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 جمعية الدول األطراف 

 

 الدورة الثانية عشرة  
 0202أيلول/سبتمرب  02 – 02الهاي، 

 (*)البشرية الموارد إدارة عن المحكمة تقرير

 مقدمة -أوال

. ابالذكرى العاشرة إلنشائه، احتفلت احملكمة اجلنائية الدولية )فيما يلي"احملكمة"(، 0202يف عام   -0
إىل  ،0220عمليات احملكمة اجلديدة يف عام أسس " الذي أعد املتقدمفريق الصغري " بداية من فريق

 منظمةمنت احملكمة لتصبح حيث ، 0200يف عام موظف  222 عدده علىيفوق املوظفني  طاقم من
والعزم على التصدي  السابقةإجنازاهتا  على اعتزازبيف عقدها الثاين  تتطلعمستقلة دائمة مكتملة واليت 

مكرسني  مهنيني للمحكمة، اليت تتكون من موظفنيإدارة املوارد البشرية سوف تستمر للتحديات املقبلة. 
 تأهيال عاليا من خمتلف اخللفيات اجلغرافية والثقافية، بأن تكون مبرتبة األولوية يف املستقبل. ومؤهلني

 فيما يليكما هو احلال يف السنوات السابقة، يقدم هذا التقرير السنوي إىل جلنة امليزانية واملالية )  -0
يلخص أيضا اإلجنازات اليت و الراهن إلدارة املوارد البشرية يف احملكمة.  الوضع"اللجنة"( معلومات عن 

ذات للنواحي املوارد البشرية  قسم حتققت حىت اآلن، واألنشطة املخطط هلا يف املستقبل فيما يتعلق بتنفيذ
 حملكمة االسرتاتيجية.ا الصلة خلطة

يف احملددة التالية اليت مت تقدميها لجنة ذلك، يستجيب التقرير لتساؤالت وتوصيات الباإلضافة إىل   -2
مسائل  بشأن 0200اللتان انعقدتا يف نيسان/أبريل و أيلول/سبتمرب  عشرة والتاسعةعشرة  الثامنةدورتيها 

 ويف هذا الشأن تديل اللجنة بأهنا:  إدارة املوارد البشرية.

غري  لزيادة متثيل الدول واملناطق غري املمثلة أو املمثلة متثيال  املتوفرةاإلجراءات أخذت علماً ب )أ(
 ،احملكمة بأن تقوم، أوصت اللجنة الشأنذا هبباجلهود اليت تبذهلا احملكمة ]...[. و  ت، ورحبكافياً 

                                                 
  .(CBF/20/8صدر سابقا بوصفه الوثيقة ) (*)
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يف  اقرتحات، وتقدميهاملنتائج و الالتدابري املتخذة و  بوصف يف سياق تقرير إدارة املوارد البشرية، 

 (1(؛عشرينالدورة ال

" وتتطلع إىل تلقي االنتقاءأخذت علماً بالتقدم احملرز حنو إعادة إنشاء "جلنة   )ب(
 (0(قبل انعقاد دورهتا العشرين؛ نتقاءاختصاصات جلنة اال

يف سياق تقريرها حول إدارة املوارد البشرية لدورهتا  احملكمةتقدم بأن )ج( أوصت اللجنة 
العشرين، املعلومات بشأن تطوير سياسة جديدة بشأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة لالستشاريني 

 (2(واملقاولني الفرديني؛

بإدارة املوارد  املتعلقةلتعميمات اإلدارية للمواضيع الراهنة ل فهرستنشر )د( رحبت ]بـــ ...[ 
باستخدام احملكمة تقوم لمحكمة. وأوصت اللجنة بأن ل الداخلية شبكة اإلنرتانتعلى  البشرية

سياستها  حولعلى شبكة اإلنرتنت هبدف تعزيز الشفافية  فهرستالقدرات الداخلية، ونشر 
 (4(إدارة املوارد البشرية قبل انعقاد الدورة العشرين للجنة؛املتعلقة ب

والنظام ، "املساعدة العامة املؤقتة"بشأن استخدام مشروع اقرتاح  تقدم احملكمةبأن التوصية )هـ( 
 و (5)؛املدى القصري يف الدورة العشرين اإلداري ملوظفي

دعت احملكمة ]...[ إىل تقدمي اقرتاح حمدد وشامل فيما يتعلق بإنشاء برنامج املوظفني )و( 
  (6).املهنيني املبتدئني

)أ( إىل )ج( أعاله يف وصيات والطلبات الواردة أعاله يف التقد أُدرجت ردود احملكمة على ل  -4 
"املساعدة )د(، واستخدام  بشأن لجنةالتقارير منفصلة إىل ومت تقدمي ذات الصلة من هذا التقرير.  قساماأل

 .املهنيني املبتدئنيللموظفني  التوجيهاتملوظفي املدى القصري، و )ه(،  والنظام اإلداري العامة املؤقتة"

 الخطة االستراتيجية واستراتيجية إدارة الموارد البشرية  -يا  ثان

تضمنت عددا من األهداف واليت  ، اعتمدت احملكمة خطتها االسرتاتيجية األوىل0222يف عام    -5
وتوفري عية ار وإنشاء بيئة  فيما يتعلق بالتوظيفلموارد البشرية ذات الصلة، وعلى وجه التحديد لاهلامة 

 ذوي األداء احلسن. الوظيفي للموظفنيفرص التقدم 

                                                 
، الهاي، احلادية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (0)

 .40، الفقرة 0-، اجلزء باءاألول(، اجمللد ICC-ASP/11/20) 0200 تشرين الثاين/نوفمرب 4-00

 .42املرجع نفسه، الفقرة   (0)

 .44الفقرة ، املرجع نفسه (2)

 .42املرجع نفسه، الفقرة  (4)

(5)
 .45املرجع نفسه، الفقرة   

(6)
 .54، الفقرة 0-، اجلزء باءالثاين(، اجمللد ICC-ASP/11/20) 0200احلادية عشرة ... الدورة ...  الوثائق الرمسية  
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لموارد احملكمة أول اسرتاتيجية لعقب اعتماد اخلطة االسرتاتيجية على نطاق احملكمة، وضعت   -2
 مراجعة ت. منذ ذلك احلني، مت(7)0222 أبريلنيسان/ىل اللجنة يف ، ومت تقدميها إ0224البشرية يف عام 

 املوارد البشرية ذات الصلة ما يلي: هدافأ مشلت أحدث مقرتحاتاخلطة االسرتاتيجية و 

والية احملكمة واحرتام التمثيل اجلغرايف  بتحقيقاملوارد البشرية : التيقن من أن تقوم 0.4)أ( اهلدف 
 ؛ ووالتوازن بني اجلنسني

من  مللموظفني وغريه وراعيةمستدامة حمفزة و بيئة صحية  واحلفاظ علىتوفري : 0.5)ب( اهلدف 
 والتنقل الوظيفي. لتقدمي فرص التطور والسعي جبهداحملكمة  أعماليف الذين يشاركون 

اخلاصة بإدارة املوارد أولوياهتا بفيما يتعلق  كما هو الرتكيز يبقييف سياق اخلطة االسرتاتيجية،   -4
 :يذات الصلة. وه ما زالتدارة املوارد البشرية إلسرتاتيجية التسعة الاألهداف كما أن ،  البشرية

    

 النواحي االسرتاتيجية الرئيسية  لموارد البشرية لسرتاتيجية االهداف األ 

منهجية ونزيهة وشفافة لضمان أعلى جودة من التوظيف )اخلارجي(   انتقاءحتديد وتطبيق عملية  . 0 
 )الداخلي(.  والتعيني

 توظيفال 
 
 
 

 تعزيز قدرات املوظفني املكلفني مبسؤوليات التوظيف. . 0 

 حملكمة. توظيف يف افرص الة لاخلارجي املعرفة زيادة . 2 

التيقن من وجود شروط منافسة لنظم اخلدمة والتعويض جلميع موظفي احملكمة يف املقر الرئيسي  . 4 
 بيئة راعية   ويف مراكز العمل امليدانية.

 
 

 

 املوظفني من خالل تعزيز الربامج القائمة وتطوير برامج دعم جديدة.  رفاهزيادة  . 5 

 نظم العدالة الداخلية. إقامةتعزيز وزيادة تطوير  . 2 

 إضفاء الطابع املؤسسي على نظام جيد إلدارة األداء، مبا يف ذلك احلوافز على أساس األداء. . 4 

 التطوير الوظيفي  
 
 

والتدريب اليت تساهم يف حتقيق أهداف احملكمة ومعاجلة احتياجات التطوير توفري فرص التعليم  . 2 
 الفردي.

 ة وتقدم املوظفني.ياملهن احلياة وتنفيذ مناهج ونظم إلدارة تطوير . 9 

مت كما  تسعةالكل هدف من األهداف احملددة ل قعةوصفا مفصال لألنشطة املتو لقد مت مشل   -2
 .0 املرفق (8)دورهتا العاشرة يفاللجنة يف تقدميها من قبل 

االسرتاتيجية  النواحيالراهن فيما يتعلق بكل من  الوضععن  حمدثةالتالية معلومات  األقسامتوفر   -9
سرتاتيجية واألنشطة االهداف املوارد البشرية ألحىت اآلن  ملخصا يتعلق بالتنفيذباإلضافة إىل  الثالثة

أينما كان  اللجنة مت تقدميها إىلعلى الطلبات والتوصيات اليت جابات ومت مشل االستيف املستقبل.  قعةاملتو 
 .ذلك مالئماً 

                                                 
(7)

  (ICC-ASP/7/6) 
(8  ) 

(ICC-ASP/7/6 ) 0املرفق. 
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املسامهات اليت قدمها جملس احتاد موظفي احملكمة تأكيد احملكمة  تودتقدمي هذا التقرير السنوي، ب  -02 

موظفي احملكمة. تطوير سياسات املوارد البشرية وغريها من املبادرات اليت هتدف إىل حتسني شروط خدمة ل
مزيد  إضفاء أمر ضروري ملنظمة فعالة وكفؤة وتتطلع إىل هو لموظفنيلاحتاد قوي  وجود وتعتقد احملكمة أن

 طار العالقات بني اإلدارة واملوظفني يف احملكمة.الطابع املؤسسي إلمن 

 التعيينًوالتوظيفًًً-ثالثا ً

 تطبيق استراتيجية الموارد البشرية  -ألف

، تشمل اسرتاتيجية املوارد البشرية ثالثة أهداف حمددة وهي: )أ( تطبيق توظيفعلق بالفيما يت  -00
لضمان أعلى جودة من التوظيف )اخلارجي( والتعيني )الداخلي(؛  ةوشفاف ةونزيه ةمنهجي انتقاءعملية 

و )ج( زيادة املعرفة اخلارجية لفرص التوظيف )ب( تعزيز قدرات املوظفني املكلفني مبسؤوليات التوظيف، 
 حملكمة. يف ا

لضمان أعلى جودة من التوظيف )الخارجي( والتعيين  ةونزيه وشفاف ةمنهجي انتقاءتطبيق عملية   -1
 )الداخلي(

 تشمل اإلجنازات الرئيسية حىت اآلن ما يلي:  -00

 حتويلها إىل تعليمات إدارية؛توظيف وجيري اآلن للتوجيهية مت تطوير إرشادات  )أ(  

 لتحديد الرتب والدرجات وتطبيقها؛ توجيهيةمت تطوير إرشادات  )ب(  

 ؛يهحاليا وضع اللمسات األخرية عل يتم الكفاءة أساس قائم علىإلجراء املقابالت دليل  )ج(  

يف عام  تعليقهامت عمليات احملكمة ولكن بداية يف  كان قد مت إنشائهااليت   نتقاءجلنة اال )د(  
جملس  بصفة إنشائهامت اآلن إعادة قد الوظائف الشاغرة بشكل أسرع،  إلتاحة شغل 0224
كما متت املوافقة عليها من اجمللس اجلديد،   اختصاصات، مبشاركة ممثلي املوظفني. االنتقاءمراجعة 

 ؛0مدرجة يف املرفق رئيس قلم احملكمة واملدعي العام،  قبل

أساس املستخدم وردود فعل  يستند علىلتوظيف للكرتوين إذ نظام مت تنفيلقد  )هـ( 
 ؛ وهذا النظام بشكل متواصل املوارد لتحسني تكريسمت  ،كماالعميل

"، التوظيف وأفراد املوظفني احلاليني، بعنوان "024.02مع قاعدة املوظفني مبا يتناسق  )و( 
إىل مؤهالت وخربات املوظفني  االنتباهمن أكمل وجه مبلء الوظائف الشاغرة بقامت احملكمة 

يف املائة من الوظائف الشاغرة  52حوايل لقد مت شغل يف خدمة احملكمة. الذين يعملون بالفعل 
 من قبل أعضاء املوظفني احلاليني. يف السنوات األخرية

 تعزيز قدرات الموظفين المكلفين بمسؤوليات التوظيف.  -2

 حتى اآلن ما يلي:تشمل اإلنجازات الرئيسية   -11 
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متت دعوة املوظفني املكلفني مبسؤوليات التوظيف حلضور جلسات إحاطة مت  )أ( 
املزيد من هذه ومن املعتزم عقد إجرائها باالشرتاك مع قسم املوارد البشرية وجملس املوظفني 

 اجللسات؛ و

ملديري  الكفاءة أساس علىبرنامج تدريب على إجراء املقابالت يتم حالياً تطوير   )ب(
 التوظيف.

