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  مةاملقد -أوالً 

  افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  -ألف 

 ، اليت اشتملت على عشر جلسات، يف")اللجنة("الدورة الثامنة عشرة للجنة امليزانية واملالية  عقدت  -  ١
ألقى رئيس و. ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٣ من يف الهاي،") احملكمة("مقر احملكمة اجلنائية الدولية 

 . هذه الدورةهيون سونغ، كلمة ترحيبية مبناسبة افتتاح-احملكمة، السيد سانغ

") عيةاجلم("الدول األطراف وقد دعيت اللجنة إىل دورا الثامنة عشرة وفقاً للقرار الصادر عن مجعية   -  ٢
 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ذ يف اجللسة العامة التاسعة لدورة اجلمعية العاشرة يف الذي اتخ

 انتخاب هيئة املكتب

رئيساً لدورا الثامنة عشرة، وانتخبت السيد ) فرنسا(ين اتشانتخبت اللجنة السيد جيل فنكل  -  ٣
 من نظامها الداخلي وعمالً باملمارسة ١٠فقاً للمادة بتوافق اآلراء نائباً لرئيسها، و) بوروندي(بانيانكا  دافيد

 الذي املتميزوأعربت اللجنة عن تقديرها لإلسهام . التناوب السنوي يف شغل منصب نائب الرئيسيف املتمثلة 
إستونيا(، السيد جوهاين ليميك رئيسها، ونائب )أوروغواي(مه رئيسها السابق، السيد سنتياغو فينس قد .(

والسيدة روزيت ) كندا(د حسني  السابقني السيد مسعوعضويهاتقديرها لعمل   اللجنة عن أعربتكما 
 السيد هوغ أدسيت ، من نظامها الداخلي١٣عمالً باملادة  ،عينت اللجنةو). أوغندا (نريِنكندي كاتنجي

 .راًمقر) كندا(

 التنفيذي،  اللجنةل أمنينة، وعم التقنية للجاخلدمات") األمانة("ووفرت أمانة مجعية الدول األطراف   -  ٤
 .هلا بصفة أمنيالسيد فخري الدجاين، 

 ):CBF/18/1(وأقرت اللجنة يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل   -  ٥

 افتتاح الدورة -  ١
 انتخاب هيئة املكتب -  ٢
 اعتماد جدول األعمال -  ٣
 مشاركة املراقبني -  ٤
 تنظيم العمل -  ٥
 استعراض املسائل املالية -  ٦
 املراجعةشؤون  -  ٧
 مليزانيةشؤون ا -  ٨
 الشؤون اإلدارية -  ٩

 املوارد البشرية - ١٠
 املساعدة القانونية - ١١
 مباين احملكمة - ١٢
 املسائل األخرى - ١٣
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 :وحضر الدورة الثامنة عشرة للجنة أعضاؤها التالية أمساؤهم  -  ٦

 )كندا(هوغ أدسيت  -  ١
 )بوروندي(دافيد بانيانكا  -  ٢
 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو  -  ٣
 )فرنسا(ين اتشجيل فنكل -  ٤
 )األردن(رايبة فوزي غ -  ٥
 )سرياليون(صموئيل إتام  -  ٦
 )إستونيا(جوهاين ليميك  -  ٧
 )اإلكوادور(ردو زكيِإمونيكا سوليداد سانشيز  -  ٨
 )أملانيا (غريت ساوبه -  ٩

 )إيطاليا(غو سيسي أو - ١٠
١١ - سلوفاكيا(بكوفا إلينا س( 
 )اليابان(ماساتوشي سجيورا  - ١٢

 هيئة :تقارير الاهلت اللجنة لكي تقدم وقد دعيت أجهزة احملكمة التايل بياا إىل املشاركة يف جلسا  -  ٧
 .الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

ق فريق الهاي العامل، السفري مه منس، استمعت اللجنة إىل عرض قد٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ويف   -  ٨
دي رئيس الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، السفري بيتر مه قد، وعرض )سويسرا(بورلني  ماركوس
 عملية(وباإلضافة إىل ذلك استمعت اللجنة إىل عرض وجيز عن اموعة الثانية ). هولندا(لومهان   سافورنني

، السيد كاري املنسقمه قد الفريق الدراسي العامل املعين باحلوكمة، عهود ا إىلاملسائل امل من) امليزنة
 ).أستراليا(كيميس -سكوت

  مشاركة املراقبني  - باء

وباإلضافة إىل . هاأمامقدم عرضاً أن ي‘‘ التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية’’للجنة طلب قبلت ا  -  ٩
 .مبمثلي جملس املوظفنيبصفة غري رمسية ذلك التقى أعضاء اللجنة 

  جة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا الثامنة عشرةالنظر يف املسائل املدر  -ثانياً
. ها لكثرة التقارير اليت قُدمت إليها يف موعد متأخر جداًأسفتهالل عن أعربت اللجنة على سبيل االس  - ١٠

.  العمل الواقع على عاتقهاءد عب على قدرة اللجنة على النهوض بأوتقدمي التقارير أثر سليب بين فللتأخر يف
 األسئلة عنجوبة  وتقدمي أتقارير جيدةإصدار  باحملكمة يف الوقت املناسبقيام وقد شددت اللجنة على أمهية 

   فيما خيص دورا املقبلةرت اللجنةقرو. الدورةتمكني أعضاء اللجنة من النظر فيها قبل انعقاد لاملطروحة، 
  .دة لتقدميهاأية تقارير تقدم إليها بعد انقضاء اآلجال احملد ال تنظر يف  أن
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  استعراض املسائل املالية  - ألف

  حال االشتراكات -١

والحظت اللجنة ). رفق األولامل (٢٠١٢مارس / آذار٣١حال االشتراكات حبلول استعرضت اللجنة   - ١١
وباإلضافة إىل ذلك الحظت اللجنة أنه، .  يورو١ ٤٩٥ ٠٠٠االشتراكات غري املسددة كانت قد بلغت   أن

 من االشتراكات ٢٠١٢مارس / آذار٣١ حبلول، مل تبلغ نسبة ما كان قد سدد ٢٠١١غرار عام  على
 دولة ٣٧ يف املائة، وأعربت عن قلقها أنه ليس بني الدول األطراف إال ٤٧ إال ٢٠١٢ة التسديد لعام املستحق

عت اللجنة مجيع الدول األطراف على بذل قصاراها وشج.  بصورة كاملةكانت قد سددت كل اشتراكاا
 .النظام املايل والقواعد املالية من ٦-٥للتكفل بأن تتوفر للمحكمة األموال الكافية طيلة السنة، وفقاً للبند 

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد " من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨ووفقاً للفقرة   - ١٢
اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساوياً لقيمة 

وقد أخذت اللجنة علماً بأنه، ". عنها] اً[ا يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداالشتراكات املستحقة عليه
، كانت مثاين دول أطراف متأخرة عن تسديد اشتراكاا وبالتايل مل يكن حيق هلا ٢٠١٢مارس /آذار ٣١  يف

أن األمانة كانت وقد أحيطت اللجنة علماً ب.  من النظام األساسي١١٢ من املادة ٨لفقرة مبقتضى االتصويت، 
 ٢٠١١ديسمرب /قد أعلمت الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشتراكاا مرتني، يف كانون األول

 ١١٢   من املادة٨، مببلغ احلد األدىن الالزم تسديده لتفادي تطبيق مقتضيات الفقرة ٢٠١٢ فرباير/شباط  ويف
وطلبت اللجنة من .  من فقدان حق التصويتباعه لطلب اإلعفاءمن النظام األساسي، وباإلجراء الواجب ات

مجيع وأوصت اللجنة . األمانة أن تقوم مرة أخرى بإخطار الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشتراكاا
  . مع احملكمة بأسرع ما ميكنحسابااتسوي أن اليت عليها متأخرات من اشتراكاا بالدول 

  املوجودات النقدية -٢

.  مليون يورو٢,٧٥، زهاء ٢٠١٢فرباير / شباط١٥ه كان حبوزة احملكمة، يف مت إعالم اللجنة بأن  - ١٣
 لصندوق الطوارئ اً يورو ومبلغماليني ٤,٧مقداره العامل املال صندوق رأس ل اً نقدياً مبلغالرقم  هذايشملو

  . يوروماليني  ٧,٨مقداره 

  استثمار األموال السائلة -٣

  ، ٢٠١١نت أنه، يف عام وبي.  وبتدبرها هلذه األموالأعلمت احملكمة اللجنة حبال أمواهلا السائلة  - ١٤
.  مليون يورو٧,٠ سنوياً مقداره عائداً مليون يورو وأا آتت ٥,٦١بلغ املتوسط الشهري لألرصدة النقدية 

. وقد ركَّزت احملكمة جهودها على احلفاظ على رأس املال املستثمر، مث على أرباح الفوائد يف املقام الثاين
راا على ستة بنوك يف أربعة بلدان أوروبية عالية املكانة يف جمال يقاً للمخاطر، وزعت احملكمة مستثموتفر

زاً يف بلد  يف املائة من جمموع األموال النقدية كان مرك٧٠َّيناهز   بيد أن اللجنة الحظت أن ما. االئتمان
 .)١(واحد

                                                 
  :إن أموال احملكمة موزعة على ستة بنوك يف أربعة بلدان  )١(
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ملخاطر املتصلة بعجز الطرف املتعاقد دي تركيز االية وتفا األسواق املرصدوقد دعت اللجنة احملكمة إىل مواصلة   - ١٥
وإذ الحظت اللجنة الفارق الشاسع نسبياً .  هذا التركيز عند اللزوموختفيف،  غري مربراًركيز تاآلخر أو بالبلد

 يف وضع مبادئ توجيهية بأن تنظرفإا أوصت احملكمة رة لدى خمتلف البنوك، املبالغ املستثممردود  بني
 املتمثلة يف صون هذه األموال، العليارضية من أمواهلا دون املساس باألولوية جين عائدات م للتوصل إىل
 اليت ينبغي التعامل معها على أساس مراعاة احتياجاا إىل التدفق النقدي والتصنيف  البنوكوبأن حتدد

 إىل ذلك   تقريراً عنأن تقدمبة، واملستقراالئتماين للبنوك املعنية، وال سيما يف ظروف السوق املالية غري 
 .يف دورا العشريناللجنة 

ة ضمن خطة املراجعة كم احملخزانةج إدارة ن مكتب املراجعة الداخلية قد أدروالحظت اللجنة أ  - ١٦
 .ع إىل قيام املراجع بإعالمها بنتيجة املراجعة املعنية يف دورا العشرين، وبينت أا تتطل٢٠١٢َّ لعام

  صندوق الطوارئمواردول أنصبة االشتراكات املقررة وجتديد جد -٤

 مواردالحظت اللجنة أن جدول أنصبة االشتراكات الذي اختري األخذ به مرجعاً فيما خيص جتديد   - ١٧
ونوهت اللجنة إىل . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ هو جدول أنصبتها يف ٢٠١٢صندوق الطوارئ يف عام 
مل حيدد ماهية جدول أنصبة االشتراكات الواجب تطبيقه فيما  ICC-ASP/10/Res.4ر أن القسم هاء من القرا

 صندوق الطوارئ أمراً استشرافياً فإن اردموولـما كان جتديد .  صندوق الطوارئمواردخيص جتديد 
صندوق يف السنني املقبلة جدول أنصبة االشتراكات هذا ال مواردار لتجديد يخت اللجنة أوصت بأن ال

قفيها اجلمعية التجديد املعين بل جدول أنصبة االشتراكاتللسنة املالية اليت ت للسنة املالية اليت سير ع وز
 .فيها مبلغ التجديد على الدول األطراف

 من نظام روما األساسي تقضي بأن يستند جدول أنصبة االشتراكات ١١٧والحظت اللجنة أيضاً أن املادة   - ١٨
 جدوهلا الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية وجيري تعديله وفقاً للمبادئ اليت يقوم لمحكمة إىلل املقررة
جدول أنصبة أرقام ونوهت اللجنة إىل أن املنحى الذي حتسب وفقه احملكمة حالياً . هذا اجلدولعليها 

إليها احملكمة يف دورا التاسعة ولذا أوصت اللجنة بأن تقدم .  يفتقر إىل الوضوحهلااملقررة االشتراكات 
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تطلب . املقررة هلا جدول أنصبة االشتراكات إعداد يف تتبعها اليت عشرة املنهجيةَ

ترسل   الذي تكون قد طبقته وأناملقررة هلا اجلمعية من احملكمة أن تنشر جدول أنصبة االشتراكات 
  .ر عليهاألطراف مع اإلخطار السنوي مببلغ االشتراك املقراملعلومات املعنية إىل الدول ا

                                                                                                                            
١- ABN AMRO ،٣٥( مليون يورو ٤,٢٦ :هولندا(% 

٢- ING Bank  ،١٦( مليون يورو ٠,١٢ :هولندا(% 

٣- Rabobank  ،١٨( مليون يورو ٨,١٣ :هولندا(% 

٤- Deutsche Bank٢٣( مليون يورو ٠,١٧ :، أملانيا(% 

٥- BNP Paribas٤( مليون يورو ٠,٣ :، فرنسا(% 

٦- HSBC٤ ( مليون يورو٠,٣ ، اململكة املتحدة(% 

   مليون يورو٢,٧٥  :اموع  
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  صندوق الطوارئ -٥

 ٩ ١٦٨ ٥٦٧ بلغ ٢٠١٠أحاطت اللجنة علماً بأن الرصيد االبتدائي لصندوق الطوارئ يف عام   - ١٩
خدم خالل عام ، بعد أن استاً يورو٨ ٧٥٦  ٥٦٧ مبلغاً مقداره ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ١ ، مث بلغ يفاًيورو

 . يورو٤١٢ ٠٠٠ مقداره موارده من مبلغ ٢٠١٠

مت احملكمة إخطارات باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ بلغ جمموعها  قد٢٠١١وخالل عام   - ٢٠
ذ باالعتبار أن أرقام وإذا أُخ. اً يورو٥ ١٢٥ ٣٤٩ف منها ، اعترب أنه صرِاً يورو٨ ٥٤٤ ٣٨٤مبلغاً مقداره 

 بعد تنفيذ امليزانية العادية اً يورو١ ٣٢٦ ٧٥٦ل، تشري إىل فائض مقداره عة، اليت قد تعد غري املراج٢٠١١عام 
 .اً يورو٣ ٧٩٨ ٥٩٣ صندوق الطوارئ يساوي خصماً علىاملبلغ املسحوب فعالً ، فإن ٢٠١١  لعاماملقَرة

 صندوق الطوارئ، الحظت اللجنة أن رصيد هذا الصندوق مواردجتديد وفيما خيص   - ٢١
 وأن مبلغ اً يورو٤ ٩٥٧ ٩٧٤، بعد احتساب الفائض، يبلغ ٢٠١١ ديسمرب/األول  كانون ٣١  يف
ما ال الدورة العاشرة للجمعية سيكفي جلعل رصيد هذا الصندوق يعود إىل   يفيورو الذي أُقر مليون  ٢,٢ الـ

 .)٢( ماليني يورو٧حده األدىن البالغ يقل عن 

بت بوضع إجراء عمل دوق الطوارئ، ورحوقد أحاطت اللجنة علماً بالتقرير عن معايري االستعانة بصن  - ٢٢
ذا الصندوققياسي يبي ن اخلطوات الالزمة لالستعانة. 

