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  مقدمة -أوال

  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -ألف

، عشر جلسات، اليت مشلت ")اللجنة("للجنة امليزانية واملالية  عشرة السادسة الدورة عقدت  -١
،  وألقى رئيس احملكمة.٢٠١١أبريل /سان ني١٥ إىل ١١ يف الفترة من يف مقر احملكمة يف الهاي، 

  . الدورةترحيب مبناسبة افتتاح، كلمة هيون سونغ -سانغالسيد 

وقد دعيت اللجنة إىل االجتماع يف دورا السادسة عشرة وفقاً لقرار مجعية الدول األطراف   -٢
 أثناء ٢٠١٠رب ديسم/ كانون األول١٠املتخذ يف جلستها العامة اخلامسة املعقودة يف ") اجلمعية("

  .دورا التاسعة

وقد أعربت اللجنة عن تعازيها حلكومة وشعب اليابان إزاء اخلسارة املأساوية يف األرواح   -٣
  .٢٠١١مارس / آذار١١الدمار الناتج عن األحداث اليت وقعت يف إزاء و

ذي كان آالن كونغولو لومامبا ال/وأعربت اللجنة عن تعازيها ملوظف احملكمة وأسرته السيد  -٤
 يف حادث حتطّم الطائرة الذي ٢٠١١أبريل / نيسان٤يعمل يف مكتب املدعي العام والذي قُتل يف 

  .وقع يف مطار كينشاسا

  انتخاب أعضاء املكتب

، قامت اللجنة بإعادة انتخاب السيد سانتياغو ويرت الدورة السادسة عشرةمن أجل   -٥
 للرئيس بتوافق اآلراء، وفقاً اً نائب)إستونيا (جوهاين ليميك/رئيساً، وانتخاب السيد) أوروغواي(

وأعربت .  وجرياً على ممارسة التعاقب السنوي ملنصب نائب الرئيس من نظامها الداخلي١٠للمادة 
 ووفقاً للمادة ).أوغندا(نريينكيندي كاتونغي  /ة، السيدللرئيس نائب السابقلاللجنة عن تقديرها ل

  .مقرراً) كندا (، عينت اللجنة السيد مسعود حسني١٣

من منصبه كعضو يف اللجنة ) اليابان(شينيشي ييدا /وأحاطت اللجنة علماً باستقالة السيد  -٦
ييدا على /وشكرت اللجنة السيد. وذلك عقب تعيينه مدير شؤون أوقيانيا بوزارة خارجية اليابان
  )١ ().اليابان(وغيورا ماساتوشي س/مشاركته القيمة ورحبت مبشاركة العضو اجلديد يف اللجنة، السيد

 ،اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها) "األمانة"(وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٧
  .، أميناً للجنةسرينان فيالسي/السيد

_________________________ 
 .ييدا/لسيد لتكملة والية ا٢٠١١أبريل / نيسان٥سوغيورا يف /انتخب مكتب اجلمعية السيد )١ (
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  :)CBF/16/1 (وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل  -٨

  .الدورة افتتاح -١
  .األعمال جدول إقرار  -٢
 .نتخاب أعضاء املكتبا -٣

 .بنياملراق مشاركة -٤

 .العمل تنظيم -٥

  .استعراض القضايا املالية  -٦
  .احلسابات مبراجعة املتعلقة املسائل  -٧
 .املتعلقة بامليزانية املسائل -٨

 .املسائل اإلدارية -٩

  .احلوكمة -١٠
 .املوارد البشرية -١١

 .املساعدة القانونية -١٢

 .كمةمباين احمل ١٣

 .أخرى مسائل ١٤

  : للجنة عشرةالسادسةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة   -٩

 )بوروندي (بانيانكا دافيد -١

 )املكسيك (أوباسو نانديسريف ماريا كارولينا -٢

 )فرنسا (تاينشلنكيف جيل -٣

 )األردن (غرايبه.أ فوزي -٤

 )كندا(مسعود حسني  -٥

 )إستونيا(جوهاين ليميك  -٦

 )أوغندا(نكيندي كاتونغي يت نرييسرو -٧

 )أملانيا (ويباس غريد -٨

 )إيطاليا (سيسي أوغو -٩

 )سلوفاكيا (سوبكوفا إيلينا -١٠

 )اليابان(ماساتوشي سوغيورا  -١١

 )أوروغواي (ويرت سانتياغو -١٢
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١٠-  عرضبغية اللجنة لمحكمة إىل املشاركة يف جلسات التالية التابعة لجهزة األعيت ود 
  .هيئة الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة: التقارير

  بنيمشاركة املراق  -باء

اجتمع أعضاء وباإلضافة إىل ذلك، .  إىل اإلدالء ببيانجملس موظفي احملكمةدعت اللجنة   -١١
  .  ةاالئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولياللجنة بصورة غري رمسية مع بعض أعضاء 

السادسة النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا   -ثانيا
  عشرة

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات   -١

). األولاملرفق  (٢٠١١أبريل / نيسان١١استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -١٢
مبلغ جمموعه  إىل قد ازدادت الفترات املالية السابقةمن دة الشتراكات غري املسداوالحظت اللجنة أن 

وباإلضافة إىل . ٢٠١٠مارس / يورو يف آذار٦١٥ ٠٠٠ يورو باملقارنة مع مبلغ قدره ١ ٢٠٨ ٠٠٠
 يف ٤٨، سوى نسبة ٢٠١١أبريل / نيسان١١ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من أنه مل تدفع، حىت 

مجيع  دولة فقط قد دفعت ٤٢أن حظت اللجنة كذلك ال و.٢٠١١املائة من اشتراكات عام 
وشجعت اللجنة مجيع الدول األطراف على بذل قصارى جهدها لضمان أن . اشتراكاا بالكامل

  . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥ مادةلليكون لدى احملكمة أموال كافية طوال العام، وفقاً 

ال يكون للدولة الطرف اليت  "ظام روما األساسي، فإنه  من ن١١٢ من املادة ٨ووفقاً للفقرة   -١٣
التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  تتأخر عن سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق

 اًاملستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائد املتأخر عليها مساويا لقيمة االشتراكات
طراف ما األدول ال  دولة من١٢ كانت ٢٠١١ أبريل/ نيسان١١ة أنه بتاريخ والحظت اللجن ".عنها

 والحظت .١١٢ من املادة ٨، وفقاً للفقرة زال عليها متأخرات ولذلك فلن تتمكن من التصويت
اللجنة كذلك أن األمانة قد أبلغت مرتني الدول األطراف اليت عليها متأخرات، مرة يف كانون 

 ، باحلد األدىن للمدفوعات املطلوب دفعه٢٠١١فرباير /شباطخرى يف  واأل٢٠١٠ديسمرب /األول
 كما أبلغتها بإجراءات طلب اإلعفاء من ، من النظام األساسي١١٢ من املادة ٨لتجنب تطبيق الفقرة 

 اللجنة من األمانة أن تقوم مرة أخرى بإخطار الدول األطراف توطلب. فقدان حقوق التصويت
اللجنة بأن تقوم مجيع الدول اليت عليها أوصت  وة على ذلك، وعال.اليت عليها متأخرات

  .متأخرات بتسوية حساباا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن
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وبالنظر إىل أنه ستجرى أثناء الدورة العاشرة للجمعية انتخابات الختيار ستة قضاة وستة   -١٤
ليها متأخرات بأن طلبات فإن اللجنة قد ذكَّرت الدول اليت عأعضاء للجنة ورئيس احملكمة، 

 من نظام روما األساسي ينبغي أن تقدم من ١١٢ من املادة ٨اإلعفاء املنصوص عليها يف الفقرة 
 ٣١-٢٢(الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية قبل شهر على األقل من انعقاد دورة اللجنة 

معية تبعاً من أجل تيسري استعراض اللجنة هلذه الطلبات وإخطار اجل) ٢٠١١أغسطس /آب
  .وسينشأ هلذا الغرض فريق فرعي تابع للجنة )٢ (.لذلك

  املوجودات النقدية  -٢

 ٢٠١١مارس / آذار٣١بلغت حىت تاريخ قد اللجنة بأن املوجودات النقدية للمحكمة أُبلغت   -١٥
 ٧,٤وهي املبالغ النقدية املخصصة لصندوق رأس املال العامل يشمل  هذاو.  مليون يورو٦٧,٧ قرابة
لتشييد املباين  ستئمايناال صندوقوال ، يوروماليني ٩,٢وقدره  يورو، وصندوق الطوارئ ماليني
  . مليون يورو١٦,٢ وقدره الدائمة

  .٢٠١١مارس / آذار٣١يف املائة يف  ٣١,٨والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ كان   -١٦

  استثمار األموال السائلة  -٣

 وأُبلغت اللجنة بأن .مواهلا السائلةألاحملكمة استثمار شفوي عن تقرير إىل  اللجنة استمعت  -١٧
. هذه االستثمارات يحتفظ ا يف صورة ودائع ألجل وحسابات إدخار ذات فائدة مصرفية مرتفعة
وعالوة على ذلك، فإن التنويع املصريف املطلوب قد حتقق عن طريق إيداع أموال احملكمة يف العديد 

.  أموال مودعة يف مصارف هولندا وفرنسا وأملانيا والواليات املتحدةمن املصارف والبلدان، إذ توجد
 نة استعراض االستثماراتجل وبالنظر إىل أن اليورو هو قاعدة أموال احملكمة، فإن اللجنة قد أُبلغت بأن

 إضافية من التوسع خارج أوروبا بالنظر إىل أن خماطر عجز النظراء مزاياحتدث أنه لن قد وجدت 
  .ودة يف أوروبا على أية حالستظل موج

 بغية ضمان احلماية الراهنةوأوصت اللجنة بأن تستمر احملكمة يف رصد السوق املالية   -١٨
املالئمة لألموال ولعائدات الفائدة املصرفية وتقدمي تقارير سنوية إىل اللجنة يف دورا اليت تعقد يف 

  .أبريل/نيسان

_________________________ 
 ، الهاي،الرابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٢ (

-ICC ، اجلزء الثالث، الوثيقة(ICC-ASP/4/32) ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٣ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين ٢٨

ASP/4/Res.4 ٤٣، الفقرة. 
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  باتاملسائل املتعلقة مبراجعة احلسا   -باء

أبلغ مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات اللجنة بأن جلنة مراجعة احلسابات قد عقدت   -١٩
وأحاطت اللجنة علماً . ٢٠١١مارس / آذار١فرباير إىل / شباط٢٨جلساا األخرية يف الفترة من 

لجنة،  وقد أشارت ال.بالدراسة االستقصائية لضمان اجلودة اليت جيريها حالياً خرباء خارجيون
وهي تكرر اإلعراب عن أمهية التقليل إىل أدىن حد من االزدواجية بني هيئات الرقابة، إىل 

وأوصت بأن تقوم هيئة الرئاسة باستعراض  )٣ (توصياا املقدمة أثناء دورا اخلامسة عشرة
اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات على أن تأخذ يف احلسبان أوجه القلق اليت أعربت عنها 

  .جنة وكذلك نتائج الدراسة االستقصائية لضمان اجلودةالل

 املتعلقة بامليزانية املسائل -جيم

  تعليقات عامة -١

ترتب عليها آثار مالية تالحظت اللجنة أن احملكمة قد نفّذت، وتقترح تنفيذ، تغيريات س -٢٠
 ،ملون يف مواقع ميدانيةهي موظفو الفئة الفنية املعينون دولياً الذين يع(وذلك فيما يتعلق بعدة بنود 

وأشارت اللجنة إىل قرار اجلمعية الذي يقضي ). قترح لدعم التأمني الصحي للموظفنياملخطط املو
بأن أي مقترح يقدم من احملكمة وتكون له آثار على امليزانية الربناجمية، سواء يف األجل القصري أو 

لجنة من أجل النظر فيه وأن توافق عليه األجل املتوسط أو األجل الطويل، جيب أن يقدم إىل ال
  .)٤ (.اجلمعية صراحةً قبل أن تنفذه احملكمة

  إحاالت جملس األمن التابع لألمم املتحدة -٢

الحظت اللجنة أن أحد العوامل احملركة للتكاليف والذي له تأثري يعتد به على ميزانية احملكمة   -٢١
فبخصوص إحالة احلالة يف ليبيا، . تابع لألمم املتحدةهو تكلفة اإلحاالت الصادرة عن جملس األمن ال
 آلثار هذه اإلحالة على ٢٠١١أبريل / نيسان١١كان التقدير األويل من جانب احملكمة بتاريخ 

وستجري  للسنة احلالية؛ يورو الثاين وحده من امليزانية الربناجمية هو قرابة مليوين يالربنامج الرئيس
تكاليف اليت ما زال يتعني حتديدها كمياً واليت ستتكبدها برامج رئيسية مبقدار ال هذا املبلغ زيادة
، فإن تكاليف ٢٠١١ورغم أن احملكمة ستلجأ على األرجح إىل صندوق الطوارئ يف عام . أخرى

  .احلالة يف ليبيا ستكون جزءاً من امليزانية العادية يف السنوات القادمة
اخلاصة شتراكات اال، عن طريق ة التكاليفمبوجب أحكام اإلحالة، سستحمل احملكمو  -٢٢
االتفاق  والنظام املعياري للتكاليف املتصلة ذه اإلحاالت هو .معية الدول األطراف التابعة هلاجب

  .٦٢/١٢ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )٥ (بني احملكمة واألمم املتحدةاملعقود املتعلق بالعالقة 

_________________________ 
 .٢٠، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____  الرمسية  الوثائق)٣ (
 .٣٤املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
  .، املرفقICC-ASP/3/Res.1، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/3/25 (٢٠٠٤____ الدورة الثالثة ____ الوثائق الرمسية  )٥ (
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 الذي متارسه احملكمة يف جمال العدالة اجلنائية املركزي الدور وقد أشارت اللجنة إىل أن  -٢٣
الدولية يعود بفوائد على اتمع الدويل بأسره واقترحت أن تنظر مجعية الدول األطراف يف السعي 

  .لبحث عن خيارات لتغطية العبء املايل لإلحاالت املستقبليةإىل امع اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  ارئصندوق الطو -٣

خبصوص اإلفادة احملكمة  لةمسجبالنظر إىل الزيادة يف نشاط احملكمة واإلخطارات املقدمة من   -٢٤
من صندوق الطوارئ، استعرضت اللجنة عدداً من القضايا املتعلقة باإلخطارات واإلبالغ الالحق 

  .بشأن استخدام الصندوق
بغية  )٦ ( ماليني يورو٨‚٢٤قدارها  يبلغ م٢٠١٠وقد قدمت احملكمة ثالثة إخطارات يف عام   -٢٥

 ٥‚١٤وأُبلغت اللجنة بأن جمموع النفقات هو . تغطية تكاليف احملاكمات املوازية واحلالة يف كينيا
 تعرض وبناء على طلب من اللجنة، قدمت احملكمة ورقة غري رمسية ). يف املائة٦٢‚٤(ماليني يورو 

  .٢٠١٠تفاصيل أكرب عن استخدام صندوق الطوارئ يف عام 
 اإلفادة من صندوق بغية )٧ (، قدم قلم احملكمة إخطارين٢٠١١وأثناء الربع األول من عام   -٢٦

 مليون يورو لتغطية تكاليف نقل الشهود من مجهورية الكونغو ٠‚٦٣الطوارئ مببلغ جمموعه 
روشيمانا، كاليكسيت مبا/الدميقراطية إىل الهاي، وكذلك تكاليف تقدمي املساعدة القانونية إىل السيد

وأبلغت احملكمة اللجنة بأا ستقدم أيضاً إخطاراً من أجل تغطية تكاليف ال ميكن جتنبها . على التوايل
مبا يف ذلك مليونا يورو من ( ماليني يورو ٣‚٧ أن يزيد على من احملتملتتعلق باحلالة يف ليبيا مببلغ 

  ). أعاله٢١رة  كما أُشري إىل ذلك يف الفقالربنامج الرئيسي الثاينأجل 
 وباملبلغ ٢٠١٠ الذي أُنفق يف عام الكليوكمالحظة أولية، أحاطت اللجنة علماً باملبلغ   -٢٧

أن يكون ه يحتمل وكان من رأي اللجنة أنه إذا استمر هذا االجتاه، فإن. ٢٠١١املتوقَّع إنفاقه يف عام 
  .لطوارئمسألة جتديد موارد صندوق ا من الضروري يف املستقبل القريب تناول

_________________________ 
 يف احلاالت ٢٠١٠خطارات ميزانية تكميلية بغية اإلفادة من صندوق الطوارئ يف عام قدمت احملكمة إىل اللجنة إ )٦ (

  :التالية
 لتغطية  يورو٣ ٣١٦ ١٠٠، قدمت مسجلة احملكمة إخطاراً مببلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨برسالة مؤرخة ) أ(

  ؛٢٠١٠تكاليف احملاكمات املوازية للنصف األول من عام 
تكميلياً موجزاً من إخطارات امليزانية ، قدمت مسجلة احملكمة إخطاراً ٢٠١٠أبريل / نيسان١٥برسالة مؤرخة ) ب(

   خبصوص تكاليف معينة ال ميكن جتنبها يف احلالة اجلديدة يف كينيا؛ يورو١ ٩٥٧ ١٠٠يصل إىل مببلغ 
تكاليف  يورو لتغطية ٢ ٩٦٨ ١٠٠، قدمت مسجلة احملكمة إخطاراً مببلغ ٢٠١٠مايو / أيار١٠ برسالة مؤرخة ) ج(

  .٢٠١٠احملاكمات املوازية للنصف األول من عام 
قدمت احملكمة إىل اللجنة إخطارات ميزانية تكميلية بغية اإلفادة من صندوق الطوارئ يف الربع األول من عام  )٧ (