 لمحكمة.في ا توظيفلفرص الزيادة المعرفة الخارجية   -3

انب مهم من حتسني التمثيل اجلغرايف جبأيضا  هذا يتعلقالسرتاتيجية املوارد البشرية اهلدف الثالث   -04
املوارد  ظلدد لليات لدعم هذا يف متثيالً غري كافياً، كما أنه حي واملمثلةغري املمثلة و للدول األطراف املمثلة 

  احملدودة للمحكمة.

 تشمل اإلجنازات الرئيسية حىت اآلن ما يلي:  -05 

أحكام  ،تعليمات إدارية بشكلقريبا  إصدارها التوظيف التوجيهية اليت سيتم إرشاداتتشمل  )أ(  
 ؛غري كافياً إىل قائمة قصريةمتثيالً  واملمثلةغري املمثلة املرشحني من البلدان  لتصفية قائمةخاصة 

قائمة املرشحني تطلبات مبالتزام مديري التوظيف االستعراضي انتباه خاص إىل اجمللس  سيعطي )ب( 
 قصرية من البلدان غري املمثلة؛ال املؤهلني

يف دورهتا الثامنة احملكمة إىل اللجنة بشأن إدارة املوارد البشرية املقدمة  هقدمت يف التقرير الذي )ج( 
 (9)أنشطة التوظيف.جمموعة من  عن واالستفادة النامجةحتليل مفصل للتكاليف عشرة، أعطت احملكمة 

شكل أقراص بالتوظيف  معلومات عنكمة إنتاج احمل تعتزمويف متابعة لتوصيات اللجنة يف هذا الصدد، 
كما أهنا تعتزم . التعميموغريها من أجل  ووسائل اإلعالم واجلامعات يو إلرساهلا إىل السلطات الوطنيةفيد

نيويورك. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه يف يف الهاي و  اتللمسؤولني يف السفار جلسات إحاطة أيضا تنظيم 
 و ؛نظرا لعدم توافر املوارد 0200يف عام  القيام هبا مل يكن ممكناً األنشطة 

املعلومات عن فرص  لتوفري اجللساتلوظائف وأجرت عددا من لاحملكمة معارض  تقد حضر ل )د( 
 التوظيف.

 تحديث عن األنشطة والمسائل الحالية  -باء

 املساعدة العامة املؤقتةاستخدام عن و  0200عام التوظيف لأداء  عنيتم توفري التحديثات   -02
 .املهنيني املبتدئنيواستخدام االستشاريني واملتعاقدين وإدخال برنامج املوظفني 

                                                 
(9)

  (CBF/18/7 )  02إىل  02من. 
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ودوران  واإلحالل الداخلي التوظيف الخارجي -للوظائف الثابتة  2112لعام  توظيفالأداء   -1 

 الموظفين

إدارة املوارد البشرية  أعمالمن أولويات أعلى النوعيات تعيني موظفني متنوعني ذوي ظل    -04
بينها وظائف شاغرة يف الوظائف الثابتة، من  20لت احملكمة ما جمموعه ، شغ  0200حملكمة. ويف عام با

 ، مت شغلها من املوظفني الداخليني، من بينهم مثانية موظفني انتقلوا منيف املائة 52 منصب، أو 04
يف املائة، مت شغلها  44منصب، أو  05مناصب ممولة من املساعدة العامة املؤقتة إىل مناصب ثابتة. و 

 من املرشحني الداخليني.

 موظفني مل يتم متديدمثانية  مبن فيهم، 0200م موظفا يف عا 29حملكمة ما جمموعه اغادر   -02
. وهذا ميثل معدل إىل املساعدة العامة املؤقتةواحد من وظيفة ثابتة  وانتقال هم والذين مت فصلهمعقود

مقارنة  يف املائة 94.4وظفني بنسبة معدل لالحتفاظ بامل وينتج عنه يف املائة، 5.2يبلغ دوران للسنة 
يف السنوات األخرية،  ثابتدوران قد اخنفض بشكل ال. ومن اجلدير بالذكر أن معدل 0200لعام  92.4

 يف الواقع نصف ما كان عليه قبل بضع سنوات. ويبلغ

 للموظفني يف االخنفاض الصايف لعدد مقدار كان،  ملوظفنيودوران ا الداخلي إىل اإلحالل ونظراً   -09
، كان 0200 كانون األول/ديسمرب  20من  و اعتبارا ستة موظفني. 0200مقارنة بعام  0200هناية عام 

 يف املائة. 9كانت نسبة الوظائف الشاغرة هلذا العام و  ،ثابتةوظائف  موظفا يف 222احملكمة  ىلد

املوظفني  ودورانالداخلي  حاللاإلو  اتوالتعيين يداء التوظيفاأل أدناه 0و 0يلخص اجلدوالن   -02
 .0200 كانون األول/ديسمرب  20 حبلول الرئيسيةسب الربامج حب

 

 *أداء التوظيف 0200: 1الجدول 

 يف واثنني العام املدعي مكتب يف منهم ثالثة) نتخبنيامل سئولنياملب اخلاصة امليزانية يف املدرجة الوظائف من ةمخس أعاله الواردة األرقام شملت ال* 
 (.احملكمة قلم

 الوظائف الشاغرة اليت بدأ النشاط التوظيفي هلا عقب إغالق اإلعالن عنها. هي** 
 

الوظائف املدرجة  
 يف امليزانية

 معدل الشغور عدد األفراد
(2012) 

يف طور 
التوظيف/انتهى 

 التوظيف**

عدد املفصولني 
(0200) 

 النسبة املئوية
للمفصولني 

(0200)% 

التوازن بني 
 اجلنسني

 )اإلناث(
 %22 %9 4 0 %2 44 42 القضائيةاهليئة 

 %50 %4.5 9 02 %2 092 005 مكتب املدعي العام
 %42 %5.2 05 09 %9 402 444 قلم احملكمة
 %71 %6.6 39 31 %9 686 161 المحكمة
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 2112 لعام المحكمة واستقاالت تعيينات: 2 الجدول

 إىل وظائف ثابتة املساعدة املؤقتة العامة متويل من انتقلوا موظفني مثانية شملت* 

املوظفني  ودورانالداخلي للوظائف  حاللسيتم تقدمي حتديث املعلومات اخلاصة بالتوظيف واإل  -00
بشكل منفصل إىل اللجنة يف  0202بالنسبة إىل الوظائف الثابتة خالل األشهر الثالثة األوىل من عام 

 مبعلومات حمدثة عن التمثيل اجلغرايف. أيضاً  كما سيتم تزويد اللجنة .العشريندورهتا 

 المساعدة العامة المؤقتةاستخدام   -2

والنظام  املساعدة املؤقتة العامةعلومات اليت كانت قد طلبتها اللجنة حول استخدام امللقد مت مشل   -00
عن  حمدثةيتم أيضا توفري معلومات كما لمدى القصري يف املرفق الثالث.  لباملوظفني  اخلاص اإلداري

 يف وثيقة منفصلة. 0200يف عام  لمساعدة املؤقتة العامةاالستخدام الفعلي ل

تطلب من اليت أن تعاجل مسألتني حمددتني إضافيتني  ، تود احملكمةاملساعدة العامة املؤقتةيف سياق   -02
 ات اللجنة.توجيهأجلها 

املساعدة  طويل منأمد منذ  املسألة األوىل تتعلق باحلاجة إىل حتويل عدد من املناصب املمولة  -04
لغرض تلبية  متواجد املساعدة املؤقتة العامة مبدأ أسلوبإىل وظائف ثابتة. يف حني أن  املؤقتة العامة

دائمة. هذه  هلذه الوظائفبحت احلاجة يف عدد قليل من احلاالت أصولكن ، املؤقتنياحتياجات املوظفني 
اليت مت إنشاؤها يف السنوات األوىل  تلك خاصة، املساعدة املؤقتة العامة الوظائف الطويلة األمد املمولة من

ومن مبهام أساسية  يقومونشاغليها  وذلك ألنثابتة  وظائفحبكم الواقع أصبحت من وجود احملكمة، 
. ومن األمثلة على ذلك أن ينتهي وجودهااحلاجة هلذه املناصب يف املستقبل بدال من املتوقع بأن تستمر 

االستعانة مبصادر خارجية األمن اليت كان يتم ملئها يف البداية بحنو عشرين وظيفة يف قسم السالمة و هناك 
أعلنت عندما ، 0224يف عام  املساعدة املؤقتة العامة وكان قد مت إنشائها كوظائف من من مّورد خارجي

 
 التعيينات
 اخلارجية

 التعيينات
 االستقاالت الداخلية

االنتقال إىل 
املساعدة املؤقتة 

 العامة

 عدم مد العقد/
 الزيادة الصافية الرفت

0  اهليئة القضائية 2- صفر صفر 4 صفر   

       الربنامج الرئيسي األول

0- 0 صفر 2 2 2 مكتب املدعي العام  

       الربنامج الرئيسي الثاين

00- 4 0 04 2 04 قلم احملكمة  

       الربنامج الرئيسي الثالث

0- صفر صفر 0 صفر صفر أمانة مجعية الدول األطراف  

       الربنامج الرئيسي الرابع

أمانة الصندوق أالئتماين 
 للضحايا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

       الربنامج الرئيسي السادس

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر مكتب مشروع املباين الدائمة

       الربنامج الرئيس السابع

*23 المجموع الخاص بالمحكمة  9 31 1 8 -16  
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إدارية ووظائف التعاون يف مكتب املدعي العام، مستشار رتجم و والوظائف هي مل؛ إفالسها الشركةهذه  

 .0225أو  0224منذ عام  متواجدةاليت كانت  قلم احملكمةخمتلفة يف 

منهم البعض و طويلة األمد لسنوات عديدة، ال هذه الوظائفدم شاغلي خمن احلاالت،  العديديف   -05
لموظفني يف وظائف ثابتة. حيق لي ذمن األمن الوظيفي ال االستفادة، ولكن من دون 0224ذ عام من

