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عشرةالثالثةالدورة
٢٠١٤دیسمبر/األولكانون١٧-٨نیویورك،

)(تقرير عن استعراض الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة

ملخص تنفيذي

عن التطورات يف حمدثةتوصيات جلنة امليزانية واملالية، ويقدم معلومات التقريريعاجل هذا 
إلجنازاتوصفا يشملإنه . ٢٠١٤أبريل نيسان/منذ دورة اللجنة األخرية يف "راجعة"املمشروع 

األنشطة املخططة ويسردببعضها واحدة، فيما يتعلقاملشروع والنتائج اليت حتققت حىت اآلن 
قية من املشروع.للفرتة املتب

)؛ احملتويات:٤٢الفقرة ، ICC-ASP/13/5طلب رقم (

عددوعدم الكفاءة يف التجزؤكشف يالذياحملكمةفصل ملهام قلماملتحليل النتائج (أ) 
للموارد والبريوقراطية غري االقتصاديالتشغيلية، مما يؤدي إىل االستخدام النواحي من
املهام يف يف ، هناك تداخل أو جتزئة التحديدعلى وجه .املثايلاملستوى عمليات دون و 

؛مثلي الضحايامللضحايا و لدعم الساعدة و واملايا؛ضحالمشاركة امليدانية، و العمليات 
والعالقات اخلارجية؛ الدول األطرافتعاونو املساعدة والدعم إىل حمامي الدفاع؛ و 

لى اإلنفاق.واملوافقة والتصديق ع؛القانونية العامةواألعمال

صنع ؛مثل االتصاالت الداخليةنواحيأيضا يف ثغراتمن الً ا  قد مت حتديد عددل(ب)
إجراءات إدارة األزمات؛ و السياسات؛ إدارة األداء التنظيمي، وممارسات إدارة املخاطر؛ 

.ةالداخليالنزاعاتالعالقات بني املوظفني واإلدارة؛ وحل و ؛التحليل السياسيو 

من خالل تغيريات يف هيكل قلم احملكمة. ويعكس املسائلهذه منبعضالسيتم حل(ج)
املهام توحيد، أخرىأمورمن ضمنجديد، رفيع املستوىيكل تنظيميهلمقرتحخمطط 
والعمليات امليدانية يف شعبة ثالثة األطرافتعاون الدولبالشؤون اخلارجية و املتعلقة 

كتب احملامي ملكتب احملامي العام للضحايا و ملقرتح مللغاء اواإل؛قلم احملكمةجديدة يف

)(صدر سابقاً حتت الرقمCBF/23/8.
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مجيع و ضحايا ا يف مكتب جديد للماملتعلقةاألعمالوتوحيد مجيع العام للدفاع
أن املقرتح هومنذلك،باإلضافة إىل دفاع. جديد للمكتبيفلدفاع الدعم لأعمال 

كاتب إعادة تصميم املسيتم سوف تنقسم إىل قسمني منفصلني و واملالية جلنة امليزانية
.مبستوى أكربرئيسيةلزيادة أثرها ومتكينهم من تويل مسؤولياتوذلك امليدانية 

حلد من اهلذا الغرضرئيس قلم احملكمة، قرر "راجعة"امليف هذه املرحلة من مشروع (د) 
جديدة أخرى يف مهامإنشاءوألمهاملإلغاء أو تعديل ، التغريات الفعلية، أي

أنهيف حنيو هليكل اجلديد. ونتيجة لذلك، باتتأثر مباشرة واليتناصب رفيعة املستوىامل
يتم إجراء أيلن ف، النوعاملستوى من هذا رفيعمنصباثين عشرةيتم تعديل مهام 

امليزانية كما وردت يف مقرتح امليزانية لنطاقتغيريات يف هذا الوقت ملالك املوظفني أو 
.٢٠١٥عام ل

رحلة ملنتيجة ٢٠١٥خالل عام موظفي قلم احملكمةتغيريات إضافية هليكلميكن توقعـ)(ه
نظم وسياسات طوي على حتليل مفصل لعملياتتنيتالاحلالية"املراجعة" مشروع 

عن التأثري تقريرالسيتم و . عملياتمن نواحي الناحيةيف كل قلم احملكمةوأساليب عمل
ا امليزانية نطاقإمجايلو عدد من الوظائف " بشأن "املراجعةالكامل ملشروع  املتعلق 

التقرير عن ثل، سيتم ا. وبشكل مم٢٠١٥أبريل يف نيسان/اللجنةخالل دورة 
اية املشروعبال تتعلق ات اليتوالتآزر والكفاءاألخرىاليةاملكاسب امل . املوظفني يف 

يكلة ضمن العدد اهلإعادة فقة على أن املوارئيس قلم احملكمةيطلب ، وهلذا الغرض
اءتستمر حىت أناإلمجاليةامليزانيةو لوظائفالنطاق اإلمجايل املشروع.إ

تشغيلية لتنفيذ اهليكل اجلديد املقرتح.خطوات قانونية و يلزم اختاذ (و)  

مقدمةً- أوال  

إلعادةرئيس قلم احملكمةمجعية الدول األطراف ("اجلمعية")َ   خو لت الثانية عشرة، ايف دور-١
واحلد ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ضمن نطاق وتبسيط اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة تنظيم

ازدواجيةإلزالةرئيس قلم احملكمة التزام باملعتمدة. رحبت اجلمعية واملناصباألقصى لعدد الوظائف الثابتة 
، كجزء من رئيس قلم احملكمةت منالتآزر، وطلبباإلضافة إىل إنشاء، كفاءةالفعالية و ال، وزيادة األعمال

يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم على األقلثالثة يف املائةبنسبة وفورات، حتقيق إعادة التنظيمة خط
قدم أن يرئيس قلم احملكمة ً   أيضا  منطلبت اجلمعية العامة و )١(.٢٠١٤خالل عام ليتم حتقيقهااحملكمة

تشرين ٢٨-٢٠انظر الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، الهاي، )١(
لد. األول، اجلزء الثالث، القرار،(ICC-ASP/12/20)الثاين/نوفمرب .٣حاء، الفقرة. القسم، (ICC-ASP/12/Res.1)ا
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تقريرا إىل اجلمعية العامة عن طريق جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف دورتيها الثانية والعشرين والثالثة 
)٢(.الذي مت حتقيقهالكفاءة والتآزر الوفورات و والعشرين، عن التقدم احملرز يف التنفيذ، مبا يف ذلك 

فريق مشروع صغري لتنفيذ مشروع إعادة التنظيممتشيا مع طلب اجلمعية العامة، أنشأ قلم احملكمة و -٢
("مشروع املراجعة"). يف دورة اللجنة الثانية والعشرين، قدم رئيس قلم احملكمة حملة عامة عن خطة عمل 
املشروع وأهدافه ونطاق عمله وخمرجاته، وقدم حتديثا شفهيا عن األنشطة اليت يتم عملها حىت اآلن وتلك 

داء قلم احملكمة من حيث ألاملثايلتحسنيالأن رئيس القلم التالية. وأوضح املعتزم عملها يف األشهر
والذهاب إىل أبعد من جمرد تغيريات القلمالكفاءة والفعالية واالستدامة يتطلب مراجعة كاملة لعمليات 

من ايةبد)٣(مراحل،ةعلى أربعهذينفتم تسي”املراجعة“مشروع إىل أن رئيس القلم هيكلية. وأشار 
حتليال يليهاملستوى، العايلتصميمها التنظيمي لاملقابلةواملراجعةمراجعة املهام الرئيسية لقلم احملكمة 

التأكد من حتديد هذا من شأنه إن العمليات الرئيسية، وصياغة التوصيات. نواحييف القلممفصال ألداء 
قلم احملكمة، تؤثر سلبا على أداءاليتمن العوامل إدارية وغريها ظيمية و تنوحتليل أي عوامل هيكلية و 

دف  .ملعاجلتهاالتدابري املناسبةاختاذ وذلك 

عاميف منتصفهواء املشروعقلم احملكمة إىل أن اجلدول الزمين إلرئيس ونتيجة لذلك، أشار -٣
األخرى قلم احملكمة وتدابري الكفاءة لالتنظيمي يكل اهلنامجة عن تغيريات يف أن أي وفورات ، و ٢٠١٥

مع الظروف،. يف هذه ٢٠١٤عام خاللال ميكن تنفيذها بشكل كامل ”املراجعة“مشروع ددها حياليت 
، أي ٢٠١٤خالل عام ثالثة يف املائة بنسبة وفوراتتحقيق لطلب اجلمعية العامة يف عني االعتباراألخذ

فا من أجل حتقيق هذه الوفورات  جا خمتلرئيس قلم احملكمة، اعتمد ”املراجعة“مشروع قبل االنتهاء من 
مشروع على نتائج احلايللذا يقتصر التقرير)٤(للجنة.كما هو موضح بالتفصيل يف تقرير منفصل 

لّ يكم  التقرير)٥(الكفاءة والتآزر والوفورات احملتملة املتوقع حتقيقها.على ، و تارخينا هذاحىت ”املراجعة“
.ميزانية املقرتحةلل، كما جاء يف امللخص التنفيذي ٢٠١٥امليزانية الربناجمية املقرتحة للعام 

املرجع السابق نفسه.)  ٢(
هناك مخسة مراحل، إذا مت اعتبار االفتتاح الرمسي للمشروع كمرحلة منفصلة.)٣(
.CBF/23/2)(- ٢٠١٤الوفورات يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام انظر تقرير قلم احملكمة عن حتقيق )٤(
خالل عاماملخطط هلا حتقيق وفورات بنسبة ثالثة يف املائة وعن "طلبت اللجنة استالم تقريرا مؤقتا عن الوفورات والكفاءة والتآزر املكتسبة، )٥(

.٤٢الفقرة. ، (ICC-ASP/13/5)،)٢٠١٤أبريل نيسان/الثانية والعشرين (ا"، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور٢٠١٤
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نظرة عامة للمشروع-ً ثانيا  
من قبل فريق املشروع، ، خطة مفصلة للمشروعتطوير هي ”املراجعة“شروع انت نقطة البداية ملك-٤

من أصحاب املصلحة واخلرباءالذي يتكون من قبل جملس إدارة املشروع واعتمادهاهاميقدمت تيتال
املراحل الرئيسية التالية:من”املراجعة“مشروع يتكون الداخليني واخلارجيني. ووفقا للخطة، 

: تشمل هذه املرحلة إعادة حتديد رؤية والتصميم التنظيميلقلم احملكمةةالقاعدة األساسي(أ)
ا يف والم املشرتكة ومراجعة َ والقي  قلم احملكمةورسالة  يتهأعمال القلم األساسية املكلف 

، وحتليل البيانات املوجودة واليت مت مجعها تثغراالمن أجل حتديد جماالت التداخل أو 
اءقد مت لتوصية هليكل تنظيمي جديد لقلم احملكمة. تقدمي الحديثا و  هذه املرحلة إ
بنجاح؛

ا بأعترب ُ : تتكون هذه املرحلة من حتديد التدابري العاجلة اليت ت  فوريةالتغيريالتدابري(ب)
، واليت ميكن قلم احملكمةيف كافة نواحيالتشغيلية أو اإلدارية املسائلضرورية ملعاجلة 

التدابري هذهدون أي تغيريات هيكلية. قد تكونبرئيس قلم احملكمةتنفيذها من قبل 
، اليت تستجيب رئيس قلم احملكمةلسياسة يف نطاق اختصاص لأو تشغيليةقرارات 

طوال فرتةألنه من املمكن حتديد هذه التدابري و . الفعليلوقت يف االقائمةتللمشكال
؛قائمة يف الوقت الراهنهذه املرحلة فإن املشروع، 

يف كل قلم احملكمةألداء ةمفصلمراجعةهذه املرحلة من تتكون : الوظائفأداء مراجعة (ج) 
اجمال وظيفي (أي  املعايريمقابلوذلك ) هوحداتو القلمتغطي أقسام بشكل عام أ

خطة لتنفيذ أي تغيريات هيكلية مقرتحة أو هذه املراجعةوستقدم.املشرتكةاحملددة
) أعاله. وعموما، إن هذه ١وصفه يف الفقرة (الوارد االنتهاء من النشاط عندمعتمدة 
هذه إن . القلممهاممجيع و اجلديد قلم احملكمةحتديد تنفيذ هيكلستزيد مناملرحلة 
؛٢٠١٥مارس تنتهي يف آذار/توقع أن محاليا و قائمة املرحلة 

: تتكون هذه املرحلة من صياغة وعرض نتائج املشروع والتوصيات املشروعغالقإ(د) 
لمتابعة وخارطة لتوصيات بشأن أنشطة حمددة سيشملالنهائية. واجلدير بالذكر أن هذا 

خارج نطاق املشروع طريق لتنفيذ التوصيات املقدمة، وكذلك النتائج املتعلقة باملسائل
اء هذه املرحلة يف متوز .٢٠١٥يوليو /واليت تتطلب االهتمام. املتوقع حاليا إ

األنشطة الرئيسية التي اكتملت حتى اآلن-ً ثالثا  

املذكورة أعاله بنجاح. على وجهللمرحلة األوىلاملقررةقد مت االنتهاء من مجيع األنشطة ل-٥
لقد مت شطة من نقابة املوظفني، انالقلم ومبسامهةنواحيكافة يف  املوظفني بعد التشاور معو ، التحديد

