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 عشرونالالدورة 

 2021كانون األول/ديسمبر  11-6 ،الهاي
 

 *تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية

ص العام  الملخَّ

 للتقدم الذي أحرزته المحكمة فيما يتعلق بأهدافها تحديثا   (1ر )التقري هذا يقدم – 1

( 2) ؛2021و 2019في الفترة ما بين  البشرية لموارداالمرتبطة باالستراتيجية 

 من محددة توصيات و/أو طلبات على الردود (3)القياسية؛ العاملة القوى إحصاءات

   ة.والمالي الميزانية لجنة

 19كوفيد  جائحة عن الناجمة والقيود حدياتالت من الرغم وعلى ، 2020 عام في - 2

 المدرجة الصلة ذات االستراتيجية األهداف تحقيق كل اهتمامها على المحكمة صبّت ،

 أن من الرغم وعلى. 2021و 2019ما بين  للفترة الصادرة االستراتيجية الخطط في

 تابتجسا المحكمة أن إال ، مسبوقة غير تشغيلية تحديات مثلت 19كوفيد  جائحة

 أبواب إغالق من قليلة أسابيع غضون في كامل افتراضي مكتب إنشاءقامت بو بسرعة

 نحو بالفعل توجيهها تم التي االستثمارات بفضل بذلك القيام من تمكنت وقد. مبانيها

 الكبيرة المرونة كانت. البشرية الموارد إدارة في وكذلك وخدماتها عملياتها رقمنة

ومع ذلك  ، المفاجئة التغييرات هذه مع للتكيف للمحكمة ةالبشري الموارد من مطلوبة

 متابعة من وتمكنت أشهر بضعة غضون في االستقرارتحقيق  في المحكمة نجحت

 .بعد عن العمل ظروف على التعديالت بعض مع االستراتيجية أهدافها

 

 االستراتيجي، وإشرافهم المحكمة رؤساء من وبتوجيه ، العالمي للوباء استجابة -3

 2020 مارس/ آذار أوائل في( CMT) األزمات إلدارة فريقها المحكمة نشرت

 ؛ اإلنتاجية( 2) ؛ األعمال استمرارية( 1: )في تتمثل األزمات دارةإل ا  أهداف ووضعت

 .ومشاركتهم الموظفين رفاهية( 3) و

                                                           

 .31/6CBF/3تحت وثيقة سبق أن صدر  *
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تستكمل األهداف التي حددها فريق إدارة األزمات الخطط في معظم األحيان و -4

التي  الالزمة األولية التعديالت اتيجية التي وضعتها المحكمة سابقا . ومع أناالستر

 أتاحت إال أنها األهداف،تحقيق  في تباطؤ إلى أدت العمل بيئةفرضت نفسها على 

ا  في والنظر( والتنقل ، بعد عن العمل) هأساليب بعض في التغيير لتسريع فرص 

  .مرتبطة في مستقبله جديدة مبادرات

شرعت  ما إن عملها تنظيم إعادة للمحكمة السابقة االستراتيجية الخطط تاحتأ – 5

 تعزيزالراسخ باألداء التنظيمي من خالل  ستقر. لم تحد المحكمة عن التزامهااألزمة ت

 ومتماسكة فعالة بطريقة الموارد وإدارة ،هاعمليات جميع في والنزاهة والتفاني المهنية

 رفاهية فيهاتسود  ومأمونة آمنة عمل بيئة وتهيئة ف،للتكي وقابلة ومسؤولة وشفافة

 .المستمر والتحسين والمشاركة الموظفين

 عام بداية في للمحكمة االستراتيجية الخطط على األخيرة اللمسات وضع أثناء – 6

، 2019لعام  الموظفين بإشراك المتعلقة االستقصائية الدراسة نتائج استنادا  إلى  2019

 تعزيز( 1): وهي ةللمحكم البشرية الموارد إدارة أولوياتخط  زةاألجه رؤساء حدد

 استعراض( 3) الجغرافي؛ التمثيل تحسين وتيسير دعم (2) الجنسين؛ المساواة بين

 للتنقل؛ إطار اعتماد ذلك في بما المحكمة، في وتطويرهم الموظفين اختيار عمليات

الصدمات  من الوقاية ذلك في بما والحياة، العمل بين والتوازن المهنية الصحة (4)

 وتسوية التحرش آليات على التركيز مع السلوك، ومعايير األخالقيات (5) الثانوية؛

 .ةالمحكم قيادة برنامج تطوير (6) النزاعات؛

في تناولها أكثر  2021و 2019االستراتيجية للفترة ما بين القلم طة خ توسعتو -7

( 2) ؛ المستمر التحسين( 1)لثالث التالية هذه النقاط مع التركيز على األولويات ا

 يتعلق فيماوبين الجنسين.  والتوازن الجغرافي التمثيل( 3) ؛ الموظفين مشاركة زيادة

( 1) :التالية المحددةاألهداف  التركيز على تم ، الثالث االستراتيجية األولويات بهذه

ضمن  لقيادةعمل ل إطارأول  وضع( 2) ؛ التوظيف لعملية خارجي مراجعة طرف

 أنشطة جميعالمرتبطة ب األداء بياناتتجهيز ( 4) للتنقل؛ إطار وضع( 3) ؛ لمحكمةا

، أقل الدول تمثيال  تستهدف خطط رسم ( 4) عام بشكل التوازن بين الجنسينو التوظيف

 إدارة( 7) الجنسين؛ بين للمساواة منسق تعيين( 6)برنامج توجيه للمرأة، ووضع 

 هذه لدعم خطته العامة المدعية مكتب ويحدد. اإلدارية العمليات رقمنة( 8) و المعرفة؛

 والنهج األساسية للقيم مكرسة العمل مكان في تمكينية ثقافة خالل من األهداف

 شريك ا المكتب يعتبر . والمستمر التحسين إلى نفسه الوقت في السعي مع المتكامل،

  األهداف.و المبادرات هذه من العديد في مؤسسي ا

ا التقرير يقدم - 8  المجاالت مختلف في المحرز لتقدمعن ا 4-3 الصفحتين في ملخص 

 .بالتحديات مليء عام وهو ، 2020 عام في البشرية الموارد إلدارة االستراتيجية
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مة  - 1  المقد ِّ

 الناجم اإلضافي العمل وعبء القيودلم تحد  بالتحديات، مليءال 2020 عام في  -1

 واألولويات األهداف لدعم باألنشطة ضطالعاالمن  19كوفيد  عن أزمة

 الدولية الجنائية للمحكمةالتابعة  البشرية الموارد إدارةب الخاصة االستراتيجية

 وقسم المدراء بين مشتركة مسؤولية البشرية الموارد إدارة عدّ ت  و"(. المحكمة)"

الشأن. واصبح هذا  األطراف المعنية بهذاوبمجموعة من   البشرية الموارد

تضافرت الجهود والعمل ضى فمن أي وقت م رملحا  أكث 2020التعاون في عام 

 المشترك بين األجهزة.

 الفردي األداء وكذلك جوهري ا، ارتباط ا الفردي واألداء التنظيمي األداء يرتبط -2

 األزمات إدارة فريق اعتمد ، المنطلق هذا ومن. ومشاركتهم الموظفين ورفاهية

(CMT ) الموظفين ورفاهية واإلنتاجية األعمال اريةاستمرأهدافا  هي 

 في بما عملها، بمواصلة للمحكمة المبادئ تلك على التركيزسمح و. والمشاركة

 على بالكامل تعتمد لمنظمة حيوي أمر وهو البشرية، الموارد إدارة مجال في ذلك

عديدة عن  دراسات كشفت قدف ، الفردي باألداء األمر يتعلق أما فيما. موظفيها

 أصبح ، انخراط ا أكثر الموظفون كان كلماف ،واألداء المشاركة بين السببية العالقة

 .أفضل أداؤهم
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  اإلنتاجية – األزمات إدارة فريق - 19كوفيد  -2  

 

 إسداءبهدف ارة األزمات التابعة لفريق إد لإلنتاجية الفرعية اللجنة إنشاء تم -3

 اإلنتاجية تحسينالمعنية ب الملموسة رالتدابي بشأن هذه األخيرة إلى المشورة

 .وغامضة ومعقدة مؤكدة وغير متقلبة بيئة ضوء في األعمال استمرارية وضمان

 استمرارية على للحفاظ محددة تدابير اقتراحالفرقاء  بين التعاون استطاع  -4

 الطبيعي الوضع" وتحديد التغيير وتسهيل اإلنتاجية، مستويات وتقييم األعمال،

 أثر تقييمات مثل الرئيسية، األنشطة من بعدد التدابير دعم جرىو". الجديد

تحقيق الرامية إلى  العمل وخطط البحث/دراسة االستقصائيةالتحليل و اإلنتاجية؛

 األمم منظمات مع المقارنةو المرنة؛ العمل ترتيبات التكيف معو التحسينات؛

عن  جدوى اساتدرو المعرفة؛ وتبادل الممارسات أفضل بشأن األخرى المتحدة

 إدارةمرتبطة في  ومبادرات اتصاالتو ؛هاتالسيناريو إعداد خططو ؛المعدات

 النتائج يعرض الذي" العمل مستقبل - األبيض الكتاب" وإعداد ؛ التغيير

 توصيات وتأخذ. الجائحة بعد ما مرحلة في التوجهات بشأن الرئيسية والتوصيات

 سيما وال للمحكمة، األساسية عمالاأل خصوصيات االعتبار في الفرعية اللجنة

 . المقر من الموظفون يعمل أن تتطلب التي الداخلية هاقاعات أنشطة

المحكمة الجنائية الدولية  موظفي لتنقل تجريبي لبرنامج اقتراح أول تصميم تم   -5

في ظل  بكفاءة البشرية الموارد استخدام بهدف ، الفرعية للجنةاتحت إشراف 

ا األكثر المناطق ستكون ، التجريبي للمشروع اوفق  و .19أزمة كوفيد   من تضرر 

 االختالالت معالجة على قادرة للقيود نتيجة األداء في مشاكل تواجه والتي الوباء

 مختلفة بمهام مؤقتالموظفين بشكل  تكليف إعادة خالل من العمل في اللحظية

ز تحفي خالل من ذلك تحقيق يمكنو . وتعاوني تطوعي أساس علىوذلك 

 خطوات التجريبي البرنامج رسموقد . مثال   الموظفين على التعبير عن اهتماماتهم

 مع التكيف على وقادرة ومرنة االستجابة سريعة منظمةال حتى تصبح ملموسة

 وكفاءة، بسرعة البشرية الموارد تخصيص إعادةقادرة على و الجديدة التحديات

 المشروع تعديل حاليا يجريو. للموظفين ةشجعوم آمنة بيئة ضمان مع ذلك كل

 لتعيين"( اللجنة)" والمالية الميزانية لجنة دعم ويتطلب القانونية المشورة ليشمل

 .األجهزة عبر موظفين
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رفاهية الموظفين  –فريق إدارة األزمات  – 19كوفيد  – 3