 إىل اختاذ إجراءات قانونية من قبل بعض املوظفني املعنيني. 0200يف عام لقد أدى هذا 

املتوقع  املساعدة املؤقتة العامة مجيع وظائفالوضع وطلب حتويل  هذا ولذلك تود احملكمة تسوية  -02
يف سياق امليزانية الربناجمية  الصدد طلب هبذا ميقدتاملدى البعيد إىل وظائف ثابتة. سيتم  إىلستمر تأن ب

 .0204عام لاملقرتحة 

 لن بنجم عن هذه التحويالت أي تكاليف.   -04

 ختضع حتويالت الوظائف وشاغلي هذه الوظائف إىل الشروط التالية:  -02

 حاجة دائمة هلذه املهمة للمستقبل؛البيان بأن هناك  )أ(  

 ةدة ال تقل عن ثالثيف هذه املناصب ملشاغلي الوظائف قد عمل جيب أن يكون  )ب(  
 سنوات، وجيب أن يكون له سجل أداء مرضيا، و

 من خالل عملية التوظيف التنافسي.  تعيني شاغل الوظيفة مت جيب أن يكون قد )ج(  

كفاءات عن   سوف تسفر هذه التحويالتفمجيع املعايري، تلبية  حاليف وجتدر اإلشارة إىل أنه   -09
بيئة  إلنشاءيكون هلا تأثري إجيايب على معنويات املوظفني، وهو ما يتمشى مع هدف احملكمة سإدارية و 

 عية للموظفني.ار 

. حىت تة العامةاملساعدة املؤقاليت متوهلا  الوظائفواملسألة الثانية تتعلق مبدة املوافقة على ميزانية   -22
 ضمنملدة  املساعدة املؤقتة العامة من املمولة الوظائفملوافقة على هي منح اممارسة اجلمعية  تاآلن، كان

من حيث و فقط.  . وبذلك ميكن أن تكون املدة القصوى اثين عشر شهرامعينة فقطسنة تقوميية واحدة 
وجدت  لقد، ولكن من الناحية العملية. ؤقتةامل ائفوظالمع مفهوم  تتمشىاملبدأ، فإن هذه املمارسة 

 بشروطالكفاءة اإلدارية وفيما يتعلق  كال  ، من حيثمفيداً كون هنج أكثر تباينًا قد ي احملكمة أن إتباع
تاج يل املثال، عندما حت. على سباملساعدة املؤقتة العامةاملمولة من  الوظائفللموظفني يف  التوظيف
على سبيل املثال، الة جديدة اليت مل تكن متوقعة يف وقت إعداد امليزانية، إىل توظيف حمام حلاحملكمة 

كانون  20إىل ما بعد  هلذه الوظيفةأنه ستكون هناك حاجة بقد يكون واضحا منذ البداية فمايل،  قضية
حىت ذلك إال ، ال ميكن للمحكمة إصدار خطاب التعيني على الرغم من ذلك. 0202ديسمرب األول/

عددا شاغل الوظيفة الذي مت انتقاءه واجه يسوف فومبا أن فرتة العقد أقل من اثين عشر شهرا، التاريخ. 
. إذا مت التعويضات الكاملة لالنتقال، مثل عدم دفع أقصر مدة العقد األمور غري املؤاتية نظرا إىل أنمن 

عدم السماح أكثر حدة، مثل األمر قد يكون فأكتوبر، تشرين األول/موظف جديد يف شهر  توظيف
 .واألتباعالزوج  لنقل
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ملشاريع لسنوات متعددة،  املساعدة املؤقتة العامةومثال لخر هو املوافقة على الوظائف املمولة من   -20
أن املشروع ب. يف حني أنه من الواضح للقطاع العام احملاسبية الدولية على سبيل املثال، مشروع املعايري

ال ميكن ، و سنةطلب موافقة كل تاج إىل احملكمة حتفإن تجاوز هناية عدة سنوات تقوميية، يسوف 
 لعمل على املشروع إال مبوجب عقد متعاقب ملدة سنة واحدة فقط.اللموظفني املعينني 

 يةعملمالئمًا من كال الناحيتني اللذلك، ترى احملكمة أنه يف بعض احلاالت املعينة، قد يكون   -20
مؤقتة متكررة" ألغراض املوافقة على ميزانية قد متتد إىل ما بعد هناية السنة العمل بفئة "وظيفة  ليةوالفعا

 التقوميية. 

 استخدام االستشاريين والمتعاقدين الفرديين  -3

من املتوقع  يتم االنتهاء من وضع سياسة احملكمة حول اتفاقيات اخلدمات اخلاصة. ملحىت اآلن   -22 
)مبساعدة من  بداًل من التوظيف املركزي إىل مديري الربامج مسؤولية التوظيف بإعطاءالسياسة  بأن تقوم

بانتظار املوافقة النهائية. قبل تنفيذ هذه  طرق التنفيذمبادئ قسم املوارد البشرية(، وما زال عددا من 
ل هذا العمل يف عام من املتوقع بأن يكتمو . "إس لي يب"السياسة، سيلزم أيضا عمل تغيريات يف نظام 

0202 . 

 0200استخدام االستشاريني واملتعاقدين يف عام  حولكما هي العادة، يتم توفري اإلحصاءات   -24
 إىل اللجنة يف وثيقة منفصلة. 

 المهنيين المبتدئينمقدمة لبرنامج الموظفين   -7

املهنيني بشأن توظيف املوظفني  التوجيهات اإلرشاديةوفقا إىل طلب من اللجنة، أعدت احملكمة   -25
 يف احملكمة. يتم تقدمي هذه يف وثيقة منفصلة.  املبتدئني

اعتبارا من  املهنيني املبتدئنيتطلب احملكمة من اللجنة أن توصي اجلمعية لتقدمي برنامج املوظفني   -22
 . 0204أول كانون الثاين/يناير 

 بيئة راعية  - رابعا  

البشرية املتعلقة هبذا اجلانب االسرتاتيجي النواحي الثالثة  األهداف االسرتاتيجية للموارد تشمل  -24
املوظفني وإقامة العدل. يتم توفري معلومات حمدثة عن الوضع الراهن  رفاه، شروط خدمة جذابة و التالية

 لكل من هذه النواحي الثالثة باإلضافة إىل األنشطة يف املستقبل. 
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 لخدمة شروط ا  -ألف  

 تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية  -1

 حتقيقلقد مت عمل العديد من األنشطة املتوقعة يف إطار هذا اهلدف؛ وال يزال البعض اآلخر بانتظار  -22
 املزيد من التقدم.

 تشمل اإلجنازات حىت اآلن ما يلي:   -29

املوظفني  خاصةاملوظفني،  رواتبالبدائل ضمن النظام املوحد لألمم املتحدة ل مراجعة )أ( 
 لقدها تقديرية، من بعضفإن الإلزامية،  هي امليدانيني: يف حني أن معظم عناصر النظام املوحد

لقد انتهت هذه اللجنة واجلمعية.  إىل كال تهاوقدمحتليل على مجيع العناصر احملكمة أجرت 
مساواة جه التحديد، يتم اآلن على و و  احللول األكثر كفاءة. تبيّن لاحملكمة وسعت  املراجعة اآلن

املوحد لألمم املتحدة، مع وضع شروط اخلدمة للموظفني امليدانيني مع تلك اخلاصة بالنظام 
، وذلك متشيا مع النموذج املقرتح من قبل لنهج العمليات اخلاصالتدرجيي  للتحويلانتقالية سياسة 

املناقشات حول أي  مبتابعةاحملكمة  تقومادة عتامل اتمارسووفقًا إىل املجلنة اخلدمة املدنية الدولية؛ 
النظام املوحد لألمم املتحدة من خالل املشاركة يف اجتماعات شبكة  رواتبيف حزمة  اتتطور 

 ؛اخلاصة هبا احلالية رواتبالتسوية حلزمة فورا أي  لتقرتحجملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة 

، مع سياسة قيد ددًا بشكل واضح للوظائفيكون حم العمل على نظام تقييميستمر  )ب( 
 اإلعداد؛

يف أحكام الضمان االجتماعي ملوظفي احملكمة من خالل املوافقة  بالغ نيمت حتقيق حتس )ج(  
ومن ، 0202يناير كانون الثاين/ 0للمتقاعدين اعتبارا من  املدعومالتأمني الصحي  على برنامج

تتقدم بالشكر . وتود احملكمة أن 0202لربع الثاين من عام يف اذا الصدد هبسياسة  املتوقع إصدار
 ، واألمردعمها يف هذا لاللجنة إىل 

 تقدم يف تطوير سياسات املوارد البشرية )انظر أدناه( لقد مت إحراز )د(  

 الراهنةتحديث لألنشطة والمسائل   -2

 .هناء اإللزاميورفع سن اإلاألنشطة والقضايا الراهنة املتعلقة بسياسات املوارد البشرية   -42 

 سياسات الموارد البشرية )أ( 

تقوم التوجيه للموظفني واملديرين  وإعطاءلموارد البشرية تتسم بالشفافية لتطوير وصقل سياسات   -40
 عطى إىل هذاشروط اخلدمة. يف السنوات القليلة األوىل من وجود احملكمة، مل يكن يُ على إطار متني من 

فيما  سنة، ويتم إحراز تقدم اآلن كل األخريةيف السنوات ولكن لقد تغري هذا الوضع ولوية. األ األمر مرتبة
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نظام  حول، مشلت هذه التعليمات اإلدارية 0200يف عام و يتعلق بتطوير وإصدار التعليمات اإلدارية. 
الذين ظفني امليدانيني للمو لشروط اخلدمة احلالية التدرجيي  للتحويلالتدابري االنتقالية  وحولتقييم األداء 

 دوليا. مت توظيفهم

يشمل العمل اجلاري تعليمات إدارية بشأن وضع التبعية وامليزات الوظيفية، وتقييم األداء خالل   -40
فرتة التدريب االختبارية، واتفاقيات اخلدمات اخلاصة، ومدة التعيينات ومتديدها، ونظام تقييم األداء 

اإلضايف، واإلجازات التعويضية، والتأمني الصحي للمتقاعدين، وترتيبات دوام املعدل، وساعات العمل 
العمل املرن، والراحة واالستجمام، والغياب غري املصرح به/هجر املنصب. لقد قامت احملكمة أيضا بتطوير 

جود إطار إلدارة املنصب وملستويات املوظفني، الذي يقوم بوضع اخليارات واخلطوات املطلوبة يف حال و 
 اخنفاض يف مستويات الوظائف واملوظفني.

حالة عدم  تبقى ،فيما يتعلق بسياسات املوارد البشرية دى التحديات الرئيسية اليت نواجههاحإ  -42
يف أي منظمة  يوجد، كما موظفني باملستوى املهين هبا سياسة املوارد البشرية يعملخاصة لوجود وحدة 

. 0200يف عام  الذي متيف استعراض اهليكل التنظيمي للمحكمة  ضاً أي أثريت هذه املسألة لقد. مماثلة
 .0204عام الشأن يف امليزانية الربناجمية لذا مقرتح هباحملكمة تقدمي  سوف تعترب

واإلجراءات املتعلقة  والنظام اإلداريينبغي توحيد  هالسادسة عشرة، أوصت اللجنة بأن ايف دورهت  -44
 إضافة بند تذا االقرتاح واقرتحهباحملكمة  رحبت (10)دليل إدارة املوارد البشرية. يفباملوارد البشرية 

، ولكنقيود امليزانية. إىل نظرا  0200ممكنا يف عام  هذا مل يكن. 0200الستشارات يف ميزانية عام ل
، للمحكمة ةإدارة املوارد البشري ألعمالفائدة كبرية سوف يسفر عنه تعتقد احملكمة أن مثل هذا االستثمار 

 .0204تخصيص املوارد هلذه املهمة اهلامة يف ميزانية عام لتود أن تكرر طلبها  ولذلك

 اإلداريةلتعميمات للمواضيع الراهنة يف ا فهرست بإنشاءالثامنة عشرة، أوصت اللجنة  ايف دورهت  -45
يسر احملكمة  (00)اإلنرتنت.بإعداده احملكمة ونشره على شبكة اإلنرتانت الداخلية، ونشره أيضا على تقوم 

  :املوقع يف عمله يف "كتّيب التعميمات اإلدارية" واملتوفر التأكيد بأن هذا قد مت
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/vademecum/Pages/de

fault.aspx 

( 0األساسي للموظفني، ) النظام( 0يف الرتتيب اهلرمي التايل )ُمص نف كتّيب التعميمات اإلدارية   -42
دارية، اإلتعليمات ال( 5( التوجيهات الرئاسية، )4) ،ةاملاليواألنظمة  النظام اإلداري( 2، )النظام اإلداري

على هلا  متوافقةروابط وتوجد  ذات الصلة.  وتوجيهات أخرى( سياسات  4( تعميمات إعالمية، و)2)
 .األحدثإىل  األقدمرتتيب زمين، من ب الوثائق عرضيتم ضمن كل فئة، اجلهة اليسرى من الصفحة. 

