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٢٠١٨كانون األول/ديسمرب١٢- ٥،هايال

*تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية

الملخَّص العام

على السهر رئيسيًا ز تركِّ ٢٠١٧أنشطة إدارة مواردها البشرية يف عام ظلت احملكمة فيما خيص -١
اليت  ١١٧لون الوظائف الثابتة البالغ عددها غَ شْ يف الوقت ذاته بتوظيف من يَ على استمرار العمل قائمةً 

ز عمليات التوظيف، شغل جَ ، ريثما تـُنْ . وتعنيَّ ٢٠١٧كانت شاغرة يف األول من كانون الثاين/يناير 
لعقود القصرية املدة. وقد مت يف اخلاص باديد اجلجراء ؤقتًا عن طريق االستعانة باإلديد من الوظائف مالع

من موظفيها، ما جعل عدد ٦٦وظيفة ثابتة بينما شهدت احملكمة انتهاء خدمة ١٢٧شغل ٢٠١٧عام 
اية  .٧٩يُقلَّص إىل ٢٠١٧الوظائف الشاغرة يف 

وضًا بتمتُّعها بصفةنظام تدبُّر األداءتعزيز إىل ذلك واصلت احملكمةوإضافةً -٢ ؤسسة املفيها 
عالية األداء.ال

اجلديدة وفقًا لآلجال اليت األجرعناصر املكوِّنات األخرية من وقد جنحت احملكمة يف تنفيذ -٣
ا مجعية الدول األطراف. أقر

تناوهلا خالل السنة تنميةُ ومن املسائل االسرتاتيجية األخرى املتعلقة باملوارد البشرية اليت مت-٤
عنايةُ والفيها بني اجلنسني، والتوازنِ اجلغرايف يف جمموعة العاملني التوازنِ هم، وحتقيقُ قدرات املوظفني وتدريبُ 
على ذلك استهلت احملكمة عملية استدراج عروض لتوفري رزمة التأمني . وعالوةً بامللتحقني بالوظائف
، وواصلت جهودها الرامية إىل أمتتة ظفيها من الفئة الفنية املبتدئنيمو بت بأوائل الصحي فيها، ورحَّ 

احملكمة خالل السنة اسرتاتيجيتها املتعلقة بإدارة مواردها راجعت اإلجراءات املتعلقة باملوارد البشرية. كما 
البشرية.

.CBF/30/9سبق أن صدر باعتباره الوثيقة*
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روض ع)٢اإلفادات العادية؛ ()١هذا التقرير، هو ومرفقاته، املواضيع التالية: (ويتناول -٥
ا احملكمة خالل الفرتة املفاد عنها؛  املستجدات بشأن أهم أنشطة املوارد البشرية اليت اضطلعت 

متها جلنة امليزانية واملالية.دة الطابع قدَّ الردود على طلبات و/أو توصيات حمدَّ )٣(

ا يف مَ أيضاً بإعالم جلنة امليزانية واملالية بأنشطة املوارد البشرية املز تقوم احملكمة إن -٦ ع االضطالع 
القدرات القيادية يف تنمية وإعداد برنامج ،، ومنها تنجيز إعداد اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية٢٠١٨عام 

سياساتِ على وضع أطرشىت وحدات احملكمة، والرتكيز على رعاية املوظفني، مع االستمرار 
م الناجعة، ومراجعة إقامة العدل ج التدريب والتعلُّ ، ومشاريع األمتتة، وبرامواسرتاتيجياِت املوارد البشرية

احملكمة.داخل
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المقدِّمة- أوالً 

ا احملكمة اجلنائية يتضمن هذا التقرير -١ معلومات عن أنشطة املوارد البشرية اليت اضطلعت 
، والردود على استفسارات وتوصياتها االسرتاتيجيةهدافوفقًا أل٢٠١٧يف عام الدولية ("احملكمة")

دة الطابع صادرة عن جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ومجعية الدول األطراف ("اجلمعية"). إنه يشتمل حمدَّ 
سات وتعديالت اإلطار السيايفوالتغيرياتعلى عرض للمستجدات املتعلقة بأعمال التوظيف؛ 

حملكمة والتوازن فيها بني اجلغرايف يف جمموعة موظفي ااملبادرات املتخذة لتحسني التوازن التعاقدي؛ و 
م؛ و تعلُّ و ، اجلنسني ؛ وظفي الفئة الفنية املبتدئنيالربنامج اخلاص مبر األداء؛ و تدبُّ م املوظفني وتنمية قدرا

نتيجة عملية استدراج وملوظفي الفئة الفنية الزائرين؛ و داخلي املموََّلْنيِ للتدريب النيربناجمالدًا باألخذ جمدَّ و 
.٢٠١٨ألولويات فيما خيص عام ابتبيان هذا التقرير وُخيتتمني الصحي للمحكمة. عروض توفري التأم

٢٠١٧األولويات في عام-ثانياً 

واملديرون التنفيذيون وقسم املوارد البشرية، مبسامهة من واصلت اإلدارة العليا٢٠١٧عام يف-٢
ل يف األنشطة كمة. فمن املنطََلق املتمثِّ املوظفني، األنشطة الرامية إىل تعزيز إدارة املوارد البشرية يف احمل

ا طوال السنة على صعيد التوظيف، ظلت احملكمة تركِّ الكثيفة املضطلَ  ز على أهم أنشطة املوارد البشرية ع 
اإلدارة الفعالة ودعماملتصلة بتوظيف ذوي املواهب الفضلى واألكثر تنوعاً، وتنمية قدرات املوظفني، 

لت جماالت سهر يف الوقت نفسه على تعزيز رعاية املوظفني. وعلى وجه التحديد متثَّ للموارد البشرية، مع ال
اليت مت حتديدها فيما يلي:٢٠١٧األولوية على صعيد املوارد البشرية لعام 

؛يف الوقت احملدَّدعمليات التوظيف ٢٠١٧أن تـُْنَجز يف عام السهر على )أ(

ا يفديدةتنفيذ املكوِّنات األخرية من عناصر األجر اجل)ب( األمم املتحدة؛املعمول 

إعادة النظر يف اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بإدارة املوارد البشرية؛)ج(

مواصلة وضع السياسات واألطر اخلاصة باملوارد البشرية؛)د(

لمحكمة؛لزمة التأمني ر استكمال عملية استدراج عروض توفري )ه(

؛يف احملكمةنظام تدبُّر األداءاالستمرار على تعزيز )و(

والتوازن يف جمموعة موظفي احملكمة مواصلة املبادرات الرامية إىل تعزيز التوازن اجلغرايف )ز(
؛فيها بني اجلنسني

؛عناية بامللتحقني بالوظائفللاملعاد تصميمه ربنامج المن املراحل التالية تنفيذ)ح(

والنظام تة،، ومسارات العمل املؤمتَ مواصلة مشاريع األمتتة (مثل جتديد املوارد البشرية)ط(
؛))ePASر األداء (اإللكرتوين لتدبُّ 

مهم؛ب املوظفني وتعلُّ تدرُّ لضمان توفري الربامج الناجعة )ي(
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؛الفئة الفنية املبتدئنيالرتحيب بأوائل موظفي)ك(

االضطالع بأنشطة رامية إىل حتسني رعاية املوظفني؛)ل(

داخلامة العدل التعاون مع املكتب القانوين التابع لقلم احملكمة إلجراء مراجعة إلق)م(
وتعيني أمني ،احملكمة، واقرتاح تدابري لتعزيز االستعانة باإلجراءات غري الرمسية لتسوية املنازعات

للمظامل.

دت فيما خيص السنة، وأضيفت خالل السنة أولويات دِّ عظم األولويات اليت حُ مبُعينلقد -٣
ت التوظيف معدَّالالشاغرة وجعل أخرى. واضطُلع بأنشطة هامة يف جمال التوظيف بغية شغل الوظائف

بني فيها والتوازن يف جمموعة العاملني اجلغرايف التمثيل، وذلك مع مراعاة الالزمةتعود إىل مقاديرها 
إىل ذلك اضطُلع بعدد من أنشطة املوارد البشرية األخرى دعمًا لتحقيق األهداف اجلنسني. وإضافةً 

يف احملكمة.نظام تدبُّر األداءتعزيز منللمزيدود كبرية االسرتاتيجية للمحكمة، مبا يف ذلك بذل جه

إىل عام ٢٠١٧إىل ترحيل بعض أولويات عام أّدياالعمل شغور الوظائف وعبءَ معدَّلَ إن-٤
احملكمة.داخلإقامة العدل بعض سياسات املوارد البشرية ومراجعةُ ، ومن ذلك إعدادُ ٢٠١٨

ت التي سبق أن صدرت عن اللجنة والجمعية المالحظات والتوصيات والطلبا-ثالثاً 

عددًا من الطلبات والتوصيات الصادرة عن اللجنة واجلمعية ٢٠١٧تناولت احملكمة يف عام -٥
يف أقسام هذا التقرير ذات الصلة. املعنية فيما يتصل بإدارة املوارد البشرية. وسُتناقش الطلبات والتوصيات 

.إحاالت مرجعيةذه الطلبات والتوصيات تتضمن األول حملة عامة عن هوترد يف املرفق

٢٠١٧اإلبالغ عن األنشطة المضطَلع بها في عام -رابعاً 

التوظيف والتجهيز بالموظفين- ألف

ل أولوية لدى احملكمة. ميثِّ يظل التأهل الفائق يتميَّزون بتوظيف عاملني يتمتعون بالتنوع و إن -٦
املراد أن يشغلوا الوظائف الشاغرة، مع االهتمام أيضاً يف جهود كبرية لتوظيف٢٠١٧ذلت يف عامبُ وقد

جنز عدد كبري من عمليات بني اجلنسني. وأُ فيها والتوازن يف جمموعة العاملني الوقت ذاته بالتمثيل اجلغرايف 
الضطالع احملكمة يعود إىل مستواه الالزماملوظفني مالكلشغل الوظائف الشاغرة وجعلالتوظيف 

اآلتني من البلدان )١(حنو فعال. وفيما خيص التوزيع اجلغرايف ازدادت النسبة املئوية للعاملنيبوظائفها على
املئة يف٢٨إىل ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٣١املئة يف يف١٨لة متثيالً متوازناً من املنقوصة التمثيل أو املمثَّ 

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

الفئة الفنيةالثابتة منوظائفال)١(
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ل الوظائف الثابتةاألداء على صعيد التوظيف لشغ- ١

وظيفة ١٢٧: ١٩٧جمموعهاموظفني لشغل وظائف مقرَّة يبلغ ٢٠١٧نت احملكمة يف عام عيَّ -٧
اليت ١٢٧وظيفة ُمتوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ومثة بني الوظائف الثابتة البالغ عددها٧٠ثابتة و

املئة) شغلها يف٢٥وظيفة (٣٢واملئة) شغلها مرشحون خارجيون، يف٥٧(وظيفة ٧٢مت شغلها 
املئة) شغلها يف١٨وظيفة (٢٣موظفون كانوا يشغلون وظائف مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة و

بصفتها "تعيينات ٢موظفون سبق أن كانوا يشغلون وظائف ثابتة (وهي الوظائف املشار إليها يف اجلدول
مقابلة.١١٤١كتابياً واختباراً ٩٨٥داخلية"). وقد أجرت احملكمة خالل السنة

موظفاً يشغلون ٨٨٨كان مالك موظفي احملكمة يضم ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف و -٨
د املدة مموَّلة يف إطار املساعدة بعقد حمدَّ موظفًا يشغلون وظائف١٣٩د املدة وبعقد حمدَّ وظائف ثابتة 

نون حمل موظفني كانوا يف بعقد قصري املدة ليحل املعيَّ إىل ذلك أجريت تعييناتاملؤقتة العامة. وإضافةً 
إجازة خاصة بال راتب أو يف إجازة أمومة، ولتوفري تغطية قصرية املدة إبان توظيف من يشغل وظيفة 

، مبن ٦٦موظفون يشغلون وظائف ثابتة بلغ عددهم ٢٠١٧نة. وقد غادر احملكمة يف عام شاغرة معيَّ 
املئة يف٨لتبدل املوظفني يبلغ معدَّالً و مل ُمتدَّد مدة عقودهم. إن ذلك ميثل موظفني تقاعدوا أفيهم ستة

فيما خيص السنة.

ألداء يف لاملوظفني و التجهيز بعلى بيان وجيز لوضع الواردان أدناه٢و١وينطوي اجلدوالن -٩
احملكمة تبدل موظفيمعدَّلجمال التوظيف، وحاالت تعيني املوظفني، وحاالت التوظيف الداخلي، و 

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١الذين يشغلون وظائف ثابتة، وذلك حبسب الربنامج الرئيسي يف 

)٢(منهكانون األول/ديسمبر٣١في٢٠١٧لعام وضع التجهيز بالموظفين ١:الجدول

الوظائف املهيأ هلا 
الوظائف املشغولةيف امليزانية

شغور معدَّل
الوظائف (متوسطه)

يت جيري وظائف الال
/ توظيف من يشغلها

يُنتظر التحاق 
شاغليها

املوظفون الذين 
انتهت خدمتهم

)٣()٢٠١٧(

املوظفون الذين 
انتهت خدمتهم

)%(

التوازن بني اجلنسني 
(نسبة اإلناث إىل 

موع) ا
%٤٦%٥٩٦٦٧,٦٣%٩٦٧٨٨٨٩,٨٢المحكمة

%٦٣%٢٤٨,٥٢%٥٢٤٩٧,٦٩اهليئة القضائية
%٥٣%١٢٢١٧,١٣%٣١٥٢٩٩٦,٣٥عي العاممكتب املدّ 
%٤١%٤١٣٨٧,٥٥%٥٧٣٥١٩١١,٣٤قلم احملكمة

يفوواحدالعاماملدعيمكتبيفاثنني(منتَخبنيملسؤولنيامليزانيةمهيأ هلا يفوظائفثالثاألرقامتشملال)٢(
.احملكمة)قلم الرتاكمية٢٠١٧عام أرقام)٣(
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٢٠١٧عام الذين ُعيِّنوا والذين انتهت خدمتهم في المحكمة خالل الموظفين أعداد :٢الجدول

التعيينات 
)٤(اخلارجية

التعيينات 
الداخلية 
(ضمن 
الربنامج

الرئيسي)

فيما (املناقالت
لربامج ابني

االستقاالتالرئيسية)

حاالت التحويل 
إىل وظائف 

مساعدة مؤقتة
حاالت عدم جتديد 
صايف الزيادةالعقود/اإلقالة/التعاقد

)٥+٤+٣+٢+١(=)٥()٤()٣()٢()١(
١٤-٣-١-٩اهليئة القضائية

الربنامج الرئيسي األول
١٢١٢-٩-٣٣٣مكتب املّدعي العام

الربنامج الرئيسي الثاين
٤١٩-٤-٣٠-٥٧١٨قلم احملكمة

الربنامج الرئيسي الثالث
٤١٤أمانة مجعية الدول األطراف

الربنامج الرئيسي الرابع
٢-٢-أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

الرئيسي السادسالربنامج
١١-١+١١آلية الرقابة املستقلة

٥-الربنامج الرئيسي السابع
٠مكتب املراجعة الداخلية
٦-الربنامج الرئيسي السابع

٦٣٨-١٧-٤٣-١٠٤٢٣٠المجموع للمحكمة

مموَّلة ُحوِّلت من وظائف اليت قرَّة مُ الـ٧٣الوظائف الـال تشمل إن اإلحصائيات الواردة أعاله -١٠
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة، ألن ذلك ال يستتبع أنشطة توظيفية.

جمموعة الوظائف يفالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني حتسنيَ اأولوياوتدرج احملكمة بني-١١
ني من الدول جهودًا كبرية الجتذاب املرشحَّ ٢٠١٧ذلت يف عام على. وقد بَ األاملندرجة يف الفئات

موعة، من قبيل إجراء أنشطة تواصلية شىت  من ميكن أن والبحث عاألطراف املنقوصة التمثيل يف هذه ا
م إىل الرتشح. والحظت احملكمة زيادة يف عدد حاالت ترشح رعايا ا لربازيل، وهي إحدى يرتشحوا ودعو

مقابل ٢٠١٧طلب ترشيح يف عام ٧٠٣نقص، إذ تلقت الشدَّ أهامتثيلُ الدوِل األطراِف املنقوِص 
التمثيل.الشديدِة نقصِ البلدانِ ظ زيادات مماثلة فيما خيص سائرَ . ومل ُتالحَ ٢٠١٦طلباً يف عام ٤٣٩

وفَق إجراء تنافسي للتوظيفانتقلواموظفاً ٣٢تشمل" اخلارجيةالتعيينات"الثابتة فإنبالوظائفيتعلقالتقريرهذاأنمبا)٤(
.ثابتةوظائفيف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىلةمموَّلوظائفمن



ICC-ASP/17/6

7 16-A-190818

ب، فشهد وقد بذل مجيع جلان االنتقاء خالل إجراءات التوظيف جهودًا فيما خيص هذا اجلان-١٢
املتوازنة التمثيلاآلتني من البلدان املنقوصة التمثيل أو البلدان )٥(زيادة النسبة املئوية للعاملني٢٠١٧عام

األول/ديسمرب كانون٣١املئة يف يف٢٨إىل ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٣١املئة يف يف١٨من 
٢٠١٧.

شغور الوظائفمعدَّل- ٢

يف املئة يف١٢منشهري لشغور الوظائف يف احملكمة العدَّلتناقص امل٢٠١٧شهد عام -١٣
اية السنةاملئة يف٨كانون الثاين/يناير إىل ٣١ يف قلم احملكمة من عدَّل. وقد تناقص هذا املعند 
اية السنة.يف٩إىل ٢٠١٧املئة يف كانون الثاين/يناير يف١٣ املئة عند 

)٦(ط لهشغور الوظائف املخطَّ معدَّلإىل جعل إن احملكمة متضي يف هذا السبيل قدمًا راميةً -١٤

شغور الوظائف املهيأ له يف معدَّلتبدل املوظفني بغية التوصل إىل التوازن األمثل بني معدَّلتوافق مع ي
وهو العدد الذي من شأنه أن يسجَّل طبيعياً –ميزانية احملكمة والعدد الفعلي للوظائف الثابتة الشاغرة 

استقالة املوظفني وحاالت انتهاء خدمتهم. إن العمل بالقدرة الكاملة، حيث بالنظر إىل حاالت 
شغل الوظائف اليت تشغر بتعيينات والتمكن منل شغور الوظائف إال بسبب تبدل املوظفني، ُيسجَّ ال

سيضمنان عدم إجهاد العاملني يف احملكمة على حنو مستمر إىل درجة تتخطى ،قصرية املدة عند االقتضاء
.املطاقى املد

لتوصل إىل متكَّنت حىت اآلن من ادة، وقد وحترص احملكمة على بلوغ أهدافها يف اآلجال احملدَّ -١٥
لشغور عدَّلعلى احملكمة أن تستمر على العمل مبذلك بفضل تفاين العاملني فيها. لكن إذا تعنيَّ 

رًا على جعل عبء العمل زات املبتغاة سهاملئة فيجب أن ُجترى مراجعة للمنجَ يف١٠الوظائف مقداره 
الواقع على عاتق موظفي احملكمة معقوالً وواقعياً.

الجغرافيالتمثيل - ٣

وهي تواصل سعيها ،جمموعة العاملني يف احملكمة أولوية اسرتاتيجية عندهاضمنيظل التنوع -١٦
ائف من الفئة نقوصة التمثيل يف جمموعة الوظامللة أو لزيادة نسبة املوظفني من الدول األطراف غري املمثَّ 

التوظيف بْنيِ دة يف الوقت ذاته بكال املتطلبَـْني مبوجب نظام روما األساسي القاضيَـ ، متقيِّ وما فوقهاالفنية 
احرتام حقوق املوظفني احلاليني.بو على أساس اجلدارة

الفئة الفنيةالثابتة منوظائفال)٥( موظفي احملكمة املقرتحةميزانيةيفشغور الوظائف املطبَّقمعدَّل)٦(
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حتسني على طريقوقد أحاطت احملكمة علماً بتوصية اللجنة بأن تواصل احملكمة بذل جهودها -١٧
ا الثالثني املقرَّر عقدها يف نيسان/أبريل ها،تـُْبِلغما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف وبأن الوضع في ، ٢٠١٨يف دور

دة الطابع يف هذا الشأن، مبا يف ذلك تخذ من تدابري حمدَّ يُ ا مّ عضمن التقرير املتعلق بإدارة املوارد البشرية، 
اصل حتليل اختالل التوازن الدائم بني التوزيع أن تو طلبِ . كما أحاطت احملكمة علمًا ب)٧(محالت التوعية

أعداد أن تندرج فيهاُطق املنشودعلى مراقبة النُ وأن تثابراجلغرايف واملؤشرات املرجعية ذات الصلة، 
.)٨(حبسب البلداملوظفني 

جهودها الرامية إىل حتسني التمثيل اجلغرايف، من خالل ٢٠١٧واصلت احملكمة يف عام لقد -١٨
ت على وجه التحديد فيما يلي:تدابري متثل

التواصل ومنصاتِ ع نطاق اإلعالن عن الشواغر لكي يشمل شىت وسائطِ سيتو )أ(
؛الشاغرةالدوليةالوظائف االجتماعي فيما خيص 

توزيع مجيع اإلعالنات عن الشواغر بكلتا لغيت العمل؛)ب(

مشاركة موظفي قسم املوارد البشرية حكماً يف مجيع إجراءات التوظيف؛)ج(

نتقاء لكي يتوىل اإلشراف على مجيع عمليات االة إعمال جملس مراجعة إعاد)د(
التوظيف؛

مجيع جلان التوظيف؛يفالسهر على التنوع اجلغرايف )ه(

ثة بشأن التمثيل اجلغرايف على مجيع جلان التوظيف؛تعميم معلومات حمدَّ )و(

االنتقاء التمثيل اجلغرايف يف مرحلة االنتقاء األويل ويف مرحلة البت بشأن مراعاة)ز(
النهائي للمرشحني املناسبني؛

التمثيل اجلغرايف فيما خيص مجيع حاالت التعيني.مراعاة )ح(

ا بالفعل، اسُتهلت وإضافةً -١٩ جديدة. وبُثت سلسلة من مبادرات توعوية إىل اإلجراءات املعمول 
من اجللسات احلية التسجيالت الفيديوية املتعلقة بالتوظيف يف احملكمة وعقدت احملكمة اجللستني األوليني

موظفي وبرامجالتدريب الداخلي برنامجعلى التوظيف، وعلى زةً عرب شبكة الفيسبوك يف هذا الشأن، مركِّ 
للعمل جمموعة العاملني إىل الرتشح يفالزائرين، ودعوة رعايا الدول األطراف املنقوصة التمثيل الفئة الفنية

مرة.٢٢٢وأُْشرِك فيهاشخص ٠٠٠٢١قد شاهد هاتني اجللستني زهاءلاحملكمة. يف

ا اللجنة واجلمعية فيما خيص وجود عدد كبري -٢٠ كما أحاطت احملكمة علمًا بالشواغل اليت أثار
من رعايا الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة، وبأنه أوصي 

نيويورك،عشرة،السادسةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)٧(
لَّد الثاين،،(ICC-ASP /16/20)٢٠١٧ديسمرب/ األولكانون١٤- ٤ ١٠٢الفقرة،١- باءاجلزءا لَّد،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧... عشرةالسادسةالدورة... الرمسيةالوثائق)٨( ١٦٩الفقرة،٢-باءاجلزءالثاين،ا



