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 مجعية الدول األطراف
 

 الدورة التاسعة
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 داء ميزانية احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير عن أ

 ∗ ٢٠١٠مارس / آذار٣١ حىت 

  ةمقدم -أوالً

 ٢٦ملؤرخ   ا ICC-ASP/8/Res.7 قرارهاوجب  ، مب )“اجلمعية”( مجعية الدول األطراف     وافقت    -١

مـة اجلنائيـة    كللمحيورو   ١٠٣ ٦٢٣ ٣٠٠يبلغ قدرها   ميزانية  على  ،  ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
 واملالية  جلنة امليزانية ل يف هذه الوثيقة، استجابة لطلب       ويقدم املسج . ٢٠١٠لعام  ) “احملكمة”(الدولية  

  .٢٠١٠األشهر الثالثة األوىل من عام  عن أداء ميزانية احملكمة خالل فترة اًقرير، ت)١()“اللجنة”(

  نظرة عامة عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  -ثانيا

حتقيقات فعلية  مخسة  سيجري   العام    على افتراض أن املدعي    ٢٠١٠وم امليزانية الربناجمية لعام     تق   -٢
خالل عام  تتوخي احملكمة إجراء ثالث حماكمات      و.  املعروضة حاليا على احملكمة    من احلاالت الث  ث يف

ن كاتنغا وماثيو نغودجولـو     اجرمواملدعي العام ضد    ،  ويلاملدعي العام ضد توماس لوبنغا دي       :٢٠١٠
  .، واملدعي العام ضد جان بيري مببا غومبوشوي

.  حسب بند اإلنفـاق    ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١احملكمة حىت   أداء ميزانية   أدناه   ١ اجلدول   يبنيو   -٣
 ٣١,٨ أو ما جمموعـه     ،املائةيف   ٣٠,٧ بلغ املعدل اإلمجايل للتنفيذ   وعلى النحو املبني يف هذا اجلدول،       

ويتماشى هذا مع معدل التنفيـذ    .  مليون يورو  ١٠٣,٦ البالغ قدرها عتمدة  امليزانية   من امل  ،مليون يورو 
اكمـات  باحملإضافة النفقات املتعلقـة     وب. )٢(٢٠٠٩ئة يف الربع األول من عام        يف املا  ٣٠,٠الذي بلغ   
  . مليون يورو٣٣,٤ما جمموعه  يف املائة، أو ٣٢,٢لغ معدل التنفيذ باملتزامنة، 

                                                      
  .Add.1 وICC-ASP/9/CBF.1/6ر سابقاً بوصفه الوثيقة  صد ∗
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،   )١(

  .١٤، الفقرة )أ(٦- باء- ، اجلزء الثاين)ICC-ASP/4/32 (٢٠٠٥رب ديسم/ كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  .٢٠١٠مارس / آذار٣١طبقا لنظام ساب يف ملوقف  ا)٢(
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 يف املائة إىل االرتباط بااللتزامات      ٣٠,٧الذي يبلغ   لتنفيذ  اإلمجايل ل عدل  امليرجع االرتفاع يف    و   -٤
ة يف بداية العام، وهي االلتزامات املتعلقة بأتعاب أفرقة الدفاع واألقـساط الـسنوية              التعاقدية السنوي 

وبلغ معدل  . سنة املالية ل مجيعها يف حسابات الربع األول من ال        اليت تسج  ،للمعاشات التقاعدية للقضاة  
دل شغور يبلغ  وظيفة شاغرة أو مع٧٧ يف املائة نتيجة لوجود ٢١,٠التنفيذ للتكاليف املتصلة باملوظفني 

 ويقل معدل التنفيذ بالنسبة للتكاليف املتصلة باملوظفني عن .٢٠١٠مارس / آذار٣١ يف  يف املائة١٠,١
املتصلة باملوظفني  توزيع النفقات    يف املائة لعدم     ٢٥,٠للتنفيذ البالغ قدره    ربع سنوي   متوسط املعدل ال  

