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الدورة الثالثة عشرة

٢٠١٥نوفمرب/تشرين الثاين٢٦-١٨، الهاي

)(الهيكل التنظيمي لقلم المحكمةمراجعةعملية نتائج تقرير عن 

فلي أملخص تنفيذ
ّ          الم خص ص لعملية الميزانية نطاق -ً أوال   المراجعةُ 

مجعية بعدما أذنت له٢٠١٤كانون الثاين/يناير يف  رئيس قلم احملكمة مشروع "املراجعة" أطلق -١
امليزانية ضمن نطاق (اجلمعية) إعادة تنظيم وتبسيط قلم احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) الدول األطراف 

دت اجلمعية ّ أك  و املعتمدة.واملناصباألقصى لعدد الوظائف الثابتة ّ واحلد  ٢٠١٤تمدة لعام الربناجمية املع
.٢٠١٥امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ّ                  حد دت هذا املبلغ بوصفهو ٢٠١٤هذا التفويض يف عام 

الرئيسيالجدول الزمني - ً ثانيا  

اية املرحلة اجلديقلم احملكمة رئيسي لمت االتفاق على التصميم ال-٢ يوليو متوز/، يف الثانيةد يف 
مجيع األنشطة املخططة ت ّ مت  و .لقلم احملكمةالتصميم التنظيميورسم ، عندما مت وضع األساس ٢٠١٤

َ   ح د د ت يف املوعد احملدد. و النواتجتسليمّ مت  بنجاح و الثانيةللمرحلة   ّ ذت الفوريةالتغيري التدابري ُ تدابري ُّ     واخت 
كجزء من املرحلة ُّ     نـ ف ذت  و ، قلم احملكمةيف كافة نواحيالتشغيلية أو اإلدارية املسائلملعاجلة العاجلة الالزمة 

الرابعةذلك املرحلة تلت ، ٢٠١٥فرباير شباط/يف و طوال فرتة املشروع.قائمةاليت كانت ، الثالثة
االت الوظيفية. وبكل جمال يف  قلم احملكمةاستعراض مفصل ألداء ب مارس آذار/شهرنهاية من ا

ّ   ق د مت، مت ٢٠١٥ الرابعة.كجزء من املرحلة ةتوصي٥٢٩ُ

)(صدر سابقا  حتت رقم       ًCBF/24/28وAdd.1 ،متاحة باللغة اإلنكليزية فحسب٥إىل ١منواملرفقات.
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"راجعة"امليف التقرير النهائي، صاغ فريق مشروع و لنهائي للمشروع. اخلامسة الطور ااملرحلة تصف -٣
وكذلك نطاق قلم احملكمةعلى املسائل املطروحةعددا من املالحظات والتوصيات النهائية، مبا يف ذلك 

، مبناسبة ٢٠١٥يونيو حزيران/٢٣ملالحظات خارج نطاق املراجعة. ومت تسليم التقرير النهائي يوم بعض ا
اية املشروع.

ةالرئيسيوالمواضيع هداف األ- ً ا  لثثا

ا حتقيق أقصى قدر من التآزر، وفورات -٤ طوال سري العملية، كان اهلدف هو اختاذ تدابري من شأ
ّ             اليت يقد مها قلم احملكمةدمات اخلالرتكيز على زيادة كفاءة وفعالية ، بةجم ومرونة بطريقة مستداماحل

حتقيق لىتركيز املشروع بالتايل عفلم يكن . يف اإلجراءاتطراف لألو ئيةالقضاوللهيئة لعمالئه الرئيسيني، 
فعالية الكفاءة و ّ            قادر على أداء مهام ه مبزيد من اللمحكمة لقلم إنشاء على وفورات يف التكاليف، وإمنا 

.يف حدود املعقول، ستيعاب عبء العمل اإلضايفوا، ملوارد املتاحةيف حدود ا

تتمثل يف النقاط التالية:الرئيسيةكانت األهداف  واملواضيعهذه،طوال عملية إعادة اهليكلة-٥

(أ) تعزيز "مبدأ قلم واحد".

اإلدارية ّ املهام  تكون فيها ة، إدارة قوية وأكثر مركزية لقلم احملكممن أجل (ب) تطوير أدوات 
؛املكاتب املباشرةو ّ                                     حمد دة بوضوح بالنسبة لقلم احملكمة واملديرين االسرتاتيجية 

ً هكذا تسلسال  رؤساء األقسام، و إىلاملديرين ، ومن لسلطة إىل املديرينلقلم احملكمة(ج) تفويض 
؛إىل الوحدات األخرى

أن سام ورؤساء الوحدات واملوظفني اآلخرين. جيب (د) وبالتايل الرتكيز على متكني رؤساء األق
املسؤوليات التنفيذية  يف هذه املستويات؛ تكمن

.الكايف للموظفنيالرؤساء نب دعم ااملساءلة وإدارة األداء، إىل جتسودهّ جو  (ه) إجياد 

كمة، قلم احملداخلوظائف الإعادة تنظيم ّ  مت ت خصوصا، لسلطة القضائيةامن أجل تعزيز  دعم -٦
مركزية وظائف أخرى وأصبحتاألقسام. ََ   خمتـ ل ف جماالت االزدواجية والتداخل يف اخلدمات بني فعوجلت 

القانونية، واملكاتب امليدانية وإدارة الوظائف أكثر فعالية، مثل ّ                                  ومت  تعزيزها حىت تكون خدمة العمالء خدمة 
، استنادا إىل احتياجات  يا املعلوماتتكنولوجيف ميدان تطوير أدوات أكثر فعاليةمت كما املعلومات.  

قلم احملكمةداخلالتغيريات اهليكلية والتشغيلية اجلديدة ّ  وترك ز الوظائف القضائية األساسية للمحكمة. 
على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات التشغيل املوحدة وغريها من األدوات لضمان سري أكثر اتساقا 

اتهو مزود خدمقلم احملكمةأن بعلى مبدأ التصميم العملية وال الرتكيز طّ وظل  لقلم احملكمة. يةوفعال
اآلخرين ذويعمالء الكتب املدعي العام والدفاع واملمثلني القانونيني للضحايا و ملقوي وفعال للقضاء، و 

الصلة.
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تنفيذ قرارات قلم المحكمة ُ               س بل المضي قدما: -ً رابعا  

ّ   ق د متالتوصيات اهليكلية اليت ت لتنفيذ إجراءابالفعلرئيس قلم احملكمةاختذ -٧ اية املرحلتني ُ ٢يف 
تيحت وأةكبري ٌ جهود  إدارة التغيري يف ذلت ُ . وعالوة على ذلك، على مدى األشهر القليلة املاضية، ب  ٤و

َ   ست خد م ُ ت  سو . التغيريعمليةيفالتدريب والدعم للمديرين من أجل املساعدة دورات  مجيع القرارات اليت َ 
َ         خطة عمل مجيع األقسام والش ع ب للفرتة داء ألأهداف كرئيس قلم احملكمة  يتخذها  ُّ٢٠١٦-٢٠١٥ .

اقرتاح صالحية ن ورؤساء األقسام و املدير ُ   م نح و املسجل على وضع خطة عمل شاملة للتنفيذ. يعمل و 
والطويل.على املدى القصري واملتوسط مخطط العمل التنفيذية اخلاصة 

تغيريات جوهرية لعدد كبري من مناصب موظفي قلم احملكمة إما خضعاجلديد، يف تنفيذ اهليكل-٨
مجيع ّ  وقد تلق ى ، ٢٠١٥يوليو متوز/١شأن قبل ذا الاملعنيني مجيع املوظفني ُ    قد أ بلغ و متاما. يأو ألغ

ية . وبدأت عملمنهمباستثناء عدد قليل ، ذا الشأنا إخطارا رمسياملوظفني الذين مت إلغاء مناصبهم 
عمليات التوظيف اليت الشروع يفإصدار إعالنات الشواغر وعمليات التوظيف ذات الصلة. ومن املتوقع 

.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣٠تنطوي على املرشحني ذوي األولوية يف  

عدد من الوظائفيف قلم احملكمة إىلواملوظفني ةيكلاهلبشأنأدت القرارات اليت اختذها املسجل -٩
ّ        يف نطاق امليزانية احملد دة الذي نص ت عليه كبري إىل حد  تدخل  ّ      مي ك ن من اجلمعية و ّ          حتقيق وفورات إضافية ُ

مع ، على النحو املنشود،  خارّ واالد  حتفيز التآزر على اقادر ً ا  نظاموضع رئيس احملكمة يف التكاليف. و 
ملشاركني يف اإلجراءات.منهم اهليئة القضائية واألطراف واتوفري خدمات أفضل لعمالئه الرئيسيني، وخاصة 

َ  نظرة عام ة على الش ع ب-ً ا  خامس ُّ         ّ

‘٣‘احللول؛ ‘٢‘الرئيسية؛ سائلامل‘١‘حتديد املكاتب واألقسام من أجليتم تقييم كل -١٠
.تكاليفال

)المكتب(ّ لمسج لالمكتب المباشر ل-ألف

الرئيسيةسائلامل
داخل ام املوارد استخداما دون املستوى األمثلاستخدّ                       ّ      أد ى هيكل املكتب السابق املعق د إىل -١١

كاف على غري  تركيز عن يف العديد من القضايا التشغيلية ةاملباشر أسفرت مشاركة املكتب قد فاملكتب. 
قلم احملكمة. داخل املديرينواضحة للسلطة بني فاصلةوجود خطوطعدمن، وعالقيادة االسرتاتيجية

طمست أن زيج من الوظائف االسرتاتيجية والتشغيلية املكتب مبداخلاملوظفنيوكان من شأن كثرة عدد 
الرتكيز على الرؤية االسرتاتيجية.

لولحلا
(اإلدارة والدعم مديرينسوى ثالثة حبيث ال يبقى التسلسل اإلداريكبري يف ينبغي تقليص  -١٢

يعمل كل أن و ملسجل. شراف احتت إاملستشار القانوين يعمل ، وينبغي أن القضائي والعالقات اخلارجية)
ميارسو ّ ً  يكون متمك نا  ، احملكمةقلمدارة إلفريق املسجل يرأس و الصلة.  يملدير ذقسم حتت إشراف ا
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الذي مت املنصب واملستشار القانوين و املديرينأيضا احملكمةقلمفريق إدارة ضميو وظيفة اإلدارة التنفيذية. 
الرتكيز اآلن على اإلدارة االسرتاتيجية، ّ يتم  ، ذا اهليكل اجلديدو . قسم املوظفنيرئيس ، وهو إنشاؤه حديثا

لرئيس، مع اتصال جهة االأيضا املكتب املباشر لقلم احملكمةُ َ  َ ي عت رب  . وووجهتهوحتديد رؤية  قلم احملكمة
.زةاألجهبني ف اخلارجيةوالوظائيركز املسجل على القضايا االسرتاتيجية وعلى و والقضاة واملدعي العام. 

