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 مجعية الدول األطراف

  السابعة الدورة
  الهاي

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤
  

  تقرير احملكمة عن املوارد البشرية

  ∗∗∗∗تقرير مرحلي:  استراتيجية للموارد البشريةوضع

  
  

  مقدمة

  
 إىل ٢٠٠٧أبريل /خالل دورا الثامنة اليت عقدت يف شهر نيسان) اللجنة(طلبت جلنة امليزانية واملالية  -١

أبريل / املوارد البشرية لتنظر فيه خالل دورا العاشرة املزمع عقدها يف شهر نيسانتعد تقريرا شامال عن" أن احملكمة
عدد من املسائل املتعلقة باملوارد البشرية، مبا يف ذلك تبعة يف املُ لسياساتيتعني أن يشمل التقرير حتديثا ل و١."٢٠٠٨
 جلعل نظام إدارة األداء فعاالً والتدابري الالزم اختاذها؛ )توسيع النطاقات( فيما بينها دمج الرتبإمكانية "مسألة 
واملساعدة زمة لدفع التطوير ؛ والتدابري الال األخرىحلوافز وغريها من امكانيات الربط بني األداء واألجروإ؛ وعادالً
  .ددها احملكمة ومات عن أنواع العقود اليت متنحها ويتعني أن يتضمن التقرير فضال عن ذلك معلوم٢."نيالوظيفي

  
 اللجنة ويف غريها أشارت إليهااملسائل اليت  يف ،ة االستراتيجي اخلطةنظرها يف تنفيذنظرت احملكمة يف سياق  -٢

بشرية  أولويات املوارد ال لتحديد وكان اهلدف من ذلك، وضع ج متكامل.ة ذات الصلةمن ميادين املوارد البشري
يجي االسترات عن النهج ، ونبذة أوىل عما حتقق يف هذا الصددلةذا التقرير نظرة شام هويعرض. احلالية واملستقبلية

العمل من التقرير من املنتظر أن ينتهيو. ٣احملكمة، أال وهو قسم املوارد البشرية أقسام املقترح إلدارة قسم من أهم 

                                                      
 ICC-ASP/7/CBF.1/5صدرت سابقا باعتبارها الوثيقة  ∗
تشرين  ٣٠، ويورك، نيسادسة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  ١

لد الثاين، ، ا)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية رقم ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ – ٢٠٠نوفمرب /الثاين
  .٦٣ دال، الفقرة - ثانيا-١- باء – اجلزء

 
 .٦٠املرجع نفسه، الفقرة  ٢ 
 .ويتعني أن تقدم هذه البيانات يف تقرير منفصل.  املوظفني واالستشارينيوطلبت اللجنة كذلك أن يتضمن التقرير البيانات املتعلقة بتركيبة ٣
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 ٢٠٠٨، خالل الربع الثاين من عام ة الداخلية واملشاورات املراجعتيجية للموارد البشرية، بعد استرااملتعلق بوضع
وسيا احلادية عشرة يف شهر أيلولقد٢٠٠٨سبتمرب /م إىل اللجنة خالل دور.  

  
  

  دارة املوارد البشريةلنهج االستراتيجي إل األساس املنطقي ل  -ألف

  
 ،ا كبرياًرة مواردها البشرية تطور املتعلقة بإدالدولية، تطورت مهامها ومسؤولياامع تطور احملكمة اجلنائية ا -٣

  . يف هذا اال جبارةإجنازاتخالل السنوات اخلمس األوىل اليت مضت على إنشائها  وقد حققت احملكمة
  

اية على التعجيل يف تعيني موظفني لتركيز يف البداملوارد البشرية تتحقق باكانت التوقعات األولية أن فعالية و -٤
على وضع  و،االمتيازات واالستحقاقات تيسري إجراءات التعاقد معهم وإجراءات منحهم ، وعلىاءخارجيني أكفّ

   .احملكمة للموارد البشرية مبا يف ذلك النظامني اإلداري واألساسي ملوظفي سياسات ومبادئ توجيهية أساسية
  

 تطورا  شؤون املوارد البشرية للمحكمةإدارة مهام ت الثاين من عقدها األول، زادا بلغت احملكمة النصفوملّ -٥
ويضم هؤالء الدول األطراف وكبار املوظفني واجلهاز .  أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني طلباتبازدياد

، والتقارير األخرية للجنة، اإلستراتيجية، اخلطة لطلبات نذكرومن هذه ا.  بشكل عامواملوظفنيالذي ميثل املوظفني 
 تطور من احملكمة أنكل هذا يقتضي و. ٢٠٠٨ستقصائية اراة بشأن املوظفني وامليزانية الربناجمية لعام والدراسة اال

 أكثر حيوية  تكون املوارد البشريةإلدارة ممارسات وتبحث عن" بسيطة "تنظيمية مهام  جمردمهام املوارد البشرية من
يف  متثاهلا للمتطبات املنصوص عليها يف النظام األساسيال اًضمانت املذكورة أعاله، ولطلبا ل، وذلك تلبيةًاوتركيب

  .اآلن ذاته
  

يستخلص من ،  أولويةًج استراتيجي إلدارة مواردها البشرية وضع  من احملكمة، جعلتوبناء على ما سلف -٦
.  تاماًسق معها اتساقاًويت )اخلطة االستراتيجية(لة للموارد البشرية للمحكمة اجلنائية الدولية الشاماالستراتيجية اخلطة 

يف اخلطة تقوم االستراتيجية املقترحة للموارد البشرية على األهداف االستراتيجية املنصوص عليها وعليه، 
  : كاآليت وهي،٤االستراتيجية

  
، مع األخذ  الكفاءة واملقدرة والرتاهة مستوياتفيهم أرفعافر تعيني موظفني تتو: ١٤اهلدف االستراتيجي  )١

  النظم القانونية؛متثيل اجلغرايف والتمثيل عتبار التمثيل اجلنساين وبعني اال
 ؛ كافةتنوع املوظفنيدة يراعى فيها بيئة جي ْيئة: ١٦اهلدف االستراتيجي  )٢

 للموظفني الذين يؤدون أداء رقية الوظيفية والت الوظيفيالتطويررص توفري فُ: ١٧اهلدف االستراتيجي  )٣
 .جيدا

                                                      
أمن ومحاية  (١٥ واألهداف األخرى املنصوص عليها يف اخلطة االستراتيجية واليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بإدارة املوارد البشرية هي اهلدف االستراتيجي  ٤

 ).معايري واضحة فيما يتعلق بسلوك كل املوظفني (١٩واهلدف االستراتيجي ) طوير ثقافة موحدةت (١٨واهلدف االستراتيجي ) كل املوظفني
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 من  جزءا كل هدف بوصفه أجل قياس مدى جناح تطبيق، من حتديد مؤشرات األداء ذات الصلة داخلياويتعني

  .االستراتيجية الشاملة للموارد البشرية
  

   التنفيذ واملنهجية  -باء

  
، ٢٠٠٧أغسطس / منذ شهر آبأ العمل عليهاشارك يف عملية وضع استراتيجية املوارد البشرية اليت بد -٧

 يضع، من األمهية مبكان أن وخالل هذه العملية. وقلم احملكمةممثلون من هيئة الرئاسة ومكتب املدعي العام 
  .جملس املوظفنيالرئيسيني مثل  مع أصحاب املصلحة ملوظفون اإلداريون السامون مبادئ توجيهية، وأن يتشاورواا

  
٨- احملكمة الرئيسية الثالثة  وتتماشى مع أهدافبشرية للموارد ال متناسقة وحمددة أهدافعنت احملكمة، لوضعي 

 رد البشرية يتألفافريقا عامال خاصا باملو، اتيجية الشاملة باملوارد البشرية واملنصوص عليها يف اخلطة االستراخلاصة
  : على ثالث مراحلتديق العامل النهج التايل الذي مي ممثلي اجلهاز املعين، واقترح الفرمن

  
   اليت ينطبق عليها؛، وحتديد ااالت الرئيسية احملتوىاستراتيجي من حيثحتليل كل هدف  )١
واألعمال املترتبة املتعلقة بكل ) أ (ددة املتعلقة بااالت الرئيسية املذكورة يف املرحلة األهداف احملوضع )٢

