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 مجعية الدول األطراف
 

  احلادية عشرةالدورة  
  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢ – ١٤ ،الهاي

   ميزانيتها على صعيد تنفيذ تقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠١٢ يونيو/زيران ح٣٠حىت 

  مةقدامل  -أوالً

على  ")احملكمة("للمحكمة اجلنائية الدولية الفعلي داء األ: ثالثة أجزاء التقرير من ايتكون هذ  -١
أن يتحقق يف هذا اال ع ـ املتوقئهاأداف ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠الربناجمية حىت   ميزانيتهاصعيد تنفيذ

 النفقات لسدصة من صندوق الطوارئ مليزانية فيما خيص املبالغ املخص ائها يف جمالأدا ف اية العامعند
 دمجامل ئهاداأ مث،  خالل نفس الفترة") صندوق الطوارئاستخدام"(غري املتوقعة اليت ال مناص منها أو 

  . معاً الطوارئواستخدام صندوق يةالربناجمميزانيتها  على صعيد تنفيذ

ي  أ، يف املائة٥٢,٣ للمحكمةللميزانية الربناجمية  التنفيذ الفعلي لمعدبلغ يونيو / حزيران٣٠يف   -٢
وتتوقع .  مليون يورو١٠٨,٨٠رها اقدمبالغ  امليزانية املعتمدة النمليون يورو م ٥٦,٩٣ مت إنفاق

ن  مليون يورو م١٠٩,١٥ قي أن ينفَ أ يف املائة١٠٠,٣ التنفيذ يف اية العام معدلاحملكمة أن يبلغ 
  .    مليون يورو١٠٨,٨٠رها اقدمية املعتمدة البالغ ناامليز

 يف ١٤,٥بنسبة   صندوق الطوارئمتاستخد و قديوني/ حزيران٣٠  حبلولاحملكمةكانت و  -٣
 ارهاقدالبالغ م  من صندوق الطوارئاتاملخصصجمموع  من مليون يورو ٠,٤٣ ي أنفقت أ،املائة

 ٢,١٠ ي أن ينفَق يف املائة أ٧٠,٧اية العام  التنفيذ يف لمعديبلغ  من املتوقع أنو.  مليون يورو٢,٩٧
  . مليون يورو٢,٩٧ جمموع املخصصات من صندوق الطوارئ البالغ مقدارهامن مليون يورو 

 أن ينفَق يأ ، يف املائة٩٩,٥ التنفيذ معدل أن يبلغ تتوقع احملكمة، املدمجباألداء فيما يتعلق و  -٤
 مبا يف ذلك ، مليون يورو١١١,٧٧ ارهاقدمالبالغ دجمة امليزانية امل من مليون يورو ١١١,٢٥

الربناجمية مليزانية ا وبالقياس إىل.  مليون يورو٢,٩٧رها اقدم البالغ املخصصات من صندوق الطوارئ
 مليون يورو ١١١,٢٥ ةالنفقات املتوقعة البالغثل مت مليون يورو، ١٠٨,٨٠رها اقدملغ ااملعتمدة الب
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على  دمجاملاحملكمة داء أ أدناه تفاصيل ١٤يف اجلدول رد تو.  يف املائة١٠٢,٣ رهاقدمتنفيذ  معدل
  .مليزانية اصعيد تنفيذ

أن  زائداً املصروفات اإلضافية املتوقع ،٢٠١٢مليزانية املعتمدة لعام اكل مبلغ املتوقع ل نفاقاإلإن   -٥
صندوق ب املتعلقةاإلخطارات  بالفعل من صدرأُما ، على أساس مليون يورو ١,٩٦مبلغاً مقداره  تبلغ

صندوق الذي يبلغ هذا الرصيد على  ذا شأنأثرياً تسيؤثر  ،هذا الصندوق سحب منسي، الطوارئ
 ٧الـمستوى موجوداته  لتبلغ  الصندوقجيري جتديد موارد مع العلم بأنه ، مليون يورو٤,٤٤ اًحالي

ويف . )١(")اجلمعية("مجعية الدول األطراف  لصادر عنا ICC-ASP/10/Res.4 ماليني يورو وفقاً للقرار
 يف جتديد موارد الصندوق واجلمعية) "اللجنة"( أن تنظر جلنة امليزانية واملالية سيلزمالة املتصورة  احلهذه
  . للقرار املذكوروفقاً

  امليزانية الربناجمية  على صعيد تنفيذداء األ  -ثانياً 

للمحكمـة لعـام     ، على ميزانية ICC-ASP/10/Res.4ف، بقرارها  وافقت مجعية الدول األطرا     -٦  
عـن أداء    اًتقرير يقةث يف هذه الو   رئيسة قلم احملكمة    مقدتو. يورو ١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠رها  اقد م ٢٠١٢
ـ / حزيـران  ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١من  املمتدة  ميزانية يف الفترة     على صعيد تنفيذ  احملكمة    ويوني
 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ حبلوليف هذا اال  املتوقع ئهاأدا ، باإلضافة إىل٢٠١٢

   االشتراكات عامة عن حالحملة  -ألف

يف  ٤٠,٨٦د   تـسد  اليت لـما  املقررةاالشتراكات   معدل بلغ،  ٢٠١٢ ويوني/ حزيران ٣٠يف    -٧
ـ يون/حزيـران  ٣٠يف املائـة يف      ٤٠,٠١بل  مقا مليون يورو،    ٤٤,٤٦ ي أن مقدارها بلغ    أ املائة،  وي

 تـسديد  عنتأخرة   م ٢٠١٢ يونيو/ حزيران ٣٠اليت كانت يف     األطراف   الدولوبلغ جمموع   . ٢٠١١
 ٣٠ يف )  يـورو  ٢٣٠ ٨٠٠( دول عـشر  بـل ، مقا )اً يـورو  ١٤٠ ١٧٨ ( دول مثـاين اشتراكاا  

 من املبلغ املطلوب  سدد  يلـما  بلغت نسبة ما     ٢٠١٢ يونيو/ حزيران ٣٠ ويف. ٢٠١١ يونيو/حزيران
).  يـورو ٢٣٩ ٠٩٩  منـه لـما يسدد ي بلغ ما    أ( يف املائة    ٩,٣٣لتجديد موارد صندوق الطوارئ     

 مليون  ١,٧ البالغ   ٢٠١٠عام  عن  الفائض النقدي   حتقق املراجعون اخلارجيون حلسابات احملكمة من       و
 اً تفـصيلي  اًنبيا الوارد يف املرفق     ٥١اجلدول   ويتضمن. ٢٠١٢لدول األطراف يف عام     ل رديورو الذي   

   . االشتراكاتحلال

  على مدى سنوات متعددة تهاميزاني على صعيد تنفيذاحملكمة  عامة عن أداء حملة  -باء

 شـهد قد ل .منذ إنشائهاالربناجمية  ميزانيتها  على صعيد تنفيذ  أداء احملكمة    أدناه   ١يبني اجلدول     -٨
 ٢٠١٢ها لعام    تنفيذ ميزانيت  معدلأن يبلغ   حملكمة  وتتوقع ا . على مر السنني   تزايداً مطَّرداً   التنفيذ معدل

                                                 
 ٢١- ١٢، نيويورك، العاشرةئية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا  )١(

  .ICC-ASP/10/20/Res.4، الد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/10/20)٢٠١١ديسمرب /كانون األول
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ـ تهايزانيممن  يورو ماليني ١٠٩,١٥ أن تنفق  ي أ ، يف املائة  ١٠٠,٣ زهاء  ١٠٨,٨٠ ة املعتمدة البالغ
  .مليون يورو

 )اتبآالف اليورو (٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٢امليزانية من عام  على صعيد تنفيذداء األمقارنة : ١اجلدول 

  امليزانية املعتمدة  السنة املالية
 ملؤمتر امليزانية املعتمدة

  االستعراض

 *املصروفات  الفعلية
 ٣٠ حىت

  يونيو/حزيران
  يفمعدل التنفيذ 

  ٪ بالـيونيو/ حزيران٣٠
   الفعليةاملصروفات

  )٢٠١٢ لعام املتوقعة(

   حىتمعدل التنفيذ
 ديسمرب/ كانون األول٣١ 

٪   باـل

 ]٢]+[١([\]٥]=[٦[  ]٥[ ])٢]+[١([\]٣]=[٤[  ]٣[ ]٢[ ]١([ 

 ٦٩,٥ ٤٧٩ ٢١ متوفرغري بيان  متوفرغري بيان  ال ينطبق ٨٩٣ ٣٠ ٢٠٠٢/٢٠٠٣

 ٨٢,٠ ٥١٠ ٤٣ متوفرغري بيان  متوفرغري بيان  ال ينطبق ٠٧١ ٥٣ ٢٠٠٤

 ٩٢,٩ ١٢٠ ٦٢ ١ ٣٤ ٧٩٦ ٢٢ ال ينطبق ٨٩١ ٦٦ ٢٠٠٥

 ٨٠,٤ ٦٧٨ ٦٤ ٤ ٣٣ ٨٩٠ ٢٦ ال ينطبق ٤١٧ ٨٠ ٢٠٠٦

 ٨٧,٢ ٤٦٤ ٧٧ ٥ ٣٧ ٣٥٦ ٣٣ ال ينطبق ٨٧٢ ٨٨ ٢٠٠٧

 ٩٢,٦ ٦٦٠ ٨٣ ٦ ٤٢ ٤٩٤ ٣٨ ال ينطبق ٣٨٢ ٩٠ ٢٠٠٨

 ٩٢,٧ ٨٥١ ٩٣ ٥ ٥٠ ١١٩ ٥١ ال ينطبق ٢٣٠ ١٠١ ٢٠٠٩

٩٧,٢ ٣٥٥ ٩٩ ٩ ٤٩ ٧٣٧ ٥١ ٣٦٩ ١ ٢٥٤ ١٠٢ ٢٠١٠ 

 ٩٩,٢ ٨١١ ١٠٢ ٧ ٥١ ٥٦٨ ٥٣ ال ينطبق ٦٠٨ ١٠٣ ٢٠١١

 ١٠٠,٣ ١٥٣ ١٠٩ ٣ ٥٢ ٩٣٤ ٥٦ ال ينطبق ٨٠٠ ١٠٨  ٢٠١٢

  ٢٠١٢ يوليو/  متوز٤ بتاريخ SAPيف نظام احلال  بيانات* 

 ي يف املائة، أ٥٢,٣ قد نفذت ميزانيتها بنسبة ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ يفاحملكمة كانت و  -٩
 ينطويو.  مليون يورو١٠٨,٨٠ ة من امليزانية املعتمدة البالغ مليون يورو٥٦,٩٣ما جمموعه أنفقت 

 ٥١,٧يف العام املاضي الذي بلغ املناظر  التنفيذ معدلعن  يف املائة ٠,٦ مقدارهازيادة  املعدل علىهذا 
 ١٠٩,١٥ ي أن ينفَق يف املائة، أ١٠٠,٣ تنفيذ يف اية العام إىلال معدلومن املتوقع أن يصل . يف املائة

  .  مليون يورو١٠٨,٠٨ ةامليزانية املعتمدة البالغمن  مليون يورو

توقع  املواملصروفات ٢٠١٢ يونيو/حزيران ٣٠ تنفيذ امليزانية حىت حالأدناه  ٢ل اجلدو ويبني  -١٠
  .سب بند اإلنفاقحب  اية العاميف أن تكون قد تكبدت

  )اتبآالف اليورو( حبسب بند اإلنفاق ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠امليزانية حىت  على صعيد تنفيذداء األ: ٢اجلدول 

  البند
 دةامليزانية املعتم

  ٢٠١٢لعام 

* الفعليةاملصروفات 
 ٣٠حىت 

 ٢٠١٢ يونيو/حزيران

 ٣٠ التنفيذ حىت معدل
 ٢٠١٢ يونيو/حزيران

 ٪بالـ
  املتوقعةاملصروفات

 ٢٠١٢لعام 
 املتوقع لتنفيذا عدلم

 بالـ٪ ٢٠١٢لعام 
  ]١[\]٤]=[٥[ ]٤[  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٩٨,٨ ٠٥٢,٨ ٥ ٦٥,٨ ٣٦١,٥ ٣ ١١١,٩ ٥ القضاة

٩٨,٨ ٠٥٢,٨ ٥ ٦٥,٨ ٣٦١,٥ ٣ ١١١,٩ ٥ موع الفرعي للقضاةا 
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  البند
 دةامليزانية املعتم

  ٢٠١٢لعام 

* الفعليةاملصروفات 
 ٣٠حىت 

 ٢٠١٢ يونيو/حزيران

 ٣٠ التنفيذ حىت معدل
 ٢٠١٢ يونيو/حزيران

 ٪بالـ
  املتوقعةاملصروفات

 ٢٠١٢لعام 
 املتوقع لتنفيذا عدلم

 بالـ٪ ٢٠١٢لعام 
  ]١[\]٤]=[٥[ ]٤[  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ١٠٢,١ ٩٤٧,٥ ٦٠ ٤٩,٧ ٦٣٨,٢ ٢٩ ٦٦٩,٢ ٥٩ تكاليف املوظفني

 ١١١,٢ ٦٢٠,٦ ١٢ ٥٩,٠ ٦٩٥,١ ٦ ٣٤٨,٠ ١١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٥٨,٠ ٥٨٦,٢ ٨,٥ ٨٥,٧ ٠٠٩,٩ ١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٧٧,٦ ٣١٢,٧ ٣٣,٨ ١٣٦,٣ ٤٠٣,٢ العمل اإلضايف

 ٦٨,٦ ٤٠٢,٤ ١٧,١ ١٠٠,٥ ٥٨٦,٧ اخلرباء االستشاريون

 ١٠٢,٥ ٨٦٩,٤ ٧٤ ٥٠,٢ ٦٥٥,٧ ٣٦ ٠١٧,٠ ٧٣ اموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٩٩,٤ ٥٣٥,٠ ٤ ٤٤,٥ ٠٢٨,٤ ٢ ٥٦٣,٢ ٤ السفر

 ١٠٨,٥ ٣٤,٧ ٥٨,١ ١٨,٦ ٣٢,٠ الضيافة

 ١٠٥,٦ ٦٣٤,١ ٤ ٥٠,٦ ٢١٩,٤ ٢ ٣٨٦,٩ ٤ اخلدمات التعاقدية

 ٨٨,٣ ٦٦٠,٧ ٢٧,٧ ٢٠٧,٣ ٧٤٨,٢ التدريب

 ١٦٥,٨ ٢٣٥,٣ ٣ ٨٤,٣ ٦٤٤,٠ ١ ٩٥٠,٨ ١ حمامو الدفاع

 ٧١,٨ ٠٧١,٥ ٣ ٣٢,٠ ٣٦٩,٨ ١ ٢٧٩,٠ ٤ حمامو اين عليهم

 ٨٨,٤ ١٠٣,٧ ١١ ٦٦,٣ ٣٢٦,٦ ٨ ٥٥٩,٩ ١٢ نفقات التشغيل العامة

 ٩٢,١ ٠١٠,٥ ١ ٤٧,٩ ٥٢٥,٦ ٠٩٧,٢ ١ اللوازم واملواد

 ٨٩,٧ ٩٤٥,٥ ٥٤,٨ ٥٧٧,٧ ٠٥٣,٩ ١ العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٩٥,٣ ٢٣١,٠ ٢٩ ٥٥,٢ ٩١٧,٣ ١٦ ٦٧١,١ ٣٠ باملوظفني

 ١٠٠,٣ ١٥٣,١ ١٠٩ ٥٢,٣ ٩٣٤,٥ ٥٦ ٨٠٠,٠ ١٠٨ اموع للمحكمة
  ٢٠١٢يوليو /  متوز٤  بتاريخ SAPبيانات احلال يف نظام * 

  .ت االلتزامات املرتبط اتشمل املصروفا* 

  مقداره مبلغمبا فيه، يف املائة ٤٩,٧ما نسبته وظائف الثابتة  التنفيذ فيما خيص المعدلبلغ   -١١
لنصف األول من  املتوقعة لملستحقات منحة اإلعادة إىل الوطن واإلجازة السنوية مليون يورو ٠,٨٨
 يف ١٠٢,١ بالغاً املعتمدة اثابتة يف اية العام ميزانيته التنفيذ املتوقع للوظائف المعدلاوز جيو .العام
 عددهاالوظائف الثابتة املعتمدة البالغ من وظيفة  ٦٩٧شغلت  ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ وحبلول .املائة

ن ع يونيو/ حزيران٣٠يف املسجل هذا  الشغور معدليقل و.  يف املائة٨,٤شغور ال معدلفبلغ  ٧٦١
  .يف املائة ٨,٨ بلغ الذياضي املالعام نظريه يف 

 والنفقات املتوقعة ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠امليزانية حىت  أدناه حال تنفيذ ٣ويبني اجلدول   -١٢
   . سب الربنامج الرئيسيحبحىت اية العام 
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  ) اتف اليوروبآال( حبسب الربنامج الرئيسي ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠امليزانية حىت  على صعيد تنفيذداء األ: ٣اجلدول 

  الربنامج الرئيسي

 امليزانية املعتمدة

  ٢٠١٢لعام 
حىت * املصروفات الفعلية

 ٢٠١٢يونيو / حزيران٣٠

 ٣٠معدل التنفيذ حىت 
 ٢٠١٢يونيو /حزيران

 ٪بالـ

  املتوقعةاملصروفات

 ٢٠١٢لعام 

  املتوقعلتنفيذعدل ام

 بالـ٪ ٢٠١٢لعام 

  ]١[\]٤]=[٥[ ]٤[  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

  الربنامج الرئيسي األول

 ١٩٤,٤٩٩,١ ١٤٦,٧٥٩,٨١٠ ٦ ٢٨٤,٠ ١٠  اهليئة القضائية

  الربنامج الرئيسي الثاين

 ٧٢٣,٦١٠٠,٠ ٩٨٥,٠٥٠,٤٢٧ ١٣ ٧٢٣,٧ ٢٧   املدعي العاممكتب

  الربنامج الرئيسي الثالث

 ٣٢١,١١٠٠,٤ ٥٦٩,٥٥٣,١٦٥ ٣٤ ٠٤١,٧ ٦٥  قلم احملكمة

  نامج الرئيسي الرابعالرب

 ٩٨٣,١١٠٧,٤ ٢٧٤,٧٤٥,٩٢ ١ ٧٧٧,٣ ٢  أمانة مجعية الدول األطراف

   السادسالربنامج الرئيسي

 ٤٥١,٢١٠٠,٠ ٥٦٩,١٣٩,٢١ ٤٥٠,٦ ١  اخلاص باين عليهمأمانة الصندوق االستئماين 

  ١ - السابعالربنامج الرئيسي

 ٣٤٥,٤١٠٠,٦ ٢٦١,١١٩,٥١ ٣٣٧,٢ ١   املباين الدائمةشروعممدير مكتب 

  ٥- السابعالربنامج الرئيسي

 ١٢٨,٣٦٩,٢١٣٤,٤٧٢,٥ ١٨٥,٥  آلية الرقابة املستقلة

١٥٣,٢١٠٠,٣ ٩٣٤,٥٥٢,٣١٠٩ ٨٠٠,٠٥٦ ١٠٨  محكمةللموع ا 

  ٢٠١٢يوليو /  متوز٤  بتاريخ SAPبيانات احلال يف نظام *

  .امات املرتبط ا تشمل املصروفات االلتز*

يف املائة  ٥٩,٨معدل تنفيذ عالياً بلغ  ٢٠١٢يونيو / حزيران٣٠يف سجلت اهليئة القضائية   -١٣
تنفذ أن اهليئة القضائية توقع  وت.يناير/كانون الثاين يف  للقضاة أقساط املعاش التقاعديلصرفنتيجة 

يف فئة املساعدة املؤقتة التنفيذ  معدلتوقع أن يبلغ ومن امل.  يف املائة يف اية العام٩٩,١ميزانيتها بنسبة 
امليزانية املعتمدة للمساعدة املؤقتة العامة من مليون يورو  ٠,٩٨ ي أن ينفَق أ، يف املائة١٣٧,٩العامة 
  . مليون يورو٠,٧١رها اقدمالبالغ 

ومن . ٢٠١٢يونيو / حزيران٣٠ يف  يف املائة٥٠,٤ التنفيذ ملكتب املدعي العام  معدلوبلغ   -١٤
 يتصل مالسد رده مبرونة ا مومتدبراً يف املائة ١٠٠املتوقع أن ينفذ مكتب املدعي العام ميزانيته بنسبة 

  . احلاليةتهأنشط م من متطلَّبات يتصل وما الاملوظفني ب

يف  ٥٣,١قد نفذ ميزانيته املعتمدة بنسبة  ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ يففكان قلم احملكمة  أما -١٥
والعقود السنوية  ة احملاكمأنشطةَباملخصصات للمساعدة املؤقتة العامة  ألنه تعين عليه أن يدعماملائة 

 فيما خيصا االلتزامات املرتبط ميع الربامج الرئيسية، وكذلك اخلاصة جبخلدمات والسلع املتعلقة با
  .نفقات التشغيل العامةإجيار الزنزانات الذي يندرج ضمن فئة 



ICC-ASP/11/16 

6 16-A-280812 

١٦- ي أن  يف املائة، أ١٠٠,٤إىل يف اية العام يف قلم احملكمة تنفيذ ال معدليصل ومن املتوقع أن  
 معدلبلغ سي تكاليف التوظيف، إذ الزائدة من املصروفات ويتأتى معظم.  مليون يورو٦٥,٣٢ قينفَ

على حنو ثابت ي يظل الذشغور ال معدل بسبب يف املائة ١٠٤,٤التنفيذ فيما خيص الوظائف املعتمدة 
ملساعدة املؤقتة العامة  اسيبلغ معدل التنفيذ فيما خيصو يف املائة، ١٠,٠ املعتمد البالغ عدلمن املأدىن 

. ألنشطة احملاكمة دعماً يف املائة ١١٥,٢  

معدل تنفيذ  يونيو/ حزيران٣٠ يف) معيةاجلأمانة ( أمانة مجعية الدول األطراف وسجلت  -١٧
عن  اية العام حبلول منفقاا تزيدأن  أمانة اجلمعيةوتتوقع  .ئة يف املا٤٥,٩ بلغ نسبياً، منخفضاً

ثالثة أسباب  ذلك إىل عزىوي.  يف املائة١٠٧,٤هذه امليزانية  إنفاق معدليبلغ ف املعتمدة تهايزانيم
ل الدورة لتنظر فيها ترمجة وثائق ما قب) ٢( أعضاء اللجنة اجلدد؛ أسفارارتفاع تكاليف ) ١: (رئيسية

 اإلمجالية من مصروفااتقليص إىل وستسعى األمانة . تفرغامل رئيس اجلمعية أسفارتكاليف  )٣(اللجنة؛ 
  . النجاعةتدابري حتسني املزيد من خالل اختاذ 

) أمانة الصندوق( باين عليهماخلاص  أمانة الصندوق االستئماين يونيو كانت/ حزيران٣٠ويف   -١٨
تكون قد أنفقت كل هذه امليزانية  أن وهي تتوقع ، يف املائة٣٩,٢ ميزانيتها املعتمدة بنسبة نفذت قد

 الذي منح الدائرةاً إىل زيادة أنشطة أمانة الصندوق بسبب قرار رئيسي ذلك ويعزى .حبلول اية العام
  . جرباً لألضرار يف قضية لوبانغااًتعويض

 يف ١٩,٥يونيو قد أنفق إال / حزيران٣٠ين الدائمة يف مل يكن مكتب مدير مشروع املباولئن   -١٩
يف النصف املكتب هذا  حملسيتف. يف اية العام يكون قد أنفقها كلهاأن توقع ي هفإن من ميزانيته املائة 

 اتفاقات اخلدمة اليت تعد أساس ه مت تنجيز غري متصلة باملوظفني، وذلك ألنكبريةنفقات الثاين من العام 
توقع ترسية وت. سريورة استدراج العروض لتعيني املقاول العام وجتري، موال وجيري تنفيذهااستخدام األ

  . العقد يف النصف الثاين من العام

٢٠-  ل يبلغتوقع أن ويايةآلية الرقابة املستقلة ميزانية  تنفيذ معد ا .  يف املائة٧٢,٥ العام يفولـم
املخصصات  معظم  فإن٢٠١٣ عام إال يف بصورة كاملة عامالًاملكتب املتوقع أن يصبح  كان من غري

كلفة الرئيسية موظفاً من مكتب خدمات الرقابة الداخلية وختص ال.  لن تنفَقتكاليف املوظفنيلسد 
  . معاراً على أساس استرداد تكاليفهالتابع لألمم املتحدة يف نيويورك

يزانية مشروع املعايري م على صعيد تنفيذء دااألأدناه، حبسب بند اإلنفاق،  ٤ اجلدول ويبين  -٢١
. سنوات أربع تنفيذه ةمدتبلغ و ٢٠١١ يوليو/متوز يف استهل الذي ،احملاسبية الدولية للقطاع العام

بلغ  ها تنفيذمعدلمن هذه امليزانية، أي أن   مليون يورو٠,٣٧كان قد أُنفق  يونيو/ حزيران٣٠ وحبلول
ما جمموعه  نفَقسي ي يف املائة، أ٩٢,١ هذه امليزانيةتنفيذ  معدل سيبلغ امويف اية الع.  يف املائة٥٧,٦
 التنفيذ فيما معدل ارتفاع يعزىو.  مليون يورو٠,٦٤ ة مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغ٠,٥٩

تعاقدية اخلدمات البند  املساعدة املؤقتة العامة إىل نقل اعتمادات من بندخيص اخلدمات التعاقدية إىل 
  . SAP نظام على إدخال حتسيناتلتمويل عملية 
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 يونيو/ حزيران٣٠مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حىت ميزانية  على صعيد تنفيذداء األ :٤اجلدول 
 ) بآالف اليورو(ب بند اإلنفاق س حب٢٠١٢

  البند

 امليزانية املعتمدة

  ٢٠١٢لعام 
حىت * املصروفات الفعلية

 ٢٠١٢يونيو /حزيران ٣٠

 ٣٠معدل التنفيذ حىت 
 ٢٠١٢يونيو /حزيران

 ٪بالـ

  املتوقعةاملصروفات

 ٢٠١٢لعام 

  املتوقعلتنفيذعدل ام

 بالـ٪ ٢٠١٢لعام 

  ]١[\]٤]=[٥[ ]٤[  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

        القضاة

        اموع الفرعي للقضاة

     تكاليف املوظفني

 ٢٧,٤٢٠٩,٤٥٩,٦ ٣٥١,٦٩٦,٢ املؤقتة العامةاملساعدة 

    املساعدة املؤقتة لالجتماعات

   العمل اإلضايف

   اخلرباء االستشاريون

 ٢٧,٤٢٠٩,٤٥٩,٦ ٣٥١,٦٩٦,٢ لتكاليف املتصلة باملوظفنيلاموع الفرعي 

 ١١,٥٧,٨٤٩,١ ١٥,٩١,٨ السفر

   الضيافة

 ١٠٧,٩٣٥٦,٤١٤٩,٩ ٢٣٧,٧٢٥٦,٤ اخلدمات التعاقدية

 ٩,٨٣,٠١٠,٠ ٣٠,٠٣,٠ التدريب

   حمامو الدفاع

   حمامو اين عليهم

   نفقات التشغيل العامة

   اللوازم واملواد

 ٨,٣ ٨,٣ املعدات واألثاث 

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٩٥,٠ ٢٨٣,٦٢٦٩,٦
٣٧٥,٥١٣٢,٤ 

موع للمحكمةا  ٥٧,٦٥٨٤,٩٩٢,١ ٦٣٥,٢٣٦٥,٧ 
ت ا��ل �� ��م *���SAP ر����ز٤  ��   / �����٢٠١٢  

 *  . .�- ا��,'و�ت ا*��(ا)ت ا��' َ&$ �#

حملكمة اميزانية  بني ، حبسب الربنامج الرئيسي،مقارنةعلى  أدناه ٢ و١ الشكالن وينطوي  -٢٢
مصروفاا وباحلاالت  اخلاصة املعتمدة تهاميزاني وبنياألساسية الفعلية  ومصروفاااملعتمدة األساسية 

 ٢٧,٦٢األساسية الفعلية  تصروفاامل لقد بلغت. ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلولاملتصلة باحلاالت 
هذه  تنفيذ عدلأي أن م ، مليون يورو٥١,١١ البالغةعتمدة املساسية األيزانية اململيون يورو مقابل 

 مليون يورو ٢٩,٣٢املتصلة باحلاالت الفعلية املصروفات  ت بلغيف حني ،املائةيف  ٥٤,٠بلغ نية امليزا
بلغ أي أن معدل تنفيذ هذه امليزانية  ، مليون يورو٥٧,٦٩ ةلغابالاخلاصة باحلاالت عتمدة امليزانية امل من

  .املائة  يف٥٠,٨
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 ٢٠١٢ يونيو/حزيران ٣٠ حبلولتمدة ومصروفاا األساسية ميزانية احملكمة األساسية املع مقارنة بني   :١الشكل 
  )اتبآالف اليورو(سب الربنامج الرئيسي حب

 

 الربنامج الرئيسي= لعام؛ الثالث الربنامج الرئيسي الثاين، مكتب املدعي ا= الربنامج الرئيسي األول، اهليئة القضائية؛ الثاين = األول : حظةمال
الصندوق الربنامج الرئيسي السادس، أمانة = الربنامج الرئيسي الرابع، أمانة مجعية الدول األطراف؛ السادس = الثالث، قلم احملكمة؛ الرابع 

سي الربنامج الرئي= ٥- ؛ السابع املباين الدائمةشروعم  مدير، مكتب١- الربنامج الرئيسي السابع= ١-؛ السابعاالستئماين اخلاص باين عليهم
  .، آلية الرقابة املستقلة٥-السابع

 ٣٠  املعتمدة اخلاصة باحلاالت ومصروفاا املتصلة باحلاالت حبلولة احملكمةميزانيمقارنة بني   :٢الشكل 
   )اتبآالف اليورو(سب الربنامج الرئيسي حب ٢٠١٢ يونيو/حزيران

 

الربنامج الرئيسي الثالث، قلم احملكمة؛ الرابع = الربنامج الرئيسي الثاين، مكتب املدعي العام؛ الثالث = لثاين الربنامج الرئيسي األول، اهليئة القضائية؛ ا= األول : مالحظة
مج الربنا= ١- ؛ السابعالصندوق االستئماين اخلاص باين عليهمالربنامج الرئيسي السادس، أمانة = الربنامج الرئيسي الرابع، أمانة مجعية الدول األطراف؛ السادس = 

  .، آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع= ٥- ؛ السابع املباين الدائمةشروعم  مدير، مكتب١-الرئيسي السابع
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 امليزانية على صعيد تنفيذداء األ تفاصيلاملزيد من ردة يف املرفق الوا ٥٠ إىل١وتتضمن اجلداول   -٢٣
حبسب ، ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام ب و٢٠١١لعام  الفعلية باملصروفات مقارناً ٢٠١٢املتوقع لعام 

  .فرعيال ربنامج الئيسي والرربنامج ال

  
  االعتمادات نقل   -جيم

 إىل اين عليهمحمامي بند  يورو من ٢٠٠ ٠٠٠  مقدارهمبلغ نقل قسم دعم احملامني ضمنمت   -٢٤
  .اع الدفأفرقةونفقات سفر  األتعاب القانونية لتسديد امي الدفاعحمبند 

 يورو ١ ٢٠٠ ٠٠٠  مقداره مبلغنقلن يف الفقرة السابقة، املبي نقل االعتمادات إىل إضافةً  -٢٥
 األتعاب القانونية لتسديدامي الدفاع حمبند  إىل ين عليهما حماميد ضمن قسم دعم احملامني من بن

  . ٢٠١٢ الدفاع للفترة املتبقية من عام أفرقةونفقات سفر 

  شطب األصول  -دال

يناير / كانون الثاين١من املمتدة لفترة ل هاشطب املنتظرحتقق قسم اخلدمات العامة من األصول   -٢٦
ويتبني من هذا اجلدول أن . ألصولذه ا هلبيان وجيز ٥اجلدول ويرد يف . ٢٠١٢ يونيو/حزيران ٣٠إىل 

 ٣٣٢ ٢٠٩ يبلغ األصولهلذه اإلمجايل  مثن الشراء األصليوأن  قطعة ٣٢١ األصولهذه جمموع 
 استبدال احلواسيبتقضي سياسة احملكمة ب إذ، تقادم احلواسيب و هالشطب وأهم أسباب. اتيورو
ريت بثمن اشت  حاسوبا١٧١ًاحلواسيب املتقادمة  ويبلغ جمموع.  سنواتمخسعن عمرها  يزيد اليت

   مقداره أصلي
ألصول باوترد قائمة كاملة . املعنيةاألصول مجيع  قيمةيف املائة من  ٦٧,٣ميثل  ،اًيورو ٢٢٣ ٥٢٥
  . من املرفق٥٢يف اجلدول  شطبها املنتظر
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 يونيو/ حزيران٣٠يناير إىل / كانون الثاين١من املمتدة لفترة ل هاشطب املنتظر ألصولبا بيان وجيز  -٥اجلدول 
٢٠١٢  

