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تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية*
الملخَّص العام
خيص املوارد البشرية اليت
 – 1يقدم هذا التقرير ( )1معلومات مستكملة عن األنشطة الرئيسية فيما ّ
اضطلعت هبا احملكمة يف عام 2019؛ ( )2إحصاءات القوى العاملة القياسية؛( )3الردود على طلبات
و/أو توصيات حمددة من جلنة امليزانية واملالية.
 - 2يف عام  ،2019مت العمل ضمن الركائز الثالث لنهج إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية للمحكمة :
( )1األشخاص )2( ،بيئة متكينية ( )3القيادة ،إضافة إىل التحسينات املستمرة يف رقمنة العملية ،وتنفيذ
النظم ،واإلبالغ ،وإدارة املعرفة .وقد مت حتديد أولويات مجيع األنشطة املنفذة لضمان االتساق مع
األهداف االسرتاتيجية ذات الصلة الواردة يف اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  2020-2019اليت
صدرت حديثا .ومن بني األهداف األخرى ،حتدد اخلطط االسرتاتيجية التزام احملكمة الراسخ باألداء
التنظيمي من خالل تعزيز املهنية والتفاين والنزاهة يف مجيع عمليات احملكمة ،وإدارة املوارد بطريقة فعالة
ومتماسكة وشفافة ومسؤولة وقابلة للتكيف ،وهتييء بيئة عمل آمنة ومأمونة  ،حمورها رفاه املوظفني
ومشاركتهم وحتسينهم املستمر.
 -3واستنادا إىل أهداف اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ،وبالنظر إىل نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة
بإشراك املوظفني لعام  ،2018حدد رؤساء األجهزة اجتاهألولويات إدارة املوارد البشرية للمحكمة)1( :
تعزيز المساواة بين الجنسين؛ ( )2دعم وتيسري حتسني التمثيل الجغرافي؛ ( )2استعراض عمليات
*
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اختيار الموظفين وتطويرهم يف احملكمة ،مبا يف ذلك اعتماد إطار للتنقل؛ ( )4الصحة المهنية والتوازن
بين العمل والحياة ،مبا يف ذلك الوقاية من الصدمات الثانوية؛ ( )5األخالقيات ومعايير السلوك ،مع
الرتكيز على آليات التحرش وتسوية النزاعات؛ ( )6تطوير برنامج قيادة احملكمة.
 -4ويوجز التقرير يف الصفحة  4التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت االسرتاتيجية يف عام  2019واألنشطة
املقررة لعام  .2020ومن اجلدير بالذكر يف هذا املوجز النقاط البارزة التالية.
 – 5لقد متّ بلوغ مراحل هامة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة القيادة يف احملكمة ،واعتُمد إطار جديد للقيادة يف
املنظمة ،يضع معايري للقيادة على مجيع املستويات؛ وأقر رؤساء األجهزة برناجما لتنمية القدرات القيادية؛

ومت تنظيم حلقات عمل متعددة حول مهارات التدريب للمديرين لدعم ثقافة املزيد من املشاركة وزيادة
األداء.
 – 6وظل التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني من األولويات ،ومت االضطالع بأنشطة لدعم هذا
اهلدف .وإدراكا ألمهية إحراز مزيد من التقدم ،بدأ قلم احملكمة يف عام  2019وضع خطته االسرتاتيجية
للتوظيف ،إىل جانب التدابري احملددة اليت يعتزم اختاذها إلحداث التغيري املطلوب.
– 7ويف  31كانون األول/ديسمرب  ،2019حققت احملكمة توازنا جنسانيا عاما بنسبة  47يف املائة من
املوظفات ،وإن كان ذلك مع استمرار اختالل التوازن يف الرتب العليا .وقد حدد رؤساء األجهزة املساواة
بني اجلنسني باعتبارها إحدى أوىل األولويات ،ومت االضطالع بأنشطة لدعم هذا اهلدف ألجل ضمان
تكافؤ الفرص ،وخربة املوظفني ،والتزامهم .ويف عام  ،2019انضم مجيع رؤساء األجهزة إىل مبادرة
أنصار ونصريات املساواة بني اجلنسني ،وأطلقت احملكمة أول برنامج توجيهي ،ركز هذه السنة التجريبية
على املرأة ،هبدف دعم متكني املرأة وبناء شبكة متينة عرب احملكمة .وأنشأ مكتب املدعي العام فريقا
عامال لتقدمي تدريب خمصص للتوعية اجلنسانية جلميع موظفي املكتب ،وأحرز تقدما هاما يف هذه املبادرة
يف عام .2019
 - 8وهتدف احملكمة إىل تعزيز قدرهتا على التصدي بفعالية للنزاع يف مرحلة مبكرة ومعاجلة ادعاءات
املضايقة .ولضمان استفادة احملكمة من مجيع اآلليات الالزمة للمحكمة ،كلف رؤساء األجهزة يف عام
 ،2019خبريا استشاريا خارجيا بإجراء استعراض وتقدمي توصيات .وقد مت تنفيذ هذا العمل يف أواخر
عام  ،2019وقُدم تقرير يف شهر كانون األول/ديسمرب.
 - 9ومن أهداف احملكمة تعزيز التنقل ،وذلك لتمكني احملكمة من ختصيص املوارد مبرونة لتلبية
االحتياجات التشغيلية ودعم املوظفني يف تطويرهم املهين ويف بناء املهارات القابلة للتنقل ،مما سيزيد من
تعزيز مرونة القوة العاملة .ويف عام  ،2019حللت احملكمة خمتلف خيارات التنقل وقررت خارطة طريق
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للتدابري الفورية لتحسني التنقل ريثما يتم تصميم وتطوير إطار أكثر مشوال لتنقل املوظفني .يف عام
ُ ،2019منح  85موظفا فرص تطوير مؤقتة خارج نطاق وظائفهم العادية.
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أوالً  -المقدِّمة
 -1يتضمن هذا التقرير معلومات عن أنشطة املوارد البشرية اليت اضطلعت هبا احملكمة اجلنائية الدولية
("احملكمة") يف عام  2019وفقا ألهدافها االسرتاتيجية ،والردود على استفسارات وتوصيات حمددة
الطابع صادرة عن جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ومجعية الدول األطراف ("اجلمعية") (انظر املرفق األول)،
وتوصيات مراجعي احلسابات اخلارجيني بعد مراجعة شاملة حلسابات إدارة املوارد البشرية يف احملكمة(.)1
وُخيتَتَم هذا التقرير جبملة أولويات عام .2020
التطور.
 -2وتلتزم احملكمة التزاما راسخا بتعزيز بيئة عملها واإلسهام يف هتيئة مناخ من االنفتاح والدعم و ّ
وكما ورد يف التقارير السابقة ،2فإن األنشطة االسرتاتيجية للموارد البشرية للمحكمة تقوم على ثالث
ركائز ،هي )1( :القيادة؛ ( )2األشخاص؛ ( )3البيئة التمكينية .ضمن هذه الركائز جمموعة من منتجات
املوارد البشرية ،وهتدفكلها إىل ضمان اإلدارة املثلى ودعم املوارد البشرية واألداء يف احملكمة.
خيص إدارة
 -3خالل عام  ،2019مت تنفيذ عدد من األنشطة لدعم أهداف احملكمة االسرتاتيجية فيما ّ
املوارد البشرية وأولوياهتا املبينة أعاله.تع ّد إدارة املوارد البشرية مسؤولية مشرتكة بني املديرين وقسم املوارد البشرية
وأصحاب املصلحة اآلخرين .وقد أسفرت اجلهود املوحدة واألفرقة العاملة املشرتكة بني احملاكم يف عام

 2019عن إحراز تقدم كبري يف دعم األهداف احملددة إلدارة املوارد البشرية ،وتنفيذ إطار عمل رفاهية
موظفي احملكمة ومشاركتها ،والعمل استنادا إىل التعليقات اليت قدمها املوظفون يف مسح إشراك املوظفني على
نطاق احملكمة.
 -4يرتبط األداء التنظيمي بواألداء الفردي ارتباطا جوهريا بالنسبة ملنظمة تعتمد اعتمادا كامال على
موظفيها .عندما يتعلق األمر باألداء الفردي ،أظهرت العديد من الدراسات العالقة السببية بني االلتزام
واألداء .وكلما زادت مشاركة املوظفني ،كان أداؤهم أفضل .لذلك وضعت احملكمة هنجها االسرتاتيجي
للموارد البشرية يف إطار" املشاركة والرفاه" .إن ضمان جتربة عمل جذابة مبنية على األداء العايل ومشاركة
موظفيها امللتزمني ورفاههم هي أوىل أولويات احملكمة.
 -5وعززت احملكمة أيضا هنجها االسرتاتيجي يف جمال املوارد البشرية بإنشاء اللجنة املعنية برفاه املوظفني
وإشراكهم يف عام  .2019وتتألف هذه اللجنة من ممثلني عن السلطة القضائية ومكتب املدعي العام وقلم
احملكمة واحتاد املوظفني ،والغرض منها هو رصد املبادرات والتوصية هبا على املستوى االسرتاتيجي.
( )1تقرير مراجعة احلسابات النهائي إلدارة املوارد البشرية(ICC-ASP-17-7).
( )2الوثيقتان  ،CBF30-9اجلزء  ،CBF32-9 ،75اجلزء .6
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 -6ومثلها مثل العديد من املنظمات ،تعاين احملكمة من قيود على املوارد ،وقد ركز التوقع بأن أن تزيد
من أعبائها وختفض من نفقاهتا ،لسنوات عديدة على توليد أوجه الكفاءة والتآزر حيثما أمكن ،وتقييم
النواتج بدقة مقابل القدرات ،وإعادة ترتيب األولويات و/أو تأجيل األنشطة .ونتيجة للتعديل التصاعدي
ملوازين مرتبات األمم املتحدة ،ومن أجل استيعاب التكاليف الناجتة عن ذلك يف إطار امليزانية املعتمدة،
أصبح عام  2019عاما حافال بالتحديات .ومل يتمكن قسم املوارد البشرية من ملء بعض الوظائف
الشاغرة ،مما أثر على قدرة احملكمة على املشاركة على النحو األمثل يف مجيع األهداف االسرتاتيجية .لكن
أُحرز تقدم ،وإن كان ذلك يف بعض اجملاالت بوترية أبطأ مما هو مرغوب فيه.

ثانياً  -األولويات في عام 2019
 -7تسعى احملكمة جاهدة إىل حتقيق االمتياز يف األداء التنظيمي .ويف عام  ،2019قامت أجهزة احملكمة
مبواءمة ختطيطها االسرتاتيجي ونشرت خططها االسرتاتيجية للفرتة  .2021-2019وهذه اخلطط
االسرتاتيجية حتدد مسار أنشطة احملكمة يف جمال إدارة املوارد البشرية للسنوات الثالث املقبلة ألجل ضمان
األداء التنظيمي املمتاز يف إطار ثقافة متكينية وجذابة يف مكان العمل.
 -8وحيدد سجل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2021-2019أولويات اسرتاتيجية ذات صلة بإدارة
املوارد البشرية :التحسني املستمر؛ وزيادة مشاركة املوظفني؛ والتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .وحيدد
مكتب املدعية العامة خطته لدعم هذه األهداف من خالل ثقافة متكينية يف مكان العمل مكرسة للقيم
األساسية والنهج املتكامل ،مع السعي يف الوقت نفسه إىل التحسني املستمر.
 -9ولتحقيق هذه األهداف ،وبالنظر أيضا إىل التعليقات الواردة بواسطة الدراسة االستقصائية املتعلقة
بإشراك املوظفني اليت أجرهتا احملكمة واليت قدم فيها  71يف املائة من املوظفني ردود فعل قيّمة بشأن خمتلف

العوامل احملركة الخنراط املوظفني ورفاههم ،حدد رؤساء األجهزة األولويات االسرتاتيجية اخلمس التالية إلدارة
املوارد البشرية ،اليت تشكل اسرتاتيجية احملكمة يف جمال املوارد البشرية ،ووجهوا أنشطة احملكمة يف جمال املوارد
البشرية يف عام  ، 2019وسوف تستمر يف القيام بذلك يف السنوات املقبلة :
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تعزيز المساواة بين الجنسين؛

دعم وتيسري حتسني التمثيل الجغرافي؛

استعراض سياسات وعمليات اختيار الموظفين وتطويرهم ،مبا يف ذلك اعتماد إطار للتنقل؛
الصحة املهنية والتوازن بين العمل والحياة ،مبا يف ذلك الوقاية من الصدمات الثانوية؛

األخالقيات ومعايير السلوك ،مع الرتكيز على آليات التحرش وتسوية النزاعات؛
وضع برنامج القيادة يف احملكمة؛
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-10

وعلى مدار العام ،عمل كبار مديري احملكمة ،ومديريها ،ومكاتبها القانونية ،وفريق الصحة املهنية،

واحتاد املوظفني ،واملوظفني ،وقسم املوارد البشرية معا على حتقيق نتائج يف هذه اجملاالت اهلامة.
-11

وعلى الرغم من القيود املفروضة على املوارد ،واصلت املوارد البشرية ،باإلضافة إىل دعمها لألهداف

االسرتاتيجية ،حتسني نظمها ورقمنة عمليات العمل لتحقيق الكفاءة للمديرين واملوظفني يف احملكمة وكذلك
إدارة املوارد البشرية نفسها.
-12
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إجنازه.
توخى ُ
يوجز هذا التقرير األنشطة اليت متت خالل عام  ،2019وما مت إجنازه وما ال يزال يُ ّ
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 2019
HI GHL I GH TS ,
P

People

L

Leadership

E

K E Y A C TI V I TI E S & P L A NNE D

Environment

Implemented

S TE P S

2020
Delayed

Under development

STAFF WELLBEING & ENGAGEMENT
Top 5 Staff Wellbeing and Engagement priorities identified and communicated by Heads of Organs
Staff survey results at Organ, Division and Section levels results shared and discussed

2019

Support provided for designing staff wellbeing Action Plans
Action Plans created at Organ and Division level
Staff Wellbeing and Engagement Committee (SWEC) officially kicked-off
Monitor implementation of action plans

2020

Consolidate and continue the works of the Staff Wellbeing and Engagement Comittee
Prepare Staff Survey 2021

L

LEADERSHIP

2019

Leadership

Leadership Framework approved
3-years Leadership Development Plan approved
Leader-driven dissemination of the framework

2020

Roll-out Year 1 of the Leadership Development Plan
Embed leadership framework to HR processes

Staff Selection and Mobility

P

People

Actively source female candidates and candidates from non- and under represented countries

2019

Develop staff mobility framework
Improvements to selection process

2020

Implement leadership competencies in selection process

PERFORMANCE MANAGEMENT

P

New and revamped policy, process and system implemented

People

Compliance Rate

The highest final compliance rate to date

2019

95% of all staff had at least one performance conversation, while 36% (1 out of 3) had more than one
Workshops & training offered to all managers (new process & coaching kills for supervisors)
Finalise workshop coaching skills for supervision

64%

65%

92%

2014/20152015/2016 2016/2017

95%

93%
2017/2018

2018/2019

On going
2019/2020

Perfomance conversations

Sustain high compliance rate

2020

Improve the link between performance management and strategic plans
Increase the link between performance management, learning/development and the approved leadership framework;

95%
At least
one

Support/training on PM good practices (coaching, feedback, rewarding good performance and underperformance)

1 out of 3
more than one

P

LEARNING & DEVELOPMENT

People

5363 hours of training provided to 554 staff members across the Court (49,8%). Average hours of training: 9.7 hours
354 staff members (32%) accessed online learning opportunities at Linkedin Learning (avg time per viewer: 5h22m)

2019

49,8%

Staf f completed
at least one
training

More than 1000 e-books downloaded from the ICC Bookboon e-Book Collection
10 onboarding sessions facilitated for a total of 49 staff members (average satisfaction rate of 3,7 out of 5)
Approve and implement a Learning & Development Policy (Administrative Instruction)
Roll out Year 1 Leadership Development Plan
Start benchmarking for a competency mapping exercise
Revisit onboarding programme

GEOGRAPHIC REPRESENTATION & GENDER BALANCE

2019

LinkedIn Learning : Jan - Dec 2019
3,598
Courses viewed
412
Courses completed

20,430
Videos viewed
16,379
Videos completed

E

Environment

Roll out Mentoring Programme for Women (a pilot programme) for approximately 50 participants
Finalise Mentoring Programme for Women (a pilot programme), evaluate and propose next step

2020

Implement a Gender Focal Point for the Court (Staff Wellbeing and Engagement Committee

Ethics and Standards on Conduct

2019

E

Environment

Expert assessment and recommendations for informal conflict resolution
Issue Ethics Charter

2020

Implement Informal Conflict Resolution Framework

Digitalisation, Systems and Knowledge Management (Continous Improvement)
Digitalisation of additional 11 HR operations processes
Implementation of SAP Payroll Control Centre - internal controls

2019

Design and prepare content for the HR Knowledge Management platform
Develop data platform for HR Analytics and report automation
Develop and configure Leanring Management System
Launch Learning Management System “My Learning” to all staff members and continuously roll out new courses
Release automated standard compliancy reports
Release HR Analytics dashboards (sick leave utilisation, recruitment candidates (gender & geographical))

2020

Go-Live HR Knowledge Management platform
Develop HR Services solution
Development digital personnel records solution