مبالغ من صندوق الطوارئ،  أربعة طلبات الستخدام ٢٠١٢ عام والحظت اللجنة أا قد تلقَّت يف  - ٢٣
أقصى قدر من  احملكمة أن تلتزموقد شددت اللجنة على ضرورة . )٣( يورو٢ ٧٣٨  ٦٠٠ اإلمجايل مقدارها

 الضرورة عندالعناية عند طلب االستعانة بصندوق الطوارئ، وأن تسهر على أن ال تطلَب االستعانة به إال 
  .لتمويلإىل ا بديالً سبيالًينبغي أن ال ينظَر إىل صندوق الطوارئ باعتباره ف. املطلقة

                                                 
   يوروا٩ً ١٦٨ ٥٦٧  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١رصيد صندوق الطوارئ يف   )٢(

   يورو ٤١٢ ٠٠٠  ٢٠١٠املبلغ املستخدم يف عام : ناقصاً  
   يوروا٨ً ٧٥٦ ٥٦٧  ٢٠١١يناير /اين كانون الث١رصيد صندوق الطوارئ يف   
   يوروا٥ً ١٢٥ ٣٤٩  ٢٠١١خالل عام ) غري املراجع(مقدار املصروفات : ناقصاً  
   يوروا٣ً ٦٣١ ٢١٨  الرصيد الصايف  
   يوروا١ً ٣٢٦ ٧٥٦   العادية املقَرة٢٠١١الفائض من ميزانية عام : زائداً  
   يوروا٤ً ٩٥٧ ٩٧٤  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد املتوفِّر يف   
   يورو٢ ٢٠٠ ٠٠٠  مبلغ التجديد الذي أقرته اجلمعية يف دورا العاشرة: زائداً  
   يوروا٧ً ١٥٧ ٩٧٤   بعد جتديد موارده٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١رصيد صندوق الطوارئ يف   

  
  : على النحو التايل البيان٢٠١٢نة بصندوق الطوارئ يف عام الستعابغية ا إضافية متعلقة مبيزانيةقدمت احملكمة إىل اللجنة إخطارات   ) ٣(

 يورو لسد تكاليف ٣٩١ ٨٠٠ستخدام مبلغ مقداره با قدمت رئيسة قلم احملكمة إخطاراً ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٤برسالة مؤرخة بـ  )أ (
  كوت ديفوار؛  احلالة يف

 يورو لسد ٤١٧ ٨٠٠طاراً قصري األجل باستخدام مبلغ مقداره  قدمت رئيسة قلم احملكمة إخ٢٠١٢مارس / آذار١٤برسالة مؤرخة بـ  )ب (
  تكاليف متديد فترات التكليف؛

 يورو لسد التكاليف ١ ٥٦٧ ٨٠٠ستخدام مبلغ مقداره با قدمت رئيسة قلم احملكمة إخطاراً ٢٠١٢أبريل / نيسان١٢برسالة مؤرخة بـ  )ج (
  املتصلة بقرار تأكيد التهم يف احلالة يف كينيا؛

 يورو لسد تكاليف إنشاء ٣٦١ ٢٠٠ستخدام مبلغ مقداره با قدمت رئيسة قلم احملكمة إخطاراً ٢٠١٢مايو / أيار١٤خة بـبرسالة مؤر  )د (
  .مكتب ميداين صغري يف كوت ديفوار تابع لقلم احملكمة
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  شؤون املراجعة -٦

٢٤ -  ومت إعالمها بأن استجابة . عة الداخليةمه مدير مكتب املراجاستمعت اللجنة إىل عرض شفوي قد
وقد .  املراجعة قد حتسنت، لكن يبدو أنه لـما يزل هناك تأخر يف تنفيذهاسياقاإلدارة للتوصيات املقدمة يف 

اقترحت اللجنة أن يضمن مدير مكتب املراجعة الداخلية يف عروضه املقبلة معلومات عن رد اإلدارة على 
 .توصيات هذا املكتب

 بناء ة الداخلياملراجعةثالث سنوات، اليت أعدها مكتب ل الداخلية جنة خطة املراجعةقد قُدمت إىل اللو  - ٢٥
أن يستطلع هذا املكتب إمكانية إجراء دراسة تقييمية واقترحت اللجنة . سكهميالذي على سجلِّ املخاطر 
  .للمساعدة القانونية

  شؤون امليزانية   -باء 

  ٢٠١١ميزانية عام يف إطار  الربامجأداء  -١

، فأعربت عن )٤(٢٠١١ يف التقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام اللجنةنظرت   - ٢٦
، ٢٠١١ الذي اضطلعت به احملكمة يف عام اجلموأحاطت اللجنة علماً بالنشاط . تقديرها لشكل العرض فيه

 اإلمجايل للتنفيذ، عدلاملفقد بلغ . فتراضات املتعلقة بامليزانيةاالارتياح أنه قد تبينت للمرة األوىل دقةُ والحظت ب
 مليون )٥(١٠٢ ,٢٨ مقداره اً إمجالياً مبلغيعادل ما، أي يف املائة ٧,٩٨عة،  على األرقام األولية غري املراجبناًء

 ، الفعلية للمحكمة بلغتوأقرت اللجنة بأن املصروفات.  مليون يورو٦١,١٠٣ البالغة املقَرةيورو من امليزانية 
 مليون ٤,١٠٧ صندوق الطوارئ، مواردعلى أساس اجلمع بني امليزانية العادية واملبلغ اإلمجايل املستعان به من 

 .املقَرة ٢٠١١ مليون يورو بالقياس إىل ميزانية عام ٨,٣ينطوي على زيادة يف اإلنفاق مقدارها  يورو، أي ما

املساعدة بند  إىل حد كبري يف بند املساعدة املؤقتة العامة واًزائد اًوالحظت اللجنة بأن مثة إنفاق  - ٢٧
 ما ميثل ،املقَرةيف املائة من امليزانية  ٦,١٣٥ فيما خيص املساعدة املؤقتة العامة اإلنفاق معدلفقد بلغ . القانونية

 يورو ١٢ ١٣٤ ٠٠٠ بلغت املصروفات الفعلية ٢٠١١يف عام ( يورو ٣ ١٨٣  ٠٠٠مبلغاً إضافياً مقداره 
ى إىل زيادة بأن الزيادة يف اإلنفاق تعزوقد مت إعالم اللجنة ).  يورو٨  ٩٥٠  ٠٠٠ البالغة املقَرةمقابل امليزانية 

املتمثلة يف تسجيل التكاليف حالياً يف األعمال املتصلة باألنشطة القضائية وإىل املمارسة املعمول ا يف احملكمة 
لوظائف الثابتة اليت اب منوطة اعدة املؤقتة العامة لكي يؤدوا مهامني يف إطار املساملترتبة على االستعانة مبوظف

. خل، خصماً على بند امليزانية املتعلق باملساعدة املؤقتة العامةإ املؤقتة، املغادرةر بسبب إجازة األمومة، أو تشغ
ق نفَا ي بند منفصل من بنود امليزانية مبفتوخياً لتحسني الشفافية يف تنفيذ امليزانية، أوصت اللجنة بأن يفاد يف

 .صة للمساعدة املؤقتة العامةاملخصاملوارد من ألداء املهام املنوطة بالوظائف الدائمة 

رجح أن فمن امل.  كبري باملساعدة القانونيةةتعلقامل تقديرات امليزانية ختطّي احتمالوالحظت اللجنة أن   - ٢٨
ضية لوبانغا واإلبقاء على فريق الدفاع دون تغيري إىل طلب جديد لالستعانة متديد اآلجال اإلجرائية يف قيفضي 

                                                 
)٤(  ICC-ASP/11/8.  
  .هذا الرقم ملراجعة ائية جيريها مراجع احلسابات اخلارجي خيضع  )٥(
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 بأن تقدم رئيسة قلم أوصتوعليه فإن اللجنة . ٢٠١٢ من عام األولبصندوق الطوارئ حبلول اية النصف 
 .احملكمة تقريراً مالياً إىل الدوائر بشأن أثر القرارات املقبلة

  البنية التنظيمية للمحكمة -٢

وذكَّرت بتوصيتها بأن تجري احملكمة . ت اللجنة يف تقرير احملكمة عن بنيتها التنظيميةنظر  - ٢٩
 طالم ، مقلِّصةً وافياً لبنيتها التنظيمية بغية تبسيط الوظائف واإلجراءات وما يناظرها من البىنتدارساً/تقييماً

كما إن اللجنة .  اإلبالغمسارات شدةً املسؤوليات اليت قد ميكن تفويضها، ومر، وحمددةًاللزوم عند اإلشراف
ن هذه تقريراً عن بنيتها بأكملها، ال تقريراً يبيعشرة   دورا الثامنةإليها يف تقدم احملكمة  كانت قد أوصت بأن

 التدبر واإلبالغ، وكل ما قد يكون هناك مساراتبغية الوضوح يف تبيان وذلك ، البنية على مستوى الوظائف
وقد أخذت اللجنة علماً .  الوظائف فيهاومتطلَّبات، حالية أو مقبلة، إىل تعديل بنية احملكمة احتياجاتمن 

وطلبت اللجنة من احملكمة . بالتقرير لكنها الحظت أنه ال يتناول املسائل اآلنفة الذكر على وجه التحديد
 .ليها يف دورا التاسعة عشرة رد على األسئلة املطروحة أعاله يقدم إإلعداداالستعانة مبوارد داخلية 

  )يف الربع األول من السنة(ة  املقر٢٠١٢تنفيذ ميزانية عام  -٣

تنفيذ على صعيد احملكمة اجلنائية الدولية أداء تقرير عن البني الوثائق املعروضة على اللجنة كان   - ٣٠
 ٢٠١٢ أقرت لعام أن اجلمعية كانت قدإىل  اللجنة قد نوهتو. )٦(٢٠١٢مارس / آذار٣١حبلول ميزانيتها 

 تنفيذ امليزانية عند اية الربع األول من معدلوالحظت اللجنة أن .  يورو١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠ميزانية مقدارها 
عند اية الربع األول من )  مليون يورو٢٢,٣٤أي (املائة   يف ٥,٣١املائة، بينما بلغ يف  ٧,٢٩ بلغ ٢٠١١عام 
  .راقبة الوضع يف دورا التاسعة عشرةواتفقت اللجنة على أن تواصل م. ٢٠١٢عام 

  ٢٠١٣افتراضات امليزانية فيما خيص عام  -٤

علمت احملكمة وقد أَ. ٢٠١٣استمعت اللجنة إىل عرض شفوي عن التقديرات املؤقتة مليزانية عام   - ٣١
يف لتكالل املكونةأن أهم العناصر إىل وأشارت احملكمة . ٢١ إىل ١١اللجنة بأا زادت عدد االفتراضات من 

 تتمثل يف تكاليف املوظفني، اليت تشهد زيادة تقارب ٢٠١٣مليزانية الربناجمية املقترحة لعام املقدرة فيما خيص ا
املباين الدائمة تكاليف يف ؛ و) ماليني يورو٦( املباين املؤقتة إجيار؛ ويف ) ماليني يورو٤(املائة   يف٦نسبتها الـ

   رأس املال من تكاليف االستثمار املندرجة يف عداد ما أُرجئفي؛ و) مليون يورو٢,٠) ("2gv "العناصر(
  ). مليون يورو١زهاء (

  ةامليزنة عملي -٥

متها يف رت اللجنة بالتوصية اليت قدوذكَّ. )٧( امليزنة فيهاعمليةنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة بشأن   - ٣٢
 امليزنة فيها بغية التكفُّل بكون عملية ينبغي للمحكمة أن تعيد النظر يفعشرة اليت مفادها أنه  دورا السابعة

. السياق املايل مفهوماً جيداً يف كل الربامج والربامج الفرعية وبإرساء سريورة حقيقية لتحديد األولويات
                                                 

)٦(  CBF/18/16.  
)٧(  ICC-ASP/11/10.  
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فطلبت القلق،    رأت اللجنة أن تقرير احملكمة مل يتناول بعض املسائل الرئيسية اليت تبعث علىوعلى هذا احملك
 :عشرة قراراً ذا الشأن  يف دورا التاسعةيهام إلتعاجل املسألتني التالييت البيان وأن تقد احملكمة أن إىل

 إعداد امليزانية حبيث يتسىن وضع االفتراضات عمليةما السبيل إىل تقليص الزمن الذي تستغرقه   )أ (
اخلاصة مبيزانية السنة التالية يف موعديف السنة أكثر الفتراضات إىل تقييم أدق راً فيستند وضع هذه ا تأخ

  االحتياجات إىل التمويل؛اليت تتحدد الظروف ل

ة القائمة على النمو الصفري فيما خيص مجيع كمة تعتزم األخذ تدرجيياً بامليزنما إذا كانت احمل  )ب (
 .تعتزم ذلكستأخذ ا إذا كانت باقي أقسام احملكمة ومىت 

امليزنة ليس بديالً عن " ة املتصوريالقائم على املناح"احملكمة  الذي اقترحتهامليزنة والحظت اللجنة أن ج   - ٣٣
 لزيادة مقدار النشاط  نتيجةًتستجدالنمو الصفري، بل ميثل وصفاً للمتطلبات اإلضافية اليت قد  القائمة على
 ي املناحالقائم على"ن كان هذا النهج ئول. السنة املالية التالية، ما يفضي إىل ميزانية إضافية  القضائي يف

مبادرة حمبذة ميكن أن تزيد درجة الشفافية يف امليزانية وأن تسهل التخطيط فهو ال ينطوي حبد ذاته " ةاملتصور
 وضع ميزانية آحاد األقسام جيب أن عمليةوقد شددت اللجنة على أن . على إمكانية إيتاء وفورات يف امليزانية

وام السابقة، ومراجعة جتريها اإلدارة العليا بغية إنفاذ االنضباط املايل تستند إىل إرشادات شاملة، ودراسة لألع
 .القوي والسهر على خضوع الطلبات لتدارس صارم قبل أن تتم إجازا من أجل مقترح امليزانية

 امليزنة وبني توصياا بشأن عمليةونوهت اللجنة إىل الترابط بني املوضوع الذي يتناوله التقرير بشأن   - ٣٤
  . احملكمة عن بنيتها التنظيميةوتقرير، وجتميد الوظائف الثابتة،  جمدداًير الوظائفترب

 الشؤون اإلدارية  -جيم 

  عن طريق زيادة النجاعةتدابري حتقيق الوفورات  -١

نظرت اللجنة يف التقرير املرحلي السابع عن التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما خيص تدابري حتقيق   - ٣٥
نات احملكمة لزيادة التنسيق ونوهت اللجنة باجلهود اليت بذلتها شتى مكو. )٨(ادة النجاعةعن طريق زيالوفورات 
وحبسب البيانات اليت قدمتها رئيسة قلم . ة للمحكمةاح االستعانة باملوارد املتيفاملرونة  املزيد منب والتحلّي
 مليون يورو، ٩,٢ مبلغاً مقداره ٢٠١١ام  بلغت قيمة الوفورات الفعلية اليت حتققت نتيجة لذلك يف ع،احملكمة
وقد شددت اللجنة على أمهية استمرار احملكمة . ٢٠١١ النصف الثاين من عام ختص مليون يورو ٣,١منها 
-ICC من القسم هاء من القرار ٢واسترعت اللجنة العناية إىل الفقرة .  املصادر األخرى للوفوراتنشدانعلى 

ASP/10/Res.4بتخفيضات يف ٢٠١٣ زيادة مقترحة يف ميزانية عام كلجوب تعويض قضي بوت يت، ال 
ة أن وإذ الحظت اللجن. املقَرة ٢٠١٢امليزانية متوائماً مع مبلغ ميزانية عام هذه مواضع أخرى، بغية جعل مبلغ 

 ٢٠١٢ة عام بري على ميزانين أثر هذه التدا مل يبيعن طريق زيادة النجاعةالتقرير بشأن تدابري حتقيق الوفورات 
ا العشرين تقريراً عن أثر تدابري حتقيق الوفورات ة، املقرم احملكمة إليها يف دورا أوصت بأن تقدعن فإ

  .ة املقر٢٠١٢بري على ميزانية عام  يبين آثار هذه التداطريق زيادة النجاعة

                                                 
)٨(  ICC-ASP/11/9.  
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  احملاسبة التحليلية -٢

