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جمعية الدول األطراف

عشرةةبعالساالدورة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢-٥،الهاي

ية الدولية عن أداء ميزانيتهاتقرير المحكمة الجنائ
٢٠١٨حزيران/يونيه٣٠غاية إلى 

تنفيذيموجز

، متثــل معـدل التنفيـذ الفعلــي للمحكمـة مليزانيتهـا الربناجميــة يف ٢٠١٨حزيران/يونيـه ٣٠إىل غايـة 
، مبــا يف ذلــك مــدفوعات الفائــدة واملــدفوعات الرأمساليــة، وذلــك مليــون يــورو٧٨,١٣يف املائــة او ٥٣,٠

مليــون يــورو. وقــد متثــل معــدل التنفيــذ بالنســبة للمحكمــة عــن ١٤٧,٤٣باملقابــل مليزانيــة معتمــدة قــدرها 
. وباســتبعاد مــدفوعات الفائــدة واملــدفوعات الرأمساليــة يف املائــة٥٢,٠يف ٢٠١٧الفــرتة نفســها مــن عــام 

مليون يورو، باملقابل مليزانيـة معتمـدة قـدرها ٧٤,٥٤يف املائة، أو ٥١,٨التنفيذ الفعلي يف يتمثل معدل 
مليون يورو.١٤٣,٨٥

اية عام  ، مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة للمحكمةمتوقع معدل تنفيذ يبني التقرير ، ٢٠١٨ويف 
يف املائـــــة أو ٩٧,١يـــــورو، نســـــبته مليـــــون٣,٥٩قـــــدرة مببلـــــغ املواملـــــدفوعات الرأمساليـــــة املتعلقـــــة باملبـــــاين 

وباســـتبعاد املصـــروفات مليـــون يـــورو. ١٤٧,٤٣مليـــون يـــورو باملقابـــل مليزانيـــة معتمـــدة قـــدرها ١٤٢,٢١
، فــإن ذلــك يعكــس تناقصــا قــدره ٢٠١٧املتعلقــة باحملكمــة اإلداريــة التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة يف عــام 

يف املائــة. وبــإدراج املصــروفات ٩٨,٠ســنة الســابقة قــدره مــن النقــاط املئويــة مقارنــة مبعــدل تنفيــذ ال٠,٩
ـــة املـــذكورة وجمموعهـــا  مليـــون يـــورو، يتمثـــل معـــدل التنفيـــذ بالنســـبة لعـــام ١,٩٤املتعلقـــة باحملكمـــة اإلداري

وباســــتبعاد مــــدفوعات الفائـــدة واملــــدفوعات الرأمساليــــة املتعلقـــة باملبــــاين فــــإن يف املائـــة. ٩٩,٤يف ٢٠١٧
مليـون يـورو باملقابـل مليزانيـة معتمـدة قـدرها ١٣٩,٦٣يف املائـة أو ٩٧,١وقع يتمثل يف معدل التنفيذ املت

مليون يورو.١٤٣,٨٥
مليون يورو خالل النصـف ٢,٦٣وقد تقدمت احملكمة بإخطارين لصندوق الطوارئ مبا جمموعه 

ية املـدعي العـام ، ويتعلـق اإلخطـاران بالتمديـد يف مـدة واليـة قاضـيني اثنـني يف قضـ٢٠١٨األول من عـام 
ضــد جــان بيــار بومبــا غومبــو يف ســياق احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، واملبلــغ املتعلــق بالتمديــد قــدره 

مليــون يــورو، وكــذلك يف ســياق احلالــة يف مجهوريــة بورونــدي وذلــك يف أعقــاب قــرار املــدعي العــام ٠,١٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر سابقاً بوصفه الوثيقة              ًCBF/31/13.
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ـــــا احلـــــالتني ينطـــــوي علـــــى مبلـــــغ  ـــــون يـــــو ٢,٥١فـــــتح حتقيـــــق يف كلت ـــــل اإلنفـــــاق لغايـــــة ملي ٣٠رو. ويتمث
مليــون ٢,٦٣يف املائــة، باملقابــل إلخطــار مقــداره ٥,١مليــون يــورو، أو ٠,١٤يف ٢٠١٨حزيران/يونيــه 

ايــة عــام  يف املائــة باملقابــل ٧٠,٢مليــون يــورو أو ١,٨٥/، تتمثــل املبــالغ املتوقعــة يف ٢٠١٨يــورو. ويف 
ً                     ذلـــك تقـــوم احملكمـــة حاليـــاً بإعـــداد إخطـــار لصـــندوق مليـــون يـــورو. باإلضـــافة إىل ٢,٦٣إلخطـــار قـــدره 

حممود فيما يتعلـق ّ                                                          الطوارئ سيوّجه يف سياق قضية املدعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ 
آذار/مــــارس ٢٩مجهوريــــة مــــايل، وقــــد وجهــــت احملكمــــة بصــــددها رســــالة إىل اللجنــــة مؤرخــــة باحلالــــة يف 

٢٠١٨.
ــج أكثــر ً                                          حتفظــاً فيمــا خيــص اإلخطــارات املقدمــة إىل صــندوق الطــوارئ وتواصــل احملكمــة تــوخي 

وذلــك عــن طريــق التقيــيم الــدقيق للمــوارد الالزمــة. وســتظل احملكمــة ترصــد عــن كثــب مســتويات اإلنفــاق 
ذه األنشطة اليت مل تكن يف احلسبان. ّ                                                        وتبذل املساعي الستيعاب جّل او كل التكاليف ذات الصلة 

١٤٥,٠٦يف املائـــة، او ٩٦,٧كمـــة بتنفيــذ امليزانيـــة مبــا معدلـــه ّ           وعلــى أســـاس موّحــد، ســـتقوم احمل
مليــون يــورو، مبــا يف ذلــك إخطــار لصــندوق ١٥٠,٠٦ً                         مليــون يــورو، اســتناداً إىل ميزانيــة موحــدة مبلغهــا 

مليـــون يـــورو تعـــادل ١٤٧,٤٣مليـــون يـــورو. ومـــن أصـــل امليزانيـــة املعتمـــدة البالغـــة ٢,٦٣الطـــوارئ قـــدره 
٢,٣٧يف املائة، جبانب رصيد فائض قدره ٩٨,٤مليون يورو تنفيذا مبقدار ١٤٥,٠٦مصروفات قدرها 

مليون يورو.
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مقدمة-ً أوالً 
ـــــة الدوليـــــة (احملكمـــــة) -١ ـــــة الربناجميـــــة املعتمـــــدة للمحكمـــــة اجلنائي مقـــــدار٢٠١٨لعـــــام تبلـــــغ امليزاني

الدولة من القرض املقدم منُ          ُحيسب ما سدد دوالر حني ٥٠٠٤٣١١٤٧دوالر أو٣٠٠٨٤٦١٤٣
يورو يف سياق مشروع املباين الدائمة.٢٠٠٥٨٥٣املضيفة وقدره 

كانون الثاين/ينـاير ١ويقدم املسجل فيما يلي التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة عن الفرتة املمتدة من - ٢
.٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٣١ً                       فضالً عن األداء املتوقع لغاية ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل 
مــا قــدره ٢٠١٨حزيران/يونيــه ٣٠ويبلــغ معــدل التنفيــذ الفعلــي للميزانيــة الربناجميــة للمحكمــة يف -٣

مليون يورو، مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة واملدفوعات الرأمسالية ٧٨,١٣يف املائة أو ما جمموعه ٥٣,٠
مليــــون يــــورو. وباســــتبعاد هــــذه ١٤٧,٤٣مليــــون يــــورو، باملقابــــل مليزانيــــة معتمــــدة قــــدرها ٣,٥٩البالغــــة 

مليـــون يـــورو، ٧٤,٥٤يف املائـــة أو مبلـــغ ٥١,٨املـــدفوعات املـــذكورة، يتمثـــل معـــدل التنفيـــذ الفعلـــي يف 
فيــذ ّ    مليــون يــورو. وحبلــول آخــر الســنة تتوقــع احملكمــة معــّدل تن١٤٣,٨٥باملقابــل مليزانيــة معتمــدة قــدرها 

مليــون يــورو مبــا يف ذلــك مــدفوعات رأمساليــة عــن املبــاين ١٤٣,٢١يف املائــة أو مــا جمموعــه ٩٧,١قــدره 
مليــون يــورو. وباســتبعاد ١٤٧,٤٣مليــون يــورو، باملقابــل للميزانيــة الربناجميــة البالغــة ٣,٥٩الدائمــة تبلــغ 

يف ٩٧,١عــدل التنفيــذ املتوقــع يف مــدفوعات الفائــدة واملــدفوعات الرأمساليــة عــن املبــاين الدائمــة، يتمثــل م
مليـون ١٤٣,٨٥مليـون يـورو باملقابـل للميزانيـة الربناجميـة املعتمـدة البالغـة ١٣٩,٦٣املائة أو مـا جمموعـه 

يورو.
ــــة ٢٠١٨وخــــالل النصــــف األول مــــن عــــام -٤ ، قــــدمت احملكمــــة إخطــــارين إىل جلنــــة امليزانيــــة واملالي

مليـون ٢,٦٣الصندوق االحتياطي خبصوص مبلـغ إمجـايل قـدره ("اللجنة") يتعلقان بإمكانية اللجوء إىل
بيـار بيمبــا غومبــو –بالتمديــد يف مـدة واليــة قاضــيني اثنـني يف ســياق قضـية جــان ‘ ١‘يـورو فيمــا يتصـل: 

واحلالــــة يف ‘ ٢‘مليــــون يــــورو؛ و٠,١٢بصــــدد احلالــــة يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى، ينطــــوي علــــى مبلــــغ 
مليـــون يـــورو. ٢,٥١قـــرار املـــدعي العـــام فـــتح حتقيـــق ينطـــوي علـــى مبلـــغ مجهوريـــة بورونـــدي يف أعقـــاب 

مليـون ٠,١٤تبلـغ ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠والنفقات الفعلية فيما يتعلق بصندوق الطوارئ حىت تاريخ 
ايـة عـام ٢,٦٣يف املائة، باملقابل إلخطار قدره ٥,١يورو أو  مليون يورو. وتتمثل النفقات املتوقعة يف 
مليــون ٢,٦٣يف املائــة، لقــاء مبلــغ اإلخطــار الــذي قــدره ٧٠,٢مليــون يــورو أو ١,٨٥مبلــغ يف ٢٠١٨

إخطارات صندوق الطوارئ مفصلة.٤٧يورو. وترد يف الفقرة 
ً                      وباإلضافة إىل اإلخطارين الوارد ذكرمها أعاله، تعكـف احملكمـة حاليـاً علـى إعـداد إخطـار بصـدد -٥

لعزيــز أغ حممــد أغ حممــود يف ســياق احلالــة املتعلقــة جبمهوريــة قضــية املــدعي العــام ضــد احلســن أغ عبــد ا
إىل تقــدمي رســالة إىل اللجنــة تبلغهــا فيهــا باحتمــال ٢٠١٨آذار/مــارس ٢٩مــايل. وعمــدت احملكمــة، يف 

ضرورة اللجوء إىل صندوق الطوارئ فيما خيص هذه القضية.
١٤٥,٠٦يف املائــة أو ٩٦,٧قــدره ّ                                    وعلــى اســاس موّحــد، ســتقوم احملكمــة بتنفيــذ امليزانيــة مبعــدل -٦

مليـــون يـــورو، مبـــا يف ذلـــك اإلخطـــار اجلـــاري مبـــا ١٥٠,٦مليـــون يـــورو لقـــاء مبلـــغ امليزانيـــة املوحـــدة البـــالغ 
١٤٧,٤٣مليــون يــورو املقــدم إىل صــندوق الطــوارئ. ومــن أصــل ميزانيــة معتمــدة قــدرها ٢,٦٣جمموعــه 

يف املائة، جبانب رصـيد فـائض ٩٨ً      ورو تنفيذاً قدره مليون ي١٤٥,٠٦مليون يورو، يعادل اإلنفاق البالغ 
مليون يورو.٢,٣٧متوقع قدره 

ومعــدل التنفيــذ املتوقــع وكــذلك املبلــغ املتوقــع مؤقتــان وخيضــعان لدرجــة عاليــة مــن عــدم التــيقن. - ٧
جاً متسماً بالتحفظ إزاء إخطارات صندوق الطوارئ  وذلك من خالل التقييم ً      ً                                    وقد انتهجت احملكمة 
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الدقيق للموارد الالزمة. وستواصل احملكمة رصدها عن كثبت ملسـتوى املصـاريف وستسـعى السـتيعاب 
.هذهجل أو كل األنشطة غري املتوقعة

أداء الميزانية البرنامجية-ً ثانياً 
لمحة عن حالة االشتراكات-ألف

مـــــا قـــــدره الـــــيت ظلـــــت غـــــري مســـــددة ، بلغـــــت االشـــــرتاكات املقـــــررة ٢٠١٨حزيران/يونيــــه ٣٠يف -٨
يف املائة من جمموع االشرتاكات املقررة غري املسددة لغاية ١١مليون يورو، مما يشكل ما نسبته ٤٤,٢١

مليــون يــورو مــن هــذه االشــرتاكات بالســنة اجلاريــة ٢٠,١٧. ويــرتبط مــا قــدره ٢٠١٧حزيران/يونيــه ٣٠
تتمثــل األرقــام ٢٠١٧نيــه حزيران/يو ٣٠مليــون يــورو تــرتبط بالســنوات املنقضــية. ولغايــة ٢٤,٠٤هــذه و

مليـون ٢٥,٢٠مليون يورو من جمموع االشـرتاكات املقـررة غـري املسـددة، ومنهـا مبلـغ ٣٩,٨٤املعنية يف 
حزيران/يونيه ٣٠مليون يورو مرتبط بالسنوات السابقة. ولغاية ١٤,٦٤ومبلغ ٢٠١٧يورو مرتبط بعام 

١,٠٥دة القـــرض املقــدم مـــن الدولــة املضـــيفة بلــغ جممـــوع االشــرتاكات املقـــررة غــري املســـددة لفائــ٢٠١٨
مليــون يــورو مــرتبط ٠,٥٠مليــون يــورو مــرتبط بالســنة اجلاريــة، ومبلــغ ٠,٥٥مليــون يــورو، منهــا مــا قــدره 

ــا جمتمعــة  ١٠٥ا مقــداره مبــبالســنوات الســابقة. مث إن هنــاك ثــالث عشــرة دولــة طرفــا تقــدر مبلــغ متأخرا
مـن نظـام رومـا األساسـي، وذلـك مقارنـة مبـا ١١٢)٨(ادةيورو ختضع هـي األخـرى ألحكـام املـ٧٠٤٦

. وتـــرد حالــــة ٢٠١٧حزيران/يونيــــه ٣٠يــــورو) لغايـــة ٦٢٤٠٩٣٦جمموعـــه مخــــس عشـــرة دولــــة طرفـــا (
من املرفق.٥٣االشرتاكات املقررة مفصلة يف اجلدول 

لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية-باء
امليزانيــة الربناجميــة للمحكمــة منــذ إنشــائها وقــد تزايــد مســتوى النفقــات أدنــاه أداء ١يبــني اجلــدول -٩

نسبة ٢٠١٨الفعلية بشكل مضطرد على مر السنني. وتتوقع احملكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام 
مليـون يـورو مــن النفقـات املتوقعـة مقابـل امليزانيـة املعتمـدة البالغــة ١٤٣,٢١يف املائـة أي مـا قـدره ٩٧,١

مليون يورو.١٤٧,٤٣
(بآالف اليورو)٢٠١٧إلى عام ٢٠٠٢مقارنة أداء الميزانية من عام :١الجدول 

امليزانية املعتمدةالسنة املالية
امليزانية املعتمدة

للمؤمتر االستعراضي
النفقات الفعلية* إىل

حزيران/يونيه٣٠غاية 

معدل التنفيذ إىل غاية
حزيران/يونيه٣٠

(نسبة مئوية)
*النفقات الفعلية

)٢٠١٨(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 ٥١٠,١٤٣٨٢ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٠٧١
٢٠٠٥٦٦ ٢٢ال ينطبق٨٩١ ٧٩٦٣٤٦٢ ١٢٠٩٢
٢٠٠٦٨٠ ٨٩٠,٥٢٦٣٣٦٧٨,٨٦٤٨٠ال ينطبق٤١٧,٢
٢٠٠٧٨٨ ٣٣ال ينطبق٨٧١,٨ ٣٥٥,٦٣٧٧٧ ٤٦٣,٩٨٧
٢٠٠٨٩٠ ٣٨ال ينطبق٣٨٢,١ ٤٩٤٤٢٨٣ ٦٦٠٩٢
٢٠٠٩١٠١ ٥١ال ينطبق٢٢٩,٩ ١١٨,٩٥٠٤٩٢٩٣٩٢ ٤
٢٠١٠١٠٢ ٢٥٤,٣٣٦٩١٥١ ٧٣٧,٤٥٠ ٥٣٥٥,٧٩٩٩٧
٢٠١١١٠٣ ٥٣ال ينطبق٦٠٧,٩ ٥٦٨,٣٥١١٠٢ ٨١٠,٦٩٩
٢٠١٢١٠٨ ٥٥ال ينطبق٨٠٠ ٠٠٨,٩٥٠١٠٨,٢١٠٥٩٦
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امليزانية املعتمدةالسنة املالية
امليزانية املعتمدة

للمؤمتر االستعراضي
النفقات الفعلية* إىل

حزيران/يونيه٣٠غاية 

معدل التنفيذ إىل غاية
حزيران/يونيه٣٠

(نسبة مئوية)
*النفقات الفعلية

)٢٠١٨(املتوقعة لعام 

معدل التنفيذ إىل غاية
كانون ٣١

األول/ديسمرب
(نسبة مئوية)

[١][٢][٣][١]/[٣]=[٤][٥][١]/[٥] =[٦]
٢٠١٣١١٥ ٥٤ال ينطبق١٢٠,٣ ١٨٧,٧٤٧١١٠ ٢٨٩,٢٩٥
٢٠١٤١٢١ ٦٣ال ينطبق٦٥٦,٢ ١٠٣,٤٥١١١٧ ٦٦٨,٥٩٦ ٧
٢٠١٥١٣٠ ٧١ال ينطبق٦٦٥,٦ ٩٧٠,٦٥٥١٢٦ ٨٣٢,١٩٧
٢٠١٦١٣٩ ٦٦ال ينطبق٥٩٠,٦ ١٧٠,٤٤٧,٤١٣٥ ٧٩٠,٦٩٧,٣
١٤٨,٩٧٥٥٢,٠٦٥٨,٤١٤٣٩٩,٤ال ينطبق٢٠١٧٥٨٧,٣١٤٤
١٢٧,٣٧٨٥٣,٠٢١٤,١١٤٣٩٧,١ال ينطبق٢٠١٨٤٣١,٥١٤٧

حيتمل التغيري.االلتزامات وهو االنفاق الفعلي يشمل *  

يف املائــة، أو مبــا ٥٣,٠، نفــذت احملكمــة ميزانيتهــا مبعــدل قــدره ٢٠١٨حزيران/يونيــه ٣٠ولغايــة -١٠
مليـون ٣,٥٩مليون يـورو مبـا يف ذلـك مـدفوعات الفائـدة واملـدفوعات الرأمساليـة البالغـة ٧٨,١٣جمموعه 

مليــون يــورو. وباســتبعاد هــذه املــدفوعات، متثــل معــدل ١٤٧,٤٣يــورو مــن امليزانيــة املعتمــدة الــيت قــدرها 
مليـون يـورو. وميثـل معـدل التنفيـذ الفعلـي الكلـي ٧٤,٥٤يف املائة أو ما مبلغه ٥١,٨التنفيذ الفعلي يف 

يف املائــة. ويرجــع الفــارق يف ٥٢,٠زيــادة بنقطــة مئويــة واحــدة مقارنــة مبعــدل تنفيــذ الســنة الســابقة البــالغ 
يف املائـــة يف عـــام ٧٠,١ة رئيســـية إىل ارتفـــاع يف التكـــاليف غـــري املتصـــلة بـــاملوظفني (معـــدل التنفيـــذ بدرجـــ

) نــاتج عــن زيــادة يف مســتوى االلتزامــات املتكــررة املوظفــة ٢٠١٧يف املائــة يف عــام ٦٣,٩مقابـل ٢٠١٨
ثــل رفــع فيمـا يتصــل باملبــاين الدائمـة، مبــا يف ذلــك عقــود التنظيـف واملرافــق العامــة والصـيانة التصــحيحية (م

مســـتوى وحـــدات معاجلـــة اهلواء)*وخـــدمات هلـــا صـــلة بتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، مبـــا يف ذلـــك 
ــــق املتعلــــق بالصــــيانة والــــدعم، والشــــبكة واالتصــــاالت والــــربامج واخلدمــــة االستشــــارية فيمــــا خيــــص  التطبي

