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  عاشرةالدورة ال
 ٢٠١١ ديسمرب /ون األول كان٢١-١٢نيويورك 

 

  **البشرية املوارد إدارة عن احملكمة تقرير

  مقدمة  -أوال

دت يف يف دورا الرابعة عشرة اليت عق ")اللجنة("انية واملالية بامليزأعربت اللجنة املختصة  -١
من قبل احملكمة " يف جمال إدارة املوارد البشرية ترحبها بالتقدم الذي مت إحرازه"عن  ٢٠١٠مايو /أيار

٢٠٠٩يف عام ") احملكمة("اجلنائية الدولية 
)١(

 يف ٢٠١٠و قد مت حتقيق مزيد من التقدم يف عام . 
واستقرت معدالت التوظيف واملوظفني . الرئيسية لألولوية اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشريةااالت 

املؤقتني عند مستويات مرضية، وأَدخلت حتسينات على أوضاع خدمة املوظفني و مت تطوير إستراتيجية 
و  حبثداري و مت التعليم وخطط والتدريب وتنفيذها يف مجيع األجهزة و استمر التركيز على األداء اإل

  .ميع موظفي احملكمةجل الناسبةسياسات املوارد البشرية نشر 
ذي ، ال١٠ اهلدف وخباصةواصلت إدارة املوارد البشرية يف احملكمة االهتداء خبطتها اإلستراتيجية  -٢
 إىل ها وتقدمي ودعمهاالوظيفيو الترقي جذب فرص التطوير " إىل  جاهدةنص على أن احملكمة تسعىي

املنصوص عليها يف إستراتيجية  التسعة األهدافوكذلك " ستويات املاملوظفني من أعلى تلف خم
   .املؤسسة يف جمال املوارد البشرية

  

أبريل / إىل للجنة أول مرة يف نيسانمتد قُيتال موارد البشريةللستراتيجية اإلهداف األ أن يف حني -٣
 اجلديدة إيل الوفاء باملتطلبات تضع يف اعتبارها احلاجة  احملكمة أيضافإن سارية املفعول، ال تزال ٢٠٠٨

 اللجنة يف دورا الرابعة عشرةنوهت كما اكتملت  قد عن حقيقة أن مرحلة تأسيسهاالناجتة
)٢(

ن إ. 

                                                                                                                                       
ة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعي )١(

 .٥٠. ، الفقرة١,بالثاين ، اجلزء . ، الد األول )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠ديسمرب /كانون االول ١٠-٦
  .٥٢ الفقرة -نفس املرجع )٢(

 CBF/16/8.  صدر سابقاً بوصفه الوثيقة*
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 شامل تربير ىرجي حىت املتفق عليها ٢٠١٠ الوظائف الدائمة على مستوى عام  منعددلجتميد احملكمة 

جلميع الوظائف
)٣(

 اخلامسة امت يف دوردقُ على توصية من اللجنة بناء  هام يف هذا الصددأير ، هو
، املستحدثة، مبا يف ذلك تلك ها املختلفةوظائفتؤدي  أن احملكمة يدل على هذا و يف احلقيقة. عشرة

شمل ي الذي التنظيمي والتطوير لقد ولذا نفسه،. مستويات التوظيف املعتمدة حالياإحداثيات ضمن 
لذا ، و أمهية كبريةإعادة اهليكلةو ندسة اهلعمليات إعادة   والوظائف الشاغرةرئيسية مثل إدارة جماالت 
يف الوقت نفسه، جيب .  يف مرحلة التأسيساختاذ أمهية اكرب من اليت كان عليهاستمر يف يسوف 
و لتطوير حملكمة اإلستراتيجية لتوفري ااأهداف و ألنشطة يف هذا الصدد ما بني ا  جيد توازنإحداث

  .ها العاملة احلاليةاقول االرتقاء بفرص التوظيف
  
 عن التطورات يف جمال إدارة املوارد البشرية، فإن هذا التقرير يسلط الضوء على عند إعداد التقرير -٤

لموارد البشرية ويوفر لستراتيجية اإلهداف األاإلجنازات الرئيسية يف ااالت الرئيسية املتعلقة ب
ويتضمن ردودا على طلبات املعلومات اليت   يف املستقبلصورة على األنشطة املتاحلاجة، عند مؤشرات

  . الرابعة عشرة واخلامسة عشرةاقدمتها اللجنة يف دورتيه
  
  :ااالت الرئيسية للهدف هذا التقرير هي -٥

  التعيني والتوظيف؛) أ(  
  شروط اخلدمة، مبا يشمل تطوير سياسات املوارد البشرية؛) ب( 
  رعاية العاملني؛ ) ج( 
  إدارة األداء؛) د( 
  التعليم والتدريب؛) ه( 
  :أمور أخرى) و( 
 (i)  إعادة تصنيف الوظائف؛  
 (ii)إلدارة املوارد البشريةفعال تقدمي الدعم أل .  

  
  .حىت يتثىن الرجوع إليها  يف امللحق األولمبينة ٢٠٠٨ ملوارد البشريةا ستراتيجيةإن أهداف إ -٦
 
 :ما يليكتناول الطلبات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة يف هذا التقرير يتم  -٧

  اللجنة يف دورا الرابعة عشر -٨

                                                                                                                                       
 .٨١ الفقر٢جع اجلزء نفس املر )٣(
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ة للزيادات يريقدالت، بطبيعة احلال، التكلفة قبالت أن تقدم احملكمة يف تقاريرها مستطلب )أ( 
 وغري  املعتمدةالعامةاملعونة املؤقتة  عن  مزيد من املعلوماتوكذلك طلبتيف الرواتب للموظفني، 

االستشارينيب عانةستاال معلومات مفصلة عن أيضااملعتمدة، و
)٤(

.  
أوصت بأن تنظر احملكمة يف تكاليف ومزايا التقنيات لضمان شفافية إجراءات التوظيف فيها مثل تكوين جملس ) ب(

ا أوصت اللجنة بأن تتخذ احملكمة كم. مصادقة يشتمل على ممثلي املوظفني كما هو متبع يف املنظمات الدولية األخرى
؛)٥(اخلطوات الالزمة لتهيئة متثيل جغرايف عادل يف جمالس التوظيف إىل أقصى حد ممكن  

 
خطوط  يشمل برامج املوظفني الفنيني املبتدئني ، مبا خيص اًقترحم احملكمة  تطورأوصت بأن) ج(

دم للجنة يف دورا السادسة عشرةقَجديدة تإرشادية 
)٦(

  ؛
 يف مجيع عدل شروط اخلدمة املطبقة على املوظفني بوضوح وتطبيقها بالبترسيخأوصت ) د(

التطبيق  للتأكد من واضحة إرشادية خطوطضع احملكمة ت اللجنة كذلك أن وطلبت. زةاألجه

 ملزايا اخلدمةالصحيح
)٧(

  ؛
نه جيب أن يتم فإ، تقييم األداء ، أي يف هذا اال زيد التقدمامل إلحراز هبأن اللجنة أوصت) ه(

التطبيق  انسجام وتوافق لضمان نظم أن يتم تدعيمو عام على نطاق أوسعال تقييمال معايري تعميم
 تقييمال بني ربطالزيادة   وعملية التقييم تعزيز و أن يتماحملكمة  أقساميف مجيع  تقييماللنظام 

دوالعق جتديد إجراءاتواألهداف اإلستراتيجية و
)٨(

  ؛
  امسة عشر، ويف دورا اخل-٩

 املقترحة إلعادة التصنيف خبصوص اإلجراءات أيضا بعض املخاوف ارتأث] ا أ اللجنةبينت) [أ( 
هذه ] وأن[ األخرية ا يف دور اخلاصة باإلجراءات إعادة النظر يف األسس القانونيةتوطلب

تقدميها بعداملعلومات مل يتم 
)٩(

  ؛
  

عام  املتفق عليه لستوىاملوظائف الدائمة على  ال من احملكمة جتميد عدد تقومأوصت بأن) ب(

 شامل جلميع الوظائفإىل أن يتم إعداد تربير ٢٠١٠
)١٠(

 ؛

                                                                                                                                       
 .٥٥ الفقر١نفس املرجع اجلزء  )٤(
 .٥٥ نفس املرجع فقرة )٥(
 .٦٠ نفس املرجع فقرة )٦(
 .٦١ نفس املرجع فقرة )٧(
 .٦٣ نفس املرجع فقرة )٨(
)٩(

 .١٠٨ ، فقرة٢نفس املرجع اجلزء 
 .٨١فقرة  نفس املرجع )١٠(
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 تعيني املوظفني وفقا  بشأنتوجيهاتال نع [...] تقدم هلا تقريراً  أن احملكمةالتمست من) ج(

مثل هذه التعيينات املعايري املستخدمة يف نوعبرنامج املساعدة العامة املؤقتة 
)١١(

  ؛
 املوارد البشرية مسألة تطبيق القواعد صوص أن تعاجل يف تقريرها خبو التمست من احملكمة،) د( 

ماينت العامة للصندوق االئاجر إىل األمانةالعاملني بدون على 
)١٢(

. 

 
تقدم  ، يف ااالت الرئيسية اخلمسة املذكورة أعالهالذي مت إحرازه عن التقدم تقدمي تقارير عند -١٠

 اللجنة يف ها والتوصيات اليت قدمتااللتماساتوارد البشرية واملة ب األهداف اخلاصبشأنمناظرة مراجع 
  .ها الرابعة عشرة واخلامسة عشرةيدورت

  
  التعيني و التوظيف .ثانيا

 ونزيهة ةنهجيبعمليات اختيار مإستراتيجية املوارد البشرية يف جمال التوظيف   أهدافترتبط -١١
 عاملني من اخلارج و إحالل موظفني من الداخلستويات اجلودة يف التوظيف  أعلى متضمنوشفافة 

ل لعمافرص ب وزيادة الوعي اخلارجي سؤوليات التوظيفتعزيز قدرات املوظفني الذين ذوي الدراية مبو
داء باأل يرتبطذا البند وفقا هل توصيات اللجنة وطلبات التقارير من قبل احملكمة التعامل مع . احملكمةيف
 و املساعدة العامة املؤقتة، مصادقةإنشاء جملس يشمل وظيفي والشفافية يف عمليات التوظيف، مبا تلأ
 سيكون.  املوظفني الفنيني املبتدئنيمن  جهاز وإنشاءو العاملني بدون اجراالستشاريني ب االستعانةو
 احملكمة والنهج  على سياسات التوظيف يفاَ تأثري٢٠١٠تجميد التوظيف على مستوى بقرار اللجنة ل

  .، كما هو موضح أدناه املدى املتوسطعلى
  

  للموظفينالداخلياإلحالل  والتعيينات الخارجية: لدائمة للوظائف اياألداء التوظيف  - أ
  الموظفينإجمالي عددو
   

 حجر الزاوية يف أنشطة إدارة وا ليكون الكفاءةستوياتم أعلى على نيوظفامل تعيني خمتلفاستمر  -١٢
ظائف الو وظيفة شاغرة يف ٩٣ احملكمة ما جمموعه شغلت، ٢٠١٠يف عام . لمحكمةل  البشريةاملوارد

 وظيفة شاغرة ٢٨ مت إشغالخارجية، يف حني تعيينات )  يف املائة٧٠ي حنو أ (٦٥ من بينها و. ثابتةال

خلي الدااإلشغال وهذا ميثل زيادة يف عدد . من قبل املرشحني الداخليني)  يف املائة٣٠ حنو يأ(
 ٢٠ متثلاجلديدة لوظائف الشاغرة  االيت تشغل، حني كانت نسبة املوظفني ٢٠٠٩ عام عن للوظائف

  .يف املائة

  

 ما جمموعه فقد ترك: ٢٠١٠ املوظفني يف عام  إمجايل للسنة الثانية على التوايل، اخنفض معدل-١٣
 يف ٨,٤ لسنة املوظفنيأمجايل عدد وهذا ميثل معدل . ٢٠١٠يف احملكمة يف عام العمل  موظفا ٥٨

                                                                                                                                       
 .٦٩نفس املرجع فقرة  )١١(
 .١٢٦ فقرة نفس املرجع )١٢(
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 يف املائة يف عام ١٢ و ٢٠٠٩ يف عام  اليت كانت يف املائة٩,٨املائة وبالتايل فهي أقل من معدالت 
احتفاظ  هذا معدلأن  احملكمة و تعتقد.  يف املائة٩١,٦ مما نتج عنه االحتفاظ باملوظفني بنسبة، ٢٠٠٨

  .ي باملوظفنيمرضي
  

 للموظفني يف الصافيةكانت الزيادة فقد ، والشاغرة واملوظفني ف للوظائالداخليلإلشغال  نظرا -١٤
كانون  ٣١ و اعتباراً من .إضافيني سبعة موظفنيهي  ٢٠٠٩مقارنة بعام  ٢٠١٠اية عام 

الوظائف  كان معدل .وظائف ثابتة موظفا يف ٦٩٦احملكمة  كان لدي، ٢٠١٠عام  ديسمرب/األول
معدالت إمجايل عدد  ولوظائف الشاغرةا معدالت  إىل أنر التنويهوجيد . يف املائة٩ هلذا العام الشاغرة

 أدائها قد استقر كمة احلوهكذا فإن هذا يشري إيل أن .تقريبا املستويات هي على نفساملوظفني 
 بدون إضافة .إنشائها مرحلةيف  توظيفال أهداف حققت منظمة املستوى املتوقع من يف يالتوظيف

 خروج  النامجة عنالوظائف الشاغرة ملء علىالتوظيف يف املستقبل سريكز  وظائف ثابتة جديدة،
، هو  املوظفنيإمجايلمعدل   خفضزيادة فإن :قتيف نفس الوو .التقاعد أو بسبب االستقالة املوظفني

معدل  مزيد من االخنفاض يفيؤدي أيضا إىل  والنضج  مرحلة  حنوختطو يف املنظمات اليت ألوفماجتاه 
  .الوظائف الشاغرة

  
إمجايل عدد الداخلي والتوظيف والتعيينات و التوظيف أداء نلخصاي  أدناه٢و ١ ناجلدوال -١٥

  .٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول يف حسب الربنامج الرئيسي املوظفني
  

 *األداء التوظيف ٢٠١٠ : ١اجلدول رقم 

 

 يف ٢و ومسئول العام املدعي مكتب يف منهم ٣ (منتخبني مبسئولني اخلاصة امليزانية يف املدرجة الوظائف من مخسا أعاله الواردة األرقام مشل *
 ).احملكمة قلم
  .الوظائف الشاغرة اليت بدأ النشاط التوظيفي هلا عقب إغالق اإلعالن عنها هي** 

  ٢٠٠٩ لعام احملكمة واستقاالت تعيينات: ٢ اجلدول

الوظائف املدرجة  
 يف امليزانية

املعدل على أساس  ورغمعدل الش عدد األفراد
 اينة العشوائيةاملع

عدد من ترك  العجز يف الوظائف
الوظيفة 

)٢٠١٠( 

  النسبة املئوية
 لتاركي الوظيفة

التوازن بني 
  اجلنسني

 )اإلناث(

 ٪٤٧ ٪٩,٣٩ ٥٨ ٤٠ ٪٩ ٪٩ ٦٩٦ ٧٦٣ احملكمة

 ٪٦٧ ٪٦,٤٨ ٣ ٢ ٪١٠ ٪٨ ٤٥ ٥٠ القضائية اهليئة

 ٪٥٥ ٪١٠,٤٧ ٢١ ٩ ٪٥ ٪٧ ١٩٩ ٢١٥ العام املدعي مكتب

 ٪٤٢ ٪٧,٦٥ ٣٣ ٢٧ ٪٨ ٪٩ ٤٣٧ ٤٧٧ كمةاحمل قلم

 
  التعيينات
 اخلارجية

  التعيينات
 االستقاالت الداخلية

االنتقال إىل املساعدة 
 اإلعارة املؤقتة العامة

  /عدم مد العقد
 الزيادة الصافية الرفت

٨  اهليئة القضائية  ٥ صفر صفر صفر ٣ صفر 

        الربنامج الرئيسي األول

٥- ٢  ١ ١٨ ٦ ١٦ املدعي العاممكتب   

        الربنامج الرئيسي الثاين
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إمجايل  و واإلشغال الداخلي للوظائفالتوظيفاخلاصة ب  املعلوماتسيتم تقدمي حتديثو - ١٦
 بشكل ٢٠١١ثابتة خالل األشهر الثالثة األوىل من عام الوظائف ملوظفني بالنسبة إىل العدد ا

  .منفصل إىل اللجنة يف دورا السادسة عشرة
  

 يف قد بدأ أن نظام التوظيف اإللكتروين أن تعلن، وتود احملكمة يلتوظيفااألداء ب فيما يتعلق -١٧
 الوقت  ويفلكفاءات؛لذوي ام فرصا سوف يوفر هذا النظا. ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  .٢٠١٢ و ٢٠١١تعزيزات وحتسينات يف عام إىل  حباجة  هذا النظامزالي ال .الراهن
  

 قبل انعقاد الدورة بأحدث املعلومات فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف، سيتم تزويد اللجنة -١٨
و يف الوقت الذي  .٢٠١٠ يتغري بشكل ملحوظ يف عام عموما، فإن الوضع مل. السادسة عشرة

رفع لمثلة املغري  ضعيفة التمثيل وأخرى عثات إىل البلدانب إلرسالحملكمة قد خططت كانت فيه ا
 ن هذه اخلطة ال ميكنفإ رحبت به اللجنة، ذيالو احملكمة يففرص العمل ب  اخلاصمستوى الوعي

إستراتيجية للجنة اقدم توس. البشرية موارد قسم تتحقق بسبب قيود امليزانية والتوظيف يف أن
ضعيفة فرص العمل مع احملكمة يف إطار متثيل املناطق ب  اخلاصلتدابري بديلة لرفع مستوى الوعي

قد تشمل و. محكمة بشأن إدارة املوارد البشرية لل أو غري ممثلة يف التقرير السنوي املقبلالتمثيل
يف ملوظفني يف مهام العمل  التدابري إنتاج مواد إعالمية عن فرص العمل واجلمع بني سفر اتلك

كاتب امل/ مشاركة السفارات املعنية  وزيادة لتوظيفي يف البلدان املعنيةاوعي بال أحداث االرتقاء
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن النظر . احملكمة اجلنائية الدولية يف ة يف اإلعالن عن فرص عملياحلكوم

 املهنيني لغرض رفع مستوى وارنامج الزيف زيادة االستفادة من التدريب الداخلي للمحكمة وبر
  .فرص العملب اخلاصالوعي 

  
 مصادقة التوظيف وإنشاء جملس إجراءاتالشفافية يف . ب

 
 التقنيات تكاليف ومزايا تنظر احملكمة يفبأن ،  الرابعة عشرةايف دور أوصت اللجنة -١٩

ممثلي  مبشاركة ةمبا يف ذلك تأسيس جملس مصادق فيها  التوظيفإجراءاتشفافية  لضمان

 ٣ ٤ صفر ٢ ٢٧ ٢١ ٣٦ قلم احملكمة

         الثالثالربنامج الرئيسي

 ٤ صفر صفر صفر صفر صفر ٤ أمانة مجعية الدول األطراف

        الربنامج الرئيسي الرابع

رصف صفر صفر ١ ١  للضحاياأمانة الصندوق أالئتمانيي  ١ صفر 

        الربنامج الرئيسي السادس

١- صفر صفر صفر ١ صفر صفر مكتب مشروع املباين الدائمة  

        الربنامج الرئيس السابع

 ٧ ٦ صفر ٣ ٤٩ ٢٨ ٦٥ اموع اخلاص باحملكمة
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 التمثيل اجلغرايف لتوفري حملكمة اخلطوات املناسبةاتتخذ أوصت اللجنة بأن كذلك و ،املوظفني

التوظيف جمالس العادل يف
)١٣(

.  
  جلنة االختيار مجيع التوصياتراجعت. ختياراال، عملت احملكمة مع جلنة ٢٠٠٧حىت عام  -٢٠

ستعراض فوضت أساسا ال توكان. ثابتةلا اختبار املتقدمني للوظائف جلانمن  الشخصية،
 إجراءات احملكمة يسرتعندما .  اجلغرايفهم وتوزيع املتقدمني اجلنسأخذة يف االعتبارالتوصيات 

