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      مقدمة -   ً أوالً
                                 افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -   ألف

           الذي اختذته   )      جلمعية ا (    ً                        وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف   )       اللجنة (                                             انعقدت الدورة الثامنة للجنة امليزانية واملالية  - ١
                     وعقدت اللجنة دورا     .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ١                                                            يف اجللـسة العامة السابعة من دورا اخلامسة املعقودة يف           

         وقد ألقى   .     ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ٢٧     إىل   ٢٣                                                                       الثامنة، اليت تتضمن تسع جلسات، يف مقر احملكمة بالهاي يف الفترة من            
  .                                 كلمات ترحيبية لدى افتتاح الدورة                            رئيس احملكمة، السيد فيليب كريش،

      نائبة   )         سلوفاكيا (                                وعملت السيدة إيلينا سوبكوفا        ).         أستراليا (                                                 وتـرأس الـدورة الرئيس، السيد دافيد داتون          - ٢
  .     ً       مقرراً للدورة  )                                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (                              وعينت اللجنة السيد بيتر لوفيل   .       للرئيس

                                                      توفري اخلدمات املوضوعية للجنة واضطلع مديرها، السيد رينان   )       األمانة (                  عية الدول األطراف                 وتولت أمانة مج   - ٣
  .                       فيالسيس، بدور أمني اللجنة

  :(ICC-ASP/6/CBF.1/L.1)                                               وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل  - ٤

              افتتاح الدورة - ١
                  إقرار جدول األعمال - ٢
               مشاركة املراقبني - ٣
         يم العمل   تنظ - ٤
     ٢٠٠٦                          األداء الربناجمي مليزانية عام  - ٥
     ٢٠٠٧                 أداء ميزانية عام  - ٦
     ٢٠٠٨                                 اهليكل الربناجمي وعرض امليزانية لعام  - ٧
           مباين احملكمة - ٨
               املوارد البشرية - ٩
              إعادة التصنيف -  ١٠
                              نظام املعاشات التقاعدية للقضاة -  ١١
                       نظام املساعدة القانونية -  ١٢
           مسائل أخرى -  ١٣

             اليف االحتجاز  تك  ) أ ( 
                     احملكمة اخلاصة لسرياليون  ) ب ( 

 
  :                                               وحضر الدورة الثامنة للجنة األعضاء التالية أمساؤهم - ٥
 

  )   بنن (               ملربت داه كيندجي  - ١
  )        أستراليا (            دافيد داتون  - ٢
  )       بوليفيا (                         إدواردو غاياردو أباريثيو  - ٣
  )     األردن (       غرايبة   .       فوزي أ - ٤
  )      أوغندا (                          روزيت نيريينكيندي كاتونغيي  - ٥
  )       إستونيا (            يوهاين ليميك  - ٦
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  )                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (           بيتر لوفيل  - ٧
  )      أملانيا (           كارل باشكي  - ٨
  )        سلوفاكيا (               إيلينا سوبكوفا  - ٩
  )      بلجيكا (                 إيتيان تيليمان -      مايكل  -  ١٠
  )        أوروغواي (             سانتياغو ويرت  -  ١١

 
                         هيئة الرئاسة، مكتب املدعي   :                                   يف جلسات اللجنة لعرض تقاريرها                                             ودعيت أجهزة احملكمة التالية إىل املشاركة      - ٦

  .                العام وقلم احملكمة

               مشاركة املراقبني -   باء

  .                                                                           قبلت اللجنة طلب التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية إللقاء بيان أمام اللجنة - ٧

                                         البيانان اللذان ألقامها ممثل الدولة املضيفة -   جيم

                    ، ألقى السفري إدموند     ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ٢٦   و  ٢٣                            والـسابعة، املعقـودتني يومي                          يف اجللـستني الثانـية      - ٨
                                                                                                                ولينشتاين، املدير العام لفرقة العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية والتابعة لوزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا ببيانني  

  .            ، على التوايل                                                               باسم الدولة املضيفة يتعلقان بقضايا املباين الدائمة وتكاليف االحتجاز

                            صدور الوثائق يف الوقت املناسب -   دال

                                                                                                                   أعـربت اللجـنة عن قلقها ألن توصياا إىل احملكمة الواردة يف التقارير املتعلقة بأعمال دورا السادسة ودورا                  - ٩
          حلسن توقيت                                                             وهي ترغب يف التعبري مرة أخرى للمحكمة عن األمهية اليت توليها        .                            مل يعمل ا إىل حد كبري        ) ١ (         الـسابعة 

                                                   وذلك لضمان توزيعها على اللجنة يف وقت يسبق                                                                                وتنظـيم تقـدمي تقارير احملكمة وغريها من الوثائق إىل أمانة اجلمعية،           
                  ّ                                                            وهذا من شأنه أن ميكّن أعضاء اللجنة من فحص الوثائق بشكل دقيق ومفصل قبيل            .                                      دورـا بـثالثة أسـابيع على األقل       
  .                                                          توفري املشورة للجمعية على النحو املتسم بأقصى درجات الفعالية                                 وصوهلم إىل الدورة ومن أداء مهامهم يف

                                                                                        وعبرت اللجنة باإلضافة إىل ذلك عن قلقها إزاء حجم املعلومات اليت تعرض عن طريق مذكرات ومنشورات  -  ١٠
   بق                                        وهذا مل حيل فقط دون فرصة النظر املس         .                                                                  كـان من املفروض توفريها بشكل سليم من خالل الورقات املوضوعية          

                     ً                                                                                              واإلعداد ولكنه حد أيضاً من السرعة اليت ميكن ا للجنة أن تعمل وجعل من الصعب اجلدول الزمنية الدقيقة لربنامج                
                                               ً                  ً           ونتيجة لذلك هناك عدد من البنود اليت استلزمت وقتاً أطول مما كان مقرراً هلا متسببة   .                       عمل املسؤولني وحضور هؤالء

  .            للجنة بعملها                                 بذلك يف تأخري االضطالع الكفء من قبل ا

                                                                                                          توصي اللجنة بأن تلتزم احملكمة باملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف دليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب                -  ١١
  . )٢ (               من ذلك الدليل ٤                             وتالحظ بشكل خاص حمتوى الفقرة     ٢٠٠٦     أغطس  /    آب  ٣١                    مجعية الدول األطراف يف 

                                                   
 ائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،                 الوث )١(
 ،)أ(٦-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .١٣٣، الفقرة )ب(٦-دال- واجلزء الثاين٧٢الفقرة 
                                                                                                                 يتضمن دليل اإلجراءات احلايل مبادئ توجيهية و ضعت ألجل تيسري إعداد وتقدمي الوثائق الرمسية إىل األمانة                  -٤" )٢(

. من قبل أجهزة احملكمة وتبسيط كافة اإلجراءات ذات الصلة باخلدمات املؤمترية اليت توفرها األمانة للجمعية وهليئاا الفرعية                 
 : التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثائق هيوأهم املبادئ
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                  ة يف دورا الثامنة                                         النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجن -     ً ثانياً
                       استعراض القضايا املالية -   ألف

                     حالة تسديد االشتراكات - ١

      والحظت    ).            املرفق األول    (    ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٢٤                                                    استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت تاريخ         -  ١٢
                     بأن معدل السداد            ّ           وفيما سلّمت اللجنة    .                    ً                                  يورو ما زال مستحقاً عن الفترة املالية السابقة         ٦     ٨٥٢     ٥٦٧               أن ما جمموعه    

   ومت   .                          ً           ً     ً                                                        حىت هذا التاريخ قد حتسن مقارنة بالسنوات السابقة، أعربت عن قلقها من أن مبلغاً هائالً بقي مستحقاً ومل يسدد
            يف املائة     ٥٠    ؛ و     ٢٠٠٤                            يف املائة بالنسبة لعام        ٥٥  ب            ، مقارنة       ٢٠٠٧                                يف املائة من اشتراكات عام         ٦٢                حىت اآلن تسديد    

           دولة فقط   ٣١                                ً       وأعربت اللجنة عن قلقها اجلدي أيضاً من أن   .     ٢٠٠٦                       يف املائة بالنسبة لعام   ٤٤   ؛ و    ٢٠٠٥             بالنسبة لعام 
  .        املالية            ً                 يورو مستحقاً عن كافة الفترات  ٣٩     ٧٤٣     ٠٤٤                                                   سددت بالكامل مجيع اشتراكاا، األمر الذي جيعل ما جمموعه 

 
               مسائل امليزانية -   باء
 
     ٢٠٠٦                          األداء الربناجمي مليزانية عام  - ١
 
ـ  -  ١٣      ٢٠٠٦                                                                                             رت اللجـنة يف التقريـر املـتعلق بـاألداء الربناجمـي للمحكمـة اجلنائـية الدولـية لعام                   نظ

(ICC-ASP/6/CBF.1/2)) وهناك عوامل ثالثة     .            يف املائة      ٩٧,٧                                                    والحظت احملكمة أن معدل التنفيذ الشامل متثل يف           )٣                   
                                  العامل األول متثل يف االفتقار إىل نشاط   .    ً امالً       ً    تنفيذاً ك     ٢٠٠٦                                                            أثرت يف قدرة احملكمة على تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام          

                                                                                    ومتثل العامل الثاين يف القيود اليت فرضتها األمم املتحدة على السفر بالنظر إىل املخاطر األمنية   .                        احملاكمة مرتأى يف امليزانية
        ُ           ر الذي أُجري يف نطاق                                   ومتثل العامل الثالث يف التوظيف املتأخ  .                                                الكامنة يف مناطق ذات أمهية أساسية بالنسبة للمحكمة

  .                                                                                          اهليئة القضائية ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة وخباصة يف شعبة خدمات احملكمة وشعبة الضحايا والدفاع
 
               ً                                        يف املائة تقريباً وعدم حتقق االفتراضات املتصلة بعبء العمل،   ٨٠                                         وبالـرغم من أن معدل التنفيذ حيوم حول       -  ١٤

                                                         منها على سبيل املثال األثاث واملعدات واملساعدة املؤقتة         (                    حدث يف بعض ااالت                         ً      ً        الحظـت احملكمة أن إنفاقاً زائداً       
                          ً                                                وفيما الحظت اللجنة أن جانباً من اإلنفاق الزائد عزي يف جانب منه إىل                ).                                        العامـة وما يتعلق باخلرباء االستشاريني     

                                          قلقها من أن هذا ميكن أن ينجم عنه                                                                                     التأخريات يف التوظيف وتوخي احملكمة للمرونة املمنوحة هلا، أعربت اللجنة عن          
  .                                           جتاوز احملكمة مليزانيتها فيما لو حتققت االفتراضات

                                                                                                                                                               
                                                                           ً                                          يتعني على احملكمة أن تقدم الوثائق إىل أمانة اجلمعية بشكل متداخل ومنظم، وذلك وفقا  جلدول زمين ت عده األمانة، على                )      أ(

قل موعد انعقاد   النحو الذي يتضمن تقدمي الوثائق إىل اجلمعية أو إىل هيئاا الفرعية يف وقت يسبق بثالثة أسابيع على األ                   
 .الدورة املعنية

 .إذا كان هناك تقرير قدم إىل األمانة يف وقت متأخر فال بد من إدراج أسباب التأخري يف حاشية لتلك الوثيقة)   ب(
ويتعني على مكتب اخلدمات املوضوعية الذي يتوىل تقدمي الوثائق إىل األمانة أن يدرج، عند االقتضاء، العناصر التالية                  )      ج(
 : التقاريريف

 ملخص للتقرير ينبغي أن يأيت على ذكر أي آثار مترتبة يف امليزانية الربناجمية؛ ‘١‘
 استنتاجات وتوصيات موحدة وغري ذلك من التدابري املقترحة؛ ‘٢‘
 .املعلومات األساسية ذات العالقة باملوضوع ‘٣‘

ختاذ إجراء بشأا ينبغي أن تورد االستنتاجات         مجيع الوثائق اليت تقدم إىل اهليئات التشريعية للنظر فيها وا             )د(
 .            ّ     والتوصيات خبط  بارز

 .ICC-ASP/6/3 ُ                           أ عيد إصدارها بوصفها الوثيقة  )٣(
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       ، اليت   )٤ (                                                                                                      وأشارت اللجنة إىل توصياا املتعلقة باإلنفاق الزائد والواردة يف التقرير عن أعمال دورا السادسة              -  ١٥
                                            دي جتاوز املستويات املأذون ا لكل وجه من أوجه                                                                            بيـنت فـيها اللجنة أا تتوقع أن تدار النفقات بعناية فائقة لتفا            

  .      اإلنفاق
 
                 وأشارت اللجنة إىل   .                                                                                   ورحبت اللجنة بالتقرير املتعلق يكل األداء الذي يورد النتائج يف شكل جدول واضح          -  ١٦

  .                ج ومؤشرات األداء                                                                                                         التعليقات اليت أبدا يف دورا السابعة ويف التقارير السابقة بشأن امليزنة القائمة على أساس النتائ              
                                 ً                                                                          وعلـى الرغم من أن التقدم كان بطيئاً يف هذا اال إال أن العديد من املؤشرات ظلت مبهمة مسفرة بذلك عن عدم          

                                                                  بناء عليه فإن التحديات اليت تواجهها احملكمة مل تسلط عليها يف             .                                                 الوضـوح يف األداء واملبالغة والتوصيف الالواقعي      
                                                                                      كررت اللجنة تأكيدها على احلاجة إىل امليزنة القائمة على أساس النتائج مع ربطها              و  .                          مجيع األوقات أضواء كافية   

  :                                           باإلنفاق وكذلك احلاجة إىل أن تكون مؤشرات األداء
 

     حمددة  •
             قابلة للقياس  •
              قابلة للتحقيق  •
                 ذات عالقة باملوضوع  •
                 حمددة اإلطار الزمين  •

 
                      ، بأن النظام األساسي مل     ٢٠٠٦                     يت أحرزا احملكمة يف عام    ّ                                            وذكّـرت اللجـنة، يف معرض املناقشة للنتائج ال       -  ١٧

                                      ً      ً     ً                                                                      يقتـصر على إنشاء حمكمة بل إنه أرسى نظاماً دولياً كامالً للعدالة اجلنائية، يتضمن مهام التحقيق واملالحقة واملهام                  
       تمامها                       وأعربت اللجنة عن اه     .                                                                                  القـضائية ومـشاركة وتعويض الضحايا والدفاع العام والتوعية واألمن واالحتجاز          

                                                                                                          باحتماالت تقييم تأثري احملكمة يف حاالت حمددة ويف النظم القانونية للدول األطراف، مالحظة بأن أنشطة احملكمة من           
                               وطلبت اللجنة من احملكمة أن تواصل   .                                                                    شـأا أن تكـون هلا آثار تتخطى املالحقات الفورية واحملاكمات اليت جرت      

  .                                                                   ثار، مبا يف ذلك يف سياق اخلطة االستراتيجية والتقرير السنوي املتعلق باألداء                                  تقصي السبل اليت ميكن ا تقييم تلك اآل
 
  )                   الربع األول من السنة   (    ٢٠٠٧                 أداء ميزانية عام  - ٢
 
                ومتثل إمجايل مستوى   .     ٢٠٠٧               ً                                                            قـدمت احملكمة عرضاً لألداء الربناجمي بالنسبة لألشهر الثالثة األوىل من عام             -  ١٨

                                                                                 ن احملكمة مل تقم حىت اآلن بوضع نظم حماسبية خططت لإلنفاق على أساس شهري على                              يف املائة لك       ٢١,٤          األداء يف   
                                   مارس إال بالنظر إىل ربع واحد من إمجايل  /      آذار  ٣١                                              على هذا األساس ال ميكن أن يقارن معدل التنفيذ يف     .           مدى السنة 

      ّ                         أن متكّن من مقارنة اإلنفاق                                                                            وشجعت اللجنة احملكمة على أن تواصل العمل صوب تطوير نظم من شأا             .         امليزانية
                                    يف املائة من امليزانية املكرسة للخرباء   ٥٦                  والحظت اللجنة أن    .                                                  الفعلـي واملخطـط مقارنة قائمة على أساس شهري        

  .    ٢٠٠٦              ُ                        ً      ً       ً       االستشاريني قد أُنفقت وهذا جمال شهد إنفاقاً زائداً ملحوظاً يف عام 
 
                                            النظر فيها، أشار مكتب املدعي العام بأن مرحلة                                                    وفـيما خيـص الوضع الراهن للحاالت اليت تقوم احملكمة ب     -  ١٩

                                                                                                                  التحقـيق املتـصل بأوغـندا فيما خيص اجلرائم اليت يزعم أن جيش الرب قد ارتكبها سوف تنتهي عما قريب فيما                   
                                                   

 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،                  )٤(
 ،)أ(٦-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٦ديسمرب  /ألول كانون ا  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .٢٤الفقرة 
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                           ، ولكن اعتقاهلم وتسليمهم     )          بوفاة شخص    ( ٤       إىل    ٥                               وتناقص عدد املشتبه فيهم من        .                             سيتواصـل رصـد احلالة ككل     
                                   وقد استلزمت األوضاع بقاء بعض املوارد   .                                         زاالن غري مؤكدين وال سيطرة للمحكمة عليهما                          للمحكمـة أمـران ال ي     

                                                                                                                  البشرية يف امليدان بغية احلفاظ على األدلة، وتعقب الشهود بوجه خاص يف صورة ما إذا حدث االعتقال والتسليم يف                 
                              لة املتعلقة جبمهورية الكونغو           ويف احلا   .                  ً                                                        مـرحلة الحقـة تفاديـاً إلجـراء حتقيق جديد مكلف نتيجة لضياع األدلة             

                                 ، ولكن حمامي الدفاع قد استقال يف       ٢٠٠٦               يف أواخر عام      )               توماس لوبانغا  (                                              الدميقراطية، مت إقرار التهم يف حالة واحدة        
                                                                     أما القضية الثانية يف إطار هذه احلالة فهي متواصلة على حني أن              .                                                    األثـناء مما أدى إىل تأخري يف اإلجراءات القانونية        

                           ً                                               ومتت اإلشارة كذلك إىل أن قيوداً فرضت على السفر يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      .                     الثالثة هي حمل نظر             القـضية   
     ُ                                      وقد طُلب توجيه أمرين باملثول خبصوص نفرين هذان   .   ُ                                  وأُحرز تقدم فيما يتعلق حبالة دارفور     .                      بـسبب خمـاوف أمنية    

  . )٥ (                                الطلبان حمل نظر الدائرة التمهيدية
 
                                                                                         إىل أن اجلمعية قد أوصت يف دورا اخلامسة مبا مفاده أنه فيما خيص الوظيفتني اإلضافيتني                               وأشارت اللجنة    -  ٢٠