وذكَّرت اللجنة باملباحثات السابقة اليت أجرا . )٩(ةنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن احملاسبة التحليلي  - ٣٦
 ومع مراجع احلسابات اخلارجي بشأن عجز احملكمة حالياً عن تقدمي بيان بتكاليف كل حماكمة هااحملكمة مع
والحظت اللجنة أن احملكمة لـما تزل بصدد حتديد تكاليف فرادى احملاكمات، واقترحت .  التحديدعلى وجه

حماكمة   وقد ميكن أن يشتمل حتليل الثغرات على استعراض لشتى التكاليف املترتبة على. لثغراتإجراء حتليل ل
الفئة  هذهبسهولة وما إذا كانت اليت يسهل توفرها واملعلومات اليت ال تتوفر بعينها، بغية حتديد ماهية املعلومات 

إتاحة  بل القدرة على "اآلين"بالغ اإلس ليأن املطلوب إىل  اللجنةونوهت . املعلومات ذات شأنالثانية من 
العناصر أهم  بعض حتديدجيداً مت كما نوهت اللجنة إىل أنه قد . اللزومالتقارير بانتظام حبسب  احلصول على

لتكاليف، مثل تكاليف الوحدة فيما خيص حمامي الدفاع، والترمجة، والتمثيل القانوين للمجين عليهم، ل املكونة
قدرا   وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دورا التاسعة عشرة تقريراً عن.  وغريهاوالدعم التقين،

 يزيد من صعوبة تبيان  املعنية أن عدم وجود املعلومات احملاسبة التحليلية، مالحظةًإرساءلى ع
  .االفتراضات فيما يتعلق بالتكاليف  حتقُّق

  اماملعايري احملاسبية الدولية للقطاع الع -٣

وطلبت . )١٠(لقطاع العامل املعايري احملاسبية الدولية تطبيقنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة املرحلي عن   - ٣٧
ا التاسعة عشرة، شرحاً أوىف اللجنة إىل احملكمة أن تقدكل من يترتب على  ملام إليها، قبل انعقاد دور

.  امليزانيةفيما خيص تبعاتمن ى االستحقاق النتقال إىل احملاسبة القائمة عللاخليارات الرئيسية الثالثة 
احملاسبة "أن احملكمة أشارت إىل ممارستها احلالية على صعيد امليزانية باعتبارها قائمة على أساس   وبالنظر إىل

فقد طلبت اللجنة توضيحاً بشأن ماهية ما يطبق يف ممارستها احلالية على صعيد امليزانية من " ةعدلاملالنقدية 
 .ر احملاسبة القائمة على أساس االستحقاقعناص

تطبيق ل فيها ميزانية يف اإلنفاق يف أول سنة مالية توضع جتاوز طفيفوالحظت اللجنة أيضاً وجود   - ٣٨
ضمن حدود ذو الصلة شروع يندرج املوذكَّرت اللجنة بأنه ينبغي أن . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ثةاً يورو١  ٩١٧  ٥٥٠ة البالغة امليزانية املقرا التاسعة عشرة ميزانية حمدم إليها يف دورقدفطلبت أن ت ،. 

وأخذت اللجنة علماً بتقرير احملكمة عن التعديالت املقترح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد   - ٣٩
نة املراجعة واملراجع جل افيه، ريثما تنظر عشرينأرجأت اللجنة دراستها هلذه املسألة إىل دورا الو. )١١(املالية

وعالوة على ذلك الحظت اللجنة أنه قد ال يكون بوسعها املوافقة على التعديالت املعنية .  أوليةاخلارجي نظرةً
 طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم ويف هذا اخلصوص. أو عدم املوافقة عليها، وذلك بالنظر إىل طبيعتها التقنية

سبية الدولية للقطاع العام على اً عاماً وافياً لتبعات تطبيق املعايري احملا عرضعشريندورا ال  إليها يف
  .اخلارجيني ملعلومات املاليةا مستعملي

                                                 
)٩(  CBF/18/13.  
)١٠(  ICC-ASP/11/3.  
)١١(  ICC-ASP/11/4.  
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  املشتريات -٤

ت اللجنة بإنشاء نظام ملعاجلة حاالت بوإذ رح. )١٢(نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن املشتريات  - ٤٠
هت إىل أنه كان يتعيا نوذه اخلطوة منذ وقت طويل، وطلبت املزيد من التوضيح نتعارض املصاحل فإ القيام 

وطلبت اللجنة إىل . إذا كان النظام اخلاص بتعارض املصاحل يشتمل على لزوم اإلعالن عن األصول  بشأن ما
تضع التعليمات اإلدارية املتعلقة بسياسات مكافحة الغش ومكافحة االنتقام على موقعها  احملكمة أن

تقريراً عن  االطِّالع عليها، وأن تقدم وتسهيلذه السياسات واسعة النطاق العرفة امل إتاحةالشبكي بغية 
  .دورا العشرين  إىل اللجنة يف ذلك

  املوارد البشرية  -دال 

ديد اجلنهج العن تقريرها ، و)١٣( احملكمة عن إدارة املوارد البشريةتقرير اللجنةبني الوثائق املعروضة على كان   - ٤١
وقد أعربت اللجنة عن . لتأمني الصحي للمتقاعدينلإعانة إقامة نظام اقتراح عن وتقريرها  ، الوظائفلتصنيف

وتأيت . قلقها حلال تنفيذ توصياا ذات الصلة والستمرار اختالل التوازن يف التمثيل اجلغرايف يف احملكمة
 .الدليل على هذا االختاللب) ر املرفق الثاينانظ(اإلحصائيات املتعلقة باملوارد البشرية اليت قُدمت إىل اللجنة 

  التوظيف -١

كمة أو املنقوصة لة يف احملمتثيل الدول واملناطق غري املمثَّرة لزيادة أخذت اللجنة علماً باإلجراءات املتوفِّ  - ٤٢
ن يقَالـمنت يف قوائم املعنيةالدول لني من رعايا ليت بذلتها احملكمة إلدراج املؤهبت باجلهود ا، ورحهاالتمثيل في

دت اللجن. ةشغل وظائف يف احملكملحني أولياً من بني املرشفة على ضرورة وشدرعواملناطق يف الدول أن ي 
خرى ستطلع إمكانية وجود أي سبل أوأن تمثَّلة أو املنقوصة التمثيل بالوظائف املتوفرة يف احملكمة، غري الـم

 توظيف موحدة، بغية زيادة إجراءاتعلى تطبيق  الوقت ذاته يف إىل التحسني على هذا الصعيد مع احلرص
درِج احملكمة يف تقريرها عن أوصت اللجنة بأن تويف هذا الصدد . منافع توسيع التمثيل اجلغرايف يف احملكمة

 مهة، وتقدخذة يف هذا املنحى، والنتائج واملقترحات ذات الصلالبشرية عرضاً عن التدابري املتإدارة املوارد 
 .إليها يف دورا العشرين

ع وقالت إا تتطلَّ.  جلنة االنتقاءتشكيلوأحاطت اللجنة علماً بالتقدم الذي حتقَّق على طريق إعادة   - ٤٣
  .إىل تلقِّي وثيقة اختصاصات جلنة االنتقاء قبل انعقاد دورا العشرين

  السياسة فيما يتعلق باملساعدة املؤقتة العامة -٢

داً يف  من تقرير دورا اخلامسة عشرة وأُدرِج جمد٦٩الذي ورد أصالً يف الفقرة أكدت اللجنة طلبها،   - ٤٤
 سياسة قياسية وتوجيهات مكتوبة بشأن االستعانة  من تقرير دورا السادسة عشرة، إعداد٦٢الفقرة 

 .ذا اإلطارتوظيف يف هالشأن املعايري املطبقة يف عامة يف كل من أجهزة احملكمة وبباملساعدة املؤقتة ال

                                                 
)١٢(  CBF/18/5.  
)١٣(  ICC-ASP/11/7.  



ICC-ASP/11/5  مسبقةنسخة  

13 5-A-020712 

كمة بشأن نطاقه  إىل ما ينص عليه النظام اإلداري ملوظفي احملعلى حنو خاصواسترعت اللجنة العناية   - ٤٥
ضعها يساس قصري املدة فتنظِّم تعيينهم مواد منفصلة أا موظفو احملكمة الذين يعينون على أم: "والغرض منه

وقد أوصت اللجنة بأن تقدم إليها احملكمة . )١٤("ي العامعباالتفاق مع هيئة الرئاسة واملد ] قلم احملكمةرئيس[
ا العشرين مشروعوالقواعد اخلاصة باملوظفني  بشأن االستعانة باملساعدة املؤقتة العامة  مقترحٍيف دور

نني بعقود مساعدة مؤقتة عامةاملعي. 

ؤقتة املساعدة امل يف إطارني  على املوظفواحد شغور معدلوأخذت اللجنة علماً برأي احملكمة أن تطبيق   - ٤٦
فدعت اللجنة احملكمة إىل إضفاء .  خمتلفة قد يفضي إىل نقص يف اخلدماتبشروطعامة يف كل من أجهزا ال

ت الشغور على كل فئة من فئات املوظفني بعقود مساعدة مؤقتة عامة يف معدالاملزيد من الدقة على تطبيق 
  .٢٠١٣عام سياق ميزانيتها الربناجمية املقترحة ل

  اخلرباء االستشاريون -٣

 سياسة فيما يتعلق باالستعانة باخلرباء وثيقةأحاطت اللجنة علماً بأن احملكمة كانت بصدد تنجيز   - ٤٧
الستعانة باخلرباء لة لفصتتضمن معايري م ،اخلدمة اخلاصةمن عقود حاد املتعاقدين مبوجب عقود آاالستشاريني و

 أن ال يستعان باخلرباء أنه ينبغيوشددت اللجنة على . موادمات اليت يقد لتقييم اخلاًاالستشاريني ومنوذج
على ملوظفني بعقود مساعدة مؤقتة واالستشاريني وآحاد املتعاقدين مبثابة بديل عن شاغلي الوظائف الثابتة وا

م إليها ا. هؤالء املوظفنيهام مب االضطالعيستطيعون    القد مأحملكمة، ضمن وأوصت اللجنة بأن تقد
ديدة يف هذا اجلسياسة الإدارة املوارد البشرية، معلومات عن وضع بشأن تقريرها إليها يف دورا العشرين 

  .اخلصوص

  لة اإلداريةاملساء -٤

السياسات ذات األولوية الواجب إعدادها وإصدارها، وثائق بقائمة وضع احملكمة رحبت اللجنة ب  - ٤٨
.  للتعاميم اإلدارية املتعلقة بإدارة املوارد البشريةاًمواضيعياً فهرس على شبكة التواصل الداخلي وبنشرها

 بغية تعزيز اإلنترنتوأوصت اللجنة بأن تستعني احملكمة بقدرا الداخلية فتنشر هذا الفهرس على شبكة 
 . وذلك قبل الدورة العشرين للجنة،الشفافية فيما يتعلق بسياستها يف جمال إدارة املوارد البشرية

وذكَّرت . حاطت اللجنة علماً برأي احملكمة فيما يتعلق مبراجعة نظام تقييم األداء املعمول به حالياًوأ  - ٤٩
مبا يف ذلك ، التقييم نظام استعراض"طلبت فيه اجلمعية من احملكمة الذي  ICC-ASP/10/Res.4اللجنة بالقرار 

د وأوصت اللجنة بأن تع. "رضي للموظفنياملتقييم األداء ميكن من خالهلا  خمتلفة النظر يف خيارات عن طريق
 مكافآت على األداء اجليد وإنزال منحاحملكمة مقترحات لألخذ بثقافة للمساءلة الشخصية تشتمل على 

 دورا الثانية خالللكي تنظر فيه إىل اللجنة م تقريراً عن ذلك ، وأن تقدالسيءعقوبات على األداء 
 .والعشرين

داً وأعربت اللجنة جمد. تصنيف الوظائفيف بتقرير احملكمة عن النهج اجلديد أحاطت اللجنة علماً و  - ٥٠
ه اجلمعية، بناء على طلب من احملكمة، عن رأيها أن إعادة تصنيف الوظائف من الفئة الفنية يتعيقرن أن ت

                                                 
)١٤(  ICC-ASP/4/3 ،"النطاق والغرض) " من النسخة العربية١٠الصفحة .(   
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 املزيد جيريا يف الوقت احلاضر، ريثملجمعية عائدة ل الصدد يف هذا النهائيإلقرار افأوصت بأن تظل سلطة 
دت اللجنة على أنه ينبغي أن وشد. من جتريب تطبيق املعايري اليت يقضي ا ج احملكمة اجلديد يف هذا اال

نوطة املسؤولية املرتبطة باملهام املفيها  تزداد على احلاالت اليت بإعادة تصنيف الوظائف االستعانة تقتصر
 وضع أن إىل اللجنة ونوهت. ابة أداة للترقية أو لتربير زيادة يف أعباء العمل مبثاستعان بالوظيفة املعنية، ال أن ي

درجة حمدودة من املرونة إتاحة وأن ،ز املساءلة اإلداريةمعايري واضحة لتقييم تصنيف الوظائف قد يعز 
 ميزانية ضبطة قد يفضي إىل راملقَورتبِها م الوظائف ضمن حدود أعدادها تنظيخيص إعادة   فيماللمحكمة 

 تقريراً يف إليهاأوصت اللجنة بأن تراجع احملكمة مقترحها بعناية وأن تقدم وقد . احملكمة وإىل زيادة جناعتها
  .هذا الشأن لكي تنظر فيه خالل دورا الثانية والعشرين

  شروط اخلدمة امليدانية -٥

٥١ -  ا قرلفئة الفنية العاملني يف مكاتبها رت أن جتعل شروط خدمة موظفيها من اأعلمت احملكمة اللجنة بأ
امليدانية على انسجام مع الشروط املناظرة املعمول ا يف النظام املوحد لألمم املتحدة، وأا تعمل على ترتيبات 

وقد ذكَّرت اللجنة بأنه تلزم موافقة اجلمعية .  مهامهم بالفعلاانتقالية فيما خيص املعنيني من املوظفني الذين تولَّو
وأعربت اللجنة عن . على أية مقترحات هلا تبعات مالية، وذلك بعد نظر اللجنة يف املقترحات املعنيةحية الصر
 احملكمة أوصت اللجنة بأن تعدو. د باإلجراءات الراسخة يف جمال امليزانيةتكرر حاالت عدم التقيلقلقها 

جنة يف دورا التاسعة عشرة تقريراً عن ذلك وأن تقدم إىل اللفيها،  شروط اخلدمة مبواءمةسياساا املتعلقة 
  .٢٠١٣ الربناجمية املقترحة لعام تهاوعن ما ميكن أن يطرأ من ختفيضات وزيادات يف ميزاني

  نظام إعانة التأمني الصحي للمتقاعدين -٦

شكرت اللجنة و. )١٥(إعانة التأمني الصحي للمتقاعديننظرت اللجنة يف مقترح احملكمة اخلاص بنظام   - ٥٢
، التكاليف اليت تترتب على اإلعانة على أساس املناصفة اطلباتلبية لالتقرير، هذا مة على إدراجها يف احملك
 .األمم املتحدةاملندرجة ضمن منظومة نظمات املالنظام املعمول به يف هذا اال يف ب ومقارنةً) ٥٠/٥٠(

ر سنوات قد يظهر يف املستقبل أول متقاعد يفي مبعيار التغطية املستمرة ملدة عشأن فبالنظر إىل   - ٥٣
  املقدارِ يف املائة ستظل معتدلة٥٠َقائم على أساس الـالإلعانة ا وإىل رأي احملكمة أن كلفة نظام ،القريب

اللجنة أوصت بأن ه على مدى السنوات اخلمس عشرة التالية ويتوقَّع أن تستقر بعد ذلك، فإن متهاودتو
مقترحها، بتضمينه التبعات املالية يف األجل األطول واملخاطر املرتقبة تضفي احملكمة املزيد من الدقة على 
ا التاسعة إىل اللجنة م تقريراً يف هذا الشأن على صعيد زيادة األقساط، وأن تقدلكي تنظر فيه خالل دور

  .عشرة

  برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية -٧

٥٤ -  كمة بشأن اقتراحها استحداث برنامج للموظفني املبتدئني متها احملأحاطت اللجنة باملعلومات اليت قد
 كما درجت عليه العادة يف مجيع  من البلدان الراعيةمن الفئة الفنية وتكاليف تسيريه، املفترض أن تستعاد

                                                 
)١٥(  CBF/18/9.  



