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  ∗∗∗∗املنقح للدوائرالوظيفي  الرئاسة بشأن اهليكل  هيئة تقرير

  ملخص تنفيذي  -أوال

ملوظفي الدعم املنقح الوظيفي يكل اهلهذا تقريرها بشأن رفق ") احملكمة("احملكمة اجلنائية الدولية م تقد  -١
وينبغي أن يفي هذا اهليكل الوظيفي "). اللجنة("لطلب من جلنة امليزانية واملالية القانوين بالشعب القضائية، تلبية 

 مبا فيه الكفاية  ًا كون مرنيأن نبغي يف نفس الوقت ويمؤسسة قضائية كل احلاجة إىل االستمرارية املتأصلة يف ب
  :التايلاملنقح الوظيفي يكل اهلوأدى هذا إىل . عبء العمل املتغرية لسيناريوهاتللتصدي لل

 ملحقني ٣-برتبة فموظفني قانونيني من الشعب /وائردويتكون موظفو الدعم القانوين األساسي يف ال  -٢
 إضافيني، جيوز إحلاق زمالء هلم ٣-حدى الدوائر إىل موظفني قانونيني برتبة فإذا احتاجت إومع ذلك، . بالقضاة

ويوزع مجيع موظفي الدعم . الدائرة يف أشد احلاجة إليها                       ً              من الدوائر األخرى مؤقتا  ملساعدة فريق ٣-برتبة ف
املساعد برتبة /عاون، واملوظف القانوين امل٤-ف/٥-برتبة ف) الرئيسي(القانوين اآلخرين وهم املستشار القانوين 

 الرتب األخرى على الشعب، ويكفلون بذلك -واملساعد لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة، ١-ف/٢-ف
التشاور بني رؤساء    ً  أوال  باليت ال ميكن حلها يف الشعبة نفسها وتعاجل القضايا املتعلقة باملوظفني . االستمرارية واملرونة

زيادة إذا وجدت إال ظائف إضافية ال تطلب وو. لها بتبادل املساعدة بني الشعبلشعب املعنية للنظر يف إمكانية حا
هليكل الوظيفي ااستمرار كفاءة باحملكمة وستستعرض . املوظفني احلالينيتناوهلا بكبرية يف حجم العمل ال ميكن 

ات قبل النظر يف إدخال أي إمتام دورة كاملة أو دورتني كاملتني من اإلجراء ولكن سننتظر وقابليته للتنفيذ،املنقح 
اللجنة تبلغ  و      ً جديدا       ًتقريرا قدم احملكمة  ، ستنيوظفتغيريات يف هيكل امل حدوث أي ةيف حالو. تعديالت عليه

  .بذلك

                                                      
 .ICC-ASP/8/CBF.2/5         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة * 
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  مقدمة  -ثانيا

 من تقرير اللجنة عن أعمال ٧٣                                                       ً         يقدم هذا التقرير عن اهليكل الوظيفي للدوائر إىل اللجنة عمال  بالفقرة   -٣
 من تقرير ٥٧ إىل ٥٣والفقرات  ،)٢( من تقرير اللجنة عن أعمال دورا احلادية عشرة٧٢، والفقرة )١(ةدورا الثامن

وحيل اهليكل الوظيفي املنقح الوارد يف هذا التقرير حمل اهليكل الوظيفي املقدم . )٣(اللجنة عن أعمال دورا العاشرة
  .)٤(٢٠٠٤لرئاسة إىل اللجنة يف عام امن هيئة 

تعظيم االستفادة من املوارد وزيادة  الكبرية املبذولة لدوهاجلالتوزيع احلايل للموظفني يف الدوائر ويعكس   -٤
التطورات اجلديدة يف من من اخلربة يف تطبيق نظام روما األساسي ومع اكتساب احملكمة املزيد كمة يف احمل اتالكفاء

ستراتيجية إلية اخلطة اتزم برؤ لنظام روما األساسي ويل ًا وفقي املنقح هليكل الوظيفوينفذ ا. الدوائردوار ومسؤوليات أ
هيكل وظيفي يتكون       ً           قاضيا  الدعم من ١٨الذين يبلغ عددهم ن والقضاة املنتخبويتلقى . )٥(للمحكمة اجلنائية الدولية