منح التعليم مثل بعض النفقات  املترتبة على تسجيل اآلثارو، بنفس القدر يف األوقات املختلفة من السنة
  .وقت الحق من السنة املاليةأو منح العودة إىل الوطن يف 

، قدمت احملكمة طلبا إىل جلنة امليزانية واملالية للحصول         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف     -٥
رق سـتة  تـستغ  يورو من صندوق الطوارئ لعقد جلسات استماع متوازية        ٣ ٣١٦ ١٠٠على مبلغ   

 وبدأت احملاكمتان   .ين كاتنغا وماثيو نغودجولو شو    اجرمقضية  توماس لوبنغا دييلو و   ة  يف قضي أشهر  
. باحلاجة على مزيد من املوظفنيتكبدة وتتصل معظم التكاليف امل. ٢٠١٠يناير /يف أواخر كانون الثاين 

 ١,٥، أو ما جمموعـه  لغ من هذا املب يف املائة٤٦,٠  حنو٢٠١٠مارس / آذار٣١حىت أنفقت احملكمة   و
  .مليون يورو

  )يوروبآالف ال(سب بند اإلنفاق  حب٢٠١٠مارس / آذار٣١احملكمة حىت يزانية اإلمجايل ملداء األ: ١اجلدول 

 البند
امليزانية املعتمدة لعام 

٢٠١٠ 
 ٣١ حىت **النفقات
 ٢٠١٠مارس /آذار

  حىتاألرصدة غري املربوطة
 ٢٠١٠مارس / آذار٣١ 

 ٣١حىت  معدل التنفيذ ٪
 ٢٠١٠مارس /آذار

 ]٤] = [١]/[٢[ ]٣] = [٢ [-]١[ ]٢[ ]١[ 

٢ ٥٩٩٢ ٦٣٤ القضاة  ٢٥٣,١ ٦٤٣ 

٢ ٥٩٩٢ ٦٣٤ اموع الفرعي للقضاة  ٢٥٣,١ ٦٤٣ 

١٢ ٦٠٦٥١ ١٧٢ التكاليف اخلاصة باملوظفني  ٤٧٢١,٠ ٥٢١ 

١ ٨٨٩٢ ٥٣٥ املساعدة املؤقتة العامة  ٦٢٢,٢ ٦٤٣ 

 ٩٦٣١٦,٣ ١١٨٨ ١٥١  العامة لالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

 ٣٤١١٦,٠ ٤٠٦٦٥ العمل اإلضايف

 ٢٨٧٢٧,٠ ٣٩٣١٠٦ اخلرباء االستشاريون

١٤ ٧٠٩٠٢ ٦٥٧  التكاليف املتصلة باملوظفني–اموع الفرعي   ٥٥٢١,١ ٧٥٤ 

١ ٥٠١٤ ٢٥١ *السفر  ٤١٩,٣ ٢٣٧ 

 ٢٩٤٩,٥ ٥٨٢٩ الضيافة

٤ ٧٠٤٢ ٧٨٧ يها التدريباخلدمات التعاقدية مبا ف  ٣٥١,٩ ٧٤٥ 

٧ ١٢٦٠٢ ١٩٨ مصروفات التشغيل العامة  ٤٦٢,٣ ٥٩٦ 

 ٤٨١٦١,٤ ١٧٦٦ ٢٤٨ اللوازم واملواد

 ٣١٣٦٠,٤ ٧٩٠٤٧٧ األثاث واملعدات

١٣ ٢٧٩٣٠ ٣٣٣ التكاليف غري املتصلة باملوظفني–اموع الفرعي  ١٣٥١,٠ ٤٠٣ 
٣١ ١٠٣٨٢٤ ٦٢٣ اموع اخلاص باحملكمة  ٧١٣٠,٧ ٧٩٩ 

  .يشمل سفر القضاة* 
  . مليون يورو٢,٤يشمل التزامات مببلغ ** 
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لت اهليئة القضائية وقلم    وسج. داء امليزانية حسب الربنامج الرئيسي    موجزاً أل  ٢ اجلدول   قدموي   -٦
جع ارتفـاع   وير. ئة على التوايل  ا يف امل  ٣٤,٨ يف املائة و     ٣٨,٤احملكمة معدال عاليا للتنفيذ حيث بلغ       

