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  الدورة التاسعة
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦نيويورك، 

 

  ∗إدارة املوارد البشريةتقرير احملكمة عن 

  مقدمة  -أوال

 داخل احملكمة اجلنائية الدولية اإلستراتيجية إحدى األولويات ظلت إدارة املوارد البشرية متثل -١
باإلضافة إىل نسبة مرضية .  وشهدت تقدما كبريا يف ااالت الرئيسية٢٠٠٩أثناء عام ") احملكمة("

مشلت اإلجنازات تطوير ونشر عدد من السياسات اجلديدة ومعدل الدوران، وختفيض للغاية للتوظيف، 
لتعليم والتدريب عرب األجهزة، ا إستراتيجيةخطط زيادة ترسيخ إدارة األداء وتنفيذ للموارد البشرية، و

  . يف احملكمةفضال عن االتفاق على إدخال حتسينات على شروط اخلدمة للموظفني العاملني

يف اإلبالغ ") اللجنة("إىل جلنة امليزانية واملالية املقدمة يتبع هذا التقرير شكل التقارير السابقة   -٢
اليت  املوارد البشرية إستراتيجيةمنظم وفقا ألهداف  ووهعن التطورات يف جمال إدارة املوارد البشرية، 

لتسهيل الرجوع إليها، واستعادت هذه األهداف يف و )١(.ألول مرة إىل اللجنة يف دورا العاشرةقدمت 
 اإلستراتيجيةاف اخلطة أهدمستمدة من املوارد البشرية أهداف وجتدر اإلشارة إىل أن . ١اجلدول 

 ١٧و) رعايةالالبيئة  (١٦و) وظيفالت (١٤ على وجه التحديد اإلستراتيجيةللمحكمة، واألهداف 
متّ  واإلستراتيجيةومنذ ذلك احلني، مت تنقيح اخلطة   اجليدفرص العمل بالنسبة للموظفني ذوي األداء(

جذب، ورعاية، "ىل هو يهدف إ، و١٠هدف استراتيجي جديد  يف ،الثالثة املذكورةهداف تلخيص األ
  ". أعلىجودةمن أجل  نيإىل موظفني متنوعيني الوظيفوالتقدم وتقدمي فرص التطوير 

ويتضمن التقرير أيضا ردود احملكمة على توصيات حمددة والطلبات اليت قدمتها اللجنة يف   -٣
، ، على التوايل٢٠٠٩غسطس أ/آبأبريل و/ يف نيساناملعقودتنيها الثانية عشرة والثالثة عشرة يدورت

  .وهي ملخصة أدناه

                                                      
  .ICC-ASP/9/CBF.1/10صدر سابقاً بوصفه الوثيقة    ∗
)١( ICC-ASP/7/6.  
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 واألهداف احملددة األساسية املتعلقة باملوارد اإلستراتيجيةااالت  نظرة عامة عن -١اجلدول 
جذب، ورعاية، وتقدمي فرص :  للمحكمةاإلستراتيجيةاخلطة من أهداف  ١٠اهلدف : البشرية

   فاءةأعلى املوظفني كإىل يني الوظيفوالتقدم التطوير 

  األهداف احملددة املتعلقة باملوارد البشرية  ااالت الرئيسية احملددة
 تعيني وتطبيق عملية انتقاء منهجية ومنصفة وشفافة لكفالة أعلى -١ التوظيف

  )الداخلي(والتنسيب ) اخلارجي(مستويات اجلودة يف التوظيف 
  عينيتعزيز قدرات املوظفني مناط املسؤوليات ذات الصلة بالت -٢ 
  زيادة التوعية اخلارجية بفرص التوظيف املتوفرة لدى احملكمة -٣ 

 كفالة شروط جذابة للخدمة ونظم تعويض لكافة موظفي احملكمة -٤ البيئة الراعية
  باملقر ويف مراكز العمل امليدانية

  زيادة رفاه املوظفني بتعزيز برامج الدعم القائمة ووضع برامج جديدة  -٥ 
 عزيز وتطوير إدارة نظُم العدالة الداخلية تزيادة -٦ 

حلوافز ، مبا يف ذلك اإدارة األداءعلى نظام ضفاء الطابع املؤسسي  إ-٧ قدم الوظيفيالت
  القائمة على األداء

إتاحة فرص للتعلم والتدريب تسهم يف حتقيق غايات احملكمة وتفي  -٨ 
  باالحتياجات اإلمنائية الفردية

 ٩-  ج ونظم إلدارة احلياة الوظيفية والتطور الوظيفي وضع وتنفيذ
  للموظفني 

رحبت اللجنة ، ٢٠٠٩أبريل /وأثناء دورا الثانية عشرة، املعقودة يف شهر نيسان  -٤
  :)٢("اإلمجايل احملرز يف جمال إدارة املوارد البشريةبالتقدم "

 ةصلمبواظفني، وتحديد إطار زمين إلجراء تقييم ألداء مجيع املوبأوصت احملكمة   )أ(
 وأوضح الرئيس يف وقت الحق أن اللجنة ترغب أيضا يف احلصول )٣(.استكشاف حتسينات هلذا النظام

  لتقييم ؛لعلومات عن أداة ومعايري من امل على مزيد

الحظت أن احملكمة دف إىل وضع معايري واضحة وثابتة سيستند إليها متديد   )ب(
  ؛)٤(العقود

) ةدائمال وةستمرامل وةدداحملاملدة ( ملختلف أنواع العقود آخر أوصت بإجراء تقييم  )ج(
   )٥(؛ النظام احلايلبشأنيف أي تغيريات وإمكانية تطبيقها على احلالة اخلاصة للمحكمة قبل الشروع 

                                                      
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،   )٢(

 .٥٥، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
  .٥٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
  .٥٨املرجع نفسه، الفقرة    )٤(
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لتدريب لومناذج إعداد خطط وتحديد ااالت ذات األولوية للتدريب بأوصت احملكمة ) د(
   )٦(؛تدريب املدربني نظامعلى املدى الطويل مثل 

، مثل تعزيز ]اجلغرايف[ التمثيلأوصت بأن تنظر احملكمة يف خيارات لزيادة   )ه(
 احمللية وإمكانية اإلعالم تعزيز الوعي والدعاية يف وسائل من أجلاالتصاالت مع ممثلي هذه البلدان 

  )٧(.بعثات التعيني املستهدفة دإيفا

  :قامت اللجنة مبا يلي ٢٠٠٩أغسطس /ت يف آبيف دورا الثالثة عشرة، اليت عقد  -٥

 مقترحات إعادة إعدادعملية ستعرض مع احملكمة يف دورا املقبلة تأوصت بأن   )أ(
  )٨(ارجيني؛اخلستشارين املتصنيف واستعراضها، مبا يف ذلك اختيار ال

 دون مقابل يف دورا العاملنيقدم تقريرا عن املوظفني ت احملكمة أن إىلطلبت   )ب(
ينبغي أيضا أن  املوظفني، عيني أصرت احملكمة على اقتراح طرق جديدة لتة مايف حالو. لرابعة عشرةا

  )٩(؛التاليةاللجنة يف دورا كي تنظر فيه لذا الشأن تقريرا م تقد

إدارة املخاطر اليت من ب يرتبط اإلستراتيجيإعداد خطة التدريب بأوصت احملكمة   )ج(
   )١٠(. األساسيةوظائفلوب للشأا حتديد التدريب املط

، االستجابات للطلبات احملددة اليت تقدمت ا اللجنة يف هذا ما أمكن ذلككلّدرجت وقد أُ -٦
 املوارد إستراتيجية عن تنفيذ أهداف لتقارير بشأن ا، باءصلالتقرير حتت العناوين ذات الصلة من الف

 الفصل ال، منفصالوظائف باعتبارها قسموأدرجت املعلومات املطلوبة عن إعادة تصنيف ا. البشرية
  . املوارد البشريةإستراتيجيةهذا يقع خارج نطاق إذ إن ، جيم

  لموارد البشرية لاإلستراتيجيةهداف األتنفيذ   -ثانيا

يئة واحملكمة تنفيذ أهداف املوارد البشرية يف جماالت التوظيف، واصلت ، ٢٠٠٩طوال عام   -٧
 تقدم أُحرزقد ف، أطولمد  أعلى بعض األهداف يتم تنفيذويف حني . يةالترقإنشاء فرص وبيئة راعية 

وصف التقدم احملرز يرد و. أعاله ١الواردة يف اجلدول التسعة أهداف املوارد البشرية بكبري فيما يتعلق 
  . التاليةالفصول يف ٢٠١١-٢٠١٠حىت اآلن واألنشطة املتوخاة للفترة 

                                                                                                                                       
 .٦١املرجع نفسه، الفقرة   )٥(
  .٦٦املرجع نفسه، الفقرة   )٦(
  .٦٧املرجع نفسه، الفقرة   )٧(
  .٦١، الفقرة ٢. املرجع نفسه،اجلزء باء  )٨(
  .٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )٩(
  .٦٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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  التوظيف  -ألف

نزيهة ة ومنهجيعمليات اختيار ب املوارد البشرية يف جمال التوظيف يجيةإستراتأهداف تتصل   -٨
، وتعزيز قدرات املوظفني ذوي اجلودة للتوظيف اخلارجي والداخليوشفافة، لضمان أعلى مستوى من 

توصيات  تتصلو. احملكمةيف عمل الفرص بالتوظيف، وزيادة الوعي اخلارجي املتعلقة باملسؤوليات 
أداء التوظيف والتأخري، ب هذا البند الواردة حتتالتقارير من قبل احملكمة دمي تقاللجنة وطلبات 

موظف من / خبري معاونبصفةبتدئني الفنيني املوتوظيف  واملوظفني بااناملساعدة املؤقتة العامة، بو
 .الفئة الفنية

  ل الدوران والتنسيب الداخلي ومعد اخلارجيالتعيني: باملناصب الثابتةاألداء التوظيفي   -١

 )١١(معلومات طلبتها اللجنة

ميثل  ذاوهثابتة، الوظائف الشواغر من  ٢٠٣ احملكمة ما جمموعه مألت، ٢٠٠٩عام ويف   -٩
 تعدو. وظيف ونسبة عالية جدا من الت احملكمة يف سنة واحدة يف تاريخملئأكرب عدد من الشواغر 

وميثل . ن من احملكمةوموظفرة وظيفة شاغ ٢٠٣ من أصل ٣٤شغل و. تعيينات خارجيةمنها  ١٦٩
  . اخلارجيةباملقارنة مع التعيينات من التعيينات الداخلية  يف املائة٢٠:٨٠  نسبةهذا

من  يف املائة ٩,٨ل وهذا ميثل معد. ٢٠٠٩ موظفا يف احملكمة يف عام ٦٧غادر ما جمموعه   -١٠
احملكمة أن معدل ترى و. ٢٠٠٨ يف املائة لعام ١٢الدوران للسنة، وبالتايل هو أقل بكثري من نسبة 

السيما مبراعاة للغاية،  مرضٍٍ معدل وه،  يف املائة٩٠,٢  نسبةاملوظفني  بقاءفيه بلغ ذيال، هذا الدوران
حتل كي  فسحة كافية لتركو،  موظفيها ذوي الكفاءةىالركود لدجتنب إىل  سليمةمنظمة أي حاجة 

ويف الوقت نفسه، . تكون مطلوبة مع مرور الوقت مهارات وخربات جديدة قد املوظفني املغادرينحمل 
 تتعلق مقابالتجراء ، سيتم إذال. للمنظمةاملوظفني مغادرة  رصد أسباب ضرورة تدركفإن احملكمة 

  .٢٠١٠ شركة خارجية يف عام باملغادرة من قبل

اية عام لزيادة الصافية للموظفني يف كانت ا الداخلي ونظرا لدوران املوظفني، للتنسيبنظرا   -١١
املوظفني اجلدد من  ٨,٥ نسبة ضافيني، أواإلوظفني من امل ١٠٢متثل  ٢٠٠٨ عام باملقارنة مع  ٢٠٠٩

 وظائف فىي موظفا ٦٧٩محكمة كان لل ،٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١اعتبارا من و. يف الشهر
يبلغ حوايل احملكمة  يفشهريا الصايف التوظيف كان  السابقة،وجتدر اإلشارة إىل أنه، يف السنوات . ثابتة

ويدل التحسن الكبري . ٢٠٠٧لجنة يف عام للدى ار قلقا كبريا اثأ األمر الذي ،من املوظفني ٣ إىل ٢
يف ال مربر له الذي  بنجاح مسألة التأخري تعاجلعلى أن احملكمة قد أداء التوظيف الذي طرأ على 

  .التعيني

 يفدوران العيينات والتوظيف الداخلي و أدناه أداء التوظيف والت٣ و٢ن اجلدواليلخص   -١٢
  .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ يف يةيسمج الرئاالرب

                                                      
  . أعاله٥ و٤  أنظر الفقرتني )١١(
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  يفياألداء التوظ: ٢اجلدول 

الوظائف املدرجة   
  يف امليزانية

املعدل على أساس   معدل الشهور  عدد األفراد
  املعاينة العشوائية

عدد من ترك   النقص يف التوظيف
الوظيفة 

)٢٠٠٩(  

  النسبة املئوية
  يفةلتاركي الوظ

التوازن بني 
  اجلنسني

  )اإلناث(
  ٪٤٧  ٪٩,٨٠  ٦٥  ٤٠  ٪٨  ٪١٠,١٥  ٦٧٩  ٧٣٩  احملكمة

  ٪٦٩  ٪١٨,٧٢  ٧  ٥  ٪١٢  ٪١١,٦٣  ٣٨  ٤٣  اهليئة القضائية
  ٪٥٤  ٪٨,٢٢  ١٧  ٤  ٪٥  ٪٣,٧٢  ٢٠٥  ٢١٥  العام مكتب املدعي

  ٪٤٢  ٪٩,٦٣  ٣٩  ٢٥  ٪٨  ٪١١,٢٨  ٤٢٥  ٤٦١  قلم احملكمة
 منهم يف مكتب املدعي العام ٣(من الوظائف املدرجة يف امليزانية اخلاصة مبسؤولني منتخبني تشمل األرقام الواردة أعاله مخسا   ) أ(

  ).ومسؤول واثنني يف قلم احملكمة
 . يف قلم احملكمة بوصفه ترك للوظيفة بسبب حتويله مؤخرا إىل مسؤول منتخب١-ألغراض االتساق، حسب مد  ) ب(

 .٢٠١٠يزانية لعام ال يعكس اجلدول أعاله الوظائف اجلديدة يف امل  )ج(

  ٢٠٠٩تعيينات واستقاالت احملكمة لعام : ٣اجلدول 

باملقارنة مع دوران ال التعيني والتنسيب الداخلي ونعمنفصالً إىل اللجنة  اًوسوف يقدم حتديث  -١٣
  .٢٠١٠ثابتة خالل األشهر الثالثة األوىل من عام الوظائف ال

  تعيني وتطبيق عمليات انتقاء منهجية ومنصفة وشفافة  -٢
 لموارد البشريةل يستراتيجإل١اهلدف 

مجيع يتم اإلعالن عن وكقاعدة عامة، . عمليات ثابتة للغايةاحملكمة يف عمليات االختيار تعد   -١٤
من املساعدة املؤقتة املمولة الوظائف الشاغرة الثابتة، وكذلك يتم اإلعالن تقريبا عن مجيع الوظائف 

الشواغر تفتح ما بينو. خرىاألوسائل واملنتديات خمتلف الالعامة على موقع احملكمة ومن خالل 
 من نظام املوظفني، املعنونة ١٨-١٠٤القاعدة فإن  يف نفس الوقت، نيوالداخليني اخلارجيلمرشحني ل

 
  التعيينات
 اخلارجية

  التعيينات
 االستقاالت الداخلية

حاالت االنتقال إىل 
املساعدة املؤقتة 

 اإلعارة العامة
  إجازة خاصة
 الزيادة الصافية بدون مرتب

 ٦ ١ صفر ١ ٥ ٢ ١٣ اهليئة القضائية

        ألولالربنامج الرئيسي ا

 ١٣ ٢ ١ ١ ١٣ ٩ ٣٠ مكتب املدعي العام

        الربنامج الرئيسي الثاين

 ٧٩ ١ صفر ٥ ٣٦ ٢٢ ١٢١ قلم احملكمة

        الربنامج الرئيسي الثالث

 صفر ١ صفر صفر صفر صفر ١ أمانة مجعية الدول األطراف

        الربنامج الرئيسي الرابع

 ٢ صفر صفر صفر صفر ١ ٢ لضحاياأمانة الصندوق اإلستئماين ل

        الربنامج الرئيسي السادس

 ٢ صفر صفر صفر صفر صفر ٢ مكتب مشروع املباين الدائمة

        الربنامج الرئيس السابع

 ١٠٢ ٥ ١ ٧ ٥٤ ٣٤ ١٦٩ اموع اخلاص باحملكمة

  ديسمرب/ شهر كانون األول اليت ملئت يف٢٠١٠يشمل هذا اجلدول الوظائف املدرجة يف امليزانية لعام 
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على أكمل وجه املؤهالت واخلربة الالزمة راعى  تأننص على ت، "نواحلاليون التوظيف واملوظف"
  .حملكمةالعاملني فعال يف اللموظفني 

مبادئ توجيهية " املسجل، أصدر جهزةاور داخلية بني األ، عقب عملية تش٢٠٠٩يف عام   -١٥
هذه املبادئ التوجيهية بالتفصيل مجيع جوانب وتصف . "عيني يف الوظائف الثابتةللتداخلية جديدة 

عرب أمساء املوظفني الطابع الرمسي على التوسع يف استخدام قوائم وتضفي أيضا . عملية اختيار احملكمة
  .يتيح تعزيز الكفاءة والسرعة يف عمليات التوظيف واالختياراحملكمة، األمر الذي س

 اإلدارية العليا، ألول مرة، املوظفني للمناصبعملية اختيار مشلت ، ٢٠١٠ويف أوائل عام   -١٦
راكز التقييم على املهارات الفنية والتقنية واخلربة ال تركز م. ته شركة خارجيةلتقييم أجرمترينا بشأن ا

، وصنع القرار ومهارات نياإلستراتيجيوالنهج ات القيادية األساسية مثل الرؤية على الكفاءإمنا و
  .التفاوض واالتصال وإدارة الناس

فترة األوىل من  بعد ال؛٢٠١٠مايو /يارأيف شهر لكتروين ساب إلالتوظيف اسيبدأ ج   -١٧
عة عملية االختيار النظام اجلديد من تعزيز نوعية وسرزيد يمن املتوقع أن و، تشغيل نظم موازية

  .للمحكمة

  تعزيز قدرات املوظفني مناط املسؤوليات ذات الصلة بالتعيني  -٣
  املوارد البشريةإستراتيجية ٢اهلدف 

. خطوة خبطوة ملديري التوظيف دليالأيضا املذكورة أعاله ملبادئ التوجيهية للتوظيف توفر ا  -١٨
مارس /يف شهر آذار جلميع املوظفني املهتمني وأجريت دورة إعالمية عن املبادئ التوجيهية مفتوحة

٢٠١٠.  

