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  –تقرير احملكمة عن الدراسة املتعلقة بتقييم الوظائف الثابتة 

  ∗∗∗∗ الفنيةالرتبةضمن           ً ص نفت سابقا  اليت  استعراض للمناصب

                معلومات أساسية  -   ألف

                                                    يقوم املسجل، بالتشاور مع املدعي العـام، بوضـع          "             للموظفني،         األساسي               من النظام     ١- ٢   ً          عمالً بالبند     - ١
   يا                                      ً                                          ً                        الترتيبات املناسبة لتصنيف الوظائف وفقاً لطبيعة املهام واملسؤوليات اليت تقتضيها وطبقاً للمرتبات والعالوات واملزا

   ")      احملكمة "                             يطلق عليها فيما يلي اسم       (                  اجلنائية الدولية             احملكمة        وقامت   ".                                            املعمول ا يف النظام املشترك لألمم املتحدة      
  ،     ٢٠٠٧           ويف عـام      .              األويل للوظائف        تصنيف    ال                                          دراسة شاملة لتقييم الوظائف أسفرت عن              إجراء      ، ب     ٢٠٠٥        يف عام   

                 ً                          يف هذا الصدد وفقاً لتخويل من مجعيـة                 ً  ، متصرفةً   ")      اللجنة "             ا يلي اسم                    يطلق عليها فيم     (                         جلنة امليزانية واملالية       قامت
           تنطبق على     (      العامة                                إعادة تصنيف تسع من الوظائف              بإقرار     ،    ")      اجلمعية "                             يطلق عليها فيما يلي اسم         (             الدول األطراف 

              وقررت اجلمعية،   .  ة                  يف فئة اخلدمات العام  )            مثانية موظفني          تنطبق على    (    عامة                         يف الفئة الفنية وست وظائف   )       ً  موظفاً  ٢٧
                                  إتاحة املرونة للمحكمـة إلعـادة       "      ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                                        يف وقت الحق، يف دورا السادسة املعقودة يف كانون األول         

                     ً ما يعاد تصنيفه مستقبالً  ع        واإلبالغ                                                                       تصنيف وظائف من فئة اخلدمات العامة حيثما دعت احلاجة إىل إعادة تصنيفها،     
                                                                                  قترحة، وتقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية عن اآلثار املترتبة على ذلك يف امليزانية                                                   من الوظائف يف امليزانية الربناجمية امل     

    ١٧          تنطبق على  (                             وظيفة عامة من الفئة الفنية   ١٢                                  ، وافقت اجلمعية على إعادة تصنيف        ٢٠٠٨            ويف عام     )١  .( "        الربناجمية
                    وظيفة عامة من فئة   ١٤        د تصنيف      ُ  كما أُعي  .     ٢٠٠٩      يناير  /             كانون الثاين ١                               ، على أن يبدأ نفاذ مفعول ذلك يف  )     ً موظفاً

   من   )  ج (                       وترد يف املرفق اخلامس        ).       ً   موظفاً   ٢٠            تنطبق على      (    ٢٠٠٩       يناير   /               كانون الثاين   ١                   ً       اخلدمات العامة، أيضاً يف     
   .    ٢٠٠٩                                                      قائمة بوظائف فئة اخلدمات العامة املعاد تصنيفها حىت عام     ٢٠١٠                                       امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة لعام 

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.2/14         ً              در سابقا  بوصفه الوثيقةص  ∗
اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األس  )١(

الد ، )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
  .٢٠، الفقرة ١-هاء-األول، اجلزء الثاين
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         العملية         املنهجية و  -   باء

                                 على الوظائف اليت طرأ عليها       ٩   ٢٠٠                          املمارسة اليت شهدها عام                مرة أخرى                               لتوصية اللجنة، اقتصرت         ً وفقاً  - ٢
                               طرأ على الدور الذي تنطـوي          قد              ً       ً     يعين أن تغيرياً ملحوظاً       "              التغيري الكبري  "       ومبدأ    .                                 تغيري كبري منذ آخر استعراض هلا     