 أعاله، إىل التكاليف املتـصلة بأقـساط املعاشـات    بنيمعدل التنفيذ يف اهليئة القضائية، على النحو امل   
ارتفاع معدل التنفيذ باملثل ويرجع .  املتكبدة يف بداية العامو مليون يور٢التقاعدية للقضاة البالغ قدرها 

 املتعلقة جبميع الربامج الرئيـسية، مثـل        ماتيف قلم احملكمة إىل تسجيل العقود السنوية للسلع واخلد        
 ، مليون يورو١,٢قدرها بلغ  يأو اليت،  يف املائة٤٣,٧تنفذ بنسبة  فرقة الدفاع اليت القانونية ألتعاب  األ

وهو  يف املائة، ٢٠,٩ملكتب املدعي العام بالنسبة وبلغ معدل التنفيذ . يف احلسابات املتعلقة بالربع األول
بسبب  يف املائة ٢٢,٤وبلغ معدل التنفيذ يف أمانة مجعية الدول األطراف .  احملدد تقريباً املعدليعادل  ما  

وبلـغ  . يونيه/النفقات املتصلة باألعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي الذي سيعقد يف أوائل حزيران   
ع املبـاين   ب مشرو توسجل مك .  يف املائة  ٢١,٦ة الصندوق االستئماين للضحايا     معدل التنفيذ يف أمان   

الفائـدة  وجود نفقات تشغيل عامة مثل   توقع  لعدم    يف املائة  ١٦,٠الدائمة معدال منخفضاً للتنفيذ بلغ      
  .وال توجد نفقات حىت اآلن آللية الرقابة املستقلة.  قبل اية العامى القرض املتصل باملباين الدائمةعل

  )بآالف اليورو(رئيسي الربنامج السب  حب٢٠١٠مارس / آذار٣١حىت أداء امليزانية : ٢اجلدول 

 الربنامج الرئيسي
يزانية املعتمدة لعام امل

٢٠١٠ 

 ٣١ حىت *النفقات
 ٢٠١٠مارس /آذار

 حىت األرصدة غري املربوطة
 ٢٠١٠مارس / آذار٣١

عدل التنفيذ حىت م ٪
 ٢٠١٠مارس / آذار٣١

 ]٤] = [١]/[٢[ ]٣] = [٢ [-]١[ ]٢[ ]١[ 

  الربنامج الرئيسي األول
  القضائيةاهليئة

١٠ ٧٤٤  ٤ ١٢٤  ٦ ٦٢٠  ٣٨,٤ 

  الربنامج الرئيسي الثاين
 مكتب املدعي العام

٢٦ ٨٢٨  ٥ ٦١١  ٢١ ٢١٨  ٢٠,٩ 

  الربنامج الرئيسي الثالث
 قلم احملكمة

٥٩ ٦٣١  ٢٠ ٧٧٤  ٣٨ ٨٥٧  ٣٤,٨ 

  الربنامج الرئيسي الرابع
 أمانة مجعية الدول األطراف

٤ ٢٧٣  ٣ ٣١٥ ٩٥٨  ٢٢,٤ 

  لسادسالربنامج الرئيسي ا
 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

١ ٢٢٢  ٢١,٦ ٩٥٧ ٢٦٤ 

     الربنامج الرئيسي السابع

      الربامج الرئيسية األخرى

  ١- الربنامج الرئيسي السابع
  مكتب مشروع املباين الدائمة

١٦,٠ ٤٩١ ٩٣ ٥٨٤ 

  ٥- الربنامج الرئيسي السابع
  آلية الرقابة املستقلة

٣٤٢    

١٠٣ ٦٢٣ اص باحملكمةاموع اخل  ٣١ ٨٢٤  ٧١ ٧٩٩  ٣٠,٧ 
  . مليون يورو٢,٤مبا يف ذلك التزامات يبلغ قدرها * 
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إىل  ٢٠٠٨لسنوات من ا الربع األول يف أدناه مقارنة بني معدالت التنفيذ باحملكمة ١الشكل ويقدم  -٧
عـدالت   على التقارب بني م    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويدل التقارب بني معدالت التنفيذ يف عامي        . ٢٠١٠