                                                                                                                  املطلوبـتني للتـرمجة ولوحدة الضحايا والشهود، يف نطاق الربنامج الرئيسي الثالث، ميكن استيعاما يف إطار ذلك                 
                                        وارد سيقابلها نقص يف اإلنفاق يف جماالت                                                       وأشارت احملكمة إىل أن التكاليف املتصلة ذه امل         .  )٦ (                    الـربنامج الرئيـسي   

              والحظت اللجنة    .     ٢٠٠٨                                                                                              أخرى وبينت أا تعتزم إدراج كامل التكلفة املترتبة على هاتني الوظيفتني يف ميزانية عام               
   ً بدالً  (                                                       ً                                               أنه فيما أقرت اجلمعية الوظائف املعنية، بدا وأن هناك توقعاً أن تسعى احملكمة الستيعاب التكاليف اإلضافية        

                                                                    وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تسعى إىل حتديد أي وفورات مقابلة وأن تدرج مثل    ).                            من جمرد تأجيلها لسنة أخرى   
  .    ٢٠٠٨                                     هذه املعلومات يف امليزانية املقترحة لعام 

 
                           بسبب التضخم الذي حصل         ٢٠٠٨               ُ                                                             كما أن اللجنة أُبلغت بأن احملكمة تعتزم اقتراح زيادات يف ميزانية عام              -  ٢١

  .     ٢٠٠٧                                                                           وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية مل توافق على تعديل يقتضيه التضخم يف امليزانية لعام   .            تني السابقتني        خالل السن
       ٢٠٠٧                                                                                               وفـيما كانـت اللجـنة تـتوقع أن تقترح احملكمة زيادة يستدعيها التضخم يف الفترة ما بني امليزانيتني      

                                            تر اللجنة ما يربر إدراج زيادة يف امليزانية                                                                    ، ويقـوم بتقيـيم هـذه الزيادة كل من اللجنة واجلمعية، مل                ٢٠٠٨ و
                          ، وهو أمر كان قوبل بالرفض     ٢٠٠٧     إىل     ٢٠٠٦                           بداعي التضخم يف الفترة من     ٢٠٠٨                          الـربناجمية املقترحة لعام    

      ً     ً            تفسرياً كامالً يتناول        ٢٠٠٨                                                                وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تدرج يف امليزانية املقترحة لعام             .                    مـن قـبل اجلمعية    
  .                                                                     اب التضخم وتسويات أسعار الصرف بالنسبة للموارد من املوظفني ومن غري املوظفني             منهجيتها يف حس

 
     ٢٠٠٨                                 اهليكل الربناجمي وعرض امليزانية لعام  - ٣
 
                                                                                                           أشـارت اللجـنة إىل تبادل وجهات النظر الذي جرى أثناء الدورة اخلامسة للجمعية بشأن عرض امليزانية                  -  ٢٢

              ووافقت اللجنة   .  )٨ (                 يف دورا السابعة    ٢٠٠٧                                      اا هي عن امليزانية املقترحة لعام                               كما أشارت إىل تعليق     )٧ (              وعملية امليزنة 
                                                                                                                      علـى النظر يف التحسينات املمكن إدخاهلا على عرض امليزانية وعملية إعدادها مبا يتفق مع تقرير اجلمعية يف دورا                   

  .       التاسعة
                                                   

، أمرين بالقبض على    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢تنبغي اإلشارة يف هذا السياق إىل أن الدائرة التمهيدية أصدرت، يف               )٥(
 .النفرين املعنيني

 راف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،            الوثائق الرمسية جلمعية الدول األط      )٦(
 ،)أ(٢-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .٢٧ و٢٦الفقرتان 
 .٩-٥جيم، الفقرات -املرجع نفسه، اجلزء الثاين )٧(
 .٥٠-٤٨، الفقرات )ب(٦-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )٨(
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                      اإلطار الزمين للميزانية  ) أ (
 
   إىل   )       السويد (                                                                    ا امليزانية التابع للفريق العامل يف الهاي، السفري هانز مغنوسن                                          دعت اللجنة امليسر املعين بقضاي     -  ٢٣

                                        وقام السفري مغنوسن بتقدمي ورقة غري رمسية إىل   .                                                                إلقاء كلمة أمام اللجنة بشأن القضايا اليت م الفريق العامل يف الهاي
                                          يرى أنه سيكون من املفضل يف السنوات           وهو  .                                                                      اللجـنة اقترح فيها إدخال تسويات يف اجلدول الزمين لعملية امليزنة          

                                                                                                                   املقبلة تقدمي أجل انعقاد الدورة السنوية الثانية للجنة ببضعة أسابيع وتقدمي تاريخ نشر امليزانية الربناجمية املقترحة ببضعة   
  .    أغطس /                                                                                والدول ترغب كذلك يف أن يوزع عليها يف وقت باكر األرقام املتعلقة بامليزانية قبيل شهر آب  .       أسابيع

 
                                                                                                           اتفقت اللجنة على أن الدول مل يتح هلا ما يكفي من الوقت لبحث التقرير الذي أعدته اللجنة يف وقت                    -  ٢٤

             نوفمرب إىل شهر  /                                                           وبناء عليه قررت تقدمي موعد انعقاد دورا من شهر تشرين الثاين    ٢٠٠٦                       سابق للجمعية يف عام     
                                   كما أا حثت احملكمة واألمانة على        .       أكتوبر /  ول                                                        سبتمرب، مما يضمن إتاحة التقرير حبلول أواسط تشرين األ         /     أيلول

     من  ٤- ٣         والبند  ٣-   ١٠٣                                          وذكرت اللجنة، يف هذا الصدد، بالقاعدة      .                                               توخـي السبل املثلى يف عملية إعداد امليزانية       
  :                                              النظام املايل والقواعد املالية اليت تنص على ما يلي

 
  ٣-   ١٠٣        القاعدة  "

                                مضمون امليزانية الربناجمية املقترحة
 
  :                                   من امليزانية الربناجمية املقترحة ما يلي   تتض
 
  :                                اإلطار املايل للمحكمة ويعقبه ما يلي  ) أ (

 
       وألغراض   .                                                                                    بـيان مفـصل باملوارد حسب اجلزء والباب و، حيثما ينطبق ذلك، الدعم الربناجمي                ‘ ١ ‘

       ً           ة، جنباً إىل جنب مع                                                                                       املقارنـة، تـبني النفقات للفترة املالية السابقة واالعتمادات املنقحة للفترة املالية اجلاري    
                                                                 بيان باإليرادات املقدرة، مبا يف ذلك اإليرادات املصنفة كإيرادات            ‘   ٢ ‘                                          تقديرات املوارد للفترة املالية املقبلة؛      

  ؛ ١- ٧           ً       متنوعة وفقاً للبند 
 
  ؛ ٣- ٣                                                             مقترحات امليزانية، مع شروط تفصيلية يف امليزانية كما ترد يف البند   ) ب (

 
  .                                 لة بشأن تقديرات امليزانية والوظائف                      اجلداول واألرقام ذات الص  ) ج (

 
    ٤٥                                                                                                     يقـدم املسجل إىل جلنة امليزانية واملالية، امليزانية الربناجمية املقترحة للفترة املالية التالية قبل               ٤- ٣

    ً                                                                                                      يـوماً على األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقترحة ويف الوقت نفسه                 
   ".                                           إىل الدول األطراف امليزانية الربناجمية املقترحة              ً حييل املسجل أيضاً

 
       وذلك     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٥                     ينبغي أن تنشر حبلول     ٢٠٠٨                                         الحظـت اللجنة أن امليزانية املقترحة لعام     -  ٢٥

  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٠     ً                                      يوماً تاريخ افتتاح الدورة التاسعة للجنة يف   ٤٥  ب                           لكي تكون متاحة يف أجل يسبق 
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     ٢٠٠٨            يزانية لعام       عرض امل  ) ب (
 
                     مت االتفاق على أن يتم                                                                                       يف أعقاب عملية تشاورية غري رمسية دارت بني احملكمة واللجنة منذ الدورة السابقة،               -  ٢٦

  :              اخلاصة باحملكمة    ٢٠٠٨                                                               إدخال التحسينات التايل ذكرها على امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
 

                              مقارنة بامليزانية املعتمدة        ٢٠٠٨                        إبراز التقديرات لعام                               يستمر مشروع امليزانية يف       :             اخلـط األساس    ‘ ١ ‘
                     من ناحية أخرى ولتحسني    ).     ٢٠٠٦ (                                           والنفقات الفعلية اليت تكبدت يف السنة السابقة   )     ٢٠٠٧ (              للسنة الراهنة 

  ة                                                                                                                 إمكانية املقارنة بني التقديرات، تقوم احملكمة بتقدمي إضافة إىل امليزانية تجري فيها مقارنة للميزانية املقترح              
                                        وذلك باالستناد إىل النفقات اليت تكبدت        )     ٢٠٠٧ (                                                     باألرقام الفعلية املرتأة بالنسبة للسنة احلالية            ٢٠٠٨      لعام  

  .    أغطس /               حىت أواخر شهر آب
 
                                          ً     ً         ً        ً                     من شأن املقدمة ملشروع امليزانية أن تتضمن حتليالً كلياً أطول أجالً ومتضمناً ملعلومات               :         املقدمـة   ‘ ٢ ‘

                                                                     ا يتيح للجنة وللجمعية األداة اليت متكنهما من فحص امليزانية على مستوى                                         أغـزر عـن التغري يف امليزانية، مم       
                          ً                                                                ومن شأن هذا أن يتضمن تفسرياً أفضل لعالقة التغيري يف امليزانية باخلطة االستراتيجية مع                .                استراتيجي أعلى 

           تضمن جداول                    ومن شأن املقدمة أن ت  .                                                                     بـيان التحديات احملددة واألهداف بالنسبة للمحكمة يف السنة املقبلة         
                                                                                                          أكثر تعرض اجلوانب الرئيسية للميزانية، وذلك ليتيسر بوجه خاص إبراز التغيري يف املوارد الالزمة لكل حالة           

                                                                                    ومن شأن البيانات الوصفية أن تشتمل على تفاصيل ملستويات التوظيف الراهنة واملقترحة         .              مـن احلـاالت   
  .                                    تسمح باستعراض أيسر للميزانية املقترحة

 
ـ     ‘ ٣ ‘                                                                   يستمر مشروع امليزانية يف توفري التربير الذي يدعم طلب موارد جديدة        :              وارد اإلضافية             تربيـر امل

                                                                                                  وهذا التربير من شأنه أن يوضح السبب الداعي إىل لزوم موارد جديدة يف سياق املوارد القائمة                  .         مقتـرحة 
                       عاب التكاليف اجلديدة،                                                                                     املتاحة بالنسبة ال من ااالت ذات العالقة باملوضوع ويشرح ملاذا مل يتيسر استي            

                                              ومن املستنسب أن تستخدم مؤشرات تتعلق بعبء         .                                                وحتقـيق حتسينات كفؤة أو وضع جدول باألولويات       
                                   ومن شأن مستوى التربير أن يكون أوثق    .                                                                العمل وغري ذلك من املعلومات الداعمة حيثما يقتضي األمر ذلك         

     ً                  وأخرياً، من شأن مشروع      .                         فضل عرب وثيقة امليزانية                                                           صلة بكمية املوارد اإلضافية املطلوبة ويتسم باالتساق األ       
                                                                                                     امليـزانية أن يتضمن معلومات أوفر عن املستوى الراهن من املوارد والوظائف بالنسبة لكل برنامج على حنو        

  .                                                   يسمح باملقارنة األيسر للموارد املقترحة باملوارد القائمة
 
                                                       أال يفترض االستمرار التلقائي للموارد من سنة إىل                                 من شأن مشروع امليزانية     :                          تربير املوارد غري املتكررة     ‘ ٤ ‘

                 وعلى حني ال يستصوب   .                                                                               أخـرى بالنسبة للتكاليف املمكن اعتبارها من وجهة نظر املعقول تكاليف غري متكررة     
                                                                                                                        القيام بتحديد دقيق ملا هو متكرر وغري متكرر من املوارد، إال أنه ينبغي توفري املربرات للموارد اليت ميكن اعتبارها                   

                                                                                           وعلى سبيل املثال مت يف العديد من احلاالت اعتماد مصاريف تتعلق باخلربات االستشارية لغرض                .             غـري متكررة  
  .                                                                            يتوخى مرة واحدة وال يتكرر وال ينبغي افتراض استمراره دون احلاجة إىل تقدمي مربر جديد

 
                        اعي استمرار امليزانيات                                                          ستقوم احملكمة، يف إعداد مشروع امليزانية، باستعراض دو         :                الربامج الفرعية   ‘ ٥ ‘

             وستسعى احملكمة    ".             مكاتب الرئيس "                                   ً                           الفردية املخصصة لربامج فرعية صغرية جداً وال سيما بالنسبة للعديد من 
             وال ينبغي ألمر   .                                                                             ً إىل إدماج الربامج الفرعية جد الصغرية يف وحدات امليزانية األعرض حيثما يكون ذلك ممكناً

  .  ية                                كهذا أن يقلص من طول وثيقة امليزان
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                             ً                                        من شأن امليزانية أن تتضمن عدداً أصغر من مؤشرات األداء تساعد يف قياس درجة   :             مؤشرات األداء  ‘ ٦ ‘
                         وسوف تسعى احملكمة إىل تطبيق   .                                                                     ما حتقق من جناح يف إجناز األهداف احملددة الواردة يف اخلطة االستراتيجية        

  .    ٢٠٠٦     لسنة                           أعاله بشأن األداء الربناجمي   ١٦                         التحسينات احملددة يف الفقرة 
 
                                                                                    لتحسني الشفافية ينبغي أن تعكس امليزانية كل اإليرادات والنفقات ذات الصلة بالفترة املالية   :       اإليراد  ‘ ٧ ‘

                                 من النظام املايل والقواعد املالية ٢- ٣           ً                   املعنية طبقاً ملا ينص عليه البند 
 
                       حتسينات امليزانية املقبلة  ) ج (

 
                                                               احملكمة حول عدة مسائل أخرى ذات صلة بامليزانية من شأا أن                         ً      ً                أجـرت اللجنة تبادالً أولياً لآلراء مع       -  ٢٧

                                                                                                       تتطلب قيام اجلمعية بتعديل النظام املايل والقواعد املالية، مبا يف ذلك امليزانيات املتعددة السنوات والتحويالت اليت 
                       جرى التسليم بأن هذه     و  .                                                                                       تتم فيما بني الربامج الرئيسية والتغيريات املمكن إدخاهلا على هيكل الربنامج الرئيسي           

      وقررت   .                                           ً                                                                القضايا تتسم بالتعقيد وأن األمر يتطلب مزيداً من العمل قبل أن يتسىن التقدم بأي توصية إىل اجلمعية                
  .                                              اجلمعية أن تعود إىل هذه القضايا يف الدورات املقبلة

 
           مباين احملكمة -   جيم

 
              املباين الدائمة - ١
 
                             ً                            دورا اخلامسة، إىل احملكمة تيسرياً الستعراض جتريه جلنة امليزانية                                      أشـارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت، يف    -  ٢٨

                                                                         االنتهاء يف أقرب وقت ممكن من إعداد املوجز الفين املفصل الذي سينطوي على متطلبات   )  أ (                         واملالية يف دورا الثامنة، 
                        تشاور مع الدولة املضيفة،            القيام، بال  )  ب (                                                                       املـستعمل ومقتـضيات األمن مبا يعكس املرونة إزاء مستويات التوظيف؛           

                                                                  القيام، بالتشاور مع الدولة املضيفة، بإعداد جدول زمين مؤقت ينطوي على   )  ج (                                  بإعـداد تقديرات لتكلفة املشروع؛    
                                                                                                                املقررات الرئيسية الواجب أن تتخذ وملخص لقضييت التخطيط والترخيص واستراتيجية للتخطيط تتعلق باملوقع تبين              

                                                                 ً                     اليت تحدد القابلية للتكييف كما طلبت اجلمعية إىل الدولة املضيفة، تسهيالً لالستعراض                                         الـنهوج النموذجية املمكنة     
                                                                                                                الـذي جتـريه جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثامنة، تقدمي معلومات إضافية خبصوص العروض املالية واملتعلقة بقطعة         

                                        يارات املمكنة والنهوج الالزمة إلدارة القرض                                                                 األرض الـيت يتـضمنها عرض الدولة املضيفة اإلضايف، مبا يف ذلك اخل         
                                                                                                              املقترح، وأية قضايا قانونية أخرى تتعلق بفصل ملكية األرض عن املباين املقترحة وغري ذلك من املسائل اليت من شأا          

   مة                                                       كما طلبت اجلمعية أن يقوم املكتب، بالتشاور مع احملك          .                                                      أن تكون موضوع عقد يربم بني الدولة املضيفة واحملكمة        
                                                                                                   ومع الدولة املضيفة، بإعداد خيارات هليكل خيص إدارة املشروع ويحدد األدوار واملسؤوليات املنوطة بكل من اجلمعية 

  . )٩ (                     واحملكمة والدولة املضيفة
 
     ً                                                                                               وتبعاً لذلك، نظرت اللجنة يف املوجز الوظيفي املتعلق باملباين الدائمة وتقديرات التكاليف والتوضيح اإلضايف       -  ٢٩

                                                                                                           ته الدولة املضيفة واملتصل بالعرض املقدم والورقات غري الرمسية اليت قدمها الفريق العامل يف الهاي بشأن                           الـذي قدم  
                   ُ                                       ُ                                                           املـباين الدائمـة وقد أُتيحت هلا فرصة إجراء مناقشة للقضايا اليت أُثريت مع مسؤويل احملكمة وممثلي الدولة املضيفة                   

   ).    كندا (                              العامل يف الهاي السيد مسعود حسني                                           وامليسر املعين باملباين الدائمة والتابع للفريق 
 

                                                   
 .٧ و٣ و٢، الفقرات ICC-ASP/5/Res.1املرجع نفسه، اجلزء الثالث، القرار  )٩(
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                                                                        ً     ً     ُ                        وأعـربت اللجنة عن ارتياحها جلودة الوثائق واتسامها بالتفصيل، والحظت أن تقدماً كبرياً قد أُحرز منذ                 -  ٣٠
                   ّ                                  وقررت اللجنة أن تركّز عملها على ااالت اليت ميكن           .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                        اجتماع اخلرباء األول الذي عقد يف أيلول      

                                                                                        ما تتمتع به من خربة اإلسهام يف إحراز التقدم الشامل يف املشروع واتفقت على أا حباجة إىل أن تنظر           فيها بفضل 
                       ً    ورأت اللجنة، واضعة أمراً      .               ً                                                                      يف القـضايا جمدداً يف دورا املقبلة دف رفع تقرير إىل اجلمعية يف دورا السادسة              

