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 *تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية

ص العام  الملخَّ

تركيز المحكمة الرئيسي ألنشطتها المتعلقة بالموارد ها فيمحور تبعد عدة سنوات  - 1
ضمان استمرارية العمل أثناء التعيين في الوظائف الشاغرة وإعادة على البشرية 

، وجهت المحكمة المزيد من االهتمام إلى 2018، في عام سليمتحديد معدل شغور 
 عدد من مجاالت اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية.

. من بين اتولويإحدى األلتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين يمثالن ظل ا - 2
من  3، كان 2018في عام  1فنيةمن األشخاص الخارجيين العاملين في وظائف  20

الدول األطراف غير الممثلة أو الممثلة تمثيال ناقصا، مما خفض عدد الدول األطراف 
مع ذلك، فمن المسلم به تماًما أن غير الممثلة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات. و

، كان لدى 2018كانون األول / ديسمبر  31في فهناك حاجة لمزيد من التحسينات. 
في المائة من اإلناث، لكن مع خلل في الرتب  47المحكمة توازن جنساني عام بنسبة 

 العليا.

نفذت ، 2018الرفيع، وفي عام اإلنجاز تلتزم المحكمة بضمان األداء األمثل و - 3
ً في إطار الركائز الرئيسية الثالثة للنهج  المحكمة عددًا من األنشطة وأحرزت تقدما

 االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية للمحكمة:

 شخاص األ -ألف

يرتبط األداء التنظيمي واألداء الفردي بطبيعته لمؤسسة تعتمد بالكامل على  -4
يحتاج الموظفون إلى العمل في بيئة لتحسين األداء الفردي، وموظفيها المتفانين. 

تمكينية ذات قيادة جيدة، حيث يتم تقييم المهارات والكفاءات والمساهمات وتطويرها. 
ً تلتزم المحكمة التزاما و بمواصلة تعزيز بيئة عمل المحكمة والمساهمة في صرما

 تهيئة جو من االنفتاح والدعم والتنمية.

إدارة األداء لدعم إنشاء لمتعلق بيز نظامها ل، واصلت المحكمة تعز2018في عام  - 5
للموظفين. تم إصدار تعليمات إدارية جديدة لدورة األداء بالنسبة  مضافةاليمة القعملية 

                                                           

 ./16/32CBF سبق أن صدر باعتباره الوثيقة *
 غاتوظائف اللمن غير          1
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. اعتمدت المحكمة "إطار عمل إشراك الموظفين ورفاههم" الجديد، يركز 2019-20
هم وأداء طورتظفين ولموالمتعلقة بازدهار ا -ركائزأو ال - ةمساهمالجهات العلى جميع 

تجربة الموظف ويضمن على اإلطار نظرة شمولية لقي وظائفهم على النحو األمثل. ي  
 الموارد البشرية.الخاصة باالستراتيجية مسائل الاتباع نهج منظم ومشترك فيما يتعلق ب

، أ طلقت أول دراسة استقصائية إلشراك الموظفين على نطاق 2018في عام و - 6
بلغ معدل استجابة وبمختلف مجاالت إطار الرفاه. لقياس ، 2010ام المحكمة منذ ع

آراء الموظفين  بشأنفي المائة، قدمت الدراسة االستقصائية رؤى قيمة ومفيدة  71
المحكمة، وتحديد المجاالت ذات  رجاء ومكنت من إجراء محادثات بناءة في جميع أ

 األولوية حيث يمكن إجراء تحسينات.

وفرت المحكمة فرص التعلم للموظفين، وأجرت عددا من حلقات  خالل العام،و - 7
 العمل وبدأت العمل في إطار تنقل الموظفين.

 لبيئةا -باء

على النحو األمثل هدفا  من العمللموظفين ايظل ضمان وجود بيئة مواتية يمكن  - 8
، تم وضع ترتيبات عمل مرنة في المحكمة، مما 2018في عام فلمحكمة، ترمي إليه ا

يسهل على الموظفين إدارة عملهم وإيجاد توازن مناسب بين العمل وااللتزامات 
 الخاصة.

وعالوة على ذلك، بذلت المحكمة جهودا لتعزيز تسوية المنازعات بصورة غير  - 9
رسمية في المحكمة وتم إصدار أمر إداري بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها، 

ً مما أضفى طابع ً رسمي ا تقييم مستويات الوظائف والتأكد من أنها تتوافق على عملية  ا
كل ذلك والمعينة، الالزمة بشكل مناسب مع االحتياجات التشغيلية للمحكمة والمهام 

حَكمضمن نظام حكم   .م 

، بمشروع أتمتة نظام ساب اضطلع قسم الموارد البشرية إلى جانب فريق - 10
ة للموظفين واإلدارة، مما مكن ، قدمت المحكمة الخدمة الذاتي2018طموح، وفي عام 

الموظفين والمديرين من إدخال واعتماد التغييرات والطلبات المتعلقة بالبيانات 
 .ورقمياالشخصية والمستحقات مباشرةً 

 القيادة -جيم

، أجرى مراجعو الحسابات الخارجيون مراجعة أداء وظائف 2018في عام  - 11
توصياتهم جزًءا من أهداف الموارد البشرية  إدارة الموارد البشرية في المحكمة. تشكل

ً مع إحدى التوصيات، وكذلك وللمحكمة.  لطلبات العديد من الدول وفق تمشيا
األطراف، يقدم هذا التقرير عرًضا يعتمد على البيانات بدرجة أكبر مع مقارنات 

األتمتة تخلق األساس الالزم إذ إن سيستمر تطوير التقرير وسنوية قدر اإلمكان. 
 لتحليل الموارد البشرية.

 مرفقاته المواضيع التالية:ويتناول هذا التقرير  -12

 )أ( التقارير الموحدة؛
)ب( مستجدات أنشطة الموارد البشرية الرئيسية التي اضطلعت بها المحكمة خالل 
الفترة المشمولة بالتقرير؛ )ج( االستجابة لطلبات و/أو توصيات محددة مقدمة من لجنة 

 والمالية. الميزانية

، والتي تشمل 2019كما تبلغ اللجنة بأنشطة الموارد البشرية المخطط لها لعام  - 13
مع  الموظفين،وضع برنامج للقيادة على نطاق المحكمة ومواصلة تنفيذ إطار رفاه 

ومشاريع األتمتة  االستراتيجية،مواصلة تطوير سياسات الموارد البشرية واألطر 
والتعلم. ومن المزمع أيضا القيام بأنشطة لتعزيز اإلطار وفعالية برامج التدريب 

غير األخالقي للمحكمة، بما في ذلك التدريب على منع المضايقات وتعزيز آليات 
 تسوية النزاعات.لرسمية 
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مة  -أوالً   المقد ِّ

معلومات عن أنشطة الموارد البشرية التي اضطلعت بها يتضمن هذا التقرير  -1
ً أل 2018في عام  ية )"المحكمة"(المحكمة الجنائية الدول ، ها االستراتيجيةهدافوفقا

دة الطابع صادرة عن لجنة الميزانية والمالية والردود على استفسارات وتوصيات محد  
يشتمل على عرض للمستجدات و)"اللجنة"( وجمعية الدول األطراف )"الجمعية"(. 

لمتخذة لتحسين التوازن المبادرات اوأعمال التوظيف؛ بالقوة العاملة والمتعلقة 
نهج المحكمة وعقود الموظفين وشروط الخدمة؛ و، الجغرافي والتوازن بين الجنسين

تجاه المشاركة والرفاه؛ وأنشطة دعم الركائز الثالث للنهج االستراتيجي للموارد 
دارة وإ؛ نمية قدراتهمالبشرية: األفراد والبيئة والقيادة، بما في ذلك تعلم الموظفين وت

وبرنامج التدريب  ،وبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين ؛مبادرات األتمتةوداء؛ األ
، التي تم 2020-2019الزائرين. ويختتم بتحديد األولويات للفترة  فنيينالداخلي وال
تشرين ، نتائج المسح الشامل لمشاركة الموظفين الذي اختتم في مراعاةوضعها مع 

 .2018نوفمبر الثاني/

 2018 ولويات في عاماأل -ثانياً 

بعد عدة سنوات كان تركيز المحكمة الرئيسي خاللها على أنشطة التوظيف،   -2
المتعلقة ، تمكنت المحكمة من إحراز تقدم كبير في المجاالت الرئيسية 2018في عام 

على وجه التحديد، كانت مجاالت أولوية وتعزيز إدارة الموارد البشرية في المحكمة. ب
 :تتمثل فيما يلي 2018المحددة لعام  الموارد البشرية

)أ( مواصلة تطوير استراتيجية المحكمة إلدارة الموارد البشرية وإدماج األهداف 
 االستراتيجي؛محكمة الاالستراتيجية للموارد البشرية في تخطيط 

 )ب( دعم وتيسير تحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين؛

 )ج( بدء برامج القيادة؛

 نفيذ إطار إشراك الموظفين ورفاههم؛)د( ت

 )هـ( تنفيذ ترتيبات العمل المرنة؛

 )و( تنفيذ إطار التنقل؛

 (؛2020)ز( مواصلة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين )الفترة التجريبية حتى عام 

)ح( مواصلة التشغيل اآللي واالنتقال إلى الخدمة الذاتية للموظفين واإلدارة )تجديد 
 لبشرية(؛الموارد ا

  ؛االستمرار على تعزيز نظام تدبُّر األداء في المحكمة)ط( 

 )ي( تنفيذ نتائج االستعراض المستمر لإلدارة الداخلية للمحكمة من أجل تعزيزها.

األولويات المحددة لهذا العام وأضيفت أولويات ع ني بمعظم ، 2018في عام  -3
نقل تم وتصنيف الوظائف.  لمشاركة الموظفين ونشر سياسة مسح جديدة، مثل إجراء

. 2019، مثل استعراض اإلدارة الداخلية للعدالة، إلى عام 2018أولويات بعض من 
ويوجز هذا التقرير أنشطة الموارد البشرية المضطلع بها لدعم األهداف االستراتيجية 

 وأعمال التوظيف المنجزة لعدد كبير من الوظائف الجديدة.، للمحكمة

 ً والتوصيات والطلبات التي سبق أن صدرت عن اللجنة المالحظات  - ثالثا
 والجمعية 

عدداً من الطلبات والتوصيات الصادرة عن  2018تناولت المحكمة في عام  -4
اللجنة والجمعية فيما يتصل بإدارة الموارد البشرية. وست ناقش الطلبات والتوصيات 
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ول لمحة عامة عن هذه األ في أقسام هذا التقرير ذات الصلة. وترد في المرفقالمعنية 
 .إحاالت مرجعيةالطلبات والتوصيات تتضمن 

 أنشطة تنمية القدرات التنظيمية -رابعاً 

إدارة الموارد البشرية هي مسؤولية مشتركة بين المديرين وقسم الموارد تعد  -5
، وبفضل الجهود الموحدة، تم 2018البشرية وأصحاب المصلحة اآلخرين، وفي عام 

ي مجاالت إدارة الموارد البشرية الحيوية، مثل تنفيذ إطار عمل إحراز تقدم كبير ف
ترتيبات العمل المرنة، ومواصلة تعزيز نهج إدارة األداء  إدراجالمحكمة ورفاهها، و

 والبدء في تطوير إطار القيادة على مستوى المحكمة.

 نهج المحكمة االستراتيجي للموارد البشرية -ألف 

ا بتعزيز بيئة عملها والمساهمة في تهيئة جو من تلتزم المحكمة التزاما راسخ -6
، فإن أنشطة الموارد البشرية 2018في تقرير عام  ورداالنفتاح والدعم والتنمية. كما 

 اإلستراتيجية للمحكمة مبنية على ثالث ركائز:

 ؛)أ( الناس

 )ب( البيئة التمكينية؛

 )ج( القيادة.

رد البشرية تهدف جميعها إلى ضمن هذه الركائز توجد مجموعة من منتجات الموا
 ضمان اإلدارة المثلى للموارد البشرية للمحكمة ودعمها.

قيود على الموارد من المحكمة عاني مثلها مثل العديد من المنظمات، ت  -7
. المواردلمزيد بأقل من تحصيص اعلى الدائم وميزانيات النمو الصفري، والطلب 

عالج باستمرار المجاالت التي تؤدي ي تفهالمحكمة مكرسة لتحسين مواردها وأدائها؛ 
فيها التحسينات أو أوجه التآزر إلى الكفاءة. يرتبط األداء المؤسسي واألداء الفردي 

على موظفيها. عندما يتعلق األمر اعتماداً تاّماً لمؤسسة تعتمد بالنسبة ارتباًطا جوهريًا 
بين المشاركة واألداء.  باألداء الفردي، أظهرت العديد من الدراسات العالقة السببية

كلما كان أداءهم أفضل. لذلك وضعت المحكمة نهجها الموظفين،  ت مشاركةكلما زاد
االستراتيجي للموارد البشرية ضمن "إطار المشاركة والرفاه". يعد ضمان تجربة 

من ضمن عمل جذابة مبنية على أداء عاٍل ومشاركة ورفاهية موظفيها الملتزمين 
 كمة.أولويات المحأسمى 

مختلف منتجات الموارد البشرية ضمن نموذج  خاءيلتقط نموذج المشاركة والر -8
، بذلت 2018المحكمة االستراتيجي للموارد البشرية، المشار إليه أعاله. في عام 

إلشراك الموظفين بهدف قياس تصور  مسحجهود كبيرة في تنفيذ اإلطار وتقديم أول 
 فة.الموظفين للعناصر االستراتيجية المختل

 همإطار إشراك موظفي المحكمة ورفاه - باء

كر سابقا، تعترف المحكمة بالصلة المباشرة بين المشاركة/الرفاه واألداء، كما ذ   -9
، تم 2018في عام و، وضعت إطار عمل شامل لرفاه الموظفين. 2017وفي عام 

 يشكل اآلن األساس لنهجوهو . هوتم إطالق اعتماد اإلطار من قبل مديري المحكمة
 المحكمة االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية.

بشأن العناصر المختلفة رأيهم ت قاس مشاركة الموظفين ورفاههم، إلى جانب  -10
أولها في أ جري  بانتظام،مشاركة الموظفين بواسطة مسوحات ت جرى لللنموذج، 

، . وستراقب لجنة إشراك الموظفين ورفاههم التطورات2018تشرين الثاني/نوفمبر 
 إلدارة العليا توصيات بشأن األولويات والنهج.ستقدم لو

 تتمثل األهداف الرئيسية إلطار المشاركة والرفاهية فيما يلي: -11
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 الرفاه والمسؤولية المشتركة عن خلق الرفاه؛تنفيذ تدابير للتوعية ب)أ( 

 )ب( إدراج إطار "واجب الرعاية" الذي تتبعه المحكمة؛ 

، وكذلك تخطيط فعالً عن العديد من التدابير القائمة  )ج( إعطاء الموظفين لمحة عامة
 التدابير التي لم تنفذ بعد.

اإلطار مع الموظفين ومواصلة تعزيز التدابير الحالية، يصبح الرفاه شاطر تب -12
؛ إنه قيمة ستواصل قيادة وضع في صيغته النهائيةيإطار الرفاه ليس مشروعاً وعقلية. 

والهدف  والتي سيستمر الموظفون في المشاركة فيه.المحكمة تحديد أولوياته وتطويره 
، تلتزم فيها المحكمة برعاية رمن هذا اإلطار هو ضمان ثقافة االنفتاح والدعم والتطو

 ن بنفس القدر برعاية رفاهيتهم في مكان العمل.والموظفلتزم يموظفيها و

ابطة يستعرض نموذج إشراك المحكمة ورفاه الموظفين الدوافع الرئيسية المترو -13
 في الرسم البياني أدناه: تردللرفاه والتي 

 

 Physical environment البيئة المادية

 البناية والمرافق -1

 المكتب والحيز المكتبي -2

 بيئة تكنولوجيا المعلومات -3

 األمن -4

1- Building and Facilities 

2-  Office and Desk Space 

3- It Environment 

4- Security 
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 Contractual Agreements االتفاقات التعاقدية

 عويضاتالت -1

 خطة المعاشات التقاعدية  -2

 خطة التأمين  -3

 الشروط واألحكام -4

1- Compensation 

2-  Pension Plan 

3- Insurance Plan 

4- Terms and conditions 

 Organisational design تنظيميالتصميم ال

 هيكل تنظيمي فعال -1

 الوصف الوظيفي -2

 سير العمل -3

 التواصل الداخلي -4

1- Effective organisational structure  

2- Job description 

3- Workflow 

4- Internal communication 

 ICC Values قيَم المحكمة

 السلوكيات المتوقعة  -1

 الجنسالتنوع / الثقافة والجغرافيا و  -2

 إدارة المخاطر  -3

 ممارسة حل النزاعات  -4

1- Expected behaviours 

2- Diversity/Culture, Geographical and 
Gender 

3- Risk Management 

4- Conflict resolution practice 

 Court strategy استراتيجية المحكمة

 االرتباط بوالية المحكمة )الغرض(  -1

 التخطيط االستراتيجي  -2

 لسلوك التنظيميا  -3

1- Connection with Court mandate (purpose) 

2- Strategic planning 

3- Organisational conduct 

 Staff selection and development اختيار الموظفين وتنمية قدراتهم

 أفضل توظيف مناسب  -1

 قدراتالوتنمية التعلم   -2

 إدارة األداء  -3

 التنقل  -4

1- Best fit recruitment 

2- Learning and developing 

3- Performance management 

4- Mobility 

 Leadership القيادة

 معايير ال -1

 ردود الفعل  -2

 القدرات تنمية  -3

 المساءلة  -4

1- Standards 

2- feedback 

3- Development 

4- Accountability 

 Work-life balance التوازن بين مسؤوليات العمل والحياة األسرية

 ء العملإدارة عب  -1

 ترتيبات العمل المرنة  -2

 والمساعدة على االنتقال  –3

 المناسبات االجتماعية  -4

1- Managing workload 

2- Flexible working arrangement 

3- Relocation support 

4- Social events 

 Occupational health الصحة المهنية

 برامج وقائية -1

 خيارات التغذية واللياقة البدنية  - 2

 االستجابة لحاالت الطوارئ  -3

 الوقاية من الصدمات الثانوية  -4

1-  Preventive programmes 

2-  Nutrition and fitness options 

3- Emergency response 

4-  Secondary trauma care 

 Measurement and monitoring القياس والمراقبة

 Staff participation مشاركة الموظفين

 Staff wellbeing الموظفين رفاهية
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الخطوات األولى لتحقيق إطار العمل واستيعاب تصورات الموظفين إحدى ك -14
إلشراك موظفي المحكمة الجنائية  مسحبشأن جميع جوانب بيئة عملهم، أ جري أول 

 .2018الدولية على نطاق المحكمة في ثماني سنوات في تشرين األول/أكتوبر 

ستقصائية إلشراك الموظفين في بيئة مشروع، باتباع أفضل ص ممت الدراسة اال -15
الممارسات وكجهد جماعي، بالتعاون النشط ومشاركة مختلف األجهزة وممثلي 

شعار وبالموظفين، مما أتاح اتباع نهج موحد على نطاق المحكمة. 
#"FeedbackMatters" )تم تنفيذ االستطالع بنجاح في )اآلراء التعقيبية مهّمة ،

المحدد وفي حدود الميزانية، وفقًا الستراتيجية اتصال مكثفة أسفرت عن  الوقت
في المائة، وهي نسبة أعلى مقارنة بالمنظمات المماثلة  71معدل استجابة بنسبة 

 (.المائة في 61)متوسط 

باإلضافة إلى الدراسة االستقصائية إلشراك الموظفين، أ طلقت صفحة  -16
بما في ذلك  -بهذه المبادرة الهامة  يتعلقمن محتوى لإلنترنيت الخاصة بالرفاه تتض

النتائج التي توصلت إليها المحكمة على نطاق واسع الستقصاء مشاركة الموظفين 
وإرشادات ومقاطع فيديو لكل من الموظفين والمشرفين، مما يزيد من الشفافية، 

 290من قام أكثر والوعي والجهود المشتركة لتحسين بيئة العمل بشكل مستمر. و
األولى من إطالقها، مما يعكس أهمية  48الصفحة خالل الساعات الـ زيارة موظفًا ب

 هذا الموضوع لموظفي المحكمة.

نوفمبر في اجتماع دار /تشرين الثانيالنتائج في نهاية  الهيئاترؤساء وّزع  – 17
البلدية الذي عزز االلتزام المشترك بتحسين جو من االنفتاح حيث يشعر جميع 

والمشاركة في الحياة اليومية للمنظمة  ،لموظفين بالدعم والتقدير لمساهماتهما
من تقييم "مؤشر  المنظمةَ  2الموظفين على األسئلة الرئيسية مكنت ردود  ووتطورها. 

أقل بقليل من المتوسط وهي نسبة في المائة.  63 بلغارتباط الموظفين" العام، والذي 
في  57) 2010لمحكمة الذي أجري في عام ل لسابقا المسح من أعلى اولكنه القياسي
 المائة(.

بما أن الدراسة االستقصائية مصممة حول إطار الرفاه المعتمد مؤخراً، فإن  -18
النتائج ستساعد المحكمة على وضع خطط عمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار 

رؤساء  وضمان مستوى عاٍل من المشاركة. في أعقاب الدراسة االستقصائية، أعلن
أنه بعد سماع آراء الموظفين، ستكون األولويات على مدار السنوات القادمة  الهيئات
 كما يلي:

: موضوع هام يشمل عدة فئات/قضايا مختلفة، مثل المساواة بين الجنسين)أ( 
 القيم/االحترام والتوظيف/التنمية والقيادة؛

 :ما يلي : مع التركيز علىاختيار الموظفين وتطويرهم)ب( 
 المسائل المتعلقة بالتوظيف؛ ‘1‘
 فرص التنقل؛‘ 2‘

مع التركيز  ؛التوازن بين مسؤوليات العمل والحياة األسرية)ج( الصحة المهنية 
 :ما يلي على
 الحد من اإلجهاد؛‘ 1‘
 الوقاية من الصدمات الثانوية؛ ‘ 2‘
 ؛ةالعمل المرن اتترتيب‘ 3‘

 :ما يلي ىعل)د( األخالقيات/معايير السلوك: مع التركيز 
 ؛التحرش‘ 1‘

                                                           

السؤال "هل توصي المنظمة لآلخرين" هي األكثر ارتباًطا عن تشير الدراسات إلى أن إجابات   2
 بالمشاركة.
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 آليات حل النزاعات؛ ‘ 2‘
 :ما يلي )هـ( القيادة: مع التركيز على

 ؛ اتالوحد/قسامالقيادة على مستوى الش عب/األ‘ 1‘
 استراتيجية المحكمة والقيادة. ‘2‘

كر أعاله، يتم تجميع منتجات الموارد البشرية المدرجة في إطار الرفاه، كما ذ   -19
يتم دعم األنشطة المختلفة وتراتيجية: الناس والبيئة والقيادة. في ثالث ركائز اس

بواسطة قسم الموارد البشرية )من خالل هيكلها وموظفيها والممارسات والعمليات 
 واألنظمة(.