  ؛هدف حمدد
  ددة واألعمال املترتبة عن كل منها؛حتديد األولويات فيما يتعلق باألهداف احمل )٣
 حتليل( خارطة طريق تنفيذ اخلطة االستراتيجية قا بالشكل املنصوص عليه يفكل أولوية حتليال معمحتليل  )٤

  ).املخاطرعمال بالتفصيل، اجلدوى املالية، ن، األالثغرات، أصحاب املصلحة الرئيسيو
  

وستحدد األولويات على النحو  ).ب(و) أ (باملرحلتنيت األولية املتعلقة يتضمن املقترح احلايل التوصيا -٩
يف  املشاورات الداخلية عرب) د(وص عليها يف اخلطوة التحليالت املنصستجرى و) ج (املنصوص عليه يف املرحلة

  .٢٠٠٨عام غضون 
  

   باملوارد البشرية االستراتيجية اخلاصةحتليل األهداف  -جيم

  
١٠- وارد البشريةهدف استراتيجي ثالثة أهداف حمددة خاصة بامللكل ددت املنهجية املعروضة أعاله ح ،

يعرض و. أجزاءي من عرض هذه األهداف فيما سيلوست. للموارد البشرية تسعة أهداف حمددةلك تكون وبذ
 .ألنشطة املقترحة فضال عن ذلك األول موجزا أكثرا تفصيال هلا ول موجزا هلذه األهداف، ويشمل امللحق١اجلدول 
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  نبذة عن ااالت االستراتيجية الرئيسية للموارد البشرية وعن األهداف احملددة: ١ل اجلدو

  األهداف احملددة للموارد البشرية  اال الرئيسي احملدد  هدف اخلطة االستراتيجية

 وعادلة ممنهجةحتديد عملية اختيار   عمليات االختيار  ، التوظيف١٤اهلدف 
ة يف لضمان جودة عاليوتطبيقها وشفافة 
 والتنسيب) اخلارجي (التوظيف

  )الداخلي(
 قدرات املوظفني املسؤولني عن تعزيز  شغيلتقدرات ال  

  التوظيف
 الوعي اخلارجي بفرص التوظيف إذكاء  التوعية  

  املتوافرة يف احملكمة

  جذابةتوفري ظروف عمل ونظم أجور  جورعمل ونظم األظروف ال  ، البيئة اجليدة١٦ اهلدف 
مراكز كمة يف املقر ويف لكل موظفي احمل

  العمل امليدانية
زيادة رفاه املوظفني عن طريق تعزيز   رفاه املوظفني  

 برامج وإنشاء القائمة برامج الدعم
  جديدة

 وتطويرها تعزيز نظم العدالة الداخلية  نظم العدالة الداخلية  
  أكثر فأكثر

وظفني الذي ، ترقية امل١٧اهلدف 

  يؤدون أداء جيدا

 ووضع، إلدارة األداء  حمكمنظامإنشاء   داءاألإدارة 
  حوافز لألداء اجليد

م والتدريب، تسهم يتوفري فرض للتعل  نميةالتعليم والت  
 تلبيةيف حتقيق أهداف احملكمة و

  االحتياجات اإلمنائية الفردية
لتسيري حياة  مناهج ونظموتطبيق  وضع  الترقية املهنية/تسيري احلياة الوظيفية  

   املهنية ظيفية وترقيتهماملوظفني الو
  
  

رطا لتحقيق هدف  يف بعض احلاالت شحملددة هي أهداف مترابطة وقد تكونالعديد من هذه األهداف ا -١١
  .وقد سلط الضوء على أكثر الروابط والعالقات حساسيةً. استراتيجي آخر
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 بعني االعتبار التمثيل  الكفاءة واملقدرة والرتاهة، مع األخذ موظفني تتوافر فيهم أرفع مستوياتتعيني -١

  .اجلنساين واجلغرايف ومتثيل النظم القانونية

  
استندت إليها احملكمة منذ لمبادئ اليت  من اخلطة االستراتيجية، تأكيداً ل١٤اهلدف االستراتيجي جاء  -١٢

حتقيق هذا  ضعت جمموعة من النظم واملبادئ التوجيهية والعمليات لضمانوو.  والتوظيفعملييت االختيارإنشائها يف 
، ن جماالت إدارة املوارد البشرية حتديد األهداف املالئمة واحملددة هلذا اال الرئيسي مقع التركيز لدىوو. اهلدف

  :، وهي كاآليتإعادة ضبطهاو ٥ثالثة جماالت حمددةيف العمليات القائمة فيما خيص على إعادة النظر 
  

  ؛عمليات االختيار  )أ 
  ؛قدرات التشغيل  )ب 
  . العمل املتاحةصرفُالتوعية ب  )ج 

  
  :تتبعها من أنشطةدة التالية وما يسوحددت بصفة خاصة، أهداف املوارد البشرية احملد -١٣

  
  ة وشفاف عملية اختيار ممنهجة وعادلةضبط وتطبيق:  للموارد البشرية١اهلدف احملدد 

  
  األنشطة املقترحة

  
   وعند االقتضاء تطويرها؛وتعديلهات التوظيف ونظم تطبيقها إعادة النظر يف جمموعة متناسقة من سياسا  )أ 
 ؛قائم على الكفاءة يف عملية االختيارج مث تطبيق  وضع  )ب 

 . املوارد البشريةحتسني نظم اإلبالغ اليت تستخدمها  )ج 

  
  األساس املنطقي

  
،  يف احملكمةمأل الشواغروت.  إدارة املوارد البشريةماد الشواغر عملأل عملية اختيار املرشحني األكفأ متثل  )أ 

فعلى .  يف املنظمةملوظفني العاملنيالتوظيف اخلارجي وإمنا عن طريق تنسيب افأكثر، ال عن طريق ثر أك
داخليني كانوا  يف املائة من الشواغر مبوظفني ٢٢ لئت ماملاضية، شهرا عشراإلثنا   فترةسبيل املثال، خالل

عاد  ويتعني أن ي. املؤقتة العامةاعدةوظفني كانوا يعملون بعقود املس يف املائة مب٢٩يشغلون وظائف ثابتة و
النظر بانتظام يف سياسات التوظيف وآليات تطبيقها لضمان سالمة عملية التوظيف ومراعاا التمثيل 

  النظم القانونية عمال مبا ورد يف النظام األساسي؛متثيل اجلغرايف والتمثيل اجلنساين و

                                                      
جتدر اإلشارة إىل أن أولوية من األولويات األساسية القصرية األجل يف جمال التوظيف أال وهي تسريع اإلجراءات املتعلقة بعدد كبري من الوظائف الثابتة الشاغرة،  ٥

 .ة داخلية منفصلة وعليه، فإا لن تتناول يف استراتيجية املوارد البشرية الطويلة املدى هذهحددت هلا استراتيجي
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 بصفة خاصة الكفاءات األساسية املتعلقة حيددر كفاءات رئيسي، إطا ٢٠٠٥يف عام  وضعت احملكمة   )ب 

ات االختيار يف عمليكمعيار ، إىل حد ما، ستخدمالكفاءات ت ورغم أن هذه. املهارات واملواقف السلوكيةب
حتسني  من أجل المح معينة لوظائف معينة كفاءات أكثر حتديدا فيما يتعلق مباحلالية، فإنه باإلمكان وضع

  عملية االختيار؛
  

فرص العمل املتاحة وبسياسات وعمليات احملكمة فيما يتعلق بالتوظيف ب  أن يشكل حتسني اإلعالميتعني  )ج 
وال سيما عن طريق تكثيف استخدام ، وظيفي، يف الداخل ويف اخلارج على حد سواء الإمكانات التطويربو

  وضعها لدعم يتعني ال يتجزأ من التدابري اليتاملوقع الداخلي للمحكمة ومواقع اإلنترنت األخرى، جزءا
  .دف األول للموارد البشريةاهل حتقيق