   وصف
 األصول

  سبب 
 هاشطب

   هاعدد
 اإلمجايل 

 اإلمجايل مبلغها
 )اتباليورو(

٩٦١ ٢١ انالفقد  أقراص فيديو رقمية حممولةئة حواسيب نقالة وقار

حواسيب نقالة وحواسيب مكتبية؛ طابعات ليزر، وطابعات ليزر باأللوان، وطابعات 
ليزر باأللوان متعددة الوظائف، وطابعات حرب السلكية؛ وهواتف ساتلية، وهواتف 

؛ وهواتف ءدات كهربا؛ ومولِّ حممولةتواصلنقالة مشفَّرة، وهواتف نقالة، وهواتف 
 حممولة يدوياً؛ وقارئات  تواصل السلكيذكية، ومعينات رقمية شخصية؛ وطرفيات

للروامز اخلطوطية؛ وأجهزة للتسجيل الفيديوي الرقمي؛ وأجهزة استنساخ رقمي؛ 
١٧٦ ٣١٥٣٢٦ التقادم . وخوادمي

٠٧٢ ٤٤ انالفقد حواسيب نقالة

٢٠٩ ٣٢١٣٣٢   اموع

  لعمليات امليدانية حبسب احلالة ااملصروفات على  -هاء

لعمليات امليدانية فعالً يف ا حبسب احلالة، بياناً وجيزاً باملصروفات ، أدناه٦ اجلدول يتضمن  -٢٧
 كما حاالت سبع تقوم احملكمة بالتحقيق يف ويف الوقت احلايل. ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلول اراة
 احلالة يف  و مجهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة يف  واحلالة يف أوغنداهي و، اجلدولهذا يف  يبين

 احلالة يف  وليبيا احلالة يف  و مجهورية كينيااحلالة يف  و مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف  والسودان
 بلغقد و. معينةحاالت يف  المجيع احلاالت يف  املساندة إىل الدعم التشغيلي رمى منوي. كوت ديفوار

 يف املائة من ٥٠,٧ ما يعادل ي أ، مليون يورو٢٩,٢٦الفعلية جلميع احلاالت  صروفاتاملجمموع 
 ةالفعلية البالغاملصروفات  موعجمومن .  مليون يورو٥٧,٦٩ ةاملتصلة باحلاالت البالغاملعتمدة امليزانية 
مليون  ١١,٢٥كتب املدعي العام وم  مليون يورو٠,٦٧ اهليئة القضائية أنفقت،  مليون يورو٢٩,٢٦

 مليون ٠,٣٦وأمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم   مليون يورو١٦,٩٨قلم احملكمة و يورو
    .يورو

  ) اتبآالف اليورو (٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلولحبسب احلاالت *  العمليات امليدانيةاملصروفات على: ٦جلدول ا

 الربنامج الفرعي

 املصروفات
الفعلية للحالة 

  أوغندايف

املصروفات 
الفعلية للحالة 
يف مجهورية 

الكونغو 
 الدميقراطية 

املصروفات 
الفعلية للحالة 

 يف السودان

املصروفات 
الفعلية للحالة 
يف مجهورية 

أفريقيا 
 الوسطى

املصروفات 
الفعلية للحالة 

 يف كينيا

املصروفات 
الفعلية 

للحالة يف 
 ليبيا

املصروفات 
الفعلية 

للحالة يف 
كوت 

 وارديف

املصروفات 
الفعلية للدعم 

 التشغيلي

جمموع 
املصروفات 

 الفعلية

٣٧٢,٣٧٩٥,٨ ١٠٤,٨١٧,٥٧٥,٦ ٢,٥١١١,٥٧١,٤٤٠,٢ هيئة الرئاسة

٠٩٥,٩ ١٨٠,٦٣ ٢ ٢٢٤,١١٤٣,١٤٨,٤ ٤,٤٢٧٧,١٤٢,٧١٧٥,٥ الدوائر

٠٤٦,٧ ٤٠٤,١٣ ٠٨٦,٩٣٣٥,٧٢٢٩,٧ ١ ٧١٧,٩٢٦٥,٥٦,٩   اهليئة القضائية
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 الربنامج الفرعي

 املصروفات
الفعلية للحالة 

  أوغندايف

املصروفات 
الفعلية للحالة 
يف مجهورية 

الكونغو 
 الدميقراطية 

املصروفات 
الفعلية للحالة 

 يف السودان

املصروفات 
الفعلية للحالة 
يف مجهورية 

أفريقيا 
 الوسطى

املصروفات 
الفعلية للحالة 

 يف كينيا

املصروفات 
الفعلية 

للحالة يف 
 ليبيا

املصروفات 
الفعلية 

للحالة يف 
كوت 

 وارديف

املصروفات 
الفعلية للدعم 

 التشغيلي

جمموع 
املصروفات 

 الفعلية

١٤٢,٧ ٥٨٤,٧٦ ٢ ٣١١,١٤٧٨,٨٢٧٨,٢ ١ ٤,٤٩٩٥,٠٣٠٨,٢١٨٢,٣  ديوان املدعي العام

٧٨٥,٨ ٢١٤,٤٢ ٥٤٨,٥٢٥٥,٥١٥,١ ٨٩٣,٩٣٠٨,٥٥٤٩,٩  قسم اخلدمات

٢٥٠,٠ ٢١٦,٥١١ ٤ ٠٠٧,٦٨٨٥,٠٤١٥,٢ ٢ ١٤٩,٩٧٣٤,٧٨٣٤,٢ ٦,٩٢ املدعي العام

١٣,٧   ٢,٨١٠,٩      شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٤,٦٤,٦          التخطيط والعمليات

٣٥٤,٧ ٢٧٦,٨١ ١١٣,١٣١,٣٦٩,٣ ١٠١,٧٥٩٣,٦١,٨١٦٧,٢ أفرقة التحقيق

٣٧٢,٣٧٩٥,٨ ١٠٤,٨١٧,٥٧٥,٦ ٢,٥١١١,٥٧١,٤٤٠,٢ شعبة التحقيق

٠٩٥,٩ ١٨٠,٦٣ ٢ ٢٢٤,١١٤٣,١٤٨,٤ ٤,٤٢٧٧,١٤٢,٧١٧٥,٥ شعبة املقاضاة

٠٤٦,٧ ٤٠٤,١٣ ٠٨٦,٩٣٣٥,٧٢٢٩,٧ ١ ٧١٧,٩٢٦٥,٥٦,٩  مكتب املدعي العام

١٤٢,٧ ٥٨٤,٧٦ ٢ ٣١١,١٤٧٨,٨٢٧٨,٢ ١ ٤,٤٩٩٥,٠٣٠٨,٢١٨٢,٣ ديوان رئيسة قلم احملكمة

٧٨٥,٨ ٢١٤,٤٢ ٥٤٨,٥٢٥٥,٥١٥,١ ٨٩٣,٩٣٠٨,٥٥٤٩,٩  مكتب املراجعة الداخلية

٢٥٠,٠ ٢١٦,٥١١ ٤ ٠٠٧,٦٨٨٥,٠٤١٥,٢ ٢ ١٤٩,٩٧٣٤,٧٨٣٤,٢ ٦,٩٢ قسم األمن والسالمة

٥٧٠,٤ ٣٩٣,٧١ ١١٥,٨٧٣,٥ ٢٦٠,٤٤١١,٠٢٧,١٢٨٩,٠ قسم العمليات امليدانية 

٢١٢,٦ ١٨٥,٩٣ ٤٩٢,٨٨,٨٧,٣ ٦٨٤,٧٥٥٨,٢٢٧٤,٩ ١  قسم دعم احملامني

١٤٥,٩١٤٥,٩          حمامو الدفاع

٢١٥,٨٢٩٨,٩ ٥,٨    ٦٩,١٨,٢  همحمامو اين علي

٦٠٠,٨ ٢٢٢,٦٦ ١ ٧٢٤,٤٥٠,٩١٥٥,٨ ٧٥٨,٤٥٩٥,٣٧٣١,٢ ٣٦٢,١٢ رئيسة قلم احملكمةمكتب 

٧٦,٣٧٦,٣          قسم املوارد البشرية

١٧٣,٢١٧٣,٢          قسم امليزانية واملالية

٦٥,٦١٤٨,٥       ٨٢,٩  قسم اخلدمات العامة

٧٤٦,٧ ٣٢٧,٦٢ ٢   ٢٩,٣ ٧٠,٨ ٦٩,٢٢٤٩,٨ قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

١٤٤,٧ ٦٤٢,٧٣ ٢   ٢٩,٣ ٧٠,٨ ٦٩,٢٣٣٢,٧ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

٢٢١,٢٢٣٢,٤ ١,٢٣,٤٥,٤ ١,٠ ٠,١  مكتب الرئيس

٤٠٨,١٨٨٣,٩       ٤٧٥,٩  قسم إدارة احملكمة
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 الربنامج الفرعي

 املصروفات
الفعلية للحالة 

  أوغندايف

املصروفات 
الفعلية للحالة 
يف مجهورية 

الكونغو 
 الدميقراطية 

املصروفات 
الفعلية للحالة 

 يف السودان

املصروفات 
الفعلية للحالة 
يف مجهورية 

أفريقيا 
 الوسطى

املصروفات 
الفعلية للحالة 

 يف كينيا

املصروفات 
الفعلية 

للحالة يف 
 ليبيا

املصروفات 
الفعلية 

للحالة يف 
كوت 

 وارديف

املصروفات 
الفعلية للدعم 

 التشغيلي

جمموع 
املصروفات 

 الفعلية

٨٨,٠٨٨,٩       ٠,٩  قسم االحتجاز

٩٣٢,٥ ٦٦٢,٩١ ٧,٧٥٧,١٧,٨ ١٦٢,٤٧٧٤,٩١٥٣,٣١٠٦,٤ ية والترمجة التحريرية   الشفوالترمجة

٦٨٤,٩ ٩٨٥,٧٢ ٤٧٣,٤٥٥,٧ ٨٢,٢٨٠٨,٣٦٧,٠٢١٢,٦ وحدة اين عليهم والشهود

٢٨٧,٢٦٥٥,٧ ٥٠,٥١٢٣,٦ ٧٩,١ ١٦,٦٩٨,٦ مشاركة اين عليهم وجرب أضرارهم

٤٧٨,٢ ٦٥٣,٢٦ ٢ ٥٣٢,٨٦٠,٥١٩٢,٥ ١٥٨,٧٢٢٠,٣٣٩٩,٠ ٢٦١,١٢ شعبة خدمات احملكمة

٤,٦٤,٦          املكتبة

٤١,٧٦٥,٦  ٢٣,٨       وحدة الشؤون العامة

٩٠,٦٦٨٢,٤ ١٦,٠ ٢٦,٩ ١٢٠,٦٢٧٢,٢٥٩,٧٩٦,٣ وحدة التوعية 

١٣٦,٩٧٥٢,٦ ٢٦,٩٢٣,٨١٦,٠ ١٢٠,٦٢٧٢,٢٥٩,٧٩٦,٣  وثائققسم اإلعالم وال

٩٧٦,٢ ٦٥٥,٥١٦ ٦ ٣١٣,٤١٣٥,٣٣٦٤,٣ ١ ٢٩٧,٣ ٥٢٢,١٨٧٥,٤١ ٨١٣,٠٥ قلم احملكمة

أمانة الصندوق االستئماين اخلاص 
٢٤٢,٩٣٥٨,٠     ١٠,٧ ٦١,٥٤٢,٩ باين عليهم

٢٥٤,٨ ٧٤٤,٤٢٩ ١١ ٠٢١,٤٧٨٢,٧ ٣٢٧,٤١ ٣ ١٤٥,١ ٦١٠,٠٢ ٧٤٢,٤١ ٨٨١,٤٧ اموع للمحكمة

ت ا��ل �� ��م *���SAP ر����ز٤  ��   / �����٢٠١٢  

  التوظيف  -ثامناً

 وتتوقع احملكمة أن يتم حبلول اية العام .عن شغل الوظائف تأدناه بيانا ٧اجلدول  يتضمن -٢٨
سيتوقف اية العام   حبلول احملكمة يف شغولةوظائف امل للالعدد الفعليبيد أن  . وظيفة إضافية٢٤شغل 
  .تم فيهاخدم ستنتهي وعدد املوظفني الذين الذين سيحشدون من ضمن احملكمةعدد املوظفني  على

الفئة الفنية وفئة (الوظيفة الوظائف املشغولة حبسب نوع مقابل أعداد الوظائف املقرة أعداد  – ٢٠١٢مالك املوظفني يف عام : ٧اجلدول 
  )اخلدمات العامة

 الربنامج الرئيسي 
 املقرةالوظائف 

  ٢٠١٢لعام 
الوظائف  

 املشغولة 

الوظائف اليت أُجنز حشد 
بقبول ( من يشغلها

اجلاري  الوظائف  )توظيفه عرضاملرشح 
  توظيف من يشغلها

 اليت الالوظائف املعلن عنها 
  توظيف من يشغلهاجيري 

الوظائف الشاغرة 
  اليت مل يعلن عنها 

 حبلول شغلها توقعوظائف املال
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠١٢ 
٪ للوظائف الثابتة الـ

  الشاغرة 

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

%٤٨٤٦٢٤٦٤,٢  الربنامج الرئيسي األول

%٢١٥١٩٨٨٩٢٠٠٧,٩  الربنامج الرئيسي الثاين

%٤٧٧٤٣٦٣١٢٤٢٢٤٥٦٨,٦  الربنامج الرئيسي الثالث

%٩٧١١٩٢٢,٢  الربنامج الرئيس الرابع

 ٧٧٧  الربنامج الرئيسي السادس 
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 الربنامج الرئيسي 
 املقرةالوظائف 

  ٢٠١٢لعام 
الوظائف  

 املشغولة 

الوظائف اليت أُجنز حشد 
بقبول ( من يشغلها

اجلاري  الوظائف  )توظيفه عرضاملرشح 
  توظيف من يشغلها

 اليت الالوظائف املعلن عنها 
  توظيف من يشغلهاجيري 

الوظائف الشاغرة 
  اليت مل يعلن عنها 

 حبلول شغلها توقعوظائف املال
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠١٢ 
٪ للوظائف الثابتة الـ

  الشاغرة 

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

 ٣٣٣  ١-الربنامج الرئيسي السابع

%٢٢١٠٠,٠  ٥-الربنامج الرئيسي السابع

٧٦١٦٩٧٣٢٣٤٣٤٧٢١  لمحكمة لموع ا 

املقدر أن تنتهي املوظفون 
 )٢٨(          يف احملكمةخدمتهم

 شغلها يت يتوقعالوظائف ال
    اية العامحبلول

      ٦٩٣ 

   صندوق الطوارئاستخدام خيصامليزانية فيما  على صعيد تنفيذداء األ -ثالثاً

  مةقدامل   -ألف

٢٩-  ا اليت تعقد فيهدور الثانية من الدورةيف إليها كل عام م طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدا 
 يرجح أن يستلزماليت وغري املتوقعة اليت ال مناص منها أو النفقات التفيذ فيما خيص  عن معلومات حمدثة

    .)٢( صندوق الطوارئاالستعانة بسدها 

 متكُّن من النظام املايل والقواعد املالية، أنشئ صندوق الطوارئ للتأكد من ٦-٦ووفقاً للقاعدة   -٣٠
  :من حتملكمة احمل

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

قائمة مل يكن من املمكن ال احلاالت تطورات يف متأتية عننفقات ال مناص منها   )ب(
   تقديرها بدقة عند اعتماد امليزانية؛كان من املتعذرتوقعها، أو 

  .اجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطرافالتكاليف املرتبطة ب  )ج(

اإلخطارات التالية البيان بشأن مت احملكمة إىل اللجنة ، قد٢٠١٢ويف النصف األول من عام    -٣١
  :يورو ٢ ٩٦٩ ٠٠٠ ها يبلغ جمموع]من صندوق الطوارئ[استخدام مبالغ 

 ٨٠٠  مقدارهلغمباستخدام ب املتعلق ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين٤املؤرخ بـار خطاإل  )أ(
 يف) Gbagbo(بو غبغْالدفاع عن السيد لوران فريق ا املساعدة القانونية لمن أجل يورو ٣٩١

  . حلالة يف كوت ديفوارا

 ٤١٧ ٨٠٠املتعلق باستخدام مبلغ مقداره  ٢٠١٢مارس / آذار١٤اإلخطار املؤرخ بـ  )ب(
حلالة يف مجهورية يف ا دييلو انغالوب قضية السيد توماس فيما خيصتمديد والية ثالثة قضاة يورو ل

                                                 
)٢(

ICC-ASP/10/5   ٣٢، الفقرة.  
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 تصحيحب، إشعاراً ٢٠١٢ يونيو/ حزيران١، يف قدمت احملكمة الحقاً (الكونغو الدميقراطية
 ٣٧٢ ٨٠٠به  املعدل املخطَر يورو فأصبح املبلغ ٤٥ ٠٠٠مبقدار   املراد استخدامهمبلغلل

  يورو؛ 

 ٨٠٠ستخدام مبلغ مقداره املتعلق با ٢٠١٢أبريل / نيسان١٣اإلخطار املؤرخ بـ  )ج(
        التهم؛اعتماد املتصلة بقرار التكاليف لسديف كينيا حلالة يف ا يورو ١ ٥٦٧

 ٣٦١ ٢٠٠املتعلق باستخدام مبلغ مقداره  ٢٠١٢ مايو/أيار ١٥اإلخطار املؤرخ بـ  ) د(
   يف أبدجان بكوت ديفوار؛ صغري ميداين مكتبإلقامة يورو 

 ٢٧٥ ٤٠٠ املتعلق باستخدام مبلغ مقداره ٢٠١٢ يونيو/ران حزي١اإلخطار املؤرخ بـ  )ه(
  .الة يف كينياحل ايفيورو 

  

   صندوق الطوارئاستخدام خيصامليزانية فيما على صعيد تنفيذ داء األعن  عامة حملة  -باء 

 اليت قٌدمتارات خطاإل خيص مخسةفيما األداء على صعيد تنفيذ امليزانية  أدناه ٨يبني اجلدول   -٣٢
من املقدار   فعالًأُنفقيونيو كان قد / حزيران٣٠ففي . صندوق الطوارئب االستعانةبشأن  اللجنة إىل

 مليون ٠,٤٣ هجمموع مليون يورو، ما ٢,٩٧اإلمجايل املخطَر باستخدامه من صندوق الطوارئ، البالغ 
ما خيص استخدام صندوق في لتنفيذل اإلمجايل عدلوتتوقع احملكمة أن يبلغ امل.  يف املائة١٤,٥ ي أ،يورو

املقدار اإلمجايل املخطَر باستخدامه من  من يورو ٢,١٠ما جمموعه إنفاق  ي أ، يف املائة٧٠,٧ الطوارئ
  . مليون يورو٢,٩٧ البالغ صندوق الطوارئ

ارات بشأن خطاإلاملبالغ املشمولة خبمسة  جمموعخيص األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما  :٨اجلدول 
  )اتبآالف اليورو( حبسب بند اإلنفاق ،٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلول ، صندوق الطوارئاستخدام

رمز وجه 
  بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
 / حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
ديسمرب /األول

٢٠١٢  

املصروفات جمموع 
له حبلول املتوقع تسجي

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من 
أموال صندوق 

 الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪ بالـالعام

  ]٤[\]٣[ =]٥[  ]٤[ ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[  ]١[ 

       تكاليف القضاة  ١٠٠٠

١٤٦,٠٩٠,٠٢٣٦,٠٣٢٠,٧٧٣,٦  اموع الفرعي  

 ظفنيتكاليف املو ٢٠٠٠

١٢,٧٧٠,٠٨٢,٧٨٤,١٩٨,٣ اموع الفرعي  

     سائر تكاليف املوظفني  ٣٠٠٠

٨٣,٣٤٥٤,٦٥٣٧,٩٧٥٤,٣٧١,٣ املساعدة املؤقتة العامة ٣١٠٠

 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢٠٠

 اخلرباء االستشاريون ٣٤٠٠
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رمز وجه 
  بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
 / حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
ديسمرب /األول

٢٠١٢  

املصروفات جمموع 
له حبلول املتوقع تسجي

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من 
أموال صندوق 

 الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪ بالـالعام

  ]٤[\]٣[ =]٥[  ]٤[ ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[  ]١[ 

٨٣,٣٤٥٤,٦٥٣٧,٩٧٥٤,٣٧١,٣ اموع الفرعي 

 السفر والضيافة ٤٠٠٠

٤,٦٧٧,١٨١,٧٨٣,٨٩٧,٥  السفر ٤١٠٠

٤,٦٧٧,١٨١,٧٨٣,٨٩٧,٥ اموع الفرعي 

 )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  ٥٠٠٠

 الترمجة اخلارجية ٥٢٠٠

٥,٥٥,٥٥,٥١٠٠,٠  خدمات جتهيز البيانات  ٥٣٠٠

١٨٢,٦٥٤٢,٢٧٢٤,٨٧٨١,١٩٢,٨ حمامو الدفاع ٥٥١٠

٣٩,٤٣٩,٤٥٤٥,١٧,٢ حمامو اين عليهم ٥٥٢٠

 الطباعة اخلارجية ٥٦٠٠

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠٠,٠ تكاليف اإلعالم وإصدار الوثائق ٥٧٠٠

 االستعانة باخلدمات اخلارجية ٥٨٠٠

١٦,٠١٦,٠ سائر اخلدمات التعاقدية ٥٩٠٠

٣٤١,٧٥٩,٣ ١٨٢,٦٦١٣,٠٧٩٥,٦١ اموع الفرعي 

     نفقات التشغيل العامة ٦٠٠٠

٢٥,٠٢٥,٠٢٥,٠١٠٠,٠  إجيار املباين ٦١٠٠

٥,٠٥,٠٥,٠١٠٠,٠  صيانة املباين  ٦٢٠٠

٣٦,٣٣٦,٣٣٦,٣١٠٠,٠  املرتفقات ٦٣٠٠

  إجيار العتاد واألثاث  ٦٤٠٠

٩,٦٩,٦٩,٦١٠٠,٠  االتصاالت  ٦٥٠٠

٢٤,٥٢٤,٥٢٤,٥١٠٠,٠  صيانة األثاث والعتاد  ٦٦٠٠

٢,٧٨٣,٢٨٥,٩١٠٥,٨٨١,٢ سائر تكاليف التشغيل املتنوعة ٦٨٠٠

٢,٧١٨٣,٦١٨٦,٣٢٠٦,٢٩٠,٣ اموع الفرعي 

      اللوازم واملواد ٧٠٠٠ 

٨,٥٨,٥٨,٥١٠٠,٠  اموع الفرعي 

      األثاث والعتاد  ٨٠٠٠ 

١٦٩,٨١٦٩,٨١٦٩,٨١٠٠,٠  موع الفرعيا 

٩٦٩,٠٧٠,٧ ٠٩٨,٤٢ ٦٦٦,٥٢ ٤٣١,٩١ اموع  
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من اإلخطارات  فيما خيص كل إخطارامليزانية على صعيد تنفيذ داء تفاصيل األفيما يلي رد تو  -٣٣
  . ارات إىل اللجنةخطاإلورود هذه ترتيب سب  حب، صندوق الطوارئبشأن استخدام

 الدفاع عن السيد لوران اغْبغبو يف امي من أجل املساعدة القانونية حملصندوق الطوارئ استخدام  ـ١
  كوت ديفواراحلالة يف 

حىت اية العام نفق وما يتوقع أن ي يونيو/ حزيران٣٠ حبلول ما أُنفق فعالً أدناه ٩يبني اجلدول   -٣٤
اغْبغبو لدفاع عن السيد لوران فريق ال  املساعدة القانونيةمن أجل املطلوب صندوق الطوارئ مبلغمن 

)Gbagbo (٠,١٨يونيو /ان حزير٣٠ حبلول الفعلية املصروفاتت بلغلقد . الة يف كوت ديفوار احليف 
صندوق  عن مبلغأن ينفق ويزيد املقدار املتوقع .  يف املائة٤٦,٦بلغ تنفيذ ال عدل، أي ان ممليون يورو

و مقابل املقدار املخطَر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ البالغ  مليون يور٠,٥٥بالغاً ،  الطوارئ
٠,٣٩قرار إىل يف اإلنفاق  الزيادةوتعزى.  يف املائة١٣٩,٣ بلغي التنفيذ ل مليون يورو، أي أن معد 
 احملامييف مكتب يساعد  موارد إضافية لفريق الدفاع وتعيني شخص إضايف بتخصيص القاضي الدائرة

   . املساعدة القانونيةالذين تقدم إليهم اين عليهممتثيل يف  جين عليهمللم العمومي

الدفاع عن امي من أجل املساعدة القانونية حملاستخدام صندوق الطوارئ امليزانية فيما يتعلق بتنفيذ األداء على صعيد : ٩اجلدول 
 )اتبآالف اليورو( السيد لوران اغْبغبو يف احلالة يف كوت ديفوار

ز وجه رم
 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية

/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /األول

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

فيذ املتوقع معدل التن
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[ ]١[ 

   تكاليف املوظفني ٢٠٠٠

       اموع الفرعي  

  التكاليف األخرى املتصلة باملوظفني ٣٠٠٠

  املساعدة املؤقتة العامة ٣١٠٠

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢٠٠

   العمل اإلضايف ٣٤٠٠

  اموع الفرعي 

  السفر والضيافة ٤٠٠٠

   السفر ٤١٠٠

  اموع الفرعي 

  )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  ٥٠٠٠

  الترمجة اخلارجية ٥٢٠٠

١٢٩,٢ ١٨٢,٦٣٢٣,٧٥٠٦,٣٣٩١,٨ حمامو الدفاع ٥٥١٠

٥٥٢٠ ٣٩,٤٣٩,٤ ين عليهمحمامو ا 

  الطباعة اخلارجية ٥٦٠٠
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ز وجه رم
 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /األول

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

فيذ املتوقع معدل التن
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[ ]١[ 

  تكاليف اإلعالم وإصدار الوثائق ٥٧٠٠

  االستعانة باخلدمات اخلارجية ٥٨٠٠

  سائر اخلدمات التعاقدية ٥٩٠٠

١٣٩,٣ ١٨٢,٦٣٦٣,٠٥٤٥,٦٣٩١,٨ اموع الفرعي 

  نفقات التشغيل العامة ٦٠٠٠

   كاليف التشغيل املتنوعةسائر ت ٦٨٠٠

   اموع الفرعي  

   اللوازم واملواد ٧٠٠٠

   اموع الفرعي  

   األثاث والعتاد ٨٠٠٠ 

  اموع الفرعي 

١٣٩,٣ ١٨٢,٦٣٦٣,٠٥٤٥,٦٣٩١,٨ اموع  

نغا يف احلالة يف الوبقضية متديد والية ثالثة قضاة فيما خيص من أجل صندوق الطوارئ استخدام   -٢
    الدميقراطيةمجهورية الكونغو الدميقراطية

يونيو وما يتوقع أن ينفق حىت اية العام / حزيران٣٠ أدناه ما أُنفق فعالً حبلول ١٠يبني اجلدول   -٣٥
من مبلغ صندوق الطوارئ املطلوب لتمديد والية ثالثة قضاة فيما خيص قضية لوبانغا يف احلالة يف 

 مليون ٠,١٦يونيو / حزيران٣٠حبلول املتكبدة لقد بلغت املصروفات . هورية الكونغو الدميقراطيةمج
 يف ٧٤,٠ التنفيذ يف اية العام معدلتوقع أن يبلغ وي.  يف املائة٤٣,٠ن معدل التنفيذ بلغ أيورو، أي 

صندوق من أموال  باستخدامهاملقدار املخطَر  مليون يورو من ٠,٢٨ما جمموعه أن ينفق  ي أ،املائة
 املتعلق ترتيبالالنقص يف اإلنفاق إىل قسط كبري من  ويعزى . مليون يورو٠,٣٧ البالغ الطوارئ
شهر منتصف لقاء العمل على أساس الدوام اجلزئي اعتباراً من   للقاضي الرئيساملدفوع باألجر

 . مارس/آذار
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متديد والية ثالثة قضاة فيما خيص من أجل استخدام صندوق الطوارئ ب يتعلقا فيمامليزانية على صعيد تنفيذ داء األ: ١٠جلدول ا
  )اتبآالف اليورو( حبسب بند اإلنفاق ،٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلول ، يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةقضية لوبانغا يف احلالة

رمز 
وجه 

 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية

/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /األول

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[ ]١[ 

 التكاليف القضاة ١٠٠٠

١٤٦,٠٩٠,٠٢٣٦,٠٣٢٠,٧٧٣,٦ اموع الفرعي  

  تكاليف املوظفني ٢٠٠٠

      اموع الفرعي  

 سائر تكاليف املوظفني ٣٠٠٠

١٤,٤٢٥,٦٤٠,٠٥٢,١٧٦,٨ املساعدة املؤقتة العامة ٣١٠٠

 الجتماعاتاملساعدة املؤقتة ل ٣٢٠٠

 اخلرباء االستشاريون ٣٤٠٠

١٤,٤٢٥,٦٤٠,٠٥٢,١٧٦,٨ اموع الفرعي  

 السفر والضيافة ٤٠٠٠

  السفر ٤١٠٠

      اموع الفرعي  

 )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  ٥٠٠٠

  الترمجة اخلارجية ٥٢٠٠

 حمامو الدفاع ٥٥١٠

 حمامو اين عليهم ٥٥٢٠

  الطباعة اخلارجية ٥٦٠٠

  تكاليف اإلعالم وإصدار الوثائق ٥٧٠٠

  االستعانة باخلدمات اخلارجية ٥٨٠٠

 سائر سائر اخلدمات التعاقدية ٥٩٠٠

      اموع الفرعي  

 نفقات التشغيل العامة ٦٠٠٠

  ليف التشغيل املتنوعةسائر تكا ٦٨٠٠

       اموع الفرعي  

       اللوازم واملواد ٧٠٠٠

      اموع الفرعي  

      األثاث والعتاد ٨٠٠٠

      اموع الفرعي  

١٦٠,٤١١٥,٦٢٧٦,٠٣٧٢,٨٧٤,٠  اموع  
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   التهم كينيا لسد التكاليف املتصلة بقرار اعتماد  احلالة يفما خيص فيصندوق الطوارئاستخدام   -٣

يونيو وما يتوقع أن ينفق حىت اية العام من / حزيران٣٠ ما أُنفق فعالً حبلول ١٠يبني اجلدول   -٣٦
. مبلغ صندوق الطوارئ املطلوب فيما خيص احلالة يف كينيا لسد التكاليف املتصلة بقرار اعتماد التهم

.  يف املائة٤,٤ مليون يورو، أي أن معدل التنفيذ بلغ ٠,٠٧ فعالًت املتكبدة لقد بلغت املصروفا
ق ي أن ال تنف أ، يف املائة٤٩,٤ همعدلن تسجل حبلول اية العام إنفاقاُ منقوصاُ يبلغ تتوقع احملكمة أو
مليون  ١,٥٧  البالغصندوق الطوارئ أموال من استخدامه املطلوب املقدار ن مليون يورو م٠,٧٧ إال

 املوظفني ضمنتعيني إلجراءات إتاحة الوقت الالزم  ‘١’:  واألسباب الرئيسية لنقص اإلنفاق هي.يورو
 تكاليف ختفيض ‘٢’؛ أفضت إىل ختفيض يف فئة املصروفات هذهاليت ، إطار املساعدة املؤقتة العامة

 طروء تغري على ‘٣’؛ ونية اجلديداملساعدة القانونية حملامي الدفاع بسبب تطبيق نظام املساعدة القان
امليزانية الرصيد يف ستوعب سي (اين عليهملتكاليف املتعلقة مبحامي كبري ل ختفيضاالفتراضات أدى إىل 

     .)الربناجمية

تكاليف  احلالة يف كينيا لسد الما خيصاستخدام صندوق الطوارئ فيب فيما يتعلقامليزانية على صعيد تنفيذ داء األ  -١١اجلدول 
 )اتبآالف اليورو( حبسب بند اإلنفاق ،٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلول ،املتصلة بقرار اعتماد التهم

رمز 
وجه 

 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية

/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /األول

صروفات املجمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[ ]١[ 

  تكاليف املوظفني ٢٠٠٠

      اموع الفرعي  

 املوظفنيسائر تكاليف  ٣٠٠٠

٦٥,٩٢٠٤,٨٢٧٠,٧٣٤١,٩٧٩,٢ املساعدة املؤقتة العامة ٣١٠٠

 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢٠٠

 اخلرباء االستشاريون ٣٤٠٠

٦٥,٩٢٠٤,٨٢٧٠,٧٣٤١,٩٧٩,٢ اموع الفرعي  

 السفر والضيافة ٤٠٠٠

٣,٤٥٨,٦٦٢,٠٦٨,٠٩١,٢  السفر ٤١٠٠

  ٣,٤٥٨,٦٦٢,٠٦٨,٠٩١,٢ موع الفرعيا

 )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  ٥٠٠٠

  الترمجة اخلارجية ٥٢٠٠

٢١٨,٥٢١٨,٥٣٨٩,٣٥٦,١ حمامو الدفاع ٥٥١٠

٥٤٥,١ حمامو اين عليهم ٥٥٢٠

  الطباعة اخلارجية ٥٦٠٠

  تكاليف اإلعالم وإصدار الوثائق ٥٧٠٠

  االستعانة باخلدمات اخلارجية ٥٨٠٠
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رمز 
وجه 

