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 مجعية الدول األطراف

  بعةالدورة السا
  الهاي

  ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين ٢٢ – ١٤

  
 فرعي التابع للجنة امليزانية و املاليةتقرير الفريق ال

  التصنيف عن عمليات إعادة 

 من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته احلادية عشرة، إجتمع فريق فرعي تابع للجنة ٦٣وفقاً للفقرة   -١
سداء املشورة جلمعية الدول إ من أجل ٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ١٩ و ١٨امليزانية و املالية يف الهاي يومي 

و كان هذا الفريق الفرعي يتألف من . ٢٠٠٩يزانية املقترحة لعام عادة التصنيف الواردة يف املإاألطراف حول عمليات 
  . السيد دايفد داتون، رئيس اللجنة، و السيد سانتياغو ويرت، نائباً للرئيس، و السيد جوهاين ليميك

 موظفاً من املوظفني ١٩م  وظيفة شاملة ١٤الحظ الفريق الفرعي أن احملكمة قد اقترحت اعادة تصنيف   -٢
و استعرض الفريق الفرعي االجراءات اليت اتبعتها احملكمة يف أقتراح الوظائف املعاد تصنيفها و قد ). املرفقأنظر (

  . أستعان بوجود خبٍري استشاري تابع للمحكمة

يفة شاملة ظ و١٤ من أصل ١٣و اتفق الفريق الفرعي على أن االجراءات السليمة قد اتبعت يف ما يتعلق ب   -٣
 من النظام االداري للموظفني و طبقاً للمنهجية اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية ١-٢فها وفقا للمادة اقترح اعادة تصني

قامت  مناصب و ٦ر لدى احملكمة، تنطبق على ضعادة تصنيفها تتعلق مبختزل حماإو الوظيفة الشاملة املقترح . (الدولية
الفريق الفرعي اجلمعية بأن تقر الوظائف الشاملة ى و لذلك أوص).  اسس منطقية خمتلفة يرد مناقشتها ادناهعلى

   .الثالث عشرة اليت اعيد تصنيفها

و أعرب الفريق الفرعي عن دعمه قدرة احملكمة على اعادة تصنيف الوظائف، وفقاً للقواعد و املعايري   -٤
د أن الفريق الفرعي الحظ أيضاً بي. السارية، بغية تكييف املالمح الوظيفية لتعرب عن التغيريات املهمة يف عمل احملكمة

و . تضخماً تدرجيياً سيحدث يف درجات املوظفني فيما لو اقترح عدد مماثل من الوظائف املراد اعادة تصنيفها كل سنة
 ٢٠٠٩عادة تصنيف الوظائف يف عام إتأثريه يف امليزانية بالنظر اىل أن احملكمة قدرت أن له من شأن ذلك أن يكون 

 قاربت مبلغ ٢٠٠٧اقترحته اللجنة يف عام وظائف  يورو و كانت يف املاضي اعادة تصنيف ٣٠٠,٩٠٠ستكلف حنو 
  .  يورو٤٨٣,٠٠٠
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 اىل ٦٧و لذلك اقترح الفريق الفرعي أن تواصل احملكمة التمسك بالتوصيات الواردة يف الفقرات من   -٥
ال تعمد اىل اقتراح اعادة تصنيف أحملكمة  و اقترحت اللجنة على ا)١(. من تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثامنة٦٩

و ترتيب العمل يف جمال بعينه و حيثما يتعذر الوفاء باملتطلبات أوظائف ما مل تكن هناك تغيريات جوهرية متس طبيعة 
رحة  هذه يف اطار امليزانية الربناجمية املقتعادة التصنيفإو ينبغي أن تقترح عمليات . عادة لتصنيف املهامإاجلديدة بدون 

مقرونة بكافة املعلومات الداعمة هلا و أن تقدم يف الوقت املناسب لكي تنظر فيها اللجنة يف دورا اليت تنعقد يف أيلول 
و كان الفريق الفرعي يتوقع من احملكمة أن تنظر يف بدائل لتوزيع العمل و ترتيب عملياا قبل أن تتقدم . سبتمرب/ 