Policies
Flexible Working Arrangements

2019

AI on Performance Appraisal System
AI on After Service Health Insurance
AI on Inter-Organizational Exchange
AI on Short-Term Language
AI on Service Incurred - Appendix D
AI on Staff Selection and Recruitment

2020

AI on Learning and Development
AI on Education Grant
AI on Special Post Allowance
AI on Short-Term Appointment (review)
AI on Consultants and Individual Contractors (review)

JPO PROGRAM
Approval of Career Development Program for JPOs

2019

Approval of the 3rd year for JPOs on a cost-shared basis (50/50)
Meetings with interested sponsors to increase capacity of the Program
Preparation of evaluation of the JPO Program and next steps to be presented to the CBF in 2021
Preparation of final guidelines of the program and final sample MoU to be presented to the CBF and ASP in 2021

2020

Implementation of the 3rd year for JPOs on cost-shared basis (amendment of MoUs)
Negotiation and inter-organ consultation of MoUs with new donors (e.g. Germany, France and Finland)
Implementation of the Career Development Program for JPOs

INTERNSHIP AND VISITING PROFESSIONAL PROGRAM
Implementation of funding received by the Trust Fund for Development of Interns and Visiting Professionals
Communication campaign and administration of private donations to the Trust Fund for IVPs

2019

Participation in career events to increase awareness of the programme in under- and non-represented countries
Implementation of the Legal Professional Program under the EC Grant for 2019-2020
Approval of IVPP Journey - aiming at improving IVP's experience (alumni network, welcome packs, roundtables, etc)

7

Outreach of the Trust Fund for IVPs with potential sponsors to increase donations and number of funded placements

2020

Implementation of the Legal Professional Program under the EC Grant for 2019-2020
Implementation of the IVPP Journey
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ثالثاً  -أنشطة تنمية القدرات التنظيمية
ألف  -القيادة
-13

تسلم احملكمة بأمهية القيادة يف جناحها على املدى الطويل .يع ّد القادة قدوة وهلم تأثري مباشر على

مشاركة املوظفني ،وحتفيزهم ،وبالتايل على األداء الفردي والتنظيمي .ويف املاضي ،كانت هناك عدة مبادرات

لتطوير القيادة يف احملكمة .ومنذ عام  ،2010قدمت احملكمة برامج تدريبية يف جمال القيادة .ويف حني أن
هذه اجلهود قد حققت نتائج قصرية األجل ،فإن النطاق كان حمدودا بعدم الوصول إىل اجلمهور املستهدف
بالكامل وعدم كونه جزءا من اسرتاتيجية احملكمة الطويلة األجل.
-14

وهكذا حددت احملكمة ضرورة وضع اسرتاتيجية مشرتكة تشمل برامج تنمية مستدامة للقيادات

على مجيع املستويات .وعمل فريق املشروع مبوارد داخلية ،وقدرة مؤقتة إضافية ،ومستشار خارجي على وضع
تعريف للقيادة على نطاق احملكمة ،ووضع إطار قيادة احملكمة.
-15

ال يوجد منوذج قيادي واحد يناسب اجلميع .وختتلف املنظمات اختالفا كبريا من حيث واليتها

وحجمها وتعقيدها وطبيعة نشاطها .ولذلك ،فإن النظر يف سياق املنظمة ،ومجع آراء أصحاب املصلحة
الرئيسيني ،أمر بالغ األمهية .وبناء على ذلك ،ولضمان متثيل تنوع اآلراء والثقافات واخللفيات ،شارك فريق
املشروع يف طائفة واسعة من األشخاص من مجيع مستويات املنظمة ،مبا يف ذلك من املكاتب القطرية،
وأصوات خمتارة من الدول األطراف.
-16

ومشلت عملية املشاركة مع أصحاب املصلحة على مجيع املستويات إجراء مقابالت منظمة وعقد

حلقات عمل للموظفني بشأن موضوع القيادة اجليدة .ونُظمت حلقات عمل للموظفني بالتعاون مع جملس

رابطة املوظفني ،وشارك فيها حنو  10يف املائة من املوظفني من خمتلف املستويات ،ونوع اجلنس واملناطق

املبني يف اجلدول أدناه .وجرى استعراض املشروع األول إلطار
اجلغرافية ،على نطاق مجيع األجهزة ،على النحو ّ

القيادة ،ومتّ قياسه على أساس البحوث القيادية وأفضل املمارسات (األمم املتحدة ،واملنظمات العامة
والقضائية) .وأخريا ،مت حتسينه بشكل متكرر من خالل سلسلة من حلقات العمل واالستشارات بشأن

املالحظات  -مبا يف ذلك التوافر على صفحة اإلنرتانت اخلاصة باحملكمة ،مما أتاح جلميع املوظفني فرصة تبادل
املدخالت واألفكار والشواغل  -قبل عرضها على رؤساء األجهزة للموافقة عليها.
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عدد املوظفني املشاركني يف وضع إطار القيادة

-17

مت تقدمي املنتج النهائي ،وهو أول إطار قيادة على مستوى احملكمة ،ومتّت مناقشته واملوافقة عليه

من قبل جلنة التنسيق التابعة للمحكمة فيشهر آب /أغسطس  .2019ويوفر إطار القيادة فهما أوضح
للسلوكيات واملواقف املتوقعة على مجيع مستويات القيادة.
-1تطوير مهارات القيادة
-18

وإىل جانب إطار القيادة ،مت أيضا تقدمي خطة لتطوير القيادة للسنوات الثالث املقبلة

( )2022-2020واملوافقة عليها من قبل جلنة تنسيق القيادات .وتركز اخلطة على بناء القدرات القيادية
على مجيع املستويات من خالل برامج التعلم الذايت على اإلنرتنت ،والتعاون مع كلية موظفي منظومة
4-A-241120
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األمم املتحدة ،والتدريبات التطويرية الشاملة ،وحلقات العمل (العملية) للقيادة على أساس كل حالة.
وباإلضافة إىل ذلك ،سيتم تعديل عمليات املوارد البشرية مثل التوظيف ،وإدارة األداء ،وترقية املوظفني،
واملشاركة لتعكس توقعات القيادة احملددة يف اإلطار .وميكن االطالع على اخلطة املفصلة يف املرفق الرابع.
-19

ويف سياق القيود املفروضة على امليزانية وحتديد الوفورات ،تعتقد احملكمة أن القيادة اجليدة

واملختصة هي أهم مساهم يف األداء الفردي والتنظيمي .فاالستثمار يف تطوير القيادات ضروريا للغاية
لزيادة فعالية املوظفني الشخصية وبينه وبني اآلخرين ،لتحفيز املوظفني وحتسني األداء واملشاركة .فاملنظمة
اليت ال تستثمر يف القيادة يكون أداؤها أقل ،وستحتاج إىل موارد أكرب لتحقيق أهدافها .لذلك ،فإن
احملكمة تعتمد على دعم اللجنة املستمر لالعرتاف بقيمة استثماراهتا يف برنامج القيادة يف مناقشات
امليزانية املقبلة.
 -2إدارة األداء والتدريب على مهارات التوجيه للمشرفين
-20

نُظمت حلقات عمل إلدارة األداء لفائدة مجيع املشرفني يف احملكمة خالل العام ،مع الرتكيز

بشكل خاص على شرح الن ُهج اجلديد إلدارة األداء ،وأمهية املمارسات اجليدة مثل التدريب والتعليقات

املستمرة ،مبا يف ذلك املالحظات الواردة ،وكيفية التقييم دون ترتيب هنائي .ونُظِّم ما جمموعه  11دورة
توعية وحضر حلقات العمل  92مشرفا من مجيع املستويات ( 40يف املائة تقريبا) .وباإلضافة إىل ذلك،

وضعت مبادئ توجيهية وأتيحت جلميع املشرفني على صفحة الشبكة الداخلية للموارد البشرية اليت أعيد
تشكيلها مؤخرا .وسيتم تنظيم املزيد من الدورات يف عام  2020على أساس االحتياجات.
تبني
 -21وباإلضافة إىل ذلك ،نُظمت سبع دورات بشأن "مهارات التوجيه فائدة املشرفني ".فقد ّ
أن التدريب هو واحد من أكثر نُ ُهج إدارة الناس فعالية ،ويهدف إىل دعم املشرفني يف تيسري األداء اجملدي
واإلنتاجية والنقاشات بشأن التطوير .وكانت جلسات حمجوزة متاما وتلقى ما جمموعه  77مشرفا التدريب
يف عام  .2019ويستمر الربنامج يف عام  2019هبدف توفري التدريب جلميع املشرفني يف احملكمة البالغ
عددهم  225مشرفا ،وتنمية القدرات الداخلية يف اجملال بواسطة منهجية "تدريب املدربني" ،اليت ستزيد
من فعالية الربنامج من حيث التكلفة ،وتكفل االحتفاظ باملعرفة اجلديدة داخليا يف احملكمة.

باء  -الناس
-22

تضع احملكمة تضع ناسها يف املقام األول ،وقد متّ االضطالع بعدد من األنشطة لضمان تركيز

كفاءات املوظفني ومشاركتهم ومسامهاهتم .فيما يلي اخلطوط العريضة لألنشطة يف عام .2019
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-1

اختيار الموظفين
-23

يؤدي التوظيف دورا رئيسيا يف حتقيق األولويات االسرتاتيجية الثالث لقلم احملكمة .ويوفر قلم

احملكمة خدمات التوظيف جلميع األجهزة والربامج الرئيسية للمحكمة ،وبالتايل ،فإن كفاءة التوظيف هي
حمرك هام للكفاءة يف مجيع أحناء احملكمة.
-24

ومن املتوخى إجراء استعراض شامل لنظام اختيار املوظفني وتنقلهم يف عام  .2019بيد أنه

انصب الرتكيز يف عام 2019
تقرر ،ألسباب تتعلق بالقدرة ،أن هناك حاجة إىل اتباع هنج تدرجيي .و ّ
على إصدار تعليمات إدارية جديدة لعملية االختيار ،ستشمل أحكاما هتدف إىل حتسني االعتبارات
اجلغرافية واجلنسانية أثناء عملية التوظيف واالختيار .وباإلضافة إىل ذلك ،وضعت خرائط طريق ألنشطة
عام  2020اليت ميكن أن تزيد من حتسني احلالة ،مثل إدارة جمموعات املواهب (اليت تستهدف بوجه
خاص وظائف املوظفني املبتدئني ،واملوظفني الفنيني املبتدئني واملتدربني الداخليني ،وبرامج الزوار
املهنيني) ،ووضع قوائم عامة ،وزيادة املساءلة عن ُشعب التوظيف ،والتدريب اإللزامي على التحيز
الالواعي.
-25

وستساعد التدابري املذكورة أعاله ،يف سياق اخنفاض معدل دوران املوظفني نسبيا ،على معاجلة

مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف املستويات العليا (ف 4-و ف 5-و مد.)1-
-26

وستخضع تعليمات إدارية للمشاورات فيما بني األجهزة يف عام  ،2010وستكون جاهزة

لإلصداره بعد ذلك.
-2

التنقل
-27

هتدف احملكمة إىل حيازة قوى عاملة متجاوبة ومرنة ،ميكن أن ختصص لتغطية االحتياجات

التشغيلية املتغرية .وخللق املرونة وضمان وجود مهارات لدى املوظفني متعددة االستخدامات وقابلة للنقل،
من الضروري أن يتم دعمهم يف فرص التطوير ذات الصلة .وبالنسبة للموظفني الذي يعملون يف مراكز
العمل الشاقة ،فإن التنقل ليس مطلوبا فحسب ،بل هو مطلوب لدعم صحتهم ورفاههم .ومن مث ،فإن
التنقل ضروري لقدرة احملكمة على إعادة توجيه املوارد بفعالية وتلبية االحتياجات القصرية األجل ،كما
طلبتذلك الدول األطراف أيضا ،ولتوافر قوة عاملة ملتزمة ومدربة تدريبا جيدا .ولذلك ،حدد رؤساء
األجهزة التنقل باعتباره إحدى أولويات احملكمة للفرترة .2012-2019
-28

وتعزز احملكمة تبادالت تعاونية مع املنظمات اليت هي أطراف يف النظام املوحد لألمم املتحدة

فيما يتعلق مبسائل املوارد البشرية .ويف هذا الصدد ،تشارك احملكمة بنشاط يف شبكة املوارد البشرية التابعة
للمجلس التنفيذي الرئيسي لألمم املتحدة املعين بالتنسيق ،اليت جتمع بني مديري إدارات املوارد البشرية من
أكثر من ثالثني منظمة تابعة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة يف اجتماعاهتا اليت تعقد كل سنتني.
4-A-241120
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نصب الرتكيز على تنقل املوظفني ،مع الطموح إىل إجياد إطار موحد ييسر املرونة والتطوير.
 -29وي ّ
ومبراعاة ذلك ،صيغ اتفاق التنقل بني املنظمات لعام  ،2012ليؤثر على نقل املوظفني أو انتداهبم أو
إعارةهم بني املنظمات اليت تطبق نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت .وينشئ اتفاق عام
2012إطارا مشرتكا ويسهل التحركات ،مما يلغي ضرورة وضع مذكرات تفاهم ثنائية.
-30

بفضل اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا إدارة املوارد البشرية واالخنراط مع جملس الرؤساء التنفيذيني،

متكنت احملكمة من االنضمام إىل اتفاق التنقل بني املنظمات يف متوز/يوليه  .2019لذلك فإن إدراجها يف
االتفاق ينطويعلى قيمة رمزية ويعزز استمرار تعزيز عالقات احملكمة داخل أسرة النظام املوحد لألمم املتحدة.
-31

ويال َحظ أن مسألة التنقل فيما بني املنظمات ينبغي أن تنظم داخليا بواسطة تعليمات إدارية لتنفيذ

إدراجهفي احملكمة .وقد وضعت إدارة املوارد البشرية التعليمات اإلدارية ،وهي يف املراحل النهائية من
يتم سيتم إصدارها.
املشاورات بني األجهزة ،قبألن ّ
-32

وليس التنقل مفهوما جديدا بالنسبة للمحكمة ،اليت مارست بالفعل عدة أنواع من الرتتيبات

ودعمت إشراك املوظفني يف التنقل داخل احملكمة وخارجها .باإلضافة إىل نظام اختيار املوظفني العادي
الذي يدعم املوظفني يف التقدم الوظيفي ،ميكن للموظفني تويل مهام جديدة مؤقتا داخل احملكمة أو
خارجها.
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-33

يوضح اجلدول أدناه تنقل املوظفني املدعوم يف السنوات األخرية ،أي عندما يكون املوظفون قد

اضطلعوا بوظيفة خمتلفة؛ أو مت تعيينهم يف وظيفة خمتلفة مؤقتا إما بعد عملية اختيار ملهمة قصرية األجل أو
استدعاءهم لتويل وظائف أعلى مستوى (بدل الوظيفة اخلاص)؛ أو خارج احملكمة ،حيث تستخدم
احملكمة بشكل استثنائي قواعد اإلجازة اخلاصة بدون أجر لإلفراج عن املوظفني طوال مدة العمل املؤقت
خارج احملكمة ..و يف عام  ،2019استفاد  85موظفا من خيارات التنقل املؤقتة.

االنتقال
ملهام القصرية األجل
ا ّ

بدل الوظيفة اخلاص

اإلجازة اخلاصة بدون أجر

STA
SPA
SLWOP

 -34وكما هو مبَ ّني يف تقرير احملكمة السابق( ،)3أجرت احملكمة استعراضا أوليا خليارات التنقل
اإلضافية هبدف تصميم خطة التنقل الشاملة للمحكمة .وأجريت البحوث ووضع املعايري املرجعية مع
املنظمات الدولية األخرى لتقييم اإلطار األمثل للتنقل يف احملكمة.
-35

إن تصميم اإلطار األمثل هو عملية معقدة ،حيث جيب على املنظمة أن توازن بني مصاحل

عديدة على حنو فعال .ويلزم النظر يف أمور منها الوالية ،وطول مدة اخلدمة ،واملوظفني امليدانيني مقابل
موظفي املقر ،واهليكل التنظيمي واملالك الوظيفي ،واملعدالت املستهدفة للموظفني يف وظائف التعلم،
ونسبة التحركات الداخلية مقابل التعيينات اخلارجية ،ونسبة التحركات الداخلية مقابل التقدم يف الرتقيات .
وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني أن تكمل ترتيبات التنقل نظام اختيار املوظفني ،الذي جيري استعراضه حاليا
(انظر أعاله).
(  )3الوثيقة  ،CBF32-16الفرعان 25-24
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-36

وخالل عام  ،2019تقرر ،ألسباب تتعلق بالقدرة ومراعاة لالستعراض اجلاري للمحكمة،

اتباع هنج تدرجيي واالستعداد إلدخال بعض خيارات التنقل على نطاق أصغر على أساس جترييب ،مع
وضع األساس خلطة تنقل يف املستقبل .وتقوم أجهزة احملكمة حاليا باستعراض تعليمات إدارية بشأن التعلم
والتنمية ،تنص على خيارات للتنقل على املدى القصري ألسباب تتعلق بالتعلم والتطوير (مثل تبادل
املتمرسني) .ويف موازاة ذلك ،تعتزم احملكمة الشروع يف جتميع الوظائف يف أُ َسر
الوظائف ومالزمة املوظفني ِّ
وظيفية ،مما يتيح تعيني املوظفني يف املستقبل على حنو مرن داخل نفس األسرة الوظيفية ،حسب

االحتياجات التشغيلية .ومن شأن ذلك أيضا أن يسمح باالتوظيف من القوائم العامة ،مما يؤدي إىل
اكتساب مزيد من الكفاءة يف الوقت الذي يقتضيه التوظيف.
-37

ويتطلب وجود نظام فعال للتنقل الداخلي استخدام ما يعادل اإلعالنات الداخلية عن

وختطر
الشواغر("التعبري عن االهتمام") .وإذ تضع يف اعتبارها اشرتاط احملكمة" ملء مجيع الشواغر ]ُ [...

