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ARABIC
Original: English

عشرةثانية الدورة ال
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨-٢٠الهاي 

١عن الموظفين الفنيين المبتدئينالمنقَّح المحكمة تقرير 

مقدمة-أوال
إدارة عن يف تقريرها أول مرة من اقرتاح احملكمة الفنيني املبتدئني" نيلموظفل"برنامج إدراج كان -١

(2).٢٠١٠أيضا يف اقرتاح امليزانية لعام هذكر قد جاء و (1).٢٠٠٩يف عام الذي ُقدم املوارد البشرية 

ؤدي إىل تاملمارسات قد أن مثل هذه إىل الثالثة عشرة ايف "اللجنة") (جلنة امليزانية واملالية وأشارت 
، مما يؤثر سار سريع يف عمليات التعينيون قد مروا مبالذين يكونصاحل الفنيني املبتدئني ميزة غري عادلة ل

وعالوة على ذلك ، أشارت اللجنة إىل أن مجعية الدول (3).على التوازن اإلقليمي داخل املؤسسة
، همة واضحة الختيار العاملني بدون مقابل وتعيينقد اعتمدت مبادئ توجيهيكانت األطراف ("اجلمعية")  

تقرير يف هذا الشأن تقدمي ينبغي فإنه توظيف، لاقرتاح طرائق جديدة لتصر على إذا كانت احملكمة أنهو 
(4).لتنظر فيه اللجنة

معلومات ، قدمت احملكمةُ ٢٠١٠مايو املنعقدة يف شهر أيار/الدورة الرابعة عشرة للجنة ويف-٢
املوحد صت إىل أنه بعد أن درست بعناية جتربة النظام لُ وخَ نيتدئاملبنيالفنينياملوظفرامج عن بأساسية 

نها من جتنب املخاوف احملكمة يف وضع ميكِّ ستكون ، نياملبتدئنييالفننيوظفامللألمم املتحدة مع برامج 
ة بأن ممثلي الدول األطراف اللجنأبلغت احملكمةُ و (5).

CBF/21/3صدر سابقا بعنوان ١
(1)CBF/20/6١٧حملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الفقرة تقرير ا.
، الهـــاي، ثامنـــةاجلنائيــة الدوليـــة، الــدورة الالوثــائق الرمسيـــة جلمعيــة الـــدول األطــراف يف نظـــام رومـــا األساســي للمحكمـــة (2)
.٣٨ة الفقر اجلزء الثالث ألف، .الثاينلد )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦-١٨
.٦٣ة الفقر ، ٢باء اجلزء .الثاينلد )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩ثامنة ...الدورة ال... ئق الرمسية الوثا(3)
املرجع نفسه.(4)
(5)CBF/9/8 ٣١-٢٧تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الفقرات.
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، وذكرت نياملبتدئنيالفنينيلموظفاخلاص لحملكمة برناجمها تضع اسمىت عدد من املناسبات يف وااستفسر 2
.٢٠١١مخس سنوات، ابتداء من عام برناجمها وضع 

نامج وضع بر يف ة احملكمة يّ نِ بِ يف رحبت اللجنة عموما و -٣
اخلاصة توجيهية البادئ يبدو أن امل، الإىل أنه، يف رأي اللجنةت، وأشار نياملبتدئنيالفنينيلموظفل
تضع بأن وأوصت اللجنةُ .استخدام املوظفني دون مقابل قابلة للتطبيق على املوظفني الفنيني املبتدئنيب

قدم ، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية اجلديدة اليت ستُ فني الفنيني املبتدئنياملوظربنامجباخاصااقرتاحاحملكمةُ 
تنفيذ أن يكون لبأي حال من األحوال يال ينبغه على أنتشددإىل

(6).ةياداملهنية العناصب لتمثيل املاجلغرايفالتمثيل برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني تأثري سليب على 

برنامج وضع ، اقرتاحا ل٢٠١١/أبريليف الدورة السادسة عشرة للجنة يف نيسانوقدمت احملكمة -٤
، ة فيما يتعلق ببدء أنشطة التنفيذتوجيهات اللجنطلبت ، و ٢٠١٢يبدأ يف عام لاملوظفني الفنيني املبتدئني 

ختصيص لربنامج و على ااجلمعية وافقةملائلوصول املوظفني الفنيني املبتدئني األو خيضع أن مراعاة مع 
ؤالء ه مل يكن هلاحملكمة أنوأكدت (7).الوقت املناسب يف امليزانيات الوطنية لكل الدول الراعيةيف لتمويل ا

.تأثري على التمثيل اجلغرايفالفنيني املبتدئني املوظفني 
املوظفني وضع كمة لالسادسة عشرة علما باقرتاح احملااللجنةُ أحاطت و -٥

اقرتاحها لضمان حتديد مجيع التكاليف املرتبطة تنقيحتقوم احملكمة بالفنيني املبتدئني، وأوصت بأن 
عمل هؤالء يقدم جماالت ملموسة حيث (8)بتحديداحملكمة تقوم وأوصت اللجنة كذلك بأن بالربنامج. 

يف مذين ني الفنيني املبتدئني الاحملكمة يف عدد املوظفتنظر للمحكمة وأن املوظفني مسامهةً 
من سرتد كلها ضافية، فضال عن تكاليف إدارة الربنامج اليت ينبغي أن تُ اإلعمل أماكن ال، وتكاليف سنةال

.الراعيةالبلدان 
تكاليف كامل اسرتدادسيتم هأن٢٠١٢أكدت احملكمة يف الدورة الثامنة عشرة للجنة يف أبريل و -٦

، الراعيةبلدانضافية، من الاإلعمل أماكن ال، مبا يف ذلك تكاليف لموظفني الفنيني املبتدئنيلنامجإدارة بر 
على األقل ١٠على استيعاب ةكون قادر تساباحملكمة اللجنة وأعلمت (9).العامةالتكاليفمن خالل 

.لوظيفية للمحكمةااملوظفني الفنيني املبتدئني يف أي وقت من األوقات يف من 
سياسة شفافة تطبق تقدمي إىل حملكمةَ ادعت اللجنةُ و -٧

مج برناعلى كامل بالأن السياسة املالية للمنظمات األخرى ستطبق بتأكيٍد عرِض داخل احملكمة و 
(10).دو أثناء اللجنة النهائي فيهما رتنظاملوظفني الفنيني املبتدئني ل

.٦٠-٥٨ات الفقر ، ١باء اجلزء .الثاينلد )ICC-ASP/9/20(٢٠١٠تاسعة...الدورة ال... الوثائق الرمسية (6)
(7)CBF/10/9 ٤٠-٣٠تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الفقرات.
.٦٤ة الفقر ، ١باء اجلزء .الثاينلد )ICC-ASP/10/20(٢٠١١عاشرة...الدورة ال... الوثائق الرمسية (8)
(9)CBF/11/7،٥٤-٤٧الفقرات تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية.

(10)CBF/11/5٥٤.
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وظفني الفنيني املبتدئني عن برنامج املإضافيا يف الدورة التاسعة عشرة للجنة تقريرا حملكمةُ اتمقدّ و -3٨
حمدد تقدمي اقرتاح إىل حملكمةَ ايف تقريرهدعت اللجنةُ و (11).املقرتح

(12).فنيني املبتدئنيموظفني الللبرنامج وضع وشامل فيما يتعلق ب

قرير ورحبت تونظرت اللجنة يف ال(13)يف الدورة العشرين للجنة، قدمت احملكمة اقرتاحا شامال.-٩
نة ملذكرة تفاهم بني احملكمة والدولة وضع املبادئ التوجيهية، واستمارة طلب موظفني فنيني مبتدئني وعيّ ب

اختاذ اخلطوات القادمة [...]، شريطة أن بؤقت، املاحنة. وأوصت اللجنة بأن تقوم احملكمة، على أساس م

اآلتية:
من خالل:ايناجلنسيف التمثيل اجلغرايف والتوازنالربنامج (أ) كفالة أال يؤثر تقدمي

الثابتة عندما ناصباملعتمدة، باإلضافة إىل املاملؤقتة ساعدة العامة املوظائفدراج إ-١
تشري املبادئ التوجيهية والوثائق األخرى إىل منع شغل وظائف احملكمة األساسية اليت يؤديها 

املوظفون. 
الثابتة ناصباملعتمدة، باإلضافة إىل املاملؤقتة املساعدة العامة وظائفإدراجو -٢

بعد انتهاء يف احلكمة توظيفملبادئ التوجيهية والوثائق األخرى إىل النظر يف طلبات العندما تشري ا
لمبادئ التوجيهية للتوظيف وصالحيات آخر وفقا لأي مرشح خارجيكوظفني الفنيني املبتدئنيانتداب امل

جلنة االنتقاء.
األقل متثيال أو وإضافة جانب حتسني التمثيل اجلغرايف والدول األطراف غري املمثلة -٣

(14)يف املبادئ التوجيهية والوثائق األخرى ذات الصلة.

