨,٢١٠,٨٥٨٩,٠٦١٨,٣٦١٨,٣٢٩,٣٥,٠المجموع

: البرنامج الرئيسي الرابع٤١الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥واردمنو م
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٨٨٧,٢٨٨٧,٢

٢٩٢,٨٢٩٢,٨موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧٢٩,٣٧٢٩,٣٧٩٧,٣٧٩٧,٣١ا ١٨٠,٠١ ١٨٠,٠٣٨٢,٨٤٨,٠
٥١٣,٣٥١٣,٣٣٨٦,٦٥٩,٧٤٤٦,٣٦٤٤,٧٦٤٤,٧١٩٨,٤٤٤,٤املساعدة املؤقتة العامة

٣٣٧,١٣٣٧,١٢١١,١٢١١,١٢٢٠,٠٢٢٠,٠٨,٩٤,٢املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٢٦,٢٢٦,٢٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٠,١العمل اإلضايف

١٩,٨١٩,٨اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨٩٦,٢٨٩٦,٢٦٣٥,٦٥٩,٧٦٩٥,٤٩٠٢,٧٩٠٢,٧٢٠٧,٣٢٩,٨ا
٤,٢-١٦,٩-٣٠٨,٩٣٠٨,٩٤٠٣,٤٤٠٣,٤٣٨٦,٥٣٨٦,٥السفر

٠,٥-٦,٥٦,٥٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٩٠٣,٤٩٠٣,٤٦٦٩,٧٦٦٩,٧٨٣٢,٠٨٣٢,٠١٦٢,٣٢٤,٢اخلدمات التعاقدية

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩٠,٤التدريب
١٧,٦١٧,٦٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤النفقات التشغيلية العامة

٢١,٥٢١,٥١٤,٥١٤,٥١٤,٧١٤,٧٠,٢١,١اللوازم واملواد
٧,٢٧,٢٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠د واألثاث العتا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٢٦٥,١١ ٢٦٥,١١ ١٣٢,٠١ ١٣٢,٠١ ٢٧٧,٦١ ٢٧٧,٦١٤٥,٦١٢,٩
٢المجموع ٨٩٠,٦٢ ٨٩٠,٦٢ ٥٦٤,٩٥٩,٧٢ ٦٢٤,٦٣ ٣٦٠,٣٣ ٣٦٠,٣٧٣٥,٧٢٨,٠
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امس: البرنامج الرئيسي الخ٤٢الجدول 

البرنامج الرئيسي الخامس
المباني المؤقتة

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
ات)(بآالف اليورو 

بالقياس إىل ٢٠١٥منو موارد
٢٠١٤

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعباحلاالتاملتصلةاألساسيةا موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٥النفقات التشغيلية العامة ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧

اللوازم واملواد
العتاد واألثاث 

مـــــــــوع الفرعـــــــــي للتكـــــــــاليف غـــــــــري املتصـــــــــلة ا
٥بالعاملني ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧

٥المجموع ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧

: البرنامج الرئيسي السادس٤٣الجدول 
رئيسي السادسالبرنامج ال

أمانة الصندوق االستئماني 
للمجني عليهم

٢٠١٣ات عام مصروف
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٤بالقياس إىل ٢٠١٥منو مواردات)(بآالف اليورو 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا مو املتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغعا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
١٧٠,٦٥٦٢,١٧٣٢,٧

٦٦,٠٨٤,٩١٥٠,٩موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٥٤,٨٥٢٢,٠٧٧٦,٨٢٦٣,٤٤٧٩,٤٧٤٢,٩٢٣٦,٦٦٤٧,٠٨٨٣,٦١٤٠,٧١٨,٩ا
١٥٩,٤٥٦,٧٢١٦,١١١٧,٧٧٥,٥١٩٣,١٢٥٧,١٢٣٨,٧٤٩٥,٨٣٠٢,٧١٥٦,٧املؤقتة العامةاملساعدة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٧,٣-٣٠,٣-٨٢,٧٢٤,٨١٠٧,٤٤٠,٠١٣٥,٣١٧٥,٣٤٥,٠١٠٠,٠١٤٥,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف ٢٤٢,١٨١,٥٣٢٣,٥١٥٧,٧٢١٠,٨٣٦٨,٤٣٠٢,١٣٣٨,٧٦٤٠,٨٢٧٢,٤٧٣,٩العاملنيا
٨٨,٩٦٣,٤١٥٢,٣٨٧,٤٧١,٤١٥٨,٧٦٧,٣١٤٦,١٢١٣,٤٥٤,٧٣٤,٤السفر

٠,٦٠,٦٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥١,٠الضيافة
٤٨,٢-١٣٦,١-١٠٦,٠٦٦,٣١٧٢,٣٧٥,١٢٠٧,٠٢٨٢,١٩٠,٥٥٥,٥١٤٦,٠اخلدمات التعاقدية