 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /األول

صروفات املجمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[ ]١[ 

١٦,٠١٦,٠ سائر اخلدمات التعاقدية ٥٩٠٠

٢٣٤,٥٢٣٤,٥٩٣٤,٤٢٥,١  اموع الفرعي  

 نفقات التشغيل العامة ٦٠٠٠

  إجيار املباين ٦١٠٠

  صيانة املباين ٦٢٠٠

٣١,٣٣١,٣٣١,٣١٠٠,٠  املرتفقات ٦٣٠٠

  ار العتاد واألثاث إجي ٦٤٠٠

٤,٢٤,٢٤,٢١٠٠,٠  والعتادصيانة األثاث  ٦٦٠٠

٧٦,٨٧٦,٨٩٢,٨٨٢,٨  سائر تكاليف التشغيل املتنوعة ٦٨٠٠

١١٢,٣١١٢,٣١٢٨,٣٨٧,٥   اموع الفرعي  

       اللوازم واملواد ٧٠٠٠

٣,٥٣,٥٣,٥١٠٠,٠  اموع الفرعي  

      عتاداألثاث وال ٨٠٠٠

٩١,٨٩١,٨٩١,٨١٠٠,٠  اموع الفرعي  

٥٦٧,٨٤٩,٤ ٦٩,٣٧٠٥,٤٧٧٤,٧١  اموع  

 ديفوار إلقامة مكتب ميداين صغري يف أبدجان بكوت صندوق الطوارئاستخدام   -٤

لعام من يونيو وما يتوقع أن ينفق حىت اية ا/ حزيران٣٠ ما أُنفق فعالً حبلول ١٢يبني اجلدول   -٣٧
بلغت لقد  .إلقامة مكتب ميداين صغري يف أبدجان بكوت ديفوار مبلغ صندوق الطوارئ املطلوب

 ٥,٤تنفيذ بلغ ال معدل، أي أن  مليون يورو٠,٠٢ يونيو/ حزيران٣٠ حبلول املصروفات املتكبدة فعالً
املقدار املخطَر  من  مليون يورو٠,٣٥ اية العام أن يكون قد أُنفق حبلولتوقع أن وي. يف املائة

 يف ٩٧,٨تنفيذ ال معدل، أي أن يبلغ  مليون يورو٠,٣٦ صندوق الطوارئ البالغ باستخدامه من أموال
   .املائة
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، صندوق الطوارئ إلقامة مكتب ميداين صغري يف أبدجان بكوت ديفوار فيما يتعلق باستخدامامليزانية على صعيد تنفيذ داء األ  - ١٢اجلدول 
 ) اتبآالف اليورو( حبسب بند اإلنفاق ،٢٠١٢ يونيو/ران حزي٣٠حبلول 

رمز وجه 
 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية

/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
ديسمرب /األول

٢٠١٢  

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

ما أُخطر جمموع 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[=]٣[  ]٢[ ]١[ 

  تكاليف املوظفني ٢٠٠٠

٨٢,٧٨٤,١٩٨,٣ ١٢,٧٧٠,٠ اموع الفرعي  

  سائر تكاليف املوظفني ٣٠٠٠

٧٨,٢٨٤,٩٩٢,١ ٣,٠٧٥,٢ ؤقتة العامةاملساعدة امل ٣١٠٠

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢٠٠

  اخلرباء االستشاريون ٣٤٠٠

٧٨,٢٨٤,٩٩٢,١ ٣,٠٧٥,٢ اموع الفرعي  

  السفر والضيافة ٤٠٠٠

١٩,٧١٥,٨١٢٤,٧ ١,٢١٨,٥  السفر ٤١٠٠

١٩,٧١٥,٨١٢٤,٧ ١,٢١٨,٥ اموع الفرعي  

   )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  ٥٠٠٠

  الترمجة اخلارجية ٥٢٠٠

٥,٥٥,٥١٠٠,٠ ٥,٥  خدمات جتهيز البيانات ٥٣٠٠

  حمامو الدفاع ٥٥١٠

  حمامو اين عليهم ٥٥٢٠

  الطباعة اخلارجية ٥٦٠٠

١٠,٠١٠,٠١٠٠,٠ ١٠,٠ تكاليف اإلعالم وإصدار الوثائق ٥٧٠٠

  االستعانة باخلدمات اخلارجية ٥٨٠٠

   سائر اخلدمات التعاقدية ٥٩٠٠

١٥,٥١٥,٥١٠٠,٠ ١٥,٥  اموع الفرعي  

   نفقات التشغيل العامة ٦٠٠٠

٢٥,٠٢٥,٠١٠٠,٠ ٢٥,٠  إجيار املباين ٦١٠٠

٥,٠٥,٠١٠٠,٠ ٥,٠  صيانة املباين ٦٢٠٠

٥,٠٥,٠١٠٠,٠ ٥,٠  املرتفقات ٦٣٠٠

٩,٦٩,٦١٠٠,٠ ٩,٦  االتصاالت ٦٥٠٠

٢٠,٣٢٠,٣١٠٠,٠ ٢٠,٣  صيانة األثاث والعتاد ٦٦٠٠

٩,١١٣,٠٧٠,٠ ٢,٧٦,٤ سائر تكاليف التشغيل املتنوعة ٦٨٠٠

٧٤,٠٧٧,٩٩٥,٠ ٢,٧٧١,٣ اموع الفرعي  

       اللوازم واملواد ٧٠٠٠

٥,٠٥,٠١٠٠,٠ ٥,٠  اموع الفرعي   
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رمز وجه 
 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة املصروفات 
للفترة املمتدة من 

يوليو إىل كانون /متوز
ديسمرب /األول

٢٠١٢  

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 اية العام

ما أُخطر جمموع 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية 

 ٪العام بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[=]٣[  ]٢[ ]١[ 

       األثاث والعتاد  ٨٠٠٠

٧٨,٠٧٨,٠١٠٠,٠ ٧٨,٠ اموع الفرعي  

٣٥٣,١٣٦١,٢٩٧,٨ ١٩,٦٣٣٣,٥ اموع  

  كينيا احلالة يف من أجل إضايف من صندوق الطوارئاستخدام مبلغ   -٥

 بلغفيما خيص امليو يون/ حزيران٣٠حبلول األداء على صعيد تنفيذ امليزانية  ١٣يبني اجلدول   -٣٨  
يكون قد وما يتوقع أن  احلالة يف كينيامن أجل اإلضايف احملطَر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ 

وتتوقع اهليئة . يونيو/ حزيران٣٠ حبلولفعلية  مصروفات أي كبدتت ومل.  اية العامأُنفق منه حبلول
 يف املائة، أي أن ال تنفق إال ٥٤,١نقوصاُ يبلغ معدله القضائية أن تسجل حبلول اية العام إنفاقاُ م

 مليون ٠,٢٨ مليون يورو من املقدار املطلوب استخدامه من أموال صندوق الطوارئ البالغ ٠,١٥
   .التوظيف، وذلك إلتاحة الوقت إلجراءات يورو

حبسب بند  ،ارئ من أجل احلالة يف كينيااستخدام صندوق الطوب فيما يتعلقيزانية على صعيد تنفيذ املداء األ  -١٣اجلدول 
 )اتبآالف اليورو(اإلنفاق 

رمز 
وجه 

 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة للفترة املصروفات 
يوليو إىل /املمتدة من متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 لعاماية ا

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية العام 

 ٪بالـ

  ]٤[\]٣[ =]٥[ ]٤[  ]٢[+]١[ =]٣[  ]٢[ ]١[ 

   تكاليف املوظفني ٢٠٠٠

        اموع الفرعي  

   التكاليف غري املتصلة باملوظفني ٣٠٠٠

٢٧٥,٤٥٤,١ ١٤٩,٠١٤٩,٠  عدة املؤقتة العامةاملسا ٣١٠٠

   املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢٠٠

   العمل اإلضايف ٣٤٠٠

٢٧٥,٤٥٤,١ ١٤٩,٠١٤٩,٠   اموع الفرعي  

   السفر والضيافة ٤٠٠٠

    السفر ٤١٠٠

        اموع الفرعي  

٥٠٠٠ 

مبا فيها (اخلدمات التعاقدية 
   )التدريب

   الترمجة اخلارجية ٥٢٠٠

   حمامو الدفاع ٥٥١٠
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رمز 
وجه 

 بند اإلنفاق  اإلنفاق

  املصروفات الفعلية
/  حزيران٣٠حبلول 
 ٢٠١٢يونيو 

املتوقعة للفترة املصروفات 
يوليو إىل /املمتدة من متوز
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

املصروفات جمموع 
املتوقع تسجيله حبلول 

 لعاماية ا

جمموع ما أُخطر 
باستخدامه من أموال 

 صندوق الطوارئ

معدل التنفيذ املتوقع 
تسجيله حبلول اية العام 

 ٪بالـ

   حمامو اين عليهم ٥٥٢٠

   الطباعة اخلارجية ٥٦٠٠

   اإلعالم وإصدار الوثائق ٥٧٠٠

   االستعانة باخلدمات اخلارجية ٥٨٠٠

   سائر اخلدمات التعاقدية ٥٩٠٠

        اموع الفرعي  

   نفقات التشغيل العامة ٦٠٠٠

   سائر تكاليف التشغيل املتنوعة ٦٨٠٠

        اموع الفرعي  

        اللوازم واملواد ٧٠٠٠

        اموع الفرعي  

        األثاث والعتاد  ٨٠٠٠

        اموع الفرعي  

٢٧٥,٤٥٤,١ ١٤٩,٠١٤٩,٠   اموع   

، املؤلَّفة من ميزانيتها ٢٠١٢للمحكمة لعام  املدجمةيزانية على صعيد تنفيذ املداء ألا  -رابعاً
  الربناجمية واملبالغ املخطَر باستخدامها من أموال صندوق الطوارئ

ها ألداء على صعيد تنفيذ امليزانية املدجمة للمحكمة، املؤلَّفة من ميزانيتل بيان وجيز ١٤ اجلدول يرد يف  -٣٩
ـُتوقع أن تبلغ مصروفات. الربناجمية واملبالغ املخطَر باستخدامها من أموال صندوق الطوارئ مبا ، حملكمةا وي

مقابل  مليون يورو ١١١,٢٥ ،املبالغ املخطَر باستخدامها من أموال صندوق الطوارئمن صروفات ها املفي
املبالغ املخطَر باستخدامها من أموال وع مبا يف ذلك جمم( مليون يورو ١١١,٧٧ ةالبالغ املدجمة تهاميزاني

 فيما خيص امليزانية  يف املائة٩٩,٥ تنفيذال معدلوبذا يبلغ . ) مليون يورو٢,٩٧البالغ ( صندوق الطوارئ
  . مليون يورو١٠٨,٨٠ ةاملعتمدة البالغيزانية  املفيما خيص يف املائة ١٠٢,٣و املدجمة
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، املؤلَّفة من ميزانيتها الربناجمية واملبالغ املخطَر باستخدامها ٢٠١٢انية املدجمة للمحكمة لعام األداء على صعيد تنفيذ امليز: ١٤اجلدول 
  )اتبآالف اليورو( حبسب بند اإلنفاق ،٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ ، حبلولمن أموال صندوق الطوارئ

 البند

امليزانية  
املعتمدة لعام 

٢٠١٢ 

 مبالغجمموع 
صندوق 
 الطوارئ
املخطَر 
 امهاباستخد

 ٢٠١٢عام ل

املدمجموع ا 
املؤلَّف من 

مليزانية املعتمدة  ا
مبالغ صندوق و

الطوارئ املخطَر 
 باستخدامها

 ٢٠١٢عام ل

 املصروفات
* الفعلية
 ٣٠ حبلول

 يونيو/حزيران
٢٠١٢ 

املصروفات 
من الفعلية 

صندوق 
* الطوارئ

 ٣٠ حبلول
 يونيو/حزيران
٢٠١٢ 

 املصروفات
عام لاملتوقعة 
٢٠١٢ 

فات املصرو
املتوقعة 

لصندوق 
لعام  الطوارئ
٢٠١٢ 

جمموع 
املصروفات 
 هااملتوقعة مبا في
من املصروفات 

صندوق 
عام  لالطوارئ
٢٠١٢ 

جمموع نسبة 
املصروفات 

املتوقعة، مبا فيها 
املصروفات من 

صندوق 
 إىل ،الطوارئ

 امليزانية املعتمدة
 ٢٠١٢لعام 

معدل التنفيذ (
 )الـ ٪ب

نسبة جمموع 
املصروفات 

، مبا فيها ملتوقعةا
املصروفات من 

صندوق 
الطوارئ، إىل 

اموع املدمج 
املؤلَّف من 

امليزانية املعتمدة  
ومبالغ صندوق 
الطوارئ املخطَر 

لعام  باستخدامها
معدل ( ٢٠١٢
  )بالـ ٪التنفيذ 

  ]٣[\]٨[]=١٠[  ]١[\]٨[=]٩[ ]٧[+]٦[=]٨[ ]٧[ ]٦[ ]٥[ ]٤[ ]٢[+]١[=]٣[ ]١[  ]١[ 

٩٧,٤ ٢٨٨,٨١٠٣,٥ ٠٥٢,٨٢٣٦,٠٥ ٣٦١,٥١٤٦,٠٥ ٤٣٢,٦٣ ١١١,٩٣٢٠,٧٥ ٥ القضاة

اموع الفرعي 
٩٧,٤ ٢٨٨,٨١٠٣,٥ ٠٥٢,٨٢٣٦,٠٥ ٣٦١,٥١٤٦,٠٥ ٤٣٢,٦٣ ١١١,٩٣٢٠,٧٥ ٥ للقضاة

تكاليف 
١٠٢,١ ٠٣٠,٢١٠٢,٣ ٩٤٧,٥٨٢,٧٦١ ٦٣٨,٢١٢,٧٦٠ ٧٥٣,٣٢٩ ٦٦٩,٢٨٤,١٥٩ ٥٩ املوظفني

دة املؤقتة املساع
١٠٨,٧ ١٥٨,٥١١٦,٠ ٦٢٠,٦٥٣٧,٩١٣ ٦٩٥,١٨٣,٣١٢ ١٠٢,٣٦ ٣٤٨,٠٧٥٤,٣١٢ ١١ العامة

املساعدة املؤقتة 
٥٨,٠ ٠٠٩,٩٨٥,٧٥٨٦,٢٥٨٦,٢٥٨,٠ ٠٠٩,٩١ ١ لالجتماعات

٧٧,٦ ٤٠٣,٢٤٠٣,٢١٣٦,٣٣١٢,٧٣١٢,٧٧٧,٦ العمل اإلضايف

اخلرباء 
٦٨,٦ ٥٨٦,٧٥٨٦,٧١٠٠,٥٤٠٢,٤٤٠٢,٤٦٨,٦ االستشاريون

اموع الفرعي 
لتكاليف 
١٠٢,٢ ٤٩٠,٠١٠٣,٤ ٨٦٩,٤٦٢٠,٦٧٥ ٦٥٥,٧٩٦,٠٧٤ ٨٥٥,٤٣٦ ٠١٧,٠٨٣٨,٤٧٣ ٧٣ املوظفني

٩٩,٣ ٦١٦,٧١٠١,٢ ٥٣٥,٠٨١,٧٤ ٠٢٨,٤٤,٦٤ ٦٤٧,٠٢ ٥٦٣,٢٨٣,٨٤ ٤ السفر

١٠٨,٥ ٣٢,٠٣٢,٠١٨,٦٣٤,٧٣٤,٧١٠٨,٥ الضيافة

اخلدمات 
١٠٦,٠ ٦٦٥,٦١٠٦,٤ ٦٣٤,١٣١,٥٤ ٢١٩,٤٤ ٤٠٢,٤٢ ٣٨٦,٩١٥,٥٤ ٤ التعاقدية

٨٨,٣ ٧٤٨,٢٧٤٨,٢٢٠٧,٣٦٦٠,٧٦٦٠,٧٨٨,٣ التدريب

١٤٥,٠ ٩٦٠,٠٢٠٣,٠ ٢٣٥,٣٧٢٤,٨٣ ٦٤٤,٠١٨٢,٦٣ ٧٣١,٩١ ٩٥٠,٨٧٨١,١٢ ١ حمامو الدفاع

حمامو اين 
٦٤,٥ ١١٠,٩٧٢,٧ ٠٧١,٥٣٩,٤٣ ٣٦٩,٨٣ ٨٢٤,١١ ٢٧٩,٠٥٤٥,١٤ ٤ عليهم
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 البند

امليزانية  
املعتمدة لعام 

٢٠١٢ 

 مبالغجمموع 
صندوق 
 الطوارئ
املخطَر 
 امهاباستخد

 ٢٠١٢عام ل

املدمجموع ا 
املؤلَّف من 

مليزانية املعتمدة  ا
مبالغ صندوق و

الطوارئ املخطَر 
 باستخدامها

 ٢٠١٢عام ل

 املصروفات
* الفعلية
 ٣٠ حبلول

 يونيو/حزيران
٢٠١٢ 

املصروفات 
من الفعلية 

صندوق 
* الطوارئ

 ٣٠ حبلول
 يونيو/حزيران
٢٠١٢ 

 املصروفات
عام لاملتوقعة 
٢٠١٢ 

فات املصرو
املتوقعة 

لصندوق 
لعام  الطوارئ
٢٠١٢ 

جمموع 
املصروفات 
 هااملتوقعة مبا في
من املصروفات 

صندوق 
عام  لالطوارئ
٢٠١٢ 

جمموع نسبة 
املصروفات 

املتوقعة، مبا فيها 
املصروفات من 

صندوق 
 إىل ،الطوارئ

 امليزانية املعتمدة
 ٢٠١٢لعام 

معدل التنفيذ (
 )الـ ٪ب

نسبة جمموع 
املصروفات 

، مبا فيها ملتوقعةا
املصروفات من 

صندوق 
الطوارئ، إىل 

اموع املدمج 
املؤلَّف من 

امليزانية املعتمدة  
ومبالغ صندوق 
الطوارئ املخطَر 

لعام  باستخدامها
معدل ( ٢٠١٢
  )بالـ ٪التنفيذ 

  ]٣[\]٨[]=١٠[  ]١[\]٨[=]٩[ ]٧[+]٦[=]٨[ ]٧[ ]٦[ ]٥[ ]٤[ ]٢[+]١[=]٣[ ]١[  ]١[ 

نفقات التشغيل 
٨٨,٤ ٢٩٠,٠٨٩,٩ ١٠٣,٧١٨٦,٣١١ ٣٢٦,٦٢,٧١١ ٧٦٦,١٨ ٥٥٩,٩٢٠٦,٢١٢ ١٢ العامة

٩٢,٢ ٠١٩,٠٩٢,٩ ٠١٠,٥٨,٥١ ١٠٥,٧٥٢٥,٦١ ٠٩٧,٢٨,٥١ ١ اللوازم واملواد

٩١,١ ١١٥,٢١٠٥,٨ ٢٢٣,٧٥٧٧,٧٩٤٥,٥١٦٩,٨١ ٠٥٣,٩١٦٩,٨١ ١ األثاث والعتاد

اموع الفرعي 
للتكاليف غري 

٩٣,٨ ٤٧٢,٨٩٩,٤ ٢٤١,٨٣٠ ٢٣١,٠١ ٩١٧,٣١٨٩,٩٢٩ ٤٨١,٠١٦ ٨٠٩,٩٣٢ ٦٧١,١١ ٣٠ املتصلة باملوظفني

اموع 
٩٩,٥ ٢٥١,٥١٠٢,٣ ٠٩٨,٤١١١ ١٥٣,١٢ ٩٣٤,٥٤٣١,٩١٠٩ ٧٦٩,٠٥٦ ٩٦٩,٠١١١ ٨٠٠,٠٢ ١٠٨ للمحكمة

ت ا��ل �� ��م *���SAP ر����ز٤  ��   / �����٢٠١٢  
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  املرفق
  

  )بآالف اليوروات( حبسب الربنامج الرئيسي والربنامج ٢٠١٢يونيو / حزيران٣٠أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها حبلول : ١اجلدول 

  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام   نامجالرب/الربنامج الرئيسي
  حىت*فعلية املصروفات ال

  ٢٠١٢ يونيو / حزيران٣٠
 ٣٠ حىت معدل التنفيذ

  ٪ بالـ٢٠١٢يونيو /حزيران
   لعاماملتوقعة املصروفات

٢٠١٢  
 املتوقع لعام معدل التنفيذ

  ٪بالـ٢٠١٢
      الربنامج الرئيسي األول

١٩٤,٤٩٩,١ ١٤٦,٧٥٩,٨١٠ ٢٨٤,٠٦ ١٠ اهليئة القضائية

٢٥١,٧٩٩,٨ ٢٥٤,٣٦٤٥,٣٥١,٤١ ١  هيئة الرئاسة

٦٤٣,٧٩٨,٨ ٣٥٦,٥٦١,٢٨ ٧٤٦,٠٥ ٨ الدوائر

٢٨٣,٧١٤٤,٨٥١,٠٢٩٩,٠١٠٥,٤ مكاتب االتصال

       الثاينالربنامج الرئيسي 

٧٢٣,٦١٠٠,٠ ٩٨٥,٠٥٠,٤٢٧ ٧٢٣,٧١٣ ٢٧ مكتب املدعي العام

١٤٩,٣٩٣,٦ ٩٩٨,٧٤٥,٧٦ ٥٦٦,٧٢ ٦ املدعي العام

٥٧٨,٢١١٤,٠ ٢٨٩,٥٥٧,٠٢ ٢٦١,٩١ ٢  االختصاص والتكامل والتعاونشعبة

٥٤٩,٢٩٨,٤ ٣٥٥,٩٤٩,٨١٢ ٧٥١,٦٦ ١٢  شعبة التحقيق

٤٤٦,٩١٠٤,٩ ٣٤٠,٨٥٤,٤٦ ١٤٣,٥٣ ٦ شعبة املقاضاة

  الثالثالربنامج الرئيسي 

٣٢١,١١٠٠,٤ ٥٦٩,٤٥٣,١٦٥ ٠٤١,٧٣٤ ٦٥ قلم احملكمة

٣٧٠,٤١٠٠,٧ ٦٧٨,٠٥٠,٣٢١ ٢١٤,٧١٠ ٢١ قلم احملكمةمكتب رئيسة 

٣٣٥,٣١٠١,٢ ٣٠٥,٨٥٨,٤٢١ ٠٧٦,٩١٢ ٢١ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

١٠٧,٠١٠٠,١ ٨٣٨,١٥١,٦١٩ ٠٨٠,٨٩ ١٩  شعبة خدمات احملكمة

٥٠٨,٤٩٥,٦ ٧٤٧,٥٤٧,٦٣ ٦٦٩,٣١ ٣  قسم اإلعالم والوثائق

      عالرابالربنامج الرئيسي 

٩٨٣,١١٠٧,٤ ٢٧٤,٧٤٥,٩٢ ٧٧٧,٣١ ٢ أمانة مجعية الدول األطراف

 الربنامج الرئيسي السادس

٤٥١,٢١٠٠,٠ ٤٥٠,٦٥٦٩,١٣٩,٢١ ١ أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم

      ١- بعالربنامج الرئيسي السا

٣٤٥,٤١٠٠,٦ ٣٣٧,٢٢٦١,١١٩,٥١ ١  مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

     ٥- بعالربنامج الرئيسي السا

١٨٥,٥١٢٨,٣٦٩,٢١٣٤,٤٧٢,٥ آلية الرقابة املستقلة

١٥٣,٢١٠٠,٣ ٩٣٤,٤٥٢,٣١٠٩ ٨٠٠,٠٥٦ ١٠٨ اموع للمحكمة

  ٢٠١٢يوليو /  متوز٤  بتاريخ SAPبيانات احلال يف نظام * 
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   احملكمة مجعاء–الربنامج الرئيسي : ٢اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
  احملكمة

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه موعا
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

١١٩,٢٦٦,٤١,٣ ٧٩١,٩٥ ٣٢٧,٣ ٠٥٢,٨٤ ٥  ٠٥٢,٨ ٧٨٩,١٥ ٥ ٧٨٩,١ ٥ ٧٨٩,١ ٥ القضاة
   ٤٧٦,٧ ٠٤٢,٣٤٢ ٢٢ ٤٣٤,٤ ٢٠ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 يان التوزع غري متوفرب بيان التوزع غري متوفر

٠٧٠,٤ ٣٢٨,٨٢١ ٩ ٧٤١,٦ ١١   

٥٩٩,٦٤,٣ ٥٤٧,١٢ ٣٧١,١٦٣ ٣١ ١٧٦,٠ ٩٤٧,٥٣٢ ٣٦٣,٤٦٠ ٣٠ ٥٨٤,١ ٢٥٥,٨٣٠ ٥٧ ٢٥٥,٨ ٠٣١,٦٥٧ ٢٢٤,٢٢٩ ٢٨ اموع الفرعي للموظفني
٦,١-٧٧٢,٠-٨٤٨,٦ ١١٩,١١١ ٩ ٧٢٩,٥ ٦٢٠,٦٢ ٥٩٦,٦١٢ ٨ ٠٢٤,٠ ٢٧٣,٦٤ ٢٣٢,٢١٤ ٠٤١,٤٢ ٢٧١,٣١٢ ٧٧٠,١٨ ٣ ملؤقتة العامةاملساعدة ا

١٥٣,٢٨١٣,٢٢٢٧,٠٣٨,٧ ٢٤٨,٤٥٨٦,٢٦٦٠,٠ ٧٤٨,٤٣٣٧,٨ ٢٦٧,٥٤٨٠,٩١ ٩٠٦,٢٣٦١,٣١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٣٨,٨٣٩١,٣٧٨,٦٢٥,١ ١٠٠,٠٣١٢,٧٢٥٢,٥ ٢٩٦,٤١٥٩,٢٤٥٥,٦٤٥٥,٦٢١٢,٧  العمل اإلضايف

١٢,٣-٤٩,٣-١٧٧,١٣٥٣,١ ٢٥٦,٦٤٠٢,٤١٧٦,٠ ٣٤٤,١٣١٧,١٦٦١,٢٢٧,٣٦٨٨,٥١٤٥,٨ اخلرباء االستشاريون
٣,٧-٥١٥,٧-٤٠٦,٢ ٥٨٨,٢١٣ ٩ ٨١٨,٠ ٩٢١,٩٣ ٢٠١,٧١٣ ٩ ٧٢٠,٢ ١٦٦,١٤ ٧٤٠,٤١٧ ٤٢٥,٧٢ ١٠٨,٩١٤ ٣١٦,٨٩ ٥ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٥٤٥,٤١٠,٤٠,٢ ٥٩٨,٩٤ ٣ ٥٣٥,٠٩٤٦,٤ ٥٩٥,٠٤ ٣ ١٦٦,٥٩٤٠,٠ ٨٤٩,٠٣١٧,٥٤ ٧٨٤,٢٣ ٠٦٤,٨٢ ١ السفر
٦١,٠٢٦,٣٧٥,٧ ٠,٢٣٤,٧٦١,٠ ٥٢,٤١٤١,٧١٩٤,١١٩٤,١٣٤,٥ الضيافة

٦٨٨,٨٥٤,٧١,٢ ٠١١,١٤ ٢ ٦٧٧,٧ ٦٣٤,١٢ ٣٨٥,٠٤ ١ ٢٤٩,١ ٣٩٦,١٣ ٠٦٨,٢٣٢٧,٩٣ ٣٤٦,١٣ ٧٢٢,١١ ١ اخلدمات التعاقدية
٢٣٢,٩٦٩٢,٣٣١,٦٤,٨ ٢٣٠,٤٦٦٠,٧٤٥٩,٤ ٣٣٣,٨٣٤١,٥٦٧٥,٣٦٧٥,٣٤٣٠,٣ التدريب

٣,٦-١١٧,٩-١١٧,٤ ١١٧,٤٣ ٣  ٢٣٥,٣ ٢٣٥,٣٣ ٣  ٨٤٤,٧ ٣٢٣,١٥٢١,٦٣ ٣٢٣,١٣ ٣  حمامو الدفاع
٠١٠,١٩٣٨,٦٣٠,٦ ٠١٠,١٤ ٤  ٠٧١,٥ ٠٧١,٥٣ ٣  ٩٩٥,٤ ٦٨٨,٣٣٠٧,١١ ٦٨٨,٣١ ١  همحمامو اين علي

٢٠٣,٧٥٥,٩ ٣٠٧,٤٦ ٦٧٠,٤١٧ ٤ ٦٣٧,٠ ١٠٣,٧١٢ ٥٧٧,٧١١ ٥ ٥٢٦,١ ٩٢٨,٤٥ ٥٩٢,٢٣٣٦,٢١٠ ٣٦٥,١١٠ ٢٢٧,١٥ ٥ نفقات التشغيل العامة
٠٤٨,٩٣٨,٤٣,٨ ٢٨٣,٥١ ٠١٠,٥٧٦٥,٤ ٣٢٤,٦١ ٦٢٧,٧٣٦٠,١٩٨٧,٨١٠,٥٩٩٨,٣٦٨٥,٩ اللوازم واملواد
٢٠٩,٧٢٦٤,٢٢٧,٩ ٧٦,٧١ ١٣٣,٠ ١١,٩٩٤٥,٥١ ٥١٦,٦٩٣٣,٦ ٦١٤,٣٣٤٨,٢٩٦٢,٥٥٥٤,١١  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٤٥٠,٠٢٥,٥ ٦٨١,٠٧ ٠٠١,١٣٦ ١٨ ٦٧٩,٩ ٢٣١,٠١٨ ٤٣١,٥٢٩ ١٧ ٧٩٩,٥ ٧١٥,٤١١ ٣٧٤,٩٢٧ ٣٤٠,٥٢ ٦٩٨,٣٢٥ ٦٤٢,٢١٥ ٩ باملوظفني
٦٠٠,٣٨,٨ ٧٥٣,٥٩ ٧٥٢,٣١١٨ ٥٩ ٠٠١,٢ ١٥٣,٢٥٩ ٩٩٦,٦١٠٩ ٥٦ ١٥٦,٦ ٩٢٦,٤٥٢ ١١٥,٣١٠٧ ٨١١,١٥ ٨٣٨,٨١٠٢ ٩٧٢,٣٥٣ ٤٨ اموع

 الربنامج الرئيسي األول: ٣اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣لعام  منو املوارد
  الربنامج الرئيسي األول ٢٠١٢بالقياس إىل عام 

 اهليئة القضائية
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 وارئصندوق الط
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

١١٩,٢٦٦,٤١,٣ ٣٢٧,٣٧٩١,٩٥ ٠٥٢,٨٤ ٥ ٠٥٢,٨ ٧٨٩,١٥ ٥ ٧٨٩,١ ٥ ٧٨٩,١ ٥ القضاة
   ٥٩٦,٠ ٥٠٩,٢٣ ٠٨٦,٨ ٣ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٠١,٧ ٢٠٠,٢١ ٩٠١,٥   

٦٩٧,٧٧٢١,٦١٨,١ ٩٨٨,٣٧٠٩,٤٤ ٩٧٦,١٣ ٤١٥,٢٥٦٠,٩٣ ٨٨١,٣٣ ٣ ٨٨١,٣ ٣٦٩,٣٥١٢,٠٣ ٣ اموع الفرعي للموظفني
٢٨٧,٣٣١٠,٦٣١,٨ ١٧٢,٦١ ٤٠٩,٨٤٥٨,٦٥١٨,١٩٧٦,٧١١٤,٧١ ٦٢١,٢٣٠٤,٥٩٢٥,٧٤٨٤,١١ املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

        العمل اإلضايف

 ٢٥,٠٢٥,٠٢٥,٠ ١٧,٩ ١٧,٩ ١٧,٩ اخلرباء االستشاريون

٣١٢,٣٣٣٥,٦٣٤,٤ ١٧٢,٦١ ٤٢٧,٧٤٥٨,٦٥١٨,١٩٧٦,٧١٣٩,٧١ ٦٣٩,١٣٠٤,٥٩٤٣,٦٤٨٤,١١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
١٤٢,٧١٤٢,٧١٤٢,٧١١٨,٥٢٤,٨١٤٣,٣١٥١,٩٣٩,٣١٩١,٢٤٧,٩٣٣,٤ السفر

١٤,١١٤,١١٤,١٩,٨٠,١٩,٩١٧,٠١٧,٠٧,١٧١,٧ الضيافة
 ٥,٠٥,٠٥,٠    اخلدمات التعاقدية

 ٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠  ١٠,٤١٠,٤١٠,٤ التدريب

٣٤,٤٣٤,٤٣٤,٤٣٥,٢٣٥,٢٦٣,٣٦٣,٣٢٨,١٧٩,٨ نفقات التشغيل العامة
١٥٠,٠ ٢,٣٢,٣٢,٣٠,٤٠,٤٥,٠٥,٠٤,٦١ اللوازم واملواد

      ١,٦١,٦١,٦  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٢٠٥,٥١٦٣,٩٢٤,٩١٨٨,٨٢٦٦,٢٣٩,٣٣٠٥,٥١١٦,٧٦١,٨ ٢٠٥,٥ ٢٠٥,٥ باملوظفني
٢٤٠,٣١٢,٢ ٤٣٤,٧١ ٧١٣,٢١١ ٧٢١,٥٢ ١٩٤,٤٨ ١٠٣,٩١٠ ٠٩٠,٥١ ٣٠٣,٦٩ ٨١٩,٥٤٨٤,١١١ ٠٠٣,٠٨١٦,٥١٠ ١٠ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢توقعة لعام املصروفات امل
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
 هيئة الرئاسة