  

                                                 
(10)

 .25، الفقرة 0-، اجلزء باءالثاين(، اجمللد ICC-ASP/10/20) 0200العاشرة ... الدورة ...  الرمسية الوثائق   

  .4مالحظة احلاشية رقم  أعالهأنظر  (  11)

https://webmail.icc-cpi.int/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%2520texts%2520and%2520tools/vademecum/Pages/default.aspx
https://webmail.icc-cpi.int/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%2520texts%2520and%2520tools/vademecum/Pages/default.aspx
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 اإللزامينهاء سن اإل ( ب) 

رفع سن ب، أوصى جملس األمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية 0200يف عام   -44
 0موعد أقصاه  وذلك اعتبارًا مناجلدد فقط،  سنة للملتحقني 25 سن التقاعد العادي للصندوق إىل

األنظمة نظام من  0. يتم تعريف "سن التقاعد العادي" للصندوق يف املادة 0204يناير كانون الثاين/
 سن ويكونصندوق األمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية. لاملعاشات التقاعدية  وضبطاعد والقو 

كانون  0الصندوق يف أو بعد أعادوا االنضمام إىل بالنسبة للموظفني الذين التحقوا أو سنة  20 التقاعد
 .0992سنة بالنسبة للموظفني الذين التحقوا قبل عام  22و  0992يناير الثاين/

وقد متت  9.5 رقم من احملكمة يف النظام األساسي للموظفني يتم تعريف سن اإلهناء اإللزامي  -42
 يقوملصندوق، لبزيادة سن التقاعد  تهتوصييف مع األحكام احلالية من النظام األساسي للصندوق. تسويته 
 25جلنة اخلدمة املدنية الدولية واملنظمات األعضاء لزيادة السن اإللزامية إلهناء اخلدمة إىل حبث اجمللس 

نظرت اجلمعية العامة لألمم لقد للتغيري املقرتح يف النظام األساسي للصندوق.  املوايتيف الوقت سنة 
رقم  القرار ت، اعتمد0200ديسمرب كانون األول/يف  السابعة والستني، و املتحدة يف تقرير اجمللس يف دورته 

(A/RES/67/240) لس األمم املتحدة املشرتك جملاجلمعية العامة "]أذنت[ سن التقاعد، ب. وفيما يتعلق
 اعتبارًا منالصندوق،  يفدد اجلمشاركني للسنة  25للمعاشات التقاعدية لزيادة سن التقاعد العادي إىل 

مل تقم اجلمعية العامة باختاذ القرار لزيادة مقابلة يف ، ما 0204يناير كانون الثاين/ 0موعد ال يتجاوز 
إهناء اخلدمة يف سياق استعراض  سنزيادة يف العامة  السن اإللزامي إلهناء اخلدمة ". سوف تنظر اجلمعية

. ومن املتوقع 0202مارس لذار/ يف ، خالل دورهتا املستأنفة0200لعام  نة اخلدمة املدنية الدوليةاجلتقرير 
تنظيمية البشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة وفقا الحتياجاهتم  باختاذ القرارمنظمات األمم املتحدة تقوم أن ب

سنة  20بعد سن الناشطة لبقاء يف اخلدمة لاخليار للموظفني احلاليني بعندما يتعلق األمر  خاصةددة، احمل
 .من العمر

النظام املوحد  أن تتبعاحملكمة  فقد ترغب، اخلدمةسن إهناء  رفعإذا قررت اجلمعية العامة أن ختتار   -49
 اهليئاتمن شأن هذا التدبري أن يتماشى مع قرارات العديد من سيكون ، وذلك لسببني. الشأنيف هذا 

 األطراف قدم إىل مجعية الدولتاحملكمة أن  تعتزموظفيها. ولذلك ملاملدنية الوطنية لرفع سن التقاعد 
اعد والسن م الواردة يف النظام األساسي ملوظفي احملكمة بشأن سن التقعلى األحكا مقرتحة تعديالت
يف  ةنتائج مداوالت اجلمعية العامة بشأن هذه املسألة معروف بعد أن تصبحإلهناء خدمة املوظفني  اإللزامي

 .0202 عام ربيع

، فإن احملكمة اإلهناءسن عن زيادة يف  ناتجامليزانية  علىيف حني أن احملكمة ال تتوقع أي تأثري   -52
 تطلب رأي اللجنة وتوصياهتا بشأن هذه املسألة اهلامة.

 رفاه الموظفين  -باء
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 تيجية الموارد البشريةاتنفيذ استر  . 1

املوظفني واجلوانب  رفاهاحلاجة إىل الرتكيز على فإن كمنظمة،   اضجةن أصبحت احملكمة مبا أن  -50
 يقوم كل منأمهية متزايدة. يتم ذلك من خالل عدد من الربامج واألنشطة.  أصبح لهالصحية ملوظفيها 

عمل ومشاورات فردية مع املوظفني.  ورشتنظيم ب موظف خدمات الرعاية ملوظفي احملكمةاملسؤول الطيب و 
اخلدمات الطبية والرعاية الكافية يف  والتيقن من وجودحاالت الطوارئ، إهنما يقومان باالستجابة إىل 

املشورة تقدمي و  ،دعم صحة ورعاية املوظفنيلاملسامهة يف السياسات واملبادرات التدريبية اجلديدة و ، يدانامل
 .ة األمداملوظفني الذين حيق هلم العودة من إجازة مرضية طويل دمجإلعادة  املثالية ةالطريق حول مديرينلل

هي  اآلن  حىتاسرتاتيجية املوارد البشرية ب قةاملتعلاإلجنازات ، فإن املوظفني رفاهلرتكيز على لنتيجة   -50
 كاآليت: 

 همعمليف انتقاهلم وإدماجهم يف مركز دعم للموظفني )أ(  إضفاء الطابع املؤسسي على أعمال ال
 اجلديد؛

 ؛ ووللعائالت يف املعايشة املستمر لألزواج / الشركاء)ب(  توفري الدعم  

كما مت . 0202 عامو  0224للموظفني يف عام  )"املناخ"()ج(  إجراء استطالعات الرأي حول 
 . منذ ذلك احلنيهلا تابعة اختاذ أعمال امل

 تحديث عن األنشطة والقضايا الراهنة .  2

ودورات  ،وورش عمل ،احملكمة جلسات مجاعية يف، أجرت وحدة الصحة والرعاية 0200يف عام   -52
ا مل رفاه املوظفني صحة و تية للتوعية يف جمال معلومالحوادث اخلطرية ودورات لق، ودعم ر  فُ للتدريبية 

موظفا.  024 استشارات مع 002احملكمة  تعلى املستوى الفردي، أجر و موظفا.  502جمموعه 
، اإلرهاق العصيبمرضية ألسباب مثل  اتاملوظفني الذين كانوا يف إجاز  إدماجوإعادة وبالنسبة إىل النقاهة 

رعاية. الصحة والموظفي  قبل منفقد تلقوا الدعم النشط  ،العمل مشكالت تتعلق مبكانواإلجهاد أو 
قدم الطاقم و . بنجاح املوظفني العائدين إدماجإعادة لتحقيق أيضا التعاون الوثيق مع املشرفني  هذا ومشل

 .واملشورة الطبية )الطوارئ( سائل الصحة املهنيةتتعلق مب طبيةاستشارات  0،222 حوايلالطيب للمحكمة 

يف هذا السياق، و املوظفني امليدانيني للمحكمة.  رفاهمستمر على صحة و بشكل قد مت الرتكيز ل  -54
فرصة إلجراء مشاورات فردية للموظفني امليدانيني يف بانغي وبونيا،  العمل تدريبية، مع  ورشأجريت ثالث 
للموظفني من عدة مراكز عمل ميدانية يف  اتصدموالاإلجهاد  حتّمل حول التدريب كما مت تقدمي

 أبيدجان.

وا إىل موظفي احملكمة وعائالهتم وزمالئهم، أو تعرض من بعضاللألسف تأثر ، 0200يف عام   -55
اعتقال أربعة موظفني يف ليبيا. ونتيجة  ذلك مبا يف مباشرة أو غري مباشرةبصورة عدد من احلوادث اخلطرية 

والرعاية الالحقة للمعنيني احلرجة ث ادلتوفري الدعم لألحاالجتماعية و ة يالصح الرعاية فإنلذلك، 
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. 0200حملكمة يف عام كانت تشكل مرتبة األولوية بالنسبة إىل الزمالء واملشرفني،  باإلضافة إىل اسرهم ألو  

 /مكتب بونيا امليداين يف أعقاب اهلجمات يف تشرين الثاينإىل باإلضافة إىل ذلك، قدمت احملكمة الدعم 
 خالل تلك الفرتة. ئهمإجال  متمسة موظفنيخل، مبا يف ذلك الدعم نوفمرب

اليت ستتم املوظفني  لرفاهمت إعداد مشروع سياسة لقد الداخلي،  التدقيقتوصيات  وفقًا إىل  -52
االستعدادات للمشاركة يف برنامج بعمل احملكمة  قامت، باإلضافة إىل ذلك. 0202يف عام  مراجعتها

وإصدار سياسة بشأن ظروف  املضايقة مبسائلمنع والتعامل  حولاألمم املتحدة للتدريب عرب اإلنرتنت 
 عمل مرنة.

استطالع رأي املوظفني األخري، بادرت احملكمة بعدد من تدابري املتابعة. على وجه فيما يتعلق ب  -54
التحديد، أنشئت احملكمة فريق عامل مشرتك بني أجهزة احملكمة للعمل على مناخ العمل، والذي يقوم 

 ملعاجلة األمور اليت تقلق املوظفني. ماديةبوضع مقرتحات 

 إقامة العدالة الداخلية  -جيم

 تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية   -1

هذا اهلدف االسرتاتيجي للموارد البشرية،   إجناز مت قدففيما يتعلق بنظام العدالة الداخلية الرمسية،   -52
ونظام طعن  طعون، اجمللس االستشاري التأدييباآلليات ذات الصلة، أي جملس ال أقامت حملكمةكما أن ا
يف السنوات  "العمل اإلدارية الدوليةحمكمة  منظمةإحالتها إىل " تمت اليت اتاالستئنافوكانت األداء. 