ائف ترتّل ظقتراحاٍت بإعادة تصنيف لوأ الفريق الفرعي ايضا أن يتواصل تقدمي و يتوقع. بإقتراح إلعادة التصنيف
درجتها، و اقتراحات بنقل البعض منها و الغاء البعض اآلخر حيث أن كل ذلك حمتمل أن تسفر عنه تغريات حتدث يف 

 الفريق الفرعي على أن و اتفق. عادة التصنيف بترفيع درجة الوظيفةإطبيعة ترتيبات العمل شأن ذلك كشأن عمليات 
  . أن تسعى عموماً للحفاظ على توازٍن عام شامل للدرجات الوظيفية داخل احملكمة ينبغي للمحكمة

   من التقرير عن أعمال دورا الثامنة ٧١لقلق الذي أبدته اللجنة يف الفقرة إىل او أشار الفريق الفرعي أيضاً   -٦

و الحظ . طوات لكفالة عدم استخدام اعادة التصنيف اداة للترقية الوظيفيةو مفاده أنه يتعني على احملكمة أن تتخذ خ
الفريق الفرعي باالضافة اىل ذلك بأن احملكمة ستقدم تقريراً اىل اللجنة يف دورا الثانية عشرة بشأن املسائل املتعلقة 

. وير الوظيفي يف ذلك السياقاحة للتطو هي تتطلع لتلقي خطط احملكمة الرامية لتحسني اخليارات املت. باملوارد البشرية
 الفريق الفرعي احملكمة اىل وضع مقترحاٍت تتعلق بالتطوير الوظيفي و بالترقية تشمل ترقية املوظفني من فئة و دعا

  . اخلدمات العامة اىل الفئة الفنية

 للقواعد و املعايري و فيما يتعلق بالوظائف الشاملة الثالث عشرة اليت متت التوصية باعادة تصنيفها وفقاً  -٧
.  و مت تأكيدها يف مستوياا احلالية٢٠٠٧السارية الحظ الفريق الفرعي أن ثالثاً منها عرضت للتصنيف فقط يف عام 

  عادة التصنيف هذه قد أستندت اىل االسس املنطقية لكل حالة إ نظر احملكمة أن ةو احاط الفريق الفرعي علماً بوجه

 تصنيفها أو لتحقيق نتيجة ةملمارسة املتمثلة يف األكثار من اقتراح الوظائف نفسها إلعادو أن احملكمة لن تالزم ا
  . مرغوٍب فيها

 و أحاط الفريق الفرعي علماً بأن اخلبري األستشاري التابع للمحكمة قد أوصى بأن يعاد تصنيف وظيفة املساعد -٨
و تبعا لذلك . ترح اصال من قبل احملكمة كما هو مق٢- عوضاً عن فئة ف٣-اخلاص للرئيس لتصبح من فئة ف

و الحظ من ناحيٍة . ٣-أوصى الفريق بأن تصادق اجلمعية على اعادة تصنيف الوظيفة املذكورة عند مستوى ف
 باعتبار أن الرئيس ٢٠٠٩داخل ديوان الرئيس يف عام أخرى أن تصنيفاً مماثالً قد حيدث و ميس اهليكل التوظيفي 

و طلب الفريق الفرعي من احملكمة أن حتجم عن ادخال أي . ٢٠٠٩د يف أوائل عام احلايل للمحكمة سيتقاع
ليل اىل احلد املمكن من احلاجة  مهمة يف هيكل و تنظيم ديوان الرئيس قبل أن حيدث األنتقال و ذلك للتقتغيرياٍت

ليت جتنيها اللجنة من وراء الفريق الفرعي، باألضافة اىل ذلك، اىل الفائدة او أشار . عادة تصنيف داخل الديوانإل
و لذلك طلبت من احملكمة أن تقدم . ها على علٍم باخلطط املتعلقة باهليكل الوظيفي يف سبيل الدعم القانوين للدوائرئبقا

     .  نظرة عامة عن خططها املتعلقة مبالك موظفي هيئة الرئاسة و الدوائر٢٠١٠يف سياق امليزانية املقترحة لعام 
                                                      