 يف ذلك  بطيئة جداتبدو ت كانيت، واللوظائف الشاغرةالتوظيف فيها من أجل اإلسراع يف ملء ا
 بعد ثالثة أعوام. ينات التعيريا رئيسيا لتأخ سببحيث كانت تبدو جلنة االختيار،  عملقل، عالوقت

 يف عملية التوظيف، فإن احملكمة الفئة من العمالة الزائدة هذه  اللجوء إىل دون عمل احملكمةمن
كون ستمن ناحية . تبعة حالياختيار املاال عمليات كفاءة لن تضيف إىل تأسيسهاترى أن إعادة 

 التوظيف وأعضاء اللجنة وقسم  املنوط م عمليةنديرياملكل من  على إضايفعبء  ذلك، ةفتكل
عالوة . الوظائف الشاغرة ئ يف ملغري الالزم النامجة عن التأخري وانعدام الكفاءةاملوارد البشرية، 

 اليت توظف األشخاص  السلطاتفإنفي احملكمة، على خالف غريها من املنظمات، ، فعلى ذلك
بذلك ومن جلان اختبارات املتقدمني للوظائف ية  توصأي بنفسها تراجع وتوافق علي أو ترفض

  . جلنة االختيارمن قبلف الرقابة واملراجعة يضت
  

 ألكرب قدر ممكن هاهتماما  جلاحملكمةتويل ، ت الشخصية املقابالان فيما يتعلق بتشكيل جل- ٢١
 ما العمل ةت الشخصيقابالامل ناتضم جل. من التمثيل اجلغرايف العادل وكذلك التوازن بني اجلنسني

منطقة عن  أا ال تضم فيما بينها ممثلنيبكل ثقة  تقر وميكن للمحكمة أن مخسة أعضاء إىل يف
يدرك مدراء التوظيف على مجيع املستويات متاما احلاجة لضمان التمثيل .  فقطبذااجغرافية 

 شادية اخلاصةاخلطوط اإلر"و توفر .  أيضا من قبل قسم املوارد البشريةااملناسب، ويتم رصد هذ
  . يف هذا الصدد التبعهاتعليمات حمددة، ٢٠٠٩ يف عام الصادرة، "التعيني يف الوظائف الثابتةب

  
وجيري . على أساس جترييب املناصب العليا يممركز لتقي، ٢٠١٠ احملكمة يف عام نظمت -٢٢

 خارجية توفري التقييمات اليت أجرا جهات. ٢٠١١يف عام ثاين يبدأ العمل   ملركزالتخطيط
مفيدة عن الكفاءة الشخصية للمرشح، مبا يف ذلك مهارات معلومات متخصصة يف هذا اال 

سيجرى استعراض التجربة الرائدة من أجل حتديد مستقبل استخدام  .٢٠١١ القرار القيادة وصنع
 .مراكز التقييم للمناصب العليا يف احملكمة

 
 
 
 
  

                                                                                                                                       
 .٥٥ ، فقرة١نفس املرجع اجلزء )١٣(
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 املساعدة العامة املؤقتة .ج

  
 و مت متويل ذلك موظفا ٢١٥ احملكمة  عينت،٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٣١  كما يف-٢٣ 

 مل تكن  يؤدون وظائفكانوا اً إحدى عشرة موظفضمن هؤالءمن . من املساعدة املؤقتة العامة
وسوف تقدم إىل اللجنة يف دورا السادسة عشرة . ٢٠١٠ ميزانية  برنامجمتوقعة يف وقت إعداد

 ٣١ اعتباراً من" غري املعتمدة"مساعدة املؤقتة العامة لل توقعاًوظفني حدثة من املستقائمة م
  .٢٠١١مارس /آذار

  
موظفي تعيني  الحظت اللجنة يف دورته اخلامسة عشرة عدم وجود سياسة موحدة ل-٢٤

املساعدة املؤقتة العامة من قبل احملكمة
)١٤(

سياسة موحدة بعمل ت الجنة أال أن ختطروتود احملكمة . 
ألول مرة ت قدماليت  املبادئ تلكو . بادئ حتديد استخدام املساعدة املؤقتة العامةبالنسبة مل متاما

 . أدناه٣ يف اجلدول رقم و يتم إعادة إدراجهاإىل اللجنة يف دورا الثانية عشرة، 

 
  فئات واألوصاف املساعدة املؤقتة العامة: ٣اجلدول 

 الــــوصـــف  الفئــــة

 وظيفة مت االتفاق
 عليها

. تؤدي املساعدة املؤقتة العامة وظيفتها على النحو الذي أقرته اجلمعية العامة يف امليزانية
 .وتعترب الوظيفة مؤقتة، وبالتايل ال تضمن إنشاء وظيفة ثابتة

 وظيفة االستبدال

 
  :املساعدة املؤقتة العامة مهام وظيفة ثابتة

 ؛اليت هي شاغرة  ) أ(

فة ي إجازة غري مدفوعة األجر ممتدة، حيث يكون الشاغل املعتاد للوظي ) ب(
 .أو إعارة

تؤدي املساعدة املؤقتة العامة مهام اليت تنشأ عند ظهور حاجة اليت مل تكن متوقعة يف وثيقة  مبدلة/ وظيفة جديدة
 .امليزانية

  :املساعدة املؤقتة العامة تقارير منفصلة مبعين تتطلب وظيفة حمددة
 ؛وظائف ممولة من صندوق الطوارئ  ) أ(

دعما ملشاريع الصندوق االئتماين أو غريها من وظائف خارج امليزانية   ) ب(
 .املمولة

  
يتم أن و املساعدة املؤقتة العامة ستخدامبا  اخلاصةاملبادئ املذكورة أعالهباملديرين  مجيع مت إبالغ -٢٥

 العامةة املساعدة املؤقت أن طلبات جتدر اإلشارة إىل .احملكمة أقساميف مجيع  بشكل موحدتطبيقها 
 .املقترح امليزانية  برنامج إعداديف وقتتربيرها جيب و عليها متت املوافقة، الفئة الوظيفية األوىل ضمن

اللجنة يف   من قبلمراجعتهايتم س، املقترح امليزانية برنامجيف  إدراجها على هازاجل  رئيسوافقإذا 

                                                                                                                                       
 .٦٩ ، فقرة٢نفس املرجع اجلزء )١٤(
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 األعضاء الدول جملس لى عاتقع املوافقة النهائية  تقع.أغسطس/السنوية يف شهر آب دوراا
، احلاجة األخرى يف وقت يف الفئات الثالث املساعدة املؤقتة العامة التماساتتقدمي  يتم"). الس("
قبل الشروع  .بتوافر التمويل وذلك رهناً  كتابياً يف ذلك الوقتا ما يربرهكل يوضعأن من الضروري و

املساعدة املؤقتة  ذات الصلة من الفئة تشري إىلاليت  الطلب استمارةإكمال يتم ، يتوظيف نشاط يف أي
  .احملكمة أقساميف مجيع  بشكل موحد ههذ هاماستخديتم ا، والعامة

  
على عكس الوضع يف ف، املساعدة املؤقتة العامة حسب برنامج فيما يتعلق بتعيني املوظفني -٢٦

 االختيار اليت إجراءاتعادي و الوظيف التأسلوب اتبعت حني عمليات احملكمة يفالسنوات السابقة 
التوظيف يف يتم اإلعالن عن . نييثابتة على مدى العامني املاضالوظائف ال التوظيف يف  يفحكمتت

ت  املقابالجلان تكّون أكثر من شهرين، وا مدإذا كانت الوظائف املساعدة املؤقتة العامة برنامج
يتم . رئيس اجلهاز املختص ختيار النهائي من قبلن ويتم االي املختارنياملرشح وتنقح قائمة ،الشخصية

ختيار اال إجراءاتاستثناءات حمدودة للغاية ملتطلبات بقد يؤذن . تطبيق هذه السياسة يف مجيع األجهزة
حاجة ملحة بشكل غري متوقع ظهور مثل  تنافسية من قبل رئيس اجلهاز يف ظل ظروف حمددةال

 لربنامج  وفقاًتعيني املوظفنيب املتعلقة املرونة يفالرغبة " مع متاماا  هذيتمشي.  نادرة لغويةللمهارات
 اللجنة يف قد رعاما، و"ة للمحكمةوظيفي والاملتطلبات اإلجرائية"وأمهية " املساعدة املؤقتة العامة

دورا اخلامسة عشرة
)١٥(

.  
املساعدة  امجني من قبل برن احملكمة أيضا نظام تقييم األداء للموظفني املمولاستحدثت وقد -٢٧

 .املؤقتة العامة

  
 استخدام االستشاريني . د

  
يتم توظيف . ن ليسوا من موظفي احملكمة، وال يشغلون وظائف ثابتةو االستشاري-٢٨

 واص هاخلدمات اخل اتفاق ومنهاج. اصاخلدمات اخلاالستشاريني من قبل احملكمة يف إطار اتفاق 
  .٢٠١١إدارية يف عام صورة تعليمات يف  أن يصدر ومن املنتظرقيد اإلعداد حاليا 

االستشاريني من قبل احملكمة يف عام ب االستعانة الثاين معلومات مفصلة عن لحق امل وتتوفر يف-٢٩
٢٠١٠.  

 

 مبتدئون موظفون فنيون .ه

 
 يف هي واقع ملموس ٣ - ب إىل 1 -- ب  احلاجة إىل هؤالء املوظفني الذين يعملون يف مستويات-٣٠

غرفة  يف ني القانونياملوظفني صغار مهامت الوظيفية للمحكمة، على سبيل املثال، كثري من ااال
 ئتماين للضحاياالشهود، والصندوق االماية الضحايا و حب وقلم احملكمة واملهام املتصلةاملداولة

                                                                                                                                       
 .نفس الشيء )١٥(
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هناك ف عديدة من احملكمة قساميف ضوء زيادة عبء العمل يف أ. وكذلك يف ااالت اإلدارية
  .الفنينيمبتدئني لل  بالنسبةربمستوي أك لدعم إضايف، السيما على ة ملحةحاج
 ظلتم واملبادئ اليت تقوم عليها طريقة املوظفني الفنيني املبتدئني واليت يها املفمت توصيف -٣١

موجودة منذ حوايل مخسني عاما عرب منظومة األمم املتحدة يف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد 

إىل اللجنة يف دورا الرابعة عشرة قدم ذيالبشرية ال
)١٦(

 الشباب فنينين هم من املوهؤالء املوظف. 
 هؤالء توظيفهمويتم ).  سنتني تكونعادة(الذين أصبحوا موظفني يف املنظمة ملدة حمدودة 

ال يشغل هؤالء "). الدول الراعية("املوظفني مبوجب اتفاقات ثنائية بني املنظمة والبلدان املاحنة 
كما ورد أيضا يف التقرير .  على التمثيل اجلغرايفونؤثري وظائف ثابتة، وبالتايل ال نواملوظف

ثابتة وهؤالء الوظائف اللزامي جلميع اإلالسابق، فإن احملكمة تطبق مبدأ التوظيف التنافسي 
 ن الذين يرغبون يف التقدم بطلب للحصول وظائف ثابتةون السابقون املبتدئون الفنيواملوظف

  . مثل أي مرشح آخر منافساملسابقة يف واشاركالبد أن ي انتهاء عقودهمبعد  اعتيادية

نية احملكمة إلقامة هذا الربنامجب الرابعة عشرة ا يف دوربصفة عامة رحبت اللجنة -٣٢
)١٧(

 
وناقشت . ربنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيب يتعلقوضع اقتراح خاص ب احملكمة  بأن تقوموأوصت

 القائمة اإلرشادية خلطوطابعالقة بني برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني فيما يتعلق اللجنة أيضا ال

 بدون أجر وظفنيبامل اخلاصة
)١٨(

أن تنفيذ برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني ال ينبغي على ، وأكد 
  .ئمةالدا فنية على التمثيل اجلغرايف للوظائف املاً سلبياًبأي حال من األحوال يكون له تأثري

  
 .يف احملكمةاقتراح إلنشاء برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني  .١

  
  :اخلطوات التالية اختاذ  من أجل وضع برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني يف احملكمة ويتوخى-٣٣

  
 حتديد الدول الراعية واالتفاقيات الثنائية) أ(

  
اعية للمشاركة يف برنامج املوظفني  كخطوة أوىل، ستتأكد احملكمة من استعداد الدول الر-٣٤

 برامج املوظفني الفنيني املبتدئني يف منظومة ترعى دولة ٣٠أكثر من  هناك  وحاليا.الفنيني املبتدئني
  إمكانية احملكمة بغية االستفسار عنيف األعضاءميع الدول جبتصل احملكمة تسوف واألمم املتحدة 

 ترفق .)MOU(تفاهم  ستعد مذكرة  للمشاركة،هااداستعدمن  تتأكد احملكمة وعندما. مشاركتها
 يف منظومة موجودةمماثلة اتفاقيات  مبنية على مذكرة تفاهم عام، من مسودة الثالث عينة لحقاملب

                                                                                                                                       
)١٦(ICC-ASP/9/8 – ٣١ إيل ٢٧ الفقرات. 
 .٥٨  ا اجلزء ب الفقرة٢الد (ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠ .…الدورة الرابعة.…السجالت الرمسية  )١٧(
 .٥٩ فقرة نفس املرجع )١٨(
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 إىل عدد ما يشريحملكمة يف هذه املرحلة من العملية أيضا للحصول على ا ستسعى. األمم املتحدة

مج املوظفني الفنيني املبتدئنيصندوق برنامتول  املرجح اليت منالدول 
)١٩(

. 

  
) العامة واخلاصةالوظائف ( وظائف للموظفني الفنيني املبتدئني يف احملكمة ، مبا يف ذلك إجياد) ب(

  . الوظيفةمواصفات
  

 مواصفات تطوريف احملكمة و اليت وظائفالحملكمة ا ستحدد بالتزامن مع ما ورد أعاله، -٣٥
، ٢- ب  الوظيفيستوىاملن مبهام على ون املبتدئون الفنيووظفعموما، هؤالء امليقوم . ةفيالوظ

موظفني الفنيني لل وظائف أيضا لتمويل ةمستعد  يف بعض احلاالت، الدول الراعيةتوإن كان
ن يف مجيع ون املبتدئوالفني نوعمل هؤالء املوظفيفمن املتصور أن . ٣ - على املستوى باملبتدئني 

  القانونية، سوف يكون التركيز على الوظائف احملكمة األساسييضلتفوونظرا . الربامج الرئيسية
 ستوىامل على أو حمامني مشاركني يف احملاكمات قانونيني معاونني ستكون ة النموذجيوالصورة
أخرى ذات االهتمام املشترك يف جماالت عمل فرص   أن تتوفرومع ذلك، ميكن. ٢-ب الوظيفي

 احملكمة والتحقيقات أو اإلدارة لضحايا والشهود ومرافقثل العمل مع ا، مداخل احملكمة أيضا
  .لموظفني الفنيني املبتدئنيل وظائف إلجياد احملكمة إجراءات داخلية وستضع. العامة

  
   التوظيفإجراءات واًسنويات اليت جترى الختيارلإنشاء آليات ) ج(
  

 دول ال يف حمددةلقوانني فقاًو، املوظفني الفنيني املبتدئنيليات لتوظيف هؤالء اآل قد ختتلف -٣٦
  حيث األولية قبل عملية االختيار،ات يف معظم احلاالت إجراءالدول جتريومع ذلك . الراعية

عادة ما ختضع تعيينات املوظفني الفنيني املبتدئني ملنافسة شديدة على املستوي الوطين توفر 
سيكون قرار االختيار النهائي فإن  ومع ذلك،. لمرشحني املؤهلنيللمنظمة املتلقية قائمة خمتصرة ل

  . احملكمةمن اختصاص
  

 إلدارة هؤالء املوظفني أثناء أداء مهامهم، مبا يف ذلك اإلشراف على التدريب شروطوضع ) د(
 والتوجيه والتقييم

 
 على مبتدئنيفنيني موظفني ك إىل احملكمة املنضمني  حيصل صغار املوظفني أنمن املهم، -٣٧

وسيتم تعيني .  من مهامهم مع املؤسسة يف جمال مراقبة اجلودة والتطويريااملزاأقصى قدر من 
 املوظف املبتدئتوجيه ومساعدة سيطلب منه  على الفور، الذي  فين املبتدئوظفممشرف كل 
 ونتلقياحملكمة وقد ب  اخلاصةالتوجيه ن أيضا يف برامجووسيشارك هؤالء املوظف. عند الضرورة

                                                                                                                                       
 .٦٠ فقرة نفس املرجع )١٩(
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 جلميع ملزماَكون سي األداء على ردود تقييميه  إرسال. اخلاصةمجاحتيااتدريبا خاصا يناسب 
  .املوظفني الفنيني املبتدئني على هؤالء املشرفني نديريامل
  

إىل ) ب(من الفقرة إرشادية مفصلة تنظم برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني تصف خطوطإعداد ) ه(
  املذكورة أعاله) د(
  

 اليت توفر إرشادية خطوطاَكمة احمل ستعّداملوظفني الفنيني املبتدئني، استعدادا لتطبيق برنامج  -٣٨
 الراعية دولحتديد المع  إرشادية اخلطوط تلك إعداد يتوافق. معلومات مفصلة عن إدارة الربنامج

 اخلطوطهلذه  هناك إطار اصاخل املقترحذا هل بالنسبة مع ذلك ولشروط حمددةوتوضيحات 
 .لرابع هلذا التقرير الحق يف املاإلرشادية

  
  الزميناحلد) و(

  
 وتتمشى. ٢٠١٢الفنيني املبتدئني يف عام كمة إىل البدء يف برنامج املوظفني احمل دف -٣٩

 يف االعتبار آخذة لتنفيذ األنشطة املذكورة أعاله، ٢٠١١ عام خاللبدء يف ال معتوجيهات اللجنة 
كون رهنا ليس فقط ملوافقة اجلمعية ي سبتدئنيالفنيني امل املوظفنيمن األوىل  الدفعة أن وصول

لربنامج على هذا النحو، ولكن أيضا لتخصيص الوقت املناسب لتمويل وظائف على االعامة 
  .لدول الراعية ل .الوطنية يزانياتامل مناملوظفني الفنيني املبتدئني يف احملكمة 

 

   ون اجروالعاملني بدن و املبتدئني الفنينيموظفلل اإلرشادية اخلطوطو .٢
 

٤٠-ا و املطبقة اإلرشادية اخلطوط الرابعة عشرة، أن ا الحظت اللجنة يف دور علي  املعمول
 ال أابدو تاليت اعتمدا اجلمعية العامة يف دورا الرابعة، املوظفني املتقدمني للعمل بدون أجر و

"ف متخصصةوظائ " حيث أا تطبق فقط علىاملوظفني الفنيني املبتدئني  علىتنطبق
)٢٠(

 ويتبع .
 برامج املوظفني تطبق يف منظومة األمم املتحدة اليت  أخرىمنظماتهذا النهج أيضا من جانب 

 تتعلق باملوظفني املتقدمني للعمل بدون اجر خبطوط إرشادية تلتزم بينما  القائمةالفنيني املبتدئني
حة بالفعل أا ال تنطبق الية صر احلااإلرشادية أوضحت اخلطوط. مشاة لتلك املطبقة يف احملكمة

 الزائرينلفنينيعلى املتدربني وا
)٢١(

 اجلمعية  بان تتبىن توصي اللجنةت أنقترحااحملكمة  ولذا فإن .
  .هلذه الفئة" برنامج صغار املوظفني الفنيني" املنقحة اليت تضيف اإلرشادية اخلطوطالعامة 

                                                                                                                                       
 .٥٩ فقرة  املرجعنفس )٢٠(
 ٢، املاحق ٤ القرار ICC-ASP/4القرار  ,(ICC-ASP/4/32) ٢٠٠٥--- الدورة الرابعة--- السجالت الرمسية  )٢١(

 .٣٤٢  صفحة١اجلزء 
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 يف الصندوق اخلاصة م خلطوط اإلرشاديةاوتطبيق  العاملني بدون أجرملوظفني ااستخدام  . ز
  ئتماين للضحايااال
  

دورا  اللجنة يف  إىله قدمتذيال إدارة املوارد البشرية، يف تقريرها عن احملكمة علنت أ-٤١

اجردون العاملني  عمل أي املوظفنيمن  يستفد أنه مل، الرابعة عشرة
)٢٢(

يصدق الشيء نفسه و .
  .٢٠١٠لعام 

 
 بعد TFV إىل الصندوق االئتماين للضحايا مبوجب اتفاق ثنائي ولمم نوينخبري قا انضم -٤٢

مزيدا ، ٢٠١٠ أغسطس/آبيف  اليت عقدت  اخلامسة عشرةااللجنة يف دورطلبت . التقرير تقدمي

 بالنسبة للصندوق االئتماين للضحايا اخلطوط اإلرشادية تلك بشأن تطبيق من املعلومات
)٢٣(

 .  
  واخلطوط اإلرشادية الختيار توظيف روما األساسيتشريع من ٤الفقرة  - ٤٤ تنظم املادة -٤٣

العاملني استخدام األفراد   اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف دورا الرابعةالعاملني بدون اجراألفراد 

بدون اجر
)٢٤(

 بالكامل اخلطوط اإلرشادية  و من نظام روما األساسي٤٤تنطبق كل من املادة . 
على وجه اخلصوص، ألداء . الصندوق االئتماين للضحايا احملكمة، مبا يف ذلك امأقسعلى مجيع 

اخلطوط  من ٢، على النحو املنصوص عليه يف املادة ة متخصصة للغاية وعلى أسس استثنائيمهام
 املادة متشياً مع روح العاملني بدون اجراألفراد الصندوق االئتماين للضحايا   يقبلقدف، اإلرشادية

شرك صندوق يحىت اآلن مل وومع ذلك . اخلطوط اإلرشادية روما األساسي وشريع ت من ٤٤
  .العاملني بدون اجر أي من األفراد االئتمان

  
تلقي  جيوز له هو أنه احملكمةب باألقسام األخرىمقارنة  االئتمانصندوق ل وهناك مسة مميزة -٤٤

عن تلك  تلفختقواعد  من خالل تالتربعا تلك توجه .من أجل الوفاء بالتزاماته تربعات طوعية
كانون يف  على وجه اخلصوص، .األعضاءالدول  من قبل تربعات املقُيمةال تطبق على اليت

 من ٢٧املادة  العدم، ICC-ASP/6/Res.3 القرار، أقرت اجلمعية العامة ٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 القيود املفروضة على عن  جيوز التخلييثحب املسامهات الطوعية املتعلقةصندوق االئتمان  قوانني

بناء على  مجع األموال تمي عندما"، احلكومات املقدمة من ، مبا يف ذلكمسامهات طوعية ختصيص

"التنفيذي أو املدير /و  جملس اإلدارة أعضاء مبادرة من
)٢٥(

.  

