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   عشرةاحلاديةالدورة 
 ٢٠١٢ وفمربن/ تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي 

 

  )*(البشرية املوارد إدارة عن احملكمة تقرير

  مقدمة  -أوال

حبالة إدارة املوارد البشرية يف ") اللجنة"فيما يلي (نة امليزانية واملالية يبلغ هذا التقرير السنوي جل -١
، ويقدم معلومات عن التطورات واألنشطة يف جماالت تعيني ")احملكمة"فيما يلي(احملكمة اجلنائية الدولية 

تمد وتس. املوظفني واستقدامهم، وشروط اخلدمة، ورفاه املوظفني وإدارة أدائهم وتعلمهم وتدريبهم
إدارة املوارد البشرية توجيهاا من اخلطة االستراتيجية للمحكمة، إذ ينص اهلدف الثالث من اخلطة 

 على أن العاشروينص اهلدف االستراتيجي . ن تكون إدارة عمومية منوذجيةأعلى أنه ينبغي للمحكمة 
تين م ومتنحهم ب موظفني متنوعني ذوي كفاءات عالية، وأن تعاجتذا"احملكمة ستسعى جاهدة إىل 
 وتدعم استراتيجية احملكمة للموارد البشرية املشتملة على تسعة أهداف ."فرص التطور والتقدم املهين

  .حتقيق الغاية االستراتيجية املذكورة أعاله

وإضافة إىل ذلك، يستجيب التقرير لتساؤالت وتوصيات اللجنة يف دورتيها السادسة عشرة  -٢
  .ئل إدارة املوارد البشريةوالسابعة عشرة خبصوص مسا

  :٢٠١١أبريل /ويف دورا السادسة عشرة املعقودة يف نيسان -٣

واملشاكل واالحتماالت املزايا  بالتكاليف و بيانا كامالبأن تقدم  احملكمة اللجنةأوصت )أ(
وما إىل ، وبعثات التوظيف، االمتحانات التنافسية(املتوقعة املتصلة جبميع أشكال أنشطة التعيني 

  )١(؛)ذلك

 جملسا إلقرار التعيينات يشمل التجريبتنشئ على سبيل بأن  احملكمة  اللجنةوأوصت )ب(
  )٢(؛ على املمارسة املتبعة يف منظمات دولية أخرىاملوظفني سرياجملس عن  ممثال

                                                      
   .CBF/18/7 صدر سابقا بوصفه الوثيقة )*(
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك،  )١(

  .٥٩، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١ كانون األول ٢١- ١٢
  .٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )٢(
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 من التفاصيل عن مدة تقدم يف تقاريرها يف املستقبل مزيدا احملكمة إىل أن  اللجنةودعت )ج(
  )٣(؛تعيينهمرهم وأن تضع سياسة عامة ومعايري بشأن عمل اخلرباء االستشاريني ومعايري حتديد أجو

 احملكمة بأن تنظر يف عدد أفراد برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية  اللجنةأوصتو )د(
 عن تكاليف إدارة  فضال، وتكاليف حمطات العمل اإلضافية،الذين ميكن إيواؤهم يف مباين احملكمة

  )٤(؛الربنامج

سن على سبيل األولوية مجيع السياسات  وحتتراجعبأن  احملكمةاللجنة وأوصت  )ه(
وينبغي دمج هذه . أبسط وأكثر شفافية ومالءمةجعلها واإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفني بقصد 

كمصدر مرجعي رئيسي من جانب الستخدامه القواعد واإلجراءات يف دليل إلدارة املوارد البشرية 
  )٥(؛ وغريهم،االستشاريني واخلرباء ،لعامةامجيع الربامج اليت تتناول مسائل املساعدة املؤقتة 

 بتكاليف التغيريات املتعلقة بشروط خدمة  إىل احملكمة أن تعد بيانا كامال اللجنةوطلبت )و(
 للقرار على أن يشمل شرحا، ز عمل ميدانية الذين يعملون يف مراك،موظفي الفئة الفنية املعينني دوليا

باع  واخلطط الرامية إىل اتّ،القاضي بتطبيق شروط اخلدمة اليت تستخدمها صناديق وبرامج األمم املتحدة
ق مع األمانة َ بالنظر إىل أن الشروط اليت تطبقها الصناديق والربامج تنسّ املوحد،نظام األمم املتحدة
  )٦(؛العامة لألمم املتحدة

امليزانية الربناجمية املقترحة يف  إعادة تصنيف ي احملكمة لن تطلب أبكون اللجنة رحبتو )ز(
وبأن اللجنة ستتلقى من [...] املتعلق بإعادة التصنيف جها ستعيد النظر يف ا وبأ، ٢٠١٢لعام 

  )٧(.فيه يف الدورة الثامنة عشرة للجنةللنظر احملكمة النهج املستقبلي املقترح 

  :٢٠١١أغسطس /ويف دورا السابعة عشرة املعقودة يف آب -٤

ل من  أن لديها سياسات لتعزيز املساءلة األدارية والتقليتتأكدأوصت اللجنة احملكمة بأن  )أ(
  )٨( املوظفني؛تظلماتاملتزايدة النامجة عن التحمالت خماطر 

 مل أنه الصحي للمتقاعدين والحظت ة التأمني إعانخمطط اقتراحنظرت اللجنة يف و )ب(
يتضمن معلومات كافية، ال سيما فيما يتعلق مبمارسة املنظمات الدولية األخرى اليت أدرجت نظام 

احملكمة اقتراحها تنقح وكررت اللجنة طلبها بأن .  يف املائة٥٠ املساعدة الصحية الذي ينطوي على
  )٩( يف املائة؛٥٠ عن املؤسسات اليت تستخدم نظام إعانة بنسبة خاصةوأن تقدم معلومات إضافية، 

                                                      
  .املرجع نفسه )٣(
  .٦٤املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
  .٦٥املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
  .٦٦املرجع نفسه، الفقرة  )٦(
  .٧٠املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
  .٣٣، الفقرة ٢املرجع نفسه، اجلزء باء  )٨(
  .٤٢نفسه، الفقرة  املرجع )٩(
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خططا ومعايري لتقييم استخدام اخلرباء االستشاريني بأن تقدم احملكمة اللجنة وأوصت  )ج(
  )١٠(.ومقدمي اخلدمات التعاقدية

نظام مراجعة احملكمة إىل ") اجلمعية"فيما يلي (ويف دورا العاشرة، دعت مجعية الدول األطراف  -٥
تقييم األداء املرضي للموظفني، ا  النظر يف خيارات خمتلفة ميكن من خاللالتقييم، مبا يف ذلك 

  )١١(.املوحد ألمم املتحدةا اخلدمة يف نظام وأحكاموالعناصر التقديرية لشروط 

ذات الصلة من الفصول وقد أُدرجت ردود احملكمة على التوصيات والطلبات الواردة أعاله يف  -٦
هذا التقرير، وقُدمت إىل اللجنة تقارير منفصلة عن النهج اجلديد املقترح بشأن إعادة التصنيف وخمطط 

  . التأمني الصحي للمتقاعدينإعانة

  التعيني والتوظيف -ثانيا

التعيينات اخلارجية واإلحالل الداخلي للموظفني وإمجايل : الثابتةي للوظائف األداء التوظيف -ألف
  عدد املوظفني

. حملكمةبامن أولويات أنشطة إدارة املوارد البشرية عليا تعيني موظفني متنوعني ذوي كفاءات ظل  -٧
 ٧١نها  وظائف شاغرة يف الوظائف الثابتة، من بي١٠٤لت احملكمة ما جمموعه ، شغ٢٠١١ويف عام 

من قبل )  يف املائة٣٢أي (  وظيفة شاغرة٣٣تعيينا خارجيا، يف حني مت شغل )  يف املائة٦٨أي (
  .املرشحني الداخليني

 الشاغرة تعيينات الثابتةويعترب موظفو املساعدة العامة املؤقتة الذين يتم اختيارهم لشغل الوظائف  -٨
، بلغ جمموع موظفي املساعدة العامة املؤقتة ٢٠١٢ويف عام . خارجية ألغراض إعداد التقارير الرمسية

وإذا أضيف هؤالء إىل عدد املوظفني الذين انتقلوا من .  موظفا٢٢ ثابتةالذين حصلوا على وظائف 
 موظفا فقط، ٤٩ يف املائة، منهم ٥٣، أي ٥٥ إىل أخرى، فسريتفع جمموع االنتقاالت إىل ثابتةوظيفة 

  .خلارجية احلقيقية يف املائة، من التعيينات ا٤٧أي 

 عقدا ملوظفني ميدانيني ١٥، وهو ما يشمل ٢٠١١ موظفا يف عام ٦٥وغادر احملكمة ما جمموعه  -٩
 يف املائة من معدل إمجايل املوظفني للسنة، وينتج عنه ٩,٣وميثل هذا نسبة . حمليني مل يتم متديدها

االحتفاظ ذه النسبة من املوظفني يبعث وتعترب احملكمة أن .  يف املائة٩٠,٧االحتفاظ باملوظفني بنسبة 
  .على االرتياح

 للموظفني يف الصافيةوبالنظر لإلحالل الداخلي للموظفني وإمجايل عدد املوظفني، كانت الزيادة  -١٠
 كانون ٣١ من و اعتبارا .إضافيني ستة موظفنيهي  ٢٠١٠مقارنة بعام  ٢٠١١اية عام 

كانت نسبة الوظائف  و،ثابتةوظائف   موظفا يف٧٠٢احملكمة  ى، كان لد٢٠١١ ديسمرب/األول
  . يف املائة٩الشاغرة هلذا العام 

                                                      
  .٨١املرجع نفسه، الفقرة   )١٠(
  .، القسم طاءICC-ASP/10/Res. 4املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثالث، القرار   )١١(
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إمجايل عدد الداخلي واإلحالل  واتوالتعيين يداء التوظيفاأل أد�� ٢و ١يلخص اجلدوالن  -١١
  .٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١إىل حدود  حسب الربامج الرئيسيةاملوظفني 

 ف أداء التوظي٢٠١٠ : ١اجلدول 

  ).ثالث يف مكتب املدعي العام واثنتان لدى قلم احملكمة(تشمل األرقام أعاله مخس وظائف مدرجة يف امليزانية ملوظفني منتخبني 
  .الوظائف الشاغرة اليت بدأت عملية التوظيف هلا بعد اية فترة اإلعالن عنها* 

  ٢٠٠٩التعيينات يف احملكمة واالستقاالت منها لعام : ٢اجلدول 

 
  التعيينات
 اخلارجية

  التعيينات
 االستقاالت الداخلية

االنتقاالت إىل 
 املساعدة املؤقتة العامة

العقود غري 
 الزيادة الصافية اإلقاالت/املمددة

 ١ صفر صفر ١ صفر ٣ اهليئة القضائية
       الربنامج الرئيسي األول

 صفر ١ ٤ ١٦ ١٤ ٢١ ملدعي العاممكتب ا
       الربنامج الرئيسي الثاين

 ٢ ١٥ ١ ٢٦ ١٩ ٤٤ قلم احملكمة
       الربنامج الرئيسي الثالث

 صفر صفر صفر ١ صفر ١ أمانة مجعية الدول األطراف
       الربنامج الرئيسي الرابع

 ١ صفر صفر صفر صفر ١ أمانة الصندوق االئتماين للضحايا
       نامج الرئيسي السادسالرب

 ١ صفر صفر صفر صفر ١ مكتب مشروع املباين الدائمة
       الربنامج الرئيس السابع

*٧١ اموع يف احملكمة  ٦ ١٦ ٥ ٤٤ ٣٣ 
  .ثابتة موظفا انتقلوا من وظائف ممولة باملساعدة العامة املؤقتة إىل وظائف ٢٢يشمل * 

قة بالتوظيف واإلشغال الداخلي للوظائف وإمجايل عدد املوظفني  للمعلومات املتعلحتديثوسيقدم  -١٢
 بشكل منفصل إىل اللجنة يف ٢٠١٢مقارنة بالوظائف الثابتة خالل األشهر الثالثة األوىل من عام 

  .دورا الثامنة عشرة، كما ستقدم هلا معلومات حمدثة عن التمثيل اجلغرايف

  تكاليف ومزايا عمليات التوظيف -باء

، جيب نشر مجيع الوظائف الشاغرة يف احملكمة على موقعها  ICC-ASP/1/Res.10بقا للقرار ط -١٣
 الوظائف الشاغرة عنإضافة إىل ذلك، تقدم احملكمة معلومات . الرئيسيةاإلعالنية الشبكي، وهو أداا 

