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  ∗ إدارة املوارد البشريةتقرير احملكمة عن 

 

       مقدمة  -   ألف

                              محكمة بأسـرها مـع احتـرام                       موحدا بالنسبة لل                    داخل احملكمة جا                                   تتوخى إدارة املوارد البشرية       - ١
                                                                          وما جيري بانتظام من مشاورات بني املسجل وبني املدعي العام يوفر اإلطار              .                             استقاللية كل جهاز على حدة    

                                                                                                                الالزم إلدارة كافة املسائل املتعلقة باملوارد البشرية مبا يف ذلك إصدار السياسات اخلاصة بـاملوارد البـشرية                 
   .                               والنظامني اإلداري واألساسي للموظفني

                                     بالتقرير املرحلي الذي أعدته احملكمة        ")       اللجنة  ("                                                       وأثناء دورا العاشرة، رحبت جلنة امليزانية واملالية          - ٢
                                                                                                        بشأن حالة التوظيف وبشأن تطوير استراتيجية للموارد البشرية ودعمت التركيز على األهـداف احملـددة               

       إىل أن   "                                 ويف هذا السياق، أشارت اللجنة        .  )١ (     ً                               جزءاً من خطة احملكمة االستراتيجية                                للموارد البشرية اليت تعترب   
                                                                                                         احملكمة ستطبق البعض من التدابري وأن اقتراحات أخرى ستصاغ على إثر ذلك صياغة دقيقـة مث تعرضـها                  

          ويف هـذا     .   ية                                                                                                  اللجنة على اجلمعية لتنظر فيها، مع حتديد واضح ألي آثار مترتبة على ذلك يف امليزانية الربناجم               
                                                                                                          الصدد، ورغم أن اللجنة اعترفت بأن للمحكمة احتياجات حمددة إال أا شددت على رغبتها يف أال تتجاوز                 

                                                                                وعليه دعمت اللجنة التنفيذ التدرجيي لألهداف، اليت يتعني أن تكـون واقعيـة               .                           األمور إطار النظام املوحد   
                                                        قدمي تقرير أكثر مشولية يقدم إليها يف دورا الثانية                         وطلبت اللجنة ت    .                                      وتتماشى مع موارد احملكمة واحتياجاا    

   . )٢ (    عشرة

                                                                  شددت اللجنة على أمهية نظام األخالقيات داخل هيئة دوليـة ذات            "                           ويف دورا العاشرة كذلك،       - ٣
                                                                                         وأخربت احملكمة اللجنة بأا طورت مدونة قواعد السلوك املتعلقة باحملققني، وأـا بـصدد                .              طبيعة قضائية 

                              وطلبت اللجنة إىل احملكمة بأن       .                                                   ً          مدونة قواعد سلوك للمحكمة ككل، ستتاح للموظفني قريباً                    صياغة مسودة 

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/6         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   ∗
    ).  ٤١         ، الفقرة ICC-ASP/7/20 (                                                  تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة    ) ١ (
   .          املرجع نفسه   ) ٢ (
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          ً                                                                                                  تعرض حتديثاً ملسودة مدونة قواعد السلوك يف تقريرها بشأن املوارد البشرية خالل دورا الثانيـة عـشرة،                 
   . )٣ (                                                             لتؤخذ بعني االعتبار يف سياق استعراض نظام العدالة الداخلي للمحكمة

                                                                                             ت اللجنة، يف دورا احلادية عشرة، يف مسألة استخدام املساعدة املؤقتة العامة ويف الوظائف                  ونظر  - ٤
                                       كافة ضروب املساعدة املؤقتة العامة          ٢٠٠٩       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                     بأن يوضع حد قبيل      "                الثابتة وأوصت   

                               لقادمة، يف سـياق نظرهـا يف                                              على النظر يف هذه املسألة يف دورا ا        "                   واتفقت اللجنة     )٤ (                     اليت ال تنال املوافقة   
                             ً                                                              وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً يتضمن املبادئ العامة يف حتديد أساس التمويـل هلـذه                  .                املوارد البشرية 

  .                                                                                                    الوظائف وبوجه خاص الوظائف امليدانية، وأي اختالف بني النفقات األساسية والنفقات املتصلة باحلاالت            
     نت اللجنة أوباإلضافة إىل ذلك بي                                   ا املتعلقـة بنوعيـة               اتتوقع أن تقدم احملكمة معلومات كافية عن سياسا                                                                         

                        ورغبت اللجنة يف البحث      .                                                     من النظر يف العالقة بني أساس التمويل ومدة العقد                                      العقود ومدا لتمكني اللجنة     
        مـة يف                       أوصت بان تنظر احملك    "                      كما أن  اللجنة       )  ٥ (                                                         يف اآلثار املترتبة عن التوظيف وعن استبقاء هذه املسائل        

                                                                                   تتخذ للحد من دوران املوظفني، مبا يف ذلك مدة العقـود وإمكانيـة التنبـؤ                  أن                        اخلطوات اإلضافية املمكن    
    بأن   "                  ، أوصت اللجنة     )                    قسم املوارد البشرية     (    ٣٢٢٠                                      ويف سياق مناقشاا للربنامج الفرعي        )  ٦ ( "             باحلاجة إليها 

   )  ٧ ( "                         قصة التمثيل من مجيع املناطق              البلدان النا  إىل                                   تنظر احملكمة يف االضطالع ببعثات للتوظيف 

                                                                                                         وتلبية للطلبات األنفة الذكر الصادرة عن اللجنة، يعرض هذا التقرير حتديثا ملا مت تنفيذه حىت اآلن مـن          - ٥
                 وتـرد يف هـذا         .     ٢٠١٠    و     ٢٠٠٩                                                                        إستراتيجية املوارد البشرية فضال عن األنشطة املتوخاة بالنسبة للسنتني          

                                      ة العامة والنظر  يف الصلة بالعالقة بـني   ت                              السلوك ومتويل ضروب املساعدة املؤق                               التقرير معلومات تتعلق مبدونة    
    .                                             الترتيبات التعاقدية والتوظيف واستبقاء املوظفني

                             إستراتيجية املوارد البشرية–    باء 

               ويـذكر أن       )  ٨ (                                                   تقرير مرحلي عن وضع إستراتيجية للموارد البشرية                                             قدم اىل اللجنة يف دورا العاشرة      - ٦
  ة  ي                                                               األهداف اإلستراتيجية التالية املبينة يف اخلطـة اإلسـتراتيج           إىل        استندت                               اف املتعلقة باملوارد البشرية         األهد

    :  )  ٩ (       للمحكمة

                                                                        تعيني موظفني تتوفر فيهم أرفع مستويات الكفاءة واملقدرة و الرتاهة،مع              :   ١٤                  اهلدف اإلستراتيجي      )   أ (
  .                 النظم القانونية                                             األخذ بعني االعتبار التمثيل اجلنساين واجلغرايف ومتثيل

  .                                   بيئة راعية للموظفني تقدر تنوع هؤالء    يئة  :   ١٦                اهلدف اإلستراتيجي    )   ب (

                                                        توفري فرص التطوير والتقدم الوظيفيني للموظفني الـذين          :   ١٧                  اهلدف اإلستراتيجي     )  ج (
                    يتحلونا جبودة اآلداء

                                                      
   .  ٤٨                   املرجع نفسه، الفقرة    ) ٣ (
    ).  ٤٥         ، الفقرة ICC-ASP/7/15 (     عشرة                           لية عن أعمال دورا احلادية                        تقرير جلنة امليزانية واملا       ) ٤ (
  . ٦٥املرجع نفسه، الفقرة   ) ٥(
  . ٦٥املرجع نفسه، الفقرة   ) ٥(
  . ٦٥املرجع نفسه، الفقرة   ) ٥(
  . ٦٥املرجع نفسه، الفقرة   ) ٥(
  . ٦٥املرجع نفسه، الفقرة   ) ٥(
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                           وارد البشرية يرد ملخـص                               أهداف حمددة تتعلق بامل     ٩                                                    ويشمل اإلطار املتعلق بإستراتيجية املوارد البشرية         - ٧
   . ١           هلا يف اجلدول 

                                                             نبذة عن أهم ااالت اإلستراتيجية واألهداف احملددة للموارد البشرية  :  ١      اجلدول 

األهداف احملددة املتعلقة باملوارد   ااالت الرئيسية احملددة  هدف اخلطة اإلستراتيجية
  البشرية

          منهجية        انتقاء                     تعيني وتطبيق عملية             االنتقاء       عمليات             التوظيف   ١٤
                                 ومنصفة وشفافة لكفالـة أعلـى      
                               مستويات اجلـودة يف التوظيـف      

    )        الداخلي (         والتنسيب   )        اخلارجي  (

                               تعزيز قدرات املـوظفني منـاط                     قدرات التعيني   
                              املسؤوليات ذات الصلة بالتعيني 

                                  زيادة التوعية اخلارجيـة بفـرص                التوعية   
                           التوظيف املتوفرة لدى احملكمة

                               كفالة شروط جذابـة للخدمـة                                شروط اخلدمة ونظم التعويض          لراعية           البيئة ا  ١٦    رقم 
                              ونظم تعويض لكاف ة مـوظفي      
                                 احملكمة باملقر ويف مراكز العمـل      

          امليدانية

                                   زيادة رفاه املوظفني بتعزيز برامج                   رفاه املوظفني   
                                الدعم القائمة ووضـع بـرامج      

        جديدة 

                              التقدم الوظيفي للمـوظفني       ١٧
       داء  األ                   الذين يتحلونا جبودة 

                                 إتاحة فرص للـتعلم والتـدريب                         التعليم والتطوير 
                              تسهم يف حتقيق غايات احملكمـة      

            اإلمنائيــة             باالحتياجــات       وتفــي 
   .       الفردية

                                وضع وتنفيذ وج ونظـم إلدارة                       التقدم الوظيفي     /      األداء      إدارة   
                                    احلياة الوظيفية والتطور الـوظيفي     

          للموظفني 
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           البشرية                            تنفيذ األهداف املتعلقة باملوارد  -   جيم  

