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  مقدمة  -أوالً
  افتتاح الدورة، وانتخاب املوظفني وإقرار جدول األعمال  -ألف

الذي ) "اجلمعية"(وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف ) "اللجنة"( للجنة امليزانية واملالية عاشرة الانعقدت الدورة  - ١
وعقدت اللجنة . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املعقودة يف سادسةالعامة السابعة من دورا الاختذته يف اجللسة 

. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢١مقر احملكمة بالهاي يف الفترة من  جلسات، يف مثاين، اليت تتضمن عاشرةدورا ال
  .وقد ألقى رئيس احملكمة، السيد فيليب كريش، كلمات ترحيبية لدى افتتاح الدورة

 سانتياغو وينز السيدودورة العاشرة رئيسا لل )أستراليا(السيد دافيد داتون  بتوافق اآلراءانتخبت اللجنة و  - ٢
  . ه لانائب) وروغوايأ(

توفري اخلدمات املوضوعية للجنة واضطلع مـديرها، السـيد         ) "األمانة"(وتولت أمانة مجعية الدول األطراف        -٣
  .رينان فيالسيس، بدور أمني اللجنة

  :(ICC-ASP/7/CBF.1/L.1)وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل   -٤

  افتتاح الدورة  -١
  انتخاب املوظفني  -٢
   جدول األعمالإقرار  -٣
  مشاركة املراقبني  -٤
  تنظيم العمل  -٥
  ٢٠٠٧األداء الربناجمي مليزانية عام   -٦
  )الربع األول من السنة(: ٢٠٠٨يزانية عام مل  الربناجميداءاأل  -٧
  مسائل تتعلق مبراجعة احلسابات  -٨
   يف امليزانية الربناجمية املقترحةالتكاليف توزيع  -٩
  املوارد البشرية  -١٠
  تكاليف الترمجة  -١١
  احملقق املايل: املساعدة القانونية  -١٢
  مباين احملكمة  -١٣
  صندوق الطوارئ  -١٤
  مسائل أخرى  -١٥
  

  : للجنة األعضاء التالية أمساؤهمعاشرةوحضر الدورة ال  -٥
  

  )بوروندي(دافيد بانيانكا   -١
  )بنن(ملربت داه كيندجي   -٢
  )أستراليا(دافيد داتون   -٣
  )املكسيك(ا فرنانديز أوبازو كارولينا ماري  -٤
  )فرنسا(جييل فينكلسالين   -٥
  )األردن(غرايبة . فوزي أ  -٦
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  )مجهورية كوريا(ميونغ ياجي هان   -٧
  )أملانيا(غريد سويب   -٨
  )إيطاليا(أوغو سيسي   -٩
  )سلوفاكيا(إيلينا سوبكوفا   -١٠
  )أوروغواي(سانتياغو وينز   -١١

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

  .العام وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء

دعت اللجنة االئتالف  مث . أمامهاإلدالء ببيانا من أجل احملكمة اجلنائية الدولية االئتالفقبلت اللجنة طلب   - ٧
وفضال عن ذلك، قررت اللجنة تعيني السيد . ض مماثل خالل جلستها املقبلةمن أجل احملكمة اجلنائية الدولية لتقدمي عر

  . بينها وبني املنظمات غري احلكومية منسقا)أملانيا(غريد سوب 

  ممثل الدولة املضيفة الذي أدىل به البيان  -جيم

دة يف  املعقوسادسة الةلس اجلاملمثل الدائم هلولندا لدى احملكمة اجلنائية الدولية، خالل، بول ويلكألقى السفري   - ٨
  .مةباين الدائامل تطرق فيه إىل موضوع باسم الدولة املضيفة يانا ب٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣

  صدور الوثائق يف الوقت املناسب  -دال

 السابعةا السادسة واأعربت اللجنة عن قلقها ألن توصياا إىل احملكمة الواردة يف التقارير املتعلقة بأعمال دور  -٩
 عن األمهية اليت توليها دداجمللمحكمة  رأن تعبوهي ترغب يف . ظلت إىل حد كبري حربا على ورق  ١امنة والتاسعةوالث

 وذلك لضمان توزيعها على اللجنة يف وقت ،حلسن توقيت وتنظيم تقدمي تقارير احملكمة وغريها من الوثائق إىل أمانة اجلمعية
ذا من شأنه أن ميكّن أعضاء اللجنة من فحص الوثائق بشكل دقيق ومفصل قبيل وه. يسبق دورا بثالثة أسابيع على األقل
  .قدر من الفعاليةبأقصى م يف توفري املشورة للجمعية وصوهلم إىل الدورة ومن أداء مهامه

توصي اللجنة بأن تلتزم احملكمة باملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف دليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب   -١٠
  .٤٢ الفقرة ص بالذكر منه وخت٢٠٠٦أغطس / آب٣١ية الدول األطراف يف مجع

                                                      
د ١

ورة اخلامسة، الهاي،     الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال
 ،)أ(٦-دال-، اجلزء الثاين)ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ -وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٣

  .١٣٣، الفقرة )ب(٦- دال-  واجلزء الثاين٧٢الفقرة 
نة من قبل أجهزة    يتضمن دليل اإلجراءات احلايل مبادئ توجيهية وضعت ألجل تيسري إعداد وتقدمي الوثائق الرمسية إىل األما-٤" ٢

وأهم املبادئ التوجيهية . احملكمة وتبسيط كافة اإلجراءات ذات الصلة باخلدمات املؤمترية اليت توفرها األمانة للجمعية وهليئاا الفرعية
  :املتعلقة بتقدمي الوثائق هي

فقاً جلدول زمين تعده األمانة، على النحو يتعني على احملكمة أن تقدم الوثائق إىل أمانة اجلمعية بشكل متداخل ومنظم، وذلك و)   أ(
  .الذي يتضمن تقدمي الوثائق إىل اجلمعية أو إىل هيئاا الفرعية يف وقت يسبق بثالثة أسابيع على األقل موعد انعقاد الدورة املعنية

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

  ملخص للتقرير ينبغي أن يأيت على ذكر أي آثار مترتبة يف امليزانية الربناجمية؛ "١"
   ذلك من التدابري املقترحة؛استنتاجات وتوصيات موحدة وغري" ٢"
  .املعلومات األساسية ذات العالقة باملوضوع" ٣"
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  العاشرةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا   -ثانياً
  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

والحظت ). املرفق األول (٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت تاريخ   -١١
  ورحبت اللجنة بالتحسن الذي سجله. املالية السابقةات يورو ما زال مستحقاً عن الفتر مليون٢,٥٦أن ما جمموعه 

 مبعدل، مقارنة ٢٠٠٨ يف املائة من اشتراكات عام ٧٠مت حىت اآلن تسديد فقد .  مقارنة بالسنوات السابقة السدادمعدل
 دولة فقط سددت بالكامل مجيع ٤٣ من أن عربت اللجنة عن قلقها اجلدي وأ.٢٠٠٧بة لعام  يف املائة بالنس٦٢

  . املالية يورو مستحقاً عن كافة الفتراتمليون  ٢٩,٥٩عه جعل ما جممواا، األمر الذي اشتراك
  
  املوجودات النقدية  -٢
  

 ٩٤,٩ ما يناهز ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١اريخ بلغت اللجنة بأن املوجودات النقدية للمحكمة بلغت حىت تأُ  -١٢
، ولصندوق ) مليون يورو٧,٤( لصندوق رأس املال العامل  املخصصة املبالغ النقدية، املبلغ ويشمل هذا.مليون يورو

، ) مليون يورو٢٢,٨ (٢٠٠٦، وفائض عام ) مليون يورو٩,٧(، والستحقاقات القضاة ) مليون يورو٩,٢(الطوارئ 
  .٢٠٠٨اشتراكات السنة املالية و)  مليون يورو٧,٣ (٢٠٠٧الفائض املؤقت لعام و
  

 إىل الدول  متاح ليعاد٢٠٠٦عام ل  بأن الفائض النقديوأشارت اللجنة إىل أن الدول مل ختطر إال مؤخرا  -١٣
 يقضي بأن يعاد أي فائض نقدي يف ٧-٤ أن البند الحظت و. من النظام املايل والقواعد املالية٧-٤بند عمال بال
التالية للسنة اليت اكتملت فيها مراجعة حسابات الفترة يناير من السنة / كانون الثاين١ لكل دولة طرف يوم امليزانية

 لكانت الدول ٧- ٤البند ب يناير عمال/ كانون الثاين١ يوم  الفائض للدولاحملكمة أنه لو أعادت وأكدت على. اليةامل
وحثت اللجنة احملكمة على أن تعمل، يف . ٢٠٠٨ا لعام  إىل مسامها٢٠٠٦نصيبها من فائض عام  حتويل قادرة على

يناير من / يف شهر كانون الثاينيف الوقت املناسبإطار سياسة عامة، على ضمان إتاحة الفائض النقدي إىل الدول 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ للدول يوم ٢٠٠٧ يتاح فائض عام ، حىت٧-٤عام، عمال البند كل 

  
 يف ٤,٥ و٤,٤  ثالثة بنوك مبعدالت فائدة تتراوح بنيأموال احملكمة النقدية حمفوظة يفأن ب وأُبلغت اللجنة  -١٤
  .وسياستها حملكمةهام خزانة ا مل أدق اللجنة على أن تطلب خالل دورا املقبلة شرحاواتفقت. املائة

  
  تتعلق مبراجعة احلساباتل مسائ  -باء
  
وأحاطت احملكمة اللجنة علما بأنه رغم . عن الترتيبات اإلدارية اللجنة تقريرا مؤقتا  على١عرضت احملكمة  -١٥

وقد .  يف طور وضع اهليكل اإلداري العامحسابات وإدارة فعال فإا ال تزالمراجعة نظام أمهية إقامة إدراكها 
حملكمة وذج خاص باحملكمة، مع األخذ بعني االعتبار مهام ا من بشأن تفصيلتشاورت احملكمة مع مستشارين خارجيني

 يراعي استقاللية اهليئة القضائية ومكتب املدعي  وعليه، يتعني أن يكون هذا النموذج حمددا ومفصال.الفريدة من نوعها
  .العام

                                                                                                                                                                      
مجيع الوثائق اليت تقدم إىل اهليئات التشريعية للنظر فيها واختاذ إجراء بشأا ينبغي أن تورد االستنتاجات   )د(

  .والتوصيات خبطّ بارز
  ).ICC-ASP/CBF.1/3(التقرير املؤقت بشأن الترتيبات اإلدارية  ٣
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  إدارة املخاطر

                                                     

  
. استشاريني خارجيني، ٢٠٠٦ أجري يف عام  تقييم املخاطر الذيلتأدية مهمة حتديثعينت احملكمة   -١٦

 الدورة السابعة جلمعية ب احملكمة نتائج املشروع قبل انعقادوتترق .اجعة احلساباتمروسيعرض املشروع على جلنة 
    .الدول األطراف

  
  املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات

  
كتب املراجعة الداخلية للحسابات  مباخلارجيمراجع احلسابات قة اليت تربط أن العالبأبلغت احملكمة اللجنة   -١٧

 بلغت اللجنة عالوة علىوأُ.  تعمل وفقا ألفضل املمارسات الدوليةريق استعراض خارجي نقل أافن وأزادت حلمة 
كانت الوظيفة  وقد .عني رئيس جديد له سريعا وسيه قريبا سيكتمل قوام الداخلي للحساباتراجعاملذلك بأن مكتب 

  واطلعت الداخلي للحساباتاجعراملأمهية عمل مكتب واعترفت اللجنة ب. ٢٠٠٧أغسطس / منذ شهر آبشاغرة
  .تعجيل بدء عمله احملكمة على  وحثت٢٠٠٨على برنامج عمله لعام 

  
  الـدورة   انعقاد قبل،  بداية العام مع    إىل احملكمة أن تسعى إىل جتهيز البيانات املالية السنوية         طلبت اللجنة   -١٨

  . أمكننة إنالسنوية األوىل للج
  

  جلنة مراجعة احلسابات
  

 أعضاء جلنة مراجعة احلسابات اخلارجيني وذلك ألن اختصاصات اللجنة بعد تعينيه مل يتم  اللجنة بأنأُبلغت  -١٩
لألعضاء  مكافأة مالية  أيأن عدم ختصيصكما . املناسبني منع احملكمة من حتديد املرشحني مل تعرف بعد، األمر الذي

 مع استشاريني اورات، أجريت مشوز هذه العقبةولتجا. ني أمرا عسريا مرشحني مناسباجتذاب اخلارجيني جعل من
 حتدد اختصاصات جلنة مراجعة منقحة مسودة لك صيغتعلى أثر ذو.  هياكل منظمات أخرىخارجيني ودرست

 الثالثة رؤساء احملكمة االختصاصات املنقحة على أن جلنة مراجعة احلسابات تتألف من  مسودةوتنص. احلسابات
 وسيتلقى األعضاء اخلارجيون مكافأة مالية حىت تضمن احملكمة استقطاب .رؤساءوعضوين خارجيني يعينهما ال
 اليت رت اللجنة بتوصية مراجع احلسابات اخلارجي واللجنةويف هذا الصدد، ذكّ. املرشحني من ذوي اخلربة العالية

ضو من األعضاء يترأسها عتنص على أن تتألف جلنة مراجعة احلسابات من أغلبية من األعضاء اخلارجيني وأن 
 أعضاء خارجيني  تعيني علىهذا اهلدف وحثتهاحملكمة جمددا إىل السعي إىل حتقيق دعت اللجنة او. ١اخلارجيني

  .للجنة مراجعة احلسابات يف أقرب اآلجال
  

 آخر  وقررت عقد اجتماع،٢٠٠٨يناير /ن الثاينالتقت جلنة مراجعة احلسابات مرة واحدة يف شهر كانو  -٢٠
  . ٢٠٠٨مايو /يارخالل شهر أ

  
  

 
د ٤

ورة اخلامسة، الهاي،األطرافالوثائق الرمسية جلمعية الدول       يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال
، )ب(٦-دال-، اجلزء الثاين)ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٣

  .٢٢الفقرة 
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  بيان املراقبة الداخلية

                                                     

  
 ، مبقتضى النظام املايل والقواعد املاليةاحلسابات اخلارجي أوصى بأن يقدم املسجلمراجع أُبلغت اللجنة بأن   -٢١

  أحيلت الصيغة املقترحة للبيان إىل جلنةوقد. املراقبة الداخليةبيانا سنويا عن وعمال بأفضل ممارسات احلكم الرشيد، 
  .مراقبة احلسابات وإىل قسم املشورة القانونية التابع لقلم احملكمة للنظر فيها

  
كل مسألة من املسائل اليت حددا خالل دوراا السابقة  تكون رت اللجنة إىل أا كانت تأمل يف أنأشاو  -٢٢

بات اإلدارية يف دورا احلادية وعليه، فإا قررت أن تتناول من جديد مسألة الترتي. يف التقرير املؤقت أدق تفصيال
لجنة مراجعة احلسابات ومبيثاق الرقابة ل  مسبقا بوثيقة االختصاصات املعتمدةها وطلبت إىل احملكمة أن تزودعشرة

  .أخرىذات صلة الداخلية وبأي وثائق 
  

  مسائل امليزانية  -جيم
  
  ٢٠٠٧األداء الربناجمي مليزانية عام   -١
  
  . ٢٠٠٧١ ر املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعامنظرت اللجنة يف التقري  -٢٣

