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ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨، الهاي

تهاعن أداء ميزانيالمحكمة الجنائية الدوليةرير تق
٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى غاية 

مقدمة- أوال
وافقت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") على ميزانية )١(،ICC-ASP/13/Res.1مبوجب القرار - ١

. ويقدم املسجل فيما ٢٠١٥مليون يورو للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") لعام ١٣٠,٦٧قدرها 
حزيران/يونيه ٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١يلي تقريرا عن أداء ميزانية احملكمة للفرتة املمتدة من 

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١املتوقع إىل غاية ، فضال عن األداء ٢٠١٥
٣٠ويتألف هذا التقرير من ثالثة أجزاء هي: األداء الفعلي للميزانية الربناجمية للمحكمة إىل غاية - ٢

اية العام؛ وأداء امليزانية ملبالغ اإلخطارات باحتمال ٢٠١٥حزيران/يونيه  ، فضال عن األداء املتوقع يف 
ا ("إخطارات صندوق اللجوء إىل صندوق ا أو التنبؤ  الطوارئ لتغطية النفقات اليت ال ميكن اجتنا

الطوارئ") خالل نفس الفرتة؛ وأداء امليزانية املوحدة اليت تشمل امليزانية الربناجمية وإخطارات صندوق 
الطوارئ. 

يف ٥٦,٤يونيه نسبة حزيران/٣٠وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي للميزانية الربناجمية للمحكمة يف - ٣
اية العام، ١٣٠,٦٧مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ٧٣,٦٦املائة، أي  مليون يورو. ويف 

مليون يورو مقابل امليزانية ١٢٨,٠٢يف املائة، أي ٩٨,٠تتوقع احملكمة أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة 
مليون يورو.١٣٠,٦٧املعتمدة البالغة 

حملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") إخطارات عن احتمال اللجوء إىل صندوق وأحالت ا- ٤
. وبلغ معدل التنفيذ ٢٠١٥مليون يورو يف األشهر الستة األوىل من عام ٣,٢١الطوارئ ملا قدره 

اية يف املائة. ومن املتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ يف ٣٥,٠نسبة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠الفعلي يف 
مليون يورو مقابل إمجايل إخطارات صندوق الطوارئ البالغ ٢,٦٤يف املائة، أي ٨٢,٠العام نسبة 

كانون ١٧-٨الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية ) ١(
لد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20(٢٠١٤األول/ديسمرب  .ICC-ASP/13/Res.1)، ا
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متوز/يوليه ١٠مليون يورو. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت احملكمة إىل اللجنة إخطارا جديدا يف ٣,٢١
وة على ذلك، تتوقع مليون يورو. وعال٣,٠٥يف حالة أوغندا ملبلغ قدره دومينيك أونغوينبشأن قضية 

احملكمة أن تقدم أربعة إخطارات على األقل فيما يتعلق باملساعدة القانونية املقدمة ملختلف القضايا 
واستئجار الزنزانات لدومينيك أونغوين.

يف املائة، أي ما قدره ٩٧,٦وعلى أساس موحد، تتوقع احملكمة أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة - ٥
مليون يورو، ١٣٣,٨٨اإلنفاق املتوقع مقابل مبلغ امليزانية املوحدة البالغة مليون يورو من١٣٠,٦٦

مليون يورو. ويف سياق امليزانية الربناجمية املعتمدة ٣,٢١مبا يف ذلك إخطارات صندوق الطوارئ البالغة 
ذ مليون يورو معدل تنفي١٣٠,٦٦مليون يورو، ميثل هذا اإلنفاق املتوقع البالغ ١٣٠,٦٧البالغة 
أدناه.١٤يف املائة. وترد تفاصيل أداء امليزانية املوحدة للمحكمة يف اجلدول ١٠٠,٠بنسبة 

يف املائة الذي تتوقعه احملكمة مقابل امليزانية املعتمدة لعام ٩٨,٠وميكن ملعدل التنفيذ البالغ - ٦
ال الستيعاب نفقات إضافية تصل إىل ٢٠١٥ على املبلغ مليون يورو. وبناء ٢,٦٤أن يفسح ا

، فإن ٢٠١٥احلايل إلخطارات صندوق الطوارئ اليت قدمت بالفعل يف النصف األول من عام 
ا بالكاد يف امليزانية الربناجمية ٢,٦٤النفقات اإلضافية املتوقعة البالغة  مليون يورو سيتم استيعا

مليون ٣,٠٥البالغ ، فإن اإلخطار اجلديد ٤للمحكمة. وباإلضافة إىل ذلك، وكما ذُكر يف الفقرة 
يورو الذي ُقدم مؤخرا واإلخطارات املتوقعة األخرى سيكون هلا أثر كبري على رصيد صندوق الطوارئ، 

مليون يورو. ٧,٥٠الذي يبلغ حاليا 
وإن معدل التنفيذ املتوقع واملبلغ املتوقع أن تدعو الضرورة إىل احلصول عليه من إخطارات صندوق - ٧

جا أكثر حتفظا حيتمالن ان و الطوارئ تقديران مؤقت درجة عالية من عدم اليقني. وقد اتبعت احملكمة 
جتاه إخطارات صندوق الطوارئ من خالل تأجيل اإلخطارات ورصد مستوى التنفيذ الفعلي بعناية. 
وستواصل احملكمة رصد مستوى اإلنفاق عن كثب وستعمل على استيعاب بعض األنشطة غري املتوقعة 

أو أجزاء منها.
أداء الميزانية البرنامجية- ثانيا

لمحة عامة عن حالة االشتراكات- ألف

نسبة ٢٠١٤، بلغت االشرتاكات املقررة غري املسددة عن عام ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠يف - ٨
مليون يورو ، ٢٤,٤٣يف املائة، أي ٢٠,٦مليون يورو، مقارنة بنسبة ٣٧,٨٤يف املائة، أي ٣٠,١

، مل تسدد متأخرات ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠. وإىل غاية ٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠اليت بلغتها يف 
مليون يورو املقررة ٥,٥٣مليون يورو عن السنوات السابقة، منها االشرتاكات البالغة ٨,١٦رها قد

دولة طرفا ١١مليون يورو املقررة لفنزويال. ويف نفس الوقت، فإن ٢,١٣للربازيل واالشرتاكات البالغة 
أخرات تساوي ) من نظام روما األساسي (املت٨(١١٢يورو) ختضع أيضا ألحكام املادة ٨٩١١٥٥(

دولة طرفا ١٢قيمة االشرتاكات املستحقة عن السنتني الكاملتني السابقتني أو تزيد عنها)، مقارنة مع 
. ٢٠١٥. ومل جتدَّد موارد صندوق الطوارئ يف عام ٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠يورو) يف ٦٧٣٣١٦(

لغ سيتم ترحيله ، وهو مب٢٠١٣يورو يف عام ٠١٢٢٦٩٢وأعلنت احملكمة عن عجز نقدي قدره 
٥٣إىل السنوات التالية وتعويضه من الفوائض يف املستقبل. وترد تفاصيل حالة االشرتاكات يف اجلدول 

من مرفق هذا التقرير. 
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لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية- باء

يد مستوى النفقات أدناه أداء امليزانية الربناجمية للمحكمة منذ إنشائها. وقد تزا١يبني اجلدول - ٩
نسبة ٢٠١٥الفعلية بشكل مطرد على مر السنني. وتتوقع احملكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام 

مليون يورو من النفقات املتوقعة مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ١٢٨,٠٢يف املائة، أي ما قدره ٩٨,٠
مليون يورو. ١٣٠,٦٧
(بآالف اليورو)٢٠١٥إلى عام ٢٠٠٢ة من عام : مقارنة أداء الميزاني١الجدول 

السنة املالية
امليزانية املعتمدة

امليزانية املعتمدة 
للمؤمتر 

االستعراضي

النفقات  الفعلية* 
٣٠إىل غاية 

حزيران/يونيه

معدل  التنفيذ إىل غاية
حزيران/يونيه٣٠

(نسبة مئوية)

النفقات  الفعلية
(املتوقعة لعام 

٢٠١٥(

التنفيذ إىل غايةمعدل 
كانون ٣١

األول/ديسمرب (نسبة مئوية)
]١[/]٥]=[٦[]٥[]١[/]٣]=[٤[]٣[]٢[]١[

٢٠٠٢/٢٠٠٣٣٠ ٢١ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٨٩٣ ٤٧٩٦٩,٥
٢٠٠٤٥٣ ٤٣ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٠٧١ ٥١٠٨٢,٠
٢٠٠٥٦٦ ٢٢ال ينطبق٨٩١ ٧٩٦٣٤,١٦٢ ١٢٠٩٢,٩
٢٠٠٦٨٠ ٢٦ال ينطبق٤١٧ ٨٩٠٣٣,٤٦٤ ٦٧٨٨٠,٤
٢٠٠٧٨٨ ٣٣ال ينطبق٨٧٢ ٣٥٦٣٧,٥٧٧ ٤٦٤٨٧,٢
٢٠٠٨٩٠ ٣٨ال ينطبق٣٨٢ ٤٩٤٤٢,٦٨٣ ٦٦٠٩٢,٦
٢٠٠٩١٠١ ٥١ال ينطبق٢٣٠ ١١٩٥٠,٥٩٣ ٨٥١٩٢,٧
٢٠١٠١٠٢ ٢٥٤١ ٣٦٩٥١ ٧٣٧٥٠,٦٩٩ ٣٥٥٩٧,٢
٢٠١١١٠٣ ٥٣ال ينطبق٦٠٨ ٥٦٨٥١,٧١٠٢ ٨١١٩٩,٢
٢٠١٢١٠٨ ٥٥ال ينطبق٨٠٠ ٠٠٩٥٠,٦١٠٥ ١٠٨٩٦,٦
٢٠١٣١١٥ ٥٤ال ينطبق١٢٠ ١٨٨٤٧,١١١٠ ٢٨٩٩٥,٨
٢٠١٤١٢١ ٦٣ال ينطبق٦٥٦ ١٠٣٥١,٩١١٧ ٦٩١٩٦,٧
٢٠١٥١٣٠ ٧٣ال ينطبق٦٦٦ ٦٥٧٥٦,٤١٢٨ ٠٢٣٩٨,٠

* اإلنفاُق الفعلي َحيتمل التغيري.

يف املائة، أي ما جمموعه ٥٦,٤، نفذت احملكمة نسبة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠وإىل غاية -١٠
يف ٤,٥مليون يورو. وميثل ذلك زيادة بنسبة ١٣٠,٦٧يورو، من امليزانية املعتمدة البالغة ٧٣,٦٦

نتجت الزيادة يف يف املائة. وقد٥١,٩املائة باملقارنة مع معدل التنفيذ املسجل يف العام املاضي والبالغ 
معدل التنفيذ أساسا عن اختالف التوقيت يف زيادة االلتزام بتكاليف األقساط التقاعدية للقضاة اليت 

، وتزايد أنشطة التحقيق يف مكتب املدعي العام ("املكتب")، ٢٠١٤حدثت يف كانون األول/ديسمرب 
يادة تكاليف األنشطة املتعلقة وتكاليف أنشطة قلم احملكمة ذات الصلة مبشروع إعادة الرؤية، وز 

اية العام نسبة  يف املائة، أي ٩٨,٠بالضحايا ومحاية الشهود. ومن املنتظر أن يبلغ معدل التنفيذ يف 
يف املائة يف العام املاضي، حبيث ٩٦,٧يف املائة باملقارنة مع معدل التنفيذ البالغ ١,٣بزيادة قدرها 

مليون يورو. ١٣٠,٦٧يون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة مل١٢٨,٠٢تصل النفقات املتوقعة إىل 
زيادة كبرية يف مستوى النفقات الفعلية مقارنة باألداء الفعلي ٢٠١٥وُتظهر النفقات املتوقعة لعام 

مليون يورو. ١٠,٣٣للميزانية يف العام املاضي، وهي زيادة تبلغ 
والنفقات املتوقعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠انية إىل غاية أدناه حالة تنفيذ امليز ٢ويبني اجلدول -١١

لنهاية العام حسب الربامج الرئيسية. 
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، حسب البرامج الرئيسية (بآالف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: أداء الميزانية إلى غاية ٢الجدول 
اليورو)

امليزانية املعتمدةالربنامج الرئيسي
٢٠١٥لعام 

إىل الفعلية* النفقات
هحزيران/يوني٣٠غاية

٢٠١٥

إىل غايةالتنفيذ معدل
ه حزيران/يوني٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٥
ةاملتوقعالنفقات 

٢٠١٥لعام 

التنفيذ املتوقعمعدل
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١[/]٢]=[٣[]٢[]١[

الربنامج الرئيسي األول
١٢القضائياجلهاز  ٠٣٤,١٦ ٢٠٣,٠٥١,٥١١ ٤٥٧,٩٩٥,٢

الربنامج الرئيسي الثاين
٣٩مكتب املدعي العام ٦١٢,٦١٩ ٩٩٧,٢٥٠,٥٣٩ ٠٠٨,٩٩٨,٥

الربنامج الرئيسي الثالث
٦٥قلم احملكمة ٠٢٥,٩٣٧ ٣١٢,٧٥٧,٤٦٤ ٠٧٤,٢٩٨,٥

الربنامج الرئيسي الرابع
٣أمانة مجعية الدول األطراف ٠١٢,٨١ ٣٢٤,٥٤٤,٠٢ ٧٢٩,٢٩٠,٦

الربنامج الرئيسي اخلامس
٦املباين املؤقتة ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠١٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠١٠٠,٠

الربنامج الرئيسي السادس
١للضحاياأمانة الصندوق االستئماين  ٨١٥,٧٨٤٣,٠٤٦,٤١ ٨١٥,٦١٠٠,٠

١-الربنامج الرئيسي السابع
١شروعاملمكتب مدير  ١٤٠,٦٦٠٧,٩٥٣,٣١ ١٣٨,٧٩٩,٨

٢-الربنامج الرئيسي السابع
٩٩,٢١املستحقة للدولة املضيفةائدو فال ٠٦٠,٦٩٩,٢١ ٠٦٨,٧١ ٠٦٠,٦

٥-الربنامج الرئيسي السابع
٣٣٩,٩٢١,٤٦,٣١٠١,٢٢٩,٨آلية الرقابة املستقلة

٦-الربنامج الرئيسي السابع
٦١٥,٣٢٨٧,٢٤٦,٧٦٣٦,٦١٠٣,٥ملراجعة احلساباتاملكتب الداخلي 

٦٦٥,٦١٣٠٧٣المجموع  ٦٥٧,٤٥٦,٤١٢٨ ٠٢٢,٩٩٨,٠
* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري. 

، ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠يف املائة يف ٥١,٥وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للجهاز القضائي نسبة -١٢
. ويعزى الفرق أساسا إىل تكاليف األقساط التقاعدية ٢٠١٤يف املائة يف عام ٤٥,٢مقارنة مع نسبة 

رفت فيه التكاليف للقضاة اليت مت صرفها يف نيسان/أبريل من هذا العام، مقارنة بالعام املاضي الذي صُ 
. وكان من شأن معدل Allianzيف وقت الحق عقب اختتام املفاوضات بشأن جتديد العقد مع شركة 

يف املائة مع إدراج تكاليف املعاش التقاعدي ٥٥,٥أن يبلغ ٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠التنفيذ يف 
اية العام، من املتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ للجهاز الق يف املائة ٩٥,٢ضائي نسبة للقضاة. ويف 

بسبب صعوبات التعيني يف بعض الوظائف الثابتة اليت يوجد شاغلوها يف إجازات خاصة بدون أجر، 
وبسبب تأخري التعيني يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة ريثما تقوم الرئاسة اجلديدة وهيئة القضاة 

ما من املوظفني يف املستقبل، واليت أد .٢٠١٦رجت اآلن يف امليزانية املقرتحة لعام بتقدير احتياجا
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، ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠يف املائة يف ٥٠,٥وبلغ معدل التنفيذ يف مكتب املدعي العام نسبة -١٣
٤٦,٨يف املائة مقارنة مع معدل التنفيذ املسجَّل يف العام املاضي والبالغ نسبة ٣,٧أي بزيادة قدرها 

والبعثات املوفدة لدعم أنشطة يف املائة. وترتبط هذه الزيادة بارتفاع عدد وظائف املساعدة املؤقتة العامة 
اية العام، يتوقع املكتب أن حيقق معدل تنفيذ  التحقيق وفقا السرتاتيجية مكتب املدعي العام. ويف 

مليون يورو. ٣٩,٠١مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ٣٩,٠١يف املائة، أي ٩٨,٥نسبته 
يف املائة من ٥٧,٤عدل التنفيذ يف قلم احملكمة نسبة ، بلغ م٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠وإىل غاية -١٤

امليزانية املعتمدة له، وذلك نتيجة للحاجة إىل موارد املساعدة املؤقتة العامة لدعم األنشطة ذات الصلة 
مبشروع إعادة الرؤية وباحملاكمات، والعقود السنوية للخدمات والسلع ذات الصلة جبميع الربامج 

نفقات التشغيلية العامة املتكبدة الستئجار الزنزانات وتنفيذ برامج محاية الشهود. الرئيسية، فضال عن ال
يف ٥٢,٩يف املائة باملقارنة مع معدل العام املاضي الذي بلغ نسبة ٤,٥وقد زاد معدل التنفيذ بنسبة 

اية العام، من املتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ يف قلم احملكمة نسبة  املائة، أي يف٩٨,٥املائة. ويف 
مليون يورو. ٦٥,٠٣مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ٦٤,٠٧

٣٠يف املائة يف ٤٤,٠وبلغ معدل التنفيذ يف أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") نسبة -١٥
وقت ، وذلك بسبب االلتزام يف٢٠١٤يف املائة اليت بلغها يف عام ٢٦,١حزيران/يونيه مقارنة بنسبة 

سابق من هذا العام بعقد دورة اجلمعية يف تشرين الثاين/نوفمرب يف الهاي. وتتوقع األمانة أن يبلغ 
اية العام نسبة  مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة ٢,٧٣يف املائة، أي ٩٠,٦معدل تنفيذها يف 

ذ تأخُّر التعيني يف الوظائف مليون يورو. وقد أسهم يف االخنفاض العام يف معدل التنفي٣,٠١البالغة 
ا إىل املكاتب امليدانية لبعض أعضاء اللجنة بسبب عقد الدورة  الثابتة وإلغاء الرحالت املقرر القيام 

املستأنفة للجنة يف منتصف متوز/يوليه.
سنة ومتكن بند املباين املؤقتة الذي ميثل مدفوعات إجيار مباين احملكمة من الوفاء بالتزاماته عن ال-١٦

. ومن املتوقع أن ترد املسامهات يف تكاليف استئجار املباين املؤقتة ٢٠١٥بكاملها يف نيسان/أبريل 
)٢(.ICC-ASP/11/Res.1على النحو املبني يف القرار 

٣٠يف املائة من ميزانيتها يف ٤٦,٤ونفذت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق") -١٧
م تعيني عدة موظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة. وبلغ معدل التنفيذ يف عام حزيران/يونيه، ريثما يت

اية العام، من املتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ٣٧,٦نسبة ٢٠١٤ يف ١٠٠,٠يف املائة. ويف 
لى املائة بسبب التبعات املالية للتأثري املمكن التنبؤ بأن حيدثه مشروع إعادة الرؤية يف الصندوق ع

هيكل األمانة.
٣٠يف املائة يف ٥٣,٣وبلغ معدل التنفيذ يف مكتب مدير املشروع (املباين الدائمة) نسبة -١٨

، ٢٠١٤يف املائة اليت بلغها عام ٤٢,٢يف املائة مقارنة بنسبة ١١,١حزيران/يونيه، أي بزيادة قدرها 
يف ٩٩,٨وع أن ينفذ ميزانيته بنسبة وذلك نتيجة ألنشطة االنتقال اجلارية. ويتوقع مكتب مدير املشر 

اية العام.  املائة يف 
أدناه حملة عامة عن التكاليف اليت تكبدها مشروع املباين الدائمة حسب ١ويقدم الشكل -١٩

األقسام املعنية، وهي قسم السالمة واألمن، وقسم اخلدمات العامة، وقسم تكنولوجيا املعلومات 
لتوثيق. ومت تنفيذ ميزانية املوارد من املوظفني وتكاليف دعم اإلدارة بنسبة واالتصاالت، وقسم اإلعالم وا

يف املائة.٥٧,٤

لد ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية... الدورة احلادية عشرة... ) ٢( ، الفرع جيم.ICC-ASP/11/Res.1األول، اجلزء الثالث، )، ا
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: التكاليف المتكبدة للموارد من الموظفين والدعم اإلداري في مكتب مدير المشروع ١الشكل 
(بآالف اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى غاية 

األقسام/البنود
امليزانية 

املعتمدة لعام 
٢٠١٥

إىل *النفقات الفعلية
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥
التربير

قسم األمن والسالمة 
(ما يعادل وظيفتني من فئة 

١٨٣,٦٨٩,٧املساعدة املؤقتة العامة)

موظف واحد من فئة املساعدة املؤقتة العامة يقوم بأعمال موظفي القسم 
إىل ذلك، حتسني قدرة العاملني يف مشروعي البناء واالنتقال. وباإلضافة 

املشروع على ختطيط التوظيف واألنشطة التدريبية املتخصصة للتعلم 
اإللكرتوين للحد من التكاليف املتعلقة باملوظفني أثناء االنتقال.

قسم اخلدمات العامة 
(ما يعادل وظيفتني من فئة 

١٨٣,٦٨٧,٨املساعدة املؤقتة العامة)
موظفان من فئة املساعدة املؤقتة العامة يقومان بأعمال موظفي القسم 

العاملني يف مشروعي البناء واالنتقال. 

قسم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مبا فيه 

اخلدمات السمعية البصرية 
(ما يعادل وظيفتني من فئة 

١٨٣,٦١٤٦,٩املساعدة املؤقتة العامة)

املؤقتة العامة يقومان بأعمال موظفي القسم موظفان من فئة املساعدة
العاملني يف مشروعي البناء واالنتقال. وباإلضافة إىل ذلك، تكلفة مشروع 

دف احلد من الوثائق الورقية قبل االنتقال إىل املباين اجلديدة.  الرقمنة 
وأخريا، التكاليف ذات الصلة باستكشاف حلول فعالة للربط بتكنولوجيا 

حلول و ،االتصاالت واخلدمات السمعية البصرية للمبىن اجلديداملعلومات و 
تركيب معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات السمعية 

قاعة احملكمة اجلديدة.البصرية يف 

٣٥,٥١٥,٥خدمات اإلعالم والتوثيق

اخلدمات االستشارية املتعلقة بتجميع واستعراض االتصاالت، وسياسات 
احملكمة املتعلقة باملباين اجلديدة، وتوفري التغطية بدوام جزئي منشورات 

للموظفني العاملني يف مشروعي البناء واالنتقال.
اخلدمات املقدَّمة من أقسام 

أخرى 
عة جرام(على سبيل املثال، 

احلسابات وعمليات الشراء 
٤٩,٨٢٥,٣وغري ذلك)

) مبراجعة Cour des Comptesقيام املراجع اخلارجي للحسابات (
حسابات مشروعي البناء واالنتقال بدوام كامل ملدة ثالثة أسابيع. 

املساعدة يف أنشطة مشروع االنتقال، مبا يف ذلك عمليات الشراء واملسائل 
القانونية.

٦٣٦,١٣٦٥,١الخدمات التعاقدية
* اإلنفاُق الفعلي َحيتمل التغيري.

مدفوعات الفائدة املستحقة - الفائدة عن مشروع املباين الدائمة -الربنامج الرئيسي يشملو -٢٠
. ٢٠١٥ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة، وقد مت الدفع بالكامل يف شباط/فرباير 

يف املائة. وقد ٦,٣حزيران/يونيه نسبة ٣٠وبلغ معدل التنفيذ الفعلي آللية الرقابة املستقلة يف -٢١
اية العام نسبة متت  يف ٢٩,٨االستعانة باخلدمات االستشارية، ومن املتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ يف 

. ٢٠١٥املائة. ويُنتظر أن يتوىل الرئيس الدائم آللية الرقابة املستقلة مهامه يف الربع األخري من عام 
سيا بعد أن كان يف ، أصبح مكتب املراجعة الداخلية للحسابات برناجما رئي٢٠١٥ويف عام -٢٢

، بلغ معدل التنفيذ يف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠السابق برناجما فرعيا من برامج قلم احملكمة. وإىل غاية 
اية العام، من املتوقع أن يتجاوز املكتب ميزانيته ليبلغ معدل ٤٦,٧هذا املكتب نسبة  يف املائة، ويف 

ألف يورو نتيجة لتكاليف املوظفني دون وجود ٢١,٣يف املائة، مع عجز قدره ١٠٣,٥تنفيذه نسبة 
يف املائة. ١٠,٠ُقّدرت على أساس معدل شغور يبلغ ٢٠١٥وظائف شاغرة، يف حني أن ميزانية عام 

دون تطبيق معدل شغور بالنسبة للمكتب.٢٠١٦وبالنظر إىل هذا الوضع، سيتم اقرتاح ميزانية عام 
والنفقات املتوقعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠زانية إىل غاية أدناه حالة تنفيذ املي٣ويبني اجلدول -٢٣

لنهاية العام حسب بنود اإلنفاق.
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حسب بنود اإلنفاق (بآالف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: أداء الميزانية إلى غاية ٣الجدول 
اليورو) 

بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٥لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

معدل التنفيذ * إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

(نسبة مئوية)٢٠١٥
النفقات املتوقعة

٢٠١٥لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٥القضاة ٤٨٦,٨٣ ٢٠٣,٣٥٨,٤٥ ٤٠٢,٩٩٨,٥
موع الفرعي للقضاة ٥ا ٤٨٦,٨٣ ٢٠٣,٣٥٨,٤٥ ٤٠٢,٩٩٨,٥

٦٥التكاليف املتعلقة باملوظفني ٧٤٤,٥٣١ ٥٨٤,٩٤٨,٠٦٤ ٣٢٧,٣٩٧,٨
٢١املساعدة املؤقتة العامة ٨٥٣,٨١١ ٥٩١,٥٥٣,٠٢١ ٢٢٦,٢٩٧,١

املساعدة املؤقتة 
٧٠٨,٣١٢٦,٢١٧,٨٥١٣,٧٧٢,٥لالجتماعات

٣٩٣,٠١٩٢,٦٤٩,٠٤٢٨,٩١٠٩,١العمل اإلضايف
٥٦٠,٣٥٣٠,٢٩٤,٦٧٢١,٦١٢٨,٨االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي للتكاليف  ا
٨٩املتعلقة باملوظفني ٢٥٩,٩٤٤ ٠٢٥,٥٤٩,٣٨٧ ٢١٧,٧٩٧,٧

٥السفر ٣٨١,٢٣ ٦٠٦,٦٦٧,٠٦ ٨٦٢,٥١٢٧,٥
٣١,٠٢٥,٨٨٣,٣٤٦,٣١٤٩,٤الضيافة

٤اخلدمات التعاقدية ١٢٧,٩٢ ٢٣٥,٧٥٤,٢٣ ١٨٦,٢٧٧,٢
٨٠١,٥٣٩٧,٢٤٩,٦٩٢٣,٦١١٥,٢التدريب

٢حمامو الدفاع ٣٥٥,٦١ ٨٤٦,٨٧٨,٤٢ ٦٧٠,٧١١٣,٤
١حمامو الضحايا ٨٦٢,١١ ٠٥١,٦٥٦,٥١ ٢٦٣,٠٦٧,٨

١٩النفقات التشغيلية العامة ٥١٩,٢١٥ ٦٧٠,٦٨٠,٣١٨ ٣٢٣,١٩٣,٩
٩٢٠,٠٤٣١,٦٤٦,٩٨٣٨,٩٩١,٢اللوازم واملواد

٩٢٠,٤١املعدات، مبا فيها األثاث  ١٦٢,٩١٢٦,٣١ ٢٨٨,٠١٣٩,٩
موع الفرعي للتكاليف  ا

٣٥غري املتعلقة باملوظفني ٩١٨,٩٢٦ ٤٢٨,٧٧٣,٦٣٥ ٤٠٢,٣٩٨,٦

١٣٠المجموع  ٦٦٥,٦٧٣ ٦٥٧,٤٥٦,٤١٢٨ ٠٢٢,٩٩٨,٠
* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.