ICC-ASP/17/6

9 16-A-190818

م إىل اللجنة واجلمعية عرض عن املستجدات يف هذا بأن تُعاَجل هذه املسألة يف أجل معقول وأن يُقدَّ 
.)٩(الشأن ضمن التقرير املتعلق بإدارة املوارد البشرية

تضم جمموعة العاملني يف املنظمة حاليًا من رعايا الدول غري األطراف من تبلغ نسبتهم و -٢١
موع، أي أن النسبة املعنية شهدت زيادة صغرية من من١١,٤ . ٢٠١٦عام املئة يفيف١٠,٣ا

وبالنظر إىل طلب اللجنة فإن احملكمة تعتزم تقليص هذا العدد، لكنها تؤكد من جديد أنه ميكن أن يُنظر 
فوا بغية ضمان توظيف مرشحني من ذوي أفضل يف توظيف مرشحني من دول غري أطراف وأن يوظَّ 

.)١٠(رت به اجلمعية أيضاً املواهب، كما ذكَّ 

ما تبذله احملكمة من اهامرحلي يتضمن عرضًا عامًا للنتائج اليت آتويرد يف املرفق الثالث تقرير -٢٢
التوازن اجلغرايف.يفالفجواتمستمرة لسد جهود 

التوازن بين الجنسين- ٤

يف احملكمة فبلغت )١١(الوارد أدناه، ازدادت نسبة متثيل اإلناث٣كما يشار إليه يف اجلدول -٢٣
يف املئة.٤٦حيث بلغت النسبة املناظرة ٢٠١٦املئة، ما ميثل حتسناً بالقياس إىل عاميف٤٩

ذات شأن على صعيد التوازن بني اجلنسني يف الوظائف من فئة املديرين، فجوةتظل هناك و -٢٤
. إن احملكمة حتيط علمًا بالشواغل اليت ٥-وف٤-الوظائف من الرتبتني فيف جمموعة مدى أقل وإىل

ا اللجنة  ظائف من الفئات الفنية األعلى تبقى كبرية وبالتوصية بأن ن الفجوة بني اجلنسني يف الو ألأبد
.)١٢(تويل احملكمة درجة من األولوية لبذل جهود مستدامة لتضييق هذه الفجوة

تبدل املوظفني الذين يشغلون الوظائف العليا (مل يغادر احملكمة خالل معدَّلنظرًا إىل تدين و -٢٥
-وموظفان يشغالن وظيفتني من الرتبة ف٥-فإال موظف واحد يشغل وظيفة من الرتبة ٢٠١٧عام 

العليا املوظفني من الفئات الفجوة بني اجلنسني يف جمموعة) فإن اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتضييق٤
َغل يف املستقبل، تندرج يف إطار اسرتاتيجية طويلة األمد. وفيما خيص وظائف اإلدارة العليا اليت سُتشْ 

ا.ستجعل احملكمة من سد الفجو  ة بني اجلنسني أولوية من أولويا

ا املتعلقة بالتوظيف النظامي، على -٢٦ وفيما خيص التمثيل اجلغرايف، تسهر احملكمة، يف إجراءا
حتقيق التوازن بني اجلنسني يف جلان االنتقاء من أجل مجيع التعيينات، وتراعي التوازن بني اجلنسني يف شىت 

LinkedInالت على شبكة ة على حنو نشط عن النساء املؤهَّ مراحل سريورة التوظيف. وستبحث احملكم

وستشجعهن على الرتشح، وستظل تسعى من أجل حتقيق التوازن بني اجلنسني بني املرشحني املنتقني أولياً 
وستبذل قصارى جهودها لتحسني التوازن بني اجلنسني.

لَّد،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧... شرةعالسادسةالدورة... الرمسيةالوثائق)٩( ٩٨الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،ا لَّد،ICC)-(٢٠١٧ASP/16/20...عشرةالسادسةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٠( ١٦٨الفقرة،٢-باءاجلزءالثاين،ا وما فوقهاالفنيةالثابتة ومن الفئةالوظائف)١١( لَّد،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧... عشرةالسادسةورةالد... الرمسيةالوثائق)١٢( ١٠١الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،ا
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بحسب الرتبة في  الفنيةالثابتة من الفئةالتوازن بين الجنسين (جميع الوظائف:٣الجدول
)٢٠١٧األول/ديسمبر كانون

موعالذكوراإلناثالرتبة ٢٠١٦% لإلناث يف عام الـ% للذكورالـ% لإلناثالـا
%١١%٨٩%١١٨٩١١-مد
%٣٥%٦٨%٥١٤٣٠٤٤٣٢-ف
%٣٥%٦٣%٤٣١٥٢٨٣٣٧-ف
%٤٣%٥٥%٣٧٥٩١١٦٦٤٥-ف
%٥٧%٣٩%٢٩٩٦٢١٦١٦١-ف
%٧١%٢٩%١٢٥١٠٣٥٧١-ف

%٤٦%٥١%٢٤٥٢٥٣٤٩٨٤٩المجموع

تحويل الوظائف- ٥

املرامي فيما خيص)١٣(منهاوظيفة٦٨ُأخذت باحلسبان وظيفة ٧٩حتويل ٢٠١٧شهد عام -٢٧
حتقيق التوازن بني اجلنسني. وترد يف فيما خيص )٧٩ُأخذ باحلسبان كلُّها (املتعلقة بالتوازن اجلغرايف و 

وعن كيفية تأثري حتويلها على التوازن ٢٠١٧الثاين حملة عامة عن الوظائف اليت مت حتويلها يف عام املرفق
بني اجلنسني وعلى التمثيل اجلغرايف.

وعلى غرار السنوات السابقة تود احملكمة أن تعيد تبيان املبادئ األساسية الكامنة وراء حتويل -٢٨
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة:ةوَّلممالوظائف (أي تغيري مصدر متويلها) من وظائف

اال تشري عمليات حتويل الوظائف إىل شاغل الوظيفة بل إىل )أ( . وتُقدَّم الوظيفة حبد ذا
طلبات حتويل الوظائف عندما ترى احملكمة، على أساس احتياجات العمل، أن الوظيفة املعنية 

األطول؛األمدذاتمة واملستمرة نشطة احملكمة املنتظأتندرج يف إطار 

الذين يشغلون وظائف مموَّلة يف املوظفون ن الذين يشغلون وظائف ثابتة و و املوظفيـَُعنيَّ )ب(
د املدة وهلم بالتايل نفس الصفة القانونية والتعاقدية، إطار املساعدة املؤقتة العامة تعيينًا حمدَّ 

موعتنيويقتصر االختالف بني  ال بصرف النظر عن مصدر التمويل و على مدة العقد. ا
الوظائف الثابتة والوظائف املموَّلة يف إلغاء، وجيوز ى شروط التعيني توخي جتديد العقديرتتب عل

؛)١٤(إطار املساعدة املؤقتة العامة إذا مل تعد هناك حاجة اشتغالية هلا

دة املدة لموظفني بعقود حمدَّ لحتويل الوظيفة إىل زيادة يف تكاليفها، ألن ال يفضي )ج(
، بغض النظر عن مصدر متويل وظيفتهم، وهم بالتايل لن يتقاضوا أي نفس املستحقات

مستحقات إضافية إذا شغلوا وظيفة ثابتة. وتؤيت عمليات حتويل الوظائف وفورات يف ميزانية 
شغور الوظائف ال يُطبَّق إال على الوظائف الثابتة؛معدَّلاحملكمة، ألن 

.العامةاخلدماتفئةوال الوظائف مناللغاتاجلغرايف ال وظائفتؤخذ باحلسبان فيما خيص املرامي املتعلقة بالتمثيلال)١٣( .وظائفإلغاءإىلأدىماكينيا،القائم يفيدايناملاملكتبيفاألنشطةاخنفاضعلى ذلك هوحديثمثالمثة)١٤(
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حتياجات العمل، يتخذ قرار الىل وظيفة ثابتة استنادًا إىل تقييم عندما حتوَّل وظيفة إ)د(
وظيفة الد املدة ذو سجل أداء جيد يشغل بعقد حمدَّ فيما خيص شاغلها. فإذا كان موظف معنيَّ 

؛ل إليهاالوظيفة الثابتة احملوَّ ه يتوىلفإناحملوَّلةيف إطار املساعدة املؤقتة العامة املموَّلة 

؛ همستحقاتلشاغلها وال يف إىل أي تغيري يف الصفة التعاقدية الوظيفة ال يفضي حتويل )ه(
الفعلي يقتصر على مدة العقد، ما ميكن أن يكون حبد ذاته عامل حتفيز هاماً.فالتغريُّ 

أحاطت احملكمة علمًا بتوصية اللجنة بأن تراعي احملكمة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني لقد -٢٩
. وعلى الرغم من )١٥(ا املتعلقة باقرتاح حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامةاجلنسني عندما تعد توصيا

أن تضع حدًا للعقد إثر تغيري مصدر اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحسني التوازن اجلغرايف فإنه ال جيوز هلا
قانون لانتهاكاً سيكونذلك . فمتويل الوظيفة استنادًا إىل كون املوظف املعين ليست له اجلنسية املنشودة

العمل ومبادئه. وبالتايل ال جيوز للمحكمة أن تقصر عملية حتويل الوظائف على الوظائف اليت يشغلها 
وظفني أو منقوصة التمثيل فيها.املجمموعة يفلة رعايا دول غري ممثَّ 

كمة احملبع ر عمليات حتويل الوظائف سلبًا على التوازن اجلغرايف، تتّ على أن ال تؤثِّ اً سهر و -٣٠
دة املدة، ماثلة فيما خيص مجيع الوظائف بعقود حمدَّ تتطبيق إجراءات توظيف مالدأب علىاسرتاتيجيةَ 

يان عند التوظيف بغية النظر عن مصدر متويلها. فالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يراعَ صرفب
ؤقتة العامة بنفس درجة التنوع اليت لة يف إطار املساعدة املوَّ اتسام جمموعة شاغلي الوظائف املمبالتكفل

ا جمموعة شاغلي الوظائف الثابتة. تتسم 

السياسات ذات الصلة-باء

وثائق سياسات عديدة، منها السياسات املتعلقة برواتب ٢٠١٧أصدرت احملكمة يف عام -٣١
ا اجلمعية وطبقًا ملعايري املوظفني وأبداهلم، وفقاً للتعديالت اليت  لقد مت يف . املوحَّدملتحدةألمم اانظام أقر

املتعلقة مبا يلي:األوامر اإلداريةإصدار أو حتديث٢٠١٧عام 

الراحة واالسرتاحة؛)أ(

ة؛مراجعصيغة –الوضع فيما يتعلق باإلعانة واألبدال )ب(

؛مراجعةصيغة –اجلديدة جمموعة عناصر األجرالتدابري االنتقالية لتنفيذ )ج(

؛مراجعةصيغة –عدَّل (مت إصداره) املنظام املوظفني اإلداري املؤقت )د(

برنامج التدريب الداخلي؛)ه(

الزائرين.موظفي الفئة الفنيةبرنامج )و(

لَّد،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٥... عشرةالرابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٥( .٨٤الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،ا
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متصلة باملوارد أخرى هام درجات األولوية إلسناد درجات أولوية جديدة ملإعادة حتديد إن-٣٢
وحتديد آجال إعادة حتديد مواعيد إعداد سياسات هامة أخرى متصلة باملوارد البشرية استلزمتالبشرية 

ا وإصدارها. جديدة للتشاور بشأ

مجموعة عناصر األجر الجديدةإعادة النظر في - ١

جمموعة عناصر األجر تنفيذ معظم التغيريات املدخلة على ٢٠١٧جنَّزت احملكمة يف عام -٣٣
ا السادسةاجلديدة ، )١٦(عشرةللموظفني من الفئة الفنية وما فوقها. وكما نوَّهت إليه اجلمعية يف دور

نظام املوظفني اإلداري فيما يتصل مبنحة التعليم ومنحة التعليم اخلاصة إثر إصدار تعديالت سيتم إصدار 
ذين املوضوعني.أمرهااألمانة العامة لألمم املتحدة مؤخراً  اإلداري املتعلق 

تعلقني املين ديداجلداريني اإلمرين واألإن التعديالت املقرتح إدخاهلا على نظام املوظفني اإلداري، -٣٤
منحة التعليم اخلاصة والتعويضات ذات الصلة لألطفال ‘٢’منحة التعليم والتعويضات ذات الصلة؛ ‘١’بـ

امقدِّ ،ذوي اإلعاقة مبا فيه التشاور مع مجيع أجهزة احملكمة وممثلي ت من أجل التشاور الداخلي بشأ
املكتسبة للموظفني احلاليني.جملس احتاد املوظفني. وستسهر احملكمة على احرتام احلقوق 

عمل وجلسات إعالم إضافية، مثل تلك حلقات٢٠١٨ستنظم يف النصف األول من عام و -٣٥
اجلديدة ألول جمموعة عناصر األجرمدت التغيريات املدخلة على عندما اعتُ ٢٠١٧قدت يف عام اليت عُ 

ا بالغة الفائدة ت منذ أن تبنيَّ مرة، وذلك ملواصلة إطالع املوظفني على املستجدات املتصلة بالتغيريا أ
واملنفعة للموظفني وللمحكمة.

ا السابعة عشرة النص الكامل جلميع و -٣٦ نظام املوظفني أحكامستقدم احملكمة إىل اجلمعية يف دور
املتعلقة مبنحة التعليم ومبنحة التعليم اخلاصة والتعويضات ذات الصلة عمالً املعدَّلة اإلداري املؤقت 

.األساسياملوظفنينظاممن ٢-١٢بالبند

سائر السياسات المتعلقة بالموارد البشرية- ٢

٢٠١٧عيد النظر خالل عام نظرًا لعبء العمل الكبري الواقع على عاتق قسم املوارد البشرية أُ -٣٧
يف اآلجال املتعلقة بإعداد سياسات املوارد البشرية األخرى املتصلة بالتأمني الصحي ملا بعد انتهاء اخلدمة

وبإعادة تصنيف الوظائف وببدل الوظيفة اخلاص. وعمالً بالتوصيات املقدمة يف إطار املراجعة سيعيد قسم 
املوارد البشرية أيضاً النظر يف السياسات املتعلقة باالستعانة باملوظفني بعقود قصرية املدة، مبن فيهم موظفو 

ذه السياسات وإصدارها متسمًا بأمهية حامسة، ويظل التشاور بشأن هنون بعقود قصرية املدة.اللغات املعيَّ 
.٢٠١٨وسيسعى قسم املوارد البشرية إليالء درجات من األولوية هلذه السياسات خالل عام 

.٨و٧[القسم ميم] الصفحتان ،ICC-ASP/16/Res.1القرار )١٦(
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إعادة تصنيف الوظائف- ٣

ا السادسة عشرة إىل احملكمة أن جتري مراجعة تشمل بنطاقها شىت -٣٨ طلبت اجلمعية يف دور
م تقريرًا عن نتائج هذه تقدِّ أن لية اخلاصة بإعادة تصنيف الوظائف و وحدات احملكمة تتناول السياسة احلا

ا السابعة ا الثالثني وإىل اجلمعية يف دور بأن ال تقّر عشرة. كما أوصت اللجنة املراجعة إىل اللجنة يف دور
.)١٧(حىت يتم إجراء املراجعة املعنيةةاجلمعية أي إعادة تصنيف مطلوب

حكمة إمكان إعادة تصميم جماالت العمل وإعادة إسناد املهام عند جيب أن يكون متاحاً للمو -٣٩
ختصيص املوارد وترشيدِ يث ُيستمر على تقييمِ حباللزوم وذلك لكي تتوفر هلا قوة عمل خفيفة احلركة 

هامة التسام إدارة املوارد البشرية إعادة تصنيف الوظائف أداةٌ إن البشرية لسد احتياجات العمل. 
علماً بالقرار املتخذ حديثاً القاضي بعدم إقرار طلب احملكمة إذ حتيط هاقلقعن احملكمة عرب تبالفعالية، و 

الشواغل اليت استند إليها قرار اجلمعية املعين تدرك املتعلق بإعادة تصنيف الوظائف. بيد أن احملكمة 
.ملعاجلتهاوستبذل اجلهود وتتفهم هذه الشواغل 

د اخلاصة املوحَّ األمم املتحدة نظام معايري احملكمة تتّبع ،يتعلق بإدارة رتب الوظائفوفيما-٤٠
نظام املوظفني من ١-٢بتصنيف الوظائف حبسب طبيعة الواجبات واملسؤوليات، كما يقضي به البند

(ب) من نظام املوظفني ١-١٠٢ملبادئ اليت أرستها اجلمعية، كما تقضي به القاعدةاووفقاألساسي
ن التوصيات ذات الصلة اليت سبق أن صدرت عن اللجنة تـُتَّبع يف اإلجراء اإلداري. وينتج عن ذلك أ

التوصيات ومبوجبسواء. الاحلايل لتقييم طلبات إعادة تصنيف الوظائف برتقية رتبتها أو بتخفيضها على 
، وتقضي هذه التوصياتإجراء توظيف تنافسيوظيفة برتقيتها تطبيقَ للعنية تستلزم أية إعادة تصنيف امل
، باستثناء وظائف فئة اخلدمات العامة من الوظائفتصنيفار اجلمعية جلميع عمليات إعادة إقر نشدانب

ا. و رأ -الرتبة خ ع جملس يتوالها ةكالنيدراسةطلبات إعادة تصنيف الوظائف حاليًا وُتدرسما دو
حتديد رتبة الوظيفة األجهزة بأن يعهدوا مبهمةاستشاري معين بالتصنيف، يوصي عند دعمه الطلب رؤساءَ 

موا تصنيفها إىل اجلمعية نشداناً ملوافقتها عليه.املعنية إىل خبري خارجي قبل أن يقدِّ 

ائف بشأن تصنيف الوظاً إداريأمراً وقد قدم قسم املوارد البشرية من أجل التشاور بني األجهزة -٤١
سريورة وعملية التنفيذ ذواتا الصلة، كل الل فيهاملبادئ اآلنفة الذكر وتُفصَّ وإعادة تصنيفها، تُعرض فيه

ا الثالثني يف ذلك إمكانية استئناف كل قرار يُ مبا تخذ يف هذا الصدد. وستقدم احملكمة إىل اللجنة يف دور
ما و نصًا تُبنيَّ فيه مبادئ تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها  الواجب تطبيقها يف شىت املراجعة إجراءا

ا السابعةوحدات احملكمة. وستقدم احمل لألمر اإلداري عشرة النص الكامل كمة إىل اجلمعية يف دور
يف هذا الشأن.الـُمْصَدر

ا املتعلقة بإعادة التصنيف اليت ،ويف ضوء ما تقدم-٤٢ تأمل احملكمة أن تعيد اللجنة النظر يف طلبا
جبتها ضرورة . إن عددًا من هذه الطلبات نتج عن إعادة تصميم املهام اليت أو ٢٠١٧قدمت يف عام 

.٨و٧الصفحتان [القسم ميم] ،ICC-ASP/16/Res.1القرار )١٧(
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ا كان املوظفون يؤدون املهام املرتبطة بالوظائف املعاد مّ ـالسهر على تناول األنشطة احلساسة بكفاءة. ول
رفض إعادة التصنيف ناهيك عن أنتصنيفها فينبغي احرتام مبدأ "األجر املساوي للعمل املساوي"، 

املقاضاة. إىلنياملعنينياملوظفجلوءتمثل يف تينطوي على أخطار قانونية 

بعمليات األمر اإلداري املتعلقصدر بات جديدة إلعادة التصنيف ريثما يُ لن تُقدَّم أي طل-٤٣
التصنيف.)إعادة(

بدل الوظيفة الخاص- ٤

نظام األمم املتحدة وبالتوافق مع معايري اإلداريمن نظام املوظفني ١١-١٠٣مبوجب القاعدة -٤٤
رتبة أعلى. ذاتللموظفني الذين يتولون مؤقتًا مهام وظيفة دفع يُ اً وظيفة خاصبدلاحملكمة َمتنح املوحَّد

أمر إداري جديد تُبنيَّ فيهالقواعد ذات الصلة حالياً يف وثيقة مبادئ توجيهية، وتقوم احملكمة بإعداد وترد
املبادئ اليت ميكن وفقها منح هذا البدل.