  : يف احلاالت التالية٢٠١٠
 لتغطية تكاليف نقل يورو ٢٢٩ ٢٩٥خطاراً مببلغ ، قدمت مسجلة احملكمة إ٢٠١١فرباير / شباط٢٨برسالة مؤرخة ) أ(

  الشهود من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل الهاي؛
مببلغ تكميلياً موجزاً من إخطارات امليزانية ، قدمت مسجلة احملكمة إخطاراً ٢٠١١مارس / آذار١برسالة مؤرخة ) ب(

  .كاليكسيت مباروشيمانا/ السيد لتغطية تكاليف املساعدة القانونية املقدمة إىليورو ٤٠٠ ٢٦٣
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التحديد وفيما يتعلق باإلخطارات، الحظت اللجنة أن املمارسة املتبعة يف قلم احملكمة هي   -٢٨
الكمي للمبلغ اإلمسي الكلي جلميع املوارد املطلوبة للوضع غري املتوقَّع وتقدمي هذا املبلغ يف اإلخطار 

عاا من داخل امليزانية العادية مع  مث حيدد قلم احملكمة ما هي االحتياجات اليت ميكن استي.املقدم منه
ووجد ميل لدى مكتب املدعي العام إىل حماولة إعادة توزيع موارده العادية بدءاً باملرحلة . مضي السنة

االستهاللية وقصر التحديد الكمي يف اإلخطار على النفقات اليت يحتمل أال يكون من املمكن 
  .استيعاا

نهج املختلف ضروري ألن مكتب املدعي العام ليس مقدم خدمات وأُبلغت اللجنة بأن هذا ال  -٢٩
االت العمل األخرى للمحكمة وبالتايل ميكن أن حيول املوارد إىل أولويات جديدة دون التأثري على 

وليس قلم احملكمة يف وضع يسمح له بأن حيدد منذ البداية ما هي اخلدمات املتفق . األجهزة األخرى
. مها أو من هم العمالء الذين لن يقدم هذه اخلدمات إليهم لكي يقوم بتحويل املواردعليها اليت لن يقد

فكل ما يستطيع عمله هو السعي إىل حتقيق أوجه الكفاءة وحتديد االحتياجات اليت ميكن استيعاا يف 
  .مرحلة الحقة تبعاً لتنفيذ ميزانيته العادية

، ساور اللجنة القلق من أن اإلخطار األويل ومع ذلك. وأحاطت اللجنة علماً ذا الشرح  -٣٠
 العام ميكن أن يؤدي إىل اإلفراط يف تقدير االحتياجات بسبب االفتقار إىل املتعلق بامليزانية يف بداية

وفضالً عن ذلك، فإن اإلخطارات ال متيز بني النفقات اليت هي يف جوهرها قصرية األجل . املعلومات
مثل (والنفقات اليت قد يكون هلا آثار على امليزانيات العادية الالحقة ) ماتمثل املواد املستهلكة واخلد(

وساور اللجنة القلق أيضاً من أن األصناف غري القابلة للتلف ).  واألجهزةاملوظفني واألثاث واملعدات
لتالية م دجمها يف التخطيط املتعلق مبيزانية السنة ازمثل املعدات املشتراه على حساب صندوق الطوارئ يل

وينبغي من حيث املبدأ أن تؤدي املشتريات املتحصل عليها على . الرأمساليةاستبدال األصول   وخطط 
  . يف امليزانية التالية واألجهزةحساب صندوق الطوارئ إىل احتياج أقل إىل املعدات

ددة، وبصورة حم. ولذلك أوصت اللجنة بأن حتسن احملكمة املعلومات املقدمة يف إخطاراا  -٣١
طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم شرحاً تفصيلياً للسبب يف أن املصروفات كانت غري متوقعة أو 
ال ميكن جتنبها، وأن تعدد بتفصيل أكرب االحتياجات املقترحة من املوارد، مبا يف ذلك التأثري املتوقع 

 للميزانية العادية توقَّعحلايل واملُلذلك على امليزانية العادية للعام التايل، وأن توضح معدل التنفيذ ا
  . اإلخطاريشملهاللمحكمة ولألجهزة احملددة اليت 

وطلبت اللجنة أيضاً أن تقدم احملكمة يف الدورة الثانية للجنة كل عام معلومات حمدثة   -٣٢
 بشأن حالة تنفيذ احملكمة للنفقات املرتبطة بصندوق الطوارئ تشمل حتديثاً للمعلومات املتعلقة
مبعدل تنفيذ امليزانية الربناجمية وتنفيذ املصروفات احملددة يف اإلخطار، وتقديراً منقحاً، وأي تغيري 
يف الظروف، والتدابري املتخذة لتحقيق أوجه كفاءة ووفورات بغية املساعدة على استيعاب أو 

  .ختفيف املصروفات غري املتوقَّعة أو اليت ال ميكن جتنبها

أوصت اللجنة بأن ولكي تؤدي احملكمة مهمتها الرقابية على حنو واف، وفضالً عن ذلك،   -٣٣
 وهذا أمر .أوضح بنفقاا الفعلية املتكبدة فيما يتصل بصندوق الطوارئحسابياً تقدم احملكمة بياناً 

 الذي قُدم إىل اللجنة مل ٢٠١٠يتسم بأمهية خاصة بالنظر إىل أن اجلداول الواردة يف تقرير األداء لعام 
 وعلى الرغم من .يز بني تنفيذ امليزانية العادية وتنفيذ النفقات املبلغ عنها يف إطار صندوق الطوارئمي

اتساق هذا النهج مع املمارسة املتبعة يف املاضي، فإنه يؤدي إىل البلبلة نظراً إىل أن من الصعب تقييم 
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ة العادية كما أنه ال يبني بوضوح الكيفية اليت أداء احملكمة باملقارنة مع افتراضاا األولية املتعلقة بامليزاني
صل تنفيذ ولذلك، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تفْ. جرى ا حتمل النفقات من صندوق الطوارئ

اإلنفاق املرتبط بصندوق الطوارئ عن تنفيذ امليزانية الربناجمية من أجل تقدمي صورة أدق ومن أجل 
وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن . احملاسبية الدولية للقطاع العاماملعايري االستعداد لتلبية متطلبات 

 وأن تعيد إصداره لعرضه على مجعية الدول ٢٠١٠تطبق هذه التوصية على تقرير األداء لعام 
  )٨ (.األطراف

 ،ذكّرت اللجنة احملكمة بأن تقدم إىل رئيس اللجنة عن طريق األمانةوفضالً عن ذلك،   -٣٤
إلفادة من صندوق الطوارئ  امن أجل املقدمة  اإلخطارات،نسية يف وقت واحدباإلنكليزية والفر

 لن تبدأ إال  من النظام املايل والقواعد املالية٧-٦املادة  يوماً املتوخاة يف ١٤بالنظر إىل أن فترة الـ
  .كمة بلغيت عمل احملكمةاعتباراً من التاريخ الذي يتلقى فيه رئيس اللجنة اإلخطارات من احمل

  ١٠٢٠ األداء الربناجمي مليزانية عام -٤

. )٩ (.١٠٢٠نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   -٣٥
 ١٠( مليون يورو٣٥,٧٩ ما جمموعه أو يف املائة ٩٢,٥ كانوالحظت اللجنة أن معدل التنفيذ اإلمجايل 

معدل التنفيذ والحظت اللجنة أيضاً أن .  مليون يورو٥٢,٢١٠، مقابل ميزانية معتمدة قدرها )
 ١١( مليون يورو٤٧,١ ما جمموعه أو يف املائة ٢,١٠٧ قد بلغفيما يتعلق باملؤمتر االستعراضي اإلمجايل 

   . مليون يورو٧٣,١، مقابل ميزانية معتمدة قدرها )
صروفات غري املتنبأ ا يف امليزانية ونوهت اللجنة جبهود احملكمة الرامية إىل استيعاب تكلفة امل  -٦٣

  .العادية
 .وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات الرامية إىل املساعدة على حتسني عرض أداء امليزانية  -٣٧

أوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة جدولني منفصلني لتنفيذ امليزانية  أعاله، ٣٣وكما لوحظ يف الفقرة 
  .صندوق الطوارئبة على احملسوالعادية ولتنفيذ املصروفات 

فإا طلبت إىل فضالً عن ذلك، ولكي تلقي اللجنة نظرة دينامية على أنشطة احملكمة، و  -٣٨
 أن تدمج معاً، يف جداول تورد يف مرفق، املعلومات املتعلقة بعدد البعثات، والوثائق احملكمة

د املدعى عليهم، وطلبات وعد )١٢( لدى مكتب املدعي العام،اليت قُدمت يف كل قضيةوالصفحات 
مبا يف ذلك جداول تعكس االفتراضات  ) ١٣(الضحايا، ومدة بقاء الشهود ألغراض قلم احملكمة،

املوضوعة يف امليزانية الربناجمية املقترحة واألرقام الفعلية، فيما يتعلق بالفترة املالية املعنية وكذلك 
  .فيما يتعلق بأرقام السنوات الثالث السابقة

_________________________ 
  .ASP-ICC/16/10 الذي  قُدم إىل اجلمعية يرد يف الوثيقة ٢٠١٠تقرير األداء لعام  )٨ (
  .CBF/16/9الوثيقة  )٩(
 .رهناً باملراجعة النهائية من جانب املراجع اخلارجي للحسابات ) ١٠(
 .ساباترهناً باملراجعة النهائية من جانب املراجع اخلارجي للح ) ١١(
  .CBF/9//16  من الوثيقة٦٧ إىل ٥٢الفقرات  )١٢(
 . CBF/16//9 من الوثيقة١٠٠ إىل ٧٥الفقرات ) ١٣(



ICC-ASP/10/5 

5-A-220811 12 

والحظت اللجنة وجود خروج غري هين عن االفتراضات املتعلقة مبدد بقاء الشهود يف مقر   -٣٩
فترات أطول مما كان مقدراً يف امليزانية الربناجمية لعام  احملكمة، إذ يقضى عدد متزايد منهم يف الهاي

وأوصت اللجنة احملكمة .  يورو٢٠٠ ٨١٤وقد أدى ذلك إىل حدوث زيادة قدرها . ٢٠١٠
تعراض الظروف اليت اكتنفت حدوث القارق الكبري بني افتراضاا األولية وما حتقق فعالً باس

، وأن تبلغ اللجنة يف دورا ٢٠١١ و٢٠١٠خبصوص مدة وجود الشهود يف الهاي يف عامي 
  .٢٠١٢السابعة عشرة بشأن افتراضات امليزانية املوضوعة يف امليزانية الربناجمية لعام 

 من ٥-٦باملادة وأشارت إىل أنه، عمالً الصناديق االستئمانية نة علماً حبالة وأحاطت اللج  -٤٠
  . حبالة مجيع الصناديق االستئمانية، عن طريق اللجنة،النظام املايل، جيب إبالغ مجعية الدول األطراف

وأشارت اللجنة إىل تعليقات كانت قد أبدا يف دورات سابقة، فأوصت كذلك بإعادة   -٤١
 خبصوص الربنامج الرئيسي األول من أجل التمكّن ٢٠١٢مؤشرات أداء ميزانية عام النظر يف 

وأشارت اللجنة إىل أن املثال اخلاص باألجهزة . على حنو أفضل من تتبع األنشطة والنتائج املتحققة
  .األخرى للمحكمة وباحملاكم الدولية األخرى قد يكون مفيداً يف هذا الصدد

  )الربع األول (١١٢٠ ميزانية عامأداء  -٥

مارس / أذار٣١بأداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق   -٤٢
 يف املائة ووافقت على مواصلة رصد ٨,٣١ والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ قد بلغ  )١٤ (.١٢٠١

  .احلالة يف دورا السابعة عشرة

   ما بعدهو ٢٢٠١افتراضات امليزانية لعام  -٦

وأبلغت . ٢٢٠١لميزانية لعام ملؤقتة لفتراضات ابشأن اال إىل عرض شفوي اللجنة استمعت  -٤٣
ا قد حددت العوامل املسببة للتكاليف اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوث زيادات  اللجنة بأاحملكمة

  .٢٠١٢كبرية جداً يف عام 
 لتحديد وفورات تتصل بالكفاءة وأوصت اللجنة بأن تجري احملكمة حتليالً متعمقاً  -٤٤

 وأشارت .يف امليزانيةاملذكورة آنفاً  املساعدة على التعويض عن الزيادات ووفورات أخرى بغية
  )١٥  (.اللجنة إىل طلب اجلمعية الداعي إىل أن تستعرض احملكمة أولوياا من حيث اإلنفاق

تمل أن تصل إىل مرحلة ويف ضوء كون أوىل القضايا اليت عرضت على احملكمة يح  -٤٥
والحظت اللجنة أن . ، نظرت اللجنة يف التكاليف املرتبطة ذه املرحلة٢٠١٢التعويضات يف عام 

  :اهليئات اخلمس التالية تتناول مسألة التعويضات
  اللجنة؛  )أ(   
  الصندوق االستئماين للضحايا؛  )ب(   

_________________________ 
 .Corr.1 و CBF/16/13  الوثيقة)١٤(
، الد األول، اجلزء األول، باء، الفقرتان )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____ الوثائق الرمسية  )١٥(

 .٣٧ و٣٦
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   ملكتب اجلمعية؛الفريق العامل يف الهاي التابع  )ج(   
   التابع للفريق العامل يف الهاي؛باحلوكمةالفريق الدراسي املعين   )د(   
  .دوائر احملكمة  )هـ(   

وأشارت اللجنة إىل أا، إذ تضع واليتها يف االعتبار، لن تنظر إال يف اجلوانب املالية   -٤٦
 عدد من واجلوانب املتعلقة بامليزانية من هذه املسألة ومن مث فإا نصحت بأن يؤخذ يف احلسبان

العوامل عند تصميم عملية تعويضات مثل مدى وجود أي أصول ختص الطرف املدان، والغرامات 
وأوصت . املوقَّعة كجزء من احلكم احملكوم به عليه، واألموال املتاحة يف الصندوق االستئماين للضحايا

حتليل  اآلثار املالية واللجنة بقيام مجيع األطراف املعنية ذه املسألة بضمان أن تؤخذ يف احلسبان
  .تكاليف وفوائد شىت اخليارات املطروحة لتناول مسألة التعويضات

   املسائل اإلدارية - دال

   تدابري زيادة الكفاءة -١

 عن التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما يتعلق بالتدابري تقريراً مرحلياً خامساًتلقت اللجنة   -٤٧
كررت اللجنة اإلعراب عن توصيتها املوجهة إىل احملكمة ومفادها و. ) ١٦ (الرامية إىل زيادة الكفاءة

  )٧١ (. الكفاءةمن حيثيف دورا السابعة عشرة حتديداً كمياً للمكاسب املتحققة اللجنة أن تتلقى 

   احملاسبة التحليلية -٢

ع استمعت اللجنة إىل عرض شفوي عن احملاسبة التحليلية ووفقاً له سيجري القيام باملشرو  -٤٨
وستستمر فترة أقصاها ) املتطلبات املتعلقة باإلعداد الداخلي وباملخطط(املرحلة األوىل : على مرحلتني

وستبدأ أثناء الشهر الثالث من املرحلة األوىل وتستمر زهاء ) التنفيذ الفين(ثالثة أشهر، واملرحلة الثانية 
وأوصت .  يورو٦٠ ٠٠٠ثانية قرابة وتبلغ تكلفة املرحلة األوىل واإلعداد للمرحلة ال. ثالثة أشهر

  .أبريل/اللجنة بقيام احملكمة باإلبالغ سنوياً عن هذه املسألة أثناء دورة اللجنة اليت تعقد يف نيسان

   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٣

ت أن والحظ )٨١ (املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامرحبت اللجنة بتقرير احملكمة عن   -٤٩
وطلبت اللجنة إىل . احملكمة قد أدرجت جدوالً زمنياً مقترحاً للتنفيذ إىل جانب ميزانيته املقترحة

 يف ميزانيتها الربناجمية املقترحة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماحملكمة أن تكفل دمج ميزانية 
  .٢٠١٢لعام 
ري سيكون له أثر عميق على اإلدارة املالية وعلى وأشارت اللجنة أيضاً إىل أن تنفيذ هذه املعاي  -٥٠

ولذلك كررت اللجنة اإلعراب عن طلبها الداعي إىل أن حتدد . إجراءات امليزانية اخلاصة باحملكمة
_________________________ 

  .CBF/16/15يقة الوث )١٦(
 ٣٥، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرتان )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____ الوثائق الرمسية  )١٧(
 .٣٦و
 .ICC-ASP/10/3 الوثيقة )١٨(
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برنامج النظم والتطبيقات والنواتج يف جمال معاجلة ’التأثريات اليت ميكن يلحقها ذلك بـاحملكمة 
 للمحكمة، النظام املايل والقواعد املاليةالت اليت سيلزم إدخاهلا على  والتعدي)SAP system( ‘البيانات

  )٩١  (.أبريل/وذلك من أجل دورا اليت تعقد يف نيسان

   املشتريات -٤

 والحظت أن احملكمة قد أحرزت تقدماً )٢٠ (رحبت اللجنة بتقرير احملكمة عن املشتريات  -٥١
املتعلقة باملشتريات وذلك، يف مجلة أمور، عن طريق التعاون كفاءة وشفافية ممارساا حتسني كبرياً يف 

. مع املنظمات الدولية األخرى وعن طريق وضع املعلومات ذات الصلة على املوقع الشبكي للمحكمة
أنشطة املشتريات لديها عن طريق إضافة معلومات شفافية دعت اللجنة احملكمة إىل زيادة حتسني  و