(ب) كفالة حتديد كل التكاليف املرتبطة بالربنامج واسرتدادها كاملة من البلدان الراعية وذلك:
وبإدراج بنود خاصة يف مذكرة التفاهم بني احملكمة والدولة الراعية يف هذا الشأن؛-١
اضحة للدفع يف املبادئ التوجيهية ومذكرة التفاهم؛وإدراج عملية و -٢
اليت ميكن حتديدها.اإلدارية العادية ووضع حساب اسرتداد مؤقت للتكاليف -٣

يتضمن هذا التقرير التنقيحات املطلوبة. ويف كل اجلوانب األخرى، يبقى نص التقرير نفسه كذلك -١٠
.CBF/20/6الوارد 

المبتدئينالفنيينالموظفينبرنامجاقتراح ل–ثانيا 

:املبتدئنيالفنينياملوظفنيلوضع برنامجاقرتاحهاتقدم احملكمة ما يلي من أجل دعم-١١

(11)CBF/19/16.تقرير احملكمة عن املوظفني الفنيني املبتدئني
.٥٧ة الفقر ، ٢ء بااجلزء .الثاينلد )ICC-ASP/11/20(٢٠١٢شرة...ادية عالدورة احل... الوثائق الرمسية (12)
CBF/20/6تقرير احملكمة عن املوظفني الفنيني املبتدئني،(13)
(14)CBF/12/5 ٨٠، الفقرة.
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ذلكيفمبا،املبتدئنينيفنيللموظفني الالدوليةاجلنائيةحملكمةالربنامج توجيهيةمبادئ)أ(4
؛)األولاملرفق(مبتدئفينموظفطلبمنوذج 

،)الثايناملرفق(مبتدئفينوظفمواستمارة طلب )ب(
.)الثالثامللحق(مانحبلدو احملكمةبنيثنائيةتفاهمذكرة(ج) وعينة مل

الفنينياملوظفنيبرنامجإدارةجانب من جوانب كلبالتفصيلالتوجيهيةاملبادئتصفو -١٢
طرائقو والتعينيوالتوظيفاالختياروعملية،مبتدئفينموظفوطلبلحاجة ليلأوّ حتديدمناملبتدئني،

.املاليةاإلدارةعنقسمايتضمنكما.املبتدئنيالفنينياملوظفنيوتدريبواإلشرافواإلدارةالتعاقد
تقديرها السابق لعشرة من املوظفني الفنيني املبتدئني  تود احملكمة يف ان تشري على اللجنة بأن -١٣

موظفا فنيا مبتدئا على ٢٠ىل 
األقل. وهذا يعود أيضا إىل تقليص عدد املتدربني الداخليني الذين يعملون مع احملكمة.

المقبلةالخطوات-ثالثا 

املتعلق برناجمهاتبدأأنيفرغبتهاعنأعربتو احملكمةمن احملتملةاملاحنةالبلدانمنعددٌ اقرتب-١٤
. بذلكللقياماالستعدادأهبةعلىاحملكمةاملبدأ،حيثمن. ٢٠١٤عاميفاملبتدئنيالفنينياملوظفنيب

:يليال بد مما التنفيذ،موضعالربنامجوضعيتمأنقبل،غري أنه
املهتمة؛الراعيةواجلهاتاحملكمةبنيالتفاهممذكراتعلى حاجة إىل التفاوض هناك (أ)  

الفنينياملوظفنيلتمويلالراعية املهتمة اعتمادات ج اجلهات إىل أن تدِر هناك حاجة ) ب( 
يفرمباو .٢٠١٤لعاميفاملبتدئني

؛٢٠١٣عامصيفربيع/
منهتوقعتأنميكنالذي املبتدئنيالفنينياملوظفنيلعدد إىل مؤشراحملكمةحتتاج )ج( 

املوظفنيمناصب حتديدعلىاألخريةاللمساتوضعلأجمناملشاركةالبلدان
كمااملعنيةالراعيةالدولعلىلتعميمهاوظيفةالباخلاصتوصيفالو املبتدئنيالفنيني

.التوجيهيةاملبادئيفموضحهو
ال للمحكمة،املبتدئنيالفنينياملوظفنيبرنامجعلىاملوافقةإىلحتتاجاليتاجلمعية،أنإىلبالنظر- ١٥

غرييبدو٢٠١٤عاميفاملبتدئنيالفنينياملوظفنيبرنامجفإن إدراج ،٢٠١٣عاميفإالتمع جت
طلبتو . اجلمعيةانعقاد قبلأعالهاملذكورةاخلطواتيفقدماضيبامللمحكمةيُؤذن لملماواقعي،
.الصددهذايفمشور اللجنة و اتتوجيهاحملكمة
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المرفق األول5
ينمبتدئالينفنيالينموظفلبرنامج الادئ التوجيهية (مشروع) المب

ينالمبتدئينفنيالينموظفالخاص بالالجنائية الدوليةالمحكمة برنامج توجيهية لالمبادئ لمخطط ا
مدخل عام–أوال 

مقدمة-ألف
الغرض من الربنامج-باء 

احلكومات الراعيةتفاقات بني احملكمة و اال-جيم 
املوظفني الفنيني املبتدئنياخلاص باحملكمة برنامج إدارة -دال 

املوظفني الفنيني املبتدئنيمناصب إنشاء –ثانيا 
املبادئ-ألف
املوظفني الفنيني املبتدئنيمناصباستحداث -باء 

املوظفني الفنيني املبتدئنيمناصبمتويل -جيم 
تكلفة املوظف الفين املبتدئ-دال 

املبتدئنياملوظفني الفنينيوظيفت-ثالثا 
شروطاحلد األدىن من ال-ألف 
عملية االختيارالتوظيف و -باء 

شروط التعيني-رابعا 
عرض التعيني-ألف
تصريح طيبال-باء 

ميناألدقيقتال-جيم 
التأشرية –دال 

خامسا شروط اخلدمة
التعاقديركزامل-ألف 
االستحقاقات واملزايا-باء 

عاشات التقاعديةاملشاركة يف صندوق امل-جيم 
التدابري التأديبية-دال 
انتهاء اخلدمة-هاء 

اإلشراف والتوجيه والتدريب-ا سادس
اإلشراف و تقييم األداء-ألف 
يه والتدريبالتوج-باء 

اإلدارة املالية-سابعا
التوظيف الالحق للموظفني الفنيني املبتدئني السابقني –ثامنا 
افقاملر -تاسعا

ومناذجاستمارات 
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ينالفنيينالموظفالخاص بالجنائية الدوليةالمحكمة المبادئ التوجيهية لبرنامج 6
ينالمبتدئ

مدخل عام–أوال 
مقدمة- ألف 

نالذيالشباب املهنيني من مفهوم اخلرباء املعاونني و نياملبتدئنيالفنينياملوظفبرنامج تطورلقد -١
استقدام . ويتم مخسينيات القرن العشرينمم املتحدة منذ أوائل األوكاالت ين يف خمتلف فالدعم اليقدمون 
ية ملشاريع التنمية والتعاون مبوجب اتفاقات ثنائية بني األمم املتحدة والدول الراعالفنيني املبتدئني املوظفني 

امج رب أنواع مماثلة من الإعمال يتم و . ختصاص األمم املتحدةالواسع العمل اإلنساين ضمن ين و فال
اآلسيوي، وصندوق ومثال ذلك مصرف التنمية ، دولية خارج منظومة األمم املتحدةأيضا يف املنظمات ال

مواطين من ن و ن املبتدئو ن الفنيو املوظفوعادة ما يكون . والبنك الدويل واالحتاد األورويب، النقد الدويل
.واطين البلدان الناميةمتويل معلى بعض البلدان املاحنة توافق ، الدول الراعية، ومع ذلك

ويف . درجة أكادميية وخربة مهنية حمدودةما حيملون ، وعادة الشبابالفنيني ن هم من و املرشحو -٢
حاملني لشهادة وااملرشحني أن يكونشرتط يف ، يُ الفنيني املبتدئنينياملوظفباحملكمة اخلاصبرنامج إطار 

، أو ما ال يقل عن أربع سنوات من ذات الصلةخلربة املهنيةحد أدىن من اعامني كجامعية متقدمة مع 
.ع درجة جامعية من املستوى األولاخلربة املهنية ذات الصلة م

القانونية، ومع ذلك، يتم النظر وظائف الرتكيز على اليقع يف ضوء الوالية األساسية للمحكمة، و -٣
احملكمة والتحقيقات احملكمة، مثل العمل مع الضحايا والشهود، وخدماتيف أخرى يف جماالت أيضا 

واإلدارة العامة.