                   واملبدأ التـوجيهي     .                       التغيريات التنظيمية     مثل                     ات يف سياق العمل،         تغيري               أنه قد حدثت                                    عليه الوظيفة داخل احملكمة أو      
       عـايري    امل                                                  لقاء عمل ذي قيمة متساوية باالعتماد علـى                            ٍٍ    ضمان دفع أجر متساوٍٍ       هو                                 الذي استرشدت به هذه العملية      

     إجياد        ة ضمان                              باإلضافة إىل ذلك استهدفت املمارس و  .                                                     لتحديد القيمة النسبية للعمل أثناء املمارسات السابقة       املوضوعة
   .                                     يف مكان العمل مع جتلي املسؤولية املالية       باإلنصاف       اإلحساس 

      يف     ٢٠٠٩                             املمارسة االستعراضية لعـام        ُ   أُدجمت                                                        لوظائف من الرتبة الفنية أو لغاية الرتبة الفنية،                 وخبصوص ا   - ٣
                           لنظر يف وظائف داخلـة يف                                              ان على املديرين الذين طلبوا إعادة ا       ك و  .  )١ (      ٢٠١٠                                        عملية إعداد امليزانية الربناجمية لعام    

  .                               رؤساء الشعب ورؤساء األجهـزة        إىل                                                                               األقسام أو الوحدات التابعة هلم أن يقدموا املربرات الالزمة يف هذا الصدد             
    .              يف رتبة أعلى    ٢٠١٠                                              ُ                              والوظائف اليت متت املوافقة على إعادة النظر فيها أُدرجت يف امليزانية الربناجمية لعام 

   كل      خبصوص   ،        وقد جرى  .          الدولية      املدنية                 وضعتها جلنة اخلدمة     اليت        لتصنيف      جية ا   منه                  وقامت املمارسة على   - ٤
                                                                            ً                                    وظيفة، إعداد مسح مفصل بالعمل الذي تنطوي عليه جبانب وضع رسوم تنظيمية جيري حالياً حتليلها وتقييمها من                 

                   ستشاري على جلنـة                                            تعرض النتائج اليت خيلص إليها اخلبري اال       س و  .                                           أخصائي خارجي يف جمال التقييم الوظيفي          جانب
   .      عشرة       الثالثة                         امليزانية واملالية يف دورا 

                تأذن للمحكمـة        بأن                                                                                     وتقترح احملكمة على اللجنة أن توصي اجلمعية باملوافقة على نتائج هذه املمارسة و              - ٥
   .    ٢٠١٠      يناير  /             كانون الثاين ١                                  على أن يكون تاريخ بدء النفاذ هو          املالئمة هلا                              بإعادة تصنيف الوظائف يف الرتبة 

       ويتضمن   .       ً   موظفاً   ١٤                             وظائف عامة، تنطبق على        ١٠                             قائمة الوظائف اليت تضم          األول                      وترفق هنا يف املرفق       - ٦
   .                            املربرات التفصيلية لكل وظيفة     الثاين      املرفق 

                                                      
                                              م نحت احملكمة بشأا سلطة املوافقة عليها ستجري يف إن عمليات استعراض الوظائف من فئة اخلدمات العامة اليت  )٢(

  .                                                           النتائج يف تقرير ي قدم إىل مجعية الدول األطراف يف دورا الثامنة      وست عرضأعقاب استعراض الوظائف من الرتبة الفنية، 
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  ١املرفق 

  وظائف معروضة إلعادة النظر فيها
  الفئة الفنية

  
  ان الوظيفيالعنو  القسم/الربنامج الرئيسي  الرتبة  رقم الوظيفة  عدد الوظائف

  مكتب املدعي العام
  أساسية

موظف اتصال وتنسيق يف جمال   لديوانا  ٣-ف إىل ٢-ف  ٦٧٩٥  ١
  املوارد البشرية

  )فرنسية(مترجم حتريري   قسم اخلدمات  ٤-ف إىل ٣-ف  ٧٧٩٤  ١
  )إنكليزية(مترجم حتريري   قسم اخلدمات  ٤-ف إىل ٣-ف  ٨٤٧٩  ١