()4
ستخدم التعبري عن االهتمام
مجيع الدول األطراف بذلك ،و"تنشر على موقع احملكمة على اإلنرتنت  ،ويُ َ

يف املهام املؤقتة أو حتركات املوظفني يف إطار الوظيفة نفسها .وال يزال اإلعالن عن الوظائف الشاغرة
داخليا وخارجيا كما هو احلال دائما.
-2

إدارة األداء
-38

خالل دورة األداء  ،2020-2019واصلت احملكمة جهودها لتعزيز واستدامة ثقافة إدارة

األداء الفعالة اليت تعزز حمادثات األداء املستمرة واهلادفة ،وتعرتف بأداء املوظفني وإجنازاهتم ،وتضمن وجود
صلة قوية بني التعلم وخطط التطوير الفردية ،وتدعم جماالت القصور والعجز يف األداء لضمان تعزيز
مهارات املوظفني يف هذه اجملاالت ،وغرسفكرة املساءلة عن األداء والتطوير هبدف التحسني املستمر.
-39

يف عام  ،2019مت تنفيذ املبادرات التالية بنجاح :

 مت االنتهاء من إعداد التعليمات اإلدارية اجلديدة مع عملية معدلة إلدارة األداء وهيكل إداري
معزز،ومت إصدارها يف شهر شباط/فرباير  .2019وتشجع العملية اجلديدة على اتباع هنج أكثر
اسرتاتيجية يف إدارة األداء ،وثقافة الثقة وحمادثات األداء اجلارية ،وتبتعد عن تقييم األداء؛


وأتيحت حلقات العمل واملبادئ التوجيهية جلميع مديري احملكمة بشأن النهج اجلديد إلدارة
األداء ،وما تغري ،واملمارسات اجليدة ،مثل التدريب ،والتعليقات املستمرة ،الستقاء املعلومات من
املوظفني ،وكيفية التقييم بدون ترتيب هنائي؛

( )4مرفق القرار  ،ICC-ASP/1/Res.10اجلزء .3
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وقد مت إعداد حتليالت/لوحات معلومات حمسنة إلدارة األداء يف الوقت احلقيقي لرصد التقدم
احملرز ودعم املديرين ورؤساء األقسام وجهات التنسيق األخرى ،مع حملة عامة رفيعة املستوى عن
امتثال فرقهم خالل الدورة بأكملها؛

 ويف البحث عن التحسني املستمر ،أعيد تشكيل األداة اإللكرتونية لألداء من أجل التقاط
حمادثات األداء اجلارية وتقليل الوقت الذي يقضيه املشرفون واملوظفون يف تسجيل إجراءات إدارة
األداء؛ ونُفذت محالت اتصال وتوعية داخلية حتت شعار" ،"#feedbackmattersلتعزيز
ثقافة الثقة واحملادثات اجلارية وإذكاءها واحلفاظ عليها ،مبشاركة موظفني ومشرفني من خمتلف
األجهزة .وكانت احلمالت نشطة يف اللحظات الرئيسية من دورة إدارة األداء ،مبحتوى يتعلّق
بتلك اللحظة احملددة؛
خمصصص جلميع جوانب إدارة األداء على نطاق احملكمة؛
دعم
ٌ
 وقُ ّدم ٌ

 استمر البحث املستفيض ،ووضع املعايري ،وتبادل املعارف بشأن أفضل املمارسات يف منظمات
القطاع اخلاص واملنظمات اليت تعمل يف األمم املتحدة على السواء؛
-40

كما هو موضح يف الرسم البياين  1أدناه ،فإن عدد املوظفني الذين حققوا أهداف األداء يف

النظام يف الوقت احملدد قد حتسن بنسبة  1يف املائة ،مقارنة بدورة األداء األخرية اليت حتققت فيها نسبة
 93يف املائة .وخالل دورات األداء األخرية ،استقر هذا العدد فوق نسبة  90يف املائة ،مما يعكس التزام
املنظمة بالعملية.

تحديد األهداف

الرسم البياني  :1معدل االمتثال الكلي (حتديد األهداف) (مقارنة سنوية)
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-41

وميكن حتديد االجتاه نفسه يف الرسم البياين  2أدناه ،الذي ميثل معدل االمتثال النهائي يف هناية

العملية .وقد بلغ معدل االمتثال النهائي لدورة  95 2019/2018يف املائة ،وهو أعلى معدل مسجل.
وبالنسبة لدورة ( 2020/2019اليت تنتهي يف شباط/فرباير  ،)2020سيتم قياس معدل االمتثال
النهائي وتقدميه عندما تصبح األرقام النهائية متاحة.
الرسم البياني  :2معدل االمتثال النهائي لمراجعة نهاية العام (مقارنة سنوية)

التقييم جار

%95

%93

%92

%65

% 64

2015/2014 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2018/2019

-42

تشجيع ترتيبات أسلم اسرتاتيجيا مع الرتكيز على مواصلة احملادثات بشأن األداء ،مشلت بعض

التغيريات الرئيسية اليت مت تنفيذها يف عام  2019ختفيض عدد األهداف إىل ما يرتاوح بني ثالثة وستة
أهداف؛ ممّا يسمح بتسجيل ما يصل إىل أربع حمادثات األداء خالل الدورة ( إلغاء استعراض منتصف

املدة)؛ وإلغاء درجات تقييم األداء النهائية.
-43

بالنسبة لعام  ،2020ستواصل احملكمة جهودها الرامية إىل تطوير ثقافة إدارة األداء .وتتمثل

األهداف الرئيسية يف ما يلي:
(أ) ضمان ربط األهداف الفردية واملسامهة يف األولويات االسرتاتيجية للفريق ،واألجهزة
واحملكمة؛
(ب) تعزيز الصلة بني إدارة األداء والتعلم والتطوير؛
(ج) تقدمي الدعم املستمر للموظفني واملديرين من خالل التدريب على املمارسات اجليدة إلدارة
األداء مثل التدريب ،واملالحظات املستمرة ،واملكافأة على األداء اجليد ،وإدارة األداء الضعيف؛
(د) تقييم أثر هنج إدارة األداء اجلديد الذي مت تنفيذه اعتبارا من دورة 2020/2019؛
(ه) مهارات التدريب يف حلقة العمل للمشرفني:
16
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يظل املديرون العامل الرئيسي يف زيادة مشاركة املوظفني ،مما يؤثر تأثريا مباشرا على األداء.
(و) ّ
وإلقامة حمادثات ذات مغزى ومستمرة ذات اجتاه وهدف واضحني ،ستتواصل حلقة العمل يف
عام  ،2020حيث تُتاح للمديرين فرصةإلعادة تأهيلهم وإعادة تدريبهم لتعلم تقنيات التدريب
حملادثات تطوير األداء يف السيناريوهات العملية وتقدمي التعقيبات كمدربني .وستستخدم منهجية
"تدريب املدربني" لتطوير القدرات الداخلية وضمان االحتفاظ باملعارف املكتسبة يف احملكمة ،مما
سيزيد من فعالية التكاليف وتأثري التدريب على املدى الطويل.
(ز) الدعم املستمر يف مجيع جوانب إدارة األداء على نطاق احملكمة؛
التعلم والتطوير

-4
-44

جتسيدا ألولوية احملكمة يف توفري فرص التعلم والتطوير للموظفني ،واصلت دائرة املوارد البشرية

يف عام  2019تسهيل تنفيذ أنشطة التدريب املؤسسي وفقا الحتياجات احملكمة ووفقا لتوافر امليزانية.
وتركزت اجلهود على ضمان استمرار الربامج القائمة املتصلة بالكفاءات والقيم األساسية الرئيسية مع
الرتكيز على :التدريب اللغوي (اللغة الفرنسية) دعما ل ثنائية اللغة؛ وإتاحة أدلّة التعلم الفعالة من حيث
التكلفة جلميع املوظفني (التعلم بلينكدين واملكتبة اإللكرتونية بوكبون)؛ وبرنامج الرتقية؛ حلقة عمل للتوعية
يف اجملال الثقايف .كما أتيحت دورات تدريبية لدعم األخذ بالنهج اجلديد إلدارة األداء يف احملكمة الذي
يشجع على ثقافة الثقة واحملادثات اجلارية بشأن األداء ،وإطار إدارة املخاطر.
-45

وهبدف التحسني املستمر ،قامت إدارة املوارد البشرية أيضا ببحث املمارسات اجليدة يف بيئة

األمم املتحدة اليت ميكن أن تدعم أهداف احلفاظ على ثقافة التعلم يف احملكمة وضمان قوة عمل
مرنة/سريعة .ومت إعداد مشروع التعليمات اإلدارية للتعلّم والتطوير ،يشجع على فهم أوسع للتعلم
والتطوير يف احملكمة ،وجيري التشاور بشأهنا حاليا.
-46

ويف هذا الصدد ،من املتوقع أن يكون معدل الرضا عن أنشطة التعلم والتطوير عامال حامسا

يسهم يف ارتفاع مستويات مشاركة املوظفني ،وبالتايل يف زيادة األداء.
تظل أساليب التعلّم "الكالسيكية" صاحلة لعدد من مواضيع التعلم وسوف يتواصل
 -47يف حني ّ
استخدامها،وهناك مفاهيم وأساليب تعلّم جديدة ميكن استكشافها بشكل فعال وجترهبا من أجل مواكبة
أفضل املمارسات والنظريات يف جمال إدارة املواهب.
-48

ويهدف انتهاج اجتاه جديد للتعلم والتطوير ،مع مفاهيم وأساليب التعلم اجلديدة ،إىل إجياد

أساس ملنصة حديثة إلدارة املواهب يف احملكمة ،وسيتم تطويرها خالل عامم .2020
-49

يف عام  ،2019مت توفري 6 037ساعة تدريبية ل  807موظفني يف احملكمة .ويف املتوسط،

شارك كل موظف يف  7ساعات ونصف من التدريب .وقد شارك ما جمموعه  69.9يف املائة من مجيع
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املوظفني يف نشاط تدرييب واحد على األقل خالل السنة .وميكن االطالع أدناه على مزيد من املعلومات
التفصيلية لكل نشاط.
 -5الصحة المهنية ،والتوازن بين العمل والحياة ،والوقاية من الصدمات الثانوية
-50

ويف عام  ،2019كانت أنشطة وحدة الصحة املهنية التابعة للمحكمة مدفوعة إىل حد كبري

باألولويات املستمدة من أهداف اخلطط االسرتاتيجية ،مبا يف ذلك دعم املنظمة وموظفيها (املقر واملكاتب
القطرية) مع زيادة الرتكيز على القضايا النفسية واالجتماعية .ومشلت األنشطة عقد دورات إعالمية
وتدريبية ،واستعراض السياسة احلالية لإلجازات املرضية وتقدمي مقرتحات بشأهنا ،وتقدمي الدعم الطيب
للسفر إىل املسافرين يف جمال األعمال يف احملكمة ،وتقييم املخاطر الطبية للمكاتب القطرية للمحكمة.
-51

وطوال عام  ،2019واصل مكتب األمم املتحدة يف أوغندا دعم املكاتب القطرية يف مجهورية

الكونغو الدميقراطية وأوغندا من خالل رصد وباء اإليبوال املستمر وتقدمي املشورة للموظفني وتدريبهم بشأن
إجراءات التخفيف.

-52

ومتت املوافقة على "مشروع الوقاية من اإلجهاد الناجم عن الصدمات الثانوية" ،مبدة ثالث

سنوات ،أُدرج يف األولويات اليت حددها املديرون .وقد مت تطويره وحتديد نطاقه من قبل وحدة الصحة
املهنية خالل عام .2019
-53

ويهدف املشروع إىل حتديد خطر التعرض للمواد اليت ميكن أن تؤدي إىل إجهاد الصدمات

الثانوية ،مثل أقوال الضحايا والشهود وغريها من األدلة .ومن املتوقع وضع خريطة ملوظفي احملكمة توضح
درجات املخاطر الصحية احملتملة يف مجيع الوظائف لكي تقدم وحدة الصحة املهنية فيما بعد أدوات
حمددة األهداف للتخفيف من املخاطر احملددة يف الدراسة االستقصائية.
-54

ومن املقرر أن يكون املشروع الذي مدته ثالث سنوات كما يلي:

صص عام  2019لتطوير دراسة استقصائية ،مصممة خصيصا ،تتضمن قضايا مثل
ُ خ ّ
ص ّممت الدراسة االستقصائية علميا استنادا إىل أربع
الصدمات النفسية واإلجهاد الثانوي .وقد ُ

دراسات جتريبية أصغر أجرهتا وحدة الصحة املهنية ،واألوساط األكادميية اهلولندية ،والدروس

املستفادة من الدراسة االستقصائية لصحة موظفي املفوضية لعام  ،2016والدعم االستشاري
اخلارجي .ويف هناية عام  ،2019مت االنتهاء من الدراسة االستقصائية وجاهزة لبدئها على
سبيل التجربة يف شباط/فرباير  ،2020وإطالقها على نطاق احملكمة يف  9آذار/مارس
.2020
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 -2021االجتاهات الرئيسية اليت يتعني حتديدها ،واليت تشكل أساسا تستند إليه وحدة
الصحة املهنية لتقدمي أدوات التخفيف املستهدفة من املخاطر املوضحة يف الدراسة
االستقصائية.

 -6ترتيبات العمل المرنة
 -55إن إجياد توازن مناسب بني العمل والعيش اليومي هو حت ّد يواجه مجيع العمال .والقدرة على
اجلمع بنجاح بني العمل وااللتزامات األسرية واحلياة الشخصية أمر هام لرفاه مجيع املوظفني ،وبالتايل
ألدائهم .تشكل ترتيبات العمل املرنة خطوة هامة يف هتيئة بيئة عمل صحية وتعزيز الرفاه بني مجيع
املوظفني يف احملكمة ،إذ يُعرتف هبا باعتبارها أداة لزيادة اإلنتاجية وحتقيق توازن أفضل بني احلياة املهنية
والشخصية للموظفني.

-56

ويف شباط/فرباير  ،2019وبعد عملية تشاور شاملة ،أصدرت احملكمة "التعليمات اإلدارية

بشأن ترتيبات العمل املرنة" اليت تتيح أنواع ترتيبات العمل املرنة األربعة التالية )1( :جدول العمل
املرن؛ ( )2جدول العمل املضغوط؛ ()3

العمل عن بعد؛ ()4

اإلجازات

املقررة

ألنشطة التعلم اخلارجية.
وبذلك فإن التعليمات اإلدارية يف احملكمة تنسجم إىل أقصى حد ممكن مع إطار األمم املتحدة بشأن
ترتيبات دوام مرنة ،وقد أخذت يف االعتبار النتائج األخرية اليت توصلت إليها وحدة التفتيش املشرتكة
بشأن هذه األنواع من الرتتيبات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة.
-57

وشجعت احملكمة موظفيها واملشرفني عليها على إدراج ترتيبات الدوام املرنة يف إجراءاهتم الروتينية

هبدف املسامهة يف جتربة عمل جذابة تقوم على األداء العايل والرفاه .واستعدادا إلطالق االتعليمات اإلدارية،
نظمت إدارة املوارد البشرية جمموعة متنوعة من الدورات اإلعالمية جلميع املديرين ورؤساء األقسام ،وقدمت هلم
تفاصيل عن خيارات ترتيبات العمل املرنة واملشورة احملددة يف التنفيذ للمشرفني .وعالوة على ذلك ،لتوجيه
املوظفني واملشرفني ،مت إطالق صفحة شاملة على الشبكة الداخلية مع إصدار التعليمات اإلدارية ،توفر
األسئلة الشائعة واملبادئ التوجيهية وغريها من املواد اإلعالمية ذات الصلة .لتيسري الوصول إليها ،أُنشئت
بوابة إلكرتونية يف صفحة املوارد البشرية ( )MyHRتتيح للموظفني واملشرفني طلب ترتيبات الدوام املرنة أو
املوافقة عليها ،سواء على أساس هيكلي أو على أساس خمصص .وتتيح هذه البوابة أيضا لوحدة املوارد
البشرية مجع اإلحصاءات ذات الصلة عن استخدام ترتيبات الدوام املرنة هذه يف احملكمة .وميكن تلخيص
تلك املواعيد لعام  2019على النحو التايل :كانيعمل  111موظفا جبدول عمل مضغوط 29 ،موظفا وفق
ساعات عمل مرنة ،و  136موظفا يعملون عن بعد جزءا
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 -6البيئة التمكينية
-58

يف إطار الركيزة االسرتاتيجية البيئة التمكينية" ،ووفقا لألهداف االسرتاتيجية ،بُذلت جهود

