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 عشرةثانية الدورة ال
 0202 تشرين الثاين/نوفمرب 02-02الهاي 

 

 *المحكمة عن الموظفين الفنيين المبتدئينتقرير 

 مقدمة -أوال
إدارة املوارد عن يف تقريرها الفين املبتدئ أول مرة من اقرتاح احملكمة ملوظف ابرنامج إدراج كان  -0

جلنة وأشارت  (2).0202أيضا يف اقرتاح امليزانية لعام  هذكر قد جاء و  (1).0222يف عام الذي ُقدم البشرية 
ميزة غري عادلة ؤدي إىل تأن مثل هذه املمارسات قد إىل الثالثة عشرة  ادورهتيف "اللجنة"( )امليزانية واملالية 

، مما يؤثر على التوازن اإلقليمي اسار سري  يف عمليات التعينيون قد مروا مبالذين يكونصاحل الفنيني املبتدئني ل
قد كانت وعالوة على ذلك ، أشارت اللجنة إىل أن مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(    (3).داخل املؤساسة

تصر على إذا كانت احملكمة  أنه، و همني بدون مقابل وتعييناعتمدت مبادئ توجيهية واضحة الختيار العامل
 (4).تقرير يف هذا الشأن لتنظر فيه اللجنةتقدمي ينبغي فإنه توظيف، لاقرتاح طرائق جديدة ل

معلومات  ، قدمت احملكمةُ 0202مايو املنعقدة يف شهر أيار/ الدورة الرابعة عشرة للجنة ويف -0
صت إىل أنه بعد أن درست بعناية جتربة النظام املوحد لألمم لُ تدئني وخ  أساسية بشأن املوظفني الفنيني املب

نها من جتنب املخاوف اليت احملكمة يف وض  ميك  ستكون املتحدة م  برامج املوظفني الفنيني املبتدئني، 
اللجنة بأن ممثلي الدول األطراف  أبلغت احملكمةُ و   (5).أعربت عنها اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة

لموظفني الفنيني املبتدئني، وذكرت اخلاص لحملكمة برناجمها تض  اسمىت عدد من املناسبات يف  وااستفاسر 
 .0200مخس سنوات، ابتداء من عام لفرتة أولية مدهتا برناجمها وض  أهنا هتدف إىل 

                                        
 CBF/20/6صدر سابقا بعنوان  *

(1)  CBF/20/6  01تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الفقرة.   

، الهااااي، ثامناااةاجلنائيااة الدولياااة، الاادورة المعيااة الااادول األطااراف يف نظاااام روماااا األساسااي للمحكماااة الوثااائق الرةياااة جل (2)
 .22ة الفقر اجلزء الثالث ألف،  .الثاينلد ، اجمل(ICC-ASP/8/20) 0222تشرين الثاين/نوفمرب  02-02
 .22ة الفقر ، 0باء اجلزء  .الثاينلد ، اجمل(ICC-ASP/8/20) 0222 ثامنة ...الدورة ال... الوثائق الرةية  (3)
 املرج  نفاسه. (4)
(5) CBF/9/8  20-01تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الفقرات. 
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امج نوض  بر يف ة احملكمة ي  ن  ب  تقريرها عن أعمال دورهتا الرابعة عشرة يف رحبت اللجنة عموما و  -2 

اخلاصة توجيهية البادئ  يبدو أن امل، الإىل أنه، يف رأي اللجنة ت، وأشار املوظفني الفنيني املبتدئني
تض  بأن  وأوصت اللجنةُ  .استخدام املوظفني دون مقابل قابلة للتطبيق على املوظفني الفنيني املبتدئنيب

مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية اجلديدة اليت  ،املوظفني الفنيني املبتدئني برنامجبشأن  اخاص ااقرتاح احملكمةُ 
أن يكون بأي حال من األحوال  يال ينبغه على أن تشدد اللجنة يف دورهتا الاسادسة عشرة، و قدم إىلستُ 
 (6).ةياملهنية العادناصب لتمثيل امل اجلغرايفالتمثيل تنفيذ برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني تأثري سليب على ل
برنامج وض  ، اقرتاحا ل0200 /أبريليف الدورة الاسادسة عشرة للجنة يف نياسان وقدمت احملكمة -4

، ة فيما يتعلق ببدء أنشطة التنفيذتوجيهات اللجنطلبت ، و 0200يبدأ يف عام لاملوظفني الفنيني املبتدئني 
لربنامج ى اعلوافقة اجلمعية مل ائلوصول املوظفني الفنيني املبتدئني األو خيض  م  األخذ يف االعتبار أن 

ه مل احملكمة أنوأكدت  (7).الوقت املناسب يف امليزانيات الوطنية لكل الدول الراعيةيف لتمويل اختصيص و 
 .تأثري على التمثيل اجلغرايفالفنيني املبتدئني ؤالء املوظفني يكن هل

ملوظفني اوض  الاسادسة عشرة علما باقرتاح احملكمة ل ايف تقريرها عن أعمال دورهت اللجنةُ أحاطت و  -5
بالربنامج. اقرتاحها لضمان حتديد مجي  التكاليف املرتبطة صقل تقوم احملكمة بالفنيني املبتدئني، وأوصت بأن 

 عمل هؤالء املوظفني ماسامهة  يقدم جماالت ملموسة حيث  (8)بتحديداحملكمة تقوم وأوصت اللجنة كذلك بأن 
، وتكاليف اسنةيف ال مميكن استيعاهبذين بتدئني الاحملكمة يف عدد املوظفني الفنيني املتنظر للمحكمة وأن 

 .الراعيةالبلدان من اسرتد كلها ضافية، فضال عن تكاليف إدارة الربنامج اليت ينبغي أن تُ اإلعمل أماكن ال
تكاليف إدارة  اسرتداد مت هأن 0200أكدت احملكمة يف الدورة الثامنة عشرة للجنة يف أبريل و  -2
، من الراعية بلدانضافية، من الاإلعمل أماكن ال، مبا يف ذلك تكاليف بتدئنينامج املوظفني الفنيني املبر 

من على األقل  02على استيعاب  ةكون قادر تس اأهنباحملكمة اللجنة وأعلمت  (9).خالل النفقات العامة
 .لعديد من اجملاالت الوظيفية للمحكمةااملوظفني الفنيني املبتدئني يف أي وقت من األوقات يف 