ICC-ASP/11/5  مسبقةنسخة  

15 5-A-020712 

 من كالًفيما خيص دفوعات غريها من املعامة والنفقات الواملندرجة ضمن منظومة األمم املتحدة، نظمات امل
بالنظر إىل توقف برنامج سديد  وأنه بأنه يأيت يف الوقت املناسباملقترح هذا الربنامج  ويتميز. ني املعنينياملوظف

 ٢٠٠ريب الداخلي ألكثر من ، الذي وفَّر التد٢٠١٢االحتاد األورويب اخلاص بالتدريب الداخلي يف عام 
 سياسة يئةدعت اللجنة احملكمة إىل  ويف هذا الصدد.  يف السنة مبثابة مورد بشري إضايف للمحكمةمتدرب

أن السياسة املالية املتبعة يف سائر املنظمات الدولية ستطبق ما يؤكِّد شفافة تطبق ضمن احملكمة، وأن تقدم 
  .دورا التاسعة عشرةخالل ائياً ذلك بصورة كاملة على هذا الربنامج، لكي تنظر اللجنة يف 

  ةاملساعدة القانوني  -هاء 

نظام يف  إلعادة النظراستمعت احملكمة إىل عرض قدمته رئيسة قلم احملكمة عن اجلهود املبذولة   - ٥٥
 وكانت احملكمة قد قدمت .ICC-ASP/10/Res.4املساعدة القانونية، عمالً مبا يقضي به القسم ياء من القرار 

اعتماد املكتب قراراً بشأن املساعدة مقترحاً، استندت إليه املباحثات يف إطار فريق الهاي العامل وأفضى إىل 
والحظت اللجنة أن هذا القرار الصادر عن املكتب بشأن املساعدة . ٢٠١٢مارس / آذار٢٣القانونية يف 

، ٢٠١٢أبريل /ان نيس١اإلصالحات الواجب تنفيذها اعتباراً من : القانونية يتضمن فئتني من اإلصالحات
ذا ن تبين ما إأنه لـما يزل يتعيب وقد أُعلمت اللجنة. دورا احلادية عشرةت إىل اجلمعية يف حيلوالتدابري اليت أُ

 مليون يورو، وفقاً حلساا ٥,١كانت التدابري املعتمدة ستفضي إىل الوفورات املنتظَرة مبدئياً البالغ مقدارها 
 .)١٦(خالل الدورة العاشرة للجمعية

رئيسة قلم احملكمة مؤخراً على نظام املساعدة وكتب املا وأحاطت اللجنة علماً بالتعديالت اليت أدخله  - ٥٦
 املساعدة القانونية كما طلبته اجلمعية يف دورا إعادة النظر يف من  ذلك املرحلة األوىلمثَّلوقد . القانونية
وهدف من االصالحات املطلوبة إىل إقامة التوازن بني حاجة احملكمة إىل ممارسة إدارة جيدة . )١٧(العاشرة

أن يف  واحترام حقوق املتهمني املعوزين الواجب على النحوملواردها، واحلاجة إىل التكفُّل باحترام األصول 
وقد طلبت اللجنة أن تدرس احملكمة جوانب أخرى لنظام املساعدة القانونية، مثل االختبار . ميثَّلوا قانونياً

سألة املتعلقة بطريقة متثيل املتهم خالل مرحلة جرب الرامي إىل تبين ما إذا كان املتهم املعين معوزاً، وامل
 .يف دورا التاسعة عشرةإىل اللجنة األضرار، وأن تقدم تقريراً عن ذلك 

والحظت اللجنة أن تعزيز دور مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم قد يفضي إىل ختفيض جممل   - ٥٧
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٩٠ة بأن القاعدة وذكَّرت اللجن.  موارد كافيةوفِّرت لذلكالتكاليف، إذا 

ممن يفتقرون إىل املوارد الالزمة لدفع أتعاب ممثل ] للمجين عليه أو اين عليهم[جيوز "اإلثبات تنص على أنه 
". ، إذا اقتضى األمراملالية ختتاره احملكمة تلقِّي املساعدة من قلم احملكمة، مبا يف ذلك املساعدة مشتركقانوين 

 أيضاً مصدراً لوفورات ممكنة، ويضمن يف الوقت نفسه متثيل اين عليهم متثيالً يئيهوالحظت اللجنة أن ذلك 
 .مناسباً

ففيما . وأحاطت اللجنة علماً بأن متديد حماكمة لوبانغا أفضى إىل زيادة تكاليف املساعدة القانونية  - ٥٨
، وذلك على اخلصوص ألن ات يورو١٢٦ ٢٠٣  إىل٢٠١٢خيص الدفاع، ارتفعت التكاليف الفعلية يف عام 

                                                 
 كانون ٢١-١٢اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األس  )١٦(

 قلم قدمها اليت املناقشةيشار يف هذا النص إىل ورقة  (القسم ياء، ICC-ASP/10/Res.4، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١ ديسمرب/األول
  )).Add.1  واإلضافة إليهاASP10/01P13الوثيقة ( به يف احملكمة  نظام املساعدة القانونية املعمولإعادة النظر يفاحملكمة بشأن 

  .املرجع السابق ذاته  )١٧(
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، أن فريق الدفاع ٢٨٠٠رت، بقرارها ذي الرقم  قرالتمهيديةن الدائرة أل وية بقيت معروضة على الدائرة،القض
 . كما كانينبغي أن يظل

وكانت اللجنة قد سجلت، خالل دورا السادسة عشرة، قلقها لنقص املعلومات املتعلقة بتبعات   - ٥٩
وقد أوصت اللجنة بأن تقدم رئيسة قلم احملكمة، توخياً لزيادة .  التكاليفمن حيثالقضائية القرارات 

خاذ القرارات يف مه قبل ات املعروضة عليها، ويفضل أن تقدللمسائلالشفافية، إىل الدوائر تبياناً لألثر املايل 
ر بضرورة النظر على النحو املناسب كما إن اللجنة أوصت بأن يقوم الرئيس بإعالم الدوائ. املسائلهذه 

 رئيسة جددت اللجنة توصيتها بأن تعدو. يف مسألة التكاليف خالل املداوالت، مع مراعاة استقالل القضاة
، تقريراً إىل اللجنة واجلمعية عن مجيع ٢٠١٣ة لعام اد امليزانية الربناجمية املقترحقلم احملكمة، يف سياق إعد

يناير إىل / ويف الفترة املمتدة من كانون الثاين٢٠١١ وعام ٢٠١٠ملتخذة يف عام القرارات القضائية ا
ثر ذو شأن على امليزانية، مع مراعاة احلاجة إىل محاية السرية عند أ واليت هلا ٢٠١٢أغسطس /آب

  .االقتضاء

  مباين احملكمة  -واو 

  املباين املؤقتة -١

وأخذت اللجنة علماً . فيما يتعلق حبال املباين املؤقتةتلقَّت اللجنة من احملكمة تقريراً عن املستجدات   - ٦٠
بأنه سيتعيدسمببالغ من  ن، تسديداً إلجيار املباين املؤقتة إىل حني انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة، أن ت

  .)١٨( ماليني يورو٦كلفة كبرية تناهز الـامليزانيات املقبلة 

  حيز املكاتب اخلاص بأفرقة الترمجة -٢

كَّرت اللجنة بتوصياا السابقة القاضية بأن تواصل احملكمة توفري حيز املكاتب الالزم ألفرقة مترمجي ذ  - ٦١
 بذلك كل ما فتتفادىى خالل السنوات السابقة، ، ما تسنHaagse Veste( (الثانوياملبىن املؤقت يف األمانة 

  .لمكاتبلقد يترتب من تبعات فيما خيص استئجار حيز 

  ائمةاملباين الد -٣

 واستمعت إىل عروض قدمها رئيس ،)١٩(جلنة املراقبةعرِض على اللجنة التقرير املرحلي عن أنشطة   - ٦٢
معين ذا ومدير مشروع املباين الدائمة، وخبري استشاري ، )إيطاليا(هذه اللجنة، السيد روبرتو بيليلي 

أنشطة مكتب مدير عن شطة جلنة املراقبة، وعرضاً وجيزاً عن أن، على الترتيب ،إم قدموا إىل اللجنة. املشروع
 .للملكيةالتكاليف اإلمجالية عن ، واملشروع

                                                 
 ٢٠١٢يوليو / متوز١ ومبانيها املؤقتة األخرى من )Haagse Arc(مقر احملكمة الرئيسي  وافقت حكومة الدولة املضيفة على متديد فترة دفع إجيار  )١٨(

يوليو / متوز١ شهراً، تبدأ يف ٤٥ملدة ) Haagse Arc(وقَّع عقد اإلجيار ادد فيما خيص املبىن الرئيسي وسوف ي. ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١حىت 
  .٢٠١٦مارس / آذار٣١ وتنتهي يف ٢٠١٢

)١٩(  ICC-ASP/11/8.  
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اللجنة بشأن سبل تناول مسألة تكاليف التمويل لسد كل مشورة  التمستوكانت جلنة املراقبة قد   - ٦٣
    املقدرة–ملكية سنوية لللن التكاليف اإلمجالية اأوبين رئيس جلنة املراقبة ومدير املشروع . تكاليف امللكية

 تسديداًالفوائد واملدفوعات (التكاليف املالية ‘ ١’:  تشمل ما يلي– ٢٠١٦ مليون يورو يف عام ٢,١٤ بـ
  ؛ )الصيانة، والطاقة، واملرتفقات، والتأمني، والضرائب(تكاليف التشغيل ‘ ٢’؛ )لقرض الدولة املضيفة

قاء تقادم املبىن  استثمارات الستبدال املواد واتا يلزم منمع وتتأتى تكاليف التمويل هذه .تكاليف التمويل‘ ٣’
 ذا شأن من الكلفة اًجزءمتثِّل  يف املائة، ٤٤ تبلغ نسبتها، اليت  هذهتكاليف التمويلإن . من الناحية الوظيفية
أول سنة مالية  ستكون ٢٠١٦ فإن السنة املالية ٢٠١٥ز املشروع يف عام نجع أن يوإذ يتوقَّ. اإلمجالية للملكية

 . ينبغي معاجلة هذه املسألة يف الوقت املناسبلكن. تتأثر ذه التكاليف

خاذ جلمعية فيما إذا كان يتعين ات تنظر ا اقترحت أنوبالنظر إىل مقدار تكاليف التمويل فإن جلنة املراقبة  - ٦٤
 مدى  باتباع ج مستدميوقرار استراتيجي بشأن سبل تناول هذه التكاليف، أي تناوهلا باتباع ج سنوي أ

 . املباينعمر

بيد . فإذا اتبِع يف ذلك ج سنوي فسيجري يف كل عام تقدير املتطلبات النقدية والتهيئة هلا يف امليزانية  - ٦٥
 تدبر املباين على النحو الواجب فيسبب نقصاً يف قيمتها مبثابة أن لزوم اإلقرار كل عام يزيد من خطر عدم

يستتبع تقدير النقد الالزم طيلة مدى عمر املباين وإالّ فإن األخذ باخليار املتمثل يف النهج املستدمي . أصول
د مبوارد ن استحداث صندوق استثمار يزو على هذا التقدير سيتعيوبناًء). على سبيل املثالعاماً  ٥٠ (هاعمر

ومن شأن ذلك أن يستتبع زيادة يف . بدلتتسندرجة يف عداد رأس املال عندما كافية لتمويل استبدال املواد امل
التكاليف األولية الالزمة الستحداث هذا الصندوق، لكن من شأنه أن يسهل ختطيط الصيانة املناسبة على حنو 

 .أكثر مشوالً

وجوب أن تتيح الترتيبات املعنية صيانة املباين بشأن املراقبة قلقها وأعربت اللجنة عن مشاطرا جلنة   - ٦٦
 .على حنو مناسب وصون قيمتها مبثابة أصول

إىل العمل بالتعاون مع مدير ، بغية إعداد مقترح تنظر فيه اجلمعية،  اللجنة دعت جلنة املراقبةلكن  - ٦٧
 تتضمن،  ذات طابع كمي متصورةخيارات ومناحٍها الكيفي احلايل بافتراضات واملشروع إلغناء حتليل

 .تقييمات لألخطار وتوضيحات للتكاليف

٦٨ -  شروع ضمن اللجنة ببيان رئيس جلنة املراقبة فيما يتعلق باستمرار اجلهود إلبقاء تكاليف املبت ورح
ةحدود امليزانية املقر.  

  الشؤون األخرى  -زاي 

  صندوق االستئمان اخلاص باين عليهم -١

صات  بشأن االستعانة باملخص اخلاص باين عليهمصندوق االستئماين تقرير أمانة النظرت اللجنة يف  - ٦٩
 واستمعت إىل عرض قدمه املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين اخلاص ،)٢٠(لسد تكاليف دعم الربامج

 .باين عليهم

                                                 
)٢٠(  CBF/18/14.  
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م وبالصندوق اخلاص م، اعترفت اللجنة باألمهية اليت ينيطها نظام روما األساسي باين عليهو  - ٧٠
أحاطت اللجنة علماً بقلق كما . خاصةماحنة جهات  أن تساهم يف هذا الصندوقعلماً بإمكانية وأحاطت 

وقد أُعلمت .  احلفاظ على املقدار احلايل للمسامهاتالتيقن من إمكانيةاملدير التنفيذي الحتمال أن يتعذر 
 بينما سيتعذر على ٢٠١٢صلة تقدمي مسامهات يف عام  مواعديدة جهات ماحنة ه سيكون بوسعاللجنة بأن
 .القيام بذلكغريها 

وذكَّرت اللجنة بأا أوصت يف دورا السابعة عشرة بأن تقوم أمانة الصندوق االستئماين اخلاص   - ٧١
الربامج تنفيذ نة من التربعات لسد تكاليف  إمكانية االستعانة بنسبة مئوية معيتدارسباين عليهم ب

أنه قد تكاليف دعم الربامج، أعرب املدير التنفيذي عن رأي مفاده ب وفيما يتعلق .)٢١(اريع يف امليدانواملش
فراد قسط من التربعات لسد تكاليف تشغيل أمانة الصندوق االستئماين أثر سليب غري متناسب على يكون إل

خذت علماً بأن جملس إدارة الصندوق كما إن اللجنة أ. للمنفعة الفعلية للمجين عليهماملسخرة توفر األموال 
 عاملاً بالضغط الواقع على امليزانية العادية، بين أنه سرياقب عن كثب التطور املؤسسي واملايل ،االستئماين

نة من التربعات لسد التكاليف نسبة مئوية معياستخدام للصندوق بغية القيام يف املستقبل عند اإلمكان بدراسة 
عليهم أشار، يف اجتماعه الذي إىل ذلك أن جملس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص باين ويضاف . التشغيلية

، إىل أن أمانة هذا الصندوق تعمل مبثابة جهاز مايل وأنه ينبغي بالتايل أن تعتربها ٢٠١٢ مارس/د يف آذارعق
  .تدبرية/اجلمعية أداة إدارية

 االستئماين خصص أمواالً من هذا الصندوق من أجل  اللجنة علماً بأن جملس إدارة الصندوقوأخذت  - ٧٢
ـّا فيما . جرب األضرار  من نظام روما ٧٥إعداد املبادئ اخلاصة جبرب األضرار املشار إليها يف املادة ب يتعلقأم