لتهيئة بيئة عمل منظمة ،شاملة للتنوع ،وخالية من املضايقة و/أو التمييز .وفيما يلي بعض التدابري اليت
بدأت هبدف ضمان أن تكون احملكمة مكانا جيدا للعمل.
 -7المساواة بين الجنسين

عرتف باملساواة بني اجلنسني على نطاق واسع بوصفها قيمة جوهرية لثقافة عمل احملكمة.
-59
يُ َ
وكما هو احلال مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى يف بيئة األمم املتحدة ،فإن املوظفات يتمتعن (يف
املتوسط) خبربة عمل أقل جاذبية مقارنة بزمالئهن من الذكور.
-60

وأدت هذه النتيجة إىل قيام املديرين بتحديد املساواة بني اجلنسني باعتبارها إحدى أولويات رفاه

املوظفني ومشاركتهم اخلمس على نطاق احملكمة ،مع التسليم بأن هذا املوضوع هام شامل لعدة قطاعات،
يشمل فئات/قضايا خمتلفة مثل القيم/االحرتام ،والتوظيف/التطوير ،والقيادة .وأقرت احملكمة بضرورة اتباع
هنج كلي من أجل حتقيق مساواة أفضل بني اجلنسني ،واختذت ،بصفتها هذه ،إجراءات كثرية يُتوقع أن

تكون أساسا متينا لألجل الطويل ،مثل :

(أ) مبادرة املناصريني الدوليني للمساواة بني اجلنسني :انضم رؤساء األجهزة الثالثة شخصيا إىل
املناصريني الدوليني للمساواة بني اجلنسني ،وهي شبكة قيادية جتمع بني صانعي القرار من النساء
والذكور أولوا العزم على كسر احلواجز اجلنسانية ،وجعل املساواة بني اجلنسني حقيقة عملية يف
جماالت نفوذهم .واستضافت احملكمة تدشني "مركز الهاي" التابع لشبكة مبادرة أبطال املساواة
بني اجلنسني .وترد التزامات املديرين يف املرفق الثاين؛
(ب) إدراج املساواة بني اجلنسني كجزء من مجيع اخلطط االسرتاتيجية  ،2021-2019وتعزيز
هذا املوضوع واملواءمة والتنسيق بشأنه :اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة (اهلدف  ،)3واخلطة
العام (اهلدفان  4و5؛ واخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة (األولوية
االسرتاتيجيةملكتب املدعي ّ
جيم)؛
(ج) تنفيذ برنامج إرشادي جترييب؛
(د) تقدمي اقرتاح بإنشاء مركز تنسيق معين باملساواة بني اجلنسني ،تقوم جلنة رفاه املوظفني وإشراكهم
حاليا بوضع تدابري تنفيذية بشأنه؛
(ه) مشروع اقرتاح بشأن سياسة جديدة للتوظيف ،جيري التشاور بشأهنا حاليا ،مع أحكام ترمي
إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني على مجيع املستويات؛
(و) إنشاء فريق عامل للتوعية اجلنسانية يف مكتب املدعي العام لوضع برنامج تدريب شامل ومالئم
جلميع موظفي املكتب على التوعية بالفوارق بني اجلنسني؛
(ز) حتسني حتليل البيانات واإلبالغ بشأن املعلومات املتعلقة باجلنسني.
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-9

البرنامج التوجيهي للمرأة
-61

بدأ الربنامج التوجيهي للمرأة يف آذار/مارس  2019بصورة جتريبية .ويرمي هذا الربنامج إىل

دعم اهلدف االسرتاتيجي لتحقيق التوازن العادل بني اجلنسني وتضييق الفجوة يف مستوى املشاركة بني
صمم
اجلنسني اليت لوحظت يف الدراسة االستقصائيةبشأن إشراك املوظفني .ولتحقيق هذه األهدافُ ،

الربنامج ليُجمع مع مبادرات أخرى مثل التدريب على التحيز الالواعي ،الذي من شأنه أن يزيد الوعي
هبذا املوضوع على خمتلف املستويات ،مثل أثناء عمليات اختيار املوظفني وفرص التطوير .وقد تواصل

عنصر التدريب على التحيز الالواعي طوال عام .2020
-62

وركز الربنامج على املستفيدين من التوجيه وشجعهم على أن يتولوا زمام الربنامج ويتنقون فيما

بني عناصره بأنفسهم ،بفضل قنوات دعم مثل التوجيه (الذي يقدم املساعدة العملية يف جمال التص ّفح

ونصائ َح لتحديد أهداف التطوير اخلاصة هبم ،والعثور على مرشد وبدء حمادثات التوجيه)؛ ودورات
التدريب والتوجيه اليت يقدمها مدرب مهين حمرتف ملساعدة املتدرب على حتسني فوائد اإلرشاد بشكل
كامل؛ وجمموعة من األقران للتواصل مع الزمالء الذين يشرتكون يف اهتمامات و/أو أهداف تطويرية
مماثلة.
-63

وبدأ الربنامج مبشاركة  57مشاركا من خمتلف املكاتب واألقسام .باستثناء أولئك الذين غادروا

احملكمة ،ما يزال مجيع املشاركني ،جمموعة من  50مستفيد ،يشاركون يف الربنامج .وقد مت تيسري العديد
من املبادرات طوال فرتة الربنامج بفضل القيادة واملشاركة الفعالني من جانب اللجان ،مثل العروض حول
املواضيع العملية (املسائل املهنيةوما يتصل باملسرية املهنية) والرسائل اإلخبارية ،واملبادرات املشرتكة بني
الوكاالت ،واجتماعات منسقي جمموعات التواصل ،ووجبات الغداء للمتدربني ،وإنشاء موقع على الشبكة
الداخلية وحلقات عمل يديرها مدربون مهنيون خارجيون.
وعند اختتام الربنامج ،سيجري استقصاء هنائي الستيقاء املعلومات ،مبا يف ذلك معدالت الرضا
والتوصيات املتعلقة باخلطوات التالية.
-10

اعتماد مبادرة للتوعية الجنسانية والتدريب وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مكتب المدعي

العام
العام ،يف  13آذار/مارس أنشئ  ،2019فريق عامل معين بالتوعية
 -64مببادرة من امل ّدعي ّ
العام ،يضم جمموعة من
اجلنسانية والتدريب وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ،برئاسة نائب امل ّدعي ّ
املوظفني من املكتب هبدف وضع برنامج شامل ومالئم للتوعية اجلنسانية جلميع موظفي املكتب ،وإعداد
توصيات إىل املدعي العام وإىل اللجنة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق املكتب.
املهام يتألف من :فريق توجيهي رئيسي لتوجيه
وقد أنشئ الفريق العامل يف ثالث جمموعات من ّ
وتوجهها؛ وفريق توجيهي أساسي لتوجيه عملية وضع وتنفيذها؛ وعدد من املستشارين
اسرتاتيجية املبادرة ّ
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الرئيسيني يف مجيع أحناء املكتب لتيسري البحوث واملبادرات؛ وجمموعة من املوظفني الذين مت إنشاؤها
كمدربني والذين خضعوا لربنامج تدرييب صارم صممته األمم املتحدة يف األنشطة املتعلقة بالشؤون
اجلنسانية .وسيلتمس الفريق العامل أيضا مدخالت من عدة جهات منها باتريشيا سيلرز ،املستشارة
اخلاصة للمدعية العامة املعنية بالقضايا اجلنسانية ،كجزء من هذه املبادرة.
-65

وقد أُجنزت دراسة استقصائية للتوعية اجلنسانية يف الربع األول من عام  2020هبدف إعداد

برنامج تدرييب حمدد وحمدد األهداف للتوعية اجلنسانية ُجيرى خالل عام  2020جلميع موظفي املكتب،

إذا مسحت بذلك القيود املفروضة على املكتب.بسبب جائحة فريوس كورونا املستج ّد .وتستند هذه
الشعب يف السنوات السابقة ،مبا يف ذلك
املبادرة على نطاق املكتب إىل العمل الذي أُجنز على مستوى ُ
إجراء استعراض شامل للخرباء يف عام  2018لشعبة االدعاء ،الوجهوداليت بذهلا الفريق العامل املعين
بالشؤون اجلنسانية التابع لشعبة التحقيقات.
-66

ويف عام  ،2020إىل جانب اجلهود املبذولة على نطاق احملكمة لتحسني املساواة بني

اجلنسني ،ستواصل دائرة املوارد البشرية البحث واقرتاح وتنفيذ املبادرات ذات الصلة باملوارد البشرية اليت
تدعم األهداف نفسها ،مبا يف ذلك  :محالت التدريب والتوعية بشأن مواضيع مثل التحيز الالواعي يف
عمليات صنع القرار ،ومكافحة التحرش والتنوع واإلدماج؛ وتوعية اجلمهور باملساواة بني اجلنسني؛ وتوعية
املرأة حبقوق اإلنسان؛ وتوعية املرأة حبقوق اإلنسان؛ وتوعية اجلمهور باملساواة بني اجلنسني؛ وتوعية املرأة
باملساواة بني اجلنسني؛ وتوعية املرأة باملساواة بني اجلنسني؛ والنهوض باملساواة بني اجلنسني .وضع
اللمسات األخرية على املشاورات بشأن سياسة التوظيف اجلديدة؛ ومبادرات تطوير القيادة.
-10

التوازن بين الجنسين
-67

وال تزال النسبة اإلمجالية على نطاق احملكمة والنسبة اإلمجالية على املستوى الفين ضمن

النطاقات املقبولة ،حيث تشكل موظفات احملكمة  47يف املائة من القوة العاملةة .غري أن احملكمة تعرتف
بوجود قدر أكرب من عدم التوازن بني اجلنسني يف الرتب العليا (ف 4-و ف 5-و مد )1-حيث ال
تتجاوز نسبة النساء بني شاغلي الوظائف  37و 30و 11يف املائة على التواللي .ويف عام  ،2019مت
االنتهاء من ثالث تعيينات يف هذه الرتب ،ووظفت امرأتان ( 66يف املائة( ))5وجاء التمثيل على النحو
التايل على خمتلف املستويات:

(  )5وهذه الوظائف هي :رئيس آلية الرقابة املستقلة (ف ،)5-ورئيس قسم علوم الطب الشرعي (ف )5-وحمام (ف.)4-
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اإلناث  47يف املائة

الذكور  53يف املائة

اإلناث  50يف املائة الذكور  50يف املائة

املساواة بني اجلنسني  50يف املائة

4-A-241120
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جهاز القضاء
مكتب املدعي العام
قلم احملكمة
أمانة مجعية الدول األطراف
أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
آلية الرقابة املستقلة
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
اإلناث

الذكور

 -11التمثيل الجغرافي
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-68

أحاطت احملكمة علما بتوصية اللجنة بأن تواصل جهودها الرامية إىل زيادة حتسني احلالة

فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف .أحاطت احملكمة علما بالتوصية اليت تنص على إيالء اهتمام خاص لتعيني
موظفني من الدول غري املمثلة ،باعتبار أن تلك الدول تشكل أقل من نصف عدد أعضاء اجلمعية .كما
طُلب إىل احملكمة أن تقدم تقارير عن التمثيل اجلغرايف عن طريق التمييز بني املوظفني من الدول األطراف

وغري الدول األطراف( .)6ومتّ النظر على النحو الواجب يف تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل
والتوازن بني اجلنسني يف تعيني موظفي احملكمة اجلنائية الدولية ،إىل جانب التوصية الواردة يف هذا التقرير.
-69

ويف عام  ،2019بدأت احملكمة بذل جهود جديدة ألنشطة التوعية خصت هبا الدول

األطراف غري املمثلة أو الناقصة التمثيل .ومشلت هذه األنشطة ما يلي:
(أ) إدراكا منها ألمهية إدارة التمثيل اجلغرايف جملموعات املواهب (املستقبلية) للمحكمة  -تبذل
احملكمة جهودا ملواجهة حتديات التمثيل اجلغرايف من خالل برناجمي التدريب الداخلي وزيارة
املهنيني .وقد أنشئ بنجاح الصندوق االستئماين لتطوير املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين
ويتلقى تربعات من الدول األطراف واملوظفني واملسؤولني املنتخبني .ويهدف الصندوق
االستئماين إىل تعيني أشخاص من املناطق النامية وظائف ممولة ،من رعايا الدول األطراف أيضا
ويفضل أن يكونوا من الدول األطراف غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا.
(ب) وواصلت احملكمة بنشاط تعزيز ودعم برناجمها املعين باملوظفني الفنيني املبتدئني الذي
شاركت فيه ثالث دول أطراف غري ممثلة متثيال ناقصا ،ومن املتوقع أن تنضم دولة طرف أخرى
ممثلة متثيال ناقصا يف عام 2020؛
(ج) حضور املعارض الوظيفية وغريها من األحداث املناسبة يف الدول غري املمثلة واملمثلة متثيال
ناقصا .وميزانية قسم املوارد البشرية هلذه األنشطة حمدودة للغاية ،لكن بتقاسم التكاليف مع
الدول املضيفة ،حضر موظفو املوارد البشرية األحداث املهنية يف أملانيا وكوريا اجلنوبية وسويسرا يف
عام 2019؛
(د) وتعاون موظفو املوارد البشرية مع قسم اإلعالم والتوعية لتقدمي فرص وظيفية جملموعات من
املهنيني القانونيني من البلدان املمثلة متثيال ناقصا وغري املمثلة اليت تزور احملكمة.
-70

ويف عام  ،2019واصلت احملكمة جهودها الرامية إىل حتسني التمثيل اجلغرايف،كالتايل:
(أ) استمر اإلعالن عن الشواغر على خمتلف وسائط التواصل االجتماعي واملنتديات املتعلقة
بالشواغر الدولية؛
(ب) ُوّزعت مجيع إعالنات الشواغر باللغتني العاملتني باحملكمة؛

( )6الوثيقة  ،ICC-ASP/18/5اجلزء واو  ،3الفقرة .96
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(ج) شارك موظفو املوارد البشرية حبكم مناصبهم يف مجيع عمليات التوظيف وساعدوا األفرقة
على ضمان مراعاة التنوع يف مجيع مراحل دورة التوظيف؛
(د) أشرف جملس استعراض االختيار على مجيع عمليات التوظيف؛
(ه) يكفل التنوع اجلغرايف يف مجيع أفرقة التوظيف؛
(و) متّ توزيع معلومات مستكملة عن التمثيل اجلغرايف على مجيع أفرقة التوظيف؛
(ز) متت مراعاة التمثيل اجلغرايف يف مرحلة القوائم املختصرة وعند اختاذ القرار بشأن االختيار
النهائي للمرشحني املناسبني؛
(ح) مت النظر يف التمثيل اجلغرايف جلميع أنواع التعيينات؛
(ط) استخدمت املوارد البشرية وسائل التواصل االجتماعي"كمصدر" نشط للمرشحني املؤهلني
ذوي املالمح املرغوبة لتحسني جمموعة مقدمي الطلبات؛
(ي) خالل عام  ،2019ساعدت مؤسسة ImpactPool 7يف زيادة جهود التواصل هبدف
زيادة جممعات مقدمي الطلبات املتنوعة جغرافيا إىل أقصى ح ّد؛
(ك) شارك موظفون إداريون رئيسيون باحملكمة يف أنشطة التوعية إىل جانب انتظامهم يف السفر
وعقد االجتماعات .ويعد التمثيل اجلغرايف بندا هاما يف جدول األعمال يف مجيع األسفار
واالجتماعات مع الدول وأصحاب املصلحة اخلارجيني.
-71

نتيجة إلهناء خدمة املوظفني ،ارتفع عدد الدول األطراف غري املمثلة من  54دولة يف هناية عام

 2018إىل  55دولة يف هناية عام 2019؛ كما ارتفع عدد الدول األطراف املمثلة متثيال ناقصا إىل
 22دولة مقارنة ب  19دولة يف هناية عام 2018؛ واخنفض عدد الدول األطراف املمثلة متثيال مفرطا من
 29دولة يف هناية عام 2018إىل  27دولة يف هناية عام  .2019وارتفعت نسبة القوى العاملة الوافدة
من البلدان املمثلة متثيال ناقصا أو متثيال متوازنا ( 24يف املائة يف  31كانون األول/ديسمرب
2018مقارنة بنسبة  28يف املائة يف  31كانون األول/ديسمرب  .)2019واحملكمة غري راضية عن هذه
النتيجة وستواصل جهودها الرامية إىل زيادة نسبة املوظفني من الدول األطراف غري املمثلة أو املمثلة متثيال
ناقصا يف وظائف الفئة الفنية والفئات العليا ،مع احرتام كل من متطلبات نظام روما األساسي لتعيني
موظفني على أساس اجلدارة ،فضال عن حقوق املوظفني احلاليني.
-72

كما أحاطت احملكمة علما بالشواغل اليت أثارهتا اللجنة واجلمعية العامة من أن عددا كبريا من

املوظفني هم من رعايا دول ليست أطرافا يف نظام روما األساسي ،وأنه أوصي مبعاجلة هذه املسألة يف
غضون فرتة زمنية معقولة ،واستكماالملعلومات املقدمةاللجنة واجلمعية يف التقرير املتعلق بإدارة املوارد