دة املدة موظفني بعقود حمدَّ زيادة يف حاالت انتداب موظفني داخليني ك٢٠١٧شهد عام لقد -٤٥
لكي يضطلعوا مبهام قصرية املدة. وعندما حيصل ذلك، جيري عادة انتداب املوظف الـُمنتَقى ليتوىل مؤقتاً 

اً نافعمهام الوظيفة اجلديدة ومينح بدل وظيفة خاصاً، عند االقتضاء. ويف مثل هذه احلاالت قد يكون 
اتعزَّ عملية انتقاء أبسط، إجراُء للموظفني  رة حبسب ختصيص املوارد املتوفِّ علىقدرة احملكمة ز 

.وتتاح هلا درجة من املرونة يف ذلكاحتياجات العمل

ببدل الوظيفة اخلاص إىل اإلجراء املتعلق باإلعالن عن األمر اإلداري اجلديد املتعلقسيشار يف -٤٦
لفرتة يتوقع أن تطول اً مؤقتغورًا شأو مستمرًا شغوراً معيَّنةالتعبري عن االهتمام عندما تشغر وظيفة 

أشهر أو أكثر.ثالثة

تعيين الموظفين لمدة قصيرة بمن فيهم العاملون في مجال اللغات- ٥

مراجعة الستعانة قسم خدمات اللغات بالتعيني ٢٠١٧أجرى مكتب املراجعة الداخلية يف عام -٤٧
عيينات ملدة قصرية، ُخِلص يف إطار بعقود قصرية املدة ومبوظفني مؤقتني. وفيما يتعلق باالستعانة بالت

لفرتة قصرية بغية املزيد من حتسني األمر اإلداري املتعلق بالتعينيأنه ينبغي إجراء إعادة نظر يف إىل املراجعة 
. وفيما يتعلق باستعانة قسم خدمات اللغات مبوظفني مؤقتني، ُخِلص يف هذاالتعينيبشكلاالستعانة 

ي لقسم املوارد البشرية أن يعيد النظر يف ممارسته بغية مواءمتها مع املمارسة اليت أنه ينبغإىل إطار املراجعة 
ا اتفاق عام  بت يوأن ) AITC(املربم بني األمم املتحدة والرابطة الدولية ملرتمجي املؤمترات ٢٠١٣يقضي 
فيما إذا كان ينبغي اعتماد أحكام هذا االتفاق.٢٠١٨حبلول منتصف عام 

بالتعيينات بعقود قصرية األجل األمر اإلداري املتعلقوارد البشرية النظر يف قسم املسيعيد-٤٨
)ICC/AI/2016/001( على ضوء التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة، وسيقدم اقرتاحًا لكي يُتشاور ،

عاملني يف جمالبشأن االستعانة مبوظفنيأمر إداري جديدصدر . وسيُ ٢٠١٨بصدده داخليًا خالل عام 
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املعقود مع الرابطة الدولية ملرتمجي ٢٠١٣لغات بعقود قصرية املدة بعد تقييم إمكان إدراج اتفاق عام ال
كلياً أو جزئياً، يف اإلطار القانوين للمحكمة.إدراجاً  املؤمترات، 

ترتيبات العمل المرنة- ٦

بإطار يشمل بنطاقه احملكمة مجعاء بشأن٢٠١٨رهنًا مبشاورات داخلية سيؤخذ يف عام -٤٩
نظر إىل أمهية بالو –على اإلنتاجية أيضاً –اإلجيابية هآثار ترتيبات العمل املرنة، وذلك إثر دراسات بشأن 

مع سيحقق التواؤم. إن هذا اإلطار ومتطلبات احلياة خارج مكان العملاملوازنة بني متطلبات العمل 
مع إيالء االعتبار الواجب للجوانب سياسة األمم املتحدة بشأن ترتيبات العمل املرنة، حيثما أمكن ذلك، 

م، أن يزيد مثل هذه الرتتيبات من رفاه املوظفني، و ينتظر أن املتعلقة بأمن املعلومات. ويُ  رفع من معنويا
إنتاجيتهم.أن يزيد و 

التأمين الصحي لما بعد انتهاء الخدمة- ٧

اشات التقاعدية املعللموظفني ذويالتأمني الصحي نظام ٢٠١٢إثر اعتماد اجلمعية يف عام -٥٠
التغطية ،مبوجب عقد التأمني الصحي اجلماعي،تتاح يف إطار العقد الذي أبرمته احملكمة مع شركة تأمينها

يفباحلقالذي أعملته احملكمة لدعم التأمني الصحي للمتقاعدين واألحكام املتعلقة النسق التأمينية وفق 
بشأن التأمني الصحي ملا بعد انتهاء مر إداريأصدر يتغطية التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. وس

وانتهاء هذا احلق، ولتنظيم عمليات التغطية التأمينية يفاحلقتوفري املزيد من التفاصيل بشأن لاخلدمة 
، وتبيان التزامات املوظفني السابقني فيما يتعلق بطلب التغطية التأمينية املعنية االشرتاكأقساط حساب

ويتوقع األمر اإلداري املعين ع على أهم أصحاب الشأن يف احملكمة مشروع زِّ وقد وُ ودفع أقساط التأمني.
.٢٠١٨صدر خالل النصف األول من عام يأن 

عقود عمل الموظَّفين وشروط خدمتهم-جيم

عملية استدراج عروض توفير رزمة التأمين الصحي الجماعي للمحكمة- ١

لتوفري تأمني الصحة خارجية ستدراج عروض ألول مرة بإصدار ا٢٠١٧قامت احملكمة يف عام -٥١
اخلدمة، بغية ضمان أفضل مردود للتكاليف اليت يتكبدها بسببالتأمني على الوفاة واإلعاقةاجلماعي، و 

من نظام املوظفني اإلداري توفِّر احملكمة ٢-١٠٦موظفو احملكمة وتتكبدها احملكمة. فعمًال بالقاعدة
بنسبة جزئيًا تغطية التأمني الصحي اجلماعي مدعومًا ٢٠٠٢ر ملوظفيها منذ تشرين األول/أكتوب

املئة. وإضافًة إىل خطة التأمني الصحي اجلماعي وفَّرت احملكمة أيضًا تأمينًا لسد تكاليف يف٥٠
تعويضات العالج الطيب واإلعاقة يف حالة الوفاة أو اإلصابة أو املرض املعزوة إىل أداء الواجبات الرمسية 

هو شركةووسيط مستقل عن طريق مسريِّ من الغري دائمًا كمة. إن كلتا خطيت التأمني ُوفِّرتا احملأجلمن
عام ) يفCigna[مؤسسة] سينيا (استحوذت عليها)، اليت Vanbreda International("الدوليةفانربيدا"
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الذي ُأخضع فيه ٢٠١٧، وظل العقدان املعنيان ُجيدَّدان مبوافقة ضمنية من سنة إىل سنة حىت عام ٢٠١٠
التأمينان الستدراج عروض.

إن خطة التأمني الصحي اجلماعي هي خطة تأمني شامل موحَّد تُعوَّض يف إطارها للمشاركني -٥٢
هَّلني املقاديُر املعقولة واملعتادة للتكاليف املتكبَّدة لقاء املعاجلة الطبية (مبا يف ذلك االستشفاء، والعناية ؤ امل

ة بالسمع، والعناية بالبصر) ومعاجلة األسنان رهنًا مبعطيات حمدَّدة مبيَّنة يف العقد الذي النفسانية، والعناي
يف املقام األول تعويضاً لهن تربمه احملكمة بشأن هذه اخلطة. وتضمن هذه اخلطة أيضًا للمشارك املؤمَّ 

يومية ("تغطية تشمل الرعاية صحية جتعله يعتمد على الغري يف حياته الن بأنه يف حالعندما يُقّر املؤمِّنو 
الطويلة األمد")؛ وتضمن للموظفني السابقني، وأزواجهم وأطفاهلم املعالني، أو الباقني على قيد احلياة بعد 
م، خيار االستفادة بعد انتهاء خدمتهم من التغطية اليت كانوا حيصلون عليها إبان خدمتهم الفعلية  وفا

ا بعد اخلدمة").ملالصحي (التغطية املسماة أيضاً بـ"التأمني

متت ترسية عقد خطة التأمني الصحي اجلماعي ملسريِّ ٢٠١٧وإثر استدراج العروض يف عام -٥٣
AXA، مع شركة MSH Internationalمؤسسة هو ، من الغري مستقل France Vie S.A. املؤمِّنبصفتها ،

على وجه اإلمجال زيادة تبلغ نسبتها يف مثةو . ٢٠١٨مبفعول يبدأ اعتباراً من األول من كانون الثاين/يناير 
ا أدىن من الزيادة اليت ُسجِّلت يف كانون الثاين/يناير معدَّالاملئة يف يف٨,٣املتوسط  ت أقساط التأمني. إ
من الزيادة املتوقعة املئةيف٦,٧وأدىن بزهاء –املئة يف١٥، واليت كانت مقدارًا مقطوعًا يبلغ ٢٠١٧
باستدراج التأمني الصحي اجلماعيئة اليت كانت احملكمة ستتحمَّلها لو مل تتم ترسية عقد امليف١٥البالغة 

ا مقادير التعويضات يف  العروض اخلارجية. إن الزيادة يف أقساط التأمني مربِّرة بسبب الزيادة اليت شهد
إىل البيانات السنوات السابقة، وقد تعنيَّ على مجيع مقدِّمي العطاءات أن يستندوا يف عروضهم 

والتعويضات املسجَّلة يف إطار املطالبات السابقة لألشخاص املؤمَّن هلم.

املرض بسبب اخلدمة، والتعويض الذي و اإلعاقةو إن النهج املتََّبع حالياً فيما خيص حاالت الوفاة -٥٤
تحدة. ويتمثَّل دال بالنظام اإلداري ملوظفي األمم املُمينح يف هذه احلاالت، يتوافقان مع أحكام املرفق

ا مبوجب السياسة  الغرض من النهج املتََّبع بشأن التأمني يف ضمان تدبُّر احملكمة أمورها للوفاء بالتزاما
ا احلالية و  اإلعاقة و إن الوسيط فيما خيص خطة التأمني على الوفاة املتعلقة بالتعويض الذي ُمينح. التزاما

غدت خطة قد ، و Cigna International Health Services BVBAيظل شركة املرض بسبب اخلدمة و 
باعتبارها Special Contingency Risks Limited (SCR)مؤسسة خاضعة لعقد معالتأمني املعنية 

املئة إىل يف٠,٥٠قد أفضت عملية استدراج العروض إىل تقليص األقساط ذات الصلة من ل. املؤمِّن
املئة.يف٠,٣٨٨

ذا التقرير. كما قدِّ وترد تفاصيل استدراج ال-٥٥ م تقرير منفصل يف هذا عروض يف املرفق اخلامس 
ا املقبلة. الشأن لكي تنظر فيه جلنة املراجعة يف دور
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االستعانة بالتوظيف بعقود قصيرة المدة- ٢

أعملت التعاقد متوافقة مع احتياجات العمل، وإتاحة اإلدارة اجليدة،أشكالعلى كون اً سهر -٥٦
إجراء خاصاً باملوظفني ملدة قصرية، يتماشى مع اإلجراء اخلاص بالتعيينات املؤقتة ٢٠١٦احملكمة يف عام 
ا نظام األمم املتحدة املوحَّداملعمول به يف  . إن هذا اإلجراء املتعلق بالعقود، اليت جيوز أن تبلغ مد

واعيد ويكون قيد بامليتم به التشهرًا كحد أقصى، يتيح سد االحتياجات القصرية املدة على حنو ١٢
ناجعاً بالقياس إىل تكاليفه، مع ضمان ممارسات التوظيف الفضلى يف الوقت نفسه.

تزيدنة ملدة قصرية يُتوقع أن ال ميكن أن جيري التوظيف بعقود قصرية املدة لسد متطلبات معيَّ و -٥٧
ن سنة، من قبيل:ع

ع و/أو قصري املدة؛سد احتياج للعمل غري متوقَّ )أ(

عن بلوغ العمل مؤقتًا أوجًا له ملدة حمدودة يتأتىأ مومسيًا أو سد احتياج للعمل يطر )ب(
رة من املوظفني؛يتعذر االضطالع به بالقدرة املتوفِّ 

يكون شاغلها يف إجازة خاصة، أو إجازة حني شغل وظيفة بصورة مؤقتة، أي )ج(
إجازة أمومة، أو إجازة أخرى مبثابة والد؛ضية، أورَ مَ 

ريثما تُنجَّز عملية التوظيف النظامية اليت جتريها شغل وظيفة شاغرة شغًال مؤقتاً )د(
احملكمة؛

حمدود النطاق.على حنوالعمل على مشروع خاص )ه(

متكنت األقسام بفضل إجراء التوظيف بعقود قصرية املدة من ٢٠١٧وعام ٢٠١٦يف عام -٥٨
اح هذا اإلجراء التكفل باستمرارية العمل مع توظيف من يشغل الوظائف الشاغرة يف الوقت نفسه. كما أت

شهد ٢٠١٧عام إن . تغيُّبإجازة القيام يف املوعد الالزم بتعيني من حيل حمل أي موظف يأخذ 
بلغ متوسط مدد التعيينات بعقود قصرية ٢٠١٦ملدة قصرية. ويف عام حالة من حاالت التوظيف١١٨

الشهر.نصفأشهر و أربعةاملناظر فقد بلغ املتوسط ٢٠١٧أشهر. أما يف عام املدة مخسة

املدةأحاطت احملكمة علمًا برأي اللجنة أنه، بينما أتاح إجراء التوظيف بعقود قصرية لقد -٥٩
استخدام عقود مراقبةنبغي تلألقسام التكفل باستمرارية العمل مع توظيف من يشغلون الوظائف الشاغرة، 

تقرير عن إدارة املوارد البشرية بغية العمل القصرية املدة وتتبعها يف السنوات املقبلة، واإلبالغ عنها يف ال
احلفاظ على التوازن األمثل بني احتياجات العمل وضمان حسن اإلدارة والشفافية يف املوارد 

.)١٨(املستخدمة

التوظيف بعقود قصرية املدة بغية تنبغي مراقبة ولئن كانت احملكمة توافق كل املوافقة على أنه -٦٠
د على املنافع اليت يؤتيها إجراء التعاقد هذا. ن بودها أن تشدِّ التكفل بتطبيقه على النحو األمثل فإ

لَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/16/20(٢٠١٧الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )١٨( .١٠٩، الفقرة١-)، ا
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خالل فرتات غياب املوظفني، على التعيينات القصرية تعتمد احملكمة، بغية ضمان استمرار العملفأوالً،
املدة لسد االحتياجات اهلامة القصرية املدة، مع تدبر التكاليف ضمن املقدار األقصى لتكاليف املوظفني. 

املوظفني والتحلي مبزيد من تنقلودعمِ احملكمة بفضل توفر إجراء التعيني هذا من تعزيزِ تتمكن نياً،وثا
املرونة يف استخدام املوارد. وثالثاً، تناقصت االستعانة بالوظائف املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل 

القائم على حمدودية األمد املتمثِّل يف جراء ، منذ األخذ باإل٢٠١٥ل يف عام زهاء نصف مقدارها املسجَّ 
التعيني ملدة قصرية.

مراجعة لالستعانة بالتعيينات القصرية املدة ٢٠١٧قد أجرى مكتب املراجعة الداخلية يف عام ل-٦١
. وُخلص يف إطار هذه املراجعة إىل أنه تهافعاليمدى باملقتضيات ذات الصلة وتقييم فيها بغية تقييم التقيد 

بالتعيينات القصرية املدة (وفرادى األمر اإلداري املتعلقنة يف على وجه اإلمجال باملتطلبات املبيَّ يُتقيد
وصي بتقدمي املزيد من التوضيحات إىل املديرين وسائر أصحاب الشأن املقاولني واخلرباء االستشاريني)، وأُ 

فيما يتعلق باالستعانة بإجراء التعيني القصري املدة هذا. 

، عندما يستعان به على حنو يتوافق يهيئ للمحكمةالقول إن إجراء التعيني ملدة قصريةقصارىف-٦٢
أداة هامة إلدارة مواردها البشرية على حنو فعال. إن احملكمة ترصد على حنو مع السياسة ذات الصلة،

ب املراجعة اليت تدارسها مكتاألمر اإلداريوثيق االستعانة بالتعيينات ملدة قصرية، وقد خضعت وثيقة 
بني احتياجات العمل قد أُقيم ما إذا كان التوازن املثايل بغية تبنيُّ ٢٠١٧جريت يف عام الداخلية ملراجعة أُ 

وحسن اإلدارة.

المرونة في استخدام الموارد- ٣

ي احلركة، ميكن فيفاخلمالك من العاملنياألولويات االسرتاتيجية للمحكمة أن يكون هلامن-٦٣
ن لسد احتياجات العمل. وتدأب احملكمة، قبل أن تطلب وظائف جديدة عندما على حنو مر ختصيصه

، على تقييم ما إذا كان ميكن االستعانة باملوارد الداخلية لسدها، عاملةً عيد العملتطرأ احتياجات على ص
ود يف الوقت نفسه على التكفل بالشفافية وحبسن اإلدارة يف كيفية إعادة ختصيص املوارد. وتتوافق اجله

التوافق مع توصية اللجنة بتدارس إمكانية االستعانة املرنة بالقدرة املتوفرة من املوظفني يف املبذولة حاليًا كلَّ 
االت اليت تطرأ فيها احتياجات عاجلة .)١٩(ا

م وفيما تنقلويتسم -٦٤ املوظفني بأمهية حامسة فيما خيص الفرص املتاحة للموظفني لتنمية قدرا
ا خيص قدرة احملكم على حنو فعال. يف األمد القصرية على إعادة ختصيص مواردها وسد احتياجا

ا إعادة تنقليارات النيَّ فيه شىت خبَـ " تُـ تنقل"إطارًا لل٢٠١٧وضعت احملكمة يف عام وقد اليت ميكن 
لتناوب املؤقت على تويل الوظائف ضمن جمموعات لختصيص املوظفني مؤقتًا ليعملوا على مشاريع، 

.للتخصصاتاجلامع دريبظائف وألغراض التالو 

لَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/16/20(٢٠١٧الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )١٩( .٢٦، الفقرة ٢-)، ا
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إعادة التخصيص املؤقت. املعمول به يف احملكمة تنقلر الإطاخيصويف الوقت احلاضر -٦٥
التنافسي.التوظيفإلجراء اً ظل خاضعيهالوظائف الثابتة فإنالتخصيص لتويلأما

ا على حنو مرن ن: أن تتاح للمحكمة إعادة ختصيص مواردهااملوظفني هدفتنقلبتغى من يُ و -٦٦
م املهنية و املوظفأن يُدعم و على صعيد العملعندما تطرأ حاجة  لتعزيز تعددن يف تنمية قدرا

م على حنو يواكب اختباَر وتقييمَ تنقلوسُيمضى على مدى السنوات املقبلة يف تطوير إطار ال.اختصاصا
ك املوظفني واحتياجات احملكمة.بغية حتقيق التوازن اجليد بني مالهأثرِ تطبيِق خمتلف إجراءاته و 

عالن عن تعيني اإلاملوظفني يف التخصيص املؤقت للموظف إثر تنقلإجراءات ويتمثل أحد -٦٧
قصري املدة. إن حاالت التعيني القصري املدة تُنشر خارجياً؛ بيد أن موظفي احملكمة يكونون يف موقف 

وضرورة أن يكون شاغل الوظيفة مدتهلة يف قصر تمثِّ املالتعيني طبيعة نظرًا إىل التقييم املقاَرن عندت ؤامُ 
. موظفًا لتويل وظائف بصورة مؤقتة٣٩انتداب٢٠١٧عام شهد وقداملعنية مستعدًا للعمل فوراً. 

كان حترير املوظف النتدابه املؤقت يف وظيفة أخرى يستلزم موافقة رئيسه فإن بوسع احملكمة أن تعيد امّ ـول
من جماالت ذات درجة أولوية أدىن ودرجة استعجال أقل. ختصيص موظفيها بنقلهم

ختصيص جيري، عندما ي املوارد البشرية ميكن أن جينواوتود احملكمة التشديد على أن مدير -٦٨
من القدرة على إعادة تشكيل األفرقة وإعادة انتداب املوظفني على منفعة كبرية ، مرناملوظفني على حنو 

ستتبع ذلك إعادة تصنيف للوظائف. وعليه فإنه جيب يلموارد، حىت عندما حنو يتيح االستعمال األمثل ل
عاملني خفيفي احلركة وباعتبارها تتيح إمكانية التوفيق هاضوء توفري يفإعادة تصنيف الوظائف إىلالنظر 

يف مبزيد من التفصيل إعادة تصنيف املوظفني قد سبق أن نوقشت بني املوارد واحتياجات العمل. و 
أعاله.٤٢إىل ٣٧الفقرات

حل المنازعات بصورة غير رسمية في المحكمة- ٤

دف احملكمة إىل -٦٩ إن املنازعات واملظامل اليت يثريها املوظفون مكلفة فيما خيص أي منظمة. و
ا على حل املنازعات  مراجعة لسريورة ٢٠١٨بصورة غري رمسية، ويُعتزم أن ُجترى يف عام فيها تعزيز قدرا

تابع عدد صغري من موظفي احملكمة املنخرطني يف تناول قضايا ٢٠١٧لياً. ويف عام إقامة العدل داخ
املوظفني تدريبًا على الوساطة راميًا على وجه التحديد إىل إعادة توجيه التقاضي الرمسي ليغدو إجراًء غري 

ال تتناول إال منافع، لكنها قد آتترمسي حلل املنازعات على أساس املصاحلة. إن جمموعة املهارات هذه 
يئ للمحكمة قدرة عامة على التوسط بغية هي القدرة على معاجلة األمور اليت أفضت إىل تقاٍض و  ال 

دون رفع دعاوى.أوالً تذليل النزاعات يف مرحلة أسبق واحليلولة 

وريثما تُنجَّز مراجعة القضاء الداخلي، يقوم قسم املوارد البشرية، استباقًا للخلوص إىل أنه جيب-٧٠
ا على احليلولة دون  عات املبكر از ناملنازعات، بالتأهب لتويل تنسيق حل املقيام على احملكمة أن تعزز قدر

احلل. ويستتبع ذلك وضع إطار للتوسط (حدود وسائلمن خالل الوساطة، والتدريب، وسائر 
رات الالزمة لدعم خارجية) وتعزيز املهاداخلية أمسواء أكانتالتفويض)، وبناء القدرة على التوسط (

، ُخصِّصت لقسم املوارد البشرية موارد إضافية لكي ٢٠١٨التوسط على أفضل وجه. وفيما خيص عام 
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غري الرمسي والقدرة املنازعات به فيما يتعلق بوضع وتنسيق طرائق حل االضطالعيدعم العمل الالزم 
عليه.

المؤسسيدعم التطوير –دال 

البشرية مسؤولية مشرتكة بني املديرين وقسم املوارد البشرية وسائر إن املسؤولية عن إدارة املوارد-٧١
أصحاب الشأن، حيث يتمثل دور قسم املوارد البشرية يف السهر على فعالية ما يتعلق باملوارد البشرية من 

ن قسم املوارد اسرتاتيجيات وسياسات وممارسات تتيح للمديرين إدارة املوارد على حنو فعال. وقد متكَّ 
لالهتمام ٢٠١٧بشرية، بتعزيز قدرته االسرتاتيجية، من العمل على حنو وثيق مع املديرين يف عام ال

باألولويات االسرتاتيجية يف جمال املوارد البشرية، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجية للمحكمة خاصة باملوارد 
إىل ذلك أدناه. وإضافةً ، كما يبنيَّ املؤسسيالبشرية، مع استدامة عمله على عدد من مشاريع التطوير 

موارده يف منتهى السنة بغية حتسني دعم املديرين واملوظفني ضمن تنظيمأعاد قسم املوارد البشرية 
جمموعات اجلهات اليت يتعامل معها.

االستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية- ١

اية عام -٧٢ للمحكمة فيما وضع اسرتاتيجية لصمَّم قسم املوارد البشرية خريطة طريق ٢٠١٦يف 
ا سبل الحملكمة و اغاياتيتعلق باملوارد البشرية واستهل عمليات مراجعة ُدرست يف إطارها  اليت قد تسهم 

أداء احملكمة. واشتملت العملية على حتليل مستفيض باالرتقاءسات إدارة املوارد البشرية يف ر احتسينات مم
عقد و قابالت مع العاملني يف شىت وحدات احملكمة.للوثائق الرئيسية، واستقصاءات آلراء املوظفني، وم

اجتماعًا لصوغ مشروع وثيقة تبني الرسالة والرؤية، ٢٠١٦قسم املوارد البشرية يف كانون األول/ديسمرب 
.٢٠٢٠حىت عام ٢٠١٧وأهم األولويات املقرتحة للفرتة املمتدة من عام 

قة باملوارد البشرية الواجب استحداثها استبانة طائفة من املمارسات املتعل٢٠١٧ومتت يف عام -٧٣
التعويض املعمول نظام ا يتناوله بعض هذه املمارسات تدبر األداء، وإصالحات املضي يف تطويرها. وممأو

عمليات املوارد البشرية، والتوزيع اجلغرايف، حي، والقيادة واإلدارة، وأمتتة به يف األمم املتحدة، والتأمني الص
عناية بامللتحقني والاملوظفني، والسياسات املتعلقة باملوارد البشرية، ورفاهدرات، والتعلم وتنمية الق

ج "الشريك بالوظائف ، والتواصل يف جمال املوارد البشرية، وانتقال قسم املوارد البشرية يف طرائق عمله إىل 
االسرتاتيجي يف األعمال".

ذت خطوة و -٧٤ سات املتعلقة باملوارد البشرية على طريق استحداث وتطوير املمار تالية اختُّ
ا حاليًا يف جمال املوارد البشرية بالتفصيل "ذات القيمة املضافة"، متثلت يف حتليل املمارسات املعمول 

قدت مع كبار املديرين وغريهم من أهم خالل حلقات عمل توىل التيسري فيها قسم املوارد البشرية عُ 
حملكمة. لقد مت يف حلقات العمل هذه تقييم اوحداتأصحاب الشأن من طائفة واسعة من 

، واالجتاهات على صعيد املؤشرات االقتصاديةرات التغيري ن"، ومربِّ الراهنة" (أي ما حنن عليه اآلالة"احل
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القياسية واملمارسات الفضلى خارج احملكمة، والتدابري الرئيسية الرامية إىل التنفيذ، واملوارد اليت يستلزمها 
التنفيذ.