ملنظمات اىل سفارات الدول األطراف، وإىل عدد من املنظمات ذات الصلة، مثل نقابات احملامني، وا
  .غري احلكومية واجلامعات

الوظائف املدرجة  
 يف امليزانية

عدد املغادرين  *يف طور التوظيف معدل الشغور عدد األفراد
)٢٠١١( 

  النسبة املئوية
 للمغادرين

التوازن بني 
  اجلنسني

 )اإلناث(

 ٪٤٦ ٪٩,٣٢ ٦٥ ٣٥ ٪٨ ٧٠٢ ٧٦١ احملكمة

 ٪٦٦ ٪٢,٢٢ ١ صفر ٪٢ ٤٧ ٤٨ اهليئة القضائية

 ٪٥٢ ٪١٠,٦٥ ٢١ ١٢ ٪٨ ١٩٩ ٢١٥ مكتب املدعي العام

 ٪٤١ ٪٩,٦٠ ٤٢ ٢٠ ٪٨ ٤٣٩ ٤٧٧ قلم احملكمة
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ويف .  يف السنة٢٥ ٠٠٠ و ١٥ ٠٠٠ عدد طلبات التوظيف اليت تتلقاها احملكمة بني تراوحيو -١٤
حني أن عدد الطلبات املتوصل ا يفوق عموما ما يكفي، ما زالت الطلبات القادمة من املناطق 

عمليات مبراجعة احملكمة قامت  لذلك و.ملطلوبدون املستوى االناقصة التمثيل والبلدان غري املمثلة أو 
  .اصة ملعاجلة هذه املسألةاخلتوظيف ال

  بعثات التوظيف -١

الناقصة التمثيل ، اتصل قسم املوارد البشرية بسفارات بلدان أوروبا الشرقية ٢٠٠٩يف عام  -١٥
 هناك اهتمام وقد رد بلد واحد باإلحياب ونظمت زيارة إليه، وكان. خبصوص إيفاد بعثات التوظيف

كبري باحملكمة وفرص العمل ا، سواء خبصوص التعيينات على املدى الطويل أو فرص التدريب 
 ٢٠٠٠حوايل (متواضعة ) موظفان ملدة يومني(للبعثة  وكانت التكاليف املباشرة. والزيارات املهنية

ضيف، يف وقت التحضري ومتثلت التكاليف غري املباشرة، سواء بالنسبة للمحكمة أو البلد امل). يورو
وفيما يتعلق باملزايا، ارتفع عدد طلبات التوظيف املتلقاة من البلد الذي متت زيارته . والتنظيم اللوجسيت

  .الحقابعد البعثة، غري أنه مل يوظف أي من مواطنيه 

متثل مبدئيا وسيلة ممتازة الجتذاب طلبات " التوعية"وتعترب احملكمة أن بعثات التوظيف أو  -١٦
وتتكون التكاليف املباشرة لبعثات . الناقصة التمثيلالتوظيف من البلدان املستهدفة غري املمثلة أو 

 يورو ٤٥٠٠ أو ٤٠٠٠ وميكن تقديرها بنحو ،التوظيف من تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية
خبصوص وقت مة هاغري أن هناك أيضا تكاليف غري مباشرة . الثنني من موظفي احملكمة ملدة ثالثة أيام

يتطلب التعاون مع السفارة املعنية يف الهاي، ومع الذي املوظفني، خاصة فيما يتعلق باإلعداد للبعثة، 
ونظرا لإلكراهات احلالية يف عدد املوظفني واخنفاض ميزانيات . الدوائر احلكومية ذات الصلة يف البالد

 تكون بعثات التوظيف فعالة من حيث التكلفة، السفر، تعترب احملكمة أنه يف الوقت الراهن، ال حيتمل أن
  .وال تعتزم القيام ا

  االمتحانات التنافسية الوطنية -٢

١٧- جري األمانة العامة لألمم املتحدة امتحانات تنافسية سنوية للشباب من الفئة الفنية املنتمني إىل ت
ى، ويدرج الناجحون يف وختتلف قائمة البلدان املشاركة من سنة إىل أخر. البلدان املشاركة

 اليت قد تصبح ٢-ملرشحني املقبولني إلشغال وظائف الفئة فااالمتحانات التنافسية الوطنية يف قائمة 
غري أن النجاح يف االمتحان التنافسي الوطين ال يضمن احلصول على وظيفة، . شاغرة يف املستقبل

وينبغي أال يتجاوز املرشح . ق بالعملوينتظر بعض املرشحني عدة سنوات قبل أن يتمكنوا من االلتحا
  . ٣٢لالمتحان سن

وتتطلب االمتحانات التنافسية الوطنية، اليت ال جتريها أية منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة،  -١٨
ومن أجل تربير .  وتستلزم توفر املوارد املالية والبشرية الضرورية،جمهودات لوجستية وإدارية كربى

 ٢-ن املزايا، ينبغي أن يكون للمنظمة عدد كاف من الوظائف الشاغرة من فئة فالتكاليف مبا يجىن م
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ولذلك، ال تعترب احملكمة أن االمتحانات التنافسية الوطنية . الستيعاب املرشحني الناجحني فيما بعد
  . فعال من حيث التكلفةينشاط توظيف

  احلمالت اإلعالنية -٣

 معينة يف الصحف واالت، وعلى املواقع الشبكية أعلنت احملكمة منذ تأسيسها عن وظائف -١٩
وكان معظم اإلعالنات الصادرة يف املنشورات املتداولة على الصعيد . املختصة يف فرص التوظيف

تعلق باملناصب الرفيعة املستوى، يف حني استخدمت املنشورات احمللية لإلعالن عن الوظائف يالعاملي 
 وأُعلن أيضا عن الوظائف اليت تستلزم خربات خاصة، مثل ناسخي .الشاغرة من فئة اخلدمات العامة

وقد علم العديد . التسجيالت الصوتية أو خمتزيل احملاضر، يف املنشورات وعلى املواقع الشبكية املختصة
 مثل هذه اإلعالنات، اليت كانت هلا أيضا فائدة زيادة التعريف بواسطةمن املرشحني بشغور الوظائف 

  .تذاب ترشيحات للوظائف األخرى املعلن عنها على موقعها الشبكيباحملكمة واج

. وتتفاوت تكاليف اإلعالن عن خمتلف الوظائف حسب حجم اإلعالن ومدى تداول املنشور -٢٠
 يورو، وقد تناهز ٢٥ ٠٠٠فقد يكلف إعالن على نصف صفحة يف أسبوعية اقتصادية رائدة حنو 

  .ا عامليةتداولتكاليف مشاة على الصحف اليومية املوتنطبق .  يورو٦ ٠٠٠اإلعالنات األصغر 

وكان من األنشطة اإلعالنية احملتمل أن حتدث صدى كبريا استخدام وسائط التواصل  -٢١
ونظرا للتداول العاملي ملثل هذين . االجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، لإلعالن عن الوظائف الشاغرة

الناقصة  على الترشيحات املقدمة من البلدان غري املمثلة أو املوقعني، فقد يكون هلذا أيضا أثر إجيايب
  .التمثيل

  استخدام وكاالت التوظيف -٤

، يف عام "دمغةاألصياد "مل تكن جتربة احملكمة يف استئجار وكالة للتوظيف، أو ما يعرف بــ  -٢٤
  . وقد أحجمت احملكمة منذئذ عن استخدام مثل هذه املساعدة، مرضية٢٠٠٨

  ركة يف معارض فرص العملاملشا -٥

والغرض من . شاركت احملكمة يف معارض لفرص العمل نظمتها مكاتب حكومية أو جامعات -٢٥
بفرص العمل لدى األوساط التوعية مثل هذه املعارض هو تنظيم لقاءات بني املنظمات الدولية املعنية و

ب، بل كذلك لفائدة املنظمات ومبا أن مثل هذه التظاهرات ال تنظم لفائدة احملكمة فحس. املهتمة
الدولية األخرى، فإن اجلهد اإلداري املطلوب لتنظيم مشاركة احملكمة جهد ضئيل، وتعد هذه اآللية 

وهكذا ال تتكبد احملكمة إال . فعالة نسبيا من حيث التكلفة يف زيادة التعريف باحملكمة وفرص العمل ا
وعلى العموم، هذا نشاط فعال من حيث . لتظاهراتتكاليف السفر ونفقات املوظفني الذين حيضرون ا

  .التكلفة
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  تسريع مسار توظيف مواطين الدول األطراف غري املمثلة أو الناقصة التمثيل -٦

يف دورا السادسة عشرة، قدمت اللجنة اقتراحا بتسريع مسار توظيف مواطين الدول األطراف  -٢٦
كمة إىل أن لديها منهاج تنافسي ثابت للتوظيف  وتشري احمل)١٢(.غري املمثلة أو الناقصة التمثيل

وحيتمل أن يثري عدم االمتثال .  للوظيفةأمام أهليته يتطلب أال حتتل جنسية املرشح األسبقية ،واالختيار
  .هلذا املبدإ انشغاالت لدى مجيع من يهمهم أمر شفافية ونزاهة عملية االنتقاء

 أن املرشحني املنتمني إىل لضمان مزيد من اجلهود بذلبضرورة ويف الوقت ذاته، تقر احملكمة  -٢٧
لشروط الدنيا الالزمة يتلقون أولوية االهتمام يف مرحلة املستوفني لالبلدان غري املمثلة أو الناقصة التمثيل 

حتديد قائمة التصفية أثناء الطور األويل من عملية االختيار، وأن تطلب من مديري التوظيف تربيرات 
 ال تترتب عنه هذا تدبريو. تلك البلداننتمني إىل املؤهلني املرشحني املاالت عدم إدراج كتابية مدققة حل

ولذلك تنوي احملكمة اختاذ هذا التدبري اخلاص يف سياق اعتزام . أية تكلفة وحيتمل أن له مزايا إجيابية
اللجنة يف دورا إعادة إنشاء جلنة االختيار كما يرد وصفها أدناه، وستقدم تقريرا ذا الشأن إىل 

  .العشرين

  تدابري أخرى -٧

مازالت احملكمة ملتزمة باختاذ التدابري املنخفضة التكلفة امللخصة يف تقرير اللجنة عن دورا  -٢٨
  . وستقدم تقريرا إىل اللجنة يف دورا الثامنة عشرة عن التقدم احملرز ذا اخلصوص)١٣(السادسة عشرة

  لس إقرار التعييناتآلية االختيار وإنشاء جم -جيم

 )١٤(. يف إنشاء جملس إلقرار التعييناتبأن تنظر يف دورا الرابعة عشرة، أوصت اللجنة احملكمة -٢٩
وأبلغت احملكمة اللجنة يف دورا السادسة عشرة أن رؤساء األجهزة ال يعتربون أن جملس إقرار 

صيتها يف دورا السادسة عشرة،  توجددتالتعيينات آلية فعالة من حيث التكلفة، غري أن اللجنة 
 وأنه ينبغي أن يشمل مثل هذا ، املتبعة يف منظمات دولية أخرىهي وأشارت إىل أن هذه املمارسة

  )١٥(.لس املوظفنيعن جمالس ممثلني 

 اليت أعربت عنه اللجنة يف الدورات األخرية، وافق رؤساء األجهزة على النظر يف  للقلقونظرا -٣٠
وستكون إحدى النقط الرئيسية اليت سريكز عليها دور جلنة االختيار كفالة . الختيارانة إعادة إنشاء جل

نزاهة عملية االختيار ذاا، كما هو منصوص عليه يف املبادئ التوجيهية للمحكمة اجلنائية الدولية 
لع ولن تكرر اللجنة ولن تشكك يف عمل جلان املقابالت الشخصية، اليت تضط. للتعيني واالختيار

مبسؤولية حتديد أحسن املرشحني تأهيال من زاوية تقنية وموضوعية، وذلك على أساس اختبارات 