املهام.
( )7منصة مهنية رائدة للمواهب واملنظمات ،تدعم األشخاص الذين يرغبون يف متابعة حياهتم املهنية داخل املنظمات اليت تقودها ّ
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البشرية .نظرت احملكمة جبد يف هذه املسألة عند تعيني موظفني جدد ،ويف عام  ،2019كان هناك
اخنفاض صاف يف عدد املوظفني الثالثة من غري الدول األطراف بسبب انتهاء خدمة املوظفني.8

( )8انضم موظف واحد وانتهيت فرتة خدمة أربعة.
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توضح اجلداول التالية تطور التمثيل اجلغرايف على مدى السنوات اخلمس املاضية.
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 -12األخالقيات ومعايير السلوك وحل النزاعات
-74

تعترب احملكمة األخالقيات والتمسك بأعلى معايري السلوك من األسس اليت جيب أن تقوم عليها

واليتها .وكما ورد يف التقارير السابقة ،فقد قامت احملكمة ،بعد أن أجرت حتليال للثغرات يف إطارها للقيم
واألخالقيات يف عام  ،2017بوضع إطار تنظيمي شامل ينظم سلوك موظفيها وموظفيهاا .كما تكفل
درز
احملكمة أيضا أن يكون اإلطار ُمعاشا وممارسا ،وأن تشارك على حنو مستمر ملعرفة اجملاالت اليت ميكن أن تُ َ
فيها تعزيزات وتنقيحات أخرى ،ولضمان قدر أكرب من االمتثال واإلنفاذ .وقد استمرت هذه اجلهود يف عام
 .2019واستمر النظريف الدراسة االستقصائية املتعلقة بإشراك املوظفني على نطاق احملكمة ،اليت أُجريت
يف  ،2018واليت تضمنت أسئلة بشأن األخالقيات ومعايري السلوك وقيم احملكمة ،يف عام  ،2019ونتيجة
التحرو ‘ ‘2آليات تسوية
لذلك ،وافق املديرون على األخالقيات/معايري السلوك مع الرتكيز على ‘ ‘1آليات ّ

النزاعات ،باعتبارها إحدى األولويات اخلمس على مستوى احملكمة لرفاهية املوظفني .وجيري إحراز تقدم يف
هذين اجملالني ،ضمن مبادرات وجهود أخرى.
4-A-241120
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-75

باإلضافة إىل ذلك ،وبعد إجراء مزيد من املداوالت ،اقرتحت احملكمة استكمال اإلطار القائم

مكملة
بشكل متناغم من خالل جمموعة رفيعة املستوى من القيم األساسية على نطاق املنظمة ،باعتبارها ّ

خلطتها االسرتاتيجية احلالية ( ،)2021-2019اليت حتدد املهمة والرؤية واألولويات االسرتاتيجية ،لكنها
ال حتدد القيَم األساسية للمحكمة كك ّل .ومن شأن القيَم األساسية املتوخاة على نطاق احملكمة أن تعزز
ثقافة األخالقيات يف املؤسسة ،مع احرتام املعايري األخالقية القائمة اليت تُصمم خصيصا لكل من
املسؤولني املنتخبني واملوظفني واحملامني وأعضاء فريقهم ،كما هو متأصل يف أي مؤسسة قضائية .كما
أهنا ستتفادى االزدواجية أو التضارب مع تلك املعايري .وستأخذ احملكمة يف االعتبار ،لدى القيام هبذه
العملية ،استعراض اخلبري املستقل للمحكمة يف عام .2020
-76

يف مجيع األجهزة ،عندما تقدم الشكاوى الرمسية املتعلقة بالسلوك غري املرضي ،تُعاجل على النحو

الواجب وفقا لإلطار القانوين القائم ،وحيثما يكون هناك ما يربر ذلك ،تفرض جزاءات تأديبية .وهتدف

احملكمة إىل مواءمة إجراءاهتا القائمة من أجل إحالة الشكاوى إىل آلية املراقبة املستقلة من أجل استعراضها
والتحقيق فيها يف البداية ،وأصبحت إحالة الشكاوى إىل املنظمة الدولية للهجرة ممارسة معتادة ،مبا يف ذلك
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .واصلت احملكمة جهودها الرامية إىل تبسيط ومواءمة إجراءاهتا القائمة مع
املنظمة الدولية للهجرة بشأن املسائل التأديبية ذات الصلة ،وهي تقدر العمل احلاسم الذي تقوم به اآللية
املستقلة.
-77

ويف مكتب املدعي العام ،اختذت املدعية العامة ،منذ توليها واليتها ،هنجا صارما ،كمسألة سياسة

وممارسة ،لضمان عدم وجود احنرافات عن القواعد املنطبقة اليت حتكم سلوك أعضاء املكتب يف مجيع جماالت
األنشطة ،وتتخذ إجراءات عالجية حيثما كان هناك ما يربر ذلك يف إطار احملكمة القانوين الذي حيكم سلوك
املوظفني .وكجزء من مشروع القيم األساسية للمكتب ،قدم مكتب املدعي العام حىت اآلن تدريبا موجها إىل
مجيع موظفيه ،وحبلول الربع األخري من عام  ،2019خضع  323من موظفيه هلذه التدريبات اإللزامية.
-78

وخيضع مجيع موظفي احملكمة اجلدد لعروض بشأن األخالقيات ومعايري السلوك املتوقعة كجزء من

برنامج احملكمة املتعلق بالتوظيف ،مبشاركة موظفني متخصصني يف احملكمة ،وقد استمرت هذه املمارسة يف
عمليات التوظيف يف عام .2019
-79

ويف حني تكفل احملكمة احرتام وإنفاذ اإلطار القانوين الذي حيكم السلوك ،فإهنا تدرك أيضا أن

النزاعات والتظلمات املتعلقة باملوظفني مكلفة بالنسبة ألي منظمة ،وقد ح ّدد رؤساء األجهزة إحدى
حل النزاعات غري الرمسيةة .ومن خالل نزع فتيل النزاعات يف
األولويات االسرتاتيجية لتعزيز القدرات على ّ
مرحلة مبكرة ،فإن اهلدف هو احلد من دعوى املوظفني املكلفة واليت ال يوجد فيها يف الغالب فائزون.
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-80

وكما ورد سابقا( ،)9أجرت احملكمة يف عام  2018تقييما إلمكانية إدراج خدمات الوساطة

وتنظيمها .ويف هذا السياق ،جرى النظر يف إمكانية وجود وظيفة ألمني املظامل يف احملكمة .ويف ضوء اآلليات
القائمة ،مثل آلية الرقابة املستقلة ،وأمهية الواليات احملددة حتديدا جيدا ،خلص إىل أنه من أجل البت يف أكثر
الطرق فعالية للمحكمة ،سيلزم إجراء تقييم للخرباء وتقدمي توصية إىل رؤساء األجهزة.
-81

ويف عام  ،2019استعانت احملكمة خببري خارجي وكلفته بإعداد تقرير من شأنه أن يقدم لرؤساء

األجهزة توصيات بشأن أكثر الطرق فعالية للمحكمة يف معاجلة املنازعات وتسويتها يف وقت مبكر .وأجرت
اخلبرية استعراضها خالل النصف الثاين من عام  ،2019وقدمت تقريرها النهائي يف شهر كانون
األول/ديسمر ،إىل جانب توصياهتا ،اليت توجد قيد املراجعة حاليا من قبل رؤساء األجهزة.
-82

وملعاجلة شواغل اللجنة ،قد يكون من املفيد أيضا إجراء املزيد من التحليل للحاالت يف السنوات

األخرية .ويف احملكمة ،تكون املرحلة األوىل اليت يطلب فيها املوظفون مراجعة قرار إداري هي تقدمي طلب إىل
املديرين ألجل استعراضه .ويف قلم احملكمة ،يقوم الفريق القانوين يف قسم املوارد البشرية يف البداية بإعداد مجيع
طلبات االستعراض .وأُغلق أحد عشر ( )11طلب استعراض يف عام  :2019ثالثة منها تتعلق مبنحة
التعليم؛ وثالثة تتعلق باستحقاقات التبعية؛ واثنان ب إعادة تصنيف الوظائف؛ وواحد بأهليةاللحصول على
إجازة التطوير؛ وواحد بإدارة استحقاق اإلجازة املرضية؛ وواحد بعدم االختيار يف عملية التوظيف .ويتوىل
العام ،يقوم
املكتب القانوين للمحكمة النظر يف قضايا املوظفني يف مرحلة االستئناف .ويف مكتب امل ّدعي ّ
قسم االستشارة القانونية بإعداد التقاضي للموظفني ،مبا يف ذلك الردود على طلبات االستعراض،
بالتشاور مع موظف االتصال والتنسيق يف مكتب املدعي العام ،ورئيس ديوان املدعي العام ،وأي زمالء
آخرينمن ذوي الصلة يف مكتب املدعي العا ّم .ويف عام  ،2019مت إغالق ثالثة ( )3طلبات للمراجعة :
يتعلق اثنان ( )2مبنح التعليم ،وواحد ( )1باستحقاقات اإلعالة.

 -83ويف قراراهتا اإلدارية ،تدرك احملكمة متاما حقوق املوظفني ،واحلقوق املكتسبة ،واحل ّق يف حماكمة
سليمة ،وتبذل اجلهود الختاذ قرارات صحيحة ،وحل املنازعات ،ومساعدة املوظفني الراغبني يف الطعن يف قرار
حل النزاعات باملعىن
يؤثر على شروط العمل .وريثما جيري النظر يف النهج املستقبلي الذي تتبعه احملكمة يف ّ

غري الرمسي ،تواصل احملكمة دعم شكاوى املوظفني يف إطارها احلايل .وموظفو املوارد البشرية متاحون
لالجتماع بأسئلة املوظفني ومعاجلتها ،وقد كرس احتاد املوظفني مستشارين للموظفني ملساعدة املوظفني يف
تظلماهم ضد املنظمة .وتشمل والية آلية الرقابة املستقلة أيضا أمهية إجراء استعراضات فعالة لشكاوى
املوظفني .ومت إبرام عقد مع شركة وساطة خارجية يف عام  2019لتقدمي اخلدمات عندما تعترب املساعدة
اخلارجية مفيدة.
( ،CBF32-16 )9اجلزء .39
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 -13تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها
-84

إن عمل احملكمة ،وبالتايل قوهتا العاملة ،ليس ثابتا ،وهناك حاجة إىل تكييف املوظفني وتعيينهم

مبرونة لالحتياجات التشغيلية مع ضمان أكفأ هنج .وما فتئت احملكمة تعزز مرونتها فيما يتعلق بالقوة
العاملة ،ويتعني على املوظفني أن يكونوا متجاوبني وأن يطوروا مهاراهتم باستمرار .ومتشيا مع املنظمات
األخرى ،قد حتتاج احملكمة من وقت آلخر إىل إعادة تصميم اهليكل التنظيمي لوحدة العمل ،وقد يلزم
إعادة تصنيف بعض الوظائف من أجل األداء األمثل والفعال.
-85

يوجز األمر اإلداري للمحكمة بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها الشروط الصارمة اليت

ميكن مبوجبها النظر يف إعادة التصنيف ،أي عندما تتغري واجبات ومسؤوليات وظيفة ما أو تتغري تغريا
كبريا نتيجة إلعادة اهليكلة داخل شعبة أو قسم أو وحدة و/أو قرار من اجلمعية؛ عندما تتغري واجبات
ومسؤوليات وظيفة ما تغريا كبريا أو من املتوقع أن تتغري كثريا منذ إجراء التصنيف السابق ،إىل احل ّد الذي

قد يكون فيه إعادة التصنيف صعودا أو هبوطا مناسبا؛ أو عندما يكون ذلك مطلوبا من قبل مراجعة
تصنيف أو مراجعة حسابات وظيفة أو وظائف ذات صلة ،على النحو الذي حيدده قسم املوارد البشرية.

وبالتايل ،تظل عمليات إعادة التصنيف أداة إدارية استثنائية لضمان قدرة احملكمة على توفري املوارد
لألنشطة اليت صدر هبا تكليف على النحو األمثل .وقد أحاطت احملكمة علما بتوصيات اللجنة يف
دورهتا الثالثة والثالثني ،وكذلك بقرار اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة عشرة املعقودة يف كانون
األول/ديسمرب  2019بعدم تقدمي أي طلبات جديدة إلعادة التصنيف من جانب احملكمة إىل حني
االنتهاء 10من االستعراض اجلديد للتعليمات اإلدارية [بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها].
-86

يف حني تواصل احملكمة التأكيد للمديرين على مساءلتهم عن التوزيع السليم للعمل وفقا

للمها ّم املعتمدة والرتب املصنفة للوظائف ،وعلى أمهية النظر بعناية يف أي تغيريات تطرأ على وظائف
املوظف ،وفقا للمادة  7من التعليمات اإلدارية ،فإن احملكمة ملتزمة باستعراضه بعد ثالث سنوات استنادا
إىل الدروس املستفاد .ويف الوقت نفسه ،هناك خطر تقييد املديرين مقيدين هبياكل تنظيمية غري مصممة
يليب االحتياجات التشغيلية احلالية بكفاءة .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يؤدي التجميد يف حد ذاته
تصميما ّ
إىل نشوء طعون قانونية ،نظرا إىل أن املنظمة غري قادرة على االلتزام بالعملية املبينة يف التعليمات اإلدارية.
جيم-

قسم الموارد البشرية ،التحسين المستمر للعمليات ،الرقمنة ،النظم وإدارة المعرفة
-87

وخالل عام  ،2019وبسبب القيود املفروضة على امليزانية ودوران املوظفني ،مت ختفيض

القدرة يف قسم املوارد البشرية ،ومت وقف هنج الشركاء التجاريني اجلديد للقسم املبني يف تقرير العام السابق.
( )10القرار  ،Resolution ICC-ASP/18/Res. 1اجلزء ميم ،الفقرة .3
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وعادت القدرة االسرتاتيجية الصغرية لقسم املوارد البشرية إىل الدعم الوظيفي املخصص .لكن ،عمل
القسم بشكل وثيق مع املديرين وأحرز تقدما يف تعزيز األولويات االسرتاتيجية الرئيسية للموارد البشرية مع
مواصلة السعي لتحقيق الكفاءة مبواصلة تطوير نظم وحتليل املوارد البشرية .وقد م ّكنت هذه الكفاءات
القسم من إدارة عدد متزايد من املوظفني وغري املوظفني ودعمهم .وزيادة حافظة أنشطة إدارة املوارد
البشرية لدعم األهداف االسرتاتيجية واإلدارة الفعالة للموارد البشرية.
-88

وباإلضافة إىل قيادة األنشطة املذكورة يف التقرير أو دعم ها ،اضطلع القسم باألنشطة التالية يف

عام .2019
 -1الرقمنة
-89

بعد التنفيذ الناجح تنفيذ حملول نظام ساب لتجديد املوارد البشرية ،وإدخال اخلدمة الذاتية

الرقمية للموظفني واإلدارة يف عام  ،2018قام قسم املوارد البشرية ،مع فريق نظام ساب يف احملكمة،
برقمنة  11عملية إضافية قائمة من العمليات اليدوية والورقية خالل عام .2019
 -2أتمتة تقارير الموارد البشرية
-90

يف عام  ،2019شرع قسم املوارد البشرية يف عملية تطوير وظيفة حتليل املوارد البشرية للمنظمة

هبدف تسهيل التحليل االسرتاتيجي القائم على النتائج والتخطيط وحتديد األمناط داخل املؤسسة.
وباستخدام املوارد الداخلية ،ركزت املرحلة األولية يف معظمها على اإلعداد التقين يف جماالت مجع البيانات
وتكامل النظم ،هبدف وضع لوحات معلومات حتليلية وإعداد تقارير آلية .وقد أُلقيت يف عام 2019
أمتتة تقارير االمتثال القياسية ،مثل تقارير بيانات املوظفني حلساب التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء
اخلدمة وخصوم انتهاء خدمة املوظفني ،على النحو الوارد يف البيانات املالية ،كما أن عدة تقارير موحدة
إىل اللجنة هي اآلن يف املراحل النهائية الختبار القبول .ومن املتوقع أن تُبث أوىل لوحات املعلومات
التحليلية (استخدام اإلجازات الصحية) يف أوائل عام .2020
 -3مراقبة نظام كشوف المرتبات الداخلي
-91

ووسعت احملكمة نطاق وحدة نظام ساب لتجديد املوارد البشرية /كشوف املرتبات التابعة هلا

بتنفيذ وظيفة مركز مراقبة كشوف املرتبات يف نظام ساب الذي حل حمل عدة عمليات يدوية للرقابة
الداخلية ،وعزز الرقابة الداخلية من خالل مراقبة الدخول وسجالت املراجعة .و جلبت األمتتة املزيد من
الكفاءة للعملية الشهرية.
 -4نظام إدارة التعلم
-92

كان تطوير نظام إدارة التعلّم (النظام) وتكوينه قيد التنفيذ خالل عام  .2019وقد تأخر بدء

