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       مقدمة  -   ً أوالً
                 رار جدول األعمال     وإق            أعضاء املكتب،                       افتتاح الدورة، وانتخاب   -   ألف

مجعية الدول األطراف     ً      وفقا  ملقرر ) "اللجنة"( للجنة امليزانية واملالية عشرةالثانية الدورة انعقدت   -١
.  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢١يف بعة  املعقودة سايف اجللسة العامة السابعة من دورا الالذي اختذته ) "اجلمعية"(

 ٢٤ إىل ٢٠قر احملكمة بالهاي، يف الفترة من  جلسات، يف مة، اليت تضمنت تسع الثانية عشردورا وعقدت اللجنة
يف اجللسة االفتتاحية  ترحيب ةلمك،  هيون سونغ-سانغ وألقى رئيس احملكمة، السيد . ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  .للدورة

أوغو  السيد و عشرةثانية الارئيسا لدور) أروغواي(سانتياغو ويرت  السيد انتخبت اللجنة بتوافق اآلراءو  -٢
، عينت اللجنة السيد مسعود ١٣وفقا للمادة . لنظام الداخلي من ا١٠للمادة  وفقا لرئيس لانائب) إيطاليا(سيسي 
  .     ًمقررا ) كندا(حسني 

، ألدائه )استراليا(وأعربت جلنة امليزانية واملالية عن تقديرها لرئيس اللجنة السابق، السيد دافيد داتون   -٣
  .مه يف أعمال اللجنةاملمتاز وإسها

اخلدمات املوضوعية للجنة واضطلع مديرها، السيد توفري ) "األمانة"(أمانة مجعية الدول األطراف تولت و  -٤
  .رينان فيالسيس، بدور أمني اللجنة

  :(ICC-ASP/8/CBF.1/L.1)وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل   -٥

               افتتاح الدورة  - ١
             أعضاء املكتب       انتخاب   - ٢
                   إقرار جدول األعمال  - ٣
                مشاركة املراقبني  - ٤
             تنظيم العمل  - ٥
   ٨   ٢٠٠                          األداء الربناجمي مليزانية عام   - ٦
                     الربع األول من السنة  :  ٩   ٢٠٠           يزانية عام  مل           الربناجمي   داء  األ  - ٧
                مبراجعة احلسابات        املتعلقة      سائل   امل  - ٨
                املوارد البشرية  - ٩
                           آثار األزمة املالية العاملية  -  ١٠
                          استعراض اإلجراءات اإلدارية  -  ١١
                      آلية الرقابة املستقلة  -  ١٢
                   املساعدة القانونية  -  ١٣
                 الزيارات األسرية  -  ١٤
            مباين احملكمة  -  ١٥
          املشتريات  -  ١٦
            مسائل أخرى  -  ١٧
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   :                             للجنة األعضاء التالية أمساؤهم  رة ش ع        الثانية             وحضر الدورة   - ٦

   )       بوروندي (               دافيد بانيانكا   - ١
   )      املكسيك (               رنانديز أوبازو                 كارولينا ماريا ف  - ٢
   )     فرنسا (  ني  ت           جييل فينكلس  - ٣
   )    كندا (          مسعود حسني   - ٤
   )       اليابان (            سينيشي إيدا   - ٥
   )       استونيا (            جوهاين ليميك   - ٦
   )      أوغندا (                        روزيت نريينكندي كاتيونغي   - ٧
   )      أملانيا (        غريد سويب   - ٨
   )       إيطاليا (          أوغو سيسي   - ٩
   )        سلوفاكيا (               إيلينا سوبكوفا   -  ١٠
   )       وروغواي أ (             سانتياغو ويرت   -  ١١

  
مكتب وهيئة الرئاسة، :                                                                  ود عيت أجهزة احملكمة التالية إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لعرض تقاريرها  -٧

  . وقلم احملكمة،املدعي العام

  مشاركة املراقبني  -باء

ت دعو.  اللجنةأمامإللقاء كلمة  من أجل احملكمة اجلنائية الدولية االئتالفاملقدم من طلب القبلت اللجنة   -٨
  .يف دورا القادمةتقدمي عرض مماثل إىل جنة االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية الل

  عشرةثانية الالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا   -     ًثانيا 

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

ورحبت ). املرفق األول( ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٣كات حىت تاريخ الة تسديد االشترااستعرضت اللجنة ح  -٩
 يورو مقارنة   ٤٨٣ ٣٦٩ ما جمموعهاللجنة باخنفاض االشتراكات اليت ال تزال مستحقة عن فترات مالية سابقة إىل 

غري أن اللجنة أعربت عن قلقها لتسديد . ٢٠٠٨أبريل /               ً        الذي كان مستحقا  يف نيسان يورو  مليون٢,٥٦ مببلغ
يف عام يف املائة  ٦٤,٧  مقارنة بنحو٢٠٠٩مارس / آذار٣١ حيت ٢٠٠٩ يف املائة فقط من اشتراكات عام ٥٥,٨
والحظت اللجنة أن من األمهية مبكان، يف سياق .  دولة فقط سددت اشتراكاا بالكامل٤٨،  ومن أن ٢٠٠٨

ت يف الوقت املناسب لتمكينها من تنفيذ  يف املائة، أن تسدد االشتراكا١٠٠انتقال احملكمة إىل معدل تنفيذ يبلغ 
وشجعت اللجنة مجيع الدول األطراف على بذل قصارى جهدها لضمان وجود أموال كافية . برنامج عملها

  . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥                            ً       باحملكمة يف السنة بأكملها، وفقا  للبند 
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  املوجودات النقدية  -٢
  
 ٧٤,٢  حنو٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢١النقدية للمحكمة بلغت حىت تاريخ جودات  ُ                   أ بلغت اللجنة بأن املو  -١٠

صندوق ، و) مليون يورو٧,٤(النقدية املخصصة لصندوق رأس املال العامل ذلك املبالغ يشمل و. مليون يورو
  ). مليون يورو٩,٢(الطوارئ 

  
  مبراجعة احلساباتاملتعلقة سائل امل  -باء
  
، إلعادة النظر يف )١(يت اختذا احملكمة، بناء على طلب اجلمعية يف دورا السابعةرحبت اللجنة بالتدابري ال  -١١

اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات، من أجل اتساق تشكيلها بشكل أوثق مع النموذج الذي أوصت به اللجنة 
اآلن  تصاصات االخه جاري مراجعةويف هذا الصدد، أبلغت احملكمة اللجنة بأن. واملراجع اخلارجي للحسابات

 دورهم سيكون على أن تكون األغلبية يف جلنة مراجعة احلسابات لألعضاء اخلارجيني، وأن للنص، يف مجلة أمور، 
ت والحظ. رئيس احملكمة أو املدعي العاماحلاجة بالتايل إىل وجود حق لالعتراض من جانب تجنب ل        ً      استشاريا  فقط، 

و أ ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات يفجلنة مراجعة احلسابات بشأن  اللجنة عدم إدخال التعديالت املقترحة
  .اموطلبت حتديثهحىت اآلن  ٢٠٠٨أغسطس /آب ٤ املؤرخة ICC/PRESD/G/2008/1اسة توجيهات الرئ

  
وفيما يتعلق بتعيني األعضاء اخلارجيني، أبلغت احملكمة اللجنة أنه بينما مت تعيني عضو خارجي واحد،   -١٢

، فإن احملكمة ال تزال تواجه حتديات يف اجتذاب أعضاء خارجيني إضافيني ميلكون )استراليا(اتون السيد دافيد د
  . وشجعت اللجنة احملكمة على مواصلة جهودها لتحديد أعضاء خارجيني آخرين. اخلربة املناسبة

 السابقة بشأن أمهية وفيما يتعلق بالتكاليف املتصلة مبشاركة أعضاء خارجيني، أشارت اللجنة إىل مناقشتها  -١٣
ويف هذا . )٢(اجتذاب أعضا خارجيني أكفاء، اليت تضمنت النظر يف األجور املدفوعة للخرباء االستشاريني اخلارجيني

الصدد، الحظت اللجنة أن احملكمة قامت بتغطية التكاليف املتصلة باشتراك األعضاء اخلارجيني يف االجتماعات، أي 
 باألعمال التحضريية ف يورو لكل اجتماع يتص١ ٠٠٠ليومي، فضال عن دفع تكاليف السفر وبدل اإلقامة ا

. وتبحث احملكمة إمكانية عقد اجتماعات فيديوية من أجل ختفيض تكاليف اشتراك األعضاء اخلارجيني. لألعضاء
  .                            ً             يورو لكل اجتماع سينطبق أيضا  يف هذه احلالة١٠٠٠وسألت اللجنة عما إذا كان دفع 

 اجع الداخلي للحسابات اللجنة بأنه عرض على جلنة مراجعة احلسابات نتائج املراجعة اليت قاموأبلغت املر  -١٤
         ً               قوم حاليا  مبراجعة حسابات ي                 ً      وأبلغ اللجنة أيضا  بأنه .  للمشتريات العامة وألمانة الصندوق االستئماين للضحاياا
  .عدة املؤقتة العامةااملس

.  ملراجعة احلسابات يف السنوات الثالث املقبلةبات اللجنة خبططه احلساوعالوة على ذلك، أبلغ مراجع   -١٥
خطط العمل املذكورة، وفقا لربوتوكوالت االتصال ذات اتاحة وطلبت اللجنة إىل املراجع الداخلي للحسابات 
  .الصلة يف احملكمة، والنظام املايل والقواعد املالية

                                           
 تشرين ٢٢-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي،   )١(

  .٦، الد األول، الفقرة )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  .١٩، الفقرة ١املرجع نفسه، الد الثاين ، اجلزء ب  )٢(
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   املسائل املتعلقة بامليزانية-جيم

  ٢٠٠٨ناجمي مليزانية عام األداء الرب  -١

والحظت أن . )٣(٢٠٠٨نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   -١٦
  . يف املائة٩٣,٣معدل التنفيذ الشامل بلغ 

. ملؤسسة كمؤشر لزيادة نضج ا٢٠٠٨ورحبت اللجنة بالتحسن الذي شهده تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام   -١٧
). انظر املرفق الثاين(                                                   ً      ً                      بيد أا أشارت إىل أن تنفيذ ميزانية احملكمة مل يكن دائما  متفقا  مع االفتراضات األساسية 

  .د إنفاق زائد يف عدد من ااالت منها، يف مجلة أمزر، املساعدة املؤقتة العامة واملعداتوالحظت مثال وجو

 االفتراضات والتنفيذ كان نتيجة لعناصر متصلة باإلجراءات وأوضحت احملكمة أن بعض التفاوت بني  -١٨
فقد اضطرت احملكمة مثال إىل اإلبقاء على البنية األساسية للمحاكمة إلمكان . القضائية مثل وقف حماكمة لوبانغا

ا بيد أ. وأقرت اللجنة بأن أنشطة احملكمة تتوقف، إىل حد ما، على عوامل خارجية. استئنافها عند رفع الوقف
  .                                    ً                                  ً     ًالحظت أن اإلنفاق الزائد قد ينتج أحيانا  من التحقيق السابق لالفتراضات حتقيقا  كامال 

، بتعزيز الربط بني االفتراضات هااخلربة والنضج فيمع زيادة ، اللجنة بأن تقوم احملكمةوأوصت   -١٩
حتقيق بشأن             ًلربناجمي جزءا  احملكمة يف تقريرها السنوي عن األداء اتضيفولذلك، أوصت اللجنة بأن . والتنفيذ

  . أي أنشطة إضافية مل تكن متوقعة من قبلإىل وأن تشري ه السنةاالفتراضات احملددة هلذ

، الحظت اللجنة أن احملكمة مل تضع ٢٠٠٨وعند مراجعة عمليات اجلرد اليت قامت ا احملكمة يف عام   -٢٠
 اللجنة إىل احملكمة أن تبني نتيجة عمليات ولذلك، طلبت. إجراءات لرصد عدد ومكان وحالة عمليات اجلرد

  .اجلرد السنوية اليت تقوم ا يف تقرير األداء الربناجمي للسنة ذات الصلة

  )الربع األول من السنة (٢٠٠٩أداء ميزانية عام    -٢

ل من الربع األو (٢٠٠٩نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لعام   -٢١
 يورو، ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠والحظت اللجنة أن اجلمعية كانت تتوقع، عند اعتماد امليزانية الربناجمية مببلغ . )٤()السنة

 يورو فقط، وكلفت املسجل بالبحث عن كفاءات قبل اللجوء إىل ٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠اشتراكات يبلغ جمموعها 
  .صندوق رأس املال العامل للحصول على املبلغ املتبقي

 يف املائة من امليزانية الربناجمية للمحكمة لعام ٣٢,٣ذا الصدد، أعربت اللجنة عن قلقها إلنفاق ويف ه  -٢٢
                    ً                       ً                       وأوضحت احملكمة أن عددا  من النفقات يكون مستحقا  يف بداية السنة اآلن مثل .  يف الربع األول من السنة٢٠٠٩

          ً                      للجنة أيضا  بأا شرعت يف البحث عن وأبلغت احملكمة ا. املعاشات التقاعدية للقضاة وخدمات تعاقدية أخرى
  . يف املائة من امليزانية بغري إذن٩٥                       ً                       كفاءات وبأا نفذت نظاما  حيول دون إنفاق أكثر من 

وشجعت احملكمة على مواصلة البحث عن كفاءات، وأفادت بأا ستعود ، ورحبت اللجنة ذا اإلجراء  -٢٣
  .إىل هذه املسألة يف دورا القادمة

                                           
  .(ICC-ASP/8/7) ٢٠٠٨التقرير املتعلق باألداء الربناجمي مليزانية احملكمة اجلنائية الدولية عام   )٣(

  . (ICC-ASP/8/12)٢٠٠٩مارس   / آذار٣١ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت التقرير املتعلق بأداء   )٤(  
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   واألعوام املقبلة ٢٠١٠ات امليزانية لعام افتراض  -٣

 والتحديات الرئيسية املتعلقة ٢٠١٠استمعت اللجنة إىل بيان شفوي بشأن افتراضات امليزانية لعام   -٢٤
  .بإعدادها

فأبلغت احملكمة .  واألعوام املقبلة٢٠١٠  ُ                    ً                                   وأ بلغت اللجنة بأن عددا  من املسائل قد يؤثر على ميزانية عام   -٢٥
بنسبة من فئة اخلدمات العامة  رفع مرتبات املوظفني ٢٠٠٨ال بأن جدول املرتبات يف األمم املتحدة لعام اللجنة مث

                        ً وأبلغت احملكمة اللجنة أيضا  .  يف املائة للموظفني من الفئة الفنية٦,٢٥بنسبة   تسوية مقر العملرفع يف املائة و٤,٩
 مليون يورو إضافية يف ميزانية عام ٢,٦كمة، ومتثل هذه الزيادة بأن احملكمة نقلت هذه الزيادة تلقائيا إىل مرتبات احمل

٢٠١٠ .  