 عدم متديد العقود وقرارات اإلدارة يف هذا الصدد.باألخرية تتعلق يف معظمها 

 تحديث عن األنشطة والمسائل الراهنة  -2

 والشكاوىاعات ز نناحية الوساطة غري الرمسية وتسوية اليف  خاصةقائمة، املستقبل ال تزال مهام   -59
الداخلية يف  الرتكيزنقاط  علىتوفري مزيد من التدريب  املتوقع هوإىل اهليئات الرمسية.  اقبل أن يتم تقدميه

أيضا  ا تقوم، فإهنحمقق يف الشكاوى "أومبودزمان"لمحكمة حاليا ومبا أنه ال يوجد لهذا الصدد. 
 . إمكانيات التعاون مع منظمات دولية أخرى يف هذا الصدد عراضباست

 الحياةًالمهنيةتطويرًًًً-خامسا ً

إضفاء الطابع املؤسسي على حتديدا، ، تشمل ثالثة أهدافاالسرتاتيجية الرئيسية  الناحيةهذه   -22
كمة وتطوير هم يف حتقيق أهداف احملادارة األداء، وتوفري فرص التعليم والتدريب اليت تسإلنظام جيد 

 ة وتقدم املوظفني.ياملهن احلياة مناهج ونظم إلدارةوتنفيذ 
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 إدارة األداء   -ألف

 تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية   -1

ة من قبل املديرين واملوظفني، هو يف يوفعالبأن له مصداقية  الذي يُعترب دارة األداءالقوي إلطار اإل  -20
احملكمة تقدما كبريا يف إضفاء  أحرزت، 0222ي منظمة. منذ عام ألصميم جهود إدارة املوارد البشرية 

طلب من واستنادا إىل اخلربة املكتسبة وأيضا استجابة ل. الطابع املؤسسي على نظام تقييم األداء
. التقييمتحسني نظام من أجل تسهيلها ول 0200تقييم األداء يف عام  ت مراجعة استمارةمت (12)اجلمعية،

اللجنة عن سري العمل يف  ، ومت تقدمي تقرير إىلاإلدارية املنقحة اتتعليمالأدرج هذا النهج اجلديد يف لقد 
 سيتم تقدمي التقرير النهائي إىل اللجنة يفكما   (11).0200سبتمرب أيلول/التاسعة عشرة يف شهر  ادورهت

دورهتا الثانية والعشرين. وسيتضمن التقرير النهائي أيضا النتائج اليت توصلت إليها احملكمة فيما يتعلق 
 .0222يف اسرتاتيجية عام  على النحو الذي كان متوقع األداء علىبإمكانية إدخال احلوافز املستندة 

 تحديث عن األنشطة والقضايا الراهنة  -2

موظف مكلفني 045 البالغ عددهم احملكمة برنامج تدرييب إلدارة األداء جلميع موظفيها أطلقت  -20
شمل مجيع اجملاالت ذات الصلة مثل حتديد األهداف، وإعطاء إن هذا التدريب إلزامي ويهام إشرافية. مب
 حتفيز املوظفني، ونظام الطعن، وأكثر من ذلك.و ، املرتدةالتغذية و 

 ت، واليت كانبصرامة أكرب با أيضا بإصدار سياسة بشأن استخدام فرتة االختباراحملكمة قريستقوم   -22
 يف اسرتاتيجية املوارد البشرية. متوقعة

قد تتم يف نظام تقييم األداء  املرتدةلتغذية لدرجة(  222) ةإدراج التصنيفات املتعددإمكانية   -24
يف برنامج القيادة اإلدارية ألغراض  اخدامه. يف الوقت احلاضر، يتم استاملقبلةالسنوات  مراجعتها يف

 التطوير.

 التعّلم والتعليم  -باء

 تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية   -1

 يف اسرتاتيجية املوارد البشرية بنجاح. قعةالعديد من األنشطة املتو لقد مت تنفيذ   -25 

خطط  تطويرمع  0229لتحديد االحتياجات التعليمية للموظفني يف عام  منهجيهنج  تقدميمت   -22 
 رتكيز:جماالت للم االسرتاتيجي سبعة طط التعلّ توجد خل. احملكمة أجهزةة للتعّلم من أجل سنوية اسرتاتيجي

                                                 
(12)

 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك،  
 .0القسم  (ICC-ASP/9/Res.4) ،الثالث، اجلزء األول(، اجمللد ICC-ASP/10/20) 0200كانون األول   00-00

(
11

 ) (CBF/19/20) 
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 القيادة، واإلدارة والتطوير التنظيمي؛ )أ(    

 معرفة تقنية أساسية؛ )ب(   

 تقنية املعلومات؛ )ج(   

 اللغات؛ )د(   

 رفاه املوظفني؛ )هـ(   

 املوارد البشرية واإلدارة املالية؛ و )و(   

 التدريب التمهيدي والدعم املهين.  )ز(   

 مجيع املديرين من الربنامج . يستهدفحالياً  قيد التنفيذوإنه لقيادة اإلدارية لبرنامج  تطويرقد مت ل  -24
 0200التصنيفات. باإلضافة إىل ذلك، يف عام  ةاملتعدد املرتدةلتغذية لويشمل عنصرا  وأعلى 2-ف رتبة

بعد ختفيض مخسني يف املائة يف ميزانية و السبعة.  اجملاالتاحملكمة الربامج التدريبية يف ستة من  دعمت
فإن اجملال ، 0202واستمرار القيود املفروضة على امليزانية يف عام  0200التدريب للمحكمة يف عام 

 .ليس مدعوماً يف الوقت الراهن اللغات،، )د( االسرتاتيجي

النظام، خطة  هذا تطوير نظام الرقابة اإلدارية. يشمليقوم قلم احملكمة ب، 0202منذ أواخر عام   -22
قلم نظام التتبع املايل يف من  ، مت إدخال أجزاء0200يف عام و تتبع املوارد البشرية. نظام عمل مالية و 

موظف من قسم  أحيلنظام الرقابة اإلدارية،  تطويرومن أجل التدريب يف هذا الصدد.  وتوفري احملكمة
 ، الذي هو مسؤول عن هذا املشروع.رئيس قلم احملكمةاملوارد البشرية إىل مكتب نائب 

 تحديث عن األنشطة والقضايا الراهنة  -2

تطوير برناجما باحملكمة حاليا أيضا  تقومأعاله،  لتدريب على إدارة األداء املذكورباإلضافة إىل ا  -29
 ألخالقيات الذي يركز أيضا على مدونة قواعد السلوك.لتدريبيا 

" هو أمر يف الوقت املناسببالقدر الكايف بطريقة " والتدريب التعلمفرص  وصول إىلإمكانية ال  -42
جيدا أن  املنظماتتدرك ضمان األداء العايل من موظفيها. وعالوة على ذلك،  أساسي ألي منظمة تود

يف وضعهم باجتاه حنو اليت تساعد  هلم للموظفني من خالل توفري فرص التعلم املهيناالستثمار يف التطوير 
يار املقبول تحفيز املوظفني. ولذلك، فإن املعلو هو أمر أساسي لفعالية املنظمة جديدة التقدم إىل حتديات 

مخسة ومن املفضل ستثمر اثنني يف املائة على األقل، أن تعلى نطاق واسع هو أنه يتعني على املنظمات 
 يعين أن ن واحد يف املائةتقل عنسبة واالستثمار بم. من تكاليف موظفيها يف التدريب والتعلّ  ،يف املائة
لجنة بشأن هذه املسألة من ال طلب املشورةأن ت. تود احملكمة األمريف هذا بشكل كبري  ستتخلفاحملكمة 

 زيادة ميزانية التدريب والتعلم يف العقد الثاين من عمليات احملكمة.ليات مكاناإلواستكشاف 
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 وتقدم الموظفين يةالمهنالحياة إدارة   -جيم 

 تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية   -1

 احملكمة من قبل موظفني يف أكثر من نصف الوظائف الشاغرةمت شغل يف السنوات األخرية،   -40
أعلى يف مسار حياهتم املهنية مع احملكمة.  وظيفية العديد من املوظفني إىل مستويات لقد تقدم. نيداخلي

 يف احملكمةذا األمر خيضع لقيود ، وهاملهنيةاملوظفني من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة  انتقاليشمل هذا 
هذه االجتاهات  تشرييف أعقاب النظام املوحد لألمم املتحدة. وذلك املنظمات األخرى تقل بكثري عن 

 :التايل اإلجنازات هذه لتطور الوظيفي يف احملكمة. وتشملإىل فرص ا

اثنني من القيام بمت لقد  –نتقاء تطوير عملية تقييم حساسة ثقافيا للمرشحني احملتملني لال )أ( 
على نطاق أوسع،  ليتم نشرها جداً تعترب مكلفة  فإهنا، ؛ ولكن0-مد ملناصب مركز التقييم متارين

 و

. املهينالنتقال لاملشورة املهنية، مبا يف ذلك الدعم املؤقت والدائم باملوظفني  تزويدمت لقد  )ب( 
 مرغوباً  سيكونداخل قسم املوارد البشرية قسم خمصص حتديدًا لتقدمي املشورة للحياة املهنية  وأن

 فيه للمستقبل.

 تحديث عن األنشطة والقضايا الراهنة  -2

أحرز أقل قدر من هذا اهلدف التاسع السرتاتيجية املوارد البشرية فإن ، أعاله على الرغم مما تقدم  -40
 تقوم ، أنتنيفرتة السنتني احلاليتتوقع لخطة احملكمة االسرتاتيجية املنقحة فإن بالتايل و تقدم يف التنفيذ. ال

ا يف ذلك فرص التنقل اليت ميكن تنفيذها يف املدى القصري. للحياة املهنية والتطور مبتطوير خطة باحملكمة 
 ملوظفيها. املهنيةواسرتاتيجي لدعم إدارة احلياة  منهجيالعمل على تطوير هنج  تباشراحملكمة أن  تعتزم

ضمن التنقل  يةمشاركتها املستمرة يف اتفاق بالتيقن منيتعلق  استباقية فيماكانت احملكمة أيضا لقد    -42
عدد تبادل املوظفني والتحويالت من إىل  نظراات املشاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة وذلك املنظم

 وإىل منظمات األمم املتحدة.

 الملخص واالستنتاجات  -سادسا  

 اتولويتبقى إحدى األمتعددة املهارات ومتعدد اللغات و عاملة متعددة الثقافات قوة إدارة إن  -44
على وجه احملكمة االسرتاتيجية،  بالنسبة للمحكمة. وتسرتشد إدارة املوارد البشرية من خالل خطة

التسعة واإلدارة، فضال عن األهداف  احلياة املهنيةاألهداف املتعلقة بالتوظيف وبيئة الرعاية وتقدم  التحديد
بانتقال الصلة  وتبقى هذه ذات  .0222يف عام  اليت مت إنشائهاالسرتاتيجية املوارد البشرية احملددة 

 بلدا. 22موظف من أكثر من  222 بعدد من املوظفني يزيد علىاحملكمة إىل عقدها الثاين، 
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جمموعة  إنشاءمت تسجيل تقدم ملحوظ يف فقد وفيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية املوارد البشرية،   -45 

التحسينات يف شروط اخلدمة، مبا يف ب، وفيما يتعلق اخلاصة بالتوظيف واألنظمةمتناسقة من السياسات 
العدل، وإدارة األداء والتدريب  وإقامةالسياسات، ورفاه املوظفني  وتطويرالضمان االجتماعي  توفريذلك 

 والتعلم.

وتطوير سياسة  احلياة املهنيةتطوير ا يف جماالت التمثيل اجلغرايف، و زيد من التقدم ال سيميلزم امل  -42
 املوارد البشرية.