اسرتاتيجية املعلومات واالتصاالت.
اية العام إىل واملتوقع أن يصل معدل التنفيذ املتوقع -١١ ٢,٣يف املائة أي باخنفاض قدره ٩٧,١يف 

ــــذ الســــنة املاضــــية وقــــدره  ــــة مبعــــدل تنفي ــــة ويف ذلــــك توقــــع لنفقــــات مبقــــدار ٩٩,٤يف املائــــة مقارن يف املائ
مليـــون ٣,٥٩مليــون يـــورو، مبـــا يف ذلــك مـــدفوعات الفائـــدة واملـــدفوعات الرأمساليــة مبـــا مبلغـــه ١٤٣,٢١

ملـني يـورو. وباسـتبعاد هـذه املـدفوعات، متثـل معـدل التنفيــذ ١٤٧,٤٣ة قـدرها يـورو، مـن ميزانيـة معتمـد
ايـــــة العـــــام يف  مليـــــون يـــــورو مـــــن امليزانيـــــة املعتمـــــدة وقــــــدرها ١٣٩,٦٣يف املائـــــة أو ٩٧,١املتوقـــــع يف 

يتمشى ٢٠١٨مليون يورو بالنسبة لعام ١٤٣,٢١مليون يورو. واالنفاق املتوقع املقدر مببلغ ١٤٣,٨٥
مليون يورو.١٤٣,١٦توى االنفاق الفعلي، مقارنة مبستوى االنفاق الفعلي للسنة املاضية وقدره مع مس

واإلنفـــاق املتوقـــع ٢٠١٨حزيران/يونيـــه ٣٠أداه حالـــة تنفيـــذ امليزانيـــة إىل غايـــة ٢ويبـــني اجلـــدول -١٢
اية العام حبسب كل برنامج رئيسي على حد .ةحىت 

حسب البرامج الرئيسية (بآالف اليورو)ب، ٢٠١٧حزيران/يونيه٣٠اية : أداء الميزانية إلى غ٢الجدول

الربنامج الرئيسي
امليزانية املعتمدة

٢٠١٨لعام 

إىل الفعلية* النفقات
هحزيران/يوني٣٠غاية

٢٠١٨

إىل غايةالتنفيذ معدل
ه حزيران/يوني٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٨
ةاملتوقعالنفقات

٢٠١٨لعام 

التنفيذ املتوقعمعدل
٢٠١٨لعام 
(نسبة

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

الربنامج الرئيسي األول
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الربنامج الرئيسي
امليزانية املعتمدة

٢٠١٨لعام 

إىل الفعلية* النفقات
هحزيران/يوني٣٠غاية

٢٠١٨

إىل غايةالتنفيذ معدل
ه حزيران/يوني٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٨
ةاملتوقعالنفقات

٢٠١٨لعام 

التنفيذ املتوقعمعدل
٢٠١٨لعام 
(نسبة

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

١٢اهليئة القضائية ٧١٢٦ ٨٩٦٥٤١٢ ١٢٧٩٥
الربنامج الرئيسي الثاين

١٢مكتب املدعي العام ٧١٢٦ ٨٩٦٥٤١٢ ١٢٧٩٥
الربنامج الرئيسي الثالث

٧٧قلم احملكمة ١٤٢٤٢ ١٠٧٥٤٧٥ ٦٠٧٩٨
الربنامج الرئيسي الرابع

٢أمانة مجعية الدول األطراف ٧١٨١ ٠١٦٣٧٢ ٧١٤٩٩
الربنامج الرئيسي اخلامس

١املباين ٤٩٨١ ٤٩٨١٠٠١ ٤٩٨١٠٠
الرئيسي السادسالربنامج 

٢أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٥٤١٩٣٢٣٦٢ ١٥٢٨٤
٥-الربنامج الرئيسي السابع 

٥٣٤١٥٧٢٩٤١٤٧٧آلية الرقابة املستقلة
٦-الربنامج الرئيسي السابع 

٧٠٧,٣٣٠٣,٢٤٢,٩٦٤٠,٤٩٠لحساباتلداخلية لمكتب املراجعة ا
موع الفرعي ١٤٣ا ٨٤٦٧٤ ٥٤٢٥١١٣٩ ٦٢٩٩٧

٢-الربنامج الرئيسي السابع 
٥٨٥,٢٣٥٨٥,١٣١٠٠٣لدولة املضيفةالقرض املقدم من ا ٥٨٥١٠٠

١٤٧المجموع  ٤٣١٧٨ ١٢٧٥٣١٤٣ ٢١٤٩٧
حيتمل التغيري.*  يشمل االنفاق الفعلي االلتزامات وهو 

وكانت ثالث مـن الـدوائر االبتدائيـة علـى صـعيد اهليئـة القضـائية مكرسـة للمحاكمـات اجلاريـة يف -١٣
اغنــدا علــى حــني أن هنــاك ثــالث مــن الــدوائر نتنطــاق القضــايا املتعلقــة بــإنغوان، وغبــاغبو وبلــي كوديــه و 

استصـدار وقضـية واحـدة يف مرحلـةاألضـرارُ                                      األخرى اليت تُعىن بأربع من القضايا اليت هـي يف مرحلـة جـرب 
يف ٥٤,٢متثــل يف ٢٠١٨حزيران/يونيــه ٣٠. مث إن معــدل التنفيــذ الفعلــي للهيئــة القضــائية لغايــة احلكــم

ايـة العــام أن ٥١,١معـدل تنفيـذ السـنوات السـابقة البـالغ يتمشـى مـع املائـة وهـذا  يف املائـة. واملتوقـع يف 
مليـــون يـــورو مـــن امليزانيـــة املعتمـــدة ١٢,١٣يف املائـــة أو ٩٥,٤تنفـــذ اهليئـــة القضـــائية ميزانيتهـــا مبـــا نســـبته 

باألسـاس إىل التـأخري يف شـغل عـدد مـن الوظـائف مبـا يف ذلـك وهـذا راجـع .مليون يـورو١٢,٧١البالغة 
ــاالت ً    ف مــن فئــة اخلــدمات العامــة فضــًال عــن رئــيس الــديوان والعديــد مــن الوظــائ أخــرى إعــارة مــوظفني 

داخل احملكمة.
يف ٤٧,٠مـا نسـبته ٢٠١٨حزيران/يونيـه ٣٠وبلغ معدل التنفيذ املتعلـق مبكتـب املدعيـة العامـة لغايـة - ١٤

يف املائة مقارنة مع معدل التنفيذ بالنسـبة للسـنة السـابقة البـالغ ١,٣قدره نقص املائة وينطوي هذا املعدل على 
يف ٩٦,٧يف املائــة. ويتوقــع مكتــب املدعيــة العامــة أن يــتم، يف أواخــر العــام، بلــوغ معــدل تنفيــذ قوامــه ٤٨,٣

ة يف مليــون يــورو. وبــالنظر إىل الزيــادة املتوقعــ٤٥,٩٩مليــون يــورو مــن ميزانيــة معتمــدة قــدرها ٤٤,٤٧املائــة أو 
عـــدد بعثـــات التحقيـــق املتوجهـــة إىل بـــالد حـــاالت مـــن قبيـــل مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وكـــوت ديفـــوار ومـــايل 

يف امليـدان يتوقـع ذات الصـلة بالشـهود ً          والدعم التشغيلي ذي الصـلة فضـالً عـن أنشـطة والسودان وليبا وجورجيا 
ليف غري املتصلة باملوظفني.التكاحتت بند يف املائة ١١٢,٣أن يصل معدل التنفيذ إىل ما نسبته 
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يف املائـــــة مـــــن ميزانيتـــــه ٥٤,٦، قـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتنفيـــــذ ٢٠١٨حزيران/يونيـــــه ٣٠وإىل غايـــــة -١٥
يف املائــة مقارنــة مبعــدل التنفيــذ الــذي شــهدته الســنة املاضــية ٢بته ســاملعتمــدة. وارتفــع معــدل التنفيــذ مبــا ن

االلتزامات املتصلة باملباين الدائمة، مبـا اس إىل الزيادة يف يف املائة وهذه الزيادة راجعة باألس٥٢,٦وقدره 
يف ذلــك عقــود التنظيــف واملرافــق العامــة والصــيانة التصــحيحية (مثــل رفــع مســتوى كفــاءة وحــدات معاجلــة 
اهلــواء) واخلــدمات ذات الصــلة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مبــا يف ذلــك صــيانة ودعــم التطبيــق، 

ت والربامج واخلدمات االستشارية املتعلقة باسرتاتيجية املعلومات، مما أسفر عن معدل والشبكة واالتصاال
، مقارنـة مبعـدل ٢٠١٨التكـاليف غـري املتصـلة بـاملوظفني يف عـام حتـت بنـد يف املائة ٦٧,٨تنفيذ مقداره 

ا بتكليف من قلم . مث إن ٢٠١٧يف املائة يف عام ٥٩,٥قدره  مستوى األنشطة اليت جيري االضطالع 
املشـمولة علـى ارتفاعـه أثنـاء الفـرتة ظـل احملكمة بالنسـبة للـدعم القضـائي وعلـى صـعيد االدعـاء والتحقيـق 

(اونغـــوين، نتاغنـــدا وغبـــاغبو وبلـــي غـــوذي) وحالـــة ـــذا التقريـــر فيمـــا يتصـــل باحملاكمـــات اجلاريـــة الـــثالث 
أربـع حـاالت جلـرب الضـرر (هـي حـاالت لوبنغـا وكاتنغـا وبيمبـا يف ر جبرب للضـرر. و ئتناف واحدة ضد أمسا

ومت تـوفري الـدعم للشـهود الـذين ميثلـون لـإلدالء واملهدي). ومثاين حاالت حتقيق جارية على قـدم وسـاق. 
م وإدارة  نظــر ً                                                              فريقــاً للمســاعدة القضــائية املقدمــة للــدفاع والضــحايا يف نطــاق القضــايا الــيت ت٢٠بشــهادا

ُ          كــذلك إىل مســتوى العقــود الســنوية الــيت تُــربم يف ســبيل معــدل التنفيــذ احلــايل  عــزى ُ يُ ً    فيهــا احملكمــة راهنــاً. و 
تــأمني اخلــدمات والســلع الالزمــة للمبــاين الدائمــة ولتــأجري الزنزانــات الســجنية ورســوم املســاعدة القضــائية 

ــــة ً         املقدمــــة للــــدفاع وأفــــرق الضــــحايا فضــــًال عــــن شــــراء  ــــا املعلومــــات املعــــدات املكتبي وجتهيــــزات تكنولوجي
واالتصاالت ومقتضيات كافة املكاتب امليدانية مبا يف ذلك اسـتبدال السـيارات القدميـة. واملتوقـع أن يقـوم 

اية العام، بتنفيذ ميزانيته مبعدل قوامه  مليـون يـورو مـن ٧٥,٦١يف املائـة أو ٩٨,٠قلم احملكمة، حبلول 
.)١(مليون يورو٧٧,١٤امليزانية املعتمدة اليت قدرها 

يف املائـة حـىت ٣٧,٤وبلغ معدل التنفيذ بالنسبة ألمانة مجعية الدول األطراف ("األمانـة") نسـبة -١٦
ــــه ٣٠ . وعلــــى غــــرار الســــنوات ٢٠١٧يف املائــــة يف عــــام ٣٥,٤مقارنــــة مبــــا نســــبته ٢٠١٨حزيران/يوني

ل األطراف خالل النصف الثاين من العام بالنسبة ألمانة مجعية الدو تنفقه السابقة، سيتم تكبد أغلبية ما 
خـــالل شـــهر كـــانون الهـــاي الـــدورات الـــيت تعقـــدها اللجنـــة يف أيلول/ســـبتمرب واجلمعيـــة يف مدينـــة ألجـــل 

مليــون يــورو مبعــدل ٢,٧٢ً        ميزانيتهــا كاملــة تقريبــاً وقــدرها األول/ديســمرب. وتتوقــع األمانــة أن تقــوم بتنفيــذ 
يف املائة.٩٩,٩تنفيذ قدره 

فلقـد مت االلتـزام للمبـاين الدائمـة وعلى صعيد بند املبـاين، الـذي يغطـي الصـيانة الوقائيـة الـيت تـوفر -١٧
وذلــك علــى غــرار ســنة مليــون يــورو، ١,٥٠بامليزانيــة الــيت قــدرها ٢٠١٨حزيران/يونيــه ٣٠الكامــل حــىت 

ا كاملة حبلول آخر السـنة. واأل٢٠١٧ مـوال هـدفها الصـيانة الوقائيـة . واملتوقع أن تستنفد امليزانية امللتزم 
مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال احلصر عمليات التفتيش املنتظمـة هليكـل املبـىن بكاملـه وكـذلك ألغـراض 

التكنولوجيا واختبار سالمة جتهيزات املبىن املعرضة للبالء وتنظيفها واستبداهلا.
ا الـــدائرة االبتدائيـــة بشـــأن-١٨ جـــرب األضـــرار علـــى صـــعيد القضـــايا ويف أعقـــاب القـــرارات الـــيت اختـــذ

٢٠١٧واملهـدي يف أيلول/سـبتمرب ٢٠١٧وكاتنغـا يف آذار/مـارس ٢٠١٦املتعلقة بلوبنغا يف أواخـر عـام 
واصلت أمانة الصندوق االسـتئماين للضـحايا أداء دور مهـم يف جمـال تـوفري املسـاعدة للضـحايا املشـاركني 

ً                    لــى ذلــك يتــوىل هــذا الصــندوق حاليــاً إدارة بــرامج يف إطــار يف اإلجــراءات املتعلقــة جبــرب األضــرار. عــالوة ع
قـد الوالية املتعلقة باملساعدة يف كل من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأوغنـدا. واملتوقـع أن تكـون األمانـة 

مليون يورو من ميزانية معتمدة قوامها ٢,١٥يف املائة أو ٨٤,٧قامت بتنفيذ ميزانيتها مبعدل تنفيذ قدره 
مليون يورو، ويعزى ذلك إىل اجلهود املكثفة اجلاري بذهلا لشغل الوظـائف الشـاغرة أثنـاء النصـف ٢,٥٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا يف الرســـالة املوجهـــة إىل اللجنـــة كمـــا يشـــمل مـــا يتوقعـــه قلـــم احملكمـــة مـــن إنفـــاق )١( نفقـــات مل تكـــن يف احلســـبان جـــرى تبيا

سبقت اإلشارة إىل ذلك.
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الثاين من السنة بغية االستجابة لالحتياجات التشغيلية ذات الصلة بأنشـطة جـرب األضـرار االنفـة الـذكر. 
٣٠يف املائـــة يف ٣٦,٧مث إن أمانـــة الصـــندوق االســـتئماين للضـــحايا قامـــت بتنفيـــذ ميزانيتهـــا مبـــا معدلـــه 

يف املائــة، ويعــزى ٣٧,٠مــع معــدل التنفيــذ يف الســنة املاضــية البــالغ يتوافــق ، وذلــك ٢٠١٨حزيران/يونيــه 
يف املائـة، ووظـائف يف جمـال املسـاعدة ٤٤,٤ذلك إىل حاالت توظيف منتظرة ملـلء شـواغر مبعـدل قـدره 

.٢٠١٧ر شباط/فرباير املؤقتة العامة يف أعقاب املصادقة على اهليكل اجلديد يف شه
ً املتعلـــق بـــالقرض املقـــدم مـــن الدولـــة املضـــيفة طبقـــاً ٢–وعلـــى صـــعيد الربنـــامج الرئيســـي الســـابع -١٩

تســـديد كامـــل مـــدفوعات ٢٠١٨يف شـــهر كـــانون الثاين/ينـــاير لالتفـــاق املتعلـــق بقـــرض الدولـــة املضـــيفة مت 
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١إىل كانون الثاين/يناير ١الفلرتة املمتدة من الفائدة املستحقة عن 

مــا نســبته ٢٠١٨حزيران/يونيــه ٣٠وبلــغ معــدل التنفيــذ الفعلــي آلليــة الرقابــة املســتقلة إىل غايــة -٢٠
اية ٢٠١٧يف املائة عام ٤٦,٢يف املائة، مقارنة مبعدل تنفيذ يتمثل يف ٢٩,٤ . ومعدل التنفيذ املتوقع 

مليــون يــورو. ٠,٥٣يــون يــورو مــن امليزانيــة املعتمــدة الــيت قوامهــا مل٠,٤١يف املائــة أو ٧٧,٦العــام قــدره 
واخنفــاض معــدالت التنفيــذ هــذه تعــزى إىل مغــادرة رئــيس آليــة املراقبــة املســتقلة يف كــانون األول/ديســمرب 

ً                                                            والوظيفة الشاغرة جيري حالياً ملؤها. وستنقل امليزانية املعتمدة لغرض اخلرباء االستشاريني إىل بند ٢٠١٧
فر من أجل االضطالع ببعثات ميدانية إىل كل من كامباال وكنشاسا وبونيا وأبيدجان لدعم الواليات الس

اخلاصة بالتحقيق والتقييم والتفتيش املزمع اجنازها يف الربع الثالث من هذا العام.
يونيه حزيران/٣٠يف املائة لغاية ٤٢,٩ونفذ مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ميزانيته مبعدل -٢١

. وســوف ينفــذ املكتــب املــذكور ميزانيتــه، حبلــول أواخــر ٢٠١٧يف املائــة عــام ٤٩,١، مقارنــة مــع ٢٠١٨
مليـــون ٠,٧١مليــون يـــورو، مــن امليزانيــة املعتمـــدة وقوامهــا ٠,٦٤يف املائــة، أو ٩٠,٥العــام، مبــا معدلـــه 

ري اآلن شـغلها وينتظـر الرتـب األخـرى جيـ–يورو. وهناك وظيفة شاغرة واحـدة مـن فئـة اخلـدمات العامـة 
أن يتم ذلك خالل الربع الثالث من السنة.