اجلوانب أبرز فيها حملكمة، القضاة قلم احملكمة دورة إعالمية أجرى ، ٢٠١٠يف أوائل عام   -١٩
  .توظيفالالنتقاء وبعملية اذات الصلة 

 بشأن خاص ملديري التوظيف إجراء تدريب قلم احملكمة يعتزم، ٠١١٢لعام بالنسبة   -٢٠
  .على أساس الكفاءةمهارات إجراء املقابالت والتوظيف 

  زيادة التوعية اخلارجية بفرص التوظيف املتوفرة لدى احملكمة  -٤
   وإحدى توصيات اللجنة املوارد البشريةإستراتيجية ٣اهلدف 

، أعد )١٢(ستهدفةامل بعثات التعينيإيفاد متشيا مع توصية اللجنة بأن تنظر احملكمة يف إمكانية   -٢١
 بعثات إىل البلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا يف حبر إليفادارد البشرية خطة ملدة عامني قسم املو

والغرض من هذه . ، وأفريقيانية ومنطقة البحر الكارييب وآسياوأمريكا الالتي أوروبا الشرقيةوالبلطيق، 
وأجريت . رشحني احملتملنياملممكنة من جمموعة فيها ألوسع البعثات هو تقدمي احملكمة وفرص العمل 
                                                      

  .٧انظر أعاله احلاشية   )١٢(
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بولندا، وليتوانيا، وزيارة التفيا، من املعتزم  و٢٠٠٩ديسمرب /كانون األولستونيا يف إلأول زيارة 
ممثلون عن قسم املوارد وشارك . ٢٠١٠ يف النصف األول من عام هنغاريا ويةمهورية التشيكاجلو

  .وزارة الشؤون اخلارجية األملانيةوتصاد البشرية يف معارض املعلومات اليت أجرا مدرسة لندن لالق

 احمدودمن املوارد البشرية واملالية لقسم املوارد البشرية  الكأن إىل ، مع ذلك، وجتدر اإلشارة  -٢٢
. يف الوقت املناسباخلطة تنفيذ يضر هذا بوقد . التوظيف هذهعندما يتعلق األمر بتنظيم وتسيري بعثات 

وزارات املعنية المساعدة فإن البلد املستهدف، األحداث يف طة وخاصة فيما يتعلق بتنظيم األنش
 بعثات تتطلب، ٢٠١١في ف. ذات أمهية قصوى) العدلوزارة الشؤون اخلارجية ووزارة وخاصة (

  .قسم املوارد البشريةل أيضا زيادة يف ميزانية السفر ةالتعيني املخطط

  املساعدة املؤقتة العامة  -٥
 )١٣(معلومات طلبتها اللجنة

، كانت اللجنة قد أعربت عن قلقها إزاء العدد الكبري من املوظفني ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عامي   -٢٣
 يف امليزانية الربناجمية السنوية، السيما يف قلم احملكمة،  غري املعتمدةاملساعدة املؤقتة العامةاملمولني من 

قد  عدد هؤالء املوظفني من إبالغ اللجنة بأناحملكمة متكنت ، ٢٠٠٩يف عام . والرئاسة والدوائر
فيما ايل  احلاملسجلاالنضباط اليت أدخلها يف صرامة ال، ويرجع ذلك أساسا إىل اخنفاضا كبريااخنفض 

 للعقود أو املتكررة  األمدطويلةالثابتة، وبالتايل جتنب التمديدات الوظائف اليتعلق بتسريع التعيني يف 
وظائف ال لشغل يةاإللزاماملباراة حملكمة أيضا وأدرجت ا .املؤقتة يف قلم احملكمة، والرئاسة والدوائر

وقد استمر ). شهرين -شهر(فترة قصرية جدا التوظيف ل، باستثناء املساعدة املؤقتة العامةمن املمولة 
سوى مل يكن هناك ، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١  واعتبارا من٢٠٠٩ عام خاللهذا النظام 

باستثناء ( املعتمدة يف امليزانية غري املساعدة املؤقتة العامةلة من  مموموظفني متعاقدين يف وظائفسبعة 
اليت مل يكن من ابع املستعجل  املهام ذات الطينفذون) متدةاملرضية ات املجازاإلمومة أو إجازات األ

تقرير إىل لالوارد يف ا ٤٠ويتناقض هذا الرقم مع عدد . يف وقت إعداد امليزانية الربناجميةا املمكن التنبؤ 
  . يف املائة منذ ذلك احلني٨٣، وبالتايل ميثل اخنفاضا قدره ٢٠٠٨سبتمرب /اللجنة يف أيلول

مصدر متويل، تعد  املساعدة املؤقتة العامةأن بوقد يكون من املفيد أن نذكر يف هذا السياق   -٢٤
مثل حمددة املدة تعيينات  املساعدة املؤقتة العامةن من ولن املموواملوظفع ويتمت . تعاقديأسلوبوليس 

  التعييناتيف إال يف املزايا واالستحقاقات اتمثة اختالفليس و.  وظائف ثابتةيفتلك املمنوحة للموظفني 
  .بدالت معينةال تنطبق قد الة هذه احليف و، دة أقل من اثين عشر شهرامل

لة من عيينات املموالتخاوف بشأن استخدام امل بنجاح عاجلتباختصار، فإن احملكمة ترى أا   -٢٥
  .قد استقر متاماوأن الوضع  املساعدة املؤقتة العامة

                                                      
  .٦٢، الفقرة ٢.، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة…ئق الرمسية الوثا  )١٣(



ICC-ASP/9/8 

 

8-A-051010  8 

  املساعدة املؤقتة العامة  -٦
 )١٤(ةمعلومات طلبتها اللجن

 مبادئ توجيهية بشأن ")اجلمعية("يف دورا الرابعة، اعتمدت مجعية الدول األطراف   -٢٦
  . استخدام أي موظفني من دون مقابلومل متنح احملكمة نفسها. استخدام موظفني من دون مقابل

  موظفني فنيني مبتدئني/توظيف خرباء استشاريني مساعدين  -٧

 )١٥(معلومات طلبتها اللجنة

يف  املعاونونن ون الفنيواملوظف، أو املوظفون الفنيون املبتدئون، أو نوساعداملرباء يعمل اخل  -٢٧
ويدرج هؤالء املوظفون أساسا . به احملكمة وتتبعههذا ما تلتزم ، املوحدمجيع أحناء نظام األمم املتحدة 

ولتسهيل . تستخدمهميف نفس الفئة، وال يشري االختالف يف التسمية إال إىل خمتلف املنظمات اليت 
  .املوظفني الفنيني املبتدئني الفئات الثالث يف هذا التقرير باسم اإلحالة والتبسيط، يشار إىل

٢٨-   الذين ) سنة٣٢م رهتتجاوز أعما ال(من املهنيني الشباب  تدئوناملوظفون الفنيون املبيعد 
ومن . األعضاءمتول من قبل الدول ) ملدة سنتنيعادة (يصبحون موظفني يف املنظمة لفترة حمدودة 

 املنظمات علىن الشباب و الفنيتعرفالرئيسية لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئني هو أنه ياألهداف 
  . الوطنيةمإداراقد تستفيد منها الحقا خربة، ا أن يكتسبوالدولية و

٢٩-  وحدة  الذي قدمته ٢٠٠٨ ووفقا لتقرير عام . تقريباة عقودمخسنذ قرابة بدأ هذا الربنامج م
 يف ني املبتدئني الفنيني من املوظف١ ٠٠٠يعمل ما يناهز  )١٦( املتحدة،لألممالتابعة املشتركة التفتيش 

يف ترد ، احنة اجلهات امل من٣٣ل هذه الوظائف ومتوي وقت من األوقات، منظومة األمم املتحدة يف أ
احملكمة كلمحكمة، املماثلة ل املؤسسات يفأيضا  املوظفون الفنيون املبتدئونستخدم يو. املرفق األول

. ة، وكذلك حمكمة العدل الدولياجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
الربامج بالغ االرتياح يف  تقرير وحدة التفتيش املشتركة، أعرب مجيع أصحاب املصلحة حسبو

احملكمة  مىت سوف تقيم استفسر ممثلو الدول األطراف يف عدد من املناسبات عن. والتقدير هلذه الربامج
  .املوظفني الفنيني املبتدئنياخلاص ببرناجمها 

املوظفني  أي توظيف" [مثل هذه املمارسات"أن ، لثة عشرة الثاايف دور ،الحظت اللجنة  -٣٠
 يكونوا أسرع الذين ميكن أن موظفني املبتدئنيللميكن أن يؤدي إىل ميزة غري عادلة ] "الفنيني املبتدئني

بعناية احملكمة درست إذ  و.)١٧("يف عمليات التوظيف، مما يؤثر على التوازن اإلقليمي داخل املؤسسة
ألمم املتحدة مع برامج املوظفني الفنيني املبتدئني، خلصت إىل ل املوحدجتربة النظام  هذا اجلانب يف ظل

                                                      
  .٩انظر أعاله، احلاشية   )١٤(
  .٦٣، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة…الوثائق الرمسية   )١٥(
)١٦( JIU/REP/2008/2، اخلرباء /برامج املوظفني الفنيني املبتدئني: شتركة، األمم املتحدةوحدة التفتيش امل

  .٢٠٠٨جنيف املوظفني الفنيني املعاونني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، /املعاونني
  .٩انظر أعاله، احلاشية  )١٧(
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املوظفني الفنيني /نياملعاونفإن أوال، . نها من جتنب اآلثار السلبية من هذا القبيلكون يف وضع ميكّت ساأ
 اجلغرايف خالل عملهم  على توازن التمثيلونؤثريال فهم وظائف ثابتة، وبالتايل يشغلون املبتدئني ال 

ثابتة، وال تعمل الوظائف الجلميع ة اإللزاميسابقات املُإن احملكمة تطبق بدقة مبدأ ف، ثانيا. بصفتهم هذه
املوظفني وف يطلب من س. توظيف املوظفني الفنيني املبتدئنييف " املسار السريع" برامجاستنادا إىل 

وظيفة ي أل نيخارجيمرشحني يتقدموا للمسابقة بصفتهم ني أن  أو السابقني احلاليالفنيني املبتدئني
 بعض أن، إن احملكمة ترغب يف لفت انتباه اللجنة إىل ثالثا. العاديةعايري التمثيل اجلغرايف مب رهنا ةشاغر

التوسع يف هذا وميكن . منوا، عادة ما تكون أقل من بلدان أخرىمواطنني ل أيضا متوالدول األطراف 
  .املوضوع

 ئنيبتدامل نيفنيال نيلموظفل برنامج جديد إقامةا هلذه االعتبارات، فإن احملكمة تعتزم ظرون  -٣١
 احملكمة تقريرا إىل ستقدميف اية هذه الفترة، و. ٢٠١١لفترة أولية مدا مخس سنوات، ابتداء من عام 

 .٢٠٠٩ عام عرب عنها يفوجه التحديد الشواغل اليت أُفيه على تجربة، تتناول هذه الاللجنة عن 

  البيئة الراعية  -باء

الوارد يف اهلدف " البيئة الراعية" مفهوم جتسد املوارد البشرية، إستراتيجيةعلى صعيد   -٣٢
 أهداف حمددة خاصة باملوارد البشرية ذات ٣ للمحكمة إىل اإلستراتيجية من اخلطة ١٦ اإلستراتيجي

ترد حتت هذا العنوان و.  العدالة الداخليةصلة بشروط اخلدمة ونظم التعويض ورفاه املوظفني ونظم
 . لطلب املعلومات الذي قدمته اللجنة بشأن الترتيبات التعاقديةاحملكمةاستجابة أيضا 

 ظروف خدمة جذابة ونظم تعويض لكافة موظفي احملكمة يف املقر ويف املواقع امليدانية فالةك  -١
 املعلومات الذي قدمته اللجنة بشأن الترتيبات  للموارد البشرية واستجابة لطلب٤ اإلستراتيجياهلدف 
  )١٨(التعاقدية

الشروط الناظمة لتعويض املوظفني العاملني يف  على ٢٠٠٩عام يف زت أنشطة احملكمة ركّ  -٣٣
املواقع امليدانية واملزايا املتاحة هلم ووضع السياسات للنهوض باملوارد البشرية واألحكام املتعلقة بالضمان 

  .تعراض ملدة العقوداالجتماعي واس

  شروط اخلدمة اخلاصة باملوظفني العاملني يف امليدان  )أ(

أي أنه ال يوظف أي ( دوليا ‘يوظف املوظفون من الفئة الفنية العاملون يف امليدان  -٣٤
التعويضات اليت حيصلون عليها على أساس التعيني يف بعثة تقدم و). موظف حملي يف الفئة الفنية

لكن انتهى هذا . م اليت تقوم ا األمم املتحدةال به بالنسبة لعمليات حفظ السالنموذج املعمول"

                                                      
  .٥انظر أعاله، احلاشية  )١٨(
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، امليدانيني احملكمة ق من اخليارات املناسبة ملوظفيوبعد حتليل معم. ٢٠٠٩ هيولي/ متوز١النموذج يف 
 ٤-١٢١لقاعدة ل، بالتشاور مع املدعي العام وفقا املسجلقرر ، وجهزة بني األ عمل مشتركفريق هاأجر

تعتمد احملكمة النهج املتبع من  سوف، ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١ اعتبارا من أنهملوظفني، من نظام ا
على املعينني وظفني من الفئة الفنية امل لتعويض املوحداألمم املتحدة التابعة لنظام نظمات امل معظمقبل 

تصنيف مراكز بتقوم وال، أن احملكمة سوف هذا النهج أويعين . الصعيد الدويل يف مراكز العمل امليدانية
 إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة حتدده، وفقا ملا غري عائليةأو بوصفها عائلية  ةعملها امليداني

كز ا مرإىل أسرهم بترحيل) كمباال ويبانغ(املعينني يف املراكز العائلية اآلن لموظفني مح لسوسي. واألمن
لموظفني الذين أما بالنسبة ل.  صايف الراتب زائد تسوية مقر العمليف ام تعويضوستتمثل العمل 

يف غراض إدارية، إما فسيتم تعيينهم أل) كينشاسا، وبونيا، وأبيشي (العائليةماكن غري األيعملون يف 
.  أسرهمميكنهم ترحيل، أو إىل الهاي، حيث )،كمباالحاليا(احملكمة مراكز عائلية قريبة حيث تتواجد 

ملوظفني على صايف الراتب وتسوية مقر العمل ملكان االنتداب اإلداري، ا النوع من اهذسيحصل و
  .فضال عن بدل خاص استنادا إىل مركز العمل الفعلي

 حتسنا يف شروط خدمة املوظفني الفنيني العاملني يف احملكمة املعينني النموذج اجلديدميثل   -٣٥
الظروف املعيشية الصعبة تسود ن يف أماكن حيث ، وخصوصا ألولئك الذين يعملوامليداندوليا يف 

طلب أي زيادة يف لن ت اجلديد من خالل الكفاءة يف جماالت أخرى والنهج وسيتم متويل هذا  .شاقةالو
  .ذا الشأناعتمادات امليزانية 

فيما يتعلق بشروط ة وتتواصل املشاورات زجه بني األةالعمل املشتركيتواصل عمل أفرقة   -٣٦
من الفئة ني الوطنيني ملوظفإدراج اوخاصة فيما يتعلق باجلوانب األمنية، و، للموظفني احمللينياخلدمة 

  .الفنية وفئة اخلدمة امليدانية

  تنمية السياسة املتعلقة باملوارد البشرية  )ب(

املوارد البشرية فضال عن قدرا باملتعلقة ، واصلت احملكمة تعزيز سياستها ٢٠٠٩يف عام   -٣٧
حقيقية إطار سياسة  عدم وجودأن قد ثبت فكما لوحظ يف مناسبات سابقة، و. اسة الداخليةعلى السي

 ضرورة واملدعي العام على املسجل ركزوقد . مصدرا لعدم الكفاءة يف جمال إدارة املوارد البشريةميثل 
دعم تو. صدد بنشاط يف هذا الاتعاونقد حملكمة ويف اوارد البشرية املوضع أساس سياسة سليمة إلدارة 

املوارد البشرية وضع املتعلقة بوضع السياسات حالة  ااإلدارة العليا شهريرصد تهذه اجلهود والرئاسة 
  .السياسات

 ات التنقل فيما بني املنظمبشأن، أصدرت احملكمة سياسات املوارد البشرية ٢٠٠٩ويف عام   -٣٨
. األداءيف وعلى قواعد وإجراءات الطعن التعيني، الرتبة لدى ستوى واملوالتوظيف واالختيار، وحتديد 

املذكورة أعاله فضال عن  يني امليداننيلموظفلاخلدمة شروط  ةالعمل املهمسياسات ومشلت أيضا 
  .مسائل الضمان االجتماعي كما هو موضح أدناه
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 وفترات االختبار، واتفاقات اخلدمة ودفترات العقبالسياسات املستقبلية قيد التطوير تتعلق   -٣٩
توضع وس.ما إىل ذلك من املسائل املتعلقة باملزايا واالستحقاقاتاصة، والتعيينات القصرية األجل، واخل
  .يف صيغتها النهائيةدونة قواعد السلوك م

  الترتيبات التعاقدية  )ج(

 األجل أو نظر يف إمكانية إدراج عقود طويلةاللجنة بأا تاحملكمة ، أبلغت ٢٠٠٩يف عام   -٤٠
 ملختلف أنواع ا آخرإجراء تقييمبوأوصت اللجنة احملكمة . ؤسسة دائمةماحملكمة ألن نظراً مستمرة، 

 ألولويات أخرى وضيق الوقت الناتجونظرا . )١٩(غيريات يف النظام احلايلتلعقود قبل الشروع يف أي ا
ج  ال يقترح إدرا بالتايلو. ٢٠٠٩  عامشأن يف غضونذا الآخر عن ذلك، ال ميكن إجراء أي تقييم 

  .)ال حيدد فيها تاريخ اإلاءأي ( تعيينات مستمرة

صلحة كل من الكفاءات مللكن احملكمة ال تزال مقتنعة جبدوى التعيينات على املدى الطويل   -٤١
، فضال عن توفري قدر أكرب من الشعور )التمديد يف تكثيف العمل وتستغرق وقتاعملية تزيد (اإلدارية 
نضج وتوظف العديد من تاملؤسسة  لنقطة األخرية أمهية متزايدة باعتبارذه اوهل. ملوظفنيلدى اباألمن 

ترغب  احملكمة يف السنوات األوىل إىلانضم ممن ، يداجلداء ذوي األاملوظفني املؤهلني تأهيال عاليا و
 اليت يبقى  قويةني من العوامل الالوظيفيوالتقدم  توقعات التطوير تعديف حني . ماحملكمة يف االحتفاظ