الغرض من البرنامج-باء 

م الكتساب اخلربة العملية يف أنشطة التعاون الدويل حتت نيترعى هؤالء املوظفو -٤
.مسؤويل احملكمةكبار من  وثيق دارة/إشرافإ

. يدة من نوعهاثقافية فر جتربة شخصية و ميلكون فنيني مبتدئني يوفر الربنامج أيضا موظفني و -٥
من ستجيب لالحتياجات املتغريةيأن نُ قيمة خاصة ألنه ميكِ هذا الربنامج يكتسي ، حملكمةوبالنسبة إىل ا

الشباب ويوسع فنيني لليف موقع العمل وفر فرص التدريب يحيث عدد املوظفني واألولويات، حيث أنه 
.دارة الوطنيةحكمة فضال عن اإلاملواهب املستقبلية احملتملة للمجمموعة من 

من ل وظيفة متوَّ التحويل إىل أال يتوقَّعوا يف الربنامج املشاركني نياملبتدئنيالفنينيلموظفنبغي ليو -٦
ويتعلق هذا بكل من املناصب الثابتة .همعيينانتهاء فرتة تعند زاولته أو مامليزانية الربناجمية يف احملكمة 

املؤقتة. مة العاواملناصب اليت يتم متويلها من املساعدة 



ICC-ASP/12/52

52-A-3010137

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

تفاقات بين المحكمة والحكومات الراعيةاال-جيم 7

ق تَّفيُـ و احلكومات املشاركة. مبوجب اتفاقات بني احملكمة و الفنيني املبتدئني املوظفني استقدام يتم -٧
، أخرىأمورمن بني ، ؤكدتا احملكمة واحلكومة الراعية هوقعتعلى شروط التعيني على أساس مذكرة تفاهم 

مناصبَ ن و ملبتدئن او ن الفنيو املوظفال يشُغل و . تغطية مجيع التكاليف ذات الصلةباحلكومة الراعية التزامَ 
على التمثيل اجلغرايف و/أو ونؤثر ي، وبالتايل ال أو وظائف يتم متويلها من املساعدة املؤقتة العامةثابتة

.اينالتوازن بني اجلنس

فين الفنيين المبتدئينلموظالمحكمة الخاص باإدارة برنامج -دال 

إدارة اتفاقات املوظفني الفنيني املبتدئني مع مجيع باملوارد البشرية تقوم وحدة التوظيف يف قسم -٨
.احلكومات الراعية

معلومات إضافية عن برنامج طلب توضيحات بشأن هذه املبادئ التوجيهية وأيّ تُ ينبغي أن -٩
املوظفني الفنيني املبتدئني من :
توظيفرئيس وحدة ال

قسم املوارد البشرية
شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

احملكمة اجلنائية الدولية
١٧٤مانفيج 

NL 2516 ABالهاي
هولندا

اتف : حيدد الحقااهل
الفاكس : حيدد الحقا

الربيد اإللكرتوين: حيدد الحقا

الموظفين الفنيين المبتدئينإنشاء مناصب ثانيا:

المبادئ–ألف 

لموظفني الفنيني املبتدئني على مدى استعداد يتم استحداثها لاليت قد ناصب عدد امليتوقف -١٠
.اإلشراف عليهاو هااحلكومات الراعية لتمويلها، وقدرة مكاتب احملكمة لدعم

تقدم اليت من تلك املكاتب فقطاملوظفني الفنيني املبتدئني إنشاء مناصب يتم قبول طلبات و -١١
طيلة بتدئني املفنيني الموظفني للجيه واإلشراف والدعم اللوجسيت السليم التدريب والتو وفري خطة لت
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تلك املكاتب على قدرة املكاتب فنيني مبتدئني يف موظفني ية على ستقبلاملوافقة وتتوقف امل. بالكامل8
وفاء مبتطلبات الربنامج.بالاوالتزامه

الموظفين الفنيين المبتدئينمناصباستحداث-باء 

موظف فين مبتدئ، جيب تقدمي منصب احلاجة لشغل قد حددت مكاتب احملكمة تكون ندما ع-١٢
مثل هذا املنصب. وجتدر اإلشارة إىل أن برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني مستقل عناستحداثطلب 

جيب و . يهاإلتضاففاملوظفني الفنيني املبتدئني أما مناصب ،مولة من امليزانية العادية للمحكمةاملناصب امل
.طلبالعلى املدعي العام أو املسجل حسب االقتضاءيوافق أن 
:تدئمبفينموظفمنصب رفق طلب إنشاء أن يُ جيب -١٣

يتم ملؤها وفق " مبتدئ جديدفينوظفمنصب متربير "باستمارة )أ(
؛األصول

؛وظف الفين املبتدئاملوظيفة وضح حمّني يهيكل تنظيمي و )ب(
؛مأهداف التعلُّ و )ج(

.املوظفني الفنيني املبتدئنيالنتداب يصف الوظيفالو ة من نسخو (د) 
ويوافق املوظفني الفنيني املبتدئني ناصب ف الوصف الوظيفي مليصنقسم املوارد البشرية بتويقوم -١٤

عليه.
احلكومات ، على الرغم من أنيف الرتبة الثانيةبوظائفن و ن املبتدئو ن الفنيو املوظفيضطلع وعموما -١٥

يف الرتبة الثالثة.مبتدئفينموظفوظيفة بعض احلاالت أيضا لتمويل الراعية تريد يف 

الموظفين الفنيين المبتدئينمناصب تمويل -جيم 

قسم املوارد يعدها إمجايل املوظفني الفنيني املبتدئني يف إدراج مت -١٦
ناصب نهائي بشأن رعاية املالقرار التبليغ لد الراعي بقوم البيو الدول الراعية. خمتلف على عمم البشرية، وت

.مباشرةإىل قسم املوارد البشريةهاومتويل

بتدئمتكلفة موظف فني -دال 

ختلف تبعا لدرجة ، وهو ما سيفين مبتدئفوظيقدر قسم املوارد البشرية التكلفة اإلمجالية مل-١٧
وظف فين مبتدئ (الدرجة ماد عينة لتقدير تكلفة ومت إير املرشح الزوجية. حالة العمل و كان وظيفة، ومال

يف املرفق الرابع.) الثانية، هولندا، بدون معالني
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المبتدئينالفنييناستقدام الموظفين–ثالثا 9

الشروطمناألدنىالحد- ألف 

أخذ لأجمنو . للغايةتنافسيةعمليةأعقابيفاملبتدئالفيناملوظفجملربنايتم اختيار املرشحني -١٨
:أنجيب،املرشحني للربنامج بعني االعتبار

؛عادةالعمرمنسنة٣٥يكونوا أقل من )أ(
مؤهلأو) يعادهلاماأواملاجستريدرجة(متقدمةجامعيةدرجةحيملوا )ب(

احملكمة؛بعملصلةذيجماليفجامعي
درجةمعصلةذيعمليفاخلربةمنأدىندحهم سنتان كيلدكونت)ج(

منجامعيةدرجةمعسنواتأربععنيقلالماأومتقدمةمعيةجا
األول؛املستوى

معرفةو الفرنسية؛أواإلجنليزية، احملكمةيفالعمللغاتمنواحدةوايتقن)د(
أخرىرمسيةلغةمعرفةوتعترب. فيهمرغوباألخرى أمر العمللغة 

؛زة إضافيةمي) واإلسبانيةوالروسيةوالصينيةالعربية(للمحكمة
برنامج ذلكيفمبااملعلومات،تكنولوجياممتازة يف مهاراتلديهمتكون )ه(