  . ة                                             كهذا يف االعتبار، ااالت التايل ذكرها يف هذه املرحل
 
              املوجز الوظيفي  ) أ (

 
                                                                            ً                      الحظـت اللجـنة أن املوجز الوظيفي يتضمن جمموعتني من االفتراضات يف مستوى النشاط مستقبالً وأن                 -  ٣١

         وسيناريو   "              سيناريو اهلدف  "                                                                                       تقديـرات بعـدد أماكن العمل الالزمة قد وضعت بالنسبة لكال السيناريوهني أال ومها               
    ".       النماء

 
                    من حيث مستويات        ٢٠١٢                                                إسقاط لالحتياجات املتوقعة للمحكمة يتخطى عام                                  أمـا سيناريو اهلدف فهو       -  ٣٢

                                                                     فقد وضع هذا السيناريو باالستناد إىل االفتراضات الرئيسية التالية           .                                                املالك الوظيفي واملقتضيات ذات الصلة ذا اال      
                          كمات وثالث دعاوى استئنافية                             حاالت، أربع حتقيقات وأربع حما ٤      لغاية   :                                   املستخدمة يف منوذج الطاقة اخلاص باحملكمة

                                       هذه االفتراضات أدت إىل سيناريو ينطوي على   .       ً                                       قاضياً يعملون على أساس التفرغ الكامل يف احملكمة  ١٨            وفريق قوامه 
  .         حمطة عمل ١     ٣٥٧      ً   موظفاً و ١     ١٣٧

 
        ات حتدث                                                                                                    أمـا سـيناريو النماء فهو إسقاط يستند إىل منوذج الطاقة اخلاص باحملكمة يبين اإلمكانية لتوسع                -  ٣٣

              عدد يصل إىل مخس   :                                                          وقد استند هذا السيناريو إىل االفتراضات الرئيسية التايل ذكرها  .       ً                        مستقبالً بعد إقامة املباين الدائمة
      من   ٢      ً     ً             قاضياً وفقاً للفقرة       ١٨                                                                                   حاالت، وأربع حتقيقات وسبع حماكمات وثالث دعاوى استئنافية ائية ورمبا أكثر من             

  .         حمطة عمل ١     ٥٩٨      ً   موظفاً و ١     ٣٦٤                                    وهذه االفتراضات أدت إىل سيناريو قوامه   .  ي                    من نظام روما األساس  ٦٣      املادة 
 
               سنوات من اآلن   ١٠                                                                               اتفقت اللجنة على أنه يف الوقت الذي يستحيل فيه التنبؤ بعبء عمل احملكمة بعد          -  ٣٤

      ً            معقوالً بالنسبة                       ً    تبدو وكأا متثل أساساً     "              سيناريو اهلدف  "                                                       إال أن االفتراضـات املتعلقة بعبء العمل املذكورة يف          
  .                    لتخطيط املباين الدائمة

 
                                                                                                 والحظت اللجنة أن مستويات التوظيف اليت تقترن ا االفتراضات املتعلقة بعبء العمل هذه قد اشتقت من         -  ٣٥

                                  من التقرير عن دورا السابقة اليت   ٣٦   ّ                                           وذكّرت اللجنة بتعليقاا الواردة يف الفقرة         .                           منوذج الطاقة اخلاص باحملكمة   
                                                                                           يها باستمرار العمل املتصل بالنموذج فيما أعربت عن لزوم توخي احلذر بشأن مدى دقته كأداة للتخطيط       رحبت ف

                                                                                      واتفقت اللجنة على أن النموذج مل يأخذ بعني االعتبار وفورات احلجم وجاء بتقديرات               .  )١٠ (                  يف هـذه املـرحلة    
                                  ستويات التوظيف يف احملكمة مرتبطة                                                                           متضخمة فيما خيص مستويات التوظيف حىت يف ااالت اليت مل تكن فيها م            

   ).                                      على سبيل املثال أمانة مجعية الدول األطراف (                   بافتراضات امليزانية 
 
                                                                                                   لتحـسني القابلية للمقارنة بني مستويات التوظيف يف امللخص الوظيفي مبستوى التوظيف الراهن وضعت               -  ٣٦

  :                  اللجنة اجلدول التايل
 

                                                   
 .٣٦، الفقرة )ب(٦-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )١٠(
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  ٢٠٠٧ل أبري/نيسان ٢٠٠٧ميزانية  "اهلدف" "النماء"
        املوظفون    ٦٤٠    ٧٧١  ١     ٢٠١  ١     ٤٣٤
                 الزائرون الفنيون /                  املتدربون الداخليون   ٦٧   ٩٦    ١٥٣    ١٥٣
      اموع    ٧٠٧    ٨٦٧  ١     ٣٥٧  ١     ٥٩٢

 
              والحظت اللجنة    .                                                                                      يحدد اجلدول عدد املوظفني جبميع أصنافهم العاملني باحملكمة باستثناء من هم يف امليدان             -  ٣٧

                                                                           يف املائة يف أعداد املوظفني خالل ما بني املستوى املدرج يف امليزانية من                ٥٦     امه                                          أن املوجـز الوظيفـي يتنبأ بنماء قو       
                               ً                                   ومن ناحية أخرى فإن الفروق عموماً بني االفتراضات اخلاصة مبيزانية عام       ".                السيناريو اهلدف  "    و     ٢٠٠٧              املوظفني لعام   

               يف املائة يف      ٥٦                   ح الزيادة بنسبة                                                                                واالفتراضـات املـتعلقة بالسيناريو اهلدف مل تبد كبرية باحلد الذي سيوض                ٢٠٠٧
  .                          االحتياجات املسقطة من املوظفني

 
                                                                                               وفيما اتفقت اللجنة على أنه لن يتيسر تقدير مستويات التوظيف يف املستقبل بشكل دقيق، بالنظر إىل نواحي  -  ٣٨

               دة يف السيناريو                                                 اتفقت على أن االفتراضات املتعلقة بعبء العمل الوار                                             عدم التيقن اليت تكتنف تطور عمل احملكمة،        
                        ً              ويف رأي اللجنة أن تراوحاً قوامه ما بني  .                      ً      ً                               اهلـدف ميكـن أن توفر أساساً معقوالً حلساب تراوح معني من املوظفني    

                   من شأنه أن يغطي      )                                                                  هـذان الـرقمان ال يشمالن املتدربني الداخليني والفنيني الزائرين          (      ً      مـوظفاً     ١     ٠٥٠       إىل      ٨٥٠
                            وأعربت عن اهتمامها بالبحث     .                                        ملتعلقة بعبء العمل يف السيناريو اهلدف                                               احتـياجات احملكمـة للوفاء باالفتراضات ا      

  .                                                             الفاحص ألي تقديرات إضافية تتعلق بالتوظيف ميكن أن تتقدم ا احملكمة
 
                                                                                                      الحظت اللجنة أن الفريق العامل يف الهاي قد طلب منذجة سيناريو يستند إىل عدد من املوظفني قوامه                   -  ٣٩

  .                            كانية التدرج وأيدت هذا الطلب                       مع التحلي باملرونة وإم   ٩٠٠
 
      ٢٠٠٧      يونيه  /                       ً       ً                                                        وفهمـت اللجـنة أن اجـتماعاً إضـافياً للخرباء جيري الترتيب لـه بالنسبة لشهر حزيران          -  ٤٠

              وآثرت اللجنة،   .                                                                               ً           لالضـطالع بعملية تأكد من صحة بيانات من أجل اختبار متطلبات املستعمل بشكل أكثر تفصيالً         
                                                                                   صر تعليقاا بشأن املوجز الوظيفي يف النقاط التالية يف هذه املرحلة، مالحظة أن                                                  واضعة أمر كهذا يف اعتبارها، أن حت      

  :                                                                             اجتماع اخلرباء السابق قد قام بالفعل بتحديد معظم القضايا ذات األمهية بالنسبة للجنة
 

       ً       ً               متدرباً داخلياً وغريهم من        ١٥٣                                                              الحظـت اللجنة أن حمطات العمل قد اختذت ما يلزم الستيعاب              ‘ ١ ‘
     يف      ١٢,٥                                                                                     ن آلجال قصرية، مما يرفع يف جمموع االحتياجات املكانية وعدد حمطات العمل مبا نسبته                        الزائـري 
                                                                                                     ورغم أن اللجنة تسلم بقيمة التدريب الداخلي وغريه من األنشطة اليت يضطلع ا الزائرون إال أا                  .        املائـة 

                        رأت اللجنة أنه رمبا ترغب  و  .                                                                    شـككت فيما إذا كان هذا يستلزم توفري تسهيالت ذا القدر من االرتفاع     
                                                                                                 اجلمعـية يف أن تحدد إيل أي مدى حتبذ أن متول ما يلزم من حيز وأثاث ومعدات تكنولوجيا املعلومات            

  .                                                  ولوازم تشغيلية هلذا العدد الكبري من املتدربني الداخليني
 
ُ    ساس النمو اُألسي                                                                         وتوفري ما يلزم لوظائف بالنسبة ألمانة اجلمعية يف السيناريوهني كليهما قام على أ  ‘ ٢ ‘            

                                                            بيد أن عبء عمل األمانة ليس لـه عالقة كبرية باالفتراضات            .                                          ذي الـصلة بالزيادة يف عبء عمل احملكمة       
                                                                   ً             وهذا جمال كان فيه نزوع منوذج الطاقة اخلاص باحملكمة إىل تضخيم األعداد واضحاً               .                    املـتعلقة باحملكمـة   

                                             لعمل املتعلق باألمانة سيتأثر بالدرجة األوىل                               والحظت اللجنة أن عبء ا      .                                وضـوح الشمس يف رابعة النهار     
  .                              ملتطلبات اجلمعية وهيئاا الفرعية
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                                                                                ونص املوجز الوظيفي على احليز املكاين للموظفني الذين ال ترتبط مهامهم بوجود مكتب خاص م   ‘ ٣ ‘
         مل سليمة                                                                وبالرغم من أن اللجنة ال تسعى حلرمان موظفي احملكمة من بيئة وتسهيالت ع   ).              مثال ذلك األمن (

                                             واتفقت على أن احليز املكاين املقترح للموظفني حباجة   .                                         ً         إال أا شككت فيما إذا كان حكم كهذا ضرورياً        
  .                  ً                         إىل تدقيق فاحص رهناً بالوظائف احملددة املنوطة م

 
          يف املائة   ١٠                                            استأثر املبلغ املخصص ملوقف السيارات بأكثر من  )١١ (                              ويف التقديرات املتعقلة بالتكاليف  ‘ ٤ ‘
                                     ً                                          وقد شككت اللجنة فيما إذا كان هذا الزماً بالنظر ملا يتوفر من بدائل ومن تسهيالت        .                  ن تكاليف البناء   م

  .           النقل العام
 
                 تقديرات التكاليف  ) ب (

 
                 ً                                                                                              أحاطت اللجنة علماً بالتقديرات املتعلقة بالتكاليف اليت مت توفريها يف هذه املرحلة والنهج الذي مت توخيه يف                  -  ٤١

                                                                                           وسلمت اللجنة بأن التقديرات إمنا هي تقديرات أولية بالنظر إىل العديد من جوانب عدم                .                    حساب هذه التكاليف  
                                                    والحظت كذلك أن التقديرات املتعلقة بالتكاليف ال تتصل إال   .                                           ً     التيقن واالفتراضات غري الواضحة السائدة حالياً    

                           نولوجيا املعلومات واالتصال                                              ً                                        بتكالـيف التـشييد والتركيبات الثابتة وأن عدداً من البنود األخرى كأجهزة تك            
  .                                                                                                              اسـتبعدت، علـى الـرغم من أن يف اإلمكان استخدام البعض من األجهزة احلالية املوجودة يف املباين الدائمة                  

                                                                                              باإلضافة إىل ذلك، سيقتضي األمر متويل اخلدمات املهنية إلدارة املشروع وهذا شيء سيتجلى فور اتضاح القضايا 
                                                                        ورأت اللجنة أنه يتعني على احملكمة املبادرة بالعمل الذي يكفل التأكد من تراوح   .  ه                          املتصلة بإدارة املشروع وتدبري

                                                                                                التكاليف اإلضافية اليت سيقتضيها األمر ليتوفر للدول األطراف الفهم األفضل موع التكاليف اليت سيدعو األمر 
  .             إىل االلتزام ا

 
                    توضيحات إضافية من                               إىل أن األمر يستلزم تقدمي                                                             وفـيما يتعلق بتقديرات التكاليف، متت اإلشارة كذلك          -  ٤٢

                                                                                                               الدولـة املضيفة بشأن بعض اجلوانب القانونية للعالقة بني قطعة األرض واملبىن الذي سيشيد عليها وخاصة فيما                 
  .                                                                   يتعلق بالوضع القانوين مللكية املبىن يف حالة انتقال مقر احملكمة إىل مكان آخر

 
        التمويل  ) ج (

 
                                                       ً                        اخلـيارات التمويلية حتتاج إىل فحص دقيق من جانب اجلمعية وتبعاً لذلك رحبت                                   الحظـت اللجـنة أن       -  ٤٣

                                     وقد قام ممثل الدولة املضيفة بتقدمي        .                                                                                 باملعلـومات اليت توفرها الدولة املضيفة فيما يتعلق بشروط القرض الذي تعرضه           
                    واتفقت اللجنة على     .            اصة بالقرض                          ً                                                        معلومات إضافية مساعدة رداً على األسئلة املتصلة بتفاصيل الترتيبات احملتملة اخل          

               ً                                                        ً                                          أنـه سيكون مفيداً بالنسبة للدولة املضيفة توفري أكرب قدر ممكن من املعلومات خطياً يف مرحلة باكرة، فيما خيص                  
  :                 مسائل منها ما يلي

                                                  ما مقدار املرونة املتاحة فيما خيص تاريخ بدء التسديد؟    ‘    ١ ‘
     سنة؟    ٣٠                               هل ميكن للقرض أن ميتد ألجل يصل إىل     ‘    ٢ ‘
                                                                                 كيف سيتناول الترتيب الذي يوضع املدفوعات املتأخرة بسبب تأخر الدول األطراف عن السداد؟    ‘    ٣ ‘
                                                        هل ميكن أن تعترب قيمة القرض مبثابة اإلعانة املباشرة للمشروع؟    ‘    ٤ ‘

                                                   
 املباين الدائمة اجلديدة للمحكمة اجلنائية      تقديرات تتعلق بتكاليف تشييد   .  الورقة غري الرمسية بشأن تقييم التكاليف      )١١(

 .(Drees & Sommer International, 6 March 2007)الدولية 



ICC-ASP/6/2 
Page 15 

          أن من        ، إال     ٢٠٠٧                                     ً                                                         واتفقـت اللجنة على أنه على حني أن قراراً بشأن التمويل قد ال يلزم أن يتخذ يف عام                    -  ٤٤
   .                                                                                              األمهية مبكان إحراز تقدم على األقل صوب اخليارات التمويلية ووضع التفاصيل املتعلقة بتكاليف مناذج معينة

 
                                                                                                        وطلـبت اللجنة إىل احملكمة أن تعد مبساعدة من ذوي اخلربة املالئمة، ولدورا املقبلة التفاصيل املتعلقة                 -  ٤٥

                                تبلغ تكاليف إمجايل املشروع بالنسبة  (                             كل خيار من اخليارات التالية                                      بالتكاليف اليت تعرض على اجلمعية فيما خيص
   ):            مليون يورو   ٢٠٠              مليون يورو و   ١٥٠               لكل حالة مقدار 

 
  ؛ )                  دون استخدام أي قرض (                                                     تسديد التكاليف يف السنوات اليت تتكبد فيها نفقات املشروع   ‘ ١ ‘
                                    عدم استخدام القرض املقدم من الدولة       يف حالة  )              مليون يورو   ٣٥  ب         واملقدر   (                       استخدام املبلغ املرمسل      ‘ ٢ ‘

        املضيفة؛
      ً                                             عاماً على أن يبدأ التسديد يف السنة األوىل من املشروع؛  ٣٠             قرض حسن مدته   ‘ ٣ ‘
      ً                                      عاماً على أن يبدأ التسديد عند إجناز املشروع؛  ٣٠             قرض حسن مدته   ‘ ٤ ‘
                   السنة األوىل من         ً                             عاماً على أن يبدأ التسديد يف        ٣٠                   يف املائة مدته        ٢,٥                          قـرض بفائـدة مقدارها        ‘ ٥ ‘

        املشروع؛
      ً                                      عاماً على أن يبدأ التسديد عند إجناز املشروع؛  ٣٠               يف املائة مدته    ٢,٥                  قرض بفائدة قيمتها   ‘ ٦ ‘
                                                     سنوات على أن يبدأ التسديد يف السنة األوىل من            ١٠                   يف املائة مدته        ٢,٥                        وقـرض بفائدة قيمتها       ‘ ٧ ‘

  .      املشروع
 
                                                           غ مهمة من األموال تكرس للمشروع من خالل تربعات تقدمها                                                  والحظـت اللجنة أن من احملتمل مجع مبال        -  ٤٦

                                                                        وأوصت احملكمة والفريق العامل يف الهاي أن يواصال إيالء النظر للوسائل             .                                  الـدول واملؤسسات اخلاصة واألفراد    
                                                  على سبيل املثال قاعات احملكمة وقاعات االجتماعات        (                                                           الـيت تـسمح بأن تمول أجزاء حمددة من املباين الدائمة            

                                                                                   وأشارت إىل أن األمر قد يقتضي حتلي الفريق املعين باملشروع ورمبا اهليكل املنوط               .                 بواسـطة التربعات    )          واملكتـبة 
  .                                        باإلدارة بقدرات على مجع األموال جللب التربعات

 
             اهليكل اإلداري  ) د (

 
              ت غري الرمسية                                                                                             نظـرت اللجـنة مرة أخرى يف مسألة الترتيبات اإلدارية اخلاصة باملشروع يف ضوء املناقشا               -  ٤٧

                                                                      ورحبت بالتقدم املهم الذي نص عليه يف امللخص غري الرمسي الذي قدمه              .                                          املتواصـلة داخل الفريق العامل يف الهاي      
    ٣٠     إىل   ٢٨                                                                                                 امليسر املعين باملباين الدائمة واملتعلق باجتماع اخلرباء بشأن املباين الدائمة الذي التأم يف الهاي يف الفترة من 

  .    ٢٠٠٧     مارس  /    آذار
 
                                                                                                                  وعلى العموم، رأت اللجنة أن توجه املناقشات اليت دارت داخل الفريق العامل يف الهاي توجه واعد ومتوافق مع                   -  ٤٨