تقدمي سياسة شفافة تطبق إىل  حملكمة  ايف تقريرها عن أعمال دورهتا الثامنة عشرة  ت اللجنةُ دعو   -1
مج املوظفني برناعلى كامل بالأن الاسياسة املالية للمنظمات األخرى ستطبق أن تؤكد بداخل احملكمة و 
 (10).دورهتا التاسعة عشرةأثناء  االلجنة هنائيفيها نظر تالفنيني املبتدئني ل

وظفني الفنيني املبتدئني يف الدورة التاسعة عشرة للجنة تقريرا آخر عن برنامج امل حملكمةُ ا تمقد  و  -2
تقدمي اقرتاح ملموس إىل حملكمة اا عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة دعت اللجنة يف تقريرهو  (11).املقرتح

 (12).برنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيوض  وشامل فيما يتعلق ب

                                        
 .22-52ات الفقر ، 0باء اجلزء  .الثاينلد ، اجمل(ICC-ASP/9/20) 0202 تاسعة...الدورة ال... الوثائق الرةية   (6)

(7)  CBF/10/9 42-22ملوارد البشرية، الفقرات تقرير احملكمة عن إدارة ا. 
 .24ة الفقر ، 0باء اجلزء  .الثاينلد ، اجمل(ICC-ASP/10/20) 0200 عاشرة...الدورة ال... الوثائق الرةية   (8)
(9)   CBF/11/7  54-41تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية، الفقرات. 

(10)  CBF/11/5 54ال دورهتا الثامنة عشرة، الفقرة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعم. 
(11)  CBF/19/16 .تقرير احملكمة عن املوظفني الفنيني املبتدئني 



ICC-ASP/12/4 

 

4-A-040613   3 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 3
 المبتدئين الفنيين الموظفين برنامجلتراح اق –ثانيا  

 

 :املبتدئني الفنيني املوظفني برنامجوض  ل ااقرتاحه دعمتقدم احملكمة ما يلي من أجل 
 ذلك يف مبا ،املبتدئني نيفنيللموظفني ال الدولية اجلنائية حملكمةالربنامج  توجيهية مبادئ ( أ)

 ؛(األول املرفق) مبتدئ فين موظف طلبمنوذج 
  ،(الثاين املرفق) مبتدئ فين وظفمة طلب واستمار   ( ب)

 .(الثالث امللحق) مانح بلدو  احملكمة بني ثنائية تفاهم ذكرة)ج( وعينة مل
 الفنيني املوظفني برنامج إدارةجانب من جوانب  كل بالتفصيل التوجيهية املبادئ تصفو  -2

 وطرائق والتعيني والتوظيف االختيار وعملية ،مبتدئ فين موظف وطلبلحاجة ل يلأو   حتديد من املبتدئني،
 .املالية اإلدارة عن قاسما يتضمن كما .املبتدئني الفنيني املوظفني وتدريب واإلشراف واإلدارة التعاقد
 األخرى املنظمات مواد مراجعة بعد استشاري خبري من اساعدةمب أعاله املذكورة الوثائق إعداد متو  -02
 .مبتدئني فنيني موظفني برامج ديرتُ  اليت

 

 المقبلة الخطوات - ثالثا
 

املتعلق  برناجمها تبدأ أن يف رغبتها عن أعربتو  احملكمةمن  احملتملة املاحنة البلدان من عدد اقرتب -00
غري . بذلك للقيام االستعداد أهبة على احملكمة املبدأ، حيث من. 0204 عام يف املبتدئني الفنيني املوظفنيب

 : يليال بد مما  التنفيذ، موض  الربنامج وض  يتم أن قبل ،أنه
 املهتمة؛ الراعية واجلهات احملكمة بني التفاهم مذكراتحاجة إىل التفاوض بشأن هناك    )أ(  
 الفنيني املوظفني لتمويلهناك حاجة إىل أن تدرٍج اجلهات الراعية املهتمة اعتمادات  ( ب) 

 يفم هبذا األمر ستكون هناك حاجة إىل القيا رمباو  .0204 لعام ميزانياهتا يف املبتدئني
 ؛0202 عام صيفربي /

 من هتوقعت أن ميكنالذي  املبتدئني الفنيني املوظفنيلعدد  إىل مؤشر احملكمةحتتاج  ( ج) 
 الفنيني املوظفني إمجايل حتديد على األخرية اللماسات وض  أجل من املشاركة البلدان
 يف موضح هو كما املعنية الراعية الدول على لتعميمها الوظائف وتوصيف املبتدئني
 .التوجيهية املبادئ

ال  للمحكمة، املبتدئني الفنيني املوظفني برنامج على املوافقة إىل حتتاج اليت اجلمعية، أن إىل بالنظر -00
 غري يبدو 0204 عام يف املبتدئني الفنيني املوظفني برنامجفإن إدراج  ،0202 عام هناية يف إالجتتم  
 طلبتو . اجلمعيةانعقاد  قبل أعاله املذكورة اخلطوات يف قدما ضيبامل لمحكمةيُؤذن ل مل ما واقعي،
 .الصدد هذا يف هتامشور اللجنة و  اتتوجيه احملكمة

                                                                                                     
 .51ة الفقر ، 0باء اجلزء  .الثاينلد ، اجمل(ICC-ASP/11/20) 0200 شرة...ادية عالدورة احل... الوثائق الرةية   (12)
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 المرفق األول 

 مبتدئالفني الموظف لل)مشروع( المبادئ التوجيهية 
 فني المبتدئالموظف لتوجيهية لالمبادئ الخطوط العريضة لل

 (ة"لمحكمابرنامج لمحكمة الجنائية الدولية )"
 مدخل عام –أوال 

 مقدمة -ألف
 الغرض من الربنامج -باء 
 احلكومات الراعيةتفاقات بني احملكمة و اال -جيم 
 نامج املوظفني الفنيني املبتدئنيبر احملكمة بشأن إدارة  -دال 

 املوظفني الفنيني املبتدئنيمناصب إنشاء  –ثانيا 
 املبادئ -ألف
 فنيني املبتدئنياملوظفني ال مناصباستحداث  -باء 
 املوظفني الفنيني املبتدئني مناصبمتويل  -جيم 
 تكلفة املوظف الفين املبتدئ -دال 

 املوظفني الفنيني املبتدئني وظيفت -ثالثا 
 شروطاحلد األدىن من ال -ألف 
 عملية االختيارالتوظيف و  -باء 

 شروط التعيني -رابعا 
 عرض التعيني -ألف
 تصريح طيبال -باء 
 ميناأل دقيقتلا -جيم 
 التأشرية  –دال 

 خاماسا شروط اخلدمة
 التعاقدي ركزامل -ألف 
 االستحقاقات واملزايا -باء 
 املشاركة يف صندوق املعاشات التقاعدية -جيم 
 التدابري التأديبية -دال 
 انتهاء اخلدمة -هاء 