لقلم احملكمةاملكتب املباشر إشراف سابقا حتتاليت كانت توجد وظائف التشغيلية ُ          ن قلت مجيع ال-١٣
ا كان عليه أصغر مممكتب عنلشعب الثالث. وأسفرت هذه العملية التابعة لإىل األقسام ذات الصلة 

اتيجية والتنفيذية للمسجل.وظائف اإلدارة االسرت املعنيني بدعم املوظفني ومل يبقى فيه إال بكثري، 

التكاليف
مما كانت عليه، ملكتب اجلديد  أقل بكثرياتكاليف ، أصبحت الرتكيز على املهام األساسيةبفضل -١٤
يورو. ٤٠٨،١بلغت إذ 

مكتب الشؤون القانونية-باء

الرئيسيةسائلامل
جا  خم  ص صا  ا غري استباقي جّ  يت بعالقانونيةاالستشاريةاخلدماتقسمكان-١٥ ّ   ً وغالبا  ما كان يت بع  َ ُ   ً     ّ          ً

فتقر إىل التماسك كان يو ميلك ما يكفي من املوظفني مل يكن سائل القانونية. يف املحدةلكل حالة على
ذت يف سياق إجراءات احملكمة. ُّ املواقف القانونية، مبا يف ذلك املواقف الرمسية اليت اخت  ديد والتنسيق يف حت

َ    إن فـ ع ل ف، أو يف وضع السياساتيكن يشارك مل يف كثري من األحيان و  يؤدي كان بعد فوات األوان، مما  َ
.املسؤوليةحتملها و حملكمةاموقف إىل ضعف 

لولاحل
على نطاق قلم احملكمة، مع الرتكيز بوجه خاص اومتسقاموحداقانونيايوفر اهليكل اجلديد موقف-١٦

، القسمُ       ي عد هذا من حيث اهليكل، فقضائية. يف اإلجراءات الةسريعة ومتماسكات على تقدمي خدم
إدارة من فريق ً ا  جزءة القانونياالستشارة ّ وتعد  املسجل. حتت إشراف مباشرة عمل الوحيد الذي يالقسم

مستويات التوظيف يف مكتب الشؤون القانونية، وتوفري قدرة املشورة القانونية تعزيز ّ مت  . وقد قلم احملكمة
دور قيادي بكتب ويقوم امل. يةئالقضااهليئة وأقصى قدر من الدعم إىل ،كمةجلميع األقسام يف قلم احمل
يف إعداد ووضع أساسي دور تنسيقي قوم بيضمن االتساق ويهو . فقلم احملكمةداخل الشبكة القانونية يف 

أيضا ةمكتب الشؤون القانونيّ ويعد  يف سياق اإلجراءات القانونية. الواردةالنصوصالصيغة النهائية جلميع 
احملكمة.ّ     اليت وق عتها مستودع مركزي جلميع االتفاقات ومذكرات التفاهم 

التكاليف
قلم داخلضطلع بدور أكثر أمهية يلكي يتسىن له أن زادت تكاليف هذا املكتب باعتدال -١٧

حملكمة.يف ادعم األنشطة القضائية األساسية ، يتعلق باحملكمة
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شعبة الخدمات اإلدارية- جيم

‘١‘شعبة: التغيريات هامة يف تنظيم إدخال من عملية املراجعة، ٢بالفعل خالل املرحلة سبق -١٨
مت حتويل قسم تكنولوجيات ‘٢‘إىل قسمني منفصلني؛ من قسم واحد إعادة تشكيل قسم امليزانية واملالية 

قسم كان‘٣‘ائية؛ ىل شعبة اخلدمات القضُ    ن قل إقسم خدمات إدارة املعلومات و إىلاملعلومات السابقة 
.شعبة اخلدمات اإلدارية من اً اآلن جزء  ، وأصبح املسجليعمل مباشرة حتت إشرافاألمن والسالمة 

مكتب المدير- ١

الرئيسيةسائلامل
على ّ                مل يكن يرك ز مبا فيه الكفايةو ،من املسائل التشغيليةعديدالُ    ي عىن بكان مكتب املدير -١٩
سرتاتيجية.اال

لولاحل
من عبء املسائل خيففأن قسام وزيادة املساءلة األرؤساءإىل للسلطات تفويض واضح ن من شأ-٢٠

.الرفيع املستوىالوقت لإلدارة االسرتاتيجية والتنسيق ربحأن يزيد من وبالتايل مكتب املدير، نعالتشغيلية
بشأن السياسات قرار اختاذ اليدعم املسجل يف و ، فريق إدارة قلم احملكمةعضو يف بصفته ،يشارك املديرو 

) تابعة نظام "ساب"(نظام ختطيط املوارد يف املؤسسةوحدة كانت املستوى. و ةرفيعسرتاتيجية االالرئيسية 
ّ     أن ي وج هوا دارة اإللمستخدمني النهائيني يف ّ  لكي يتسىن  لمباشرة إىل املدير  الدعم الذي سيقدم من قبل ُ 

اإلدارة. باإلضافة إىل بولوجيا املعلومات ذات الصلة حلول تكنّ تكنولوجيا املعلومات فيما خيص  فريق 
ّ                      ومس  يت بوحدة الصحة املهنية،قسم املوارد البشريةيف نطاقوحدة الطبية السابقة الذلك، مت تغيري اسم  ُ

هإبالغمن ‘ ١‘دير ّ         يتأك د مكتب امليف إطار اهليكل اجلديد، و ملدير. اشرافإلتصبح حتتوانتقلت 
على للمسجل ّ   املقد مة ملعلومات امتحيص من ‘ ٢‘، شعبةالالتشغيلية يف التطورات ببشكل صحيح 

.املستوى االسرتاتيجي

التكاليف
من قسم وحدة الصحة املهنيةو من قسم تكنولوجيا املعلومات السابق نظام "ساب"ى نقل ّ وأد  -٢١

مكتب املدير. ومع ذلك، يفد املوار ويف املوظفنية يف عددكبري زيادةإىل ، ديراملإىل مكتب املوارد البشرية 
ّ     ش عب األصلية لكل  من يف التكاليف يف الاملماثلخنفاض االمع تتعادل ذه الزيادة رتبطة املتكاليف الفإن              ُّ

."ساب"ونظام وحدة الصحة املهنية

الميزانيةقسم- ٢

الرئيسيةسائلامل
حال دون ّ  ليس بدور اسرتاتيجي، مم ا كان قسم امليزانية واملالية السابق يقوم بدور الدعم التشغيلي و -٢٢

املسؤول عن  املوارد واألموال واالستثمارات للمحكمة .الرئيسيبوصفه القسم حتقيق إمكانياته بالكامل
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لولاحل
ا يقوي سلميزانية لإنشاء قسم مستقل إن -٢٣ ّ   يشك ل حتو ال ، و املنظمةمهام امليزانية اليت تضطلع  من ّ   

احملكمة يف وضع وأقسام مبا يف ذلك الشراكة مع هيئات اور أكثر اسرتاتيجيدور الدعم التشغيلي إىل د
مجيع بشأناستباقيةبصورة املشورة االسرتاتيجية دي قسم امليزانية سيسفاسرتاتيجيات طويلة األجل. 

ملخاطر، اجلمع بني التخطيط االسرتاتيجي، وإدارة ابإىل تعزيز دورة امليزانية، ّ  مما سيؤد ي النفقات املقرتحة. 
زي على بنود امليزانية مركأن يكون هناك إشراف من املفيد والرصد والتقييم والتنبؤ. وباإلضافة إىل ذلك، 

.الرئيسية

المالية الشؤون قسم - ٣

املسائل الرئيسية
على ً مثاليا  ً الرتكيز تركيزا  بسمح يال كما كان احلال يف السابق امليزانية  و املالية ّ  اجلمع بني مهام ي إن -٢٤

كما مل التمويل إىل احملكمة ككل.  ّ         جي دة يف جمال املالية من أجل تقدمي خدمات اخلاصة باألنشطة 
، مثل أنشطة إدارة تفتقر إىل الكفاءةعملياتإىل ّ      مم ا أدى أمثل، ً ا  استخدامُ                    ت ستخدم املوارد املتاحة 

.خلزينة واالشرتاكاتتكاليف السفر وا

لولاحل
يف الوقت ، انية، ميكن لقسم الشؤون املالية تقدمي خدمات مالية فعالةعن قسم امليز هلفصبعد -٢٥

وظائف اخلزانة اليت تليب احتياجات العمالء و ودقيقة وشفافة يف سياق املدفوعات واحلسابات ،املناسب
وظائف إىل استخدام الوارد و املتبديل. أدى ّ حتسني مستمر  من أجل مارسات العمل ملتقييم مستمر مع

مت نقل مهمة كشوف املرتبات إىل املوارد البشرية يف و . ّ مهام  للوارد املتاحة وأداء  أكثر متاسكاأمثل للم
ـــــــــــــــــــــــــــةّ مهام  مما يزيد من يف قسم امليزانيةحني ال تزال الرقابة املالية  .املراقب

التكاليف
بق. ويف الوقت قسم املشرتك الساالتقريبا تكاليف من قسم امليزانية وقسم املالية ّ ل  كتكاليف  تشبه -٢٦

ال سيما يف ما يتعلق بامليزانية.، القسمنياملزيد من الوظائف إىل كل من ُ   أ ضيفنفسه، 

قسم الموارد البشرية - ٤

املسائل الرئيسية
ّ                 إن عدم وجود اسرتاتيجيات وسياسات للموارد البشرية يف إطار اهليكل القدمي أد ى إىل اختاذ قرارات -٢٧

أنظمة تكنولوجيا املعلومات ال توفر و . ا قد يؤدي إىل نزاع (غري ضروري)لراهنة، ممباحلالة اةّ      متكر رة خاص
ا لقسم املوارد البشرية أن يأدوات فعالة غري املتطورة أو تتبع التقدم احملرز بشأن اإلجراءات اإلدارية، ميكن 

عدم وجود و ، الداخلياهليكلالنقص يف وقد أدى توليد املعلومات اإلدارية أو إدارة أداء املوظفني.  
.الءالعممن إرضاء ، وبالتايل، اإلنتاجمستوى منخفض من إىلاإلنتاجاألنشطة، وعدم كفاية يف تكامل 
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لولاحل
إىل عمليات صنع ّ يؤد ياهليكل اجلديد إىل تبسيط مهام التوظيف وإدارة شؤون املوظفني، مما يسعى-٢٨

التنظيمي: تطوير طوير تم الرتكيز بوجه خاص على التأكثر كفاءة وأقل بريوقراطية. ويتكون القرار 
املخطط اجلديد سيقدم سياسات املوارد البشرية، وإدارة األداء، والتدريب، والروح املعنوية للموظفني. و 

على وجه ئيةالقضااهليئة الرئيسيني، مبا يف ذلك ءلعماليف الوقت املناسب لخدمات أكثر فعالية و 
يف تبسيط العمليات.ّ مهم  كنولوجيا املعلومات دور لول تسيكون حلاخلصوص. و 

التكاليف
ّ يف حني سيحق ق،)يورو٣٩٥٠٠قليال (اجلديدقسم املوارد البشريةتكاليف تنخفضسوف-٢٩

اهليكلة والتشغيل.مواءمة الكفاءة من خالل أساسية من مكاسب 

قسم الخدمات العامة - ٥

درجة عالية من وبوظائف القسم جيدا تعمل ي تغيريات كبرية. أَّ            مل يقر ر بعد إدخال يف هذا القسم -٣٠
زيادة ‘ ٢‘، قال احملكمة إىل املباين الدائمةانت‘١‘اآلتية مبسألتني: اجلديدة ّ          وقد تتعل ق العقبات املرونة. 