والنفقـات املتوقعـة إىل ٢٠١٨حزيران/يونيـه ٣٠أدنـاه حالـة تنفيـذ امليزانيـة يف ٣اجلـدول يتناول و -٢٢
اية السنة مبينة حبسب كل بند من بنود اإلنفاق. غاية 

حسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٨حزيران/يونيه٣٠أداء الميزانية إلى غاية -٣الجدول 

بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٨لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/٣٠غاية 
٢٠١٨يونيه

معدل التنفيذ * إىل
حزيران/يونيه٣٠غاية 

(نسبة مئوية)٢٠١٨
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة٢٠١٨لعام 

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

٥القضاة ٥٢١٣ ٣٤٠٦٠٥ ٤٥٩٩٨
موع الفرعي للقضاة ٥ا ٥٢١٣ ٣٤٠٦٠٥ ٤٥٩٩٨

٨٧التكاليف املتعلقة باملوظفني ٠٤٢٤١ ٣٥٥٤٧٨٤ ٢٥٧٩٦
١٥املساعدة املؤقتة العامة ٤٩٨٦ ٥٩٧٤٢١٤ ٣٢٧٩٢

املساعدة املؤقتة 
١لالجتماعات ٣٠٢٣٠٤٢٣٦٥٨٥٠

٣٦٠٨٢٢٢٢٣٣٦٤العمل اإلضايف
موع الفرعي للتكاليف  ا

١٠٤املتعلقة باملوظفني ٢٠٣٤٨ ٣٤٠٤٦٩٩ ٤٧٦٩٥
٥السفر ٨٥٠٢ ٩٦٠٥٠٦ ١٥٠١٠٥

٣٣١٧٥٣٢٩٨٨الضيافة
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بند اإلنفاق

امليزانية املعتمدة
٢٠١٨لعام 

النفقات الفعلية* إىل 
حزيران/٣٠غاية 
٢٠١٨يونيه

معدل التنفيذ * إىل
حزيران/يونيه٣٠غاية 

(نسبة مئوية)٢٠١٨
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 

معدل التنفيذ املتوقع
(نسبة٢٠١٨لعام 

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

٣اخلدمات التعاقدية ٥٦٠١ ٨٦٣٥٢٣ ٨٦٩١٠٨
١التدريب ٠١٣٤٠١٣٩١ ٠٠٤٩٩

٦٣٠٤٣٦٦٩٦٢٤٩٩اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٣٨٣٢ ٦٢٤٧٧٤ ٢٧٦١٢٦

١حمامو الضحايا ١٦٥٩٣٠٧٩١ ٣١٧١١٣
١٦النفقات التشغيلية العامة ٠٣٢١١ ٩٥٤٧٤١٤ ٥٥٤٩٠

١اللوازم واملواد ٠٢٨٧٨٩٧٦١ ١١٩١٠٨
١املعدات، مبا فيها األثاث  ٤٢٥٨٨٤٦٢١ ٧٤٨١٢٢
موع الفرعي للتكاليف  ا

٣٤غري املتعلقة باملوظفني ١٢١٢٢ ٨٦١٦٧٣٤ ٦٩٣١٠١
١٤٣المجموع  ٨٤٦٧٤ ٥٤٢٥١١٣٩ ٦٢٩٩٧

القرض المقدم من الدولة 
٣المضيفة ٥٨٥٣ ٥٨٥١٠٠٣ ٥٨٥١٠٠

المجموع بما فيه القرض 
المقدم من الدولة 

١٤٧المضيفة ٤٣١٧٨ ١٢٧٥٣١٤٣ ٢١٤٩٧
وهو حيتمل التغيري.*  يشمل االنفاق الفعلي االلتزامات 

ممــا هــو خمصــص يف املائــة ٩٨,٩وســتكون احملكمــة قــد نفــذت، حبلــول أواخــر الســنة، مــا نســبته -٢٣
يف املائة بالنسبة للتكاليف املتعلقة باملوظفني والتكاليف غري املتعلقة ١٠٠,٥يف املائة و٩٥,٥لقضاة ول

ــــاملوظفني علــــى التــــوايل ــــة حــــىت .ب ــــذ الفعلــــي للمحكمــــة بالنســــبة للوظــــائف الثابت ٣٠وبلــــغ معــــدل التنفي
من ٨٩٤، مت شغل ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠يف املائة. وإىل غاية ٤٧,٥ما نسبته ٢٠١٨حزيران/يونيه 

وظيفة ثابتـة معتمـدة. وحبلـول أواخـر العـام، ينتظـر أن يصـل معـدل التنفيـذ بالنسـبة للوظـائف ٩٦٩أصل 
مليــون يــورو مــن امليزانيــة املعتمــدة الــيت قــدرها ٨٤,٢٦يف املائــة ويقابــل هــذا املعــدل مبلــغ ٩٦,٨الثابتــة 

مليون يورو.٨٧,٠٤
٣٠يف املائـــة حبلـــول ٤٢,٦فئـــة املســـاعدة املؤقتـــة العامـــة مبـــا نســـبته علـــى صـــعيد تنفيـــذ الوجـــرى -٢٤

يـذ املتعلـق مبيزانيتهـا املخصصـة ً        . وحبلول أواخر العـام ستشـهد احملكمـة نقصـاً يف التنف٢٠١٨حزيران/يونيه 
مليــــون يــــورو مــــن امليزانيــــة املعتمــــدة البالغــــة ١٤,٣٣يف املائــــة أو ٩٢,٤للمســــاعدة املؤقتــــة العامــــة قــــدره 

يف املائــة وذلــك ٧٢,٨وتتوقــع اهليئــة القضــائية أن تقــوم بتنفيــذ ميزانيتهــا مبــا معدلــه مليــون يــورو ١٥,٥٠
ئف املســـاعدة املؤقتـــة العامـــة، واملزمـــع أن ينفـــذ مكتـــب بســـبب حـــاالت تـــأخري يف شـــغل العديـــد مـــن وظـــا

يف املائة وذلك بسبب حاالت من التأخري يف عمليـة التوظيـف، ٩٢,٨املدعي العام ميزانيته مبعدل قدره 
يف املائة.٩٩,٨بينما ميضي قلم احملكمة خبطى ثابتة ويتوقع أن ينفذ ميزانيته مبا معدله 

٣٠يف املائـة يف ٢٣,٤وبلغ معدل التنفيذ على صـعيد املسـاعدة املؤقتـة لالجتماعـات مـا نسـبته -٢٥
٠,٦٦يف املائــة أو ٥٠,٦ميزانيــة هــذا البنــد بنســبة دون ومتوقــع أن يــتم تنفيــذ مــا ٢٠١٨حزيران/يونيــه 

ايـة العـام. وتكمـن األسـبا١,٣٠مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها  هلـذا ب الرئيسـية مليون يـورو يف 
الـــنقص يف تـــدين عـــدد جلســـات االســـتماع املعقـــودة يف إطـــار احملاكمـــات املتعلقـــة بغبـــاغبو وبلـــي غـــودي، 
ــذا التقريــر. وأســفر هــذا األمــر عــن تنــاقص يف العــدد املقــرر  وانتاغنــدا، وأوغــوين خــالل الفــرت ة املشــمولة 

ّ                                   يعيّـنهم قسـم اخلـدمات اللغويـة ومعـدل تنفيـذ االحتياج إليه من املرتمجني الشفويني املسـتقلني املفـروض أن
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يف املائــة. كمـــا انــه أفضــى إىل اخنفـــاض عــدد مســاعدي الشـــهود الــذي يتطلبــه قســـم ٣٨,١متوقــع قــدره 
يف املائة.٥٧,٢الضحايا والشهود من أجل توفري الدعم للشهود وكذلك إىل معدل تنفيذ متوقع قدره 

. ٢٠١٨حزيران/يونيـــه ٣٠يف املائـــة حـــىت ٢٢,٩قـــدره مت تنفيـــذ ميزانيـــة العمـــل اإلضـــايف مبعـــدل-٢٦
مليــون يــورو مــن ميزانيــة ٠,٢٣يف املائــة أو ٦٤,٦وســتكون امليزانيــة املــذكورة قــد نفــذت بالكامــل مبعــدل 

مليـون يـورو وذلـك لغايـة منتهـى السـنة. والـنقص املتوقـع يف التنفيـذ راجـع إىل عـدد ٠,٣٦معتمدة قدرها 
تشهد انعقاد جلسات االستماع، وذلك نتيجة الخنفاض أكرب يف عدد الشهود متوقع أقل من األيام اليت

الـــذين يـــتم نقلهـــم مـــن احملكمـــة وإليهـــا، واخنفـــاض عـــدد اخلـــدمات األمنيـــة الـــالزم لتغطيـــة ســـاعات عمـــل 
متطاولة من جلسات االستماع.

. ٢٠١٨يران/يونيه حز ٣٠يف املائة إىل غاية ٥٠,٦متثل معدل التنفيذ بالنسبة للسفر فيما قدره -٢٧
يف املائـة ١٠٥,١ّ                                                           واملتوقع أن يسّجل جتاوز يف االنفاق، حبلول أواخر السنة، مع توقـع معـدل تنفيـذ قـدره 

ومعــدل التنفيــذ املتوقــع بالنســبة مليــون يــورو. ٥,٨٥مليــون يــورو، مــن امليزانيــة املعتمــدة البالغــة ٦,١٥أو 
املائة. ويظل هذا املكتب يركز على سبل للتوفري يف١٠٧,٨ملكتب املدعي العام على صعيد السفر يبلغ 

الكفــاءة مــن أجــل خفــض تكــاليف الســفر. بيــد أن مســتوى بعثــات التحقيــق إىل يف النفقــات ولتحقيــق 
ا حاالت، وال سـيما مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومـايل وكـوت ديفـوار وجورجيـا والسـودان  البلدان املتعلقة 

ضــروري لالضــطالع بشــىت العمليــات. كمــا يتوقــع أن يشــهد قلــم ً                    وليبيــا فضــًال عــن بعثــات الــدعم، أمــر
زيـادة يف دعـم األمـن للبعثـات عـهيف املائة مرج١٠٢,٧النفقات قدره لسقف ً            احملكمة جانباً من التجاوز 

ـا حـاالت، ومرج ا كبار موظفي احملكمة إىل البلدان املتعلقـة  ً                   أيضـاً عـدد مـن البعثـات مـن عـهاليت يقوم 
ود يف حاليت ليبيا ومايل.أجل محاية الشه

يف املائــــة حبلــــول أواخــــر الســــنة، بســــبب إعــــادة ترتيــــب ٨٨,٣وســــتنفذ فئــــة الضــــيافة مبــــا معدلــــه -٢٨
األولويات املتعلقة باألموال لتغطية اإلنفاق الفائض املتوقع بالنسبة للسفر، وذلك نتيجة للتمديد يف إقامة 

باهليئــة القضـــائية. وتتوقــع أمانـــة مجعيــة الـــدول األطـــراف أن القضــاة اجلـــدد أثنــاء الفـــرتة التوجيهيــة اخلاصـــة 
ريت جلنــة تتجــاوز ســقف االنفــاق مــن ميزانيتهــا املخصصــة للضــيافة املســتخدمة يف ســبيل دوريت اللجنــة ودو 

٣٠يف املائــة حبلــول ٥٣,٥مراجعــة احلســابات. ومتثــل معــدل تنفيــذ امليزانيــة املخصصــة لفئــة الضــيافة يف 
.٢٠١٨حزيران/يونيه 

يف املائــة. واملتوقــع علـــى هــذا الصــعيد جتـــاوز ٥٢,٤ومت تنفيــذ فئــة اخلـــدمات التعاقديــة مبعــدل قـــدره - ٢٩
مليون يورو من امليزانية املعتمدة ٣,٨٧يف املائة أو ١٠٨,٧سقف االنفاق، على أساس معدل تنفيذ قوامه 

ىل معــــدل تنفيــــذ قوامــــه مليــــون يــــورو. هــــذا التجــــاوز لســــقف االنفــــاق راجــــع باألســــاس إ٣,٥٦الــــيت قــــدرها 
ـــالنظر إىل اللجـــوء إىل خـــربات خارجيـــة يف جمـــال ١١٣,٦ يف املائـــة خـــاص مبكتـــب املـــدعي العـــام، وذلـــك ب

االستنساخ والرتمجة التحريرية ورسوم اخلرباء ذات الصلة بالقضايا حمل نظر احملكمة. أما معـدل التنفيـذ الـذي 
ّ              جويـة خاصـة نظمـت لنقـل احلّسـان إىل احملكمـة يف فهـو يعـزى إىل رحلـة ١٠٩,٠شهده قلم احملكمة وقدره 

ً              على إثر استصدار الدائرة التمهيدية األوىل أمراً بإلقاء القبض.٢٠١٨آذار/مارس ٣١- ٣٠
ـــة التـــدريب يف -٣٠ حزيران/يونيـــه ٣٠يف املائـــة حـــىت ٣٩,٦ومتثـــل معـــدل التنفيـــذ علـــى صـــعيد ميزاني

مليــون يــورو مــن امليزانيــة املعتمــدة ١,٠٠املائــة أو ب٩٩,١ً           وســتنفذ بالكامــل تقريبــاً مبعــدل قــدره ٢٠١٨
مليـــون يـــورو. وتشـــمل أنشـــطة التـــدريب املقـــررة لقلـــم احملكمـــة دورات تدريبيـــة ذات الصـــلة ١,٠١البالغـــة 

ً                                                                              بالسالمة واألمن وتدريباً يتعلق باإلدارة والقيادة وإدارة املخاطر يقوم بتوفريه قسم املـوارد البشـرية. واملتوقـع 
ً  ب املدعي العام ميزانيته املكرسة للتدريب تنفيذاً كامًال.أن ينفذ مكت     ً

حزيران/يونيـــه ٣٠يف املائـــة حبلـــول ٦٩,٢معدلـــه مبـــا نياخلـــرباء االستشـــاريوجـــرى التنفيـــذ يف فئـــة -٣١
التمديد التعاقدي للمستشارين يف مكتب احملامي العام للضحايا التابع لقلم بالنظر إىل عمليات ٢٠١٨
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ً                                                                     احملكمــة وذلــك طبقــاً للقــرار الصــادر عــن الــدوائر خبصــوص التمثيــل القــانوين للضــحايا يف بلــدان احلــاالت 
وتوفري اخلدمات القانونية عالية التخصص من قبل مكتب الشؤون القانونية. بيد أن مكتب ذات الصلة. 

دعي العام أفاد من خدمات استشارية جمانية، ونتيجـة لـذلك، يتوقـع أن يسـجل نقـص يف التنفيـذ قـدره امل
يف املائة على صعيد بند االلتزام هذا. وسوف يساعد املبلغ الفائض يف تغطية التكـاليف املتكبـدة ٢٣,٦

ذ احملـدد. واملتوقـع أن على صـعيد بنـود االلتزامـات غـري املتصـلة بـاملوظفني املتوقـع أن تتخطـى سـقف التنفيـ
يف املائة حبلول آخر السنة.٩٩,٠جيري التنفيذ مبا معدله 

حزيران/يونيــه ٣٠يف املائــة يف ٧٨,٢ً          وتشــهد ميزانيــة املســاعدة القانونيــة العامــة تنفيــذاً مبــا معدلــه -٣٢
ـــه يف املائـــة حبلـــول آخـــر الســـنة، باملقابـــل ملـــا م١٢٣,٠يبلـــغويتوقـــع جتـــاوز لســـقف االنفـــاق ٢٠١٨ عدل

والـيت هلـا تـأثري ٢٠١٨وذلك نتيجة للتطورات القضائية اليت حدثت سـنة ٢٠١٧يف املائة عام ١٠٧,٢
يف املائــة بســبب ١٢٦,٤علــى حمــامي الــدفاع والضــحايا. ويتوقــع تنفيــذ ميزانيــة حمــامي الــدفاع مبــا معدلــه 
ا تسـعة أشـهر باملقابـل مليزانيـة وضـعت لسـ ً تة أشـهر يف البدايـة فضـًال تكاليف لتغطية حماكمة نتاغندا مـد

. واملتوقـــع أن ٢٠١٨عــن تســعة أشــهر حملاكمـــة احلســان حماكمــة متهيديــة مل حيســـب هلــا حســاب يف عــام 
يف املائة نتيجة لتكاليف ترتبط جبـرب للضـرر ١١٣,١يسجل على صعيد حمامي الضحايا تنفيذ ما معدله 

مة، حيثما ميكنها ذلك، استيعاب تكاليف ً                                  عن اثين عشر شهراً بالنسبة إىل قضية املهدي، وستتوىل احملك
املساعدة القانونية غري احملسوبة هذه.

يف املائة، وذلك حبكـم التزامـات جـرى ٧٩,٢، متثل معدل التنفيذ يف ٢٠١٨حزيران/يونيه٣٠يف - ٣٣
ـــا يف إطـــار عقـــود ســـنوية موضـــوعها اســـتئجار الزنـــازن الســـجنية وخـــدمات علـــى صـــعيد تكنولوجيـــا  التعهـــد 
املعلومــات واالتصــاالت وتكــاليف الصــيانة والتكــاليف التشــغيلية ذات الصــلة باملبــاين الدائمــة. وحبلــول آخــر 

١٨,١٤يف املائـة أو ٩٢,٥، يتوقع أن يتم التنفيـذ علـى صـعيد فئـة نفقـات التشـغيل العامـة مبـا نسـبته السنة
مليــون يــورو وهــذا األمــر راجــع إىل حــد كبــري إىل مســتوى ١٩,٦٢مليــون يــورو مــن ميزانيــة معتمــدة قــدرها 

الكونغو الدميقراطية األنشطة املنخفض للشهود ومحاية الضحايا وخاصة فيما يتعلق بكوت ديفوار ومجهورية
ً                                                                       ومجهورية أفريقيا الوسطى، نظراً لتدين عدد الشهود املقرر أن ميثلوا أمام الدوائر واملسـاعدة املعـززة املقدمـة مـن 
جمموعة أساسية من الدول بالتعاون مع قسـم الضـحايا والشـهود، وهـو مـا يفسـر الرصـيد غـري املربـوط املتوقـع 

تب املدعي العام أن يتجاوز سقف اإلنفاق على صـعيد هـذه الفئـة مبـا مليون يورو. ويتوقع مك٢,٠٥البالغ 
يف املائـــة بـــالنظر إىل شـــىت التكـــاليف املتصـــلة بالعمليـــات والشـــهود، باإلضـــافة إىل تكـــاليف ١٥٦,٩معدلـــه 

استئجار لتغطية مصاريف اإلقامة يف بانغي، وهذا مسح باخلفض الكبري يف تكاليف السفر.
حزيران/يونيـه ٣٠يف املائـة بنهايـة ٧٦,٨الفعلي يف فئة املـوارد واللـوازم مـا نسـبته وبلغ معدل التنفيذ - ٣٤

، وهــذا املعــدل راجــع يف جــزء كبــري منــه إىل االلتزامــات املعقــودة حــىت اآلن فيمــا خيــص املــواد املكتبيــة ٢٠١٨
ـــا املعلومـــات واالتصـــاالت يف إطـــار قلـــم احملكمـــة. واملتوقـــع، حبلـــول آخـــر  العـــام، جتـــاوز وجتهيـــزات تكنولوجي

مليــون ١,٠٣مليــون يــورو، مــن امليزانيــة املعتمــدة مببلــغ ١,١٢يف املائــة، أو ١٠٨,٩لســقف التنفيــذ معدلــه 
ً يورو، ويعزى ذلك يف جزء كبري منه إىل شراء أجهزة طرفية تقتضيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متشياً 

اوز طفيــف متوقــع لســقف اإلنفــاق علــى صــعيد مكتــب مــع معــايري احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام. وهنــاك جتــ
ً                                                                        املـــدعي العـــام، نظـــراً لتكـــاليف االســـتبدال بالنســـبة للمـــواد االســـتهالكية (مثـــل بطاقـــات الـــذاكرة، واألقـــراص 

املصغرة، وحمركات األقراص الصلبة الشفرة، والبطاريات وما إىل ذلك) وهي مواد الزمة لبعثات التحقيق
حزيران/يونيـــــه ٣٠يف املائـــــة إىل غايـــــة ٦٢,٠نســـــبة لألثـــــاث واملعـــــدات وبلـــــغ معـــــدل التنفيـــــذ بال-٣٥

ايــة العــام ٢٠١٨ مليــون يــورو مــن ١,٧٥يف املائــة أو ١٢٢,٦. ويتوقــع أن يبلــغ معــدل التنفيــذ حبلــول 
مليــون يــورو، بســبب شــراء معــدات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ١,٤٣امليزانيــة املعتمــدة وقوامهــا 
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Windowsاملسـتخدم النهـائي غـري املتوافقـة مـع الستبدال معدات اجلديـد واخلـوادم اجلديـدة ممـا هـو 10
.Microsoft Exchangeمرتبط بـ 

اليت يتضمنها املرفق تفاصيل إضافية تتعلق بـأداء امليزانيـة املتوقـع لعـام ٥٢إىل ١وترد يف اجلداول -٣٦
، مبوبة ٢٠١٩مليزانية الربناجمية املقرتحة لعام وا٢٠١٧، مع توفري مقارنات باإلنفاق الفعلي لعام ٢٠١٨

حبسب الربامج الرئيسية والربامج والربامج الفرعية.

مناقلة األموال-جيم
يــورو مــن بنــد ميزانــوي إىل بنــد غــريه خــالل ٠٠٠٢٠٠متــت عمليــة مناقلــة واحــدة مبقــدار يفــوق -٣٧

٢٠١٨صف األول من عام نال
املساعدة العامـة املؤقتـة إىل بنـد املقـاولني األفـراد ضـمن قسـم يورو من بند٠٠٠٢٠٣نقل مبلغ -٣٨

اخلدمات التابع ملكتب املدعي العام وذلك من أجل الوفاء بتكاليف املرتمجني الفوريني يف امليدان.

شطب األصول-دال
مل تشـــطب أيـــة ٢٠١٨حزيران/يونيـــه٣٠كـــانون الثاين/ينـــاير إىل ١بالنســـبة للفـــرتة املمتـــدة مـــن -٣٩

أصول.

األرصدة النقدية-هاء
ايــة الربــع األول مــن عــام -٤٠ ــا امتثلــت لغايــة  ملعــايري اختيــار املؤسســات ٢٠١٨أفــادت احملكمــة بأ

.٣-٩، املادة ICC/AI/2012/002ً                    املصرفية وحدود االستثمار عمًال بالتعليمات اإلدارية 
أدنـــاه) أن احملكمـــة  ٤علـــى املؤسســـات املصـــرفية (اجلـــدول ويوضـــح الرســـم البيـــاين لتوزيـــع األمـــوال -٤١

اية الربع الثاين مـن عـام  يف مخـس مؤسسـات ماليـة خمتلفـة تقـع يف ٢٠١٨كانت قد وضعت أمواهلا يف 
هولندا وفرنسا ولكسمربغ.

ايــة الربــع الثــاين مــن عــام -٤٢ كــان الرصــيد النقــدي املتــوفر للعمليــات يف الصــندوق العــام ٢٠١٨يف 
مليون يورو. باإلضافة إىل ذلـك هنـاك أرصـدة نقديـة متاحـة يف صـناديق أخـرى قوامهـا: ٤٧,٩ثل يف يتم

مليـون يـورو يف صـندوق رأس ٩,١مليـون يـورو؛ و٠,٦االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني البالغة 
االســـتئماين مليـــون يـــورو يف الصـــندوق ١٤,٤مليـــون يـــورو يف صـــندوق الطـــوارئ؛ و٥,٢، املـــال املتـــداول
٨٠,١مليــون يــورو يف صــناديق اســتئمانية أخــرى. ويبلــغ الرصــيد النقــدي مــا جمموعـــه ٢,٩للضــحايا؛ و
مليون يورو.

٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠موجز األرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية :٤الجدول 

أرصدة تشغيلية غري 
%١٥,٠٥مستثمرة، 

رصيد مستثمر يف سوسيييت
%٣١,٢٢جنرال، فرنسا، 

رصيد مستثمر يف 
مصرف آ ب ن أمرو، 

%١١,٢٤هولندا، 

، هولنداABN-AMROيف املستثمر 
، هولنداRabobankيف املستثمر 

CICاملستثمر يف مصرف 

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

مستثمرةمبالغ تشغيلية غري 

ألرصدة المحكمةتوزيع 
فرنسا، CICستثمر يف م

٣١,٢٢٪

مستثمر 
يف روبو 
بنك، 
هولندا، 

٢,٧٣٪

املستثمر يف 
مصرف 
وصندوق 
اإلدخار 
للدولة، 

لكسمربغ 
٨,٥٣٪
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(مباليني اليورو)٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠وزيع األموال على صناديق احملكمة إىل غاية ت
٨٥٣٤٧الصندوق العام

٥٧٧للموظفنياحتياطي املستحقات
٠٥٧٩صندوق رأس املال املتداول

٢٣٨٥صندوق الطوارئ
٤٠٢١٤الصندوق االستئماين للضحايا

٩٣٨٢الصناديق االستئمانية
٠٦٥٨٠المجموع

نفقات العمليات الميدانية حسب الحاالت-واو
موجزا للنفقات التاليـة يف العمليـات امليدانيـة املنفـذة حسـب احلـاالت إىل غايـة أدناه ٥يورد اجلدول - ٤٣
حـاالت كمـا هـو مبـني يف اجلـدول وهـي عشـر ً            . وتقوم احملكمة حالياً بالتحقيق يف ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠

هورية كينيـا وليبيـا وكـوت ديفـوار  أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى ومج
ً                          . ويغطــي الــدعم التشــغيلي مجيــع احلــاالت بــدالً مــن حــاالت فرديــة. وبلــغ إمجــايل وبورنــديومــايل وجورجيــا

يف املائــة مــن جممــوع النفقــات ٤٧مليــون يــورو وهــو ميثــل ٣٧,١٦اإلنفـاق الفعلــي جلميــع احلــاالت مــا قــدره 
. ومن أصل إمجايل النفقات الفعلية بالنسبة ٢٠١٨يران/يونيه حز ٣٠مليون يورو يف ٧٨,١٣الفعلية البالغ 

مليون يورو باهليئة القضائية ومبلـغ قـدره ٠,٥٥مليون يورو يتعلق مبلغ قدره ٣٧,١٦جلميع احلاالت البالغ 
مليـون يـورو خيـص ٠,٤٨مليون يورو بقلم احملكمـة و١٧,٦٩مليون يورو مبكتب املدعي العام، و١٨,٤١

االستئماين للضحايا.الصندوقأمانة 

(بآالف اليورو) ٢٠١٨حزيران/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

حالة 
بوروندي

الدعم
موعالتشغيلي ا

٥٨٣٥٨٣الدوائر
٥٨٣٥٨٣الهيئة القضائية

٣٢٥ديوان املدعي العام
٩٢١١٤٨٣٥٢١٠٧٥٥١٥٨١٤٨٤٤١قسم اخلدمات ٩٦٠٣ ٠٠٦
٩٢١١٥١٣٥٢١٠٧٥٥١٥٨١٤٨٤٤١املدعية العامة ٩٦٣٣ ٠١٢

شعبة االختصاص
٨٥٧١١٨٥٤٦١٢٥٥٨٩١٩١والتكامل والتعاون ٢٤١

١٤٥٦١٣٢٤٧٢شعبة التحقيق ١٣٤٣٤٢٢٥٦١ ٢٠١٨٠٧٣٦٣٥٤٣ ٣٨٥٩ ٥٥١
٢٢٧٦٩٩٢٢٧٩٣٨٤١٢١٥٩١شعبة االدعاء ٠٨٦٤٦٩٧٠٧٠٦٤ ٦٠٠

مكتب المدعية 
٣٩٠١العامة ٣٩١٦٢٦٣ ٥٤٣٨٠٩٥٨٤٢ ٣٤٦١ ٠١٧٦١٤١٠٧٦ ٩٧٤١٨ ٤٠٥

املدير/شعبة إدارة 
٣٥٣٥اخلدمات

٢٢١٢١٥٣٥٤٤٠٥قسم اخلدمات العامة
٢٢١٢١٥٣٨٩٤٤٠قسم األمن والسالمة
٩٢٩٢شعبة إدارة اخلدمات
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مكتب مدير شعبة
١اخلدمات القضائية ١٨٤١ ١٨٤
٠٢٣٦٦٣٦٩قسم إدارة احملكمة

قسم خدمات إدارة
٩٨٩٨املعلومات

٢٧٧٥٩٢١٧٥١٤٧٥١شعبة االحتجاز ٢٦٩٢ ٢١٥
٢٦٢٧٠٤٠٨٤٦٣قسم اخلدمات اللغوية

قسم مشاركة 
الضحايا

١٤٢١٤٢وتعويضهم
مكتب احملامي العام

٩٨٣٠٥٢٠٥٠٣٨٥٨٥٩للدفاع
مكتب احملامي العام

٧٣٢٩٢١٤٥٨٠٩٣٠٦٠٥٤٣٥٤١٠٢٣للضحايا ٦٨٦
١قسم دعم الدفاع ١٠٨١ ٨٤٦٤٥٨٤٦٣٥٦٥٧٥١٢١٠٤ ٠٥٠٩ ١١٢
شعبة اخلدمات 

١١القضائية ٠٩٩١ ١٠٠
مكتب دعم العمليات 

٢٨٣٥٠٩٩١٩٥٨٤٧٧٢٧١١٦٧١٩١اخلارجية ٤٣٠٣ ٠٥٠
قسم الضحايا 

١٢٢١٢٢٢والشهود
٧٧٣١املكاتب امليدانية ٢٣٤٦٤٣٧٥٢٢٦٤٩٨٣ ٧٦٦
شعبة العمليات 

١اخلارجية ٠٥٧١ ٧٤٦٩٨٣٩٨٤٧٧١ ٠٢٣٤٣١١١٧٢ ٧٥١٨ ١٣٩
٢قلم المحكمة ١٨٧٣ ٦٠٦٥٤١ ٧٠١٨٤١١٣١ ٦٨١٩٤٤١٢٨٧ ١٩١١٧ ٦٩٣

أمانة الصندوق 
٧٠٢٢٩٣٧٢٢١٢١٤٨٢االستئماني للضحايا
المحكمة الجنائية 

٢الدولية ٦٤٨٥ ٢٢٧٦٨١٥ ٢٤٥٨٩٣٦٩٧٤ ٠٦٥١ ٩٨٤٧٤٢١٠٧١٤ ٨٧١٣٧ ١٦٤

التوظيف-زاي
وظيفـــة ٥٢أدنـــاه. وتتوقـــع احملكمـــة مـــلء ٦تـــرد البيانـــات املتعلقـــة بشـــغل الوظـــائف يف اجلـــدول -٤٤

اية العام  ايـة إضافية حبلول  وسيتأثر مع ذلك العدد الفعلي للوظائف اليت ستعني احملكمـة شـاغليها يف 
العام بعد التعيينات الداخلية وكذلك بعد حاالت انتهاء اخلدمة.

الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها حسب فئات الوظائف - ٢٠١٨: المالك الوظيفي لعام ٦الجدول 
(الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

الربنامج الرئيسي

الوظائف 
املعتمدة 
لعام 
٢٠١٨

الوظائف 
اليت مت 

يف شغلها
٣٠

حزيران/يونيه 
٢٠١٨

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 
٢٠١٨

النسبة املئوية 
للوظائف الثابتة 

٣٠يف الشاغرة
حزيران/يونيه 

٢٠١٨

النسبة املئوية 
للوظائف الثابتة 

٣١الشاغرة يف 
كانون األول/ 

٢٠١٨ديسمرب 
(معدل الشغور 

املتوقع)

]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
]١]=([٨[-

]١/[)]٢[
]١]=([٩[-

]١/[)]٧[
٪٣٪١٥١٣-١-٥٣٥١الربنامج الرئيسي األول
٪١٪٣١٧٢٩٩١٨٢٧٣١٣٥الربنامج الرئيسي الثاين

٪٣٪٥٧٢٥٢٢٦٢٦١١٧٥٥٥٨الربنامج الرئيسي الثالث
٪٠٪١٠٠----١٠١٠الربنامج الرئيسي الرابع

٪٠٪٩٣٣--٣-٩٦الربنامج الرئيسي السادس
٪٠٪٤٢٥--١-٥٤٣- الربنامج الرئيسي السابع
٪٠٪٤٢٥--١-٦٤٣- الربنامج الرئيسي السابع
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المحكمة الجنائية مجموع
٪٩٦٩٨٩٤٧٤٠٣٢٥٩٤٦٧الدولية

اء اخلدمة )*٥٤(توقعات إ
اية  الوظائف املتوقع شغلها يف 

٨٩٢العام
كانون األول/ديسمرب ٣١حالة. والعدد املتوقع من حاالت انتهاء اخلدمة حبلول ٢٧، ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠اخلدمة يف انتهاء بلغ عدد حاالت *

حالة.٥٤يف يتمثل ٢٠١٨

الصندوق االحتياطيميزانيةأداء -ً ثالثاً 
٢٩٢٦٣٠٢، تقدمت احملكمة إىل اللجنة باإلخطارين التـايل ذكرمهـا وجمموعهمـا ٢٠١٨يف عام -٤٥

يورو ومها كما يلي:
يــــــورو خبصــــــوص ٢٩٧١١٦مبــــــا مقــــــداره ٢٠١٨نيســــــان/أبريل ١١اإلخطــــــار املــــــؤرخ (أ)

بيار بيمباغومبو يف نطاق احلالية –التمديد يف والية قاضيني يف القضية املتعلقة باملدعي العام ضد جان 
يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

صـوص احلالـة يـورو خب٥٠٠٥١٣٢مبا مقداره ٢٠١٨أيار/مايو ١٤واإلخطار املؤرخ (ب)
يف مجهورية بوروندي.

ً                                                    أدنــاه ملخصــاً ألداء امليزانيــة اإلمجاليــة لكــال اإلخطــارين املــوجهني إىل صــندوق ٧ويــوفر اجلــدول -٤٦
يف املائـة أو ٥,١يف ٢٠١٨حزيران/يونيـه٣٠الطوارئ من قبـل اللجنـة. ويتمثـل األداء الفعلـي إىل غايـة 

مليـــون يـــورو هـــو قـــوام اإلخطـــار املوجـــه إىل الصـــندوق ٢,٦٣مليـــون يـــورو مـــن أصـــل مـــا جمموعـــه ٠,١٤
١,٨يف املائـــة أو ٧٠,٢االحتيـــاطي. واملتوقـــع أن يتحقـــق حبلـــول آخـــر العـــام معـــدل تنفيـــذ إمجـــايل قوامـــه 

مليون يورو.٢,٦٣ّ                مليون يورو من املقدار الذي تضمّنه اإلخطار وجمموعه 
بالنسبة إلخطارين مقدمين إلى صندوق الطوارئ بحسب بند اإلنفاق (بآالف ٢٠١٨أداء الميزانية اإلجمالي عام : ٧الجدول 

اليورو)
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البند
جمموع إخطارات
صندوق الطوارئ

جمموع اإلنفاق*
٣٠الفعلي لغاية 
حزيران/يونيه

٢٠١٨

معدل التنفيذ الكلي
بالنسبة املئوية لغاية

حزيران/يونيه ٣٠
٢٠١٨

جمموع اإلنفاق
لعاماملتوقع

٢٠١٨

معدل التنفيذ الكلي
املتوقع لعام

بـ٪٢٠١٨
[١][٢][١]/[٢]=[٣][٤][١]/[٤]=[٥]

١١٦٤٤٣٧١١٥٩٩القضاة
موع الفرعي القضاة ١١٦٤٤٣٧١١٥٩٩ا
١املساعدة املؤقتة العامة ٤٤١٢٥١١ ٠٤٢٧٢

١٠١٠١٠٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٤٥٢٢٥١١ ٠٥٣٧٢

٤٦٦١٠٣٢٧٧٠السفر
٢٠٢٢٩١٤١٦٦٨٢اخلدمات التعاقدية
٢٠٢٠١٠٠اخلرباء االستشاريني

٥٠٣٠٦٠الدفاعحمامي 
٢٤٤٠٠٧٨٣٢النفقات التشغيلية العامة

١ّ اللوازم واملواد  
٧٦٣٤٤٥٥٤٧١املعدات مبا فيها األثاث

موع الفرعي للتكاليف غري ا
١املتعلقة باملوظفني ٠٦١٦٥٦٦٧٧٦٣

٢المجموع ٦٣٠١٣٥٥١ ٨٤٥٧٠
يشمل اإلنفاق الفعلي االلتزامات وهو حيتمل التغيري.*

ً                                                     ويرد أدناه أداء امليزانية مفصًال بالنسـبة لكـل إخطـار يـرد علـى صـندوق الطـوارئ مـن أجـل عرضـه -٤٧
على اللجنة.

القاضــي فــان أدنــاه أداء امليزانيــة فيمــا خيــص اإلخطــار املتعلــق بالتمديــد يف واليــة ٨ّ       ويبــّني اجلــدول -٤٨
دن وايغــرت والقاضــي مونــاغينغ، مــن أجــل الفصــل يف اســتئنافني خيصــان قضــية بيمبــا يف إطــار احلالــة يف 

. وسـيتم التنفيـذ شـبه الكامـل مبـا ٢٠١٨حزيران/يونيه ٨مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد صدر القراران يف 
يتمشى مع الطلب املتضمن يف اإلخطار.

بيير –بالنسبة للتمديد في والية قاضيين بخصوص قضية المدعي العام ضد جان ٢٠١٨لعام أداء الميزانية : ٨الجدول 
ومبو في إطار الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)بمباغ

البند
طار املقدم إىلخاإل

صندوق الطوارئ

اإلنفاق الفعلي*
حزيران/٣٠لغاية 
٢٠١٨يونيه 

التنفيذمعدل 
بالنسبة املئوية

حزيران/٣٠لغاية  
٢٠١٨يونيه 

اإلنفاق املتوقع
٢٠١٨لعام  

معدل التنفيذ املتوقع
بالنسبة٢٠١٨لعام 
املئوية

[١][٢][١]/[٢]=[٣][٤][١]/[٤]=[٥]
١١٦٤٤٣٧١١٥٩٩القضاة

١١٦٤٤٣٧١١٥٩٩مجموع المحكمة
اإلنفاق الفعلي يشمل االلتزامات وهو حيتمل التغيري.*

أدناه أداء امليزانية فيما يتعلق باإلخطار الوارد على صندوق الطوارئ بشأن احلالة ٩يبني اجلدول -٤٩
. بيــــد أن املطلــــوب كــــان حتميــــل ٢٠١٨أيار/مــــايو ٢٨يف بورونــــدي. وبــــدأ نفــــاذ اســــتخدام األمــــوال يف 

بلـغ ٢٠١٨حزيران/يونيـه ٣٠. ولغايـة ٢٠١٨كـانون الثاين/ينـاير ١ً    عتبـاراً مـن التكاليف بصـورة رجعيـة ا
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مليـون ٢,٥١مليون يورو من مبلغ اإلخطـار الـذي قـدره ٠,٠٩يف املائة أو ٣,٦معدل اإلنفاق الفعلي 
مليـون ١,٧٣يف املائـة أو ٦٨,٨يـورو. وحبلـول آخـر السـنة، يتوقـع أن ينفـذ اسـتخدام األمـوال مبـا نسـبته 

مليون يورو.٢,٥١ّ               و من مبلغ تضمّنه اإلخطار وقدره يور 
يف املائـــة بالنســـبة ملكتـــب املـــدعي العـــام مـــن مبلـــغ ٧١,٩واملتوقـــع أن يتحقـــق التنفيـــذ مبـــا نســـبته -٥٠

مليون يورو. ويعزى اخنفاض مستوى التنفيذ يف جانب كبري منه إىل التأخري ١,٥١ّ              تضمّنه إخطار وقدره 
وهـذا جعـل الكلفـة يشهدها باألسـاس اإلقلـيم األورويب،يف املواعيد احملددة للتوظيف، وإىل بعثات حتقيق 

تنخفض. بيد أن املتوقع االضطالع ببعثات إضافية يف األقاليم احمليطة ببوروندي. وتشكل الرتمجة الفورية 
ــا. وهنــاك عمليـــة اقتنــاء مشـــرتيات جاريــة لتـــأمني  ً                                                                    امليدانيــة باســتمرار جـــزءاً مــن البعثـــات الواجــب القيـــام 

رهـــــا للتحقيـــــق وكـــــذلك خـــــدمات مـــــن قبيـــــل أجهـــــزة تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت يســـــتوجب توف
Gateway ومصادر املعلومات املفتوحة(OSINT).

مليون يورو يف إطار إخطار مببلـغ ٠,٦٥يف املائة أو ٦٤,٣ويزمع قلم احملكمة التنفيذ مبا نسبته -٥١
يضطلع مليون يورو بالنظر إىل عدد أقل من العمليات امليدانية وبعثات الدعم األمين الواجب أن١,٠١

ا مكتب املدعي العام، وهناك عـدد مـن األنشـطة الـيت يطلبهـا مكتـب املـدعي العـام تسـتدعي املسـاعدة 
من احملامي وليست هناك إحاالت متكررة أو مزمعة من جانب مكتب املدعي العام من أجل أنشـطة يف 

التعاقديــة، وحمــامي إطــار نظــام االســتجابة األوليــة، وهــذا مــن نتيجتــه خفــض اإلنفــاق يف فئــات اخلــدمات 
الدفاع ونفقات التشغيل العامة على التوايل.
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على صعيد الحالة في جمهورية بوروندي بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٨أداء الميزانية لعام : ٩الجدول 

البند
جمموع إخطارات
صندوق الطوارئ

جمموع اإلنفاق*
٣٠الفعلي لغاية 
حزيران/يونيه

٢٠١٨

التنفيذ الكليمعدل 
بالنسبة املئوية لغاية

حزيران/يونيه٣٠
٢٠١٨

جمموع اإلنفاق
املتوقع  لعام

٢٠١٨

معدل التنفيذ الكلي 
املتوقع لعام

بـ٪٢٠١٨
[١][٢][١]/[٢]=[٣][٤][١]/[٤]=[٥]

١املساعدة املؤقتة العامة ٤٤١٢٥١١ ٠٤٢٧٢
١٠١٠١٠٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٤٥٢٢٥١١ ٠٥٣٧٢
٤٦٦١٠٣٢٧٧٠السفر

٢٠٢٢٩١٤١٦٦٨٢اخلدمات التعاقدية
٢٠٢٠١٠٠اخلرباء االستشاريني

٥٠٣٠٦٠حمامي الدفاع
٢٤٤٠٠٧٨٣٢النفقات التشغيلية العامة

١ّ اللوازم واملواد  
٧٦٣٤٤٥٥٤٧١املعدات مبا فيها األثاث

موع الفرعي للتكاليف غري ا
١املتعلقة باملوظفني ٠٦١٦٥٦٦٧٧٦٣

٢المجموع ٥١٣٩١٣١ ٧٣٠٦٨
يشمل اإلنفاق الفعلي االلتزامات وهو حيتمل التغيري.*

الميزانية البرنامجية واإلخطارات المتعلقة بصندوق الطوارئ–ّ  أداء ميزانية المحكمة الموّحد 
ـــــني اجلـــــدول -٥٢ ّ       ً                                   أدنـــــاه أداء امليزانيـــــة املوّحـــــد، أخـــــذاً بعـــــني ا العتبـــــار امليزانيـــــة الربناجميـــــة هـــــي ١٠يب

بصــــندوق الطــــوارئ. وتبلــــغ نفقــــات احملكمــــة املتوقعــــة، مبــــا فيهــــا نفقــــات صــــندوق واإلخطــــارات املتعلقــــة 
مليـون يـورو، مبـا يف ١٥٠,٠٦مليـون يـورو مـن امليزانيـة املوحـدة الـيت قـدرها ١٤٥,٠٦الطوارئ، ما قدره 

مليـون يـورو. وهـذا ميثـل معـدل تنفيـذ قوامـه ٢,٦٣ذلك اإلخطار املتعلـق بصـندوق الطـوارئ، مبـا مقـداره 
مليون يورو.١٤٧,٤٣يف املائة يف سياق امليزانية املعتمدة البالغة ٩٨,٤

بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٨حزيران/يونيه٣٠ّ     أداء ميزانية المحكمة الموح د في : ١٠الجدول 