يف   يف املائة ٨٣,٤  و٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٧٩,٧ يف حني بلغ  يف املائة٩٠,٥ بلغأن معدل التنفيذ الشامل  والحظت
 يف املائة يف ٩٧,٧سية مليزانية األسانفيذ ات بلغ معدل وفضال عن ذلك، .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٨١,٤ و٢٠٠٥عام 

  أخرىرئيسيةعوامل   إىل اللجنة كذلكوأشارت.  يف املائة٨٢ باحلاالت  امليزانية ذات الصلةحني بلغ معدل تنفيذ
مبا يف ذلك تأخري ، ٢٠٠٧ لعام  ذات الصلة باحلاالت الربناجمية امليزانيةبنود ة على تنفيذ أثرت يف قدرة احملكمكانت قد

وقد سبق وأن أثرت عوامل شبيهة .  التوظيفملفروضة على السفر ألسباب أمنية، ومصاعبلقيود ابداية احملاكمات، وا
  . تنفيذا كامال٢٠٠٦ذه يف تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام 

  
يورو، مبا يف ذلك  ٣ ٤٩١ ٠٠٠ قدرها مل تكن مرتقبة بلغ حملكمة اللجنة بأا تكبدت مصاريفوأخربت ا  -٢٤

 )يورو١ ٠٨٧ ٠٠٠(العمليات امليدانية وتكاليف )  يورو١٤٧ ٠٠٠(املوظفني و)  يورو٧٢٠ ٠٠٠(تكاليف القضاة 
. املباين املؤقتة للمحكمة القيام ايف كان املاقتضى ضيق )  يورو٩٥٠ ٠٠٠ (قاعة احلواسيبوتكاليف عملية توسيع 

   .قاد دورا احلادية عشرةقبل موعد انع مفصلة عن التكاليف غري املترقبةوطلبت اللجنة توفري معلومات 
  

أشارت إىل أن معدل  بيد أا ،٢٠٠٧ورحبت اللجنة بالتحسن الذي شهده تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام   -٢٥
زائد ه سجل إنفاق  وأننية، الفتراضات امليزايكن نتيجة التنفيذ الكامل احملكمة مل التنفيذ العايل املسجل يف بعض أقسام

والحظت اللجنة أن . األثاث واملعداتاخلدمات التعاقدية ودة املؤقتة العامة، واخلرباء االستشاريني وعلى مستوى املساع
 ومبا أن . ال تزال تبني وجود فجوة عميقة بني امليزانية املربجمة وما تقوم به احملكمة فعال من أنشطة٢٠٠٧جتربة عام 

 أن اللجنة بيد  فهذا أمر ميكن تفهمه،قلم مع عوامل خارجية التأما زالت يف طور التكوين وأا مجربة علىاحملكمة 
أن طبيعة العمليات اليت ب وأقرت اللجنة .يزانيتهام  وجوب توخي احملكمة أكثرا قدرا من الدقة لدى برجمتهاأكدت على

 الشأن بالنسبة لغريها من  مثلما هو ميزانيتها برجمة دقيقة دقة متناهية وفعالةا أبدا بربجمةتنفذها احملكمة رمبا لن تسمح هل
 يف  كل عام البحث، وللتحليل النوعي لألداءمة إلدارة احملك،ومع ذلك، فإنه من األمهية مبكان. املنظمات الدولية
قها إزاء  وعربت اللجنة عن قل. أدت إىل اختالف التقديرات عن تقديرات امليزانية والتمييز بينهااألسباب اليت

 
٥

  .)ICC-ASP/7/8( ٢٠٠٧ املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام التقرير  
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ا ال تكفيرتاملعلومات املقدمة وقدلتقييم مىت تنجم التغريات عن عوامل خارجية ومىت تنجم املشاكل عن عملية  أ 
  .امليزنة أو عن عملية التنفيذ

  
من ميزانيته، وهذا رغم عدم حدوث يف املائة  ٩٧,٦٩ أنفقلربنامج الرئيسي األول  أن ا إىلوأشارت اللجنة  -٢٦

 تغطية تكاليف مل تكن معدل التنفيذ العايل كان مرده احلاجة إىلأن ب وأُخربت. ضاتأي تغريات ملحوظة يف االفترا
مبا أنه و.  إىل قاض من قضاة احملكمةتصرف واليت يورو ١ ٤٠٧ ١٧٠ ت بلغ وهي تكاليف معاش اإلعاقة اليتمنتظرة

  اإلنفاقنقص من  يورو١ ١٧٠ ٤٤٨ ما جمموعه  فقد صرف،٢٠٠٧ثل هذه يف ميزانية مل يحسب حساب حلالة م
 الفارقوسائل لتغطية وقد نظرت احملكمة يف .  اإلعاقة لتغطية استحقاقات معاشي األول الربنامج الرئيسالذي سجله
زيادة اإلنفاق يف   ختوهلا سلطةه يتعني على اجلمعية أن متنح احملكمةوالحظت اللجنة أن. يورو ٢٣٦ ٧٢٢املقدر بـ 

 . رئيسي آخر يف امليزانية أو أي أموال حمددة مالئمة أخرىحتويل أموال من برنامجوأنامج الرئيسي األول، الرب
الدورة السادسة املستأنفة إىل ويف هذا الصدد، اقترحت اللجنة أنه جيوز للمحكمة إن رغبت أن تقدم طلبا خالل 

رئيسي  يورو من برنامج ٢٣٦ ٧٢٢مبلغ  الربنامج الرئيسي األول أو بتحويل  اإلنفاق يفهلا بزيادةتأذن جلمعية حىت ا
  .خر إىل الربنامج الرئيسي األولآ

  
  كل يف املائة من ميزانيته، وهذا رغم أن٧٩,٢٧ أنفق  أن مكتب املدعي العامإىلوأشارت اللجنة   -٢٧

 اإلنفاق يعزى إىل اخنفاض يف تكاليف املوظفني أخربت احملكمة بأن نقصو. تقريبا االفتراضات املنطبقة عليه قد حتققت
 موظفي احملكمة اضطروا إىل العمل ساعات إضافية لفترات طويلة من الزمن لتغطية لتوظيف، وبأنالتأخري يف اإىل و

 ا، أشارت اللجنة إىل أنه بالرغم من أ نفقات املكتبناقشات اليت دارت مع احملكمة بشأنوخالل امل. نقص املوظفني
، فإنه من أو سريةمعلومات حساسة  تسرب لتجنب أنشطة املكتب  حد معقول من السرية علىتتفهم وجوب تطبيق

املالئمة ولكي  الرقابة  أن تقدم احملكمة إىل اللجنة معلومات دقيقة قدر اإلمكان عن النفقات وذلك لضمان كذلكاملهم
  .دورها بفعاليةيتسىن للجنة تأدية 

  
ذلك إىل التغريات  من ميزانيتها، ويعزى ٦٧,٠٤ ن أمانة مجعية الدول األطراف أنفقتإىل أوأشارت اللجنة   -٢٨

  الدورات، وعنوعن تباين مددخمتلفة  عقد اجلمعية دوراا يف أماكن يف تكاليف خدمات املؤمترات الناجتة عن
أن تعيد باألمانة وأوصت اللجنة .  استخدام خدمات الترمجة الشفويةوثائق استخداما فعاال للغاية وعناستخدام ال

 تعتزم التخفيض يف وأشارت إىل أا ،ال سيما والنقص يف اإلنفاق مستمرالنظر بإمعان يف احتياجات امليزانية و
  .٢٠٠٩ امليزانية يف عام

  
  )الربع األول من السنة (٢٠٠٨أداء ميزانية عام   -٢
  

 وقدمت .٢٠٠٨١مارس / آذار٣١نظرت اللجنة يف التقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لغاية   -٢٩
. املائة يف ٢٣,٧ إمجايل مستوى األداء بلغقد و. ٢٠٠٨من عام   بالنسبة للربع األولاء الربناجمياحملكمة عرضا لألد

املائة من  يف ٤٥,٩املساعدة املؤقتة العامة و اخلاصة ب األساسيةامليزانيةاملائة من  يف ٤٠,٨وأشارت اللجنة إىل أن 
ام فقد عربت وفيما يتعلق بنفقات التشغيل الع. الفعل بنفقات التشغيل العام قد خصصت باخلاصةاألساسية امليزانية 

ما أكدته احملكمة بأن ارتفاع مستوى   دورا احلادية عشرة خاللثبت البيانات اليت ستقدم هلان تيف أاللجنة عن أملها 
، فق والصيانةاملرا يف جمايلْاضطرت إىل توقيعها يف بداية السنة   اليت العقود السنويةيعزى إىل على التشغيل العام اإلنفاق

  .٢٠٠٨ زيادة يف اإلنفاق خالل عام ةكون هناك أيلن ت، وأنه بناء على ذلك
                                                      

  .)ICC-ASP/7/7( ٢٠٠٨مارس / آذار٣١بتاريخ  اجلنائية الدولية التقرير املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة ٦



ICC-ASP/7/3 
Page 10 

  
 اللجنة بأنه فيما  مكتب املدعي العامغبلّوفيما خيص الوضع الراهن للحاالت اليت تقوم احملكمة بالنظر فيها،   -٣٠

  عنه حمادثاتستتمخضمهم أولوية، بغض النظر عما  ال يزال إلقاء القبض على املشتبه م وتسلي،يتعلق حبالة أوغندا
 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فقد أشارت احملكمة إىل أن احملاكمة يف القضية املرفوعة ضدأما عن . السالم

عة  جلسة اعتماد التهم يف القضية املرفو تقرر عقدكما. ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٣ها يوم توماس لوبانغا قد تقرر بدؤ
مكتب وعمال باالستراتيجية اليت وضعها . ٢٠٠٨مايو /ضد جريمان كاتانغا وماتيو نغوديولوشوي خالل شهر أيار

 سيشرع فيه خالل عام قيق ثالث التحضري لفتح حت بصددهومبا صرح به خالل السنوات املاضية، فإناملدعي العام 
ومع . رفور معلقة وكذلك التعاون مع سلطات السودانحلالة يف دا أوامر القبض اليت صدرت بشأن ازالتوال . ٢٠٠٨

وفيما . ٢٠٠٨ذلك، فتح مكتب املدعي العام حتقيقني آخرين ستصدر فيهما أوامر قبض أو أوامر باحلضور خالل عام 
 يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، فقد أُحرز تقدم يف التحقيقات ومن احملتمل إصدار أوامر بالقبض خالل عام

٢٠٠٨.  
  

 املتعلقة ٢٠٠٨ صندوق الطوارئ لتغطية تكاليف عام تنظر يف اللجوء إىلوأشارت اللجنة إىل أن احملكمة   -٣١
وأشارت إىل أنه يتعني على املسجل أن يكتب إىل رئاسة اللجنة، .  كذلك ما قبل احملاكمةاكمة الثانية وبأنشطةباحمل
  .بقا للنظام املايل والقواعد املاليةتعليقاا طإىل احملكمة بأن تبدي على اللجنة و
  

 زالت  ما اليت تؤديها أسر احملتجزين، وأخربا بأا  مسألة الزياراتوقدمت احملكمة إىل اللجنة عرضا عن  -٣٢
أن وأبلغت اللجنة ب. سياستها يف هذه املسألة اجلمعية زانية بصفة مؤقتة إىل أن حتددياملمتول زيارات األسر هذه من 

 فريقا  احملكمة نفسها وأن اختصاصات يف املسألة قد يتجاوز نطاق يتخذ بشأن سياسةعلى قرارليت قد تترتب اآلثار ا
 اآلثار اليت قد ت اللجنة إىل احملكمة أن حتددوطلب. سألة املمن الفرقاء العاملني التابعني ملكتب اجلمعية بصدد النظر يف

  . حتديدا٢٠٠٩ لعام امليزانية الربناجمية اليت ستقترحيف تترتب يف امليزانية الربناجمية عن املسألة و
  
  ٢٠٠٩اهليكل الربناجمي وعرض امليزانية لعام   -٣
  
  ٢٠٠٩مصطلحات امليزانية والتوقعات لعام ) أ(
  

.  موارد إضافية كبرية٢٠٠٩نية عام قترح يف ميزاا ست احملكمة اللجنة يف تقرير شفوي غري رمسي بأأبلغت  -٣٣
 يف ١٠إىل مستواه العادي املقدر بـ  رالشغومليون يورو إلعادة معدل  ٤,٨، قرابة  املواردن تشمل هذهومن احملتمل أ

 واليت  مليون يورو لتغطية تكاليف الوظائف اجلديدة تغطية كاملةوقرابة، ٢٠٠٨ بعد التعديل الذي حصل عام املائة
ما يقارب ون يورو لتكاليف النظام املوحد،  مليو١,٣، وما يقارب عن ٢٠٠٨ يف عام تكاليفها إىل النصفقدرت 

وأخربت احملكمة فضال عن ذلك أا قد حتتاج إىل موارد إضافية للمجين . حماكمة ثانيةتكاليف  مليون يورو ل٩,١عن 
إىل اجلمعية اختاذ  ويعود متطلبات إضافية حيتاج إىل مشروع املباين الدائمة قد وأشارت اللجنة إىل أن. عليهم والشهود

   . متويلهرارات بشأنق
  

بني املستوى املقارنة عن طريق  مستوى اإلنفاق رت اللجنة بتعليقاا السابقة بشأن رغبتها يف قياسوذكّ  -٣٤
واعترفت اللجنة .  املالية اليت تليهامستوى اإلنفاق املقترح خالل الفترة و)اخلط األساس ( خالل فترة مالية مااملسجل
  قد وضعت وستأخذ هذهاملقترحة ألنيزانية الربناجمية املب ما يتعلق فيفيدة على هذا النحويام مبقارنة م القباستحالة
 الذي اخلط األساسب دورا الثامنة عن أعماليف التقرير اللجنة رت ذكّومن مثة، . يوليو/هائي قبل شهر متوزشكلها الن
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نتائج  وتلحق ا ٢٠٠٩انية الربناجمية لعام وعليه، يتعني على احملكمة أن تعد امليز. ١ واحملكمةاتفقت عليه هي
 وامليزانية املقترحة ٢٠٠٨، وامليزانية املعتمدة لعام ٢٠٠٧ لعام بني مستوى اإلنفاق الفعلي  اليت أجرااملقارنة
 ميزانية املقترحةتقدم إضافة إىل امليزانية جتري فيها مقارنة للن ذلك، يتعني على احملكمة أن وفضال ع. ٢٠٠٩لعام 
ويتعني . ٢٠٠٨عام ، وحتليال نوعيا ملتغريات )٢٠٠٨(للسنة احلالية باألرقام الفعلية املرتآة بالنسبة  ٢٠٠٩لعام 

قت  واتف.للجنةاحلادية عشرة دورة ال  انعقاد آخر فترة مناسبة قبل اإلنفاق خالل مستوى هذا علىأن يرتكز
 بإعادة النظر يف مستوى اإلنفاق لعامي ٢٠٠٩ملقترحة لعام  امليزانية الربناجمية االلجنة على أا ستشرع يف دراسة

  . األخري للميزانيةاألداء  مستوى لتوفري معلومات نوعية عن احملكمة أن تكون مستعدة، وطلبت إىل٢٠٠٨ و٢٠٠٧
  