  ...الوثائق الرمسية) ١(
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الل  على اهليكل املكّرس إلدارة العمليات األمنية للمحكمة خق  الفرعي ان تغيرياً جوهرياً طرأالحظ الفري   - ٩

 عديدة قد متّ الترفيع يف درجتها وتستوي يف ذلك الوظائف من الفئة الفنية والوظائف من السنتني املاضيتني وأن وظائف
ر  اهليكل  املتعلق احملكمة تقدمي معلومات إضافية اىل اللجنة عن تطووطلب الفريق الفرعي اىل . فئة اخلدمات العامة

  . احملكمة يف الدورات املقبلةبإدارة األمن
وأشار الفريق الفرعي اىل تعليقات اللجنة ذات الصلة حباجة احملكمة اىل ان تكون لديها كفاءات تقيم طلبات   - ١٠

بسرعة وظيفة شغل رب عن األمل يف ان تواع. مة للمساعدة القانونيةكياق نظام احملسالعوز املقدمة من املتهمني يف 
 اهتمامه مبناقشة هذه املسألة مبزيد من اإلستفاضة عندما تقوم اللجنة مستقبالً بالنظر يف مسألة احملقق املايل وابدى

  .املساعدة القانونية
  انة الصندوق اإلستئماين للضحايا قدن وظيفة املوظف املعين بالشراكات يف أمأوالحظ الفريق الفرعي   - ١١

إىل وجود  تفضي ان ٥-ومن شأن إعادة تصنيفها اىل ف. ٢٠٠٧ يف عام ٤ - أ عيد تصنيفها فأصبحت من فئة ف
 وظيفة املسؤول املايل من فئة  فيما لو أقّرت اجلمعية التوصية بنقل٢٠٠٩ من نفس هذه الفئة يف اآلمانة يف عام موظفني

 اهلرم يغدو معه هذا  بشكل اهلرم الوظيفي أعلىاللجنة أن هذا الوضع يفضي اىل أكتضاضوالحظت .  موقتا٥-ف
شهدا األنشطة و تنظيم بالنظر اىل التغريات الكبرية اليت  و.شاذاً مقارنة باملمارسات العادية املتبعة يف احملكمة

ي لألمانة يف سياق امليزانية لعام األمانة، أوصى الفريق الفرعي بأن تقدم احملكمة خطة شاملة للهيكل الوظيف
، وذلك من خالل جملس الصندوق األستئماين للضحايا بغية متكني اللجنة من استعراض اهليكل باألستناد ٢٠١٠

     .اىل خصائصه

وظيفة خمتزل حماضر لدى احملكمة، اليت تنطبق ل ةو الحظ الفريق العامل، أخرياً، أن إعادة التصنيف املقترح  -١٢
ائف، قائمة على أساس تقييم احملكمة للمستوى و املرتب املطلوبني إلجتذاب متقدميني أكفاء و ال تتمشى  وظ٦على 

و أبلغت احملكمة الفريق . هذه املمارسة مع املعايري املعتمدة لدى جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف أسناد الدرجات للوظائف
اء مادامت الوظيفة مصنفة بإعتبارها وظيفة خدمات عامة و أا مل العثور على متقدمني أكفيف بأا مل توفق الفرعي 

و يف هذه . ستعانة باخلربات اخلارجية تكون أعلى تكلفةملي و جمدي التكلفة من حيث أن اإلتقف على أي بديٍل ع
يشكل  ٢- يف مستوى ف الوظيفةالظروف قبل الفريق الفرعي احلجة اليت ساقتها احملكمة القائلة بأن تصنيف هذه

بيد أن الفريق العامل أوصى أيضاً . عادة التصنيف هذهإاخليار القصري األجل األفضل و أوصى بأن تقر اجلمعية 
  درجات وظائف أعلى مما هو مطلوب مبقتضى القواعد لبعدم اعتبار هذه املمارسة سابقة تسمح بإعادة تصنيف 

و لذلك طلب الفريق الفرعي اىل احملكمة أن . دمني أكفاءاك صعوبة يف اجتذاب متقو املعايري السارية حيثما تكون هن
توفر مزيداً من النصح اىل اللجنة يف دورا الثانية عشرة حول املمارسات املتبعة على صعيد النظام املشترك ملعاجلة 

