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جمعية الدول األطراف

عشرةسةالسادالدورة 
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤،نيويورك

ية الدولية عن أداء ميزانيتهاتقرير المحكمة الجنائ
٢٠١٧حزيران/يونيه٣٠غاية إلى 

تنفيذيموجز
٥٣,٤، متثل معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة مليزانيتهـا الربناجميـة يف ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠إىل غاية 

مليـون يـورو. وقـد متثـل معـدل التنفيـذ ١٤٤,٥٩مليـون يـورو باملقابـل مليزانيـة معتمـدة قـدرها ٧٧,٢٥يف املائة او 
يف املائة.٤٧,٤يف ٢٠١٦بالنسبة للمحكمة عن الفرتة نفسها من عام 

ايـــة عـــام  ، مبـــا يف ذلـــك مـــدفوعات الفائـــدة للمحكمـــةمتوقـــع معـــدل تنفيـــذ يبـــني التقريـــر ، ٢٠١٧ويف 
مليون ١٤٢,٧٩يف املائة أو ٩٨,٨نسبته مليون يورو، ٢,٩٨قدرة مببلغ املواملدفوعات الرأمسالية املتعلقة باملباين 
يف املائــة باملقارنــة ١,٥مليــون يــورو. وهــذا يعكــس زيــادة قــدرها ١٤٤,٥٩يــورو باملقابــل مليزانيــة معتمــدة قــدرها 

يف املائة. وباستبعاد مدفوعات الفائدة واملدفوعات الرأمسالية املتعلقـة ٩٧,٣لسنة السابقة ومقداره لملعدل التنفيذ 
مليــون يــورو باملقابــل مليزانيــة معتمــدة ١٣٩,٨٠يف املائــة أو ٩٨,٧فــإن معــدل التنفيــذ املتوقــع يتمثــل يف باملبــاين 
مليــون يــورو. ويشــمل التوقــع كافــة املصــروفات املتكبــدة أثنــاء الفــرتة املشــمولة بــالتقرير، وكــذلك ١٤١,٦٠قــدرها 

ذكور أدناه.نفقات ميكن أن تكون خاضعة إلخطار صندوق الطوارئ على حنو ما هو م
وفيما مل تتقـدم احملكمـة بـأي إخطـارات لصـندوق الطـوارئ إىل جلنـة امليزانيـة واملاليـة أثنـاء النصـف األول 

وجهــت إىل جلنــة امليزانيــة واملاليــة إلبالغهــا بتكــاليف مل توضــع يف احلســبان يتوقــع إال أن رســالة ، ٢٠١٧مــن عــام 
بيــري مببــا –جــرب األضــرار يف قضــية املــدعي العــام ضــد جــان تكبــدها فيمــا يتصــل باملســاعدة القانونيــة ومــدفوعات 

الوسطى وتغيري موقع املكتب امليداين يف كوت ديفوار أثناء النصف الثاين اغمبو يف احلالة املتعلقة جبمهورية أفريقي
.٢٠١٧من عام 
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مقدمة-أوالً 
فيما مقـداره ٢٠١٧("احملكمة") لعام تتمثل امليزانية الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية -١

ــــا اخلامســــة ٠٠٠٦٠٠١٤١ ــــة ("اللجنــــة") يف دور ــــة واملالي ــــه جلنــــة امليزاني ــــورو. وطبقــــاً ملــــا أوصــــت ب ي
، تُعـرض أرقـام امليزانيـة الربناجميـة املعتمـدة بشـكل منفصـل عـن الفائـدة عـن القـرض املقـدم مـن )١(والعشرين

ئمــة. وقــد مت هــذا يف ســبيل حتســني الشــفافية وتيســري التقيــيم املقــارن الدولــة املضــيفة فيمــا خيــص املبــاين الدا
. وتتمثل امليزانية الربناجمية املعتمـدة للمحكمـة ٢٠١٧للموارد اليت حتتاجها احملكمة ألنشطتها خالل عام 

يــورو حــني ُحتتســب الفائــدة واملــدفوعات الرأمساليــة (يف إطــار القــرض ٣٠٠٥٨٧١٤٤يف ٢٠١٧لعــام 
شروع املباين الدائمة.ذوتا الصلة مبيورو ٣٠٠٩٨٧٢قدرها و الدولة املضيفة) املقدم من 

كانون الثاين/ينـاير ١ويقدم املسجل فيما يلي التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة عن الفرتة املمتدة من - ٢
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١فضالً عن األداء املتوقع لغاية ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠إىل 
مـــا ٢٠١٧حزيران/يونيـــه ٣٠وقـــد بلـــغ معـــدل التنفيـــذ الفعلـــي للميزانيـــة الربناجميـــة للمحكمـــة يف -٣

مليــون يــورو. ١٤٤,٥٩مليــون يــورو باملقابــل مليزانيــة معتمــدة قــدرها ٧٧,٢٥يف املائــة أو ٥٣,٤نســبته 
اية العام، معدل تنفيذ قدره  مليون يورو، مبا يف ذلك ١٤٢,٧٩يف املائة أو ٩٨,٨وتتوقع احملكمة، يف 

مليــون يــورو باملقابــل مليزانيــة معتمــدة قــدرها ٢,٩٨اقــدرهو الفائــدة واملــدفوعات الرأمساليــة املتعلقــة باملبــاين 
مليــون يــورو. وباســتبعاد الفائــدة واملــدفوعات الرأمساليــة املتعلقــة باملبــاين، يتمثــل معــدل التنفيــذ ١٤٤,٥٩
مليـــون ١٤١,٦٠مليـــون يـــورو باملقابـــل مليزانيـــة معتمـــدة قـــدرها ١٣٩,٨٠يف املائـــة أو ٩٨,٧املتوقـــع يف 

يـــورو. وتشـــمل التوقعـــات كافـــة املصـــاريف املتكبـــدة أثنـــاء الفـــرتة املشـــمولة بـــالتقرير فضـــًال عـــن املصـــاريف 
املرهونة بإخطارات صندوق الطوارئ على حنو ما هو مبني أدناه.

ؤقتــان وخيضــعان لدرجــة عاليــة مــن عــدم التــيقن. ومعــدل التنفيــذ املتوقــع وكــذلك املبلــغ املتوقــع م- ٤
جاً متسماً بالتحفظ إزاء إخطارات صندوق الطوارئ  وذلك من خالل التقييم وقد انتهجت احملكمة 

الدقيق للموارد الالزمة وإخطـارات التأجيـل. وستواصـل احملكمـة رصـدها عـن كثبـت ملسـتوى املصـاريف 
املتوقعة.وستسعى الستيعاب جل أو كل األنشطة غري 

وأثنـــاء النصـــف األول مـــن الســـنة، مل تتقـــدم احملكمـــة بأيـــة إخطـــارات إىل اللجنـــة عـــن احتمـــال - ٥
رســالة إىل ٢٠١٧يف النصــف الثــاين مــن عــام وجهــت اللجــوء إىل صــندوق الطــوارئ. بيــد أن احملكمــة 

قانونيـة السـاعدة امل‘ ١‘يتصـل بــ اللجنة تبلغها فيها بتكاليف مل تكن يف احلسبان يتوقـع تكبـدها فيمـا
بيـري مببـا غمبـو وآخــرون يف احلالـة املتعلقـة جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واملــدعي –تعلقـة بقضـية جـان امل

ـــة املتعلقـــة مبـــايل ـــة املتعلقـــة ،العـــام ضـــد املهـــدي احلال واملـــدعي العـــام ضـــد دومينيـــك أونوغـــوين يف احلال
بيـري –ر يف قضـية املـدعي العـام ضـد جـان تعويضـات جـرب األضـرا‘ ٢‘جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ 

تغيري ‘ ٣‘مببا غمبو يف احلالة املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى يف أعقاب القرار الصادر عن الدائرة؛ و
موقع املكتب امليداين يف كوت ديفوار.

أداء الميزانية البرنامجية-ثانياً 
لمحة عن حالة االشتراكات-ألف

نســـبة ٢٠١٧، بلغـــت االشـــرتاكات املقـــررة غـــري املســـددة عـــن عـــام ٢٠١٧حزيران/يونيـــه ٣٠يف -٦
٥١,٥٩يف املائـة أو ٣٧,٢مليـون يـورو وذلـك باملقارنـة ملـا نسـبته ٢٥,٢٠يف املائة أو ما مبلغه ١٧,٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثـائق الرمسيــة جلمعيـة الــدول األطـراف يف نظــام رومــا األساسـي للمحكمــة اجلنائيـة الدوليــة، الـدورة الرابعــة عشــرة، )١(

لد (ICC-ASP/14/20)٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨الهاي،  .١٢الفقرة ٣- الثاين، اجلزء باء، ا
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إىل الســابقة . وتتمثــل االشــرتاكات غــري املســددة عــن الســنوات ٢٠١٦حزيران/يونيــه ٣٠مليــون يــورو يف 
دولـــة طرفـــاً ١٥مليـــون يـــورو. وهنـــاك مـــا جمموعـــه ١٤,٦٣يف مـــا قـــدره ٢٠١٧حزيران/يونيـــه ٣٠غايـــة 

ا جمتمعـة تبلـغ  ) مـن نظــام ٨(١١١يــورو ختضـع ألحكـام املـادة ٦٢٤٠٩٣٦مقـدار متـأخرات اشـرتاكا
ا جمتمعـة تبلـغ ١٢روما األساسي (مقارنة مع  يـورو ٧٦٠٦٠٨٣دولـة طرفـاً مقـدار متـأخرات اشـرتاكا

وتـرد حالـة . ٢٠١٧. هذا ومل يقع جتديد موارد صندوق الطـوارئ يف عـام ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠لغاية 
من املرفق.٥٢االشرتاكات مفصلة يف اجلدول 

لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية-باء
وقــد تزايــد مســتوى النفقــات أدنــاه أداء امليزانيــة الربناجميــة للمحكمــة منــذ إنشــائها ١يبــني اجلــدول -٧

نسبة ٢٠١٧الفعلية بشكل مضطرد على مر السنني. وتتوقع احملكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام 
مليـون يـورو مــن النفقـات املتوقعـة مقابـل امليزانيـة املعتمـدة البالغــة ١٤٢,٧٩يف املائـة أي مـا قـدره ٩٨,٨

مليون يورو.١٤٤,٥٩
(بآالف اليورو)٢٠١٧إلى عام ٢٠٠٢لميزانية من عام مقارنة أداء ا:١الجدول 

امليزانية املعتمدةالسنة املالية
امليزانية املعتمدة

للمؤمتر االستعراضي
النفقات الفعلية* إىل

حزيران/يونيه٣٠غاية 

معدل التنفيذ إىل غاية
حزيران/يونيه٣٠

(نسبة مئوية)
*النفقات الفعلية

)٢٠١٧(املتوقعة لعام 

معدل التنفيذ إىل غاية
كانون ٣١

األول/ديسمرب (نسبة 
مئوية)

[١][٢][٣][١] /[٣]=[٤][٥][١]/[٥] =[٦]
٢٠٠٢/٢٠٠٣٣٠ ٢١ال ينطبقال ينطبقال ينطبق ٨٩٣ ٤٧٩٦٩
٢٠٠٤٥٣ ٤٣ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٠٧١ ٥١٠٨٢
٢٠٠٥٦٦ ٢٢ال ينطبق٨٩١ ٧٩٦٣٤٦٢ ١٢٠٩٢
٢٠٠٦٨٠ ٢٦ال ينطبق٤١٧ ٨٩٠٣٣٦٤ ٦٧٨٨٠
٢٠٠٧٨٨ ٣٣ال ينطبق٨٧٢ ٣٥٦٣٧٧٧ ٤٦٤٨٧
٢٠٠٨٩٠ ٣٨ال ينطبق٣٨٢ ٤٩٤٤٢٨٣ ٦٦٠٩٢
٢٠٠٩١٠١ ٥١ال ينطبق٢٣٠ ١١٩٥٠٩٣ ٨٥١٩٢
٢٠١٠١٠٢ ٢٥٤٣٦٩١٥١ ٧٣٧٥٠٩٩ ٣٥٥٩٧
٢٠١١١٠٣ ٥٣ينطبقال ٦٠٨ ٥٦٨٥١١٠٢ ٨١١٩٩
٢٠١٢١٠٨ ٥٥ال ينطبق٨٠٠ ٠٠٩٥٠١٠٥ ١٠٨٩٦
٢٠١٣١١٥ ٥٤ال ينطبق١٢٠ ١٨٨٤٧١١٠ ٢٨٩٩٥
٢٠١٤١٢١ ٦٣ال ينطبق٦٥٦ ١٠٣٥١١١٧ ٥٥٧٩٦
٢٠١٥١٣٠ ٧١ال ينطبق٦٦٦ ٩٧١٥٥١٢٦ ٨٣٢٩٧
٢٠١٦١٣٩ ٦٦ال ينطبق٥٩١ ١٧٠٤٧,٤١٣٥ ٧٩١٩٧,٣
٢٥٣٧٧٥٣,٤٧٨٥١٤٢٩٨,٨ال ينطبق٢٠١٧٥٨٧١٤٤

حيتمل التغيري.االلتزامات وهو االنفاق الفعلي يشمل *  

يف املائــــة أو مــــا ٥٣,٤، قامــــت احملكمــــة بتنفيــــذ مــــا نســــبته ٢٠١٧حزيران/يونيــــه ٣٠إىل غايــــة -٨
مليون يورو. وينطوي هذا املعدل ١٤٤,٥٩مليون يورو من امليزانية املعتمدة املتمثلة يف ٧٧,٢٥جمموعه 

يف املائة. والفرق يف ٤٧,٤يف املائة مقارنة مبعدل تنفيذ السنة السابقة املتمثل يف ٦,٠على زيادة قدرها 
التنفيذ مأتاه باألساس الزيادة يف تكاليف املوظفني، النامجة عن ملء الشواغر يف الوظائف الثابتة. معدل 

مقارنــة ٢٠١٧حزيران/يونيـه ٣٠يف املائـة لغايــة ١١,٣وهـذا يعكــس اخنفاضـاً يف معــدل الشـغور مقــداره 
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املعقــــودة يف إطــــار وزيــــادة يف مســــتوى االرتباطــــات املتكــــررة ٢٠١٦يف املائــــة يف عــــام ٢٢,٦مبــــا نســــبته 
يف املائـة يف ٥٥,٤يف املائـة مقارنـة مبـا نسـبته ٦٩,٦التكاليف غري املتصـلة بـاملوظفني مبعـدل تنفيـذ قـدره 

ايـة العـام إىل ٢٠١٦عـام  يف املائـة وهـذا ميثـل زيـادة قــدرها ٩٨,٨. واملتوقـع أن يصـل معـدل التنفيـذ يف 
يف املائــة ويف ذلــك توقــع لنفقــات مبقــدار ٩٧,٣وقــدره يف املائـة مقارنــة مبعــدل تنفيــذ الســنة الســابقة١,٥

وتبــني النفقــات املتوقعــة لعــام .مليــون يــورو١٤٤,٥٩مليــون يــورو مــن ميزانيــة معتمــدة قــدرها ١٤٢,٧٩
حــدوث زيــادة مهمــة يف مســتوى اإلنفــاق الفعلــي مقارنــة مبســتوى هــذا اإلنفــاق يف الســنة املاضــية ٢٠١٧
مليون يورو.٦,٩٩البالغ 

واإلنفـــاق املتوقـــع ٢٠١٧حزيران/يونيـــه ٣٠أداه حالـــة تنفيـــذ امليزانيـــة إىل غايـــة ٢ني اجلـــدول ويبـــ-٩
اية العام حبسب كل برنامج رئيسي على حدى. حىت 

حسب البرامج الرئيسية (بآالف اليورو)ب، ٢٠١٧حزيران/يونيه٣٠: أداء الميزانية إلى غاية ٢الجدول

الربنامج الرئيسي
املعتمدةامليزانية 

٢٠١٧لعام 

إىل الفعلية* النفقات
هحزيران/يوني٣٠غاية

٢٠١٧

إىل غايةالتنفيذ معدل
ه حزيران/يوني٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٧
ةاملتوقعالنفقات

٢٠١٧لعام 

التنفيذ املتوقعمعدل
٢٠١٧لعام 
(نسبة

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

األولالربنامج الرئيسي 
١٢اهليئة القضائية ٥٣٦٦ ٤٠٨٥١١١ ٩٢٦٩٥

الربنامج الرئيسي الثاين
٤٤مكتب املدعي العام ٩٧٤٢١ ٨٥١٤٨٤٤ ٢٢٥٩٨

الربنامج الرئيسي الثالث
٧٦قلم احملكمة ٦٣٢٤٢ ٢٣٨٥٥٧٦ ٧٢٦١٠٠

الربنامج الرئيسي الرابع
٢أمانة مجعية الدول األطراف ٦١٨٩٣٠٣٥٢ ٥٠٣٩٥

الربنامج الرئيسي اخلامس
١املباين ٤٥٤١ ٤٥٤١٠٠١ ٤٥٤١٠٠

الربنامج الرئيسي السادس
٢أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ١٧٤٨٠٧٣٧١ ٧٨٢٨٢