تريات املتصلة باملباين الدائمة، وعن طريق إضفاء الطابع املركزي على  عن مجيع أنشطة املشإضافية
  .مجيع أنشطة املعلومات اليت حيتاج إليها من يريدون طرح عطاءات خبصوص أي خدمات مستقبلية

حتسني عرضها للمعلومات الواردة يف تقريرها وباإلضافة إىل ذلك، دعت اللجنة احملكمة إىل   -٥٢
وكررت .  زمنية متتد عدة سنوات مع أشكال بيانية تعرض أنشطة املشترياتعن طريق تقدمي سالسل

وتوصية املراجع  )١٢ (اللجنة اإلعراب عن توصيتها السابقة املقدمة يف دورا الرابعة عشرة
 عملية تقدمي  إىل أن تنفذ احملكمة على أساس عاجلتنيالداعي )٢٢ (١٤اخلارجي للحسابات رقم 

املوظفني يف وحدة املشتريات ويف مشروع  متلكات من كل موظف منإقرار عن األصول وامل
  .املباين الدائمة، وبإضفاء الطابع الرمسي على عملية تقدمي إقرارات األصول يف اإلجراءات املكتوبة

ودعت اللجنة احملكمة إىل أن تقدم معلومات حمدثة يف دورا السابعة عشرة عن   -٥٣
  .قة باملشتريات من أجل املباين الدائمةاإلجراءات واملمارسات املتعل

   احلوكمة -هاء

، واستمعت اللجنة إىل عرض من رئيس احلوكمةكان معروضاً على اللجنة تقرير احملكمة عن   -٥٤
، أبلغ فيه اللجنة )هولندا(‘ بيتر دي سافورنني لومهان’ السفري )٣٢ (،باحلوكمةالفريق الدراسي املعين 

  :أ أعماله وأنه سيبحث القضايا التايلبأن الفريق الدراسي قد بد
  العالقة بني احملكمة ومجعية الدول األطراف  :اموعة األوىل   
  متديد والية القضاة؛  )أ(   
  رئيس احملكمة؛/عملية انتخاب القضاة ورئيسهم  )ب(   
  ).تتقاطع مع اموعة الثانية(نطاق ووالية االستقالل القضائي إزاء املساءلة اإلدارية   )ج(   

_________________________ 
 .٦٥، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____ الوثائق الرمسية  )١٩(
 .CBF/16/2 الوثيقة )٢٠(
  .٤٤، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____  الوثائق الرمسية )٢١(
 .٦٢ املرجع نفسه، اجلزء جيم، الفقرة )٢٢(
-ICC لثاً،، الد األول، اجلزء ثا)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____  الوثائق الرمسية )٢٣(

ASP/9/Res.2.  
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  تعزيز اإلطار املؤسسي داخل احملكمة  :اموعة الثانية   
  واختصاصاته؛ سلطات رئيس احملكمة  )أ(   
  )٤٢ (. الداخليةاحلوكمةمتابعة تقرير   )ب(   
  زيادة كفاءة عملية القضاء اجلنائي  :اموعة الثالثة   
  اجلنائي؛القضاء التعجيل بعملية   )أ(   
  .عمليات اجلرب  )ب(   

اللجنة باإلفادة اإلعالمية املقدمة وأكدت على التأثري املايل احملتمل على احملكمة فيما ورحبت   -٥٥
وأعربت اللجنة عن اهتمامها بالنتائج اليت توصل إليها الفريق الدراسي وقررت . احلوكمةيتعلق ياكل 

  .ع للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن هذه املسائلميتزويد الفريق بتج
 الذين جيرون مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخليةالتقت اللجنة أيضاً خبرباء و  -٥٦

 والذين قدموا معلومات حمدثة عن أنشطتهم والتمسوا إسهاماً من الدراسة االستقصائية لضمان اجلودة
بت اللجنة عن وأعر. وقدمت اللجنة  ردوداً خطية إىل اخلرباء من بينها التجميع املذكور آنفاً. اللجنة

  .دعمها هلذه العملية وقالت إا تتطلع إىل تلقي تقرير اخلرباء

   املوارد البشرية -واو

 وأعربت اللجنة عن )٢٥ (.كان معروضاً على اللجنة تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية  -٥٧
 يف التمثيل اجلغرايف يف قلقها إزاء االفتقار إىل الشفافية يف عملية التعيني وإزاء استمرار االختالل

والحظت اللجنة أن احملكمة حتتاج إىل حتسني نشر . ية شاملةاحملكمة واالفتقار إىل تعليمات إدارية خطِّ
والدليل . املعلومات املتعلقة بالوظائف الشاغرة من الفئة الفنية، وخاصة فيما يتعلق بالدول غري املمثَّلة

  ).انظر املرفق الثاين(وارد البشرية إىل اللجنة على ذلك هو اإلحصاءات املقدمة بشأن امل

   اإلدارة -١

 بدائل منخفضة التكلفة/من حيث امليزانيةحمايدة دعت اللجنة احملكمة إىل النظر يف بدائل   -٥٨
  :للتفاعل مع الدول الناقصة التمثيل والدول غري املمثَّلة، مثل ما يلي

بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني عنية االتصال على حنو منتظم جبهة التنسيق امل  )أ(  
  ؛، التابعة للمكتباجلنسني

  تنظيم إفادات إعالمية منتظمة لسفارات هذه الدول يف الهاي؛  )ب(  

 للبعثات املعتمدة تنظيم إفادات إعالمية منتظمةب مكتب االتصال يف نيويوركقيام   )ج(  
  لدى األمم املتحدة؛

_________________________ 

  .)ICC-ASP/9/34 (األجهزة املختلفة تقرير احملكمة عن التدابري املتخذة لزيادة الوضوح بشأن مسؤوليات )٢٤(
   .ICC-ASP/10/9 الوثيقة )٢٥(
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ديثة لعقد جلسات إعالمية عن طريق املؤمترات حبث استخدام أساليب االتصال احل  )د(  
  الفيديوية مع اجلمهور املهتم؛

دعوة مسؤولني من العواصم إىل زيارة احملكمة حلضور جلسة إعالمية أو تنظيم   )هـ(  
  جلسات إعالمية أثناء بعض احللقات الدراسية اإلقليمية اليت تعقدها احملكمة ألغراض أخرى؛

غري لية تعيني سريعة املسار من أجل مواطين الدول األطراف ث إمكانية تنفيذ عمحب  )و(  
، فضالً عن اختاذ التدابري األخرى املعمول ا يف األمم الناقصة التمثيل والدول األطراف املمثَّلة
  .املتحدة

وأوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة يف سياق تقريرها املتعلق باملوارد البشرية بياناً كامالً   -٥٩
 والفوائد واملشاكل واالحتماالت املتوقعة املتصلة جبميع أشكال أنشطة التعيني بالتكاليف

  ).االمتحانات التنافسية، وبعثات التوظيف، وما إىل ذلك(

   التوظيف -٢

 حسب إقرار التعييناتعمليات جملس لأبلغت احملكمة اللجنة بأا قد نظرت يف مسألة إنشاء   -٦٠
 عدم إنشاء هذا الس بسبب القلق من أنه  وقررت احملكمة)٢٦ (.شرةطلب اللجنة يف دورا الرابعة ع

وكان من رأي اللجنة أنه ملا كانت عملية . سيؤدي إىل تأخري التوظيف على حنو ال موجب له
، فال بد أن يكون من  من قبلالتوظيف يف احملكمة مل تعد تتعلق بنفس الرتب املرتفعة مثلما كان احلال

والحظت اللجنة أن الشفافية هي أيضاً مسألة هامة جداً وأنه ينبغي أن . العمليةاأليسر إدارة هذه 
ولذلك، أوصت اللجنة بأن تنشئ احملكمة على سبيل . تجري احملكمة حتسينات يف هذا الصدد

سرياً على املمارسة املتبعة يف منظمات احملاولة جملساً إلقرار التعيينات يشمل ممثالً لس املوظفني 
  .أبريل/اللجنة بنتائج ذلك يف دورا اليت ستعقد يف نيساناحملكمة  وأن تبلغ ة أخرىدولي

   املساعدة املؤقتة العامة -٣

رداً على مالحظة اللجنة خبصوص ما إذا كان لدى احملكمة سياسة مكتوبة بشأن املساعدة   -٦١
كامل فيما يتعلق بتحديد املؤقتة العامة، أوضحت احملكمة أا تعمل على أساس ممارسة موحدة بال

  .استخدام املساعدة املؤقتة العامة
ا اخلامسة عشرة بشأن احلاجة ور من تقرير د٦٩وأشارت اللجنة إىل طلبها الوارد يف الفقرة   -٦٢

دة وتوجيهات مكتوبة خبصوص استخدام املساعدة املؤقتة العامة يف كل جهاز حإىل اتباع سياسة مو
  . يف التوظيف على هذا األساسوبشأن املعايري املستخدمة

_________________________ 
  .٥٥، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____  الوثائق الرمسية )٢٦(
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   استخدام اخلرباء االستشاريني -٤

. الحظت اللجنة أن احملكمة قد استعانت بكثريٍ من اخلرباء االستشاريني للقيام مبهام شىت  -٦٣
 عمل اخلرباء  من التفاصيل عن مدةاً مزيدأن تقدم يف تقاريرها يف املستقبلودعت اللجنة احملكمة إىل 

  .وأن تضع سياسة عامة ومعايري بشأن تعيني اخلرباء االستشارينيحتديد أجورهم ايري  ومعاالستشاريني

  املوظفني املبتدئني من الفئة الفنيةبرنامج  -٥ 

أحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من احملكمة عن مقترحها املتعلق بإنشاء برنامج   -٦٤
قح احملكمة مقترحها هذا بغية ضمان حتديد مجيع للموظفني املبتدئني من الفئة الفنية وأوصت بأن تن

 وظيفة مدرجة بامليزانية وما ٧٦٣وأشارت اللجنة إىل أن احملكمة لديها . التكاليف املرتبطة بالربنامج
 تعنيوأوصت اللجنة يف هذا الصدد بأن  )٧٢ (. شخصاً يعملون من أجل احملكمة١١٢٠جمموعه 

ملوظفني املبتدئني من الفئة الفنية إسهاماً يف فيها عمل برنامج اددة اليت سيشكل احملكمة ااالت احمل
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تنظر احملكمة . احملكمة دون أن ينطوي على بريوقراطية وتكاليف إضافية

يف عدد أفراد برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية الذين ميكن إيواؤهم يف مباين احملكمة 
وينبغي من حيث املبدأ أن . لعمل اإلضافية فضالً عن تكاليف إدارة الربنامجوتكاليف حمطات ا
 . بالكامل من البلدان الراعية للربنامجتستعاد التكاليف

وأوصت اللجنة بأن تستعرض احملكمة وحتسن على سبيل األولوية مجيع السياسات   -٦٥
واإلجراءات أبسط وأكثر واإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفني بقصد جعل هذه السياسات 

وينبغي دمج هذه القواعد واإلجراءات يف دليل إلدارة املوارد البشرية ينبغي . شفافية ومالءمة
استخدامه كمصدر مرجعي رئيسي من جانب مجيع الربامج اليت تتناول مسائل املساعدة املؤقتة 

  . يف دورا الثامنة عشرةالعامة واخلرباء االستشاريني وغريهم وأن تقوم بإبالغ اللجنة عن ذلك

   شروط اخلدمة -٦

 شروطاً حمسنة للخدمة خبصوص موظفي ٢٠١٠أبلغت احملكمة اللجنة بأا قد نفذت يف عام   -٦٦
الذين يعملون يف مراكز عمل ميدانية متشياً مع الشروط اليت تطبقها صناديق الفئة الفنية املعينني دولياً 
وأشارت . اللجنة عن أوجه قلقها بشأن النهج الذي اتبعته احملكمةوأعربت . وبرامج األمم املتحدة

 أعاله، أن توافق ٢٠اللجنة إىل أن أي مقترحات ذات آثار على امليزانية جيب، كما ذُكر يف الفقرة 
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من أن .  الدول األطراف صراحةً بعد نظر اللجنة فيهامجعيةعليها 

وأشارت اللجنة إىل . ت اعتماد الشروط اليت تطبقها صناديق وبرامج األمم املتحدةاحملكمة قد اختار
وجود خيارات أخرى متاحة للمحكمة وأن اجلمعية العامة هي نفسها قد قررت تنسيق الشروط اليت 

وأوصت اللجنة بأن يؤخذ يف . تطبقها الصناديق والربامج الداخلة ضمن األمانة العامة لألمم املتحدة
سبان يف أي تطبيق لشروط اخلدمة احملسنة يف مراكز العمل امليدانية أن الشروط اليت تطبقها صناديق احل

وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تعد بياناً كامالً . وبرامج األمم املتحدة سيجري تعديلها هي نفسها
ياً الذين يعملون يف مراكز موظفي الفئة الفنية املعينني دول بتكاليف التغيريات املتعلقة بشروط خدمة

، على أن يشمل شرحاً للقرار القاضي بتطبيق شروط اخلدمة اليت تستخدمها صناديق عمل ميدانية
_________________________ 

  ).٦اجلدول ( املرفق الثاين، جدول املوارد البشرية )٢٧(
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وبرامج األمم املتحدة واخلطط الرامية إىل اتباع نظام األمم املتحدة بالنظر إىل أن الشروط اليت 
م املتحدة وأن تبلغ اللجنة عن ذلك يف تطبقها الصناديق والربامج تنسق مع األمانة العامة لألم

  .دورا الثامنة عشرة
دعم أقساط التأمني لأا تنظر يف عرض نظام بوفضالً عن ذلك، أبلغت احملكمة اللجنة   -٦٧

وكان من رأي احملكمة .  أو بعده٢٠١١الصحي على املوظفني املؤهلني لذلك ممن سيتقاعدون يف عام 
 عاماً ١٥ سنوات إىل ١٠ مترتبة على ذلك للفترة القادمة البالغة أا تستطيع استيعاب أي تكاليف

  .دون زيادة امليزانية الربناجمية
مقترح له آثار مالية مباشرة على امليزانية الربناجمية جيب وأكدت اللجنة مرة أخرى على أي   -٦٨

عما إذا كانت  وأن توافق عليه مجعية الدول األطراف صراحةً، بصرف النظر أن تستعرضه اللجنة
وينبغي أال تستخدم احملكمة املرونة واألموال . احملكمة تستطيع أن متول املقترح دون زيادة امليزانية

الفائضة من أجل تغطية التزامات جديدة طويلة األجل دون احلصول على موافقة صرحية مسبقة من 
 احملدد مناقشة مناسبة أثناء هذه وبالنظر إىل عدم وجود وقت كاف يسمح مبناقشة املقترح. اجلمعية

وإن اللجنة،  .الدورة، فإن اللجنة ليست يف وضع ميكنها من إصدار توصية إىل اجلمعية يف هذه املرحلة
يقوم على املناصفة بنسبة  للمسامهة اًوقد الحظت أن منظمات دولية أخرى قد عرضت نظام

احملكمة مناسبة ولذلك فإا قد طلبت إىل  يف املائة، غري مقتنعة بأن النسبة املقترحة من ٥٠/٥٠
 يف املائة ٥٠/٥٠احملكمة أن تعيد تقدمي املقترح مشفوعاً حبساب أدق على أساس التغطية بنسبة 

  .من أجل النظر فيه يف دورا السابعة عشرة

   إدارة األداء -٧

ألداء وأا ختطط أبلغت احملكمة اللجنة بأا تواصل تطبيق خطط عمل فردية كأساس لتقييم ا  -٦٩
وأوصت اللجنة بأن تنظر احملكمة يف . ٢٠١١إلصدار أمر إداري جديد بشأن هذه املسألة خالل عام 

إنشاء آليات لالعتراف باخلدمة االستثنائية من جانب األفراد أو األفرقة وإحياء ذكرى املوظفني 
  .امنة عشرةالذين ماتوا أثناء اخلدمة وإبالغ اللجنة بنتائج ذلك يف دورا الث

   عمليات إعادة التصنيف -٨

فيما يتعلق بعمليات إعادة التصنيف، رحبت اللجنة بأن احملكمة لن تطلب أية عمليات إعادة   -٧٠
، وبأا ستعيد النظر يف جها املتعلق بإعادة ٢٠١٢تصنيف من أجل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

وبأن اللجنة ستتلقى من احملكمة حة املتعلقة باملوارد البشرية التصنيف يف سياق استراتيجيتها املنقَّ
  .النهج املستقبلي املقترح من أجل النظر فيه يف الدورة الثامنة عشرة للجنة

ورحبت اللجنة بتقبل احملكمة للتحدي املتمثل يف إدارة صفيفة مهامها، مبا يف ذلك املهام   -٧١
ويف هذا الصدد، أوضحت اللجنة . تويات التوظيف احلاليةاجلديدة، على أساس املوارد املخصصة ملس

أن توصيتها الداعية إىل جتميد عدد الوظائف الثابتة تعين أنه ينبغي أال تقدم احملكمة طلبات بإنشاء أي 
ومن مث ينبغي عدم إجراء . وظائف ثابتة جديدة إىل أن يتم إعداد تربير شامل جلميع الوظائف القائمة

وفهمت اللجنة أنه يف حالة حدوث تغيري . ٢٠١٢ الوظائف الثابتة يف ميزانية عام أي زيادة صافية يف
بني فيما أو ما، ميكن نقل وظيفة ثابتة داخل جهاز ما يف االحتياجات واألولويات داخل جهاز 

وأوصت اللجنة بأن يبدأ التربير الشامل جلميع الوظائف .  لن حتدث أي زيادة صافية ما داماألجهزة
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وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم مربرات هذه .  يف مجيع األجهزة٥- وف١-تني مدبالرتب
  .الوظائف يف دورا السابعة عشرة