اإلنفاق حيث يتم االرتباط بالتكاليف املتعلقة بالعقود السنوية، والرسوم القانونية، وأقساط املعاشات             
  .التقاعدية للقضاة يف بداية العام

  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨لسنوات من ا الربع األول يفاحملكمة بني أداء ميزانية مقارنة : ١الشكل 

 ألموالحتويل ا  -ثالثا

 يف جمـايل    ، على التـوايل،    يورو ٣٤١ ٠٠٠ يورو و  ٦٧٠ ٢٠٠ا   يبلغ قدرمه  ن حتويال أجري   -٨
لمؤمتر لوأنشئ برنامج فرعي    . أمانة مجعية الدول األطراف   باملساعدة املؤقتة العامة واخلدمات التعاقدية      

يف هلـذا املـؤمتر     األموال املعتمدة   إدراج   ويلزم   .٢٠١٠االستعراضي الذي سيعقد يف كمباال يف عام        
 األموال املخصصة للمؤمتر االستعراضي   التمكني من رصد    هو  التحويل  والغرض من   . مج الفرعي الربنا

  .األموال املعتمدة لألنشطة العادية جلمعية الدول األطرافبني واجلمع بينها دون وعلى حدة 

 يورو من قسم التخطيط والعمليات إىل نائب املـدعي          ٢٦٠ ٥٠٠وأجرى حتويل يبلغ قدره        -٩
وجـرى  . لرئيسي الثاين احقيقات من أجل دعم متطلبات املساعدة املؤقتة العامة يف الربنامج           العام للت 

  .التحويل يف إطار امليزانية املعتمدة للمساعدة املؤقتة العامة

  التوظيف -رابعا

، كانت أنشطة التوظيف يف األشهر األخرية من ٢٠٠٩ تقارير األداء لعام بني يف على النحو امل  -١٠
ف باحملكمة متوازنا متاماً حيث أصبح موقف التوظيأصبح ذلك، نتيجة لو. م إجيابية للغايةذلك العا
وعلى الرغم من االخنفاض . لوظائف الشاغرةمتساوياً مع معدل االوظائف املدرجة بامليزانية معدل 
لداخلي، والتنسيب ااخلدمة ترك ذي يرجع أساساً إىل يف الربع األول من هذا العام، الالضئيل الصايف 
 .٢٠١٠يف عام توقف من املتوقع أن تستمر أنشطة التوظيف دون فإن 

 *مارس / آذار٣١معدالت التنفيذ حىت  ٪ 

٢٣,٥ 

٣٠�٠  
٣٠�٧ 

 
 

 
 
20.0 

 

 

٢٠٠٩ 

 

٢٠١٠ ٢٠٠٨ 

 
٣٥,٠  
٣٠,٠  
٢٥,٠  
٢٠,٠  
١٥,٠  
١٠,٠  
٥,٠  
٠,٠  
  

 .٢٠١٠مارس / آذار٣١احلالة يف * 
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 الوظائف املعتمدة مقابل الوظائف املشغولة حبسب فئة الوظيفـة          -املالك من املوظفني  : ٣اجلدول  
  )الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة(

 
الوظائف 
 *املعتمدة

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف قيد 
 التعيني

علن الوظائف امل
عنها اليت ليست 

 قيد التعيني
الشواغر غري 
 املعلن عنها

 ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ١ ١ ٢ ٤٦ ٥٠ الربنامج الرئيسي األول