ات اليت أوصت ا يف  املصطلح٢٠٠٩املقترحة لعام يزانية املتستخدم يف احملكمة أن  اللجنة إىلوطلبت   -٣٥
النمو الصفري من حيث القيم "مصطلح ينبغي أن يعكس   وبناء عليه،.٢أعمال دورا التاسعةب قرير املتعلقالت

 من الزيادات السعرية علما بأن العوامل الكامنة مل تزدد إال بسبب التضخم أو غري ذلكحقيقة أن امليزانية " احلقيقية
وى تمويل اإلضايف الالزم إلعادة معدل الشغور إىل املست واعترفت اللجنة بأن ال.ثابتةوراء تلك الزيادات بقيت 

  ".التزامات سابقة "العادي، يتعني أن يعترب
  

 وقررت النظر بإمعان يف  أن يكون واقعيا ينبغي٢٠٠٩ مستوى معدل الشغور لعام وأشارت اللجنة إىل أن  -٣٦
أن إعادة معدل ب وأضافت.  املستوى ضوء معدل التوظيف حىت ذلك علىهذه املسألة خالل دورا احلادية عشرة

 تكون وذا املعىن،. احملكمة أي قدرة إضافية إىل ، لن يزيد٢٠٠٨ناء على تعديل عام بالشغور إىل مستواه العادي، 
صفري النمو ال"" ضمن مفهوم إعادة معدل الشغور إىل مستواه العادي، رغم أا ال تقع حتديدا  بأناللجنة قد اعترفت
  .شكل أي منو يف موارد املوظفنيال ت، " احلقيقيةمن حيث القيم

  
 أا ستقترح تعديالت يف األسعار ٢٠٠٩م  عا توقعاتإىل أن احملكمة حددت يف عرضهاوأشارت اللجنة   -٣٧

 أن احملكمة مل تطبق أي والحظت. افق والسفرملر العقود وا، مبا يف ذلك املوظفنيمن غريعض املوارد فيما يتعلق بب
واتفقت اللجنة على أا . ٣السفرب ما يتعلق، عدا في٢٠٠٨ آيل على تكاليف غري املوظفني يف ميزانية تعديل سعري

 أكدت على بيد أا .كفاءام حبسب لغري املوظفني  اإلضافيةتكاليف بتعديل أسعار الظر يف أي مقترحات بشأنستن
لموارد لتعديل األسعار وجية اليت ستستخدم للمنه لقترحة أن توفر شرحا مستفيضاامليزانية املعلى  يتعني ه أن

 عن  الناتج امليزانيةالستيعاب ارتفاع واصل احملكمة بذل جهودها أن توأكدت كذلك على. اإلضافية املتطلبة
وطلبت إىل احملكمة كذلك أن تبني اجلهود اليت . خم عن طريق إجياد أوجه كفاءة وحتديد أولويات اإلنفاقالتض

  . امليزانية احلاليةيف اعتماداتتيعاب أي تعديالت إضافية يف األسعار ستبذهلا من أجل اس
  

 وتقتضي هذه احلالة.  كبريةكون هناك متطلبات إضافيةست ٢٠٠٩  بالنسبة لعاموأخريا، اعترفت اللجنة بأنه  -٣٨
بت اللجنة وطل.  برنامج عملهات يفأوجه كفاءاإجياد  و وفوراتذل جهودا أكرب من أجل حتقيقمن احملكمة أن تب

 نظرا لزيادة  املساعدة العامة املؤقتة وذلككمة أن تدرس أي إمكانية للتقليل من الصرف علىبصفة خاصة إىل احمل
  اللجنةوتأمل.  للمحكمة قد وضعتالتحتية نظرا ألن معظم البىن  املعدات وذلك وعلى،مستوى الوظائف الثابتة

                                                      

كالث

٧
  ، نيويورك،لسادسةالدولية، الدورة ا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية األطرافالوثائق الرمسية جلمعية الدول   
اين ٣٠ انون األول١٤ -نوفمرب / تشرين  اجلزء  الد الثاين، ،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / 
  ).١ (٢٦، الفقرة )ب(٣-باء-ثانيا-١-باء-الثاين
٨

  .٣٩رة ، الفق)ج(٢- جيم-، ثانيا٢-باء-، اجلزء الثايناملرجع نفسه  
  .٤٥، الفقرة املرجع نفسه ٩
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أوجه كفاءة يف إجياد  وفورات ود اليت تبذهلا من أجل حتقيقفصلة عن اجلهوعلومات ميف أن تزودها احملكمة مب
  .٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

  
  توزيع التكاليف) ب(
  

تعديالت على عرض توزيع التكاليف يف امليزانية املقترحة لعام اللجنة بأن احملكمة تعتزم إدخال أُخربت   -٣٩
ية إىل األقسام املتلقية يف بند ارف توزع من األقسام اإلدوقد بينت العروض السابقة للميزانية أن التكالي. ٢٠٠٩

حتديات ينت التجربة أن هذه املمارسة شكلت وقد ب. املخصصات املعتمدةمستقل يف امليزانيات املقترحة وكجزء من 
 العمل  اآلنوأخربت احملكمة اللجنة بأا تعتزم.  بني الربامج الرئيسيةحاجة إىل إعادة التوزيععملية وخطرا حمتمال لل

. اقتطاع تكاليف التوزيع من خمصصات امليزانيةاملالية عن طريق احملاسبة  والتمييز بني احملاسبة اإلدارية وباملمارسة املتبعة
أخربت احملكمة اللجنة و. اليف عن طريق إضافة بنود جديدةواهلدف من هذا اإلجراء هو دعم تطور نظام توزيع التك

ألن املعلومات املتعلقة باحملاسبة اإلدارية  لن يكون له أي تأثري يف املعلومات املقدمة وذلك كذلك بأن التغيري املقترح
  . على كل حال يف اجلدول املوجز لكل برنامج وبرنامج رئيسي وبرنامج فرعيوتلك املتعلقة باحملاسبة املالية ستعرض

  
إعادة النظر يف املسألة خالل وقررت حملكمة ، ودعمت املنهج الذي عرضته اهذه املعلوماتوفحصت اللجنة   

  .٢٠٠٩ نظرها يف امليزانية املقترحة لعام دورا احلادية عشرة لدى
  
  تكاليف الترمجة) ج(
  

عن تكاليف تقريرا  اللجنة خالل دورا األخرية،  الذي تقدمت بهطلبالبناء على  ،عرضت احملكمة  -٤٠
لدى  ا قررت إعادة النظر فيه وعليه فإ،ض يف تفاصيل التقرير اخلو يتسىن للجنةملونظرا لضيق الوقت . ١الترمجة

وطلبت إىل احملكمة أن توفر هلا معلومات إضافية يف ذلك الصدد . ٢٠٠٩ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام نظرها يف
ه املمارسة  ذ املنظمات األخرىا حققتهنظرا للوفورات اليت(الترمجي صادر خارجية للعمل عن خيارات أخرى ملو
 ومعلومات إضافية عن النظم اليت تتبعها) اجلودة العثور على جهات حمتملة توفر خدمات ترمجة عالية ضرورةول

  .للرقابة اإلدارية على تكاليف الترمجة يف كنف احملكمة
  

  املوارد البشرية  -دال
  

لموارد  ل٣وبشأن تطوير استراتيجية ٢رحبت اللجنة بالتقرير املرحلي الذي أعدته احملكمة بشأن حالة التوظيف  -٤١
. االستراتيجيةعترب جزءا من خطة احملكمة ددة للموارد البشرية اليت تاحملهداف األالبشرية، ودعمت التركيز على 

مث   وأن اقتراحات أخرى ستصاغ على أثر ذلك صياغة دقيقة التدابري منبعضال  احملكمة ستطبقوأشارت اللجنة إىل أن
ويف هذا .  امليزانية الربناجمية على ذلك يف مترتبة، مع حتديد واضح ألي آثارى اجلمعية لتنظر فيهاتعرضها اللجنة عل

تجاوز األمور إطار  على رغبتها ف أال تشددترغم أن اللجنة اعترفت بأن للمحكمة احتياجات حمددة فإا الصدد، 
 مع موارد ليت يتعني أن تكون واقعية وتتماشى التدرجيي لألهداف، ا التنفيذ وعليه، دعمت اللجنة.النظام املوحد

                                                      
  ).ICC-ASP/7/5(التقرير بشأن خيارات مصادر خارجية للعمل الترمجي  ١٠
  .)ICC-ASP-/7/CBF.1/2(تقرير احملكمة بشأن حالة التوظيف  ١١
  ).ICC-ASP/7/6(التقرير املرحلي :  تطوير استراتيجية للموارد البشرية-تقرير احملكمة بشأن املوارد البشرية ١٢
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لية خالل دورا الثانية عشرة وحتديد أي اقتراحات  أكثر مشو تقريرتقدمياللجنة وطلبت . احملكمة واحتياجاا
      . لكي ينظر فيها خالل دورا احلادية عشرة٢٠٠٩ربناجمية لعام  امليزانية ال يف آثارتكون هلا

  
  التوظيف

  

  

                                                     

املوارد البشرية، رحبت اللجنة بالسياسة اليت اتبعتها احملكمة ب املتعلق) التوظيف (١٤  احملدداهلدفص وفيما خي  -٤٢
 بعني االعتبار التمثيل اجلغرايف الية والكفاءة والنزاهة، وأخذها الفعتوافر فيهم أعلى معايريمن أجل تعيني موظفني ت

نظام  يف ا ورد أهم النظم القانونية يف العامل، طبقا مللرجال ومتثيلها بني النساء وا منوالتمثيل العادل للموظفنيالعادل، 
  . روما األساسي

  
  التمثيل اجلغرايف والتوازن بنيشهدت حتسنا من حيث ١ عملية تعيني موظفي احملكمةوأشارت اللجنة إىل أن  -٤٣

حملكمة إىل البحث عن طرائق  اكما دعت اللجنة.  هذا املنوالحملكمة على مواصلة السري على، وشجعت ااجلنسني
مسابقات على املستوى الوطين أو عن طريق اإلعالن عن الشواغر يف تمثيل اجلغرايف، عن طريق تنظيم لتحسني ال

  .الصحف الوطنية للبلدان الناقصة التمثيل أو غري املمثلة
  

 يف دورا صت به أوذاك ما فورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته احملكمة ملضاعفة معدل التوظيف  -٤٤
أل الشواغر، خالل عملية التوظيف، بوظائف عساها بأن تسعى إىل أال متإال أا أكدت على احملكمة . ٢التاسعة

 وأال تضحي مببادئها يف تعيني موظفني ذوي كفاءة وجودة عالية، حرصا منها على زيادة معدل تكون غري ضرورية
  . لتوصيات اللجنةالتوظيف تلبيةً

  
 ٨٨ ملء ، قد يسهم يف٣ موظفا شهريا١١ دل التوظيف الصايف احلايل الذي بلغت اللجنة إىل أن معوأشار  -٤٥

، مما يعين أن كل الوظائف، ما عدا ٢٠٠٨، مع اية عام  وظيفة١٢٦ ن الوظائف الشاغرة اليت بلغ عددهاوظيفة م
 هذه املسألة خالل رت اللجنة أن تنظر يفوقر. تمأل، سوف ٢٠٠٨ يف ميزانية ملعتمدةفيما يتعلق بالوظائف اجلديدة ا

  .دورا احلادية عشرة
  

أُخربت اللجنة بأن احملكمة ستبعث قريبا نظام توظيف إلكتروين عن طريق تطبيق وحدة نظم وتطبيقات و  -٤٦
  ).SAP(ومنتوجات 

  
خلق بيئة جيدة تشجع تنوع املوظفني: ١٦اهلدف االستراتيجي   

  
 بظروف التوظيف ونظم التعويض، ورفاه املوظفني ونظام يت حددت فيما يتعلقاألهداف البرحبت اللجنة   -٤٧

التركيز على ب مة يف تطوير أهداف احملكمة، وأشادت إشراك كل موظفي احملكعلى أمهيةكما شددت . العدالة الداخلي

 

ية

  .٤ و٢ و١املرفق الثاين، اجلداول  ١٣
  ، نيويورك،لسادسة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ااألطرافالوثائق الرمس جلمعية الدول  ١٤
-باءاجلزء د الثاين،  ال،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠
  .٥١، الفقرة )هـ(٢٣جيم-ثانيا-٢
١٥ ICC-ASP/7/CBF.1/2,para.25 
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 يف  عنها املترتبةاآلثارا يف الوقت املناسب وحتدد  اللجنة إىل احملكمة أن تعرض اقتراحاتوطلب. التطوير الوظيفي
  .امليزانية الربناجمية

  
وأخربت احملكمة اللجنة . نظام األخالقيات داخل هيئة دولية ذات طبيعة قضائيةوشددت اللجنة على أمهية   -٤٨
مدونة قواعد السلوك املتعلقة باحملققني ا طورتبأسلوك للمحكمة ككل،  مسودة مدونة قواعدا بصدد صياغة، وأ 

سودة مدونة قواعد السلوك يف تقريرها  إىل احملكمة بأن تعرض حتديثا ملوطلبت اللجنة. لموظفني قريباستتاح ل
نظام العدالة الداخلي  االعتبار يف سياق استعراض بشأن املوارد البشرية خالل دورا الثانية عشرة، لتؤخذ بعني

 إجراءات مل املقترحة، وقد حددت احملكمة من قبلاملظا احملكمة عن مدى احلاجة إىل وظيفة أمني وتساءلت. للمحكمة
  .املوظفنيب  املتعلقةاستئناف ملعاجلة املسائل

  
معايريها وأخربت احملكمة اللجنة بأن .  املوظفني امليدانينيلى أمهية أمن املوظفني، وال سيماوشددت اللجنة ع  -٤٩

ومستويات األمن اليت وضعتها األمم املتحدة مطبقة ، وأن ظروف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن تتطابق مع األمنية
  .على موظفيها امليدانيني كافة

  
خربت  امليدان، فقد أُأما فيما يتعلق بضمان ظروف خدمة ونظم تعويض جذابة لكل املوظفني يف املقر ويف  -٥٠

 فئة اخلدمة  يف ذلك اقتراح إحداث، مبا واحملافظة عليهماملوظفني املؤهلنية الجتذاب  احملكم اليت تبذهلاهوداللجنة باجل
 الذي تعتمده إدارة ةبدل اإلقامة املقرر للبعث نظام اللجنة إىل أن احملكمة تنظر يفوأشارت . امليدانية للموظفني امليدانيني

 الذي تعتمده بعض الصناديق ة للعمليات اخلاصبدل املعيشة نظام ويفعمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة 
، باعتبارها  باصطحاب األسرةاكز عمل غري مسموح فيهمج التابعة ملنظومة األمم املتحدة ملوظفيها العاملني يف مراوالربا
  . مراكز العمل هذهتملة الجتذاب املوظفني واحملافظة عليهم يفاحملسائل من الو

  
ويف هذا . يف امليزانية الربناجمية آثار ة للعمليات اخلاصبدل املعيشةتطبيق نظام ه سيكون لوأشارت اللجنة إىل أن  -٥١

 عن ذلك من آثار يف  املعنيني ذا التغيري وما سيترتبالصدد، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن حتدد عدد املوظفني
  . يف املسألةامليزانية الربناجمية، حىت تتمكن اللجنة واجلمعية من اختاذ قرار مستنري