 األشخاص -ألف

تم االضطالع بعدد من قد في المقام األول، و األشخاصتضع المحكمة  - 20
أدناه ملخص ويرد ين وااللتزام والمساهمات. األنشطة لضمان تركيز كفاءات الموظف

 .2018ألنشطة 

 توفير فرص التطوير أيًضاوفي الوقت نفسه استخدام الموارد بمرونة  -التنقل  -1

، يمكن تكليفها حركةقادرة على اليتمثل هدف المحكمة في وجود قوة عاملة  - 21
ريًا لفرص تطوير بمرونة لتغطية االحتياجات التشغيلية. يعد التنقل أمًرا ضرو

على المدى الموظفين وقدرة المحكمة على إعادة توجيه الموارد وتلبية االحتياجات 
قادرة أهداف برنامج التنقل من شقين، "وجود قوة عاملة تتكّون بشكل فعال.  القصير
حاجة  وجود "، "تسمح للمحكمة بإعادة توجيه الموارد بمرونة عندحركةعلى ال

وظفين في تطويرهم المهني لبناء قدرات متعددة تشغيلية"؛ و"لدعم الم
، تم تحديد 2018". عندما تم تقديم إطار رفاهية الموظفين في عام 3االستخدامات

 ماأنه الهيئاتوقرر رؤساء  ،التنمية والتنقل كدوافع رئيسية للرفاه والمشاركة
 .2021-2019األولويات للفترة مثالن إحدى سي

للمحكمة، التي مارست بالفعل عدة أنواع بالنسبة يدا التنقل مفهوما جدليس و – 22
التنقل داخل المحكمة وخارجها. في  نموظفيإشراك المن الترتيبات ودعمت 

باإلضافة إلى نظام اختيار الموظفين العادي الذي يدعم الموظفين في التقدم الوظيفي، 
 يمكن للموظفين تولي مهام جديدة مؤقتًا داخل المحكمة أو خارجها.

يوضح الجدول أدناه تنقل الموظفين المدعوم في السنوات األخيرة، أي عندما  - 23
وظيفة مختلفة مؤقتًا  هم فيتم تعيينأو يكون الموظفون قد اضطلعوا بوظيفة مختلفة؛ 

لتولي وظائف أعلى هم إما بعد عملية اختيار لمهمة قصيرة األجل أو استدعاء
حيث تستخدم المحكمة بشكل محكمة، مستوى )بدل الوظيفة الخاص(؛ أو خارج ال

استثنائي قواعد اإلجازة الخاصة بدون أجر لإلفراج عن الموظفين طوال مدة العمل 
موظفًا من خيارات التنقل  120، استفاد 2018في عام والمؤقت خارج المحكمة. 

 المؤقتة.

                                                           

والقسم دال  66، الفقرة 3-(، القسم جيم ICC-ASP/17/6تقرير محكمة إدارة الموارد البشرية )  3
 112، الفقرة 14



ICC-ASP/18/4 

9 4A250719 

 

 STA لمهاّم القصيرة األجلا

 SPA بدل الوظيفة الخاص

 SLWOP أجراإلجازة الخاصة بدون 

ي عتقد أن خيارات التنقل اإلضافية ستكون مفيدة وقد شرعت المحكمة في  - 24
استعراض ووضع اقتراح بشأن تنقل الموظفين يحدد التصميم األمثل للتنقل 

معايير مرجعية،  تضعأبحاث مستفيضة وو  أ جريت قد وواستخدامه للمحكمة. 
موحد الرئيسية لألمم المتحدة. تتضمن أطر تنقل الموظفين في مؤسسات النظام ال

أجري تحليل شامل للتفاصيل ذات الصلة بالنظر إلى السياق التنظيمي، مثل الوالية و
من اقتراح وسي فرغ والهياكل التنظيمية والتوظيف والتوزيع العام لمحات التوظيف. 

، وإذا تم اعتماده، يمكن 2019عام في مطلع  يتضمن خيارات التنقل ذات الصلة
. وستكمل ترتيبات التنقل نظام 2019عام مستهّل ترتيبات جديدة للتنقل في  تنفيذ

 .اختيار الموظفين المعمول به لتسهيل الحركة الطوعية للموظفين الداخليين

إطار تنقل أمثَل لضمان وجود  2019ستجري مشاورات مكثفة في عام  - 25
دة التعيين المؤقت وأن يتم للمحكمة، ومن المتوقع أن يركز التنقل في البداية على إعا

سينوالوظائف تبادل وضع ترتيبات جديدة )مثل  ( على مالزمة الموظفين المتمّرِّ
أساس تجريبي. إن الحاجة إلى تناوب الوظائف، وخاصة بالنسبة للموظفين الميدانيين 

 .في إطار التنقلأيضاً في مراكز العمل الشاقة، تتطلب االهتمام 

موظفين الذين يعملون بالفعل في المحكمة وللمهام المؤقتة، إتاحة فرص التنقل للب-26
لن يكون للتنقل تأثير سلبي على التمثيل الجغرافي. على العكس من ذلك، نظًرا 
لتزويد الموظفين بفرص تنقل ومواصلة تطوير المهارات القابلة للنقل، فقد يكونون 

مما يوفر مرة أخرى  ،سليم للموظفينويدعمون معدل دوران  ،أكثر قابلية للتشغيل
 .فرًصا جديدة للتوظيف الخارجي ومعالجة التمثيل الجغرافي

المحكمة ففيما يتعلق بالتنقل الخارجي، هناك العديد من الميزات قيد الدراسة. و -27
مراقب في مجلس الرؤساء  ها مجردحاليًا منظمة تابعة لألمم المتحدة، لكنتعدّ 

ركة في اتفاق األمم المتحدة المشترك بين ستواصل المحكمة المشاوالتنفيذيين. 
المنظمات وإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع مؤسسات النظام الموحد لألمم 

 .المتحدة، ولكن أيًضا في سياق محلي، مثل الهاي ومراكز العمل الميدانية

 إدارة األداء -2

المضّي و ،جذابة ال تزال المحكمة تشكل أولوية مستمرة لتشجيع تجربة عمل - 28
 ً نحو ثقافة فعالة إلدارة األداء تدعم محادثات األداء المستمرة، وتعترف بأداء ق د ما
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ي االستناد إليها فالموظفين وإنجازاتهم، وتحدد مجاالت تنمية قدرات الموظفين )و
دعم الموظفين تحدد مجاالت ضعف األداء )ووتالتعلم وبرامج التنمية(، وضع خ طط 
غرس المساءلة تي ضمان تعزيز مهارات الموظفين في هذه المجاالت( ووالمديرين ف

 .عن األداء والتطوير

أداة إلكترونية جديدة استحداث ، بعد 2019-2018بالنسبة لدورة األداء  - 29
حس نة بنجاح وإتاحتها للمحكمة بكاملها،  عدد من المبادرات لزيادة تعزيز تّم اتّخاذ وم 

 :ثقافة إدارة األداء

( مواصلة البحث المكثف ووضع المعايير وتقاسم المعرفة بشأن أفضل )أ
 ممارسات األداء في كل من المنظمات الخاصة ومنظمات األمم المتحدة؛

القتراح  2017)ب( مواصلة عملية تشاور مكثفة وشاملة بدأت في عام 
تمرة تستند إلى ثقافة الثقة والمحادثات المس ،وتطوير عملية جديدة إلدارة األداء

 والهادفة والتغذية المرتدة؛

 مضمون مجد، بإلدارة األداءبنجاح )ج( إطالق صفحة إنترانت جديدة 
وإرشادات ونصائح ومقاطع فيديو مفيدة لكل من الموظفين والمشرفين، مما يزيد من 

النهج وقد ضم| هذا الممارسات الجيدة. اإلبالغ عن  الوعي والوصول والكفاءة عند
من الموظفين في تصميم وإطالق  80باشر أو غير مباشر أكثر من التعاوني بشكل م

 صفحة إنترانت جديدة؛

)د( التنفيذ الناجح لحمالت االتصال الداخلية والتعبئة نحو ثقافة المحادثات 
الذي يستهدف كل  ،)التعقيب مهّم( "feedbackmatters#" شعاربالهادفة المستمرة، 

الحمالت خالل لحظات أساسية من دورة إدارة تم إطالق ومن الموظفين والمشرفين. 
األداء، مثل تحديد األهداف ومراجعة منتصف المدة ومراحل مراجعة نهاية العام، 

 ذي الصلة بكل مرحلة؛بمضمون 

لاللتقاط وإعادة تصميمها إدارة األداء برامج إنشاء )هـ( تخطيط المشاريع و
تقليل الوقت  يرمي إلىنهائي البيانات، بهدف  إدماجتحسين المحادثات الجارية و

 الذي يقضيه المشرفون والموظفون في تسجيل إجراءات إدارة األداء؛

)و( تقديم دعم مخصص للموظفين والمشرفين بشأن القضايا، مثل أفضل استخدام 
والتقييمات، ومواد  المالحظاتلألداة اإللكترونية المتاحة، والممارسات الجيدة بشأن 

 التعلم؛

ارير في الوقت الحقيقي بشأن معدل االمتثال إلدارة األداء إلى المديرين )ز( تقديم تق
 ورؤساء األقسام وغيرهم من جهات التنسيق للحفاظ على معدل امتثال عاٍل؛

أدناه، استمر معدل االمتثال خالل مرحلة  1كما هو مبين في الرسم البياني  - 30
 92( بمعدل مرتفع قدره 2018/2019تحديد األهداف األخيرة )تحديد أهداف األداء 

 في 90خالل الدورات الثالث الماضية، استقر معدل االمتثال فوق وفي المائة. 
 لهذه العملية. التنظيمي االلتزام يعكس مما المائة،

أدناه، حيث تم الحفاظ على معدل  2يمكن تحديد نفس النمط في الرسم البياني  -31
معدل االمتثال  بلغًضا عند مستويات أعلى. واالمتثال الكلي في نهاية العملية أي

مستمرة  2018/2019دورة والتزال  في المائة. 93 2017/2018النهائي لدورة 
المزيد من التفاصيل حول ووسيتم توفير معدل االمتثال النهائي بعد االنتهاء. 

 المقارنات على أساس سنوي موضحة أدناه.

جهودها لتطوير ثقافة إدارة األداء.  ، ستواصل المحكمة2019بالنسبة لعام  - 32
 :كالتالياألهداف الرئيسية وستكون 

)أ( االنتهاء من األمر اإلداري الجديد وإصداره من خالل عملية معدلة إلدارة 
 األداء وهيكل إداري محسن؛
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)ب( تدريب المديرين على الممارسات الجيدة إلدارة األداء، مثل التدريب 
 األداء الضعيف؛ تدبيرأة األداء الجيد والبناءة ومكافتعقيبات وال

 )ج( الدعم المستمر لجميع جوانب إدارة األداء على نطاق المحكمة؛

 )د( معدل امتثال عال مستدام؛

)هـ( روابط قوية بين إدارة األداء واالستراتيجية وأنشطة الموارد البشرية 
 الموظفين.الرئيسية األخرى، مثل التدريب والتطوير والمشاركة ورفاه جميع 

 : معدل االمتثال الكلي لتحديد األهداف )مقارنة سنوية(1الرسم البياني 

 

92 % 92 % 94 % 82 %  77 % 

2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2014/2015 

 (: معدل االمتثال النهائي لمراجعة نهاية العام )مقارنة سنوية2الرسم البياني 

 

 % 64 %65 %92 %93 التقييم جار

2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2014/2015 
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 التعلم والتطوير -3

، واصل قسم الموارد البشرية العمل مع المديرين وغيرهم من 2018في عام  - 33
أصحاب المصلحة الرئيسيين على نطاق المحكمة الستعراض احتياجات التدريب 

تم وضع وتنفيذ وشى مع متطلبات المحكمة. )العامة( وتقديم التدريب بما يتما مؤسسيةال
خطة تدريب مؤسسي على مستوى المحكمة، تضم أنشطة تعليمية حول مجموعة 

، وتنمية اإلدارة والقيادة، والوعي الشخصيةمثل المهارات  اضيعواسعة من المو
وبدء الخدمة الثقافي، والتدريب اللغوي، واختبارات الكفاءة اللغوية لألمم المتحدة 

 .ميع الموظفين الجددسبة لجبالن

موظفين في جميع أنحاء  807ساعة تدريب لـ  6 037في المجموع تم توفير  - 34
ما وشارك ساعات من التدريب.  7.5من كل موظف ستفيد في المتوسط، يوالمحكمة. 
في المائة من جميع الموظفين في نشاط تدريبي واحد على األقل خالل  69.9مجموعه 

 .العام

 يب اللغويالتدر -4

، تم تقديم برنامج للغة 2018في الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون األول/ديسمبر  - 35
شارك ما والفرنسية بدعم مالي من حكومة فرنسا، كما كان الحال في السنوات السابقة. 

مختلف المستويات، من المبتدئين إلى المتقدمين. وكان معدل  منموظفا  76مجموعه 
أعطى وفي المائة.  80في المائة وكان معدل النجاح  77.8الحضور للدورة 

 .نقاط )مقياس ليكرت( 5من أصل  4.52المشاركون هذا البرنامج معدل رضا 

لكل من المقر الرئيسي والمكاتب القطرية بالنسبة كما تم تقديم التدريب اللغوي  -36
لغوية لموظفي يعد تحسين المهارات الإذ إللكترونية. ا 7Speaking من خالل منصة 

، يوفر طريقة 2017تجريبي بدأ في عام مج برناوهو تعلم متكررة.  ضرورةالمحكمة 
فعالة من حيث التكلفة لتزويد المكاتب القطرية بفرص تدريب قد ال تكون متاحة في 

التدريب، هذا موظفا في  231شارك ما مجموعه قد البلد الذي يوجد فيه المكتب. و
 .طريةمن المكاتب الق 49منهم 

 الكفاءة اللغوية لألمم المتحدةامتحان  -5

، 2018بدأ اختبار الكفاءة اللغوية لألمم المتحدة في النصف األول من عام  - 37
موظفا في  23شارك ما مجموعه وسبتمبر. أيلول/إجراء االختبارات التحريرية في ب

حد في واالروسية وفي  1 وموظف الفرنسية، 10و اإلنجليزية، 11االمتحانات: 
من أصل  18وكان معدل النجاح  2019فبراير شباط/تم إعالن النتائج في واإلسبانية. 

23. 

ومجموعة كتب المحكمة من مؤسسة بوكبون   LinkedInالتعلم بواسطة شبة لينكت إين  -6
Bookboon  

بهدف تمكين الموظفين من بناء رحلتهم بنشاط، والتعلم والتطوير باستمرار وفقًا  -38
نحت إمكانية الوصول إلى تهم وتيرل  كبير للتعلم عبر اإلنترنت فهرسالخاصة، م 

لجميع الموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب   (LinkedIn LinkedIn) ، ليندا.كوم
حاليًا من بين أكثر الطرق  ليندا.كوم التعلم عبر اإلنترنت مثل فهارسالميدانية. تعد 

إلى المحتوى ذي الصلة في العديد من  كفاءة وفعالية لتوفير وصول غير محدود
والقيادة والتطوير اإلداري وتطوير  الشخصيةالمجاالت المختلفة، مثل المهارات 

البرمجيات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والمالية والموارد البشرية والميزانية و 
بما في ذلك تتوفر الدورات بسبع لغات مختلفة، واإلدارة، وإدارة األداء وإدارة األفراد. 

يورو لكل موظف(، يمكن  20بتكلفة منخفضة نسبيا )أقل من والفرنسية واإلنجليزية. 
مجموعة واسعة من فرص التدريب، التي تمكن جميع االستفادة من للموظفين 

على مدى فترة ثمانية أشهر والمديرين والموظفين من المشاركة في مناقشات التنمية. 
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 ليندا.كوم موظفًا برنامج 413ديسمبر(، استخدم ول/كانون األمايو إلى أيار/)من 
 .بنشاط

لفترة تجريبية )بوكبون(   "Bookboon"، تم إدخال المكتبة اإللكترونيةوبالمثل - 39
 صاغهاهي مكتبة على اإلنترنت توفر الكتب اإللكترونية التي  . و2018في نهاية عام 

مثل الوعي الثقافي،  في مجموعة من المجاالتالخبراء المتخصصين الالزمين 
يمكن استخدام الكتب ومهارات االتصال وتطوير الذات. واإلدارة، والقيادة، و

على مدار أربعة وأو كمواد داعمة مع مناهج التعلم المختلفة.  منفردةاإللكترونية 
 .كتابًا إلكترونيًا 1,231أشهر، تم تنزيل 

دودة للتقدم الوظيفي الصاعد، بالنسبة لمنظمة مثل المحكمة، التي توفر فرصا مح - 40
ً طرقهذه الموارد عبر اإلنترنت وتعد يجب دعم تطوير الموظفين بطرق أخرى.  فعالة  ا

لتوفير تعليم غير محدود بتكلفة منخفضة وهي أدوات أساسية للمديرين عند إجراء 
محادثات األداء، حيث تتوفر فرص التعلم للجميع. وهكذا انتقلت المحكمة من موقف لم 

فيما يتعلق بالتدريب إلى وضع يمكن فيه دعم محادثات  إال القليلن لدى المديرين يك
 .التطوير الوظيفي عن طريق برامج تعليمية لجميع الموظفين

زال بعض يكما هو مبين في الدراسة االستقصائية لمشاركة الموظفين، ما و - 41
مزيد من العمل الموظفين يرون أن فرص التطوير محدودة. لذلك يجب االضطالع ب

لتعزيز ثقافة يتحمل فيها الموظفون أيًضا مسؤولية تعلمهم الخاص والمشاركة مع 
 المديرين في مناقشة كيفية النمو باحتراف.

 بدء الخدمةبرنامج  -7

موظفًا  94بما مجموعه  استقبالتم ، وجلسة إحاطة 13، تم عقد 2018في عام  -42
 .5نقطة من أصل  4.1 قدرهجديدًا وحصل البرنامج على معدل متوسط 

تم تدريب جميع القادمين الجدد في مجاالت مثل رفاه الموظفين، وإدارة  - 43
. المخاطر، والوعي الثقافي، وأمن المعلومات، واألخالقيات ومدونة قواعد السلوك

ضمان التنوع واإلدماج في مكان ، من المتوخى إدراج موضوع "2019بالنسبة لعام و
مزيد يرد تطبيق نظام إدارة التعلم )باألعمال. باإلضافة إلى ذلك، " في جدول العمل

من المعلومات الواردة أدناه(، سيكون من الممكن للمديرين وقسم الموارد البشرية 
رير بشكل أكثر دقة وفي الوقت اتقالمراقبة وإعداد التعيين والالتعلم و مضموناقتراح 
وقدرة  يةجابي على فترة التدريب االختبارمن المتوقع أن يؤثر هذا بشكل إيوالحقيقي. 

 .المديرين والموظفين على مناقشة وتتبع التقدم المحرز في خطط التعلم الفردية

 لتوعية الثقافيةحلقات عمل ل -8

ترتب المحكمة تدريباً على الوعي الثقافي كما تدرج هذه الدورات في برنامجها  -44
فيما يتعلق بالتحديات  مودعمهاالستعداد مساعدة الموظفين على جل أللبدء الخدمة، 

، عقدت 2018في عام . التي قد يواجهونها عند العمل في بيئة متنوعة متعددة الثقافات
كانون أكتوبر إلى تشرين األول/سبع جلسات عمل حول الوعي الثقافي من 

ما  إلحلقات العمل هذه تهدف وموظفًا.  71وحضرها ما مجموعه  ،ديسمبراألول/
 :يلي

الثقافة عند العمل مع  تؤدّيهأ( تعزيز وعي الموظفين بالدور الهام الذي )
 جنسيات مختلفة وكيف تؤثر على نظرتهم إلى العالم؛

 الموظفين بأهمية ثقافتهم في تحديد سلوكهم؛وتبصر )ب( زيادة معرفة 

)ج( تسليط الضوء على أهمية االختالفات الثقافية بين بلد الموظف والبلدان 
ن حيث تأثيرها على االتصاالت واالجتماعات والمفاوضات وأساليب األخرى م
 ونقل المعرفة وإدارة المشاريع وما إلى ذلك؛مالحظات اإلدارة وال
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 العمل)د( زيادة فعالية الموظفين عند العمل في مجموعة متنوعة من سياقات 
 ي األداء؛ حاسمة فعناصر المتعددة الثقافات التي تعد فيها الكفاءات بين الثقافات 

د نموذج هوفست -" )نظرية األبعاد الثقافية عند هوفستيد)هـ( تزويدهم "بأداة
يمكنهم من خاللها تحليل تجارب عملهم الحالية والمستقبلية بين الثقافات وفهمها ( 6

 .والتعامل معها بفعالية

ا حضرويسبق لهم أن والموظفين الذين لم  كانت الدورة مفتوحة للموظفين الجدد -45
نقاط  5من أصل  4.70هذا النشاط. أعطى المشاركون هذا البرنامج معدل رضا 

 .)مقياس ليكرت(

 العالقات بين الموظفين واإلدارة -9

، واصلت المحكمة تعاونها مع اتحاد الموظفين، مدركة أن 2018طوال عام  - 46
مي التعاون الجيد بين اإلدارة والموظفين ضروري لضمان اتباع نهج متوازن يح

 .مصالح المنظمة وموظفيها

عقد قسم الموارد البشرية اجتماعات منتظمة مع اتحاد الموظفين، الذي شارك  - 47
العمل في المحكمة والتي تهم عامة أساليب إلى تعزيز  الهادفةفي عدد من المشاريع 

ترتيبات وشراك الموظفين، إلالموظفين، مثل تطوير إطار الرفاه، ودراسة استقصاء 
 .وإدارة األداء والسياسة المتعلقة بإعادة تصنيف الوظائف المرنة العمل

 2018في عام بالنسبة لوحدة الصحة المهنية أنشطة الصحة المهنية  -10

، واصلت وحدة الصحة المهنية بالمحكمة عملها في دعم المنظمة 2018في  - 48
 :تم تنفيذ األنشطة التاليةووموظفيها. 