                                                      
  ).و (٥٨، الفقرة ١املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء باء   )١٢(
  ).هـ(إىل ) أ(املرجع نفسه، الفقرات الفرعية من   )١٣(
  .٥٥، الفقرة ١، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة... ئق الرمسيةالوثا  )١٤(
  .٦٠، الفقرة ١، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/10/20(٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )١٥(
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وسيقوم . كتابية، ومقابالت وجها لوجه أو عرب اهلاتف، وعند االقتضاء، عمليات مراكز التقييم املهين
  .قلم احملكمة بإعداد اختصاصات اللجنة بالتشاور مع املدعي العام

، أجريت عملية ثانية مبركز تقييم من أجل منصب رفيع املستوى، وكان ذلك ٢٠١١ويف عام  -٣١
وتوفر التقييمات اليت جتريها جهات خارجية متخصصة يف هذا اال . نذاك حتت إشراف اجلمعيةآ

وتعترب . معلومات مفيدة عن الكفاءة الشخصية للمرشح، مبا يف ذلك مهارات القيادة وصنع القرار
 ٠٠٠ و٤٠ ٠٠٠ اليت تتراوح بني يمة جيدة، غري أنه نظرا لتكاليفه النشاط االنتقائي قاحملكمة أن هلذا

  . يورو، ستقتصر التقييمات على املناصب الرفيعة املستوى٦٠

  املساعدة العامة املؤقتة -دال

 موظفا بتمويل من املساعدة ٢١٧، عينت احملكمة ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١إىل حدود  -٣٢
 فقط يؤدون وظائف مل تكن متوقعة يف وقت إعداد  ومن بني هؤالء، كان تسعة موظفني.عامةاملؤقتة ال

ثة للموظفني مقارنة وستقدم إىل اللجنة يف دورا الثامنة عشرة قائمة حمد. ٢٠١١امليزانية الربناجمية لعام 
   .٢٠١٢مارس / آذار٣١اعتبارا من " غري املعتمدة" املؤقتة مبناصب املساعدة العامة

وينبغي التذكري بأن املوظفني املمولني من املساعدة العامة املؤقتة موظفون باحملكمة لديهم تعيينات  -٣٣
ومع ذلك فإن مدة هذه . حمددة املدة، شأم يف ذلك شأن املوظفني الذين يشغلون وظائف دائمة

يناير إىل كانون /لثاينمن كانون ا(التعيينات حمدودة، ففي حني أن املدة القصوى هي إثىن عشر شهرا 
وال ميكن القيام بأي تعيني يف . ، متتد عدة تعيينات يف اخلدمة العامة املؤقتة لفترات أقصر)ديسمرب/األول

وقد قُدمت إىل اللجنة . ديسمرب من السنة اجلارية/ كانون األول٣١إطار اخلدمة العامة املؤقتة بعد 
  )١٦(.مبا يف ذلك دورا السادسة عشرةا يف عدة مناسبات، مبادئ التعيني يف اخلدمة العامة املؤقتة وفئا

وبالنسبة للمنظمة، يوفر إجراء املساعدة العامة املؤقتة أداة ال غىن عنها لالستجابة بسرعة ومرونة  -٣٤
وبالنسبة للموظفني الذين يتم تعيينهم يف . لالحتياجات الناشئة من املوظفني ومتطلبات الوظائف املؤقتة

ساعدة العامة املؤقتة، متثل التعيينات فرصا مفيدة إلبراز خربام وتقدمي خدمام، مع إمكانية إطار امل
 أعاله، ٧ و ٦كما متت اإلشارة إىل ذلك يف الفقرتني . (التنافس بنجاح على منصب ثابت يف املستقبل

يف خدمة  يف املائة، من طرف موظفني كانوا ٢٠ وظائف ثابتة شاغرة، أي ١٠٤ من ٢٢مت إشغال 
 مؤخرا بعض املشاكل اليت تود طرأتويف نفس الوقت، .) احملكمة يف إطار إجراء اخلدمة العامة املؤقتة

  .احملكمة أن حتصل على دعم ومشورة اللجنة بشأا

ق نسبة شغور من بأن تطب )١٧(الحقااليت اعتمدا اجلمعية  وتتعلق املشكلة األوىل بتوصية اللجنة -٣٥
ويعد . ى الوظائف املدرجة يف امليزانية يف إطار املساعدة العامة املؤقتة يف امليزانية الربناجمية يف املائة عل٨

إدراج الوظائف الثابتة بتطبيق نسبة شغور أداة ثابتة ومربرة متاما يف وضع امليزانيات، نظرا ملعدالت 

                                                      
  .٢٤، الفقرة ICC-ASP/10/9انظر  )١٦(
، الد األول، اجلزء الثالث، املرفق الثالث، )ICC-ASP/10/20(٢٠١١... لدورة العاشرةا... الوثائق الرمسية  )١٧(

  .١٨ الفقرة
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 الشغور على مدة العقود وخبصوص الوظائف الثابتة، ال تؤثر نسبة. إمجايل املوظفني ومدة االستبدال
  .اليت ميكن للمحكمة أن تقدمها لألفراد

ومع ذلك، قد يبدو أن إخضاع املعونة املؤقتة لنفس مناهج وضع امليزانيات يتعارض مع الغرض  -٣٦
 وضماا حسب احلاجة إليهااملساعدة  املؤقتة ذاته، حيث جيب احلصول على مثل هذه املساعدةمن 

 يف املائة على إحدى وظائف املساعدة العامة املؤقتة ٨ن تطبيق نسبة شغور من وإ. ويف الوقت املناسب
 إال ملدة مثانية أشهر وأسبوع  أن تؤدىهامهاملاملعتمدة ملدة تسعة أشهر يعين أنه، يف الواقع، ال ميكن 

ة يف وعند طلب املساعدة العامة املؤقت. واحد، وهو ما ينتج عنه نقص يف اخلدمات مدته ثالثة أسابيع
 املطلوبة، وال ميكن املساعدةامليزانية الربناجمية لفترة معينة، يستند املديرون إىل تقديرات حمددة بدقة ملدة 

ويكون الوضع أكثر خطورة عندما يتعلق األمر بوظائف املساعدة . استيعاب نقص ثالثة أسابيع بسهولة
 يف املائة تعين بالفعل أنه ال ٨شغور من العامة املؤقتة املعتمدة ملدة اثين عشر شهرا، حيث أن نسبة 

ويؤثر هذا أيضا مباشرة على مدة العقود اليت . اخلدمات إال ملدة أحد عشر شهراأداء ميكن ضمان 
  .ميكن للمحكمة أن تقدمها، ويضر مبصاحل املوظفني املؤهلني الذين يعينون لتقدمي اخلدمات املؤقتة

ربامج وشؤون املالية وإدارة املوارد البشرية، تعتزم احملكمة أن ونظرا هلذه االنشغاالت املتعلقة بال -٣٧
، أن تلغي تطبيق نسبة الشغور على ٢٠١٣تطلب من اللجنة، يف سياق امليزانية الربناجمية لعام 

  .خمصصات امليزانية للمساعدة العامة املؤقتة

دة العامة املؤقتة اليت طال وتتعلق املشكلة الثانية اليت واجهتها احملكمة بتحويل وظائف املساع -٣٨
في حني أن إجراء املساعدة العامة املؤقتة يوجد لغرض تلبية االحتياجات ف. أمدها إىل وظائف ثابتة

احتياجات كانت تعترب يف األصل مؤقتة هناك املؤقتة من املوظفني، بينت التجربة يف بضع حاالت أن 
قترح التحويل إىل وظائف ثابتة، وإىل حدود ويف مثل هذه احلاالت، كانت احملكمة ت. أصبحت دائمة

  .، كانت اللجنة تدعم هذه االقتراحات على العموم٢٠٠٨عام 

.  التحويالت ورفضت االقتراحات ذا الشأنعلى اللجنة توافقويف السنوات األخرية، مل  -٣٩
، ومل ٢٠١٢جمية لعام وبالتايل مل يوافق رؤساء األجهزة على تقدمي اقتراحات التحويل يف امليزانية الربنا

م إال طلب واحد لتحويل املساعدة العامة املؤقتة إىل وظيفة ثابتة، وذلك بدعم خاص من رئيس ديقَ
اجلمعية، عن الربنامج الرئيسي الرابع، وأمانة اجلمعية، ومبربر أن حاجة املساعدة العامة املؤقتة اليت طال 

وينطبق نفس التربير املقدم لتحويل أجرته . التحويلوقد متت املوافقة على هذا . أمدها أصبحت دائمة
فهي وظائف : أمانة اجلمعية كذلك على عدد من وظائف املساعدة العامة املؤقتة األخرى يف احملكمة
 شاغلو هذه خيدمطال أمدها، وتبني أن احلاجة إليها دائمة بدل أن تكون مؤقتة، ويف عدة حاالت، 

املؤقتة اليت طال أمدها عدة سنوات دون االستفادة من مزايا العمالة الوظائف من فئة املساعدة العامة 
  .الثابتةالوظائف  شاغلواآلمنة اليت يتمتع ا 

، تعتزم احملكمة أن تطلب دعم اللجنة وموافقة ٢٠١٣ولذلك، ويف سياق امليزانية الربناجمية لعام  -٤٠
ن املساعدة العامة املؤقتة اليت تبني أا اجلمعية بشأن حتويل تلك الوظائف الطويلة األمد املمولة م

وكمعيار لطلبات التحويل، ستقترح احملكمة أن يكون احلد األدىن . ضرورية على أساس دائم ال مؤقت
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 أو ٢٠١٠أي منذ عام (ملدة وجود مثل هذه الوظائف من فئة املساعدة العامة املؤقتة ثالث سنوات 
ستمرار الم تربير تام قدة بالوظيفة دون تغيري منذ إنشائها، وأن ي، وأن يشترط أن تبقى املهام املنوط)قبله

إضافة إىل ذلك، سيشترط أن خيضع شاغلو الوظائف املمولة من املساعدة و. احلاجة إىل تلك املهام
  .العامة املؤقتة لعملية توظيف تنافسية إذا مت اختيارهم للوظيفة سابقا دون ذلك

احملكمة أن تؤكد أا ال تعتزم اقتراح حتويل وظائف املساعدة العامة ، تود  ذاتهالوقت نفسويف  -٤١
وباألحرى، تعترب احملكمة أن وظائف املساعدة العامة . املؤقتة إىل وظائف ثابتة كعملية سنوية منتظمة

من بقايا السنوات األوائل الشتغال هي  ، واليت تعتزم طلب حتويلها،املؤقتة احلالية اليت طال أمدها
ومع نشأة هيكل منقح أكثر . كمة، عندما كانت ما تزال يف مرحلة إقامة هيكلها التنظيمي األمثلاحمل

استقرارا وأطول أمدا، حيتمل أال تكون هناك حاجة يف املستقبل إىل حتويل وظائف املساعدة العامة 
  .املؤقتة إىل وظائف ثابتة

ل وظائف املساعدة العامة املؤقتة إىل تحويبوخبصوص اآلثار املالية للطلبات املزمع تقدميها  -٤٢
 لن تؤثر على امليزانية السنوية إذا مت االحتفاظ بشرط ذه الطلباته وظائف ثابتة، تشري احملكمة أن

غري أنه إذا ألغي هذا الشرط وفقا ملا تعتزم .  يف املائة من مناصب املساعدة العامة املؤقتة٨معدل شغور 
  .سيسفر يف الواقع عن ادخار يف امليزانيةاحملكمة أن تطلبه، فإن التحويل 

  استخدام اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد -هاء

ليس اخلرباء االستشاريون واملتعاقدون األفراد من موظفي احملكمة وال يشغلون وظائف ثابتة،  -٤٣
  . احملكمة يف إطار إجراء اتفاق اخلدمات اخلاصةستخدمهموت

، الحظت اللجنة مع القلق الزيادة ٢٠١١أغسطس /ة عشرة املعقودة يف آبويف دورا السابع -٤٤
 ويف هذا الصدد، ينبغي )١٨(.املتوقعة يف استخدام اخلرباء االستشاريني يف مجيع الربامج الرئيسية تقريبا

، مبا يف ٢٠١٢اإلشارة إىل أن الزيادة املقترحة يف اخلرباء االستشاريني يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
 مليون يورو وال متثل إال اثنني يف املائة من جمموع الزيادة املقترحة ٠,٤ذلك امليزانية التكميلية، بلغت 

 من ، يف املائة٢٥ مليون يورو، أي ٠,١ومن أصل هذا املبلغ، مت توقع زيادة مقترحة قدرها . للسنة
 بأنشطة لفائدة الضحايا واتمعات املتضررة  بغية القيام،أجل تقدمي املساعدة للربنامج الرئيسي السادس