كل ومبزيد من التحديد، يتكون اهلي. من فئة اخلدمات العامةوظيفة  ١١ وظيفة من الفئة الفنية و٢٤حاليا من 
 بالشعبة التمهيدية، ومستشاران ٥-مستشار قانوين رئيسي واحد برتبة ف :الوظيفي احلايل من الوظائف التالية

. ٣-      ً        ً         موظفا  قانونيا  برتبة ف١٦، و)شعبة االستئنافاآلخر ببتدائية واللشعبة اأحدمها با (٤-ف قانونيان برتبة 
مساعد لكل ( الرتب األخرى - فئة اخلدمات العامةمساعدين لشؤون البحث منباإلضافة إىل ذلك، هناك ثالثة 

          ً وهناك أيضا  .  الرتب األخرى يقدمون الدعم املباشر للقضاة-، ومثانية مساعدين من فئة اخلدمات العامة)شعبة
 بتمويل من املساعدة املؤقتة ٢-معاونني برتبة ف وثالثة موظفني قانونيني ٣-موظفان قانونيان إضافيان برتبة ف

  . طلب لتحويل هذه الوظائف املؤقتة إىل وظائف ثابتة٢٠١٠قدم يف امليزانية املقترحة لعام و. العامة

  حجم العمل يف الشعب ومهام املوظفني  -ثالثا

وتوزع . ستئنافيةاليدية واالبتدائية واهمبوجب نظام روما األساسي، تنقسم الدوائر يف ثالث شعب، التم -٥
 دائرة االستئناف يف االستئنافات رالبتدائية بينما تنظاائرتني التمهيدية وهيئة الرئاسة احلاالت والقضايا على الد

سائل اليت طائفة واسعة من امليف   الدوائرنظروت. ارات الصادرة على املستويني التمهيدي واالبتدائيررفوعة ضد القامل
جة لذلك، ونتي).  والتعويضمثل اإلجراءات القضائية اجلديدة، ومشاركة الضحايا، (هلاقلما توجد مؤشرات واضحة 

احتياجات من أجل فهم و. سوابق القضائية ونظام روما األساسياسع النطاق فيما يتعلق بتفسري الحتليل وحبث ويلزم 

                                                      
ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام رو  )١(

، الد )ICC-ASP/6/20، منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠
  .١-الثاين، باء

-١٤ اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  )٢(
  .٢-، الد الثاين، باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

  .١ -املرجع نفسه، الد الثاين، باء  ) ٣(

 ١٠-٦اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة )  ٤(
  .٥٣، الفقرة )ب(٨ - ألف-، اجلزء الثاين)ICC-ASP3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

)٥( 
ICC-ASP/5/6 اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية ،.  
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تها السابقة يف ممارسة هذه ال بد من اإلشارة أوال إىل املهام القانونية ملختلف الدوائر وجتربمن املوظفني، الدوائر 
 . حملة قصرية لذلكوفيما يلي. املهام

  الشعبة التمهيدية

.  دائرتني متهيديتنييف     ً حاليا  وهم ينتظمون ، )٦(تتألف الشعبة التمهيدية من عدد ال يقل عن ستة قضاة  -٦
على ، والدعاوى باحلاالتالدعاوى املتعلقة دائرة التمهيدية، اليت تنظر فيها الوهناك فئتان عامتان من الدعاوى 

ويف الوقت احلايل، ختتص كل دائرة حبالتني وبالقضايا املتصلة . التمييز تنفرد به احملكمة وهذا مستوى القضايا؛
  .)٧(ما

لة مبشاركة الضحايا يف مرحلة التحقيق وطلبات ص باحلاالت اإلجراءات املتعلقةوتشمل اإلجراءات املت  -٧
 من نظام روما األساسي، اليت مل ٥٣ و١٨ و١٥اإلجراءات الناشئة يف إطار املواد            ً  وتشمل أيضا  .)٨(األدلةمحاية 