اية العام، سيبلغ معدل التنفيذ يف احملكمة -٢٤ ٩٧,٧يف املائة بالنسبة للقضاة، و ٩٨,٥ويف 
يف املائة بالنسبة للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني. وبلغ ٩٨,٦بالنسبة للتكاليف املتعلقة باملوظفني، و 

معدل شغور متوسطه مع يف املائة ٤٨,٠معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة بالنسبة للوظائف الثابتة 
وظيفة ثابتة متت ٧٨٦من أصل ٦٨٣، مت شغل ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠يف املائة. وإىل غاية ١٢,٣

يف املائة مقارنة مع ١,٢بنسبة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠معدل الشغور يف املوافقة عليها. وارتفع 
يف العام املاضي. يف املائة ١١,١متوسطه البالغ 

يف املائة، أي ما قدره ١٢٨,٨ملتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ يف فئة االستشاريني نسبة ومن ا-٢٥
مليون يورو. ويعزى ذلك يف معظمه إىل ٠,٥٦مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ٠,٧٢
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حاجة قلم احملكمة إىل توظيف خرباء يف جمال تصنيف الوظائف والتعيني فيها لتنفيذ مشروع إعادة
الرؤية يف قسم املوارد البشرية، وذلك الستكمال النظام اجلديد إلدارة طلبات الضحايا يف قسم إشراك 

الضحايا وتعويضهم، ولتوظيف اخلرباء القانونيني يف قسم دعم احملامني.
يف املائة، ١٢٧,٥ومن املنتظر جتاوُز اإلنفاق يف فئة السفر، إذ يبلغ معدل التنفيذ املتوقع نسبة -٢٦
مليون يورو. ويعزى ذلك إىل أنشطة ٥,٣٨مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ٦,٨٦أي 

التحقيق اجلارية يف عدد متزايد من البعثات مبا يتماشى مع اسرتاتيجية مكتب املدعي العام.
أن يف املائة، ويرجع ذلك يف معظمه إىل٧٧,٢وسيبلغ معدل تنفيذ اخلدمات التعاقدية نسبة -٢٧

األقسام اليت هلا اتفاق بشأن اخلدمات مع مكتب مدير املشروع حول أنشطة االنتقال توظِّف موارد 
املساعدة املؤقتة العامة عن طريق حتويل األموال من فئة اخلدمات التعاقدية، وأن قلم احملكمة يرتِّب 

أولويات األموال من أجل تغطية التكاليف املتعلقة مبشروع إعادة الرؤية.
وهناك اخنفاض يف اإلنفاق يف فئة النفقات التشغيلية العامة، اليت من املتوقع أن يبلغ معدل -٢٨

مليون ١٩,٥٢مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ١٨,٣٢يف املائة، أي ٩٣,٩تنفيذها نسبة 
نولوجيا املعلومات يورو. وقد أعطيت األولوية الستخدام األموال يف قسم اخلدمات العامة وقسم تك

واالتصاالت ووحدة الضحايا والشهود لتغطية التكاليف املتعلقة مبشروع إعادة الرؤية ودفع تعويضات 
اء اخلدمة للموظفني املْعِنيني. إ

يف املائة، ١٣٩,٩وسيتم جتاوز اإلنفاق يف بند األثاث واملعدات، إذ سيبلغ معدل التنفيذ نسبة -٢٩
مليون يورو. ويعزى ذلك أساسا إىل شراء ٠,٩٢ابل امليزانية املعتمدة البالغة مليون يورو مق١,٢٩أي 

، وشراء وبرجميات Wynyardمعدات ذات صلة بالتحقيقات، كالرتاخيص اإلضافية لربجميات 
BATVOX وCEDAR وTableau اليت طلبها مكتب املدعي العام لتحليل األدلة، وشراء معدات

لم احملكمة. تكنولوجيا املعلومات يف ق
أداء امليزانية حسب بنود اإلنفاق ملشروع تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٤ويقدم اجلدول -٣٠

حزيران/يونيه، بلغ اإلنفاق ٣٠. وإىل غاية ٢٠١١العام، الذي دام أربع سنوات وانطلق يف متوز/يوليه 
اية العام، ٠,١٧مدة البالغة مليون يورو مقابل امليزانية املعت٠,١٢الفعلي ما قدره  مليون يورو. ويف 

يف املائة، أي ٧٢,٦من املتوقع أن ينفذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية ميزانيته املعتمدة مبعدل نسبته 
مليون يورو.٠,١٣

٢٠١٤وقد انتهى مشروع املعايري احملاسبية الدولية بوضع الصيغة النهائية للبيانات املالية لعام -٣١
ا بعد أن مت إعدادها وفقا للمعايري اجلديدة. ويف عام  ، متت االستعانة بقدر ٢٠١٥ومراجعة حسابا

أكرب من املساعدة التعاقدية بدال من املساعدة املؤقتة العامة، وذلك بسبب رحيل منسق مشروع املعايري 
جماالت ختطيط موارد ، واحلاجة إىل مساعدة متخصصة يف٢٠١٥احملاسبية الدولية يف نيسان/أبريل 

املؤسسة والتقييم االكتواري واحملاسبة أثناء إعداد البيانات املالية. وتقتصر األنشطة املتبقية من املشروع 
على تدريب املوظفني وتنقيح التسويات القائمة على ختطيط موارد املؤسسة اليت ستشكل جزءا من 

إجراءات تقدمي التقارير املالية يف املستقبل.
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٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: أداء ميزانية مشروع المعايير المحاسبية الدولية إلى غاية ٤الجدول 
حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو) 

بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٥لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

معدل التنفيذ * إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

(نسبة مئوية)٢٠١٥
النفقات املتوقعة

٢٠١٥لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

١٤٠,٨٥٩,٤٤٢,٢٥٩,٤٤٢,٢املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لموظفنيلا

١٤٠,٨٥٩,٤٤٢,٢٥٩,٤٤٢,٢اآلخرين

٩,٣٢,١٢٢,٥٢,١٢٢,٥السفر
١٣,٤٥٤,٤٤٠٥,٧٥٤,٤٤٠٥,٧اخلدمات التعاقدية

١٠,٠١٠,٠١٠٠,٠التدريب
موع الفرعي للتكاليف  ا

٣٢,٧٥٦,٥١٧٢,٧٦٦,٥٢٠٣,٢غري املتعلقة باملوظفني

١٧٣,٥١١٥,٩٦٦,٨١٢٥,٩٧٢,٦المجموع 
* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.

ا إىل غاية ٢و ١الشكالن ويعرض -٣٢ ٣٠أدناه مقارنات بني امليزانية املعتمدة للمحكمة ونفقا
، ويبينان النفقات األساسية الفعلية والنفقات الفعلية املتعلقة باحلاالت حسب ٢٠١٥حزيران/يونيه 

زانية األساسية مليون يورو مقابل املي٣٦,٦٤الربامج الرئيسية. وتبلغ النفقات األساسية الفعلية املتكبدة 
يف املائة، يف حني أن ٦٠,٦مليون يورو، أي ما ميثل معدل تنفيذ بنسبة ٦٠,٥١املعتمدة البالغة 

٧٠,١٥مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ٣٧,٠٢النفقات الفعلية املتعلقة باحلاالت تبلغ 
املائة.٥٢,٨مليون يورو، أي ما ميثل معدل تنفيذ بنسبة 

٣٠: مقارنة بين الميزانية األساسية المعتمدة والنفقات األساسية إلى غاية ١ل الشك
حسب البرامج الرئيسية (بآالف اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه 

MPالربنامج الرئيسي األول، اجلهاز القضائي؛ = MP Iمالحظة:  II الربنامج الرئيسي الثاين، مكتب املدعي العام؛ =MP III

= الربنامج MP V= الربنامج الرئيسي الرابع، أمانة مجعية الدول األطراف؛ MP IV= الربنامج الرئيسي الثالث، قلم احملكمة؛ 
= MP VII-1= الربنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛ MP VIالرئيسي اخلامس، املباين املؤقتة؛ 

-، مشروع املباين الدائمة ٢-= الربنامج الرئيسي السابع MP VII-2مكتب مدير املشروع؛ ،١- الربنامج الرئيسي السابع 
= مكتب املراجعة الداخلية MP VII-6، آلية الرقابة املستقلة؛ ٥- = الربنامج الرئيسي السابع MP VII-5الفائدة؛ 

للحسابات.
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٣٠يتعلق بالحاالت إلى غاية : مقارنة بين الميزانية المعتمدة والنفقات فيما ٢الشكل 
حسب البرامج الرئيسية (بآالف اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه 

MPالربنامج الرئيسي األول، اجلهاز القضائي؛ = MP Iمالحظة:  II الربنامج الرئيسي الثاين، مكتب املدعي العام؛ =MP III

MP= الربنامج الرئيسي الثالث، قلم احملكمة؛  IV الربنامج الرئيسي الرابع، أمانة مجعية الدول األطراف؛ =MP V الربنامج =
= MP VII-1= الربنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛ MP VIالرئيسي اخلامس، املباين املؤقتة؛ 

-، مشروع املباين الدائمة ٢-يسي السابع = الربنامج الرئMP VII-2، مكتب مدير املشروع؛ ١- الربنامج الرئيسي السابع 
= مكتب املراجعة الداخلية MP VII-6، آلية الرقابة املستقلة؛ ٥- = الربنامج الرئيسي السابع MP VII-5الفائدة؛ 

للحسابات.

يف مرفق هذا التقرير مزيدا من التفاصيل عن أداء امليزانية املتوقع ٥٢إىل ١وتقدم اجلداول من -٣٣
وامليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ٢٠١٤، وتتضمن مقارنات مع النفقات الفعلية لعام ٢٠١٥لعام 

حسب الربامج الرئيسية والربامج الفرعية.٢٠١٦
تحويالت األموال- جيم

يورو خالل النصف األول من ٠٠٠٢٠٠ُأجريت عملية واحدة لتحويل أموال يتجاوز قدرها -٣٤
. ٢٠١٥عام 
يورو من بند اخلدمات التعاقدية إىل بند املساعدة املؤقتة العامة ٠٠٠٤٠٠مبلغ قدره ومت حتويل-٣٥

يف مكتب مدير املشروع، وذلك من أجل االستمرار يف االستعانة مبوارد املساعدة املؤقتة العامة وفرادى 
املتعاقدين على أساس اتفاق اخلدمات املتعلق مبشروع املباين الدائمة.

ل شطب األصو - دال

كانون الثاين/يناير إىل ١قام قسم اخلدمات العامة بالتحقق من عملية شطب األصول للفرتة من -٣٦
أنه يتعني شطب أصول ٥، واليت مل يتم إجنازها إىل اآلن. ويبني اجلدول ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠

مت األصول اليت٦يورو. ويبني اجلدول ٨٣٦,٧١٨٦٣ويبلغ سعر شرائها األصلي ٥٤٣عددها 
و ٥. ويشمل اجلدوالن ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١شطبها بالفعل يف الفرتة من 

األصول اليت أصبحت متقادمة يف إطار االستعداد لالنتقال إىل املباين الدائمة وبسببه، على النحو ٦
املبني يف املالحظات. 
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٣٠كانون الثاني/يناير إلى ١في الفترة من : موجز األصول التي يتعين شطبها ٥الجدول 
(باليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه 

قيمتها الدفرتيةقيمة شرائهاعددهاأسباب شطبهااألصول
١١الفقدانمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت صفر١٥٥,٠٠

٤٢٥٨البلى العادي صفر٦٣٨,٢٩
٩٠٥٥٥التقادم ٦٥٧,٤١١ ٥٧١,٧٣

١٣٣٦١٥معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجمموع  ٤٥٠,٧٠١ ٥٧١,٧٣
٦٣الفقدانمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات القيمة املنخفضة صفر١٣٨,٠٨

٢٢٨١٤٢البلى العادي صفر٨٧٣,٢٩
١٦٢٨٧التقادم صفر٢٢٧,٧٥
٢١السرقة صفر٠٠٠,٧٢

٣٩٨٢٣٤املعلومات واالتصاالت ذات القيمة املنخفضةجمموع معدات تكنولوجيا صفر٢٣٩,٨٤
صفر١٣٨٥,٤٠الفقدانأصول أخرى ذات قيمة منخفضة

صفر٢٦٧٧,٠٧البلى العادي
٤١التقادم صفر٨٤٣,٥٠

٧٢جمموع األصول األخرى ذات القيمة املنخفضة صفر٩٠٥,٩٧
٢٣الفقدانأصول أخرى صفر٠١١,٢٠

٢٤البلى العادي صفر١٣٠,٠٠
١٤التقادم صفر٠٩٩,٠٠

٥١١جمموع األصول األخرى صفر٢٤٠,٢٠
٥٤٣٨٦٣المجموع الكلي ٨٣٦,٧١١ ٥٧١,٧٣

يورو من "اخلوادم ٥٧١,٧٣١مالحظة: تتألف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقادمة والبالغة قيمتها الدفرتية 
وأجهزة التخزين" اليت ال ميكن استخدامها يف املباين الدائمة (نظرا الستخدام تكنولوجيات خمتلفة وجديدة).

٣٠كانون الثاني/يناير إلى ١: موجز األصول التي تم شطبها في الفترة من ٦الجدول 
(باليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه 

الدفرتيةقيمتها قيمة شرائهاعددهاأسباب شطبهااألصول
١١أسباب أخرىقطع األثاث والرتكيبات ٠١٠,٠٠٧٨١,٥٤

١١جمموع قطع األثاث والرتكيبات ٠١٠,٠٠٧٨١,٥٤
صفرصفر٢الفقدانمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

صفرصفر٨العاديالبلى
صفرصفر٣٢التقادم

صفرصفر٤٢واالتصاالتجمموع معدات تكنولوجيا املعلومات 
صفر١٧٨٣,٣٠أسباب أخرىاألثاث املنخفض القيمة

صفر١٧٨٣,٣٠جمموع األثاث املنخفض القيمة
صفرصفر٢الفقدانمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات القيمة املنخفضة
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الدفرتيةقيمتها قيمة شرائهاعددهاأسباب شطبهااألصول
صفر١٣٨٢٤٧,١١العاديالبلى

صفرصفر٨٦التقادم
صفرصفر١السرقة

صفر٢٢٧٢٤٧,١١جمموع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات القيمة املنخفضة
صفر١٤٤٥٠,٠٠الفقدانأصول أخرى ذات قيمة منخفضة

صفرصفر٢العاديالبلى
صفرصفر١التقادم

صفر١٧٤٥٠,٠٠جمموع األصول األخرى ذات القيمة املنخفضة
صفرصفر٦الفقدانأصول أخرى

صفرصفر٢العاديالبلى
٦١٥٦التقادم ٦٠٠,٠٠٤ ٤٦١,١١

١٤١٥٦جمموع األصول األخرى ٦٠٠,٠٠٤ ٤٦١,١١
٣٠٢١٥٩المجموع الكلي ٠٩٠,٤١٥ ٢٤٢,٦٥

يورو من كرسي مت تصميمه حسب الطلب ملوظف ٧٨١,٥٤األثاث والرتكيبات البالغة قيمتها الدفرتية قطع: تتألف ١املالحظة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، وقد غادر هذا املوظف احملكمة.

ن من أجهزة األشعة السينية اليت ال ميك٤٦١,١١يورو ٤٦١,١١٤: تتألف األصول األخرى البالغة قيمتها الدفرتية ٢املالحظة 
ا. ا وتكنولوجيا استخدامها يف املباين الدائمة نظرا لتقادم برجميا

األرصدة النقدية- هاء

اية الربع الثاين من عام -٣٧ ا امتثلت يف  ملعايري اختيار املؤسسات املصرفية ٢٠١٥تفيد احملكمة أ
) بشأن استثمار األموال الفائضة ICC/AI/2012/2002وحدود االستثمار عمال بالتعليمات اإلدارية (

بشأن اختيار املؤسسات املصرفية وحدود االستثمار). ٣-٩(اجلزء 
اية الربع ٧ويوضح الرسم البياين لتوزيع األموال على املؤسسات املصرفية (اجلدول -٣٨ ) أن يف 

ة تقع يف ، كانت احملكمة قد وضعت أمواهلا يف ثالث مؤسسات مالية خمتلف٢٠١٥الثاين من عام 
، مل تستثمر احملكمة أمواال يف سنغافورة أو فرنسا أو ٢٠١٥هولندا وأملانيا. ويف النصف األول من عام 

السويد أو اململكة املتحدة نظرا ألن املؤسسات املصرفية الواقعة يف تلك البلدان عرضت على احملكمة 
ورو. إال أن احملكمة فتحت حسابا عائدات بنسبة صفر يف املائة أو بنسب سلبية مقابل الودائع بالي

يف لكسمربغ، الذي احتل Banque et Caisse d’Epargne de l’Etatجديدا للودائع يف مصرف 
للمؤسسات املصرفية األكثر أمانا يف العامل يف عام Global Financeاملرتبة التاسعة يف تصنيف جملة 

ائعها. وحساب الودائع املذكور مفتوح ، والذي عرض على احملكمة عائدات إجيابية مقابل ود٢٠١٤
اآلن الستثمار األموال يف األشهر املقبلة. 

اية الربع الثاين من عام -٣٩ مليون يورو ٨٣,٥٦، كان للمحكمة رصيد نقدي قدره ٢٠١٥ويف 
يشمل الصندوق االستئماين للضحايا ومشروع املباين الدائمة والصناديق االستئمانية. وجتدر اإلشارة 

مليون يورو، بلغ الرصيد التشغيلي املدرج يف امليزانية واملسمى ٨٣,٥٦أن من أصل الرصيد البالغ إىل
مليون يورو. ٣٣,٦٧الصندوق العام ما قدره 
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حزيران/يونيه ٣٠: موجز األرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية ٧الجدول 
٢٠١٥

(بماليين اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠على صناديق المحكمة إلى غاية توزيع األموال
٦٧١٣٣الصندوق العام

٤٨٣١١احتياطي املستحقات
٢٨٥٧صندوق رأس املال املتداول

٥٠٠٧صندوق الطوارئ
١٢٨١٠مشروع املباين الدائمة

٥١٣١١الصندوق االستئماين للضحايا
٩٨٤١الصناديق االستئمانية

موع ٥٦٤٨٣ا
مليون يورو ١٠,١* يستثين الرسم البياين املتعلق بتنويع االستثمارات األرصدَة النقدية ملشروع املباين املؤقتة املتأتيَة من قرض بقيمة 

(ومن شأن التحويالت النقدية الكبرية الناجتة عن املشروع أن تستلزم إعادة توزيع األموال باستمرار، مما يكون له أثر ضار على 
. العائدات)

نفقات العمليات الميدانية حسب الحاالت- واو

أدناه موجزا للنفقات الفعلية يف العمليات امليدانية املنفذة حسب احلاالت إىل ٨يقدم اجلدول -٤٠
. وتقوم احملكمة حاليا بالتحقيق يف مثاين حاالت كما هو مبني يف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠غاية 

الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية كينيا اجلدول: وهي أوغندا ومجهورية 
وليبيا وكوت ديفوار ومايل. ويغطي الدعم التشغيلي مجيع احلاالت بدال من حاالت فردية حمددة. وبلغ 

يف املائة من ٥٢,٩مليون يورو، وهو ما ميثل ٣٧,٠٩إمجايل اإلنفاق الفعلي جلميع احلاالت ما قدره 
مليون يورو. ومن أصل إمجايل النفقات الفعلية ٧٠,١٥زانية املعتمدة املتعلقة باحلاالت وقدرها املي

مليون ١٧,١٢مليون يورو باجلهاز القضائي، ومبلغ ٠,٩٥مليون يورو، يتعلق مبلغ ٣٧,٠٩البالغ 
ورو بأمانة مليون ي٠,٥٣مليون يورو بقلم احملكمة، ومبلغ ١٨,٤٩يورو مبكتب املدعي العام، ومبلغ 

الصندوق االستئماين للضحايا.
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٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: نفقات العمليات الميدانية حسب الحاالت إلى غاية ٨الجدول 
(بآالف اليورو) 

اإلنفاق الفعلي*

الربنامج الفرعي
حالة أوغندا

حالة 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
حالة 

السودان

حالة 
مجهورية 
أفريقيا 

حالة ليبياكينياحالة  الوسطى
حالة كوت 

حالة مايلديفوار
الدعم 

التشغيلي
موع ا

٩٥٤,٨٩٥٤,٨الدوائر

٩٥٤,٨٩٥٤,٨الجهاز القضائي
املكتب املباشر 

٢,٤٩,١١٧,٠٥,٢١٤٥,٥١٧٩,٢للمدعي العام

٢٠٠,٩٣١٦,٥٣١,٢٢١٦,٦٢١١,٧١١,٥٢٤,٢٤٦,٧١قسم اخلدمات ٧٦٣,٧٢ ٨٢٣,٠

٢٠٣,٣٣١٦,٥٤٠,٣٢٣٣,٦٢١١,٧١٦,٧٢٤,٢٤٦,٧١املدعي العام ٩٠٩,٢٣ ٠٠٢,٢
شعبة االختصاص 
٢٥,٨١٠٦,٥١,٠٨٩,٦٥٣,٨٥٨,٨٥٠,٩٩٤,٩٩٤٣,٨١والتكامل والتعاون ٤٢٥,٢

٢٢٤,٧١شعبة التحقيق ٢١٣,٧٦٣,٤١ ٣٢٧,٨٥٤١,٤١٦٠,٤١ ٤٤٤,٨٨٣٩,٦٢ ٩٠٨,٩٨ ٧٢٤,٧

١٢٦,٠٧٠٣,١٢٠٦,٨٨١٩,٧٦٦٢,٣٤٤,٢٥١٦,٨٢٨٥,٣٦٠٥,٧٣شعبة االدعاء ٩٧٠,٠
مكتب المدعي 

٥٧٩,٩٢العام ٣٣٩,٨٣١١,٥٢ ٤٧٠,٧١ ٤٦٩,٣٢٨٠,١٢ ٠٣٦,٦١ ٢٦٦,٦٦ ٣٦٧,٦١٧ ١٢٢,٠

قسم السالمة 
١٤٣,٠١٣٩,٨٣٤٢,٨١صفر٩٧,٠٤٠٥,١٢٢٦,٠١٥٦,١واألمن ٥٠٩,٦

١٨٤,١١٢٧,٦٥٥٥,٥٢صفر١٠٦,١٧٨١,٤٤٦٩,١١٥٩,٨العمليات امليدانية ٣٨٣,٦

١٥٧,٠١دعم احملامني ١٠٤,١٣١٣,٠٣٤١,٤٥٤٩,٧٧٠,٢٣٩٣,٢١٥٠,٢٣ ٠٧٨,٧

٣٦٠,١٢مكتب املسجل ٢٩٠,٥٣١٣,٠١ ٠٣٦,٤٨٦٥,٦٧٠,٢٧٢٠,٤٢٦٧,٤١ ٠٤٨,٤٦ ٩٧٢,٠
قسم شؤون املوارد 

١٠١,٨١٠١,٨البشرية

قسم شؤون املالية 
١٣٥,٨١٣٥,٨وامليزانية

قسم تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت
٥١,٣٠,٥١صفر٨٣,٥٢٦٦,٩٢٦,٢٢٥,٨ ٨٧٥,٨٢ ٣٣٠,٠

شعبة اخلدمات 
٥١,٣٠,٥٢صفر٨٣,٥٢٦٦,٩٢٦,٢٢٥,٨اإلدارية املشرتكة ١١٣,٤٢ ٥٦٧,٦

٣,٣٣,٣٩,٥١٧٣,٥١٨٩,٧مكتب الرئيس

٣٥,٠٨٩٢,٠٩٢٧,٠قسم إدارة احملكمة

١١٩,٦١١٩,٦قسم االحتجاز

قسم الرتمجة الفورية 
١٤,٤٦٣٢,٦١٧,٧٩,٨١٨,٨٠,٧٠,٤١والتحريرية باحملكمة ٠٦٨,٩١ ٧٦٣,٣

وحدة الضحايا 
٢٥,٠٥٣٥,١٣٧,٤١٤٥,٨١والشهود ٢٤٧,٤٧,٩٦٣,٥٢,٧٢ ١٦٣,٢٤ ٢٢٧,٩

قسم مشاركة 
٨,٥١٤٤,٨١٥,٦٥٩,٢٢٧,٩٢٣٨,٤٤٩٤,٥الضحايا وتعويضهم

شعبة خدمات 
٥١,٢١احملكمة ٣٥٠,٩٥٥,١١٧١,٢١ ٣٣٥,٠٨,٥٩١,٧٢,٧٤ ٦٥٥,٦٧ ٧٢١,٩
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اإلنفاق الفعلي*

الربنامج الفرعي
حالة أوغندا

حالة 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
حالة 

السودان

حالة 
مجهورية 
أفريقيا 

حالة ليبياكينياحالة  الوسطى
حالة كوت 

حالة مايلديفوار
الدعم 

التشغيلي
موع ا

١٨,٨١٨٦,٧٣٢,٣٧٥,٠٧٢,٥١٣١,٦٥١٦,٨وحدة االتصال
قسم اإلعالم 

١٨,٨١٨٦,٧٣٢,٣٧٥,٠٧٢,٥١٣١,٦٥١٦,٨والتوثيق

٩٣,٩٩٣,٩حمامي الدفاع

٢,٤٣٣١,٦١٢,٠٢٧١,٤٦١٧,٥حمامي الضحايا

املكاتب املستقلة 
٢,٤٣٣١,٦١٢,٠٣٦٥,٤٧١١,٤اخلاصةواملشاريع 

٥١٦,١٤قلم المحكمة ٤٢٦,٦٣٦٨,١١ ٢٦٦,١٢ ٣٠١,٤٧٨,٧٩٤٧,٨٢٧٠,٦٨ ٣١٤,٤١٨ ٤٨٩,٨
أمانة الصندوق 

االستئماني 
للضحايا

٩٨,٠٢٨,١٣٩٨,٥٥٢٤,٦

١المحكمة ١٩٤,٠٦ ٧٩٤,٥٦٧٩,٦٣ ٧٣٦,٨٣ ٧٧٠,٧٣٥٨,٨٢ ٩٨٤,٥١ ٥٣٧,٢١٦ ٠٣٥,٢٣٧ ٠٩١,٢

* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.
البيانات املستخدمة يف اجلداول الواردة يف هذا التقرير.* مت حتميل البيانات يف موعد خمتلف عن موعد حتميل 

التوظيف- زاي

وظيفة إضافية ٣٧أدناه. وتتوقع احملكمة ملء ٩ترد البيانات املتعلقة بشغل الوظائف يف اجلدول -٤١
اية  اية العام. ومع ذلك، سيتأثر العدد الفعلي للوظائف اليت سُتعنيِّ احملكمة شاغليها يف  العام حبلول 

اء اخلدمة. بعدد التعيينات الداخلية، وكذلك بعدد حاالت إ
الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها - ٢٠١٥: المالك الوظيفي لعام ٩الجدول 

حسب فئات الوظائف (الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

الربنامج الرئيسي

الوظائف 
لعام املعتمدة
٢٠١٥

يت الوظائف ال
مت شغلها

عمليات 
التوظيف 

املنتهية
(العروض اليت 

قبلها 
املرشحون)

عمليات 
التوظيف 

اجلارية

الوظائف املعلن 
عنها دون 

إجراء عمليات 
التوظيف

الوظائف 
الشاغرة اليت مل 

يعلن عنها

الوظائف 
املتوقع شغلها 

٣١حبلول 
كانون 

األول/ديسمرب 
٢٠١٥

النسبة املئوية 
للوظائف 

الشاغرةالثابتة 

]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
]١]=([٨[ -
]١])/[٢[

٤٨٤٦٢٤٧٤,٢الربنامج الرئيسي األول
٢١٦١٩٧١٥٤٢١٠٨,٨الربنامج الرئيسي الثاين

٤٩٤٤٢٣١٣٥٨٤٣٦١٤,٤الربنامج الرئيسي الثالث
٩٤٤١٩٥٥,٦الربنامج الرئيسي الرابع

صفر٧٧٧السادسالربنامج الرئيسي 
١٤٢٢٣٥٠,٠- الربنامج الرئيسي السابع
٥٤١٣٤١٠٠,٠- الربنامج الرئيسي السابع
صفر٦٤٤٤- الربنامج الرئيسي السابع
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الربنامج الرئيسي

الوظائف 
لعام املعتمدة
٢٠١٥

يت الوظائف ال
مت شغلها

عمليات 
التوظيف 

املنتهية
(العروض اليت 

قبلها 
املرشحون)

عمليات 
التوظيف 

اجلارية

الوظائف املعلن 
عنها دون 

إجراء عمليات 
التوظيف

الوظائف 
الشاغرة اليت مل 

يعلن عنها

الوظائف 
املتوقع شغلها 

٣١حبلول 
كانون 

األول/ديسمرب 
٢٠١٥

النسبة املئوية 
للوظائف 

الشاغرةالثابتة 

]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
]١]=([٨[ -
]١])/[٢[

٧المجموع ٨ ٦٦ ٨ ٣٣ ٣٧ ٠٧ ٢ ٠١ ٣ ,١

اء اخلدمة )*٦٦(توقعات إ
٦الوظائف المتوقع شغلها في نهاية العام ٥ ٤

اء اخلدمة يف  كانون ٣١حالة يف ٦٦حالة، ومن املتوقع أن يبلغ ٣٣ما جمموعه ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠* بلغ عدد حاالت إ
.٢٠١٥األول/ديسمرب 

أداء ميزانية إخطارات صندوق الطوارئ- ثالثا

مقدمة- ألف

عام مستجدات عن حالة طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم يف اجللسة الثانية للجنة كل -٤٢
ا، واليت من املرجح أن تتطلب اللجوء إىل صندوق  ا أو التنبؤ  النفقات اليت ال ميكن اجتنا

)٣(الطوارئ.