١,٤١,٦٣,٠٦,٠٧,٢١٣,٢١,٥٢٠,١٢١,٦٨,٥٦٤,٤التدريب
٠,٥٠,٥٥,٠١٠,٠١٥,٠٥,٠١٥,٠٢٠,٠٥,٠٣٣,٣النفقات التشغيلية العامة

٢,٥٢,٥٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
٠,٤٠,٤العتاد واألثاث 

مـــــــــوع الفرعـــــــــي للتكـــــــــاليف غـــــــــري املتصـــــــــلة  ا
١٤,٣-٦٧,٩-١٩٩,٩١٣١,٧٣٣١,٦١٧٨,٩٢٩٥,٥٤٧٤,٥١٦٩,٨٢٣٦,٨٤٠٦,٦العاملنيب

٦٩٦,٨٧٣٥,١١المجموع ٤٣٢,٠٦٠٠,٠٩٨٥,٨١ ٥٨٥,٨٧٠٨,٥١ ٢٢٢,٥١ ٩٣١,٠٣٤٥,٢٢١,٨
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١-: البرنامج الرئيسي السابع٤٤الجدول 
١- البرنامج الرئيسي السابع
مكتب مدير مشروع

المباني الدائمة

٢٠١٣وفات عام مصر 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٤بالقياس إىل ٢٠١٥منو مواردات)(بآالف اليورو 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغموعااملتصلة باحلاالتاألساسيةا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٣٨٢,٠٣٨٢,٠

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٥,٥-١٥٣,٧-٥٩٦,٣٥٩٦,٣٦٠١,٧٦٠١,٧٤٤٨,٠٤٤٨,٠ا

٥٣,٤-١٨٧,٥-٧٧,٣٧٧,٣٢٩٦,٩٥٤,٢٣٥١,١١٦٣,٦١٦٣,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٣,٤-١٨٧,٥-٧٧,٣٧٧,٣٢٩٦,٩٥٤,٢٣٥١,١١٦٣,٦١٦٣,٦ا
٦٦,٢-٢١,٥-١٠,٢١٠,٢٣٢,٤٣٢,٤١١,٠١١,٠السفر

١,٥١,٥٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥٠,٤الضيافة
٣٠٩,٧٣٠٩,٧٢٧٠,١٢٧٠,١٧٤٢,٣٧٤٢,٣٤٧٢,٢١٧٤,٨اخلدمات التعاقدية

٨٦,١-١٥,٥-١٨,٠١٨,٠٢,٥٢,٥التدريب
٣٧,٥-١,٥-٤,٠٤,٠٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة

٢٨,٨-٠,٤-١,٤١,٤١,٠١,٠لوازم واملوادال
٢٥,٠-٠,٥-٣,٣٣,٣٢,٠٢,٠١,٥١,٥العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٢٤,٨٣٢٤,٨٣٣٠,٤٣٣٠,٤٧٦٣,٣٧٦٣,٣٤٣٢,٩١٣١,٠ا
٩٩٨,٤٩٩٨,٤١المجموع ٢٢٩,١٥٤,٢١ ٢٨٣,٢١ ٣٧٤,٩١ ٣٧٤,٩٩١,٧٧,١

٧١١٠–١-: البرنامج الرئيسي السابع٤٥الجدول 

مشروع المباني الدائمةمكتب مدير 
٢٠١٣مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٤بالقياس إىل ٢٠١٥منو مواردات)(بآالف اليورو 

موعاملتصلة باحلاالتيةاألساس موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٣٨٢,٠٣٨٢,٠

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف  ٢٥,٥-١٥٣,٧-٥٩٦,٣٥٩٦,٣٦٠١,٧٦٠١,٧٤٤٨,٠٤٤٨,٠املوظفنيا
١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٣,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٦٣,٦١٦٣,٦ا
٣٩,٠-٧,٠-١٠,٢١٠,٢١٨,٠١٨,٠١١,٠١١,٠السفر

١,٥١,٥٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥٠,٤الضيافة
٣٥,٤-١٩,٤-١٧١,٣١٧١,٣٥٤,٩٥٤,٩٣٥,٥٣٥,٥اخلدمات التعاقدية

٢١,٩-٠,٧-٣,٢٣,٢٢,٥٢,٥التدريب
٣٧,٥-١,٥-٤,٠٤,٠٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة

٢٨,٨-٠,٤-١,٤١,٤١,٠١,٠اللوازم واملواد
٢٥,٠-٠,٥-٣,٣٣,٣٢,٠٢,٠١,٥١,٥العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٤,٣-٢٩,٥-١٨٦,٣١٨٦,٣٨٦,٠٨٦,٠٥٦,٥٥٦,٥ا
٢,٩-١٩,٦-٧٨٢,٦٧٨٢,٦٦٨٧,٧٦٨٧,٧٦٦٨,١٦٦٨,١المجموع
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٧١٢٠–١-: البرنامج الرئيسي السابع٤٦الجدول 

الموارد من موظفي المحكمة
٢٠١٣مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٤بالقياس إىل ٢٠١٥منو مواردات)(بآالف اليورو 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املو  ظفنيا
١٠٠,٠-٣٥١,١-٧٧,٣٧٧,٣٢٩٦,٩٥٤,٢٣٥١,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٠,٠-٣٥١,١-٧٧,٣٧٧,٣٢٩٦,٩٥٤,٢٣٥١,١ا
١٠٠,٠-١٤,٤-١٤,٤١٤,٤السفر

الضيافة
١٣٨,٥١٣٨,٥٢١٥,٢٢١٥,٢٧٠٦,٨٧٠٦,٨٤٩١,٦٢٢٨,٥اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-١٤,٨-١٤,٨١٤,٨التدريب
النفقات التشغيلية العامة

م واملواداللواز 
العتاد واألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣٨,٥١٣٨,٥٢٤٤,٤٢٤٤,٤٧٠٦,٨٧٠٦,٨٤٦٢,٤١٨٩,٢ا
٢١٥,٨٢١٥,٨٥٤١,٣٥٤,٢٥٩٥,٥٧٠٦,٨٧٠٦,٨١١١,٣١٨,٧المجموع

٢-: البرنامج الرئيسي السابع٤٧الجدول 

٢- الرئيسي السابعالبرنامج
فوائد القرض-المباني الدائمة مشروع 

٢٠١٣مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٤بالقياس إىل ٢٠١٥منو مواردات)(بآالف اليورو 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعاملتصلة باحلاالتةاألساسيا موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
موظفو الفئة الفنية

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا
مةاملساعدة املؤقتة العا

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١١١,٩١١١,٩١النفقات التشغيلية العامة ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٥١١,٤١ ٣٥٠,٧
اللوازم واملواد

العتاد واألثاث 
موع الفرعي للتكاليف غري ١١١,٩١١١,٩١املتصلة بالعاملنيا ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٥١١,٤١ ٣٥٠,٧

١١١,٩١١١,٩١المجموع ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٥١١,٤١ ٣٥٠,٧



ICC-ASP/13/8

45 8-A-291114

٥-: البرنامج الرئيسي السابع٤٨الجدول 

٥- البرنامج الرئيسي السابع
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٣مصروفات عام 
)(بآالف اليوروات

٢٠١٤املصروفات املتوقعة لعام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٤بالقياس إىل ٢٠١٥منو مواردات)(بآالف اليورو 

موعاملتصلة باحلاالتاألساسية موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا موعاملتصلة باحلاالتاألساسيةا الـ%املبلغا
لفنيةموظفو الفئة ا

بيان التوزع غري متوفربيان التوزع غري متوفر
٣١٢,٧٣١٢,٧

٦٦,٠٦٦,٠موظفو فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٢٤,٠١٢٤,٠١١٥,١١١٥,١٣٧٨,٧٣٧٨,٧٢٦٣,٧٢٢٩,١ا
املساعدة املؤقتة العامة

اتاملساعدة املؤقتة لالجتماع
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٤,٨٤,٨٧,٧٧,٧٢,٩٦١,١السفر
الضيافة

٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية
٧,٩٧,٩٢,٠٢,٠٦,٥٦,٥٤,٥٢٢٥,٠التدريب

٠,٩٠,٩١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-٣,٠-٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠العتاد واألثاث 
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨,٨٨,٨٩,٨٩,٨٨٤,٢٨٤,٢٧٤,٤٧٥٩,٥ا

١٣٢,٩١٣٢,٩١٢٤,٩١٢٤,٩٤٦٣,٠٤٦٣,٠٣٣٨,١٢٧٠,٨المجموع

٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠حال االشتراكات في - ٤٩الجدول

الدول األطراف

٢٠١٤السنوات السابقة

د من  ما مل يسدَّ
يف إسهاماً االشرتاكات

صندوق الطوارئ
جمموع االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ  االشرتاكات املقرَّرة

املبالغ املبالغ احملصَّلة و 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

االشرتاكات املقرَّرةدةاملسدَّ 

املبالغ احملصَّلة واملبالغ 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ 
٨األرجنتني١ ٠٦٦ ٣٧٥٨ ٠٦٦ ٨١٤-٣٧٥ ٤٥٩٩٠٢٨١٣ ٨١٣-٥٥٧ ٥٥٧