يزنة على أساس امل’لمحكمة وإمكانية لاألدىن ألساسي يكل ااهلوتلقت اللجنة أيضاً تقريراً عن   -٧٢
وأوضحت . طلبان مزيداً من التنقيحوكان من رأي اللجنة أن كال التقريرين يت )٢٨ (.‘الرصيد الصفر

 ومن اهليكل ‘يزنة على أساس الرصيد الصفرامل’اللجنة أن الغرض من التجميد ومن النظر يف األخذ بـ
األساسي األدىن للمحكمة هو دعم إجراء استعراض أساسي للعمليات املطبقة داخل احملكمة بقصد 

وما ديد أكفأ طريقة لتنفيذ األنشطة األساسية وحتتقرير احلد األدىن من األنشطة األساسية للمحكمة 
وأشارت اللجنة  . ما زالت مالئمة مرحلة إنشاء احملكمةأثناءإذا كانت العمليات واإلجراءات املنفَّذة 

ولذلك ، إجراءاا  املختلفةإىل أن احملكمة تواجه صعوبة يف حتديد احتياجاا من املوظفني من أجل 
‘ يزنة على أساس الرصيد الصفرامل’حملكمة التقرير املتعلق بـأوصت اللجنة بأن تستعرض ا

واهليكل األساسي األدىن للمحكمة من هذا املنظور وأن حتاول حتديد احتياجاا األساسية حتديداً 
ن إىل اللجنة من أجل النظر فيهما يوعلى ذلك، ستقدم احملكمة النصني املنقَّحني من التقرير. أفضل

  .نة عشرةيف دورا الثام

   املكاتب امليدانية -٩

استمعت اللجنة إىل عرض قدمه قلم احملكمة بشأن املكاتب امليدانية أبلغ فيه قلم احملكمة   -٧٣
اللجنة بأنه سيخفض الوجود امليداين للمحكمة إىل مكتبني ميدانيني كاملين، ووجودين ميدانيين فضالً 

وبعد تكلفة إغالق أولية، . ٢٠١١يا، حبلول اية عام عن وجود حمدود لقلم احملكمة يف نريويب، بكين
وسيجري ختزين املعدات واألجهزة وإعادة . ميكن توقّع أن يكون لذلك تأثري إجيايب على امليزانية

وقد أبلغت احملكمة اللجنة بأنه جيري بالفعل اختاذ تدابري . مها كلما كان ذلك عملياً واقتصادياًااستخد
  .ني حملياً يف حبثهم عن فرص عمل بديلةلدعم املوظفني املعين

ورحبت اللجنة ذا النهج باعتباره مؤشراً إجيابياً على وضع وتنفيذ استراتيجية بشأن املكاتب   -٧٤
 إىل وثيقة رمسية من وثائق مجعية الذي استمعت إليهوأوصت بتحويل العرض غري الرمسي امليدانية 

  .الدول األطراف

   املساعدة القانونية - زاي

 مطلقة ألغراض عمليات عتبات وجود مرغوبيةنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة من حيث   -٧٥
، والتقرير ٢٠١٠، واإلنفاق الفعلي على املساعدة القانونية يف تقرير أداء امليزانية لعام عوزحساب ال

ت املتعلقة ، والتوقعا٢٠١١مارس / آذار٣١ وذلك حسب الوضع يف ٢٠١١املتعلق بأداء امليزانية لعام 
  .٢٠١٢باملساعدة القانونية املقدمة من احملكمة لعام 

، فضالً ٢٠١٠إنفاق مفرط كبري جداً على املساعدة القانونية يف عام  وجود اللجنةوالحظت   -٧٦
والحظت اللجنة أن املساعدة . ٢٠١١يف الربع األول من عام بالفعل عن معدل تنفيذ مرتفع جداً 

متزايد عامالً هاماً من عوامل رفع التكاليف وقررت إيالء اهتمام خاص هلذه القانونية تشكل على حنو 

_________________________ 
  .CBF/16/14  وCBF/16/12 الوثيقتان )٢٨(
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وأوصت اللجنة أيضاً بأن تعد . ٢٠١٢املسألة يف دورا القادمة يف سياق النظر يف ميزانية عام 
احملكمة تقريراً أمشل يتضمن مزيداً من التربير الختيار املؤشرات احلالية لتكلفة املعيشة واليت 

، فضالً عن خيارات ممكنة أخرى، مثل جلنة اخلدمة املدنية الدولية، عوزت لتحديد عتبة الاستخدم
بالنظر إىل النطاق احملدود للبلدان املشمولة باقتراح استخدام معايري منظمة التعاون والتنمية يف 

  .امليدان االقتصادي
أن تقدم معلومات حمدثة بشأن طلبت اللجنة من احملكمة وتيسرياً إلجراء مناقشة غري رمسية،   -٧٧

وينبغي . املسائل اليت أُثريت، واخلربة املكتسبة، يف حتديد مدى عوز األشخاص احملتجزين وذويهم
أن تناقش يف هذه املعلومات األساليب املطبقة جلمع األدلة، وطرق حتديد األصول املخفية، 

احملقق املايل، وأية دروس ميكن تعلمها من واألدوات القانونية املتاحة لتصفية أية أصول، ودور 
  .احملاكم الدولية األخرى

   مباين احملكمة -حاء

  املباين الدائمة  -١

، واستمعت ) ٩٢( "ؤقت املتعلق بأنشطة جلنة الرقابةالتقرير امل"كان معروضاً على اللجنة   -٧٨
 والقائمة ،)سويسرا (‘مارتن شتروب’/، السيد الرقابة رئيس جلنةقدمها كل منض واللجنة إىل عر

قدموا فيها إفادات إىل اللجنة بشأن أنشطة  ، وقلم احملكمة‘نآن جانسِِِ’/بأعمال مدير املشروع السيدة
وتلقت . جلنة الرقابة، ومكتب مدير املشروع، ومكتب املشروع املعين باملباين الدائمة، على التوايل

  .‘يتر تيمرمانب’/اللجنة عرضاً إضافياً قدمه مدير املشروع، السيد
وأُبلغت اللجنة بأنه على الرغم من التأخري الناجم عن اختيار املهندس املعماري والوقت    -٧٩

، الذي تألف من سلسلة من التغيريات يف التصميم، ينتظر أن "اهلندسة القيمية" املطلوب يف القيام بعمل
، وكذلك يف ٢٠١٤يورو بأسعار عام  مليون ١٩٠يبقى املشروع يف حدود امليزانية املعتمدة وقدرها 

 من أجل االنتقال إىل املباين ٢٠١٥ديسمرب /حدود اإلطار الزمين الذي ميتد اآلن حىت كانون األول
  . وستستغرق ستة أشهر٢٠١١مارس / آذار١وقد بدأت مرحلة التصميم النهائية يف . اجلديدة
يزانية املتصلة باملشروع ولكن غري وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن احملكمة قد قدرت تكاليف امل  -٨٠

 مليون يورو وهو مبلغ سيلزم ٤٢‚٢بأا تصل إىل قرابة  ")٤تكاليف اإلطار ("املتصلة بالتشييد 
 مليون ١٩٠وهذا املبلغ يضاف إىل امليزانية املعتمدة البالغة . ٢٠١٥ و٢٠١١دفعه بني عامي 

شري إليها يف قرارات سابقة صادرة عن ، وإن كانت قد أ٤ُيورو، بالنظر إىل أن تكاليف اإلطار 
اجلمعية بشأن املباين الدائمة، مل يكن من املمكن حتديدها كمياً قبل االنتهاء من مرحلة ما قبل 

  .التصميم
 املتكامل اليت معدات وأجهزة االستعمال بني ٤وقد قسم تقرير جلنة الرقابة تكاليف اإلطار   -٨١

 ٢٠‚١ غري املتكامل اليت قُدرت مببلغ ات وأجهزة االستعمالمعد، و مليون يورو٢٢‚١قُدرت مببلغ 
 من أجل متويل  مليون يورو٢‚٥، قدرت احملكمة أنه سيلزم زهاء ٢٠١١وخبصوص عام . مليون يورو

  .٤أنشطة مذكورة يف اإلطار 
_________________________ 

)٢٩(
  .Add.1و  CBF/16/10  الوثيقة  
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طار وطلب رئيس جلنة الرقابة حتديداً آراء جلنة امليزانية واملالية بشأن خيارات متويل عناصر اإل  -٨٢
  مليون يورو٢١٢‚١ زيادة قرض الدولة املضيفة إىل : وحددت جلنة الرقابة ثالثة خيارات هي. ٤

؛ وعقد قرض ) املتكاملعدات وأجهزة االستعماللتغطية امليزانية الكاملة مل(على أساس نفس الشروط 
 للمحكمة؛ واستعمال ذلك جتاري بفائدة مصرفية يحمل على امليزانية العادية؛ وزيادة امليزانية السنوية

أو استخدام مدفوعات مرة واحدة جيري /اجلزء من قرض الدولة املضيفة الذي ما زال غري مستخدم و
وبالنظر إىل الطابع العاجل لدمج .  املتكاملمعدات وأجهزة االستعمالتلقيها من أجل دفع ميزانية 

ي، فإن جلنة الرقابة قد التمست آراء جلنة  يف التصميم النهائ املتكاملمعدات وأجهزة االستعمالعناصر 
  .امليزانية واملالية على أساس عاجل

 ما زالت عبارة عن تقدير ٤ة أن املعلومات املقدمة بشأن تكاليف اإلطار والحظت اللجن  -٨٣
ومن هذا املنظور، فإن اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا باملوافقة على . أويل مل تتحقق منه جلنة الرقابة

 باإليضاح الذي يفيد أن جلنة الرقابة ستجري عملية حتقّق تفصيلية من ورحبت اللجنة. التكاليف
  .ت التكاليفتقديرا

 غري املتكامل معدات وأجهزة االستعمالأوصت اللجنة بإيالء اهتمام خاص لتكاليف و  -٤٨
دمج خطط استبدال األصول الرأمسالية احلالية واملُسقَطة دجماً كامالً يف احلسابات بغية ضمان أن ت

ضماناً ألن تكون  غري املتكامل جتنباً الزدواج التسجيل؛ وعدات وأجهزة االستعمالاملتعلقة مب
اجلديدة املشتراه متوافقة مع املباين اجلديدة؛ وضماناً الستعراض املعدات واألجهزة املعدات 

معدات وأجهزة القائمة بغية إتاحة استعماهلا إىل أقصى حد بقصد تقليل تقديرات واألجهزة 
 ٥٠ستستعمل ما نسبته  وعلى سبيل املثال، أفادت احملكمة أا قدرت أا . غري املتكاملاالستعمال

ثاث األ قطعواعتربت اللجنة ذلك تقديراً منخفضاً بالنظر إىل أن معظم . يف املائة من األثاث احلايل
فحص هذا ب توصية قويةوأوصت اللجنة .  ويف حالة ممتازةة جديد واألجهزة املوجودةعداتاملو

وأوصت اللجنة أيضاً بأن . مةالتقدير فحصاً دقيقاً من جانب جلنة الرقابة بدعم فعال من احملك
تستعرض احملكمة مستويات التوظيف املتوقعة ا بقصد أال جيري إال تأثيث املكاتب اليت ستكون 

  ).القابلية للتعديل(مطلوبة يف املباين اجلديدة 
  .وفيما يتعلق خبيارات التمويل، قدمت اللجنة عدة مالحظات  -٥٨
 ٤ على أن تكاليف ومتويل البنود الواردة يف اإلطار واتفقت اللجنة مع رئيس جلنة الرقابة  -٦٨

وبالنظر إىل املرحلة اليت بلغتها عملية إنشاء . تشكل جزءاً من املشروع ال ميكن جتنبه وقابل للتنبؤ به
  . املشروع، فإن من املهم أن تنظر اجلمعية يف التكاليف وخيارات التمويل

تكاليف البنود الواردة يف ت رئيسية لتمويل والحظت اللجنة أنه توجد فقط أربعة خيارا  -٨٧
  :، وهي٤اإلطار 
أو األموال /قرض الدولة املضيفة و(استخدام آليات التمويل القائمة للمشروع  :١اخليار     

  ؛)ألطراف اليت قدمت مدفوعات دفعت مرة واحدة الدول املقدمة من
  التعاقد على قرض جتاري؛: ٢اخليار     
اشرة تقدم من الدول األطراف إما عن طريق امليزانية العادية أو عن مدفوعات مب: ٣اخليار     

  يزانية مشروع خاصة؛مطريق 
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  .مزيج ما من اخليارات السابقة: ٤اخليار     
أما مدى مالءمة أي خيار من هذه اخليارات ومدى إمكانية تطبيقه عملياً ومدى مرغوبيته   -٨٨

 األحكام ه يتعني النظر أيضاً يفبيد أن. املرتبطة بهفهي أمور تتوقف إىل حد ما على حجم التكاليف 
 وذلك بغية حتديد مدى والشروط املتعلقة بقرض الدولة املضيفة واملدفوعات اليت تقدم مرة واحدة

  . عمليا١ًإمكانية استخدام اخليار 
واتفقت اللجنة بشكل عام على أنه ينبغي الفصل بني تكاليف معدات وأجهزة االستعمال   -٩٨
تكامل وتكاليف معدات وأجهزة االستعمال غري املتكامل وينبغي أن ختضع كل منهما آللية متويل امل

منفصلة، كما ينبغي التعامل يف أقرب وقت ممكن مع تكاليف معدات وأجهزة االستعمال املتكامل 
  .لتجنب حدوث مزيد من التأخريات يف املشروع

 ولكن ٤مل ليس فقط مع تكاليف اإلطار  استراتيجية متويل للتعابوضعوأوصت اللجنة   -٩٠
 يكون من احملتمل أن يواجهها جتاوز التكاليف للحدود املقررةأيضاً مع أي حالة من حاالت 

صندوق الطوارئ  على حساب  ما أُجري بالفعلوهذا أمر هام بصورة خاصة بالنظر إىل. املشروع
  .من خفض لدعم ونفقات التشييد

 جيري يف أقرب وقت ممكن ودون مزيد من التأخري تناول وأوصت اللجنة أخرياً بأن  -١٩
  . اليت حددها مراجعو احلسابات الداخليون واخلارجيونباحلوكمةاملسائل املتعلقة 

  املؤقتةاملباين   -٢

الحظت اللجنة أن مكتب اجلمعية قد نظر يف مسألة املباين املؤقتة يف اجتماعه الرابع املعقود   -٢٩
تتناول مسألة املباين املؤقتة يف دورا "وأنه قد طلب إىل اللجنة أن  ٢٠١١مارس / آذار٢٣يف 

  ".القادمة
كان معروضاً على اللجنة تقرير مقدم من احملكمة إىل املكتب عن أنشطتها واستمعت اللجنة   -٣٩

، عن ‘جوست أندريِسن’وعرضٍ قدمه ممثل الدولة املضيفة، السفري احملكمة  مسجلةإىل عرض قدمه 
  .باين املؤقتةمسألة امل

وأبلغت احملكمة اللجنة أا، كما طلبت مجعية الدول األطراف، قد واصلت مناقشاا الرمسية   -٤٩
وخبصوص اإلجيار، أبلغت احملكمة اللجنة بأا . مع الدولة املضيفة بشأن اجلوانب املتعلقة باملباين املؤقتة

بشأن متديد فترة االستئجار ااين للمباين قد استنفدت كل إمكانيات مناقشاا مع الدولة املضيفة 
أبريل / نيسان٦وبعد موافقة املكتب، أُرسلت بتاريخ ) ٣٠(.٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠املؤقتة بعد 

أن  تتضمن طلب ) ١٣( ) RGD(Rijksgebouwendienst((‘ ريكسغيبوفيندينست’ وكالة  رسالة إىل٢٠١١
وسيجري .  يورو١٢ ٠٠٠ اإلجيار بتكلفة قدرها  على التفاوض على عقد احملكمةتساعد الوكالة

وقد أكدت املسجلة للجنة أنه سيجري متابعة . تقاسم التكلفة بالتساوي بني احملكمة ووزارة اخلارجية
_________________________ 

)٣٠(
 ماليني  ٣‚١١، أن تتحمل تكلفة قدرها ٢٠١٢يوليه / متوز١وهذا معناه أنه سيكون على احملكمة، اعتباراً من   

ماليني يورو   ٦‚٢٢٦، وبعد ذلك مبلغ ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١يوليه و/ متوز١ بنييورو عن الفترة املمتدة 
  .يف العام

)٣١(
  .هي وكالة مباين حكومية تؤجر املبين من صاحب العقار  
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املفاوضات عن كثب باالشتراك مع الدولة املضيفة وبأا ستقدم تقريراً إىل اللجنة واملكتب عن نتائج 
  .هذه املفاوضات

 املكتب قد قرر أن متضي مسألة النظر يف إجبار املباين املؤقتة على مسارين نلجنة أوالحظت ال  -٥٩
مسار يتناول التفاوض على عقد اإلجيار والثاين حيدد من سيدفع اإلجيار املؤقت اعتباراً من : اثنني، مها

  .٢٠١٢يوليه / متوز١
  .وقدمت اللجنة املالحظات التالية  -٦٩
أفضل ترتيبات إجيار خبصوص املباين املؤقتة هي مسألة فنية وينبغي إن مسألة التفاوض على   -٧٩

للمحكمة أن تتحرك حتركاً استباقياً بسرعة واجتهاد يف مناقشاا مع الدولة املضيفة ومع وكالة 
وستحتاج احملكمة إىل طمأنة اجلمعية على أا قد بذلت أفضل مساعيها . ‘ريكسغيبوفيندينست’