يف جمال إدارة املوارد البشرية، تطلب احملكمة  0204 عامو  0202 باألنشطة لعامفيما يتعلق   -44
 توجيهات وتوصيات اللجنة بشأن القضايا احملددة التالية الواردة يف األقسام السابقة:

إىل  ؤقتة العامة لألمد الطويلمن املساعدة املاملمولة الوظائف توجيهات بشأن حتويل ال )أ( 
امليزانية يف  من املساعدة املؤقتة لألمد الطويلاملمولة الوظائف  مشلوظائف ثابتة وحول جدوى 

 ؛الربناجمية

 0املبتدئني وذلك اعتبارا من  املهنينيتوصية إىل اجلمعية للموافقة على برنامج املوظفني ال )ب( 
، 0202لمحكمة أن تبدأ، يف عام لميكن  هتوصية بأنمع ال سوية، 0204يناير كانون الثاين/

 اقرتاح حمدد يف وثيقة منفصلة( لقد مت تقدمياتفاقات ثنائية مع الدول الراعية؛ ) لتطويرلتحضري ا

خلدمات االستشارية للمساعدة يف إعداد دليل املوارد ا توفري مشلتوجيهات بشأن جدوى ال )ج( 
 ؛0204عام  يف ميزانية الربنامج املقرتحيف  نةالبشرية، اليت كانت قد أوصت به اللج

جلميع املوظفني  25إىل  20 اخلدمة من توصية إىل اجلمعية، لزيادة السن اإللزامية إلهناءال )هـ( 
، إذا قررت اجلمعية العامة لألمم 0204يناير عام كانون الثاين/ 0احملكمة يف أو بعد امللتحقني ب

 للنظام املوحد لألمم املتحدة، واملتحدة رفع سن هناية اخلدمة 

إىل ختصيص  0204املقرتحة عام  امليزانية الربناجميةتوجيهات بشأن جدوى العودة يف ال )و( 
، واحملكمة 0200مت خفض ميزانية التدريب يف عام لقد أعلى للتدريب والتعلم يف احملكمة. ميزانية 

 زم ملوظفيها.لتوفري الدعم الال اً احلايل كافي تعترب بأن التخصيصال 
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 وأنشطتها األهداف اإلستراتيجية للموارد البشرية

منهجية  انتقاءحتديد وتطبيق عملية  . 0  تنفيذها.للقيام بجمموعة من السياسات ونظم التوظيف ياً، تطوير ضرور والتعديل، وأينما كان راجعة امل
ونزيهة وشفافة لضمان أعلى جودة من التوظيف 

 )الداخلي(.  والتعيني)اخلارجي(  
 .نتقاءعلى الكفاءة لعملية اال يستندحتديد وتطبيق هنج 

 لموارد البشرية.لإبالغ أنظمة وتطوير أدوات اتصال إضافية و احلالية دوات األحتسني 

تعزيز قدرات املوظفني املكلفني  . 0   التوظيف.املكلفني مبسؤوليات زيادة الدعم للمديرين 
 تطوير جمموعة من األدوات اخلاصة بالتوظيف. مبسؤوليات التوظيف.

من الشركاء احملتملني، مبا يف  ماسرتاتيجية للتعاون بشكل وثيق مع الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية، واجلامعات، وغريه تطوير وتنفيذ
لشغل وظائف  شركات التوظيفاستخدام ، و فرص العمل داخل احملكمة، مبا يف ذلك التدريباملعرفة لزيادة من أجل  ذلك من القطاع التجاري

 حمددة.

توظيف فرص الة لاخلارجي املعرفة زيادة . 2 
 حملكمة. يف ا

 .مستهدفةتوظيف املشاركة يف معارض التوظيف وتنظيم بعثات 

 نشر كراسة عن فرص العمل داخل احملكمة.

 االستطالع.و التعاون مع املكاتب امليدانية التابعة للمحكمة لغرض التواصل 

املوظفني هبدف حتديد النماذج اليت تكون األنسب لعمل احملكمة، مع الرتكيز بوجه خاص على  رواتبمراجعة البدائل ضمن النظام املوحد ل
 نظم احملكمة لتعويضات املوظفني املعينني دوليا الذين يعملون يف مراكز العمل امليدانية.

التيقن من وجود شروط منافسة لنظم  . 4 
اخلدمة والتعويض جلميع موظفي احملكمة يف املقر 

 "اخلدمات العامة"توسيع فئات املوظفني لتشمل املوظفني املهنيني املعينني على املستوى الوطين )"الضباط الوطنيني"( واملعينني دوليا من فئة  الرئيسي ويف مراكز العمل امليدانية.
 )"مستوى اخلدمة امليدانية"(.

للمناصب ونظام تقييم للوظائف عرب املنظمة للتيقن من تصنيف املناصب، وعند االقتضاء، إعادة  ةواضح مواصفاتواحلفاظ على تطوير 
 .املالئمتصنيفها، بطريقة منصفة وشفافة يف الوقت 

 مراجعة نظام الضمان االجتماعي للمحكمة وتعديله إذا اقتضى األمر.

بشروط اخلدمة، وإعداد حزمة من املعلومات حول شروط اخلدمة للموظفني تطوير ومراجعة السياسات واإلرشادات ذات الصلة املتعلقة 
 احلاليني واحملتملني. يشمل هذا أنواع العقود اليت تعطيها احملكمة إىل املوظفني ومدهتا.

املوظفني من خالل تعزيز  رفاهزيادة  . 5  تزويد املوظفني بالدعم الكايف لالنتقال واالندماج يف مركز العمل اجلديد.
 الربامج القائمة وتطوير برامج دعم جديدة. 
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 .التيقن من توفري الدعم املستمر لألزواج/الشركاء يف املعايشة ولعائالت املوظفني يف املقر الرئيسي ويف امليدان 

 .مرنة للعمل أينما كان ذلك ممكنا التيقن من توفري ظروف عمل صحية وتشجيع التوازن بني العمل واحلياة، مبا يف ذلك ترتيبات

املناخ"( للموظفني من أجل حتديد املناطق األقل مادية اليت قد تعزز الرفاهية الفردية للموظفني والشروع يف )“إجراء استطالعات منتظمة حول 
 .إجراءات مناسبة للمتابعة

نظم العدالة  إقامةتعزيز وزيادة تطوير  . 2  .املظامل املعتقدةالرمسي وغري الرمسي، مبا يف ذلك لليات لإلبالغ عن خلالفات على الصعيدين النزاعات/وتنفيذ سياسة متكاملة إلدارة تطوير 
 .منصب حملقق يف الشكاوى "أومبودزمان"استكشاف إمكانية إنشاء  الداخلية.

 املتعلقة بالعدالة الداخلية. األمورلتقدمي املشورة بشأن  )داخلية و/أو خارجية( إنشاء قدرة املشورة

 لوساطة غري الرمسية.الرتكيز الداخلية لتدريب نقاط 

إضفاء الطابع املؤسسي على نظام  . 4  والنتائج والعالقات والسلوكيات املطلوبة لكل وظيفة. اإلنتاجالكفاءة اليت تصف  مواصفات للمناصب واملؤهالتتطوير 
احلوافز على جيد إلدارة األداء، مبا يف ذلك 

 أساس األداء.
 املتعددة التصنيفات. املرتدةمراجعة، وإذا لزم األمر تعديل نظام تقييم األداء احلايل، وأيضا هبدف دمج أنظمة التغذية 

 (.املهينمع التعلم والتدريب والتقدم  الربطاملهنية ) احلياة ، حتديد وتسجيل أهدافاملعدلكجزء من نظام تقييم األداء 

مكافآت  لتوفريدون توسيع النطاقات )دمج( الدرجات احلالية، وتطوير النظم املختلفة بباألداء، مع أو  الراتباستكشاف إمكانيات لربط 
 للموظفني اجلدد. بدقة أكثر اجلدارة واستخدام فرتة االختبار وترقية، عقوبات، والتسارع يف زيادة اخلطوات السنويةو 

توفري فرص التعليم والتدريب اليت  . 2  بني القدرات املطلوبة والفعلية. ثغراتلموظفني من خالل حتليل اللتطوير الحتديد احتياجات التعلم و 
تساهم يف حتقيق أهداف احملكمة ومعاجلة 

 احتياجات التطوير الفردي.
 للموظفني اجلدد. املعدل التمهيديربنامج الاألولويات التنظيمية، مبا يف ذلك  واملتناسقة معلتعلم تعاجل الثغرات اليت مت حتديدها لتطوير برامج 

 حتسني قدرة احملكمة على قياس أثر برامج التعلم على الفرد وكذلك على األداء التنظيمي.

 املهارات القيادية وبرامج التدريب التنفيذي. تطويرحتسني ممارسات القيادة واإلدارة من خالل 

 هتا.وإذا أمكن زياد، قدرة احملكمة على االستثمار يف التعليم وتنمية املوارد البشرية مراجعة

 وتنفيذ مناهج ونظم إلدارة تطوير . 9  لخالفة وإدارة املواهب.لخطيط للتتطوير وإتباع هنج اسرتاتيجي 
 .املهينالنتقال للموظفني، مبا يف ذلك الدعم املؤقت والدائم لاملهنية  بشأن احلياة تقدمي املشورة ة وتقدم املوظفني.ياملهن احلياة

 والتنمية. نتقاءألغراض اإل ةواحلالي ةملواهب احملتملجملموعة اتطوير واحلفاظ على عملية تقييم حساسة ثقافيا 

 للموظفني احملتملني واحلاليني. املهنيةدارة احلياة إلحملكمة اممارسات  نشر
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 اختصاصات مجلس مراجعة االنتقاء

 9مجعية الدول األطراف يف  الذي اعتمدته، (ICC-ASP/1/Res.10)من مرفق القرار  5لفقرة وفقًا ل
الذي و كملحق يف النظامني اإلداري واألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،   ، وأدرج0220 /سبتمربأيلول
، مت 0222سبتمرب أيلول/ 00 ( بتاريخICC-ASP/2/Res.2)القرار يف ه مجعية الدول األطراف تاعتمد
ذه هب االنتقاء"جملس مراجعة "وتعيني أعضائها. ويشار إىل أن جلنة االختيار رمسيا باسم  انتقاءجلنة  إنشاء

 االختصاصات.

  الوالية  -1

، بشأن مالئماً كما هو املدعي العام،   إىل أو رئيس القلماملشورة إىل  االنتقاءيقدم جملس مراجعة   0.0
على النحو  والنظام اإلداري للموظفنيوتعيني املوظفني ملدة سنة أو أكثر، وفقا للنظام األساسي  انتقاء

 املذكور أعاله.

احلاالت اليت يكون  بشأناملدعي العام  إىل أو رئيس القلماملشورة إىل  االنتقاءجملس مراجعة يقدم   0.0
سنة واحدة،  ملدة تقل عناملساعدة العامة املؤقتة  من ممولةمؤقتة حاليا يف وظيفة  معيناً فيها املوظف 

 االنتقاءجملس مراجعة يستعرض لن أو أكثر.  واحدة سنة حمددة ملدة ظيفة ثابتة ملدةواملوصى بتحويله إىل و 
بشكل  ختيار االعملية  مواصفات كال الوظيفتني مماثلة وأنه مت توثيقكون إال عندما تمثل هذه احلاالت 

 املوظف. ذلكحاليا مل للوظيفة اليت يشغلها كا

وظيفة ال شغلمراجعة إجراءات  االنتقاءجملس مراجعة على  يتعنيمن أجل توفري تلك املشورة،   0.2
 على النحو التايل:

إىل  2-ع-خمن العامة  اخلدماتفئة  وأعلى وللوظائف يف املهنيةبالنسبة للوظائف يف الفئة )أ(  
رئيس إلزامية ما مل يتقرر خالف ذلك من قبل  االنتقاءجملس مراجعة مشورة ستكون ، 4-ع-خ

 ، وكما هو مالئماً املدعي العام،   من قبل أو القلم

جملس ، ميكن عقد 5-ع-خإىل  0-ع-خمن  اخلدمات العامةبالنسبة للوظائف يف فئة و  )ب( 
من قبل االقتضاء،  وعند، املدعي العام من قبل أو من رئيس القلمبناء على طلب  االنتقاءمراجعة 

 رئيس قسم املوارد البشرية. من قبلأو جلنة املقابالت 

املتطلبات اإلجرائية  قد اتّبع قيد السؤالما إذا كان اإلجراء بالنظر في االنتقاءيقوم جملس مراجعة   0.4
 املهنيةبتة )توظيف للوظائف الثاالدارية بشأن اإلتعليمات الالنظامني اإلداري واألساسي، و  أنشأهااليت 

 وفئات اخلدمات العامة(.وأعلى 

عالوة على ذلك، يتعني على جملس مراجعة االنتقاء النظر فيما إذا كانت جلنة املقابالت قد   0.5
( من نظام روما األساسي اليت تتطلب "أعلى 2)22( واملادة 0)44أخذت بعني االعتبار مقتضيات املادة 
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وتطبيق مبادئ التمثيل اجلغرايف املتعادل، وأينما كان ينطبق، التوازن بني  معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة" 

أينما كان ينطبق. ويتعني على جملس مراجعة االنتقاء أن  اجلنسني، ومتثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل
من  52غوية للمادة يقوم أيضاً مبراجعة ما إذا كانت جلنة املقابالت قد أخذ يف عني االعتبار املتطلبات الل

 نظام روما األساسي.