ضرر، والتقييم اخلارجي للربامج القائمة ومراجعة حساباا، وكذلك الكجزء من تنفيذ إجراءات جرب 
 ٠,١كما مت اقتراح زيادة قدرها . حتديد هويات الضحايا وتقدير أضرارهم وفقا ملا أمرت به احملكمة

يل إدارة املوارد البشرية الذي طلبته اللجنة يف دورا السادسة مليون يورو للمساعدة على إجناز دل
  )١٩(.عشرة

                                                      
  .٨٠، الفقرة ٢املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء باء  )١٨(
  .٦٥، الفقرة ١املرجع نفسه، اجلزء باء  )١٩(
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 ومن ،وجيري حاليا وضع اللمسات األخرية على سياسة عامة بشأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة -٤٥
وتضع السياسة معايري . ٢٠١٢ خالل النصف األول من عام تعليمات إداريةاملتوقع إصدارها يف شكل 

  . اخلرباء االستشاريني، وكذلك منوذجا لتقييم اخلدمات املؤداةمفصلة الستخدام

   برنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيدخالإ -واو

 يف عدة جماالت ٣- إىل ف١-هناك حاجة إىل موظفني فنيني مبتدئني خيدمون يف الفئات من ف -٤٧
ر ويف قلم احملكمة، وهي مهام تتعلق وظيفية يف احملكمة، مثل مهام املوظفني القانونيني املبتدئني يف الدوائ

ونظرا لعبء . بالضحايا ومحاية الشهود والصندوق االستئماين للضحايا، وكذلك بااالت اإلدارية
 هناك حاجة ملحة إىل مزيد من الدعم، وخاصة يف ،العمل املتزايد يف عدة جوانب من احملكمة

  .مستويات املهنيني املبتدئني

م واملبادئ اليت يقوم عليها إجراء املوظفني الفنيني املبتدئني، الذي بدأ منذ وقد ورد وصف املفهو -٤٨
 يف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية املقدم ،قرابة مخسني عاما على نطاق منظومة األمم املتحدة

باب الذين  ويعد املوظفون الفنيون املبتدئون من املهنيني الش)٢٠(.إىل اللجنة يف دورا الرابعة عشرة
 املوظفون الفنيون املبتدئون يعنيو). سنتني يف العادة(يصبحون موظفني يف املنظمة لفترة حمدودة 

وال يشغل "). البلدان الراعية("وميولون بشكل تام يف إطار اتفاقات ثنائية بني املنظمة والبلدان املاحنة 
وكما أشري إىل . ؤثرون على التمثيل اجلغرايفاملوظفون الفنيون املبتدئون وظائف ثابتة، وبالتايل فهم ال ي

يف التقرير اآلنف الذكر، تطبق احملكمة بدقة مبدأ التوظيف التنافسي اإللزامي على مجيع أيضا ذلك 
الوظائف الثابتة، ويطلب من املوظفني الفنيني املبتدئني السابقني الراغبني يف الترشح إىل وظائف ثابتة 

  . يشاركوا يف املباراة مثل غريهم من املرشحنيعادية عند انتهاء خدمتهم أن

ويف دورا الرابعة عشرة، الحظت اللجنة أن املبادئ التوجيهية احلالية املتعلقة باملوظفني املقدمني  -٤٩
 ،دون مقابل، اليت اعتمدا اجلمعية يف دورا الرابعة، ال يبدو أا تنطبق على املوظفني الفنيني املبتدئني

بع هذا النهج يف سائر املنظمات على نطاق ت وي)٢١(".الوظائف املتخصصة"تنطبق فقط على إذ أا 
 واليت متتثل ملبادئ توجيهية بشأن ،منظومة األمم املتحدة اليت هلا برامج قائمة للموظفني الفنيني املبتدئني

نة بصورة عامة بعزم ولذلك رحبت اللج. املوظفني املقدمني دون مقابل تشابه ما ينطبق على احملكمة
  .بشأنهوأوصت بأن تضع احملكمة اقتراحا  )٢٢([...]احملكمة على إنشاء هذا الربنامج 

دم االقتراح، الذي يصف التنفيذ املزمع لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئني، مرفقا باخلطوط وقُ -٥٠
املشاركة واحملكمة، إىل اللجنة العريضة للمبادئ التوجيهية إلدارته، ومشروع مذكرة التفاهم بني الدول 

 وطلبت احملكمة إىل اللجنة أن توصي اجلمعية )٢٣(.٢٠١١أبريل /يف دورا السادسة عشرة يف نيسان

                                                      
)٢٠( ICC-ASP/9/8 ٣١ إىل ٢٧، الفقرات من.  
  .٥٩، الفقرة ١، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية  )٢١(
  .٥٨املرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(
)٢٣( ICC-ASP/10/9 ٤٠ إىل ٣٣، الفقرات من.  
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وأشارت احملكمة إىل أن دوال . ٢٠١٢باملوافقة على إطالق برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني يف العام 
  .املبتدئني اتصلت ا يف هذا الصددأطرافا هلا اهتمام بتمويل املوظفني الفنيني 

 وطلبت إىل احملكمة عوض ذلك بأن تنظر يف عدد أفراد برنامج ، باملوافقةتوصيغري أن اللجنة مل  -٥١
 ، وتكاليف حمطات العمل اإلضافية،املوظفني الفنيني املبتدئني الذين ميكن إيواؤهم يف مباين احملكمة

 ردستت اللجنة أيضا إىل أنه ينبغي من حيث املبدأ أن توأشار. فضال عن تكاليف إدارة الربنامج
  )٢٤(.التكاليف بالكامل من البلدان الراعية للربنامج

وكما جرت .  من البلدان الراعيةفعال ردوتود احملكمة أن تؤكد أن تكاليف إدارة الربنامج تست -٥٢
 نفقة عامة من البلدان الراعية ، تدفعالعادة يف مجيع املنظمات اليت هلا برامج للموظفني الفنيني املبتدئني

وينبغي مبدئيا حتديد النسبة املئوية للنفقة بني كل بلد راع واحملكمة، بيد . أجل كل موظف فين مبتدئ
وتدفع البلدان الراعية أيضا تكاليف سفر املوظف .  يف املائة يف السنة١٣ أو ١٢أن النفقة املعتادة هي 

 وإجازة زيارة الوطن عند االقتضاء، وختصص بدال ،واإلعادة إىل الوطن ،الفين املبتدئ إىل مقر العمل
وتستخدم النفقات العامة لتغطية مجيع تكاليف اإلدارة، مبا يف ذلك . لبعض التدريب خالل فترة اخلدمة

  . يورو يف السنة٣ ٥٠٠تكاليف حمطة العمل، وهي 

 سواء يف املباين املؤقتة أو ، أي وقت موظفني فنيني مبتدئني يف١٠وستتمكن احملكمة من إيواء  -٥٣
وإضافة إىل ذلك، من املتوقع أن ينخفض عدد املتدربني الداخليني أثناء السنوات املقبلة، مبا أنه . الدائمة

  .حيتمل أال يتوفر متويل منح التدريب بالقدر الذي كان عليه إىل حد اآلن

 برنامج املوظفني الفنيني إلدخالة وتسعى احملكمة اآلن مرة أخرى إىل كسب تأييد اللجن -٥٤
وإذا مل ميكن التوصل إىل هذا القرار، تقترح احملكمة .  وإىل اختاذ اجلمعية قرارا ذا الشأن،املبتدئني

 وإبالغ البلدان الراعية احملتملة بأا ،تعليق جهودها الرامية إىل إطالق إجراء املوظفني الفنيني املبتدئني
  .نامج على املهنيني الشبابلن تستطيع عرض هذا الرب

  شروط اخلدمة -ثالثا

  وضع السياسات العامة للموارد البشرية  -ألف

احملكمة عدة سياسات هامة متعلقة باملوارد البشرية، يذكر منها على سنت ، ٢٠١١يف عام  -٥٥
 دوليا نياملعين اإلدارية بشأن التدابري االنتقالية لتنفيذ شروط اخلدمة للموظفني التعليمات: اخلصوص

العاملني يف مراكز العمل امليدانية، وقواعد السلوك، واملستحقات اخلاصة للموظفني العاملني مبراكز 
العمل احملددة، وإجازات تطوير قدرات املوظفني، وتسجيل احلضور واإلجازات، واإلجازات املرضية 

الذي نفذت مبوجبه أيضا (ملشقة املشفوعة بشهادات طبية، واإلجازات العائلية الطارئة، ونظام التنقل وا
، وكذلك التعميمات اإلعالمية حول املستحقات اخلاصة )دوليااملعينني شروط اخلدمة املغيرة للموظفني 

  .م األداءي تقيالطعن يف جلان كوين وت،بشروط اخلدمة يف مراكز اخلدمة امليدانية

                                                      
  .٦٤، الفقرة ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )٢٤(
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 بشأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة إداريةتعليمات ، جيري اإلعداد إلصدار ٢٠١٢وبالنسبة لعام  -٥٦
، ونظام تقييم األداء، والتدابري االنتقالية اجلديدة )استئجار اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد(

  .دوليااملعينني للموظفني امليدانيني 

إدارية وتعميمني تعليمات ، أصدرت احملكمة بشأن املوارد البشرية تسعة ٢٠١٠ومنذ عام  -٥٧
وأثناء وضع . وهذا يفوق بكثري ما كان عليه احلال يف السنوات السابقة من وجود احملكمة. إعالميني

هذه السياسات، حرصت احملكمة على جعلها بسيطة وشفافة قدر اإلمكان، حسبما أوصت به اللجنة 
ومع ذلك، فإن سرعة وكمية أشغال تطوير سياسات املوارد البشرية مل  )٢٥(.يف دورا السادسة عشرة

وكما أشارت احملكمة يف تقريرها املقدم إىل اللجنة يف دورا . تبلغا بعد ما هو مرغوب ومطلوب
التعليمات تطوير ل قليال  اهتماما إدارة احملكمة يف السنوات األوىل من عمليااأولت )٢٦(السابعة عشرة،

غري أن دور السياسات ليس . اإلدارية، معللة ذلك بالرغبة يف االحتفاظ باملرونة واجتناب البريوقراطية
تعزيز الوضوح والشفافية واالتساق واجتناب هو جعل املنظمة تتسم بالبريوقراطية وعدم املرونة، بل 

ويف حني مت اآلن اإلقرار ذا، وحيث أن اإلدارة العليا أصبحت اآلن متحمسة . تظلمات املوظفني
 ا، يتبني أن حقيقة عدم توفر احملكمة على لتقوية عملية تطوير سياسات املوارد البشرية واإلسراع

تركز فقط على وضع وتنفيذ وتفسري السياسات أمر وتص باملوارد البشرية ختقدرات من املستوى الفين 
وإذا أريد حقا لتطوير السياسات وتنفيذها أن يصال إىل مستوى املنظمات الدولية األخرى يف . مضر

حدة لتطوير السياسات تتكون من موظفَين فنيين يكون املستقبل القريب، فسيستلزم ذلك إنشاء و
  .أحدمها حماميا، وموظفَين من فئة اخلدمات العامة

وأوصت اللجنة يف دورا السادسة عشرة بدمج القواعد واإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفني يف  -٥٨
را لتعقيد هذه املهمة وما يلزم ونظ.  وقد رحبت احملكمة ذه التوصية)٢٧(دليل إلدارة املوارد البشرية،

 ٢٠١٢من الوقت واملوارد لوضع مثل هذا الدليل، أدرجت احملكمة يف ميزانيتها الربناجمية املقترحة لعام 
 اللجنة باملوافقة على هذه اخلربة يومل توص. بندا لتمويل خبري استشاري يساعد يف هذا العمل

 ونظرا للقيود املبينة أعاله، ال ميكن ملشروع وضع دليل .مل توافق عليها اجلمعية  وبالتايل،االستشارية
درج يف قائمة ما يستحب مستقبال من املشاريع ذات األولوية متكامل إلدارة املوارد البشرية إال أن ي

  .املتعلقة باملوارد البشرية

ة يف ويف غضون ذلك، قررت احملكمة االستناد إىل توصية اللجنة واختاذ بعض اخلطوات املمكن -٥٩
  :الوقت الراهن لوضع إطار حمسن وأكثر تكامال لسياسات املوارد البشرية