  .وال تزال التحقيقات اليت يقوم ا املدعي العام يف احلاالت األربع جارية. تعرض بعد على الدوائر التمهيدية

. ثول أمام احملكمةمر باملواأمر بالقبض أو وا                                              ً         وعلى مستوى القضايا، تقوم الدائرة التمهيدية أوال  بإصدار أ  -٨
     ً             ً      ً                                           أمرا  بالقبض وأمرا  واحدا  باملثول أمام احملكمة، مبتوسط أمر واحد بالقبض ١٣منذ بداية العمليات وأصدرت احملكمة 

                            ً                               وتقوم الدائرة التمهيدية أيضا  جبميع اإلجراءات املتعلقة باعتماد  . كل شهرين أو ثالثة أشهرأو باملثول أمام احملكمة
  .)١٠(           ًثين عشر شهرا ا و ما بني مثانية أشهر)٩(التهم، اليت تستغرق يف املتوسط

                                                      
  . من نظام روما األساسي٣٩ من املادة ١الفقرة  )٦(

املدعي العام ضد هيدية األوىل باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والقضية املتصلة ا وهي قضية ختتص الدائرة التم )٧(
                                      املد عي العام ضد  أمحد حممد هارون وعلي حممد  قضية ي ا وهايا املتصلةالسودان والقض/، وباحلالة يف دارفوربوسكو نتاغاندا
وختتص الدائرة . املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة، وقضية                               د عي العام ضد  عمر حسن أمحد البشريامل  وقضية،علي عبد الرمحن

، وباحلالة يف مجهورية ملدعي العام ضد جوزيف كوين وآخرينالتمهيدية الثانية باحلالة يف أوغندا والقضية املتصلة ا وهي قضية ا
  . بيري مببا غومبو-املدعي العام ضد جانأفريقيا الوسطى والقضية املتصلة ا وهي قضية 

ومن املتوقع أن يبقي ).  صفحة١ ٠٠٤أكثر من (      ً  قرارا  ٦٥، أدت اإلجراءات املتعلقة باحلاالت إىل إصدار ٢٠٠٨يف عام   )٨(
  .                   ً                                            حجم العمل هذا ثابتا ، وإن كان يتوقف على عدد احلاالت احملالة إىل احملكمة

  

تقدمي وقت، ونفس ال     ً                                                          تبعا  لتعقيد القضية، وعدد التهم، وعدد األشخاص املطلوب حماكمتهم يف                        ًقد خيتلف هذا املتوسط كثريا   )٩(
  . على هذا الطلبأو عدم املوافقة تئناف واملوافقة أو عدم تقدمي طلب لالس

  ً قا  وهذا طب. ) صفحة٤ ٨٠٠أكثر من (      ً                                         قرارا  من الدوائر التمهيدية على مستوى القضايا ٣٤٢، صدر ٢٠٠٨  يف عام )١٠(
وبلغ الناتج اإلمجايل للدوائر التمهيدية يف عام . للتوقعات مؤشر جيد حلجم العمل املقبل فيما يتعلق باإلجراءات املتصلة بالقضايا

                                   ً               وميثل هذا ضعف النشاط  القضائي تقريبا  باملقارنة بعام .  صفحة٦ ٠٠٠ قرار صادر يف ٤٠٠ نتيجة لذلك أكثر من ٢٠٠٨
٢٠٠٧.  
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  الشعبة االبتدائية

.                   ً                    وهم ينتظمون حاليا  يف دائرتني ابتدائيتني،)١١(تتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن ستة قضاة  -٩
االبتدائية أن تكون احملاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد يف جو من االحترام التام حلقوق املتهم واملراعاة وتكفل الدائرة 

                                                      ً      ً           وعند انتهاء احملاكمة، تعد الدائرة اليت تفصل يف الدعوى حكما  مسببا  بإدانة أو . ة حلماية اين عليهم والشهودالواجب
واجلانب األخري من اجلوانب اليت تنفرد ا احملكمة، . احلكم واألمر بالتعويض: وتشمل اإلدانة جانبني. براءة املتهم