مسؤوال عن إدارةهذا القسم كون يس،اهليكل اجلديد للمكاتب امليدانيةّ ُ     امليدان، ملا  ي قام املسؤوليات يف 
مرافقه.

التكاليف
الوظائف اإلضافية ذات الصلة، وعبء بالتكاليف املرتبطة ُ   سوف ت ضافلمباين الدائمة، بالنسبة ل-٣١

. وسيتم استيعاب أي متطلبات إضافية تتعلق ٢٠١٦قسم اخلدمات العامة يف امليزانية الربناجمية إىل العمل 
املكاتب امليدانية يف حدود املوارد املتاحة.ب

السالمة و من األقسم - ٦

املسائل الرئيسية
انعدام لعمل و اتوزيع عدم التكافؤ املتصور يف ، ملسائل املثرية للقلق يف إطار اهليكل القدميامن -٣٢

. ومثة عامل آخر املطلوبدون املستوىتناوب نظام يؤدي إىلكان رونة يف استخدام املوارد املتاحة، مما  امل
القسم.صعيد عاون على عدم التواصل والتهو للقلق و يدعو 

لولاحل
يف لمهام يف خمتلف الوحدات والوحدات الفرعية لأكثر متاسكا بتنسيق اهليكل اجلديد يسمح-٣٣

ويسهل ختطيط العمل ّ  فيتيس ر سوف يكون هناك ختفيض وإعادة هيكلة الوحدات القائمة، و . القسم
أكثر مرونة من خالل إعادة تصنيف عدد ً ا  استخدامُ             سوف ت ستخدم املوارد املوظفني. االتصال فيما بني 

إىل قسم خدمات إدارة قسم األمن والسالمة مت نقل وحدة أمن املعلومات منوقد من الوظائف. 
.لديهاالسائدتكنولوجيا املعلومات املعلومات اجلديد بسبب عنصر
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التكاليف
كبري يف الخنفاض االنب اج، إىلالسالمةو قسم األمن ً   عموما  يف اخنفاض مستويات التوظيف يرجع -٣٤

يف تنيالسابقالسالمةو قسم األمن إىل إعادة هيكلية وحديتيورو، ٨،٨٦٤٢، مببلغتكاليف املوظفني
َ   ش ع ب أوأقسام وظائفه األساسية.على من الرتكيز اجلديد السالمةو قسم األمن ّ  ، مما مك ن أخرىُ

القضائيةشعبة الخدمات - دال

مكتب المدير- ١

الرئيسيةاملسائل 
بشكل مفرط على املهام التشغيلية اليت جيب أن تقع على عاتق األقسام. ّ  يرك ز اهليكل السابق كان-٣٥

ا املدير.   كما  ً                                                                          فلم يرتك ذلك وقتا  وال وموارد مبا فيه الكفاية لالعتناء باجلوانب االسرتاتيجية اليت يضطلع 
القانونية والتطورات القضائية.الدفوعاتعجز يف ضمان تنسيق كان القسم يعاين أيضا من 

لولاحل
، وتوفري قلم احملكمةعضوا يف فريق إدارة بصفتهممارسة مسؤوليتهمنح املدير ّ اهليكل املنق  ّ  يك ن -٣٦

ّ    في خو ل قسام. لألوترك املسؤوليات التنفيذية ،لشعبةلنياالسرتاتيجيوالتنسيقالتوجيه  سلطة األقسام ذا ُ 
قلم احملكمةدير تنسيق دعم ُ    كف ل املاختصاصها. ويا واليت تدخل يف نطاق اختاذ القرارات اخلاصة 

مكتب الشؤون القانونية ُ   في خطرإلجراءات احملكمة، مبا يف ذلك من خالل االتصال الفعال مع القضاة. 
مع . و قلم احملكمةشفوية أو خطية من ً ا  لتطورات ذات الصلة اليت قد تتطلب عروضبا وظائف المجيع ُ   جت 

تتعلق بتعاون الدول يف إطار شعبة العالقات اخلارجية.اليت

التكاليف
١٢٤،٩القضائية مببلغ قدرهشعبة اخلدمات لملكتب املدير التابع اخنفضت التكاليف اإلمجالية-٣٧

سرتاتيجي وتنسيق أفضل لألنشطة االالرتكيز املزيد من مع ضمان، اهليكل القدميبتكاليف مقارنة يورو، 
ألساسية.القضائية ا

المحكمةقسم إدارة - ٢

املسائل الرئيسية
تقدمي اخلدمات ذات الصلة يف قاعة يف صلب يقع قسم إدارة احملكمةلاهليكل التنظيمي مبا أن-٣٨

.والتبسيطنيلتحسإىل قسط كبري من احيتاجكان فقد  احملكمة وحوهلا، 

لولاحل
القضائية، ّ         اخلدمات املقد مة للهيئةيفزيادة نعاجلديد قسم إدارة احملكمةتصميم سفرسي-٣٩
ّ  التخص ص إدارة املعلومات، و على الرتكيز املزيد من هو ينص على فألطراف واملشاركني يف اإلجراءات. ول

وسريكز كذلك احملكمة اإللكرتونية نظاميف زمام األمورقسم إدارة احملكمةّ يتوىل  سوف و واملوارد الوظيفية. 
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أن أن عدة بيانات شاملة جلميع السوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية قاإذ من شأن . تطويرهعلى 
لتطورات لأجل توفري املتابعة الكافية من القضائية. وسيتم تعزيز املوارد اهليئةدعم تؤدي إىل حتسن كبري يف 

، خل القسمداةتدوين تقارير احملكمّ ستمر  يف حني سيو . من قلم احملكمةاليت تفرتض ردا احملكمة داخل
وحدة الضحايا أخرى، مثل مرافقم املوارد املتاحة على حنو أكثر فعالية لألنشطة ذات الصلة يف َ ستخد  ُ ت  

ومكتب املدعي العام، حسب االقتضاء.،والشهود

التكاليف
دأ من خالل إعادة توزيع املوظفني وفقا ملبقسم إدارة احملكمةعتدلة يف ميزانية املزيادة تأيت هذه ال-٤٠

هذه الزيادة إىل اخنفاض تؤدي. و قسم إدارة احملكمةسوف ترتكز يف احملكمة اإللكرتونيةأن إدارة بالتصميم 
ها.مناملوارد ّ             اليت مت  استخراج هذه نظم إدارة املعلومات قسم امليزانية املقابلة يف 

قسم الخدمات اللغوية - ٣

املسائل الرئيسية
كان رئيس فاهليكل التنظيمي. ؤّ م اخلدمات اللغوية السابق جتز  املشاكل الرئيسية يف قسّ     يعد  أحد -٤١

مبا فيه تفويض للسلطات مل يكن هناك من الرتكيز التشغيلي. ونتيجة لذلك، ّ     ً      ً يتحم ل عبئا  كبريا  القسم 
ً       ا  لتقدمي مواتيالء االتصال بني وحدة الرتمجة والعمومل يكن لموظفني. ال لالوحدات و ألي منكفاية ال

لعمالء.لفعالةخدمة 

لولاحل
، من العمالءالقسم تقريب علىهذا القسمإعادة هيكلةّ          مت  الرتكيز يف من أجل معاجلة ما سبق، -٤٢

فسيتعامل . مالوحدات اخلاصةنتائجحتمل مسؤولية منعدد الوحدات، ومتكني املديرين تقليص و 
سري العمل من حتسني يف التعديالت تزيد الرتمجة يف املستقبل مع العمالء مباشرة. سوف اترؤساء وحد

القضائية.منهم اهليئة ، وخاصةنيالرئيسيلقسمالعمالء ّ   املقد مة اخلدمات

التكاليف
ّ                                             ظل  على ما كان عليه، يعكس االخنفاض الصايف يف تكاليف عدد املوظفنيأن على الرغم من -٤٣

االخنفاض العام لتكاليف املوظفني األخرى.املوظفني 

ز قسم االحتجا- ٤

. ليست هناك حاجة ألية تعديالت ً       ً قسم االحتجاز هيكال  مناسبا  ليعترب اهليكل التنظيمي احلايل -٤٤
للتنفيذ.قابالاإلداري التسلسل مستويات التوظيف مناسبة و فالعمل احلايل. ً     نظرا  لعبء
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قسم خدمات إدارة المعلومات - ٥

املسائل الرئيسية
ّ ً           جمه زا  لالستجابة القسم السابقيكنإدارة املعلومات. مل حملكمة حول اأعمال تتمحور مجيع -٤٥

يف املقام األول على ه. وكان تركيز ُ ّ          مل ي رك ز على ذلكأنه ، أو الحتياجات احلالية من حيث إدارة املعلوماتل
تكنولوجيا املعلومات.

لولاحل
دعم، يف حني لكأداة لرتكيز على نظام املعلومات املتكامل الشامل  زداد الاجلديد، سيالقسم يف -٤٦

تعزيز إدارة املعلومات يضمن سيطرة فتحديد االحتياجات. باملعلومات سيقوم كل من العمالء وإدارة 
التابع أعاله، سيتم نقل الفريقوردكما و أفضل على صيانة قصرية وطويلة األجل للمعلومات ذات الصلة. 

نظم املتعلقة ّ    حىت تتمك ن ال، اإلداريةشعبة اخلدماتإشراف مدير حتت مباشرة ليصبح نظام "ساب"ل
احتياجات إذ إن . بأكفأ طريقةحملكمة اأعمالاحتياجات تلبية(ساب) منتخطيط املوارد يف املؤسسةب

سيتم نقل فريق و تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها، وليس العكس. ية كيفّ   هي اليت حتد د  العمل 
زمام ّ اإللكرتونية وتويل  احملكمة إدارة على للرتكيز قسم إدارة احملكمة يف احملكمة اإللكرتونية إىلالدعم

سهلة و أكثر تكامال ت لتكنولوجيا املعلومات سيتم الرتكيز على بنية حتتية ،يف هذا القسم. عموماأمورها 
االستعمال.