من النظام املايل والقواعد املالية، أنشئ صندوق الطوارئ للتأكد من أن ٦-٦ووفقا للبند -٤٣
احملكمة تستطيع أن تتحمل ما يلي:

علقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدعي العام قراراً بفتح حتقيق؛(أ) التكاليف املت
(ب) أو نفقات ال مناص منها بسبب حدوث تطورات يف أوضاع قائمة مل يكن من املمكن توقعها، 

أو مل يكن ممكنا تقديرها بدقة عند اعتماد امليزانية؛
طراف.(ج) أو التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األ

، قدمت احملكمة إىل اللجنة اإلخطارات الثالثة التالية مببلغ ٢٠١٥ويف النصف األول من عام -٤٤
يورو. وهذه الفرتة، بذلت احملكمة جهودا كبرية لتحسني االستفادة من ٨٠٠٢١٣٣إمجايل قدره 

ا املالية. ومشلت اإلخطارات املذكورة ما يل ي:املوارد املتاحة للحد من احتياجا
شارل يورو يف قضية ١٠٠٠١٣١مببلغ قدره ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٢٤(أ) اإلخطار املؤرخ 

يف حالة كوت ديفوار؛بلي غودي
جان بيري يورو يف قضية ٥٠٠٠٧٦٢مببلغ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٢٤(ب) اإلخطار املؤرخ 

كابونغو، وفيديل باباال واندو، ونارسيس بيمبا غومبو، وإميي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا  
يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى؛أريدو

يورو لتمديد والية قاض واحد وعدد ٢٠٠١٢٤مببلغ ٢٠١٥آذار/مارس ٦(ج) اإلخطار املؤرخ 
يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى.جان بيري بيمبا غومبوحمدود من املوظفني يف قضية 

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/5(٢٠١١الوثائق الرمسية... الدورة العاشرة... ) ٣( .٣٢، الفقرة ١-)، ا
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أعاله، ُقدم إخطار جديد إىل ٤ذا التقرير، على النحو املذكور يف الفقرة ويف وقت تقدمي ه-٤٥
يف حالة دومينيك أونغوينيورو يف قضية ٠٠٠٠٥٠٣متوز/يوليه مببلغ إمجايل قدره ١٠اللجنة يوم 

كانون الثاين/يناير ١أوغندا. وعلى النحو املبني يف اإلخطار، فإن هذا املبلغ سيكون له أثر رجعي من 
اية العام. ٢٠١٥ إىل 

وعالوة على ذلك، تتوقع احملكمة أن تقدم أربعة إخطارات على األقل فيما يتعلق باملساعدة -٤٦
يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية، وقضية جريمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شويالقانونية يف قضية 

جان بيري بيمبا غومبو، وإميي كيلولو موسامبا، يف حالة السودان، وقضية عبد اهللا بندا أبكر نورين
يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو

وتكاليف استئجار الزنزانات لدومينيك أونغوين يف حالة أوغندا. 
لمحة عامة عن أداء ميزانية إخطارات صندوق الطوارئ- باء

أدناه موجزا لألداء الكلي للميزانية ملا جمموعه ثالثة من إخطارات صندوق ١٠قدم اجلدول ي-٤٧
نسبة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠الطوارئ املقدمة إىل اللجنة. وبلغ معدل التنفيذ الفعلي اإلمجايل يف 

ليون م٣,٢١مليون يورو مقابل جمموع إخطارات صندوق الطوارئ البالغ ١,١٢يف املائة، أي ٣٥,٠
اية العام سيبلغ نسبة  يف املائة، أي ما ٨٢,٠يورو. وتتوقع احملكمة أن معدل التنفيذ اإلمجايل يف 

مليون يورو.٣,٢١مليون يورو مقابل جمموع إخطارات صندوق الطوارئ البالغ ٢,٦٤جمموعه 
٣٠: األداء الكلي لميزانية إخطارات صندوق الطوارئ الثالثة إلى غاية ١٠الجدول 

حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٥زيران/يونيه ح

بند اإلنفاق

إخطارات صندوق 
الطوارئ

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

معدل التنفيذ* إىل غاية 
حزيران/يونيه ٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٥
النفقات املتوقعة

٢٠١٥لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٦١,٣٤٦,٠٧٥,٠٦١,٣٩٩,٩القضاة
موع الفرعي للقضاة ٦١,٣٤٦,٠٧٥,٠٦١,٣٩٩,٩ا
١املساعدة املؤقتة العامة ٥٥٢,٣٤٦٨,٨٣٠,٢١ ٠٠٢,٧٦٤,٦

٥,٠٥,٠١٠٠,٠٥,٠١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي للتكاليف  ا

١املتعلقة باملوظفني ٥٥٧,٣٤٧٣,٨٣٠,٤١ ٠٠٧,٧٦٤,٧

١٣٩,٠٣٤,٢٢٤,٦٩٦,٢٦٩,٢السفر
١٠٠,٥١٩,١١٩,٠١٢٨,٦١٢٨,٠اخلدمات التعاقدية

١حمامو الدفاع ٢١١,١٥٤٨,٣٤٥,٣١ ٢٢٤,٠١٠١,١
١٢٧,١٢,٠١,٦٩٩,٨٧٨,٥النفقات التشغيلية العامة

١٧,٥١٧,٥١٠٠,٠اللوازم واملواد
٠,٥املعدات، مبا فيها األثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري  ا
١املتعلقة باملوظفني ٥٩٥,٢٦٠٣,٧٣٧,٨١ ٥٦٦,٧٩٨,٢

٣المجموع  ٢١٣,٨١ ١٢٣,٤٣٥,٠٢ ٦٣٥,٦٨٢,٠

* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.
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لكل واحد من إخطارات صندوق الطوارئ وفقا لرتتيب تقدميها وترد أدناه تفاصيل أداء امليزانية -٤٨
إىل اللجنة.

شارل بلي غوديأدناه أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ املتعلق بقضية ١١ويبني اجلدول -٤٩
ا يف شكل سيناريو توضيحي يف  يف حالة كوت ديفوار. ووردت املوارد اليت مت تقدمي اإلخطار بشأ

ا الثالثة والعشرين. وحتقق هذا السيناريو امليزانية الربن اجمية املقرتحة للمحكمة لتنظر فيه اللجنة أثناء دور
عندما مت اعتماد التهم. وأذنت اجلمعية للمحكمة بصورة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١١يف 

ضائية اليت استثنائية باللجوء إىل صندوق الطوارئ للحصول على املوارد اإلضافية الالزمة للتطورات الق
يف الفرتة ما بني الدورة الثالثة والعشرين للجنة وتاريخ اعتماد ميزانية شارل بلي غوديحدثت يف قضية 

.٢٠١٥عام 
يف املائة، ٤١,٤حزيران/يونيه معدل تنفيذ نسبته ٣٠ومتثل النفقات الفعلية املتكبدة إىل غاية -٥٠
اية العام، من املتوق٠,٤٢أي  يف املائة، أي ٧٩,١ع أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة مليون يورو. ويف 

مليون يورو.١,٠١مليون يورو مقابل اإلخطار البالغ ٠,٨٠
ومن املتوقع أن حتقق فئة املساعدة املؤقتة العامة وفئة السفر اليت طلبها مكتب املدعي العام -٥١

ى إىل اخنفاض عدد البعثات معدل تنفيذ أقل بسبب التأخري يف التوظيف يف شعبة االدعاء، الذي أد
اليت سيتم إيفادها. وبالتايل فإن مكتب املدعي العام سيستعد لتقدمي اإلخطار بشأن االحتياجات 

املنقحة من املوارد.
ومن ناحية أخرى، يتوقع اجلهاز القضائي وقلم احملكمة تنفيذا كامال ملبلغ اإلخطار املتعلق -٥٢

القانونية ألفرقة الدفاع، على التوايل.باملساعدة املؤقتة العامة واملساعدة
في حالة كوت شارل بلي غودي: أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ في قضية ١١الجدول 

حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠ديفوار إلى غاية 

بند اإلنفاق

إخطارات صندوق 
الطوارئ

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

معدل التنفيذ* إىل غاية 
حزيران/يونيه ٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٥
النفقات املتوقعة

٢٠١٥لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٥٦٦,٥٢١١,٤٣٧,٣٣٧١,٨٦٥,٦املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي  للتكاليف ا

٥٦٦,٥٢١١,٤٣٧,٣٣٧١,٨٦٥,٦املتعلقة باملوظفني
٥١,٥٥,٤١٠,٥١٢,٤٢٤,١السفر

٨,٠اخلدمات التعاقدية
٣٩٥,١٢٠٢,٩٥١,٤٤٠٩,٠١٠٣,٥حمامو الدفاع

٠,٥املعدات، مبا فيها األثاث 
موع الفرعي للتكاليف غري  ا

٤٤٦,٦٢٠٨,٣٤٦,٦٤٣٠,٠٩٦,٣املتعلقة باملوظفني
١المجموع  ٠١٣,١٤١٩,٨٤١,٤٨٠١,٧٧٩,١

* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.

جان بيري بيمبا غومبو، أدناه أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ يف قضية ١٢ويبني اجلدول -٥٣
يف حالة واندو، ونارسيس أريدووإميي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل باباال

ا يف شكل سيناريو توضيحي يف  مجهورية أفريقيا الوسطى. ووردت املوارد اليت مت تقدمي اإلخطار بشأ
ا الثالثة والعشرين. وحتقق هذا السيناريو  امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لتنظر فيه اللجنة أثناء دور
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عندما مت اعتماد التهم جزئيا. وأذنت اجلمعية للمحكمة بصورة ٢٠١٤يف تشرين الثاين/نوفمرب 
استثنائية باللجوء إىل صندوق الطوارئ للحصول على املوارد اإلضافية الالزمة للتطورات القضائية اليت 

وتاريخ اعتماد ميزانية عام حدثت يف هذه القضية يف الفرتة ما بني الدورة الثالثة والعشرين للجنة
٢٠١٥.

يف ٢٩,٩مليون يورو، أي معدل تنفيذ نسبته ٠,٦٢لغت النفقات الفعلية املتكبدة ما قدره وب-٥٤
اية العام، تتوقع احملكمة أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة  مليون ١,٧٢يف املائة، أي ٨٢,٦املائة. ويف 

مليون يورو. ٢,٠٨يورو مقابل اإلخطار البالغ 
ة املؤقتة العامة اليت طلبها مكتب املدعي العام معدل تنفيذ أقل ومن املتوقع أن حتقق فئة املساعد-٥٥

بسبب التأخري يف التوظيف يف شعبة التحقيق وشعبة االدعاء. وبالتايل فإن مكتب املدعي العام 
سيستعد لتقدمي اإلخطار بشأن االحتياجات املنقحة من املوارد.

ساعدة املؤقتة العامة املطلوبة على أساس وسيحتاج اجلهاز القضائي إىل واحدة من وظيفَيتْ امل-٥٦
االحتياجات التشغيلية، مما سيؤدي إىل نقص اإلنفاق يف هذه الفئة. 

يف املائة، أي بكامله تقريبا. ٩٣,٩وسينفذ قلم احملكمة املبلغ الذي طلبه بنسبة -٥٧
، وإيمي  جان بيير بيمبا غومبو: أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ في قضية ١٢الجدول 

في حالة كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو
حسب بنود اإلنفاق (بآالف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠جمهورية أفريقيا الوسطى إلى غاية 

اليورو)

بند اإلنفاق

إخطارات صندوق 
الطوارئ

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

معدل التنفيذ* إىل غاية 
حزيران/يونيه ٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٥
النفقات املتوقعة

٢٠١٥لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٩٢٢,٩٢٢٠,٤٢٣,٩٥٧٣,٣٦٢,١املساعدة املؤقتة العامة
٥,٠٥,٠١٠٠,٠٥,٠١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي للتكاليف  ا
٩٢٧,٩٢٢٥,٤٢٤,٣٥٧٨,٣٦٢,٣املتعلقة باملوظفني

٨٧,٥٢٨,٨٣٢,٩٨٣,٨٩٥,٨السفر
١٠٠,٥١٩,١١٩,٠١٢٠,٦١٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

٨١٦,٠٣٤٥,٤٤٢,٣٨١٥,٠٩٩,٩حمامو الدفاع
١٢٧,١٢,٠١,٦٩٩,٨٧٨,٥النفقات التشغيلية العامة

١٧,٥١٧,٥١٠٠,٠اللوازم واملواد
موع الفرعي للتكاليف غري  ا

١١٤٨املتعلقة باملوظفني ,٦٣٩٥,٣٣٤,٤١٣٦,٧١٩٩,٠

٠٧٦,٥١٦٢٠,٧٢٩,٩٧١٥,٠١٨٢,٦المجموع 

* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.

أدناه أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ بشأن ضرورة متديد والية قاض ١٣ويبني اجلدول -٥٨
يف حالة مجهورية جان بيري بيمبا غومبوواحد وعدد حمدود من موظفي الدعم ملدة أربعة أشهر يف قضية 
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مليون يورو، أي معدل تنفيذ بنسبة ٠,٨٠أفريقيا الوسطى. وبلغت النفقات الفعلية املتكبدة ما قدره 
يف املائة. ومن املتوقع أن يتم إنفاق هذه األموال بالكامل تقريبا، حيث سيبلغ معدل التنفيذ ٦٦,٨
اية العام. ٩٥,٧نسبة  يف املائة يف 

الطوارئ بشأن تمديد والية قاض واحد وعدد محدود : أداء ميزانية إخطار صندوق١٣الجدول 
في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى غاية جان بيير بيمبا غومبومن موظفي الدعم في قضية 

حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠

بند اإلنفاق

إخطارات صندوق 
الطوارئ

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

معدل التنفيذ* إىل غاية 
حزيران/يونيه ٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٥
النفقات املتوقعة

٢٠١٥لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة ٢٠١٥لعام 

مئوية)
]١[/]٤]=[٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٦١,٣٤٦,٠٧٥,٠٦١,٣٩٩,٩القضاة
موع الفرعي للقضاة ٦١,٣٤٦,٠٧٥,٠٦١,٣٩٩,٩ا
٦٢,٩٣٧,٠٥٨,٨٥٧,٦٩١,٦املساعدة املؤقتة العامة

موع الفرعي للتكاليف  ا
٦٢,٩٣٧,٠٥٨,٨٥٧,٦٩١,٦املتعلقة باملوظفني

١٢٤,٢٨٣,٠٦٦,٨١١٨,٩٩٥,٧المجموع 
* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.

الميزانية البرنامجية - ٢٠١٥في عام أداء الميزانية الموحدة للمحكمة - رابعا
وإخطارات صندوق الطوارئ

أدناه موجزا ألداء امليزانية املوحدة للمحكمة، اليت تشمل امليزانية الربناجمية ١٤يقدم اجلدول -٥٩
وإخطارات صندوق الطوارئ. وتبلغ النفقات املتوقعة للمحكمة، مبا فيها نفقات صندوق الطوارئ، ما 

مليون يورو، واليت تشمل إخطار ١٣٣,٨٨مليون يورو مقابل امليزانية املوحدة البالغة ١٣٠,٦٦قدره 
يف املائة، أي ٩٧,٦مليون يورو. وميثل ذلك معدل تنفيذ بنسبة ٣,١٢صندوق الطوارئ البالغ 

مليون يورو.١٣٠,٦٧يف املائة مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ١٠٠,٠
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حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: أداء الميزانية الموحدة للمحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ١٤الجدول 

بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٥لعام 

جمموع إخطارات 
الطوارئ صندوق 

٢٠١٥لعام 

جمموع امليزانية 
املوحدة وإخطارات 

صندوق الطوارئ 
٢٠١٥لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

النفقات الفعلية 
لصندوق الطوارئ إىل 

٣٠غاية 
٢٠١٥حزيران/يونيه 

النفقات املتوقعة
٢٠١٥لعام 

النفقات املتوقعة 
لصندوق الطوارئ

٢٠١٥لعام 

النفقات املتوقعة 
، مبا يف ٢٠١٥لعام 

ذلك صندوق 
الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
مقابل امليزانية املعتمدة

، مبا يف ٢٠١٥لعام 
ذلك صندوق الطوارئ 

(نسبة مئوية)

معدل التنفيذ 
املتوقع مقابل 

امليزانية املوحدة 
لعام خطاراتاإلو 

، مبا يف ٢٠١٥
ذلك صندوق 

الطوارئ (نسبة 
مئوية)

]٣]/[٨]=[١٠[]١]/[٨]=[٩[]٧]+ [٦]= [٨[]٧[]٦[]٥[]٤[]٢]+ [١]= [٣[]٢[]١[
٥القضاة ٤٨٦,٨٦١,٣٥ ٥٤٨,١٣ ٢٠٣,٣٤٦,٠٥ ٤٠٢,٩٦١,٣٥ ٤٦٤,١٩٩,٦٩٨,٥

موع الفرعي للقضاة ٥ا ٤٨٦,٨٦١,٣٥ ٥٤٨,١٣ ٢٠٣,٣٤٦,٠٥ ٤٠٢,٩٦١,٣٥ ٤٦٤,١٩٩,٦٩٨,٥
٦٥تكاليف املوظفني ٧٤٤,٥٦٥ ٧٤٤,٥٣١ ٥٨٤,٩٦٤ ٣٢٧,٣٦٤ ٣٢٧,٣٩٧,٨٩٧,٨

٢١املساعدة املؤقتة العامة ٨٥٣,٨١ ٥٥٢,٣٢٣ ٤٠٦,١١١ ٥٩١,٥٤٦٨,٨٢١ ٢٢٦,٢١ ٠٠٢,٧٢٢ ٢٢٨,٩١٠١,٧٩٥,٠

٧٠٨,٣٧٠٨,٣١٢٦,٢٥١٣,٧٥١٣,٧٧٢,٥٧٢,٥املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٣٩٣,٠٣٩٣,٠١٩٢,٦٤٢٨,٩٤٢٨,٩١٠٩,١١٠٩,١العمل اإلضايف

٥٦٠,٣٥,٠٥٦٥,٣٥٣٠,٢٥,٠٧٢١,٦٥,٠٧٢٦,٦١٢٩,٧١٢٨,٥اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف ٨٩املوظفنيا ٢٥٩,٩١ ٥٥٧,٣٩٠ ٨١٧,٢٤٤ ٠٢٥,٥٤٧٣,٨٨٧ ٢١٧,٧١ ٠٠٧,٧٨٨ ٢٢٥,٤٩٨,٨٩٧,١
٥السفر ٣٨١,٢١٣٩,٠٥ ٥٢٠,٢٣ ٦٠٦,٦٣٤,٢٦ ٨٦٢,٥٩٦,٢٦ ٩٥٨,٨١٢٩,٣١٢٦,١

٣١,٠٣١,٠٢٥,٨٤٦,٣٤٦,٣١٤٩,٤١٤٩,٤الضيافة

٤اخلدمات التعاقدية ١٢٧,٩١٠٠,٥٤ ٢٢٨,٤٢ ٢٣٥,٧١٩,١٣ ١٨٦,٢١٢٨,٦٣ ٣١٤,٨٨٠,٣٧٨,٤

٨٠١,٥٨٠١,٥٣٩٧,٢٩٢٣,٦٩٢٣,٦١١٥,٢١١٥,٢التدريب

٢حمامو الدفاع ٣٥٥,٦١ ٢١١,١٣ ٥٦٦,٧١ ٨٤٦,٨٥٤٨,٣٢ ٦٧٠,٧١ ٢٢٤,٠٣ ٨٩٤,٧١٦٥,٣١٠٩,٢

١حمامو الضحايا ٨٦٢,١١ ٨٦٢,١١ ٠٥١,٦١ ٢٦٣,٠١ ٢٦٣,٠٦٧,٨٦٧,٨
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بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٥لعام 

جمموع إخطارات 
الطوارئ صندوق 

٢٠١٥لعام 

جمموع امليزانية 
املوحدة وإخطارات 

صندوق الطوارئ 
٢٠١٥لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/يونيه ٣٠غاية 

٢٠١٥

النفقات الفعلية 
لصندوق الطوارئ إىل 

٣٠غاية 
٢٠١٥حزيران/يونيه 

النفقات املتوقعة
٢٠١٥لعام 

النفقات املتوقعة 
لصندوق الطوارئ

٢٠١٥لعام 

النفقات املتوقعة 
، مبا يف ٢٠١٥لعام 

ذلك صندوق 
الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
مقابل امليزانية املعتمدة

، مبا يف ٢٠١٥لعام 
ذلك صندوق الطوارئ 

(نسبة مئوية)

معدل التنفيذ 
املتوقع مقابل 

امليزانية املوحدة 
لعام خطاراتاإلو 

، مبا يف ٢٠١٥
ذلك صندوق 

الطوارئ (نسبة 
مئوية)

]٣]/[٨]=[١٠[]١]/[٨]=[٩[]٧]+ [٦]= [٨[]٧[]٦[]٥[]٤[]٢]+ [١]= [٣[]٢[]١[
١٩النفقات التشغيلية العامة ٥١٩,٢١٢٧,١١٩ ٦٤٦,٣١٥ ٦٧٠,٦٢,٠١٨ ٣٢٣,١٩٩,٨١٨ ٤٢٢,٩٩٤,٤٩٣,٨

٩٢٠,٠١٧,٥٩٣٧,٥٤٣١,٦٨٣٨,٩١٧,٥٨٥٦,٤٩٣,١٩١,٣اللوازم واملواد

٩٢٠,٤٩٢٠,٤١املعدات، مبا فيها األثاث  ١٦٢,٩١ ٢٨٨,٠٠,٥١ ٢٨٨,٥١٤٠,٠١٤٠,٠
موع الفرعي لتكاليف غري ا

٣٥املتعلقة باملوظفني ٩١٨,٩١ ٥٩٥,٢٣٧ ٥١٤,١٢٦ ٤٢٨,٧٦٠٣,٧٣٥ ٤٠٢,٣١ ٥٦٦,٧٣٦ ٩٦٩,٠١٠٢,٩٩٨,٥

١٣٠المجموع  ٦٦٥,٦٣ ٢١٣,٨١٣٣ ٨٧٩,٤٧٣ ٦٥٧,٤١ ١٢٣,٤١٢٨ ٠٢٢,٩٢ ٦٣٥,٦١٣٠ ٦٥٨,٥١٠٠,٠٩٧,٦

* اإلنفاُق الفعلي يشمل االلتزامات وَحيتمل التغيري.
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المرفق
(بآالف اليورو)حسب البرامج الرئيسية والبرامج ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ١الجدول 

٢٠١٥امليزانية املعتمدة لعام الربنامج الرئيسي/الربنامج
٣٠النفقات الفعلية* إىل غاية 

٢٠١٥حزيران/يونيه 
حزيران/يونيه ٣٠معدل التنفيذ 

٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام (نسبة مئوية)٢٠١٥
٢٠١٥معدل التنفيذ املتوقع لعام 

(نسبة مئوية)
األولالبرنامج الرئيسي 

١٢اجلهاز القضائي ٠٣٤,١٦ ٢٠٣,٠٥١,٥١١ ٤٥٧,٩٩٥,٢
١الرئاسة ٤٧٧,٢٧٢٢,٨٤٨,٩١ ٤٦٩,٤٩٩,٥
١٠الدوائر ٢٤٠,٩٥ ٣٠٣,٤٥١,٨٩ ٦٠٨,٠٩٣,٨

٣١٦,١١٧٦,٨٥٥,٩٣٨٠,٥١٢٠,٤مكاتب االتصال
البرنامج الرئيسي الثاني

٣٩مكتب املدعي العام ٦١٢,٦١٩ ٩٩٧,٢٥٠,٥٣٩ ٠٠٨,٩٩٨,٥
٩املدعي العام ٥٣٠,١٤ ٤٨٢,٧٤٧,٠٨ ٧٥١,٠٩١,٨

٣شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٧٥٠,٧٢ ٠٠٣,٠٥٣,٤٣ ٨٢٧,٢١٠٢,٠
١٥شعبة التحقيق ٩٣٤,٥٩ ١٣٢,٦٥٧,٣١٧ ٣٠٤,٥١٠٨,٦
١٠شعبة االدعاء ٣٩٧,٣٤ ٣٧٨,٩٤٢,١٩ ١٢٦,٣٨٧,٨

البرنامج الرئيسي الثالث
٦٥قلم احملكمة ٠٢٥,٩٣٧ ٣١٢,٧٥٧,٤٦٤ ٠٧٤,٢٩٨,٥

٩مكتب املسجل ٤٠٥,٤٥ ٣٠٢,٣٥٦,٤٩ ٩٥١,٧١٠٥,٨
٢٣شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة ٠٥٤,٤١٤ ٤٤١,٠٦٢,٦٢٢ ٢٦٤,١٩٦,٦

٢٩شعبة خدمات احملكمة ٠٨٧,١١٥ ٩٦٨,١٥٤,٩٢٨ ٦٤١,٦٩٨,٥
٣قسم اإلعالم والتوثيق ٤٧٩,٠١ ٦٠١,٣٤٦,٠٣ ٢١٦,٨٩٢,٥

البرنامج الرئيسي الرابع
٣أمانة مجعية الدول األطراف ٠١٢,٨١ ٣٢٤,٥٤٤,٠٢ ٧٢٩,٢٩٠,٦
البرنامج الرئيسي الخامس

٦املباين املؤقتة ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠١٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠١٠٠,٠
السادسالبرنامج الرئيسي 

١أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٨١٥,٧٨٤٣,٠٤٦,٤١ ٨١٥,٦١٠٠,٠
١–البرنامج الرئيسي السابع 

١مكتب مدير املشروع ١٤٠,٦٦٠٧,٩٥٣,٣١ ١٣٨,٧٩٩,٨
٢–البرنامج الرئيسي السابع 
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٢٠١٥امليزانية املعتمدة لعام الربنامج الرئيسي/الربنامج
٣٠النفقات الفعلية* إىل غاية 

٢٠١٥حزيران/يونيه 
حزيران/يونيه ٣٠معدل التنفيذ 

٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام (نسبة مئوية)٢٠١٥
٢٠١٥معدل التنفيذ املتوقع لعام 

(نسبة مئوية)
١الفائدة املستحقة للدولة املضيفة ٠٦٨,٧١ ٠٦٠,٦٩٩,٢١ ٠٦٠,٦٩٩,٢

٥–البرنامج الرئيسي السابع 
٣٣٩,٩٢١,٤٦,٣١٠١,٢٢٩,٨آلية الرقابة املستقلة

٦–البرنامج الرئيسي السابع 
٦١٥,٣٢٨٧,٢٤٦,٧٦٣٦,٦١٠٣,٥املكتب الداخلي ملراجعة احلسابات

١٣٠المجموع ٦٦٥,٦٧٣ ٦٥٧,٤٥٦,٤١٢٨ ٠٢٢,٩٩٨,٠
اإلنفاق الفعلي يشمل االلتزامات وحيتمل التغيري.* 
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مجموع المحكمة الجنائية الدولية–: البرامج الرئيسية ٢الجدول 

المحكمة الجنائية الدولية

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦اليورو)(بآالف (بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

موع النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املبلغا

املئوية
٤القضاة ٤١٨,٦٤ ٤١٨,٦٢٧٥,٨٤ ٦٩٤,٤٥ ٤٠٢,٩٥ ٤٠٢,٩٥ ٣٦٩,١٥ ٠,٦-٣٣,٨-٣٦٩,١

٢١التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون ٨٢١,٦٢٩ ٧٢٥,٤٥١ ٥٤٧,٠
١٤٦٢٩,٦٩٣٦٥,٠٢٣٩٩٤,٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٣٢ا ٠٠٩,٧٣٠ ٠٤٧,٤٦٢ ٠٥٧,١٦٢ ٠٥٧,١٣٣ ٤٥٥,٩٣٠ ٨٧١,٤٦٤ ٣٢٧,٣٣٦ ٤٥١,٢٣٩ ٠٩٠,٤٧٥ ٥٤١,٦١١ ٢١٤,٣١٧,٤
٣املساعدة املؤقتة العامة ٩٦٠,٧١٢ ٣٢٢,١١٦ ٢٨٢,٨٤٣٥,٥١٦ ٧١٨,٣٤ ١٣١,٠١٧ ٠٩٥,٢٢١ ٢٢٦,٢٤ ١٢٩,١٢٢ ٦٦٨,٥٢٦ ٧٩٧,٦٥ ٥٧١,٤٢٦,٢

٣٣٥,٣١٦٤,١٤٩٩,٤٣,٨٥٠٣,٢٣٥١,٣١٦٢,٤٥١٣,٧٤١٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٥٦,٥٦٤٢,٨١٢٥,١
١,٠-٤,١-٢٤٠,٤٩٤,٢٣٣٤,٦٣٣٤,٦٢٨٧,٥١٤١,٥٤٢٨,٩٢٦٨,٥١٥٦,٤٤٢٤,٩العمل اإلضايف

١٣٢,١١٨٠,٦٣١٢,٧٣١٢,٧٢٩٢,٩٤٢٨,٦٧٢١,٦١٨٣,٠٦٢٩,٥٨١٢,٥٩٠,٩١٢,٦االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤ا ٦٦٨,٥١٢ ٧٦١,٠١٧ ٤٢٩,٥٤٣٩,٣١٧ ٨٦٨,٨٥ ٠٦٢,٧١٧ ٨٢٧,٧٢٢ ٨٩٠,٤٤ ٩٩٤,٨٢٤ ١٩٦,٦٢٩ ١٩١,٤٦ ٣٠١,٠٢٧,٥

١السفر ١٣٥,٨٤ ٣٤٣,٤٥ ٤٧٩,٢١٢٤,٨٥ ٦٠٤,٠١ ٢١١,٥٥ ٦٥١,٠٦ ٨٦٢,٥١ ٢٢٧,٨٤ ٨٩٧,٧٦ ١٠,٧-٧٣٧,٠-١٢٥,٥
٢١,٢-٩,٨-٢٦,١٠,٨٢٦,٩٢٦,٩٣٥,٣١١,٠٤٦,٣٣٦,٥٣٦,٥الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٩٣٣,٢١ ٩٤٢,٩٣ ٨٧٦,٠٣٠٩,٢٤ ١٨٥,٢١ ٧٤٣,٦١ ٤٤٢,٦٣ ١٨٦,٢٢ ٣٧٠,٢٢ ٧٥١,٥٥ ١٢١,٧١ ٩٣٥,٥٦٠,٧
٢٦٥,٤٢٨٨,٤٥٥٣,٨٥٥٣,٨٤١٧,٦٥٠٦,٠٩٢٣,٦٦٣٧,٧٤٠٥,٧١التدريب ٠٤٣,٤١١٩,٨١٣,٠

٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٦٧٠,٧٢ ٦٧٠,٧٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٢١٠,٨٨٢,٨
١حمامو الضحايا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٢٦٣,٠١ ٢٦٣,٠٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٩١٥,٥٧٢,٥

١١النفقات التشغيلية العامة ٦٧٨,٥٤ ٨٧٦,٧١٦ ٥٥٥,٢٥١٣,٨١٧ ٠٦٩,٠١٢ ٧١٤,٣٥ ٦٠٨,٨١٨ ٣٢٣,١١٣ ٠٨٦,٧٨ ٢٤٦,٧٢١ ٣٣٣,٤٣ ٠١٠,٣١٦,٤
٦١٦,٩١٩٦,٧٨١٣,٦٢٣,٨٨٣٧,٤٤٦٣,٣٣٧٥,٦٨٣٨,٩٦٢٣,٤٣٩٨,٥١اللوازم واملواد ٠٢١,٩١٨٣,٠٢١,٨

٧٢٨,٤١املعدات، مبا يف ذلك األثاث ٠٤٨,٢١ ٧٧٦,٦٤٨,٠١ ٨٢٤,٦٤٧٠,٦٨١٧,٣١ ٢٨٨,٠٧٦١,١٧٢٢,٥١ ٤٨٣,٦١٩٥,٦١٥,٢
موع الفرعي لغري املوظفني ١٦ا ٣٨٤,٢١٧ ٤٠٢,٠٣٣ ٧٨٦,٢١ ٦٣٨,٠٣٥ ٤٢٤,٢١٧ ٠٥٦,٣١٨ ٣٤٦,١٣٥ ٤٠٢,٣١٨ ٧٤٣,٣٢٤ ٤٨٢,٦٤٣ ٢٢٥,٩٧ ٨٢٣,٦٢٢,١

٥٧المجموع ٤٨١,٠٦٠ ٢١٠,٣١١٧ ٦٩١,٤٢ ٣٥٣,١١٢٠ ٠٤٤,٥٦٠ ٩٧٧,٧٦٧ ٠٤٥,٢١٢٨ ٠٢٢,٩٦٥ ٥٥٨,٦٨٧ ٧٦٩,٦١٥٣ ٣٢٨,٢٢٥ ٣٠٥,٣١٩,٨
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: البرنامج الرئيسي األول٣الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
الجهاز القضائي

منو املوارد٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانية ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

موع النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املبلغا

املئوية
٤القضاة ٤١٨,٦٤ ٤١٨,٦٢٧٥,٨٤ ٦٩٤,٤٥ ٤٠٢,٩٥ ٤٠٢,٩٥ ٣٦٩,١٥ ٠,٦-٣٣,٨-٣٦٩,١

٣التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون ٣٠١,٦٨٠٤,٠٤ ١٠٥,٦
٩١٣,٦٩١٣,٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٧٨١,٣٥٣٨,٣٤ ٣١٩,٦٤ ٣١٩,٦٣ ٨٦٢,٧٦١٨,٠٤ ٤٨٠,٧٤ ٢١٥,٢٨٠٤,٠٥ ٠١٩,٢٥٣٨,٥١٢,٠
١٣٢,٨٩٨٤,٠١املساعدة املؤقتة العامة ١١٦,٨٢٣٢,٤١ ٣٤٩,٢٢٣٦,٨١ ١١٨,٦١ ٣٥٥,٤١١٩,٦١ ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣٦٥٤,٩٤٨,٣

املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة 
العمل اإلضايف

٢,٣٢,٣٢,٣١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣٥,١٩٨٤,٠١ا ١١٩,١٢٣٢,٤١ ٣٥١,٥٢٣٦,٨١ ١١٨,٦١ ٣٥٥,٤١٢٩,٦١ ٨٩٠,٧٢ ٠٢٠,٣٦٦٤,٩٤٩,١

١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٦,٥١٠٦,٥١٦٠,٦١٦٠,٦٥٤,١٥٠,٨السفر
٦,٦٦,٦٦,٦١١,١١١,١١٢,٠١٢,٠٠,٩٨,٠الضيافة

٢٨,٦-٢,٠-٢,٤٢,٤٢,٤٧,٠٧,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٣,٧١٣,٧١٣,٧٢٢,٠٢٢,٠٣٦,٠٣٦,٠١٤,٠٦٣,٩التدريب

٣٩,٧٣٩,٧٣٩,٧٦٧,٤٦٧,٤٧٧,٤٧٧,٤١٠,٠١٤,٨النفقات التشغيلية العامة
١,٩١,٩١,٩٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٦٤,٣١٦٤,٣١٦٤,٣٢١٩,٠٢١٩,٠٢٩٦,٠٢٩٦,٠٧٧,٠٣٥,٢ا

٨المجموع ٤٩٩,٣١ ٥٢٢,٣١٠ ٠٢١,٦٥٠٨,٢١٠ ٥٢٩,٨٩ ٧٢١,٣١ ٧٣٦,٦١١ ٤٥٧,٩١٠ ٠٠٩,٩٢ ٦٩٤,٧١٢ ٧٠٤,٦١ ٢٤٦,٧١٠,٩
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١١٠٠-: البرنامج الرئيسي األول ٤الجدول 

الرئاسة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

موع النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة
٧٠٩,٠٧٠٩,٠التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢٨٩,٦٢٨٩,٦موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٩٩٨,٨٩٩٨,٨٩٩٨,٨١ا ١١٦,٦١ ١٠,٦-١١٨,٠-١١٦,٦٩٩٨,٦٩٩٨,٦

٤٩,٥-١١٧,٢-١٣٢,٨١٣٢,٨١٣٢,٨٢٣٦,٨٢٣٦,٨١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٢,٣٢,٣٢,٣١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٥,٣-١٠٧,٢-١٣٥,١١٣٥,١١٣٥,١٢٣٦,٨٢٣٦,٨١٢٩,٦١٢٩,٦ا
٩٧,٠٩٧,٠٩٧,٠٩٨,٩٩٨,٩١٥٢,٧١٥٢,٧٥٣,٨٥٤,٤السفر

٦,٦٦,٦٦,٦٩,١٩,١١٠,٠١٠,٠٠,٩٩,٨الضيافة
١٠٠,٠-٢,٠-٢,٠٢,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٧٢,٧٢,٧٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٦,٣١٠٦,٣١٠٦,٣١١٦,٠١١٦,٠١٦٨,٧١٦٨,٧٥٢,٧٤٥,٤ا

١المجموع ٢٤٠,٢١ ٢٤٠,٢١ ٢٤٠,٢١ ٤٦٩,٤١ ٤٦٩,٤١ ٣٢٤,٩١ ٩,٨-١٤٤,٥-٣٢٤,٩
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١٢٠٠-: البرنامج الرئيسي األول ٥الجدول 

الدوائر

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

موع النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

٤القضاة ٤١٨,٦٤ ٤١٨,٦٢٧٥,٨٤ ٦٩٤,٤٥ ٤٠٢,٩٥ ٤٠٢,٩٥ ٣٤١,١٥ ١,١-٦١,٨-٣٤١,١
٢غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون ٣٨٩,٩٨٠٤,٠٣ ١٩٣,٩

٥٤٩,١٥٤٩,١موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢ا ٥٥٩,٣٥٣٨,٣٣ ٠٩٧,٦٣ ٠٩٧,٦٢ ٤٥١,٥٦١٨,٠٣ ٠٦٩,٥٢ ٩٣٩,٠٨٠٤,٠٣ ٧٤٣,٠٦٧٣,٥٢١,٩

٩٨٤,٠٩٨٤,٠٢٣٢,٤١املساعدة املؤقتة العامة ٢١٦,٤١ ١١٨,٦١ ١١٨,٦١ ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧٧٧٢,١٦٩,٠
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٨٤,٠٩٨٤,٠٢٣٢,٤١ا ٢١٦,٤١ ١١٨,٦١ ١١٨,٦١ ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧٧٧٢,١٦٩,٠
السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
٢,٠٢,٠٢,٠اخلدمات التعاقدية

١١,٠١١,٠١١,٠١٦,٠١٦,٠٣٠,٠٣٠,٠١٤,٠٨٧,٩التدريب
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,٠١٣,٠١٣,٠١٧,٠١٧,٠٣١,٠٣١,٠١٤,٠٨٢,٧ا

٦المجموع ٩٩٠,٩١ ٥٢٢,٣٨ ٥١٣,٢٥٠٨,٢٩ ٠٢١,٤٧ ٨٧١,٤١ ٧٣٦,٦٩ ٦٠٨,٠٨ ٣١١,١٢ ٦٩٤,٧١١ ٠٠٥,٨١ ٣٩٧,٨١٤,٥
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١٣١٠-الرئيسي األول : البرنامج ٦الجدول 

مكتب االتصال في نيويورك

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

موع النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

القضاة
٢٠٢,٧٢٠٢,٧التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٧٤,٩٧٤,٩موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٥,٧-١٦,٩-٢٢٣,٢٢٢٣,٢٢٢٣,٢٢٩٤,٥٢٩٤,٥٢٧٧,٦٢٧٧,٦ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٣,٠٣,٠٣,٠٧,٦٧,٦٧,٩٧,٩٠,٣٣,٩السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
٠,٤٠,٤٠,٤٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٣٩,٧٣٩,٧٣٩,٧٦٧,٤٦٧,٤٧٧,٤٧٧,٤١٠,٠١٤,٨النفقات التشغيلية العامة

١,٩١,٩١,٩٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٤٥,٠٤٥,٠٤٥,٠٨٦,٠٨٦,٠٩٦,٣٩٦,٣١٠,٣١٢,٠ا

١,٧-٦,٦-٢٦٨,٢٢٦٨,٢٢٦٨,٢٣٨٠,٥٣٨٠,٥٣٧٣,٩٣٧٣,٩المجموع
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: البرنامج الرئيسي الثاني٧الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني 
المدعي العاممكتب 

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
٤التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون ٣٤١,٣١٣ ٣٢٣,٧١٧ ٦٦٥,٠

١موظفو اخلدمات العامة ٠٧٨,١٣ ٠١٦,٦٤ ٠٩٤,٧
موع الفرعي للموظفني ٤ا ٧٨٨,٣١٤ ٢٥٢,٩١٩ ٠٤١,٢١٩ ٠٤١,٢٥ ١٩٥,١١٥ ١٩٤,٦٢٠ ٣٨٩,٨٥ ٤١٩,٣١٦ ٣٤٠,٣٢١ ٧٥٩,٦١ ٣٦٩,٩٦,٧

٩٣,١٨املساعدة املؤقتة العامة ٤٨٨,٦٨ ٥٨١,٧٢٠٣,١٨ ٧٨٤,٨٦٥١,٢١٢ ٣٢٠,٤١٢ ٩٧١,٥١ ٨٨٦,٤١٧ ٥٦٣,٨١٩ ٤٥٠,٢٦ ٤٧٨,٧٤٩,٩
١٠٠,٠-٦,٦-٣,٧٢,٤٦,١٦,١٦,٦٦,٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٢٣,٩٢٣,٩٢٣,٩٥٢,٩٥٢,٩١١٢,٧١١٢,٧٥٩,٨١١٣,١االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٦,٨٨ا ٥١٤,٩٨ ٦١١,٧٢٠٣,١٨ ٨١٤,٨٦٥١,٢١٢ ٣٧٩,٨١٣ ٠٣١,٠١ ٨٨٦,٤١٧ ٦٧٦,٥١٩ ٥٦٢,٩٦ ٥٣١,٩٥٠,١
٢٧٠,٧٢السفر ٥١٢,٨٢ ٧٨٣,٥١٠٣,٠٢ ٨٨٦,٥٣٩٥,١٣ ٣٧٢,٦٣ ٧٦٧,٧٢٨٩,٠٢ ٦٥٠,٣٢ ٢٢,٠-٨٢٨,٤-٩٣٩,٣

٥١,٨-١٠,٧-٥,٠٥,٠٥,٠٩,٧١١,٠٢٠,٧١٠,٠١٠,٠الضيافة
٢٠,٢٤٤٨,٩٤٦٩,١٢٢٥,٦٦٩٤,٧٢,١٤٣٥,٨٤٣٧,٩٦٥,٠٥٩٤,٥٦٥٩,٥٢٢١,٦٥٠,٦اخلدمات التعاقدية

١٥,٢١٢٦,٦١٤١,٨١٤١,٨٣٧,٤٣١٢,٨٣٥٠,٢١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١٥,٣٤,٤التدريب
٦,٠-٣٤,٠-٨,٢٥٩١,٧٥٩٩,٩٢,٧٦٠٢,٦٥٦٩,٠٥٦٩,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠النفقات التشغيلية العامة

٤,٤٤٥,٤٤٩,٨١٠,٦٦٠,٤١,٨١١٨,٢١٢٠,٠٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠اللوازم واملواد
٥٦,٦-١٨٢,٦-٤٥٤,٥٤٥٤,٥٢٢,٧٤٧٧,٢٣٢٢,٦٣٢٢,٦١٤٠,٠١٤٠,٠املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢٣,٧٤ا ١٧٩,٩٤ ٥٠٣,٦٣٦٤,٦٤ ٨٦٨,٢٤٤٦,٠٥ ١٤٢,١٥ ٥٨٨,١٥٥٧,٥٤ ٢١١,٨٤ ١٤,٧-٨١٨,٨-٧٦٩,٣

٥المجموع ٢٠٨,٨٢٦ ٩٤٧,٧٣٢ ١٥٦,٥٥٦٧,٧٣٢ ٧٢٤,٢٦ ٢٩٢,٣٣٢ ٧١٦,٦٣٩ ٠٠٨,٩٧ ٨٦٣,٣٣٨ ٢٢٨,٦٤٦ ٠٩١,٩٧ ٠٨٣,٠١٨,٢
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مكتب المدعي العام
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢ ٣٨٦,١٨٣٦,٢٣ ٢٢٢,٣
٦١٢,٨١موظفو اخلدمات العامة ١٩٦,٥١ ٨٠٩,٣

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٧٥٥,٤١ ٥٢٢,٨٤ ٢٧٨,٢٤ ٢٧٨,٢٢ ٨٣٤,٥١ ٥٦٤,٠٤ ٣٩٨,٤٢ ٩٩٨,٩٢ ٠٣٢,٧٥ ٠٣١,٦٦٣٣,١١٤,٤
٩٣,١١املساعدة املؤقتة العامة ٩١٥,٩٢ ٠٠٩,٠٦٠,٩٢ ٠٦٩,٩٢٣٤,٦٢ ١٠٤,٠٢ ٣٣٨,٦٧٩٨,٥٣ ١٨٢,٠٣ ٩٨٠,٥١ ٦٤١,٩٧٠,٢

١٠٠,٠-٦,٦-٣,٧٢,٤٦,١٦,١٦,٦٦,٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢٣,٩٢٣,٩٢٣,٩٥٢,٩٥٢,٩١١٢,٧١١٢,٧٥٩,٨١١٣,١االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٦,٨١ا ٩٤٢,٢٢ ٠٣٩,٠٦٠,٩٢ ٠٩٩,٩٢٣٤,٦٢ ١٦٣,٥٢ ٣٩٨,١٧٩٨,٥٣ ٢٩٤,٧٤ ٠٩٣,٢١ ٦٩٥,١٧٠,٧

٢٨,٨-٢١٥,٤-١٣١,٢٣٣٥,١٤٦٦,٣٢٣,٤٤٨٩,٧١٥٩,٠٥٩٠,٢٧٤٩,١١١٤,٥٤١٩,٢٥٣٣,٧السفر
٥١,٨-١٠,٧-٥,٠٥,٠٥,٠٩,٧١١,٠٢٠,٧١٠,٠١٠,٠الضيافة

٢٠,٢٣٢٢,٤٣٤٢,٦١٤٧,٨٤٩٠,٤٢,١٣٦٠,٩٣٦٢,٩٦٥,٠٥٩٤,٥٦٥٩,٥٢٩٦,٦٨١,٧اخلدمات التعاقدية
١٥,٢١٢٦,٦١٤١,٨١٤١,٨٣٧,٤٣١٢,٨٣٥٠,٢١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١٥,٣٤,٤التدريب

١٠٠,٠-٢٩,٠-٨,٢٦٠,٦٦٨,٨٠,٦٦٩,٤٢٩,٠٢٩,٠النفقات التشغيلية العامة
٤,٤٤٥,٤٤٩,٨١٠,٦٦٠,٤١,٨١١٨,٢١٢٠,٠٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠اللوازم واملواد

٥٦,٦-١٨٢,٦-٤٥٤,٥٤٥٤,٥٢٢,٧٤٧٧,٢٣٢٢,٦٣٢٢,٦١٤٠,٠١٤٠,٠املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٨٤,٢١ا ٣٤٤,٦١ ٥٢٨,٨٢٠٥,١١ ٧٣٣,٩٢٠٩,٩١ ٧٤٤,٦١ ٩٥٤,٥٣٨٣,٠١ ٤٤٥,٧١ ٦,٤-١٢٥,٨-٨٢٨,٧

٣المجموع ٠٣٦,٤٤ ٨٠٩,٦٧ ٨٤٦,٠٢٦٦,٠٨ ١١٢,٠٣ ٢٧٨,٩٥ ٤٧٢,٠٨ ٧٥١,٠٤ ١٨٠,٤٦ ٧٧٣,١١٠ ٩٥٣,٥٢ ٢٠٢,٥٢٥,٢
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٢١١٠-: البرنامج الرئيسي الثاني ٩الجدول 

المكتب المباشر للمدعي العام
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ٢١١,٣١ ٢١١,٣
٣٤٦,٩٣٤٦,٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٣٩٩,٧١ ٣٩٩,٧١ ٣٩٩,٧١ ٥٥٤,١١ ٥٥٤,١١ ٥٥٨,٢١ ٥٥٨,٢٤,١٠,٣
٩٣,٠٧٣,٠١٦٦,٠١٦٦,٠٩٦,٥١٠٤,٩٢٠١,٤٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧٣٥٣,٣١٧٥,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢٣,٩٢٣,٩٢٣,٩٥٢,٩٥٢,٩١١٢,٧١١٢,٧٥٩,٨١١٣,١االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٣,٠٩٦,٩١٨٩,٩١٨٩,٩٩٦,٥١٥٧,٨٢٥٤,٣٣٨٦,٧٢٨٠,٧٦٦٧,٤٤١٣,١١٦٢,٤ا

٣٣,٢-٩٠,٢-١١٠,٢٧٠,٥١٨٠,٧١٨٠,٧١٤١,٥١٣٠,٣٢٧١,٨٧٣,٤١٠٨,٢١٨١,٦السفر
٥١,٨-١٠,٧-٥,٠٥,٠٥,٠٩,٧١١,٠٢٠,٧١٠,٠١٠,٠الضيافة

٢٧,٤٢٧,٤٢٧,٤٢,٠١١,٠١٣,٠٥٠,٠٥٠,٠٣٧,٠٢٨٦,٠اخلدمات التعاقدية
١٥,٢١٢٥,٨١٤١,٠١٤١,٠٣٧,٤٣٠٥,٧٣٤٣,٠١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥٢٢,٥٦,٥التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

مبا يف ذلك األثاثاملعدات،
موع الفرعي لغري املوظفني ٦,٤-٤١,٥-١٣٠,٤٢٢٣,٧٣٥٤,١٣٥٤,١١٩٠,٦٤٥٨,٠٦٤٨,٥٢٢٧,٩٣٧٩,٢٦٠٧,١ا

١المجموع ٦٢٣,١٣٢٠,٦١ ٩٤٣,٧١ ٩٤٣,٧١ ٨٤١,٢٦١٥,٨٢ ٤٥٧,٠٢ ١٧٢,٨٦٥٩,٩٢ ٨٣٢,٧٣٧٥,٧١٥,٣



ICC-ASP/14/11

33 11-A-070815

٢١٢٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٠الجدول 

المكتب المباشر للمدعي العام
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ١٧٤,٨٨٣٦,٢٢ ٠١١,٠
٢٦٥,٩١موظفو اخلدمات العامة ١٩٦,٥١ ٤٦٢,٤

موع الفرعي للموظفني ١ا ٣٥٥,٧١ ٥٢٢,٨٢ ٨٧٨,٥٢ ٨٧٨,٥١ ٢٨٠,٤١ ٥٦٤,٠٢ ٨٤٤,٣١ ٤٤٠,٧٢ ٠٣٢,٧٣ ٤٧٣,٤٦٢٩,١٢٢,١
٠,١١املساعدة املؤقتة العامة ٨٤٢,٩١ ٨٤٣,٠٦٠,٩١ ٩٠٣,٩١٣٨,١١ ٩٩٩,١٢ ١٣٧,٢٤١١,٨٣ ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨١ ٢٨٨,٦٦٠,٣

١٠٠,٠-٦,٦-٣,٧٢,٤٦,١٦,١٦,٦٦,٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣,٨١ا ٨٤٥,٣١ ٨٤٩,١٦٠,٩١ ٩١٠,٠١٣٨,١٢ ٠٠٥,٧٢ ١٤٣,٧٤١١,٨٣ ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨١ ٢٨٢,١٥٩,٨

٢٦,٢-١٢٥,٢-٢١,٠٢٦٤,٦٢٨٥,٦٢٣,٤٣٠٩,٠١٧,٥٤٥٩,٨٤٧٧,٣٤١,١٣١١,٠٣٥٢,١السفر
الضيافة

٢٠,٢٢٩٥,٠٣١٥,٢١٤٧,٨٤٦٣,٠٠,١٣٤٩,٩٣٥٠,٠٦٥,٠٥٤٤,٥٦٠٩,٥٢٥٩,٥٧٤,٢اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-٧,١-٠,٨٠,٨٠,٨٧,١٧,١التدريب

١٠٠,٠-٢٩,٠-٨,٢٦٠,٦٦٨,٨٠,٦٦٩,٤٢٩,٠٢٩,٠النفقات التشغيلية العامة
٤,٤٤٥,٤٤٩,٨١٠,٦٦٠,٤١,٨١١٨,٢١٢٠,٠٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠اللوازم واملواد

٥٦,٦-١٨٢,٦-٤٥٤,٥٤٥٤,٥٢٢,٧٤٧٧,٢٣٢٢,٦٣٢٢,٦١٤٠,٠١٤٠,٠املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٣,٨١ا ١٢٠,٩١ ١٧٤,٧٢٠٥,١١ ٣٧٩,٨١٩,٣١ ٢٨٦,٦١ ٣٠٥,٩١٥٥,١١ ٠٦٦,٥١ ٦,٥-٨٤,٣-٢٢١,٦