هم يف حد ما قدرة احملكمة على تشجيع املوظفني أو إعادة تعيينتظل إىل ، وبسببها املوظفون يف املؤسسة
عمل بالتايل فإن األمان الذي يضفيه ال املتخصصة وا وطبيعتهاصغر حجمهمهام أخرى حمدودة  بسبب 

ونظرا .  جوهرياهو عامل قوي آخر من عوامل االحتفاظ باملوظفني، يعد عامالعلى املدى الطويل، و
مخس سنوات، إضافة إىل لفترة تعيينات حمددة األجل  إدراجهلذه االعتبارات، فإن احملكمة تنظر اآلن يف 

مس سنوات خلالتعيني يعين أن يتم . ثالث سنواتوواحدة وسنتني من تعيينات لسنة ما هو متاح حاليا 
  مخس سنواتلفترةيد بعد ذلك  ويكون قابال للتجدىلبعد مخس سنوات من اخلدمة املرضية األو

مس سنوات بدال من التعيينات املستمرة أو الدائمة اليت تقدمها خلنح تعيينات متعلى هذا النحو . أخرى
  . لألمم املتحدةاملوحدإىل النظام املنضمة املنظمات األخرى 

نات  وضع معايري واضحة ملدة التعييضرورةكل من احملكمة واللجنة أيضا على لقد ركز   -٤٢
 االعتبارات منإلدارة األداء سليم وجود نظام واألداء ويعد كل من . الالحقةتمديدات الاألولية و

وقد أحرزت احملكمة تقدما . ، وكذلك بالطبع استمرار احلاجة إىل وظيفة ثابتةالتعييناتالرئيسية لتمديد 
ة زجه بني األةشتركالعمل املأفرقة وقد درست ).  أدناه١-٣انظر القسم (كبريا يف هذا الصدد 

 ملدة يكمن يف تعيني ملدة سنتني، مثلمدة التعاقدية لأيضا إمكانية استحداث نظام مبسط واملشاورات 
.  أخرىسنواتما ذُكر أعاله تعيني خلمس ، بعد مخس سنوات من اخلدمة، حسب ، مثثالث سنوات

) ا يف احملكمة بني سنة وثالث سنواتتتراوح التعيينات األولية حالي(ملدة سنتني يل األوالتعيني وخيضع 
وجيري إعداد . ستة أشهرالتجريبية اليت تدوم األداء خالل الفترة األولية فيما يتعلق بملراقبة صارمة 

 .سياسة بشأن فترة االختبار
                                                      

  .املرجع نفسه  )١٩(
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  األحكام املتعلقة بالضمان االجتماعي  )د(

املشاركة يف وتعد . اجلماعيطة التأمني الصحي يتمتع مجيع املوظفني خبنذ إنشاء احملكمة، م  -٤٣
قطاع لحلزمة احلديثة عناصر ا ني من يلكن مل ينص مع ذلك على عنصرين أساس. ةنظام إلزاميهذا ال

االحتفاظ  احملكمة بسبب عجز إمكانية غادروالموظفني الذين أوال، مل يكن ل: الضمان االجتماعي العام
إذ جيدون أنفسهم ا يواجهون صعوبة مضاعفة أصبحوواجلماعي، التأمني الصحي نظام ضمن بالتأمني 

وا سن التقاعد مل حيصلوا على خيار وصل، فإن املوظفني الذين ثانيا. عاجزين عن العمل ومن دون تأمني
ن ال ي، ومها عنصرتنيوقد أدى غياب هذه امليز .التأمني الصحي للمتقاعدين أحد برامجاملشاركة يف 

أي إمنا من وفحسب، ملنظمة األمم املتحدة  املوحدلنظام لمن أحكام الضمان االجتماعي آن يتجز
من املسائل اليت تؤثر على واقع اليف أصبح و ، قلق كبري يف أوساط املوظفنيإىل خدمة مدنية حديثة، 

وينبغي .  الصحيالتأمنيعدم كفاية تغطية أساسا لاحملكمة  فقد غادر العديد من موظفي، بقاء املوظفني
بلغ سن التقاعد عادة مل ممن أمضى سنوات طويلة يف اخلدمة املدنية الدولية من ر أن أن يوضع يف االعتبا

 تأمني نظاموقد يكون االنضمام إىل .  أو خاصوطين عامنظام تأمني  سهولة الوصول إىل أي هيعد لدي
خيضع لقيود من قبل مقدمي خدمات التأمني، قد و التكلفة ظبل باهعلى املستوى الوطين مكلفا صحي 

بسبب وتتفاقم هذه املشاكل . األمراضمن مثل احلرمان من تغطية احلاالت الطبية املوجودة من قبل و
  .العديد من موظفي اخلدمة املدنية الدولية ال يتقاعدون يف بلدام األصليةكون 

فيما يتعلق بتغطية التأمني الصحي . هاتني املسألتنيوقد اختذت احملكمة اآلن خطوات ملعاجلة   -٤٤
ملوظفي  لصندوق املشترك للمعاشات التقاعديةللموظفني الذين انتهت خدمتهم مبوجب أحكام اإلعاقة ل
لموظفني ل  للتأمني الصحي اجلماعياحملكمة برنامجسمح اآلن ي، ) املشتركالصندوق(ألمم املتحدة ا

ني الذين انضموا  بالنسبة جلميع املوظف٦٢سن ( جمانا حىت بلوغهم سن التقاعد العادي اءبقالالسابقني 
ة للموظفني السابقني واملعوقني من ل التغطية احلروميو). ١٩٩٠إىل صندوق املعاشات التقاعدية بعد 
  .زيادة قسط طفيف للموظفني العاملني

 يففترات طويلة ل عملواالذين املتقاعدين فيما يتعلق بتغطية التأمني الصحي للموظفني   -٤٥
 إىل همأقساطوختفيض  إبقاء تغطية املتقاعدين على إمكانيةكة التأمني احملكمة، تفاوضت احملكمة مع شر

 ة يفطفيفض من زيادة يخفتويتم متويل هذا ال. ينطبق على املوظفني العاملنيالذي قسط المستوى 
يكون  أن يفلمتقاعدين ل التأمني برنامجمعايري األهلية للمشاركة يف وتتمثل . ملوظفني العاملنياقسط 

كان يتمتع وتقاعد مبوجب أحكام الصندوق وقد ، سن التقاعد املبكروهو  عاما ٥٥ بلغ قد املوظف
ألمم  لاملوحدنظام أحد برامج الأو (  للتأمني الصحي اجلماعياحملكمة برنامجتغطية مستمرة مع ب

  .ملدة عشر سنوات على األقل) املتحدة

ومع ذلك، فإن األحكام لتغطية . ٢٠١٠مارس /آذار اعتبارا من التحسنيذا  همت تطبيقوقد   -٤٦
وقد أجرت .  أخرىاملتقاعدين ما زالت غري مرضية ودون املستوى املطلوب باملقارنة مع منظمات

مثل املنظمات ( لألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى املوحد يف ممارسات النظام اًاحملكمة حبث



ICC-ASP/9/8 

 

13  8-A-051010 

أن مجيع املنظمات اليت ال تعمل مع نظام ، ووجدت )املنسقة، اليت تشمل منظمة حلف مشال األطلسي
 يف املائة ٥٥: لمتقاعدين إىل حد كبريل يالصحالتأمني  أقساطتدعم  )دة التوظيفمل غطاء ،أي (مقيد

منها يف املائة  ٢٥وتدعم . قساط املتقاعدينمن أ يف املائة ٧٥ أو ٨٠ تساهم بنسبةمن املنظمات تقريبا 
دعم أقساط تيوغوسالفيا السابقة ورواندا، حمكمة احملاكم املؤقتة،  حىتو. قسط التأمني بنسبة الثلثني

احملكمة وتظل .  يف املائة٧٥ مساعدة بنسبةحمكمة العدل الدولية وتطبق .  يف املائة٨٠املتقاعدين بنسبة 
  .اإلطالقحاليا املنظمة الوحيدة اليت ال توفر أي دعم على 

ابتداًء )  يف املائة٦٧ (ثلثنيمببلغ الاحملكمة تقدمي إعانة زم تعتقبول، اململعاجلة الوضع احلايل غري   -٤٧
كل سيجعل  املديني القصري واملتوسط، علىاآلثار املالية بعناية وثبت أنه قد درست و. ٢٠١١من عام 

، على األقل يف هومن املتوقع أن.  للغاية معقوالبرنامج دعم التأمني هاموظفيوسن  املؤسسة سنمن 
 نفقات اإلعانات الطبية يف امليزانية احلالية وبالتايل لن ، ميكن استيعاب عشرة القادمةالسنوات اخلمس

كتوارية اوسيتم رصد تطور النفقات وسيتم إجراء دراسات . زيادة يف امليزانية الربناجمية السنويةيلزم 
  .احملكمة اللجنة بذلكخترب النفقات يف املستقبل على فترات منتظمة، وبلتنبؤ ل

  ادة رفاه املوظفني بتعزيز برامج الدعم القائمة ووضع برامج جديدةزي  -٢
   للموارد البشرية٥ اإلستراتيجياهلدف 

، رفاه املوظفنيلبالنسبة . ٢٠٠٩  عامقد اتسع نطاق برامج احملكمة لدعم رفاه املوظفني يف  -٤٨
وقد . ةيعامت اجللسااجل من املوظفني عن طريق املشاورات الفردية، وكذلك ٢٩٣ باحملكمة ساعدت 

 يف ٨٩يزيد على قد عاد ما املشورة، وبدأت يف إجازة مرضية عندما األفراد أربعون يف املائة من كان 
حول التوعية حلقات عمل لقاءات مجاعية ووتضمنت  .العمل يف اية العامإىل املائة من هؤالء 

دورة معلومات عن ولرتاعات،  حل احول مجاعية، وحول إدارة اإلجهاد، وجلسات الثانويةصدمات بال
  .املعلومات الضريبيةعن للموظفني اجلدد ودورات دورات متهيدية االكتئاب، و

 ،٢٠٠٩ يف عام ،دعم برامج التوازن بني العمل واحلياة، واليت مشلتب أيضاًاحملكمة واهتمت   -٤٩
، ومعلومات عن شياتسووحلقات عمل التوازن بني العمل واحلياة، ودورات بيالتيس توازن اجلسم، 

  . األمم املتحدةتوكاال املشتركة بني األلعاب الرياضيةاألنشطة االجتماعية الداخلية واخلارجية ودعم 

شهادات التأهيل البدين والفحوص الطبية كمة يف تقدمي احملاستمرت لجانب الطيب، وبالنسبة ل  -٥٠
الرعاية قبل الوالدة وبعدها، على سبيل املثال،  فحصا بشأن، ١ ٥٠٠وأكثر من ما قبل التوظيف، 

واإلسعافات األولية، والشكاوى الصحية البسيطة، واإلحاالت للمتخصصني يف العالج الطبيعي 
وعالوة على . املومسيالزكام  ضد السنويالتطعيم فضال عن حاالت الطوارئ و، طباء املتخصصنيواأل

اجلائحة أولوية خاصة يف عام   1N1Hا أنشطة املعلومات واملشورة بشأن فريوس األنفلونزوليت أُذلك، 
٢٠٠٩.  

االهتمام على سبيل األولوية للموظفني يف امليدان واملوظفني الذين إيالء واصلت احملكمة   -٥١
وقاية من املالريا، والومشلت أنشطة الدعم إحاطات صحية قبل السفر، . اتيسافرون إىل امليدان يف بعث
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املسافرين إىل من  ٢٨٠فيما خيص  السفرعلى  املوافقات الطبيةواللقاحات ولسفر لاملستلزمات الطبية و
 تشاد وأوغندا إىلبعثات إىل املكاتب امليدانية من قبل موظفي الصحة والرعاية االجتماعية والامليدان؛ 

 قبل التوظيف الفحوص الطبية واللقاحات اجلديدةو؛ )٢٠١٠فرباير /شباط (ومجهورية أفريقيا الوسطى
ليزية بانتظام إىل مجيع املكاتب امليدانية كالفرنسية واإلناملوجهة بطابات اخل، و اجلدددانينيللموظفني املي

بالغ املوظفني امليدانيني على تفشي األوبئة أو األمراض املعدية اإلقليمية املتوطنة مثل التهاب السحايا إل
كتيبات و إيبوال وغريها؛  والطاعون واحلمى الرتفية النامجة عن فريوسمحى املستنقعاتوالكولريا و

جمموعة أدوية ملا بعد العدوى واإليدز يف مكان العمل؛ /املعلومات حول فريوس نقص املناعة البشرية
) تشاد(بيشي أو، )مجهورية أفريقيا الوسطى(وتقدمي الدعم لعمل ثالثة مسعفني يف امليدان يف بانغي 

بونيا على (يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ةالشديدة اخلطورلبعثات ا، يشمل أيضا )أوغندا(كمباال و
وهذا يشمل الصيدلة واإلمدادات اللوجستية . املسعفني على أساس التناوبمن ، مع واحد )سبيل املثال

الطارئة واملرضية واالستشارات الطبية، واإلخالء الطيب والطوارئ، واألنشطة امليدانية الصحية الوقائية 
، مبا يف ذلك ع املوظفني يف امليدان يف أوغندااإلسعافات األولية لتدريب مجيمت نظّو. ورعاية املوظفني

أقسام موظفي مبا يتناسب مع ة لإلنقاذ على األجهزة الطبية لإلسعاف األوليالتدريب والتدريب جتديد 
  . مثالاألمن املختلفة

 م لدى وصوهلهم وأسرئهم وشركا،دعم املوظفني اجلدد وأزواجهمأيضا احملكمة واصل تكما   -٥٢
جديدة من خالل دعم اجتماعية  يف البيئة اجلديدة عن طريق بناء شبكة هممن أجل تسهيل اندماج
  .حتديد فرص عمل الزوج

   تعزيز وتطوير إدارة نظُم العدالة الداخليةزيادة  -٣
   للموارد البشرية٦ اإلستراتيجياهلدف 

آليات ابع املؤسسي بالكامل على قد متّ إضفاء الطل )٢٠(،٢٠٠٨كما ورد يف تقرير عام   -٥٣
، مع طعون والس االستشاري التأدييبتتألف من جملس الهي العدل الداخلي، ودارة رمسية إلالاحملكمة 

احلق يف االستئناف أمام احملكمة اإلدارية اخلارجية ملنظمة العمل الدولية، وإضفاء الطابع املؤسسي 
ى إنشاء آلية رقابة مستقلة، من أجل تعزيز قدرة احملكمة ، وافقت اجلمعية علذلكإضافة إىل . الكامل
سة للتركيز على داخل قسم املوارد البشرية، مت إنشاء قدرة مكر. لتحقيق يف سوء سلوك املوظفنيعلى ا

  .الشكاوى والطعون

املساعدة تقدمي و التركيز على إنشاء آليات رمسية للتعامل مع الرتاعات مت، ٢٠٠٩يف عام   -٥٤
احملكمة تدريب موظفني من مكتب املدعي العام، وبدأت . والوساطة للموظفنيية الرتاعات على تسو

. ٢٠١٠ وساطة غري رمسية وسوف يستمر هذا يف عام علىاملوظفني نقابة والرئاسة، وقلم احملكمة و
لك يرد ذتقييم األداء، كما يف وإضافة إىل ذلك، مت إعداد مبادئ توجيهية بشأن إجراءات الطعن 

  . أدناه١-٣ الفرع لتفصيل يفبا

                                                      
  .٥٢، الفقرة ICC-ASP/8/8 اُنظر الوثيقة  )٢٠(
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  ر الوظيفيالتطو  -جيم

حمددة من أهداف  املوارد البشرية ثالثة ستراتيجيةر الوظيفي إلالتطواملتعلق بجلزء ا يشمل  -٥٥
كما يتم توفري .  الوظيفيطور والتدريب واإلدارة والتالتعلّم بإدارة األداء وتتعلقاملوارد البشرية أهداف 

  .لجنة بشأن إدارة األداء والتدريبالردود على طلبات ال

   البشريةحلوافز القائمة على األداء، مبا يف ذلك اإدارة األداءعلى نظام ضفاء الطابع املؤسسي إ  -١
نظام  للموارد البشرية واستجابة لطلب املعلومات الذي قدمته اللجنة بشأن ٧ اإلستراتيجياهلدف 

  )٢١(إدارة األداء

 وافققد و. ٢٠٠٥ يف احملكمة منذ عام ألداءلنظام تقييم يوجد  ني،تثابالللموظفني بالنسبة   -٥٦
متاحة على آنذاك وهي  بشأن مقاصد وتطبيق هذا النظام على مبادئ توجيهية شاملة اهليئاترؤساء 

بعض في حني أن ف. ومتواترد بشكل موحق ال يطبومع ذلك، فإن نظام تقييم األداء . نترانتإلا
ذلك يف بآخرون يقوم د، والعقما خيص متديد أداء املوظفني حتت إشرافهم يف  قييمالرؤساء جيرون ت

األهداف الفردية للموظفني ف، وعالوة على ذلك .اإلطالقعلى يقومون به فترات غري منتظمة أو ال 
 اإلستراتيجيةخلطة با، مثمن قسم، وال/لشعبةاطط عمل خب مرتبطة تكونوخطط األداء نادرا ما 

  .للمحكمة

  إدخال نظام إلزامياملسجل، أعلن ٢٠٠٨  عامأغسطس/آبفي ف . اآلن ذلكد تغريقو  -٥٧
  :هو يتضمن ما يليقلم احملكمة، ويف دارة األداء إل ومبسط

على املستوى ، واتوحدواألقسام والدورة سنوية وإلزامية لتخطيط العمل يف الشعب، ) أ(
   الفردي؛

  ؛نتصف العامالفردي ملاملوظفني أداء دورة سنوية ومنسقة لتقييم واستعراض ) ب(
نطاق والتعليم ووضع اخلطط للموظفني على  يفردالدورة سنوية ومنسقة لتطوير التعليم ) ج(

  .اهليئة
، طبق مكتب املدعي العام ٢٠١٠  عامويف. وينطبق نظام احملكمة أيضا على الرئاسة والدوائر  -٥٨

  .الدورة اإللزامية نفسها

الكفاءات، : لمحكمة على ثالث ركائز هيلستند نظام تقييم األداء ين الناحية النظرية، م  -٥٩
  :املتعلقة بالتطورحتياجات االواإلجنازات و

الكفاءة املهنية أو واملهارات السلوكية واملواقف، مثل العمل اجلماعي إىل تشري الكفاءات  ) أ(
  ؛وظائفهمبالناس يقوم " كيف"مع اآلخرين، وبعبارة أخرى، عامل الت

الناس يقوم به " ما"؛ أي إىل اإلجنازات إىل نتائج العمل احملددة اليت يتوقع حتقيقهاتشري  ) ب(
  ؛يف وظائفهم

                                                      
  .٣انظر أعاله، احلاشية   )٢١(
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بأا جمدية وظف واملشرف حيددها املإىل املناطق اليت تعلقة بالتطور حتياجات املاالتشري  ) ج(
الكفاءات  طورجات التاحتياوم .  والتقدم إىل مستويات أعلى أو ألغراض عالجيةتطورملزيد من ال