  متصلة باحلاالت
  حمقق أقدم  بة التحقيقشع  ٥-ف إىل ٤-ف  ١٣٦٨  ١

  قلم احملكمة
  أساسية

  موظف شؤون توظيف  املوارد البشريةقسم   ٣-ف إىل ٢-ف  ٥٩٧٩  ١
  محايةموظف   وحدة الضحايا والشهود  ٤-ف إىل ٣-ف  ٨٩١٢  ١

  متصلة باحلاالت
  رئيس قسم العمليات امليدانية  العمليات امليدانيةقسم   ٥-ف إىل ٤-ف  ١٨٧٣  ١
  مدير مكتب ميداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف إىل ٣-ف  ٤٨٩٣  ١
  مدير مكتب ميداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف إىل ٣-ف  ٦٣٤٥  ١
  مدير مكتب ميداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف إىل ٣-ف  ٦٩٢٧  ١
  مدير مكتب ميداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف إىل ٣-ف  ٧٤٨٢  ١
  نقل وإمدادموظف   يدانيةقسم العمليات امل  ٤-ف إىل ٣-ف  ٤٥٩٨  ١
  موظف أمن ميداين  األمن والسالمةقسم   ٣-ف إىل ٢-ف  ٣٩٠٥  ١
مسؤول شؤون الوثائق وقاعدة   الضحايا وتعويض قسم مشاركة   ١-فدأ إىل -خ ع  ٤٨٦٣  ١

  البيانات
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  املرفق الثاين

  املربرات املتعلقة بالوظائف املتأثرة بعملية إعادة التصنيف

  مكتب املدعي العام

  )٣-ف(لديوان ا–موظف اتصال وتنسيق يف جمال املوارد البشرية 

ل للعمل الذي تنطوي عليه وظيفة موظف االتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية قد             إن املسح املفص   -١
 زيادة إىلملدعي العام، وكذلك ديوان ا تغيري هيكلي حدث يف وهو ما يرجع إىلجرى حتديثه بصورة رئيسية 

، ٢٠٠٨يناير /يف كانون الثاين) ٥-ف(ومنذ مغادرة رئيس ديوان املدعي العام . يات يف جمال تطوير املوظفنياملسؤول
ذات مستوى أعلى، مثل متثيل املكتب يف مجيع املسائل املتصلة باملوارد                                     ظل شاغل الوظيفة احلايل ي عهد إليه مبهام 

     ُ        ً وقد أ درج أيضا  . األجهزة األخرى التابعة للمحكمةالبشرية اليت تنطوي على مناقشات ومفاوضات مع أطراف من 
ولن جيري شغل .            َّ                                                                     يف املسح املنق ح للعمل املشمول بالوظيفة إدارة التدريب املقدم إىل موظفي مكتب املدعي العام

  .                   ً               إىل شعبة أخرى، رهنا  مبوافقة اجلمعية٥-                              ً      ً                        منصب رئيس الديوان الشاغر حاليا ؛ وبدال  من ذلك، ست نقل الوظيفة ف

 وحدة –) اللغة الفرنسية) (٤-ف(مراجع /ومترجم حتريري) اللغة اإلنكليزية) (٤-ف(مراجع /مترجم حتريري
  خدمات اللغات

" أساسية"يف مرحلة البداية األولية ملكتب املدعي العام، كانت وحدة خدمات اللغات تقدم خدمات لغوية   -٢
                                         لألدلة ام عة يف امليدان لكي يتمكن احملققون من أولية ية  أي تقدم ببساطة ترمجة حترير–داخل مكتب املدعي العام 

                                                                 وهلذا السبب، مل ت زود وحدة خدمات اللغات بأي وظائف ملراجعني أو ألخصائيي . العمل على أساسها
 وأنه إذا حدث أن كانت                                                            وكان التربير املنطقي هو أن الترمجات غري املراج عة تكفي لغرض األدلة. مصطلحات

  .                                                         األدلة موضع اعتراض يف احملكمة يقوم قلم احملكمة عندئذ  بأي مراجعةترمجات هذه 