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

األساسية موعا 
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

٢٨,٠٢٠,٧٢٨٣,٦ ٩٥٤,٨٧,٣٧,٣٢٨,٠ ٩٥٤,٨٩٥٤,٨ القضاة
  ٧٩٣,١  ٧٩٣,١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٨٣,٩ ٢٨٣,٩  

٠٧٧,٠٢٢٨,٣٢٦,٩ ١  ٠٧٧,٠ ٨٤٨,٧١ ٨٤٦,٥٨٤٦,٥٨٤٦,٥٨٤٨,٧ موع الفرعي للموظفنيا
٥٤,٢-١٣٥,٩-١١٤,٧  ٢٥٠,٦١١٤,٧ ٢٩٤,٠٢٥٠,٦ ١,٨٢٩٤,٠-٢٩٥,٨ املساعدة املؤقتة العامة

          املساعدة املؤقتة لالجتماعات

          العمل اإلضايف

 ١٥,٠١٥,٠  ١٥,٠         اخلرباء االستشاريون

٤٨,٢-١٢٠,٩-١٢٩,٧  ٢٥٠,٦١٢٩,٧ ١,٨٢٩٤,٠٢٩٤,٠٢٥٠,٦-٢٩٥,٨ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٣٩,٣١٨٠,١٤٤,٨٣٣,١ ١٢١,٦١١٠,٥٢٤,٨١٣٥,٣١٤٠,٨ ١٢١,٦ ١٢١,٦ السفر

١٥,٠٥,٢٥٣,١ ١٣,٤١٣,٤١٣,٤٩,٨٩,٨١٥,٠ الضيافة
          اخلدمات التعاقدية

 ٦,٠٦,٠ ٦,٠  ٧,٨٧,٨٧,٨ التدريب

          نفقات التشغيل العامة

          اللوازم واملواد

         ١,٦ ١,٦ ١,٦  العتاد واألثاث

٣٩,٣٢٠١,١٥٦,٠٣٨,٦ ١٤٤,٤١٤٤,٤١٢٠,٣٢٤,٨١٤٥,١١٦١,٨ ١٤٤,٤  الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع
٤٣٥,٨١٨٤,١١٤,٧ ٣٩,٣١ ٣٩٦,٥ ٢٥١,٧١ ٢٢٦,٩٢٤,٨١ ٢٣٩,٧١ ٢ ٢٣٩,٧ ١,٨٢-٢٤١,٥ ٢ اموع

 ١٢٠٠ –الربنامج الرئيسي األول : ٥اجلدول 

 ٢٠١١م مصروفات عا
 )بآالف اليوروات(|

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 الدوائر

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 ق الطوارئصندو
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

٠٩١,٢٤٥,٧٠,٩ ٢٩٩,٣٧٩١,٩٥ ٠٤٥,٥٤ ٠٤٥,٥٥ ٨٣٤,٣٥ ٤ ٨٣٤,٣ ٤ ٨٣٤,٣ ٤ القضاة
    ٦٤٨,٥ ٥٠٩,٢٢ ١٣٩,٣ ٢ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٠٠,٢٧٣٤,١ ٥٣٣,٩    

٣٨٢,٦٥١٠,٦١٧,٨ ٦٧٣,٢٧٠٩,٤٣ ٨٧٢,٠٢ ٣١١,١٥٦٠,٩٢ ٨١٩,٦٢ ٨١٩,٦٢ ٣٠٧,٦٥١٢,٠٢ ٢ اموع الفرعي للموظفني
١٧٢,٦٤٤٦,٥٦١,٥ ١٧٢,٦١ ١ ١١٥,٨٢٠٨,٠٥١٨,١٧٢٦,١ ٣٢٥,٤٣٠٦,٣٦٣١,٧٤٨٤,١١ املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

 ١٠,٠١٠,٠ ١٠,٠   ١٧,٩ ١٧,٩ ١٧,٩ اخلرباء االستشاريون

١٨٢,٦٤٥٦,٥٦٢,٩ ١٧٢,٦١ ١٣٣,٧٢٠٨,٠٥١٨,١٧٢٦,١١٠,٠١ ٣٤٣,٣٣٠٦,٣٦٤٩,٦٤٨٤,١١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
        ١٣,٤ ١٣,٤ ١٣,٤ السفر

٠,١٠,١١,٠١,٠٠,٩٩٠٠,٠ ٠,٧٠,٧٠,٧ الضيافة
         اخلدمات التعاقدية

 ١٨,٠١٨,٠١٨,٠  ٢,٦٢,٦٢,٦ التدريب

         نفقات التشغيل العامة

         اللوازم واملواد

               العتاد واألثاث

٩٠٠,٠ ١٩,٠١٨,٩١٨ ٠,١٠,١١٩,٠ ١٦,٧١٦,٧١٦,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
٠٣١,٧١١,٩ ٦٧٥,٤١ ٦٧٣,٩٩ ٠٠١,٥٢ ٦٤٣,٧٧ ٠٧٩,١٨ ٥٦٤,٦١ ٨٠٤,٣٧ ٣٢٠,٢٤٨٤,١٨ ٥٠١,٩٨١٨,٣٨ ٧ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
القياس إىل عام  ب٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 مكتب االتصال يف نيويورك

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

                 القضاة

   ١٥٤,٤  ١٥٤,٤  الفنيةاملوظفون من الفئة

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٨٣,٧ ٨٣,٧   

٦,٨- ١٧,٣-٢٣٨,١  ٢٥٥,٤٢٣٨,١  ٢١٥,٢٢٥٥,٤ ٢١٥,٢  ٢١٥,٢ اموع الفرعي للموظفني
                  املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

                  اخلرباء االستشاريون

                  اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٣٨,٨ ١١,١٣,١  ٨,٠١١,١  ٧,٧٨,٠ ٧,٧  ٧,٧ السفر
  ١,٠١,٠ ١,٠      ةالضياف

  ٥,٠٥,٠ ٥,٠      اخلدمات التعاقدية

            التدريب

٧٩,٨ ٦٣,٣٢٨,١ ٣٥,٢٦٣,٣ ٣٤,٤٣٤,٤٣٥,٢ ٣٤,٤ نفقات التشغيل العامة
١٥٠,٠ ١ ٥,٠٤,٦ ٠,٤٥,٠ ٢,٣٢,٣٠,٤ ٢,٣ اللوازم واملواد
                  العتاد واألثاث

٩٥,٩ ٨٥,٤٤١,٨  ٤٣,٦٨٥,٤  ٤٤,٤٤٣,٦ ٤٤,٤  ٤٤,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
٨,٢ ٣٢٣,٥٢٤,٥  ٢٩٩,٠٣٢٣,٥  ٢٥٩,٦٢٩٩,٠ ٢٥٩,٦  ٢٥٩,٦ اموع

 الربنامج الرئيسي الثاين: ٧اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 الربنامج الرئيسي الثاين ٢٠١٢عام 
 عي العاممكتب املد

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٤٢٨,٤ ٦٧٧,٨١٦ ٧٥٠,٦١٢ ٣ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٠٣١,٥ ٨٥٢,٢٤ ١٧٩,٣٢ ١   

٠٧٧,٩٥,٦ ٤٥٩,٩١ ٥٣٠,٠٢٠ ٩٢٩,٩١٥ ٣٨٢,٠٤ ٤٨٩,٤١٩ ١٤ ٨٩٢,٦ ٢٦٧,٦٤ ١٨ ٢٦٧,٦ ٨٩٠,٠١٨ ٣٧٧,٦١٣ ٤ اموع الفرعي للموظفني
١,٤-٧٦,٣-٤٦١,٧ ٤٢٢,٩٥ ٥٣٨,٠٣٨,٨٥ ٢٠٤,٠٥ ٥ ٨٢٠,٧٣٣٤,٠ ٨٢٥,٢٩٩٥,٥٥ ٤١٩,٩٤ ٤٠٥,٣٤ املساعدة املؤقتة العامة

      ٢,٢٢,٤٤,٦٤,٦ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

٨١,٠٨١,٠٢١,٧٣٦,٦ ٥٩,٣٥٩,٣  ٢١٥,١٢١٥,١٣,٢٢١٨,٣  اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي لسائر تكاليف 

١,٠-٥٤,٦-٥٤٢,٧ ٥٠٣,٩٥ ٥٩٧,٣٣٨,٨٥ ٢٦٣,٣٥ ٥ ٠٤٣,٦٣٣٤,٠ ٠٤٤,٩٩٩٨,٧٦ ٦٣٧,٤٥ ٤٠٧,٥٤ املوظفني
١١,١-٢٣٥,٢-٨٨٤,١ ٦٩٧,١١ ١١٩,٣١٨٧,٠١ ٩٠٢,٠٢ ١ ٨٧٣,٦٢١٧,٣ ٧١٣,٣١٦٠,٣١ ٤١٩,٥١ ٢٩٣,٨١ السفر

  ٥,٠٥,٠٥,٠ ٨,٨١٤١,٧١٥٠,٥١٥٠,٥٥,٠ الضيافة

١٤٦,٩١٥٤,٩٢٥,٠٣٢٧,٥٣٥٢,٥١٩٧,٦١٢٧,٥ ١١,٤٨٥,٢٩٦,٦٤,٥١٠١,١٨,٠ اخلدمات التعاقدية
  ٣٢,٠٥٥,٩٢٣,٩٣٢,٠٥٥,٩ ١١,٠٥٠,٢٦١,٢٦١,٢٢٣,٩ التدريب

١٩,٠-٦٦,٧-٢٨٥,٠٢٨٥,٠ ٣٥١,٧٣٥١,٧  ٣٣٢,٠٣٣٢,٠٢٤,٠٣٥٦,٠  نفقات التشغيل العامة
١٠,٠٤٥,٦٣٨,٠١٠,٠٤٨,٠٢,٤٥,٣ ٤,٨١٧,٨٢٢,٦٢٢,٦٣٥,٦ اللوازم واملواد

٣٠,٠٣٠,٠١٨,١١٥٢,١ ١١,٩١١,٩  ٤٦,٢ ٤٦,٢٤٦,٢   العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري 

٣,١-٨٣,٨-٦٦٠,٥ ٣٨١,٦٢ ٧٤٤,٣٢٧٨,٩٢ ٤٥٤,٥٢ ٢ ٦١١,٢٢٨٩,٨ ٤٢٢,٤١٨٨,٨٢ ٠٩٢,٦٢ ٣٢٩,٨٢ املتصلة باملوظفني
٦٦٣,١٩٣٩,٥٣,٤ ٤١٥,٥٢٨ ٢٤٧,٦٢٣ ٧٢٣,٦٥ ٢٠٧,٢٢٧ ٢٢ ٥١٦,٤ ٩٢٢,٤٥ ١٨٧,٥٢٦ ٧٣٤,٩١ ٦٢٠,٠٢٥ ١١٤,٩٢٠ ٥ اموع
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 ٢١٠٠ -الربنامج الرئيسي الثاين : ٨اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 واردمنو امل
 بالقياس ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢إىل عام 
 املدعي العام

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
  الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ٦٢٢,١ ١٧٣,٨٤٤٨,٣٢ ٢ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
وزع غري متوفربيان الت  بيان التوزع غري متوفر 

٣٧٣,١ ٧٢٧,١٦٤٦,٠١   

١٩٥,٦٥,١ ٩٩٥,٢ ٠٩٤,٣٣ ٩٠٠,٩١ ٢ ٧٩٩,٦ ١٥٣,٥٣ ٦٤٦,١١ ٢ ٣٨٥,١ ٣ ٣٨٥,١ ٠٦٦,٠٣ ٣١٩,١١ ٢ اموع الفرعي للموظفني
٣٦٦,٦٢٠,٨ ١٢٨,٩ ٠٩٠,١٢ ٣٨,٨٢ ٧٦٢,٣ ٥٥٢,٢١ ٢١٠,١١ ٧٩٣,٨ ٦٠٠,٧١٩٣,١١ ٣١٣,٦١ ٢٨٧,١١ لعامةاملساعدة املؤقتة ا

         ٢,٢٢,٤٤,٦٤,٦ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

           العمل اإلضايف

٢١,٧٣٦,٦ ٨١,٠٨١,٠  ٥٩,٣٥٩,٣  ٢١٥,١٢١٥,١٣,٢٢١٨,٣  اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي لسائر تكاليف 

٣٨٨,٣٢١,٣ ٢٠٩,٩ ١٧١,١٢ ٣٨,٨٢ ٨٢١,٦ ٦١١,٥١ ٢١٠,١١ ٠١٦,٧ ٨٢٠,٤١٩٦,٣٢ ٥٣١,١١ ٢٨٩,٣١ املوظفني
٧٦,٤٢٢,٧ ٦٣,٥٣٤٩,٣٤١٢,٨ ٩٨,٧٢٣٧,٧٣٣٦,٤ ٩٥,٨١٨٨,٤٢٨٤,٢٣٠,٠٣١٤,٢ السفر

   ٥,٠٥,٠ ٥,٠٥,٠ ٨,٨١٤١,٧١٥٠,٥١٥٠,٥ الضيافة

١٦٩,٢٢٣٠,٧ ٢٥,٠٢١٧,٥٢٤٢,٥ ٨,٠٦٥,٣٧٣,٣ ١١,٤٨,٠١٩,٤١٩,٤ اخلدمات التعاقدية
   ٢٣,٩٣٢,٠٥٥,٩ ٢٣,٩٣٢,٠٥٥,٩ ١١,٠٣٧,٦٤٨,٦٤٨,٦ التدريب

 ١٠,٠ ١٠,٠١٠,٠     ٥,٧٥,٧٥,٧  نفقات التشغيل العامة

٢,٤٥,٣ ٣٨,٠١٠,٠٤٨,٠ ٣٥,٦١٠,٠٤٥,٦ ٤,٨٦,٥١١,٣١١,٣ اللوازم واملواد
١٨,١١٥٢,١ ٣٠,٠٣٠,٠  ١١,٩١١,٩  ٣٨,٧ ٣٨,٧٣٨,٧   العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري 
٢٧٦,١٥٢,٣ ١٥٥,٤٦٤٨,٨٨٠٤,٢ ١٧١,٢٣٥٦,٩٥٢٨,١ ١٣١,٨٤٢٦,٦٥٥٨,٤٣٠,٠٥٨٨,٤ املتصلة باملوظفني

٨٦٠,٠١٤,٠ ٠٠٩,٣ ٩١٤,٢٧ ٠٩٥,١٣ ٣ ١٤٩,٣ ١٢١,٩٦ ٠٢٧,٤٣ ٣ ٩٩٠,٢ ٧٦٣,٩٢٢٦,٣٥ ٠٢٣,٧٥ ٧٤٠,٢٣ ٢ اموع

  ٢١١٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ٩اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 ديوان املدعي العام

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٠٤٣,٣ ١  ٠٤٣,٣ ١ ن من الفئة الفنيةاملوظفو

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٣٣٩,٥  ٣٣٩,٥   

١,٨ ٣٨٢,٨٢٥,١ ١  ٣٨٢,٨ ١ ٣٥٧,٧ ١  ٣٥٧,٧ ١١٢٩,٢١  ١٢٩,٢ ١ ١٢٩,٢ ١ اموع الفرعي للموظفني
٧٨,١- ١٣٨,٥-٣٨,٨  ٣٨,٨ ٣,٤١٧٧,٣ ٥٠,٤٢٦٦,٨١٧٣,٩ ٢١٦,٤ ٢١٦,٤ ةاملساعدة املؤقتة العام

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

             العمل اإلضايف

٣٦,٦ ٨١,٠٢١,٧ ٨١,٠  ٥٩,٣٥٩,٣  ٣,٢٢١٨,٣ ٢١٥,١٢١٥,١  اخلرباء االستشاريون
٤٩,٤- ١١٦,٨-١١٩,٨ ٣٨,٨٨١,٠ ٦٢,٧٢٣٦,٦ ٥٣,٦٤٨٥,١١٧٣,٩ ٢١٦,٤٢١٥,١٤٣١,٥ ليف املوظفنياموع الفرعي لسائر تكا

٢٧,٧- ٥٢,٢-١٣٦,٠ ٤١,١٩٤,٩ ٩٦,٠١٨٨,٢ ٣,٩١٢٨,٧٩٢,٢ ٧٧,٨٤٧,٠١٢٤,٨ السفر
   ٥,٠ ٥,٠ ٥,٠ ٨,٨٥,٠ ٨,٨٨,٨ الضيافة

١٧٠,٣ ٣٠,٠١٨,٩ ٣٠,٠  ١١,١١١,١  ٦,٧ ٦,٧٦,٧  اخلدمات التعاقدية
   ٥٥,٩ ٢٣,٩٣٢,٠ ٣٢,٠٥٥,٩ ٤٨,٦٢٣,٩ ١١,٠٣٧,٦٤٨,٦ التدريب

             نفقات التشغيل العامة

             اللوازم واملواد

                  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٢,٨- ٣٣,٣-٢٢٦,٩ ٧٠,٠١٥٦,٩ ١٣٩,١٢٦٠,٢ ٣,٩١٩٢,٨١٢١,١ ٩٧,٦٩١,٣١٨٨,٩ باملوظفني
٦,٧- ١٢٥,٠-٧٢٩,٥ ١ ٤٩١,٦٢٣٧,٩ ١ ٨٥٤,٥ ٢٠١,٨١ ٦٥٢,٧ ٥٧,٥١٨٠٧,١١ ٧٤٩,٦ ٤٤٣,٢٣٠٦,٤١ ١ اموع
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  ٢١٢٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ١٠اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )تبآالف اليوروا(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
  قسم اخلدمات

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

تصلة امل
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٥٧٨,٨ ١٣٠,٥٤٤٨,٣١ ١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٠٣٣,٦ ٣٨٧,٦٦٤٦,٠١   

 اموع الفرعي للموظفني
١

١٧٠,٥٧,٠ ٦١٢,٤ ٠٩٤,٣٢ ٥١٨,١١ ١ ٤٤١,٩ ١٥٣,٥٢ ٢٨٨,٤١ ٢٢٥٥,٩١ ٢٥٥,٩ ٢ ٠٦٦,٠ ١٨٩,٩١

٥٠٥,١٣١,٩ ٠٩٠,١ ٠٩٠,١٢ ٢  ٥٨٥,٠ ٥٤٨,٨١ ٣٨٤,٣١٤٢,٧١٥٢٧٣٦,٢١ ١ ٣١٣,٦ ٧٠,٧١ املساعدة املؤقتة العامة

        ٤,٦٤,٦ ٢,٢٢,٤ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

           اإلضايفالعمل 

               اخلرباء االستشاريون

٥٠٥,١٣١,٩ ٠٩٠,١ ٠٩٠,١٢ ٢  ٥٨٥,٠ ٥٤٨,٨١ ٣٨٨,٩١٤٢,٧١٥٣١,٦٣٦,٢١ ١ ٣١٦,٠ ٧٢,٩١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

١٢٨,٦٨٦,٨ ٢٢,٤٢٥٤,٤٢٧٦,٨ ١٥٩,٤٢٦,١١٨٥,٥٦,٥١٤١,٧١٤٨,٢ ١٨,٠١٤١,٤ السفر

        ١٤١,٧١٤١,٧ ٠,٠١٤١,٧ الضيافة

١٥٠,٣٢٤١,٥ ٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥ ١٢,٧١٢,٧٨,٠٥٤,٢٦٢,٢ ١١,٤١,٣ اخلدمات التعاقدية

           التدريب

 ١٠,٠ ١٠,٠١٠,٠    ٥,٧٥,٧ ٥,٧  نفقات التشغيل العامة

٢,٤٥,٣ ٣٨,٠١٠,٠٤٨,٠ ١١,٣١١,٣٣٥,٦١٠,٠٤٥,٦ ٤,٨٦,٥ اللوازم واملواد

١٨,١١٥٢,١ ٣٠,٠٣٠,٠  ١١,٩١١,٩ ٣٨,٧٣٨,٧ ٣٨,٧   العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

٣٠٩,٤١١٥,٥ ٨٥,٤٤٩١,٩٥٧٧,٣ ٣٦٩,٥٢٦,١٣٩٥,٦٥٠,١٢١٧,٨٢٦٧,٩ ٣٤,٢٣٣٥,٣ باملوظفني

٩٨٥,٠٢٢,٩ ٢٧٩,٨ ٦٧٦,٣٥ ٦٠٣,٥٣ ١ ٢٩٤,٨ ٩٢٠,١٤ ٣٧٤,٧٢ ٠١٤,٣١٦٨,٨٤١٨٣,١١ ٤ ٧١٧,٣ ٢٩٧,٠٢ ١ اموع

  ٢٢٠٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ١١اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣ية املقترحة لعام امليزان
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ املبلغ اموع  

   ٧٠٧,٨ ١ ٧٧١,٥٩٣٦,٣ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٢٩,٢ ١٢٩,٢   

٠,٣-٥,٨-٨٣٧,٠ ٨٤٢,٨٩٠٠,٧٩٣٦,٣١ ١٦٥٥,٢٩٢٢,١٩٢٠,٧١ ٦٥٥,٢ ٨٣٤,٢١ ٨٢١,٠ اموع الفرعي للموظفني

٤٢٠,٢٤٢٠,٢٣٣,٦٨,٧ ٣٨٦,٦٣٨٦,٦ ٢٢١,٩٢٢١,٩٣٧,٩٢٥٩,٨   املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

        العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون

٤٢٠,٢٤٢٠,٢٣٣,٦٨,٧ ٣٨٦,٦٣٨٦,٦ ٢٢١,٩٢٢١,٩٣٧,٩٢٥٩,٨   اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٢١٧,٤٣٥٧,٢١٧,٧٣٧٤,٩٩٥,٤٢٥٣,٤٣٤٨,٨١٠٨,٦٢٨٢,٩٣٩١,٥٤٢,٧١٢,٢ ١٣٩,٨ السفر

        الضيافة

        اخلدمات التعاقدية

        التدريب

        مةنفقات التشغيل العا

        اللوازم واملواد

             العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٢١٧,٤٣٥٧,٢١٧,٧٣٧٤,٩٩٥,٤٢٥٣,٤٣٤٨,٨١٠٨,٦٢٨٢,٩٣٩١,٥٤٢,٧١٢,٢ ١٣٩,٨ باملوظفني

٦٤٨,٧٧٠,٥٢,٧ ٦٣٩,٤٢ ٠٠٩,٣١ ٥٧٨,٢١ ٥٦٠,٧٢ ٠١٧,٥١ ٢٣٤,٣٥٥,٦٢٢٨٩,٩١ ٢٧٣,٥٢ ١ ٩٦٠,٨ اموع
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  ٢٣٠٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ١٢اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
 شعبة التحقيق

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع

   ٩٦١,٩ ٦٦١,٥٧ ٣٠٠,٤٧ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
غري متوفربيان التوزع   بيان التوزع غري متوفر 

٩٤٧,٨ ٨١٨,٦١ ١٢٩,٢١   

٥١٨,٠٥,٥ ٩٠٩,٧ ٤٨٠,١٩ ٣٩١,٧٤٢٩,٦٩ ٩ ٩٢٩,٧ ٩٢٠,١٤٦٢,٠٨ ٨  ٩٢٠,١ ٤٨٨,٩٨ ٨ ٤٣١,٢ اموع الفرعي للموظفني
٥٣,٢-٨٠٣,٢- ٧٠٦,١٧٠٦,١ ٥٠٩,٣ ١ ٥٠٩,٣ ١ ١٢٩,٤ ٢ ٥٥١,٤٥٧٨,٠ ٥٥١,٤١ ١   املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

                اخلرباء االستشاريون

اموع الفرعي لسائر تكاليف 
٥٣,٢-٨٠٣,٢- ٧٠٦,١٧٠٦,١ ٥٠٩,٣ ١ ٥٠٩,٣ ١ ١٢٩,٤ ٢ ٥٥١,٤٥٧٨,٠ ٥٥١,٤١ ١   املوظفني

٢٦,٣-٣٢٠,١- ٨٩٤,٨٨٩٤,٨ ٢١٤,٩ ١ ٢١٤,٩ ١ ٠٠٠,٣ ١ ٨٩٤,٩٨٩٤,٩١٠٥,٤   السفر
            الضيافة

٢٨,٤٣٤,٨ ١١٠,٠١١٠,٠ ٨١,٦ ٨١,٦ ٨١,٧ ٧٧,٢٧٧,٢٤,٥   اخلدمات التعاقدية
       ١٢,٦ ١٢,٦١٢,٦   التدريب

٢١,٨-٧٦,٧- ٢٧٥,٠٢٧٥,٠ ٣٥١,٧ ٣٥١,٧ ٣٥٠,٣ ٣٢٦,٣٣٢٦,٣٢٤,٠   نفقات التشغيل العامة
       ١١,٣ ١١,٣١١,٣   اللوازم واملواد

          ٧,٥  ٧,٥٧,٥    العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٢٢,٤-٣٦٨,٤- ٢٧٩,٨ ٢٧٩,٨١ ١ ٦٤٨,٢ ١ ٦٤٨,٢ ١ ٤٦٣,٧ ١ ٣٢٩,٨١٣٣,٩ ٣٢٩,٨١ ١   وظفنيبامل

٥,٢-٦٥٣,٦- ٨٩٥,٦ ٤٦٦,٠١١ ٥٤٩,٢٤٢٩,٦١١ ١٢ ٠٨٧,٢ ٥١٣,٢٤٦٢,٠١٢ ١٢ ٨٠١,٣٧١١,٩ ٣٧٠,١١١ ١١ ٤٣١,٢ اموع

 ٢٣٢٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ١٣جلدول ا

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 ملياتشعبة التخطيط والع

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
صروفات من امل

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٤١١,٧ ١١١,٣٣ ٣٠٠,٤٣ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٢٤,٨ ٤٩٥,٦١ ١٢٩,٢١   

١٤٨,٤٣,٠ ٠٣٦,٥ ٦٠٦,٩٥ ٨٨٨,١٤٢٩,٦٤ ٤ ٤٢٦,١ ٤٤٩٢,١٤٦٢,٠٤ ٤٩٢,١ ٠٦٠,٩٤ ٤ ٤٣١,٢ اموع الفرعي للموظفني
٥١,٦-٧٠٣,٣- ٦٥٩,٥٦٥٩,٥ ٣٦٢,٨ ١ ٣٦٢,٨ ١ ٢٦٣,٠٤٠٥,٢١٦٦٨,٢ ٢٦٣,٠١ ١   املساعدة املؤقتة العامة

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات

           العمل اإلضايف

               اخلرباء االستشاريون

اموع الفرعي لسائر تكاليف 
٥١,٦-٧٠٣,٣- ٦٥٩,٥٦٥٩,٥ ٣٦٢,٨ ١ ٣٦٢,٨ ١ ٢٦٣,٠٤٠٥,٢١٦٦٨,٢ ٢٦٣,٠١ ١   املوظفني

٢٤,٤-٧٨,٣- ٢٤٢,٧٢٤٢,٧ ٣٢١,٠ ٣٢١,٠ ٣١٢,٤٣١٢,٤١٥,٤٣٢٧,٨   السفر
           الضيافة

٢٨,٤٣٤,٨ ١١٠,٠١١٠,٠ ٨١,٦ ٨١,٦ ٧٥,١٧٥,١٤,٥٧٩,٦   اخلدمات التعاقدية
        ٦,٨٦,٨٦,٨   التدريب

           نفقات التشغيل العامة

        ٦,٥٦,٥٦,٥   اللوازم واملواد

          ١,٠١,٠١   اد واألثاث العت

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٢,٤-٤٩,٩- ٣٥٢,٧٣٥٢,٧ ٤٠٢,٦ ٤٠٢,٦ ٤٠١,٨٤٠١,٨١٩,٩٤٢١,٧   باملوظفني
٩,١-٦٠٤,٨- ٠٤٨,٧ ٦١٩,١٦ ٦٥٣,٥٤٢٩,٦٥ ٦ ١٩١,٥ ١٥٦,٩٤٢٥,١٦٥٨٢٤٦٢,٠٦ ٧٢٥,٧٦ ٥ ٤٣١,٢ اموع
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  ٢٣٣٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ١٤ل اجلدو

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 أفرقة التحقيق

األساس
 ية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٥٥٠,٢ ٥٥٠,٢٤ ٤  املوظفون من الفئة الفنية

 ئة اخلدمات العامةاملوظفون من ف
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

 ٣٢٣,٠٣٢٣,٠   

٨,٢ ٨٧٣,٢٣٦٩,٦ ٨٧٣,٢٤ ٤ ٥٠٣,٦ ٥٠٣,٦٤ ٤ ٤٢٨,٠ ٤ ٤٢٨,٠ ٤٢٨,٠٤ ٤  اموع الفرعي للموظفني
٦٨,٢- ٩٩,٩-٤٦,٦٤٦,٦ ١٤٦,٥١٤٦,٥ ٢٨٨,٤٢٨٨,٤١٧٢,٨٤٦١,٢  املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

             اخلرباء االستشاريون

٦٨,٢- ٩٩,٩-٤٦,٦٤٦,٦ ١٤٦,٥١٤٦,٥ ٢٨٨,٤٢٨٨,٤١٧٢,٨٤٦١,٢  اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٢٧,١- ٢٤١,٨-٦٥٢,١٦٥٢,١ ٨٩٣,٩٨٩٣,٩ ٥٨٢,٥٥٨٢,٥٩٠,٠٦٧٢,٥  السفر

         الضيافة

       ٢,١٢,١٢,١  اخلدمات التعاقدية

       ٥,٨٥,٨٥,٨  التدريب

٢١,٨- ٧٦,٧-٢٧٥,٠٢٧٥,٠ ٣٥١,٧٣٥١,٧ ٣٢٦,٣٣٢٦,٣٢٤,٠٣٥٠,٣  نفقات التشغيل العامة
       ٤,٨٤,٨٤,٨  اللوازم واملواد

         ٦,٥٦,٥٦,٥   العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٢٥,٦- ٣١٨,٥-٩٢٧,١٩٢٧,١ ٢٤٥,٦ ٢٤٥,٦١ ١ ٠٤٢,٠ ٩٢٨,٠٩٢٨,٠١١٤,٠١  باملوظفني
٠,٨- ٤٨,٨-٨٤٦,٩ ٨٤٦,٩٥ ٥ ٨٩٥,٧ ٨٩٥,٧٥ ٥ ٩٣١,٢ ٦٤٤,٤٢٨٦,٨٥ ٦٤٤,٤٥ ٥  اموع

  ٢٤٠٠ –الربنامج الرئيسي الثاين : ١٥اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 شعبة املقاضاة

 األساسية
املتصلة 

 احلاالتب
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ املبلغ اموع  

    ١٣٦,٦ ٦٣١,٧٤ ٣ ٥٠٤,٩ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٣٨٧,٦٥٨١,٤ ١٩٣,٨    

٧١٨,٠٣٧٠,١٨,٥ ٠١٩,٣٤ ٣٤٧,٩٦٩٨,٧٤ ٤٨٥,٥٤ ٨٦٢,٤٣ ٣٠٧,٢ ٤ ٣٠٧,٢ ٥٠٠,٩٤ ٣ ٨٠٦,٣ اموع الفرعي للموظفني
٢٠٦,٥٣٢٦,٧١٧,٤ ٢٠٦,٥٢ ٢ ٨٧٩,٨ ٧٥٥,٩١ ١٢٣,٩١ ٦٣٧,٧ ٤٥١,٢١٨٦,٥١ ٣٣٣,٠١ ١ ١١٨,٢ املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

             اخلرباء االستشاريون

٢٠٦,٥٣٢٦,٧١٧,٤ ٢٠٦,٥٢ ٢ ٨٧٩,٨ ٧٥٥,٩١ ١٢٣,٩١ ٦٣٧,٧ ٤٥١,٢١٨٦,٥١ ٣٣٣,٠١ ١ ١١٨,٢ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
١٥,٦-٣٤,٢-٢٣,٢١٩٦,٠٢١٩,٢١٤,٩١٧٠,١١٨٥,٠ ١١٨,٨١٧٧,٠٧,٢١٨٤,٢ ٥٨,٢ السفر

         الضيافة

         اخلدمات التعاقدية

         التدريب

         نفقات التشغيل العامة

         اللوازم واملواد

              العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٥,٦-٣٤,٢-٢٣,٢١٩٦,٠٢١٩,٢١٤,٩١٧٠,١١٨٥,٠ ١١٨,٨١٧٧,٠٧,٢١٨٤,٢ ٥٨,٢ باملوظفني
١٠٩,٥٦٦٢,٦١٠,٣ ٣٩٥,٩٧ ٤٤٦,٩٧١٣,٦٦ ٤٣٧,٤٦ ٠٠٩,٥٥ ١ ١٢٩,١ ٩٣٥,٤١٩٣,٧٦ ٩٥٢,٧٥ ٤ ٩٨٢,٧ اموع
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 الربنامج الرئيسي الثالث: ١٦اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
  بالقياس إىل٢٠١٣لعام 

 الربنامج الرئيسي الثالث ٢٠١٢عام 
 قلم احملكمة

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
  الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٧٢٩,٢ ٤٠٩,٤٢٠ ٨ ٣١٩,٨ ١٢ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 غري متوفربيان التوزع  بيان التوزع غري متوفر