 من نظام روما األساسي، جيوز للمحكمة أن تصدر ٧٥ومبوجب املادة . وليس له مثيل يف القضاء اجلنائي الدويل
             ً                                                       حتدد فيه أشكاال  مالئمة من أشكال جرب أضرار اين عليهم، أو فيما خيصهم، مبا يف     ً       ً             أمرا  مباشرا  ضد شخص مدان 

  .ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار

وكلفت الدائرة االبتدائية األوىل بالنظر يف . ٢٠٠٩ر يناي/وبدأت أول حماكمة أمام احملكمة يف كانون الثاين  -١٠
ومن املقرر أن تبدأ قضية جريمني كاتانغا وماتيو نغوجولو . قضية توماس لوبانغا دييلو، وهي تنظر اآلن يف األدلة

  .)١٢( ٢٠٠٩سبتمرب /أمام الدائرة االبتدائية الثانية يف أيلول شوي

  شعبة االستئناف

مجيع القضاة يف شعبة من دائرة االستئناف  كون؛ وتت)١٣( من مخسة قضاةتتألف شعبة االستئناف  -١١
وهي مسؤولة عن النظر يف االستئنافات املرفوعة من املشاركني يف األحكام الصادرة من الدوائر ) ١٤(االستئناف

أحكام الدائرة باملتعلقة االستئنافات النهائية : وتدخل هذه االستئنافات يف فئتني عامتني. التمهيدية واالبتدائية
املتعلقة      ً                               ، فضال  عن أوامر التعويض، واالستئنافات املتعلقة بالعقوباتبالرباءة أو اإلدانة أو الصادرة االبتدائية 

التمهيدية يف املرحلة السابقة للتحقيق، طعون املسماة بال من االستئنافات وقد تنشأ الفئة األخرية. القرارات األخرىب
         ً                                وجيوز أيضا  طلب إعادة النظر يف احلكم النهائي . )١٥(ليم املشتبه فيه أو مثوله أمام احملكمةومرحلة التحقيق، وبعد تس
فإنه مل يقدم استئناف ائي أو طلب إلعادة  وملا كانت احملاكمة األوىل ال تزال جارية،. الصادر باإلدانة أو العقوبة

  .النظر حىت اآلن

                                                      
  . من نظام روما األساسي٣٩املادة  من ١  الفقرة )١١(
 طلب بني ٣٠٠دم حنو   ُوق .      ً                        طلبا  للدائرة االبتدائية األوىل١ ٧٥٠، قدمت األطراف واجلهات املشاركة ٢٠٠٨  يف عام )١٢(

 ٢٨      ً      ً       ً   قرارا  وأمرا  كتابيا  و١٠٨االبتدائية ، أصدرت الدائرة ٢٠٠٩وحىت اآلن، يف عام . ٢٠٠٩مارس /يناير وآذار/كانون الثاين
 صفحة، والدائرة يف حاجة إىل االطالع ٢٣ ٠٠٠ القضية املعروضة على الدائرة الثانية يف الوقت احلايل ملفوجتاوز .      ً      ًقرارا  شفويا 

  .     ً طلبا ١٣٩، قدم املشاركون ٢٠٠٨فقط من عام ويف الشهرين األخريين . عليها
  . من نظام روما األساسي٣٩ من املادة ١الفقرة   )١٣(
  . من نظام روما األساسي٣٩ من املادة ‘١’)ب(٢الفقرة  )١٤(
  .٢٠٠٨ استئناف متهيدي يف عام ٢٢  قدم )١٥(
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  مهام املوظفني

 ٥-الرئيسي برتبة فاملستشار القانوين يقدم  .٤-ف/٥ف  برتبة )يالرئيس(املستشار القانوين   -١٢
الدوائر، نوعية عالية من املشورة القانونية مبهام  خاصةالذين لديهم معرفة ، ٤-فواملستشارون القانونيون برتبة 

شعبة ال ئيس رحتت إشرافدوائر  لتلك الة واإلداريةالقضائيألعمال يف تنسيق ايساعدون جلميع الدوائر يف الشعبة، و
تشاور مع رئيس قضية، بالاملشاركني يف كل بالطرفني وبالقانونني املستشارون يتصل و. رؤساء الدوائرو