مبثابة خطوة أوىل تطبيق النموذج أدناه، بغية توضيح املمارسات والنهج االسرتاتيجي الذي مت و -٧٥
بعه احملكمة يف إدارة املوارد البشرية. وكما يشار إليه يف مشروع النموذج، يتمثل اهلدف من النهج تتّ 

ة على مستوى احملكمة. االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يف إيتاء قيمة مضافة من خالل دعم االسرتاتيجي
إىل ثالث دعائم هي: العاملون، والقيادة، وبيئة العمل التمكينية. ويدعم تستند إدارة املوارد البشرية إن 

الدعم األمثل من أنشطة إدارة املوارد البشرية يف احملكمة قسم املوارد البشرية، الذي سيتكفل بتقدمي
السهر على اتّباع يتمتعون باملهارات الالزمة؛ (ب)بنية فعالة/مالك موظفنيبالتجهُّزخالل: (أ)

املوارد البشرية.املتعلقة بياتلتحليلايئة املمارسات الفضلى يف جمال املوارد البشرية؛ (ج)

٢٠١٨إن العمل على إطار إدارة املوارد البشرية واألولويات االسرتاتيجية سيستمر يف عام-٧٦
من السنة.األوليجية يف النصف نجز إعداد االسرتاتويُتوقع أن يُ 

م وتنمية القدراتالتعلّ - ٢

العمل مع املديرين وسائر أصحاب الشأن الرئيسيني ٢٠١٧واصل قسم املوارد البشرية يف عام -٧٧
يتواءميف مجيع وحدات احملكمة ملراجعة االحتياجات املؤسسية (العامة) إىل التدريب وتوفري التدريب الذي 
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وضعت خطة للتدريب املؤسسي تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء ومت تنفيذها يف مع احتياجات احملكمة. وُ 
االت، منها ‘١’. وآتى ذلك نتائج تتمثل يف ما يلي: ٢٠١٧عام  توفري التدريب يف طائفة واسعة من ا

نسية، تنمية القدرات اإلدارية والقيادية، وتدبر األداء، والوساطة يف مكان العمل، والتدريب على اللغة الفر 
اجلهات املتعاَمل وامتحانات الكفاءة يف جمال اللغات اليت جتريها األمم املتحدة، وإدارة املشاريع، وخدمة 

بلغ جمموع أيام التدريب الذي مت توفريه ’٢‘؛ عناية بامللتحقني بالوظائفال، والتدريب على معها
طُلب من ،من دورات التدريبفيما خيص كًال ’٣‘موظفاً؛ ٥٨١يومًا وتلقى هذا التدريب ٤٢٢١

جلميع الدورات درجات التصنيفمن حيث الوجاهة والنوعية. وبلغ متوسط هاأن يقيِّمو فيها املشاركني 
. ٥من ٤,٢٤معاً 

فيما خيص التدريب على اإلدارة والقيادة، استمر برنامج التدريب على أساسيات اإلدارة، و -٧٨
لقادة التنفيذيني على سبيل التجربة. وقد نفذت احملكمة دورة ل٢٠١٧-٢٠١٦الذي نـُفِّذ يف فرتة العامني 

. وتتمثل الغاية الرئيسية اليت ٢٠١٧جديدة للمديرين التنفيذيني اجلدد بدءًا من تشرين الثاين/نوفمرب 
تنشدها احملكمة من ذلك يف زيادة فعالية األشخاص وفعالية العالقات فيما بني األشخاص؛ والسهر على 

هوم التغيري وتنفيذ التغيريات؛ وتنمية املهارات الضرورية للتعامل مع مقاومتها؛ ومتكني املديرين يف مفبصرالت
م.ويفضي بالعاملنيحمفِّزمن تدبر أدائهم وأداء أعضاء أفرقتهم على حنو  إىل النجاح يف حتقيق غايا

وذلك ٢٠١٧ونيو زيران/يوحاللغة الفرنسية بني نيسان/أبريل علىمت توفري برنامج للتدريب و -٧٩
شىت مراحله، ببدعم مايل من احلكومة الفرنسية. وبلغ جمموع املوظفني الذين شاركوا يف هذا الربنامج 

حضور التدريب معدَّل. وبلغ موظفاً ٧٣مني، مرحلة الدارسني املبتدئني إىل مرحلة الدارسني املتقدِّ من
.٥٥/٧٣النجاح فيه معدَّلو ٥٩/٦٣

للغات اليت تنظمها األمم امتحانات الكفاءة يف ا٢٠١٦من عام يف النصف األولوبدأت -٨٠
يف اً موظف١٦شارك موظفون جمموعهم وقدجريت االمتحانات الكتابية يف أيلول/سبتمرب. ، وأُ املتحدة

) ٢)، وامتحان اللغة الروسية (٨)، وامتحان اللغة الفرنسية (٥ليزية (كهذه االمتحانات: امتحان اللغة اإلن
–). وستعلن األمم املتحدة عن نتائج هذه االمتحانات يف آذار/مارس ١اللغة اإلسبانية (وامتحان 

.٢٠١٨نيسان/أبريل 

أيضاً إىل حتسني توفري التدريب املؤسسي للموظفني ٢٠١٧املوارد البشرية يف عام قسمُ فَ دَ هَ و -٨١
مواعيد حتديدعمليات اخلارجيةتضافر مع شعبة الالعمل بالمت ب‘١’العاملني يف امليدان من خالل ما يلي: 

رى يف املقر حبيث تتوافق مع مهمات عدد من  أتواملوظفني يعملون يف امليدان عملدورات التدريب ا
خاص برؤساء املكاتب امليدانية، يواإلدار يالقيادللتوجيه ُصمِّم برنامج ‘٢’الهاي؛ من أجلها إىل 

ميع املوظفني العاملني يف امليدان؛ جلفرنسية على اإلنرتنت ليزية والكاللغتني اإلنعلىتدريب واسُتحدث
مث املزيد من املوظفني اجلدد العاملني يف امليدان (كلما اقتضت احلال) خالل الشهر املزيدُ زار املقرَّ ‘٣’

. وفيما عناية بامللتحقني بالوظائفاليف جمال األول من عملهم، حيث شاركوا يف برنامج تدريب منظم 
، أتيحت ٢٠١٧ليزية، الذي أجري يف كانون األول/ديسمرب كاللغتني الفرنسية واإلنعلىدريب خيص الت

م اإللكرتوين خلمسني موظفًا عامًال يف امليدان، رُكِّز فيها على حتسني املهارات على حنو يتسم منصة للتعلُّ 



ICC-ASP/17/6

23 16-A-190818

تلقى كما ،أشهرملدة ستةباالستقالل الذايت وباملرونة. لقد أتيح االنتفاع مبنصة التعلم اإللكرتوين 
املستوى) حتسُّناملوظفون العشرون األكثر حتمسًا (مقيسًا بالوقت املقضي يف املتابعة على املنصة ويف 

نفذت شعبة العمليات اخلارجية يف املقر برنامج ٢٠١٧ويف عام ملدة أربع ساعات. انفراديةحمادثةدروس 
.  توليهم مهامهماتب امليدانية وذلك يف األسبوع األول من مدته أسبوع خاصًا مبوظفي املكاً توجيه جديد

لقسم املوارد البشرية، اليت تنظم التحاق املوظفني ةكما تعاونت وحدة تنمية القدرات املؤسسية التابع
عناية بامللتحقني الختطيط لتحقيق التواؤم بنياجلدد بوظائفهم، وشعبة العمليات اخلارجية تعاونًا وثيقًا 

توجيه املوظفني العاملني يف املكاتب امليدانية.و بالوظائف

مطال التدريب املؤسسي لكي لتوسيع٢٠١٨ويرمي قسم املوارد البشرية إىل العمل يف عام -٨٢
يشمل عددًا أكرب من املوظفني. ويضاف إىل ذلك أنه سيقيم عالقات عمل أوثق مع مديري الُشَعب 

تدريب التقين وتوفري آلية مركزية ملتابعته واإلبالغ عنه.األقسام التابعة هلا لتحليل توفري الورؤساء 

الملتحقين بالوظائفللعناية بالنظام الجديد - ٣

أخذت فوتوجيههم امللتحقني بالوظائفبالعنايةمراجعة لنظام ٢٠١٦استهلت احملكمة يف عام -٨٣
إىل حد كونخاص باملوظفني اجلدد الذين يلتحقون مبكان العمل ياستحداث إجراء بغيةبنهج جديد 

. املفيدةغنياً باملعلوماتإجراًء ترحيبياً ناجعاً بعيد 

على يوم للتعريف، حيث جيري إطالع امللتحقني بالوظائفباجلديد للعنايةربنامج الويتألف -٨٤
ا ومدوَّ  نة السلوك يف مجيع املوظفني اجلدد على املعلومات األساسية، من قبيل قيم احملكمة وأخالقيا

ية الدولية؛ وسالمة املوظفني وأمنهم؛ واملمارسات الفضلى يف جمال أمن املعلومات يف احملكمة؛ اخلدمة املدن
والوعي الثقايف يف مكان العمل؛ واالستقرار يف الهاي. وإضافة إىل ذلك ُوضع برنامج تدريب لألشهر 

مات، ما يزيد من معارف م فيما خيص املعلو ج منظَّ التكفل باتّباعالستة األوىل من العمل يُرمى منه إىل 
املوظفني اجلدد ومن إنتاجيتهم. إن برنامج التدريب هذا يتضمن تدريبًا إلزامياً جلميع املوظفني اجلدد، مثل 

) واالمتيازاتBSITF IIوBSITF Iالتدريب على األمن األساسي يف امليدان بشقيه األول والثاين (
التوعية بمعنية)، والسفر، ودورات أكثر مشوًال TRIM(واحلصانات، واإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق

التخصصية مثل التدريب على ختطيط املوارد املهامفًا مع خمتلف الثقافية وأمن املعلومات، وتدريبًا مكيَّ 
اليت ستتخذها ل اخلطوة التالية وتدريب املوظفني املسؤولني عن التصديق. وتتمثَّ SAPاملؤسسية بربجميات 

املنشودة واألهداف امللتحقني بالوظائفبإجراء العنايةالربط على حنو أفضل بني يف ٢٠١٨م عااحملكمة
من فرتة اختبارهم بغية السهر على زيادة جناعة هذه الفرتة يف تقييم مدى مناسبة املوظفني اجلدد للعمل يف 

احملكمة. 

، األمم املتحدةباخلاصةالتدريب اإللزاميةبنمائطاالنتفاع٢٠١٧يف عامللمحكمة أتيحلقد -٨٥
. همعمليف األشهر الستة األوىل من امللتحقني بالوظائفبالعناية من برنامج جانباً اليت تشكل اآلن 
، ومنع التحرش يف مكان قيات والنزاهة يف األمم املتحدة، والوعي اجلنسايناألخالاملعين ويشمل التدريب 

ة يف مكان العمل.وإساءة استخدام السلط،، والتحرش اجلنسيملالع
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، شارك فيها امللتحقني بالوظائفبالعناية يف إطار جلسة ١٥عقد٢٠١٧عام وشهد-٨٦
.بالغةإجيابية بيف هذه اجللساتن و املشاركواّتسمت املالحظات التعقيبية اليت أبداها موظفاً جديداً؛ ٩٨

المكاتب الميدانية- ٤

اتب امليدانية التابعة للمحكمة ومالك وتصميِم املكبنيةِ تعديل كبري على ٢٠١٥طرأ يف عام -٨٧
احلشد ٢٠١٧عام و ٢٠١٦العاملني يف هذه املكاتب وعلى الرتاتب اإلداري فيها. واستمر يف عام

املئة إىل يف٢٩شغور الوظائف من معدَّلقلِّص فلتوظيف من يشغل الوظائف امليدانية الشاغرة، 
.٢٠١٧األول/ديسمرب كانون٣١املئة يف يف٢١

ساندة املوظفني اجلدد يف امليدان رُكِّز على توفري برامج التعلم املكيفة خصيصًا للموظفني ومل-٨٨
توفري ٢٠١٧العاملني يف امليدان بغية دعم املوظفني األساسيني خالل املرحلة االنتقالية. واستمر يف عام 

فيه م التدريبَ وقدَّ من أجل املوظفني امليدانيني اجلدد، ٢٠١٦برنامج التدريب الذي صمِّم يف عام 
موظفون داخليون.

جهوداً إضافية لبناء القدرات وإقامة العالقات. ٢٠١٧وبذلت شعبة العمليات اخلارجية يف عام -٨٩
العناية واعُتمد برنامج تدريب جديد يف الهاي مدته أسبوع مبثابة عنصر جديد من عناصر برنامج 

موظفو قسم املوارد البشرية بدورهم كما زارمليدان،  خاص باملوظفني العاملني يف ابامللتحقني بالوظائف
لزيارات اأثَّرتاملكاتب امليدانية لكي حييطوا بسياق العمل فيها فيتمكنوا من توفري الدعم األمثل. وقد 

مراجعة إمكانيات ومتثِّلعلى التواصل والتعاون بني املقر واملكاتب امليدانية، اً ملحوظاً إجيابياً املعنية أثر 
املوظفني.تنقلدل املوظفني بني مراكز العمل جانباً من عمل احملكمة فيما يتعلق بإطار تبا

تنمية القدرات القيادية واإلدارية- ٥

بُذلت يف السنوات األخرية جهود لتعزيز قدرات املوظفني وأدائهم ولتهيئة بيئة عمل متكينية مع -٩٠
فُأجريت،بالقدر ذاته على تنمية املهارات القياديةطرائق عمل فعالة، وتواصل جيد، ورعاية عامة. ومل يُركَّز

،الجتاهات على صعيد املؤشرات القياسية واملمارساتواملربِّرات االقتصاديةحبوث مشلت ا٢٠١٧يف عام 
اإلدارة العليا وغريهم من أصحاب الشأن الرئيسيني. وستعمل مسؤولني منقدت حلقات عمل مع وعُ 

د تحدِّ سباملهارات القيادية، و خاصةعلى سبيل األولوية لوضع اسرتاتيجية يف األشهر املقبلة احملكمة 
وإطار الكفاءة فيها، وستضع برناجمًا لتنمية املهارات هاصفات القادة اجليدين على حنو يتوافق مع قيم

القيادية يُدعم به القادة على مجيع املستويات يف أداء دورهم احلاسم األمهية.

قلوا ري تدريب على أساسيات اإلدارة لعدد من املديرين اجلدد الذين انتتوف٢٠١٧ومت يف عام -٩١
ًا جديدًا للتدريب على اإلدارة معاون فردي إىل العمل بصفة مدير. واستتبع ذلك برناجممن العمل بصفة

مستدامة.مهارات على شكلالوعي واملعارف املكتسبة جتسيدُرمي منه إىل أشهرمدته ستة
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ا ومديريإن استثمار احمل-٩٢ والعالقات األشخاصفعالية ها ميثل عامًال أساسيًا لزيادة كمة يف قاد
األداء يؤيت نتائج مثلى من حيثحمفِّزبني األشخاص ومتكني املديرين من تدبر أداء األفرقة على حنو 

وااللتزام.

تدبُّر األداء- ٦

تدعم استمرار التباحث بشأن ر األداء الفعالثقافة لتدبُّ أن تكون هلاأولويات احملكمة منيظل -٩٣
ا بأداء املوظفني ومنجَ  ا جماالت تنمية قدرات املوظفني (األداء، ويُعرتف  م، وُمتيَّز  ا يف هذه ويؤخذزا

االت ضمن خطط وبرامج التعلم وتنمية القدرات)، وتُ  ا جماالت تدين األداء (ا اُيسانَد فستبان 
االت)، ويُ املوظفون واملديرون يف التكفل  ا حس املساءلة فيما سغر بتعزيز مهارات املوظفني يف هذه ا

خيص األداء وتطويره.

ذت يف عام -٩٤ مبادرات عديدة لتعزيز تدبر األداء يف شىت وحدات احملكمة. ٢٠١٧وقد اختُّ
هذه املبادرات:ومن

للمعارف بشأن أحدث وتبادل ،إجراء حبوث مستفيضة، وحتديد مؤشرات قياسية)أ(
األداء يف منظمات القطاع اخلاص ومنظمات األمم املتحدة؛تدبر ارسات مم

عام انشئأُ نذيللس املعين باملشاريع الوامواصلة عمل الفريق املعين باملشاريع )ب(
؛حتسينات لتدبر األداء يف شىت وحدات احملكمةالقرتاح٢٠١٦

فة التباحث املستمر، التنفيذ الناجح حلمالت التواصل الداخلية والتعبئة من أجل ثقا)ج(
راحل حلقة تدبر أهم معلى حنو يستهدف املوظفني ورؤساءهم يف ،"مهمشعار "التعقيبحتت

اية  األداء، مثل مرحلة حتديد األهداف، ومرحلة املراجعة يف منتصف املدة، ومرحلة املراجعة يف 
السنة؛

داء وتدشني جميات حاسوبية جديدة خاصة بتدبر األختطيط املشاريع، وتشكيل بر )د(
تطبيقها بغية حتسني تكامل البيانات وزيادة النجاعة عن طريق تقليص الوقت الذي يقضيه 

يئ الرب تدبر اصيانةاملديرون واملوظفون يف العمل على  املعنية ياتجمألداء. وإضافة إىل ذلك 
، وإمكان رشيف" الغايات، والرتمجة الفرنسية، واإلفادات اجلديدةأمسات وظيفية جديدة، مثل "

أن ُيطلب من خمتلف املستعملني أن يبدوا مالحظات تعقيبية؛

، استنادًا إىل املمارسات إجراء لتدبر األداء معاد التصميم والتشاور بشأنهاقرتاح )ه(
الفضلى يف مجيع أحناء العامل والسياق التنظيمي اخلاص باحملكمة على وجه التحديد؛

تدبر األداء الشامل بنطاقه احملكمة حلقات العمل للتدريب على مواصلة تنظيم )و(
لتبيان سبل االستعمال األفضل و تحديد األولويات، ل، و الوعي العايل املستوىستدامة المجعاء، 

لوا للمشاركة يف حلقات جمموع املوظفني الذين تسجَّ زادلألداة اإللكرتونية اجلديدة املتاحة. وقد 
ظات تعقيبية إجيابية جداً على وجه اإلمجال؛موا مالح، قدَّ ٢٠٠لىعالعمل هذه وشاركوا فيها
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فعت إىل مديري اآلين بشأن التقيد باملقتضيات املتصلة بتدبر األداء بتقارير رُ اإلبالغ)ز(
امتثال مستدام.عدَّل، بغية التكفل مبقنيالشعب، ورؤساء األقسام التابعة هلا، وسائر املنسِّ 

ت معدَّالحتسنت ت احملكمة و ظفون يف شىت وحدااآلنفة الذكر املديرون واملو لقد دعم األنشطةَ -٩٥
نه الرسم البياين الوارد أدناه، ُسجِّل عند حتسناً ذا شأن. وكما يبيِّ يف احملكمةالتقيُّد باملقتضيات ذات الصلة 

املئة من موظفي احملكمة يف٩٢تنجيز تقارير تقييم األداء فيما خيص ٢٠١٧-٢٠١٦اية فرتة العامني 
املئة يف العامني السابقني. ويرد يف يف٦٤املئة ويف٦٥املقتضى ذو الصلة مقابل الذين يشملهم 

الرابع مزيد من التفاصيل بشأن املقارنة بني السنة والسنة اليت تليها.املرفق

سنة والسنة التالية لها ت التقيُّد بالمقتضيات ذات الصلة تقييماً إجمالياً قائماً على المقارنة بين المعدَّالتقييم :١الرسم البياني

أنشطتها الرامية إىل حتسني ثقافة تدبر األداء. ويشمل ذلك: ٢٠١٨ستواصل احملكمة يف عام -٩٦
حتسني مهارات املديرين يف جمال إدارة األفرقة واألفراد، واملتابعة واإلبالغ بشأن النتائج وتقدمي (أ)

ألداء على ااملوظفني حتفِّزاليتلعمل اجلماعياثقافة غرسو املالحظات التعقيبية اآلنية إىل األفرقة واألفراد، 
التعقيب املستمر و يؤدي فيها التواصل اليت نصبة على األداء املثقافة التعزيز بأفضل ما يستطيعون؛ (ب)

زات، والعوائق، ومواطن القوة، وجماالت تنمية القدرات، وبالتايل خطط العمل املنجَ استبانةدوراً رئيسياً يف 
إضفاء الطابع املؤسسي على على حتسني أدائها املؤسسي بصورة مستمرة؛ (ج)يت ستساعد احملكمةَ ال
تنفيذ إجراء لتدبر األداء معاد التصميم بغية حتسني فعاليته اإلمجالية وتعزيز دارية لتدبر األداء؛ (د)اإلبنية ال

ة لقسم املوارد البشرية، من قبيل التدريب الروابط بني تدبر األداء، واالسرتاتيجية، وسائر األنشطة الرئيسي
وتنمية القدرات.

ت تقييم األداء لفرتة العامني معدَّالوستقدَّم على حدة تفاصيل التقيد باملقتضيات ذات الصلة و -٩٧
. وسيتضمن التقرير مقارنات السنة بالسنة اليت ٢٠١٨شباط/فرباير ٢٨، اليت تنتهي يف ٢٠١٧- ٢٠١٦
تليها. 

علُّمنظام تدبُّر الت- ٧

التعلم ووجوه النجاعة اليت ميكن حتقيقها على تدبُّرحتليل ملنافع نظام ٢٠١٧ري يف عام جأُ -٩٨
فرتض أن يهيئ هذا النظام منصة للقيام على حنو فعال بتدبر اجلوانب اإلدارية صعيده. ففي املقام األول، يُ 
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التدريب حمتوىمركزيًا إلعداد ّالً حماحملكمة مجعاء. وهو يف املقام الثاين يهيئ على نطاقلتنسيق التدريب 
التدريب اخلارجي على اإلنرتنت. ويف املقام الثالث سيتسىن للمحكمة، نتيجة وحمتوى الداخلي وتوفريه 

إلضفاء الطابع املركزي على احملتوى، وضع وسيلة أدق لقياس التدريب.

لشأن الداخليني من أجرى قسم املوارد البشرية خالل السنة، بالتضافر مع عدد من أصحاب ا-٩٩
وأعد وثيقة حبدود احملكمةمكتب املّدعي العام وقسم خدمات تدبر املعلومات، حتليًال الحتياجات 

ستمضي احملكمة قدماً فيما خيص سريورة الشراء فُتميَّز شركة ٢٠١٨التفويض فيما خيص الشراء. ويف عام 
د املوارد وتُراجع بدأ عندما ُحتدَّ تفسه املعنية بتشكيلتالنظام إقامة التعلم. أما تدبرتوفر تشكيلة نظام 

األولويات.

العاملينرعاية- ٨

وقد قيَّمت ،ين يف عملهم أولوية من أولويات احملكمةاجلادّ و تظل رعاية موظفي احملكمة املتفانني-١٠٠
يف بيئة تكتنفها حتدياتاالعاملني والنهوض برعايةأفضل السبل لشحذ الوعي ٢٠١٧احملكمة يف عام 
االجتاهات على صعيد املؤشرات القياسية و االقتصادية ُأجريت حبوث مشلت املربِّرات مستمرة. وقد 

، واحتاد املوظفني، وسائر أصحاب مسؤولني من اإلدارة العلياقدت حلقات عمل مع وعُ ،واملمارسات
الشأن الرئيسيني.