                                                                           أكدت على ضرورة إجياد إطار واضح يحدد هيكل املشروع ومسؤوليات كل طرف وخطوط        )  أ   : (                       توصـياا السابقة اليت   
  . )١٢ (                                 بات إدارية سليمة توضع منذ البداية                     شدد على احلاجة إىل ترتي  )  ب (                     احملاسبة أمام اجلمعية؛ و

                                                   
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،                  )١٢(
 ،)أ(٦-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .١١٤ و١١٣، الفقرتان )ب(٦-دال-، واجلزء الثاين٤٤ و٣٣الفقرتان 
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                                                                                                   الحظت اللجنة أنه سيتم االضطالع مبزيد من العمل يف سبيل حتديد أهم القرارات الواجب أن تتخذها                 -  ٤٩
  .                                                                                                          اجلمعية فيما خيص هيكل اإلدارة وكيفية تفويض السلطة إىل من هم مسؤولون عن تنفيذ املشروع بشكل ناجح                

                                                                   يف الهاي على مواصلة العمل صوب وضع إطار واضح من شأنه أن يحدد أهم                                       وشـجعت اللجنة الفريق العامل      
                                                                                                  األطـراف يف هيكل املشروع، واملسؤولية والسلطة اللتني سيمارسهما كل طرف واخلطوط العامة للمساءلة أمام       

       لعملية             بالنسبة                                                                                                    ورأت اللجنة، يف هذا الصدد، أنه رمبا يكون من املفيد التفريق بني األطراف اليت هي أساسية                 .      اجلمعية
                                                                                                                  اختاذ القرارات وإدارة املشروع واألطراف األخرى أصحاب املصلحة الذين يلزم اشتراكهم االستراتيجي عن كثب مبوازاة               

                          ً                                                           وأصحاب املصلحة ال ميكنهم مجيعاً أن ينخرطوا يف اهلياكل املسؤولة عن اختاذ القرارات؛               .                               اهلـيكل املعين باختاذ القرارات    
                  ورأت اللجنة أن من   .                                                           ً                   إجياد سبل فعالة إلشراكهم مبا يف ذلك السبل الفعالة لالتصال منعاً للريبة                                    ولكـن تدعـو احلاجة إىل     

                                                                                                                  األمهية احلامسة بالنسبة للهيئة العليا املسؤولة عن اختاذ القرارات أن تكون قادرة على اختاذ القرارات السريعة والواضحة بشأن  
  .                         جهات النظر فيما بني األطراف                                         مسائل تشمل أصعبها حيث قد توجد اختالفات يف و

 
                                                                ً          اتفقت اللجنة على أنه من غري احلكمة تعيني الدولة املضيفة بوصفها مديراً                                         وفـيما يتعلق مبدير املشروع،       -  ٥٠

                                                                                                              ورغـم أن الدولة املضيفة هلا دور ال غىن عنه تلعبه يف العديد من أوجه املشروع، وهذا األمر يلزم أن                      .         للمـشروع 
                   مبا فيها دورها يف     (                                                                           قة باإلدارة، رأت اللجنة أن األدوار األخرى اليت تؤديها الدولة املضيفة                                       تعكـسه التـرتيبات املتعل    

               باإلضافة إىل ذلك   .                                                                                رمبا تغدو عوامل تعقد املسائل وميكن أن تفضي إىل نشوء تضارب حمسوس يف املصاحل               )          الـتمويل 
                                                شروع مما هو ممكن فيما لو أن الدولة املضيفة                                                                               الحظت اللجنة أن اجلمعية قد ترغب يف ممارسة تأثري أقوى يف توجيه امل            

  .                                   تقوم هي األخرى بأداء دور مدير املشروع
 
                                                                                                   واتفقـت اللجـنة على أا حتبذ، باالستناد إىل املعلومات املتاحة يف هذه املرحلة، تعيني احملكمة بوصفها            -  ٥١

                             كمة أن تضع ترتيبات إدارة                                على أنه يتوجب على احمل      )١٣ (                                   وشددت اللجنة يف دورا السادسة       ".                 مديـرة املـشروع    "
                                                                                                            داخلية قوية تضمن أن يكون املسجل هو املسؤول وهو من يساءل عن املشروع وشجعت إنشاء مكتب قوي إلدارة                  

  .      املشروع
 
                                                                                                  واسـترعى ممثلو احملكمة نظر اللجنة إىل حقيقة أن احملكمة هي الكيان القانوين الوحيد املمكن أن يأخذ على        -  ٥٢

                                                                                           وفيما رأت اللجنة أن هذا العائق ميكن التغلب عليه مل تر من جهة أخرى أي ميزات يف                   .         ملزمة                       عاتقه التزامات مالية  
                                                                                                                       استخدام الترتيبات احلالية املتعلقة باإلدارة اليت تطبق على أنشطة اإلدارة العادية للمحكمة، مبا يف ذلك االستثمارات                

                                         أن ميثل الترتيب األبسط شريطة أن تكون اخلطوط                                               واسـتخدام احملكمة بوصفها مدير املشروع من شأنه      .            الـرأمسالية 
  .                                                                                       الداخلية للمسؤولية واملساءلة قوية وأن تكون قدراا على أداء هذا الدور كافية لالضطالع باملهمة

 
                                                                                        ويف هذا الصدد، اتفقت اللجنة على أن األداء الفعال لدور مدير املشروع سيتطلب من احملكمة أن تنشئ  -  ٥٣

                    وينبغي أن يكون رئيس   .                                                        احملنكني واملهرة يف إدارة تفاصيل مشروع بناء كبري احلجم ومعقد     ً               فـريقاً من األخصائيني  
                       ً     ً      ً                                                                  الفريق، بوجه خاص، مهنياً مؤهالً بارزاً وصاحب سجل سابق يتميز بالنجاح يف تنفيذ املشاريع الكربى من هذا القبيل 

                                    قبل احملكمة من أجل توفري املوظفني ملكتبها                                     ورأت احملكمة أن التخطيط السابق من       .                               وحيظى باحترام مجيع األطراف له    
         ً                                 وبدا حمتمالً، بوجه خاص، لزوم تعيني مدير         .                        ، لن يفي ذا املعيار     ٥-                                            اخلاص باملشاريع، الذي يرأسه موظف برتبة ف      

                                                ورأت اللجنة كذلك أنه مما سيساعد احملكمة توفري املزيد   .                                               هـذا املكتب يف رتبة أعلى الجتذاب املرشحني املالئمني   
                                                                                                 ملعلومات بشأن اخلطوط الداخلية للمساءلة بصدد مكتب املشروع إذا ما قررت اجلمعية أن تؤدي احملكمة                  مـن ا  

  .               دور مدير املشروع
                                                   

 .٤٤ و٤٣، الفقرتان )أ(٦-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )١٣(
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                           ّ              ً                                                       بالـرغم مـن هذه التعليقات، سلّمت اللجنة أيضاً بأن بعض االعتبارات نفسها اليت تنطبق على الدولة         -  ٥٤
                                           فقد يكون هناك تضارب يف املصاحل وقد ال يسمح       :   مة                                      ً                   املـضيفة بوصـفها مديرة للمشروع تنطبق أيضاً على احملك         

                                                 فإن قررت اجلمعية بأن تقوم احملكمة بدور مديرة          .                                                                 التـرتيب للجمعـية مبمارسة ما يكفي من الرقابة على املشروع          
  .                                                        املشروع فقد حتتاج إىل اعتماد الضوابط املناسبة ضمن خمطط اإلدارة

 
                                                                     النظر ضمن الفريق العامل يف الهاي وعربت عن رغبتها يف أن تعود إىل                                                        واللجنة واعية بأن هذه املسائل بقيت قيد         -  ٥٥

                                                           ستقوم اللجنة بتوفري املزيد من املشورة الدقيقة، عند اللزوم، إىل              ويف ذلك الوقت   .                                      مـسألة اإلدارة يف دورـا القادمـة      
  .                   مل أن تعتمده اجلمعية                                                                            اجلمعية، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات داخل احملكمة بالنسبة ألي منوذج من النماذج يحت

 
             املباين املؤقتة - ٢
 
                 ً                                 فاحملكمة تشغل حالياً أماكن عمل مؤقتة مببىن األرك          .                                                    خلصت احملكمة آخر موقف فيما يتعلق باملباين الدائمة        -  ٥٦

        بنية      ٢٠٠٨                                                          وسوف حيدث توسع إضايف يف مبىن هاغس فيسيت يف صائفة عام              .                                 ومبىن هوفتورن ومبىن ساتورنسترات   
                                                                                             إال أنه بالنظر إىل تزايد أعداد موظفي احملكمة فليس من احملتمل أن يفي هذا احلل مبتطلبات                  .        هوفتورن              االستعاضة عن   

  .                                               احملكمة مما يسفر عن وجود احملكمة يف أربعة مواقع خمتلفة
 
             وأبدت اللجنة   .                                                                                           وعبـرت اللجنة عن آساها للمصاعب اليت تواجه وانعدام الفعالية يف تشغيل مواقع متعددة             -  ٥٧
             وعربت عن األمل   .                                          ً                                                 ا من أن الدولة املضيفة مل تظفر حبل أفضل متشياً مع مسؤولياا املتعلقة بتوفري مباين مؤقتة               قلقه

  .                     ً                                       يف أن يتم التوصل سريعاً إىل حل يجنب تكرار تغري مواقع أماكن العمل
 

               املوارد البشرية -   دال
 
                                     ة يف جمال املوارد البشرية، مبا يف ذلك بعض                 ً                                      تلقت اللجنة عرضاً بشأن السياسات واملمارسات احلالية للمحكم -  ٥٨

                                                                  وأشارت احملكمة إىل أا ستشرع عما قريب يف مشروع بشأن التطوير             .                                           البـيانات املتعلقة بتشكيلة موظفي احملكمة     
   .                                                                             الوظيفي وطائفة من السياسات املتعلقة باملوارد البشرية ضمن سياق اخلطة االستراتيجية

 
     ً                             وتبعاً لذلك تعني على اللجنة أن تطلب   .                                        ر مل يقدم من جانب احملكمة لتنظر فيه                                  والحظت اللجنة أن أي تقري     -  ٥٩

  .                                                                                                    معلـومات حمـددة بشأن مستوى املوظفني والوظائف الثابتة والوظائف املشغولة ومعدل الشواغر وعملية التوظيف    
                         حبسب كل بلد خاصة فيما                     ُ                                                                         باإلضافة إىل ذلك طُلبت معلومات فيما يتعلق بالتوازن ما بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف              

  .                                      يتعلق بالوظائف على مستوى اختاذ القرارات
 
  :                                                                                                          واتفقت اللجنة على أن السياسات املتعلقة باملوارد البشرية للمحكمة تعترب حيوية لتحقيق أهداف احملكمة               -  ٦٠

  .                  فني ذوي أعلى األداء                                                                                   احملكمة حباجة إىل ممارسات يف جمال املوارد البشرية من شأا أن تساعد اجتذاب واستبقاء املوظ    
  ،  )            يف مجلة أمور   (                                                                                        ولذلك أوصت احملكمة بأن تتحرك بسرعة للشروع يف هذه املمارسات وطلبت منها أن تفحص               

  :                   القضايا التايل ذكرها
 

                                                                                        بدائل يف إطار النظام املشترك بالنسبة ألجور املوظفني بغية حتديد مناذج تكون هي األنسب لعمل احملكمة؛   )   أ (
  ؛ )                 توسيع نطاق الفئات (        الرتب           احتمال دمج   )   ب (
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                                                          اختاذ تدابري تكفل اتسام نظام إدارة األداء بالفعالية واإلنصاف؛   )   ج (
                                             إمكانية لربط األداء باألجور وغري ذلك من احلوافز؛   )   د (
  .                                        اختاذ تدابري تعزز التطوير الوظيفي واملساعدة   )   ه (

 
                                          ليت تتوخاها احملكمة ويف اإلعالنات عن الوظائف إىل                                                والحظت اللجنة أن هناك بعض امليل يف عملية االنتقاء ا -  ٦١

                                         وبدون الغض من أمهية اخلربة ذات العالقة         .                ً      ً                            ً                      االعـتماد اعتماداً شديداً على سنوات اخلربة واألقدمية بدالً من الكفاءة          
     عايري                                                                               ّ        اتفقت اللجنة على أنه ينبغي للمحكمة أن تسعى لوضع معايري انتقاء لكافة الوظائف تركّز هذه امل          باملوضوع،  

                                                                                       ورحبت باملشورة اليت أسدا احملكمة مبا مفاده أا استخدمت أساليب تقوم على أساس               .                       على الكفاءات والقدرات  
                                                                                                                الكفاءة يف إجراء املقابالت وشجعت احملكمة على أن تكفل التعديالت املقبلة املدخلة على متطلبات التوظيف تعزيز                

  .                           إىل الوظائف على أساس كفاءام                                     قدرة احملكمة على التفريق ما بني املتقدمني 
 
                                                                                                         وناقشت اللجنة اجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف سبيل حتسني التمثيل اجلغرايف للموظفني، مبا يتمشى مع النظام                 -  ٦٢

                                                                                ً وذكرت باألولوية العليا اليت توليها الدول لكفالة التمثيل العادل للموظفني وأحاطت علماً   .                      األساسي وقرارات اجلمعية
                                                      وشجعت اللجنة بقوة احملكمة على مواصلة تطوير النظم          .                                              ت اليت قدمت حول التشكيلة الراهنة للموظفني                بالبـيانا 

                                                                                                          اخلاصـة بـاإلعالن عن الشواغر على اموعات واألفراد ذوي العالقة باملوضوع يف البلدان اليت تكون ناقصة                 
                                اغر أن تعمل بسرعة إما من خالل                                                                    ومـن األساسي بالنسبة للشبكات اليت تقوم بتوزيع إعالنات الشو           .          التمثـيل 

   .                                                                                                              اإلنترنت أو عن طريق الفاكس بغية كفالة أن تتاح للمتقدمني احملتملني للوظائف الفرص الكافية لتقدمي طلبام               
                                                                                               وسلمت اللجنة بأن العمل متواصل على صعيد الفريق العامل يف الهاي بشأن هذا املوضوع، وعربت عن األمل يف أن 

                                                                                  وضع التدابري الفعالة اليت ميكن ا للمحكمة أن تتعاون مع الدول على حتديد واجتذاب املرشحني                    يعمد هذا الفريق إىل 
  .                      من الدول ناقصة التمثيل

 
                                  ً     ً                                                         طلـبت اللجـنة إىل احملكمة أن تعد تقريراً شامالً عن قضية املوارد البشرية لتنظر فيها اللجنة يف دورا       -  ٦٣

             ً                                         ً                   التقرير حتديثاً للسياسة املتعلقة بالقضايا احملددة أعاله، فضالً عن أنواع                      ويوفر هذا      ،      ٢٠٠٨       أبريل   /                 السابعة يف نيسان  
                                                                      كما ينبغي أن تتضمن املعلومات ذات العالقة باملوضوع تشكيلة املوظفني            .                                       ومـدة العقـود اليت تستخدمها احملكمة      

  .                واخلرباء االستشاريني
 

              إعادة التصنيف /              عمليات التصنيف -   هاء
 
                                أذنت اجلمعية للجنة أن توافق يف   )١٤ (                                                      إىل اجلمعية اليت اعتمدا اللجنة يف دورا السابقة            ً                 وفقاً للتوصية املقدمة   -  ٦٤

                                                                                  أبريل على إعادة التصنيف اليت اقترحتها احملكمة حيثما يكون هناك تربير قوي يدعو إىل إعادة  /                     دورا املعقودة يف نيسان
  .       وظيفة  ٣٩                          نيف أو إعادة التصنيف تغطي         ً       اقتراحاً بالتص  ٢٠                       واقترحت احملكمة ما جمموعه  . )١٥ (           ذلك التصنيف

 
                                                                                                      وأشارت احملكمة إىل أن عملية إعادة التصنيف اقتصرت على الوظائف اليت شهدت تغيريات مهمة منذ آخر                 -  ٦٥

    ً   ُ     فأوالً، أُعدت    .                                                                   وقـد اتبعت املنهجية اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية              ٢٠٠٥                            اسـتعراض جـرى يف عـام        
     ً             ثانياً، جرى حتليل     .                                                                       النسبة لكل وظيفة قيد االستعراض، وبالنسبة إىل العمل املسند واألداء                                    استقصاءات تتعلق بالعمل ب   

                                                                                            ً                         املـسؤوليات املسندة املتعلقة بالوظائف وتقييمها من قبل أخصائيني يف جمال تقييم الوظائف، قاموا هم أيضاً بإجراء                 
                                                   

 .٥٢، الفقرة )ب(٦-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )١٤(
 .٢٣، الفقرة )ج(١-دال-نفسه، اجلزء الثايناملرجع  )١٥(
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                                     ً       عمل واملسؤوليات اليت ينطوي عليها، ثالثاً،                                                                             مقـابالت مع املوظفني واملديرين بغية احلصول على فهم أفضل لطبيعة ال           
  .                                                                                                        عرضـت التوصيات اليت تقدم ا األخصائي االستشاري إىل جملس التنسيق ومت استعراضها من قبل رؤساء األجهزة            

                                                                                                                     والحظت احملكمة أنه ينبغي التمييز ما بني عدد الوظائف املقترح إعادة تصنيفها بالنسبة لبعض املناصب العامة وعدد                 
                                                        وهذه املمارسة أفضت إىل اقتراحات تتعلق بإعادة تصنيف          .                                                  ني اجلائز أن يكونوا هم من حيتلون تلك الوظائف              الشاغل
  .     ً  نفراً  ٣٢             وظيفة تشمل   ١٣
 
                  ً                                        وظيفة مل ختضع سابقاً للتصنيف ضمن املمارسة اليت جرت يف           ٤٧                                        كمـا أشارت احملكمة إىل أن ما جمموعه          -  ٦٦
              وهناك مستوى مت   .                              وظيفة من فئة اخلدمات العامة   ٢٠                   الفئة الفنية و              وظائف يف   ٧                     وهذه الوظائف تشمل      .     ٢٠٠٥     عام  

                                                              والكثري من الوظائف املعروضة هلذا التصنيف الذي يتم ألول مرة تتميز    .                                                 تثبيته يف امليزانية بالنسبة جلميع هذه الوظائف      
  .                            لشؤون التوعية امليدانية                                                                                            بطابـع متماثل من حيث احملتوى الوظيفي، مثل وظيفة مدير املكتب امليداين وظيفة املساعد             

     ً                                                                                                   وتبعاً لذلك فإن التمييز ما بني عدد ما يصنف من الوظائف ذات الطابع العام وعدد الشاغلني اجلائز أن يكونوا هم من 
                                                   والحظت احملكمة أن التغيري يف املستوى بالنسبة لرتب          .                                                         حيـتلون هذه الوظائف لـه عالقة باملوضوع يف هذه احلالة         