 وقدرتم على التأقلم

 

 كل مراعاة مع واستراتيجية، حيوية أولوية مورفاهيته الموظفين مشاركة ظلت -6

 صبح. وقد أ19كوفيد  جائحة أحدثها التي والتغييرات والتحديات اليقين عدم أوجه

 الرفاهية جوانب فهموالمقصود  – الموظفين لجميع والجسدية النفسية الصحة دعم

 في واالجتماعية النفسية االعتبارات مراعاة مع عليها، والحفاظ وتعزيزها وقياسها

 .2020 عام في األساسي التركيز ورمح - الجديدة العمل بيئة

في فعالة أكثر واالستفادة منها على النحو األمثل مبادرات الرفاهية حتى تصبح  -7

التي ا الجهود من متنوعة مجموعة تتضمن ،ةشاملمقاربة  اعتماد تم ، المحكمة

 في ومستمر كبير استثمارتخصيص  تموقد . كل بمفردها ومشتركة األجهزةبذلتها 

 الرفاهية لرصديهدف الذي   لتزاماالتم ترسيخ و ، والجسدية ليةالعق الصحة

 .الصعبة األوقات هذه خالل هماوتعزيزوالمرونة 



ICC-ASP/20/3 

 

3-A-010721  8 

ة للرفاهية والقدرة على التأقلم من فريق إدارة األزمات اللجنة الفرعي انبثقت  -8

في صلب نجاح هما ولضمان أن رفاهية الموظفين وقدرتهم على التأقلم  لمساعدته

مواجهة في سياق الرفاهية مجال في دعم توفير الوتحقق ذلك عبر  .المؤسسة

المحكمة الجنائية الذي وضعته الرفاهية رنامج بمع إطار وبشكل يتماشى  الجائحة،

 في ضروري ا عمل اللجنة الفرعية كانالمشاركة فيه. لقد  دوافعمع و الدولية

 المشورة وقدمت ،ألزمةا هذه خالل يةالرفاه الحتياجات المعقدة الطبيعة معالجة

 جمع ونسقت الموظفين، جميع إلى موجهة بياناتو أنشطة ووضعت والتوصيات،

 يتعلق فيما هاتودعم المحكمةرئاسة  أبلغت وبالتالي وتحليلها، البياناتهذه 

 .لهذه المسألة الحاسمة بالجوانب

 اتحلق مثل ومشاركتهم، الموظفين يةرفاه لتعزيز المبادرات من عدد اتخاذ تم -9

 الرئيسية المواضيع من متنوعة مجموعة حول اإلنترنت عبر مباشرة دراسية

 وتعزيز المرونة وبناء المكتب، إلى التدريجية والعودة ، االفتراضية الفرق إدارة)

 وتقييم المشاعر اللتقاط النبض عن االستقصائية الدراسات وكذلك( الفريق تماسك

 .التحسين فرص وتحديد الحالية بعد عن العمل تجارب

 الذين للموظفين مفتوحة داخلية قنوات خالل من المستمر التواصل تعزيز تم  -10

 بصحتهم المتعلقة بالمخاوف يتعلق فيما الدعم أو/و المشورة على للحصول يسعون

 والموارد التوجيهية والمبادئ المخصصة اإلنترانت صفحات جانب إلى العقلية،

 بشكل الخدمات دمج تمكما . التكيف على والقدرة يةالرفاه بشأن اإلنترنت عبر

 ، الموظفين ورفاهية البدنية والصحة العقلية الصحة لقضايا الرعاية لتوفير شامل

 لبناء التدخل طرق أو /و األدلة على القائمة والوقاية الممارسات أفضل ومشاركة

 حثب إجراء تمو . الجيدة الصحة أهمية وتعزيز التوتر/  القلق وتخفيف ، المرونة

 الخاصة المنظمات من كل في المعرفة وتبادل والمعايير االتجاهات حول مكثف

 .مستمر أساس على المتحدة واألمم

 الصحة لمنظمة يةالرفاه مؤشر قياس الصلة ذات األخرى األنشطة شملت -11

 ،شبيهةال المتحدة األمم منظمات مع ومقارنته المحاكم مديري بين 5 رقم العالمية

 بشأن توجيهاتو ، طوارئ وخطط ، الحالي السياق في سانيجن منظور واعتماد

 الطفل رعاية عبء لمواجهة الثانية لموجةل عداداإلو ، المرنة العمل ترتيبات

 يانالنفس/النفسي الدعم إلى اإلحالة مسارات خالل من الضعفاء الموظفين ودعم

 .الخارجي

 اإلدارة برنامج في 1D موظفي من٪ 11.1 و 5P المحكمة موظفي من ٪24.4 شارك

 .المتحدة األمم لمنظومة التنفيذية
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 إدارة األداء – 4

 ، للمحكمة رئيسي أداء مؤشر وهو ، األداء تقييم لنظام االمتثال معدل سجل -12

 األداء ومحادثات الثقة ثقافة نحو زاد التوجهكما . اإلطالق على  المستويات أعلى

 أكملوقد . بعد عن العمل إلى التحول مع شديدة األهمية أصبحت يوالت ، المستمرة

 تمو". للمشرفين التدريب مهارات" التدريبية الدورة المدراء من المائة في ثمانون

 الطلب عند والتدريب اإلنترنت عبر والندوات التوجيهية والمبادئ الدعم توفير

 على للتغلب الالزمة ةالرئيسي الموضوعات حولهي تدور و .والمدراء للموظفين

ا التواصل كان. بعد عن األداء إدارة تحديات ضرورة ب االعتراف وتحول . متكرر 

 من يتضح كما ،ناشئ إلى اتجاه والمؤسسي الفردي لألداء كمفتاح المستمر التعلم

 بالنسبةو. النظام ن إلىباعبارهما هدفا والتطوير التعلم أدخلوا الذين الموظفين عدد

 إلى( األهداف تحديد) النهائية االمتثال معدالت وصلت ، 2021-2020 لدورة

بذلتها على مر السنين التي  المنظمة جهود يعكس مما ، المسجلة المستويات أعلى

 .العمليةهذه  أهمية على الضوء تسليطبهدف 

 %97معدل األمتثال 

  

 

 Objective setting وضع األهداف

 Final Compliance rate معدل االمتثال النهائي

 

 

مباشر  ، األمر الذي له تأثيرلرئيسي في زيادة مشاركة الموظفينالعامل اراء يظل المد

على تقنيات التدريب في سيناريوهات وتعريفهم المدراء  إعداد على األداء.  وقد تم

 عملية بهدف إنشاء محادثات هادفة ومنتظمة.

 

 منهم 108وأتم  ، التدريب شرفينالم جميع من( مشارك ا 185٪ )80 أكمل ، إجماال  

 2020 عام في التدريب
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 القيادة – 5

 تتضمن مشتركة استراتيجية وجود أهميةب المحكمة أقرت ،2019 عام في -13

 على الموافقة تمتو. هذه الفئة ستوياتم جميع على المستدامة القيادة تنمية برامج

 خطة مع جنب إلى جنب ا المستويات جميع على هااتسلوكي يحددوهو  لقيادةل إطار

وتهدف (. الثاني الملحق) 2022إلى  2020أي من  سنوات ثالث خالل  هاتطوير

وذلك بهدف  المستويات جميع على القادة تمكينإلى  لها المخطط األنشطة هذه

 فرق إحداث على قادرةو وتطلعية، وواثقة األداء عالية منظمةاالرتقاء نحو 

 .يإيجاب

 حضر. عليها المتفق للخطة وفقا   الموضوعة القيادة تطوير أنشطة ن ف ّذت -14

بعنوان وهو  الدوليةية المحكمة الجنائ لقيادة األول المؤتمر القادة وكبار التنفيذيون

 تطويرو القيادة عمل إطار تقديم تم حيث ،" walk the talk–أفعال ال اقوال "

 كلية مع تعاون اتفاقية توقيع تمكما . به ذىيحت مثالك للعمل واستعداد مشترك فهم

 المحكمة لقادة يسمح مما سنوات، ثالث لمدة المتحدة األمم منظومة موظفي

 التنفيذي التطوير برنامج مثل الكلية، توفرها التي التعلم فرص إلى بالوصول

 المتحدة األمم شهادة ،( فوق وما P-5s) القادة لكبار المتحدة األمم لمنظومة

 عن مقدمة" مثل) األخرى التعلم وفرص( P-4s) واإلدارة للقيادة كترونيةاإلل

 (. "لالبتكار مقدمة"و "المستدامة التنمية أهداف

 

 

 

 منصة عبر الموظفين لجميع وإتاحتها للقيادة األساسية الوحدات إطالق تم -15

 اإلنترنت عبر ذاتية تعلم دورات من الوحدات تتكونو. My learning التعلم

 بهدف مختلف قيادةنوع  إلى وحدة كل توجيه يتم. LinkedIn من مسبق ا ةومثبت

 األعمال من االنتهاء تم كما. المستويات كل على القيادية الكفاءات تعزيز

درجة تنمويةDevelopmental 360 (360  ) برنامج إلطالق التحضيرية

 .2021 لعام لها المخطط العملية العمل وورش

 األنشطة من بعدد االضطالع تم وقد األول، المقام يف موظفيها المحكمة تضع -16

 أدناه وجديو. ومساهماتهم والتزامهم الموظفين كفاءات على التركيز لضمان

 .2019 عام في لألنشطة مخطط

 

المحكمة موظفي من 11 
P-4 

 المتحدة األمم شهادة في يشاركون

واإلدارة للقيادة اإللكترونية .. 
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 اختيار الموظفين – 6

 لقلم الثالث االستراتيجية األولويات تحقيق في رئيسيا دورا التوظيف يؤدي -17

 الرئيسية والبرامج األجهزة لجميع التوظيف خدماتير هذا األخ ويوفر ة. المحكم

كل أجزاء  في لكفاءةمفتاح ا هي التوظيف كفاءة فإن ،بالتاليو ،التابعة لها

   ة.المحكم

 األهداف في الموظفين اختيار لعملية شامل خارجي استعراض أ درج ، ولذلك -18

 الناجم الكبير العمل عبء بسببو. 2021-2019 للفترة المحكمة لقلم االستراتيجية

 عام أواخر حتى للمراجعة استشاريين توظيف عملية بدء ا  ممكن يكن لم الوباء، عن

 من الثاني الربع في المراجعة وستبدأ مذذاك العملية من االنتهاء تم وقد. 2020

 .2021 عام

الرتقاء ل حديث ا تطويرها جرى التي( AI) اإلدارية لتعليماتا من االنتهاء تم -19

 بين المشاورات من االنتهاء وسيتم 2020 عام في الموظفين تياراخ عمليةفي 

وتتضمن هذه . 2021 عام من الثاني النصف يهذه التعليمات ف وإصدار األجهزة

 . الجنسين بين والتوازن الجغرافي التمثيل لتحسين محددة تدابير ةالجديد التعليمات

 التعلم والتطوير  -7

 في ، My Learning للمحكمة،تابعة  التعلم إلدارة منصة أول إطالق مت -20

 بسبب ب عد عن العمل إلى التحول من فقط أسبوعين بعد ،2020 مارسآذار/

 في بما اإللكتروني، التعلم لمحتوى مركزي ا موقع ا My Learning يوفرو. الوباء

الئحة الكتب و الداخلي والمحتوى الكامل LinkedIn Learningدليل  ذلك

 متاحا  و مركزي ا اإلنترانت على سابق ا المنتشر التعلم حتوىم أصبحواإللكترونية. 

