المحكمة الجنائية الدولية

ICC-ASP/17/25

جمعية الدول األطراف

Distr.: General
29 October 2018
ARABIC
Original: English

الدورة السابعة عشرة

الهاي 5 ،إىل  12كانون األول/ديسمرب 2018

تقرير عن مسائل إعادة تصنيف الوظائف في المحكمة

*

أوال .معلومات أساسية

أيلول/سبتمرب  :2017نظرت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف برنامج امليزانية املقرتح لعام  2018وأوصت
.1
مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بعدم املوافقة على أي إعادة تصنيف مطلوبة يف انتظار إجراء مراجعة على مستوى
احملكمة للسياسة احلالية بشأن إعادة تصنيف الوظائف.
كانون األول/ديسمرب  :2017طلبت اجلمعية ،خالل دورهتا السادسة عشرة ،من احملكمة إجراء استعراض
.2
على نطاق احملكمة للسياسة احلالية املتعلقة بشأن إعادة التصنيف ،وتقدمي تقرير عن النتائج إىل اللجنة يف دورهتا الثالثني
1
(نيسان  /أبريل  ،)2018وإىل اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة (كانون األول/ديسمرب .)2108
نيسان/أبريل  :2018نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة بشأن إدارة املوارد البشرية" ،الذي أوضحت فيه احملكمة
.3
أن املبادئ والعمليات التالية موجودة حاليا:
تتبع احملكمة معايري النظام املوحد لألمم املتحدة لتصنيف الوظائف تبعا لطبيعة الواجبات
(أ)
واملسؤوليات.
(ب) تؤدي أي إعادة تصنيف من خالل رفع رتبة وظيفة ما إىل بدء عملية توظيف تنافسية ،وتطلب
موافقة اجلمعية على مجيع عمليات إعادة تصنيف الوظائف ،باستثناء وظائف فئة اخلدمات العامة يف الرتب من فئة
اخلدمات العامة – املستوى التشغيلي أو أقل.
(ج) يتم فحص طلبات إعادة التصنيف بشكل شامل من قبل اجمللس االستشاري للتصنيف ،الذي،
عندما يدعم الطلب ،يوصي رؤساء اهليئات باالستعانة خببري خارجي لتحديد تصنيف الوظيفة قبل تقدميها إىل اللجنة
واجلمعية للموافقة النهائية عليها.
قدمت احملكمة أيضا مشروع التعليمات اإلدارية ( )AIبشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها،
(د)
مع حتديد املبادئ والعمليات املذكورة أعاله.
نيسان/أبريل  :2018قدمت احملكمة "يف ردها على استفسارات اللجنة وطلبات مجعية الدول األطراف بشأن
.4
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استعراض احملكمة على نطاق واسع لسياسة إعادة تصنيف الوظائف ولتقدمي أحدث نسخة من مشروع األمر اإلداري
بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها " ،حيث ذكرت ،ضمن مجلة أمور ،أنه "مع مراعاة املتطلبات احلامسة لضمان
استمرارية االحتياجات التشغيلية للمحكمة واحرتام مبدأ املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة" ،فإهنا لفتت
"انتباه اللجنة إىل طلبات إعادة التصنيف املعلقة لعام ( 2017حيث متثل  12وظيفة) اليت مل توافق عليها اجلمعية ،وأن
يتم النظر فيها يف إطار امليزانية املقرتحة لعام "( " 2019الطلبات املعلقة") .ويف هذا الصدد ،أوصت احملكمة بأنه "يف
انتظار موافقة اجلمعية على هذه الطلبات املعلقة ،تظل الوظائف املرتبطة هبا على مستواها املعتمد.
وجيب على املديرين التأكد من أن أصحاب املناصب يؤدون الواجبات واملسؤوليات على املستوى املعتمد وليس على
مستوى أعلى ]…[ .يف احلاالت اليت توجد فيها حاجة ماسة لضمان استمرارية االحتياجات التشغيلية ،وبالتايل
احلفاظ على الواجبات واملسؤوليات يف الوظيفة العليا ،ينبغي استكشاف حلول بديلة للتعويض ،مثل منح بدل خاص
للوظائف ،على ضوء مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة ،على النحو املعرتف به يف السوابق القضائية
للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية[ ".التوكيد مضاف]
أيار/مايو  :2018بعد حتليل ،ضمن مجلة أمور ،مشروع األمر اإلداري ،أوصت اللجنة يف تقريرها
.5
) ،(ICC-ASP/17/5مبا يلي (يف الفقرة :)87
(أ) تقدمي مشروع األمر اإلداري اجلديد إىل اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني ،مبا يف ذل ما يلي:
ال يعترب االضطالع مبهام ومسؤوليات الوظيفة الشاغرة احلالية سببا إلعادة التصنيف؛
()1
ينبغي أن يتضمن اجمللس االستشاري للتصنيف ممثلني عن املوظفني ،مثل احتاد املوظفني؛
()2
حيدد بوضوح دور اللجنة يف هذه العملية ،مع مراعاة أن اهليئة االستشارية املستقلة التابعة
()3
للجمعية مسؤولة عن هذه املسائل ،بينما يكون للجمعية القرار النهائي بشأن املوافقة على هذه املسائل؛
تقدمي طلبات إعادة التصنيف يف الوقت املناسب وتوثيقها الكامل إىل اللجنة قبل
()4
اجتماعها األول كل سنة.
(ب) وقررت اللجنة أن تستعرض بعناية مجيع طلبات إعادة التصنيف يف سياق امليزانية الربناجمية املقرتحة
لعام  ،2019يف ضوء التغيريات املقرتحة على األمر اإلداري.
كما قدمت إىل اللجنة ،جتري بالفعل حاالت تقاضي فيما يتعلق ببعض هذه املناصب .وينتظر هؤالء
.6
املوظفون وممثلوهم القانونيون نتيجة اليت تسفر عنها دراسة إعادة التصنيف .وميكن توقع املزيد من حاالت التقاضي
من قبل املوظفني الذين يشغلون وظائف مت تقييمها بأهنا مؤهلة إلعادة التصنيف من قبل اجمللس االستشاري للتصنيف
يف عام .2017

ثانيا .الطريق المقترح للمضي قدما
.7

احملكمة:
تقدم مشروع أمر إداري حمدث بشأن تصنيف وإعادة تصنيف الوظائف إىل اللجنة مع إدراج
(أ)
التوصيات الواردة يف الفقرة 5؛
(ب) ستدرج يف امليزانية الربجمية املقرتحة لعام  2019فقط تل الطلبات اليت نظر فيها اجمللس االستشاري
للتصنيف يف عام  2017واليت يدعمها املديرون املعنيون ،باستثناء أي طلبات سبق أن ختلى عنها جهاز
2
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معني؛
(ج) مبجرد إصدار األمر اإلداري ،سيتم تنفيذ اإلطار الذي وضعه األمر اإلداري على مستوى احملكمة
ليشمل أي وظائف مستقبلية مؤهلة إلعادة التصنيف كما هو احلال يف امليزانية الربجمية املقرتحة لعام .2020
إىل حني موافقة اجلمعية على هذه الطلبات املعلقة ،تظل الوظائف املرتبطة هبا على مستواها املعتمد
(د)
وتتم إدارة املهام على النحو املبني يف رد احملكمة السابق على اللجنة( 2انظر الفقرة .)4
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