 اإلشراف والتوجيه والتدريب -ا سادس
 اإلشراف و تقييم األداء  -ألف 
 يه والتدريبلتوجا -باء 
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 اإلدارة املالية -سابعا 

 املرفقات -ثامنا 
  استمارات ومناذج
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 للمحكمة الجنائية الدولية المبادئ التوجيهية لبرنامج الموظف الفني المبتدئ
 

 مدخل عام –أوال 
 

 مقدمة -ألف 
الدعم يقدمون الذي الشباب املهنيني املوظف الفين املبتدئ من مفهوم اخلرباء املعاونني و  تطورلقد  -0
الفنيني املوظفني استقدام . ويتم مخاسينيات القرن العشريناألمم املتحدة منذ أوائل وكاالت ين يف خمتلف فال

العمل ين و فية ملشاري  التنمية والتعاون المبوجب اتفاقات ثنائية بني األمم املتحدة والدول الراعاملبتدئني 
امج أيضا يف أنواع مماثلة من الرب إعمال يتم و . املتحدةختصاص األمم الواس  اجملال الاإلناساين ضمن 

اآلسيوي، وصندوق النقد ومثال ذلك مصرف التنمية ، دولية خارج منظومة األمم املتحدةاملنظمات ال
الدول مواطين من ن و ن املبتدئو ن الفنيو املوظفوعادة ما يكون . والبنك الدويل واالحتاد األورويب، الدويل

 .متويل مواطين البلدان الناميةعلى بعض البلدان املاحنة توافق  ،الراعية، وم  ذلك
ويف . درجة أكادميية وخربة مهنية حمدودةما حيملون ، وعادة الشبابالفنيني ن هم من و املرشحو  -0

جامعية حاملني لشهادة  واطلب من املرشحني أن يكون، يُ لمحكمةل الفنيني املبتدئني نيبرنامج املوظفإطار 
، أو ما ال يقل عن أرب  سنوات من اخلربة املهنية خلربة املهنية ذات الصلةحد أدىن من امني كعامتقدمة م  

 .  درجة جامعية من املاستوى األولذات الصلة م
القانونية، وم  ذلك، يتم النظر وظائف الرتكيز على اليق  يف ضوء الوالية األساسية للمحكمة، و  -2

عمل م  الضحايا والشهود، وخدمات احملكمة والتحقيقات احملكمة، مثل اليف أخرى يف جماالت أيضا 
 واإلدارة العامة.

 

 الغرض من البرنامج -باء 
 

م الكتاساب اخلربة العملية يف أنشطة التعاون الدويل حتت  حكوماهتُ نيترعى هؤالء املوظفو  -4
 .ماسؤويل احملكمةكبار من  وثيق  دارة/إشرافإ
ثقافية فريدة من جتربة شخصية و الذين ميلكون بتدئني يوفر الربنامج أيضا املوظفني الفنيني املو  -5

استجيب لالحتياجات ين أن قيمة خاصة ألنه ميك  هذا الربنامج يكتاسي ، حملكمةوبالناسبة إىل ا. نوعها
الشباب فنيني لليف موق  العمل وفر فرص التدريب يمن حيث عدد املوظفني واألولويات، حيث أنه  املتغرية

 .حكمة فضال عن اإلدارة الوطنيةب املاستقبلية احملتملة للماملواهجمموعة ويوس  من 
من منصب ميول التحويل إىل أال يتوقَّعوا يف الربنامج املشاركني  ني املبتدئني الفنينيلموظفنبغي ليو  -2

 .همعيينانتهاء فرتة تعند زاولته أو مامليزانية الربناجمية يف احملكمة 
بعد اسابقني الذين يرغبون يف التقدم لوظائف امليزانية العادية لاالفنيني املبتدئني يتم منح املوظفني و  -1

احملكمة ملبادئ من خالل عملية التوظيف وفقا آخر  أي مرشح خارجياالعتبار ك انتهاء انتداهبم نفس  
 .يف التوظيفالتوجيهية 
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 تفاقات بين المحكمة والحكومات الراعيةاال -جيم  

 

يتم و احلكومات املشاركة. مبوجب اتفاقات بني احملكمة و ني الفنيني املبتدئاملوظفني استقدام يتم  -2
، يف مجلة أمور ؤكدتا احملكمة واحلكومة الراعية هوقعتاالتفاق على شروط التعيني على أساس مذكرة تفاهم 

ال يشغُلون ن و ملبتدئن او ن الفنيو املوظفو . تغطية مجي  التكاليف ذات الصلةب، التزام احلكومة الراعية 
 .على التمثيل اجلغرايف و/أو التوازن بني اجلناسني ونؤثر يتة، وبالتايل ال وظائف ثاب

 

 لموظفين الفنيين المبتدئينالمحكمة لإدارة برنامج  -دال 
 

اتفاقات املوظفني الفنيني املبتدئني م  مجي  إدارة باملوارد البشرية تقوم وحدة التوظيف يف قاسم  -2
 احلكومات الراعية.

ت بشأن هذه املبادئ التوجيهية وأية معلومات إضافية عن برنامج طلب توضيحاتُ ينبغي أن  -02
 املوظفني الفنيني املبتدئني من :

 
 رئيس وحدة التوظيف
 قاسم املوارد البشرية

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة
 احملكمة اجلنائية الدولية

 014مانفيج 
NL 2516 AB الهاي 

 هولندا
 اتف : حيدد الحقااهل

 حقاالفاكس : حيدد ال
 الربيد اإللكرتوين: حيدد الحقا

 

 الموظفين الفنيين المبتدئينمناصب إنشاء  ثانيا:
 

 المبادئ –ألف 
 

لموظفني الفنيني املبتدئني على مدى استعداد ليتم استحداثها اليت قد ناصب عدد امليتوقف  -00
 اإلشراف عليها.و  هااحلكومات الراعية لتمويلها، وقدرة مكاتب احملكمة لدعم

تقدم اليت من تلك املكاتب  فقطاملوظفني الفنيني املبتدئني مناصب إنشاء قبول طلبات يتم و  -00
 انتداهبمطيلة بتدئني املفنيني الموظفني للم الدعم اللوجاسيت الاسليالتدريب والتوجيه واإلشراف و وفري خطة لت
على قدرة املكاتب كاتب تلك املفنيني مبتدئني يف موظفني ية على استقبلاملوافقة وتتوقف امل. بالكامل
 وفاء مبتطلبات الربنامج.بال اوالتزامه
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 الموظفين الفنيين المبتدئين مناصب استحداث -باء  