                وكمـا سـبق أن     .                                                                             تشمل األهداف اإلستراتيجية املتعلقة باملوارد البشرية طائفة عريضة من التدابري        - ٨
                                                                                                         الحظت اللجنة يف دورا العاشرة تتطلب هذه األهداف التنفيذ التدرجيي الواجب أن يكون واقعيا ومتمشيا               

                                        ، أن تقدما كبريا قد حتقق بصدد عديد                                     وتالحظ احملكمة، يف الوقت نفسه      .                              مع احتياجات احملكمة ومواردها   
          ويـرد يف     .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٩                                                     ويتوقع أن يتحقق مزيد من التقدم خالل عـامي               ٢٠٠٨                    األهداف يف حبر عام     

    .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٩                                                                             األقسام التايل ذكرها وصف للتقدم الذي أحرز حىت اآلن واألنشطة املزمعة بالنسبة للفترة 

                                                   لكفاءة واملقدرة والرتاهة مع األخذ بعني االعتبـار                                                   تعيني موظفني تتوافر فيهم ارفع مستويات ا        - ١
    .                                             التمثيل اجلنساين واجلغرايف ومتثيل النظم القانونية

       وتواصل   .     ٢٠٠٨                                                                       ظل التعيني يشكل التركيز الرئيسي يف أنشطة احملكمة يف جمال املوارد البشرية لعام   - ٩
                                      قية الوظيفية للجميع يف الوقت الذي                  فرص التر       ويئة                                                   ارتفاع مستوى تنسيب املوظفني يف الوظائف الشاغرة        

                    تواصل تطبيق أنـشطة   ي           وقد طبقت وس  .                                                                    أثر فيه ترك عدد من املوظفني لوظائفهم باملنظمة يف معدل االستبقاء         
   .                      جديدة ذات عالقة بالتعيني

                                            التعيني والتنسيب الداخلي ومعدل دوران املوظفني   ١- ١

        من هذه    .                                  ظيفة شاغرة من الوظائف الثابتة        و    ١٩٥                                   ، شغلت احملكمة عددا قياسيا بلغ           ٢٠٠٨        يف عام     -  ١٠
                                               وارتفاع عدد التعيينات اخلارجية ميكن عزوه ،         .                                           وظيفة مألت من خالل التعيينات اخلارجية         ١٥١         الوظائف  

                                                                                  اجلاذبية اليت يتصف ا التوظيف لدى احملكمة باعتبارها ربة عمل ، ويعزى من ناحية               استمرار    إىل            من ناحية،   
                           تسريع عمليات التعـيني       إىل               وكانت دف        ٢٠٠٧                            يف الربع األخري من عام           اختذت                 التدابري اليت      إىل       أخرى،  

                            أن أنشطة التعيني الـيت        إىل                               وجتدر اإلشارة  يف هذا املقام         .                                                والنهوض بالكفاءة لدى احملكمة يف هذا املضمار        
                تلف، يف معظـم                                 العامة وهذا التعيني ال خي           املؤقتة            املساعدة       أساس                                          تقوم ا احملكمة تشمل كذلك التعيني على        

                االرتفـاع يف        ٢٠٠٩                                           وقد استمر طيلة الشهرين األولني من عام          .                                          وجوهه، عن التعيني مللء الشواغل الثابتة     
                                   حتديث للتعيني أثناء األشهر الثالثة             انفصال                                                    ويرد يف التقرير املرحلي الذي تقدمه اللجنة على           .                معدل التعيينات 
                 ع رضا من        ١٥٩                  عرضا من أصل       ٤٩                  العاملون باحملكمة                              هذا ، وقد قبل املوظفون        .     ٢٠٠٩               األوىل من عام    

                                                   من التعيينات الداخلية باملقابـل للتعيينـات          ٢٩                       وهذا ميثل معدال قدره       .                                  العروض الرامية إىل ملء الشواغر    
    .        اخلارجية

                                               ومعدل دوران املوظفني شهريا يتراوح ما بني            ٢٠٠٨                موظفا لعام      ٦٤                           هذا، وترك اخلدمة باحملكمة       -  ١١
                                                         ويتمثل املتوسط العام بالنسبة للقاعني العامي واخلاص يف          .     ٢٠٠٨        عام   %  ١٢    إىل          ل سنويا         ووص %    ١٤    و  ٧

                   ويرى العديد مـن      . %   ٧,٥                                   منظمات األمم املتحدة يتمثل يف         إىل                               ومعدل دوران املوظفني التابعني       . %    ٢٠
             احملكمة فـضال                                                                                             املنظمات أن هذا املعدل غري كاف لتأمني العدد الالزم من املهارات واخلربات اجلديدة لعمل               

                  املوظفني أولويـة         استبقاء                                         ويف هذا ال سياق ال يغرب عن بال احملكمة أن       .                                    عن التطوير الوظيفي للعاملني فيها    
                                                من األنشطة املتوخاة يف ااالت اإلسـتراتيجية             يتجزأ           جزء ال            االستبقاء                                         رئيسية والتدابري الرامية لتعزيز ذالك      

      وهـي     .       األداء                                                         لترقية الوظيفية لكافة املوظفني الذين يتحلونا جبـودة                                                   اهلادفة لتهيئة بيئة راعية وتوفري فرص ا      
          االستقرار                                                                              يتميز مبصداقيته وشفافيته وبإمكانية إتاحة فرص التعلم والتدريب وتوفري                األداء                    تشمل نظاما إلدارة    

            صحية املالئمة              والرعاية ال        االجتماعي                                                                     التعاقدي ونظم التعويض املالئمة والتنافسية،  مبا يف ذلك برامج الضمان      
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        وباء   ٢  –                        ويرد يف الفرعني  باء         .                                                      حتقيق رفاه املوظفني فضال عن فرص التقدم الوظيفي          إىل                 والربامج املوجهة   
   .        الذكر     األنفة                                    سرد للتقدم احلاصل على صعيد التدابري  ٣-

     معدل                                                                                             وبالنظر إىل عمليات التنسيب الداخلي ومعدل دوران املوظفني ، متثلت الزيادات الصافية يف                -  ١٢
  /                 كـانون األول     ٣١         وحبلـول     .                     موظفا إضـافيا       ٧٥      يف       ٢٠٠٧                 مقارنة بعام        ٢٠٠٨                    املوظفني يف اية عام   

   .       موظفا   ٥٨٧                                          بلغ عدد املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة     ٢٠٠٨     ديسمرب

                                                                 األداء  التوظيفية وعمليات  التعيني والتنـسيب الـداخلي                 أدناه             الواردان    ٣ و ٢               ويلخص اجلدوالن     -  ١٣
      ٢٠٠٨     ديسمرب  /             كانون األول  ٣١                                     وران حبسب كل برنامج رئيسي  على حدة حىت          ومعدل الد

             التوظيفي      األداء   : ٢      اجلدول 

 

الوظائف  
املدرجة يف 

 امليزانية

 عدد األفراد
معدل 
 الشهور

املعدل 
على 

أساس 
املعاينة 

 العشوائية 

النقص يف 
 التوظيف 

 عدد من 
ترك الوظيفة 

)٢٠٠٨ ( 

النسبة 
  املائوية

لتاركي 
 ظيفةالو

التوازن 
بني 

 اجلنسني

 ٪٤٨ غري متاح ٧٦ ٦١ ٪١٣ ٪١٦ ٥٩٠ ٦٧٩       احملكمة 

ــة            اهليئــ
          القضائية 

٣٧ ٤٣ 
١٦٪ 

١٤٪ 
 ٪٧٣ غري متاح ٤ ٥

ــب            مكتـ
             املدعي العام 

١٩٤ ٢٠٦ 
١٠٪ 

٦٪ 
 ٪٥١ غري متاح ٢٤ ٧

 ٪٤٥ غري متاح ٤٤ ٤٥ ٪١٤ ٪١٨ ٣٥٤ ٤١٣          قلم احملكمة

             منـهم يف     ٣                                                        ن الوظائف املدرجة يف امليزانية اخلاصة مبسؤولني منتخبني                                              تشمل األرقام الواردة أعاله أربعا م     
      ).                                         مكتب  املدعي العام ومسؤول واحد يف قلم احملكمة

  ل
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   .    ٢٠٠٨                                      التعيينات باحملكمة واالستقاالت منها يف عام   :  ٣     جدول 

 

                      أنشطة التعيني اجلديدة    ٢- ١

                               ائم املرشحني الذين هم مؤهلون                وتشمل القو   .           للقوائم          استخدامها                               قررت احملكمة التوسيع يف نطاق        -  ١٤
          يؤهـل     أن      وميكن    .                                                    عليهم حىت اآلن لشغل وظيفة من الوظائف املعينة               االختيار                            لشغل املناصب ولكن مل يقع      

                    من خالل عمليـة       أو                  وظيفة بعينها      إىل                                                     إدراج أمسائهم يف القائمة إما عن طريق التقدم            إىل                أصحاب الطلبات   
           اسـتخدمت      وقد    .        الشواغر             يف قوائم                             من خالل طلب اإلدراج        أو    يا   ئ ا     حا   ي               الترشيح ترش        اعتبار        دون           انتقائية

       وسـوف     .       اإلداريني                                                                             هذه القوائم يف املاضي لشغل بعض الفرص الوظيفية كاحملققني وأفراد األمن واملساعدين     
                                 القوائم بشكل يـشمل كافـة              استخدام                                         لتشمل ااالت الوظيفية األخرى تشجيع        ة                       يتم توسيع هذه املمارس   

    .    كمة    احمل     أجهزة

                                                                                                  وقد توىل قسم املوارد البشرية إعداد مبادئ توجيه جديدة للتوظيف وهذه املبادئ ختـضع حاليـا                  -  ١٥
                                           وتنص املبادئ التوجيهية على املعـايري اخلاصـة     .                                  تشترك فيها كافة أجهزة احملكمة            واستعراض               لعملية تشاور   

                                      ائم تقترح املبادئ التوجيهية أيـضا                                        وباإلضافة إىل تزايد استخدام القو      .                  الدرجات والرتب                   باألهلية ملختلف   
                                                          وبالنسبة للوظائف الفنية، مت االستغناء عـن الـشرط             ثال             على سبيل امل    .                                     التطبيق األكثر مرونة ملعيار األهلية    