تشغيل املشروع ألسباب خمتلفة ،مبا يف ذلك إجراء عمليات إضافية للتحقق من أمن املعلومات،
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والتغيريات يف فريق املشروع ،وتوافر املوارد البشرية ملراحل التكوين واالختبار .ومن املتوقع أن حيقق هذا
النظام املوحد عددا من الفوائد مثل :القدرة على إدارة أنشطة التعلم والتطوير يف موقع مركزي ،مما يسهل
اإلدارة ،والتوثيق ،والتتبع ،واإلبالغ ،وتقدمي التدريب؛ والقدرة على إدارة أنشطة التدريب يف موقع مركزي؛
وتعزيز القدرة على إدارة أنشطة التدريب؛ وتيسري التفاعالت يف التعلم االجتماعي ،وتبادل املعارف،
وفرص التعلم املتبادل؛و الشفافية؛ والوظائف املتاحة للمديرين واملوظفني ،كلها متاحة على مدار الساعة
طوال األسبوع. .وسيكون النظام نفسه جاهزا لإلطالق على مراحل يف عام  ،2019مع اخلطوة األوىل
اللني األول عمليات إطالق
اليت تشمل وحدات اإلدارة اإللكرتونية يف مارس  .2020وسيعقب اإلطالق ّ
إضافية مع عدد من فرص التدريب اليت تنظمها وتوفرها جهات التنسيق/األقسام املعنية بالتدريب اليت

جيري إدماجها يف النظام .ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من هذا املشروع بالكامل يف منتصف عام .2020
مبا يف ذلك تدريب خمتلف أصحاب املصلحة/جمموعات املستعملني.
 -4إدارة المعلومات والمعارف
-93

بدأ قسم املوارد البشرية مشروعا شامال إلدارة املعارف من خالل تطوير وإعادة تصميم منربه

الداخلي على الشبكة الداخلية .ويشمل ذلك تصميم واجهة مستخدم بديهية وسيشمل معلومات شاملة عن
مجيع عناصر نظام تعويض املوظفني ،والتوظيف ،ودعم إدارة األداء ،ومجيع اجملاالت الوظيفية األخرى املدعومة
باملوارد البشرية .ومن املقرر أن يتم بث منصة إدارة املعارف اجلديدة يف أوائل عام .2020

رابعاً -تقرير عن إحصاءات القوى العاملة وتوظيفها وأنشطتها لعام 2019
ألف -إحصاءات القوى العاملة لعام 2019
-94

تتألف القوى العاملة املتنوعة للمحكمة من موظفني يف وظائف ثابتة ،فضال عن مركز ممول من

املساعدة املؤقتة العامة ،ملعاجلة األهداف األساسية للمحكمة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املوظفني املعينني
مهام املوظفني
لفرتات قصرية يدعمون االحتياجات القصرية األجل اليت تقل عن سنة واحدة ،وعادة ما يتو ّلوا ّ

الذينهم يف إجازات أو الوظائف الشاغرة يف انتظار االنتهاء من عملية التوظيف.
-95

وباإلضافة إىل املوظفني ،يُستعان باخلرباء االستشاريني عندما حتتاج احملكمة إىل خرباء متخصصني

للغاية لتقدمي خدمات ال ميكن للموظفني أن يؤدواها بسبب االفتقار إىل املعارف واخلربات املتخصصة يف إطار
املوارد احلالية من املوظفني .ويُشرك اخلرباء االستشاريون واملتعاقدون األفراد على أساس مؤقت وخمصص لتقدمي
خدمات ال تتعلق مبهام املوظفني لكنها تتعلق بأنشطة احملكمة املربجمة أو املقررة .فاخلبري االستشاري هو
أخصائي يف جمال معني يعمل بصفة استشارية أو تشاورية ،يف حني يُشرك متعاقد من وقت آلخر لتقدمي اخلربة

أو املهارات أو املعارف الالزمة لتقدمي خدمات الدعم يف جماالت ال يؤديها املوظفون ،مثل مساعدة الشهود أو
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الدعم النفسي  -االجتماعي أو التفسري امليداين .وترد أدناه اخلطوط العريضة لتكوين القوى العاملة يف 31
كانون األول /ديسمرب .2019
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املساعدة العامة املؤقتة – التعيني ألجل قصري 37

Short-term 37

املساعدة العامة املؤقتة –التعيني احملدد املدة 175

GTA-FTA 175

الوظائف ثابتة -التعيني احملدد املدة 897

Established-FTA 897

اخلرباء االستشاريون واألفراد املتعاقدون

Consultants and Individual contractors

اخلرباء االستشاريون 13

Consultants

األفراد املتعاقدون216 :

Individual contractors
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36

عدد املوظفني –الوظائف الثابتة 897

Headcount-Established posts 897

الشواغر 121

Vacant 121

عدد املوظفني 776
2016
967
الشواغر 80

Headcount 776
2016
967
Vacant 80

عدد املوظفني 887

Headcount 887

2017

2017

969

968

الشواغر 71

Vacant 71

عدد املوظفني 898

Headcount 898

2018

2018

عدد املوظفني 969

Headcount 969

الشواغر 71

Vacant 71

عدد املوظفني 970

Headcount 970

2019

2019

عدد املوظفني

Headcount

الشواغر 74

Vacant 74
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عدد املوظفني – املساعدة العامة املؤقتة
198
2016
139
2017
154
2018
175
2019
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Headcount-GTA
198
2016
139
2017
154
2018
175
2019
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عدد املوظفني –التعيني ألجل قصري
88
2016
96
2017
77

88
2016
96
2017
77

2018

2018

2019

2019

ككل
عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-يف احملكمة ّ
133

38

Headcount-STA

Headcount-STA- Court-wide
133

2016

2016

101

101
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2017

2017

75

75
2018

2018

2019

2019

عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-اهليئة القضائية
6
2016
15
2017
11
2018
3
2019

Headcount-STA- Judiciary
6
2016
15
2017
11
2018
3
2019

العام
عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-مكتب امل ّدعي ّ
27
2016
26
2017
23
2018
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Headcount-STA- Judiciary
27
2016
26
2017
23
2018
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12
2019

عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-قلم احملكمة
87
2016
54
2017
33
2018
13
2019
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12
2019

Headcount-STA- Registry
87
2016
54
2017
33
2018
13
2019
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عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-أمانة اجلمعية
12
2016
4
2017
3
2018

2018

2019

2019

Headcount-STA-SASP
12

2016
4
2017
3

عدد املوظفني املعينني ألجل قصري -الصندوق االستئماين للضحايا

Headcount-STA- Registry

1
2016
1
2017
4
2018
3
2019

1
2016
1
2017
4
2018
3
2019

41
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عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-آلية الرقابة املستقلة

Headcount-STA- IOM

2016

2016

2017
1
2018
2
2019

2017

عدد املوظفني املعينني ألجل قصري-قلم احملكمة
2016
1
2017
2018
2019
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1
2018
2
2019

Headcount-STA- Registry
2016
1
2017
2018
2019
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باء  -التوظيف ومالك الموظفين
-96

يف عام  2019وافقت اجلمعية ،ضمن إطار امليزانية املعتمدة ،على  973وظيفة ثابتة و160

ممولة من املساعدة املؤقتة العامة لتمكني احملكمة من حتقيق أهدافها احملددة.
وظيفة ّ
-97

وال يزال تعيني موظفني متنوعني من أعلى مستويات اجلودة يشكل أولوية بالنسبة للمحكمة.

وفيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف ،ارتفعت النسبة املئوية للقوى العاملة من البلدان املمثلة متثيال ناقصا أو يف
حالة عدم التوازن من  25يف املائة يف  31كانون األول/ديسمرب  2018إىل  28يف املائة يف 31
كانون األول/ديسمرب .2019
 -1أداء التوظيف بالنسبة إلى الوظائف الثابتة
-98

يف  31كانون األول  /ديسمرب  ،2019كان لدى احملكمة ما جمموعه  897وظيفة معتمدة

مملوءة .ويف  31كانون األول  /ديسمرب  ،2019كان لدى احملكمة  11896موظفا على وظائف ثابتة
ممولة من املساعدة املؤقتة العامة.
حمددة املدة و 175موظفا على وظائف حمددة املدة ّ
-99

وخالل عام  ،2019مت شغل  80وظيفة حمددة املدة ،منها 42 :وظيفة ثابتة و 38وظيفة

العامة .ومن بني الوظائف الثابتة ال  42اليت مت شغلها ،شغل  19وظيفة (أي
ممولة من املساعدة املؤقتة ّ
ّ
ممولة من
 45يف املائة) مرشحون خارجيون ،و 13وظيفة ( 31يف املائة) من املوظفني يف وظائف ّ
املساعدة املؤقتة العامة ،و 24( 10يف املائة) من املوظفني الذين يشغلون بالفعل وظائف ثابتة (يشار
إليها يف اجلدول  2باسم "التعيينات الداخلية") .وخالل السنة ،أجرت احملكمة  580اختبارا خطيا
و 481مقابلة.
 -100وباإلضافة إىل الوظائف احملددة املدة ،مت تعيني عدد من املوظفني آلجال قصرية الستبدال
املوظفني الذين هم يف إجازة خاصة بدون أجر أو يف إجازة أمومة ،وكذلك ألجل توفري تغطية قصرية
األجل ريثما يتم التعيني يف وظيفة شاغرة معينة.
 -101ويف عام  ،2019غادر احملكمة ما جمموعه  34موظفا يف وظائف ثابتة ،مبن فيهم موظفان
ككل).
تقاعدا .وميثل ذلك معدل دوران بنسبة حنو  4يف املائة يف السنة ( 3.78يف املائة يف احملكمة ّ

( )11يف الربنامج الرئيسي الثالث ،تعد وظيفة متول منصب رئيس جملس املوظفني وظيفة مملوءة.
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 -102ويرد أدناه موجز حلالة مالك املوظفني وأداء التوظيف ،والتعيينات والتنسيبات الداخلية ودوران
الوظائف الثابتة يف احملكمة يف  31كانون األول  /ديسمرب  .2019وترد يف املرفق الثالث اجلداول نفسها
لكل برنامج رئيسي.

 970معتمدة

 897مملوءة

احملكمة  :حركة عدد األفراد لعام 2019
الدوران
الوظائف
اململوءة يف (يف اجملموع)
هناية السنة

44

التعيينات الداخلية

املوظفون اجلدد الوظائف اململوءة يف هناية
السنة السابقة
(يف اجملموع)
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الدوران يف عام 2018
دوران (االستقاالت) 25-
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة) 7-
دوران (من نوع آخر) 2-
دوران (يف اجملموع) 34-

املوظفون اجلدد لعام 2019
املوظفون اجلدد (اخلارجيون) 19
املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة املؤقتة العامة إىل الوظائف الثابتة) 18
املوظفون اجلدد (يف اجملموع) 32
-2

معدل الشغور

 -103اخنفض معدل الشغور الشهري للمحكمة يف عام  2019من  8يف املائة يف هناية كانون
األول/ديسمرب  ،2018حيث بلغ متوسط معدل الشغور  7يف املائة يف عام  .2019وهذا ما جيعل
معدل الشغور أقرب إىل معدل دوران احملكمة الطبيعي البالغ حوايل  4يف املائة .واألمثل أن تعمل احملكمة
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يف توازن صحي بني عدد الوظائف الثابتة الشاغرة ،اليت تتاح بطبيعة احلال عند استقالة املوظفني وانتهاء
خدمتهم ،ووصول املوظفني املعينني اجلدد.

جيم -عقود الموظفين وشروط الخدمة
 -1استعراض مجموعة عناصر األجر
 -104تطلب تنفيذ التغيريات اليت أُدخلت على جمموعة عناصر األجر يف األمم املتحدة ،واليت
أصبحت سارية اعتبارا من  1كانون الثاين  /يناير  ،2017من احملكمة االضطالع بعدد من األنشطة
ذات الصلة بالسياسة العامة لضمان االنتقال املناسب إىل النظام اجلديد .ولتحقيق ذلك ،أصدرت
احملكمة يف  30كانون األول/ديسمرب  2016نظام املوظفني اإلداري املعدل املؤقت وتعليمات إدارية
بشأن التدابري االنتقالية املتعلقة جبدول املرتبات والزيادات التدرجيية واستحقاقات اإلعالة وبدالت املشقة
46
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وبدل التنقل ومنحة اإلعادة إىل الوطن وعناصر االنتقال .وقُدم نظام املوظفني اإلداري املعدل إىل اجلمعية
يف دورهتا السادسة عشرة يف تشرين الثاين/نوفمرب  .2017ومبا أن األمانة العامة لألمم املتحدة مل تصدر

بعد التعليمات اإلدارية املعدلة بشأن القواعد اجلديدة ملنحة التعليم ومنحة التعليم اخلاص ،فإن القواعد
املعدلة للمحكمة بشأن هذه املواضيع سوف تُعرض على اجلمعية يف دورهتا املقبلة.
 -105بعد إصدار التعليمات اإلداريةالألمم املتحدة بشان منحة التعليم ،ومنحة التعليم اخلاص
واملزايا ذات الصلة يف يناير  ،2018عدلت احملكمة أيضا نظامها اإلداري ملوظفيها حول هذا املوضوع.
ووفقا للبند  2-12من النظام اإلداري للموظفني ،قُدِّم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة عشرة يف
كانون األول/ديسمرب  2019النظام اإلداري املعدل للموظفني بشأن منحة التعليم ومنحة التعليم اخلاصة
واالستحقاقات ذات الصلة "[أحاطت اجلمعية علما بنص النظام اإلداري املؤقت املعدل للموظفني فيما
يتعلق مبنحة التعليم باألمم املتحدة ،ومنحة التعليم اخلاص واالستحقاقات ذات الصلة [،والحظت ]أن
احملكمة تعتزم إصدار النظام اإلداري املعدل للموظفني يف أوائل عامم ".2020
 -106وتعتزم احملكمة إصدار النص املوحد للنظام اإلداري املعدل للموظفني املتعلق مبجموعة
التعويضات اليت تعدها األمم املتحدة خالل هذا العام ،من خالل توجيه رئاسي عمال باملادة  1-2من
الوثيقة رقم  ICC/PRESD/G/2003/001بشأن" إجراءات إصدار التعليمات اإلدارية".
-2
-107

تطورات مرتبات الموظفين
وتتماشى احملكمة مع النظام املوحد لألمم املتحدة فيما يتعلق باملرتبات واالستحقاقات ،مما

مي ّكن احملكمة من املواءمة مع جداول املرتبات ،وتسوية مقر العمل ،وتصنيفات مشقة مراكز العمل،
وبدالت اإلقامة اليومية ،والبدالت األخرى العديدة ،دون احلاجة إىل االضطالع بعملها اخلاص بشأن
وضع جداول املرتبات وتقييم أمور مثل تكاليف املعيشة وأسعار الصرف والتضخم.
 -108ويف حني تنطوي املواءمة مع النظام املوحد لألمم املتحدة على مزايا كثرية بالنسبة للمحكمة،
فإن ذلك يعين أيضا أنه عندما ترتفع مستويات املرتبات ،ينطبق ذلك على احملكمة كذلك .خالل عام
 ،2019حدثت العديد من التطورات يف الرواتب يف وقت واحد ،مما شكل حتديات كبرية مليزانية
تكاليف املوظفني لعام 2019مع جتميد التوظيف وإعادة ترتيب األولويات والتأخري يف األنشطة نتيجة
لذلك.
 -109أجرت جلنة اخلدمة املدنية الدولية التابعة لألمم املتحدة استعراضا لتصنيف تسوية مقر العمل يف
نيويورك عمال بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/71/264ونتيجة لذلك ،زاد مضاعف
تسوية مقر العمل يف نيويورك من  65.5إىل  .70.3ومن أجل احلفاظ على تعادل القوة الشرائية
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للمرتبات مع نيويورك ،وهي أساس نظام تسوية مقر العمل ،مت تزيادة مؤشرات تسوية مقر العمل يف مجيع
مراكز العمل األخرى بالتناسب بنفس نسبة االرتفاع يف نيويورك ،أي بنسبة  1.25يف املائة.
 -110ووفقا لقاعدة  0.5يف املائة وتطبيق استعراض االثين عشر شهرا ،عمال بقرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة  ،A/RES/69/251متّ استعراض تصنيف تسوية مقر العمل جلميع املقار وغريها من
مراكز العمل من الفئة األوىل ،مبا يف ذلك هولندا ،يف تاريخ الذكرى السنوية الستعراض تصنيف تسوية
مقر العمل يف نيويورك .ونتيجة لذلك ،ارتفع مضاعف تسوية مقر العمل يف هولندا من  38.8إىل
 ،39.9اعتبارا من  1شباط/فرباير .2020
 -111كما مت إصدار جدول جديد لألجور الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي اعتبارا من 1
شباط/فرباير .2019

خامساً-

برامج المحكمة

ألف -برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين
 -112عقب توقيع مذكرة التفاهم األوىل مع حكومات سويسرا ومجهورية كوريا واليابان ،رحبت
احملكمة بأول موظفني فنيني مبتدئني لديها يف عام  2017ونُ ّفذ الربنامج بنجاح .18ويف عام ،2019

تلقت احملكمة متويل برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني من الدول األطراف التالية:
الدولة الطرف