 .واألداءكما م اإلجنازات 

يف ") مسارت("واقعية أهداف إنشاء يف  األوىل والرئيسية يف دورة إدارة األداء اخلطوةتتمثل   -٦٠
 أهداف من دون ني املوظفتقييم األهداف بأثر رجعي وال ميكن وضعال ميكن . بداية فترة األداء

أن تستمد من جيب ملوظف يف عزلة ولكن اأهداف أداء  ال جيب وضعوعالوة على ذلك، . مسبقة
، لمحكمةل اإلستراتيجيةطة اخلتشكل في احملكمة، ف. وحدةيف الالغايات واألهداف التنظيمية 

م اقسواأل/عبشيف الخطط العمل يف امليزانية الربناجمية السنوية والواردة احملكمة على نطاق واألولويات 
حيققها أهداف األداء كال من النتائج اليت من املتوقع أن تشمل و. يةأساسا لتحديد األهداف الفرد

م رمسيا  يف منتصف فترة األداء وتقي عند االقتضاءلوتستعرض وتعد. تطورأهداف الكفاءة والواملوظف 
  .يف اية هذه الفترة

ورة السنوية للد" الذروة"خالل فترات ف.  الزمين لدورة إدارة األداءلتسلسل ا٤ويبني اجلدول   -٦١
 املديرين منتوقع ي، )سبتمرب/أيلول - أغسطس/آبمارس و/فرباير إىل منتصف آذار/منتصف شباط(

التأكد من أن م اقسرؤساء األو شعبرؤساء الإىل ويطلب . ولوية للمهام اخلاصة بإدارة األداءاأل إيالء
 ويتم إعداد أداة لرصد. ه املهامالوقت الالزم لتنفيذ هذمينحون املديرين املسؤولني عن إدارة األداء 

  .إلبالغ عن االمتثال حالياا

   الدورة العادية– تقييم األداء :٤اجلدول 

  ءاإلجرا الفترة/التاريخ

 اعتماد امليزانية ديسمرب/مستهل كانون األول

 األقسام/إعداد أهداف وخطط عمل الشعب يناير/كانون الثاين - ديسمرب/كانون األول

 األقسام/ خطط الشعبراستعراض وإقرا ايرفرب/شباط ١٥ - ١

 تقييم املوظفني عن فترة األداء املنصرمة فرباير/ شباط٢٨ – ١٥

 وضع األهداف الشخصية بالنسبة لفترة األداء املقبلة مارس/ آذار١٥ - ١

 باستعراض منتصف املدة وفترة تقدمي املالحظات سبتمرب/أيلول -  أغسطس/آب

ر قلم احملكمة وفّإدارة األداء، املتعلقة برين واملشرفني يف مسؤوليام مساعدة املديمن أجل   -٦٢
التدريب على نظام تقييم األداء للمحكمة فضال عن ختطيط العمل وحتديد األهداف، ومهارات 

  . والتطويرالتعلّم وواملالحظاتاالتصال 

املوظفني إذا كانوا واعتمدت املبادئ التوجيهية بشأن اإلجراءات اليت حتتاج إىل متابعة   -٦٣
تقييم األداء القرارات اإلدارية باملعىن القانوين، وبالتايل ال ثل ميال و.  تقييم أدائهمالطعن يفيرغبون يف 

  مصداقية منحيذي نظام إلدارة األداء ينبغي أل، لكن. ميكن أن يستأنف من خالل نظام العدالة الرمسي
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وقد اختارت احملكمة إنشاء أفرقة الطعن لتنفيذ . ستقل بشكل مام تقييمضااستعرإمكانية  وظفنيامل
  .مثل هذه االستعراضات

إذ تبدأ احملكمة استعراضا ألداة تقييم أدائها، حيث ينظر إىل الشكل احلايل س، ٢٠١٠يف عام   -٦٤
 .بعض التحسينات والتبسيطيفتقر إىل   احلايلإن الشكل

يات احملكمة وتفي باالحتياجات اإلمنائية م والتدريب تسهم يف حتقيق غاإتاحة فرص للتعلّ  -٢
 الفردية
 إدارة واستجابة لطلب املعلومات الذي قدمته اللجنة بشأن  للموارد البشرية٨ اإلستراتيجياهلدف 
  )٢٢(التدريب

ج أكثر متاسكا بتقدمي  فيما يتعلق ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ تقدم كبري يف عامي أُحرزقد ل  -٦٥
" التعلّم"ستخدم أيضا مصطلح تكمة احملدر اإلشارة هنا إىل أن وجت.  للتعليم والتدريبإستراتيجيةو

ويشمل .  العام واخلاصنييف كل من مؤسسات القطاع "التدريب"مصطلح  الذي حل حملوسع األ
نشاطاً من أنشطة القسم الدراسي تدريب اليف حني يعترب تقليديا  .يه التدريب لكن ال يقتصر علالتعلّم

 جديد حلل ج أيضا األنشطة التنموية األخرى مثل دراسة التعلّمويشمل ، "دربي"يعين أن املوظف و
 اتباع ج أكثر نشاطا من التعلّميعين و. مشكلة أو لفترة قصرية مع منظمة أخرى ألغراض البحوث

عارف اجلديدة واملهارات والكفاءات مسؤولية مشتركة الكتساب املوهو ذه الصفة يويل قبل املتعلم 
  .ملنظمة واملوظفلكل من ا

   والتدريبالتعلّمامليزنة والربجمة املتعلقتان ب  )أ(

املدرجة يف امليزانية لقسم املوارد البشرية " املؤسسة"تدريب اعتماد الفصل احلايل بني ميثل   -٦٦
نه يسمح كوميزة يف   للمحكمةة الفرعيامج التدريب األخرى املدرجة يف ميزانيات الرباعتماداتو

على سبيل و، ممتخصصة ملوظفيها يف جماالت خربتقنية أو أنشطة تدريبية يط وتنفيذ تخطلألقسام ب
املتخصص القانوين التدريب على تكنولوجيا املعلومات ملوظفي تكنولوجيا املعلومات، والتدريب املثال 

 وعلى.  للموظفني العاملني يف قسم اخلدمات العامةاتستودعاملإدارة على التدريب للمحامني أو 
 اليت التعلّم، متويل أنشطة  التابعة لقسم املوارد البشريةيزانية التدريبممن كان املقصود عكس ذلك، 

ومن األمثلة . اكبري منهلعدد العامة أو على األقل للموظفني من فئة اخلدمات كانت ذات أمهية بالنسبة 
، وإدارة املشاريع ب التمهيديوالتدري، ومهارات االتصال، واألخالق والرتاهة، ات اللغتعلّمعلى ذلك 

  .أو إدارة األداء

سؤولية حتديد من مث ملتخصيص ميزانيات التدريب، ولويف الوقت نفسه، رمبا كان   -٦٧
تدريبية ملديري الربامج عرب األجهزة واحملكمة، نتيجة غري مقصودة أن الربامج الاالحتياجات التدريبية و

ىل إاالستفادة من فوائد ج استراتيجي على نطاق احملكمة باحملكمة مل تكن يف وضع يسمح هلا متاما 
                                                      

   .١٠ و٦ يتنياُنظر أعاله احلاش )٢٢(
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 وتلك األقسام اليت ترعاها التعلّم والقضاء متاما على خطر االزدواجية أو التداخل بني أنشطة التعلّم
 لتدريبلقسم املوارد البشرية أن ميزانية إىل وجتدر اإلشارة يف هذا السياق . التابعة لقسم املوارد البشرية

 يورو من أصل ٠٣٥ ٠٠٠( يف املائة من ميزانية احملكمة العامة للتدريب ٣٥ حنو ثل مت"ؤسسةامل"يف 
  ). تقريبا يورو١ ٠٠٠ ٠٠٠

حتدد ااالت ذات األولوية "بأن أوصت اللجنة احملكمة استناداً إىل هذه املعلومات، و  -٦٨
وأوصت اللجنة ". بني لألنظمةإعداد خطط تدريبية طويلة األجل، ومناذج مثل تدريب املدربللتدريب و

إدارة املخاطر اليت من شأا حتديد ترتبط ب اإلستراتيجيلتدريب ل خطة حتضر"بأن أيضا احملكمة 
وغريها من أنواع التدريب مع وضع خطة لتحديد [...] التدريب املطلوب للمهام األساسية 

  )٢٣(".األولويات

  ستراتيجي للتعلّمإحنو ج   )ب(

) أ: (ادة معاجلة جمموعة من األهداف، أمههااملستهدفة ع والتدريب التعلّمنشطة ميكن أل  -٦٩
 اإلستراتيجيةحتقيق أهداف اخلطة يف ؤسسة اململساعدة مستعدين متاماً  ضمان أن املوظفني ضرورة

 اإلستراتيجيةالقسم املستمدة من كل من اخلطة /شعبةال ة يفخطط العمل السنويواألهداف احملددة يف 
الفرق بني يف الثغرات تتمثل األداء، ويف " الثغرات"معاجلة  ضرورة) ب(مليزانية السنوية، وأهداف ا

، السيما منهم ذوي األداء استعداد املوظفنيرغبة املنظمة يف ضمان ) ج(األداء املطلوب والفعلي، و 
حملكمة، على  ايف  التركيزظلّ. على مستوى أعلى يف املستقبلاملهم، للقيام مبسؤوليات جديدة ورمبا 

ويرجع ذلك ال بدور ضئيل، إعلى املدى الطويل " إدارة املواهب"جانبوال يقوم ، )ب(و ) أ(الفئات 
تركز على ضمان فرص العمل أخرى أقدم ومثة فئة رابعة موجودة يف منظمات . أساسا إىل القيود املالية

بواسطة  التدريب  ذلكعلىوخري مثال (املتواصل للموظفني خارج املنظمة يف سوق العمل اخلارجي 
  .غري موجود حاليا يف احملكمةوهو ) التنسيب اخلارجي

ري جي مشروع إدارة املخاطر اليت وفر، سيالتعلّمربامج لبؤر النموذجي أعاله الباإلضافة إىل   -٧٠
 املستهدف اإلستراتيجي، مؤشرات مفيدة للتعلم ٢٠١٠ يف احملكمة، ابتداء من عام  إنشاؤهحاليا

  .التطوريةت والتدخال

قسم املوارد البشرية مع رؤساء األجهزة عمل ، ٢٠٠٩  عام وطوال٢٠٠٨ابتداء من عام   -٧١
 يثبت وجود صلة واضحة بني األهداف احملددة التعلّموضع ج إلدارة ى لع نياإلداريوموظفيها 

لى نطاق ع ههذا أنيعين بشكل ملموس، و. يةميالتعلالعمليات وأعاله ) ب(و) أ (تنيمبوجب الفقر
 واألهداف يف اإلستراتيجيةاخلطة ب، وكلها ترتبط األقسام/عبالشعلى صعيد خطط العمل وجهزة األ

 نقطة انطالق لتحديد الربامج اأ، امليزانية، فضال عن تقييم األداء الفردي وخطط أداء املوظفني
ينبغي أن و. هذه طتخطيالدعم حتقيق األهداف املنصوص عليها يف كل من أدوات تالتعليمية اليت 

                                                      
  .  املرجع نفسه)٢٣(
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وباإلضافة إىل ذلك، . املستمدة من مشروع إدارة املخاطرهداف األ، ٢٠١٠، بدءا من عام يشمل ذلك
خارج ختطيط العمل وعمليات إدارة األداء " ثغرات"بأا تعرف األداء تتعلق بمشاكل تظهر قد 

  .التعلّمواملعلومات الالزمة لوضع خطط 

 التعلّم اجلديد لتحديد احتياجات اإلستراتيجيهذا النهج تفصيل يرد يف املرفق الثاين بال  -٧٢
األدوات العملية للمديرين يشمل النهج هذا أن ويشار إىل .  األولوية وتقييمهائهاوالتدريب، وإعطا

  .وترد هذه األدوات أيضا يف نفس املرفق. لتنفيذ هذا اجلزء من مسؤوليام اإلدارية

  ٢٠٠٩م لعام  للتعلاإلستراتيجيةاخلطة   )ج(

 الناتج عن عملية منهجية لتحديد التعلّم بناء على حتليل احتياجات ،ددت احملكمةح  -٧٣
 رئيسية تعترب حامسة بالنسبة لتحقيق أهداف احملكمة ودعم موظفيها إستراتيجيةاالت األولويات، سبع جم
  .من أجل أداء عالٍ

  :فيما يلي ٢٠٠٩  بالنسبة لعاممالتعلّ الرئيسية خلطة اإلستراتيجيةاالت اتتمثل و  -٧٤

  القيادة واإلدارة والتطوير التنظيمي  )أ(
  املعرفة الفنية والتقنية  )ب(
  تكنولوجيا املعلومات  )ج(
  لغاتال  )د(
  رفاه املوظفني  )ه(
  املوارد البشرية واإلدارة املالية  )و(
  والدعم الوظيفياالندماج  )ز(

ر كل من الفئات املذكورة أعاله يف املرفق يف إطاويرد وصف مفصل لكل من العمليات   -٧٥
  .الثالث

٧٦-  من  العديدتشمل ٢٠٠٩  بالنسبة لعامهذه لتعلماحملكمة لخطة  ر اإلشارة إىل أنوجتد 
. ال تشملها كلّها بالضرورةلكن  ، وأقسام احملكمةبعشأجهزة ومن قبل املمولة  يةمينشطة التعلاأل

بالنسبة .  أعاله١-٢-٣القسم الواردة يف زانيات التدريب والسبب يف ذلك هو الالمركزية يف مي
 ة املخططالدورات التدريبيةجتميع األقسام ، سوف يطلب إىل مجيع ٢٠١١  لعامميزانية الربناجميةلل

التدريب عن جمموع نفقات سوف تكمل بعد ذلك التقارير  الفئات السبع اليت إحدى يف التعلّموأنشطة 
السنوي تطور الفيما خيص د جبدول السنة التقوميية ال ينبغي التقيه ذلك إىل أنكة جتدر اإلشارو. التعلّمو
 ة ما بنيرتلفيت قُررت تبع دورة تقييم األداء اليينبغي أن ، وإمنا حملكمةا على نطاق التعلّمطط خل

ا إىل استناد ٢٠٠٩  لعامالتعلّم وهكذا مت وضع الصيغة النهائية خلطة. فرباير/شباطحىت مارس /آذار
  .٢٠٠٩  عاممارس/شهر آذار عن طريق تقييم األداء بعد املالحظات الواردة
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 ودخالل هذه الفترة، فإن احملكمة تاجلدير بالذكر  التعلّمأنشطة بخصوصا وفيما يتعلق   -٧٧
، ومهارات االتصال، العمل اجلماعيبناء اللقاءات لتسليط الضوء على أداء التدريب اإلداري، و

بشأن املسائل القانونية، ألقاها ضيوف اليت اإلحاطات /احملاضراتسلسلة من ، وانوينوالتدريب الق
لتدريب األمين والربنامج التوجيهي اولثانوية، اإدارة اإلجهاد والصدمات النفسية حلقات عمل حول و

  .املنقح للموظفني اجلدد

 ت قد أجنزا احملكمة أ تالحظ،بنيدروفيما يتعلق بتوصية اللجنة بوضع مناذج لتدريب املُ  -٧٨
من  ١١٧نفذت من بني  و،ربامج لتدريب املدربنيال من ااحملكمة عددأجرت و.  على حنو متزايدذلك

 أو أكثر من ٦٠، ما جمموعه ٢٠٠٩  لعاملتعلمل احملكمة املدرجة يف خطةنشطة األأنواع خمتلفة من 
جتدر اإلشارة يف هذا و. انباجية أو جهات خار موظفو احملكمة الداخلية أجراه، ةاملائمخسني يف 

، مبا يف  احملكمةو بالكامل تقريبا مديريرهح للموظفني اجلدد الذي يداملنقّوجيهي ربنامج التال الصدد إىل
احملكمة  تود. ربنامج هو خبري يف الوعي الثقايفهذا اليف  الوحيدواملورد اخلارجي . ذلك رؤساء األجهزة

إجراء وتحضري ف :له قيودهالداخليني كمدربني  استخدام املوظفني  أن تشري إىل، مع ذلك، أنأيضا
عبء جانب ، وغالبا ال ميكن حتقيقه إىل ا مكثف طويال ويتطلب جهداوقتايستغرق تدريب عايل اجلودة 

الدراية الفنية أو املوهبة لتدريب هم معرفة ومهارة، يني الذين لدوظفال يكسب مجيع امل و،العمل العادي
، أو لتدريب املدربنيه جيب استخدام ومتويل مقدمي اخلدمات اخلارجيني  وهذا بدوره يعين أن،اآلخرين

  .من اجلودة املرغوب فيهنوعية الربامج التدريبية الداخلية كون تال قد 

  ١٠٢٠ للتعلم لعام اإلستراتيجيةاخلطة   )د(

لعام سبعة ال تراتيجيةاإلس على ااالت ٢٠١٠لعام  تعلملل اإلستراتيجيةتركز خطة سوف   -٧٩
 اجلوانب أحدأيضا ميثل   ماهووعلى تطوير القيادة واإلدارة، أساسا ز سوف تركّو. انفسه ٢٠٠٩

عملية تقدمي بشأنه كمة ذي أجرت احملالأما برنامج تطوير القيادة .  املوارد البشريةستراتيجيةالرئيسية إل
كما و.  بسبب نقص التمويل٢٠٠٨  عامفقد علّق تنفيذه يف، ٢٠٠٧تنافسية يف عام العطاءات ال

  .٢٠١٠ الالزم إلجراء هذا الربنامج يف عام التمويلكمة احمل فقد خصصتأوصت اللجنة، 

وسيقوم مكتب . ٢٠١٠ أولوية أخرى يف عام املهام اإلدارية  على التدريبثلوسوف مي  -٨٠
شمل سيل حمتويات الدليل، و عمل تدريبية حوحلقاتتشغيل باملدعي العام، بعد إجناز دليل عملياته، 

 معاجلة املعلومات واألدلة، والفحوص األولية، والتحقيقات، ومصادر األدلة، تضمنااالت اليت تذلك 
. احملاكمةإجراءات وأوامر االعتقال وهلم، وتقدمي الدعم وإجراء مقابالت مع الشهود، ومحاية الشهود 

والدفاع ، القانوين مع التركيز على الصياغةملوظفني اتدريب سوف يجرى وباإلضافة إىل ذلك، 
القضاة حبضور ، املسؤوليةأشكال  اإلجرائية ومواد نظام روما األساسي اليت تركز على واملمارسات

  .لتشجيع احلوار والتفاهم بني املشاركني
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تائج نستمد من امل، العامل ٢٠١٠ لعام اإلستراتيجية التعلّميف خطة ومن بني العوامل الرئيسية   -٨١
ت أأنشفقد . شروع إدارة املخاطرأفرقة العمل املشتركة بني األجهزة املعين مباملقترحات اليت تقدم ا 