            وظيفة جرى   ٤٧                   وظائف فقط من أصل  ٧      وهناك   .                                ال يترتب عليه أي تأثري يف امليزانية  )       وى آخر   مست (              اخلدمات العامة 
                                                يف مستوى الفئة الفنية ووظيفتان اثنتان كانتا قد  ٥                   ومن بني هذه الوظائف   .                                       استعراضها ستترتب عليها آثار يف امليزانية

  .                       اعتبارمها من املستوى الفين ُ                                                       أُدرجتا يف امليزانية يف مستوى اخلدمات العامة ولكن صنفتا اآلن ب
 
                               ً                                   من النظام األساسي للموظفني وطبقاً للمبادئ اليت وضعتها مجعية           ١- ٢                                  والحظت اللجنة أنه مبقتضى املادة       -  ٦٧

                                                                                              ً                       الـدول األطراف، يقوم املسجل، بالتشاور مع املدعي العام باختاذ ما يلزم من التدابري لتصنيف الوظائف وفقاً لطبيعة               
               واتفقت اللجنة    .                                                                             املقتضاة ومبا يتمشى مع مرتبات وبدالت ومزايا النظام املشترك لألمم املتحدة                               املهـام واملسؤوليات    

                                        ً      ً                          ً                                      علـى أنه ينبغي أن تصنف مجيع الوظائف تصنيفاً صحيحاً وعلى حنو يتسم باالتساق وفقاً للمعايري ذات العالقة                  
                                       ديرين لتأمني إسناد ما يترتب من الواجبات                                                            ويف الوقت نفسه تعتقد اللجنة أن املسؤولية ملقاة على عاتق امل  .       باملوضوع

  .            ً       للوظائف وفقاً لرتبها
 
                                                                                                       وكانـت اللجنة تتوقع أال تقترح إعادة للتصنيف إال يف احلاالت اليت يتم فيها إدخال تغيريات جوهرية                  -  ٦٨

  .         اد املهام                                                                                                  على طبيعة أو ترتيبات العمل يف جمال بعينه، متخضت عنها مقتضيات جديدة ال ميكن تغطيتها بإعادة إسن          
  .                                                                                  وحذرت اللجنة من مغبة استخدام إعادة التصنيف كأداة للترقية أو للجزاء أو لتضخيم الرتب

 
ٍ                                                        واتفقـت اللجـنة علـى أنه ال ينبغي أن يكون هناك داٍع إلجراء عمليات إعادة تصنيف عامة أو دورية يف            -  ٦٩                                              

                                                               ة اإلدارية العادية اليت تتوالها احملكمة، وعملية إعادة النظر                           ً                       ً                  وإسناد املهام وفقاً لرتب الوظائف يعترب جزءاً من املهم          .       املستقبل
                     وعملية إعادة التصنيف   .                                                                                            يف وظائـف بعينها ال ينبغي أن حتدث إال حيثما تنشأ حاجة حمددة يف عمل وحدة من الوحدات               
  .             سنوية املقترحة                                                                ً     ً              ينبغي أن تكون استثنائية وتعكس تعديالت جوهرية على املهام وتربر تربيراً كلياً يف امليزانية ال

 
                                                                                                  وبالنـسبة إلعـادة التصنيف ضمن رتب اخلدمات العامة، أوصت اللجنة مبنح احملكمة املرونة يف إعادة               -  ٧٠

                                                  وأي عملية إلعادة تصنيف لوظيفة من فئة اخلدمات العامة   .                                              تصنيف الوظائف اليت تدعو احلاجة إىل إعادة تصنيفها
  .    قبلة                                       ينبغي إذن إدراجها يف امليزانية املقترحة امل

 
  .                   ً                                                                                 وناقـشت اللجـنة أيضاً مع احملكمة احلاجة إىل التمييز بوضوح بني تصنيف وظيفة وتقييم فرد من األفراد            -  ٧١

                                                                                                                   واللجنة تتوقع من األفراد الذين يشغلون وظائف جرى إعادة تصنيفها برفع رتبتها أن خيضعوا لتقييم صارم يقوم                 
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                                                         وفهم اللجنة أن ترقية األفراد ال تتم حيث ال تتوفر فيهم         .    على                                                   على أساس مؤهالم ألداء املهام املنوطة بالرتبة األ       
  .                                                                                           املعايري اليت تقتضيها الفئة األعلى وأن من املناسب يف بعض احلاالت أن يتم اللجوء إىل إجراء انتقاء جديد

 
       رية أا                                                                                                 وفيما يتعلق بعمليات إعادة التصنيف والتصنيف املقترحة اليت عرضت على اللجنة الحظت هذه األخ              -  ٧٢

                                                                                                                مل تـتلق ما يكفي من املعلومات إلجراء استعراض كامل ولتخلص إىل حكم يقوم على أساس اجلدارة بالنسبة لكل                   
                                                                                                  ومع ذلك تقبلت اللجنة التأكيدات بأن عملية إعادة النظر يف هذه الوظائف كانت عملية مالئمة ولذلك           .      مقترح

  . )١٦ (                                  يرد ذكرها يف املرفقني الرابع واخلامس                  ُ                            أقرت الوظائف اليت أُعيد تصنيفها أو اليت صنفت واليت
 
                                                                                                         وسـاور اللجنة، يف إقرارها لعمليات إعادة التصنيف هذه، قلق وشكوك معينة بشأن إعادة تصنيف منصب                 -  ٧٣

                                                  ومت طمأنة اللجنة بأن رفع الرتبة ليس خطوة يف           .                                                                   املوظـف القانوين املساعد وأثر ذلك على اهليكل التوظيفي للدوائر         
                                                                       ً                              يف الدعم القانوين للقضاة ومستويات التوظيف يف الدوائر، بل إن ذلك يعكس تغيرياً يف طبيعة وظيفة                                 سـبيل الزيادة    
   )١٧ (                                 ً     ً      ً                                وذكرت اللجنة بأن احملكمة وضعت سابقاً هيكالً واضحاً خيص توفري الدعم القانوين يف الدوائر  .                  املساعدة القانونية

                                               ي للمحكمة، قبل التقدم بأي مقترحات إضافية                                     واتفقت اللجنة على أنه ينبغ      .                         ً         وهـو هـيكل أصبح اآلن منسوخاً      
                                  كما أا اتفقت على أن موافقتها على   .                                                     ً       ً      ً    للـزيادة فيما يوفر من دعم قانوين للدوائر، أن تقدم هيكالً وظيفياً منقحاً  

                                                                             ً       ً                           إعادة تصنيف املناصب اليت حيتلها املوظفون القانونيون املساعدون من شأا أن تشكل عامالً أساسياً يف النظر يف                 
  .                                                                      ترح إضايف للزيادة يف مستوى التوظيف يف الدوائر يف امليزانيات الربناجمية املقبلة  مق
 

                              نظام املعاشات التقاعدية للقضاة -   واو
 
                            مقارنة لشروط اخلدمة اخلاصة      :           ً                                                                    كـان معروضاً على اللجنة التقرير املتعلق بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة           -  ٧٤

                                                        سائر موظفي احملكمة مبقتضى قواعد جلنة اخلدمة املدنية الدولية                                                بالقـضاة وشـروط اخلدمـة الـيت تنطـبق علـى         
(ICC-ASP/6/CBF.1/3).  

 
                                                                                                      أشارت اللجنة إىل االستنتاج الذي توصلت إليه يف دورا السابعة والذي مفاده أن مستوى الدخل من                 -  ٧٥

                           الفرد يف احملكمة واتفقت على                                       ً                                     املعاشات التقاعدية ينبغي أن يكون متمشياً مع احلصة من احلياة العملية اليت قضاها  
      وأقرت   .  )١٨ (                                                                                                     أن نظام املعاشات التقاعدية اخلاصة بالقضاة الذين سيعلمون يف املستقبل ينبغي أن يعكس هذا املبدأ              

                                                                                                    اجلمعـية، يف دورا اخلامسة هذا املبدأ وطلبت إىل اللجنة مواصلة النظر يف املسألة يف سياق حبثها لشروط خدمة      
  . )١٩ (      ً مستقبالً                    القضاة الذين يعينون 

 
 

                                                   
                                                                                                              بي نت احملكمة أن املقترحات املتضمنة قد أوصى ا رؤساء األجهزة املعنيون على إثر استعراض الستنتاجات اخلبري                  )١٦(

 .االستشاري
  الثالثة، الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                 )١٧(
انظر .  ١٤٤-١٣٩ الفقرات   ،٧-ألف-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٠-٦

 .٥٣، الفقرة )ب(٨-ألف-كذلك اجلزء الثاين
 ، الدورة اخلامسة، الهاي،   الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية               )١٨(
 ،)أ(٦-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .٩١، الفقرة )ب(٦-دال-، واجلزء الثاين٤٤ و٣٣الفقرتان 
 .٣٣، الفقرة )أ(٣-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )١٩(
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    ً                                                                        ُ                             وضـعاً يف االعتـبار أن معظم القضاة سيكونون من بني من سبق هلم العمل يف هذه الوظيفة وأُتيحت هلم                     -  ٧٦
                                                                                                           الفرصة للحصول على استحقاقات تقاعدية وأن نظام املعاشات التقاعدية للمحكمة يقوم على أساس سنوات اخلدمة،          

          يف املائة   ٥٠                                    ً           للقضاة الذين يعملون يف املستقبل قائماً على أساس                                               أوصت اللجنة بأن يكون مستوى املعاشات التقاعدية  
                                                                                         وعلى أساس افتراض حياة عملية متتد لست وثالثني سنة حيصل فيها القاضي على استحقاقات                .                   مـن مرتب القضاة   

                                                                                                                     تقاعدية وأن هذا القاضي يشغل وظيفته عادة ملدة تسع سنوات فإن من رأي اللجنة أن حيصل القاضي على جزء من                   
                                              وهذا من شأنه أن يضمن التراكم السلس لالستحقاقات   .                                                   مـن املـرتب عن كل سنة عمل كاستحقاق تقاعدي          ٧٢

              ً                               ً                                                                           الـتقاعدية وفقاً لكل مدة يعمل طيلتها القاضي بدالً من النظام التداخلي الذي يتميز بغياب االستحقاقات التقاعدية                 
   .      ً                        حالياً طيلة السنوات الثالث األوىل

 
                                               ً                                    أن النظام التقاعدي للقضاة الذين سيعلمون مستقبالً ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار                               ورأت اللجـنة كـذلك     -  ٧٧

                                    بالنظر إىل هذا، أوصت اللجنة بأن        .       سنة   ٦٢                                                                    الـزيادة يف األعمار املتوقعة والحظت أن سن التقاعد للموظفني هو            
                              بدء الدفع يف سن الثانية والستني                                                                ً          يعدل نظام املعاشات التقاعدية بالنسبة للقضاة الذين سيعلمون مستقبالً مبا مفاده 

   ).                                          دون أي تغيري يف الشروط األخرى املتعلقة باألهلية (   ً             بدالً من سن الستني 
 
                                                          ً                                                   وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دورا القادمة تقريراً لتنظر فيه اجلمعية يف الدورة السادسة                  -  ٧٨

                                                      علق بنظام املعاشات التقاعدية واآلثار املالية املترتبة على                                                     يتـضمن مـشاريع تعديالت تربز هذه املقترحات فيما يت      
  .        اعتمادها

 
                       نظام املساعدة القانونية -   زاي

 
                                                                                                           نظـرت اللجـنة يف التقرير بشأن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات لتعديله قدمته                -  ٧٩

                                           يام، باالستناد إىل اخلربة اليت اكتسبت خالل                              واقترح يف التقرير الق     .  )٢٠ ( )Add.1    و ICC-ASP/6/CBF.1/1 (         احملكمـة   
               تشكيلة األفرق،    :                                                                                                      السنوات املاضية من خالل تشغيل نظام املساعدة القانونية، اعتماد العناصر التايل ذكرها من النظام             

                                                                                                                   ميزانية للتحقيقات، البيانات الصادرة عن اخلرباء الشهود، حتديد مرتب كل عضو من أعضاء أفرق الدفاع، التعويض                
  .                              ن األعباء املهنية وإجراءات الدفع ع
 
      وفيما   .                                                   ً      ً                                          ورحـبت اللجنة بدقة التقرير ومشوله ورأت أنه يعرض هيكالً سليماً خيص نظام املساعدة القانونية                -  ٨٠

                                                                                                             يـتعلق بتشكيل فريق الدفاع، الحظت اللجنة أن ربط تشكيل الفريق مبرحلة احملاكمة والقيام، عند االقتضاء، بإضافة         
                                     وكان هناك اتفاق عام داخل اللجنة        .        ً                                            ً         ية وفقاً جلملة حمددة من البارامترات الكمية، يبدو معقوالً                            مـوارد بشرية إضاف   

  .                                                                                       على التوصية باعتماد التعديالت املقترحة املتعلقة بنظام املساعدة القانونية والواردة يف الوثيقة
 
                              تغرية املشار إليه يف تقرير احملكمة                                                                  والحظت اللجنة أن استخدام صندوق الطوارئ للوفاء بالتكاليف اإلضافية امل -  ٨١

(ICC-ASP/6/CBF.1/1))   بيد   .                                               من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة       ٦- ٦                   ً                  ميكن أن يكون متمشياً مع البند         )٢١    
        وكان من   .                                                         ً      ً                                         أن اللجـنة أعربت عن قلقها من أن هذا ال ينبغي أن يصبح مصدراً عادياً لتمويل نظام املساعدة القانونية          

                                                                                                        ة أن التكالـيف ينبغـي الوفاء ا من امليزانية املخصصة للمساعدة القانونية قبل النظر يف استخدام                           رأي اللجـن  
  .                                                          صندوق الطوارئ وشددت على أمهية امليزنة بأقصى قدر ممكن من الدقة

                                                   
 .ICC-ASP/6/4 ُ                         أ عيد إصداره بوصفه الوثيقة  )٢٠(
 .ICC-ASP/6/4 ُ                         أ عيد إصداره بوصفه الوثيقة  )٢١(
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                                                              من نظام احملكمة ينص على وجوب أن تحدد املساعدة القانونية من قبل  ١-  ٨٣                            والحظـت اللجنة أن البند       -  ٨٢
  ُ     وأُبلغت   .                                                                           يتيح إمكانية استعراض نطاق املساعدة القانونية املقدمة من الدائرة املعنية     ٤-  ٨٣                       ل على حني أن البند          املسج

                             ً                                                                           اللجنة بأن الدوائر قامت مؤخراً باختاذ قرارات متعددة تتعلق جبوانب حمددة من املساعدة القانونية، مبا يف ذلك مستوى 
                                                                    على أمهية احتفاظ املسجل بنظام للمساعدة القانونية يتسم باتساقه                        وشددت اللجنة     .                           دعم املوظفني وتوقيت الدفع   

                                                                                                          وشفافيته واقتصاديته والحظت أن القرارات القضائية اليت تتخذ على أساس خمصص ميكن أن تضر بسالمة نظام                
               اعدة القانونية                                                وبالنظر إىل املخاطر اليت حتف بسمعة احملكمة يف أداء املس  .                                        املساعدة القانونية على النحو يديره املسجل

                                                                                  شددت اللجنة على أمهية ضمان احلفاظ على حقوق املدعى عليه يف حماكمة عادلة مع                                              وأمهية اآلثار املالية املترتبة،     
                                                                                                                 النهوض يف الوقت نفسه بسالمة نظام املساعدة القانونية الذي يديره املسجل وتأمني مراقبة اللجنة ومجعية الدول                

   .    نية                             األطراف لتكاليف املساعدة القانو
 

           مسائل أخرى -   حاء
 
               تكاليف االحتجاز - ١
 
      ً   ناشئاً      ٢٠٠٦                                        ً                                                          أبلغت الدولة املضيفة اللجنة بأن هناك ديناً ما زال غري مسدد يتصل مبرافق االحتجاز عن عام                  -  ٨٣

   لى                وأشارت اللجنة ع  .                                                                ّ                 عن الفرق يف املبلغ املدرج يف امليزانية واملخصص لالحتجاز واألسعار اليت محلّتها الدولة املضيفة
                                                                                                                   احملكمة بتسوية هذه املسألة يف أبكر فرصة وتقدمي مقترح إىل اجلمعية عن طريق اللجنة بشأن السداد إذا ما تبني                    

  .            أن ذلك ضروري
 
                                                                                ً                       أشـارت اللجنة إىل ما أعربت عنه من قلق يف الدورة السابقة يتصل بالتكلفة العالية نسبياً ملرافق االحتجاز،        -  ٨٤

                                                 وهذا االرتفاع ناتج عن ضرورة تسديد مبلغ جناح         .                                تجزين اثنني فقط مها رهن احلبس                   ً      ً          واحلال أن حمتجزاً واحداً أو حم     
                                                                                  وأشارت اللجنة إىل أا ناشدت الدولة املضيفة يف الدورة السابقة النظر يف أي وسيلة ممكنة     .          زنزانة   ١٢             كامـل يضم    

                                  ة املضيفة أعلنت فيه هذه األخرية                                            واستمعت اللجنة إىل عرض قدمته الدول       .  )٢٢ (                                    للتخفيف من العبء املايل على احملكمة     
   ٦            زنزانة إىل   ١٢                                 ، من عدد الزنزانات اليت تؤجرها من     ٢٠٠٨      يناير  /             كانون الثاين ١                       ً          عـن إمكانـية احلد، اعتباراً من     

                             واالخنفاض املترتب على ذلك يف       .                                                                          زنـزانات مـع االحتفاظ بنفس التسهيالت واخلدمات كما نصت عليها احملكمة           
  .                                                  ذا كان موظف واحد أو موظفان يستبقيان للنوبة الليلية                        التكاليف سيتوقف على ما إ

 
   ١     ١٩٠     ٩٠٠             يورو إىل     ١     ٤٤١     ٦٧٧                                                                         واسـتبقاء موظفني اثنني للنوبة الليلية من شأنه أن حيد التكلفة من              -  ٨٥

  ن                                                                                           وإذا مل يتم استبقاء املوظف الثاين للعمل يف النوبة الليلية فإن التكاليف من شأا أ                .                              يـورو بالنسبة لست زنزانات    
    ً                                                                         علماً بأن التكاليف املتصلة باالحتجاز هي بالدرجة األوىل تكاليف ختص املوظفني             .        يورو  ١     ٠٤٧     ٦٠٩           تنخفض إىل   

                                               زنزانات من شأنه أن يزيد يف املعدل حبسب الزنزانة  ٦     إىل   ١٢                                                     وإجيار الزنزانات يف حد ذاته، واحلد من الزنزانات من      
                                                           وشدد مسؤولو احملكمة على األسباب األمنية اليت جتعل أن من            .  م                                   ً                   الـواحدة والـيوم الواحد فيما حيقق وفراً بوجه عا         

  .                                                                                          الضروري، بغض النظر عن عدد الزنزانات، استبقاء موظفني اثنني على األقل قائمني باملهمة يف مجيع األوقات
 

                                                   
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،                  )٢٢(
 ،)أ(٦-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32حملكمة اجلنائية الدولية،    منشور ا (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .٧٥، الفقرة )ب(٦-دال-، واجلزء الثاين٤٤ و٣٣الفقرتان 
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   غي                                                                                        شجعت اللجنة احملكمة والدولة املضيفة على تنفيذ هذا الترتيب يف أبكر تاريخ ممكن ورأت أن هذا ينب -  ٨٦
  .            ً      أن يكون ممكناً بسرعة

 
                     احملكمة اخلاصة لسرياليون - ٢
 
                                                                                                             دعيت اللجنة، يف دورا السابعة، إىل النظر يف الورقات غري الرمسية املتصلة بالترتيبات املالية املتعلقة باحملكمة            -  ٨٧

      ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ١٢                                       من بني هذه الورقات الرسالة املؤرخة         .                                              اخلاصـة لـسرياليون ويف أساس حتميل التكاليف       
                                                                                                 املوجهة من رئيس اجلمعية إىل رئيس احملكمة يبني فيها أن استخدام مرافق احملكمة من جانب احملكمة اخلاصة لسرياليون 

  .           ً                                          سيكون خالياً من أي تكلفة تتحملها احملكمة اجلنائية الدولية
 
                  ة بني احملكمة واحملكمة        املربم     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ١٣                                من مذكرة التفاهم، املؤرخة       ٣- ٣                    ويذكـر يف الفقرة      -  ٨٨

                                                                    كامل ما يترتب من التكاليف املباشرة وغري املباشرة املمكن حتديدها           "                                               اخلاصـة لسرياليون أن هذه احملكمة تقوم بدفع         
                            ً                        وتشمل مثل هذه التكاليف عنصراً يتصل بأي استهالك               [...].                                                      بوضـوح وما يتصل ذه التكاليف اجلائز أن تتكبد          

                       من مذكرة التفاهم أنه  ٤- ٣              ويرد يف الفقرة        [...].                                      ات العائدة إىل احملكمة اجلنائية الدولية                              لقيمة التجهيزات أو املمتلك   
                                                                                                ال يقتـضى من احملكمة اخلاصة لسرياليون أن تسدد للمحكمة اجلنائية الدولية التكاليف اليت كانت ستتحملها            "[...] 