وعالوة على ذلك، تطورت . وقد ثبت أن هذا السيناريو جمد يف البداية، ولكن إىل حد ما فقط  -٣
واالختالفات اليت ظهرت . االحتياجات اللغوية لعمالء وحدة خدمات الترمجة على مدى السنوات اخلمس املاضية

  : يليهي كما

                                                                            من وجهة نظر لغوية، ال توجد مربرات لتقدمي أدلة مترج مة من جانب وحدة خدمات اللغات   ) أ(
ع أن يدفع الدفاع                  ّوميكن يف أي وقت توق .                                          لكي ت ستخدم يف احملكمة دون مراجعتها بشكل سليم

لتقدمي أفضل وهو ما يشكل يف حد ذاته حجة مؤيدة (بأن ترمجات مكتب املدعي العام معيبة 
على وحدة خدمات ويف الوقت نفسه، يتعني ). ة ممكنة، بغية احلد من شكاوى الدفاعمراجع

مما يضمن أن يكون لدى  ( بترمجات تتسم بأعلى جودة ممكنةتزويد شعبة اإلدعاءاللغات 
 مث عرضها تشكيل الدعوىيف الشعبة أفضل فهم ممكن لألدلة اليت يتعني عليها استخدامها 

                        ً                          بيد أن من غري املمكن عمليا  القيام بذلك إال إذا روجعت ).  أمامهاعلى احملكمة والدفاع عنها
  ذي خربة؛مراجعالترمجات للتحقق من دقتها وكماهلا على يد 
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                                                               ً       ً          وي طلب اآلن من وحدة خدمات الترمجة أن تترجم ليس فقط األدلة ولكن أيضا  تقريبا  كل وثيقة   ) ب(
تها، مبا يف ذلك الورقات الرمسية يعمل بشأا موظفو مكتب املدعي العام أو يقومون بصياغ

. طلبات الدعاوىوكذلك وثائق احملكمة، وخاصة وخطابات املدعي العام والبالغات الصحفية 
وفيما يتعلق ذه الوثائق، اليت قد تكون ذات حمتوى قانوين تقين بدرجة عالية أو قد تكون ذات 

   ً                     مثال  البالغات الصحفية اليت  (أمهية كبرية بسبب قيمتها من حيث اتساع نطاق املخاطبني ا
مبا يف ذلك التحقق من (، يلزم تقدمي مراجعة كاملة )قاء القبضأوامر بإلتصدر عند اإلعالن عن 

             ً                                              فلن يسمح أبدا  أي رئيس دائرة لديه اإلحساس باملسؤولية بصدور أي ). مدى مالءمة األسلوب
                      ً     ظمات الدولية تعمل وفقا  هلذه وثائق من هذا القبيل دون مراجعة، ويف الواقع فإن مجيع املن

 بإجراء أعمال املراجعة فيما يتعلق الوظائف وويف وحدة خدمات اللغات، يقوم شاغل. األسس
 ).اإلنكليزية إىل الفرنسية، والفرنسية إىل اإلنكليزية(مبجال كل منهم 

ايد اليت حتكم أعمال  على حنو متزالعاجلة، يف ظل املواعيد النهائية  جتدر مالحظة أنهوعالوة على ذلك  -٤
                        ً                            ، لن يكون من املمكن عمليا  إرسال الترمجات التحريرية إىل احملكمةدوائر بعضها مكتب املدعي العام واليت حتددها 

ويعتمد . قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية باحملكمة من أجل مراجعتها وجتهيزها حبلول التواريخ املطلوبة
على قيام مكتب املدعي العام بإرفاق نسخ من طلبات الدعاوى على سبيل ااملة هلذا القضاة اآلن بصورة منتظمة 

  .أمر فيها القضاة مكتب املدعي العام بإعداد ترمجات          ً               ً      السبب متاما ؛ وقد حدثت أيضا  حاالت 

 إىل ولدى وحدة خدمات اللغات اآلن سبعة مترمجني يترمجون إىل اإلنكليزية والفرنسية أو منهما باإلضافة  -٥
                                         ن آخري ن يترمجان إىل الفرنسية من السواحيلية                                                             ثالثة آخرين يترمجون إىل اإلنكليزية من السواحيلية والعربية ومترمجي 