١المجموع ٤١٣,٣٤ ٤٨٩,٠٥ ٩٠٢,٣٢٦٦,٠٦ ١٦٨,٣١ ٤٣٧,٨٤ ٨٥٦,٣٦ ٢٩٤,٠٢ ٠٠٧,٦٦ ١١٣,٢٨ ١٢٠,٨١ ٨٢٦,٨٢٩,٠
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٢٢٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١١الجدول 

شعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٧٩٨,٤٩٥٤,١١ ٧٥٢,٥
١٣٢,٩١٣٢,٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٨٠٣,٧٧٩٢,٠١ا ٥٩٥,٧١ ٥٩٥,٧٩٦٢,٥٩٣٨,٩١ ٩٠١,٤٩٣١,٤٩٥٤,١١ ٠,٨-١٥,٩-٨٨٥,٥
٩٢٠,٧٩٢٠,٧٩٢٠,٧٤٠,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٣٥٤,٧١ ٣٩٥,٤٤١١,٨١ ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧٢٣٦,٣١٦,٩

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٢٠,٧٩٢٠,٧٩٢٠,٧٤٠,٧١ا ٣٥٤,٧١ ٣٩٥,٤٤١١,٨١ ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧٢٣٦,٣١٦,٩

٧,٦-٤٠,٥-١٢١,٧٢٥٥,٢٣٧٦,٩١,١٣٧٨,٠٢١٣,٣٣١٧,١٥٣٠,٤١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٧,٦-٤٠,٥-١٢١,٧٢٥٥,٢٣٧٦,٩١,١٣٧٨,٠٢١٣,٣٣١٧,١٥٣٠,٤١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩ا

٩٢٥,٤١المجموع ٩٦٧,٩٢ ٨٩٣,٣١,١٢ ٨٩٤,٤١ ٢١٦,٥٢ ٦١٠,٧٣ ٨٢٧,٢١ ٤٩٧,٠٢ ٥١٠,١٤ ٠٠٧,١١٧٩,٩٤,٧
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٢٣٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٢الجدول 

شعبة التحقيق
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٣١١,٤٨ ٠٤٩,٢٨ ٣٦٠,٦
١٩٩,٤١موظفو اخلدمات العامة ٣٥٤,٨١ ٥٥٤,٢

موع الفرعي للموظفني ٤١٣,٠٨ا ٤٢٣,٩٨ ٨٣٦,٩٨ ٨٣٦,٩٥٥٥,٧٩ ٠٥٥,٨٩ ٦١١,٥٥١٠,٨٩ ٤٠٤,٠٩ ٩١٤,٨٣٠٣,٣٣,٢
٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٧٨,٣٢ ٧٧٨,٣٤٢,٩٢ ٨٢١,٢١٦٦,١٤ ٦١٩,٣٤ ٧٨٥,٣١٨٠,٩٦ ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٢ ١٦٥,٠٤٥,٢

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٧٧٨,٣٢ ٧٧٨,٣٤٢,٩٢ ٨٢١,٢١٦٦,١٤ ٦١٩,٣٤ ٧٨٥,٣١٨٠,٩٦ ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٢ ١٦٥,٠٤٥,٢

١السفر ٧٦٧,٧١ ٧٦٧,٧٦٤,٢١ ٨٣١,٩٢ ٢٩٢,٦٢ ٢٩٢,٦١ ٦٢٧,٣١ ٢٩,٠-٦٦٥,٣-٦٢٧,٣
الضيافة

١٠٠,٠-٧٥,٠-١٠٨,٨١٠٨,٨٢٨,٣١٣٧,١٧٥,٠٧٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

٠,٩-٥,٠-٥٣١,١٥٣١,١٢,١٥٣٣,٢٥٤٠,٠٥٤٠,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٤٠٧,٦٢ ٤٠٧,٦٩٤,٦٢ ٥٠٢,٢٢ ٩٠٧,٧٢ ٩٠٧,٧٢ ١٦٢,٣٢ ٢٥,٦-٧٤٥,٤-١٦٢,٣

٤١٣,٠١٣المجموع ٦٠٩,٨١٤ ٠٢٢,٨١٣٧,٥١٤ ١٦٠,٣٧٢١,٧١٦ ٥٨٢,٧١٧ ٣٠٤,٥٦٩١,٧١٨ ٣٣٥,٧١٩ ٠٢٧,٤١ ٧٢٣,٠١٠,٠
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٢٣٠٠- : البرنامج الرئيسي الثاني ١٣الجدول 

شعبة االدعاء
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٨٤٥,٣٣ ٤٨٤,٢٤ ٣٢٩,٥
١٣٢,٩٤٦٥,٣٥٩٨,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٨١٦,٢٣ا ٥١٤,٢٤ ٣٣٠,٤٤ ٣٣٠,٤٨٤٢,٥٣ ٦٣٥,٩٤ ٤٧٨,٥٩٧٨,٣٣ ٩٤٩,٥٤ ٩٢٧,٨٤٤٩,٣١٠,٠
٢املساعدة املؤقتة العامة ٨٧٣,٧٢ ٨٧٣,٧٩٩,٣٢ ٩٧٣,٠٢٠٩,٨٤ ٢٤٢,٤٤ ٤٥٢,٢٤٩٥,٢٦ ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧٢ ٤٣٥,٥٥٤,٧

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٨٧٣,٧٢ ٨٧٣,٧٩٩,٣٢ ٩٧٣,٠٢٠٩,٨٤ ٢٤٢,٤٤ ٤٥٢,٢٤٩٥,٢٦ ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧٢ ٤٣٥,٥٥٤,٧

١٧,٨١٥٤,٨١٧٢,٦١٤,٣١٨٦,٩٢٢,٨١٧٢,٨١٩٥,٦٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٩٢,٨٤٧,٥السفر
الضيافة

١٧,٧١٧,٧٤٩,٥٦٧,٢اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

مبا يف ذلك األثاثاملعدات،
موع الفرعي لغري املوظفني ١٧,٨١٧٢,٥١٩٠,٣٦٣,٨٢٥٤,١٢٢,٨١٧٢,٨١٩٥,٦٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٩٢,٨٤٧,٥ا

٨٣٤,٠٦المجموع ٥٦٠,٤٧ ٣٩٤,٤١٦٣,١٧ ٥٥٧,٥١ ٠٧٥,٢٨ ٠٥١,١٩ ١٢٦,٣١ ٤٩٤,٢١٠ ٦٠٩,٧١٢ ١٠٣,٩٢ ٩٧٧,٦٣٢,٦
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: البرنامج الرئيسي الثالث١٤الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١٢ ٤٨١,٢١٥ ١١٨,٤٢٧ ٥٩٩,٦
١٢موظفو اخلدمات العامة ٠٨٢,١٦ ٢٨٣,٤١٨ ٣٦٥,٥

موع الفرعي للموظفني ٢١ا ٢٩٥,٣١٤ ٧٨١,١٣٦ ٠٧٦,٤٣٦ ٠٧٦,٤٢٢ ١٣٥,٠١٤ ٤٩٣,٣٣٦ ٦٢٨,٣٢٤ ٥٦٣,٣٢١ ٤٠١,٨٤٥ ٩٦٥,١٩ ٣٣٦,٧٢٥,٥
٢املساعدة املؤقتة العامة ٦٥٨,٢٢ ٧٦٣,٧٥ ٤٢١,٩٥ ٤٢١,٩١ ٩٥٠,٧٣ ٥٦٥,٩٥ ٥١٦,٦٨٧٨,٧٢ ٨٢٠,١٣ ١-٦٩٨,٨ ٣٣,٠-٨١٧,٨

١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٦٣,٤١٥٥,٨٣١٩,٢٢٧٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٠١٦,٥٦٩٧,٢٢١٨,٤
٢٢٦,٢٩٤,٢٣٢٠,٤٣٢٠,٤٢٣٣,٤١٤١,٥٣٧٤,٨٢٣٠,٥١٥٦,٤٣٨٦,٩١٢,٠٣,٢العمل اإلضايف

٢٣,٦-١١٨,٩-١٢٣,٠٨٦,٥٢٠٩,٥٢٠٩,٥٢٢٧,٩٢٧٥,٨٥٠٣,٧٨٨,٠٢٩٦,٨٣٨٤,٨االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣ا ٢٠٢,٠٣ ١٠٦,١٦ ٣٠٨,١٣,٨٦ ٣١١,٩٢ ٥٧٥,٤٤ ١٣٩,٠٦ ٧١٤,٤١ ٤٧١,٤٤ ٠١٥,٥٥ ١-٤٨٦,٩ ١٨,٣-٢٢٧,٤

٢٣٢,٢١السفر ٧٧٦,٢٢ ٠٠٨,٤٢١,٨٢ ٠٣٠,٢٢٧٩,٣٢ ١٣٢,٣٢ ٤١١,٥٢٥١,٤٢ ٠٥٢,٧٢ ٤,٥-١٠٧,٤-٣٠٤,١
١٠,٠-٠,٤-٣,٩٠,٨٤,٧٤,٧٤,٤٤,٤٤,٠٤,٠الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٤٣,١١ ٤٢٥,٦٢ ٤٦٨,٦٨٣,٦٢ ٥٥٢,٢٧٠٧,٠٩٣٦,٣١ ٦٤٣,٣٩٩٤,٣١ ٩٤٧,٠٢ ٩٤١,٣١ ٢٩٨,٠٧٩,٠
١٩٢,٠١٥٣,٠٣٤٥,٠٣٤٥,٠٣١٢,٨١٧٣,٠٤٨٥,٨٤٠٣,٧١٦٥,٢٥٦٨,٩٨٣,١١٧,١التدريب

٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٦٧٠,٧٢ ٦٧٠,٧٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٢١٠,٨٨٢,٨
١حمامو الضحايا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٢٦٣,٠١ ٢٦٣,٠٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٩١٥,٥٧٢,٥

٥النفقات التشغيلية العامة ٦٠٧,٥٤ ٢٨٥,٠٩ ٨٩٢,٥٥١١,١١٠ ٤٠٣,٦٥ ٥٥٦,٩٥ ٠٣٩,٨١٠ ٥٩٦,٦٧ ٧٣٦,٥٧ ٦٩٦,٧١٥ ٤٣٣,٢٤ ٨٣٦,٦٤٥,٦
٦٠٢,٦١٥١,٣٧٥٣,٩١٣,٢٧٦٧,١٤٣٩,٣٢٥٧,٤٦٩٦,٧٥٥٠,٧٣٢٧,٥٨٧٨,٢١٨١,٤٢٦,٠اللوازم واملواد

٧٢٦,٤٥٩٣,٧١املعدات، مبا يف ذلك األثاث ٣٢٠,١٢٥,٣١ ٣٤٥,٤٤٦٤,٦٤٩٤,٨٩٥٩,٤٧٣١,١٥٦٧,٥١ ٢٩٨,٦٣٣٩,٢٣٥,٤
موع الفرعي لغري املوظفني ٨ا ٤٠٧,٧١٣ ٠٩٠,٥٢١ ٤٩٨,١١ ٢٧٣,٤٢٢ ٧٧١,٥٧ ٧٦٤,٣١٢ ٩٦٧,٢٢٠ ٧٣١,٥١٠ ٦٧١,٦١٩ ٨١٦,٦٣٠ ٤٨٨,٢٩ ٧٥٦,٧٤٧,١

٣٢المجموع ٩٠٥,٠٣٠ ٩٧٧,٧٦٣ ٨٨٢,٦١ ٢٧٧,٢٦٥ ١٥٩,٨٣٢ ٤٧٤,٧٣١ ٥٩٩,٦٦٤ ٠٧٤,٢٣٦ ٧٠٦,٣٤٥ ٢٣٣,٩٨١ ٩٤٠,٢١٧ ٨٦٦,٠٢٧,٩
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٣١٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٥الجدول 

مكتب المسجل
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ٧٥٥,٧١٣٠,٠١ ٨٨٥,٧
٣موظفو اخلدمات العامة ٦٨٧,٦٤٩٥,١٤ ١٨٢,٧

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٣٢٥,٠١ ٧٩٧,٧٦ ١٢٢,٧٦ ١٢٢,٧٥ ٦٨٣,١١ ٨٦٧,٩٧ ٥٥١,٠٥ ٤٤٣,٣٦٢٥,١٦ ١-٠٦٨,٤ ١٩,٦-٤٨٢,٦
١املساعدة املؤقتة العامة ٦٦٢,٤١٩٣,٣١ ٨٥٥,٧١ ٨٥٥,٧٦٩٠,٥٢٢٨,٠٩١٨,٥٤٠٨,٩٦٥٠,٧١ ٠٥٩,٦١٤١,١١٥,٤

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١,٩-٣,٨-١٤٣,٨٤٦,٤١٩٠,٢١٩٠,٢١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٨٠٦,٢٢٣٩,٧٢ ٠٤٥,٩٢ ٠٤٥,٩٨٢٥,٣٢٩٠,٥١ ١١٥,٧٥٤٠,٩٧١٢,١١ ٢٥٣,٠١٣٧,٢١٢,٣

٣٦,٤-١٣٣,٦-٩١,٣٢٢٧,٤٣١٨,٧٣١٨,٧١١١,٩٢٥٥,٥٣٦٧,٤٢٢,٩٢١٠,٩٢٣٣,٨السفر
٢,٩٢,٩٢,٩٣,٤٣,٤٤,٠٤,٠٠,٦١٦,٢الضيافة

٣٩,٢-١٣٧,٦-١٦٦,٥٣٠٩,٩٤٧٦,٤٤٧٦,٤١١٨,٨٢٣١,٧٣٥٠,٦٨٧,٠١٢٦,٠٢١٣,٠اخلدمات التعاقدية
٣٧,٦-٩٩,٦-٧,٦٧,٦٧,٦١٨١,٧٨٣,٢٢٦٤,٩٧٠,١٩٥,١١٦٥,٢التدريب

٤٤,٨-١٠١,٥-١٠٦,٦٥٥,٨١٦٢,٤١٦٢,٤١٢٤,٥١٠٢,٠٢٢٦,٥١٢٥,٠٠,٠١٢٥,٠النفقات التشغيلية العامة
١٧,١١٣,٣٣٠,٤٣٠,٤٣٤,١٢٢,٥٥٦,٦٦٦,٣٥٤,١١٢٠,٤٦٣,٧١١٢,٥اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١٥,٦-٤٠,١١,٠٤١,١٤١,١٧,٦٨,٠١٥,٦املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٤٣٢,١٦٠٧,٤١ا ٠٣٩,٥١ ٠٣٩,٥٥٨٢,١٧٠٢,٨١ ٣٣,٠-٤٢٣,٦-٢٨٥,٠٣٧٥,٣٤٨٦,١٨٦١,٤

٦المجموع ٥٦٣,٣٢ ٦٤٤,٨٩ ٢٠٨,١٩ ٢٠٨,١٧ ٠٩٠,٥٢ ٨٦١,٢٩ ٩٥١,٧٦ ٣٥٩,٤١ ٨٢٣,٣٨ ١-١٨٢,٧ ١٧,٨-٧٦٨,٩
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٣١١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٦الجدول 

المكتب المباشر للمسجل
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٦٩٥,٢٦٩٥,٢
٧٩,٢٧٩,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ١٦١,٣١ ١٦١,٣١ ١٦١,٣١ ٧٥٨,٣١ ٥٦,٠-٩٨٣,٨-٧٥٨,٣٧٧٤,٤٧٧٤,٤
٥٢,٩-٣٢٥,٣-٥٣٢,٠٥٣٢,٠٥٣٢,٠٦١٤,٦٦١٤,٦٢٨٩,٣٢٨٩,٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٢,٩-٣٢٥,٣-٥٣٢,٠٥٣٢,٠٥٣٢,٠٦١٤,٦٦١٤,٦٢٨٩,٣٢٨٩,٣ا

٦١,٢-٥٤,٧-٧٩,٩٨,٣٨٨,٢٨٨,٢٨٩,٣٨٩,٣٩,١٢٥,٥٣٤,٦السفر
٢,٩٢,٩٢,٩٣,٤٣,٤٤,٠٤,٠٠,٦١٦,٢الضيافة

١٠٠,٠-٢,٠-١٥,٧١٥,٧١٥,٧٢,٠٢,٠اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-١٢١,٦-١٢١,٦١٢١,٦التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
ا يف ذلك األثاثاملعدات، مب

موع الفرعي لغري املوظفني ٨٢,٢-١٧٧,٧-٩٨,٥٨,٣١٠٦,٨١٠٦,٨٢١٦,٣٢١٦,٣١٣,١٢٥,٥٣٨,٦ا
١المجموع ٧٩١,٨٨,٣١ ٨٠٠,١١ ٨٠٠,١٢ ٥٨٩,٣٢ ٥٨٩,٣١ ٠٧٦,٨٢٥,٥١ ١-١٠٢,٣ ٥٧,٤-٤٨٦,٩
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٣١٣٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٧الجدول 

قسم الخدمات االستشارية 
القانونية

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٧٧٩,٤٧٧٩,٤
٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٦٠٠,٧٦٠٠,٧٦٠٠,٧٥٩٤,٧٥٩٤,٧٨٤٤,٤٨٤٤,٤٢٤٩,٧٤٢,٠ا
٣٤,٨٣٤,٨٣٤,٨٤٨,٥٤٨,٥١١٩,٦١١٩,٦٧١,١١٤٦,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٤,٨٣٤,٨٣٤,٨٤٨,٥٤٨,٥١١٩,٦١١٩,٦٧١,١١٤٦,٤ا

٢٨,٥-٣,٦-٠,٨٠,٨٠,٨١٢,٧١٢,٧٣,٣٥,٨٩,١السفر
الضيافة

٧٠,٦-١٢,٠-١٧,٠١٧,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
٧,٦٧,٦٧,٦٠,٤٠,٤١٦,٥١٦,٥١٦,١٣التدريب ٨٤٨,٦

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٨,٤٨,٤٨,٤٣٠,٢٣٠,٢٢٤,٨٥,٨٣٠,٦٠,٥١,٥ا

٦٤٣,٩٦٤٣,٩٦٤٣,٩٦٧٣,٤٦٧٣,٤٩٨٨,٨٥,٨٩٩٤,٦٣٢١,٢٤٧,٧المجموع
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٣١٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٨الجدول 

قسم األمن والسالمة
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢٨١,١١٣٠,٠٤١١,١
٣موظفو اخلدمات العامة ٥٤٣,٣٤٩٥,١٤ ٠٣٨,٤

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٥٦٣,٠١ ٧٩٧,٧٤ ٣٦٠,٧٤ ٣٦٠,٧٣ ٣٣٠,٢١ ٨٦٧,٩٥ ١٩٨,٠٣ ٨٢٤,٥٦٢٥,١٤ ١٤,٤-٧٤٨,٥-٤٤٩,٦
١املساعدة املؤقتة العامة ٠٩٥,٦١٩٣,٣١ ٢٨٨,٩١ ٢٨٨,٩٢٧,٣٢٢٨,٠٢٥٥,٣٦٥٠,٧٦٥٠,٧٣٩٥,٤١٥٤,٨

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١,٩-٣,٨-١٤٣,٨٤٦,٤١٩٠,٢١٩٠,٢١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٢٣٩,٤٢٣٩,٧١ ٤٧٩,١١ ٤٧٩,١١٦٢,١٢٩٠,٥٤٥٢,٦١٣٢,٠٧١٢,١٨٤٤,١٣٩١,٥٨٦,٥

٢٨,٤-٧٥,٣-١٠,٦٢١٩,١٢٢٩,٧٢٢٩,٧٩,٩٢٥٥,٥٢٦٥,٤١٠,٥١٧٩,٦١٩٠,١السفر
الضيافة

٣٧,٣-١٢٣,٦-١٥٠,٨٣٠٩,٩٤٦٠,٧٤٦٠,٧٩٩,٨٢٣١,٧٣٣١,٦٨٢,٠١٢٦,٠٢٠٨,٠اخلدمات التعاقدية
٥٩,٧٨٣,٢١٤٢,٨٥٣,٦٩٥,١١٤٨,٧٥,٩٤,١التدريب

٤٤,٨-١٠١,٥-١٠٦,٦٥٥,٨١٦٢,٤١٦٢,٤١٢٤,٥١٠٢,٠٢٢٦,٥١٢٥,٠١٢٥,٠النفقات التشغيلية العامة
١٧,١١٣,٣٣٠,٤٣٠,٤٣٤,١٢٢,٥٥٦,٦٦٦,٣٥٤,١١٢٠,٤٦٣,٧١١٢,٥اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١٥,٦-٤٠,١١,٠٤١,١٤١,١٧,٦٨,٠١٥,٦املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢٥,٢٥٩٩,١٩٢٤,٣٩٢٤,٣٣٣٥,٦٧٠٢,٨١ا ٢٣,٧-٢٤٦,٣-٠٣٨,٥٣٣٧,٤٤٥٤,٨٧٩٢,٢

٤المجموع ١٢٧,٦٢ ٦٣٦,٥٦ ٧٦٤,١٦ ٧٦٤,١٣ ٨٢٧,٩٢ ٨٦١,٢٦ ٦٨٩,٠٤ ٢٩٣,٨١ ٧٩٢,٠٦ ٩,٠-٦٠٣,٣-٠٨٥,٨



ICC-ASP/14/11

4211-A-070815

٣٢٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ١٩الجدول 

شعبة الخدمات اإلدارية 
المشتركة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٤ ٨٣٢,٠٢ ٢٩٧,٩٧ ١٢٩,٩
٦موظفو اخلدمات العامة ٥٠٨,٧١ ٣٦٥,٤٧ ٨٧٤,١

موع الفرعي للموظفني ٩ا ٨٤٤,٨٣ ٥٦٨,٢١٣ ٤١٣,٠١٣ ٤١٣,٠٨ ٧٥٥,٨٣ ٤٠٦,١١٢ ١٦١,٩١١ ٣٤٠,٧٣ ٦٦٣,٣١٥ ٠٠٤,٠٢ ٨٤٢,١٢٣,٤
٨١١,١٦٤١,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٤٥٢,٨١ ٤٥٢,٨٩٥٦,٣٨٠٢,٧١ ١-٧٥٩,٠٣٢٥,٤٣٢٥,٤ ٨١,٥-٤٣٣,٦

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٨,٠-١٤,١-٨١,٩٤٦,٨١٢٨,٧١٢٨,٧٩٨,٦٧٩,٠١٧٧,٦٩٨,٥٦٥,٠١٦٣,٥العمل اإلضايف

٦٦,٠-١٠٣,١-٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩١٥٦,١١٥٦,١٥٣,٠٥٣,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٣٣,٩٦٨٨,٥١ا ٦٢٢,٤١ ٦٢٢,٤١ ٢٢١,٠٨٨١,٧٢ ١-١٠٢,٧٤٨٦,٩٦٥,٠٥٥١,٩ ٧٣,٨-٥٥٠,٨

٢٣,٩-٦١,٢-٨٣,٨٢١١,٩٢٩٥,٧١٢,٦٣٠٨,٣٨٧,٠١٦٨,٦٢٥٥,٦١٣٥,٤٥٩,٠١٩٤,٤السفر
الضيافة

٤٤٣,٤٢٨٢,٣٧٢٥,٧٦٤,٤٧٩٠,١٢٦٤,٤٢٢٢,١٤٨٦,٦٦٠٣,٢١٠٨,٠٧١١,٢٢٢٤,٦٤٦,٢اخلدمات التعاقدية
١٧٥,٧٤٤,٨٢٢٠,٥٢٢٠,٥١٢٢,٤٢٥,٩١٤٨,٣٢٧٧,٧١,٢٢٧٨,٩١٣٠,٦٨٨,١التدريب

٤النفقات التشغيلية العامة ٠٨٧,٣٢ ١١٣,٥٦ ٢٠٠,٨٤٤,٥٦ ٢٤٥,٣٣ ٦٣٦,٤٢ ٠٧٢,٤٥ ٧٠٨,٧٥ ٩٠٥,٥١ ٨٢٥,٣٧ ٧٣٠,٨٢ ٠٢٢,١٣٥,٤
١,٩-٩,٠-٤١٧,٣١١٧,٤٥٣٤,٧١٣,٢٥٤٧,٩٢٩٦,٥١٨٣,٧٤٨٠,٢٤٦٨,٢٣,٠٤٧١,٢اللوازم واملواد

٦٦٩,٤٥٢١,٥١املعدات، مبا يف ذلك األثاث ١٩٠,٩٢٥,٣١ ٢١٦,٢٤٥٧,٠٤٦٣,٢٩٢٠,٢٧٣١,١٥١٣,٠١ ٢٤٤,١٣٢٣,٩٣٥,٢
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٨٧٦,٩٣ ٢٩١,٤٩ ١٦٨,٣١٦٠,٠٩ ٣٢٨,٣٤ ٨٦٣,٧٣ ١٣٥,٨٧ ٩٩٩,٥٨ ١٢١,١٢ ٥٠٩,٥١٠ ٦٣٠,٦٢ ٦٣١,١٣٢,٩

١٦المجموع ٦٥٥,٦٧ ٥٤٨,١٢٤ ٢٠٣,٧١٦٠,٠٢٤ ٣٦٣,٧١٤ ٨٤٠,٥٧ ٤٢٣,٦٢٢ ٢٦٤,١١٩ ٩٤٨,٧٦ ٢٣٧,٨٢٦ ١٨٦,٥٣ ٩٢٢,٤١٧,٦
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٣٢١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٠الجدول 

مكتب مدير شعبة الخدمات 
اإلدارية المشتركة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٧١٥,٢٧١٥,٢
٢٦٠,١١٣٠,٠٣٩٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٦٩,٨٤٦٩,٨٤٦٩,٨٥٠٤,٥٥٠٤,٥٩٧٥,٣١٣٠,٠١ا ١٠٥,٣٦٠٠,٨١١٩,١
١٣,٢١٣,٢١٣,٢١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٣,٠١٣,٠١٣,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣,٢١٣,٢١٣,٢١٣٢,٦١٣٢,٦١٣٢,٦ا

١٦,٥١٦,٥١٦,٥١٣,٤١٣,٤١١,٣٣,٠١٤,٣٠,٩٦,٦السفر
الضيافة

٤٠,٠-٠,٨-٢,٣٢,٣٢,٣٢,٠٢,٠١,٢١,٢اخلدمات التعاقدية
١٧,٧١,٢١٨,٩١٨,٩التدريب

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

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٨,٨١٨,٨١٨,٨١٥,٤١٥,٤٣٣١,٣٤,٢٣٣٥,٥٣٢٠,٠٢ا ٠٧١,٣

٥٠١,٨٥٠١,٨٥٠١,٨٥٢٠,٠٥٢٠,٠١المجموع ٤٣٩,٢١٣٤,٢١ ٥٧٣,٤١ ٠٥٣,٤٢٠٢,٦
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٣٢٢٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢١الجدول 

قسم الموارد البشرية
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ٠٥٧,٠١ ٠٥٧,٠
١موظفو اخلدمات العامة ٠٥٤,٦١ ٠٥٤,٦

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٠٨١,٥١٩٩,٥٢ ٢٨١,٠٢ ٢٨١,٠١ ٦٠٥,٣١٧٨,٩١ ٧٨٤,٢٢ ١١١,٦٢ ١١١,٦٣٢٧,٤١٨,٤
٨٢,١-٤٤٧,٣-٣٥٠,٧٣٥٠,٧٣٥٠,٧٥٤٤,٧٥٤٤,٧٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٧٦,٨-١١٦,١-٤٠,٨٤٠,٨٤٠,٨١٥١,١١٥١,١٣٥,٠٣٥,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨١,٠-٥٦٣,٤-٣٩١,٥٣٩١,٥٣٩١,٥٦٩٥,٨٦٩٥,٨١٣٢,٤١٣٢,٤ا