           وعلى صعيد    .                                                                              ن املترشح حائزا على جتربة عملية تالية لنيله الدرجة العلمية ذات الصلة                                   الراهن القائل بان يكو   
   .                                                               أدوات إضافية للتقييم لتعزيز عملية تعيني املوظفني من الفئة الفنية   مدت   اعت        العام،           مكتب املدعي 

 
التعيينات 
 اخلارجية 

التعيينات 
 االستقاالت  الداخلية

حاالت 
االنتقال 

إىل 
عدة املسا

املؤقتة  
 اإلعارة  العامة

إجازة 
خاصة بدون 

 مرتب 
عدد 

 املفصولني 
الزيادة 
 الصافية

                 اهليئة القضائية 

 ٨ صفر ١ صفر صفر ٣ صفر ١٢ الربنامج الرئيسي األول 

                 مكتب املدعي العام

 ٣٠ صفر صفر صفر ٥ ١٩ ٢٨ ٥٤ الربنامج الرئيسي الثاين 

                 م احملكمة قل

 ٣٩ ١ صفر ٢ ٣ ٣٨ ١٦ ٨٣ الربنامج الرئيسي الثالث

                  مجعية الدول األطراف أمانة

٢- صفر صفر صفر صفر ٢ صفر صفر الربنامج الرئيسي الرابع   

اإلستئماين  الصندوق أمانة
               للضحايا

  

١- صفر صفر صفر صفر ٢ صفر ١ الربنامج الرئيسي السادس   

                 مكتب مشروع املباين الدائمة 

 ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ الربنامج الرئيس السابع 

 ٧٥ ١ ١ ٢ ٨ ٦٤ ٤٤ ١٥١ باحملكمة  اخلاص اموع 
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                                    غري املمثلة أوفدت احملكمة بعثـة         أو                              البلدان الناقصة التمثيل       إىل                    التوظيف املوجهة          بأنشطة                 وفيما يتعلق    -  ١٦
                   ت يؤديها مسؤولون           زيارا        بانتظام               وتتلقى احملكمة      .      ٢٠٠٩     يناير  /                                               بلد من البلدان الرئيسية يف كانون الثاين         إىل

                                                          كما تضطلع احملكمة بزيارات يف إطار مسؤوليتها املنبثقـة                                                          على ومستوى عايل مبن فيهم الوزراء والربملانيون        
    إىل                                                                                    ومىت ما كانت هذه الزيارات تشمل ممثل دولة من الدول الناقصة التمثيل بالنظر                 .                   عن عالقاا اخلارجية  

                                                                    بفتح باب املناقشة حول املبادرات املمكنة للرفع من مستوى عدد                                                  املوظفني العاملني باحملكمة،  قامت احملكمة     
                                                                   ويعتزم مكتب املدعي العام تنظيم حلقة دراسية تدريبية يف الدول            .                                  الطلبات املالئمة لشغل الوظائف         أصحاب

                                                                                                      األطراف الناقصة التمثيل ختص املترشحني من شىت املؤسسات القانونية و مؤسسات إنفاذ القانون واملفروض              
    .     ٢٠٠٩                   ينفذ هذا املقترح  يف    أن 

                                                                                               وكبديل للزيارات املكلفة اليت يقوم ا املسؤولون التابعون للمحكمة، سيسعى هؤالء خالل عـام                -  ١٧
                                                                                                  حبمالت توظيفية افتراضية من خالل مؤمترات تعقد عن بعد مع اجلمعيات املعنية  واحتادات احملامني                    ٢٠٠٩

                    تتعلـق بـربامج               أالتفاقـات                              طة التوظيف اإلضافية إبرام                وستشمل أنش   .                              وغري ذلك من املؤسسات املالئمة    
                                                                فئة من املوظفني املبتدئني واخلرباء املساعدين طبقـا للـربامج                 اعتماد                                      املتدربني الداخليني فضال عن النظر يف       

    .                                                                                     القائمة يف معظم منظمات النظام املوحد، مبا يف ذلك احملاكم املخصصة وحمكمة العدل الدولية يف الهاي

                          نظام التوظيف اإللكتـروين      ٢٠٠٩                                                       ادة الدعم اإلداري األكثر كفاءة للتوظيف سيعتمد يف عام          ولزي  -  ١٨
   .        باحملكمةSAP       لربنامج 

                                                   يئة بيئة راعية للموظفني تقدر التنوع بني مجيعهم - ٢

                    الـوارد يف اهلـدف       "                    البيئـة الراعيـة    "                                                                على  صعيد إستراتيجية امل  وارد البشرية، متت ترمجة مفهوم            -  ١٩
                                            حمددة خاصة باملوارد البشرية ذات صـلة             أهداف   ٣    إىل                                   من اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة        ١٦     اتيجي     اإلستر

                   وبدايـة عـام         ٢٠٠٨             وخل ال عام      .            الداخلية   لة                                                       بشروط اخلدمة ونظم التعويض ورفاه املوظفني ونظم العدا       
    .                                               للتعديالت والتغيريات يف كل جمال من ااالت الثالثة      األساس             أرست احملكمة     ٢٠٠٩

   .                                                                    شروط خدمة جذابة ونظم تعويض لكافة موظفي احملكمة باملقر وباملواقع امليدانية   ٢- ٢

                                                                                            فيما خيص شروط اخلدمة باحملكمة، حتقق تقدم بصدد الشروط الناظمة لتعويض املوظفني العـاملني                -  ٢٠
                     ام املتعلقة بالضمان                                                                                            يف املواقع امليدانية واملزايا املتاحة هلم ووضع السياسات للنهوض باملوارد البشرية واألحك           

                                                                                                     وحتقق  تقدم كبري فيما خيص احلد من عقود  املساعدة املؤقتة العامة اليت مل ترتئيهـا امليزانيـة                     .         االجتماعي
    .             ملدة العقود       استعراض      ٢٠٠٩                   ومدرج يف جدول أعمال   .         الربناجمية

                                           شروط اخلدمة اخلاصة باملوظفني العاملني يف امليدان       ١- ٢- ٢

                                                                                    حاليا، يف مجيع املواقع امليدانية، موظفني من فئة اخلدمات العامة يعينـون حمليـا                             تستخدم احملكمة     -  ٢١
        الـذين    "         املدولـة  "                                                                                          وموظفني من الفئة الفنية يعينون دوليا فضال عن فئة هجينة من موظفي اخلدمات العامة               

   .                                  يعملون بوصفهم موظفني أمنيني يف امليدان

                                   التعويض الشامل ورزمة املزايا        أن                      اخلدمات العامة، يرى                                               وعلى مستوى املوظفني املعيني حمليا من فئة          -  ٢٢
                            بيد أن مـشاكل نـشأت يف         .                                                                            املمنوحة املعمول ا يف النظام املوحد، رزمة مناسبة بالنسبة ملوظفي احملكمة          

             يعملـون     ا                                                                                              احملكمة يف املاضي فيما خيص موظفي اخلدمات العامة العاملني  يف املكاتب امليدانية والذين كانو              
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                                                                                                س املساعدة املؤقتة العامة وفيما يتعلق كذلك مبستوى الوظائف فقد عوجلت املـشكلتان كلتامهـا                       على أسا 
                       وظـائف ثابتـة يف               باعتبارها           اجلمعية                                                                      معاجلة ناجحة ومعظم وظائف املساعدة املؤقتة العامة وافقت عليها          

      من          واعتبارا   ).               املؤقتة العامة             املساعدة       أساس                                  يبقى عمال التنظيف يعينون على         (    ٢٠٠٩                          امليزانية الربناجمية لعام    
                                                                             نظم قلم احملكمة سلسلة من عمليات التنظيف التنافسي يف نطـاق وظـائف                  ٢٠٠٨                    كانون األول ديسمرب    

                             السبع من فئة املـساعدة                 عن الوظائف      فضال    (                                                               اخلدمات العامة السبع والعشرين اجلديدة يف املكاتب امليدانية         
           هذا وقـد     .                             مت شغل مجيع هذه الوظائف         ٢٠٠٩       فيفرباير  /            أوائل شباط           وحبلول     ).                                املؤقتة العامة املعتمدة الباقية   

                                                                                                   إست عرض خبري خارجي الوظائف املنوطة باملساعدين اإلداريني والسواق وذلك لتقييم الوظـائف الـيت               
                                                                                                  يشغلوا وقد أعيد تصنيفها برتبة أعلى وهكذا أصبحت الوظائف املعنية مقرونة برتبة مشاة للوظائف برتب    

    .                 مات النظام املوحد         مشاة ملنظ

           االرتبـاط     أن             ومن الواضح     .                                                                         وهناك قلق مستمر مثاره سالمة وأمن املوظفني احملليني التابعني للمحكمة          -  ٢٣
                                                                                                          بالعمليات اليت تقوم ا احملكمة يف بلدام األصلية يثري ديدات متنوعة يف وجه املوظفني الـوطنيني علـى                  

      ٢٠٠٩                            لذلك ستقوم احملكمة يف عام        .                            انية التابعة لألمم املتحدة                                         خالف املوظفني العاملني يف املنظمات اإلنس     
    .                                                                                  سياستها املتعلقة بانطباق بعض املعايري األمنية اخلاصة باإلقامة على هذه الفئة من املوظفني        باستعراض

                                    والتعويضات اليت حيصلون عليها تقدم       .                                                                واملوظفون من الفئة الفنية العاملون يف امليدان يوظفون دوليا          -  ٢٤
                                                                                 النموذج املعمول به بالنسبة لعمليات حفظ السلم اليت تقوم ا األمم املتحـدة               "                             على أساس التعيني يف بعثة      

               على عـالوة                                                                                       املوظفني من الفئة الفنية العاملني يف امليدان ال يتلقون سوى مرتب صاف زائد                 أن             وهذا معناه   
                                     بدأت احملكمة عملياا امليدانية يف        أن      ومنذ    .  ر                                                              اإلعاشة اليت تدفع يف إطار البعثة وال تصرف عالوة تسوية املق          