خبري لغوي أقدم للغة  أنه يلزم – مبا يتفق مرة أخرى مع سائر املنظمات الدولية –وهذا يعين . ولغة السانغو
                   ً    ويقدمان املشورة أيضا  إىل (هما سلطة عليا بشأن كل لغة منهما اإلنكليزية وآخر للغة الفرنسية تكون لكل من

مان                     ، وحيددان املعايري ويقي )املوظفني اآلخرين مبكتب املدعي العام بشأن املسائل اللغوية اليت تنشأ يف إطار املكتب
                ً ال الوظيفتني حاليا  وقد قام ذه املهام لبعض الوقت يف وحدة خدمات اللغات شاغ. جودة الوثائق املعدة بتلك اللغة

  ).اإلنكليزية والفرنسية(كل يف جماله ) ٣-برتبة ف(

منسق ‘         ً                       قام أيضا  لبعض الوقت بأداء مهام٣-وباإلضافة إىل ذلك، فإن مترجم اللغة اإلنكليزية من الفئة ف  -٦
واعيد النهائية مع سند العمل إىل موظفي الوحدة اآلخرين، ويتفاوض على امل     فهو ي : جلميع اللغات’ الترمجة التحريرية

               وهو يوج ه ويدر ب .  املترمجني، ويشرف على االمتثال هلذه املواعيد النهائية من جانب)الرفيعي املستوى(العمالء 
    ً                                                                                  أيضا  مجيع القادمني اجلدد واملترمجني العاملني يف إطار عقود املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص اللغة 

  .وهو ينوب عن رئيس الوحدة حسب احلاجة. اإلنكليزية

أما مترجم اللغة الفرنسية فهو يعمل ليس فقط بوصفه السلطة النهائية فيما خيص اللغة الفرنسية بل يعمل   -٧
         ً                                                       وهنا أيضا  فإن من وضعوا املفهوم األويل خلدمة اللغات مبكتب املدعي العام .     ً                         أيضا  كمصطلحي ملكتب املدعي العام

بيد أن من . فقد أسندوا العمل املصطلحي فقط إىل قلم احملكمة:  باالحتياجات اللغوية للعمل اليومي              ًمل يتنبأوا متاما 
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                                                                 ً                           الضروري باالستناد بشكل مباشر إىل والية مكتب املدعي العام أن تعمل أيضا  وحدة خدمات اللغات يف ميدان 
ني يف امليدان ولذلك فإن عليه أن يضع ذلك أن مكتب املدعي العام هو الذي يعني املترمجني الشفوي. املصطلحات

قبل أن يقوم قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية )    ً                    مثال  مسارد اجلرائم اجلنسية (قوائم مصطلحاتومسارد لغوية 
  .باحملكمة بترمجاته األولية إىل اللغات املعنية

  )٥-ف( شعبة التحقيقات –منسق التحقيقات 

     ً    ومتشيا  مع . ى حنو مستمر باستكشاف طرق ألداء أنشطته بصورة أكثر كفاءةيقوم مكتب املدعي العام عل  -٨
  .هذا املفهوم، وافق املدعي العام على إجراء تغيري يف هيكل شعبة التحقيقات

                                      ً بع رئيس الشعبة مباشرة، ستصبح اآلن تابعة   ت                                ً  فإن فرق التحقيق، اليت كانت سابقا  ت       ً             ونتيجة  هلذا التغيري،   -٩
 لالئحة    ً وفقا  (وسيساعد هذا التعديل على تناول التوحيد القياسي املطلوب ألساليب التحقيق . تملنسق التحقيقا

              ِّ                                           ، كما أنه سيمك ن رئيس الشعبة من التركيز على االحتياجات على )                                     ًمكتب املدعي العام اليت ووفق عليها مؤخرا 
  .املستوى اإلستراتيجي

  : ُ             مل دخل على اهليكل                                       وي عرض فيما يلي يف صورة شكل بياين التغيري ا  -١٠