                ً                                                                      وذكرت احملكمة أيضا  أن التحسينات يف عملية التوظيف ستؤثر على معدل الشغور الذي ينبغي تطبيقه   -٢٦
 يورو ٧٥٠ ٠٠٠                 ً                                                        وأفادت احملكمة أيضا  بأا قد ال تتمكن من استيعاب تكاليف التدريب البالغ قدرها . على امليزانية
  .بأكملها

وأشارت احملكمة إىل تأخري التعاون من جانب الدول األطراف وإىل احتمال أن يؤثر ذلك بطرقة سلبية   -٢٧
فقد يؤدي التأخري يف االستجابة لطلبات املساعدة املتعلقة بإعادة توطني الشهود . على امليزانيات الربناجمية املقبلة

ودعت .                                             ً                  ية لنظام احلماية التابع للمحكمة وقد يؤدي أيضا  إىل إطالة اإلجراءاتومحايتهم مثال إىل تكاليف إضاف
  .اللجنة احملكمة إىل مواصلة حتليل اآلثار املالية هلذا التأخري وإىل تقدمي تقرير يف دورا القادمة

ثل تعويض والحظت احملكمة أنه سيلزم الوفاء يف األجل املتوسط بعدد من النفقات اإلضافية الكبرية م  -٢٨
االستثمار الرأمسالية غري املستهلكة، والنفقات املتصلة باالنتقال إىل املباين الدائمة اجلديدة، وتسديد إجيارات املباين 

                 ً      ً       ً       ، تتوقع احملكمة منوا  صفريا  حقيقيا  يبلغ، ٢٠١٠وفيما يتعلق مبيزانية عام . ٢٠١٢              ً              املؤقتة اعتبارا  من منتصف عام 
  . مليون يورو١٠٤,٧ غري املوظفني، باستثناء التضخم يف نفقات

ويف ضوء . ، تلقت اللجنة توضيحات بشأن الزيادة يف املرتبات باحملكمة٢٠١٠وفيما يتعلق مبيزانية عام   -٢٩
توصي اللجنة بأن تستعرض احملكمة اإلطار                                                ً                 األزمة املالية العاملية احلالية والظروف اجليدة حاليا  للخدمات باحملكمة، 

                 ً وكررت اللجنة أيضا  .                        ً                          املرتبات وان تقدم تقريرا  إىل اللجنة يف دورا القادمةذه الزيادة يف الالزم لتعويض ه
  . )٥(حتديها للمحكمة بتمويل األنشطة اجلديدة من الوفورات يف الكفاءة

تصلة ا وأقرت اللجنة بأنه يلزم النظر يف التكاليف الكبرية احملتملة مثل إجيار املباين املؤقتة والتكاليف امل  -٣٠
وأوصت اللجنة بأن يكون التأثري . واالستثمارات الرأمسالية يف وقت مبكر وأوصت بعرض املوضوع على اجلمعية

ودعت اللجنة احملكمة إىل حتليل .                            ً                   قة يف امليزانيات املقبلة شفافا  يف امليزانيات املقبلةحاحملتمل لالستهالكات املست
  . اللجنة يف دورا الثالثة عشرةالتأثري على امليزانية وتقدمي تقرير إىل

.                                                                                      ً         وفيما يتعلق بالتدريب، كررت اللجنة تأييدها الكامل لألنشطة التدريبية اليت تعتربها استثمارا  يف املوظفني  -٣١
                 ً                                  ً         ً                                     غري أا توصي، نظرا  للحالة املالية، بأن تتخذ احملكمة جا  انتقائيا  يعتمد على األولويات العاجلة وأن تبلغ 

                     .دورا القادمةاللجنة يف 

                                           
 تشرين ٢٢-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي،   )٥(

  .٥٦، الفقرة ٢- ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين



ICC-ASP/8/5 
8 Page  

  آثار األزمة املالية العاملية  -دال

املخاطر املصرفية للمحكمة اجلنائية "          ً                                          كان معروضا  على اللجنة التقرير املقدم من احملكمة بعنوان   -٣٢
    .)٦("الدولية

يف أربع مؤسسات                          مليون يورو، مودعة حالب  ٧٤,٢والحظت اللجنة أن أرصدة احملكمة، البالغ قدرها   -٣٣
ورحبت اللجنة بالعلم بأن احملكمة مل تفقد أي رصيد بل سجلت ). لثاانظر املرفق الث(مالية كبرية داخل هولندا 

ويدل هذا على أن احملكمة تركز جهودها على احملافظة على أمواهلا .       ً                                     أرباحا  من موجوداا، رغم األزمة املالية احلالية
ويف هذا الصدد، . للعائدات وأا تبحث بنشاط عن طرق لتأمني تلك األموالبدال من البحث عن معدل مرتفع 

 تتعهد ٢٠٠٩فرباير / شباط١٩للمحكمة بتاريخ " رسالة ضمان"الحظت اللجنة أن إحدى هذه املؤسسات أرسلت 
ت اليت اختذا ورحبت اللجنة باملبادرا.                                ً                                  فيها بضمان مجيع الودائع ألجل وفقا  لنظام وقواعد البنك املركزي اهلولندي

واتفقت مع احملكمة على أنه يلزم، يف ضوء . احملكمة لتخفيض خماطر التركيز والسيولة الناجتة عن املمارسة احلالية
  .األزمة احلالية، اختاذ املزيد من اإلجراءات لتخفيف املخاطر

ة وأربعة أعضاء خارجيني، وفيما يتعلق باقتراح احملكمة إنشاء جلنة لالستثمار تتألف من عضوين من احملكم  -٣٤
رات احملكمة وتقدمي توصيات بشأا، الحظت اللجنة ما امن بينهم عضو من جلنة امليزانية واملالية، الستعراض استثم

  :يلي

بينما ترحب اللجنة مبشاركتها يف مثل هذه اهليئة االستشارية، فإا ترى أن مشاركتها ينبغي أن تقتصر   -٣٥
  . جتنب أي تعارض ممكن يف املصاحل واالحتفاظ بدورها كهيئة استشارية للجمعيةعلى دور املراقب من أجل

وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم املزيد من التفاصيل بشأن اقتراحات االستثمار الواردة يف التقرير   -٣٦
   .وأن تبحث عن خيارات إضافية

  املشتريات  -هاء

 أبلغت احملكمة اللجنة بأنو. )٧("تقرير احملكمة عن املشتريات"ة           ً                          كان معروضا  على اللجنة الوثيقة املعنون  -٣٧
                 ً                                                                               لديها سياسة ودليال  للمشتريات وبأن مجيع أجهزة احملكمة، فضال عن املكاتب املستقلة، تتبع نفس اإلجراءات فيما 

  . يتعلق باملشتريات، وأن هذه اإلجراءات مرجعها مجيعها إدارة املشتريات

                ُ                                                           ريات يف امليدان، أ بلغت اللجنة بأن مديري الربامج امليدانية ميلكون احلق يف شراء سلع وفيما يتعلق باملشت  -٣٨
وإذا جتاوزت املشتريات هذا املبلغ، تتم املشتريات باإلجراءات العادية عن .  يورو٣ ٠٠٠وخدمات حبد أقصى يبلغ 

 أحيان كثرية مجلة واحدة عن طريق       ً                              وعمليا  تتم مشتريات املكاتب امليدانية يف. طريق إدارة املشتريات يف الهاي
  . اإلدارة يف الهاي

                                           
)٦(  ICC-ASP/8/CBF.1/1..  

  )٧(  ICC-ASP/8/13.  
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                  ً                                                                          وأبلغت اللجنة أيضا  بأن احملكمة تشارك يف اللقاءات املنتظمة اليت تتم مع منظمات دولية أخرى يف هولندا   -٣٩
ع وباإلضافة إىل ذلك، قامت احملكمة بعمليات شراء مشتركة م. لتبادل املعلومات بشأن البائعني وأسعار املنتجات
  .لالستفادة من وفورات احلجم) يوروجست(وحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب 

دعت احملكمة إىل النظر يف أساليب لتعزيزه وإضفاء الطابع املؤسسي عليه ورحبت اللجنة ذا التعاون و  -٤٠
اي مثل مكتب الشرطة عن طريق، مثال، إضافة عدد أكرب من املنظمات املتعددة األطراف القائمة يف اله

  .واحملكمة اخلاصة للبنان، من أجل حتقيق املزيد من وفورات احلجم) اليوروبول(األورويب 

وتساءلت اللجنة عما إذا كانت اإلجراءات وشفافية عمليات الشراء اليت تقوم ا احملكمة متفقة مع أفضل   -٤١
جعة الداخلية للحسابات مبواصلة إدراج  أوصت اللجنة مكتب املرااملمارسات الدولية، ويف هذا الصدد

  .املشتريات يف خطة عمله

وباإلضافة إىل ذلك، .                                                   ً            وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم على أساس سنوي تقريرا  عن املشتريات  -٤٢
                                              ً                                      لجنة احملكمة بأن تنتظر يف االنتقال إىل ج أكثر طلبا  للعطاءات من عدد كبري من البائعني إلعطاء لأوصت ا

  .يد من الشفافية هلذه العمليةاملز

  استعراض اإلجراءات اإلدارية  -واو

 الكفاءة لعام تدابريتقرير حالة عن البحوث اليت قامت ا احملكمة بشأن "رحبت اللجنة بالوثيقة املعنونة   -٤٣
ف االستراتيجي ز أنشطة احملكمة ويف سياق اهلدي اليت تبني، يف مجلة أمور، اجلهود املبذولة يف مسألة ترك)٨("٢٠١٠

وأبلغت احملكمة اللجنة بأن هذه العملية ستشمل مجيع العمليات، . للمحكمة ألن تصبح مؤسسة غري بريوقراطية
وتغطي مجيع األجهزة، وستتصل بوضوح جبميع األنشطة اإلستراتيجية األخرى للمحكمة مثل مشروع إدارة املخاطر 

  .احلايل

ذه اإلستراتيجية حتتاج إىل جهود مشتركة بني مجيع األجهزة، بصرف واتفقت اللجنة مع احملكمة على أن ه  -٤٤
ودعت اللجنة احملكمة إىل أن توضح، . النظر عن مسؤوليات كل منها، لضمان التنفيذ املتناسق يف مجيع أحناء احملكمة

  .املمكنة لتعزيزها، ترتيبات التنسيق القائمة، وأن حتدد الطرق ٢٠١٠يف سياق امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

عن طريق تدابري وأشارت اللجنة إىل تعليقاا السابقة بشأن ضرورة أن تسعى احملكمة إىل متويل احتياجاا   -٤٥
وأشارت احملكمة إىل أن حتسني الكفاءة يف العمليات اإلدارية سيستغرق بعض الوقت ألن النفقات . )٩(الكفاءة

  . أجال مثل التوظيف، وعقود اخلدمات، ومدفوعات أساسية أخرىمرتبطة يف حاالت كثرية بالتزامات أطول

                                           
)٨         ( ICC-ASP/8/6 

 تشرين ٢٢-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي،   )٩(
  .٥٦، الفقرة ٢- ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20نشور احملكمة اجلنائية الدولية، م( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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اقترحت اللجنة أن تنظر احملكمة بدقة يف جماالت عاجلة للكفاءة مثل احلاجة وعلى الرغم من ذلك،   -٤٦
 وظيفة، خاصة ٦٥  وظيفة والوظائف اليت تنتظر التعيني البالغ عددها٢١إىل الوظائف الشاغرة البالغ عددها 

  .                   ً              ذه الوظائف ظل شاغرا  منذ مدة طويلةوأن بعض ه

 بعض النتائج ٢٠١٠وأعربت اللجنة عن توقعها أن يتضمن مشروع امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٤٧
  .القابلة للقياس لعملية حتسني تدابري الكفاءة عن طريق استعراض اإلجراءات اإلدارية للمحكمة

  آلية الرقابة املستقلة  -زاي

) اململكة املتحدة(اللجنة إىل العرض املقدم من ميسر الفريق العامل يف الهاي،السيد أكرب خان استمعت   -٤٨
  .، الذي يتضمن عشر توصيات)١٠("تقرير املكتب عن إنشاء آلية الرقابة املستقلة"بشأن 

 لتأكيد وابلغ امليسر اللجنة بأن الفريق العامل يف الهاي يؤكد احلاجة إىل جهاز حتقيق معزز للمحكمة  -٤٩
 من ١١٢ من املادة ٤وسيكون هذا اجلهاز اخلطوة األوىل إلنشاء آلية الرقابة املستقلة املتوخاة يف الفقرة . مصداقيتها

وسيمتد ). التفتيش وتقييم احملكمة(نظام روما األساسي، وقد يتسع نطاقه يف اية األمر لتغطية الوظائف األخرى 
 املوردون، خضعوسي. رحة إىل انتخاب املسؤولني، وموظفي احملكمة، واملورديناختصاص آلية الرقابة املستقلة املقت

يف الترتيبات التعاقدية اخلاصة بكل  للمعايري املنصوص عليهاالذين ال خيضعون لنظام وقواعد املوظفني يف احملكمة، 
 وستكون هلا سلطات ذاتية، وفيما يتعلق باالستقالل، ستتمتع آلية الرقابة املستقلة باالستقالل يف عملها،. منهم

وستقدم اآللية تقاريرها إىل اجلمعية عن . وستمنع وقوع املخالفات، وسيكون متويلها عن طريق برنامج منفصل
  .طريق املكتب

  ُ                                                                                           وأ بلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية باألمم املتحدة أشار إىل استعداده لتوفري الدعم آللية   -٥٠
 يف إنشائه ويف التحقيقات اليت يقوم ا، على أساس استعادة التكلفة، وستتمكن احملكمة، بالدعم الرقابة املستقلة،

                                                  واقت رح أن يتألف مكتب آلية الرقابة املستقلة من رئيس . الذي سيقدمه املكتب، من بناء إمكانياا الذاتية للتحقيق
  .  ٢- أو ف١- وموظف آخر للدعم برتبة ف٥-برتبة ف

لتطوير هذا االقتراح والذي يسعى إىل املوازنة بدقة للجنة عن تقديرها للعمل الذي قام به امليسر عربت اأو  -٥١
والحظت اللجنة أن ممثلي نقابة املوظفني باحملكمة الذين سبق هلم اإلعراب عن . بني الكفاءة يف العمل والتكلفة

تأديبية باحملكمة يؤكدون أن هذا االقتراح يليب قلقهم لعدم وجود جهاز حمترف ومستقل للنظر والتحقيق يف املسائل ال
  .طلبهم

توصي اللجنة بزيادة االهتمام باخليارات املتاحة لتمويل آلية الرقابة املستقلة من ومن حيث اآلثار املالية،   -٥٢
وعلى سبيل املثال، اقترحت اجلنة أن يبحث .  يورو٤٢١ ٢٩٥امليزانية املقترحة البالغ قدرها ختفيض أجل 

آلية كتب مع احملكمة إمكانية استعارة أحد املوظفني من مكتب خدمات الرقابة الداخلية باألمم املتحدة للعمل بامل
                    ً                        واقترحت اللجنة أيضا  أن تبحث احملكمة إمكانية .           ً                  سيؤكد أيضا  استقالل هذا املوظفالرقابة املستقلة، الذي

 أو الوظائف املقرر شاغرةلدة توزيع الوظائف اهما عن طريق إعايمتويل إحدى الوظيفتني املقترحتني أو كلت

                                           
)١٠(  ICC/ASP/8/2  وAdd.1.  
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وأوصت اللجنة كذلك بدراسة التكاليف األولية للتعاون مع مكتب خدمات . إلغاؤها يف اية السنة املالية
  .الرقابة الداخلية بدقة لتحديد اخلدمات اجلوهرية املطلوبة من هذا املكتب

 إنشاء آلية الرقابة املستقلة، أوصت اللجنة بوضع نظام      ً                                وأخريا ، إذا ما قررت اجلمعية يف اية األمر  -٥٣
  .للرصد لضمان أن عبء العمل يربر وجود هاتني الوظيفتني ملدة طويلة

  املوارد البشرية  -حاء

 يبني إستراتيجية املوارد البشرية الذي) ١١("تقرير احملكمة بشأن املوارد البشرية"          ً            كان معروضا  على اللجنة   -٥٤
                ً                                                      وتلقت احملكمة أيضا  بيانات بشأن التوزيع اجلغرايف ملوظفي احملكمة وتركيب املوظفني . وارد البشرية املافوتنفيذ أهد

  .                                 ً                            وعقدت اللجنة عالوة على ذلك اجتماعا  غري رمسي مع ممثلي نقابة املوظفني). انظر املرفق الرابع(حبسب اجلنس 

  ً          ضا  يف عدد من يوقد تبني ذلك أ. د البشريةورحبت اللجنة بالتقدم الشامل احملرز يف جمال إدارة املوار  -٥٥
  .ااالت، مبا يف ذلك التحسن يف العالقة بني إدارة احملكمة ونقابة املوظفني

  إدارة األداء

ُ                                     ً                                                           أبلغت اللجنة بأن احملكمة تنفذ اآلن نظاما  إلدارة األداء يتضمن دورة سنوية إلزامية للتقييم، واستعراضات   -٥٦
وظفني، ودورة سنوية إلزامية لتخطيط العمل على مستوى الشعب واألقسام والوحدات نصف سنوية ألداء آحاد امل

                                          ً                                                  وأشارت احملكمة إىل أا تعترب إدارة األداء أساسا  للمبادرات والسياسات واألدوات واالحتياجات التدريبية . واألفراد
ريق، مثال، متكني املوظفني من الطعن، وتعمل احملكمة على حتسني نظام تقييم األداء عن ط. األخرى للموارد البشرية

  .وإنشاء نظام للتقييم الدائم، وتنظر احملكمة اآلن يف وضع نظام موجز لتقييم املوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة

ورأت أن نظام إدارة األداء الذي . ورحبت اللجنة بالتحسينات اليت أدخلتها احملكمة يف نظام إدارة األداء  -٥٧
وأوصت اللجنة بأن تضع . املساواة بني املوظفني وإعطائهم قوة دافعة للعمل سيساهم يف صورة جيدةبيعمل 

  .           ً      ً                                                             احملكمة إطارا  زمنيا  لتقييم أداء مجيع املوظفني وبأن تواصل البحث عن حتسينات هلذا النظام

  الترتيبات التعاقدية

ود ومدا والحظت أن هذا اإلجراء سيعاجل ُ                                                   أبلغت اللجنة بأن احملكمة تعتزم وضع معايري لتمديد العق  -٥٨
  .ضوح مدة التعاقدوشواغل املوظفني بشأن عدم 

ستمرة، املأو   ًال طول أجاألعقود            ً                                شرعت داخليا  يف النظر يف إمكانية تطبيق نظام ال وأشارت احملكمة إىل أا  -٥٩
أن ضافت وأ. وظفي أمانة األمم املتحدةمبشأن  )١٢(خلدمة املدنية الدوليةانة جل أوصت به ذيمبا يتماشى مع اهليكل ال
باحملكمة على توافر التمويل هذا النظام  تطبيق توقفوسي. ٢٠٠٧ عام ا النظام منذنفذ هذتمنظمة الصحة العاملية 

 إىل إمكانية تطبيق      ً أيضا ةوأشارت احملكم.  املوظفمخس سنوات وأداءمدة تزيد على واالحتياج إىل الوظيفة الالزم 
 احلاجة إىل الوظيفة انتهاء عند املذكورة لعقود احتياجاا من املوظفني إلمكان إاء اغري باحملكمة رغم تهذا النظام 

الوفورات اليت ميكن سيساهم يف   نظام العقود األطول أجالتطبيقوالحظت احملكمة أن . أو ألسباب تتعلق باألداء
  .تجديد العقودالالزمة لات اإلدارية  العملي سيقلل منألنهالكفاءات اإلدارية حتقيقها بزيادة 

                                           
)١١(  ICC-ASP/8/8.  
  .A/RES/61/239قرار اجلمعية العامة   )١٢(
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والحظت اللجنة أن إدارة األداء واستعراض العقود ومتديدها جزء من جمموعة شاملة لإلدارة الفعالة   -٦٠
ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تضع احملكمة معايري واضحة ومتسقة لالعتماد عليها يف . للموارد البشرية

  .متديد العقود

 عندما اعتمدت العقود ٢٠٠٣ ذلك، أشارت اللجنة إىل مناقشتها أثناء دورا األوىل يف عام وعالوة على  -٦١
ولذلك، . )١٣(احملددة املدة كوسيلة لتوفري املرونة واحلوافز للموظفني الذين يالءمون الظروف الفريدة للمحكمة

) دة املدة واملستمرة والدائمةاحملد(أوصت اللجنة بإجراء املزيد من التقييم لألنواع املختلفة من العقود 
  .روف اخلاصة للمحكمة قبل إدخال تعديالت على النظام احلايلظوصالحيتها لل

  استخدام املساعدة املؤقتة العامة

      ً    موظفا  يف ٢٤٠ أبلغت احملكمة اللجنة بأن عدد املوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة قد اخنفض من   -٦٢
 نتيجة لتنفيذ قرار اجلمعية الذي طلب من ٢٠٠٩أبريل /      ً         موظفا  يف نيسان١٥٦ىل  إ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

احملكمة تنظيم استخدام املساعدة املؤقتة العامة واشترط اإلذن من املسجل، أو املدعي العام فيما يتعلق باملوظفني 
 تسبق املوافقة عليها يف ميزانية عام  وظيفة من فئة املساعدة املؤقتة العامة ملأيالتابعني ملكتب املدعي العام، إلنشاء 

٢٠٠٩ .  