مشروع لقد تعمد م املشرتكة. َ مع جمموعة من القي  سوية، قلم احملكمةمهمةرؤية وبيانجتديد صياغة
ذا النشاط من أجل التأكد من أن العمل الالحق على تقييم اهليكل التنظيمي البدء”املراجعة“
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د نتائج ااعتملقد مت احلالية. ورؤية القلم، تعكس مهمةمن ضمن غريها، العملات وأساليبوالسياس
.األولاملرفقيف على النحو الواردهذه النشاطات 

ا، و -٦ مجيع الوثائق ذات الصلة اليت تصف بتحليلفريق املشروعلقد قامكجزء من املرحلة ذا
يكل هلالسابقة املراجعاتعلومات من واملكمة القانونيةحملاوعمليات قلم احملكمة، مثل نصوص وظائف

األدوار. صف الوظائف و اليت توثائق امليزانية واملوارد البشريةو ، السابقةاملوظفني واستطالعاتقلم احملكمة، 
املراجع مقارنةتوفري هلذا الغرض لمت إنشائهااملعلومات وإدخاهلا يف قاعدة بيانات مراجعة هذهتمتلقد 

التحليل يف املستقبل.أعماليفبسهولةلرتافقية ا
والوظائف الفرعية، مبا يف ذلك كالالقلم الرئيسيةوظائف فإن لى أساس هذه املراجعة، عو -٧

اليت ،(أياألساسيةوظائف واليف النصوص القانونية) مكلفةصراحة أو املطلوبة،القانونية (أيالوظائف
. قد مت إدراجها)ةرمسيمتطلبات، بغض النظر عن أي مت هعملياتحملكمة أو طبيعة مسؤوليات قلم اتتطلبها 

كافةتنفيذ املهام يف  املراجع الرتافقية لمقارنةمتكن منكما مفصلةشروع قاعدة بيانات املطور فريق لقد 
و تداخل أهناكوجدياإللزامية، الوظائفمجيع أداءأنه يف حني املراجعةههذت. وكشفالقلمنواحي

نواحي من أداء تقوم بعمليات قلم احملكمة، مع العديد من الوحدات اإلدارية عدد من نواحيجتزئة يف
:بشكل رئيسي التاليةهيالنواحيهذه و نفس الوظيفة أو الوظائف املرتبطة بشكل وثيق. 

خمتلف موزعة علىسؤوليات املوظائف و ال-املساعدة والدعم للضحايا وممثلي الضحايا (أ) 
قسم اإلعالم والتوثيق ، وجرب األضرارمشاركة الضحايا ، مثل قسمهوحداتو القلمأقسام 

، وقسم مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياو ، خاصة وحدة التوعية ، العام
مكتب تعيني كل من عادة، يتمالضحايامتثيل جمال . وعالوة على ذلك، يفدعم احملامني

ممثلني مندمج كبشكل وحمامني خارجينيام لشؤون الضحايااملستشار القانوين الع
من التداخل: األضرار هي ناحية أخرى جربيف الضحايا مساعدة و قانونيني مشرتكني. 
مكتب و وجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا كال توجد لدىعلى سبيل املثال،

تتعلق معلومات مماثلة بيانات حتتوي على قواعد املستشار القانوين العام لشؤون الضحايا
مع الصندوق االستئماين يف املسؤوليات لتداخل لاحتمال كما أنه يوجد لضحايا  با

وتكاليفي إىل عدم الكفاءة، واالرتباك يؤدهذاوالتداخلالتجزؤإن وضع. للضحايا
؛ملوارد حمدودةغري اقتصادية 

بامليدان أو يتم أدائها يف املتعلقةد من املهاميعدال-العمليات امليدانية والوجود امليداين(ب)
(التوعية) قسم اإلعالم والتوثيق العام، مبا يف ذلك القلمأقسام خمتلفعربامليدان موزعة

اخلدمات اللوجيستية(قسم العمليات امليدانية(األمن امليداين)، قسم األمن والسالمة
العامة (اخلدمات (العمليات)، وقسم اخلدماتوحدة الضحايا والشهودو والدعم)، 

قد ال يكون غري عادي للعمليات األنشطةعدد أصحاب يف حني أنو اللوجستية). 
كما أنه ال يوجد هناكج اسرتاتيجي وشامل للعمليات امليدانية  هناكال يوجدفامليدانية، 

نفسه) مع عدا عن رئيس القلممدير واحد، سواء يف املقر الرئيسي أو على األرض (
عنهينجما هذإن . املالئمةختاذ القرارات السلطة الو امليدانيةعملياتالة على سلطة مركزي
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حملكمة ملخاطر اتعرض و وغري كفئةالبا غري فعالة، غتكونعمليات غري منسقة وبالتايل
للقيامحاليا غري جمهزة بشكل كاف املكاتب امليدانيةإنحمتملة. وعالوة على ذلك، 

ك املتعلقة بالعالقات اخلارجية وتعاون ة، مبا يف ذلك تلميع املسؤوليات ذات الصلجب
؛األطرافالدول

األنشطة املتعلقة بالعالقات بالقياميتم - العالقات اخلارجية تعاون الدول األطراف و (ج) 
ختلفة، مبا يف ذلك املقسام األمن كبريعددحاليا يف وتعاون الدول األطراف اخلارجية 

ومكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة، ، ملباشرمكتب رئيس قلم احملكمة ا
قسم األمن و ،قسم اإلعالم والتوثيق العامو ، كمةاحملخدماتومكتب مدير شعبة

. وقسم اخلدمات العامةوحدة الضحايا والشهود، و قسم العمليات امليدانية،، و والسالمة
للمهام ذات األداء الفعال حيبط التجزؤهذا فإن العمليات امليدانية، بكما هو احلال و 

صورة قلم احملكمة بويضر، ويؤدي إىل االرتباك، وعدم وجود اسرتاتيجية واتساق، الصلة
؛لدى العمومواحملكمة ككل

القانونية يف واإليداعاتالقانونية (مبا يف ذلك املشورة القانونية، ورصد اإلجراءات املهمة(د) 
يف عدة أقسام، مبا القضائيةإجراءات احملكمةيتم رصد-) القضائيةإجراءات احملكمة

مكتب مدير شعبة ، و احملكمةقسم إدارة و ،القانونيةاالستشاريةاخلدماتقسميف ذلك 
مكتب املستشار و ،قسم اإلعالم والتوثيق العامو ،وقسم دعم احملامني،خدمات احملكمة

مكتب املستشار و ضرار،وجرب األقسم مشاركة الضحايا و ، القانوين العام لشؤون الضحايا
ال ف، املهمةواضحة هلذه عملياتيةيف حني أن هناك حاجة و . القانوين العام لشؤون الدفاع

املعنية. وعالوة قلم احملكمةأقسامعلى املعلومات ذات الصلة تعميم مركزيا و تأديتهاميكن 
هذه حتتويهااليتواإلفادات التمثيليةالقانونية قلم احملكمة فإن إيداعاتعلى ذلك، 

ويف . لموافقةلد سلطة مركزيةو وجعدم لوتفتقر إىل التنسيق نظرا ليست متسقةالبيانات 
فإن ، امسيايلعب دور املستشار القانوينالقانونيةاالستشاريةاخلدماتقسمحني أن 

تويل هذه املسؤوليات على حنو ه سمح ليال ً عمليا  يف هيكل قلم احملكمة ودورهمكانه
فعال؛

مكتب املستشار و قسم دعم احملامنيلدفاع من قبل كاللدعم الو املساعدة تقدمييتم هـ) (
جمزأ واملسؤوليات عامبشكل لمحامنيلتوفري املساعدة إن . القانوين العام لشؤون الدفاع

لتقدمي املشورة مفوضمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاعإن غري واضحة. 
، ً عمليا  . للعملياتةلتقدمي الدعم واملساعدة العمليمفوض دعم احملامنيقسم و ،القانونية

قسم دعم من هذا الدور من ً ا  جزءمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاعتوىل
مكتب املستشار القانوين العام و قسم دعم احملامني. على سبيل املثال، كل من احملامني

ويعمالن الرتتيبات الستخدامتكنولوجيا املعلومات التدريب على يوفرانلشؤون الدفاع
املساحات املكتبية لفرق الدفاع. وعالوة على ذلك، فإن االزدواجية وعدم الوضوح بني 

التضاربيؤدي إىل مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاعو سم دعم احملامنيق
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. عموما، هناك اتدممن اخلمكتب مسؤول عن تقدمي أي بشأن أي وخيلق االرتباك 
على سري بالفائدةاألمر الذي سيعودحاجة إىل تعزيز الدعم واملساعدة إىل الدفاع، 

اإلجراءات؛
فراد املتوفرة ألو مركزية غري مع موافقة وتصديق سلطة سويةالالمركزية احلالية للميزانية، و (و) 

ال تتيح معينني، ال  ستخدامال تتيح الو قلم احملكمةتحديد األولويات على مستوى لا
ج ميزانية احملكمة إجراءاتتتطلب. باإلضافة إىل ذلك، األفضلاملوارد بالفعالية

امليزانية.إعدادالرتكيز على يفاسرتاتيجي وزيادة
الوظائف األساسية مجيععين بالضرورة أن تال ،وغريهاالتشغيليةالنواحييف تلك والتجزؤالتداخل -٨

جمال كبري لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة ه يوجد أنيبني ذلك، ولكن. ٍ كاف  غري  ليتم تأديتها بشك
.قلم احملكمةنواحييف كافة والفعالية 

يف مناطق معينة، إما ثغراتأيضا املهام، كشف حتليل التجزؤالتداخل أو نواحيباإلضافة إىل -٩
الثغرات تتعلق . بشكل مرتابطباستمرار أو اأدائهاملهام على اإلطالق، أو أنه مل يتم أداءألنه ال يتم 

:باآليتالرئيسية اليت مت حتديدها 
النظمساليب أو األسياسات و للافتقارهناك -على اإلطالقيةغري كافاتصاالت داخلية (أ) 

يفاألخبار والتطورات والقرارات للموظفني والدخول يف حوار لتعميمقلم احملكمةلقيادة 
ني؛االجتاه

عالقات فعالة ومنظمة مع نقابة املوظفني واملوظفني  -لعالقات بني املوظفني واإلدارة ا(ب)
؛اخلالفاتهو عدم وجود آليات غري رمسية لتسوية هذهوجه أحد أ. مفتقرةككل 

ّ  ورفع التقارير بشكل فع النظم لقياس الساليب و األيف ثغرةهناك -إدارة األداء التنظيمي (ج)
ككل، مع اإلشارة إىل مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة م احملكمةأداء قلكيفية بشأن

املعىن؛وذات 
يف كافة نواحي لصنع السياسةمنظم أو ج اسرتاتيجي هناكال يوجد-صنع السياسة (د) 

ا وسياسات إجراءات قسام األقد وضع عدد من ل. قلم احملكمة للعملياتقياسية خاصة 
سياساتمعااتساقهللتيقن منية لتبادل هذه املعلومات أو أي آليات رمسوجوددونب

. باإلضافة إىل ذلك، هناك تأخريات غري مقبولة وعدم االتساق القلم األخرى(أقسام) 
؛احملكمةنواحييف كافة اإلدارية التعليماتإصداريف 

حملتملة هناك حاجة لنهج أكثر تنظيما لتحديد املخاطر ا-ممارسات إدارة املخاطر (هـ) 
؛عتماد اسرتاتيجيات إلدارة تأثري هذه املخاطرال، و اخلصوهلا ألوظفيها و وملللمنظمة 

غري مركزي ا لتحكم او وحتديد األولويات املبادرة باملشاريعإن –احلقائب و املشروع إدارة (و) 
لم يقوم القاليت وأمهية املشاريع عدد إىل نظرا و املؤسسة.نواحيوغري متناسق يف كافة 

ا، للمبادرة باملشاريعج أكثر اتساقا و دعم املشاريع هناك حاجة إىل دور مركزي لبإدار
؛قلم احملكمةنواحييف مجيع اوإدار 
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عدم وجود إطار واضح إلدارة األزمات اليت ميكن تفعيلها بسهولة يف -إدارة األزمات (ز) 
؛األزمات، مع أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوححدوثأوقات

والتكامل للرتابط والتنظيمافتقارهناك - القلممجع املعلومات وحتليلها لدعم عمليات و (ح) 
اإلعالم من قبل خمتلف من وسائل املالية و و يةالسياسية واألمناملعلوماتيف مجع وحتليل

حىت يف أغلب األحيان ضيق، و بنطاقتم مجعها مركزة يأقسام قلم احملكمة. املعلومات اليت 
االقلم األخرىوحدات قبل ميكن الوصول إليها من ال  . احملتمل بأن تكون معنية 

، هذهالرصد والتحليلمن أعمالالفائدة احملتملة الكاملة قلم احملكمةوبالتايل، ال يستمد
والعالقات اخلارجية.األطرافيف جمال العمليات امليدانية وتعاون الدولخاصة

ضافية اإلدخالت املو التغذية الراجعةالنتائج من خالل مجع مالحظاتمت التحقق من هذه لقد -١٠
لقد مت حتقيقا هلذه الغاية، و من املوظفني، مبا يف ذلك املوظفني امليدانيني وغريهم من أصحاب املصلحة. 