   ".                اخلاصة لسرياليون                                                            على أي حال احملكمة بغض النظر عما إذا كانت املرافق ستوفر للمحكمة
 
                                                                                                    وخلـصت اللجنة، يف دورا السابعة، إىل أن ما سيتم حتميله يعكس التكاليف املباشرة وغري املباشرة القابلة        -  ٨٩

                                                  يف املائة على النحو الذي يعكس تكلفة غري حمددة         ١٣                                                              للتحديد اليت تكبدا احملكمة يضاف إليها رسم إداري مقداره          
  . )٢٤ (                                       ويف دورا اخلامسة أقرت اجلمعية هذه التوصية  .  )٢٣ (                            ة ملا يتاح من املرافق املستخدمة    ً                 كمياً تتصل بإدارة احملكم

 
                                                                                                      والتمست احملكمة من جديد مشورة اللجنة بشأن تطبيق هذه التوصية يف أعقاب املفاوضات اليت دارت مع                 -  ٩٠

  .                             االستهالك والرسوم عن االحتجاز                                                                             احملكمـة اخلاصة لسرياليون، خاصة فيما يتعلق بالكيفية اليت ينبغي أن يحسب ا         
                                                                                                   وفيما يتعلق باالستهالك، أبلغت احملكمة اللجنة أا توصلت إىل االتفاق التايل مع احملكمة اخلاصة لسرياليون فيما خيص 

   :               توفري قاعة حمكمة
 

  .                                            توفر قاعات احملكمة وغرفة اإلعالم الصحفي بال مقابل  ) أ (
                    ً                                  بلغ الذي ميثل استهالكاً حملطات العمل احلاسويب واألجهزة                                            تدفـع احملكمـة اخلاصة لسرياليون امل        ) ب (

           ويؤخذ بعني    .                                                                                               السمعية البصرية يف قاعات احملكمة أثناء احملاكمة بالسعر القياسي املعمول به يف األمم املتحدة             
  .                                                               االعتبار الفترة الزمنية الفعلية اليت كانت احملكمة طيلتها متلك األجهزة

 
  .                   ً ذا النهج يعترب مقبوالً                      واتفقت اللجنة على أن ه -  ٩١
 
                   ُ                                                                                      وفيما خيص االحتجاز، أُبلغت اللجنة بأنه بالرغم من أن احملكمة اخلاصة لسرياليون كانت حتتل زنزانتني من                 -  ٩٢

  .                                                                                                    الزنـزانات املسخرة لالحتجاز اليت تستخدمها احملكمة، رأت أنه ينبغي سوى املقابل الستخدام زنزانة واحدة ال غري   
                                                                         بالنظر إىل التكاليف اإلمجالية املتصلة باالحتجاز اليت تكبدت يف سبيل توفري موظفني                           وخلـصت اللجـنة إىل أنه،    

                                                   
 .١٢٧، الفقرة )ب(٦-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )٢٣(
 .٤٤، الفقرة )و(٣-دال-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )٢٤(
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                                                              ً                                                     سـجنيني وأن الزنـزانة الثانية تستخدم لتخزين الوثائق القانونية بدالً من إيواء سجني، ال داعي هناك لتحميل                  
  .                                                        مصاريف عن الزنزانة الثانية طاملا أن احملكمة ليست حباجة إليها

 
                                                                                                      اللجنة إىل أنه بالنظر إىل االتفاقات اليت سبق أن مت التوصل إليها فيما خيص هذه املسألة يعسر                       وخلصت -  ٩٣

                                     ولتفادي نشوء أية قضية جديدة حثت        .                         ً                                                 علـى اللجنة أن توفر مزيداً من التوضيحات املمكن تطبيقها بأثر رجعي           
  .     ت ممكن                       ً     ً                                احملكمة على أن تربم اتفاقاً شامالً يتعلق بتحميل التكاليف يف أقرب وق

 
  .                                                                                  ويتضمن اجلدول الوارد أدناه معدالت االستهالك املعمول ا يف األمم املتحدة ذات العالقة باملوضوع -  ٩٤
 

    وصف ١السنة  ٢السنة  ٣السنة  ٤السنة  السنوات التالية
   ات                             معدات إلكترونية لتجهيز البيان          يف املائة  ٢٠          يف املائة  ٢٥          يف املائة  ٢٠          يف املائة  ١٥          يف املائة  ١٥
  -      مسعية   (                                    الفئة باء من املعدات الكهربائية                يف املائة  ٤٠          يف املائة  ٢٠          يف املائة  ٢٠          يف املائة  ١٠          يف املائة  ١٠

  )                             بصرية، معدات تسجيل وما إىل ذلك
 
                     قضايا مراجعة احلسابات - ٣
 
             ع به املكتب                                                                                                قـام املـراجع الداخلي للحسابات باطالع اللجنة على املعلومات املتعلقة بالعمل الذي اضطل              -  ٩٥

               طلبت اللجنة إىل  و  .                                                                                    وقررت، أن تنظر، يف مجلة أمور، يف قضية التبليغ اخلارجي الذي يقوم به املكتب يف دورا املقبلة
                   ً                                                                                   احملكمة أن تعد تقريراً يتضمن توصيات عن الكيفية اليت ميكن ا للجنة وللجمعية من أن ترصد العمل الذي يقوم      

  .                          به املراجع الداخلي للحسابات
 
                  ً                                                                               وأشارت اللجنة أيضاً إىل التوصيات اليت تقدم ا املراجع اخلارجي للحسابات فيما يتعلق بالبيانات املالية عن  -  ٩٦

               وطلبت إىل احملكمة                                                               اليت تضمن رصد اللجنة لتطبيق التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات   )٢٥ (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤        السنتني  
                   ويف هذا الصدد،     .                                           ااالت لتنظر فيه اللجنة يف دورا املقبلة                                                            إعـداد تقريـر يحدد التقدم احملرز يف كل جمال من            

  . )٢٦ (                                   من التقرير عن أعمال دورا السابعة  ٢٤                                         أشارت اللجنة إىل توصيتها الواردة يف الفقرة 
 
                             مواعيد انعقاد الدورة التاسعة - ٤
 
  .     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٨  ىل     إ   ١٠                                                                                 اتفقـت اللجـنة على أن تعقد دورا التاسعة يف مدينة الهاي يف الفترة من                 -  ٩٧

          بالنظر إىل   )      سبتمرب /       أيلول  ١٥                        أي مبا يف ذلك يوم السبت    (                                                                     وقـررت اللجنة التمديد يف مدة دورا إىل ما جمموعه مثانية أيام             
                                           وستستوعب التكاليف يف إطار ميزانية األمانة      .                                                                                تنامـي عـدد القضايا املطروحة وتعقيدها واليت سيلزم أن تنظر فيها اللجنة            

  .                                                                                       ل جهود للبحث عن سبل مقابلة للتوفري من خالل االستخدام الكفؤ لوقت الترمجة الفورية وتدابري أخرى     وستبذ

                                                   
 طراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،             الوثائق الرمسية جلمعية الدول األ      )٢٥(
 ،١-جيم-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨

 .١٣التوصية 
  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،            الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام         )٢٦(
، )ب(٦-دال-، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،     (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

 .٢٤الفقرة 
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           املرفق األول
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤حالة تسديد االشتراكات حىت 

 
 
 
 

جمموع 
االشتراكات 
 غري املسددة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٧عام 

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٧ 

راكات االشت
املقررة لعام 

٢٠٠٧ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
  الدول األطراف السابقة

 ١          أفغانستان ٤٦٥ ٨ ٠٣٠ ٦ ٤٣٥ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ١٣١ ٤
 ٢        ألبانيا ٤٣٢ ٢١ ٤٣٢ ٢١ - ١٧٨ ١٠ ٤٦٢ ٧١٦ ٩ ٧١٦ ٩
 ٣       أندورا ٨٧٠ ٢٢ ٨٧٠ ٢٢ - ٥٧٠ ١٣ ٢٢٠ ١ ٣٥٠ ١٢ ٣٥٠ ١٢

 ٤                أنتيغوا وبربودا ٤٧٤ ١٣ ٤٧٤ ١٣ - ٣٩٣ ٣ ٣٩٣ ٣ - -
 ٥        األرجنتني ٨٤٤ ٥٢٨ ٤ ٨٢٢ ٥٥٠ ٢ ٠٢٢ ٩٧٨ ١ ٢٩٣ ٥٥١ - ٢٩٣ ٥٥١ ٣١٥ ٥٢٩ ٢
 ٦    ليا     أسترا ٩٣٠ ٥٠١ ٧ ٩٣٠ ٥٠١ ٧ - ٢٦٣ ٠٣١ ٣ ٨٤٧ ٤٩٥ ٤١٦ ٥٣٥ ٢ ٤١٦ ٥٣٥ ٢

 ٧       النمسا ٥٣٧ ٠٩٠ ٤ ٥٣٧ ٠٩٠ ٤ - ٦٠٥ ٥٠٤ ١ ٦٠٥ ٥٠٤ ١ - -
 ٨        بربادوس ٢٤٠ ٤٤ ٢٤٠ ٤٤ - ٢٦٧ ١٥ ٤٣٠ ٣ ٨٣٧ ١١ ٨٣٧ ١١

 ٩       بلجيكا ٠٠٦ ٠٦٠ ٥ ٠٠٦ ٠٦٠ ٥ - ٣٠٧ ٨٦٩ ١ ٧٩٧ ٣٤٦ ٥١٠ ٥٢٢ ١ ٥١٠ ٥٢٢ ١
 ١٠     بليز ٦٩٧ ٤ ٦٩٧ ٤ - ٦٩٦ ١ ٦٩٦ ١ - -

 ١١    بنن ٣٩٥ ٩ ٣٩٥ ٩ - ٦٩٦ ١ ٨٠٠ ٨٩٦ ٨٩٦
 ١٢        بوليفيا ٦٥٨ ٤١ ٩٤٠ ٥ ٧١٨ ٣٥ ١٧٨ ١٠ - ١٧٨ ١٠ ٨٩٦ ٤٥

 ١٣               البوسنة واهلرسك ٧١٠ ١٤ ٧١٠ ١٤ - ١٧٨ ١٠ ١٧٨ ١٠ - -
 ١٤         بوتسوانا ١٣٤ ٥٥ ١٣٤ ٥٥ - ٧٤٨ ٢٣ ٦٨١ ٣ ٠٦٧ ٢٠ ٠٦٧ ٢٠

 ١٥        الربازيل ٧٣٦ ٦٤٢ ٧ ٧٢٤ ٣٤٧ ٣ ٠١٢ ٢٩٥ ٤ ٩٤٦ ٤٨٥ ١ - ٩٤٦ ٤٨٥ ١ ٩٥٨ ٧٨٠ ٥
 ١٦        بلغاريا ٣٨٣ ٧٧ ٣٨٣ ٧٧ - ٩٢٦ ٣٣ ٩٢٦ ٣٣ - -

 ١٧             بوركينا فاصو ٠٦١ ٧ ٤٤٧ ٦١٤ ٦ ٣٩٣ ٣ - ٣٩٣ ٣ ٠٠٧ ١٠
 ١٨        بوروندي ٠٧٤ ٣ ٢١٥ ٨٥٩ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٥٥٥ ٤
 ١٩        كمبوديا ٣٩٥ ٩ ٣٩٥ ٩ - ٦٩٦ ١ ٢٠٠ ٤٩٦ ١ ٤٩٦ ١

 ٢٠     كندا ٥٣٣ ٠٥٩ ١٣ ٥٣٣ ٠٥٩ ١٣ - ٨٤٣ ٠٤٩ ٥ ٨٤٣ ٠٤٩ ٥ - -
 ٢١                      مجهورية أفريقيا الوسطى ٦٩٧ ٤ ٨٣٩ ١ ٨٥٨ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٥٥٤ ٤
 ٢٢     تشاد - - - ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٦٩٦ ١
 ٢٣         كولومبيا ٢١٤ ٧٣٨ ٢١٤ ٧٣٨ - ١١٠ ١٧٨ ٥٩٥ ١٦٢ ٥١٥ ١٥ ٥١٥ ١٥
 ٢٤         الكامريون ٢٦٧ - ٢٦٧ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٦٣ ١
 ٢٥        الكونغو ٤٤٠ ٣ ١٢٤ ٣١٦ ٣ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٠١٢ ٥
 ٢٦          كوستاريكا ٧٤٣ ١٣٤ ٧٤٣ ١٣٤ - ٢٨١ ٥٤ ٣٣٤ ٢٩ ٩٤٧ ٢٤ ٩٤٧ ٢٤

 ٢٧        كرواتيا ٠٣٩ ١٧٥ ٠٣٩ ١٧٥ - ٨١٤ ٨٤ ٨١٤ ٨٤ - -
 ٢٨    قربص ٥٧٩ ١٨٢ ٥٧٩ ١٨٢ - ٦٣٧ ٧٤ ٦٣٧ ٧٤ - -

٨٨٨ ١٦ 
 

٠٨٩ ٥ 
 

- 
 

٠٨٩ ٥ 
 

٧٩٩ ١١ 
 

٩١١ ٢ 
 

٧١٠ ١٤ 
 

                    مجهــورية الكونغــو  
 ٢٩           الدميقراطية

 ٣٠        الدامنرك ٨٣٠ ٣٩٢ ٣ ٨٣٠ ٣٩٢ ٣ - ٥٥٥ ٢٥٣ ١ ٣٩٣ ٢٧٨ ١٦٢ ٩٧٥ ١٦٢ ٩٧٥
 ٣١      جيبويت ٥٠١ ٤ ٢٢٠ ٣ ٢٨١ ١ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٧٧ ٢
 ٣٢         دومينيكا ٦٩٧ ٤ ٣٠٢ ٣ ٣٩٥ ١ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٠٩١ ٣

 ٣٣                     اجلمهورية الدومينيكية ١٣٨ ٧٦ - ١٣٨ ٧٦ ٧١١ ٤٠ - ٧١١ ٤٠ ٨٤٩ ١١٦
 ٣٤        إكوادور ٩٥٨ ٩٢ ٩٥٨ ٩٢ - ٦٢٢ ٣٥ ٤٩٦ ٣١ ١٢٦ ٤ ١٢٦ ٤

 ٣٥        إستونيا ١٣٤ ٥٥ ١٣٤ ٥٥ - ١٤١ ٢٧ ١٤١ ٢٧ - -
 ٣٦     فيجي ٧٩٠ ١٨ ٧٥٧ ١٣ ٠٣٣ ٥ ٠٨٩ ٥ - ٠٨٩ ٥ ١٢٢ ١٠

 ٣٧       فنلندا ٥٤٥ ٤٩٧ ٢ ٥٤٥ ٤٩٧ ٢ - ٧٠٥ ٩٥٦ ٧٠٥ ٩٥٦ - -
 ٣٨      فرنسا ٥٦٦ ٦٠٢ ٢٨ ٥٦٦ ٦٠٢ ٢٨ - ٢٩٦ ٦٨٨ ١٠ ٢٩٦ ٦٨٨ ١٠ - -

 ٣٩      غابون ٣٦٤ ٤٥ ٤٤٠ ٢٨ ٩٢٤ ١٦ ٥٧٠ ١٣ - ٥٧٠ ١٣ ٤٩٤ ٣٠
 ٤٠       غامبيا ٦٩٧ ٤ ٤١٦ ٣ ٢٨١ ١ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٧٧ ٢
 ٤١       جورجيا ٤٢٩ ١٢ ٥٢٨ ٨ ٩٠١ ٣ ٠٨٩ ٥ - ٠٨٩ ٥ ٩٩٠ ٨

 ٤٢       أملانيا ٧٩٢ ٣٨٤ ٤١ ٧٩٢ ٣٨٤ ٤١ - ٠٤٢ ٥٤٩ ١٤ ٣٤٠ ٣٦١ ٨ ٧٠٢ ١٨٧ ٦ ٧٠٢ ١٨٧ ٦
 ٤٣     غانا ٤٠٧ ١٩ ٤٠٧ ١٩ - ٧٨٥ ٦ ٧٨٥ ٦ - -