  التطوير الوظيفي والتنقل

رحبت اللجنة بأهداف احملكمة يف جمال التطوير الوظيفي، والحظت أن املسار الوظيفي يسمح للموظف   -٦٣
لتدريب والحظت اللجنة أن التطوير الوظيفي يتصل بشكل وثيق بإدارة األداء وا. باالنتقال إىل املرحلة التالية

                 ً                                                                   والحظت اللجنة أيضا  أن مكتب املدعي العام أنشأ مسارات وظيفية موعات معينة من املوظفني مثل . والتعليم
  .احملللني واحملققني واحملامني

وفيما يتعلق حبوافز األداء القائمة على مكافآت مالية، أشارت احملكمة إىل أا مل تأخذ ذه املمارسة   -٦٤
وستيدأ احملكمة . نظمات األخرى يف النظام املوحد حاولت األخذ به ولكنها مل تنجح يف ذلكوالحظت أن بعض امل

وحذرت اللجنة من أن . ، بعد استقرار نظام إدارة األداء ا٢٠١٠النظر يف احلوافز القائمة على األداء يف عام 
 كامل إلدارة املوارد البشرية وال تقتصر                                                            ً        احلوافز القائمة على األداء، حيثما يتم تطبيقها، تكون عادة جزءا  من نظام

وأوصت احملكمة باكتساب املزيد من اخلربة من النظام احلايل إلدارة األداء يف احملكمة قبل . على احلوافز املالية
  . تنفيذ هذه املبادرة

  التعليم والتدريب

 بعض ااالت مثل إدارة أبرزت اللجنة أمهية التعليم والتدريب والحظت أن احملكمة توفر التدريب يف  -٦٥
وأكدت اللجنة على أمهية ضمان حصول مجيع املوظفني على تدريب . ل ومهارات االتصاالعمل اجلماعي، و،األداء

تعترف بأن االستثمار يف تدريب املوظفني عنصر شارت احملكمة إىل أا أو. مناسب، رهنا بتوافر التمويل الالزم
املرحلة احلالية لتطوير احملكمة وقت مناسب للنظر مبزيد من الدقة يف هذا اال أساسي لتطوير املوظفني والحظت أن 

   .وقد أعدت لذلك مقترحات لتطوير وتدريب القيادات

                                           
مرب سبت/أيلول ١٢-٨، نيويورك، الثانية،الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )١٣(

  .٢٤، فقرة ٦- ، اجلزء الثاين، القسم ألف)) (E.03.V.13  ICC-ASP/2/10بيعات، رقم املمنشور األمم املتحدة( ٢٠٠٣
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                                                            ً                  وأوصت اللجنة بأن حتدد احملكمة جماالت األولوية للتدريب وأت تعد خططا  ومناذج طويلة األجل   -٦٦
  .للتدريب مثل نظام تدريب املدربني

  جلغرايفالتمثيل ا

وأوصت . أبلغت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعيني موظفني من البلدان الناقصة التمثيل باحملكمة  -٦٧
اللجنة بأن تنظر احملكمة يف خيارات لزيادة التمثيل، مثل تعزيز االتصاالت مع ممثلي نلك البلدان لزيادة التوعية 

  .مكانية إرسال بعثات للتعيني املستهدفواإلعالن يف وسائط اإلعالم احمللية، ويف إ

  عمليات إعادة التصنيف

استمعت اللجنة إىل بيان إعالمي قدمه أحد أعضائها عن العمل الذي قام به الفريق الفرعي املعين بإعادة   -٦٨
ط  آراءها بأن عمليات إعادة التصنيف ينبغي أن تستخدم فقاللجنةوكررت . التصنيف يف الدورة السابعة للجمعية

  .)١٤(تعديالت يف املهام وال ينبغي استخدامها كأداة للترقية الوظيفيةوجود ما يربر العند 
  

 شروط اخلدمة للموظفني العاملني يف امليدان

ُ                                   ً                                                             ُأبلغت اللجنة بأن احملكمة تستعرض حالياً أوضاع اخلدمة للموظفني العاملني يف املكاتب امليدانية               -   ٦٩
                    ً                                                 انية ملوظفي األمن نظراً لعدم توظيف موظفي األمن يف بلدان احلـاالت                                              وتنظر يف إنشاء فئة اخلدمات امليد     

           ً                                                                                           احلالية حملياً وحصوهلم بالتايل على رواتب مماثلة لرواتب املوظفني العاملني يف الهاي، عالوة على بـدالت                
   ذه                                                                                             وتنظر احملكمة يف منوذج إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ولكنها الحظت أن ه                .      دولية

   .                                      الفئة من املوظفني قد تزول من األمم املتحدة

                                                                                          وتوصي اللجنة بالبحث عن خيارات أخرى مثل االتفاقات مع الدول اليت لديها خربة يف توفري               -   ٧٠
                                                                                                 األمن لعمليات حفظ السالم واليت ميكن أن تقدم للمحكمة موظفني مؤهلني بتكلفة أقل من املـوظفني                

   .       الدائمني

                                                                         إىل عرض شفوي من املسجل بشأن حالة املكاتب امليدانية واخليارات اليت                               ً   واستمعت اللجنة أيضاً    -   ٧١
                                                                                               تنظر فيها احملكمة لزيادة فعالية تلك املكاتب، مبا يف ذلك إعادة النظر يف الوظائف اإلدارية باملكاتب إلفساح 

                  اللجنة أن تعزيز          والحظت    .                                                                                 اال لألفراد الذين يتعاملون بصورة فعالة مع السلطات احمللية يف منطقة معينة           
   .                                                  املكاتب امليدانية سيزيد من كفاءا وسيحقق وفورات كبرية

     ً                                                                                  ونظراً لعدم وجود تقرير كتايب وبيانات عن الدراسة اليت تقوم ا احملكمة، مل تتمكن اللجنة مـن      -   ٧٢
  يف                          ً                                                       بيد أا الحظت أن هناك عدداً من الشواغل احملتملة اليت قد ترغـب اجلمعيـة                  .         مفصلة             تقدمي توصيات 

   .                      اإلبقاء عليها قيد البحث

                                           
 تشرين ٢٢-١٤الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، )     ١٤(

  .٦ و ٥، املرفق الرابع، الفقرتان ٢- ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  



ICC-ASP/8/5 
14 Page  

                                                                                            وعلى سبيل املثال، ينبغي إيالء املزيد من االهتمام للمدة احملتملة لبقاء املكتب امليداين ما دامت البنية   -   ٧٣
  .                                                                                      األساسية للمكتب من حيث املعدات واملوظفني قد تؤدي إىل آثار مالية كبرية حبسب عدد احلاالت املفتوحة

                                                                          االهتمام الواجب للدور املتوقع من املكاتب امليدانية أن تؤديـه ومـصري                                         ويف هذا الصدد، يلزم إيالء      
   .                                                    الرصيد املتبقي عند انتهاء إجراءات احملكمة يف منطقة معينة

                                                                                                  وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون احملكمة قادرة على حتديد البنود اليت قد تتأثر يف امليزانيـة                   -   ٧٤
                                                       دابري التعزيز من أجل إمكان إجـراء حتليـل سـليم                                                        وعلى حساب الوفورات اليت ستحققها نتيجة لت      

                               ً                                             وينبغي أن تكون احملكمة قادرة أيضاً على إثبات أا تستطيع متويل تدابري التعزيز عن   .       املكاسب /       للتكلفة
   .                                         طريق هذه الوفورات يف بنود أخرى من امليزانية

                  التوظيف االلكتروين

                                        تنفيذ نظام التوظيف االلكتروين وأا تشعر ُ                                              ُابلغت اللجنة بأن احملكمة واجهت بعض التحديات يف    -   ٧٥
                                                                        وبعد بعض التجارب، تتوقع احملكمة أن تنفذ نظام التوظيف االلكتروين يف             .                                ببعض القلق فيما يتعلق باألمن    
       .    ٢٠٠٩      يونيه  /                     األسبوع األول من حزيران

  معدل دوران املوظفني

اللجنة أن جمموع املوظفني الذين تركوا احملكمة فيما يتعلق مبعدل املوظفني الذين يتركون احملكمة، الحظت   -٧٦
وأبلغت احملكمة اللجنة بأن معدل دوران املوظفني يف .  يف املائة١٢      ً                  موظفا  مبعدل دوران يبلغ ٦٤ بلغ ٢٠٠٨يف عام 

مل   ُ                                                          وأ بلغت اللجنة بأن احملكمة توقفت اآلن عن إجراء مقابالت انتهاء الع.  يف املائة٧,٥منظومة األمم املتحدة كان 
وتقترح احملكمة . ألا ترى أنه ال ميكن إجراء مثل هذه املقابالت بطريقة جمدية عن طريق املوظفني باحملكمة

  .  االستعانة يف هذا العمل بشركة خارجية تضمن السرية وتقدم بيانات جممعة

  الوثائق

ن تدرج مجيع املعلومات املتعلقة طلبت اللجنة إىل احملكمة أفيما يتعلق بالوثائق الالزمة للدورات املقبلة،   -٧٧
  .باملوارد البشرية يف تقرير رمسي شامل احد

  املساعدة القانونية  -طاء

  )الدفاع(املساعدة القانونية 

مناذج بديلة : ن املساعدة القانونيةعلتقرير املؤقت للمحكمة ا"الوثيقة املعنونة           ً            كان معروضا  على اللجنة   -٧٨
        ً                                                                جنة أيضا  إىل العرض املقدم من ميسرة الفريق العامل يف الهاي املعنية بالعالقة بني واستمعت الل. )١٥("لتقييم العوز

أبريل / نيسان٢املؤرخة ، بشأن ورقة املناقشة )استراليا( شارلوت ماكينا -املساعدة القانونية والدفاع، السيدة ماري
  .ة للدفاعاليت قدمت فيها بدائل ألسلوب حساب العوز ألغراض املساعدة القانوني ٢٠٠٩

                                           
 )١٥(  ICC-ASP/8/4.  
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وبينما ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من احملكمة وامليسرة، فإا تالحظ أن املشاورات يف إطار الفريق   -٧٩
العامل يف الهاي بشأن التقرير املؤقت، السيما بشأن التوصيات الواردة بالتقرير، ال تزال مستمرة وأنه أجري  تبادل 

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٦أويل لآلراء يف 

وتتطلع اللجنة إىل نتيجة املناقشات اجلارية يف الفريق العامل وتشجع احملكمة والفريق العامل على مواصلة   -٨٠
واتفقت اللجنة على مواصلة النظر يف دورا الثالثة عشرة، إذا دعت احلاجة . حتديد وحتليل آثار النظام على امليزانية

  .إىل ذلك

  )الضحايا(املساعدة القانونية 

اجلوانب القانونية واملالية : ن املساعدة القانونيةعكمة تقرير احمل"الوثيقة املعنونة          ً            ان معروضا  على اللجنة ك  -٨١
                   ً                                              واستمعت اللجنة أيضا  إىل العرض املقدم من ميسرة الفريق العامل املعنية . )١٦("لتمويل متثيل الضحايا أمام احملكمة

، بشأن املناقشات اليت جرت يف الفريق )جنوب أفريقيا(الند دواريكا مبسألة املساعدة القانونية للضحايا، السيدة يو
وأشارت امليسرة إىل أن الفريق العامل ليس لديه اعتراض على تفسري احملكمة . ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠العامل يف 
      ً       عمليا  توفري مل يرى عالوة على ذلك أنه ال ميكنا من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وأن الفريق الع٩٠للمادة 

ويف هذا الصدد، يسلم الفريق العامل بضرورة املوازنة بني املشاركة ادية . حمام واحد لكل جمموعة من الضحايا
           ً                                                      وأشارت أيضا  إىل أن الفريق العامل يرحب باجلهود اليت تبذهلا احملكمة إلبالغ . للضحايا واآلثار املالية هلذه املشاركة

  .)١٧(                      ً                            لقرارات القضائية، وفقا  لطلب اجلمعية يف دورا السابعةالدوائر باآلثار املالية ل

وبينما تالحظ اللجنة أن املناقشات يف الفريق . ورحبت اللجنة باملعلومات املقدمة من امليسرة واحملكمة  -٨٢
ختلفة كجزء تقترح اللجنة أن يتناول الفريق العامل اآلثار املالية للخيارات املالعامل ال تزال يف مراحلها األوىل، 

        .  من نظره للموضوع

                   ً                                                       ، تقترح اللجنة أيضا  أن يواصل الفريق العامل النظر يف االستخدامات املمكنة ملكتب ويف هذا الصدد  -٨٣
  .امي العام للضحايااحمل

       ً    ً  مناسبا  حقا  ٥-     ً                                         أيضا  النظر فيما إذا كان الراتب احملدد للرتبة ف اللجنةوعالوة على ذلك،  تقترح  -٨٤
  .                          ً                                             كيل حمام قدير للضحايا نظرا  للدور املختلف الذي يؤديه هذا احملامي يف اإلجراءاتلتو

وتتطلع اللجنة إىل نتيجة املناقشات اجلارية يف الفريق العامل وتشجع احملكمة والفريق العامل على مواصلة   -٨٥
.  املوضوع يف دورا الثالثة عشرةواتفقت اللجنة على مواصلة النظر يف. حتديد وحتليل آثار النظام على امليزانية

وال يزال من الواجب أن . والحظت اللجنة أن التأثري الكامل للمساعدة القانونية للضحايا على امليزانية يف بدايته فقط
وعالوة على ذلك، ال .                            ً      ًاليت سيؤدي فيها الضحايا دورا  رائدا النهائية تصل إجراءات احملكمة إىل مرحلة التعويضات 

وينبغي أن توضع السياسة . سوابق القضائية للمحكمة بشأن حتديد نطاق احلماية القانونية يف مرحلة التطورتزال ال
                        ً                وينبغي أن تضع احملكمة أيضا  سيناريوهات تبني . العامة املستقبلية بالتوازي مع التكاليف الكاملة للتدابري املقترحة

  .على امليزانية بلوغها مرحلة التعويضات النهائيةاآلثار احملتملة للدورة الكاملة لإلجراءات إىل حني 

                                           
)١٦(  ICC-ASP/8/3.  
 تشرين ٢٢-١٤جلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة ا  )١٧(

 .١٣، الد األول،اجلزء الثاين، الفقرة )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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  الزيارات األسرية  -ياء

          ً                                                                                      كان معروضا  على اللجنة تقرير احملكمة بشأن اجلوانب املالية لتنفيذ التزام احملكمة بتمويل الزيارات األسرية   -٨٦
 اللجنةواستمعت . )١٩(٢٠٠٩مارس / آذار١٠ فضال عن القرار الصادر من هيئة الرئاسة يف )١٨(للمحتجزين املعوزين

، بشأن ورقة املناقشة )فنلندا(  سانشيز-إىل العرض املقدم من ميسرة الفريق العامل يف الهاي، السيدة ميا آرو    ً أيضا  
  .اليت قدمتها وبشأن موقف املواضيع قيد البحث يف الفريق العامل يف الهاي

عليها ألول مرة يف دورا التاسعة عندما وأشارت اللجنة إىل أن موضوع متويل الزيارات األسرية عرض   -٨٧
مسألة تتعلق بالسياسة العامة وليس هلا سوابق يف احملاكم ) متويل الزيارات األسرية(قرار "أبلغ املسجل اللجنة بأن 

             ً                                قد يصبح مكلفا  مع زيادة عدد احملتجزين يف املستقبل "والحظت اللجنة أن هذا التمويل . )٢٠("اجلنائية األخرى
                  ً                            وأشارت اللجنة أيضا  إىل أا كررت يف دورا احلادية ". ن تنظر اجلمعية يف املسائل السياسية ذات الصلةوأوصت بأ