. الرئيسينيوأصحاب املصلحةالقلملعمالء وآخرقلم ال، واحد ملوظفي ني خمتلفنيمفصلإجراء استطالعني 
بشكل أظهر يف املائة، ٦٠تبلغبنسبة مشاركة مرتفعة ٢٠١٤مايو أيار/يف متاملوظفني، الذي تطالعاس

أن التغيري اهليكلي كان ضروريا. بمل يوافقواقاطع احلاجة إىل تغيري عاجل: أربعة يف املائة فقط من املوظفني
اهليكل التنظيمي، بمور أخرى، ، من بني أتتعلقواسعة النطاق مشكالت أيضا االستطالعأبرزت نتائج 

وتسوية، بني مجيع أقسام القلم، وتبادل املعلومات األقساموالثقافة، واالتصاالت الداخلية، والتعاون بني 
، وتطوير املوظفني ونوعية اإلدارة. عموما، أبرزت النتائج احلاجة إىل التغيري يف العديد من اخلالفات
يتناول العديد من لم احملكمة يد. اهليكل املقرتح اجلديد لقاجلاحملكمة قلمألداء اليت تعترب حامسة النواحي

آراء استطالعمت إطالق دلقيف املرحلة احلالية من املشروع. معاجلتهتم يف حني أن ما تبقى ت، املسائلهذه 
اية  ائه، ٢٠١٤يونيو حزيران/العمالء يف  وسيوفر هحاليا حتليل نتائجيتم. ٢٠١٤يوليو متوز/يف ومت إ

هذه املرحلة.ألعمالاملزيد من املدخالت 
، بل فإن العديد منها، تم حتديدهاياليت جلميع املشكالتتغيريات هيكليةه ال يلزم يف حني أن-١١

من أجل و . خمتلفةرفع التقاريروجهاتخمتلفمن خالل تنفيذ منوذج تنظيميسيتم حلها، بالتأكيد
شروع املبادئ املطور فريق لقد ، التنظيمية احملتملةاهلياكل بشأنونزيهة موضوعية اتمناقشإجراء تسهيل 

تصميم التنظيمي لقلم احملكمة:لالتوجيهية التالية ل
فكرة أن مجيع أقسام قلم احملكمة بال". يتعلق هذا املبدأ ةواحدحمكمة"قلم واحد" يف "(أ) 

، هناك وعلى هذا النحوقلم احملكمة.وأهدافمهمةلتحقيق واحدكقسم جيب أن تعمل  
" قلم واحدمبدأ "إن االجتاه واألهداف. لتحديدصلبة تنفيذية ةاسرتاتيجي)٦(حاجة إلدارة

ّ   بشكل فع ال؛"واحدةمبدأ "حمكمةلتنفيذساس األ-من وجهة نظر قلم احملكمة - هو 

ا تشملمعا. قلم احملكمةربط وتوحيد و دمج املؤسسة اليت تقوم بعلى مستوى اهليئة اإلدارة التنفيذية هي )٦( وأعمال االسرتاتيجية األعمالإ
أجهزة الشؤون املشرتكة بني و السرتاتيجية، والسياسة، والتخطيط االسرتاتيجي للموارد، الرئيسية، مثل حتديد األهداف التنظيمية واألولويات االتحكم
القانونية، والعالقات اخلارجية اإليداعاتإدارة األداء التنظيمي، واالمتثال ملراجعة احلسابات، وتنسيق أيضاً ، وإدارة األزمات. كما قد تشملاحملكمة

، وإدارة املخاطر.ةالداخليتاالتصاالو ، مع الدول األطرافوالتعاون 
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احملكمة مع خمتلف مستويات قلميفيةاإلدارة. يتعلق هذا املبدأ بإنشاء فرق إدار ةفرقأ(ب) 
قلم إلدارة وتنسيق مجيع أنشطة اتسلطة والقدرة على اختاذ القرار تفويض مالئم لل

فريق و . وتنسيق قلم احملكمةهذا املبدأ يعزز توازن إن . الصلةذواملستوى علىاحملكمة
يتخذ القرارات بشأن ،بَ ع  ُ من رئيس قلم احملكمة ومديري الش  القلم الذي يتكونإدارة 

مجيع تكونسرتاتيجية والتشغيلية على مستوى عال من أجل التأكد من أناالاملسائل
؛املسائلذه املتعلقة وظيفية ممثلة خالل عملية صنع القرار الوجهات النظر 

يف املقر الرئيسيواحدمركز إنشاءإدارة ميدانية متكاملة. يتعلق هذا املبدأ باحلاجة إىل (ج) 
يدانية مع خط واضح للسلطة على العمليات امليدانية، تنسيق للعمليات املوالقيادةلل
مكتب وفريق متعدد للمن رئيس يتكونللمكاتب امليدانية الفردية معززإداريهيكل و 

أعمالالقدرة على أداء مجيع لهيكونيذالية يدانمن املكاتب املالتخصصات يف كل
السلطات الوطنية، بفيما يتعلقكتباملاملطلوبة، مبا يف ذلك الدور التمثيلي لرئيس القلم

وأعضاء السلك الدبلوماسي واملنظمات غري احلكومية، ووسائل اإلعالم.
ا. العمالءخدمة (د)  ، للخدماتدّ ور  ممن حيث كونهومهمتهالقلمرؤيةمن عنصر رئيسيإ

(أو مع بعضها البعضمجع األعمالتنعكس يف التصميم التنظيمي من خالل قدواليت 
إىلمن البداية للعمالءشاملة تتيح تقدمي خدمات ) بطريقة أقرب لبعضها البعضجلبها
؛النهاية

مديري وموظفي قلم إىل ختويل احلاجة بمع املساءلة. يتعلق هذا املبدأ إعطاء السلطة(هـ) 
لمسؤولية، مع آليات لواضح القرارات يف إطار للقيام باألعمال واختاذ احملكمة بشكل عام 

لمساءلة وتقييم األداء، واالعتماد على أنظمة رقابة شفافة وفعالة؛مالئمة ل
كان ماثلة، حيثما  املقلم الأعمالتوحيدإىل باحلاجة. يتعلق هذا املبدأعمالتوحيد األ(و)

، من أجل حتقيق التآزر والكفاءة وفعالية أكرب.ً ذلك ممكنا  
القلم منظمة وعلى أساس مهامأن تكون احلاجة إىلبالفعالية والكفاءة. يتعلق هذا املبدأ (ز) 

إن قلم احملكمة حباجة إىل وذلك لضمان فعالية التكلفة والتوقيت ونوعية العمل. هيكلي
؛ تحسني قدرته على استيعاب التقلبات يف حجم العمللو ً أن يكون مرنا  

على إدارة قدرة املديرينو جودة اإلشراف واإلدارة إن عدد معقول من التقارير املباشرة. (ح) 
إىل حد كبري على عدد التقارير ، تعتمداألخرىمبفعالية أثناء تنفيذ مسؤوليااألداء 

خاصة لقيام ممكن، بأدىن قدرهذا العدد إبقاءاملباشرة. يركز هذا املبدأ على ضرورة 
التنفيذية.يةهام اإلدار باململديرين ا

شروع عناصر اإلطار املفاهيمي لتصميم املق طور فريلقد متشيا مع هذه املبادئ التوجيهية، -١٢
املستقبل:القلم يف 

وعدد كبري يف أداء مسؤوليات قلم احملكمة، ً مركزيا  ملكاتب امليدانية دورا اتلعب (أ) 
، مثل محاية الشهود ومساعدة الضحايا والتوعية للمجتمعات من هذه املسؤوليات

كاتب املهذهجيب أن تصبحلك،ذ. لاخل، يتم عملها يف امليداناحمللية املتضررة 
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لالدعاءوكذلك ، وفعالبشكل كفؤالقلمعمليات بللقياممتينة مرحليةنقطة 
يف اإلجراءات، باإلضافة إىل الصندوق االستئماين املشاركنيضحايا الوالدفاع و 

ةرفيعبرتبةاملكاتب امليدانية موظف سريأس ، ا الغرضحتقيقا هلذو للضحايا. 
إدارية مع مهام على األرض القلمعن مجيع عمليات ً ؤوال  ليكون مسنسبيا، 
على موظفي املكتب امليداين يتعنيدبلوماسية. أعمال(عند احلاجة) و ومتثيلية

ذات القلممتعدد التخصصات مع القدرة على أداء مهاممتماسكتشكيل فريق
ى الرغم من وعلإىل رئيس املكتب. تقاريرهيرفعجيب أن كمابلد احلالةالصلة يف 

القلملتقارير إىل أقسام خط ما لرفع اجيب على املوظفني احلفاظ على ذلك، 
.الرئيسيةتنسيق وتنفيذ األنشطة الفنية أو لمن أجالرئيسيالفنية يف املقر

لعمليات امليدانية وظيفة متكاملة يف التصميم لالرئيسيقراملإدارةكونتجيب أن (ب) 
اإلشراف على مجيع مع مسؤوليةمدير كبرياإدارويقوم ب، قلملالتنظيمي ل

ههذتقوم جيب أن كما العمليات امليدانية، مبا يف ذلك التخطيط االسرتاتيجي.  
أقسامواءمة وتنسيق الدعم للعمليات امليدانية من قبل مبالسلطة املركزية أيضا 

يتم اليت يسيةالرئللمهاماألداء السليم يف حني التيقن من أخرى يف املقر الرئيسي 
لعالقات اخلارجية بامنطقيا وعمليا متصلة ظيفة إن هذه الو . امليدانيف تنفيذها
وحتليلها؛ومجع املعلومات مع الدول األطرافوالتعاون

يلعب دورا حموريا يف إنه مكتب تنفيذي، بصفته ، لقلم احملكمةاملكتب املباشر (ج) 
التنفيذية بصفته تهسلطيف أداء القلمرئيسيدعم إنهتصميم قلم احملكمة وإدارته. 

أداء بعض املهام يف قلم احملكمة، و ضمنالرئيس اإلداري للمحكمة وأعلى سلطة 
، والتخطيط للقلمسرتاتيجية اإلهداف األحتديد خاصة يفالتنفيذية لقلم احملكمة، 
، ةالداخليتواالتصاالبني أجهزة احملكمةالعالقاتو االسرتاتيجي للموارد، 

التعليمات القانونية؛السياسات وإصدارويروتط
اإلدارة هو أيضا عنصر أساسي يف إطار التصميم النظري: تلعب ةفرقأمفهوم إن (د) 

وتنسيق لرئيس القلمالرئيسيةالتنفيذية و املهاماإلدارة دورا حامسا يف أداء أفرقة
قلم احملكمة؛يف خمتلف مستويات رئيس القلممجيع أنشطة 

اليت ميكن تنظيمها حتت مظلة واحدة، املهاميف التصميم اهليكلي، -املهامع ّ م  جت(هـ) 
قد مت حتديد لمعا. مجعهاالتشغيلية أو اإلدارية، جيب أن يتم وجهة النظرمن 

موعات التالية: الدعم القضائي، واخلدمات اإلدارية، والشؤون القانونية ،ا
، امليدانيةدارة اإلدارة التنفيذية، و والعالقات اخلارجية والشؤون العامة، واإل

؛وخدمات املعلومات
اإلنفاق مع اهليكل التنظيمي على تصميم امليزانية واملوافقة يتمشىأن ينبغي (و) 

، وجيب أن تكون هناك يركز غري املواملخصصاتنفاق اإلمبوافقة ،العام، أي
تيجية.وتنسيق األولويات االسرتاامليزانية على رقابة مركزية قوية 
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جممل املعلومات املتوفرة واستخدام املبادئ التوجيهية املذكورة أعاله واإلطار املفاهيمي، ً   استنادا  إىل-١٣
قلم احملكمة مع مديري ومتت مناقشتها بشكل معمقثالثة سيناريوهات هيكلية خمتلفة لقد مت إنشاء

لقد اقرتح كل من السيناريوهات . ٢٠١٤يونيو حزيران/خالل مدة يومني يف يف خلوة ورؤساء األقسام 
. مراجعة األعمال هذهاهليكلية واإلدارية والتشغيلية اليت مت حتديدها خالل للمسائلحال خمتلفا املقدمة 

م الراجعة عن قدم املشاركون لقد  اليت ساعدت على صقل هذه التنظيميةعناصر من اهلياكلتغذيا
ساعدت املشاورات كما جنمت يف هذه اخللوة،ل التنظيمي اجلديد يف املائة من اهليك٧٥املقرتحات. حنو 

.الالحقة مع األقسام ذات الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف تطوير العناصر اهليكلية املتبقية
عليه من قبل رئيس قلم وافقة املعلى النحو الذي متت، الذي متت التوصية بهالتنظيمييكلاهل-١٤

لس ٢٠١٤يوليو متوز/جملس إدارة املشروع يف منتصف شهر صادق عليه، احملكمة ً أيضا  . كما أغلق ا
املتصوراهليكل اجلديد رئيس قلم احملكمةبدء املرحلة احلالية. قدم ووافق علىاملرحلة األوىل من املشروع 

لس البلديقاعةيفخالل اجتماع للموظفني و قضاة احملكمة ومن مث، إىل  دئ ، حدد كل من املباا
التوجيهية والفوائد املتوقعة.