                                                                                                                                       
)٢٢( ) ICC-ASP/9/8(، ٢٦ الفقرة. 
 .١٢٦، الفقرة ١الد-,(ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠ ---الدورة التاسعة---السجالت الرمسية  )٢٣(
 . أعاله٢١حلاشية انظر ا )٢٤(
 .٣٤٢ صفحة ١الد  ٣ القرار-,(ICC-ASP/4/32) ٢٠٠٧ ---الدورة السادسة--- السجالت الرمسية  )٢٥(
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  أنجتدر املالحظة توضيحات، تلتمس اللجنة رمبا جتعل اليتعينة املقضية ال فيما يتعلق ب-٤٥
وقد . هلية قانونية داخل أمانتهاحيقق األشرط وظيفي قائم ليس لديه حاليا أي   االئتمانصندوق

وخاصة بالنسبة  حمدداًيكون مطلبا  كي صندوق االئتمانالدعم القانوين لعمليات يف نظر الس 
 ونيوي /حزيرانيف و مبقتضاه .  الضحايا وجمتمعام احملليةستحقني مندعم املتأنشطة يف  إىل البدء
 املدير هبعدمن و صندوق االئتمانلس إدارة اتصل جم ،يف االجتماع السنوي السادس ،٢٠٠٩

 يف صندوق االئتمانيف توفري اخلربة القانونية لة سامه األعضاء دف املدولال مبختلفالتنفيذي 
 امسهوع  املخصصة ملشرسامهاتاختذ الس قرارا بقبول امل و وجودهة منبكراملهذه املرحلة حامسة 

  ".نونية لألمانة العامة لصندوق االئتمانالبدء القا"
  

  الوظائف احلالية وجودثابتة وإعادة تربيرال ائفوظالجتميد مستوى . ح

  
٤٦-اخلامسة عشرة، بأن جتمد احملكمة عدد الوظائف الدائمة على ا أوصت اللجنة يف دور 

ميع الوظائفجل ةير شامل إعادة تربى عمليةرجت حىت املتفق عليه ٢٠١٠مستوى عام 
)٢٦(

وسيتم . 
 على اللجنة وتعرض قسم التسجيلفرعيني يف عملية إعادة تربير للوظائف احلالية لربناجمني إجراء 

 تبدأ من يزانيةم "عنحملكمة قامت ا ادراسة اجلدوى بيرتبط هذا . يف دورا السابعة عشرة
  من"اقل عدد" احملكمة و إلدارة إعمال املوظفني الالزمنيعدد  عن إضافة إىل تقرير، "الصفر

ارير  على اللجنة يف تقستعرضكمة، واليت ادون إجراءات احملب احملكمة إلدارة املطلوبنياملوظفني 
  . السادسة عشرةا يف دورمنفصلة

 

  احملتمل" اليت تبدأ من الصفريزانيةامل" أن ج تشري لغرض هذا التقرير، تود احملكمة أن -٤٧
 يات الوظيفيةهليكلامراجعة تتيح  وقد.  فرصا وحتدياتنشأ عنهدارة املوارد البشرية سيديد إلاجل

 للكفاءات واملرونة فيما فرصاً التقارير  إعدادالقائمة، مبا يف ذلك توزيع املسؤوليات ومستوي
 يف الوقت االلتزام جاءقد يكون هذا .  احملكمةإلدارة الناشئة حديثا املتطلباتيتعلق مبعاجلة 

  هناك ضرورةيف الوقت نفسه، فإن.  األولها من اية عقدتاملناسب ألن احملكمة قد اقترب
إعادة وهذا قد يعين . ملوظفنيبأمن العمل والتقدم ا ةعلقاملت ةالواجبيستدعي االهتمام باالعتبارات 

 تطور ن سيكون من املهم أما اتبع مثل هذا النهجإذا و . وعمليات إعادة التجهيزة داخليانتشار 
 . و تكرس موارد كافية هلذه العملية شامالًاًاحملكمة ج

  
 احملددة  األخرى الوظائف استفسارات اللجنة بشأن الوظائف الشاغرة و. ط

 
 يف ،)٥ - ب (موظف إداري رفيع بدرجة خبصوص منصب اًت احملكمة استفسارتلقت -٤٨

ملوارد قسم ايف ، )٤ - ب (بدرجة  رئيس وحدة التوظيفومنصبكتب املباشر للمسجل امل

                                                                                                                                       
 .١٢٦، اجلزء ب، الفقرة  ٢الد-, ٢٠١٠) ICC-ASP /20/9( ---الدورة التاسعة---السجالت الرمسية  )٢٦(



ICC-ASP/10/9 

9-A-160911  15 

 اللجنة ختصصمل .  قسم اإلعالم والتوثيق يف)٤ - ب (بدرجة رمسيتحدث البشرية ومنصب م
فقد مت مع ذلك، .  اخلامسة عشرةايف دور ة الثالثتلك املناصب لتمويل ٢٠١١عام األموال ل

 تلكافظة على يمكن احملف حتديد التمويل داخل قلم احملكمة، من املمكن أنه إذا كان إيضاح
  .املناصب

  
  .ثالثةال باملناصب فيما يتعلق التحديث التايل مت توفري -٤٩

  
ولكنه كان معاراً من قبل املكتب احلايل  اً، شاغر أبداًالرفيعداري اإلوظف امل منصب مل يكن -٥٠

 عندما توىل املدير اجلديد ،٢٠٠٩ئتماين للضحايا يف عام االصندوق صاحل ال ل احملكمةملسجل
للمكتب احلايل  رفيعموظف إداري منصب ، عاد ٢٠١٠يف عام  ئتماين مهامهااللصندوق ل

 املتطلبات اجلديدة داخل قلم واجهة ملللمنصب جديدة مواصفات وظيفية مع  احملكمةملسجل
  هلذا املنصب يفشامل تعديل اخلامسة عشرة بأن يتم تقدمي اوأوصت اللجنة يف دور. احملكمة

٢٠١٢ املقترحة لعام  امليزانيةبرنامج
)٢٧(

.  

عن رأيأعربت اللجنة التوظيف،  رئيس وحدة مبنصب فيما يتعلق -٥١
)٢٨(

 املنصب  مفاده أن
أن  قبلحىت  توظيف حركة توبدأ املنصب مت اإلعالن عن قديف الواقع  .طويلة لفترة اًظل شاغر

عملية ، ٢٠١٠ أغسطس/آبيف  الدورة اخلامسة عشرةوحبلول  .احملكمة  املنصب شاغليترك
  فقد مت شغل.منصب شاغر يف فئة يتم تصنيفها  مل كانت على وشك االكتمال ولذاالتوظيف

  .املنصب أالن
  

 وسيتم االنتهاء من نصب املاوقد مت اإلعالن عن هذ. قسم اإلعالم والتوثيق  باسم املتحدث-٥٢
 خصصتوقد . الذي ال يزال مطلوباو منصب مهمهو . ٢٠١١ مارس/آذارعملية االختيار يف 
  .٢٠١١ عام نصب املااحملكمة التمويل هلذ

  
  شروط اخلدمة .ثالثا

  
 جلميع مغرية من إستراتيجية املوارد البشرية إىل ضمان ظروف خدمة الغرض الرابع يهدف -٥٣

يف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن و. املوظفني العاملني يف مقر احملكمة ومراكز العمل امليداين
يف مجيع األجهزةبالعدل ني وأن يتم تطبيقها اخلدمة املطبقة على املوظفبوضوح شروطوحدد ت  .

                                                                                                                                       
)٢٧( 15/9/ ICC-ASP١٠٠  الفقرة. 
 .١١٢، اجلزء ب، الفقرة  ٢الد ،٢٠١٠) ICC-ASP /20/9( ---لدورة التاسعةا---السجالت الرمسية  )٢٨(
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 التطبيق املناسب لضمان حتقيقواضحة خطوطاَ إرشادية ضع احملكمة توطلبت اللجنة كذلك أن 

 اخلدمةزايامل
)٢٩(

لرواتبلزيادات السنوية التقرير عن هو  الصلة من اللجنة و ذ هناك التماس.
)٣٠(

.  
  

  تطبيق السياسات اخلاصة باملوارد البشريةكانية إمالتنمية و .أ
  

، أصدرت احملكمة ) أدناه٥٨انظر الفقرة ( األداء تفنيد باإلضافة إىل التعليمات اإلدارية على -٥٤
وصدرت .  اال املهين يف للموظفني املعينني دولياعدلةعدة سياسات اليت تنظم شروط اخلدمة امل

إجازات  باألشراف على تتعلق ٢٠١١ربع األول من عام هامة خالل الجديدة   أخرىسياسات
االنتهاء من ومن املتوقع . لتنمية قدرات املوظفني أجازات وتسجيل احلضور  أو طارئطيبلسبب 

  . مدونة قواعد السلوكإعداد
ومن املتوقع أن يتم استكمال مشاريع قيد . ٢٠١١ يف صيغتها النهائية يف الربع األول من عام 

ى تقييم األداء ومدة  تشمل التعليمات اإلدارية عل٢٠١٢ - ٢٠١١ الدورة يف عام التطوير هذه
 ومن للمتقاعدينات اخلدمة اخلاصة والتأمني الصحي ي فترة االختبار واتفاقالتعيني واالستفادة

والتعيينات ة اإلضافي أجر ساعات العمل  باإلجازة التعويضية ودفعسياسات تتعلق  إعداداملتوقع
  .صلةة املتعلقة باألمور ذات ختلفامل املزاياألجل والقصرية ا

  
 ها تطويريف كافة األجهزة التابعة للمحكمة فقد مت لضمان تطبيق سياسات املوارد البشرية -٥٥
 األقسام رؤساء ةوافقوم ومبشاركة ممثلي املوظفني خالل آليات استشارية مشتركة بني األقساممن 

 للمرتبات ةحقاقات هي تلك التابعة ملنظومة األمم املتحدة املوحد واالستزايااملفإن عموما، . عليها
 واليت يتم  والتعليمات اخلاصة بالعاملني يف احملكمةالقواعد يف والبدالت واملزايا املنصوص عليها

 العام  املسجلمن خاللالتعليمات اإلدارية  تصدر .أقسام احملكمة يف مجيعتطبيقها بشكل موحد 
وقد مت استثناء التعليمات . ألقسام تطبق أيضا على مجيع اومع املدعي العام  بالتشاور للمحكمة

 قلم ويف نطاق. اإلدارية على نقض األداء، واليت تشمل التمييز يف عملية صنع القرار النهائي
النتائج اليت توصل إليها فريق نقض األداء تعترب ائية؛ أما يف مكتب املدعي العام، ، فإن احملكمة

  .ختضع لسلطة املدعي العامفإا 
  

اخلطوط  إجراءات التشغيل أو فإنه ميكن تطبيق معايري على النقيض من التعليمات اإلدارية، -٥٦
 تستخدم قد يف بعض األحيان. إذا ما كان ذلك مناسبا  وحدةم أو قسوأعلى جهاز اإلرشادية 

 رمسية يف حتويله إيل سياسة يةبن جتريبية الختبار ج جديد كمهمة إجراءات التشغيل أيضا معايري
أول مرة من  فقد طبقت  سياسة إجازة تنمية قدرات املوظفني،،مثال على ذلك. مرحلة الحقة

                                                                                                                                       
 .٦١ ، فقرة١نفس املرجع اجلزء  )٢٩(
 .٥١ نفس املرجع، فقرة )٣٠(
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وقد أعدت .  إجراءات التشغيلمن معايري قبل مكتب املدعي العام على أساس جترييب باعتبارها
 على مجيع األجهزة اتطبيقهإجازة تنمية قدرات املوظفني لب تتعلقمحكمة لل  موسعة سياسةالحقاً

  .إداريةلتكون تعليمات  ري حاليا وضع اللمسات األخرية عليهاوجي
  

تعليمات ملوارد البشرية يف شكل من اتنمية سياسة اَ صحيحاَ لل جتدر اإلشارة إىل أن إطار-٥٧
 يرجع. اً فيهزال العمل جارييإدارة املوارد البشرية، ال بإدارية تغطي مجيع ااالت ذات الصلة 

 قليل من أعطاء األوىل من عملياا تسنواال يف  تعمدت إىل حد كبري، إىل حقيقة أن احملكمةذلك
خالفا لغريها من املنظمات الدولية  ووعالوة على ذلك. تطوير التعليمات اإلداريةعلى التركيز 

 وظائفب عامرةة سياسة املوارد البشريل  وحدةتكرسمل املستقلة ذات احلجم املماثل، فإن احملكمة 
يف غياب كان بطيئاً وناسب املطار اإلتقدم يف ال إحراز أنلذلك على  ترتب. على املستوي املهين

  .يف املستقبل القريبأن يتغري ذلك  فمن غري املتوقع القدرة املطلوبة، بإجيادأي إمكانية 
  

   يف املواقع امليدانيةالعاملونن دوليا ون املعينون الفنيواملوظف .ب
  

ملوظفني الفنيني العاملني يف مراكز ا خلدمة  محسنة احملكمة شروططبقت، ٢٠١٠ يف عام -٥٨
 إدخال مت. العمل امليدانية وذلك متشيا مع الشروط اليت تطبقها صناديق األمم املتحدة وبراجمها

دوراا،  اللجنة يف  ا ملدة عامني، واليت أبلغتمراجعة استمرتعملية بعد   املُحسنةشروطال تلك

والعاشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة
)٣١(

 األمم عمل والذين تصنفهم مواقع  العاملوننواملوظف. 
ميكن . يف مركز العملم أالن أن تلحق م أسرهم إمكاب" يةأسرعمل مراكز  "مأ على املتحدة

م يف عائال أن يسكنوا" يةأسربدون خدمات عمل مراكز "للموظفني يف مواقع تصنف على أا 
 اآلن غري األسرية التعويض للموظفني العاملني يف املكاتب امليدانية يشمل.ية آخر أسرعمل كز امر

 تعترب ة موضحات كما هيالزيادة يف التعويض. لعمليات اخلاصةل  معيشة وبدلتعديل الوظائف
 ت، وبالتايل كانحدهو احلال يف منظومة األمم املت كما للوظائف جزءاَ من مكونات التكلفة العامة

  .الوظائفحسابات ميزانية تكاليف  ضمن دائما
  

  زيادات الرواتب .ج
قدمت املربرات . األمم املتحدة السائد يف تب والبدالت واملزاياوالرا تطبق احملكمة نظام -٥٩

 عنتقرير احملكمة "لتطبيق النظام، وتداعياا إىل اللجنة يف دورا الثالثة عشرة يف تقرير بعنوان 

 "لرواتب فيهاا عمل إطار
)٣٢(

.  
                                                                                                                                       

)٣١( 6/7/ICC-ASP ١٥، الفقرة) 8/8 ،٢عرض األسباب و امللحق ) ب/ ICC-ASP٢٩-٢٤  الفقرات ،
8/9/ICC-ASP ٣٦-٣٤، الفقرات. 
)٣٢( 32/8/. ICC-ASP 
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  :لألسباب التالية تكاليف الرواتب الزيادات السنوية يفترجع  -٦٠
  

، ١٠٣,٨املوظفني ب  اخلاصةوفقا ألحكام املادة: فئة اليف نطاق ترقيةالزيادات السنوية ) أ(
هذا ينطبق على مجيع املوظفني . على مستوى فئتهم  سنوية إضافيةينال املوظفون ترقية
ومن الصعب تقدير التكاليف السنوية هلذه الزيادات، والتاريخ . ألداءا ويتوقف على حسن

 بدال من دورة كل علي حدة ني تعيني املوظف تاريخ يتوقف علىللترقية اإلضافيةالفعلي 
 .امليزانية

 
يتم وضع . ملوظفني املعينني حمليا يف اخلدمات العامةرواتب ا جدولهناك زيادات يف ) ب(

 يتم إجراء.  يف كل مركز من مراكز العمل الرمسيةل الرواتب للموظفني املعينني حملياجداو
لرواتب احمللية مرة كل مخس سنوات، ويتم إجراء تعديالت سنوية ل شاملة مسح عمليات

تشرين يف الرواتب اعتبارا من % ٢,٥أدى التعديل األخري إىل زيادة بنسبة . مؤقتة
  .يورو ٧٥٠ ٠٠٠ يعادل مبلغ، وهو ما ٢٠١٠ أكتوبر/األول

 
 صايفو  على إمجايلملتواليت تش(ملوظفني الفنيني املعينني دوليا ا جبدول رواتب فيما يتعلق -٦١

 ة أيه مل تطرأ أناإلشارة إىل جتدر) ة حمدد تعديل موقع وظيفةبدلتشتمل على   ال، ولكنالراتب
لرواتب املعمول به يف  اجدوليسري . ٢٠٠٢ منذ عام  هذااملرتباتجدول  علىزيادة حقيقية 

 عليه صادقت على مستوي العامل، وقدألمم املتحدة على املوظفني الفنيني املعينني دوليا ا هيئة
رواتب للموظفني  جداول إلعدادنهجية املتطلبات املمتشيا مع و.اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 جدولسنوية يف الزيادة فأن الم املتحدة، ألماملعمول به يف ا ن الدويليتعلق باملُقارِ الفنيني فيما
 ترتبال يو ". ال خسارة وال ربح"استنادا إىل مبدأ  تعديل الوظائفتخفيض يف ال يعوضهااملرتبات 

  . امليزانيةعلىأي أثر هلذه التعديالت 
 

   الضمان االجتماعيشروطتحسينات يف ال تنفيذ .د
  

 إىل اللجنة يف دورا ه قدمتذيد البشرية ال وأبرزت احملكمة يف تقريرها عن إدارة املوار-٦٢

ي الشاملصحال هاتأمين الرابعة عشرة ضرورة حتسني عدة جوانب يف جمال
)٣٣(

 وقد أشارت. 
أا مل تضع بعد خطة دعم ألقساط التأمني الصحي للموظفني على وجه اخلصوص إىل احملكمة 

قد مت احملكمة أن مثل هذا الدعم الحظت وقد . اقاعدوت  مثفترات طويلة لاملنظمةخدموا الذين 
 يف حدود  الدعم وتراوحللوظائف فترة زمنية حتددمن قبل مجيع املنظمات الدولية اليت مل تقدميه 