اهذه المنصة  تسمحو. رأكث  إنشاء( المتميزين المستخدمين) المحكمة لخبراء أيض 

 تكاليف مما يقلل من خبرتهم، مجاالت ضمن التعلم محتوى ومشاركة ،دورات

 دعميو ،الخاصة بشؤون المحكمة من جهة  المعرفة مشاركةمن ويزيد  التدريب

 وحدات طبقتكما . من جهة أخرى المعرفة إدارةاال وهو  االستراتيجي القلم هدف

 الندوات ذلك في بما - الوباء أثناء الدعم أيضا  توفير تمو . داخلية تعليمية برامج

 تغطي والتي التدريبية، الدورات ولوائح والمسجلة اإلنترنت عبر الحية 

 عن والعمل المرونة وبناء الوقت وإدارة ضيةاالفترا الفرق إدارة مثل موضوعات

 .My Learning خالل منكل ذلك  – الفريق تماسك وتعزيز ب عد

 اإللكتروني التعلم دورات ساعة من 3506

 استعمل المنصة ا  متعلم 584

 اإللكتروني من التعلم ساعات 6 في متعلم كل شاركوكمعدل وسطي، 

 

وقد . أقل تكلفة وبمتوسط السابقة اتالسنومن  أكثر تعلم أنشطة جرى تنفيذ -21

 ساعات عدد تضاعفو. األقل على واحد تعليمي نشاط في موظف ا 672 شارك
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هذا األمر  يسلطوبعد أن انخفضت تكلفة الساعة إلى النصف.   المكتملة التعلم

 .المعرفة وتبادل للتعلم مستدامة ثقافة نحوخطوها تم  مهمة خطوة على الضوء

 .ساعة لكل التعلم تكلفة ومتوسط مدرب موظف لكل مالتعل ساعات متوسط

 

 

 

مجمل ساعات التعلم الخاصة بالمحكمة 

 الجنائية الدولية

Overall ICC learning hours 

 learning hours per staff موظف لكل التعلم ساعات

نسبة مشاركة الموظفين في أنشطة 

 التعلم

% of staff participation in 

learning activities 

 Learning Cost (c) per hour تكلفة ساعة التعلم

 

 وإدخالالتعلم اآلفاق حول  لتوسيع  والتطوير للتعلم سياسة صياغة تمت -22

 .حاليا   التشاور قيد وهي ،في هذا المضمار جديدة طرائق

ما يلي من  عقد تم، My Learningالفرص الذاتية التي يوفرها  إلى زد -23

 .اإلنترنت عبر وندوات عمل وحلقات فاعليةت تدريبية دورات

 

 مجموع الساعات األنشطة التعليمية

 4290 دورات فرنسية تابعة ألليانس فرانسيز

 918 المشرفين تدريب برنامج

 289.5 برنامج إرشادي

 610.5 األزمات إلدارة اإلنترنت عبر ندوات
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 8771 مجمل ساعات أنشطة التعليم

 %84 معدل الرضا

 

 االفتراضية البيئة مع اللغوية الكفاءة وامتحانات اللغة راتدو تكييف تم -24

 عند ت ستأنف أن المتوقع من ولكن 2020 عام في التأهيل جلسات ت عقد لم. وتنفيذها

 أولوية) واإلدارة القيادة تطوير برامج تنفيذ تم. الوباء على المفروضة القيود رفع

 األداء إدارة حول أعاله األقسام نظرا) عليها المتفق للخطة وفق ا( قلملل استراتيجية

 (.القيادة وتطوير

 

 التوازن بين الجنسينالتمثيل الجغرافي و – 8

 جميع تمثيل ولكن اإلنتاجية، تزيد المتنوعة العاملة القوة أن الثابت نم -25

 التحسين أن المحكمة تدرك. التنظيمية بالشرعية أيضا تتعلق مسألة فيها المساهمين

لجغرافي والتوازن بين الجنسين بطيء على الرغم من الجهود التمثيل ا مجال في

 ةمستهدفمقاربة  إلى حاجةثمة  وأن الماضية القليلة السنوات مدى لىالتي بذلت ع

 :التالي النحو على اآلن حتى المبذولة الجهود وتوزعت. ةجديد

 االجتماعي التواصل وسائط مختلف على الشواغر عن اإلعالن استمر)أ( 

 الدولية؛ بالشواغر المتعلقة اتوالمنتدي

 بالمحكمة؛ العاملتين باللغتين الشواغر إعالنات جميع عتزّ و  )ب(  

 عمليات جميع في مناصبهم بحكم البشرية الموارد موظفو شارك)ج(  

 دورة مراحل جميع في التنوع مراعاة ضمان على األفرقة وساعدوا التوظيف

 التوظيف؛

 التوظيف؛ عمليات جميع على اراالختي استعراض مجلس أشرف)د(  

 التوظيف؛ أفرقة جميع في الجغرافي التنوع يكفل)ه(  

 أفرقة جميع على الجغرافي التمثيل عن مستكملة معلومات توزيع(  تّم )و

 التوظيف؛

 اتخاذ وعند المختصرة القوائم مرحلة في الجغرافي التمثيل تمت مراعاة )ز( 

 المناسبين؛ حينللمرش النهائي االختيار بشأن القرار

 التعيينات؛ أنواع لجميع الجغرافي التمثيل في النظر تم )ح( 

 شط" نكمصدر"االجتماعي التواصل وسائل البشرية الموارد استخدمت)ط( 

 مقدمي مجموعة لتحسين المرغوبة المالمح ذوي المؤهلين للمرشحين

 الطلبات؛

 الشاغرة لوظائفا عن حديثا   المنشورة باإلعالنات السفارات إبالغ تم ()ي

 

 في استراتيجي كهدفالتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين  إدراج ديعب -26

 الجديدة السياسات خالل من الجهود هذه تعزيز تم للقلم، اإلستراتيجية الخطة

 المذكور النحو على االختيار عملية استعراض إلى باإلضافة المشروع ومبادرات

 ومن 2020 عام في جديدة توظيف اسةسي صياغة تمتو. أعاله 6 القسم في
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 خاص بشكل السياسة وتركز. 2021 عام من الثاني النصف في إصدارها المتوقع

 عمليةمراحل مرحلة من في كل  التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين على

  .االختيار

 

   

  

 

 Over represented countries الدول الممثلة تمثيال  مفرطا  

 In Balance countries ل الممثلة تمثيال  متوازنا  الدو

 Under represented countries الدول الممثلة تمثيال  ناقصا  

 Non represented countries الدول غير الممثلة

 Non ratified countries حكمةالدول غير المنضمة للم

 

 

( موظفين) موارد يصتخص تم ،لهذه المسألة االستراتيجية األهمية إلى بالنظر -27

 التخطيط مشروع بدأ. االستراتيجي الهدف هذاتحقيق ل التوظيف فريق من

 الخطط يدعم وهو. 2020 يوليوتموز/ في( SWP) العاملة للقوى االستراتيجي

 التحسين وأدوات منهجيات استخدام على ويركز لمحكمة وقلمهال اإلستراتيجية

التمثيل الجغرافي والتوازن بين و للتوظيف الزمنية الجداول لتحسين المستمر

 على البداية في المشروعالعامل في  فريقال زورك. الموظفين وإشراك الجنسين

يمكن العثور  وأين التحسينات إلى الحاجة تحديد كيفية حولأي  األساسية األسئلة

 صميم في الجديدة والمقاييس المعيارية المقارنة تكمنو  .التحسين فرص على

 .المشروع وتخطيط األدلة على القائمة المحادثات لتوجيه الحالي ءاألدا تحديد

 دولية منظمة 15 بـ الفريق التقىو. شاملة مرجعية قياس عملية جريتأ -28

التمثيل الجغرافي والتوازن بين  وأداء التوظيف أساليب تحسين كيفية لمعرفة

 اصةخ مبادرات إلى نجاحهم قصص من المستفادة الدروس ست ترجمو. الجنسين
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 النصائح من المزيد لتقديم خارجيين بخبراء المحكمة استعانت كما. بالمحكمة

 .والتوصيات

 في تؤثر التي المنهجية األسباب لتحديد جديدة تحليلية مقاييس وضع يجري -29

 .الوقت بمرور الجغرافي التمثيل مجال في التقدم

 في 24 و فقط المائة في 21 أن تطويرها تم التي الجديدة المقاييس تكشف -30

 على ، 2020 و 2019 و 2018 في الواردة الطلبات من المائة في 22 و المائة

 فريق يركزو. ناقصا تمثيال ممثلة أو ممثلة غير بلدان من جاءت ، التوالي

 غير الدول في بمصادر االستعانة علىالخاص بالموارد البشيرية  التوظيف

ا، تمثيال  الممثلة و الممثلة التمثيل الجغرافي والتوازن بين  نتحسي وبالتالي ناقص 

 التي المستهدفة المجاالت المبكرة المؤشرات هذه تحددو. المحكمة يالجنسين ف

 .معالجة إلى تحتاج

 التوظيف، أتمتة مجاالت في المستمر التحسين مبادرات صياغة متت -31

 التحيز ومكافحة والتقييمات، التوظيف، وثقافة والتوعية، بالمصادر واالستعانة

وهي  المتوقعةالتواظيف  عملية استعراض أثناء 2021 عام في وستقدم ؛يواعالال

 .المحكمة لقلم االستراتيجية المبادرات إحدى

 التوازن بين الجنسين – 9

ساد اعتراف بالتوازن بين الجنسين كونه مكّون جوهري في المنظمات  -32

حكمة في الحكومية الدولية التي تعمل ضمن نطاق األمم المتحدة. وتشارك الم

الجهود المبذولة دوليا لمعالجة الفضايا ذات الصلة ولضمان احترام هذه القيمة 

 واتباعها في ثقافة العمل.