واإلنرتنت؛العرضبرنامجو البيانات،قواعدتطبيقاتو النصوص،معاجلة
األفكارعنلتعبريوااسرتاتيجي،بشكلالتفكريعلىيكونوا قادرين)و(

بالثقة شعورعن ويكشفوا فرق،وضمنمستقلبشكلالعملو بوضوح،
يف النفس مع مراعاة االعتبارات الثقافية واجلنسانية؛

أناس معالعمليفورغبةاحملكمة،عملباهتمام قويكون لديهميأن )ز(
خمتلفة.ثقافيةو قوميةلفياتمن لغات وخ

االختيارو التوظيفعملية –باء 

املشاركة،احلكوماتإىلبانتظامملبتدئنياالفنينيلموظفنيلالشاغرةاملناصب قوائميتم تقدمي -١٩
وختتار . املبتدئنيالفنينياملوظفنيانتداب خاللمنرعايتهايفترغباليتالوظائفحتديدمنهايطلبو 

احلكومةومبجرد أن تؤكد . واألولوياتوالسياساتللميزانيةوفقااهاليتاملناصب الراعيةاحلكوماتُ 
التوظيفإذاك عمليتها اخلاصة ببدأتاملبتدئني،الفنينيلموظفنيلمنصب حمددللتموياستعدادهاالراعية

.األويلاالختيارو 
مباشرةالطلباتقبوليتملنو . حكومسلطاتإىلمباشرةنم املرشحو يقدِّ أنبجي-٢٠
.املهتمنياملرشحنيمناحملكمةإىل
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ريوجتُ للغات،اواختبارات،العمليةواخلربةلمرشحنيلادمييةاألكاملؤهالتمن الراعيةاحلكومةتحققتو 10
حها أو الراعية مرشَّ احلكومةُ تقدمالعملية،هذهمناالنتهاءعندو . راجعاملَ على صلوحتمقابالت

نامجرب لالبشريةاملواردمنسق و املبتدئالفيناملوظفعلىاملشرف(قوم احملكمة ت. و احملكمةإىلحيها مرشَّ 
واحدمرشحمنأكثرالراعية ت احلكومةقدمإذاو . الرتشيحاتهذهقييمبت)املبتدئنيالفنينينياملوظف
التفاهممذكرةيفاحملددةللشروطوفقاتتماالختيارعمليةفإنمعني،موظف فين مبتدئ منصبلشغل

.راعيةحكومةكلمع
.على عاتق احملكمةالنهائياالختيارقراراختاذ يقع -٢١
حسباملسجلأوالعاماملدعيمناملبتدئنيالفنينياملوظفنيمرشحاختيارعلىاملوافقةتتمو -٢٢

.االقتضاء
لذلكوفقاالراعيةاحلكومةيتم تبليغ ،معنيمبتدئفينمنصب موظفلشغلمرشحاختيارمبجرد -٢٣
.الالزمةاألموالبتوفري الراعيةاحلكومةتقوم كماوقتأقربيفالتعينيإجراءاترباشَ وتُ 

التعيينشروط-رابعا 

التعيينعروض- ألف 

درجةرتبة والاللتحديدالتوجيهيةللمبادئوفقاالوظيفة مستوىأساس علىالتعينيرتبة حتديديتم-٢٤
عنفضالالعملطبيعةَ ويأخذ هذا . ةوالعامليا والعالفنية اخلدماتفئاتيفوالتحديدالتعينيني بتاملتعلق
اخلربةذلكيفمبااالعتبار،يفاملبتدئنيالفنينياملوظفنياملرشحنيمناملطلوبةاملؤهالتمنعالوىمست
.الصلةذاتالعمليف

نالفنيو نُمينح املوظفو و . عامنيملدةاملبتدئنيالفنينياملوظفنيعادة ما تكون عمليات انتداب -٢٥
ميكنالراعية احلكومةوموافقةمتامااملرضيداءورهنا باأل. حدةواسنةباملدةحمددةانتدابات أولية ناملبتدئو 
.أخرىسنةً التعييناتهذهمتديد

.واحدةإضافية سنةً يف متديد مدته الراعيةاحلكومةأن تنظر ميكنخاصة،ظروفلظيفو 
قواعد للوفقارتبةالداخلتتماليتالعالواتاملوظفنيهؤالءمنحيتم،ورهنا باألداء املرضي متاما-٢٦

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةملوظفياألساسيوالنظامةاألساسي

طبيالتصريح-باء 

طيبالتقريرالعلىاملصادقةبعدو . للمحكمةالطيباملسؤولمينحه طيبلتصريحالتعينيعرضخيضع -٢٧
. البشريةاملواردقسمإىلالتصريحبإحالةيقومأنالطبيبعلى،ةكاملةطبيواختبارات فحصإىلاستنادا

البشريةاملواردقسمقبل استالم الظروفمنظرفأيمت اختياره املهام يف ظل مرشحأال يتسلم جيبو 
.الالزمالتصريح الطيب
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يالتدقيق األمن-جيم 11

علىبناء التعينيعرضإصداريتمو . والسالمةاألمنقسممينحهأمينلتصريحالتعينيخيضع -٢٨
.التوظيفقبلتحري العمليةبنجاح من األمنموظفي اءانته

التأشيرة–دال 

األمممرورجوازأي(الرمسيةالسفروثائققدموتإذا لزم األمر) (تأشرياتتقوم احملكمة برتتيب ال-٢٩
.يف ما اُنتدب إليه كل منهمللعملاملوظفنيهلؤالء) املتحدة

الخدمةشروطخامسا

عاقديالمركز الت–ألف 

لفرتة املدةحمددةالتعييناتمبوجباحملكمةموظفيمنالفنيون املبتدئون نظفو املو هؤالءسيكون-٣٠
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةملوظفياألساسيوالنظامةاألساسيقواعد للوفقا

.املبتدئنيالفنينياملوظفنييقوم قسم املوارد البشرية بإدارة –٣١

والمزايااالستحقاقات-باء 

االستحقاقاتباملبتدئنيالفنينياملوظفنيإبالغبالبشريةاملواردقسمقوم ياحملكمة،بلتحاقاالقبل-٣٢
.املزاياو 

التقاعديةالمعاشاتصندوقفيالمشاركة–جيم 

ما تقاعدية،الللمعاشاتاملشرتكاملتحدةاألممموظفيصندوقيفاملبتدئالفينيشارك املوظف-٣٣
والغرض من املشاركة يف الصندوق . واحملكمةالراعيةاحلكومةبنيالتفاهممذكرةيفذلكخالفمل يرِد 

أيضا لتوفري تأمني للموظفني الفنيني املبتدئني على العجز املؤقت أو منافع املعاش، ولكن مجع رد 
خلي للصندوق يف حالة املنصوص عليها يف النظام الدام املِنح من يعوهلُ إلعطاء الدائم، و، يف حالة الوفاة، 

.www.unjspf.orgموقع يفةمتاحالصندوقعنمفصلةمعلوماتوهناك وفاة مشرتك فيه.
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التأديبيةالتدابير-دال 

موظفيمجيععلىاملطبقةنفسها واإلجراءاتالتأديبيةلتدابريلناملبتدئو نالفنيو ناملوظفو ضعخي-٣٤
.احملكمة

الخدمةانتهاء-هاء 

املوظفنيعلىاملطبقةحكامأللوفقااملبتدئالفينانتهاء انتداب املوظفإدارةمعالتعاملسيتم-٣٥
.اخلدمةفيما يتعلق بانتهاء دوليااملعينني

املشرفنيمعناقشةوامل/املعلوماتستخالصجلسات الاملبتدئنيالفنينيلموظفنيأن تكون لجيب-٣٦
وجتربتهمالربنامجتقييمأجلمنالبشريةاملواردقسميفمنسق املوظفني الفنيني املبتدئني و عنيني عليهم امل

.مبتدئنيفنينيموظفنيك

والتدريبوالتوجيهاإلشراف-سادسا 

األداءوتقييماإلشراف- ألف 

مناألداءو التدريب/دةاجلو مراقبةردا على ناملبتدئو نالفنيو نيتلقى املوظفو أنمبكاناألمهيةمن-٣٧
التام،أن يكفل هذا اندماجهم جيبو . املهنيةفرصوتعزيزمهنيا،رالتطو أجلمنمهمتهمبداية