 أو ٧٥نصف مؤسسات ذات النظام املوحد تقدم دعم يصل إىل مع أكثر من  و،% ٨٠ إىل ٥٠
 عار معقولة ملوظفي اخلدمة املدنية الرعاية الصحية بأس توفريجالمب الشروط املتعلقة وتعترب %. ٨٠

                                                                                                                                       
)٣٣( 8/9/ ICC-ASP ٤٧-٤٣، الفقرات. 
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 الضمان االجتماعي يف اإلدارات الذين عملوا ملدد طويلة أيضا جزءا ال يتجزأ من شروط السابقني
كانون  ١ اعتبارا من الدعم) % ٦٧( ثلثي لتوفرينيتها باللجنة   احملكمة ولذا فقد أبلغت.دوليةال

 عاما ٥٥ عاما أو ٦٢( بلغوا سن التقاعد لموظفني املستحقني الذين قدل ٢٠١١ يناير/الثاين
 هي املقترحة والدعم ية اآلثار املالية املترتبة على خطة احملكمة بعنالقد درست). للتقاعد املبكر

خالل  زيادة يف امليزانية  ذلك ميكن استيعاب التكاليف ضمن امليزانية ولن يتطلبه بأنةمقتنع
  . املقبلةمخسة عشر إىل العشر السنوات

  
علومات مب وقد زوِدت املتقاعدين  تأمنيدعم الرابعة عشرة مشروع ايف دور ناقشت اللجنة -٦٣

  عنايف تقريره.  الضمنيةوالتكلفة املقدرة املشروعمن  قعةاملتو األنظمةبشأن  مفصلة إضافية
وارد املتقرير لا مناقشته يف موجز اللجنة على وجه التحديد، تشري ال الدورة الرابعة عشرة،

لموظفني ل الدعم  مشروععلى تقدمي اؤكد جمددا عزمهت احملكمة  ولذا فإن.هلذه املسألة، لبشريةا
يف  مت إىل اللجنةداليت قُ ضافية،اإل علوماتامل .هأو بعد ٢٠١١عام  يف الذين يتقاعدون املستحقني

 . اخلامساجلدوليف  مرفقة ،الرابعة عشرة دورا

  
 وظّفنيملل الرعاية االجتماعية. اًرابع

  
 عن طريق تعزيز  املوظفنيرعاية  زيادةهي إستراتيجية املوارد البشرية  من٥ اهلدفالغاية من  -٦٤

، جلسات مجاعية احملكمة عقدت، ٢٠١٠يف عام  .جديدة  برامجالقائمة وتطوير برامج الدعم
 والرعاية االجتماعية جمال الصحة يف إعالمية توعيةدورات تدريبية وودورات عمل ورش و
ية الثانوجلسات توعية بالصدمات  على شتملتاو. موظفا ٢٣٧ بلغ عددها ملوظفنيموعة من ا

 توازنالوورش عمل التحكم يف اإلجهاد النفسي وجلسات استشارية مجاعية ودورة تدريبية عن 
 . معلومات عن االكتئابدورةو الالزم للحياة العملية 

  
ا جمموعه مل استشارة ٤٢٧ على املستوى الفردي يف احملكمة رعاية املوظفني مكتب أجرى -٦٥
 ألسباب مثل  مرضيةاتإجاز  كانوا يف الذيناملوظفني  هؤالء من% ٩٠ .من املتعاملني معه ٩٠

 ةقصري تدريبفترة بعد  بدوام كامل للعمل واعاد  العملأماكنيف  املشاكل أو واإلجهاد اإلرهاق
  . للموظفنيماعيةالرعاية االجت مكتب مع موظفي أو جلسات توعية

  
 أنشطةنفذت و دماامبزيد من التطوير والتحسني خلكمة احمل قامت على اجلانب الطيب، -٦٦

 خبصوصمل تقدمي املشورة للمديرين تاليت تشوالصحة والسالمة ب تتعلق بإدارة األخطار احملدقة
 إىل  العودةبعد وإعادة اإلدماج يف وقت مبكر ألسباب مرضيةغياب  العمل أثناء وجود إدارة

 واإلسعافات األولية للجميع والرئتنيإنعاش القلب على داخلي  برنامج تدريب العمل، وتوفري
  .وتنظيم عدد من الدورات اإلعالمية املتعلقة بقضايا صحة املرأةأفراد األمن 
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املوظفني يف  صحةعلى احملكمة  أنشطة من تركز عدد السنوات السابقة، كما هو احلال يف -٦٧
 أنشطة الدعم ملتتشاو .ميادين العمل إىل مهمات يفاملوظفني الذين يسافرون و ن العملميدا

 يستخدم يف طبيةمستلزمات  طقم واملالرياالوقاية من والسفر  قبل الصحية على االستشارات
 بعثات إىل ؛موقع العملإىل  متوجهاَ ٢٦٣ خبصوص واملوافقات الطبية واللقاحات السفريات

الرعاية االجتماعية جلمهورية الكونغو و العاملني يف جمال الصحة من قبل نيةاملكاتب امليدا
 يف بعثة للمحكمة املسئول الطيب كما شارك .أفريقيا الوسطىمجهورية وأوغندا والدميقراطية 

وفرت  .هناك العاملنيللموظفني  الطبية الكافية توافر الرعايةضمان  دف كينيا استطالعية إىل
 اإليدز/  فريوس نقص املناعة البشريةب يف جمال التوعية يف ميدان العمل موظفنيلل يبالتدر احملكمة
ميدان يف  الصحية والنفسية يف على الرعاية حصول املوظفني سبل على حتسني ركزتو والسل
  .العمل

  
  . مت تطبيق وحدة نظام جهاز البيئة والصحة كجزء من مشروع احملكمة لنظام ختطيط موارد-٦٨

  
  إدارة األداءخامسا
  

 من إستراتيجية املوارد البشرية بإضفاء الطابع املؤسسي على نظام السابع يتعلق اهلدف -٦٩
قدمت اللجنة يف دورا الرابعة عشرة عددا من التوصيات يف هذا .  بصورة جيدةيؤديإدارة 

الصدد
)٣٤(

.  
 

علومات مد البشرية حملكمة للجنة يف تقريرها السنوي األخري حول إدارة املواراقدمت  -٧٠

 أدائهاجهاز أدارةمفصلة عن 
)٣٥(

منذ ذلك احلني، لوحظ إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق . 
. إداري من خالل إصدار  رمسياً األداءنقد نظام أصبحوقد . على اجلهازبإضفاء الطابع املؤسسي 

اخلطوط ل حمل ، لتح٢٠١١ عملية تقييم األداء يف عام خبصوصإدارية تعليمات وسيتم إعداد 
 االمتثال ليقيس مقدارنظام رصد إلكتروين جيري إعداد .  احلالية كأداة أكثر رمسيةاإلرشادية

  .لعملية التقييم
  

توجه ، واليت بدورها الشعبو  خبطط األقسامةزال خطط العمل الفردية السنوية مرتبطت ال -٧١
وقد أولت احملكمة االهتمام . حكمة ككل األولويات اإلستراتيجية وافتراضات امليزانية للممن قبل
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يطلب من أقل من مرضي،  داءاأل وحينما يكون. رضي يف وقت جتديد التعييناتاملألداء الالزم ل
، سواء تقارير دوريةوتقدمي تؤدي إىل التحسني أداء رين حتديد أهداف واضحة ومؤشرات ملديا

يف مثل .  بسبب األداء غري املرضيموظفنيللتمديد ال يتميف حاالت قليلة، مل و. خطياً وأ شفوياً
ها توثيقاً  يتم توثيق العملية اليت ينجم عنها عدم التمديد أنللتأكد من يوىل اهتمامهذه احلاالت، 

  .كتب العمل الدويلمل احملكمة اإلدارية ته وضعتتوافق متاما مع فقه القانون الذي وشامالً
  
  التعلم والتدريب. سادسا

  
 من إستراتيجية املوارد البشرية يهدف إىل توفري فرص التعلم والتدريب اليت الثامن اهلدف -٧٢

ها للجنة يف تقرير احملكمة قدمت. لألفرادتسهم يف حتقيق أهداف احملكمة وتلبية احلاجات اإلمنائية 
 منهجية مبا يشمل، جها االستراتيجي اجلديد يف التعلم، ٢٠١٠إدارة املوارد البشرية عام ب اخلاص

٢٠٠٩لعام  مللتعل طة اإلستراتيجيةواخلحديد احتياجات التعلم لت
)٣٦(

 وجرت متابعة النهج ذاته. 
  : ل ااالت اإلستراتيجية الرئيسية علىملت، وتش٢٠١٠يف عام 

 التنظيمي؛ اإلداري ووالتطويرالقيادة ) أ(

  املعرفة الفنية والتقنية؛) ب( 
  تكنولوجيا املعلومات؛) ج(
  ؛لغاتال) د(
  ؛ املوظفنيايةرع) ه(
   و؛املوارد البشرية واإلدارة املالية) و(
  .االستقراء والدعم الوظيفي) ز(

  

داء األمت حتديدها من خالل عملية اليت خذ يف االعتبار االحتياجات التعليمية  حىت يؤ-٧٣
 يقومفرباير، /شباطوحىت  مارس/آذار يف الفترة من ا دورتستمر يتالو السنوي يداراإل

 سيوفرولذلك . مارس/آذارحىت  ابريل/نيسان الفترة من  بتغطيةم االستراتيجيلتعلبرنامج ا
  .٢٠١٠خطة عام  حتديثاَ لتنفيذ للجنة يف دورا السادسة عشرة

 
بالنسبة  أولوية ال يزال يشكل تنموية فرص أن احلصول على جتدر اإلشارة إىلو  -٧٤

من  يف عدد ممثلي املوظفني من قبل على هذا النحوجرى تسليط الضوء و للموظفني
 حتسنيتستهدف   اليتاسةامل االحتياجات التعليميةب فقط فيما يتعلقليس هذا ، واملناسبات

 على أهداف التطوير الوظيفي معاجلة بغية ولكن أيضا ةاحلالي فائوظال  يفنيلموظفل األداء

                                                                                                                                       
 .٣ و ٢ و املالحق ٨١-٦٩ الفقرات -نفس املرجع )٣٦(
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 لتلبية والتعلم للتدريب حملكمةاكفي موارد ت، يف الوقت احلاضر .طويلأملدي املتوسط وال
  .اسة فقطاالحتياجات امل بعض

  
   أخرىوضوعاتم. سابعا

  
ا� إ	�دة   . أ���� 

 
 اللجنة يف دورته اخلامسة عشرة، معلومات عن األسس القانونية لعملية طلبت و١ -٧٥

احملكمة إعادة تصنيف الوظائف
)٣٧(

.  
 

 ،"تصنيف الوظائف" املسماة ١٠٢,١ والقاعدة ٢,١ متثل الئحة املوظفني والعاملني رقم -٧٦
وفقا الوظائف يف احملكمة ف ي تصن أنه جيباليت تنص على واألسس القانونية إلعادة التصنيف

الطبيعة واجباالرواتب والبدالت ب  اخلاص لألمم املتحدةالعام، وفقا للنظام ا ومسؤوليا
  اخلاصة الوظائف تطبيق معايري تقييميتضمنهذه احلالة  احملكمة،النظام واتساقا مع . واملزايا

  . لفئة اخلدمات العامة والفئات الفنية والفئات العليااليت وضعتلجنة اخلدمة املدنية الدولية ب
  

 املفصلة اليت قدمت املعلومات اللجنة إىل انتباه أن تلفتاحملكمة، تود  يف هذا السياقو -٧٧

د البشريةاملوار تقريرها عن إدارة الرابعة عشرة يف سياق للجنة إىل الدورة
)٣٨(

 التقرير ضحوو .
التقييم  ومعايري راجعةاملإجراءات طلب  وضروريةال تصنيفها واملربرات من إعادةهذا الغرض 

 لتقييم االستشاريني باختيار فيما يتعلق. إعادة تصنيف الوظائف  إجراءوتنفيذ اعتمادعملية و
 من قائمة ستشارينياالء هؤال يتم اختيار هأناحملكمة أكدت الوظائف، إعادة تصنيف طلبات 

 هؤالء اخلرباء من  الكثريال يتوافر .جنةللانهجية مب الذين هم على دراية االستشاريني املؤهلني
حىت ني خمتلف أربعة استشاريني مع احملكمة وقد عملت، همرهن توافر غالبا ما تكون واالختيار

  .اليوم
  

 للمديرين واملوظفني يف احملكمة  بصفة دورية مت إبالغهاقدلسياسة  ا كل عناصر هذه-٧٨
جيري اآلن إضفاء الطابع و . تصنيفالتشكل سياسة املؤسسة فيما يتعلق بإعادة هي وأيضا 

  .ذه السياسة من خالل التعليمات اإلداريةهلالرمسي 
  

                                                                                                                                       
 الفقرة )ب (٢ اجلزء ٢ الد ,(ICC-ASP/9/20)  ٢٠١٠ …---الدورة التاسعة---السجالت الرمسية )٣٧(
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 توصي باملوافقة على معظم الوظائف الفنية املقترح مل وقد الحظت احملكمة أن اللجنة -٧٩
 أعربت اللجنة يف معظم هذه احلاالت عن وقد. ٢٠١١عام لامليزانية برنامج   يفهاتصنيفإعادة 

. ها قد زادت بشكل كبري يكفي لتربير إعادة تصنيفاملعنية بأن مسؤوليات الوظيفة م قناعتهاعد
ستخدم إعادة تصنيف الوظائف قد ي همحكمة أيضا عن قلقها من أنلل اللجنة أعربتوقد 

يف حني أن احملكمة أكدت اللجنة أن . ين يشغلون الوظائف حاليالألفراد الذلغرض الترويج 
 احملكمة  فإنيف ضوء املخاوف اليت أعرب عنها كل من اللجنة واجلمعية،و اآلمر ليس كذلك

 ةًسترشدم جديد وخمتلف، ومبنهج تناول مسألة إعادة تصنيف الوظائف يتمقترح أن تتود أن 
  :املبادئ التاليةب

  
دم بطلبات جديدة إلعادة تصنيف الوظائف يف سياق برنامج أن احملكمة لن تتق ) أ(

 وسيتم تقدمي تقرير منفصل من قبل مكتب املدعي العام بشأن ٢٠١٢امليزانية 
 ؛االدعاءالطلب املقدم من قبل لتصنيف وظيفة منسق 

  
، ستعيد احملكمة النظر يف جها اخلاص بإعادة التصنيف يف سياق ٢٠١١ويف عام  ) ب(

نقحة للموارد البشرية فيما يتعلق بتجميد العدد اإلمجايل للوظائف إستراتيجيتها امل
ومتطلبات إعادة تربير الوظائف املوجودة حاليا يف حالة الطلبات اخلاصة بوظائف 

عادة تصنيف فإن املفهوم األساسي يف هذا الصدد سيكون النظر يف إ. إضافية
ليات على مستويات  التنظيمية الشاملة واملسؤوتاليكالوظائف يف إطار اهلي

  القسم، والشعبة و املؤسسة؛
 

 وبناء على هذه املراجعة، فإن احملكمة ستقدم إىل اللجنة يف دورا الثامنة عشرة) ج(
النهج،  و عندما يتم االتفاق على هذا. اقتراحا لنهج مستقبلي إلعادة تصنيف الوظائف

 .سيتم وضع تعليمات إدارية

  
إن احملكمة تدرك املخاوف اليت أعربت عنها اللجنة فيما ، فأعاله اقترح  و حسب ما- ٨٠

 ياتيكلاهلتنظيمية لتعديل اليتعلق بعمليات إعادة تصنيف الوظائف، فضال عن ضرورات 
 للمتطلبات  املوظفني وفقاأشخاص مناملسندة إىل الوحدات التنظيمية واملسؤوليات املسندة إىل 

 قابلة للتغيري يف مجيع األوقات، ومثل أي تطلبات املتلك. ملؤسسة اإلستراتيجية و التشغيليةا
لديها إمكانية حتقيق التوازن بني االستقرار التنظيمي  أن يكون منظمة أخرى، حتتاج احملكمة

مستوى  املرونة إىل حتول كبري يف حمتويات العمل وأدت حمركاتإذا . واملرونة التنظيمية
إذا لزم  إعادة تصنيفهاواج إىل مراجعة تحتسمستويات الوظائف فإن مسؤوليات املوظفني، 

  وأنوظائف يف بعض األحيانال تقييم مستويات تصنيف ضرورةرى ت احملكمة ولذا فإن. األمر
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االحتياجات  وريتغيمتطلبات اليف مع كإعادة تصنيف الوظائف أداة أساسية للمنظمات للت
 .اإلستراتيجية فضال عن التنفيذية

 
 ٢٠١٠ لعاموظفني املامليداين ألحوال املسح   . ب

 
 النتائج عرضسيتم ووظفيها مل الثاين باملسح امليدايناحملكمة قامت ، ٢٠١٠عام و حبلول  -٨١

اإلدارة مبراجعة كبار موظفي وقد بدأ رؤساء األجهزة و. على اللجنة يف دورا السادسة عشرة
 ناسبومصممة لتاالت حمددة عامل مع جم التتالءم متابعة إجراءات مناسبة،  يفنظرللالنتائج 

 القيادة تطويرمتويل لدعم إجراءات املتابعة؛ مبا يف ذلك برنامج وسيطلب . عينة ممتطلبات
  . مل تنفذ بعدذيوال
  
   إدارة املوارد البشريةعملياتدعم  .ج
  

٨٢-رئيس ٤-بملنصب  ،ص متويل اخلامسة عشرة، عدم ختصيا قررت اللجنة يف دور ،

 ٢٠١١  يف عامتوظيف األفرادوحدة 
)٣٩(

 يؤدي وظيفةالذي املنصب وفاحملكمة ترى أن . 
 العديد من األنشطة تنفيذ ال ميكن بدونه ذي، والاألوحد املنصب ونائب لرئيس القسم، ه

ومن املتوقع أن يقوم .  كبري تأخريقد تعاين من قسم املوارد البشرية أو يف ةاملخطط هلا واملطلوب
 كالتمهيلل أثناء مراجعتهم احملكمة يفلمديرين ل يويتقدمي الدعم احلبرئيس وحدة التوظيف 

 يف سياق إستراتيجية املوارد البشرية حلاليةالوظائف اب اخلاصةمربرات لل يوفر تأكيدالتنظيمية، و
سيكون شاغل . ٢٠١٠ مستويات حسبجتميد لوظائف حالية أنشئت املنقحة اليت تتوخى 

  .كورة أعاله فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف أيضا عن إعداد اإلستراتيجية املذالوظيفة مسئوالً
  

 املوارد البشرية يف احملكمة، فإن احملكمة ترى أن عدد قسملتوظيف العام يف با فيما يتعلق -٨٣
نظمة  لتحقيق النتائج واملهام املتوقعة يف ماًالوظائف الثابتة يف قسم املوارد البشرية ليس كافي

 الفعلي يف أي وقت فإن العدد وظيفة ثابتة، ٢٢م يضم يف حني أن القس. جم احملكمةمستقلة حب
كما لوحظ يف .  فردا٣٥ً و ٣٠ ما بني  كانمن األوقات على مدى السنوات األربع املاضية

احلجم، ال توجد وظائف على بعلى عكس املؤسسات املماثلة مقارنة ف أعاله، ٤٧. الفقرة
  . وتنفيذهااملستوى املهين مكرسة لتطوير سياسة املوارد البشرية

  
التعاقد  بنظام املساعدة العامة املؤقتة وأسلوب عملت وحدة التوظيف لسنوات عدة -٨٤

جتدر اإلشارة .  أخرى من قلم احملكمةأقسام من التمويل أو  املناصبضا و اقتربشكل فردي
                                                                                                                                       

) ب(٢ ا��#ء–٢ ا��� � - , )ICC-ASP/20/9( ٢٠١٠ --- ا��ورة ا������ ---ا����ت ا������  )٣٩(
 .١١٢  ا�%$�ة–
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موعة من جم  مسئولة عن أيضاها، ولكنوظيفالتئولة فقط عن إىل أن وحدة التوظيف ليست مس
وقد .  للموظفنياملتعلقة باملهن، مبا يف ذلك تقدمي املشورة املتعلقة باملوظفني األخرى راألمو

 واالستحقاقات على نفس زاياسئولة عن جتهيز العقود وامل املظلت وحدة إدارة شؤون املوظفني
حملكمة قد يف ا  الكلي املوظفني عدد، على الرغم من حقيقة أن عدةمستويات التوظيف لسنوات