٢٠٧األردن٢ ١٩٩٢٠٧ ٤١-١٩٩ ٥٣٣٤١ ٥٣٣---

٤٥إسبانيا٣ ٠٢١ ٢٤٥٤٥ ٠٢١ ٥-٢٤٥ ٦١٠ ٣٣٢٥ ٦١٠ ٣٣٢---

٢٨أسرتاليا٤ ٠٨٠ ٣١٩٢٨ ٠٨٠ ٣-٣١٩ ٩٠٩ ٩٧٩٣ ٩٠٩ ٩٧٩---

٣٨٣إستونيا٥ ٩٥٩٣٨٣ ٧٥-٩٥٩ ٥٢٠٧٥ ٥٢٠---

٤٠أفغانستان٦ ٤٤٩٤٠ ٩-٤٤٩ ٣٨١١١٩ ٩-٣٧٠ ٣٧٠

٤٥٠دورإكوا٧ ٧٢٨٤٥٠ ١٧٣٥٥٥٨٣ ٨٣-٠٠١ ٠٠١٣٥٠٨٣ ٩٠٦

١١٢ألبانيا٨ ٣٩٨١١٢ ١٨-٣٩٨ ٨٧٤١٨ ٨٧٤---

١٢٩أملانيا٩ ٢٣٨ ٠٧٢١٢٩ ٢٣٨ ١٣-٠٧٢ ٤٧٥ ٦٩٥٦ ٧٤٦ ١٩٩٦ ٧٢٩ ٦-٤٩٦ ٧٢٩ ٤٩٦

٣٥اأنتيغوا وبربود١٠ ١٨٧٣٥ ٣-١٨٧ ٣-٧٩٨ ٣-٧٩٨ ٧٩٨

١٠٤أندورا١١ ٩٣٦١٠٤ ١٥-٩٣٦ ٠٦٣١٥ ٠٦٣---

٥٨٢أوروغواي١٢ ٧٢٥٥٣٢ ٧٣٠٤٩ ٩٩٥٩٨ ٩٨-٠٨١ ٠٨١٤١٣١٤٨ ٤٨٩

٧٩أوغندا١٣ ٤٧٣٦٨ ٨٨٠١٠ ٥٩٣١١ ١١-٢٨١ ٢٨١٤٨٢١ ٩٢٢

٦آيرلندا١٤ ٦٣٧ ٠٣٥٦ ٦٣٧ ٧٨٨-٠٣٥ ٨٠٥٧٨٨ ٨٠٥---

٥٦٦آيسلندا١٥ ٠٤١٥٦٦ ٥٠-٠٤١ ٨٧٧٥٠ ٨٧٧---

٧٦إيطاليا١٦ ٦٥٥ ٠٥٤٧٦ ٦٥٥ ٨-٠٥٤ ٣٨٣ ٣٦٣١٤ ٤٦٨٨ ٣٦٨ ٨-٨٩٥ ٣٦٨ ٨٩٥

١٣١باراغواي١٧ ٣٥٩١٣١ ٢٥٨١٠١١٨ ١٨-٨٨٠ ٨٨٠٨٠١٩ ٠٦١

٢٤الربازيل١٨ ٢٥٤ ٨٠٧١٩ ٠٣٠ ٢٨٨٥ ٢٢٤ ٥١٩٥ ٥٣٦ ٥-٧١١ ٥٣٦ ٧١١٢٣ ٣١٦١٠ ٧٨٤ ٥٤٦

١٣٥بربادوس١٩ ٣٧١١٣٥ ١٥-٣٧١ ١٥-٠٨١ ١٥-٠٨١ ٠٨١

٧الربتغال٢٠ ٧٥٠ ١٦٩٧ ٧٥٠ ٨٩٣-١٦٩ ٣٧٦٨٩٣ ٣٧٦---
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الدول األطراف

٢٠١٤السنوات السابقة

د من  ما مل يسدَّ
يف إسهاماً االشرتاكات

صندوق الطوارئ
جمموع االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ  االشرتاكات املقرَّرة

املبالغ املبالغ احملصَّلة و 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

االشرتاكات املقرَّرةدةاملسدَّ 

املبالغ احملصَّلة واملبالغ 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ 
١٦بلجيكا٢١ ٧٠١ ٠٩٦١٦ ٧٠١ ١-٠٩٦ ٨٨٣ ٢٥١١ ٨٨٣ ٢٥١---