وإشراكهم واليتها بالتوازي مع اللجنة الفرعية  ية الموظفينواصلت لجنة رفاه -33

لفريق إدارة األزمة، واستمرت في التركيز على أولويات المحكمة الخمس وكانت 

شارك فيها التي ا وأبلغت عنها رؤساء األجهزة بعد الدراسة االستقصائية قد حددته

 الرؤساء وافق ، وتوصياتها اللجنة عمل من كجزءو. 2018الموظفون في عام 

 بضع قبل بدأت مبادرة وهي الجنسين، بين للمساواة تنسيق مركز إنشاء على

المضي  إلى يةالرام جهودهم في الرؤساء مساعدةالتنسيق  من والغرض. سنوات

 معالجة في ومساعدتهم المحكمة مستوى على الجنسانية السياساتقدما  في تطوير 

 أوائل في االختيار عمليةوانتهت  .هافي العمل بظروف المتعلقة الجنسانية القضايا

. 2021 للمرأة العالمي اليوم في المختارة المرشحة تعيين جرىو 2021 عام

اها من ضمن موارد المحكمة الحالية.  وياراخت تم الميزانية، قيود وبسبب  نظر 

 لهذا ثابتة وظيفة إنشاء إلى المحكمة تسعى، واختصاصها المنسقة منصب ألهمية

 .2022 لعام المقترحة الميزانية خالل من المنصب

ا -34  في المحكمة رؤساء اعتمد أعاله، المذكورة المؤسسية لاللتزامات تعزيز 

 هذا يتوافقو. الجنسين بين المساواة بشأن المستوى عالي بيان ا 2021 أبريلنيسان/

 وكذلك يةوالشمول واإلنصاف واالحترام التنوع قيم مع المستوىعالي  االلتزام

 صدر الذي البيان، ويحدد. للمحكمة القانوني اإلطار في عليها المنصوص المبادئ

 مزيد ذاتخا فيها سيتم التي المجاالت صحفي، بيان خالل من ووزع داخل المحكمة

 .هافي الجنسين بين المساواة لتعزيز اإلجراءات من
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 بين المساواة مناصرو) السنين مر على مبادرات عدة المحكمة ونفذت -35

 في الجنسين بقضايا للتوعية عمل وفريق ، للنساء إرشاد وبرنامج ، الجنسين

 ، العام المدعي مكتب في بالجنسين الوعي على والتدريب العام، المدعي مكتب

 نهج ووضع المبادرات هذه بتعزيز اآلنالمنسقة  سمحوست(. ذلك إلى اوم

 .للمستقبل استراتيجي

 التوزيع الجنساني     2020التوزيع الجنساني 

مل الموظفين لعام مج    المحترفون وكبار الوظفين

2020 

 %47% وإناث 53ذكور     %(49% وإناث 51)ذكور 

 

 

 

 

 التحرك -10

 العقود أنواع تسمح. والموظفين المنظمة من لكل يدةمف التنقل خياراتإن  -36

 األفراد، والمتعاقدين االستشاريين وعقود األجل قصيرة العقود مثل المرنة،

. المتوقعة غير األجل قصيرة التشغيلية لالحتياجات بفعالية باالستجابة للمحكمة

 موظفينال فئةاعتماد  خالل من الصدد هذا في الخيارات توسيع المحكمة وتعتزم

 .الميدانية العمليات في المرونة لتوفير الوطنيين الفنيين

 من توسيعه سيتم ولكنجديد بالنسبة للمحكمة ليس تنقل الموظفين بمفهوم  -37

 القانونية المراجعات( 2) ؛ الجديدة والتطوير التعلم سياسة إصدار( 1) :خالل

 مجموعاتداث استح( 3) و ؛ األجهزة عبر مؤقت ا الموظفين تعيين من للتمكن

 .وظيفية

 اختيار نظام إلى باإلضافة. للتنقل خيارات عدة من بالفعل الموظفون ستفادا -38

 اتفاقية في المحكمة مشاركة تتيح الوظيفي، التقدم يدعم الذي العادي الموظفين

 بشكل جديدة وظائف تولي للموظفين 2019 يوليوتموز/ منذ المنظمات بين التنقل

 .ارجهاخ أو المحكمة داخل مؤقت

ال  داخلي تنظيم إلى تحتاج المنظمات بين التنقل مسألة أن إلى اإلشارة وتجدر  -39

وقد صاغ قسم  .المحكمة مشاركة وذلك إلنفاذ إدارية عليماتت طريق عنيتم إال 
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 التشاور من النهائية المراحل في وهوالموارد البشرية هذا النوع من التعليمات 

 .2021 عام من الثالث الربع في رهإصدا سيتم ذلك وبعد األعضاء، بين

 تولىي عندما أي األخيرة، السنوات في الموظفين تنقل دعم أدناه الجدول يبين -40

عند  أو( STA) األجل قصيرة لمهمة اختيارهم بعد مختلفة وظيفة مؤقت ا الموظفون

 خالل من ،. ذلك غير أو ،( SPA) المستوى رفيعة وظائف لتولي دعوتهم

. المحكمة خارج المؤقت للعمل( SLWOP) أجر بدون ةخاص إجازةإعطائهم 

 .2020 عام في المؤقتة التنقل خيارات من موظف ا وثمانون خمسة استفادوقد 

 

 

 

 تسمح التي والتطوير التعلم بشأن اإلدارية التعليمات إصدار المتوقع نم -41

 الربع في ائفالوظ محاكاةو المشاريع وتخصيص الوظائف تبادل مثل بخيارات

 .2021 عام من الثالث

 العالمي المتحدة األمم مركز مع التعاون المحكمة بدأت ، 2020 عام يف -42

 الوظائف تجميعب 2021 عام في وشرعت( OneHR) البشرية الموارد لخدمات

 ضمن المستقبل في للموظفين المرنة التعيينات تمكين وبالتالي ، وظيفية أسر في

 يسمح أن شأنه من وهذا. التشغيلية اتاالحتياج أساس على الوظيفية األسرة نفس

ا سيحقق كفاية في الوقت الذي ي صرف في  مما ، العامة القوائم في بالتوظيف أيض 

 التوظيف.

 المرفق المحكمة تقدم ، األمثل النحو على للموارد المرن االستخدام أجل من -43

 يسمح امم المالية والقواعد النظام المالي  تعديل اقتراح مع اللجنة إلى الثالث

 .األجهزة عبر مؤقت ا موظفين بتعيين

 

 الرقمنة -حسين المستمرالت – 11

 

 أهمية في خاص بشكل كورونا فيروس أزمة أبرزتها التي الجوانب أحد يتمثل -44

 الموارد رقمنة في االستثمار سمحوقد  .بعد عن البيانات وتوافر الرقمية العمليات
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 عاميفي  للمحكمة( المرتبات كشوف وإدارة الموظفين استحقاقات) البشرية

أو إطالقا  ولم يتعطل العمل  ،ب عد عن العمل إلى بسالسة باالنتقال 2019 و 2018

 للموارد الحالية الرقمية منصتها تعزيز المحكمة ستواصلتعطل لمدة وجيزة. و

 .2021 عام مدار على البشرية

 

 الرقمنة

 عمليتين لرقمنة 2020 عام في المخطط لها الشراء أنشطة المحكمة بدأت -45

 الموظفين ملفات( 1: )2021 عام في تنفيذها سيتم البشرية للموارد إضافيتين

 استراتيجية من جزءوهذا  اآللية البشرية الموارد خدمة طلبات( 2) و ؛ الرقمية

 (.IM / IT) المعلومات تكنولوجيا/  المعلومات إدارة

 الحالية لمطبوعةاالرسمية  النسخة محل الرقمية الموظفين ملفات ستحل  -46

 سجالت إلى المباشر الوصول إمكانية موظف لكل يوفر رقمي بملف وتوضع

 .القديمة السجالت تحديث على والقدرة الموظفين

 سلمكي ت  للمحكمة  فعالةطريقة  البشرية الموارد خدمة طلب حل سيوفر -47

م تقوكي و الخدمة مستوى اتفاقات ددتح   وكي البشرية الموارد قسم إلى الطلبات

 .هذه الخدمة مستويات قياسب

 

 المرضية اإلجازات معلومات لوحات - البشرية الموارد تحليل

 

 وظيفة تطوير عملية في البشرية الموارد إدارة شرعت ، 2019 عام في -48

 والتحليل النتائج على القائمة المحادثات تيسير بهدف  البشرية الموارد تحليل

 توصيات على بناء  و. المنظمة داخل طاألنما وتحديد االستراتيجيين والتخطيط

 لوحات تطوير على اهتمامها المحكمة صبّت الداخلية، المراجعة ومكتب اللجنة

 2017 عام من بياناتهذه األخيرة  تتضمنو. المرضية لإلجازات تحليلية بيانات

 .األجل وطويلة قصيرةال الغياب لحاالت تفاصيل وتوفر الوحدة مستوى على

 المرضية اإلجازات عنالناجمة  الغياب حاالت أن المبكرة المؤشرات ت ظهر -49

 سنوي بمتوسط أخرى إلى سنة من به التنبؤ يمكن موسمي ا نمطا   تتبع المحكمة في

 تابعة أخرى ومنظمة المضيفة الدولة معدل من أقل وهو ، المائة في 4-3 يبلغ

 بنقطتين أقل المحكمة معدل كان ، 2020 عام في. العمل مركز في المتحدة لألمم

 تابعة مماثلة منظمة من أقل مئوية نقطة 0.5 و المضيفة الدولة معدل من مئويتين

 أنشطتها المحكمة وستواصل. العمل مركز في المتحدة لألمم الموحد للنظام

 .الصدد هذا في أداء مؤشرات لوضع األخرى الدولية المنظمات مع المعيارية
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 الجنائية الدوليةمعدل اإلجازة المرضية للمحكمة 