  
  املسؤولني عن التوظيفدعم قدرات املوظفني :  للموارد البشرية٢اهلدف احملدد 

  
  األنشطة املقترحة

  
   هلمتعليمالتدريب وال بتوفري أنشطة ا إضافياًن التوظيف دعمدعم املوظفني املسؤولني ع

  
  األساس املنطقي

  
عملية التوظيف مللء الشواغر هيكلة و ختطيطعتربي أمراً حكمبشكل منهجي ومإذ يتطلب ذلك . ا حامس

 املقابالت وتقييم  اليت ستطرح خاللسئلة االختبارات الكتابية واأل واضحا للوظيفة، وإعدادوصفا
م مهارام عن التوظيف تدريبا مالئما لدعوعليه، من املستحسن تدريب املسؤولني .  جيدااملترشحني تقييماً

يف عملية االختيار والتقييم، درام ويأخذوا يف عني االعتبار ى قنم باملقابالت ولكي تفيما يتعلق بإجراء
  .خمتلف العوامل الثقافية

  
   احملكمة بفرص التوظيف اليت توفرهااخلارجيالوعي إذكاء :  البشرية للموارد٣ احملدد اهلدف

  
  األنشطة املقترحة

  
غري احلكومية واجلامعات وغري  تعاونا وثيقا مع الدول األطراف واملنظمات للتعاون استراتيجيةوضع   )أ 

 احملكمة، مبا يف ذلك بفرص التوظيف اليت توفرها  يزداد الوعيوتطبيقها حىت من الشركاء احملتملني ذلك
 ا يف ذلككثف اجلهود الستقطاب الشركاء غري التقليديني للمحكمة، مبويتعني أن ت. الدورات التدريبية

   الذين ينتمون إىل القطاع التجاري؛أولئك
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  ؛ بالتوظيف خاصةالعمل وتنظيم بعثات معارض فرص املشاركة يف  )ب 
   فرص التوظيف يف احملكمة؛وتوزيع املنشورات اليت تعلن عنإصدار   )ج 
  رشحني؛مالعالقات والبحث عن  ربط  احملكمة امليدانية من أجلمكاتبالتعاون مع   )د 

  
  األساس املنطقي

  
يف شهر ٣٠٠٠؛ وأكثر من ٢٠٠٧ يف عام ٢٢٠٠٠( من الطلبات هوالًرغم أن احملكمة تتلقى عددا م 

 بفرص التوظيف اليت توفرها الوعي ل هناك حاجة إلذكاء، فال تزا) وحده٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
ويتعني تركيز . لتمثيل واملناطق الناقصة ا األمر مبترشحني حمتملني من البلداناحملكمة، وال سيما عندما يتعلق

  . باجتذاب مزيد من النساء يف الرتب العلياعلىوالدول األطراف اجلديدة اجلهود على 
  

  كافة  تنوع املوظفني بيئة عمل جيدة يراعى فيهاْيئة -٢

  

د  من اخلطة االستراتيجية، مفهوم معق١٦ّ، احملدد يف اهلدف االستراتيجي "بيئة عمل جيدة"إن مفهوم  -١٤
 لغرض استراتيجية املوارد البشرية، ثالثة جماالت رحتوقد اقت. ا جتسيده يف أهداف حمددة دقة وضبطًولذلك يقتضي
 :  أال وهي،دة بيئة عمل جييئة دف  فيما يتعلقرئيسية للتدخل

  
  

  ؛األجورظروف العمل ونظم  )١
  رفاه املوظفني؛ )٢
  .نظم العدالة الداخلية )٣

  
  : من أنشطةالثة للموارد البشرية وما يستتبعهاثددت بصفة خاصة، األهداف احملددة الحو -١٥

  
جذابة لكل موظفي احملكمة داخل املقر ويف مراكز توفري ظروف عمل ونظم أجور : بشرية للموارد ال٤اهلدف احملدد 
  العمل امليدانية

  
  ٦األنشطة املقترحة

  
د النماذج األكثر ديدفع للموظفني، من أجل حتالبحث عن بدائل داخل النظام املوحد لألجور اليت ت  )أ 

  عمل احملكمة؛مالئمة ل

                                                      
 املتعلق بالتقدم ٩ رغم أن االقتراحات املتعلقة باألجر القائم على األداء وباحلوافز هلا هي األخرى عالقة دف املوارد البشرية هذا، فقد وقع تناوهلا ضمن اهلدف  ٦

 .الوظيفي
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 املوظفني الدوليني العاملني يف مراكز ويتعلق هذا بشكل خاص بنظم األجور اليت تطبقها احملكمة على  )ب 
  العمل امليدانية؛

دوليني موظفني و) احملليون املوظفون( حمليا  فئات املوظفني لتشمل موظفني فنيني يعينونتوسيع نطاق  )ج 
  .، عمال بأحكام النظام املوحد لألمم املتحدة") امليدانيةفئة اخلدمات(" اخلدمات العامة  يفيعينون للعمل

ان وضع وحتديد تعريف واضح ملالمح الوظيفة ونظام تقييم الوظائف عرب املنظمة وذلك من أجل ضم  )د 
عندما تقتضي الضرورة ذلك، يف الوقت املناسب وبطريقة عادلة تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها 

  شفافة؛و
 وعن املخاطر تعويضا عن املشقة إىل امليدان، ملعينني للعمل يف املقر ويتنقّلوناملوظفني ا إىل تعويضالسعي ) هـ

  مالئما؛
  ؛كمة للحماية االجتماعية وتعديلهنظام احملإعادة النظر يف   )و 
معلومات عن وتوفري  املعنية، ق بظروف العمللتوجيهية فيما يتعل السياسات واملبادئ ا وتعديلتطوير  )ز 

وتشمل هذه املعلومات معلومات عن أنواع العقود اليت متنحها .  املوظفني احلاليني واحملتملنيظروف عمل
  .احملكمة للموظفني ومددها

  
  األساس املنطقي

  
 يتعني أن تتوافق مع النظام املوحد لألمم " والبدالت يف احملكمة األجورتنص الئحة املوظفني على أن   )أ 

.  اجلمعية العامةإلقرار، وجلنة اخلدمة املدنية الدوليةم األجور للمحكمة لرقابة سلطة ضع سلّ وخي٧."املتحدة
ما في، فإن املناهج النظام املوحد املنظمات اليت تنتمي إىل  يف متناسق يطبق بشكلورغم أن سلم األجور

  تلف املناهج؛ خم يفإعادة النظر وجتري حاليا. مع ذلك ختتلف األخرى، ٨لتعويض ايتعلق بأشكال
. وآن أوانه أمرا هاما مبوظفي احملكمة امليدانيني فيما يتعلق هذه املناهج وال سيما إعادة النظر يف عتربتو  )ب 

 من منظومة األمم قسم واحد املنطبق على جورنظام األففيما يتعلق مبكاتبها امليدانية، تتبع احملكمة 
أُعد هذا و.  امليدانينيت حفظ السالم على موظفيها عمليا إدارةج الذي تطبقهأال وهو النموذاملتحدة، 

  هلذه البعثات أن يكون تعيينهمهيفترض في و، عمليات حفظ السالمبعثاتالنموذج خصيصا ملوظفي 
 ويعرض امللحق . منظمات أخرى ملوظفيها امليدانينيمتنحها االمتيازات اليت نح ولذا فهو ال مي،قصري األجل

  .ينطبقان على املوظفني امليدانيني خمتلفني نبذة عن منوذجني ٢
 على فئتني من الفئات األربع  حاليالمحكمة فئات املوظفني امليدانيني التابعني ل، تقتصرهذا الصددويف   )ج 

حهم استحقاقات منو  موظفني يف اخلدمات العامةبتعينيو.  يف النظام املوحد لألمم املتحدةاملعمول ا
 عمليات احملكمة امليدانية ستزداد ، استحقاقات املوظفني املعينني حمليامنحهمو فنيني وموظفني ،املغتربني