٤٢٦بلغاريا٢٢ ٧٨٢٤٢٦ ٨٨-٧٨٢ ٧٠٠٨٨ ٧٠٠---

١٥بليز٢٣ ٥٥٥١٥ ٤٤١١١٤١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٢ ٠٢٢

٥١بنغالديش٢٤ ٦٧٧٥١ ١١-٦٧٧ ٨٧٥١١ ٨٧٥---

٣٣٨بنما٢٥ ٧٣٨٣٣٨ ٤٨-٧٣٨ ٩٩٢٤٨ ٢٤٢-٧٥٠٢٤٢

٣٣بنن٢٦ ٢١٠٢٣ ٠٣٥١٠ ١٧٥٥ ٥-٧٠٠ ٧٠٠٢٤١٥ ٨٩٩

٢٣١بوتسوانا ٢٧ ٠٦٢٢٣٠ ٨٨٤١٧٨٣٢ ٣٢-٠٦١ ٠٦١١٣٥٣٢ ٣٧٤

٣٥بوركينا فاسو٢٨ ٢٥٤٣٥ ٥-٢٥٤ ٦٩٦٥ ٦٩٦---

١٣ديبورون٢٩ ٩٣١١٣ ٨٢٢١٠٩١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٢ ٠١٧

١٣٦البوسنة واهلرسك ٣٠ ٨٦١١٣٦ ٣٢-٨٦١ ٠٦١٣٢ ٠٦١---

٩بولندا٣١ ٨١٩ ٩٥٦٩ ٨١٩ ١-٩٥٦ ٧٣٨ ٠٢٩١ ٧٣٨ ٠٢٩---

١١٦بوليفيا٣٢ ٧٦٢١١٦ ١٦-٧٦٢ ٩٦٧١٦ ٩٦٧---

١بريو٣٣ ٤٢٠ ١٧٠١ ٤٢٠ ٢٢٠-١٧٠ ٢٢٠-٧٤٢ ٢٢٠-٧٤٢ ٧٤٢

٥٠٢ترينيداد وتوباغو٣٤ ٤٣٠٥٠٢ ٨٢-٤٣٠ ٩٤٢٨٢ ٩٤٢---

١٧تشاد٣٥ ٣٣٥١٧ ١١٥٢٢٠٣ ٣-٨٠٠ ٨٠٠١٦٤ ٠٣٦

١٢٧تونس٣٦ ٨٢٥١٢٧ ٦٧-٨٢٥ ٩٢٠٦٧ ٩٢٠---

١٧لشيت–تيمور ٣٧ ٢٢٩١٧ ٣-٢٢٩ ٧٩٨٣ ٧٩٨---

٣٢اجلبل األسود٣٨ ٩١٨٣٢ ٩-٩١٨ ٣٧٨٩ ٣٧٨---

١١جزر القمر٣٩ ١٢٥٦٠٥١٠ ٥٢٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦١٢ ٤٦٦

٨جزر كوك٤٠ ٢٤٥٨ ١-٢٤٥ ٩٠٠١ ٩٠٠---

١٥جزر مارشال٤١ ٥٥٥٨ ٤٤٥٧ ١١٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٩ ٠٥٦

١٥مجهورية أفريقيا الوسطى٤٢ ٥٥٥١١ ٧٤٤٣ ٨١١١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٥ ٧٥٧

٢التشيكيةاجلمهورية٤٣ ٤٢٣ ٩٤٦٢ ٤٢٣ ٧٢٧-٩٤٦ ٧٥٤٧٢٧ ٧٥٤---

٤٥٨اجلمهورية الدومينيكية٤٤ ٢٠٧٢٥٠ ٠٩٣٢٠٨ ١١٤٨٤ ٨٤-٩٠٠ ٩٠٠١ ٩٥٥٢٩٤ ٩٦٩

٤٧مجهورية الكونغو الدميقراطية٤٥ ٢٨٢٤١ ٩٦٩٥ ٣١٣٥ ٥-٦٩٤ ٦٩٤٢٤١١ ٠٣١

١٠١مجهورية تنزانيا املتحدة٤٦ ٦٠٥٦٥ ٩٦٦٣٥ ٦٣٩١١ ١١-٨٧٥ ٨٧٥٣٥٤٤٧ ٨٦٨

٣١مجهورية كوريا٤٧ ٧٦٥ ٠٢٨٣١ ٧٦٥ ٣-٠٢٨ ٧٦٢ ٥٩٩٣ ٧٦٢ ٥٩٩---

٤٨
مجهوريــــــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــــــــدونيا 

٩٧اليوغسالفية السابقة ١١٨٩٤ ٤٣٨٢ ٦٨٠١٥ ١٥-٠٨١ ٠٨١٦٤١٧ ٨٢٥

١١مجهورية مولدوفا٤٩ ٦٧٣١١ ٥-٦٧٣ ٧٠٠٥ ٧٠٠---

٥جنوب أفريقيا٥٠ ١٨٠ ٦٤٦٥ ١٨٠ ٧٠١-٦٤٦ ٣٧٤١ ١٥٩٧٠٠ ٧٠٠-٢١٥ ٢١٥

٦٦جورجيا٥١ ١٢٩٦٦ ١٣-١٢٩ ١٧٤١٣ ١٧٤---

١٥جيبويت٥٢ ٣٥٩٥ ٢٤٥١٠ ١١٤١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦١٢ ٠٦٠