 ٣ ٢ ٧ ٢٠٣ ٢١٥ الربنامج الرئيسي الثاين

 ١٧ ٣ ٣٠ ٤٢٧ ٤٧٧ الربنامج الرئيسي الثالث

 صفر صفر ٦ ٣ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

 ١ صفر ٢ ٤ ٧ سالربنامج الرئيسي الساد

 صفر صفر صفر ٣ ٣ ١-الربنامج الرئيسي السابع

 ٢ صفر صفر صفر ٢  ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٢٤ ٦ ٤٧ ٦٨٦ ٧٦٣  اموع اخلاص باحملكمة

  .)ثنان يف الربنامج الرئيسي الثالثاثالثة يف الربنامج الرئيسي الثاين و (ال يتضمن اجلدول مخسة موظفني منتخبني*

  وظيف واجتاهاتهحالة الت

  :٢٠١٠الربع األول من عام 

 يف كـانون    ٨:  وظيفـة شـاغرة    ٢١ شـغل    ٢٠١٠مت خالل الربع األول من عام         )أ(
  مارس؛/ يف آذار٧، وفرباير/ يف شباط٦يناير، و/الثاين

يف  ٩فربايـر، و  / يف شـباط   ١ينـاير،   / يف كانون الثاين   ٧:  موظفاً ١٧وترك اخلدمة    )ب(
  مارس؛/آذار

 ١يناير، و / يف كانون الثاين   ٥: ظائف شاغرة عن طريق التنسيب الداخلي      و ٧وشغلت    )ج(
  مارس؛/ يف آذار١فرباير، و/يف شباط

 .ني موظف٣الصايف يف املوظفني خالل الربع األول النقص  وبلغ  )د(

 نبذة عن استخدام املوارد فيما يتعلق باألنشطة األساسية واألنشطة املتصلة باحلاالت -خامسا

وامليزانية املتصلة باحلاالت حسب    للمحكمة  أداء امليزانية األساسية     أدناه   ٤ و ٣دوالن  يبني اجل   -١١
،  مليون يورو١٧,٤ يف املائة، أو ٣٣,٦ وفيما يتعلق بامليزانية األساسية، بلغ معدل التنفيذ . بند اإلنفاق 

وتعكـس  . يـورو ون  ملي ١٤,٤ يف املائة، أو     ٢٧,٨بينما بلغ فيما يتعلق بامليزانية املتصلة باحلاالت        
األنشطة املتصلة بامليزانية األساسية النفقات املبينة أعاله، مثل العقود الـسنوية وأقـساط املعاشـات               

 القانونية والعمليات املستمرة يف تـشاد       ألتعابوتعكس امليزانية املتصلة باحلاالت ا    . التقاعدية للقضاة 
  .ا، ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وأوغند،) دارفورقضية(



ICC-ASP/9/6 

 

6-A-140910  6 

  

  )بآالف اليورو(سب بند اإلنفاق حب ٢٠١٠ارس / آذار٣١حىت ألساسية اأداء امليزانية  :٤اجلدول 

امليزانية املعتمدة   البند
  ٢٠١٠لعام 

 ٣١حىت ** النفقات
 ٢٠١٠مارس/آذار

األرصدة غري املربوطة 
مارس / آذار٣١حىت 

٢٠١٠ 

 ٣١معدل التنفيذ حىت  ٪
  ٢٠١٠ مارس/آذار

 ]٤] = [١]/[٢[ ]٣] = [٢ [-]١[ ]٢[ ]١[ 
٥ ٦٣٤ القضاة  ٢ ٩٩٢  ٢ ٦٤٣  ٥٣,١ 

٥ ٦٣٤ اموع الفرعي للقضاة  ٢ ٩٩٢  ٢ ٦٤٣  ٥٣,١ 
٢٩ ٥٩٦ التكاليف اخلاصة باملوظفني  ٦ ٢٥٧  ٢٣ ٣٤٠  ٢١,١ 

٢ ٩٨١ املساعدة املؤقتة العامة  ٢ ١٩٢ ٧٨٩  ٢٦,٥ 
١ ٠٨٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات  ١٢,٢ ٩٤٨ ١٣٢ 