وجيب على احملكمة أيضاً أن تنظر يف التدابري املمكنة لتحقيق وفورات يف . ةلتحقيق أفضل شروط ممكن
التكاليف خبصوص املباين املؤقتة بغية خفض تكاليف اإلجيار احملتملة، مثل إعادة النظر يف احتياجاا 

ىل  إوأن تقللاملتعلقة بانتظار السيارات وإمكانية دفع املوظفني مسامهات من أجل انتظار سيارام، 
  .احليز الذي حتتاج إليه احلد األدىن

 هي مسألة ٢٠١٢يوليه / متوز١ومسألة من ينبغي أن يدفع إجيار املباين املؤقتة اعتباراً من   -٨٩
وهي ليست . سياسية تدخل بشكل أكيد ضمن اختصاص مجعية الدول األطراف والدولة املضيفة

  .مسألة فنية ميكن للمحكمة أو للجنة أن حتلها
 أن اللجنة قد الحظت، على املستوى الفين، أن مسألة من ينبغي أن يدفع هي مسألة بيد  -٩٩

ينبغي حلها على وجه السرعة بالنظر إىل أنه ميكن حتمل تبعات مالية وسيلزم اختاذ قرارات مالية ميكن 
  .٢٠١٢أن يكون هلا تأثري مباشر وآين على امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة لعام 

 أعضائهأوصت اللجنة بأن يعين املكتب على سبيل االستعجال أحد ويف هذا الصدد،   -١٠٠
وأوصت اللجنة بأنه يكون من .  رئيسي مع الدولة املضيفة بشأن هذه املسألةفاوضليعمل كم
  . هذا العضو يف نيويورك من أجل تيسري التفاعل املباشر مع املكتبيكون مقر عملاملفضل أن 

للجنة أن احملكمة لديها احتياجات حمددة من حيث مرافق قاعات احملكمة، والحظت ا  -١١٠
واألمن، واحملفوظات، ومتطلبات الدخول وهي أمور ال ميكن استنساخها دون حتمل تكاليف 

اختالل سري العمل وتكاليف أخرى يحتمل أن تذهب بأي ب بالنقل و تتعلقرأمسالية وتكاليف
ولذلك، فإن من رأي اللجنة . الة اختيار عقد إجيار قصري األجلوفورات يف تكاليف اإلجيار يف ح

مبان ذات تكاليف إجيارية أدىن يف الهاي أنه من غري احملتمل بدرجة مرتفعة أن يؤدي االنتقال إىل 
  .إىل حتقيق وفورات كبرية يف التكاليف

٢١٠-  ا م إىل املكتب بشأن املوالحظت اللجنة أن احملكمة، يف تقريرها املقدباين املؤقتة، قد أبلغته بأ
يف أن تبدي ... البديل املتمثل "قد بدأت دراسة بدائل لالستمرار يف املباين املؤقتة احلالية، مبا يف ذلك 

".  ألن تقدم، يف فترة وجيزة، مبان تستأجرها احملكمة بإجيار رمزي أو جماناًدولة أخرى استعدادها
يتعني أن يشمل حتليالً تفصيليا للتكاليف والفوائد اليت  تقييم أي عروض سوأوصت اللجنة بأنّ

  أنينطوي عليها العرض من أجل جتنب نشوء آثار مالية إضافية على الدول األطراف، بالنظر إىل
  . ماليني يورو يف العام ٦‚٢٣التكاليف املرتبطة باملباين املؤقتة هي، يف ظل السيناريو احلايل، متثل 
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   لألمانةةالترمجة التحريرية التابع ألفرقةاحليز املكتيب 
فرقة ألاملطلوب تيب املكاحليز احملكمة توفري تواصل  السابقة بأن توصيااأشارت اللجنة إىل   -٣١٠

، األمر الذي تسىن فعله خالل األعوام "هاغسي فيست"مبين يف ألمانة ل ة التابع التحريريةالترمجة
انية تتعلق باستئجار احليز املكتيب يف ظل الربنامج الرئيسي  حدوث أي آثار على امليزيدرأالسابقة، مما 

  )٣٢ ( .الرابع

  مسائل أخرى  -طاء

  املعاشات التقاعدية للقضاة  -١

قررت مجعية الدول األطراف، يف دورا التاسعة، أن حتال إىل جلنة امليزانية واملالية مسألة   -٤١٠
خبا يف الدورة التاسعة للجمعية، وذلك لكي تبدي النظام الذي ينبغي تطبيقه على القاضيني اللذين انت

   )٣٣ (.اللجنة رأيها
مدى انطباق نظام املعاشات تقرير احملكمة عن "وكان معروضاً على اللجنة يف هذا الصدد،   -٥١٠

 Report of the Court on the applicability of the" (‘نسرييكو’و‘ كوتيه’التقاعدية السابق على القاضيني 

r pension regime to Judges Cotte and Nserekoforme.() والحظت اللجنة أن هذا التقرير حيدد  )٤٣
املبادئ القانونية هلذه املسألة وأشارت يف هذا الصدد إىل أن واليتها تتصل فقط باملسائل اإلدارية 

ألساس القانوين ولذلك، مل يكن بوسع اللجنة تقدمي أية آراء بشأن ا. واملسائل املتعلقة بامليزانية
  . هيئة الرئاسةعرضتهاللحجة اليت 

 أنه يف حال قررت مجعية الدول األطراف ، من وجهة نظر امليزانية،والحظت اللجنة  -٦١٠
‘ نسرييكو’و‘ كوتيه’، فإن التكاليف املترتبة على تغيري خمصصات املعاش التقاعدي للقاضيني ذلك

 يورو سيتعني إضافته إىل ميزانية ٨٥٢ ٤٩٣فياً قدره ستمثل، وفقاً للمعلومات املقدمة، مبلغاً إضا
  .٢٠١٢عام 

  وثائق جلنة امليزانية واملالية  -٢

كررت اللجنة اإلعراب عن أمهية أن تتلقي يف الوقت احملدد مجيع الوثائق اليت طُلبت لكل   -٧١٠
. الحقاًيف األمر نظر اجلمعية ل توطئةًدورة من أجل إجناز أعماهلا يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة 

وبينما حدث بعض التحسن يف تقدمي الوثائق املتاحة بكلتا لغيت العمل، فإن اللجنة ذكرت من جديد 
أنه ينبغي أن تكون احملكمة اآلن، مبا لديها من خربة تراكمية، يف وضع ميكنها من أن حتدد وأن تقدم 

بأا جيب أن تقدم مجيع املعلومات وذكّرت اللجنة احملكمة . على حنو استباقي الوثائق املتكررة
  .الضرورية بغية متكني اللجنة من تصريف أعماهلا

_________________________ 
  .٨٩، الد الثاين، اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____  الوثائق الرمسية )٣٢(
  .٣٥، الد األول، اجلزء الثاين، الفقرة )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠____ الدورة التاسعة ____ ق الرمسية  الوثائ)٣٣(
  .ICC-ASP/10/17 الوثيقة )٣٤(
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    عشرة للجنةالسابعةمواعيد انعقاد الدورة   -٣

أغسطس / آب٣١ إىل ٢٢ عشرة يف الهاي يف الفترة من السابعةقررت اللجنة عقد دورا   -٨١٠
١٢٠١.  
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 األول املرفق

  )باليورو (٢٠١١أبريل /ن نيسا١١ حىت االشتراكات تسديد حالة
 

 

 

 

األطراف الدول  

 االشتراكات
املقررة   
للعام   
السابق   

 متحصالت
السابق العام  

 االشتراكات
 عن املسددة غري
السابق العام  
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٢٠١١ 
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 غري االشتراكات

 املسددة

 ١١٣ ٦ ١١٣ ٦ ٤٠ ١٥٣ ٦ - ٩٩٦ ١٨ ٩٩٦ ١٨ أفغانستان ١

١٥ ٣٨٢ - ٠٨٤ ٦٣ ٠٨٤ ٦٣ ألبانيا ٢   ١٥ ٣٧٢  ١٠ ١٠ 

٦٨ ٦٦٢ أندورا ٣  ٦٨ ٦٦٢  - ١٠ ٧٦٧  ١٠ ٤٦٧ ٣٠٠  ١٠ ٤٦٧  

٢ ٤٢٦ ٨٨١ ٢٢ ٣٠٧ ٢٥ وبربودا أنتيغوا ٤  ٣ ٠٧٦  - ٣ ٠٧٦  ٥ ٥٠٢  

٤٤١ ٤٦١ - ١٧٧ ٣٩٣ ٦ ١٧٧ ٣٩٣ ٦ األرجنتني ٥  ١٣ ١١٨  ٤٢٨ ٣٤٣  ٤٢٨ ٣٤٣  

٢ ٩٧٣ ٣٢٢ - ٠١٦ ٢٩٩ ١٨ ٠١٦ ٢٩٩ ١٨ أستراليا ٦  ٢ ٩٧٣ ٣٢٢  - - 

١ ٣٠٩ ٠٠٠ - ٩١٥ ٢٨٢ ٩ ٩١٥ ٢٨٢ ٩ النمسا ٧  ١ ٣٠٩ ٠٠٠  - - 

  ٢٤ ٣٥٧  ١٥ ٣٨٢ -  ١٥ ٣٨٢ ٩٧٥ ٨ - ٩٧٥ ٨ بنغالديش ٨

٩٥ ٩٤٩ برببادوس ٩  ٩٥ ٩٤٩  - ١٢ ٣٠٦  ١١ ٩٤٤  ٣٦٢  ١١ ٩٤٤  

١١ ٥٣٨ ٢٣٩ بلجيكا ١٠  ١١ ٥٣٨ ٢٣٩  - ١ ٦٥٣ ٥٥٥  ١ ٦٥٣ ٥٥٥  - - 

 ٤٩٨ ١ ٤٩٨ ١ ٤٠ ٥٣٨ ١ - ٦١٤ ١٠ ٦١٤ ١٠ بليز ١١

 ٩٩١ ٣ ٩٩١ ٣ ٦٢٤ ٦١٥ ٤ - ٣٨٨ ١٨ ٣٨٨ ١٨ بنن ١٢

١٣ 

 املتعـددة   –دولة   (بوليفيا
٩ ٤٢١ ٢٧٤ ٦٩ ٦٩٥ ٧٨  )القوميات  ١٠ ٧٦٧  - ١٠ ٧٦٧  ٢٠ ١٨٨  

٦٢ ٥١٨ واهلرسك سنةالبو ١٤  ٦٢ ٥١٨  - ٢١ ٥٣٥  ٢١ ٢٩٠ ٢٤٥  ٢١ ٢٩٠  

١٤٤ ١١٧ بوتسوانا ١٥  ١٤٤ ١١٧  - ٦٨٧ ٢٧ ٦٨٧ ٢٧ - - 

١٣ ٩٥٦ ٣٠٨ الربازيل ١٦  ١٣ ٩٥٦ ٣٠٨  - ٢ ٤٧٨ ٠٢٥  ٢ ٤٤٢ ٨٦٣  ٣٥ ١٦٢  ٢ ٤٤٢ ٨٦٣  

٥٨ ٤٥١ - ٤٠٤ ٢٢٣ ٤٠٤ ٢٢٣ بلغاريا ١٧  ٥٨ ٤٥١  - - 

٤ ٤٨٦ ١٢٩ ٦١٥ ٤ - ٤٣٢ ٢٠ ٤٣٢ ٢٠ فاسو بوركينا ١٨  ٤ ٤٨٦  

٨ ٩٩٠ بوروندي ١٩  ٢ ٠٧٧  ٦ ٩١٣  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٨ ٤٥١  

١٨ ٣٨٨ كمبوديا ٢٠  ١٨ ٣٨٨  - ٤ ٦١٥  ٤ ٥٧٦ ٣٩  ٤ ٥٧٦  

٣١ ٠٢٦ ٢٧٤ كندا ٢١  ٣١ ٠٢٦ ٢٧٤  - ٤ ٩٣٢ ٩٧٧  ٤ ٩٣٢ ٩٧٧  - - 

١٠ ٦١٤ الوسطى أفريقيا مجهورية ٢٢  ٢ ٩١٣  ٧ ٧٠١  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٩ ٢٣٩  

٧ ٤٥٥ تشاد ٢٣  ١ ٦٤٤  ٥ ٨١١  ٣ ٠٧٦  - ٣ ٠٧٦  ٨ ٨٨٧  

٢ ١٦٢ ٣٦٣ ٠١٣  - ٤٣٩ ٨١٢ ٤٣٩ ٨١٢  شيلي  ٢٤  ٣٦٠ ٨٥١ ٣٦٠ ٨٥١ 

١ ٤١٩ ٤٣٣ كولومبيا ٢٥  ١ ٤١٩ ٤٣٣  - ٢٢١ ٤٩٩  ٤ ٨٧٠  ٢١٦ ٦٢٩  ٢١٦ ٦٢٩  

٦ ١٨٣ القمر جزر ٢٦  ٥ ٦٢٨ ٣٥٥  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٧ ١٦٦  

١٢ ٤٣٣ الكونغو ٢٧  ٦ ٠٩٤  ٦ ٣٣٩  ٤ ٦١٥  - ٤ ٦١٥  ١٠ ٩٥٤  

٣ ٣٠٥ كوك جزر ٢٨  ٣ ٣٠٤ ١  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٤ ٨٤٢  

٣٢٧ ١٤٢ كوستاريكا ٢٩  ٣٢٧ ١٤٢  - ٥٢ ٢٩٨  ٢ ١٤٢  ٥٠ ١٥٦  ٥٠ ١٥٦  

٥٤٣ ١٦٩ كرواتيا ٣٠  ٥٤٣ ١٦٩  - ١٤٩ ٢٠٤  ١٤٩ ٢٠٤  - - 

٤٤٥ ٩٧٤ قربص ٣١  ٤٤٥ ٩٧٤  - ٧٠ ٧٥٧  ٧٠ ٧٥٧  - - 

٦٣٧ ٣٧٥  اجلمهورية التشيكية  ٣٢  ٦٣٧ ٣٧٥  -  ٥٣٦ ٨٢٨  ٥٣٦ ٨٢٨  -  -  
 الكونغــو  مجهوريــة  ٣٣

 الدميقراطية

٣٢ ٤٦٠  ٣٢ ٤٦٠  - ٤ ٦١٥  

 

٤ ٦١٥  

 - - 

٧ ٧٦٠ ٣٦٨ الدامنرك ٣٤  ٧ ٧٦٠ ٣٦٨  - ١ ١٣٢ ١٠٨  ١ ١٣٢ ١٠٨  - - 

١٠ ٤١٨ جيبويت ٣٥  ٥ ١٩٧  ٥ ٢٢١  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٦ ٧٥٩  

١٠ ٦١٤ دومينيكا ٣٦  ٩ ٣١٨  ١ ٢٩٦  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٢ ٨٣٤  

٢٤٥ ٨٢٥ ينيكيةالدوم اجلمهورية ٣٧  ١٤٦ ٤٦٧  ٩٩ ٣٥٨  ٦٤ ٦٠٤  - ٦٤ ٦٠٤  ١٦٣ ٩٦٢  

٢٤٦ ٤٣٤ إكوادور ٣٨  ٢٤٦ ٤٣٤  - ٦١ ٥٢٨  ٦٠ ٦٨٣ ٨٤٥  ٦٠ ٦٨٣  

١٨٦ ٧٢٢ إستونيا ٣٩  ١٨٦ ٧٢٢  - ٦١ ٥٢٨  ٦١ ٥٢٨  - - 

٣٨ ٠٧٧ فيجي ٤٠  ٣٨ ٠٧٧  - ٦ ١٥٣  ٤ ٨٧١  ١ ٢٨٢  ١ ٢٨٢  

٥ ٨٣٧ ٤٢٢ فنلندا ٤١  ٥ ٨٣٧ ٤٢٢  - ٨٧٠ ٦١٦  ٨٧٠ ٦١٦  - - 

٦٥ ٦٠٧ ٣٦٩ فرنسا ٤٢  ٦٥ ٦٠٧ ٣٦٩  - ٩ ٤١٨ ٣٤٢  ٥ ٢٥٣ ٥١٧  ٤ ١٦٤ ٨٢٥  ٤ ١٦٤ ٨٢٥  

١٠١ ٩٢٧ غابون ٤٣  ٥٠ ٩٢٩  ٥٠ ٩٩٨  ٢١ ٥٣٥  - ٢١ ٥٣٥  ٧٢ ٥٣٣  

١٠ ٦١٤ غامبيا ٤٤  ٩ ٣٢٢  ١ ٢٩٢  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٢ ٨٣٠  

٣٤ ٧٩٥ جورجيا ٤٥  ٣٤ ٧٩٥  - ٩ ٢٢٩  ٩ ٢٢٩  - - 

٩١ ٢٦٨ ٩٠٧ أملانيا ٤٦  ٩١ ٢٦٨ ٩٠٧  - ١٢ ٣٣٣ ٢١٣  ٦ ٣٤٥ ٠٨٤  ٥ ٩٨٨ ١٢٩  ٥ ٩٨٨ ١٢٩  

٤٦ ١٥٠ غانا ٤٧  ٤٠ ٤٨١  ٥ ٦٦٩  ٩ ٢٢٩  - ٩ ٢٢٩  ١٤ ٨٩٨  

٦ ١٦٨ ١٠١ اليونان ٤٨  ٦ ١٦٨ ١٠١  - ١ ٠٦٢ ٨٩٠  ٢٤ ٠٨٥  ١ ٠٣٨ ٨٠٥  ١ ٠٣٨ ٨٠٥  

٢٠ ٨٤١ غينيا ٤٩  ٤ ٣٤٧  ١٦ ٤٩٤  ٣ ٠٧٦  - ٣ ٠٧٦  ١٩ ٥٧٠  

٨ ٩٩٠ غيانا  ٥٠  ٨ ٩٩٠  - ١ ٥٣٨  ١ ٥٣٨  - - 

 
 