 ٤٤        اليونان ٨١١ ٤٩٥ ٢ ٨١١ ٤٩٥ ٢ - ٩٨٦ ٠١٠ ١ ٨٩٧ ١٦٤ ٠٨٩ ٨٤٦ ٠٨٩ ٨٤٦
 ٤٥      غينيا ٣٨٦ ١٣ ١٤٧ ١ ٢٣٩ ١٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٣٥ ١٣
 ٤٦      غيانا ٠٧٤ ٣ ٧٤٢ ١ ٣٣٢ ١ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٠٢٨ ٣
 ٤٧        هندوراس ٣٢٩ ٢٣ ٣٤٥ ١٠ ٩٨٤ ١٢ ٤٨١ ٨ - ٤٨١ ٨ ٤٦٥ ٢١
 ٤٨        هنغاريا ٣٢٤ ٥٨٨ ٣٢٤ ٥٨٨ - ٨٩٤ ٤١٣ ٧٤٤ ٢٤ ١٥٠ ٣٨٩ ١٥٠ ٣٨٩

 ٤٩        آيسلندا ٠٩٣ ١٥٩ ٠٩٣ ١٥٩ - ٧٦٣ ٦٢ ٧٦٣ ٦٢ - -
 ٥٠        آيرلندا ٩٦٢ ٦٠٩ ١ ٩٦٢ ٦٠٩ ١ - ٨٤٧ ٧٥٤ ٨٤٧ ٧٥٤ - -

 ٥١        إيطاليا ٠٢٧ ٠٦٤ ٢٣ ٠٢٧ ٠٦٤ ٢٣ - ٤٣٥ ٦١٥ ٨ ٠١٢ ١٨٠ ٤ ٤٢٣ ٤٣٥ ٤ ٤٢٣ ٤٣٥ ٤
 ٥٢      األردن ٨١٨ ٤٩ ٨١٨ ٤٩ - ٣٥٥ ٢٠ ١٨٦ ١ ١٦٩ ١٩ ١٦٩ ١٩

 ٥٣      كينيا ٦٥٢ ٢١ ٦٥٢ ٢١ - ٩٦٣ ١٦ ٩٦٣ ١٦ - -
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جمموع 
االشتراكات 
 غري املسددة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٧عام 

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٧ 

االشتراكات 
املقررة لعام 

٢٠٠٧ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
  الدول األطراف السابقة

 ٥٤      التفيا ٣٧٢ ٦٧ ٣٧٢ ٦٧ - ٥٣٣ ٣٠ ٥٣٣ ٣٠ - -
 ٥٥       ليسوتو ٦٩٧ ٤ ٦٩٧ ٤ - ٦٩٦ ١ ٦٩٦ ١ - -

 ٥٦       ليبرييا ٠٧٤ ٣ ١٠٦ ٩٦٨ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٦٦٤ ٤
 ٥٧           ليختنشتاين ١٠٥ ٢٤ ١٠٥ ٢٤ - ٩٦٣ ١٦ ٩٦٣ ١٦ - -

 ٥٨         ليتوانيا ١٦٣ ١٠١ ١٦٣ ١٠١ - ٥٨٥ ٥٢ ٩٠٧ ١ ٦٧٨ ٥٠ ٦٧٨ ٥٠
 ٥٩       لكسمربغ ٥٥٣ ٣٦٣ ٥٥٣ ٣٦٣ - ١٨٤ ١٤٤ ١٦٧ ٨ ٠١٧ ١٣٦ ٠١٧ ١٣٦
 ٦٠     مالوي ٠٧٨ ٥ ٢٦٢ ٨١٦ ٤ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٥١٢ ٦
 ٦١    مايل ٣٩٥ ٩ ٩٦٠ ٦ ٤٣٥ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ١٣١ ٤

 ٦٢      مالطة ٤٣١ ٦٣ ٤٣١ ٦٣ - ٨٣٧ ٢٨ ٨٣٧ ٢٨ - -
 ٦٣   ال        جزر مارش ٦٩٧ ٤ ٧٢٨ ١ ٩٦٩ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٦٦٥ ٤
 ٦٤         موريشيوس ٦٧١ ٥١ ٦٧١ ٥١ - ٦٥٩ ١٨ ٣٢٨ ١ ٣٣١ ١٧ ٣٣١ ١٧

 ٦٥       املكسيك ٣٥٢ ٠١١ ٣ ٣٥٢ ٠١١ ٣ - ٥١٧ ٨٢٨ ٣ - ٥١٧ ٨٢٨ ٣ ٥١٧ ٨٢٨ ٣
 ٦٦        منغوليا ٦٩٧ ٤ ٦٩٧ ٤ - ٦٩٦ ١ ٦٩٦ ١ - -

 ٦٧           اجلبل األسود ٩٣٣ ٩٣٣ - ٦٩٦ ١ ٦٩٦ ١ صفر صفر
 ٦٨        ناميبيا ٨٠٢ ٢٨ ٨٠٢ ٢٨ - ١٧٨ ١٠ ٧٢٦ ٤٥٢ ٩ ٤٥٢ ٩
 ٦٩      ناورو ٦٩٧ ٤ ٠٢٨ ٢ ٦٦٩ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٣٦٥ ٤

 ٧٠       هولندا ٣٠٥ ٩٧٠ ٧ ٣٠٥ ٩٧٠ ٧ - ١٤٣ ١٧٧ ٣ ٧٩٤ ٥٢٣ ٢ ٣٤٩ ٦٥٣ ٣٤٩ ٦٥٣
 ٧١          نيوزيلندا ٧٩٧ ٠٥٠ ١ ٧٩٧ ٠٥٠ ١ - ٢٤٩ ٤٣٤ ٢٤٩ ٤٣٤ - -

 ٧٢       النيجر ٦٩٧ ٤ ٢٩٨ ٣٩٩ ٤ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٠٩٥ ٦
 ٧٣       نيجرييا ٤٥٣ ٢١١ ٧٥٦ ١٨٨ ٦٩٧ ٢٢ ٤٢٢ ٨١ - ٤٢٢ ٨١ ١١٩ ١٠٤

 ٧٤        النرويج ٠٨٩ ١٧٠ ٣ ٠٨٩ ١٧٠ ٣ - ٤٩٥ ٣٢٦ ١ ٤٩٥ ٣٢٦ ١ - -
 ٧٥     بنما ٦٣٣ ٨٨ ٣٤٠ ٨٤ ٢٩٣ ٤ ٠١٥ ٣٩ - ٠١٥ ٣٩ ٣٠٨ ٤٣
 ٧٦         باراغواي ٨٤٠ ٥٨ ٨٤٠ ٥٨ - ٤٨١ ٨ ٧٣٥ ٥ ٧٤٦ ٢ ٧٤٦ ٢

 ٧٧    بريو ٣٨٢ ٤٤٨ ٤٥٦ ٢٥١ ٩٢٦ ١٩٦ ٣١٠ ١٣٢ - ٣١٠ ١٣٢ ٢٣٦ ٣٢٩
 ٧٨       بولندا ٨٦٦ ١٠٤ ٢ ٨٦٦ ١٠٤ ٢ - ٨٣٩ ٨٤٩ ٨٣٩ ٨٤٩ - -

 ٧٩        الربتغال ٤٦٤ ٢٠٣ ٢ ٤٦٤ ٢٠٣ ٢ - ٩٤٣ ٨٩٣ ٤٦٩ ١٤٦ ٤٧٤ ٧٤٧ ٤٧٤ ٧٤٧
 ٨٠             مجهورية كوريا ٣٢٥ ١٠٦ ٨ ٣٢٥ ١٠٦ ٨ - ٠٢٩ ٦٨٦ ٣ ١٠٢ ٥٣٧ ٩٢٧ ١٤٨ ٣ ٩٢٧ ١٤٨ ٣
 ٨١        رومانيا ٧٦٧ ٢٨٠ ٧٦٧ ٢٨٠ - ٧٤٠ ١١٨ ٣٠٩ ١٨ ٤٣١ ١٠٠ ٤٣١ ١٠٠
 ٨٢                 سانت كيتس ونيفيس ٢٦٧ - ٢٦٧ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٦٣ ١
 ٨٣                    سان فنسنت وغرينادين ٥٠١ ٤ ٥٣٣ ١ ٩٦٨ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٦٦٤ ٤

 ٨٤      ساموا ٥٧٩ ٤ ٥٧٩ ٤ - ٦٩٦ ١ ٦٩٦ ١ - -
 ٨٥           سان مارينو ٤٧٣ ١٣ ٤٧٣ ١٣ - ٠٨٩ ٥ ٠٨٩ ٥ - -

 ٨٦        السنغال ٤٨٧ ٢٣ ٤٨٧ ٢٣ - ٧٨٥ ٦ ١٨٤ ٦٠١ ٦ ٦٠١ ٦
 ٨٧      صربيا ٨٦٩ ٨٩ ٨٦٩ ٨٩ - ٦٢٢ ٣٥ ٠٢٣ ٢ ٥٩٩ ٣٣ ٥٩٩ ٣٣
 ٨٨        سرياليون ٦٩٧ ٤ ٢٦٠ ٢ ٤٣٧ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ١٣٣ ٤

 ٨٩         سلوفاكيا ٦٢٣ ٢٣٤ ٦٢٣ ٢٣٤ - ٨٦٦ ١٠٦ ٨٦٦ ١٠٦ - -
 ٩٠         سلوفينيا ٥٦٨ ٣٨٤ ٥٦٨ ٣٨٤ - ٨٤٣ ١٦٢ ٩٢١ ٧ ٩٢٢ ١٥٤ ٩٢٢ ١٥٤

 ٩١             جنوب أفريقيا ٧٨٤ ٤٤٣ ١ ٧٨٤ ٤٤٣ ١ - ٩٢٣ ٤٩١ ٩٢٣ ٤٩١ - -
 ٩٢        إسبانيا ٨٦٠ ٨٣٩ ١١ ٨٦٠ ٨٣٩ ١١ - ٥٧٦ ٠٣٤ ٥ ١٨٩ ٧٦٥ ٣٨٧ ٢٦٩ ٤ ٣٨٧ ٢٦٩ ٤

 ٩٣       السويد ٠٦٥ ٧٠٧ ٤ ٠٦٥ ٧٠٧ ٤ - ٧٢٢ ٨١٦ ١ ٧٢٢ ٨١٦ ١ - -
 ٩٤       سويسرا ٣٥٠ ٦٧٠ ٥ ٣٥٠ ٦٧٠ ٥ - ٦٨٣ ٠٦٢ ٢ ٦٨٣ ٠٦٢ ٢ - -

 ٩٥          طاجيكستان ٦٩٧ ٤ ٤٦٨ ٣ ٢٢٩ ١ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٢٥ ٢
ـيا  ١٨٤ ٢٨ ٠٢٢ ٢٧ ١٦٢ ١ ٤٨١ ٨ - ٤٨١ ٨ ٦٤٣ ٩ ــورية مقدونـ                    مجه

 ٩٦                    اليوغوسالفية السابقة
 ٩٧       ليشيت-      تيمور  ٥٧٩ ٤ ٢٩٨ ٣ ٢٨١ ١ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٩٧٧ ٢

 ٩٨                 ترينيداد وتوباغو ٦٣٥ ٩٩ ٦٣٥ ٩٩ - ٨٠٠ ٤٥ ٨٠٠ ٤٥ - -
 ٩٩       أوغندا ٥٦٦ ٢٧ ٥٦٦ ٢٧ - ٠٨٩ ٥ ١٤٩ ١ ٩٤٠ ٣ ٩٤٠ ٣

 ١٠٠              اململكة املتحدة ٥٧٣ ٤٢٢ ٢٨ ٥٧٣ ٤٢٢ ٢٨ - ٧٣٠ ٢٦٦ ١١ ٧٣٠ ٢٦٦ ١١ - -
 ١٠١                     مجهورية ترتانيا املتحدة ٦٣٢ ٢٦ ٥٥٩ ٢٦ ٧٣ ١٧٨ ١٠ ٧٢٥ ٤٥٣ ٩ ٥٢٦ ٩

 ١٠٢         أوروغواي ٤٠٤ ٢٤٥ ٨٤٩ ١١٩ ٥٥٥ ١٢٥ ٨٠٠ ٤٥ - ٨٠٠ ٤٥ ٣٥٥ ١٧١
 ١٠٣      فرتويال ٤٣١ ٨٢٦ ٤٣١ ٨٢٦ - ٢٥٧ ٣٣٩ ٠٥٥ ١٠٤ ٢٠٢ ٢٣٥ ٢٠٢ ٢٣٥
 ١٠٤       زامبيا ٠٠١ ٩ ٩٨٧ ٦ ٠١٤ ٢ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٧١٠ ٣

  اموع ٧٤٦ ٢٧٣ ٢٣١ ١٧٩ ٤٢١ ٢٢٤ ٥٦٧ ٨٥٢ ٦ ٨٠٠ ٨٧١ ٨٨ ٣٢٣ ٩٧٧ ٥٥ ٤٧٧ ٨٩٤ ٣٢ ٠٤٤ ٧٤٧ ٣٩
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 املرفق الثاين

 قائمة الوثائق

 جلنة امليزانية واملالية

 ICC-ASP/6/CBF.1/L.1 جدول األعمال املؤقت

 ICC-ASP/6/CBF.1/L.2/Rev.1 ملدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للبنود ا

 ICC-ASP/6/CBF.1/1 تقرير عن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقترحات بتعديله

إضافة إىل التقرير بشأن طريقة عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة             
 ومقترحات بتعديله

ICC-ASP/6/CBF.1/1/Add.1 

 ICC-ASP/6/CBF.1/2 ٢٠٠٦ عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام تقرير

 ICC-ASP/6/CBF.1/2/Corr.1  تصويب- ٢٠٠٦تقرير عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

مقارنة بني شروط اخلدمة اخلاصة : تقرير عن النظام التقاعدي اخلاص بالقضاة 
ارية على موظفي احملكمة اآلخرين مبقتضى قواعد جلنة         بالقضاة وتلك الس  
 اخلدمة املدنية الدولية

ICC-ASP/6/CBF.1/3 

 



 ICC-ASP/6/2 
 Page 28 

 املرفق الثالث

                           جداول خاص ة باملوارد البشرية

                   تعداد املوظفني، فعلي  :  ١      اجلدول 
 

  :                                                         تتمثل احلالة الفعلية املتعلقة بتعداد موظفي احملكمة فيما يلي    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ١   حىت  
 

          اد املوظفني   تعد 
    ٤٦٨                الوظائف الثابتة

    ١٨٤                              املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة
   ٦٩                   املتدربون الداخليون
  ٤                 املهنيون الزائرون

   ١٩                 اخلرباء االستشاريون
   ٢٢                  املسؤولون املنتخبون

    ٧٦٦      اموع 
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     ٢٠٠٧                                                تعداد املوظفني، باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام   :  ٢      اجلدول 
 

                                                                   وإىل متوسط أعداد املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين واخلرباء             ٢٠٠٧                         امليزانية املعتمدة لعام           ً        اسـتناداً إىل     
  :         كما يلي    ٢٠٠٧                                                                  االستشاريني يف السنوات املاضية، سيكون تعداد أفراد احملكمة حبلول اية عام 

 
             تعداد املوظفني 

    ٦٤٧                الوظائف الثابتة
    ١٣٦                              املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة

   ٨٤  )١ (                  املتدربون الداخليون
   ١٢                 املهنيون الزائرون

   ٢٤                 اخلرباء االستشاريون
   ٢٣                  املسؤولون املنتخبون

    ٩٢٦      اموع 

                                                    
                   ً                        من االحتاد األورويب فضالً عن املتدربني الداخليني بال                                                          عـدد املـتدربني الداخليني متقلب ويضم املتدربني الداخليني         ) ١ (

  .   أجر
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  )٢ (                                    التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني باحملكمة  :  ٣      اجلدول 
     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ١        احلالة يف   

 
    ٢٠٣   :                        جمموع عدد املوظفني املهنيني

 
                   التوزيع حبسب املنطقة

       املنطقة       اجلنسية      اموع
         األفريقية       اجلزائر  ١
     بنن  ٢
                           مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٢
     مصر  ١
        غامبيا  ٢
       غينيا  ١
       كينيا  ١
        ليسوتو  ١
     مايل  ٢
           موريتانيا  ١
        النيجر  ١
        نيجريا  ٧
         السنغال  ١
         سرياليون  ٤
              جنوب أفريقيا  ٦
         السودان  ١
                      مجهورية ترتانيا املتحدة  ١
        زامبيا  ١
                     جمموع املنطقة األفريقية   ٣٦

 
        اآلسيوية     اهلند  ١
   )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران   ٢
        العراق  ١
       األردن  ٣
         منغوليا  ١
                         األراضي الفلسطينية احملتلة  ١
        الفلبني  ١
              مجهورية كوريا  ٣
                    جمموع املنطقة اآلسيوية   ١٣

 
               أوروبا الشرقية       بيالروس  ١
         كرواتيا  ٤
      ونيا   إست  ١
        جورجيا  ١
         رومانيا  ٤
       صربيا  ٣
          سلوفاكيا  ١
          أوكرانيا  ١
                          جمموع منطقة أوروبا الشرقية   ١٦

 
 
 

                                                    
  .                                            جمموعة دول أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب  ) ٢ (

  .                            دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
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        األرجنتني  ٢
        الربازيل  ٣
     شيلي  ١

ــوعة دول              جمم
                 أمريكا الالتينية  
             ودول البحــر 

        الكارييب
          كولومبيا  ٦
           كوستاريكا  ٢
         إكوادور  ٢
        املكسيك  ٢
     بريو  ١
               وجزر غرينادين           سانت فنسنت   ١
                  ترينيداد وتوباغو  ٢
       فرتويال  ١
                               أمريكا الالتينية والبحر الكارييب               جمموع جمموعة دول    ٢٣

 
         أستراليا  ٦
       النمسا  ٢
       بلجيكا  ٥

              دول أوروبـــا 
ــربية ودول                 الغ

     أخرى
      كندا   ١١
         الدامنرك  ١
        فنلندا  ٤
       فرنسا   ١٦
        أملانيا   ١٧
         آيرلندا  ٤
         إيطاليا  ٨
   ا     هولند  ٨
           نيوزيلندا  ٤
         الربتغال  ١
         إسبانيا  ٨
        السويد  ١
        سويسرا  ٣
               اململكة املتحدة   ١٣
                الواليات املتحدة  ٣

                             دول أوروبا الغربية ودول أخرى     جمموع     ١١٥
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                                            النسبة املئوية الفعلية مقابل النسبة املستهدفة  :                 التمثيل اجلغرايف : ١             الرسم البياين 
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                                                        رايف والتوازن بني اجلنسني للموظفني الفنيني باحملكمة حبسب الوظائف           التمثيل اجلغ  :  ٤      اجلدول 
 ٢٠٠٧مايو / أيار١احلالة يف 