خفيف من خطر اإليبوال في جمهورية الكونغو )أ( بحث ووضع خطة عمل للت
 9تم تصنيف اندالع المرض في والديمقراطية والمخاطر المحتملة في أوغندا. 

 ؛10في  الجاريندالع االو

في غرب إفريقيا(  2014المعرفة الداخلية )منذ اندالع عام  تّم استخدام)ب( 
مهورية الكونغو واالتصال مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في ج

وضع خطة عمل وزعت على المكاتب الميدانية والديمقراطية وأطباء بال حدود، 
 ً إحدى بعثات وأوفدت مقر. الفي كينشاسا وبانغي، لكن أيًضا بانغي وكمباال و أساسا

إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية،  سبتمبر/أيلولتقصي الحقائق في 
يب موظفي المحكمة، فضالً عن مقدمي الخدمات الوعي وتدراست خدمت إلذكاء 
   للمحكمة، إلدارة األزمة. وتلت ذلك مهمة دمج فيالتابعين الصحية المحليين 

 يسمبر؛كانون/د

)ج( وزعت نشرات أسبوعية على أصحاب المصلحة الرئيسيين في المقر 
 وفي الميدان؛

شأن اإليبوال بانتظام بجتماعية اال -نفسية الرعاية ال)د( إجراء متابعات 
 المقر والمسافرين؛الموظفين في للموظفين الميدانيين و

هم إلى إحضارب)هـ( إنشاء إطار جديد الستجابة المحكمة للمسعفين الميدانيين 
 في الميدان؛ كثافةوإنشاء شبكة أكثر المقّر 

 )و( نشر خمسة أطباء ميدانيين استجابة للمرض الحاد في الميدان؛

، من المسافرين إلى المحكمة 574بي أثناء السفر إلى )ز( تقديم الدعم الط
 ؛همعوامل التخفيف لـ ومنع

مشاريع نفسية اجتماعية مستهدفة وخفف من حدة االستجابة لنتائج تنفيذ )ح( 
 المحكمة الرائدة في كل من المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية الثالثة؛
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 )ط( مشروع الوقاية من اإلجهاد بعد الصدمة.

 يةتمكينالبيئة ال -باء

ضمن الركن االستراتيجي "البيئة التمكينية" ووفقاً لألهداف االستراتيجية، ب ذلت  -49
خدمة الموظفين متمشية مع أفضل الممارسات من خالل عدة  ظروفجهود لجعل 
 للعمل. اجيد االمحكمة مكانلجعل فيما يلي بعض التدابير التي بدأت ومبادرات. 

 ترتيبات العمل المرنة -1

ً لمؤشر حياة أفضل الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان  -50 وفقا
ً أمام ، 4االقتصادي فإن إيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة اليومية يطرح تحديا

جميع العمال. والقدرة على حسن الجمع بين العمل وااللتزامات األسرية والحياة 
وهامة من ثم ألدائهم. وفي هذا الصدد، يشكل الشخصية هامة لرفاه جميع الموظفين، 

وضع ترتيبات العمل المرنة في المحكمة مبادرة هامة ضمن إطار رفاه الموظفين 
 الذي أقرته المحكمة منذ عهد قريب.

وترتيبات العمل المرنة خطوة هامة في إقامة توازن أفضل بين العمل والحياة  -51
ى جميع الموظفين في المحكمة. وفي الوقت وتهيئة بيئة عمل صحية وتعزيز الرفاه لد

نفسه، ي عترف بهذه الترتيبات باعتبارها أداة هامة لتحقيق إنتاجية مستدامة طويلة 
 .األجل

، أ جريت عملية تشاورية على نطاق المحكمة من أجل اقتراح 2018في عام و -52
اتُّخذت تدابير بموازاة ذلك، التعميم اإلداري الجديد بشأن ترتيبات العمل المرنة. و

تحضيرية من أجل ضمان تنفيذه على الوجه السليم، والحرص على أن تسهم الترتيبات 
شملت هذه التدابير في النهوض باألداء والنواتج وال تؤثر سلباً في عمليات المحكمة. و

وتحسين الهياكل األساسية إلدارة  تنظيم حلقات عمل لتوعية كبار المديرين،
األدوات اإللكترونية التي تسمح للموظفين والمشرفين عليهم المعلومات، وتشكيل 

 بإدارة هذه العملية إلكترونياً، ولقسم الموارد البشرية برصد التنفيذ واإلبالغ عنه.

وتعرض صفحة شبكية داخلية جديدة بشأن ترتيبات العمل المرنة توضيحات  -53
ين عليهم، ومزايا تنفيذ ألنواع الترتيبات، والمبادئ التوجيهية للموظفين والمشرف

الترتيبات، وأسئلة متكررة، ومواد تدريبية، وما إلى ذلك. وانطلقت هذه التدابير 
، عند نشر السياسة الجديدة. وسيشمل عام 2019التحضيرية في الربع األول من عام 

تنظيم حلقات عمل إضافية وتقديم الدعم واالضطالع بالرصد من أجل تنفيذ  2019
 ليم.الترتيبات الس

وينسجم تعميم المحكمة اإلداري قدر اإلمكان مع إطار األمم المتحدة لترتيبات  -54
، ويراعي استنتاجات ST/SGB/2003/4العمل المرنة، بصيغته الواردة في النشرة 

، فيما يتعلق بهذه JIU/NOTE/2012/4في مذكرتها وحدة التفتيش المشتركة الواردة 
األنواع من الترتيبات المعمول بها في مؤسسات النظام الموحد لألمم المتحدة. وعليه، 
أضحت المحكمة تعرض أربعة أنواع من الترتيبات، منسجمة مع األمم المتحدة، هي 

 كالتالي:

 جدول العمل المرن؛ (أ)
 جدول العمل المضغوط؛ (ب)
 العمل عن بعد؛ (ج)
 اإلجازات المقررة ألنشطة التعلم الخارجية. (د)

                                                           

4 /http://www.oecdbetterlifeindex.org. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/4
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ويمكن للموظفين طلب واحد أو أكثر من خيارات العمل المرنة هذه بتقديم طلب رسمي 
 عبر الصفحة الشبكية الداخلية للمحكمة.

ً لمدة سنتين، وبعد ذلك  -55 ً تجريبيا واعت مد هذا التعميم اإلداري باعتباره مشروعا
 .تحليل متعمق لإلحصاءات التي ت جمع خالل هذه الفترةسي قي م بعناية بمساعدة 

 تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها -2

ً إلى زيادة الكفاءة والفعالية على أكمل وجه، ستعمل المحكمة باستمرار،  -56 سعيا
على غرار أي منظمة حسنة األداء، على تقييم مدى حسن أداء هيكلها التنظيمي. ووفقاً 

ري لموظفي المحكمة، سي حافظ على نظام لتصنيف الوظائف للنظامين األساسي واإلدا
لضمان إسناد الرتب المالئمة لكافة الوظائف في المحكمة. وت صن ف الوظائف وفقاً 
لمعايير نظام األمم المتحدة الموحد بحسب طبيعة الواجبات والمسؤوليات. وفي عام 

أضفى طابعاً ها، ، ن شر تعميم إداري بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيف2018
ً على عملية تقييم مستويات الوظائف وضمان توافقها السليم مع االحتياجات  رسميا

 .المسندة، كل ذلك في إطار نظام حوكمة متينالتشغيلية للمحكمة والمهام المطلوبة 

 تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية في المحكمة -3

ة التكلفة لكل منظمة، وجعلت المحكمة ت عدُّ منازعات الموظفين وتظلماتهم باهظ -57
تعزيز قدراتها على تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية إحدى أولوياتها لعام 

2018. 

ً بانشغال اللجنة إزاء استمرار وتزايد الدعاوى  -58 وأحاطت المحكمة علما
 القضائية، وبالتوصيات التي تدعو إلى ما يلي:

خارجية للمصالحة من أجل تسوية  أن تبحث المحكمة عن آليات )أ( 
 المنازعات، حسب االقتضاء، بطريقة ال تثير الخالف؛

أن تنقح المحكمة نهجها في مجال إدارة الموارد البشرية لكي تتفادى، قدر  )ب( 
 اإلمكان، الدعاوى القضائية في المستقبل؛

قضائية أن ت قيِّّم الدوائر القانونية في المحكمة بدقة مخاطر الدعاوى ال )ج( 
المرتبطة بالعمليات اإلدارية، وتقدم إلى اللجنة المستجدات المتعلقة بالخطوات المتخذة 

 لتفادي التقاضي في المستقبل.

ً إلمكانية اعتماد خدمات الوساطة في 2018وفي عام  -59 ، أجرت المحكمة تقييما
انية إنشاء المحكمة، ولسبل تنظيم هذه الخدمات بفعالية. وفي هذا السياق، ب حثت إمك

وظيفة أمين المظالم داخل المحكمة. وفي ضوء اآلليات الموجودة، مثل آلية الرقابة 
ئي أن من الالزم إجراء تقييم يضطلع به  المستقلة، وأهمية حسن تعريف الواليات، ر 
خبير ويقدم توصيات إلى رؤساء األجهزة من أجل البت في أنجع اإلجراءات للمحكمة. 

ة في محادثات مع خبراء خارجيين وأكملت اختصاصات خبير وعليه، دخلت المحكم
ي كل ف بإجراء ذلك التقييم. ون شرت الدعوة إلى التعبير عن االهتمام في مطلع عام 

المنازعات  تناولفي أنجع اإلجراءات التي تتبعها ل، 2019، وستبت المحكمة، خالل عام 2019

 وتسويتها في وقت مبكر.

وظيفة إضافية ممولة من المساعدة  2018ت الجمعية لعام عالوة على ذلك، أقر -60
العامة المؤقتة لموظف موارد بشرية معني بالشؤون القانونية، شغلها موظف في عام 

. ومّكن ذلك القسَم من إسداء المشورة القانونية بشأن مجموعة متنوعة من 2018
عم القانوني المالئم الشؤون اإلدارية للموارد البشرية في مرحلة مبكرة، وإسناد الد

لجميع المسائل المرتبطة بعمل الموظفين، مما عزز قدرة القسم على تسوية المنازعات 
ً من المكتب القانوني التابع لقلم  .في مرحلة مبكرة ً نقل العمل داخليا وأتاح ذلك أيضا

المحكمة إلى قسم الموارد البشرية عند معالجة طلبات المراجعة التي يقدمها 
. ويتولى قسم الموارد البشرية اإلبالغ عن معظم القرارات اإلدارية المتخذة الموظفون
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وفي  بشأن الموظفين، وهو أول نقطة اتصال بخصوص العديد من تظلمات الموظفين.

فإن التقاضي ليس خطوة بعيدة كما هو الحال في ثقافات منظمة معظم موظفيها مهنيون قانونيون، 
أ المحامون إلى طلب المراجعة القانونية. وسيكون القسم، العمل األخرى، وغالباً ما يلج

مراجعة قانونية غير رسمية للشواغل التي يثيرها بفضل تعزيز قدراته القانونية، أكثر استعداداً إلجراء 

 الموظفون.

وبغية معالجة شواغل اللجنة، قد يكون من المفيد أيضاً مواصلة تحليل القضايا  -61
دعوى قضائية تتعلق بالموظفين أغلقتها  55خيرة. فمن أصل المسجلة في السنوات األ

 6(؛ وReVision) المراجعةدعوى تتعلق بمشروع  27، كانت 2018المحكمة في عام 
بانتهاك  3باعتماد مجموعة عناصر األجر الجديدة في األمم المتحدة؛ و 3بالتحرش؛ و
الوظيفة الخاص؛ بعدم االختيار في عملية توظيف؛ ودعويان ببدَل  3السرية؛ و

ودعويان بعدم األهلية للمنح؛ ودعوى باسترداد المدفوعات الزائدة؛ ودعوى بانتهاك 
واجب العناية؛ ودعوى بتضارب المصالح؛ ودعوى برفض منح درجات إضافية؛ 
ودعوى باإلصابة بسبب الخدمة؛ ودعوى بعدم دفع األجر؛ ودعوى باستحقاقات 

؛ ودعوى بعدم دفع نفقات السفر. وتراعي المحكمة بعدم تحويل الوظيفة؛ ودعوى اإلعالة
مراعاة شديدة، في قراراتها اإلدارية، حقوق الموظفين، والحقوق المكتسبة، والحق في 
مراعاة األصول القانونية، وت بذل جهود من أجل اتخاذ قرارات سليمة وتسوية 

ي شروط المنازعات ومساعدة الموظفين الذين يرغبون في الطعن في قرار يؤثر ف
االستخدام. ويبدي قسم الموارد البشرية استعداداً تاماً لالجتماع بالموظفين والرد على 
ً خبراء استشاريون متخصصون لمساعدة  أسئلتهم، ولدى نقابة الموظفين أيضا
ً أهمية  الموظفين في تظلماتهم ضد المنظمة. وتشمل والية آلية الرقابة المستقلة أيضا

 .مات الموظفينالمراجعة الفعلية لتظل

 القيادة -هاء

تشكل القيادة الركيزة االستراتيجية الثالثة، وهي عامل أساسي في اإلدارة  -62
هناك صلة واالستراتيجية للموارد البشرية وإطار المحكمة الخاص برفاه الموظفين. 

وثيقة بين مشاركة الموظفين وتجربتهم مع المدير المباشر، وسينصب تركيز المحكمة، 
سنوات القادمة، على زيادة تطوير إطارها واستراتيجيتها وبرامجها فيما يتعلق في ال
 .بالقيادة

 التدريب في مجال اإلدارة -1

، ن فذ برنامج شامل للتدريب في مجال 2018خالل النصف األول من عام  -63
اإلدارة استهدف مجموعة من الموظفين تحملوا مسؤوليات جديدة أو رغبوا في زيادة 

هم اإلداري. وكان من أهداف البرنامج زيادة فعالية الموظفين الشخصية تعزيز دور
وفعالية العالقات بينهم؛ والتوصل إلى رؤى ثاقبة بشأن مفهوم التغيير وتنفيذ التغيير؛ 
وتطوير المهارات الضرورية للتعامل مع مقاومة التغيير وتمكين المديرين من إدارة 

طريقة تحفز الموظفين وتدفعهم إلى النجاح في أدائهم الشخصي وأداء أعضاء الفريق ب
)مقياس ليكرت( لمستوى  5نقاط من أصل  4.75تحقيق أهدافهم. ومنح المشاركون 

اتباع نهج منظم إزاء القيادة، يبدأ بوضع  2019الرضا عن البرنامج. وي توخى في عام 
ع على مزيد إطار للقيادة في المحكمة والتشاور بشأنه والموافقة عليه. ويمكن االطال

 .من المعلومات في الفرع ذي الصلة من هذا التقرير

 النهوض بالقيادة -2

ويؤثرون تأثيراً مباشراً  دواتتدرك المحكمة أهمية دور القادة فيها بوصفهم ق -64
. وقد اتُّخذت مبادرات شتى اهتمامهمفي الموظفين وفي تحفيزهم وأدائهم التنظيمي و

ً لتطوير القيادة في المح ، برامج تدريبية 2010كمة. وأتاحت المحكمة، منذ عام سابقا
محددة في المحكمة.  قسامفي مجال القيادة لمجموعات صغيرة من األشخاص أو أل

وأسفرت هذه الجهود عن نتائج قصيرة األجل، لكن نطاقها كان محدوداً إذ لم يشمل 
 لطويلة األجل.الجمهور المستهدف بأكمله، ولم يشكل جزءاً من استراتيجية المحكمة ا
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، أ نجزت الدراسة االستقصائية عن اهتمام الموظفين، 2018وفي نهاية عام  -65
وأكدت أن القيادة دافع رئيسي لالهتمام والرفاه. واستناداً إلى نتائج الدراسة، حدد 
رؤساء األجهزة خمسة مجاالت رئيسية تتطلب تطويرها وإيالءها األولوية، بما فيها 

كذا حددت المحكمة الحاجة إلى بناء استراتيجية مشتركة للقيادة تطوير القيادة. وه
تشمل برامج مستدامة لتطوير القيادة لدى القادة على جميع المستويات. وبغية وضع 

ود قسم الموارد البشرية بالموارد الالزمة في عام  لدعم  2018استراتيجية للقيادة، ز 
لك إرساء إطار للقيادة وعرض وضع تعريف للقيادة على نطاق المحكمة. ويشمل ذ

كمة. مجموعة من الكفاءات التي ال بد أن يأخذ بها ويدعمها جميع القادة في المح
 من مرحلتين: 2019وعموماً، سيتألف مشروع القيادة هذا في عام 

تهدف هذه المرحلة إلى وضع تعريف واضح للقيادة وإطار  :1المرحلة  )أ( 
 إلى المناقشات والمقابالت مع قادة المحكمة وأصحاب القيادة وكفاءات القيادة استناداً 

المصلحة الرئيسيين. وست قاس البيانات المجمعة وت قارن بالبيانات المستخلصة من 
البحوث المتعلقة بالقيادة في الممارسات التنظيمية المتبعة في األمم المتحدة وفي 

ضع المنظمة الراهن المنظمات األخرى. وسيساعد ذلك في التوصل إلى فهم أوضح لو
مقارنة بالمنظمات الدولية األخرى، وللتطورات واالتجاهات المقبلة. وتتيح المقارنة 
المرجعية أيضاً إمكانية التعلم من النجاحات واألخطاء السابقة والتخفيف من المخاطر. 
وسيستهدف إطار القيادة وكفاءاتها القادة على جميع مستويات المحكمة )انظر الجدول 

ً أوضح لما ي توقع من سلوك ومواقف إزاء المنظمة أدن اه(. وسيتيح إطار القيادة فهما
، 2019بحلول نهاية نيسان/أبريل  1والعمل والموظفين. وي توقع استكمال المرحلة 

 رؤساء المحكمة؛ –للموافقة عليها من لجنة التنسيق 

 

 Phase 1: Get the concept right : إدراك المفهوم الصحيح1المرحلة 

 استراتيجية القيادة

، االعتبارات األهداف التنظيمية، رؤية القيادة
العالمية، تولي زمام االستراتيجية، إدماج 

 المواهب، إلخ.

Leadership Strategy 

Organizational Goals, Leadership Vision, 
Global Considerations, Strategy Ownership, 
Talent Integration, etc. 
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 اءات القيادةكف

ض،  عالمية، وظيفية، تنوع، قيم أساسية، تعرُّ
 تجارب، احتياجات الدور المضطلع به

Leadership Competencies 

Global, Functional, Diversity, Core Values, 
Exposure, Experiences, Role Requirements 

 Leader Audiences القادة المستهدفون

 اشئن

 اإلدارة الذاتية

Emerging 

Managing self 

 في الخط األمامي

 إدارة اآلخرين

Front-line 

Managing others 

 ستوى متوسطم

 إدارة المديرين

Mid-level 

Managing managers 

 بير المديرينك

 دارة الوظائفإ

Senior 

Managing functions 

 دير تنفيذيم

 إدارة المنظمات

Executives 

Managing Organisations 

 Leadership Development Programmes امج تطوير القيادةرب

 مليات إدارة المواهبع

 تخطيط تعاقب الموظفينكتساب، التطوير، الا

Talent Mgmt. Processes 

Acquisition, Development, Succession 
Planning 

 عالقات الموظفين

 االهتمام، الرفاه، إدارة األداء

Staff Relations 

Engagement, Wellbeing, Performance 
Mgmt. 