البنود
امليزانية

املعتمدة
جمموع صندوق

٢٠١٨الطوارئ 

جمموع امليزانية املوحدة
وصندوق الطوارئ

٢٠١٨

اإلنفاق الفعلي* لغاية
حزيران/يونيه٣٠

٢٠١٨

االنفاق الفعلي
لصندوق الطوارئ

حزيران/٣٠لغاية 
٢٠١٨يونيه 

اإلنفاق املتوقع
٢٠١٨

االنفاق املتوقع
لصندوق الطوارئ

٢٠١٨
جمموع االنفاق

٢٠١٨املتوقع 

جمموع االنفاق مبا فيه
معدل التنفيذ عام

من امليزانية٢٠١٨
املعتمدة نسبة مئوية

موع املتوقع مبا فيه ا
صندوق الطوارئ ومعدل

من ٢٠١٨التنفيذ 
امليزانية املوحدة وصندوق

الطوارئ نسبة مئوية
[١][٢][٢]+[١]=[٣][٤][٥][٦][٧][٧]+[٦]=[٨][١]/[٨]=[٩][٣] [١٠]=[٨

٥القضاة ٥٢١١١٦٥ ٦٣٧٣ ٣٤٠٤٤٥ ٤٥٩١١٥٥ ٥٧٥١٠١٩٨
موع الفرعي للقضاة ٥ا ٥٢١١١٦٥ ٦٣٧٣ ٣٤٠٤٤٥ ٤٥٩١١٥٥ ٥٧٥١٠١٩٨

٨٧التكاليف املتعلقة باملوظفني ٠٤٢٨٧ ٠٤٢٤١ ٣٥٥٨٤ ٢٥٧٨٤ ٢٥٧٩٦٩٦
١٥املساعدة املؤقتة العامة ٤٩٨١ ٤٤١١٦ ٩٣٩٦ ٥٩٧٢٥١٤ ٣٢٧١ ٠٤٢١٥ ٣٧٠٩٩٩٠

١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٠٢١٠١ ٣١٣٣٠٤٦٥٨١٠٦٦٩٥١٥١
٣٦٠٣٦٠٨٢٢٣٣٢٣٣٦٤٦٤العمل اإلضايف

موع الفرعي للتكاليف  ا
املتعلقة باملوظفني

١٠٤
٢٠٣١ ٤٥٢١٠٥ ٦٥٥٤٨ ٣٤٠٢٥٩٩ ٤٧٦١ ٠٥٣١٠٠ ٥٢٩٩٦٩٥

٥السفر ٨٥٠٤٦٦٦ ٣١٧٢ ٩٦٠١٦ ١٥٠٣٢٧٦ ٤٧٧١١٠١٠٢
٣٣٣٣١٧٢٩٢٩٨٨٨٨الضيافة

٣التعاقديةاخلدمات  ٥٦٠٢٠٢٣ ٧٦٢١ ٨٦٣٢٩٣ ٨٦٩١٦٦٤ ٠٣٥١١٣١٠٧
١التدريب ٠١٣١ ٠١٣٤٠١١ ٠٠٤١ ٠٠٤٩٩٩٩

٦٣٠٢٠٦٥٠٤٣٦٦٢٤٢٠٦٤٤١٠٢اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٣٨٣٥٠٣ ٤٣٣٢ ٦٢٤٤ ٢٧٦٣٠٤ ٣٠٦١٢٧١٢٥
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١حمامو الضحايا ١٦٥١ ١٦٥٩٣٠١ ٣١٧١ ٣١٧١١٣١١٣
١٦النفقات التشغيلية العامة ٠٣٢٢٤٤١٦ ٢٧٧١١ ٩٥٤٠١٤ ٥٥٤٧٨١٤ ٦٣٢٩١٨٩

١اللوازم واملواد ٠٢٨١١ ٠٢٩٧٨٩١ ١١٩١ ١١٩١٠٨١٠٨
١املعدات، مبا فيها األثاث  ٤٢٥٧٦١ ٥٠٢٨٨٤٣٤١ ٧٤٨٥٤١ ٨٠٢١٢٦١٢٠
موع الفرعي للتكاليف ا

٣٤غري املتعلقة باملوظفني ١٢١١ ٠٦١٣٥ ١٨٢٢٢ ٨٦١٦٥٣٤ ٦٩٣٦٧٧٣٥ ٣٧٠١٠٣١٠٠
١٤٣المجموع  ٨٤٦٢ ٦٣٠١٤٦ ٤٧٦٧٤ ٥٤٢١٣٥١٣٩ ٦٢٩١ ٨٤٥١٤١ ٤٧٤٩٨٩٦

القرض المقدم من الدولة 
٣المضيفة ٥٨٥٣ ٥٨٥٣ ٥٨٥٣ ٥٨٥٣ ٥٨٥١٠٠١٠٠

المجموع بما فيه القرض 
المقدم 

١٤٧من الدولة المضيفة ٤٣١٢ ٦٣٠١٥٠ ٠٦١٧٨ ١٢٧١٣٥١٤٣ ٢١٤١ ٨٤٥١٤٥ ٠٦٠٩٨٩٦

يشمل اإلنفاق الفعلي االلتزامات وهو حيتمل التغيري.*
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لمرفقا
ــرامج ٢٠١٨حزيران/يونيــه ٣٠: أداء ميزانيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى غايــة ١الجــدول  حســب البــرامج الرئيســية والب

(بآالف اليورو)

الربنامج الرئيسي/الربنامج
املعتمدةامليزانية 

٢٠١٨لعام 

النفقات الفعلية* إىل
حزيران/٣٠غاية 
٢٠١٨يونيه

معدل التنفيذ 
حزيران/يونيه٣٠

(نسبة مئوية)٢٠١٨
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام  

معدل التنفيذ املتوقع 
(نسبة ٢٠١٨لعام 

مئوية)
البرنامج الرئيسي األول

١٢ةالقضائياهليئة  ٧١٢٦ ٨٩٦٥٤١٢ ١٢٧٩٥
١الرئاسة ٣٢٤٦٠٧٤٥١ ٠٦٨٨٠
١٠الدوائر ٩٧٣٦ ٠٧٧٥٥١٠ ٧٧٢٩٨

٤١٤٢١٠٥٠٢٨٥٦٩مكاتب االتصال
البرنامج الرئيسي الثاني

٤٥مكتب املدعي العام ٩٩١٢١ ٦٣١٤٧٤٤ ٤٧٢٩٦
١٠املدعي العام ٤١٠٤ ٦٣٠٤٤٩ ٤١٤٩٠

٤شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٠٣٤١ ٨٦٠٤٦٣ ٩٢٢٩٧
١٩شعبة التحقيق ٨٩١٩ ٩٣٨٥٠٢٠ ٠٦٤١٠٠
١١شعبة االدعاء ٦٥٥٥ ٢٠١٤٤١١ ٠٧١٩٥

البرنامج الرئيسي الثالث
٧٧احملكمةقلم  ١٤٢٤٢ ١٠٧٥٤٧٥ ٦٠٧٩٨

١مكتب املسجل ٧٢٦١ ٠٣١٥٩١ ٩٨٨١١٥
١٩شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة ٠٣٤١٠ ٩٤٠٥٧١٨ ٧٩٨٩٨

٣٢شعبة خدمات احملكمة ٨٣٠١٩ ٥٠٣٥٩٣٣ ٣٦٠١٠١
٢٣شعبة العمليات اخلارجية ٥٥٠١٠ ٦٣٢٤٥٢١ ٤٦١٩١
البرنامج الرئيسي الرابع

٢أمانة مجعية الدول األطراف ٧١٨١ ٠١٦٣٧٢ ٧١٤٩٩
البرنامج الرئيسي الخامس

١املباين ٤٩٨١ ٤٩٨١٠٠١ ٤٩٨١٠٠
البرنامج الرئيسي السادس
٢للضحاياأمانة الصندوق االستئماين  ٥٤١٩٣٢٣٦٢ ١٥٢٨٤
٥–البرنامج الرئيسي السابع 

٥٣٤١٥٧٢٩٤١٤٧٧آلية الرقابة املستقلة
٦–البرنامج الرئيسي السابع 

٧٠٧٣٠٣٤٢٦٤٠٩٠لحساباتلداخلية لملراجعة اامكتب 
١٤٣المجموع الفرعي ٨٤٦٧٤ ٥٤٢٥١١٣٩ ٦٢٩٩٧

٢–البرنامج الرئيسي السابع 
٣الفائدة املستحقة للدولة املضيفة ٥٨٥٣ ٥٨٥١٠٠٣ ٥٨٥١٠٠

١٤٧المحكمةمجموع ٤٣١٧٨ ١٢٧٥٣١٤٣ ٢١٤٩٧
* اإلنفاق الفعلي يشمل االلتزامات وحيتمل التغيري.
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(بآالف اليورو)مجموع المحكمة –: البرامج الرئيسية ٢الجدول 

المحكمة

٢٠١٧عامنفقات
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا ئويةاملنسبة الاملبلغا

٥القضاة ٤٠٤٥ ٤٠٤٥ ٤٥٩٥ ٦٦٢٢٠٢٣
٦٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٥٥٨

٢٥موظفو اخلدمات العامة ٥٤٧
موع الفرعي للموظفني ٨٨ا ٥٤٤٨٨ ٥٤٤٨٤ ٢٥٧٨٨ ١٠٥٣ ٨٤٨٤

١١املساعدة املؤقتة العامة ٥٢٥٥٤١١ ٥٧٩١٤ ٣٢٧١٧ ١٨٣٢ ٨٥٦١٩
١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣١٣٥١ ٣١٨٦٥٨١ ٠٦٨٤١٠٦٢

٢٨٥٢٨٥٢٣٣٢٩٩٦٦٢٨العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣ا ١٢٣٦٠١٣ ١٨٤١٥ ٢١٩١٨ ٥٥١٣ ٣٣٢٢١

٦السفر ١٨٩٤٤٦ ٢٣٤٦ ١٥٠٦ ٦٩٤٥٤٤٨
٢٩٢٩٢٩٣٥٥٢٠الضيافة

٣اخلدمات التعاقدية ٨٩٠٥٣ ٨٩٦٣ ٨٦٩٤ ٠٤٢١٧٣٤
٧٤٤٧٤٤١التدريب ٠٠٤١ ٠٥٩٥٥٥

٧١٤٤٠٧٥٤٦٢٤٧٠٢٧٨١٢اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٩١٣٩٢٥٤ ٨٣٨٤ ٢٧٦٣ ١٧,٤-٧٤٣,٤-٥٣٣

٩٤٢٣٩٨١حمامو الضحايا ٣٤١١ ٣١٧١ ١٦,٤-٢١٦,٣-١٠١
١٣النفقات التشغيلية العامة ٨٠٩٢١٣ ٨١٢١٤ ٥٥٤١٤ ٩٨٥٤٣١٣

١اللوازم واملواد ٢٣٠١ ٢٣٠١ ١١٩١ ١٧٥٥٥٥
٢األثاث واملعدات ١٣٥٢ ١٣٥١ ٧٤٨١ ٩٠٠١٥١٨

موع الفرعي لغري املوظفني ٣٣ا ٦٠١١ ٤١٦٣٥ ٠١٧٣٤ ٦٩٣٣٥ ٢٢٩٥٣٦١

المجموع
١٤٠

٦٧٤١ ٤٧٦١٤٢ ١٥١١٣٩ ٦٢٩١٤٧ ٥٤٨٧ ٩١٩٥
٢المقدم من الدولة المضيفةالقرض  ٩٨٣٢ ٩٨٣٣ ٥٨٥٣ ٥٨٥

المجموع بما فيه القرض المقدم من الدولة 
المضيفة

١٤٣
٦٥٨١ ٤٧٦١٤٥ ١٣٤١٤٣ ٢١٤١٥١ ١٣٤٧ ٩١٩٥
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي األول٣الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
ةالقضائيالهيئة 

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٥القضاة ٤٠٤٥ ٤٠٤٥ ٤٥٩٥ ٦٦٢٢٠٢٣
٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٣٩٩

٨٤٦موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٥ا ٣١٠٥ ٣١٠٥ ٤٢٤٥ ٣,٢-١٧٨,٢-٢٤٥

١املساعدة املؤقتة العامة ٢٥٢١ ٢٥٢٩٣٦١ ٢٦٨٣٣١٣٥
لالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٢٥٢١ ٢٥٢٩٣٦١ ٢٦٨٣٣١٣٥
١٦,٥-٢٦,٩-١١٤١١٤١٦٢١٣٥السفر

٧٧١٢١٥٢١٦الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٢٢٢٢٢١٤٦٢٤١٠٩التدريب
٢٨٢٨٥٥اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٠٤,٤-٩١٩١١٠٤النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-٠,٥-١١٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٤,٤-١٠٥,٧-٢٦٤٢٦٤٣٠٧٢٠١ا

١٢المجموع ٢٣٢١٢ ٢٣٢١٢ ١٢٧١٢ ٣٧٧٢٥٠٢

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

ةئاسالر 

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢٨٢٨القضاة
٨٢٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٢٩٢موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ١ا ٠٢٨١ ٠٢٨٨٦٠١ ١١٦٢٥٥٢٩

١٠٠,٠-١,٥-٣٩٣٩١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-١,٥-٣٩٣٩١ا

١٢,٩-٢٠,١-١١٤١١٤١٥٥١٣٥السفر
٧٧١١١٤٣٢٧الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٥٥٦٦٠التدريب

٥٥اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٩,٦-١٧,١-١٢٧١٢٧١٧٧١٦٠ا
١المجموع ١٩٥١ ١٩٥١ ٠٦٨١ ٣٠٤٢٣٦٢٢
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(بآالف اليورو)١٢٠٠–: البرنامج الرئيسي األول ٥الجدول 

الدوائر

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف  ذلكا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٥القضاة ٤٠٤٥ ٤٠٤٥ ٤٣١٥ ٦٣٤٢٠٢٣
٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٥٧٥

٥٥٤موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٣ا ٩٧١٣ ٩٧١٤ ٣٨٩٤ ٥,٩-٢٦٠,١-١٢٩

١املساعدة املؤقتة العامة ٢١٣١ ٢١٣٩٣٤١ ٢٦٨٣٣٣٣٥
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٢١٣١ ٢١٣٩٣٤١ ٢٦٨٣٣٣٣٥

السفر
٠١٠١١الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٦١٦١٦٤٠٢٤١٥٠التدريب

٢٨٢٨اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٤٤٤٤١٦٤١٢٤١٤٣ا
١٠المجموع ٦٣٤١٠ ٦٣٤١٠ ٧٧٢١١ ٠٧٢٣٠٠٢

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

مكتب االتصال في نيويورك

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

القضاة
التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٠٠,٠-١٧٣,٢-٣١٠٣١٠١٧٣ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
١٠٠,٠-٦,٨-٦السفر

١٠٠,٠-١,٠-١الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٠٤,٤-٩١٩١١٠٤النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-٠,٥-١١٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٠,٠-١١٢,٧-٩٢٩٢١١٢ا

١٠٠,٠-٢٨٥,٩-٤٠٣٤٠٣٢٨٥المجموع
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(بآالف اليورو)البرنامج الرئيسي الثاني: ٧الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدعي العام

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢٧التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٧٤٠
٥موظفو اخلدمات العامة ١٦٧

موع الفرعي للموظفني ٣٢ا ٠١١٣٢ ٠١١٣٠ ٤٨٠٣٢ ٠١١٣٢ ٠١١
٧املساعدة املؤقتة العامة ١٤٧٧ ١٤٧٨ ٧٦٤٧ ١٤٧٧ ١٤٧

١٠٠,٠-٧,١-١١٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧ا ١٤٩٧ ١٤٩٨ ٧٧١٩ ٧٠٠٩٢٨١٠
٣السفر ٥٣٢٣ ٥٣٢٣ ١٥٦٣ ٥٢٨٣٧١١١

٤٤٥٥الضيافة
١١,٩-٧٨,٦-٣٩٢٣٩٢٦٥٨٥٧٩التعاقديةاخلدمات 
٢٤٣٢٤٣٢٩٠٢٩٠التدريب

٨٤٨٤٥٣٧٠١٦٣٠اخلرباء االستشاريون
٩,٨-٨١,٦-٦٦١٦٦١٨٣١٧٥٠النفقات التشغيلية العامة

١٨,٢-٢٠,٠-٧٠٧٠١١٠٩٠اللوازم واملواد
٢٨٢٢٨٢١١٦١٨٠٦٣٥٥واملعداتاألثاث 

موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٢٧١٥ ٢٧١٥ ٢٢٠٥ ٤٩٢٢٧١٥
٤٤المجموع ٤٣٢٤٤ ٤٣٢٤٤ ٤٧٢٤٨ ١٠٠٣ ٦٢٧٨

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

المدعي العامديوان 

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٧٢
٢موظفو اخلدمات العامة ٥٦٤

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٥٨٨٥ ٥٨٨٥ ٣٣١٥ ٥٨٨٥ ٥٨٨
٢املساعدة املؤقتة العامة ٦٤١٢ ٦٤١٢ ٤٩٦٢ ٦٤١٢ ٦٤١

١٠٠,٠-٧,٠-١١٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٦٤٣٢ ٦٤٣٢ ٥٠٣٣ ٥٩٣١ ٠٩٠٤٣
٧٣٨٧٣٨٦٣٩٦٥٣١٤٢السفر

٤٤٥٥الضيافة
٣١٣٣١٣٥٧٠٥٧٩٨١اخلدمات التعاقدية

٧٠٧٠٨٠٢٩٠٢٠٩٢٥٨التدريب
٥٣٥٣٣٥٧٠٣٤٩٦االستشاريوناخلرباء 

٩,٤-٢,١-٢٧٢٧٢٢٢٠النفقات التشغيلية العامة
١٨,٢-٢٠,٠-٧٠٧٠١١٠٩٠اللوازم واملواد

٢٨٢٢٨٢١١٦١٨٠٦٣٥٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٥٦١١ ٥٦١١ ٥٨٠١ ٨٨٨٣٠٧١٩

٩المجموع ٧٩٢٩ ٧٩٢٩ ٤١٤١٢ ١١٨٢ ٧٠٣٢٨
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(بآالف اليورو)٢١١٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ٩الجدول 

ديوان المدعي العام
والقسم االستشاري القانوني

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٤٦
٢٨٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٧٥١ ٥٧٥١ ٦٤٦١ ٧٢٩٨٢٥
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٦٠٢٦٠٨٣١١٩٣٦٤٣ا
٢٠٨٢٠٨١٥٣١٨٤٣٠١٩السفر

٤٤٥٥الضيافة
٣٢٣٢٢١٣٠٨٤٠اخلدمات التعاقدية

٢٠٢٠٤٤٢٩٠٢٤٦٥٥٩التدريب
٤٨٤٨٣٥٧٠٣٤٩٦اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣١٤٣١٤٢٦٠٥٧٩٣١٩١٢٢ا

٢المجموع ١٥٠٢ ١٥٠١ ٩٨٩٢ ٤٢٨٤٣٨٢٢

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

قسم الخدمات

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٥٥٥
٨٧٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٠١٣٤ ٠١٣٣ ٦٨٤٤ ٠١٣٤ ٠١٣
٢املساعدة املؤقتة العامة ٣٨١٢ ٣٨١٢ ٤١٢٢ ٣٨١٢ ٣٨١

١٠٠,٠-٧,١-١١٧املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٣٨٢٢ ٣٨٢٢ ٤١٩٢ ٩,٤-٢٢٧,٨-١٩١
٥,٥-٢٦,٦-٥٣٠٥٣٠٤٨٥٤٥٩السفر

الضيافة
٢٨٠٢٨٠٥٤٩٥٤٩اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-٣٦,٩-٤٩٤٩٣٦التدريب
٥٥اخلرباء االستشاريون

٩,٤-٢,١-٢٧٢٧٢٢٢٠النفقات التشغيلية العامة
٧٢,٧-٨٠,٠-٧٠٧٠١١٠٣٠واملواداللوازم

١٠٠,٠-١١٦,١-٢٨٢٢٨٢١١٦األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٤٦١ ٢٤٦١ ٣٢٠١ ١٩,٨-٢٦١,٧-٠٥٨

٧المجموع ٦٤٢٧ ٦٤٢٧ ٤٢٤٥ ٢٣,٥-٧٤٦,٣١-٦٧٨
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(بآالف اليورو)٢١٣٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١١الجدول 

قسم إدارة المعلومات 
والمعارف واإلثبات

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٧٠
١موظفو اخلدمات العامة ٤٠٩

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٢٨١١ ٢٨١
١٠١٠السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٦٠٦٠اللوازم واملواد