ا:الرسم التوضيحي التايل يبني -١٥ اهليكل اجلديد املوصى 
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ى: هيكل تنظيمي جديداألولالرئيسيةالنتيجة-ً رابعا  

يكل التنظيمي اجلديد، تحقق من خالل اهلستتقدير الوفورات اليت ً ختمينا  يف حني أنه سيكون -١٦
. على املقبلةفعالية يف السنوات الكفاءة و يف السيحقق اهليكل اجلديد مكاسب كبرية بدون شكولكن
مهاموعدم وجود تنسيق بني القلممباشرة جتزئة عمليات التنظيمييكلاهلسوف يعاجل، التحديدوجه 
أن الظروف ويتأكد منالقلمني خمتلف أقسام ذات الصلة. أنه يوفر منصة هيكلية لتعزيز التواصل بالقلم

االت التشغيلية وضمن قلم احملكمة ككل.  ذلك، فإن باإلضافة إىلمهيأة لزيادة التآزر يف كل جمال من ا
لقلماحتسن أداء أن ديد، جيباجلتصميم الهايعزز اليتدارة االسرتاتيجية واملهام التنفيذية، إلنظم لاملنهج ال

.بشكل عام
:اآليتالسمات الرئيسية للهيكل اجلديد تشمل -١٧

القيادية األعماليف رئيس القلمدعم ل، لرئيس قلم احملكمة املباشرمبسطمكتب (أ) 
مراجعة طلبتالرئيسية للجنة عندما اللجنةمالحظاتإحدى والتنفيذية االسرتاتيجية. 

تقاريرها مباشرة ترفعاليت املهاممن ً ا  كبري ً ا  عددأنه كان هناك ،التنظيميهليكل قلم احملكمة 
على القيادة االسرتاتيجية رئيس القلم . يف اهليكل اجلديد، سريكز رئيس قلم احملكمةإىل 

مديريإىل هاسيتم تفويضوسلطة صنع القرار أن العمليات اليومية يف حنيواالجتاه
، رئيس القلمل، إىل رؤساء األقسام. التقارير املباشرة الوحيدة ممن خالهل، و الشعبة

ورئيس الدائرة القانونية من قبل املديرين باإلضافة إىل بعض املوظفني من مكتبه، ستكون
قلم احملكمة؛ل

هذا سيسمح إن واملديرين الثالثة. رئيس القلممن َ املتكو نقلم احملكمةإنشاء فريق إدارة (ب) 
، وحسبرفيعة املستوى والةاالسرتاتيجيالتنفيذيةللمسائلتعزيز التنسيق الداخلي بليس 

التنفيذية، مثل التخطيط االسرتاتيجي لألعمالنسقة املسليمة و الملمارسة اأيضا بل
إدارة يف حني أن كل عضو من أعضاء فريق و للموارد، واألداء التنظيمي أو إدارة األزمات. 

نتائج حتقيق الفإن مسؤولون مباشرة عن تنفيذ املهام التنفيذية احملددة، قلم احملكمة
حتديد قد مت ل. قلم احملكمةإدارة فريق لمسؤولية مشرتكة يهااملخطط هلا أو املتفق عليه

ا ثغرةاملهام التنفيذية منبعضالتنفيذ  توضيح املسؤوليات وتعزيز املساءلة يف هذا إن . بأ
ال  قلم احملكمةدارة قوي إلفريقأن حسن األداء التنظيمي. و سيالكفاءة و سوف يزيد ا

؛صلبةة تنفيذيدارة هو شرط مسبق لنهج منظم إل
زأة للً مركزيا  القانونيةاألعمالمع جب، اخلدمات القانونية لقلم احملكمةقسم يقوم (ج)  قلم ا

اإليداعاتتنسيقو ، القضائيةإلجراءاتل، مبا يف ذلك من خالل مراقبة مركزية حاليا
التعاون و جة (املوارد البشرية والعقود التجاريةالقانونية، واملشورة القانونية يف القضايا احلر 

ل قلم اعمأسري يف لعب دورا اسرتاتيجيا ومركزيا يف اهليكل اجلديد و يسإنه ). اخلالدويل
خدمة أفضل للتأكد من تقدميموظفي القسم يف أقسام خمتلفة سيتم وضعاحملكمة. 

اخلدمات قسم إىل رئيس التقارير مباشرة رفعالصوامع مع احلفاظ على خلرقو للعمالء
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هذا أمهيةإىل نظرا و إلرشاد واالتساق والتنسيق العام. من أجل االقانونية لقلم احملكمة
اخلدمات القانونية قسم رئيس سريفع، برمتهاقلم احملكمةلعمليات االسرتاتيجيالعمل

رئيس قلم احلكمة؛تقاريره مباشرة إىل لقلم احملكمة
من األخرىشعبتنيالل اعمأتبسيطقلم احملكمة. سوف يتم نضمإنشاء شعبة ثالثة (د) 

األعمالزأة ومجع اعمليات المن نواحيخالل توضيح األدوار واملسؤوليات يف عدة 
بني العملأكثر ألعباءمتعادلتوزيعسيتيقن منذات الصلة معا. وعالوة على ذلك، 

لكل مدير شعبة. سوف يكون مع عدد معقول من التقارير املباشرةقلم احملكمةشعب 
َ  لكل من الش ع ب الشؤون اخلارجية و ؛دعم القضائيال: ً أكثر وضوحا  ً ا  الثالثة تركيز ُ
واخلدمات اإلدارية؛؛والعمليات امليدانية

أفضل وإنشاءأداء سوف تسمح بديدة للشؤون اخلارجية والعمليات امليدانية، اجلشعبة ال(هـ) 
. يف حني أن األطرافلتوعية والدبلوماسية وتعاون الدولوااملعلومات للعمومالتآزر بني 

ا مهام) هاميكن أن ينظر إليها (وحىت اآلن مت تنفيذاملهامالعديد من هذه  قائمة بأ
ا تؤثر على صورة للمحكمة مرتبطة، فهي يف الواقع بنفسها ارتباطا وثيقا من حيث أ
ا على للعموم  ا. توطيدوقدر املهام يفهذه إن توحيدهذا النحو، على و الدعم لعمليا

وضع أهداف اسرتاتيجية طويلة بيسمح واالجتاه، سحتت نفس اإلدارة و نفس القسم 
ملدير الشعبة، فإن القسم حتت السلطة العامة و التآزر، وتنسيق أفضل لألنشطة. و ، مداأل

يقوموسوالتخطيط امليداين والدعم. األطرافاجلديد سيكون مسؤوال عن تعاون الدول
طلبات املساعدة من وإىل احملكمة، واملسائل القانونية اخلارجية، مثل التفاوض بالتعامل ب

والتوقيع على مذكرات التفاهم، والعالقات اخلارجية، مبا يف ذلك مع املنظمات الدولية 
العالقات يف جماالت إدارة املكاتب امليدانية، ستعزز روابطخلية أخرى كما أن األخرى.  

حتليل جلب املهام األمنية امليدانية و . كما سيتم اتات امليدانية، والتخطيط للبعثوالعملي
وحدة وستكونالتآزر والتنسيق بشكل أفضل. للتأكد منحتت هذه الشعبة الدولة املعنية

هلا(وهذه األخرية ةاملاليواألمورواإلعالم واألمن السياسيالتحليلخاصة مسؤولة عن
دعم العمليات امليدانية بهذه الوحدة لن تقوم ). هاجتميدو األصولوحتديدالعوز بالصلة 

مبا يف ذلك ، األخرىنواحي مسؤوليات قلم احملكمة الرئيسيةمن ً ا  أيضا عددبلحسب، و 
لتخطيط والرقابة لخلية بصفتهاو أخريا، و . األطرافتعاون الدولالعالقات اخلارجية و 

وافقة عن املات املكاتب امليدانية، و عن ختطيط وتنسيق ودعم نشاطةؤولمسستكون 
؛الرئيسيوالتخطيط جلميع البعثات بعيدا عن املقر

أعمال إلجراء املكاتب امليدانية ذات أمهية حامسة إن وفعالية. متانةوجود ميداين أكثر (و) 
ا عبارة عن. بفعاليةاحملكمة ر منصة وتوفاحلاالتمتثيل دائم للمحكمة يف بلدان إ

،الصندوق االستئماين للضحاياهؤالء يف، فضال عن رضاألاحملكمة على لعمليات 
ا تشكل. القضائيةواملشاركني يف اإلجراءاتطرافواأل مصدرا فريدا للمعلومات للمقر إ

االجتماعية والسياسية واألمنية يف البالد، التطورات و اإلعالم،وسائل ناحيةمن الرئيسي 
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لك، . لذاعمليابإجراء ا احملكمة تقومالطريقة اليت على تؤثرمنها حيث أن الكثري
أجهزة عليهم احلفاظ على عالقات مع الشركاء الرئيسيني على األرض، مبا يف ذلك يتعني
القضائية) واملنظمات احلكومية الدولية، والسلك األجهزة (األمن، وإنفاذ القانون، و الدولة

تمع املدين. وعالوة على ذلك، الدبلوماسي، واملنظمات غري احلكومية ومنظ مات ا
الظاهر من شأنه أن يداين املوجود الفإن، القضائيةحلالة ومرحلة اإلجراءاتً      اعتمادا  على او 

منذ لقد كان مالحظ . هانوايامع احمللي حول التزام احملكمة و رسالة إجيابية للمجتيرسل 
يكل احلايل للمكاتب ، أن اهل)٧(ات التدقيق، مبا يف ذلك توصيات مراجعطويلزمن

جمموعة من املوظفني جمردتكون املكاتب امليدانية حاليا منتامليدانية غري كاف. يف الواقع، 
الذين حيافظون على خطوط و امليدان الذين يشغلون مناصب يفالقلممن خمتلف أقسام 

يف واقع و القليل من التنسيق أو تبادل املعلومات ال يوجد إالرفع التقارير إىل الهاي. 
يتوقع اهليكل . احلالةيف بلد القلمهناك شخص مسؤول عن عمليات ال يوجد، األمر

متعدد التخصصات حتت ً ا  واحدً فريقا  ونشكلياجلديد أن مجيع املوظفني امليدانيني س
الضرورية القلمذا الفريق القدرة على أداء مجيع وظائف سيكون هلسلطة رئيس املكتب. 

ينبغي أن أدائها وتنسيقها يف امليداناألفضلتكون مناليت نشطةإن األ. بلد احلالةيف 
واليت تكون البعثات من الهايعددبشكل كبري منخيفضهذا سوف إن هناك. تتم

متثيلية مهامبعثة الرئيس كون لاملوارد. سيحتقيق وفورات يفغالبا ال داعي هلا، وبالتايل 
ودبلوماسية؛

ج متكامل وشامل إلدارة املعلومات دماتخلموحدنشاء قسمإ) ز( تدفعه املعلومات مع 
عامل رئيسي آخر سيقوم هذا مبعاجلة األساسية (األنشطة القضائية). حملكمة اأعمال 

القسم اجلديد سيقوم، التحديدعلى تنسيق أنشطته. على وجه القلمقدرة الذي يعطل
اخل احملكمة، وبالتايل معاجلة وضع تركيز قوي على تسهيل تبادل املعرفة واملعلومات دب

خدمات ج لن يكوناألهم من ذلك، و إدارة املعلومات بطريقة منظمة واستباقية. 
خدمات املعلومات جيمع ستقوم التكنولوجيا. بأو مدفوعا وحسبً ا  املعلومات فني

إدارةبدمجأيضا ستقوماملكونات التقليدية لتكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات، ولكن
ثغرةباإلضافة إىل معاجلة و واحد. مدير، حتت احملتملةعناصر أمن املعلوماتو املعلومات 

اليت كانت يف كوناتاملإدارة املعلومات احملددة، فإن إنشاء هذا القسم يسمح للتآزر بني 
بنجاح، مت تنفيذهاإذا و إدارة الوثائق والسجالت واملكتبة. مهام، مثل منفصلةالسابق

للمحكمة ككل؛األمد طويللق تآزر خبخلدمات املعلومات أيضا ديدهج اجلفسيقوم الن
يعكس الرغبة يف رفعحيثقسم املايل المنفصل عن مليزانيةله تركيز على اإنشاء قسم) ح(

ستبقى املهمة هذه. يف حني أن مدأولوية اسرتاتيجية طويلة األإىل امليزانية مهمةمستوى
املكرس لذلك قسم امليزانية سيقوم رئيس، دارية العامةمدير اخلدمات اإلحتت سلطة

دارة إلغري املركزيالنهج إن لعب دورا حموريا يف إعداد والتفاوض وتنفيذ ميزانية احملكمة. ب

OIA.08.A09(اهليكل التنظيمي -مراجعة العمليات امليدانية لقلم احملكمة )٧( – ICC restricted(
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على مقربة كافية من على املوظفني ليكونواالتصديق بيسمح احملكمةامليزانية داخل قلم
هذا النهج ولكنالكفاءة يف استخدام األموال. لعمليات، وبالتايل ضمان أقصى قدر من ا

جلميع األموال رؤية عامةلميزانية مع قوي لمن قبل قسماستكمالهحيتاج إىل غري املركزي
تقسيم وب. القلمنواحيكافةاالستخدام األمثل للموارد يف  للتيقن منالرقابة مع سلطة 