ملشاركتهم يف أعمال مجيع الدوائر يف      ً ونظرا  . قلم احملكمةيعملون عند االقتضاء كمحاورين لفرد، والقاضي ال/الدائرة
تقييم احتياجات كل بصورة فعالة، وملوارد املتاحة ااستخدام لى عوضع فريد ملساعدة القضاة ، فإم يف شعبةال

 ئيسشعبة حتت إشراف رللاإلدارية األعمال بالتنسيق وب املستشارون القانونيون قوميباإلضافة إىل ذلك، . دائرة
 رئيسي مستشار قانوين           ً وهناك حاليا  .  املوظفني والشؤون اإلداريةلشؤونأيضا نقطة االتصال األوىل  همو. شعبةال

  .كل شعبةيف واحد قانوين أو مستشار واحد 

تتصل الواجبات الرئيسية للموظفني القانونيني باألنشطة اليومية للدائرة . ٣-املوظفون القانونيون برتبة ف  -١٣
 يف حتضري اجللسات، ةومساعدة القضاوهم مسؤولون عن كتابة املذكرات واألوامر والقرارات، . اليت يعملون ا

. يف املهام املوكولة إليهم ١-ف/٢-برتبة فاملساعدين /يني املعاوننيون وتوجيه املوظفني القان،ث القانونيةوالبحو
اإلجراءات قيد البحث، ويقدمون املشورة يف املسائل القانونية املعقدة بولدى املوظفني القانونيني معرفة شاملة 

مثل تعديل ( العامة اتيف واجبام املتعلقة باجللسقضاة ال    ً أيضا   وهم يساعدون. واملبتكرة يف الكثري من األحيان
 ٣-ويعمل كل موظف قانوين برتبة ف.  واللجان األخرى اليت يشارك فيها القضاة، واألفرقة العاملة،)الئحة احملكمة

  .     ً              حاليا  مع أحد القضاة

بحث من فئة عدون لشؤون الا؛ املس١-ف/٢-املساعدون برتبة ف/املوظفون القانونيون املعاونون  -١٤
البحوث أو املشاريع البحثية املتعمقة من للقيام ب هؤالء املوظفنييلزم وجود  . الرتب األخرى–اخلدمات العامة 

املوظفون القانونيون وعالوة على ذلك، قد يساعد . أجل مساعدة الدوائر على صياغة املذكرات واألوامر والقرارات
القضاة يف املهام غري القضائية مثل التحضري لالجتماعات أو البحث املساعدون لشؤون أو املساعدون /املعاونون

ن لشؤون البحث واملساعدو ١-ف/٢- برتبة فنواملساعد/نون القانونني املعاونواملوظفيعمل و. صياغة التقارير
  .     ً        حاليا  بالشعبة

     ًعاال                                     ً  استخدام موظفي الدعم القانوين استخداما  ف: اهلدف من اهليكل الوظيفي املنقح  -     ًرابعا 

االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة " يف اخلطة اإلستراتيجية مبوجبيتمثل اهلدف األول للمحكمة   -١٥
           ً                                                                                 وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة 

أخذ يف االعتبار عالية ويدعم تلك األهداف بأكثر الطرق ف                          ً        اهليكل الوظيفي املنقح إطارا  يسمح بضع وي.)١٦("تامة
  .االستمرارية واملرونة: متطلبنيهذا اإلطار الوظيفي استيفاء عند وضع لزم يو. لمحكمة الفريدة اخلاصة لسماتال

                                                      
)١٦( ICC-ASP/5/6 ،اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية، القسم الرابع.  
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عرفة ملاو. حملكمة اجلنائية الدوليةمبا يف ذلك ااالستمرارية هي مسة هامة للعمل يف أي حمكمة من احملاكم، و  -١٦
حلسن سري  حامسةدعوى للختلفة املراحل الواجبة التطبيق على املاإلجرائية القواعد السوابق القضائية وبالتفصيلية 