٥-السابع الربنامج الرئيسي 
٥١٤٢٣٨٤٦٤٨٣٩٣آلية الرقابة املستقلة

٦-الربنامج الرئيسي السابع 
٦٩٤٣٤٠٤٩٦٩٩١٠٠لحساباتلداخلية لمكتب املراجعة ا

موع الفرعي ١٤١ا ٦٠٠٧٤ ٢٦٩٥٢١٣٩ ٨٠١٩٨
٢-الربنامج الرئيسي السابع 

٢لدولة املضيفةالقرض املقدم من ا ٩٨٧٢ ٩٨٣٩٩٢ ٩٨٣٩٩
١٤٤المجموع  ٥٨٧٧٧ ٢٥٣٥٣١٤٢ ٧٨٥٩٨

*  يشمل االنفاق الفعلي االلتزامات وهو حيتمل التغيري.
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يف وكانت ثالث مـن الـدوائر االبتدائيـة علـى صـعيد اهليئـة القضـائية مكرسـة للمحاكمـات اجلاريـة -١٠
اغنــدا علــى حــني أن هنــاك ثــالث مــن الــدوائر نتنطــاق القضــايا املتعلقــة بــإنغوان، وغبــاغبو وبلــي كوديــه و 

األخرى اليت تُعىن بأربع من القضايا اليت هي يف مرحلة جرب األضـرار. مث إن معـدل التنفيـذ الفعلـي للهيئـة 
يف ٢,٤ينطوي على زيادة قدرها يف املائة وهذا ٥١,١متثل يف ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠القضائية لغاية 

يف املائـة. والفـرق نـاجم باألسـاس عـن زيـادة يف ٤٨,٧املائة مقارنة مبعدل تنفيذ السـنوات السـابقة البـالغ 
تكاليف املوظفني ناتج عن الشواغر اليت وقع ملؤها يف الوظائف الثابتة، مما جعل معدل الشغور ينخفض 

ايـــة العـــام أن تنفـــذ اهليئـــة ٢٠١٦ملائـــة يف عـــام يف ا١٥,٤يف املائـــة مقارنـــة مـــع ٧,٧إىل  . واملتوقـــع يف 
١٢,٥٤مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة ١١,٩٣يف املائة أو ٩٥,١القضائية ميزانيتها مبا نسبته 

مليـــون يـــورو، وهـــذا راجـــع بالدرجـــة األوىل إىل طبيعـــة العمـــل املتولـــد عـــن مجلـــة القضـــايا الراهنـــة وحـــاالت 
يف عملية التوظيف على صعيد املساعدة املؤقتة العامة.التأخري

يف ٤٨,٦مـا نسـبته ٢٠١٧حزيران/يونيـه ٣٠وبلغ معدل التنفيذ املتعلـق مبكتـب املدعيـة العامـة لغايـة - ١١
يف املائة مقارنة مع معدل التنفيذ بالنسبة للسنة السـابقة البـالغ ١,٨املائة وينطوي هذا املعدل على زيادة قدرها 

ــــادة يف تكــــاليف املــــوظفني ناجتــــة عــــن مــــلء الشــــواغر يف ٤٦,٨ ــــرتبط الفــــارق بالدرجــــة األوىل بزي يف املائــــة. وي
. ٢٠١٦يف املائــة يف عــام ١٤,٤يف املائــة مقارنــة مــع ٧,٦الوظــائف الثابتــة الــذي خفــض معــدل الشــغور إىل 

٤٤,٢٣يف املائــة أو ٩٨,٣وامــه ويتوقــع مكتــب املدعيــة العامــة أن يــتم، يف أواخــر العــام، بلــوغ معــدل تنفيــذ ق
مليــــون يــــورو. وبـــالنظر إىل الزيــــادة املتوقعــــة يف عــــدد بعثــــات ٤٤,٩٧مليـــون يــــورو مــــن ميزانيــــة معتمـــدة قــــدرها 

التحقيــق املتوجهــة إىل بــالد حــاالت مــن قبيــل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وكــوت ديفــوار ومــايل وجورجيــا والــدعم 
دة التــوطني يف امليــدان يتوقــع أن يصــل معــدل التنفيــذ إىل مــا نســبته التشــغيلي ذي الصــلة فضــالً عــن أنشــطة إعــا

يف املائة يف إطار التكاليف غري املتصلة باملوظفني.١٠٩,٧
يف املائـــــة مـــــن ميزانيتـــــه ٥٥,١، قـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتنفيـــــذ ٢٠١٧حزيران/يونيـــــه ٣٠وإىل غايـــــة -١٢

قارنــة مبعــدل التنفيــذ الــذي شــهدته الســنة املاضــية يف املائــة م٨بته ســاملعتمــدة. وارتفــع معــدل التنفيــذ مبــا ن
يف املائــة وهــذه الزيــادة راجعــة باألســاس إىل الزيــادة يف التكــاليف املتصــلة بــاملوظفني النامجــة ٤٧,١وقــدره 

١٢,٦بته سـعن الشواغر اليت ملئت على صعيد الوظائف الثابتة، مما جعل معدل الشـغور يـنخفض مبـا ن
يف املائــة. ويظــل ١٣وهــذا يعكــس اخنفاضــاً قــدره ٢٠١٦يف املائــة يف عــام ٢٥,٦يف املائــة، مقارنــة مــع 

ــا بتكليــف مــن قلــم احملكمــة بالنســبة للــدعم القضــائي وعلــى  مســتوى األنشــطة الــيت جيــري االضــطالع 
ــذا التقريــر فيمــا يتصــل باحملاكمــات اجلاريــة صــعيد االدعــاء والتحقيــق علــى ارتفاعــه أثنــاء الفــرتة  املشــمولة 

م وإدارة الثالث ويف أربع حاالت جلرب األضرار. ومت توفري الـدعم للشـهود الـذين ميثلـون لـإلدالء بشـهادا
فريقاً للمساعدة القضائية املقدمة للدفاع والضحايا يف نطاق القضـايا الـيت تنظـر فيهـا احملكمـة راهنـاً. ٢٠

مني اخلـــدمات والســـلع الالزمـــة وتُعـــزى الزيـــادة كـــذلك إىل مســـتوى العقـــود الســـنوية الـــيت تُـــربم يف ســـبيل تـــأ
للمبــاين الدائمـــة ولتـــأجري الزنزانـــات الســـجنية ورســـوم املســاعدة القضـــائية املقدمـــة للـــدفاع وأفـــرق الضـــحايا 

يف املائـة ٦٧فضًال عن شراء العربات وتكنولوجيات معلومات االتصال مما أسفر عـن معـدل تنفيـذ قـدره 
. واملتوقـع حبلـول ٢٠١٦يف املائة يف عام ٥٢,٤ة مبا نسبته يف بند التكاليف غري املتصلة باملوظفني مقارن

مليون ٧٦,٧٣يف املائة أو ١٠٠,١اية العام أن يتجاوز قلم احملكمة تنفيذ امليزانية اخلاصة به مبا نسبته 
.)٢(مليون يورو٧٦,٦٣يورو من ميزانية معتمدة قدرها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا يف الرســـالة املوجهـــة إىل اللجنـــة كمـــا يشـــمل مـــا يتوقعـــه قلـــم احملكمـــة مـــن إنفـــاق نفقـــات مل تكـــن )٢( يف احلســـبان جـــرى تبيا

سبقت اإلشارة إىل ذلك.



ICC-ASP/16/11

11-A-250817 6

يف املائـة حـىت ٣٥,٥األطراف ("األمانـة") نسـبة وبلغ معدل التنفيذ بالنسبة ألمانة مجعية الدول -١٣
ــــه ٣٠ . وعلــــى غــــرار الســــنوات ٢٠١٦يف املائــــة يف عــــام ٣٠,٨مقارنــــة مبــــا نســــبته ٢٠١٧حزيران/يوني

السابقة، سيتم تكبد أغلبية ما ينفق بالنسبة ألمانة مجعية الدول األطراف خالل النصف الثاين من العام 
نــة يف أيلول/ســبتمرب واجلمعيــة يف مدينــة نيويــورك خــالل شــهر كــانون يف ســبيل الــدورات الــيت تعقــدها اللج

مليــون يــورو حبلــول ٢,٥٠يف املائــة أو ٩٥,٦األول/ديســمرب. وتتوقــع األمانــة أن تقــوم بتنفيــذ مــا نســبته 
مليون يورو.٢,٦٢اية العام وذلك من ميزانية معتمدة قدرها 

٣٠الوقائية اليت توفر فلقد مت االلتزام الكامل حىت وعلى صعيد بند املباين، الذي يغطي الصيانة -١٤
يف املائة من ٥١,٨مليون يورو، على حني أن ما نسبته ١,٤٥بامليزانية اليت قدرها ٢٠١٧حزيران/يونيه 

ا بالنسبة لعام  ا.٢٠١٦امليزانية قد التزم  . ويتوقع أن تستنفذ كلياً حبلول أواخر السنة امليزانية امللتزم 
يف املائـة مـن ميزانيتهـا حبلـول ٣٧,١نفذت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("الصـندوق") و -١٥
يف املائــة هــو معــدل التنفيــذ خــالل الفــرتة نفســها مــن ٣٢,١مقارنــة مبــا نســبته ٢٠١٧حزيران/يونيــه ٣٠

هــاء مــن ومعــدل التنفيــذ احلــايل مرجعــه حــاالت التــأخري يف التوظيــف ملــلء شــواغر بعــد االنت.٢٠١٦عــام 
. ومعـدل التنفيـذ يف الوظـائف ٢٠١٧عملية إعادة اهليكلـة واملوافقـة علـى اهليكـل اجلديـد يف شـباط/فرباير 

ايـة السـنة التنفيـذ مبـا ٣٣,٣وامهق٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠الثابتة يف  يف املائة. واملتوقـع أن يـتم حبلـول 
مليون يورو وذلك بالنظر إىل ٢,١٧قدرها مليون يورو من ميزانية معتمدة١,٧٨يف املائة أو ٨٢نسبته 

حـــاالت تـــأخري متوقعـــة ملـــلء الشـــواغر علـــى صـــعيد الوظـــائف الثابتـــة واملســـاعدة املؤقتـــة العامـــة. وواصـــلت 
األمانـــة االضـــطالع بـــدورها املـــزدوج املتمثـــل يف تقـــدمي املســـاعدة العامـــة وجـــرب األضـــرار يف قضـــييت لوبانغـــا 

وكاتنغا.
املتعلـــق بـــالقرض املقـــدم مـــن الدولـــة املضـــيفة طبقـــاً ٢–الرئيســـي الســـابع وعلـــى صـــعيد الربنـــامج -١٦

لالتفــاق املتعلــق بقــرض الدولــة املضــيفة مت تســديد كامــل مــدفوعات الفائــدة املســتحقة عــن النصــف األول 
كـــانون األول/ديســـمرب ٣١متوز/يوليـــه إىل ١وتســـديد القـــرض عـــن الفـــرتة املمتـــدة مـــن ٢٠١٦مـــن عـــام 

.٢٠١٧كانون الثاين/يناير وذلك يف شهر٢٠١٦
يف ٤٦,٢ما نسبته ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠وبلغ معدل التنفيذ الفعلي آللية الرقابة املستقلة يف -١٧

. وحيث مت يف شـهر أيار/مـايو شـغل الوظيفـة الشـاغرة ٢٠١٦يف املائة يف عام ٢٦,٥املائة مقارنة بنسبة 
مالك املـوظفني فيهـا. ومعـدل التنفيـذ املتوقـع حبلـول جلهة ة املتبقية فإن هذه اآللية كانت عاملة بصورة كلي

مليون يورو.٠,٥١مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٠,٤٨يف املائة أو ٩٣,٨أواخر السنة قوامه 
٣٠يف املائــــــة لغـــــــام ٤٩,١وقــــــام مكتــــــب املراجعــــــة الداخليــــــة للحســـــــابات بتنفيــــــذ مــــــا نســــــبته -١٨

وهـــــذا راجـــــع للحســـــابات املتعلقـــــة ٢٠١٦يف املائـــــة يف عـــــام ٣٨,٥مقارنـــــة مـــــع ٢٠١٧حزيران/يونيـــــه 
بتكنولوجيات معلومات االتصال وذلك منذ بداية السنة، فيما كانـت هـذه الوظيفـة تنتظـر شـغلها خـالل 

ســقف التنفيــذ . وســيكون مكتــب املراجعــة الداخليــة للحســابات قــد جتــاوز ٢٠١٦نفــس الفــرتة مــن عــام 
مليــون ٠,٦٩مليــون يــورو مــن امليزانيــة املعتمــدة الــيت قــدرها ٠,٧٠ئــة أو يف املا١٠٠,٨ببلــوغ مــا نســبته 

يورو.
والنفقـات املتوقعـة إىل ٢٠١٧حزيران/يونيـه ٣٠أدنـاه حالـة تنفيـذ امليزانيـة يف ٣اجلـدول يتناول و -١٩

اية السنة مبينة حبسب كل بند من بنود اإلنفاق. غاية 
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حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٧حزيران/يونيه٣٠أداء الميزانية إلى غاية -٣الجدول 

بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٧لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/٣٠غاية 
٢٠١٧يونيه

معدل التنفيذ * إىل
حزيران/يونيه٣٠غاية 

(نسبة مئوية)٢٠١٧
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة٢٠١٧لعام 

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

٥القضاة ٣٦٩٣ ١٨٠٥٩٥ ٢٥٠٩٧
موع الفرعي للقضاة ٥ا ٣٦٩٣ ١٨٠٥٩٥ ٢٥٠٩٧

٨٥التكاليف املتعلقة باملوظفني ٠٨٧٤١ ٣١٠٤٨٨٥ ٦٠٦١٠٠
١٥املساعدة املؤقتة العامة ٠٧٤٥ ٨٣٦٣٨١٢ ٦٤٥٨٣

املساعدة املؤقتة 
١لالجتماعات ١٦٨٦٩٢٥٩١ ٣٥٧١١٦

٣٦٣١٢٩٣٥٣٦٢٩٩العمل اإلضايف
موع الفرعي للتكاليف  ا

١٠١املتعلقة باملوظفني ٦٩٣٤٧ ٩٦٨٤٧٩٩ ٩٧١٩٨

٥السفر ٨٣٨٣ ١١٢٥٣٦ ٣٠٢١٠٧
٢٩١٦٥٥٣٣١١٦الضيافة

٣اخلدمات التعاقدية ٣٥٥١ ٨١٣٥٤٣ ٣٤٥٩٩
٨٩٠٣١٤٣٥٨٧٠٩٧التدريب

٦٩٥٥١٤٧٤٧٠٢١٠١اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٥٢٨٢ ٦٩٦٧٦٤ ٦٣٣١٣١

١حمامو الضحايا ٠٠٢٧٩٨٧٩١ ٢٩١١٢٨
١٩النفقات التشغيلية العامة ٩٢٥١٥ ٠٦١٧٥١٧ ٨٩٢٨٩

٩٦٢٦٦٨٦٩١اللوازم واملواد ٠١٨١٠٥
١املعدات، مبا فيها األثاث  ٢٩٦١ ١٠٩٨٥١ ٤٧٣١١٣
موع الفرعي للتكاليف  ا

٣٧املتعلقة باملوظفنيغري  ٥٢٤٢٦ ١٠٤٦٩٣٧ ٥٦٣١٠٠

١٤٤المجموع  ٥٨٧٧٧ ٢٥٣٥٣١٤٢ ٧٨٥٩٨
*  يشمل االنفاق الفعلي االلتزامات وهو حيتمل التغيري.