 دولية ومنظمة المضيفة الدولة بمعدالت مقارنة شهري ا 2020 لعام)األزرق(  للمحكمة المرضية اإلجازات معدالت

 الهاي في مقرها أخرى

 ،المستقبلي للتحليل منصة   هذه األولية التحليلية المتابعة لوحات أنشأت قدل -50

 بيانات وتحليل للتوظيف هذه المتابعة لوحات قريبا  جدا   المحكمة تستخدمسو

 التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين.
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 المتدربينو(  JPO) المبتدئين الفنيين الموظفينبرامج   – 12

 (LP) القانونيين المحترفينو( IVP) مهنيينال زوارالالداخليين و

 التابعة للمحكمة

 

 ( JPOن )ئون المبتدون الفنيوالموظف

 

 مع ثم 2016 عام في اليابان حكومة مع األولى التفاهم مذكرة على التوقيع دبع -51

 برنامج تنفيذ اآلن تم ، وفنلندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا كوريا جمهورية

 حتىو 2017 عام في إنشاء البرنامج منذو . بنجاح المبتدئين الفنيين الموظفين

 ئينالمبتد الفنيين بالمسؤولين المحكمة رحبت ، 2020 ديسمبركانون األول/

 :التالية األطراف الدول برعاية

 

 (JPOالموظفين الفنيين المبتدئين ) الدولة الطرف

 5 اليابان

 2 جمهورية كوريا

 2 سويسرا

 

 برنامجول ح األطراف الدول بين الوعي لزيادة جهودها المحكمة واصلت -52

 الوظيفية التوصيفات وتنوع المشاركين عدد وزيادة المبتدئين الفنيين الموظفين

 برنامج إلى جديدة أطراف دول ثالث انضمت ، 2020 عام فيو. لهم المتاحة

 .وفنلندا وفرنسا ألمانيا: هي المبتدئين الفنيين الموظفين

 ضمان بهدف المشاركة البلدان جميع من الدول ممثلي مع حاليا المحكمة تعمل -53

 نالفنيي الموظفين صغار لوصول التحضير عن فضال للبرنامج المستمر الدعم

 .المبتدئين

أن تمدد المحكمة مؤقتا  فترة التعيين لسنة وأن  2019أوصت اللجنة في عام  -54

تتحمل التكلفة الناجمة عن تمديد البرنامج المذكور في حدود الميزانية المقرة.  

جرى التمديد للسنة الثالثة على التوالي لموظف ين فني ين مبتدئ ين  2020وفي عام 

 ة واليابان التكاليف بالتساوي.يابانيين وتقاسمت المحكم

 برنامج عن شامل تقرير وقد أخذت المحكمة علما  بطلب اللجنة تحضير -55

 وسبل المستفادة الدروس على الضوءفيه  يسلط المبتدئين الفنيين الموظفين

 لم 2020 عام في الوباء سب به الذي اإلضافي العمل عبء لكن. قدما المضي

 هذا تقديم عن إمكانية المحكمة وعليه تسأل. يةالعمل هذه إنهاءب للمحكمة يسمح

 اللجنة فيه لتنظر ، االتفاق من وعينة جديدة توجيهية بمبادئ مشفوعا التقرير،

 .والثالثين السابعة دورتها في
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. تجريبي أساس على المبتدئين الفنيين الموظفين برنامج على اللجنة وافقت -56

 بشكل تجديده تطلب أن حكمةالم تود حجمه، وزيادة البرنامج لنجاح ونظرا  

 .نهائي

( IVPP) الممولالداخليون  الفنيون والمتدربون الزائرون :ابرنامج
 (LPP) نالقانونيو نوالمحترفو

 الزائرينبرنامح  لتطوير استئماني صندوق أ نشئ ، األخيرة السنوات وفي -57

 من ردةالوا التبرعات عقب"( االستئماني الصندوق)" الداخليين المتدربينو ينلفنيا

 واإلدارية القضائية الخبرة تطوير إلى الصندوق يهدفو. األطراف الدول مختلف

 الجغرافي التنوع لزيادة المحكمة جهود في والمساهمة الدولي، التعاون تعزيز مع

 .المحكمة في العمل في الراغبين األفراد لجميع عادلة فرص وتوفير

ين لفنيا الزائرين من دودمح عدد دعم جرى تلقيه، تم الذي التمويل وبفضل -58

 راتبتوفير و همسفر تكاليف عبر دفع النامية المناطق من الداخليين المتدربينو

 أو الممثلة غير النامية البلدان من للمرشحين األفضلية وأعطيت. لهم شهري

 .المحكمة موظفي بين ناقصا تمثيال الممثلة

ا المنتخبون والمسؤولون الموظفون د عي -59  الصندوق في همةالمسا إلى أيض 

 رواتبهم من مباشرة ي خصم شهري تبرع أو واحد تبرع تقديم خالل من االستئماني

ه بتاريخ في المنتخبين والمسؤولين الموظفين من 45وقد ساهم  . 2019وذلك منذ 

 .2020 ديسمبركانون األول/ 31

 وقيود 19كوفيد  جائحة بسبب 2020 عام في االستئماني الصندوق يطبق مول -60

 المحكمة ستستأنف ،ةمتاح السفرتصبح امكانية  حالماو. الناجمة عنها فرالس

  .الممولة الوظائف

 تتواصل أوسع، نطاق وعلى أفضل نحو علىلتفعيل البرنامج  ، ذلك ومع -61

 التبرعات خالل من دعمها لطلب األطراف الدول مع استباقي بشكل المحكمة

 الزائرين  برنامج أن لمحكمةا تالحظو. االستئماني للصندوق الجديدة الطوعية

لم يتم تمويله بالكامل، علما  بأنه قد  بالكاملالممول  الداخليين المتدربينوين لفنيا

 أن من الرغم علىو. الهاي في المعيشة وتكاليف السفر تكاليف يتحملوضع حتى 

 منطقةل مفرط ا تمثيال   تظهر اإلحصاءات أن إال الجنسيات، لجميع مفتوح البرنامج

 التنوع أهمية تدرك المحكمة أن وبما. األخرى والمجموعات الغربية وباأور

 هذا األمر وتوفير لمعالجة أداة تحول إلى االستئماني الصندوق فإن الجغرافي،

 الموارد كل من قسم كما يأمل .فيها العمل في الراغبين األفراد لجميع عادلة فرص

 لهذا المالية المساعدة تقديم أخرى من دول تتمكن أن والمحكمة البشرية

 .البرنامج

 وحدة مع 2020 عام في أخرى مرة المحكمة نسقت ذلك، إلى باإلضافة -62

 برنامج عيلتفبهدف المحكمة  قلمالتابعة ل الدول بين والتعاون الخارجية العالقات

 ثالثة على معروضةالوظيفة  عشرة اإلحدى وتوزعت. القانونيين ينحترفالم

 األطراف الدولمن  نومواطني   ناقصا تمثيال الممثلة رافاألط الدولمن  ينمواطني

 منحة إطار في ممولة وظائف القانونيين المحترفين برنامج قدمو. الممثلة غير

 تخضع التي والبلدان الحالة بلدان من القانونيين للمحترفين األوروبية المفوضية

 لشعبة التابعة يةالنام المناطق قائمة في المدرجة األطراف والدول األولي للفحص

 األطراف الدول من المرشحات تعيينل تفضيل مع المتحدة، األمم في اإلحصاءات
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 وراتب السفر تكاليف التمويل تضمنوي. ناقصا تمثيال الممثلة أو الممثلة غير

 .الثالثةالمحكمة  هيئات في المشاركين وضع وقد تم. أشهر ستة لمدة شهري

 الداخليين الفنيين والمتدربين نالزائريومع أن إحصاءات برنامجّي  -63

 أن المحكمة تعتقد الجغرافي، التمثيل لغرض ت حسب ال القانونيين نوالمحترفي

 التنوع تحسين في تسهم أخرى طرائق خالل من المواهب مجموعات إدارة

 الجغرافي التوزيع المستقبل في في تسهم أن وينبغي المحكمة في العام الجغرافي

 .للمحكمة الوظيفي كالمال حصة في الشامل

اإلحصائيات  –الداخليين الفنيين والمتدربين الزائرين برنامج إحصائيات
 (ممولة أو غير أكانت ممولة) اإلجمالية

المتدربون  المنطقة

 الداخليون

الزائرون 

 الفنيون

 المجموع

 22 11 11 أفريقيا

 29 11 18 آسيا والمحيط الهادئ

 19 8 11 أوروبا الشرقية

 الالتينية أمريكا ولد مجموعة

 الكاريبي والبحر

22 13 35 

 الغربية أوروبا دول مجموعة

 أخرى ودول

158 20 178 

 

 برنامج في مشاركا 283 مجموعه بما 2020 عام يرحبت المحكمة ف -64

والزائرين   220 ويبلغ عدد المتدربين  ،الزائرين الفنيين والمتدربين الداخليين

 :الجغرافي التمثيل عتوزي يلي ما يوضحو. 63الفنيين 

ا 2020 عام وفي -65  الجغرافي التمثيل لتحسين المحكمة جهود من كجزءو ، أيض 

 البشرية الموارد موظفو شارك ،الداخليين والمتدربين الفنيين الزائرين رنامجب في

 الوظيفي برلين معرض مثل) األطراف الدول نظمتها افتراضية مهنية أحداث في

 (.سبتمبر/أيلول في المهني سيول عرضوم يناير/الثاني كانون في

عبر القيام  2021 عام في الجهود مواصلة البشرية الموارد قسم يعتزم -66

 الممثلة غير الدول من المرشحينتوظيف  عدد لزيادةتهدف  ودعم توعية بحمالت

 .الممثلة تمثيال  ناقصا   والدول

 مناطق من التعيينات من كبيرة أعداد هناك تزال ال بأنه المحكمة تقر  -67

 .المتاح التمويل محدودية بسبب أخرى ودول الغربية أوروبا دول مجموعة
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 والمتدربين الفنيين الزائرين رنامجبنسبة التمثيل المجموعات اإلقليمية في 

 2020الداخليين في عام 

مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 ٪10الكاريبي 
Grulac 10% 

 Eastern  European اوروبا الشرقية

 Pacific المحيط الهادئ 

 African أفريقيا

 WEOG  72% %72 أوروبا الغربية ومجموعات أخرى

 