ن واملوظفو .احملكمةوقرارات إجراءات ب إىل التماسك واالتساق والقدرة على التنبؤ ألا ستؤديالعمل يف احملكمة، 
  .اللذاكرة املؤسسية يف هذا الصدر هام م

نطاق وحجم فضال عن عوامل خارجة عن هيكل املوظفني يقتضيها نطاق اختصاص احملكمة، املرونة يف و  -١٧
اختصاص احملكمة قد يتسع نطاق و. لعدة أسباب، من الصعب التنبؤ حبجم العمل يف الدوائرو. الدوائربعمل ال

تتأثر ،       ًوعموما  .دون معرفة عدد القضايا اليت قد تنبع منها، ويف نفس الوقتحاالت عدة غطي بدرجة كبرية وقد ي
مثل املدعي العام، (إىل حد كبري على عدد املشاركني ا  العمل يتوقف حجماملشاركني، و    ً  كثريا  بأنشطة الدوائر 

بض، القطلبات إصدار أوامر (الطلبات املقدمة  ، وطبيعة وعدد)حملكمةا، والضحايا، والدول ،وأصدقاء نيواملتهم
احملكمة إىل حد كبري تعتمد ،      ًوأخريا ). احلصول على إذن باالستئناف اخلومشاركة الضحايا، استنساخ احملاضر، وو

  .لمحكمةل وتسليمه اصشخراد القبض على أحد األعلى تعاون الدول، السيما عندما ي    ً أيضا  

  اهليكل الوظيفي املنقح  -     ًخامسا 

حجم العمل املتوقع ويراعي السنوات األخرية يف  العمل حجماجتاه لدوائر يعكس اهليكل الوظيفي املنقح ل  -١٨
الدوائر رف املؤسسية واالستمرارية داخل ابني احلاجة إىل تطوير املعاهليكل املنقح ويوازن . يف السنوات القادمة

  .، من أجل تقدمي أكرب قدر من املساعدة الفعالة والفعلية للقضاةاملرونةواحلاجة إىل 

الواردة علومات نت احملكمة نتيجة لتجربتها على مدى السنوات العديدة املاضية، باإلضافة إىل املوقد متك  -١٩
وتقدم احملكمة بالتايل . قريبيف املستقبل المن وضع هيكل وظيفي منقح خيدم بأفضل وجه من مؤسسات مماثلة، 

وينبغي . يف حجم العمليريات كبرية حدوث تغمكانية إكال من حجم العمل احلايل و      ً      ً       وظيفيا  منقحا  يراعي   ًال هيك
يف احملتمل تدرجيي الخنفاض ألي هيكل أن يتسم باملرونة، لكي يستوعب الزيادة السريعة احملتملة يف حجم العمل واال

  . على حد سواءعلى املدى الطويلالقضايا 

جم شهدت دورة كاملة حلفقط هي اليت ، الشعبة التمهيدية فيما يتعلق بالدوائرعلى النحو املبني أعاله، و  -٢٠
                                  ً   وتنظر إحدى الدوائر االبتدائية حاليا  يف ). للمحاكمةاألمر بالقبض إىل وقت اعتماد التهم إصدار وقت من (العمل 

ومل تتعرض . ٢٠٠٩سبتمرب /لمحاكمة الثانية املقرر عقدها يف أيلول لأخرىأول حماكمة هلا، وتستعد دائرة ابتدائية 
 التمهيديةتمهيدية يف القرارات الصادرة من الدوائر يف عدد من الطعون الرغم اشتراكها  ،حىت اآلندائرة االستئناف 

ال لشعبة االبتدائية، بالنسبة لما هو احلال وعليه، ك. ألي طلب بإعادة النظر يف اإلدانة أو العقوبة االبتدائية، والدوائر
  .املؤسسات املماثلةجتربة حىت اآلن، وجربة املكتسبة التعلى أساس إال من املوظفني احملتملة االحتياجات ميكن تقدير 
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املوظفني القانونيني  بالدوائر وني القانونيوظفنياملإمكانية اجلمع بني نظر يف أن تطلبت اللجنة من احملكمة و  -٢١
نظام روما  من ٣٤يف املادة املنصوص عليه  احملكمة تفق مع تكوين ال يههذا اخليار بعناية، ولكن     وب حث . قلم احملكمةب