ممــا هــو خمصــص يف املائــة ٩٧,٨وســتكون احملكمــة قــد نفــذت، حبلــول أواخــر الســنة، مــا نســبته -٢٠
يف املائة بالنسبة للتكاليف املتعلقة باملوظفني والتكاليف غري املتعلقة ١٠٠,١يف املائة وة٩٨,٣لقضاة ول

٣٠بـــــاملوظفني علـــــى التـــــوايل وبلـــــغ معـــــدل التنفيـــــذ الفعلـــــي للمحكمـــــة بالنســـــبة للوظـــــائف الثابتـــــة حـــــىت 
٣٠يــة يف املائــة. وإىل غا١١,٣يف املائــة مــع معــدل شــغور قــدره ٤٨,٦مــا نســبته ٢٠١٧حزيران/يونيــه 
وظيفـة ثابتـة معتمـدة. وحبلـول أواخـر العـام، ينتظـر ٩٦٧من أصل ٨٧٠، مت شغل ٢٠١٧حزيران/يونيه 

٨٥,٦١يف املائـــة ويقابــل هـــذا املعـــدل مبلـــغ ١٠٠,٦أن يصــل معـــدل التنفيـــذ بالنســبة للوظـــائف الثابتـــة 
مليون يورو.٨٥,٠٩مليون يورو من امليزانية املعتمدة اليت قدرها 

٣٠يف املائـــة حبلـــول ٣٨,٧فئـــة املســـاعدة املؤقتـــة العامـــة مبـــا نســـبته علـــى صـــعيد نفيـــذ تالوجـــرى -٢١
. وحبلول أواخر العـام ستشـهد احملكمـة نقصـاً يف التنفيـذ املتعلـق مبيزانيتهـا املخصصـة ٢٠١٧حزيران/يونيه 

ة البالغــــة مليــــون يــــورو مــــن امليزانيــــة املعتمــــد١٢,٦٥يف املائــــة أو ٨٣,٩للمســــاعدة املؤقتــــة العامــــة قــــدره 
التأخري اليت يتوقعها مكتب املدعية العامـة حاالت مليون يورو وهذا راجع يف جزء كبري منه إىل ١٥,٠٧
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يف املائــة. كــذلك وحبكــم طبيعــة العمــل املتولــد عــن ٨٤,٥يف عمليــة التوظيــف مبعــدل تنفيــذ متوقــع قــدره 
التنفيـذ املتـوقعني بالنسـبة للهيئـة حجم القضايا الراهنة وحاالت التأخري يف التوظيـف فـإن اخنفـاض معـديل

يف املائــة علــى التــوايل ســاهم يف معــدل التنفيــذ ٨٨,٥يف املائــة و٧٦,٣القضــائية ولقلــم احملكمــة وقــدرمها 
األخفض عموماً على صعيد فئة املساعدة املؤقتة العامة.

٣٠يف املائـة يف ٥٩,٢وبلغ معدل التنفيذ على صـعيد املسـاعدة املؤقتـة لالجتماعـات مـا نسـبته -٢٢
ـــتم تنفيـــذ مـــا يتجـــاوز ميزانيـــة هـــذا البنـــد بنســـبة ٢٠١٧حزيران/يونيـــه  يف املائـــة أو ١١٦,٢ومتوقـــع أن ي

ـــة العـــام. وتكمـــن األ١,١٧مليـــون يـــورو مـــن ميزانيـــة معتمـــدة قـــدرها ١,٣٦ اي ســـباب مليـــون يـــورو يف 
علــــى صــــعيد الرتمجــــة الفوريــــة يف الــــدعم املقــــدم حاجــــات الرئيســــية يف هــــذا التجــــاوز املتوقــــع للنفقــــات يف 

ايــة العــام وكــذلك الــدعم املقــدم  حماكمــات ثــالث جتــري يف وقــت واحــد يف الفــرتة مــن متوز/يوليــه لغايــة 
للرتمجة التحريرية استجابة لطلب مقدم من قاض من القضاة.

حزيران/يونيه ٣٠حىت يف املائة ٣٥,٧العمل اإلضايف مبا نسبته ميزانية على صعيد جرى التنفيذ-٢٣
حبلول بالكامل تقريباً مليون يورو املتوقع أن تنفذ ٠,٣٦من امليزانية املخصصة هلذا البند وقدرها ٢٠١٧

يف املائة.٩٩,٧قدره تنفيذ معدل مع بلوغ اية العام 
يف املائة ٥٣,٣فيما نسبته ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠السفر حىت د معدل التنفيذ على صعيمتثل -٢٤

يف املائـة. ويتوقـع أن يـتم حبلـول أواخـر العـام، ٥٤,٩مع معدل تنفيذ السنة املاضية البـالغ يتمشى وذلك 
مليـون يــورو مــن ميزانيــة معتمــدة ٦,٣٠يف املائــة أو ١٠٧,٩بلـوغ معــدل التنفيــذ كمــا يُرتــأى زائــد  إنفـاق 
مليون يورو ويُعزى هذا اإلنفاق الزائد إىل زيادة فلي مستوى أنشـطة التحقيـق الـيت يضـطلع ٥,٨٤قدرها 

ا مكتب املدعية العامة.
ويتوقع أن يتم على صعيد فئة اخلدمات التعاقدية االستنفاذ لكامل امليزانية املخصصـة هلـذه الفئـة -٢٥

يف املائـة أو إنفـاق نـاقص بشــكل ٩٩,٧قـدره مليـون يـورو، مـع توقـع معــدل تنفيـذ ٣,٣٦تقريبـاً والبالغـة 
٥٤,٠يف ٢٠١٧حزيران/يونيــه ٣٠مليــون يــورو. ومتثــل معــدل التنفيــذ الفعلــي يف ٠,٠١طفيــف قــدره 

لفي املائة.
ايــة ٣٥,٣ومتثــل معــدل التنفيــذ علــى صــعيد ميزانيــة التــدريب يف -٢٦ حزيران/يونيــه ٣٠يف املائــة يف 

مليــون يــورو مــن ميزانيــة ٠,٨٧لفــي املائــة أو ٩٧,٨ليــة مبــا نســبته وســيتم التنفيــذ بصــورة شــه ك٢٠١٧
مليون يورو.٠,٨٩معتمدة قدرها 

٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠يف املائة حبلول ٧٤مبا نسبته نياخلرباء االستشاريوجرى التنفيذ يف فئة -٢٧
وهذا راجع يف جزء كبري منه إىل حاالت التمديد التعاقدي بالنسبة للمستشارين يف مكتب احملـامي العـام 
للضحايا التابع لقلم احملكمة وذلك طبقاً للقـرار الصـادر عـن الـدوائر خبصـوص التمثيـل القـانوين للضـحايا 

ايـــة العـــام، التنفيـــذ الكامـــل للميزانيـــة اخلاصـــة يف بلـــدان احلـــاالت  ذات الصـــلة. ويتوقـــع أن يـــتم، حبلـــول 
قلم احملكمة مليون يورو حيث إن ما حصل من جتاوز يف اإلنفاق من قبل ٠,٧٠باملستشارين ومقدارها 

سيعوضه نقـص يف اإلنفـاق يشـهده مكتـب املدعيـة العامـة نتيجـة لالعتمـاد علـى العمـل بـال مقابـل الـذي 
ؤديه املستشارون اخلاصون التابعون للمدعية العامة.ي

يف ١٣٠,٨ويتوقع مليزانية املساعدة القانونيـة العامـة ان تتجـاوز السـقف احملـدد للتنفيـذ مبـا نسـبته -٢٨
ايــة الســنة باملقابــل ملــا نســبته  يف املائــة الســنة املاضــية. ويتوقــع للميزانيــة اخلاصــة حملــامي ٩٧,١املائــة يف 

يف املائة باستيعاب تكاليف املساعدة القانونية غري املتوقعة ذات الصـلة ١٣١,٣تنفيذ مبا نسبته الدفاع ال
١٢٨,٨ا ومببا وآخرون واملهدي. ويتوقع ملعدل التنفيذ بالنسبة حملامي الضـحايا ملـا معدلـه دبقضايا انتاغن

الصـلة بقضـييت أوغـوان واملهـدي. يف املائة نتيجة الستيعاب تكاليف املساعدة القانونية غري املتوقعة ذات 
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وكما تقدم ذكره فإن رسالة وجهت إىل اللجنـة إلبالغهـا بالتكـاليف غـري املتوقعـة فيمـا يتصـل بقضـايا مببـا 
واملهدي فيما خيص أفرق الدفاع واملهدي وإنغوان فيما خيص أفرق الضحايا.وآخرون 

٨٩,٨فقات التشغيل العامة مبا نسبته وحبلول آخر السنة، يتوقع أن يتم التنفيذ على صعيد فئة ن-٢٩
مليــون يــورو وهــذا األمــر راجــع إىل ١٩,٩٣مليــون يــورو مــن ميزانيــة معتمــدة قــدرها ١٧,٨٩يف املائــة أو 

ةمستوى األنشطة املنخفض للشهود ومحاية الضحايا وذلك نتيجة لغياب اإلحاالت اجلديدإىل حد كبري 
٣٠مليــــون يــــورو. ولغايــــة ٢,١٦غــــري املربــــوط البــــالغ الرصــــيد هــــذا يفســــر مــــن مكتــــب املدعيــــة العامــــة و 

يف املائـــــة بـــــالنظر إىل ٧٥,٦، جـــــرى التنفيـــــذ علــــى صـــــعيد هـــــذه الفئـــــة مبــــا نســـــبته ٢٠١٧حزيران/يونيــــه 
االلتزامـات املعقـودة فيمــا خيـص العقــود السـنوية مــن قبيـل اســتئجار الزنـازن الســجنية وخـدمات تكنولوجيــا 

املباين الدائمة.املعلومات والتكاليف ذات الصلة ب
حزيران/يونيـــه ٣٠يف املائـــة بنهايـــة ٦٩,٤وبلـــغ معـــدل التنفيـــذ يف فئـــة املـــواد واللـــوازم مـــا نســـبته -٣٠

ويُعـــزى ذلـــك إىل حـــد كبـــري لاللتـــزام املعقـــود يف تارخيـــه بشـــأن اللـــوازم املكتبيـــة ولـــوازم تكنولوجيـــا ، ٢٠١٧
يف ١٠٥,٨السـقف معدلـه ختطـى صـورة طفيفـة املعلومات ذات الصـلة. وحتقـق بنهايـة العـام تنفيـذ زائـد ب

مليـون يـورو. وذلـك بـالنظر للطلبـات ٠,٩٦مليون يورو من امليزانية املعتمـدة الـيت قـدرها ١,٠٢املائة أو 
املتزايدة على اللوازم السمعية البصرية الـيت حتتاجهـا قاعـة احملكمـة (الكـابالت وامليكروفونـات ومضـخمات 

، وألـواح املفـاتيح USBائي مـن تكنولوجيـا املعلومـات (األصـابع املشـفرة الصوت) ومعدات املستخدم النه
والفأرات وأجهزة الرصد). 

حزيران/يونيــه ٣٠يف املائــة حبلــول ٨٥,٦وبلـغ معــدل التنفيــذ يف فئــة األثــاث واملعـدات مــا نســبته -٣١
واالتصــاالت ذات وذلــك بــالنظر لشــراء عربــات الزمــة يف امليــدان ومعــدات تكنولوجيــا املعلومــات ٢٠١٧

الصلة. وهناك استثمارات الزمة للمكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى لدعم بعثات التحقيـق الـيت 
ــا مكتــب املدعيــة العامــة والعمليــات ذات الصــلة جبمهوريــة أفريقيــا الوســطى املرحلــة الثانيــة. وتبعــاً  يقــوم 

مليــون يــورو مــن ميزانيــة معتمــدة قــدرها ١,٤٧و يف املائــة أ١١٣,٧لــذلك يتوقــع أن يبلــغ معــدل التنفيــذ 
مليون يورو.١,٣٠

اليت يتضمنها املرفق تفاصيل إضافية عن أداء امليزانية املتوقع لعام ٥١إىل ١وترد يف اجلداول من -٣٢
حبســـب ٢٠١٨وامليزانيـــة الربناجميـــة املقرتحـــة لعـــام ٢٠١٦إلنفـــاق الفعلـــي لعـــام لوتـــرد مقارنـــات ٢٠١٧

ئيسية والربامج الفرعية.الربامج الر 

مناقلة األموال-جيم
يــورو أثنــاء النصــف ٠٠٠٢٠٠مل جتــر أي عمليــة ملناقلــة أمــوال بــني بنــود امليزانيــة فــاق مقــدارها -٣٣

.٢٠١٧األول من عام 

شطب األصول-دال
مت شــطب أصــول٢٠١٧حزيران/يونيــه ٣٠كــانون الثاين/ينــاير إىل ١بالنســبة للفــرتة املمتــدة مــن -٣٤

من املرفق.٥٣ألف يورو على حنو ما هو مبني يف اجلدول ١٧,٢٤يبلغ سعر شرائها األصلي 

األرصدة النقدية-هاء
ايــة الربــع األول مــن عــام -٣٥ ــا امتثلــت لغايــة  ملعــايري اختيــار املؤسســات ٢٠١٧أفــادت احملكمــة بأ

).٣-٩، املادة ICC/AI/2012/002املصرفية وحدود االستثمار عمًال بالتعليمات اإلدارية (
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أدنـــاه) أن احملكمـــة  ٤ويوضـــح الرســـم البيـــاين لتوزيـــع األمـــوال علـــى املؤسســـات املصـــرفية (اجلـــدول -٣٦
اية الربع الثاين مـن عـام تكانت قد وضع يف مخـس مؤسسـات ماليـة خمتلفـة تقـع يف ٢٠١٧أمواهلا يف 

هولندا وفرنسا ولكسمربغ.
اية الربع - ٣٧ ، كان للمحكمة رصيد نقدي إمجـايل، مبـا يف ذلـك الصـندوق ٢٠١٧الثاين من عام ويف 

ــــون يــــورو. وجتــــدر اإلشــــارة إىل أن الرصــــيد التشــــغيلي، باســــتبعاد ٨١,٠٣االســــتئماين للضــــحايا مبلغــــه  ملي
مليون يورو.٥٥,٢٥احتياطي مستحقات املوظفني ورأس املال املتداول وصندوق الطوارئ قد متثل يف 

٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠موجز األرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية :٤الجدول 

(مباليني اليورو)٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠وزيع األموال على صناديق احملكمة إىل غاية ت
٥٥الصندوق العام ٢٥١

٤٧٩للموظفنياحتياطي املستحقات
٣صندوق رأس املال املتداول ٦٣٥

٥صندوق الطوارئ ٧٨٦
١٢الصندوق االستئماين للضحايا ٨٤٥

٣االستئمانيةالصناديق  ٠٣٧
٨١المجموع ٠٣٣

نفقات العمليات الميدانية حسب الحاالت-واو
للنفقات التاليـة يف العمليـات امليدانيـة املنفـذة حسـب احلـاالت إىل غايـة اأدناه موجز ٥يورد اجلدول - ٣٨
. وتقوم احملكمة حاليـاً بـالتحقيق يف تسـع حـاالت كمـا هـو مبـني يف اجلـدول وهـي ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠

يفـوار  أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية كينيـا وليبيـا وكـوت د
ومـــايل وجورجيـــا. ويغطـــي الـــدعم التشـــغيلي مجيـــع احلـــاالت بـــدالً مـــن حـــاالت فرديـــة. وبلـــغ إمجـــايل اإلنفـــاق 

يف املائـة مـن جممـوع النفقـات الفعليـة ٤٨,٧مليون يورو وهو ميثـل ٣٤,٦٣الفعلي جلميع احلاالت ما قدره 
النفقات الفعلية بالنسـبة جلميـع . ومن أصل إمجايل٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠مليون يورو يف ٧٧,٢٥البالغ 

مليـــون يـــورو باهليئـــة القضـــائية ومبلـــغ قـــدره ٠,٦٦مليـــون يـــورو يتعلـــق مبلـــغ قـــدره ٣٧,٦٣احلـــاالت البـــالغ 

رصدة تشغيلية غري أ
%٥مستثمرة، 

رصيد مستثمر يف 
سوسيييت جنرال،

%٣٣، فرنسا

مستثمر يف رصيد 
مصرف آ ب ن 

هولندا، أمرو، 
١٠%

، CICمصرف 
%٣٣، فرنسا

روبو بانك، مستثمر يف 
%١١هولندا، 

مصــــــــــــــــــــــــــــرف 
وصــــــــــــــــــــندوق 
اإلدخـــــــــــــــــــــــــار 
للدولـــــــــــــــــــــــــــــة، 
لكســــــــــــمربغ، 

٨%

، هولنداABN-AMROيف املستثمر 
، هولنداRabobankيف املستثمر 

CICاملستثمر يف مصرف 

املستثمر يف مصرف وصندوق اإلدخار للدولة، لكسمربغ
مستثمرةاملستثمر يف سوسيييت جنرال

مبالغ تشغيلية غري مستثمرة

المحكمةألرصدةتوزيع 
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٠,٤٢مليون يورو بقلم احملكمة ومبلغ قـدره ١٨,٩مليون يورو مبكتب املدعية العامة ومبلغ قدره ١٨,٤٦
.املستقلةآالف يورو بآلية الرقابة ٠,١٠ضحايا ومبلغ قدره مليون يورو بأمانة الصندوق االستئماين لل

(بآالف اليورو) ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠: نفقات العمليات الميدانية حسب الحاالت إلى غاية ٥الجدول 
االنفاق الفعلي*