                                              التعيني يف إطار البعثة ال تعمل به سوى منظمـات    أن   إذ   (                                  هذا النموذج  ال هو بالتنافسي      أن         اتضح       ٢٠٠٩
                                                                                                       النظام املوحد األخرى بالنسبة لبعض عمليات حفظ السلم اليت يضطلع ا موظفون يعملون بعقود قـصرية                

                       الـذي يعمـل يف ظـل     ٢-           ة الفنية  ف ئ              املوظف من الف  أن                       العادل، إذ انه  يعين                    و ال هو بالنموذج     )     األجل
                 العامل يف ظل     ٢-                                                                                      ظروف معيشة جيدة يف الهاي يتقاضى مرتبا أعلى من مرتب املوظف من الفئة الفنية ف              

   .                  ظروف شاقة يف امليدان

                        وهي اآلثار املاليـة                                                                                  وهناك مشكلة إضافية تواجهها احملكمة فيما يصل بنشر موظفيها يف امليدان أال             -  ٢٥
            ويف ظل نـوع    .                                                                                 اليت  تترتب حني يعاد تكليف موظفني من فئة اخلدمات العامة مبهام يف مواقع ميدانية خمتلفة  

                      ً                                                                                      العقود املعمول ا حالياً، تتكبد املؤسسة تكاليف عالية نامجة عن إعادة وزع املوظفني لتغطية االحتياجـات                
   .                    التشغيلية تغطية مرنة

                             وقامت اللجنـة، يف دورـا        .                                                       نظر اللجنة إىل املشاكل اليت يقترن ا النموذج احلايل                     وقد استرعي     -  ٢٦
                                                                                                          العاشرة، باستعراض املقارنة اليت وفرا احملكمة واملتعلقة باملنظمات األخرى اليت تتـوخى ـج العمليـات                

 ً              اً إىل املـدعي                                                                                قررت اجلمعية العامة ويف أعقاب استعراض للخيارات املمكنة، قدم املسجل عرض           . )١٠ (     اخلاصة
                                                                                                           العام يتضمن اقتراحات بشأن منوذج أكثر تنافسية للتعويض من شأنه أن يشتمل على تسوية املقر شـريطة                 

   .                                                                              الكف عن تبين ج العمليات اخلاصة الذي ال يرى بأنه منوذج متسم باجلدوى بالنسبة للمحكمة

 

                                                      
  ، ICC-ASP/7/6 (              تقرير مرحلي     :                                     وضع استراتيجية للموارد البشرية    -                             تقرير جلنة املوارد البشرية        )  ١٠ (

    ).           املرفق الثاين
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                                    العامة لألمم املتحدة باسـتعراض                                               الداخلي الذي جتريه احملكمة، قامت اجلمعية                        ومبوازاة االستعراض     -  ٢٧
   ويف   .                                                                                                           منوذج التعيني يف البعثات الذي تأخذ به أمانة األمم املتحدة بالنسبة لعمليات حفظ السلم اليت تقوم ا                

                                ومنح املـوظفني العـاملني يف                             إلغاء هذا النموذج                          ، قررت اجلمعية العامة       ٢٠٠٩       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣
                                                                                هر االستحقاقات العادية وبدالت الفئة الفنية؛ أي تسوية املقر ومنحة التكليف                                           امليدان ملدد تزيد على ثالثة أش     

                   وسيسدد املوظفني ممـن    .                                                                         مبهمة وشحن األمتعة الشخصية وبدل احلراك واملشقة واإلعانة ذات الصلة باإلجيار     
            حفظي السلم                                          ولن متنح عالوة العمليات اخلاصة ملوظفي         .                         ملدة تصل إىل ثالثة أشهر      "             مبركز املسافر  "         يتمتعون  

   . )١١ (                   التابعني لألمم املتحدة

                           ولذلك تعترب احملكمـة هـي        .     ٢٠٠٩       يناير   /               كانون الثاين   ١                                          وبدأ نفاذ إلغاء منوذج بعثة التعيني يف          -  ٢٨
                      وأخذا بعني االعتبـار      .                                                                                    املنظمة الوحيدة اليت تطبق النظام املوحد الذي يواصل العمل بنموذج التعويض هذا           

                        بإعادة النظر يف اآلثار                 بناءا عليه                                                   احملكمة يف إطار النظام املوحد، تقوم احملكمة                                          توصية اللجنة القائلة بأن تبقى    
   .                                                                                    املترتبة على االنتقال إىل تسوية املقر، مبا يف ذلك الترتيبات االنتقالية بالنسبة للسنة احلالية

      اقترح   "     دولني  امل "                                                                             وبالنسبة موعة املوظفني األمنيني العاملني بوصفهم من موظفي اخلدمات العامة             -  ٢٩
   .                                                                              املسجل على املدعي العام بدء العمل بفئة اخلدمة امليدانية وهو اقتراح قيد النظر حاليا

                                           تنمية السياسة املتعلقة باملوارد البشرية ٢- ٢- ٢

                                                           واملبادئ التوجيهية ذات الصلة باملوارد البشرية مصدر من                                                  لقد تبني أن غياب العديد من السياسات          -  ٣٠
                                                                                       ءة وأن احلاجة تدعو إىل اختاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة من خالل اللجوء                                    مصادر انعدام الكفا  

                                                          وهذا جعل احملكمة تواجه املخاطر الكامنة يف معاملة حاالت           .                                            إىل سياسات مشاة متوخاة يف النظام املوحد      
  .       ملوظفون                                                                                      وطلبات مشاة بطريقة غري متسقة أثرت بدورها، يف بعض احلاالت، عن طعون وشكاوي قدمها ا         

                                                                                                            وقد شدد املسجل واملدعي العام على ضرورة وضع أساس سليم لسياسة تدار مبوجبها املوارد البشرية التابعة                
                                                                                ، قامت احملكمة برسم عدد من السياسات ذات الصلة بإدارة املوارد البـشرية،                 ٢٠٠٨         ويف عام     .        للمحكمة

                                       وااللتزامات القانونية اخلاصة وتكـوين                                                                      كسياسات االستخدام على أساس عدم التفرغ واإلجراءات التأديبية         
          ً                                                                وجيري حالياً وضع السياسات املقبلة املتعلقة باتفاقـات اخلدمـة اخلاصـة              .                             امللفات اخلاصة باملركز الرمسي   

                                                                                                         والتعيينات القصرية األجل وحتديد الدرجات يف نطاق الرتبة نفسها واحلراك الذي يتم فيما بني املنظمـات                
                                                                             تقدم بصدد تقييمات األداء واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتوظيف وغري ذلك                                        وإعادة التصنيف والطعون اليت   

   .                                           من املسائل ذات الصلة باملزايا واملستحقات احملددة

                                                                                                  ومما له أمهية خاصة يف هذا اال وضع مشروع مدونة السلوك وهو مشروع بلغ مرحلته النهائيـة                   -  ٣١
   .    ٢٠٠٩     مارس  /        ه يف آذار                                           وسوف يقدم إىل كبار املوظفني للنظر فيه واستعراض

 

 

 

                                                      
  ة     إدار "            ، واملعنون       ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٤          املؤرخ   A/RES/63/250                      قرار اجلمعية العامة       )  ١١ (

    ".              املوارد البشرية
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                                       األحكام املتعلقة بالضمان االجتماعي ٣- ٢- ٢

                                                                     ، وقعت احملكمة على اتفاق مع اجلهة اليت تـوفر التـأمني الـصحي                  ٢٠٠٩       يناير   /               يف كانون الثاين    -  ٣٢
           التقاعد     بعد                                                                                             اجلماعي هلا وهو اتفاق سوف يسمح للموظفني ذوي األهلية الذين بلغوا سن التقاعد ويرغبون               

   .                                                                                           احملافظة على التغطية التأمينية املوفرة هلم بصفتهم متقاعدين وذلك على أسـاس اختيـاري                   يف        كمة        من احمل 
                                                                                                          واملتقاعد يف الظرف الراهن مضطر إىل حتمل كل التكاليف املترتبة على التأمني وال تتحمل احملكمة أي تكلفة                

   .                        يف التأمني الصحي بعد اخلدمة

                                                       من دون أن تتحمل املنظمة أي تكلفة، خمطط اختيـاري                ٢٠٠٩                             وسيعرض على املوظفني يف عام        -  ٣٣
   .                                                                           للتأمني على احلياة يغطي األمراض اليت تصيب املوظف خارج اخلدمة واحلوادث وحالة الوفاة

                             املساعدة املؤقتة العامة ٤- ٢- ٢

                                                                                             طلبت اللجنة من احملكمة كذلك أن تضع املبادئ العامة اخلاصة بتحديد احلاجة لضروب املساعدة                -  ٣٤
          واملبـادئ    .                                                             وإضفاء الصبغة النظامية على استخدام املساعدة املؤقتة العامـة     .  )١٢ (                           ؤقتة العامة وأساس متويلها     امل

   .       أدناه ٤                                                                              املتعلقة بتحديد احلاجة للموظفني الذين يقدمون املساعدة املؤقتة العامة مبينة يف اجلدول 

                                 فئات ووصف املساعدة املؤقتة العامة  :  ٤      اجلدول 

       الوصف       الفئة
                                                                                  يتم مبوجب املساعدة املؤقتة العامة أداء مهمة حظيت مبوافقة اجلمعيـة يف نطـاق                         املعتمدة  ة       الوظيف

   .                                                              وتعترب هذه املهمة ذات طابع مؤقت ولذلك هي ال تربر إنشاء وظيفة ثابتة  .         امليزانية
   :                                                                تتوىل جهة املساعدة املؤقتة العامة أداء مهام تنطوي عليها وظيفة ثابتة           التعويض     وظيفة

        شاغرة،     تكون    •  
                                                                         يكون شاغلها العادي موظف يف إجازة ممتدة األجل غـري مدفوعـة األجـر                 •  

    ).                                 كاإلجازة اخلاصة بدون مرتب أو اإلعارة (
                                                                                         تتوىل جهة املساعدة املؤقتة العامة أداء مهام تدعو احلاجة إليها ومل ترتئيها وثيقـة                      املتغرية /        اجلديدة       الوظيفة