برمتها، حملكمةَا تشملجرب األضرار بشأن رت أن ال تضع مبادئ األساسي فقد مت إعالم اللجنة بأن احملكمة قر 
لتنفيذي فيما خيص جرب والحظ املدير ا.  ستتصرف يف هذا الشأن على أساس النظر يف كل حالة على حدةبل

 العملية وأنه سيجري تدبر هذه ،قتصر على التواصل مع اين عليهم ومع مجاعامت لن األضرار أن احملكمة
 .بالتشاور مع الدوائر وبالعمل بالتعاون مع رئيسة قلم احملكمة

  قد الدورة التاسعة عشرة للجنةموعد ع -٢

٧٣ -  ا التاسعة عشرة يف الهاي من قرتشرين ٣سبتمرب إىل / أيلول٢٤رت اللجنة أن تعقد دور 
 .٢٠١٢أكتوبر /األول

                                                 
  .١٣٢، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١ ...الدورة العاشرة ...الوثائق الرمسية  )21(
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 ٤٦٢ ٧٣٢ ٤٦٢ ٧٣٢ - ٤٦٢ ٧٣٢ - ٦ ٨٣٤ ٤٧١ ٦ ٨٣٤ ٤٧١ األرجنتني ١

 ٢٢ ٥٧٢ ٢٢ ٥٧٢ - ٢٢ ٥٧٢ - ١٤٥ ٤١٨ ١٤٥ ٤١٨ األردن ٢

 ٥ ١٢٢ ٣٠١ ٥ ١٢٢ ٣٠١ - ٥ ١٢٢ ٣٠١ - ٣٤ ٦٠٦ ٠٢٥ ٣٤ ٦٠٦ ٠٢٥ إسبانيا ٣

 - - ٣ ١١٦ ٥٩٢ ٣ ١١٦ ٥٩٢ -  ٢١ ٢٧١ ٢١٣  ٢١ ٢٧١ ٢١٣ أستراليا ٤

 - - ٦٤ ٤٩٢ ٦٤ ٤٩٢ - ٢٤٨ ٢٢٦ ٢٤٨ ٢٢٦ إستونيا ٥

 ٦ ٤٤٩ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ - ٢٥ ١٤٦ ٢٥ ١٤٦  أفغانستان ٦

 ٦٤ ٤٩٢ ٦٤ ٤٩٢ - ٦٤ ٤٩٢ -  ٣٠٧ ٩٣٨  ٣٠٧ ٩٣٨ إكوادور ٧

 ٩ ٩ ١٦ ١١٤ ١٦ ١٢٣ - ٧٨ ٤٦٠ ٧٨ ٤٦٠  ألبانيا ٨

 ٦ ٠٢٧ ٢١٦ ٦ ٠٢٧ ٢١٦ ٦ ٩٠٠ ٢٦٨ ١٢ ٩٢٧ ٤٨٤ - ١٠٣ ٥٩٧ ٤٥١ ١٠٣ ٥٩٧ ٤٥١ أملانيا ٩

 ٨ ٦٧٨ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٥ ٤٥٣ ٢٢ ٩٢٩ ٢٨ ٣٨٢ أنتيغوا وباربودا ١٠

 ١١ ٢٨٦ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ - ٧٩ ٤٢٥ ٧٩ ٤٢٥ أندورا ١١

 ٤٣ ٥٣٢ ٤٣ ٥٣٢ - ٤٣ ٥٣٢ - ٤٤٦ ٦٦٠ ٤٤٦ ٦٦٠ أوروغواي ١٢

 ٩ ٦٧٨ ٩ ٦٧٤ - ٩ ٦٧٤ ٤ ٥٩ ١٥٣ ٥٩ ١٥٧ أوغندا ١٣

 - - ٨٠٢ ٩٢٩ ٨٠٢ ٩٢٩ - ٥ ٠٨٩ ٩٩٥ ٥ ٠٨٩ ٩٩٥ آيرلندا ١٤

 - - ٦٧ ٧١٧ ٦٧ ٧١٧ - ٤٥٠ ٢٧٠ ٤٥٠ ٢٧٠ آيسلندا ١٥

 ٨ ٠٥٩ ٩٢٧ ٨ ٠٥٩ ٩٢٧ - ٨ ٠٥٩ ٩٢٧ - ٦٠ ٦٧٦ ٣٨٧ ٦٠ ٦٧٦ ٣٨٧ إيطاليا ١٦

 ٢١ ٧٠٥ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ ١٠ ٤١٩ ٩١ ٨٤٢ ١٠٢ ٢٦١ باراغواي ١٧

 ٢ ٥٩٧ ٤٢٨ ٢ ٥٩٧ ٤٢٨ - ٢ ٥٩٧ ٤٢٨ - ١٦ ٤٣٣ ٣٩٥ ١٦ ٤٣٣ ٣٩٥ الربازيل ١٨

 ١٢ ٨٩٨ ١٢ ٨٩٨ - ١٢ ٨٩٨ - ١٠٨ ٢٥٠ ١٠٨ ٢٥٠  بربادوس ١٩

 - - ٨٢٣ ٨٨٩ ٨٢٣ ٨٨٩ - ٦ ٠٨٢ ٤٦٠ ٦ ٠٨٢ ٤٦٠ لربتغالا ٢٠

 - - ١ ٧٣٣ ٢٣١ ١ ٧٣٣ ٢٣١ - ١٣ ١٩١ ١٦٨ ١٣ ١٩١ ١٦٨ بلجيكا ٢١

 - - ٦١ ٢٦٨ ٦١ ٢٦٨ - ٢٨١ ٨٣٣ ٢٨١ ٨٣٣ بلغاريا ٢٢

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١٢ ١٥٢ ١٢ ١٥٢ بليز ٢٣

 ٤٠ ٤٧٢ ١٦ ١٢٣ - ١٦ ١٢٣ ٢٤ ٣٤٩ - ٢٤ ٣٤٩ بنغالديش ٢٤

 ٣٥ ٤٧١ ٣٥ ٤٧١ - ٣٥ ٤٧١ - ٢٥٦ ٩٩٧ ٢٥٦ ٩٩٧  بنما ٢٥

 ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ - ٢٣ ٠٠١ ٢٣ ٠٠١ بنن ٢٦

 ٢٩ ٠٢٢ ٢٩ ٠٢٢ - ٢٩ ٠٢٢ - ١٧١ ٧٩٤ ١٧١ ٧٩٤ بوتسوانا ٢٧

 ٩ ٢٦٣ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٤ ٤٢٦ ٢٠ ٦١٩ ٢٥ ٠٤٥ بوركينا فاسو ٢٨

 ٣ ٦٥٣ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ٠٤١ ٨ ٤٨٧ ١٠ ٥٢٨ بوروندي ٢٩

 ٢٢ ٥٧٢ ٢٢ ٥٧٢ - ٢٢ ٥٧٢ - ٨٤ ٠٤٥ ٨٤ ٠٤٥  واهلرسكالبوسنة ٣٠

 - - ١ ٣٣٤ ٩٩١ ١ ٣٣٤ ٩٩١ - ٦ ٨٤٥ ٢٠٥ ٦ ٨٤٥ ٢٠٥ بولندا ٣١

 ١١ ٢٨٦ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ - ٨٩ ٤٥٨ ٨٩ ٤٥٨ ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا  ٣٢

 ٣٠٥ ٨٦١ ١٤٥ ١٠٨ - ١٤٥ ١٠٨ ١٦٠ ٧٥٣ ٩٠٥ ٩٥٠ ١ ٠٦٦ ٧٠٣ بريو ٣٣

 - - ٧٠ ٩٤٢ ٧٠ ٩٤٢ - ٣٥٣ ١٨٧ ٣٥٣ ١٨٧ ترينيداد وتوباغو ٣٤

 ١٢ ٠٦٦ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٨ ٨٤١ ١ ٦٨٩ ١٠ ٥٣٠ تشاد ٣٥

 ٦٣ ٧٤٥ ٤٨ ٣٦٩ - ٤٨ ٣٦٩ ١٥ ٣٧٦ - ١٥ ٣٧٦ تونس ٣٦

 ١ ٥٦٢ ١ ٥٦٢  ٥٠ ١ ٦١٢ - ١٢ ٠٣٤ ١٢ ٠٣٤  ليشيت-تيمور  ٣٧
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 ٦ ٤٤٩ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ - ١٧ ٦١٥ ١٧ ٦١٥ اجلبل األسود ٣٨

 ٨ ٧٥٥ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٧ ١٤٣ ٥٧٨ ٧ ٧٢١ جزر القمر ٣٩

 ٣ ١٤٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ١ ٥٣٤ ٣ ٣٠٩ ٤ ٨٤٣ جزر كوك ٤٠

 ٥ ٣٤٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٣ ٧٣٤ ٨ ٤١٨ ١٢ ١٥٢ جزر مارشال ٤١

 ٢ ٠٤٧ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٤٣٥ ١١ ٧١٧ ١٢ ١٥٢ مجهورية أفريقيا الوسطى ٤٢

 - - ٥٦٢ ٦٩٥ ٥٦٢ ٦٩٥ - ١ ١٧٤ ٠٠٠ ١ ١٧٤ ٠٠٠ اجلمهورية التشيكية ٤٣

 ١٩٦ ٩١١ ٦٧ ٧١٧ - ٦٧ ٧١٧ ١٢٩ ١٩٤ ١٨١ ٢١٠ ٣١٠ ٤٠٤ اجلمهورية الدومينيكية ٤٤

 ٤ ٣٦٩ ٤ ٣٦٩ ٤٦٨ ٤ ٨٣٧ - ٣٧ ٠٧٣ ٣٧ ٠٧٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤٥

 ٢٤ ٨٧٤ ١٢ ٨٩٨ - ١٢ ٨٩٨ ١١ ٩٧٦ ٦٥ ٥٣٢ ٧٧ ٥٠٨  مجهورية ترتانيا املتحدة ٤٦

 - - ٣ ٦٤٣ ٨١٥ ٣ ٦٤٣ ٨١٥ - ٢٤ ٥٧١ ٣٢٣ ٢٤ ٥٧١ ٣٢٣ هورية كوريامج ٤٧

 ٣١ ٢٦٢ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ ١٩ ٩٧٦ ٥١ ٦٢٩ ٧١ ٦٠٥ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٤٨

 ٦ ٣٠٠ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٣ ٠٧٥ - ٣ ٠٧٥ ملدوفامجهورية  ٤٩

 - - ٦٢٠ ٧٣٨ ٦٢٠ ٧٣٨ - ٣ ٨٩٧ ٦٦٣ ٣ ٨٩٧ ٦٦٣ جنوب أفريقيا ٥٠

 - - ٩ ٦٧٤ ٩ ٦٧٤ - ٤٤ ٠٢١ ٤٤ ٠٢١ جورجيا ٥١

 ٨ ٣٤٩ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٦ ٧٣٧ ٥ ٢١٩ ١١ ٩٥٦  جيبويت ٥٢

 - - ١ ١٨٦ ٦٥٨ ١ ١٨٦ ٦٥٨ - ٨ ٨٩٢ ٠٤٨ ٨ ٨٩٢ ٠٤٨ الدامنرك ٥٣

 ٤ ٤٢٤ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ٨١٢ ٩ ٣٤٠ ١٢ ١٥٢ دومينيكا ٥٤

 ١ ٦١١ ١ ٦١١ - ١ ٦١١ - - - الرأس األخضر ٥٥

 ١٥٧ ٩٩٦ ١٥٧ ٩٩٦ ١٢٧ ٣٨٢ ٢٨٥ ٣٧٨ - ١ ١٣١ ٦٩٧ ١ ١٣١ ٦٩٧ انياروم ٥٦

 ١٨ ٦٨١ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ ١٢ ٢٣٢ ١٣ ٤٥٠  ٢٥ ٦٨٢  زامبيا ٥٧

 - - ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١٢ ٠٣٤ ١٢ ٠٣٤ ساموا ٥٨

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١١ ٩٥٦ ١١ ٩٥٦ سان فنسنت وغرينادين ٥٩

 - - ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ٣٥ ٨٣٦ ٣٥ ٨٣٦ سان مارينو ٦٠

 - - ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ٧ ٧٢١ ٧ ٧٢١ سانت كيتس ونيفيس ٦١

 ٣ ٤٠٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ١ ٧٩٤ - ١ ٧٩٤ سانت لوسيا ٦٢

 - - ٢٢٨ ٩٤٨ ٢٢٨ ٩٤٨ - ٩٤٧ ٢٤٢ ٩٤٧ ٢٤٢ سلوفاكيا ٦٣

 ١٦٦ ٠٦٨ ١٦٦ ٠٦٨ - ١٦٦ ٠٦٨ - ١ ١٢١ ٦٧٩ ١ ١٢١ ٦٧٩ سلوفينيا ٦٤

 ٩ ٦٧٤ ٩ ٦٧٤ - ٩ ٦٧٤ - ٥٩ ٤٥٦ ٥٩ ٤٥٦ السنغال ٦٥

 - - ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ١٠ ٩٩٥ ١٠ ٩٩٥ سورينام ٦٦

 - - ١ ٧١٥ ٤٩٥ ١ ٧١٥ ٤٩٥ - ١٢ ٦٦٨ ٦٧٩ ١٢ ٦٦٨ ٦٧٩ السويد ٦٧

 - - ١ ٨٢١ ٩٠٨ ١ ٨٢١ ٩٠٨ - ١٤ ٤٦٩ ٧٦١ ١٤ ٤٦٩ ٧٦١ سويسرا ٦٨

 ٤ ٤٢٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ٨١٤ ٩ ٣٣٨ ١٢ ١٥٢ سرياليون ٦٩

 ٣ ٢٢٥ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ - ٣ ٥٨٨ ٣ ٥٨٨ سيشيل ٧٠

 ٢٦ ٣٨٧ ٢٦ ٣٨٧ ٣٥٤ ١١٨ ٣٨٠ ٥٠٥ - ٨٠٢ ٦٨٨ ٨٠٢ ٦٨٨ شيلي ٧١

 - - ٥٩ ٦٥٥ ٥٩ ٦٥٥ - ٢٩٥ ٦٢١ ٢٩٥ ٦٢١  صربيا ٧٢

 - - ٣ ٢٢٥ ٣ ٢٢٥ - ١٥ ٢٢٧ ١٥ ٢٢٧ طاجيكستان ٧٣

 ٩٤ ٨١٣ ٢٢ ٥٧٢ - ٢٢ ٥٧٢ ٧٢ ٢٤١ ٥١ ٢١٣  ١٢٣ ٤٥٤ غابون ٧٤

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١٢ ١٥٢ ١٢ ١٥٢ غامبيا ٧٥

 ٩ ٦٧٤ ٩ ٦٧٤ - ٩ ٦٧٤ - ٥٥ ٣٧٦ ٥٥ ٣٧٦ غانا ٧٦

 ٢ ٢٥٣ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٦٤١ -  ٦٤١ غرينادا ٧٧

 - - ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١٠ ٥٢٨ ١٠ ٥٢٨ غيانا ٧٨

 ٦ ٢١٥ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٢ ٩٩٠ ٢٠ ٩٢٦ ٢٣ ٩١٦ غينيا ٧٩
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 ١ ٤٧٨ ١ ٤٧٨ - ١ ٤٧٨ - - - نواتواف ٨٠

 - - ٩ ٨٧٢ ١١٦١ ٩ ٨٧٢ ١٦١ - ٧٥ ٠٢٢ ١٤٥ ٧٥ ٠٢٢ ١٤٥ فرنسا ٨١

 ١٤٥ ١٠٨ ١٤٥ ١٠٨ - ١٤٥ ١٠٨ - ٢٣ ٠٦٤ ٢٣ ٠٦٤ الفلبني ٨٢

 ٢٩٧ ٢٢٣ ٢٩٧ ٢٢٣ ٢٠٩ ٠٤٢ ٥٠٦ ٢٦٥ - ٢ ٦٦٧ ٩٠٣ ٢ ٦٦٧ ٩٠٣ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  ٨٣