ICC-ASP/10/5 

27 5-A-220811 

 

األطراف الدول  

 االشتراكات
املقررة   
للعام   
السابق   

 متحصالت
السابق العام  

 االشتراكات
 عن املسددة غري
السابق العام  

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠١٠ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠١٠ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠١٠ عام  

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

٥٧ ٥٢٧ هندوراس  ٥١  ٤٠ ٥١٠  ١٧ ٠١٧  ١٢ ٣٠٦  - ١٢ ٣٠٦  ٢٩ ٣٢٣  

٢ ١٠٤ ٢١٨ هنغاريا  ٥٢  ٢ ١٠٤ ٢١٨  - ٤٤٧ ٦١٣  ٤٤٧ ٦١٣  - - 

٣٨٥ ٦٩٠ آيسلندا  ٥٣  ٣٨٥ ٦٩٠  - ٦٤ ٦٠٤  ٦٤ ٦٠٤  - - 

٤ ٣٢٤ ٢٦٦ آيرلندا  ٥٤  ٤ ٣٢٤ ٢٦٦  - ٧٦٦ ٠١٩  ٧٦٦ ٠١٩  - - 

٥٢ ٩٨٩ ٨٨٢ إيطاليا ٥٥  ٥٢ ٩٨٩ ٨٨٢  - ٧ ٦٨٩ ٤١٥  ٢ ٠٨٠ ٩٨٤  ٥ ٦٠٨ ٤٣١  ٥ ٦٠٨ ٤٣١  

٦٥ ٢٢١ ٤٦١ اليابان ٥٦  ٦٥ ٢٢١ ٤٦١  - ١٩ ٢٧٣ ٥٢٨  ٨ ٥٣٨ ٩٣٢  ١٠ ٧٣٤ ٥٩٦  ١٠ ٧٣٤ ٥٩٦  

١٢٣ ٨٩١ األردن ٥٧  ١٢٣ ٨٩١  - ٢١ ٥٣٥  ٢١ ٠٤٨ ٤٨٧  ٢١ ٠٤٨  

٨٣ ٨٩٢ كينيا ٥٨  ٨٣ ٨٩٢  - ١٨ ٤٥٨  ١٨ ٤٥٨  - - 

٢٠٤ ٦٣٨ التفيا ٥٩  ٢٠٤ ٦٣٨  - ٥٨ ٤٥١  ٥٨ ٤٥١  - - 

١٠ ٦١٤ ليسوتو ٦٠  ٧ ٦١٨  ٢ ٩٩٦  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٤ ٥٣٤  

٨ ٩٩٠ ليبرييا ٦١  ٥ ٧٢٨  ٣ ٢٦٢  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٤ ٨٠٠  

٨١ ٧٣٠ ليختنشتاين ٦٢  ٨١ ٧٣٠  - ١٣ ٨٤٤  ١٣ ٨٤٤  - - 

٣٣٦ ٨٨١ ليتوانيا ٦٣  ٣٣٦ ٨٨١  - ٩٩ ٩٨٢  ٩٩ ٩٨٢  - - 

٨٧٤ ١٣٣ لكسمربغ ٦٤  ٨٧٤ ١٣٣  - ١٣٨ ٤٣٧  ١٣٨ ٤٣٧  - - 

٩ ٠٤٤ مدغشقر ٦٥  ١ ٨٤٧  ٧ ١٩٧  ٤ ٦١٥  - ٤ ٦١٥  ١١ ٨١٢  

١٠ ٩٩٥ مالوي ٦٦  ٩ ٣٩٨  ١ ٥٩٧  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٣ ١٣٥  

١٨ ٣٨٨ مايل ٦٧  ١٨ ٣٨٨  - ٤ ٦١٥  ١ ٩٩٧  ٢ ٦١٨  ٢ ٦١٨  

١٦٤ ٠٠٧ مالطة ٦٨  ١٦٤ ٠٠٧  - ٢٦ ١٤٩  ٢٦ ١٤٩  - - 

١٠ ٦١٤ مارشال جزر ٦٩  ٨ ٣٩٦  ٢ ٢١٨  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٣ ٧٥٦  

١١٦ ٧٥١ موريشيوس ٧٠  ١١٦ ٧٥١  - ١٦ ٩٢٠  ١٦ ٩٢٠  - - 

١٦ ٥١٦ ٧٨٩ املكسيك ٧١  ١٦ ٥١٦ ٧٨٩  - ٣ ٦٢٣ ٩٧٧  ٩٠ ٨١٢  ٣ ٥٣٣ ١٦٥  ٣ ٥٣٣ ١٦٥  

٣ ٠٧٦ - - - مولدوفا ٧٢  - ٣ ٠٧٦  ٣ ٠٧٦  

١٢ ١٥٢ منغوليا ٧٣  ١٢ ١٥٢  - ٣ ٠٧٦  ٣ ٠٣٦ ٤٠  ٣ ٠٣٦  

١١ ٤٦٥ األسود اجلبل ٧٤  ١١ ٤٦٥  - ٦ ١٥٣  ٦ ١٥٣  ٢٠ ٢٠ 

٦٧ ٣٧٧ ناميبيا ٧٥  ٦٧ ٣٧٧  - ١٢ ٣٠٦  ١٢ ٣٠٦  - - 

١٠ ٦١٤ ناورو ٧٦  ١٠ ٦١٤  - ١ ٥٣٨  ١ ٥٣٨  - - 

١٩ ٠٢٣ ٨٦١ هولندا ٧٧  ١٩ ٠٢٣ ٨٦١  - ٢ ٨٥٣ ٣٤٣  ٢ ٨٥٣ ٣٤٣  - - 

٢ ٥٩١ ٥٢٩ نيوزيلندا ٧٨  ٢ ٥٩١ ٥٢٩  - ٤١٩ ٩٢٦  ٤١٩ ٩٢٦  - - 

١٢ ١٥٢ النيجر ٧٩  ٧ ٩٤١  ٤ ٢١١  ٣ ٠٧٦  - ٣ ٠٧٦  ٧ ٢٨٧  

٥٤١ ٥٩٤ نيجرييا ٨٠  ٤٣٠ ١٦٣  ١١١ ٤٣١  ١١٩ ٩٧٩  - ١١٩ ٩٧٩  ٢٣١ ٤١٠  

٧ ٩٣٣ ٥٨٢ النرويج ٨١  ٧ ٩٣٣ ٥٨٢  - ١ ٣٣٩ ٧٦٤  ٢١٣ ٢٧٤  - - 

٢٢٣ ١٧٠ بنما ٨٢  ٢٢٣ ١٧٠  - ٣٣ ٨٤٠  ١٣ ٧٣٦  ٢٠ ١٠٤  ٢٠ ١٠٤  

٩١ ٤٩٨ باراغواي ٨٣  ٩١ ٤٩٨  - ١٠ ٧٦٧  ١٠ ٥٧٢  ١٠ ٥٧٢ ١٩٥  

٩٢٨ ٣١٩ بريو ٨٤  ٧١٠ ٦٩٥  ٢١٧ ٦٢٤  ١٣٨ ٤٣٧  - ١٣٨ ٤٣٧  ٣٥٦ ٠٦١  

٥ ٥٧٢ ٠٦٥ بولندا ٨٥  ٥ ٥٧٢ ٠٦٥  - ١ ٢٧٣ ٦٢٢  ١ ٢٧٣ ٦٢٢  - - 

٥ ٢٩٦ ٧٤٢ الربتغال ٨٦  ٥ ٢٩٦ ٧٤٢  - ٧٨٦ ٠١٥  ٧٨٦ ٠١٥  - - 

٢١ ٠٩٦ ٣٢٩ كوريا مجهورية ٨٧  ٢٠ ٥٢٢ ٠٩٨  ٥٧٤ ٢٣١  ٣ ٤٧٦ ٣١١  - ٣ ٤٧٦ ٣١١  ٤ ٠٥٠ ٥٤٢  

٨٥٩ ٥٤٠ رومانيا ٨٨  ٨٥٩ ٥٤٠  - ٢٧٢ ٢٦٠  ٢٧٢ ٢٦٠  - - 

٦ ١٨٣ ونيفيس كيتس سانت ٨٩  ٦ ١٨٣  - ١ ٥٣٨  ١ ٥٠٠ ٣٨  ١ ٥٠٠  

١ ٥٣٨ ٢٥٦ - ٢٥٦ لوسيا سانت ٩٠  - ١ ٥٣٨  ١ ٧٩٤  

١٠ ٤١٨ وغرينادين فنسنت سان ٩١  ١٠ ٤١٨  - ١ ٥٣٨  ١ ٥١٢ ٢٦  ١ ٥١٢  

١٠ ٤٩٦ ساموا ٩٢  ١٠ ٤٩٦  - ١ ٥٣٨  ١ ٥٣٨  - - 

٣١ ٢٢٣ مارينو سان ٩٣  ٣١ ٢٢٣  - ٤ ٦١٥  ٤ ٦١٥  - - 

٥٠ ٢٣٠ السنغال ٩٤  ٣٩ ٨٢٢  ١٠ ٤٠٨  ٩ ٢٢٩  - ٩ ٢٢٩  ١٩ ٦٣٧  

٢٣٨ ٧٢٩ صربيا ٩٥  ٢٣٨ ٧٢٩  - ٥٦ ٩١٣  ٥٦ ٠٦٢ ٨٥١  ٥٦ ٠٦٢  

٣ ٠٧٦ - ٥١٣ ٥١٣ سيشيل ٩٦  ٣ ٠٧٦  - - 

١٠ ٦١٤ سرياليون ٩٧  ٩ ٣١٦  ١ ٢٩٨  ١ ٥٣٨  - ١ ٥٣٨  ٢ ٨٣٦  

٧٢٨ ٩٠٢ سلوفاكيا ٩٨  ٧٢٨ ٩٠٢  - ٢١٨ ٤٢٣  ٢١٨ ٤٢٣  - - 

٩٦٣ ٣٠٥ سلوفينيا ٩٩  ٩٦٣ ٣٠٥  - ١٥٨ ٤٣٤  ١٥٨ ٤٣٤  - - 

٣ ٣٠٥ ٦٨٤ أفريقيا جنوب ١٠٠  ٣ ٣٠٥ ٦٨٤  - ٥٩٢ ٢٠٣  ٥٩٢ ٢٠٣  - - 

٢٩ ٧٢١ ٠٤٤ إسبانيا ١٠١  ٢٩ ٧٢١ ٠٤٤  - ٤ ٨٨٦ ٨٣١  ١١٩ ٨٩٨  ٤ ٧٦٦ ٩٣٣  ٤ ٧٦٦ ٩٣٣  

٦ ٣٨٢ سورينام ١٠٢  ٦ ٣٨٢  - ٤ ٦١٥  ٤ ٥٧٦ ٣٩  ٤ ٥٧٦  

١١ ٠٣٢ ٦٦٤ السويد ١٠٣  ١١ ٠٣٢ ٦٦٤  - ١ ٦٣٦ ٦٣٥  ١ ٦٣٦ ٦٣٥  - - 

١٢ ٧٣٢ ٢٦٣ سويسرا ١٠٤  ١٢ ٧٣٢ ٢٦٣  - ١ ٧٣٨ ١٥٥  ٤٩ ٠٩٥  ١ ٦٨٩ ٠٦٠  ١ ٦٨٩ ٠٦٠  

١٢ ١٥٢ طاجيكستان ١٠٥  ١٢ ١٥٢  - ٣ ٠٧٦  ٣ ٠٧٦  - - 
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 الدول
 األطراف

 االشتراكات
املقررة   
للعام   
السابق   

 متحصالت
السابق العام  

 االشتراكات
 عن املسددة غري
السابق العام  

 اتاالشتراك
 لعام املقررة

٢٠١٠ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠١٠ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠١٠ عام  

 االشتراكات جمموع
  غري

 املسددة

ــة ١٠٦  مجهوريـ
ــدونيا  مقـ
 اليوغوسالفية

 السابقة

٦٠ ٨٤٢  ٥١ ٤٨٠  ٩ ٣٦٢  ١٠ ٧٦٧  - ١٠ ٧٦٧  ٢٠ ١٢٩  

١٠٧ 

ــور  - تيمـ
١٠ ٤٩٦ ليشيت  ٩ ٠٥٧  ١ ٤٣٩  ١ ٥٣٨  

- 

١ ٥٣٨  ٢ ٩٧٧  

ــداد ١٠٨  ترينيـ
 وتوباغو

٢٨٥ ٥٣٢  ٢٨٥ ٥٣٢  - ٦٧ ٦٨٠  ٦٧ ٦٨٠  - - 

 ٩ ١١٥ ٩ ١١٥ ١١٤ ٩ ٢٢٩ - ٤٩ ٩٣١ ٤٩ ٩٣١ أوغندا ١٠٩

١١٠ 

 اململكـــة
٦٧ ٦٦٠ ٢٤٦ املتحدة  ٦٧ ٦٦٠ ٢٤٦  - ١٠ ١٥٨ ٢١١  ٢ ٥٣٩ ٥٦٩  ٧ ٦١٨ ٦٤٢  ٧ ٦١٨ ٦٤٢  

١١١ 

ــة  مجهوريـ
٦٥ ٢٠٧ املتحدة ترتانيا  ٦٥ ٢٠٧  - ١٢ ٣٠٦  ١٢ ١٤٣ ١٦٣  ١٢ ١٤٣  

٤٠٥ ١٤٥ أوروغواي ١١٢  ٤٠٥ ١٤٥  - ٤١ ٥٣١  ١ ٠٨٦  ٤٠ ٤٤٥  ٤٠ ٤٤٥  

١١٣ 

 فرتويــــال
 –مجهورية  (

٢ ١٨٥ ٠٩٥ )البوليفارية  ٢ ١٨٥ ٠٩٥  - ٤٨٢ ٩٩٢  ١١ ١١٠  ٤٧١ ٨٨٢  ٤٧١ ٨٨٢  

١٩ ٥٣٢ زامبيا ١١٤  ١٣ ٣٧٨  ٦ ١٥٤  ٦ ١٥٣  - ٦ ١٥٣  ١٢ ٣٠٧  

٦١٠ ٣٨٠ ٨٤٦ اموع   ٦٠٩ ١٧٣ ٢٩٩  ١ ٢٠٧ ٥٤٧  ١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠  ٥٠ ٢٤٤ ٦٥٨  ٥٣ ٣٦٣ ٢٤٢  ٥٤ ٥٧٠ ٧٨٩  
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 املرفق الثاين

  جداول املوارد البشرية
  التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني باحملكمة: ١اجلدول 
  ٢٠١١مارس / آذار٣١احلالة يف     

  ∗٣١٨:  جمموع عدد املوظفني الفنيني
  ٧٥: جمموع عدد اجلنسيات
  :التوزيع حبسب املنطقة

  
 اموع اجلنسية املنطقة

 ١ بنن
 ١ بوركينا فاسو
 ١ الكامريون

 ٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ١  كوت ديفوار

 ٤ مصر
 ٢ غامبيا
 ٢ ناغا

  ١  غينيا
 ٣ كينيا
 ١ ليسوتو
  ١  مالوي
 ٢ مايل
 ٣ النيجر
 ٥ نيجريا
  ١  رواندا
 ٣ السنغال
 ٣ سرياليون

 ٨ قياجنوب أفري
 ١ توغو
  ١  تونس
 ٢ أوغندا

  ٢  مجهورية ترتانيا املتحدة

 أفريقيا

 ١ زمبابوي
 ٥٢ جمموع أفريقيا

 
 
 
 
 
 
  

_________________________ 
 .من موظفي اللغات موظفا ٣٦ مع استثناء  ∗
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  ١  قربص
 ٤ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٤ اليابان
 ١ األردن
 ٢ لبنان
 ١ منغوليا

 ١ األراضي الفلسطينية احملتلة
 ١ الفلبني

 ٢ مجهورية كوريا
 ٣ افورةسنغ

 آسيا

 ١ سريالنكا
 ٢١ جمموع آسيا

  
  

 اموع اجلنسية املنطقة
 ١ ألبانيا

 ١ البوسنة واهلرسك
 ١ بلغاريا
 ٥ كرواتيا
 ١ جورجيا
  ١  بولندا
 ٦ رومانيا

 ١ االحتاد الروسي
 ٤ صربيا

 ١ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 أوروبا الشرقية

 ١ أوكرانيا
 ٢٣ أوروبا الشرقيةجمموع 

 
  

 ٤ األرجنتني
 ٢ الربازيل
 ١ شيلي

 ٥ كولومبيا
 ١ كوستاريكا
 ٢ إكوادور
 ٢ املكسيك

 ٣ بريو
 ٤ ترينيداد وتوباغو

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية 

 والكارييب

 ٢ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال 
 ٢٦ جمموع جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب
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 ١٦ أستراليا
 ٣ النمسا
 ١١ بلجيكا
 ١٤ كندا

 ١ الدامنرك
 ٣ فنلندا
 ٤٥ فرنسا
 ١٦ أملانيا
 ٢ اليونان
 ٤ آيرلندا
 ١٠ إيطاليا
 ١٧ هولندا

 ٤ نيوزيلندا
 ٣ الربتغال
 ٨ أسبانيا
 ١ السويد
 ١ سويسرا

 ٢٦ لكة املتحدةاملم

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 ١١ الواليات املتحدة االمريكية
 ١٩٦ جمموع جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  
  

  ∗∗∗∗التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني : ٢اجلدول 
   ٢٠١١مارس / آذار٣١احلالة يف              