ال ينطبق التمثيل اجلغرايف املتعادل على موظفي اللغات من الفئة املهنية وعلى موظفي فئة اخلدمات العامة 
 املساعدة العامة املؤقتة.أو على املوظفني املمولني من 

حيدد  ناملقابالت الذي جيب أ يتعني على جملس مراجعة االنتقاء أن يستند يف مراجعته لتقرير جلنة  0.2
واإلشارة إىل كيفية قيام جلنة املقابالت باعتبار املعايري الواردة يف الفقرة  0.4ع وفقا للفقرة ب  اإلجراء املت  

 من هذه االختصاصات. 0.5

جلنة تقوم ال ميكن جمللس مراجعة االنتقاء أن حيل حمل تقييم جلنة املقابالت بشأن أداء املرشح.   0.4
 فقط.وحدها إجراء تقييم الكفاءة والتقييم التقين ألداء املرشح ب تقابالامل

  العضوية  -2

التصرف بشكل مستقل وفقا هلذه  االنتقاءأعضاء جملس مراجعة  يتعني علىيف أداء واجباهتم،   0.0
 االختصاصات.

يتعني واجباهتم،  تويلهلذا الغرض، قبل و السرية. االلتزام ب االنتقاءأعضاء جملس مراجعة  يتعني على  0.0
 ية.سرّ الكل عضو التوقيع على بيان   على

أو  واحدة ملدة سنة حمددةملدة  ودعقمعينني ب من موظفني االنتقاءجملس مراجعة  جيب أن يتكون  0.2
 على النحو املبني أدناه. ينبغي بذل كل جهد ممكن الختيار، النظامني اإلداري واألساسي مبوجبأكثر 

أجهزة  متعادل بنيتوزيع باإلضافة إىل عضاء على أساس التمثيل اجلغرايف املتوازن واملساواة بني اجلنسني األ
 احملكمة.

مخسة من ) ومن األجهزة األخرى القلممن أجهزة  من قبل رئيس القلممثانية أعضاء )أ( يتم تعيني 
( وستة أعضاء خيتارهم املدعي العام من مكتب الفئة املهنية وأعلى وثالثة من اخلدمات العامة

 واثنني من اخلدمات العامة(؛من الفئة املهنية وأعلى املدعي العام )أربعة 

وثالثة  األخرى األجهزةومن  القلمستة أعضاء يعينهم جملس املوظفني )ثالثة موظفني من )ب( 
 موظفني من مكتب املدعي العام(؛

 االنتقاءبشكل مشرتك من قبل مجيع أعضاء جملس مراجعة  ءعضااألواحد من  )ج(  يتم اختيار
بشكل مشرتك من قبل  عضاءاألواحد من  ، كما يتم اختياررئيس ةصفالذي جيب أن يعمل ب

 و بديل؛رئيس  ةصفالذي جيب أن يعمل ب مجيع األعضاء
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حبكم  ةباملشاركرئيس القسم،  الذي يعينهممثل عن قسم املوارد البشرية، )د(  يتعني أن يقوم 
 حق التصويت.االنتقاء بدون منصبه يف اجتماعات جملس مراجعة 

 يتعني أن يتم تعيني األعضاء ملدة سنتني.  0.4

ما ال يقل عن أربعة أعضاء، رئيس وثالثة االنتقاء من راجعة ملجملس يتعني أن يتكون كل   0.5
على النحو املبني يف واحد منهم من قبل جملس املوظفني جيب أن يتم تعيني أعضاء إضافيني، 

 يكون ممثل املوارد البشرية حاضرا أيضا حبكم منصبه.ويتعني أن  ، )ج( أعاله 0.2

مصاحل شخصية أو  االنتقاءعضو يف جملس مراجعة ليكون فيها  حيثحالة يف حال نشوء   0.2
خطيًا وأن ، جيب أن يبلغ الرئيس أو واجباهتا واجباتهاملخلص ل داءاألمهنية من شأهنا أن تعيق 

 .ينسحب

املشاركة يف  ،ختياراالالذي شارك يف عملية  االنتقاءجملس مراجعة يف ال جيوز لعضو   0.4
 حمددة. توظيففيما يتعلق بقضية  االنتقاءمداوالت جملس مراجعة 

  اإلجراء  -3

قسم املوارد  سيبذللس مراجعة االختيار. بعقد جم قسم املوارد البشريةجيب أن يقوم   2.0
األعضاء على أساس نوع اجلنس، والتوزيع اجلغرايف، والتمثيل من  الختيار قصارى جهدهالبشرية 

 .خمتلف أجهزة احملكمة ومدى توافرهم

الوثائق التالية قبل ب االنتقاءأعضاء جملس مراجعة أن يزود قسم املوارد البشرية  يتعني على  2.0
 املوعد املقرر لالجتماع:

 الن الوظيفة الشاغرة؛إع )أ(  

 قائمة كاملة للمتقدمني بطلب الوظيفة؛ )ب(  

 تقرير جلنة املقابالت؛  )ج(  

القائمة القصرية، مبا يف  بطلب الوظيفة يفالتاريخ الشخصي للمتقدمني  استمارة )د(   
 وجدت، و ذانوايا، إالذلك السرية الذاتية وخطابات 

 .كما هو مالئماً غرايف والتوازن بني اجلنسني  تقرير الشهري عن التمثيل اجلال )هـ(  

شرح اإلجراءات املتبعة وتقدمي أي معلومات ذات بيف االجتماع، يقوم ممثل املوارد البشرية   2.2
 صلة بشأن عملية االختيار.

 0على النحو الوارد يف املادة االنتقاءمراجعة عملية  االنتقاءجملس مراجعة  يتعني على  2.4
 .كما هو مالئماً املدعي العام،   إىل أو رئيس القلموتقدمي املشورة إىل 
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 االنتقاءمعايري  وأناإلجراءات املقررة  ه مت إتباعأن االنتقاءجملس مراجعة  جيد عندما  2.5 

التقرير التوقيع على الرئيس بقوم فيجب أن ياالعتبار الواجب،  عني يفأخذت املطلوبة 
 النتيجة. هذهتأكيد ل

، خطياً عايري، فعليه أن يطلب، املأو  االنتقاءأسئلة حول إجراءات  االنتقاء أيةلس مراجعة كان جمل  إذا
 .شفويإلعطاء تفسري  جلنة املقابالتأو دعوة رئيس  جلنة املقابالتاملعلومات الالزمة من 

ضافية على النحو احملدد يف الفقرة اإلعلومات املبعد احلصول على  االنتقاء،جملس مراجعة  عندما جيد
 االنتقاءأو/و مل تؤخذ معايري  يتم إتباعهامن هذه املبادئ التوجيهية، أن اإلجراءات املقررة مل  2.5

 إىل أو رئيس القلمإىل  هأو توصيات/و هو/أو مالحظات نتائجهيل عني االعتبار، جيب أن حي املطلوبة يف
 .تبارهمالع، كما هو مالئماً املدعي العام،  

االتفاق  حماولة لتحقيق االنتقاءأعضاء جملس مراجعة  يتعني علىاملشورة،  هميف تقدمي  2.2
يف التقرير، وجيب على جملس مراجعة  هذا األمريكن هذا ممكنا، جيب ذكر  ال وعندمااإلمجاع. ب

 باألغلبية. اختاذ القرار االنتقاء

كما املدعي العام،   إىل أو رئيس القلمتقدمي توصيته إىل  االنتقاءيتعني على جملس مراجعة   2.4
( يوما تقومييا بعد استالم الوثائق ذات الصلة من قسم 22، يف موعد أقصاه ثالثون )هو مالئماً 

 من ذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادته. ، إال إذا منعاملوارد البشرية
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 المرفق الثالث

 (1)المساعدة العامة المؤقتة والنظام اإلداري الخاص بموظفي األمد القصيراستخدام 

 مقدمة أوال  

 انن ختتلفافئت اواملوظفني على املدى القصري مهاملساعدة العامة املؤقتة من  نياملوظفني املمول  -0
نوع من التعيني.  ؛ إنه، أيةتعاقديأن أحدمها هو مصدر متويل، اآلخر هو طريقة . يف حني متميزاً اختالفا 

ة اخلاص اإلطار املنقح للجنة اخلدمة املدنية الدولي: "، من املفيد أن ننظر إىلاالثننيلفهم الفرق بني و 
جلنة اخلدمة املدنية  أنشأتهي "، الذمنظومة األمم املتحدة املشرتكة منظماتبالرتتيبات التعاقدية يف 

  (2).الدولية

 لجنة الخدمة المدنية الدوليةالتعاقدية ل ترتيباتالإطار  ثانيا  

عدد من تعمل بالنظام املوحد لألمم املتحدة  املنظمات املشاركة يف اآلونة األخرية، كانتحىت   -0
ومن أجل للموظفني.  واألنظمة األساسية واألنظمة اإلدارية املختلفةختلفة للموظفني امل التعاقدية الطرق

 نة اخلدمة املدنية الدولية إطارا يتكون من ثالثة أنواع أساسيةجلالتعاقدية، أنشأت  الطرق التوفيق بني
 لتعيني:ل

مماثلة لـ "التعيينات الدائمة" املستخدمة سابقا. أهنا ال  التعيينات : هذهالتعيينات املستمرة )أ( 
، ومُتنح عادة بعد أن يكون قد خدم املوظف لعدد من السنوات وكان أدائه مرضيا. تنتهي مدهتا

اإلدراج يف هذا التصنيف خيضع الحتياجات املنظمة املستمرة وميتد إىل املوظفني الذين يؤدون 
 ر والية كل من املنظمات؛أعمال أساسية اليت تكون يف جوه

وظفني العاملني لفرتات توظيف امل : تغطي التعيينات لفرتة حمددةالتعيينات لفرتة حمددة )ب( 
 اتمن األنشطة العادية واملستمرة للمنظمة. مدة التعيين اً جزء تكونحمددة من الزمن ألداء مهام 

 ؛هاال تعطي توقعات لتجديدتكون حمدودة الزمن و لفرتة حمددة 

هو الستيعاب احتياجات حمددة وقصرية  ةاملؤقت اتالغرض من التعيين: التعيينات املؤقتة )ج( 
 تقل عن سنة واحدة.واليت للمنظمة  األمد

                                                 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي طلب من اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة، وفقاً إىل  ( 1)

، الثاين(، اجمللد ICC-ASP/11/20)0200 تشرين الثاين 00-4، الهايعشرة، احلادية  للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة
 . 45الفقرة ، 0-باجلزء 

 املرفق اخلامس.(، A/65/30) 0202جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام  تقرير ( 2)
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األنواع الثالثة من التعيينات   هذه مجيع تطبيقاملنظمات على نة اخلدمة املدنية الدولية جل ضيتقال ت  -2 

وفقا لالحتياجات  اتمن أنواع التعيين مزيجأي  تطبيقنظمات كما هو موضح يف هذا اإلطار. جيوز للم
 ملنظمة.بااخلاصة 