، قد تتعارض مع الطابع السري لإلجراءاتوحلفاظ على الذاكرة املؤسسية، خل هذا اإلجراء با  سي كذلك، . األساسي
  .ماواخلربة املطلوبة من قبل كل موظف ويتعذر تطبيقه بالنظر إىل حجم العمل واختالف املهام يف اجلهازين، 

يف ى النحو املبني أعاله، اجلمع بني الوظائف داخل الدوائر عل مع احلاجة إىل املرونة              ًومع ذلك، متشيا   -٢٢
وفقا ملتطلبات وفيما بينها مبرونة داخل الشعب الثالث بتوزيع الوظائف سمح يالواقع وسيلة لتحقيق هذا اهلدف، و

  . العملحجم

  :ونقحت احملكمة اهليكل الوظيفي لدوائرها على أساس االعتبارات التالية  -٢٣

قاعدة عامة، كو.  باحملكمة١٨ لاكل قاض من القضاة ل ٣-نوين برتبة فموظف قا ختصيص  -
ويكفل .  أعاله١٣ يف الفقرة ةاملهام املبينته، وسيمارس شعب     ً  تابعا  لكل موظف قانوين سيظل 

 على آحاد القضاة االستمرارية يف بيئة العمل املباشرة ٣-إحلاق املوظفني القانونيني برتبة ف
ميكنهم االعتماد كفاءة مع أشخاص أكرب قدر ممكن من المن العمل ب هلؤالء القضاة، وميكنهم

 دراية خاصة ٣-وللموظفني القانونيني برتبة ف.  معهمبناء عالقة من الثقةعليهم و
وثبتت قيمة هذا النهج للمحكمة يف . سيعملون معهالشعبة اليت يعمل ا القاضي الذي /بالدائرة

ويف نفس الوقت، إذا .   ً                      ضا  يف احملاكم الدولية األخرىالسنوات السبع املاضية وهو مطبق أي
                          ً       إضافيني، ميكن أن ينضم مؤقتا  زمالء ٣-احتاجت إحدى الدوائر إىل موظفني قانونيني برتبة ف

.  من الدوائر األخرى ملساعدة الفريق املعين بالدائرة ذات الصلة يف العمل٣-هلم برتبة ف
يوفر للموظفني الفرصة لتوسيع معارفهم وتطوير ويستجيب هذا للحاجة إىل املرونة  بينما 
  .مهارام القانونية على نطاق أوسع من الدوائر

   برتبة )الرئيسي(املستشار القانوين مجيع موظفي الدعم القانوين اآلخرين، وعلى وجه التحديد و  -
، ١-ف/٢-املساعدون برتبة ف/املوظفون القانونيون املعاونونو، ٤-ف/٥-ف

سيكلفون بالعمل يف   الرتب األخرى–شؤون البحث من فئة اخلدمات العامة واملساعدون ل
 ١٤ و١٢وسبقت اإلشارة إىل مهام موظفي الدعم القانوين املذكورين يف الفقرتني . الشعبة

كما يف حالة املستشارين القانونيني (ويكفل التكليف بالعمل يف الشعبة االستمرارية . عالهأ
، املساعدين/املوظفني القانونيني املعاوننيحالة كما يف ( إدارة املوظفني واملرونة يف)) الرئيسيني(

دوائر لالستجابة لالحتياجات املتعلقة  داخل الاتويعزز القدر )ن لشؤون البحثيواملساعد
  .على مدى السنوات السبع املاضيةللمحكمة هذا النهج وثبتت قيمة . بطريقة فعالةباملوارد 
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  . أدناه البياينمي املنقح يف الشكلويرد اهليكل التنظي  -٢٤

 
 

احلاجة إىل  وأمثل إجراء عدة حماكمات يف وقت واحد، (ويف حالة وجود زيادة كبرية يف حجم العمل  -٢٥
شعب الإحدى تعيني موظفني قانونيني إضافيني يف احلاجة إىل يف قد يلزم النظر ، )أخصائي يف جمال قانوين معني، اخل