يتطلب جتميع دليل إلدارة املوارد البشرية يتضمن كافة القواعد ذات الصلة أن تكون  -)أ(
ولذلك، وكخطوة أوىل، وافقت احملكمة . كل القواعد والسياسات الالزمة قد مت وضعها واعتمادها

  . ذات أولوية ينبغي تطويرها عامة سياسة٥٠على قائمة بنحو 

                                                      
  .٦٥  املرجع نفسه، الفقرة )٢٥(
)٢٦( ICC-ASP/10/9 ٥٧، الفقرة.  
  .٦٥، الفقرة ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )٢٧(
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فهرس مواضيعي لإلصدارات "وكانت املرحلة الثانية اهلامة اليت سبق إجنازها هي نشر  -)ب(
، وهو مرتب حسب )إنترانت(املتعلقة باملوارد البشرية على املوقع الشبكي الداخلي للمحكمة " اإلدارية

يتضمن هذا الفهرس مراجع كل ما يلزم من القواعد و. الكلمات الرئيسية ووفقا للترتيب األجبدي
ويوجد . اإلدارية والتعميمات اإلعالميةوالتعليمات واللوائح املتعلقة باملوظفني، والتوجيهات الرئاسية، 

هذا الفهرس الذي تلقى ردود فعل إجيابية من املديرين واملوظفني على املوقع الشبكي الداخلي 
  .للمحكمة

راز مزيد من التقدم يف العمل على تطوير السياسات العامة، يعتزم أن إحيتم  ماوعند -)ج(
اخلاص باألمانة العامة " دليل املوارد البشرية" تشبه ،يشكل الفهرس أساس أداة تفاعلية على اإلنترنت

وهذا الدليل متاح على اإلنترنت، مما جيعله أيضا يوفر مراجع ومعلومات مفيدة . لألمم املتحدة
خالصة وافية وأداة مرجعية ممتازة ويعد ألخرى اليت تتبع النظام املوحد لألمم املتحدة، للمنظمات ا

 حني يزيد تطور إطار ، تعتربمها احملكمة منوذجا نافعا للخالصة الوافية اخلاصة ا،ومنظمة بشكل جيد
  .السياسات العامة

ويف سياق امليزانية . ره أعالهوستواصل احملكمة إبالغ اللجنة بالتقدم احملرز خبصوص ما ورد ذك -٦٠
، ستستشري احملكمة اللجنة أيضا خبصوص املوارد الالزمة لتطوير اجلزء املتعلق ٢٠١٣الربناجمية لعام 

بإجراءات املوارد البشرية من الدليل املقترح، حيث أنه الميكن البدء يف ذلك اجلزء من املشروع دون 
  .يةموارد إضافية يف شكل خدمات اخلربة االستشار

  املوظفون الفنيون املعينون دوليا العاملون يف املواقع امليدانية -باء

، طبقت احملكمة شروطا محسنة خلدمة املوظفني الفنيني العاملني يف مراكز العمل ٢٠١٠يف عام  -٦١
 بني  احملكمة ماتستخدمو. امليدانية، وذلك متشيا مع الشروط اليت تطبقها صناديق األمم املتحدة وبراجمها

وانطبقت التحسينات خاصة على املوظفني العاملني يف مراكز .  موظفا معينا دوليا يف امليدان٣٠ و ٢٠
وقد اتبع املوظفون امليدانيون العاملون يف . العمل دون اصطحاب األسرة، أي املواقع األكثر صعوبة

ومت إدخال تلك . تلفاا األمانة العامة لألمم املتحدة جا خمتضطلع عمليات حفظ السالم اليت 
 و أبلغت ا اللجنة يف دوراا العاشرة والثانية ،بعد عملية مراجعة استمرت مدة عامنياحملسنة الشروط 

  )٢٨(.عشرة والرابعة عشرة

وبعد وقت قصري من إدخال الشروط اجلديدة إىل احملكمة، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -٦٢
املدنية الدولية، أن توائم النهج اليت تتبعها األمانة العامة لألمم املتحدة عمال بتوصيات جلنة اخلدمة 

يف وبالنسبة هلذه اموعة األخرية من املنظمات، ترتب عن ذلك عموما تدهور . ها وبراجمهاوصناديق
صة بدرجات متفاوتة، حسب مركز العمل واحلالة العائلية، مقارنة بنهج العمليات اخلااألجور واملزايا 

  .السابق

                                                      
)٢٨( 

ICC-ASP/7/6 األساس املنطقي، واملرفق الثاين؛ )ب (١٥، الفقرة ،ICC-ASP/8/8 ٢٩ إىل ٢٤، الفقرات من ،  
ICC-ASP/9/8 ٣٦ إىل ٣٤، الفقرات من.  
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 ج متسق بشأن إجازة الراحة واالستجمام  اعتمادوكان أحد العناصر اهلامة هلذه املواءمة كذلك -٦٣
وتمنح إجازة .  ميداينحضورومستحقاا، اليت كانت ختتلف بني منظمات النظام املوحد اليت هلا 

 ة هذه املراكزق هلم مغادركز العمل الشاقة، وحيالراحة واالستجمام للموظفني الذين يعملون يف مرا
ويف حني كانت بعض املنظمات متنح ثالثة ).  أسبوعا١٦ أسابيع و ٦تتراوح بني (على فترات معينة 

ويف حني كان بعضها . أخرى متنح مخسة أياممنظمات أيام عمل كإجازة ملثل هذه األغراض، كانت 
عضها يدفع بدالت اإلقامة اليومية، ويف حني كان ب. يدفع تكاليف السفر، كان البعض اآلخر ال يفعل

النهج املتسق منح مخسة أيام متتالية كإجازة للراحة واالستجمام، ويعتزم . كان البعض اآلخر ال يفعل
  . تكاليف السفر حسب شروط معينةأداء و،مبلغ جزايف لتغطية تكاليف اإلقامةدفع إمكانيات يرتئي و

ق الشروط اجلديدة يف البداية على املوظفني اجلدد تطبوأوصت جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن  -٦٤
 وأن يستفيد املوظفون العاملون يف امليدان من ترتيبات انتقالية ستمكن من سحب املزايا ،فقط

وسيستمر . اجلمعية العامةعليه ووافقت ، وهو ما والبدالت مرحليا على امتداد فترة من مخس سنوات
، وميكن بعد ذلك ختفيضها ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ية بالكامل إىل العمل باملزايا والبدالت احلال

قدمي حبلول ويف حني ينبغي لكل منظمة على حدة أن حتدد الترتيبات االنتقالية، سيلغى النهج ال. تدرجييا
   .٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠

٦٥- ملزايا والبدالت،  خبصوص املرتبات وااملوحد ألمم املتحدةالنظام  باع احملكمةو متشيا مع شرط ات
تعليمات وقد سبق إصدار . املوحد ألمم املتحدةالنظام قرر رؤساء أجهزة احملكمة اعتماد النهج اجلديد 

ولن تطبق الشروط اجلديدة يف بداية األمر إال على املوظفني  )٢٩(.٢٠١١ ذا الشأن يف عام ةإداري
تقالية اليت ستطبق على املوظفني املعينني من وتعمل احملكمة يف احلاضر على حتديد الترتيبات االن. اجلدد

صف الترتيبات االنتقالية للمحكمة يف النصف األول من ت ةإداريتعليمات صدر تقبل، ومن املتوقع أن 
وفورات مالية املوحد  ألمم املتحدةالنظام وستنتج عن االنتقال إىل النهج املتسق اجلديد . ٢٠١٢عام 

  .ما يتعلق بتكاليف املوظفني بالنسبة ملوظفيها امليدانيني املعينني دولياللمحكمة يف السنوات املقبلة في

غري أن احملكمة مل تنفذ بعد األحكام املتسقة اجلديدة املتعلقة بالراحة واالستجمام، وال تدفع  -٦٦
احملكمة حاليا تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية، بل متنح فقط إجازات ألغراض الراحة 

 الذي اعتمده ،ومن أجل االمتثال التام للنهج املتسق اجلديد واألقل كلفة على العموم. مواالستجما
، تود احملكمة أن تكيف أحكامها املتعلقة بالراحة واالستجمام متشيا مع ج املوحد  ألمم املتحدةالنظام 

ديدة املتعلقة بالراحة ومبا أن األحكام اجل. ٢٠١٣ كانون الثاين ١ لتدخل حيز التنفيذ يف ،األمم املتحدة
واالستجمام ستمثل التزاما ماليا طويل األجل، فإا ستستلزم موافقة اجلمعية، متشيا مع ما تشترطه 

ولذلك، ستقدم تقديرات مفصلة للتكاليف ضمن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام . اللجنة واجلمعية
وال يرتقب أن تضر التكاليف اإلضافية . تجمام بشأن األحكام اجلديدة املتعلقة بالراحة واالس٢٠١٣

  .للراحة واالستجمام بالوفورات احملققة بواسطة االنتقال إىل النهج العام اجلديد للتعويضات

                                                      
)٢٩( ICC/AI/2011/006 بدل التنقل واملشقة"، بعنوان."  
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٦٧- هج اليت اعتمن قبل، واليت طلبت اللجنة مزيدا  مدتوخبصوص اآلثار املالية السابقة واحلالية للن
ة إىل أا قدمت إىل اللجنة يف دورا السابعة عشرة إجابة كتابية من املعلومات بشأا، تشري احملكم

 النهج املتبع آنذاك من قبل صناديق ٢٠١٠حول التكاليف اإلضافية النامجة عن كوا اعتمدت يف عام 
  .األمم املتحدة وبراجمها

 يورو يف عام ٣٩٨ ٢٤٢، و ٢٠١٠ يورو يف عام ٤٣١ ٣٣٣وبلغت اآلثار على التكاليف  -٦٨
ويعزى اخنفاض .  يورو٤٠٠ ٠٠٠ مببلغ ٢٠١٢، ومت إدراجها يف امليزانية املقترحة لعام ٢٠١١

 إىل انتقال موظفني من مراكز العمل دون اصطحاب ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠١١عام  يف التكاليف 
  .و إىل االستقاالتأ/األسرة إىل مراكز العمل باصطحاب األسرة، و

اتب امليدانية دون اصطحاب األسرة، وهو تشاد، مما نتج عنه نقص وبالتايل مت إغالق أحد املك -٦٩
  . يورو يف السنة٦٦ ٤٠٠غري مباشر يف التكاليف يناهز 

ولن يتبلور اخنفاض التكاليف املتعلقة بأحدث شروط اخلدمة متاما إال بدخول كافة املوظفني  -٧٠
 يورو لكل موظف ٢٠ ٠٠٠التكاليف بنحو يف ويقدر التوفري غري املباشر . العاملني حاليا يف هذا النظام

  .لكل سنة

 تنفيذ التحسينات يف أحكام الضمان االجتماعي  -جيم

يف تقريرها عن إدارة املوارد البشرية املقدم إىل اللجنة يف دورا الرابعة عشرة، سلطت احملكمة  -٧١
وأشارت  )٣٠(.الضوء على ضرورة حتسني عدة جوانب من جمموعة تدابريها بشأن التأمني الصحي

احملكمة على اخلصوص إىل ضرورة إدخال خمطط إعانة ألقساط التأمني الصحي لفائدة املوظفني الذين 
والحظت احملكمة أن مثل هذه اإلعانات تقدم من قبل . يتقاعدون من املنظمة بعد خدمة طويلة األمد
 جزءا ال يتجزأ من خمصصات  وأا تشكل، معينةمدة يف مجيع املنظمات الدولية اليت ال حتد التوظيف

 . وناقشت اللجنة هذا االقتراح لكنها مل تعلق عليه يف تقريرها. الضمان االجتماعي يف اإلدارات الوطنية

.  عن املوضوعا شفوياوعرض ويف الدورة السادسة عشرة للجنة، قدمت احملكمة معلومات إضافية -٧٢
 منه اقتراحا منفصال وافقة عليه، وطلبت اللجنة بدالومل ترفض اللجنة االقتراح لكنها مل توصي بعد بامل

 )٣٢(، إىل اللجنة يف دورا السابعة عشرةاملستقل  التفصيليوقدم هذا االقتراح )٣١(.أكثر تفصيال
 .  وتقدمي معلومات إضافيةهجددت طلبها إىل احملكمة بتنقيح[...]  وهونظرت اللجنة في