البالغ عددهم  أخرى ومجموعات األوروبي االتحاد بلدان مواطني% من 60 -68

 المتوازنة البلدان من المائة في 14و ، زائدا تمثيالقادمون من بلدان ممثلة  178

 غير البلدان من المائة في 2 و التمثيل، الناقصة البلدان من ئةالما في 21و ،التمثيل

 راف من غي الدول.أط من المائة في 3 و الممثلة،

البلدان غير 

المصدقة 

اتفاقية على 

 المحكمة

البلدان 

الممثلة 

 تمثيال  زائدا  

البلدان 

الممثلة 

تمثيال  

 متوازنا  

البلدان 

الممثلة 

تمثيال  

 ناقصا  

البلدات 

غير 

 ثلةالمم

 المجموع

5 108 25 37 3 178 

 

 عام فيو. محدودا   الداخليين الفنيين والمتدربين الزائرين برامج تمويل يزال ال -69

 لمزيد الفرص لتوفير االستئماني الصندوق اختصاصات مراجعة تمت ، 2020

يرمي إلى  تعديل اقتراح تم ،وعليه. الداخليين الفنيين والمتدربين الزائرين من

 من المقدم التمويل مع حتى يتواءم االستئماني الصندوق من المقدم اتبالر تخفيض

 وأيدت. الهاي في المعيشة تكلفة عكسعلى أن يظل ي األخرى، الدولية المنظمات
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 يكون أن المتوقع من الكفاءة، زيادة عن الناتجة المكاسب ومع. التعديلالمحكمة 

ا االستئماني الصندوق  الفنيين والمتدربين الزائرين من المزيد تمويل على قادر 

 .الداخليين

 الصندوق تلتمس المحكمة من الدول األطراف زيادة تمويلها بهدف تطوير -70

 التوازن عدم عبر تضافر الجهود، معالجة المحكمة، وتأمل. وتوسيعه االستئماني

 .من الوظائف للمرشحين من البلدان النامية المزيد وتوفير الجغرافي،

 في 78 ما نسبته 2020في عام  ع رضت ، الجنسين بين زنبالتوا يتعلق فيما -71

 البرنامج على مرشحات. وظائف من المائة

 

 

 

 وتوظيفها وأنشطتها العاملة القوى إحصاءات عن تقرير  – 13

 2020 لعام

 ملةالعا القوى إحصاءات -13.1

 فضال ثابتة، وظائف في موظفين من للمحكمة المتنوعة العاملة القوى تتألف -72

ل ركزم عن  األساسية األهداف تحقيقل العامة، المؤقتة المساعدة من مموَّ

 لبوني قصيرة لفترات المعينين الموظفين فإن ذلك، إلى وباإلضافة للمحكمة. 

مهاّم  نيتولوّ  ما وعادة واحدة، سنة عن تقل التي األجل القصيرة االحتياجات

 من االنتهاء نتظارا في الشاغرة لوظائفا أو إجازات هم في  الذين الموظفين

 التوظيف. عملية
 المحكمة تحتاج عندما االستشاريين ي ستعان بالخبراء الموظفين، إلى وباإلضافة -73

 االفتقار بسبب هايؤدو أن للموظفين يمكن ال خدمات لتقديم  متخصصين خبراء إلى

 الموظفين.  من الحالية الموارد إطار في المتخصصة والخبرات المعارف إلى

 ومخصص مؤقت أساس على األفراد والمتعاقدون االستشاريون خبراءال وي شرك

 أو المبرمجة المحكمة بأنشطة تتعلق لكنها الموظفين بمهام تتعلق ال خدمات لتقديم

 بصفة يعمل معين مجال في أخصائي هو االستشاري الخبيرإن فوعليه المقررة. 

 أو الخبرة لتقديم آلخر وقت من متعاقد ي شرك حين في تشاورية، أو استشارية
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 الموظفون، يؤديها ال مجاالت في الدعم خدمات وفيرلت الالزمة المعارف أو المهارات

وترد أدناه  الميداني.  التفسير أو االجتماعي - النفسي الدعم أو الشهود مساعدة مثل

1العاملة القوى لتكوين العريضة الخطوط
  .2020ديسمبر  كانون األول/ 31 في 

 

 

 ين حسب طبيعة التعيينعدد الموظف

التعيين ألجل  –المساعدة العامة المؤقتة 

 32 قصير

Short-term 32 

التعيين المحدد –المساعدة العامة المؤقتة 

 175 المدة 

GTA-FTA 175 

 Established-FTA 866 866التعيين المحدد المدة  -الوظائف ثابتة

 

 

 نين واألفراد المتعاقديالخبراء االستشاريعدد 

 Consultants 64 64الخبراء االستشاريون 

 Individual contractors 303 303األفراد المتعاقدون: 

                                                           

 والمقاولين الدفاع محامي تشمل وال بالمحكمة البشرية الموارد قسم يديرها التيتشير األرقام إلى عدد القوى العاملة   1

 .ذلك ىإل وما التجاريين
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Headcount   عدد الموظفين 

-Established الوظائف الثابتة 

Vacant الشواغر 

GTA  المساعدة العامة المؤقتة 

المعينين ألجل قصير في المحكمة ككل عدد الوظفين  

 

ب  المحكمة

 7/6ر

ب ر 

7/5 

ب ر 

6 

ب ر 

4 

ب ر 

3 

ب ر 

2 

ب ر 

1 

 السنة

101 1  1 4 54 26 15 2017 

75  1 4 3 33 23 11 2018 

33  2 3  13 12 3 2019 

26        2020 

 المجموع 26 49 87 7 5 5 1 176
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 التوظيف ومالك الموظفين - 13.2

 973 على المعتمدة، الميزانية إطار ضمن الجمعية، وافقت 2020  عام في -74

 من المحكمة لتمكين العامة المؤقتة المساعدة من ممّولة وظيفة 2194و ثابتة وظيفة

 المحددة.  أهدافها تحقيق

 أولوية يشكل الجودة مستويات أعلى من متنوعين موظفين تعيين يزال وال -75

 قوىلل المئوية النسبة ارتفعت الجغرافي، بالتمثيل يتعلق وفيما للمحكمة.  بالنسبة

 في المائة في 28 من التوازن عدم حالة في أو ناقصا تمثيال الممثلة البلدان من 3العاملة

األول/ديسمبر  كانون 31 في المائة في 32 إلى 2019 األول/ديسمبر كانون 31

2020. 

 أداء التوظيف بالنسبة إلى الوظائف الثابتة

 867جموعه ، كان لدى المحكمة ما م2020كانون األول / ديسمبر  31في  -76

، كان لدى المحكمة 2020كانون األول / ديسمبر  31وظيفة معتمدة مملوءة. وفي 

وظائف محددة المدة  فيموظفا  175ثابتة محددة المدة ووظائف  فيموظفا  6684

 ممّولة من المساعدة المؤقتة العامة.

 ثابتة وظيفة 18منها:  المدة، محددة وظيفة  33شغل تم ،2020 عام وخالل -77

 التي 18 الـ الثابتة الوظائف بين ومن ممّولة من المساعدة المؤقتة العاّمة.  وظيفة 15و

 39) ائفوظ 7و خارجيون، المائة( مرشحون في 28)أي  ائفوظ 5 شغل شغلها، تم

 في 33) 6و العامة، المؤقتة المساعدة من ممّولة وظائف في نوموظف المائة( في

باسم  2 الجدول في إليها ثابتة )يشار وظائف بالفعل يشغلون نوموظف المائة( 

 481و  خطيا اختبارا 580 المحكمة أجرت السنة، الداخلية"(. وخالل التعيينات"

 مقابلة.

الموظفين آلجال  من عدد تعيين تم المدة، المحددة الوظائف إلى وباإلضافة -78

 إجازة في أو أجر بدون خاصة إجازة في هم الذين الموظفين الستبدال قصيرة

 وظيفة في التعيين يتم ريثما األجل قصيرة تغطية توفير وكذلك ألجل  ،أمومة

 ة.معين شاغرة

 ثابتة، وظائف في موظفا   42 مجموعه ما المحكمة غادر ،2020  عام وفي -79

 في 5 نحومعدل دوران بنسبة  ذلكويمثل  . وآخران توفيا اتقاعد موظفان فيهم بمن

  .ةالسن في المائة

                                                           

 شهرا  )المتفرغون مثال ( قد وردوا في هذا الجدول 12الموظفون المؤقتون الذين تم تصديق تعيينهم لـ   2

 وظائف ثابتة على المستوى المهني  3

 ، تعد وظيفة تمول منصب رئيس مجلس الموظفين وظيفة  مملوءة.( في البرنامج الرئيسي الثالث4)
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والتعيينات  ،وأداء التوظيف مالك الموظفين لحالة موجز أدناه ويرد  -80

كانون األول /  31في المحكمة في  الثابتةالداخلية ودوران الوظائف  والتنسيبات

  .2020ديسمبر 

 

 

 

 2020الدوران في عام 

 29- دوران )االستقاالت(

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

 12- (يعة أخرىذات طبدوران )

 42-( في المجموعدوران )

 الوفاة ، التقاعد ، العجز( = ذات طبيعة أحرى) الدوران معدل* 

 

 

 2020الموظفون الجدد لعام 

 5الموظفون الجدد )الخارجيون( 

 7الوظائف الثابتة(  إلى الموظفون الجدد )االنتقال من المساعدة المؤقتة العامة

 12الموظفون الجدد )في المجموع( 

 

 

 

 معدل الشغور 



ICC-ASP/20/3 

  

29  3-A-010721 

في المائة في نهاية  7من  2020الشهري للمحكمة في عام  الشغورمعدل  زاد -81

 عام في المائة في 9 الشغور معدل، حيث بلغ متوسط 2010كانون األول/ديسمبر 

المحكمة في توازن صحي بين عدد الوظائف الثابتة واألمثل أن تعمل  و. 2020

الموظفين وانتهاء خدمتهم، ووصول  لةاستقا عند طبيعة الحالتتاح بالشاغرة، التي 

  .الموظفين المعيَّنين الجدد

 معدل شغور المحكمة

 

 

 معدل دوران المحكمة

 

 

 

 

 