١١الدامنرك٥٣ ٢٨٠ ٤٢٠١١ ٢٨٠ ١-٤٢٠ ٢٧٣ ٧٤٨١ ٢٧٣ ٧٤٨---

١٥دومينيكا٥٤ ٥٥٥١٠ ٦١٥٤ ٩٤٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٦ ٨٨٦

٣لرأس األخضرا٥٥ ٤٠٣٣ ١-٤٠٣ ١-٩٠٠ ١-٩٠٠ ٩٠٠

١رومانيا٥٦ ٨١٩ ٤٦٠١ ٨١٩ ٤٢٦-٤٦٠ ٥٢٢٣٢٦ ٥٢٢١٠٠ ١٠٠-٠٠٠ ٠٠٠

٤٢زامبيا٥٧ ٧٧٨٤٢ ١١-٧٧٨ ١١-٢٨١ ١١-٢٨١ ٢٨١

١٥ساموا٥٨ ٤٣٧١٥ ١-٤٣٧ ٨٩٨١ ٢٣٧-٦٦١٢٣٧

١٥رينادينسان فنسنت وغ٥٩ ٣٥٩١١ ٩٥٦٣ ٤٠٣١ ١-٩٠٠ ٩٠٠١١٥ ٣١٤

١١سان كيتس ونيفيس٦٠ ١٢٥١١ ١-١٢٥ ٩٠٠١ ٩٠٠---
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د من  ما مل يسدَّ
يف إسهاماً االشرتاكات

صندوق الطوارئ
جمموع االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ  االشرتاكات املقرَّرة

املبالغ املبالغ احملصَّلة و 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

االشرتاكات املقرَّرةدةاملسدَّ 

املبالغ احملصَّلة واملبالغ 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ 
٤٦سان مارينو٦١ ٠٤٦٤٦ ٥-٠٤٦ ٦٩٤٥ ٦٩٤---

٥سانت لوسيا٦٢ ١٩٧٥ ١-١٩٧ ٩٠٠١ ٣٠-٨٧٠٣٠

١سلوفاكيا٦٣ ٤٨٠ ٦٧١١ ٤٨٠ ٣٢٢-٦٧١ ٦٠٤٣٢٢ ٦٠٤---

١سلوفينيا٦٤ ٤٦٥ ٧٣٨١ ٤٦٥ ١٨٨-٧٣٨ ٦٨١١٨٨ ٦٨١---

٧٩السنغال٦٥ ٧٧٢٧٩ ١١-٧٧٢ ٢٨١١١ ٢٨١---

٢٢سورينام٦٦ ٩٩٦٢٢ ٧-٩٩٦ ٥٩٧٧ ٥٩٧---

١٦السويد٦٧ ٠٩٣ ٣٢٦١٦ ٠٩٣ ١-٣٢٦ ٨٠٩ ٤٠٤١ ٨٠٩ ٤٠٤---

١٨سويسرا٦٨ ١٥٥ ٦٣٢١٨ ١٥٥ ١-٦٣٢ ٩٧٣ ٣٠٣١ ٩٧٣ ٣٠٣---

١٥سرياليون٦٩ ٥٥٥١١ ٥٤٢٤ ٠١٣١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٥ ٩٥٩

٨سيشل٧٠ ٦٠١٨ ١-٦٠١ ٩٠٠٦١ ١-٨٩٤ ٨٩٤

١شيلي٧١ ٧٧٧ ٨٢٤١ ٧٧٧ ٦٢٩-٨٢٤ ٩٣٤٦٢٩ ٩٣٤---

٤٢٦صربيا٧٢ ٥٢١٤٢٦ ٧٥-٥٢١ ٤٧٤٧٥ ٤٧٤---

٢٣طاجيكستان٧٣ ٨٢٥٢٣ ٥-٨٢٥ ٧٠٠٢ ٦١١٣ ٣-٠٨٩ ٠٨٩

١٨١غابون٧٤ ٦٤٧١٨١ ٣٧-٦٤٧ ٧٦٠١٦٣٧ ٣٧-٧٤٤ ٧٤٤

١٥غامبيا٧٥ ٥٥٥١٥ ١-٥٥٥ ٩٠٠٢١ ١-٨٩٨ ٨٩٨

٩٠غانا٧٦ ٠٣٣٩٠ ٢٦-٠٣٣ ٣٦١٢٤٢٦ ٢٦-٣٣٧ ٣٣٧

٤غرينادا٧٧ ٤-٠٤٤ ٠٤٤١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٢٤٥ ٩٦٨

