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 مقدمـة

  كانون١ يف املؤرخ ICC-ASP/6/Res.4 مبوجب قرارها )اجلمعية (وافقت مجعية الدول األطراف -١

، يف هذه الوثيقة ويقدم املسجل. ٢٠٠٨ لعام ايورو ٩٠ ٣٨٢ ١اعتمادات امليزانية البالغة على  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

لفترة الثالث أشهر  )احملكمة (اجلنائية الدولية تقريرا عن أداء ميزانية احملكمة ،١)اللجنة(استجابة لطلب جلنة امليزانية واملالية 

 .٢٠٠٨األوىل من عام 

  أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدوليةعننظرة عامة 

 املدعي العام سيواصل خطواته التحقيقية فيما يتعلق  على افتراض أن٢٠٠٨تعتمد امليزانية الربناجمية لعام  -٢

 إلقاء  على أثرتني حماكم٢٠٠٨ احملكمة خالل عام قيممن املرتقب أن تو.  ما ال يقل عن مخس قضاياباحلاالت األربع يف

فرباير / شباط٧ وعلى السيد نغوديورو شوي يوم ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧القبض على السيد كاتانغا يوم 

٢٠٠٨.  

 ،يف املائة ٢٣,٧وبلغ معدل التنفيذ احلايل .  اإلنفاقحسب بند استخدام موارد احملكمة ١اجلدول يعرض  -٣

 .يف املائة ٢٠,٣ والذي بلغ ٢٠٠٧ويفوق هذا املعدل معدل التنفيذ املسجل يف الربع األول من عام 

قد " ل العامةمصروفات التشغي"و" اخلدمات التعاقدية" أن التكاليف غري املتصلة باملوظفني مثل ١ اجلدول بنيوي -٤

وأما عن تكاليف .  يف بداية العام وقعتقود السنوية اليت، ويعزى ذلك بشكل خاص إىل طبيعة العالفصلي املتوسط فاقت

يف  ١٨,١عدل مقارنة مب يف املائة ٢٠,٧ ارتفع ا معدل التنفيذ إىلالتوظيف  يف  جهودها احملكمةواصلتفقد املوظفني، 

 .العام املاضي خالل نفس الفترةالذي سجل يف  املائة

 

 

 

 

 

                                                 
١

 تشرين ٢٨ ،، الهايةرابعالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال 
- الثاين، باءاجلزء، )ICC-ASP/4/32الدولية رقم منشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب/الثاين

 .١٤، الفقرة )أ(٦
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  جمموع احملكمة اجلنائية الدولية– استخدام املوارد حسب بند االنفاق: ٢٠٠٨أداء امليزانية يف : ١اجلدول 

 )بآالف اليورو(

امليزانية املعتمدة لعام  األساسية
٢٠٠٨ 

 ٣١النفقات حىت 
 ٢٠٠٨ مارس/آذار

 ٣١ حىت الرصيد احلر
 ٢٠٠٨مارس /آذار

 ٣١ حىت ٪ ملعدل التنفيذ
  ٢٠٠٨مارس /آذار

 ]٤]=[١]/[٢[ ]٣]=[٢[-]١[ ]٢[ ]١[ 
 ١٢ ٢ ٥ ٥٠٣  ٧٦٧ ٦ ٢٧٠ القضاة

 ١٢ ٢ ٥ ٥٠٣ ٧٦٧ ٦ ٢٧٠ اموع الفرعي للقضاة
 ١٩ ٧ ٣٨ ٦٤٢ ٩ ٥٠٧ ٤٨ ١٤٩ التكاليف اخلاصة باملوظفني

 ٣١ ٢ ٥ ٢٥٥ ٢ ٣٨٣ ٧ ٦٣٧ العامة املساعدة املؤقتة
 ٥ ٥ ١ ٤٧٥ ٨٥ ١ ٥٦٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ١٠ ٥ ٣٤٣ ٤٠ ٣٨٣ العمل اإلضايف
 ١٥ ٧ ٢٩٥ ٥٥ ٣٥٠  اخلرباء االستشاريون