 لهياكل األساسيةا

 التكنولوجيا، تكامل النظم، األدوات

Infrastructure 

Technology, Systems Integration, Tools 

 Leadership Brand and Organisational عالمة القيادة واألداء التنظيمي
Performance 

 نظام الحوكمة

 التنظيم واإلدارة

Governance system 

Organization and Management 

 يكل التطويره

المقاييس، سجل األداء، المقارنة التقييم، 
 المرجعية، التأثير

Development Architecture 

Evaluation, Metrics, Scorecard, 
Benchmarking, Impact 

 

تهدف هذه المرحلة إلى إتاحة الفرص لنمو الموظفين  :2المرحلة  )ب(
سين األداء التنظيمي بمواءمة إطار القيادة مع أهم عمليات الموارد البشرية، بما وتح

في ذلك برامج تطوير القيادة واستقطاب المواهب وتطويرها. وي توقع أن تبدأ هذه 
 .وأن تستمر في السنوات المقبلة 2019المرحلة في النصف الثاني من عام 

ً ما تكون ميزانيات التدريب أول -66 ما ي خصم لخفض التكاليف؛ غير أن  وغالبا
االستثمار في القادة والمديرين أساسي للغاية لزيادة فعالية الموظفين الشخصية وفعالية 
العالقات فيما بينهم، وتحفيز الموظفين، واالرتقاء األمثل باألداء واالهتمام. أما 

ً وستحت اج إلى مزيد من المنظمة التي ال تستثمر في القيادة فلن يكون أداؤها إيجابيا
الموارد لتحقيق أهدافها. ولذلك تحث المحكمة اللجنة على االعتراف بقيمة برنامج 

 القيادة التابع للمحكمة ودعمه في المناقشات المقبلة بشأن الميزانية.
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 قسم الموارد البشرية، الممارسات والنظم -واو

وقسم الموارد البشرية الموارد البشرية مسؤولية مشتركة بين المديرين إن إدارة  -67
يتمثل دور القسم في وضع استراتيجيات  يثوأصحاب المصلحة اآلخرين، ح

وسياسات وممارسات فعالة إلدارة الموارد البشرية تمّكن المديرين من إدارة الموارد 
بفعالية. وقد تمك ن القسم، بفضل إنشاء فريق استراتيجي صغير داخله، من االنتقال من 

عامالت إلى فريق يصمم ويدعم المبادرات االستراتيجية للموارد فريق معني بالم
، عمل مالك الموظفين االستراتيجي الصغير في قسم 2018البشرية. وفي عام 

الموارد البشرية عن كثب مع المديرين على زيادة تعزيز األولويات االستراتيجية 
دم الدعم لتصميم ، أنشئ فريق صغير يق2016الرئيسية للموارد البشرية. وفي عام 

ولما التطوير التنظيمي(. الموارد البشرية المعنية باالستراتيجيات والبرامج )وحدة 
كان تركيز المحكمة برمتها ينصب أكثر على اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية، 
فقد تبي ن أن الدعم المقدم من هذا الفريق قيِّّم في وضع مبادرات تتعلق بإدارة األداء 

 تعلم واالهتمام، وما إلى ذلك.وال

وواصل قسم الموارد البشرية إعادة مواءمة موارده لتوفير الدعم الالزم، وهو  -68
 ينقسم إلى ثالثة أفرقة:

وحدة الموارد البشرية المعنية بالعمليات، التي تتولى جميع المعامالت  )أ( 
إضافة إلى دعم  المرتبطة بإدارة العقود والمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي،
 التوظيف واإلبالغ عن الموارد البشرية وإجراء الدراسات التحليلية؛

وحدة الموارد البشرية المعنية بالتطوير التنظيمي، وهي فريق التصميم  )ب( 
المبتكر الذي يستند إلى أولويات تنظيمية ويتماشى عمله مع أفضل الممارسات ويتولى 

 البشرية؛وضع مقترحات استراتيجية للموارد 

أفرقة صغيرة من مستشاري الموارد البشرية )شركاء األعمال في مجال  )ج( 
الموارد البشرية( يعملون عن كثب مع العمالء ويقدمون الدعم للمديرين في شؤون 
إدارة الموارد البشرية، ويدعمون، قدر اإلمكان، المديرين في تخطيط القوى العاملة 

 وارد البشرية.وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالم

وسيواصل القسم، من دون اإلخالل بالعمل األساسي المتمثل في إدارة عقود  -69
الموظفين وغير الموظفين، وفي إطار المالك الوظيفي الموجود، السعي إلى تحقيق 
الكفاءة وتوجيه قدراته نحو تطوير نظم الموارد البشرية ودراساتها التحليلية ودعم 

 واإلدارة الفعالة للموارد البشرية من جانب المحكمة.األهداف االستراتيجية 

وفضالً عن قيادة أو دعم األنشطة المذكورة في مختلف أجزاء هذا التقرير،  -70
 .2018اضطلع القسم باألنشطة التالية في عام 

 اعتماد الخدمة الذاتية للموظفين واإلدارة -1

المرتبات الشهرية عن يتولى قسم الموارد البشرية في المحكمة إعداد كشوف  -71
( المعمول به في المحكمة، SAP ERPطريق نظام ساب للتخطيط المركزي للموارد )

ن ليطابق المحلول المعياري الموحد المعمول به في نظام األمم المتحدة  ّسِّ والذي ح 
. وشمل هذا التحسين إطالق محرك التحقق من صحة 2013الموحد في نهاية عام 
ً لقواعد محددة لألهلية للحصول االستحقاقات الذي يصا دق على بيانات النظام وفقا

 على االستحقاقات.

وي ضبط وضع سجالت الموظفين وتحديثها من خالل الفصل بين الواجبات  -72
وحقوق الوصول في نظام ساب للتخطيط المركزي للموارد وخطوات التحقق من 

مالية في المحكمة عملية وضع البيانات. ويتقاسم قسم الموارد البشرية وقسم الشؤون ال
كشوف المرتبات بأكملها، إذ يضطلع قسم الموارد البشرية بتحديث سجالت الموظفين 
وإعداد كشوف المرتبات، ويتولى قسم الشؤون المالية إرسال الكشوف إلى الحساب 
المالي )وحدة المدفوعات( وإجراء التحويالت المصرفية ذات الصلة )وحدة الحسابات 
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( إلى حسابات الموظفين المصرفية. وت وزع المهام في قسم الموارد البشرية والخزينة
بين األفرقة التي تستعرض طلبات االستحقاقات الجديدة، وتسجل االستحقاق المعتمد 
في نظام ساب للتخطيط المركزي للموارد، وتتلقى الموافقة النهائية في النظام من 

. ثم يتولى رئيس وحدة الموارد الصرفموظف الموارد البشرية المعي ن اآلذن ب
 .المصادقة على الكشوف وتحويلها إلى قسم الشؤون الماليةالبشرية المعنية بالعمليات 

تشمل عملية وضع كشوف المرتبات الشهرية تدقيقها من خالل إجراء عمليات و -73
كشوف محاكاة الكشوف، ومراقبة الميزانية، وإعداد تقارير النتائج المقارنة بنتائج 

 .الشهر السابق

من أجل أتمتة  2017وبدأت المحكمة مشروعين محددين في نهاية عام  -74
الخطوات المذكورة أعاله، مما سيتيح عملية أكفأ ويعزز الرقابة الداخلية على نظام 
كشوف المرتبات في المحكمة. واعتمد المشروعان معاً تكنولوجيات من شأنها أن تحل 

الحالية المتكررة. ويعمل المشروعان بالتوازي ون فذا تنفيذاً تاماً محل العمليات اليدوية 
 .2018بحلول نهاية عام 

وينطوي المشروع األول على تنفيذ محلول نظام ساب لتجديد الموارد البشرية،  -75
الذي يرقمن الطلبات المتعلقة باالستحقاقات، وتحديث سجالت الموظفين من خالل 

موافقة. وحل اعتماد هذه التكنولوجيا محل تحديث نظام عمل رقمي للتحقق وال
السجالت اليدوي في نظام ساب، وأدى من ثم إلى تقليل األخطاء المرتكبة في إدخال 
البيانات إلى أدنى حد، وضمان االتساق في تسجيل البيانات، األمر الذي يؤثر تأثيراً 

حدى عشرة األولى في مباشراً في دقة كشوف المرتبات الشهرية. ون فذت العمليات اإل
 .2019والعمليات االثنتا عشرة المتبقية في شباط/فبراير  2018نهاية أيار/مايو 

وينطوي المشروع الثاني على تطبيق مركز مراقبة كشوف المرتبات في إطار  -76
نظام ساب الذي سيحل محل تقارير المراقبة اليدوية الحالية. ويتيح المركز بيانات 

شوف مباشرة قابلة للمقارنة بين الشهر الحالي والشهر السابق، مثل تعقيبية وحسابات ك
مقارنة عدد الموظفين، والتقلبات في عناصر المرتبات، والموظفين المضافين حديثاً، 
والموظفين المنتهية خدمتهم، وانتهاء مدة العقود. ويمكن إعداد هذه التقارير طيلة 

ت قبل الحساب الفعلي لكشوف المرتبات الشهر لضمان دقة البيانات في كشوف المرتبا
 الشهرية.

وقد أدى تنفيذ المشروعين المذكورين أعاله إلى زيادة تعزيز مراقبة نظام  -77
 كشوف المرتبات، وستوث ق بناًء عليهما العمليات المعتمدة حديثاً.

 نظام إدارة التعلم -2

طلبات ، توفير تدريب ينسجم مع مت2019ستواصل خطة التعلم، في عام  -78
المحكمة ويقترن بتركيز محدد على نتائج الدراسة االستقصائية عن اهتمام الموظفين 

. إضافة إلى ذلك، سي طب ق على نطاق المحكمة نظام إلدارة 2018التي أنجزت في عام 
 .التعلم

ونظام إدارة التعلم هو تطبيق برمجي إلدارة دورات التعلم أو البرامج التدريبية  -79
لتعلم والتطوير، وتوثيقها وتتبعها واإلبالغ عنها وتوفيرها. وص مم نظام أو برامج ا

إدارة التعلم لتحديد الثغرات في مجالي التدريب والتعلم، باستخدام البيانات والتقارير 
التحليلية. وسيسهم هذا النظام في بناء أساس تكنولوجي متين سيسمح للمحكمة بتحسين 

ا واإلبالغ عنها. وي توقع أن ينطلق النظام في تنفيذ جميع أنشطة التعلم ورصده
 .2019حزيران/يونيه -أيار/مايو
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 ً  2018التقرير المتعلق بإحصاءات وأنشطة القوى العاملة والتوظيف في عام  -خامسا

 2018إحصاءات القوى العاملة في عام  -ألف

بتة تتألف القوى العاملة المتنوعة في المحكمة من موظفين يشغلون وظائف ثا -80
فضالً عن وظائف ممولة من المساعدة العامة المؤقتة لتحقيق أهداف المحكمة 
عي نون ألجل قصير دعم االحتياجات  األساسية. إضافة إلى ذلك، يتولى موظفون م 
القصيرة األجل لمدة تقل عن سنة، وي ستقدمون عادة لتعويض الموظفين الغائبين بإذن 

 تكمل عملية التوظيف.أو لدعم الوظائف الشاغرة ريثما ت س

عالوة على الموظفين، ي تعاقد مع الخبراء االستشاريين عندما تحتاج المحكمة  -81
إلى خبراء شديدي التخصص لتقديم خدمات ال يمكن أن يضطلع بها الموظفون بسبب 
افتقار المالك الوظيفي الحالي إلى معارف وخبرات متخصصة. وي ستقدم الخبراء 

د المتعاقدون مؤقتاً ولغرض مخصص من أجل تقديم خدمات ال االستشاريون واألفرا
تدخل في نطاق مهام الموظفين، لكنها تتعلق بأنشطة المحكمة المبرمجة أو المقررة. 
والخبير االستشاري متخصص في مجال محدد ي ستعان به بصفته االستشارية، أما 

رة أو المهارات أو المعارف الفرد المتعاقد في ستعان به بين الفينة واألخرى لتقديم الخب
الالزمة لتوفير خدمات الدعم في مجاالت ال يضطلع بها الموظفون، مثل مساعدة 
الشهود، أو الدعم النفسي، أو الترجمة الشفوية الميدانية. ويرد أدناه مخطط عام لتكوين 

 .2018كانون األول/ديسمبر  31اعتباراً من  5القوى العامة

 

 Short-term 77 77 ألجل قصيرالتعيين  –تة المساعدة العامة المؤق

 GTA-FTA 154 التعيين المحدد المدة–المساعدة العامة المؤقتة 

 Established-FTA 898 898التعيين المحدد المدة  -الوظائف ثابتة

                                                           

بالقوى العاملة التي يديرها قسم الموارد البشرية في المحكمة، وال تشمل  يتعلق األمر 5
 محامي الدفاع والمتعاقدين التجاريين، وغيرهم.
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 Consultants and Individual contractors الخبراء االستشاريون واألفراد المتعاقدون

 Consultants 19شاريون الخبراء االست

 Individual contractors 150األفراد المتعاقدون: 

 

 

 Headcount-Established posts الثابتة الوظائف–عدد الموظفين 

 897 

 Vacant  121 121 الشواغر

 Headcount 776 776 عدد الموظفين

2016 2016 

967 967 

 Vacant  80 80 الشواغر

 Headcount 887 887 عدد الموظفين

2017 2017 

969 968 
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 Vacant  71 71 الشواغر

 Headcount 898 898 عدد الموظفين

2018 2018 

 Headcount عدد الموظفين

   Vacant الشواغر

 

 

 Headcount-GTA المساعدة العامة المؤقتة –عدد الموظفين 

198 198 

2016 2016 

139 139 

2017 2017 

154 9154 

2018 2018 
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 Headcount-STA التعيين ألجل قصير–عدد الموظفين 

88 88 

2016 2016 

96 96 

2017 2017 

77 77 

2018 2018 

 

 

 Headcount-STA- Court-wide في المحكمة ككلّ -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 

133 133 

2016 2016 

101 101 

2017 2017 

75 75 

2018 2018 

 

 



ICC-ASP/18/4 

4A250719 26 

البرنامج -ألجل قصيرالمعي نين موظفين عدد ال
 الرئيسي األول

Headcount-STA- MPI 

6 6 

2016 2016 

15 15 

2017 2017 

11 11 

2018 2018 

 

 

البرنامج -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 
 الرئيسي الثاني

Headcount-STA- M II 

27 27 

2016 2016 

26 26 

2017 2017 

23 23 

2018 2018 

 

البرنامج -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 
 الرئيسي الثالث

Headcount-STA- M III 

27 87 

2016 2016 
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26 54 

2017 2017 

23 33 

2018 2018 

 

 

البرنامج -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 
 الرابعالرئيسي 

Headcount-STA- M IV 

12 12 

2016 2016 

4 4 

2017 2017 

3 3 

2018 2018 

 

 

 Headcount-STA- M VI السادسالبرنامج الرئيسي -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 

1 1 

2016 2016 

1 1 

2017 2017 

4 4 

2018 2018 
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البرنامج -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 
 5-السابعالرئيسي 

Headcount-STA- M VII.5 

2016 2016 

2017 2017 

1 1 

2018 2018 

 

 

البرنامج -ألجل قصيرالمعي نين عدد الموظفين 
 6-السابعالرئيسي 

Headcount-STA- M VII.6 

  

2016 2016 

1 1 

2017 2017 

2018 2018 
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 هاوتصنيف الوظائفإدارة  -باء 

 906وظيفة ثابتة و 972، أقرت الجمعية، بالميزانية المعتمدة، 2018في عام  -82
 لدعم المحكمة في تحقيق أهدافها المحددة. المساعدة المؤقتة العامةمن  وظيفة ممولة

تتغير أهداف المحكمة وأولوياتها باستمرار، مما يتطلب إعادة توجيه الموارد  -83
لذلك يجب أن تكون قوة العمل في وإلى حيث يمكن استخدامها على النحو األمثل. 

األدوات المهمة ومن لعمل المحكمة.  ومرنة لدعم الطبيعة الدينامية سريعة المحكمة
تصميم مجاالت العمل  لطلب موارد إضافية، إعادة   بديالالتي يمكن أن تشكل للمحكمة، 

توصيفات الوظائف تعديل  األمر وإعادة توزيع المهام، عند الضرورة. قد ينتج عن هذا
إذ فعالية. أداة مهمة إلدارة الموارد البشرية ب وتوجد لذلكوإعادة تصنيف الوظائف، 

الرتب واأللقاب المناسبة لجميع الوظائف  إسنادلضمان  ي سي ر نظام تصنيف الوظائف 
 من نظام 102/1األساسي والقاعدة الموظفين من نظام  1-2في المحكمة عمالً بالبند 

تصميم الوظائف أو إعادة تصميمها وفقًا لطبيعة  يجريعندما فاإلداري.  الموظفين
تصنيفها وفقًا لمعايير النظام الموحد  يعادالوظائف أو  ت صن فيات، الواجبات والمسؤول

معايير التصنيف المعمول بها  وت طب قلألمم المتحدة والمبادئ التي وضعتها الجمعية. 
اإلداري  ومع صدور األمرالتي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية. 

ICC/AI/2018/002  "والتي تضفي 2018في عام "تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها ،
الطابع الرسمي على العملية الشاملة لتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها والتي تتضمن 

 .تكون دواعي القلق المرتبطة بعملياتها قد انتهتاللجنة، تأمل المحكمة أن  انطباعات

 من قبيلالسياسة،  اعتماد هذها بعد اتخاذهبسبب الخطوات اإلدارية الالزم و -84
إلى تقد م اء وتدريب مجلس إدارة جديد، ستكون طلبات إعادة التصنيف محدودة وسإنش

 اللجنة في الوقت المناسب.

 ومالك الموظفينالتوظيف  -جيم

لمحكمة، إلى اأعلى جودة يمثل أولوية بالنسبة بيزال تعيين موظفين متنوعين  ال -85
ً لملء وظائف شاغرة في جميع 63 جرى، 2018وفي عام  فئات الموظفين.  تعيينا

من البلدان  7فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي، انخفضت النسبة المئوية للقوى العاملةو
ديسمبر كانون األول/ 31في المائة في  28الممثلة تمثيال ناقصا أو المتوازنة من 

 .2018ديسمبر كانون األول/ 31في المائة في  25إلى  2017

 الثابتةئف لوظابالنسبة إلى اأداء التوظيف  -1

 899، كان لدى المحكمة ما مجموعه 2018كانون األول / ديسمبر  31في  -86
المساعدة المؤقتة وظيفة ممولة من  32وظيفة ثابتة و  79: مملوءةوظيفة معتمدة 

وظيفة  45 ملئتوظيفة،  79البالغ عددها  المملوءة من بين الوظائف الثابتةو. العامة
 علىموظفين بفي المائة(  23)وظيفة  18يين، وفي المائة( بمرشحين خارج 57)

 علىموظفين بفي المائة(  20)وظيفة  16وظائف ممولة من المساعدة المؤقتة العامة و
خالل والداخلية"(.  التعيينات" بعبارة 2)مشار إليها في الجدول  فعالً  وظائف ثابتة

ً اختباًرا  650العام، أجرت المحكمة   مقابلة. 687و  كتابيا

 علىموظفا  8988، كان لدى المحكمة 2018كانون األول / ديسمبر  31في و -87
وظائف محددة المدة ممولة من المساعدة  علىموظفا  154محددة المدة و ثابتة وظائف

                                                           

شهراً  12اإلبالغ عن هذا العدد، لم تدرج سوى وظائف المساعدة العامة المؤقتة المعتمدة لفترة  فيما يخص 6
 فقط.

 .ةينفلا ةئفلا نم ةتباثلا فئاظولا. 7
 مملوءة. ، تعد وظيفة تمول منصب رئيس مجلس الموظفين وظيفةً III-MPي البرنامج الرئيسي الثالث ف 8
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 لالستعاضة عنقصيرة األجل ات تعيين جرتباإلضافة إلى ذلك، والمؤقتة العامة. 
 إلتاحةجازة أمومة، ولكن أيًضا في إجازة خاصة بدون أجر أو في إ موجودين موظفين
ما  غادر المحكمةَ ووظيفة شاغرة معينة.  علىحين التوظيف إلى األجل  ةقصير تغطية

موظفين تقاعدوا أو لم  6، منهم 2018وظائف ثابتة في عام  علىموظفا  52مجموعه 
 صعيدعلى  5.82في المائة ) 6معدل دوران بنسبة  ذلكد عقودهم. ويمثل تمد  

 لهذا العام.المحكمة( 

 والتنسيباتوالتعيينات  ،وأداء التوظيف مالك الموظفينفيما يلي موجز لحالة و -88
. 2018كانون األول / ديسمبر  31في المحكمة في  الثابتةالداخلية ودوران الوظائف 

  وترد في المرفق الثاني الجداول نفسها لكل برنامج رئيسي.

  

 المعتمدة     المملوءة 

 

 

 2018األفراد لعام  حركة عدد

الوظائف 
المملوءة في 

 نهاية السنة

 الدوران

)في 
 المجموع(

الموظفون  التعيينات الداخلية
 الجدد

)في 
 المجموع(

الوظائف المملوءة في 
 نهاية السنة السابقة
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 2018الدوران في عام 

 دوران )االستقاالت(

 تة العامة(دوران )االنتقال من الوظائف الثابتة إلى المساعدة المؤق

 دوران )من نوع آخر(

 الدوران )في المجموع(

 

 

 2018الموظفون الجدد لعام 

 45 الموظفون الجدد )الخارجيون(

 18 )االنتقال من الوظائف الثابتة إلى المساعدة المؤقتة العامة(الموظفون الجدد 

 63 الموظفون الجدد )في المجموع(

 معدل الشغور -2

في المائة في  10من  2018هري للمحكمة في عام الش الشغورانخفض معدل  -89
 في المائة في 8 الشغور معدل، حيث بلغ متوسط 2017نهاية كانون األول / ديسمبر 

 الطبيعي المحكمة دوران معدل إلى أقرب الشغور معدل يجعل وهذا ما. 2018 عام
دد المحكمة في توازن صحي بين عواألمثل أن تعمل . المائة في 6 حوالي البالغ

الموظفين وانتهاء  لةاستقا عندطبيعة الحال تتاح بالوظائف الثابتة الشاغرة، التي 

  .الموظفين المعي نين الجددخدمتهم، ووصول 
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 التمثيل الجغرافي -3

أحاطت المحكمة علما بتوصية اللجنة بأن تواصل جهودها الرامية إلى زيادة  -90
التدابير المحددة المتخذة، بما  تعرضي وأن تحسين الحالة فيما يتعلق بالتوزيع الجغراف

في ذلك حمالت التوعية، في التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية. كما الحظت 
المستمر بين التوزيع الجغرافي والمعايير  االختاللمواصلة تحليل مطالبتها بالمحكمة 

ً  تمواالستمرار في مراقبة النطاقات المستصوبة لكل بلد. وبذات الصلة،  النظر  أيضا
على النحو الواجب في تقرير المكتب عن التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين 

 الجنسين في تعيين موظفي المحكمة، إلى جانب التوصية الواردة فيه.