 2021لعام األولويات المحددة    -14 

 2019للفترة ما بين ترتبط كل المبادرات الجوهرية المذكورة مباشرة   -82

وثائق استراتيجية أخرى مثل على تعتمد و ،بقلم التخطيط االستراتيجي 2021و

 الخبراء ومراجعة 2021و 2019خطة المحكمة االستراتيجية للفترة ما بين 

. هميتورفاه الموظفين بمشاركة يتعلق فيما األجهزة رؤساء والتزامات المستقلين

ينشر مدى و المشروع يطرح عندما مبادرة كل عن التفصيلية المعلومات وفروستت

 .تقدمه
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 القيادة

 التنسيق لجنة موافقة بعد القيادة تطوير خطة فيذتن "(CoCo( )"مؤتمر  ،

 ، المتحدة األمم دورات ، (Developmental 360درجة تنموية  360

 ؛( عملية جماعية عمل ورش

  وإدارة التوظيف) البشرية الموارد عمليات في القيادة إطار تضمين 

 ؛المذكورة أعاله  التنسيق لجنة موافقةبعد  (الموظفين وإشراك األداء

  راءللمد جديدة تهيئة" اقتراح" 

 إدارة األداء

 التنظيمية األهداف زيادة األهمية االستراتيجية للعملية )ترابط أفضل بين 

 ؛( والفردية

 ؛ المعتمد القيادة وإطار التطوير/  والتعلم األداء إدارة تعزيز الترابط بين 

 ثقة الجهود المبذولة لتوليد ثقافة دعم الموظفين والمدراء باستمرار في سياق ال

 ألدواتاوذلك من خالل استخدام  اموالحفاظ عليهالتغذية الراجعة المستمرة و

 .العملية

 (.96) مرتفع امتثال معدل على الحفاظ٪ 

 التعلم والتطوير

   التعلم مثل للتعلم جديدة طرائق وإدخال ، والتطوير للتعلم جديدة سياسةتنفيذ 

 "جريبيالت" و" االجتماعي"

 الموارد استخدامعبر  للموظفين باعتباره خدمة مجانية التدريب توفير 

 ؛ على التوالي الثانية لسنةل التوجيه برنامج استمرارو ، الداخلية

 منصة: الداخلية للمعرفة العنان إطالق My Learning الداخلية والخبرة 

 

 الموظفين شاركةم

 

 2021 الموظفين مشاركة استبيان طرح - #YourVoiceMatters ؛ 

 مبادرات رعاية في ودورهاومشاركتهم  الموظفين يةرفاه لجنة تعزيز 

 ؛ الرئيسية يةالرفاه

 الموظفين إشراك عمل خطط تنفيذ بشأن للمدراء المشورة إسداء. 

 (GRGB) الجنسين بين والتوازن الجغرافي تمثيلال

 

 ؛ المستهدفة المناطق لتحديد تحليلية معلومات لوحات تطوير 

 ؛ ناقصا تمثيال الممثلة والدول الممثلة غير الدول إلى الوصول أنشطة يادةز 

 ا تمثيال  الممثلة و الممثلة غير الدول من الطلبات زيادة  تحديد خالل من ناقص 

 .النشطة المرشحين مصادر

 اختيار الموظفين

 

 مع المحدد، الوقت في األولوية ذات التوظيف عمليات من االنتهاء ضمان 

 ةالحالياالستيعابية  القسم قدرة االعتبار في األخذ

 (.خارجي خبير) التوظيف عملية مراجعة 
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 اإلداري المساعد: العامة الوظيفية التوصيفات مع التجريبي اإلصدار إطالق 

أن لها المتوقع و التجريبية التوظيف تقنياتوإطالق المحققون في الهويات و

 ؛ السريع االختبار تنفيذ نياتتق استخداموذلك بفضل  عالية فعالية ذاتتكون 

 النصف خاللالموظفين  اختيار عمليةمرتبطة ب ةجديد تعليمات إدارية إصدار 

 .2021 عام من الثاني

 

 تنقل الموظفين

 

 في والمشاركة ، العمل أثناء التعلم) التعلمخاصة ب تنقل فرص فيرتو 

 ، محاكاة الوظائف وتبادلها(؛البعثات/  المشاريع

 مع التعاون One HR (البشرية الموارد لخدمة العالمي المركز :)تجميع 

 وهي - المتحدة األمم لمعايير وفق ا وشبكات أسر في المحكمة وظائف

/  األسرة نفس في الموظفين بين المستقبل في التنقل لزيادة أساسية خطوة

 الشبكة

  

 

 

 

 

 

 خاتمة -15

 أظهروا ذينال ، المحكمة موظفي لجميع بالتحديات مليئا 2020 عام كان -83

 االضطالع بمهام في واستمروا الجديدة بعد عن العمل بيئة مع التكيف في مرونة

 19كوفيد  أزمةومع أن  . االستراتيجية هاأهدافتحقيق  في تقدمال وإحراز المحكمة

ا وفرت ، إال أنهاوموظفيها المحكمة على كبيرة تحدياتطرحت   في للنظر فرص 

 .مستقبال   للعمل جديدة طريقة

 مع التكيف مرحلة خاللأي  البداية في تأخرت األنشطة بعض أن معو -84

. الهامةاإلنجازات  بعض تحقيق وتماستمر  التقدم إال أن ، 19- كوفيد فيروس

 البشرية الموارد إدارة أنشطة في العمل مواصلة إلى المحكمة تتطلعو

 إلى  تتطلع كما. الطويل المدى على التنظيمي لتطويرل هاأهداف ودعم االستراتيجية

 . المقبل العام تقرير في المحرز التقدم عن اإلبالغ
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 المرفق األول

 البشرية بالموارد المتعلقة والطلبات التوصيات على عامة ظرةن

 والمالية الميزانية ولجنة األطراف الدول جمعية من المقدمة

 اإلشارة في التقرير الطلب أو التوصية المرجع

-ICC القرار

ASP/18/Res. 1،  الجزء

 3ة الفقر ،ميم

 

 

 

 تصنيفها وإعادة الوظائف بتصنيف ةالمتعلق ةاإلداري اتبالتعليم علما تحيط .3
 األمر تنفيذ رصد مواصلة اللجنة إلى ويطلب المسجل، عن الصادر
 تقرير وتقديم والثالثين، والخامسة والثالثين الرابعة دورتيها في اإلداري

 التي التصنيف إعادة عمليات على وافقةالم وتقرر العامة، الجمعية إلى

 أي المحكمة تقديم عدم أيضا وتقرر ، 2020ام لعا اللجنة بها أوصت

 الجديد االستعراض من االنتهاء حين إلى التصنيف إلعادة جديدة طلبات

 الوظائف تصنيف إعادة استخدام يمكن ال أنه ؤكدتو اإلدارية، للتعليمات

 اإلنصاف أهمية إلى ويشير العمل، أعباء لزيادة نتيجة أو للترقية كأداة

  البشرية؛ الموارد مجال في القرار صنع عمليات جميع في والشفافية

 

  

 سياسة قيد المراجعة

 

 

 

 

 .ICC-ASP/18/Res القرار

6، 

ات الفقر ،قاف الجزء 

118-125    

 الموظفين عيينت

 المحكمة إلى طلبتو البشرية، الموارد إدارة عن المحكمة بتقرير علما حيطت -118

 جغرافي تمثيل تحقيق إلى سعيا الموظفين، استقدام مجال في جهودها، تعزز أن

 أو الممثلة غير األطراف الدول من المرشحين على خاص بوجه التركيز مع عادل

 والكفاية الكفاءة مستويات وأعلى الجنسين، بين والتوازن ،ناقصا   تمثيال الممثلة

 على ليس ولكن ، ذلك في بما محددة، مسائل في الخبرة سالتما عن فضال والنزاهة،

 ضد والعنف بالصدمات المتصلة االجتماعية - النفسية االحتياجات الحصر، سبيل

 الصدد؛ هذا في التقدم من مزيد إحراز على وتشجع واألطفال، النساء

 جهودها بنتائج عشرة التاسعة دورتها في الجمعية تبلغ أن بالمحكمة تهيب -119

 المرشحين على خاص بوجه التركيز مع العادل الجغرافي التمثيل تحقيق إلى الرامية

 بين التوازن وعلى ناقصا الممثلة تمثيال أو الممثلة غير األطراف الدول من

 عملية على تحسينات إدخال الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما الجنسين،

  ؛السنوية التوظيف وبيانات التوظيف

 التمثيل بكفالة يتعلق فيما والمكتب المحكمة بين المستمر بالحوار علما حيطت -120

 بتقرير وترحب الموظفين، تعيين في الجنسين بين والتوازن العادل الجغرافي

  وتوصياته؛ المكتب

 من مقدمي مجموعات وتوسيع لتحديد الجهود بذل على األطراف الدول حثت -121

 المناطق من األطراف الدول من للمحكمة هنيةالم للوظائف المحتملين الطلبات

 ةالعامّ  الجمعية تمويل طريق عن ذلك في بما ،ا  ناقص تمثيال الممثلة غير والبلدان

 الموظفين برامج في األطراف الدول ومن الفنية، والزيارة الداخلي التدريب لبرامج

 الشواغر نشر خالل ومن المستهدفة التوعية مبادرات خالل من المبتدئين، الفنيين

 الصلة؛ ذات الوطنية والمنظمات المؤسسات بين المحكمة في

 والمهنيين الداخليين المتدربين تنسيب لتمويل برنامج المحكمة بإنشاء رحبت -122

 على خاص بوجه التركيز مع التبرعات، خالل من النامية، المناطق من الزائرين

 ترحبا ، وناقص تمثيال ثلةالمم أو الممثلة غير األطراف الدول من المرشحين

 هذا في المساهمة إلى األطراف الدول وتدعو اآلن، حتى وردت التي بالتبرعات

 البرنامج؛

 أكثر بطريقة تكفل أن يمكن آليات وضع تواصل أن المحكمة إلى تطلب -123 

 المناطق من الزائرين والمهنيين المتدربين تنسيب عمليات تمويل ومنهجية استدامة

 برامج لتنفيذ طرائق وتقترح تستكشف أن المحكمة إلى كذلك وتطلب النامية،

 ناقصا، تمثيال الممثلة غير األطراف الدول من للمرشحين المبتدئين الفنيين الموظفين

 التبرعات؛ خالل من ستمول التي النامية، المناطق من سيما وال

 في التناوب سياسة تطبق أن لها ينبغي كان إذا فيما النظر إلى المحكمة تدعو -124 

 34-25األجزاء 

 

 

 

 

 34 -25 األجزاء

 

 34 -25 األجزاء

 

، 34 -25 األجزاء

50-55 

 

 

 70 -50 األجزاء

 

 70 -50 األجزاء

 

تم تناولها في 

مراجعة الخبراء 
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 أي على األطراف الدول إطالع إلى كذلك المحكمة وتدعو الدولية، الجنائية المحكمة