 التكاليف -اموع الفرعي
 باملوظفنياملتصلة 

٢٠ ٧ ٤٦ ٠١٠ ١٢ ٠٦٩ ٥٨ ٠٧٩ 

 ٢٣ ٩ ٣ ٤٠٤ ١ ٠٦٧ ٤ ٤٧١ السفر
 ٣٥ ٠ ٣٨ ٢١ ٥٩ الضيافة 

 ٣٣ ٦ ٤ ٩١٥ ٢ ٤٩١ ٧ ٤٠٦ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٣٨ ١ ٧ ٢٤٥ ٤ ٤٥٩ ١١ ٧٠٤ روفات التشغيل العامةمص

 ٢٦ ٧ ٨٩٦ ٣٢٧ ١ ٢٢٣ اللوازم واملواد
 ١٦ ٤ ٩٧٨ ١٩٢ ١ ١٧٠ األثاث واملعدات
التكاليف غري املتصلة -اموع الفرعي

 باملوظفني
٣٢ ٩ ١٧ ٤٧٦ ٨ ٥٥٧ ٢٦ ٠٣٣ 

٢٣ ٧ ٦٨ ٩٨٩ ٢١ ٣٩٣ ٩٠ ٣٨٢ احملكمةاخلاص بموع ا 

 

 . عن امليزانية األساسية وامليزانية املتصلة باحلاالت مزيدا من التفاصيلن املرفقم) ب(١و) أ(١ ويعرض اجلدوالن -٥

معدالت التنفيذ للربنامج من خالله أن  ويتضح. حسب الربنامج الرئيسيانية  التايل أداء امليز٢ويعرض اجلدول  -٦

أمانة مجعية (، والربنامج الرئيسي الرابع )املدعي العاممكتب (، والربنامج الرئيسي الثاين )اهليئة القضائية( األول الرئيسي

أقل من معدل تنفيذ احملكمة الكلي هي ) ةملباين الدائمامشروع مكتب (والربنامج الرئيسي السابع ) الدول األطراف

ات اليت  االعتماد إال ألن منخفضاالربنامج الرئيسي األول معدل تنفيذ  وما بدى.يف املائة ٢٣,٧البالغ ) اإلمجايل(

صرف الملعاشات القضاة التقاعدية يف امليزانيةصصت خاية العام ت فقد ظلت نفقاته  الربنامج الرئيسي الثاين أما.  إال يف

، عن معدل تنفيذ احملكمة الكلي الطفيف  ويعزى احليود. أساسا يف حدود التوقعات٢٠٠٨يف الربع األول من عام 

ع يف دف عند حساب املنح ااخلاصة بالتعليم واليت تالحقا خالل السنة قد ترتفع  اليت إىل النفقات العامة للموظفنيأساسا

  أن مستوى اإلنفاق خالل الرابع إىل كون الربنامج الرئيسيويعزى اخنفاض معدل تنفيذ.  على سبيل املثالمرحلة متأخرة

نجم عن الربنامج الرئيسي السابع تكاليف إال مع اية وال يتوقع أن ت.  ال يبلغ أقصاه إال مع اية العامفترة انعقاد اجلمعية

دوق الصن(والسادس ) قلم احملكمة( الرئيسيان الثالث نالربناجماأما .  التوظيف يف يبدأ املكتب اخلاص باملشروع عندماالعام

ما يتعلق بقلم ففي.  لنفس الفترة معدل التنفيذ السنوي تنفيذ كل منهما معدلفقد جتاوز) االستئماين للمجين عليهم