ويُنتظر حاليًا إقراره وفيما بعد ُوضع إطار لرعاية املوظفني، مناسب لسياق عمل احملكمة،-١٠١
البيئة املادية؛ )١يف رفاه املوظفني من قبيل: (النهائي. إنه يوضح العوامل الكثرية اليت تسهم 

ا احملكمة؛ ()٤؛ (يةالتنظيمالبنية)٣االتفاقات التعاقدية؛ ()٢( انتقاء املوظفني )٥القيم اليت تقول 
م؛ ( كما الصحة املهنية.  )٨العمل ومهوم احلياة؛ (شؤونلتوازن بني ا)٧القيادة واإلدارة؛ ()٦وتنمية قدرا

د أيضًا على ضرورة مشاركة املوظفني، واحلاجة إىل قياس ورصد رفاه املوظفني والتواصل اإلطار يشدِّ إن
رفاه املوظفني ورصَده تصور بشأن التقدم على صعيد املشاريع املتصلة برفاه املوظفني وقياسه. وتتوىل وضعَ 

م تقارير إىل اإلدارة العليا. أما املبادرات الرامية إىل حتسني رعاية معنية برفاه املوظفني تقدِّ جلنةٌ اَسهوقي
تخذها شىت اجلهات املسؤولة عن العوامل املسهمة يف رفاه املوظفني، مثل قسم املوارد تاملوظفني فس

ة املهنية.البشرية، وقسم السالمة واألمن، وقسم اخلدمات العامة، ووحدة الصح

خدمات الموارد البشرية والتواصل فيما يخصها- ٩

على خلدمات املوارد البشرية والتواصل فيما خيصها أثراً على التزام املوظفني، الذي يؤثر بدوره إن -١٠٢
يف جمال الفعالالتواصليلزميبلغان حدمها األقصى املوظفني وأدائهمحتمس أداء احملكمة العام. وجلعل 

االت، ومنها التوظيف، واملستحقات، وتدبر األداء، والتعلم، املوارد البشري ة يف طائفة واسعة من ا
االت اآلنفة الذكر يصرف املوظفني عن فوالرعاية.  انعدام فعالية تواصل املوارد البشرية وعدم جناعته يف ا

كما إنه ُحيدث عراقيل الرتكيز على مهامهم األساسية ويسهم يف تردي الثقافة املؤسسية على وجه اإلمجال.
احلرائق".مخادأعمال "إمن اتلقسلسلة متعاقبة احلضمن قسم املوارد البشرية ويؤيت 
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عددًا من املشاريع الرامية إىل حتسني اخلدمات ٢٠١٧لقد استهل قسم املوارد البشرية يف عام -١٠٣
املوارد البشرية جلعل شؤون والتواصل. فعلى سبيل املثال مت تصميم مشروع أمتتة األعمال املتصلة ب

املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية أقرب مناًال للموظفني واملديرين وجعل معاجلة موظفي قسم املوارد البشرية 
.٢٠١٨من عام األولاملنصة اجلديدة يف النصف عملهلا أجنع. وسيبدأ 

عملهم اجلماعي تحسني لموارده من املوظفني تنظيموإضافة إىل ذلك أعاد قسم املوارد البشرية -١٠٤
. وقد غدا لكل من وتطوير سريورات العمليف األعماللشركاء االسرتاتيجي لدعم الولتطويرمع املديرين 

قني خمصص لشؤون املوارد البشرية يقدم طائفة كاملة من خدمات املوارد البشرية. الشعب فريق من املنسِّ 
في" يُعىن خبدمات املوارد البشرية املشرتكة، مبا فيها يعمل مبثابة "مكتب خلبالغومثة فريق للتحليل واإل

ية.إعداد كشوف الرواتب ومعاملة املستحقات، وإعداد التحاليل والتقارير املتعلقة باملوارد البشر 

د باحتياجات العمل ذات الطابع احملدَّ قسم املوارد البشرية نت دراية هذه حسَّ التنظيمإن إعادة -١٠٥
رمها املوظفون املعنيون نوعية التواصل والدعم اللذين يوفِّ بوارتقتل معها تعامَ امللشىت جمموعات اجلهات 

القائم الداعمنهج لله املعتَزمباعمن اتّ القسمَ ٢٠١٧باملوارد البشرية. ولئن منع نقص يف املوارد يف عام 
من اجلهات اليت يتعامل معها يف شىت وحدات قبوًال حسناً القت موارده تنظيمفإن إعادة على املبادرة 

احملكمة. 

العالقات بين الموظفين واإلدارة- ١٠

ؤدي العالقة اجليدة بني اإلدارة واملوظفني دوراً هاماً يف صون مصاحل احملكمة ومصاحل املوظفني. ت-١٠٦
تقوم عالقة ءم أنواعندما ال تتمن األساسي فمصاحل احملكمة ومصاحل املوظفني غالبًا ما تتواءم، لكن 

حلول مثلى ومتوازنة.التوصل إىل مستندة إىل الثقة والتواصل والتعاون لضمان 

بطابع بناء وُعِمل على ٢٠١٧يف عام اّتسمت هاواحتاد موظفياحملكمة إدارة إن العالقات بني -١٠٧
فني يف التحاور الفعال وباحلوار احلقيقي. وقد اخنرط احتاد املوظاجليد عمًال حسنًا اقرتن بالتفاعل اأساسه

مع كبار املديرين ومع العاملني يف قسم املوارد البشرية فيما يتعلق بشؤون حتظى لدى املوظفني باهتمام 
حتاد املوظفني، منها تنظيم حلقات عمل معنية بسبل عديدة العام. وقد دعمت اإلدارة العليا مبادرات 

على حنو نشط يف عدد من املشاريع الرامية تفادي التحرش يف مكان العمل، وشارك ممثلو احتاد املوظفني
، مبا يف ذلك وضع إطار لرعاية املوظفني، وسياسات املوارد تهمرعاياملوظفني و إىل حتسني ظروف عمل 

لمحكمة.فري خدمات التأمني الصحي لالبشرية، وإصدار استدراج عروض لتو 

مة وهو حاسم فيما خيص توفري لمحكلمهمإن هذا التفاعل البناء بني اإلدارة وممثلي املوظفني -١٠٨
داعي هلما. ثقافة الثقة، وتفريج أي توتر أو نزاع الوبث، الفائقة اجلودةاخلدمات 
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موظفي الفئة الفنية المبتدئينبرنامج - ١١

مع حكومة اليابان وحكومة مجهورية كوريا وحكومة ذات صلة إثر توقيع أول مذكرة تفاهم -١٠٩
موعة األوىل من ٢٠١٧سويسرا، استقبلت احملكمة يف عام  . وحبلول موظفي الفئة الفنية املبتدئنيا

اثنان من اليابان. موظفي الفئة الفنية املبتدئنيكان يف احملكمة من ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١
. ومن املقرر بالفعل أن يصل ٢٠١٨ووصل من سويسرا واحد من هؤالء املوظفني يف كانون الثاين/يناير 

. ٢٠١٨هورية كوريا واليابان يف أوائل عام ثالثة منهم من مج

موظفي الفئة الفنية املبتدئنيمن هؤالء فة مع احتياجات كل ضعت برامج تدريب مكيَّ وقد وُ -١١٠
م خربة عمل قّيمة وجمدية  لعون على خمتلف عمليات احملكمة وبيئة عملها. يطّ إذسهراً على إتاحة اكتسا

م موظفون آخرون بصورة يقدِّ ملوظفون املبتدئون من الفئة الفنية، وكجانب من خربة العمل اليت يكتسبها ا
وتقييمات له.ئهمأداية عن تعقيبمالحظات منتظمة 

وظفي الفئة تواصل احملكمة بذل جهودها السرتعاء عناية الدول األطراف إىل الربنامج اخلاص مبو -١١١
ودرجة تنوع للمشاركة يف هذا الربنامجزيادة عدد الوظائف املتاح هلا ترشيح شاغليها لو الفنية املبتدئني

هذه الوظائف. وتأمل احملكمة أن تستجلب دعم الكثري من الدول األطراف هلذا الربنامج، وأن مالمح 
.الناميةلبلدانبتقدمي الدعم لاملتقدمةاهتمام البلدان حيث

نياخلاصرناجميهاوب، وظفي الفئة الفنية املبتدئنيتعزيز برناجمها اخلاص مبستواصل احملكمة إن -١١٢
على إملامهم الزائرين، سهرًا على اكتساب املشاركني جتربة قّيمة و الداخليني ومبوظفي الفئة الفنيةباملتدربني

يئ خيارسيشحذ الوعذلك باحملكمة على أمل أن فيها مستقبالً املهين عمل الي باحملكمة باعتبارها 
لنظم الوطنية.يف االعاملني املبتدئني وظفي الفئة الفنية مل

ينالمموَّل-الزائرين برنامج موظفي الفئة الفنيةالتدريب الداخلي و برنامج- ١٢

كما سبقت اإلفادة به، تلقت احملكمة يف السنوات األخرية من بعض الدول األطراف متويالً -١١٣
أمرين ر إصدا٢٠١٧. وقد مت يف عام موظفي الفئة الفنية الزائرينلدعم برنامج التدريب الداخلي وبرنامج 

موظفي الفئة الفنية بربنامج آخر خاصو الداخليبربنامج التدريب واحد خاصصلة: َذَويإداريني
يف موظفي الفئة الفنية . وإضافة إىل ذلك ُوضع إجراء لتمويل دورات التدريب الداخلي وزيارات الزائرين

. ٢٠١٨مموَّلة اعتبارًا من عام ركًة مشافيها شىت وحدات احملكمة، بغية إتاحة مشاركة املتدربني والزائرين 
أعمال التحضري للتمكن من تسيري شؤون التمويل واإلبالغ عنه، لبدء التنفيذ ٢٠١٧وبوشرت يف عام 

.٢٠١٨الفعلي اعتباراً من عام 

الزائرين لعدد من املتدربني الداخليني وموظفي الفئة الفنيةسيوفَّر متويل حمدود٢٠١٨ويف عام -١١٤
نامية وذلك بتحمل تكاليف السفر ودفع منحة شهرية. وقد بدأ قسم املوارد البشرية العمل من املناطق ال

من الداخليني وموظفي الفئة الفنية الزائرين مع أجهزة احملكمة لوضع إطار ملنح األموال املعنية للمتدربني 
لعدد املشاركني يف م توزعاً دول أطراف واقعة يف مناطق نامية. وتتوقع احملكمة أن يتسىن هلا أن تقدِّ 
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. وتأمل احملكمة وقسم املوارد البشرية أن يتسىن للمزيد ٢٠١٨الربناجمني املعنيني ضمن تقريرها اخلاص بعام 
قيق التنوع ضمن احملكمة. من الدول أن تقدم املساعدة املالية من أجل هذين الربناجمني، ما يسهم يف حت

لوا كان سيتعذر عليهم لواله أن ميوِّ احملكمة هذين ألشخاص  املشاركة يف برناجميالتمويل سيتيح فتقدمي
.همامشاركتهم في

اللذين ميوهلما قسم موظفي الفئة الفنية الزائرين،برنامج التدريب الداخلي وبرنامج وإضافة إىل -١١٥
ون القانونيني بالتعاالفئة الفنية يف برنامج موظفي٢٠١٧رة أخرى يف عام املوارد البشرية، ساهم القسم م

بينهم مشاركني: التابعة لقلم احملكمة. وأتيحت أمكنة لتسعة"تعاون الدول"وحدة العالقات اخلارجية و مع 
دول هي أيضًا بلدان ، اليت منها سبعمن الدول األطراف غري املمثَّلةمثانية من املناطق النامية وأربعة

متويل القانونينيالفئة الفنية برنامج موظفي رحاالت من احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة. لقد ُقدِّم يف إطا
للمشاركة يف برنامج القانونيني الفئة الفنية موظفي املنحة اليت قدمتها املفوضية األوروبية من أجل من

الزائرين من بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة، والبلدان اليت جيري فيها حتقيق الفئة الفنية موظفي 
طراف الواقعة يف املناطق النامية، مع إيالء التفضيل لتوفري أمكنة لألشخاص اآلتني من أويل، والدول األ

نقوصة التمثيل. وقد مشل التمويل تكاليف السفر ومنحة شهرية دفعت املالدول األطراف غري املمثَّلة أو 
أجهزة احملكمة الثالثة.باملشاركون ُأِحلَّ لثالثة أشهر. وقد 

بشرية أيضًا يف جلسة حية على شبكة فيسبوك معنية مبوضوع برنامج وشارك قسم املوارد ال-١١٦
. لقد حضر أربعة ممثلني ٢٠١٧يف أواخر عام الزائرين الفئة الفنية موظفي التدريب الداخلي وبرنامج 

لقسم املوارد البشرية هذه اجللسة، اليت بـُثَّت على املنوال املباشر عرب شبكة فيسبوك وُسخِّرت للرتويج 
املتاحة للمشاركة ةختلفاملاألمكنة طائفةالربناجمني اللذين تنفذمها احملكمة، مبا يف ذلك هلذين 

بالغ الرسالة اليت مفادها أن احملكمة حريصة على استقبال املشاركني من الدول إلللقانونيني فقط)، و (ال
اهد اجللسة . وقد ش٢٠١٨تمويل يبدأ يف عام ب، مثَّلةاألطراف املنقوصة التمثيل أو غري امل

.مرة٥٠فيها وُأْشرِكَ شخص ٨٠٠٣

موظفي الفئة الفنية الزائريناإلحصائيات املتعلقة بربنامج التدريب الداخلي وبرنامج ت لئن كان-١١٧
احلسبان ألغراض التمثيل اجلغرايف فإن قسم املوظفني حيدوه اعتقاد راسخ بأن تدبر جمموعات ال تؤخذ ب

بصورة عامة، وينبغي أن يسهم يف احملكمةحتسني التنوع اجلغرايفاملواهب يف أشكال أخرى يسهم يف 
القسم أن توفري التمويل يرى احملكمة. كما من جمموعة موظفيحصص لليف التوزيع اجلغرايف العام مستقبالً 

احملكمة. بروزها لدى ينبغي أن يزيد من املعنية لدول ل

ينغير المموَّل–ية الزائرينموظفي الفئة الفنبرنامج التدريب الداخلي وبرنامج - ١٣

يف برنامج التدريب الداخلي وبرنامج غري املموَّلة للمشاركة مكاناً ٢٤٧توفري ٢٠١٧شهد عام -١١٨
مكاناً للمشاركة يف ٣١مكاناً للمشاركة يف برنامج التدريب الداخلي و٢١٦: موظفي الفئة الفنية الزائرين

مكانًا أتيحت ألشخاص من املناطق ١٧٨ألمكنة املعنية . وبني اموظفي الفئة الفنية الزائرينبرنامج 
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ن ن تستقبلهم مِ مكانًا ألشخاص من املناطق النامية. إن أجهزة احملكمة وأقسامها تنتقي مَ ٦٩املتقدمة و
وفقاً إلعالنات الشواغر اليت يتم نشرها.موظفي الفئة الفنية الزائرينوِمن املتدربني الداخليني 

رئيسيًا يف االنتقاء هو تأهل األشخاص بالقياس إىل املتطلبات فإن قسم ولئن كان ما يُراعى-١١٩
لني اآلتني من دول أطراف غري ممثَّلة أو حني املؤهَّ املوارد البشرية يشجع إيالء االعتبار الواجب للمرشَّ 

نفيذبت٢٠١٨منقوصة التمثيل ومن املناطق النامية. ويعتزم القسم مواصلة جهوده وتكثيفها يف عام 
نقوصة حني من الدول املزيادة عدد األماكن املتاحة ملشاركة مرشَّ لمحالت تواصل خارجي هادف ودعم 

، وتوفري أكرب عدد ممكن من األماكن لألشخاص اآلتني من املناطق النامية. ويؤمل التمثيل أو غري املمثَّلة
فيما خيص امليزة العامة املتمثلة يف لمديريناملقدَّم لدعم الأن تفضي اجلهود املستدامة يف جمال التواصل، و 

التنوع، والربنامج املموَّل، إىل حتسينات يف التوازن اجلغرايف على مدى السنوات املقبلة.

حات يف عام املئة من األمكنة أتيحت للمرشَّ يف٧٤أما من حيث التوازن بني اجلنسني فإن -١٢٠
٢٠١٧.
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العاملينتنقل- ١٤

وهي تواصل العمل على تعزيز القدرة ،قوة عمل خفيفة احلركةدف احملكمة إىل أن تكون هلا -١٢١
على ختصيص املوارد على حنو مرن لتناول التغريات يف احتياجات العمل بصورة عادلة وشفافة. وجيب أن 

املوظف ا يتوىل اليت، وجتري إعادة ختصيص املوظفني، )٢٠(يُعلن عن مجيع الوظائف الشاغرة يف احملكمة
أيضاً. نياخلارجيالتدارس يف إطاره املرشَّحنييشملاحملكمة، وفق إجراء توظيف تنافسي وظيفة أخرى يف 

ويُرمى من ذلك إىل التكفل بأن يشغل مجيع الوظائف أشخاص يتمتعون بأعلى درجات املهارة والكفاءة.

،  ٢٠١٧واحدة من األولويات ومت يف عام يف السنوات األخرية املوظفني الداخلي تنقلل مثَّ وقد -١٢٢
املتوفرة حاليًا ويؤخذ تنقلالاتبه إمكانينيَّ بَـ املوظفني، تُـ تنقلكما بـُنيِّ يف هذا التقرير آنفاً، وضع إطار ل

املؤقت لسد احتياجات العمل واالنتدابهم، من قبيل التناوب على شغل الوظائف تنقلبأشكال جديدة ل
د املدة التعيني بعقد جديد حمدَّ ظفني: (أ)املو تنقل. ومن أشكال لتخصصاتلاجلامعأو ألغراض التدريب 

ملدة قصرية (لشغل االنتداب(مقابل وظيفة ثابتة أو وظيفة مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة)؛ (ب)
أخرى إسناد مهامعلن عنها كوظيفة يراد شغلها بتعيني بعقد قصري املدة)؛ (ج)وظيفة شاغرة مؤقتًا أُ 
أن يتولوا مؤقتاً مهام أخرى كما حيصل عندما يُدعى املوظفون إىل ،١١-١٠٣عدةبصفة مؤقتة (وفقاً للقا

اخلارجي على شكل إعارة أو تنقلالبغية النهوض بعبء العمل خالل غياب موظفني غيابًا مؤقتاً)؛ (د)
.نظام األمم املتحدة املوحَّدإحلاق مبنظومات أخرى تطبق 

حاليًا تنظر احملكمة فيما إذا كان ميكن األخذ بأشكال هذه املتوفرة تنقلوإضافة إىل أشكال ال-١٢٣
، مثل تويل مهام مؤقتة يف إطار املشاريع أو التناوب على شغل الوظائف ضمن شبكة تنقلأخرى لل

الوظائف. من فئات فئةأو املوظفني من الفئة الفنية

.٢، القسم ICC-ASP/1/Res.10املرفق بالقرار)٢٠(
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ت لنقل املوظفني أو عة على االتفاق املشرتك بني املنظماعلى الرغم من أن احملكمة ليست موقِّ و -١٢٤
م فيما بني املنظمات اليت تطبق نظام األمم املتحدة املوحَّ  م أو إعار ا انتدا د للمرتبات والبدالت فإ

مخسة طلبات إعارة قابلة للتعويض (أو غري قابلة له) من منظمات شريكة يف األمم ٢٠١٧تلقت يف عام 
موظَفْني رُتِّب لتبادل . وقد عدة يف شأن هذه الطلبات، وقدَّمت املسااملتحدة مبوجب اتفاق بني الطرفني

ة يف إطار املتبادالنن اعلى أساس االنتداب. ومبوجب الرتتيب املعين سيحوز املوظف خربة مباشرة أو مشا
ا.األمم املتحدة، ما يقلِّ  ص إىل حد كبري الوقت الذي يستغرقه التأقلم مع ظروف احملكمة وإجراءا

االت اإلضافية النتقال املوظفني بني احملكمة واملنظمات الشريكة يف األمم ومت تسهيل بعض احل-١٢٥
املتحدة، اليت ميكن أن تشتمل على إعارة أو انتداب قابلني للتعويض، وذلك باالستعانة بنظام اإلجازات 

ال، لتحرير املوظفني املعنيني ألغراض العماخلاصة بال راتب، وفقًا للم مل خارج ارسة الراسخة يف هذا ا
احملكمة.

.٢٠١٨املوظفني يف احملكمة يف النصف األول من عام تنقلع أن يتم إصدار إطار توقَّ ويُ -١٢٦

ورعايتهمصحة العاملين - ١٥

يف عداد أولويات ورعايتهمكما أشري إليه آنفًا يف هذا التقرير، تظل صحة املوظفني ورفاههم -١٢٧
ظائف الشاغرة يف السنوات األخرية إىل وقوع أعباء احملكمة. وكما سبقت اإلفادة به، أفضى ارتفاع عدد الو 

العمل ومهوم احلياة. وقد بذلت شؤونعمل كبرية على عاتق املوظفني وإىل مصاعب يف حتقيق التوازن بني 
اإلدارة طيلة العام جهودًا لدعم املوظفني يف أدائهم مهامهم، وذلك بتوظيف عاملني بعقود قصرية املدة 

األولوية.ية على أساساملهام املعنوبتناول

بالنظر إىل الطابع اخلاص الذي يتسم به عمل احملكمة وإىل أنه جيب على بعض املوظفني أن و -١٢٨
شنيعة وصادمة، فقد استمر يف عام بوقائعيرجعوا إىل مواد متصلة بالقضايا املعروضة على احملكمة تتعلق 

ة الصحة املهنية خدمات الوقاية والدعم رت وحدالعمل على الوقاية من الصدمات الثانوية، ووفَّ ٢٠١٧
الصدمات الثانوية واسُتهلَّ برنامج وقاية جترييب يف مكتب بمعنيةالع لسات اطّ جلدَّ عِ يف هذا الصدد. وقد أُ 

ين عليهم والشهود. ويُرمى من هذا الربنامج إىل تقييم الدرجة العامة إلمكان  املّدعي العام ويف قسم ا
وية وما يعقب ذلك من خطر اإلصابة باالضطراب االكرتايب الالحق للصدمة. إيقاع الصدمات الثان

نَـَهك املتأيت عن العمل، الوقد أجريت طيلة السنة حلقات عمل معنية برعاية املوظفني، و -١٢٩
بالعمل، وسبل الوقاية منها من خالل العناية الذاتية، وذلك ةاالكرتاب والصدمات الثانوية املتصلحاالت و 

رنامج التوعية والوقاية الذي تنفذه وحدة الصحة املهنية. وقد قدمت وحدة الصحة املهنية، يف إطار ب
-ضية رَ بالتعاون الوثيق مع املديرين واملشرفني، دعمًا نشطًا لتعايف املوظفني الذين كانوا يف إجازة مَ 

وإعادة -ن العمل ألسباب من قبيل الكلل املهين، واالكرتاب، أو غري ذلك من املشكالت املتصلة مبكا
م للعمل على حنو سلس ويف الوقت املناسب. اندماجهم، لكي تتم معاود
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مبقتضى والية وحدة الصحة املهنية، أجريت عدة محالت توعية صحية بشأن مرض السرطان، و -١٣٠
وأمراض القلب واألوعية، واألخطار املرتبطة بأسلوب احلياة احلضري الساكن، والوقاية من املالريا، 

خطار املتصلة بنقص الفيتامني دال.واأل

نة من ممثلني لإلدارة وللموظفني والحتادهم بتحليل قيام أفرقة عمل مكوَّ ٢٠١٧وقد شهد عام -١٣١
مبادرات التطوير سياقباحملكمة، وذلك يف لـ"إطار لرعاية املوظفني" خاصوإعداد مقرتحرعاية املوظفني 

رفاه املوظفني وخريهم يف مكان على ر لعوامل الكثرية اليت تؤثِّ ز ااملؤسسي يف احملكمة. إن هذا اإلطار مييِّ 
. وتعتزم احملكمة أن تستند إىل هذا اإلطار للرتكيز على رصد ظروف العمل، ويوضِّح هذه العواملالعمل

يئة بيئة عمل مفعمة باالنسجام، ومتكني املوظفني، وحسن التواصل، والتعقيب الفعال فيما يتعلق  و
ز السعادة الشخصية والنمو املهين. لتعلم وتنمية القدرات، وغري ذلك من التدابري اليت تعزِّ باألداء، وا

٢٠١٨األولويات في عام-هاء 

ا فيما خيص عام -١٣٢ ، واألولويات ٢٠١٨أخذًا باالعتبار ألهداف احملكمة االسرتاتيجية وأولويا
ا اللجنة واجلمعية، مت متييز األولويات التالياليت حدَّ  ة فيما خيص أنشطة إدارة املوارد البشرية يف احملكمة د
:٢٠١٨يف عام 

وإدماج األهداف االسرتاتيجية تنجيز إعداد اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف احملكمة )أ(
التخطيط االسرتاتيجي يف احملكمة؛إطار ضمن يف جمال املوارد البشرية 

ني اجلنسني؛دعم وتيسري حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن ب)ب(

استهالل برامج تنمية القدرات القيادية؛)ج(

إعمال إطار رعاية املوظفني؛)د(

تنفيذ ترتيبات العمل املرنة؛)ه(

املوظفني؛تنقلإعمال إطار )و(

املبتدئني (املرحلة التجريبية اليت متتد مبوظفي الفئة الفنية مواصلة تنفيذ الربنامج اخلاص )ز(
)؛٢٠٢٠حىت عام 

ل إىل اخلدمة الذاتية فيما خيص املوظفني واإلدارة (جتديد املوارد مواصلة األمتتة واالنتقا)ح(
البشرية)؛

يف احملكمة؛نظام تدبُّر األداءمواصلة حتسني )ط(

. إن ايف احملكمة بغية تعزيزهةتطبيق نتائج املراجعة املستمرة إلقامة العدل الداخلي)ي(
لقلم احملكمة وسُيسند إليه أيضاً قسم املوارد البشرية سيتوىل بعض مهام املكتب القانوين التابع 
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عات غري الرمسي من خالل الوساطة. وسيُنتدب موظف إضايف للعمل يف از نتنسيق دعم حل امل
قسم املوارد البشرية هلذا الغرض.