والتنفيذ) إىل قسمني منفصلني، لفيناأدوار امليزانية (االسرتاتيجي واإلشراف) واملالية (
يف  مراقبة امليزانية وتنفيذهافعالية، كما سيتم تعزيز املساءلةو املسؤوليات سيتم توضيح 

؛القلمنواحيكافة
واليت يقوم بعملهابالضحايااملتعلقة املهاممجيع الذي يوحدضحايا للاحد و إنشاء مكتب ) ط(

من االتصال األويل مع الضحايا إلطالعهم على -قلم احملكمة)٨(من أقسامعددحاليا 
وختزين ومعاجلة املعلومات ا، وإدار الضحايالطلباتايد احملجلمع والمشاركة، لحقهم 

الضحاياوصيانة قواعد البيانات ذات الصلة، وتقدمي املساعدة والدعم للضحايا، وملمثلي 
نالذيالداخلينياحملامنيعة من إنشاء جممو علىعند االقتضاء. وينطوي االقرتاح أيضا

نيمستقلاحملامنيهؤالءسيكونللضحايا. نيمشرتكنيدائما كممثلني قانونيهمتعيينسيتم
م.  مكتب املستشار القانوين العام هذه سيتيح لدمج توحيد املهامإن يف أداء واجبا

كبريتآزر  خلق سياألمر الذياألضرار،وجرب قسم مشاركة الضحايا و لشؤون الضحايا
ذا أنه، الذكرواجلدير ب. عديدة مقبلةومجع املوارد، وبالتايل خلق منوذج مستدام لسنوات 

هناك حاجة إلدارة املساعدة القانونية للضحايا. سيكون من املمكن يعودالنموذج لن 
، فضال عن التكاليف العامة املتعلقة القانونيةاملساعدةموارد من نظريهاختصيصإعادة 

كل فريق على أساس االنضمام إىلخارجي حملاميجيوز ارة املساعدة القانونية. بإد
أكثر فعالية من خالل استخدام ةختلفاملأداء املهام سيصبح خمصص. وعالوة على ذلك، 

موعة املشرتكة من املساعدين نظم املعلومات، وتوضيح األدوار واملسؤوليات، واستخدام  ا
القضايا ومساعدي معاجلة البيانات لدعم بن املكلفنيديريملا، و الداخلينيالقانونيني 

لضحايا ومجع استمارات التوعية لاملكتب، مثل من مهامبعض المتعددة. ومهام حاالت 
تعدد التخصصات املذكور أعاله؛املفريق النفيذها وسيقوم بتيف امليدان ستتمالطلب، 

ااماملهمجيع الذي يوحدلدفاع لاحد و إنشاء مكتب ) ي( مكتب املستشار حاليا اليت يقوم 
. سيكون املكتب اجلديد مسؤوال عن قسم دعم احملامنيو القانوين العام لشؤون الدفاع

من لمشتبه فيهم واملتهمني لالتمثيل الفعلي يبقىدعم ومساندة الدفاع، بينما نواحيمجيع 
من قبل متعيينهبأوبصورة شخصيةبعربون ارتباطمسؤولية حمامي خارجي مستقل، إما 
). سيكون املكتب اجلديد مسؤوال عن إدارة احملامنياحملكمة يف حالة العوز (من قائمة 

ألشخاص الذين وجداول اخلدمة لاحملامني من املساعدة القانونية (أي احلفاظ على قائمة 
)، امنياحملواألشخاص الذين يساعدون احملامنيودفع أجور، وتعيني امنياحمليساعدون 

األخرى املطلوبة، وتقدمي قلم احملكمةدمات خلللدفاع مرجعيةنقطة لعمل بصفةوا

أغالة) ١(٧أنظر الفقرة )٨(
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، مبا يف ذلك الدعم العملي والتشغيلي يف جمال تكنولوجيا دعم للمحامنيالاملساعدة و 
والبعثات امليدانية والتحقيقات، واحلصول "احملكمة اإللكرتونية"،املعلومات، واستخدام 

يعترب بأنههذا الدعمإنفيما يتعلق باملسائل الدفاعية. األطرافعلى تعاون الدول
وسرعةضروري من أجل زيادة كفاءة وفعالية الدفاع، مما يسهم يف جودة التمثيل 

معلومات توفري، سيواصل مكتب الدفاع املساعدةه لتقدميكجزء من مهامو اإلجراءات. 
لدفاع، الصلة باذاتوسهلة االستخدام حول السوابق القضائية للمحكمة ملخصة

إنشاء مكتبإنوكذلك تقدمي املشورة بشأن املسائل ذات الصلة، حسب االقتضاء. 
، وتوضيح األدوار األعمالتداخلازدواجية و خلق التآزر، وإزالة سيلدفاع لواحد

القيام بذلك، سيتم حتسني وب. أكثرفعالية املوارد باستخداموالتأكد منواملسؤوليات 
وأن محامنيللرابطة إنشاءحمامي الدفاع. ومن املقرتح أيضا إىل مات مستوى تقدمي اخلد

من ل مكتب الدفاع اجلديد ّ تكم  أن هذه الرابطة سيكون من شأن ا رمسيا. يتم االعرتاف
لدفاع من خالل امهنة احملاماة، وتوفري الرقابة على جودة وكفاءة يةتعزيز استقاللخالل

التمثيل الصحيح للتأكد منكة مع احملكمة ر اشقران، واملآليات احلكم الذايت واستعراض األ
)٩(.امنياحملوالشرعي للمصاحل اجلماعية جلميع 

تأثير الهيكل الجديد-ً خامسا  
لمهام لاملتساويتوزيعالإن. املتصورالتنظيميهليكلاإجيابياغالبية أصحاب املصلحةتلقىلقد -١٨

كتب رئيس ملألتنسيقيالقوية والدور االسرتاتيجية الثة، إىل جانب القيادة الدعم عرب األقسام الثو اإلدارية 
إىل وحدات ببعضها البعضعن كثبواملتعلقةماثلة املهام املتوحيدباإلضافة إىل، قلم احملكمة املباشر

تنظيميالاهليكل)١٠(تنظيمية املبينة أعاله.البادئ املتصميم تعززسأقل مع واليات واضحة، بعددإدارية
كما سيقوم بإزالةقلم احملكمة.  مهامداء ألاألمثلتحسنيالكبرية يف ها خطوةأوىل، ولكنخطوة املقرتح هو 

.احلامسةالنواحيبعض علىالقلمتركيز عمليات وسيعيداحلالية، وجتزئة املهامازدواجية

إنشاء مكتب الضحايا فإن اجلديد بسهولة، التنظيميمعظم اهليكله ميكن تنفيذيف حني أن-١٩
يتطلب تعديال على النظام األساسي للمحكمة وبالتايل موافقة رّ املتصو  ومكتب الدفاع على النحو 

املعنية لتقدميها إىل اللجنة االستشارية الئحة احملكمةحاليا إعداد مشروع التعديالت على يتمالقضاة. 
التعديالت يقوم القضاة بالنظر يفأنتأملامل. ومن ٢٠١٤سبتمرب أيلول/لنصوص القانونية خالل شهر اب

اية عام لالئحة احملكمة املقرتحة  .٢٠١٥لتمكني التنفيذ يف مطلع عام ٢٠١٤قبل 

ذا الدور، ولكنه يف الواقع ليس مكل)٩( فاً للقيام بذلك. ويف حني أن يدعي مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاع حاليا بأنه يقوم 
إىل والية مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاع قد يكّلف لتمثيل املصاحل العامة للدفاع يف املراحل األوىل من التحقيق، فإن هذا ال يرقى

شاملة لتمثيل املصاحل اجلماعية حملامي الدفاع خارج اإلجراءات القضائية.
.أعاله١١انظر الفقرة. )١٠(
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في هذه فقلم احملكمة، موظفياجلديد على مستويات التنظيمي تأثري تنفيذ اهليكل فيما يتعلق ب-٢٠
مع حيث يتسق، ً متعمدا  قرارالكان هذا لقد  . القلميف تتأثر معظم املناصب اإلدارية العلياس،فقطاملرحلة
لقلم األعلىاملستوىعلىتصميم بالاملتعلقةأن التغيريات اليت أدخلت يف هذه املرحلة من املشروعبالواقع

من احلكمة سيكون تقدمي اخلدمات و استمرارية العمل سباب ألرب أنه ُ قد اعت  لذلك، باإلضافة إىل. احملكمة
ذه هل٢١من أصل مهمة ١٢على الرغم من أنو على هذا النحو، و هذه التغيريات تدرجييا. تنفيذ مثل

أية تغيريات على عمليتم فلن ، غريهاوسيتم إنشاء هاو/أو تعديلئهااملناصب رفيعة املستوى سيتم إلغا
، فإن حديدالتعلى وجه و . ٢٠١٥امليزانية كما وردت يف مقرتح ميزانية عام لنطاقأو املوظفنيجدول 

مسؤول تنفيذي)، ١- مد(رئيس القلماجلديد: نائب التنظيميتعد موجودة يف اهليكلناملناصب التالية ل
)، ٥-ف(احملامني)، رئيس قسم دعم ٥-ف)، مستشار خاص لشؤون العالقات اخلارجية (٥-ف(رفيع

مكتب رئيسي،مستشار )٥-(فمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاع،مستشار رئيسي
-(فوجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا ، ورئيس)٥-(فاملستشار القانوين العام لشؤون الضحايا

امسؤولياو هامهاماليت ستتغري العليا املناصبجلميعاستعراض تتم مراجعةوعالوة على ذلك، )١١(.)٤
لقد ، التحديديف. على وجه اجلديد ألغراض التصنالتنظيميلهيكللنتيجة رفع تقاريرها/أو خطوط و

) رئيس قسم العمليات ٥-فقسم الشؤون املالية (رئيس التالية: املناصبيف كبريةتغيريات  وجدت 
املالية امليزانية و قسم )، ورئيس٥-ف(تاالتصاالو املعلومات تكنولوجيا )، رئيس قسم ٥-فامليدانية (

التنظيميفس املستوى وفقا للهيكلنبجديدة مناصبإنشاء و املناصب. سيتم إلغاء هذه )٥-ف(
اجلديدة املناصبإنشاء يتمباإلضافة إىل ذلك، )١٢(ذا املنصب.هلاملصنف واستعراض العملاجلديد 

)، رئيس املكتب امليداين ١-مد: مدير شعبة الشؤون اخلارجية والعمليات امليدانية (هاتصنيفبالتالية، رهنا 
.)٥-ف() ورئيس الديوانمناصب) (ثالث ٥-ف(

التغريات اهليكلية فإن يف حني أن العدد اإلمجايل للوظائف مل يتغري يف هذه املرحلة من املشروع، -٢١
ا يف مكاسب يف الكفاءة وزيادة األمرواقعتعين يف املعتربة هذه يقوم بعمل للقلم أنتتيحاإلنتاجية كما أ

ديد التآزر اجليكل سيحقق اهلوإزالة التداخل، من خالل توحيد املهام و نفس املستوى من املوارد. املزيد ب
احلالية حملكمة اوفقا الحتياجات أولويات عملياتهحتديدادة إعادة الرتكيز وإعمنقلمالكن َ م  سيذيال

ا أن مهام القلم الرئيسيةز العمليات امليدانية حبيثيتعز ه سيتمواملستقبلية. واجلدير بالذكر أن ميكن القيام 
يف الهاي وإنشاء ٥- للمناصب مبستوى فالعدد اإلمجايل ختفيضإن . احلاالتدان مباشرة يف بل

يشكل ، وجودهمتدعو الضرورة احليوية إىلحيث املكاتب امليدانية الرئيسية مماثل يفستوىمبوظائف 
ي سيؤديل، وحسبفعالية قلم احملكمةلن يعززهذا إن . أعمالهبأداءالقلمقيام حتوال كبريا يف كيفية 

أيضا إىل وفورات يف السنوات املقبلة.

قبل يعتمد إلغاء املناصب األربعة األخرية املدرجة يف هذه الوثيقة على املوافقة على التعديالت املقرتحة على النظام األساسي للمحكمة من )١١(
قضاة احملكمة لتمكني إنشاء مكاتب الدفاع والضحايا على النحو املبني أعاله.