٤٦٢,٥ ٢١٣,٢١٥ ٦ ٢٤٩,٣ ٩   

١,٧ ١٩١,٧٦٠١,٩ ٦٢٢,٦٣٦ ١٤ ٥٦٩,١ ٥٨٩,٨٢١ ٣٥ ٧٤٣,٧ ٨٤٦,٢١٤ ٣٥١,٧٢٠ ٣٣ ٣٥١,٧ ٣٣ ١٣٠,٠ ٢٢١,٧١٤ ١٩ اموع الفرعي للموظفني
١٢,٣- ٦٠٢,٨-٢٩٣,٥ ٤٥٥,٣٤ ٢ ٨٣٨,٢ ٨٩٦,٣١ ٤ ٨١٦,٦ ٠٧٩,٧٢ ٥٨١,٣٢ ٨٢٨,٧٧٥٢,٦٦ ٥ ٤٧١,٧ ٣٥٧,٠٣ ٢ املساعدة املؤقتة العامة

٤,٥ ١٥٣,٢٣٥٣,٢١٥,٣ ٣٣٧,٩٢٠٠,٠ ١٩٠,٨٨٩,٥٢٤٨,٤ ٧٠٩,٩٤٨٠,٩١ ٣٥١,٠٣٥٨,٩ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٢٦,٣ ١٣٨,٨٣٥٣,٣٧٣,٥ ٢٧٩,٨٢١٤,٥ ٤٣٠,٨٤٣٠,٨١٧٩,٨١٠٠,٠ ٢٧١,٦١٥٩,٢ العمل اإلضايف

٥٥,٦- ١٥٣,٤-٣٦,١١٢٢,٧ ٢٧٦,١٨٦,٦ ٣٤٨,٨٢٤,١٣٧٢,٩٩٤,٨١٨١,٣ ٢٨٦,٧٦٢,١ اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي لسائر تكاليف 

١١,٥- ٦٦٧,٥-١٢٢,٧ ٧٨٣,٤٥ ٢ ٣٣٩,٣ ٧٩٠,٢٢ ٥ ٣٤٦,٣ ٤٤٣,٨٣ ٥٧٥,٨٢ ٢٥٧,٦٨ ٣١٨,٢١ ٧ ٠٥١,٩ ٢٦٦,٣٤ ٣ املوظفني
٨,١ ٨٩٣,٦١٤١,٧ ٧٠٩,١١ ١ ٧٥١,٩١٨٤,٥ ١ ٤٩٠,٤ ٧٠٢,٤٢٦١,٥١ ٥٤٥,٢١٥٧,٢١ ١ ٣١٢,١ ٢٣٣,١١ السفر

١١,١- ٠,٥-٤,٠ ٤,٥٤,٠ ٦,١٦,١٤,٤٠,١ ٦,١ الضيافة
٠,٣ ٧٧٧,٠٨,٢ ٦٣٣,٦٢ ١ ١٤٣,٤ ٧٦٨,٨١ ٢ ١٧١,٠ ٥٩٧,٨١ ٤٣٥,١١ ١١١,٧٣٢٣,٤٢ ٢ ٢٢٢,٥ ٨٨٩,٢١ اخلدمات التعاقدية

  ٠,٢-١٧٨,٠٥٦٥,٤ ٥٦٥,٦٣٨٧,٤ ٥٩٩,٩٥٩٩,٩٣٩١,٥١٧٤,١ ٣٠٨,٦٢٩١,٣ التدريب

٣,٦- ١١٧,٩-١١٧,٤ ١١٧,٤٣ ٣  ٢٣٥,٣ ٣ ٢٣٥,٣ ٣ ٨٤٤,٧ ٣٢٣,١٥٢١,٦٣ ٣ ٣٢٣,١ ٣  حمامو الدفاع
٣٠,٦ ٠١٠,١٩٣٨,٦ ٠١٠,١٤ ٤  ٠٧١,٥ ٣ ٠٧١,٥ ٣ ٩٩٥,٤ ٦٨٨,٣٣٠٧,١١ ١ ٦٨٨,٣ ١  حمامو اين عليهم

٠,١ ٦٨٤,٢١٣,٤ ٣٦٨,٤١٠ ٤ ٣١٥,٨ ٦٧٠,٨٦ ١٠ ٢١٦,٥ ٤٥٤,٤٥ ٤٩٣,٧٥ ١٨١,٥٣١٢,٢١٠ ١٠ ٠٢٨,٩ ١٥٢,٦٥ ٥ نفقات التشغيل العامة
١,٧ ٢٧٣,٥٩٦٦,٧١٦,٠ ٩٥٠,٧٦٩٣,٢ ٩٤٥,٠١٠,٥٩٥٥,٥٦٣٦,١٣١٤,٦ ٦٠٢,٧٣٤٢,٣ اللوازم واملواد

٢٣,٧ ١٤٠,٧٢١٨,٧ ٣٦,٧١ ١٠٤,٠ ٩٢٢,٠١  ٤٦٧,٧٩٢٢,٠ ٩١٣,٦٥٥٤,١١ ٦١١,٦٣٠٢,٠ ثاث العتاد واأل
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

٥,١ ٢١٨,٠ ١٥٩,١١ ٣٢٦,٨٢٥ ١٥ ٨٣٢,٣ ٩٤١,١٩ ٢٣ ٦٧٣,٤ ٢٦٧,٦١٤ ٥٠٠,٥٩ ١٨٦,١٢٣ ٣١٤,٤٢ ٢١ ٥١٠,٥ ٨٠٣,٩١٣ ٧ باملوظفني
١,٨ ١٥٢,٤ ٤٧٣,٥١ ٧٣٢,٨٦٦ ٣٢ ٧٤٠,٧ ٣٢١,١٣٣ ٦٥ ٧٦٣,٤ ٥٥٧,٦٣٢ ٤٢٨,٠٣٢ ٤٤٣,٧٦٥ ٩٨٤,٣٣ ٦١ ٦٩٢,٤ ٢٩١,٩٣١ ٣٠ اموع

   ٣١٠٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ١٧اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣ املقترحة لعام امليزانية
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
 مكتب رئيسة قلم احملكمة

 اموع املتصلة باحلاالت األساسية
 املصروفات 
من صندوق 

  الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ ملبلغا اموع  

     ١٦٩,٩ ٤ ٦٠٣,٤ ١ ٥٦٦,٥ ٢ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣٨,٦ ٤ ٠١٤,٠ ٢ ٦٢٤,٦ ٢     

 ٤,٢ ٣٥٥,٨ ٨٠٨,٥ ٨ ٦١٧,٤ ٣ ١٩١,١ ٥ ٤٥٢,٧ ٨ ٦٢٥,٦ ٣ ٨٢٧,٠ ٤ ٠٩٤,٤ ٨   ٠٩٤,٤ ٨ ٥٤٤,٢ ٣ ٥٥٠,٢ ٤ اموع الفرعي للموظفني

 ١٨,٧- ٢٩٧,٤- ٢٩٠,٩ ١ ٢٠٨,٥ ٠٨٢,٤ ١ ٥٨٨,٣ ١ ٣١٩,٣ ٢٦٩,٠ ١ ٦٥٨,٥ ١ ٤٧,٥ ٦١١,٠ ١ ٣٤٣,٣ ٢٦٧,٧ ١ املساعدة املؤقتة العامة

                    املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ١٩,٤- ٤٢,٢- ١٧٤,٧ ٥٠,٣ ١٢٤,٤ ٢١٦,٩ ٩٩,٩ ١١٦,٩ ١٩٩,٥  ١٩٩,٥ ٦٣,٥ ١٣٦,٠ العمل اإلضايف

 ١٠٠,٠- ٣٢,٨-       ٣٢,٨   ٣٢,٨           اخلرباء االستشاريون

اموع الفرعي لسائر تكاليف 
 ٢٠,٣- ٣٧٢,٤- ٤٦٥,٦ ١ ٢٥٨,٨ ٢٠٦,٨ ١ ٨٣٨,٠ ١ ٤١٩,٣ ٤١٨,٧ ١ ٨٥٨,٠ ١ ٤٧,٥ ٨١٠,٥ ١ ٤٠٦,٨ ٤٠٣,٧ ١ املوظفني

 ١,٦- ٧,٧- ٤٧٦,٠ ٤٤٥,٩ ٣٠,١ ٤٨٣,٧ ٤٢٩,٤ ٥٤,٣ ٤٨٦,٥ ٦٢,٠ ٤٢٤,٥ ٣٤٩,٣ ٧٥,٢ السفر

 ١١,١- ٠,٥- ٤,٠  ٤,٠ ٤,٥ ٠,١ ٤,٤ ٦,١  ٦,١  ٦,١ الضيافة

 ٢٥,٣- ١٢٦,٨- ٣٧٥,٣ ٢٦٣,٣ ١١٢,٠ ٥٠٢,١ ٢٦٥,١ ٢٣٧,٠ ٣٥٩,٤ ٧٣,٤ ٢٨٦,٠ ٢٠١,٨ ٨٤,٢ اخلدمات التعاقدية

 ٣,٠- ٦,٣- ٢٠٥,٣ ١٠٧,٧ ٩٧,٦ ٢١١,٦ ١١٥,٦ ٩٦,٠ ١٤٢,٢  ١٤٢,٢ ٥٩,٤ ٨٢,٨ التدريب

 ٣,٦- ١١٧,٩- ١١٧,٤ ٣ ١١٧,٤ ٣   ٢٣٥,٣ ٣ ٢٣٥,٣ ٣   ٨٤٤,٧ ٣ ٥٢١,٦ ٣٢٣,١ ٣ ٣٢٣,١ ٣   حمامو الدفاع

 ٣٠,٦ ٩٣٨,٦ ٠١٠,١ ٤ ٠١٠,١ ٤   ٠٧١,٥ ٣ ٠٧١,٥ ٣   ٩٩٥,٤ ١ ٣٠٧,١ ٦٨٨,٣ ١ ٦٨٨,٣ ١   حمامو اين عليهم

 ٦,٩- ٥٧,٧- ٧٨١,٦ ٦١٦,٦ ١٦٥,٠ ٨٣٩,٣ ٦٧١,٤ ١٦٧,٩ ٨١١,٨ ٢١,٣ ٧٩٠,٥ ٧٠٠,٥ ٩٠,٠ نفقات التشغيل العامة

 ٦,٠- ١٤,٣- ٢٢٢,٦ ١٥٩,٣ ٦٣,٣ ٢٣٦,٩ ١٨١,٧ ٥٥,٢ ٣٥٢,٩  ٣٥٢,٩ ٢٩١,٣ ٦١,٦ اللوازم واملواد

 ٢٢٥,١ ١,٩ ٢,٧ ١,٧ ١,٠ ٠,٨  ٠,٨ ١٠٨,٦ ١٤,٤ ٩٤,٢ ٩٣,٤ ٠,٨  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري 
 ٧,١ ٦٠٩,٢ ١٩٥,٠ ٩ ٧٢٢,٠ ٨ ٤٧٣,٠ ٥٨٥,٨ ٨ ٩٧٠,١ ٧ ٦١٥,٧ ١٠٧,٦ ٨ ٩٩٩,٨ ١٠٧,٨ ٧ ٧٠٧,١ ٦ ٤٠٠,٧ املتصلة باملوظفني

 ٣,١ ٥٩٢,٧ ٤٦٩,١ ١٩ ٥٩٨,٢ ١٢ ٨٧٠,٩ ٦ ٨٧٦,٤ ١٨ ٠١٥,٠ ١٢ ٨٦١,٤ ٦ ٠٦٠,٠ ١٨ ٠٤٧,٣ ١ ٠١٢,٧ ١٧ ٦٥٨,١ ١٠ ٣٥٤,٦ ٦ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 لم احملكمة رئيسة قديوان

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع  

   ٩٥٣,٥ ٩٥٣,٥ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٠٥,٨٢٠٥,٨   

٨١,٣٧,٥ ١٥٩,٣ ١ ١٥٩,٣ ١ ٠٧٨,٠ ١ ٠٧٨,٠ ١ ٩٥٣,٨ ٩٥٣,٨ ٨,٨-٩٦٢,٦ موع الفرعي للموظفنيا
١٠٠,٠-١٤٨,٢-     ١٤٥,٤٢,٨١٤٨,٢ ٢٥٩,٦ ٢٥٩,٦  ٢٥٩,٦ املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

                اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٤٨,٢-     ١٤٥,٤٢,٨١٤٨,٢ ٢٥٩,٦ ٢٥٩,٦ ٢٥٩,٦٠,٠ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
١٩,١-٨,٢- ١٦,٨١٨,٠٣٤,٨ ٢٦,٠١٧,٠٤٣,٠ ٦٧,٠ ٦٧,٠ ٥٢,٩١٤,١ السفر

١١,١-٠,٥- ٤,٠٤,٠ ٤,٤٠,١٤,٥ ٦,١٦,١ ٦,١ الضيافة
١٠٠,٠-١٢٦,٥-    ١٢٦,٥١٢٦,٥ ٢٦,١٢٦,١ ٢٦,١ اخلدمات التعاقدية

         ٠,٩٠,٩ ٠,٩ التدريب

            نفقات التشغيل العامة

            اللوازم واملواد

               العتاد واألثاث

لتكاليف غري املتصلة اموع الفرعي ل
٧٧,٧-١٣٥,٢- ٢٠,٨١٨,٠٣٨,٨ ١٥٦,٩١٧,١١٧٤,٠ ١٠٠,١ ١٠٠,١ ٨٦,٠١٤,١ باملوظفني
١٤,٤-٢٠٢,١- ١٩٨,١ ١٨٠,١١٨,٠١ ١ ٤٠٠,٢ ٣٨٠,٣١٩,٩١ ١ ٣١٣,٥ ١ ٣١٣,٥ ١ ٣٠٨,٢٥,٣ ١ اموع

 ٣١٣٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ١٩اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 ةقانوني الاملشورةسم خدمات ق

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع  

   ٥٨٥,٧  ٥٨٥,٧ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٢٦,٥ ١٢٦,٥   

١٠,٨- ٨٥,٩-٧١٢,٢  ٧١٢,٢ ٦٥٢,٦١٤٥,٥٧٩٨,١ ٤٢٧,٠  ٤٢٧,٠ ٤٢٧,٠ لفرعي للموظفنياموع ا
١٠٠,٠- ٢٣,٨-     ٢٣,٨ ٢٣,٨ ٦٤,١  ٦٤,١ ٦٤,١ املساعدة املؤقتة العامة

             املساعدة املؤقتة لالجتماعات

             العمل اإلضايف

                   ريوناخلرباء االستشا

١٠٠,٠- ٢٣,٨-     ٢٣,٨ ٢٣,٨ ٦٤,١  ٦٤,١ ٦٤,١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
١٠٠,٠- ١٢,٩-     ١٢,٩ ١٢,٩ ٨,٤  ٧,٦٠,٨٨,٤ السفر

             الضيافة

   ١٧,٥ ١٧,٥ ١٧,٥١٧,٥ ٣,٩ ٣,٩٣,٩ اخلدمات التعاقدية

          ٦,٤ ٦,٤٦,٤ التدريب

             نفقات التشغيل العامة

          ٠,٢ ٠,٢٠,٢ اللوازم واملواد

                العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٤٢,٤- ١٢,٩-١٧,٥  ١٧,٥ ٣٠,٤ ٣٠,٤ ١٨,٩  ١٨,١٠,٨١٨,٩ باملوظفني
١٤,٤- ١٢٢,٦-٧٢٩,٧  ٧٢٩,٧ ٧٠٦,٨١٤٥,٥٨٥٢,٣ ٥١٠,٠  ٥٠٩,٢٠,٨٥١٠,٠ اموع
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 ٣١٤٠ -الربنامج الرئيسي الثالث : ٢٠اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣ لعام امليزانية املقترحة
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
 قسم األمن والسالمة

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع

  ١٢١,٨ ٥٨٥,٧٥٣٦,١١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٥٠٣,٥ ٣٣٧,٧٣ ١٦٥,٨١ ٢  

٦٢٥,٣١٦٦,٢٣,٧ ٨٧٣,٨٤ ٧٥١,٥١ ٤٥٩,١٢ ٧٩٦,٦٤ ٦٦٢,٥١ ٥٦١,٧٢ ٤ ٥٦١,٧ ٧٨٥,٥٤ ٧٧٦,٢١ ٢ اموع الفرعي للموظفني
٤,٩-٥٦,٠-٠٨٢,٤ ١ ٠٨٢,٤ ١٣٨,٤١ ٠٩٩,٨٣٨,٦١ ٠٦٥,٤١ ٠٥٢,١١٣,٣١ ٩٤٤,٠١٠٨,١١ املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٩,٤-٤٢,٢-١٣٦,٠٦٣,٥١٩٩,٥١٩٩,٥١١٦,٩٩٩,٩٢١٦,٩١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧ العمل اإلضايف
              اخلرباء االستشاريون

٧,٢-٩٨,٢-٢٥٧,١ ٢٠٦,٨٥٠,٣١ ٣٥٥,٣١ ٢١٦,٧١٣٨,٥١ ٢٦٤,٩١ ٢٥١,٦١٣,٣١ ٠٨٠,٠١٧١,٦١ ١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٨,٣١٦٤,٩١٧٣,٢٤٥,٤٢١٨,٦٩,٧٢٧٨,٥٢٨٨,٢١٣,٣٣٤٨,٤٣٦١,٧٧٣,٥٢٥,٥ السفر

        الضيافة

٥٤,٢١٨٤,٨٢٣٩,٠١٠,٣٢٤٩,٣٩٣,٠٢١٦,٦٣٠٩,٦٩٤,٥٢١٨,٩٣١٣,٤٣,٨١,٢ اخلدمات التعاقدية
٧٥,٥٣٢,٤١٠٧,٩١٠٧,٩٩٦,٠٧٠,٩١٦٦,٩٩٧,٦١٠٠,٣١٩٧,٩٣١,٠١٨,٦ التدريب

٩٠,٠٩٢,٦١٨٢,٦١٨٢,٦١٦٧,٩١١٣,٢٢٨١,١١٦٥,٠١٣٧,٠٣٠٢,٠٢٠,٩٧,٤ نفقات التشغيل العامة
٦,٣-٥,٤-٦١,٤٤٧,٦١٠٩,٠١٠٩,٠٥٥,٢٢٩,٧٨٤,٩٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥ اللوازم واملواد

٠,٨٠,٨٠,٨٠,٨١,٠١,٧٢,٧١,٩٢٢٥,١ ٠,٨  العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

٢٥٧,٢١٢٥,٦١١,١ ١٣١,٦٤٣٤,٧٨٢٢,٥١ ٢٩٠,٢٥٢٢,٣٨١٢,٥٥٥,٧٨٦٨,٢٤٢٢,٦٧٠٨,٩١ باملوظفني
١٣٩,٦١٩٣,٧٢,٨ ٧٤٦,٦٧ ٣٩٣,٠٢ ٩٤٥,٩٤ ٦٤٤,١٦ ٣٠١,٨٢ ٦٩٤,٨٤ ٦٢٥,٨٦٩,٠٦ ٤٧٩,٤٦ ١٤٦,٤٢ ٤ اموع

  ٣١٨٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٢١اجلدول 
   ٢٠١١ نفقات عام

 ٢٠١٢قعة لعام املصروفات املتو  )بآالف اليورو(
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 قسم العمليات امليدانية

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

األساسية موعا 
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٨٥٨,٧٨٥٨,٧  املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

 ٦١٣,١٦١٣,١   

٤٧١,٨٨٦,٩٦,٣ ٤٧١,٨١ ١ ٣٨٤,٩ ٣٨٤,٩١ ١ ٤٨٧,١ ١ ٤٨٧,١ ٥٠٧,٨١ ٢٠,٧١- اموع الفرعي للموظفني
١١,٣-٢٦,٦-٢٠٨,٥٢٠٨,٥ ٢٣٥,١٢٣٥,١ ٢٣٥,٢٢٣٥,٢٢٩,٦٢٦٤,٨  املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

        العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

١١,٣-٢٦,٦-٢٠٨,٥٢٠٨,٥ ٢٣٥,١٢٣٥,١ ٢٣٥,٢٢٣٥,٢٢٩,٦٢٦٤,٨  اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٣٧,٢-٤٣,١-٧٢,٩٧٢,٩ ١١٦,٠١١٦,٠ ١٢٣,٧١٢٣,٧١٦,٦١٤٠,٣  السفر

        الضيافة

٣,١-١,٤-٤٤,٤٤٤,٤ ٤٥,٨٤٥,٨ ١٧,٠١٧,٠٦٣,١٨٠,١  اخلدمات التعاقدية
٨٣,٤-٣٧,٣-٧,٤٧,٤ ٤٤,٧٤٤,٧ ٢٧,٠٢٧,٠٢٧,٠  التدريب

١٤,١-٧٨,٤-٤٧٨,٦٤٧٨,٦ ٥٥٧,٠٥٥٧,٠ ٦٠٦,٥٦٠٦,٥٢١,٣٦٢٧,٨  نفقات التشغيل العامة
٥,٩-٨,٩-١٤٣,١١٤٣,١ ١٥٢,٠١٥٢,٠ ٢٤٣,٧٢٤٣,٧٢٤٣,٧  اللوازم واملواد

       ٩٣,٤٩٣,٤١٤,٤١٠٧,٨  األثاث العتاد و

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٨,٥-١٦٩,١-٧٤٦,٤٧٤٦,٤ ٩١٥,٥٩١٥,٥ ٢٢٦,٧ ١١١,٣١١٥,٤١ ١١١,٣١ ١  باملوظفني
٤,٣-١٠٨,٧-٤٢٦,٧ ٤٢٦,٧٢ ٢ ٥٣٥,٤ ٥٣٥,٤٢ ٢ ٩٧٨,٦ ٨٣٣,٦١٤٥,٠٢ ٨٥٤,٣٢ ٢٠,٧٢- اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 حملامنياقسم دعم 

 األساسية
املتصلة 
 تباحلاال

 اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ املبلغ اموع  

   ٤٤١,٦٢٠٨,٦٦٥٠,٢ املوظفون من الفئة الفنية

 وظفون من فئة اخلدمات العامةامل
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٢٦,٥٦٣,٢١٨٩,٧   

١٠٧,٤١٤,٧ ٥٦٨,١٢٧١,٨٨٣٩,٩ ٦٦٤,٨٤٣٣,٩٢٩٨,٦٧٣٢,٥ ٤٠٥,١٢٥٩,٧٦٦٤,٨ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠-٤٢,٩-     ٤٢,٩٤٢,٩ ٤,٦٤,٦    املساعدة املؤقتة العامة

          املساعدة املؤقتة لالجتماعات

          العمل اإلضايف

١٠٠,٠-٣٢,٨-     ٣٢,٨ ٣٢,٨      اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٠-٧٥,٧-     ٤,٦٤,٦٣٢,٨٤٢,٩٧٥,٧    اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٧٢,١-١٧,٠- ٦,٦٦,٦  ٥٢,٢٥,٧١٧,٩٢٣,٦ ٦,٤٤٥,٨٥٢,٢ السفر
          الضيافة

١٠٠,٠-٢,٧-    ٢,٧٢,٧   اخلدمات التعاقدية
          التدريب

٣,٦-١١٧,٩- ١١٧,٤ ١١٧,٤٣ ٣  ٢٣٥,٣ ٢٣٥,٣٣ ٣ ٨٤٤,٧ ٣٢٣,١٥٢١,٦٣ ٣٢٣,١٣ ٣  حمامو الدفاع
٩٣٨,٦٣٠,٦ ٠١٠,١ ٠١٠,١٤ ٤  ٠٧١,٥ ٠٧١,٥٣ ٣ ٩٩٥,٤ ٦٨٨,٣٣٠٧,١١ ٦٨٨,٣١ ١  حمامو اين عليهم

١٦,٧-٠,٢- ١,٠١,٠  ١,٢١,٢ ١,٤١,٤١,٤  نفقات التشغيل العامة
          اللوازم واملواد

                 العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٨٠٠,٨٠,١ ١٣٥,١ ١٣٥,١٧ ٧  ٣٣٤,٣ ٣٢٨,٦٦ ٨٩٣,٧٥,٧٦ ٠٦٥,٠٨٢٨,٧٥ ٠٥٨,٦٥ ٦,٤٥ باملوظفني
٨٣٢,٤٠,١ ٩٧٥,٠ ٤٠٦,٩٧ ٥٦٨,١٧ ١٤٢,٦ ٦٧٠,١٧ ٥٦٣,١٤٧٢,٥٦ ٧٢٩,٨٨٣٣,٣٦ ٣١٨,٣٥ ٤١١,٥٥ اموع
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 ٢٠١١ مصروفات عام
  )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢إىل عام 
 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

  الطوارئصندوق
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ١٦٨,٦ ٦٠٩,٣٥٥٩,٣٤ ٣ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٧٨٥,٥ ٥٦٧,٧٦ ٢١٧,٨١ ٥   

٣,٣-٣٧٥,٥-٩٥٤,١ ١٢٧,٠١٠ ٨٢٧,١٢ ٣٢٩,٦٨ ٣٤١,٥١١ ٩٨٨,٢٢ ٣١٦,٧٨ ١٠ ٣١٦,٧ ٣٧٦,٣١٠ ٩٤٠,٤٢ ٧ الفرعي للموظفنياموع 
٢,٥-٢٢,١-٠٥٥,٧٧٤٨,٠١٢٥,٣٨٧٣,٣٧٥٥,٨٩٥,٤٨٥١,٢ ٨٥٠,١١٣٢,٩٩٨٣,٠٧٢,٧١ املساعدة املؤقتة العامة

١٥,٠١٥,٠٢٠,٠٢٠,٠٥,٠٣٣,٣  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٣٥,٦٤٨,٧١٨٤,٣١٨٤,٣٦٢,٩٠,١٦٢,٩٩٠,١٣٠,٤١٢٠,٥٥٧,٦٩١,٤ العمل اإلضايف

٦٧,٣-٣٠,٠-١٤,٦ ٢٥,٦٨,٢٣٣,٨٤٤,٦٤٤,٦١٤,٦ ٢٥,٦ اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي لسائر تكاليف 

٠٠٦,٣١٠,٥١,٠ ٢٧٣,٨٨٧٠,٤١٢٥,٤٩٩٥,٨٨٨٠,٥١٢٥,٨١ ١٩٢,٩٨٠,٩١ ٠١١,٣١٨١,٦١ ١ املوظفني
١١٩,٣٨٥,١٤٨,٤١٣٣,٥٧٢,٥٦٢,٧١٣٥,٢١,٧١,٣ ١٠٥,٦١٣,٧١١٩,٣ السفر

       الضيافة

٣,٠-٢٣,٣-٤٣١,٠٢٨٤,٠٧١٥,٠٧١٥,٠٧٠٨,٢٧٢,١٧٨٠,٣٥٢٧,٠٢٣٠,٠٧٥٧,٠ اخلدمات التعاقدية
١٩٧,٠١٨٠,٠٣٧٧,٠٣٧٧,٠٢٢٥,٤٢٢٥,٤٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢١,٨٩,٧ التدريب

١,٠-٦٦,٠-٤١٤,٠ ٧٢٠,١٦ ٦٩٣,٩١ ٤٨٠,٠٤ ٥٦٩,٥٦ ٩١٠,٥٢ ٥٦٣,٩٣ ٥٦٣,٩٦ ٦٢٠,٢٦ ٩٤٣,٧٢ ٣ نفقات التشغيل العامة
٤٠٠,٢٩,٠٤٠٩,٢٤٠٩,٢٤٦٣,٦٨,٨٤٧٢,٤٤٧٥,٧٤٧٥,٧٣,٣٠,٧ اللوازم واملواد
١٣٨,٠٢١٩,٨٢٣,٩ ١٠٣,٠٣٥,٠١ ٩١٨,٢١ ٣٢٠,٤٩١٨,٢ ٥٨٧,٣١٩٣,٤٧٨٠,٧٥٣٩,٧١  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٦٧,١١٥٧,٣١,٧ ٠٤٧,٨٩ ١١٩,٣٢ ٠٠٩,٨٧ ٦٩٨,٨٩ ٣١١,٠٢ ٥٠٤,٨٦ ٩٦٥,١٥٣٩,٧٩ ٣٠٠,٣٨ ٦٦٤,٨٣ ٥ باملوظفني
١,٠-٢٠٧,٨-١٢٧,٥ ٣٠٠,٦٢١ ٨٢٦,٩٤ ٣٣٥,٣١٦ ١٦٥,٧٢١ ١٦٩,٦٥ ٠٩٥,٣١٦ ٤٧٤,٧٦٢٠,٦٢١ ٨٥٨,٢٢٠ ٦١٦,٥٥ ١٤ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣قترحة لعام امليزانية امل
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 

 ةاملشترك
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 

صندوق 
   الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

%الـ لغاملب اموع  

   ٣٧٥,٦  ٣٧٥,٦ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢ ٦٣,٢   

٨,٩- ٤٢,٨-٤٣٨,٨  ٤٣٨,٨ ٤٨١,٦ ٤٨١,٦ ٣٨٤,٨  ٣٨٤,٨ ٣٨٤,٨ اموع الفرعي للموظفني
            ٤٠,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠ املساعدة املؤقتة العامة

١٠٠,٠- ١٥,٠-    ١٥,٠١٥,٠    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
             العمل اإلضايف

                   اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠- ١٥,٠-     ١٥,٠ ١٥,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٥١,٠ ١٥,١٥,١ ١١,٩٣,٢ ١٠,٠ ١٠,٠ ١٤,٧  ١٤,٧ ١٤,٧ السفر

             الضيافة

١٠٠,٠- ١٩,٠-    ١٩,٠١٩,٠ ١٠,٠ ١٠,٠١٠,٠ اخلدمات التعاقدية
             التدريب

             نفقات التشغيل العامة

             اللوازم واملواد

                    العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٤٧,٩- ١٣,٩-١٥,١ ١١,٩٣,٢ ٢٩,٠ ٢٩,٠ ٢٤,٧  ٢٤,٧ ٢٤,٧ باملوظفني
١٣,٦- ٧١,٧-٤٥٣,٩ ٤٥٠,٧٣,٢ ٥٢٥,٦ ٥٢٥,٦ ٤٤٩,٥  ٤٤٩,٥ ٤٤٩,٥ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 قسم املوارد البشرية

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

روفات من املص
صندوق 
  الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ٧٩٢,٣ ٧٩٢,٣ املوظفون من الفئة الفنية

 مات العامةاملوظفون من فئة اخلد
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٧٩٠,٩١٨٩,٧٩٨٠,٦   

٢١,٩-٤٩٧,٢- ٧٧٢,٩ ٥٨٣,٢١٨٩,٧١ ١ ٢٧٠,١ ١٠٣,١١٦٧,١٢ ٥١٧,٧٢ ١ ٥١٧,٧ ١٧٩,٨١ ٣٣٧,٩ ١ اموع الفرعي للموظفني
١٦,٦-٤٨,٩- ٢٤٦,٠ ٢٤٦,٠ ٤٤٠,١٢٨,١٤٦٨,٢٢٩٤,٨٠,١٢٩٤,٩  ٤٤٠,١ املساعدة املؤقتة العامة

           تة لالجتماعاتاملساعدة املؤق

           العمل اإلضايف

 ٠,٠ ١٤,٦ ١٤,٦ ١٤,٦ ٢٥,٦١٤,٦ ٢٥,٦  ٢٥,٦ اخلرباء االستشاريون

١٥,٨-٤٨,٩- ٢٦٠,٦ ٢٦٠,٦ ٤٦٥,٧٢٨,١٤٩٣,٨٣٠٩,٤٠,١٣٠٩,٥  ٤٦٥,٧ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٢٧,٧-٦,٥- ٦,٠١١,٠١٧,٠ ٢٣,٥ ٢٥,٥٢٣,٥ ٩,٠٢٥,٥ ١٦,٥ السفر

           الضيافة

٢,١١٤,٤ ١٦,٧١٦,٧ ٣١,٣٣١,٣١٤,٦١٤,٦ ٣١,٣ اخلدمات التعاقدية
   ١٦٠,٠١٦٠,٠ ١٥٩,٤٢٩٧,٦٢٩٧,٦١٦٠,٠١٦٠,٠ ١٣٨,٢ التدريب

           نفقات التشغيل العامة

   ٤٥,٢٤٥,٢ ٤٦,٦٤٦,٦٤٥,٢٤٥,٢ ٤٦,٦ اللوازم واملواد

                  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١,٨-٤,٤- ٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩ ٢٤٣,٣ ٤٠١,٠٢٤٣,٣ ١٦٨,٤٤٠١,٠ ٢٣٢,٦ باملوظفني
١٩,٥-٥٥٠,٥- ٢٧٢,٤ ٠٧١,٧٢٠٠,٧٢ ٢ ٨٢٢,٩ ٦٥٥,٧١٦٧,٢٢ ٤١٢,٥٢ ٣٨٤,٤٢٨,١٢ ٣٤٨,٢٢ ٠٣٦,٢ ٢ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(
 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 

 )بآالف اليوروات(
 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليوروات(
  املواردمنو
٢٠١٢ vs ٢٠١١ 

 قسم امليزانية واملالية
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 

  صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

املتصلة 
بتطبيق 
املعايري 

احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

  العام

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت

املتصلة 
يق بتطب

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

  العام

 %الـ املبلغ اموع

 ٧٥١,٤٧٥١,٤ بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات 
   ٠٩٠,٩ ٧٥٨,٧٣٣٢,٢١ العامة