٧٠غواتيماال٧٨ ٦٣٠٦٨ ٢٥٦٢ ٣٧٤٥٠ ٥٠-٩٤٠ ٩٤٠٢١٥٥٣ ٥٢٩

١٣غيانا٧٩ ٩٣١١٣ ١-٩٣١ ٩٠٠١ ٩٠٠---

٢٨غينيا٨٠ ٩٣٠٢١ ١٠٠٧ ٨٣٠١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٤٩ ٨١٤

٣فانواتو٨١ ٣-٢٧٣ ٢٧٣١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨٥ ١٨١

٩٤فرنسا٨٢ ٨٥١ ٥٦٥٩٤ ٨٥١ ١٠-٥٦٥ ٥٥٤ ٣٩٩١٠ ٥٥٤ ٣٩٩---

٤٤٢الفلبني٨٣ ٤١١٤٤٢ ٢٩٠-٤١١ ٣٩٣٢٩٠ ٣٩٣---

٤فنزويال ٨٤ ٢٩٠ ٥٣٧٣ ٣٥٠ ٧٨٣٩٣٩ ٧٥٤١ ١٨٣ ١-١٤٧ ١٨٣ ١٤٧٤ ٩٨٣٢ ١٢٧ ٨٨٤

٨فنلندا٨٥ ٥٤٤ ٢٩٧٨ ٥٤٤ ٩٧٨-٢٩٧ ١٧٢٩٧٨ ١٧٢---

٥٦فيجي٨٦ ٠٥٧٥٦ ٠٤٢١٥٥ ٥-٧٠٠ ٧٠٠٢٤٥ ٧٣٩

٦٧٤قربص٨٧ ٥٤٦٦٧٤ ٨٨-٥٤٦ ٧٠٠٨٨ ٧٠٠---

١كرواتيا٨٨ ٠٧٣ ٠٨٩١ ٠٧٣ ٢٣٧-٠٨٩ ٧٢٢٢٣٧ ٧٢٢---

٣٥كمبوديا٨٩ ٠٠٣٣٥ ٧-٠٠٣ ٧-٥٩٧ ٧-٥٩٧ ٥٩٧

٤٦كندا٩٠ ٤٤٠ ٤٦٣٤٦ ٤٤٠ ٥-٤٦٣ ٦٢٤ ٥٢٤٥ ٦٢٤ ٥٢٤---

١٢كوت ديفوار٩١ ٤٣٦١٢ ٢٠-٤٣٦ ٧٨٠١ ٤٥٧١٩ ١٩-٣٢٣ ٣٢٣

٥٠١كوستاريكا٩٢ ٨٩٦٥٠١ ٧١-٨٩٦ ٦٥٠٧١ ٦٥٠---

٢كولومبيا٩٣ ٣٣٤ ١٢٨٢ ٣٣٤ ٤٨٨-١٢٨ ٥١٥٤٨٨ ٥١٥---

٣٠الكونغو٩٤ ٧٢٨١٧ ٠٤٦١٣ ٦٨٢٩ ٩-٣٨١ ٣٨١٧٣٢٣ ١٣٦

١٤٤كينيا٩٥ ٨٨٠١٤٤ ٢٤-٨٨٠ ٥٧٩٢٤ ٥٧٩---

٤٠٨التفيا٩٦ ٠١٥٤٠٨ ٨٨-٠١٥ ٧٠٠٨٨ ٧٠٠---

٦٧١لتوانيا٩٧ ٥٦٧٦٧١ ١٣٧-٥٦٧ ٦٧٣١٢٦ ٠٦٦١١ ١١-٦٠٧ ٦٠٧

١لكسمربغ٩٨ ٣٠١ ٧٨٧١ ٣٠١ ١٥٢-٧٨٧ ٦٣٧١٥٢ ٦٣٧---

١٣ليبرييا٩٩ ٩٣١١٠ ٤٣٣٣ ٤٩٨١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٤٦٥ ٤٤٤

١٢٦ليختنشتاين١٠٠ ٠٩٣١٢٦ ١٦-٠٩٣ ٩٥٩١٦ ٩٥٩---
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٢٠١٤السنوات السابقة

د من  ما مل يسدَّ
يف إسهاماً االشرتاكات

صندوق الطوارئ
جمموع االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ  االشرتاكات املقرَّرة

املبالغ املبالغ احملصَّلة و 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