التعاقد واملساعدة العامة املؤقتة هذه الوحدة يعتمد أيضا على الدعم من فوبالتايل . تضاعف
 على املستوي أحدمها التدريب، مهمةثابتة الوظائف الن فقط من اويدعم اثن. بشكل فردي

ملتعلقة ء العمل ااعبأهذا غري كايف للتعامل مع و.  على مستوى اخلدمات العامة واألخرالفين
األمر  وهذا بشكل فردي تعاقدلتوظيف م وحدةفقد اضطرت التعلم وبالتايل ريب والبالتد

 .٢٠١٠ لتنفيذ برنامج تنمية القدرات القيادية، والذي بدأ يف عام سيستمر

  
إلدارات املوارد البشرية يف املنظمات الدولية املماثلة ري احملكمة حاليا دراسة مرجعية  جت-٨٥

  .ا السابعة عشرة اللجنة يف دورعلى ها نتائجستعرضو
  

  ستنتاجاتاالالصة و اخل.ثامنا
  

موارد لل  املتعلقةلعمل حنو حتقيق إستراتيجيتهاا، واصلت احملكمة ٢٠١٠ طوال عام -٨٦
 هدفها أنشطة التوظيف حققتو. ميكن مالحظة يف ااالت الرئيسيةالذي التقدم  والبشرية

  وقد. مما كان عليه يف السنوات السابقةعدد املوظفني الذين يتركون احملكمة كان أقلحيث أن 
، ٢٠٠٩ ثلث الوظائف الشاغرة وهو ما ميثل زيادة مقارنة بعام من الداخلن وشغل املرشح

  املوظفنيعايةومت دعم ر.  فرص التطوير الوظيفي ملوظفي احملكمةوجوديدل على هذا و
 تعزيز إدارة األداء يف مجيع متم ووبرامج التعل اجلارية  األنشطة من خاللهم وتنمياجتماعيا

ملوارد البشرية، أو هي على باوقد صدرت عدة سياسات جديدة ذات الصلة .  احملكمةأقسام
 احملكمة على املستوى  موظفيتعينيخدمة ومت حتسني شروط .  من إعدادهاوشك االنتهاء

  .اال املهينيف  الدويل
  

إطار شامل  بعد مة، فإن احملكمة مل حتددكمؤسسة دائو.  ال تزال حتديات املستقبل قائمة-٨٧
و ما بشكل مفيد  السياسات  تسريع ينبغي،يف جمال إدارة املوارد البشريةوللتطوير الوظيفي؛ 

ومع .  حمدودا املوظفني على أ قبل منا فرص احلصول على التدريب والتنمية ينظر إليهتزال
النمو إىل مرحلة النضج  و التأسيس مرحلة املؤسسة منانتقال عن جنمهناك حتد خاص، فذلك 

. ٢٠١٠ مستوياتيف  احملكمة  الدائمة يفحلفاظ على عدد من الوظائفباوقرار اجلمعية العامة 
 ١٠  تنظيم وإعادةالدائمة عدد الوظائف فسيبقىلوظائف احلالية، لما مل يتم إجراء إعادة تربير 

 مستويات  من خالل اجلديدةملهاما مبا فيها مهامها املختلفةوستحتاج احملكمة إىل إدارة 
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وهذا يتطلب مزيدا من التركيز على جهود التصميم التنظيمي، مبا يف ذلك . التوظيف احلالية
  .إعادة تصنيف الوظائف، ع وحيثما يتطلب األمروإعادة هيكلة وإعادة التوزيتنظيم إعادة 

  
حملكمة لتحقيق افرصة :  تكمن أيضا الفرصة، هذا التحديفإنه يف أطار ومع ذلك -٨٨

 هاوظفيمب والتقدم املضمونة توفر فرص العمل بينما األداء فيهارونة ظ على ماالستقرار واحلفا
 .اجليدداء األ ذوي

 
  األولرفقامل 

  ،يةاألهداف اإلستراتيجية للموارد البشر 
 اهلدف العاشر يف اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية  

 من أعلى ني ملوظفني متنوعتطويرهاص التطوير الوظيفي وجذب ورعاية وتوفري فر
  ستويات امل

  للموارد البشرية األهداف احملددة ااالت الرئيسية
 

 التعيني جودة لضمان أعلى نزاهة وشفاف اختيار نظامتطبيق حتديد و .١ التوظيف
  ؛)الداخلي( واإلحالل )اخلارجي(
  يات؛املسؤول تعيني مع العاملني تعزيز قدرات .٢
 ؛احملكمة اجلنائية الدوليةفرص عمل يف اخلارجي خبصوص  زيادة الوعي .٣

املقر  احملكمة يف جلميع موظفي خدمة وجذابة نظم تعويضات ظروف ضمان .٤ حميط الرعاية و االهتمام
  ؛العمل امليداين الرئيسي ومراكز

القائمة  برامج الدعم عن طريق تعزيز الرعاية االجتماعية للموظفني زيادة .٥
  ؛آليات جديدة وتطوير

 الداخلية؛ العدالة إدارة نظمتطوير تعزيز و زيادة  .٦
	
��مبا يف يشمل  بشكل جيد، إداري يعمل أداء نظام إضفاء الطابع املؤسسي على .٧ ا����� ا�

  بين على احلوافز؛ املاألداء
وتلبية  احملكمة أهداف يف حتقيق اليت تسهم فرص التعليم والتدريب توفري .٨

  لألفراد؛ اإلمنائية احلاجات
 .تطوير وتنفيذ مناهج ونظم إلدارة احلياة الوظيفية والتقدم للموظفني. ٩

 
   الثاينرفقامل

  االستشارينياالستعانة
        السلطة القضائية- ٢٠١٠ لعام نظرة عامة على اتفاق اخلدمات اخلاصة

متويل  التمويل جمموعة العمل نص قصري
املعامالت 

 ديةالنق

  ���ب 
��/	�م� 

 صايف السعر باليورو

 
 املربر

 مساعدة قانونية

 
احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي

٢٠١٠ 
   ٩ ٧٥٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١١٠٠

 
أثناء نقص املوظفني يف  ملساعدة
 الرئاسة
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متويل  التمويل جمموعة العمل نص قصري
املعامالت 

 ديةالنق

  ���ب 
��/	�م� 

 صايف السعر باليورو

 
 املربر

 مساعدة قانونية

 
احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي

٢٠١٠ 
تغطية إجازة خاصة غري مدفوعة  ٩ ٠٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠

 األجر

احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي مساعدة قانونية
٢٠١٠  

 

مساعدة يف ذروة العمل يف مرحلة  ٦ ٠٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 كما هو مبني يف -ما قبل احملاكمة 

 امليزانية

 
احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي مساعدة قانونية

٢٠١٠  
 ١٠٠١ؤمتر م

١٢٠٠  
  

١٢٠٠ 

٣١٩٠  
  

٣١٩٠ 

 ٨ ٠٨٢,٧  
٣ ٠٠٠, ٠٠  

 ١١ ٠٨٢,٧١ اموع

للمساعدة أثناء إجازة حضانة 
التمويل املعتمد يف امليزانية (الطفل 
، مث يف أثناء فترة التعيني يف )الدوائر

 الوظائف املمولة للطوارئ
 مساعد كاتب 

 

احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي
٢٠١٠  

 

مساعدة يف ذروة العمل يف مرحلة   ٨ ٤٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 كما هو مبني يف -ما قبل احملاكمة 

 امليزانية
 

للمساعدة خالل فترة التعيني يف  ١٥ ١٠٥,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠ ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي مساعدة قانونية
 الوظائف املمولة للطوارئ

 
جلنائية الدولية احملكمة ا متعاقد فردي مساعدة قانونية

٢٠١٠  
 

مساعدة يف ذروة العمل يف مرحلة  ٢ ١٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 كما هو مبني يف -ما قبل احملاكمة 

 امليزانية
 

 مجع األموال الذاتية متعاقد فردي مساعدة قانونية
٢٠١٠ 

أثناء نقص املوظفني يف  ملساعدة  ٦ ٨٥٨,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 الرئاسة

 مجع األموال الذاتية متعاقد فردي ةمساعدة قانوني
٢٠١٠ 

أثناء نقص املوظفني يف  ملساعدة ٦ ٨٥٨,٠٠ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 الرئاسة

احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي مساعدة قانونية
٢٠١٠  

 

تغطية إجازة خاصة غري مدفوعة  ٢٠ ٩٨١,٠٦ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 األجر

ة اجلنائية الدولية احملكم متعاقد فردي متعاقد فردي
٢٠١٠  

 

للمساعدة خالل فترة التعيني يف  ٢٠ ٩٨١,٠٦ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
 الوظائف املمولة للطوارئ

احملكمة اجلنائية الدولية   متعاقد فردي
٢٠١٠  

 

للمساعدة خالل فترة التعيني  ٢٠ ٩٨١,٠٦ اموع ٣١٩٠ ١٢٠٠
للمساعدة العامة املؤقتة ضابط 

 وزاكيقانوين مدعم للقاضي أ

   ١٢٢،٥٨٩,٦١ اموع الكلي 
  

   مكتب املدعي العام- ٢٠١٠نظرة عامة على اتفاق اخلدمات اخلاصة 
متويل  التمويل فئة نص قصري 

املعامالت 
 النقدية 

جمموع الرسوم 
 )يورو(

 املربر

أدوات استشاري 
 قانوين

-T٢٠٢ استشاري

٢٠١٠ 
قانوين للمحكمة املنسق واملساعد ال/ استشاري املشروع  ٧٢ ٠٠٠ ٢١١٠

املشروع ممول . اجلنائية الدولية ملشروع األدوات القانونية
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متويل  التمويل فئة نص قصري 
املعامالت 

 النقدية 

جمموع الرسوم 
 )يورو(

 املربر

/ مساعد قانوين 
 إداري

-T٢٠٢ استشاري

١٠٠٢ 
 صدر سابقاً بوصفه الوثيقةمن مسامهات من خارج  ٧ ٥٠٠ ٢١١٠

CBF/16/8.  االحتاد األورويب، فنلندا، دمنرك، (امليزانية
 .وفقا للمخصصات املعتمدة لالستشارات) هولندا

  ٧٩ ٥٠٠ )التربعات من خارج امليزانية(جمموع األويل اخلاص باالستشاريني 

اخلدمات 
 االستشارية

 مجع األموال الذايت استشاري

٢٠١٠ 
٢١
١٠ 

سيجري االستشاري تقييماً ويعد تقريراً حول كيفية  ٦ ٠٠٠
تشجيع استمرار التعاون والدعم من الدول األطراف، ويف 

 على استقاللية التفويض عن مكتب الوقت نفسه احلفاظ
 .املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

  
استشاريو األمم 

 املتحدة 

 مجع األموال الذايت استشاري

٢٠١٠ 
تقدمي اخلدمات االستشارية الالزمة املتعلقة باإلفراج عن  ١٤ ٨٢٠  ٢١١٠

وثائق األمم املتحدة املتعلقة بقضايا مكتب املدعي العام 
 .)ه) (٣ (٥ باملادة املتصلة

 مجع األموال الذايت استشاري حمامي

٢٠١٠ 
٢١١

٠ 
قضية مجهورية الكوجنو  حول تقدمي املشورة القانونية ١٢ ٣١٤

 .١الدميقراطية 
مستشار مكتب 

 املدعي العام

 

 مجع األموال الذايت استشاري

٢٠١٠ 
لنسبة لتقييم فعالية جهود االتصال يف مكتب املدعي العام با ١٣ ٤٩٥ ٢١١٠

 .لوسائل اإلعالم الناطقة باللغة الفرنسية
 

��� ����ت 
��ر���� ا

 

 مجع األموال الذايت استشاري

٢٠١٠ 
مستشار ملكتب املدعي العام يف التعامل مع / مستشار   ١ ١١٥ ٢١١٠

 .وسطاء
 

 مجع األموال الذايت استشاري مستشار ورشة عمل

٢٠١٠ 
سياق  الثقافية يف فيما يتعلق بالقضايا ةاحملاكمحمامي حمققني و تعريف ١ ٥٢٤ ٢١١٠

 .كينيا قضية

 

 مجع األموال الذايت استشاري مستشار ورشة عمل

٢٠١٠ 
سياق  الثقافية يف فيما يتعلق بالقضايا احملاكمةحمامي حمققني و تعريف ١ ٨٦١ ٢١١٠

 .كينيا قضية

 

 مع األموال الذايت استشاري خدمات استشارية

٢٠١٠ 
 .املشورة املتخصصة والتدريب على تقنيات التحقيقتقدمي  ٢١ ١٧٥ ٢١١٠

 مع األموال الذايت استشاري خدمات استشارية

٢٠١٠ 
١٥ ٤٩٤ ٢١١٠ 

 مع األموال الذايت استشاري خدمات استشارية

٢٠١٠ 
١٠ ٨٦٨ ٢١١٠ 

 مع األموال الذايت استشاري خدمات استشارية

٢٠١٠ 
٤ ٣٠٤ ٢١١٠ 

 
 .يف قضية مجهورية إفريقيا الوسطى اخلرباء الشهود

ضابط اتصال يف 
وحدة االستعالمات 

 العامة

احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي
٢٠١٠  

 

 .ضابط اتصال يف وحدة االستعالمات العامة ٦ ٠٠٠ ٢١١٠

 .خدمات ترمجة ٦ ٢٤٥ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي مترجم

  مترجم

 
 .لغة الزغاوة عن قضايا دارفور مال الترمجةأع ٢ ٨٠٣ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

 
 .الترمجة اإلجنليزية العربية فيما يتعلق بقضايا دارفور ٤٢ ١١٨ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي مترجم
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متويل  التمويل فئة نص قصري 
املعامالت 

 النقدية 

جمموع الرسوم 
 )يورو(

 املربر

 

مراجع الفرنسية اإلجنليزية الذي انتدب / استبدال مترجم  ١٣ ٧٣٤ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي أعمال ترمجة
ل رئيس وحدة خدمة اللغات أثناء إجازة مرضية ليحل حم

 .) أسابيع٩(ممتدة 

 
إعداد قائمة 

كالمات صعبة مع 
 شرحها 

 .إعداد قائمة كالمات صعبة مع شرحها ٧٠١ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

 .أعمال ترمجة ٢ ٥٧٠ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي أعمال ترمجة

للتحضري مصطلحات لغيت السواحيلية ولوه الكينيتني  ٢ ١٠٢ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي أعمال ترمجة
 .استعدادا لقضية كينيا

ملساعدة موظفي وحدة خدمة اللغات يف اختبار اللغة  ٣ ٣٨٧ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي �!���ر � ي
املترمجني (بلغة الزغاوة  وتوظيف املتعاقدين املتحدثني

 .لقضايا دارفور)  امليدانالفوريني
الترمجة الفورية 

 امليدانية 
 ٦٧٤ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ٥٨٤ ٢١٢٠ ٢٠١٠يت متويل ذا متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية 

 ٣ ٩٧١ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

وقد مت اختيار مجيع املتعاقدين يف هذه اموعة من قائمة 
وحدة خدمة اللغات للترمجة الفورية يف مقابالت مع 
الشهود أجرها حمققني من مكتب املدعي العام يف مقر 

إن منح عدة عقود لعدد من .قر الرئيسي البعثة أو يف امل
هؤالء املرشحني املدرجني يف القائمة ا يعكس صائلة 
األموال املتوفرة لتدريب جمموعة من املترمجني لبعض 

دور مجعية الدول األطراف هو . التشكيالت اللغوية
 .التخصيص املعتمد هلذه الوظائف

الترمجة الفورية 
 امليدانية

  ٤ ٢٠٥ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

  ٧٩ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

  ٣ ٧٥٣ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

  ٤ ٧٦٠ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ١ ٦٠٨ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ٩١٦ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

 

الترمجة الفورية 
 امليدانية

  ٢ ٣٣٦ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  عاقد فرديمت
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متويل  التمويل فئة نص قصري 
املعامالت 

 النقدية 

جمموع الرسوم 
 )يورو(

 املربر

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ٨ ٨٧٧ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ٣ ٥٠٤ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

  ١ ٢٤٣ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ١ ٦٠٣ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

الترمجة الفورية 
 امليدانية

 ٢ ٨٦٠ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

 

اخلبري النفسي 
 واالجتماعي

 ٥٠٠ ٢١٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

اخلبري النفسي 
 واالجتماعي

 ٧٥٠ ٢٣٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

اخلبري النفسي 
 واالجتماعي

 ٧٥٠ ٢٣٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

اخلبري النفسي 
 واالجتماعي

 ٢٥٠ ٢٣٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي

املقاولون املشاركون يف هذه اموعة خمتارون من وحدة 
قائمة األطباء النفسيني األطفال وجنس األفراد من 

مجيع (املدربني لتقدمي تقييمات للضحايا والشهود 
/ قبل مقابالت التحقيق وذلك لتقييم ) األطفال الشهود

وقد منحت . التخفيف من خماطر عودة الصدمات النفسية
عدة عقود لعدد من هؤالء اخلرباء تدعيماً للبعثات 

يص دور مجعية الدول األطراف هو التخص. للمختلفة
 .املعتمد هلذه الوظائف

 ٤توفري التدريب 
 أيام

 درجة التصوير ٣٦٠(الطب الشرعي التدريب التصوير  ٨٥٢ ٢٣٢٠ ٢٠١٠ ذايت متويل متعاقد فردي
؛ مدرب متخصص يف جمال التكنولوجيا )والعرض

 .وتطوير الربجميات

 ٥٤ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ١ ٥٠٨ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ٤٣٥ ٢٣٣٠ ٢٠١١متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ٨٧ ٢٣٣٠ ٢٠١٢متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ٣٥٣ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ٢ ١٠٤ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ١ ٣٣٢ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

 ٤٠٣ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

وقد مت اختيار مجيع املتعاقدين يف هذه اموعة كل على 
مكتب املدعي العام لتقدمي حدة من قبل الفرق املشتركة 

خدمات الوسيطة يف دعم التحقيقات يف هذا اال حيث 
وقد . هناك حتليل بدل اخلطر لتربير اخنراط وسيط

صدرت عدة عقود لبعض من هؤالء الوسطاء حيث 
يعملون حتت  وسطاء. احلاجة املاسة إىل خدمات مستمرة

لتسهيل االتصال بني ) احملقق(إشراف مشرف رمسي 
 . املدعي العام أو أي مصدر آخر للمعلوماتمكتب

 

  ٨٤ ٢٣٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي اخلدمات الوساطة

  ١٣٠ ٠٩٦ )زانية معتادةمي(للمقاولني  األويل جمموع

  ٣١٢ ٥٦٦ جمموع االستشاريني واملقاولني
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  قلم احملكمة-٢٠١٠لعام  نظرة عامة على اتفاق اخلدمات اخلاصة

متويل  التمويل فئة نص قصري 
املعامالت 

 النقدية 

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

عقد اتفاق اخلدمات 
 اخلاصة 

احملكمة اجلنائية  استشاري
  ٢٠١٠الدولية 

 

 ٢ ٠٠٠,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣١٢٠

عقد اتفاق اخلدمات 
 اخلاصة 

احملكمة اجلنائية  استشاري
  ٢٠١٠الدولية 

 

 ٢ ٠٠٠,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣١٢٠

عقد اتفاق اخلدمات 
 اخلاصة 

احملكمة اجلنائية  استشاري
  ٢٠١٠الدولية 

 

 ٢ ٠٠٠,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣١٢٠

عقد اتفاق اخلدمات 
 اخلاصة 

احملكمة اجلنائية  استشاري
  ٢٠١٠الدولية 

 

 ٢ ٠٠٠,٠٠ اموع ٢٤١٠ ٣١٢٠

 جلنة تغطي السفر رسوم و راتب
 .الكترونية

مساعد موظف 
 قانوين

احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

 ١٩ ٤٧٨,٦٠ اموع  ٣١٩٠ ٣١٣٠
اتفاق اخلـدمات    هيئة اخنرطت وقد

 لفـراغ النـاجم عـن     ا مللء اخلاصة

رئيـسا   P٤من فئة    توظيف مؤقت 

. الـشهود و الـضحايا    مؤقتا لوحدة   

 االنتهاء مـن   بشأن نظرا لعدم اليقني  

ـ   العـودة   التعيني و  شاغل احملتملـة ل

اتفـاق  هيئـة    فقد اعتربت الوظيفة،  

 لتمكني خيار أفضل اخلدمات اخلاصة 

عبء  إدارة قسم النصائح القانونية من   

 .الثقيل العمل

اتفاق رسوم 
 اخلدمات اخلاصة

احملكمة اجلنائية الدولية  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

توفري الدعم اإلداري الالزم ملكتـب       ٣٢ ٢٤٩,٣٢ اموع ٣١٩٠ ٣١٦٠
املشروعات للمقرات الدائمة ودعـم     
االتصال بني مـستخدمني احملكمـة      
اجلنائية الدولية واملهندس املعمـاري     