 وإدارة املوارد البشرية، والرقابة، واإلعالم، والسالمة واألمن، ،التعاونعىن ب عمل تة أفرقةاحملكمة سبع
تتعلق توصيات أفرقة العمل مجيع تقارير ستتضمن و.  واملباين الدائمةات،والتعاون املشترك بني اهليئ

 تقرير عن التقدم احملرز يف قدموسي. املخاطر اليت مت حتديدهامن ماية احلدف إىل و والتدريب التعلّمب
  .٢٠١١هذا الصدد إىل اللجنة يف عام 

  وضع وتنفيذ ج ونظم إلدارة احلياة الوظيفية وترقية املوظفني  -٣
  د البشرية للموار٩ اإلستراتيجياهلدف 

متزايدة  احملكمة عناصر أساسية تضعستراتيجيتها املتعلقة باملوارد البشرية، إمن خالل تنفيذ  -٨٢
واحملققني مثال وضعت املسارات الوظيفية موعات وظيفية معينة، للمحامني فقد . الوظائفلتنظيم 

 نولوظائف الشاغرة مرشحبني عشرين وثالثني يف املائة من اميأل . واحملللني يف مكتب املدعي العام
وقد  ،إدارة األداءنظام ر ويوفّ. فرص التقدم إىل مستويات أعلىيف كثري من األحيان  مما مينحن، وداخلي
نهج ويزيد ال.  املوظفنيترقية أساسا متينا لتتبع وتعزيز النمو و،  اآلن متاماةاملؤسسي عليه السمة تأضفي

، مبا يف ذلك جمال  يف جمال الترقية املوظفنينيمتكدعم ومن للتعليم والتدريب  اجلديد اإلستراتيجي
  .القيادة وتطوير اإلدارة

يف املتوخاة تحسينات يف اليتجلى أيضا تطور موظفيها  يف الواقع تشجع احملكمة إن كون  -٨٣
ومن جهة أخرى يف الضمان األمن الوظيفي، من خالل التعيينات على املدى الطويل من جهة، 

.  الذين انفصلوا بسبب العجز أو التقاعدني السابقلموظفنيل إعانة التأمني الصحي اجبإدر ،الجتماعيا
وواصل قسم املوارد البشرية يف احملكمة تقدمي املشورة املهنية للموظفني، مبا يف ذلك دعم االنتقال 

  .املؤقت والدائم

  تصنيف واستعراضهاال مقترحات إعادة إعداد  -ثالثا

  التصنيفغرض ومربرات إعادة   -ألف

 من نظام ١-١٠٢ والقاعدة ١-٢ للمادة وفقا للمبادئ اليت وضعتها اجلمعية العامة، ووفقا  -٨٤
 ا وفقا لطبيعة واجبايف احملكمةائف وظ التصنيف"يتم ، "تصنيف الوظائف"عنوان  حتت ،املوظفني

دنظام األمم املتحدة لا وفق، اومسؤولياللنظام بالنسبة. تواالستحقاقا  للمرتبات والبدالتاملوح 
معايري تقييم الوظائف للفئتني، فئة اخلدمات العامة ) اللجنة(نة اخلدمة املدنية الدولية جل، وضعت املوحد

حتديد قيمة العمل، وتستخدم يف مجيع أحناء النظام مقياس املعايري د هذه وحتد. اموالفنية وما فوقه
. ية الدولية األخرى اليت اعتمدت هذه األدوات لألمم املتحدة فضال عن املنظمات احلكوماملوحد

جلنة أصدرت ، لفئة اخلدمات العامة بالنسبة ؛لفئة الفنية والفئات العليا على الصعيد العامليوتطبق على ا
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 احملكمة تلك اليت تطبقها مؤسسات النظام تستخدم، وتعينيمكان الحسب اخلدمة املدنية، معايري 
زيد من ويرد امل. ت الرتبة لكل مستوى من الفئتني يف املرفق الرابع ملخصاردوت.  يف الهاياملوحد

  .املعلومات حول تطبيق املعايري أدناه

إعادة اهليكلة ، وذلك بسبب  مع مرور الزمنوظيفة يف السياق التنظيميالطبيعة تغري ت قد  -٨٥
 إعادة النظر يف مستوى ينبغييف مثل هذه احلاالت، .  يف توزيع املهام واملسؤولياتالتنظيمية أو حتول

، جيب ا حامسأمراربط الرتبة بالوظيفة نظام بالصارم  االستقرار وااللتزام يعديف حني و.  الوظيفةتصنيف
. اجلديدةوالتطورات ف مع الظروف املرونة التنظيمية والقدرة على التكيضرورة  مع ا متوازنيكونأن 

وظيفة الفردية يف تلك الإىل تغيري يف حمتويات يضا  أيهدابري الكفاءة تؤدي تيف كثري من األحيان، و
 وظائف إنشاءلمتطلبات التشغيلية اجلديدة أن تتحقق بسهولة من خالل لال ميكن املهام اإلضافية و

هذا هو احلال . املوجودة لكنها حتتاج إىل توزيع هذه املهام اإلضافية بني الوظائف ،جديدة وإضافية
ائف بدال من طلب وظ.  مثل احملكمة،املؤسسايتبناء ال تنمو يف عملية  وال تزالةخاصة يف منظمة شاب

إدارة الزيادة يف التعقيد وحجم عملياا إىل  يف امليزانية الربناجمية، سعت احملكمة كثرياًإضافية، مما يزيد 
لنظر يف بعض األحيان، أدى هذا إىل ضرورة إعادة او. عن طريق إعادة تنظيم توزيع املهام واملسؤوليات

تغيري يف إىل حمتوى العمل يف تغري أدى ال مصنفة يف السابق، ويف حاالت معينة ائفيف مستوى وظ
لميزانيات ل ٢٠٠٩ و٨٢٠٠ و٧٢٠٠تصنيف يف المتت املوافقة على إعادة و.  يف الوظيفةمستوى آخر

  .٢٠١٠  عاميضا يفقترح أيوف الحقة، وسال

  التمييز بني الوظيفة وشاغل الوظيفة  -باء

هو ال يركز  املوارد البشرية وإستراتيجيةموضوع إعادة تصنيف الوظائف خارج نطاق يكمن   -٨٦
 وحتديد املواقع املناسبة هلا يف اهليكل ا نفسهوظيفةال علىإمنا وظيفة والعلى املوظف الذي يشغل 

 متييزا التمييز بني الوظيفة وشاغل الوظيفة،جيب ي الواقع، من وجهة نظر مفاهيمية، فف. التنظيمي
، وال لقدرته لموظفاجليد باستمرار لداء إن إعادة تصنيف الوظيفة ال تستند إىل األ. صارما وقاطعا

عملية على حتمل املسؤولية واالضطالع ا يف مستوى أعلى من رتبة وظيفته، وإمنا يتم الشروع يف 
 تغيري جوهري وملموس يف إىل إعادة هيكلة كبرية أوواستنادا إىل احلاجة التنظيمية تصنيف الإعادة 
  .وظيفةللسؤوليات املاملهام ووالعمل طبيعة 

قع على واحلفاظ عليه مسؤولية ت بني الوظيفة وشاغل الوظيفةرم تمييز الصاضمان الويعد   -٨٧
هذه املسؤولية على عاتق رؤساء اهليئات ومديري تقع يف احملكمة، و. عاتق مستويات اإلدارة العليا

يف املرحلة األوىل و. ام، مبساعدة قسم املوارد البشرية فيما يتعلق بالرصد والتطبيقالشعب ورؤساء األقس
يف احملكمة ألا ال تستويف الوظيفة من العملية، يتم رفض طلبات عديدة إلعادة النظر يف مستوى 

د وظيفة، وبعالمبجرد أن تقرر أنه قد مت استيفاء معايري مراجعة مستوى تصنيف و. الشروط املطلوبة
 احملكمة يفيعهد هو وذا طابع تقين الوظيفة يعد إعداد الوثائق الداعمة الالزمة، فإن مهمة تقييم مستوى 

استعراض اخلبري على أن آخر مراجعة ينبغي أن تكون يف مستوى أدىن أو نص إذا . لخرباء اخلارجينيل
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ينبغي أثر يف امليزانية،  ويف حالة حدوث تغيريات ذات .موافقة رؤساء اهليئاتتلزم أعلى من ذلك، 
. املرحلة النهائية تصنيفالعملية إعادة  تنفيذويعد . اللجنةموافقة اجلمعية العامة، بناء على توصيات 

يف  ،ستحدد هذه العوامل يف سياق االستعراض، شاغل الوظيفةمؤهالت ال األداء وال يراعى ويف حني 
يف بعض احلاالت، و.  أعلىرتبة للحصول على هالًمؤ شاغل الوظيفةذا كان إما معرفة تنفيذ المرحلة 

  .تصنيفاللعملية إعادة ل مفصوصف أدناه ويرد . سوف تكون هناك حاجة إىل عملية تنافسية

  مربرات استعراض الوظائف املصنفة سابقاً  -جيم

لقى كل سنة، يتو.  طلبات إعادة التصنيف على مستوى رئيس القسمتبدأيف احملكمة،   -٨٨
  :القيود التاليةب مسالة تذكره رونديرامل

  :يف احلاالت التاليةإال وظيفة الال جيوز تقدمي طلب إلعادة تصنيف "

 كبريتنظيمي ، قد خضع لتغيري إليه الوظيفةنتمي تالشعبة، الذي /عندما يكون القسم  )أ(
مجعية الدول من قرار لأو /هاز وأو اجلقسم النتيجة إلعادة هيكلة داخل الشعبة، أو 

  أو/و ف؛األطرا

 اكبريو اجوهري اتغيريوظيفة املتعلقة بالسؤوليات املاملهام ووالعمل  طبيعة ما تتغريعند  )ب(
  .منذ التصنيف السابق

أو تغيري / يف احملكمة والوظيفة يف دور  كبري تغيريه طرأأن" كبريالوهري واجلتغيري ال"مبدأ يعين 
وهذا يشمل أيضا أي إضافات كبرية يف .  التنظيميعمل، أي بسبب إعادة اهليكلة أو التغيرياليف سياق 

، وجيب متييزه عن التغريات الطبيعية يف ونادرا ما حيدث مثل هذا التغري الكبري. مسؤوليات شاغل وظيفة
 .الوظائف املطلوبة يف العمليات اليومية للمحكمة

 على أداء كون املوظف قادراو. ويعمل املوظفون ألداء واجبات حمددة وفقا لوصف وظائفهم
ال جيوز أن يطلب و. وظيفةالواجبات أكثر تعقيدا يف حد ذاته ال يشكل سببا لطلب إعادة تصنيف 

دإعادة تصنيف لغرض مكافأة املوظف على األداء اجلي. 

ويشجع .  ممارسة العناية الواجبة يف مراقبة املبادئ املبينة أعالهنديرياململشرفني وويتعين على ا
على مستوى أعلى من مسؤوليات وتطلبات أداء واجبات يستجيبون مليعتربون أم ن الذين واملوظف

  ."تقدمي طلب لشغل وظائف من رتب أعلى

 وظيفة أداةًالإعادة تصنيف  تعترب الأنه ، نلمديريتؤكد التوجيهات املقدمة أعاله لما ك -٨٩
  .احملكمةداخل لتطوير الوظيفي أو الترقية ل
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  الوظائف املصنفة سابقاًرتبة إعادة النظر يف اإلجراءات املتعلقة ب  -دال

٩٠-  الذي يعمل حتت إشراف أو، يف حالة رئيس القسم /ملراجعة رئيس القسم واطلب م عادة يقد
أن  الذي يعتربالوظيفة غل أما شا. رئيس القسممن مسبق تأييد بمدير الشعبة، ، يقدمها مدير الشعبة

ه اليت قد تربر مراجعة هذمن املعايري  أو كليهما رينايعامليفته تستويف أحد واجبات ومسؤوليات وظ
فينظر الرئيس حينئذ .  التصنيفرتبةطلب إعادة النظر يف رؤسائه وأن ي انتباه فيمكنه أن يلفت الوظيفة

شعبة الإىل مدير أحاله ، اطلب مربرهذا الرئيس القسم اعترب ا إذ. يف الطلب مث يبلغ به رئيس القسم
  .ملراجعته، ، حسب االقتضاء أو املدعي العاماملسجلموافقة  فيلتمس هذا األخري

طلبات إعادة النظر يف  ، تقدمالوظيفة أو املدعي العام على مراجعة املسجلبعد موافقة   -٩١
هذا األخري يتخذ فاملوارد البشرية، قسم  لرئيس املعينقسم الاملدير أو رئيس من طرف وظيفة المستوى 

بشكل مستقل من قبل أخصائي تصنيف خارجي وفقا ملعايري راجعة الوظيفة اإلجراءات املالئمة مل
  .التصنيف ذات الصلة اليت وضعتها اللجنة الدولية للخدمة املدنية

  :وظيفة الوثائق التاليةالإعادة النظر يف تصنيف تشمل طلبات جيب أن   -٩٢

  ؛املعيناملنصب على قة حاليا  املطبالدراسة االستقصائيةأعمال   )أ(

، تعكس التغيريات واملسؤوليات جديدة كاملة للوظيفة املعنية دراسة استقصائية  )ب(
اشر، ورئيس القسم ومدير الشعبة، إن رئيس املبوافق عليها اليعتمدها وي أعاله، الواردةلمعايري لوفقا 
  ؛اوجد

وهرية اجلتغيريات الوطبيعة مراجعة الوظيفة تربيرا مفصال يوضح سبب تقدمي طلب   )ج(
  ؛امةاهلو

اخل الوظيفة املعنية والوظائف األخرى ديبني موضع  مبا استجد تنظيميهيكل   )د(
 بوضوح مجيع العالقات يبينومستوى كل وظيفة، وفئة ويتضمن رقم الوظيفة، شعبة، القسم أو ال

  .املوجودة بني التقارير

  .فق اخلامس املرعلى العمل يف قة حاليا املطبويرد منوذج الدراسة االستقصائية  -٩٣

  التقييم الفين للرتب املصنفة  -هاء

يف حني و.  لألمم املتحدةاملوحداحملكمة معايري التقييم الوظيفي للنظام تتبع ما أشري أعاله، ك  -٩٤
 التعاقد مع الوظائف، فقد تقرر رتبمنهجية لتصنيف واستعراض على يتم تدريب موظفي احملكمة 

عادة التصنيف من أجل ضمان أعلى درجة ممكنة من االستقاللية يف خرباء خارجيني إلجراء استعراض إ
تنشئ ، ال تستطيع احملكمة أن  الكربىلمنظماتل، خالفا ، ألنهالعملية وأيضا ألسباب عبء العمل

  .وحدة خاصة ا لتصنيف الوظائف



ICC-ASP/9/8 

 

25  8-A-051010 

األمساء اليت  من قائمة اارجيني، مت اختيارمهاخلرباء اخلحىت اآلن، عملت احملكمة مع اثنني من   -٩٥
ولة من التصنيفات جب وىلقامت اخلبرية األو. املوحدنظام تابعة لل إىل احملكمة منظمات أخرى هاقدمت

. ٢٠٠٧  عامتقاعدت يفمث . ٢٠٠٧  عامتصنيف يفالعادة باستعراض إل و٢٠٠٥األولية يف عام 
تياره من بني ثالثة  الثاين الذي مت اخري من قبل اخلب٢٠٠٩ و٢٠٠٨  عاميستعراضات يفاالوأجريت 

يات التقييم التقنية يف لقيام بعمل لقصاتااملن أخرى من موعةاحملكمة حاليا ر حتضو. مقدمي اخلدمات
 دوالر لكل ١٠٠(جتدر اإلشارة إىل أن تكاليف إجراء االستعراضات التقنية ضئيلة و. ٢٠١٠عام 

الذي مت  اخلبري االستشاري ونأن يك ةً عادجيبو). ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ بالنسبة لعاميوظيفة مراجعة 
املتعلقة لألمم املتحدة  املوحدالنظام يف تطبيق معايري العليا من ذوي اخلربة  ملراجعة الوظيفة اختياره

سابقاً وإما قد من موظفي األمم املتحدة ويكون هؤالء اخلرباء إما .  اللجنةاأصدراليت تصنيف بال
  .التصنيفيف جمال ستشارين مع األمم املتحدة لفترة طويلة كمعملوا 

، يتعني على وظائف الفئة الفنيةرتب تقييم الوثائق اليت قدمتها احملكمة إلعادة النظر يف لدى   -٩٦
نة اخلدمة الذي أصدرته جل املعيار الرئيسي لتصنيف وظائف الفئة الفنيةاخلرباء اخلارجيني استخدام 

مجيع يشمل العمل وأنواع  أكرب جمموعة ممكنة من ياملعيار الرئيسيغطي و. ةاملوحداملدنية الدولية 
موضوعي إىل ي، و حتليلي وكم نظام، وهوبالنقطتصنيف النظام  املعيارويطبق هذا . العملاالت جم

عوامل، تتألف كل ستة النظر يف ب لتحليل وتقييم الوظائف امنظم إذ ينتهج مسارا ،أقصى حد ممكن
ناصر والعوامل احملددة هي تلك اليت توجد عادة يف نظم التصنيف الع وتعد. العناصرمنها من عدد من 

على الصعيد لعمل لتعديالت وتفسريات خاصة لتعكس الطابع املميز أُدرجت فيها لكن ، األخرى
مخس عشرة قد اختريت و. التابعة له لألمم املتحدة واملنظمات املوحدالدويل واهليكل التنظيمي للنظام 

  :كالتايلميعها يف شكل مصفوفة يف ستة عوامل رئيسية جتمتّ عناصر خمتلفة و

  املعارف املهنية املطلوبة: العامل األول

   املعرفة النظرية  )أ(
   اخلربة العملية )ب(
  لغةال  معرفة  )ج(

  صعوبة العمل: العامل الثاين

   املسامهات الفردية  )أ(
  عملال تعقيد  )ب(

   العمليةاستقالل: العامل الثالث
  املبادئ التوجيهيةتطبيق    )أ(
   الوظيفة على شاغليةضوابط اإلشرافال  )ب(

  عالقات العمل: العامل الرابع

  مهارة االتصاالت داخل املنظمات   )أ(
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   أمهية االتصاالت داخل املنظمة )ب(
   مهارة االتصاالت خارج املنظمة  )ج(
   أمهية االتصاالت خارج املنظمة  )د(

  مسؤولية اإلشراف: العامل اخلامس

   مسؤولية اإلشراف ملوظفي الدعم  )أ(
   مسؤولية اإلشراف ملوظفي الفئة الفنية )ب(

  أثر العمل: العامل السادس

   التأثري على العمل  )أ(
  )ةراديإلا(خطاء األ نتيجة  )ب(

أيضا ويدرس . العوامل املذكورة أعالهبتحليل كل دراسة استقصائية استنادا إىل  ريخلبيقوم ا  -٩٧
ن يف وظيفة يف اهليكل التنظيمي الداخلي على النحو املبيموقع الإىل نظر يمتها احملكمة واملربرات اليت قد