١٥,٨٧,٢٢٣,٠٢٣,٠١٣,٠١٣,٠١٤,٠١٤,٠١,٠٧,٩السفر
الضيافة

٤٤,٧-٦,٥-٩,٦٩,٦٩,٦١٤,٥١٤,٥٨,٠٨,٠اخلدمات التعاقدية
٩٩,١٩٩,١٩٩,١٤٣,٣١٢,١٥٥,٤١٥٤,٣١٥٤,٣٩٨,٩١٧٨,٣التدريب

٢٨٢,٠٢٨٢,٠٢٨٢,٠النفقات التشغيلية العامة
١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٢٦,٠٧,٢١٣٣,٢١٣٣,٢٧٠,٨١٢,١٨٢,٩٤٥٨,٣٤٥٨,٣٣٧٥,٤٤٥٢,٨ا

٢المجموع ٥٩٩,٠٢٠٦,٧٢ ٨٠٥,٧٢ ٨٠٥,٧٢ ٣٧١,٨١٩١,٠٢ ٥٦٢,٩٢ ٧٠٢,٤٢ ٧٠٢,٤١٣٩,٥٥,٤
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٣٢٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٢الجدول 

قسم المالية والميزانية

٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
(بآالف اليورو)

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

موع صندوق ا
الطوارئ

موع بإضافة  ا
صندوق 
الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات 
املتعلقة 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

موع النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةغري متاحةالتفاصيل املوظفون الفنيون
٨٢٢,٩٨٢٢,٩

١موظفو اخلدمات العامة ٠٤٠,٥١ ٠٤٠,٥
موع الفرعي للموظفني ١ا ٨٣٩,٢٣٢٤,٨٢ ١٦٤,٠٢ ١٦٤,٠١ ٣٦٢,٣٢٤٤,٤١ ٦٠٦,٨١ ٨٦٣,٤١ ٨٦٣,٤٢٥٦,٦١٦,٠

١٠٠,٠-٣٣٨,٩-٣٥٨,٠٣٥٨,٠٣٥٨,٠٢٧٩,٥٥٩,٤٣٣٨,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٢,٨١٢,٨١٢,٨٨,٠٨,٠٨,٥٨,٥٠,٥٥,٦العمل اإلضايف
٥,٠٥,٠٥,٠االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٦,١-٣٣٣,٥-٣٧٠,٨٣٧٠,٨٣٧٠,٨٢٨٧,٥٥٩,٤٣٤٧,٠١٣,٥١٣,٥ا
٢,٤٢,٤٢,٤٥,٠٢,١٧,١٨,٢٨,٢١,١١٦,٢السفر

الضيافة
٣٦,١-٤٣,٥-١٦٥,٧١٦٥,٧١٦٥,٧٦٦,٣٥٤,٤١٢٠,٦٧٧,١٧٧,١اخلدمات التعاقدية

٢٧,١٢٧,١٢٧,١٥,٧١٠,٠١٥,٧١٨,٢١٨,٢٢,٥١٥,٩التدريب
٦٣,٩-١٠٩,٦-١٢٠,٠١٢٠,٠١٢٠,٠١٧١,٦١٧١,٦٦٢,٠٦٢,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
املعدات، مبا يف ذلك األثاث

موع الفر  ٤٧,٥-١٤٩,٥-٣١٥,٢٣١٥,٢٣١٥,٢٢٤٨,٥٦٦,٥٣١٥,٠١٦٥,٥١٦٥,٥عي لغري املوظفنيا
٢المجموع ٥٢٥,٢٣٢٤,٨٢ ٨٥٠,٠٢ ٨٥٠,٠١ ٨٩٨,٤٢٤٤,٤١٢٥,٩٢ ٢٦٨,٧٢ ٠٤٢,٣٢ ١٠,٠-٢٢٦,٤-٠٤٢,٣
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٣٢٥٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٣الجدول 

قسم الخدمات العامة
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٤ ٧٨٩,٥٨ ٥٥٣,٩١٣ ٣٤٣,٤
١موظفو اخلدمات العامة ٢٣٥,٥٢ ٨٣٧,٨٤ ٠٧٣,٣

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٥٥٩,٠٨ ٩٠٧,٣١٤ ٤٦٦,٣١٤ ٤٦٦,٣٦ ١٧٩,٢٨ ٦٣٥,٣١٤ ٨١٤,٥٦ ٠٢٥,٠١١ ٣٩١,٧١٧ ٤١٦,٧٢ ٦٠٢,٢١٧,٦
٥٦,٠١املساعدة املؤقتة العامة ٨٧٥,٥١ ٩٣١,٥١ ٩٣١,٥١٥٨,٩٢ ٤٤٩,٢٢ ٦٠٨,١١٤٤,٤٢ ٠٠٠,٩٢ ١٧,٧-٤٦٢,٨-١٤٥,٣

١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٥٣,٤١٥٥,٨٣٠٩,٢٢٦٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٠٠٦,٥٦٩٧,٢٢٢٥,٥
٠,١١,٠١,١١,١العمل اإلضايف

٤,٥-١٥,٨-٨١,٥٨٦,٥١٦٨,٠١٦٨,٠٧١,٨٢٧٥,٨٣٤٧,٦٣٥,٠٢٩٦,٨٣٣١,٨االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٣٢,٢٢ا ١٢٤,٧٢ ٤٥٦,٩٣,٨٢ ٤٦٠,٧٣٨٤,١٢ ٨٨٠,٨٣ ٢٦٤,٩٤٤٣,٧٣ ٠٣٩,٩٣ ٤٨٣,٦٢١٨,٧٦,٧

٥١,٢١السفر ٢٤٧,٧١ ٢٩٨,٩٩,٢١ ٣٠٨,١٥٧,٣١ ٦٢٢,١١ ٦٧٩,٤٥٨,٧١ ٥٩٨,٠١ ١,٣-٢٢,٧-٦٥٦,٧
٠,٨٠,٨٠,٨الضيافة

٦٣,١٣٣١,١٣٩٤,١١٩,٢٤١٣,٣١٠٢,٥١٢٣,١٢٢٥,٦١١٦,٣٥٩٧,٧٧١٤,٠٤٨٨,٤٢١٦,٤اخلدمات التعاقدية
٨,٧١٠٨,٢١١٦,٩١١٦,٩١,٧٦٤,٠٦٥,٧١٩,٠٦٨,٩٨٧,٩٢٢,١٣٣,٧التدريب

٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٦٧٠,٧٢ ٦٧٠,٧٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٢١٠,٨٨٢,٨
١حمامو الضحايا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٢٦٣,٠١ ٢٦٣,٠٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٩١٥,٥٧٢,٥

١النفقات التشغيلية العامة ٣٥٦,٧٢ ١١٢,١٣ ٤٦٨,٨٤٦٦,٦٣ ٩٣٥,٤١ ٧٣٤,٠٢ ٨٥١,٩٤ ٥٨٥,٩١ ٦٥٤,٠٤ ٧٨٨,٧٦ ٤٤٢,٧١ ٨٥٦,٨٤٠,٥
١٥,٤٢٠,٦٣٦,٠٣٦,٠١٠,٢٤٧,٧٥٧,٩١٦,٢٤٣,٨٦٠,٠٢,١٣,٧اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١٤,١-٧١,٢٧١,٢٧١,٢١٤,١١٤,١املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٤٩٥,١٨ ٥٩٦,٦١٠ ٠٩١,٦١ ١١٣,٤١١ ٢٠٥,٠١ ٩٠٥,٧٨ ٦٥٦,٦١٠ ٥٦٢,٣١ ٨٦٤,٢١٤ ١٥٧,١١٦ ٠٢١,٣٥ ٤٥٩,٠٥١,٧

٧المجموع ٣٨٦,٣١٩ ٦٢٨,٦٢٧ ٠١٤,٨١ ١١٧,٢٢٨ ١٣٢,٠٨ ٤٦٩,٠٢٠ ١٧٢,٧٢٨ ٦٤١,٦٨ ٣٣٢,٨٢٨ ٥٨٨,٧٣٦ ٩٢١,٥٨ ٢٧٩,٩٢٨,٩
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٣٢٦٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٤الجدول 

قسم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ٤٥٥,٢٦٠٥,٢٢ ٠٦٠,٤
١موظفو اخلدمات العامة ٥٧٤,٩٧٨٠,٣٢ ٣٥٥,٢

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٨٥٧,٦١ ٤٢٠,٠٤ ٢٧٧,٦٤ ٢٧٧,٦٢ ٥٧٢,٦١ ٣٠١,٩٣ ٨٧٤,٥٣ ٠٣٠,١١ ٣٨٥,٥٤ ٤١٥,٦٥٤١,١١٤,٠
٧٠,٣-١٧٠,٩-٢,٠١٧٥,٦١٧٣,٦١٧٣,٦٢٠,٢٢٢٣,٠٢٤٣,٢٧٢,٣٧٢,٣-املساعدة املؤقتة العامة

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٤,٥١٤,٥١٤,٥٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٠,١العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٩,٣-١٧٠,٩-١٢,٥١٧٥,٦١٨٨,١١٨٨,١٦٥,١٢٢٣,٠٢٨٨,٢١١٧,٣١١٧,٣ا

١٠,١-٥,٣-٣٥,٢٥٢,١٨٧,٣٨٧,٣٢٩,٤٢٢,٧٥٢,١٢٧,٨١٩,١٤٦,٩السفر
الضيافة

٢٤٠,٣١٤٢,٠٣٨٢,٣٣٨٢,٣١١٣,٧٧٦,٩١٩٠,٦٢٠١,٥٧٣,٠٢٧٤,٥٨٣,٩٤٤,٠اخلدمات التعاقدية
٣٢,١٤٤,٨٧٦,٩٧٦,٩٥٣,٦١١,٩٦٥,٥٦٨,٥٦٨,٥٢,٩٤,٥التدريب

١النفقات التشغيلية العامة ٨٧٩,٧١ ٤٨٤,٨٣ ٣٦٤,٥٣ ٣٦٤,٥١ ٧٩٠,٧١ ٢٥٨,٢٣ ٠٤٨,٩١ ٩٠٢,٠١ ٦٥٥,٣٣ ٥٥٧,٣٥٠٨,٤١٦,٧
٢١٣,٤٢١٣,٤٢١٣,٤٧٠,٠٨,٧٧٨,٧٢٢١,٥٢٢١,٥١٤٢,٨١٨١,٥اللوازم واملواد

٥٨١,٩٣٤٦,٠٩٢٧,٩٩٢٧,٩٤٥٧,٠٢٣٠,٣٦٨٧,٣٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠١١٤,٧١٦,٧املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٩٨٢,٦٢ ٠٦٩,٧٥ ٠٥٢,٣٥ ٠٥٢,٣٢ ٥١٤,٤١ ٦٠٨,٧٤ ١٢٣,١٢ ٧١٠,٢٢ ٢٦٠,٤٤ ٩٧٠,٦٨٤٧,٥٢٠,٦

٥المجموع ٨٥٢,٧٣ ٦٦٥,٣٩ ٥١٨,٠٩ ٥١٨,٠٥ ١٥٢,٢٣ ١٣٣,٦٨ ٢٨٥,٨٥ ٨٥٧,٦٣ ٦٤٥,٩٩ ٥٠٣,٥١ ٢١٧,٧١٤,٧
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٣١٨٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٥الجدول 

قسم العمليات الميدانية
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ٦٩٢,٧١ ٦٩٢,٧
٤٥٥,١٤٥٥,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٦٢٣,٩١ ٦٢٣,٩١ ٦٢٣,٩١ ٦٨٠,٩١ ٦٨٠,٩٢ ١٤٧,٨٢ ١٤٧,٨٤٦٦,٩٢٧,٨
١٠٠,٠-٥٧٩,٦-٤٦٥,٩٤٦٥,٩٤٦٥,٩٥٧٩,٦٥٧٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٠,٠-٣٦,٨-٤٠,٤٤٠,٤٤٠,٤٣٦,٨٣٦,٨العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٦١٦,٥-٥٠٦,٣٥٠٦,٣٥٠٦,٣٦١٦,٥٦١٦,٥ا

٥٠,٧-٧٣,٩-١٤٢,٥١٤٢,٥١٢,٦١٥٥,١١٤٥,٩١٤٥,٩٧٢,٠٧٢,٠السفر
الضيافة

٧٥,٩-١١٠,٣-١٤٠,٣١٤٠,٣٦٤,٤٢٠٤,٧١٤٥,٣١٤٥,٣٣٥,٠٣٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-١,٨-١,٨١,٨التدريب

١٠٠,٠-٨١٤,١-٦٢٨,٧٦٢٨,٧٤٤,٥٦٧٣,٢٨١٤,١٨١٤,١النفقات التشغيلية العامة
٩٨,٣-١٧٢,٠-١١٧,٤١١٧,٤١٣,٢١٣٠,٦١٧٥,٠١٧٥,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٢٣٢,٨-١٧٥,٥١٧٥,٥٢٥,٣٢٠٠,٨٢٣٢,٨٢٣٢,٨املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٠٤,٤١ ٢٠٤,٤١٦٠,٠١ ٣٦٤,٤١ ٥١٥,٠١ ١-٥١٥,٠٧٢,٠٣٨,٠١١٠,٠ ٩٢,٧-٤٠٥,٠

٣المجموع ٣٣٤,٦٣ ٣٣٤,٦١٦٠,٠٣ ٤٩٤,٦٣ ٨١٢,٤٣ ٨١٢,٤٧٢,٠٢ ١٨٥,٨٢ ١-٢٥٧,٨ ٤٠,٨-٥٥٤,٦
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٣٣٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٦الجدول 

شعبة خدمات المحكمة
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
املوظفون الفنيون

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحة
٤ ٧٨٩,٥٨ ٥٥٣,٩١٣ ٣٤٣,٤

١موظفو اخلدمات العامة ٢٣٥,٥٢ ٨٣٧,٨٤ ٠٧٣,٣
موع الفرعي للموظفني ٥ا ٥٥٩,٠٨ ٩٠٧,٣١٤ ٤٦٦,٣١٤ ٤٦٦,٣٦ ١٧٩,٢٨ ٦٣٥,٣١٤ ٨١٤,٥٦ ٠٢٥,٠١١ ٣٩١,٧١٧ ٤١٦,٧٢ ٦٠٢,٢١٧,٦

٥٦,٠١املساعدة املؤقتة العامة ٨٧٥,٥١ ٩٣١,٥١ ٩٣١,٥١٥٨,٩٢ ٤٤٩,٢٢ ٦٠٨,١١٤٤,٤٢ ٠٠٠,٩٢ ١٧,٧-٤٦٢,٨-١٤٥,٣
١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٥٣,٤١٥٥,٨٣٠٩,٢٢٦٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٠٠٦,٥٦٩٧,٢٢٢٥,٥

٠,١١,٠١,١١,١العمل اإلضايف
٤,٥-١٥,٨-٨١,٥٨٦,٥١٦٨,٠١٦٨,٠٧١,٨٢٧٥,٨٣٤٧,٦٣٥,٠٢٩٦,٨٣٣١,٨االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٣٢,٢٢ا ١٢٤,٧٢ ٤٥٦,٩٣,٨٢ ٤٦٠,٧٣٨٤,١٢ ٨٨٠,٨٣ ٢٦٤,٩٤٤٣,٧٣ ٠٣٩,٩٣ ٤٨٣,٦٢١٨,٧٦,٧
٥١,٢١السفر ٢٤٧,٧١ ٢٩٨,٩٩,٢١ ٣٠٨,١٥٧,٣١ ٦٢٢,١١ ٦٧٩,٤٥٨,٧١ ٥٩٨,٠١ ١,٣-٢٢,٧-٦٥٦,٧

٠,٨٠,٨٠,٨الضيافة
٦٣,١٣٣١,١٣٩٤,١١٩,٢٤١٣,٣١٠٢,٥١٢٣,١٢٢٥,٦١١٦,٣٥٩٧,٧٧١٤,٠٤٨٨,٤٢١٦,٤اخلدمات التعاقدية

٨,٧١٠٨,٢١١٦,٩١١٦,٩١,٧٦٤,٠٦٥,٧١٩,٠٦٨,٩٨٧,٩٢٢,١٣٣,٧التدريب
٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٦٧٠,٧٢ ٦٧٠,٧٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٢١٠,٨٨٢,٨

١حمامو الضحايا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٢٦٣,٠١ ٢٦٣,٠٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٩١٥,٥٧٢,٥
١النفقات التشغيلية العامة ٣٥٦,٧٢ ١١٢,١٣ ٤٦٨,٨٤٦٦,٦٣ ٩٣٥,٤١ ٧٣٤,٠٢ ٨٥١,٩٤ ٥٨٥,٩١ ٦٥٤,٠٤ ٧٨٨,٧٦ ٤٤٢,٧١ ٨٥٦,٨٤٠,٥

١٥,٤٢٠,٦٣٦,٠٣٦,٠١٠,٢٤٧,٧٥٧,٩١٦,٢٤٣,٨٦٠,٠٢,١٣,٧اللوازم واملواد
١٠٠,٠-١٤,١-٧١,٢٧١,٢٧١,٢١٤,١١٤,١املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٤٩٥,١٨ ٥٩٦,٦١٠ ٠٩١,٦١ ١١٣,٤١١ ٢٠٥,٠١ ٩٠٥,٧٨ ٦٥٦,٦١٠ ٥٦٢,٣١ ٨٦٤,٢١٤ ١٥٧,١١٦ ٠٢١,٣٥ ٤٥٩,٠٥١,٧

٧المجموع ٣٨٦,٣١٩ ٦٢٨,٦٢٧ ٠١٤,٨١ ١١٧,٢٢٨ ١٣٢,٠٨ ٤٦٩,٠٢٠ ١٧٢,٧٢٨ ٦٤١,٦٨ ٣٣٢,٨٢٨ ٥٨٨,٧٣٦ ٩٢١,٥٨ ٢٧٩,٩٢٨,٩
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٣٣١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٧الجدول 

مكتب مدير شعبة خدمات 
المحكمة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١٧٤,٧١٩٥,٣٣٧٠,٠
٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٨,٠-١٦٩,٢-٢٣٩,٦٣١٨,٧٥٥٨,٣٥٥٨,٣٢٥٤,٦٣٤٩,٥٦٠٤,٢٢٣٩,٧١٩٥,٣٤٣٥,٠ا
٠,١٠,١٠,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٤٩,٩-١٠,٠-١,٨٠,٠١,٨١,٨٢,٥١٧,٥٢٠,٠٥,٠٥,٠١٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٩,٩-١٠,٠-١,٨٠,١١,٩١,٩٢,٥١٧,٥٢٠,٠٥,٠٥,٠١٠,٠ا

٣٥,٦-١٢,٩-٢,٩٢٥,٩٢٨,٨٢٨,٨٢٠,١١٦,٣٣٦,٤١٧,٦٥,٨٢٣,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠٦,٠١,٧١,٧٤,٠٤,٠٢,٣١٣٢,٤التدريب

١٠٠,٠-٣١,٠-١٠,٤١٠,٤١٠,٤٣١,٠٣١,٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٦٠,٤-٤١,٧-٨,٩٣٦,٣٤٥,٢٤٥,٢٢١,٨٤٧,٣٦٩,١٢١,٦٥,٨٢٧,٤ا

٣١,٩-٢٢٠,٨-٢٥٠,٣٣٥٥,١٦٠٥,٤٦٠٥,٤٢٧٨,٩٤١٤,٣٦٩٣,٢٢٦٦,٣٢٠٦,١٤٧٢,٤المجموع
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٣٣٢٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٨الجدول 

قسم إدارة المحكمة
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٥٢١,٨٨٩٦,٥١ ٤١٨,٣
٣٩٠,٢٧٩٤,٥١موظفو اخلدمات العامة ١٨٤,٧

موع الفرعي للموظفني ٥٢٧,١١ا ٧٣٥,٤٢ ٢٦٢,٥٢ ٢٦٢,٥٥٩٥,٨١ ٥٣٦,٨٢ ١٣٢,٦٩١١,٩١ ٦٩١,٠٢ ٦٠٢,٩٤٧٠,٣٢٢,١
٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٨٤,٢٢٨٤,٢١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٢٧١,٩٩٥,٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٨٤,٢٢٨٤,٢١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٢٧١,٩٩٥,٧ا

السفر
الضيافة

١٥٢,٤١٥٢,٤١٥٢,٤٤٥,٠٤٥,٠٨١,٣٣٤٩,٦٤٣٠,٩٣٨٥,٩٨٥٦,٧اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥١٣,٥٦,٠١٩,٥١٩,٥التدريب

٠,١٠,١٠,١النفقات التشغيلية العامة
١٢,٣-٣,٧-٤,٨٤,٨٤,٨٣٠,٠٣٠,٠٢٦,٣٢٦,٣اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٩١٥٤,٩١٥٩,٨١٥٩,٨٤٥,٠٣٠,٠٧٥,٠٩٤,٨٣٨١,٩٤٧٦,٧٤٠١,٧٥٣٥,٣ا

٥٣٢,٠٢المجموع ١٢٣,٥٢ ٦٥٥,٥٢ ٦٥٥,٥٦٤٠,٨١ ٨٥١,٠٢ ٤٩١,٩١ ١٥١,١٢ ٤٨٤,٦٣ ٦٣٥,٧١ ١٤٣,٩٤٥,٩
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٣٣٣٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٩الجدول 

قسم االحتجاز
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢١٧,٦٨٧,٦٣٠٥,٢
٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥,٥-٢٥,٤-٢٤٩,٤١٥٣,٥٤٠٢,٩٤٠٢,٩٢٩٤,١١٦٦,٥٤٦٠,٦٢٨٢,٦١٥٢,٦٤٣٥,٢ا
٠,١٠,١٠,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٦,٠٦,٠العمل اإلضايف

٧٦,٥-١٩,٦-١٨,٥٤٠,٦٥٩,١٥٩,١٩,٥١٦,١٢٥,٦٦,٠٦,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٦,٥-١٩,٦-١٨,٦٤٠,٦٥٩,٢٥٩,٢٩,٥١٦,١٢٥,٦٢,٨٢,٨ا

٣,٥١,٧٥,٢٥,٢٢,٨السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٦,٩١٦,٩١٦,٩١التدريب ٦٤٧,٠١٢٢,٠١ ٧٦٩,٠

١النفقات التشغيلية العامة ٣٥٥,٥١٨,٤١ ٣٧٣,٩٣٧٨,١١ ٧٥٢,٠١ ٧٣٤,٠٥٥,٣١ ١,١-٢٠,٣-٧٨٩,٣٧,٥٧,٥
١,٠٨,٦٩,٦٩,٦١,٥٠,٩٢,٤٥,١٢٠٧,٠اللوازم واملواد

٦,٨٦,٨٦,٨١املعدات، مبا يف ذلك األثاث ٦٥٧,٣١٢٢,٠١ ٧٧٩,٣
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٣٦٠,٠٥٢,٤١ ٤١٢,٤٣٧٨,١١ ٧٩٠,٥١ ٧٣٥,٥٥٦,٣١ ٧٩١,٨١ ٩٤٠,٠٢٨٠,٦٢ ٠,٧-١٢,٤-٢٢٠,٦

١المجموع ٦٢٨,٠٢٤٦,٥١ ٨٧٤,٥٣٧٨,١٢ ٢٥٢,٦٢ ٠٣٩,١٢٣٨,٩٢ ٢,٥-٥٧,٤-٢٧٧,٩
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٣٣٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٠الجدول 

قسم الترجمة الفورية والتحريرية 
بالمحكمة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١ ٩٠٢,١٢ ٦٨٥,٠٤ ٥٨٧,١
٢٦٠,١٢٧٤,٣٥٣٤,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٢٦٤,١٢ ٦٨٢,٩٤ ٩٤٧,٠٤ ٩٤٧,٠٢ ٤١٦,٦٢ ٨٧٩,٨٥ ٢٩٦,٤٢ ١٦٢,٢٢ ٩٥٩,٣٥ ٣,٣-١٧٤,٩-١٢١,٥
٤,٩٣١٠,٥٣١٥,٤٣١٥,٤١,٨٤٠٠,١٤٠١,٩٥٩٢,٠٥٩٢,٠١٩٠,١٤٧,٣املساعدة املؤقتة العامة

١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٥٣,٤١٥٥,٨٣٠٩,٢٢٦٤,٣٣٧٥,٥٦٣٩,٨٣٣٠,٥١٠٦,٩املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٠,١٠,١٠,١العمل اإلضايف

١٠,٥١٠,٥١٠,٥٣,١٣,١١٥,٩١٥,٩١٢,٨٤١٢,٩االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٩,٦٤٨٢,٧٦٨٢,٣٣,٨٦٨٦,١١٥٥,٢٥٥٩,٠٧١٤,٢٢٦٤,٣٩٨٣,٤١ا ٢٤٧,٧٥٣٣,٤٧٤,٧

١٣,٧-٢٣,٧-٤,٥٨٦,٦٩١,١٤,٩٩٦,٠٥,٨١٦٦,٩١٧٢,٧٥,٢١٤٣,٨١٤٩,٠السفر
٠,٨٠,٨٠,٨الضيافة

٦١,١٥٩,١١٢٠,٢١٩,٢١٣٩,٤٥٧,٥٣٣,٩٩١,٤٣٥,٠٩٠,٦١٢٥,٦٣٤,٢٣٧,٤اخلدمات التعاقدية
١٦,٦-٢,١-٠,٧٦,٨٧,٥٧,٥١٢,٧١٢,٧١٠,٦١٠,٦التدريب

النفقات التشغيلية العامة
٨,٥٥,٥١٤,٠١٤,٠٨,٧٩,٥١٨,١٨,٧٩,٥١٨,٢٠,١٠,٣اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٤,٨١٥٨,٨٢٣٣,٦٢٤,١٢٥٧,٧٧٢,٠٢٢٣,٠٢٩٥,٠٤٨,٩٢٥٤,٥٣٠٣,٤٨,٤٢,٩ا

٢المجموع ٥٣٨,٥٣ ٣٢٤,٤٥ ٨٦٢,٩٢٧,٩٥ ٨٩٠,٨٢ ٦٤٣,٨٣ ٦٦١,٨٦ ٣٠٥,٦٢ ٤٧٥,٤٤ ١٩٧,٢٦ ٦٧٢,٦٣٦٧,٠٥,٨
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٣٣٥٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣١الجدول 

وحدة الضحايا والشهود
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٨٠١,٧٢ ٥٩٩,٦٣ ٤٠١,٣
١موظفو اخلدمات العامة ٣٧٨,٩١ ٣٧٨,٩

موع الفرعي للموظفني ٧٦٦,٥٢ا ٣٧٥,٧٣ ١٤٢,٢٣ ١٤٢,٢٨٢٧,١٢ ١٦١,٩٢ ٩٨٩,٠٨٠١,٧٣ ٩٧٨,٥٤ ٧٨٠,٢١ ٧٩١,٢٥٩,٩
٨٢٦,٠٨٢٦,٠٨٢٦,٠١املساعدة املؤقتة العامة ١٧٩,١١ ٥٠,٤-٥٩٣,٧-١٧٩,١٥٨٥,٤٥٨٥,٤

٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١,٠١,٠١,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٢٧,٠٨٢٧,٠٨٢٧,٠١ا ١٧٩,١١ ١٩,٣-٢٢٧,٠-١٧٩,١٩٥٢,١٩٥٢,١

٢٦,٩٩٢٢,٨٩٤٩,٧٩٤٩,٧٢٥,٣١السفر ١٩٤,٧١ ٢٢٠,٠٢٥,٩١ ١١٦,٩١ ٦,٣-٧٧,٢-١٤٢,٨
الضيافة

٢٥,٧٢٥,٧٢٥,٧اخلدمات التعاقدية
٨٠,٥٨٠,٥٨٠,٥٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠التدريب

٠,٨٢النفقات التشغيلية العامة ٠٥٦,٦٢ ٠٥٧,٤٨٨,٥٢ ١٤٥,٩٢ ٧٥١,٥٢ ٧٥١,٥٧,٠٤ ٦٥٣,٧٤ ٦٦٠,٧١ ٩٠٩,٢٦٩,٤
٣,٤٣,٤٣,٤٤,٨٤,٨٥,٠٥,٠٠,٢٤,٩اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٨,٥-٦٤,٤٦٤,٤٦٤,٤٨,٥٨,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٧,٧٣ا ١٥٣,٤٣ ١٨١,١٨٨,٥٣ ٢٦٩,٦٢٥,٣٤ ٠٠٦,٤٤ ٠٣١,٧٣٢,٩٥ ٨٢٢,٦٥ ٨٥٥,٥١ ٨٢٣,٨٤٥,٢

٧٩٤,٢٦المجموع ٣٥٦,١٧ ١٥٠,٣٨٨,٥٧ ٢٣٨,٨٨٥٢,٤٧ ٣٤٧,٤٨ ١٩٩,٨٨٣٤,٦١٠ ٧٥٣,٢١١ ٥٨٧,٨٣ ٣٨٨,٠٤١,٣
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٣٣٦٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٢الجدول 

وحدة مشاركة الضحايا 
وتعويضهم

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٤١٢,٩٥٤٥,٨٩٥٨,٧
١٣٠,١٢٦٠,١٣٩٠,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٦٤٢,٩٤٢٦,٣١ا ٠٦٩,٢١ ٠٦٩,٢٨١٤,٧٣١٥,٠١ ١٢٩,٦٥٤٣,٠٨٠٥,٩١ ٣٤٨,٩٢١٩,٢١٩,٤
١٠٠,٠-٤٨٧,٣-٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٦,١٤٤١,٢٤٨٧,٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٨٦,٦-٦٤,٨-٦١,٢٤,٣٦٥,٥٦٥,٥٥٩,٨١٥,٠٧٤,٨١٠,٠١٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٨,٢-٥٥٢,١-٦١,٢٤٠٦,٣٤٦٧,٥٤٦٧,٥١٠٥,٩٤٥٦,٢٥٦٢,١١٠,٠١٠,٠ا

١٢٣,٦١٢٣,٦١٢٣,٦٩٤,٢٩٤,٢١٤٤,٧١٤٤,٧٥٠,٥٥٣,٦السفر
الضيافة

٢,٠٥٣,٤٥٥,٤٥٥,٤٥٠,٢٥٠,٢٨٧,٥٨٧,٥٣٧,٣٧٤,٣اخلدمات التعاقدية
٢,٠١,٥٣,٥٣,٥٤,٣٤,٣١,٥٢,٨٤,٣التدريب

النفقات التشغيلية العامة
٠,٤٠,٤٠,٤٢,٥٢,٥٣,٠٣,٠٠,٥٢٠,٠اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٠,٥-٠,٥٠,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٠١٧٨,٩١٨٢,٩١٨٢,٩١٥١,٧١٥١,٧١,٥٢٣٨,٠٢٣٩,٥٨٧,٨٥٧,٩ا

٧٠٨,١١المجموع ٠١١,٥١ ٧١٩,٦١ ٧١٩,٦٩٢٠,٦٩٢٢,٨١ ٨٤٣,٤٥٥٤,٥١ ٠٤٣,٩١ ١٣,٣-٢٤٥,١-٥٩٨,٤
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٣١٩٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٣الجدول 

قسم دعم المحامين
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٤٥٦,٤٢١٧,٦٦٧٤,٠
١٩٥,١٦٥,٠٢٦٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٣٧٢,٥٣٤٨,٤٧٢٠,٩٧٢٠,٩٤٤٣,٥٢٧٢,٤٧١٥,٩٦٥١,٥٢٨٢,٦٩٣٤,١٢١٨,٢٣٠,٥ا
١٣,٦١٣,٦١٣,٦١٣,٩٢٢,٨٣٦,٨١٩٤,٨١٩٤,٨١٥٨,٠٤٢٩,٩املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة 
العمل اإلضايف

٧,٩-١,٧-٣١,١٣١,١٣١,١٢١,٧٢١,٧٢٠,٠٢٠,٠االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٤,٧٤٤,٧٤٤,٧١٣,٩٤٤,٥٥٨,٥٢٠,٠١٩٤,٨٢١٤,٨١٥٦,٣٢٦٧,٣ا

٣,٣٧,٠١٠,٣١٠,٣٠,٦٢,٢٢,٨١,٧٦٥,٨٦٧,٥٦٤,٦٢السفر
٢٧٩,٨

الضيافة
٢٣,٠٢٣,٠٢٣,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٦٧٠,٧٢ ٦٧٠,٧٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٢١٠,٨٨٢,٨

١حمامو الضحايا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٢٦٣,٠١ ٢٦٣,٠٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٩١٥,٥٧٢,٥
٠,٣٠,٢٠,٥٠,٥٢,٠٢,٠٢,٠النفقات التشغيلية العامة

٢,٧٢,٧٢,٧اللوازم واملواد

-٥,١-٥,١٥,١املعدات، مبا يف ذلك األثاث
١٠٠,٠

موع الفرعي لغري املوظفني ٣,٦٤ا ٧٣٧,٨٤ ٧٤١,٤٦١٨,٤٥ ٣٥٩,٨٠,٦٣ ٩٤١,٠٣ ٩٤١,٦١,٧٧ ١٢٧,٨٧ ١٢٩,٥٣ ١٨٧,٨٨٠,٩
٣٧٦,١٥المجموع ١٣٠,٩٥ ٥٠٧,٠٦١٨,٤٦ ١٢٥,٤٤٥٨,١٤ ٢٥٧,٩٤ ٧١٦,٠٦٧٣,٢٧ ٦٠٥,٢٨ ٢٧٨,٤٣ ٥٦٢,٤٧٥,٥
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٣٧٤٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٤الجدول 

مكتب المحامي العام للدفاع
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١٥١,٢٣٠٥,٣٤٥٦,٥
٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢١٧,٧١٧٧,٤٣٩٥,١٣٩٥,١٢٢٩,٦٢٠٦,٣٤٣٦,٠٢١٦,٢٣٠٥,٣٥٢١,٥٨٥,٥١٩,٦ا
٥١,٠٥١,٠٥١,٠٣٤,٣١٩,٥٥٣,٩١١٩,٦١١٩,٦٦٥,٧١٢٢,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥١,٠٥١,٠٥١,٠٣٤,٣١٩,٥٥٣,٩١١٩,٦١١٩,٦٦٥,٧١٢٢,٠ا

٤٤,٢-٢,٤-٦,٩٦,٩٦,٩٥,٤٥,٤١,٠٢,٠٣,٠السفر
الضيافة

٩,٧٩,٧٩,٧٤,٠٤,٠٢٠,٠٢٠,٠١٦,٠٤٠٠,٠اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

مبا يف ذلك األثاثاملعدات،
موع الفرعي لغري املوظفني ٦,٩٩,٧١٦,٦١٦,٦٥,٤٤,٠٩,٤١,٠٢٤,٥٢٥,٥١٦,١١٧٠,٧ا

٢٧٥,٦١٨٧,١٤٦٢,٧٤٦٢,٧٢٦٩,٤٢٢٩,٩٤٩٩,٣٢١٧,٢٤٤٩,٤٦٦٦,٦١٦٧,٣٣٣,٥المجموع
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٣٧٥٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٥الجدول 

مكتب المحامي العام للضحايا
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١٥١,٢١ ٠٢١,٢١ ١٧٢,٤
٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٧٩,٢٦٨٩,٠٩٦٨,٢٩٦٨,٢٣٠٣,١٧٤٧,٠١ا ٠٥٠,٢٢١٦,٢١ ٠٢١,٢١ ٢٣٧,٤١٨٧,٢١٧,٨
٤١,٠-٦٧,٦-٩٠,١٩٠,١٩٠,١٦٢,٧١٠٢,٣١٦٥,٠٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٦٩,٩٢٦٩,٩٦٧,٥٣٣,٣االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٠,١-٩٠,١٩٠,١٩٠,١٦٢,٧٣٠٤,٧٣٦٧,٤٣٦٧,٣٣٦٧,٣ا

١٦,٥-٢٤,٤-٣,٢٨٠,١٨٣,٣٤,٣٨٧,٦١٤٧,٨١٤٧,٨٤,٤١١٩,٠١٢٣,٤السفر
الضيافة

٧,٩٧,٩٧,٩٣٥,٠٣٥,٠٥٠,٠٥٠,٠١٥,٠٤٢,٩اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢٢,١-٣,١-٢٦,٥٢٦,٥٢٦,٥١٤,١١٤,١١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة
١,١١,١١,١اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٦,٤-١٢,٥-٤,٣١١٤,٥١١٨,٨٤,٣١٢٣,١١٩٦,٩١٩٦,٩٤,٤١٨٠,٠١٨٤,٤ا

٢٨٣,٥٨٩٣,٦١المجموع ١٧٧,١٤,٣١ ١٨١,٤٣٦٥,٨١ ٢٤٨,٧١ ٦١٤,٥٢٢٠,٦١ ٥٦٨,٥١ ٧٨٩,١١٧٤,٦١٠,٨
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٣٤٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٦الجدول 

قسم اإلعالم والتوثيق
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات 
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٨٢١,٧٣٥٠,٤١ ١٧٢,١
٥٨٥,٢٣٩٠,٢٩٧٥,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٦٦,٥٥٠٧,٩٢ ٠٧٤,٤٢ ٠٧٤,٤١ ٥١٦,٩٥٨٤,١٢ ١٠١,٠١ ٤٠٦,٩٧٤٠,٦٢ ١٤٧,٥٤٦,٥٢,٢
١٠٠,٠-٢٣١,٠-١٢٨,٧٥٣,٢١٨١,٩١٨١,٩١٤٥,٠٨٦,٠٢٣١,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٠,٤٠,٤٠,٤العمل اإلضايف

٠,٦٠,٦٠,٦االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٢٣١,٠-١٢٩,٧٥٣,٢١٨٢,٩١٨٢,٩١٤٥,٠٨٦,٠٢٣١,٠ا

٥٥,١-٦٠,٢-٥,٩٨٩,٢٩٥,١٩٥,١٢٣,٢٨٦,٠١٠٩,٢١٤,١٣٤,٩٤٩,٠السفر
١٠٠,٠-١,٠-١,٠١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٥١,٣-٢٩٧,٧-٣٧٠,١٥٠٢,٣٨٧٢,٤٨٧٢,٤٢٢١,٢٣٥٩,٣٥٨٠,٥١٨٧,٨٩٥,٠٢٨٢,٨اخلدمات التعاقدية
٧,٠٧,٠٣٦,٩٣٦,٩٢٩,٩٤٢٧,٣التدريب

٣١,١-٢٣,٥-٥٦,٩٣,٦٦٠,٥٦٠,٥٦٢,٠١٣,٥٧٥,٥٥٢,٠٥٢,٠النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-١٠٢,١-١٥٢,٨١٥٢,٨١٥٢,٨٩٨,٥٣,٥١٠٢,١اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٩,٥-١٦,٩١٦,٩١٦,٩٩,٥٩,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٦٠٣,٦٥٩٥,١١ا ١٩٨,٧١ ٥٢,٥-٤٦٤,١-١٩٨,٧٤١٢,٩٤٧٢,٠٨٨٤,٨٢٩٠,٨١٢٩,٩٤٢٠,٧

٢المجموع ٢٩٩,٨١ ١٥٦,٢٣ ٤٥٦,٠٣ ٤٥٦,٠٢ ٠٧٤,٧١ ١٤٢,١٣ ٢١٦,٨١ ٦٩٧,٧٨٧٠,٥٢ ٢٠,٢-٦٤٨,٦-٥٦٨,٢
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٣٨٠٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٧الجدول 

٣٨٠٠
شعبة العالقات الخارجية

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢٨٢,٣٣ ٧٨٦,٢٤ ٠٦٨,٥
٦٥,٠١موظفو اخلدمات العامة ١٩٤,٩١ ٢٥٩,٩

موع الفرعي للموظفني ٣٤٧,٤٤ا ٩٨١,١٥ ٣٢٨,٥٥ ٣٢٨,٥
١٦٨,٥١٦٨,٥١٦٨,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,٥١٩٨,٥١٩٨,٥ا

٢٠,٣١٤٩,٩١٧٠,٢١٧٠,٢السفر
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣
التدريب

١العامةالنفقات التشغيلية  ٠٨٢,٧١ ٠٨٢,٧١ ٠٨٢,٧
٢٢٦,٦٢٢٦,٦٢٢٦,٦اللوازم واملواد

٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٣٢ا ٥٣٤,٠٢ ٥٥٤,٣٢ ٥٥٤,٣

٣٦٧,٦٧المجموع ٧١٣,٦٨ ٠٨١,٢٨ ٠٨١,٢
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٣٨١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٨الجدول 
٣٨١٠

مكتب مدير شعبة العالقات 
الخارجية

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحةالتفاصيل التفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢٨٢,٣٢٨٢,٣
٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٣٤٧,٤٣٤٧,٤٣٤٧,٤ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٩٧,٣٩٧,٣٩٧,٣العامةالنفقات التشغيلية 
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٣٩٧,٣١١٧,٦١١٧,٦ا

٣٦٧,٦٩٧,٣٤٦٤,٩٤٦٤,٩المجموع
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٣٨٥٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٣٩الجدول 

٣٨٥٠
المكاتب الميدانية

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ
موع بإضافة  ا
صندوق الطوارئ

النفقات 
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٣ ٧٨٦,٢٣ ٧٨٦,٢
١موظفو اخلدمات العامة ١٩٤,٩١ ١٩٤,٩

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٩٨١,١٤ ٩٨١,١٤ ٩٨١,١
١٦٨,٥١٦٨,٥١٦٨,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,٥١٩٨,٥١٩٨,٥ا

١٤٩,٩١٤٩,٩١٤٩,٩السفر
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣
التدريب

٩٨٥,٤٩٨٥,٤٩٨٥,٤العامةالنفقات التشغيلية 
٢٢٦,٦٢٢٦,٦٢٢٦,٦اللوازم واملواد

٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٤٣٦,٧٢ ٤٣٦,٧٢ ٤٣٦,٧

٧المجموع ٦١٦,٣٧ ٦١٦,٣٧ ٦١٦,٣
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: البرنامج الرئيسي الرابع٤٠الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع 
أمانة جمعية الدول األطراف

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة النفقات األساسية
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
٦٥١,١٦٥١,١

٢٨٨,٥٢٨٨,٥اخلدمات العامةموظفو 
موع الفرعي للموظفني ٦٦٢,٩٦٦٢,٩٧٣٨,٥٧٣٨,٥٩٣٩,٦٩٣٩,٦٢٠١,١٢٧,٢ا

٤١٧,٦٤١٧,٦٥٨١,٥٥٨١,٥٦٩٢,٨٦٩٢,٨١١١,٣١٩,١املساعدة املؤقتة العامة
٢٥,٥-٤٧,٩-١٣٧,٠١٣٧,٠١٨٧,٩١٨٧,٩١٤٠,٠١٤٠,٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١١,٠١١,٠٣٤,٢٣٤,٢٣٨,٠٣٨,٠٣,٨١١,٢العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٦٥,٦٥٦٥,٦٨٠٣,٦٨٠٣,٦٨٧٠,٨٨٧٠,٨٦٧,٢٨,٤ا
٤٠٥,٨٤٠٥,٨٣٢٩,٢٣٢٩,٢٣٦٠,٠٣٦٠,٠٣٠,٩٩,٤السفر

٨,٦٨,٦٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٥٦٦,٥٥٦٦,٥٨٠٤,٤٨٠٤,٤٨٢٣,٩٨٢٣,٩١٩,٥٢,٤اخلدمات التعاقدية

٨,٩٨,٩٩,٩٩,٩١,٠١١,٠التدريب
١٠,٥١٠,٥٢٢,٠٢٢,٠٢٤,٤٢٤,٤٢,٤١١,١النفقات التشغيلية العامة

٧,٤٧,٤١٣,٢١٣,٢١٤,٧١٤,٧١,٥١١,٤اللوازم واملواد
٢,٠٢,٠٤,٥٤,٥٥,٠٥,٠٠,٥١١,١املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٠٠٠,٨١ ٠٠٠,٨١ ١٨٧,١١ ١٨٧,١١ ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩٥٥,٨٤,٧

٢المجموع ٢٢٩,٣٢ ٢٢٩,٣٢ ٧٢٩,٢٢ ٧٢٩,٢٣ ٠٥٣,٣٣ ٠٥٣,٣٣٢٤,١١١,٩
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٤١٠٠- : البرنامج الرئيسي الرابع ٤١الجدول 

المؤتمر
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات املتعلقة النفقات األساسية

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ا

١٣٤,٥١٣٤,٥٢٥٣,٢٢٥٣,٢٣٤٩,٥٣٤٩,٥٩٦,٣٣٨,٠املساعدة املؤقتة العامة
٤٤,٤-٦٤,٠-٤٣,٥٤٣,٥١٤٤,٠١٤٤,٠٨٠,٠٨٠,٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٢,٨١٢,٨١٨,٠١٨,٠٢٠,٠٢٠,٠٢,٠١١,١العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٠,٨١٩٠,٨٤١٥,٢٤١٥,٢٤٤٩,٥٤٤٩,٥٣٤,٣٨,٣ا
١٠٠,٠-١٨,٧-٦٣,٧٦٣,٧١٨,٧١٨,٧السفر

الضيافة
٠,٦-٤,١-٥٢٧,٠٥٢٧,٠٧٤٠,٠٧٤٠,٠٧٣٥,٩٧٣٥,٩اخلدمات التعاقدية

التدريب
٤٩,٩-١١,٠-١٠,٥١٠,٥٢٢,٠٢٢,٠١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة

٦,٤٦,٤٩,٠٩,٠١٠,٠١٠,٠١,٠١١,١اللوازم واملواد
املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٢-٣٢,٨-٦٠٧,٦٦٠٧,٦٧٨٩,٧٧٨٩,٧٧٥٦,٩٧٥٦,٩ا

٧٩٨,٤٧٩٨,٤١المجموع ٢٠٤,٩١ ٢٠٤,٩١ ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤١,٥٠,١



ICC-ASP/14/11

65 11-A-070815

٤٢٠٠- : البرنامج الرئيسي الرابع ٤٢الجدول 

األطرافأمانة جمعية الدول 
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات املتعلقة النفقات األساسية

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٤٩٩,٩٤٩٩,٩
٢٨٨,٥٢٨٨,٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٩٠,٥٤٩٠,٥٥٦٣,١٥٦٣,١٧٨٨,٤٧٨٨,٤٢٢٥,٣٤٠,٠ا
١٧٧,٠١٧٧,٠١٥٠,٨١٥٠,٨١٦٩,٧١٦٩,٧١٨,٩١٢,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١,٨١٦,٢١٦,٢١٨,٠١٨,٠١,٨١١,٤-١,٨-العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٧٥,٢١٧٥,٢١٦٧,٠١٦٧,٠١٨٧,٧١٨٧,٧٢٠,٧١٢,٤ا

٥٢,٩-١٧,٦-٦١,٠٦١,٠٣٣,٣٣٣,٣١٥,٧١٥,٧السفر
٨٠,٠-٤,٠-٨,٦٨,٦٥,٠٥,٠١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٤٢,٠-٣,٧-٨,٩٨,٩٥,٢٥,٢التدريب

النفقات التشغيلية العامة
١,٠١,٠٤,٢٤,٢٤,٧٤,٧٠,٥١١,٩اللوازم واملواد

٢,٠٢,٠٤,٥٤,٥٥,٠٥,٠٠,٥١١,١املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٤٣,٦-٢٤,٤-٧٢,٦٧٢,٦٥٥,٩٥٥,٩٣١,٦٣١,٦ا

٧٣٨,٣٧٣٨,٣٧٨٦,٠٧٨٦,٠١المجموع ٠٠٧,٧١ ٠٠٧,٧٢٢١,٧٢٨,٢
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٤٤٠٠- : البرنامج الرئيسي الرابع ٤٣الجدول 

مكتب رئيس الجمعية
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات املتعلقة النفقات األساسية

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ا

٩٣,٨٩٣,٨١٠١,٥١٠١,٥١٢٣,٨١٢٣,٨٢٢,٣٢٢,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٣,٨٩٣,٨١٠١,٥١٠١,٥١٢٣,٨١٢٣,٨٢٢,٣٢٢,٠ا
٦٣,٢٦٣,٢٧٨,٩٧٨,٩٨٧,٧٨٧,٧٨,٧١١,٠السفر

الضيافة
١٠,٨١٠,٨١٢,٠١٢,٠١,٢١١,١اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٦٣,٢٦٣,٢٨٩,٧٨٩,٧٩٩,٧٩٩,٧٩,٩١١,٠ا

١٥٧,٠١٥٧,٠١٩١,٢١٩١,٢٢٢٣,٥٢٢٣,٥٣٢,٢١٦,٩المجموع
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٤٥٠٠- : البرنامج الرئيسي الرابع ٤٤الجدول 

لجنة المالية والميزانية
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات املتعلقة النفقات األساسية

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

١٥١,٢١٥١,٢
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٣,٨-٢٤,٣-١٧٢,٤١٧٢,٤١٧٥,٤١٧٥,٤١٥١,٢١٥١,٢ا
٣٤,٥-٢٦,٢-١٢,٣١٢,٣٧٦,٠٧٦,٠٤٩,٨٤٩,٨املساعدة املؤقتة العامة

٩٣,٥٩٣,٥٤٣,٩٤٣,٩٦٠,٠٦٠,٠١٦,١٣٦,٨املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨,٤-١٠,١-١٠٥,٨١٠٥,٨١١٩,٩١١٩,٩١٠٩,٨١٠٩,٨ا

٢١٧,٩٢١٧,٩١٩٨,٢١٩٨,٢٢٥٦,٧٢٥٦,٧٥٨,٥٢٩,٥السفر
٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

٣٩,٥٣٩,٥٥٣,٥٥٣,٥٧٦,٠٧٦,٠٢٢,٥٤٢,٠اخلدمات التعاقدية
٤,٧٤,٧٤,٧التدريب

١٣,٤١٣,٤١٣,٤النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٥٧,٤٢٥٧,٤٢٥١,٧٢٥١,٧٣٥٤,٨٣٥٤,٨١٠٣,١٤١,٠ا

٥٣٥,٦٥٣٥,٦٥٤٧,٠٥٤٧,٠٦١٥,٧٦١٥,٧٦٨,٧١٢,٦المجموع
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الخامس: البرنامج الرئيسي٤٥الجدول 

البرنامج الرئيسي الخامس
المباني المؤقتة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة النفقات األساسية
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املؤقتة العامةاملساعدة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٥النفقات التشغيلية العامة ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦

٥المجموع ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦
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: البرنامج الرئيسي السادس٤٦الجدول 

البرنامج الرئيسي السادس
أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة النفقات األساسية
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
١٧٤,٧٤٧٩,٣٦٥٤,٠

٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٦١,٩٤٧٥,١٧٣٧,٠٥١٦,٩٥٦٥,٤١ا ٢٧,٦-٢٩٨,٤-٠٨٢,٤٢٣٩,٧٥٤٤,٣٧٨٤,٠

١٧٧,٦٨٥,٨٢٦٣,٤٩١,٥٩٠,٣١٨١,٧٢٦٤,٠٣٩٣,٩٦٥٧,٩٤٧٦,٢٢٦٢,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٦,٨٧٠,٢٧٧,٠٤٥,٠١٠٠,٠١٤٥,٠٨٥,٠٢٢٠,٠٣٠٥,٠١٦٠,٠١١٠,٣االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٨٤,٤١٥٦,٠٣٤٠,٤١٣٦,٥١٩٠,٣٣٢٦,٧٣٤٩,٠٦١٣,٩٩٦٢,٩٦٣٦,٢١٩٤,٧ا
١٠١,٣٤٩,٥١٥٠,٨٦٧,٢١٤٦,٢٢١٣,٤١٤١,٦١٩٤,٧٣٣٦,٣١٢٢,٩٥٧,٦السفر

١,٦١,٦٢,٥٢,٥٣,٠٣,٠٠,٥١٩,٠الضيافة
١١٢,٠٦٨,٤١٨٠,٤٩٠,٥٧٠,٥١٦٠,٩١١٠,٠٢١٠,٠٣٢٠,٠١٥٩,١٩٨,٨اخلدمات التعاقدية

٦,٣٨,٨١٥,١١,٥٢٠,٢٢١,٧١٠,٤١٩,٥٢٩,٩٨,٢٣٧,٨التدريب
٥,٠٥,٠٥,٠١٥,٠٢٠,٠١٥,٠٣٠٠,٠النفقات التشغيلية العامة

٠,٤٠,٤٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
٥,٠١٥,٠٢٠,٠٢٠,٠املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٢١,٦١٢٦,٧٣٤٨,٣١٦٩,٨٢٣٦,٨٤٠٦,٥٢٧٨,٠٤٥٤,٢٧٣٢,٢٣٢٥,٧٨٠,١ا

٦٦٧,٩٧٥٧,٨١المجموع ٤٢٥,٧٨٢٣,٢٩٩٢,٥١ ٨١٥,٦٨٦٦,٧١ ٦١٢,٤٢ ٤٧٩,١٦٦٣,٥٣٦,٥
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١-: البرنامج الرئيسي السابع ٤٧الجدول 

١–البرنامج الرئيسي السابع 
مكتب مدير المشروع

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة النفقات األساسية
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
٢١٧,٣٢١٧,٣

٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٩,٨-١١٩,٩-٦٥٤,٢٦٥٤,٢٤٠٢,٣٤٠٢,٣٢٨٢,٣٢٨٢,٣ا

٦٨,٩-٣٧٢,٧-٣٤٩,٨٣٤٩,٨٥٤٠,٧٥٤٠,٧١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٠٠,٠-٢٠,٠-٣,٢٣,٢٢٠,٠٢٠,٠العمل اإلضايف
االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٠,٠-٣٩٢,٧-٣٥٣,٠٣٥٣,٠٥٦٠,٧٥٦٠,٧١٦٨,٠١٦٨,٠ا
٧٥,٦-١٧,٥-٢٥,٨٢٥,٨٢٣,١٢٣,١٥,٦٥,٦السفر

٠,٤٠,٤٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
١٨٩,٠١٨٩,٠١٣٢,٧١٣٢,٧٣٣٢,٠٣٣٢,٠١٩٩,٣١٥٠,٢اخلدمات التعاقدية

٧٩,٩-٩,٩-١٢,٦١٢,٦١٢,٤١٢,٤٢,٥٢,٥التدريب
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة

٠,٢٠,٢١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد
١٠٠,٠-١,٥-١,٥١,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٢٨,٠٢٢٨,٠١٧٥,٨١٧٥,٨٣٤٦,١٣٤٦,١١٧٠,٤٩٦,٩ا

١المجموع ٢٣٥,٢١ ٢٣٥,٢١ ١٣٨,٧١ ٣٠,١-٣٤٢,٢-١٣٨,٧٧٩٦,٥٧٩٦,٥
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٧١١٠-١–: البرنامج الرئيسي السابع ٤٨الجدول 

مكتب مدير المشروع
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات املتعلقة النفقات األساسية

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٢١٧,٣٢١٧,٣
٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٩,٨-١١٩,٩-٦٥٤,٢٦٥٤,٢٤٠٢,٣٤٠٢,٣٢٨٢,٣٢٨٢,٣ا
٢٤,٢٢٤,٢١٦٨,٠١٦٨,٠١٤٣,٨٥٩٤,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٤,٢٢٤,٢١٦٨,٠١٦٨,٠ا

٧٢,٨-١٥,١-٩,٢٩,٢٢٠,٧٢٠,٧٥,٦٥,٦السفر
٠,٤٠,٤٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٣١,٧٣١,٧٢٣,٢٢٣,٢٢٦,٠٢٦,٠٢,٨١٢,١اخلدمات التعاقدية
٤٨,٠-٢,٣-٤,٨٤,٨٢,٥٢,٥التدريب