مسألة ما إذا كان ينبغي أن تقوم احملكمة بتمويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين هي مسألة "عشرة رأيها بأن 
اللجنة تدرك أن اجلمعية ستراعي اآلثار املالية "وأن " ةتتعلق بالسياسة العامة من الواجب أن تبت فيها اجلمعي

  .  )٢١("املوضوعية والطويلة األجل هلذه املسألة على ميزانية احملكمة وأا ستضع سابقة يف هذا الشأن

والحظت اللجنة أن اجلمعية قررت، يف دورا السابعة، أنه يلزم املزيد من املناقشة لتيسري التوصل إىل قرار   -٨٨
لق بسياسة تقدمي املساعدة املالية لزيارات أسر احملتجزين لدى احملكمة، وفضال عن ذلك، ويف حالة اعتماد هذه يتع

                                                          ودعت اجلمعية احملكمة إىل فتح باب احلوار البن اء مع الدول األطراف . السياسة، حتديد الشروط املتعلقة بتنفيذها
ة لنظر جلنة امليزانية واملالية يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة بشأن هذا املوضوع يف الوقت املناسب مع إتاحة الفرص

  .)٢٢(عشرة والختاذ قرار يف الدورة الثامنة للجمعية

 فقط، على السماح ٢٠٠٩وعالوة على ذلك، وافقت اجلمعية، على أساس استثنائي ويقتصر على عام   -٨٩
، رهنا باستيفاء ٢٠٠٩ وفقا للميزانية الربناجمية لعام  يورو٤٠ ٥٠٠للمحكمة بتمويل الزيارات األسرية مببلغ أقصاه 

  .)٢٣(بعض الشروط

 يف وحدة االحتجاز، قدم إىل هيئة ٢٠٠٨  ُ                                                  وأ بلغت اللجنة بأن السيد نغودجولو شوي، احملتجز منذ عام   -٩٠
لشخصني أو زيارتني يف قرار املسجل بتمويل ثالث زيارات أسرية إلعادة النظر        ًًموثوقا        ً  فرعيا       ًًً طلبا   الرئاسة باحملكمة

  .  ألن هذا من شأنه أن يستبعد أحد أطفاله من الزيارة٢٠٠٩أسريتني لثالثة أشخاص فقط يف عام 

هلذا الطلب وقالت إنه ") القرار ("٢٠٠٩مارس / آذار١٠واستجابت هيئة الرئاسة يف قرارها الصادر يف   -٩١
يف نصوص احملكمة أو الصكوك ) يل الزيارات األسريةاحلق العام يف متو(على الرغم من عدم االعتراف ذا احلق "

 بتمويل الزيارات األسرية من اجيايبالدولية حلقوق اإلنسان، فإنه يتعني يف احلالة قيد البحث افتراض وجود التزام 

                                           
)١٨(  ICC-ASP/8/9.  
)١٩(  ICC-RoR-217-02/08  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤الذي رفعت عنه السرية يف. 
 تشرين ٣٠، نيويورك، دسةلرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة الساالوثائق ا  )٢٠(

  .٦٧، الفقرة ٢-، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ – نوفمرب/الثاين
 تشرين ٢٢-١٤ية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمس  )٢١(

  .٦٧، الفقرة ٢- ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  .١٨، الفقرة  ICC-ASP/7/Res.3 القرار ،املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثالث  )٢٢(
  .١٥املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثاين، الفقرة   )٢٣(

  
.  
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 وعليه، فإن قرار املسجل بعدم وجود. أجل إنفاذ حق سيكون لوال ذلك غري قابل للتنفيذ يف الوضع اخلاص باحملتجز
  .)٢٤("                                                                 ً              التزام اجيايب بتمويل الزيارات األسرية يف الوضع اخلاص باحملتجز يكون مشوبا  خبطأ يف القانون

ويف ضوء االستنتاج أعاله، أصدرت هيئة الرئاسة تعليمات إىل املسجل باعتماد التمويل الالزم للزيارات   -٩٢
إمكان استكمال التمويل من امليزانية مبصادر وعلى الرغم من : "األسرية للمحتجزين املعوزين يف ميزانية احلكمة

وعلى الرغم من هذه . )٢٥(" احملكمةعلىبديلة للتمويل عند توافرها، فإن مسؤولية التمويل تقع يف املقام األول 
 .)٢٦(ويل الزيارات األسرية بغري حدودأن االلتزام بالتمويل ال يولد احلق يف مت"                                   ً املسؤولية، فإن هيئة الرئاسة ترى أيضا  

                                ً                                                                        وترى الرئاسة أنه ليس هناك قانونا  ما حيول دون تقييد االلتزام بتمويل الزيارات األسرية بسبب القيود املالية اليت 
ويف هذا الصدد، يتوقع من املسجل أن . )٢٧(                                                           ًًًتواجه احملكمة، بالقدر الذي يظل فيه احلق يف الزيارات األسرية فعاال   

  .  )٢٨(ادلة بني محاية املوارد وضمان احملافظة على الروابط األسرية           ً     ً                   يطبق معيارا  وسطا  للموازنة بني صورة ع

وأشارت ميسرة الفريق العامل يف الهاي إىل أن النظر يف هذه املسألة يف ضوء القرار الذي صدر من هيئة   -٩٣
  . فقط٢٠٠٩مارس / آذار٢٤الرئاسة ال يزال يف مرحلة أولية حيث أعلن القرار يف 

 ١-٤وأشارت اللجنة إىل أن البند .  خربا الفنية تقتصر على اجلوانب املالية للمسألةوالحظت اللجنة أن  -٩٤

 إىل       ًتفويضا  األطراف الدول مجعية تقرها اليت االعتمادات تشكل"من النظام املايل والقواعد املالية تنص على أنه 
 املبالغ حدود ويف االعتمادات أجلها من أقرت اليت لألغراض مبالغ ودفع التزامات بعقد املسجل
 ومن هذا املنظور، ترى اللجنة، بعدما نظرت الدورة السابعة للجمعية يف هذه املسألة بالتفصيل .)٢٩("املعتمدة

 والذي وافقت عليه اجلمعية يف ٢٠٠٩ مينع املسجل من جتاوز املبلغ املرخص به يف عام ١-٤وبدقة، أن البند 
كما مينع املسجل من تعديل الشروط واألوضاع املتعلقة ذا )  يورو٤٠ ٥٠٠(دورا السابعة  هلذا البند 

وتوصي اللجنة بأن حيدد املسجل ما إذا كانت هذه الشروط واألوضاع . الترخيص دون موافقة اجلمعية
 بأكمله، وبأن يبلغ، ألغراض الشفافية، ٢٠٠٩مارس / آذار١٠حتول دون امتثاله للقرار الصادر يف 

وإذا توصل املسجل . سرة الفريق العامل يف الهاي بالنتيجة اليت سيتوصل إليهاكال من رئيس اللجنة ومي
إىل وجود تعارض يف االلتزامات، توصي اللجنة بأن يرفع املسجل هذه املسألة إىل مكتب اجلمعية 

  .بوصفها من املسائل ذات األولوية

                                           
  .٣٧، الفقرة  ICC-RoR-217-02/08القرار   )٢٤(
  .٤١املرجع نفسه، االفقرة   )٢٥(
  .٤٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٦(
  .املرجع نفسه  )٢٧(
  .٥١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٨(  
 ١٠-٣، نيويورك،  األوىلائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورةالوث  )٢٩(

 . دال- الثاينزء، اجل)  والتصويبE.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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 احملكمة قد يؤدي إىل آثار مالية وتكرر اللجنة رأيها بأن قرار متويل الزيارات األسرية من ميزانية  -٩٥
من املادة ) د(٢جسيمة وطويلة األجل سيلزم أن تنظر فيها اجلمعية يف إطار السلطة املخولة هلا مبوجب الفقرة 

  ".النظر يف ميزانية احملكمة والبت فيها" من نظام روما األساسي يف ١١٢

 والشروط املالية للقرار املتعلق ذه املسألة، ولزيادة التأكيد على سلطة احملكمة يف البت يف األوضاع   -٩٦
                                                           ً                                  تقترح اللجنة أن تنظر اجلمعية يف استخدام سلطتها يف التعديل وفقا  لنظام روما األساسي فيما يتعلق مثال 

        ً تولد حقا   من الئحة قلم احملكمة لتوضيح أن الالئحة ال تفترض أو ١٧٩ من املادة ١بتعديل الفقرة 
وقد يساعد هذا على التأكيد على أنه جيوز للجمعية أن تنظر يف اموعة الكاملة . زيارات       ً          قانونيا  يف متويل ال

للخيارات السياسية من متويل زيارات مجيع األعضاء املباشرين لألسرة أثناء االحتجاز السابق والالحق 
  .  للمحاكمة بالكامل إىل قرار بعدم متويل الزيارات األسرية عن طريق امليزانية العادية

 وفيما يتعلق بالنظر يف قرار يتعلق بالسياسة العامة، الحظت اللجنة أن اجلمعية ينبغي أن تنظر بدقة يف -٩٧
ونظرا للمرحلة املبكرة للنظر يف االعتبارات السياسية يف . اآلثار املالية للنطاق واملعايري اليت ميكن تطبيقها

  . النظر يف هذه املسألة يف دورا الثالثة عشرةالفريق العامل يف الهاي، اتفقت اللجنة على مواصلة

  مباين احملكمة  -كاف

  املباين الدائمة

ورحبت اللجنة بالعرض املقدم من . )٣٠(          ً                                              كان معروضا  على اللجنة التقرير املقدم عن أنشطة جلنة املراقبة  -٩٨
، الذي قدم فيه )وايرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (رئيس اللجنة، صاحب السعادة السيد لني باركر 

  .معلومات عن املسائل املتصلة باختيار املهندس املعماري ومتويل املشروع

وفيما يتعلق بتمويل املشروع، الحظت اللجنة مع االرتياح أن احملكمة والدولة املضيفة عقدتا االتفاقات   -٩٩
  .٢٠٠٩مارس /ر آذا٢٣الالزمة لتنفيذ القرض املقدم من الدولة املضيفة يف 

 إىل ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩وفيما يتعلق خبطة التمويل، الحظت اللجنة أن احملكمة أرسلت رسالة بتاريخ   -١٠٠
، مبا إذا كانت ICC-ASP/7/Res.1                                           ً                         مجيع الدول األطراف لدعوا إىل إعالم املسجل، وفقا  للمرفق الثالث من القرار 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ واحدة وذلك حىت تاريخ تعتزم إتباع خيار دفع أنصبتها املقررة دفعة

                                              ً                                          وأشار رئيس جلنة املراقبة إىل أن اللجنة تقوم حاليا  باستعراض توصيات جملس املشروع من أجل مواصلة   -١٠١
                                          ً                         يف مسابقة التصميم املعماري وأا ستتخذ قرارا  يف هذا الشأن يف اجتماعها  األوىلاملفاوضات مع الفائز باجلائزة

     ً قرارا  املراقبة جلنة  وبناء على نتيجة هذه املفاوضات، من املتوقع أن تتخذ. أبريل/ نيسان٢٤ املقرر عقده يف القادم
  .٢٠٠٩     ً                                        ائيا  بشأن اختيار املهندس املعماري يف منتصف عام 

                                           
)٣٠(  ICC-ASP/8/9.  
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ثة أشهر، دد مبقدار ثال                         ُ                                              وفيما يتعلق باحلد الزمين، أ بلغت اللجنة بأن املشروع متأخر عن اجلدول الزمين احمل  -١٠٢
                          ً                                                                         ولكن هذا التأخري يعترب مقبوال  يف ضوء املرحلة احلامسة للمشروع واآلثار الطويلة األجل احملتملة لبعض القرارات اليت 

  .يلزم اختاذها

وأبرزت احملكمة أا تتوقع احلاجة إىل زيادة قدراا الداخلية إلمكان تقدمي مدخالا بوصفها من   -١٠٣
اين الدائمة خالل الفترة القادمة والتمست آراء اللجنة بشأن املكان الذي ستدرج فيه املستعملني يف مشروع املب

 )٣١(وأحالت اللجنة إىل مالحظاا السابقة بشأن جتميع املوارد. املوارد املقترحة يف امليزانية الربناجمية املقترحة املقبلة
والحظت اللجنة أنه يلزم إدراج . )٣٢(قدر ممكنبأقصى  وبشأن ضرورة أن تعمل احملكمة بقدراا الداخلية احلالية

  . وتقدمي املربرات الالزمة هلا٢٠١٠مجيع الطلبات املتعلقة باملوارد اإلضافية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  املباين املؤقتة 

  هاغس فستأبلغ ممثل الدولة املضيفة، صاحب السعادة السيد بول فيلكه، اللجنة بأنه مت تسليم مبىن  -١٠٤
وأشارت احملكمة إىل أا أنشأت . ٢٠٠٨ديسمرب /            ً                                         للمحكمة وفقا  لألحكام الواردة يف اتفاق املقر يف كانون األول

      ً                                                                                       مركزا  للعمل يف مبىن هاغس فست، وأا وضعت التخطيط املتعلق بالربامج املختلفة اليت سيتم نقلها إىل هذا ٢٧٥
وأكد السفري فيلكه أن موظفي . لتابعني هلذه الربامج موجودين يف هذا املبىن              ً     ً            املبىن، وأن عددا  كبريا  من املوظفني ا

  .احملكمة الذين كانوا يف مبىن هوفتورن موجودين يف مبىن اآلرك أو مبىن هاغس فست اآلن

   ُ                                                                                         وأ بلغت اللجنة بأنه عندما سينتهي االتفاق املعقود بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن توفري أماكن العمل  -١٠٥
، ستتحمل احملكمة تكاليف إجيارية  ملدة سنة ونصف السنة، إىل حني استكمال املباين ٢٠١٢اانية يف منتصف عام 

اغس  هوأشارت الدولة املضيفة إىل أن جمموع التكاليف اإلجيارية التقديرية ملبىن اآلرك ومبىن. ٢٠١٤الدائمة يف عام 
، بعد انتهاء الفترة اخلاصة بأماكن العمل ٢٠١٢عام ويف . رو يو٦ ١٨٤ ٠٣٢   سيبلغ٢٠١١فست يف عام 

 يورو، وسيزيد هذا املبلغ حسب ٣ ١٨١ ٢٥٨اانية، سيكون نصيب احملكمة التناسيب يف إجيار املباين املؤقتة 
وأكد السفري فيلكه أن تسديد القرض املتعلق باملباين الدائمة لن . ٢٠١٣ يورو يف عام ٦ ٣٦٢ ٥١٦التقديرات إىل  

أ قبل انتقال احملكمة إىل هذه املباين الدائمة لتجنب وضع احملكمة يف موقف تقوم فيه بدفع إجيار املباين املؤقتة يبد
  .وأقساط القرض يف نفس الوقت، ولكن سيستمر حساب الفوائد املستحقة على القرض

ميع املوظفني املؤقتني وتتطلع اللجنة إىل تعاون احملكمة يف توفري مكان مناسب يف املباين املؤقتة جل  -١٠٦
   .التابعني  ألمانة مجعية الدول األطراف الالزمني لألعمال املقبلة للجمعية

 
 

                                           
 تشرين ٢٢-١٤ل األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدو  )٣١ (

  .٥٧-٥٤أوال، الفقرات - ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  .٥١، الفقرة ٢-املرجع نفسه، القسم باء  )٣٢(
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  مسائل أخرى  -الم

  القضاة" تلويث"  -١

 ٩بتاريخ   رئيس احملكمةىلتلقت اللجنة نسخة من الرسالة املوجهة من رئيس مجعية الدول األطراف إ  -١٠٧
م ارتياح املكتب لألسلوب الذي اتبعته اجلمعية العمومية للقضاة يف تشكل  لإلعراب عن عد٢٠٠٩أبريل /نيسان

  .                 ً                                         وتلقت اللجنة أيضا  وثيقة غري رمسية من الرئاسة بشأن هذه املسألة. شعبة االستئناف

اتفقت على أنه ينبغي للمحكمة، قبل التقدم بأي مقترحات "وأشارت اللجنة منذ دورا الثامنة إىل أا   -١٠٨
أعربت اللجنة عن قلقها لآلثار . )٣٣("لزيادة فيما يوفر من دعم قانوين للدوائر، أن تقدم هيكال وظيفيا منقحاإضافية ل

يف " امللوثان"املالية اليت قد تترتب على تشكيل شعبة االستئناف من حيث حجم العمل الذي سيقوم به القاضيان 
وطلبت . لقانونيني الذين سيعملون مع هذين القاضينيالسنوات القليلة القادمة، فضال عن تأثريه على املوظفني ا

 على هاتأثري على الربنامج الرئيسي األول، واحملتملةوتكاليفها املسألة، نطاق عن  لتقرير مفصموافاا باللجنة 
  . قبل دورا القادمةتوظيفهيكل منقح للباإلضافة إىل وضع تدابري للكفاءة يف احملكمة، 

  صندوق الطوارئ  -٢

وافقت اجلمعية يف دورا السابعة على استمرار العمل بصندوق الطوارئ إىل أجل غري مسمى وقررت   -١٠٩
                 ً                    وطلبت اللجنة أيضا  إىل املكتب أن ينظر يف . ٢٠٠٩    ً                                            أيضا  اإلبقاء على صندوق الطوارئ مبستواه احلايل يف عام 

ا يف ذلك يف اخليارات الثالثة اليت خيارات لتجديد موارد كل من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل، مب
، بغية تقدمي توصيات إىل اجلمعية يف دورا )٣٤(حددا جلنة امليزانية واملالية يف التقرير عن أعمال دورا احلادية عشرة