 

تقدمي جيب فين مبتدئ،  موظفمنصب احلاجة لشغل قد حددت مكاتب احملكمة تكون عندما  -02
 دئني ماستقل عنملوظفني الفنيني املبت. وجتدر اإلشارة إىل أن برنامج امثل هذا املنصب استحداثطلب 

جيب و . يهاتضاف إلفوظفني الفنيني املبتدئني املمناصب أما  ،مولة من امليزانية العادية للمحكمةاملاملناصب 
 طلب.العلى  عي العام أو املاسجل حاسب االقتضاءاملديوافق أن 
 :تدئمب فين موظفمنصب رفق طلب إنشاء جيب أن يُ  -04

يتم ملؤها وفق  "مبتدئ جديد فين وظفمنصب متربير "باستمارة  ( أ)
 ؛األصول

 ؛وظف الفين املبتدئمنصب املوضح حمني  يهيكل تنظيمي و  ( ب)
 ؛أهداف التعلمو  ( ج)

 .املوظفني الفنيني املبتدئنيالنتداب ناسخة من الوصف الوظيفي و  )د( 
ويوافق املوظفني الفنيني املبتدئني ناصب ف الوصف الوظيفي مليصنويقوم قاسم املوارد البشرية بت -05
 .عليه
 ، على الرغم من أنالثانية رتبةيف ال بوظائفن و ن املبتدئو ن الفنيو املوظفضطل  ي، عموماو  -02

 الثالثة. رتبةيف ال مبتدئ فين موظفمنصب بعض احلاالت أيضا لتمويل احلكومات الراعية تريد يف 
 

 الموظفين الفنيين المبتدئينمناصب تمويل  - جيم
 

قاسم يعدها  ائمة سنوية للمناصب اخلاصة هبمقإمجايل املوظفني الفنيني املبتدئني يف إدراج مت  -71
نهائي بشأن رعاية القرار التبليغ قوم البلد الراعي بيو الدول الراعية. خمتلف على عمم املوارد البشرية، وت

 .مباشرة إىل قاسم املوارد البشرية هاومتويلناصب امل
 

 بتدئمتكلفة موظف فني  -دال 
 

ختلف تبعا لدرجة ، وهو ما سيمبتدئ فين فوظالية مليقدر قاسم املوارد البشرية التكلفة اإلمج -02
وظف فين مبتدئ )الدرجة الثانية، هولندا، تقدير التكلفة ملو . املرشح الزوجيةحالة العمل و كان ، وموظيفةال

من يف املائة  00ملدة سنتني مبا يف ذلك تقريبا دوالر أمريكي  012،222سيكون ( بدون معالني
 .التكاليف اإلدارية العامة

 

 المبتدئين الفنيين استقدام الموظفين –ثالثا 
 

 شروطال من األدنى الحد -ألف 
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 أجل منو . للغاية تنافاسية عملية أعقاب يف املبتدئ الفين املوظف جملربنا املرشحني اختيار يتم -02 

 :عليهم أن جيب ،أخذ املرشحني للربنامج بعني االعتبار

 ؛عادة العمر من سنة 25يكونوا أقل من  (أ)
 مؤهل أو( يعادهلا ما أو املاجاستري درجة) متقدمة جامعية درجةحيملوا  (ب )

 احملكمة؛ بعمل صلة ذي جمال يف جامعي
 درجة م  صلة ذي عمل يف اخلربة من أدىن دلدهبم سنتان كا كونت ( ج) 

 األول؛ املاستوى من جامعية درجة م  سنوات أرب  عن يقل ال ما أو متقدمة جامعية
 معرفة الفرناسية؛ أو اإلجنليزية، احملكمة يف العمل لغات من حدةوا وايتقن ( د)

 العربية) للمحكمة أخرى رةية لغة معرفة وتعترب. فيه مرغوباألخرى أمر  العمللغة 
 ؛ميزة إضافية( واإلسبانية والروسية والصينية

برنامج  ذلك يف مبا املعلومات، تكنولوجياممتازة يف  مهارات لديهمتكون  (ه) 
 واإلنرتنت؛ العرض برنامجو  البيانات، قواعد تطبيقاتو  النصوص، ةمعاجل

 األفكار عن لتعبريوا اسرتاتيجي، بشكل التفكري على يكونوا قادرين  (و)
بالثقة يف النفس  شعورويكشفوا عن  فرق، وضمن ماستقل بشكل العملو  بوضوح،

 م  مراعاة االعتبارات الثقافية واجلناسانية؛
أناس  م  العمل يف ورغبة احملكمة، عملب اهتمام قوي لديهمأن تكون  (  ز)

 خمتلفة. ثقافيةو  قومية لفياتمن لغات وخ
 

 االختيارو  التوظيفعملية  –باء 
 

 املشاركة، احلكومات إىل بانتظام املبتدئني الفنيني لموظفنيل الشاغرةاملناصب  قوائميتم تقدمي  -02
وختتار . املبتدئني الفنيني املوظفنيانتداب  خالل من هارعايت يف ترغب اليت الوظائف حتديد منها يطلبو 

 احلكومةومبجرد أن تؤكد . واألولويات والاسياسات للميزانية وفقا اهتم اليتاملناصب  الراعية احلكومات
 التوظيفإذاك عمليتها اخلاصة ب بدأت املبتدئني، الفنيني لموظفنيل منصب حمدد لتمويل استعدادها الراعية

 .ألويلا االختيارو 
 مباشرة الطلبات قبول يتم لنو . اهتمحكوم سلطات إىل مباشرةطلباهتم  نيقدم املرشحو  أن بجي -00
 .املهتمني املرشحني من احملكمة إىل
 للغات،ا واختبارات ،العملية واخلربة لمرشحنيل األكادميية املؤهالتمن  الراعية احلكومة تحققتو  -00
 على  صلوحت مقابالت ريوجتُ 

 
الراعية مرشحها أو  احلكومة تقدم العملية، هذه من االنتهاء عندو . ج راامل

 نامجرب ل البشرية املواردمناسق و  املبتدئ الفين املوظف على املشرف)قوم احملكمة ت. و احملكمة إىلمرشحيها 
 واحد مرشح من أكثرالراعية  ت احلكومةقدم إذاو . الرتشيحات هذه قييمبت (املبتدئني الفنيني املوظفني
 التفاهم مذكرة يف احملددة للشروط وفقا تتم االختيار عملية فإن معني،موظف فين مبتدئ  منصب لشغل
 .راعية حكومة كل م 
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 .النهائي االختيار قراروتضطل  احملكمة باختاذ  