، بدأت المحكمة بذل جهود جديدة 2019عام في و 2018نهاية عام  وقبيل -91
غير الممثلة أو الناقصة التمثيل. وشملت  لدول األطرافخص ت بها األنشطة التوعية 

 :األنشطة ما يلي هذه

 )أ( حضور المعارض الوظيفية وغيرها من األحداث المناسبة في الدول غير الممثلة
، حضر موظفو 2019وأوائل عام  2018في أواخر عام فتمثيال ناقصا.  والممثلة

ً الموارد البشرية أحداث  نيا؛في كوريا الجنوبية وألما وظيفية ا

برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين الذي  دعم وتعزيزدأبها على )ب( واصلت المحكمة 
دولة طرف أخرى باإلضافة إلى شهد مشاركة ثالث دول أطراف ممثلة تمثيال ناقصا 

ً  ممثلة تمثيال ناقصا تنظر  ؛2019في عام  بالمشاركة في البدء حاليا

ب قسم دعم العمليات الخارجية بالمحكمة، )ج( التقى قسم الموارد البشرية، إلى جان
كل خاصة بدول ممثلة تمثيال ناقصا بهدف وضع أفضل خطة اتصال ن عن بممثلي
 ؛دولة

)د( ركزت المحكمة تركيًزا كبيًرا على مواجهة تحديات التمثيل الجغرافي من خالل 
 فنيينالمجموعة متنوعة من  حتى يتسنى من خالل الزائرين فنيينالوبرنامج التدريب 

المؤهلين في هذه البرامج تشجيع المزيد من المرشحين المؤهلين والمهتمين من تلك 
قسم الموارد البشرية  ونجحن وفي المستقبل. المحكمة، اآلبشغل وظائف على البلدان 

فائدة ممولة لتنسيبات تبرعات لتمكين الصندوق استئماني يستند إلى  في إحداث
 تكونل أن ذين هم أيضاً من الدول األطراف، ويفض  الوأشخاص من المناطق النامية 

ً أو  ةغير ممثل لمتدربين اتمويل بدء العمل باإلقرار بأنه قبل وجرى . ممثلة تمثيال ناقصا
في حين ون بلدان أوروبا الغربية ودول أخرى. هؤالء م الزائرين، كان معظمفنيين الو

أن العديد من الدول غير  المسلم بهال يضر دائًما بالتمثيل الجغرافي، من األمر أن هذا 
 مناطق جغرافية أخرى؛  تنتمي إلىفي المحكمة الممثلة تمثيال ناقصاً الممثلة أو 
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الموظفين الفنيين  جامن)هـ( استعانت المحكمة بوظيفة منسق بغرض تنسيق بر
الزائرين وتصميم وتنفيذ مشاريع التوعية واتخاذ  الفنيينوامج التدريب نالمبتدئين وبر

سيقوم هذا المنسق بتنسيق وتنفيذ المشاريع وتدابير جديدة لتحسين التمثيل الجغرافي. 
 لهذا الغرض. 2019في عام 

على ، واصلت المحكمة جهودها لتحسين التمثيل الجغرافي، 2018في عام و -92
 :النحو التالي

مختلف وسائط التواصل  عبر الوظائف الشاغرةاإلعالن عن  استمر)أ( 
 ؛الشاغرةالوظائف الدولية إلعالن منصات الواالجتماعي 

 بكلتا لغتي العمل؛ الوظائف الشاغرة)ب( وزعت جميع إعالنات 

في جميع عمليات التوظيف  هم)ج( شارك موظفو الموارد البشرية بحكم منصب
 واتخذوا خطوات لضمان مراعاة التنوع في جميع مراحل دورة التوظيف؛

 على جميع التعيينات؛االختيار  استعراض)د( أشرف مجلس 

 التنوع الجغرافي في جميع أفرقة التوظيف؛ ض من)هـ( 

 معلومات محدثة عن التمثيل الجغرافي على جميع أفرقة التوظيف؛ ع ممت)و( 

االختيار  وعند القصيرةالقائمة حصر التمثيل الجغرافي في مرحلة  روعي)ز( 
 النهائي للمرشحين المناسبين؛

 جميع أنواع التعيينات؛في افي التمثيل الجغر روعي)ح( 

 دأباً على كشفالموارد البشرية وسائل التواصل االجتماعي  قسم )ط( استخدم
المترشحين المرشحين المؤهلين من الملفات الشخصية المرغوبة لتحسين مجمع 

 ؛للوظائف

 2019في عام  ImpactPool مؤسسة الموارد البشرية شراكة مع قسم )ي( بدأ
إلى أقصى  اجهود التوعية لزيادة عدد مقدمي الطلبات المتنوعين جغرافي تكثيفبهدف 
 حد؛ 

المحكمة في أنشطة التوعية إلى جانب بموظفون إداريون رئيسيون شارك )ك( 
هاًما في جدول  بنداً التمثيل الجغرافي ويعد جتماعات. عقد االسفر وانتظامهم في ال

 .دول وأصحاب المصلحة الخارجيينواالجتماعات مع ال األسفارجميع  فياألعمال 

عدد الدول األطراف غير الممثلة إلى  انخفاضأسفرت الجهود المبذولة عن و -93
عدد الدول األطراف الممثلة وانخفض أدنى معدل منذ خمس سنوات.  ذادولة، وه 54

على الرغم من  بيد أنه. 2017دولة في عام  19دولة مقارنة بـ  17تمثيال ناقصا إلى 
النسبة  كثيراً  ولم تتغير زائداً المبذولة، زاد عدد الدول األطراف الممثلة تمثيال  الجهود

في  28متوازنة )المن البلدان الممثلة تمثيال ناقصا أو القادمة  9العاملة ةالمئوية للقو
(. 2018ديسمبر كانون األول/ 31في المائة في  24و 2017ديسمبر  31المائة في 

ذه النتيجة وستواصل جهودها لزيادة نسبة الموظفين من المحكمة غير راضية عن هو
ً الدول األطراف غير الممثلة أو  الفئة الفنية والفئات بفي مناصب  الممثلة تمثيال ناقصا

العليا، مع احترام كل من الشروط المنصوص عليها في نظام روما األساسي لتعيين 
 ليين.الموظفين على أساس الجدارة، وكذلك حقوق الموظفين الحا

                                                           

 .الوظائف الثابتة من الفئة الفنية 9
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أحاطت المحكمة علما أيضا بالشواغل التي أثارتها اللجنة والجمعية بشأن و -94
وجود عدد كبير من الموظفين من مواطني دول ليست دوال أطرافا في نظام روما 

اللجنة  تبل غفي إطار زمني معقول وأن َي بمعالجة هذه المشكلة وصاألساسي، وأ  
نظرت المحكمة في هذا وقد الموارد البشرية.  في تقرير إدارة بالمستجدات والجمعية

لم ينضم إلى المحكمة سوى ، 2018في عام واألمر بجدية عند تعيين موظفين جدد، 
موظفين من انفصل أربعة  بينمان الموظفين الجدد من غير الدول األطراف اثنين م
 .هذه الفئة

ديسمبر ول/كانون األبناًء على طلب الدول األطراف خالل الجمعية في و -95
، توضح الجداول التالية تطور التمثيل الجغرافي على مدى السنوات الخمس 2018

 الماضية.
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 التوازن بين الجنسين -4

في  الفئة الفنيةال تزال النسب اإلجمالية على نطاق المحكمة وعلى مستوى  -96
المائة من القوة  في 47نطاقات مقبولة، حيث تشكل الموظفات العامات في المحكمة 

العاملة. ومع ذلك، تعترف المحكمة بوجود اختالل أكبر بين الجنسين في الرتب العليا 
من هذه  في المائة 11و 33و 35( حيث ال تشكل النساء إال 1-ومد 5-وف 4-)ف

تعيينات لشغل وظائف في هذه  ثالثة ت، تم2018في عام وعلى التوالي.  الرتب
كما هو مذكور في تقرير المكتب، و 10في المائة(. 33) امرأة واحدة تظفالرتب وو  

 وضع وتنفيذ التدابير التالية:صدد المحكمة ب توجد

سيشمل تقديم الدعم للمرأة في تعزيز الشبكات و، لمرأةي لبرنامج توجيه)أ( 
وحتى ي خبرة. موّجه ذتدريب ودعم من بالمهنية وتحديد ومتابعة التطلعات المهنية 

 ؛2019مارس آذار/، من المتوقع أن يبدأ البرنامج في رهذا التقري صياغة

"(. رؤساء ةالجنساني مركز تنسيق القضايا)" مركز التنسيق المعني بالمرأة)ب( 
من خالل إنشاء واألجهزة ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين داخل المحكمة. 

 مشاكلناك أي لمرأة، يمكن اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت همعني بامركز تنسيق 
 تنظيمية منهجية قد تشكل عقبات أمام التقدم الوظيفي للمرأة؛

جميع وسيشمل  لمديرينبشأن التحيز الالشعوري لفائدة ا تدريبسيتاح )ج( 
في التدريب من المتوقع أن يبدأ هذا والمديرين المشاركين في نشاط التوظيف. 

 قدلفهم الدور الذي  أن يكون المديرون مجهزين وسيحرص على 2019مارس آذار/
هذا التدريب إلزاميًا وي عتزم أن يكون التحيز الالشعوري في عمليات االختيار.  يؤديه

 للمديرين؛

ركز مكتب المدعي العام في السنوات  - الجنساني الوعيالتدريب على )د( 
من خالل  2019األخيرة على المساواة بين الجنسين وسيواصل جهوده في عام 

 الوعي. لزيادة خاصوتدريب  برنامج توجيهي

ومن المأمول أن تكفل هذه الجهود اإلضافية إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوازن بين  -97
سابقًا، فإن التأثير من حيث  عن ذلك كما تم اإلبالغوالجنسين في المستويات العليا. 

 تاريخيا كلما يقلعلى معدل دوران الموظفين، والذي  سيتوقفاإلحصاءات الفعلية 
تظهر في في تقرير المكتب، لم  على ذلك كما تم تسليط الضوءوارتفعت المستويات. 

 ( وثالث5-)ف  2017في عام  ة؛ واحد5-برتبة ف  وظيفتين شاغرتينسوى  2018
لتوضيح ذلك و(. 5-ان برتبة ف تواثن 1-برتبة مد  ة)واحد 2016في عام  وظائف
في  سنوات 8.5منذ في الخدمة موجودون ن التسعة ين الحالييالمدير فإنأكثر، 
، وسيصل مدير واحد فقط 2009 عام في مدير قدمها استقالة آخر وكانت ،المتوسط

 إلى سن التقاعد خالل السنوات الخمس القادمة.

وبالتالي، تهدف التدابير التي بدأتها المحكمة إلى وضع استراتيجية طويلة األجل  -98
زن بين الجنسين في المستويات العليا بمجرد لكفالة بذل كل جهد ممكن لمعالجة التوا

 توفر الوظائف.

أدناه، يبلغ تمثيل المرأة اإلجمالي في المحكمة  البيانية كما هو مبين في الرسومو -99
في  49.7الفنية على مستوى الفئة في المائة و 47.2لوظائف الثابتة بالنسبة إلى ا

 :المستويات مختلف التمثيل علىوفيما يلي المائة. 

                                                           

(، ومحام 5-(، ورئيس قسم علم األدلة الجنائية )ف5-هذه الوظائف هي رئيس آلية الرقابة المستقلة )ف 10
 (.4-)ف
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 2018التصنيف الجنساني العام حسب البرنامج الرئيسي لعام  
 في المائة 50المساواة بين الجنسين 

 جهاز القضاء
 مكتب المدعي العام

 قلم المحكمة
 أمانة جمعية الدول األطراف

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
 آلية الرقابة المستقلة

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
 الذكور ناثاإل
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 في المائة 50الذكور  في المائة 50اإلناث 

 

 
 في المائة 50المساواة بين الجنسين  

 جهاز القضاء
 مكتب المدعي العام

 قلم المحكمة
 أمانة جمعية الدول األطراف

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
 آلية الرقابة المستقلة

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
 لذكورا اإلناث
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 1-مد
 5-ف
 4-ف
 3-ف
 2-ف
 1-ف

 الذكور  اإلناث

 عقود الموظفين وشروط الخدمة -دال

 مجموعة عناصر األجر استعراض. 1

ألمم عناصر األجر في اتطلب تنفيذ التغييرات التي أ دخلت على مجموعة   -100
، من 2017كانون الثاني / يناير  1المتحدة، والتي أصبحت سارية اعتباراً من 

لضمان االنتقال  ة العامةكمة االضطالع بعدد من األنشطة ذات الصلة بالسياسالمح
كانون األول /  30المناسب إلى النظام الجديد. ولتحقيق ذلك، أصدرت المحكمة في 

المؤقت وتعليمات إدارية بشأن التدابير المعدل اإلداري  الموظفين نظام 2016ديسمبر 
والزيادات التدريجية واستحقاقات اإلعالة وبدالت  االنتقالية المتعلقة بجدول المرتبات

 الموظفين ق دم نظاموالمشقة وبدل التنقل ومنحة اإلعادة إلى الوطن وعناصر االنتقال. 
نوفمبر /الجمعية في دورتها السادسة عشرة في تشرين الثاني إلىاإلداري المعدل 

2017. 

ً بأن نظامو -101 ي المؤقت المعدل المتعلق اإلدار الموظفين أحاطت الجمعية علما
بمنحة التعليم ومنحة التعليم الخاصة والمزايا ذات الصلة سيصدر في مرحلة الحقة، 

األمانة العامة لألمم المتحدة رسميًا تعليماتها اإلدارية بشأن هذا ما تصدر بعد
 الموضوع.

 من النظام األساسي للمحكمة، الذي ينص على أن تكون 1-3تمشيا مع البند و -102
مرتبات وبدالت موظفي المحكمة "متوافقة مع معايير النظام الموحد لألمم المتحدة"، 
طبقت المحكمة معايير منظومة األمم المتحدة حسب االقتضاء للعام الدراسي الجاري 

 .2018يناير كانون الثاني/ 1ابتداء من 

لتعليم، عالوة على إصدار التعليمات اإلدارية لألمم المتحدة بشأن منحة او -103
، بدأت 2018يناير كانون الثاني/ومنحة التعليم الخاصة والمزايا ذات الصلة في 

المعدل بشأن هذا اإلداري الموظفين  بنظامالمحكمة عملية التشاور فيما يتعلق 
 النص المتوقع لنظاميرد عملية التشاور في المراحل النهائية و وتوجدالموضوع. 
 الخامس. رفقالماإلداري المعدل في  الموظفين
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دل ا النظام المعاإلداري، ست عرض هذ الموظفين من نظام 2-12وفقا للمادة و -104
منحة التعليم ومنحة التعليم الخاص واالستحقاقات ذات الصلة على الجمعية المتعلق ب

 في دورتها المقبلة.

 الجماعي التأمين الصحي -2

عية، غيرت المحكمة مزود في الدورة السابعة عشرة للجمت اإلشارة كما سبق -105
 MSH مؤسسة إلى Cigna مؤسسة من لديهاخدمات التأمين الصحي الجماعي 

International  .جديد آخر كانت عملية االنتقال إلى مدير وبعد عملية تقديم عطاءات
تجربة جديدة للموظفين في المحكمة وتم اتخاذ عدد من التدابير لضمان االنتقال 

 األنشطة التالية: ن فذت ،2018في عام والسلس. 

، مما أتاح للموظفين MSH International قامت بها مؤسسة)أ( زيارات ميدانية منتظمة 
 المطالبات؛ مدير شؤونإمكانية التحدث مباشرة مع 

معالجة سرعة )ب( التنسيق المباشر مع مدير الشبكة الطبية لشركات التأمين لضمان 
 الصحية والمؤسسات التي يزورها الموظفون؛مع مقدمي الرعاية الناشئة المشاكل 

)ج( تقديم تقارير فصلية من شركات التأمين بشأن تسديد المطالبات الطبية لتحديد 
 االتجاهات أو مجاالت االهتمام المحتملة؛

لمعالجة  MSH International قامت بها مؤسسة ةر العمل الميدانيا)د( زيارات إلى مق
 شواغل الموظفين الميدانيين؛

في )هـ( جمع التعليقات بانتظام من الموظفين وتوجيهها مباشرة إلى المديرين المعنيين 
 ؛ MSH International مؤسسة

)و( المشاركة الفعالة من قسم الموارد البشرية ووحدة الصحة المهنية وممثلي اتحاد 
الموظفين، بما في ذلك القسم المالي، وتوظيف خبير تأمين خارجي للتحقق من 

 سابات المقدمة.الح

 مجاالتالهذه االستراتيجيات، إلى جانب تحديد من المقرر االستمرار في و -106
المزيد من الوضوح فيما  تقديمهدف إلى ي للمزاياتحسين ووضع جدول التي تحتاج إلى 

من المتوقع أن يبدأ مجلس اتحاد الموظفين في ويتعلق بتغطية األفراد المؤمن عليهم. 
 استقصائية للموظفين بالتشاور مع قسم الموارد البشرية.دراسة  2019عام 

 ً  برامج المحكمة  -سادسا

 برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين -لفأ

وجمهورية كوريا سويسرا  عقب توقيع مذكرة التفاهم األولى مع حكومات -107
وواصلت  2017في عام  لديها ، رحبت المحكمة بأول موظفين فنيين مبتدئينواليابان

الموظفين الفنيين ، تلقت المحكمة 2018. وفي عام 2018البرنامج بنجاح في عام 
 :المبتدئين على النحو التالي

 2018عدد الموظفين الفنيين المبتدئين في  الدولة الطرف

 1 سويسرا

 1 جمهورية كوريا

 4 اليابان

على  فيها فونلضمان تجربة عمل قيمة ومفيدة للموظفين الفنيين المبتدئين يتعرو -108
وضع برامج تدريبية مصممة حسب تمختلف العمليات وبيئة العمل بالمحكمة، 
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يقدم موظفون آخرون مالحظات وتقييمات منتظمة و. موظفاالحتياجات الفردية لكل 
 .الموظفين الفنيين المبتدئين لألداء كجزء من تجربة عمل

طراف إلى برنامج انتباه الدول األ السترعاءتواصل المحكمة جهودها و -109
الموظفين الفنيين المبتدئين وزيادة عدد وتنوع الوظائف المتاحة لهم. وتأمل المحكمة 

البلدان لدى هتمام اال تثير دعم العديد من الدول األطراف لهذا البرنامج، وأن أن تجلب
 دعم البلدان النامية.من أجل المتقدمة 

الفنيين المبتدئين، وكذلك برامج ستواصل المحكمة تعزيز برنامج الموظفين و -110
إطالعهم على الزائرين، لضمان تزويد المشاركين بتجارب قيّمة و والفنيينللمتدربين 

 محتمالا وظيفيا أن ترفع درجة الوعي بالمحكمة باعتبارها اختيار آملةً المحكمة عمل 
 من النظم الوطنية.القادمين لمبتدئين لفنيين ال

 واليابانجمهورية كوريا سويسرا و مع ممثلي الدول في تعمل المحكمة حاليًاو -111
بهدف ضمان الدعم المستمر للبرنامج وكذلك التحضير للموظفين الفنيين المبتدئين 

باإلضافة إلى ذلك، تقدم المحكمة حاليًا معلومات إلى دول أطراف أخرى والجدد. 
 .2019م وتأمل في زيادة نطاق برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين في عا

 البلدان المانحةللموظفين الفنيين المبتدئين سنتان؛ بيد أن مدة التنسيب وأقصى  -112
هذا يتماشى مع برنامج وعلى أساس تقاسم التكاليف.  لسنة ثالثةإمكانية تمديدها  طلبت

من اللجنة أن تنظر فيما إذا كان إلى ب طلَ وي. للموظفين الفنيين المبتدئين ألمم المتحدةا
 دعم هذه التمديدات. نالممك

 ينالزائر الفنيينالتدريب الممول وبرنامج  -اءب

كما ورد في التقارير السابقة، تلقت المحكمة في السنوات األخيرة تموياًل من  -113
دعم ي  هذا التمويل، وب. والفنيين الزائرينبعض الدول األطراف لدعم برنامج التدريب 

ائرين من المناطق النامية في شكل تكاليف الز والفنيينعدد محدود من المتدربين 
مراعاة من المناطق النامية و التنسيب. وتم التركيز على ضمان ةشهريمنحة سفر وال

ً الدول األطراف غير الممثلة أو   .الممثلة تمثيال ناقصا

، تم تنفيذ الصندوق االستئماني بالكامل لدعم وتمويل 2018في عام و -114
الممولة باستخدام الصندوق  التنسيباتالتالي نشاط  يلخص الجدولو. التنسيبات

 االستئماني:

 الجنسية 

المتدربون والفنيون الزائرون 
الممولون من الصندوق 
 االستئماني

 لالبرازي .1
4 

 جمهورية كوريا .2
3 

 ماالوي .3
2 

 كوت ديفوار .4
2 

 كينيا .5
1 

 اكولومبي .6
1 

 دومينيكا .7
1 

 فنزويال .8
1 

 يريانيج .9
1 

 تشاد .10
1 
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 الجنسية 

المتدربون والفنيون الزائرون 
الممولون من الصندوق 
 االستئماني

 جنوب افريقيا .11
1 

 موريشيوس .12
1 

13. 
جمهورية الكونغو 

 1 الديمقراطية

 بوتسوانا .14
1 

 يليش .15
1 

 المجموع 
22 

تأمل المحكمة وقسم الموارد البشرية أن يتمكن عدد أكبر من الدول من تقديم و -115
سيوفر التمويل إذ وع داخل المحكمة. المساعدة المالية لهذا البرنامج، مما يسهم في التن

 لدى المحكمة.ما كان لهم أن يمولوا تنسيبا أشخاص تنسيب 

القانونيين  للفنيينضافة إلى ذلك، أنشأت المحكمة مرة أخرى برنامجا إلوبا -116
 ع رضتفي قلم المحكمة. و مع الدولبالتعاون مع وحدة العالقات الخارجية والتعاون 

ن: ثمانية من مناطق نامية وأربعة من دول أطراف غير ممثلة، لتسعة مشاركي تنسيبات
برنامج الفنيين القانونيين قدم والمحكمة.  معروضة حالتها على سبعة منهم من بلدان

الزائرين  فائدة الفنيينالقانونيين ل للفنيينبموجب منحة المفوضية األوروبية التمويل 
خاضعة للتحقيق األولي ودول المحكمة وبلدان معروضة حالتها على من بلدان 

من الدول األطراف القادمين شخاص األأطراف في مناطق نامية، مع تفضيل تنسيب 
لمدة  ةشهري ومنحةشمل التمويل تكاليف السفر وغير الممثلة أو الممثلة تمثيال ناقصا. 