١٨٠١٨٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٥٠٢٥٠ا

٤المجموع ٠١١٤ ٠١١

(بآالف اليورو)٢٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٢الجدول 

شعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٩٢٨
٣٣٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٠١٥٣ ٠١٥٣ ٠٩١٣ ٢٦٣١٧٢٥
٤١٥٤١٥٤٦٨٦٢٦١٥٧٣٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤١٥٤١٥٤٦٨٦٢٦١٥٧٣٣ا
٣٠٣٣٠٣٣٤٧٤٤١٩٤٢٧السفر

الضيافة
١٠٠,٠-١,٢-١٣١٣١اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-١٣,٩-٧٧١٣التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢٤٣٢٤٣٦٢٤٤١٧٩٢٢ا

٣المجموع ٧٥٥٣ ٧٥٥٣ ٩٢٢٤ ٣٣٢٤٠٩١٠
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(بآالف اليورو)٢٣٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٣الجدول 

شعبة التحقيق

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٢٨
١موظفو اخلدمات العامة ٧٣١

موع الفرعي للموظفني ١٣ا ٩٧٥١٣ ٩٧٥١٣ ١٨٥١٣ ٠,٢-٢٥,٦-١٥٩
٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٧٠٢ ٧٧٠٤ ٠٧٤٣ ٢,٦-١٠٤,٧-٩٧٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٧٧٠٢ ٧٧٠٤ ٠٧٤٣ ٦.-١٠٤,٧-٩٧٠
٢السفر ١٩٣٢ ١٩٣١ ٨١١٢ ٠٥٩٢٤٧١٣

الضيافة
١٠٠,٠-٥٣,١-٢٩٢٩٥٣اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-١٣٠,٣-١٢٢١٢٢١٣٠التدريب
١٠١٠اخلرباء االستشاريون

٩,٨-٧٩,٥-٦٣٣٦٣٣٨٠٩٧٣٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٩٨٧٢ ٩٨٧٢ ٨٠٤٢ ٠,٦-١٥,٦-٧٨٩

١٩المجموع ٧٣٣١٩ ٧٣٣٢٠ ٠٦٤١٩ ٠,٧-١٤٥,٩-٩١٨

(بآالف اليورو)٢٤٠٠–: البرنامج الرئيسي الثاني ١٤الجدول 

شعبة االدعاء

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٩التفصيل غري متاحالفنيوناملوظفون  ٣١٠
٥٣٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩ا ٤٣٢٩ ٤٣٢٨ ٨٧٢٩ ٨٤٧٩٧٥١١
١املساعدة املؤقتة العامة ٣٢٠١ ٣٢٠١ ٧٢٤١ ١٢,٥-٢١٤,٩-٥١٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
اإلضايفالعمل 

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٣٢٠١ ٣٢٠١ ٧٢٤١ ١٢,٥-٢١٤,٩-٥١٠
٢٩٧٢٩٧٣٥٨٣٧٣١٥٤السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٣٢,٨-٣٦٣٦٣٢اخلدمات التعاقدية

١٠٠,٠-٦٤,٩-٤٣٤٣٦٤التدريب
١٠٠,٠-١٧,٨-٢٠٢٠١٧االستشاريوناخلرباء 

٠٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢١,١-١٠٠,١-٣٩٨٣٩٨٤٧٣٣٧٣ا

١١المجموع ١٥٠١١ ١٥٠١١ ٠٧١١١ ٧٣١٦٦٠٦
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الثالث١٥الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعالطوارئصندوق  موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢٧التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٨٢٥
١٨موظفو اخلدمات العامة ٨١٢

موع الفرعي للموظفني ٤٨.ا ٥٤٤٤٥ ٦٩٨٤٦ ٦٣٧٩٣٨٢
٢املساعدة املؤقتة العامة ٣٨٤٥٤٢ ٤٣٨٣ ٢٧٩٣ ٦٥٤٣٧٥١١

١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٢٢٩٥١ ٢٣٤٥١٤٩٠١٣٨٧٧٥
٢٧١٢٧١١٩٥٢٦١٦٥٣٣العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣ا ٨٨٥٦٠٣ ٩٤٥٣ ٩٨٩٤ ٨١٧٨٢٨٢٠
١السفر ٨٨١٤٤١ ٩٢٦٢ ٠٧٠٢ ٠٨٢١٢٠

١١١١٤٥١٢٣الضيافة
٢اخلدمات التعاقدية ٦٠٦٥٢ ٦١٢٢ ٤٩٢٢ ٧٠٧٢١٥٨

١,٤-٨,٤-٤٥١٤٥١٦١٨٦١٠التدريب
٥١٢٤٠٥٥٢٤٤١٤٦٧٢٦٦اخلرباء االستشاريون

٣حمامو الدفاع ٩١٣٩٢٥٤ ٨٣٨٤ ٢٧٦٣ ١٧,٤-٧٤٣,٤-٥٣٣
٩٤٢٣٩٨١حمامو الضحايا ٣٤١١ ٣١٧١ ١٦,٤-٢١٦,٣-١٠١

١١النفقات التشغيلية العامة ٥٩٠٢١١ ٥٩٣١٢ ٠٨٤١٢ ٣٨٥٣٠١٢
١اللوازم واملواد ١٤٨١ ١٤٨٩٩٢١ ٠٦٧٧٥٧

١األثاث واملعدات ٨٤٦١ ٨٤٦١ ٦٢٢١ ٧١٠٨٧٥
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٤ا ٩٠٥١ ٤١٦٢٦ ٣٢٢٢٥ ٩١٩٢٥ ١,٠-٢٤٨,٨-٦٧١

٧٧المجموع ٣٣٥١ ٤٧٦٧٨ ٨١١٧٥ ٦٠٧٧٧ ١٢٦١ ٥١٨٢

(بآالف اليورو)٣١٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٦الجدول 

مكتب المسجل

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٧٥
١٤٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٩١٢ ١٩١١ ٧٩٦١ ٩,٨-١٧٥,٢-٦٢٠
١٠٠,٠-٦٤,٦-٢٦٢٦٦٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٦٤,٦-٢٦٢٦٦٤ا
٠,٧-٠,٤-٨٣٨٣٥١٥٠السفر

١,١-١١١١٤٤الضيافة
١٠٠,٠-٢١,٣-٨٥٨٥٢١اخلدمات التعاقدية

٦٢,٦-١٣,٤-٤٢٤٢٢١٨التدريب
٥٥٢٩٤٠١٠٣٥اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٠٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٩,٣-٢٤,٦-٢٢٨٢٢٨١٢٧١٠٢ا

٢المجموع ٤٤٦٢ ٤٤٦١ ٩٨٨١ ١٣,٣-٢٦٤,٥-٧٢٣
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(بآالف اليورو)٣١١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٧الجدول 

ديوان المسجل

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٦٩٥التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٧٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١,٨-١٠٣,٨-٩٦٨٩٦٨٨٧٨٧٧٤ا
٦٦٦٦٣٣٣٤١٤السفر

١,١-١١١١٤٤الضيافة
١٠٠,٠-٢١,٣-٨٢٨٢٢١اخلدمات التعاقدية

٢٢التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
واملواداللوازم 

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٣,٧-١٩,٨-١٦٣١٦٣٥٨٣٨ا

١المجموع ١٣١١ ١٣,٢-١٢٣,٦-١٣١٩٣٧٨١٣

(بآالف اليورو)٣١٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٨الجدول 

مكتب الخدمات القانونية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٧٨٠التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥اخلدمات العامةموظفو 

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٢٢١ ٧,٨-٧١,٤-٢٢٢٩١٧٨٤٥
١٠٠,٠-٦٤,٦-٢٦٢٦٦٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٦٤,٦-٢٦٢٦٦٤ا
١٠,٨-١,٩-١٦١٦١٧١٦السفر

الضيافة
٢٢اخلدمات التعاقدية

٦٢,٦-١٣,٤-٣٩٣٩٢١٨التدريب
٥٥٢٩٤٠١٠٣٥اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٠٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧,١-٤,٩-٦٥٦٥٦٨٦٤ا

١المجموع ٣١٥١ ٣١٥١ ١٣,٤-١٤٠,٩-٠٥٠٩٠٩
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(بآالف اليورو)٣٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ١٩الجدول 

شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٨٨٨
٩موظفو اخلدمات العامة ٣٢٥

موع الفرعي للموظفني ١٤ا ٥٣٣١٤ ٥٣٣١٢ ٨٣٦١٣ ٢١٣٣٧٧٢
٣١٩٣١٩٦٠٥٦٢٥٢٠٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٢٤٦٢٤٦١٨٨٢٤٣٥٥٢٩العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٦٦٥٦٦٧٩٣٨٦٨٧٥٩ا
٢٠١٢٠١١٩٢١٩٢٠٠السفر

الضيافة
٣,٥-١٨,٤-٦٥٢٦٥٢٥٣٤٥١٥اخلدمات التعاقدية

٠,١-٠,٤-٣٢٣٣٢٣٣٦٣٣٦٣التدريب
٥٢٥٢١٢٤٢٣٠٢٤٩اخلرباء االستشاريون

٣النفقات التشغيلية العامة ٥٦٨٣ ٥٦٨٣ ٣٧٧٣ ٩,١-٣٠٥,٧-٠٧١
٤,٥-١٣,٦-٣٩٤٣٩٤٣٠٥٢٩١اللوازم واملواد

١,٥-٥,٨-٦٥١٦٥١٣٨٤٣٧٨األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٨٤٤٥ ٨٤٤٥ ١٦٨٤ ٦,١-٣١٣,٨-٨٥٤

٢٠المجموع ٩٤٤٢٠ ٩٤٤١٨ ٧٩٨١٨ ٩٣٧١٣٨٠

(بآالف اليورو)٣٢١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٠الجدول 

مكتب مدير شعبة
الخدمات اإلدارية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٧٦٥التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٣٩٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٣٠٠١ ٣٠٠١ ٣٤٧١ ١٤,٠-١٨٨,٠-١٥٩
٢٠,٤-٢٥,٢-٢٧٢٧١٢٣٩٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٠,٤-٢٥,٢-٢٧٢٧١٢٣٩٨ا
٤١,٦-٤,٧-٨٨١١٦السفر

الضيافة
٣٨١٣٨١٢٢٤٢٨٥٦٠٢٦اخلدمات التعاقدية

٤٤١١١٧٥٤٤التدريب
٨٨٨٨اخلرباء االستشاريون

٤٤٩٤٤٩٣٢٣٣٤٥٢٢٦النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٨٥١٨٥١٥٧٩٦٦٢٨٢١٤ا

٢المجموع ١٨٠٢ ١٨٠٢ ٠٥٠١ ٦,٤-١٣٠,٣-٩٢٠



ICC-ASP/17/11

31 11-A-191018

(بآالف اليورو)٣٢٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢١الجدول 

قسم الموارد البشرية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٥٦
١موظفو اخلدمات العامة ٠٦٣

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٥٣٠٣ ٥٣٠١ ٨٩٧٢ ١٢٠٢٢٢١١
٢٣,٦-٣٧,١-٢٣٢٣١٥٦١١٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٣,٦-٣٧,١-٢٣٢٣١٥٦١١٩ا
٢,٩-٠,٣-٢٦٢٦١٠١٠السفر

الضيافة
١٠١٠٩٩٠١اخلدمات التعاقدية

٢,٤-٥,٠-١٩٤١٩٤٢٠٩٢٠٤التدريب
٤٤٤٤٤٣٤٣٠٧٤٩اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٧٦٢٧٦٢٣٢٢٥٧٢٤١٠ا

٣المجموع ٨٣٠٣ ٨٣٠٢ ٢٨٦٢ ٤٩٧٢١٠٩

(بآالف اليورو)٣٢٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٢الجدول 

قسم الميزانية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٦٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
١٩٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٩٨٥٩٨٥٥٧٥٦٥٧١ا
٠,٩-٠,٣-٣٦٣٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٠,٩-٠,٣-٠٠٣٨٣٨ا
٠٠٢٢السفر

الضيافة
٧٧اخلدمات التعاقدية

٥٥٠٦التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٨٨٧٧٠٤ا

٦٠٦٦٠٦٦٠٣٦١٠٧١المجموع
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(بآالف اليورو)٣٢٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٣الجدول 

قسم المالية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع  مبا يف ذلكا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤٥٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٩١٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٣٢٠١ ٣٢٠١ ٣٦٩١ ٣٧٢٣٠
١٠٠,٠-٣٢,٥-٥٢٥٢٣٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠١٠٥٥العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٦,٧-٣٢,٥-٦٣٦٣٣٧٥ا
٢٢٤٤السفر

الضيافة
٦٨,٠-٧٩,٢-١١٨١١٨١١٦٣٧اخلدمات التعاقدية

١٣,٥-١,٣-٧٧٩٨التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٢,٨-١٠,٢-٦٨٦٨٨٠٧٠النفقات التشغيلية العامة
٠٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤٣,٠-٩٠,٧-١٩٨١٩٨٢١٠١٢٠ا

١المجموع ٥٨٢١ ٥٨٢١ ٦١٧١ ٧,٤-١٢٠,٠-٤٩٧

(بآالف اليورو)٣٢٥٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٤الجدول 

قسم الخدمات العامة

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٨٣٥التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٢موظفو اخلدمات العامة ٦٠١

موع الفرعي للموظفني ٣ا ١٨٠٣ ١٨٠٣ ٢٢٥٣ ٤٣٦٢١٠٦
١٠٠,٠-١٠٩,٩-٨٥٨٥١٠٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٠٩١٠٩٧٤١٠٠٢٥٣٤العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٥,٨-٨٤,٢-١٩٥١٩٥١٨٤١٠٠ا
٥٢٥٢٣٣٣٣٠١السفر

الضيافة
٩٩٩٩١١٨١٤١٢٢١٩اخلدمات التعاقدية

١٣١٣١٦١٦٠١التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ٩٣٧٢ ٩٣٧٢ ٨٦٣٢ ١١,٢-٣٢٠,٠-٥٤٣
٥,٧-١٣,٧-٣٣١٣٣١٢٤١٢٢٨اللوازم واملواد

١,٥-٥,٨-٦٤٧٦٤٧٣٨٤٣٧٨األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤ا ٠٨٢٤ ٠٨٢٣ ٦٥٦٣ ٨,٦-٣١٦,٠-٣٤٠

٧المجموع ٤٥٧٧ ٤٥٧٧ ٠٦٦٦ ٢,٧-١٨٩,٧-٨٧٦
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(بآالف اليورو)٣٢٩٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٥الجدول 

قسم األمن والسالمة

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤٠٩التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٤اخلدمات العامةموظفو  ١٥١

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٦٠٣٤ ٦٠٣٤ ٤٣٩٤ ٥٦١١٢١٢
١٣٠١٣٠١٤٥٣٧٠٢٢٥١٥٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٢٥١٢٥١٠٧١٣٦٢٩٢٧العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٥٦٢٥٦٢٥٢٥٠٧٢٥٤١٠٠ا
١٠٩١٠٩١٣٠١٣٤٤٣السفر

الضيافة
٣٤,٣-٢٢,٥-٣٥٣٥٦٥٤٣اخلدمات التعاقدية

١٠٣١٠٣١١٢١١٢التدريب
اخلرباء االستشاريون

١١٢١١٢١١٠١١٢٢٢التشغيلية العامةالنفقات 
٦٢٦٢٦٣٦٣٠٠اللوازم واملواد

٣٣األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣,١-١٥,١-٤٢٨٤٢٨٤٨١٤٦٦ا

٥المجموع ٢٨٧٥ ٢٨٧٥ ١٧٣٥ ٥٣٤٣٦١٧

(بآالف اليورو)٣٣٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٦الجدول 

شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٩٣٢
٥موظفو اخلدمات العامة ٠٤٧

موع الفرعي للموظفني ١٧ا ٥٧٧١٧ ٥٧٧١٦ ٩١٧١٦ ٩٧٩٦٢٠
١املساعدة املؤقتة العامة ٥١٦٥٤١ ٥٧١١ ٥٤٨١ ٣,٥-٥٤,٢-٤٩٤

١املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٠٢٠٥١ ٠٢٥٣٣٣٧٩٥٤٦١١٣٨
١٢١٢٥١٥١٠٢٠٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢ا ٥٥٠٦٠٢ ٦١٠١ ٨٨٧٢ ٣٠٤٤١٧٢٢
٣١٨١٥٣٣٤٣٦٩٣٦٩٠٠السفر

الضيافة
٤٥٩٤٥٩٤٢٥١اخلدمات التعاقدية ٠٢٢٥٩٧١٤٠

٦١٦١٩٠٩١١١التدريب
٤٠٨٤٠٤٤٨٣٧٦٣٨٥٨٢اخلرباء االستشاريون

٣حمامو الدفاع ٩١٣٩٢٥٤ ٨٣٨٤ ٢٧٦٣ ١٧,٤-٧٤٣,٤-٥٣٣
٩٣٦٣٩٨١حمامو الضحايا ٣٣٤١ ٣١٧١ ١٦,٤-٢١٦,٣-١٠١

٥النفقات التشغيلية العامة ٦٢٣٢٥ ٦٢٥٦ ١٧١٦ ٠,٨-٤٦,٥-١٢٤
١١,٩-٤٧,٦-٤٢٦٤٢٦٤٠١٣٥٣اللوازم واملواد

٩٥٣٩٥٣١األثاث واملعدات ١٢٧١ ٣٠٦١٧٩١٥
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣ا ١٠١١ ٣٨١١٤ ٤٨٣١٤ ٥٥٥١٤ ١,٨-٢٦٧,٧-٢٨٨

٣٣المجموع ٢٢٩١ ٤٤١٣٤ ٦٧٠٣٣ ٣٦٠٣٣ ٥٧٢٢١٢٠
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(بآالف اليورو)٣٣١٠- : البرنامج الرئيسي الثالث ٢٧الجدول 

مكتب مدير شعبة 
الخدمات القضائية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٦٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥اخلدمات العامةموظفو 

موع الفرعي للموظفني ٣,٨-١٧,١-٥٨٨٥٨٨٤٥٠٤٣٣ا
١٠٠,٠-١٤,٠-٩٩١٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-١٤,٠-٩٩١٤ا
٧,٧-٠,٤-٧٧٥٤السفر

الضيافة
٠٠اخلدمات التعاقدية

٠٠٣٤٠٥التدريب
٤٣٤٣٥٥اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١,٤-٠,٢-٥١٥١١٤١٣ا

٦,٥-٣١,٤-٦٤٩٦٤٩٤٧٩٤٤٧المجموع

(بآالف اليورو)٣٣٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٨الجدول 

قسم إدارة المحكمة

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٤٢٩
١موظفو اخلدمات العامة ١٦٢

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٩٣١٢ ٩٣١٢ ٧٤٨٢ ٥,٧-١٥٦,٩-٥٩١
٢٨٢٢٨٢٣٦٣٣٨٨٢٥٧املساعدة املؤقتة العامة

5.7-٤-٧٧٧٢املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٨٢٢٨٢٤٤٠٤٦١٢١٤ا
١,٠-٠,٢-٢٦٢٦٢٠٢٠السفر

الضيافة
٤١٤١٠اخلدمات التعاقدية

٠٠٥٥٠٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٣٩,٢-٨,٩-١١٢٢١٣اللوازم واملواد

١١األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٧,٧-٨,٧-٧١٧١٤٩٤٠ا

٣المجموع ٢٨٤٣ ٢٨٤٣ ٢٣٨٣ ٤,٥-١٤٤,٢-٠٩٤
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(بآالف اليورو)٣٣٢٥–: البرنامج الرئيسي الثالث ٢٩الجدول 

قسم خدمات إدارة
المعلومات

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٢التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٠٦٦
٢موظفو اخلدمات العامة ٣٦١

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٤٣٣٤ ٤٣٣٤ ٤٢٥٤ ٤٢٨٢٠
٤٠٧٢٣٢٨٠املساعدة املؤقتة العامة

١٠١٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٢١٢٥١٥١٠٢٠٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٢١٢٤٥٩٧٥٢١١٥ا
٢٣,٢-٦,٦-٤٥٤٥٢٨٢١السفر

الضيافة
٣٢٤٣٢٤٣٢٠٨٣٧٥١٧١٦١اخلدمات التعاقدية

٠,٣-٠,٢-٥٦٥٦٥٩٥٨التدريب
اخلرباء االستشاريون

٣النفقات التشغيلية العامة ٧١٧٣ ٧١٧٤ ١٢٣٤ ١,٧-٧١,٧-٠٥١
١٢,٠-٤٤,٠-٤٠١٤٠١٣٦٦٣٢٢اللوازم واملواد

٩٤٦٩٤٦١األثاث واملعدات ١٢٧١ ٣٠٦١٧٩١٥
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٤٩٢٥ ٤٩٢٦ ٠٢٤٦ ٥٩٧٥٧٣٩