 حاسب املاسجل أو العام املدعي من املبتدئني الفنيني املوظفني مرشح اختيار على املوافقة ستتمو   -02
 .ءاالقتضا

 لذلك وفقا الراعية احلكومةيتم تبليغ  ،معني مبتدئ فين منصب موظف لشغل مرشح اختيارمبجرد  -04
 .الالزمة األموالبتوفري  الراعية احلكومةتقوم  كما وقت أقرب يف التعيني إجراءات باشروتُ 

 التعيين شروط -رابعا 

 التعيين عروض -ألف 

 درجةرتبة والال لتحديد التوجيهية للمبادئ وفقاالوظيفة  توىماسأساس  على التعينيرتبة  حتديد يتم  -05
 عن فضال العمل طبيعة  ويأخذ هذا . ةوالعامليا والعالفنية  اخلدمات فئات يف والتحديد التعينيني بتاملتعلق

 ةاخلرب  ذلك يف مبا االعتبار، يف املبتدئني الفنيني املوظفني املرشحني من املطلوبة املؤهالت من عال ماستوى
 .الصلة ذات العمل يف
 نالفنيو  نمُينح املوظفو و . عامني ملدة املبتدئني الفنيني املوظفنيعادة ما تكون عمليات انتداب  -02

 ميكنالراعية  احلكومة وموافقة متاما املرضي داءورهنا باأل. واحدة اسنةب املدة حمددةانتدابات أولية  ناملبتدئو 
 .أخرى سنة   التعيينات هذه متديد

 .واحدةإضافية  سنة  يف متديد مدته  الراعية احلكومةأن تنظر  ميكن خاصة، ظروف لظ يفو 
قواعد لل وفقا رتبةال داخل تتم اليت العالوات املوظفني هؤالء منح يتم ،ورهنا باألداء املرضي متاما -01

 .الدولية اجلنائية احملكمة ملوظفي األساسي والنظام ةاألساسي
 

 طبي التصريح -باء 
 

 طيبال تقريرال على املصادقة بعدو . للمحكمة الطيب املاسؤولمينحه  طيب لتصريح التعيني عرضخيض   -02
. البشرية املوارد قاسم إىلالتصريح  بإحالة يقوم أن الطبيب على ،ةكامل ةطبيواختبارات  فحص إىل استنادا

 البشرية املوارد قاسمقبل استالم  الظروف من ظرف أيمت اختياره املهام يف ظل  مرشحأال يتاسلم  جيبو 
 .الالزم التصريح الطيب

 

 يالتدقيق األمن -جيم 
 

 علىبناء  التعيني عرض إصدار يتمو . والاسالمة األمن قاسم مينحه أمين لتصريح التعينيخيض   - 02
 .التوظيف قبلتحري ال عمليةبنجاح من  األمنموظفي  انتهاء

 

 التأشيرة –دال 
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 األمم مرور جواز أي) الرةية الاسفر وثائق قدموتإذا لزم األمر( ) تأشرياتيب التقوم احملكمة برتت -22 

 .يف ما اُنتدب إليه كل منهم للعمل املوظفني هلؤالء( املتحدة
 

 الخدمة شروط خامسا

 المركز التعاقدي –ألف 

لفرتة  املدة حمددة التعيينات مبوجب احملكمة موظفي منالفنيون املبتدئون  نظفو املو  هؤالء سيكون - 20
 .الدولية اجلنائية احملكمة ملوظفي األساسي والنظام ةاألساسيقواعد لل وفقا انتداهبم

 .املبتدئني الفنيني املوظفنييقوم قاسم املوارد البشرية بإدارة  – 20

 والمزايا االستحقاقات  -باء 

 االستحقاقاتب املبتدئني الفنيني املوظفني إبالغب البشرية املوارد قاسمقوم ي احملكمة،ب لتحاقاال قبل - 22
 .املزاياو 

 التقاعدية المعاشات صندوق في المشاركة –جيم 

 التقاعدية، للمعاشات املشرتك املتحدة األمم موظفي صندوق يف املبتدئ الفين يشارك املوظف - 24
 عن فصلةم معلوماتوهناك . واحملكمة الراعية احلكومة بني التفاهم مذكرة يف ذلك خالفما مل ير د 
 .www.unjspf.orgموق   يف ةمتاح الصندوق

 التأديبية التدابير - دال

 موظفي مجي  على املطبقةنفاسها  واإلجراءات التأديبية لتدابريل ناملبتدئو  نالفنيو  ناملوظفو  ض خي - 25
 .احملكمة

 الخدمة انتهاء -هاء 

 املوظفني على املطبقة حكامألل وفقا ئاملبتد الفين انتهاء انتداب املوظف إدارة م  التعامل سيتم - 22
 .اخلدمةفيما يتعلق بانتهاء  دوليا املعينني

 املشرفني م  ناقشةوامل/املعلومات ستخالصجلاسات ال املبتدئني الفنيني لموظفنيأن تكون ل جيب -21
 وجتربتهم نامجالرب  تقييم أجل من البشرية املوارد قاسم يفمناسق املوظفني الفنيني املبتدئني و عليهم املعنيني 

 .مبتدئني فنيني موظفنيك
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 والتدريب والتوجيه اإلشراف -سادسا 

 األداء تقييم و اإلشراف -ألف 

 من األداءو  التدريب/اجلودة مراقبةردا على  ناملبتدئو  نالفنيو  نيتلقى املوظفو  أن مبكان األمهية من - 22
 التام،أن يكفل هذا اندماجهم  جيبو . نيةامله حياهتم فرص وتعزيز مهنيا، رالتطو  أجل من مهمتهم بداية

 .تعل مهم املتواصلو لعملية ا وفعاليتهم

 عندماساعدته و الفين الشاب  توجيهيُطلب منه  مباشر مشرف مبتدئ موظف فين كلسيُاع نيَّ ل -22
املوظف الذي يقدم  املبتدئني الفنيني املوظفنياألول على  استوىامل مشرف كونوعادة ما سي. الضرورة

 املكتب رئيسوعادة ما يكون . الوظيفي التوصيف أو للمكتب هيكل التنظيميلل وفقا ير األولالتقر 
 .املبتدئني الفين املوظف على اإلشراف عن املاسؤول املطاف هناية يف ويكون الثاين املاستوى مشرف

 نظام باستخدام ءهؤال تقييم يتم. و بانتظام املبتدئني الفنيني املوظفني أداء رصد إىل نحيتاج املشرفو  – 42
 وتقييم لرصدل زمينال دولاجل لنفس ونضعخيو  اآلخرين احملكمة ملوظفي ياستخدمالذي  نفاسه األداء تقييم
 .األداء