  :عدد املوظفني لكل وظيفة حسب املنطقة
 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
  ١  ليسوتو  أفريقيا  ١-مد
  ١  جمموع أفريقيا    
جمموعة دول أمريكا  

 الالتينية والكارييب
 ١ إكوادور

 ١ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   
  

جمموعة دول أوروبا 
 ٢ بلجيكا الغربية ودول أخرى

 ١ فرنسا    
  ١  إيطاليا  
 ١ هولندا    
 ٥  مبجموعة أوروبا الغربية ودول أخرىاموع اخلاص   

 ٧ ١-جمموع مد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_________________________ 
 .من موظفي اللغات موظفا ٣٣ مع استثناء ∗
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 ١ كينيا أفريقيا ٥-ف
  ١  مايل  
 ١ مايل  
 ١ السنغال  
 ٣ جنوب أفريقيا    
 ٦ جمموع أفريقيا   
 ١ الفلبني آسيا  
  ١  سنغافورة   
 ٢ جمموع آسيا   
  ١  صربيا  أوروبا الشرقية 
  ١  جمموع أوروبا الشرقية   
  

جمموعة دول أمريكا 
 ١ األرجنتني الالتينية والكارييب

  ١  إكوادور   
 ٢ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب   
 ١ استراليا  
  

جمموعة دول أوروبا 
 ١ كندا  الغربية ودول أخرى

  ١  فنلندا  
 ٣ فرنسا  
 ٥ أملانيا  
 ١ أيرلندا  
 ٢ ايطاليا  
  ٢  إسبانيا  
 ١ اململكة املتحدة  
 ٢ الواليات املتحدة األمريكية  

  
اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 أخرى
١٩ 

 ٣٠ ٥-جمموع ف 
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية أفريقيا ٤-ف
  ١  كوت ديفوار    
  ١  النيجر  
 ١ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٥ جمموع أفريقيا   
 ٢ )اجلمهورية اإلسالمية(إيران  آسيا  
 ١ اليابان  
 ١ األردن  
 ٤ جمموع آسيا   
 ١ كرواتيا أوروبا الشرقية  
  ١  رومانيا   
 ١                              جمموع أوروبا الشرقية  

  
جمموعة دول أمريكا 

 ١ كولومبيا  ية والكارييبالالتين
 ١ بريو    
 ٣ ترينيداد وتوباغو  
 ٥ اموع اخلاص مبجموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب    

  
دول أوروبا الغربية 

 ٤ أستراليا  ودول أخرى
 ١ بلجيكا  
 ٣ كندا   
 ١ الدامنرك    
 ١ فنلندا  
 ٦ فرنسا  
 ٣ أملانيا  
 ٢ إيطاليا    
 ٦ هولندا  
  ١  الربتغال  
 ١ سبانياإ    
 ٩ اململكة املتحدة    
 ١ الواليات املتحدة األمريكية    

  
اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 ٣٩ أخرى
 ٥٥ ٤-جمموع ف 
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بنن أفريقيا ٣-ف
  ١  بوركينا فاسو  
 ١ ة الكونغو الدميقراطيةمجهوري    
 ١ مصر  
 ١ كينيا    
  ١  مالوي  
 ١ مايل  
 ٢ النيجر    
 ٣ نيجرييا    
 ٤ جنوب أفريقيا    
 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة    
 ١٧ جمموع أفريقيا   
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  آسيا  
  ١  منغوليا   
 ١ اليابان  
 ١ مجهورية كوريا    
 ٢ سنغافورة  
 ٥ جمموع آسيا   
 ١ ألبانيا أوروبا الشرقية  
 ١ بولندا    
  ١  صربيا  
  ١  أوكرانيا  
 ٤                                  جمموع أوروبا الشرقية  
 ١ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ١ الربازيل الالتينية والكارييب

 ٤ كولومبيا  
 ١ كوستاريكا    
 ١ املكسيك  
 ١ ترينيداد وتوباغو    
 ١ ) البوليفارية–مجهورية  (فرتويال    

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ١٠ الكارييب
 ٧ أستراليا  
 ٢ النمسا  
 ٧ بلجيكا 
  

دول أوروبا جمموعة 
   الغربية ودول أخرى

 ٥ كندا
  ١  فنلندا  
 ١٤ فرنسا    
 ٤ ملانياأ    
  ١  اليونان  
 ٣ أيرلندا    
 ٤ إيطاليا  
 ٣ هولندا  
 ٢ نيوزيلندا    
 ٢ الربتغال  
 ٣ سبانياإ    
 ١ سويسرا  
 ٧ اململكة املتحدة    
 ٤ الواليات املتحدة األمريكية  

   
اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 ٧٠ أخرى
  ١٠٦ ٣-جمموع ف  
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 اموع  اجلنسية املنطقة رتبةال
 ٣ مصر أفريقيا ٢-ف
 ١ غامبيا    
 ٢ غانا    
 ١ كينيا    
  ١  رواندا  
  ٢  السنغال  
 ٢ سرياليون    
  ١  جنوب أفريقيا  
 ١ وغتو    
  ١  تونس  
  ١  أوغندا  
 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة    
  ١  زمبابوي  
 ١٨ جمموع أفريقيا    
  ١  صقرب  آسيا 
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران    
 ٣ اليابان   
 ٢ لبنان  
 ١ األراضي الفلسطينية احملتلة    
 ١ مجهورية كوريا    
 ١ سريالنكا    
 ١٠ جمموع آسيا  
 ٣ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١ جورجيا    
 ٣ رومانيا  
 ٢ صربيا    
 ٩ جمموع منطقة أوروبا الشرقية     
 ٢ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ١ الربازيل  لكارييباالالتينية و

  ١  املكسيك  
  ١  بريو  

  
اموع اخلاص مبجموعة دول أمريكا الالتينية 

 ٥ والكارييب
 

دول أوروبا جمموعة 
 ٤ أستراليا  الغربية ودول أخرى

 ١ النمسا   
 ٤ كندا   
 ١٨ فرنسا    
 ٤ أملانيا    
 ١ اليونان    
 ١ إيطاليا    
 ٢ هولندا  
 ٢ نيوزيلندا    
 ١ سبانياإ    
 ١ السويد    
  ٨  اململكة املتحدة  
 ٤ الواليات املتحدة األمريكية    

    
اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 ٥٥ أخرى
 ٩٧ ٢-جمموع ف 
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ كامريونال قياأفري ١-ف
 ١ غامبيا  
  ١  غينيا  
 ١ نيجرييا  
 ١ أوغندا  
 ٥ جمموع أفريقيا   
 ١ البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية  
 ١ بلغاريا    
 ١ كرواتيا  
 ٢ رومانيا  
 ١ االحتاد الروسي  
 ١ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  
 ٧    جمموع أوروبا الشرقية                                 

  
جمموعة دول أمريكا 
 ١ شيلي  الالتينية والكارييب

 ١ بريو  
 ١ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال   

   
اموع اخلاص مبجموعة دول أمريكا الالتينية 

 ٣  والكارييب
 ١ بلجيكا  
  

دول أوروبا جمموعة 
 ١ كندا  الغربية ودول أخرى

 ٣ فرنسا    
  ١  هولندا  
 ١ إسبانيا    
 ١ اململكة املتحدة    

   
اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 ٨ أخرى
 ٢٣ ١-جمموع ف  
  ٣١٨ اموع الكلي    

 



ICC-ASP/10/5 

37 5-A-220811 

 النسبة املئوية للموظفني حبسب الوظيفة وحبسب املنطقة
 

  ١-لوظائف من فئة مدل املئويةالنسبة  -١الشكل البياين 
 ميكـن أن تكـون      ، فقـط   وظائف سبع وقدرهلوظائف املعنية   العدد احملدود ل  ر إىل   بالنظ

  يف اجلـدول   املذكورة احملددة مضللة، وعليه يرجى الرجوع إىل األرقام        البيانيةاإلحصاءات والرسوم   
  . أعالهالوارد

  
  ٥-لوظائف ف ا- النسبة املئوية -٢الشكل البياين 

 
  ٤- الوظائف ف-  النسبة املئوية-٣الشكل البياين 

  

  ٣- الوظائف ف- النسبة املئوية -٤الشكل البياين 
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  ٢- الوظائف ف- النسبة املئوية -٥الشكل البياين 

  

  ١- الوظائف ف- النسبة املئوية -٦الشكل البياين 
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  التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني: ٣اجلدول 
  . ٢٠١١مارس / آذار٣١احلالة يف 

  تقييم البلد املنطقة
عدد  نقطة الوسط النطاق املستصوب ٢٠١١

 *املوظفني
     
 ١ ١‚٣١ ١‚٥١ - ١‚١٢ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ بنن

  ١‚٣٠ ١‚٤٩ - ١‚١٠ ٪ ٠‚٠٢٦٧٢ بوتسوانا
 ١ ١‚٣٧ ١‚٥٨ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ بوركينا فاسو
  ١‚٣٠ ١‚٥٠ - ١‚١١ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ بوروندي

  ١‚٢٧ ١‚٤٦ - ١‚٠٨ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ مجهورية أفريقيا الوسطى
     ١‚٣٣ ١‚٥٣ - ١‚١٣  ٪٠‚٠٠٢٩٧ تشاد

  ١‚٢٤ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ جزر القمر
  ١‚٢٧ ١‚٤٦ - ١‚٠٨ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ الكونغو

 ٢ ١‚٧٩ ٢‚٠٦ - ١‚٥٢ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ١‚٢٤ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ جيبويت
  ١‚٢٨ ١‚٤٧ - ١‚٠٩ ٪ ٠‚٠٢٠٧٨ غابون
 ٢ ١‚٢٥ ١‚٤٣ - ١‚٠٦ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ غامبيا
 ٢ ١‚٤٤ ١‚٦٦ - ١‚٢٣ ٪ ٠‚٠٠٨٩١ ناغا

 ١ ١‚٣٢ ١‚٥٢ - ١‚١٢ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧ غينيا
 ٣ ١‚٦٠ ١‚٨٤ - ١‚٣٦ ٪ ٠‚٠١٧٨٢ كينيا

 ١ ١‚٢٥ ١‚٤٤ - ١‚٠٦ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ ليسوتو
  ١‚٢٦ ١‚٤٥ - ١‚٠٧ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ ليبرييا

  ١‚٤٠ ١‚٦١ - ١‚١٩ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ مدغشقر
 ١ ١‚٣٦ ١‚٥٦ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ مالوي
 ٢ ١‚٣٥ ١‚٥٥ - ١‚١٤ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ مايل

  ١‚٢٧ ١‚٤٦ - ١‚٠٨ ٪ ٠‚٠١٦٣٣ موريشيوس
  ١‚٢٧ ١‚٤٦ - ١‚٠٨ ٪ ٠‚٠١١٨٨ ناميبيا
 ٣ ١‚٣٦ ١‚٥٧ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧ النيجر
 ٥ ٢‚٧٥ ٣‚١٦ - ٢‚٣٣ ٪ ٠‚١١٥٨٠ نيجريا
 ٣ ١‚٣٥ ١‚٥٥ - ١‚١٥ ٪ ٠‚٠٠٨٩١ السنغال
   ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧  سيشيل
 ٣ ١‚٢٨ ١‚٤٧ - ١‚٠٩ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ سرياليون

 ٨ ٢‚٧٤ ٣‚١٥ - ٢‚٣٣ ٪ ٠‚٥٧١٥٨ جنوب أفريقيا
 ٢ ١‚٥٢ ١‚٧٥ - ١‚٢٩ ٪ ٠‚٠٠٨٩١ أوغندا

 ٢ ١‚٦٢ ١‚٨٦ - ١‚٣٨ ٪ ٠‚٠١١٨٨ مجهورية ترتانيا املتحدة

  األفريقية

  ١‚٣٥ ١‚٥٥ - ١‚١٥ ٪ ٠‚٠٠٥٩٤ زامبيا
        

  ١‚٤٨ ١‚٧٠ - ١‚٢٦ ٪ ٠‚٠٠٥٩٤ أفغانستان
  ٢‚٦٠ ٢‚٩٩ - ٢‚٢١ ٪ ٠‚٠١٤٨٥  بنغالديش
  ١‚٣٦ ١‚٥٦ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ كمبوديا

  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ جزر كوك
 ١ ١‚٣٧ ١‚٥٧ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٦٨٢٩ قربص
  ١‚٢٥ ١‚٤٣ - ١‚٠٦ ٪ ٠‚٠٠٥٩٤ فيجي
 ٤    ٣٨‚٠٨ ٤٣‚٧٩ - ٣٢‚٣٧ ٪ ١٨‚٦٠٢٣٧ اليابان
 ١ ١‚٣٢ ١‚٥٢ - ١‚١٢ ٪ ٠‚٠٢٠٧٨ األردن

  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ جزر مارشال
 ١ ١‚٢٦ ١‚٤٤ - ١‚٠٧ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧ منغوليا
  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ ناورو

 ٢ ٨‚٠٨ ٩‚٣٠ - ٦‚٨٧ ٪ ٣‚٣٥٥٢٦ مجهورية كوريا
  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ ساموا

  ١‚٢٩ ١‚٤٩ - ١‚١٠ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧ طاجيكستان

 اآلسيوية

  ١‚٢٤ ١‚٤٣ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ ليشيت-تيمور
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 موظفاً هم موظفون فنيون من ٣٥الوظائف الفنية الثابتة، مع استبعاد املسؤولني املنتخبني وموظفي اللغات، كما أن * 
  .مواطين دول غري أطراف

  
  

  قييمت البلد املنطقة
 نقطة الوسط النطاق املستصوب ٢٠١١

عدد 
املوظف
 ين

       
 ١ ١‚٢٨ ١‚٤٧ - ١‚٠٩ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ ألبانيا

 ١ ١‚٣٠ ١‚٤٩ - ١‚١٠ ٪ ٠‚٠٢٠٧٨ البوسنة واهلرسك
 ١ ١‚٤٠ ١‚٦١ - ١‚١٩ ٪ ٠‚٠٥٦٤٢ بلغاريا
 ٥ ١‚٥٤ ١‚٧٧ - ١‚٣١ ٪ ٠‚١٤٤٠١ كرواتيا

   ٢‚٣١ ٢‚٦٦ - ١‚٩٦ ٪ ٠‚٥١٨١٣  ةاجلمهورية التشيكي
  ١‚٣٥ ١‚٥٦ - ١‚١٥ ٪ ٠‚٠٥٩٣٩ إستونيا
 ١ ١‚٢٨ ١‚٤٧ - ١‚٠٩ ٪ ٠‚٠٠٨٩١ جورجيا
  ٢‚١٤ ٢‚٤٦ - ١‚٨٢ ٪ ٠‚٤٣٢٠٣ هنغاريا
  ١‚٣٦ ١‚٥٦ - ١‚١٥ ٪ ٠‚٠٥٦٤٢ التفيا
  ١‚٤٤ ١‚٦٦ - ١‚٢٢ ٪ ٠‚٠٩٦٥٠ ليتوانيا
  ١‚٢٦ ١‚٤٥ - ١‚٠٧ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧  مولدوفا

  ١‚٢٤ ١‚٤٣ - ١‚٠٦ ٪ ٠‚٠٠٥٩٤ اجلبل األسود
 ١ ٣‚٩١ ٤‚٤٩ - ٣‚٣٢ ٪ ٠‚٢٢٩٢٧ بولندا
 ٦ ١‚٩١ ٢‚١٩ - ١‚٦٢ ٪ ٠‚٢٦٢٧٨ رومانيا
 ٤ ١‚٤١ ١‚٦٣ - ١‚٢٠ ٪ ٠‚٠٥٤٩٣ صربيا

  ١‚٦٨ ٢‚٩٣ - ١‚٤٣ ٪ ٠‚٢١٠٨٢ سلوفاكيا
  ١‚٥٤ ١‚٧٧ - ١‚٣١ ٪ ٠‚١٥٢٩٢ سلوفينيا

 أوروبا الشرقية

ليوغـسالفية  مجهورية مقـدونيا ا   
 السابقة

١ ١‚٢٦ ١‚٤٥ - ١‚٠٨ ٪ ٠‚٠١٠٣٩ 

       
  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠٢٩٧ أنتيغوا وبربودا

 ٤ ٢‚٣٨ ٢‚٧٤ - ٢‚٠٢ ٪ ٠‚٤٢٦٠٩ األرجنتني
  ١‚٢٥ ١‚٤٤ - ١‚٠٧ ٪ ٠‚٠١١٨٨ بربادوس

  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ بليز
ــا  ــة (بوليفي ــددة –مجهوري  املتع
 )القوميات

١‚٣٣ ١‚٥٣ - ١‚١٣ ٪ ٠‚٠١٠٣٩  

 ٢ ٧‚٤٣ ٨‚٥٥ - ٦‚٣٢ ٪ ٠‚٣٩١٧٣ الربازيل
  ١ ٢‚٠٤ ٢‚٣٥ - ١‚٧٤ ٪ ٠‚٣٥٠٣٧  شيلي

 ٥ ٢‚٠٢ ٢‚٣٢ - ١‚٧٢ ٪ ٠‚٢١٣٧٩ كولومبيا
 ١ ١‚٣٦ ١‚٥٧ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٥٠٤٨ كوستاريكا
  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ دومينيكا

  ١‚٤٣ ١‚٦٥ - ١‚٢٢ ٪ ٠‚٠٦٢٣٥ اجلمهورية الدومينيكية
 ٢ ١‚٤٦ ١‚٦٧ - ١‚٢٤ ٪ ٠‚٠٥٩٣٩ إكوادور
  ١‚٢٤ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ غيانا