) ورئيس قسم اإلعالم ١- )، ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية (مد١- ير شعبة الدعم القضائي (مديف وقت حترير هذا التقرير، إن تصنيف مد)١٢(
ائها بعد٥- والتوعية (ف .) مل يتم إ
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لمرحلة لنتيجة ٢٠١٥ميكن توقع املزيد من التغيريات يف اهليكل الوظيفي لقلم احملكمة أثناء عام -٢٢
قلم احملكمة، اليت تنطوي على حتليل مفصل لعمليات ونظم وسياسات”املراجعة“مشروع من احلالية 

دد أيضا املزيد حت. ومن املتوقع متاما أن هذه املرحلة سوف هملياتعمن نواحي ناحيةيف كل هعملوأساليب 
اجلديد هو التنظيمي يف حني أن اهليكل و ال تتعلق باملوظفني. اليتمن املكاسب املالية والتآزر والكفاءة

املسائلعاجل مجيع ينلتغيري يف اهليكل التنظيمي وحدهفإن الالتآزر، و الكفاءةهذهشرط مسبق لتحقيق 
ةومعاجلمراجعة أيضا يلزمالرئيسية، تغيري التنظيميكما هو احلال يف مجيع مشاريع الو ليت مت حتديدها. ا

سيتم ، ”املراجعة“مشروع تنفيذ نتائج بعد. للمهامالعامواألداء ،والعمليات،عناصر الثقافة، والنظم
غي أن تؤدي إىل وفورات يف ميزانياتاليت ينبوالطويل،توسطلألمد امليف املستقبلتنفيذ تغيريات إضافية

تمثل إحدى النتائج س، لكنها نالراهيف الوقت هاطويلة األجل يصعب تقدير الالوفوراتهذه إن . القلم
املساعدة القانونية إلغاءلموسة، مثل املوفورات ال. باإلضافة إىل املقبلةالرئيسية هلذا املشروع يف السنوات 

إجراءات العمل، وتنسيق األنشطة وتقدمي اخلدمات ً    ن هلا تأثريا  علىسيكو املهاموتوحيدللضحايا، 
أكثر كفاءة وأقل بريوقراطية.القلمتجعل سو 

، سوف تحقق من خالل تغيريات هيكليةاليت ستلمدى الطويل لهذه التحسينات احملتمل أنمن -٢٣
القانونية أو قلم احملكمةلتزاماتاتلبية من أجل فيها استثمارات يلزم عملاليت النواحيبالتوازي مع تتم 

اجلارية القلمفصل لعمليات ستقوم مراجعة اهليكل لتنظيمي امللتغيريات املقرتحة. من اجلين الفوائد الكاملة 
فاءة وفعالية إجراءات العمل ونظم الدعم يف قلم احملكمة. قد ك، على سبيل املثال،  مبعمل التقييحاليا 

تم حتديدهاياليت قي الكفاءةكبرية أو القصورثغراتأي معاجلةمن أجل الستثمار إىل ااجةتدعو احل
لتعويض أي استثمارات من هذا القبيل بعمل قصارى جهده”املراجعة“مشروع . سيقوم بشكل كاف

أخرى.نواحييف تحققتالوفورات اليت من

امليزانية ذات الصلة نطاقعلى عدد الوظائف وجمموع ”املراجعة“شروع األثر الكامل مللن يتبني -٢٤
اية املرحلة احلالية من املشروع يف إال  األثر األويل سيتم التقرير عنعلى األقل و ٢٠١٥مارس آذار/يف 

بطريقة أكثر املقررةلتنفيذ وفقا خلطة املشروع اوإلتاحة. ٢٠١٥أبريل نيسان/اللجنة خالل إىل دورة 
ضمن العدد القلمتنظيممعية ملواصلة واليته إلعادة هيكلةاجلموافقةسيطلب رئيس قلم احملكمةفعالية، 

.٢٠١٥ميزانية العام حىت االنتهاء من املشروع يف عام ونطاقللمناصباإلمجايل 

والطريق لألمامالخطوات التالية -ً سادسا  
يعتزم احملكمة لتعكس إنشاء مكتب الدفاع ومكتب الضحايا، لالئحةالتعديالت الالزمة برهنا -٢٥

املناصباجلديد، مبا يف ذلك التوظيف لشغل العايلاملستوىاهليكلية علىتنفيذ بلبدء ارئيس قلم احملكمة
يناير كانون الثاين/ممكن اعتبارا من أول  ما هوقدرً          ذلك جاهزا  للتنفيذ بدون إبطاء، وأن يكون بديدةاجل
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مبادئ مت وضعقد ل، باملثلاملوظفنيةمعاملو شفافية ونزاهة عملية صنع القرار وللتيقن من. ٢٠١٥
)١٣(هذه اإلجراءات.توجيهية خاصة بالتشاور مع جملس نقابة املوظفني لتنظيم 

علىاملرحلة احلالية من املشروع تنطوي،”املراجعة“مشروع خطة ومبوجب عالوة على ذلك، -٢٦
العمل تدفقاملشرتكة التالية: على أساس املواضيعالقلممهاممنيف كل القلملعمليات ةمفصلمراجعة

والتواصل والتنسيق ؛معنويات املوظفني؛املوارد البشريةمسائل ؛سياساتال؛ يةدار اإلنظم الوالعمليات؛ 
بني يةاالنتقالللفرتة عداد اإلو من املهاميف كل القلمأداء اهلدف من هذه املراجعة هو تقييم الداخلي. 

املشاورات مع أقسام تتمكجزء من هذه العملية، سوف و هليكل التنظيمي. ايف التغيريات باليت تتأثر املهام
، وكذلك مع األجهزة األخرى وأصحاب املصلحة االقتضاء، حسب مبفردهموالوحدات واملوظفني القلم

. وميكن أيضا ولرئيس القلملرؤساء األقسام إىلالنتائج والتوصيات لتحسني األداءسيتم تقدمياخلارجيني. 
قلم. الملالحظات بشأن املسائل اليت تقع خارج نطاق املشروع ولكن يكون هلا تأثري على سري عمل اعمل

اسوف تدرج هذه املالحظات يف التقرير النهائي للمشروع  تتطلب مزيدا من التحقيق.بأ

الثايناملرفقمرفق بشكل )١٣(
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المرفق األول

مهَ ومهمته وقي  رؤية قلم المحكمة 

الرؤية-ألف

قلم موثوق به -١
حتقيق العدالة من خالل إجراءات عادلة وشفافةو السعي متكني-٢
واقعالإىل رؤية نظام روما األساسي حتويل-٣

المهمة -باء

األخرى حملكمة ادعم ألجهزة إننا نقدم الهو جهاز حمايد للمحكمة اجلنائية الدولية. القلم-٤
واملشاركني يف اإلجراءات يفولألطرافةئيالقضااهليئة نقدم خدمات إىل إنناا. املتعلقةواهليئات 

إدارة املوارد البشرية بإننا نقومنقدم املساعدة الفنية والتشغيلية. إننايف امليدان. و الرئيسياملقركال
تمع الدويل. العمومالعالقات مع نعززإنناواملالية.  وظفينا لتوفري خدمات ملنعطي القدرةإنناوا

قة األسرع واألكثر فعالية من حيث التكلفة.الطريبذات جودة عالية

القيم-جيم

االحترام- ١
بشكل األشخاص مجيعإننا نعاملعمالئنا. وللزمالئناالصادقاالحرتام اإلنساين واملهين ظهرُ إننا ن  -٥

م. نتفاعل معهالذينكسب احرتام إننا نحنرتم اإلجراءات القضائية. إننا. متساو
االلتزام- ٢

و"نذهب إىل أبعد احلدود" لعمل ما هو مطلوب. لدينا الشعور ونمكرسنعمل جبهد و إننا-٦
ميكن للناس االعتماد علينا.و بالغرض

ّ  سلوك بن اء- ٣
.ناصرفنا وتحديثو يف طريقة تفكرينايونوليس سلباجيابيونإننا. املشكالتجند احللول وليس إننا -٧

الوجهة نحو الخدمة- ٤
تكون خدماتنا معقدة، وقدمتنوعونعمالئنا قد يكون . العمالءحنو و دمة اخلحنو موجهونإننا-٨

ا.وف . سمضمونولكن تركيزنا على تقدمي اخلدمات جند وسيلة ضمن حدود القواعد املعمول 
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النزاهة- ٥
نراعيإننا. لنامعىن خاصالنزاهة هلايف حمكمة جنائية، عاملونكموظفني مدنيني بصفتنا  -٩

التوجيه. كل شيء نقوم ن ونلتمس و إننا صرحيالقواعد. الصدق واملساءلة تسود. يف حالة الشك، 
وجهيف شخصيةالجندات األلن تقفو دوافع شخصية تقودنالألسباب الصحيحة. ال يتم به 

نتائج.الحتقيق 
التعاون- ٦

ناشطة بإشراكبصورة إننا نقومو نعمل معا كفريق واحد يف كل مستوى، إنناواحد. هوقلمال-١٠
القلم يشجع. النشطمتعاوأننا نشجع ، يف تقدمي اخلدمات لعمالئناو البعض. نابعضوإطالع

.واحدةمبدأ حمكمة
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المرفق الثاني

مبادئ تنفيذ القرارات الناجمة عن مشروع "المراجعة"

مقدمة-ألف
قد ) "املبادئ"("راجعة"املمشروعالناشئة عنراراتالقطبقة على ناإلجراءات املاملبادئ و هذهإن -١

.نقابة املوظفنيمع جملسمشاورات مكثفةبعدرئيس قلم احملكمةمن قبلمبوجبهمت اعتمادها
إعادة عمليةإجراء إىلاحلاجةاملنتخب حديثارئيس قلم احملكمة، حدد٢٠١٣عام يف خريف-٢

")، اجلمعية("األطرافمجعية الدولبعد موافقة. فعاليته وكفاءتهزيادةمن لم احملكمةقليتمكناهليكلة
رئيس إىل تقدمي توصيات لهذه العملية و لتسهيل) "املشروع"("راجعة"املمشروعرئيس قلم احملكمةأنشأ

قلم مبا يف ذلك العملياتوفعاليةلتعزيز كفاءةوالتدابريلقلم احملكمةالتنظيميصميمتالبشأنالقلم 
الثاين/يناير مطلع كانون يف أعمالهبدأ املشروعممارسات العمل. وأساليب و وسياساتللثقافةاضاستعر 

٢٠١٤.
بسبب التغريات يفإلغاؤهاسيتماملناصببعض أنإمكانية واقعية، هناك هذكر سبق كما -٣

سوف تتخذ ناصبامللغاءاملتعلقة بإقراراتال.يقرره رئيس القلمعلى النحو الذي االحتياجات التشغيلية
منصب لغاءإلقرار اليف حني أن و ، على هذا النحوو املنصب.غلشالشخص الذي ين عمستقلبشكل

ال ميكن، نتيجة لذلكهم عن العملفصلسيلزمهممناصبألغيتاملوظفني الذينأن مجيعال يعينما
) من ١() (ب٩,١قممبوجب الالئحة ر عملالنهم عفصليلزمسوف بعض املوظفنيستبعاد أناال

.ملوظفنيلوائح ا

النطاق والغرض-باء
املتأثرة العامةاملساعدة املؤقتةوظائف و ثابتةالوالوظائف،املناصبعلىهذه املبادئطبقنت-٤

املشروع.تشغيلفرتةتقتصر علىوس، باملشروع
إعادة اهليكلة،عمليةعنالنامجةالقراراتلتنفيذوضع إطارلهوهذه املبادئإصدارالغرض من-٥
مع و وشفافةعادلة إلجراءاتوفقا يتم تنفيذهاالقرارات اليت تؤثر عليهمأنبعلى ثقة ن و وظفملاونيكل

عمليات يفأفضل املمارساتلتعكسهذه املبادئمت إعدادلقد .االحرتام الكامل حلقوقهم التعاقدية
اختاذهاقد يتماليت أي قراراتفيما يتعلق بو . ولية األخرىالداملؤسساتيفتم إجراؤها ياليت إعادة اهليكلة

.لذلكأساسيأساس موضوعي، سيكون هناك منصب ماإللغاءاقرتاحمبا يف ذلك أيمشروع، نتيجة لل
ه األسبابهذعلىً قائما  يكون أن جيبالذيهلذا القرار /األسباب السبباملوظفنيإعطاءسيتمو 

.األساسية
حمددةإجراءات تنفيذيةعند االقتضاء، و اخليارات التوجيه و ،لمديرين واملوظفنيلملبادئهذه اوتوفر-٦

موظفيوقواعدلوائحتكميلإىلدفو . ونزيهةبطريقة شفافةالقراراتاختاذالتيقن مندف إىل
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اإلصدارات("دارية اإلصداراتواإل") احملكمة اجلنائية الدوليةوقواعدلوائحقواعد ("احملكمة اجلنائية الدولية
.اإلدارية")

صنع القرارعملية- جيم
صص جملس إداري خمسيقوم و . رئيس القلمتوصيات إىلتقدميبشروعاملأعاله، سيقومكما ورد-٧
ونقابةمكتب املدعي العامو الدوائر،/الرئاسةو ، مجعية الدول األطرافأعضاء ميثلونمعلمشروعل

تغيري،خرباء يف إدارة الو دوليةمؤسسات قضائية يفكبريةقياديةاخلربةهلمء أعضا، فضال عن املوظفني
هاذااختيتمقرارات أي. اختاذ القراراتعملية التقييم و إجراءات يفإىل رئيس القلموالدعماملشورة بتقدمي

اية املطافصنعهاتميسشروعامليف سياق قرار يشكل مماثل ألبو .من قبل رئيس قلم احملكمةيف 
النظام اإلداري احلادي عشر منوفقا للفصلقابلة لالستئنافاملشروعالنامجة عن، القرارات آخرإداري

.للموظفني

المناصبنشرإعادة - دال
موقعه منً أخرى بدال  وحدة/قسماجلديد ولكن يفالقلمهيكليفيلزم منصب قائم حيث -٨

اجلهود املمكنة بذل كلسيتم، املنصبذا املرتبطةاملهاميفتغيري جوهريال يوجد أي، وحيث احلايل
توظيفعلىهذه العمليةتنطويالن جيب أاحلايل.شاغل املنصبمعهذا املنصب سوية نشرعادة إل