 األداء توقعاتوتقاُسم  الوظيفي، الوصف م  تتماشىاليت  هامامل حتديديف  النظام أهدافتكمن .  40
 فيما واملشرف املبتدئني الفنيني املوظفني بني اقشاتاملن نظاموحيفز ال. والتطوير التدريب أهداف وحتديد
 من االنتهاء ويتم ،تتعلق باألداء بشكل منتظم مناقشات وتعقد. داءاألو  واملاسؤوليات الواجباتب يتعلق
 .التقييم فرتة هناية يف األداء تقييم تقرير

 األداء تقييم تقرير من ناسخةاسليم ميكن ت املبتدئني، الفنيني املوظفني من ومبوافقة ذلك، لبطُ  إذا - 40
 .مرجعيةعلى معلومات وألغراض  لحصولل الراعية احلكومةإىل 

 التوجيه -باء 

 حيث خصيصااملصممة  التوجيه عملية يف ناملبتدئو  نالفنيو  نيشارك املوظفو  ،االنتداب بداية يف - 42
 عملهم فرق يف دماجاالن من يتمكنوا حىت األعمال وثقافة احملكمة عملياتيصبحون متعودين على 

 .العمل مركز يف املعيشة بظروف يتعلقفيما  واإلحاطة التوجيهيتلقون  أهنم كما. وكفاءة باسالسة

 :أمور مجلةمن  اإلحاطة،/التوجيه برنامج يتضمن أن ينبغيو  - 44 

 وهيكلها؛ احملكمة عمل برامج بشأن حاطةاإل( أ) 
 ؛موماسؤولياهت لدوليةا املدنية اخلدمة موظفي سلوك بشأن حاطةاإل( ب) 
 املبتدئني؛ الفنيني املوظفني تعيني سيتم اليت املنطقةب املوضوعية اإلحاطة(  ج) 
 ؛هولندا يف املعيشة ظروفبشأن  حاطةاإل(  د)



ICC-ASP/12/4 

 

4-A-040613  13 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
3
 اإلدارية والرتتيبات املبتدئني، الفنيني املوظفني لربنامج العامة اإلجراءاتبشأن  حاطةاإل( ه)  

 .واالستحقاقات

 بالتدري -جيم 

 ألغراض التعلم ألنشطة استخدامها ميكن سنوية تدريب ميزانية الراعية احلكومات معظمتتوق   – 45
 املباشرين رؤسائهمأن يناقشوا م   املبتدئني الفنيني لموظفنيل ينبغي ،االنتداب بداية يفو . املهنية طويرالت

 االحتياجات حتديد أجل من الوظيفي الوصف يف املدرجة بالواجبات يتعلق فيما واخلربات خلفيتهم
 احملددة التدريبية األهداف حتوض   اليت التدريب خطةينبغي إعداد  املناقشة، هذه على وبناء. التدريبية

 .األداء تقييماستمارة  يف هذا ينعكس أن وينبغي. األهداف هذه حتقيق خالهلا من ميكن اليت واألساليب

 .التدريبية األنشطة تلك حلضور أيام عشرة إىل تصل ياسنو  دراسية إجازةجيوز للمشرف أن مينح  – 42

 المالية اإلدارة - سابعا

 على يتعني املبتدئني، الفنيني املوظفني ربنامجل الراعية واحلكومة احملكمة بني التفاهم ملذكرة وفقا -41
 وإدارة لتعينيوا التوظيف تكاليف مواجهة من لتمكينها الالزمة األموالب احملكمة تزويد الراعية احلكومة
 .املبتدئني الفنيني املوظفني

 الراعية حلكومةوترسله إىل ا موظف فين مبتدئ كل انتداب لفرتة التكاليف تقديرات احملكمة دع  تُ و  -42
 تعينيعن ال تكاليفما يرتتب من  التكاليف تقديراتوتعكس . املرشحتعيني  عرض إصدار يتم عندما

 .الاسداد طلب م  الراعية ومةاحلك إىل إرساهلا ويتم واحدة، اسنةل

مبجرد  احملكمة إىل والثالثة والثانية األوىل للاسنة املقدر املبلغتقوم احلكومة الراعية باسداد مدفوعات  – 42
وأن يتم حتديد تاريخ مؤقت لبداية العمل، وأن  ،وأن يقبل املرشح عرض التعيني ،مرشحا احملكمةأن تقبل 

 .الراعية احلكومةختطر احملكمُة 

 حلكومةإىل ا األوىل، الاسنة بعد تمديداتاجلديدة لتكاليف ال تقديراتتقوم احملكمة بإرسال ال – 52
 .الصلة ذات األموال بتحويل الراعية احلكومةتقوم  تكلفةتقديرات ال استالم عندو . الراعية

 واإلجراءات قواعداللقواعدها املالية ونظامها املايل و  وفقارصدة لأل حاسابات إدارةب احملكمة وتلتزم -50
عد للقوا وفقا واخلارجي الداخلي التدقيق جراءاترصدة إىل إاألوختض  . هبا املعمول واملمارسات األخرى

 .احملكمة يف هبا املعمولوالنظم 

 املبتدئني الفنيني املوظفني برنامج يف املشاركة املنظماتاليت تطبقها  عياريةامل اإلدارية العامة النفقاتوتقدر 
 .الاسنوية النفقات من٪  00بناسبة 
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 الثاني المرفق

 الفني المبتدئ موظف طلب نموذج

 أيتدو ن  أن جيبو . ملكتبك مبتدئ فين موظف لطلباملرفقة  الشخصي االنتداب وملف المرشح استمارة استخدام الرجاء
 .صفحات ثالثعن  تزيد أالو  حمددة وشاملةالشخصي  حشر االنتداب وملف الموينبغي أن تكون استمارة . كاملة اختصارات

بنظام "وورد"  ناسخة إرسال جيب وكذلك ضوئيا مماسوحةيف ناسخة  األصول، حاسبينبغي إرسال الناسخة األصلية املعبَّأة واملوقعة و 
 : إىل

 املبتدئني الفنيني املوظفني برنامجمناسق 
 البشرية املوارد قاسم/  التوظيف وحدة

 applications@icc-cpi.int:  اإللكرتوين لربيدا
 2222 505 212:  اتفاهل

 :يلي إرفاقها ما مت ما إذاإال بعني االعتبار  املبتدئني الفنيني املوظفني طلباتتؤخذ  لن
 ؛املبتدئ منصب املوظف الفين وضحي حمنيَّ  تنظيمي هيكل 
 الوظيفة وصف. 