  ١‚٣١ ١‚٥١ - ١‚١٢ ٪ ٠‚٠١١٨٨ هندوراس
 ٢ ٨‚٨٧ ١٠‚٢٠ - ٧‚٥٤ ٪ ٣‚٤٩٧٧٨ املكسيك

  ١‚٣٢ ١‚٥٢ - ١‚١٢ ٪ ٠‚٠٣٢٦٦ بنما
  ١‚٣٠ ١‚٥٠ - ١‚١١ ٪ ٠‚٠١٠٣٩ ايباراغو
 ٣ ١‚٧٣ ١‚٩٩ - ١‚٤٧ ٪ ٠‚١٣٣٦٢ بريو

  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ سانت كيتس ونفيس
  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨  سانت لوسيا

  ١‚٢٣ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠١٤٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١‚٢٤ ١‚٤٣ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ سورينام
 ٤ ١‚٣٦ ١‚٥٧ - ١‚١٦ ٪ ٠‚٠٦٥٣٢ د وتوباغوترينيدا

  ١‚٣٣ ١‚٥٣ - ١‚١٣ ٪ ٠‚٠٤٠٠٨ أوروغواي

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية 

   والكارييب

 ٢ ٢‚٣٦ ٢‚٧٢ - ٢‚٠١ ٪ ٠‚٤٦٦١٧ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  
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  تقييم البلد املنطقة
عدد  نقطة الوسط النطاق املستصوب ٢٠١١

 املوظفني
       

  ١‚٢٥ ١‚٤٤ - ١‚٠٦ ٪ ٠‚٠١٠٣٩ أندورا
 ١٦ ٦‚٩٣ ٧‚٩٧ - ٥‚٨٩ ٪ ٢‚٨٦٩٧٨ أستراليا
 ٣ ٣‚٧٣ ٤‚٢٩ - ٣‚١٧ ٪ ١‚٢٦٣٤٢ النمسا
 ١١ ٤‚٣٩ ٥‚٠٥ - ٣‚٧٣ ٪ ١‚٥٩٥٩٧ بلجيكا
 ١٤ ١٠‚٦٧ ١٢‚٢٧ - ٩‚٠٧ ٪ ٤‚٧٦١٢٠ كندا

 ١ ٣‚٣٨ ٣‚٨٨ - ٢‚٨٧ ٪ ١‚٠٩٢٦٩ الدامنرك
 ٣ ٢‚٨٩ ٣‚٣٢ - ٢‚٤٦ ٪ ٠‚٨٤٠٣٠ فنلندا
 ٤٥ ١٩‚٢٦ ٢٢‚١٥ - ١٦‚٣٧ ٪ ٩‚٠٩٠٣٧ فرنسا
 ١٦ ٢٤‚٨١ ٢٨‚٥٤ - ٢١‚٠٩ ٪ ١١‚٩٠٣٧٤ أملانيا
 ٢ ٣‚٢٩ ٣‚٧٩ - ٢‚٨٠ ٪ ١‚٠٢٥٨٨ اليونان
  ١‚٣٥ ١‚٥٥ - ١‚١٥ ٪ ٠‚٠٦٢٣٥ آيسلندا
 ٤ ٢‚٦٩ ٣‚٠٩ - ٢‚٢٩ ٪ ٠‚٧٣٩٣٤ آيرلندا
 ١٠ ١٦‚٠١ ١٨‚٤١ - ١٣‚٦١ ٪ ٧‚٤٢١٦٥ إيطاليا

  ١‚٢٥ ١‚٤٤ - ١‚٠٧ ٪ ٠‚٠١٣٣٦ ليختنشتاين
  ١‚٤٩ ١‚٧١ - ١‚٢٧ ٪ ٠‚١٣٣٦٢ لكسمربغ

  ١‚٢٨ ١‚٤٧ - ١‚٠٩ ٪ ٠‚٠٢٥٢٤ مالطة
 ١٧ ٦‚٦٧ ٧‚٦٧ - ٥‚٦٧ ٪ ٢‚٧٥٣٩٨ هولندا

 ٤ ٢‚٠٤ ٢‚٣٥ - ١‚٧٤ ٪ ٠‚٤٠٥٣٠ نيوزيلندا
  ٣‚٧٦ ٤‚٣٢ - ٣‚١٩ ٪ ١‚٢٩٣١١ النرويج
 ٣ ٢‚٧٨ ٣‚١٩ - ٢‚٣٦ ٪ ٠‚٧٥٨٦٤ الربتغال

  ١‚٢٢ ١‚٤٢ - ١‚٠٥ ٪ ٠‚٠٠٤٤٥ سان مارينو
 ٨ ١٠‚٦٨ ١٢‚٢٨ - ٩‚٠٨ ٪ ٤‚٧١٦٦٦ إسبانيا
 ١ ٤‚٣٤ ٥‚٠٠ - ٣‚٦٩ ٪ ١‚٥٧٩٦٤ السويد
 ١ ٤‚٥٢ ٥‚٢٠ - ٣‚٨٤ ٪ ١‚٦٧٧٦٣ سويسرا

 ٢٦ ٢٠‚٦١ ٢٣‚٧٠ - ١٧‚٥٢ ٪ ٩‚٨٠٤٤٧ اململكة املتحدة

جمموعــة دول أوروبــا 
 الغربية ودول أخرى

 ٢٨٣ ٣٥٠‚٠٠   ٪١٠٠‚٠٠ اموع
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   ∗∗∗∗ التوازن بني اجلنسني يف صفوف املوظفني الفنيني: ٤اجلدول 
  ٢٠١١مارس / آذار٣١     احلالة يف 
  

  اهليئة القضائية
 اموع ذكور إناث الرتبة
 ٢ ١ ١ ٥ -ف
 ٣ ٢ ١ ٤ -ف
 ٢٠ ٩ ١١ ٣ -ف
 ٥ ٠ ٥ ٢ -ف

  
  مكتب املدعي العام

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  كيل األمني العامو

 ١  ١ أمني عام مساعد 

 ٢ ٢ ٠ ١- مد

 ١١ ٨ ٣ ٥-ف

 ٢٥ ١٥ ١٠ ٤-ف

 ٤٢ ٢٧ ١٥ ٣-ف

 ٤٢ ١٧ ٢٥ ٢-ف

 ١٧ ٦ ١١ ١-ف

  
  قلم احملكمة
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ أمني عام مساعد 

 ٤ ٣ ١ ١- مد

 ١٦ ٩ ٧ ٥-ف

 ٣٤ ١٦ ١٨ ٤-ف

 ٦٠ ٣٧ ٢٣ ٣-ف

 ٥٦ ٢٥ ٣١ ٢-ف

 ٨ ٣ ٥ ١-ف

 

_________________________ 
  .املسؤولون املنتخبون وموظفو اللغاتمبن يف ذلك  ∗
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  أمانة مجعية الدول األطراف
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  ١- مد

 ٢ ١ ١ ٤-ف

  
  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 اموع ذكور إناث الرتبة

  ١ ١    ١- مد
 ١  ١ ٥-ف

 ٢ ١ ١ ٣-ف

  
  مشروع املباين الدائمةمدير مكتب 

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ ٤-ف

  

  اموع الكلي
  الكلياموع ذكور إناث 

 ٣٥٨ ١٨٥ ١٧٣ 
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  تعداد املوظفني، فعلي: ٥اجلدول 
  :، كانت احلالة الفعلية فيما يتعلق بتعداد موظفي احملكمة كما يلي٢٠١١مارس / آذار٣١يف 

  
 تعداد املوظفني

 ٧٠٢ الوظائف الثابتة

 ١٩٣  املعتمدة   املساعدة املؤقتة العامة 

 ٨٦ املتدربون الداخليون

 ٧ الفنيون الزائروناملوظفون 

 ٤٩ اخلرباء االستشاريون

 ٢٣ القضاة/املسؤولون املنتخبون

 ١٠٦٠ اموع

 
 
  

  ، اإلسقاطاتتعداد املوظفني: ٦اجلدول 
 أعداد املتدربني الداخليني اتمتوسط، وإىل ٢٠١١باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام 

، سيكون تعداد أفراد احملكمة السابقةرباء االستشاريني يف السنوات الفنيني الزائرين واخلاملوظفني و
  : كما يلي٢٠١١حبلول اية عام 

  
 تعداد املوظفني

 ٧٦١ الوظائف الثابتة

 ١٨٤  املعتمدة   املساعدة املؤقتة العامة 

 ٩٠  )*(املتدربون الداخليون

 ١٢ الفنيون الزائروناملوظفون 

 ٥٠ اخلرباء االستشاريون

 ٢٣ القضاة/ملسؤولون املنتخبونا

 ١١٢٠ اموع

 
 

  

_________________________ 
 من االحتاد األورويب فضال عن  املمولنيعدد املتدربني الداخليني متقلب ويضم املتدربني الداخليني  )*( 

  .املتدربني الداخليني بال أجر
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 الوظائف الثابتة-الوظائف الشاغرة: ٧اجلدول 

   ٢٠١١أبريل / نيسان٧احلالة يف 
  *التعليقات اموع مسمى الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
الربنامج الرئيسي 

 األول
رئيس مكتب رئيس  ٥- ف هيئة الرئاسة هيئة الرئاسة

 احملكمة
وظيفة شغرت بسبب  ١

 استقالة
الربنامج الرئيسي 

 الثاين
يف انتظار عملية   ١  موظف عمليات ميدانية  ٣- ف قسم التخطيط والعمليات شعبة التحقيقات

الترشيد، ستشغل يف 
 ٢٠١١عام 

الرتب /عامةالدمات اخل   
  األخرى

يف انتظار عملية  ١ منسق عمليات ميدانية
ترشيد، ستشغل يف ال

 ٢٠١١عام 
الرتب /اخلدمات العامة   

  األخرى
مساعد لشؤون العمليات 

  امليدانية
يف انتظار عملية   ١

الترشيد، ستشغل يف 
  ٢٠١١عام 

الوكيل األول للمدعي   ٣- ف قسم االدعاء شعبة االدعاء 
  العام

يف انتظار عملية   ١
الترشيد، ستشغل يف 

  ٢٠١١عام 
ي الربنامج الرئيس

 الثالث
موظف لشؤون جملس  ٣- ف املكتب املباشر للمسجل املكتب املباشر للمسجل

 املوظفني
يف انتظار عملية  ١

الترشيد، ستشغل يف 
 ٢٠١١عام 

وظيفة شغرت بسبب   ١  مستشار قانوين  ٤- ف  قسم املشورة القانونية    
  انتقال داخلي

قل إىل املقر وظيفة ستن ١ موظف أمن ميداين ٢- ف قسم السالمة واألمن  
  يف انتظار املوافقة

 الرتب - اخلدمات العامة    
  األخرى

وظيفة أُعلن عنها يف   ١  )٢( )ميداين(مالزم أمن 
 ٢٠١١مارس /آذار

وحدة املساعدة رئيس،   ٤- ف  قسم دعم احملامني  
  القانونية

وظيفة شغرت بسبب   ١
انتقال داخلي؛ سيعلن 
عن الوظيفة مبواصفات 

  جديدة
ات اإلدارية شعبة اخلدم 

 املشتركة
 الرتب - اخلدمات العامة قسم اخلدمات العامة

  األخرى
وظيفة شغرت بسبب   ١  موظف سفر

 انتقال داخلي
 الرتب - اخلدمات العامة   

 األخرى
وظيفة شغرت بسبب  ١ سائق/كاتب نقل وإمداد

 انتقال داخلي
 شعبة رئيسمكتب  شعبة خدمات احملكمة 

  خدمات احملكمة
وظيفة شغرت بسبب   ١  وين معاونموظف قان  ٢- ف

 انتقال داخلي
مساعد للمسائل السمعية  ٧ -) خ ع(خدمات عامة  قسم إدارة احملكمة  

 البصرية
وظيفة شغرت بسبب  ١

 انتقال داخلي
أُكدت االستقالة،  ١ رئيس مركز االحتجاز ٤- ف قسم االحتجاز  

وأصبحت تاريخ 
 تشرين ٧سرياا هو 

 ٢٠١١أكتوبر /األول
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  العامم اإلعالمقس 
 والوثائق

مدير احملتوى الشبكي  ٢- ف اإلعالم العاموحدة 
 على اإلنترنت

وظيفة شغرت بسبب  ١
؛ سيعلن عن االستقالة

الوظيفة مبواصفات 
 جديدة

الربنامج الرئيسي 
 الرابع

مجعية الدول أمانة 
 األطراف

مجعية الدول أمانة 
 األطراف

 ٤-ة فأُعيدت الوظيف ١ مساعد خاص للمدير ٢- ف
بدالً منها طُلبت  و

 ووفق ٢-وظيفة ف
 .عليها

 الرتب - اخلدمات العامة      
  األخرى

وظيفة شغرت بسبب   ١  مساعد إداري
 .االستقالة

  ١)١٧(١٨ املمجوع الكلي *

  . وظيفة أو أُعلن عن هذه الوظائف٤١ التوظيف لشغل جتري حالياً إجراءات
 .رجة يف الربنامج الرئيسي الثاين ليست قيد التعيني حالياًالوظيفة من رتبة األمني العام املساعد املد

  .٢٠١١أبريل / نيسان١املعلومات حمدثة حىت   ∗ 
  .٢٠١١مارس / آذار٣١ وظيفة واحدة معلن عنها حىت ١
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  *الوظائف املعتمدة مقابل الوظائف الشاغرة: شغل الوظائف: ٨اجلدول 

 
الوظائف 
  املعتمدة

الوظائف 
عينيقيد الت  املشغولة   

معلن عنها 
وليست قيد 
  التعيني

شاغرة وغري 
  معلن عنها

٪ من الوظائف 
ــة   الثابتـ
  الشاغرة

٪ : معدل الشغور
 من الوظائف الثابتة

 [٢] [٣] [٤] [٥] [٦] 
x١٠٠ [ )٢-
٢)/٣ ] 

 ]٢)/٢-)٣(املتوسط[
x١٠٠  

         اهليئة القضائية

 ٪ ٤‚١٧ ٪ ٦‚٢٥ ١ ٠ ٢ ٤٥ ٤٨ الربنامج الرئيسي األول

         مكتب املدعي العام

 ٪ ٦‚٠٥ ٪ ٦‚٩٨ ٤ ١ ١٠ ٢٠٠ ٢١٥ الربنامج الرئيسي الثاين

        قلم احملكمة

 ٪ ٧‚٣٤ ٪ ٧‚١٣ ١١ ٢ ٢١ ٤٤٣ ٤٧٧ الربنامج الرئيسي الثالث

        أمانة مجعية الدول األطراف

 ٪ ٣٣‚٣٣ ٪ ٣٣‚٣٣ ٢ صفر ١ ٦ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

االستئماين أمانة الصندوق 
        للضحايا

 ٪ ١٤‚٢٩ ٪ ١٤‚٢٩ صفر صفر ١ ٦ ٧ الربنامج الرئيسي السادس

مشروع املباين مدير مكتب 
        الدائمة

 ٪ ٣٣‚٣٣ ٪ ٣٣‚٣٣ صفر صفر ١ ٢ ٣ ١-الربنامج الرئيسي السابع

       آلية الرقابة املستقلة

 ٪ ١٠٠‚٠٠ ٪ ١٠٠‚٠٠ صفر صفر ٢ صفر ٢ ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٪ ٧‚٦٢ ٪ ٧‚٧٥ ١٨ ٣ ٣٨ ٧٠٢ ٧٦١ جمموع احملكمة اجلنائية الدولية

       ٥٩ التعيني املستهدف

       ٣٨ قيد التعيني

       ٪ ٦٤‚٤ النسبة املئوية للمستهدف
 .باستثناء املسؤولني املنتخبني* 
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 ملرفق الثالثا

  قائمة الوثائق

CBF/16/1  جدول األعمال املؤقت 

CBF/16/1/Add.1   القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

CBF/16/1/Add.1/Rev.1  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت  
CBF/16/2   تقرير احملكمة عن املشتريات  
CBF/16/3   اماملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العتقرير احملكمة عن تنفيذ  
CBF/16/4   تقرير احملكمة عن مرغوبية وضع عتبات دنيا مطلقة ألغراض

  حساب العوز 
CBF/16/5   عمليات استبدال االستثمارات الرأمساليةتقرير احملكمة عن  
CBF/16/6   ااحلوكمةتنفيذ ترتيبات تقرير احملكمة عن والعمل   
CBF/16/7  يف املشتركةتقرير عن العناصر ذات الصلة حلساب التكال 

  املتعلقة بقضاة احملكمة اجلنائية الدولية
CBF/16/8  تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية  
CBF/16/9   تقرير عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام

٢٠١٠ 

CBF/16/10    تقرير مؤقت عن أنشطة آلية الرقابة 

CBF/16/10/Add.1  إضافة- ة آلية الرقابةتقرير مؤقت عن أنشط   
CBF/16/11   تقرير احملكمة عن مدى انطباق نظام املعاشات التقاعدية

  ‘نسرييكو’و‘ كوتيه’السابق على القاضيني
CBF/16/12  ج يزنة على  املتقرير اجلدوى األول للمحكمة عن اتباع

  أساس الرصيد الصفر
CBF/16/13  ٣١ة الدولية حىت تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائي 

 ٢٠١١مارس /آذار

CBF/16/13/Corr.1   ٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت 
 تصويب - ٢٠١١مارس /آذار

ICC-ASP/9/CBF.1/7    تقرير املسجل عن التأمني الطيب على احملتجزين وعن آثاره
 على امليزانية

CBF/16/14   امن التوظيف، مبا يف ذلك تقرير احملكمة عن احتياجا
   للمحكمة"اهليكل األساسي األدىن"

CBF/16/15   عن التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما اخلامسالتقرير املرحلي 
  يتعلق بالتدابري الرامية إىل زيادة الكفاءة

____________  

 