٥٥,٥٣,١ ٨٤٢,٣ ١ ٥١٠,١٣٣٢,٢ ٧٨٦,٨١ ١ ٤٤٣,٧٣٤٣,١ ٧٦٩,٠١ ١ ٧٦٩,٠ ٣٤١,٦٤٢٧,٤١ ١ اموع الفرعي للموظفني
١٣٣,٥٤٣,٦ ٣٦٩,٢٤٣٩,٥ ٤,١٢٠٩,٤٣٠٦,٠٧٠,٣-١٧٤,٣٠,٨١٧٥,١١٧,٤١٩٢,٥١٠٠,٧ املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٦٥,٢-٩,٥- ١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٦٠,١١٤,٦٥,١٥,١ العمل اإلضايف
                اخلرباء االستشاريون

اموع الفرعي لسائر تكاليف 
١٢٤,٠٣٨,٧ ٣٦٩,٢٤٤٤,٦ ٤,١٢٠٩,٤٣٢٠,٦٧٥,٤-١٨٩,٠٠,٨١٨٩,٨١٧,٤٢٠٧,٢١١٥,٣ املوظفني

٢,٩٢٤,٠ ١٥,٠١٥,٠  ٧,٨١٢,١ ٣٠,٢٤,٣ ٢٥,٥٤,٧٣٠,٢ السفر
         الضيافة

٣٦,٣-١٥٦,٢- ١٠٦,٧٢٤٦,٣٣٥٣,٠٣٥٣,٠٧٤,٣٣٥٦,٤٤٣٠,٧٨٨,٥١٨٦,٠٢٧٤,٥ اخلدمات التعاقدية
٢٦,٩٨٦٤,٥ ٣٠,٠٣٠,٠ ١٠,٤٧,٥١٧,٩١٧,٩٠,١٣,٠٣,١ التدريب

٢٥,٦-٢٢,٤- ١٠٨,٦٨٤,٢١٩٢,٨١٩٢,٨٨٧,٤٨٧,٤٦٥,٠٦٥,٠ نفقات التشغيل العامة
         اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٨,٣-     ٨,٣٨,٣         العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري 

٢٩,٠-١٥٧,١- ٢٣١,٠٣٨٤,٥ ٣٧٥,٥٥٤١,٦١٥٣,٥ ٥٩٣,٩١٦٦,١ ٢٥١,٢٣٤٢,٧٥٩٣,٩ املتصلة باملوظفني
٢٢,٤٠,٨ ٦٧١,٤ ٧٣٩,٠٣٣٢,٢٦٠٠,٢٢ ٦٤٩,٠١ ٧٢٥,١٣٣٩,١٥٨٤,٩٢ ٥٧٠,١١ ٥٥٢,٧١٧,٤٢ ٧٨١,٨٧٧٠,٩٢ ١ موعا
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣ املقترحة لعام امليزانية
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 قسم اخلدمات العامة

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية  اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ ملبلغا اموع

   ٥٦٤,٣ ٥٦٤,٣ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٣٢٤,٤ ٣٢٤,٤٢ ٢   

٦,٤ ٨٨٨,٧١٧٤,٦ ٢ ٨٨٨,٧ ٢ ٧١٤,١ ٤٢٤,٧٢٨٩,٤٢ ٦١٠,٤٢ ٢ ٦١٠,٤ ٢٤١,٠٢ ٣٦٩,٤ ٢ اموع الفرعي للموظفني
١٢,٠- ٩,٦-٧٠,٣ ٧٠,٣ ٧٩,٩ ١١٩,٤٧٩,٩ ٠,٣١١٩,٤- ١١٩,٧ املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٨٤,١ ٥٥,٠٢٥,٤٨٠,٤٥٢,١ ٠,١٨٧,٥٨٧,٥٢٨,٣٢٨,٣ ٨٧,٤ العمل اإلضايف
                 اخلرباء االستشاريون

اموع الفرعي لسائر تكاليف 
٣٩,٢ ١٢٥,٣٢٥,٤١٥٠,٧٤٢,٥ ١٠٨,٢ ٢٠٦,٩١٠٨,٢ ٠,٢٢٠٦,٩- ٢٠٧,١ املوظفني

٤٣,٩- ١١,٦-١٤,٨ ١٤,٨ ٢٢,٧٢١,٠٥,٤٢٦,٤ ٢٢,٧  ٢٢,٧ السفر
            الضيافة

٥١,٨ ٢٥,٨٢٥,٨٨,٨ ٧٣,٦٧٣,٦١٧,٠١٧,٠ ٧٣,٦ اخلدمات التعاقدية
٢٣,٨- ٥,١-١٦,٣١٦,٣ ١٦,٢١٦,٢٢١,٤٢١,٤ ١٦,٢ التدريب

٠,٩ ٤٨٠,١٢٢,٧ ٤٥٧,٦٢٢,٥٢ ٢ ٤٥٧,٤ ٤٥٧,٤٢ ٤٧٠,٩٢ ٤٧٠,٩٢ ٧٦,٩٢ ٣٩٤,٠ ٢ نفقات التشغيل العامة
٤,٧- ١٢,١-٢٤٥,٥٢٤٥,٥ ٢٣٩,٤٢٣٩,٤٢٥٧,٦٢٥٧,٦ ٢٣٩,٤ اللوازم واملواد

١٠,٦- ٨,١-٦٨,٠ ٦٨,٠ ٧٦,١ ٨٩,١١٤١,٣٢٣٠,٤٧٦,١  ٨٩,١ ثاث العتاد واأل
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

٠,٢- ٥,٤-٨٥٠,٥ ٨٢٨,٠٢٢,٥٢ ٢ ٨٥٥,٩ ٨٥٠,٥٥,٤٢ ٠٥٣,٢٢ ٩١١,٩١٤١,٣٣ ٧٦,٩٢ ٨٣٥,٠ ٢ باملوظفني
٣,٧ ٨٨٩,٩٢١١,٧ ٨٤٢,٠٤٧,٩٥ ٥ ٦٧٨,٢ ٣٨٣,٤٢٩٤,٨٥ ٨٧٠,٥٥ ٧٢٩,٢١٤١,٣٥ ٣١٧,٧٥ ٤١١,٥ ٥ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣م لعا

٢٠١٢ 
 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
  الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ٦٨٥,٠ ١ ١٢٥,٧٥٥٩,٣ ١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر  متوفربيان التوزع غري

٣٢٦,٤ ٢ ٠٤٥,٨ ٢٨٠,٦١ ١   

٣,٨ ٠١١,٤١٤١,٧ ٤ ٦٠٥,١ ٤٠٦,٣١ ٢ ٠٧٧,٠ ٥٤١,٩٤ ٥٣٥,١١ ٢ ٠٣٤,٨ ٤ ٠٣٤,٨ ٥٢٨,١٤ ٥٠٦,٧١ ٢ اموع الفرعي للموظفني
٢٩,٩- ٥٩,٣-٩٥,٤ ٩٥,٤  ٦٣,٢١٢٩,٣١٩٢,٥ ٧٦,٠١٣٢,٤٢٠٨,٤٢٧,٢٢٣٥,٦ مةاملساعدة املؤقتة العا

   ٢٠,٠ ٢٠,٠      املساعدة املؤقتة لالجتماعات

   ٣٥,٠ ٣٠,٠٥,٠ ٢٠,٠٢٠,٠ ٣٣,٥٤٨,٦٨٢,١٨٢,١ العمل اإلضايف

        ٣٠,٠ ٣٠,٠ ٨,٢٨,٢    اخلرباء االستشاريون

٢٣,٩- ٥٩,٣-١٥٠,٤ ٥٠,٠١٠٠,٤ ١١٣,٢١٢٩,٣٢٤٢,٥ ١٠٩,٥١٨١,٠٢٩٠,٥٣٥,٤٣٢٥,٩ ع الفرعي لسائر تكاليف املوظفنيامو
٢,٦ ٧٣,٣٢,٠ ٢٤,٨٤٨,٥ ١٨,٥٤٣,٠٦١,٥ ٢٦,٢ ٢٦,٢ ٢٦,٢ السفر

            الضيافة

٢,٦ ٤٤٠,٠٨,٢ ٢١٠,٠٢٣٠,٠ ٢٢٦,٩٧٢,١٢٩٩,٠ ٢٠٩,٤٣٧,٧٢٤٧,١٢٤٧,١ اخلدمات التعاقدية
٢,٦ ٤٠,٩١,٠ ٤٠,٩ ٤٠,٩٤٠,٩ ٣٢,٢١٣,١٤٥,٣٤٥,٣ التدريب

١٠,٢ ٨٦٨,٩٤١٠,٩ ٣ ٦٩٧,٦ ١٧١,٣١ ٢ ٩٣٥,٢ ٥٦٩,٥٣ ٣٦٥,٧٢ ١ ٩٠٠,٢ ٩٠٠,٢٣ ٤٥٩,١٣ ٤٤١,١٢ ١ نفقات التشغيل العامة
٢,٦ ١٨٥,٠٥,٢ ١٨٥,٠ ١٦٠,٨٨,٨١٦٩,٦ ١١٤,٢٩,٠١٢٣,٢١٢٣,٢ اللوازم واملواد

١٦٢,٧ ٠٧٠,٠٨٦٧,٢ ١ ٠٣٥,٠٣٥,٠ ١ ٨٣٣,٨ ٨٣٣,٨ ٠٩٠,٠ ٤٩٨,٢١٩٣,٤٦٩١,٦٣٩٨,٤١  العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

٢٤,٨ ٢٩٤,٦ ٦٧٨,١١ ٥ ٠١١,١ ٦٦٧,٠٢ ٣ ٣٤٠,٠ ٦٩٣,٤٥ ٦٤٦,٦٢ ٢ ٤٣٢,٠ ٠٣٣,٦٣٩٨,٤٥ ٧١٢,٣٥ ٣٢١,٣٢ ٢ باملوظفني
١٤,٩ ٣٧٦,٩ ٨٣٩,٩١ ٩ ٧١٦,٦ ١٢٣,٣٣ ٦ ٦٥٩,٥ ٣٦٤,٦٩ ٢٩٤,٩٤ ٥ ٧٩٢,٧ ٣٥٨,٩٤٣٣,٨٩ ٤٢١,٤٩ ٩٣٧,٥٤ ٤ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )واتبآالف اليور(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل ٢٠١٣لعام 

 ٢٠١٢عام 
 شعبة خدمات احملكمة

 اموع املتصلة باحلاالت األساسية
املصروفات 
من صندوق 

 الطوارئ

 جمموع
املصروفات 
من صندوق 

 الطوارئ

 %الـ املبلغ عامو املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

   ٨٥٤,٣ ٧٨٧,٩٨ ٠٦٦,٤٤ ٤ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٠٣٤,٠ ٤٠١,٨٣ ٦٣٢,٢٢   

٨٨٨,٣١٢٥,٨١,١ ١٨٩,٧١١ ٦٩٨,٦٧ ٧٦٢,٥٤ ٢١٥,٥١١ ٥٤٧,٠٧ ٠٦٤,٨٤ ١١ ٠٦٤,٨ ٦١٤,٣١١ ٤٥٠,٥٦ ٤ اموع الفرعي للموظفني
٣,٨-٧٩,٣-٩٩٩,٤ ٩٩٩,٤١ ١ ٠٧٨,٧ ٠٧٤,٢٢ ٤٠٩,٠٤,٥٢ ٨١٥,٤٥٩٣,٦٣ ٧٤٩,٧٢ ٦٥,٧٢ املساعدة املؤقتة العامة

١٩٠,٨٧٤,٥٢٤٨,٤٣٢٢,٩١٨٠,٠١٥٣,٢٣٣٣,٢١٠,٣٣,٢ ٣٥١,٠٣٥٨,٩٧٠٩,٩٤٨٠,٩١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 ٥٨,١٥٨,١٥٨,١   ٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠  ل اإلضايفالعم

٨١,٨-١٦٢,٦-٣٦,١٣٦,١ ١٩١,٤٦٢,١٢٥٣,٥١٥,٩٢٦٩,٤١٧,٤١٨١,٣١٩٨,٧ اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي لسائر تكاليف 

٦,٧-١٧٣,٥-٤٢٦,٨ ٢٤٦,٨٢ ٦٠٠,٣١٨٠,٠٢ ٥٠٣,٩٢ ٩١٦,٢٩٦,٤٢ ٠٩٠,٤٤ ٨٢٥,٨١ ٢١٧,٧٣ ٦٠٨,١٣ املوظفني
٠٤٣,٢١٢٤,٣١٣,٥ ١٨,٠٨٣٩,٣٨٥٧,٣٨٥,٤٩٤٢,٧٦٣,٤٨٥٥,٥٩١٨,٩٥٥,٤٩٨٧,٨١ السفر

       الضيافة

٣,٠-١٠,٩-٦,٦٢٨٥,٤٢٩٢,٠٩٦,٢٣٨٨,٢١٢٩,٢٢٣٨,٤٣٦٧,٥٦٧,٢٢٨٩,٤٣٥٦,٦ اخلدمات التعاقدية
١٠,٣-٩,٤-٢,٧٥١,٣٥٤,٠٥٤,٠٣٢,٩٥٨,٤٩١,٣١٣,٨٦٨,١٨١,٩ التدريب

٣٩٦,١١٦٤,٠٥,١ ٠٠٩,٢٣ ٣٨٦,٩٢ ٢٣٢,١١ ٩٥٤,٦٣ ٢٧٧,٥١ ٠٥٩,٥١ ٧٦٨,٦٢٩٠,٩٣ ٧٠٤,٩٢ ٠٦٣,٧١ ١ نفقات التشغيل العامة
١,٢٤٢,٠٤٣,٢١٠,٥٥٣,٧١٧,٥١١٦,٨١٣٤,٣٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤٩,١٦,٨ اللوازم واملواد

     ٢٣,٥١٥,٢٣٨,٧٣٨,٧  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٠٢١,٢٢٧٧,١٥,٨ ٤٦٨,٧٥ ٥٥٢,٥٣ ٧٤٤,١١ ٢٢٣,٦٤ ٥٢٠,٥٣ ٥٣٦,٨١ ٠٥٣,٨٤٨٣,٠٤ ٩٣٨,١٤ ١١٥,٧٢ ١ باملوظفني
٣٣٦,٣٢٢٩,٣١,٢ ٩٠٥,٢١٩ ٤٣١,١١٢ ١٠٧,٠٦ ٩٤٣,١١٩ ١٦٣,٩١٢ ٥١٧,٨٦ ٥٧٣,٤٢٠ ٩٤٤,٤١ ٧٧٠,١١٨ ١٧٤,٣١٢ ٦ اموع
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  ٣٣١٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٣٠اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
اس إىل عام  بالقي٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
احملكمةمكتب مدير شعبة خدمات   

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع

  ١٦٩,١٢٩٠,٤٤٥٩,٥ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
لتوزع غري متوفربيان ا بيان التوزع غري متوفر  

٦٣,٢٦٣,٢  

٦,٧-٣٧,٥-٤٨٨,٥٢٥١,٩٣٠٨,٣٥٦٠,٢٢٣٢,٣٢٩٠,٤٥٢٢,٧ ٤٨٨,٥ ٢٤٣,٠٢٤٥,٥ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠-٩٦,٦-   ٩٦,٦٩٦,٦ ١١٨,٠ ١١٨,٠ ١١٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

١٠٠,٠-٧١,٣-   ٤,٢١٠,١٦١,٢٧١,٣ ٤,٢ ٤,٢  اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٠-١٦٧,٩-   ١٢٢,٢١٠,١١٥٧,٨١٦٧,٩ ١٢٢,٢ ١٢٢,٢  اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٥,٠-٢,٢-٤٢,٧١١,١٣٣,٢٤٤,٣١٩,٧٢٢,٤٤٢,١ ٤٢,٧ ١,١٤١,٦ السفر
         الضيافة

         اخلدمات التعاقدية

٣٣,٢-٦,١-١٨,٤١٨,٤١٢,٣١٢,٣   التدريب
١٠٠,٠-٥,٠-  ٥,٠٥,٠ ٠,٥٠,٥ ٠,٥  نفقات التشغيل العامة

         ازم واملواداللو

                العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٩,٦-١٣,٣-٤٣,٢٢٩,٥٣٨,٢٦٧,٧٣٢,٠٢٢,٤٥٤,٤ ٤٣,٢ ١,١٤٢,١ باملوظفني
٢٧,٥-٢١٨,٧-٦٥٣,٩٢٩١,٥٥٠٤,٣٧٩٥,٨٢٦٤,٣٣١٢,٨٥٧٧,١ ٦٥٣,٩ ٢٤٤,١٤٠٩,٨ اموع

 ٣٣٢٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٣١اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 قسم إدارة احملكمة

 األساسية
تصلة امل

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 for اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ١٩٤,٣ ٤٢٠,١٧٧٤,٢١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٢٦,٥٧١١,٦٨٣٨,١   

٠٣٢,٤٢٥٣,٥١٤,٣ ٤٨٥,٨٢ ٧٧٨,٩٥٤٦,٦١ ٣١٠,٦١ ٨٧٩,٥٤٦٨,٣١ ١  ٨٧٩,٥ ٣٥٤,٥١ ٥٢٥,٠١ اموع الفرعي للموظفني
٣٤,٦-١٣٦,٠-٢٥٦,٧٢٥٦,٧ ٣٩٢,٧٣٩٢,٧ ٧٩٦,٨ ٠,٤٥٥٣,٧٥٥٣,٣٢٤٣,٥- املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ١٥,٠١٥,٠١٥,٠   ٧,٤ ٧,٤٧,٤  العمل اإلضايف

        ١٧,٢  ١٧,٢١٧,٢  اخلرباء االستشاريون

٣٠,٨-١٢١,٠-٢٧١,٧٢٧١,٧ ٣٩٢,٧٣٩٢,٧ ٨٢١,٤ ٠,٤٥٧٨,٣٥٧٧,٩٢٤٣,٥- اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٤٠,١٤٠,١١٣,٦٥١,٣ ٢٦,٥٢٦,٥ ١٦,١  ١٦,١١٦,١  السفر

         الضيافة

١٨,٤-١٢,٧-٥٦,٣٥٦,٣ ٦٩,٠٦٩,٠ ٢٥٦,٤ ٢٠٦,٩٢٠٦,٩٤٩,٥  اخلدمات التعاقدية
١٣,٦-٣,٠-١٩,٠١٩,٠ ٢٣,٦١٣,٠٩,٠٢٢,٠ ٢٣,٦٢٣,٦  التدريب

٥,٠٥,٠٥,٩٥,٩٠,٩١٨,٠    نفقات التشغيل العامة
٤١,٣٤,٢٨٧,٠٩١,٢١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠٩,٨١٠,٧ ٠,٦٣٠,٢٣٠,٨١٠,٥ اللوازم واملواد

        ١٩,٩  ٤,٧١٥,٢١٩,٩  العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٣٥٧,٣١٧,٢١٩٦,٥٢١٣,٧١٨,٩٢٠٣,٤٢٢٢,٣٨,٦٤,٠ ٥,٣٢٩٢,٠٢٩٧,٣٦٠,٠ باملوظفني
٥٢٦,٤١٤١,١٥,٩ ٩٦٠,٩٢ ٣٨٥,٣٥٦٥,٥١ ٨٩٩,٨٢ ٠٥٨,٢٤٨٥,٥١ ٣ ٧٥٤,٧٣٠٣,٥ ٢٢٤,٨٢ ٥٢٩,٩٢ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢قعة لعام املصروفات املتو
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 قسم االحتجاز

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 for اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

    ٨٣,٩٢٩٢,٥ ٢٠٨,٦ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢١٢٦,٤ ٦٣,٢    

٤٢١,٥٢٦٢,٧١٥٠,٧٤١٣,٤٢٧١,٨١٤٧,١٤١٨,٩٥,٥١,٣ ٢٨٢,٢١٣٩,٣٤٢١,٥ اموع الفرعي للموظفني
              املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

        العمل اإلضايف

٦,٠٦,٠١,٠٢٠,٠ ٥,٠٥,٠       اخلرباء االستشاريون
٦,٠٦,٠١,٠٢٠,٠ ٥,٠٥,٠       وظفنياموع الفرعي لسائر تكاليف امل

٤,٠١,٠٣٣,٣ ٣,٠٤,٠ ٥,٥٣,٠ ٤,٢١,٣٥,٥ السفر
        الضيافة

٢,١٢,١٠,١٥,٠ ٢,٠٢,٠ ١٢,٨١٢,٨١٢,٨  اخلدمات التعاقدية
٠,٤٤,٤٤,٨٤,٨١,٥١٦,٢١٧,٧١,٥١٧,٠١٨,٥٠,٨٤,٥ التدريب

٤٩٩,٤٧٧,٣٥,٤ ٣٨١,٠١١٨,٤١ ٤٢٢,١١ ٢٧٧,٥١٤٤,٦١ ١٨٢,٣١ ١١٧,٣٦٥,٠١ ٠٦٣,٧٥٣,٦١ ١ نفقات التشغيل العامة
٣٥,٣-٤,١-١,١١,١١,١٦,٠٥,٦١١,٦٧,٥٧,٥  اللوازم واملواد

        ٥,٥ ٥,٥ ٥,٥  العتاد واألثاث

صلة اموع الفرعي للتكاليف غري املت
٥٣١,٥٧٥,١٥,٢ ٣٩٤,٠١٣٧,٥١ ٤٥٦,٤١ ٢٨٨,٠١٦٨,٤١ ٢١٢,٠١ ١٤٧,٠٦٥,٠١ ٠٧٣,٨٧٣,٢١ ١ باملوظفني
٩٥٦,٤٨١,٦٤,٤ ٦٦٥,٨٢٩٠,٦١ ٨٧٤,٨١ ٥٥٠,٧٣٢٤,١١ ٦٣٣,٥١ ٥٦٨,٥٦٥,٠١ ٣٥٦,٠٢١٢,٥١ ١ اموع

  ٣٣٤٠ -الربنامج الرئيسي الثالث : ٣٣اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

 والترمجة فويةالشقسم الترمجة  ٢٠١٢
 التحريرية

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 for اموع
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ املبلغ اموع

  ١٩٥,٢ ٣٦٦,٢٤ ٨٢٩,٠٢ ١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٥٢,٩٢٦٩,٠٥٢١,٩  

٣,٦-١٧٤,٢-٧١٧,١ ٦٣٥,٢٤ ٠٨١,٩٢ ٨٩١,٣٢ ٥٩٩,٤٤ ٢٩١,٩٢ ٢ ٥١٤,٦ ٤ ٥١٤,٦ ٤ ٤٠٤,٩ ١٠٩,٧٢ ٢ اموع الفرعي للموظفني
١,٣-١١,٨-٨٦٧,٢٨٦٧,٢ ٨٧٩,٠٨٧٩,٠  ٣٤١,٢ ٢١٩,٨١٢١,٤١ ١ ٢٢٢,٨ ٣,٠١- املساعدة املؤقتة العامة

٧٤,٥٢٤٨,٤٣٢٢,٩١٨٠,٠١٥٣,٢٣٣٣,٢١٠,٣٣,٢ ١٩٠,٨ ٧٠٩,٩٤٨٠,٩١ ٣٥١,٠٣٥٨,٩ جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال
          العمل اإلضايف

٣٩,٣-١٣,٠-٢٠,١٢٠,١ ٣٣,١٣٣,١  ١٧٧,١٠,٨١٧٧,٩ ١٧٤,٩٢,٢ اخلرباء االستشاريون
١,٢-١٤,٥-٢٢٠,٥ ٠٤٠,٥١ ٢٣٥,٠١٨٠,٠١ ١٦٠,٥١ ٧٤,٥١ ٧٠٩,٩ ١٠٦,٨٦٠٣,١٢ ٢ ٥٨٣,٩ ٥٢٢,٩١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

١٢,٦١٤٠,٤١٥٣,٠٥,٢١٥٩,٢١٦٤,٤١١,٤٧,٥ ٨٧,٠٢٠,٠١٠٧,٠ ٦,٣٨٠,٧ السفر
          الضيافة

٧٧,٢٥٦,٤١٣٣,٥٤٠,٢١١٥,٥١٥٥,٧٢٢,٢١٦,٦ ١٣,٤١٢,١٢٥,٥ ١٣,٤  اخلدمات التعاقدية
٦٢,٧-٤,٥-٢,٧٢,٧ ٧,٢٧,٢  ١٢,١١٢,١ ١٢,١  التدريب

          نفقات التشغيل العامة

٧,٣٩,٠١٦,٣٨,٧٩,٥١٨,٢١,٩١١,٧ ٤,٦٤,٦ ٠,٦٤,٠ اللوازم واملواد
         ٧,٤ ٧,٤  ٧,٤  العتاد واألثاث

صلة اموع الفرعي للتكاليف غري املت
٩٧,١٢١٢,٩٣١٠,٠٥٤,١٢٨٦,٩٣٤١,٠٣١,٠١٠,٠ ١٢٤,٥٣٢,١١٥٦,٦ ١٤,٣١١٠,٢ باملوظفني
٢,٥-١٥٧,٧-٢٧٨,٦ ٩٦٢,٦٦ ٣١٦,٠٣ ٤٣٦,٣٢ ٩٧٢,٨٦ ٤٦٣,٥٣ ٢ ٣٨١,١ ٧٤٥,٩٦٣٥,٢٧ ٦ ٠٩٩,٠ ٦٤٦,٩٤ ٢ اموع
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 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 لشهودوحدة اين عليهم وا

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 for اموع
فات من املصرو

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ٧٧٩,٨ ٠٩٠,٨١ ٦٨٩,٠١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٣٩,٨ ١٧٦,٦١ ٦٣,٢١   

٣,٦-١١٣,٥-٠١٩,٦ ٢٦٧,٤٣ ١٣٣,١٧٥٢,٢٢ ٤٧٤,٥٣ ٩٣٠,٠٦٥٨,٦٢ ٢  ٩٣٠,٠ ٢٦٣,٥٢ ٦٦٦,٥٢ اموع الفرعي للموظفني
٤٢٣,٣٤٢٣,٣١٠٢,٢٣١,٨ ٣٢١,١٣٢١,١ ٦٥,٦٥٨٣,٥ ٥١٧,٩٥١٧,٩  املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٤٣,١٤٣,١٤٣,١   ٣٩,٦ ٣٩,٦٣٩,٦  ل اإلضايفالعم

        ١٥,١٥٣,٣ ٣٨,٢٣٨,٢  اخلرباء االستشاريون

٤٦٦,٤٤٦٦,٤١٤٥,٣٤٥,٣ ٣٢١,١٣٢١,١ ٨٠,٧٦٧٦,٤ ٥٩٥,٧٥٩٥,٧  اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٣٢,٢٦١١,٨١٠,٠٥١٠,٠٥٢٠,٠٢٦,٥٥٨١,١٦٠٧,٦٨٧,٦١٦,٨ ٥٧٩,٦٥٧٩,٦  السفر

         الضيافة

         اخلدمات التعاقدية

٢٥,١٢٥,١٣,٤١٥,٧ ٢١,٧٢١,٧ ١١,٢ ١١,٢١١,٢  التدريب
٨٩٠,٨٩٠,٨٥,٠ ٨٩٠,٨١ ١ ٨٠٠,٠ ٨٠٠,٠١ ١ ٨٧٦,٧ ٢٢٥,٩١ ٦٥٠,٨ ٦٥٠,٨١ ١  نفقات التشغيل العامة

٥,٧٥,٧١,٥٣٥,٧ ٤,٢٤,٢ ٦,١ ٦,١٦,١  اللوازم واملواد
                العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٥٢٩,٢١٨٣,٣٧,٨ ٥٠٢,٧٢ ٣٤٥,٩٢٦,٥٢ ٣٣٥,٩٢ ٥٠٥,٨١٠,٠٢ ٢٥٨,١٢ ٢٤٧,٧ ٢٤٧,٧٢ ٢  باملوظفني
٠١٥,٢٢١٥,٢٣,٧ ٢٣٦,٥٦ ٨٠٠,٠٧٧٨,٧٥ ١٣١,٥٥ ١١٢,٢٦٦٨,٦٥ ٣٣٨,٨٦ ٧٧٣,٤ ١٠٦,٩٥ ٦٦٦,٥٥ اموع

 ٣٣٦٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٣٥اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣ترحة لعام امليزانية املق
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 وجرب أضرارهمقسم مشاركة اين عليهم 

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 for اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

املتصلة   األساسية
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

   ٩٣٣,٠ ٧٥٠,٦١٨٢,٤ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٤٤,٦ ٦٣,٢١٨١,٤   

١٩,٥ ١٧٧,٦١٩١,٩ ١ ٨١٣,٨٣٦٣,٨ ٦١٣,٦٣٧٢,١٩٨٥,٧ ٨٣٠,٧  ٦٢٤,١٢٠٦,٦٨٣٠,٧ اموع الفرعي للموظفني
١٦,٢ ٤٥٢,٢٦٢,٩ ٤٥٢,٢  ٤,٥٣٨٤,٨٣٨٩,٣ ١٦٣,١٥٦٩,٥ ٦٩,١٣٣٧,٣٤٠٦,٤ ة املؤقتة العامةاملساعد

             املساعدة املؤقتة لالجتماعات

             العمل اإلضايف

٨٨,٨- ٧٩,٣-١٠,٠ ١٠,٠  ٧,٣٨٢,٠٨٩,٣ ١٦,٨  ١٦,٥٠,٣١٦,٨ اخلرباء االستشاريون
٣,٤- ١٦,٤-٤٦٢,٢ ٤٦٢,٢  ١١,٨٤٦٦,٨٤٧٨,٦ ١٦٣,١٥٨٦,٣ ٨٥,٦٣٣٧,٦٤٢٣,٢ وع الفرعي لسائر تكاليف املوظفنيام

٧,٥ ١٨٥,٠١٢,٩ ١٨٥,٠  ٢٦,٧١٤٥,٤١٧٢,١ ٣٣,٢١٥٩,٦ ٦,٤١٢٠,٠١٢٦,٤ السفر
             الضيافة

١٢,٦- ٢٠,٥-١٤٢,٥ ٢٧,٠١١٥,٥ ٥٢,٠١١١,٠١٦٣,٠ ٣٤,٦٩٣,٥ ٦,٦٥٢,٣٥٨,٩ اخلدمات التعاقدية
   ٤,٣ ٤,٣  ٤,٣٤,٣  ٢,٣ ٢,٣٢,٣ التدريب

             نفقات التشغيل العامة

   ١١,٠ ١١,٠  ١١,٠١١,٠  ٠,٦ ٠,٦٠,٦  اللوازم واملواد

            ٥,٩  ٥,٩ ٥,٩  العتاد واألثاث

كاليف غري املتصلة اموع الفرعي للت
٢,٢- ٧,٦-٣٤٢,٨ ٢٧,٠٣١٥,٨ ٧٨,٧٢٧١,٧٣٥٠,٤ ٦٧,٨٢٦١,٩ ٢١,٢١٧٢,٩١٩٤,١ باملوظفني
٩,٣ ٩٨٢,٦١٦٧,٩ ١ ١٤١,٨ ٨٤٠,٨١ ٨١٤,٧ ١١٠,٦١ ٧٠٤,١١ ٦٧٨,٩ ٢٣٠,٩١ ٤٤٨,٠ ٧٣٠,٩٧١٧,١١ اموع
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  ٣٤٠٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٣٦اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 ثائققسم اإلعالم والو

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
صروفات من امل

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ٤٢٠,٨ ١ ٩٦٢,١٤٥٨,٧ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٨١٤,٨ ٥٨٥,١٢٢٩,٧   

٩,٤ ٢٣٥,٦١٩٢,٣ ٢ ٥٤٧,٢٦٨٨,٤ ١ ٠٤٣,٣ ٣٩٢,٤٦٥٠,٩٢ ١ ٨٤٦,١ ١  ٨٤٦,١ ١٥٤,٥٦٩١,٦١ ١ موع الفرعي للموظفنيا
٣٤,٥- ٨٠,٢-١٥٢,٠ ١٥٢,٠  ٣,٧٢٢٨,٥٢٣٢,٢ ٣٩٦,١  ١٥٠,٣٢٤٥,٨٣٩٦,١ املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

             اإلضايفالعمل

                   اخلرباء االستشاريون

٣٤,٥- ٨٠,٢-١٥٢,٠ ١٥٢,٠  ٣,٧٢٢٨,٥٢٣٢,٢ ٣٩٦,١  ١٥٠,٣٢٤٥,٨٣٩٦,١ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٥,٨ ١١٩,٤٦,٥ ١٢,٢١٠٧,٢ ٣٤,٥٧٨,٤١١٢,٩ ٩,٨١١٤,٠ ٢٤,٧٧٩,٥١٠٤,٢ السفر

            الضيافة

١٧,٣ ٠٥٦,١١٥٥,٤ ١ ٢٥٥,٢٨٠٠,٩ ٣٤٢,٩٥٥٧,٨٩٠٠,٧ ١٥٣,٨٧٨٤,٧ ١٩٦,٧٤٣٤,٢٦٣٠,٩ اخلدمات التعاقدية
٨٤,٢ ٧,٠٣,٢ ٧,٠ ٣,٨٣,٨ ٣,١ ٣,١٣,١ التدريب