االشرتاكات املقرَّرةدةاملسدَّ 

املبالغ احملصَّلة واملبالغ 
املسجَّلة حلساب الدول 

األطراف
االشرتاكات غري 

دةاملسدَّ 
١٥ليسوتو١٠١ ٥٥٥١٥ ١-٥٥٥ ٩٠٠١ ٩٠٠---

٣مالديف١٠٢ ٥٣١٣ ١-٥٣١ ٩٠٠١ ١٦٩-٧٣١١٦٩

٢٤٦مالطة١٠٣ ٠١١٢٤٦ ٣٠-٠١١ ١٦٠٣٠ ١٦٠---

٣٥مايل١٠٤ ٠٠٣٣٥ ٧-٠٠٣ ٧-٥٩٩ ٧-٥٩٩ ٥٩٩

٢٣مدغشقر١٠٥ ٨٦٦١٧ ٧٨٦٦ ٠٨٠٥ ٥-٧٠٠ ٧٠٠٢٤١١ ٨٠٤

٢٧املكسيك١٠٦ ٢١٧ ١٥٨٢٧ ٢١٧ ٣-١٥٨ ٤٧١ ٧٥١٣ ٤٧١ ٧٥١---

١٧مالوي١٠٧ ٧٢٨١٢ ٥٣٣٥ ١٩٥٣ ٣-٨٠٠ ٨٠٠٢٦٩ ٠٢١

٩٧اململكة املتحدة١٠٨ ٦٨٢ ١٧٥٩٧ ٦٨٢ ٩-١٧٥ ٧٧٣ ١٩٥٩ ٧٧٣ ١٩٥---

٢٣منغوليا١٠٩ ٨٢٥٢٣ ٥-٨٢٥ ٧٠٠٥ ٧٠٠---

١٧٤موريشيوس١١٠ ٥٩٢١٧٤ ٢٤-٥٩٢ ٢٤-٥٥٦ ٢٤-٥٥٦ ٥٥٦

١١٠ناميبيا١١١ ٣٨٥١١٠ ١٨-٣٨٥ ١٨-٨٨٠ ١٨-٨٨٠ ٨٨٠

١٥ناورو١١٢ ٥٥٥١٥ ٤٧٠٨٥١ ١-٩٠٠ ٩٠٠٨١ ٩٩٣

١٢النرويج١١٣ ١٩٢ ٢٠٥١٢ ١٩٢ ١-٢٠٥ ٦٠٥ ٨٦٩١ ٦٠٥ ٨٦٩---

١٣النمسا١١٤ ٣٨٤ ٢١١١٣ ٣٨٤ ١-٢١١ ٥٠٥ ٨٨٨١ ٥٠٥ ٨٨٨---

٢٢النيجر١١٥ ٠٣٢٧ ٩٤٣١٤ ٠٨٩٣ ٣-٨٠٠ ٨٠٠٩٢١٧ ٩٨١

٩٤٧نيجرييا١١٦ ٤٧٣٩٤٧ ١٦٩-٤٧٣ ٨٠١٧١ ٧٥٠٩٨ ٩٨-٠٥١ ٠٥١

٣نيوزيلندا١١٧ ٩٠١ ٨٧٠٣ ٩٠١ ٤٧٧-٨٧٠ ٤٦٣٤٧٧ ٤٦٣---

٩٦هندوراس١١٨ ٩٥٠٩٦ ١٥-٩٥٠ ٠٨١١٣ ١٦٣١ ١-٩١٨ ٩١٨

٣هنغاريا١١٩ ٤٩٤ ٤٤٥٣ ٤٩٤ ٥٠١-٤٤٥ ٣٩٣٥٠١ ٣٩٣---

٢٧نداهول١٢٠ ٨١١ ٥٢٧٢٧ ٨١١ ٣-٥٢٧ ١٢١ ٢٥٨٣ ١٢١ ٢٥٨---

١٢٣اليابان١٢١ ٩٧٥ ٨٠٣١٢٣ ٩٧٥ ٢٠-٨٠٣ ٤٤٢ ٧٧٤٢٠ ٤٤٢ ٧٧٤---

٩اليونان١٢٢ ٤٨٠ ٥٤٢٩ ٤٨٠ ١-٥٤٢ ٢٠٣ ٩٢٧١ ٢٠٣ ٩٢٧---

٨-٨-٢٦٢٦الفرق املتأيت عن التقريب

٩٣٤المجموع ٨٢٨ ٣٤٦٩٢٨ ٢٣٦ ٢١١٦ ٥٩٢ ١٣٥١١٨ ٧٠٥ ٨٥٠٩٤ ٢٧٤ ٢١١٢٤ ٤٣١ ٦٣٩٣٢ ٦٨٩٣١ ٠٥٦ ٤٦٣

تُدفع لصندوق رأس املال العامل.ما لـّما يُسدَّد من الُسَلف اليتشملإسهاماً يف صندوق الطوارئ؛ وال يومن االشرتاكات املقرَّرةسدَّد من االشرتاكات املقرَّرة إسهاماً يف امليزانية الربناجميةيُ لـّمامالحظة: يشمل هذا اجلدول ما 
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