  :اهليكل السابق

 

 

  :اهليكل احلايل

  رئيس شعبة التحقيقات

  ٣ فريق التحقيق  ٢ فريق التحقيق ١فريق التحقيق  

 رئيس شعبة التحقيقات

 

  ٢ فريق التحقيق ١فريق التحقيق 
 

  ٣ فريق التحقيق
 

 منسق التحقيقات
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  :وسيكون دور منسق التحقيقات، املضطلع به حتت إشراف رئيس شعبة التحقيقات، كما يلي  -١١

  اإلشراف على أنشطة التحقيق، وتقدمي توجيهات إىل رؤساء الفرق بشأن تطور التحقيقات؛  ) أ(

ياسات واإلجراءات املتعلقة بأنشطة التحقيق القيام، بالتشاور مع الشعب األخرى، بوضع الس  ) ب(
وباقتراح هذه السياسات واإلجراءات )    ً                                          مثال ، معايري أخذ األقوال، ومعاجلة األدلة، واملراجعة(

على اللجنة التنفيذية ملكتب املدعي العام؛ وضمان تنفيذ السياسات واإلجراءات اليت حظيت 
  وضمان االمتثال هلا؛باملوافقة

 حدة التحقيقات املالية التابعة للشعبة؛قيادة وتوجيه و  ) ج(

 حمللي الشعبة الذين يدعمون احملاكمات اجلارية؛       ًوخصوصا تنظيم الدعم لفرق احملاكمة،   ) د(

حتديد احتياجات التدريب املتخصص لقادة الفرق وللمحققني وحمللي شعبة التحقيقات ووضع   )ه(
 . لتلبية هذه االحتياجاتاحللول املطلوبة

  قلم احملكمة

  الديوان -  العمليات امليدانيةقسم

  .                                                            ً                      جاء طلب تصنيف وإعادة تصنيف وظائف قسم العمليات امليدانية نتيجة  إلعادة تنظيم هذا القسم  -١٢

وبناء . ٢٠٠٥ األربعة منذ عام التوقد ظل قلم احملكمة يتوىل ويدعم عمل فرق احملكمة يف بلدان احلا  -١٣
قامت املسجلة بعملية ، )٢( واجلمعية)١(               ً               احملكمة واستجابة  لرغبات اللجنةعلى الدروس املستفادة، وبقصد جماراة تطور

  .واسعة النطاق دف إىل مراجعة العمليات امليدانية لقلم احملكمة

وقد متثل اهلدف من ذلك يف أن جتري بصورة فعالة مواجهة التحديات املتعلقة، يف مجلة أمور، بضمان   -١٤
 امليدان، والتقليل إىل أدىن حد من جمموعة واسعة من املخاطر األخرى املرتبطة                           وجود أمن كاف  ملوظفي احملكمة يف

بالعمل امليداين، وضمان التعاون يف الوقت املناسب وبصورة فعالة من جانب اجلهات الفاعلة املختلفة يف بلدان 
  .، واجتذاب واستبقاء موظفني رفيعي املستوى لديهم مترس وخربة فنية يف امليداناحلاالت

وسيتمكن قلم احملكمة، عن طريق التحسني املقترح للعمليات امليدانية، من حتقيق زيادة الكفاءة والتنسيق   -١٥
واملرونة، وتوحيد السلطة، واإلدارة الفعالة ملوظفيه وموارده، وبلوغ قدرة ميدانية متنامية للتعامل مع احلاالت 

ذلك املسائل املتبقية يف امليدان، مع إيالء االعتبار الواجب لضمان                        ً                  املتعددة واملعقدة وأحيانا  غري املتوقعة، مبا يف 
  .استخدام املوارد املالية حبصافة وحكمة

                                                      
-١٤الدورة السابعة، الهاي،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،   ) ١(

  .٨٥، الفقرة ٢-، الد الثاين، باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢
  .١٣، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3 الد األول، اجلزء الثالث، القرار املرجع نفسه ) ٢(
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وقد قرر قلم احملكمة، كجزء من عملية إعادة التنظيم هذه، نقل قسم العمليات امليدانية من شعبة اخلدمات   -١٦
  .                             ً هذا القسم يتبع املسجلة مباشرة ، أصبح٢٠٠٩يناير /ومنذ كانون الثاين. اإلدارية املشتركة