أما الربنامج .  بداية العامالعقود اليت تعاقدت ا احملكمة تعاقد ا قلم احملكمة مع أن معظم ذلك يعود إىل كوناحملكمة ف
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  األمر الذي يقتضي زيادة ، إال بسبب تعدد األنشطةل تنفيذه معدل تنفيذ احملكمة الكليتجاوز معدلم يالرئيسي السابع ف

 .املعينني مؤقتاوظفني يف عدد امل

 )بآالف اليورو(ملخص األداء حسب كل برنامج رئيسي : ٢٠٠٨أداء امليزانية يف : ٢اجلدول 

 ٣١النفقات حىت  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام  
 ٢٠٠٨ مارس/آذار

 ٣١ حىت الرصيد احلر
 ٢٠٠٨مارس /آذار

 ٣١ حىت ٪ ملعدل التنفيذ
 ٢٠٠٨ مارس/آذار

 ]٤]=[١[]/٢[ ]٣]=[٢[-]١[ ]٢[ ]١[ 
     الربنامج الرئيسي األول

 ١٥ ٧ ٨ ٧٨٨ ١ ٦٣٨ ١٠ ٤٢٦ اهليئة القضائية
 

 الربنامج الرئيسي الثاين
    

 ٢١ ٦ ١٨ ١٩٦ ٥ ٠٠٥ ٢٣ ٢٠١  املدعي العاممكتب
 

 الربنامج الرئيسي الثالث
    

 ٢٧ ٣ ٣٧ ٤٦٥ ١٤ ٠٤٧ ٥١ ٥١٢ قلم احملكمة
 

 الربنامج الرئيسي الرابع
    

 مجعية الدول أمانة
 األطراف

١٠ ٤ ٣ ٦١١ ٤١٨ ٤ ٠٢٩ 

     الربنامج الرئيسي السادس
أمانة الصندوق االستئماين 

 للمجين عليهم
٢٨ ٣ ٧٢١ ٢٨٥ ١ ٠٠٦ 

 
 سابعالالربنامج الرئيسي 

    

مشروع مكتب املباين 
 الدائمة

٠ ٢٠٨ ٠ ٢٠٨ 
 

 ٢٣ ٧ ٦٨ ٩٨٩ ٢١ ٣٩٣ ٩٠ ٣٢٨ اموع اخلاص باحملكمة
 
 

 التوظيف

 األهداف اليت حددا اللجنة خالل دورا التاسعة يف شهر أداء جيد بالنظر إىلمستوى التوظيف إىل يشري  -٧

 . حىت آخرهاودها إن أرادت حتقيق أهدافها كلهايتعني على احملكمة أن تواصل جهو. ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
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الفئة الفنية وفئة (ابل الوظائف املشغولة حسب فئة الوظيفة الوظائف املعتمدة مق: املالك من املوظفني:  ٣اجلدول 
 )اخلدمات العامة

 
 
 
 

الوظائف 
 املعتمدة

 
 

الوظائف 
 املشغولة 

 

قيد  الوظائف
 التعيني
 

الوظائف املعلن 
اليت ليست عنها 

 قيد التعيني
  

الوظائف الشاغرة 
 اليت مل يعلن عنها    

الوظائف املتوقع 
 ٣١شغلها حىت 
كانون 

 ديسمرب /لاألو
 

 ]٦=٥+٤+٣+٢[ ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 
 ٤٣ ٢ ٥ ١ ٣٥ ٤٣ األولالربنامج الرئيسي 

 ٢٠٣ ١ ١٠ ١٧ ١٧٥ ٢٠٣ الربنامج الرئيسي الثاين
 ٤١٢ ١٧ ٣٣ ٢٥ ٣٣٧ ٤١٢ الربنامج الرئيسي الثالث

 ٩ ٤ ١ صفر ٤ ٩ الربنامج الرئيس الرابع
نامج الرئيسي الرب
 سادسال
  

 ٥ ٢ صفر ١ ٢ ٥

 ٣ ٣ صفر صفر صفر ٣ لربنامج الرئيسي السابعا
اموع اخلاص 

 باحملكمة 
٦٧٥ ٢٩ ٤٩ ٤٤ ٥٥٣ ٦٧٥ 

 