  . )٣٥(الثامنة

   ً    أيا  غري ر) رومانيا(                                                                      وطلب ميس ر الفريق العامل يف الهاي املعين بصندوق الطوارئ، السفري كالني فابيان   -١١٠
  :رمسي من جلنة امليزانية واملالية بشأن

إمكانية الدمج بني صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ وجتديد موارد الصندوق على   )أ(
  هذا النحو؛

أن تؤكد اللجنة أن تكييف املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل مبا يتماشى مع أي زيادة   )ب(
     ً                                                         قائيا  إىل زيادة اشتراكات الدول األطراف، ما دامت تغذية صندوق رأس يف امليزانية لن يؤدي تل

                                           
 تشرين ٣٠، نيويورك، دسةائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة الساالوث  )٣٣(

  .٧٣، الفقرة ١-، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ – نوفمرب/الثاين
 تشرين ٢٢-١٤الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي، الوثائق   )٣٤(

  .١٤١- ١٣٧، الفقرات ٢- ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  .، اجلزء هاءICC-ASP/7/Res.4زء الثالث،القرار املرجع نفسه، الد األول، اجل  )٣٥(
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ة وفقا جلدول األنصبة املقررة، وأن عاملال العامل تتم عن طريق االشتراكات الوطنية املدفو
  االشتراكات الواردة لصندوق رأس املال العامل تقيد حلساب األنصبة املقررة الوطنية؛

  .شأن استخدام صندوق الطوارئ من جانب احملكمة حىت اآلنأو تعليقات ب/معلومات و  )ج (

ولذلك، اتفقت اللجنة على تقدمي . والحظت اللجنة أن املناقشات يف الفريق العامل ال  تزال مستمرة  -١١١
  .بعض املالحظات األولية فقط وعلى إجراء مناقشة متعمقة هلذه املسألة يف دورا الثالثة عشرة

وطلبت . ىل أا قدمت يف دورا احلادية عشرة ثالثة خيارات لتجديد موارد الصندوقوأشارت اللجنة إ  -١١٢
                                                                                ً              اللجنة إىل احملكمة أن تبحث هذه اخليارات، فضال عن خيارات إضافية حمتملة، وأن تقدم تقريرا  عن نتيجة هذا 

 .البحث إىل الفريق العامل واللجنة قبل الدورة الثالثة عشرة للجنة بوقت كاف

   . أبلغت احملكمة اللجنة بأا مل تستخدم صندوق الطوارئو  -١١٣

  أساليب عمل اللجنة  -٣

                 ً                                                                         قررت اللجنة، نظرا  لزيادة عدد املسائل املدرجة جبدول أعماهلا، أن تعيد النظر يف أساليب عملها بغية   -١١٤
 النظر يف تدابري مثل ويف هذا الصدد، قررت اللجنة. حتسني كفاءة اجتماعاا وضمان الوقت املناسب للمداوالت

تشجيع العروض الشفوية للتقارير الرمسية من أجل التركيز على التطورات التالية لصدور التقارير قيد البحث 
 لتحديد )٣٦(                 ً                                                       وقررت اللجنة أيضا  النظر يف استخدام أفرقة فرعية غري رمسية معنية مبواضيع معينة. وجماالت للتوصيات

والحظت اللجنة أنه قد يلزم، يف حالة زيادة عبء العمل، إضافة أيام . الرمسيةوإعداد املسائل قبل االجتماعات 
  .أخرى إىل الدورة أو عقد دورة استثنائية

  الوثائق حالة   -٤

  وبينما وجد بعض التقدم. )٣٧(                                             ً                   الحظت اللجنة أن مسألة تأخري الوثائق أثريت مرارا  منذ دورا السادسة  -١١٥

ا بثالثة أسابيع أو بالشكل يف الدورة الثانية عشرة، فإا مل تتلق عددا  من وثائق احملكمة يف وقت يسبق دور                                                        ً             
  .املناسب، السيما فيما يتعلق بلغات العمل باحملكمة

األمهية اليت توليها للحصول على وثائق احملكمة بلغيت العمل باللجنة يف وقت يسبق                  ً وأكدت اللجنة جمددا    -١١٦
وحثت اللجنة احملكمة على اختاذ تدابري  .ل إلتاحة الوقت املالئم لألعضاء لالستعداددورا بثالثة أسابيع على األق

    .مناسبة لتحديد أسباب التأخري يف إصدار الوثائق وتصحيح املوقف

                                           
، واملسائل املتعلقة بأداء امليزانية ومراجعة احلسابات املالية؛ وعمليات التقييم )الشهود، الضحايا، املساعدة القانونية(مثل املسائل القانون   )٣٦(

  . ازوالتأخري يف تسديد االشتراكات؛ واملوارد البشرية؛ واملباين؛ واالحتج
 تشرين ٢٢-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الدورة السابعة، الهاي،   )٣٧(

فقرتان ، ال٢-، والقسم باء١٠ و ٩، الفقرتان ١- ، الد الثاين، القسم باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
١٤٣- ١٤٢.  
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   عشرةة الثالثةموعد انعقاد الدور  -٥

سبتمرب / أيلول١ىل أغسطس إ/ آب٢٤قررت اللجنة أن تعقد دورا الثالثة عشرة يف الهاي يف الفترة من   -١١٧
٢٠٠٩.
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 املرفق األول

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣حالة تسديد االشتراكات حىت 
 

 

 الدول األطراف

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٩ 

متحصالت 
االشتراكات 
عن عام 
٢٠٠٩ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٩عام 

جمموع 
االشتراكات غري 

 املسددة

١١ ٤١٣ أفغانستان ١  ٩ ٨٧١  ١ ٤٣٣ ١ ٥٤٢  - ١ ٤٣٣  ٢ ٩٧٥  

٣٩ ١٢٣        ألبانيا ٢  ٣٩ ١٢٣  - ٨ ٥٩٥  ٦ ٩٨٠  ١ ٦١٥  ١ ٦١٥  

٤٦ ٤٥٨       أندورا ٣  ٤٦ ٤٥٨  - ١١ ٤٦٠  ٩ ٣١٤  ٢ ١٤٦  ٢ ١٤٦  

١٩ ٣٧٢                أنتيغوا وبربودا ٤  ١٩ ٣٧٢  - ٢ ٨٦٥  ٢ ٣٢٨  ٥٣٧ ٥٣٧ 

٥ ٤٨٧ ١١٨        األرجنتني ٥  ٥ ٤٨٧ ١١٨  - ٤٦٥ ٥٧٥  ٩٠ ٨٢٤  ٣٧٤ ٧٥١  ٣٧٤ ٧٥١  

١٢ ٧٧٠ ٩٦٢         أستراليا ٦  ١٢ ٧٧٠ ٩٦٢  - ٢ ٥٥٩ ٩٤٧  ٢ ٠٨٠ ٥٢١  ٤٧٩ ٤٢٦  ٤٧٩ ٤٢٦  

٦ ٧٠٥ ٨٨٨       النمسا ٧  ٦ ٧٠٥ ٨٨٨  - ١ ٢٧٠ ٦٦٢  ١ ٠٣٢ ٦٩٢  ٢٣٧ ٩٧٠  ٢٣٧ ٩٧٠  

٧٠ ٧٧٧        بربادوس ٨  ٧٠ ٧٧٦  - ١٠ ٤٧٨ ٨٩٣ ١٢  ٢ ٤١٥  ٢ ٤١٥  

٨ ٣٠٩ ٢٩٢       بلجيكا ٩  ٨ ٣٠٩ ٢٩٢  - ١ ٥٧٨ ٦٥٨  ١ ٢٨٣ ٠٠٧  ٢٩٥ ٦٥١  ٢٩٥ ٦٥١  

٧ ٦٤٥     بليز ١٠  ٧ ٦٤٥  - ١ ٤٣٣  ٩٧١ ٩٧١ ٤٦٢ 

١٢ ٣٤٣    بنن ١١  ١٢ ٣٤٣  - ٦ ٣٠١ ٤٣٣ ١  )٤ ٨٦٨(  )٤ ٨٦٨(  

٥٩ ٣٥٠        بوليفيا ١٢  ٥١ ٢٧٧  ٨ ٠٧٣  ٨ ٥٩٥  - ٨ ٥٩٥  ١٦ ٦٦٨  

٣٢ ٤٠٢  ك             البوسنة واهلرس ١٣  ٣٢ ٤٠٢  - ٦ ٩٨٦ ٥٩٥ ٨  ١ ٦١٠  ١ ٦١٠  

٩٦ ٤١٣         بوتسوانا ١٤  ٩٦ ٤١٣  - ٢٠ ٠٥٦  ١٩ ٩٦٤ ٩٢  ١٩ ٩٦٤  

١٠ ٢٢٥ ٦٥٣        الربازيل ١٥  ١٠ ١٥٤ ٥٧١  ٧١ ٠٨٢  ١ ٢٥٤ ٩٠٤  - ١ ٢٥٤ ٩٠٤  ١ ٣٢٥ ٩٨٧  

١٣٦ ٣٥٤        بلغاريا ١٦  ١٣٦ ٣٥٤  - ٢٨ ٦٥١  ٢٣ ٢٨٥  ٥ ٣٦٦  ٥ ٣٦٦  

١٢ ٩٥٨             بوركينا فاصو ١٧  ١١ ٧٠٣  ١ ٢٥٥  ٢ ٨٦٥  - ٢ ٨٦٥   ٤ ١٢٠  

٦ ٠٢٢        بوروندي ١٨  ١ ٤٨٩  ٤ ٥٣٣  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٥ ٩٦٦  

١٢ ٣٤٣        كمبوديا ١٩  ١٢ ٣٤٣  - ١ ٤٣٣  ١ ١٦٥   ٢٦٨   ٢٦٨  

٢١ ٨٣٧ ٣٢٢     كندا ٢٠  ٢١ ٨٣٧ ٣٢٢  - ٤ ٢٦٤ ٦٦٩  ٣ ٤٦٥ ٩٨٥  ٧٩٨ ٦٨٤  ٧٩٨ ٦٨٤  

٧ ٦٤٥                      مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١  ٢ ٣٢٤  ٥ ٣٢١  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٦ ٧٥٤  

٢ ٩٤٩     تشاد ٢٢  - ٢ ٩٤٩  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣   ٤ ٣٨٢  

١ ٠٤٧ ٨١٠         كولومبيا ٢٣  ١ ٠٤٧ ٨١٠  - ١٥٠ ٤١٧  ٧٢ ٢٣٣  ٧٨ ١٨٤  ٧٨ ١٨٤  

٣ ٢١٥          جزر القمر ٢٤  - ٣ ٢١٦  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ٦٤٩  

٦ ٣٨٨        الكونغو ٢٥   ٥ ٥٠٤  ١ ٤٣٣ ٨٨٤  - ١ ٤٣٣  ٢ ٣١٧  

١ ٤٣٣ ٣٣٦ - ٣٣٦        جزر كوك ٢٦  - ١ ٤٣٣  ١ ٧٦٩  

٢٢٩ ٠٩٦          كوستاريكا ٢٧  ٢٢٩ ٠٩٦  - ٤٥ ٨٤١  ٢ ٧١٢  ٤٣ ١٢٩  ٤٣ ١٢٩  

٣٢٢ ٤٦٥        كرواتيا ٢٨  ٣٢٢ ٤٦٥  - ٧١ ٦٢٧  ٥٨ ٢١٢  ١٣ ٤١٥  ١٣ ٤١٥  

٣١٢ ٣١٥    قربص ٢٩  ٣١٢ ٣١٥  - ٦٣ ٠٣٢  ٦٢ ٧٣٩ ٢٩٣  ٦٢ ٧٣٩  

                     مجهوريــة الكونغــو    ٣٠
٢٣ ٥٥٦           الدميقراطية  ٢٣ ٥٥٦  - ٤ ٢٩٨  ١ ٦٩٠  ٢ ٦٠٨  ٢ ٦٠٨  

٥ ٥٧١ ٧٩٧        الدامنرك ٣١  ٥ ٥٧١ ٧٩٧  - ١ ٠٥٨ ٦٤٦  ٣٣١ ٥٣٦  ٧٢٧ ١١٠  ٧٢٧ ١١٠  

٧ ٤٤٩      جيبويت ٣٢  ٤ ٦٠٦  ٢ ٨٤٣   ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ٢٧٦  

٧ ٦٤٥         دومينيكا ٣٣  ٥ ١٣٤  ٢ ٥١١  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٣ ٩٤٤  

١٤٦ ٩٠٣                     اجلمهورية الدومينيكية ٣٤  ٧٦ ٤٠٠  ٧٠ ٥٠٣  ٣٤ ٣٨١  - ٣٤ ٣٨١  ١٠٤ ٨٨٤  

١٥٤ ٨٧٧        إكوادور ٣٥  ١٥٤ ٨٧٧  - ٣٠ ٠٨٣  - ٣٠ ٠٨٣  ٣٠ ٠٨٣  

١٠٢ ٣١١        إستونيا ٣٦  ١٠٢ ٣١١  - ٢٢ ٩٢١  ١٨ ٦٢٨  ٤ ٢٩٣  ٤ ٢٩٣  

٢٧ ٦٣٦     فيجي ٣٧  ٢١ ٣٣٣  ٦ ٣٠٣  ٤ ٢٩٨  - ٤ ٢٩٨  ١٠ ٦٠١  

٤ ١٦٠ ٥١٩       فنلندا ٣٨  ٤ ١٦٠ ٥١٩  - ٨٠٧ ٩٥٢  ٦٥٦ ٦٣٩  ١٥١ ٣١٣  ١٥١ ٣١٣  

٤٧ ١٨١ ٢٨٥      فرنسا ٣٩  ٤٧ ١٨١ ٢٨٥  - ٩ ٠٢٦ ٤٢٩  ٥ ٣٧٨ ٠٧٩  ٣ ٦٤٨ ٣٥٠  ٣ ٦٤٨ ٣٥٠  

٦٨ ٩٥٣      غابون ٤٠  ٤٦ ٢٠٢  ٢٢ ٧٥١  ١١ ٤٦٠  - ١١ ٤٦٠  ٣٤ ٢١١  

٧ ٦٤٥       غامبيا ٤١  ٧ ٦٤٥  - ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ١ ٤٣٣  

٢١ ٢٧٥       جورجيا ٤٢  ٢١ ٢٧٥  - ٤ ٢٩٨  ٣ ٤٩٣  ٨٠٥ ٨٠٥ 

٦٦ ٦٧٤ ٣٧٧       أملانيا ٤٣  ٦٦ ٦٧٤ ٣٧٧  - ١٢ ٢٨٦ ٨٨٨  ٥ ٠٠٠ ٣٤٢  ٧ ٢٨٦ ٥٤٦  ٧ ٢٨٦ ٥٤٦  

٣١ ٢٠١     غانا ٤٤  ٣١ ٢٠١  - ٥ ٧٣٠  ٧ ١٣٦  )١ ٤٠٥(  )١ ٤٠٥(  

٤ ٢٥٣ ١٣٨        اليونان ٤٥  ٤ ٢٥٣ ١٣٨  - ٨٥٣ ٧٩٣  ٦٩٣ ٨٩٥  ١٥٩ ٨٩٩  ١٥٩ ٨٩٩  

١٦ ٣٣٥      غينيا ٤٦  ٣ ٧٥٨  ١ ٤٣٣ ٥٧٧ ١٢  - ١ ٤٣٣  ١٤ ٠١٠  

٦ ٠٢٢      غيانا ٤٧  ٦ ٠٢٢  - ١ ٤٣٣  ٢ ٩٥٤  )١ ٥٢١(  )١ ٥٢١(  

٣٨ ٠٧٢        هندوراس ٤٨  ٢٣ ٤٥١  ١٤ ٦٢١  ٧ ١٦٣  - ٧ ١٦٣  ٢١ ٧٨٤  

١ ٣٠٧ ٧٦٦        هنغاريا ٤٩  ١ ٣٠٧ ٧٦٦  - ٣٤٩ ٥٤٠  ٥٨ ١٨٥  ٢٩١ ٣٥٥  ٢٩١ ٣٥٥  

٢٦٨ ١٨٩        آيسلندا ٥٠  ٢٦٨ ١٨٩  - ٥٣ ٠٠٤  ١٥ ٦٩٩  ٣٧ ٣٠٥  ٣٧ ٣٠٥  
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 الدول األطراف 
االشتراكات املقررة 
 للسنوات السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة 
عن السنوات 

 السابقة

االشتراكات 
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٩عام 

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٩ 

جمموع االشتراكات 
 غري املسددة

٢ ٩٢٢ ٠٦٠        آيرلندا ٥١  ٢ ٩٢٢ ٠٦٠  - ٦٣٧ ٤٨٠  ٥١٨ ٠٩٣  ١١٩ ٣٨٧  ١١٩ ٣٨٧  

٣٨ ٠٣٩ ٦٣٦        إيطاليا ٥٢  ٣٨ ٠٣٩ ٦٣٦  - ٧ ٢٧٥ ٨٦٦  ٥ ٩١٣ ٢٤٧  ١ ٣٦٢ ٦١٩  ١ ٣٦٢ ٦١٩  

٢٤ ٧٧٢ ٠١١    بان    اليا ٥٣  ٢٤ ٧٧٢ ٠١١  - ٢١ ١٧٠ ٥٧٨  ٦٤٥ ٩١٤  ٢٠ ٥٢٤ ٦٦٤  ٢٠ ٥٢٤ ٦٦٤  