.تعّلمهم املتواصلو لعملية اوفعاليتهم

عندمساعدته و الفين الشاب توجيهُيطلب منه مباشرمشرفمبتدئموظف فينكلسيُـَعنيَّ ل-٣٨
املوظف الذي يقدم املبتدئنيالفنينياملوظفنياألول على ستوىاملمشرفكونسيوعادة ما . الضرورة

املكتبرئيسوعادة ما يكون . الوظيفيالتوصيفأوللمكتبهيكل التنظيميللوفقاالتقرير األول
.املبتدئنيالفيناملوظفعلىاإلشرافعناملسؤولاملطافيفويكونالثايناملستوىمشرف

نظامباستخدامهؤالءتقييميتم. و بانتظاماملبتدئنيالفنينياملوظفنيأداءرصدإىلنتاج املشرفو حي–٣٩
وتقييملرصدلزمينالدولاجللنفسونضعخيو اآلخريناحملكمةملوظفييستخدمالذي نفسهاألداءتقييم
.األداء

األداءتوقعاتوتقاُسم وظيفي،الالوصفمعتتماشىاليت هاماملحتديديف النظامأهدافتكمن -٤٠
فيماواملشرفاملبتدئنيالفنينياملوظفنيبنياملناقشاتنظاموحيفز ال. والتطويرالتدريبأهدافوحتديد
مناالنتهاءويتم،تتعلق باألداء بشكل منتظممناقشاتوتعقد. داءاألو واملسؤولياتالواجباتبيتعلق
.تقييمالفرتةيفاألداءتقييمتقرير
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األداءتقييمتقريرمننسخةسليم ميكن تاملبتدئني،الفنينياملوظفنيمنومبوافقةذلك،لبطُ إذا-13٤١
.مرجعيةعلى معلومات وألغراض لحصوللالراعيةاحلكومةإىل 

التوجيه-باء 

حيثصاخصياملصممة التوجيهعمليةيفناملبتدئو نالفنيو نيشارك املوظفو ،االنتداببدايةيف-٤٢
عملهمفرقيفاالندماجمنيتمكنواحىتاألعمالوثقافةاحملكمةعملياتيصبحون متعودين على 

.العملمركزيفاملعيشةبظروفيتعلقفيما واإلحاطةالتوجيهيتلقون كما. وكفاءةبسالسة

:أمورمجلةمن اإلحاطة،/التوجيهبرنامجيتضمنأنينبغيو -٤٣

وهيكلها؛احملكمةعملبرامجبشأنحاطةاإل) أ( 
؛مالدوليةاملدنيةاخلدمةموظفيسلوكبشأنحاطةاإل) ب( 
املبتدئني؛الفنينياملوظفنيتعينيسيتماليتاملنطقةباملوضوعيةاإلحاطة) ج( 
؛هولندايفاملعيشةظروفبشأن حاطةاإل) د(

اإلداريةوالرتتيباتاملبتدئني،الفنينيملوظفنيالربنامجالعامةاإلجراءاتبشأن حاطةاإل) ه( 
.واالستحقاقات

التدريب-جيم 

ألغراضالتعلمألنشطةاستخدامهاميكنسنويةتدريبميزانيةالراعيةاحلكوماتمعظمتتوقع –٤٤
ملباشرينارؤسائهمأن يناقشوا مع املبتدئنيالفنينيلموظفنيلينبغي،االنتداببدايةيفو . املهنيةطويرالت

االحتياجاتحتديدأجلمنالوظيفيالوصفيفاملدرجةبالواجباتيتعلقفيماواخلرباتخلفيتهم
احملددةالتدريبيةاألهدافحتوضِّ اليتالتدريبخطةينبغي إعداد املناقشة،هذهعلىوبناء. التدريبية

.األداءتقييماستمارة يفهذاسينعكأنوينبغي. األهدافهذهحتقيقخالهلامنميكناليتواألساليب

.التدريبيةاألنشطةتلكحلضورأيامعشرةإىلتصلسنويادراسيةإجازةجيوز للمشرف أن مينح –٤٥

الماليةاإلدارة-سابعا

علىيتعنياملبتدئني،الفنينياملوظفنيربنامجلالراعيةواحلكومةاحملكمةبنيالتفاهمملذكرةوفقا-٤٦
وإدارةوالتعينيالتوظيفتكاليفمواجهةمنلتمكينهاالالزمةاألموالباحملكمةتزويدعيةالرااحلكومة
.املبتدئنيالفنينياملوظفني

الراعيةحلكومةوترسله إىل اموظف فين مبتدئكلانتدابلفرتةالتكاليفتقديراتاحملكمةدعِ تُ و -٤٧
تعينيعن التكاليفما يرتتب من لتكاليفاتقديراتوتعكس . املرشحتعيني عرضإصداريتمعندما
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يف جدول التكاليف ومت إيراد عينة عن .السدادطلبمعالراعيةاحلكومةإىلإرساهلاويتمواحدة،سنةل14
املرفق الرابع.

إىلعلى التوايل والثالثةوالثانيةاألوىلللسنةاملقدراملبلغتقوم احلكومة الراعية بسداد مدفوعات –٤٨
وأن يتم حتديد تاريخ ،وأن يقبل املرشح عرض التعيني،مرشًَّحااحملكمةيف أجل شهر من قبول احملكمة

، بطلب معدلةجداول زمنية للسداد . وجيوز حتديد الراعيةاحلكومةوأن ختطر احملكمُة مؤقت لبداية العمل، 
األموال من تتلق ل مل يف مذكرة التفاهم. غري أن احملكمة لن تصدر خطاب تعيني معية رامن احلكومة ال

احلكومة الراعية.

حلكومةإىل ااألوىل،السنةبعدتمديداتاجلديدة لتكاليف التقديراتتقوم احملكمة بإرسال ال–٤٩
لجدول لوفقا الصلةذاتاألموالبتحويلالراعيةاحلكومةتقوم تكلفةتقديرات الاستالمعندو . الراعية

كرة التفاهم.املتفق عليه يف مذ سدادلالزمين ل

واإلجراءاتالقواعدلقواعدها املالية ونظامها املايل و وفقارصدة لألحساباتإدارةباحملكمةوتلتزم-٥٠
للنظام وفقاواخلارجيالداخليالتدقيقجراءاترصدة إىل إاألوختضع . املعمولواملمارسات األخرى
.بهاملعمولالداخلي للمحكمة 

الفنينياملوظفنيفيما يتعلق باملشاركةاملنظماتاليت تطبقها العادية اريةاإلدالتكاليف وتقدر -٥١
وستغطي التكاليف العادية كل نفقات احملكمة ملكان العمل، .السنويةالنفقاتمن٪ ١٢بنسبة املبتدئني

تغطية . وتشمل أيضاواهلاتف، واخلدمات الطبية، والتكاليف اإلدار وجتهيزات اإلعالم اآليل،
تكاليف املوظفني اليت ستتكبدها احملكمة إلدارة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني (مثل الوقت الذي 

خيصصه مديرو الربنامج وإدارة املوظفني. 

التوظيف الالحق للموظفين الفنيين المبتدئين السابقين–ثامنا

قني، يعترب هؤالء مرشحني "داخليني" موظفني فنيني مبتدئني سابتَّخذ يف بعض املنظمات اليت ت-٥٢
عتربون يف منظمات أخرى ثابتة أو مؤقتة. وهم يُ وظائفألغراض تقدمي طلبات تعيني الحقة على أساس 

الداخليني احملكمة لكل من املرشحني داخلمرشَّحني "خارجيني". ومبا أنه يتم إعالن شواغر احملكمة 
ليس مطلوبا يف احملكمة. غري أن املوظفني الفنيني املبتدئني واخلارجيني يف نفس الوقت، فإن هذا التمييز
الثابتة أو املؤقتة اليت يتم متويلها من املساعدة املؤقتة وظائفالسابقني الذي يرغبون يف تقدمي طلبات لل

سيحظون بنفس االعتبار كأي مرشَّح آخر من م
وفقا املبادئ احملكمة التوجيهية للتوظيف.عملية منافسة لالنتقاءخالل

وفقا ملمارستها املعتادة، تقوم احملكمة بكل عمليات التوظيف موليًة أعلى االعتبار للحاجة إىل -٥٣
م . وسيتم اتباع هذا النهج أيضا حيثما تقدمتثيالاألقل حتسني التمثيل اجلغرايف للدول األطراف غري املمثلة و 