الربنامج الفرعي
حالة

أوغندا

حالة 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
حالة 

السودان

حالة
مجهورية
أفريقيا 
الوسطى

حالة
كينيا

حالة
ليبيا

حالة
كوت
ديفوار

حالة
مايل

حالة 
جورجيا

الدعم
موعالتشغيلي ا

٦٥٩٦٥٩الدوائر
٦٥٩٦٥٩الهيئة القضائية

١٢٦٢١١٣٢ملدعي العامديوان ا
١٨٤٣٠٥١٤٥٢٤٦١١٢٨١١٠٢١٣٦١قسم اخلدمات ٨٦٢٣ ١٧٧
١٨٤٣٠٥١٥٧٢٤٦١١٨٨٤١٠٢١٣٦١املدعية العامة ٨٧٣٣ ٢١٠

شعبة االختصاص
٦١١١١٧٥٥٦٦١٤٨١١٩٤٢١والتكامل والتعاون ٢٧٨

١٨٢٦٦٥١٨٣٢التحقيقشعبة  ٠٦٧٣٤٤٣٠١١ ٢٣٨٧٠٨٤١٨٣ ١٧٣٩ ٢٨٤
٢٦١٧٨١٢٢٣٩٢٣٤٢٠١٧٠١شعبة االدعاء ٠٨٩١٠١٧٢٦٣٣٤ ٦٨٧
٦٢٨١ةالعامةمكتب المدعي ٨١٤٥٦٦٣ ٣٥٤٨٢٠٦٥٧٢ ٤٢٦٨٣٠٧٣٨٦ ٦٢٢١٨ ٤٦٠

املدير/شعبة إدارة 
٣٥٣٥اخلدمات

١٤١٤قسم اخلدمات العامة
١٠٣٥٠٣٥٢قسم األمن والسالمة
١٦٠٣٨٥٤٠٢شعبة إدارة اخلدمات
مكتب مدير شعبة
٥١٩١١٩٧اخلدمات القضائية
٢٣١قسم إدارة احملكمة ٠٦٧١ ٠٧٤

قسم خدمات إدارة
٠٠٠٠٣٤٣٣٤٥املعلومات

٩٧٩٧شعبة االحتجاز
قسم اخلدمات

٣٠٥٧٧٨٤١٦٠١١٦٢١١اللغوية ٣٧٣٢ ٥٩٩
قسم مشاركة

٣٤٥٧٠٦٤١٩٥١٩الضحايا وتعويضهم
مكتب احملامي العام

١٤٦١٤٦للدفاع
مكتب احملامي العام

٨٧٤١١٥٦٤٠٨٩٦٤للضحايا
٤٩٦١قسم دعم الدفاع ٠٦١٣٩٩٩٧٣٦٢٣٢٦٨٨٠٣ ٥٧٠

شعبة اخلدمات
٩٢٧٢القضائية ٣١٠٤٣١ ٠١٩٣٠٨٠١٢٧٢٧٤ ١٢٨٩ ٥١٤

مكتب دعم
٢١العمليات اخلارجية ٠٤١١ ٠٤٤

قسم الضحايا
٢٣١٥٦٩٢١٠٩٢٥٥٢٩٢٢٦٢١والشهود ٨٣٢٣ ٣٢١

قسم اإلعالم 
١٩٤١٩٤والتوعية

٧٩٠١امليدانيةاملكاتب  ٣٣١٥٤١١٠٤٥٧٨٢٢٩٣٣٤٣ ٦١٢



ICC-ASP/16/11

11-A-250817 12

االنفاق الفعلي*

الربنامج الفرعي
حالة

أوغندا

حالة 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
حالة 

السودان

حالة
مجهورية
أفريقيا 
الوسطى

حالة
كينيا

حالة
ليبيا

حالة
كوت
ديفوار

حالة
مايل

حالة 
جورجيا

الدعم
موعالتشغيلي ا

شعبة العمليات
١اخلارجية ٠٢١٩٠١٢٦٥٣٣٥٩٨٧١٢٥٦٥٣ ١٠٢٨ ١٧٣

١قلم المحكمة ٩٦٤٤ ٢١٢٤٥١ ٦٧٢٣٦٣٠١ ٦٧٢٥٢٨١٣٧ ٦١٦١٨ ٠٩٠
أمانة الصندوق

١٧١٤٦١٦١٨٣٤١٨االستئماين للضحايا
٠٠ابة المستقلةقآلية الر 

الجنائية المحكمة
٢الدولية ٧٦٥٦ ٠٧٣٦١٢٥ ٠٢٧١ ١٨٤٦٥٨٤ ١١٥١ ٣٥٩٧٥٢١٥ ٠٨٢٣٧ ٦٢٨

التوظيف-زاي
وظيفة إضـافية ٤٢أدناه وتتوقع احملكمة ملء ٦بشغل الوظائف يف اجلدول ترد البيانات املتعلقة -٣٩

ايـة العـام  اية العـام وسـيتأثر مـع ذلـك العـدد الفعلـي للوظـائف الـيت سـتعني احملكمـة شـاغليها يف  حبلول 
بعد التعيينات الداخلية وكذلك بعد حاالت انتهاء اخلدمة.

الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها حسب فئات الوظائف - ٢٠١٧الوظيفي لعام : المالك ٦الجدول 
(الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

الربنامج الرئيسي

الوظائف 
املعتمدة 
لعام 
٢٠١٧

الوظائف 
اليت مت 

يف شغلها
٣٠

حزيران/يونيه 
٢٠١٧

عمليات 
التوظيف 
املنتهية 

(العروض اليت 
قبلها 

املرشحون)

عمليات 
التوظيف 

اجلارية

الوظائف املعلن 
عنها دون إجراء 

عمليات 
التوظيف

الوظائف 
الشاغرة اليت 
مل يعلن عنها

الوظائف 
املتوقع شغلها 

٣١حبلول 
كانون األول/

ديسمرب 
٢٠١٧

النسبة املئوية 
للوظائف الثابتة 

٣٠يف الشاغرة
حزيران/يونيه 

٢٠١٧

النسبة املئوية 
الثابتة للوظائف 

٣١الشاغرة يف 
كانون األول/ 

٢٠١٧ديسمرب 
(معدل الشغور 

املتوقع)

]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
]١]=([٨[ -

]١/[)]٢[
]١]=([٩[ -

]١/[)]٧[
٪٣٪٥٢٤٩٢١٥٠٥الربنامج الرئيسي األول
٪١٪٣١٥٢٩٥٥١١٤٣١١٦الربنامج الرئيسي الثاين

٪٨٪٥٧٣٥٠٧٨٣٧١٢٠٥٢٤١١الرئيسي الثالثالربنامج 
٪٠٪١٠٧٢١١٠٣٠الربنامج الرئيسي الرابع

٪٠٪٩٤٣٢٩٥٥الربنامج الرئيسي السادس
٪٠٪٥٤٤٤٠- الربنامج الرئيسي السابع
٪٠٪٦٤٤٤٠- الربنامج الرئيسي السابع

المحكمة الجنائية مجموع
٪٥٪٩٦٧٨٧٠١٥٥٤١٢٧٩١٢١٠الدولية

اء اخلدمة )*٨٢(توقعات إ

اية  الوظائف املتوقع شغلها يف 
٨٣٠العام

٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١حالة. والعدد املتوقع من حاالت انتهاء اخلدمة حبلول ٤١، ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠اخلدمة يف انتهاء بلغ عدد حاالت *
حالة.٨٢يف يتمثل 



ICC-ASP/16/11

13 11-A-250817

المرفق
ــرامج ٢٠١٧حزيران/يونيــه ٣٠: أداء ميزانيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى غايــة ١الجــدول  حســب البــرامج الرئيســية والب

(بآالف اليورو)

الرئيسي/الربنامجالربنامج 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٧لعام 

النفقات الفعلية* إىل
حزيران/٣٠غاية 
٢٠١٧يونيه

معدل التنفيذ 
حزيران/يونيه٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٧
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام  

معدل التنفيذ املتوقع 
(نسبة ٢٠١٧لعام 

مئوية)
البرنامج الرئيسي األول

١٢ةالقضائياهليئة  ٥٣٦٦ ٤٠٨٥١١١ ٩٢٦٩٥
١الرئاسة ٢٩٥٦٢٧٤٨١ ٢٣٢٩٥
١٠الدوائر ٨٤٠٥ ٥٤٧٥١١٠ ٣٠١٩٥

٤٠٠٢٣٣٥٨٣٩٣٩٨مكاتب االتصال
البرنامج الرئيسي الثاني

٤٤مكتب املدعي العام ٩٧٤٢١ ٨٥١٤٨٤٤ ٢٢٥٩٨
١٠املدعي العام ٣٥٦٤ ٩٥٨٤٧٩ ٧٣٩٩٤

٣شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٩٥٦١ ٩٠٧٤٨٣ ٨٥٨٩٧
١٩شعبة التحقيق ٠٩١٩ ٦٥٠٥٠١٩ ٥٦٦١٠٢
١١شعبة االدعاء ٥٦٩٥ ٣٣٤٤٦١١ ٠٦٠٩٥

الرئيسي الثالثالبرنامج 
٧٦قلم احملكمة ٦٣٢٤٢ ٢٣٨٥٥٧٦ ٧٢٦١٠٠

١مكتب املسجل ٧٠٦١ ٠٥٤٦١٢ ١٣٣١٢٥
١٨شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة ٧٩٨١١ ١٩٥٥٩١٩ ٢٨٠١٠٢

٣٢القضائيةدمات اخلشعبة  ٠٧٢١٩ ٦٢٦٦١٣٤ ٠٨٧١٠٦
٢٤العمليات اخلارجيةشعبة  ٠٥٤١٠ ٣٦٢٤٣٢١ ٢٢٥٨٨

البرنامج الرئيسي الرابع
٢أمانة مجعية الدول األطراف ٦١٨٩٣٠٣٥٢ ٥٠٣٩٥
البرنامج الرئيسي الخامس

١املباين ٤٥٤١ ٤٥٤١٠٠١ ٤٥٤١٠٠
البرنامج الرئيسي السادس

٢أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ١٧٤٨٠٧٣٧١ ٧٨٢٨٢
٥–البرنامج الرئيسي السابع 

٥١٤٢٣٨٤٦٤٨٣٩٣آلية الرقابة املستقلة
٦–البرنامج الرئيسي السابع 

٦٩٤٣٤٠٤٩٦٩٩١٠٠لحساباتلداخلية لملراجعة اامكتب 
١٤١المجموع الفرعي ٦٠٠٧٤ ٢٦٩٥٢١٣٩ ٨٠١٩٨

٢–البرنامج الرئيسي السابع 
٢لدولة املضيفةقرض ا ٩٨٧٢ ٩٨٣٩٩٢ ٩٨٣٩٩

١٤٤المحكمةمجموع ٥٨٧٧٧ ٢٥٣٥٣١٤٢ ٧٨٥٩٨
* اإلنفاق الفعلي يشمل االلتزامات وحيتمل التغيري.
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(بآالف اليورو)مجموع المحكمة –: البرامج الرئيسية ٢الجدول 

المحكمة

٢٠١٦عامنفقات
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا ئويةاملنسبة الاملبلغا

٦القضاة ٨٤٦٦ ٨٤٦٥ ٢٥٠٦ ١٠٢٨٥١١٦
٦٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٦٦

٢٥موظفو اخلدمات العامة ٣٧١
موع الفرعي للموظفني ٧٠ا ٧٦٦٧٠ ٧٦٦٨٥ ٦٠٦٨٩ ٤٣٨٣ ٨٣٢٤

١٧املساعدة املؤقتة العامة ٢٩٦٨٩٩١٨ ١٩٦١٢ ٦٤٥١٤ ٥٨٥١ ٩٤٠١٥
١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٦٣٩٦٩١ ٧٠٨١ ٣٥٧١ ٤,٠-٥٤,٩-٣٠٢

٠,٥-١,٧-٥١٢٩٥٢٢٣٦٢٣٦٠العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩ا ٤٤٨٩٧٨٢٠ ٤٢٦١٤ ٣٦٥١٦ ٢٤٨١ ٨٨٣١٣

٥السفر ٠٢٩٣٠٢٥ ٣٣١٦ ٣٠٢٦ ٤,٥-٢٨١,٩-٠٢٠
٢,٢-٠,٨-٤٤٤٤٣٣٣٣الضيافة

٣اخلدمات التعاقدية ٦٧٠٣٣٢٤ ٠٠٣٣ ٣٤٥٣ ٥٦٠٢١٤٦
٨٧٣١٣٨٨٦٨٧٠١التدريب ٠١٣١٤٢١٦

٧,٤-٥١,٧-٦٧٩١٠٠٧٨٠٧٠٢٦٥٠اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٩٥٠٤ ٩٥٠٤ ٦٣٣٣ ١٩,٧-٩١٠,٦-٧٢٣

١حمامو الضحايا ٣٤٤١ ٣٤٤١ ٢٩١١ ٩,٨-١٢٦,٧-١٦٥
١٨النفقات التشغيلية العامة ١٠٥١٣٨١٨ ٢٤٤١٧ ٨٩٢٢٠ ٩١٨٣ ٠٢٥١٦

١واملواداللوازم  ٢٤٩٧١ ٢٥٦١ ٠١٨١ ٠٢٨٩٠
٢األثاث واملعدات ٧٨٣٧٢٧٣ ٥١١١ ٤٧٣١ ٥٧٥١٠٢٦

موع الفرعي لغري املوظفني ٣٨ا ٧٣٠١ ٦٢٣٤٠ ٣٥٣٣٧ ٥٦٣٣٩ ٦٨٦٢ ١٢٣٥
١٣٥المجموع ٧٩٠٢ ٦٠١١٣٨ ٣٩٢١٤٢ ٧٨٥١٥١ ٤٧٥٨ ٦٩٠٦
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي األول٣الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
ةالقضائيالهيئة 

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع  مبا يف ذلكا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٦القضاة ٨٤٦٦ ٨٤٦٥ ٢٥٠٦ ١٠٢٨٥١١٦
٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٦٩١

٩٢٧موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٤ا ٦٠٦٤ ٦٠٦٥ ٣٤١٥ ٦١٨٢٧٧٥

١املساعدة املؤقتة العامة ٠٦٣١ ٠٦٣١ ٠٧٧١ ٢٨٦٢٠٩١٩
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٠٦٣١ ٠٦٣١ ٠٧٧١ ٢٨٦٢٠٩١٩

٩٠٩٠١١٧١٥٧٣٩٣٤السفر
١٠١٠١٢١٦٤٣٢الضيافة

٠٠٥٥اخلدمات التعاقدية
١٠١٠٢٠٢٢١٥التدريب

١٥٤٤٠٠اخلرباء االستشاريون
٧٣٧٣٩٧١٠٤٧٧النفقات التشغيلية العامة

١١٤٥٠١٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١٨٦١٨٦٢٥٨٣١٤٥٦٢١ا
١٢المجموع ٧٠٢١٢ ٧٠٢١١ ٩٢٦١٣ ٣٢١١ ٣٩٤١١

(بآالف اليورو)١١٠٠–: البرنامج الرئيسي األول ٤الجدول 

ةئاسالر 

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢٨٢٨القضاة
٨٥٧التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٢٩٢موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٩٨٥٩٨٥٩٠٦١ا ١٤٩٢٤٢٢٦

١٠٠,٠-١٩٥,٩-١٢٥١٢٥١٩٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-١٩٥,٩-١٢٥١٢٥١٩٥ا

٨٢٨٢١١٣١٥٠٣٧٣٢السفر
٩٩١٠١٤٤٣٩الضيافة

٠٠اخلدمات التعاقدية
١١٥٦٠٤التدريب

١٥٤٤٠٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

واملواداللوازم
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٩٣٩٣١٣٠١٧٥٤٥٣٤ا
١المجموع ٢٠٤١ ٢٠٤١ ٢٣٢١ ٣٥٢١٢٠٩
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(بآالف اليورو)١٢٠٠–: البرنامج الرئيسي األول ٥الجدول 

الدوائر

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٦القضاة ٨٤٦٦ ٨٤٦٥ ٢٥٠٦ ٠٧٤٨٢٣١٥
٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٦٢٢

٥٥٤موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٣ا ٣٥٠٣ ٣٥٠٤ ١٥٣٤ ١٧٧٢٣٠

٩٣٧٩٣٧٨٨١١املساعدة املؤقتة العامة ٢٨٦٤٠٥٤٦
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٣٧٩٣٧٨٨١١ا ٢٨٦٤٠٥٤٦

السفر
٠٠١١الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٨٨١٥١٦١٦التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٩٩١٦١٧١٦ا
١١المجموع ١٤٤١١ ١٤٤١٠ ٣٠١١١ ٥٥٤١ ٢٥٣١٢