٩المجموع ٩٣٩٩ ٩٣٩١٠ ٤٩٥١١ ١٢٣٦٢٨٦

(بآالف اليورو)٣٣٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٠الجدول 

قسم اال حتجاز

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٠٧التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
١٣١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٢,١-٦٠,٥-٤٥٦٤٥٦٤٩٩٤٣٨ا
٣٢٣٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٢٣٢ا
٤٢,١-٢,٨-٢٢٦٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٦١٦التدريب
٣٦٢٧٦اخلرباء االستشاريون

١النفقات التشغيلية العامة ٨٥٩١ ٨٥٩٢ ٠٢٧٢ ٠٦٢٣٤١
١١١٧٦٤٧٦اللوازم واملواد

٣٣األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٨٦٧١ ٨٦٧٢ ٠٥٥٢ ٠٩٦٤٠٢

٢المجموع ٣٥٦٢ ٣٥٦٢ ٥٥٤٢ ٠,٨-١٩,٦-٥٣٤
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(بآالف اليورو)٣٣٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣١الجدول 

قسم الخدمات اللغوية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٥٩٦
٥٣٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٣٠٧٥ ٣٠٧٥ ١١١٥ ١٣٥٢٤٠
١٦,٤-١٢٦,٣-٩٦٧٩٦٧٧٦٨٦٤٢املساعدة املؤقتة العامة

١املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة  ٠٢٠٥١ ٠٢٥٢٥٦٧١٢٤٥٥١٧٧
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٩٨٨٥١ ٩٩٣١ ٠٢٥١ ٣٥٤٣٢٩٣٢
٨٠٣٨٣١٢٧١٣٥٨٦السفر

الضيافة
٧١٧١٣٨١٠٣٦٥١٧٠اخلدمات التعاقدية

٠٠التدريب
١٣١٣٤١٢٧١٤٤اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
٦٦٨٨اللوازم واملواد

٢٢األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٧٤٣١٧٨١٧٨٢٥٩٨٠٤٥ا

٧المجموع ٤٧٠٨٧ ٤٧٩٦ ٣١٥٦ ٧٤٩٤٣٤٦

(بآالف اليورو)٣٣٦٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٢الجدول 

قسم مشاركة الضحايا
وتعويضهم

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٩٨٦التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٣٩٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٣٤٠١ ٣٤٠١ ٢٢٩١ ٣٧٩١٤٩١٢
٧٤٧٤١٥٥١٧١١٥١٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٤٧٤١٥٥١٧١١٥١٠ا
٠,١-٢٦٥٣١٣٧٣٧السفر

الضيافة
٢١٢١٣٢٣٢التعاقديةاخلدمات
٣٣٥٥التدريب

١٦,٧-١,٠-٥٤٠٤٥٦٥اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

١٥١٥٢٢اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٧٢٤٥١١٧٨١٨٢١١ا
١المجموع ٤٨٨٤٥١ ٥٣٣١ ٤٦٦١ ٦٣٣١٦٦١١
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(بآالف اليورو)٣٣٧٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٣الجدول 

مكتب المحامي العام للدفاع

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٤٥٦التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٠,٣-١,٣-٥٥٣٥٥٣٥٢٣٥٢٢ا
٦٩٦٩١٠٩١١٩١٠٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٦٩٦٩١٠٩١١٩١٠٩ا
٩٩٤٤٠السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٠٠التدريب
٢٠٢٠اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩٩٢٤٢٤٠٢ا

٦٣١٦٣١٦٥٧٦٦٧٩١المجموع

(بآالف اليورو)٣٣٨٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٤الجدول 

مكتب المحامي العام
للضحايا

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ١٧٦
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٥٢١ ٢٥٢١ ١٧٢١ ٢٤١٦٩٦
٨٠٥٤١٣٥٩٦٩٨١١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٠٥٤١٣٥٩٦٩٨١١ا
١٤,٧-٢٠,٢-١٠٣٧١١٠١٣٧١١٧السفر

الضيافة
٣٥٥٠١٥٤٢اخلدمات التعاقدية

التدريب
٣٤٦٣٤٦٣٣٧٣٣٧اخلرباء االستشاريون

٤٦,٩-٩,٧-٤٥٢٤٨٢٠١١النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢,٨-١٤,٩-٤٩٤٩٥٠٤٥٣٠٥١٥ا

١المجموع ٨٢٧٦٤١ ٨٩١١ ٧٩٩١ ٨٥٦٥٦٣
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(بآالف اليورو)٣٣٩٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٥الجدول 

قسم دعم المحامين

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا  يف ذلكا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٥٤٥التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٢٦٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧١٤٧١٤٧٥٥٨٠٨٥٢٦ا
املساعدة املؤقتة العامة

لالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
١٧١٧١٢٣٢١١السفر ٢١٥

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٣حمامو الدفاع ٩١٣٩٢٥٤ ٨٣٨٤ ٢٧٦٣ ١٧,٤-٧٤٣,٤-٥٣٣
٩٣٦٣٩٨١حمامو الضحايا ٣٣٤١ ٣١٧١ ١٦,٤-٢١٦,٣-١٠١

٠٠النفقات التشغيلية العامة
١٠٠,٠-٢,٩-٢اللوازم واملواد

٠٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤ا ٨٦٦١ ٣٢٣٦ ١٩٠٥ ٥٩٨٤ ١٦,٨-٩٤٠,٨-٦٥٧

٥المجموع ٥٨١١ ٣٢٣٦ ٩٠٥٦ ٣٥٤٥ ١٤,٠-٨٨٨,٦-٤٦٥
(بآالف اليورو)٣٨٠٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٦الجدول 

شعبة العمليات الخارجية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١٠التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٥٢٩
٤موظفو اخلدمات العامة ٢٩٤

موع الفرعي للموظفني ١٤ا ٢٤١١٤ ٢٤١١٤ ١٤٩١٤ ٨٢٣٦٧٣٤
٥٢١٥٢١١املساعدة املؤقتة العامة ٠٦١١ ٥٣٥٤٧٤٤٤

٤١,١-٧٤,٢-٢٠٨٢٠٨١٨٠١٠٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٢١٢٢٣٠٢١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٧٤٢٧٤٢١ا ٢٤٤١ ٦٤٤٤٠٠٣٢
١السفر ٢٧٧٢٩١ ٣٠٦١ ٤٥٧١ ٤٦٩١٢٠

١١الضيافة
١اخلدمات التعاقدية ٤٠٩٥١ ٤١٤١ ٥١١١ ٢٢,٧-٣٤٢,٦-١٦٩

٢٤٢٤١٤٢١٤٧٤٣التدريب
١٠٠,٠-٢٢,٩-٤٥٤٥٢٢اخلرباء االستشاريون

٦٦حمامو الضحايا
٢النفقات التشغيلية العامة ٣٩٩٢ ٣٩٩٢ ٥٣٦٣ ١٨٩٦٥٣٢٥

٣٢٦٣٢٦٢٨٦٤٢٢١٣٦٤٧اللوازم واملواد
٧٧,٠-٨٥,٥-٢٤١٢٤١١١١٢٥األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٧٣٠٣٤٥ ٧٦٥٦ ٠٦٧٦ ٤٢٥٣٥٧٥
٢٠المجموع ٧١٤٣٤٢٠ ٧٤٩٢١ ٤٦١٢٢ ٨٩٣١ ٤٣١٦
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(بآالف اليورو)٣٨١٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٧الجدول 

مكتب مدير شعبة
العمليات الخارجية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣٦٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون
٦٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٠٣٤٠٣٣٣٠٤٣٣١٠٣٣١ا
١٠٠,٠-٥٦,٤-٢١٢١٥٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٥٦,٤-٢١٢١٥٦ا
٤٩٢٩٧٨٧٢٨٦١٤١٩السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١,٥-٢٢١النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٢٢٩٨١٧٣٨٦١٢١٧ا

٤٧٦٢٩٥٠٥٤٦٠٥٢٠٥٩١٢المجموع

(بآالف اليورو)٣٨٢٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٨الجدول 

قسم دعم العمليات
الخارجية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٨٢٩
٤٥٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٢٨٩٢ ٢٨٩٢ ٢٠٦٢ ٢٨٨٨٢٣
١٠٠,٠-٦٩,١-٦٩املؤقتة العامةاملساعدة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٠٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٦٩,١-٠٠٦٩ا
٩٤٩٤٥١٦٠٨١٧السفر

الضيافة
٩٣,٨-١٩٦,٣-٢٠٧٢٠٧٢٠٩١٣اخلدمات التعاقدية

١٧,٦-٤,٠-٩٩٢٢١٨التدريب
١٠٠,٠-٢٢,٩-٤٣٤٣٢٢اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠-١٥,٠-٠٠١٥النفقات التشغيلية العامة
٦٦٦٢٥١٨٢٦٤اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦٤,٣-٢١١,١-٣٦١٣٦١٣٢٨١١٧ا

٢المجموع ٦٥١٢ ٦٥١٢ ٦٠٣٢ ٧,٦-١٩٨,٠-٤٠٥
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(بآالف اليورو)٣٨٣٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٣٩الجدول 

قسم الضحايا والشهود

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٣٥٩
١موظفو اخلدمات العامة ٤٢٦

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٩٦٦٤ ٩٦٦٤ ٨٦٣٤ ١,٦-٧٧,٧-٧٨٦
٢٦٠٢٦٠٥٥٥٨٢٠٢٦٤٤٧املساعدة املؤقتة العامة

٤١,١-٧٤,٢-٢٠٨٢٠٨١٨٠١٠٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٦٩٤٦٩٧٣٦٩٢٦١٩٠٢٥ا
٥,٤-٤٥,٥-٧٩١٧٩١٨٤٨٨٠٢السفر

الضيافة
١٠٠,٠-٨٠,٣-٤٥٤٥٨٠اخلدمات التعاقدية

٦٦٢٣٢٨٥٢٢التدريب
اخلرباء االستشاريون

١النفقات التشغيلية العامة ٣٣٤١ ٣٣٤١ ٤٨١١ ٨١٥٣٣٣٢٢
٨٦,٠-٢٧,٧-١٥١٥٣٢٤اللوازم واملواد

١٠٠,٠-٩٨,٣-١٨٦١٨٦٩٣األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٣٧٩٢ ٣٧٩٢ ٥٥٩٢ ٦٥١٩١٣

٧المجموع ٨١٥٧ ٨١٥٨ ١٥٩٨ ٣٦٤٢٠٤٢

(بآالف اليورو)٣٨٤٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٤٠الجدول 

قسم اإلعالم والتوعية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ١٧٦
٩٨٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٧٦٤١ ٧٦٤٢ ٠٧١٢ ١٦٠٨٨٤
١٠٠,٠-٦٦,٧-٦٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٨٨العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٠,٠-٦٦,٧-٨٨٦٦ا
١٦,٩-٨,٧-٥٤٥٤٥١٤٢السفر

الضيافة
١,٥-٢,٨-٥٩١٥٩١١٨٠١٧٨اخلدمات التعاقدية

١٦,٩-٣,٢-٠٠١٨١٥التدريب
٢٢االستشاريوناخلرباء 

٢٦٢٦٢٠٢٥٥٢٤النفقات التشغيلية العامة
٢٥,١-٢,٠-٢٢٨٦اللوازم واملواد

١٨,٤-٠,٩-١٢١٢٤٤األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٤-١٢,٥-٦٨٩٦٨٩٢٨٣٢٧١ا

٢المجموع ٤٦٢٢ ٤٦٢٢ ٤٢٢٢ ٤٣١٩٠
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(بآالف اليورو)٣٨٥٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٤١الجدول 

المكاتب الميدانية

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

٣التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون ٦١٧
١موظفو اخلدمات العامة ٢٩٢

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٨١٨٤ ٨١٨٤ ٦٧٧٤ ٩٠٩٢٣٢٥
٢٣٩٢٣٩٣١٣٧١٥٤٠١١٢٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣٣٢٣٠٢١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٤٢٢٤٢٣١٦٧١٨٤٠٢١٢٧ا
٢٨٨٢٨٨٤٣٣٤٧٠٣٦٨السفر

الضيافة
٥٦٤٥٥٧٠١اخلدمات التعاقدية ٦,٦-٦٨,٢-٠٤١٩٧٣

٧٧٧٨٨٤٦٨التدريب
اخلرباء االستشاريون

٦٦حمامو الضحايا
١النفقات التشغيلية العامة ٠٣٥١ ٠٣٥١ ٠١٨١ ٢٤١٢٢٣٢٢

٣٠٢٣٠٢٢٣٩٣٨٢١٤٣٥٩اللوازم واملواد
٤٢٤٢١٢٢١٩٧٤األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٢٤٧٥٢ ٢٥٣٢ ٨٢٢٣ ١٧٣٣٥٠١٢
٧المجموع ٣٠٨٥٧ ٣١٤٧ ٨١٥٨ ٨٠١٩٨٥١٢

(بآالف اليورو)٣٨٦٠–: البرنامج الرئيسي الثالث ٤٢الجدول 

نيويوركمكتب االتصال في 

٢٠١٧نفقات عام 
النفقات املتوقعة

٢٠١٨لعام 
امليزانية املقرتحة

٢٠١٩لعام 
٢٠١٩النمو يف املوارد 

٢٠١٨مقابل 

موع ا
صندوق
الطوارئ

موع مبا يف ذلك ا
موعصندوق الطوارئ موعا النسبة املئويةاملبلغا

١٧٨متاحالتفصيل غري املوظفون الفنيون
٦٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٤٤٢٤٤ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٧٧السفر

١١الضيافة
٥٥اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠٧١٠٧النفقات التشغيلية العامة
٥٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٢٥١٢٥ا

٣٧٠٣٧٠المجموع
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(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الرابع٤٣الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٦٤٧التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٣٥٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٨٧٩١ا ٠٣٩١ ٣,٤-٣٥,٤-٠٠٤
٣٨٧٥١٤٥٩٦٨١١٥املساعدة املؤقتة العامة

٨٢١٣٧١٦٧٢٩٢١املساعدة املؤقتة لالجتماعات
١٣٣٧٣٨٠١العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٨٣٦٨٩٨٠١١١٢١٦ا
٣٩٥٤٣٤٤٣٨٤١السفر

٢,٨-٠,٢-٦٧٧الضيافة
٦٤٢٤٩١٥٦٨٧٧١٥اخلدمات التعاقدية

٢٦,٣-٢,٦-٩٧التدريب
االستشاريوناخلرباء 

١١٢٣٢٤١٦النفقات التشغيلية العامة
٩١٤١٤٠٢اللوازم واملواد

٥٤٥٠٢األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٠٧١٩٨٥١ ٠٦٦٨٠٨

٢المجموع ٤٣٤٢ ٧١٤٢ ٨٧١١٥٦٥

(بآالف اليورو)٤١٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٤الجدول 

المؤتمر

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

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

موع الفرعي للموظفني ٠,٢-ا
٤,٨-١٦,٦-٤٤٣٤٣٣٢٧املساعدة املؤقتة العامة

٨٧٨١٠٧٢٨٣٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٢٢٠٢٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٥٤٤٢٤٥٤١٢٢ا
٣٦السفر

الضيافة
٥٨١٤٠٤٤١٣٨٢اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١١٩١١١١١النفقات التشغيلية العامة
٩٩١٠٠٢اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٦٣٨٤٢٤٤٣٤٩٢ا

٦٩٣٨٦٦٨٨٨٢١٢المجموع
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(بآالف اليورو)٤٢٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٥الجدول 

أمانة جمعية الدول األطراف

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩يف املوارد النمو
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٤٩٨التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٢٧٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٠,٨-٦,١-٦١٣٧٨٠٧٧٤ا
١٢٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٨١٧١٨٠٢العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٣٥١٧١٨٠٢ا
٤١,٣-١١,٣-٥٩٢٧١٦السفر

٣١١الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤٦,٣-٢,٥-٥٢التدريب
االستشاريوناخلرباء 

النفقات التشغيلية العامة
٠٤٤٠٢اللوازم واملواد

٥٤٥٠٢األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣١,٤-١٣,٦-٦٨٤٣٢٩ا

٢,٣-١٩,٣-٨١٧٨٤١٨٢٢المجموع

(بآالف اليورو)٤٤٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٦الجدول 

مكتب رئيس الجمعية

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون اخلدمات العامةموظفو 

موع الفرعي للموظفني ا
١٠٤٧٧١٠٩٣١٤١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٤٧٧١٠٩٣١٤١ا
٧٢٩٧١١٥١٧١٧السفر

الضيافة
١١١٢٠١اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٢١٠٩١٢٧١٧١٦ا

١٧٧١٨٧٢٣٦٤٩٢٦المجموع
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(بآالف اليورو)٤٥٠٠–: البرنامج الرئيسي الرابع ٤٧الجدول 

لجنة المالية والميزانية

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
١٤٩التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٧٩موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١١,٣-٢٩,٣-٢٦٦٢٥٨٢٢٩ا
١١٠٩٣١٥٩٦٦٧١املساعدة املؤقتة العامة

٧٤٥٨٦٠١٢املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٢العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٨٧١٥٢٢١٩٦٧٤٤ا
٠,٦-١,٩-٢٢٧٣٠٩٣٠٧السفر

٣,٢-٠,٢-٣٦٦الضيافة
٦١٧٥١٤٣٦٨٩١اخلدمات التعاقدية

٢,٢-٠,١-٤٤التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٣١٣٠٢النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٩١٤٠٨٤٧٥٦٦١٦ا

٧٤٥٨١٩٩٢٤١٠٤١٢المجموع

(بآالف اليورو): البرنامج الرئيسي الخامس٤٨الجدول 

الخامسالبرنامج الرئيسي 
المباني

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

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

١النفقات التشغيلية العامة ٤٥٤١ ٤٩٨١ ٨٠٠٣٠١٢٠
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٤٥٤١ ٤٩٨١ ٨٠٠٣٠١٢٠

١المجموع ٤٥٤١ ٤٩٨١ ٨٠٠٣٠١٢٠
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(بآالف اليورو)السادس: البرنامج الرئيسي ٤٩الجدول 

البر نامج الرئيسي السادس
أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
١التفصيل غري متاحالفنيوناملوظفون ٠٨١

٢١٨موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٨٦٨٧٥٧١٣٠٠٥٤٣٧١ا

٢٦٠٧٣٧١٨٤٤١١٠٧١٥٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٠-العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٦٠٧٣٧١ا ٨٤٤١ ١٠٧١٥٠

٢٣٤٢٨٢٤٨٣٢٠١٧١السفر
٠٣٣الضيافة

١٠,٩-٢٣,٠-٢٤٦٢١٠١٨٧اخلدمات التعاقدية
٢٣٢٦٣٣١٩٦التدريب

٨٩١٢٠١٢٠اخلرباء االستشاريون
١١٢٢٣١١٩١التشغيلية العامةالنفقات

٠٢٣٠٢٣اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٥٧٥٦٥٨٨٨٢٢٢٤٣٤ا
١المجموع ٧٠٤٢ ١٥٢٤ ٠٢٧١ ٨٧٤٨٧
(بآالف اليورو)٢–: البرنامج الرئيسي السابع ٥٠الجدول 

٢–البرنامج الرئيسي السابع 
قرض الدولة المضيفة

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
غري متاحالتفصيل املوظفون 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

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ا

المحكمةمجموع
٢قرض الدولة املضيفة ٩٨٣٣ ٥٨٥٣ ٥٨٥

٢المجموع ٩٨٣٣ ٥٨٥٣ ٥٨٥
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(بآالف اليورو)٥–: البرنامج الرئيسي السابع ٥١الجدول 

٥-البرنامج الرئيسي السابع 
آلية الرقابة المستقلة

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٤٠٩التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٧٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٢٥٣٦٢٤٨٢١١٩٣٣ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٦٢,٤-٢٠,١-٢٧٣٢١٢السفر

الضيافة
٢اخلدمات التعاقدية

٤١٠١٥٥٤٧التدريب
٤٤٠٣٥٧٨٨اخلرباء االستشاريون

٢٢النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

١٥٥واملعداتاألثاث 
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٥٥٢٧٤٢٢٤٣ا

٤٦١٤١٤٥٥٦١٤١٣٤المجموع

(بآالف اليورو)٦–: البرنامج الرئيسي السابع ٥٢الجدول 

مكتب المراجعة الداخلية 
للحسابات

نفقات عام
٢٠١٧

النفقات املتوقعة
٢٠١٨لعام 

امليزانية املقرتحة
٢٠١٩لعام 

٢٠١٩النمو يف املوارد 
٢٠١٨مقابل 

موع موعا موعا النسبة املئويةاملبلغا
٤٥٤التفصيل غري متاحاملوظفون الفنيون

٧٢موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٥٠٥٤٩٤٥٢٧٣٣٦ا

٩٣٩٥١١٩٢٤٢٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٣٩٥١١٩٢٤٢٥ا

٢١١١٢٠٧السفر
الضيافة

١٠٠,٠-١٦,٨-١٦اخلدمات التعاقدية
١٩٢١٢٧٦٣٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١٩,٠-٩,٥-٢٢٤٩٤٠ا
٦٢١٦٤٠٦٨٨٤٧٧المجموع
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٢٠١٨السنوات السابقة