  
  ترقية املوظفني من ذوي األداء اجليد

  
وأشارت إىل أن . رحبت اللجنة بااالت األساسية اليت حددا احملكمة بوصفها أولويات لتحقيق هذا اهلدف  -٥٢
وفيما يتعلق . ، والتدريب والتطوير الوظيفي بالتركيز على إدارة األداء، وأشادت الغايةكمة بصدد وضع تدابري هلذهاحمل

  . من خالل براجمها التدريبيةدروس تعليم اللغات، وال سيمافري بالتدريب، فإا شجعت احملكمة على مواصلة تو
  

وشجعت اللجنة  .وشددت احملكمة على أمهية إنشاء نظام تقييم أداء فعال من أجل ضمان تطور املوظفني  -٥٣
 خالل دورا احلادية اهذا الصدد إىل احملكمة أن تقدم هلا تقريريف  طلبت إىل تطوير املوظفني و احلثيثالسعي
  .ربناجميةيف امليزانية ال لربنامج التدريبعن اآلثار املترتبة  ، امليزانيةيف إطار النظر يف ،ةعشر
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  تقاسم املوارد

                                                     

  
فرصة من أجل ختفيض التكاليف، وتوفري  تبادل املوظفني عند اإلمكان، وذلك نظرت اللجنة يف احتمال  -٥٤

  .للموظفني لتنويع خربام الوظيفية
  

لذين يتمتعون بكفاءات املوظفني القانونيني ا من املوظفني وال سيما وارداملة إمكانية تبادل واقترحت اللجن  -٥٥
لدوائر للدعم القانوين لوقد أشارت اللجنة يف دورا التاسعة إىل أن التركيبة املنقحة .  قلم احملكمةمماثلة يف قسم

ل دائرة ككل عوضا عن تعيني إضافيني لكوفر موظفني عم القضاة فرادى والدوائر، كما أا ستسيساعد على د
  ١. لكل قاضموظف

  
. لدعم القضائي بني الدوائر وقلم احملكمةأن تدرس احملكمة إمكانية تبادل موارد ا أوصت اللجنة بولذلك  -٥٦

 وأشارت اللجنة إىل أن نقل املوظفني القانونيني .سب احلاجةحب تعيني املوظفني مرونة لدىوهذا من شأنه أن يضفي 
 السرية وحلماية ملدعي العام لن يكون ممكنا نظرا ملقتضياتن مكتب املدعي العام إىل الدوائر ومن الدوائر إىل مكتب ام

  .استقاللية األجهزة
  

 موظف  من صنف وظيفة١٦، يف دورا الثامنة، إعادة تصنيف ٢أقرت وذكرت اللجنة يف هذا الصدد بأا  -٥٧
ات إضافية يف تركيبة ري أن تعرض أي تغي، وطلبت٣ -  ف رتبة إىل٢ -تبة فقانوين معاون يف كنف الدوائر من ر

  .واضحة للدوائرفي الدوائر على اللجنة كجزء من استراتيجية موظ
  
  احملقق املايل: املساعدة القانونية  -هاء
  

إال . ة للمحكمةي برنامج املساعدة القانونئمة للتحقيقات املالية ضمنعرضت احملكمة تقريرا عن املوارد املال  -٥٨
الل دورا  خ وعليه فإا قررت إعادة النظر فيهنظرا لضيق الوقت،ن اخلوض يف تفاصيل التقرير مأن اللجنة مل تتمكن 

وأشارت . ٢٠٠٩ ويف امليزانية املقترحة لعام ٣كامل عن املساعدة القانونيةالتقرير ال احلادية عشرة، لدى نظرها يف
 كذلك وأشارت. ٢٠٠٩أي إعادة تصنيف للوظائف يتعني أن تعرض يف سياق ميزانية  أن  إىلاللجنة فضال عن ذلك

أي استخدام من هذا النوع مع  وجوب تطابق دام موظفني غري مأجورين وأكدت علىلنظر يف استخ قُدم لإىل اقتراح
  .القواعد ذات الصلة

 
 
 

 
ية

ظ

  ، نيويورك،لسادسة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ااألطرافالوثائق الرمس جلمعية الدول  ١٦
-باءاجلزء  الد الثاين، ،)ICC-ASP/6/20مة اجلنائية الدولية، منشور احملك( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠
  .٥٦، الفقرة )ح(٢-جيم-٢

  
  .٧٢هاء، الفقرة -ثانيا- ١-املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء باء ١٧
١٨

ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ااألطرافالوثائق الرمسية جلمعية الدول      ،ويورك ني،لسادسة يف ن
اجلزء  الد األول، ،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠

  .ICC-ASP/6/Res.2, para.13الثالث، القرار 
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  مباين احملكمة  -واو
  
  املباين الدائمة  -١
  
، والذي )املكسيك(رئيس جلنة املراقبة سعادة السيد خورخي لوموناكو ان الذي أدىل به رحبت اللجنة بالبي  -٥٩

مشروع ومتويل لل املسائل املتعلقة بتعيني مدير دم الذي أحرزته جلنة املراقبة يف معلومات عن األنشطة والتقعرض فيه
تتمحور  زانية واملالية جمموعة من األسئلةامليما يتعلق بتمويل املشروع، فقد قدمت جلنة املراقبة إىل جلنة فيو. املشروع

  .يف حال قررت اجلمعية قبول القرض الذي اقترحته الدولة املضيفة طرائق السدادو حول خيارات التمويل
  
 ومل حتدد ، اليت طرحتها جلنة املراقبة مل تركز إال على خيارات التمويل اللجنة إىل أن التساؤالتأشارتو  -٦٠

ربناجمية العادية  ضمن امليزانية ال والتكاليف اليت قد تندرجعني أن متول كجزء من مشروع املباينالتكاليف اليت يت
  . جلنة املراقبةاحلادية عشرة يف إطار نظرها يف أعمالدورا  اللجنة على النظر يف املسألة خالل واتفقت. للمحكمة

  
  .اتفقت على ما يلي طرحتها جلنة املراقبة و اليتونظرت اللجنة يف التساؤالت  -٦١
  
  أو خيارات متويلية أخرى/ الدولة املضيفة والقرض الذي اقترحته  )أ(
  

شروع من القرض الذي اقترحته من املستصوب هل  -أ    الدولة املضيفة؟ هل هناك خيارات متويل 
  ؟  مباشرة املشروع كأن متول الدول األطرافأخرى،

امل

  
  :فيهما أن تنظر  الدول على يتعنيحددت اللجنة خيارين رئيسيني  -٦٢
  

من حتياجات  اال كأن تدفع الدول مسامهاا كل عام حبسب.ويل املباشر طوال مدة املشروعالتم) ١(  
   الدول؛للمشروع مسبقا حبسب تقدير األموال الالزمة أو أن تجمع ،السيولة النقدية

  
   الدولة املضيفة؛استخدام القرض الذي اقترحته) ٢(  

  
  . الدولة املضيفةباشر واستخدام القرض الذي اقترحتهالتمويل امل بني اجلمع) ٣(  

  
 السوق احلالية، احلصول  يف املعمول ا الفائدة، استنادا إىل معدالت اللجنة على أنه من املستحيلأمجعت  -٦٣

  . الدولة املضيفة يف املائة الذي اقترحته٢ ,٥  معدلعلى متويل خاص للمشروع مبعدل فائدة أقل من
  

 ٢ ,٥ معدل ويبدو أن. لدولف على الظروف اخلاصة لتوق يصوب حتديد اخليار األوأشارت اللجنة إىل أن  -٦٤
ريا مبا أنه سوف  من معدالت الفائدة احمللية يف جل الدول، وعليه فإن القرض قد يكون مغيف املائة هو معدل أدىن

ع اشتراكاا للمشروع على  يف دفعض الدول بقد ترغبو.  على تلك الدول اإلمجالية للمشروعخيفض من التكلفة
 تواجهها  أساسيا بالنسبة للدول اليت اعتبارا وقد يكون هذاسامهاا؛من األثر السنوي ملحىت ختفف  طويلة مدى فترة

  .إىل احملكمة السنوية املقررةمصاعب يف دفع مسامهاا 
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 كان ذلك أقل كلفة  املشروع متويال مباشرا إنحتبذ متويل، الحظت احملكمة أن بعض الدول قد ويف املقابل  -٦٥

 من أجل ، قرض الدولة املضيفةاستخدام اخليار ضمن هذا كذلك وميكن. ية الوطنيةأو أكثر مالئمة ألنظمتها املال
ثل سلبيته تتم  إال أن.شر إجيابية يف أنه ال يقتضي دفع أي نسبة فائدةوللتمويل املبا.  اإلمجالية على الدولختفيض الكلفة

  . كبرية من الدول حىت اية املشروعيف أنه يتطلب مسامهات
  
   القرضسداد  )ب(
  

  عنـه خـالل     القرض املقدم من الدولة املضيفة والفائدة املتراكمة       سداد البدء ب   وسلبيات ا هي إجيابيات  ) أ(  
؟دفع فيها القرضلية للفترة اليت الفترة املالية التا
م

  

  م

  ألم
  

١  
٢  
٣٢  

  
١
٢
٣  

  
كون أقل كلفة لقرض قد ي أول استخدام لة املالية اليت تلي خالل الفترسدادالالحظت اللجنة أن البدء ب  -٦٦

  . يف مرحلة مبكرةأن ذلك يتطلب البدء بدفع املسامهاتإال . ا إذا بدأ السداد الحقاللدول مم
  

 بعد اية املشروع؟ املتراكمة عنهض الدولة املضيفة والفائدة قرا هي إجيابيات وسلبيات البدء بسداد) ب(  
  

دفع  بتأجيل  يسمح للدول يف أن ذلكشروع، حىت بعد اية املسدادمثل اإلجيابية يف تأجيل البدء بالتت  -٦٧
لفة النهائية للمشروع تكون قد حتددت آنذاك ومن  األخرى هي أن التكواإلجيابية. قدر اإلمكان  يف املشروعمسامهاا

  .لفائدة اليت ستدفع على القرض القيمة اإلمجالية لد منإال أن هذا اخليار يزي.  ميكن وضع برنامج للسدادةمث
  

؟ الثالثة التالية اخليارات منياستنادا  والفائدة املتراكمة عنه  القرض وسلبيات سدادا هي إجيابيات) ج(  

 ضمن امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة؛إدراج السداد) (    
؛ أو ائتماينتشكيل صندوق) (    
).(و) ١(جلمع بني اخليارين ا) (    

  
   الفئات الثالث التالية؟ للدول األطراف ضمن املقررة يف أن تندرج االشتراكات سلبياتهل هناك أي) د(  

  صندوق رأس املال العامل؛) (    
  امليزانية الربناجمية املقترحة؛ و) (    
.مشروع املباين الدائمة) (    
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   االشتراكات املقررة للدول األطراف ضمن الفئتني التاليتني؟تندرج يف أن هل هناك أي سلبيات) هـ(  
  

٧

  م

                                                     

   وصندوق رأس املال العامل؛ ) ١(
 تشمل جممل التكاليف املتعلقة مبشروع املباين الدائمـة          قد امليزانية الربناجمية املقترحة، اليت    ) ٢(

 .١)ضمن الربنامج الرئيسي (
  

  :الطريقتني التاليتنيأي من  بميكن متويل املشروع هة إىل أن، أشارت اللجنوفيما يتعلق بطريقة السداد  -٦٨
  

 أو يف إطـار برنـامج       ٧إدراج تكاليف املشروع ضمن ميزانية احملكمة، إما يف إطار الربنامج الرئيسي            ) ١(  
  رئيسي آخر؛ أو

  .إنشاء ميزانية خاصة باملشروع) ٢(  
  

وأموال أخرى أو ميزانيات  األموال بني املشروع ويلحتلتا احلالتني، ال ميكن أشارت اللجنة إىل أنه، يف ك  -٦٩
 املشروع ، أو بني ميزانية وأية برامج رئيسية أخرى٧ال بني الربنامج الرئيسي  لألموسمح بأي حتويللن يو. احملكمة

  .تكاليف املشروع بشفافية تامة  حتددويتعني أن. وامليزانية العادية
  

 ستقع على عية إدراج تكاليف املشروع يف امليزانية، فإن تكلفة املشروعوارتأت اللجنة أنه إذا قررت اجلم  -٧٠
الدول  طريقة مسامهة  موضوع وعليه، لن تكون هناك حاجة للخوض يف.الدول عن طريق اآلليات املعمول اعاتق 

  . عادةة املعمول ا املمارسن هناك أي تغري عنمبا أنه لن يكووكيفية التعامل مع الدول املتأخرة عن دفع اشتراكاا، 
  

وارتأت اللجنة كذلك أنه إذا قررت اجلمعية وضع ميزانية خاصة باملشروع، فستكون هناك مرونة كبرية يف   -٧١
وسيقتضي هذا من اجلمعية أن تقرر يف إما أن تكلف . لسيولة النقديةوضع نظام حمدد لالعتمادات، وللمسامهات ول

ال العامل، أو أن تقوم بذلك بشكل ميزانية احملكمة وصندوق رأس امل سنويا ضمنالدول بدفع تكاليف املشروع 
  .منفصل

  
سنوية،  بشكل منفصل عن اشتراكاا ال بدفع اشتراكاا يف املشروعإذا قررت اجلمعية تكليف الدولو  -٧٢

د زمنية مواعي بتحديد هذاقد يسمح و.  الدفوعات واملتأخراتنظمفستنشأ حاجة لوضع نظام منفصل لالشتراكات، ي
وأشارت اللجنة كذلك إىل . السيولة النقدية للمشروع ذلك مستصوبا إلتاحة كلما كان  أي لدفع االشتراكاتخمتلفة

 اإلضافية اليت ستتراكم يف حالة تأخر  الفائدة كيفية التعامل معفيتعني أن تحددأنه إذا استخدم قرض الدولة املضيفة، 
 دفع  تأخرت الدول عن يف حالة ما إذا كيفية التعاملحتديدحاجة إىل كذلك  تنشأوس. دول عن دفع اشتراكاا

  . توفري السيولة النقدية للمشروع نتيجة لذلكقة باملشروع ومل تستطع احملكمةاشتراكاا املتعل
  

؟ استئماين الفائض السنوي إىل صندوق وسلبيات حتويلا هي إجيابيات) و(  
  

رد إىل الدول وفقا للنظام املايل  يتعني أن ي،يزانية العادية للمحكمةالحظت اللجنة أن أي فائض من امل  -٧٣
األموال للمشروع عن طريق  مجع وهناك إمكانية تتمثل يف. معية خالف ذلكوالقواعد املالية، إال إذا ما قررت اجل

 
راكات املدفوعة وعن مقدار هذه قد يطلب من قلم احملكمة أن خترب الدول األطراف، عرب شبكة اتصاالا العادية، عن االشت ١٩

  .االشتراكات اخلاصة بالربنامج الرئيسي السابع
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بيات وسلبيات  إجياغري أن ذلك قد يشكل. تكاليف الحقا ومن مثة ختفيض ال قبل بداية املشروع،الفوائضتركيم 
لبعض الدول حبسب ما إذا كانت قد دفعت اشتراكاا كاملة للفترة اليت حصل فيها فائض أو حبسب ما إذا كانت 

  .هناك أي تغريات يف سلم االشتراكات بني الفترة اليت حصل فيها فائض والفترة اليت استخدمت فيها األموال
  