  . سيناريوهات مماثلة

لتكاليف املترتبة على  ا٢٠٠٩و الحظ الفريق الفرعي أن اللجنة قد أوصت بأن تستوعب احملكمة يف عام . ١٣
 . عمليات إعادة التصنيف

  



 

 املرفق

  ٢٠٠٨أغسطس / آب-نتائج الدراسة املتعلقة بتقييم الوظائف الثابتة
  

التصنيف املوصى به من املصنف   التصنيف األصلي  العنوان الوظيفي املقترح  العنوان الوظيفي احلايل  القسم/الربنامج الرئيسي  الرتبة احلالية  عدد الوظائف
  ٣/٩/٢٠٠٨خلارجي يف ا

        اهليئة القضائية
  ٤- ف  ٢٠٠٧فرباير /شباط  مستشار قانوين  موظف قانوين  هيئة الرئاسة  ٣- ف  ١
  )٢(٣- ف  ٢٠٠٧فرباير /شباط  مساعد خاص للرئيس  مساعد خاص للرئيس  هيئة الرئاسة  ١- ف  ١

        مكتب املدعي العام
  ٤- ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  املعارفمدير قاعدة   مدير قاعدة املعارف   قسم اخلدمات  ٣- ف  ١
  ١- ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مدير معلومات مساعد  مدير قاعدة املعارف  قسم اخلدمات  ٥ –خ ع   
موظف معين باملعلومات   مساعد معين باألدلة أقدم   قسم اخلدمات  ٦ –خ ع   

  واألدلة مساعد
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٧  
  ١- ف

  ٢- ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مدير جتهيز البيانات  مساعدموظف عمليات   قسم التخطيط والعمليات  ١- ف  
وكيل املدعي العام يف   قسم االدعاء  ٢- ف  

  االستئناف
وكيل املدعي العام يف 

  االستئناف
  ٣-ف  ٢٠٠٨أغسطس /آب

 
 

                                                   
  . يف امليزانية املقترحة٢- وظيفة مدرجة برتبة ف )٢(
 . يف امليزانية املقترحة٤- ظيفة مدرجة برتبة ف )٣(
  



 

التصنيف املوصى به من املصنف   يالتصنيف األصل  العنوان الوظيفي املقترح  العنوان الوظيفي احلايل  القسم/الربنامج الرئيسي  الرتبة احلالية  عدد الوظائف
  ٣/٩/٢٠٠٨اخلارجي يف 

        قلم احملكمة
  ٤- ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مسؤول العمليات األمنية  مسؤول العمليات األمنية  قسم األمن والسالمة   ٣- ف  ١
مسؤول العمليات األمنية   قسم األمن والسالمة  ٣- ف  ١

  امليداين
  ٤- ف  ٢٠٠٦أبريل /نيسان  موظف أمين ميداين

أكتوبر /تشرين األول  موظف محاية أمنية  موظف محاية أمنية  قسم األمن والسالمة  ٣- ف  ١
٢٠٠٤  

  )٣(٣- ف

٦  

  ٧- خ ع 
  ٦ -خ ع
  ٤ -خ ع

  قسم إدارة احملكمة

  خمتزل حماضر أقدم
  خمتزل حماضر

موظف جتهيز نصوص 
  )٤(٢- ف  ٢٠٠٧يوليه /متوز  خمتزل حماضر  مساعد

قسم الترمجة التحريرية   ٣- ف  ١
  احملكمةوالشفوية ب

  ٤- ف  ٢٠٠٥فرباير /شباط  رئيس وحدة الترمجة  مترجم

مكتب رئيس شعبة الضحايا   ٣- ف  ١
  والدفاع

  ٤- ف  ٢٠٠٦مارس /آذار  حمقق مايل  حمقق مايل

        أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
أمانة الصندوق االستئماين   ٤- ف  ١

  للضحايا
  ٥- ف  ٢٠٠٧مارس /آذار  موظف برامج أقدم   معين بالشراكاتموظف

 
---0--- 

                                                   
 .  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩ من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢٧٩انظر الفقرة . مل تعرض هذه الوظيفة على املصنف اخلارجي )٤(

 