التكاليف
ميزانية يف) يورو٨٢،١(أدت التغريات اهليكلية والتشغيلية داخل القسم إىل اخنفاض معتدل لئن و -٤٧

تكنولوجيا املعلومات أقوى مما سيعود بالنفع على احملكمة بأكملها.لترتب على ذلك بنية فقدالقسم، 

شعبة العالقات الخارجية-هاء
مكتب المدير- ١

املسائل الرئيسية
يف أقسام خمتلفة احملكمة املتصلة مبسؤوليات التعاون والعالقات اخلارجية القضائيةع مبهام َ ضطل  ُ ي  كان -٤٨

ذات التأثري أدى هذا التجزؤ إىل تناقضات وأوجه القصور يف أداء الوظائف وقد داخل قلم احملكمة. 
الصورة العامة للمحكمة.إىل هشاشة، ونتيجة لذلك، احلاسم

لولاحل
ية قيادة اسرتاتيجحتت إشرافيركز القسم اجلديد مجيع اخلدمات واملتطلبات ذات البعد اخلارجي -٤٩

أوجه تآزر ناكهأنكما . ّ حامسة بعيدا عن املقر  قضائية يؤدي إىل زيادة الرتكيز على عمليات مما. ةواحد
ئية، فإن الشعبة لقضاوبالنسبة للهيئة االدول. مع بني اإلعالم والتوعية والدبلوماسية وأنشطة التعاون 
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حضور ، فضال عن ورة أكثر فعاليةبص،أمر قضائيالذي صدر بشأنه تنفيذ تعاون الدول بسمح تةديداجل
.بلدان احلاالتتوفر أيضا عالقة أقوى مع و ، ميداين أجنع

التكاليف
.قلم احملكمةيف تني األخريتنياملديريمثلها مثل ميزانية يورو٣٤١،٥املدير سوف تبلغ ميزانية -٥٠

قسم اإلعالم والتوعية-٢

املسائل الرئيسية
واسعة حتديد أهداف وغايات ل فعالية قسم اإلعالم والتوعية، عرقتتكانن ضمن العناصر اليت  م-٥١

؛ إيالء األولويةوألي أهداف حمددة جيب ، بشأن األولوياتغموض و إىل جانب حمدودية املوارد، نوعا ما 
يف مناقشات حول احملكمة. ركزت صياغة اخلطاب املناسب واملشاركةيوجد نقص يف الوضوح إزاء كيفيةو 

األهداف إىل واقع ملموس.لتحويلضرورة ماسة القسم على إعادة هيكلة هذا 

لولاحل
يقوم على أربعة أركان هي: التوعية، والشؤون العامة، واملنتجات ف،قسم اإلعالم والتوعيةسيتم تعزيز -٥٢

السمعية والبصرية، والزيارات واملناسبات. وسيتم ختصيص املزيد من املوارد للقسم من أجل تعزيز قدرته 
احملكمة اجلديد على االنرتنت، وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التوعية الفعالة، وكذلك إلدارة موقع على 

االجتماعية، سواء يف املقر أو يف املكاتب امليدانية. وسيقوم اإلعالموسائل باالتصاالت اسرتاتيجياتو 
القدرة تعزيزكذلك يف ةساعدالضحايا، بامل/مشاركةالتوعيةيف جماليف امليدان،فريق متعدد التخصصات

على التواصل.

التكاليف
قسم اإلعالم والتوعية قدرة قل نيورو،٥٩٢٨مببلغ قدره ،االخنفاض يف تكاليف املوظفنييعكس -٥٣

ّ     ن قل كل  من ملوظفني. و املتعلقة باإىل امليدان، وختفيض التكاليف األخرى  واملسؤول القانوين موظفي املكتبة، ُ    
موظفني إضافيني يف كل من تعينيّ من ناحية أخرى، مت  .قسم اإلعالم والتوعيةمن ونامليدانيواملوظفون 

الشؤون العامة التوعية.قسمي 

قسم الضحايا والشهود- ٣

املسائل الرئيسية
للتكيف مع تقلبات الكافية املرونة لقسم الضحايا والشهود ينطوي على اهليكل الداخلي مل يكن -٥٤

عمل البعض يف معزل عن ّ  د ى فقد أاحلماية على أرض الواقع.املتعلقة بت حتياجااالجداول احملكمة و 
االزدواجية يف و وحدات، المثل عدم وجود تعاون بني ، إىل استخدام املوارد بطريقة غري مثلىاآلخر البعض

.القسمملعلومات داخل اتقاسم العجز يف العمل و 
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لولاحل
قسم على حنو أكثر فعالية، وإجياد أوجه التآزر بني استخدام موارد الإىلدف قرارات املسجل -٥٥

ذ . ّ متمك نداخل قسم واحد جتميعها باحلماية والدعم والعمليات، و تتعلق، منفصلة سابقاكانت مهام   ُّ  فاخت 
. مالئمة لظروف كل بلدبصورةالدعم الفعال ومحاية الشهود يضمن يف اهليكل اجلديد، ج متكامل 

، بدال من العمل من املقر.امليدانيف على وجود عدد أكرب من املوظفنيود قسم الضحايا والشهسريكز و 

موظفيهمع العمل قسم الضحايا والشهود واصل ياملكاتب امليدانية، سبشأنكما ذكر أعاله، -٥٦
ة، لكنهم سيعملون امليدانياتب املكمنجزءا هؤالء املوظفني كون ييف املكاتب امليدانية. سوف ّ اخلاص ني

سيعملون حتت إشراف . ويف الوقت نفسه، ّ املقر  يفقسم الضحايا والشهود رئيس رة حتت إشراف مباش
.داريةاإلألغراض ّ  فيما خيص  ارئيس املكتب امليداين

التكاليف
الزيادة يف عدد من الوظائف الفنية إىل ) يورو٣٢٥،٥يف تكاليف املوظفني (تواضعة الزيادة املترجع -57

وظائف الفنية على مستوى بالرتب األخرى- فئة اخلدمات العامة من ن الوظائفوكذلك استبدال عدد م
على خمتلف مراكز العمل امليدانية. وقد قسم الضحايا والشهود موظفياملبتدئني ملزيد من املرونة يف تناوب 

.ُ  َّ         امل قد م للبعثاتدعم الأدى ذلك إىل احلد من 

قسم العالقات الخارجية والتنسيق الميداني- ٤

ملسائل الرئيسيةا
َ                                            يف هيكلة قلم احملكمة السابقة، كانت ت عاجل  مجيع العالقات اخلارجية ومسائل التعاون يف خمتلف -58   ُ

َ  أقسام قلم احملكمة، مما أحد ث   .عدم الكفاءةمن وأوجه ً تداخال  َ

لولاحل
ركزي جلميع التنسيق املّ  هم ة مبالتنسيق امليداين اجلديدو العالقات اخلارجية قسم سوف يضطلع -59

وحدات: شمل هذا القسم ثالث العالقات اخلارجية ومسائل التعاون القضائي يف قلم احملكمة. سوف ي
. وحدة دعم التنسيق امليداين، و ووحدة التحليل القطري،اخلارجية والتعاون مع الدولوحدة العالقات

ية مع الدول األطراف واجلمعية تنسيق مجيع العالقات اخلارجبوحدة العالقات اخلارجية والتعاون تقومس
ومراكز املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية و واجلهات املعنية األخرى، مثل الدول غري األطراف 

وحدة أيضا مجيع طلبات احلصول على تعاون الدول املطلوبة مبوجب الفصل التاسع ُ      وست عاجل ال. التفكري
بني مجيع املوظفني الذين يؤدون وظائف ً أيضا  القطريوحدة التحليلوستجمع من نظام روما األساسي. 

وجبمع . ةحتليل خمتلفة، مثل تلك املتعلقة باألمن، ووسائل اإلعالم، والسياسية، وكذلك املخابرات املباشر 
، التحليلوظائف فيما بني خمتلف تآزر ّ            سيتم  إنشاء أوجه و ، ببعضها البعضهذه املوارد من املوظفني 

ا اسرتاتيجيات احملكمة توثيق و ية التحليل املقدم ونوعيته، سني كموبالتايل حت . بشكل أفضلوعمليا
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وسوف ،الدعم اإلداري والعملي واللوجسيتبتزويد املكاتب امليدانية بوحدة دعم التنسيق امليداينتقومسو 
تشمل وظيفة تنسيق ختطيط البعثات إىل امليدان.

التكاليف
وكذلك إنشاء نظام ،اخلارجيةامليدانية و احملكمة اسرتاتيجية توجيه عملية إعادةال ميكن مقارنة -60

من حيث يتمحور حول قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين، بالتنظيم السابق يف قلم احملكمة جديد 
ظيم تكاد التنمن حيث تكاليف املوظفني، فإن إعادة أردنا املقارنة وإذا التوظيف واآلثار املرتتبة يف امليزانية. 

دث تغيريا  يف امل يكفي القول أن التصميم اجلديد سيعمل على ف. يورو١٣،٥، إذ بلغت الزيادة يزانيةُ        ً     ال حت 
القضائية ومكتب املدعي العام اهليئة يف هذا الصدد لصاحل احملكمة ككل، و إنتاجية قلم احملكمة حتسني 

على وجه اخلصوص.

المكاتب الميدانية- ٥

املسائل الرئيسية
جا  -61 ، يف العمل امليداينً جتزيئيا  ً كما لوحظ من قبل، يتبع اهليكل احلايل للمكاتب امليدانية حاليا 

ويفتقر إىل مستويات التنسيق الالزمة.

لولاحل
واضح ّ        سل م إداري يف اهليكل اجلديد مت إنشاء و خضع هيكل املكاتب امليدانية لتغيري جوهري. -62

يف قلم اتب امليدانية، وسريأس معظم املكاتب امليدانية رئيس للخدمات املكيتعلق بّ املقر  يفللسلطة 
ّ  يكون خمو ال يف حني شعبة العالقات اخلارجية،مديريعمل حتت إشراف )، وس٥(ف احملكمة من فئة 

على أرض الواقع.َّ   املقد مة واخلدمات قلم احملكمة،دارة وتنسيق مجيع عمليات إل

عن كل من املوظفني ً كون مسؤوال  ي، و احلالةاملسجل يف بالد نية املكاتب امليدارئيسّ  ميث ل -63
. امليدانواملشاركني يف طرافألجهزة األخرى، واأللوالعمليات على األرض، مبا يف ذلك توفري اخلدمات 

حتت مباشرة قسم الضحايا والشهود، يعمل من موظفيٌ         موظف  أو أزيد كل مكتب وميكن أن يكون يف  
خدمات قلم مع رئيس بالتنسيق دارية، اإلألغراض ل، يقوملكن حايا والشهود، قسم الضرئيس إشراف 

رئيس املكتب حتت إشراف اآلخرينامليدانيني مجيع املوظفني ويعمل . املكتب امليدايناحملكمة املعين ب
.قسم الضحايا والشهودموظفي يف قلم احملكمة، ما عدا امليداين 

التكاليف
، ال ميكن أن وإعادة توزيع املوظفني التابعني لهاملكتب امليداين للمحكمة ةونتيجة إلعادة هيكل-64

السابقة ذات الصلة من حيث التوظيف واآلثار املرتتبة يف قلم احملكمةبنية معتقارن بشكل صحيح 
عملية إعادة اهليكلة بأكملها، يوجهامليزانية. ومع ذلك، فإن اهليكل اجلديد يتماشى مع املبدأ الذي 

املوارد فيها ستخدم ُ طريقة سوف ت  بوفورات احلجم واملرونة، و أقصى قدر من التآزر، بلتايل يسمح وبا
يف اهليكل القدمي.مما كانت عليهبشكل أكثر كفاءة بكثري 
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باءي ملخص تنفيذ

ائية بشأن هذا التقرير يقدم -١ الدورة املراجعة الذي جاء بعد نتائج مشروع معلومات مستكملة 
. وأقرت مجعية الدول األطراف اجلهود ٢٠١٥أبريل شهر نيسان/والعشرين للجنة امليزانية واملالية يفالرابعة

املسجل ، ومنحت قلم احملكمة إلعادة تنظيم وتبسيط اهليكل التنظيمي لقلم احملكمةاليت يبذهلا املستمرة 
واحلد األقصى لعدد ، ٢٠١٥امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام نطاق مواصلة هذه العملية ضمن إذن 

قلم احملكمة راجعة مجيع التقارير عن استعراض هيكل املقدم فريق و ١املعتمدة.ناصبالوظائف الثابتة وامل
اية التابعني له يفواملوظفني  راجعة يف املمشروع عنمارس. وقدم التقرير النهائي آذار/املوعد احملدد، يف 

ذ . و ٢٠١٥يونيو حزيران/٢٣ سجل عددا من القرارات بشأن التوصيات، على النحو املبني يف تقريره املّ  اخت 
هيكل قلم احملكمة بشأنالقرارات اليت اختذها املسجل أسفرت . و ٢٠١٥مايو أيار/٤السابق يف 

ّ        يف نطاق امليزانية احملد دة الذي نص ت عليه إىل حد كبري إىل عدد من الوظائف تدخل واملوظفني التابعني له           ّ
ّ                                                          ً           ومي ك ن من حتقيق وفورات إضافية يف التكاليف. ووضع رئيس احملكمة نظاما  قادرا على اجلمعية  حتفيز التآزر ُ
، على النحو املنشود،  مع توفري خدمات أفضل لعمالئه الرئيسيني، وخاصة منهم اهليئة القضائية واالدخار

واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات.