لربنامج، فلن تكون هناك أية فائدة من نقل الفوائض إىل والحظت اللجنة كذلك أنه حينما يبدأ الدفع ل  -٧٤
  . ستعود ال حمالة إىل الدولاملشروع، ألن الفوائض

  
واحدة  شتراكها يف مشروع املباين الدائمة دفعةدفع ا وسلبيات السماح للدول األطراف با هي إجيابيات) ز(  

  ؟ املتحدةلمخطط العام لتجديد مباين مقر األممكما كان الشأن بالنسبة ل
م

مب

  
ارتأت اللجنة أنه سيكون هلذا اخليار إجيابية توفري مرونة أكثر للدول، والتخفيض من التكلفة الكلية للفائدة   -٧٥

يف الشتراكات خليار هي أنه يقتضي حتديد سلم ل هذا اأما سلبية. اليت ستدفع للدولة املضيفة إذا استخدم قرضها
 على ما يبدو أكثر كلفة بالنسبة للدول  هذا، وسيكون واحدةختتار الدفع دفعة  األقل بالنسبة للدول اليتشروع، علىامل

 التزاماا كلها  دفع دولة منفسيستحيل الطلب، ومبا أن التكلفة اإلمجالية للمشروع لن حتدد يف بداية املشروع. املعنية
طط العام لتجديد مباين مقر األمم املتحدة وارتأت اللجنة أنه من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن املخ. يف املشروع مسبقا

ات، يف حني من احملتمل أن ميتد  واحدة كبديل عن دفع اشتراكات على مدى مخس سنو بدفع املسامهة دفعةمسح
  . سنة، إذا استخدم القرض٣٠ طوال  املباين الدائمةمشروع

  
  متأخرات الدول األطراف  )ج(

  
نظام روما األساسي، املتعلقة بفقدان حقـوق التصـويت،    من ١١٢ من املادة  ٨هل تنطبق الفقرة      -أ  

   مبشروع املباين الدائمة؟كات اخلاصةعلى االشترا
  

املادة هي مسألة يعود النظر فيها إىل اجلمعية   هذهتطبيق" يتعني" للجنة أن مسألة حتديد ما إذا كاناتفقت ا  -٧٦
  .وليس إىل اللجنة

  
 كمة، أو وضع ميزانية منفصلة لتغطية هذهاملشروع يف ميزانية احملإذا ما قررت اجلمعية إدراج تكاليف   -٧٧

 تنطبق على تكاليف املشروع ١١٢ من املادة ٨ ، فإن الفقرة تؤديها الدول سنوياالتكاليف، عن طريق اشتراكات 
  .بنفس الطريقة اليت تطبق ا حاليا على امليزانية وعلى صندوق رأس املال العامل

  
 فقد يقتضي ذلك تكاليف املشروع بصفة منفصلة عن االشتراكات األخرى، عية أن تدفعوإذا قررت اجلم  -٧٨

 .املشروعب  على االشتراكات اخلاصة١٢ادة  من امل٨قانونية عن مدى انطباق الفقرة استشارة 
  

ا أن لذلك أثـر                 -ب     حـة  إتا يفاهل للجمعية أن تنظر يف املسائل املتعلقة بعدم الدفع أو الدفع اجلزئي، 
   فوائد إضافية؟ دفعقد يقتضي، والسيولة النقدية للمشروع

  
الحظت اللجنة أنه إذا قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف ميزانية احملكمة، فلن تكون هناك حاجـة                   -٧٩

  .ه يف هذه احلالة تطبق القواعد اليت تسري على ميزانية احملكمةلتناول هذه املسائل ألن
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 وذلك عية إنشاء ميزانية منفصلة للمشروع، فستكون هناك حاجة إىل تناول هذه املسائلإذا قررت اجلمو  -٨٠

 السيولة النقدية  احملكمة غري قادرة على توفري الدول عن دفع اشتراكاا للمشروع تأخر جيعل فيها نشوء حالةالحتمال
 .الالزمة له

  
دول األطراف فيما يتعلـق مبشـروع        من ال   على املبالغ املستحقة   فائدةهل من املستصوب حساب       -ج  

  املباين الدائمة؟

  

  
 على  فائدة ميزانية احملكمة، فلن تحسبأشارت اللجنة إىل أنه إذا قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف  -٨١

حاليا، ليس هناك أي نظام من هذا و. فائدة كذلك على اشتراكات الدول يف امليزانيةتكاليف املباين من دون حساب 
  .نوعال
  

هذا ما يتعني أن و، فائدة على املتأخراتة منفصلة للمشروع، فيمكن حساب وإذا أنشأت اجلمعية ميزاني  -٨٢
وحتديد ما إذا .  على أخرى، كل حبسب سجل سدادهشكل هذا إجيابية لبعض الدول وسلبية وقد ي.تقرره اجلمعية

  .كان ذلك مستصوبا هي مسألة يعود النظر فيها إىل اجلمعية
  
  النظام املايل والقواعد املالية  )د(

  
  هل من الضرورة تعديل النظام املايل والقواعد املالية؟  -أ  

إذا قررت اجلمعية إنشاء ميزانية منفصلة للمشروع فمن الضروري إدخال تعديالت  هاتفقت اللجنة على أن  -٨٣
.  فلن تكون هناك حاجة هلذه التعديالتأما إذا قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف ميزانية احملكمة. جوهرية

  .ويتعني أن ينظر يف تلك املسألة بإمعان إذا حددت اجلمعية بوضوح اخليارات املتاحة
  

  مسائل أخرى  -زاي
  
   الدورة احلادية عشرةمواعيد انعقاد  -١
  

سبتمرب / أيلول ١٦  إىل ٨  دورا احلادية عشرة يف الهاي خالل الفترة املمتدة من          أن تعقد   على اتفقت اللجنة   -٨٤
٢٠٠٨.  
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 املرفق األول
  

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤حالة تسديد االشتراكات حىت 
 

 
 
 
 الدول األطراف 

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 

عام عن 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٨عام 

جمموع 
االشتراكات غري 

 املسددة
 ١ ٣٤٦ ٤ ٤٤١ ‐ ١ ٣٤٦ ٣ ٠٩٥ ٦ ٩٧٣ ١٠ ٠٦٨ أفغانستان ١
 - - ٨ ٠٧٤ ٨ ٠٧٤ ‐ ٣١ ٠٥٠ ٣١ ٠٥٠ ألبانيا ٢
 - - ١٠ ٧٦٥ ١٠ ٧٦٥ ‐ ٣٥ ٦٩٤ ٣٥ ٦٩٤ أندورا ٣
 ‐ ‐ ٢ ٦٩١ ٢ ٦٩١ ‐ ١٦ ٦٨٠ ١٦ ٦٨٠ بوداأنتيغوا وبر ٤
 ٤٣٧ ٣١٦ ٢ ٠٧٠ ٠٨٢ ‐ ٥ ٠٤٩ ٨١٥ ٣ ٤١٧ ٠٤٩ ١ ٦٣٢ ٧٦٦ ٤٣٧ ٣١٦ األرجنتني ٥
 - - ٢ ٤٠٤ ٥٦٤ ٢ ٤٠٤ ٥٦٤ ‐ ١٠ ٣٦٦ ٤٧٣ ١٠ ٣٦٦ ٤٧٣ أستراليا ٦
 ‐ ‐ ١ ١٩٣ ٥٣٥ ١ ١٩٣ ٥٣٥ ‐ ٥ ٥١٢ ٣٨٩ ٥ ٥١٢ ٣٨٩ النمسا ٧
 ١٢ ١١٠ ١٨ ٢٦٧ - ٥٨ ٦٦٧ ٥٢ ٥١٠ ٦ ١٥٧ ١٢ ١١٠ بربادوس ٨
 ١ ٤٨٢ ٨٣٧ ٧٦٢ ٤٢٥ ٧٢٠ ٤١٢ ٧٢٠ ٤١٢ ‐ ٦ ٨٢٦ ٥٠١ ٦ ٨٢٦ ٥٠١ بلجيكا ٩
 ‐ ‐ ١ ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ‐ ٦ ٣٠٠ ٦ ٣٠٠ بليز ١٠
 - - ١ ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ‐ ١٠ ٩٩٨ ١٠ ٩٩٨ بنن ١١
 ٨ ٠٧٤ ٤٩ ١١٧ ‐ ٥١ ٢٧٦ ١٠ ٢٣٣ ٤١ ٠٤٣ ٨ ٠٧٤ بوليفيا ١٢
 ‐ ‐ ٨ ٠٧٤ ٨ ٠٧٤ ‐ ٢٤ ٣٢٨ ٢٤ ٣٢٨ البوسنة واهلرسك ١٣
 ١٨ ٨٣٨ ٧ ٢١٥ ١١ ٦٢٣ ١١ ٦٢٣ ‐ ٧٧ ٥٧٦ ٧٧ ٥٧٦ بوتسوانا ١٤
 ١ ١٧٨ ٧٣٥ ١ ٦١٩ ٩٨٧ ‐ ٩ ٠٤٦ ٩٥٦ ٨ ٦٠٥ ٧٠٤ ٤٤١ ٢٥٢ ١ ١٧٨ ٧٣٥ الربازيل ١٥
 ‐ ‐ ٢٦ ٩١٢ ٢٦ ٩١٢ ‐ ١٠٩ ٤٤٣ ١٠٩ ٤٤٣ بلغاريا ١٦
١ ٢ ٦٩١ ٤٢٢ - ١٠ ٢٦٧ ١٠ ٢٦٧ بوركينا فاصو ١٧  ١ ٢٦٩  ١ ٢٦٩  
٤ ٦٧٧ بوروندي ١٨  ٣ ٦٩٤ ٩٨٣  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٥ ٣٢٩  
١٠ ٩٩٨ كمبوديا ١٩  ١٠ ٥٣٨  ١ ٤٦٠ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ١ ٨٠٦  
١٧ ٨٣١ ٦٣٥ كندا ٢٠  ١٧ ٨٣١ ٦٣٥  ‐ ٤ ٠٠٥ ٨١٤  ٤ ٠٠٥ ٨١٤  ‐ ‐ 
٦ ٣٠٠ مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١  ٢ ٣١٨  ٣ ٩٨٢  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٥ ٣٢٨  
١ ٦٠٣ تشاد ٢٢  ‐ ١ ٦٠٣  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٢ ٩٤٩  
٩٠٦ ٥٢٨ كولومبيا ٢٣  ٩٠٦ ٥٢٨  ‐ ١٤١ ٢٨٧  ١٤١ ٢٨٧  - - 
١ ٨٧٠ جزر القمر ٢٤  ‐ ١ ٨٧٠  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٣ ٢١٦  
٥ ٠٤٣ الكونغو ٢٥  ٥ ٠٤٣  - ١ ٣٤٦  ٤٥٤ ٨٩٢ ٨٩٢ 
١٨٦ ٠٣٩ كوستاريكا ٢٦  ١٧٨ ٧٥٩  ٧ ٢٨٠  ٤٣ ٠٥٩  - ٤٣ ٠٥٩  ٥٠ ٣٣٩  
٢٥٥ ١٨٨ كرواتيا ٢٧  ٢٥٥ ١٨٨  ‐ ٦٧ ٢٧٩  ٦٧ ٢٧٩  ‐ ‐ 
٢٥٣ ١١١ قربص ٢٨  ٢٥٣ ١١١  ‐ ٥٩ ٢٠٦  ٢٨ ٢٨٧  ٣٠ ٩١٩  ٣٠ ٩١٩  

٢٩ 
مجهوريــة الكونغــو  

 الدميقراطية
١٩ ٥١٩  
 

٤ ٣٤٩
 

١٥ ١٧٠
 

٤ ٠٣٧
 

‐ 
 

٤ ٠٣٧  
 

١٩ ٢٠٧  
 

٤ ٥٧٧ ٤٤٠ الدامنرك ٣٠  ٤ ٥٧٧ ٤٤٠  ‐ ٩٩٤ ٣٨٩  ٩٩٤ ٣٨٩  - - 
٦ ١٠٤ جيبويت ٣١  ٣ ٦٩٩  ٢ ٤٠٥  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٣ ٧٥١  
٦ ٣٠٠ دومينيكا ٣٢  ٣ ٧٨١  ٢ ٥١٩  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٣ ٨٦٥  
١١٤ ٦١٠ اجلمهورية الدومينيكية ٣٣  ١٥ ٧٩٢  ٩٨ ٨١٨  ٣٢ ٢٩٤  ‐ ٣٢ ٢٩٤  ١٣١ ١١٢  
١٢٦ ٦٢١ إكوادور ٣٤  ١٢٦ ٦٢١  ‐ ٢٨ ٢٥٧  ١١ ٤٤٦  ١٦ ٨١١  ١٦ ٨١١  
٨٠ ٧٨٢ إستونيا ٣٥  ٨٠ ٧٨٢  ‐ ٢١ ٥٢٩  ٢١ ٥٢٩  ‐ ‐ 
٢٣ ٥٩٩ فيجي ٣٦  ٢١ ٣٠٣  ٢ ٢٩٦  ٤ ٠٣٧  ‐ ٤ ٠٣٧  ٦ ٣٣٣  
٣ ٤٠١ ٦٣٢ فنلندا ٣٧  ٣ ٤٠١ ٦٣٢  ‐ ٧٥٨ ٩١٢  ٧٥٨ ٩١٢  ‐ ‐ 
٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦ فرنسا ٣٨  ٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦  ‐ ٨ ٤٧٨ ٥٤٨  ٨ ٤٧٨ ٥٤٨  ‐ ‐ 
٥٨ ١٨٨ غابون ٣٩  ٤٦ ١٣٤  ١٢ ٠٥٤  ١٠ ٧٦٥  ‐ ١٠ ٧٦٥  ٢٢ ٨١٩  
٦ ٣٠٠ غامبيا ٤٠  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٩١٦ ٤٣٠ ٤٣٠ 
١٧ ٢٣٨ جورجيا ٤١  ١٧ ٢٣٨  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 
٥٥ ١٣٣ ٦٣٧ ملانياأ ٤٢  ٥٥ ١٣٣ ٦٣٧  ‐ ١١ ٥٤١ ١٠٦  ١١ ٥٤١ ١٠٦  - - 
٢٥ ٨١٩ غانا ٤٣  ٢٥ ٨١٩  ‐ ٥ ٣٨٢  ٥ ٣٨٢  - - 
٣ ٤٥١ ١٩٣ اليونان ٤٤  ٣ ٤٥١ ١٩٣  ‐ ٨٠١ ٩٧٠  ٣١٤ ٨٧٨  ٤٨٧ ٠٩٢  ٤٨٧ ٠٩٢  
 ١ ٦٩٦ ١٣ ٩٣٥ ‐ ١٣ ٣٨٦ ١ ١٤٧ ١٢ ٢٣٩ ١ ٦٩٦ غينيا ٤٥
٤ ٦٧٧ غيانا ٤٦  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ٣٧١ ٩٧٥ ٩٧٥ 
٣١ ٣٤٤ هندوراس ٤٧  ١٢ ٧٤١  ١٨ ٦٠٣  ٦ ٧٢٨  ‐ ٦ ٧٢٨  ٢٥ ٣٣١  
٩٧٩ ٤٥٣ هنغاريا ٤٨  ٩٧٩ ٤٥٣  ‐ ٣٢٨ ٣٢٣  ٣٢٨ ٣٢٣  - - 
٢١٨ ٤٠٤ آيسلندا ٤٩  ٢١٨ ٤٠٤  ‐ ٤٩ ٧٨٧  ٤٩ ٧٨٧  ‐ ‐ 
٢ ٣٢٣ ٢٩٢ آيرلندا ٥٠  ٢ ٣٢٣ ٢٩٢  ‐ ٥٩٨ ٧٨٧  ٥٩٨ ٧٨٧  ‐ ‐ 
٣١ ٢٠٥ ٦١٣ إيطاليا ٥١  ٣١ ٢٠٥ ٦١٣  ‐ ٦ ٨٣٤ ٢٤٠  ٦ ٨٣٤ ٢٤٠  - - 
٤ ٨٨٧ ٩٤٩ اليابان ٥٢  ٤ ٨٨٧ ٩٤٩  ‐ ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  - ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  
٦٩ ٠٥٤ األردن ٥٣  ٦٩ ٠٥٤  ‐ ١٦ ١٤٧  ٦ ٥١٠  ٩ ٦٣٧  ٩ ٦٣٧  
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 الدول األطراف 