٢٥,٧- ٢٧,٩-٨٠,٥ ٦٧,٠١٣,٥ ٩٦,٤١٢,٠١٠٨,٤ ٥٠,٢ ٥٠,٢٥٠,٢ نفقات التشغيل العامة
١٦,٧ ١٢٥,٠١٧,٩ ١٢٥,٠ ٩٩,٨٧,٣١٠٧,١ ١٣٨,٣ ١٣٨,٣١٣٨,٣ اللوازم واملواد

                العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
١٢,٦ ٣٨٨,٠١٥٥,١ ١ ٤٦٦,٤٩٢١,٦ ٢٣٢,٩ ٥٧٧,٤٦٥٥,٥١ ٠٩٠,٣ ١٦٣,٦١ ٤١٣,٠٥١٣,٧٩٢٦,٧ باملوظفني
٧,٦ ٧٧٥,٦٢٦٧,٢ ٣ ٧٦٢,٠ ٠١٣,٦١ ٢ ٥٠٨,٤ ٥٣٤,٩٣ ٩٧٣,٦١ ١ ٣٣٢,٥ ١٦٣,٦٣ ١٦٨,٩ ٤٥١,١٣ ٧١٧,٨١ ١ اموع

  ٣٧٠٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٣٧اجلدول 

٢٠١١مصروفات عام   
)بآالف اليوروات(  

٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام   
)بآالف اليوروات(  

٢٠١٣انية املقترحة لعام امليز  
)بآالف اليوروات(  

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 

 املكاتب املستقلة واملشاريع اخلاصة

املتصلة األساسية
اموع باحلاالت

املصروفات من 
صندوق 
الطوارئ

مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
الطوارئ

املتصلة  األساسية
املتصلة األساسية اموعباحلاالت

عامو باحلاالت %الـاملبلغ 

  ١١٥,٦ ٢ ٠٠٠,١ ١١٥,٥١ ١ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٨٩,٦  ١٨٩,٦  

٣٠٥,٢٣٠٣,٥١٥,٢ ٠٠٠,١٢ ٣٠٥,١١ ٠٠١,٧١ ٠٩١,٦٩١٠,١٢ ٠٢٩,٧١ ٢ ٠٢٩,٧ ٢ ١٢٦,١٩٠٣,٦ ١ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠-١٢٣,٨-   ٢٣,٢٣٨,٨٦٢,٠٥٤,٦٦٩,٢١٢٣,٨  ٢٣,٢ املساعدة املؤقتة العامة

       املساعدة املؤقتة لالجتماعات

       العمل اإلضايف

 ٧٢,٠٧٢,٠ ٧٢,٠   ٦٩,٧ ٦٩,٧  ٦٩,٧ اخلرباء االستشاريون

٤١,٨-٥١,٨-٧٢,٠ ٩٢,٩٣٨,٨١٣١,٧٥٤,٦٦٩,٢١٢٣,٨٧٢,٠  ٩٢,٩  الفرعي لسائر تكاليف املوظفنياموع
٣٩,٩٢٤,٢٧٨,٧١٠٢,٩١٤,٣١٠٥,٥١١٩,٨١٦,٩١٦,٤ ٣٩,٩ ٩,٦٣٠,٣ السفر

       الضيافة

١٨٧,٨١٨٧,٨١٨٠,٥٣٧,٧٢١٨,٢١٨٢,٠٥٠,٠٢٣٢,٠١٣,٨٦,٣ ١٧٠,٧١٧,١ اخلدمات التعاقدية
٢٨,١-٩,٤-٢٣,٦٢٣,٦٣٣,٤٣٣,٤٢١,٨٢,٢٢٤,٠ ٢٣,٠٠,٦ التدريب

٨,٣٨,٣٢,٠٩,٠١١,٠٣,٠٩,٠١٢,٠١,٠٩,١ ٥,٠٣,٣ نفقات التشغيل العامة
    ١,٤١,٤ ١,٤ اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٣,٠-   ٣,٠ ٣,٠        العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

٢٦١,٠٢٤٣,١١٢٥,٤٣٦٨,٥٢٢١,١١٦٦,٧٣٨٧,٨١٩,٣٥,٢ ٢٦١,٠ ٢٠٩,٧٥١,٣ باملوظفني
٧٦٥,٠٢٧١,٠١٠,٩ ١٦٦,٨٢ ٥٩٨,٢١ ٤٩٤,٠١ ١٠٤,٨٢ ٣٨٩,٢١ ٤٢٢,٤١ ٣٨٣,٦٣٨,٨٢ ٢ ٤٢٨,٧٩٥٤,٩ ١ اموع
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 ٣٧٤٠ – الربنامج الرئيسي الثالث: ٣٨اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 مكتب احملامي العمومي للدفاع

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
دوق صن

 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع  

  ١٤٩,١٢٩٢,٥٤٤١,٦ املوظفون من الفئة الفنية

 مةاملوظفون من فئة اخلدمات العا
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢٦٣,٢  

٤٦٦,٤٢١٣,٦٢٧٩,٧٤٩٣,٣٢١٢,٣٢٩٢,٥٥٠٤,٨١١,٥٢,٣ ٤٦٦,٤ ٢٠٨,٨٢٥٧,٦  اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠-٢٨,٨-   ٢٨,٨ ١٨,٠٣٨,٨٥٦,٨٢٨,٨  ١٨,٠ املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         يفالعمل اإلضا

               اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-٢٨,٨-   ٢٨,٨ ١٨,٠٣٨,٨٥٦,٨٢٨,٨  ١٨,٠ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
١٩,٠-٤,٠-٠,٨٥,٠١٦,٠٢١,٠٢,٥١٤,٥١٧,٠ ٠,٨  ٠,٨ السفر

         الضيافة

١٠,٧١٠,٧٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٩,٣٨٦,٩ ٦,١٦,١ ٦,١ دمات التعاقديةاخل
 ٢,٥٢,٢٤,٧٤,٧  ٢,٣٢,٣ ٢,٣ التدريب

  ٣,٠٣,٠ ٣,٠٣,٠ ٢,١٢,١ ٢,١  نفقات التشغيل العامة

         اللوازم واملواد

            العتاد واألثاث

الفرعي للتكاليف غري املتصلة اموع 
١١,٣٥,٠٢٩,٧٣٤,٧٥,٠٣٩,٧٤٤,٧١٠,٠٢٨,٨ ١١,٣ ٩,٢٢,١ باملوظفني
١,٣-٧,٣-٤٩٥,٧٣٨,٨٥٣٤,٥٢٤٧,٤٣٠٩,٤٥٥٦,٨٢١٧,٣٣٣٢,٢٥٤٩,٥ ٢٣٦,٠٢٥٩,٧ اموع

  ٣٧٥٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٣٩اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
للمجين عليهممكتب احملامي العمومي   

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
ات من املصروف

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

    ٧٠٧,٦٩٤٠,٦ ٢٣٣,٠ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢ ٦٣,٢    

٠٠٣,٨١١٤,٢١٢,٨ ٩٢٧,٤٢٥٩,٢٦٣٠,٤٨٨٩,٦٢٩٦,٢٧٠٧,٦١ ٢٨١,٤٦٤٦,٠٩٢٧,٤  للموظفنياموع الفرعي
١٠٠,٠-٦٩,٢-   ٦٩,٢٦٩,٢       املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

        العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-٦٩,٢-   ٦٩,٢٦٩,٢       اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٢٧,١٣,٢٥٤,١٥٧,٣٤,٦٨٠,٥٨٥,١٢٧,٨٤٨,٥ ١,٥٢٥,٦٢٧,١ السفر

        الضيافة

٣٠,٠٣٠,٠٣,٠١١,١ ٢٧,٠٢٧,٠ ١٧,١١٧,١١٧,١  اخلدمات التعاقدية
      ٠,٦٠,٦٠,٦  التدريب

  ٦,٠٦,٠ ٦,٠٦,٠ ١,٢١,٢١,٢  نفقات التشغيل العامة

      ١,٣١,٣١,٣ اللوازم واملواد

           العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٤٧,٣٣,٢٨٧,١٩٠,٣٤,٦١١٦,٥١٢١,١٣٠,٨٣٤,١ ٢,٨٤٤,٥٤٧,٣ باملوظفني
١٢٤,٩٧٥,٨٧,٢ ٠٤٩,١٣٠٠,٨٨٢٤,١١ ٩٧٤,٧٢٦٢,٤٧٨٦,٧١ ٢٨٤,٢٦٩٠,٥٩٧٤,٧ اموع
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 ٣٧٦٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٤٠اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢ املصروفات املتوقعة لعام
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 مكتب املراجعة الداخلية

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اسيةاألس اموع
املتصلة 
 باحلاالت

%الـ املبلغ اموع

   ٥٠٠,٤  ٥٠٠,٤ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢ ٦٣,٢   

٤٣,٤ ٥٦٣,٦١٧٠,٥  ٥٦٣,٦ ٣٩٣,١ ٣٩٣,١ ٤٢٦,٣  ٤٢٦,٣ ٤٢٦,٣ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠- ٢٥,٨-     ٢٥,٨ ٢٥,٨ ١١,٢  ١١,٢ ١١,٢ املساعدة املؤقتة العامة

             املساعدة املؤقتة لالجتماعات

             العمل اإلضايف

  ٧٢,٠٧٢,٠  ٧٢,٠     ٦٩,٧  ٦٩,٧ ٦٩,٧ اخلرباء االستشاريون

١٧٩,٦ ٧٢,٠٤٦,٢  ٧٢,٠ ٢٥,٨ ٢٥,٨ ٨٠,٩  ٨٠,٩ ٨٠,٩ كاليف املوظفنياموع الفرعي لسائر ت
٤٤,٩- ٩,٧-١١,٩ ١,٤١٠,٥ ١٣,٠٨,٦٢١,٦ ٤,٧  ٤,٧٤,٧  السفر

             الضيافة

١٠٠,٠- ٠,٥-    ٠,٥٠,٥ ٠,٤ ٠,٤٠,٤ اخلدمات التعاقدية
٤٢,٢- ١٤,١-١٩,٣ ١٩,٣ ٣٣,٤٣٣,٤ ١٨,٧ ١٨,٧١٨,٧ التدريب

          ٢,٤ ٢,٤٢,٤ نفقات التشغيل العامة

             اللوازم واملواد

                العتاد واألثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٤٣,٨- ٢٤,٣-٣١,٢ ٢٠,٧١٠,٥ ٤٦,٩٨,٦٥٥,٥ ٢٦,٢  ٢١,٥٤,٧٢٦,٢ باملوظفني
٤٠,٦ ٦٦٦,٨١٩٢,٥ ٦٥٦,٣١٠,٥ ٤٦٥,٧٨,٦٤٧٤,٣ ٥٣٣,٤  ٥٢٨,٧٤,٧٥٣٣,٤ اموع

 ٣٧٧٠ –الربنامج الرئيسي الثالث : ٤١اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣ملقترحة لعام امليزانية ا
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
قلم احملكمة التابع لباملباين الدائمة مكتب 

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 اموع

املصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

 مبا فيه اموع
املصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

%الـ لغاملب اموع  

   ٢٣٣,٠  ٢٣٣,٠ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

      

٣,٢ ٢٣٣,٠٧,٣  ٢٣٣,٠ ٢٢٥,٧ ٢٢٥,٧ ٢٠٩,٦  ٢٠٩,٦ ٢٠٩,٦ اموع الفرعي للموظفني
            ٦,٠-  ٦,٠- ٦,٠- املساعدة املؤقتة العامة

             املساعدة املؤقتة لالجتماعات

             العمل اإلضايف

                   اخلرباء االستشاريون

            ٦,٠-  ٦,٠- ٦,٠- اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٩٣,٣ ٥,٨٢,٨  ٥,٨ ٣,٠ ٣,٠ ٧,٣  ٧,٣ ٧,٣ السفر
             الضيافة

١,١ ١٨٢,٠٢,٠ ١٨٢,٠ ١٨٠,٠١٨٠,٠ ١٦٤,٢ ١٦٤,٢١٦٤,٢ اخلدمات التعاقدية
          ٢,٠ ٢,٠٢,٠ التدريب

٥٠,٠ ٣,٠١,٠ ٣,٠ ٢,٠٢,٠ ٢,٦ ٢,٦٢,٦ نفقات التشغيل العامة
          ٠,١ ٠,١٠,١ اللوازم واملواد

١٠٠,٠- ٣,٠-     ٣,٠٣,٠      العتاد واألثاث
اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

١,٥ ١٩٠,٨٢,٨  ١٩٠,٨ ١٨٨,٠ ١٨٨,٠ ١٧٦,٢  ١٧٦,٢ ١٧٦,٢ باملوظفني
٢,٤ ٤٢٣,٨١٠,١  ٤٢٣,٨ ٤١٣,٧ ٤١٣,٧ ٣٧٩,٨  ٣٧٩,٨ ٣٧٩,٨ اموع
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 نامج الرئيسي الرابعالرب: ٤٢اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

 الربنامج الرئيسي الرابع ٢٠١٢
 أمانة مجعية الدول األطراف

 األساسية
لة املتص

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
%الـ املبلغ اموع

   ٦٠٥,٧  ٦٠٥,٧ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٢٨٥,١  ٢٨٥,١   

٣,٨ ٨٩٠,٨٣٣,٠  ٨٩٠,٨ ٨٥٧,٨ ٨٥٧,٨ ٦٨٦,٧ ٦٨٦,٧ للموظفنياموع الفرعي 
١٠,٢ ٥٢٨,٩٤٩,٠  ٥٢٨,٩ ٤٧٩,٩ ٤٧٩,٩ ٢٧٨,٥ ٢٧٨,٥ املساعدة املؤقتة العامة

٨٥,٣ ٤٦٠,٠٢١١,٧ ٤٦٠,٠ ٢٤٨,٣٢٤٨,٣ ٥٥٣,٠٥٥٣,٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٥,٤ ٣٨,٠٥,١ ٣٨,٠ ٣٢,٩٣٢,٩ ٢٤,٨٢٤,٨ العمل اإلضايف

            ٣٩,٥ ٣٩,٥ اخلرباء االستشاريون

٣٤,٩ ٠٢٦,٩٢٦٥,٨ ١  ٠٢٦,٩ ١ ٧٦١,١ ٧٦١,١ ٨٩٥,٨ ٨٩٥,٨ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٣,٨ ٢٩٣,٨١٠,٧  ٢٩٣,٨ ٢٨٣,١ ٢٨٣,١ ٢٩٨,٥ ٢٩٨,٥ السفر

١٤٢,٣ ٢٥,٠١٤,٧ ٢٥,٠ ١٠,٣١٠,٣ ٢٠,٦٢٠,٦ الضيافة
٣٢,٢- ٣٢٩,٠-٦٩٣,٠ ٦٩٣,٠ ٠٢٢,٠ ٠٢٢,٠١ ١ ٦٩٦,٩٦٩٦,٩ اخلدمات التعاقدية

١٠,٠ ٩,٩٠,٩ ٩,٩ ٩,٠٩,٠   التدريب
١,٧ ٢٤,٤٠,٤ ٢٤,٤ ٢٤,٠٢٤,٠ ٤٠,١٤٠,١ نفقات التشغيل العامة

٦٠,٩ ١٤,٧٥,٦ ١٤,٧ ٩,١٩,١ ١٤,٤١٤,٤ اللوازم واملواد
٢٤,٢- ١,٦-٥,٠  ٥,٠ ٦,٦ ٦,٦ ٠,٥ ٠,٥ تاد واألثاث الع

٢١,٩- ٢٩٨,٤-٠٦٥,٨ ١  ٠٦٥,٨ ١ ٣٦٤,٢ ١ ٣٦٤,٢ ١ ٠٧١,٠ ١ ٠٧١,٠ ١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ٩٨٣,٥٠,٤ ٢  ٩٨٣,٥ ٢ ٩٨٣,١ ٢ ٩٨٣,١ ٢ ٦٥٣,٥ ٢ ٦٥٣,٥ ٢ اموع

 الرئيسي اخلامسالربنامج : ٤٣اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 الربنامج الرئيسي اخلامس ٢٠١٢ بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

 إجيار وصيانة املباين املؤقتة
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

       املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

     

               اموع الفرعي للموظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

               اخلرباء االستشاريون

               اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

               السفر

            الضيافة

            اخلدمات التعاقدية

           التدريب

 ٠٢١,٤ ٠٢١,٤٦ ٦ ٠٢١,٤ ٦       نفقات التشغيل العامة

            اللوازم واملواد

                العتاد واألثاث

 ٠٢١,٤ ٠٢١,٤٦ ٦  ٠٢١,٤ ٦         عي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفر

 ٠٢١,٤ ٠٢١,٤٦ ٦  ٠٢١,٤ ٦         اموع
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 الربنامج الرئيسي السادس: ٤٤اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )رواتبآالف اليو(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 الربنامج الرئيسي السادس

 أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم
 %الـ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

  ٦١٥,٠ ١٦٩,١٤٤٥,٩ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

١٢٦,٤ ٦٣,٢٦٣,٢  

٧,١-٥٦,٤-٧٤١,٤ ٥٦٩,٤٧٩٧,٨٢٣٢,٣٥٠٩,١ ٤٩٩,٦٧٤١,٨٢٢٨,٣ ٢٤٢,٢ اموع الفرعي للموظفني
٢٧٧,٢٩٧,٨٥٤,٦ ٥٧,٩١٧٩,٤٢٠٨,٩٦٨,٣ ٧٥,٢٨١,٩١٢١,٤ ٦,٧ لعامةاملساعدة املؤقتة ا

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

١٠٠,٠٣٣,٠٤٩,٣ ١٦,٠٦٧,٠٤٠,٠٦٠,٠ ٣٩,٩٣٩,٩٥١,٠   اخلرباء االستشاريون
٣٧٧,٢١٣٠,٨٥٣,١ ٧٣,٩٢٤٦,٤٢٤٨,٩١٢٨,٣ ١١٥,١١٢١,٨١٧٢,٤ ٦,٧ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

٢٦٨,٣٤٠,٥١٧,٨ ١٧٧,٨٢٢٧,٨١١٤,٨١٥٣,٥ ٥٢,٦١٢٥,٧٥٠,٠ ٧٣,١ السفر
٥,٠٢,٥١٠٠,٠ ٢,٥٥,٠ ٢,٥    الضيافة

٢٠٥,٠٧٠,٠٥١,٩ ٦٧,٠١٣٥,٠١٥٥,٠٥٠,٠ ٣٨,٤١١٧,٠٦٨,٠ ٧٨,٦ اخلدمات التعاقدية
٢٧,٤٠,٤١,٥ ٢٤,٣٢٧,٠٤,٥٢٢,٩ ٠,٦٢,٧ ٠,٦ دريبالت

٢٢,٠١٠,٠٨٣,٣ ٩,٥١٢,٠٥,٠١٧,٠ ٤,٢٤,٢٢,٥   نفقات التشغيل العامة
٣,٠٠,٢٧,١ ٢,٨٣,٠ ٢,٤٢,٨ ٢,٤ اللوازم واملواد

 ١٠,٠١٠,٠ ١٠,٠           العتاد واألثاث

٥٤٠,٧١٣٣,٦٣٢,٨ ٢٧٨,٦٤٠٧,١٢٨٧,٣٢٥٣,٤ ٩٥,٢٢٤٩,٩١٢٨,٥ ١٥٤,٧ باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
٦٥٩,٣٢٠٨,١١٤,٣ ١ ٤٥١,٢٧٦٨,٥٨٩٠,٨ ٩٢٢,٠١ ١١٣,٥٥٢٩,٢ ٧٠٩,٩١ ٤٠٣,٦ اموع

 ١-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٥اجلدول 

 ٢٠١١ت عام مصروفا
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

٢٠١٢ 
 ١- الربنامج الرئيسي السابع

 مكتب مدير مشروع املباين الدائمة
%الـ املبلغ اموع تاملتصلة باحلاال األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

    ٢٩٣,٨  ٢٩٣,٨ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢  ٦٣,٢    

٣٥٧,٠١٣,٤٣,٩ ٣٤٣,٦٣٥٧,٠ ٣٢١,٥٣٤٣,٦ ٣٢١,٥ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠-٤٢٢,٣-   ٤٢٢,٣ ٩,٧٤٢٢,٣ ٩,٧ لعامةاملساعدة املؤقتة ا

      املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      العمل اإلضايف

 ٢٤,٤٢٤,٤ ٢٤,٤       اخلرباء االستشاريون

٩٤,٢-٣٩٧,٩-٢٤,٤ ٤٢٢,٣٢٤,٤ ٩,٧٤٢٢,٣ ٩,٧ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٩,٧٠,١١,٠ ٩,٦٩,٧ ١٩,٣٩,٦ ١٩,٣ السفر

٢,٨٢,٨٢,٥٢,٥٥,٠٥,٠٢,٥١٠٠,٠ الضيافة
٢٨,٢٢٨,٢٥٤٧,٣٥٤٧,٣٦١٦,٣٦١٦,٣٦٩,٠١٢,٦ اخلدمات التعاقدية

  ٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢ التدريب

٧٥,٠-٧,٥-١٠,٠١٠,٠٢,٥٢,٥  نفقات التشغيل العامة
٢١,١-٠,٤-١,١١,١١,٩١,٩١,٥١,٥ اللوازم واملواد

٢٠,٠-١,٠-٤,٠ ٥,٠٤,٠ ٠,٦٥,٠ ٠,٦  العتاد واألثاث
٦٤٢,٢٦٢,٧١٠,٨ ٥٧٩,٥٦٤٢,٢ ٥٥,٢٥٧٩,٥ ٥٥,٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

٢٣,٩-٣٢١,٨-٠٢٣,٦ ١ ٠٢٣,٦ ٣٤٥,٤١ ١ ٣٤٥,٤ ٣٨٦,٤١ ٣٨٦,٤ اموع
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 ٧١١٠ــــــــــــــــ ١-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٦اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 املواردمنو 
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

  مكتب مدير مشروع املباين الدائمة ٢٠١٢

 %الـ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

   ٢٩٣,٨ ٢٩٣,٨ املوظفون من الفئة الفنية

 فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

٦٣,٢٦٣,٢   

٣٥٧,٠١٣,٤٣,٩ ٣٤٣,٦٣٥٧,٠ ٣٢١,٥٣٤٣,٦ ٣٢١,٥ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠-١٥,٥-   ١٥,٥ ٩,٧١٥,٥ ٩,٧ املساعدة املؤقتة العامة

         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

 ٢٤,٤٢٤,٤ ٢٤,٤       اخلرباء االستشاريون

٢٤,٤٨,٩٥٧,٤ ١٥,٥٢٤,٤ ٩,٧١٥,٥ ٩,٧ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
٩,٧٠,١١,٠ ٩,٦٩,٧ ١٩,٣٩,٦ ١٩,٣ السفر

٢,٨٢,٨٢,٥٢,٥٥,٠٥,٠٢,٥١٠٠,٠ الضيافة
٢٧,٣-٣٠,٠-٢٨,٢٢٨,٢١١٠,٠١١٠,٠٨٠,٠٨٠,٠ اخلدمات التعاقدية

  ٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢ التدريب

٧٥,٠-٧,٥-١٠,٠١٠,٠٢,٥٢,٥   نفقات التشغيل العامة
٢١,١-٠,٤-١,١١,١١,٩١,٩١,٥١,٥ اللوازم واملواد

٢٠,٠-١,٠-٤,٠ ٥,٠٤,٠ ٠,٦٥,٠ ٠,٦  العتاد واألثاث
٢٥,٥-٣٦,٣-١٠٥,٩ ١٤٢,٢١٠٥,٩ ٥٥,٢١٤٢,٢ ٥٥,٢ موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا

٢,٨-١٤,٠-٤٨٧,٣ ٥٠١,٣٤٨٧,٣ ٣٨٦,٤٥٠١,٣ ٣٨٦,٤ اموع

  ٧١٢٠ ــــــــــــ ١-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٧اجلدول 
 ٢٠١١مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(
 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 

 )بآالف اليوروات(
 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليوروات(
 منو املوارد

  مباين الدائمة للدعم احملكمة  ٢٠١٢ بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 
  واخلدمات اإلداريةالعاملني مبوارد

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية عامو
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

      املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

    

            اموع الفرعي للموظفني

١٠٠,٠-٤٠٦,٨-   ٤٠٦,٨ ٤٠٦,٨    املساعدة املؤقتة العامة
         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

         العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-٤٠٦,٨-   ٤٠٦,٨ ٤٠٦,٨    اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
            السفر

         الضيافة

٤٩,٥٤٩,٥٣٨٦,٣٣٨٦,٣٣٣٦,٨٦٨٠,٤   اخلدمات التعاقدية
         التدريب

         نفقات التشغيل العامة

         اللوازم واملواد

             العتاد واألثاث

٣٨٦,٣٣٣٦,٨٦٨٠,٤ ٤٩,٥٣٨٦,٣ ٤٩,٥    ليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكا
١٥,٣-٧٠,٠-٣٨٦,٣ ٤٥٦,٣٣٨٦,٣ ٤٥٦,٣    اموع
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 ٧١٣٠ ــــــــــــ١-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٨اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )اليورواتبآالف (

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 ٢٠١٢ بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

 )٢gvالعناصر (العناصر غري املدجمة اخلاصة باملنتفعني 
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

       املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

     

               اموع الفرعي للموظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

               اخلرباء االستشاريون

               اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

               السفر

            الضيافة

٦١,٣-٢٣٧,٨- ٣٨٧,٨١٥٠,٠١٥٠,٠ ٣٨٧,٨    اخلدمات التعاقدية
            التدريب

            نفقات التشغيل العامة

            اللوازم واملواد

                العتاد واألثاث

٦١,٣-٢٣٧,٨- ١٥٠,٠ ٣٨٧,٨١٥٠,٠  ٣٨٧,٨     اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
٦١,٣-٢٣٧,٨- ١٥٠,٠ ٣٨٧,٨١٥٠,٠  ٣٨٧,٨     موعا

 ٢-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٩اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
 بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

 ٢- الربنامج الرئيسي السابع ٢٠١٢
  الفوائد املستحقة للدولة املضيفة

 األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 %الـ املبلغ اموع

           املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

         

                       اموع الفرعي للموظفني

                       املساعدة املؤقتة العامة

                    املساعدة املؤقتة لالجتماعات

                    العمل اإلضايف

                       اخلرباء االستشاريون

                       اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

                       السفر

                    الضيافة

                    اخلدمات التعاقدية

                    التدريب

   ٢٠٤,٦ ٢٠٤,٦  ٢٠٤,٦           نفقات التشغيل العامة

                    واداللوازم وامل

                        العتاد واألثاث

   ٢٠٤,٦ ٢٠٤,٦   ٢٠٤,٦             اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

   ٢٠٤,٦ ٢٠٤,٦   ٢٠٤,٦             اموع
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 ٥-الربنامج الرئيسي السابع: ٥٠اجلدول 

 ٢٠١١مصروفات عام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٢املصروفات املتوقعة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

 منو املوارد
  ٥- الربنامج الرئيسي السابع ٢٠١٢ بالقياس إىل عام ٢٠١٣لعام 

 الرقابة املستقلةآلية 
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 

 باحلاالت
 األساسية اموع

املتصلة 
 باحلاالت

 %الـ املبلغ اموع

   ٢٠٨,٦  ٢٠٨,٦ املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 بيان التوزع غري متوفر بيان التوزع غري متوفر

      

٠٥٠,٠ ٥٢ ٢٠٨,٦٢٠٨,٢  ٠,٤٢٠٨,٦ ٠,٤ ٥,٢ ٥,٢ اموع الفرعي للموظفني
١٠٠,٠- ١٢٨,٠-    ١٢٨,٠ ١٢٨,٠ ٩١,٧ ٩١,٧ اعدة املؤقتة العامةاملس

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف

               اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠- ١٢٨,٠-    ١٢٨,٠ ١٢٨,٠ ٩١,٧ ٩١,٧ اموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
  ٤,٧٤,٧  ٤,٧    ٤,٣ ٤,٣ السفر

            الضيافة

٥٦٦,٧ ٤٠,٠٣٤,٠ ٦,٠٦,٠٤٠,٠ ١٧,٨١٧,٨ اخلدمات التعاقدية
  ٦,٥٦,٥ ٦,٥      التدريب

            نفقات التشغيل العامة

  ١٠,٠١٠,٠ ١٠,٠      اللوازم واملواد

  ٢٠,٠٢٠,٠  ٢٠,٠         العتاد واألثاث

٢٥٣,٣ ١ ٨١,٢٧٥,٢  ٦,٠٨١,٢ ٦,٠ ٢٢,١ ٢٢,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
١١٥,٦ ٢٨٩,٨١٥٥,٤  ١٣٤,٤٢٨٩,٨ ١٣٤,٤ ١١٩,٠ ١١٩,٠ اموع

  ٢٠١٢يونيو /ران حزي٣٠شتراكات بتاريخ حال اال: ٥١دول اجل

 الدول األطراف 
  االشتراكات املقررة
 عن األعوام السابقة

  احملصالت
 عن األعوام السابقة

  االشتراكات
  غري املسددة

 عن األعوام السابقة
  االشتراكات املقررة

 ٢٠١٢عن عام 

  احملصالت
  من االشتراكات

 ٢٠١٢عن عام 

  االشتراكات
  غري املسددة

 ٢٠١٢عن عام 
   االشتراكاتجمموع

 غري املسددة
ديد موارد صندوق جت

 اموع العام ٢٠١١الطوارئ لعام 

٤٩٥ ٦ ٤٦ ٤٤٩ ٤٤٩٦ ٦ -٤٤٩ ٦ -١٤٦ ١٤٦٢٥ ٢٥  أفغانستان ١
٥ - ٥٥ ١١٨ ١٢٣١٦ ١٦ -٤٦٠ ٤٦٠٧٨ ٧٨  ألبانيا ٢
٣٤ - ٣٤٣٤ ٢٥٢ ٢٨٦١١ ١١ -٤٢٥ ٤٢٥٧٩ ٧٩  أندورا ٣
٧٤٨ ٨ ٧٦ ٦٧٢ ٢٢٥٨ ٣ -٢٢٥ ٣ ٤٤٧ ٩٣٥٥ ٣٨٢٢٢ ٢٨  اأنتيغوا وبربود ٤
٦٥١ ٤٦٥ ٩١٩ ٢ ٧٣٢ ٧٣٢٤٦٢ ٤٦٢ -٧٣٢ ٤٦٢ -٤٧١ ٨٣٤ ٤٧١٦ ٨٣٤ ٦  األرجنتني ٥
- - -- ٥٩٢ ١١٦ ٥٩٢٣ ١١٦ ٣ -٢١٣ ٢٧١ ٢١٣٢١ ٢٧١ ٢١  أستراليا ٦

- - -- ٠٧٤ ٣٧٢ ٠٧٤١ ٣٧٢ ١ -٤٢٠ ٥٩١ ٤٢٠١٠ ٥٩١ ١٠  النمسا ٧

٨٥١ ٤٠ ٣٧٩ ٤٧٢ ١٢٣٤٠ ١٦ -١٢٣ ١٦ ٣٤٩ ٣٤٩٢٤ ٢٤  يشبنغالد ٨
- - -- ٨٩٨ ٨٩٨١٢ ١٢ -٢٥٠ ٢٥٠١٠٨ ١٠٨  ادوسببر ٩

- - -- ٢٣١ ٧٣٣ ٢٣١١ ٧٣٣ ١ -١٦٨ ١٩١ ١٦٨١٣ ١٩١ ١٣  بلجيكا ١٠

٦٢٣ ١ ١١ ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٦١٢ ١ -١٥٢ ١٥٢١٢ ١٢  بليز ١١
٨٧١ ٤ ٣٤ ٨٣٧ ٨٣٧٤ ٤ -٨٣٧ ٤ -٠٠١ ٠٠١٢٣ ٢٣  بنن ١٢
- - -- ٢٨٦ ٢٨٦١١ ١١ -٤٥٨ ٤٥٨٨٩ ٨٩  بوليفيا ١٣

- - -- ٥٧٢ ٥٧٢٢٢ ٢٢ -٠٤٥ ٠٤٥٨٤ ٨٤  البوسنة واهلرسك  ١٤

٢١٧ ٢٩ ١٩٥ ٠٢٢ ٠٢٢٢٩ ٢٩ -٠٢٢ ٢٩ -٧٩٤ ٧٩٤١٧١ ١٧١  بوتسوانا  ١٥
- - -- ٤٢٨ ٥٩٧ ٤٢٨٢ ٥٩٧ ٢ -٣٩٥ ٤٣٣ ٣٩٥١٦ ٤٣٣ ١٦  الربازيل ١٦

- - -- ٢٦٨ ٢٦٨٦١ ٦١ -٨٣٣ ٨٣٣٢٨١ ٢٨١  بلغاريا ١٧

٣٥٥ ٩ ١١٤ ٢٤١ ٨٣٧٩ ٤ -٨٣٧ ٤ ٤٠٤ ٦٤١٤ ٠٤٥٢٠ ٢٥  بوركينا فاسو ١٨
١ - ١١ ٦١١ ٦١٢١ ١ -٥٢٨ ٥٢٨١٠ ١٠  يبوروند ١٩
٤٤٧ ٩ ١١٤ ٣٣٣ ٨٣٧٩ ٤ -٨٣٧ ٤ ٤٩٦ ٥٠٥٤ ٠٠١١٨ ٢٣  كمبوديا ٢٠
- - -- ٦٧٢ ١٧٠ ٦٧٢٥ ١٧٠ ٥ -٣٨٤ ٩٥٧ ٣٨٤٣٥ ٩٥٧ ٣٥  كندا ٢١