  ؛ فعالية وفاعليةسيزداد املوظفون املعنيونو

                                                      
 .احملكمة اجلنائية الدولية النظامان األساسي واإلداري ملوظفي. ١-٣، األجور واالستحقاقات ذات الصلة، البند ٣ املادة  ٧
 فعلى سبيل املثال متنح بعض املنظمات موظفيها الفنيني  فرصة االنتقال السنوي من درجة إىل أخرى داخل نفس الرتبة بعد عشرة أشهر عوضا عن اإلثنا عشر  ٨

 .وال متنح منظمات أخرى هذا التدرج السريع إال ملوظفي اخلدمات العامة. را املعمول ا عادة، إذا ما اجتازوا امتحان الكفاءة اللغوية يف لغة رمسية ثانيةشه
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جلنة اخلدمة  الذي أقرته مؤخرا  لتقييم الوظائف اجلديداملعيار الرئيسي أن تعتمد احملكمة صوبومن املست  )د 
 ؛نيف الوظائف على املستوى الفين لتص،املدنية الدولية

يف بعض  املنظمات النظم املعمول ا يف غريها منوال يستوي نظام احلماية االجتماعية للمحكمة ) هـ
. شتراك يف التأمني اجلماعي على احلياة حق االاملوظفني  حاليافعلى سبيل املثال، ال متنح احملكمة. اجلوانب

  وعليه، من املستصوب حتسني نظام احلماية االجتماعية؛
ويشمل .  العملظروفبوة على ذلك، أن تنظر احملكمة يف خصائص أخرى لسياستها املتعلقة عالواقترح   )و 

  . حالياعمول ا عن العقود املحملة ٣ويعرض امللحق . عقود ومددهاذلك أنواع ال
  

   ووضع برامج جديدة القائمةزيادة رفاه املوظفني عن طريق تعزيز برامج الدعم:  للموارد البشرية٥اهلدف احملدد 
  

  األنشطة املقترحة
  

/ اجهم فيها، مبا يف ذلك دعم الزوجاتالدعم الالزم لنقلهم إىل مراكز عمل جديدة وإدمباملوظفني تزويد   )أ 
   وأسر املوظفني يف املقر ويف امليدان؛الشريكات

دابري  واحلياة اليومية، مبا يف ذلك توفري تاحلياة العملية بيئة عمل صحية والتشجيع على التوفيق بني ْيئة  )ب 
  عمل مرنة عند اإلمكان؛

، وال سيما  النفسييتعرض فيها املوظف لإلجهاد واإلرهاقوافر املساعدة الالزمة يف احلاالت اليت ضمان ت  )ج 
  ، اخل؛الرتاعاتعندما يتعلق األمر باملوظفني العاملني يف مناطق 

استقصائية يف اء دراسات وقد يشمل هذا إجر. عام ورفاه املوظفنيتوفري آليات مناسبة لتقييم املناخ ال  )د 
  .مقابالت انتهاء اخلدمة، أخلعن معدالت تبدل املوظفني، وعن أوساط املوظفني، و

  
  األساس املنطقي

  
إىل املساعدة على االستقرار  مراكز العمل امليدانية،  إىل الهاي أو إىلالوافدون اجلدد املوظفون حيتاج  )أ 

دخلت آليات ، فيا حبذا لو أُ هذا النوع من املساعدةتوفرورغم أن احملكمة . يف بيئتهم اجلديدة واالندماج
  املوظفني اجلدد أو املوظفني املنقولني؛احتياجات لتقييم  جديدةمنهجية

 من شأا أن تؤثر يف أداء املنظمة ومردوديتها؛ وعليه،  مسألة هامة كذلك تعترب حالة املوظفني الصحية  )ب 
  .صحة وعافية تتمتع بشجيع قوة عاملةيتعني توفري املوارد والربامج الالزمة لت

  
  نظام عدالة داخلي شامل ومتاح للجميع وشفاف وعادل ومعقول إقامةتعزيز:  للموارد البشرية٦اهلدف احملدد 

  هوتطوير
  

   األنشطة املقترحة
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الرمسي؛ مبا يف ذلك رمسي وغري الستويني املاخلالفات على / لفض الرتاعات متكاملة سياسةوتطبيق وضع   )أ 

  تبليغ عن حاالت الالعدالة أو سوء السلوك؛يات الآل
  .هيئة مشورة لتقدمي النصح فيما يتعلق مبسائل العدالة الداخلية)  أو يف اخلارج/ ويف الداخل ( تشكيل  )ب 

  
  األساس املنطقي

  
غ  املناسب، أمرا بالافية ويف الوقت الشكاوى والرتاعات والطعون واملسائل التأديبية بعدل وشفيعترب تناول  )أ 

وقد .  ولتكون منظمة قطاع عام منوذجية، لطاملا سعت جاهدة لتوفري بيئة جيدة،مهية بالنسبة ملنظمةاأل
 بوضعها كل  إجنازات جبارة، إنشائهااليت مضت علىخالل السنوات اخلمس األوىل حققت احملكمة 

شاء الس االستشاري  وال سيما عن طريق إن، الرمسيالعناصر األساسية الالزمة لنظام العدالة الداخلية
  إصدار أمر إداري فيما يتعلق باإلجراءات التأديبية؛عن طريق  و،التأدييب وجملس الطعون

 لعدالة عن طريق إدماجعلقة باإلدارة الرمسية لتامل السياسات القائمة وبعد وضع التدابري املذكورة آنفا تعزز  )ب 
لنظر يف التقارير لنهج الذي تتبعه املنظمة  ل هذا كذلك ا يشملو،  يف سياسة متكاملةغري رمسيةخصائص 

  . أو حاالت سوء السلوكعن حاالت الظلم البين
  
  

  لوظيفي للموظفني الذين يؤدون أداء جيداتوفري فرص التطوير والتقدم ا -٣

  
 ".للتطوير الوظيفي"ويشار إليه كذلك دف اخلطة  ، من اخلطة االستراتيجية١٧اهلدف االستراتيجي  -١٦

 :البشرية، وهيلموراد  احملكمة لل جزءا من استراتيجيةشكّرحت لت اقت، مكونات خمتلفةةثويتكون من ثال

  
  ألداء؛ حوافز ل وضعإدارة األداء، مبا يف ذلك  )أ 
  التعليم والتطوير؛  )ب 
  إدارة احلياة الوظيفية وتطويرها  )ج 

  
١٧- نشطة أوما يستتبعها منللموارد البشرية التالية  األهداف احملددة ،ددت بصفة خاصةوقد ح:  

  
   إلدارة األداء نظام حمكموضع:  للموارد البشرية٧اهلدف احملدد 

  
  األنشطة املقترحة

  
  ؛) بأهداف التوظيفوهلذا عالقة(حتديد مالمح الوظائف واألداء املتطلبة لكل وظيفة   )أ 
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ملتعددة  نظم املعلومات املرجتعة ا، من أجل إدماج تعديلهعند االقتضاءونظام تقييم األداء   يفإعادة النظر   )ب 
التدريب املالئمة و  فرص التعليمتوفرييف ي، وأهداف املستقبل الوظيفيف  التطوير و ويفاملستويات؛

  والتطوير الوظيفي؛
، ووضع نظم  احلالية أو بدونه الرتب)دمج (مع توسيع نطاق باألداء، ربط األجرلالبحث عن إمكانيات   )ج 

عندما يكون  (إلغاؤه أو وي يف السلم الوظيفي، مثل تسريع نسق التدرج السن متنوعةجزاءاتمكافآت و
  ).األداء سيئا

  
  األساس املنطقي

  
ا لتحقيق أساسوناجحة املوارد البشرية إدارةً  إدارة  عماديشكل نظام إدارة أداء فعال وعادل وموثوق به  )أ 

 يف صفة آلية بنظام تقييم األداءحاليا، ال جيري العمل بو.   األخرى أهداف املوارد البشريةعدة أهداف من
  ؛ هذه املسألةلعالجاحملكمة ويتعني وضع تدابري 

وتعمل احملكمة . حتديد مالمح الوظائف والكفاءات خطوة أوىل حنو نظام إدارة أداء أكثر منهجيةيعترب    )ب 
إال أن هذه .  الوظائفصنيفغرض تل" الدراسات االستقصائية اخلاصة بالعمل"حاليا مبا يطلق عليه تسمية 