 حالة التوظيف واجتاهاته

 

 ٢٠٠٨الربع األول من عام 

 

 يف ٦يناير، و/ يف شهر كانون الثاين٣٨:  وظيفة شاغرة٥٣ملء  ٢٠٠٨خالل الربع األول من عام مت  •

 مارس/ر يف شهر آذا٩فرباير، و/شهر شباط

 يف شهر ١فرباير، و/ يف شهر شباط٢يناير، و/ يف شهر كانون الثاين١١ :استغناء عن اخلدماتالة  ح١٤ •

 مارس/آذار

 مارس يف وظيفتني كانتا شاغرتني/يف شهر آذار تنسيب داخلي حالتاَسجلت  •

 ٣٩  بنسبة صافية قدرها عدد املوظفني خالل الربع األولزاد •

 

  باحلاالتنشطة األساسية واألنشطة املتصلة فيما يتعلق باألارداستخدام املو عنرة عامة نظ

 

 .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦ األول من السنوات من  األداء خالل الربع مستوى أدناه مقارنة بني١يتضمن الشكل  -٨
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 جمموع احملكمة -٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦مقارنة بني مستوى األداء خالل الربع األول من السنوات من :  ١الشكل 

 دوليةاجلنائية ال

 

 

 

النسبة املائوية ملعدل التنفيذ حىت 31 آذار/مارس
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 .%٢٣,٦ مليون يوروا مما رفع معدل التنفيذ إىل ١١,٢للمحكمة مبلغا قدره  األساسية يزانيةامل عنصر أنفق -٩
 

مجهورية الكونغو يف ، و)قضية دارفور(وتعكس ميزانية احملكمة املتصلة باحلاالت تواصل العمليات يف تشاد  -١٠

 مليون يوروا مما ١٠,١ أنفقت احملكمة مبلغا مقداره ٢٠٠٨خالل الثالثة أشهر األوىل من عام و. نداأوغيف الدميقراطية و

 يوروا بالنسبة لقلم  مليون٦,٠ مليون يوروا بالنسبة ملكتب املدعي العام و٤,٠ (يف املائة ٢٣,٨رفع معدل التنفيذ إىل 

اخلدمات "و، "نفقات التشغيل العامة"و، "عدة املؤقتةتكاليف املوظفني واملسا"وضمت معظم هذه النفقات ). احملكمة

 ".السفر" و"التعاقدية
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 قـاملرف

 )بآالف اليورو(  امليزانية األساسية-استخدام املوارد حبسب بند اإلنفاق:  ٢٠٠٨ أداء امليزانية يف:  أ١اجلدول 

امليزانية املعتمدة لعام  ةاألساسي
٢٠٠٨ 

 ٣١النفقات حىت 
 ٢٠٠٨ مارس/آذار

 ٣١ حىت رصيد احلرال
 ٢٠٠٨مارس /آذار

 ٣١ حىت ٪ ملعدل التنفيذ
  ٢٠٠٨مارس /آذار

 ]٤]=[١]/[٢[ ]٣]=[٢[-]١[ ]٢[ ]١[ 
 ١٢ ٢ ٥ ٥٠٣  ٧٦٧ ٦ ٢٧٠ القضاة

 ١٢ ٢ ٥ ٥٠٣ ٧٦٧ ٦ ٢٧٠ اموع الفرعي للقضاة
 ٢٠ ٩ ١٩ ٥٠٣ ٥ ١٦٩ ٢٤ ٦٧١ التكاليف اخلاصة باملوظفني