(بآالف اليورو)١٣١٠–: البرنامج الرئيسي األول ٦الجدول 

مكتب االتصال في نيويورك

٢٠١٦نفقات عام 
املتوقعةالنفقات 

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

القضاة
٢١١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٨٠موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٧٠٢٧٠٢٨١٢٩٢١١٣ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٨٨٤٦٢٦٥السفر
١١الضيافة

٥٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧٣٧٣٩٧١٠٤٧٧النفقات التشغيلية العامة

١١٤٥٠١٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٨٣٨٣١١٢١٢٢١٠٩ا
٣٥٣٣٥٣٣٩٣٤١٤٢١٥المجموع
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الثاني٧الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدعي العام

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
املقرتحةامليزانية 
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٥١٤
٥موظفو اخلدمات العامة ٢٣١

موع الفرعي للموظفني ٢٢ا ٦٥٩٢٢ ٦٥٩٣١ ٣٤٩٣٣ ٧٤٥٢ ٣٩٦٧
١٣املساعدة املؤقتة العامة ٨٥٣٥٢٠١٤ ٣٧٣٧ ٩٢٧٨ ٥٦٥٦٣٨٨

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٧٠١٨العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣ا ٨٧٠٥٢٠١٤ ٣٩١٧ ٩٢٧٨ ٥٦٥٦٣٨٨
٣السفر ٠٥٣٢٠٦٣ ٢٥٩٣ ٣٣٤٣ ٧,٢-٢٤٠,٣-٠٩٣

٨٨٥٥الضيافة
٢٥٣١٣٦٣٨٩٤١٠٥٧٩١٦٩٤١اخلدمات التعاقدية

٢٣٦٦٢٤٣٢٨٨٢٩٠١٠التدريب
٤٣٠٤٤٤٤٧٠٢٥٥٥االستشاريوناخلرباء 

١٢,٣-٧٤,٢-٥٠٥٦٥١٢٦٠٤٥٣٠النفقات التشغيلية العامة
٨٩٣٩٣١١٠١١٠اللوازم واملواد

٢١٩١٣٩٣٥٨١٥١١٨٠٢٨١٩األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤ا ٤٠٩٥٠٠٤ ٩٠٩٤ ٩٤٧٤ ١,٨-٨٩,٥-٨٥٨

٤٠المجموع ٩٣٩١ ٠٢٠٤١ ٩٦٠٤٤ ٢٢٥٤٧ ١٦٩٢ ٩٤٤٦

(بآالف اليورو)٢١٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ٨الجدول 

المدعي العام

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨يف املوارد النمو 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٨٢
١موظفو اخلدمات العامة ٨٢٦

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٦٠٠٠٤ ٦٠٠٥ ٤١١٥ ٩٠٨٤٩٧٩
٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٠٩١٢٩٢ ٨٣٩٢ ٦٧٣٣ ١٤٧٤٧٤١٧

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٧٠٩١٢٩٢ ٨٣٩٢ ٦٧٣٣ ١٤٧٤٧٤١٧
٢٨,٧-٢٣٠,٠-٥٣٣٧٥٤٠٨٠٠٥٧٠السفر

٧٧٥٥الضيافة
٢٠٠١٣٦٣٣٧٢٤٣٥٧٩٣٣٦١٣٨اخلدمات التعاقدية

٦٠٦٦٦٢٨٨٢٩٠١٠التدريب
٠٠٠٣٨٧٠٣١٨٣اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٩,١-٩٠٣٩٣١٩النفقات التشغيلية العامة
٨٩٣٩٣١١٠١١٠اللوازم واملواد

٢١٩١٣٩٣٥٨١٥١١٨٠٢٨١٩األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٠٢٢٩٦١ ٤٩٨١ ٦٥٥١ ٨٠٤١٤٩٩

٨المجموع ٥١١٤٢٦٨ ٩٣٨٩ ٧٣٩١٠ ٨٦١١ ١٢١١١
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(بآالف اليورو)٢١١٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ٩الجدول 

ديوان المدعي العام
والقسم االستشاري القانوني

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٦١٥
٢٨٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٤٨١ ٥٤٨١ ٦٤١١ ٨٩٨٢٥٦١٥
١٥٩١٥٩٢١١٢١٨٧٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٥٩١٥٩٢١١٢١٨٧٣ا
١٤,٨-٣٢,٢-١٣٧١٣٧٢١٦١٨٤السفر

٧٧٥٥الضيافة
١٧٥,١-٤٠,٠٣٠٧٠-٣٤٣٤اخلدمات التعاقدية

٤١٤١٢٨٨٢٩٠١٠التدريب
٠٠٣٣٧٠٣٦١٠٩اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٢٢٢٢٢٥٠٣٥٧٩٧٦١٥ا

١المجموع ٩٣٠١ ٩٣٠٢ ٣٥٦٢ ٦٩٦٣٤٠١٤

(بآالف اليورو)٢١٢٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٠الجدول 

قسم الخدمات

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٦٧
١موظفو اخلدمات العامة ٥٤٣

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٠٥٠٠٣ ٠٥١٣ ٧٧٠٤ ٠١٠٢٤٠٦
٢املساعدة املؤقتة العامة ٥٥١١٢٨٢ ٦٨٠٢ ٤٦١٢ ٩٢٨٤٦٧١٩

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٥٥١١٢٨٢ ٦٨٠٢ ٤٦١٢ ٩٢٨٤٦٧١٩
٣٣,٩-١٩٧,٨-٣٩٥٧٤٠٢٥٨٣٣٨٥السفر

الضيافة
١٦٦١٣٦٣٠٣٢٨٣٥٤٩٢٦٦٩٤اخلدمات التعاقدية

١٨٦٢٥التدريب
١٠٠,٠-٤,٨-٠٠٠٤اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٩,١-٩٠٣٩٣١٩النفقات التشغيلية العامة
٨٩٣٩٣١١٠١١٠اللوازم واملواد

٢١٩١٣٩٣٥٨١٥١١٨٠٢٨١٩األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩٧٩٢٩٦١ا ٢٧٦١ ١٥١١ ٢٢٥٧٣٦

٦المجموع ٥٨١٤٢٦٧ ٠٠٨٧ ٣٨٣٨ ١٦٤٧٨١١٠
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(بآالف اليورو)٢٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١١الجدول 

شعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا املئويةالنسبة املبلغا

٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٩٦١
٣٣٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٠٩٣ ٢٩٧١٨٧٦
١املساعدة املؤقتة العامة ٢٤٢١ ٣٤,٣-١٥٨,٩-٢٤٢٤٦٢٣٠٤

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٢٤٢١ ٣٤,٣-١٥٨,٩-٢٤٢٤٦٢٣٠٤
٣٣٢٦٣٣٩٢٦٧٤٤١١٧٣٦٤السفر

الضيافة
١٠٠,٠-١٧,٩-٥٥١٧اخلدمات التعاقدية

٥٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٤٣٦٣٤٩٢٨٥٤٤١١٥٥٥٤ا

٣المجموع ٧١١٦٣ ٧١٧٣ ٨٥٨٤ ٠٤٢١٨٤٤

(بآالف اليورو)٢٣٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٢الجدول 

شعبة التحقيق

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١١التفصيل غري متاحالفنيوناملوظفون  ٧٧٠
٢موظفو اخلدمات العامة ٥٣٢

موع الفرعي للموظفني ١٠ا ٤٩١١٠ ٤٩١١٣ ٥٣٥١٤ ٣٠٢٧٦٦٥
٥املساعدة املؤقتة العامة ٢٤٤٢٥٩٥ ٥٠٣٣ ٢٨٥٣ ٨١٠٥٢٥١٦

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٧٠١٨العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥ا ٢٦١٢٦٠٥ ٥٢٢٣ ٢٨٥٣ ٨١٠٥٢٥١٦
١السفر ٩٩٤١٩٠٢ ١٨٥٢ ٠٨٠١ ١٧,٩-٣٧١,٧-٧٠٨

٠٠الضيافة
١٠٠,٠-٨٠,٢-١١٨٠اخلدمات التعاقدية

١٤٤١٤٤التدريب
٤١٤١اخلرباء االستشاريون

٩,٤-٥٥,١-٤١٥٣٤١٨٥٨٥٥٣٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٥٩٧١٩٤٢ ٧٩٢٢ ٧٤٥٢ ١٨,٥-٥٠٧,٠-٢٣٨

١٨المجموع ٣٥٠٤٥٥١٨ ٨٠٥١٩ ٥٦٦٢٠ ٣٥١٧٨٤٤
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(بآالف اليورو)٢٤٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٣الجدول 

شعبة االدعاء

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٩التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٧٠٠
٥٣٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٤٤٢٥ ٤٤٢٩ ٢٩٢١٠ ٢٣٦٩٤٤١٠
٤العامةاملساعدة املؤقتة  ٦٥٧١٣٠٤ ٧٨٧١ ٥٠٦١ ١٣,٤-٢٠٢,١-٣٠٤

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤ا ٦٥٧١٣٠٤ ٧٨٧١ ٥٠٦١ ١٣,٤-٢٠٢,١-٣٠٤
١٩٣٢١٩٥١٨٦٣٧٤١٨٨١٠١السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٦٨,٨-٤٥٤٥٦٨اخلدمات التعاقدية

٢٦٢٦التدريب
١٠٠,٠-٦,٧-١١٦اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٦٦٢٢٦٩٢٦١٣٧٤١١٢٤٣ا

١٠المجموع ٣٦٦١٣٣١٠ ٤٩٩١١ ٠٦٠١١ ٩١٥٨٥٤٧

(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الثالث١٤الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨املوارد النمو يف 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢٧التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٨٩٤
١٨موظفو اخلدمات العامة ٦٤٥

موع الفرعي للموظفني ٤٠ا ٨٢٤٤٠ ٨٢٤٤٦ ٢٢٥٤٦ ٥٤٠٣١٤٠
١املساعدة املؤقتة العامة ٧٤٩٣٧٩٢ ١٢٩٢ ٨١٤٣ ٥٠٤٦٩٠٢٤

١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢٨٦٩١ ٣٩٧١ ٢٢٦١ ٥,٢-٦٤,١-١٦٢
١,١-٣,٥-٤٤٩٩٤٥٨٣٢٦٣٢٢العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣ا ٥٢٧٤٥٨٣ ٩٨٥٤ ٣٦٧٤ ٩٩٠٦٢٢١٤
١السفر ٣٨٣٩٥١ ٤٧٩٢ ٠١٧٢ ١,٠-١,٠-٠١٦

٥٤,٢-٤,٧-١٩١٩٨٤الضيافة
٢اخلدمات التعاقدية ٢٥٧١٩٦٢ ٤٥٣٢ ٢٣٥٢ ٢٨٦٥١٢

٥٩٣٧٦٠٠٤٩٥٦٢٣١٢٧٢٥التدريب
٢٦,٣-١٤٠,٨-٥٧٠١٠٠٦٧٠٥٣٦٣٩٥اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٩٥٠٤ ٩٥٠٤ ٦٣٣٣ ١٩,٧-٩١٠,٦-٧٢٣
١حمامو الضحايا ٣٤٤١ ٣٤٤١ ٢٩١١ ٩,٨-١٢٦,٧-١٦٥

١٢النفقات التشغيلية العامة ٥٠٩١٣١١٢ ٦٤٠١٢ ٧٢٠١٥ ١٥٣٢ ٤٣٣١٩
١اللوازم واملواد ١٥٤٣١ ١٥٨٨٨٨٨٩٥٧٠

٢األثاث واملعدات ٥٦٣٥٨٨٣ ١٥١١ ٣٠٥١ ٣٨٥٨٠٦
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٧ا ٣٤٦١ ١٢٢٢٨ ٤٦٩٢٦ ١٣٢٢٧ ٦٤٨١ ٥١٦٥

٧١المجموع ٦٩٧١ ٥٨١٧٣ ٢٧٨٧٦ ٧٢٦٧٩ ١٧٩٢ ٤٥٣٣
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(بآالف اليورو)٣١٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٥الجدول 

مكتب المسجل

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٩٢
١٤٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٧٢١ ٢٧٢١ ٩٤٣١ ١٥,٧-٣٠٥,٧-٦٣٨
١٠٠,٠-٤,٨-٢٥٩٢٥٩٤املؤقتة العامةاملساعدة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٤,٨-٢٥٩٢٥٩٤ا
٣٢,٤-٢٧,٩-٤٤٤٤٨٦٥٨السفر

٥٤,٢-٤,٧-١٩١٩٨٤الضيافة
١٠٠,٠-٦٩,٨-٥٥٥٥٦٩التعاقديةاخلدمات 
١٩٢١٢١٠التدريب

٤٠٤٠٥٥اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

١٠٠,٠-٠,٥-١١٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٥٢,٠-٩٥,٩-١٦٠١٦٠١٨٤٨٨ا
١المجموع ٦٩١١ ٦٩١٢ ١٣٣١ ١٩,١-٤٠٦,٥-٧٢٦

(بآالف اليورو)٣١١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٦الجدول 

ديوان المسجل

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٧٠٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٧٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢١,٠-٢٠٨,٤-٦٣٦٦٣٦٩٩١٧٨٢ا
١٦٣١٦٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٣١٦٣ا
٤٦,٦-٢٩,٠-٣٨٣٨٦٢٣٣السفر

٥٤,٢-٤,٧-١٩١٩٨٤الضيافة
١٠٠,٠-٦٧,٠-٩٩٦٧اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-٢,٤-٢التدريب
٤٠٤٠اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٣,٤-١٠٣,١-١٠٧١٠٧١٤٠٣٧ا

٩٠٧٩٠٧١المجموع ٢٧,٥-٣١١,٤-١٣١٨٢٠
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(بآالف اليورو)٣١٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٧الجدول 

مكتب الخدمات القانونية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٧٨٩التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٠,٢-٩٧,٤-٦٣٥٦٣٥٩٥٢٨٥٥ا
١٠٠,٠-٤,٨-٩٥٩٥٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٤,٨-٩٥٩٥٤ا
٦٦٢٣٢٤١٤السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٢,٩-٤٥٤٥٢اخلدمات التعاقدية

١٧٢١٤٢٥التدريب
٥٥اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-٠,٥-١١٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٣٥٣٤٤٥١٧١٦ا

٧٨٤٧٨٤١المجموع ٩,٥-٩٥,٠-٠٠١٩٠٦

(بآالف اليورو)٣٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٨الجدول 

شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٨٢٦
٩موظفو اخلدمات العامة ٢٢٨

موع الفرعي للموظفني ١٢ا ٣١٤١٢ ٣١٤١٣ ٣٠٦١٣ ١,٩-٢٥١,٠-٠٥٥
١٠٧٢٩١٣٦٣٧٥٦٠٥٢٢٩٦١املساعدة املؤقتة العامة

٢٠٢٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣٤٧٣٤٧٢٩٩٣٠٧٨٢العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٥٤٢٩٤٨٤٦٧٥٩٣٣٢٥٨٣٨ا
١٣,٠-٢٥,٣-١٢١١٢١١٩٥١٧٠السفر

الضيافة
٥٤٦٥٤٦٥٤٠٦٤٣١٠٣١٩اخلدمات التعاقدية

٤٧٩٤٧٩٣٣٨٣٦٢٢٤٧التدريب
٦٨,٤-٢٦,٠-٢٦٤٢٦٤٣٨١٢اخلرباء االستشاريون

٣النفقات التشغيلية العامة ١٩٠٣ ١٩٠٣ ٤٣١٣ ٥,٠-١٧١,٧-٢٥٩
٤١٩٤١٩٢٥٦٣٠٤٤٨١٨اللوازم واملواد

٢٦,٤-١٣١,٦-٧٧٣١٩٣٩٦٦٤٩٧٣٦٦األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٧٩٣١٩٣٥ ٩٨٦٥ ٢٩٨٥ ٣,٤-١٧٩,٦-١١٩

١٨المجموع ٥٦٣٢٢٢١٨ ٧٨٥١٩ ٢٨٠١٩ ٠,٩-١٧٢,٤-١٠٧
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(بآالف اليورو)٣٢١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٩الجدول 

مكتب مدير شعبة
الخدمات اإلدارية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٧٢١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٣٩٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٠١١ ٢٠١١ ٣١٦١ ١٥,٢-٢٠١٦-١١٥
٣٧١٠٠٦٢١٦٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
اإلضايفالعمل

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٧١٠٠٦٢١٦٧ا
٨,٩-١,١-٣٣١٢١١السفر

الضيافة
١١٠١١٠٢٢٠٢٢٤٤٢اخلدمات التعاقدية

٤٤٥١١٦١٠٣التدريب
٠٠٨٨اخلرباء االستشاريون

٢٩٢٢٩٢٣١٥٣٢٣٨٢النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤١٠٤١٠٥٦١٥٧٩١٨٣ا