   .        امليزانية

   :                                                     اعدة املؤقتة العامة التبليغ عنها بشكل منفصل كما يف حالة        تقضي املس         احملددة        الوظيفة 
      ً                            عوضاً عن اللجوء إىل صندوق الطوارئ؛   •  
                    اليت متـول مـن             الوظائف    ً                                             سعياً لدعم مشاريع الصندوق االستئماين وغريه من           •  

   .             خارج امليزانية
  

                       معظم وظائف اخلدمات                                                                            وفيما يتعلق باملوظفني العاملني يف امليدان، وكما لوحظ أعاله، فإن حتويل            -  ٣٥
                        ً                                                                                     العامة املعني شاغلوها حملياً إىل وظائف ثابتة بعد أن كانت مساعدة مؤقتة عامة يستجيب هلذا اجلانب بعينه                 

   .             من طلب اللجنة

                                                      
   .ICC-ASP/7/15  ،     ٢٠٠٨      سبتمرب  /                                         تقرير جلنة امليزانية واملالية الصادر يف أيلول   )  ١٢ (
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                             والتكـاليف ذات الـصلة       ة                                                                     وفيما يتعلق بطلب اللجنة تقدمي تفسري للتمييز بني التكاليف األساسي           -  ٣٦
                                                                     لتمييز ال مساس له بالقرار القاضي بإنشاء وظيفة ثابتة أو وظيفة مـساعدة                 احملكمة أن هذا ا       تؤكد           باحلاالت،  
                                                                                               والتمييز بني التكاليف األساسية والتكاليف ذات الصلة باحلاالت وارد يف املبـادئ التوجيهيـة                .            مؤقتة عامة 

   .       أدناه ٥                                                   للمحكمة املتعلقة بامليزانية على حنو ما هو مبني يف اجلدول 

                                                     التمييز بني التكاليف األساسية والتكاليف املتصلة باحلاالت  :  ٥      اجلدول 

                                                                              هي تكاليف الزمة لقيام واستدامة احملكمة بوصفها منظمة تتمتع بقـدرة أساسـية                           التكاليف األساسية
        وتـشمل    .                                                                  جتعلها على أهبة التصدي للحاالت اليت تنشأ قبل أن يفتح باب التحقيق    

                                          املنتخبني وما يوفرونه من دعم واخلـدمات                                            التكاليف األساسية القضاة واملسؤولني     
                                 ً                                                   األساسية الالزمة للحفاظ على املهام اًإلدارية األساسية اليت تؤديها احملكمة ومبانيها           
                                                                                 والقدرة الالزمة للقيام بالتحليل األويل ولالضطالع مبهام التحقيق واالدعاء واملهام          

   .                         القضائية قبيل بدء التحقيق
                       التكاليف ذات الـصلة    

        باحلاالت
                                                                                  هي تكاليف تترتب على األنشطة حينما يتخذ قرار بفتح التحقيق يف حالـة مـن               

                             أو من جانـب الـدائرة         ٥٣                                           إما من جانب املدعي العام مبقتضى املادة         (       احلاالت  
    ).                     من نظام روما األساسي  ١٥           من املادة  ٤                       التمهيدية مبقتضى الفقرة 

  

                                              ة ضروب املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة                                                               وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الداعية إىل وضع حد لكاف          -  ٣٧
  .                                                                ، تؤكد احملكمة أن هذه التوصية قد نفذت إىل أقصى حد ممكـن                ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١      حبلول  

                                                                                                        ويف أعقاب الدورة السابعة للجمعية، اضطلع قلم احملكمة باستعراض شامل لكافة ضروب املساعدة املؤقتـة               
     ّ                          ويف قلّة من الربامج الرئيسية األول   .                                       ة األول والثالث والرابع والسادس والسابع                            العامة يف نطاق الربامج الرئيسي

                                                                                                          والثالث والرابع والسادس حيث متت االستعانة باملساعدة املؤقتة العامة على حساب وظائف ثابتة حلني القيام             
                      مديد لغايـة ايـة                                                                                              بعملية اختيار تنافسية بقصد ملء الوظائف الشاغرة أذنت احملكمة بصورة استثنائية بالت           

         ونتيجـة    .                                                                   بشرط االضطالع بعملية االختيار التنافسية وعدم املوافقة على أي متديـدي     ٢٠٠٩       فرباير   /    شباط
       مـارس   /                                                                                                    لذلك اخنفض عدد املساعدات املؤقتة العامة غري احملددة يف امليزانية بصورة جذرية اعتبارا مـن آذار               

                                                  الظروف االستثنائية أو لغرض تغطية املوظفات يف إجازة                                            وال يلجأ إىل املساعدات املؤقتة العامة إال يف       ٢٠٠٩
                                             وحىت هذه الظروف االستثنائية ختـضع للفحـص          .                                                       أمومة أو غريهن من املوظفني الذين هم يف إجازة ممتدة         

                     إىل أربعة بنـود يف       "            غري املعتمدة  "                                                                  وعلى صعيد قلم احملكمة اخنفض عدد بنود املساعدة املؤقتة العامة             .       الدقيق
   .    ٢٠٠٨      سبتمرب  /     ً         بنداً يف أيلول  ٣٤             بعد أن كان     ٢٠٠٩     مارس  /    آذار

                                                                                                  وعلى صعيد مكتب املدعي العام، أجري استعراض دقيق لكافة الطلبات املتعلقة باملساعدة املؤقتـة                -  ٣٨
                                                                     واعتمد إجراء موحد للتشغيل لكفالة االستخدام السليم للمـساعدة             ٢٠٠٨       ديسمرب   /                      العامة يف كانون األول   
   . . )١٣ (                                 مع توصيات اللجنة اليت أقرا اجلمعية                      املؤقتة العامة مبا يتفق 

                                                      
                                                                                     الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة    )  ١٣ (

-ICC                       اجلنائيـة الدوليـة،                       منـشور احملكمـة      (      ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢-  ١٤                 السابعة، الهاي،   

ASP/7/20(  لد األول، الفقرتان١١   و ٧                      ، ا  .   
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     مارس  /       آذار   ٣١                                                                                  وسوف تعرض بشكل منفصل املعلومات املتعلقة حبالة املساعدة املؤقتة العامة لغاية              -  ٣٩
٢٠٠٩    .   

                          أنواع العقود ومدا ٥- ٢- ٢

     . )١٤ (                                                                           قدمت اللجنة يف دورا العاشرة معلومات عن أنواع العقود احلالية اليت تعرضها احملكمة  -  ٤٠

                                                                                                   وتنوي احملكمة وضع معايري لتمديد العقود ومدة هذه العقود وذلك كجزء من عملها املتعلق بتنمية                 -  ٤١
                                                                       وسيتصدى هذا اجلانب للشواغل اليت عرب عنها املوظفون من حيث االفتقار             .                                  السياسة املتصلة باملوارد البشرية   

     وجيوز  .                             ني سنة واحدة إىل ثالث سنوات                                                                        إىل الوضوح خبصوص مدة التمديد يف العقود وهي تتراوح عادة ما ب           
                                   ً                                  ، يف الظروف االستثنائية املرتبطة أساساً مبسائل األداء املوافقة على                 يفوظانه                                   للمسجل أو للمدعي العام أو ملن       

   .                        مدة تقل عن السنة الواحدة

                                                                                             باإلضافة إىل حتديد املبادئ الناظمة للتمديد يف العقود، بدأت احملكمة يف فحص جـدوى األخـذ                  -  ٤٢
                 يف هذا الـسياق       ).        املفتوحة (           ً                              ً                               ود أطول أجالً كالعقود اليت مدا مخس سنوات فضالً عن استمرار العقود                بعق

                                                                                                             وأسوة بشروط اخلدمة اخلاصة باملوظفني من الفئة الفنية يف امليدان توفر آخر التطورات اليت شهدها النظـام                 
   .                        خلاص بالترتيبات التعاقدية                                                         املوحد مسامهة قيمة يف مداوالت احملكمة بشأن اإلطار الذي تعتمده وا

                                                                 ، أوصت جلنة اخلدمة املدنية الدولية اجلمعية العامة باعتمـاد             ٢٠٠٦                              ويف تقريرها السنوي عن عام        -  ٤٣
                                                       ومن شأن الترتيبات التعاقدية أن تشتمل على ثالثـة          . . )١٥ (                                                   واسع النطاق فيما يتعلق بالترتيبات التعاقدية          إطار

                         واتفقت املنظمات الداخلة يف   .                                  والتعيني احملدد األجل والتعيني املتواصل                                         أنواع من التعيينات هي التعيني املؤقت       
A/RES/63/250                                     ً                                     النظام املوحد على إطار وافقت عليه رمسياً مجعية األمم املتحدة بقرارها            

              ومـسؤولية    . )١٦ (
          بيـد أن     .                                                                                                حتديد طرائق التنفيذ اخلاصة بكل إطار تعاقدي منوط بكل منظمة من منظمات النظـام املوحـد               

                                           وترتئي أمانة األمـم املتحـدة إمكانيـة          .                                                               نظمات مجيعها ستلجأ فيما حيتمل إىل طريقة التعيينات املستمرة          امل
   .                                                                                        ً التعيينات املستمرة بعد مخس سنوات من اخلدمة وستخضع للوفاء مبعايري حمددة فيما يتعلق باألداء حتديداً

                                        ا ال يعين أنه لن يكون مبقدور املنظمة                   بيد أن هذ    .                                                    والتعيينات املستمرة هي عقود ليس هلا تاريخ اية         -  ٤٤
                                                                                             فعلى غرار حالة التعيينات احملددة املدة ميكن إاء التعيينات املستمرة ألسباب رداءة األداء               .                  إاء تعيني مستمر  

             ويف الواقـع     .                                                                                                  أو يف أعقاب إلغاء الوظيفة الثابتة اليت يشغلها املوظف أو إذا كان إاؤها يف مصلحة املنظمة               
                                                                                          ارب والسوابق القضائية على صعيد احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أن عدم متديد عقد حمدد                 أثبتت التج 