الخاتمة-هاء

عاماً آخر تكتنفه املصاعب فيما خيص أنشطة إدارة املوارد البشرية يف احملكمة ٢٠١٧كان عام -١٣٣
وارد البشرية. ت شغور الوظائف اليت ظلت عالية يف عدد من الوحدات، مبا فيها قسم املدَّالمعنظرًا إىل 

ت حتقق تقدمًا ذا شأن وتتناول عددًا من األولويات االسرتاتيجية. وتعرض احملكمة يف بيد أن احملكمة ظل
ا املت ا واجلهود املبذولة لتحقيق غايا صلة باملوارد البشرية.هذا التقرير شىت األنشطة اليت اضطُلع 

وكاد إعمال النظام جموعة عناصر األجرالسياسات املتعلقة مبتعديل ٢٠١٧مت يف عام و -١٣٤
صدرت وثائق سياسات دعمًا لربنامج احملكمة اخلاص بالتدريب الداخلي وبرناجمها اجلديد يُنجَّز. كما أُ 

ع مَ زْ ولرتتيبات العمل املرنة، يُـ همتنقللو نيالزائرين. ومت وضع أطر لرعاية املوظفوظفي الفئة الفنيةمباخلاص 
الوفاة منالتأمني و . وُأصدر استدراج عروض لتوفري التأمني الصحي اجلماعي ٢٠١٨إعماهلا يف عام 

لع أيضًا بأنشطة يف جمال التعلم وتنمية القدرات، وتدبر األداء، وبرامج . واضطُ بسبب اخلدمةواإلعاقة
وتسيري شؤون العقود، كما كان جيري إعداد أمتتة عمليات املوارد البشرية. مث ،الوظائفببامللتحقنيالعناية

منهم؛ ووصل أول موظف املبتدئنيوظفي الفئة الفنيةمبإن احملكمة مضت قدمًا يف تنفيذ الربنامج اخلاص 
.٢٠١٧يف عام 

بشرية وتدعم إن احملكمة تتطلع إىل مواصلة العمل على أنشطة اإلدارة االسرتاتيجية للموارد ال-١٣٥
. وهي تتطلع إىل اإلبالغ عن التقدم الطويلاألمديف ؤسسياملالتطويرعلى صعيدالعمل لتحقيق أهدافها 

ز يف تقرير السنة املقبلة.احملرَ 
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ولالمرفق األ

من جمعية الدول األطراف ولجنة الميزانية والمالية لما صدر عنعرض عام 
لبشرية لتوصيات والطلبات المتعلقة بالموارد اا

نص الطلب أو التوصيةالمرجع
رات هذا التقرير فق

الرابط بالمرجعالمشار فيها إليه (إليها)
الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق

...،األطراف
٢٠١٧...عشرةالسادسةالدورة

(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا
١٠٢الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،

كمة جهودها الرامية إىل زيادة حتسني ة بأن تواصل احملنأوصت اللج"[...] 
احلالة فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلسني، وأن تقدم تقريرا عن 
التدابري احملددة املتخذة، مبا يف ذلك محالت التوعية، يف سياق التقرير املتعلق 

ا الثالثني اليت ستعقد يف  ".٢٠١٨يسان/أبريلنبإدارة املوارد البشرية يف دور

-٢٦https://asp.icc-٢٣و٢٢-١٧
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

١٦٨الفقرة،٢-باءاجلزءالثاين،

مبدئيا يف اختيار املوظفني يف الفئة ُيسرتشدبغي أن ن] ي[..."ارة إىل أنه شباإل"
، املتحدة"طبق يف األمم ستند إىل النظام املاملنية بنظام النطاقات املستصوبة فال

ت يف عملية عف ورعايا الدول الين شر اينبغي متثيل رعايا الدول األطر "وأنه 
يا ضمن موظفي التصديق على النظام األساسي أو االنضمام إليه، متثيال كاف

، [...]فاكمة، غري أنه جيوز أيضا النظر يف طلبات رعايا الدول غري األطر حملا
الحظت اللجة أن عدد رعايا الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ال 

بأن تعاجل احملكمة هذه املسألة [...]ة توصيتها السابقةنررت اللجوكيزال كبريا. 
"معقول.ينيف إطار زم

٢٣-٢٠https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

١٦٩الفقرة،٢-باءاجلزءالثاين،

مر فيما يتعلق بالتوزيع ة مواصلة حتليل االختالل املستنقررت اللج"[...] 
طاقات نال عن مواصلة رصد الضلة، فصاجلغرايف واملعايري املرجعية ذات ال

ا الثالثني اليت ستعقد يف املستصوبة ".٢٠١٨يسان/أبريل نلكل بلد يف دور

٢٢-١٧https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةرمسيةالالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

٩٨الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،

اك عددا كبريا من املوظفني من رعايا دول نالحظت اللجنة أن ه"[...] 
ة بأن ندد، أوصت اللجصي، ويف هذا السليست أطرافا يف نظام روما األسا

ائم يف التمثيل اجلغرايف قحملكمة هذه املسألة باالقرتان مع االختالل التعاجل ا
دم معلومات حمدثة عن ذلك يف التقرير املتعلق بإدارة املوارد البشرية يف قوأن ت

ا الثالثني اليت  ".٢٠١٨يسان/أبريل نتعقد يف سدور

٢٢-٢٠https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

١٠٩الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،

آذار/مارس إىل ١ة من فرت ت، يف الرمكمة أبحملالحظت اللحنة أن ا"[...] 
عمل قصري األجل، منها عقد ١٥٤، ٢٠١٦ديسمرب ل/كانون األو ٣١

العمل أو [شهور]من ٤٦٢كمة، أي ما يعادل حمليف قلم ا]عقد[١٠١
، ٢٠١٦وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل. وأقرت اللحنة بأنه يف عام ٥,٣٨

كمة، أتاحت عقود العمل القصرية حملور يف قلم اغالشمعدَّلوبسبب اقفع 
ني موظفني يف الوظائف الشاغرة. ة العمل يف األقسام حلني تعيير ااألجل استمر 

رية األجل صالقبغي رصد استخدام عقود العملنولذلك، رأت اللجنة أنه ي
ها يف سياق التقرير املتعلق نلك اإلبالغ عوكذوتتبعها يف العفوات املقبلة، 

بإدارة املوارد البشرية من أجل احلفاظ على التوازن األمثل بني االحتياجات 
"مان حسن اإلدارة والشفافية يف املوارد املستخدمة.ضلك لوكذيلية، شغالت

٦٢-٥٦https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf
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الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

١٠٧لفقرةا،٢-باءاجلزءالثاين،

طلبت اللحنة إىل احملكمة أن تقدم معلومات حمدثة عن نتائج عملية الشراء "
ا السابعة اليت ستعقد يف آذار/ مارس  املتعلقة بالتأمني الصحي يف دور

اليت مل تنفذ حي، وتتوقع تنفيذ التوصيات املتعلقة بنظام التأمني الص٢٠١٨
"حىت اآلن بعد انتهاء عملية الشراء.

٥٥-٥١https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

٢٥تانالفقر ،٢-باءاجلزءالثاين،
٢٦و

، وبالنظر إىل أن تكاليف [...]بلةت املقانقطة انطالق لنهج مواضيعي للدور "ك
يف املائة ٩٠نية، وأن ايف املائة من إمجايل امليز ٧٠من بأكثراملوظفني تستأثر 

قبلة على ت املايف الدور كزت اللحنة أن تر قرر دعية العامة، ب املتكممنها يف 
االت الين حتتاج إليها ت املوظفني مبرونة على ااالفرص املتاحة لتوزيع قدر 

، يف مجلة أمور، تركزفيد أن أت اللحنة أنه سيكون من املر ة عاجلة. و بصف
السياسات ‘٢’ت، واهار توفري بيانات حمدثة عن امل‘١’سائل التالية:على امل

ب سحتديد أن‘٣’واملمارسات واخلربات فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي، و
‘٤’كمة، وحملياجات ااالت لتدوير املوظفني، استنادا إىل اخلربة املتاحة واحتا

دور ‘٥’يف جمال العمل، وت اهار املو ربة لتوسيع نطاق اخلزمةالتدابري الال
.ن، فضال عن الفرص املتاحة للموظفني يف هذا الصدداب وتدريب األقر يالتدر 

ولتلبية احلاجة إىل توزع املوظفني مبرونة، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم يف 
ا الثالثني، اليت ، تقريرا مرحليا عن الفرص ٢٠١٨يسان/أبريل نستعقد يف دور

االت اليت تكون يف أمس احلاجة  املتاحة لتوزع قدرات املوظفني مبرونة على ا
االت احملددة أعاله. "إليها، مبا يف ذلك ا

٦٨-٦٣https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةالرمسيةثائقالو 
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

١٠١الفقرة،١-باءاجلزءالثاين،

ة أن عدم التوازن بني اجلنسني يف الفئة الفنية زاد بنسبة نالحظت اللج"[...] 
سني يف املستويات ن، وأن الفجوة يف التوازن بني اجل٢٠١٦يف املائة يف عام ٢

الفنية العليا ال تزال كبرية. وأوصت اللجنة بأن تعطي احملكمة األولوية لتضييق 
ريرا عن التقدم قدد، وأن تفدم تصالفجوة وتواصل اجلهود املبذولة يف هذا ال

ا الثالثني اليت قاحملرز يف سياق الت رير املتعلق بإدارة املوارد البشرية يف دور
".٢٠١٨بريل يسان/أنستعقد يف 

٢٦-٢٣https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf

الدولجلمعيةالرمسيةالوثائق
...،األطراف

٢٠١٧...السادسة عشرةالدورة
(ICC-ASP/16/20)، لَّد ا

٣٩الفقرة،٢-باءاجلزءالثاين،

ت اللحنة أنه ينبغي النظر يف طلبات أصنيف، ر فيما يتعلق بطلبات إعادة الت"
كمة وليس لبعض حملء صعودا أو هبوطا) على نطاق ااإعادة التصنيف (سو 

يف احلالية نالوظائف املعينة وحدها. وريثما جيري استعراض سياسة إعادة التص
ة بأن ال توافق اجلمعية على أي إعادة نعلى نطاق احملكمة، أوصت اللج

ة ختفيض رتبة وظيفة واحدة ننفس الوقت، أيدت اللجتصفيف مطلوبة. ويف
ع من فئة اخلدمات بمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة بالربنامج الرئيسي الرا

"الرتب األخرى.-الرتبة الرئيسية إىل فئة اخلدمات العامة -العامة

٤٣-٣٨https://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_d
ocs/ASP16/ICC-
ASP-16-20-ARA-
OR-vol-II.pdf
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المرفق الثاني

أثره في التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين في مالك –تحويل الوظائف 
الموظفين

وظيفة من الوظائف املموَّلة يف إطار املساعدة ٧٩وافقت اجلمعية على حتويل ٢٠١٧عام يف-١
ا تُعترب يف احملكمة أساسية وطويلة األمد.املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة، ألن املهام املنوطة 

وظيفة من فئة اخلدمات العامة ١٣وظائف شاغرة و٥اليت مت حتويلها ٧٩ومثة بني الوظائف الـ -٢
اجلغرايف. أما الوظائف احملوَّلة الباقية البالغ عددها بالتمثيلاملرامي املتعلقة ما خيصفيتؤخذ باحلسبانال 
لى النحو التايل:التمثيل اجلغرايف عرت يف ثَّ فقد أ٦١

عدد املوظفني
وضع البلد قبل حتويل الوظائف 

)٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٣١(
وضع البلد بعد حتويل الوظائف 

)٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١(
متوازن التمثيلمنقوص التمثيل١األرجنتني

متوازن التمثيلمتوازن التمثيل١إسبانيا

متوازن التمثيلمتوازن التمثيل٤أسرتاليا

مل يصدِّق على نظام روما األساسيمل يصدِّق على نظام روما األساسي١إسرائيل

منقوص التمثيلمنقوص التمثيل١أفغانستان

متوازن التمثيلمتوازن التمثيل١ألبانيا

زائد التمثيلزائد التمثيل١أوغندا

صدِّق على نظام روما األساسيمل يمل يصدِّق على نظام روما األساسي١أوكرانيا

زائد التمثيلزائد التمثيل٣آيرلندا

متوازن التمثيلمنقوص التمثيل٥إيطاليا

زائد التمثيلزائد التمثيل١الربتغال

زائد التمثيلزائد التمثيل٢بلجيكا

منقوص التمثيلمنقوص التمثيل٢بولندا

زائد التمثيلزائد التمثيل١بريو

مل يصدِّق على نظام روما األساسيمل يصدِّق على نظام روما األساسي١يكاجاما

متوازن التمثيلمتوازن التمثيل١املتحدةتنزانيامجهورية

منقوص التمثيلغري ممثَّل١كوريامجهورية

زائد التمثيلمتوازن التمثيل١مولدوفامجهورية

زائد التمثيلزائد التمثيل١جورجيا

زائد التمثيلمتوازن التمثيل١بياغام
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عدد املوظفني
وضع البلد قبل حتويل الوظائف 

)٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٣١(
وضع البلد بعد حتويل الوظائف 

)٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١(
زائد التمثيلزائد التمثيل١١فرنسا

متوازن التمثيلمنقوص التمثيل١الفلبني

مل يصدِّق على نظام روما األساسيمل يصدِّق على نظام روما األساسي١الكامريون

زائد التمثيلزائد التمثيل١كرواتيا

تمثيلمتوازن المتوازن التمثيل٣كندا

متوازن التمثيلغري ممثَّل١مالطة

مل يصدِّق على نظام روما األساسيمل يصدِّق على نظام روما األساسي١مصر

زائد التمثيلزائد التمثيل٣املتحدةاململكة

متوازن التمثيلغري ممثَّل١موريشيوس

زائد التمثيلمتوازن التمثيل٢نيوزيلندا

مل يصدِّق على نظام روما األساسيلى نظام روما األساسيمل يصدِّق ع٢اهلند

مل يصدِّق على نظام روما األساسيمل يصدِّق على نظام روما األساسي٢املتحدة األمريكيةالواليات

متوازن التمثيلمنقوص التمثيل١اليونان

٦١مجموعال

وظائف من الفئة الفنية ٥نها موظائف شاغرة ٦اليت مت حتويلها ٧٩مثة بني الوظائف الـ -٣
فقد أثَّرت يف ٧٣البالغ عددها املشغولة . أما الوظائف احملوَّلة ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة

:)٢١(على النحو التايلالتوازن بني اجلنسني

٢٠١٧الوظائف اليت مت حتويلها يف عام -الفئة الفنية 
موعخ ع١-ف٢-ف٣-ف٤-ف موع يف احملكمةملئوية من الوظائف احملوَّلةالنسبة اا النسبة املئوية من ا

%٥٣,٦٠%١١١٥٦٣٢٦٣٦,٠٠الذكور
%٤٦,٤٠%١١٠١١١٦٩٤٧٦٤,٠٠اإلناث

%١٠٠%٢٢١١٦٢٢١٢٧٣١٠٠المجموع

فيما خيص التوازن العام بني اجلنسني.باحلسبان شاغلو الوظائف من فئة اخلدمات العامة ؤخذيُ )٢١(
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لثالمرفق الثا

في مالك موظفيهاالجغرافيتقرير المحكمة المرحلي عن التوازن 

كمة علمًا بالشواغل اليت أعربت عنها اللجنة والدول األطراف فيما يتعلق بالتمثيل أحاطت احمل-١
ويُبنيَّ يفمن التنوع. يةضرْ مُ درجةبلوغواصلت احملكمة اختاذ تدابري لضمان ٢٠١٧يف عام و اجلغرايف. 

لمزيد من تخذة لوالتدابري امل٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ٣١يف الوضع كما كانهذا التقرير بالتفصيل 
تعزيز التنوع والتوازن بني اجلنسني يف احملكمة.

لة يف مالك موظفيها وتظل احملكمة تسعى إىل زيادة نسبة املوظفني من الدول األطراف غري املمثَّ -٢
الفئة الفنية وما فوقها، وإىل حتسني التوازن بني اجلنسني يف مجيع مناملنقوصة التمثيل فيه يف وظائف أو

أيضاً بل فحسبألنه أساسي لتحقيق توخيات الدول األطرافالفذلكم ميثل أولوية للمحكمة، الرتب.
اإلنتاجية.أن يزيدا االلتزام و أن يشحذا حس ملكة اإلبداع و يعزِّزا ألن التنوع والطابع اجلامع ميكن أن 

سوب وفقاً بتغى حتقيقه فيما خيص كًال من الدول األطراف حميُ مرمى مثة على صعيد التمثيل و -٣
يف ميزانية مسامهتها ملنهجية األمم املتحدة ذات الصلة وذلك استناداً إىل عدد سكان الدولة املعنية ومقدار 

د على هذا النحو أو نقصانًا فيه يتهيأ به على املرمى احملدَّ املئة زيادةً يف١٥احملكمة. ومثة هامش مقداره 
املوظفني الذين يشغلونالدولة املعنية من رعاياعددُ ه ضمنأن يقعالنطاق املرمي إىل حتديد للمحكمة 

وظائف ثابتة (يشار إىل هذا النطاق بـ"النطاق املنشود"). وقد مت تقريب أرقام حساب الُنُطق إىل أقرب 
د املرمى الفعلي الذي تبغي احملكمة حتقيقه فيما خيص عدد املوظفني من رعايا عدد صحيح ألن ذلك جيسِّ 

الذين يشغلون وظائف من الفئة الفنية وما فوقها ألغراض حساب التمثيل يف مالك موظفي الدولة املعنية
رة.املقرَّ مقدار االشرتاكاتاحملكمة بالنسبة إىل 

إن احملكمة مل تبلغ يف تقاريرها السابقة املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف إال عن الوضع فيما خيص املرمى -٤
النطاق.بالقياس إىلم إفادات أكثر تفصيًال، املبتغى. وهي إذ متضي قدماً ستقدِّ 

بيانًا وجيزًا على النحو ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١وميكن أن يُبنيَّ الوضع كما كان يف -٥
املئة من مالك املوظفني)، يف٥٩موظفًا أو ٢٦٨بلدًا زائد التمثيل (ينحدر منها ٢٧التايل: مثة 

بلداً ٢١مالك املوظفني)، واملئة من يف١٦موظفًا أو ٧٢(ينحدر منها التمثيلمتوازنبلدًا ٢١و
ل، بلدًا غري ممثَّ ٥٥املئة من مالك املوظفني)، ويف١٢موظفًا أو ٥٤التمثيل (ينحدر منها منقوص

املئة من مالك املوظفني). يف١٣موظفًا أو ٦٠لة من الدول غري األطراف (ينحدر منها دولة ممثَّ ٢٤و
اجلدول أدناه:التفاصيل يفوترد

غري ممثَّلمنقوص التمثيلمتوازن التمثيلزائد التمثيل
٢٠١٧٢٤٢٤٢٠٥٦كانون الثاين/يناير 

٢٠١٧٢٧٢١٢١٥٥كانون األول/ديسمرب 
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عدد اجلنسيات املمثَّلة يف احملكمة فعالً و التقارير ذات الصلة ال تشمل إال الوظائف الثابتة؛ إن -٦
جميع املوظفني، مبن فيهم من يشغلون وظائف مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، . فمما يرد فيهاربكأ

إسهاماً إجيابياً يف تنوع اجلنسيات والثقافات يف احملكمة.ن جزء من مالك املوظفني ويسهمو 

التمثيل املنقوص و ويضاف إىل ذلك أنه، فيما خيص بلدانًا كثرية، يتحدد الفرق بني عدم التمثيل -٧
لتمثيل املتوازن مبجرد موظف واحد. ولئن كانت تبذل جهود لتوظيف أشخاص من البلدان املعنية لكي او 

يغدو متثيلها متوازنًا فإن متثيلها املنقوص ميكن أن ينتج عن استقاالت املوظفني أو انتقاهلم، وهذا ليس 
ل األمد.بالضرورة سبباً للقلق فيما خيص التوظيف ما مل يصبح نقصاً يف التمثيل طوي

أطرافًا كثرية ال يندرج متثيلها ضمن كما بـُنيِّ أعاله تعرتف احملكمة كامل االعرتاف بأن مثة دوالً و -٨
الُنُطق املنشودة وبأنه يلزم بذل جهود كبرية ملعاجلة نقص التمثيل، لكن من املهم أن يُرى التمثيل اجلغرايف 