١المجموع ٦١٢١ ٦١٢١ ٩١٥١ ٦,٣-١٢٠,٩-٧٩٤

(بآالف اليورو)٣٢٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٠الجدول 

قسم الموارد البشرية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٦٩
١موظفو اخلدمات العامة ٠٦٣

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٨٣٢ ١٨٣٢ ٢٧٠٢ ٦,٠-١٣٦,٨-١٣٣
١٢٤٢٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٠٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٢٤٢٦ا
٢,٢-٠,٢-٦٦١٠١٠السفر

الضيافة
٥٥,٠-١١,٣-١٣٧١٣٧٢٠٩اخلدمات التعاقدية

٣٧٧٣٧٧١٨٨٢٠٩٢١١١التدريب
٨٦,٧-٢٦,٠-١٤٩١٤٩٣٠٤اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦,٦-١٦,٥-٦٧٠٦٧٠٢٤٩٢٣٢ا

٢المجموع ٨٥٥٢٤٢ ٨٨٠٢ ٥١٩٢ ٦,١-١٥٣,٣-٣٦٦
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(بآالف اليورو)٣٢٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢١الجدول 

قسم الميزانية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٧١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
١٩٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٦,٣-٣٨,٢-٤٦٦٤٦٦٦٠٦٥٦٨ا
٣٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣٣١١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٧١١ا
٥٩,٤-٣,٨-٦٢السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٦,٢-٤٦٤٦٦اخلدمات التعاقدية

٥٥التدريب
١١٤١١٤اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٠٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٨,٢-٤,٨-١٦١١٦١١٢٧ا

٦,٩-٤٣,٠-٦٣٤٦٣٤٦٢٠٥٧٧المجموع

(بآالف اليورو)٣٢٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٢الجدول 

قسم المالية

٢٠١٦نفقات عام 
املتوقعةالنفقات 

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤٥٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٨٥٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٣٨١١ ٣٨١١ ٣٧٧١ ٤,٩-٦٦,٩-٣١١
١٠٠,٠-٦١,٠-١١٦١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٥٢,٩-٥,٦-١٢١٢١٠٥العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٣,٠-٦٦,٦-١٣١٣٧١٥ا
٢٢٤٤السفر

الضيافة
٧٧٧٧٨٧١١٩٣٢٣٦اخلدمات التعاقدية

٢٠,٠-٢,٠-٢٢١٠٨التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٢٥٢٦٧٧٠٢٣النفقات التشغيلية العامة
واملواداللوازم 

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣٥١٣٥١٦٩٢٠٢٣٢١٩ا

١المجموع ٥٣٠١ ٥٣٠١ ٦١٩١ ٦,٢-١٠١,١-٥١٨
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(بآالف اليورو)٣٢٥٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٣الجدول 

قسم الخدمات العامة

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٧٩٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٢اخلدمات العامةموظفو  ٦٠١

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٠٤٠٣ ٠٤٠٣ ١٦١٣ ٣٩٣٢٣٢٧
٦٨٥٧٣٦٧١٤٥٧٧١١٤املساعدة املؤقتة العامة

٢٠٢٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٩١٠٩١٠٣١٢٠١٦١٦العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٧٨٥١٨٣١٧١٢٨٥١١٤٦٦ا
٤٢,٩-٢٤,٨-٢٨٢٨٥٧٣٣السفر

الضيافة
٩٦٩٦١٢٤٢٢٤١٠٠٨٠اخلدمات التعاقدية

١٢,٠-٢,٢-١٣١٣١٨١٦التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ٧٢٨٢ ٧٢٨٢ ٩٣٣٢ ٦,٠-١٧٧,٤-٧٥٦
٣١٥٣١٥١٩٢٢٤١٤٩٢٥اللوازم واملواد

٢٦,٤-١٣١,٦-٧٧٠١٩٣٩٦٣٤٩٧٣٦٦األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣ا ٩٥٢١٩٣٤ ١٤٥٣ ٨٢٤٣ ٤,٩-١٨٦,٨-٦٣٧

٧المجموع ١٧١١٩٨٧ ٣٦٩٧ ١٥٦٧ ٣١٧١٦٠٢

(بآالف اليورو)٣٢٩٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٤الجدول 

قسم األمن والسالمة

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤١٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
١٢٠,٤٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٠,٩-٤٠,٠-٤٠٤١٤٠٤١٤٥٧٣٤٥٣٣ا
٣١٣١٢٠٩٣٥٩١٥٠٧١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١,٥-٢,٧-٢٢٢٢٢٢١٨٤١٨١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٥٣٢٥٣٣٩٣٥٤١١٤٧٣٧ا
٨٠٨٠١٠٣١٠٧٤٤السفر

الضيافة
٢٠,١-١٦,٥-٧٧٧٧٨٢٦٥اخلدمات التعاقدية

٣,٤-٣,٩-٨٢٨٢١١٦١١٢التدريب
اخلرباء االستشاريون

٤,٣-٥,٠-١١٦١١٦١١٥١١٠النفقات التشغيلية العامة
١,٧-١,١-١٠٣١٠٣٦٤٦٣اللوازم واملواد

٢٢واملعداتاألثاث 
موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٥-٢١,٩-٤٦٣٤٦٣٤٨١٤٥٩ا

٧٥٨,٧٤٧٥٨,٧٤٤٤٨,٥٥٥٣٤,١٥٨٥١المجموع
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(بآالف اليورو)٣٣٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٥الجدول 

شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٩١
٥موظفو اخلدمات العامة ٠٧٩

موع الفرعي للموظفني ١٥ا ٩٩٤١٥ ٩٩٤١٧ ٤٠٠١٧ ١,٣-٢٢٩,٣-١٧١
٨٣٧٣٢٦١املساعدة املؤقتة العامة ١٦٤١ ٥٤٠١ ٨٠٠٢٦٠١٦

١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٠٤٠٦٩١ ٨,٩-٨٠,٥-١٠٩٩٠٧٨٢٦
٠,٥-٠,١-١٢٩٢١١٥١٥العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٨٨٩٤٠٥٢ ٢٩٥٢ ٤٦٣٢ ٦٤٢١٧٩٧
٣٥٧٣٨٣٩٥٣٨٥٣٩٧١٢٣السفر

٠٠الضيافة
٥٠٧٥٣٥٦١٣٠٥٤٤٠١٣٥٤٤اخلدمات التعاقدية

١,٩-١,٨-٨٦٨٦٩٢٩١التدريب
١٨,٩-٨٨,٠-٢٦٣٨٩٣٥٣٤٦٦٣٧٨اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٩٥٠٤ ٩٥٠٤ ٦٣٣٣ ١٩,٧-٩١٠,٦-٧٢٣
١حمامو الضحايا ٣٤٤١ ٣٤٤١ ٢٨٥١ ٩,٣-١٢٠,٠-١٦٥

٥النفقات التشغيلية العامة ٣٢٦٩٧٥ ٤٢٣٦ ٠١١٦ ٢٨٩٢٧٨٤
١٧,٣-٥٥,٨-٥٢٤٥٢٤٣٢٢٢٦٦اللوازم واملواد

١األثاث واملعدات ٤٥٥٣٩٤١ ٨٤٩٧٢٢١ ٠١٠٢٨٨٣٩
موع الفرعي لغري املوظفني ١٤ا ٨١٦٦٧٣١٥ ٤٨٩١٤ ٢٢٤١٣ ٣,٣-٤٦٢,٤-٧٦١

٣٢المجموع ٧٠٠١ ٠٧٨٣٣ ٧٧٩٣٤ ٠٨٧٣٣ ١,٥-٥١٢,٢-٥٧٥

(بآالف اليورو)٣٣١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٦الجدول 

مكتب مدير شعبة 
الخدمات القضائية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٧٠التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٦,١-١٥٤,٢-٣٩٢٣٩٢٥٩٠٤٣٦ا
١٠٠,٠-٥٩,٦-٦٥٦٥٥٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٥٩,٦-٦٥٦٥٥٩ا
٤٩,٦-٥,١-١١١٠٥السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٠,٧-٥٥٠اخلدمات التعاقدية

٤,٩-٠,٢-٤٣التدريب
٩٤,١-٧٩,٦-٢٦٢٦٨٤٥اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٣,١-١٣النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٨٧,٥-٩٨,٧-٣٣٣٣١١٢١٤ا

٤١,٠-٣١٢,٥-٤٩٠٤٩٠٧٦٣٤٥٠المجموع
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(بآالف اليورو)٣٣٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٧الجدول 

قسم إدارة المحكمة

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٤٨
١موظفو اخلدمات العامة ١٩٥

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٨٠٧٢ ٨٠٧٢ ٧٩٢٢ ٥,٢-١٤٩,٢-٦٤٣
٧٣٧٣٢٢٤٤٦٥٢٤٠١٠٧املساعدة املؤقتة العامة

٢٢١٤٤١٢٢٥٤٨املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٤٧٤٢٤٦٦٠٩٣٦٣١٤٧ا
١٧,١-٤,٣-٦٨٦٨٢٥٢٠السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٥٠,٣-١٣١١٣١٥٠اخلدمات التعاقدية

٥٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

٠٠النفقات التشغيلية العامة
٢٨٢٨٢٢٢٢اللوازم واملواد

٢٠٣٢٠٣األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٢,٧-٥٤,٦-٤٣١٤٣١١٠٣٤٩ا

٣المجموع ٣١٢٣ ٣١٢٣ ١٤٢٣ ٣٠٢١٥٩٥

(بآالف اليورو)٣٣٢٥–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٨الجدول 

قسم خدمات إدارة
المعلومات

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٩٥
٢موظفو اخلدمات العامة ٣٦١

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٧٤١٣ ٧٤١٤ ٣٩٨٤ ٤٥٦٥٨١
٢,٥٧٢٧٢-٢,٥-العامةاملساعدة املؤقتة 

١٠١٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٠,٥-٠,١-١١١١١٥١٥العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٩١٥٩٧٨٢٥٤٩ا
٦٦,١-٤١,٧-٧١١٧٣٦٣٢١السفر

الضيافة
٢٨٨٥٣٣٤١١٩٣٣٢٠١٢٦٦٥التعاقديةاخلدمات 
٢,٨-١,٧-٨٢٨٢٦٠٥٩التدريب

اخلرباء االستشاريون
٣النفقات التشغيلية العامة ٦٠٨٨٤٣ ٦٩٣٣ ٩٢٢٤ ٢٤٨٣٢٥٨

٢١,٥-٦٢,٠-٤٨٧٤٨٧٢٨٨٢٢٦اللوازم واملواد
١واملعداتاألثاث  ٢٤٦٣٩٤١ ٦٤٠٧٢١١ ٠١٠٢٨٨٤٠

موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٧٨٤٥٣٤٦ ٣١٨٥ ٢٥٠٥ ٨٨٥٦٣٤١٢
٩المجموع ٥٣٥٥٣٤١٠ ٠٦٩٩ ٦٦٣١٠ ٤٣٩٧٧٦٨
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(بآالف اليورو)٣٣٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٩الجدول 

قسم اال حتجاز

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣١١متاحالتفصيل غرياملوظفون الفنيون
١٣١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩,١-٤٤,٥-٤٠١٤٠١٤٤٣ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢,٦-٠,١-١١٣٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٦١٦التدريب
١٣١٣٦٦اخلرباء االستشاريون

١النفقات التشغيلية العامة ٦٨٩١ ٦٨٩٢ ٠١٦٢ ٠٢٧١٠٠
٣٣٣٧٣٩٦اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٧٠٧١ ٧٠٧٢ ٠٤٧٢ ٠٦١١٤٠

٢المجموع ١٠٨٢ ١٠٨٢ ٥٣٤٢ ١,٢-٣٠,٤-٥٠٤

(بآالف اليورو)٣٣٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٠الجدول 

قسم الخدمات اللغوية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٦٦٢
٥٣٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٠٦٦٥ ٠٦٦٥ ٢٣٩٥ ٠,٧-٣٧,٢-٢٠١
٤,٧-٤٢,٦-٦٠٤١٦١٧٦٦٩١٠٨٦٨املساعدة املؤقتة العامة

١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٠٤٠٦٩١ ٢٤,٠-٢١٢,٨-١٠٩٨٨٥٦٧٢
٩٩العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٦٤٤٢٤٠١ ٨٨٤١ ٧٩٥١ ١٤,٢-٢٥٥,٢-٥٤٠
٧٥٧٥٥٣١٤١٨٨١٦٦السفر

٠٠الضيافة
١٥,٠-٦,٨-٦٢٦٢٤٥٣٨اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-٠,٥-٣٣٠التدريب
٦٧,٣-١٠,١-٦٦١٥٤اخلرباء االستشاريون

١١النفقات التشغيلية العامة
٥٥٧٨١١٣اللوازم واملواد

١١األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٥٥١٥٥١٢٠١٩٢٧١٥٩ا

٦المجموع ٨٦٦٢٤٠٧ ١٠٦٧ ١٥٥٦ ٣,١-٢٢٠,٧-٩٣٤
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(بآالف اليورو)٣٣٦٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣١الجدول 

قسم مشاركة الضحايا
وتعويضهم

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٩٩٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٣٩٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ١٠٤١ ١٠٤١ ٣٧٤١ ٣٩١١٧١
١٨١٦٥١٨٣١١٥١٧٣٥٧٥٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٨١٦٥١٨٣١١٥١٧٣٥٧٥٠ا
٦١١٦٣٣٤٣٧٣١٠السفر

الضيافة
١٥١٥١٥٣٢١٧١١٢اخلدمات التعاقدية

٠٠٥٥التدريب
٥٠,٠-٥,٠-٢٢٣٨٦٠١٠٥اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٠٠٠٢١٣٠٠اللوازم واملواد

٤٤األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٤٤٠١٤٤٦٥٨٢١٧٢٦ا

١المجموع ٢٢٧٢٠٥١ ٤٣٢١ ٥٥٤١ ٦٤٦٩٢٥

(بآالف اليورو)٣٣٧٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٢الجدول 

مكتب المحامي العام للدفاع

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤٦١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١,٧-٨,٩-٥١٩٥١٩٥٣٥٥٢٦ا
٢٤٢٤٨٣١٢١٣٨٤٦العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٤٢٤٨٣١٢١٣٨٤٦ا
٥٩,٧-٦,٤-٦٦١٠٤السفر

الضيافة
٥٥اخلدمات التعاقدية

٠٠التدريب
٨٨١٣٢٠٦٤٦اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠٢٠٢٤٢٤٠٢ا

٥٦٤٥٦٤٦٤٣٦٧٣٣٠٤المجموع
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(بآالف اليورو)٣٣٨٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٣الجدول 

مكتب المحامي العام
للضحايا

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ١٩١
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٥٧١ ٢٥٧١ ٢٥٨١ ٠,١-١,٦-٢٥٧
٣٢,٣-٤٧,٧-٥٣٥٣١٤٧١٠٠املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة 
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٢,٣-٤٧,٧-٥٣٥٣١٤٧١٠٠ا
١٧,٦-٢٩,٣-٦٦٣٥١٠١١٦٦١٣٧السفر

الضيافة
٥٠٥٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
١٨٦٥١٢٣٧٣٣٧٣٣٧٠٠اخلرباء االستشاريون

٧٨,٨-٤٠,٩-٢٧١٢٤٠٥١١١النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣,٦-١٩,٩-٢٨٠٩٩٣٧٩٥٥٥٥٣٥ا

١المجموع ٥٩١٩٩١ ٦٩٠١ ٩٦٢١ ٣,٥-٦٩,٣-٨٩٢

(بآالف اليورو)٣٣٩٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٤الجدول 

قسم دعم المحامين

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعالطوارئصندوق  موعا النسبة املئويةاملبلغا

٥٥١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٢٦٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٠٤٧٠٤٧٢٣٨١٣٩٠١٢ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٤٤١٨٢٥٧٤٢السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٩٥٠٤ ٩٥٠٤ ٦٣٣٣ ١٩,٧-٩١٠,٦-٧٢٣
١الضحاياحمامو  ٣٤٤١ ٣٤٤١ ٢٨٥١ ٩,٣-١٢٠,٠-١٦٥

٥٧,١-٤,٠-٧٣النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٠,٤-٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦ا ٢٩٨٦ ٢٩٨٥ ٩٤٤٤ ١٧,٣-٠٢٧,٣١-٩١٦

٧المجموع ٠٠٣٧ ٠٠٣٦ ٦٦٧٥ ١٤,١-٩٣٧,٠-٧٣٠
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(بآالف اليورو)٣٨٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٥الجدول 

شعبة العمليات الخارجية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١٠التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٨٤
٤موظفو اخلدمات العامة ١٩١