٨٥ ٢٠١      األردن ٥٤  ٨٥ ٢٠١  - ١٧ ١٩٠  ١٣ ٩٧١  ٣ ٢١٩  ٣ ٢١٩  

٥١ ١٣٧      كينيا ٥٥  ٥١ ١٣٧  - ١٤ ٣٢٥  ١١ ٦٤٢  ٢ ٦٨٣  ٢ ٦٨٣  

١٢٠ ٤٤٦      التفيا ٥٦  ١٢٠ ٤٤٦  - ٢٥ ٧٨٦  ٢٠ ٩٥٧  ٤ ٨٢٩  ٤ ٨٢٩  

٧ ٦٤٥       ليسوتو ٥٧  ٧ ٠٢٨  ١ ٤٣٣ ٦١٨  - ١ ٤٣٣  ٢ ٠٥٠  

٦ ٠٢٢       ليبرييا ٥٨  ٥ ١٣٨  ١ ٤٣٣ ٨٨٤  - ١ ٤٣٣  ٢ ٣١٧  

٥٣ ٥٩١           ليختنشتاين ٥٩  ٥٣ ٥٩١  - ١٤ ٣٢٥  ١١ ٦٤٢  ٢ ٦٨٣  ٢ ٦٨٣  

١٩٢ ٥٦٨         ليتوانيا ٦٠  ١٩٢ ٥٦٨  - ٤٤ ٤٠٩  ٣٦ ٠٩٢  ٨ ٣١٧  ٨ ٣١٧  

٦١٤ ١٧٨       لكسمربغ ٦١  ٦١٤ ١٧٨  - ١٢١ ٧٦٦  ٩٨ ٩٦٢  ٢٢ ٨٠٤  ٢٢ ٨٠٤  

١ ٥٧٠       مدغشقر ٦٢  ١ ٥٢٧  ٢ ٨٦٥ ٤٣  - ٢ ٨٦٥  ٢ ٩٠٨  

٨ ٠٢٦     مالوي ٦٣  ٨ ٠٢٦  - ١ ٤٣٣  ٦٥٢ ٦٥٢ ٧٨١ 

١٢ ٣٤٣    مايل ٦٤  ١٢ ٣٤٣  - ١ ٤٣٣  ٧ ٦٧٣  )٦ ٢٤٠(  )٦ ٢٤٠(  

١١٣ ٥٥٦      مالطة ٦٥  ١١٣ ٥٥٦  - ٢٤ ٣٥٣  ١٩ ٧٩٢  ٤ ٥٦١  ٤ ٥٦١  

٧ ٦٤٥           جزر مارشال ٦٦  ٤ ٧٥٥  ٢ ٨٩٠  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ٣٢٣  

٨٤ ١٠٥         موريشيوس ٦٧  ٨٤ ١٠٥  - ١٥ ٧٥٨  ١٢ ٨٠٧  ٢ ٩٥١  ٢ ٩٥١  

٩ ٦٦٦ ١٩٦       املكسيك ٦٨  ٩ ٦٦٦ ١٩٦  - ٣ ٢٣٣ ٢٤١  ٨٦٩ ٤٩١  ٢ ٣٦٣ ٧٥٠  ٢ ٣٦٣ ٧٥٠  

٧ ٦٤٥        منغوليا ٦٩  ٧ ٦٤٥  - ١ ٤٣٣  ٩٧١ ٩٧١ ٤٦٢ 

٣ ٨٨١           اجلبل األسود ٧٠  ٣ ٨٨١  - ١ ٤٣٣  ١ ١٦٥  ٢٦٨ ٢٦٨ 

٤٦ ٤٩٣        ناميبيا ٧١  ٤٦ ٤٩٣  - ٨ ٥٩٥  ٢ ٧٦٩  ٥ ٨٢٦  ٥ ٨٢٦  

٧ ٦٤٥     اورو ن ٧٢  ٤ ٧١٦  ٢ ٩٢٩  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ٣٦٢  

١٣ ٤٩٢ ٩١١       هولندا ٧٣  ١٣ ٤٩٢ ٩١١  - ٢ ٦٨٣ ١٤٦  ٢ ١٨٠ ٦٤٨  ٥٠٢ ٤٩٨  ٥٠٢ ٤٩٨  

١ ٨٠٥ ٦٢٢          نيوزيلندا ٧٤  ١ ٨٠٥ ٦٢٢  - ٣٦٦ ٧٣٠  ٢٩٨ ٠٤٩  ٦٨ ٦٨١  ٦٨ ٦٨١  

٧ ٦٤٥       النيجر ٧٥  ٣ ٦٥٧  ٣ ٩٨٨  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٥ ٤٢١  

٣٥٢ ٩٨٣       نيجرييا ٧٦  ٣٤٤ ٤٦٥  ٨ ٥١٨  ٦٨ ٧٦٢  - ٦٨ ٧٦٢  ٧٧ ٢٨٠  

٥ ٤٧٥ ٨٤٣        النرويج ٧٧  ٥ ٤٧٥ ٨٤٣  - ١ ١٢٠ ٢٤٦  ٩١٠ ٤٤٧  ٢٠٩ ٧٩٩  ٢٠٩ ٧٩٩  

١٥٦ ٤٤٩     بنما ٧٨  ١٥٦ ٤٥٠  - ٣٢ ٩٤٨  ٣٢ ٠٣٠ ٩١٨  ٣٢ ٠٣٠  

٧٣ ٥٨٣         باراغواي ٧٩  ٧٣ ١٦٤  ٧ ١٦٣ ٤١٨  - ٧ ١٦٣  ٧ ٥٨١  

٦٧٨ ٣٦٨    بريو ٨٠  ٤٥٤ ٤٤١  ٢٢٣ ٩٢٧  ١١١ ٧٣٨  - ١١١ ٧٣٨  ٣٣٥ ٦٦٥  

٣ ٥٨٢ ٠٨٢       بولندا ٨١  ٣ ٥٨٢ ٠٨٢  - ٧١٧ ٧٠٢  ٥٨٣ ٢٩١  ١٣٤ ٤١١  ١٣٤ ٤١١  

٣ ٧٥٧ ٣٤٢        الربتغال ٨٢  ٣ ٧٥٧ ٣٤٢  - ٧٥٤ ٩٤٨  ٦١٣ ٥٦٢  ١٤١ ٣٨٦  ١٤١ ٣٨٦  

١٤ ٥١٣ ٤٩٢             مجهورية كوريا ٨٣  ١٤ ٥١٣ ٤٩٢  - ٣ ١١٢ ٩٠٨  ٨٢٩ ٣١٨  ٢ ٢٨٣ ٥٩٠  ٢ ٢٨٣ ٥٩٠  

٤٨٧ ١٦٤        رومانيا ٨٤  ٤٨٧ ١٦٤  - ١٠٠ ٢٧٨  ٨١ ٤٩٨  ١٨ ٧٨٠  ١٨ ٧٨٠  

             سانت كيـتس    ٨٥
٣ ٢١٥       ونيفيس  ٣ ٢١٥  - ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ١ ٤٣٣  

              ســان فنــسنت  ٨٦
          وغرينادين

٧ ٤٤٩  ٧ ٤٣٥  ١ ٤٣٣ ١٤  - ١ ٤٣٣  ١ ٤٤٧  

٧ ٥٢٧      ساموا ٨٧  ٧ ٥٢٧  - ١ ٤٣٣  ١ ١٦٣  ٢٧٠ ٢٧٠ 

٢٢ ٣١٩           سان مارينو ٨٨  ٢٢ ٣١٩  - ٤ ٢٩٨  ٣ ٤٩٣  ٨٠٥ ٨٠٥ 

٣٥ ٢٨١        السنغال ٨٩  ٣٢ ٧٩٩  ٢ ٤٨٣  ٥ ٧٣٠  - ٥ ٧٣٠  ٨ ٢١٣  

١٥١ ٧٨٨      صربيا ٩٠  ١٥١ ٧٨٨  - ٣٠ ٠٨٣  ٢٩ ٩٤٠ ١٤٣  ٢٩ ٩٤٠  

٧ ٦٤٥        سرياليون ٩١  ٢ ٧٤٦  ٤ ٨٩٩  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٦ ٣٣٢  

٤٢٠ ٣٨١         سلوفاكيا ٩٢  ٤٢٠ ٣٨١  - ٩٠ ٢٥٠  ٧٣ ٣٤٨  ١٦ ٩٠٢  ١٦ ٩٠٢  

٦٦٧ ٦٢٧         سلوفينيا ٩٣  ٦٦٧ ٦٢٧  - ١٣٧ ٥٢٤  ١١١ ٧٦٩  ٢٥ ٧٥٥  ٢٥ ٧٥٥  

٢ ٢٩٨ ٨٦٠          أفريقيا    جنوب ٩٤  ٢ ٢٩٨ ٨٦٠  - ٤١٥ ٤٣٦  ٣٣٧ ٦٣٣  ٧٧ ٨٠٣  ٧٧ ٨٠٣  

٢٠ ٥٩١ ١١٢        إسبانيا ٩٥  ٢٠ ٥٩١ ١١٢  - ٤ ٢٥١ ٧٧٦  ١ ١٦٣ ٦٢٦  ٣ ٠٨٨ ١٥٠  ٣ ٠٨٨ ١٥٠  

١ ٤٣٣ - ٣٣٦ ٣٣٦        سورينام ٩٦  ١ ٤٣٣  - - 

٧ ٨٦٤ ٩٤٦       السويد ٩٧  ٧ ٨٦٤ ٩٤٦  - ١ ٥٣٤ ٢٤٩  ٧ ٥١٧  ١ ٥٢٦ ٧٣٣  ١ ٥٢٦ ٧٣٣  

٩ ٢٥٥ ٧٦٨       سويسرا ٩٨  ٩ ٢٥٥ ٧٦٨  - ١ ٧٤١ ٩٦٨  ١ ٤١٥ ٧٣٤  ٣٢٦ ٢٣٤  ٣٢٦ ٢٣٤  

٧ ٦٤٥          طاجيكستان ٩٩  ٧ ١٨٧  ١ ٤٣٣ ٤٥٨  - ١ ٤٣٣  ١ ٨٩١  

                مجهورية مقدونيا   ١٠٠
              اليوغوســالفية 

        السابقة

٤٢ ٩٢٧  ٤٢ ٩٢٧  - ٧ ١٦٣  ٥ ٨٢٢  ١ ٣٤١  ١ ٣٤١  
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الدول 

 األطراف

االشتراكات 
املقررة للسنوات 

 السابقة

متحصالت 
 ت السابقةالسنوا

االشتراكات 
غري املسددة 
عن السنوات 

 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٩ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٩عام 

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٩ 

جمموع 
االشتراكات غري 

 املسددة

٧ ٥٢٧       ليشيت-      تيمور  ١٠١  ٧ ٥٢٧  - ١ ٤٣٣  ٨٥٦ ٨٥٦ ٥٧٧ 

             ترينيــــداد  ١٠٢
        وتوباغو

١٧٩ ٢٤٦  ١٧٩ ٢٤٦  - ٣٨ ٦٧٩  ٣١ ٤٣٥  ٧ ٢٤٤  ٧ ٢٤٤  

٣٦ ٤١٢       أوغندا ١٠٣  ٣٦ ٤١٢  - ٤ ٢٩٨  ٣ ٥٧٧  ٧٢١ ٧٢١ 

٤٨ ٠٠٦ ٧٤٢              اململكة املتحدة ١٠٤  ٤٨ ٠٠٦ ٧٤٢  - ٩ ٥١٤ ٩٢٥  ٤ ٠٣٨ ٣٢٥  ٥ ٤٧٦ ٦٠١  ٥ ٤٧٦ ٦٠١  

               مجهورية ترتانيا   ١٠٥
٤٤ ٣٢٣       املتحدة  ٤٤ ٣٢٣  - ٨ ٥٩٥  ٨ ٥٧٥ ٢٠  ٨ ٥٧٥  

٣٢٥ ٠١٤         أوروغواي ١٠٦  ٣٢٥ ٠١٤  - ٣٨ ٦٧٩  ٤١ ٧٨٣  )٣ ١٠٤(  )٣ ١٠٤(  

١ ٤١٦ ١٣٨      فرتويال ١٠٧  ١ ٤١٦ ١٣٨  - ٢٨٦ ٥٠٨  ١١ ٥١٣  ٢٧٤ ٩٩٥  ٢٧٤ ٩٩٦  

١١ ٩٤٩       زامبيا ١٠٨  ١١ ٩٤٩  - ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ١ ٤٣٣  

٤١٠ ٥٢٧ ٦٤٦ اموع   ٤١٠ ٠٤٤ ٢٧٧  ٤٨٣ ٣٦٩  ٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠  ٤١ ٢٥٤ ٢٤٥  ٥٤ ٩٧٥ ٦٥٦  ٥٥ ٤٥٩ ٠٢٥  
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 ايناملرفق الث

  جدول األداء
  

 السنة املالية
  امليزانية املعتمدة

 )مباليني اليورو(
  أداء امليزانية

)٪( 
 حتقيق االفتراضات  االفتراضات 

 حتليل مثاين حاالت/رصد - رصد مثاين حاالت - ٨٣,٤ ٦٦,٩ ٢٠٠٥

حالتان يف املراحل التمهيدية  -   
 واالبتدائية واالستئنافية

الطعون يف ثالث اإلجراءات التمهيدية و -
 حاالت

  ثالث حاالت يف مرحلة التحقيق - حالتان يف مرحلة التحقيق -   

  ،١ أوغندا، مجهورية أفريقياالوسطى-
 )بعد اإلحالة من جملس األمن(دارفور 

رصد ما يصل إىل مثاين  - ٧٩,٧ ٨٠,٤ ٢٠٠٦
 حاالت

 حتليل مخس حاالت/رصد -

 مجهورية الكونغو - اتفتح أربع حتقيق - فتح أربع حتقيقات -   
 ٢الدميقراطية 

اإلجراءات التمهيدية والطعون يف قضية  - بدء حماكمتني -   
مجهورية الكونغو (لوبانغا دييلو 

 )١الدميقراطية 
اإلجراءات التمهيدية يف ثالث  -     

 حتقيقات أخرى
رصد مخس حاالت على  - ٩٠,٥ ٨٨,٩ ٢٠٠٧

 األقل
 املتقدم/يلمخس حاالت قيد التحليل األو -

عدم فتح حتقيقات يف  -   
 حاالت جديدة

مجهورية (فتح حتقيق يف حالة جديدة  -
 أفريقيا الوسطى

يف احلاالت األربع، التحقيق  -   
يف ست قضايا على األقل، 
مبا يف ذلك القضيتني اللتني 
 صدرت فيهما أوار بالقبض

جاري التحقيق يف سبع قضايا يف إطار  -
ية الكونغو مجهور(سبع حاالت 

، ٢ و١، دارفور ٢و١الدميقراطية 
 )أوغندا، مجهورية أفريقيا الوسطى

جلسة (مواصلة اإلجراءات التمهيدية  -  -   
يف قضية لوبانغا دييلو ) اعتماد احلكم

 )١ مجهورية الكونغو الدميقراطية(
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  امليزانية املعتمدة السنة املالية

 )مباليني اليورو(
  أداء امليزانية

)٪( 
 حتقيق االفتراضات  االفتراضات 

رصد مخس حاالت على  - ٩٣,٩ ٩٠,٤ ٢٠٠٨
 األقل

 املتقدم/ست حاالت قيد التحليل األويل -

عدم فتح حتقيقيات يف  -   
 حاالت جديدة

 مل تفتح حاالت جديدة -

يف احلاالت األربع، مواصلة  -   
خطوات التحقيق فيما يبلغ 
جمموعه مخس قضايا على 

ا يف ذلك القضايا األقل، مب
الثالث اليت صدرت فيها 

 أوامر بالقبض

قضية لوبانغت دييلو أمام الدائرة  -
االبتدائية، اإلجراءات موقوفة حاليا 

 )١مجهورية املونغو الدميقراطية (

جلسة اعتماد (اإلجراءات التمهيدية  - على األقل حماكمة واحدة -   
نغودوجلو /يف قضية كاتانغا) احلكم
 )٢هوري الكونغو الدميقراطية مج(شوي 

مؤمترات بشأن (جلسات متهيدية  -     
مجهورية أفريقيا (يف قضية مببا )احلالة

 )الوسطى
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  املرفق الثالث
  ٢٠٠٩أبريل /تقرير االستثمار يف الودائع بأجل يف نيسان

 )الودائع ألجل(ودائع الصندوق العام 

 الفائدة املبلغ الرئيسي املؤسسة
األساس 

 سنويال
أيام 

 االستنمار
 تاريخ االسنحقاق القيمة عند االستحقاق الفوائد املكتسبة

SNS Bank ١٨/٥/٢٠٠٩ ٥ ٥٢١ ٣٤٨,١٥   ٢٥٩ ٦٢٥,١١  ٣٦٤ ٣٦٠ ٪ ٤,٨٨ ٥ ٢٦١ ٧٢٣,٠٤ 

Rabo Bank ١٩/٥/٢٠٠٩ ٧ ٣٤٦ ٨١١,١١  ٣٤٦ ٨١١,١١  ٣٦٤ ٣٦٠ ٪٤,٩٠ ٧ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ 

ABN AMRO ١٩/٥/٢٠٠٩ ٥ ٢٤٨ ٧٣٣,٣٣  ٢٤٨ ٧٣٣,٣٣  ٣٦٤ ٣٦٠  ٪٤,٩٢ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ 