للحصول رئيس القسم املسؤول ، إن اقتضى األمر، ب اخلبري االستشاري أيضاويتصل. املخطط التنظيمي
يف رد منوذج منها وي". بالنقاطورقة عمل تقييم "نتائج التقييم الفين يف تقدم و. زيد من املعلوماتعلى امل

ما ملعرفة  ةعشراخلمس والعناصر ة تالسالعوامل استنادا إىل العدد اإلمجايل للنقاط وحيدد . املرفق السادس
على سبيل املثال، . أعلى أو أدىنيف مستوى املستوى احلايل، أو ت الوظيفة تدخل يف نطاق إذا كان

 جدا من احلد اًالنقاط قريبا كان عدد ، إذعادةو.  نقطة١ ٦٦٩ إىل ١ ٣٢٠ من ٣ -تراوح رتبة فت
  . مراجعة ثانيةجتري ، ألحد الرتباألدىن أو احلد األقصى 

  عملية املوافقة  -اءف

تصنيف ال، أو الوظائف املقترحة إلعادة ملديرينمستوى ا الفئة الفنية أو على ائف حالة وظيف  -٩٨
امليزانية ية الدول األطراف يف سياق نظرها يف من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة الفنية، يلزم موافقة مجع

 من ائفوظللتلف عن التصنيف احلايل املراجعة خت نتيجة تلذلك، إذا كان. للمحكمة ةالسنويالربناجمية 
إىل مجعية الدول األطراف، ، حسب احلاالت، ويقدم  أو املدعي العاماملسجلحيضر الفئة الفنية، 

 مقترحات إلعادة تصنيف الوظائف وفقا لطبيعة الواجبات واملسؤوليات جلنة امليزانية واملالية،بواسطة 
 من نظام املوظفني ١-٢للقاعدة وفقا ، يزانية للمحكمة يف اعتباره القيود املتعلقة مبا، واضعاملطلوبة
مقترحات إعادة تصنيف الوظائف من الفئة الفنية يف تدرج عادة و.  من نظام املوظفني١-١٠٢واملادة 

  .ة الربناجمية للسنة التاليةامليزاني

 احملكمة املرونة الالزمة نحاخلدمات العامة، أوصت اللجنة بأن متمن فئة وظائف اليف حالة   -٩٩
عادة تصنيف الوظائف يف ذ إن إ وإ)٢٤(. هناك حاجة لذلكما كانتإلعادة تصنيف هذه الوظائف حيث

                                                      
  .٧٠ة الفقر، ١-اجلزء باء، ثاين، الد ال)ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧ ... ةلسادس الدورة ا...الوثائق الرمسية  )٢٤(
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ليس هلا أي تأثري يف امليزانية، ) األخرىالرتب -اخلدمات العامةاملستوى التشغيلي،  (مات العامةاخلد
هذا ال ينطبق على و. امليزانيةتلك يف مرفق ترد عكس يف امليزانية الربناجمية للسنة التالية، لكنها فإا ال تن

مستوى  (إىل فئة اخلدمات العامة الرتب األخرى-اخلدمات العامة يف مستوياتعمليات إعادة التصنيف 
يف امليزانية الربناجمية للسنة ي مستويات جيب إدراجها ، وه)الرتب الرئيسية-مة اخلدمات العا،ربنامجال

  .التالية

  تنفيذ إعادة التصنيف  -زاي

، للمراجعةيناير من السنة التالية /كانون الثاين ١إعادة التصنيف حيز التنفيذ اعتبارا من تدخل   -١٠٠
 .، حسب االقتضاءاملسجلدعي العام أو عية الدول األطراف أو امليها من طرف مجاملوافقة علبعد و
قد و. الرتب األخرى-اخلدمات العامةأيضا على إعادة تصنيف الوظائف على مستوى هذا ينطبق و

 أو إذا كان لديه املؤهالت اليت يشغلهاوظيفة ال إعادة تصنيف نتيجة الرتبةيكون من حق املوظف تغيري 
مت تصنيف شهد بأن أداء املوظف الذي يشرف أن امللى يف مرحلة التنفيذ هذه يتعني أيضا عو. الالزمة

ترقية شاغل الوظيفة، وفقا للمعايري فإعادة التصنيف برتبة واحدة عادة تؤدي إىل . رضياكان موظيفته 
 تغيري أوترقية وظيفة رئيس قسم أو ، رتبةأكثر من إعادة التصنيف بومع ذلك، يف حاالت . املذكورة

خمتلفة حلاالت خفض وتنطبق أساليب . ةإلزاميتجرى مسابقة  الفئة الفنية، من فئة اخلدمات العامة إىل
  .وظيفةال

 أعاله، وليس ألداء ١يف القسم الواردة هو نتيجة للتغيريات الوظيفة إعادة تصنيف مبا أن   -١٠١
ي إىل تؤدال ينبغي أن لذلك، . رقية لشاغل الوظيفةتعترب تإعادة التصنيف ال فإن ، املوظف الذي يشغلها

 إعادة تصنيف الوظيفة إىل رتبة أعلى من شاغل الوظيفة بسبب ة ترقيةحاليف . زيادة كبرية يف املرتبات
يمنح أعلى مرتب موجود أو أقرب مرتب من تلك الرتبة داخل نطاق مرتبات الرتبة ، مسابقةدون 

  .اجلديدة

  اعتبارات إضافية  -حاء

 يتناسب مع كان ٢٠٠٧نيف املعتمدة منذ عام ترى احملكمة أن عدد عمليات إعادة التص  -١٠٢
تجرى اليت واملوافقة ستعراض عملية امن خالل و. املطالب والواقع التشغيلي للمؤسسة اجلديدة واملتنامية

لجنة املشتركة،  اليت أصدرا الاملوحدمعايري تقييم العمل للنظام  منهجية منجزء ال يتجزأ ك، بصرامة
نت احملكمة من حتقيق التوازن بني احلاجة إىل املرونة واالستجابة ارجي، متكّاخلبري اخلاليت يطبقها و

تصنيف لغرض ال مبادئ العناية الواجبة يف جتنب إساءة استخدام إعادة وبني الكفاءة تطلباتللتغيري وم
  . املوظفني الفردية والتشدد يف مراقبة امليزانيةرقيةت

قد تساق يف املوافقة على إعادة تصنيف الوظائف وعالوة على ذلك، ترى احملكمة أن اال  -١٠٣
وظيفة المهام مستوى التقييم التقين بوضوح أن أكّد هذا إذا . أساسيلتغيري كبري وملموس أمر خضعت 
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من بذلك هة أيضا االعتراف ارتالمبادئ العدالة وتتطلب  أعلى من املستوى احلايل يف امليزانية، عدي
عدم قيام قد يؤدي و.  استيفاء الشروط واملتطلبات املذكورة أعاله، شرطخالل ترقية شاغل الوظيفة

إمكانية تقدمي طعن ملنظمة بذلك إىل تداعيات قانونية ترتكز على عدم املساواة يف املعاملة، مبا يف ذلك ا
  ).احملكمة اإلدارية(ملنظمة العمل الدولية إىل احملكمة اإلدارية التابعة 

  اخلالصة واالستنتاجات  - سادسا

مجيع رؤساء وقد أوىل  سنة ناجحة إلدارة املوارد البشرية يف احملكمة، ٢٠٠٩ كانت سنة  -١٠٤
  . املوارد البشريةإستراتيجيةلتنفيذ  كبرية إستراتيجية أمهيةجهزة األ

 الشواغر يف وظائف ثابتة وحدها، لءممن  ٢٠٣ بلغحققت أنشطة التوظيف رقما قياسيا   -١٠٥
الزيادة الصافية السنوية للموظفني بلغت  يف املائة، و٩,٨بنسبة املوظفني معدل دوران اخنفاض يف مع 

تدابري تعزيز قدرات مديري التوظيف واستهداف يف وقد شرعت بنجاح .  شهريا٨,٥ أو نسبة ١٠٢
ومت التوصل إىل اتفاقات بشأن تنفيذ  .ديدةاجلالبلدان املمثلة متثيال ناقصا من خالل أنشطة التوظيف 

لمحكمة وعلى ليف املواقع امليدانية ذين يعملون املعينني دوليا الالفنيني  اخلدمة للموظفني حتسني شروط
سياسة املوارد البشرية ورفاه وظل تطوير . لمحكمةل  الضمان االجتماعينظامإدخال حتسينات على 

ء، الذي تقدم بشكل خاص يف زيادة ترسيخ نظام إدارة األداويالحظ إحراز . األولويةتوىل املوظفني 
  .ستراتيجي للتعلم والتدريبإيطبق اآلن يف دورة سنوية إلزامية يف مجيع أحناء احملكمة، ووضع ج 

١٠٦-  لتعبري عن ا احملكمة مرة أخرى يف سياق التقدم احملرز يف جمال إدارة املوارد البشرية، تود
لس احتاد املوظفني لتعاونه البن م أعضائه ومساعددعم ل واإلدارةاء واملثمر مع تقديرها لكثري من

  .حملكمةيف ااملوظفني 

 بذل مزيد من اجلهود لضمان ٢٠٠٩  عام احملكمة بناء على إجنازاتستعمل، ٢٠١٠  عاميف  -١٠٧
جذب املوظفني ذوي الكفاءة العالية مع املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني وجمموعة 

 يف ظل ظروف جاذبة من اخلدمة من ماالحتفاظ لموظفني وراعية ل بيئة فريتومن النظم القانونية، و
 .، فضال عن تعظيم األداء التنظيمي ككلالنمو والتطوير الوظيفي للموظفنيشأا أن تعزز 
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  األول املرفق

  اجلهات املاحنة لربامج املوظفني الفنيني املبتدئني يف النظام املشترك لألمم املتحدة

  اسبانيا  -١
  أستراليا  -٢
  أملانيا  -٣
  اإلمارات العربية املتحدة  -٤
  أيرلندا  -٥
  آيسلندا  -٦
  إيطاليا  -٧
  الربتغال  -٨
  ابلجيك  -٩

  بولندا  -١٠
  اجلمهورية التشيكية  -١١
  مجهورية كوريا  -١٢
 جنوب أفريقيا  -١٣
  الدامنرك  -١٤
  السويد  -١٥
  سويسرا  -١٦
 فرنسا  -١٧
  فنلندا -١٨
  كندا  -١٩
  الكويت  -٢٠
  غلكسمرب  -٢١
  ليختنشتاين  -٢٢
  اململكة العربية السعودية  -٢٣
  اململكة املتحدة  -٢٤
  املنظمة الدولية للفراكوفونية  -٢٥
  موناكو  -٢٦
  النرويج  -٢٧
  النمسا  -٢٨
  نيجرييا  -٢٩
  هولندا  -٣٠
  الواليات املتحدة األمريكية  -٣١
 اليابان  -٣٢
 اليونان  -٣٣
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  الثاين املرفق

  لتعليم والتدريباجية ستراتيجي ملفاهيم ومنهإلالنهج ا

 أولوياا حتديد وحتسني التعلّم لتحديد احتياجات إستراتيجيةمن أجل التوصل إىل ج أكثر   -١
م ي، وضعت احملكمة منهجية وأدوات عملية تساعد املديرين على خطة وبرنامج لتعلهادف تنفيذ

  .أثر كبرييكون هلما تدريب موظفيها و

  :أربع مراحل منفصلة التعلّم إلدارة يتيجسترااالج احملكمة  يشمل  -٢

  ؛التعلّمحتليل احتياجات   )أ(

  ؛)اتاألولويحتديد (صنع القرار   )ب(

  ؛لتعلملتنفيذ خطة احملكمة   )ج(

  . على األداءالتعلّمتقييم أثر   )د(

  . التاليةالفروعتنفيذها يف ا طريقة اليت مت ال معىن هذه اخلطوات ويرد  -٣

 التعلّمتياجات حتليل اح: ١املرحلة 

، الذي يهدف التعلّم هو حتليل احتياجات التعلّمالعنصر األول من النهج االستراتيجي إلدارة   -٤
حتليل العوامل اليت تسبب ) ب (؛) األداءبثغراتاملشار إليها أيضا (حتديد جماالت حتسني األداء ) أ(إىل 

  .التعلّمأنشطة بل إجيايب التركيز على العوامل اليت قد تتأثر بشك) ج( األداء؛ ثغرات

، وأهداف امليزانية  للمحكمةاإلستراتيجية هي اخلطة مصادر حتديد جماالت حتسني األداء  -٥
املوظفني، ، وتقييم األداء وخطط التطوير املتعلقة بالقسم/الشعبة/العمل داخل اجلهازالربناجمية، وخطط 

نطاق املصادر املذكورة  حتديدها خارج األخرى اليت متاالت  فضال عن ا،ومشروع إدارة املخاطر
حتسني األداء يف املستقبل قد ينبغي و. أعاله، مثل االحتياجات التعليمية غري املتوقعة والناشئة فجأة

أن هناك حاجة لتحسني األداء ال يعين أن األداء احلايل غري وقول . على املدى املتوسطالقريب أو 
ومقاصدها  لتحقيق أهدافها  األداء املطلوبحملكمة نوعجز الكي تنأنه، فقط يعين قد لكن  ،مرضٍ

اليت ال املعارف واملهارات والكفاءات هم بيعأو مجموظفيها   بعضينبغي أن يتحلى ، اإلستراتيجية
لتوظيف  اجلديدة لداةاألومن األمثلة اجليدة على استخدام . ميتلكوا عادة، أو أم غري متمكنني منها

. النظام اجلديدب التوظيف املعرفة واملهارات للعمل ومديراليوم، ال ميتلك : كمةاحمليف االلكتروين 
ولذلك، . بعد إدخال التوظيف االلكتروينرغوب فيه بني األداء احلايل واألداء امل" فجوة" هناك ،وبالتايل

التدريب على استخدام التوظيف اإللكتروين إذا كان  منالبد ومثة . يةفعالأكثر التوظيف جعل راد ي
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ينبغي . مثال آخر هو مقدمة لدليل العمليات يف مكتب املدعي العام، الذي حيدد معايري عمليات املكتب
  .حمتويات الدليليعرفون متاما   املدعي العامالتدريب للتأكد من أن موظفي مكتبتوفري 

األداء قبل القفز  ثغرة يفحتليل مجيع العوامل اليت قد تسبب هم للغاية ألاويف الوقت نفسه، من   -٦
حل  "االدعوة إىل التدريب باعتبارهوتعد . إىل الربامج التعليمية والتدريبية كحل إلغالق هذه الثغرة

يف املثال أعاله .  يف السلوك التنظيميامألوفأمرا   اليت قد تكون موجودة يف املنظمةللمشكلة" سريع
إذا مل من خالل التدريب وحده  فعالية التوظيف من املمكن تعزيزالتوظيف االلكتروين، مل يكن املتعلق ب

من أجل . على تشغيل الربامج الضروريةغري قادرة  مديري التوظيف لدىأجهزة الكمبيوتر تكن 
خص أهم تل أداة بسيطة نمديريمت للد، قُالتعلّمتسهيل هذه املرحلة احلامسة من حتليل احتياجات 

من ملديرين ا متكنيالغرض من هذه األداة هو و.  األداءثغرات يفالعوامل السبعة اليت ميكن أن تسبب 
ميكن معاجلتها  والتدريب، وتلك اليت ال التعلّمالتمييز بني مشاكل األداء اليت ميكن معاجلتها من خالل 

  .١أداة التحليل يف اجلدول وتبين . ذلكك

   حتسني األداءتؤدي إىل ضرورةحتليل العوامل اليت قد : ١اجلدول 

لالعوام   التعريف واألمثلة 

 املعارف واملهارات ١

وإذا كان املوظف ال ميلك . ايري املعحسب هذهوظيفة الأداء مل يدرب املوظف على 
إىل استخدامه  يؤدي لناملعرفة واملهارات الالزمة الستخدام نظام الربجميات اجلديد، 

 ٢٠١٠فرباير /شباطدليل العمليات يف صدر مكتب املدعي العام، يف . حتسني األداء
لتحديد االحتياجات ة بالدليل تعلقاملفجوة املعرفة واملهارات لحتليل منهجي وأُجري 

 .ملهام األساسيةباالتدريبية ذات الصلة 

 . أصيب يف ظهره مثل عامل .املوظف الذي يفتقر إىل القدرة العقلية أو اجلسدية ألداء وظيفة قدراتال ٢

 التوقعات/يريااملع ٣
عمليات مكتب املدعي ودليل . عليهاالعمل أو مل يتم اطالع املوظف وتوقعات ايري دد معمل حت

 .العام املختصر هو مثال جيد لوضع املعايري

 القياس ٤
وميكن أن يعزى عدم وجود .  استنادا إىل املعايريأداء املوظف يف العمل وقياسه رصد جرييال 

 .نظام إلدارة األداء هلذا العامل

 املالحظات ٥

 مالحظات ضعيفةرد ت، و) إذا كان يؤدي عمله جيداملوظفال يدري ا( جدا ةرد تعليقات قليلت
حتد (؛ معظمها إجيابية )تقلّ من التحفيز(ومعظمها ردود فعل سلبية ، )وهي تضر أكثر مما تنفع(

 ).التطورفرص تضيع ، ومن املصداقية

 الظروف ٦
عدم و. ايري املعحسب هذهوظيفة الأداء  ألداء املوارد وأاألدوات  أو املوظف ليس لديه الوقت

 .عاديةي أمثلة حاسوبية الئقة ه مناسبة أو أنظمة كاتبوجود م

٧ 
اجلوائز 

 احلوافز/التشجيعية

، وانعدام ة أو الناقصةالزائدالكفاءات ذلك على مثلة األ، ومن ا واسعطيفاعوامل التحفيز تشمل 
كافأة امل يف حتقيق أهداف املنظمة، وعدم الثقة وعدم املساواة، وتصور الظلم يف معاملة املوظف،

نخفض، وإىل حد ما، عدم احلصول على تعويض مايل امل األداء عن" العقاب"على األداء اجليد و
 .مناسب

  Langevin Training Services Inc., Training 101: All the Basics, e-learning module, 2007: املصدر
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 األداء إذا كان الفرق بنيأساسا تكون جمدية  والتدريب التعلّم أن برامج ر بالذكر هنادجي  -٧
وقد وجدت الدراسات . االفتقار إىل املعرفة واملهاراتأي ، ١العامل عزى إىل ياملطلوب األداء الفعلي و

عايري ملوميثل انعدام ا، من مشاكل األداء يف املائة ١٠ال يشكل إال  املعارف واملهارات نقصالتنظيمية أن 
غياب املعايري والتوقعات، والنظم املالئمة إلدارة األداء أو أنظمة ويعد .  يف املائة٧٥والتوقعات 
 عن العوامل اليت يتعني معاجلتها من خالل تدابري تنظيمية خمتلفة وليس من خالل املالئمةالكمبيوتر 

يب على تطبيقها واستخدامها هو ، والتدرالنظموإنشاء مثل هذه املعايري  ومبجرد.  والتدريبالتعلّم
  .أمر جوهريبالطبع 