موع الفرعي للموظفني ١١ا ٢٤٢١١ ٢٤٢١٣ ٥٧٥١٤ ٦٧٥١ ١٠٠٨
٥٤٦٢٣٥٦٩٨٩٣١املؤقتة العامةاملساعدة  ٠٩٨٢٠٥٢٣

١,١-٣,٦-٢٨٨٢٨٨٣١٩٣١٥املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٠,٠-١١,٨-٨٨٨٨١١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٢٣٢٣٩٤٦١ا ٢٢٤١ ٤١٤١٨٩١٥
٨٦٠٥٧٩١٧١السفر ٣٥٠١ ٣٩٠٣٩٢

٠٠الضيافة
١اخلدمات التعاقدية ١٤٨١٤٢١ ٢٩٠١ ٣١٩١ ٨,٨-١١٦,٦-٢٠٢

٢٧٧٣٤٤٤١٤٨١٠٣٢٣١التدريب
١٠٠,٠-٣١,٨-٢١١١٣٣١اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-٦,٨-٦حمامو الضحايا
٣النفقات التشغيلية العامة ٩٩٢٣٤٤ ٠٢٦٣ ٢٧٦٥ ٦٠٤٢ ٣٢٧٧١

٢٠٩٣٢١٣٣٠٨٣٢٤١٥٤اللوازم واملواد
٨٨,٦-٧٦,٤-٣٣٥٣٣٥٨٦٩األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٦ا ٥٧٦٢٥٦٦ ٨٣٢٦ ٤٢٥٨ ٦٧٩٢ ٢٥٤٣٥
١٨المجموع ٧٤٢٢٧٩١٩ ٠٢١٢١ ٢٢٥٢٤ ٧٦٩٣ ٥٤٤١٦

(بآالف اليورو)٣٨١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٦الجدول 

مكتب مدير شعبة
العمليات الخارجية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨املوارد النمو يف 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٤٠التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٥٩٤٥٩٣٨٤٤٠٦٢١٥ا
١٠٠,٠-٢٧,٠-٢٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٢٧,٠-٢٧ا
٤٠٤٠٧٣٧٥٢٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-٢,٥-١٥١٥٢النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٠,٤-٠,٢-٥٦٥٦٧٦٧٥ا

١,١-٥,٤-٥١٥٥١٥٤٨٧٤٨٢المجموع
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(بآالف اليورو)٣٨٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٧الجدول 

قسم دعم العمليات
الخارجية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٨٥٤
٤٥٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٧٤٥١ ٧٤٥٢ ١٦٤٢ ٣١٣١٤٩٦
٣٤٣٤٦٩٨١١١١٦املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة
١٠٠,٠-٠,٢-٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٤٣٤٧٠٨١١٠١٥ا
٤٧,٢-٤٦,٣-٥٢٢٥٥٩٨٥١السفر

الضيافة
٩٧,٤-١٩٠,٧-١٣٥٢٠١٥٦١٩٥٥اخلدمات التعاقدية

٣٧١٠١٩٢٥٦٣٢التدريب
١٠٠,٠-٣١,٨-١١٣١اخلرباء االستشاريون

٦,٨-٠,٧-١٠١٠النفقات التشغيلية العامة
٣٣٦٢٥١٨٣٠٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦٧,٦-٢٤٤,٦-١٩٧٣٠٢٢٨٣٦١١١٧ا

١المجموع ٩٧٧٣٠٢ ٠٠٨٢ ٥٩٥٢ ٣,٣-٨٤,٥-٥١١

(بآالف اليورو)٣٨٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٨الجدول 

قسم الضحايا والشهود

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٤٩
١موظفو اخلدمات العامة ٤٦٠

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٩٢٣٣ ٩٢٣٤ ٨٤٩٤ ٩٠٩٦٠١
٢٦٧٢٢٧٠٤٤٠٥١٩٧٩١٨املساعدة املؤقتة العامة

١,١-٣,٦-٢٨٨٢٨٨٣١٩٣١٥املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٦٦العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٦٣٢٥٦٥٧٥٩٨٣٥٧٥١٠ا
٦,٣-٥٤,٥-٤٧٧٤٤٨٢٨٦٥٨١٠السفر

٠٠الضيافة
٣٤,٦-٢,٧-٢٨٢٨٧٥اخلدمات التعاقدية

٢٣٢٣١٥٢٣٧٥٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٣النفقات التشغيلية العامة ٠٢٧٣ ٠٢٧٢ ٢٢١٤ ٥٣٢٢ ٣١١١٠٤
٨٢,٩-٢١,٩-٢٢٢٢٢٦٤واملواداللوازم 

١٠٠,٠-٢٠,٨-١١٩١١٩٢٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣ا ٦٩٩٤٣ ٧٠٤٣ ١٥٧٥ ٣٧٦٢ ٢١٩٧٠

٨المجموع ١٨٥٦٨ ١٩٢٨ ٧٦٦١١ ١٢٢٢ ٣٥٥٢٦
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(بآالف اليورو)٣٨٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٩الجدول 

قسم اإلعالم والتوعية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ١٩١
٩٩٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٥٢١ ٥٥٢١ ٨٣٥٢ ١٨٩٣٥٤١٩
٠,٤٥٤-املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٠,٠-٨,٨-٨العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٨,٨-٠,٤٥٤٨-ا
٢,١-٠,٧-٢٧١٠٣٨٣٥٣٤السفر

الضيافة
٤٤٥٢٢٤٦٧١٨٠١٨٠اخلدمات التعاقدية

١٠١٨٨٨٧التدريب
٠١١١١االستشاريوناخلرباء 

١٠١٠٢٠٢٠النفقات التشغيلية العامة
٧٣,٧-١٤,٠-٦٦١٩٥اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٢٠,٠-١١٧١١٧٢٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩,١-٢٦,٠-٦٠٦٤٤٦٥٠٢٨٤٢٥٨ا

٢المجموع ١٥٩٤٩٢ ٢٠٨٢ ١٢٩٢ ٤٤٨٣١٩١٥

(بآالف اليورو)٣٨٥٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٤٠الجدول 

المكاتب الميدانية

٢٠١٦نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨لعام 
٢٠١٨النمو يف املوارد 

٢٠١٧مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٦٤٨
١موظفو اخلدمات العامة ٢٠٨

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٥٦٢٣ ٥٦٢٤ ٣٤١٤ ٨٥٦٥١٤١١
٢٤٣١٦٢٦٠٣٥٦٤٩٧١٤١٣٩العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٠,٠-٢,٨-٨١٨١٢العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٢٥١٦٣٤١٣٥٩٤٩٧١٣٨٣٨ا
٢٦١٣٩٣٠٠٢٧٨٤١٧١٣٩٤٩السفر

الضيافة
٥٣٨٩٩٦٣٨٩٣٥١اخلدمات التعاقدية ٠١١٧٦٨

٨٠٨٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-٦,٨-٦حمامو الضحايا
٩٣٩٣٤٩٧٤١النفقات التشغيلية العامة ٠٢٢١ ٠٤١١٩١

١٧٧٣١٨٠٢٥٧٢٨٩٣٢١٢اللوازم واملواد
٧٨,٤-٣٥,٦-٩٩٩٩٤٥٩األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٠١٦١٧٧٢ ١٩٣٢ ٥٤٥٢ ٨٥٠٣٠٥١٢
٥المجموع ٩٠٣١٩٣٦ ٠٩٧٧ ٢٤٦٨ ٢٠٥٩٥٩١٣
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الرابع٤١الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٦٥٢غري متاحالتفصيلاملوظفون الفنيون

٢٩١موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٧٤٧٨٩٠٩٤٣٥٢٥ا

٤٢٠٥٣٥٦٠٤٦٩١٢املساعدة املؤقتة العامة
٣١٠١٣٠١٤٠٩٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٣٢٣٦٣٨١٤العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٦٣٧٠٢٧٨٢٨٠١١ا

١٢,٩-٦٤,١-٣٢١٤٩٦٤٣٢السفر
٣٥٥الضيافة

٨٩٤٣٧٦٥٠١١٢٥٣٣اخلدمات التعاقدية
٢١٠٨٤٠٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧١٢٢٤١١٩٥النفقات التشغيلية العامة

٢١٢١٤٢١٦اللوازم واملواد
١٢,٧-٠,٧-١٥٥األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٣٠٩١٠٩٩٣٨٢٩
٢المجموع ٧٤١٢ ٥٠٣٢ ٧١٨٢١٥٨

(بآالف اليورو)٤١٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٢الجدول 

المؤتمر

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٠ا
١٤٦٢٣٥٣٥٠١١٥٤٨املساعدة املؤقتة العامة

٢٢٥٦٤٨٠١٥٢٣املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٧١٨٢٠٢١١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٩٠٣١٨٤٥٠١٣٢٤١ا
١٠٠,٠-٦٣,٠-٢٩٦٣السفر

الضيافة
٨١٣٣١٣٤١٣١٠٠٣٢اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٧٧١١٣٤٦النفقات التشغيلية العامة
٨١٠٢٢٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٨٥٠٣٩١٤٣٤٤٢١٠ا

١المجموع ٢٤١٧١٠٨٨٤١٧٤٢٤
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(بآالف اليورو)٤٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٣الجدول 

أمانة جمعية الدول األطراف

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٥٠٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٢١١موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٥٢٩٦٣٣٧١٣٨٠١٢ا

١٠٠,٠-٧٨,٣-١٤٦٧٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١,٣-٠,٢-١٤١٨١٨العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨١,٣-٧٨,٥-١٦١٩٦١٨ا

٦٦,١-٣٢,٢-٢١٤٨١٦السفر
٠١١الضيافة

٦اخلدمات التعاقدية
٢٥٣١٧٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

٢٤٤٠اللوازم واملواد
١٢,٧-٠,٧-١٥٥األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٤٧,٣-٢٩,٤-٣١٦٢٣٢ا
٣,٥-٢٧,٦-٧٢١٧٩٢٧٦٤المجموع

(بآالف اليورو)٤٤٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٤الجدول 

مكتب رئيس الجمعية

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحالتفصيلاملوظفون الفنيون موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
٥٩١١٣١٢١٨٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٩١١٣١٢١٨٧ا
٥٦٨٦٩٩١٣١٥السفر

الضيافة
٠١٢١٢اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٧٨٦١١١٢٥٢٩ا

١١٦١٩٩٢٣٣٣٣١٦المجموع
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(بآالف اليورو)٤٥٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٥الجدول 

لجنة المالية والميزانية

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
١٤٩التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٧٩موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ١٠,٧-٢٧,٤-٢١٧٢٥٦٢٢٩ا

٦٨١٠٨١٣١٢٣٢١املساعدة املؤقتة العامة
٨,٩-٥,٩-٨٤٦٥٦٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٥٣١٧٣١٩١١٧١٠ا

٢١٣٢٩٧٣١٥١٧٦السفر
٣٤٤الضيافة

٧٤٦٣٧٦١٣٢٠اخلدمات التعاقدية
٤٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
٥١٣٨١٦٨النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٢٩١٣٧٠٤١٤٤٣١١ا
٦٦١٨٠١٨٣٥٣٤٤المجموع

(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الخامس٤٦الجدول 

البرنامج الرئيسي الخامس
المباني

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ٨٢٤١ ٤٥٤١ ٤٩٨٤٣٣
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٨٢٤١ ٤٥٤١ ٤٩٨٤٣٣

٢المجموع ٨٢٤١ ٤٥٤١ ٤٩٨٤٣٣
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي السادس٤٧الجدول 

السابعالبر نامج الرئيسي 
أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٤٢

١٣١موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ١ا ٠٤٨٧٨٠١ ٥٧٣٧٩٣١٠١

١٥٣١٩٤٥٠٢٣٠٨١٥٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

١٠٠,٠-٠,١٠-١٣العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٦١٩٤٥٠٢٣٠٨١٥٩ا

١٦٣٢٩٩٣٠٠٠٠السفر
١٣٣الضيافة

٤١,١-١٣٠,٧-١٨٥٣١٧١٨٧اخلدمات التعاقدية
٧,٧-٢,٧-٧٣٤٣٢التدريب

٦٥١٢٠١٢٠اخلرباء االستشاريون
٢٠٢٠النفقات التشغيلية العامة

٠٣٣واملواداللوازم 
١٠٠,٠-١٠,٠-١١٠األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١٧,٧-١٤٢,٨-٤٢٥٨٠٨٦٦٥ا
١المجموع ٦٤٠١ ٧٨٢٢ ٧٤١٩٥٨٥٣

(بآالف اليورو)١–: البرنامج الرئيسي السابع ٤٨الجدول 

١-البرنامج الرئيسي السابع 
مدير المشروعمكتب 

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٨٠ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
١السفر

٠الضيافة
٧٩اخلدمات التعاقدية

٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

٢,٠-األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٨٤ا

٢٦٤المجموع
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(بآالف اليورو)٢–: البرنامج الرئيسي السابع ٤٩الجدول 

٢–البرنامج الرئيسي السابع 
قرض الدولة المضيفة

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ١٨٥٢ ٩٨٣٣ ٥٨٥٦٠١٢٠
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ١٨٥٢ ٩٨٣٣ ٥٨٥٦٠١٢٠

٢المجموع ١٨٥٢ ٩٨٣٣ ٥٨٥٦٠١٢٠

(بآالف اليورو)٥–: البرنامج الرئيسي السابع ٥٠الجدول 

٥-الرئيسي السابع البرنامج 
آلية الرقابة المستقلة

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٤١٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٧٢اخلدمات العامةموظفو
موع الفرعي للموظفني ١٧٨٤٤٤٤٨٥٤٠٩ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٦٦,١-٢٠,٧-٣٣١١٠السفر
الضيافة

١٠٠,٠-١,٠-١التعاقديةاخلدمات
٠٥١١٦١١٥التدريب

٤٠٤٠اخلرباء االستشاريون
٢٢النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
٠٥٤٦٢٦األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٣٣٨٦٩٣٠٨٠ا
١٨٢٤٨٣٥٥٤٧١١٤المجموع



ICC-ASP/16/11

39 11-A-250817

(بآالف اليورو)٦–: البرنامج الرئيسي السابع ٥١الجدول 

مكتب المراجعة الداخلية 
للحسابات

نفقات عام
٢٠١٦

النفقات املتوقعة
٢٠١٧لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٨لعام 

٢٠١٨النمو يف املوارد 
٢٠١٧مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٤٥٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٧٢موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٧,٤-٤٢,٣-٥٢٢٥٧٣٥٣١ا

٥٧٩٦١٢١٢٥٢٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اإلضايفالعمل 
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٧٩٦١٢١٢٥٢٦ا

١٢٦١٠٣٦١السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٩٢٣٢٤٠٢التدريب

٢٠٢٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢٢٩٥٤٢٤٨٢ا
٦١١٦٩٩٧٠٧٧١المجموع
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٢٠١٧يونيه/حزيران٣٠غايةإلىاالشتراكاتحالة: ٥٢الجدول

الدولة الطرف

٢٠١٧السنوات السابقة

االشرتاكات
غرياملقررة

املسددة

غرياملبلغ 
املسدد

من قرض
الدولة

املضيلفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة

االشرتاك
املقرر من

قرض الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات

املقررة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

اكاالشرت 
املقرر غري

مناملسدد
قرض الدولة

املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة
لصندوق
الطوارئ

موع الكلي ا
لالشرتاكات
املقررة غري
املسددة

١٤---أفغانستان ١ ١٦٠٥٨٨١٤ ٧٤٨-----
١٩---ألبانيا  ٢ ١٩-٢٥٨ ٢٥٨-----
١٤---أندورا٣ ١٤-٤٤٣ ٤٤٣-----
٦-٨٧٤٦أنتيغوا وبربودا٤ ٨٧٤٤ ٨١٤١٥٥٤ ٩٦٩٤ ٤-٨١٤ ١١-٨١٤ ٦٨٨
٢---األرجنتني٥ ١٥١ ٢-٣٢٩ ١٥١ ٣٢٩٢ ١٤٦ ٢-٥٦٩ ١٤٦ ٢-٥٦٩ ١٤٦ ٥٦٩
٥---أسرتاليا٦ ٦٣٦ ٥-٢٤٦ ٦٣٦ ٢٤٦-----
١---النمسا٧ ٧٣٦ ٤٤١٩٤ ٢٨٥١ ٨٣٠ ٧٢٦-----
١٤---بنغالديش٨ ١٦٠٧٤٤١٤ ٩٠٤-----
١٦---بربادوس ٩ ١٦-٨٥٠ ٨٥٠١٦ ١٦-٨٥٠ ١٦-٨٥٠ ٨٥٠