موظفون فنيون مبتدئون سابقون بطلبات توظيف.
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عن اخلدمة بني انتهاء انتداب انقطاعٍ فرتةَ ت الدولية تشرتط ماتشري احملكمة إىل أن بعض املنظ-15٥٤
، بينما ال تشدد منظمات أخرى الفين املبتدئ السابقظف و ديد للماجلتعيني الموظف فين مبتدئ وبدء 

باع النهج األخري. ويف هذه احلالة ذا مردودية أكثر باتِّ األمر ة سيكون هذا األمر. ومن رأي احملكمعلى
معال أو معالني تذكرة سفر للعودة إىل بلده (يدفعها البلد الراعي) ُيمنح املوظف الفين املبتدئ وأيُّ س

ه سبق قامة، مبا أننتقال واإلاحملكمة)؛ ولن تدفع من جديد تكاليف االاوالسفر للعودة إىل الهاي (تدفعه
أن مت دفعها يف بداية انتداب املوظف الفين املبتدئ. 
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الثانيالمرفق16

فني مبتدئموظفطلبنموذج

أيتدّون أنجيبو . ملكتبكمبتدئفينموظفلطلباملرفقة الشخصياالنتداب وملف المرشحاستمارةاستخدامالرجاء
.صفحاتثالثعن تزيدأال و حمددة وشاملةالشخصي حشر ماالنتداب وملف الوينبغي أن تكون استمارة . كاملةاختصارات

:إىلبنظام "وورد" نسخةإرسالأيضا جيب، و ضوئياممسوحةيف نسخة األصول،وفقينبغي إرسال النسخة األصلية املعبَّأة واملوقعة و 

املبتدئنيالفنينياملوظفنيبرنامجمنسق 
البشريةاملواردقسم/التوظيفوحدة

applications@icc-cpi.int: ويناإللكرت لربيدا
٠٧٠٥١٥٨٩٠٠: اتفاهل

:يليإرفاقها ما متماإذاإال بعني االعتبار املبتدئنيالفنينياملوظفنيطلباتتؤخذ لن
؛املبتدئمنصب املوظف الفينوضحيحمنيَّ تنظيميهيكل
 لوظيفةلوصفو.

السنةيفمراتثالثعليها املاحنةجلهاتالع ايتم إطْ سوفزمة،الالوالتوقيعاتاملرفقاتكل معوما أن يتم تقدمي الطلب 
):/أكتوبراألولتشرينوأوائلمايوأيار/منتصف،ينايركانون الثاين/منتصف(

ا وإذا م. قسم املوارد البشريةإىلاتقدميهمن واحدةسنةبعد تلقائيا سجالتنامناملرفقة واملرشحاملرفقامللفاستمارة إزالةتتموس
الفيناملوظفطلباستمارة تقدميإعادةإىلونحتتاجسوفالزمنية،الفرتةهذهانقضاءبعدزلتم يف حاجة إىل موظف فين مبتدئ 

.املبتدئ
.نياخلاصاملبتدئنيالفنينياملوظفنيبشأن طلب مباشرةالراعيةاحلكوماتباالتصالعدماحملكمةيفالتوظيفأقساممنرجى يو 

:جيب مالحظتهانقاط هامة
.الفرصةبشأن هذه املبتدئنيالفنينياملوظفنيتمويلاالهتمام بعنتعرب سوفراعية حكومةأنهذه االستمارة ال يكفل تقدمي

لتوظيفلالزمنيةواجلداول. التوظيفعمليةأستبداملبتدئني،الفنينياملوظفنيتمويلعن االهتمام براعيةحكومةما إن تعرب 
.أشهرتسعةىلإتصلفرتةستغرقتد قو ختتلف، 
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المرشحوملفِ استمارة االنتدابِ –المبتدئالفنيالموظف
دابنتعن االتالقسم األول: معلوما

:العملركزماختيار  ) الوظيفياللقباذكر(اللقب 
]Select Duty Station[

Indicate]القسماختيار  Section] ]Organ[اجلهاز 

الدولية:اجلنائيةاحملكمةمكتبهدف

:االنتدابملخص-١
)باالنتدابإلبالغهااملاحنةاجلهاتمجيعإىلاملعلوماتهذهإرسالوسيتمعن االنتداب،تقدمي ملخصيرجى(

النتائج المتوقعةو ولياتمسؤ الو واجباتال
األوىلالسنةخاللاإلنتاجوتوقعاتا االنتداب هلذاحملددةالرئيسيةلمهام، وتقدمي وصف وجيز لواجبلكلاملئويةالنسبإدراج يرجى(

)االنتدابمنوالثانية

)الصفةو االسماذكر: ( املشرف
اللقب الوظيفي االسم

المرشحملف: الثانيالقسم
واخلرباتاملؤهالت
)، إن وجدرغوباملجمال الرتكيز (اذكر درجة املاجستري أو ما يعادهلا يف ختصص حمدد، و التعليم:

المرغوب فيه:  احلد األدىن :
)سنتني على األقلالرئيسية،يفلوبةاملطالعملخربةاذكر: (العمليةاخلربة

المرغوب فيه:  احلد األدىن :
)اللغوية/املهنيةاملهاراتو التقنية،املعرفةاذكر: ( للتعينياملطلوبةاملهارات

المرغوب فيه:  احلد األدىن :
)باالنتدابالصلةذاتالدوليةاجلنائيةاحملكمةكفاءاتاذكر: (للتعينياملطلوبةالدوليةاجلنائيةاحملكمةكفاءات 
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هذا االنتداب.خالليف التعّلم املبتدئنيالفنينياملوظفنيأهداف18
.../ أو يكونون قادرين على ملبتدئنيانالفنيو سيكون على املوظفني،االنتدابمناالنتهاءعند

التعلمأهدافتحقيق
)يبدأ النشاطسمىت اذكر( مىت؟ علىاليتالتعلم،/التدريبأنشطةاذكر( التدريبمكونات

)حتقيق اهلدفميكنأساسها التعلمأهداف

1 -

2 -

٣ -

(…)

تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق بالمشرفين األول والثانين جنبا إلى جنب معو ن المبتدئو ن الفنيو الموظفسيقوم 
تقييم األداء.ل. وسيتم تقييم اإلنجاز مقارنة بنظام المحكمة الجنائية الدوليةاألهداف سنويا

التاريخ____________________ التوقيع:______________________ ____________________التوقيع:

عبةالشرئيس القسم/مدير وى األولتمشرف المس
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الثالثالمرفق19
الموظفينتوفيربشأنالمانحوالبلدالدوليةالجنائيةالمحكمةبينتفاهممذكرةعينة ل
المبتدئينالفنيين

١المادة

:لتاليةاللمبادئوفقاالدوليةاجلنائيةاحملكمةأنشطةلدعماملبتدئنيالفنينياملوظفنيتوفرياملاحنةةالدولوىل تت
الدولية،اجلنائيةاحملكمةمنحمددةلطلباتاستجابةاملبتدئنيالفنينياملوظفنيتوفرييتم ) أ(

الدولية؛اجلنائيةحملكمةاخرباءمساعدةمهمتهموتكون
مكاتبهاأوالدوليةاجلنائيةاحملكمةمقريفنياملبتدئنيالفنياملوظفنيال يتم تنصيب ) ب(

املؤقتة.العامة أو املناصب اليت يتم متويلها من املساعدة ثابتةيفةوظأييفامليدانية
اجلنائيةاحملكمةعاتقعلىاملبتدئنيالفنينياملوظفنيتعينيبشأنالنهائيالقراريقع ) ج(

الدولية؛
باعتبارهم الدولية،اجلنائيةاحملكمةإىلطيلة ن،و املبتدئنو الفنينو ملوظفضع اخي) د(

علىالدولية،اجلنائيةاحملكمةيفاملعمولواألنظمةللقواعددولية،مدنيةخدمةفيموظ
الدولية؛اجلنائيةاحملكمةعنصدرتساليتتعيينهم،كتب يفعليهاملنصوصالنحو

معايريأعلىعلىافظحيأنا، دولييامدناموظفباعتباره ،مبتدئفينموظفكلتوقع من  يُ ) ه(
ال أهواجباتئه لأدايفاملبتدئالفينلموظفينبغي ل. و األوقاتمجيعيفهةوالنزاالشرف
أيمنأوالدوليةاجلنائيةاحملكمةخارجكيانأوشخصأيمنتعليماتيقبلأويلتمس