عدد املوظفني الفنيني املبتدئني يف 2018

سويسرا

1

مجهورية كوريا

1

اليابان

5

 -113ولضمان جتربة عمل قيمة ومفيدة ،من األمهية مبكان أن يتلقى املوظفون الفنيون املبتدئون
إشرافا على اجلودة ومالحظات على األداء .وستواصل احملكمة تعزيز برناجمها للموظفني الفنيني املبتدئني
لضمان تزويد املشاركني خبربة قيمة وإملام باحملكمة ،على أمل أن تزيد من الوعي باحملكمة بوصفها خيارا
مهنيا حمتمال للموظفني املبتدئني يف النظم الوطنية .ويف هذا السياق ،أنشأ قسم املوارد البشرية "برنامج
التطوير الوظيفي لتنمية املوظفني الفنيني املبتدئني" من أجل دعم املوظفني الفنيني املبتدئني طوال فرتة
مهامهم .ويتألف الربنامج من تقدمي خاص ،وعقد اجتماعات منتظمة مع قسم املوارد البشرية واملشرفني،
ودورات تدريبية يف شكل موائد مستديرة ،ومناسبات شبكية ،ودعم املوارد البشرية فيما يتعلق خبيارات
االنتقال الوظيفي .وال يتوقع أن تتحمل احملكمة أي تكاليف مالية بشأن هذا الربنامج.
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 -114وتعمل احملكمة حاليا مع ممثلي الدول يف مجهورية كوريا وسويسرا واليابان بغية ضمان الدعم
املستمر للربنامج وكذلك التحضري اجلدد اجلدد من املوظفني الفنيني املبتدئني .ويف عام  ،2019أكدت
سويسرا ومجهورية كوريا أهنما سرتعيان موظفني فنيني مبتدئني جدد يف عام  .2020وبدأ توظيف موظف
مبتدئ جديد من سويسرا يف أواخر عام  ،2019ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منه يف أوائل عام
.2020
 -115وواصلت احملكمة جهودها الرامية إىل زيادة وعي الدول األطراف بربنامج املوظفني الفنيني
املبتدئني وزيادة عدد املشاركني وتنوع املواصفات الوظيفية املتاحة هلم .ودعت احملكمة الدول األطراف إىل
أن ترعى ليس رعاياها فحسب ،بل أيضا موظفني فنيني مبتدئني من بلدان غري ممثلة أو ممثلة متثيال ناقصا
من املناطق النامية .ويف عام  ،2019عقد موظفو املوارد البشرية اجتماعات مع املاحنني احملتملني.
ونتيجة لذلك ،أبدت ثالثة بلدان أخرى اهتماما باالنضمام إىل الربنامج يف  ،2021-2020وهي :
أملانيا وفرنسا وفنلندا.
 -116وكما وافقت عليه اجلمعية 12يف األصل ،يُعني املوظفون الفنيون املبتدئون لفرتة أقصاها سنتان؛

غري أن البلدان املاحنة طلبت إمكانية متديد الربنامج لسنة ثالثة على أساس تقاسم التكاليف (.)50/50
ويف عام  ،2019أوصت اللجنة بأن متدد احملكمة مؤقتا برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني لسنة ثالثة
باستيعاب التكاليف املتصلة بتمديد الربنامج يف حدود امليزانية املعتمدة.
باء-

برنامج التدريب والفنيين الزائرين الممول

 -117يف السنوات األخرية ،تلقت احملكمة متويال من بعض الدول األطراف لدعم برنامج التدريب
احملصل ،متّ دعملعدد حمدود من املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين من
والفنيني الزائرين .وبفضل التمويل ّ

املناطق النامية يف شكل تكاليف سفر وراتب شهرية .وأعطيت األفضلية للمرشحني من املناطق النامية،
من الدول األطراف غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا.

 -118ومنذ عام ُ ،2019دعي املوظفون واملسؤولون املنتخبون للمسامهة يف الصندوق االستئماين

بتقدمي تربع واحد أو شهري يقتطع من رواتبهم .ويف  31كانون األول/ديسمرب  ،2019كان 21
موظفا ومسؤوال منتخبا قد سامهوا يف الصندوق االستئماين.

(ICC-ASP/18/15 )12
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 -119ويف عام  ،2019مت تنفيذ الصندوق االستئماين بالكامل لدعم عمليات التوظيف ومتويلها.
ويلخص اجلدول التايل نشاط التنسيبات املمولة باستخدام الصندوق االستئماين بني عامي 2016
و:2019
المتدربون والفنيون الزائرون الممولون من الصندوق

الجنسية

االستئماني

1

الربازيل

5

2

مجهورية كوريا

3

3

ماالوي

2

4

كوت ديفوار

2

5

كينيا

1

6

كولومبيا

1

7

دومينيكا

1

8

فنزويال

1

9

نيجرييا

1

10

تشاد

1

11

جنوب افريقيا

1

12

موريشيوس

1

 13مجهورية الكونغو الدميقراطية

1

14

بوتسوانا

1

15

شيلي

1

المجموع

23

 -120وتأمل احملكمة وقسم املوارد البشرية أن يتمكن عدد أكرب من الدول من تقدمي املساعدة املالية
هلذا الربنامج ،مما يسهم يف التنوع داخل احملكمة .إذ سيوفر التمويل تنسيب أشخاص ما كان هلم أن ميولوا
تنسيبا لدى احملكمة.
 -121وباإلضافة إىل ذلك ،أنشأت احملكمة مرة أخرى برناجما للفنيني القانونيني بالتعاون مع وحدة
العالقات اخلارجية والتعاون مع الدول يف قلم احملكمة .و ُعرضت تنسيبات لثمانية مشاركني :ستة من ستة

من الدول األطراف املدرجة يف قائمة شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة للمناطق النامية ،مبا يف

ذلك ثالثة من مواطين الدول األطراف غري املمثلة .وقد وفّر برنامج الفنيني القانونيني التنسيبات املمولة يف
إطار منحة املفوضية األوروبية للمهنيني القانونيني من البلدان اليت تواجه أوضاع احملكمة ،والبلدان اليت
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ختضع للتحقيق األويل ،والدول األطراف يف املناطق النامية ،مع تفضيل تنسيب مرشحات من الدول
األطراف غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا .ومشل التمويل تكاليف السفر وراتبا شهريا لفرتة متتد من
ثالثة إىل ستة أشهر .وقد ُع ّني املشاركون يف أجهزة احملكمة الثالثة.
 -122وإن كانت اإلحصاءات املتعلقة بربنامج التدريب والفنيني الزائرين وال برنامج الفنيني القانونيني
ال ُحت َسب ألغراض التمثيل اجلغرايف ،فإن احملكمة تعتقد أن إدارة جمموعات املواهب يف طرائق أخرى
العام يف احملكمة ،وينبغي أن تسهم يف التوزيع اجلغرايف الشامل يف
تساهم يف حتسني التنوع اجلغرايف ّ

املستقبل يف حصة التوظيف للمحكمة.

 -123وتعتزم شعبة املوارد البشرية مواصلة اجلهود يف عام  2020من خالل محالت توعية ودعم
موجهة لزيادة عدد التنسيبات من الدول غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا.
 -124وتقر احملكمة بأن أعدادا كبرية من أماكن العمل ال تزال ُمتأل من جمموعة دول أوروبا الغربية
ودول أخرى ،نتيجة حملدودية التمويل املتاح .وتود احملكمة أن تلتمس الدعم من الدول لتوفري التمويل
لتنمية الصندوق االستئماين للمتدربني واملهنيني الزائرين .وبتضافر اجلهود ،نأمل أن نعاجل اختالل التوازن
اجلغرايف ،مع إتاحة املزيد من الوظائف للمرشحني من املناطق النامية.

األفارقة  11يف املائة
اآلسيويون  10يف املائة
املنتمون إىل أوروبا الشرقية  7يف املائة
املنتمون إىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  10يف املائة
املنتمون إىل أوروبا الغربية ودول أخرى  62يف املائة
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 -125وفيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني ،مت تقدمي  74يف املائة من وظائف نائب الرئيس للمرشحات
يف عام .2019

التمثيل اجلنساين للمتدربني والفنيني الزائرين
الذكور  26يف املائة
اإلناث  74يف املائة
سادساً  -العالقات بين الموظفين واإلدارة
 -126تعترب احملكمة رابطة موظفيها شريكا هاما يف املبادرات املتعلقة باملوظفني ،وقد استفادت
األنشطة خالل عام  2019من صوت رابطة املوظفني لضمان اتباع هنج متوازن حيمي مصاحل املنظمة
وموظفيها.
 -127باإلضافة إىل االجتماعات املنتظمة حيث يناقش ممثلو رابطة املوظفني وهيئة املوارد البشرية
األنشطة واملبادرات ويتناولون االستفسارات ،وكانت رابطة املوظفني خالل عام  2019مشاركا نشطا يف
مشاريع مثل إطار القيادة اجلديد للمحكمة ،حيث قاموا مع إدارة املوارد البشرية برتتيب جمموعات تركيز
املوظفني .ويعمل احتاد املوظفني يف تغطية التأمني الصحي للمحكمة ،ويقدم إىل اإلدارة تعليقات قيمة
من املوظفني .وتعترب رابطة املوظفني ممثال أيضا يف اللجان املنشأة حديثا ،مثل جلنة رفاه املوظفني
وإشراكهم ،واجمللس االستشاري للتصنيف ،واللجنة الفرعية للتأمني الصحي ،واجمللس االستشاري
للتعويضات واملطالبات.
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 -128وخالل السنة ،استمر العمل على إبرام اتفاق رمسي لالعرتاف بني احملكمة واحتاد املوظفني،
وأصبح االتفاق جاهزا للتوقيع يف عام .2020
 -129وخالل عام  ،201قامت رابطة املوظفني مببادرات هامة ومحالت توعية تتعلق مبكافحة
التحرش والبلطجة ،مبا يف ذلك الرتويج لنموذج املارة النشط ،وقضايا الصحة العقلية واملساواة بني
اجلنسني .وكان العمل الذي مت القيام به يف جمال التوعية هبذه املسائل مهما وقيما بالنسبة للموظفني
وللمحكمة ،وبينما يقدم احتاد املوظفني تقريرا منفصال عن أنشطته ،فإنه يستحق التقدير اخلاص يف هذا
التقرير.
سابعاً -األولويات المحددة لعام 2020
 -130بعد دورة اخلطط االسرتاتيجية ( ،)2020-2019تظل األهداف واألولويات االسرتاتيجية
للمحكمة اليت حددهتا اإلدارة العليا للمحكمة ،مع مراعاة التعقيبات الواردة من استقصاء إشراك املوظفني
وتوصيات اللجنة وطلب اجلمعية العامة ،هي األولويات بالنسبة ألنشطة احملكمة يف جمال إدارة املوارد
البشرية يف عام :2020
 تعزيز المساواة بين الجنسين؛

دعم وتيسري حتسني التمثيل الجغرافي؛



 استعراض اختيار الموظفين وتطويرهم يف احملكمة ،مبا يف ذلك اعتماد إطار للتنقل؛

 الصحة المهنية والتوازن بين العمل والحياة ،مبا يف ذلك الوقاية من الصدمات الثانوية؛
 األخالقيات ومعايير السلوك ،مع الرتكيز على آليات التحرش وتسوية النزاعات؛
 إضفاء الطابع املؤسسي على برنامج قيادة احملكمة؛

 -131وسيعمل كبار مديري احملكمة ،ومديروها ،ومكاتبها القانونية ،وفريق الصحة املهنية ،و قسم
املوارد البشرية معا على حتقيق نتائج يف هذه اجملاالت اهلامة.
ثامناً -خاتمة
 -132يف عام  ،2019حدد رؤساء األجهزة األهداف االسرتاتيجية للموارد البشرية على مستوى
احملكمة ،ومت إقرار أول إطار قيادي للمحكمة وإطالقه ،ومت إطالق مشروع إرشادي للنساء ،والتكليف
حل النزاعات بالسبُل غري الرمسية ،وبدأت جلنة إشراك املوظفني ورفاههم عملها ،وبدأ
بتقرير خرباء عن ّ

أول برنامج إرشادي على مستوى احملكمة ،وأطلقت السياسات بشأن ترتيبات العمل املرنة ،مت اإلعالن
عن هنج احملكمة اجلديد إلدارة األداء ومت إدخال حتسينات على التشغيل اآليل لعمليات املوارد البشرية
والتقارير.
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 -133ويف حني شهدت احملكمة بعض االنتكاسات يف عام  2019بسبب التحديات املالية النامجة
عن الزيادات 13يف تكاليف املوظفني وما يتصل بذلك من قيود على املوارد اليت شهدهتا العديد من
جماالت احملكمة ،فقد استمر التقدم احملرز ومت التوصل إىل بعض املعامل اهلا ّمة .وتتطلع احملكمة إىل مواصلة
العمل على األنشطة االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية ودعم أهداف التطوير التنظيمي للمحكمة على
املدى الطويل .وتتطلع احملكمة إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تقرير العام املقبل.

)  (13تنجم الزيادات يف تكاليف املوظفني عن تعديالت النظام املوحد لألمم املتحدة يف جداول مرتبات موظفي فئة اخلدمات العامة ،فضال
عن التغيريات يف تسوية مقر العمل بالنسبة للوظائف من الفئة الفنية لتلبية تكاليف املعيشة املتزايدة ملركز العمل.
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المرفق األول
المرجع
القرار ICC-ASP/18/Res.

 ،1اجلزء ميم ،الفقرات 5-1

ميم -املوارد البشرية

الطلب أو التوصية

اإلشارة في التقرير

ترحب بالعمل الذي تضطلع به احملكمة لتنفيذ التغيريات املتعلقة مبجموعة التعويضات
-1
اجلديدة للموظفني من الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛
األجزاء 86-84
حتيط علما بنص النظام اإلداري املؤقت املعدل للموظفني فيما يتعلق مبنحة التعليم ومنحة
-2
التعليم اخلاص واالستحقاقات ذات الصلة ،وتالحظ أن احملكمة تعتزم إصدار النظام اإلداري املعدل
للموظفني يف أوائل عام 2020؛
حتيط علما بالتعليمات اإلدارية املتعلقة بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها الصادر عن
-3
املسجل ،ويطلب إىل اللجنة مواصلة رصد تنفيذ األمر اإلداري يف دورتيها الرابعة والثالثني واخلامسة
والثالثني ،وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة ،وتقرر املوافقة على عمليات إعادة التصنيف اليت أوصت هبا
اللجنة لعاام  ،2020وتقرر أيضا عدم تقدمي احملكمة أي طلبات جديدة إلعادة التصنيف إىل حني
االنتهاء من االستعراض اجلديد للتعليمات اإلدارية ،وتؤكد أنه ال ميكن استخدام إعادة تصنيف
الوظائف كأداة للرتقية أو نتيجة لزيادة أعباء العمل ،ويشري إىل أمهية اإلنصاف والشفافية يف مجيع
عمليات صنع القرار يف جمال املوارد البشرية؛
األجزاء 83-74
تالحظ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي بأن تسعى احملكمة إىل تطبيق جمموعة موحدة
-4
من سياسات إدارة املوارد البشرية ووضع ميثاق لألخالقيات ونشره ،وتشجع احملكمة على إطالع الدول
األطراف على آخر املستجدات بشأن تنفيذ تلك التوصيات؛

تيشجع اإلدارة احلصيفة للموارد البشرية للمحكمة لكفالة االنضباط الكامل يف امليزانية،
-5
ويالحظ أن مجيع املوظفني اجلدد من أي فئة ،مبا يف ذلك املوظفني املؤقتني ،جيب أن يكون هلم ما يربره
على النحو الواجب.