حتديد مالمح سيشكل و.  تعكس كما جيب األهداف املتطلبة والكفاءات الالزمة لكل وظيفةالدراسات ال
ملوارد  جماالت أخرى من جماالت ا وقد خيدم ذلك أيضا،األداء كله  إدارة لتحسني نظامالوظائف قاعدة

   الوظيفي؛ر والتقدميم والتطويية، مثل التوظيف، والتعلالبشر
فعال أداء وضع نظام إدارة   أوال، يتعني الرتب إخلاألداء أو توسيع نطاقاألجر بوقبل التفكري يف ربط   )ج 

وإذا وضع نظام إدارة األداء فإنه .  تسعى إىل حتقيق هذه الغايةاحملكمة أنوطلبت اللجنة إىل . وعادل
 . الرتب أو استحقاق الترقيات داخلدرجاتال يف ختطي التسريعأخرى مثل سيساعد على حتديد حوافز 

 
 تسهم يف حتقيق أهداف احملكمة ويف  من شأا أنتوفري فرص التعليم والتدريب اليت:  للموارد البشرية٨ف احملدد اهلد
  . الفرديةاإلمنائيةاد االحتياجات سد

  
  األنشطة املقترحة

  
عن طريق حتليل الثغرات وحتديد القدرات الالزمة حتديد احتياجات املوظفني من التعليم والتنمية   )أ 

  ؛)إدارة األداءوهلذا عالقة ب(احلالية والقدرات 
تعارف ذلك برنامج  مبا يف تتماشى مع األولويات التنظيمية،،  برامج تعليم لسد الثغرات احملددةوضع   )ب 

   للموظفني اجلدد؛حمدث
  ؛ كذلك أداء املنظمةيف أداء الفرد وحملكمة على قياس مدى أثر الربامج التعليمية يفحتسني قدرة ا  )ج 
  .تدريب املسؤولني التنفيذينيل برامجوضع  وارسات اإلدارة عرب تطوير القيادة وممحتسني القيادة  )د 
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  األساس املنطقي
  

ممارسة احملكمة  لدى هارات الفنية الالزمة، أمرا بالغ األمهية باملقوى احملكمة العاملة يعترب ضمان متتع  )أ 
لتابعة لقسم خدمات املوارد البشرية، وحدة التعليم والتطوير اتولّت هذه العملية وقد . أنشطتها الرئيسية

  بالتشاور مع خمتلف هيئات احملكمة؛
 برامج وصياغة)  يف هذه العمليةنظام تقييم األداء دور مهمسيكون ل ( الثغرات يف األداءحتديدوسيسهم    )ب 

 يف حتقيق كافة أهداف احملكمة ه الثغرات،سد هذب بشكل يسمحالتعليم والتدريب يف املنظمة 
  .يجيةاالسترات

  
   والتقدم الوظيفي للموظفنيياة الوظيفية مناهج ونظم إلدارة احل وتطبقوضع:  للموارد البشرية٩اهلدف احملدد 

  
  األنشطة املقترحة

  
  مناهج استراتيجية للتخطيط لتعاقب املوظفني وإدارة املواهب؛واتباع وضع   )أ 
  ؛ كان أم مؤقتاائيا دعم ملرحلة االنتقالالتوفري التوجيه املهين للموظفني، مبا يف ذلك    )ب 
احملتملني  فيما يتعلق باملوظفني املوهوبني عملية تقييم تأخذ اجلانب الثقايف بعني االعتباروضع واتباع   )ج 

 ؛)أهداف التوظيفوهلذا عالقة ب(واحلاليني ألغراض االختيار والتنمية 

، بإدارة التوظيفاحملكمة املتعلقة واضح مبمارسات إعالم املوظفني املستخدمني واملوظفني احملتملني بشكل   )د 
  .عىن بإدارة التوظيف يإنترنتوإنشاء موقع 

  
  األساس املنطقي

  
املستوى املبتدئ واملستوى املتوسط واملستوى (موظفني يشغلون وظائف يف خمتلف الرتب تستخدم احملكمة   )أ 

  الفرص للموظفنيم هذا بشكل يضمن توفري ويتعني أن ينظ.لكل منهم توقعاته وأهدافه الوظيفيةو )العايل
 عترب توفري تدابري كتدابري دعم وي.  املهنيةتسويقهم يف اختصاصام لتطوير جهم الوظيفي ولكي يضمنوا

ف العالية وال سيما فيما يتعلق بالوظائالنقل الوظيفي أو إنشاء مسالك داخلية للتوظيف يف احملكمة 
  ؛أمرا يف غاية األمهيةن فرص العمل حمدودة،  حيث تكو)مثل احملققني(التخصص 

التخطيط لتعاقب املوظفني و،  قدرا على حتليل القوة العاملة على احملكمة أن تعززرح، اقتوتبعاً ملا سبق   )ب 
، مبا يف ذلك النقل من فئات اخلدمات العامة إىل الفئات التنسيب الداخلي وتلعب أعمال .وإدارة املواهب

  ؛ما يف احملكمة ولذلك يتعني تطويرها أكثرفقي والتداول الوظيفي، دورا هاالفنية، والنقل األ
مفيدة يف  فسي والتقييم املتعدد املراحل،، مثل التقييم القياسي النتقييم املهارات والكفاءاتوال تعترب أدوات   )ج 

  التطوير الوظيفي؛ و الوظيفيةإلدارة لغرض ا أمهيتها بالغة كذلك إنبلعملية االختيار وتقييم األداء فحسب 
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ا  أمراملوظفني احملتملني، لتوظيف أمام عن ممارسات احملكمة فيما يتعلق بإدارة اميثل عرض صورة واضحة  )د 
 . للتحكم يف التوقعات وضمان الشفافيةاأساسي

  
   املقبلة وحتديد املراحلخالصة  -دال

  

خلطة االستراتيجية نائية الدولية متاما مع اتتماشى االستراتيجية املقترحة إلدارة املوارد البشرية يف احملكمة اجل -١٨
، )١٤اهلدف االستراتيجي ( املتعلقة بالتوظيف ة مع األهداف االستراتيجية األساسية الثالثة خاصالشاملة، وبصفة

 للموظفني  الوظيفيةترقيةالتطوير والتوفري فرص هدف و) ١٦اهلدف االستراتيجي  ( بيئة عمل جيدةْيئة هدفو
 ".التطوير الوظيفي"املشار إليه كذلك دف ) ١٧اهلدف االستراتيجي (أداء جيدا الذين يؤدون 

  
على هذه األهداف االستراتيجية الثالثة، فإا حددت تسعة قترحة  استراتيجية املوارد البشرية املحبكم قيام -١٩

 :جماالت أساسية للتدخل والتركيز أال وهي

  
  التوظيف

  
  عمليات االختيار؛ )١
  قدرات التشغيل؛ )٢
  ؛ الوعيإذكاء )٣

  
  بيئة عمل جيدة

  
  )األجور (ظروف العمل ونظم التعويض )٤
  رفاه املوظفني )٥
  نظم العدالة الداخلية )٦

  
  التطوير الوظيفي

  
  ؛ وحوافز لألداءإدارة )٧
  التعليم والتطوير؛ )٨
  . املهنية والترقيةتسيري احلياة الوظيفية )٩

  
وبناء على توجيهات . طة لتحقيقها الرئيسية، حددت أهداف واقترحت أنشةاالت التسعهذه الكل من  -٢٠

مثل للموظفني من أجل حتديد كبار املسؤولني اإلداريني، ستبدأ املشاورات مع أصحاب املصلحة مثل اجلهاز امل
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ودراسة  حتاليل لسد الثغرات ، وإجراء)القصري، املتوسط، الطويلعلى املدى  (األولويات بني األهداف احملددة
 .األهداف ذات الصلة جدوى املوارد ومن مث تنفيذ

  
رفاه املساعدة على حتقيق ، التوجيه املهين، مثل تطوير السياسات(بدأ تنفيذ بعض األنشطة املقترحة  -٢١