لمحكمةالتعهد بالسرية لبتدئاملفينالوظفامليوقعكما. حكومتهذلكيفمباحكومة،
؛يمنييؤدي الو الدوليةاجلنائية

اليت ميكن حتدديها وتتعلق التكاليفمجيععنةمسؤولكونتأناملاحنةالبلدانعلىجيبو ) و(
اليت تتكبدها ، إىل جانب التكاليف اإلدارية العاديةمبتدئفينموظفكلتوظيفب

.احملكمة

٢المادة

ذي الاملانحالبلدإىلاملبتدئنيالفنينيملوظفنيبشأن اطلباتتقدميالدوليةاجلنائيةاحملكمةتتوىل
يكونأن طلبكلعلىجيبو . مناسبنيمرشحنيعلىفيه العثورميكنها، املكان الذي رأييف،يُعد

.املبتدئنيالفنينياملوظفنيبرنامجيفاملشاركةالبلدانمجيعإىليرسل و ،ةلوظيفلوصفشكليفعادة
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٣المادة

أييفاملبتدئنيالفنينياملوظفنيمنحمددعددأيفريتو ،ملتزمايكنملوإناملانح،البلدوىل يت
٢املادةألحكاموفقاإليهايقدمطلبألياملناسبنياملرشحنيإلجيادممكنكل جهد ببذلمعينة،فرتة

.الزمنمنمعقولةفرتةغضونيفنتائجالدولية على الاجلنائيةاحملكمةبإطالع و أعاله،

٤المادة

ميكنولكنشهرا،عشراثينتتجاوزالأوليةلفرتةعادة مبتدئفينموظفكليتم انتداب  
.املانحالبلدمعاتفاقباخلدمةمنالفرتةهذهمتديدللمحكمة اجلنائية الدولية 

٥المادة

عنالنامجةاحملددةالتكاليفمجيعلتلبيةاألموالالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملانح البلديقدم 
مبلغإيداعب،سنويأساسعلى،يقومو هذهالتفاهممذكرةيف إطار املبتدئنيالفنينياملوظفنياستقدام 

يعة الودهذهوتكون. )هنااحلسابرقمإدراج(الدوليةاجلنائيةاحملكمةدده حتحسابيفالغرضهلذا
إىلتكاليفالتقديرليُرسَ ،انتدابهمتديدأومبتدئفينموظفتعينيقبلو . حبريةللتحويلقابلةبعملة
استالماملانحالبلدأن يؤكد بعدإالالتعينيجيوزالو ). إدراج الفرتة هناينبغي الدفع خالل (. املانحالبلد

مجيعم تتوسوف. املانحالبلدالذي أودعه املبلغاملقدرة على هذا النحو بالتكاليفتُغطَّ ملماالتقدير،
حملكمةصرف اسعرأساسعلىاألمريكيالدوالرغريأخرىبعمالتاحلسابمن واملدفوعاتالودائع
أكربوإذا كان املبلغ الذي يودعه البلد املانح سنويا . الدفعتاريخمناعتبارااملفعولساري الدوليةاجلنائية

ستخدماملوغرياملتبقياملبلغّمل حيأنجيبمعينة،سنةخاللفعال املنظمةالذي أنفقته اإلمجايلاملبلغمن
.القادمةالسنةإىل

٦المادة

املتعلقة بانتدابصاريفاملمجيعاحلسابهذامنأن تليب الدوليةاجلنائيةاحملكمةعلىيتعني
:تشملواليتاملبتدئني،الفنينياملوظفني

والبدالت؛الرواتب) أ(

الصلة؛ذاتوالبدالتوالتكاليفيهوإلالعملكان ممنالنقل) ب(

املاحنة؛ةالدولعليهااليت وافقت االنتدابمنطقةأوالبالدداخلالسفرتكاليف) ج(

الصلة؛ذاتوالبدالتوالتكاليفللمعالنييهوإلالعملمكان منسفرال) د(
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يفاملسامهاتوكذلكوالوفاةوالعجزاملرضعلى املبتدئنيالفنينياملوظفنيعلىالتأمني) ه(21
املنظمةتدفعهااليتالدوليةاجلنائيةة للمحكمالتقاعديةللمعاشاتاملشرتكالصندوق
املشغلة؛

منحة سنوية للتدريب والسفر املتصل بالتدريب؛) و(

الدولية؛اجلنائيةاحملكمةالنامجة عن انتهاء العمل اليت تقررها االستحقاقات(ز) 

للقواعد اإلدارية والنظاموفقامستحقةمتوقعةغريولكنحتديدهاميكنأخرىنفقاتأي) ح(
؛املبتدئنيالفنينياملوظفنيتعينيشروطأو/وللموظفنيالدوليةاجلنائيةاحملكمةاإلداري ملوظفي 

إمجايلمنالحقوقتيفعليه االتفاقيتمقدكمانسبة أكثر  أوئةامليفعشراثين) ط(
.الدوليةاجلنائيةللمحكمةاإلداريةالنفقاتلتغطيةاحملددةالتكاليف

٧المادة

متاحة،املراجعةاحلساباتمبجرد أن تكون سنويا،املانحالبلدإىلالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقدم
العاممنديسمربكانون/٣١عند للحساباملايلاملركزبيانمايو،أيار/٣١يتجاوزالموعدويف

.السابق

٨المادة

يفمتبقيملتزمغريرصيدأيبردالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقوم التفاهم،مذكرةفور 
٦لمادةمستحق طبقا لمبلغأيتحويلباملانحالبلدسيقوم و املانح،البلداالستئماينالصندوقحساب

.أعاله

٩المادة

شروطالدوليةاجلنائيةاحملكمةتصف بتدئ،املفينالللموظفعطىيُ الذيالتعينيكتابيف
.التفاصيلكاملباخلدمة

١٠المادة

.اعليهالتوقيعيومالنفاذحيزالتفاهممذكرةخل تد

١١المادة

منإماأشهر،ثالثةمدته مكتوبشعاربإحىتاملفعولساريةهذهالتفاهممذكرةتبقى 
اجلنائيةحملكمةاالتزاماتستمر تهذامنالرغمعلىو . املانحالبلدأوالدوليةاجلنائيةاحملكمةقبل

.املذكرةهذهاملعينني مبوجب املبتدئنيالفنينيبقاء أي من املوظفني مدةاملاحنةوالدولةالدولية
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.التوقيعيوميفهذهالتفاهممذكرةاملاحنةوالدولةالدوليةاجلنائيةاحملكمةمنكلممثلووقعتقدمملاوإثباتا

املانحلبلدعن ادوليةالنائيةاجلكمةعن احمل
_______________:التوقيع__________________ : التوقيع

_______________: اريخالت__________________: اريخالت

____________
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المرفق الرابع23

موظف فين مبتـدئ - احملكمـة اجلنائيـة الدوليــة االسم
آذار/مــارس 2014 01نيسان/أبريـــل 2013- 31 الســنة األوىل والثانيــة السنة املتعلقـة بالتكلفـة

الهاي مـــركز العمـــل
ال ينطبق مــركز العمــل بــدون العائلــة

حمدد املدة العقـد
01نيسان/أبريـــل 2013 تـاريخ بـدء العمـل

إيطاليــا احلكومــة الراعيـــة
P-2/4 السـنة الثانيـة P-2/3 السنة األولى  الرتبـــة/الدرجـــة

غري معيل احلالـــة الزوجيـــة
ال زوج معـــال
ال أطفـال معــالون

أوال- الراتـب والبــدالت (سـنويا بــاليورو) الســنة األوىل السـنة الثانيـة

املرتـب األساسـي الصــايف €38,442.00 €39,368.00 €77,810.00
تسوية مقـر العمـل 50.30% €19,336.00 €19,802.00 €39,138.00

بدالت التنقـل/ املشقة/عدم نقل األمتعة €1,683.45 €1,683.45 €3,366.90
منحة االنتداب

مبلـغ جـزايف €4,357.00 €0.00 €4,357.00
يومـا بدل اإلقامـة اليومـي - املوظـف 30 €272.00 €8,160.00 €0.00 €8,160.00

يومـا/نصف املعدل بدل اإلقامـة اليومـي - املعــالون 30 €0.00 €0.00 €0.00
بدل اإلعالـة €0.00 €0.00 €0.00