   .                                           األجل خيضع لنفس االشتراطات الناظمة إلاء العقود

  .                                             مجلة من املزايا البينة بالنسبة للمحكمة           كفالة                                 ً                    ومن شأن إتاحة التعيينات األطول أجالً أو املستمرة           -  ٤٥
                                                                                           أي بيانات استقرائية تربط معدل الدوران باحملكمة مبدة العقود اليت متنحها ميكن االطمئنان                                وبرغم عدم توافر    

  .                                          ً                  ً                                               إىل االفتراض القائل بأن التعيينات األطول أجالً توفر للموظفني قدراً أكرب مـن األمـان علـى الوظيفـة                  
                    احلـرية ويف القلـق                                                                                            والغموض الذي حييط بالعقد من حيث معرفة ما إذا كان سيمدد أو ال ميدد يتسبب يف                 

                                                      
                  تقريـر مرحلـي     :                                     وضع استراتيجية للموارد البشرية    -                                         انظر تقرير احملكمة عن املوارد البشرية          )  ١٤ (
) ICC-ASP/7/6وهو مستنسخ يف مرفق هذا التقرير لسهولة الرجوع إليه )              ، املرفق الثالث ،                                                  .   
   .(A/63/221)      ٢٠٠٦                    املدنية الدولية لعام                 تقرير جلنة اخلدمة    )  ١٥ (
      ٢٠٠٨         ديـسمرب    /              كانون األول    ٢٤          املؤرخ   A/RES/63/250                                    قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         )  ١٦ (

    ".                    إدارة املوارد البشرية "        واملعنون 
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                                                 ً                                               بالنسبة للموظفني وألسرهم ومن مث فإن العقود األطول أجالً من شأا أن تنمي رفاه املوظفني وتعزز الشعور      
                                                      ً       ً                وعلى حني أن أي موظف جديد يعني يف املنظمة ال ينبغي منحه فوراً تعيينـاً                 .                             األقوى بااللتزام جتاه املنظمة   

                                                           تمال احلصول على فرصة عمل أطول أجـال تكـون مأمونـة                                         ً              ملدة مخس سنوات أو تعيينا مستمراً فإن اح       
                                 ً              وإن األخذ مببدأ التعيينات األطول أجالً أو املـستمرة     .             ً     ً                              سيشكل وازعاً قوياً لدى الغري لالنضمام إىل احملكمة    

          ً     ً                                   ً                                                          سيمثل أخرياً ضرباً من ضروب الكفاءة اإلدارية املهمة نظراً إىل أن التمديد يقتضي من املـديرين املكلفـني                  
                                                                                            ف ورؤساء األجهزة أو من يفوضوم من املسؤولني وقسم املوارد البشرية تكريس جانب كبري مـن                    بالتوظي

         وحنـو     ان                                                                                ومدد العقود تتراوح بني سنة واحدة وسنتني على افتراض عقد مبا متوسطه سـنت               .             الوقت واجلهد 
        حالة     ٥٠٠       يد يف        التمد                                                                              موظف فإن األخذ بالعقود املفتوحة املدة ميكن أن يترجم إىل االستغناء عن               ١     ٠٠٠

   .       يف السنة

                                                                                               وبالنظر إىل االعتبارات اآلنف ذكرها سوف تنظر احملكمة يف إمكانية األخذ بالتعيينات املـستمرة                -  ٤٦
   .    ٢٠١٠                                      أو العقود ملدة مخس سنوات اعتبارا من عام  / و

             رفاه املوظفني   ٣- ٢

                   عن طريـق تـوفري                                               ، جهودها الرامية إىل مساعدة املوظفني اجلدد          ٢٠٠٨                       واصلت احملكمة، يف عام       -  ٤٧
   .                                                       خدمات الدعم هلم اليت تساعدهم على االستقرار يف بيئام اجلديدة

                                                                                                 وقامت وحدة الصحة والرفاه التابعة لقسم املوارد البشرية بوضع رزمة معلومات جديـدة ألزواج                -  ٤٨
        جتماعية                                                                                                وعشريات وأسر املوظفني مبا يف ذلك اإلمكانيات الوظيفية ولتيسري االندماج عن طريق بناء شبكة ا              

   .            وداعمة جديدة

                                                                                                          ونتيجة لتزايد األنشطة امليدانية مبا فيها أنشطة التوعية، يشكل دعم البعثات امليدانية ومناخ العمـل                 -  ٤٩
                                                  ويقوم مشروع دعم طيب ميداين اآلن بتأمني الرعاية          .                                                     الصحي جمايل التركيز الرئيسيني لوحدة الصحة والرفاه      

                                                ووضعت كتيبات معلومات قطرية بالنسبة للـسفر         .                صحية يف امليدان                                           الطبية العاجلة واحلصول على الرعاية ال     
                                                                                                     يف بعثات ولوزع املوظفني يف امليدان وهناك مشروع جديد هو على وشك التنفيذ قصد تـوفري اإلحاطـة                  

              احلايل الـسابق                   بالتوجيه الصحي       هذا       ويقترن  .       منها    ايء                                              اإلعالمية النفسية لألفراد قبل السفر يف بعثة وبعد  
   .                                                     والتدابري املتعلقة بالتلقيح وغري ذلك من التدابري الوقائية      للسفر 

                                                                                       وكجزء من مبادرة تبذل على صعيد احملكمة بأسرها، يقوم املوظف املسؤول عن رفـاه املـوظفني           -  ٥٠
                                                       ً                                    بتنظيم حلقات عمل توعوية ثانوية تتناول الصدمات وذلك دعماً للمـوظفني العـاملني مـع األشـخاص      

                                                       وتتمثل أهداف برنامج حلقات العمل يف رفـع مـستوى            .                     صاعب املادية احملتملة              أو لعالج امل   /          املصدومني و 
      وعادة   .                                                                                                الوعي مبخاطر الصدمات الثانوية واملساعدة على تعيني األعراض ووضع آليات تقدمي العالج الوقائي            

   .                                                                    ما تنظم بناء على الطلب حلقات العمل والتمارين اجلماعية للتوعية باإلجهاد

                                                                         نب السياسات العامة، سيصدر توجيه إداري بشأن األحكام املتعلقـة باإلجـازات                     وفيما يتعلق جبا    -  ٥١
                 تتوخى حتقيـق        ٢٠١٠                                      ومن املتوخى رسم سياسة أمشل يف عام          .     ٢٠٠٩                                    املرضية خالل الربع الثاين من عام       

   .                               التوازن بني العمل واحلياة اليومية
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                     إقامة العدل الداخلي   ٤- ٢

                                                                إقامة العدل الداخلي واليت قوامها جملس للطعون وجملس استشاري          ُ                                أُنشئت اآلليات الرمسية الكفيلة ب      -  ٥٢
ً                                         تأدييب مع حق اللجوء إىل احملكمة اًإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية                          ، صدر توجيه إداري     ٢٠٠٨       ويف عام   .                              

         تحقيق يف                    ً                                                 وتقوم اجلمعية حالياً بالنظر يف وسائل تعزيز قدرة احملكمة على ال            .                                  جديد يتعلق باإلجراءات التأديبية   
   .                                                   سوء سلوك املوظفني وذلك يف سياق إنشاء آلية رقابة مستقلة

                                                                                      سيتجه التركيز إىل إنشاء آلية غري رمسية تعىن بالرتاعات ولتوفري املساعدة على حل                  ٢٠٠٩         ويف عام     -  ٥٣
   ات                                                                 وبالرغم من عدم اقتراح إنشاء منصب أمني املظامل لتسوية الرتاع           .                                   هذه الرتاعات والوساطة بني املوظفني    

                                                                                                   غري الرمسية وللوساطة إال أن املسلم به أن العديد من الرتاعات والصراعات ميكن أن تـسوى مـن خـالل             
                    ولذلك سيتم تـوفري      .                                                                                       الوساطة وإسداء املشورة قبل أن تصل إىل مرحلة الطعون الرمسية واإلجراءات التأديبية           

   .                                                         التدريب للموظفني على تلقي هذه املشورة وعلى الوساطة الداخلية

                         ً                                                                       وترغب احملكمة يف اإلحاطة علماً باملسامهة القيمة اليت يقدمها جملس نقابة املوظفني يف سياق إقامة                 -  ٥٤
                                                                                       وقد ساعد أعضاء هذا الس العديد من املوظفني على مواجهة حاالت صعبة واإلبقاء على                .               العدل الداخلي 

                                      لس نقابة املوظفني بانتظام مـع رؤسـاء                                  وجتتمع اللجنة التنفيذية التابعة   .                                 احلوار الصريح والبناء مع اإلدارة  
   .                           األجهزة ورئيس املوارد البشرية

                                           فرص الترقي الوظيفي للموظفني ذوي األداء اجليد  - ٣

          يف اخلطـة     "                       التطـوير  الـوظيفي     "  ب                           وهو اهلـدف املتعلـق         ١٧                            متت ترمجة اهلدف االستراتيجي       -  ٥٥
                                         إىل ثالثة أهداف حمددة خاصـة بـاملوارد             ية،                                                              االستراتيجية للمحكمة، وعلى صعيد استراتيجية املوارد البشر      

   .                                  ّ                                            البشرية هلا صلة بإدارة األداء والتعلّم والتدريب واإلدارة الوظيفية  والترقي الوظيفي

             إدارة األداء   ١- ٣

                                                                                                 إن نظام إدارة األداء ذا املصداقية والشفاف والذي يؤدي وظيفته على أحسن وجه هـو أسـاس                   -  ٥٦
                                        وبالرغم من أن احملكمة تتمتع منذ بعض         .                                      خرى املتعلقة بإدارة املوارد البشرية                                   العديد من الربامج واألنشطة األ    

                                                                                     ً       ً                      الوقت اآلن بنظام لتقييم األداء يقوم على أساس الكفاءة وحتقيق النتائج إال أنه مل يطبق تطبيقاً منهجياً علـى                 
                        ين مل يقيمـوا إال يف                                                                     باإلضافة إىل ذلك هناك العديد من أجزاء احملكمة واملوظفني الـذ            .                  مجيع أجزاء احملكمة  