 املعلومات اإلضافية، مرفقة مبوجز للمعلومات املقدمة ويسر احملكمة أن تقدم إىل اللجنة هذه -٧٣
 )٣٣(.إعانة التأمني الصحي للمتقاعدين عن خمطط مستقلةسابقا، يف وثيقة 

                                                      
)٣٠( ICC-ASP/9/8 ٤٧ إىل ٤٣، الفقرات من.  
  .٦٨، الفقرة ١، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )٣١(
)٣٢( CBF/17/4احملكمة بشأن خمطط إعانة التأمني الصحي للمتقاعدين، اقتراح .  
  .٤٢، الفقرة ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )٣٣(
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 رفاه املوظفني  -رابعاً

، سعت احملكمة باستمرار إىل تعزيز الربامج القائمة وتطوير أخرى جديدة ٢٠١١طوال عام  -٧٤
نظمت احملكمة جلسات مجاعية، وحلقات عمل، وتداريب و.  املوظفني ورفاهيتهمعايةلدعم ر

ومشل ذلك .  موظفا٤٨١وجلسات إعالمية للتوعية يف جمال صحة ورفاهية املوظفني لفائدة ما جمموعه 
حلقات عمل عن اإلجهاد والتعرض للصدمات الثانوية، وتداريب متهيدية عن تطوير القدرة على 

لغذاء لفائدة مجيع املوظفني، وحصصا مجاعية للدعم  لالسترخاء، وعرضني وقت ااالتكيف، وحصص
 . واستخالص املعلومات وحلقات عمل أوحصصا أخرى للدعم النفسي االجتماعي عند الطلب

 ٧٣ جلسة تشاور مع ٢٦٦وعلى الصعيد الفردي، أجرى موظف احملكمة لشؤون رفاه املوظفني  -٧٥
املوظفني بتقدمي الدعم النتعاش وإعادة وقام موظفو الشؤون الطبية وموظفو شؤون رفاه . موظفا

إندماج املوظفني الذين كانوا يف إجازات مرضية ألسباب مثل اإلاك، أو اإلجهاد، أو مشاكل مقر 
 . العمل

مشاورة انفرادية  ١ ١٠٠ومشل ذلك . رهايطوزادت يف توحسنت احملكمة خدماا الطبية و -٧٦
وأنشطة إدارة املخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة، وتقدمي حول طائفة واسعة من مسائل الصحة املهنية، 

املشورة إىل املديرين حول إدارة التغيبات النامجة عن املرض، وإعادة اإلدماج لدى العودة املبكرة إىل 
ويف هذا السياق، اتصلت وحدة شؤون الصحة والرفاهية التابعة للمحكمة باألمم املتحدة . العمل

 وشاركت يف أنشطة وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة حول ،لدوليةوغريها من املنظمات ا
وحضرت وحدة شؤون الصحة . املوضوع اهلام إلدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة

والرفاهية التابعة للمحكمة عدة اجتماعات عقدا املؤسسات احمللية وبلدية الهاي مع مقدمي الرعاية 
  . احملليني حول حتسني اخلدمات املقدمة للمغتربني يف املنطقةالصحية

وكما كان احلال يف السنوات السابقة، ركز عدد من أنشطة احملكمة املتعلقة بالصحة والرفاهية  -٧٧
ومشلت أنشطة الدعم تقدمي إحاطات صحية . على املوظفني امليدانيني واملوظفني املسافرين يف مهمات

ية من املالريا، وعلب اللوازم الطبية للسفر، واللقاحات، وإثبات اللياقة الصحية قبل السفر، والوقا
 وقدم موظف شؤون رفاه املوظفني تداريب مجاعية واستشارات . مسافرا إىل امليدان٢٩٧للسفر لفائدة 

 مجهورية ويف بانغي يف) بونيا وكينشاسا(انفرادية يف املكاتب امليدانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 . أفريقيا الوسطى

وشارك موظف الشؤون الطبية يف بعثات استطالع إىل كينيا وكوت ديفوار، حيث قام  -٧٨
بتقييمات قطرية للمخاطر الصحية احملدقة باملسافرين يف مهمات واملوظفني الذين سيتم نشرهم، 

 .ل اإلجالء الطيبولضمان إمكانية احلصول بصورة مالئمة على الرعاية الطبية العاجلة ووسائ

ويف مبادرة جديدة، شاركت وحدة الصحة والرفاهية يف ثالثة مؤمترات بواسطة الفيديو نظمها  -٧٩
جملس املوظفني مع العاملني يف املكاتب امليدانية يف كينشاسا، وكمباال، وبانغي حول الشؤون املتعلقة 

 .بالصحة والرفاهية
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 أحد املوظفني امليدانيني  فيهلقيالذي ، ٢٠١١ريل أب/ويف أعقاب احلادث اخلطري يف نيسان -٨٠
". وفاة موظف "بعنوانمصرعه أثناء أدائه لواجبه، أنشأت احملكمة فريقا عامال دف وضع دليل 

وجيري حاليا حتليل املعلومات اليت مت مجعها،اوطُلب إىل كافة أقسام احملكمة أن تقدم إسهاما  .
 .ذكرى املوظفني الذين فقدوا أرواحهم يف خدمة احملكمةوسيشمل هذا أيضا اقتراحات بتخليد 

 إدارة األداء  -خامسا

يوجد يف صميم جهود إدارة املوارد البشرية ألية منظمة إطار إلدارة األداء يعتربه املديرون  -٨١
، أحرزت احملكمة تقدما كبريا يف إضفاء الطابع ٢٠٠٨ومنذ عام . واملوظفون فعاال وذا مصداقية

 وأبلغت اللجنة باستمرار باملبادرات واجلهود املبذولة يف هذا ،على نظامها لتقييم األداءاملؤسسي 
 . الصدد

 أعاله، أهابت اجلمعية يف دورا العاشرة باحملكمة أن تنقح نظام التقييم، ٥وكما ورد يف الفقرة  -٨٢
 وتالحظ احملكمة أن )٣٤(.مبا يف ذلك من خالل النظر يف خيارات خمتلفة يتم ا تقييم األداء املرضي

 من النظام اإلداري للموظفني ٨-١٠٣اجلمعية وضعت أثناء مناقشة تنقيح نظام التقييم اعتبارا للقاعدة 
بطريقة مرضية، [...] إذا قام املوظف بأداء مهامه "، واليت تنص على أنه "العالوات الدورية"املعنونة 

 .". ..يصبح من حقه أو حقها احلصول على عالوة دورية

 نظام احملكمة لتقييم األداء  -ألف

 ودخل حيز التنفيذ يف عام ،حصل نظام احملكمة احلايل لتقييم األداء على موافقة رؤساء األجهزة -٨٣
ويف أول األمر، مل يكن يستخدم يف مجيع أقسام احملكمة، وتزايد إضفاء الطابع املؤسسي على . ٢٠٠٤

 . األداء اآلن ممارسة سنوية وقد أصبح تقييم ،٢٠٠٨تطبيقه منذ عام 

وجتدر اإلشارة إىل أنه خبالف املعايري األخرى املنطبقة على املنظمات اليت تتبع النظام املوحد  -٨٤
. املوحد ألمم املتحدةا، ال توجد هناك أداة موحدة لتقييم األداء يف نظام )مثل معايري تصنيف الوظائف(

واملنظمات املوحد  ألمم املتحدةانظام  من منظمات ٤٠ كل واحدة مما يفوق تعملوبدال من ذلك، 
غري أن االختالفات بني األدوات املستخدمة داخل النظام . األخرى اليت تطبقه أداا اخلاصة للتقييم

من قبل املنظمات الدولية املشاة ليست ذات أمهية فائقة، حيث أن معاملها تلك املستخدمة املوحد و
فكلها يقوم على أساس حتديد مرامي األداء الفردية لدورة . ن مل تكن متطابقةالرئيسية تتشابه كثريا إ

وميكن هلذه املرامي أن تسمى أهدافا، أو مهام رئيسية، أو نتائج ). عادة سنة واحدةيف الوهي (األداء 
 رئيسية، أو نواتج، أو توقعات، وما إىل ذلك، لكنها مجيعا تشترك يف كوا تشكل اتفاقا حول األداء

وعالوة . وينبغي أن تتماشى هذه املرامي مع أهداف املنظمة والكيان التنظيمي املعين.  من فرد مااملنتظر
أو النتائج اليت يتفق عليها املشرف واخلاضع لإلشراف، توضع أيضا بارامترات /على املهام الرئيسية و

 ،إطار كفاءات حمددوتشتغل معظم املنظمات ب. سلوكية تكون عادة يف شكل ما يعرف بالكفاءات

                                                      
)٣٤(  ICC-ASP/10/Res.4الباب طاء ،.  
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ويف . وإذا كانت هناك فجوة بني األداء املنشود واألداء الفعلي، يتم أيضا حتديد أهداف وأنشطة إمنائية
اية فترة األداء، يذلكجرى تقييم قدم مالحظات املشرف ومديره إىل املوظف اخلاضع لإلشراف وت .

 . وحتدد غالبية املنظمات تصنيفات عددية لألداء الفردي

يوجد و. إطارها للكفاءات متاما مع املعايري اآلنفة الذكروويتماشى نظام احملكمة لتقييم األداء  -٨٥
ويتألف التقييم يف نفس الوقت من جزء .  إطار للكفاءات وهو مدمج يف استمارة تقييم األداءلديها

، )٤( حسن ،)٥(، حسن جدا )٦(متميز : وهناك ستة تصنيفات عددية. نوعي ومن تصنيفات عددية
 ).١(، وضعيف )٢(، دون املتوسط )٣(متوسط 

صف عملية نظام تقييم األداء احلايل ت ة إداريتعليمات، بدأت احملكمة يف وضع ٢٠١١ويف عام  -٨٦
 . واألداة املستخدمة للقيام ا، مبا يشمل مزيدا من التوضيح حول تطبيق نظام التصنيف

 مراجعة نظام تقييم األداء احلايل -باء

 مبساعدة ٢٠٠٣وضعا يف عام  هناك اتفاق عام على أن استمارة التقييم وإطار الكفاءات اللذين -٨٧
شركة استشارية حمنكة ميكن أن يستفيدا من مراجعة توافق أفضل املمارسات املوجودة يف منظمات 

ومن . يمولذلك ترحب احملكمة بتوصية اجلمعية وقد بدأت فعال يف عملية مراجعة نظامها للتقي. أخرى
 . املتوقع أن يصبح إجراء تقييم األداء جاهزا للتطبيق يف غضون دورة األداء املقبلة

 مع مراجعة نظام تقييم األداء بالطريقة األكثر فعالية من حيث التعاملوتدرك احملكمة ضرورة  -٨٨
 عملية مكلفة وقد بينت التجربة أن تطوير وإدخال نظام جديد لتقييم األداء غالبا ما يكون. التكلفة

ومستهلكة للوقت، إذ ينبغي أن تشمل تقييم كيفية أداء األداة احلالية لوظائفها، واستعراض النماذج 
أي (املوجودة يف منظمات مماثلة أخرى، واإلشراك التام للموظفني واملديرين على كافة األصعدة 

 جيب أن يعقب اعتمادها برنامج يف تصميم األداة اجلديدة، اليت.) باملشاورات، وأفرقة املناقشة، إخل
وقد أعدت جلنة اخلدمة املدنية الدولية، وهي اليت أجرت حبوثا يف نظم إدارة األداء يف . تدرييب متكامل

عدة سنوات، تقريرا مفيدا عن دورا الواحدة والسبعني يف عام   استمرتاملوحد ألمم املتحدةانظام 
يقتضي قدرا هائال من "ام جديد لتقييم األداء والحظت دراسة اللجنة أن إدخال نظ )٣٥(.٢٠١٠

االستثمار يف إنشاء األفرقة العاملة، ومجع البيانات املرجعية، والتفاوض مع األطراف املعنية، مبا يف ذلك 
ويف بعض . رابطة املوظفني، وحتديد ووضع جمموعات جديدة من العمليات واملبادئ التوجيهية

أو /تغيريات هامة على النظم احلاسوبية إلدارة املوارد البشرية واحلاالت، تطلب األمر أيضا إجراء 
  ".برامج تدريبية واسعة النطاق