وتسري عملية إعادة تنظيم العمليات امليدانية على هدى خطة تنفيذ مدا عامان، تتضمن تدابري ضمان لعام   -١٧
 امليزانية وتدابري دمج دف إىل تعزيز املكاتب املوجودة يف امليدان من املقرر تنفيذها يف ليس هلا آثار على ٢٠٠٩

  .٢٠١٠عام 

  .                                                          ً                         وي عرض أدناه وصف للوظائف امليدانية ومسؤولياا اليت زيدت نتيجة  لعملية إعادة التنظيم هذه  -١٨

  )٥-ف(رئيس قسم العمليات امليدانية 

تتصل الزيادة يف املسؤوليات بالقدرة على اإلشراف على مجيع اجلوانب امليدانية لعمل قلم احملكمة يف   -١٩
 وذلك يف املقر وعلى ل مع مجيع أقسام قلم احملكمة املمثلة يف بلدان احلاالتامليدان، وذلك عن طريق زيادة التفاع

  .أرض الواقع عن طريق رؤساء املكاتب اإلقليمية

                                          ً                                              وبينما ظل رئيس قسم العمليات امليدانية مسؤوال  يف السابق عن اإلشراف على الدعم التشغيلي والتقين   -٢٠
 هذا القسم يف ظل إعادة التنظيم املقترحة باإلشراف على أنشطة مجيع جلميع الفرق العاملة يف امليدان، سيقوم رئيس

البلدان وهكذا، سيعمل كل رئيس مكتب ميداين كممثل للمسجل يف كل بلد حالة من . رؤساء املكاتب امليدانية
 ).اليت يوجد منها يف الوقت احلاضر أربعة بلدان(املعنية 

  )            ًمليداين، سابقا مدير املكتب ا) (٤-ف(رئيس املكتب امليداين 

                          ً                                                       ظل مدير املكتب امليداين مسؤوال  يف املقام األول عن تنسيق شؤون اإلدارة والدعم اللوجسيت لفرق   -٢١
وأحد األهداف الرئيسية إلعادة التنظيم املقترحة هو حتسني مشروعية وسلطة . احملكمة اليت تعمل يف بلدان احلاالت

عمل كل رئيس مكتب ميداين على أنه ممثل املسجل يف بلد احلالة املعين وهكذا، سي. قلم احملكمة يف بلدان احلاالت
 ، ورؤساء الوكاالت والصناديق، واملمثلني اخلاصني لألمم املتحدة،يف ظل التفاعل مع ممثلي الدولة املضيفة

بتوزيع  وسيقوم بضمان تنسيق أنشطة قلم احملكمة بكفاءة على أرض الواقع، و.والسلطات احمللية، وما إىل ذلك
، ووضع األولويات هلا، ومجع البيانات ذات الصلة بشأن العمليات امليدانية لقلم احملكمة، )البشرية واملالية(املوارد 

  .وتقدمي تقارير منتظمة وشاملة إىل املقر

  )٤-ف(رئيس وحدة دعم العمليات 
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) لوجيستيات(وإمداد                                              ً                  إن رئيس وحدة دعم العمليات، الذي كان قد ع ني أصال  على أنه موظف نقل   -٢٢
 وللحلول حمل مديري املكاتب امليدانية عند الضرورة وللتوجه إىل امليدان فور تنبيهه إىل بقسم العمليات امليدانية

ذلك، يضطلع بدور متزايد فيما يتعلق بتنسيق األنشطة اليومية لقسم العمليات امليدانية؛ وخباصة تناول املسائل 
                                         ُ                                    عثة وبرصدها ودعمها واإلشراف عليها يف حدود أ طر تشغيلية فعالة، مع القيام يف الوقت    ِ                     احلر جة املتعلقة بتنفيذ الب