يف األداء، فإن اخلطوة التالية هي ثغرات وجود لوحاملا يتم التعرف على األسباب احملتملة   -٨
ويف هذا الصدد، من املهم . التعلّمأنشطة التركيز على العوامل اليت قد تتأثر بشكل إجيايب عن طريق 

. التعلّم من خالل نشاط الالزمةموس على املعارف واملهارات لتعلم تركز بشكل مللأهداف وضع 
ز أهداف التطبيق على كيفية تركّو. لتطبيقل، من املهم أيضا وضع أهداف التعلّمباإلضافة إىل أهداف 

تتمثل ، والتطبيق التعلّمأهداف وضع  بعدو. التعلّمالعمل الذي ينبغي القيام به بعد االنتهاء من نشاط 
أهداف تأثري األداء األهداف وتشمل . تأثري األداءبأهداف  ربط هذه األهداف يفة اخلطوة األخري

 .العمالء/ورضا املوظفني ،البيانات املادية وغري املادية مثل اإلنتاج واجلودة والتكلفة والوقتاملتعلقة ب

 التعلّمن ، أي حتديد الثغرات يف األداء، وحتديد ما إذا كااملوصوفتحليل البعد االنتهاء من   -٩
م املديرون يقداألداء، وتأثري التطبيق و التعلّمأهداف وضع والتدريب هو احلل املناسب إلغالقها، و

. ٢ املستخدم هلذا الغرض يف اجلدول ويرد النموذج. القسم/لشعبة لالتعلّماحتياجات منوذج حتليل 
 االحتياجات يف ضوء ة حتديد أولويات تلكيورؤساء األجهزة مسؤولالشعب شعبة رؤساء ويتحمل 

  . للمحكمةاإلستراتيجية بالنسبة لتحقيق األهداف اإلستراتيجيةأمهيتها 
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  التعلّم منوذج حتليل احتياجات -٢اجلدول 

  التعلّمالتعليمات املتعلقة بتحليل احتياجات 

  .)انظر التبويب األخضر(يرجى قراءة األمثلة أدناه   ١
انظر التبويب األزرق والفصل املتعلق بالسياسات واملبادئ ( بتوصياتكم ٢٠١٠ت التعليمية لعام يرجى استكمال ورقة حتليل االحتياجا  ٢

  .) أدناه٢٠١٠التوجيهية لعام 
اهلاتف (  وحدة التدريب والتطوير، قسم املوارد البشرية -فيديريكو لويليي بملزيد من املعلومات وللحصول على املساعدة، يرجى االتصال   ٣

  .)8997الداخلي 

  ٢٠١٠ لعام ميةيالتعلالسياسات واملبادئ التوجيهية ألداء حتليل االحتياجات 

  . مبجاالت حتسني األداءالتعلّمجيب أن ترتبط التوصيات بشأن   ١
  . على احتياجات تطور الفرد والفريق واملنظمةالتعلّمميكن أن تركز توصيات   ٢
 ورؤساء األقسام على ااالت الرئيسية اليت مت حتديدها يف مشروع إدارة املخاطر وأن يربطوا طلبت جلنة امليزانية واملالية أن يتعرف املديرون  ٣

  ).انقر هنا للحصول على قائمة ااالت الرئيسية اليت مت حتديدها يف مشروع إدارة املخاطر( مبجاالت التطور التعلّمالتوصيات املتعلقة ب
  .ن العمل مع املوظفني لتحليل االحتياجات التعليميةاملديرون ورؤساء األقسام مسؤولني عيعد   ٤
  . إىل املسجلميةليالتعاملديرون ورؤساء األقسام مسؤولني عن تقدمي توصيام يعد   ٥
٦  ميةليالتعل هو املسؤول عن العمل مع املديرين ورؤساء األقسام بشأن املوافقة على التوصيات املسج.  
٧   فيديريكو لويليي، وحدة التدريب بيرجى االتصال (لتابعة لقسم املوارد البشرية املسؤولة عن توفري املساعدة وحدة التدريب والتطوير اتعد

  ). 8997اهلاتف الداخلي( والتطوير، قسم املوارد البشرية 

  أدوات الدعم

ملعلومات حول كيفية استكمال حتليل احتياجات ملزيد من ا. هنانقر ، الرجاء األنشطة التدريب األخريةجدول التعبري عن االهتمام يتضمن قائمة 
   هنانقر لتحسني األداء، الرجاء االتعلّم

  هاء  دال  جيم  باء  ألف  
النشاط   القسم  الشعبة  ١

  التدريب/التعليمي
  أهداف العلم

 نقاط عن كيفية حتسني هذا      ٥-٢أذكر  
  النشاط التعليمي لألداء

هل يوجد املدرب هلذه الدورة داخل احملكمة أم 
  ب مدرب خارجيجي

٢            
٣            
٤            
٥            
٦            
٧            
٨            
٩            

١٠            
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  )حتديد األولويات(اختاذ القرار    :٢املرحلة 
 والتدريب القدرات التعلّمعدد أنشطة تعزيز األداء اليت ميكن معاجلتها من خالل قد يتجاوز  -١٠
ن األساسي حتديد أولوياا وموازنة تأثريها على األداء مع  ملذلك،. للمحكمةالتنظيمية أو  ةاملالي

واستنادا إىل هذا، يصنف كل نشاط من . ومن حيث وقت املوظفنيأمتويلها سواء من حيث تكاليفها 
  :ون يف الفئات التاليةديرها املقترح يةميالتعلياألنشطة 

  .)الوقت واملال(تكلفة منخفضة واألداء  قوي على تأثري استراتيجي  :١األولوية 
  .ني مدربني داخليمن قبلساب جيري التدريب على نظام : مثال

  ).الوقت واملال(تكلفة مرتفعة واألداء  قوي على  تأثري استراتيجي :٢األولوية 
  .تطوير املهارات القيادية والتدريب التنفيذي: مثال

  ).قت واملالالو(تكلفة منخفضة واألداء  ضعيف على  تأثري استراتيجي :٣األولوية 
  .العملبتصل مباشرة يال ويوم واحد يستغرق مؤمتر :مثال

  ).الوقت واملال (مرتفعةتكلفة واألداء  ضعيف على  تأثري استراتيجي :٤األولوية 
احملكمة صلة هلا برسالة تكلفة الربامج التدريبية اخلارجية اليت ال  :مثال

  .هاوأهداف

  :ولوية أدناهألاالعالقة بني التكلفة والتأثري وتظهر  -١١

  تنفيذ اخلطة التعليمية يف احملكمة:  ٣املرحلة 

  

 

 عالية منخفضة

 

 

 
 

 منخفضة

 عالية

ولوية علياأ  
)تنفيذ بالتسلسل(  

 

هال يشرع في  

 

)بالوقت وباليورو(التكلفة   

 
 أولوية منخفضة 

  

  أولوية عالية
 )تنفيذ سريع(

      

التأثري على األداء
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، يف مكتب املدعي العام، ويف عام ٢٠٠٨ألول مرة يف عام  النهج املذكور أعاله مت استعمال  -١٢
 للمحكمة مبا ليميةمت إعداد أول خطة تع ٢٠٠٩يف عام و . قلم احملكمة، والرئاسة والدوائريف ٢٠٠٩

 وحتديد األولويات التعلّمحتليل احتياجات واستنادا إىل .  جلميع األجهزةعليميةالتيف ذلك األنشطة 
تأثري مت حتديد سبع فئات تعترب فيها الربامج التعليمية والتدريبية على أا ذات املوصوفة أعاله، 

 .٢٠١٠ لعام ليميةالتعتستعمل يف اخلطة وسوف . األداء قوي على استراتيجي

  والتدريب على األداءالتعلّمتقييم أثر : ٤ملرحلة ا

املراحل  ،املنظمة ككلبل وعلى  والتدريب على أداء األفراد التعلّميكمل تقييم أثر برامج  -١٣
على  والتدريب التعلّمويشار أيضا إىل تقييم أثر برامج . دورة ج احملكمة االستراتيجي للتعلماألربعة ل

ويكون هذا . اوقت املوظفنيو  الربامج التدريبية اليت تكلف املنظمة مااليف "عائد االستثمار"أنه تقييم 
، مثل صناعة ها هو الربحالتجارية، ألن ما حيدد جناح يف املؤسساتلحساب ل م أسهلِ للتعلّالعائد

تدريب موظفي املبيعات يف ل مباشرة اتطراز السيارآخر طفرة يف مبيعات  ىعزتالسيارات اليت قد 
 تعمل مع املنظمات اليت ال تستهدف الربح واليتلحساب يف لهي أصعب و.  يف الوكاالتالعاملني

 األفراد فيما خيصطموحة مثل هدف احملكمة إلاء اإلفالت من العقاب الاألهداف الطويلة األجل و
 .الذين يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية

 الذي وضعه مستويات  أربعيم العائد على االستثمار منج تقي املنظماتتستخدم عادة،  -١٤
رد تو). التنظيمية( والنتيجة ، والسلوك،التعلّمفعل، وال ود يتكون من ردوهودونالد كريكباتريك، 

 .٣نسخة مبسطة من منوذج كريكباتريك يف اجلدول 
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   والتدريب على األداءالتعلّمتقييم أثر  : ٣ اجلدول

 املستوى
  نوع التقييم

ومواصفاتهوصف التقييم  )ما الذي يقاس(  أمثلة ألدوات التقييم ومنهجياته 

 جتربة بشأن املتعلم  به يشعرما  رد الفعل ١
، مبا يف ذلك التعلّمالتدريب أو 

املدربني وغريهم من املشاركني 
 .املرافق، اخلو

 ود رد؛أشكال املالحظات يف اية التدريب
، الدراسات االستقصائية أو شفويةفعل الال

 ودوميكن تقييم رد. ريبتدالاالستبيانات بعد 
 .االفعل فور

قياس الزيادة يف املعارف واملهارات   التعلّم ٢
 .ه وبعدالتعلّمقبل نشاط 

ختبارات قبل وبعد االأو  العادية تقييماتال
 أو تقابالاستخدام املوميكن أيضا . التدريب
 . على الفورالتعلّموميكن تقييم . املالحظة

د ذلك يف بع التعلّممدى تطبيق   السلوك ٣
غيري يف مدى الت، أي جمال العمل

 .األداء

" املتعدد املستويات"التقييم تقييمات األداء، 
تقييم تغيري السلوك يتطلب بعض . )املسح(

 .الوقت

تأثري نشاط تعلم الفرد على األداء   النتائج ٤
 .التنظيمي

 التعلّم الفرد يف نشاط من الصعب إشراك
، دى الطويلألداء التنظيمي على امللتحسني ا

 أهداف ذاتالسيما يف منظمة غري رحبية 
 .طويلة األجل

 يف العديد من ٢ستوى امليتم تطبيق . أنشطة التدريبيف  ١دائما املستوى يجرى يف احملكمة،  -١٥
بعد األداء تغيري يف يقاس ال، ٣ستوى املويتم قياس .  اللغةتعلمالربامج، مثل تكنولوجيا املعلومات أو 

الذي أصبح اآلن جزءا ال يتجزأ من  األداء ، على حنو متزايد من خالل نظام تقييممالتعلّبرنامج 
دراسات وآليات طويلة  تأثري لتعلم الفرد على أداء احملكمة ككلسيتطلب ، ٤املستوى . ةاملؤسس
  .األجل
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  ملرفق الثالثا

  ٢٠٠٩ االستراتيجي للمحكمة لعام التعلّمج 

  رب داخلي أومد  النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  خارجي

  عدد
  املشاركني

  اإلدارة القيادية ومهارات
  التعامل

  ١٤٢  خارجي  بناء احلوافز

  ٢٤  خارجي  االتصال ومهارات التعامل  
  ١١  خارجي   إدارة العالقات والرتاعات–الرتاعات   
  ١  خارجي   بناء احلوافز–تدريب املسؤولني التنفيذيني   
  ١٣  خارجي  )مكتب املدعي العام(برنامج تطوير القيادة واإلدارة   
  ١  خارجي   الرئيس-التدريب على وسائط اإلعالم   
  ١  خارجي   املسجل-التدريب على وسائط اإلعالم   
  ١٠  خارجي  وساطة يف أماكن العمل  
  ١٨  داخلي   مكتب املدعي العام–استقصاء موردي اخلدمات   
  ١٣  خارجي  )متقدم(إدارة األداء   
  صفر  خارجي  )ةمقدم(إدارة األداء   
  ٥١  خارجي  االتصال و) مقدمة(إدارة األداء   
  ٨٤  خارجي  إدارة التعليم) مقدمة(إدارة األداء   
  ١٢  خارجي   وضع األهداف-التدريب على إدارة األداء  
  ١٧  داخلي  مهارات تقدمي العروض  
  ١٢  خارجي  إعادة تنظيم العملية  
  ٤  خارجي   تدريب املدربني–إعادة تنظيم   
  ٢٠  داخلي   حلقة عمل–دة تنظيم إعا  
  صفر  داخلي  إدارة املشاريع  
  ٢٠  خارجي  تطوير املهارات/ الوعي بلقاء الثقافات–بناء الفرق  
  ٢٩  خارجي  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين– قسم املوارد البشرية -بناء الفرق  
  صفر  خارجي   قسم اخلدمات االستشارية القانونية–بناء الفرق   
  صفر  خارجي  )موظفي الرئاسة( التصدي للمشاكل –بناء الفرق   
  ١٠  خارجي   املديرون األقدمون يف قلم احملكمة–بناء الفرق   
  ١٤  خارجي   وحدة مساعدة الضحايا والشهود–بناء الفرق   
  ٢٠  خارجي  )موظفو مركز االحتجاز(بناء الفرق   
  ١٤  خارجي  إدارة الوقت واإلدارة الذاتية  
  ١٤  خارجي  تدريب املدرب  

  ٥٥٥      اموع الكلي
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  مدرب داخلي أو  النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  خارجي

  عدد
  املشاركني

  املهارات املوضوعية
  والتقنية

  ١١  خارجي  القانون اإلداري للمنظمات الدولية

  ٧٠  خارجي   يقدمه سرييل الوتشي–موجز مشروع للمحكمة   
  ٥٣  خارجي  أسترالياالتنفيذ الوطين للمحكمة اجلنائية الدولية يف   
  ٦٢  خارجي  اتمع املدين واحملكمة  
  صفر  خارجي  التدريب على السالمة الكهربائية  
  ٥٥  خارجي  )مكتب املدعي العام(التحقيق املايل   
  ١٢  خارجي  التعامل مع الضحايا  
  صفر  خارجي  تدريب احملققني على التصديق  
  ٣٢  خارجي   التجارب والتحديات–أفرقة التحقيق املشتركة   
  صفر  خارجي  )االنكليزية (–الصياغة القانونية   
  صفر  خارجي  )أفرقة احملاكمات مكتب املدعي العام (–الصياغة القانونية   
  ٥  خارجي  الصياغة القانونية ملوظفي شعبة االستئناف لدى املدعي العام  
  ٤٠  داخلي  )مكتب املدعي العام(مهارات الصياغة القانونية   
  صفر  خارجي   القانونية الشفويةاملرافعات  
  صفر  خارجي  )الفرنسية( الصياغة –التدريب القانوين   
IHL–التدريب القانوين      ٨٦  خارجي  ICL و  
  ٤٦  خارجي   مكتب املدعي العام–التدريب القانوين   
  ٤٦  خارجي  أفعال املؤسسات ذات التربية القومية  
  ١٣  خارجي  )ئرالدوا(اجلوانب العملية إلجراءات احملاكمات   
  ٥٧  خارجي  االنعكاسات: االنتصاف لضحايا اجلرائم الدولية  
  ٨٥  خارجي  خطورة احلالة مبوجب نظام روما األساسي  
  صفر  خارجي  صياغة اخلطابات  
  صفر  خارجي  قراءة اخلطابات  
  ١١  خارجي  كتابة احملاضر  
  ٦٢  خارجي  بعض القرارات: احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  
  ٤٦  خارجي  اركة الشركات يف اجلرائم الدوليةمش  
  ٥٣  خارجي   حتديات١٠: انتشار احملاكم الدولية  
  ٥٧  خارجي  دور اجلامعة العربية والعامل العريب  
  ٦١  خارجي  اجلبهة املتحدة الثورية ومرياثها  

  ٩٦٣      اموع الكلي
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  مدرب داخلي أو  النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  خارجي

  عدد
  كنياملشار

 ١٠ داخلي  )مكتب املدعي العام( Analyst Notebook (i2)   املعلوماتالتكنولوجيا

  CaseMap  ٨ داخلي   - يأساس

  CaseMap  ١٦ داخلي  - )ممكتب املدعي العا(أساسي  

  Livenote     مكتب املدعي العام(دورة متهيدية( -  ٢ داخلي 

  MS Excel    متقدم -  ١٨ خارجي 

  MS Excel    أساسي -  ١٥ خارجي 
  MS Excel 2003  ٦٢ خارجي   - التعليم اإللكتروين 

  MS Outlook 2003   ينالتعليم اإللكترو -  ٣٥ خارجي 

  MS PowerPoint 2003  ٥٢ خارجي     - التعليم اإللكتروين  

  MS Word 2003  ٣٨ خارجي  -  التعليم اإللكتروين 

  Ringtail ٧ داخلي 

  Ringtail  -   مكتب املدعي العام (٢ اجلزء ١دم متق(  ١٠ داخلي 

  Ringtail -   مكتب املدعي العام (١متقدم اجلزء(  ١٠ داخلي 

  Ringtail   مكتب املدعي العام(أساسي (-  ٣١ داخلي 

  Ringtail  ٢ داخلي   -) مكتب املدعي العام( قاعدة البيانات البيوغرافية 

  Ringtail Metadata Entry  ٩ داخلي   -) العاممكتب املدعي( 

  Ringtail  ١٠ داخلي  -)  مكتب املدعي العام( قاعدة البيانات البيوغرافية 

  SAP . - يف املديرينظوت  صفر داخلي 

  SAP صفر داخلي  -  املسؤولون عن التوظيف 

  SAP صفر داخلي  - املسؤولون عن التصديق 

  SAP  ١٥ داخلي  -) امليزانية( تصديق املسؤولون عن 

  SAP  ٤ داخلي  - )القواعد( التصديق  عناملسؤولون

  SAP  ٤ داخلي   - )الشراء(ملسؤولون عن التصديق ا

  SAP  ١٥ داخلي   - )التقارير(ملسؤولون عن التصديق ا

  SAP  السفر(املسؤولون عن التصديق( -  ٨ داخلي 

  SAP  ١٨٩ داخلي   - لقواعدا

  SAP  املتطلبات -  ١٥٦ داخلي 

  SAP  صفر داخلي  - الوقتإدارة 

  SAP Trips   ١٢٩ داخلي 

  Transcend Training  صفر داخلي  -التدريب عن بعد 

  TRIM  صفر داخلي  - الوصول إىل سجالت احملكمة

  TRIM ٨٦ داخلي  -  أساسي 

  TRIM – Power user Tutorial )٣ داخلي   - )مكتب املدعي العام 

  TRIM - Power users  ٦ داخلي  - )العاممكتب املدعي (

  TRIM – Power  users tutorial )٦ داخلي  - )مكتب املدعي العام 

  TRIM – Refresher  )مكتب املدعي العام( -  ٥ داخلي 

  TRIM Power User - Tutorial  )مكتب املدعي العام( -  ١ داخلي 

  TRIM Power Users tutorial  )مكتب املدعي العام( -  ٤ داخلي 

  TRIM Power Users )مكتب املدعي العام( -  ١٣ داخلي  

  TRIM  Tutorial  )٢ داخلي  - )مكتب املدعي العام 

  TRIM  Tutorial  ٥ داخلي  - )مكتب املدعي العام(

  TRIM Tutorial  ٣  داخلي  - )مكتب املدعي العام(

  ٩٨٩      ياموع الكل
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 مدرب داخلي أو    النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  يخارج