يف وقت إلغائهيتم بدون إجحاف لالحتمال بأن هذا املنصب قد يلزمالنشرإعادة قرارإن .تنافسي
إلعادة أي قراراملشروع.منالرابعةكجزء من املرحلةالذي سيتمفصلاملوظيفي التحليل للنتيجةالحق
.التقديريةرئيس القلمسلطةبً يكون رهنا  سالنشر

مناصبإلغاء- هاء
يف سياقاإللغاءأسبابتقتصر رئيس القلم. من قبلسيتم اختاذه منصب ماإلغاءبشأن قرارال-٩
:على ما يليشروعامل

؛ةمطلوبمنصب معنيمل تعد املهام اليت تتم تأديتها يفحيث(أ) 
إعادة أواملنصب،مسؤولياتوالواجبات و املهامتغيريات بالغة يفاليت تؤدي إىلالتغيريات اهليكلية(ب)
؛ مل يعد مطلوبايث أن املنصب احلايلحبإىل منصب آخراملهامنشر

. غيليةالتشيف املتطلباتأوربنامجلتغيري يف ا(ج) 
)١(.التصنيفاتمن قبل خبريجيب عمله، الأمما يعترب بأنه بالغتغيري ما إذا كانبشأنالقرار -١٠

ساعدة عقولة ملاملاجلهودبذلبعد إال املنصب إلغاءبقرارلنتيجةماتعيني ملنصبفسخلن یتم -١١
إىل ٣٣راتوفقا للفق،الدعم لهتقدميباإلضافة إىل،احملكمةداخلبديلةيفةوظالعثور علىيف املوظف

.على التوايلأدناهالواردة ٤٧و ٣٩

نصب. املتعلقة باملوالواجبات واملسؤولياتاملهامعلى أساسختصيص املنصب(إعادة)عمليةيشري إىلتصنيف) الإعادة()١(
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القراراتخطارإ- واو
أن من املتوقع. املشروعكجزء منؤها  إلغااحملتمليع املناصبمجإللغاءتواريخعدةإعطاءسيتم-١٢

اإلخطارخطاباتيفاهتأكيدتم سيو ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١يفلغاءلإلاألول تاريخيكون ال
للموظفنياإلخطارخطاباتيفلغاءلإلضافيةاإلواعيداملوسوف يتم تأكيداملتأثرين بذلك.للموظفني
.أدناهاملبينةفرتة اإلخطارمبراعاةهذه التواريخ منكلستقوماملتأثرين. 

أي مناصبهم. علىءلغاإباختاذ القرار فوراملوظفنيإلخطارسيبذل رئيس القلم قصارى جهده-١٣
دونبيتم هذاجيب أن )٢(إلغاء املنصب.يوما قبل١٢٠قل عنتال مبهلة رمسيإشعارجيب تقدمي،حال

إلجراءاتوفقا احملكمةضمن،فيه، وأن يتم تعيينهملنصب آخرطلباللتقدم بلاملوظفحبقجحافاإل
تاريخ بنييف الفرتةاملوظفتعينيمدةتهاءانيف حال. أدناه٣٩إىل٣٣الفقرات من يفالواردةالتوظيف
. لغاءاإلتاريخ حىتاملوظفتعينيمتديد مدةجيبالتاريخ الفعلي لإللغاء،و نصباملوإلغاءاإلخطار

وفقامبرتب كاملإجازة خاصةإعطائهمجيوز،تلغىرهم بأن مناصبهم سإخطامتاملوظفني الذين-١٤
إلغاءتاريخ انتظارب، رئيس قلم احملكمةرهنا مبوافقة،فرتة اإلخطارخالل١٠٥,٤رقمملوظفنيالقاعدة

إجراءاتألغراضللموظفاألولويةالعتبارإجحاف دونهذه القراراتتكونسمناصبهم املقرر.
.أدناه٣٩إىل ٣٣الفقراتعلى النحو املفصل يفالتوظيف

هذهلن تقتصرهذا املنصب.غاءإلأسباب) ١(: اآليتاملنصبلغاء إإخطارخطابيشمل -١٥
االنفصال املعززةحزمةتفاصيل ) ٢(أعاله؛٩الفقرةيفالواردةأحد األسبابتالوةجمردعلىاألسباب

براتب كاملإجازة خاصةيفسيتم وضعهاملتأثر بذلكاملوظفما إذا كانإشارة إىل) ٣(واملتفق عليها
.هذه اإلجازةبدء تاريخ، إذا كان األمر كذلكو ، خطارفرتة اإلخالل

الفصل املنصوص عليها يف، إجراءات االستئنافإىللغاءإلاقرارات ات ضد االستئنافخضعتس-١٦
على النحو املوظف املعينمعات التسوية إجراءمبا يف ذلكالنظام اإلداري للموظفنياحلادي عشر من

.لموظفنيالنظام اإلداري لمن ١١١,١رقماملادة يفاملنصوص عليه

المتفق عليهااالنفصال المعززةحزمة- زاي
يوما من تاريخ٤٥ملدةمتوفرةاملعززةاملزايا واالستحقاقاتحزمةستكون، املشروعألغراض-١٧

أساس أحكامعلى، سيتمهذه الفرتةانتهاءبعدمن اخلدمة فصلأياملنصب.إلغاءإخطاراستالم
اية اخلدمة .النظام اإلداري للموظفنيمن ١٠٩املادة الواردة يفتعويض 

املستنسخاجلدول(انظرالنحو التايلها ستكون علىعليوافقاملاملعززةاالنفصالحزمشروط-١٨
):أدناه
اية اخلدمةدفع-(أ) مبوجبعلى النحو املنصوص عليهللموظفعادةحيقالذي،املعياريتعويض 

وفقا املائةيف٥٠زيادة بنسبة، باإلضافة إىل لنظام اإلداري للموظفنيمن ا)(ز١٠٩,٢يف املادةاجلدول
املتفق عليها.اء اخلدمة إلالنظام اإلداري للموظفنيمن )ل(١٠٩,٢للمادة
تسوية مقر العمل؛البدالت و مبا يف ذلك، أشهرلثالثة الراتب لمدةبقیمة ة إضافياستثنائيةدفعة(ب) 

أدناه.على النحو الوارداملتفق عليهااالنفصال املعززةحزمةوفقاً إىلالذين انفصلواباستثناء)٢(
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؛ املوظفيف تعينيااملنصوص عليهالشروطمبوجبخطارفرتة اإلدفع(ج) 

لنظام اإلداري من ا)٧() (ب١٠٥,٣مادة وفقا للاصة بدون مرتباخلجازة اإلاستخدام (د) 
؛للموظفني

من اخلدمةالفصلسببسيكون،املتفق عليهااالنفصال املعززةحزمةعلى املوظفيوافقحيث-١٩
.النظام اإلداري للموظفنيمن) ٣) ((ب١٠٩,١للمادةفقاو متبادلاتفاقبانفصالهو 
حقه تنازل عنالتوقيع علىسيقوم ب،املتفق عليهااالنفصال املعززةحزمةالذي يوافق علىملوظفا-٢٠

حزمةاملوظفخيتارحيثو االنفصال.يف حزمةواردةمسألةتعلق بأي يقرار إداريأيضدلالستئناف
ااستبداهلأعاله و املشار إليهايوما١٢٠منخطارمدة اإلعنسيتنازل،ملتفق عليهاااالنفصال املعززة

زمةحلاملوظفتاريخ قبولمننفاذهااليت يبدأو ، املوظفتعينيشروطيفااملنصوص عليهخطارفرتة اإلب
، عملياممكنيف أقرب وقتاملوظففصلسيتم ، مثل هذه احلاالتيف.املتفق عليهااالنفصال املعززة

و)(١٠٩,٢املادةيفعلى النحو املنصوص عليهعن اإلخطار ةليبدةدفعصدار إخطار بشكل إيتم سو 
.النظام اإلداري للموظفنيمن
التقدم ،املتفق عليهااالنفصال املعززةحزمةً   وفقا  إىلاحملكمة منفصلنيالذيجيوز للموظف-٢١

االنفصال املعززةحزمةتوقيعه علىبعد تاريخجيخار كمرشحاحملكمةلشغل أي منصب يفطلب الب
.املتفق عليها

من املتفق عليهااالنفصال املعززةحزمةً   وفقا  إىلفصلهمتالذيأحد املوظفنييتم توظيفحيث-٢٢
املتفق االنفصال املعززةحزمةإلعطائهاتفاقعلىتوقيعهمن تاريخشهرا١٢خالل مدةقبل احملكمة

اية اخلدمةمن املائةيف٥٠وهي:من احلزمة،زء املعززاجلسدادعليه ، يتعنيعليها إىلباإلضافةتعويض 
دون، تناسيبعلى أساستسوية مقر العمل، البدالت و مبا يف ذلكأشهرقیمة الراتب لمدة لثالثة 

.النظام اإلداري للموظفنيمن١٠٤,٦املادةاإلجحاف بأحكام
يف ٥٠نسبة و الراتب األساسيصايف لالشهريةالقيمة، ةاملعزز االنفصالةحزمسابالقيام حبيف-٢٣
الراتب لثالثة قيمة (ً     على أساس تناسيب وفقا  لذلكستكون،املدرج أدناهعليه املتفقالنفصاللاملائة
احلسابات:هلذهجدولأدناهيرد). دون تغيريستبقى بإضافيةأشهر

فرتة املهلة على النحو 
عليه يف شروط املنصوص 
التوظيف

الصايفأشهر من الراتب٣
األساسي مضافا إليها بدالت 

فقطاملتفق عليهاالنفصال

النفصال املتفق ل% ٥٠
عليه

الصايفعدد أشهر الراتب
األساسي

اليت مت فرتة اخلدمة 
كماهلا÷

٣ % إضافية ليتم ٥٠
ا احتسا

أسبوع واحد لكل شهر من 
إىل اخلدمة غري املكتملة ختضع

مدة ستة أسابيع كحد أدىن 
وثالثة أشهر كحد أقصى من 

تعويض األجر.

سنوات٦أقل من 

٣ ١,٥ ٣ ٦
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فرتة املهلة على النحو 
عليه يف شروط املنصوص 
التوظيف

الصايفأشهر من الراتب٣
األساسي مضافا إليها بدالت 

فقطاملتفق عليهاالنفصال

النفصال املتفق ل% ٥٠
عليه

الصايفعدد أشهر الراتب
األساسي

اليت مت فرتة اخلدمة 
كماهلا÷

٣ ٢,٥ ٥ ٧

٣ ٣,٥ ٧ ٨

٣ ٤,٥ ٩ ٩

٣ ٤,٧٥ ٩,٥ ١٠

٣ ٥ ١٠ ١١

٣ ٥,٢٥ ١٠,٥ ١٢

٣ ٥,٥ ١١ ١٣

٣ ٥,٧٥ ١١,٥ ١٤

٣ ٦ ١٢ أو أكثر ١٥

التصنيف- حاء

مت إنشائها، اليت جديدةمناصبوأيتغيريات جوهريةمهامها خضعت إىلأن ببدو تمناصبأي-٢٤
يف واقع األمرما إذا خضعت هذه املهام ) ١(يحددسالذيالتصنيفخبريإىلحال ست، للمشروعنتيجة 

أي تنفيذقبلالتصنيفاتيتم إجراء هذهأن جيب. هلاالتصنيف املناسب) ٢(و/أوكبريةرياتيتغإىل
.قرارات

يأخذ يف أن تصنيفالجيوز خلبريمشروع، نتيجة للتغيري جوهريسيتمحتديد ما إذا كانألغراض-٢٥
وثائق أييفنعكستكماقيامه باملراجعةيف وقتاملنصبيف ً فعال  يتم أدائهااليتاملهامعني االعتبار

مبا يف ، الرمسيةتقييم األداءوثائقو السابقة،إعالنات الوظائف الشاغرةالعمل،استطالعاتمثلرمسية
امليزانية.وإيداعات،املوثقمنتصف املدةاستعراضذلك

أن تبدأ: جيب على النحو التايلمعجلبشكلعملية التصنيفتتمجيب أن ، شروعاملألغراض-٢٦
بري ملعلومات التالية خلايقدمالذيقسم املوارد البشريةمن قبلملنصب متأثر باملشروعتصنيفالعملية

:تصنيف

اهليكل جدول و للمنصب قيد السؤالاحملدثحتديثعملالواستطالعاحلايل العملاستطالع(أ) 
السابق؛خالل االستعراضالذي مت تقدميهالتنظيمي 

أخرىمناصبمعوعالقتهالسؤالقيداملنصبموضعُ   ي ظهرتنظيميللهيكل الَ حمد ثجدول(ب) 
الشعبة.وأالقسمضمن
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استالمخالل أسبوعني من تاريخقيد السؤالللمنصبمراجعة بإجراءعادةتصنيفالخبرييقوم -٢٧
وتعليلها التصنيف نتائجسيتم توثيق . للحصول على موافقتهرئيس القلمإىل توصيتهوتقدميملراجعةاطلب