ً ا  موجز ً ا  وصفو ؛رؤية وتصميم قلم احملكمةيفمبادئ جديدة عن ً ا  ز موجً استعراضا  يقدم هذا التقرير و -٢
ونظرة موجزة بشأن سبل املضي قدما مبا يف ذلك ؛ً عموما  املراجعةمن مشروع ٤ملرحلة النطاق ونتائج 

، ومعايري التصميم ّ املهام  إجراءات املوارد البشرية ذات الصلة لتنفيذ اهليكل اجلديد. كما حيدد الغرض و 
آثارو استعراض عام لآلثار املرتتبة يف مالك املوظفنيحة لكل قسم، مبا يف ذلك ّ ات التوظيف املنق  ومستوي

غري كاتباملو قسام األمستويات التوظيف واآلثار املرتتبة على يشري إىل امليزانية. باإلضافة إىل ذلك، 
.ت احلاضرحة يف الوقّ املنق  

لد األول، اجلزء الثالث)ICC-ASP/13/20( ٢٠١٤ئق الرمسية...الدورة الثالثة عشرة...الوثا١ ألف، القرار - ، ا
ICC-ASP/13/Res.1, sub.I, ٢، الفقرة.
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مرفقاتالشرح -ّ ً أو ال  

مخسة مرفقات:علىر حيتوي هذا التقري-١

املعتمدة يف امليزانية الربناجمية احملكمةقلم مناصب(أ) يقدم املرفق األول اهليكل التنظيمي الشامل جلميع 
؛٢٠١٥لعام 

املنقحة وفقا للتغريات احملكمة قلم مناصباهليكل التنظيمي الشامل جلميع املرفق الثاين يعرض (ب) 
؛٢٠١٥لعام وظفنيبشأن مالك املراجعة الواردة يف امل

(مبا يف ذلك الوظائف الثابتة ٢٠١٥ة يفاملعتمدالوظائفبرصيد جدوال املرفق الثالث رد يف (ج) وي
؛ّ     كل  منصبعلى  راجعة تأثري املويشري إىل)، العامةاملساعدة املؤقتةووظائف 

ثابتة) الوظائف العلىإال توي ال حيالك املوظفني املنقح (جدوال مب٢٠١٥الرابع املرفق(د) ويتضمن 
؛ديدةاملناصب اجلويشري إىل

٢.َ  ومهمته وقي مهقلم احملكمة رؤية علىاملرفق اخلامس حيتوي  (ه) 

ّ  مقد مة- ً ثانيا  

األساسيةاإلجرائيةالمعلومات -ألف

مجعية الدول بعدما أذنت له٢٠١٤كانون الثاين/يناير رئيس قلم احملكمة مشروع "املراجعة" يف  أطلق -٢
امليزانية ضمن نطاق (اجلمعية) إعادة تنظيم وتبسيط قلم احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) اف األطر 

٣املعتمدة.واملناصبواحلد األقصى لعدد الوظائف الثابتة ٢٠١٤الربناجمية املعتمدة لعام 

من تدامة، كان حتسني أداء قلم احملكمة من حيث الكفاءة والفعالية واالسن أبشرؤية املسجل تنفيذا ل-٣
تشكيل فريق ّ تم  فالتغيريات اهليكلية. ّ      تتعد ى جمرد مراجعة شاملة لعمليات قلم احملكمة، إجراء الضروري
فريق خطة مشروع مفصلة حتدد أهداف فصاغ ال٤.نيتألف من موظفني وكذلك أفراد خارجيي، للمراجعة
مثلني عن خمتلف أجهزة احملكمة، ، مبشروعومت تشكيل جملس إدارة امل. ونتائجه املنشودةأنشطتهو املشروع 

األطراف وخرباء خارجيني، لإلشراف على تنفيذ املشروع ومساعدة الدولو ، يف اإلجراءاتطراف واأل
٥اهليكلية والتنفيذية  املقرتحة.التغيرياتاملسجل يف اختاذ القرارات بشأن مجيع 

راجعة مسؤوليات قلم مببدءا ٦على مراحل،هقد مت تنفيذفكبري، الاملراجعةمشروع نطاق ً  نظرا  لو -٤
ذه املسؤولياتيكل التنظيمي رفيعاهلاحملكمة و  ألداء قلم احملكمة ليها حتليل مفصلي، املستوى املرتبط 

ICC-ASP/13/26ُ        ً                       أ نظر أيضا  املرفق األول من الوثيقة ٢
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨- ٢٠الدورة الثانية عشرة، الهاي، ، حكمة اجلنائية الدوليةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للم٣
 )ICC-ASP/12/20(لد األول، اجلزء الثالث، القرار ، الباب "طاء".٣، الفقرة ICC-ASP/12/Res.1، ا
ً  افية واملتعلقة باجلنس، احرتاما  كامال .ّ                        يف إطار القيود اليت يفرضها  صغر حجم الفريق، مت  احرتام كامل اجلوانب اجلغر ٤     ً
لس اإلداري للمشروع.قد ٥ ّ                                            ً     ً                             مت  احرتام  التوازن اجلغرايف واملتعلق باجلنس، احرتاما  كامال  يف تشكيل ا
تدابري التغيري ، ميالقاعدة األساسية لقلم احملكمة والتصميم التنظيوفقا خلطة املشروع، ينطوي املشروع على مخس مراحل، وهي بدء املشروع، ٦

.مراجعة أداء الوظائف وإغالق املشروع، و الفورية
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االت الرئيسية للتشغيل وصياغة التوصيات، مبا يف ذلك تدابري  فوري. إضافة إىل عدد من التغيري اليف ا
مالحظات على كل منها توي  حيً مفصال  ً ا  تقرير ١٧، فقد نتج عن فريق املراجعة هائيةالناملرحلةعن التقارير

٢٣ويف ٧صفحة.٩٥٠وتوصيات بشأن عمل كل من أقسام قلم احملكمة، بلغ جمموعها أكثر من 
.ّ املسج لإىل ةالنهائيريرهاراجعة تقامل، قدم فريق ٢٠١٥يونيو  حزيران/

قلم لواملوظفني من القرارات بشأن اهليكل اجلديدً ا  ملسجل عددابناء على هذه البيانات، اختذ-٥
املواد األساسية مبا يف ذلك سري العمل والعمليات والنظم وقواعد البيانات واالتصال ناحملكمة، وكذلك ع

إىل "احملكمة عن استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة"تقرير يف هاعدد منيرد والتنسيق والتعاون، 
ّ              ً        ً       ست غري  مناصبهم تغيري ا جوهريا ، وإما الذين إما ،املوظفنيومت إشعار٢٠١٥.٨مايو أيار/٤، يفةمعياجل  ُ

أثناء معتكف اجتمع عمليات اليكل و اهلاختذت قرارات أخرى بشأن و . ٢٠١٥يوليو متوز/١قبل ُ    ست لغى 
يد من تطوير وتعزيز برنامج عمل ملز فيه ، حدد ٢٠١٥يوليو متوز/٧و ٦فريق إدارة التسجيل يومي فيه 

والطويل.املدى القصري واملتوسط قلم احملكمة على 

عبء العملالمتعلقة بوظائف والهيكل المناصب المتعلقة بال-باء

ا حتقيق أقصى قدر من التآزر، اعتماد كان اهلدف العام من عملية املراجعة حتديد و -٦ تدابري من شأ
جراءات إلّ    قلم احملكمة املقد مة لمن أجل زيادة حتسني خدمات ،ةوفورات احلجم واملرونة بطريقة مستدامو 
إنشاء قلم على حتقيق وفورات يف التكاليف، وإمنا لىعتركيز املشروع بالتايلفلم يكن قضائية. ال
ستيعاب عبء واملوارد املتاحة، يف حدود افعالية الكفاءة و ّ            قادر على أداء مهام ه مبزيد من اللمحكمة  ل

.يف حدود املعقول، العمل اإلضايف

تكن املراجعة، ملمشروع يف اهليكلي للتغيريامليزانية املخصصة أنيدأكالتويف الوقت نفسه ال بد من -٧
فصاعدا) نظرا لعبء ٢٠١٦من عام الوظائف اليت من املرجح أن تكون ضرورية يف املستقبل (أيّ ختص  

اي، مثال،حماكمات متعددةتبدأ العمل اإلضايف ( ) أو متطلبات إضافية (مثل املباين ٢٠١٥/٢٠١٦ة يف 
االحتياجات اهليكلية والتخطيط لقلم إىلراجعة املالدائمة). وبعبارة أخرى، استندت توصيات مشروع 

يف قلم احملكمةمراعاة االحتياجات املستقبلية احملتملة راجعةاملّ    مت ت يف . يف حني يف الوقت احلاضراحملكمة 
تقييم يف املقام األول على االحتياجات ُّ       فر ك ز يف البسبب تغري عبء العمل، ُّ    در جية املرونة والتمن حيث 

نتيجة ، ٢٠١٦عبء العمل احملتملة يف عام بتطلبات املتعلقة ُ       ومل ت راعى املاهليكلية احلالية واملرتقبة بوضوح؛ 
.واملالحقة القضائيةءالقضايف جمايل لتزايد النشاط 

هذه ف. موارد املوظفني املؤقتنيفيهادرجتُ ات عن احلاالت احملدودة اليت أ  يقدم هذا التقرير معلوم-٨
ىل اهليكل اجلديدإمن أجل االنتقال امعظمهيف ُ      ت ستعمل و يف مجيع احلاالت حاجة مؤقتة،ّ تليب  املوارد 

اية شهر متوز/يوليو.٧ ويشمل هذا العدد التقارير عن أمانة مجعية الدول األطراف والصندوق االستئماين للضحايا، وكالمها سيقدم قبل 
قرارات بشأن هيكل قلم احملكمة، - راجعة املمن مشروع ٤نتائج املرحلة -تقرير عن استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة الانظر أيضا ٨

ICC-ASP/14/18 ،4/٢٠١٥مايو أيار.
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جزء من السبع احملددة يف هذا التقرير كالعامةاملساعدة املؤقتةوظائف . لذلك، ال ينبغي اعتبارهوتنفيذ
ّ                 ا  كما تدل  على ذلك تسميتهامؤقتً ا  اهليكل اجلديد، وإمنا دعم        ً.٩

المراجعةالمخصصات المالية لعملية - جيم
على أساسها للمخصصات املالية، أذنتوافقت اجلمعية على معيارين لغرض إقامة احلدود اخلارجية -٩
املعتمدة لقلم احملكمةيزانية الربناجمية ) امل١لمسجل إعادة تنظيم وتبسيط هيكل قلم احملكمة التنظيمي: (ل

ناصب) احلد األقصى لعدد الوظائف الثابتة وامل٢(يورو؛ مليون٦٥،٠٢واليت تبلغ ٢٠١٥لعام 
قلم احملكمة، كما وافقت عليها اجلمعية،  من تتكون وظائفاملعيار الثاين، بوفيما يتعلق ١٠املعتمدة.