  عدد
  املشاركني

  ١٨  خارجي  العربية  اللغات
  ٤٤  خارجي  العربية  
  ٣٦  خارجي   مهارات االتصاالت الكتابة–االنكليزية   
  ٦  خارجي  ٢٠١٠ - أبيشي تشاد –دروس االنكليزية   
  صفر  خارجي   مجهورية الكونغو الدميقراطية– كنشاسا –دروس االنكليزية   
  ٤  خارجي  ٢٠١٠ -د  تشا– ندجامينا –دروس االنكليزية   
  ١٩  خارجي  ٢٠٠٥ - ٣ الدورة –) الهاي (–دروس االنكليزية   
  ١١  خارجي  ٢٠١٠- مجهورية أفريقيا الوسطى –بانغي–١ الدورة –دروس االنكليزية  
  ٨  خارجي   بانغي مجهورية أفريقيا الوسطى–٢٠٠٩ – ٣ الدورة –دروس االنكليزية  
  ١٥  خارجي  Rosetta Stone Packageطة  االلكتروين بواسالتعلّم –االنكليزية   
  ١١  خارجي  دروس خصوصية–االنكليزية   
  ٣  خارجي  ٢٠١٠ - تشاد – أبيشي –دروس الفرنسية   
  ٢  خارجي  ٢٠١٠ - تشاد – ندجتمينا –دروس الفرنسية   
  ٢٩  خارجي  ٢٠١٠ - كامباال – أوغندا –دروس الفرنسية   
  ١١٨  داخلي  ٢٠٠٩ - ١الدورة ) الهاي (–دروس الفرنسية   
  ١٠٦  خارجي  ٢٠٠٩ - ٢الدورة ) الهاي (–دروس الفرنسية   
  ٩٧  خارجي  ٢٠٠٩ - ٣الدورة ) الهاي (–دروس الفرنسية   
  ٢٦  خارجي  ٢٠١٠ - ١ الدورة –الفرنسية دروس خصوصية   
  ١٤  خارجي  ٢٠٠٩ - ٣ الدورة –الفرنسية دروس خصوصية   
  ١٠  خارجي  ٢٠٠٩، ٢ الدورة –الفرنسية دروس خصوصية إلكترونية   
  ٧  خارجي  ١ منوذج –الفرنسية مكثفة   
  ٦  خارجي  ٢ منوذج –الفرنسية مكثفة   
  ٣  خارجي  ٣ منوذج –الفرنسية مكثفة   
  ٧  خارجي  ٤ منوذج –الفرنسية مكثفة   
  ١٠٢  خارجي  )شفوي(امتحان تأهيلي يف اللغة   
  ١٠٢  خارجي  )كتايب(امتحان تأهيلي يف اللغة   
  ٢٥  خارجي  ٢٠٠٩، ١الدورة ) الهاي (دروس اسبانية  
  ٣٥  خارجي  ٢٠٠٩، ٢الدورة ) الهاي(دروس اسبانية   
  ٢١    ٢٠٠٩، ٣الدورة ) الهاي(دروس اسبانية   

  ٨٨٥      اموع الكلي

  مدرب داخلي أو  النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  خارجي

  عدد
  املشاركني

  ٢٠  خارجي  تدريب أساسي متهيدي  رفاه املوظفني
  ٢٢  خارجي   والنجاة يف امليداناألمن  

  ٤٢      اموع الكلي
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  مدرب داخلي أو  النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  خارجي

  عدد
  املشاركني

إدارة املوارد البشرية   
  واملالية

  ١٣  داخلي  التدريب يف جمال امليزانية واملالية

  ١٢  داخلي  التدريب يف جمال امليزانية واملالية وتقدمي التقارير  
  ٢٥  داخلي  دريب يف جمال امليزانية واملاليةالت  
  ٥  داخلي  التدريب على الترميز  
  ١  داخلي  التدريب يف جمال املسامهات املالية لالحتاد األورويب  
  ٨  داخلي  التدريب يف املسائل املالية  
  ٢٥  داخلي  مقدمة للميزانية واملالية  
  ٨  داخلي  MODالتدريب على نظام مود   
  ٢٨  داخلي  نظام اإللزاميالتدريب على ال  
  ٥  داخلي  التدريب على صياغة التقارير  
  ٥  داخلي  تقدمي التقارير  
  ١٣  داخلي  التدريب على نظام ساب يف جمال امليزانية  
  ١٢  داخلي  التدريب على نظام ساب ملسؤول التوثيق  
  ١٢  داخلي  التدريب على نظام ساب لصياغة التقارير  
  ١  داخلي  الصندوق االستئماينالتدريب على نظام تقارير   

  ١٧٣      اموع الكلي

  مدرب داخلي أو  النشاط التعليمي  التعلّمفئة 
  خارجي

  عدد
  املشاركني

  ٦٠  داخلي  كلمة ترحيب املدير العام  
  ٢١  داخلي   الضيوفني والفنيني اجلدد، واملتدربنيلموظفل  
  ١٩  داخلي  إحاطة إدارية ملوظفي املوارد البشرية   

  ١٠٠     الكلياموع
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  الرابع املرفق

  موجز الرتب بالنسبة للخدمات العامة، والفئة الفنية، والفئات األعلى

  فئة اخلدمات العامة

  . وفقا لتعليمات حمددةهاتنفيذاليت يتم  وة أو املتكررةالكثيفألعمال ا  ١-ع -خ

ءات العمل من عدد  إجرااختيارينطوي على املهام املتكررة اليت تتطلب الذي عمل ال  ٢-ع -خ
، مثل بعض املهام تشمل تشغيل املعدات املكتبية القياسية. حمدود من املمارسات القياسية البديلة

 دوات أو األجهزةاأل من  ذلكاسترجاع املعلومات ومقسم اهلاتف، أو غري/معاجلات النصوص لتخزين
  .العادية

ية اليت تتطلب اختيار ومعاجلة املعلومات  من املهام الروتينجمموعة متنوعةعمل ينطوي على   ٣-ع -خ
. أو البيانات من مصادر موحدة تشمل اختيار اإلجراءات أو العمليات من بني املمارسات القياسية

وسبة أو الذاكرة لمعدات احملُلدة نسبيا مثل لوحة املفاتيح بعض املهام تشمل تشغيل املعدات املكتبية املعقّ
يف نفس وآالت االستنساخ أو غريها من األدوات، وأدوات أو أجهزة املساعدة ملعاجلة املعلومات، 

  . من التعقيداملستوى

 جمموعة متنوعة من املهام اليت تتطلب يشملوالتقين، اإلداري  يف العمل وى املؤهلستامل  ٤-ع -خ
 املعرفة ىلاستنادا إعمل ال، وتقييم املعلومات والبيانات لتنفيذ أمناط متكررة من والتفسرياالختيار، 

يتطلب معرفة وافية . اإلجراءات املتبعةالستخدام أو اواملمارسة القياسية تتطلب اختيار أساليب 
بعض . ماثل يف املكاتب األخرىاملعمل لألعمال ذات الصلة يف املكاتب اخلاصة واملعارف العامة لل

  . من العملياتاملهام تشمل التعديالت للمعدات واآلالت واألدوات واألجهزة لتنفيذ العديد

هنة، مثل ويعرف بكونه يتعلق مب (املتخصصةشمل املهام ي من العمل، ورفيعالستوى امل  ٥ –ع -خ
 وجتميع املعلومات والبيانات من مصادر عدة يف دراسة املشاكل والتفسرييتطلب التحديد، ). احملاسبة

عارف األساسية ملمارسات إلجراءات واملليتطلب معرفة وافية و. عدة حلول ممكنةهلا اليت توجد 
  .املتخصصة واملعارف ذات الصلة يف املكاتب األخرىاملكتب 

تطلب تطبيق عمليات ، وينطوي على مسؤولية املهام املتخصصةيي الذ العمل الشبه املهين  ٦-ع -خ
 من جماالت واسعة وأساليب خمتلفة وغري مترابطة، وتفسري املعلومات واملبادئ التنظيمية، وفهم 

 .ل املكاتب األخرى ذات الصلةاعم، مبا يف ذلك أمليات داخل حقل متخصصالع

جمال جمموعة من املهام املتخصصة يف دعم نطوي على مسؤولية يي الذ العمل الشبه املهين  ٧ –ع -خ
وكذلك املعارف العامة  العمل املعين، تاالعمل املنظمة، اليت تتطلب معرفة دقيقة من جماالت 

هذه الوظيفة عادة وتنطوي . ألساليب واإلجراءات املتخصصةل  الصلة وتطبيق متقدملمجاالت ذات ل
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وليس يستهدف اموعة، كون غري إشرايف إذا كان ي على الرغم من أن العمل قد ةاإلشرافيعلى املهام 
  . درجة عالية من التقنية، مثل البحوث أو املساعدة اإلحصائيةعلى ، أو إذا كانهناك ازدواجية

  ئة الفنية أو فئة املديرينالف

 .بتدئنياملللموظفني الراتب سلم مبثابة ها تستخدم ، لكنمصنفمستوى كنادرا ما تستخدم   ١-ف

لعمل وهو أيضا آخر درجة . مستوى الدخول يف املهن التقنية والفنية من الفئة الفنيةيعد عادة   ٢-ف
 . يف العملعمقالالتنوع و من حيث احملدودة يف التعقيداملهن اإلدارية 

وعادة ما يكون أعلى . ألدوات النظرية والتقنية للمهنةلتطلب فهم متعمق  ي؛كامل التأهيل  ٣-ف
يعترب العمل و. موظفني فنيني آخرينإلشراف على ل أي مسؤولية من دونمستوى لتويل مناصب إدارية 

  .معرفة متعمقةتطلب ا ويمعقدالتقين يف هذا املستوى 

األنشطة يف اال املعين، مبسؤولية يف جمموعة كاملة من ، "خبري/"مؤطّر  أقدممتخصص تقين  ٤-ف
لمنهجية وتنفيذها ورصدها لاملشروع أو إدارة الربنامج، يتطلب التصميم املبتكر اليت يتضمنها 

استنادا إىل اخلربة الفنية هلذا املستوى، تقدم املشورة للدول األعضاء، واهليئات التشريعية، و. وتقييمها
تنسيق عن كثري من األحيان يف تكون الوظائف الفنية يف هذا املستوى مسؤولة و. اجلهات املاحنةو

مناصب لل" مستوى اخلرباء"وهو أيضا . معقدةويف جمال إدارة مشاريع واسعة فنيني آخرين أعمال 
 املتعلقة دة حيث هناك حاجة السياسات املبتكرة وتوفري املشورةيف بيئة معقّالذين يعملون دارية اإل

  .الفينة الدنيا ياتستواملعادة على مع اإلشراف ، اإلدارة العليابسياسات 

مخسة إىل مخسة عشر على شراف باإللوحدات التنظيمية اني من  أو إدارينيرؤساء فنيعادة،   ٥-ف
على وليس فقط ديرونه الذي يربنامج الد ~وتعقنطاق  على املوظفني الفنينيعدد يدل . موظفني فنيني

واإلشراف  الربامج اهلامة تطويراملسؤوليات على هذا الصعيد وتتضمن .  اليت يعملون فيهاجم املنظمةح
يف بعض . مج وامليزانيةاربوضع ال، مبا يف ذلك تنظيمية كاملة، واملشاريع الكربى أو وحدات عليها

ويف هذه ). اريوليس إد(لتعبئة منصب إداري يف جمال تقين  ٥-فاألحيان، تستخدم الوظائف من فئة 
 أحدث طراز، امجسؤوليات وضع براملوتشمل . قدرة إشرافيةاحلالة، ال يتضمن املنصب بالضرورة 

من االقتصاد املخطط مركزيا إىل اقتصاد ، اقتصاديات العمل(حيث ال توجد سابقة احلديث والعمل 
عمليات بري بالنسبة للبشأن الربامج وهو أمر مهم إىل حد كرفيعة املستوى الإسداء املشورة ) السوق

 وتكون .التقارير عادة إىل أعلى املستويات للمنظمة. الشعب/اإلداراتاملتعلقة بسياسات الهداف واألو
  .عادة حتت مسؤولية اإلدارة العليا للمنظمة

مسؤولة عن وهي همة إلجناز والية املنظمة، املألنشطة الرئيسية  ا١-تقود مناصب فئة د  ١-د
والسهر على تطبيق جمموعة واسعة من  اإلدارية اتلهيئلتوجيهية البادئ املتفسري  والوظائف التنفيذية،

ويشرف عادة صاحب .  الواليةلالضطالع بتلكاألهداف والغايات وضع  والتعليمات والسياسات
 .التابعني لهاملشرفني من بعضهم يكون ، ومن املوظفني الفنيني ٣٠-١٥على  ١-داملنصب من رتبة 
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  مساملرفق اخلا

   بشأن العملئيةاستقصا  دراسة وذجمن

   الفئة الفنية–  بشأن العملئيةاستقصادراسة 
      _____  
  _____  الوظيفة  :إدارة املوارد البشرية  
   العدد    
 _____  املنصب    
   املنظمة    
يعد هذا البيان هو نفسه بالنسبة (الربنامج الفرعي /صف أهداف الربنامج: السياق التنظيمي -١

  ):ظائف يف جمال الربنامج وهو موجود يف ميزانية الربنامجللو
  
 
للوظيفة، أي أسباب وجود الوظيفة؟ ما )  على األكثر٥-٤(اُذكر األهداف األولية : األهداف -٢

  عن ماذا هي مسؤولة؟/ هي مسؤولية الوظيفة
 
 
ص ما وجب القيام به النهائية وخلّ/ األوليةمنتجات العملاُذكر : حلّ املشاكل/املنتج النهائي -٣

  .ال تصف اإلجراءات بل ما جيب عمله. الستكمال العمل، أو إلنتاج املنتج النهائي أو حلّ املشاكل
 

  املشكل/ املنتج النهائي

 

  كيف يؤدى ذلك؟

  ما ذا يراعى عن القيام بالعمل؟

  

 

 :تفويض السلطة -٤

وبني أثر هذه القرارات واإلجراءات، على القرارات واإلجراءات النمطية املطلوبة يف العمل، اُذكر ) أ(
 االختيار أو بأنهجراء اإلقرار أو عرف الي: مالحظة. نظمةسبيل املثال على وحدة العمل، وعمالء امل

. اختاذ إجراءات لتلبية النتيجة النهائية، وااللتزام يف مسار العمل الذي ال خيضع الستعراض مفصل
من الناحية كامل يعين ذلك أن العمل إمنا هائية أو سلطة التوقيع والسلطة النيعين قرار، ال الاختاذ و

  .املوضوعية/التقنية
 

 اإلجراءات/القرارات
 

 األثر
 

وحدة العمل، وعمالء اُذكر التوصيات النمطية املتوقّعة يف العمل وصف أثر تلك التوصيات، مثالً ) ب(
ارات لكي ينظر فيها اآلخرون، وبالتايل  التوصية بأا إنشاء بدائل وخيعرفت: مالحظة. نظمةامل

  .املطلوب إعداد اقتراحات موثقة تقبل عادة. فهي تؤثر يف اختاذ القرار لديهم
 

 األثر التوصيات
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  :التفاعل -٥

 . التعامل النمطي واملتكرر بني األفراد خارج وحدة عملك الالزم يف العمل واملهاراتاُذكر ) أ(

 ؟الظروف/ما هي احلالة

 نيه األمر؟من يع

 

 املهارات الالزمة

 

. ف الدور الذي تقوم به فيه فرق العمل، واللجان، وأفرقة العمل اليت شاركت فيها وصاُذكر  ) ب(
  .ل أنشطة مجعية املوظفنييتعد هذه مهام رمسية وليست أنشطة طوعية من قب: مالحظة

 

 الفريق/اللجنة/الفرقة
 الدور

 

 .صف املهارات الالزمةحدد املسؤوليات اإلشرافية و    )ج(
 
 

 عدد املوظفني حتت اإلشراف

 

 املهارات الالزمة

أو املوضوعية الالزمة للقيام /أو التقنية، اإلدارية و/اُذكر املعرفة األكادميية، و: املعرفة الالزمة -٦
 .بالعمل، مثال، ما ذا يلزم معرفته للقيام ذا العمل

 

  

�� ا��

 كيفية استخدامها
 

 ول عليهاكيفية احلص

اُذكر املهارات والقدرات الالزمة للقيام بالعمل، مثال، السلوك، واملوهبة، : املؤهالت الالزمة -٧
 .واخلربة، وما إىل ذلك

 

 الكفاءة

 

  مىت حيدث هذا/يف أية ظروف
 
 

  :املهارات اللغوية الالزمة -٨
  


 ا���

 
 مستوى املهارة

 

 
 وقت االستخدام

 
    :من إعداد

  ________  :قيعاالسم والتو
  :التاريخ

  
________  

    :صدق عليه
  ________  :اسم وتوقيع املشرف

  :التاريخ
  

________  
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  املرفق السادس

  التاريخ   ورقة التصنيف على أساس نظام النقاط–الفئة الفنية 
  #الوظيفة   رقم الوظيفة

  املنظمة

    الرتبة العالية

  :املنصب املعتمد
  

  األسباب  النقاط  التصنيف  العوامل
   املعارف مقابل- حاء-أوال

  اخلربة العملية
  اللغة

  

      

   املسامهة الفردية- حاء-ثانيا
  مقابل التعقيد

  
      

 تطبيق املبادئ - حاء–ثالثا 
  التوجيهية مقابل اإلشراف

  
      

  العالقات الداخلية 
   املهارات مقابل- حاء-رابعا

  األمهية
  

      

  العالقات اخلارجية
   املهارات مقابل-حاء -رابعا

  األمهية
  

      

 -ع- خ- حاء-خامسا
 -اإلشراف مقابل ف

  اإلشراف
  

      

 األثر على -سادسا حاء
  العمل مقابل نتيجة األخطاء

  
      

  :جمموع النقاط
  :مستوى التصنيف

  :املالحظات
  

______________  