وبينما ال ي عتد المشاركين في األجهزة الثالثة للمحكمة.  وجرى تنسيبثالثة أشهر. 
 تعتقدلغرض التمثيل الجغرافي،  برنامج التدريب والفنيين الزائرينحصاءات إب

المواهب من خالل ترتيبات أخرى تسهم في  مجامعالمحكمة اعتقادا راسخا أن إدارة 
ن تسهم في التوزيع الجغرافي ي توقع أتحسين التنوع الجغرافي العام في المحكمة، و

ن توفير التمويل وترى أيضا أمحكمة. موظفي المالك المستقبلي الشامل في حصة 
 لمحكمة.تعرفها على الهذه الدول من شأنه أن يزيد من 

 ممول(الممول وغير الالمجموع ) - والفنيين الزائرينبرنامج التدريب  -جيم

 الفنيينمن  57متدربًا و 282لفائدة  تنسيب 339 عرض، 2018في عام  -117
تنسيبات ممولة نظًرا لفرصة الحصول على  2017عام مقارنة بهذه زيادة والزائرين. 
فيما يلي و. التعريف بهبعد الخطوات المتخذة لزيادة  البرنامجنجاح الستمرار وأيًضا 
 لتمثيل الجغرافي:لتفصيل 

 المجموع الفنيون الزائرون المتدربون المنطقة

 35  11  24  أفريقيا

 44  11  33 آسيا

 30  6  24 أوروبا الشرقية

الالتينية ومنطقة أمريكا 
 29  10  19 البحر الكاريبي

أوروبا الغربية ودول 
 201 9  182 أخرى
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األفراد مقارنة  مؤهالتأحد االعتبارات الرئيسية لالختيار هو  وبينما يعد -118
بالمتطلبات، يشجع قسم الموارد البشرية على إيالء االعتبار الواجب للمرشحين 

من طراف غير الممثلة أو الممثلة تمثيال ناقصا ومن الدول األ القادمين المؤهلين
 المناطق النامية.

من خالل حمالت  2019في عام ها وتكثيفجهوده يعتزم القسم مواصلة و -119
من الدول الممثلة تمثيال ناقصا أو غير  التنسيباتالتوعية المستهدفة والدعم لزيادة عدد 

من المناطق النامية.  لألفراد القادمين التنسيباتتوفير أكبر عدد ممكن من لالممثلة، و
التواصل ودعم المبذولة على صعيد الجهود المستمرة  تثمر كلومن المأمول أن 

 ً في التوازن  المديرين فيما يتعلق بالميزة العامة للتنوع والبرنامج الممول تحسنا
 الجغرافي خالل السنوات القادمة.

ود، ال يزال هناك عدد كبير من أنه بسبب التمويل المحدبتقر المحكمة و -120
لذلك تود المحكمة مرة و. من أوروبا الغربية ودول أخرىمناطق التنسيبات المتاحة ل

. اتأخرى التماس الدعم من الدول لتوفير التمويل للصندوق االستئماني الناجح للتنسيب
 وبهذه الطريقة، يمكن بذل الجهود معًا لضمان معالجة قضايا التمثيل الجغرافي،

 من المناطق النامية.القادمين وتمكين األشخاص 

رأي الجمعية بشأن ما إذا كان ينبغي بذل جهود  تلتمستود المحكمة أن و -121
ما في فقط الدول األطرافالمنتمين إلى إضافية لقبول الطلبات المقدمة من المرشحين 

الممثلة أو  ، مع تفضيل الدول األطراف غيرالتدريب والفنيين الزائرين برنامج يخص
 مع الجهود المبذولة لتحسين التمثيل الجغرافي.وهو ما يتماشى الممثلة تمثيال ناقصا، 

بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمحكمة والتمويل المحدود، يصعب ضمان هذا و -122
 الموظفين. إلى مواصفاتالتوازن بنفس الطريقة بالنسبة 

 

 

 تمثيل المناطق
 2018المتدربون والفنيون الزائرون في عام 

 في المائة 10األفارقة 
 في المائة 13اآلسيويون 

 في المائة 9المنتمون إلى أوروبا الشرقية 
 في المائة 9المنتمون إلى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 في المائة 59الغربية ودول أخرى  المنتمون إلى أوروبا
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تنسيبات البرنامج في المائة من  70فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، ع رض و -123
 .2018مرشحات في عام على ال

 

 

 التمثيل الجنساني
 2018 للمتدربين والفنيين الزائرين في

 في المائة 30الذكور 
 في المائة 70اإلناث 

 ً  2020-2019 المحددة للفترة ولوياتاأل -سابعا

التي حددتها  2019بالنظر إلى األهداف واألولويات االستراتيجية للمحكمة لعام  -124
الموظفين، ومع مراعاة  لتعييناإلدارة العليا للمحكمة في أعقاب الدراسة االستقصائية 

نشطة إدارة التي حددتها اللجنة والجمعية، تم تحديد األولويات التالية أل األولويات
 :2020-2019موارد البشرية للمحكمة في ال

 ؛المساواة بين الجنسين)أ( تعزيز 

 )ب( دعم وتيسير تحسين التمثيل الجغرافي؛

المحكمة، بما في ذلك عن طريق  موظفي وتطوير اختيار استعراض)ج( 
 ؛لإطار للتنقاعتماد 

، بما في ذلك الوقاية الشخصية والحياة العمل بين والتوازن الصحة المهنية)د( 
 ؛الصدمات الثانويةمن 

آليات حل التحرش و، مع التركيز على السلوك وقواعداألخالقيات )هـ( 
 النزاعات؛ 

 للمحكمة؛ برنامج القيادة)و( تطوير 

ن والمكاتب القانونية وفريق يالمديرإلى جانب وستعمل اإلدارة العليا للمحكمة  -125
 الصحة المهنية وقسم الموارد البشرية على تحقيق النتائج في هذه المجاالت الهامة.

 ً  خاتمة -ثامنا
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وحيث كانت أنشطة التوظيف في  الشغوربعد عدة سنوات من ارتفاع معدالت  -126
ة المتعلقة عاًما أحرز فيه تقدم كبير في تحقيق أهداف المحكم 2018المقدمة، كان عام 
 بالموارد البشرية.

، صدرت السياسات المتعلقة بتصنيف الوظائف، وإدارة األداء 2018في عام ف -127
 لتعيينوترتيبات العمل المرن، وتم إصدار إطار لرفاه الموظفين، وأجري استقصاء 

ضع برنامج رع في مشروع قيادي، وبمشاركة عالية، وش  حظي الموظفين  ي توجيهو 
حرز تقدم في تعزيز حل النزاعات وألتعلم عبر اإلنترنت، لفرص  يحتوأت، للمرأة

وهي أطلقت المحكمة الخدمة الذاتية للموظفين واإلدارة أخيراً بشكل غير رسمي، و
 ورق.تجري من دون أتمتة عمليات الموارد البشرية بحيث تضمن  خدمة

د البشرية تتطلع المحكمة إلى مواصلة العمل بشأن أنشطة إدارة الموارو -128
تتطلع والطويل.  في األجلاالستراتيجية ودعم أهداف التطوير التنظيمي للمحكمة 

 .2020المحكمة إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تقرير عام 
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 ولالمرفق األ

جمعية الدول األطراف ولجنة الميزانية  عن لما صدرعرض عام 
 لبشرية لتوصيات والطلبات المتعلقة بالموارد امن اوالمالية 

 نص الطلب أو التوصية المرجع

رات هذا التقرير فق
المشار فيها إليه 

 الرابط بالمرجع )إليها(

  الرسمية...، الوثائق

 ... عشرة بعةالسا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء ،لثالمجل د الثا ،
 87 الفقرة ،2

 أوصت اللجنة بأن تقدم ،االصطناعيبعد تحليل مشروع الذكاء 
جديدة في دورتها الحادية والثالثين، وبغية  مشروعالمحكمة 

ضمان نزاهة وشفافية العملية  وكذلك اتخاذ القرارات، ينبغي 
 أن يتضمن المشروع ما يلي :

)أ( ال يعد االضطالع بوظائف ومسؤوليات الوظيفة الشاغرة 
 الحالية سببا إلعادة التصنيف؛

لتصنيف تمثيل )ب( ينبغي أن يشمل المجلس االستشاري ل
 الموظفين، مثل اتحاد الموظفين؛

دور اللجنة في العملية بوضوح، مع مراعاة ينّص على )ج( أن 
الهيئة االستشارية المستقلة للجمعية بشأن هذه  كونها تمثل

جمعية القرار النهائي بشأن الموافقة يكون للالمسائل، في حين 
 على هذه المسائل؛ 

يف الموثقة في الوقت المناسب )د( تقديم طلبات إعادة التصن
 وبشكل كامل إلى اللجنة قبل اجتماعها األول كل عام.

/https://asp.icc-cpi.int 84-83، و56و 47
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II-ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 92 الفقرة ،2

في الماضي، الحظت اللجنة أن هناك عددًا كبيًرا من الموظفين 
من مواطني الدول التي ليست دواًل أطرافًا في نظام روما 

في  1.1حظت اللجنة أن هناك زيادة طفيفة )الواألساسي. 
المائة( في القوة العاملة لمواطني الدول غير األطراف من عام 

. وإذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة، فقد 2017إلى عام  2016
  أوصت اللجنة بأن تتناول المحكمة مسألة

العدد الكبير من الموظفين من مواطني الدول التي ليست دواًل 
في نظام روما األساسي باالقتران مع الخلل القائم في  أطرافًا

 التمثيل الجغرافي.

90-94 https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية سميةالر الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 93 الفقرة ،2

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها الجتذاب 
مرشحين، ال سيما من البلدان الممثلة تمثيال ناقصا وغير ال

ي دورتها الثانية والثالثين الممثلة، وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة ف
 ضمن تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.

85-94 https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 94 الفقرة ،2

م ي ظهر تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية أي نتائج ل
 الجغرافيفي التوزيع ملموسة في معالجة مسألة االختالالت 

ن تواصل المحكمة جهودها لتخفيف المستمر. أوصت اللجنة بأ
 هذا الوضع.

/https://asp.icc-cpi.int 119و 85-92
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، افاألطر الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة، وال سيما قلم المحكمة، 
جهودها لتضييق الفجوة بين الجنسين وتقديم معلومات مستكملة 

ضمن  2019إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين في عام 
 تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.

والمرفق  96-99
 الرابع

https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-20-vol-II-ENG.pdf
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https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-20-vol-II-ENG.pdf
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 97 الفقرة ،2

 يةلجمع الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 98 الفقرة ،2

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها لمعالجة هذا 
الوضع وتقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة في دورتها الثانية 

ي عن إدارة ضمن تقريرها السنو 2019والثالثين في عام 
 الموارد البشرية.

والمرفق  96-99
 الرابع

https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 99 الفقرة ،2

أوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة جهودا إضافية نحو اجتذاب 
وأن تقدم معلومات مستوفاة إلى  5-الموظفات في الرتبة ف 

ضمن  2019اللجنة في دورتها الثانية والثالثين في عام 
 ا السنوي عن إدارة الموارد البشرية.تقريره

والمرفق  96-99
 الرابع

https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، ألطرافا الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 104 الفقرة ،2

أوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إطار التنقل الخاص بها وأن 
تستكشف استخدام ميزانيتها التدريبية بهدف توسيع نطاق 

وتقديم  ترتيبات التنقل الداخلية الخاصة بها، عند االقتضاء،
تحديث في التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية في 

 دورتها الثانية والثالثين.

27-21 https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 106 الفقرة ،2

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة استكشاف إمكانيات 
ترتيبات تبادل الموظفين داخل النظام الموحد لألمم المتحدة، 

ت مستوفاة في التقرير السنوي عن إدارة وأن تقدم معلوما
 الموارد البشرية في دورتها الثانية والثالثين.

27-21 https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 107 الفقرة ،2

قبل طلب وظائف  -وأوصت اللجنة كذلك بأن تقوم المحكمة 
ما إذا كان يمكن استخدام الموارد معرفة بتقييم مستمر ل -جديدة 

نه ابتداًء من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام الداخلية، وأ
، ينبغي دعم أي طلبات لشغل وظائف جديدة بتبرير أكثر 2019

اللجوء إلى الموارد الحالية قد ال يكون لمعرفة لماذا وضوًحا 
 عمليا.

/https://asp.icc-cpi.int 83و 27-21و7
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 

 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 111 الفقرة ،2

ز في برنامج الموظفين الفنيين أحاطت اللجنة علما بالتقدم المحر
المبتدئين، الذي ال يزال قائما على أساس تجريبي، وكذلك 

وطلبت إلى المحكمة،  .الزائرين الفنيينبرنامج برامج التدريب و
مواصلة هذه البرامج، أن تضع في اعتبارها تأثيرها في 

المحتمل على التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين. كما 
ود التي بذلتها المحكمة إلثارة اهتمام البلدان الحظت الجه

المتقدمة بدعم البلدان النامية. عالوة على ذلك، أوصت المحكمة 
بأن تستكمل اللجنة في دورتها الثانية والثالثين بالوقائع واألرقام 
ً في تقريرها  وأي دروس مستفادة وسبل ممكنة للمضي قدما

 السنوي عن إدارة الموارد البشرية.

-113و 107-112
123 

https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 
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 لجمعية الرسمية الوثائق
  ...، األطراف الدول

 ... عشرةبعة السا الدورة
2018 (ICC-ASP/17/20) 

-باء الجزء المجل د الثاني، ،
 153-151 الفقرات ،2

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وتزايد عدد قضايا 
 .الدعاوى القضائية من حيث التأثير المالي والمتعلق بالموظفين

أوصت اللجنة بأن تسعى المحكمة إلى إيجاد آليات توفيق 
. تقاضيمن دون اء، خارجية لحل النزاعات، حسب االقتض

وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن تنقح المحكمة نهجها في 
مجال إدارة الموارد البشرية لتفادي، قدر اإلمكان  الدعاوى 
القضائية في المستقبل، وتقليل تأثيرها على الموظفين وكذلك 
آثار التكلفة. كما حثت اللجنة الخدمات القانونية للمحكمة على 

قيق لمخاطر التقاضي المتعلقة بالعمليات اإلدارية إجراء تقييم د
)مثل المراجعة( وتحديث اللجنة عن الخطوات المتخذة لتفادي 
أي دعاوى في المستقبل في دورتها الثانية والثالثين ضمن 

 التقرير السنوي عن ادارة الموارد البشرية.

57-61 https://asp.icc-cpi.int/
iccdocs/asp_docs/AS
P17/ICC-ASP-17-20-

vol-II- ARA.pdf 
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 المرفق الثاني

 حسب البرنامج الرئيسي 2018في حركة عدد األفراد استعراض 
 

 األول البرنامج الرئيسي -ألف
 

 
 لعام حركة عدد األفراد -البرنامج الرئيسي األول

2018 

Movement 2018Headcount  -I MP 

 Filled posts Previous Year End 49 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 49

د د )المجموع( 3  New Staff (Total) 3 موظفين ج 

 Internal Appointment 0 تعيين داخلي 0

 Turnover (Total) 4- دوران )المجموع(معدّل ال 4-

 Filled Posts Year End 48 لوءة في نهاية السنةالوظائف المم 48

 

 
 حركة عدد األفراد لعام -البرنامج الرئيسي األول

2018 

MP I- Headcount Movement 2018 

 Turnover (resignations) 3- (استقاالتدوران )معدّل  3-

دوران )االنتقال من الوظائف الثابتة إلى المساعدة 
 المؤقتة العامة(

Turnover (From E-Posts to GTA) 

1Turnover (Other)- (*معدّل الدوران )وظائف أخرى 1-  *  

 Turnover (Total) 4- دوران )المجموع(معدل ال 4-
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 الجدد نولموظفا -البرنامج الرئيسي األول

2018 

MP I- New Staff 2018 

 New Staff (External) (خارجيونال) الجدد نولموظفا

)االنتقال من المساعدة المؤقتة  دالجد نولموظفا
 3 العامة إلى الوظائف الثابتة(

New Staff (GTA to E-Posts) 3 

 New Staff (Total)  3 3 المجموع(في ) الجدد نولموظفا

 ثانيال البرنامج الرئيسي -باء

 
 حركة عدد األفراد لعام -الثانيالبرنامج الرئيسي 

2018 

MP II- Headcount Movement 2018 

 Filled posts Previous Year End 299 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 299

د د )المجموع( 16  New Staff (Total) 16 موظفين ج 

 Internal Appointment 3 تعيين داخلي03

 Turnover (Total) 18- دوران )المجموع( 18-

 Filled Posts Year End 296 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 296
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 حركة عدد األفراد لعام - الثانيالبرنامج الرئيسي 
2018 

Headcount Movement 2018 -MP II 

 Turnover (resignations) 9- معدّل الدوران )استقاالت( 9-

دوران )االنتقال من الوظائف الثابتة إلى  6-
 المساعدة المؤقتة العامة(

-6Turnover (From E-Posts to GTA) 

 * 3Turnover (Other)- (*دّل الدوران )وظائف أخرىمع 3-

 Turnover (Total)-18 دوران )المجموع(معدل ال 18-

 

 

 الجدد نولموظفا -الثانيالبرنامج الرئيسي 
2018 

New Staff 2018 -MP II 

 New Staff (External) 7 7خارجيون( ال) الجدد نولموظفا

الثابتة )االنتقال من الوظائف  الجدد نولموظفا
  9إلى المساعدة المؤقتة العامة(

New Staff (GTA to E-Posts) 9 

 New Staff (Total)  16 16المجموع( في ) الجدد نولموظفا
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 الثالث البرنامج الرئيسي -جيم

 

 حركة عدد األفراد لعام -الثالثالبرنامج الرئيسي 
2018 

Headcount Movement 2018 -MP II 

 Filled posts Previous Year End 519 وءة في نهاية السنةالوظائف الممل 519

 New Staff (Total) 40 )المجموع( اً جديداً موظف 40

 Internal Appointment 13 تعيين داخلي 13

 Turnover (Total) 28- دوران )المجموع( 28-

 Filled Posts Year End 531 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 531

 

 

 حركة عدد األفراد لعام – الثالثرنامج الرئيسي الب
2018 

Headcount Movement 2018 -IIMP I 

 Turnover (resignations) 21- معدّل الدوران )استقاالت( 21-

دوران )االنتقال من الوظائف الثابتة إلى المساعدة  5-
 المؤقتة العامة(

-5Turnover (From E-Posts to GTA) 

 * 2Turnover (Other)- *( أخرىان )وظائف معدّل الدور 2-

 Turnover (Total)-28 دوران )المجموع(معدل ال 28-
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 الجدد نولموظفا -الثانيالبرنامج الرئيسي 
2018 

New Staff 2018 -MP III 

 New Staff (External) 34 34خارجيون( ال) الجدد نولموظفا

  

ثابتة )االنتقال من الوظائف ال الجدد نولموظفا
   6إلى المساعدة المؤقتة العامة( 

New Staff (GTA to E-Posts) 6 

 New Staff (Total)  40 40المجموع( في ) الجدد نولموظفا

 
 الرابع البرنامج الرئيسي -دال

 

 

 حركة عدد األفراد لعام -رابعالالبرنامج الرئيسي 
2018 

Headcount Movement 2018 -VMP I 

 Filled posts Previous Year End 10 المملوءة في نهاية السنة الوظائفائف وظ 10

 New Staff (Total) 0 موظفاً جديداً  )المجموع( 0

 Internal Appointment تعيين داخلي 

 Turnover (Total) 0 دوران )المجموع(معدل ال 0 

 Filled Posts Year End 10 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 10
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 حركة عدد األفراد لعام – الرابعرنامج الرئيسي الب
2018 

Headcount Movement 2018 -MP IV 

 Turnover (resignations) 21- معدّل الدوران )استقاالت(

مساعدة الثابتة إلى الوظائف المن االنتقال دوران )
 مؤقتة(العامة ال

-5Turnover (From E-Posts to GTA) 

 * 2Turnover (Other)- *( دوران )وظائف أخرى 

 Turnover (Total)-28 دوران )المجموع( 0

 

 

 الجدد نولموظفا - الرابعالبرنامج الرئيسي 
2018 

New Staff 2018 -MP IV  

  New Staff (External) خارجيون(ال) الجدد نولموظفا

عامة المساعدة المن االنتقال ) الجدد نولموظفا
  ثابتة(الظائف الولى إمؤقتة ال

New Staff (GTA to E-Posts)  

 New Staff (Total)  0 0المجموع( في ) الجدد نولموظفا
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 السادس البرنامج الرئيسي -هاء
 

 

 حركة عدد األفراد لعام -السادسالبرنامج الرئيسي 
2018 

Headcount Movement 2018 -IVMP  

 Filled posts Previous Year End 4 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 4

 New Staff (Total) 2 )المجموع(  انجديدان اثنان موظف 2

 Internal Appointment  تعيين داخلي 

 Turnover (Total) 1- معدل الدوران  )المجموع( 1-

 Filled Posts Year End 5 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 5

 

 

 عامحركة عدد األفراد ل – السادسالبرنامج الرئيسي 
2018 

Headcount Movement 2018 -MP VI 

 Turnover (resignations) ستقاالت(االدوران )

مساعدة الثابتة إلى الوظائف المن االنتقال دوران ) 1-
 مؤقتة(العامة ال

-1 Turnover (From E-Posts to GTA) 

 * Turnover (Other)  *( معدّل الدوران )وظائف أخرى

 1Turnover (Total)- مجموع(دوران )المعدل ال 1-
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 الجدد نولموظفا - السادسالبرنامج الرئيسي 
2018 

New Staff 2018 - IMP V 

  New Staff (External) خارجيون(ال) الجدد نولموظفا

عامة المساعدة المن االنتقال ) الجدد نولموظفا
  ثابتة(الوظائف اللى إمؤقتة ال

New Staff (GTA to E-Posts)  

 New Staff (Total)  0 المجموع( في ) الجدد نولموظفا

 
 5-السابع البرنامج الرئيسي -واو

 
 حركة عدد األفراد لعام 5-ابعسالالبرنامج الرئيسي 

2018 

Headcount Movement 2018 -VII.5MP  

 Filled posts Previous Year End 3 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 3