 ٤٠ ٨ ١ ٤٩٢ ١ ٠٣٠ ٢ ٥٢٢ العامة املساعدة املؤقتة
 ٥ ٦ ١ ٤٣١ ٨٥ ١ ٥١٦ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ١٢ ٣ ٢٥٣ ٣٥ ٢٨٨ العمل اإلضايف
 ١٥ ٥ ٦٣ ١٢ ٧٥  اخلرباء االستشاريون

 التكاليف -اموع الفرعي
 باملوظفنياملتصلة 

٢١ ٨ ٢٢ ٧٤٣ ٦ ٣٣٠ ٢٧ ٠٧٢ 

 ٢٠ ٥ ٧٤٥ ١٩٣ ٩٣٨ السفر
 ٣٤ ٧ ٣٩ ٢١ ٥٩ الضيافة 

 ١٩ ٥ ٢ ٦٩٣ ٦٥٢ ٣ ٣٤٤ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٤٥ ٩ ٣ ٤٢٢ ٢ ٨٩٧ ٦ ٣١٩ مصروفات التشغيل العامة

 ٣١ ٢ ٥٥٧ ٢٥٣ ٨١٠ اللوازم واملواد
 ١٥ ٧ ٧٠٨ ١٣٢ ٨٤٠ األثاث واملعدات
التكاليف غري املتصلة -اموع الفرعي

 باملوظفني
٣٣ ٧ ٨ ١٦٤ ٤ ١٤٦ ١٢ ٣١٠ 

٢٣ ٦ ٣٦ ٤٠٩ ١١ ٢٤٣ ٤٧ ٦٥٢ احملكمةص باخلاموع ا 
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بآالف (باحلاالت املتصلة امليزانية  -اإلنفاقحسب بند استخدام املوارد :  ٢٠٠٨أداء امليزانية يف :  ب١اجلدول 

 )اليورو

امليزانية املعتمدة لعام   باحلاالتةاملتصل
٢٠٠٨ 

 ٣١النفقات حىت 
 ٢٠٠٨ مارس/آذار

 ٣١ حىت الرصيد احلر
 ٢٠٠٨مارس /آذار

  حىت ٪ ملعدل التنفيذ
 ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١

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

 صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي للقضاة
 ١٨ ٥ ١٩ ١٣٩ ٤ ٣٣٨ ٢٣ ٤٧٧ التكاليف اخلاصة باملوظفني

 ٢٦ ٤ ٣ ٧٦٣ ١ ٣٥٢ ٥ ١١٥ العامة املساعدة املؤقتة
 ٠ ٧ ٤٥ صفر ٤٥ ساعدة املؤقتة لالجتماعاتامل

 ٤ ٩ ٩٠ ٥ ٩٥ العمل اإلضايف
 ١٥ ٧ ٢٣٢ ٤٣ ٢٧٥  اخلرباء االستشاريون

 التكاليف -اموع الفرعي
 باملوظفنياملتصلة 

١٩ ٨ ٢٣ ٢٦٨ ٥ ٧٣٩ ٢٩ ٠٠٧ 

 ٢٤ ٨ ٢ ٦٥٨ ٨٧٥ ٣ ٥٣٣ السفر
 صفر صفر   الضيافة 

 ٤٥ ٣ ١ ٢٢٣ ١ ٨٤٠ ٤ ٠٦٢ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٢٩ ٠ ٣ ٨٢٣ ١ ٥٦٢ ٥ ٣٨٥ مصروفات التشغيل العامة

 ١٧ ٧ ٣٤٤ ٧٤ ٤١٨ اللوازم واملواد
 ١٨ ٦ ٢٦٥ ٦٠ ٣٢٥ األثاث واملعدات
التكاليف غري املتصلة -اموع الفرعي

 باملوظفني
٣٢ ١ ٩ ٣١٣ ٤ ٤١٠ ١٣ ٧٢٣ 

٢٣ ٨ ٣٢ ٥٨١ ١٠ ١٤٩ ٤٢ ٧٣٠ احملكمةاخلاص بموع ا 
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