 عنها؛ تتمخض نتيجة

 وبرنامج 2021-2019ة للفتر المحكمة لقلم االستراتيجية بالخطة ترحب -125

 الجنسين بين والتوازن الجغرافي التمثيل لتحسين سنوات ثالث الممتدّ على عملها

 المحكمة؛ قلم أولويات إحدى تبارهاباع

 الدوليين

 34-25األجزاء 

 

 لجنة هاتمقد    التي البشرية بالموارد المتعلقة والطلبات التوصيات عن عامة لمحة

 والمالية الميزانية

 اإلشارة في التقرير الطلب أو التوصية المرجع

 الميزانية لجنة تقرير

 أعمال عن والمالية

 ،والثالثين الثانية دورتها

 ICC-ASP/18/5، 
  90و 89 الفقرتان

 والمخاطر العمليات جميع تخفيف المحكمة تكفل بأن اللجنة أوصت ،لذلك [...] -89

 للتمييز ةاإلداري التعليمات صياغة في النظر تعيد وأن المناسب، النحو لىع المالية

 بأداء المتصلة اإلدارية والقرارات الوظائف بتصنيف المتعلقة القرارات بين بوضوح

 ن.الموظفي

 اللجنة أدركت البشرية، الموارد إدارة في المرونة إلى المحكمة بحاجةإذ تسلّم و -90

 وأوصت الوظائف، بشاغلي ال بالوظائف دائما ترتبط فالتصني عمليات إعادة أن

 .استثنائية ظروف في إال التصنيف إعادة طلبات تقديم بعدم

   

 سياسة قيد المراجعة
 

 سياسة قيد المراجعة

 الجمعية، أعضاء عدد نصف من بقليل أقل تشكل الممثلة غير الدول ألن ونظرا -95 95، الفقرة المرجع نفسه

 .الواليات تلك من موظفين لتعيين خاصا اهتماما المحكمة تولي بأن اللجنة أوصت

 34-25جزاء األ

المرجع نفسه، الفقرة 

106 

 المسائل هذه بشأن المحكمة تعمل بأن وأوصت المبادرات بهذه اللجنة ورحبت -106

 التسامح عدم لسياسة تمتثل التي المقترحات على وكذلك المعنية، األطراف جميع مع

 .والثالثين الرابعة دورتها في اللجنة إلى تقريرا تقدم وأن المضايقة، بشأن مطلقا

سياسة ال تزال في 

 شكل مسودة

المرجع نفسه، الفقرة 

109 

 .والثالثين الرابعة دورتها في فيه للنظر التنقل إطار اقتراح تلقي إلى اللجنة وتتطلع

 البرنامجية زانياتالمي في الجديدة الوظائف طلبات تدعم بأن توصيتها أيضا وكررت

 الموارد إلى اللجوء يجعل قد الذي للسبب وضوحا أكثر تبريرا المستقبل في المقترحة

  .[...]ليعم غير المتاحة

 
 42 -35األجزاء 
 (3)المرفق 

 الميزانية لجنة تقرير

 أعمال عن والمالية

  والثالثين، الثالثة دورتها
ICC-ASP/18/15، 

 43الفقرة 

للجنة عدم تقديم المحكمة أي طلبات إلعادة التصنيف حتى ومع ذلك أوصت ا -43

 تنتهي مراجعة التعليمات اإلدارية الجديدة.

 سياسة قيد المراجعة

 متوقعة غير تطورات مواجهة ستواصل المحكمة أن تالحظ وهي اللجنة، والحظت 203المرجع نفسه، الفقرة 

 مرنة، بطريقة البشرية موارده إلدارة جهدا بذل المحكمة قلم أن الراهنة، الحاالت في

 في البشرية مواردها إلدارة جهود ببذل المحكمة أجهزة مختلف اللجنة وأوصت

 توزيع وإعادة اإلمكان قدر متوقعة غير لحاالت االستجابة للمحكمة يتيح بما المستقبل

 .العمل عبء من الفعلية االحتياجات أساس على الموارد

 42 -35األجزاء 
 (3)المرفق 

 رجع نفسه، الفقرتانالم

220-223   
 باستثناء) الفنيين للموظفين اإلجمالي العدد بأن المحكمة وأفادت -220

م منه موظفا، 470 بلغ (اللغات موظفي من  42و المنتخبين الموظفين

 اللجنة وأوصت. طرافغير األ الدول ( منالمائة في 12.8 أو) 60

 ة.الفئ هذه من التوظيف تجميد إمكانية في بالنظر المحكمة

 وظائف على يسيطرون هم الذين الرجال أن اللجنة والحظت - ٢٢٣ 

 وضع المحكمة تحاول بأن ت وأوصة. ]...[ الفني الفئة في العليا الرتب

طَّط   مختلف نهج  تاريخ وتحديد الجنسين، بين التوازن مسألة لمعالجة وم 

 .اإلنجاز من

 

 34-25األجزاء 

المرجع نفسه، الفقرة 

204 

 

 المرضية اإلجازة بسبب التكلفة ارتفاع إزاء قلقها عن اللجنة وأعربت[...] -204

 معلومات بتقديم والثالثين الرابعة دورتها خالل تقريرا تقدم أن المحكمة إلى وطلبت

 المرضية اإلجازات حجم ‘1‘ :التالية المسائل عن الماضية الخمس السنوات عن

 49-47ألجزاء )ا
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 معايير ‘3‘ المرضية؛ اإلجازة على لمترتبةا المالية اآلثار ‘2‘ مدتها؛ ومتوسط 

 األدوار ذلك في بما المرضية، اإلجازات وإدارة الشهادات إصدار وإجراءات

 أثناء المحكمة أمام اإلدارية والمسؤوليات الموظف ‘4‘و الصلة؛ ذات والمسؤوليات

 .المرضية اإلجازة

المرجع نفسه الفقرة 

230 

 ثالث عام لمدة البرنامج مؤقت ا المحكمة تمدد بأن اللجنة أوصت ، لذلك. ]...[ 230

 ، المعتمدة الميزانية ضمن البرنامج بتمديد المتعلقة التكاليف استيعاب طريق عن

 .2021في عام  الثالثينالسادسة و دورتها في تقييمها بنتائج اللجنة وإبالغ

 55-50األجزاء 
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 الثاني المرفق
 ة والمجموعات المستهدفة والجداول الزمنيةات تطوير القيادمبادر
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 إطار عمل القيادة وعمليات الموارد البشرية األخرى

 تعديل عمليات الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 المالية والقواعد المالي النظام على المقترحة التعديالت - الثالث المرفق

 أقسام أي) الرئيسية البرامج بين الموظفين تنقل ضمان إلى الهادفة

 (االعتمادات
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 قدر أقصى المحكمة تستخدم أن األطراف الدول جمعية طلب إلى باإلشارة - .1

 ، المتوقعة غير للحاالت لالستجابة البشرية مواردها إدارة في المرونة من

 الفعلي 5العمل عبء متطلبات أساس على اإلمكان قدر الموارد توزيع وإعادة

 أجل من"( FRR)"لي وقواعدها المالية نظامها الما تعديل المحكمة تقترح ؛

 .الرئيسية البرامج بين الموظفين تنقل ضمان

 الموظف" أن على للموظفين اإلداري النظام من( هـ) 101.3 القاعدة تنص .2

 في عليه المنصوص النحو على ـها/بمنصبه المتعلقة الواجبات بأداء ملزم

 أي بتنفيذ مؤقت ا الموظف إلى يُعهد أن يجوز ، ذلك ومع. التعيين كتاب

 االحتياجات ذلك اقتضت إذا اختصاصاته مع تتماشى أخرى واجبات

 بدرجة الغائب للموظف المؤقت االستبدال ذلك يشمل وقد. للمحكمة التشغيلية

 [مضاف التشديد". ] مختلفة فئة في أو أقل أو أعلى

 ينب تحويل أي إجراء يجوز ال" أنه على المالي النظام من 8-4 المادة تنص  .3

 هذا يكن لم ما ، األطراف الدول جمعية من إذن دون االعتمادات أبواب

 جمعية عليها تفقت التي للمعايير ووفق ا استثنائية ظروف في ضروري ا التحويل

 ". األطراف الدول

 تعنيالنظام والمالي والقواعد المالية  في إليها المشار االعتمادات أقسام .4

 عام كلجمعية الدول األطراف  فيها وافقت لتيوا ، المختلفة الرئيسية البرامج

ا" االعتمادات هذه وتشكل. المحددة االعتمادات على  لتحمل]...[  تفويض 

 االعتمادات اعتماد تم التي األغراض أجل من المدفوعات وتسديد االلتزامات

 .المالي نظامال من 4.1 للمادة وفق ا ،"المعتمدة المبالغ حدود وفي أجلها من

 ، أخرى أمور ضمن رئيسي، برنامج لكل عليها الموافق عتماداتاال شملت .5

 .الصلة ذات هموتكاليف الموظفين موارد

 برنامج من للموظف المؤقت االنتداب بأن القول يمكن ، ذلك ضوء وفي .6

 ،صادرال الرئيسي لبرنامجا ميزانية من أجره دفع يستمر بينما آخر إلى رئيسي

 دول األطراف.جمعية ال من مسبقة موافقة يتطلب

 والقواعد المالي النظام على التالية بالتعديالت المحكمة توصي لذلك، ونتيجة .7

 :المالية

 التعديالت) التالي النحو على المالي النظام من 4.8 المادة تعدل 7.1 

 (:األحمر باللون

                                                           

 (.ج) 10 الفقرة ، ل القسم ، ASP / 19 / Res.1-ICC القرار  5
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 بين تحويل أي إجراء يجوز ال ، مكررا 8-4 بالبند المساس دون"

 يكن لم ما ، األطراف الدول جمعية من ذنإ دون االعتمادات أبواب

 توافق التي للمعايير ووفقا ، استثنائية ظروف في ضروريا النقل هذا

 ". األطراف الدول  جمعية عليها

 (:المالي النظام من مكرر 4.8 المادة) جديد حكم يضاف 7.2

 بتعيينات يأذن أن االقتضاء، حسب العام، المدعي أو للقلم يجوز"

 المتعلقة التكاليف تظل بينما االعتمادات أقسام بين للموظفين مؤقتة

 الميزانية إدارة تحت المعني الموظف وبدالت واستحقاقات بمرتبات

 ".عنها المفرج االعتمادات قسم ومسؤولية

 

Walk the Talk ترجمة األقوال إلى أفعال 

  

benefits management إدارة الفوائد 

Identity هويةال 

Plan  التخطيط 

Track & Report تقديم التقاريرتتبع وال 

Realise التحقيق 

Confirm تأكدال 
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