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة
٠,٢٠,٢١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١,٥-١,٥١,٥املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٨,٦-١٦,١-٤١,٥٤١,٥٥٦,٢٥٦,٢٤٠,١٤٠,١ا

٦٩٥,٧٦٩٥,٧٤٨٢,٧٤٨٢,٧٤٩٠,٥٤٩٠,٥٧,٨١,٦المجموع
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٧١٢٠-١–: البرنامج الرئيسي السابع ٤٩الجدول 

موارد المحكمة من الموظفين والدعم 
اإلداري للمباني الدائمة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة النفقات األساسية
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
العامةموظفو اخلدمات 

موع الفرعي للموظفني ا
١٠٠,٠-٥١٦,٥-٣٤٩,٨٣٤٩,٨٥١٦,٥٥١٦,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٠,٠-٢٠,٠-٣,٢٣,٢٢٠,٠٢٠,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٥٣٦,٥-٣٥٣,٠٣٥٣,٠٥٣٦,٥٥٣٦,٥ا

١٠٠,٠-٢,٤-١٦,٦١٦,٦٢,٤٢,٤السفر
الضيافة

١٥٧,٣١٥٧,٣١٠٩,٥١٠٩,٥٣٠٦,٠٣٠٦,٠١٩٦,٥١٧٩,٤اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-٧,٦-١٢,٦١٢,٦٧,٦٧,٦التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١٨٦,٥١٨٦,٥١١٩,٦١١٩,٦٣٠٦,٠٣٠٦,٠١٨٦,٤١٥٥,٩ا

٥٣,٤-٣٥٠,٠-٥٣٩,٥٥٣٩,٥٦٥٦,٠٦٥٦,٠٣٠٦,٠٣٠٦,٠المجموع
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٢–: البرنامج الرئيسي السابع ٥٠الجدول 

٢–البرنامج الرئيسي السابع 
الفائدة المستحقة للدولة المضيفة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة األساسيةالنفقات 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١١١,٩١١١,٩١النفقات التشغيلية العامة ٠٦٠,٦١ ٠٦٠,٦٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣٩,٩١٠٧,٥
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ١١١,٩١١١,٩١ا ٠٦٠,٦١ ٠٦٠,٦٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣٩,٩١٠٧,٥

١١١,٩١١١,٩١المجموع ٠٦٠,٦١ ٠٦٠,٦٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣٩,٩١٠٧,٥
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٥–: البرنامج الرئيسي السابع ٥١الجدول 

٥–البرنامج الرئيسي السابع 
آلية الرقابة المستقلة

منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 
٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)

النفقات املتعلقة النفقات األساسية
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

النفقات املتعلقة 
موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا

التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون
١٩٦,٤١٩٦,٤

٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ١٢٧,٤١٢٧,٤٨١,٢٨١,٢٢٦١,٥٢٦١,٥١٨٠,٣٢٢٢,١ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٠٠,٠-٢٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠االستشاريون

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٢٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠ا
٧,٧٧,٧٧,٧السفر

الضيافة
٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦,٥٦,٥٦,٥التدريب
١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٨٤,٢٨٤,٢٨٤,٢ا

١٢٧,٤١٢٧,٤١٠١,٢١٠١,٢٣٤٥,٧٣٤٥,٧٢٤٤,٥٢٤١,٧المجموع
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٦–: البرنامج الرئيسي السابع ٥٢الجدول 

المكتب الداخلي لمراجعة الحسابات
منو املوارد٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام ٢٠١٥النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٤نفقات عام 

٢٠١٥مقابل ٢٠١٦(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)(بآالف اليورو)
النفقات املتعلقة النفقات األساسية

موعباحلاالت النفقات ا
األساسية

املتعلقة النفقات 
موعباحلاالت النفقات ا

األساسية
النفقات املتعلقة 

موعباحلاالت النسبة املئويةاملبلغا
التفاصيل غري متاحةالتفاصيل غري متاحةاملوظفون الفنيون

٤٥٨,١٤٥٨,١
٧٢,٣٧٢,٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٣٨,٤٤٣٨,٤٥٢٤,٢٥٢٤,٢٥٣٠,٤٥٣٠,٤٦,٢١,٢ا
١٣١,٦١٣١,٦٧٨,٧٧٨,٧١١٩,٦١١٩,٦٤٠,٩٥١,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣١,٦١٣١,٦٧٨,٧٧٨,٧١١٩,٦١١٩,٦٤٠,٩٥١,٩ا

٤,٩٤,٩١١,١١١,١١١,٨١١,٨٠,٧٦,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢٥,٦٢٥,٦٢٢,٦٢٢,٦٢٤,٢٢٤,٢١,٦٧,١التدريب

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

املعدات، مبا يف ذلك األثاث
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٥,٦٤,٩٣٠,٥٣٣,٧٣٣,٧٣٦,٠٣٦,٠٢,٣٦,٩ا

٥٩٥,٦٤,٩٦٠٠,٥٦٣٦,٦٦٣٦,٦٦٨٦,٠٦٨٦,٠٤٩,٤٧,٨المجموع
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٢٠١٥يونيه/حزيران٣٠غايةإلىاالشتراكاتحالة: ٥٣الجدول

٢٠١٥السنوات السابقة
غرياالشرتاكات

لصندوقاملسددة
الطوارئ

االشرتاكاتجمموع
املسددةغري املقررةاالشرتاكاتالدول األطراف

واملبالغاحملصلةاملبالغ
حلساباملسجلة

الدول
غرياالشرتاكات

املقررةاالشرتاكاتاملسددة

واملبالغاحملصلةملبالغ
حلساباملسجلة

الدول
غرياالشرتاكات

املسددة
٤٩أفغانستان ١ ٨٣٠٤٩ ٩-٨٣٠ ٩٦٥٩ ٩٦٥---
١٣١ألبانيا  ٢ ٢٧٢١٣١ ١٩-٢٧٢ ١٩-٨٥٨ ١٩-٨٥٨ ٨٥٨
١١٩أندورا٣ ٩٩٩١١٩ ١٥-٩٩٩ ٨٢٩١٥ ٨٢٩---
٣٨أنتيغوا وبربودا٤ ٩٨٥٣٥ ١٨٧٣ ٧٩٨٤ ٤-٠١٨ ٧-٠١٨ ٨١٦
٨األرجنتني٥ ٨٨٠ ٨٣٤٨ ٨٨٠ ٨٥٨-٨٣٤ ٨٥٨-٢١٤ ٨٥٨-٢١٤ ٢١٤
٣١أسرتاليا٦ ٩٩٠ ٢٩٨٣١ ٩٩٠ ٤-٢٩٨ ١٠٦ ٧٠٧٤ ١٠٦ ٧٠٧---
١٤النمسا٧ ٨٩٠ ٠٩٩١٤ ٨٩٠ ١-٠٩٩ ٥٩٩ ٦٦٠١ ٥٩٩ ٦٦٠---
٦٣بنغالديش٨ ٥٥٢٦٣ ١٢-٥٥٢ ٦١٤١٢ ٦١٤---
١٥٠بربادوس ٩ ٤٥٢١٥٠ ١٥-٤٥٢ ٩٨٤١٥ ٩٨٤---

١٨بلجيكا١٠ ٥٨٤ ٣٤٧١٨ ٥٨٤ ٢-٣٤٧ ٠٠٠ ٥٢١٢ ٠٠٠ ٥٢١---
١٧بليز١١ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٠١٨
٣٨بنن١٢ ٩١٠٢٣ ٣٨٠١٥ ٥٣٠٦ ٦-٠٥٤ ٠٥٤٢٤٢١ ٦٠٨
١٣٣بوليفيا١٣ ٧٢٩١٣٣ ١٧-٧٢٩ ١٧-٨٩٥ ١٧-٨٩٥ ٨٩٥
١٦٨البوسنة واهلرسك١٤ ٩٢٢١٦٨ ٣٣-٩٢٢ ٨٩٩٣٣ ٨٩٩---
٢٦٣بوتسوانا١٥ ١٢٣٢٦٣ ٣٢-١٢٣ ٠٦٤١١٩٣١ ٣١-٩٤٥ ٩٤٥
٢٩الربازيل١٦ ٧٩١ ٥١٨٢٤ ٢٥٩ ٦٢٩٥ ٥٣١ ٨٨٩٥ ٨٨١ ٥-٤٨٢ ٨٨١ ١١-٤٨٢ ٤١٣ ٣٧١
٥١٥بلغاريا١٧ ٤٨٢٥١٥ ٩٤-٤٨٢ ٢٢٤٩٤ ٢٢٤---
٤٠فاسوبوركينا١٨ ٩٥٠٤٠ ٦-٩٥٠ ٠٠٧٣ ١٤٦٢ ٢-٨٦١ ٨٦١
١٥بوروندي١٩ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨١ ٣٧٣-٦٤٥٣٧٣
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٢٠١٥السنوات السابقة
غرياالشرتاكات

لصندوقاملسددة
الطوارئ

االشرتاكاتجمموع
املسددةغري املقررةاالشرتاكاتالدول األطراف

واملبالغاحملصلةاملبالغ
حلساباملسجلة

الدول
غرياالشرتاكات

املقررةاالشرتاكاتاملسددة

واملبالغاحملصلةملبالغ
حلساباملسجلة

الدول
غرياالشرتاكات

املسددة
٥كابو فريدي٢٠ ٣٠٣٣ ٤٠٣١ ٩٠٠٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٩١٨
٤٢كمبوديا٢١ ٦٠٠٤٢ ٨-٦٠٠ ٠٤٩٨ ٠٤٩---
٥٢كندا٢٢ ٠٦٤ ٩٨٧٥٢ ٠٦٤ ٥-٩٨٧ ٩٠٦ ٢٧٤٥ ٩٠٦ ٢٧٤---
١٧مجهورية أفريقيا الوسطى٢٣ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٧٩٥-٢٢٣٧٩٥
٢١تشاد٢٤ ١٣٥٢١ ٤-١٣٥ ٠١٥٣ ٦٩٧-٣١٨٦٩٧
٢شيلي٢٥ ٤٠٧ ٧٥٨٢ ٤٠٧ ٦٦٥-٧٥٨ ٧٢٠٦٦٥ ٧٢٠---
٢كولومبيا٢٦ ٨٢٢ ٦٤٣٢ ٨٢٢ ٥١٦-٦٤٣ ٦٩٣٢٠٣ ١٨٣٣١٣ ٣١٣-٥١٠ ٥١٠
١٣جزر القمر٢٧ ٠٢٥٦٠٥١٢ ٤٢٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦١٤ ٤٨٤
٤٠الكونغو٢٨ ١٠٩١٧ ٠٤٦٢٣ ٠٦٣٩ ٩-٩٦٥ ٩٦٥٧٣٣٣ ١٠١
١٠جزر كوك٢٩ ١٤٥١٠ ٢-١٤٥ ٠١٨١ ١٩-٩٩٩١٩
٥٧٣كوستا ريكا٣٠ ٥٤٦٥٧٣ ٧٥-٥٤٦ ٤١٩٧٥ ٤١٩---
٣٣كوت ديفوار٣١ ٢١٦٣٣ ٢٢-٢١٦ ٠٧٤٣٧٧٢١ ٢١-٦٩٧ ٦٩٧
١كرواتيا٣٢ ٣١٠ ٨١١١ ٣١٠ ٢٥٢-٨١١ ٥٢٥٢٥٢ ٥٢٥---
٧٦٣قربص٣٣ ٢٤٦٧٦٣ ٩٤-٢٤٦ ٢٢٤٩٤ ٢٢٤---
٣اجلمهورية التشيكية٣٤ ١٥١ ٧٠٠٣ ١٥١ ٧٦٧-٧٠٠ ٠٥٢٧٦٧ ٠٥٢---
٥٢مجهورية الكونغو الدميوقراطية٣٥ ٩٧٦٥٢ ٥-٩٧٦ ٥-٩٨٣ ٥-٩٨٣ ٩٨٣
١٢الدمنارك٣٦ ٥٥٤ ١٦٨١٢ ٥٥٤ ١-١٦٨ ٣٥٠ ٠٦٠١ ٣٥٠ ٠٦٠---
١٧جيبويت ٣٧ ٢٥٩١٧ ٢-٢٥٩ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٠١٨
١٧دومينيكا٣٨ ٤٥٥١٠ ٦١٥٦ ٨٤٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦٨ ٩٠٤
٥٤٣مجهورية الدومينيكية٣٩ ١٠٧٣٧٧ ٤١٢١٦٥ ٦٩٥٩٠ ٩٠-١٨٧ ١٨٧٣٥٨٢٥٦ ٢٤٠
٥٣٣إكوادور٤٠ ٧٢٩٥٣٣ ٨٧-٧٢٩ ٥٦٥٨٧ ٥٦٥---
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٤٥٩إستونيا٤١ ٤٧٩٤٥٩ ٧٩-٤٧٩ ٨٥٩٧٩ ٨٥٩---
٦١فيجي٤٢ ٧٥٧٦١ ٦-٧٥٧ ٠٥٤٥ ٩٥٩-٠٩٥٩٥٩
٩فنلندا٤٣ ٥٢٢ ٤٦٩٩ ٥٢٢ ١-٤٦٩ ٠٢٧ ١١٤١ ٠٢٧ ١١٤---
١٠٥فرنسا٤٤ ٤٠٥ ٩٦٤١٠٥ ٤٠٥ ١١-٩٦٤ ٢١١ ٦٢٠١١ ٢١١ ٦٢٠---
٢١٩غابون٤٥ ٤٠٧١٨١ ٦٦٣٣٧ ٧٤٤٣٩ ٣٩-٩٣٧ ٧٧-٩٣٧ ٦٨١
١٧غامبيا٤٦ ٤٥٥١٥ ٥٥٧١ ٨٩٨٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٩١٦
٧٩جورجيا٤٧ ٣٠٣٧٩ ١٣-٣٠٣ ٨٤٠١٣ ٨٤٠---
١٤٢أملانيا٤٨ ٧١٣ ٧٦٧١٤٢ ٧١٣ ١٤-٧٦٧ ٣١٤ ٨٢٤١٤ ٣١٤ ٨٢٤---
١١٦غانا٤٩ ٣٩٤١١٦ ٢٨-٣٩٤ ٠٠٢٢٨ ٠٠٢---
١٠اليونان٥٠ ٦٨٤ ٤٦٩١٠ ٦٨٤ ١-٤٦٩ ٢٧٨ ٨٩٦٢١ ٨٥٦١ ٢٥٧ ١-٠٤٠ ٢٥٧ ٠٤٠
٥غرينادا٥١ ٩٤٤١ ٧٧٧٤ ١٦٧٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٦ ١٩٣
١٢١غواتيماال٥٢ ٥٧٠١٢١ ٥٤-٥٧٠ ١١٣٣ ٤٥٨٥٠ ٥٠-٦٥٥ ٦٥٥
٣٠غينيا٥٣ ٨٣٠٢٣ ٠٠٠٧ ٨٣٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٤٩ ٩٣٢
١٥غيانا٥٤ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢ ٠١٨---
١١٢هندوراس٥٥ ٠٣١١١٢ ١٦-٠٣١ ٠١٩٧ ٦٢٣٨ ٨-٣٩٦ ٣٩٦
٣هنغاريا٥٦ ٩٩٥ ٨٣٨٣ ٩٩٥ ٥٢٧-٨٣٨ ٣٨٩٥٢٧ ٣٨٩---
٦١٦أيسلندا٥٧ ٩١٨٦١٦ ٥٣-٩١٨ ٤٢٣٥٣ ٤٢٣---
٧أيرلندا٥٨ ٤٢٥ ٨٤٠٧ ٤٢٥ ٨٣٦-٨٤٠ ٠٧٨٨٣٦ ٠٧٨---
٨٥إيطاليا٥٩ ٠٣٨ ٤١٧٨٥ ٠٣٨ ٨-٤١٧ ٨٠٢ ٨٢٣٢ ٠٠٠ ٠٠٨٦ ٨٠٢ ٦-٨١٥ ٨٠٢ ٨١٥
١٤٤اليابان٦٠ ٤١٨ ٥٧٧١٤٤ ٤١٨ ٢١-٥٧٧ ٧١١ ٧٥٨٥ ٨٥٨ ٩٠٢١٥ ٨٥٢ ١٥-٨٥٦ ٨٥٢ ٨٥٦
٢٤٨األردن٦١ ٧٣٢٢٤٨ ٤٣-٧٣٢ ٨٦٣٤٣ ٨٦٣---
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١٦٩كينيا٦٢ ٤٥٩١٦٩ ٢٦-٤٥٩ ١١٠٢٦ ١١٠---
٤٩٦التفيا٦٣ ٧١٥٤٩٦ ٩٣-٧١٥ ٧٩٤٩٣ ٧٩٤---
١٧ليسوتو٦٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٧٥٠-٢٦٨٧٥٠
١٥ليبرييا٦٥ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢٣٠١ ١-٧٨٨ ٧٨٨
١٤٣ليختنشتاين٦٦ ٠٥٢١٤٣ ١٧-٠٥٢ ٨٠٨١٧ ٨٠٨---
٨٠٩ليتوانيا٦٧ ٢٤٠٨٠٩ ١٤٥-٢٤٠ ٥٨٣١٤٥ ٥٨٣---
١لكسمربغ٦٨ ٤٥٤ ٤٢٤١ ٤٥٤ ١٦٠-٤٢٤ ٢٧٩١٦٠ ٢٧٩---
٢٩مدغشقر٦٩ ٥٦٦٢٩ ٦-٥٦٦ ٠٥٤٦ ٠٥٤---
٢١مالوي ٧٠ ٥٢٨١٢ ٥٣٣٨ ٩٩٥٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٢٦١٣ ٠٥٧
٥مالديف٧١ ٤٣١٥ ٢٦٢١٦٩٢ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٨٧
٤٢مايل٧٢ ٦٠٢٣٥ ٠٠٣٧ ٥٩٩٨ ٨-٠٧٣ ١٥-٠٧٣ ٦٧٢
٢٧٦مالطا  ٧٣ ١٧١٢٧٦ ٣١-١٧١ ٦٤٧٣١ ٦٤٧---
١٧جزر مارشال٧٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٩٨٤١ ١-٠٣٤ ٠٣٤
١٩٩موريشيوس٧٥ ١٤٨١٩٩ ٢٥-١٤٨ ٧٩١٢٥ ٧٩١---
٣٠املكسيك٧٦ ٦٨٨ ٩٠٩٣٠ ٦٨٨ ٣-٩٠٩ ٦٤٥ ٤٥٩٨٣ ٦٤٥ ٣-٤٥١ ٦٤٥ ٤٥١
٢٩منغوليا٧٧ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٢٤٦ ٠٢٤---
٤٢اجلبل األسود٧٨ ٢٩٦٤٢ ٩-٢٩٦ ٩٠٦٩ ٩٠٦---
١٢٩ناميبيا٧٩ ٢٦٥١٢٩ ١٩-٢٦٥ ٨٢٨١٩ ٨٢٨---
١٧ناورو٨٠ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٢ ٠١٨---
٣٠هولندا٨١ ٩٣٢ ٧٨٥٣٠ ٩٣٢ ٣-٧٨٥ ٢٧٣ ٣٦٧٣ ٢٧٣ ٣٦٧---
٤نيوزيلندا٨٢ ٣٧٩ ٣٣٣٤ ٣٧٩ ٥٠٧-٣٣٣ ١٩٤٥٠٧ ١٩٤---
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٢٥النيجر٨٣ ٨٣٢٧ ٩٤٣١٧ ٨٨٩٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٩٢٢٢ ٠١٧
١نيجرييا٨٤ ١١٧ ٢٧٤١ ٠١٩ ٢٢٣٩٨ ٠٥١١٨٠ ١٨٠-٣٧٥ ٢٧٨-٣٧٥ ٤٢٦
١٣النرويج٨٥ ٧٩٨ ٠٧٤١٣ ٧٩٨ ١-٠٧٤ ٧٠٥ ٨٦٧١ ٧٠٥ ٨٦٧---
٣٨٧بنما  ٨٦ ٧٣٠٣٨٧ ٥١-٧٣٠ ٥٦٥٢٧٥١ ٥١-٥٣٨ ٥٣٨
١٥٠باراغواي٨٧ ٢٣٩١٤٦ ٨٣٦٣ ٤٠٣٢٠ ٢٠-٠٥٦ ٢٣-٠٥٦ ٤٥٩
١بريو٨٨ ٦٤٠ ٩١٢١ ٦٤٠ ٢٣٤-٩١٢ ٤٨٧٢٢١ ٠٣٢١٣ ١٣-٤٥٥ ٤٥٥
٧٣٢الفلبني٨٩ ٨٠٤٧٣٢ ٣٠٦-٨٠٤ ٨١٠٣٠٦ ٨١٠---
١١بولندا٩٠ ٥٥٧ ٩٨٥١١ ٥٥٧ ١-٩٨٥ ٨٤٦ ٢٥٧١ ٨٤٦ ٢٥٧---
٨الربتغال٩١ ٦٤٣ ٥٤٥٨ ٦٤٣ ٩٣٨-٥٤٥ ٠٧٦٥٢ ٣٣٤٨٨٥ ٨٨٥-٧٤٢ ٧٤٢
٣٥مجهورية كوريا ٩٢ ٥٢٧ ٦٢٧٣٥ ٥٢٧ ٣-٦٢٧ ٩٩٢ ١٢١٣ ٩٩٢ ١٢١---
١٧مجهورية مولدوفا٩٣ ٣٧٣١٧ ٦-٣٧٣ ٠٤١٦ ٠٤١---
٢رومانيا٩٤ ٢٤٥ ٩٨٢٢ ٢٤٥ ٤٥٣-٩٨٢ ٠٨٢٤٣٠ ٠٠٠٢٣ ٢٣-٠٨٢ ٠٨٢
١٣كيتس ونيفيسسانت  ٩٥ ٠٢٥١٣ ٢-٠٢٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٠١٨
٧سانت لوسيا٩٦ ٠٩٧٧ ٢-٠٩٧ ٠١٨١ ٢٠٩-٨٠٩٢٠٩
١٧سانت فنسنت وجزر غرينادين ٩٧ ٢٥٩١١ ٩٥٦٥ ٣٠٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨١١٧ ٣٣٢
١٧ساموا  ٩٨ ٣٣٥١٧ ١-٣٣٥ ٩٩٤١ ٩٩٤---
٥١سان مارينو٩٩ ٧٤٠٥١ ٥-٧٤٠ ٩٨٣٥ ٩٨٣---

٩١السنغال١٠٠ ٠٥٣٩١ ١١-٠٥٣ ٩٨٣١١ ٥٢-٩٣١٥٢
٥٠١صربيا ١٠١ ٩٩٥٥٠١ ٧٩-٩٩٥ ٧٢٤٧٩ ٧٢٤---
١٠سيشيل١٠٢ ٥٠١١٠ ٢-٥٠١ ٠١٨٢ ٠١٨---
١٧سرياليون١٠٣ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٦١١ ١-٩٥٧ ٩٥٧
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١سلوفاكيا١٠٤ ٨٠٣ ٢٧٥١ ٨٠٣ ٣٤١-٢٧٥ ٣٤٨٣٤١ ٣٤٨---
١سلوفينيا١٠٥ ٦٥٤ ٤١٩١ ٦٥٤ ٢٠٠-٤١٩ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٠٠-٤٣٠ ٤٣٠
٥جنوب أفريقيا١٠٦ ٨٨٢ ٠٢٠٥ ٨٨٢ ٧٣٨-٠٢٠ ٨٣٧٧٣٨ ٨٣٧---
٥٠إسبانيا١٠٧ ٦٣١ ٥٧٧٥٠ ٦٣١ ٥-٥٧٧ ٨٨٣ ٧٤١٥ ٨٨٣ ٧٤١---
٧--دولة فلسطني١٠٨ ٩٧٠٧ ٧-٩٧٠ ٩٧٠
٣٠سورينام١٠٩ ٥٩٣٣٠ ٨-٥٩٣ ٨-٠٤٩ ٨-٠٤٩ ٠٤٩
١٧السويد١١٠ ٩٠٢ ٧٣٠١٧ ٩٠٢ ١-٧٣٠ ٨٩٩ ٩٣٧١ ٨٩٩ ٩٣٧---
٢٠سويسرا١١١ ١٢٨ ٩٣٥٢٠ ١٢٨ ٢-٩٣٥ ٠٧٢ ٠٣٦٢ ٠٠٠ ٠٠٠٧٢ ٧٢-٠٣٦ ٠٣٦
٢٩طاجيكستان١١٢ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٥٤٢ ٦١١٣ ٣-٤٤٣ ٤٤٣
١١٢مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهورية ١١٣ ١٩٩١١٢ ١٦-١٩٩ ٠١٩٢٠٤١٥ ١٥-٨١٥ ٨١٥
٢١ليشيت -تيمور ١١٤ ٠٢٧٢١ ٤-٠٢٧ ٠١٣٤ ٠١٣---
٥٨٥ترينداد وتوباغو١١٥ ٣٧٢٥٨٥ ٨٧-٣٧٢ ٤٤٦٨٧ ٤٤٦---
١٩٥تونس١١٦ ٧٤٥١٩٥ ٧٢-٧٤٥ ١٥٠٧١ ١٦٤-٩٨٦١٦٤
٩٠أوغندا١١٧ ٧٥٤٦٨ ٨٨٠٢١ ٨٧٤١١ ١١-٩٨٣ ٩٨٣٤٨٣٣ ٩٠٥
١٠٧اململكة املتحدة١١٨ ٤٥٥ ٣٧٠١٠٧ ٤٥٥ ١٠-٣٧٠ ٣٧٩ ٧٧٨١٠ ٣٧٩ ٧٧٨---
١١٣مجهورية تنزانيا املتحدة١١٩ ٤٨٠٦٥ ٩٦٦٤٧ ٥١٤١٢ ١٢-٦١٤ ٦١٤٣٥٤٦٠ ٤٨٢
٦٨٠أوروغواي١٢٠ ٨٠٦٦٨٠ ١٠٤-٨٠٦ ١٠٤-١٨٩ ١٠٤-١٨٩ ١٨٩
٥فانواتو١٢١ ٥-١٧٣ ١٧٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٧ ١٩٩
٥فنزويال١٢٢ ٤٧٣ ٦٨٤٣ ٣٥٠ ٧٨٣٢ ١٢٢ ٩٠١١ ٢٥٦ ١-٨٢٢ ٢٥٦ ٨٢٢٤ ٩٨٣٣ ٣٨٤ ٧٠٦
٥٤زامبيا١٢٣ ٠٥٩٥٤ ١١-٠٥٩ ٩٨٣١١ ٩٨٣---

١٨١٨٤٤التقريبفرق
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٢٠١٥السنوات السابقة
غرياالشرتاكات

لصندوقاملسددة
الطوارئ

االشرتاكاتجمموع
املسددةغري املقررةاالشرتاكاتالدول األطراف

واملبالغاحملصلةاملبالغ
حلساباملسجلة

الدول
غرياالشرتاكات

املقررةاالشرتاكاتاملسددة

واملبالغاحملصلةملبالغ
حلساباملسجلة

الدول
غرياالشرتاكات

املسددة
١ ٠٥٣ ٥٣٤ ١٩٦١ ٠٤٥ ٣٨٢ ٥٥١٨ ١٥١ ٦٤٥١٢٥ ٥٩٧ ٦٣٩٨٧ ٧٦٠ ٠٦٣٣٧ ٨٣٧ ٥٧٦٦ ١٦١٤٥ ٩٩٥ ٣٨٢

.املتداولاملالرأسصندوقإىلاملقدمةالسُّلفيتضمنوالالطوارئ،صندوقمواردولتجديدالربناجميةللميزانيةاملقررةاالشرتاكاتإالاجلدولهذايشملال: مالحظة

____________________