اك أنشطة أخرى ميكن تنفيذها بسرعة ألا وهن. ع حتتاج إىل شيء من الدفْإال أا قد) ملوظفني، التعليم والتدريبا
 ). ضبط إطار األداء للمحكمة واجباً أونظام تقييم األداءثل جعل التقيد بم(ال تكلف شيئا أو ال تكلف إال القليل 

  
وغري املكلفة أو اليت ال "  السهلة املرام"بيد أنه من املستصوب أال يثين احتمال التنفيذ السريع هلذه اخليارات  -٢٢

قتا طويال وموارد إضافية تكلف إال قليال، عن التركيز على األوليات اليت قد يقتضي تنفيذها على املدى القصري و
 فإن جودة مواردها وتشكل موارد احملكمة البشرية فرعا من فروعها اهلامة واحلساسة كذلك ـ ولذلك. كبرية

هم يف إجناح عمليات  على مستوى القيادة أو الدعم، ستس وتطورها املستمر ومتتعها بالرفاه، سواءالبشرية وفعاليتها
 .عقدها األول هذااحملكمة خالل النصف الثاين من 
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  امللحق األول

  دارة املوارد البشرية يف احملكمةإلمقترح استراتيجية 

  

  األنشطة  اهلدف احملدد للموارد البشرية

حتديد وتطبيق عملية اختيار ممنهجة ومنصفة وشفافة  -١
والتنسيب ) اخلارجي(لضمان جودة عالية يف التوظيف 

  )الداخلي(

لنظر يف جمموعة متناسقة من سياسات التوظيف ونظم إعادة ا
  هاتطبيقها ومراجعتها وعند االقتضاء تطوير

  ج يف عملية االختيار قائم على الكفاءة ؛وضع وتطبيق   
استحداث أخرى تطوير أدوات االتصال املستخدمة و  

  وكذلك استحداث نظم اإلبالغ املستخدمة يف املوارد البشرية
  تقدمي دعم إضايف للمسؤولني عن التوظيف   املوظفني املسؤولني عن التوظيف تعزيز قدرات-٢
  ضع جمموعة أدوات خاصة بالتوظيفو  
 هاتوفري بفرص التوظيف اليت  اخلارج إذكاء الوعي-٣

  احملكمة
للتعاون تعاونا وثيقا مع الدول  وضع وتطبيق استراتيجية

 من ذلكات غري احلكومية واجلامعات وغري األطراف واملنظم
الشركاء احملتملني مبا يف ذلك أولئك الذين ينتمون إىل القطاع 

 توفرهارص التوظيف اليت التجاري، حىت يذكى الوعي بفُ
ويتعني استخدام . احملكمة، مبا يف ذلك الدورات التدريبية

  .أشخاص يتكفلون بالبحث عن موظفني لوظائف حمددة
ت خاصة تعىن املشاركة يف معارض فرص العمل وتنظيم بعثا  

  ؛)التعيني(بالتوظيف 
  

   فرص التوظيف يف احملكمةعلن عنإصدار املنشورات اليت ت  
ربط العالقات التعاون مع مكاتب احملكمة امليدانية ألغراض   

  والبحث عن املرشحني
 جذابة لكل موظفي  توفري ظروف عمل ونظم أجور-٤

  احملكمة يف املقر ويف مراكز العمل امليدانية
دفع  عن بدائل داخل النظام املوحد لألجور اليت تالبحث

عمل للموظفني، من أجل حتديد النماذج األكثر مالئمة ل
احملكمة، مع التركيز اخلاص على نظم األجور اليت تطبقها 
احملكمة على املوظفني الدوليني العاملني يف مراكز العمل 

  امليدانية
  

نيني يعينون توسيع نطاق فئات املوظفني لتشمل موظفني ف  
وموظفني دوليني يعينون للعمل يف ) املوظفون احملليون(حمليا 
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  ")فئة اخلدمات امليدانية ("اخلدمات العامة
وضع وحتديد تعريف واضح ملالمح الوظيفة ونظام تقييم   

 صنيفالوظائف عرب املنظمة وذلك من أجل ضمان ت
  عندما تقتضي الضرورة ذلك، يفالوظائف وإعادة تصنيفها

  الوقت املناسب وبطريقة عادلة وشفافة؛
  

إعادة النظر يف نظام احملكمة للحماية االجتماعية وعند   
  الضرورة تعديله

زيادة رفاه املوظفني عن طريق تعزيز برامج الدعم القائمة  -٥
  ووضع برامج جديدة

  

تزويد املوظفني بالدعم الالزم لنقلهم إىل مراكز عمل جديدة 
  وإدماجهم فيها

شريكات وألسر املوظفني يف / فالة الدعم املستمر لزوجاتك  
  املقر ويف امليدان

توفري بيئة عمل صحية والتشجيع على التوفيق بني احلياة   
العملية واحلياة اليومية، مبا يف ذلك توفري تدابري عمل مرنة قدر 

  اإلمكان
إجراء دراسات استقصائية عن املوظفني بانتظام فيما يتعلق   

 غري امللموسة واليت من من أجل حتديد ااالت" اخاملن"ب
التدابري شأا أن تزيد املوظفني رفاهية ومن أجل حتديد 

  الالزمة لذلك
تعزيز إقامة نظام عدالة داخلي شامل ومتاح للجميع  -٦

  هوتطويروشفاف وعادل ومعقول 
  

اخلالفات / وضع سياسة متكاملة وتطبيقها لفض الرتاعات
 الرمسي وغري الرمسي، مبا يف ذلك آليات على املستويني

   عن حاالت الالعدالة املسجلةإلبالغا
  النظر يف إمكانية استحداث وظيفة أمني مظامل  
هيئة مشورة لتقدمي ) أو يف اخلارج/ يف الداخل و(تشكيل   

  النصح فيما يتعلق مبسائل العدالة الداخلية
  تدريب منسقني على الوساطة غري الرمسية  
  ضع نظام حمكم إلدارة األداءو -٧
  

ووصف النتائج والنواتج حتديد مالمح الوظائف واألداء، 
  والعالقات والتصرفات املتطلبة لكل وظيفة

  
إعادة النظر يف نظام تقييم األداء احلايل وعند االقتضاء تعديله،   

  من أجل إدماج نظم املعلومات املرجتعة املتعددة املستويات
ييم األداء املعدل، حتديد وتسجيل وكجزء من نظام تق  
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وهلذا عالقة بالتعليم والتدريب والتقدم (األهداف الوظيفية 
  )الوظيفي

البحث عن إمكانيات ربط األجر باألداء، مع توسيع نطاق   
الفئات احلالية أو بدونه، ووضع نظم مكافآت وجزاءات 
 متنوعة، مثل تسريع نسق التدرج السنوي يف السلم الوظيفي

رقية القائمة على الكفاءة، والعمل أكثر بالفترات والت
  االختبارية بالنسبة للموظفني اجلدد

  
 توفري فرص التعليم والتدريب اليت تسهم يف حتقيق -٨

  .أهداف احملكمة ويف سداد االحتياجات االمنائية الفردية
حتديد احتياجات املوظفني من التعليم والتنمية عن طريق 

  املتوافرةد القدرات الالزمة والقدرات حتليل الثغرات وحتدي
وضع برامج تعليم لسد الثغرات احملددة، تتماشى مع   

تعارف حمدث  التنظيمية، مبا يف ذلك برنامج األولويات
  للموظفني اجلدد

حتسني قدرة احملكمة على قياس مدى أثر الربامج التعليمية يف   
  أداء الفرد ويف أداء املنظمة كذلك

  
يادة وممارسات اإلدارة عرب تطوير القيادة ووضع حتسني الق  

  .برامج لتدريب املسؤولني التنفيذيني
إعادة النظر يف  قدرة احملكمة على االستثمار يف تعليم وتطوير   

  مواردها البشرية
مناهج ونظم إلدارة احلياة الوظيفية والتقدم وتطبيق وضع  -٩

  الوظيفي للموظفني 
خطيط لتعاقب املوظفني وإدارة وضع مناهج استراتيجية للت

  واتباعها املواهب
  

توفري التوجيه املهين للموظفني، مبا يف ذلك الدعم ملرحلة   
  تا كان أم ائيااالنتقال مؤق