٢---بلجيكا١٠ ١٣٤ ٤٧٨١١٧ ٩١٢٢ ٢٥٢ ٣٩٠-----
٢---بليز١١ ٤٠٧١١٩٢ ١١٥-١١٥-٥٢٦١١٥
٢١بنن١٢ ٠٧١٣٢٧٢١ ٣٩٨٧ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٧ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٢٤٢٨ ٩٩٩
املتعددة–(دولة بوليفيا١٣

٢٨---القوميات) ٢٨-٨٨٦ ٨٨٦٢٨ ٢٨-٨٨٦ ٢٨-٨٨٦ ٨٨٦
٣١---البوسنة واهلرسك١٤ ٣١-٢٩٤ ٢٩٤-----
٣٣---بوتسوانا١٥ ٧٠١١ ٨٨٨٣٥ ٥٨٩-----
٦الربازيل١٦ ٩٧٣ ٦-٥٧٥ ٩٧٣ ٥٧٥٩ ٢٢٠ ١٤٢٣٤٦ ٦٥٢٩ ٥٦٦ ٧٩٤٩ ٢٢٠ ١٤٢٣٤٦ ٦٥٢٩ ٥٦٦ ١٦-٧٩٤ ٥٤٠ ٣٦٩
١٠٨---بلغاريا١٧ ٤٦٦٥ ٥٥٣١١٤ ٠١٩-----
٣بوركينا فاسو١٨ ٣-٥٧٩ ٥٧٩٩ ٦٢٩١٣٧٩ ٧٦٦٩ ٦٢٩١٣٧٩ ١٣-٧٦٦ ٣٤٥
٢بوروندي١٩ ٦٩٥٨١٢ ٧٧٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٣٠٢
٦كابو فريدي٢٠ ٢١٢١٠٩٦ ٣٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٨-٥٢٦ ٨٤٧
٩---كمبوديا٢١ ٦٢٩٣٦٧٩ ٩٩٦-----
٧---كندا٢٢ ٠٤٤ ٧-٧٤٢ ٠٤٤ ٧٤٢-----
مجهورية أفريقيا٢٣

١١٧٣٨١٣الوسطى ١٩٨٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٧٢٤
١٢تشاد٢٤ ٣٠٧٨٧١٢ ٣٩٤١٢ ٠٣٦١٢٨١٢ ١٦٤١٢ ٠٣٦١٢٨١٢ ٢٤-١٦٤ ٥٥٨
٩٦٢---شيلي٢٥ ٩٦٢-٣١٤ ٣١٤-----
١كولومبيا٢٦ ٠٦٢ ٦٧٩٤ ٧٥١١ ٠٦٧ ٤٣٠٧٧٦ ٧٧٦-٥٣٤ ٥٣٤٧٧٦ ٧٧٦-٥٣٤ ١-٥٣٤ ٨٤٣ ٩٦٤
١٦جزر القمر٢٧ ٧٣٢١٠٩١٦ ٨٤١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٤٦١٩ ٤١٣
٤٦الكونغو٢٨ ٨٢١٥٣٨٤٧ ٣٥٩١٤ ٤٤٣٥٨٨١٥ ٠٣١١٤ ٤٤٣٥٨٨١٥ ٠٣١٧٣٦٢ ٤٦٣
٢---جزر كوك٢٩ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦-----
١١٣---كوستا ريكا٣٠ ١١٣-٤٢٢ ٤٢٢-----
٢١---كوت ديفوار٣١ ٦٦٥١ ٣٠٢٢٢ ٩٦٧-----
٢٣٨---كرواتيا٣٢ ٧٣٨١٤ ٨٨٣٢٥٣ ٦٢١-----
١٠٣---قربص٣٣ ١٠٣-٦٥١ ٦٥١-----
٨٢٩---اتشيكي٣٤ ٨٢٩-٦٣٤ ٦٣٤-----
مجهورية الكونغو ٣٥

١٣الدميوقراطية ٦٥٩١٩١٣ ٦٧٨١٤ ١٦٠٢٧١٤ ١٨٧١٤ ١٦٠٢٧١٤ ٢٧-١٨٧ ٨٦٥
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١---الدمنارك٣٦ ٤٠٨ ١-٤٩٥ ٤٠٨ ٤٩٥-----
٤جيبويت ٣٧ ٣١٤١٠٧٤ ٤٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٦-٥٢٦ ٩٤٧
٨دومينيكا٣٨ ٠١٢١٠٩٨ ١٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٨١٠ ٦٥٥
٥٤٠٢٥٩٤الدومينيكيةاجلمهورية٣٩ ٧٦٤٢٦٤ ٣٠٤١١٠ ٨٧٣٥ ٣١٤١١٦ ١٨٧١١٠ ٨٧٣٥ ٣١٤١١٦ ٣٨٠-١٨٧ ٤٩١
١٦١---إكوادور٤٠ ١٦١-٥٦٦ ٥٦٦-----

١٨السلفادور٤١ ١٨-٩٨٥ ٩٨٥٣٣ ٣٣-٧٠١ ٧٠١٣٣ ٣٣-٧٠١ ٥٢-٧٠١ ٦٨٦
٩١---إستونيا٤٢ ٩١-٦١٥ ٦١٥-----
٧---فيجي٤٣ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧-----
١---فنلندا٤٤ ٠٩٩ ١-٨٠٧ ٠٩٩ ٨٠٧-----
١١---فرنسا٤٥ ٧١٨ ٨١٦٦٦٠ ٨١٥١٢ ٣٧٩ ٦٣١-----

٤١---غابون٤٦ ٠٦٤١ ٤٩١٤٢ ٥٥٥٤١ ٠٦٤١ ٤٩١٤٢ ٤٢-٥٥٥ ٥٥٥
٢غامبيا٤٧ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٤-٥٢٦ ٩٢٩
١٩---جورجيا٤٨ ١٩-٢٥٨ ٢٥٨-----
١٥---أملانيا٤٩ ٤٠٨ ١٥-٧٧٠ ٤٠٨ ٧٧٠-----
٣٠غانا٥٠ ٣٠-٢٠٠ ٢٠٠٣٨ ٦٥٧١ ٦٤٩٤٠ ٣٠٦٣٨ ٦٥٧١ ٦٤٩٤٠ ٧٠-٣٠٦ ٥٠٦

١---اليونان٥١ ١٣٥ ١-٩١٥ ١٣٥ ٩١٥١ ١٣٥ ١-٧٦٣ ١٣٥ ١-٧٦٣ ١٣٥ ٧٦٣
٢---غرينادا٥٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٥٢٦
٦٧---غواتيماال٥٣ ٥٤٣٣ ١٩٠٧٠ ٧٣٣-----
١٤غينيا٥٤ ٤٦٤١٠٩١٤ ٥٧٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٨٤١٩ ٥٩٠
٤---غيانا٥٥ ٨١٤١١٩٤ ١٤٤-١٤٤-٩٣٣١٤٤

١٧هندوراس٥٦ ١٧-٩٨٨ ٩٨٨١٩ ٢٥٨٩٤٤٢٠ ٢٠٢١٩ ٢٥٨٩٤٤٢٠ ٣٨-٢٠٢ ١٩٠
٣٨٨---هنغاريا٥٧ ٢٦٧٤ ٦٤٨٣٩٢ ٩١٥-----
٥٥---أيسلندا٥٨ ٥٥-٥٠٧ ٥٠٧-----
٨٠٧---أيرلندا٥٩ ٨٠٧-٩٧٠ ٩٧٠-----
٩---إيطاليا٦٠ ٠٣٩ ٩-٣١٩ ٠٣٩ ٣١٩-----

٢٣---اليابان٦١ ٣٤٥ ٨٧٥١ ٢٧٩ ٦٨٨٢٤ ٦٢٥ ٥٦٣-----
٤٨---األردن٦٢ ٤٨-٢٨٦ ٢٨٦-----
٤٣---كينيا٦٣ ٤٧١١ ٥٣٨٤٥ ٠٠٩-----
١٢٠---التفيا٦٤ ١٢٠-٦٤٣ ٦٤٣-----
٢---ليسوتو٦٥ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٥٢٦

١٤٥٢-١٤٥ليبرييا٦٦ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٦٧١
١٦---ليختنشتاين٦٧ ١٦-٨٥٠ ٨٥٠-----
١٧٣---ليتوانيا٦٨ ١٧٣-٦٠٢ ٦٠٢-----
١٥٤---لكسمربغ٦٩ ١٥٤-٣٤٤ ٣٤٤-----
٧---مدغشقر٧٠ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٤ ٤-٠١٨ ٤-٠١٨ ٠١٨
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١٧مالوي ٧١ ٦١٩٢١٨١٧ ٨٣٧٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٢٦٢٢ ٩١٦
٤مالديف٧٢ ٧٨٢٨١٤ ٨٦٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩-٩٣٣ ٧٩٦
٧٩٧-٧٩مايل٧٣ ٢٢٢٤٧٥٧ ٦٩٧٧ ٢٢٢٤٧٥٧ ٧-٦٩٧ ٧٧٦
٣٨---مالطا  ٧٤ ٣٨-٦٥٧ ٦٥٧٣٨ ٣٨-٦٥٧ ٣٨-٦٥٧ ٦٥٧
٣جزر مارشال٧٥ ٣٥٦٨١٣ ٤٣٧٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٩٦٣
٢٨---موريشيوس٧٦ ٢٨-٨٨٦ ٨٨٦-----
٣---املكسيك٧٧ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٨٤٦٣ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٨٤٦
١٢---منغوليا٧٨ ١٢-٠٣٦ ٠٣٦-----
٩---اجلبل األسود٧٩ ٩-٦٢٩ ٤-٤-٦٢٩٤
٢٤---ناميبيا٨٠ ٢٤-٠٧٢ ٠٧٢-----
٢---ناورو٨١ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦-----
٣---هولندا٨٢ ٥٧٤ ٣-٢٦٧ ٥٧٤ ٢٦٧-----
٦٤٦---نيوزيلندا٨٣ ٤٠٤٢٩ ٨٩٤٦٧٦ ٢٩٨-----
٢٦النيجر٨٤ ٥١٣٢١٨٢٦ ٧٣١٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٩٢٣١ ٨٧٦
٧٦٢نيجرييا٨٥ ٣٧٠٩ ٥٣٠٧٧١ ٩٠٠٥٠٤ ٠٩٦١٠ ٦٣٢٥١٤ ٧٢٨٥٠٤ ٠٩٦١٠ ٦٣٢٥١٤ ١-٧٢٨ ٢٨٦ ٦٢٨
٢---النرويج٨٦ ٠٤٧ ٥٣٦١٠٠ ٥٤٧٢ ١٤٨ ٠٨٣-----
٦٠بنما  ٨٧ ٦٠-٠١٥ ٠١٥٨١ ٩٨٦٦٢١٨٢ ٦٠٧٨١ ٩٨٦٦٢١٨٢ ١٤٢-٦٠٧ ٦٢٢
٣٣---باراغواي٨٨ ٧٠١١ ١٨٣٣٤ ٨٨٤٣٣ ٧٠١٤٥٠٣٤ ٣٤-١٥١ ١٥١
٣١٦بريو٨٩ ٤٦٨٩ ٣٧٤٣٢٥ ٨٤٢٣٢٧ ٩٤٦١٣ ٨٢٢٣٤١ ٧٦٨٣٢٧ ٩٤٦١٣ ٨٢٢٣٤١ ٦٦٧-٧٦٨ ٦١٠
٣٩٧---الفلبني٩٠ ٣٩٧-٨٩٦ ٨٩٦-----
٢---بولندا٩١ ٠٢٨ ٢-٢٧٨ ٠٢٨ ٢٧٨-----
٩٤٥---الربتغال٩٢ ٩٤٥-٤٦٣ ٤٦٣-----
٤---مجهورية كوريا ٩٣ ٩١٧ ٦٢٦١٩١ ٧٧٦٥ ١٠٩ ٤٠٢٤ ٩١٧ ٦٢٦١٦ ٣٨٠٤ ٩٣٤ ٤-٠٠٦ ٩٣٤ ٠٠٦
٩---مولدوفامجهورية ٩٤ ٩-٦٢٩ ٦٢٩-----
٤٤٣---رومانيا٩٥ ٤٤٣-٧٧٤ ٧٧٤-----
٢---سانت كيتس ونيفيس٩٦ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٥٢٦
٢---سانت لوسيا٩٧ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦-----
سانت فنسنت وجزر ٩٨

١٩٦٢-١٩٦غرينادين  ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٧٢٢
٢---ساموا  ٩٩ ٢-٤٠٧ ٤٠٧-----

٧---سان مارينو١٠٠ ٧-٢٢٢ ٢٢٢-----
١٢---السنغال١٠١ ٠٣٦٧٠٥١٢ ٣٢٦-٣٢٦-٧٤١٣٢٦
٧٧---صربيا ١٠٢ ٧٧-١٧٢ ١٧٢-----
٢---سيشيل١٠٣ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦-----
٢---سرياليون١٠٤ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦-----
٣٨٥---سلوفاكيا١٠٥ ٣٨٥-٨٦٠ ٨٦٠-----
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٢٠٢---سلوفينيا١٠٦ ٢٠٢-٦٣٠ ٦٣٠-----
٨٧٧---جنوب أفريقيا١٠٧ ٨٧٧-٩٢٠ ٩٢٠-----
٥---إسبانيا١٠٨ ٨٩١ ٥-٩٧٦ ٨٩١ ٩٧٦-----
١٦---دولة فلسطني١٠٩ ٨٥٠٥٨٨١٧ ٤٣٨١٦ ٨٥٠٤٨٧١٧ ١٧-٣٣٧ ٣٣٧
١٤---سورينام١١٠ ٤٤٣٣٦٧١٤ ٨١٠-----
٢---السويد١١١ ٣٠٥ ٢-٦٧٣ ٣٠٥ ٦٧٣-----
٢---سويسرا١١٢ ٧٤٩ ٢-٤٤٧ ٧٤٩ ٤٤٧-----
٩---طاجيكستان١١٣ ٦٢٩٣٥٥٩ ٩٨٤١ ١-٩٣٤ ١-٩٣٤ ٩٣٤
مجهورية مقدونيا١١٤

١٦---اليوغوسالفية السابقة ٨٥٠٩٤٤١٧ ٧٩٤١٦ ٨٥٠٩٤٤١٧ ١٧-٧٩٤ ٧٩٤
٦٨٧-٦٨ليشيت -تيمور ١١٥ ٧-٢٢٢ ٢٢٢٧ ٧-٢٢٢ ٧-٢٢٢ ٢٩٠
٨١---ترينداد وتوباغو١١٦ ٨١-٩٨٦ ٩٨٦-----
٦٧---تونس١١٧ ٥٤٣٤ ٢٥٤٧١ ٧٩٧٤ ٤-٢٥٤ ٤-٢٥٤ ٢٥٤
٤٧أوغندا١١٨ ٣٤٩٦٤٧٤٧ ٩٩٦١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥٤٨٦٢ ٩٠٩
١٠---اململكة املتحدة١١٩ ٧٦٣ ١٠-٧٢٤ ٧٦٣ ٧٢٤-----
٦٠مجهورية تنزانيا املتحدة١٢٠ ١٦٩٦٨٢٦٠ ٨٥١١٤ ١٦٠٧٤٤١٤ ٩٠٤١٤ ١٦٠٧٤٤١٤ ٩٠٤٥٠٧٥ ٨٠٥
١٩٠---أوروغواي١٢١ ٥٩٤٢ ٤٤٩١٩٣ ٠٤٣١٩٠ ٥٩٤٢ ٤٤٩١٩٣ ١٩٣-٠٤٣ ٠٤٣
٦فانواتو١٢٢ ٢١٢١٠٨٦ ٣٢٠٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٨-٥٢٦ ٨٤٦
–(مجهورية فنزويال١٢٣

٤البوليفارية) ٦٨٨ ٨٩٨٦٧ ٨٦٥٤ ٧٥٦ ٧٦٣١ ٣٧٧ ٠٦٠٧٤ ٠٧٩١ ٤٥١ ١٣٩١ ٣٧٧ ٠٦٠٧٤ ٠٧٩١ ٤٥١ ١٣٩٤ ٩٨٣٦ ٢١٢ ٨٨٥
١٣زامبيا١٢٤ ٦٥٩٤٨٠١٤ ١٣٩١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٢٩-٨٦٥ ٠٠٤

٧١٣٣فرق التقريب ٦٩٥٤ ٤٠٨
١٤المجموع ٥٣٣ ٠٤٤١٠٠ ٥٥٦١٤ ٦٣٣ ٦٠٠١٤١ ٦٠٠ ٠٠٠٢ ٩٨٧ ٣٠٦١٤٤ ٥٨٧ ٣٠٦٢٤ ٧١٧ ٤٨٦٤٨٢ ١٦٠٢٥ ١٩٩ ٦٤٦٥ ٤٣٤٣٩ ٨٣٨ ٦٨٠
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