وازن احلامسة.عدم التجوانبَ ستهدف العملُ من منظوره الصحيح وأن يَ 

بفرص التوظيف. التعريفبذل جهود للمزيد من ٢٠١٧قد واصلت احملكمة يف عام ل-٩
ُسجِّلت زيادة يف عدد الرتشيحات لشغل وظائف شاغرة يف احملكمة، حيث بلغ متوسط ما اسُتلم يف وقد

)، لكل وظيفة شاغرة أُعلن عنهاترشيحًا ٢٦٧ترشيحًا (٩٧٩٣٠من هذه الرتشيحات ٢٠١٧عام 
.لكل وظيفة شاغرة أُعلن عنها)ترشيحات ٢٠٨(٢٠١٦يف عام ترشيحاً ٢٤٦٣٩مقابل 

من تقرير احملكمة عن إدارة املوارد ٢٠حىت ١٤نة يف الفقرات ويستمر إعمال التدابري املبيَّ -١٠
، أال وهي:)٢٢(٢٠١٥البشرية لعام 

لتواصل توسيع نطاق اإلعالن عن الشواغر لكي يشمل شىت وسائِط ومنصاِت ا)أ(
االجتماعي فيما خيص شواغر الوظائف الدولية؛

؛)٢٣(توزيع مجيع اإلعالنات عن الشواغر بكلتا لغيت العمل)ب(

مشاركة موظفي قسم املوارد البشرية حكماً يف مجيع إجراءات التوظيف؛)ج(

نتقاء لكي يتوىل اإلشراف على مجيع عمليات االإعادة إعمال جملس مراجعة )د(
التوظيف؛

وع اجلغرايف يف مجيع جلان التوظيف؛السهر على التن)ه(

تعميم معلومات حمدَّثة بشأن التمثيل اجلغرايف على مجيع جلان التوظيف؛)و(

مراعاة التمثيل اجلغرايف يف مرحلة االنتقاء األويل ويف مرحلة البت بشأن االنتقاء )ز(
النهائي للمرشحني املناسبني؛

لَّد الثاين ، اجلزء باء ICC ASP / 15/20(٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ... )٢٢( ٨٨، الفقرة١-) ، ا نة بأن تتخذ احملكمة تدابري لضمان توسيع نطاق توزيع اإلشعارات بالوظائف الشاغرة ، وأن تسهر على عمالً بتوصية اللج)٢٣(
ةاملواظبة على توزيع هذه اإلشعارات بكلتا لغيت عمل احملكمة (اإلنكليزية والفرنسية) ، تؤكد احملكمة أن تلك هي املمارس

يف هذا الصدد.ةاملعتاد
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ني.مراعاة التمثيل اجلغرايف فيما خيص مجيع حاالت التعي)ح(

، بالتوافق مع التوصيات الواردة يف تقرير املكتب الشامل عن التمثيل هويضاف إىل ذلك أن-١١
احملكمة تواصل،)٢٤(والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدوليةالعادلاجلغرايف 

ت البلدان املنقوص متثيلها أشدَّ مع سفاراالوثيق بالتعاون و الطويل. مداملتوسط واألمداختاذ التدابري لأل
للتقصيعلى التواصل اخلارجي واإلعالن. كما إن قسم املوارد البشرية يعمل بنشاط تركِّز احملكمة ،نقصال
.LinkedInمن ميكن أن يرتشحوا لشغل الوظائف من خالل شبكة ع

لة البلدان غري املمثَّ جهوداً للنهوض مبشاركة رعايا البلدان املنقوصة التمثيل و احملكمةبذلت كما -١٢
الفئة الفنية الزائرين وبرنامج موظفيالفئة الفنيةالداخلي وبرنامج موظفييف فعاليات منها برنامج التدريب

، بغية زيادة جمموعة من ميكن أن يرتشحوا لشغل وظائف يف احملكمة من الفئة الفنية.املبتدئني

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عن طريق وستستمر احملكمة على بذل جهودها لتحسني التمثيل-١٣
املتعلقة باملرتشحات واملرتشحني من البلدان غري املمثَّلة أو البلدان املنقوصة البياناتمتابعة ومجع وحتليل 

ز.التمثيل، وستبلغ عن التقدم احملرَ 

)٢٤(
ICC-ASP/16/35 ،كتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني يف احملكمة تقرير امل

اجلنائية الدولية
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ليذيتال

موظفو المحكمة بحسب جنسياتهم

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٣١الوضع في 

سب حبهذه الوثيقة حملة عامة عن مجيع موظفي احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف متقدَّ 
م  .٢٠١٧ديسمرب /كانون األول٣١حبلولجنسيا

قرير الجداول الخمسة التاليةتاليتضمن

املوظفني من الفئة الفنية بالرتابط عدد النطاق املنشود (حمسوبًا بتقريب األرقام) للتمثيل حبسب -١
رة.االشرتاكات املقرَّ دار قمب

أن يبلغه عدد إىل العدد املرمي لكل دولة عضو بالتوافق مع منهجية األمم املتحدة، حتسب احملكمة 
للتقلب يُطبَّق هامش مقداره . وإلتاحة فسحة املوظفني من الدولة العضو املعنية من بني موظفي الفئة الفنية

د احملسوب على هذا النحو أو نقصانًا عنه ("النطاق دَّ على املرمى احمل%) زيادةً ١٥(املئة يف١٥
عترب الدول األعضاء "متوازنة التمثيل" عندما يقع عدد املوظفني من رعاياها ضمن النطاق املنشود"). وتُ 

املنشود؛

التمثيل اجلغرايف الفعلي حبسب البلد واملنطقة؛-٢

ن و (أي املوظفيل اجلغرايف غري املأخوذة باالعتبار يف حساب التمثفئات املوظفني سائر -٣
،رأ)، وموظفو اللغات الذين يشغلون وظائف ثابتة- ن حمليًا يف فئة اخلدمات العامة (خ عو احملشود

؛قتة العامة) حبسب البلد واملنطقةواملوظفون الذين يشغلون وظائف مموَّلة يف نطاق عقود املساعدة املؤ 

تيب األجبدي)؛املوظفني حبسب البلد (بالرت فئاتمجيع يف تمثيل ال-٤

املوظفني حبسب البلد (من التمثيل األعلى إىل التمثيل األدىن).فئاتمجيع يف تمثيل ال-٥

النطاق المنشود (محسوباً بتقريب األرقام)- ١

الدول األفريقية

النطاق املنشود

يويةسالدول اآل

النطاق املنشود

دول أوروبا الشرقية

النطاق املنشود
دول أمريكا 
كارييبالالتينية وال

النطاق املنشود
دول أوروبا الغربية 

والدول األخرى

النطاق املنشود
احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

١٢راأندو ١٢وبربوداأنتيغوا١٢ألبانيا٢٢أفغانستان١٢بنني
١١١٥أسرتاليا٥٧األرجنتني١٢واهلرسكالبوسنة٣٤بنغالديش١٢بوتسوانا
٤٦النمسا١٢بربادوس٢٢بلغاريا٢٢كمبوديا٢٢فاسوبوركينا

٥٧بلجيكا١٢بليز٢٢كرواتيا١٢كوكجزر١٢بوروندي
١٣١٨كندا٢٢وليفياب٣٤اجلمهورية التشيكية٢٢قربص١٢األخضرالرأس
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الدول األفريقية

النطاق املنشود

يويةسالدول اآل

النطاق املنشود

دول أوروبا الشرقية

النطاق املنشود
دول أمريكا 
كارييبالالتينية وال

النطاق املنشود
دول أوروبا الغربية 

والدول األخرى

النطاق املنشود
احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

احلد 
األدىن

احلد 
األعلى

فريقياأمجهورية
٤٥الدمنارك١٨٢٥الربازيل٢٢استونيا١٢فيجي١٢الوسطى

٣٤فنلندا٣٤تشيلي١٢جورجيا٤١٥٥اليابان٢٢تشاد
٢١٢٩فرنسا٣٤كولومبيا٢٣اليونان٢٢األردن١٢القمرجزر

٢٧٣٧أملانيا٢٢اريكاكوست٢٢التفيا١٢ملديف١٢الكونغو
٣٤اليونان١٢دومينيكا٢٢لتوانيا١٢مارشالجزر٢٢ديفواركوت

مجهورية
الكونغو

١٢األسوداجلبل١٢منغوليا٢٣الدميقراطية
اجلمهورية 
١٢أيسلندا٢٢الدومينيكية

٣٤إيرلندا٢٢اإلكوادور٥٧بولندا١٢ناورو١٢جيبويت
١٧٢٣إيطاليا١٢السلفادور١٢مولدوفامجهورية١٢فلسطني١٢نغابو 

١٢ليختنشتاين١٢غرينادا٢٣رومانيا٣٤الفلبني١٢غامبيا
٢٢لكسمربغ٢٢غواتيماال٢٢صربيا١٠١٣كوريامجهورية٢٢غانا
١٢مالطة١٢غيانا٢٣سلوفاكيا١٢ساموا١٢غينيا
٧١٠هولندا١٢هندوراس٢٢سلوفينيا١٢طاجيكستان٢٢كينيا

١٢ليشيت-تيمور ١٢ليسوتو
مقدونيامجهورية

٢٣نيوزيلندا٨١١املكسيك١٢السابقةاليوغوسالفية
٥٦النرويج٢٢بناما١٢فانواتو١٢ليبرييا

٣٤الربتغال١٢باراغواي٢٢مدغشقر
١٢مارينوسان٢٣بريو٢٢مالوي

٢٢مايل
كيتسسانت

١١١٥إسبانيا١٢ونيفيس
٥٧السويد١٢لوسياسانت١٢موريشيوس

١٢ناميبيا
فنسنتسانت
٦٨سويسرا١٢غرينادينوجزر

٢٠٢٦املتحدةاململكة١٢سورينام٢٢النيجر
٢٢وتوباغوترينيداد٤٥نيجرييا

٢٢أوروغواي٢٢السنغال
٤٥فنزويال١٢سيشيل
١٢سرياليون
٣٤أفريقياجنوب
٢٢تونس
٢٢أوغندا

تنزانيامجهورية
٢٣املتحدة

٢٢زامبيا
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التمثيل الجغرافي الفعلي بحسب البلد والمنطقة- ٢
طرافالدول غري األالدول غري املمثَّلةالدول املنقوصة التمثيلالدول املتوازنة التمثيلالتمثيلالزائدةالدول 

الدول األفريقيةمن بين من بين الدول األفريقيةمن بين الدول األفريقيةمن بين الدول األفريقيةمن بين الدول األفريقية
١+اجلزائر١-بوروندي١-فاسوبوركينابنني١+الدميقراطيةالكونغومجهورية
٧+الكامريون١-األخضرالرأس١-مالويبوتسوانا١+غامبيا
٥+مصر١-الوسطىفريقياأمجهورية١-زامبياالكونغو١+غانا

٢+إثيوبيا٢-تشادمن بين الدول اآلسيويةديفواركوت٢+كينيا
١+موريتانيا١-القمرجزر١-أفغانستانغينيا١+مايل

٢+رواندا١-جيبويت١-قربصليسوتو٢+السنغال
١+توغو١-غابون٣٤-اليابانموريشيوس١+سرياليون
١+زميبابوي١-ليبرييا١-األردنالنيجر٤+أفريقياجنوب
من بين الدول اآلسيوية٢-مدغشقر٩-كورياريةمجهو نيجرييا٣+أوغندا

٣+الصني١-ناميبيامن بين دول أوروبا الشرقيةمجهورية تنزانيا املتحدةمن بين دول أوروبا الشرقية
٢+اهلند١-سيشيل١-ستونياإمن بين الدول اآلسيوية٢+واهلرسكالبوسنة
١+ونيسياإند٢-تونس١-بولندامنغوليا٣+كرواتيا

فلسطني٤+جورجيا
الالتينيةمن بين دول أمريكا

٣+)اإلسالمية-مجهورية(إيرانمن بين الدول اآلسيويةوالكاريبي
١+لبنان٣-بنغالديش١٦-الربازيلالفلبني١+مولدوفامجهورية
١+باكستان٢-كمبوديا٢-تشيليمن بين دول أوروبا الشرقية٤+رومانيا

١+سنغافورة١-كوكجزر١-كوستاريكاألبانيا٢+ياصرب

١+سلوفينيا
الالتينيةمن بين دول أمريكا

١+سري النكا١-فيجي١-غواتيماالوالكاريبي
الالتينيةأمريكامن بين دول 

١+أوزبكستان١-ملديف٣-املكسيكاألرجنتنيوالكاريبي
١+فيتنام١-مارشالزرج٢-فنزويالاإلكوادور٢+كولومبيا

من بين دول أوروبا الغربية والدول 
بريواألخرى

من بين دول أوروبا الغربية والدول 
من بين دول أوروبا الشرقية١-ناورواألخرى

٢+بيالروس١-ساموا٢-الدمناركوتوباغوترينيداد٩+بلجيكا

٢+كندا
أوروبا الغربية من بين دول 

٢+الروسياالحتاد١-طاجيكستان١٣-ملانياأوالدول األخرى
٢+أوكرانيا١-ليشيت-تيمور١-اليونانأسرتاليا٢+فنلندا

١-فانواتو٢-السويدإيطاليا٣١+فرنسا
الالتينيةأمريكامن بين دول 

والكاريبي
٢+جامايكامن بين دول أوروبا الشرقية٤-سويسرامالطة٧+آيرلندا

٢-بلغاريا١١+هولندا
من بين دول أوروبا الغربية والدول 

األخرى
٢+إسرائيل٣-يةاجلمهورية التشيك١+نيوزيلندا
ر٢+الربتغال ١٥+املتحدة األمريكيةالواليات٢-ا
٢-التفيا١+إسبانيا
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طرافالدول غري األالدول غري املمثَّلةالدول املنقوصة التمثيلالدول املتوازنة التمثيلالتمثيلالزائدةالدول 
٢-لتوانيا٧+املتحدةاململكة

١-األسوداجلبل
٢-سلوفاكيا
مقدونيا اليوغوسالفيةمجهورية
١-السابقة

الالتينيةمن بين دول أمريكا
والكاريبي

١-وبربوداأنتيغوا
١-بربادوس

١-بليز
٢-بوليفيا

١-دومينيكا
٢-اجلمهورية الدومينيكية

١-السلفادور
١-غرينادا
١-غيانا

١-هندوراس
٢-بنما

١-باراغواي
١-ونيفيسكيتسسانت
١-لوسياسانت
١-غرينادينوجزرفنسنتسانت
١-سورينام

٢-أوروغواي
دول أوروبا الغربية من بين دول 

والدول األخرى
١-أندورا

٤-النمسا
١-سلنداآي
١-ختنشتاينيل

٢-لكسمربغ
٥-النرويج

١-مارينوسان
٢٤المجموع٥٥المجموع٢١المجموع٢١المجموع٢٧المجموع



ICC-ASP/17/6

47 16-A-190818

(الموظفون من فئة الخدمات العامة، وموظفو اللغات، والموظفون في إطار الموظفين سائر فئات- ٣
المساعدة المؤقتة العامة)

اجلنسيةاملنطقة

التعيينات بعقود قصرية املدة

فئة اخلدمات املوظفون من 
أخرى رتبة–العامة

)الوظائف الثابتة(
موظفو 
اللغات 

فئة اخلدمات املوظفون من 
أخرى رتبة–العامة

وظائف املساعدة املؤقتة (
)العامة

املوظفون من الفئة الفنية 
وظائف (واملديرون

موع)املساعدة املؤقتة العامة ا
٤١١٦الكامريونأفريقيا

١٢١٢الوسطىفريقياأمجهورية
٤١٥الكونغو
٢٠٢١٣٢٦الدميقراطيةالكونغومجهورية
١٣٣١٦ديفواركوت
٣٢٥مصر
١١إريرتيا
٢٢إثيوبيا
١١غامبيا
١١غانا

٥١٦كينيا
١١ليبرييا

١١املغرب
١١النيجر
١١نيجرييا
١٢٣رواندا

٢١١٤السنغال
١١١١٢سرياليون
٢٢٤أفريقياجنوب

١١سودانال
١١٢تونس
١٩١٥٦٣١أوغندا

٧١٨املتحدةتنزانيامجهورية
١١زامبيا

١١زميبابوي
موع ألفريقيا ١٠٨١٤١٤١٦١٥٢ا

١١الصنيآسيا
٥١٦اهلند

١١إندونيسيا
٣٣)اإلسالمية-مجهورية(إيران

١١العراق
١١١٣اليابان
١١األردن
٣٣لبنان

١١الفلبني
١١سنغافورة

١١٢سري النكا
١١٢أوزبكستان

موع آلسيا ١٨٢٥٢٥ا
١١بيالروسأوروبا الشرقية

٦١٧واهلرسكالبوسنة
١١٢بلغاريا
٨٨كرواتيا
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اجلنسيةاملنطقة

التعيينات بعقود قصرية املدة

فئة اخلدمات املوظفون من 
أخرى رتبة–العامة

)الوظائف الثابتة(
موظفو 
اللغات 

فئة اخلدمات املوظفون من 
أخرى رتبة–العامة

وظائف املساعدة املؤقتة (
)العامة

املوظفون من الفئة الفنية 
وظائف (واملديرون

موع)املساعدة املؤقتة العامة ا
٢٢ةاجلمهورية التشيكي

٣٢١٦جورجيا
ر ١١٢ا

٢٢كوسوفو
٢٢٤توانيال

٣١٤بولندا
٧١١٩رومانيا
١١٢الروسياالحتاد
٣١٤صربيا

٢٢أوكرانيا
موع ألوروبا  ا

٤٢٧٦٥٥الشرقية
أمريكا الالتينية 

والكاريبي
٤١٥ألرجنتنيا

١١بوليفيا
٤١٥الربازيل

٢٢كولومبيا
١١جامايكا
٢٢املكسيك

١١بريو
٢٢٤فنزويال

موع ألمريكا  ا
١٤١٦٢١الالتينية والكارييب

أوروبا الغربية 
والدول األخرى

١٢١٢٦أسرتاليا
٢٢النمسا
١٠١٤١٥بلجيكا

٢٣١١١١٧كندا
١١٢الدمنارك

١١فنلندا
٣٢١٤٤٧٥٧فرنسا
٤١٣٨أملانيا

٧١١٩اليونان
١١يسلنداآ
١٢٣٦يرلنداآ

١١إسرائيل
٩٣١١٣إيطاليا
١٠٠٥٥١١٠هولندا
٢٢ندانيوزيل

٥١٦تغالالرب 
٧٢١١٠إسبانيا
١٢٣سويسرا
٢٣٧٩٣٩املتحدةاململكة

٢٢١٦١١األمريكيةاملتحدةالواليات
موع ألوروبا ا

الغربية والدول 
٢٠٧٣٠٢١٦١٣١٩األخرى

٣٨٩٤٤٤٥٩٤٥٧٢المجموع العام
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الترتيب األبجدي)الموظفين بحسب البلد (بفئاتجميع في تمثيل ال- ٤

اجلنسية

التعيينات بعقود حمدَّدة املدة
املوظفون من فئة 
رتبة –اخلدمات العامة

الوظائف (أخرى 
)الثابتة

املوظفون من الفئة الفنية 
الوظائف (واملديرون

موظفو اللغات)الثابتة

املوظفون من فئة اخلدمات 
وظائف (رتبة أخرى –العامة

املساعدة املؤقتة العامة)

ملوظفون من الفئة الفنية ا
وظائف (واملديرون

موعاملساعدة املؤقتة العامة) ا
١٢١٤الروسياالحتاد
٢٢٤إثيوبيا

٤٦١١١األرجنتني
١١٢األردن
١١إريرتيا

٧١٦٢١٢٦إسبانيا
١١٣٢١٢١٩أسرتاليا
١١إستونيا
١٢٣إسرائيل

١١أفغانستان
٢٢اإلكوادور

٢٢ألبانيا
٤١٤١٣٢٢أملانيا

١١٢إندونيسيا
١١١٣أوزبكستان

١٩٥١٥٦٣٦أوغندا
٢٢٤أوكرانيا

٣٣٦)اإلسالمية-مجهورية(إيران
١١١٢٣١٧آيرلندا

١١آيسلندا
٩١٩٣١٣٢إيطاليا

١١باكستان
٤٢١٧الربازيل
٥٦١١٢الربتغال
١٠١٦١٤٣١بلجيكا
١١٢بلغاريا

١١بنني
١١بوتسوانا
١١فاسوبوركينا
٦٤١١١واهلرسكالبوسنة
٣٤١٨بولندا
١١بوليفيا

٣١٤بريو
١٢٣بيالروس
٢٢وتوباغوترينيداد
١١تشيلي
١١توغو
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اجلنسية

التعيينات بعقود حمدَّدة املدة
املوظفون من فئة 
رتبة –اخلدمات العامة

الوظائف (أخرى 
)الثابتة

املوظفون من الفئة الفنية 
الوظائف (واملديرون

موظفو اللغات)الثابتة

املوظفون من فئة اخلدمات 
وظائف (رتبة أخرى –العامة

املساعدة املؤقتة العامة)

ملوظفون من الفئة الفنية ا
وظائف (واملديرون

موعاملساعدة املؤقتة العامة) ا
١١٢تونس

١٢٣جامايكا
١١اجلزائر

١٢١٢الوسطىأفريقيامجهورية
٢٢ةية التشيكيمهور اجل

٢٠٤٢١٣٣٠الكونغو الدميقراطيةمجهورية
٧٣١١١املتحدةتنزانيامجهورية
١١كوريامجهورية
٣٣مولدوفامجهورية
٢٨٢١٢أفريقياجنوب
٣٦٢١١٢جورجيا
١٢١٤الدمنارك

٢١٢٥رواندا
٧٧١١١٦نياروما
١١٢زامبيا

١١٢زميبابوي
١١١٣سري النكا

٣٣سلوفينيا
١١٢سنغافورة
٢٤١١٨السنغال
١١السودان
٣٣السويد
١٢٢٥سويسرا

١١٣١١٥سرياليون
٣٤١٨صربيا
١٣٤الصني
١١العراق
١٣٤غامبيا
١٣٤غانا

١١غواتيماال
٢٢غينيا
٣٢٦٠١٤٤٧١١٧فرنسا

١٣٤الفلبني
٢٢فلسطني
٢٢٢٦فنزويال
١٦٧فنلندا
١١فيتنام
١١قربص
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اجلنسية

التعيينات بعقود حمدَّدة املدة
املوظفون من فئة 
رتبة –اخلدمات العامة

الوظائف (أخرى 
)الثابتة

املوظفون من الفئة الفنية 
الوظائف (واملديرون

موظفو اللغات)الثابتة

املوظفون من فئة اخلدمات 
وظائف (رتبة أخرى –العامة

املساعدة املؤقتة العامة)

ملوظفون من الفئة الفنية ا
وظائف (واملديرون

موعاملساعدة املؤقتة العامة) ا
٧٤١١١٣الكامريون

٨٥١٣كرواتيا
٢٢٠٣١١١٣٧كندا
١٣٢٣١٨ديفواركوت

١١كوستاريكا
٢٢كوسوفو
٦٢٨كولومبيا
٤١١٦الكونغو

٥٤١١٠كينيا
٣١٤لبنان
٢٢٤لتوانيا
١١ليبرييا

١١ليسوتو
١١مالطة
٣٣مايل
ر ١١٢ا

٣٥٢١٠مصر
١١املغرب

٢٥٧املكسيك
١١مالوي
٢٣٣٣٧٩٧٢املتحدةاململكة
١١منغوليا

١١موريتانيا
١١موريشيوس

٢٢النمسا
١٢٣النيجر
١٤٥نيجرييا

٤٢٦نيوزيلندا
٥٢١٨اهلند

١٠٠٢١٥٥١٣١هولندا
٢١٥٢١٦٢٦املتحدةالواليات

١٧١١١٠اليابان
٧٢١١١١اليونان

٣٨٩٤٥٤٤٤٤٥٩٤١٠٢٦المجموع
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الموظفين بحسب البلد (من التمثيل األعلى إلى التمثيل األدنى)اتفئجميع في تمثيل ال- ٥