 عملية تقييم تأخذ اجلانب الثقايف بعني االعتبار اتباعوضع و  
فيما يتعلق باملوظفني املوهوبني احملتملني واحلاليني ألغراض 

 ر والتنميةاالختيا

  
إعالم املوظفني املستخدمني واملوظفني احملتملني بشكل واضح   

  مبمارسات احملكمة املتعلقة بإدارة التوظيف 
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  امللحق الثاين

   طريقتني لتعويض املوظفني امليدانيني– اخلاصة للعمليات املعيشة بدلو بدل اإلقامة املقرر للبعثة
  

   مقدمة  -أوال

  

١- ؤاملوظفون الف جرينيون املعيوفقا لنظام بدل  يف املكاتب امليدانية للمحكمة اجلنائية الدولية، حاليا العاملنيانون دولي 
وتطبق . موظفي عمليات حفظ السالمعلى ) األمانة(ذلك يف األمم املتحدة كويطبق هذا النظام . اإلقامة املقرر للبعثة

كز رام العاملني يف للموظفنيم بدل املعيشة للعمليات اخلاصة بالنسبة معظم املنظمات اليت تنتمي إىل النظام املوحد نظا
 للنهجني ومدى انطباقهما على موظفي احملكمة و فيما يلي وصف مقتضب.  باصطحاب األسرةافيهاليت ال يسمح عمل 

 .العاملني حاليا يف مراكز العمل امليدانية

  
  

  ق على عمليات حفظ السالمالنهج املطب – بدل اإلقامة املقرر للبعثة   -ثانيا

  

 وبناء  العمليات اخلاصة حلفظ السالمموظفي األمم املتحدة املعينني يف على  بدل اإلقامة املقرر للبعثةيطبق ج -٢
 مراكز عمل ال يسمح فيها باصطحاب األسرة، مبعىن أن كل هذه البعثاتوتعترب . السالم والبعثات والعمليات السياسية

  .١شريكته أو أبناءه أو أي معال من الدرجة الثانية/ باصطحاب زوجتهفيهاسمح له ىل املوظف ال يملهمة اليت أوكلت إا
  

، فترة وجيزة ومولت لتقررت أن البعثات اخلاصة حلفظ السالم  اإلقامة املقرر للبعثة على أساسيقوم ج بدل -٣
فعاال من حهم استحقاقات االنتداب العادي ومن املوظفني يف مراكز عمل جديدة لفترات قصرية استقراروبذلك ال يكون 

املوظفني منحة االنتداب واستحقاقات االنتقال للتغطية الكلية أو منح االستقرار يف هذا السياق  يعين  و.حيث التكلفة
وتعين . لمنح مبلغ إمجايل الستحقاقات االنتقا، أو بدال من ذلك،  وإليهاجلزئية لنقل اللوازم املرتلية من مركز العمل اجلديد

ويمنح االستحقاقان ، إعانة اإلجيار واستحقاقات املشقة النقل وتسوية مقر العملاستحقاقات االنتداب العادي، دفع تكلفة 
  .األخريان ملن له احلق فيهما

  
بية  أغلحالياميثلون (حصرا للخدمة يف البعثة ن من خالله املوظفون راء الذي يعياإلج: تعني البعثات وفقا إلجراءان -٤

ويف . بصفة مؤقتة ، يف بعثة خاصة مركز عمل ثابتيعملون يف موظفونن من خالله واإلجراء الذي يعي) موظفي البعثات
بدل اإلقامة املقرر للبعثة عوضا عن تسوية املقر، وبدل التنقل واملشقة   لهدفعيني موظف لبعثة حصرا ف ع ما إذاحالة

فيظلون يتلقون  لبعثة خاصة بصفة مؤقتةويعينون  مركز عمل ثابت ن يفاملوظفون العاملوأما . ومنحة االنتداب
 .استحقاقات مركز العمل األصلي، إضافة إىل بدل اإلقامة املقرر للبعثة يف مقر البعثة

                                                      
فون العاملون يف هذه البعثات ويعامل املوظ. جتدر اإلشارة إىل أنه جرى إنشاء مخس بعثات دائمة حلفظ السالم كمراكز عمل يسمح فيها باصطحاب األسرة ١

 .الدائمة كأي موظفني عاملني ضمن النظام املوحد يف مكتب دائم، أي، أم يتلقون كل االستحقاقات املمنوحة عادة وجيوز هلم نقل أسرهم معهم
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 اإلقامة نفقات لتغطية األجل الطويل يف املتكبدة التكاليف أساس على للبعثات املقرر اإلقامة بدل معدالت وتتحدد -٥

لتحديد معدالت بدل اإلقامة املقرر للبعثات، يقوم متخصصون يف األجور و.  العملمركز يف املتنوعة والنفقات موالطعا
ويتم إعداد تقييم تفصيلي للتكاليف اليت يتكبدها املوظفون . تابعون لألمم املتحدة بإجراء دراسات استقصائية ميدانية

  للحفاظ على أحوالالنفقات الضرورية ضمن املصروفات املتنوعة، تحسب و.نتيجة انتدام أو تعيينهم يف بعثة خاصة
، واملشتريات الضرورية )مثل املكاملات اهلاتفية(وتشمل هذا النفقات عادة النفقات الطارئة .  البعثةمكانمعيشية معقولة يف 

 غري املباشرة  النفقات كذلكباروتؤخذ بعني االعت. ي معدات أخرى واملولدات الكهربائية أو أأجهزة التدفئةاألولية، مثل 
 مدمرة أو معطلة، وكذلك نفقات املدى الطويل اإلضافية اليت  إن كانت هذه املرافق أو االفتقار للمرافق اليت قد تنجم عن

أما بدل اإلقامة اليومي، فبالعكس، فهو . املرافق األساسية واملعدات والسلع واخلدمات والبنية التحتيةنظرا لغياب تتراكم 
 من عاينيشمل مصاريف السكن التجاري واملواد الغذائية يف مناطق ال تسافري األعمال التابعني لألمم املتحدة، خمصص مل

  .أزمات
  
 تقرر طابعها املؤقت الذي العديد من البعثات اخلاصة ا افتقدت ملّيف ج بدل اإلقامة املقرر للبعثاتالسلبية اتضحت  -٦

يف  - املدة العادية للعقود عوضا عن ستة أشهر، وهي–ميضون عدة سنوات ما غالبا ات  البعثوظفوم وأصبح ،أصالًهلا 
 األسرة أمرا مقبوال ملدة قصرية يف مركز عمل ال يسمح فيه باصطحاب رب أسرة  موظفتعينيوإذا كان . مراكز العمل

زد ، ف بعيدا مسافة طويلة عن أسرته خيلق مصاعب كبرية وال سيما إذا كان املوظ ملدة طويلة قدبالنسبة له، فإن تعيينه
جيري حاليا النظر يف و. ة يف البلد الذي تقيم فيه فيما يتعلق باإلقام اليت قد تواجهها األسرةقانونيةملصاعب ال ذلك اعلى

  . النظام املوحد منظمات أخرى تنتمي إىلملقرر للبعثة واتباع ج آخر تعمل بهاقتراح وقف العمل بنهج بدل اإلقامة ا
  

  ج العمليات اخلاصة   -ثالثا

  
العديد من املنظمات اليت تنتمي إىل النظام املوحد لألمم املتحدة العاملة يف مراكز عمل ال يسمح فيها تطبق  -٧

ويشجع هذا النهج ويسهل تعيني موظفني ذوي خربة ومؤهلني يف مراكز العمل . ج العمليات اخلاصةباصطحاب األسرة 
قرر للعمليات اخلاصة باإلضافة إىل املقامة اإل بدل  خالل هذه البعثاتدفعوي. اب األسر ةليت ال يسمح فيها باصطحا

اجتذاب عدد كبري من  للمنظمات املعنية بويسمح هذا اإلجراء. ل أسرتنيعي وذلك ألن املوظف ياالستحقاقات العادية
 .ز عمل صعبة وغري آمنةيف مراك حملافظة عليهمابو األداء العايل، واملتمرسني،من ذوي املوظفني 