 New Staff (Total) 1 )المجموع(  جديد واحد موظف 1

 Internal Appointment تعيين داخلي 

 Turnover (Total) 0 معدل الدوران )المجموع( 0 

 Filled Posts Year End 4 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 4
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 حركة عدد األفراد لعام 5-السابعالبرنامج الرئيسي 
2018 

t 2018Headcount Movemen -MP VII.5 

 Turnover (resignations) 21- دوران )استقاالت( 21 -

مساعدة الثابتة إلى الوظائف المن االنتقال دوران ) 5-
 مؤقتة(العامة ال

-5Turnover (From E-Posts to GTA) 

 * 2Turnover (Other)- *( دوران )وظائف أخرى 2 - 

 Turnover (Total)-28 دوران )المجموع(  28

 

 

 الجدد نولموظفا   -5-السابعنامج الرئيسي البر
2018 

New Staff 2018 -MP VII.5 

 New Staff (External) 1 1 خارجيون(ال) الجدد نولموظفا

عامة المساعدة المن االنتقال ) الجدد نولموظفا
  ثابتة(الوظائف اللى إمؤقتة ال

New Staff (GTA to E-Posts)  

 New Staff (Total)  1 المجموع( في )موظف جديد واحد  
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 6-السابع البرنامج الرئيسي -زاي

 

 
 حركة عدد األفراد لعام 6-السابعالبرنامج الرئيسي 

2018 

Headcount Movement 2018 -II.6MP V 

 Filled posts Previous Year End 4 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 4

 New Staff (Total) 1 )المجموع( واحدموظف جديد  1

 Internal Appointment تعيين داخلي 

 Turnover (Total) 1- دوران )المجموع( 1- 

 Filled Posts Year End 4 الوظائف المملوءة في نهاية السنة 4

 

 
 حركة عدد األفراد لعام  6-السابعالبرنامج الرئيسي 

2018 

Headcount Movement 2018 6-IIMP V 

 Turnover (resignations) 1- ستقاالت(االدوران ) 1-

عامة المساعدة الثابتة إلى الوظائف المن االنتقال دوران )
 مؤقتة(ال

Turnover (From E-Posts to GTA) 

 * Turnover (Other) *( دوران )وظائف أخرى 

 Turnover (Total)-1 دوران )المجموع(معدل ال  1-
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 الجدد نولموظفا   6-السابعالبرنامج الرئيسي 

2018 

New Staff 2018 -MP VII.6 

 New Staff (External) 1 1 )خارجيون( الجدد نولموظفا

عامة المساعدة المن االنتقال ) الجدد نولموظفا
  ثابتة(الوظائف اللى إمؤقتة ال

New Staff (GTA to E-Posts)  

 New Staff (Total)  1 المجموع( في ) واحد ديجد موظف

 



ICC-ASP/18/4 

4A250719 60 

 لثالمرفق الثا
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 المرفق الرابع

 الموارد البشرية إحصائيات

 2018الزائرين في عام  والفنيينعدد المتدربين  -ألف

 العدد  الزائرون والفنيون المتدربون
 282 2018عدد المتدربين في عام 

 57 2018الزائرين في عام  الفنيينعدد 
 339 المجموع

 

 نالمتدربو – 2018 لسنة البيانات الجغرافية -اءب

 العدد المنطقة
 24 أفريقيا
 33 آسيا
 24 شرقيال اأورب

 19 الكاريبيمنطقة أمريكا الالتينية و
 189 أوروبا الغربية

 282 مجموعال

 الزائرون فنيونال – 2018البيانات الجغرافية لسنة  -جيم        

 العدد المنطقة
 11 أفريقيا
 11 آسيا

 6 أوربا الشرقي
 10 منطقة الكاريبيأمريكا الالتينية و
 19 أوروبا الغربية

 57 مجموعال

 المتدربون -2018التوازن بين الجنسين  -دال

 العدد الجنس
 205 إناث
 77 ذكور

 282 المجموع

 الزائرون فنيونال -2018التوازن بين الجنسين  -هاء

 العدد الجنس
 32 إناث
 25 ذكور

 57 المجموع
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 2018 -مثيال زائداالممثلة تالبلدان مواطنو  -واو

 العدد دول الممثلة تمثيال زائداال
 1 ألبانيا

 11 أستراليا
 13 بلجيكا

 1 البوسنة والهرسك
 15 كندا

 5 كولومبيا
 0 كرواتيا

 2 جمهورية الكونغو الديموقراطية
 1 فنلندا
 45 فرنسا
 0 غامبيا

 1 جورجيا
 0 غانا

 1 أيرلندا
 3 كينيا
 1 مالي
 15 هولندا

 9 نيوزيالندا
 2 البرتغال

 0 جمهورية مولدوفا
 5 رومانيا
 1 السنغال
 2 صربيا

 0 سيرا ليون
 1 سلوفينيا

 3 جنوب أفريقيا
 8 إسبانيا
 3 أوغندا

 16 المملكة المتحدة
 156 مجموعال

 2018ن في عام والزائر فنيونن والوالمتدرب - الناقصة التمثيلالبلدان مواطنو  -زاي

 العدد الناقصة التمثيلالدول 
 1 أفغانستان
 10 البرازيل

 1 بوركينا فاسو
 5 تشيلي

 2 كوستا ريكا
 0 قبرص

 2 الدنمارك
 0 استونيا
 10 ألمانيا

 0 غواتيماال
 4 اليابان

 0 مدغشقر
 2 ماالوي
 2 المكسيك

 6 جمهورية كوريا
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 3 السويد
 11 سويسرا
 1 فنزويال
 0 زامبيا

 59 مجموعال

قة البلدان مواطنو  -حاء  2018ن في عام والزائر فنيونن والوالمتدرب -غير المصادِّ

 العدد غير المصاِّدقةالدول الدالدول 
 1 الجزائر
 2 أذربيجان
 3 الكاميرون
 9 الصين
 2 مصر
 7 الهند

 1 إندونيسيا
 3 جمهورية إيران اإلسالمية

 3 لبنان
 4 ماليزيا

 3 االتحاد الروسي
 1 داروان

 1 المملكة العربية السعودية
 2 ديك رومي
 2 أوكرانيا

 19 الواليات المتحدة االمريكية
 63 مجموعال

 2018ن في عام والزائر الفنيونن ووالمتدرب - البلدان األخرى -طاء

 العدد البلدان األخرى

 2 األرجنتين

 1 بنغالديش

 1 بوتسوانا

 2 بلغاريا

 2 بوروندي

 1 كمبوديا

 1 مهورية افريقيا الوسطىج

 3 كوت ديفوار

 3 جمهورية التشيك

 1 جمهورية الدومنيكان

 2 اإلكوادور

 3 اليونان

 1 أيسلندا

 21 إيطاليا

 1 األردن

 1 التفيا

 1 ليبيريا

 1 ليتوانيا

 1 موريشيوس

 3 نيجيريا

 الفلبين
 4 بولندا 

 1 جمهورية مقدونيا

 2 سلوفاكيا

 1 تنزانيا

 61 مجموعال
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 المرفق الخامس

موظفين من أجل تنفيذ التغييرات الخاص بال النظام اإلداري المؤقتتعديل 
النظام الموحد لألمم المتحدة )منحة التعليم مجموعة عناصر األجر في في 

 ذات الصلة(ستحقاقات ومنحة التعليم الخاص واال

 ذات الصلةستحقاقات واال : منحة التعليم103/18القاعدة 

 تعريفال

ألغراض هذه القاعدة، ي راد بتعبير "طفل" الطفل سليل الموظف أو  (أ)
الطفل الذي يتبناه الموظف على نحو قانوني أو الطفل من زواج آخر إذا كان يقيم 

 مع الموظف ويتكفل الموظف باستمرار بجانب رئيسي من تكاليف إعالته.

 األهلية

صل بها من ما يتعلى يحق للموظف أن يحصل على منحة تعليم و  (ب)
ومبلغ  التجهيزات المدرسيةاستحقاقات، والتي تتألف من سداد رسوم 

 :رهنا بما يليلكل طفل، بالنسبة ، اإلقامةفي تكاليف للمساعدة  إجمالي

 ؛أن يكون الموظف معيّنا على أساس دولي ‘1‘

 ؛يقيم ويخدم خارج البلد الذي يعتبر وطنه أن‘     2‘ 

منتظمون في الدراسة في في الدراسة ن ومنتظمله أطفال أن يكون  ‘3‘
 ؛مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية مماثلة

أن يكون تعيين الموظف لفترة ال تقل عن ستة أشهر أو أن يكون  ‘4‘
 مستخدما بصورة متواصلة لمدة ال تقل عن الستة أشهر؛

 )ج( إذا أ عيد انتداب الموظف الذي يستحق المنحة بموجب الفقرة )ب( للعمل في
مركز عمل داخل حدود وطنه أثناء السنة الدراسية جاز له أن يحصل على منحة 

 التعليم عن الفترة المتبقية من تلك السنة الدراسية.

 مدة صرف المنحة

من بداية التعليم االبتدائي، أن يكون سن الطفل الخامسة أو ت دفع منحة التعليم )د(  
. ثة أشهر من بداية السنة الدراسيةيتجاوزها أو أن يبلغ سن الخامسة في غضون ثال

يمكن قبول حد أدنى لسن األهلية للحصول على منحة التعليم إذا كان الطفل ملزًما و
في الموظف حّق يتوقف . بموجب القانون ببدء التعليم االبتدائي الرسمي في سن مبكرة

الذي تعليم وما يتصل بها من استحقاقات عندما يستوفي الطفل اللحصول على منحة ا
 حصل على هذا االستحقاق أحد الشروط التالية:

حين توقف الطفل عن الدراسة بدوام كامل في مدرسة أو جامعة أو مؤسسة  -أ
 ؛تعليمية مماثلة

أو حتى الطفل أربع سنوات من الدراسة بعد المرحلة الثانوية، يكمل  -ب
وات األربع يتم حساب السنو يحصل على أول درجة علمية معترف بها، أيهما أسبق.

من السنة األولى للدراسات التي تلي ابتداًء للدراسات ما بعد الثانوية بشكل تراكمي 
كان جزء من دراسات ما بعد الثانوية قد اكتمل قبل خدمة وإن شهادة الدراسة الثانوية 
 الموظف في المحكمة؛

عاًما، وفي هذه الحالة يتوقف االستحقاق في نهاية  25يبلغ الطفل سن  -ج
 عاًما. 25لعام الدراسي الذي يبلغ فيه الطفل ا
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أنه إذا انقطع تعليم الطفل لمدة سنة دراسية واحدة على األقل بسبب الخدمة الوطنية  -ه
أو بسبب المرض أو ألية أسباب قهرية أخرى، تمدّد فترة االستحقاق بما يعادل فترة 

 الخامسة والعشرين.السنة الدراسية التي يبلغ فيها الولد سن لما بعد االنقطاع 

 االستثناءات

، باصطحاب أفراد األسرةفيه )و( ال ي صرح للموظف المعين في مركز عمل ال يسمح 
أفراد األسرة. وبالتالي، ال يحق للموظف الحصول على منحة التعليم الخاص بمرافقة 

واالستحقاقات ذات الصلة فيما يتعلق بالطفل الملتحق بمدرسة أو جامعة أو مؤسسة 
 يمية أخرى مماثلة في مركز عمل غير مخصص للعائلة.تعل

 القابلة للسداد المصاريف التعليمية 

 )ز( ت حسب منحة التعليم الخاص على أساس مصاريف التعليم التالية:

طفل في مدرسة أو المطلوبة لتسجيل الالمتعلقة بالتسجيل، ة الرسوم اإللزامي‘  1‘
تشمل هذه الرسوم، على سبيل المثال ال جامعة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى. و

والتسجيل وااللتحاق بالمدرسة والتوجيه االنتظام و طلبالحصر، رسوم القبول وال
 االمتحانات؛ووالتقييم 

والتي يتم دفعها مباشرة إلى المدرسة أو االنتظام المتعلقة بلرسوم الدراسية ا‘  2‘
معتمدة من المدرسة أو الو ،الجامعة أو غيرها من المؤسسات التعليمية المماثلة

 الجامعة أو غيرها من المؤسسات التعليمية المماثلة باعتبارها ضرورية للحضور؛

المصروفات المتعلقة برسوم تدريس اللغة األم التي ينطق بها الموظف ‘ 3‘
 مصروفات دراسية مقبولة شريطة ما يلي:

فردا من أفراد أسرة أن يقوم بمهّمة تعليم اللغة األم معلّم مؤهل ال يكون  -أ
 الموظف؛

 أن يؤدي الموظف عمله في بلد لغته تختلف عن لغته األم؛ -ب

وأن ينتظم الطفل في مؤسسة تعليمية محلية يكون التعليم فيها بلغة  -ج
 غير اللغة األم للموظف.

إذا كان كال الوالدين من موظفي المحكمة، فيمكن أن تكون الرسوم الدراسية إما أو كل 
األم كما حددها الموظفون عند التعيين األولي أو بناًء على جنسيتهم المعترف اللغات 

 بها في حالة العديد من اللغات األم ؛

مصروفات التعليم عن بعد، بما في ذلك التعليم عبر اإلنترنت أو التعلم المختلط، ‘ 4‘
روط بأحد الشتفي هذه الدورات إذا كانت عند الحصول على موافقة كتابية مسبقة و

 التالية:

في مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية  لالنتظامديل الوحيد المتاح تكون الب -أ
 مماثلة من نوع غير متوفر في مركز العمل؛

مرتبطة بالمواد األكاديمية غير المدرجة في المناهج الدراسية العادية  -ب
 .في المستقبلولكنها مطلوبة لتعليم الطفل 

ال  خاص التي يقدمها مدرس مؤهل في الموضوع المعنيمصروفات التعليم ال‘ 5‘
شهادة من ، وب، عند استيفاء أحد الشروط التاليةيكون فردا من أفراد أسرة الموظف

 مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة:

أو جامعة محلية أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة، في حالة انتظام الطفل في مدرسة  -ا
 لتعليم بلغة مركز العمل شرط مسبق للقبول؛الّما يكون 

بموجب القاعدة السداد المصروفات مقبولة فيها التي تكون راسة عن بعد دللتكملة  -ب
 من النظام اإلداري للموظفين؛‘ 4‘)ح(  103/18
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تكملة للبرنامج العادي للتدريب الخاص في مادة أكاديمية تدرسها المدرسة أو  -ج
الطفل  نقلأوجه القصور التي تعزى إلى ، لمعالجة ية مماثلةالجامعة أو مؤسسة تعليم
 هأو تغيير مركز عملخارج وطنه الموظف نتيجة رحيل من مدرسة إلى أخرى 

الرسمي، أو للتدريب الخاص في مادة أكاديمية غير مدرجة في المناهج الدراسية 
مطلوبة لتعليم لكن  ،للمدرسة أو الجامعة أو غيرها من المؤسسات التعليمية المماثلة

 ؛في المستقبلالطفل 

مصاريف االلتحاق والدراسة في التدريب المهني أو أي ترتيبات أخرى مماثلة  ‘6‘
عندما تصادق المدرسة أو الجامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة على أن أي 

وشرط أال يتلقى الطفل أي  ،هو جزء ال يتجزأ من المنهج بدوام كامل تدريبموضع 
 أجر للخدمات المقدمة؛ راتب أو

مصروفات االلتحاق والدراسة في الدورات الصيفية عندما تشهد المدرسة أو   ‘6‘
لمتابعة الجامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة بأن هذه الدورات تعد شرًطا أساسيًا 

الل العام الدراسي العادي التالي وللدبلوم العادي للمدرسة أو الجامعة أو الدروس خ
من البرامج التعليمية المماثلة المعهد. عندما تكون مقبولة، يتم استرداد نفقات  غيرها

لعام الدراسي في االمتكبدة  سدادها الدورات الصيفية كجزء من النفقات المقبول
 السابق، مع مراعاة الحد األقصى لمبلغ المطالبة.

 ر مقبولة.تعتبر جميع النفقات التعليمية األخرى غير المذكورة أعاله غي)ه( 

 ذات الصلةستحقاقات مقدار منحة التعليم واال

، كما هو تناقصاريف التعليم المقبولة وفقًا للمقياس العالمي الممص)و( يتم دفع مبلغ 
مطبق في النظام الموحد لألمم المتحدة، بغض النظر عن العملة والبلد الذي يتم فيه 

لكل طفل ولكل عام دراسي، بغض منحة التعليم وهناك حد أقصى لمبلغ تكبد النفقات. 
يتم تحديد هذا المبلغ وفقًا للنظام الموحد لألمم والنظر عن عدد المطالبات المقدمة. 

 .المتحدة

)ز( ت خصم جميع المنح والمنح الدراسية أو المنح المماثلة التي يتلقاها الطفل أو من 
من  ‘1‘ /103دة بموجب القاع تسديدها أجله أوالً من النفقات التي ال يجوز قبول

الرصيد، إن وجد، من نفقات التعليم المقبولة ي خصم النظام اإلداري للموظفين، و
أي رصيد وي خصم )ح( قبل حساب مبلغ المنحة.  103/18بموجب قاعدة الموظفين. 

في المائة على  14يتحمل الموظف وذات الصلة.  واالستحقاقاتمتبق من منحة التعليم 
 .ت المقبولةاألقل من تكلفة النفقا

)ح( ال تعتبر المساعدة المالية في شكل قروض للمساعدة في دفع نفقات التعليم، والتي 
يجب أن يسددها الموظف أو الطفل إلى مؤسسة مالية أو كيان آخر، منحة دراسية أو 

 .مماثلةمنحة أو منحة 

 ذات الصلةستحقاقات المطالبات ودفع منحة التعليم واال

منحة التعليم واالستحقاقات ذات الصلة وفقا من لمطالبات وا ات)ط( تقدم السلف
لإلجراءات التي يضعها المسجل، بالتشاور مع المدعي العام، ووفقا لمعايير النظام 

 .الموحد لألمم المتحدة

)ي( تحسب منحة التعليم واالستحقاقات ذات الصلة باستخدام عملة المصاريف 
صرف بها له مرتبه محّولة وفق سعر الصرف بالعملة التي ي  التعليمية وتدفع للموظف 

  السائد وقت الموافقة على دفع منحة التعليم.

 ذات الصلة ستحقاقاتتحديد نسبة منحة التعليم واال

التجهيز )ك( يتم احتساب المبلغ المستحق للموظف مقابل منحة التعليم، وسداد رسوم 
شروط التالية التي ال تستبعد وفقًا ألي من ال اإلقامةمصاريف والمساعدة في  المدرسي

 :بعضها البعض ويمكن دمجها
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المدرسة أو الجامعة ( في اإلقامةالداخلية ) االنتظام أوتغطي فترة  عندما‘ 1‘
يتم تسوية المنحة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة أقل من ثلثي السنة الدراسية، 

، اإلقامةاالنتظام وفترة  المسدّدة على أساس تناسبي يراعيواالستحقاقات ذات الصلة 
في حالة الدراسات بعد المرحلة و. خالل السنة الدراسية بأكملهاحسب االقتضاء، 

الثانوية التي يتم فيها تحديد الحضور حسب الفصل الدراسي، فإن أي مصاريف 
، تعتبر غير مقبولة وال يتم منتظماتعليمية تقابل الفصل الذي ال يكون فيه الطفل 

 التعليم؛منحة اب تضمينها في حس

ذات  واالستحقاقاتعندما يفصل الموظف المؤهل للحصول على المنحة  ‘ 2‘ 
وتغطي فترة الخدمة المؤهلة أقل من ثلثي  ،في بداية العام الدراسي عن الخدمة الصلة

على أساس من استحقاقات مبلغ المنحة وما يتصل بها نسبة  يتّم تحديدالسنة األكاديمية، 
 ؛خالل السنة الدراسية بأكملهامؤهلة فترة الخدمة ال

عندما تبدأ خدمة الموظف لدى المحكمة، أو األهلية للحصول على منحة ‘ 3‘
مبلغ  احتسابالتعليم وما يتصل بها من استحقاقات، بعد بداية العام الدراسي، يتم 

خالل السنة فترة الخدمة المؤهلة المنحة واالستحقاقات ذات الصلة على أساس 
في المدرسة أو الجامعة  االنتظامال يتم دفع أي نفقات تتعلق بفترة و. بأكملها الدراسية

أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة قبل تاريخ تعيين أحد الموظفين أو تاريخ األهلية 
 للحصول على منحة التعليم؛

مبلغ المنحة  ي حسبعندما يكون الموظف في إجازة خاصة بدون أجر، ‘ 4‘
خالل السنة الموظف المؤهل فترة خدمة لة على أساس واالستحقاقات ذات الص

 ؛الدراسية بأكملها

مبلغ المنحة  حسبفي حالة عمل الموظف على أساس عدم التفرغ،  ‘ 5‘
خالل السنة الموظف المؤهل واالستحقاقات ذات الصلة على أساس فترة خدمة 

 .الدراسية بأكملها

ال م اإلداري للموظفين، )س( من النظا 103/18)ل( بصرف النظر عن القاعدة 
 غض، بغير القابلة للردّ  رسوم التجهيزات المدرسيةالمبلغ الواجب دفعه لسداد  ي حسب

، عندما يغير الموظف مركز العمل خالل العام الدراسي االنتظام،النظر عن مدة 
أو غيرها من المؤسسات التعليمية  ةأو الجامع ةالمدرس االنتقال منويجب على الطفل 

في حالة مطالبة الموظف بدفع ومركز العمل.  منالموظف  النتقاللة، نتيجة المماث
للمدرسة أو الجامعة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة،  رسوم التجهيزات المدرسية

 .تحديد الحصةال يتم 

، تحسب المبالغ على أساس األيام التقويمية ويعبر عنها تحديد الحصةلزم ( عندما ي)ف
من المؤهل الموظف خدمة فترة أو  لالنتظامعدد األيام التقويمية  كنسبة مئوية من

إجمالي عدد األيام التقويمية للعام الدراسي للمدرسة، الجامعة أو غيرها من المؤسسات 
عندما تتقاضى المدرسة أو الجامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى والتعليمية المماثلة. 

وزيع السنة، يجب أن ينعكس ذلك في ت رسوًما بمعدالت مختلفة في أجزاء مختلفة من
 المبلغ المستحق.