حسب مكافئ الدوام الكامل ٦٥،٤ومليون يورو، ٣٧،٣قدره  تكاليفها مبلغا وظيفة ثابتة، تصل ٤٩٦
من و لمساعدة املؤقتة العامةلُ َ    مليون يورو امل عت مد ٥،٦مبلغ ول من ُ مت  ، املساعدة املؤقتة العامةوظائفيف 

ؤقتة لالجتماعات، والعمل اإلضايفاملساعدة املشملتمنهايورومليون١،١املوارد األخرى للموظفني (
لتغطية تكاليف املوظفني ٢٠١٥امليزانية املعتمدة لعام ّ خمص صجمموع ويبلغ االستشاريني). اخلرباءو 

املسجل أن مجيع القرارات ّ  أك د وهكذا مليون يورو. ٤٢،٩قلم احملكمة  وغريهم من املوظفني يف 
َ   ت خ ذ ة،ُ امل    َ معية هلذا دود املتفق عليها من قبل اجلاحلداخل و بشكل كامل املراجعةنابعة من توصيات ّ

.العملية

ّ              كما مت ت املوافقة على اختذ قرارات على أساس هيكل قلم احملكمة  قداملسجل اجلدير بالذكر أنو -١٠
ّ ال يعد  امليزانية.يف تلك املقدرة النشاطومبا يتوافق مع مستويات، ٢٠١٥ألغراض امليزانية الربناجمية ذلك 

،٢٠١٥يزانية الربناجمية املعتمدة مل تكن متوقعة يف املمن املتطلبات اليتذلكأو غري،أي عبء إضايف
ملسجل كجزء اّ   يقد مهامتطلبات إضافية بوصفهاعلى حدة، ينبغي معاجلة ذلك من هذه العملية و ً جزءا  

لقلم اهليكل اجلديد ّ  ميك ن من املتوقع أن وعلى أساس ما سبق، .٢٠١٦من امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
ويف نفس الوقت، من تقدمي نفس اخلدماتاحتواء منو املوارد من خالل تضافر اجلهود املادية احملكمة من

قلم احملكمةمكتب املدعي العام ومجيع عمالء للهيئة القضائية و بل و ذات جودة عالية إىل القضاء، 
ضروريا من دون كان قد يكون هذا التضافر إىل اخنفاض مستوى الزيادات باملقارنة مع ما  يؤدياآلخرين. و 

تغيري يف اهليكل.أي 

وكذلك قلم احملكمةنظرة مقارنة مفصلة ملستويات التوظيف املنقحة يف ويرد يف اجلداول أدناه -١١
املالية:انتائجه

يورو٦١١٨٠٠ً       مبلغا  قدره  ٢٠١٦لعام السبع املساعدة املؤقتة العامةوظائف بتصل تكاليف هذه املوارد  املتعلقة ٩
وثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة ، ال٢٠١٤ُ                             أ نظر قرار ميزانية اجلمعية لعام ١٠

لد. األول، اجلزء الثالث ألف، القرار ICC-ASP/12/20(٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧عشرة، الهاي،  /ICC-ASP/12)، ا
RES.1 .بصيغته املعدلة يف للمخصصات امليزانية األصلية لقلم احملكمة١ا، الفرع ألف، الفقرة (انظر املرجع نفسه أيض٣، الفصل طاء، الفقرة ،

يف إعادة تنظيم وتبسيط اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة "ملواصلةإىل املسجل اجددت اجلمعية تفويضها الثالثة عشرة،. يف دورالالحق أدناهالقرار 
". الوثائق الرمسية جلمعية ُ          ناصب امل وافق عليهاواحلد األقصى لعدد الوظائف الثابتة وامل٢٠١٥ملعتمدة لعام امليزانية الربناجمية اخمصصات يفنطاق

-ICC(٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧-٨الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك، 
ASP/13/20لد. األول، اجل .٢، القسم األول، الفقرة. ICC-ASP/13/RES.1زء الثالث ألف، القرار )، ا
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موظفي قلم 
المحكمة

وكيل 
األمين 
العام

أمين 
عام 
مساعد

-مد
٢

-مد
١

-ف
٥

-ف
٤

-ف
٣

-ف
٢

-ف
١

مجموع 
موظفي

ف وما 
فوق

-خ ع
رأ

-خ ع
رر

مجموع 
الموظفين

خ ع
اللجموع 
الفرعي

م م/الدوام 
الكامل

جمموع 
املوظفني

31739646161911628930549665,4561,4-1-الحالي

319438386524014296310550550-1-ّ المنق ح

الفـــــــــــرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني السابقةقلم احملكمة

يوروموظفو الفئة الفنية يورو20136,3 يورو25444,6 5308,3

يورودمات العامةاخلموظفو  يورو17160,5 17051,2( يورو 109,3)

يوروتكاليف املوظفني األخرى 5642,7-( يورو 5642,7)

يوروالمجموع يورو42939,5 42495,7( يورو 443,8)

املسجل كون و راجعةاملمن مشروع ٤أنه نظرا لتوقيت االنتهاء من املرحلة ، مع ذلك، جيدر الذكر-١٢
ال ميكن يف الوقت احلايل استبعادستويات التوظيف، مبقل عدد من القرارات فيما يتعلق يقوم بصحاليا 
، كما نوقش نطاق خمصصات امليزانيةتؤثر على نة. ومع ذلك، فإن هذه التغيريات لتغيريات طفيفالقيام ب

.عالهأ

الرؤية العامة ومبادئ التصميم–قلم المحكمة الجديد - دال

أما بالنسبة للتخطيط العام لقلم احملكمة، أوضح تقييم متعمق أن التصميم التنظيمي لقلم احملكمة -١٣
لى حتمل األعباء اإلضافية اليت قد ً  ا  عقادر ه لن يكون مبعىن أن،ملستقبليف اً ا  كون جاهز يقبل املراجعة لن 

العمليات و والثقافة باإلدارةأيضا فيما يتعلق إمنا حيث اهليكل، و من، وليس فقط قلم احملكمةفرض على ُ ت  
التنظيمية.

نقطة انطالق بوصفها ن أجل حتسني أداء قلم احملكمة من حيث الكفاءة والفعالية واالستدامة، و مو -١٤
مشاورات هذه العملية . ومشلت هوقيمته ّ مهم  و قلم احملكمة رؤية ّ                        مت ت صياغة بيانات جديدة عن أساسية، 

كان هذا و األنشطة. الذي قام ببعض مبشاركة نشطة من جملس نقابة املوظفني، وظفنياملمع املسجل و 
قد مت اعتماد فالعملية ونتائجها. ونتيجة لذلك،  زمام أمورقلم احملكمة موظفوّ يتوىل  لكياختيارا متعمدا 

العمل على حتقيق وتضمني هذه املبادئ والقيم.وجيري ١١والقيم.ية واملهمة املتعلقة بالرؤ اجلديدةالبيانات

كالتايل:لتصميم التنظيمي لقلم احملكمة. وهيلضعت مثانية مبادئ توجيهية ُ يف الوقت نفسه، و  -١٥

اسرتاتيجية قوية حتدد االجتاه إدارة تنفيذية(أ) "قلم حمكمة واحد يف حمكمة واحدة"، مبا يف ذلك 
داف وتنفذ وظائف التحكم األساسية؛واأله

.النزاهة؛ والتعاونتوجيه اخلدمات؛ املرفق اخلامس، رؤية قلم احملكمة ومهمته وقيمه. وتشمل القيم األساسية االحرتام؛ االلتزام؛ السلوك البناء. ١١
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١٢إدارية قوية.ةفرقأ(ب) 

تعددة التخصصات يف املفرقة األواضحة للسلطة من املسجل إىل وتفويضات(ج) إدارة ميدانية متكاملة، 
؛امليدان

مزود اخلدمة؛وصفه رؤية قلم احملكمة بيف(د) خدمة العمالء، باعتبارها عنصرا أساسيا 

لرقابة.لءلة، مبا يف ذلك وضع سياسة شاملة للشركات وإطار (ه) التمكني واملسا

لتجنب االزدواجية؛ يف قلم احملكمة (و) وظائف موحدة 

ى استيعاب التقلبات يف حجم العمل؛(ز) فعالية وكفاءة، مبا يف ذلك املزيد من املرونة والقدرة عل

.م اإلداريّ السل  (ح) عدد معقول من التقارير املباشرة يف مجيع أحناء هيكل 

، َ  همته وقي مهمبو رؤية قلم احملكمة بوقد كانت مبادئ التصميم أعاله، إىل جانب البيانات املتعلقة -١٦
ا ُ من الوثائق اليت اسرت   تصميم التنظيمي البشأن النهائيوقرار املسجل اليت تلت ذلك االعتبارات شدت 

مة بشأن إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي لقلم يف "تقرير احملكّ اجلديد لقلم احملكمة، على النحو املبني  
٢٠١٥.١٣مايو أيار/يف احملكمة "املقدم إىل اجلمعية

والنتائج العامةمراجعةالمن ٤المرحلة نطاق - هاء

") من استعراض مفصل ألداء أداء الوظائف"مراجعةاملعنونة(راجعةاملمن مشروع ٤املرحلة كونتت-١٧
ا (أي وظيفييف كل جمال قلم احملكمة تدوينمت وقد ). بشكل عامهوحداتاحملكمة و قلمأقسام تغطيأ

للمسجل ورؤساء األقسام كجزء من املقدمة شورة املو املالحظات واالستنتاجات يف توصيات مفصلة 
.قسمخاصة بكل تقارير مراجعة 

دمي توصيات بشأن تقكان اهلدف الرئيسي من مشروع مراجعة تقييم سري عمل قلم احملكمة و لقد  -١٨
االت الوظيفية براجعة امل. لذلك، قام فريق تبسيط عملياته يف يف قلم احملكمةاستعراض تفصيلي جلميع ا