   .                                   ً                               عقد مقبل أي يف حالة العقود األطول أجالً مرة واحدة كل سنتني أو ثالث سنوات ل     مديد         سياق الت

   ويف   .                                                                               ، حتقق تقدم مهم على صـعيد حتـسني تطبيـق نظـام إدارة األداء باحملكمـة                    ٢٠٠٨         ويف عام     -  ٥٧
  .                                  لتحسني النظام ومأسسته بالكامـل                                                           ، اقترح قلم احملكمة على مجيع الربامج الرئيسية خطة              ٢٠٠٨       أغسطس   /  آب

   :                     ومشل هذا اإلجراء ما يلي

                                                                             دورة سنوية وإلزامية لتخطيط العمل على صعيد الشعب واألقسام وعلى الصعيد الفردي؛   ) أ (

                                                                                سنوية ومنظمة تعىن بالتقييم واالستعراض نصف السنوي ألداء كل موظـف مـن               ة   دور   ) ب (
         املوظفني؛
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                                       ّ             ط فردية وعلى نطاق اجلهاز بكامله تيـسر تعلّـم                                          دورة سنوية ومنظمة ختص وضع خط        ) ج (
   .                    املوظفني وتنمية مؤهالم

     ً                                                        ً                                   ودعماً لالنتقال إىل دورة سنوية تطبق بشكل أكثر صرامة وأكثر تنظيماً جرى تـصميم برنـامج                  -  ٥٨
                ضـمن قلـم         ٢٠٠٩         فربايـر    /          وشـباط      ٢٠٠٨       نوفمرب   /                                                  تدرييب شامل ونفذ يف الفترة ما بني تشرين الثاين        

   :                             هذا التدريب على وحدات أربع هي       واشتمل  .     احملكمة

                      مدخل إىل إدارة األداء؛   ) أ (

                         ختطيط العمل ووضع األهداف؛   ) ب (

         االتصال؛   ) ج (

   .                               التغذية املرتدة والتعلم والتطوير   ) د (

                                                           ً                                         وشارك يف هذه الوحدات مديرون وموظفون ذوو مسؤوليات إشرافية فضالً عن أعضاء من جملـس نقابـة                 
   .      املوظفني

                   التحـسينات علـى                إدخـال          ٢٠٠٩                                         ضافية يف هذا اال املهم املتوخاة عام                         وتشمل األنشطة اإل    -  ٥٩
                                        ، يتجه التفكري إىل إجـراء اسـتعراض            ٢٠١٠                وبالنسبة لعام     .                                                 استمارة التقييم ورصد التقيد بالدورة السنوية     

      ألخـذ                                ويف هذه املرحلة يتعني النظـر يف ا   .                                                               شامل ألداة التقييم احلالية مبا يف ذلك النظر يف أفضل املمارسات       
    .                                                  باحلوافز اليت تستند إىل األداء مبا يف ذلك احلوافز املالية

                                                                                                 وعلى صعيد مكتب املدعي العام، ركزت استراتيجية إدارة األداء على تنمية تطوير وفهم ونـشر                 -  ٦٠
                                                                           وجيري العمل على وضع الئحة مكتب املدعي العام ويتناول العمـل اجلـاري               .                            القواعد التشغيلية الواضحة  

                                                                                    تشغيلي يفصل الدور واملهمة املنوطني بكل موظف والعمليـات الواجـب أن يتبعهـا يف أداء                    تصميم دليل   
   .                                                       ومثل هذا الوضوح مطلوب لكفالة قياس األداء على النحو املالئم  .      واليته

      إال أن   .                                                         ً     ً                     والتدابري ذات الصلة بالتقييم الوارد ذكرها أعاله تشكل جانباً مهماً من جوانب إدارة األداء  -  ٦١
                                              والتطلعي إلدارة األداء له هو اآلخر أمهية         ي               واجلانب التطوير   .                                    بري تتجه مع ذلك إىل ماضي األنشطة                هذه التدا 

                      ً                                               وتشكل إدارة األداء جزءاً ال يتجزأ من برامج التطـوير الـوظيفي              .                                         مماثلة على صعيد اإلدارة السليمة لألداء     
   .          م والتدريب              ً                                               وترتبط ارتباطاً وثيقا بقدرة احملكمة على دعم التطوير من خالل التعل

                 التعلم والتدريب   ٢- ٣

                       وللحفاظ على الزيادات     .                          ً     ً                                           ميثل التعلم والتدريب حافزاً قوياً على اجتذاب واستبقاء املوظفني املؤهلني           -  ٦٢
                                                                                                          يف امليزانية عند مستوى منخفض ظلت ميزانية احملكمة املكرسة للتدريب دون تغيري برغم تزايد عدد املوظفني                

                                                                         ألنشطة التدريبية بنفس التكلفة بغض النظر عن عدد املـشاركني يف حـني                                  وميكن االضطالع ببعض ا     .     فيها
   ُ                                         ، أُنفق حنو نصف ميزانية التدريب املركزية           ٢٠٠٨         ويف عام     .                                            تتطلب أنشطة أخرى تكبد تكلفة حبسب الفرد      

   ًُ                                      فضالًُ عن بعض التدريب اللغوي التخصـصي         )                                اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية   (                             على التدريب اللغوي العام     
                                                ك، قام قسم املوارد البشرية بتصميم وتنفيذ التدريب              باإلضافة إىل ذل   ).                                 ل مهارات الصياغة باللغة الفرنسية  مث (

              ونظـم قـسم      .                                                       وتعزيز روح اموعة ومهارات االتصال والتدريب العملي        )           انظر أعاله  (                   على إدارة األداء    
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    ً                                        خلياً لفائدة املوظفني املسؤولني عن برنـامج                                                                 ً           تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع قسم امليزانية واملالية تدريباً دا        
SAPومنحت للمشاركني يف برنامج   .     ً                    فضالً عن املوظفني امليدانيني                        SAP وبرنامج التدريب اللغوي شهادات                                

   .                                                                    واستمرت األقسام املعنية يف تنظيم التدريب التقين والتخصصي أي التدريب األمين  .                  بإمتام هذا التدريب

                                ً                                      اعتمد مكتب املدعي العام جا جديداً من أجـل حتديـد االحتياجـات                ،      ٢٠٠٨      مايو   /        ويف أيار   -  ٦٣
                                                 واشترك مكتب املدعي العـام وقلـم احملكمـة يف            .                                                     التدريبية واالحتياجات من التعلم للموظفني يف املكتب      

        وقامـت    .                                                           ً                               االضطالع بتقييم شامل لالحتياجات التدريبية مشل املكتب بأسـره بـدءاً مبـستوى الوحـدة              
                                                                              بية على أساس األحكام الواردة يف النظام األساسي وقواعد املكتب والئحة املدعي العـام                    االحتياجات التدري 

   .                                                              ً                         ومت إدماجها يف اخلطة االستراتيجية للمحكمة واخلطة اخلاصة باالدعاء أخذاً بعني االعتبار اجلدوى املالية

                     تعراض وإقرار مقترح                                                                               ويف وقت الحق، عمدت اللجنة التنفيذية التابعة ملكتب املدعي العام، إىل اس             -  ٦٤
                 دورة يف حني تتجه   ١٦        تنفيذ     ٢٠٠٨               ومت يف أواخر عام   .                     دورة تدريبية خمتلفة  ٢٦                     تدرييب موحد يشتمل على 

    ً     ً                جاً مماثالً كان مثـرة          ٢٠٠٩                           واتبع قلم احملكمة يف عام        .     ٢٠٠٩                                                النية إىل تنفيذ الدورات الباقية يف حبر عام         
    .                         عمليات تقييم ألداء املوظفني

                                                                                      واهليئة القضائية تعمل بالتعاون مع وحدة تعليم وتطوير كفاءات املوارد البشرية                ٢٠٠٩   م          ومنذ عا   -  ٦٥
                                                                                                        على وضع منهجية لتحديد وربط االحتياجات التدريبية على مستوى الفرد ومستوى كل شعبة بنظام تقييم               

   .                                         وسيتواصل تطوير هذا اجلانب يف السنوات املقبلة  .      األداء

                                                             فتقار إىل األموال تنفيذ برنامج تطوير الكفاءات الريادية وكانـت           بسبب اال    ٢٠٠٨               وتأجل يف عام      -  ٦٦
    ً                          وعمالً بتوصية اللجنة ستـسعى       .     ٢٠٠٧                                                               احملكمة قد قامت هلذا الغرض باإلعالن عن عطاء تنافسي يف عام            
   .    ٢٠١٠                                                    احملكمة إىل حتديد مصادر األموال لالضطالع ذا الربنامج يف عام 

                            اإلدارة والترقية الوظيفيتان   ٣- ٣

          ففي مكتب    .                                                                                    تتزايد األمثلة على النهج األكثر موضوعية يف سبيل التطوير الوظيفي ملوظفي احملكمة             -  ٦٧
                                                                                                         املدعي العام على سبيل املثال استحدثت مسالك وظيفية للموظفني العاملني يف املكتب تتراوح درجاا مـا                

    ٢٢                 اليوم انتقـاء                     وقد مت حىت هذا        ).  ٥- ف / ٤- ف (               واملوظف األقدم     )  ٢- ف / ١- ف (                   بني املوظف املبتدئ    
                            ً                     وينظر مكتب املدعي العـام حاليـاً يف تطـوير            .      ً                                               موظفاً لشغل وظائف أعلى من خالل التوظيف التنافسي       

                   وتـشمل اخليـارات      .                                                                               املبادرات املتعلقة بالنسبة للمناصب اليت ال ميكن بصددها استحداث مسلك وظيفي          
                                   الكتساب مهارات جديدة ولتوسيع آفاق                                                            التداول املرن أو إعادة التعيني داخل املكتب لتوفري فرص للموظفني  

              ً       ً                           من املوظفني نقالً داخلياً ضـمن شـعبة التحقيـق        ١٠                    ومت حىت تارخيه نقل       .                             ما اكتسبوه من خربات مهنية    
   .                                                                واالدعاء مما أتاح هلم فرص تعلم مهارات جديدة وتوسيع آفاق خربم املهنية