 - - ٩١٢ ٥٦٦ ٩١٢ ٥٦٦ - ٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٦ ٧٠٧ ٧٠٨ فنلندا ٨٤

 ٧ ٦٤٨ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ ١ ١٩٩ ٤٣ ٠٢٨ ٤٤ ٢٢٧ فيجي ٨٥

 - - ٧٤ ١٦٦ ٧٤ ١٦٦ - ٥١٦ ٧٠٤ ٥١٦ ٧٠٤ قربص ٨٦

 ١٥٦ ٣٩٤ ١٥٦ ٣٩٤ - ١٥٦ ٣٩٤ - ٦٩٢ ٣١٧ ٦٩٢ ٣١٧ كرواتيا ٨٧

 ٩ ٣٥٥ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٤ ٥١٨ ١٨ ٤٨٣ ٢٣ ٠٠١ كمبوديا ٨٨

 - - ٥ ١٧٠ ٦٧٢ ٥ ١٧٠ ٦٧٢ - ٣٥ ٩٥٧ ٣٨٤ ٣٥ ٩٥٧ ٣٨٤ كندا ٨٩

 ٥٤ ٨١٨ ٥٤ ٨١٨ - ٥٤ ٨١٨ - ٣٧٩ ٤٢١ ٣٧٩ ٤٢١ كوستاريكا ٩٠

 ٤ ٨٣٢ ٤ ٨٣٢ ٢٢٧ ٣٤٠ ٢٣٢ ١٧٢ - ١ ٦٤٠ ٨٤٨ ١ ٦٤٠ ٨٤٨ كولومبيا ٩١

 ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ - ١٧ ٠٤٦ ١٧ ٠٤٦ الكونغو ٩٢

 ١٩ ٣٤٨ ١٩ ٣٤٨ - ١٩ ٣٤٨ - ١٠٢ ٣٤٣ ١٠٢ ٣٤٣ كينيا ٩٣

 - - ٦١ ٢٦٨ ٦١ ٢٦٨ - ٢٦٣ ٠٦٧ ٢٦٣ ٠٦٧ التفيا ٩٤

 - - ١٤٥ ١٠٨ ١٤٥ ١٠٨ - ١ ٠١٢ ٥١٨ ١ ٠١٢ ٥١٨ لكسمربغ ٩٥

 ٥ ٦٤٠ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٤ ٠٢٨ ٦ ٥٠٠ ١٠ ٥٢٨ ليبرييا ٩٦

 ١٠٤ ٨٠٠ ١٠٤ ٨٠٠ - ١٠٤ ٨٠٠ - ٤٣٦ ٨٢٦ ٤٣٦ ٨٢٦ ليتوانيا ٩٧

 - - ١٤ ٥١١ ١٤ ٥١١ - ٩٥ ٥٦٨ ٩٥ ٥٦٨ ليختنشتاين ٩٨

 ١ ٦١٤ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ١٢ ١٥٠ ١٢ ١٥٢ ليسوتو ٩٩

 ٢٧ ٤٠٩ ٢٧ ٤٠٩ - ٢٧ ٤٠٩ - ١٩٠ ١٤٦ ١٩٠ ١٤٦ مالطة ١٠٠

 ٧ ٣٩٨ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٢ ٥٦١ ٢٠ ٤٤٠ ٢٣ ٠٠١ مايل ١٠١

 ٧ ٤١٨ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٢ ٥٨١ ١١ ٠٧٦ ١٣ ٦٥٧ مدغشقر ١٠٢

 ٣ ٧٩٨ ٥٩٧ ٣ ٧٩٨ ٥٩٧ - ٣ ٧٩٨ ٥٩٧ - ٢٠ ١٣٩ ٣٩٤ ٢٠ ١٣٩ ٣٩٤ املكسيك ١٠٣

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١٢ ٥٣٣ ١٢ ٥٣٣ مالوي ١٠٤

 ١ ٧٤٠ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ١٢٨ - ١٢٨ ملديف ١٠٥

 ٧ ٩٨٥ ٧٠٣ ٧ ٩٨٥ ٧٠٣ ٢ ٦٦١ ٩٧٨ ١٠ ٦٤٧ ٦٨١ - ٧٧ ٨١٤ ٦١٢ ٧٧ ٨١٤ ٦١٢ اململكة املتحدة ١٠٦

 ٣ ٢٥٥ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ - ١٥ ٢٢٧ ١٥ ٢٢٧ منغوليا ١٠٧

 - - ١٧ ٧٣٥ ١٧ ٧٣٥ - ١٣٣ ٦٦٥ ١٣٣ ٦٦٥ موريشيوس ١٠٨

 - - ١٢ ٨٩٨ ١٢ ٨٩٨ - ٧٩ ٦٧٨ ٧٩ ٦٧٨ ناميبيا ١٠٩

 ٤٤٣ ٤٤٣ ١ ١٦٩ ١ ٦١٢ - ١٢ ١٥٢ ١٢ ١٥٢ ناورو ١١٠

 - - ١ ٤٠٤ ٣٢٠ ١ ٤٠٤ ٣٢٠ - ٩ ٢٧٢ ٨٣٩ ٩ ٢٧٢ ٨٣٩ النرويج ١١١

 - - ١ ٣٧٢ ٠٧٤ ١ ٣٧٢ ٠٧٤ - ١٠ ٥٩١ ٤٢٠ ١٠ ٥٩١ ٤٢٠ النمسا ١١٢

 ١٠ ٤٦٦ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٧ ٢٤١ ٧ ٩٨٦ ١٥ ٢٢٧ النيجر ١١٣

 ٢٤٤ ٠٧٩ ١٢٥ ٧٦٠ - ١٢٥ ٧٦٠ ١١٨ ٣١٩ ٥٤٣ ٢٠٧ ٦٦١ ٥٢٦ نيجرييا ١١٤

 ٤٤ ٤٤ ٤٠ ١١٦ ٤٤٠ ١٦٠ - ٣ ٠١١ ٢٩٦ ٣ ٠١١ ٢٩٦ نيوزيلندا ١١٥

 ٤٢ ٠٥٦ ١٢ ٨٩٨ - ١٢ ٨٩٨ ٢٩ ١٥٨ ٤٠ ٦٧٠ ٦٩ ٨٢٨ هندوراس ١١٦

 - - ٤٦٩ ١٨٢ ٤٦٩ ١٨٢ - ٢ ٥٥١ ٦٦٢ ٢ ٥٥١ ٦٦٢ هنغاريا ١١٧

 - - ٢ ٩٩٠ ٨٣١ ٢ ٩٩٠ ٨٣١ - ٢١ ٨٧٦ ١٢٥ ٢١ ٨٧٦ ١٢٥ هولندا ١١٨

 ٢٠ ٢٠٢ ٢١٦ ٢٠ ٢٠٢ ٢١٦ - ٢٠ ٢٠٢ ٢١٦ - ٨٤ ٤٨٧ ٦٩٥  ٨٤ ٤٨٧ ٦٩٥ اليابان ١١٩

 ٢ ١٣٧ ٨٩٧ ١ ١١٤ ١٠٥ - ١ ١١٤ ١٠٥ ١ ٠٢٣ ٧٩٢ ٦ ٢٠٦ ٧٩٥ ٧ ٢٣٠ ٥٨٧ اليونان ١٢٠

 ٥٩ ١٠٥ ٦٠٨ ٥٧ ٤٠١ ٠٩١ ٥١ ٣٩٨ ٩٠٩ ١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠ ١ ٧٠٤ ٥١٧ ٧١٢ ٢٨٤ ٢٢٧ ٧١٣ ٩٨٨ ٧٤٤ اموع 
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   الثاينفقاملر
 جداول املوارد البشرية

 التمثيل اجلغرايف ملوظفي احملكمة من الفئة الفنية: ١اجلدول 
 ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلال بتاريخ 

 ∗٣٢٤: جمموع موظفي الفئة الفنية
 ٧٧: جمموع جنسيام

 :التوزيع حبسب املنطقة

                                                 
∗ ٣٨وبني عدا املسؤولني املنتخ لغاتموظف .  

  اموع اجلنسية املنطقة

 ٢ أوغندا

 ١ بنن

 ١ وبوركينا فاس

 ١ توغو

 ١ اجلزائر

 ٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٠ جنوب أفريقيا

 ١ رواندا

 ١ زمبابوي

 ٣ السنغال

 ٣ سرياليون

 ٢ غامبيا

 ٢ غانا

 ١ غينيا

 ١ الكامريون

 ٢ كوت ديفوار

 ٣ كينيا

 ١ ليسوتو

 ٢ مايل

 ٤ مصر

 ١ مالوي

 ١ موريشيوس

 ٣ النيجر

 أفريقيا

 ٤ نيجرييا

 ٥٥ اموع
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  اموع اجلنسية املنطقة

 ١ األردن

 ٤ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 ١ مجهورية كوريا

 ١ سري النكا

 ٢ سنغافورة

 ١ الصني

 ٢ الفلبني

 ١ ) ية احملتلة-األراضي الـ(فلسطني 

 ١ قربص

 ٢ لبنان

 ١ منغوليا

 آسيا

 ٤ اليابان

 ٢١ اموع

 ٢ االحتاد الروسي

 ١ ألبانيا

 ١ أوكرانيا

 ١ بلغاريا

 ١  واهلرسكةالبوسن

 ١ بولندا

 ١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ١ جورجيا

 ٥ رومانيا

 ٥ صربيا

 أوروبا الشرقية

 ٤ كرواتيا

 ٢٣ اموع

 ٥ جنتنياألر

 ٢ إكوادور

 ١ الربازيل

 ٤ بريو

 ٤ ترينيداد وتوباغو

 ٢ شيلي

 ٢ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال 

 ١  كوستاريكا

 ٦ مبياوكول

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

 ٢ املكسيك

 ٢٩ اموع
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  اموع اجلنسية املنطقة

 ١٠ إسبانيا

 ١٢ أستراليا

 ١٤ أملانيا

 ٧ رلنداآي

 ١٠ إيطاليا

 ٣ الربتغال

 ١١ بلجيكا

 ١ الدامنرك

 ١ السويد

 ١ سويسرا

 ٤٤ فرنسا

 ٣ فنلندا

 ١٥ كندا

 ٢٧ اململكة املتحدة

 ٣ النمسا

 ٤ نيوزيلندا

 ١٨ هولندا

 ٩ مريكيةاألالواليات املتحدة 

دول الأوروبا الغربية و
 خرىاأل

 ٣ اليونان

 ١٩٦  اموع
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  لموظفني من الفئة الفنيةالتمثيل اجلغرايف ل: ٢اجلدول 
 ٢٠١٢ مارس/آذار ٣١احلال بتاريخ 

 ∗∗∗∗عدد املوظفني لكل رتبة، حبسب املنطقة

                                                 
∗ ٣٨وبني عدا املسؤولني املنتخ لغاتموظف .  

 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة

 ١ وتويسل أفريقيا ١-مد

  ١ فريقياألموع ا 

 ١ إكوادور أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ١ إيطاليا خرىاألدول ال الغربية وأوروبا 

 ٢ بلجيكا  

 ١ فرنسا  

 ١ اململكة املتحدة  

 ١ هولندا  

 ٦ خرىاألدول الوروبا الغربية واموع أل  

 ٨ ١-مداموع للرتبة  

 ٣ جنوب أفريقيا أفريقيا ٥-ف

 ١ السنغال   

 ١ كينيا  

 ١ مايل   

  ٦ فريقياألموع ا 

 ١ ةسنغافور آسيا 

 ١ الفلبني  

  ٢ سياآلموع ا 

 ١ االحتاد الروسي أوروبا الشرقية 

 ١ صربيا  

  ٢ ألوروبا الشرقيةموع ا 

 ١ األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ إكوادور  

 ٢ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ٢ إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ١ اأسترالي  

 ٤ أملانيا  

 ١ آيرلندا  

 ١ إيطاليا  
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 ٣ فرنسا  

 ١ فنلندا  

 ١ كندا  

 ١ اململكة املتحدة  

 ٢ الواليات املتحدة امريكية  

 ١٧ خرىاألدول الوروبا الغربية واموع أل  

 ٢٩ ٥-اموع للرتبة ف 

 ١  مجهورية الكونغو الدميقراطية أفريقيا ٤-ف

 ١ جنوب أفريقيا    

 ١ سرياليون    

 ١  كوت ديفوار  

 ١ النيجر  

 ١ نيجرييا  

 ٦ اموع ألفريقيا   

 ١ األردن آسيا  

 ٢  )اإلسالمية –هورية مج (إيران    

 ١ اليابان    

 ٤ اموع آلسيا   

 ١ رومانيا أوروبا الشرقية   

 ١ كرواتيا  

      ٢ الشرقية وروباألموع ا 

 ١ بريو تينية والكارييبأمريكا الال  

 ٣ ترينيداد وتوباغو    

 ١ مبياوكول    

 ٥ مريكا الالتينية والكارييبأل اموع   

 ١ إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ٣ أستراليا  

 ٣ أملانيا    

 ١ آيرلندا    

 ٢ إيطاليا    

 ١ الربتغال    

 ١ بلجيكا     

 ١ الدامنرك    

 ٦ فرنسا    

 ١ فنلندا    

 ٢ كندا    
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 ٩ اململكة املتحدة    

 ٦ هولندا  

 ١ مريكيةاألالواليات املتحدة     

 ٣٨ الغربية والدول األخرىوروبا أل اموع   

 ٥٥ ٤-اموع للرتبة ف 

 ١ بنن أفريقيا ٣-ف

 ١ بوركينا فاسو  

 ١ اجلزائر  

 ١ اجلزائر  

 ١ ملتحدةمجهورية ترتانيا ا  

 ٦ جنوب أفريقيا  

 ١ كوت ديفوار  

 ١ كينيا  

 ١ مايل   

 ١ مصر  

 ١ مالوي  

 ٢ النيجر  

 ٢ نيجرييا  

 ١٩ اموع ألفريقيا  

 ١  )اإلسالمية -مجهورية  (إيران آسيا 

 ١ سنغافورة  

 ١ الفلبني  

 ١ )احملتلةية -األراضي الـ(فلسطني   

 ١ لبنان  

 ١ منغوليا  

 ٦ اموع آلسيا  

 ١ ألبانيا أوروبا الشرقية 

 ١ أوكرانيا  

 ١ بولندا  

 ١ صربيا  

    ٤  الشرقيةوروبا ألموعا 

 ١ األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ بريو  

 ١ ترينيداد وتوباغو  

 ١ شيلي  

 ١ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال   
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 ١ كوستاريكا  

 ٤ ولومبياك  

 ١ املكسيك  

 ١١ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ٣ إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ٥ أستراليا  

 ٥ أملانيا  

 ٤ آيرلندا  

 ٤ إيطاليا  

 ٢ الربتغال  

 ٧ بلجيكا  

 ١ سويسرا  

 ١٤ فرنسا  

 ١ فنلندا  

 ٥ كندا  

 ٧ اململكة املتحدة  

 ٢ لنمساا  

 ٢ نيوزيلندا  

 ٣ هولندا  

 ٤ الواليات املتحدة امريكية  

 ١ اليونان  

 ٧٠ الغربية والدول األخرىوروبا اموع أل  

 ١١٠ ٣-اموع للرتبة ف 

 ١ أوغندا أفريقيا ٢-ف

 ١ غووت  

 ١  مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة  

 ١ رواندا  

 ١ زمبابوي  

 ٢ السنغال   

 ٢ سرياليون  

 ١ غامبيا  

 ٢ غانا  

 ١ الكامريون  

 ١ كينيا  

 ٣ مصر  



ICC-ASP/11/5  مسبقةنسخة  

29 5-A-020712 

 ١٨ اموع ألفريقيا  

 ١ )اإلسالمية –مجهورية  (إيران آسيا 

 ١ مجهورية كوريا  

 ١ النكا سري  

 ١ الصني  

 ١ قربص  

 ١ لبنان  

 ٣ اليابان  

 ٩ اموع آلسيا  

 ١ بلغاريا  الشرقيةأوروبا 

 ١ جورجيا  

 ٣ رومانيا  

 ٣ صربيا  

 ٢ كرواتيا  

    ١٠  الشرقيةوروباألموع ا 

 ٣ األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ الربازيل  

 ١ بريو  

 ١ كولومبيا  

 ١ املكسيك  

 ٧ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ٣ إسبانيا والدول األخرىالغربية أوروبا  