اجلنسية

التعيينات بعقود حمدَّدة املدة
رتبة –اخلدمات العامةاملوظفون من فئة  )الوظائف الثابتة(أخرى 

موظفو اللغات)الوظائف الثابتة(الفنية واملديروناملوظفون من الفئة 

رتبة –ةاخلدمات العاماملوظفون من فئة  املساعدة املؤقتة العامة)وظائف (أخرى 
موعاملؤقتة العامة)وظائف املساعدة (واملديروناملوظفون من الفئة الفنية  ا

١٠٠٢١٥٥١٣١هولندا
٣٢٦٠١٤٤٧١١٧فرنسا

٢٣٣٣٧٩٧٢املتحدةاململكة
٢٢٠٣١١١٣٧كندا

١٩٥١٥٦٣٦أوغندا
٩١٩٣١٣٢إيطاليا
١٠١٦١٤٣١بلجيكا
٢٠٤٢١٣٣٠دميقراطيةالالكونغو مجهورية
٧١٦٢١٢٦إسبانيا

٢١٥٢١٦٢٦األمريكيةاملتحدةالواليات
٤١٤١٣٢٢أملانيا

١١٣٢١٢١٩أسرتاليا
١٣٢٣١٨ديفواركوت
١١١٢٣١٧آيرلندا
٧٧١١١٦رومانيا

١١٣١١٥سرياليون
٧٤١١١٣الكامريون

٨٥١٣كرواتيا
١٢١٢الوسطىفريقياأمجهورية
٣٦٢١١٢جورجيا
٥٦١١٢الربتغال
٢٨٢١٢أفريقياجنوب

٤٦١١١األرجنتني
٦٤١١١واهلرسكالبوسنة
٧٢١١١١اليونان

٧٣١١١املتحدةتنزانيامجهورية
٣٥٢١٠مصر

١٧١١١٠اليابان
٥٤١١٠كينيا

٦٢٨كولومبيا
٥٢١٨اهلند

٣٤١٨بولندا
٢٤١١٨السنغال

٣٤١٨صربيا
٤٢١٧الربازيل
١٦٧فنلندا

٢٥٧املكسيك
٤١١٦الكونغو

٣٣٦)اإلسالمية-مجهورية(إيران
٤٢٦ندانيوزيل

٢٢٢٦فنزويال
١٤٥نيجرييا
٢١٢٥رواندا

١٢٢٥سويسرا
١٣٤الصني

١٢١٤الدمنارك
٢٢٤إثيوبيا
١٣٤غامبيا
١٣٤غانا
٣١٤لبنان

٢٢٤توانيال
٣١٤بريو

١٣٤الفلبني
١٢١٤الروسياالحتاد
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اجلنسية

التعيينات بعقود حمدَّدة املدة
رتبة –اخلدمات العامةاملوظفون من فئة  )الوظائف الثابتة(أخرى 

موظفو اللغات)الوظائف الثابتة(الفنية واملديروناملوظفون من الفئة 

رتبة –ةاخلدمات العاماملوظفون من فئة  املساعدة املؤقتة العامة)وظائف (أخرى 
موعاملؤقتة العامة)وظائف املساعدة (واملديروناملوظفون من الفئة الفنية  ا

٢٢٤أوكرانيا
١٢٣بيالروس
١٢٣إسرائيل

١٢٣جامايكا
٣٣مايل

١٢٣النيجر
٣٣مولدوفاةمجهوري

٣٣سلوفينيا
١١١٣سري النكا

٣٣السويد
١١١٣أوزبكستان

٢٢ألبانيا
٢٢النمسا
١١٢بلغاريا

٢٢اجلمهورية التشيكية
٢٢اإلكوادور

٢٢غينيا
ر ١١٢ا

١١٢إندونيسيا
١١٢األردن

٢٢كوسوفو
٢٢فلسطني
١١٢سنغافورة
٢٢وتوباغوترينيداد
١١٢تونس
١١٢زامبيا

١١٢زميبابوي
١١أفغانستان

١١اجلزائر
١١بنني

١١بوليفيا
١١بوتسوانا
١١فاسوبوركينا
١١تشيلي

١١كوستاريكا
١١قربص
١١إريرتيا

١١ستونياإ
١١غواتيماال

١١يسلنداآ
١١العراق
١١ليسوتو
١١ليبرييا

١١الويم
١١ةمالط

١١موريتانيا
١١موريشيوس

١١منغوليا
١١املغرب

١١باكستان
١١كوريامجهورية

١١سودانال
١١توغو
١١فيتنام

٣٨٩٤٥٤٤٤٤٥٩٤١٠٢٦المجموع
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المرفق الرابع
٢٠١٧- ٢٠١٦لدورةالمحكمةأداءتقييمإحصائيات

م، ييظل من أولويات احملكمة أن -١ كون هلا نظام لتدبُّر األداء يُعرتف به بأداء املوظفني ومنَجزا
االت ضم ن خطط وبرامج التعلم وتنمية وُمتيَّز به جماالت تنمية قدرات املوظفني (فُتْدرَج به هذه ا

القدرات)، وُتستبان به جماالت تدين األداء (فُيسانَد به املوظفون واملديرون يف التكفل بتعزيز مهارات 
االت)، ويُغرس وتتمثل إحدى اخلطوات حس املساءلة فيما خيص األداء وتطويره. بهاملوظفني يف هذه ا

التقيد باملقتضيات ذات معدَّلذا النظام ُعُلوُّ أن يتحققعلى طريق بلوغ هذه الغاية يف السهر على 
حاطة اإل، نظراً إىل أن متييز األداء العايل واالعرتاف به واالستمرار على حتقيق حتسينات أمور تستلزم الصلة

وافية.منصفةباألداء يف شىت وحدات احملكمة إحاطة متسقة 

٢٠١٧- ٢٠١٦األداء لدورة ودرجة تصنيف الصلة ملقتضيات ذاتالتقيد بامعدَّلأدناه ويبنيَّ -٢
. لقد حتقق حتسن ذو شأن كما تبديه مقارنة األداء من السنة إىل ٢٠١٧شباط/فرباير ٢٨اليت تنتهي يف 

السنة اليت تليها، وذلك نتيجة ملزيد من اخنراط اإلدارة العليا يف األمر وزيادة يف وعي أمهية تدبر األداء عن 
بلغ النهائي للتقيد باملقتضيات ذات الصلة يف شىت وحدات احملكمة عدَّلاملإنواصل. طريق التدريب والت

املئة يف الفرتتني السابقتني.يف٦٥املئة ويف٦٤املئة، مقابل يف٩٠

(استمارات تقييم ٢٠١٧- ٢٠١٦ت التقيَّد بالمقتضيات ذات الصلة للفترة معدَّال: ١الجدول 
)بحسب الجهاز/المكتبالناجزةته المقدَّمة واستمارا)٢٥(األداء

مةتقييم األداءاستماراتعدد عدد املوظَّفني **الناجزةتقييم األداءعدد استمارات*املقدَّ

٥٠٣٢٢٢اهليئة القضائية
٣٤٦٣٤٦٣٤٦مكتب املّدعي العام

٤٥٣٤٣١٤٢٠قلم احملكمة
٣٣٣مكتب املراجعة الداخلية

٨٣٣طرافأمانة مجعية الدول األ
٩٠٠أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

مةتقييم األداءعدد استمارات **الناجزةتقييم األداءعدد استمارات*املقدَّ

%٤٤%٦٤اهليئة القضائية
%١٠٠%١٠٠مكتب املّدعي العام

%٩٣%٩٥قلم احملكمة
%١٠٠%١٠٠مكتب املراجعة الداخلية

%٣٨%٣٨الدول األطرافأمانة مجعية 
%٠%٠أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

%٩١%٩٤المجموع

)٢٥(
PAF

بالضرورةناجزةتليسلكننظام تدبُّر األداءيفاملدرجةاالستمارات*
اية فرتة السنة** االستمارات املدرجة يف نظام تدبُّر األداء والناجزة يف 
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للمحكمة جمعاءالتي تليهامقارنًة بين السنة والسنة ت التقيَّد بالمقتضيات معدَّال: ١رسم البيانيال

بحسب الجهازيهاالتي تلمقارنًة بين السنة والسنة ت التقيَّد بالمقتضيات معدَّال: ٢الجدول 
الناجزةتقييم األداءعدد استماراتاملقدَّمةتقييم األداءعدد استمارات

٢٠١٤/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٧٢٠١٤/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٧
%٤٧%٣٦%٢%٦٧%٣٦%١٢اهليئة القضائية

%١٠٠%٧٢%٧٠%١٠٠%٩١%٨٧مكتب املّدعي العام
%٩٣%٦٤%٧١%٩٥%٨٤%٨٢قلم احملكمة

%١٠٠%٧٥%٠%١٠٠%٧٥%٠مكتب املراجعة الداخلية
%٣٨%١٤%٠%٣٨%١٤%٢٢أمانة مجعية الدول األطراف

%٠%٣٨%٠%٠%٣٨%١١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم
%٩٢%٦٥%٦٤%٩٤%٨٢%٧٧المجموع

اإلجمالية األداءتقييمإحصائيات: ٣الجدول 
استمارات ملءمة جمعاء فيما يخص إنجاز للمحك

٢٠١٧-٢٠١٦لدورةتقييم األداء 

األداءدرجة تصنيف
%٠مل يِف باملقتضيات ذات الصلة

%١وىف باملقتضيات ذات الصلة جزئياً 
%٧٥وىف باملقتضيات ذات الصلة كلياً 

%٢٠ختطى املقتضيات ذات الصلة
%٣ختطى املقتضيات ذات الصلة إىل حد كبري
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المرفق الخامس

التأمين و تقرير المحكمة عن استدراج عروض خطة التأمين الصحي الجماعي 
الخدمةبسببعلى الوفاة واإلعاقة

امللخَّص العام
ر احملكمة منذ تشرين األول/أكتوبر من نظام املوظفني اإلداري توفِّ ٢-١٠٦عمًال بالقاعدة-١

إىل خطة املئة. وإضافةً يف٥٠بنسبة جزئيًا اً مدعومماعي اجلالصحيالتأمنيملوظفيها تغطية ٢٠٠٢
واإلعاقة يف العالج الطيبتعويضات كمة أيضًا تأمينًا لسد تكاليف احملوفَّرتالتأمني الصحي اجلماعي 

خطيتكلتا إناحملكمة. من أجلأو اإلصابة أو املرض املعزوة إىل أداء الواجبات الرمسية حالة الوفاة
Vanbreda("فانربيدا الدولية"هو شركةووسيط مستقل عن طريق مسريِّ من الغري ُوفِّرتاالتأمني 

Internationalا (ي[مؤسسة] سيناستحوذت عليها)، اليتCigna اناملعنيان، وظل العقد٢٠١٠) يف عام
الذي ُأخضع فيه التأمينان الستدراج عروض.٢٠١٧مبوافقة ضمنية من سنة إىل سنة حىت عام انُجيدَّد

نيلمشاركلإن خطة التأمني الصحي اجلماعي هي خطة تأمني شامل موحَّد تُعوَّض يف إطارها -٢
لتكاليف املتكبَّدة لقاء املعاجلة الطبية (مبا يف ذلك االستشفاء، والعناية املعقولة واملعتادة لملقاديرُ انيهَّلؤ امل

نة يف العقد الذي دة مبيَّ رهنًا مبعطيات حمدَّ ،) ومعاجلة األسنانالعناية بالبصرو بالسمع،النفسانية، والعناية 
ألول تعويضاً يف املقام ان لهتربمه احملكمة بشأن هذه اخلطة. وتضمن هذه اخلطة أيضًا للمشارك املؤمَّ 

يعتمد على الغري يف حياته اليومية ("تغطية تشمل الرعاية صحية جتعلهن بأنه يف حالة و نّر املؤمِّ عندما يُقِ 
أو الباقني على قيد احلياة بعد املعالني،وأزواجهم وأطفاهلم،")؛ وتضمن للموظفني السابقنيدمالطويلة األ

م الفعلية إبان خدمتهم خيار االستفادة بعد انتهاء خدمتهم من التغطية اليت كانوا حيصلون عليها ،وفا
)."بعد اخلدمةاملالتأمني الصحي ـ"(التغطية املسماة أيضاً ب

كانون إىل٢٠٠٢أكتوبرتشرين األول/منخطة التأمني الصحي اجلماعي ن التعاقد بشأمت-٣
٢٠١٥عاميفهاامستغيريتطلباليت،)Vanbredaعن طريق شركة فانربيدا (٢٠١٧ديسمرباألول /

االستحواذهذاقبلوكانت شركة فانربيدا . هذه الشركة عليهااستحواذبعد) Cignaفأصبح سينيا (
Assurances GØnØrales de France (AGF) Vieمع شركةالتأمنيبشأن هذا يف التعاقدتوسطت

،٢٠١٧ديسمرب٣١حىت٢٠١١عاممنو . ٢٠١٠عاميفAllianz Vieمث مع٢٠٠٩عامحىت
وإثر استدراج . Cigna International Company of Europe SAشركة هو]املؤمِّن[كان ضامن التأمني 

مسريِّ من الغريعلى من جديد ت ترسية عقد خطة التأمني الصحي اجلماعي مت٢٠١٧العروض يف عام 
AXA، مع شركة )MSH Internationalالدولية (MSHمؤسسة وه، مستقل France Vie S.A. بصفتها
.٢٠١٨للتأمني، مبفعول يبدأ اعتباراً من األول من كانون الثاين/يناير اً ضامن
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املرض بسبب اخلدمة، والتعويض الذي و اإلعاقةو ص حاالت الوفاة إن النهج املتََّبع حالياً فيما خي-٤
دال بالنظام اإلداري ملوظفي األمم املتحدة. ويتمثَّل ُمينح يف هذه احلاالت، يتوافقان مع أحكام املرفق

ا مبوجب السياس ة الغرض من النهج املتََّبع بشأن التأمني يف ضمان تدبُّر احملكمة أمورها للوفاء بالتزاما
ا احلالية و  اإلعاقة و الوفاة منالتأمني خطة الوسيط فيما خيص إناملتعلقة بالتعويض الذي ُمينح. التزاما

(جيب أن ال ُخيلط Cigna International Health Services BVBAظل شركة ياخلدمة املرض بسببو 
Cigna International Company of Europeوظلت .بينها وبني شركة التأمني) SAهي الشركة املؤمِّنة

، وغدت خطة التأمني املعنية، إثر استدراج العروض ذي الصلة الذي جرى كما كانت عليه احلال دائماً 
باعتبارها Special Contingency Risks Limited (SCR)مؤسسة ، خاضعة لعقد مع٢٠١٧يف عام 

.ضامنة للتأمني
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استدراج العروضعملية–أوالً 

عملية استدراج للعروض. وقد اخنرطت يف هذه العملية جلنة ٢٠١٧لع عام هلت يف مطاستُ -١
إدارة التأمني/الفريق املعين بالضمان االجتماعي والصحة (الذي يتألف من مدير شعبة اخلدمات اإلدارية؛ 

لس احتاد املوظفني)، والوحدة املورئيس قسم املوارد البشرية؛ ورئيس وحدة الصحة املهنية؛ وممثِّ  عنية ل 
أقر الفريق املعين بالضمان االجتماعي والصحة إن بالشراء، وخبريان استشاريان يف جمال التأمني الصحي. 

ة عن التقييم التقين للعروض، بينما تولت الشعبة املعنية بالشراء تسيري ينطاق املتطلبات، وتوىل املسؤول
أحدروض التجاري/املايل. وساعد تولت املسؤولية عن تقييم العكما استدراج العروض  عملية شؤون 

اخلبريْين االستشاريـَْني الفريق املعين بالضمان االجتماعي والصحة يف التقييم التقين، بينما اضطلع اآلخر 
بتوجيه إعداد نطاق املتطلبات (مبا يف ذلك معايري التقييم) وساعد الوحدة املعنية بالشراء يف تقييم العروض 

التجاري/املايل.

مة يف إطار املراجعة بل تعداه إىل التوصية املقدَّ تلبية الفائدة من استدراج العروض على مل تقتصر -٢
فائدة أهم أال وهي بلوغ األهداف التالية:

واألحدث؛األجودتوفري خطة التأمني )أ(

ن هلم؛توفري اخلدمة والتسيري الناجعني ملتطلبات األشخاص املؤمَّ )ب(

لتشارك املالئم يف املنافع وإدارة املبالغ التوصل إىل استقرار مقادير األقساط وا)ج(
االحتياطية؛

التكفل بتخفيض التكاليف اإلدارية إىل أدىن حد ممكن بالقياس إىل اهلدفني األول )د(
والثاين؛

مفيدة للطرفني وتقدمي هذه اجلهة رة للتأمني مع اجلهة املوفِّ أعمال عالقة قيام ضمان )ه(
، على حنو تدعمه تقارير عن فائقة اجلودةتن هلم وخدمات إدارة للحساباخدمات للمؤمَّ 

ل على املستخدمني الرجوع إليها.هُ سْ األداء املايل واالستخدام يَ 

المعايير–ثانياً 

لقد متثل متطلب احلد األدىن فيما خيص مجيع مقدمي العطاءات يف ضمان مستويات التغطية -٣
من باب التحديث مني بعض املنافع اإلضافية . وفيما خيص التأمني الصحي اجلماعي، مت تضاملوفَّرة حالياً 

درجات مع السهر على بقاء أثر ذلك على األقساط املعروضة حمدوداً. وقد استند تقييم العروض وإسناد 
التجاري/املايل والتقييم التقين.التقييمالتأمني فيما خيص صنعةيح املعتاد يف جمال جهلا إىل الرت تصنيف
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قييم إىل املعايري التالية: وعالوة على ذلك استند الت-٤

املعايري التجارية/املالية:)أ(

التكاليف الشهرية اليت تدفع لقاء تسيري شؤون املطالبات واألقساط؛‘١’

الصندوق االحتياطي؛‘٢’

تسيري شؤون دفع األقساط؛‘٣’

الصيغ اخلاصة بتجديد العقد؛‘٤’

تقاسم املنافع.‘٥’

املعايري التقنية:)ب(

إدارة احلسابات؛‘١’

)؛ISOالدولية للتوحيد القياسي (التصنيف لدى املنظمة‘٢’

األسناد؛‘٣’

)؛واآلجال، املدفوعاتالوثائق، ورد و العاملون، و معاجلة املطالب (املكان، ‘٤’

القدرات على التمويل الذايت (خيص ذلك خطة التأمني الصحي اجلماعي ‘٥’
فقط)؛

املراجعة/مراقبة اجلودة؛‘٦’

الصحي ر التأمني (خيص ذلك خطة التأمنياليت توفِّ اتشبكات اجله‘٧’
اجلماعي فقط)؛

املوقع الشبكي/التطبيق اخلاص باملستخدمني (خيص ذلك خطة التأمني ‘٨’
الصحي اجلماعي فقط).

نتائج عملية استدراج العروض–ثالثاً 

، وإىل التوصية الصادرة العروضاستنادًا إىل نتائج التقييم التقين والتقييم التجاري/املايل جلميع -٥
وافق رئيس قلم احملكمة على ترسية العقد اخلاص خبطة التأمني الصحي عن جلنة استعراض املشرتيات،

املرض بسبب و اإلعاقة و الوفاة منوترسية العقد اخلاص بالتأمني MSH Internationalاجلماعي على شركة 
كانون األول من  ، وذلك اعتبارًا من Cigna International Health Services BVBAعلى شركة اخلدمة
شهراً للتأمينني.٣٦لفرتة ابتدائية مقدارها ٢٠١٨ناير الثاين/ي
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لخطة التأمين الصحي الجماعياألثر المالي–رابعاً 

املئة يف معدَّالت أقساط التأمني. يف٨,٣مثة على وجه اإلمجال زيادة تبلغ نسبتها يف املتوسط -٦
ا بالطبع أدىن من الزيادة اليت ُسجِّلت يف كانون الثاين/يناير  ، واليت كانت مقداراً مقطوعًا يبلغ ٢٠١٧إ

املئة اليت كانت احملكمة يف١٥من الزيادة املتوقعة البالغة املئةيف٦,٧وأدىن بزهاء –املئة يف١٥
باستدراج العروض اخلارجية. إن الزيادة يف التأمني الصحي اجلماعيستتحمَّلها لو مل تتم ترسية عقد 

ا مقادير التعويضات يف السنوات السابقة، وقد تعنيَّ على أقساط التأمني مربِّرة بسبب الز  يادة اليت شهد
مجيع مقدِّمي العطاءات أن يستندوا يف عروضهم إىل البيانات والتعويضات املسجَّلة يف إطار املطالبات 

السابقة لألشخاص املؤمَّن هلم.

ن خطة التأمني ع٢٠١٧يف عام Cignaفانطالقًا من مقدار األقساط اليت دفعت لشركة -٧
يورواً، إذا احتسبنا ٨٦٢,٣٣٢٨٥٢يوروًا (أو ٧٢٤,٦٥٥٧١٤الصحي اجلماعي، البالغ جمموعها 

املئة بغية مراعاة يف١٠ليبلغوبتضبيط مقدار الزيادة يف األقساط ،املئة)يف٥٠الدعم البالغة نسبته 
ن هلم، يقدَّر ما جيب األشخاص املؤمَّ إىل التقلب الذي يشهده عدديف املقام األولخطأ يعزى للهامشٍ 

يورواً ٨٩٧,١٢٠٢٨٥مبا جمموعه MSH Internationalلشركة ٢٠١٨دفعه عن األقساط لعام 
سيفضي إىل األمراملئة). وعليه فإن يف٥٠، باحتساب الدعم البالغة نسبته يورواً ٤٤٨,٥٦٥١٤٢(أو

يوروًا عن خطة التأمني الصحي ٥٨٦,٢٣٢٢٨بزهاء زيادة يف التكاليف اليت تتحملها احملكمة تقدَّر
.٢٠١٨اجلماعي لعام 

المرض بسبب الخدمةو اإلعاقةو الوفاة منللتأمين األثر المالي–خامساً 

هي على العكس من ذلك. واملرض بسبب اخلدمة اإلعاقة و الوفاة منأقساط التأمني إن-٨
املئة. واستناداً يف٠,٣٨٨املئة إىل يف٥٠من استدراج العروض إىل ختفيض مقدار األقساطأفضى فقد

استدراج العروض، يقدَّر أن مبلغ األقساط الواجب دفعه يبلغ إبانن هلم إىل عدد األشخاص املؤمَّ 
هلذا التأمني ٢٠١٧عن عامCignaيورواً. ومبا أن جمموع األقساط اليت دفعت لشركة ٤٧٧,٠٠٣٧٩
منيف املبلغ املدفوع عن خطة التأمني سيفضي إىل وفورات مراأليوروًا فإن ١٩٣,٧١٥٣٤قد بلغت 

يورواً.٧١٦,٧١١٥٤املرض بسبب اخلدمة الذي تتحمله احملكمة تقارب و اإلعاقة و الوفاة 

____________