                               عدد املوظفني حبسب الوظيفة واملنطقة
 

اموع 
 الرتبة       املنطقة       اجلنسية إناث ذكور الكلي

                                     جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر             إكوادور    ١  ١
        الكارييب

  ١-  مد

    ة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبجمموع منطق    ١  ١
                               دول أوروبا الغربية ودول أخرى     كندا    ١  ١
          فرنسا  ١   ١
           أملانيا    ١  ١
            إيطاليا    ١  ١
    جمموع منطقة أوروبا الغربية ودول أخرى  ١  ٣  ٤
 ١-جمموع مد    ١  ٤  ٥

 
 
اموع 
 الرتبة املنطقة اجلنسية إناث ذكور الكلي

 ٥-ف األفريقية ليسوتو    ١  ١
     مايل    ١  ١
     السنغال    ١  ١
    جمموع املنطقة األفريقية    ٣  ٣
   اآلسيوية الفلبني  ١    ١
    جمموع املنطقة اآلسيوية  ١    ١
   األرجنتني    ١  ١
 املكسيك  ١   ١

جمموعة دول أمريكا الالتينية   
   والبحر الكارييب

    منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبجمموع   ١  ١  ٢
   بلجيكا    ٢  ٢
   فرنسا    ١  ١
 أملانيا  ٢  ٢  ٤

                             دول أوروبـا الغربية ودول     
      أخرى

  
     آيرلندا    ١  ١
     إيطاليا  ١   ١
     سويسرا    ١  ١
     اململكة املتحدة    ٢  ٢
     الواليات املتحدة األمريكية  ١  ١  ٢

    جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  ٤   ١٠   ١٤
  ٥-جمموع ف    ٦   ١٤   ٢٠
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اموع 
       الرتبة       املنطقة       اجلنسية     إناث     ذكور الكلي

 ٤-ف األفريقية غامبيا    ١  ١
     نيجرييا    ٢  ٢
     سرياليون  ١   ١
     جنوب أفريقيا    ١  ١
    جمموع املنطقة األفريقية  ١  ٤  ٥
   اآلسيوية ألردنا  ١    ١
    جمموع املنطقة اآلسيوية  ١    ١
   أوروبا الشرقية كرواتيا    ١  ١
     صربيا  ١   ١
   جمموع منطقة أوروبا الشرقية  ١  ١  ٢
   األرجنتني  ١    ١
 إكوادور  ١   ١

جمموعة دول أمريكا الالتينية   
    والبحر الكارييب

     بريو  ١   ١
     ترينيداد وتوباغو  ١  ١  ٢
    جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  ٤  ١  ٥
   كندا    ١  ١
 فنلندا    ١  ١

دول أوروبا الغربية ودول     
    أخرى

     فرنسا  ٢  ٣  ٥
     أملانيا  ١   ١
     هولندا  ١  ٣  ٤
     إسبانيا  ١  ١  ٢
     السويد    ١  ١
     اململكة املتحدة  ٢  ٣  ٥

    موع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرىجم  ٧   ١٣   ٢٠
 ٤-جمموع ف     ١٤   ١٩   ٣٣
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اموع 
 الرتبة املنطقة اجلنسية إناث ذكور الكلي
 ٣-ف األفريقية بنن  ٢ ٢
     مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٢ ٢
     مايل ١  ١
     النيجر  ١ ١
     نيجرييا  ١ ١
     سرياليون ١  ١
     وب أفريقياجن  ٣ ٣
     السودان ١  ١
     زامبيا ١  ١

    جمموع املنطقة األفريقية ٤ ٩ ١٣
   اآلسيوية ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   ١ ١
     األردن ١  ١
    جمموع املنطقة اآلسيوية ١ ١ ٢
   أوروبا الشرقية رومانيا  ١ ١
     صربيا  ١ ١
     سلوفاكيا ١  ١
   وع منطقة أوروبا الشرقيةجمم ١ ٢ ٣
   الربازيل ١ ١ ٢
 كولومبيا ٢ ١ ٣

جمموعة دول أمريكا الالتينية   
   والبحر الكارييب

     كوستاريكا ١  ١
     املكسيك ١  ١
     فرتويال  ١ ١
    جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ٥ ٣ ٨
   أستراليا ٢ ٣ ٥
   النمسا ١  ١
 كندا ١ ١ ٢

              الغربية ودول                 دول أوروبـا    
       أخرى

  
     الدامنرك  ١ ١
     فنلندا ١ ٢ ٣
     فرنسا ١ ٥ ٦
     أملانيا  ٤ ٤
     إيطاليا ١ ٤ ٥
     نيوزيلندا ١  ١
     الربتغال ١  ١
     إسبانيا  ١ ١
     اململكة املتحدة  ٣ ٣

    با الغربية ودول أخرىجمموع منطقة دول أورو ٩ ٢٤ ٣٣
 ٣-جمموع ف   ٢٠ ٣٩ ٥٩

 



 ICC-ASP/6/2 
 Page 36 

 
اموع 
 الرتبة املنطقة اجلنسية إناث ذكور الكلي
 ٢-ف األفريقية اجلزائر ١  ١
     مصر  ١ ١
     غامبيا  ١ ١
     غينيا  ١ ١
     كينيا  ١ ١
     موريتانيا ١  ١
     نيجرييا  ٢ ٢
     سرياليون  ٢ ٢
      أفريقياجنوب ١ ١ ٢
     مجهورية ترتانيا املتحدة ١  1

    جمموع املنطقة األفريقية ٤ ٩ ١٣
   اآلسيوية اهلند ١  ١
     ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   ١ ١
     األردن  ١ ١
     منغوليا  ١ ١
     السلطة الفلسطينية  ١ ١
     مجهورية كوريا ١ ٢ ٣
    يويةجمموع املنطقة اآلس ٢ ٦ ٨
   أوروبا الشرقية بيالروس  ١ ١
     كرواتيا ١  ١
     جورجيا  ١ ١
     رومانيا ٢ ١ ٣
     صربيا  ١ ١
     أوكرانيا  ١ ١
   جمموع منطقة أوروبا الشرقية ٣ ٥ ٨
   الربازيل  ١ ١
 كولومبيا ٢ ١ ٣

جمموعة دول أمريكا الالتينية   
    والبحر الكارييب

     ريكاكوستا ١  ١
    جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ٣ ٢ ٥
   أستراليا  ١ ١
 النمسا ١  ١

دول أوروبا الغربية ودول     
    أخرى

     بلجيكا ١ ٢ ٣
     كندا ٤ ٣ ٧
     فرنسا ٢ ١ ٣
     أملانيا ٢ ٤ ٦
     آيرلندا ١ ١ ٢
     إيطاليا ١  ١
     داهولن ١ ٢ ٣
     نيوزيلندا ٣  ٣
     إسبانيا ١ ٣ ٤
     سويسرا  ١ ١
     اململكة املتحدة ١ ٢ ٣
     الواليات املتحدة األمريكية ١  ١

    جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ١٩ ٢٠ ٣٩
 ٢-جمموع ف   ٣١ ٤٢ ٧٣
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اموع 
 الرتبة املنطقة اجلنسية إناث ذكور الكلي
 ١-ف األفريقية نيجرييا ٢  ٢
    جمموع املنطقة األفريقية ٢  ٢
   اآلسيوية العراق  ١ ١
    جمموع املنطقة اآلسيوية  ١ ١
   أوروبا الشرقية كرواتيا ١ ١ ٢
     إستونيا ١  ١
   جمموع منطقة أوروبا الشرقية ٢ ١ ٣
   شيلي  ١ ١
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ١  ١

جمموعة دول أمريكا الالتينية   
    والبحر الكارييب

     جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ١ ١ ٢
   أملانيا ١  ١
 آيسلندا  ١ ١

دول أوروبا الغربية ودول     
    أخرى

     هولندا ١  ١
     إسبانيا ١  ١
     سويسرا ١  ١
    دول أخرىجمموع منطقة دول أوروبا الغربية و ٤ ١ ٥
 ١-جمموع ف   ٩ ٤ ١٣

 
 
 

اموع 
 الكلي

    إناث ذكور

 اموع الكلي     ٨١ ١٢٢ ٢٠٣
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                                              النسبة املئوية للموظفني حبسب الوظيفة وحبسب املنطقة
  ٥-                          النسبة املئوية من الوظائف ف  :  ٢      الرسم 

 
  ١-                                  النسبة املئوية من الوظائف من فئة مد

                                                                                                    عنية وعددها ست فقط ميكن أن تكون اإلحصاءات والرسوم التمثيلية مضللة، وعليه يرجى الرجوع إىل                                                بالنظـر إىل حمدودية الوظائف امل     
  .                                   األرقام املضبوطة الواردة يف اجلدول أعاله
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  ٤-                          النسبة املئوية من الوظائف ف  :  ٣      الرسم 
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  ٣-                          النسبة املئوية من الوظائف ف  :  ٤      الرسم 
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  ٢-                          النسبة املئوية من الوظائف ف  :  ٥      الرسم 
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  ١-                          النسبة املئوية من الوظائف ف  :  ٦      الرسم 
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 املرفق الرابع
 ممارسة إعادة تصنيف

 ملخص االستنتاجات املتعلقة بتقييم الوظائف
 الفئة الفنية

                       التغيري املقترح يف الرتبة    * = 
        الدوائر

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
          القانونية                   وظيفة مساعد الشؤون   ٢- ف  * ٣- ف  *  ١٦
    

                 شعبة خدمات احملكمة
                                             قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية يف احملكمة

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                         مترجم حتريري للغة الفرنسة  ٢- ف  * ٣- ف  * ٣
    

                     وحدة الضحايا والشهود
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                 موظف شؤون عمليات  ٣- ف  * ٤- ف  * ١
    

                قسم إدارة احملكمة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                       موظف يعىن بقاعدة املعارف  ٣- ف  ٣- ف  ١
    

           قسم املالية
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                   موظف لشؤون املرتبات  ٢- ف  * ٣- ف  * ١
                    موظف لشؤون املدفوعات  ٢- ف  * ٣- ف  * ١
    

             قسم املشتريات
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                  رئيس قسم املشتريات  ٣- ف  * ٤- ف  * ١
    

                 مكتب املدعي العام
           قسم اخلدمات

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                 موظف شؤون إدارية  ٢- ف  * ٣- ف  * ١
    

               شعبة التحقيقات
                      قسم التخطيط والعمليات

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                  موظف ختطيط ومراقبة  ٢- ف  * ٣- ف  * ١
                      منسق شؤون الطب الشرعي  ٤- ف  ٤- ف  ١
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 ملخص االستنتاجات املتعلقة بتقييم الوظائف
 اخلدمات العامةفئة 

 
                       التغيري املقترح يف الرتبة    * = 

 
                    مجعية الدول األطراف     أمانة

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                 مساعد شؤون مالية  ٦-   خ ع  ٦-   خ ع  ١
    

                  قسم املوارد املالية
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                   مساعد شؤون التوظيف  ٣-   خ ع  * ٤-   خ ع  * ١
    

                 قسم األمن والسالمة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به  ف          عدد الوظائ

                         موظف شؤون اإلطفاء والسالمة  ٦-   خ ع  * ٧-   خ ع  * ١
    

                 شعبة خدمات احملكمة
                                            قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                  مساعد شؤون إدارية  ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ١
    

                  الضحايا والشهود    وحدة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                 مساعد شؤون الدعم  ٥-   خ ع  * ٧-   خ ع  * ١
    

                قسم إدارة احملكمة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                             منسق أقدم مكلف بنسخ التسجيالت  ٥-   خ ع  * ٦-   خ ع  * ١
              تسجيالت باحملكمة             مساعد شؤون ال  ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ٢
            كاتب باحملكمة  ٣-   خ ع  ٣-   خ ع  ٢
    

           قسم املالية
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

         قابض مايل  ٤-   خ ع  ٤-   خ ع  ١
    

                  قسم اخلدمات العامة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                  مساعد شؤون إدارية  ٤-   خ ع  ٤-   خ ع  ١
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                  ديوان املدعي العام
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                  مساعد شؤون إدارية  ٤-   خ ع  ٤-   خ ع  ١
    

           قسم اخلدمات
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                  مساعد شؤون إدارية  ٣-   خ ع  * ٤-   خ ع  * ١
    

               شعبة التحقيقات
                  وحدة دعم العمليات

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                       مساعد إدارة شؤون اإلعالم  ٣-   خ ع  * ٥-   خ ع  * ٣
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 املرفق اخلامس
 

 ممارسة التصنيف
 

 ملخص االستنتاجات املتعلقة بتقييم الوظائف
 الفئة الفنية

 
                                                       التغيري املقترح يف الرتبة مقارنة باملستوى املقرر يف امليزانية    * = 

 
             هيئة الرئاسة

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
              مستشار قانوين   ٣- ف  ٣- ف  ١
                    مستشار عالقات خارجية  ٣- ف  ٣- ف  ١
                    مستشار قانوين مساعد   ٢- ف  ٢- ف  ١
                 مساعد خاص للرئيس  ١- ف  ١- ف  ١
    

            ديوان املسجل
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                 مساعد خاص للمسجل  ٢- ف  ٢- ف  ١
                           موظف مكلف بالعالقات اخلارجية  ١- ف  * ٣ ف  * ١
    

                               مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                        مراجع حسابات أقدم داخلي  ٤- ف  ٤- ف  ١
    

                               قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
        الوظيفة            املستوى احلايل         املوصى به       املستوى             عدد الوظائف

                             موظف معين بنظام احملكمة اإلدارية  ٣- ف  ٣- ف  ١
    

                          قسم مشاركة وتعويض الضحايا
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                 موظف قانوين مساعد  ٢- ف  ٢- ف  ١
    

                   قسم اإلعالم والوثائق
        الوظيفة     احلايل       املستوى                 املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                          رئيس، شؤون اإلعالم والوثائق  ٤- ف  * ٥- ف  * ١
    

             وحدة التوعية
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                   رئيس وحدة التوعية   ٣- ف  * ٤- ف  * ١
                  موظف شؤون التوعية  ٢- ف  ٢- ف  ١
                         موظف قانوين لشؤون التوعية  ٢- ف  ٢- ف  ١
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                       وحدة الربوتوكول واألنشطة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به          الوظائف   عدد
                            رئيس وحدة الربوتوكول واألنشطة  ٣- ف  ٣- ف  ١
    

                   وحدة الشؤون العامة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                          متكلم باسم الوحدة ورئيسها  ٣- ف  * ٤- ف  * ١
                             مدير مكلف مبحتويات شبكة الويب  ٢- ف  ٢- ف  ١
    

      ملكتبة ا
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

           أمني املكتبة  ٣- ف  * ٤- ف  * ١
                        موظف مساعد لشؤون املكتبة  ٢- ف  ٢- ف  ١
    

             املكتب امليداين
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                           منسق شؤون التوعية امليدانية  ٢- ف  ٢- ف  ٢
    

 
                   االستئماين للضحايا             أمانة الصندوق

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                 موظف قانوين مساعد  ٢- ف  ٢- ف  ١
                        موظف مكلف بشؤون الشراكة  ٤- ف  ٤- ف  ١
    

 
                      قسم العمليات امليدانية

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
   ية                        رئيس قسم العمليات امليدان  ٤- ف  ٤- ف  ١
                  مدير املكتب امليداين  ٣- ف  ٣- ف  ٣
    

 
                 مكتب املدعي العام

               شعبة التحقيقات
                    وحدة الدعم العمليايت

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
                         رئيس وحدة الدعم العمليايت  ٤- ف  ٤- ف  ١
             حملل العمليات  ٣- ف  ٣- ف  ٢
                    موظف مساعد للعمليات  ٢- ف  ٢- ف  ١
                 ف مساعد للعمليات   موظ  ١- ف  ١- ف  ١
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 ملخص االستنتاجات املتعلقة بتقييم الوظائف
 اخلدمات العامةفئة 

 
                                                       التغيري املقترح يف الرتبة مقارنة باملستوى املقرر يف امليزانية    * = 

 
             هيئة الرئاسة

        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف
  )       نيويورك (                  مساعد شؤون إدارية   ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ١
    

                 شعبة خدمات احملكمة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                  مساعد شؤون إدارية  ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ١
    

                  قسم اخلدمات العامة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                               تقين مسؤول عن املرافق الكهربائية  ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ١
    

                   ا املعلومات واالتصال            قسم تكنولوجي
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                           مراقب مشرف على مكتب اخلدمات  ٦-   خ ع  ٦-   خ ع  ١
                             مهندس برامج احملكمة اإللكترونية  ٦-   خ ع  ٦-   خ ع  ١
    

                       وحدة الربوتوكول واألنشطة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                                   مساعد مكلف بشؤون الربوتوكول واألنشطة  ٣-   خ ع  * ٤-   خ ع  * ١
    

                   وحدة الشؤون العامة
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                 مساعد شؤون اإلعالم  ٥-   خ ع  * ٦-   خ ع  * ١
                       مساعد أقدم لشؤون اإلعالم  ٧-   خ ع  * ٢- ف  * ١
    

       املكتبة
        الوظيفة  يل          املستوى احلا                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

  )      اإلدارة (                   مساعد لشؤون املكتبة   ٦-   خ ع  * ٥-   خ ع  * ١
  )     النظم (                   مساعد لشؤون املكتبة   ٦-   خ ع  ٦-   خ ع  ١
    

                          قسم مشاركة وتعويض الضحايا
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                     مساعد شؤون التطبيقات  )           وظيفة جديدة (    خ ع   * ١- ف  * ١
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      مليداين           قسم املكتب ا
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                       مساعد للتوعية امليدانية  ٧-   خ ع  ٧-   خ ع  ٢
                       مساعد للتوعية امليدانية  ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ٦
                            مساعد لشؤون اإلدارة امليدانية  ٣-   خ ع  * ٤-   ح ع  * ٣
    

                               أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
        الوظيفة           ملستوى احلايل ا                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                 موظف شؤون إدارية  ٥-   خ ع  ٥-   خ ع  ١
                   مساعد لشؤون االتصال  ٦-   خ ع  ٦-   خ ع  ١
    

                      قسم العمليات امليدانية
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                           مدير مكتب املتابعة امليدانية  ٧-   خ ع  ٧-   خ ع  ١
             مساعد لوجسيت   ٤-   خ ع  ٤-   خ ع  ١
    

            املدعي العام      ديوان 
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                           مساعد لشؤون املوارد البشرية  ٦-   خ ع  ٦-   خ ع  ١
    

 
               شعبة التحقيقات

                    وحدة الدعم العمليايت
        الوظيفة            املستوى احلايل                املستوى املوصى به            عدد الوظائف

                  مساعد شؤون إدارية  ٤-   خ ع  ٤-   خ ع  ١
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