ستعراض على مشاورات مكثفة مع املوظفني يف مجيع أقسام قلم هذا االاعتمد و ١٤اجلديد.هسياق هيكل
عن ، ّ       مت  تقدميها، اجلهات املعنية تقدمي تعقيباتُ      ط لب من احملكمة، مبا يف ذلك املوظفني امليدانيني. وقد 

، واختبار املقرتحات. إدخال تعديالتمقرتحات إىل ، املسائلمن حتديد ، جلوانب الرئيسية لالستعراضا
ستعراض التشغيلي والتوصيات اليت االوجاء ١٥فردية مع املوظفني.مجاعية و اجتماعاتخالل وقد مت ذلك 

النظم وقواعد البيانات؛ ؛ و إجراءات العمل وسري العملو يكلاهلددة مسبقا: احملسبعةالواضيع امليف ه تلت

قرارات بشأن هيكل قلم - من مشروع املراجعة ٤نتائج املرحلة - التنظيمي لقلم احملكمة انظر ملزيد من التفاصيل التقرير عن استعراض اهليكل١٢
.١١- ٧، الفقرات. ٢٠١٥أيار/مايو ICC-ASP / 14/18 ،4احملكمة، 

.٣١- ٧املرجع نفسه، الفقرات ١٣
٢٠١٥وآذار/مارس ٢٠١٤بني شهري آب/ أغسطس ٤ّ                      مت ت هذه األنشطة يف املرحلة ١٤
ّ                                                               ريق املراجعة أيضا من اجلهات املعنية األخرى أن تقد م وجهات نظرها، ال سيما مكتب املدعي العام والرئاسة، بشأن التغيريات طلب ف١٥

القضائية املقرتحة اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على عمليات األجهزة األخرى. وعالوة على ذلك، مت التشاور مع األطراف واملشاركني يف اإلجراءات
م.يف امل سائل املتعلقة 
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قدمي مت تو إدارة املوارد البشرية؛ والروح املعنوية للموظفني. و اإلطار التنظيمي؛ و التواصل والتعاون والتنسيق؛ و 
٤.١٦املراجعة كجزء من املرحلة ة بشأنتوصي٥٢٩

:ية بإجياز على النحو التايلالنتائج الرئيسميكن تلخيص -١٩

ّ    تفويضات تدر جية إدارة تنفيذية قوية و إىل أن يستند اهليكل املؤسسي ينبغي: تعزيز اإلدارة التنفيذية(أ) 
تتم ترمجة التوجيه و لسلطة من املسجل إىل مديري الشعب ومن مث إىل رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات. ل

اية املطاف، إىل ّ مث  ة تشغيلياالسرتاتيجي من أعلى إىل نواتج  ّ تعد  و . ةسؤوليات واضحمبنتيجة العمل، يف 
فيها يتم ها، ثقافة يعزز اليت الثقافة ف. ً              تضفي متاسكا  على قلم احملكمةاإلدارة التنفيذية وظيفة دمج وتوحيد 

للمساءلة عن تشغيل ّ وتتم  ،السلطة املخولة هلميف نطاقاختاذ القرارات من متكني املديرين
وحتقيق النتائج.،ب/األقسام/الوحداتَ ع  ُّ الش  

عدة توصيات ّ  فقد قد متفهوم اإلدارة التنفيذية، إذ ترتبط املراجعة مب: ومسؤوليات واضحةّ مهام  (ب) 
كاتب وامل، كتب املباشر للمسجلاملومسؤوليات املكاتب التنفيذية يف قلم احملكمة: مهاملتبسيط وتوضيح 
املكتب املباشر للمسجللمواءمة بني هيكل وعمل باخلصوص لملراجعة . وقد سعى فريق ااملباشرة للمديرين

دور القيادة االسرتاتيجية املسجل فتصميم واملبادئ اليت وضعت يف وقت سابق يف املشروع: الرؤية و المع 
الرتكيز على السياسة رفيعة املستوى والقضايا السياسية، واخنفاض عدد من التقارير املباشرة يسمح له ب

وتعزيز يف قلم احملكمة، دارةاإلفريق متكني و ، جلنة املالية وامليزانيةله وذلك متشيا مع توصيات مة ّ املقد  
فريق اإلدارة العليا لقلم ،لقلم احملكمةفريق اإلدارة ّ يعد  و للسلطة. فعليوتفويض ،مسؤولية اإلدارة التنفيذية

فريق ُ    وي سدي . ّ  احملكمة وتوج ههقلملتنفيذية لاإلدارة اهو اهليئة اليت تشرف على ذه الصفة فاحملكمة، و 
القرارات االسرتاتيجية والسياسات والتحديات حوللمسجل لح واملساعدة ُ ص  ُّ الن  اإلدارة يف قلم احملكمة

دف إزالة ها وإعادة تعريف، واملسؤوليات داخل كل قسمّ هام  التشغيلية الرئيسية. وأخريا، مت توضيح امل
، حسب احلاجة.هاوإعادة تركيز اتالتداخل، وتبسيط العملي

الثغرات الوظيفية أو ّ سد  لضرورية اجلديدة الّ هام  عدد من املإنشاء كان ينبغي :الثغرات العملياتيةّ سد  (ج) 
اجلديدة يف حدود املوارد ّ هام  مت إنشاء هذه املفقد لتعزيز األنشطة اليت نفذت بطريقة جمزأة وغري فعالة. 

ومن ؤدي إىل الكفاءة املستدامة، وحتسني إجراءات العمل واألداء التنظيمي. املتاحة، ومن املتوقع أن ت
جهة اتصالكون مبثابة تساليت، البلد يف شعبة العالقات اخلارجيةشاء وحدة حتليل إنرئيسية المثلة األ

االت ذات االهتماماالتمركزية جلمع املعلومات وحتليلها فيما يتعلق ببلدان احل نشاء إ؛وغريها من ا
وحدة إدارة املعلومات يف دائرة نظم إدارة املعلومات، واليت سوف تنفذ سياسات ومعايري إدارة املعلومات، 

إدارة املعلوماتوحدة إلنشاءاملعلومات، ومراقبة االمتثال؛ أو اإلعداد اليت تأيت باملشورة للمكاتب إسداء و 
احملكمة نشرها وختزينها يفو املعلومات القضائية، مجيعتتأكد من إدارة ،القضائية  يف قسم إدارة احملكمة

.بكفاءةاإللكرتونية 

رى مراجعة كتابة مجعية الدول األطراف والصندوق االستئماين للضحايا ١٦ عدد التوصيات اليت ستقدم لذا ال يزال يف وقت كتابة هذا التقرير، ُ                                                            وجت 
الني جمهوال. سيتم االنتهاء من  .٢٠١٥يوليو متوز/ستعراض يف هذا االيف هذين ا
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وظائف وخفض العدد اإلمجايل الدمج إمكانية مت حتديد: قدر أكرب من التنسيقبهياكل أخف (د) 
االت الوظيفيةللوحدات  تكريس املزيد من الوقت واملوارد الوحدات من وبالتايل متكني١٧،يف عدد من ا

كان املقصود من هذه التدابري أيضا و . لطويلااألجلعلى سياسات والتخطيط واالسرتاتيجياتلوضع ال
اليت كانت موجودة يف قلم احملكمة، من أجل زيادة املرونة يف ختصيص املوارد، النعزاليةعقلية االإبعاد

ا مً ا  راجعة عددامل. ويف الوقت نفسه، قدم فريق واإلنتاجوحتفيز املزيد من الكفاءة  ن التوصيات اليت من شأ
شعبة العالقات زيادة التنسيق والتعاون داخل قلم احملكمة. ومن األمثلة على ذلك إنشاء شعبة جديدة، 

سابقا ّ  كانت موز عة، مع بعض األقسام والوحدات اليت مت إنشاؤها حديثا، ألداء وتنسيق وظائف  اخلارجية
يف مجيع سلطة قانونية مركزية ومتماسكة من أجل انونية مكتب الشؤون القإعادة تصميمو ؛يف قلم احملكمة

ّ       مع كل  املناصبجي،القانونيةوظيفية الحمور الشبكة مكتب الشؤون القانونية . سيكونأرجاء قلم احملكمة
ملعلومات وتشاور األقران من أجل ضمان اتبادل ّ   منص ة لكون مبثابة يسذي، والداخل قلم احملكمةالقانونية 

. املشاريع القانونيةوزيادة نوعية قلم احملكمةستمرارية يف تقدمي املشورة القانونية يف مجيع أحناء االتساق واال
دعم لألعمال ً      مزيدا  من الضمان مكتب الشؤون القانونية سيتوىلو حتت إشراف املستشار القانوين، 

دعم اإلجراءات القضائية.، أي قلم احملكمةيف األساسية 

التنسيق والتواصل وتبادل املعلومات والرقابة على األنشطة عجزتدارك ل: ة املتكاملةالعمليات امليداني(ه) 
إجراء مراجعة شاملة هليكل املكتب امليداين وعمليات وأنشطة ن الضروري اليت جتري يف امليدان، كان م

مسؤوال عن مجيع سيكونو كبار املوظفني أحد  التنسيق امليداين يف املقر الرئيسي. وسريأس املكاتب امليدانية 
مدير املكتب امليداين وسيتوىل . الةيف بالد احلللمسجلواملمثل الرمسي احملكمة يف امليدان عمليات 

مدير أي ، املقركبار املديرين يف مدير واحد من  دارية، والتمثيل الدبلوماسي ويقدم تقريرا إىل اإلوظائف ال
يف العاملني ف على مجيع موظفي قلم احملكمة سيكون مسؤوال عن اإلشراو .شعبة العالقات اخلارجية

ّ   مكتب املد عي كمة (باحملذات الصلة خرىامليدانية األعملياتللتوفري اخلدمات والدعم على و امليدان
املكتب وموظفّ  وسيشك ل ، وما إىل ذلك). الصندوق االستئماين للضحاياو ضحايا، الو الدفاع، و ، ّ العام  

سيقيم و . قلم احملكمة اخلاصة ببلد احلالةعلى أداء مهام ً قادرا  ً ا  متماسكمتعدد التخصصات ً ا  امليداين فريق
نشطة األتنسيق وتنفيذ ّ        يف املقر  من أجل ةاحملكمقلم التابعة لالكربى قسام األمع املوظفون صالت وثيقة 

وضوعية.املأو التقنية 

أمور مثل سري العمل براجعة تتعلق املتوصيات معظمإضافة إىل ذلك، فإن ترشيد العمليات:(و) 
واألنظمة وإدارة املوارد البشرية، وما إىل ذلك يف كل العمل الثابتة وإجراءات ،واملوارد،وإجراءات العمل

دف هذه التوصيات إىل تبسيط عمليات قلم احملكمة، يف كل جمال من جماالتقسم أو  العمليات. و
إجراءات العمل. يف حني يفالثغرات بعض ّ وسد  ، حيثما أمكن،غري الالزمةجرائية اإلطبقات الوإزالة 
يعضا، وهناك بعض املو ٤نتائج استعراض املرحلة حسب،ددة من قسم إىل آخراحملتوصيات الختتلف

واستخدام أنظمة وقواعد ً            استخداما  أكثر كفاءة املوارداستخدام بالعديد من التوصيات ّ ويتعل قاملتكررة. 