إعانة اإلجيـار (املعـدل التــارخيي) €0.00 €0.00 €0.00
إعانة التـأمني الـطيب وعـالج األسـنان

املوظـف + املعال فانربيـدا €1,211.04 €1,240.20 €2,451.24
منحـة اإلعـادة إىل الـوطن €1,674.09 €1,674.09 €3,348.18

منحـة الدراســة ومنحــة الســفر إىل الدراســة €0.00 €0.00 €0.00
بدل مشقة إضـايف €0.00 €0.00 €0.00

بدل املخاطر ال ينطبق €0.00 €0.00 €0.00

€0.00 €0.00 €0.00
السـفر للراحــة واالســتجمام/الســفر للشــراء €0.00 €0.00 €0.00

التــــدريب €1,500.00 €1,500.00 €3,000.00
الطــــوارئ €783.00 €783.00 €1,566.00

ثانيا- بدل السفر/التدريب المتعلق بالمهام €3,132.00 €3,132.00 €6,264.00

ثالثا-التذييل/دال- النظام اإلداري للمـوظفين
% من حساب املعاش التقاعـدي نسبة 2 €1,057.44 €1,084.92 €2,142.36

مسامهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف صـندوق املعاشـات التقاعديـة ملوظفيهـا
نسبة 15.8%  من حساب املعاش التقاعـدي ينطبق 0 €6,297.72 €6,463.80 €12,761.52

€87,633.74 €76,731.46 €164,365.20

خامسا- نفقات السفر وشحن األمتعـة الشخصـية
تحديد السفر

املوظـف €800.00 €0.00 €800.00
املعــالون €0.00 €0.00 €0.00

دورة متهيديـــة €0.00 €0.00 €0.00
إحاطة املـوظفني الـفنيني املبتـدئني €269.35 €0.00 €269.35

املصـاريف النثريـة يف حمطــات الســفر €120.00 €0.00 €120.00
الشـحن/التـأمني/منحـة النقـل يف التـعيني األَوَّيل €2,698.00 €0.00 €2,698.00

رحلة اإلعـادة غلـى الـوطن
املوظـف €0.00 €800.00 €800.00
املعــالون €0.00 €0.00 €0.00

املصـاريف النثريـة يف حمطــات الســفر €0.00 €120.00 €120.00
الشـحن/التـأمني/منحـة النقـل يف التـعيني األَوَّيل €0.00 €2,698.00 €2,698.00

إجـــازة لزيـــارة الــــوطن / الســفر لزيــارة العائلـــة (ال تنطبـق يف السـنة األوىل والثانيــة)
املوظـف €0.00 €0.00 €0.00
املعــالون €0.00 €0.00 €0.00

املصـاريف النثريـة يف حمطــات الســفر €0.00 €0.00 €0.00

جممــوع الســفر €3,887.35 €3,618.00 €7,505.35
% التكـاليف اإلداريــة العامــة  نسبة 12 €10,982.53 €9,641.94 €20,624.47

€102,503.62 €89,991.40 €192,495.02

األمن وعمليات اإلجالء الطبية؛ إدخـال اتفاقيـة محايـة األرواح يف البحـر الحقـا؛ بـدل املخـاطر؛ 
رحــالت الراحــة واالســتجمام/الشراء؛ االهلية الحقـا ملنـافع اإلعالـة؛ منحـة التعليـم ومنحـة السـفر للتعليـم.

تقدير تكلفة موظف فني مبتدئ (غير معيل)
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موظف فين مبتـدئ - احملكمـة اجلنائيـة الدوليــة االسم
آذار/مــارس 2014 01نيسان/أبريـــل 2013- 31 الســنة األوىل والثانيــة السـنة املتعلقـة بالتكالفـة

الهاي مـــركز العمـــل
ال ينطبق مــركز العمــل بــدون العائلــة

حمدد املدة العقـد
01نيسان/أبريـــل 2013 تـاريخ بـدء العمـل

إيطاليــا احلكومــة الراعيـــة
P-2/4 السـنة الثانيـة P-2/3 الســنة األوىل  الرتبـــة/الدرجـــة

معيل احلالـــة الزوجيـــة
نعم زوج معـــال
ال األطفـال املعـالون

أوال- الراتـب والبــدالت (سـنويا بــاليورو) الســنة األوىل السـنة الثانيـة

املرتـب األساسـي الصــايف €41,053.00 €42,077.00 €83,130.00
تسوية مقـر العمـل 50.30% €20,650.00 €21,165.00 €41,815.00

بدالت التنقـل/ املشقة/عدم نقل األمتعة €1,683.45 €1,683.45 €3,366.90
منحة االنتداب

مبلـغ جـزايف €5,270.00 €0.00 €5,270.00
يومـا بدل اإلقامـة اليومـي - املوظـف 30 €272.00 €8,160.00 €0.00 €8,160.00

يومـا/نصف املعدل بدل اإلقامـة اليومـي - املعــالون 30 €4,080.00 €0.00 €4,080.00
بدل اإلعالـة €0.00 €0.00 €0.00

إعانة اإلجيـار (املعـدل التــارخيي) €0.00 €0.00 €0.00
إعانة التـأمني الـطيب وعـالج األسـنان

املوظـف + املعال فانربيـدا €1,940.28 €2,070.84 €4,011.12
منحـة اإلعـادة إىل الـوطن €1,674.09 €1,674.09 €3,348.18

منحـة الدراســة ومنحــة الســفر إىل الدراســة €0.00 €0.00 €0.00
بدل مشقة إضـايف €0.00 €0.00 €0.00

بدل املخاطر ال ينطبق €0.00 €0.00 €0.00

€0.00 €0.00 €0.00
السـفر للراحــة واالســتجمام/الســفر للشــراء €0.00 €0.00 €0.00

التــــدريب €1,500.00 €1,500.00 €3,000.00
الطــــوارئ €783.00 €783.00 €1,566.00

ثانيا- بدل السفر/التدريب المتعلق بالمهام €3,132.00 €3,132.00 €6,264.00

ثالثا-التذييل/دال- النظام اإلداري للمـوظفين
% من حساب املعاش التقاعـدي نسبة 2 €1,057.44 €1,084.92 €2,142.36

مسامهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف صـندوق املعاشـات التقاعديـة ملوظفيهـا
نسبة 15.8%  من حساب املعاش التقاعـدي ينطبق 0 €6,297.72 €6,463.80 €12,761.52

€97,280.98 €81,634.10 €178,915.08

خامسا- نفقات السفر وشحن األمتعـة الشخصـية
تحديد السفر

املوظـف €800.00 €0.00 €800.00
املعــالون €800.00 €0.00 €800.00

دورة متهيديـــة €0.00 €0.00 €0.00
إحاطة املـوظفني الـفنيني املبتـدئني €269.35 €0.00 €269.35

املصـاريف النثريـة يف حمطــات الســفر €160.00 €0.00 €160.00
الشـحن/التـأمني/منحـة النقـل يف التـعيني األَوَّيل €2,698.00 €0.00 €2,698.00

رحلة اإلعادة إلى الـوطن
املوظـف €0.00 €800.00 €800.00
املعــالون €0.00 €800.00 €800.00

املصـاريف النثريـة يف حمطــات الســفر €0.00 €160.00 €160.00
الشـحن/التـأمني/منحـة النقـل يف التـعيني األَوَّيل €0.00 €2,698.00 €2,698.00

إجـــازة لزيـــارة الــــوطن / الســفر لزيــارة العائلـــة (ال تنطبـق يف السـنة األوىل والثانيــة)
املوظـف €0.00 €0.00 €0.00
املعــالون €0.00 €0.00 €0.00

املصـاريف النثريـة يف حمطــات الســفر €0.00 €0.00 €0.00

جممــوع الســفر €4,727.35 €4,458.00 €9,185.35
% التكـاليف اإلداريــة العامــة  نسبة 12 €12,241.00 €10,331.05 €22,572.05

€114,249.33 €96,423.15 €210,672.48

األمن وعمليات اإلجالء الطبية؛ إدخـال اتفاقيـة محايـة األرواح يف البحـر الحقـا؛ بـدل املخـاطر؛ 
رحــالت الراحــة واالســتجمام/الشراء؛ األهلية الحقـا ملنـافع اإلعالـة؛ منحـة التعليـم ومنحـة السـفر للتعليـم.

تقدير تكلفة موظف فني مبتدئ (معيل)

___________