 ٣ أستراليا  

 ٢ أملانيا  

 ١ إيطاليا  

 ١ السويد  

 ١٦ فرنسا  

 ٦ كندا  

 ٨ اململكة املتحدة  

 ١ النمسا  

 ٢ نيوزيلندا  

 ٧ هولندا  

 ٢ الواليات املتحدة امريكية  

 ٢ اليونان  

 ٥٤ الغربية والدول األخرىوروبا اموع أل  

 ٩٨ ٢-لرتبة فاموع ل 
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 ١ أوغندا أفريقيا ١-ف

 ١ غامبيا  

 ١ غينيا  

 ١ موريشيوس  

 ١ نيجرييا  

 ٥ اموع ألفريقيا  

 ١ االحتاد الروسي  الشرقيةأوروبا 

 ١  واهلرسكةالبوسن  

 ١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

 ١ رومانيا  

 ١ كرواتيا  

     ٥ قية الشروروباألموع ا 

 ١ بريو أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ شيلي  

 ١ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال   

 ٣ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ١ إسبانيا الغربية والدول األخرىأوروبا  

 ١ آيرلندا  

 ١ إيطاليا  

 ١ بلجيكا  

 ٤ فرنسا  

 ١ كندا  

 ١ اململكة املتحدة  

 ١ لنداهو  

 ١١ الغربية والدول األخرىوروبا اموع أل  

 ٢٤ ١-اموع للرتبة ف 

 ٣٢٤ اموع العام 
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  توزع املوظفني على املناطق، مبيناً بالنسبة املئوية حبسب الرتبة

   على املناطق مبيناً بالنسبة املئوية١-مدتوزع املوظفني من الرتبة : ١الشكل البياين 

حصائي يف شكل بياين قد فإن عرضها اإل) مثاين وظائف(رتبة حمدودية عدد الوظائف من هذه البالنظر إىل 
  .فريجى الرجوع إىل توزعها العددي الدقيق يف اجلدول أعاله. الًلِّيكون مض

  مبيناً بالنسبة املئوية ٥- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٢الشكل البياين 

  

  مبيناً بالنسبة املئوية ٤- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٣ البياين الشكل

  

  مبيناً بالنسبة املئوية ٣- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٤الشكل البياين 

  

%10,91 
%7,27 

%3,64 
%9,09 

%69,09 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14.16 

%45,53 

%0,00 
%10,00 
%20,00 
%30,00 
%40,00 
%50,00 
%60,00 
%70,00 
%80,00 

جمموعة أوروبا  ةاموعة اآلسيوي اموعة األفريقية
 الشرقية

جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري

٤-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف

%20,69 

%6,90 %6,90 %6,90 

%58,62 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 
%10,00 
%20,00 
%30,00 
%40,00 
%50,00 
%60,00 
%70,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
 الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري  جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى

٥-بة املئوية من وظائف الرتبة فالنس  

 النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف

%17,27 

%5,45 %3,64 
%10,00 

%63,64 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 
%10,00 
%20,00 
%30,00 
%40,00 
%50,00 
%60,00 
%70,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
  الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى

٣-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

ة من هذه الوظائفالنسبة املئوية املستهدف
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 ئويةمبيناً بالنسبة امل ٢- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٥الشكل البياين 

 مبيناً بالنسبة املئوية ١- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٦الشكل البياين 

  

%18,37 

%9,18 %10,20 
%7,14 

%55,10 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 

%10,00 

%20,00 

%30,00 

%40,00 

%50,00 

%60,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
 الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري أوروبا الغربية والدول األخرىجمموعة 

٢-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف

%20,83 

%0,00 

%20,83 

%12,50 

%45,83 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 
%5,00 

%10,00 
%15,00 
%20,00 
%25,00 
%30.00 
%35,00 
%40,00 
%45,00 
%50,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
 الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى

١-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف
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  التمثيل اجلغرايف للموظفني من الفئة الفنية: ٣اجلدول 
  ٢٠١٢آذار / مارس٣١احلال بتاريخ 

 ستحسنالنطاق امل ٢٠١٢النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ٢  ٤٥,١  ٦٦,١ - ٢٣,١ %٠٠٨٨٩,٠ أوغندا اموعة األفريقية

 ١  ٢٥,١  ٤٣,١ - ٠٦,١ %٠٠٤٤٥,٠ بنن 

    ٢٣,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠٢٦٦٧,٠ بوتسوانا 

 ١  ٣٠,١  ٥٠,١ - ١١,١ %٠٠٤٤٥,٠ بوركينا فاسو 

    ٢٤,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠٠١٤٨,٠ بوروندي 

    ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٧,١ %٠٠٢٩٦,٠ تشاد 

    ٣٣,١  ٥٣,١ - ١٣,١ %٠٤٤٤٦,٠ تونس 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ جزر القمر 

    ٢٠,١  ٣٩,١ - ٠٢,١ %٠٠١٤٨,٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 

 ٢  ٧٠,١  ٩٦,١ - ٤٥,١ %٠٠٤٤٥,٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ٢  ٥٤,١  ٧٧,١ - ٣١,١ %٠١١٨٥,٠ مجهورية ترتانيا املتحدة 

 ١٠  ٦٦,٢  ٠٦,٣ - ٢٦,٢ %٥٧٠٥١,٠ جنوب أفريقيا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠  جيبويت 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ الرأس األخضر 

    ٢٨,١  ٤٧,١ - ٠٩,١ %٠٠٥٩٣,٠  زامبيا 

 ٣  ٢٨,١  ٤٨,١ - ٠٩,١ %٠٠٨٨٩,٠ السنغال  

 ٣  ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٣,١ %٠٠١٤٨,٠ سرياليون 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٢٩٦,٠ سيشيل 

    ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٤,١ %٠٢٠٧٥,٠ غابون 

 ٢  ١٨,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠١٤٨,٠ غامبيا 

  ٢  ٣٧,١  ٥٨,١ - ١٧,١ %٠٠٨٨٩,٠ غانا 

 ١  ٢٥,١  ٤٤,١ - ٠٦,١ %٠٠٢٩٦,٠ غينيا 

    ٢٠,١  ٣٩,١ - ٠٢,١ %٠٠٤٤٥,٠ الكونغو 

 ٣  ٥٢,١  ٧٥,١ - ٢٩,١ %٠١٧٧٨,٠ كينيا 

    ٢٠,١  ٣٨,١ - ٠٢,١ %٠٠١٤٨,٠ ليبرييا 

 ١  ١٩,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠١٤٨,٠ وتوسلي 

 ٢  ٢٨,١  ٤٧,١ - ٠٩,١ %٠٠٤٤٥,٠ مايل  

    ٣٣,١  ٥٣,١ - ١٣,١ %٠٠٤٤٥,٠ مدغشقر 

                                                 
  . موظفاً من رعايا دول ليست دوالً أطرافاً يف نظام روما األساسي٣٤ومثة . الوظائف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتخبني وموظفي اللغات ∗
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 ستحسنالنطاق امل ٢٠١٢النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ١  ٢٩,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٠١٤٨,٠ مالوي 

 ١  ٢١,١  ٣٩,١ - ٠٣,١ %٠١٦٣٠,٠ موريشيوس 

    ٢١,١  ٣٩,١ - ٠٣,١ %٠١١٨٥,٠ ناميبيا 

 ٣  ٣٠,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٠٢٩٦,٠ جرالني 

 ٤  ٦٢,٢  ٠٢,٣ - ٢٣,٢ %١١٥٥٨,٠ نيجرييا 

 ١  ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٧,١ %٠٢٠٧٥,٠ األردن اموعة اآلسيوية

    ٤١,١  ٦٢,١ - ١٩,١ %٠٠٥٩٣,٠  أفغانستان 

    ٤٨,٢  ٨٥,٢ - ١١,٢ %٠١٤٨٢,٠ بنغالديش 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠  ليشيت–تيمور  

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ جزر كوك 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ جزر مارشال 

 ١  ٩٩,٧  ١٩,٩ - ٧٩,٦ %٣٤٩٠٠,٣  مجهورية كوريا 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠  ساموا 

    ٢٣,١  ٤١,١ - ٠٤,١ %٠٠٢٩٦,٠ طاجيكستان 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٣٦,٠ نواتواف 

 ٢  ١٥,٢  ٤٨,٢ - ٨٣,١ %١٣٣٣٧,٠ الفلبني 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠٥٩٣,٠ فيجي 

 ١  ٣٠,١  ٥٠,١ - ١١,١ %٠٦٨١٧,٠ قربص 

    ٢٩,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ كمبوديا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ ملديف 

 ١  ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠٠٢٩٦,٠ منغوليا 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ ناورو 

 ٤  ٩٠,٣٧  ٥٩,٤٣ - ٢٢,٣٢ %٥٦٧٦٦,١٨ اليابان 

    ٢٩,١  ٤٨,١ - ١٠,١ %٠٥٩٢٧,٠ إستونيا جمموعة أوروبا الشرقية

  ١  ٢٢,١  ٤٠,١  -  ٠٤,١  %٠١٤٨٢,٠   ألبانيا 

 ١  ٣٣,١  ٥٣,١ - ١٣,١ %٠٥٦٣١,٠ بلغاريا 

 ١  ٢٤,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠٢٠٧٥,٠  واهلرسكةالبوسن 

 ١  ٨٣,٣  ٤٠,٤ - ٢٥,٣ %٢٢٦٩٨,١ بولندا 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠٥٩٣,٠ اجلبل األسود 

    ٢٤,٢  ٥٨,٢ - ٩١,١ %٥١٧١٧,٠ اجلمهورية التشيكية 

 ١  ٢٠,١  ٣٨,١ - ٠٢,١ %٠١٠٣٧,٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

    ٢٠,١  ٣٨,١ - ٠٢,١ %٠٠٢٩٦,٠ مجهورية مولدوفا 
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 ستحسنالنطاق امل ٢٠١٢النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ١  ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٣,١ %٠٠٨٨٩,٠ جورجيا 

 ٥  ٨٤,١  ١١,٢ - ٥٦,١ %٢٦٢٢٩,٠ رومانيا 

    ٦١,١  ٨٦,١ - ٣٧,١ %٢١٠٤٢,٠ سلوفاكيا 

    ٤٨,١  ٧٠,١ - ٢٥,١ %١٥٢٦٣,٠ سلوفينيا 

 ٥  ٣٥,١  ٥٥,١ - ١٥,١ %٠٥٤٨٣,٠ صربيا 

 ٤  ٤٨,١  ٧٠,١ - ٢٦,١ %١٤٣٧٤,٠ كرواتيا 

    ٢٩,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٥٦٣١,٠ التفيا 

    ٣٨,١  ٥٨,١ - ١٧,١ %٠٩٦٣٢,٠ ليتوانيا 

    ٠٧,٢  ٣٩,٢ - ٧٦,١ %٤٣١٢٢,٠ هنغاريا 

أمريكا الالتينية جمموعة 
 ٥  ٣٠,٢  ٦٥,٢ - ٩٦,١ %٤٢٥٢٩,٠ األرجنتني والكارييب

 ٢  ٣٩,١  ٦٠,١ - ١٨,١ %٠٥٩٢٧,٠ إكوادور 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٢٩٦,٠ ادو وبارباأنتيغو 

    ٢٧,١  ٤٦,١ - ٠٨,١ %٠٤٠٠١,٠ أوروغواي 

    ٢٤,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠١٠٣٧,٠ باراغواي 

 ١  ٢٩,٧  ٣٨,٨ - ١٩,٦ %٣٨٧٢٧,٢ زيلالربا 

    ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠١١٨٥,٠  بربادوس 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ بليز 

    ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٧,١ %٠٣٢٦٠,٠  بنما 

    ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٨,١ %٠١٠٣٧,٠  ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا  

 ٤  ٦٥,١  ٩٠,١ - ٤١,١ %١٣٣٣٧,٠ بريو 

 ٤  ٣٠,١  ٥٠,١ - ١١,١ %٠٦٥٢٠,٠ باغوترينيداد وتو 

    ٣٧,١  ٥٧,١ - ١٦,١ %٠٦٢٢٤,٠ اجلمهورية الدومينيكية 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ دومينيكا 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ سان فنسنت وغرينادين 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ سانت كيتس ونيفيس 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ سانت لوسيا 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ سورينام 

 ٢  ٩٧,١  ٢٧,٢ - ٦٨,١ %٣٤٩٧٢,٠ شيلي 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ غرينادا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ غينيا 

 ٢  ٢٩,٢  ٦٣,٢ - ٩٥,١ %٤٦٥٣٠,٠ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  
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 ستحسنالنطاق امل ٢٠١٢النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ١  ٣٠,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٥٠٣٨,٠ كوستاريكا 

 ٦  ٩٤,١  ٢٣,٢ - ٦٥,١ %٢١٣٣٩,٠ كولومبيا 

 ٢  ٧٥,٨  ٠٦,١٠ - ٤٤,٧ %٤٩١٢٥,٣ املكسيك 

    ٢٥,١  ٤٤,١ - ٠٦,١ %٠١١٨٥,٠ هندوراس 

أوروبا الغربية جمموعة 
 ١٠  ٥٨,١٠  ١٧,١٢ - ٠٠,٩ %٧٠٧٨٦,٤ إسبانيا والدول األخرى

 ١٢  ٨٥,٦  ٨٨,٧ - ٨٢,٥ %٨٦٤٤٣,٢ أستراليا 

 ١٤  ٦٨,٢٤  ٣٨,٢٨ - ٩٨,٢٠ %٨٨١٥٣,١١ أملانيا 

    ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠١٠٣٧,٠ أندورا 

 ٧  ٦٢,٢  ٠٢,٣ - ٢٣,٢ %٧٣٧٩٦,٠ آيرلندا 

    ٢٩,١  ٤٨,١ - ١٠,١ %٠٦٢٢٤,٠ آيسلندا 

 ١٠  ٩٠,١٥  ٢٨,١٨ - ٥١,١٣ %٤٠٧٨٠,٧ إيطاليا 

 ٣  ٧١,٢  ١١,٣ - ٣٠,٢ %٧٥٧٢٣,٠ الربتغال 

 ١١  ٣٢,٤  ٩٦,٤ - ٦٧,٣ %٥٩٣٠٠,١ بلجيكا 

 ١  ٣١,٣  ٨١,٣ - ٨١,٢ %٠٩٠٦٥,١ منركالدا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ سان مارينو 