)ص( عندما يتوفى أحد الموظفين أثناء الخدمة في بداية السنة األكاديمية أو بعدها، 
 تلك السنة الدراسية.عن ذات الصلة بالكامل ستحقاقات ت دفع منحة التعليم واال

)أ( من  110/5قاعدة بدون أجر، عمالً بالوقف الموظف عن عمله قرار يخّل )ق( ال 
استمرار منحة التعليم وما يتصل بها من استحقاقات قد بالنظام اإلداري للموظفين، 

 يستحقها الموظف.
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 ذات الصلة االستحقاقات

 اإلقامةفي المساعدة 

، بما في ذلك ما يتعلق اإلقامةفي تكاليف المساعدة )ر( يحق للموظف الحصول على 
ة تعليمية أخرى مماثلة ال تفرض أي رسوم أو بالطفل الملتحق بمدرسة أو مؤسس

 رسوم رمزية، عند استيفاء جميع الشروط التالية:

)ب( من النظام اإلداري  103/18الوفاء بالمتطلبات الواردة في القاعدة  ‘1‘
 للموظفين؛

 ؛ةمن حيث المشق من ألف إلى هاءمصنّف يعمل الموظف في مركز عمل  ‘2‘

ؤسسة تعليمية أخرى مماثلة في المرحلة االبتدائية أو الطفل بمدرسة أو م يدرس ‘3‘
 الثانوية؛

تقع المدرسة أو غيرها من المؤسسات التعليمية المماثلة التي يتعلم فيها الطفل  ‘4‘
التي يعيش تقع على مسافة يصعب قطعها يوميا من المنطقة أو خارج بلد مركز العمل 

 الحدود الوطنية.بغض النظر عن فيها الموظف، 

ش( يجوز للموظف، في ظروف استثنائية، أن يتلقى مساعدة داخلية فيما يتعلق بطفل )
يلتحق بمدرسة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى في المستوى االبتدائي أو الثانوي 

يخدم التي على مسافة يصعب قطعها يوميا من المنطقة داخل بلد مركز العمل ولكن 
ه ليس هناك دعي العام، حسب االقتضاء، أنوحيث يرى المسجل أو الم ،الموظففيها 

قد التي يعمل فيها الموظف قطعها يوميا من المنطقة مكن مسافة يمؤسسة تعليمية على 
ينبغي أن تحدد مكاتب الموارد البشرية أو اإلدارية المحلية وتكون مناسبة للطفل. 

لية في مركز مراعاة الظروف المحبمراكز العمل إلى قطعها يوميا مكن يالتي مسافة ال
 العمل.

 اإلقامةمقدار مساعدة 

في شكل دفع مبلغ مقطوع، لكل طفل،  اإلقامة( يتلقى الموظفون المؤهلون مساعدة 5)
يتم تحديد و. باإلقامةلكل سنة دراسية، بغض النظر عن مقدار النفقات الفعلية المتعلقة 
المبلغ وي دفع م المتحدة. هذا المبلغ اإلجمالي وفقًا لمعايير ومعدالت النظام الموحد لألم

 103/18المقطوع باإلضافة إلى أي تعويض يتم احتسابه بموجب قاعدة الموظفين 
 )ي( أعاله.

 السفر

بموجب القاعدة  اإلقامة)ث( يحق للموظف المؤهل للحصول على المساعدة في 
ً لطفل في رحلة انفقات سفر  في)ر(  103/18 واحدة كل سنة دراسية بين  ذهاباً وإيابا

المدرسة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة ومركز عمل الموظف، وفقا لقاعدة 
ؤذن بالسفر لطفل إلى مركز عمل الموظف، ي  اسفر تعذّر إذا و. 107/8الموظفين 

ً لموظف أو الزوج ل ً وإيابا من النظام  107/8بدال من الطفل، وفقا للقاعدة ذهابا
 اإلداري للموظفين.

  رسوم التجهيزات المدرسية

هي رسوم إلزامية غير قابلة لالسترداد تفرضها  رسوم التجهيزات المدرسية)ق( 
مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة لتمويل إنشاء المباني وترقيتها 

قد يتم فرض هذه الرسوم، والتي قد تعرف أيًضا باسم رسوم ووتجديدها وصيانتها. 
أو األموال أو الرسوم أو  تجهيزات المدرسيةرسوم الأو الرسوم أو  الصندوقالبناء أو 

أو رسوم التأسيس أو رسوم التطوير: )أ( كدفعة واحدة ألول مرة ين الجدد رسوم الوالد
 .وقت تسجيل الطفل؛ )ب( كل عام؛ أو )ج( حسب الحاجة
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في المائة باإلضافة إلى منحة التعليم بعد الحصول على  100)ر( يتم سدادها بنسبة 
جميع الشروط بأن درسة أو الجامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة، من الم ،شهادة
 : مستوفاة التالية

ً مع الوصف الوارد في القاعدة  ‘1‘ أن يكون الغرض من الرسوم متسقا
 )ذ( من النظام اإلداري للموظفين؛ 103/18

 .مشروًطا بدفع الرسوممواصلة انتظامه الطفل أو  تسجيليكون  ‘2‘

 منحة التعليم الخاص واالستحقاقات ذات الصلة :103/19القاعدة 

 التعريف

من النظام )أ(  103/18ي راد بتعبير "الطفل المعّوق" كما هو محدّد في القاعدة )أ( 
الطفل الذي ال يستطيع، بسبب عجز جسدي أو عقلي، أن يدرس في اإلداري للموظفين 

اج، إذا كان يدرس في ويحت مدرسة عادية أو جامعة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى
مؤسسة تعليمية عادية، إلى تعليم أو تدريب خاصين يساعدانه في التغلب على هذا 

 العجز.

 األهلية

رسوم ت دفع للموظف منحة تعليم خاّص واالستحقاقات ذات الصلة )أي سداد )ب( 
 األصليبما في ذلك عند الخدمة في البلد ( عن أي طفل معّوق التجهيزات المدرسية

 .ترف بهالمع

 شروط االستحقاق

)ج( منحة التعليم الخاص واالستحقاقات ذات الصلة متاحة للموظف المؤهل عمالً 
 :)ب( من النظام اإلداري للموظفين، شريطة أن103/19بالقاعدة 

يشهد الموظف الطبي بأن الطفل يلبي الشرط المنصوص عليه في القاعدة  ‘1‘
 من النظام اإلداري للموظفين؛  103/19

األخرى التي قد االستحقاقات الموظف أنه استنفد جميع مصادر يثبت ‘ 2‘
تكون متاحة لتعليم وتدريب الطفل، بما في ذلك تلك التي تقدمها الدول والحكومات 

 .المحلية والتأمين الطبي

 منحةمدة ال

عند الحاجة إلى تدريس أو تدريب  الجاري)د( يبدأ االستحقاق من بداية العام الدراسي 
، إال إذا كانت الشهادة تشير إلى تاريخ آخر، أو من التاريخ الذي يصبح فيه خاص

 .الموظف مؤهالً 

لحصول على منحة التعليم الخاص واالستحقاقات في االموظف ينقطع استحقاق )هـ( 
ق في إحدى على االستحقا بشأنهذات الصلة عندما يكون الطفل الذي حصل الموظف 

 الحاالت التالية:

مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية مماثلة عن الدراسة في ينقطع  ‘1‘
 أخرى؛ 

يمنح أول درجة معترف بها بعد المرحلة الثانوية، أو حتى نهاية العام  ‘ 2‘ 
( من العمر، أيهما 28الدراسي الذي يصل فيه الطفل المعاق إلى الثامنة والعشرين )

 .أسبقكان 

 االستثناءات

في مركز عمل ال يسمح باصطحاب أفراد األسرة )و( ال ي صرح للموظف المعين 
أفراد األسرة. وبالتالي، ال يحق للموظف الحصول على منحة التعليم الخاص  بمرافقة
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واالستحقاقات ذات الصلة فيما يتعلق بالطفل الملتحق بمدرسة أو جامعة أو مؤسسة 
 .تعليمية أخرى مماثلة في مركز عمل غير مخصص للعائلة

 القابلة للسداد  مصاريف التعليم 

 :)ز( ت حسب منحة التعليم الخاص على أساس المصاريف التعليمية التالية

النفقات الالزمة لتوفير برنامج تعليمي مصمم لتلبية احتياجات الطفل  ‘1‘
ت قد تشمل هذه النفقاوالمعوق حتى يتمكن من بلوغ أعلى مستوى من القدرة الوظيفية. 

 ما يلي:

 ليم أو التدريب الخاصة؛مصاريف خدمات التع -ا

المصاريف األخرى، بما في ذلك الرسوم الدراسية والرسوم المتعلقة بالتسجيل  -ب
وشراء الكتب المدرسية والوجبات في المدرسة أو الجامعة أو غيرها من المؤسسات 
التعليمية المماثلة التي ترتبط مباشرة بالبرامج التعليمية اإللزامية وال تتعلق باألنشطة 

 ؛موازيةال

 مصاريف المعدات الخاصة الالزمة لتلبية االحتياجات التعليمية للطفل؛ -ج

طفل في  انتظام عندمصاريف اإلقامة الكاملة )الطعام والسكن(، بما في ذلك  -د
ه كون هذتمدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة في مركز العمل عندما 

 التعليمي؛جزًءا ال يتجزأ من البرنامج  اإلقامة

النفقات المتكبدة للنقل المحلي التي يتطلبها الطفل ذو اإلعاقة كما هو  ‘2‘
 معتمد من قبل المسؤول الطبي.

أو المشمولة )ح( تعتبر جميع النفقات األخرى غير المذكورة أعاله بما في ذلك النفقات 
 .قابلة للسدادالمشمولة جزئيًا بالتأمين الطبي، غير 

 الخاص مبلغ منحة التعليم

التي يتم تكبدها فعليًا لكل طفل معوق غير قادر القابلة للسداد ( المصاريف التعليمية 1)
المنتظم على الذهاب إلى مدرسة عادية أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة، أو 

وفر الترتيبات الخاصة تمدرسة عادية أو جامعة أو مؤسسة تعليمية مماثلة في 
في المائة، وفقا لمعايير النظام الموحد لألمم المتحدة  100ل الالزمة، وتسدد بمعد
 .تناقصوالمقياس العالمي الم

مدرسة عادية أو جامعة أو مؤسسة ب انتظام الطفل)ي( عندما يتم سداد مصاريف 
من النظام  18-103لنظام التعليم النظامي وفقًا للقاعدة ا فيتعليمية أخرى مماثلة 
المتكبدة للتعليم  القابلة للسداد،المصاريف التعليمية عويض يتّم تاإلداري للموظفين، 

نفقات والتدريب الخاصين خارج المدرسة أو الجامعة أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة ول
ين وفقًا لمعايير تيتم تحديد المبلغ المشترك للمنحَ وفي المائة.  100بنسبة ، اإلقامة

 ومعدالت النظام الموحد لألمم المتحدة.

ا لم يكن للموظف الحق في الحصول على منحة التعليم النظامي للطفل بدوام )ك( إذ
المصاريف كامل في مدرسة عادية أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة، تكون 

خاصين خارج مدرسة عادية أو جامعة التدريب الوالقابلة للسداد ألجل التعليم التعليمية 
في  100يضها مقابل منحة التعليم الخاص بنسبة أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة يتم تعو

 المائة وبما يتوافق مع معايير ومعدالت النظام الموحد لألمم المتحدة.

)ل( ت سدد المعدات لألغراض التعليمية في جميع الحاالت بحد أقصى قدره ثلثي المبلغ 
ت النظام ، بما يتوافق مع معايير ومعدالاإلقامةلمصاريف المستحق عن المبلغ الثابت 

 الموحد لألمم المتحدة.

بمقدار أي استحقاقات قد تكون القابلة للسداد )م( يتم تخفيض مبلغ المصاريف التعليمية 
متاحة من مصادر أخرى، بما في ذلك المنح الدراسية والمنح أو المنح المماثلة للتعليم 
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 19-103ظفين. والتدريب الخاصين للطفل، والتي يتم اإلبالغ عنها وفقًا لقواعد المو
 .‘2‘)ج( 

)ن( ت خصم جميع المنح أو المنح الدراسية أو المنح المشابهة التي يتلقاها الطفل أو 
بالنيابة عنه أوالً من النفقات غير المقبولة، وي خصم الرصيد، إن وجد، من النفقات 

من المنحة  يتم خصم أي رصيد متبقّ ومبلغ المنحة. احتساب التعليمية المقبولة قبل 
 لمتعلقة بمنحة التعليم الخاص.ا

)س( ال تعتبر المساعدة المالية في شكل قروض للمساعدة في دفع النفقات التعليمية، 
والتي يجب أن يسددها الموظف أو الطفل إلى مؤسسة مالية أو كيان آخر، منحة 

 دراسية أو منحة أو منحة مماثلة.

 المطالبة بمنحة التعليم وتسديدها

والمطالبات بمنحة التعليم الخاص وفقا لإلجراءات التي يضعها  ات)ع( تقدم السلف
 العام، ووفقا لمعايير النظام الموحد لألمم المتحدة.المدعي  المسجل، بالتشاور مع

وتدفع للموظف المصاريف التعليمية )ف( ت حسب منحة التعليم الخاص باستخدام عملة 
تشغيلي وقت دفع منحة التعليم بعملة المرتب الذي تم تحويله وفقًا لسعر الصرف ال

 .دفعهاتمت الموافقة على  التي الخاص

)ص( يتم احتساب المبلغ الواجب دفعه للموظف مقابل منحة التعليم الخاص وتسديد 
)ق(  -)س(  103/18وفقًا لإلجراء الموضح في القاعدة  التجهيزات التعليميةرسوم 

 يقتضيه اختالف الحال.من النظام اإلداري للموظفين، والذي ينطبق مع ما 

 السفر

لطفل ا رحلةنفقات  الحّق فيعلى منحة التعليم الخاص  الحاصلللموظف  يكون)ق( 
ومركز عمل  ،أو الجامعة أو غيرها من المؤسسات التعليمية المماثلة ،بين المدرسة

 )ح( من النظام اإلداري للموظفين. 8-107الموظف، وفقاً للقاعدة 

 ذات الصلةاالستحقاقات 

  رسوم التجهيزات المدرسية

تفرضها مدرسة أو  ردّ هي رسوم إلزامية غير قابلة لل رسوم التجهيزات المدرسية)ر( 
جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة لتمويل إنشاء المباني وترقيتها وتجديدها 

قد يتم فرض هذه الرسوم، التي قد ت عرف أيًضا باسم رسوم البناء أو ووصيانتها. 
أو رسوم التأسيس أو رسوم التطوير: والدة أو رسوم ال رسوم التجهيزاتأو  صندوقال

)ب( كل عام؛ أو )ج( حسب أو)أ( كدفعة لمرة واحدة مقابل تسجيل الطفل ألول مرة؛ 
 .الحاجة

في المائة باإلضافة إلى منحة التعليم الخاص، بناًء على  100بنسبة  ا)ش( يتم تعويضه
 :ما يليكأو غيرها من المؤسسات التعليمية المماثلة،  شهادة من المدرسة أو الجامعة

ً مع الوصف الوارد في القاعدة  ‘1‘ أن يكون الغرض من الرسوم متسقا
 )ر( من النظام اإلداري للموظفين؛ 103/9

الطفل في المدرسة أو الجامعة أو مؤسسة أخرى مماثلة  تسجيليكون   ‘2‘
 .مشروًطا بدفع الرسوم

 األسرة المستحقون أفراد 107/2القاعدة 

ألغراض دفع مصاريف السفر الرسمي، يقصد بأفراد األسرة المستحقين الزوج  )أ(
وباإلضافة إلى ذلك، )أ(.  103/17واألوالد الذين يعتبرون معالين بموجب القاعدة 

فاألوالد الذين تكون منحة تعليمهم واجبة الدفع، وإن كان وضعهم كمعالين قد انتهى 
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، يحق لهم الحصول على مصاريف السفر المتصلة )أ( 103/17بموجب القاعدة 
 بمنحة التعليم.

لمدعي العام، حسب االقتضاء، أن يأذن بدفع نفقات سفر ل)ب( يجوز للمسجل أو  
تجاوز الطفل لرحلة واحدة إما إلى مركز عمل الموظف أو إلى موطنه األصلي بعد 

ذهابا، إما إلى مركز عمل يأذن بدفع مصاريف سفر الولد لرحلة واحدة  أنسن ال
الموظف أو إلى وطنه األصلي، بعد السن التي تسقط فيها عن الولد صفة المعال 

األحكام ذات الصلة من النظام األساسي للموظفين والنظام اإلداري  فيبموجب 
إذا تم السفر في غضون السنة التي تلي إتمام الولد دراسته المنتظمة إ، للموظفين

أو ما يناظرها أو حال إتمامه لها، وأن تكون الدراسة في الجامعة  المتصلة في جامعة
 قد بدأت أثناء الفترة التي كان الولد ي عتبر فيها معاال.

لمدعي العام، حسب االقتضاء، أن يأذن بدفع نفقات السفر ل)ج( يجوز للمسجل أو 
 .بقةساألغراض اإلعادة إلى الوطن لزوجة 

 منحة التعليممتعلقة بالسفر نفقات ال: 107/8القاعدة 

 اإلقامةالمساعدة في مصروفات )أ( يحق للموظف المؤهل للحصول على 
في مدرسة بانتظام )ر( فيما يتعلق بحضور الطفل  18-103بموجب القاعدة  والطعام

أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة في المستوى االبتدائي أو الثانوي أن يتحمل نفقات 
كل عام أكاديمي بين المدرسة أو مؤسسة تعليمية أخرى سفر طفل واحد رحلة العودة 

 :مماثلة ومركز عمل الموظف، مع مراعاة جميع الشروط التالية

الطفل في المدرسة أو غيرها من المؤسسات التعليمية  يحضر ‘1‘
 المماثلة ال يقل عن ثلثي السنة الدراسية؛

اية أو خالل العام الدراسي أو خالل ثالثة أشهر من بد يسافر ‘2‘ 
 نهاية العام الدراسي؛ 

 .يقضي الطفل سبعة أيام على األقل في مركز عمل الموظف ‘3‘

)ب( في حالة وفاة الموظف أثناء الخدمة في أو بعد بداية العام الدراسي، 
يستمر الحق في الحصول على منحة التعليم حتى نهاية العام الدراسي ويمكن أن يؤذن 

ذلك المؤسسة التعليمية ومركز العمل، أو أي مكان  له بالسفر بين المدرسة أو غير
 .)ج( أدناه 107/8آخر، مع مراعاة الحد األقصى المسموح به بموجب القاعدة 

تكاليف السفر  بمبلغ ال يتجاوز منحة التعليمالمتعلقة بنفقات السفر  ىغطّ )ج( ت  
 .هبين البلد األصلي للموظف ومركز عمل

ز عمل ال يسمح باصطحاب أفراد األسرة )د( في حالة عمل الموظف في مرك
أو في الحاالت التي ال يستطيع فيها الطفل السفر إلى مركز عمل الموظف، يجوز 
للموظف أو زوج الموظف الحصول على إذن من المسجل أو المدعي العام، على 

السفر بدال من الطفل، شريطة أن يقضي الموظف أو الزوج  ،النحو الذي من المناسب
 .م كحد أدنى في موقع مدرسة الطفل أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلةسبعة أيا

)هـ( عندما يسافر الموظف أو الزوج بدالً من الطفل، تسري جميع الشروط 
 :التالية

يجب أال تتجاوز نفقات السفر التي تتحملها المحكمة المبلغ الذي ‘ 1‘
 كان سيتم دفعه للطفل أو األطفال؛

لسفر وستحمل جميع أيام العمل خارج المكتب ال ي منح أي وقت ل‘ 2‘   
 إجازة سنوية 

منحة  امثل هذا السفر على أنهت دفع مصروفات ألغراض إدارية، ‘ 3‘   
 .تعليمية
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)و( عندما يسافر الموظف أو الزوج بدالً من الطفل، يجوز لألطفال اآلخرين 
مدرستهم أو مؤسسة  سفر بمنحة تعليمية أن يسافروا بين موقعالاستحقاقات  لديهمالذين 

تعليمية أخرى مماثلة والموقع الذي سيزوره الوالد، شرط أال تتجاوز المصروفات التي 
 تتحملها المحكمة الحد األقصى الذي كان من الممكن تطبيقه.

 يينأخر ينتعليمي ين اثنينطفل إلى مدرستين أو معهد يسجل)ز( عندما 
، يجوز همركز العمل واآلخر بعيدًا عنخالل سنة دراسية واحدة، إحداهما في  ينمماثل

للمسجل أو المدعي العام الحصول على إذن بمنحة التعليم، حسب االقتضاء، إذا كان 
حضور الطفل في المدرسة أو مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة خارج مركز العمل لمدة 

 .يةدراسنصف سنة  ال تقل عن فصل دراسي واحد أو

ي إعاقة، على النحو المحدد في القاعدة )ح( عندما تتطلب احتياجات طفل ذ
)أ( من النظام اإلداري للموظفين، التحاق الطفل بمدرسة أو جامعة أو  103/19

مسافة التنقل من مركز تتجاوز مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة خارج مركز العمل أو 
با رحلتين ذها بمبلغ يشملالعمل، على الرغم من الحدود الوطنية، ت دفع نفقات السفر 

وإيابا في السنة األكاديمية بين المدرسة أو الجامعة أو المؤسسة التعليمية المماثلة 
تطبق و. ‘3‘–‘1‘)أ(  107/8ومركز العمل، مع مراعاة الشروط المحددة في القاعدة 

)ز( من النظام اإلداري للموظفين، مع -)ب( 107/8األحكام الواردة في القاعدة 
في ظروف استثنائية، يمكن أيًضا سداد مصاريف وال. مراعاة ما يقتضيه اختالف الح

السفر لشخص واحد يرافق الطفل المعوق الذي ال يستطيع السفر بمفرده بسبب 
 اإلعاقة، رهناً بموافقة المسجل أو المدعي العام، حسب االقتضاء.

____________ 