  
٨- ج العمليات اخلاصة، لسد و ال يسمح فيها باصطحاب عديدةموظفني يف مراكز عمل احتياجات املنظمات للضع 

اجتذاب املوظفني لنقلهم إىل مراكز   يف الكبرية اليت تواجهها املنظمات املعنية بالعمل امليداينلصعوبات ونظرا ل.األسرة
 يف نيوظفاملالنهج التقليدي لتعيني ال يوفر و. اجلة هذه الصعوبات بالنسبة هلا حتمية عمليةأصبحت مع  فقدالعمل هذه،

 وهذا ما أثار. يكفل رعاية أسر هؤالء املوظفني ا باصطحاب األسرة، إجراءا تنظيمياسمح فيهال ياليت عمل الكز امر
وبذلك ال يبق ألفراد . امة يف مركز العمل السابق حق اإلقنيوظفامل  يف احلاالت اليت تفقد فيها أسر هؤالء خاصةصعوبات

املوظف أو هو عادة ما يكون مكان جنسية و خيار إال العودة إىل املكان الذي حيق هلم اإلقامة والعمل فيه،  املوظفسرةأ
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جة ماسة  اليت يحتاج فيها حااملراكزال يشجع على تنقل املوظفني إىل ويتسبب ذلك يف تشتيت األسر وهذا عامل . زوجته
 .إىل مواهب املوظفني

  
ليت ال يسمح  يف تنسيب املوظفني يف مراكز العمل ايدان النهج الذي تتبعهرت املنظمات اليت تعمل يف امل غيولذلك، -٩

يف مركز  ه، فإا تعين له فيه باصطحاب أسرتهكز عمل ال يسمحفعوضا عن تعيني موظف يف مر : فيها باصطحاب األسرة
 ومن مثة تستطيع األسرة االستقرار .  والتزويدواالتصالسرة ما يلزمها من مرافق مثل التعليم والصحة عمل قريب، فيه لأل

 أسرة املوظف أن يستقروا يف ويف بعض احلاالت، جيوز ألفراد. اري املكان، الذي يسمى مكان االنتداب اإلد ذلكيف
 واملزايا واالستحقاقات اخلاصة .اكان ذلك ممكنا قانوناملكان املقرر إلجازة زيارة الوطن أو مركز  العمل السابق، إن 

تقوم على أساس مكان االنتداب اإلداري، باستثناء مكان إجازة ) تسوية مقر العملمثل ( املوظف هباملكان الذي يوجد في
 من فترة إىل  املكان الذي يسافر إليه املوظف،شكل مكان االنتداب اإلداريوي. زيارة الوطن أو مكان اإلجازة األسرية

 بدل إقامة قائم حاليا إما على بدل اإلقامة ى املوظف يف هذا النهجوفضال عن ذلك، يتلقّ.  للراحة واالستجمامأخرى
  .اليومي املقرر للبعثة، إذا كان ذلك منطبقا، أو على بدل اإلقامة اليومي

  
   ج احملكمة اجلنائية الدولية  -رابعا

  

املوظفني الفنيني  وعليه، فقد حدد أجر. لى أساس مؤقتبها امليدانية، أقامتها ع مكاتعندما أقامت احملكمة أول -١٠
وفقا لنظام بدل اإلقامة املقرر للبعثة الذي تعمل به بعثات لعمل امليدانية للمحكمة، العاملني يف مراكز اونني دوليا املعي

وعليه .  املعينني حصرا للعمل يف البعثات اخلاصةاملوظفنيخيص هذا النموذج و. حفظ السالم اخلاصة التابعة لألمم املتحدة
ة اليومي املقرر للبعثة وال  مرتبا شهريا صافيا وبدل اإلقامفإن املوظفني العاملني يف مراكز عمل احملكمة امليدانية يتلقون

  .صطحاب األسرة يسمح فيها با يف مراكز عمل قريبةيحدد أي إجراء الستقرار األسرومل . يتلقون استحقاقات االستقرار
  

١١- مجهورية أفريقيا يف تشاد ويف عمليات احملكمة امليدانية يف أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ود مل تع
الوسطى، مواالعتبارات املتعلقة .  بالضرورة بعثات مؤقتة بعمليات حفظ السالم،ات األمم املتحدة اخلاصةثل بعثثلها م

  للعمل يف مراكز إليهم ماسة يف حاجة واحملافظة عليهم ألاوظفني ذوي الكفاءة العاليةبقدرة احملكمة على اجتذاب امل
عادة إل املقترحة اقتراحااستراتيجية املوارد البشرية عليه، تتضمن و.  حمددة بوقت ومهمة اعتباراتعمل احملكمة امليدانية هي

  .عمل امليدانيةالنظر يف نظام األجور احلايل للموظفني العاملني يف مراكز ال
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  امللحق الثالث

  استعراض العقود املعمول ا حاليا

  
  أنواع العقود وممدها

  
وباإلضافة .  وعقود قصرية األجلعقود حمددة األجل:  مع املوظفني بنوعني من العقود احملكمة اجلنائية الدوليةتتعاقد -١

  .يني واملتعاقدين األفراد لالستشار خدمات خاصة تمنحاتفاقاتإىل عقود املوظفني، هناك 
  

  العقود احملددة األجل

  

٢- منح العقود احملددة األجلتهذا النوع من وحيكم. ي املساعدة العامة املؤقتةوظفملونني لوظائف ثابتة  للموظفني املعي 
  . النظامني األساسي واإلداري للموظفنيالعقود

  
د دور حتديد مدة ويعو. ثالث سنواتو  عادة بني سنة جلح مدة العقود احملددة األواتربالنسبة للوظائف الثابتة، ت -٣

وجيب أن .  االحتياجات العمليةبعد دراسةحددها املسؤول اإلداري، يثالث سنوات أو أقل إىل الوظيفة املُعلن عنها ب
  .على األقلملدة ثالث سنوات يكون هناك احتمال أن يحتاج إىل الوظيفة املعلن عنها 

  
وكقاعدة عامة، ال تدوم .  بناء على امليزانيةحددالعامة املؤقتة احملددة األجل، فإن مدا تعدة بالنسبة لعقود املسا -٤

  . املؤقتة أكثر من سنة واحدة العامةعقود املساعدة
  
  .بعض املزايا واالستحقاقات قد تمنح اثنا عشر شهرا، فإن ددة األجل اليت ال تتجاوز مدااحملوبالنسبة للعقود  -٥
  
منح من ستة أما العقود اليت ت.  يوما٦٠،  ثالث سنواتما يتعلق بالتعيينات بالعقود احملدد أجلها بار فيمدة اإلشع -٦

 ١٥ا ، والعقود اليت تقل مدا عن ستة أشهر فمدة اإلشعار  يوما٣٠  من ثالث سنوات فمدة اإلشعار اأشهر إىل أقل
  .يوما

  
  قصرية األجلالالعقود 

  
 املترمجون الشفويون(اسا للموظفني اللغويني متنح أس وا، واحداشهر القصرية األجل لعقود اال تتجاوز مدة -٧

األشخاص يعترب و.  ملدد قصرية فحسب الذين حتتاجهم احملكمةوظفي املؤمترات أو املساعدين اإلدارينيمل، و)للمؤمترات
وبالنسبة للعقود قصرية . ستحقاقات واملزاياالمن موظفي احملكمة إال أم ال يمنحون كل اعقود قصرية األجل بنون عياملُ

  . أيام٧ األجل فمدة اإلشعار ا
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  اتفاقات اخلدمات اخلاصة

  

 من موظفي ال يعترب املتعاقدون األفرادو. رادىشاريني العاملني كمتعاقدين فُالستاتفاقات اخلدمات اخلاصة لمتنح  -٨
 .جر املنصوص عليه يف االتفاق األ استحقاقات وال مزايا إالليست هلم ،احملكمة وعليه

  
  . دائمةوال بعقود بعقود مستمرة  الحاليا،ال تعمل احملكمة  -٩
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