ــة   ــاين الدائم ــشروعات املب   .مل
   للتـصميم املعمـاري    دعم التحليل 

مجع وتوزيـع املعلومـات بـشأن       
ــستخدمني   ــات املــ   متطلبــ

خمططات لتوضـيح  / وضع رسومات   
ــستخدمني ــات املــ   .متطلبــ

ممثلي   شكل تواصل مركز تصميم مع    
ــستخدمني  ــة املــ   .جمموعــ

مساعدة يف تسهيل ورش العمل بـني       
أصحاب املصلحة املعنيني من أجـل      
توصيل متطلبات املستخدم والختبار    
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متويل  التمويل فئة نص قصري 
املعامالت 

 النقدية 

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

  .هيم التـــــصميم امفـــــا
تطوير وصيانة قاعدة البيانـات الـيت       
حتتوي على متطلبـات املـستخدمني      

 .الدائمني املباين
 ٤٨٦,٦٠اموع  ٣١٩٠ ٣١٨٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات النظافة

 ٣٢٧,٠٤ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات النظافة

 ٢ ٠٧٨,٠٨ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات النظافة

 ١ ٢٠٠,٩٦ اموع ٣١٩٠ ٣٨١٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات النظافة

تعيني من سبق هلم اجتياز التدقيق 
األمين لفترات حمدودة من الزمن 

/ لتغطية اإلجازات للموظفني 
 .ازات املرضيةاألج

 

  
عامالت امل متويل التمويل فئة نص قصري

 النقدية
حساب 
مستوى 

 ختص/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

خدمات قيادة 
 املركبات

متويل ذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

 ١ ٨٦٠,٧٨ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات قيادة املركبات
٢٠١٠ 

 ٥٤٢,٣٥ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

متويل ذايت  متعاقد فردي  املركباتخدمات قيادة
٢٠١٠ 

 ٥٤٢,٣٥ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات قيادة املركبات
٢٠١٠ 

 ١ ٠٦٣,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات قيادة املركبات
٢٠١٠ 

  ٢ ٦٨٩,٢٨ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

ويل ذايت مت متعاقد فردي خدمات قيادة املركبات
٢٠١٠ 

 ٢ ٦٨٩,٢٨ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

متويل ذايت  متعاقد فردي خدمات قيادة املركبات
٢٠١٠ 

 ٨ ١٢٦,٢٢ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

تعيني من سبق هلم اجتياز التدقيق 
األمين لفترات حمدودة من الزمن 

/ لتغطية اإلجازات للموظفني 
عمل األجازات املرضية، و ساعات ال

أو نقص الدعم / اإلضافية للسائق و 
يتم تعيني  .التشغيلي ذات الصلة

سائقني ذوي اخلربة لتغطية العجز 
الذي ميكن فيه  التشغيلي وحىت الوقت

/ توظيف هذه الدوافع مستوفاة 
 .مكتملة

متويل ذايت  متعاقد فردي مساعد إداري
٢٠١٠ 

عني لتغطية العجز التشغيلي وحىت  ١ ٠٧٤,٦١ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠
الذي ميكن فيه توظيف هذه  الوقت
وكانت (مكتملة / ع مستوفاة الدواف

 .)احلالة كذلك

 اتفاق اخلدمات اخلاصة
 بوكيل الصيانة

متويل ذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

 ١ - عامل نظافة مؤقت ليحل حمل  ٤٨٩,٧٢ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠
 .وهو يف إجازة/ عندما 
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عامالت امل متويل التمويل فئة نص قصري
 النقدية

حساب 
مستوى 

 ختص/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

مساعد إداري باتفاق 
  اخلدمات اخلاصة

متويل ذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

٣١٩٠ ٣١٨٠ عني لتغطية العجز التشغيلي وحـىت       ٨ ٠٧٥,٧٨ موعا
الوقت الذي ميكن فيه توظيف هـذه       

 .الدوافع مستوفاة
مدير املكتب امليداين 

 املؤقت
 

متويل ذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

عني كمدير للمكتب امليداين املؤقت      ٢٨٢,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠
لتغطية العجـز التـشغيلي و مـدير        

  املكتب امليداين
متـت  (موسعة   الطبية لذي يف إجازة  ا

 .)املوافقة عليه من قبل املسجل
عقد اتفاق اخلدمات 

 اخلاصة
متويل ذايت  متعاقد فردي

٢٠١٠ 
تعيني من سبق هلم اجتياز التدقيق  ١ ٤٦٥,٧٨ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

األمين لفترة زمنية حمدودة لتغطية 
 .اإلجازات للموظفني

متويل ذايت  رديمتعاقد ف اتفاق اخلدمات اخلاصة
٢٠١٠ 

إلحالل حمل استقالة املوظف بينما  ٣ ٨٢٣,٨٢ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠
 .عملية التوظيف مستمرة

متويل ذايت  متعاقد فردي اتفاق اخلدمات اخلاصة
٢٠١٠ 

 .خدمات تعاقدية إضافية ١٠ ٩٢٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣١٨٠

احملكمة اخلاصة  متعاقد فردي عقد خدمات
 بسرياليون

 .احملكمة اخلاصة بسرياليون ٢٣ ١٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٢١٠

مستشار للموارد 
 البشرية

 

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

خدمات استشارية لتصنيف املوارد  ٤ ٨٣٠,٨٠ اموع ٥٩١٠ ٣٢١٠
إعادة تصنيف، تدفع عند / البشرية 

االنتهاء من اخلدمات املرضية، مبنية 
مل الفعلية على أساس وحدات الع

 .املنجزة

 اتفاق اخلدمات اخلاصة
للموارد البشرية، وحدة 

 التعليم والتطوير

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

لتقدمي الدعم اإلداري واملساعدة يف  ٣٧ ٨٩٣,٤٤ اموع ٣٤١٠ ٣٢٢٠
 .وحدة التعليم والتطويرأنشطة 

 
 مقاول اململكة العربية 

 السعودية
احملكمة اجلنائية  استشاري

 ٢٠١٠الدولية 
لتقدمي الدعم اإلداري للمشاريع  ٢ ١٤٥,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٢٢٠

 .اململكة العربية السعوديةالداخلية يف 

/ مقاول املوارد البشرية
 اململكة العربية السعودية

احملكمة اجلنائية  استشاري
 ٢٠١٠الدولية 

أنشطة / لبشرية لتوفري املوارد ا ١٨ ٩٤٧,٥٠ اموع ٣٤١٠ ٣٢٢٠
تكنولوجيا املعلومات ملوظفي وحدة 

 .إدارة

 املقاول الداخلي
 

 - ٠٠١ت  متعاقد فردي
١٠٠١ 

كانت هذه النفقات اإلضافية نتيجة  ١٦ ٧٣١,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٢٢٠
وطلبت  طلب بإنشاء شبكة األمين

اجلهات املاحنة لدينا هذه الشبكة ، من 
 أجل قياس فعالية أثر الربنامج

احملكمة اجلنائية  استشاري شار موارد بشريةمست
 ٢٠١٠الدولية 

لتقدمي املشورة واملساعدة من اخلرباء  ٥ ٦٧٧,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٢٢٠
بشأن مع تغري شروط اخلدمة 

للموظفني املعينني دوليا يف مراكز 
 .العمل امليدانية
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عامالت امل متويل التمويل فئة نص قصري
 النقدية

حساب 
مستوى 

 ختص/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

/ مقاول املوارد البشرية
 اململكة العربية السعودية

 اجلنائية احملكمة استشاري
 ٢٠١٠الدولية 

لالضطالع مبهام مساعد للموارد  ٢ ٧١٧,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٢٢٠
 .البشرية حىت وصول املرشح املختار

  
متويل  التمويل فئة نص قصري

  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

م  .عقد خدمة السيدة
 .ساجنايا

 

ة اجلنائية احملكم متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

لتنفيذ أنشطة دعم إضافية تتعلق      ٢٣ ١٠٠,٠٠اموع  ٣١٩٠ ٣٢٤٠
أساسا بنهاية العـام، التقـارير      
املالية يف اية السنة، وإعداد جلنة      

و جملس تنسق , امليزانية و املالية
تعقب النظـام وغريهـا مـن       
ــضريية،   ــات التح االجتماع
وفترات مع عـدد كـبري مـن      

 عاديـة، وأيـة     الرحالت غري 
 .أنشطة الدعم األخرى

 اتفاق اخلدمات اخلاصة
 بدانيال دادون

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

عني لتوفري الدعم الالزم للفريق      ٦ ٥٨٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٢٥٠
وحدة إدارة املرافـق مبكتـب      

 .املساعدة
   تنفيذ برنامج

 
SAP EH&S 

ية احملكمة اجلنائ متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

تعمل على تـوفري معلومـات       ٢٦ ١٥١,٩٦اموع  ٥٩٠٤ ٣٢٦٠
املتخصصة ملشروع تكنولوجيـا    
املعلومات خلدمات تكنولوجيـا    

  املعلومات الطبية نظام 
)SAP EH&S.( 

عقد اتفاق اخلدمات 
 اخلاصة

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

دة يف تركيـب دفعـة      للمساع ٥ ٢٢٨,١٠ اموع ٥٩٠٤ ٣٢٦٠
كبرية من أجهـزة الكمبيـوتر      

 .اجلديدة
عقد اتفاق اخلدمات 

 اخلاصة
احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي

 ٢٠١٠الدولية 
٥٩٠٤ ٣٢٦٠  

  
٣٩١٠ 

٨ ٢٩٥,٨٨  
  

٥٢٧,٢٥  
 ١٤ ١٢٣,١٣اموع 

 احملكمــة نقــل للمــساعدة يف
 مـن املكاتـب    اجلنائية الدولية 

 وإىل مـبين   القـوس  داخل مبين 
 للمــساعدة يف هــيج فيــست

وتكنولوجيـا   تركيب املعدات 
 .املخزن جرد مهام املعلومات و

استشاري تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات و 

  االتصاالت

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

للتعامل مع نقـل م البيانـات        ٢٥ ٠٠٠,٠٠اموع  ٥٩٠٤ ٣٢٦٠
املسح واإلدخال اليدوي   (القدمية  
 أعقاب إحـالل    ، يف )للبيانات

نظـام  ( EH&Sالنظام اجلديد   
ــة   ــة تقني ــدمات الطبي اخل

 ).املعلومات
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متويل  التمويل فئة نص قصري
  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

عقد اتفاق اخلدمات 
 اخلاصة

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

تشارك يف عمل حصر ألصـول       ٣٩ ٥٨٥,٠٠ اموع ٥٩٠٤ ٣٢٦٠
مشروع تكنولوجيا املعلومـات    
ــى إدارة   ــصاالت، وعل واالت

م و علـى    تكوين مركز النظـا   
إنشاء صور احملكمـة اجلنائيـة      
الدولية على الكمبيوتر و تعبئـة      

 .الربجميات و النشر التلقائي
 -مشروع دعم الضحايا 

FI/CO  اتفاق اخلدمات
 اخلاصة

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

يتم القيام بربجمة حمددة وأنشطة       ٦ ٨٧٥,٠٠ اموع ٥٩٠٤ ٣٢٦٠
 حـل التخصيص مـن أجـل      

مشروع دعم الضحايا   يتماشى  
 . الشاملSAPنظام  مع

 مشروع انتقال اإلنترانت
 

احملكمة اجلنائية  متعاقد فردي
 ٢٠١٠الدولية 

إلجراء االختبارات الفنية وتقدمي     ١٩ ٣٠٥,٠٠اموع  ٥٩٠٤ ٣٢٦٠
مستوى املساندة األول ملساعدة    
املستخدمني يف اختبار مـدخل     

 .تطبيقات الربجميات
 اخلرباء االستشارينيقائمة 

 

املــوارد  مت تعــيني اخلــرباء يف  ٥٤٠,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٣١٠ ٢٠١٠متويل ذايت  استشاري
البشرية ملراجعة و التحقق مـن      
الطلبات للحصول على قائمـة     
احملكمة اجلنائية الدوليـة مـن      

 .اخلرباء
جتميد  متخصص يف

 األصول 

  .جتميد األصول متخصص يف ٣ ٣٦٠,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٣١٠ ٢٠١٠متويل ذايت  استشاري

خبري استشاري يف األمساء 
والتقاليد االجتماعية يف 

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية 

األمساء والتقاليد االجتماعيـة يف      ٨ ٢٧,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٣١٠ ٢٠١٠متويل ذايت  استشاري
 .مجهورية الكونغو الدميقراطية

لتقدمي املـساعدة يف األعمـال       ٢٦ ٠٥٦,٠٠اموع  ٣١٩٠ ٣٣١٠ ٢٠١٠يل ذايت متو متعاقد فردي مساعد موظف قانوين 
  .القانونية

التدريب على برنامج 
 الكسوف الكلي يف الهاي

 

تدريب مجيع مراسلون احملكمـة      ١١ ٥٠٠,٠٠اموع  ٥١١٠ ٣٣٢٠ ٢٠١٠متويل ذايت  استشاري
الكسوف  على استخدام برنامج  

 .الكلي

 تقارير حمكمة خدمات

 

  ١٠٠١مؤمتر  استشاري
احملكمة اجلنائية 

 ٢٠١٠الدولية 

٣٣٢٠  
٣٣٢٠ 

٣٤١٠  
٣٤١٠ 

١ ٦٩٣,٩٠  
٣ ٢٦٤,٠٠  

 ٤ ٩٥٧,٠٠اموع 

تــدريب صــحفيني احملكمــة 
الفرنسية على استخدام برنـامج    
ــدمي  ــي وتق ــسوف الكل الك
االستشارات بشأن التحسينات   

 .املمكنة ألساليب العمل احلالية
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متويل  التمويل فئة نص قصري
  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

 مساعدة لغوية لـ
٠٣٣_F١٠ 

 

  ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي
  ١٠٠١مؤمتر 
 ١٠٠١مؤمتر 

٣٣٤٠  
  

٣٣٤٠  
٣٣٤٠ 

٣١٩٠  
  

٣١٩٠  
٣١٩٠ 

٧٦٨,٢٧  
  

١٥ ٨٧٧,٥٨  
٢٣ ٠٤٨,١٠  

 ٣٩ ٦٩٣,٩٥اموع 

العمليـة  /  خيتار مترجم املوقع    
من جمموعة من مترمجي املوقـع      
املعتمدين لتوفري خدمات الترمجة    

 اللغويـة  الشفوية و اخلـدمات   
ة لقضية لوباجنـا    األخرى بالنسب 

) تفسري الليندو يف قاعة احملكمة    (
نغودجولـو  / وقضية كاتانغـا    

 ).مشروع خاص(
 مساعدة لغوية لـ

٠٣٣_F١٠  
 

  ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي
 

 --الصندوق االئتماين للضحايا     ١ ١١١,٢٢اموع  ٣١٩٠ ٣٣٤٠
 نشر مترجم احلقل من     --بونيا  

جمموعة من املترمجني املعتمـدين    
ترمجة سواحلي و يندو    . مليدانا

 .و األلور 
 مساعدة لغوية لـ

٠٤٦_F١٠ 

ــت ١ ١٠٩,٥٩ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي ــضحايا   طلب ــدة ال وح
تعـود   --بونيـا --والشهود

 ).لينغاال(الشهود على لغة 
   مساعدة لغوية لـ

٠٠٤_F١٠ 

  ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي
 

 تعيني مترجم   --املقر الرئيسي    ٥ ٨٨٠,٢٨ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
ميداين من جمموعة من مترمجي      

لغـة   للترمجة. امليدان املعتمدين 
 .الزغاوة

   مساعدة لغوية لـ
٠٣٢_F١٠ 

  ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي
 ١٠٠١مؤمتر 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠  

 

٣١٩٠  
٣١٩٠ 

٢ ٨١٦,٩٩  
٧ ٤٢٦,٦١  

 ١٠ ٢٤٣,٦٠اموع 

 تعويد الشاهد   --املقر الرئيسي 
خيتـار   تعيني مترجم احلقل   --

من جمموعة من مترمجي امليـدان   
لغـات مجهوريـة    . املعتمدين

تنفيـذ  . الكونغو الدميقراطيـة  
 من النظـام    ١٧٤/١٧٥اللوائح  

 .األساسي لقلم احملكمة
 مستشار امتحانات مدرب 

 

خرجيـي   من املمتحن اخلارجي  ٥٢٨,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠١مؤمتر  استشاري
ـ    ة يف بالـسوربون   معهد الترمج

 فحــص يف هيئــة للمــشاركة
املهنيـة   شبه للمترمجني الفوريني 

 .السانغو للغة
   مساعدة لغوية لـ

٠٧٦_Fو١٠   
٠٧٧_F0١٠ 

  ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد فردي
 

 .مساعدة لغوية يف امليدان ٢ ٣١٠,١١ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠

   مساعدة لغوية لـ
٠٣٩_F١٠ 

التنفيذي / يعني املترجم امليداين     ٧١٤,٣٥ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠١ مؤمتر متعاقد فردي
من جمموعـة مـن املتـرمجني       
املعتمدين جمال لتقدمي املـساعدة     
إىل وحدة الضحايا والـشهود     

 ).ليندو(
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متويل  التمويل فئة نص قصري
  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

   مساعدة لغوية لـ
٠٠٤_F١٠ 

 --املقر الرئيـسي ، كمبـاال        ١٠ ٥٠٠,٥٠ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠١ مؤمتر متعاقد فردي
من جمموعة   داينتعيني مترجم مي  

 .من املترمجني املعتمدين امليـدان    
 .اللغة العربية والزغاوة

  ١٠٠١ مؤمتر استشاري خبري لغة السانغو
  

التمويل الذايت 
٢٠١٠ 

  ٢٦ ٩٦٦,٥٠اموع  ٣٤١٠ ٣٣٤٠

  

 ٧٣٥,٤٥ اموع

 دعا للمشاركة   -املقر الرئيسي   
يف جلنة خرباء لغات من اللغات      

ضايا املستخدمة يف احلاالت والق   
يف احملكمة اجلنائية الدولية ولكن     
ليس لديه أي حالة على القانون      
من املنظمات الدولية أو القضائية     
إال القليل أو عدم وجود مصادر      
مكتوبة من شـأا أن ختـدم       
كأساس لترمجـة املـصطلحات    
ألغــراض الترمجــة والترمجــة 

إعـداد املـصطلحات    . الفورية
من قائمة  . السانغو حملاكمة بيمبا  

اخلرباء املعتمدين خرجي معهـد     
 .املترمجني يف السوربون

 اخلربة اللغوية
 

التمويل الذايت  استشاري
٢٠١٠ 

 --تسجيل خبري لغة النغـييت       ٦٦٠,٦٢ اموع ٣٤١٠ ٣٣٤٠
ــة  ــرباء يف احملكم شــهادة اخل

 ).قضية نغودجولو  /كاتانغا (
  خبري يف اللغة ألسواحلي

  
 خبري لغوي 

  استشاري
  

 استشاري

مويل الذايت الت
٢٠١٠  

التمويل الذايت 
٢٠١٠ 

٣٣٤٠  
  

٣٣٤٠ 

٣٤١٠  
  

٣٤١٠ 

  ٢ ٣٥٤,٦٧اموع 

  

 ٢ ٣٥٤,٦٧ اموع

خبري يف اللغة السواحيلية العادية     
القضية / السواحيلية عن احلالة    (

 ). حالة كينيا.كما يف  اللغة
 

   مساعدة لغوية لـ
 ٠٤٩_F١٠ 

  ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي
 ١٠٠٣مؤمتر 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠ 