التصنيف.خبريمن قبل

منصبتصنيف نتيجة لالمهامفيتغيير جوهريبدونولكن درجةالتغيير في

سيتم استخدام)٣(،املهاميفتغيري جوهريبدونولكن ، يتم ختفيض مستوى درجتهمنصبأي-٢٨
راتبللتأكد من أنيف حماولةاملنصبشاغل لشخصية لاحلفاظ على الدرجة اأوسارةاخلعدمصيغة 
تصنيف منصب حاليفو .يف املنصبنهتعييللفرتة املتبقية منتخفيض مستوى درجتهبيتأثرلناملوظف

.الفنيةاالستحقاقاتعلى مستوىاحلفاظيتملن،ةعامالاخلدماتمستوىإىلالفئة الفنيةمستوى من

سيتم ، حاليايشغلهامن تلك اليتأدىنتهاوظيفة درجلتقدمه بطلبيفينجح موظفحيث-٢٩
التعيني.طوة على اخلو ستوىاملتحديداملتعلقة بتطبيق املبادئ التوجيهيةبهتعيينإجناز

رفع مستوى درجة ذلك التصنيف وينجم عنسؤولياتاملواجبات و الو املهامتغيري يف يتمحيث-٣٠
أدناه.الواردعلى النحو اإلعالن عنهو جديدمنصبإنشاء و سيتم إلغاء املنصب، املنصب

عن منصب والتوظيفإجراءات اإلعالن -طاء

من تتكون لتوظيف و لمن املبادئ التوجيهية٥املادة معمتشياتقابالع جلان إجراء املمجيكلُ َ ت ش  -٣١
مبادئ سيتم إعداد)٤(.حبكم منصبهالذي يعملقسم املوارد البشريةممثل عنباإلضافة إىل ثالثة أعضاء

.بالتوتوفريها إىل جلان إجراء املقااللجنةتكوين وحولتاملقابالكيفية إجراءحولتوجيهية 

اجلغرايفوالتمثيلاجلنسنوعؤخذيأن جيب، التوجيهيةلتوظيفامبادئمن ٦,٣وفقا للمادة-٣٢
عملية االختياراملوظفني ملراجعةاختيارمراجعةجلنةعقدويقوم رئيس قلم احملكمة ب. أيضااالعتباربعني
نة جلإجراءات لشرحملبادئ التوجيهيةاجمموعة منإنتاجأيضاسيتم.رئيس القلمتوصية إىلأيتقدميقبل

املراجعة.

ألغيت مناصبهمالذينالمرشحينوظيفتفياألولوية- ١

. املذكورة أعالهجراءات وفقا لإلهاتصنيفبعد تم إنشاؤهايجديدةمناصبأياإلعالن عنيتمس-٣٣
ناجم عنتوظيفي ) ألاألولويةرشحيم(مناصبهم الذين ألغيتلموظفنيلاألولوية عطىُ أن ت  جيب

حزمةأخذ الذين اختارواملوظفنيعلى اهذااألولويةاعتبارال ينطبق شروع.املانتهاء حىتمباشرةملشروعا
.املتفق عليهااالنفصال املعززة

اليت إعالن الوظائف الشاغرةاحملددة يفضمن املهلةاملتوفرةللمناصبمجيع املرشحنيجيب على-٣٤
امن تاريخايوم٣٠عادةتكون عنقسم املوارد البشريةمن قبلاألولويةمرشحيسيتم إخطار . إعال
مدة (يوم١٥تقدم بالطلب ضمنأن يحيث يتعني عليه ، شاغرالهلذا املنصبعملية التوظيفافتتاح

.صحيحالشكل الباملنصبتصنيفيسبقملحيثاحلاالت ، على سبيل املثال، هذايشمل )٣(
لدي قلم احملكمة.موظفي قسم املوارد البشريةما يكفي منهناكنمل يكإنمكتب املدعي العاممنقسم املوارد البشريةموظفجيوز تعيني )٤(
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ليف حاأدناه.عليهاالواردةالتفضيليةالتوظيفاالستفادة من أحكاممن أجلهذا اإلخطارمن) يوم١٥
مسيتم اعتبار ،يوما١٥بعد مروربالطلب األولويةمرشحيتقدم ال تفضيليةالمعاملتهم، ولكن طلبا

.اميكن ضما

الذين يستوفوناألولويةمرشحيطلباتبإحالةقسم املوارد البشرية، يقوم يوم١٥مدة الـايةيف -٣٥
العتبارهمجلنة إجراء املقابالتإىل فقطالصلةذات خربة العملو املتطلبات التعليميةاحلد األدىن من

قسم املوارد البشريةمن قبلبقية املرشحنيبطلباتيتم االحتفاظو . من املرشحنيقصريةإنشاء قائمةو 
مرشح مناسبأيعدم وجودحال يفإال جلنة إجراء املقابالتولن يتم إعطائها إىل ، على أساس سري

.ويةاألولمرشحيجمموعة منمن بني

اليت تقييمأخرى للطريقةأو، خطياختبار القرار بضرورة عمل إجراء املقابالتجلنةاختاذحاليف-٣٦
احلد الذين يستوفوناملدرجون يف القائمة القصرية و األولويةمرشحيسيخضع ، مقابلةتشمل إجراءال

عدم جناح مرشح يف حال. الطريقةذهتقييم للذات الصلةخربة العملو املتطلبات التعليميةاألدىن من
يفإدراجهم على الرغم من ذلكجيب، هذهالتقييمطريقةاجتيازيفقصريةاألولوية املدرج يف القائمة ال

، االعتبارعنييفاالختبارنتائجأن تؤخذجيبهلذا املنصب.مقابلتهمتمتالذينجمموعة املرشحني
ذا املنصب.مناسب هلاألولويةمرشحما إذا كانيديف حتد، املقابلةإجراءات باإلضافة إىل 

مرشححتديد حالويف، ون يف القائمة القصريةاملدرجاألولويةمقابلة مرشحيتمتس-٣٧
مرشح مناسبحتديد أييف حال عدمو )٥(االختيار والتعيني.عمليتم فس، /مرشحني مناسبنيمناسب

. أدناه٤١- ٤٠تنيالفقر يفالواردجراء تطبيق اإلسيتمف، وحسباألولويةمن بني مرشحي

أعاله،الواردةجراءاتوفقا لإلمصبهاء منإلغامتمن الذينمرشح مناسبعدم وجودحاليف-٣٨
.القائمةألغراضاملتبقنيللمرشحنيت على الرغم من ذلك املقابالسيتم عمل إجراءات

لشغل منصبالتوظيفلقيام بإجراءات بأنه سيتم إلغاء منصبه أثناء اموظفإخطارحاليف-٣٩
قرارالتوقيع علىقبل يف أي وقتالتوظيفإجراءاتيف عمليةاملوظفجيوز إدراج، املشروععنئ ناش

االختيار.

ولوية األمن مرشحيمناسبمرشحتحديدعدمحالالتوظيف في- ٢

مرشح مناسبال عندما ال يتم حتديد جلنة إجراء املقابالت إإىل لن تتم إحالة املرشحني املتبقني -٤٠
من املرشحني وإدارة قصريةإنشاء قائمةجلنة إجراء املقابالت ب. ستقوم األولويةجمموعة مرشحيمن بني

ههذتقييمالطريقةأنيف حال، مقابلةال تشمل إجراءتقييمأخرى للطريقةأو، اخلطياالختبار إجراءات
.ألغيت وظائفهمنالذيللمرشحنيبالنسبةت الزمة كان

للتوظيفاملبادئ التوجيهية١٠أنظر القسم )٥(
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تهم مقابلستتم،تقييمللأخرىطريقةيف أواخلطياالختبار يفالذين ينجحوناملتبقنياملرشحني -٤١
مرشح حتديديف حالو ، القصريةقائمة المناملتبقنياملرشحنيمقابلةإجراء بعد. بعد ذلك

املراعاة الواجبةإبالءتشملاليت جيب أن االختيار والتعينيإجراءيتم /مرشحني مناسبني،مناسب
)٦(احملكمة.موظفني يفالذين هم بالفعللمرشحني ل

تخفيض عدد المناصب التي لها مواصفات وظيفية عامة-ياء

نتيجةأو،ماقسمضمنة مماثلةعامذات مواصفات وظيفية املناصبعدديتم ختفيضحيث -٤٢
اليت عملية االختياراملشاركة يفباملناصبهذهشغلون الذين يسيقوم املوظفني ،قسمني أو أكثرندماجال

، وذلك أعالهالواردةالتوظيفاملطبقة علىاإلجراءاتنفسبإتباع، فقطاملناصبشاغلي هذه ستشمل
مرشحني خارجينيأوآخرينملوظفنيتوظيفلن يتم عمل أي .أي من مناصبهم سيتم إلغائهالتحديد 

ات مواصفات وظيفية عامة.ذالوظائفعددختفيضيف حاالت

ذات الوظائفجمموعة منعينتذات مواصفات وظيفية عامة الوظائفهذا القسم،ألغراض-٤٣
فيما يتعلقهي نفسها للوظائفالرئيسية اخلصائصواليت تكون القسمداخل نفسالبعض ببعضهاالصلة

. الضروريةالكفاءات األساسية و الفنيةواملهارات خربة العمل و والتعليماملسؤوليات الواجبات و ب

عليهم ُ   سي عرض، هذه العمليةمن خاللالذين يتم تسرحيهم عن احلاجةالفائضنياملوظفني-٤٤
من٣٩إىل ٣٣و ٢٣إىل ١٧الفقراتيفكما هو موضحء مناصبهمإلغاتممماثلة للذين تخيارات

. بادئامل

بعد إعادة اإلعالن-كاف

يتقاضىس،التنافسيةعملية التوظيفبعدمل حيصل على منصب الذيو بهمنصألغيموظف أي -٤٥
اية اخلدمة على النحو النظام اإلداري للموظفني من ) (ز١٠٩,٢املادةاملنصوص عليه يفتعويض 

:التايل

أشهر الراتب األساسيعدد  اليت مت إكماهلافرتة اخلدمة 
لة ختضع إىل مدة ستة أسابيع كحد أدىن أسبوع واحد لكل شهر من اخلدمة غري املكتم
وثالثة أشهر كحد أقصى من تعويض األجر.

سنوات٦أقل من 

٣ ٦
٥ ٧
٧ ٨
٩ ٩

٩,٥ ١٠
١٠ ١١

.للتوظيفاملبادئ التوجيهية١٠أنظر القسم )٦(
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١٠,٥ ١٢
١١ ١٣

١١,٥ ١٤
١٢ أو أكثر ١٥

اءاملوظفني الذين-٤٦ مرضيةمخدمتهكانتذين  الإعادة اهليكلة و عمليةسياقيفتعيينهميتم إ
يف انفصاهلمبعديه، سوف يتم مشلهم علوافقاملاملعززاالنفصالبسببانفصلواأولئك الذينغري، متاما

املادةيفالواردباملعىن نيداخليكمرشحنيخالل هذه الفرتةحيث سيتم اعتبارهمشهرا١٢ملدةجدول 
من أجلهايلبون اليت للمناصب، ١٠٤,١٨رقم فنيملوظاقاعدةو لتوظيف لاملبادئ التوجيهيةمن ٢,٣

نظاممن خاللطلببمن أجلها يتقدمونواليتذات الصلة اخلربة يف العملالتعليم و احلد األدىن من
التوظيف اإللكرتوين.

آليات الدعم- الم

املشروع.نكجزء مةتخذاملالقرارات مناملتأثرينالدعم للموظفنيتقدميبداريسيقوم القسم اإل-٤٧
:التاليةالنواحيتشمل وقديةاملوظف الفرداحتياجاتالدعم علىيعتمد هذا

بسرية من قبل قسم املوارد البشرية؛يتم توفري املشورة واإلرشاد جيوز (أ) 

(على مطلععلى أساسقراراتالاختاذ و مخيارااعتباريفملساعدة املوظفنياملشورةسيتم تقدمي(ب) 
تقع. )الدخول والضرائب اخلتأشريةواملسائل املتعلقة بوالتأمني الصحيلتقاعد فيما يتعلق با، السبيل املث
م التقاعديةملوضعهم بالنسبة إىلتأكيد لنياملوظفعلى عاتقاملسؤولية وإذا  ، والتأمني الطيب، ةعيناملعاشا

؛ةئمالداوضع اإلقامة /الدخولتأشريةضريبة الدخل و ، متطلبات ينطبقكان 

دعمالمن احلصول علىاملتأثريناملوظفنيليتمكنذات الصلةلوظائفانتقالية لورشعرضسيتم (ج) 
كتابة السرية الذاتية فرص العمل و احلصول علىكيفية هذه الورشتشملقد. البحث عن عمليف

؛اخلمقابالتللوالتحضري

داخلمناسبةلشغل وظائفممؤهالنيحتسمنليتمكنوا ملوظفنيعلى االتدريبقد يتم عرض(د) 
؛أدوات تكنولوجيا املعلوماتوالتدريب علىعلى سبيل املثال، التدريب اللغوي مبا يف ذلك، احملكمة

.لموظفنيلأشخاص معمفيدة مع اتصاالت معلوماتتوفريميكن (هـ) 

الخاتمةبند -ميم

ً جيوز تعديلها رهنا  . إشعار آخراملفعول حىتساريةوتبقىفوراحيز التنفيذهذه املبادئتدخل-٤٨
.مع نقابة املوظفنيبالتشاور املسبق
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