  .ائروأو الد

نقل املوظفني  يسمح بألنه الشعب داخل من املرونة  ًا كبري ً ا  دروفر قأن هذا اهليكل يمن اجلدير بالذكر و -٢٦
تبسيط اإلجراءات املتعلقة بإعادة ب حتسني الوضع علىاحملكمة عمل وت. حجم العمل     ً        وفقا  الختالفاتحسب االقتضاء 
 بذلك سيتاحو. زيادة هذه املرونةهو احملددة بوضوح االتصال ط طوخواهلدف من .  الدوائرعلىتوزيع املوظفني 

 من الئحة احملكمة، رصد حجم العمل بوجه أفضل واإلشراف على موارد الشعبة ١٤                  ً       لرؤساء الشعب، وفقا  للبند 
طريق وستعاجل قضايا املوظفني اليت ال ميكن حلها داخل الشعبة ذاا أوال عن . بصورة فعالةمن املوظفني وتوزيعهم 

ولن تطلب املساعدة . تبادل املساعدة بني الشعبب يف حماولة ملعاجلة النقص التشاور بني رؤساء الشعب املعنية
 .اإلضافية إال يف حالة عدم وجود خيار يف إطار الدوائر ككل

ع م، عملخمتلفة من الحجام أتناول لالالزم الدعم بتوفري تكليف موظفي الدعم القانوين باملرونة وتتحقق  -٢٧
واصلة العمل مبمعينة أو قضية معينة حلالة بالنسبة رف متعمقة اللموظفني الذين اكتسبوا معالسماح  يف نفس الوقت 

جراءات القضائية ويسمح إلايف سرعة لترتيب الهذا اوفر وي.  مجيع مراحل الدعوىيفالقضية احلالة أو  هذه ىف
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ف أساليب العمل       ، ستكي      ًوأخريا  .دائرة واحدةأمام دة حالة واحيف أكثر من تعميق وتوسيع معارفهم  بلموظفنيل
ساعدة مجيع قضاة الدائرة                            ً                         وقد تكلف إحدى الدوائر فريقا  من موظفي الدعم القانوين مب: العمل لبات حجم طتوفقا مل

مهام  أو ،ل الشعباعمأعلى العمل هذا األسلوب من أساليب تطبيق     ً أيضا  وميكن . املهمة املسندةبفيما يتعلق 
 .تعريف اجلمهور بأعمال احملكمةأو ، عامةالجللسات املتصلة باقضاة ال

)  الرتب األخرى–مة ااخلدمات الع/١-ف/٢-ف/٣-ف/٤-ف/٥-ف(ولن تطلب املساعدة اإلضافية  -٢٨
، لةيف هذه احلاو. ةيناامليزالوظائف اإلضافية عن طريق طلب توس. ذر تناول حجم العمل باملوظفني احلالينيإال إذا تع

زيادة أن البعد فترة من الزمن تبني إذا ، إال لمساعدة املؤقتة العامةاملخصص لتمويل من ال               ً االحتياجات أساسا  ستلىب 
قل ألي سبب إذا و.  جديدة ضمن ميزانية احملكمةائفإنشاء وظهي زيادة دائمة فعندئذ سيطلب العمل يف حجم 

 .تخفيض الوظائف يف امليزانيةباض االخنفهذا مقابلة سيمكن باملثل ، مقبل حجم العمل يف احملكمة

وستستعرض احملكمة باستمرار كفاءة اهليكل الوظيفي املنقح وقابليته للتطبيق، ولكنها ستنتظر دورة قضائية  -٢٩
احلكم يف االستئناف املرفوع ضد حكم صادر من الدائرة االبتدائية (كاملة أو دورتني قضائيتني كاملتني على األقل 

يكل اهليف عديالت  حدوث أي تةيف حالو.  عليهعديالتأي تيف إدخال قبل النظر ) و ضد العقوبةبالرباءة أو اإلدانة أ
 . ذلكباللجنة وتبلغ        ً جديدا             ًاحملكمة تقريرا قدم ، ستيالوظيف
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