 والنظام اإلداري، نفذت األمم املتحدة النظام األساسي املؤقت للموظفني 0229يوليو متوز/يف   -4
ذلك ثالثة وشروط التوظيف، واليت مت اعتمادها منذ الالتعاقدية اجلديدة  الطرق اللتان حددتاللموظفني، 

 (. ST/SGB/2011/1)خالل نشرة األمني العام  احلني من

 استخدام أنواع التعيين في المحكمة  ثالثا  

"اجلمعية"( النظام  فيما يلي، اعتمدت مجعية الدول األطراف )0222الثانية يف عام  ايف دورهت  -5
ام األساسي للموظفني )أ( من النظ 4.5 رقم تنظيموينص ال (1)حملكمة.من أجل ا األساسي للموظفني

اليت تتسق مع هذا النظام األمد تعيينات قصرية و  حمددةلفرتة تعيينات على أنه "ينبغي إعطاء املوظفني 
التعاقدية القائمة يف  للطرق مماثلةلتكون  اتهذين النوعني من التعيين احلايل ]...[". كان سيتم تصميم

قواعد سلسلة منفصلة من  قامت، الطرقوجب تلك مبو يف ذلك الوقت.  األمانة العامة لألمم املتحدة
، مت 0200منذ عام و . األمدشروط التعيينات قصرية لألمم املتحدة بتغطية النظام اإلداري للموظفني 

 .املشرتك األمم املتحدةضمن نظام التعيينات املؤقتة باستبدال هذا النوع من التعيني 

جيب أن ينطبق " هحملكمة اجلنائية الدولية على أناوظفي ينص النطاق والغرض من النظام اإلداري مل  -2
الذين خيضع موظفو احملكمة و . على موظفي احملكمة الذين لديهم عقود تعيني لفرتة حمددةالنظام اإلداري 

التعيينات القصرية ُتستخدم  (4)".]...[ متت صياغتهاقواعد منفصلة  إىل األمدقصرية لديهم عقود تعيني 
متعلقة عادة تكون على نطاق حمدود جدا )أي حنو عشرة يف السنة( لتعيينات تقل عن شهر واحد و  األمد

التعيني  طريقةحيث مت تطبيق و . حباجة إليها األمانة العامة جلمعية الدول األطراف تكوندمات مؤقتة خب
 األمانة العامة لألمم يف األمدللتعيينات قصرية  امللغاةطريقة لوفقا ل ايتم تطبيقهفإنه ، األمدقصري ال

 املتحدة.

 احملكمة تعيينات مستمرة ملوظفيها.ال تعطي   -4

التعيني  وتُعطى عقود. حمددةلفرتة د و عقمعينني ب، تقريبا مجيع املوظفني العاملني يف احملكمة لذلك  -2
. عند املساعدة العامة املؤقتةمن  نياملوظفني املعينني يف وظائف ثابتة واملوظفني املمول مجيعإىل  حمددةلفرتة 

وظيفة ل حمددةلفرتة ، ميكن جتديدها واملدة القصوى لتجديد التعيني حمددةلفرتة التعيني مدة عقود انتهاء 
 الحتياجات التشغيلية واألداء املرضي.وفقاً إىل اقتضاء ا ،سنوات ةثالث هي ثابتة حاليا

                                                 
(1)

 (.ICC-ASP/2/Res.2الرابع )(، اجلزء ICC-ASP/2/10) 0222الثانية ...  الدورة ...الوثائق الرمسية    

(4)
  نظام احملكمة اإلداري للموظفني، "النطاق والغرض" 
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ن العاملني عن طريق اتفاقيات اخلدمات اخلاصة، وجتدر اإلشارة إىل أن االستشاريني واملتعاقدي  -9
 ليسوا من املوظفني.

 استخدام النظام اإلداري للموظفين في المحكمة رابعا  

ال . لذلك، حمددةلفرتة مجيع املوظفني املعينني بعقود على النظام اإلداري و طبق النظام األساسي ين  -02
املساعدة العامة العمل بني املوظفني يف وظائف ثابتة واملوظفني بتمويل من  شروطهناك فرق يف  يوجد

 املؤقتة.

يف وظائف ثابتة ميكن  حمددةلفرتة الفرق الرئيسي هو يف مدة التعيني. املوظفني املعينني بعقود   -00
ميكن  العامة املؤقتةاملساعدة من  املمولنياملوظفني و سنوات يف كل مرة.  ةثالث حبدودملدة  جتديدهاحاليا 

من املناصب املمولة  وذلك ألنحمددة أقصاها اثين عشر شهرا، لفرتة قابلة للتجديد تعيينات  هممنح
 ختضع ملوافقة اجلمعية سنويا. املساعدة العامة املؤقتة

فلم ، ة األمدقصري  لفرتاتتعيينات الذين مت توظيفهم يف  لموظفنيلصغرية جدا العداد األإىل ونظراً   -00
 استخدمتالصلة. بدال من ذلك،  ذو احملددولوية لتطوير النظام اإلداري األاحملكمة حىت اآلن  تعط

من قبل األمم املتحدة قبل  مت تطبيقه على النحو الذيلمدى القصري لاحملكمة النظام اإلداري للموظفني 
 (5).0200عام 

تعديل ترغب  احملكمة فإن، ة األمدقصري  لفرتات التعييناتقواعد منفصلة لتنظيم  تطويربدال من و   -02
 لفرتة حمددة والتعييناتالتعيينات أي؛  ،اتالنظام اإلداري للموظفني احلاليني لتغطية كال النوعني من التعيين

 طريقةمع  متمشياً  عند ذلك ة األمدقصري  لفرتاتاستخدام التعيينات  سيكون. ة األمدقصري  لفرتة
 نة اخلدمة املدنية الدولية للرتتيبات التعاقدية.جلار التعيينات املؤقتة يف إط

 لتعيينات املستمرة.لطريقة تقدمي احملكمة  ال ترغب، الراهنيف الوقت   -04

 المساعدة العامة المؤقتة في المحكمة استخدام   خامسا  

 : املؤقتة املساعدة العامةمن  مع الفئات التالية من املناصب املمولةبالعمل احملكمة  تقوم  -05 

 الوظائف املعتمدة )أ(    

التفاصيل على النحو الذي أقرته اجلمعية العامة يف امليزانية.  بأداء مهمة املساعدة العامة املؤقتة تقوم
، مؤقتة هذه املهمة كونتمن املتوقع أن كما أنه   يف امليزانية الربناجمية املقرتحةوارد  من هذه املهمةالغرض و 

ملدة أقصاها بإعطاء املوافقة اجلمعية  تقوم، يف الوقت الراهنأي ملدة حمدودة وفقا لطبيعة العمل املطلوب. 
                                                 

(5 ) 
(ST/SGB/2004/3 ) تنظم التعيينات يف  200.5إىل  220.0؛ النظام اإلداري 0224كانون الثاين/يناير   0بتاريخ

 اخلدمة ملدة حمدودة



ICC-ASP/12/6 

6-A-040613 28 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
8
من من املناصب املمولة  اً هناك عدد ولكن، جتدر اإلشارة إىل أنه كاناثين عشر شهرا يف كل سنة تقوميية.  

 مربهنةن هناك حاجة مستمرة أل" متأسسة" مناصب اليت أصبحت حبكم الواقع املساعدة العامة املؤقتة
أن ب تقرتحاحملكمة أن  وتعتزم السابقالتحويالت يف على هذه هلم. يف مثل هذه احلاالت، وافقت اللجنة 

 .0204يتم حتويل املناصب املتبقية يف عام 

 اجلديدة/املتغرية املهمة)ب(  

 على هذه يف امليزانية. ومن األمثلة النموذجية واردة مهام اليت مل تكنبأداء  املساعدة العامة املؤقتة تقوم
توقع، على سبيل املثال عندما املعبء العمل املتزايد وغري لتحمل احلاجة إىل مساعدة مؤقتة إضافية  هي

 يتطلب املشروع اجلديد إىل دعم إضايف.

 )ج( البديل 

 ( بديل مباشر0) 

 متأسسة:ملناصب  مهامبأداء  املساعدة العامة املؤقتة تقوم

 تبدأ عند ذلك، يستقيل شاغل وظيفة ثابتة عندمااليت تكون شاغرة، على سبيل املثال: )أ( 
عدة أشهر قبل  فقد يستغرق ذلكمدة عملية التوظيف،  معدلإىل  نظراً ، ولكنإجراءات التعيني. 

الذي مؤقت  بديل. خالل تلك الفرتة، قد تكون هناك حاجة إىل أن يقوم البديل بشغل الوظيفة
 ؛املساعدة العامة املؤقتةأحكام  ه مبوجبيتم تعيين

على غري مدفوعة األجر ) طويلة األمد إجازةاملعتاد بشاغل الوظيفة  منها تلك اليت يكون )ب( 
: يتم إعارة أحد موظفي على ذلك (. مثالةإعار بإجازة خاصة بدون مرتب أو سبيل املثال: 

األمم املتحدة، مع احلق يف العودة إىل  تامنظمإحدى احملكمة ملدة سنة واحدة إىل 
 .املساعدة العامة املؤقتةإطار طريقة  منصبها، حيث يتم توظيف بديل له ضمن/منصبه

 مباشرغري ( بديل 0) 

حيث يقوم ستوى خمتلف مب املساعدة العامة املؤقتةطريقة ب للتوظيف الشاغرةظيفة الو ستخدم أموال تُ 
منصب  : إذا كان. على سبيل املثالشاغر منصب بديل داخلي بشغل هذا املساعدة العامة املؤقتةموظف 

من  جديد وموظف  4 -حاليًا بالتغطية ملنصب ف 2 -ويقوم موظف مبستوى فشاغر،  4 -ف
بالتايل موظف : املتواجد 2 -ف يقوم بالتغطية للموظف مبستوى( 2 -ف) املساعدة العامة املؤقتة
 .4 -ملنصب ف "غري مباشر" بديل هذا هو  املساعدة العامة املؤقتة

 حمدد )د(  

 :على سبيل املثالتتطلب رفع تقارير منفصلة،  املساعدة العامة املؤقتة



ICC-ASP/12/6 

29 6-A-040613 

 )أ(  بدالً من صندوق الطوارئ؛ و 

 )ب( لدعم مشاريع الصندوق أالستئماين أو وظائف أخرى ممولة من خارج امليزانية.  

حمددة متوله املساعدة العامة املؤقتة والذي يتجاوز شهرين، وجتدر اإلشارة إىل أن أي تعيني لفرتة   -02
تقوم احملكمة بتطبيق نفس مبادئ التوظيف التوجيهية واملعايري املستخدمة للتعيينات يف وظائف ثابتة من 
أجله، حيث يتم اإلعالن عن املنصب الذي يتطلب عملية تنافسية. وكما مت ذكره أعاله، بعد أن يتم 

ظيفة لفرتة حمددة ممولة من املساعدة العامة املؤقتة، يتم تطبيق النظام األساسي تعيني موظف يف و 
 للموظفني والنظام اإلداري ملوظفي احملكمة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل.

 سادسا    ملخص

هي  املساعدة العامة املؤقتةاملوظفني يف وظائف ثابتة واملمولة من كال مناصب ،  يف الوقت الراهن  -04
 حيكمها النظام اإلداري للموظفني والنظام األساسي ملوظفي احملكمة.و فرتة حمددة عيينات لت

كم حت ، الذين كانتيف احملكمةلفرتة قصرية األمد عدد قليل جدا من املوظفني إال تم توظيف ي مل  -02
 .0200حىت عام جدة يف األمم املتحدة او تاليت كانت مو للموظفني  222 النظام اإلداريتعيينهم سلسلة 

زيد من دراسة طريقة التعيني إجراء املهبدف  نة اخلدمة املدنية الدوليةجلإطار  مبراجعةاحملكمة  ستقوم  -09
 املؤقت.

____________ 