٦١١ ١ - ٦١١ ٦١١١ ١ -٦١١ ١ ---  مجهورية لرأس األخضر ٢٢
٠٨١ ٢ ٣٨ ٠٤٣ ٦١٢٢ ١ -٦١٢ ١ ٧٢١٤٣١ ١٥٢١١ ١٢  فريقيا الوسطىأمجهورية  ٢٣
١٣٤ ١٢ ٧٥ ٠٥٩ ٢٢٥١٢ ٣ -٢٢٥ ٣ ٨٣٤ ٦٩٦٨ ٥٣٠١ ١٠  تشاد ٢٤
- - -- ٥٠٥ ٥٠٥٣٨٠ ٣٨٠ -٦٨٨ ٦٨٨٨٠٢ ٨٠٢  شيلي ٢٥

٧٨٨ ٤ - ٧٨٨ ٧٨٨٤ ٤ ٣٨٤ ١٧٢٢٢٧ ٢٣٢ -٨٤٨ ٦٤٠ ٨٤٨١ ٦٤٠ ١  اكولومبي ٢٦
٧٨٩ ٨ ٣٨ ٧٥١ ٦١٢٨ ١ -٦١٢ ١ ١٣٩ ٧٢١٥٨٢٧ ٧  جزر القمر ٢٧
٨٧١ ٤ ٣٤ ٨٣٧ ٨٣٧٤ ٤ -٨٣٧ ٤ -٠٤٦ ٠٤٦١٧ ١٧  الكونغو ٢٨
١٨٠ ٣ ٣٨ ١٤٢ ٦١٢٣ ١ -٦١٢ ١ ٥٣٠ ٣١٣١ ٨٤٣٣ ٤   كوكجزر ٢٩
- - -- ٨١٨ ٨١٨٥٤ ٥٤ -٤٢١ ٤٢١٣٧٩ ٣٧٩  كوستاريكا ٣٠

٤٨٧ ١٥٧ ٠٩٣ ١ ٣٩٤ ٣٩٤١٥٦ ١٥٦ -٣٩٤ ١٥٦ -٣١٧ ٣١٧٦٩٢ ٦٩٢  كرواتيا ٣١
- - -- ١٦٦ ١٦٦٧٤ ٧٤ -٧٠٤ ٧٠٤٥١٦ ٥١٦  قربص ٣٢

- - -- ٦٩٥ ٦٩٥٥٦٢ ٥٦٢ -٠٠٠ ١٧٤ ٠٠٠١ ١٧٤ ١  اجلمهورية التشيكية ٣٣

٣٦٢ ٤ - ٣٦٢ ٣٦٢٤ ٤ ٨٣٧٤٧٥ ٤ -٠٧٣ ٠٧٣٣٧ ٣٧  نغو الدميقراطيةومجهورية الك ٣٤
- - -- ٦٥٨ ١٨٦ ٦٥٨١ ١٨٦ ١ -٠٤٨ ٨٩٢ ٠٤٨٨ ٨٩٢ ٨  الدامنرك ٣٥

٣٨٢ ٨ ٣٨ ٣٤٤ ٦١٢٨ ١ -٦١٢ ١ ٧٣٢ ٢٢٤٦ ٩٥٦٥ ١١  جيبويت ٣٦
٤٥٧ ٤ ٣٨ ٤١٩ ٦١٢٤ ١ -٦١٢ ١ ٨٠٧ ٣٤٥٢ ١٥٢٩ ١٢  ينيكادوم ٣٧
٥٠٨ ١٩٨ ٥٩٧ ١ ٩١١ ٧١٧١٩٦ ٦٧ -٧١٧ ٦٧ ١٩٤ ٢١٠١٢٩ ٤٠٤١٨١ ٣١٠  مينيكيةاجلمهورية الدو ٣٨
٩٤٢ ٦٤ ٤٥٠ ٤٩٢ ٤٩٢٦٤ ٦٤ -٤٩٢ ٦٤ -٩٣٨ ٩٣٨٣٠٧ ٣٠٧  إكوادور ٣٩
- - -- ٤٩٢ ٤٩٢٦٤ ٦٤ -٢٢٦ ٢٢٦٢٤٨ ٢٤٨  ستونياإ ٤٠
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 الدول األطراف 
  االشتراكات املقررة
 عن األعوام السابقة

  احملصالت
 عن األعوام السابقة

  االشتراكات
  غري املسددة

 عن األعوام السابقة
  االشتراكات املقررة

 ٢٠١٢عن عام 

  احملصالت
  من االشتراكات

 ٢٠١٢عن عام 

  االشتراكات
  غري املسددة

 ٢٠١٢عن عام 
   االشتراكاتجمموع

 غري املسددة
ديد موارد صندوق جت

 اموع العام ٢٠١١الطوارئ لعام 

٧٧٤ ٧ ١٥٢ ٦٢٢ ٤٤٩٧ ٦ -٤٤٩ ٦ ١٧٣ ٠٥٤١ ٢٢٧٤٣ ٤٤  فيجي ٤١
- - -- ٥٦٦ ٥٦٦٩١٢ ٩١٢ -٧٠٨ ٧٠٧ ٧٠٨٦ ٧٠٧ ٦  فنلندا ٤٢

- - -- ١٦١ ٨٧٢ ١٦١٩ ٨٧٢ ٩ -١٤٥ ٠٢٢ ١٤٥٧٥ ٠٢٢ ٧٥  فرنسا ٤٣

٢٦١ ٩٥ ٥٣١ ٧٣٠ ٥٧٢٩٤ ٢٢ -٥٧٢ ٢٢ ١٥٨ ٢٩٦٧٢ ٤٥٤٥١ ١٢٣  غابون ٤٤
٦٢٥ ١ ١٣ ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٦١٢ ١ -١٥٢ ١٥٢١٢ ١٢  غامبيا ٤٥
- - -- ٦٧٤ ٦٧٤٩ ٩ -٠٢١ ٠٢١٤٤ ٤٤  ورجياج ٤٦

٠٢٠ ٠٢٥ ٦ - ٠٢٠ ٠٢٥ ٠٢٠٦ ٠٢٥ ٦ ٤٦٤ ٩٠٢ ٤٨٤٦ ٩٢٧ ١٢ -٤٥١ ٥٩٧ ٤٥١١٠٣ ٥٩٧ ١٠٣  أملانيا ٤٧
٧٤١ ٩ ٦٧ ٦٧٤ ٦٧٤٩ ٩ -٦٧٤ ٩ -٣٧٦ ٣٧٦٥٥ ٥٥  غانا ٤٨
٢٦٣ ١٦٠ ٢ ٢٦٨ ٢٦ ٩٩٥ ١٣٣ ١٠٥٢ ١١٤ ١ -١٠٥ ١١٤ ١ ٨٩٠ ٠١٩ ٦٩٧١ ٢١٠ ٥٨٧٦ ٢٣٠ ٧  اليونان ٤٩
٢٦٩ ٢ ١٦ ٢٥٣ ٦١٢٢ ١ -٦١٢ ١ ٦٤١-٦٤١  غرينادا ٥٠
٢٨٣ ٦ ٧٥ ٢٠٨ ٢٢٥٦ ٣ -٢٢٥ ٣ ٩٨٣ ٩٣٣٢ ٩١٦٢٠ ٢٣  غينيا ٥١
- - -- ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٥٢٨ ٥٢٨١٠ ١٠  غيانا ٥٢

٣٠٩ ٤٢ ٣٠٤ ٠٠٥ ٨٩٨٤٢ ١٢ -٨٩٨ ١٢ ١٠٧ ٧٢١٢٩ ٨٢٨٤٠ ٦٩  هندوراس ٥٣
- - -- ١٨٢ ١٨٢٤٦٩ ٤٦٩ -٦٦٢ ٥٥١ ٦٦٢٢ ٥٥١ ٢  هنغاريا ٥٤

- - -- ٧١٧ ٧١٧٦٧ ٦٧ -٢٧٠ ٢٧٠٤٥٠ ٤٥٠  يسلنداآ ٥٥

- - -- ٩٢٩ ٩٢٩٨٠٢ ٨٠٢ -٩٩٥ ٠٨٩ ٩٩٥٥ ٠٨٩ ٥  آيرلندا ٥٦

٩١٢ ٢٣٥ ٦ - ٩١٢ ٢٣٥ ٩١٢٦ ٢٣٥ ٦ ٠١٥ ٨٢٤ ٩٢٧١ ٠٥٩ ٨ -٣٨٧ ٦٧٦ ٣٨٧٦٠ ٦٧٦ ٦٠  إيطاليا ٥٧
٥٦٢ ٣٢٨ ٢٠ ٣٤٦ ١٢٦ ٢١٦ ٢٠٢ ٢١٦٢٠ ٢٠٢ ٢٠ -٢١٦ ٢٠٢ ٢٠ -٦٩٥ ٤٨٧ ٦٩٥٨٤ ٤٨٧ ٨٤  اليابان ٥٨
٧٢١ ٢٢ ١٤٩ ٥٧٢ ٥٧٢٢٢ ٢٢ -٥٧٢ ٢٢ -٤١٨ ٤١٨١٤٥ ١٤٥  األردن ٥٩
٤٧٦ ١٩ ١٢٨ ٣٤٨ ٣٤٨١٩ ١٩ -٣٤٨ ١٩ -٣٤٣ ٣٤٣١٠٢ ١٠٢  كينيا ٦٠
- - -- ٢٦٨ ٢٦٨٦١ ٦١ -٠٦٧ ٠٦٧٢٦٣ ٢٦٣  التفيا ٦١

٦٤٧ ١ ٣٥ ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٦١٢ ١ -١٥٢ ١٥٢١٢ ١٢  ليسوتو ٦٢
٦٧٣ ٥ ٣٨ ٦٣٥ ٦١٢٥ ١ -٦١٢ ١ ٠٢٣ ٥٠٥٤ ٥٢٨٦ ١٠  ليبرييا ٦٣
- - -- ٥١١ ٥١١١٤ ١٤ -٥٦٨ ٥٦٨٩٥ ٩٥  ليختنشتاين ٦٤

٥٧٣ ٩٠ - ٥٧٣ ٥٧٣٩٠ ٩٠ ٢٢٧ ٨٠٠١٤ ١٠٤ -٨٢٦ ٨٢٦٤٣٦ ٤٣٦  ليتوانيا ٦٥
- - -- ١٠٨ ١٠٨١٤٥ ١٤٥ -٥١٨ ٠١٢ ٥١٨١ ٠١٢ ١  لكسمربغ ٦٦

٥٠٩ ٧ ١١٤ ٣٩٥ ٨٣٧٧ ٤ -٨٣٧ ٤ ٥٥٨ ٠٩٩٢ ٦٥٧١١ ١٣  مدغشقر ٦٧
٦٢٣ ١ ١١ ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٦١٢ ١ -٥٣٣ ٥٣٣١٢ ١٢  مالوي ٦٨
٧٤٣ ١ ٣ ٧٤٠ ٦١٢١ ١ -٦١٢ ١ ١٢٨-١٢٨  مالديف ٦٩
٤٨٩ ٧ ١١٤ ٣٧٥ ٨٣٧٧ ٤ -٨٣٧ ٤ ٥٣٨ ٤٦٣٢ ٠٠١٢٠ ٢٣  مايل ٧٠
- - -- ٤٠٩ ٤٠٩٢٧ ٢٧ -١٤٦ ١٤٦١٩٠ ١٩٠  مالطة ٧١

٣٧٩ ٥ ٣٨ ٣٤١ ٦١٢٥ ١ -٦١٢ ١ ٧٢٩ ٤٢٣٣ ١٥٢٨ ١٢  جزر مارشال ٧٢
- - -- ٧٣٥ ٧٣٥١٧ ١٧ -٦٦٥ ٦٦٥١٣٣ ١٣٣  موريشيوس ٧٣

٩٠٨ ٨٢٧ ٣ ٣١١ ٢٩ ٥٩٧ ٧٩٨ ٥٩٧٣ ٧٩٨ ٣ -٥٩٧ ٧٩٨ ٣ -٣٩٤ ١٣٩ ٣٩٤٢٠ ١٣٩ ٢٠  املكسيك ٧٤
٣٧٥ ٦ ٧٥ ٣٠٠ ٢٢٥٦ ٣ -٢٢٥ ٣ ٠٧٥ ٣-٠٧٥ ٣  مولدوفا ٧٥
٣ - ٣٣ ٢٢٢ ٢٢٥٣ ٣ -٢٢٧ ٢٢٧١٥ ١٥  منغوليا ٧٦
٥١٥ ٦ ٦٦ ٤٤٩ ٤٤٩٦ ٦ -٤٤٩ ٦ -٦١٥ ٦١٥١٧ ١٧  اجلبل األسود ٧٧
- - -- ٨٩٨ ٨٩٨١٢ ١٢ -٦٧٨ ٦٧٨٧٩ ٧٩  ناميبيا ٧٨

٤٤٣ - ٤٤٣٤٤٣ ١٦٩ ٦١٢١ ١ -١٥٢ ١٥٢١٢ ١٢  ناورو ٧٩
- - -- ٨٣١ ٩٩٠ ٨٣١٢ ٩٩٠ ٢ -١٢٥ ٨٧٦ ١٢٥٢١ ٨٧٦ ٢١  هولندا ٨٠

- - -- ١٦٠ ١٦٠٤٤٠ ٤٤٠ -٢٩٦ ٠١١ ٢٩٦٣ ٠١١ ٣  نيوزيلندا ٨١

٥٣٤ ١٠ ٧٥ ٤٥٩ ٢٢٥١٠ ٣ -٢٢٥ ٣ ٢٣٤ ٩٩٣٧ ٢٢٧٧ ١٥  النيجر ٨٢
٦٠٣ ٢٤٦ ٩٦٥ ٢ ٦٣٨ ٧٦٠٢٤٣ ١٢٥ -٧٦٠ ١٢٥ ٨٧٨ ٦٤٨١١٧ ٥٢٦٥٤٣ ٦٦١  نيجرييا ٨٣
- - -- ٣٢٠ ٤٠٤ ٣٢٠١ ٤٠٤ ١ -٨٣٩ ٢٧٢ ٨٣٩٩ ٢٧٢ ٩  النرويج ٨٤

- - -- ٤٧١ ٤٧١٣٥ ٣٥ -٩٩٧ ٩٩٧٢٥٦ ٢٥٦  بنما ٨٥

٩٣٣ ٢١ ٢٦٦ ٦٦٧ ٢٨٦٢١ ١١ -٢٨٦ ١١ ٣٨١ ٨٨٠١٠ ٢٦١٩١ ١٠٢  باراغواي ٨٦
٧٧٦ ٣٠٨ ٤٢١ ٣ ٣٥٥ ١٠٨٣٠٥ ١٤٥ -١٠٨ ١٤٥ ٢٤٧ ٤٥٦١٦٠ ٧٠٣٩٠٦ ٠٦٦ ١  بريو ٨٧
٧٩ - ٧٩٧٩ ٠٢٩ ١٠٨١٤٥ ١٤٥ -٠٦٤ ٠٦٤٢٣ ٢٣  الفلبني ٨٨
- - -- ٩٩١ ٣٣٤ ٩٩١١ ٣٣٤ ١ -٢٠٥ ٨٤٥ ٢٠٥٦ ٨٤٥ ٦  بولندا ٨٩

- - -- ٨٨٩ ٨٨٩٨٢٣ ٨٢٣ -٤٦٠ ٠٨٢ ٤٦٠٦ ٠٨٢ ٦  الربتغال ٩٠

- - -- ٨١٥ ٦٤٣ ٨١٥٣ ٦٤٣ ٣ -٣٢٣ ٥٧١ ٣٢٣٢٤ ٥٧١ ٢٤  مجهورية كوريا ٩١

- - -- ٣٧٨ ٣٧٨٢٨٥ ٢٨٥ -٦٩٧ ١٣١ ٦٩٧١ ١٣١ ١  رومانيا ٩٢

- - -- ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٧٢١ ٧٢١٧ ٧  فيسيسان كيتس ون ٩٣

٤٤٤ ٣ ٣٨ ٤٠٦ ٦١٢٣ ١ -٦١٢ ١ ٧٩٤ ١-٧٩٤ ١  سانت لوسيا ٩٤
٦٣٧ ١ ٢٥ ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٦١٢ ١ -٩٥٦ ٩٥٦١١ ١١  وغرينادينفنسنت سان  ٩٥
- - -- ٦١٢ ٦١٢١ ١ -٠٣٤ ٠٣٤١٢ ١٢  ساموا ٩٦

- - -- ٨٣٧ ٨٣٧٤ ٤ -٨٣٦ ٨٣٦٣٥ ٣٥  ارينوسان م ٩٧

٧٤٠ ٩ ٦٦ ٦٧٤ ٦٧٤٩ ٩ -٦٧٤ ٩ -٤٥٦ ٤٥٦٥٩ ٥٩  السنغال ٩٨
- - -- ٦٥٥ ٦٥٥٥٩ ٥٩ -٦٢١ ٦٢١٢٩٥ ٢٩٥  صربيا ٩٩

٢٩١ ٣ ٦٦ ٢٢٥ ٢٢٥٣ ٣ -٢٢٥ ٣ -٥٨٨ ٥٨٨٣ ٣  سيشل ١٠٠
٤٥٩ ٤ ٣٨ ٤٢١ ٦١٢٤ ١ -٦١٢ ١ ٨٠٩ ٣٤٣٢ ١٥٢٩ ١٢  ونسريالي ١٠١
- - -- ٩٤٨ ٩٤٨٢٢٨ ٢٢٨ -٢٤٢ ٢٤٢٩٤٧ ٩٤٧  سلوفاكيا ١٠٢

١٥٢ ١٦٧ ٠٨٤ ١ ٠٦٨ ٠٦٨١٦٦ ١٦٦ -٠٦٨ ١٦٦ -٦٧٩ ١٢١ ٦٧٩١ ١٢١ ١  سلوفينيا ١٠٣
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 الدول األطراف 
  االشتراكات املقررة
 عن األعوام السابقة

  احملصالت
 عن األعوام السابقة

  االشتراكات
  غري املسددة

 عن األعوام السابقة
  االشتراكات املقررة

 ٢٠١٢عن عام 

  احملصالت
  من االشتراكات

 ٢٠١٢عن عام 

  االشتراكات
  غري املسددة

 ٢٠١٢عن عام 
   االشتراكاتجمموع

 غري املسددة
ديد موارد صندوق جت

 اموع العام ٢٠١١الطوارئ لعام 

- - -- ٧٣٨ ٧٣٨٦٢٠ ٦٢٠ -٦٦٣ ٨٩٧ ٦٦٣٣ ٨٩٧ ٣  فريقياأجنوب  ١٠٤

٩٤٦ ١٦٠ ٥ ٦٤٥ ٣٨ ٣٠١ ١٢٢ ٣٠١٥ ١٢٢ ٥ -٣٠١ ١٢٢ ٥ -٠٢٥ ٦٠٦ ٠٢٥٣٤ ٦٠٦ ٣٤  نياإسبا ١٠٥
- - -- ٨٣٧ ٨٣٧٤ ٤ -٩٩٥ ٩٩٥١٠ ١٠  سورينام ١٠٦

- - -- ٤٩٥ ٧١٥ ٤٩٥١ ٧١٥ ١ -٦٧٩ ٦٦٨ ٦٧٩١٢ ٦٦٨ ١٢  السويد ١٠٧

- - -- ٩٠٨ ٨٢١ ٩٠٨١ ٨٢١ ١ -٧٦١ ٤٦٩ ٧٦١١٤ ٤٦٩ ١٤  سويسرا ١٠٨

٣ - ٣٣ ٢٢٢ ٢٢٥٣ ٣ -٢٢٧ ٢٢٧١٥ ١٥  كستانيطاج ١٠٩

١١٠ 
مجهورية مقـدونيا اليوغـسالفية     

٤٩٠ ٣١ ٢٦٦ ٢٢٤ ٢٨٦٣١ ١١ -٢٨٦ ١١ ٩٣٨ ٦٦٧١٩ ٦٠٥٥١ ٧١  السابقة
٥٦٢ ١ - ٥٦٢ ٥٦٢١ ١ ٦١٢٥٠ ١ -٠٣٤ ٠٣٤١٢ ١٢  لشيت – تيمور ١١١
- - -- ٩٤٢ ٩٤٢٧٠ ٧٠ -١٨٧ ١٨٧٣٥٣ ٣٥٣  اغوب وتوينيدادتر ١١٢

١٢٤ ٦٤ ٣٧٩ ٧٤٥ ٣٦٩٦٣ ٤٨ -٣٦٩ ٤٨ ٣٧٦ ١٥-٣٧٦ ١٥  تونس ١١٣
٤٣٧ ٤ - ٤٣٧ ٤٣٧٤ ٤ ٢٣٧ ٦٧٤٥ ٩ -١٥٧ ١٥٧٥٩ ٥٩  أوغندا ١١٤
- - -- ٦٨١ ٦٤٧ ٦٨١١٠ ٦٤٧ ١٠ -٦١٢ ٨١٤ ٦١٢٧٧ ٨١٤ ٧٧  اململكة املتحدة ١١٥

١٢٧ ٢٥ ٣٠٤ ٨٢٣ ٨٩٨٢٤ ١٢ -٨٩٨ ١٢ ٩٢٥ ٥٨٣١١ ٥٠٨٦٥ ٧٧  مجهورية ترتانيا املتحدة ١١٦
٨١٢ ٤٣ ٢٨٠ ٥٣٢ ٥٣٢٤٣ ٤٣ -٥٣٢ ٤٣ -٦٦٠ ٦٦٠٤٤٦ ٤٤٦ أوروغواي ١١٧
٤٧٨ ١ - ٤٧٨ ٤٧٨١ ١ -٤٧٨ ١ ---  فاموتو ١١٨
١٤٠ ٢٩٧ - ١٤٠ ١٤٠٢٩٧ ٢٩٧ ١٢٥ ٢٦٥٢٠٩ ٥٠٦ -٩٠٣ ٦٦٧ ٩٠٣٢ ٦٦٧ ٢ فرتويال  ١١٩
- - -- ٤٤٩ ٤٤٩٦ ٦ -٦٨٢ ٦٨٢٢٥ ٢٥ زامبيا ١٢٠

٧٥٣ ٣٧٩ ٤٦ ٠٩٩ ٢٣٩ ٦٥٤ ١٤٠ ٧٠٦٤٦ ٤٥٥ ٤٤ ٢٩٤ ٣٤٤ ٠٠٠٦٤ ٨٠٠ ١٠٨ ٩٤٨ ٦٨٤ ٧٩٦١ ٣٠٣ ٧٤٤٧١٢ ٩٨٨ ٧١٣   للمحكمة  اموع  
  .العامل املال رأس صندوق يف املسامهات من يسدد مل ما يشمل وال الطوارئ؛ صندوق موجودات وجتديد الربناجمية امليزانية يف املقررة االشتراكات من يسدد يتناول هذا اجلدول مامل: مالحظة

 
  ٢٠١٢يونيو / حزيران٣٠يناير إىل / كانون الثاين١من املمتدة  الفترة عن املنتظر شطبهاقائمة األصول : ٥٢اجلدول 

  /الطراز الوصف
 ةالصانعالشركة 

 السعر عند الشراء
 )باليوروات(

  سبب 
 التخلص

 السرقة٨٧٢,٤٥ Dell حاسوب نقال

 السرقة١٢٣,٠١ ١ Dell حاسوب نقال

 الفقدان٨٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٤٥,٥٤ ٣ HP خادوم

 التقادم٢٨٢,٠٠ Dell مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤٩٤,٢١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤٤٢,٨٩ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤٤٢,٨٩ HP مساعد رقمي شخصي

ـَّرهاتف ن  التقادم٦١٧,٨٧ ٢ QTEK قال مشف

ـَّر  التقادم٤٢٥,٩٢ ٢ QTEK هاتف نقال مشف

 التقادم٥٥٠,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٥٥٠,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٥٥٠,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٥٥٠,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٥٥٠,٠٠ QTEK هاتف نقال

 قادمالت٥٤٢,٥٠ QTEK هاتف نقال

ـَّر  التقادم٨٤٠,٠٠ ١ Jam هاتف نقال مشف

 التقادم٣٨٤,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٣٨٤,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٣٨٤,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٣٨٤,٠٠ QTEK هاتف نقال

 التقادم٣٨٤,٠٠ QTEK هاتف نقال

ـَّر  التقادم٨٠٠,٠٠ ١ Jam هاتف نقال مشف

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤١٩,٠١ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٣٩٥,٧٢ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٣٩٥,٧٢ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٣٩٥,٧٢ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٦٦٩,٤٦ Nokia هاتف تواصل حممول

 التقادم٦٦٩,٤٦ Nokia هاتف تواصل حممول

 التقادم٦٦٩,٤٦ Nokia هاتف تواصل حممول

جهاز تسجيل، جيمع بني عرض شرائط الفبديو 
 التقادم١١٩,٠٠ Sharp واألقراص الفيديوية الرقمية



ICC-ASP/11/16 

54 16-A-280812 

  /الطراز الوصف
 ةالصانعالشركة 

 السعر عند الشراء
 )باليوروات(

  سبب 
 التخلص

جهاز تسجيل، جيمع بني عرض شرائط الفبديو 
 التقادم١١٩,٠٠ Sharp واألقراص الفيديوية الرقمية

 التقادم١٥٩,٠٠ LiteOn جهاز تسجيل، يعرض األقراص الفيديوية الرقمية

 التقادم١٥٩,٠٠ LiteOn  تسجيل، يعرض األقراص الفيديوية الرقميةجهاز

 التقادم١٤٣,٤١ Honda مولِّد كهرباء

 التقادم١٥٤,٠٠ Honda مولِّد كهرباء

 التقادم٨٨٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٩٧٠,١٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٧٧٧,٠٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٩٧٠,١٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٩٧٠,١٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٩٧٠,١٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٩٧٠,١٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٧٧٧,٠٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٢٨٦,٢٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٢٨٦,٢٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٢٨٦,٢٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٧٢٩,٠٦ ١ Dell ب نقالحاسو

 التقادم٧٢٩,٠٦ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٩١٦,٣٣ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٨١,٢٥ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٨١,٢٥ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٨١,٢٥ ٢ Dell الحاسوب نق

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 لتقادما٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٨٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٨٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٨٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٨٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٣٢,٩٠ ١ Dell حاسوب نقال

 قادمالت٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٤٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٤٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٤٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٤٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال
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  /الطراز الوصف
 ةالصانعالشركة 

 السعر عند الشراء
 )باليوروات(

  سبب 
 التخلص

 التقادم٤٣١,٥٨ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP  طابعة ليزر

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell  مكتيبحاسوب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 مالتقاد٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٩٠,٥٣ ١ HP طابعة ليزر باأللوان

 التقادم٤٣٤,٠٠ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٠٩,٠٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٥٠,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٩٩٠,٠٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٩٠,٠٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٩٠,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٩٣,٨٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٣١,٥٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٣١,٥٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٥٤٩,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٥٥٠,٠٠ HP طابعة ليزر باأللوان

 التقادم٧٩٠,٨٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٩٠,٨٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٦٨,٢٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٦٨,٢٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٦٨,٢٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٦٨,٢٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٩٧,٨١ HP طابعة ليزر

 التقادم٦٦٣,١٦ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٣٣,٧٨ HP ة ليزرطابع

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٣١٩,٨٠ HP جهاز استنساخ رقمي

 التقادم٢٥٤,٧٤ HP طابعة حرب السلكية

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٥٨٨,٠٤ HP طابعة ليزر

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب
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  /الطراز الوصف
 ةالصانعالشركة 

 السعر عند الشراء
 )باليوروات(

  سبب 
 التخلص

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 تقادمال١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم١٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 قادمالت٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 الفقدان١٢٩,٠٠ Philips جهاز عرض أقراص فيديو رقمية

 التقادم٥٥٢,٣٢ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٥٣٨,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٥٣٨,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٥٣٨,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 قادمالت٥٣٨,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٥٣٨,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٤٤٢,٨٩ HP مساعد رقمي شخصي

 التقادم٤٩٩,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٤٩٩,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٢٦٠,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم٤٨٤,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٤٨٤,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٧٢٧,٠٠ Motorola ية تواصل السلكي حممولة يدوياًطرف

 التقادم٧٢٧,٠٠ Motorola طرفية تواصل السلكي حممولة يدوياً

 التقادم٥١٤,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٥١٤,٠٠ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم٠٤٢,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

ـَّر  ادمالتق٤٢٥,٩٢ ٢ QTEK هاتف نقال مشف

ـَّر  التقادم٤٢٥,٩٢ ٢ QTEK هاتف نقال مشف

 التقادم٥٥٥,٧٠ Motorola طرفية تواصل السلكي حممولة يدوياً

 التقادم٥١٦,٠٠ HTC هاتف ذكي ومساعد رقمي شخصي

 التقادم٥١٦,٠٠ HTC هاتف ذكي ومساعد رقمي شخصي

 التقادم٩٨٥,٥٨ Thuraya هاتف ساتلي

 التقادم١٩٥,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم١٩٥,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم١٩٥,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم١٩٥,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم٣٤٠,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم٣٤٠,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 التقادم٣٤٠,٠٠ ١ Iridium هاتف ساتلي

 لتقادما٩٦٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٥٧٨,٠٠ HP جهاز استنساخ رقمي

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٢١٦,٦٤ ١ HP طابعة ليزر باأللوان

 التقادم٨٤١,٢٦ HP طابعة ليزر

 التقادم٥٤١,٤٢ HP طابعة ليزر متعددة الوظائف

 التقادم٦٥٠,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٧٨٨,٦٦ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٦٩,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٦٩,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٦٩,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٦٩,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٤٣,٣٣ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٤٣,٣٣ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٤٣,٣٣ HP طابعة ليزر

 التقادم٦٩٧,٨١ HP طابعة ليزر

 التقادم٦٩٧,٨١ HP طابعة ليزر

 التقادم٢٢٠,٠٠ ٢ HP طابعة ليزر باأللوان
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  /الطراز الوصف
 ةالصانعالشركة 

 السعر عند الشراء
 )باليوروات(

  سبب 
 التخلص

 التقادم٤٤١,٤٨ HP طابعة ليزر

 التقادم٤٤١,٤٨ HP طابعة ليزر

 دمالتقا٤٤١,٤٨ HP طابعة ليزر

 التقادم٤٤١,٤٨ HP طابعة ليزر

 التقادم٤٤١,٤٨ HP طابعة ليزر

 التقادم٦٣٤,٠٦ HP طابعة ليزر

 التقادم٩٣١,٩٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٩٣١,٩٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٠٤٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٤٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٣٢٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٧٣,٦٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell  مكتيبحاسوب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٧٥,٠٠ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٩٠,٠٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٩٠,٠٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٩٩٠,٠٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٩٣,٨٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٩٣,٨٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٩٣,٨٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٣١,٥٨ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٠٦,١٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٠٦,١٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٠٦,١٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٨٠٦,١٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٩٠,٨٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٩٠,٨٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٩٠,٨٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٦٨,٢٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٦٨,٢٠ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٣١,٠٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٣١,٠٢ Dell سوب مكتيبحا

 التقادم٧٣١,٠٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٧٣١,٠٢ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٦٦٣,١٦ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٢٧٨,٩٥ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٠٩٦,٧٧ ١ Dell حاسوب مكتيب

 التقادم٤٣٤,٠٠ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 التقادم٤٨٥,٠٠ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 التقادم٤٠٥,٥٦ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 التقادم٤٠٩,٢٠ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 التقادم٤٠٩,٢٠ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 التقادم٤٠٩,٢٠ Gryphon قارئة للروامز اخلطوطية

 السرقة١٢٣,٠١ ١ Dell حاسوب نقال

 السرقة٩٥٣,٦١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٣٥,٠٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٢٩,٨٩ HP طابعة ليزر

 التقادم٥٠٥,٣٤ ١ HP طابعة ليزر باأللوان
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  /الطراز الوصف
 ةالصانعالشركة 

 السعر عند الشراء
 )باليوروات(

  سبب 
 التخلص

 التقادم٦٧٨,٦٩ HP  طابعة ليزر باأللوان

 التقادم٢٤٣,٣٣ HP طابعة ليزر

 التقادم٦٣٤,٠٦ HP طابعة ليزر

 التقادم٩٣١,٩٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٩١١,٧٥ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٨٩٧,٦٠ HP طابعة ليزر

 التقادم٧١٦,٦٧ HP طابعة ليزر

 التقادم٦٧٠,٠٠ HP جهاز استنساخ رقمي

 التقادم٢٨٦,٢٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٢٨٦,٢٥ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٧٢٩,٠٦ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٤٨٩,٤٧ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell لحاسوب نقا

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٥٣,٨٩ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 تقادمال١٥٥,٠٠ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٠٠٠,٠٠ ٢ Dell حاسوب نقال

 التقادم٦٩٤,٧٤ ١ Dell حاسوب نقال

 التقادم٥٨٣,٣٣ ١ Dell حاسوب نقال

  ٢٠٩,١٤ ٣٣٢   اموع

______________________________ 