                                    بادل مهين بغرض التشجيع علـى تبـادل                                           ً                ويف هذا السياق، نفذ مكتب املدعي العام أيضاً برنامج ت         -  ٦٨
                ً                          وبدأ املكتب مؤخراً يف وضع شبكة إلنفـاذ          .                                                       اخلربات بني موظفيه واملوظفني العاملني يف املنظمات األخرى       

      ديسمرب  /                                                                                   القانون ودعي مهنيون ذو خربة من تسع حماكم وطنية حلضور حلقة دراسية تفاعلية يف كانون األول 
                                                                   مدته أربعة أسابيع باحملكمة للعمل على رسم مشاريع مشتركة مـع                                           وكلفوا يف وقت الحق بربنامج           ٢٠٠٨

    .                       موظفي مكتب املدعي العام
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                                                                                  عدد املشمولني بالتنسيب الداخلي يشكل قرينة مشجعة على تزايد فـرص التطـوير                            مث إن ارتفاع      -  ٦٩
        ً         ضع قيـوداً علـى                                                       ومن األمهية مبكان اإلشارة يف هذا السياق إىل أن احملكمة ال ت    .                         الوظيفي املتاحة للموظفني  

                                                                     ً                                        اإلطالق يف سبيل الترقية اليت متنح املوظف أكثر من درجة واحدة كما ال تضع قيوداً على االنتقال من فئـة                    
-                                                                     وجيوز يف احملكمة ملوظف من املوظفني أن ينتقل من منصب هو من فئة ف               .                                  اخلدمات العامة إىل الفئة الفنية    

                          وذلك بشرط أن ميلك املؤهالت  ٢-       ىل فئة ف   إ ٥-                       أو من منصب من فئة خ ع ٥-                    إىل منصب من فئة ف   ٣
   .                                             الالزمة للدرجة األعلى أو للمنصب من الفئة الفنية

  .                                                                                                   وقد قام قسم املوارد البشرية، يف نطاق ما تسمح به موارده، بإسداء املشورة الوظيفية إىل املوظفني              -  ٧٠
   .             على حد سواء                              وهذا يشمل املؤقتني والدائمني منهم

      احلصول                                                                   ذلك، تعترب شروط اخلدمة املالئمة وحسن إدارة األداء وإمكانية                                 وكما سبقت اإلشارة إىل     -  ٧١
          وحيـث إن    .                                                                                                على التدريب والتعلم لبنات ال غىن عنها يف سبيل تشييد نظام متني لإلدارة والترقية الوظيفيتني            

      إدارة                                                                                                       ذلك ما يزال رهن التطوير ينبغي أن تقوم احملكمة ببلورة ج استراتيجي شامل لتخطـيط اخلالفـة و                 
                                                    وإضافة عمليات تقييم للكفاءة املهنية اىل آليـات         .                                                           املواهب طبقا ملا هو متوخى يف استراتيجية املوارد البشرية        

                                                   وهذه حتديات تعتزم احملكمة التصدي هلا خالل املراحل          .                                                     اإلنتقاء القائمة حاليا يف احملكمة مل تتيسر حىت اآلن        
    .                                             املقبلة من تنفيذ إستراتيجيتها للموارد البشرية

                     امللخص واالستنتاجات  -   دال

      ً             موظفاً يـشغلون       ٦٥٠                                           متثل عدد املوظفني باحملكمة فيما يزيد على           ،      ٢٠٠٩      مارس   /                لغاية شهر آذار    -  ٧٢
                                                                                             ويف جمال إدارة املوارد البشرية، تطورت املنظمة وانتقلت من التشديد املبكر على التوظيـف                .             وظائف ثابتة 

       اهلـدف   (                                                           للتمثيل اجلغرايف ومتثيل اجلنـسني والـنظم القانونيـة                                                      السريع والعايل اجلودة مع املراعاة الواجبة     
                                                        وإدارة العقود واملزايا واملستحقات إىل نظـام يتميـز           )                                  من اخلطة االستراتيجية للمحكمة      ١٤            االستراتيجي  

         وإتاحـة    )   ١٦                  اهلدف االستراتيجي    (                                                                             بدرجة مماثلة إن مل تكن أعلى من االلتزام بدعم البيئة الراعية للموظفني             
    ).  ١٧                   الغاية االستراتيجية  (                              لترقي موظفيها وتنمية مؤهالم      الفرص

        لشروط  ا                مباشرة استعراض  ١٦                           ، مشل تنفيذ اهلدف االستراتيجي     ٢٠٠٩             وأوائل عام     ٢٠٠٨       ويف عام   -  ٧٣
                                                                                                          اخلدمة اخلاصة باملوظفني امليدانيني واستمرار تطوير السياسات ذات الصلة بإدارة املوارد البـشرية ووضـع               

                               ، سيجري اسـتعراض للمعـايري          ٢٠٠٩         ويف عام     .                                   م رفاه املوظفني والضمان االجتماعي                     برامج جديدة تدع  
                                                                                                        اخلاصة بتمديد العقود وإمكانية العمل بالعقود األطول أجال فضال عن تدريب جهات االتـصال الداخليـة                

    .                                  املسؤولة عن تسوية الرتاعات والوساطة

                األداء يف مجيـع                                 فيما خيص مأسـسة إدارة                          ً     ً     ، أحرزت احملكمة تقدماً كبرياً      ١٧                     وفيما يتعلق باهلدف      -  ٧٤
                                                                                                        أجزاء احملكمة، وهذا يشمل توفري التدريب على صعيد ختطيط العمل واالتصال ومهارات التغذيـة املرتـدة                

                                                         ومت األخذ بنهج جديدة لتطوير خطط الـتعلم والتـدريب            .                                           بالنسبة للموظفني ذوي املسؤوليات اإلشرافية    
                                                              شهدا احملكمة يف التوظيف الداخلي لشغل الشواغر يشهد بتنامي نطاق                       احملكمة والزيادة اليت       مبوظفي       اخلاصة  

                            ، تعتزم احملكمة أن تقـوم          ٢٠١٠    و     ٢٠٠٩          ويف عامي     .                                                     التطوير الوظيفي داخل هذه املؤسسة الدائمة اجلديدة      
      املزيد                                                                                                          بأمور منها حتسني نظامها لتقييم األداء وتنفيذ برنامج لتطوير الكفاءات القيادية واإلدارية واالضطالع ب             

   .                                                      من العمل الداعم للموظفني من أجل التطوير الوظيفي اخلاص م
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  املرفق

                                ًنبذة عن العقود املعمول ا حاليا 

                     أنواع العقود ومددها

                                عقود حمددة األجل وعقود قـصرية        :                                                               تتعاقد احملكمة اجلنائية الدولية مع املوظفني بنوعني من العقود          - ١
   .      األفراد        ملتعهدين                                           ، هناك اتفاقات خدمات خاصة متنح لالستشاريني وا                       وباإلضافة إىل عقود املوظفني  .     األجل

                   العقود احملددة األجل

  .                                                                                                متنح العقود احملددة األجل للموظفني املعينني يف وظائف ثابتة وملوظفي املساعدة املؤقتـة العامـة                - ٢
   .                                                        وحيكم هذا النوع من العقود النظامان األساسي واإلداري للموظفني

  .                         بني سنة وثـالث سـنوات         ما                                                          ظائف الثابتة، تتراوح مدة العقود احملددة األجل عادة                      وبالنسبة للو   - ٣
                                                                                                 ويعود دور حتديد مدة الوظيفة املعلن عنها بثالث سنوات أو أقل إىل املسؤول اإلداري، حيددها بعد دراسـة       

       ثالث            تقل عن        ملدة ال                                                                  وجيب أن يكون هناك احتمال أن حيتاج إىل الوظيفة املعلن عنها              .                   االحتياجات العملية 
   .     سنوات

                                                                                                       بالنسبة لعقود املساعدة املؤقتة العامة احملددة األجل، فإن مدا تحدد بناء على امليزانية وكقاعـدة                 - ٤
   .                                                        عامة ال تدوم عقود املساعدة املؤقتة العامة أكثر من سنة واحدة

              عـض املزايـا                                                            ً                           وبالنسبة للعقود احملددة األجل اليت ال تتجاوز مدا اثـىن عـشر شـهراً، فـإن ب                  - ٥
   .                   واالستحقاقات قد تمنح

            أما العقود    .        يوما   ٦٠                                                                              مدة اإلشعار فيما يتعلق بالتعيينات بالعقود احملدد أجلها بثالث سنوات، هي              - ٦
     ً                             يوماً، والعقود اليت تقل مدا عـن    ٣٠                                                            اليت تمنح من ستة أشهر إىل أقل من ثالث سنوات فمدة اإلشعار ا     

   .   ً وماً   ي  ١٥                        ستة أشهر فمدة اإلشعار ا 

                    العقود القصرية األجل

          املترمجـون   (                                    ً      ً            ً                             ال تتجاوز مدة العقود القصرية األجل شهراً واحداً، ومتنح أساساً للموظفني اللغويني               - ٧
                                                                              وملوظفي املؤمترات أو املساعدين اإلداريني الذين حتتاجهم احملكمـة ملـدد قـصرية               )                   الشفويون للمؤمترات 

                                                       األجل من موظفي احملكمة إال أـم ال مينحـون كـل                                                ويعترب األشخاص املعينون بعقود قصرية      .     فحسب
   .      أيام ٧                                           وبالنسبة للعقود القصرية األجل فمدة اإلشعار ا   .                   االستحقاقات واملزايا

                      اتفاقات اخلدمات اخلاصة

                        وال يعتـرب املتعاقـدون       .                                                                   تمنح اتفاقات اخلدمات اخلاصة لالستشاريني العاملني كمتعاقدين فرادى         - ٨
   .                                                                 كمة وعليه ليست هلم استحقاقات وال مزايا إال األجر املنصوص عليه يف االتفاق                  األفراد من موظفي احمل

   .                             ال بعقود مستمرة وال بعقود دائمة                  ً ال تعمل احملكمة حالياً   - ٩
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