 للبحوث املتوفرة وجتارب املنظمات الدولية األخرى، ستنظر احملكمة يف اخليارات الفعالة ونظرا -٨٩
ظاما أكثر فعالية وعلى وجه اخلصوص، ستخترب احملكمة ن. من حيث التكلفة لتطوير أداة جديدة منقحة

                                                      
)٣٥( ICSC/71/R.3 إطار إدارة ألداء"، ٢٠١٠يونيه / حزيران٢، املؤرخ."  
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للتقييم، ويف هذا السياق، ستدرس كذلك مناذج موجودة، مثل منوذج األمانة العامة لألمم املتحدة، 
 .وستنظر يف اعتمادها باحملكمة

 تقييم األداء ومنح الدرجات اإلضافية  -جيم

ة بأن تنظر طلب اجلمعي أثناء تقييم النظام احلايل ووضع خيارات النظام اجلديد، ستتم مراعاة -٩٠
ففي نظام تقييم األداء احلايل باحملكمة، تعترب . احملكمة أيضا يف خيارات خمتلفة إلثبات األداء املرضي

 . ال تعترب مرضية" ضعيف"أو " دون املتوسط" مرضية، يف حني أن تصنيفات ٦ إىل ٣التصنيفات من 

نح مجيع منظمات النظام املوحد ويالحظ أنه كيفما كان النهج احملدد املتخذ لتقييم األداء، مت -٩١
وإذا مل يكن األداء مرضيا، ميكن أن تسحب ". مرضيا"درجة سنوية للموظفني الذين يعترب أداؤهم 

 إال إذا ،ويستلزم النظام اإلداري ملوظفي احملكمة فعال أن حيصل املوظفون على عالوة سنوية. الدرجة
. املوحد ألمم املتحدةانظام املنظمات اليت تتبع كان أداؤهم غري مرض، حسبما هو معمول به يف مجيع 

للموظفني، متثل العالوة السنوية أيضا حقا األساسي ومبا أن التعاقد مع املوظفني يتم على أساس النظام 
 . للموظفني عواقب قانونيةاألساسيمكتسبا، وقد يكون لعدم االمتثال للنظام 

د يف النفقات الفعلية، ترى احملكمة أن تغيري ويف حني أن عالوات الدرجات السنوية قد تزي -٩٢
وإذا . تعريف األداء املرضي من أجل تفادي دفع عالوة سنوية سيضر بشدة مبعنويات املوظفني وحتفزهم

أريد حتقيق وفورات، فال ينبغي أن يتأثر ذلك بتقييم أداء املوظف بطريقة أكثر سلبية مما قد يتطلبه 
، ينبغي مراعاة كون عالوات الدرجات توازن إىل حد ما باالخنفاض  على ذلكزيادةو. األداء الفعلي

الذي يتحقق عندما يغادر أحد املوظفني احملكمة ويوظَّف من يعوضه يف درجة أدىن من شاغل الوظيفة 
 . السابق

 التعلُّم والتدريب  -سادسا

دمت خطة ومنهجية  وقُ.، اشتغلت احملكمة بنجاح باخلطط االستراتيجية للتعلم٢٠٠٩منذ عام  -٩٣
ويف عام  )٣٦(.٢٠١٠حتديد احتياجات التعلم إىل اللجنة يف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية لعام 

٢٠١١االت االستراتيجية الرئيسية املتعلقة مبا يلي، مت اتباع نفس النهج الذي مشل ا : 
 ؛ املنظمةالقيادة واإلدارة وتطوير ) أ(
 ة والتقنية؛ املعارف املوضوعي) ب(
 تكنولوجيا املعلومات؛ ) ج(
 اللغات؛ ) د(
 رفاه املوظفني؛) هـ(
 إدارة املوارد البشرية واملالية؛ ) و(
 . التدريب التوجيهي والدعم املهين) ز(

                                                      
)٣٦( ICC-ASP/10/9 واملرفقان الثاين والثالث٨١ إىل ٦٩، الفقرات من .  
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اليت متتد و،  تقييم األداء لالسنويةعملية الوبغية مراعاة احتياجات التعلم اليت مت حتديدها من خالل  -٩٤
أبريل إىل /فرباير، تغطي دورة التعلم االستراتيجي الفترة من نيسان/مارس إىل شباط/آذاردورا من 

 . إىل اللجنة يف دورا الثامنة عشرة٢٠١١وستقدم معلومات حمدثة عن تنفيذ خطة العام . مارس/آذار

وهو ، خاصةبأمهية  شروع احملكمة يف تنفيذ برنامج القيادة اإلدارية األولاتسم  ،٢٠١١ويف عام  -٩٥
  . من كبار املديرين من مجيع أقسام احملكمة٢٥الذي استفاد منه 

 يف املائة يف عام ٥٠وقد الحظت احملكمة أن اجلمعية قررت نقص التمويل املتاح للتدريب بنسبة  -٩٦
  .، وهو جمال اللغات)د(ولذلك، مل يعد ممكنا دعم اال االستراتيجي . ٢٠١٢

  مسائل أخرى -سابعا

  ليات إعادة التصنيفعم -ألف

مايو /يف تقريرها عن إدارة املوارد البشرية املقدم إىل اللجنة يف دورا الرابعة عشرة يف أيار -٩٧
 عرضت احملكمة معلومات مفصلة عن األساس املنطقي لعمليات إعادة التصنيف وج )٣٧(،٢٠١٠

 واجلمعية بشأن استخدام إعادة الذي أعربت عنه اللجنةللقلق ونظرا . احملكمة واملنهجية املستخدمة
 اإلدارة واملوظفني داخليا، مت االتفاق على أن تضع احملكمة لقلقالتصنيف يف احملكمة، ونظرا كذلك 

ويقدم هذا النهج . جا جديدا لعمليات التصنيف وأن تعرضه على اللجنة يف دورا الثامنة عشرة
  .ج اجلديداجلديد يف وثيقة مستقلة تورد تفاصيل السياق والنه

  املساءلة اإلدارية وتظلمات املوظفني -باء

 أن هلا سياسات قائمة لتعزيز املساءلة تتأكديف دورا السابعة عشرة، أوصت اللجنة احملكمة أن  -٩٨
 وجاءت توصية اللجنة )٣٨(.تخفيف خماطر ازدياد التحمالت النامجة عن تظلمات املوظفنيلاإلدارية و

 ومنذ )٣٩(.لغ املدفوعة ملوظفني سابقني نتيجة إلجراءات الطعون والتظلماتيف سياق قلقها إزاء املبا
إنشاء احملكمة، أصدرت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية سبعة أحكام خبصوص طعون تقدم ا 

  .موظفون حاليون وسابقون، وكانت ثالثة من هذه األحكام لصاحل احملكمة

باع اإلجراءات كمة جهودا من أجل تعزيز تركيز اإلدارة على اتويف السنوات األخرية، بذلت احمل -٩٩
وجتدر اإلشارة مع ذلك إىل أن طعون املوظفني والتكاليف . القانونية الواجبة وتسوية الشكاوي داخليا

املرتبطة بكفالة اإلجراءات القانونية الواجبة يف تقدمي هذه الطعون واالستجابة هلا، مبا يف ذلك أمام 
وخري . اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ليست دائما أو بالضرورة نتيجة افتقار لإلدارة اجليدةاحملكمة 

باع وقد مت ات. ق بوضوحمثال على ذلك حالة موظف مل ميدد عقده نظرا ألدائه غري املرضي املوثّ
 الرغم من وعلى. اإلجراءات القانونية الواجبة بدقة ومت تأكيدها من جانب جملس الطعون الداخلي

                                                      
)٣٧(  ICC-ASP/9/8.  
  .٣٣، الفقرة ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )٣٨(
  .ظف سابق واحد فقطتشري احملكمة إىل أن معظم املبلغ الذي ذكرته اللجنة دفع إىل مو  )٣٩(
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ذلك، قرر املوظف رفع القضية إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، اليت أيدت قرار احملكمة يف 
  .٢٠١١عام 

  :وتتعلق غالبية طعون املوظفني السابقة، وكذلك تلك اليت حيتمل أن تقدم يف املستقبل، مبا يلي -١٠٠
  اإلقاالت؛) أ(
  عدم متديد العقود؛) ب(
  ات املتعلقة مبزايا وبدالت معينة؛املنازع) ج(
  منازعات تقييم األداء؛) د(
  منازعات تصنيف الوظائف؛) ه(
  .املسائل التأديبية) و(

وخبصوص اإلقاالت وحاالت عدم متديد العقود، تقيدت احملكمة يف السنوات األخرية بأحكام  -١٠١
ديري املوارد البشرية واملستشارين فقه القضاء ذات الصلة وبقواعد ولوائح املوظفني، ويتعاون كل من م

القانونيني بشكل وثيق مع مديري الربامج يف احلاالت اليت تتعني فيها إقالة موظفني أو ال متدد فيها 
وفيما يتعلق حباالت عدم متديد العقود بسبب األداء غري املرضي على وجه اخلصوص، أحيطَ . عقودال

زمة عن األداء وبوجوب مساعدة املوظف املعين باألمر على املديرون بضرورة التوفر على الوثائق الال
  .حتسني أدائه قبل اختاذ قرار عدم التمديد

وتينب املنازعات املتعلقة مبزايا وبدالت معينة أمهية وجود إطار متني لسياسات املوارد البشرية  -١٠٢
، يتواصل عمل  ذلكإىلوكما سبقت اإلشارة . يتسم بالوضوح وجيتنب الثغرات إىل أقصى حد ممكن

  .احملكمة على وضع السياسات، وهو ما أصبح من األولويات

وخبصوص منازعات تقييم األداء، تتوفر احملكمة اآلن على آلية طعن قائمة تسعى إىل تسوية  -١٠٣
  .املنازعات على الصعيد الداخلي

نيف إحدى ومتثل إعادة التصنيف جماال حيتمل مزيدا من الطعون، خاصة يف حاالت تص -١٠٤
. الوظائف يف درجة أعلى دون أن تتم املوافقة على ترقيتها، وبذلك ترقية شاغلها، يف امليزانية الربناجمية

وظيفته، أو ) أو إعادة تصنيف(وإضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون املوظف يف خالف مع نتيجة تصنيف 
اصيل إضافية يف هذا الصدد يف وترد تف. حدوث خمالفات يف اإلجراءات وأن يتقدم بالطعنيدعي أن 

  .الوثيقة املستقلة اليت تقدمها احملكمة بشأن التصنيف وأعادة التصنيف

وتتعلق احلاالت التأديبية مبزاعم السلوك غري املرضي للموظفني أو مزاعم السلوك غري املرضي  -١٠٥
 بشأن ة الصادرةداري اإلالتعليمات و٢٠١١عام سنت وقد وفرت مدونة قواعد السلوك اليت . للمديرين

باع اإلجراءات القانونية الواجبة على حد سواءاإلجراءات التأديبية إطارا متينا للمساءلة اإلدارية وات.  
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  العناصر التقديرية يف النظام املوحد لألمم املتحدة -جيم

وقُدم "). النظام املوحد"فيما يلي (تطبق احملكمة النظام املوحد للمرتبات والبدالت واملزايا  -١٠٦
تقرير أعدته " األساس املنطقي لتطبيق النظام وآثاره إىل اللجنة يف دورا الثالثة عشرة يف تقرير بعنوان

 ويف دورا العاشرة، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم إىل )٤٠(".احملكمة بشأن نظام املرتبات باحملكمة
  )٤١(.ط اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدةاللجنة تقريرا عن العناصر التقديرية يف أحكام وشرو

  :ويراعي تقرير احملكمة ما يلي -١٠٧
يشمل النظام املوحد املرتبات والبدالت واملزايا، ويرد وصف هذه األخرية يف الكتيب ) أ(

، وهو متاح على موقع جلنة اخلدمة "نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واملزايا"املعنون 
وال تشكل اجلوانب األخرى ألحكام وشروط اخلدمة، مثل مدة العقود . دنية الدولية على اإلنترنتامل

لمرتبات والبدالت واملزايا املذكور، رغم لوأدوات تقييم األداء وما إىل ذلك، جزءا من النظام املوحد 
  .سياساتكون جلنة اخلدمة املدنية الدولية قد توفر أطرا ملثل هذه األمور املتعلقة بال