ويعمل رئيس الوحدة بصفته جهة الوصل اخلاصة بقسم . نفسه بالتكيف مع األنشطة املتزايدة للمحكمة يف امليدان
  :ويقدم الدعم فيما يتصل مبا يليالعمليات امليدانية فيما يتعلق جبميع املسائل اللوجيستية واإلدارية امليدانية 

  اإلدارة العامة للقسم؛  -

  الدعم التشغيلي للميدان؛  -

  إدارة املوارد البشرية للقسم؛  -

  .امليزانية وإدارة الشؤون املالية  -

  )٣-ف ()التطوير الوظيفي ( شؤون التوظيفموظف

االستراتيجية للمحكمة فيما يتصل  باالستراتيجية املتعلقة بتنفيذ أهداف اخلطة ٢٠٠٨مع األخذ يف عام   -٢٣
. ، دخلت احملكمة يف مرحلة جديدة من حيث إدارة املوارد البشرية")استراتيجية املوارد البشرية("باملوارد البشرية 

ويف حني أن تعيني موظفني ذوي مؤهالت وكفاءة عالية، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اجلغرايف ونوع اجلنس 
انونية، ما زال هو أحد األهداف الرئيسية لألنشطة املتعلقة باملوارد البشرية، فإن حالة التوظيف قد ومتثيل النظم الق

 مبا يف ذلك حركية املوظفني والدعم ركيز متزايد على التطوير الوظيفي،استقرت على وجه اإلمجال ويوجد اآلن ت
  . بيئة راعية واحلفاظ عليهاإجياد اهلدف املتمثل يف املؤقت وإدارة األداء وتطوير سياسة املوارد البشرية مبا يتسق مع

تطورت السمات الوظيفية ملوظف شؤون التوظيف من تلك اليت تتعلق ببساطة      ً               نتيجة  هلذه التطورات، و  -٢٤
 بالتطوير الوظيفي، وفيما يتعلق.                             ً     ً                              مبوظف لشؤون توظيف وزادت زيادة  كبرية  من حيث نطاقها وعمقها وتعقيدها

 من شاغل الوظيفة القيام بدور قيادي يف إجراء البحوث والتحليل بغية تنفيذ إطار مالئم لإلدارة فإن من املطلوب
                                            وعالوة على ذلك، أصبح شاغل الوظيفة ي عىن على حنو . والتطوير الوظيفيني على حنو يتالءم مع أهداف احملكمة

ية وحتسينها وتنفيذها، وإدارة األداء، والتوسط متزايد مبسائل معقدة تتعلق بالتوظيف، مبا يف ذلك تطوير السياسة املعن
  .يف املنازعات وحلها

   شعبة خدمات احملكمة–وحدة الضحايا والشهود 

  )٤-ف(رئيس شؤون احلماية 

يشرف رئيس شؤون احلماية على ستة موظفني من : التوسع يف قدرات برنامج احلماية التابع للمحكمة  -٢٥
  .٣- وأخصائي نفسي برتبة ف٣-حملل برتبة ف: ٣-ة فالفئة الفنية، من بينهم اثنان برتب
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سيكون لتوصيات رئيس شؤون احلماية خبصوص قبول الشهود يف برنامج احلماية الذي : املسؤولية املالية  -٢٦
  .                        ً             تتواله احملكمة تأثري كبري جدا  على امليزانية

املقدمة من رئيس شؤون احلماية تعتمد احملكمة على املشورة : زيادة االعتماد على رئيس شؤون احلماية  -٢٧
 احملكمة يف احلسبان التقييم الذي جيريه رئيس دوائر      ً         ودائما  ما تأخذ . يف املسائل املتعلقة حبماية الضحايا والشهود

  .                                                      قرار بشأن تدابري احلماية للشهود الذين ي دعون إىل الشهادةذشؤون احلماية قبل اختا

ن رئيس شؤون احلماية العمل كموظف مسؤول عن وحدة الضحايا             ً  سيكون مطلوبا  م: القيادة واإلدارة  -٢٨
  .                           ً                                                  والشهود ، عندما يكون مطلوبا  منه القيام بذلك، ومتثيل هذه الوحدة عند غياب رئيسها

- - - 0 - - -  