 ١  ٢٧,٤  ٩٢,٤ - ٦٣,٣ %٥٧٦٧٠,١ السويد 

 ١  ٤٥,٤  ١٢,٥ - ٧٨,٣ %٦٧٤٥٠,١ سويسرا 

 ٤٤  ١٤,١٩  ٠١,٢٢ - ٢٧,١٦ %٠٧٣٤١,٩ فرنسا 

 ٣  ٨٢,٢  ٢٥,٣ - ٤٠,٢ %٨٣٨٧٣,٠ فنلندا 

 ١٥  ٥٨,١٠  ١٧,١٢ - ٩٩,٨ %٧٥٢٣١,٤ كندا 

    ٤٣,١  ٦٤,١ - ٢١,١ %١٣٣٣٧,٠ لكسمربغ 

    ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠١٣٣٤,٠ ليختنشتاين 

    ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٤,١ %٠٢٥١٩,٠  مالطة 

 ٢٧  ٤٩,٢٠  ٥٧,٢٣ - ٤٢,١٧ %٧٨٦١٨,٩ اململكة املتحدة 

    ٦٩,٣  ٢٤,٤ - ١٤,٣ %٢٩٠٧٠,١ النرويج 

 ٣  ٦٦,٣  ٢١,٤ - ١١,٣ %٢٦١٠٦,١ النمسا 

 ٤  ٩٨,١  ٢٨,٢ - ٦٨,١ %٤٠٤٥٥,٠ ندانيوزيل 

 ١٨  ٥٩,٦  ٥٨,٧ - ٦٠,٥ %٧٤٨٨٤,٢ هولندا 

 ٣  ٢٣,٣  ٧١,٣ - ٧٤,٢ %٠٢٣٩٦,١ اليونان 

 ٢٩٠  ٠٠,٣٥٠  %٠٠,١٠٠  اموع
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 ∗∗∗∗توزع املوظفني من الفئة الفنية حبسب اجلنس: ٤اجلدول 

  ٢٠١٢آذار / مارس٣١احلال بتاريخ 

    اهليئة القضائية

 اموع ذكورال اإلناث الرتبة

 ٢ ١ ١  ٥-ف

 ٣ ٢ ١ ٤-ف

 ٢١ ٩ ١٢ ٣-ف

 ٥ ٠ ٥ ٢-ف

  مكتب املدعي العام

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ وكيل أمني عام

 ١ ٠ ١ أمني عام مساعد

 ٢ ٢ ٠ ١-مد

 ١٠ ٧ ٣  ٥-ف

 ٢٥ ١٦ ٩ ٤-ف

 ٤٣ ٢٨ ١٥ ٣-ف

 ٤٢ ١٦ ٢٦ ٢-ف

 ١٨ ٦ ١٢ ١-ف

  قلم احملكمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 أمانة مجعية الدول األطراف

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ ١-مد

 ٢ ١ ١  ٤-ف

 ١ ٠ ١ ٣-ف

                                                 
  ملوظفون املنتخبون وموظفو اللغاتمبن فيهم ا ∗

 اموع لذكورا اإلناث الرتبة

 ١ ٠ ١ أمني عام مساعد

 ٤ ٣ ١ ١-مد

 ١٦ ٩ ٧  ٥-ف

 ٣٥ ١٦ ١٩ ٤-ف

 ٦٠ ٣٧ ٢٣ ٣-ف

 ٥٨ ٢٥ ٣٣ ٢-ف

 ٨ ٣ ٥ ١-ف
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 يهمأمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عل

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ ١-مد

 ١ ٠ ١  ٥-ف

 ٣ ٢ ١ ٣-ف

  مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ ١-مد

 ١ ٠ ١ ٤-ف

  اموع العام

 اموع العام الذكور اإلناث 

 ٣٦٦ ١٨٧ ١٧٩ 
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  أعداد املوظفني، الفعلية: ٥اجلدول 
 : كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي٢٠١٢مارس / آذار٣١يف 

 أعداد املوظفني

 ٧٠٢ الثابتة الوظائف

قَر١٨٨  العامة شغلها يف إطار املساعدة املؤقتةالوظائف الـم 

 ٨٢ املتدربون داخلياً

 ٥ الزائرون من الفئة الفنية

 ٤٤  اخلرباء االستشاريون

٢٣ القضاة/بوناملسؤولون املنتخ 

 ١ ٠٤٤ اموع

  أعداد املوظفني، التقديرية: ٦اجلدول 
، وإىل متوسطات أعداد ٢٠١٢مارس / آذار٣١، وإىل التقدير احلايل يف  املقرة٢٠١٢ستناد إىل ميزانية عام باال

كون أعداد املتدربني داخلياً والزائرين من الفئة الفنية واخلرباء االستشاريني اليت سجلت يف السنوات السابقة، يتوقَّع أن ت
 : كما يلي٢٠١٢املوظفني حبلول اية عام 

 أعداد املوظفني

 ٧٦١ الثابتة الوظائف

 ٢٠٩  العامةشغلها يف إطار املساعدة املؤقتةالـمقَر الوظائف 

 ٧٠ ∗املتدربون داخلياً

 ٧ الزائرون من الفئة الفنية

 ٣٥  اخلرباء االستشاريون

٢٣ القضاة/بوناملسؤولون املنتخ 

 ١ ١٠٥ موعا

  

                                                 
  .وهو يشمل املتدربني الذين يمول تدريبهم االحتاد األورويب واملتدربني الذين ال يتقاضون أجراً. إن عدد املتدربني داخلياً متقلِّب ∗
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  الوظائف الثابتة- الوظائف الشاغرة : ٧اجلدول 
 ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلال يف 

  املالحظات اموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
الربنامج الرئيسي 

 األول
 . استقالةوظيفة شغرت بسبب ١ ديوان رئيس ٥-ف هيئة الرئاسة هيئة الرئاسة

الربنامج الرئيسي 
 الثاين

 .جيب اإلعالن عنهاوظيفة . وظيفة نقلت إىل كوت ديفوار  )*١ (  عمليات ميدانية منسق  أ ر - ع خ قسم التخطيط والعمليات شعبة التحقيق

 .٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف عام . يزمع نقلها وظيفة ١ منسق عمليات ميدانية   ر أ-خ ع    

مساعد معين بالعمليات   أ ر - ع خ   
  امليدانية

  .٢٠١٣ عام يف شغلها جيب وظيفة. نقلها يزمع وظيفة  ١

  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين يف شغلها جيب وظيفة  ١  مساعد معين بتجهيز البيانات  أ ر - ع خ   
  .ن عنهااإلعال جيب وظيفة. استقالة بسبب شغرت وظيفة  ١  )وحدة التحقيق امليداين(حمقِّق   ٣-ف   
  .اإلعالن عنها جيب وظيفة. استقالة بسبب شغرت وظيفة  ١  حملِّل معاون  ٢-ف   
قانوين رئيسي معين   ٥-ف قسم املقاضاة شعبة املقاضاة 

  .باإلجراءات االبتدائية
  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين يف شغلها جيب وظيفة  ١

الربنامج الرئيسي 
 الثالث

مكتب رئيسة 
 قلم احملكمة

قرار مجعية الدول األطراف اعتمادات هلا، إثر وظيفة مل تقَر  ١ ) ميداين( أمن عون أ ر - ع خ  ن والسالمةاألم قسم
 .٢٠١٢بشأن ميزانية عام 

 مجعية الدول األطراف قرارإثر وظيفة مل تقَر اعتمادات هلا،  ١ ) ميداين(مساعد أمن حملي  أ ر - ع خ      
 .٢٠١٢بشأن ميزانية عام 

 بعد وقف العمل يف ٢٠١٢وظيفة ستنقل إىل أبيجان يف عام   ١ ) ميداين(مساعد إداري  أ ر - ع خ  العمليات امليدانيةقسم     
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تشاد بتاريخ 

 بعد وقف العمل يف ٢٠١٢وظيفة ستنقل إىل أبيجان يف عام   ١ ) ميداين(سائق رئيسي  أ ر - ع خ      
  .٢٠١١ديسمرب / األول كانون٣١تشاد بتاريخ 

 بعد وقف العمل يف ٢٠١٢وظيفة ستنقل إىل أبيجان يف عام   ٢ ) ميداين(سائق  أ ر - ع خ      
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تشاد بتاريخ 

 ترشيد وظيفة يتوقف أمرها على .استقالة بسبب شغرت وظيفة  ١  مدير مكتب ميداين  ٣-ف      
  .العمل

ت قسم تكنولوجيا املعلوما    
  واالتصال

 تقين معين بتكنولوجيا  أ ر - ع خ
  )ميداين(واالتصال  املعلومات

 نقلها إىل يزمع  وظيفة.العمل  ترشيديتوقف أمرها علىوظيفة   ١
اإلعالن عنها وشغلها يف عام  جيب وظيفة. ديفوار كوت
٢٠١٢.  

اإلعالن  جيب وظيفة. داخلي نتقالا بسبب شغرت وظيفة  ١  مساعد معين باألسفار  أ ر - ع خ  قسم اخلدمات العامة    
  .عنها

شعبة خدمات   
  احملكمة

مساعد رئيسي معين   ر ر - ع خ  قسم إدارة احملكمة
  اتالبصري -ات لسمعيبا

  .آخر إشعار حىت جممدة وظيفة  ١

وحدة اين عليهم     
  والشهود

 ميداين معين مساعد  أ ر - ع خ
  العمليات/باحلماية

 جيب وظيفة. الوسطى أفريقيا مجهورية إىل نقلت وظيفة  ١
  .٢٠١٢ عام يف وشغلها اإلعالن عنها

تعديلُ  يزمع وظيفة. مجهورية أفريقيا الوسطى إىل نقلت وظيفة  ١   معين بالدعم امليداين مساعد  أ ر - ع خ      
  .٢٠١٢ عام يف وشغلُها وصفها واإلعالن عنها

قسم الترمجة التحريرية     
والترمجة الشفوية يف 

  احملكمة

اإلعالن  جيب وظيفة. داخلي انتقال بسبب شغرت وظيفة  ١  )للغة اإلنكليزية(مترجم   ٣-ف
  .عنها

مكتب رئيسة   
  قلم احملكمة

 بالتوعية رئيسي معين مساعد  ر ر - ع خ  قسم اإلعالم والوثائق
  امليدانية

 إىل نقلها يزمع  وظيفة.العمل  ترشيدوظيفة يتوقف أمرها على  ١
  .٢٠١٣ عام ديفوار يف كوت

 يف وشغلها اإلعالن عنها جيب  وظيفة.كينيا إىل نقلت وظيفة ١ امليدانية بالتوعية معين مساعد أ ر - ع خ   
  .٢٠١٢ عام

 إىل نقلها يزمع  وظيفة.العمل  ترشيدوظيفة يتوقف أمرها على  ١  مساعد إداري ميداين  أ ر - ع خ    
 .٢٠١٣ عام كينيا يف

الربنامج الرئيسي 
 الرابع

انة مجعية أم
الدول 

 األطراف

أمانة مجعية الدول 
 األطراف

 .وظيفة جيب تصنيفها واإلعالن عنها ١ مساعد خاص للمدير ٢-ف

    **)١(٢٥  اموع العام        

رتبة أمني عام  بومثة وظيفة. ن عنهاأو معلَ)  وظيفة٣١(مت توظيف من يشغلها / وظيفة جيري التوظيف لشغلها٣٢ كان مثة ٢٠١٢مارس / آذار٣١يف : مالحظة
 .مساعد يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين ال جيري حالياً توظيف من يشغلها

  .٢٠١٢أبريل / نيسان٣أُعلن عن هذه الوظيفة اعتباراً من  ∗ 
كف عن اإلفادة عنها باعتبارها وظيفة ، تسد باالعتمادات املخصصة هلا تكاليف التمثيل يف جملس املوظفني، سي)ملسؤول يف جملس املوظفني( مثة وظيفة واحدة **

 .شاغرة
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  )عدا املسؤولني املنتخبني(الوظائف املقرة مقابل الوظائف الشاغرة : التجهيز باملوظفني: ٨اجلدول 
  ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلال يف 

 الربنامج الرئيسي
الوظائف 

  املقرة
الوظائف 
  املشغولة

 اليت الوظائف
مت توظيف من 

  *يشغلها

 اجلاري الوظائف
توظيف من 

  يشغلها

ن  املعلَالوظائف
عنها اليت ال جيري 
 توظيف من يشغلها

  شاغرة الوظائف ال
  ان عنهعلَاملغري 

  الثابتةلوظائف ل٪
 )٪   (الوظائف الثابتة شغور معدل  الشاغرة

]٣-٢[( ]٧[ ]٦[  ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[  ]١(/٢[x١٠٠  )]٢)/٢-)٣(توسطم[x١٠٠ 

                 اهليئة القضائية

 %٠٨,٢ %٠٨,٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٤٧ ٤٨ الربنامج الرئيسي األول

                  مكتب املدعي العام

 %٤٤,٧ %٤٤,٧ ٧ ٠ ٧ ٢ ١٩٩ ٢١٥ الربنامج الرئيسي الثاين

                 قلم احملكمة

 %١٨,٨ %٩٧,٧ ١٧ ١ ١٩ ١ ٤٣٩ ٤٧٧ **الربنامج الرئيسي الثالث

                 رافأمانة مجعية الدول األط

 %٢٢,٢٢ %٢٢,٢٢ ١ ٠ ١ ٠ ٧ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

                 ين عليهماخلاص باأمانة الصندوق االستئماين 

 %٠٠,٠ %٠٠,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٧ الربنامج الرئيسي السادس

                 مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

 %٠٠,٠ %٠٠,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ١-الربنامج الرئيسي السابع

               آلية املراقبة املستقلة

 %٠٠,١٠٠ %٠٠,١٠٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٥-الربنامج الرئيسي السابع

٨٨,٧ %٧٥,٧ ٢٦ ١ ٢٩ ٣ ٧٠٢ ٧٦١ محكمةللموع ا% 

  . حىت قدوم شاغلهاحمجوزةلك يعين أن عملية التوظيف قد أُجنزت وأن الوظيفة وذ. هي الوظائف قبل املرشح املنتقى لشغلها عرض توظيفه"  من يشغلهاتوظيفالوظائف اليت مت " *
  .مثة يف الربنامج الرئيسي الثالث وظيفة ليست شاغرة باملعىن الدقيق للكلمة لكن تسد باالعتمادات املخصصة هلا تكاليف ممثل يف جملس املوظفني **

 ٥٩   من يشغلهاتوظيفالوظائف املستهدف 

 ٣٢  من يشغلهاتوظيف من يشغلها أو اجلاري توظيفاليت مت الوظائف 

 %٢,٥٤ من يشغلها توظيفمن يشغلها إىل الوظائف املستهدف  توظيفمن يشغلها أو اجلاري  توظيفالنسبة املئوية للوظائف اليت مت 
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  الثالثقرفامل

  قائمة الوثائق

CBF/18/1  جدول األعمال املؤقت 

CBF/18/1/Add.1  املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة 

CBF/18/2 ةسائلصدة النقدية واستثمار األموال الالتقرير عن األر  

CBF/18/3  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتطبيقتقرير احملكمة املرحلي عن   

CBF/18/4 ملايل والقواعد املاليةح إدخاهلا على النظام اتقرير احملكمة عن التعديالت املقتر  

CBF/18/5 تقرير احملكمة عن املشتريات  

CBF/18/6 تقرير احملكمة عن هيكلها التنظيمي  

CBF/18/7 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية  

CBF/18/8 قرير احملكمة عن معايري استخدام صندوق الطوارئت  

CBF/18/9 لمتقاعدين لالصحيتأمني لل إلعانةانظام  فيما يتعلق ب احملكمةمقترح 

CBF/18/10 ديد يف تصنيف الوظائف يف احملكمة اجلنائية الدولية اجلنهج ال 

CBF/18/11 ٢٠١١تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ال  

CBF/18/12  عن طريق زيادة النجاعةحتقيق وفورات التقرير املرحلي السابع عن التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما يتعلق بتدابري  

CBF/18/13 تقرير احملكمة عن احملاسبة التحليلية  

CBF/18/14 صات لسد تكاليف دعم الربامجين عليهم عن استخدام املخصتقرير أمانة الصندوق االستئماين اخلاص با  

CBF/18/15 التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة املراقبة  

CBF/18/16 مارس منه/ آذار٣١ حىت ٢٠١٢ر عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها لعام التقري 

CBF/18/16/Corr.1  تصويب– مارس منه/ آذار٣١ حىت ٢٠١٢التقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها لعام  

CBF/18/17  فيهاتقرير احملكمة عن عملية امليزنة 
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