الدولة الطرف

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

املبلغ غري
املسدد

من قرض
الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة

االشرتاك
املقرر من

قرض الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات

املقررة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاك
املقرر غري

املسددة من
قرض الدولة

املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة
لصندوق
الطوارئ

موع الكلي ا
لالشرتاكات
املقررة غري
املسددة

١٤---أفغانستان ١ ٣٨٥٧٠٦١٥ ٠٩١-----

١٩---ألبانيا  ٢ ١٩-٥٦٣ ٥٦٣١٩ ١٩-٥٦٣ ١٩-٥٦٣ ٥٦٣

١٤---أندورا٣ ١٤-٦٧٢ ٦٧٢-----

١١أنتيغوا وبربودا٤ ١١-٦٨٨ ٦٨٨٤ ٨٩١١٨٦٥ ٠٧٧٤ ٨٩١١٨٦٥ ١٦-٠٧٧ ٧٦٥

٢---األرجنتني٥ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٤٦٤٢ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٤٦٤

٥---أسرتاليا٦ ٧٢٥ ٥-٨١٩ ٧٢٥ ٨١٩-----

١---النمسا٧ ٧٦٣ ٩٩٢١١٣ ٣٨٧١ ٨٧٧ ٣٧٩-----

١٤---بنغالديش٨ ٣٨٥٨٩٣١٥ ٢٧٨-----

١٧---بربادوس ٩ ١٧-١١٨ ١١٨-----

٢---بلجيكا١٠ ١٦٨ ٣٤٦١٤١ ٨٠٣٢ ٣١٠ ١٤٩-----

١١٥٢-١١٥بليز١١ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٧٠٣

٧---بنن١٢ ٣٣٦٤٣٠٧ ٧٦٦-----

املتعددة–(دولة بوليفيا١٣
٢٩---(القوميات) ٢٩-٣٤٥ ٣٤٥-----

٣١---البوسنة واهلرسك١٤ ٣١-٧٩٠ ٧٩٠-----

٣٤---بوتسوانا١٥ ٢٣٥٢ ٢٦٩٣٦ ٥٠٤-----

١٦الربازيل١٦ ١٩٣ ٧١٧٣٤٦ ٦٥٢١٦ ٥٤٠ ٣٦٩٩ ٣٦٦ ٥٨٠٤١٦ ٨٨٢٩ ٧٨٣ ٤٦٢٩ ٣٦٦ ٥٨٠٤١٦ ٨٨٢٩ ٧٨٣ ٢٦-٤٦٢ ٣٢٣ ٨٣١

١١٠---بلغاريا١٧ ١٨٦٦ ٦٧٩١١٦ ٨٦٥-----

٨بوركينا فاسو١٨ ٨-٩٣٩ ٩٣٩٩ ٧٨٢١٦٥٩ ٩٤٧٩ ٧٨٢١٦٥٩ ١٨-٩٤٧ ٨٨٦

١كابو فريدي١٩ ١-٢٧٧ ٢٧٧٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٣-٥٨٨ ٨٦٥

٩---كمبوديا٢٠ ٧٨٢٤٤١١٠ ٢٢٣٩ ٧٨٢٤٤١١٠ ١٠-٢٢٣ ٢٢٣

٧---كندا٢١ ١٥٦ ٧-٦٦٣ ١٥٦ ٦٦٣-----

٥مجهورية أفريقيا الوسطى٢٢ ٥٢٤٢٠٠٥ ٧٢٤٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٨-٥٨٨ ٣١٢

٢٤تشاد٢٣ ٣٤٣٢١٥٢٤ ٥٥٨١٢ ٢٢٧١٥٤١٢ ٣٨١١٢ ٢٢٧١٥٤١٢ ٣٦-٣٨١ ٩٣٩

٩٧٧---شيلي٢٤ ٩٧٧-٥٨٢ ٥٨٢-----

٧٠١كولومبيا٢٥ ٧٠١-٤١٥ ٤١٥٧٨٨ ٧٨٨-٨٥٥ ٨٥٥٧٨٨ ٧٨٨-٨٥٥ ١-٨٥٥ ٤٩٠ ٢٧٠

١٩جزر القمر٢٦ ١٣٩٢٢٨١٩ ٣٦٧٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٤٦٢٢ ٠٠١

٦١الكونغو٢٧ ٢٦٤١ ١٢٦٦٢ ٣٩٠١٤ ٦٧٢٧٠٦١٥ ٣٧٨١٤ ٦٧٢٧٠٦١٥ ٣٧٨٧٣٧٧ ٨٤١

٢---جزر كوك٢٨ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨-----

١١٥---كوستاريكا٢٩ ١١٥-٢٢١ ٢٢١-----

٢٢---كوت ديفوار٣٠ ٠٠٨١ ٥٦٣٢٣ ٥٧١٢٢ ٠٠٨١ ٥٦٣٢٣ ٢٣-٥٧١ ٥٧١

٢٤٢---كرواتيا٣١ ٥٢٦١٧ ٩٠١٢٦٠ ٤٢٧-----

١٠٥---قربص٣٢ ١٠٥-٢٩٥ ٢٩٥-----

٨٤٢---تشيكيا٣٣ ٨٤٢-٧٩٨ ٧٩٨-----

١٤---مجهورية الكونغو الدميقراطية٣٤ ٣٨٥٣٢١٤ ٤١٧١٤ ٣٨٥٣٢١٤ ١٤-٤١٧ ٤١٧

١---الدامنرك٣٥ ٤٣٠ ١-٨٤٣ ٤٣٠ ٨٤٣-----
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٢٠١٨السنوات السابقة

الدولة الطرف

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

املبلغ غري
املسدد

من قرض
الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة

االشرتاك
املقرر من

قرض الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات

املقررة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاك
املقرر غري

املسددة من
قرض الدولة

املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة
لصندوق
الطوارئ

موع الكلي ا
لالشرتاكات
املقررة غري
املسددة

٤جيبويت٣٦ ٠١٠١١٩٤ ١٢٩٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٦-٥٨٨ ٧١٧

١٠دومينيكا٣٧ ٤١٩٢٢٨١٠ ٦٤٧٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٨١٣ ٢٤٣

٢٥١اجلمهورية الدومينيكية٣٨ ٥٦١٨ ٩٢٩٢٦٠ ٤٩٠١١٢ ٦٣٢٦ ٣٩٢١١٩ ٠٢٤١١٢ ٦٣٢٦ ٣٩٢١١٩ ٣٧٩-٠٢٤ ٥١٤

١٦٤---إكوادور٣٩ ١٦٤-١٢٩ ١٢٩١٦٤ ١٦٤-١٢٩ ١٦٤-١٢٩ ١٢٩

٣٤---السلفادور٤٠ ٣٤-٢٣٥ ٢٣٥٣٤ ٣٤-٢٣٥ ٣٤-٢٣٥ ٢٣٥

٩٣---إستونيا٤١ ٩٣-٠٦٩ ٠٦٩-----

٧---فيجي٤٢ ٣٣٦٤٣٠٧ ٧٦٦-----

١---فنلندا٤٣ ١١٧ ١-٢٥٧ ١١٧ ٢٥٧-----

١١---فرنسا٤٤ ٩٠٤ ٩٠٠٧٩٤ ٦٩٤١٢ ٦٩٩ ٥٩٤-----

٤١---غابون٤٥ ٧١٥١ ٧٩٣٤٣ ٥٠٨-----

٢---غامبيا٤٦ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٥٨٨

١٩---جورجيا٤٧ ١٩-٥٦٣ ٥٦٣-----

١٥---أملانيا٤٨ ٦٥٣ ١٥-٥٤٥ ٦٥٣ ٥٤٥-----

٤غانا٤٩ ٤-٥٢٥ ٥٢٥٣٩ ٢٧٠١ ٩٨٦٤١ ٢٥٦٣٩ ٢٧٠١ ٩٨٦٤١ ٤٥-٢٥٦ ٧٨١

١---اليونان٥٠ ١٥٣ ١-٩٣٨ ١٥٣ ٩٣٨-----

٢---غرينادا٥١ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨-----

٦٨---غواتيماال٥٢ ٦١٥٣ ٨٣٦٧٢ ٤٥١٢٠ ٢٠-٩٠٠ ٢٠-٩٠٠ ٩٠٠

١٩غينيا٥٣ ٢٧٨٢٢٨١٩ ٥٠٦٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤٨٤٢٤ ٦٢٤

٤---غيانا٥٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤-----

١٩---هندوراس٥٥ ٥٦٣١ ١٣٦٢٠ ٦٩٩٦ ٦-٤٧٤ ٦-٤٧٤ ٤٧٤

٣٩٤---هنغاريا٥٦ ٤٢٨٥ ٥٨٩٤٠٠ ٠١٧-----

٥٦---آيسلندا٥٧ ٥٦-٣٨٨ ٣٨٨-----

٨٢٠---أيرلندا٥٨ ٨٢٠-٧٨٩ ٧٨٩-----

٩---إيطاليا٥٩ ١٨٢ ٩-٨٨٨ ١٨٢ ٨٨٨-----

٢٣---اليابان٦٠ ٧١٦ ٧٣١١ ٥٣٨ ٩٤٤٢٥ ٢٥٥ ٦٧٥-----

٤٩---األردن٦١ ٤٩-٠٥٢ ٠٥٢٤٩ ٤٩-٠٥٢ ٤٩-٠٥٢ ٠٥٢

٤٤---كينيا٦٢ ١٦١١ ٨٥٠٤٦ ٠١١٤٤ ١٦١١ ٨٥٠٤٦ ٤٦-٠١١ ٠١١

١٢٢---التفيا٦٣ ١٢٢-٥٥٧ ٥٥٧-----

٢---ليسوتو٦٤ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٥٨٨

٢ليبرييا٦٥ ٥٥٢١١٩٢ ٦٧١٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥-٥٨٨ ٢٥٩

١٧---ليختنشتاين٦٦ ١٧-١١٨ ١١٨-----

١٧٦---ليتوانيا٦٧ ١٧٦-٣٥٧ ٣٥٧-----

١٥٦---لكسمربغ٦٨ ١٥٦-٧٩٢ ٧٩٢-----

٢٠٠٧-٢٠٠مدغشقر٦٩ ٣٣٦٤٣٠٧ ٧٦٦٧ ٣٣٦٤٣٠٧ ٧-٧٦٦ ٩٦٦

٤---مالوي٧٠ ٨٩١٢٨٧٥ ١٧٨٤ ٨٩١٢٨٧٥ ٥-١٧٨ ١٧٨

٩ملديف٧١ ٥٩٦٢٠٠٩ ٧٩٦٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤٤ ٨٩١١٤٣٥ ١٤-٠٣٤ ٨٣٠

٧---مايل٧٢ ٣٣٦٥٧٤٧ ٩١٠-----

٣٩---مالطة٧٣ ٣٩-٢٧٠ ٢٧٠-----

٥جزر مارشال٧٤ ٧٦٣٢٠٠٥ ٩٦٣٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٨-٥٨٨ ٥٥١

٢٩---موريشيوس٧٥ ٢٩-٣٤٥ ٣٤٥-----
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٢٠١٨السنوات السابقة

الدولة الطرف

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

املبلغ غري
املسدد

من قرض
الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة

االشرتاك
املقرر من

قرض الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات

املقررة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاك
املقرر غري

املسددة من
قرض الدولة

املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة
لصندوق
الطوارئ

موع الكلي ا
لالشرتاكات
املقررة غري
املسددة

٣---املكسيك٧٦ ٥١٥ ٣-٩٠٢ ٥١٥ ٩٠٢٣ ٥١٥ ٣-٩٠٢ ٥١٥ ٣-٩٠٢ ٥١٥ ٩٠٢

١٢---منغوليا٧٧ ١٢-٢٢٧ ٢٢٧-----

٩---اجلبل األسود٧٨ ٩-٧٨٢ ٧٨٢-----

٢٤---ناميبيا٧٩ ٢٤-٤٥٤ ٤٥٤-----

٢---ناورو٨٠ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥٩٢٢ ٢-٥٣٧ ٥٣٧

٣---هولندا٨١ ٦٣٠ ٣-٩٧٩ ٦٣٠ ٩٧٩-----

٦٥٦---نيوزيلندا٨٢ ٦٦٠٣٥ ٩٥٢٦٩٢ ٦١٢-----

٣١النيجر٨٣ ٣٢٧٤٥٧٣١ ٧٨٤٤ ٨٩١٢٨٧٥ ١٧٨٤ ٨٩١٢٨٧٥ ١٧٨٩٢٣٧ ٠٥٤

٣٤نيجرييا٨٤ ٣٤-١٦٩ ١٦٩٥١٢ ٠٩٥١٢ ٧٨٥٥٢٤ ٨٨٠٥١٢ ٠٩٥١٢ ٧٨٥٥٢٤ ٥٥٩-٨٨٠ ٠٤٩

٢---النرويج٨٥ ٠٨٠ ١٦٧١٢٠ ٩١٦٢ ٢٠١ ٠٨٣-----

٥بنما٨٦ ٥-٤٧٣ ٤٧٣٨٣ ٢٨٧٧٤٩٨٤ ٠٣٦٨٣ ٢٨٧٧٤٩٨٤ ٨٩-٠٣٦ ٥٠٩

٢٩باراغواي٨٧ ٢٩-٧٥٦ ٧٥٦٣٤ ٢٣٥١ ٤٢٣٣٥ ٦٥٨٣٤ ٢٣٥١ ٤٢٣٣٥ ٦٥-٦٥٨ ٤١٤

٣٣٣---بريو٨٨ ١٤٩١٦ ٦٢١٣٤٩ ٧٧٠١٢١ ١٢١-٤٢١ ١٢١-٤٢١ ٤٢١

٤٠٤---الفلبني٨٩ ٤٠٤-٢٠٩ ٢٠٩٤٠٤ ٤٠٤-٢٠٩ ٤٠٤-٢٠٩ ٢٠٩

٢---بولندا٩٠ ٠٦٠ ٢-٤٦٠ ٠٦٠ ٤٦٠-----

٩٦٠---الربتغال٩١ ٩٦٠-٤٦٥ ٤٦٥-----

٤---مجهورية كوريا٩٢ ٩٩٥ ٦٥٣٢٣٠ ٦٢٨٥ ٢٢٦ ٢٨١-----

٩---مجهورية مولدوفا٩٣ ٩-٧٨٢ ٧٨٢-----

٤٥٠---رومانيا٩٤ ٤٥٠-٨١٥ ٨١٥٥٠ ٥٠-٨١٥ ٥٠-٨١٥ ٨١٥

٢---سانت كيتس ونيفيس٩٥ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨-----

٢---سانت لوسيا٩٦ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨-----

٢٥٢٢-٢٥٢فنسنت وجزر غرينادينسان ٩٧ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٨٤٠

٢---ساموا٩٨ ٢-٤٤٥ ٤٤٥-----

٧---سان مارينو٩٩ ٧-٣٣٦ ٣٣٦-----

٣٢٦١٢-٣٢٦السنغال١٠٠ ٢٢٧٨٥٠١٣ ٠٧٧١٢ ٢٢٧٨٥٠١٣ ١٣-٠٧٧ ٤٠٣

٧٨---صربيا١٠١ ٧٨-٣٩٦ ٣٩٦٧٨ ٧٨-٣٩٦ ٧٨-٣٩٦ ٣٩٦

٢---سيشل١٠٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨-----

٢---سرياليون١٠٣ ٤٤٥١٤٣٢ ٩١٦-٩١٦-٥٨٨٩١٦

٣٩١---سلوفاكيا١٠٤ ٣٩١-٩٨٢ ٩٨٢-----

٢٠٥---سلوفينيا١٠٥ ٢٠٥-٨٤٥ ٨٤٥-----

٨٩١---جنوب أفريقيا١٠٦ ٨٩١-٨٥٠ ٨٥٠-----

٥---إسبانيا١٠٧ ٩٨٥ ٥-٦٠٦ ٩٨٥ ٦٠٦-----

١٧---دولة فلسطني١٠٨ ١١٨٧٠٦١٧ ٨٢٤١٧ ١١٨١٤٩١٧ ١٧-٢٦٧ ٢٦٧

١٤---سورينام١٠٩ ٦٧٢٤٤١١٥ ١١٣١٤ ٦٧٢٤٤١١٥ ١٥-١١٣ ١١٣

٢---السويد١١٠ ٣٤٢ ٢-٢٥٦ ٣٤٢ ٢٥٦-----

٢---سويسرا١١١ ٧٩٣ ٢-٠٧٢ ٧٩٣ ٠٧٢-----

٩---طاجيكستان١١٢ ٧٨٢٤٣٠١٠ ٢١٢-----
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٢٠١٨السنوات السابقة

الدولة الطرف

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

املبلغ غري
املسدد

من قرض
الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة

االشرتاك
املقرر من

قرض الدولة
املضيفة

جمموع
االشرتاكات

املقررة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاك
املقرر غري

املسددة من
قرض الدولة

املضيفة

جمموع
االشرتاكات
املقررة غري
املسددة

االشرتاكات
املقررة غري
املسددة
لصندوق
الطوارئ

موع الكلي ا
لالشرتاكات
املقررة غري
املسددة

١٧---مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة١١٣ ١١٨١ ١٣٦١٨ ٢٥٤١٧ ١١٨١ ١٣٦١٨ ١٨-٢٥٤ ٢٥٤

٣٣٧-٣٣ليشيت–تيمور ١١٤ ٧-٣٣٦ ٣٣٦٧ ٧-٣٣٦ ٧-٣٣٦ ٣٦٩

٨٣---ترينداد وتوباغو١١٥ ٨٣-٢٨٧ ٢٨٧٨٣ ٨٣-٢٨٧ ٨٣-٢٨٧ ٢٨٧

٦٨---تونس١١٦ ٦١٥٥ ١١٢٧٣ ٧٢٧٦٨ ٦١٥٥ ١١٢٧٣ ٧٣-٧٢٧ ٧٢٧

١٤---أوغندا١١٧ ٣٨٥٨٥٠١٥ ٢٣٥١٤ ٣٨٥٨٥٠١٥ ١٥-٢٣٥ ٢٣٥

١٠---اململكة املتحدة١١٨ ٩٣٤ ١٠-٦٥٣ ٩٣٤ ٦٥٣-----

١٤---مجهورية تنزانيا املتحدة١١٩ ٣٨٥٨٩٣١٥ ٢٧٨٢ ٢-٦٠٨ ٢-٦٠٨ ٦٠٨

١٩٣---أوروغواي١٢٠ ١٩٣-٦١٨ ٦١٨١٩٣ ١٩٣-٦١٨ ١٩٣-٦١٨ ٦١٨

٢٨٢-٢٨فانواتو١٢١ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٦١٦

٦البوليفيارية)–فنزويال (مجهورية ١٢٢ ٠٦٥ ٩٥٨١٤١ ٩٤٤٦ ٢٠٧ ٩٠٢١ ٣٩٩ ٠٥٣٨٩ ٠٨٧١ ٤٨٨ ١٤٠١ ٣٩٩ ٠٥٣٨٩ ٠٨٧١ ٤٨٨ ١٤٠٤ ٩٨٣٧ ٧٠١ ٠٢٥

٢٧زامبيا١٢٣ ٨١٩١ ١٨٥٢٩ ٠٠٤١٤ ٣٨٥٨٥٠١٥ ٢٣٥١٤ ٣٨٥٨٥٠١٥ ٤٤-٢٣٥ ٢٣٩

١مرفق التقريب ١(١٦)٠٢١ ٠٠٥

٢٣لمجموعا ٥٣٠ ٤٦٦٥٠٢ ٠٣٠٢٤ ٠٣٢ ٤٩٦١٤٣ ٨٤٦ ٧٣٥٣ ٥٨٤ ٩٨٤١٤٧ ٤٣١ ٧١٩١٩ ٦٢٣ ٤٤٥٥٤٦ ٨٨٧٢٠ ١٧٠ ٣٣٢٥ ٢٨٦٤٤ ٢٠٨ ١١٤

بة للمباين الدائمة الواجبة على الدول تغطي فقط االشرتاكات املقررة يف امليزانية الربناجمية وإعادة جتديد موارد صندوق الطوارئ. ال يشمل املبلغ االشرتاكات املقررة بالنسظة: و ملح
رأس مال الدائرة.والسلفات املقدمة إىل ٢٠١٥األطراف اليت انضمت إىل احملكمة بعد عام 

____________