 -118حتيط علما بتقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية ،وتطلب إىل احملكمة أن تعزز جهودها ،يف
القرار، ICC-ASP/18/Res. 6
جمال استقدام املوظفني ،سعيا إىل حتقيق متثيل جغرايف عادل مع الرتكيز بوجه خاص على املرشحني من
اجلزء قاف ،الفقررات  -118الدول األطراف غري املمثلة أو املمثلة متثيال ناقصا ،والتوازن بني اجلنسني ،وأعلى مستويات الكفاءة
125
والكفاية والنزاهة ،فضال عن التماس اخلربة يف مسائل حمددة ،مبا يف ذلك  ،ولكن ليس على سبيل
احلصر ،االحتياجات النفسية  -االجتماعية املتصلة بالصدمات والعنف ضد النساء واألطفال ،وتشجع
تعيني املوظفني
على إحراز مزيد من التقدم يف هذا الصدد؛
 -119هتيب باحملكمة أن تبلغ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة بنتائج جهودها الرامية إىل حتقيق
التمثيل اجلغرايف العادل مع الرتكيز بوجه خاص على املرشحني من الدول األطراف غري املمثلة أو املمثلة األجزاء 67-59
متثيال ناقصا وعلى التوازن بني اجلنسني ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،إدخال حتسينات
على عملية التوظيف وبيانات التوظيف السنوية؛
 -120حتيط علما باحلوار املستمر بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بكفالة التمثيل اجلغرايف العادل
األجزاء 73-68

والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني ،وترحب بتقرير املكتب وتوصياته؛
 -121حتث الدول األطراف على بذل اجلهود لتحديد وتوسيع جمموعات من مقدمي الطلبات
احملتملني للوظائف املهنية للمحكمة من الدول األطراف من املناطق والبلدان غري املمثلة متثيال ناقصا،
العامة لربامج التدريب الداخلي والزيارة الفنية ،ومن الدول األطراف
مبا يف ذلك عن طريق متويل اجلمعية ّ
يف برامج املوظفني الفنيني املبتدئني ،من خالل مبادرات التوعية املستهدفة ومن خالل نشر الشواغر يف
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احملكمة بني املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛
 -122ترحب بإنشاء احملكمة برنامج لتمويل تنسيب املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين من املناطق
النامية ،من خالل التربعات ،مع الرتكيز بوجه خاص على املرشحني من الدول األطراف غري املمثلة أو
املمثلة متثيال ناقصا ،وترحب بالتربعات اليت وردت حىت اآلن ،وتدعو الدول األطراف إىل املسامهة يف
هذا الربنامج؛
 -123تطلب إىل احملكمة أن تواصل وضع آليات ميكن أن تكفل بطريقة أكثر استدامة ومنهجية
متويل عمليات تنسيب املتدربني واملهنيني الزائرين من املناطق النامية ،وتطلب كذلك إىل احملكمة أن
تستكشف وتقرتح طرائق لتنفيذ برامج املوظفني الفنيني املبتدئني للمرشحني من الدول األطراف غري
املمثلة متثيال ناقصا ،وال سيما من املناطق النامية ،اليت ستمول من خالل التربعات؛
 -124تدعو احملكمة إىل النظر فيما إذا كان ينبغي هلا أن تطبق سياسة التناوب يف احملكمة اجلنائية
الدولية ،وتدعو احملكمة كذلك إىل إطالع الدول األطراف على أي نتيجة تتمخض عنها؛
 -125ترحب باخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة  2021-2019وبرنامج عملها املمت ّد على
ثالث سنوات لتحسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني باعتبارها إحدى أولويات قلم احملكمة؛

األجزاء 116-112

األجزاء 122-117

لمحة عامة عن التوصيات والطلبات المتعلقة بالموارد البشرية التي قدمتها لجنة الميزانية والمالية
المرجع

الطلب أو التوصية

تقرير جلنة امليزانية واملالية
عن أعمال دورهتا الثانية
والثالثني،
، ICC-ASP/18/5
الفقرتان  89و90

[...] -89لذلك ،أوصت اللجنة بأن تكفل احملكمة ختفيف مجيع العمليات واملخاطر املالية على
النحو املناسب ،وأن تعيد النظر يف صياغة التعليمات اإلدارية للتمييز بوضوح بني القرارات املتعلقة
بتصنيف الوظائف والقرارات اإلدارية املتصلة بأداء املوظفني.
 -90وإذ تسلّم حباجة احملكمة إىل املرونة يف إدارة املوارد البشرية ،أدركت اللجنة أن عمليات إعادة
التصنيف ترتبط دائما بالوظائف ال بشاغلي الوظائف ،وأوصت بعدم تقدمي طلبات إعادة التصنيف
إال يف ظروف استثنائية.

املرجع نفسه ،الفقرة 95

 -95ونظرا ألن الدول غري املمثلة تشكل أقل بقليل من نصف عدد أعضاء اجلمعية ،أوصت اللجنة
بأن تويل احملكمة اهتماما خاصا لتعيني موظفني من تلك الواليات.

املرجع نفسه ،الفقرة
106

 -106ورحبت اللجنة هبذه املبادرات وأوصت بأن تعمل احملكمة بشأن هذه املسائل مع مجيع
األطراف املعنية ،وكذلك على املقرتحات اليت متتثل لسياسة عدم التسامح مطلقا بشأن املضايقة ،وأن
تقدم تقريرا إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني.

املرجع نفسه ،الفقرة
109

وتتطلع اللجنة إىل تلقي اقرتاح إطار التنقل للنظر فيه يف دورهتا الرابعة والثالثني .وكررت أيضا توصيتها
بأن تدعم طلبات الوظائف اجلديدة يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة يف املستقبل تربيرا أكثر وضوحا
للسبب الذي قد جيعل اللجوء إىل املوارد املتاحة غري عملي].[...

تقرير جلنة امليزانية واملالية
عن أعمال دورهتا الثالثة
والثالثني،
،ICC-ASP/18/15
الفقرة .37
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األجزاء 86-84

اجلزء 72

األجزاء 37-27

[...] -37وشددت اللجنة على ضرورة تقدمي مربرات مناسبة جلميع املوارد البشرية واملوافقة عليها،
وأوصت بشدة بأن متتنع احملكمة يف املستقبل عن استخدام اتفاقات املساعدة املؤقتة العامة غري
املعتمدة وأن تدير حبرص املوارد البشرية مبا يكفل االنضباط املطلوب يف امليزانية .وقررت اللجنة رصد
استخدام االتفاقات املؤقتة غري املعتمدة يف عام  2019وقررت كذلك العودة إىل هذه املسألة يف
دورهتا الرابعة والثالثني يف أيار/مايو .2020
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املرجع نفسه ،الفقرتان
 42و43

 -42وبعد النظر يف التعليمات اإلدارية كل طلب وحتليله على أساس وقائعه املوضوعية ،ورأت
اللجنة أن إعادة تصنيف تسع من الوظائف ال  12املطلوبة ،مثانية (ف )1-حمامني مساعدين إىل
(ف )2-يف مكتب املدعي العام وموظف إداري وواحد (ف )3-موظف إداري إىل (ف)4-
ومنسق إلدارة املخاطر يف قلم احملكمة (على النحو احملدد يف الفقرات  46-62و 81من هذا
التقرير) له ما يربره ،وأوصت اجلمعية باملوافقة عليهما.
 -43غري أن اللجنة أوصت بعدم تقدمي احملكمة أي طلبات جديدة إلعادة التصنيف إىل حني
االنتهاء من االستعراض اجلديد الذكاء االصطناعي.

املرجع نفسه ،الفقرة 203

والحظت اللجنة ،وهي تالحظ أن احملكمة ستواصل مواجهة تطورات غري متوقعة يف احلاالت الراهنة،
أن قلم احملكمة بذل جهدا إلدارة موارده البشرية بطريقة مرنة ،وأوصت اللجنة خمتلف أجهزة احملكمة
ببذل جهود إلدارة مواردها البشرية يف املستقبل مبا يتيح للمحكمة االستجابة حلاالت غري متوقعة قدر
اإلمكان وإعادة توزيع املوارد على أساس االحتياجات الفعلية من عبء العمل.

املرجع نفسه ،الفقرتان

 -220وأفادت احملكمة بأن العدد اإلمجايل للموظفني الفنيني (باستثناء املوظفني
املنتخبني و 42من موظفي اللغات) بلغ  470موظفا ،منهم ( 60أو  12.8يف
املائة) من الدول غري األطراف .وأوصت اللجنة احملكمة بالنظر يف إمكانية جتميد
التوظيف من هذه الفئة.
 - ٢٢٣والحظت اللجنة أن الرجال هم الذين يسيطرون على وظائف الرتب العليا
ومطط ملعاجلة
يف الفئة الفنية ]...[ .وأوصت بأن حتاول احملكمة وضع هنج خمتلف ُ
مسألة التوازن بني اجلنسني ،وحتديد تاريخ من اإلجناز.

املرجع نفسه ،الفقرة
204

[...] -204وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع التكلفة بسبب اإلجازة املرضية وطلبت إىل
احملكمة أن تقدم تقريرا خالل دورهتا الرابعة والثالثني بتقدمي معلومات عن السنوات اخلمس املاضية
عن املسائل التالية  ‘1‘:حجم اإلجازات املرضية ومتوسط مدهتا؛ ‘ ‘2اآلثار املالية املرتتبة على
اإلجازة املرضية؛ ‘ ‘3معايري وإجراءات إصدار الشهادات وإدارة اإلجازات املرضية ،مبا يف ذلك
األدوار واملسؤوليات ذات الصلة؛ و‘ ‘4املوظف واملسؤوليات اإلدارية أمام احملكمة أثناء اإلجازة
املرضية.

223-220
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األجزاء 86-84

األجزاء 37-27

األجزاء 73-68

(اجلزء )90
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المرفق الثاني
مبادرة مناصري المساواة بين الجنسين :مشاركة رؤساء األجهزة في المحكمة

ألف -التزامات الرئيس

إنشاء مركز تنسيق معين باملرأة يف احملكمة اجلنائية الدولية ،باالشرتاك مع املدعي العام للمحكمة
-1
اجلنائية الدولية ورئيس قلم احملكمة
تعزيز فرص احلصول على التدريب على التطوير املهين الذي يستهدف متكني املوظفات
-3
القضائيات من تطوير مهارات قيادية وإدارية ألجل تطوير مسريهتن املهنية.

"يتعني على احملكمة اجلنائية الدولية أن تعكس يف مجيع سياساهتا ذات الصلة هدف التمثيل املتساوي
ّ
للنساء والرجال  -من مجيع املناطق  -يف القوى العاملة فيها".
باء -التزامات المدعي العام
املسجل ،إنشاء مركز تنسيق ألجل آلية تُعىن باملرأة
 -1مبشاركة رئيس احملكمة و ّ
 -2تنظيم "دورات تدريبية للتوعية اجلنسانية" ملوظفي مكتبيب

"تعدّ ملساواة للمرأة تقدما بالنسبة للجميع" .إن عملنا لن يتم إىل أن يتمكن النساء والرجال من
الوقوف على قدم املساواة الكاملة يف مجيع أحناء العامل .وزيادة متثيل املرأة على طاولة املفاوضات،
وهي قوة هامة يف سعي البشرية إىل حتقيق العدالة واملساواة ،تشكل جانبا رئيسيا من جوانب متكني
املرأة ،ويف رأيي ،ستعزز إىل حد كبري آفاق حتقيق هذه األهداف .وتقع علينا مسؤولية مجاعية عن
التوعية بالفوارق بني اجلنسني والنهوض باملساواة بني اجلنسني .يسعدين االنضمام إىل شبكة القيادة
الدولية ملناصرياملساواة اجلنسانية للمسامهة يف حتقيق أهدافنا املشرتكة املتمثلة يف كسر احلواجز بني
اجلنسني"
جيم -التزامات المسجل
إنشاء مركز تنسيق معين باملرأة ،باالشرتاك مع رئيس احملكمة واملدعي العام
-1
تقدمي برنامج إرشادي ُمصمم خصيصا للموظفات العامالت يف احملكمة من أجل مساعدة
-2
الراغبات يف االستفادة من الربنامج يف تقدمهن الوظيفي

"إن الدفاع عن قضية املساواة بني اجلنسني هو امتياز يسعدين جدا أن أحتضنه .لكل شخص احلق يف
مكان عمل يسمح له بتقدمي أفضل ما لديه والتقدم وفقا إلمكاناته الكاملة .ومن احملزن أن املرأة مل تتمتع
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دائما هبذا احلق األساسي .وأعتزم الرتكيز على املبادرات اليت من شأهنا إزالة احلواجز وخلق فرص متكافئة
حىت تتاح جلميع املوظفني فرصة متساوية للنموّ واالزدهار يف العمل".
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المرفق الثالث
استعراض حركة عدد األفراد في  2019حسب البرنامج الرئيسي

اهليئة القضائية -حركة عدد األفراد لعام 2019

Judiciary- Headcount Movement 2019
Filled posts Previous Year End 47

 47الوظائف اململوءة يف هناية السنة
موظف  1جديد (اجملموع)

)1 New Staff (Total

تعيني  1داخلي

1 Internal Appointment

 0مع ّدل الدوران (اجملموع)

)0 Turnover (Total

 47الوظائف اململوءة يف هناية السنة

47 Filled Posts Year End

اهليئة القضائية -املوظفون اجلدد 2019
املوظفون اجلدد (اخلارجيون) 1
املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة املؤقتة العامة إىل
الوظائف الثابتة)
املوظفون اجلدد (يف اجملموع) 1

60

OTP- New Staff 2019
New Staff (External) 1
New Staff (GTA to E-Posts) 8

New Staff (Total) 1

4-A-241120
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اهليئة القضائية -الدوران يف عام 2019
دوران (االستقاالت)
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)
دوران (يف اجملموع)

اهليئة القضائية -حركة عدد األفراد لعام 2019

Judiciary- Headcount Movement 2019

 296الوظائف اململوءة يف هناية السنة السابقة

Filled posts Previous Year End 296

 12موظفا 1جديدا (اجملموع)

)12 New Staff (Total

 3تعيينات داخلية

3 Internal Appointment

 13-مع ّدل الدوران (اجملموع)

)-13 Turnover (Total

 295الوظائف اململوءة يف هناية السنة
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295 Filled Posts Year End
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الصندوق االستئماين للضحايا -حركة عدد األفراد لعام 2019

Judiciary- Headcount Movement 2019

 5الوظائف اململوءة يف هناية السنة السابقة

Filled posts Previous Year End 5

 2موظف جديد (اجملموع)

)2 New Staff (Total

تعيينات داخلية

Internal Appointment

 0مع ّدل الدوران (اجملموع)

)0 Turnover (Total

 7الوظائف اململوءة يف هناية السنة

العام -املوظفون اجلدد 2019
مكتب امل ّدعي ّ
املوظفون اجلدد (اخلارجيون) 4

62

Filled Posts Year End 7

OTP- New Staff 2019
New Staff (External) 4

املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة املؤقتة العامة إىل
الوظائف الثابتة) 8

New Staff (GTA to E-Posts) 8

املوظفون اجلدد (يف اجملموع) 12

)12 New Staff (Total
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اهليئة القضائية -الدوران يف عام 2019
دوران (االستقاالت)
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)
دوران (يف اجملموع)

قلم احملكمة  :حركة عدد األفراد لعام 2019
الدوران
الوظائف
اململوءة يف هناية (يف اجملموع)
السنة

4-A-241120

التعيينات الداخلية

املوظفون اجلدد
(يف اجملموع)

الوظائف اململوءة يف هناية
السنة السابقة

قلم احملكمة  -املوظفون اجلدد 2019

Registry- New Staff 2019

املوظفون اجلدد (اخلارجيون)

)New Staff (External

املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة العامة املؤقتة إىل
الوظائف الثابتة)

)New Staff (GTA to E-Posts

املوظفون اجلدد (يف اجملموع)

)New Staff (Total
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قلم احملكمة  -الدوران يف عام 2019
دوران (االستقاالت)
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)

الربنامج الرئيسي أمانة مجعية الدول األطراف  :حركة عدد األفراد لعام 2019
الدوران
الوظائف
اململوءة يف (يف اجملموع)
هناية السنة

64

التعيينات الداخلية

املوظفون اجلدد الوظائف اململوءة يف هناية
السنة السابقة
(يف اجملموع)
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أمانة مجعية الدول األطراف  -املوظفون اجلدد 2019

Registry- New Staff 2019

املوظفون اجلدد (اخلارجيون)

)New Staff (External

املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة العامة املؤقتة إىل )New Staff (GTA to E-Posts
الوظائف الثابتة)
)New Staff (Total

املوظفون اجلدد (يف اجملموع)

أمانة مجعية الدول األطرااف -الدوران يف عام 2019
دوران (االستقاالت)
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)
دوران (يف اجملموع)

الربنامج الرئيسي أمانة مجعية الدول األطراف  :حركة عدد األفراد لعام 2019
الدوران
الوظائف
اململوءة يف هناية (يف اجملموع)
4-A-241120

التعيينات الداخلية

املوظفون اجلدد
(يف اجملموع)

الوظائف اململوءة يف هناية
السنة السابقة
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السنة

الصندوق االستئماين للضحايا -املوظفون اجلدد 2019

TFV - New Staff 2019

املوظفون اجلدد (اخلارجيون)

)New Staff (External

املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة العامة املؤقتة إىل )New Staff (GTA to E-Posts
الوظائف الثابتة)

للضحايا  -الدوران يف عام 2019
الصندوق االستئماين ّ

دوران (االستقاالت)

دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)
دوران (يف اجملموع)
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آلية الرقابة املستقلة  :حركة عدد األفراد لعام 2019
الدوران
الوظائف
اململوءة يف هناية (يف اجملموع)
السنة

التعيينات الداخلية

املوظفون اجلدد
(يف اجملموع)

الوظائف اململوءة يف هناية
السنة السابقة

آلية الرقابة املستقلة  -املوظفون اجلدد 2019

IOM - New Staff 2019

املوظفون اجلدد (اخلارجيون)

)New Staff (External

املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة العامة املؤقتة إىل )New Staff (GTA to E-Posts
الوظائف الثابتة)
املوظفون اجلدد (يف اجملموع)

)New Staff (Total

آلية الرقابة املستقلة  -الدوران يف عام 2019
دوران (االستقاالت)
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)
دوران (يف اجملموع)
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مكتب املراجعة الداخلي :حركة عدد األفراد لعام 2019
الدوران
الوظائف
اململوءة يف (يف اجملموع)
هناية السنة

التعيينات الداخلية

املوظفون اجلدد الوظائف اململوءة يف هناية
السنة السابقة
(يف اجملموع)

مكتب املراجعة الداخلي  -املوظفون اجلدد 2019

OIA - New Staff 2018

املوظفون اجلدد (اخلارجيون)

)New Staff (External

املوظفون اجلدد (االنتقال من املساعدة العامة املؤقتة إىل

)New Staff (GTA to E-Posts

الوظائف الثابتة)
املوظفون اجلدد (يف اجملموع) 0

68

)0 New Staff (Total
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مكتب املراجعة الداخلي -الدوران يف عام 2019
دوران (االستقاالت)
دوران (االنتقال من الوظائف الثابتة إىل املساعدة املؤقتة العامة)
دوران (من نوع آخر)
دوران (يف اجملموع)
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المرفق الرابع
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_________
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