Fortis Bank ١٩/٥/٢٠٠٩ ٤ ٢٩٦ ٤٣٦,٨٥   ١٩٩ ٢٦٣,٧٤  ٣٦٤ ٣٦٠  ٪٤,٨١ ٤ ٠٩٧ ١٧٣,١١ 

ABN AMRO ١٨/٦/٢٠٠٩  ٨ ٤٣٢ ٣٧٣,٣٣  ٤٣٢ ٣٧٣,٣٣  ٣٦٣ ٣٦٠  ٪٥,٣٦ ٨ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ 

Rabo Bank ٢٤/٨/٢٠٠٩  ٥ ٤٦٦ ٣٢٣,٧٦   ٤٩ ٥٣٩,٢٠  ١٨٢ ٣٦٠  ٪١,٨١ ٥ ٤١٦ ٧٨٤,٥٦ 

  ٤١ ٦١٥ ٧٨٦,٤٠ ١ ٧٨٧ ٢٠٠,١٣    ٣٩ ٨٢٨ ٥٨٦,٢٧ اموع

        

 ودائع الصندوق االسنئماين للضحايا

ABN AMRO ٩/٧/٢٠٠٩  ٣٣٠ ٤٩٣,١٧  ١٦ ٨٥٦,١٦  ٣٦٣ ٣٦٠  ٪٥,٣٣ ٣١٣ ٦٣٧,٠١ 

  ٣٣٠ ٤٩٣,١٧ ١٦ ٨٥٦,١٦    ٣١٣ ٦٣٧,٠١ اموع
  

 
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١ساب املصريف للمحكمة اجلنائية الدولية يف البيان التفصيلي للودائع واحل

  )وصول مباشر (ABN AMROالصندوق العام يف 

  مليون٣٠,٣................................................................:) ماليني١٠٪ للمبالغ اليت تزيد على ١,٠٣أبريل /الفوائد يف نيسان(

  مليون٣,١................................................................)وصول مباشر (ABN AMROالصندوق االستئماين للضحايا 

  مليون٠,٧................................................................ )وصول مباشر (Fortis  للضحايا الصندوق االستئماين

  مليون٤٠,١................................................................................................٢٠٠٩أبريل /الودائع ألجل نيسان

  مليون٧٤,٢ جمموع تالودائع النقدية 

 
 
 

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١معلومات تارخيية عن الفوائد من 

  مليون٤,١................................................................) ٪٤,٦١متوسط الفائدة  (٢٠٠٨فوائد الودائع بأجل 

  مليون٠,٦ ................................................................جمموع فوائد احلسابات املصرفية للمحكمة اجلنائية الدولية 

   مليون٤,٧: ٢٠٠٨جمموع فوائد احملكمة اجلنائية الدولية يف عام 
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 املرفق الرابع
  اجلداول اخلاصة باملوارد البشرية

 
                                      التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني باحملكمة  :  ١      اجلدول 
      ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ٣١    ة يف     احلال    

  ∗   ٢٩٤   :      فنيني                  جمموع عدد املوظفني ال
  ٧٠: جمموع عدد اجلنسيات
  التوزيع حبسب املنطقة

  
 األفريقية

 ١ بنن 
 ١ بوركينا فاسو 
 ١ كامرون 
 ١ تشاد 
 ٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 ٣ مصر 
 ٣ غامبيا 
 ٢ ناغا 
 ٣ كينيا 
 ١ ليسوتو 
 ٢ مايل 
 ٢ النيجر 
 ٨ نيجريا 
 ٣ السنغال 
 ٤ سرياليون 
 ٥ جنوب أفريقيا 
 ١ توجو 
 ١ أوغندا 
 ٢ مجهورية ترتانيا املتحدة 

 ٤٦ جمموع املنطقة األفريقية
  

 اآلسيوية
 ٤ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  
 ٦ اليابان 
 ٢ األردن 
 ١ لبنان 
 ١ منغوليا 
 ١ األراضي الفلسطينية احملتلة 
 ١ بنيالفل 
 ٢ مجهورية كوريا 
 ١ سنغافورة 
 ١ سريالنكا 

 ٢٠ جمموع املنطقة اآلسيوية
  

                                           
 . موظفا لغويا٣١مع استثناء  ∗
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 أوروبا الشرقية

 ١ بيالروس 
 ١ البوسنة واهلرسك 
 ٢ بلغاريا 
 ٥ كرواتيا 
 ١ جورجيا 
 ٧ رومانيا 
 ١ روسيا الفدرالية 
 ٣ صربيا 
 ١ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 
 ١ أوكرانيا 
 ١ البانيا 

 ٢٤ جمموع منطقة أوروبا الشرقية
  

 جمموعة دول أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب
 ٣ األرجنتني 
 ٥ الربازيل 
 ١ شيلي 
 ٧ كولومبيا 
 ٣ كوستاريكا 
 ٢ إكوادور 
 ٢ املكسيك 
 ٢ بريو 
 ١ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 ٤ ترينيداد وتوباغو 
 ١ فرتويال 
 ٣١ موع جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبجم

  
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

 ١٣ أستراليا 
 ٣ النمسا 
 ١٢ بلجيكا 
 ١٠ كندا 
 ١ الدامنرك 
 ٤ فنلندا 
 ٣٧ فرنسا 
 ١٩ أملانيا 
 ١ اليونان 
 ٤ آيرلندا 
 ١٠ إيطاليا 
 ١٢ هولندا 
 ٤ نيوزيلندا 
 ١ لالربتغا 
 ١١ أسبانيا 
 ١ السويد 
 ٢ سويسرا 
 ١٩ اململكة املتحدة 
 ٩ الواليات املتحدة االمريكية 

 ١٧٣ جمموع جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
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  ∗∗∗∗لوظيفة واملنطقةالتمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني حبسب ا: ٢اجلدول 
   ٢٠٠٩مارس / آذار٣١احلالة يف              

 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ السنغال ألفريقية ١-مد
 ١ جمموع املنطقة األفريقية  
جمموعة دول أمريكا  

 الالتينية والبحر الكارييب
 ١ إكوادور

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ١ الكارييب

  
دول أوروبا الغربية ودول 

 ١ بلجيكا أخرى
 ٢ فرنسا    
 ١ أملانيا    
 ١ هولندا    
 ٥ جمموع منطقة أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٧   ١-جمموع مد
  

                                           
  . موظفا لغويا٣١مع استثناء  ∗
 

 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ غامبيا األفريقية ٥-ف
 ١ كينيا    
 ١ ليسوتو  
 ١ مايل  
 ١ السنغال  
 ١ جنوب أفريقيا    
 ٦ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ بنيالفل اآلسيوية  
 ١ جمموع املنطقة اآلسيوية   

  

جمموعة دول أمريكا 
الالتينية والبحر 

 ١ األرجنتني الكارييب

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ١ الكارييب
 ١ بلجيكا  
 ١ كندا  
  

دول أوروبا الغربية 
  ودول أخرى

 ١ فنلندا
 ١ فرنسا  
 ٦ أملانيا  
 ١ أيرلندا  
 ٢ ايطاليا  
 ١ اململكة املتحدة  
 ١ الواليات املتحدة األمريكية  
 ١٥ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية و دول اخرى  

 ٢٤  ٥-جمموع ف



ICC-ASP/8/5 
32 Page  

 
 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية األفريقية ٤-ف
 ٢ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ نطقة األفريقيةجمموع امل   
 ٢ )اجلمهورية اإلسالمية(إيران  اآلسيوية  
 ١ اليابان  
 ١ األردن  
 ٤ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ١ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١                              جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ١ تنياألرجن  

  

جمموعة دول أمريكا 
الالتينية والبحر 

 ١ كولومبيا  الكارييب
 ١ إكوادور    
 ١ بريو  
 ٣ ترينيداد وتوباغو    

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ٧ الكارييب
 ٣ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية 
 ٢ بلجيكا  ودول أخرى

 ٢ كندا    
 ١ الدامنرك  
 ٣ فنلندا  
 ٦ فرنسا  
 ٤ أملانيا    
 ٢ إيطاليا  
 ٤ هولندا    
 ٣ أسبانيا    
 ١ السويد    
 ٥ اململكة املتحدة    
 ٣ الواليات املتحدة األمريكية  
 ٣٩ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٥٥   ٤-جمموع ف
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بنن األفريقية ٣-ف
 ١ تشاد  
 ١ نغو الدميقراطيةمجهورية الكو    
 ١ مصر  
 ١ كينيا    
 ١ مايل  
 ٢ النيجر    
 ٣ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ جنوب أفريقيا    
 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة    
 ١٧ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  اآلسيوية  
 ١ اليابان  
 ١ األردن    
 ١  كوريامجهورية  
 ٤ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ٢ رومانيا أوروبا الشرقية  
 ١ صربيا  
 ١ ألبانيا    
 ٤                                  جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ٣ الربازيل  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ٤ كولومبيا الالتينية والبحر الكارييب

 ١ كوستاريكا    
 ١ كاملكسي  
 ١ ترينيداد وتوباغو    
 ١ فرتويال    

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ١١ الكارييب
 ٨ أستراليا  
 ٢ النمسا  
 ٦ بلجيكا 
  

دول أوروبا الغربية 
   ودول أخرى

 ٣ كندا
 ٩ فرنسا    
 ٤ أملانيا    
 ٢ أيرلندا    
 ٥ إيطاليا  
 ١ هولندا  
 ٢ نيوزيلندا    
 ١ الربتغال  
 ٤ أسبانيا    
 ١ سويسرا  
 ٦ اململكة املتحدة    
 ٢ الواليات املتحدة األمريكية  
 ٥٦ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٩٢   ٣-جمموع ف
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بوركينا فاسو األفريقية ٢-ف
 ٢ مصر    
 ١ غامبيا    
 ٢ غانا    
 ١ كينيا    
 ٢ نيجرييا    
 ٢ سرياليون    
 ١ توجو    
 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة    
 ١٣ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  اآلسيوية  
 ٣ اليابان  
 ١ لبنان    
 ١ منغوليا    
 ١ األراضي الفلسطينية احملتلة    
 ١ مجهورية كوريا    
 ١ سانغفورة    
 ١ سريالنكا  
 ١٠ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ١ بيالروس أوروبا الشرقية  
 ١ بلغاريا    
 ٣ كرواتيا  
 ١ جورجيا    
 ٣ رومانيا    
 ١ صربيا    
 ١ أوكرانيا    
 ١١ قية                                  جمموع منطقة أوروبا الشر  
 ١ الربازيل  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ٢ كولومبيا  الالتينية والبحر الكارييب

 ٢ كوستاريكا  
 ١ املكسيك  
 ١ سانت فنسنت وجزر غرينادين  

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ٧ الكارييب
 ٢ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية 
 ١ النمسا  ودول أخرى

 ١ بلجيكا    
 ٤ كندا    
 ١٦ فرنسا    
 ٤ أملانيا    
 ١ اليونان  
 ١ إيطاليا    
 ٥ هولندا    
 ٢ نيوزيلندا    
 ٣ أسبانيا  
 ١ سويسرا    
 ٧ اململكة املتحدة    
 ٣ الواليات املتحدة األمريكية    
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 ٥١ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   
 ٩٢   ٢-جمموع ف

 
  

 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ كامريون األفريقية ١-ف
 ١ غامبيا  
 ١ نيجرييا  
 ١ السنغال  
 ١ أوغندا  
 ٥ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ اليابان اآلسيوية 
 ١ جمموع الدول اآلسيوية  
 ١ البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية  
 ١ بلغاريا    
 ١ كرواتيا  
 ٢ رومانيا  
 ١ روسيا الفدرالية  
 ١ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  
 ٧                                   جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ١ األرجنتني  

  

جمموعة دول أمريكا 
الالتينية والبحر 

 ١ الربازيل  الكارييب
 ١ شيلي  
 ١ بريو  

   
موعةدول أمريكا الالتينية والبحر جمموع منطقةجم

 ٤  الكارييب
 ١ بلجيكا  
  

دول أوروبا الغربية 
 ٣ فرنسا  ودول أخرى

 ١ آيرلندا    
 ١ هولندا    
 ١ أسبانيا    
 ٧ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٢٤   ١-جمموع ف
 

    
 ٢٩٤     اموع الكلي
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                               لموظفني حبسب الوظيفة وحبسب املنطقة               النسبة املئوية ل
 

   ١-                      من الوظائف من فئة مد      املئوية       النسبة   - ١             الشكل البياين 
   . ه                                                                                                           فقط ميكن أن تكون اإلحصاءات والرسوم التمثيلية مضللة، وعليه يرجى الرجوع إىل األرقام املضبوطة الواردة يف اجلدول أعال        بع وظائف                                        بالنظر إىل حمدودية الوظائف املعنية وعددها س

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

    
  
  
  
  
  
 

  

  

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

   
 
 
 

 
  ١-ف النسبة املئوية من الوظائف -٦اين الشكل البي
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  التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني: ٣اجلدول 
التوزيع الترجيحي املرغوب فيه للموظفني يف الوظائف اخلاضعة للتوزيع اجلغرايف، حبسب الدول األطراف 

  )٢٠٠٩مارس / آذار٣١احلالة يف (

  تقييم البلد       املنطقة
عدد  نقطة الوسط النطاق احملبذ ٢٠٠٨

 املوظفني
              اإلفريقية

 ١     ١,٣٣ ١,٥٢ -  ١,١٣ ٪ ٠,٠٠١٤٩    بنن 
      ١,٣٠     ١,٤٩ -     ١,١٠ ٪ ٠,٠٢٠٨٤         بوتسوانا 
 ١         ١,٣٨     ١,٥٩ -     ١,١٧ ٪ ٠,٠٠٢٩٨             بوركينا فاسو 
      ١,٣٢     ١,٥٢ -     ١,١٢ ٪ ٠,٠٠١٤٩        بوروندي 
      ١,٢٨     ١,٤٨ -     ١,٠٩ ٪ ٠,٠٠١٤٩                      مجهورية أفريقيا الوسطى 
  ١           ١,٣٤     ١,٥٤ -     ١,١٤ ٪ ٠,٠٠١٤٩     تشاد 
      ١,٢٥     ١,٤٤ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩          جزر القمر 
      ١,٢٨     ١,٤٧ -     ١,٠٩ ٪ ٠,٠٠١٤٩        الكونغو 
 ٢     ١,٢٦     ١,٤٥ -     ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠٤٤٧                          مجهورية الكونغو الدميقراطية 
      ١,٨١     ٢,٠٨ -     ١,٥٤ ٪ ٠,٠٠١٤٩      جيبويت 
      ١,٢٧     ١,٤٧ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠١١٩١      غابون 
 ٣     ١,٢٦     ١,٤٥ -  ٧   ١,٠ ٪ ٠,٠٠١٤٩       غامبيا 
 ٢     ١,٤٦     ١,٦٨ -     ١,٢٥ ٪ ٠,٠٠٥٩٥   نا  غا 
      ١,٣٣     ١,٥٣ -     ١,١٣ ٪ ٠,٠٠١٤٩      غينيا 
 ٣     ١,٢٧     ١,٤٦ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠١٤٨٩      كينيا 
 ١     ١,٢٦     ١,٤٥ -     ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠١٤٩       ليسوتو 
      ١,٢٨     ١,٤٧ -     ١,٠٩ ٪ ٠,٠٠١٤٩       ليبرييا 
      ١,٤٢     ١,٦٤ -     ١,٢١ ٪ ٠,٠٠١٧٤       مدغشقر 
      ١,٣٧     ١,٥٨ -     ١,١٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩     مالوي 
 ٢     ١,٣٦     ١,٥٦ -     ١,١٥ ٪ ٠,٠٠١٤٩    مايل 
      ١,٢٨     ١,٤٧ -     ١,٠٩ ٪ ٠,٠١٦٣٨         موريشيوس 
      ١,٢٨     ١,٤٧ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠٠٨٩٣        ناميبيا 
 ٢     ١,٣٧     ١,٥٨ -     ١,١٧ ٪ ٠,٠٠١٤٩       النيجر 
 ٨     ٢,٧٢     ٣,١٣ -     ٢,٣١ ٪ ٠,٠٧١٤٦       نيجريا 
 ٣     ١,٣٦     ١,٥٧ -     ١,١٦ ٪ ٠,٠٠٥٩٥        السنغال 
 ٤     ١,٣٠     ١,٤٩ -     ١,١٠ ٪ ٠,٠٠١٤٩        سرياليون 
 ٥     ٢,٤٨     ٢,٨٥ -     ٢,١١ ٪ ٠,٤٣١٧٢             جنوب أفريقيا 
 ١     ١,٥٣     ١,٧٦ -     ١,٣٠ ٪ ٠,٠٠٤٤٧       أوغندا 
 ٢     ١,٦٢     ١,٨٧ -     ١,٣٨ ٪ ٠,٠٠٨٩٣                     مجهورية ترتانيا املتحدة 
      ١,٣٥     ١,٥٥ -     ١,١٥ ٪ ٠,٠٠١٤٩       زامبيا 
        