يف إطار النظام املوحد، ختتلف جداول املرتبات، وكذلك بعض البدالت واملزايا، بني ) ب(
  . الفنيني وموظفي اخلدمة العامةاملوظفني

من الناحية القانونية، يتمثل التمييز بني ما هو تقديري وما هو غري تقديري أساسا يف ) ج(
 يوتستعمل األنظمة اإلدارية للموظفني يف مجيع . للالحتما" قد"للتوكيد و" سوف"استخدام عبارت

املنظمات اليت تتبع النظام املوحد عبارة التوكيد لإلشارة إىل قاعدة ثابتة أو تعهد، وعبارة االحتمال 
. لإلشارة إىل أن هناك جمال للتقدير على يد املسؤول املعين املخول له ذلك، وهو عادة رئيس املنظمة

ويذكر على سبيل .  غري تقديرية من حيث املبدإ لكنها تقديرية يف تطبيقهاومع ذلك، قد توجد عناصر
نح اإلجازة املرضية يف حد ذاته إجباري يف كل املنظمات اليت تتبع فم: املثال استحقاق اإلجازة املرضية

  .النظام املوحد، غري أن مدة اإلجازة املرضية املمنوحة قد حتدد من طرف كل منظمة على حدة
ويف .  منظمة تتبع نظام األمم املتحدة املوحد، واحملكمة من بينها٥٠ك ما يقارب هنا) د(

مثال جدول (حني أن مجيع املنظمات تلتزم بالعناصر غري التقديرية يف املرتبات والبدالت واملزايا 
وقد . ، قد ختتلف العناصر التقديرية من منظمة إىل أخرى)املرتبات، وتسوية مقر العمل، ومنحة التعليم

استندت احملكمة يف تطبيق معظم العناصر التقديرية إىل ممارسات األمانة العامة لألمم املتحدة، وهي 
  .أكرب كيان تنظيمي يف النظام املوحد

 العناصر التقديرية وغري التقديرية املتعلقة باملوظفني الفنيني  طيه يف املرفق٤ و ٣يبني اجلدوالن  -١٠٨
. النظام املوحد، وتطبيقها باحملكمة وفقا للنظام اإلداري للموظفنيوموظفي اخلدمة العامة حسب 

 وأن تطبيق احملكمة لكل ،وتالحظ احملكمة أن هناك عدد قليل من العناصر التقديرية يف النظام املوحد
 متاما مع املمارسات املعمول ا يف املنظمات اليت تتبع ىمن العناصر التقديرية وغري التقديرية يتماش

  .ام املوحدالنظ

                                                      
)٤٠(  ICC-ASP/8/32.  
)٤١( ICC-ASP/10/Res. 4الباب طاء ،.  
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   خالصة واستنتاجات-ثامنا

وعلى مدى العقد األخري، شهدنا .  ذكراها السنوية العاشرة٢٠١٢ستخلد احملكمة يف عام  -١٠٩
فقد تنامت اموعة الصغرية . إضفاء الطابع املؤسسي على منظمة جديدة ذات وصاية فريدة من نوعها

، وإنشاء احملكمة احلديثة الوجود، "فريق الطليعة"كوين  لت٢٠٠٢من املهنيني املتفانني الذين التأموا عام 
 موظفا مؤقتا، وكذلك ١٥٠ فرد، يدعمهم حنو ٧٠٠فأصبحت قوة عاملة معترفا ا قوامها أكثر من 
 بلدا ٨٠وينتمي موظفو احملكمة حاليا إىل ما يقارب . متدربون، ومهنيون زائرون، واستشاريون وخرباء

من خرباء قانونيني هلم دراية مبختلف األنظمة القانونية : تهم جماالت واسعةخمتلفا، وتغطي خربم وجترب
يف العامل إىل خمتصني حبماية الضحايا والشهود، ومن االدعاء إىل الدفاع، ومن خرباء التحقيقات إىل 
خرباء التعاون، ومن املختصني بتكنولوجيا املعلومات إىل املختصني باألمن، ومن خمتزيل احملاضر 

ضائية والتقنيني إىل املترمجني الفوريني واملترمجني التحريريني، والناسخني الذين يتقنون لغات العمل الق
  .كمااحملتسيري من اإلدارة إىل خرباء وواللغات النادرة الالزمة لسري إجراءات احملكمة، 

وة العاملة املتعددة وفيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية، مت حتقيق الكثري يف جمال بناء هذه الق -١١٠
فقد مت وضع القواعد واللوائح املتعلقة باملوظفني، ومت تطوير استراتيجية . الثقافات واملهارات واللغات

ومتت بنجاح مطابقة . للموارد البشرية تتضمنها اخلطة االستراتيجية للمحكمة ويتم تنفيذها تدرجييا
حد خبصوص املرتبات والبدالت واملزايا، ومت تبسيط مزايا وبدالت املوظفني مع نظام األمم املتحدة املو

ومت أدخال نظام لتصنيف الوظائف ووضع نظام لتقييم األداء يقترن بإطار . وتسريع عمليات التوظيف
ووضعت برامج تدريبية وتعلمية لدعم تطور املوظفني وتقدمهم املهين، يف حني مت إدماج . للكفاءات

استفادت من طائفة اليت  ،ة املوظفني يف أولويات املوارد البشريةتدابري وبرامج صحة ورعاية ورفاهي
 لوضع إطار متكامل علىسبيل األولويةويف اآلونة األخرية، مت أيضا إيالء اهتمام . واسعة من املبادرات

  .املوارد البشرية وتداريب تنمية القيادات لسياسات

 لتوظيف مواطين البلدان غري املمثلة وال تزال هناك حتديات، فاحملكمة تود تعزيز جهودها -١١١
. املوارد البشرية والبلدان الناقصة التمثيل، وتسعى إىل إيالء املزيد من االهتمام لوضع إطار لسياسات

وتسعى .  استعراضه ومراجعته٢٠٠٤وميكن أن يتطلب نظام تقييم األداء باحملكمة، املعمول به منذ عام 
 وتضع أيضا يف اعتبارها أمهية اختاذ تدابري إضافية ،ف الوظائفاحملكمة إىل اعتماد ج جديد لتصني

وخبصوص أحكام الضمان . ترمي إىل دعم برامج التنمية املهنية وبرامج رفاهية املوظفني يف آن واحد
االجتماعي، ينبغي للمحكمة على سبيل األولوية أن تكفل إدخال حتسينات من أجل االمتثال ملعايري 

  .طنية والدوليةاخلدمة املدنية الو

فعالية حيثما أمكن والتقيد ال هذه التحديات، ستسترشد احملكمة بضرورة حتقيق مواجهةوعند  -١١٢
كما أن احملكمة ستسترشد بالتزامها التام بالسعي إىل بلوغ اهلدف الثالث . بالصرامة يف اإلدارة املالية

كون منوذجا لإلدارة العمومية وأن جتتذب من اخلطة االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية، وهو أن ت
  .موظفني متنوعني ذوي كفاءات عالية، وأن تعتين م ومتنحهم فرص التطور والتقدم املهين
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  املرفق

  املوظفون الفنيون: املرتبات والبدالت واملزايا يف النظام املوحد: ٣اجلدول 

هل العنصر تقديري   العنصر  الفئة
  يف النظام املوحد؟

ع وصف الطاب
  التقديري

هل العنصر تقديري 
يف احملكمة مبوجب 

قواعد ولوائح 
  املوظفني

وصف ما هو تقديري أو غري 
  تقديري يف احملكمة

جدول املرتبات   املرتبات والبدالت ذات الصلة
ومستواها وتسوية 

  مقر العمل

-١٠٣، و ١- ١٠٣القواعد رقم   ال    ال
 من ٥-١٠٣، و ٤- ١٠٣، و ٢

  النظام األساسي للموظفني

العالوات الدورية   
على أساس األداء 

  املرضي

 من النظام ٨- ١٠٣القاعدة رقم   ال    ال
  األساسي للموظفني

بدالت اللغات على   
أساس إتقان لغة رمسية 

  ثانية

 من النظام ١٢- ١٠٣القاعدة رقم   ال    ال
  األساسي للموظفني

أداءات ساعات العمل   
  اإلضافية

ميكن احلصول على   نعم
 العمل أداءات ساعات

اإلضافية أو إجازات 
  للتعويض عنه

 ١٥-١٠٣تنطبق القاعدة رقم   نعم
  من النظام األساسي للموظفني) ج(

البدل اخلاص مبقر   
  العمل

تتبع املنظمات نهجا   نعم
خمتلفة يف منح البدالت 
اخلاصة عندما يطلب 
من املوظفني أن يتولّوا 
وظائف من مستوى 

أعلى على أساس 
  مؤقت

 عنصر هذا. ال/نعم
تقديري من حيث 

املبدإ لكنه أصبح غري 
تقديري من حيث 

  املمارسة

 من النظام ١١- ١٠٣القاعدة رقم 
  األساسي للموظفني وبأمر إداري

 من النظام ١٧- ١٠٣القاعدة رقم   ال    ال  املزايا املتعلقة باملعالني  
  األساسي للموظفني

ن النظام  م٢- ١٠٣القاعدة رقم   ال    ال  اإلجازة السنوية  اإلجازات
  األساسي للموظفني

ال : من حيث املبدإ  اإلجازة املرضية  
  نعم: منحيث التطبيق

يتعلق العنصر غري 
التقديري حبدود 

مستحقات اإلجازة 
  املرضية

-١٠٦ و ٤-١٠٦القاعدتان رقم   ال
 من النظام األساسي للموظفني ٥

تتبع احملكمة يف . وبأمر إداري
تطبيقها األمانة العامة لألمم 

تحدة، وتنطبق على ذلك قاعدة امل
  من النظام األساسي للموظفني

 من النظام ٦- ١٠٦القاعدة رقم   ال    ال  إجازة األمومة  
  األساسي للموظفني

أيد قرار اجلمعية العامة   نعم  إجازة األبوة  
 توصية ٥٩/٢٦٨

بتنفيذها يف إطار 
  النظام املوحد

 من النظام ٨- ١٠٦القاعدة رقم   ال
  األساسي للموظفني

 من النظام ٧- ١٠٦القاعدة رقم   الميكن منح إجازة   نعم  إجازة التبين  
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هل العنصر تقديري   العنصر  الفئة
  يف النظام املوحد؟

ع وصف الطاب
  التقديري

هل العنصر تقديري 
يف احملكمة مبوجب 

قواعد ولوائح 
  املوظفني

وصف ما هو تقديري أو غري 
  تقديري يف احملكمة

التبين، ولو أن معظم 
  املنظمات متنحها

  األساسي للموظفني

ميكن منح اإلجازات   نعم  اإلجازات اخلاصة  
اخلاصة مبرتب أو دون 
مرتب، وهي عنصر 

  تقديري متاما

تتوقف على موافقة املدعي العام أو   نعم
-١٠٥ القاعدتان رقم قلم احملكمة،

 من النظام األساسي ٤-١٠٥ و ٣
  للموظفني

عشرة أيام يف العادة،   نعم  العطل الرمسية  
لكن توقيتها يرتبط 

  بالظروف احمللية

 من النظام ١- ١٠٥القاعدة رقم   نعم
األساسي للموظفني، عشرة أيام يف 

  العادة

إبدال رصيد   مدفوعات اية اخلدمة
  اإلجازات السنوية

كن حتويل رصيد مي  نعم
اإلجازات السنوية إىل 
مبلغ مايل عند اية 

  اخلدمة

 من النظام ٧- ١٠٩القاعدة رقم   ال
  األساسي للموظفني

تعويضات فسخ عقد   
  اخلدمة

من ) ز (٢- ١٠٩القاعدة رقم   ال    ال
  النظام األساسي للموظفني

 من النظام ٥- ١٠٩القاعدة رقم   ال    ال  منحة الوفاة  
  األساسي للموظفني

  ال: املبدأ  التأمني الصحي  الضمان االجتماعي
  نعم:التطبيق

جيب على املنظمة أن 
توفر التأمني الصحي 
لكن اختيار النظام 
  قرار تتخذه املنظمة

  ال: املبدأ
  نعم: التطبيق

 من النظام ٢- ١٠٦القاعدة رقم 
  األساسي للموظفني

ام  من النظ٣- ١٠٦القاعدة رقم   نعم    نعم  التأمني على احلياة  
ال توفر . األساسي للموظفني

  احملكمة تأمينا على احلياة

______________  