 ١٩,٤ ٢١٧ ٥٢ ٢٦٩ العمل اإلضايف
 ٦٥,٧ ٢٩ ٥٥ ٨٤ اخلرباء االستشاريون

٣٤ ٠١٠  التكاليف املتصلة باملوظفني-اموع الفرعي   ٧ ٢٨٥  ٢٦ ٧٢٥  ٢١,٤ 
١ ٢٦٥ *السفر  ٢٨,٣ ٩٠٨ ٣٥٨ 
 ٤٩,٥ ٢٩ ٢٩ ٥٨ الضيافة

٣ ١٢٥ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ١ ٦٤٠  ١ ٤٨٥  ٥٢,٥ 
٦ ٢٨٨ مصروفات التشغيل العامة  ٤ ٢٥١  ٢ ٠٣٧  ٦٧,٦ 

 ٦٥,٧ ٢٧٣ ٥٢٣ ٧٩٦ اللوازم واملواد
 ٥٦,٨ ٢٢٦ ٢٩٨ ٥٢٤ األثاث واملعدات
١٢ ٠٥٧  التكاليف غري املتصلة باملوظفني-اموع الفرعي   ٧ ٠٩٨  ٤ ٩٥٩  ٥٨,٩ 

٥١ ٧٠٠ اموع اخلاص باحملكمة  ١٧ ٣٧٥  ٣٤ ٣٢٦  ٣٣,٦ 
  .اةيشمل سفر القض *

  . مليون يورو١,٣  يبلغ قدرهايشمل التزامات** 

  )بآالف اليورو( سب بند اإلنفاقحب ٢٠١٠مارس / آذار٣١حىت املتصلة باحلاالت أداء امليزانية : ٥اجلدول 

امليزانية املعتمدة   البند
  ٢٠١٠لعام 

 ٣١حىت ** النفقات
 ٢٠١٠مارس/آذار

 حىت األرصدة غري املربوطة
 ٢٠١٠مارس / آذار٣١

 حىت معدل التنفيذ ب ٪
 ٢٠١٠مارس / آذار٣١

 ]٤] = [١]/[٢[ ]٣] = [٢ [-]١[ ]٢[ ]١[ 
     القضاة

     اموع الفرعي للقضاة
٣٠ ٥٧٦ كاليف اخلاصة باملوظفني الت  ٦ ٣٩٥  ٢٤ ١٨١  ٢٠,٩ 

٥ ٥٥٤ املساعدة املؤقتة العامة  ١ ١٠٣  ٤ ٤٥٠  ١٩,٩ 
 ٧٨,٢ ١٦ ٥٦ ٧١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٩,٣ ١٢٥ ١٣ ١٣٧ العمل اإلضايف
 ١٦,٥ ٢٥٨ ٥١ ٣٠٩ اخلرباء االستشاريون

٣٦ ٦٤٧  التكاليف املتصلة باملوظفني-اموع الفرعي   ٧ ٦١٧  ٢٩ ٠٣٠  ٢٠,٨ 
٣ ٩٨٦ *السفر  ٣ ٣٢٩ ٦٥٦  ١٦,٥ 
     الضيافة

٤ ٦٦٢ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ٢ ٤٠٢  ٢ ٢٦٠  ٥١,٥ 
٥ ٩١٠ ل العامةمصروفات التشغي  ٣ ٣٥١  ٢ ٥٥٩  ٥٦,٧ 

 ٥٣,٨ ٢٠٩ ٢٤٣ ٤٥٢ اللوازم واملواد
 ٦٧,٤ ٨٧ ١٧٩ ٢٦٦ األثاث واملعدات
١٥ ٢٧٦  التكاليف غري املتصلة باملوظفني-اموع الفرعي   ٦ ٨٣٢  ٨ ٤٤٤  ٤٤,٧ 

٥١ ٩٢٣ اموع اخلاص باحملكمة  ١٤ ٤٤٩  ٣٧ ٣٧٤  ٢٧,٨ 
  .يشمل سفر القضاة *

  . مليون يورو١,١  يبلغ قدرهااتيشمل التزام** 
________________ 