٣٤١٠  
٣٤١٠ 

 ٧٩,٣٧  
 ٣٠٨,٧٠  

 ٣٨٨،٠٧ اموع

 تعـيني متـرجم     --كينشاسا  
ميداين من جمموعة من املترمجني     

لغات مجهورية  . املعتمدين امليدان 
 .الكونغو الدميقراطية

   مساعدة لغوية لـ
٠٦٢F_١٠ 

  ٣٣٤٠  متعاقد فردي متعاقد فردي
٣٣٤٠ 

٣٤١٠  
٣٤١٠ 

 ٧٩,٤٨  
 ١ ٤٦٦,٩٨  

 ١ ٥٤٦,٤٦اموع 

 تعيني مترجم ميداين من     -يا  بون
جمموعة من املترمجني املعتمـدين    

لغات مجهورية الكونغو   . امليدان
 .الدميقراطية

   مساعدة لغوية لـ
٠٤٧_F١٠ 

  ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي
  ١٠٠٣مؤمتر 

 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠ 

٣٤١٠  
٣٤١٠ 

 ١ ٥٠٨,٠٨  
 ١ ٥٧٦,٩٢  

 ٣ ٠٨٥,٠٠اموع 

ــضحايا   ــدة ال ــت وح طلب
 ترمجة   خدمات -بونيا-والشهود
 .)اللور و السواحيلية( للغات 

   مساعدة لغوية لـ
٠٣٢_F١٠ 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

ــضحايا   ٢ ٩٠٤,١٤ اموع  ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ــدة ال ــت وح طلب
 تعويد الشاهد   -بونيا-والشهود

 .)الجنال( 
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متويل  التمويل فئة نص قصري
  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

   مساعدة لغوية لـ
٠٠١_F١٠ 

  ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي
التمويل الذايت 

٢٠١٠ 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠ 

٣١٩٠  
٣١٩٠ 

 ٦١٢,٦٩  
 ٩٩٥,٦٢  

 ١ ٦٠٨,٣٠اموع 

مكتب احملامي العام للـضحايا     
تعيني مترجم ميداين من جمموعة     

-من املترمجني املعتمدين امليدان   
 .لغة السانغو ترمجة

   مساعدة لغوية لـ
٠٠١_F١٠ 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

يداين من   تعيني مترجم م   -كينيا ٤ ٣٧٣,٨٤ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
جمموعة من املترمجني املعتمـدين    

 . اللغة العربية-امليدان
متويل  التمويل فئة نص قصري

املعامالت 
 النقدية

حساب 
مستوى 

 ختص/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

   مساعدة لغوية لـ
٠٧٣_F١٠ 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

 .يدانمساعدة لغوية يف امل ٣٧٤,٣٦ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠

التمويل الذايت  استشاري  لغة  دروس
٢٠١٠ 

 .لغة دروس ٣ ٥٢٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠

   مساعدة لغوية لـ
٠٠٧_F١٠ 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

 تعويد الشاهد   --املقر الرئيسي  ١٢ ٣٨١,٣٣ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
خيتـار    تعيني مترجم ميداين   --

من جمموعة من مترمجي امليـدان   
لغـات مجهوريـة    . عتمدينامل

املقــر . الكونغــو الدميقراطيــة
ــسي ــوائح -الرئي ــذ الل تنفي

 من النظام األساسي    ١٧٤/١٧٥
  بونيــا .لقلــم احملكمــة 

 تعيني متـرجم    --ولوبومباشي  
ميداين من جمموعـة املتـرمجني      

. الفوريني املعتمدين يف امليـدان    
ــو  ــة الكونغ ــات مجهوري لغ

 .الدميقراطية

مساعدة لغوية لشىت 
 طلباتال

 تعويد الشاهد   --املقر الرئيسي  ٤٦ ٨٠٠,٠٠اموع  ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي
خيتـار    تعيني مترجم ميداين   --

من جمموعة من مترمجي امليـدان   
لغـات مجهوريـة    . املعتمدين

املقــر . الكونغــو الدميقراطيــة
ــسي ــوائح -الرئي ــذ الل تنفي

 من النظام األساسي    ١٧٤/١٧٥
غات مجهوريـة   ل. لقلم احملكمة 

 .الكونغو الدميقراطية
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متويل  التمويل فئة نص قصري
  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

   مساعدة لغوية لـ
٠٠٢_F١٠ 

  ١٠٠١مؤمتر  متعاقد فردي
 ١٠٠٣مؤمتر 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠ 

٣١٩٠  
٣١٩٠ 

 ٣١ ١٤٦,٦٠  
 ٢٠ ٠٨٧,٣٠  

 ٥١ ٢٣٣,٩٠اموع 

 تعويد الشاهد   --املقر الرئيسي 
خيتـار    تعيني مترجم ميداين   --

من جمموعة من مترمجي امليـدان   
هوريـة  لغـات مج  . املعتمدين

املقــر . الكونغــو الدميقراطيــة
ــسي ــوائح -الرئي ــذ الل تنفي

 من النظام األساسي    ١٧٤/١٧٥
لغات مجهوريـة   . لقلم احملكمة 

 .الكونغو الدميقراطية
   مساعدة لغوية لـ

٠٣٢_F١٠ 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

تعيني مترجم ميداين يف كينشاسا      ٣ ٩٩٠,١٩ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
 املتـرمجني   من جمموعـة مـن    

املعتمدين امليدان، بنـاء علـى      
 .طلب وحدة الضحايا و الشهود

 مساعدة لغوية لـ
٠٦٤_F١٠  
 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠ 

تعيني مترجم ميداين يف كينشاسا      ٨٤٠,٠٤ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
من جمموعـة مـن املتـرمجني       

 . لغة عربية-املعتمدين امليدان
 مساعدة لغوية لـ

٠٠١_F١٠  
 

 اختبار الكفاءة لربنامج التدريب    ٦١٢,٦٩ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠١مؤمتر متعاقد فردي
على الترمجة الفورية للغة السانغو     

 .ألشباه املهنيني يف املقر الرئيسي
 

 مساعدة لغوية لـ
٠٠١_F١٠  
 

  ١٠٠١مؤمتر متعاقد فردي
التمويل الذايت 

٢٠١٠ 

   ٦١٢,٦٩  
 ٦١٢,٦٩  

  ١ ٢٢٥,٣٧ اموع

 

 ار الكفاءة لربنامج التدريب   اختب
على الترمجة الفورية للغة السانغو     

 .ألشباه املهنيني يف املقر الرئيسي
 

   مساعدة لغوية لـ
٠٣٦_F١٠ 

التمويل الذايت  متعاقد فردي
٢٠١٠  

  ١٠٠١مؤمتر
 ١٠٠٣مؤمتر 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠ ٣٣٤٠  

 

٣١٩٠  
٣١٩٠  
٣١٩٠ 

٦٣٤,٩٨  
١٠ ٣٥٨,٩٦  
٦ ٠٦٤,٩٣  

 ١٧ ٠٥٨,٥٧اموع 

رجم ميداين تنفيذي من    يعني مت 
جمموعة من املترمجني املعتمـدين    
يف جمال توفري خدمات الترمجـة      
الشفوية و خدمات لغة أخـرى      

ترمجـة  (بالنسبة لقضية لوباجنا    
وقضية ) الليندو يف قاعة احملكمة   

مـشروع  (نغودجولو  / كاتانغا  
 ).خاص

   مساعدة لغوية لـ
٠٤٨_F١٠ 

 تعـيني   -قسم اإلعالم والتوثيق   ١ ٢١٥,٧٤ موعا ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠٢مؤمتر متعاقد فردي
مترجم ميداين من جمموعة مـن      

 -املترمجني املعتمـدين امليـدان    
 .الترمجة السواحيلي عربية

املساعدة اإلدارية يف 
 أيار/مايو

  ١٠٠١مؤمتر متعاقد فردي
 ١٠٠٣مؤمتر 

٣٣٤٠  
٣٣٤٠  

٣١٩٠  
٣١٩٠ 

١١ ٢٦١,٦٠  
١١ ١٠٠,٧٢  

 ٢٢ ٣٦٢,٣٢اموع 

 اخلاصـة  النسخ ريعتنسيق مشا 
من قائمـة    التعيني -- للمقطع

 مـن  املـوارد البـشرية    جتمع
 .املساعدين اإلداريني
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متويل  التمويل فئة نص قصري
  املعامالت 
 ا لنقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

مساعدة لغوية لـ 
٠٤٨ _F 

قــسم مــشاركة الــضحايا  ١ ١٢٢,٣٢ اموع ٣١٩٠ ٣٣٤٠ ١٠٠٢مؤمتر  متعاقد فردي
والتعويض ، طلب من قلـم      

ــة  ــيني :احملكمــ   تعــ
مترجم ميداين من جمموعة من     

  امليدانيني املعتمـدين  املترمجني  
ــون  ــة –املترمجـ  لترمجـ

 .السواحيلية
   مساعدة لغوية لـ

٠٦٧_F١٠ 

  ١٠٠٣مؤمتر  متعاقد فردي
 

مكتب احملامي العام للضحايا      ٥٣٦,١٠ موع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
تعيني مترجم ميـداين مـن      
جمموعة من املترمجني املعتمدين    

لغة السانغو و    ترمجة-امليدانيني
 .العربية

   ية لـمساعدة لغو
٠٦٦_F١٠ 

  ١٠٠٣مؤمتر  متعاقد فردي
 

مكتب احملامي العام للضحايا      ١٥٨,٩٦ موع ٣١٩٠ ٣٣٤٠
تعيني مترجم ميـداين مـن      
جمموعة من املترمجني املعتمدين    

ــدانيني ــة-املي ــة  ترمج اللغ
 .السواحيلية

 
متويل  التمويل فئة نص قصري

املعامالت 
 النقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

للمساعدة يف األعمال املتراكمة يف وحدة الضحايا        ٦ ٥٥٢,٠٠ اموع ٣٤١٠ ٣٣٥٠ ٢٠١٠متويل ذايت  استشاري عقد اتفاق خدمات خاصة
 .و الشهود

  متعاقد فردي استشاري 
 استشاري

  ٢٠١٠متويل ذايت 
 استشاري

٣٣٥٠  
٣٣٥٠ 

٥٩١٠  
٣٤١٠ 

 ١٢ ٤٩١,٥١  
 ١٦ ٦٧٤,٥٦  

  
 ٢٩ ١٦٦,٠٧ اموع

حبوثاً واسـعة يف   مطلوب من الفرد املعني أن جيري     
امللفات وجلسات احملكمة، فضال عن صياغة       حتضري

التقارير واملذكرات و وضمان حـدوث التعـاون        
وقد طلب قضاة خمتلفون    . الالزم داخل قلم احملكمة   

كثريون أن تقدم تقارير وحدة الضحايا والـشهود        
 إشراك هذا   إن. خلصوص غرفة املداولة يف احملكمة    

الفرد هو لضمان إتباع ج متماسك ومتـسق يف         
و مع وجود اثـنني مـن       . تنفيذ أمر الوحدة امللزم   

احملاكمات اجلارية، فقد زاد عبء العمـل علـى         
املوظف القانوين املعاون، سـواء أثنـاء توقـف         
جلسات احملكمة أو خالهلا، إىل حد يلـزم معـه          

 كل وقت   يف وجود املوظفني القانونيني يف الوحدة    
أيـضا،  . من األوقات وعلى مدار السنة بأكملـها    

هناك إشراك قانوين من قبـل وحـدة الـضحايا          
بالتفاوض بـشأن اتفـاق إعـادة        والشهود يتعلق 

 .التوطني
 يوماً ميكن العمل ٤٤

 خالهلم

  متعاقد فردي
 

ــة  ــة اجلنائي احملكم
 ٢٠١٠الدولية 

   غيـــــاب للمـــــساعدة أثنـــــاء ٥ ٩٤٣,٥٢ موع ٣١٩٠ ٣٤٢٠
املكتبة املشارك يف إجازة خاصة مدفوعـة        وظفم

 .األجر
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متويل  التمويل فئة نص قصري
املعامالت 

 النقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

وحدة اتفـاق اخلـدمات     
  عن الربوتوكول و   اخلاصة

 أحداث وحدة

  متعاقد فردي
 

ــة  ــة اجلنائي احملكم
  ٢٠١٠الدولية 
 ١٠٠١مؤمتر 

٣٤٤٠  
٣٤٣٠ 

٣١٩٠  
٣١٩٠ 

٥ ٩١٤,٠٠  
٦ ٢٣٦,٠٠  

  
 ١٢ ١٥٠,٠٠اموع 

  كانــــت تــــدعم وحــــدة يف   
ـ       ة مكتـب االسـتقبال   األعمال اليومية مثل رعاي

  من حيث، استقبال جمموعـات مـن الـزوار و         
 .الرد على طلبات الزيارة

  
متويل  التمويل فئة نص قصري

املعامالت 
 النقدية

حساب 
 مستوى عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

 ٣٠اتفاق اخلدمات اخلاصة    
ــا   ٣٠-٠١يومــــ

 أيلول/سبتمرب

  متعاقد فردي
 

ــة  ــة اجلنائي احملكم
  ٢٠١٠الدولية 

 

 .للمساعدة يف عبء العمل اإلضايف ٧ ٠٨٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٤٣٠

ــة  متعاقد فردي  أيام عمل حد أقصي٦٣ ــة اجلنائي احملكم
  ٢٠١٠الدولية 

 

 .للمساعدة يف عبء العمل اإلضايف ٩ ٦٦٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٤٣٠

ــرد  ــاول مفـ   مقـ
 للربوتوكول

 

ــة  متعاقد منفرد ــة اجلنائي احملكم
  ٢٠١٠الدولية 

 

  ١٠ ٨٦٨,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٤٣٠

 

ــة   ــت للتغطيـ ــرد مؤقـ ــاول منفـ   مقـ
 INF - ١٠(خالل عملية التوظيف الدائم للمنصب    

- ٠٢٤ - RF.(  
ــول  ــساعد بروتوكــــــ   مــــــ

 . أيام عمل٨٠بدوام كامل ملدة 
توظيف مساعد خـدمات    

 خاصة
ــة  متعاقد منفرد ــة اجلنائي احملكم

  ٢٠١٠الدولية 
ــة  ــة اجلنائي احملكم

 ٢٠١٠الدولية 

٣٤٣٠  
  

٣٤٣٠ 

٣١٩٠  
  

٣١٩٠ 

 ٢٣ ٢٤٠,٠٠  
  
 ٤ ١٨٦,٠٠  

  
  ٢٧ ٤٢٦,٠٠ اموع

ــل   ــرض الطويـــ ــسبب املـــ   بـــ
مكتـب   حمتويات الشبكة العنكبوتية و احتياج     ملدير

  مساعدة توزيع املهـام إىل مـصمم جـرا فيـك          
ــساعدة   للمــــــــــــــــ

يف التصميمات العامة ومطبوعات احملكمة اجلديـدة       
ــن  ــا مـــــــ   وغريهـــــــ
  الوثـــائق فـــضال علـــى جتديـــد   

هنـاك حاجـة إىل     .  يف اإلنتـاج   منشورات بالفعل 
مساعدة خاصة للنسخة العربية لإلصدارات فـضال       

 .عن الرسوم اليدوية التوضيحية لتكمل النص
لتعزيز فريق قسم اإلعـالم     

 كمباال والتوثيق يف
 .كمباال لتعزيز فريق قسم اإلعالم والتوثيق يف ١١ ٦١٦,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٤٤٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد

قــد اتفــاق اخلــدمات ع
 اخلاصة

  ٢٠١٠-٣٠٥ت  متعاقد منفرد
ــة  ــة اجلنائي احملكم

  ٢٠١٠الدولية 
 

٣٥٢٠  
  

٣٥٢٠ 

٣١٩٠  
  

٣١٩٠ 

٤ ١٤٧,٠٠  
  
 ١ ٤٢٠,٠٠  

  
 ٥ ٥٧٧,٠٠ اموع

ــداد ــساعدة يف إعــــــ   املــــــ
ــد   ــس وجتديـــ ــدوة الـــ   نـــ

 .العديد من قواعد البيانات اخلاصة ذا القسم

ــ استشاري ٢٠١٠تاتام  ــة اجلنائي ة احملكم
  ٢٠١٠الدولية 

 

٣٤١٠ ٣٥٣٠   
  
  

  ٢ ٧٠٠,٠٠اموع 

 

قـسم   ل قاعدة بيانات  استكمال وتركيب  لعمل على ا
شروع قـد    امل كان ذلك . تعويضهم مشاركة ضحايا 

ــدأه   بـــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٨ يف عام مع القسم
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متويل  التمويل فئة نص قصري
املعامالت 

 النقدية

حساب 
 مستوى عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

 طلبـات الـضحايا     ملساعدة القسم على التعامل مع     ٢٥ ٠٩٢,٠٠اموع  ٣١٩٠ ٣٥٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد عقد راند ون
املتراكمة العاجلة حبيث تتم دراسـتها وإحالتـها إيل         

 .غرف املداوالت
متويل  التمويل فئة نص قصري

املعامالت 
 النقدية

حساب 
مستوى 

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

عقــد اتفــاق اخلــدمات 
 اخلاصة

 .ساعدة يف عبء العمل اإلضايفللم ٣ ٩٦٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٣٥٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد

عقــد اتفــاق اخلــدمات 
 اخلاصة

ملساعدة القسم على التعامل مع طلبات الضحايا  ١٢ ١٧٢,٠٢ اموع ٣١٩٠ ٣٥٣٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد
املتراكمة العاجلة حبيث تتم دراستها و إحالتها إيل 

 .غرف املداوالت
   ٩٢١ ٧٦٤,٩٩ اموع الكلي 

  

  األمانة العامة جلمعية الدول األطراف-- ٢٠١٠مة على اتفاق اخلدمات اخلاصة لعام نظرة عا
متويل  التمويل فئة نص قصري

املعامالت 
 النقدية

حساب 
مستوى 

 عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

اتفاق خدمات خاصة خيص    
 وسائل اإلعالم 

ــة  استشاري  ــة اجلنائي احملكم
  ٢٠١٠الدولية 

 

مـن بـني    : استعراض املـؤمتر     ٢ ٧٣٧,٠٠ عامو ٤٣١٠ ٤٣٠٠
املسؤوليات األخـرى املتـصلة     
ــالم  ــائل اإلعــ   بوســ

 أن واجب املتعاقد الرئيـسي أن      
 .يغطي الصحافة العربية

ــة  استشاري موظف قانوين  ــة اجلنائي احملكم
  ٢٠١٠الدولية 

 

للمساعدة يف العمل القـانوين،      ١٧ ٣٦٥,٠٠اموع  ٤٣١٠ ٤١٠٠
  الســـــيما الرقابـــــة

 .اللجنةمقر 
اتفاق خدمات خاصة خيص    

 وسائل اإلعالم
ــة  استشاري  ــة اجلنائي احملكم

  ٢٠١٠الدولية 
 

واجبـات  : ستعراض املـؤمتر    ا ٧ ٢٣٧,٠٠ اموع ٤٣١٠ ٤٣٠٠
ــسية  ــاول الرئيــ   املقــ

وسـائل  / تكمن يف الـصحافة     
اإلعالم، حيث كان مطلوبا منها     
ــذ   أن أخـــــــــ

زمام املبادرة يف وضع إستراتيجية     
 .م وتنفيذهاوسائل اإلعال

  ٢٧ ٣٣٨,٠٠ اموع الكلي 
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  األمانة العامة للصندوق االئتماين للضحايا-- ٢٠١٠نظرة عامة على اتفاق اخلدمات اخلاصة لعام 

ــل  التمويل فئة نص قصري متويـ
املعامالت 

 النقدية

ــساب  حـ
ــستوى  مـ

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

عقــد اتفــاق اخلــدمات 
 اخلاصة

يتم اختيار املتعاقد بنـاء علـى        ٣٣ ٠٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٦١٠٠ ٢٠١٠متويل ذايت  عاقد منفردمت
ــة يف ــه العمليــ   خربتــ
ــه يف  ــدل وخربت ــاع الع    قط
. نظم البحوث النوعية والكميـة    

وأن يكون قد وضع تصميم وقاد      
ــوث  ــة البح ــوير منهجي   تط

للبحث يف التأثري التطوري على     
ــة ٢٠٠٠ ــحية يف مجهوري  ض

الدميقراطيـة وأوغنـدا    الكونغو  
ــون   الـــــذين يتلقـــ

املساعدة من الصندوق االئتماين    
 .للضحايا

عقــد اتفــاق اخلــدمات 
  متعاقد منفرد-اخلاصة

 ٥٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٦١٠٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد

عقــد اتفــاق اخلــدمات 
  متعاقد منفرد-اخلاصة

 ٤٢٨,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٦١٠٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد

خلــدمات عقــد اتفــاق ا
  متعاقد منفرد-اخلاصــة

 ٧٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٦١٠٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد

هم جمموعة من املقاولني احملليني     
مت توظيفهم إلدخال نتائج لعملية     

 وسيدفع. مسح يف قاعدة بيانات   
   عـن كـل مـسح      € ١هلم  

عند التوصل إىل اتفاق يف يراجعه      
ــه ــق عليـــ   ويوافـــ

مبجرد االنتهاء من هذه    . املسجل
يقدم كل املقاول عـدد      املهمة،

 .من عمليات املسح اليت أكملها
  طبيــــب جــــراح

جلمهوريــة الكونغــو  
 الدميقراطية

وقد مت التعاقد مع املتعاقد بصفته       ٢ ٢٩٢,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٦١٠٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد
   أشـهر  ٣طبيب جراح ملـدة     

 للـصندوق   لتنفيذ املهام التاليـة   
  االئتمـــــــــــاين
  :لــــــــــضحايا 

لتقييم اإلصابات واجلراحـة    ) أ(
 ٥٠٠املطلوبة ذات الصلة لــ      

  ضـــــــــــحية
مت يف مواقع خمتلفة داخل مقاطعة      
  إيتـــــــــــوري؛

حتديد قدرة املراكز الطبية    ) ب(
ــوري ــا وإيتــ   يف بونيــ

 للقيام بعمليات جراحية واملتابعة    
ــة   الطبيــــــــــ

 .٥٠٠الـ هلؤالء الضحايا
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ــل  التمويل فئة نص قصري متويـ
املعامالت 

 النقدية

ــساب  حـ
ــستوى  مـ

 ختصصي/عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

عقــد اتفــاق اخلــدمات 
  متعاقد منفرد-خلاصــةا

يف غياب حمام يعمل بدوام كامل       ٥ ٤٠٠,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٦١٠٠ ٢٠١٠متويل ذايت  متعاقد منفرد
يف أمانة الـصندوق االئتمـاين      
 للضحايا، وظفت األمانة السيدة   

ــك    أوجيتيالــــــــ
ــرد ا  ــد منف ــا متعاق باعتباره
ــياغة  ــساعدة يف صـ   للمـ

الوثائق القانونية و القيام بأحباث     
 .تعويضاتعن ال

 ٤١ ٩٥٠,٠٠اموع الكلي  
  

   مكتب مدير املشروع– ٢٠١٠نظرة عامة على اتفاق اخلدمات اخلاصة لعام 
ــل  التمويل فئة نص قصري متويـ

املعامالت 
 النقدية

ــساب  ح
ــستوى  م

 دفتر عام

 املربر )يورو( جمموع الرسوم

 –أداري مؤقـت    . مساعد
  أرشفة

 مشروع أرشيف األنشطة

ــة احمل متعاقد منفرد ــة اجلنائي كم
  ٢٠١٠الدولية 

 

  ٨ ٣٤٧,٠٠ اموع ٣١٩٠ ٧١٠٠

  
  

 ١٥ ٠١,٠٠ اموع

ــواد   ــشروع م ــوير م   تط
 .األرشيف املرئي

 ٢٣ ٧٣٨,٠٠ اموع الكلي 
  

   الثالثرفقامل
 بني احملكمة اجلنائية الدولية والدولة )(MOU يشار إليها باختصار(منوذج ملذكرة تفاهم 

  فني الفنيني املبتدئنياملاحنة خبصوص توفري املوظ
  ١املادة  

تتعهد الدولة املاحنة بتوفري املوظفني الفنيني املبتدئني لدعم أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 
  :وفقا ملا يلي املبادئ

أن يتم توفري املوظفني الفنيني املبتدئني استجابة لطلبات حمددة من احملكمة اجلنائية  )أ(
 دة اخلرباء يف احملكمة اجلنائية الدولية؛الدولية، ويتم تعينهم ملساع

  
لن يعني املوظفني الفنيني املبتدئني يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية أو مكاتبها ) ب(

 امليدانية يف أي وظيفة ثابتة؛
  
يقع القرار النهائي بشأن تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني على عاتق احملكمة اجلنائية ) ج(

 الدولية؛
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ضع املوظفون الفنيون املبتدئون، مدة انتدام إىل احملكمة اجلنائية الدولية خي) د(
كموظفني دوليني لقواعد و لوائح احملكمة اجلنائية الدولية، على النحو املنصوص عليه يف 

  خطابات تعيينهم الصادرة من احملكمة اجلنائية الدولية؛
  

عروفة املتعلقة بتوظيف كل موظف تكون الدولة املاحنة مسئولة عن كل التكاليف امل) ه(
  .مبتدئ فين
  

  ٢املادة 
  

تتعهد احملكمة اجلنائية الدولية بأن تتقدم إىل الدولة املاحنة بطلبات تعيني للموظفني 
الفنيني املبتدئني حيث ترى احملكمة الدولية اجلنائية أنه قد يتم العثور على مرشحني 

ادة يف شكل توصيف للوظيفة والذي سيكون كل طلب ع. مناسبني يف الدولة املاحنة
  .حيال إىل مجيع البلدان املشاركة يف برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

  
  ٣املادة  
  

على الرغم من أن الدولة املاحنة غري ملتزمة بتقدمي أي رقم حمدد من املوظفني الفنيني 
اد املرشحني املبتدئني يف أي فترة معينة، إال أه تتعهد ببذل كل جهد ممكن إلجي

 أعاله، وأن توضح للمحكمة اجلنائية ٢املناسبني ألي طلب قُدم له وفقا ألحكام املادة 
  .الدولية النتائج يف غضون فترة معقولة

  
  ٤املادة  

  

عادة ما يعني كل موظف فين مبتدئ لفترة خدمة أولية مدا اثين عشر شهرا ولكن 
حملكمة اجلنائية الدولية باتفاق مع الدولة جيوز متديد هذه الفترة من اخلدمة من قبل ا

  .احنةامل
  

  ٥املادة  
  

توفر الدولة املاحنة للمحكمة اجلنائية الدولية املبالغ الالزمة لتلبية مجيع التكاليف املعروفة 
النامجة عن توظيف املوظفني الفنيني املبتدئني مبوجب مذكرة التفاهم هذه وسيكون ذلك 

ع مبلغ هلذا الغرض يف حساب حمدد من قبل احملكمة على أساس سنوي وذلك بإيدا
يودع هذا املبلغ على شكل عملة قابلة للتحويل ). أدخل رقم احلساب(اجلنائية الدولية 
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هلا، تقديرا للتكاليف إىل / ويرسل قبل تعيني موظف فين مبتدئ أو التمديد له . حبرية
دولة املاحنة باستالم التقدير، وما مل لن يتم تعيني أحد إال بعد أن تشعر ال. الدولة املاحنة

سيتم التعامل . تتم تغطية التكاليف املقدرة باملبلغ املودع يف البنك من قبل الدولة املاحنة
مع مجيع الودائع واملدفوعات من حساب مدفوع بعمالت أخرى غري الدوالر األمريكي 

عمول به يف تاريخ على أساس سعر صرف النقد اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية امل
الذي مت دفعه من قبل الدولة املاحنة أكرب من إمجايل املبلغ  إذا كان املبلغ السنوي. الدفع

املنفق فعال من قبل منظمة خالل سنة معينة، فسيتم حتميل املبلغ املتبقي وغري املخصص 
  .هلا إيل السنة املقبلة

  
  ٦املادة  

حلساب مجيع النفقات املرتبطة بتعيني املوظفني ستغطي احملكمة اجلنائية الدولية من هذا ا
  :الفنيني املبتدئني، واليت تشمل

 

  الرواتب والبدالت؛ )أ(
  التنقل من وإىل مراكز العمل واملصاريف املتعلقة بذلك والبدالت؛ )ب(
اليت ا الوظيفة املتفق عليها من  تكاليف السفر داخل البلد أو املنطقة )ج(

  قبل الدول املاحنة؛
السفر من وإىل مركز العمل للمعالني والتكاليف ذات الصلة ) د(

 والبدالت؛
التأمني على املوظفني الفنيني املبتدئني ضد العجز واملرض واملوت،  )ه(

فضال عن مسامهات يف صندوق املعاشات التقاعدية املشتركة للعاملني يف 
  احملكمة الدولية اجلنائية تدفعها مؤسسة التوظيف؛

يف أخرى مت حتديدها ولكن مل تكن متوقعة ولكنها مستحقة أي مصار) و(
أو / وفقا للقواعد والقوانني اخلاصة باملوظفني يف احملكمة اجلنائية الدولية 

 الشروط املطبقة يف تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني؛
اثنا عشر يف املائة أو نسبة أكرب من هذا قد يوافق عليها يف وقت الحق ) ز(

يف اإلمجالية اليت مت حتديدها هي لتغطية النفقات اإلدارية من التكال
  .للمحكمة اجلنائية الدولية

  
 ٧املادة  

تقدم احملكمة اجلنائية الدولية سنويا إىل الدولة املاحنة و يف أقرب وقت كشف حساب 
من العام السابق مبجرد توافر  ديسمرب/كانون األول ٣١مدقق للمركز املايل حىت 

  . مايو/أيار ٣١ساب ويف موعد ال يتجاوز املراجعة للح
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  ٨املادة  
 

عند إاء العمل مبذكرة التفاهم، فسترد احملكمة اجلنائية الدولية للدولة املاحنة أي رصيد 
غري مستخدم متبقي يف حساب الصندوق االئتماين وحتول والدول املاحنة أي مبلغ 

  . أعاله٦واجب الدفع عمال باملادة 
  
  ٩املادة 

كمة اجلنائية الدولية يف خطاب التعيني الذي يعطى للموظف فين مبتدئ، وصفاً تضع احمل
 .لشروط اخلدمة بالتفصيل الكامل

  
  ١٠املادة 

  .تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ يوم التوقيع عليه
 
  ١١املادة 

ر تعترب هذه املذكرة سارية املفعول حىت إائها من خالل إخطار مكتوب مدته ثالثة أشه
على الرغم من هذا اإلاء، . إما من قبل احملكمة اجلنائية الدولية أو من الدولة املاحنة

فتبقى التزامات احملكمة اجلنائية الدولية والدولة املاحنة مستمر ألي ملدة تعيني قائمة ختص 
  .املوظف الفين املبتدئ عمال ذه املذكرة

  
تفاهم هذه ممثلي كل من احملكمة اجلنائية الدولية والدولة  فقد قام بالتوقيع على مذكرة الوإثباتا لذلك

  .املاحنة يف يوم التوقيع عليها
 

  :عن الدولة املاحنة :عن احملكمة اجلنائية الدولة
 : التاريخ :التاريخ

  
 

   الرابعرفقامل
  اإلطار العام للخطوط اإلرشادية لربنامج املوظف الفين املبتدئ يف احملكمة اجلنائية الدولية

  العام .أ

  التقدمي 
  اهلدف من الربنامج 
  االتفاق بني احملكمة اجلنائية الدولية واحلكومة املاحنة  
  أدارة برنامج املوظف الفين املبتدئ يف احملكمة اجلنائية الدولية  
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   ب إنشاء وظائف املوظفني الفنيني املبتدئني

  املبادئ 
  إجياد مناصبِ للموظفني الفنيني املبتدئني  
   مناصبِ للموظفني الفنيني املبتدئنيمتويل 
  تكاليف املوظف الفين املبتدئ 
  توظيف املوظفني الفنيني املبتدئني. ج
  احلد األدىن من املتطلبات 

  تطبيق وعملية املراجعة  

  الكشف الطيب  
  تأشرية 

  فرص التعيني 

   شروط اخلدمة. د 
  أوضاع التعاقد 
  استحقاقات ومزايا  
  املعاشاتاالشتراك يف صندوق  
  اإلجراءات التأديبية 
  فصل من اخلدمة 

 اإلشراف والتوجيه والتدريب. ه
  اإلشراف وتقييم األداء 
  التوجهات 
   التدريب 

  اإلدارة املالية. و
   املالحق.ز

 مناذج وقوالب

 
   اخلامسرفقامل

  نظام التأمني الصحي للمتقاعدين
  ؛  فانربيداالتأمني الصحيباملنظمة  مزود استخدام احملكمة طلبت - ١

بإجراء دراسة لألقساط املستحقة  برنامج فانربيدا الدويل للتأمنيطلبت احملكمة أن يقوم  - ٢
 املتوقعة يف املستقبل يف إطار خطة تأمني اخلدمات الصحية وطب األسنان للمتقاعدين؛

  :مني إذا ميكن للموظفني الذين يتقاعدون من احملكمة اجلنائية الدولية البقاء حتت محاية التأ-٣
 املشترك للمعاشات لقد وصلوا سن التقاعد العادي أو املبكر يف إطار الصندوق) أ(

 و) على التوايل + ٥٥ أو ٦٢ (التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛
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كان لديهم تغطية مبوجب خطة تأمني على صحة موعة ترتبط مبنظمة تطبق ) ب(
 على األقل يف احملكمة اجلنائية النظام املوحد ملدة عشر سنوات منها مخس سنوات

  .الدولية

 ميثل القسط املدفوع من قبل املتقاعدين نسبة مئوية من راتب املتقاعد األخري كعضو فعال -٤
 .من العاملني ويتغري وفقا لعدد املعالني املؤهلني اليت مت تتضمنها تغطية التأمني

ألسر املؤمن عليها يف اية عام على إحصاءات ا برنامج فانربيدا الدويل للتأمني اعتمد -٥
واستند على الوضع العائلي واملعالني من األطفال .  كنقطة انطالق للتوقعات املستقبلية٢٠٠٧

. ٢٠٠٧وتوزيع العمر واجلنس وفارق السن بني املوظف وزوجه وعلى السكان يف اية 
عد ومعدالت واستند إيل االفتراضات األخرى اخلاصة مبعدالت الوفيات ومعدالت التقا

 للمنظمات الدولية برنامج فانربيدا الدويل للتأمنيكلية علي إمجايل حافظة  مبنية سحب
، مع األخذ بعني  املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةوالبيانات من الصندوق

  .االعتبار سياسة التقاعد احملددة للمحكمة اجلنائية الدولية
برنامج سامهة يف تنمية النموذج املستقبلي املستخدم من قبل  وميكن تلخيص مقادير امل-٦

  : على النحو التايلفانربيدا الدويل للتأمني
 بناءاً على ٪ ٥ومن املتوقع أن يكون معدل التضخم الطيب : التضخم الطيب) أ(

معدل التضخم الطيب  املاضية ومتوسط ٣٦منحىن التضخم يف األشهر الـ 
تضخم التكاليف الطبية هو السبب الرئيسي وراء الزيادة يف . للمنظمات املماثلة

  أقساط التأمني؛
استنادا لنسبة حافظـة    : العمر واجلنس واحلالة االجتماعية واألطفال املعالني     ) ب(

 ؛٢٠٠٧ لعام برنامج فانربيدا الدويل للتأمني
إن توزيع املنضمني اجلدد حسب العمر واجلنس مأخوذ من دراسة حتليلية ) ج(
 ؛٢٠٠٧مشتركني اجلدد خالل عام لل
 سنوات، مث استقرار عدد السكان بعد ذلك حىت عام ٦النمو املبدئي ملدة ) د(

٢٠٢٧: 

 
لتقاعدية ملوظفي  املشترك للمعاشات امأخوذ من الصندوق: معدل الوفيات) ه(

 ؛األمم املتحدة
 املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي مأخوذ من الصندوق: معدل التقاعد) و(

  ؛األمم املتحدة
 ؛٦٥ و ٥٥بني : سن التقاعد) ز(

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

عدد العاملني 
 الفعالني

٨٧٩ ٨٧٩ ٨٠٠ ٧٥٠ ٧٥٠ ٦٧٩ ٦٧٩ ٦٦٣ 
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  ؛ وبرنامج فانربيدا الدويل للتأمنيمن حافظة : معدل السحب) ح(
 ل من املوظفني  عضو جديد فعا١٢٠٠ سنة مت توظيف ٢٠يف فترة أكثر من ) ط(

 أدناه نتائج دراسة التطورات احملتملة لتكلفة الدعم للفترة ١ والشكل ١ يستعرض اجلدول -٧
 يف ٦٧ عاما، قد تصل اإلعانة السنوية على إىل ٢٠بعد فترة الـ. ٢٠٢٧ -- ٢٠٠٨من 

  . مليون٣,٥ وهو -٣املائة يف ترتيب اليورو 
  

 )باليورو( التأمني الصحي باملتقاعدين السيناريو األساسي نتيجة إعانة : ١اجلدول 
 ٢٠٢٧ ٢٠٢٣ ٢٠١٩ ٢٠١٥ ٢٠١١ ٢٠٠٨ 

٣٥ ٥١٠ ١ ٣٤٠ دعم %٦٧  ٢٥٠ ٥٨٠  ٧٨٩ ٢٦٠  ٣ ٥١٠,٨٠٠   ١ ٨٠٢,٩٧٠  

١ ٦٠٠ دعم %٨٠  ٤٢ ٤٠٠  ٢٩٩ ٢٠٠  ٩٤٢ ٤٠٠    ٢ ٤ ٩١٢,٠٠٠ ١٥٢,٨٠٠  

  
 )باليورو(السيناريو األساسي نتيجة إعانة التأمني الصحي باملتقاعدين  : ١الشكل 

 يف  برنامج فانربيدا الدويل للتأمني وجتدر اإلشارة إىل أن االفتراضات املقدمة من قبل-٨
على سبيل املثال، فمن املفترض . سيناريو" أسوأ حالة"الدراسة اخلاصة حبسابات التأمني متثل 

د يف أن معظم املوظفني سيبقون يف احملكمة حىت سن التقاعد أو أن كل املستحقني للتقاع
ومن الواضح أن احلال ليس كذلك . الواقع سيختارون خطة التأمني الصحي للمتقاعدين

 .وقد سبق أن بينت أن عدد املستحقني التقاعد هو أقل من تقديرات املتوقعة. حقيقة
  
 ستواصل احملكمة رصد التطورات اإلنفاق يف هذا الصدد، مثل العوامل الدميوغرافية -٩

 .ظمةلسكاا على فترات منت
  

 توفر مجيع منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى تأمني صحي مدعوم -١٠
يبني امللحق ذه .  يف املائة٥٠ يف املائة إىل ٨٠تتفاوت مستويات الدعم من . للمتقاعدين

  .الوثيقة حملة عامة عن تكلفة حصة أقساط التأمني يف املنظمات األخرى
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   السادسرفقامل
  منظمات متناسقة/  املنظمات الدولية نظام األمم املتحدة -- لتقاسم أقساط التأمني حتليل مقارن

 )اخلطة األساسية(حصة التكلفة  
 املنظمة املتقاعدون املنظمة العاملون *املنظمة

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ األمم املتحدة

 ٦٧ ٣٣ ٥٠ ٥٠  ، جنيفمجعية التأمني التعاوين ملوظفي األمم املتحدة

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ مم املتحدة اإلمنائيبرنامج األ

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ اليونيسيف

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ برنامج األغذية العاملي

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ صندوق األمم املتحدة للسكان

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ مم املتحدةمكتب برنامج متطوعي األ

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 ٨٠ ٢٠ ٥٠ ٤٠  يوغوسالفيا السابقة-اجلنائية الدولية  حمكمة

 ٨٠ ٢٠ ٥٠ ٥٠ احملكمة الدولية لرواندا

 ٦٧ ٣٣ ٥٠ ٥٠ منظمة العمل الدولية

 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ منظمة األغذية والزراعة

 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ اليونسكو

-ج ,٣٥-ب ٥٠-ج ,٦٥-ب منظمة الطريان املدين الدويل  ٥٠  ٥٠ ٥٠ 

 ٦٧ ٣٣ ٦٧ ٣٣ منضمة الصحة العاملية

 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ االحتاد الربيدي العاملي

 ٦٧ ٣٣ ٥٠ ٥٠ االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٦٧ ٣٣ ٥٠ ٥٠ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ٧٥ ٢٥ ٦٧ ٣٣ املنظمة البحرية الدولية

 ٦٥ ٣٥ ٥٠ إىل ٧٥ ٥٠ إىلto ٢٥ مة العاملية للملكية الفكريةاملنظ

 ٧٥ ٢٥ ٥٠ ٥٠  اليونيدو- منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

   ٦٧ ٣٣ **منظمات أوروبية متناسقة

 صفر ١٠٠ ٥٠ ٥٠ احملكمة اجلنائية الدولية

 .)منظمة األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واللجنة االقتصادية ألفريقيا(ة يشمل اللجان اإلقليمي* 
 .ويشمل حلف مشال األطلسي، وجملس أوروبا ووكالة الفضاء األوروبية **

______________  