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

اكات االشتر
املقررة لعام 
٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٨عام 

جمموع 
االشتراكات 
 غري املسددة

٣٧ ٦٨٢  كينيا ٥٤  ٣٧ ٦٨٢  - ١٣ ٤٥٦  ٧ ٢٧٤  ٦ ١٨٢  ٦ ١٨٢  
٩٦ ٢٢٦ التفيا ٥٥  ٩٦ ٢٢٦  ‐ ٢٤ ٢٢١  ٢٤ ٢٢١  ‐ ‐ 
٦ ٣٠٠ ليسوتو ٥٦  ٦ ٣٠٠  ‐ ١ ٣٤٦  ٧٢٠ ٦٢٦ ٦٢٦ 
٤ ٦٧٧ ليبرييا ٥٧  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ٤٥٤ ٨٩٢ ٨٩٢ 
٤٠ ١٣٥ ليختنشتاين ٥٨  ٤٠ ١٣٥  ‐ ١٣ ٤٥٦  ١٣ ٤٥٦  ‐ ‐ 
١٥٠ ٨٥٦ ليتوانيا ٥٩  ١٥٠ ٨٥٦  ‐ ٤١ ٧١٣  ٤١ ٧١٣  - - 
٤٩٩ ٨٠٧ لكسمربغ ٦٠  ٤٩٩ ٨٠٧  ‐ ١١٤ ٣٧٥  ١١٤ ٣٧٥  - - 
٦ ٦٨١ مالوي ٦١  ٦ ٦٨١  - ١ ٣٤٦  ٤٥٤ ٨٩٢ ٨٩٢ 
١٠ ٩٩٨ مايل ٦٢  ١٠ ٩٩٨  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 
٩٠ ٦٨١ مالطة ٦٣  ٩٠ ٦٨١  ‐ ٢٢ ٨٧٥  ٢٢ ٨٧٥  ‐ ‐ 
٦ ٣٠٠ جزر مارشال ٦٤  ٢ ٢٠٧  ٤ ٠٩٣  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٥ ٤٣٩  
٦٩ ٣٠٤ موريشيوس ٦٥  ٦٩ ٣٠٤  ‐ ١٤ ٨٠١  ٧ ٨٠٢  ٦ ٩٩٩  ٦ ٩٩٩  
٦ ٦٢٩ ٣٠٠ املكسيك ٦٦  ٦ ٦٢٩ ٣٠٠  ‐ ٣ ٠٣٦ ٩٩١  ٣ ٠٣٦ ٩٩١  - - 
٦ ٣٠٠ منغوليا ٦٧  ٦ ٣٠٠  ‐ ١ ٣٤٦  ٧٠٩ ٦٣٧ ٦٣٧ 
٢ ٥٣٦ اجلبل األسود ٦٨  ٢ ٥٣٦  ‐ ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 
٣٨ ٤٢٠ ناميبيا ٦٩  ٣٨ ٤٢٠  ‐ ٨ ٠٧٤  ٣ ٤٨٦  ٤ ٥٨٨  ٤ ٥٨٨  
٦ ٣٠٠ ناورو ٧٠  ٢ ٥٠٧  ٣ ٧٩٣  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٥ ١٣٩  
١٠ ٩٧٢ ٧٠٥ هولندا ٧١  ١٠ ٩٧٢ ٧٠٥  ‐ ٢ ٥٢٠ ٢٨٥  ٢ ٥٢٠ ٢٨٥  - - 
١ ٤٦١ ١٦٣ نيوزيلندا ٧٢  ١ ٤٦١ ١٦٣  ‐ ٣٤٤ ٤٧٠  ٣٤٤ ٤٧٠  ‐ ‐ 
٦ ٣٠٠ النيجر ٧٣  ٥ ٧٢٤ ٥٧٦  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٦ ٩٢٢  
٢٨٨ ٣٩٦ نيجرييا ٧٤  ٢٨٨ ٣٩٦  - ٦٤ ٥٨٨  ٢٤ ٢٠٣  ٤٠ ٣٨٥  ٤٠ ٣٨٥  
٤ ٤٢٣ ٦٢٧ النرويج ٧٥  ٤ ٤٢٣ ٦٢٧  ‐ ١ ٠٥٢ ٢٥٠  ١ ٠٥٢ ٢٥٠  ‐ ‐ 
١٢٥ ٥٠٢ بنما ٧٦  ١٢٤ ٩١٦  ٣٠ ٥٨٦ ٩٤٩  ‐ ٣٠ ٩٤٩  ٣١ ٥٣٥  
٦٦ ٨٥٥ باراغواي ٧٧  ٦٦ ٨٥٥  ‐ ٦ ٧٢٨  ٣ ٣٥٠  ٣ ٣٧٨  ٣ ٣٧٨  
٥٧٣ ٤١٦ بريو ٧٨  ٣٤٥ ٦٣٣  ٢٢٧ ٧٨٣  ١٠٤ ٩٥٦  ‐ ١٠٤ ٩٥٦  ٣٣٢ ٧٣٩  
٢ ٩٠٧ ٩٦٤ بولندا ٧٩  ٢ ٩٠٧ ٩٦٤  ‐ ٦٧٤ ١٤٠  ٦٧٤ ١٤٠  ‐ ‐ 
٣ ٠٨٤ ٢٤٠ الربتغال ٨٠  ٣ ٠٨٤ ٢٤٠  ‐ ٧٠٩ ١٢٥  ٧٠٩ ١٢٥  - - 
١١ ٥٨٩ ٦٢٢ مجهورية كوريا ٨١  ١١ ٥٨٩ ٦٢٢  ‐ ٢ ٩٢٣ ٩٦١  ٢ ٩٢٣ ٩٦١  - - 
٣٩٢ ٩٧٦ رومانيا ٨٢  ٣٩٢ ٩٧٦  ‐ ٩٤ ١٩١  ٤٣ ٨٠٦  ٥٠ ٣٨٥  ٥٠ ٣٨٥  
١ ٨٧٠ سانت كيتس ونيفيس ٨٣  ١ ٨٧٠  - ١ ٣٤٦  ١ ٢٠٠ ١٤٦  ١ ١٤٦  
٦ ١٠٤ سان فنسنت وغرينادين ٨٤  ٢ ٠١٢  ٤ ٠٩٢  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٥ ٤٣٨  
٦ ١٨٢ ساموا ٨٥  ٦ ١٨٢  ‐ ١ ٣٤٦  ٧٠٠ ٦٤٦ ٦٤٦ 
١٨ ٢٨٢ سان مارينو ٨٦  ١٨ ٢٨٢  ‐ ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  ‐ ‐ 
٢٩ ٨٩٩ السنغال ٨٧  ٢٩ ٨٩٩  ‐ ٥ ٣٨٢  ٢ ٨٦١  ٢ ٥٢١  ٢ ٥٢١  
١٢٣ ٥٣٢ صربيا ٨٨  ١٢٣ ٥٣٢  ‐ ٢٨ ٢٥٧  ١١ ٢٧٩  ١٦ ٩٧٨  ١٦ ٩٧٨  
٦ ٣٠٠ سرياليون ٨٩  ٢ ٧٣٩  ٣ ٥٦١  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٤ ٩٠٧  
٣٣٥ ٦١٢ سلوفاكيا ٩٠  ٣٣٥ ٦١٢  ‐ ٨٤ ٧٧٢  ٨٤ ٧٧٢  ‐ ‐ 
٥٣٨ ٤٥٥ سلوفينيا ٩١  ٥٣٨ ٤٥٥  ‐ ١٢٩ ١٧٦  ٤٩ ٣٤٨  ٧٩ ٨٢٨  ٧٩ ٨٢٨  
١ ٩٠٨ ٦٥٢ جنوب أفريقيا ٩٢  ١ ٩٠٨ ٦٥٢  ‐ ٣٩٠ ٢٢٠  ٣٩٠ ٢٢٠  ‐ ‐ 
١٦ ٥٩٧ ٥٣٤ إسبانيا ٩٣  ١٦ ٥٩٧ ٥٣٤  ‐ ٣ ٩٩٣ ٧٠٤  ١ ١٤٤ ٦٤٣  ٢ ٨٤٩ ٠٦١  ٢ ٨٤٩ ٠٦١  
٦ ٤٢٣ ٨٦٧ السويد ٩٤  ٦ ٤٢٣ ٨٦٧  ‐ ١ ٤٤١ ١٢٤  ٧١٧ ٠٣٦  ٧٢٤ ٠٨٨  ٧٢٤ ٠٨٨  
٧ ٦١٩ ٥٨٦ سويسرا ٩٥  ٧ ٦١٩ ٥٨٦  ‐ ١ ٦٣٦ ٢٣٤  ١ ٦٣٦ ٢٣٤  ‐ ‐ 
٦ ٣٠٠ طاجيكستان ٩٦  ٤ ٢٤٧  ٢ ٠٥٣  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٣ ٣٩٩  

٩٧ 
ــدونيا  ــة مق مجهوري

 اليوغوسالفية السابقة
٣٦ ١٩٩  ٣٦ ١٩٩  - ٦ ٧٢٨  ٢ ٧٢٥  ٤ ٠٠٣  ٤ ٠٠٣  

٦ ١٨٢  ليشيت-تيمور  ٩٨  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ٥٨٠ ٧٦٦ ٧٦٦ 
١٤٢ ٩١٦ ينيداد وتوباغوتر ٩٩  ١٤٢ ٩١٦  ‐ ٣٦ ٣٣١  ١٦ ٢٢٩  ٢٠ ١٠٢  ٢٠ ١٠٢  
٣٢ ٣٧٥ أوغندا ١٠٠  ٣١ ٥٤٥  ٤ ٨٣٠ ٠٣٧  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٨٦٧  
٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢ اململكة املتحدة ١٠١  ٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢  ‐ ٨ ٩٣٧ ٣٩٣  ٨ ٩٣٧ ٣٩٣  ‐ ‐ 
٣٦ ٢٥٠ مجهورية تنزانيا املتحدة ١٠٢  ٣٦ ٢٥٠  - ٨ ٠٧٤  ٤ ٣٧٥  ٣ ٦٩٩  ٣ ٦٩٩  
٢٨٨ ٦٨٥ روغوايأو ١٠٣  ٢٨٨ ٦٨٥  - ٣٦ ٣٣١  ٣٦ ٣٣١  - - 
١ ١٤٧ ٠٢٩ فنزويال ١٠٤  ١ ١٤٧ ٠٢٩  ‐ ٢٦٩ ١١٨  ١٢٥ ٠٧٤  ١٤٤ ٠٤٤  ٢٣٥ ٢٠٢ 
١٠ ٦٠٤ زامبيا ١٠٥  ٧ ٩٣١  ٢ ٦٧٣  ١ ٣٤٦  ‐ ١ ٣٤٦  ٤ ٠١٩  
٣٢٠ ١٤٥ ٥٤٦ اموع   ٣١٧ ٥٨٢ ٥٥١  ٢ ٥٦٢ ٩٩٥  ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠  ٦٣ ٣٥٧ ٥٠٠  ٢٧ ٠٢٤ ٦٠٠  ٢٩ ٥٨٧ ٥٩٥  
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  اينفق الثاملر

 جداول خاصة باملوارد البشرية

  
  التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني باحملكمة: ١اجلدول 

  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١احلالة يف     
  

  ∗٢٤٨:  فنينيجمموع عدد املوظفني ال
  ٦٥: جمموع عدد اجلنسيات
  التوزيع حبسب املنطقة

  
  األفريقية

  ١  بنن 
  ١  بوركينا فاسو  
  ٢  الدميقراطيةمجهورية الكونغو   
  ٢  مصر  
  ١  ناغا  
  ٢  كينيا  
  ١  ليسوتو  
  ٢  مايل  
  ١  موريتانيا  
  ١  النيجر  
  ٨  نيجريا  
  ٣  السنغال  
  ٥  سرياليون  
  ٥  جنوب أفريقيا  
  ١  السودان  
  ١  مجهورية تنزانيا املتحدة  
  ١  زامبيا  

 ٤٢ جمموع املنطقة األفريقية
  
  

  اآلسيوية
  ٣  )ية اإلسالم-مجهورية (إيران   
  ٣  األردن  
  ١  لبنان  
  ١  منغوليا  
  ١  األراضي الفلسطينية احملتلة  
  ١  الفلبني  
  ٣  مجهورية كوريا  
  ١  سنغافورة  

 ١٤ جمموع املنطقة اآلسيوية
  
  
  
  
  

                                                      
  .مع استثناء املوظفني اللغويني  ∗
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  أوروبا الشرقية
  ١  ألبانيا  
  ١  بيالروس  
  ١  بلغاريا  
  ٤  كرواتيا  
  ١  إستونيا  
  ١  جورجيا  
  ٤  رومانيا  
  ٣  صربيا  
  ١  أوكرانيا  

 ١٧ جمموع منطقة أوروبا الشرقية
  
  

  جمموعة دول أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب
  ٣  األرجنتني
  ٤  الربازيل

  

  ١  شيلي
  ٧  كولومبيا  
  ٢  كوستاريكا  
  ٢  إكوادور  
  ١  املكسيك  
  ٢  بريو  
  ١  سانت فنسنت وجزر غرينادين  
  ٤  ترينيداد وتوباغو  
  ١  فنزويال  

 ٢٨ أمريكا الالتينية والبحر الكارييبع جمموعة دول جممو
  

  دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  ١١  أستراليا
  ٢  النمسا

  

  ٨  بلجيكا
  ١١  كندا  
  ١  الدامنرك  
  ٤  فنلندا  
  ٢٥  فرنسا  
  ٢١  أملانيا  
  ٤  آيرلندا  
  ٩  إيطاليا  
  ٩  هولندا  
  ٤  نيوزيلندا  
  ١  الربتغال  
  ١٠  إسبانيا  
  ١  دالسوي  
  ٣  سويسرا  
  ١٣  اململكة املتحدة  
  ٥  الواليات املتحدة  

 ١٤٧ دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموع 
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  ∗لوظيفة واملنطقة حبسب االتمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني: ٢اجلدول 
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١احلالة يف 

  
اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة

تينية جمموعة دول أمريكا الال     ١-مد
 والبحر الكارييب

 ١ إكوادور

 ١ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   

  
دول أوروبا الغربيـة ودول     

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

 ٦   ١-جمموع مد
 
اموع  سيةاجلن املنطقة الرتبة 

 ١ غامبيا األفريقية ٥-ف

 ١ كينيا    

  ١ ليسوتو  

  ١ مايل  

  ٢ السنغال  

 ١ جنوب أفريقيا    

 ٧ جمموع املنطقة األفريقية   

 ١ الفلبني اآلسيوية  

 ١ جمموع املنطقة اآلسيوية   

  