               اآلسيوية
      ١,٤٩     ١,٧١ -     ١,٢٧ ٪ ٠,٠٠١٤٩          أفغانستان 
      ١,٣٧     ١,٥٨ -     ١,١٧ ٪ ٠,٠٠١٤٩        كمبوديا 
      ١,٢٤     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١١٢        جزر كوك 
      ١,٣٧     ١,٥٧ -     ١,١٦ ٪ ٠,٠٦٥٥٠    قربص 
      ١,٢٦     ١,٤٥ -     ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠٤٤٧     فيجي 
  ٦            ٤٢,٩٤      ٤٩,٣٨ -      ٣٦,٥٠ ٪ ٢٢,٠٠٠٠٠        اليابان 
 ٢     ١,٣٣     ١,٥٣ -     ١,١٣ ٪ ٠,٠١٧٨٦      األردن 
      ١,٢٤     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩           جزر مارشال 
 ١     ١,٢٧     ١,٤٦ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠٠١٤٩        منغوليا 
      ١,٢٤     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩      ناورو 
 ٢     ٧,٦٤     ٨,٧٩ -     ٦,٤٩ ٪ ٣,٢٣٤٩٥             مجهورية كوريا 
      ١,٢٥     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩      ساموا 
      ١,٣٠     ١,٥٠ -     ١,١١ ٪ ٠,٠٠١٤٩          طاجيكستان 
      ١,٢٥     ١,٤٤ -     ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠١٤٩     ليشيت-     تيمور 
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  تقييم البلد       املنطقة
عدد  نقطة الوسط النطاق احملبذ ٢٠٠٨

 املوظفني
                      أوروبا الشرقية

 ١     ١,٢٩     ١,٤٨ -     ١,٠٩ ٪ ٠,٠٠٨٩٣        ألبانيا 
 ١     ١,٢٩     ١,٤٩ -     ١,١٠ ٪ ٠,٠٠٨٩٣               البوسنة واهلرسك 
 ٢     ١,٣٦     ١,٥٧ -     ١,١٦ ٪ ٠,٠٢٩٧٧        بلغاريا 
 ٥     ١,٤٢     ١,٦٣ -     ١,٢١ ٪ ٠,٠٧٤٤٤        كرواتيا 
      ١,٣٠     ١,٤٩ -     ١,١٠ ٪ ٠,٠٢٣٨٢        إستونيا 
 ١     ١,٢٩     ١,٤٨ -     ١,١٠ ٪ ٠,٠٠٤٤٧       جورجيا 
      ٢,٠٠     ٢,٣٠ -     ١,٧٠ ٪ ٠,٣٦٣٢٤        هنغاريا 
      ١,٣١     ١,٥١ -     ١,١١ ٪ ٠,٠٢٦٨٠      التفيا 
      ١,٣٦     ١,٥٦ -     ١,١٥ ٪ ٠,٠٤٦١٥         ليتوانيا 
      ١,٢٥     ١,٤٤ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩           اجلبل األسود 
      ٢,٩٦     ٣,٤١ -     ٢,٥٢ ٪ ٠,٧٤٥٨٤       بولندا 
 ٧     ١,٦٣     ١,٨٧ -     ١,٣٨ ٪ ٠,١٠٤٢١        رومانيا 
 ٣     ١,٣٩     ١,٦٠ -     ١,١٨ ٪ ٠,٠٣١٢٦      صربيا 
      ١,٤٦     ١,٦٨ -     ١,٢٤ ٪ ٠,٠٩٣٧٩         سلوفاكيا 
      ١,٥٢     ١,٧٥ -     ١,٢٩ ٪ ٠,١٤٢٩٢         سلوفينيا 
                                مجهورية مقـدونيا اليوغـسالفية      

        السابقة
١     ١,٢٧     ١,٤٦ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠٠٧٤٤ 
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  تقييم البلد     نطقة  امل
نقطة  النطاق احملبذ ٢٠٠٨

 الوسط
عدد 
 املوظفني

ــا  ــة دول أمريك                      جمموع
                           الالتينية والبحر الكارييب

       

      ١,٢٥     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠٢٩٨                أنتيغوا وبربودا 
 ٣     ٢,٤٩     ٢,٨٦ -     ٢,١٢ ٪ ٠,٤٨٣٨٣        األرجنتني 
      ١,٢٧     ١,٤٦ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠١٣٤٠        بربادوس 
      ١,٢٥     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩     بليز 
      ١,٣٤     ١,٥٥ -     ١,١٤ ٪ ٠,٠٠٨٩٣        بوليفيا 
 ٥     ٥,٣٩     ٦,١٩ -     ٤,٥٨ ٪ ١,٣٠٤١٠        الربازيل 
 ٧     ١,٩٥     ٢,٢٤ -     ١,٦٦ ٪ ٠,١٥٦٣١         كولومبيا 
 ٣     ١,٣٧     ١,٥٧ -     ١,١٦ ٪ ٠,٠٤٧٦٤          كوستاريكا 
      ١,٢٤     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩         دومينيكا 
      ١,٣٩     ١,٦٠ -     ١,١٨ ٪ ٠,٠٣٥٧٣                     اجلمهورية الدومينيكية 
 ٢     ١,٤٢     ١,٦٣ -     ١,٢١ ٪ ٠,٠٣١٢٦        إكوادور 
      ١,٢٥     ١,٤٤ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩      غيانا 
      ١,٣٢     ١,٥٢ -     ١,١٢ ٪ ٠,٠٠٧٤٤        هندوراس 
 ٢     ٨,٤٠     ٩,٦٦ -     ٧,١٤ ٪ ٣,٣٦٠٠٠       املكسيك 
      ١,٣٣     ١,٥٣ -     ١,١٣ ٪ ٠,٠٣٤٢٤     بنما 
      ١,٣١     ١,٥١ -     ١,١١ ٪ ٠,٠٠٧٤٤         باراغواي 
 ٢     ١,٧١     ١,٩٦ -     ١,٤٥ ٪ ٠,١١٦١٢    بريو 
      ١,٢٤     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩                سانت كيتس ونفيس 
 ١     ١,٢٤     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٩                         سانت فنسنت وجزر غرينادين 
      ١,٢٥     ١,٤٣ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١١٢        سورينام 
 ٤     ١,٣٣     ١,٥٣ -     ١,١٣ ٪ ٠,٠٤٠١٩                 ترينيداد وتوباغو 
      ١,٣٥     ١,٥٥ -     ١,١٤ ٪ ٠,٠٤٠١٩         أوروغواي 
 ١     ٢,٠٤     ٢,٣٥ -     ١,٧٣ ٪ ٠,٢٩٧٧٤      فرتويال 
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  تقييم البلد       املنطقة
نقطة  النطاق احملبذ ٢٠٠٨

 الوسط
عدد 
 املوظفني

                     جمموعــة دول أوروبــا 
                  الغربية ودول أخرى

       

      ١,٢٦     ١,٤٥ -     ١,٠٧ ٪ ٠,٠١١٩١       أندورا 
 ١٣     ٦,٣٦     ٧,٣٢ -     ٥,٤١ ٪ ٢,٦٦٠٣١         أستراليا 
 ٣     ٣,٧٥     ٤,٣١ -     ٣,١٩ ٪ ١,٣٢٠٤٨       النمسا 
 ١٢     ٤,٣٦     ٥,٠١ -     ٣,٧٠ ٪ ١,٦٤٠٥٥       بلجيكا 
 ١٠     ٩,٧١      ١١,١٦ -     ٨,٢٥ ٪ ٤,٤٣١٨٦     كندا 
 ١     ٣,٣٦     ٣,٨٦ -     ٢,٨٦ ٪ ١,١٠٠١٥        الدامنرك 
 ٤     ٢,٨٤     ٣,٢٦ -     ٢,٤١ ٪ ٠,٨٣٩٦٣       فنلندا 
 ٣٧      ١٩,٠٨      ٢١,٩٥ -      ١٦,٢٢ ٪ ٩,٣٨٠٣١      فرنسا 
 ١٩   ٥٢ ,  ٢٥      ٢٩,٣٤ -      ٢١,٦٩ ٪ ١٢,٧٦٨٥٩       أملانيا 
 ١     ٢,٩٨     ٣,٤٢ -     ٢,٥٣ ٪ ٠,٨٨٧٢٧        اليونان 
      ١,٣٤     ١,٥٥ -     ١,١٤ ٪ ٠,٠٥٥٠٨        آيسلندا 
 ٤     ٢,٥٠     ٢,٨٨ -     ٢,١٣ ٪ ٠,٦٦٢٤٧        آيرلندا 
 ١٠      ١٥,٧١      ١٨,٠٦ -      ١٣,٣٥ ٪ ٧,٥٦١١١        إيطاليا 
      ١,٢٧     ١,٤٦ -     ١,٠٨ ٪ ٠,٠١٤٨٩           ليختنشتاين 
      ١,٤٨     ١,٧٠ -     ١,٢٦ ٪ ٠,١٢٦٥٤       لكسمربغ 
      ١,٢٩     ١,٤٨ -     ١,١٠ ٪ ٠,٠٢٥٣١      مالطة 
 ١٢     ٦,٥٣     ٧,٥١ -     ٥,٥٥ ٪ ٢,٧٨٨٣٤       هولندا 
 ٤     ١,٩٨     ٢,٢٨ -     ١,٦٨ ٪ ٠,٣٨١١١          نيوزيلندا 
      ٣,٤٣     ٣,٩٤ -     ٢,٩١ ٪ ١,١٦٤١٦        النرويج 
 ١     ٢,٧٨     ٣,٢٠ -     ٢,٣٧ ٪ ٠,٧٨٤٥٥        الربتغال 
      ١,٢٥     ١,٤٤ -     ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠٤٤٧           سان مارينو 
 ١١     ٩,٧٧      ١١,٢٤ -     ٨,٣١ ٪ ٤,٤١٨٤٦        إسبانيا 
 ١     ٤,٢٦     ٤,٩٠ -     ٣,٦٢ ٪ ١,٥٩٤٤٠       السويد 
 ٢     ٤,٦٤     ٥,٣٤ -     ٣,٩٥ ٪ ١,٨١٠٢٦       سويسرا 
 ١٩      ٢٠,٠١      ٢٣,٠١ -      ١٧,٠١ ٪ ٩,٨٨٧٩٥              اململكة املتحدة 
 ٢٦٧       ٣٣٥,٠٠    ٪١٠٠,٠٠ ∗∗∗∗     اموع 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  . موظفا آخرا من املوظفني الفنيني ليسوا من مواطين الدول غري األطراف٢٧ هناك  ∗
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  حبسب الرتبة يف اجلهاز∗∗∗∗التوازن بني اجلنسني للموظفني الفنيني: ٤اجلدول 
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١  احلالة يف    
  

  اهليئة القضائية
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٢ ١ ١ ٥ -ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٣ ٢ ١ ٤ -ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١٣ ٤ ٩ ٣ -ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٥ ١ ٤ ٢ -ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  ١ -ف

  

  عاممكتب املدعي ال
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  وكيل األمني العام

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ مساعد األمني العام

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ ١- مد

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١٠ ٨ ٢ ٥-ف

                                           
  .مبن يف ذلك املوظفون اللغويون  ∗
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 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٢٦ ١٥ ١١ ٤-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٤١ ٢٨ ١٣ ٣-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٤٨ ١٩ ٢٩ ٢-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١٩ ٦ ١٣ ١-ف

  
  قلم احملكمة
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ مساعد األمني العام

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٤ ٣ ١ ١- مد

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١١ ٨ ٣ ٥-ف

  

 عامو ذكور إناث الرتبة

 ٢٨ ١٣ ١٥ ٤-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٥٤ ٢٩ ٢٥ ٣-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٤٢ ١٥ ٢٧ ٢-ف
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 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٨ ٤ ٤ ١-ف

 
  أمانة مجعية الدول األطراف

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  ١- مد

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ٣ ١ ٢ ٤-ف

  
  االستئماين للضحاياأمانة الصندوق 

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ ٥-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  ٣-ف

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ ٢-ف

  
  مكتب مشروع املباين الدائمة

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  ١- د

  

 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ ٤-ف

  اموع الكلي
 موعا ذكور إناث

 ٭٣٢٨ ١٦٢ ١٦٦

  

                                           
  .مبن يف ذلك املوظفون املنتخبون واملوظفون اللغويون  ٭
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  تعداد املوظفني، فعلي: ٥اجلدول 
  :، تتمثل احلالة الفعلية املتعلقة بتعداد موظفي احملكمة فيما يلي٢٠٠٩مارس / آذار٣١حىت
  

 تعداد املوظفني

 ٦٥٤ الوظائف الثابتة

 ١٥٦ املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة

 ٧٧ املتدربون الداخليون

 ٥ الفنيون الزائرون

 ٣٧ اخلرباء االستشاريون

 ٢٠ املسؤولون املنتخبون

 ٩٤٩ اموع

  
  

  ٢٠٠٩تعداد املوظفني باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام : ٦اجلدول 
 وإىل متوسط أعداد املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين واخلرباء ٢٠٠٩استنادا إىل امليزانية املعتمدة لعام 

  : كما يلي٢٠٠٩نوات املاضية، سيكون تعداد أفراد احملكمة حبلول اية عام االستشاريني يف الس
  
  

 تعداد املوظفني

 ٧٤٠ الوظائف الثابتة

 ١٧٢ املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة

 ٩٠ )٣٨(املتدربون الداخليون

 ١٢ الفنيون الزائرون

 ٤٠ اخلرباء االستشاريون

 ٢١ املسؤولون املنتخبون

 ١٠٧٥ اموع

  
 

                                           
لداخليني متقلب ويضم املتدربني الداخليني من االحتاد األورويب فضال عن املتدربني الداخليني بال عدد املتدربني ا  )١(

  .أجر
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 املوظفون الفنيون-الوظائف الشاغرة: ٧اجلدول 

  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١احلالة يف 

 اموع عنوان الوظيفة مستوى الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
مشغولة باملساعدة 

 العامة املؤقتة

 نعم ١ رئيس الديوان ٥- ف هيئة الرئاسة اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول
  )١( )١(مستشار قانوين ٣- ف الدوائر  

  ١ حملل مساعد ٢- ف قسم التخطيط والعمليات شعبة التحقيقات الربنامج الرئيسي الثاين
  ١ منسق العمليات امليدانية  الرتب األخرى- اخلدمات العامة   

  )١( )١(مساعد إداري خرى الرتب األ- اخلدمات العامة ديوان املسجل مكتب املسجل الربنامج الرئيسي الثالث
  ١ )٢(موظف أمن  الرتب األخرى- اخلدمات العامة قسم السالمة واألمن  
  )١( )١(مساعد توظيف  الرتب األخرى- اخلدمات العامة قسم املوارد البشرية شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة 
  ١ يسي للرقابةمساعد رئ  الرتب األخرى- اخلدمات العامة قسم امليزانية واملالية  
  )١( )١(مساعد مايل  الرتب االرئيسية- اخلدمات العامة   
  ١ موظف مشاريع املرافق ٢- ف قسم اخلدمات العامة  
  ١ مساعد إدارة السجالت واحملفوظات   الرتب األخرى- اخلدمات العامة قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
  ١ رئيس الشعبة ٥- ف سياملكتب الرئي شعبة الضحايا والدفاع 

  ١ موظف رصد وتقييم ٣- ف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الربنامج الرئيسي السادس

 ١ )٣()٩(١٣  *املمجوع الكلي

___________________________  
  . أو معلن عنها التعينيأخرى حاليا قيد وظيفة ٧٣هناك   ∗

  .                                                                       ً من رتبة مساعد األمني العام يف الربنامج الرئيسي الثاين ليست قيد التعيني حاليا   الوظيفة
  .  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢ حالة التعيني يف 

  .                         ًوظيفة يف مرحلة اإلعالن حاليا   )١ (
  .                ً               ًوظيفة شاغرة نظرا  لالستقالة مؤخرا   )٢ (
  . وظائف٩جمموع عدد الوظائف الشاغرة   )٣ (
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 ملرفق اخلامسا

   الوثائققائمة

  جلنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/8/CBF.1/L.1  جدول األعمال املؤقت 

ICC- ASP/8/CBF.1/L.2/Rev.1  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/8/CBF.1/1  املخاطر املصرفية للمحكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/8/CBF.1/2  اجلوانب القانونية :  عن املساعدة القانونيةلمحكمةلؤقت املتقرير ال
 واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة

ICC-ASP/8/CBF.1/3   مناذج بديلة لتقييم العوز: عن املساعدة القانونيةللمحكمة ؤقت املتقرير 

ICC-ASP/8/CBF.1/4   أجل تدابري فعالة لعام تقرير حالة عن الدراسة اليت جتريها احملكمة من
٢٠١٠ 

ICC-ASP/8/CBF.1/5   ٢٠٠٨تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

ICC-ASP/8/CBF.1/5/Corr.1   تصويب-٢٠٠٨تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/8/CBF.1/5/Corr.2  تصويب-٢٠٠٨ة الدولية لعام تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائي  

ICC-ASP/8/CBF.1/6  تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية 

ICC-ASP/8/CBF.1/7   تقرير احملكمة عن اجلوانب املالية لتعزيز الترام احملكمة بتمويل الزيارات
 األسرية للمحتجزين املعوزين

ICC-ASP/8/CBF.1/9  تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة 

ICC-ASP/8/CBF.1/10   مارس / آذار٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
٢٠٠٩ 

ICC-ASP/8/CBF.1/10/Add.1   مارس / آذار٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
 فةإضا -٢٠٠٩

ICC-ASP/8/CBF.1/11  تقرير احملكمة عن املشتريات 

ICC-ASP/8/2  إنشاء آلية رقابة مستقلةعنكتب املر تقري  

ICC-ASP/8/2/Add.1   إضافة-ن إنشاء آلية رقابة مستقلةعكتب املتقرير  
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