 الاسنة يف مرات ثالثعليها  ملاحنةا جلهاتيتم إطالع ا سوف الالزمة، والتوقيعات املرفقاتكل  م وما أن يتم تقدمي الطلب 
 (:/أكتوبراألول تشرين وأوائل مايوأيار/ منتصف ، ينايركانون الثاين/ منتصف)

وإذا ما زلتم . قاسم املوارد البشرية إىل اتقدميه بعد واحدة سنةتلقائيا  سجالتنا مناملرفقة  واملرشح املرفق امللفاستمارة  إزالة تتموس
 الفين املوظف طلباستمارة  تقدمي إعادة إىل ونحتتاج سوف الزمنية، الفرتة هذه انقضاء بعددئ يف حاجة إىل موظف فين مبت

 .املبتدئ
 .هبماخلاص  املبتدئني الفنيني املوظفنيبشأن طلب  مباشرة الراعية احلكوماتب االتصال عدم احملكمة يف التوظيف أقاسام منرجى يو 

 :نقاط هامة  جيب مالحظتها
 .الفرصةبشأن هذه  املبتدئني الفنيني املوظفني تمويلاالهتمام ب عنتعرب  سوفراعية  حكومة أنرة ال يكفل هذه االستما تقدمي

 لتوظيفل الزمنية اجلداولختتلف و . التوظيف عملية أستبد املبتدئني، الفنيني املوظفني تمويلعن االهتمام ب راعية حكومةما إن تعرب 
 . أشهر تاسعة ىلإ تصل فرتة ياستغرققد و 
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 المرشح وملف   استمارة االنتداب   – المبتدئ الفني الموظف

 دابنتعن اال تالقسم األول: معلوما

 ( الوظيفي اللقب اذكر)اللقب  :العمل مكان
[Select Duty Station]       

 

 [Organ]  اجلهاز   [Indicate Section] القاسم 

 

 

 الدولية: اجلنائية احملكمة تبمك هدف
      

 

 :االنتداب ملخص -0
 (باالنتداب إلبالغها املاحنة اجلهات مجي  إىل املعلومات هذه إرسال وسيتم عن االنتداب، تقدمي ملخص يرجى)

      

 

 النتائج المتوقعةو  مسؤولياتالو  واجباتال
 األوىل الاسنة خالل اإلنتاج وتوقعاتا االنتداب هلذ احملددة الرئياسية لمهام، وتقدمي وصف وجيز لواجب لكل ةاملئوي الناسبإدراج  يرجى)

 (االنتداب من والثانية
      

 

 (الصفةو  االسم اذكر: ) املشرف
 االسم اللقب الوظيفي

 المرشح ملف: الثاني القسم
 واخلربات تاملؤهال

 (، إن وجدرغوباملجمال الرتكيز )اذكر درجة املاجاستري أو ما يعادهلا يف ختصص حمدد، و  التعليم:
       احلد األدىن :      المرغوب فيه: 

 (سنتني على األقل الرئياسية، اجملاالت يف املطلوبة العمل خربة اذكر: )العملية اخلربة
       احلد األدىن :      رغوب فيه: الم

 (اللغوية/املهنية املهاراتو  التقنية، املعرفة اذكر: )  للتعيني املطلوبة املهارات
       احلد األدىن :      المرغوب فيه: 

 (باالنتداب الصلة ذات الدولية اجلنائية احملكمة كفاءات اذكر: )تعينيلل املطلوبة الدولية اجلنائية احملكمةكفاءات 
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 هذا االنتداب. خالليف التعل م  املبتدئني الفنيني املوظفني أهداف 

 .../ أو يكونون قادرين على  املبتدئني نالفنيو  سيكون على املوظفني ،االنتداب من االنتهاء عند
 التعلم أهداف تحقيق

 (يبدأ النشاطسمىت  اذكر)  مىت؟

 

 على اليت التعلم،/التدريب أنشطة اذكر)  التدريب مكونات
 (حتقيق اهلدف ميكن أساسها

 التعلم أهداف
 

   1- 

   2- 

   2- 

   (…) 

تحقيق  تقييم التقدم المحرز نحوب ن جنبا إلى جنب مع المشرفين األول والثانيو ن المبتدئو ن الفنيو الموظفسيقوم 
 تقييم األداء.ل . وسيتم تقييم اإلنجاز مقارنة بنظام المحكمة الجنائية الدوليةاألهداف سنويا

 ____________________التوقيع: التوقيع:______________________ التاريخ____________________

 وى األولتمشرف المس عبةرئيس القسم/مدير الش         
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 الثالث المرفق 

 الموظفين توفير بشأن المانح والبلد الدولية الجنائية المحكمة بين تفاهم مذكرةل عينة
 المبتدئين الفنيين

 7 المادة

 :التالية للمبادئ وفقا الدولية اجلنائية احملكمة أنشطة لدعم املبتدئني الفنيني املوظفني توفريب املاحنة ةالدولوىل تت
 الدولية، اجلنائية احملكمة من حمددة لطلبات استجابة املبتدئني الفنيني املوظفني توفرييتم ( أ)

 الدولية؛ اجلنائية حملكمةا خرباء ماساعدة مهمتهم وتكون
 مكاتبها أو الدولية اجلنائية احملكمة مقر يف نياملبتدئ نيالفني املوظفنيال يتم تنصيب ( ب)

 ثابتة؛ وظيفة أي يف امليدانية
 اجلنائية احملكمة عاتق على املبتدئني الفنيني وظفنيامل تعيني بشأن النهائي القراريق  ( ج)

 الدولية؛
باعتبارهم  الدولية، اجلنائية احملكمة إىل انتداهبمطيلة  ن،و املبتدئ نو الفني نو ملوظفض  اخي(  د)

 النحو على الدولية، اجلنائية احملكمة يف هبا املعمول واألنظمة للقواعد دولية، مدنية خدمة موظفي
 الدولية؛ اجلنائية احملكمة عن صدرتس اليت تعيينهم،كتب  يف عليه املنصوص

 معايري أعلى على اف حي أنا، دولي يامدن اموظفباعتباره  ،مبتدئ فين موظف كلتوق  من  يُ ( ه)
 أو يلتمسال  أن هواجباتئه لأدا يف املبتدئ الفين املوظف. وجيب على األوقات مجي  يف والنزاهة الشرف
 ذلك يف مبا حكومة، أي من أو الدولية اجلنائية احملكمة خارج كيان أو شخص أي من تعليمات يقبل