جمموعة دول أمريكا 
 ١ األرجنتني الالتينية والبحر الكارييب

 ١ نطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبجمموع م   

 ١ أستراليا  

 ٢ بلجيكا  

  

دول أوروبا الغربية ودول    
  أخرى

 ١ فرنسا

 ٦ أملانيا    

 ١ آيرلندا    

 ١ إيطاليا    

 ١ سويسرا    

 ٢ اململكة املتحدة  

 ١ الواليات املتحدة األمريكية    

 ١٥ روبا الغربية ودول أخرى منطقة دول أوجمموع   
 ٢٤    ٥-جمموع ف

                                                      
  .مع استثناء املوظفني اللغويني  ∗
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اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية األفريقية ٤-ف

 ٢ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ )اجلمهورية اإلسالمية(إيران  اآلسيوية  

 ١ األردن   
 ٢ قة اآلسيويةجمموع املنط   
 ١ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١ صربيا    
 ٢ جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ١ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ كولومبيا  والبحر الكارييب

 ١ إكوادور    
 ١ بريو  
 ٣ ترينيداد وتوباغو    
 ٧ البحر الكارييبجمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية و   
 ١ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية ودول 
 ١ بلجيكا  أخرى

 ١ كندا    
  ١  الدامنرك  
 ١ فنلندا  
 ٤ فرنسا  
 ١ أملانيا    

  ٢  إيطاليا  
 ٤ هولندا    
 ٣ إسبانيا    
 ١ السويد    
 ٧ اململكة املتحدة    

  ٢  الواليات املتحدة األمريكية  
 ٣٠ وع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمم   

 ٤٥    ٤-جمموع ف
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اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بنن األفريقية  ٣-ف

 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 ١ كينيا    

 ١ مايل  
 ١ النيجر    
 ٢ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ جنوب أفريقيا    
 ١ زامبيا    
 ١٣ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ ) اإلسالمية- مجهورية (إيران  اآلسيوية  
 ٢ األردن    
 ٣ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ٢ رومانيا أوروبا الشرقية  
 ١ ألبانيا    
 ٣ جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ٣ الربازيل  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ٣ اكولومبي والبحر الكارييب

 ١ كوستاريكا    
 ١ ترينيداد وتوباغو    
 ١ فنزويال    
 ٩ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   
 ٤ أستراليا  
 ١ النمسا  
  

دول أوروبا الغربيـة ودول     
   أخرى

 ٣ كندا
 ٣ فنلندا    
 ٩ فرنسا    
 ٩ أملانيا    
 ٢ أيرلندا    

  ٥  ياإيطال  
 ١ نيوزيلندا    
 ٣ إسبانيا    

  ١  سويسرا  
 ٧ اململكة املتحدة    

  ١  الواليات املتحدة األمريكية  
 ٤٩ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

 ٧٧   ٣-جمموع ف
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اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بوركينا فاسو األفريقية ٢-ف

 ٢ مصر    
 ١ غامبيا    
 ١ غانا    
 ١ موريتانيا    
 ٣ نيجرييا    
 ٣ سرياليون    
 ١ السودان    
 ١ مجهورية تنزانيا املتحدة    
 ١٤ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ ) اإلسالمية- مجهورية (إيران  اآلسيوية  
 ١ لبنان    
 ١ منغوليا    
 ١ السلطة الفلسطينية    
 ٣ مجهورية كوريا    
 ١ سانغفورة    
 ٨ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ١ بيالروس أوروبا الشرقية  
 ١ بلغاريا    

 ١ كرواتيا  
 ١ جورجيا    
 ٢ رومانيا    
 ٢ صربيا    
 ١ أوكرانيا    
 ٩ جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ٣ كولومبيا  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ ستاريكاكو  والبحر الكارييب

 ٤ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   
 ٤ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية ودول 
 ١ النمسا  أخرى

 ٥ بلجيكا    
 ٥ كندا    
 ٧ فرنسا    
 ٤ أملانيا    
 ١ إيطاليا    
 ٤ هولندا    
 ٣ نيوزيلندا    
 ١ الربتغال    

 ٢ إسبانيا  
 ١ سويسرا    
 ٢ اململكة املتحدة    
 ١ الواليات املتحدة األمريكية    
 ٤١ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٧٦   ٢-جمموع ف
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ غامبيا األفريقية ١-ف
 ١ نيجرييا    
  ١  السنغال    
  ١  أوغندا    

 ٤ فريقيةجمموع املنطقة األ   
 ٢ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١ إستونيا    
 ٣ جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ١ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ الربازيل  والبحر الكارييب

 ١ شيلي  
 ١ املكسيك  
  ١  بريو  
 ١ سانت فنسنت وجزر غرينادين  

   
الالتينية والبحر جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا 

 ٦  الكارييب
 ١ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية ودول 
 ٢ فرنسا  أخرى

 ١ آيرلندا    
 ١ هولندا    
 ٢ إسبانيا    
 ٧  جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٢٠   ١-جمموع ف
 

    
 ٢٤٨     اموع الكلي
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  ني حبسب الوظيفة وحبسب املنطقةالنسبة املئوية للموظف
  ١- من الوظائف من فئة مداملئويةالنسبة 

بالنظر إىل حمدودية الوظائف املعنية وعددها ست فقط ميكن أن تكون اإلحصاءات والرسوم التمثيلية مضللة، وعليه يرجى الرجـوع إىل                    
  .األرقام املضبوطة الواردة يف اجلدول أعاله

 
 
  

  ٥-ئف ف النسبة املئوية من الوظا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

62.50%

13.05%

29.17%

4.17% 4.17%
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50.00%

60.00%

70.00%

املنطقة األفريقية املنطقة اآلسيوية منطقة دول أوروبا
الشرقية

منطقة جمموعة دول
أمريكا الالتينية والبحر

الكارييب

منطقة جمموعة دول
أوروبا الغربية ودول

أخرى

الفعلية

املستهدفة
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  ٤-النسبة املئوية من الوظائف ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8.89%

4.44% 4.44%

15.50%
12.77%

19.53%

7.37%
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13.05%

47.28%
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املنطقة األفريقية املنطقة اآلسيوية منطقة دول أوروبا الشرقية منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

منطقة جمموعة دول أوروبا الغربية
ودول أخرى

الفعلية

املستهدفة
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  ٣-النسبة املئوية من الوظائف ف

 
 

63.64%

19.53%

3.90% 3.90%

16.88%

11.69%
7.37%
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املنطقة األفريقية املنطقة اآلسيوية منطقة دول أوروبا الشرقية منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية

والبحر الكارييب

منطقة جمموعة دول أوروبا الغربية

ودول أخرى

الفعلية

املستهدفة
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 ٢-النسبة املئوية من الوظائف ف: ٥الرسم 
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الالتينية والبحر الكارييب

منطقة جمموعة دول أوروبا

الغربية ودول أخرى

الفعلية

املستهدفة
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  ١-بة املئوية من الوظائف فالنس: ٦الرسم 
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  ثيل اجلغرايف للموظفني الفنينيالتم: ٣اجلدول 
التوزيع الترجيحي املرغوب فيه للموظفني يف الوظائف اخلاضعة للتوزيع اجلغرايف، حبسب الدول األطراف 

  )٢٠٠٨مارس / آذار٣١احلالة يف (
  

  تقييم البلد املنطقة
عدد  نقطة الوسط  النطاق احملبذ ٢٠٠٧

 املوظفني
           األفريقية

  ١  ١ ٢٤  ١ ٤٣    ١ ٠٦   ٠٠١٤٩%  بنن  
    ١ ٢٢  ١ ٤٠    ١ ٠٣  ٠ ٠٢٠٨٤%  بوتسوانا  
  ١  ١  ٢٩  ١ ٤٩    ١ ١٠  ٠ ٠٠٢٩٨%  بوركينا فاسو  
    ١ ٢٤  ١ ٤٣    ١ ٠٥  ٠ ٠٠١٤٩%  بوروندي  
    ١ ٢٠  ١ ٣٩    ١ ٠٢  ٠ ٠٠١٤٩%  مجهورية جنوب أفريقيا  
    ١ ٢٦  ١ ٤٥    ١ ٠٧  ٠ ٠٠١٤٩%  دتشا  
    ١ ١٨  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%  جزر القمر  
    ١ ٢٠  ١ ٣٨    ١ ٠٢  ٠ ٠٠١٤٩%  الكونغو  
    ١ ١٨  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%  جيبويت  
  ٢  ١ ٧٠  ١ ٩٥    ١ ٤٤  ٠ ٠٠٤٤٧%  مجهورية الكونغو الدميقراطية  
    ١ ٢٠  ١ ٣٨    ١ ٠٢  ٠ ٠١١٩١%  غابون  
  ٣  ١ ١٨  ١ ٣٦    ١ ٠١  ٠ ٠٠١٤٩%  غامبيا  
  ١  ١ ٣٧  ١ ٥٨    ١ ١٧  ٠ ٠٠٥٩٦%  ناغا  
    ١ ٢٥  ١ ٤٣    ١ ٠٦  ٠ ٠٠١٤٩%  غينيا  
  ٢  ١ ١٩  ١ ٣٧    ١ ٠١  ٠ ٠١٤٨٩%  كينيا  
  ١  ١ ١٩  ١ ٣٦    ١ ٠١  ٠ ٠٠١٤٩%  ليسوتو  
    ١ ٢٠  ١ ٣٨    ١ ٠٢  ٠ ٠٠١٤٩%  ليبرييا  
    ١ ٢٩  ١ ٤٨    ١ ٠٩  ٠ ٠٠١٤٩%  مالوي  
  ٢  ١ ٢٧  ١ ٤٦    ١ ٠٨  ٠ ٠٠١٤٩%  مايل  
    ١ ٢٠  ١ ٣٨    ١ ٠٢  ٠ ٠١٦٣٨%  يشيوسمور  
    ١ ٢٠  ١ ٣٨    ١ ٠٢  ٠ ٠٠٨٩٣%  ناميبيا  
  ١  ١ ٢٩  ١ ٤٨    ١ ٠٩  ٠ ٠٠١٤٩%  النيجر  
  ٨  ٢ ٥٣  ٢ ٩١    ٢ ١٥  ٠ ٠٧١٤٦%  نيجريا  
  ٣  ١ ٢٨  ١ ٤٧    ١ ٠٩  ٠ ٠٠٥٩٦%  السنغال  
  ٥  ١ ٢٢  ١ ٤٠    ١ ٠٣  ٠ ٠١٤٨٩%  سرياليون  
  ٥  ٢ ٣٠  ٢ ٦٤    ١ ٩٥  ٠ ٤٣١٧٥%  جنوب أفريقيا  
  ١  ١ ٤٣  ١ ٦٥    ١ ٢٢  ٠ ٠٠٤٤٧%  أوغندا  
  ١  ١ ٥٢  ١ ٧٥    ١ ٢٩  ٠ ٠٠٨٩٣%  مجهورية تنزانيا املتحدة  
  ١  ١ ٢٧  ١ ٤٦    ١ ٠٨  ٠ ٠٠١٤٩%  زامبيا  
                

                اآلسيوية
    ١ ٤٠  ١ ٦١    ١ ١٩  ٠ ٠٠١٤٩%  أفغانستان  
    ١ ٢٩  ١ ٤٨    ١ ١٠  ٠ ٠٠١٤٩%  كمبوديا  
    ١ ٢٨  ١ ٤٨    ١ ٠٩  ٠ ٠٦٥٥١%  قربص  
    ١ ١٨  ١ ٣٦    ١ ٠٠  ٠ ٠٠٤٤٧%  فيجي  
    ٣٩ ٢٧  ٤٥ ١٦    ٣٣ ٣٨  ٢٢ ٠٠٠٠٠%  اليابان  
  ٣  ١ ٢٥  ١ ٤٣    ١ ٠٦  ٠ ٠١٧٨٧%  األردن  
    ١ ١٧  ١ ٣٤    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  جزر مارشال  
  ١  ١ ١٩  ١ ٣٧    ١ ٠١  ٠ ٠٠١٤٩%  منغوليا  
    ١ ١٧  ١ ٣٤    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  ناورو  
  ٣  ٧ ٠١  ٨ ٠٧    ٥ ٩٦  ٣ ٢٣٥١١%  مجهورية كوريا  
    ١ ١٧  ١ ٣٥    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  ساموا  
    ١ ٢٢  ١ ٤١    ١ ٠٤  ٠ ٠٠١٤٩%  طاجيكستان  
    ١ ١٨  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%  ليشيت-تيمور  
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                أوروبا الشرقية

  ١  ١ ٢١  ١ ٣٩    ١ ٠٣  ٠ ٠٠٨٩٣%  ألبانيا  
    ١ ٢١  ١ ٤٠    ١ ٠٣  ٠ ٠٠٨٩٣%  البوسنة واهلرسك  
  ١  ١ ٢٨  ١ ٤٧    ١ ٠٩  ٠ ٠٢٩٧٨%  بلغاريا  
  ٤  ١ ٣٣  ١ ٥٣    ١ ١٣  ٠٧٤٤٤%  كرواتيا  
  ١  ١ ٢٢  ١ ٤٠    ١ ٠٣  ٠ ٠٢٣٨٢%  إستونيا  
  ١  ١ ٢١  ١ ٣٩    ١ ٠٣  ٠ ٠٠٤٤٧%  جورجيا  
    ١ ٨٦  ٢ ١٤    ١ ٥٨  ٠ ٣٦٣٢٦%  هنغاريا  
    ١ ٢٣  ١ ٤١    ١ ٠٥  ٠ ٠٢٦٨٠%  التفيا  
    ١ ٢٧  ١ ٤٦    ١ ٠٨  ٠ ٠٤٦١٥%  ليتوانيا  
    ١ ١٧  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%  اجلبل األسود  
    ٢ ٧٤  ٣ ١٥    ٢ ٣٣  ٠ ٧٤٥٨٨%  بولندا  
  ٤  ١ ٥٢  ١ ٧٥    ١ ٢٩  ٠ ١٠٤٢١%  رومانيا  
  ٣  ١ ٣٠  ١ ٥٠    ١ ١١  ٠ ٠٣١٢٦%  صربيا  
    ١ ٣٧  ١ ٥٧    ١ ١٦  ٠ ٠٩٣٧٩%  سلوفاكيا  
    ١ ٤٢  ١ ٦٤    ١ ٢١  ٠ ١٤٢٩٢%  سلوفينيا  
مجهورية مقـدونيا اليوغسـالفية       

  السابقة
%١ ٢٠  ١ ٣٧    ١ ٠٢  ٠ ٠٠٧٤٤    

                

جمموعــة دول 
أمريكا الالتينية  
ــر  والبحــ

    الكارييب

              

    ١ ١٧  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠٢٩٨%  أنتيغوا وبربودا  
  ٣  ٢ ٣١  ٢ ٦٦    ١ ٩٦  ٠ ٤٨٣٨٥%  األرجنتني  
    ١ ١٩  ١ ٣٧    ١ ٠١  ٠ ٠١٣٤٠%  بربادوس  
    ١ ١٧  ١ ٣٥    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  بليز  
    ١ ٢٦  ١ ٤٥    ١ ٠٧  ٠ ٠٠٨٩٣%  بوليفيا  
  ٤  ٤ ٩٧  ٥ ٧٢    ٤ ٢٢  ١ ٣٠٤١٧%  ازيلالرب  
  ٧  ١ ٨٢  ٢ ٠٩    ١ ٥٤  ٠ ١٥٦٣٢%  كولومبيا  
  ٢  ١ ٢٨  ١ ٤٨    ١ ٠٩  ٠ ٠٤٧٦٤%  كوستاريكا  
    ١ ١٧  ١ ٣٤    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  دومينيكا  
    ١ ٣٠  ١ ٥٠    ١ ١١  ٠ ٠٣٥٧٣%  اجلمهورية الدومينيكية  
  ٢  ١ ٣٣  ١ ٥٣    ١ ١٣  ٠ ٠٣١٢٦%  إكوادور  
    ١ ١٧  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%  غيانا  
    ١ ٢٤  ١ ٤٢    ١ ٠٥  ٠ ٠٠٧٤٤%  هندوراس  
  ١  ٧ ٧١  ٨ ٨٧    ٦ ٥٦  ٣ ٣٦٠١%  املكسيك  
    ١ ٢٥  ١ ٤٤    ١ ٠٦  ٠ ٠٣٤٢٤%  بنما  
    ١ ٢٣  ١ ٤١    ١ ٠٥  ٠ ٠٠٧٤٤%  باراغواي  
  ٢  ١ ٦٠  ١ ٨٣    ١ ٣٦  ٠ ١١٦١٢%  بريو  
    ١ ١٧  ١ ٣٤    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  سانت كيتس ونفيس  
  ١  ١ ١٧  ١ ٣٤    ٠ ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%  ينسانت فنسنت وجزر غريناد  
  ٤  ١ ٢٤  ١ ٤٣    ١ ٠٦  ٠ ٠٤٠٢٠%  ترينيداد وتوباغو  
    ١ ٢٦  ١ ٤٥    ١ ٠٧  ٠ ٠٤٠٢٠%  أوروغواي  
  ١  ١ ٩٠  ٢ ١٨    ١ ٦١  ٠ ٢٩٧٧٦%  فنزويال  
                

جمموعــة دول 
أوروبا الغربية  
  ودول أخرى

              

    ١ ١٩  ١ ٣٦    ١ ٠١  ٠ ٠١١٩١%  أندورا  
  ١١  ٥ ٨٥  ٦ ٧٢    ٤ ٩٧  ٢ ٦٦٠٤٤%  أستراليا  
  ٢  ٣ ٤٦  ٣ ٩٨    ٢ ٩٤  ١ ٣٢٠٥٥%  النمسا  
  ٨  ٤ ٠١  ٤ ٦٢    ٣ ٤١  ١ ٦٤٠٦٣%  بلجيكا  
  ١١  ٨ ٩٠  ١٠ ٢٤    ٧ ٥٧  ٤ ٤٣٢٠٩%  كندا  
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  ١  ٣ ١٠  ٣ ٥٧    ٢ ٦٤  ١ ١٠٠٢١%  ركمناالد  
    %١  ٣ ١٠  ٣ ٥٧    ٢ ٦٤  ١ ١٠٠٢١  
  ٤  ٢ ٦٢  ٣ ٠٢    ٢ ٢٣  ٠ ٨٣٩٦٧%  فنلندا  
  ٢٥  ١٧ ٤٧  ٢٠ ٠٩    ١٤ ٨٥  ٩ ٣٨٠٧٨%  فرنسا  
  ٢١  ٢٣ ٣٥  ٢٦ ٨٥    ١٩ ٨٥  ١٢ ٧٦٩٢٤%  أملانيا  
    ٢ ٧٥  ٣ ١٧    ٢ ٣٤  ٠ ٨٨٧٣١%  اليونان  
    ١ ٢٦  ١ ٤٥    ١ ٠٧  ٠ ٠٥٥٠٨%  آيسلندا  
  ٤  ٢ ٣٢  ٢ ٦٦    ١ ٩٧  ٠ ٦٦٢٢٥١%  آيرلندا  
  ٩  ١٤ ٣٩  ١٦ ٥٤    ١٢ ٢٣  ٧ ٥٦١٥٠%  إيطاليا  
    ١ ١٩  ١ ٣٧    ١ ٠١  ٠ ٠١٤٨٩%  ليختنشتاين  
    ١ ٣٨  ١ ٥٩    ١ ١٨  ٠ ١٢٦٥٥%  لكسمربغ  
    ١ ٢١  ١ ٣٩    ١ ٠٣  ٠ ٠٢٥٣١%  مالطة  
  ٩  ٦ ٠٠  ٦ ٩٠    ٥ ١٠  ٢٢ ٧٨٨٤٨%  هولندا  
  ٤  ١ ٨٤  ٢ ١٢    ١ ٥٧  ٠ ٣٨١١٣%  نيوزيلندا  
    ٣ ١٦  ٣ ٦٤    ٢ ٦٩  ١ ١٦٤٢٢%  النرويج  
  ١  ٢ ٥٨  ٢ ٩٦    ٢ ١٩  ٠ ٧٨٤٥٩%  الربتغال  
    ١ ١٧  ١ ٣٥    ١ ٠٠  ٠ ٠٠٤٤٧%  سان مارينو  
  ١٠  ٨ ٩٦  ١٠ ٣١    ٧ ٦٢  ٤ ٤١٨٦٩%  نياإسبا  
  ١  ٣ ٩٣  ٤ ٥١    ٣ ٣٤  ١ ٥٩٤٤٨%  السويد  
  ٣  ٤ ٢٨  ٤ ٩٢    ٣ ٦٣  ١ ٨١٠٣٥%  سويسرا  
  ١٨  ١٨ ٣٢  ٢١ ٠٧    ١٥ ٥٧  ٩ ٨٨٨٤٦%  اململكة املتحدة  
  ٢٢٩  ٣٠٦ ٠٠        ١٠٠ ٠٠%  ∗اموع  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
  .ليسوا من مواطين الدول األطراف من املوظفني الفنيني ا موظفا آخر١٩هناك   ∗
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  اجلهازيف سب الرتبة  حب∗وظفني الفنينيللمالتوازن بني اجلنسني : ٤اجلدول 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١احلالة يف 

  
  اهليئة القضائية
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣  ٢  ١  ٥ - ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١    ١  ٤ - ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١٤  ٦  ٨  ٣ - ف

  
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٥  ١  ٤  ٢ - ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٥  ١  ٤  ٢ - ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    ١ - ف

  
  مكتب املدعي العام

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١     العاموكيل األمني

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١    ١   العاممساعد األمني

  

                                                      
  .مبن يف ذلك املوظفون اللغويون  ∗
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  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١    ١  ١-مد

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٨  ٦  ٢  ٥- ف

  
  اموع  ورذك  إناث  الرتبة
  ٢٠  ١٤  ٦  ٤- ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣١  ٢٣  ٨  ٣- ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٤١  ٢٠  ٢١  ٢- ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١٦  ٥  ١١  ١- ف

  
  

  قلم احملكمة
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١   ∗مني العاممساعد األ

  
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣  ٢  ١  ١-مد

  
  

  اموع  ذكور  إناث  لرتبةا
  ١٣  ٩  ٤  ٥- ف

                                                      
  .ن فتشغل منصب مساعد األمني العام امرأةأما اآل. صب املسجل هذا التقرير ال يزال السيد برونو كاتاال يشغل منحني أُعد  ∗
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  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٢٩  ١٢  ١٧  ٤- ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٥١  ٢٨  ٢٣  ٣- ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣٦  ١٤  ٢٢  ٢- ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٨  ٣  ٥  ١- ف

  
  أمانة مجعية الدول األطراف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    ١-مد

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٢    ٢  ٤- ف

  
  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    ١-مد

  
  اموع الكلي

  اموع  ذكور  إناث
٢٨٨  ١٥٠  ١٣٨  
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  تعداد املوظفني، فعلي: ٥اجلدول 
  : موظفي احملكمة فيما يلي، تتمثل احلالة الفعلية املتعلقة بتعداد٢٠٠٨أبريل /حىت نيسان

  
  تعداد املوظفني

  ٥٥٣  الوظائف الثابتة
    

  ١٩٨  املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة
    

  ٥٩  ١املتدربون الداخليون
    

  ٣  الفنيون الزائرون
    

  ٢٩  اخلرباء االستشاريون
    

  ٢١  املسؤولون املنتخبون
    

  ٨٦٣  اموع
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
١

  .عدد املتدربني الداخليني متقلب ويضم املتدربني الداخليني من االحتاد األورويب فضال عن املتدربني الداخليني بال أجر  
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  ٢٠٠٨ملوظفني باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام تعداد ا: ٦اجلدول 
  

 وإىل متوسط أعداد املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين واخلرباء االستشاريني ٢٠٠٨استنادا إىل امليزانية املعتمدة لعام 
  : كما يلي٢٠٠٨يف السنوات املاضية، سيكون تعداد أفراد احملكمة حبلول اية عام 

  
  

  وظفنيتعداد امل

  ٦٧٥  الوظائف الثابتة
    

  ١٦٦  املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة
    

  ٩٠  املتدربون الداخليون
    

  ١٢  الفنيون الزائرون
    

  ٤٠  اخلرباء االستشاريون
    

  ٢١  املسؤولون املنتخبون
    

  ١٠٠٤  اموع
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  املوظفون الفنيون-الوظائف الشاغرة: ٧اجلدول 

  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ يف احلالة

  

الربنامج 
الربنامج   الربنامج  الرئيسي

  الفرعي
مستوى 
  اموع   الوظيفةعنوان  الوظيفة

مشغولة 
باملساعدة 

العامة 
  املؤقتة

الربنامج 
الرئيسي 
  األول

اخلدمات   الدوائر  الدوائر
 الرتب - العامة

  األخرى

  نعم  ١  مساعد أحباث

  نعم   ١  مستشار قانوين  ٤- ف      
مج الربنا

الرئيسي 
  الثاين

املكتب 
املباشر 

للمدعي 
  العام

املكتب املباشر 
  للمدعي العام

    ١  مستشار إعالمي  ٤- ف

الربنامج 
الرئيسي 
  الثالث

مكتب 
  املسجل

املكتب املباشر 
  للمسجل

    ١  حمرر/كاتب  ٣- ف

املكتب املباشر     
  للمسجل

مستشار خاص   ٥- ف
باملسجل معين 

  بالعالقات اخلارجية

١    

شعبة   
دمات اخل

اإلدارية 
  املشتركة

قسم 
تكنولوجيا 
املعلومات 
  واالتصاالت

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  الرئيسية

مساعد رئيسي لتكامل 
  التطبيقات

١    

قسم     
تكنولوجيا 
املعلومات 
  واالتصاالت

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  األخرى

تقين ميداين يف 
تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصال

١    

شعبة   
خدمات 
  احملكمة

قسم الترمجة 
التحريرية 

والفورية يف 
  احملكمة

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  األخرى

مساعد إداري 
  مساعد لغوي/ميداين

١    

قسم اإلدارة     
  القضائية

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  األخرى

    ١  )فرنسي(خمتزل حماضر 

اخلدمات       
 الرتب - العامة

    خمتزل حماضر 
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  )إنكليزي(  األخرى
اخلدمات       

 الرتب - العامة
  األخرى

مساعد لتجهيز 
  )فرنسي(النصوص 

  نعم  ١

اخلدمات       
 الرتب - العامة

  األخرى

مساعد لتجهيز 
  )إنكليزي(النصوص 

١    

اخلدمات       
 الرتب - العامة

  الرئيسية

خمتزل حماضر رئيسي 
  )إنكليزي(

١    

وحدة اين     
عليهم 
  والشهود

موظف عمليات   ٢- ف
  معاون

١    

اخلدمات       
رتب  ال- العامة

  األخرى

مساعد ميداين معين 
  باحلماية والعمليات

١    

قسم   
اإلعالم 
  والوثائق

اخلدمات   وحدة التوعية
 الرتب - العامة

  األخرى

مساعد ميداين معين 
  بالتوعية

١    

اخلدمات       
 الرتب - العامة

  الرئيسية

مساعد ميداين رئيسي 
  معين بالتوعية

  نعم  ١

شعبة اين   
عليهم 
  واحملامني

م قسم دع
  الدفاع

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  األخرى

قاعدة (مساعد إداري 
  )بيانات

١    

املكتب     
العمومي حملامي 

  الدفاع

  نعم  ١  حمام معاون  ٢- ف

قسم مشاركة     
اين عليهم 

 وجرب أضرارهم

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  األخرى

    ١  مساعد إداري ميداين

أمانة مجعية   
الدول 

  األطراف

أمانة مجعية 
ل الدو

  األطراف

اخلدمات 
 الرتب - العامة

  األخرى

    ٢  مساعد إداري

اخلدمات       
 الرتب - العامة

  األخرى

مساعد إداري ومعين 
  باالجتماعات

  نعم  ١

  نعم  ١  موظف قانوين  ٣- ف      
أمانة   

الصندوق 
أمانة الصندوق 

االستئماين 
  نعم   ١  موظف برنامج ميداين  ٣- ف
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االستئماين 
للمجين 
  عليهم

  للمجين عليهم

اخلدمات       
 الرتب - العامة

  األخرى

مساعد معين 
  باالتصاالت

  نعم  ١

مكتب   
مشروع 

املباين 
  الدائمة

مكتب 
مشروع املباين 

  الدائمة

    ١  مدير املشروع  ١-مد

نائب مدير املشروع   ٤- ف      
  واحملاسب املايل

١    

اخلدمات       
 الرتب - العامة

  األخرى

    ١  مساعد إداري

  ٩  ٢٩        ∗اموع الكلي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

                                                      
  . أو معلن عنها من يشغلها تعيني قيد وظيفة أخرى حاليا٩٣هناك   ∗
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  املرفق الثالث

  
  ققائمة الوثائ

  جلنة امليزانية واملالية
  
  

ICC-ASP/7/CBF.1/L.1 
 

  جدول األعمال املؤقت
ICC-ASP/7/CBF.1/L.2/Rev.1 

 
القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال 

  املؤقت
ICC-ASP/7/CBF.1/1 ت املالية يف إطار التقرير بشأن املوارد املالئمة للتحقيقا

  برنامج احملكمة للمساعدة القانونية
ICC-ASP/7/CBF.1/2 تقرير احملكمة بشأن التوظيف  
ICC-ASP/7/CBF.1/3 التقرير املؤقت بشأن الترتيبات اإلدارية  
ICC-ASP/7/CBF.1/4  تقرير احملكمة بشأن اخليارات املتعلقة باالعتماد على

  مصادر خارجية للعمل الترمجي
ICC-ASP/7/CBF.1/4/Add.1  تقرير احملكمة بشأن اخليارات املتعلقة باالعتماد على

   إضافة-مصادر خارجية للعمل الترمجي
ICC-ASP/7/CBF.1/5 تقرير احملكمة بشأن املوارد البشرية  

  تقرير مرحلي: تطوير استراتيجية للموارد البشرية
ICC-ASP/7/CBF.1/6  ٣١اجلنائية الدولية حىت تقرير عن أداء ميزانية احملكمة 

  ٢٠٠٨مارس /آذار
ICC-ASP/7/CBF.1/7  ٢٠٠٧تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام 
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