 ؛يمنييؤدي الو  الدولية اجلنائية لمحكمةالتعهد بالاسرية ل بتدئامل فينال وظفامل يوق  كما. حكومته
 توظيفاليت ميكن حتدديها وتتعلق ب التكاليف مجي  عن ةماسؤول كونت أن املاحنة البلدان على جيبو ( و) 
 . مبتدئ فين موظف كل

 2 المادة

ذي ال املانح البلد إىل املبتدئني الفنيني ملوظفنيبشأن ا طلبات تقدمي الدولية اجلنائية احملكمة تتوىل
 يكونأن  طلب كل على جيبو . مناسبني مرشحني علىفيه  العثور ميكنها، املكان الذي رأي يف ،يُعد
 .املبتدئني الفنيني املوظفني برنامج يف املشاركة بلدانال مجي  إىليرسل و  ،ةلوظيفل وصف شكل يف عادة

 3 المادة

 أي يف املبتدئني الفنيني املوظفني من حمدد عدد أي توفري ،ملتزما يكن مل وإن املانح، البلدوىل يت
 0 املادة ألحكام وفقا إليها يقدم طلب ألي املناسبني املرشحني إلجياد ممكنكل جهد  ببذل معينة، فرتة

 .الزمن من معقولة فرتة غضون يف نتائجالدولية على ال اجلنائية احملكمةبإطالع و  أعاله،
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 4 المادة 

 ميكن ولكن شهرا، عشر اثين تتجاوز ال أولية لفرتةعادة  مبتدئ فين موظف كليتم انتداب  
 .املانح البلد م  اتفاقب اخلدمة من الفرتة هذه متديدللمحكمة اجلنائية الدولية 

 5 المادة

 عن النامجة احملددة التكاليف مجي  لتلبية األموال الدولية اجلنائية للمحكمةاملانح  البلديقدم 
 مبلغ إيداعب ،سنوي أساس على ،يقومو  هذه التفاهم مذكرةيف إطار  املبتدئني الفنيني املوظفنياستقدام 

يعة الود هذه تكونو . (هنا احلاساب رقم إدراج) الدولية اجلنائية احملكمةدده حت حاساب يف الغرض هلذا
 إىل التكاليف تقدير ليُرس   ،انتدابه متديد أو مبتدئ فين موظف تعيني قبلو . حبرية للتحويل قابلة بعملة
املقدرة  التكاليف تُغطَّ  مل ما التقدير، استالم املانح البلدأن يؤكد  بعد إال التعيني جيوز الو . املانح البلد

 احلاسابمن  واملدفوعات الودائ  مجي م تت وسوف. املانح لدالبالذي أودعه  املبلغعلى هذا النحو ب
 املفعولساري  الدولية اجلنائية حملكمةصرف ا سعر أساس على األمريكي الدوالر غري أخرى بعمالت
الذي أنفقته  اإلمجايل املبلغ من أكربوإذا كان املبلغ الذي يودعه البلد املانح سنويا . الدف  تاريخ من اعتبارا
 .القادمة الاسنة إىل استخدمامل وغري املتبقي املبلغم ل حي أن جيب معينة، سنة خاللفعال  املنظمة

 6 المادة

 املتعلقة بانتداب صاريفامل مجي  احلاساب هذا منأن تليب  الدولية اجلنائية احملكمة على يتعني
 :تشمل واليت املبتدئني، الفنيني املوظفني

 والبدالت؛ الرواتب( أ) 

 الصلة؛ ذات والبدالت والتكاليف يهوإل العملكان م من النقل( ب) 

 املاحنة؛ ةالدول عليهااليت وافقت  االنتداب منطقة أو البالد داخل الاسفر تكاليف( ج)

 الصلة؛ ذات والبدالت والتكاليف للمعالني يهوإل العملمكان  من اسفرال( د)

 يف املاسامهات وكذلك والوفاة والعجز املرضعلى  املبتدئني الفنيني املوظفني على التأمني( ه)
 املشغلة؛ املنظمة تدفعها اليت الدولية اجلنائيةللمحكمة  التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق

 الدولية؛ اجلنائية احملكمةالنامجة عن انتهاء العمل اليت تقررها  االستحقاقات( و)

واعد اإلدارية والنظام للق وفقا ماستحقة متوقعة غري ولكن حتديدها ميكن أخرى نفقات أي( ز)
  ؛املبتدئني الفنيني املوظفني تعيني شروط أو/ و للموظفني الدولية اجلنائية احملكمةاإلداري ملوظفي 

 إمجايل من الحق وقت يفعليه  االتفاق يتم قد كماناسبة أكثر   أو املائة يف عشر اثين(  ح)
 .الدولية ةاجلنائي للمحكمة اإلدارية النفقات لتغطية احملددة التكاليف
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 1 المادة 

 متاحة، املراجعة احلاساباتمبجرد أن تكون  سنويا، املانح البلد إىل الدولية اجلنائية احملكمةتقدم 
 العام من دياسمربكانون/ 20عند  للحاساب املايل املركز بيان مايو،أيار/ 20 يتجاوز ال موعد ويف

 .الاسابق

 8 المادة

 يف متبقي هبا ملتزم غري رصيد أي برد الدولية اجلنائية احملكمةتقوم  التفاهم، مذكرة إهناءفور 
 2 لمادةماستحق طبقا ل مبلغ أي تحويلب املانح البلدسيقوم و  املانح، البلد االستئماين الصندوق حاساب
 . أعاله

 9 المادة

 شروط الدولية اجلنائية احملكمةتصف  بتدئ،امل فينال للموظف عطىيُ  الذي التعيني كتاب يف
 .التفاصيل لكامب اخلدمة

 71 المادة

 .اعليه التوقي  يوم النفاذ حيز التفاهم مذكرةتدخل 

 77 المادة

 من إما أشهر، ثالثةمدته  مكتوب شعاربإ إهنائها حىت املفعول سارية هذه التفاهم مذكرةتبقى 
 اجلنائية حملكمةا التزاماتاستمر ت اإلهناء، هذا من الرغم علىو . املانح البلد أو الدولية اجلنائية احملكمة قبل

 .املذكرة هذهاملعينني مبوجب  املبتدئني الفنينيبقاء أي من املوظفني  مدة املاحنة والدولة الدولية
 

 .التوقي  يوم يف هذه التفاهم مذكرة املاحنة والدولة الدولية اجلنائية احملكمة من كل ممثلو وق  تقدم ملا وإثباتا
 

 املانح لبلدن اع        دوليةال نائيةاجل كمةعن احمل
 _______________ :التوقي    : __________________ التوقي 

 _______________: اريخالت   __________________: اريخالت
 

____________ 