تكنولوجيا املعلومات اإلعالم والتوثيق العامخدمات اللغات، قسم املالية وأنشطة املعلومات والوثائق (داخل قسمي على سبيل املثال، قسم ١٧
واالتصال) وقسم الضحايا والشهود.
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كما ختفيف عبء العمل وضمان وثائق صحيحة للعمل.  ّ           مم ا سيؤدي إىل أكثر ذكاء،ً استخداما  البيانات
ّ  ق د م إجراءات العمل نظام إنشاء بالسياسات، مبا يف ذلك يف الثغرات ّ عدد من التوصيات بشأن سد  ُ

إدارة يف املتكررة بشأن املسائل املوحدة، وتوحيد هذه السياسات لتحسني التفاهم. وقدمت توصيات أيضا 
لعمل اجليد وبشكل أعم، رفاه ارية والروح املعنوية للموظفني، مثل إدارة األداء والتدريب وتقديراملوارد البش
املوظفني.

حتقيق مكاسب كبرية ناجتة إىل من مشروع املراجعة ٤تنفيذ توصيات املرحلة ومن املتوقع أن يؤدي -٢٠
، قويةياق أوسع إلدارة تنفيذية والتآزر يف مجيع جماالت عمل قلم احملكمة. ويف سعن زيادة الكفاءة 

سيصبح قلم احملكمة بفضل الشامل لعدة أقسام،التنسيق يف ضح للسلطة واملساءلة، وزيادة وختويل أو 
األثر اإلجيايب لعملية املراجعة يف كمية ميكن بالفعل ملسيف الواقع، و أكثر فعالية ونشاطا. هذه التغريات،

إىل  ّ  االنتقال سيؤد ي هذا كانشروع،  املمن دون فإىل املباين الدائمة: املوارد اإلضافية الالزمة لالنتقال 
.٢٠١٦مطلوب حاليا يف ميزانية مما هو املوظفني من إضايفعدد 

ُ             س بل المضي قدما- واو 

تغيير إدارة وتنفيذ قرارات المسجلإدارة ال- ١

ّ   ق د متكلية اليت التوصيات اهليبالفعل إجراءات لتنفيذ رئيس قلم احملكمةاختذ -٢١ اية املرحلتني ُ ٢يف 
تدريب ودعم  لتيحت دورات وأةكبري ً  ا   . وعلى مدى األشهر القليلة املاضية، بذلت إدارة التغيري جهود٤و
التغيري. عمليةيفملديرين من أجل املساعدة ا

مع اإلدارة املعنية بعد املناقشة ، من أجل حتقيق حتسن مستدام يف خمطط إدارة التغيري، من املتوقعو -٢٢
ا املسجل إىل أهداف  ألداء لكل لورؤساء األقسام وقبول املسجل، سيتم حتويل مجيع القرارات اليت اختذ

انتظامبقرارات املسجلتنفيذ من ن هذا ّ . وسيمك  ٢٠١٦- ٢٠١٥لفرتة لقسم للقسم وخطة عمل 
رصد واإلبالغ عن التقدم احملرز بشكل دوري.ال، مع إمكانية ةمنهجيو 

سرد القرارات تاملسجل خطة تنفيذ ، سيضع القراراتاختاذ وعالوة على ذلك، من أجل تسهيل -٢٣
توقيت ّ يبني  الالزم، و العملالقرار/ذات الصلة، والشخص املسؤول عن تنفيذها، والفئة اليت ينتمي إليها

قرارات أخرى.مع تملة احملصالت الو ،تنفيذال

قلم احملكمة رؤية تبناها مجيع موظفي قلم احملكمة، لوحظ أن اليت من أجل تنفيذ إدارة التغيري-٢٤
تعاون وثيق مع املوظفني وأصحاب املصلحة ّ   نف ذ بُ ت  أن أمهية قصوى و اجلديدة جيب أن توىل َ  ومهمته وقي مه

يا.سأساً أمرا  التواصل شبكة، تكونيف هذا السياق أيضاو رؤية جديدة. التابعني للنياألساسيوالعمالء 

إجراءات الموارد البشرية لتنفيذ الهيكل الجديد- ٢

تغيريات جوهرية لعدد كبري من مناصب موظفي قلم احملكمة إما يف تنفيذ اهليكل اجلديد، خضع-٢٥
ذا الشأن قبل َ لغي  ُ أ  ّ وإم ا ّ      ، وقد تلق ى مجيع ٢٠١٥متوز/يوليو ١متاما. ومت إبالغ مجيع املوظفني املعنيني 
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هذا إىلؤدي يوسوف منهم. باستثناء عدد قليل لغاء مناصبهم إخطارا رمسيا عن ذلك، املوظفني الذين مت إ
عملية إصدار إعالنات الشواغر وعمليات التوظيف ذات الصلة.

مبادئ واإلجراءات املطبقة على القرارات لللغاء الوظائف والتوظيف الالحقة "ختضع عملية إو -٢٦
بعد ٢٠١٤/أغسطسآب١٩املسجل يف ها") اليت اعتمدراجعة" ("املبادئاملمشروع عنالناجتة 

ذات الصلة العملية بادئ إجراءات املوارد البشرية ِّ   وتبني  امل١٨مشاورات مكثفة مع جملس نقابة املوظفني.
تنفذ بطريقة سأن القرارات اليت تؤثر على املوظفني يضمنراجعة امليف إطار تنفيذ القرارات الناجتة عن 

ا حترتم حقوق املوظفني التعاقدية احرتاما  ، و عادلة وشفافة أفضل ّ                     وقد مت  إعدادها باالستناد إىل ١٩.ً كامال  أ
صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة املمارسات يف املنظمات الدولية األخرى، مبا يف ذلك 

،ُ                  ارية مل نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدإعدادها وفقا لفقه ّ مت  كما. العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
٢٠.األمم املتحدة لالستئنافحمكمة و وحمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

ً    كبريا  عن ، إما تعويضا  مناصبهمميع املوظفني املتضررين الذين ألغيت جلمت إعطاء خيارينفقد -٢٧
أولوية".ذي "مرشح بصفةشغل منصب طلب ميالفصل أو تقد

وفر مزايا إضافية. وبشكل يلكنه أيضا ،للموظفنياإلداريالنظام َّ    عز ز إىلُ لفصل امل  ويستند تعويض ا-٢٨
تعويض الفصل املتفق عليها :ترد أدناه شروط أكثر حتديدا، 

اية اخلدمةدفع(أ)  مبوجبعلى النحو املنصوص عليهللموظفعادةحيقالذي،املعياريتعويض 
؛م اإلداري للموظفنيلنظامن ا)(ز١٠٩,٢يف املادةاجلدول

؛النظام اإلداري للموظفنيل) من (١٠٩,٢وفقا للمادةاملائةيف٥٠دفع زيادة بنسبة(ب) 

.تسوية مقر العملالبدالت و مبا يف ذلك، أشهربقيمة الراتب ملدة لثالثة استثنائيمبلغ إضايف (ج) دفع 

يف تعينيوجب الشروط املنصوص عليهامبفرتة اإلخطاريتلقى املوظف املعين دفعباإلضافة إىل ذلك، 
١٠٥,٣مادة وفقا للجازة اخلاصة بدون مرتباستخدام اإلجيوز منح يف بعض األحيان، ٢١؛املوظف

٢٢.لنظام اإلداري للموظفني) من ا٧() (ب

التوقيع على التنازل عن حقهم يف َّ  عز ز ُ الفصل امل  الذين يوافقون على تعويضنياملوظفإىل ويطلب -٢٩
هذا االستفادة من اختاروا وإن حىت و تعلق بأي قضية واردة يف تعويض الفصل. ين يف أي قرار إداري الطع

١٨ICC/INF/2014/011  ،("املبادئ")، ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل: ٢٠١٤آب/أغسطس ١٩ ،
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/vademecum/IC/PRINCIPLES%20AND%20
PROCEDURES%20APPLICABLE%20TO%20DECISIONS%20ARISING%20FROM%20THE%20REVISION

%20PROJECT.PDF

، املرفق الثالث. ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٨يف ، ICC-ASP/13/26ُ                ون شرت يف الوثيقة،  
يف ً ترد فعال  إلغاء الوظيفة أو ختفيض عدد املوظفني، إىلخلدمة اةضرور دعتإذا ،. يالحظ أن فصل موظف من احملكمة٥ملرجع نفسه، الفقرة ا١٩

).‘١‘(ب) ٩,١لقاعدةالنظام األساسي للموظفني (ا
،وظائفالإلغاء اخلاصة بعلى نطاق واسع. وتشمل األحكام الرئيسية ، احملكمة اإلدارية على وجه اخلصوصيفالسوابق القضائية ت دراسة مت٢٠

.٢٦٩، ١٢٣١، ١٥٥٣، ١٧٤٥، ٢٨٣٠، ٢٩٠٢، ٢٩٠٧، ٣٠٤١، ٣٠٤٤، ٣٢٣٨األحكام 
.النظام اإلداري للموظفنيو) من (١٠٩,٢املادةُ    أ نظر ٢١

. ٢٠١٤آب/أغسطس ١٩، ICC/INF/2014/010من املبادئ، ١٨أنظر الفقرة ٢٢
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وكما ذكر من قبل، فإن تعويض ٢٣يف احملكمة كمرشح خارجي.فيمكنهم تقدمي طلب توظيف التعويض، 
ممارسة منظمات دولية أخرى.حيذو ، ُ  َّ                         الفصل امل عز ز يف احملكمة اجلنائية الدولية

، املعززتعويض الفصل بذات الصلة قلم احملكمةامليزانية لتغطية تكاليف البند الوارد يف من حيث -٣٠
متويل ، و املعيارياية اخلدمةتعويض املتعلقة بتكاليف مبوجب الفقرة (أ) أعاله الأنقلم احملكمةترب يع

(كما هو مبني يف الفقرة عليه اخلدمة املتفقاء إلل)(١٠٩,٢وفقا للمادةاملائةيف٥٠زيادة بنسبة
جانبا لدفع اخلصوم ود املوضوعةميكن أن تؤخذ من النق،فرتة اإلخطارمدفوعاتوتكاليف (ب) أعاله)، 

تبني النظام اإلداري للموظفني و كانت متوقعة يف هذه املدفوعات  مبا أن ،لموظف على املدى الطويلل
، يف مجلة أمور. وقد مت ملوظفنيالتزامات اإنشاء صندوق ا من شأمت اليت املوظفني، الطريقة املالية لفصل 

ممتنا لو نظرت قلم احملكمةسيكونوبالتايل، ٢٤التحقق من هذا النهج مع مراجع احلسابات اخلارجي.
يف هذا الشأن من أجل ضمان أقصى قدر من الوضوح والشفافية.وأدلت برأيها اللجنة 

مبوجب الفقرة ،أشهربقيمة الراتب ملدة ثالثة بلغ اإلضايف االستثنائي املأيضا أن يعترب قلم احملكمة-٣١
الالزمة تدابري القلم احملكمة بالفعل اختذوقد ٢٥.لقلم احملكمة(ج) أعاله ال بد أن يأيت من امليزانية العادية 

٢٦لضمان دفع هذه التكاليف.٢٠١٥يف إطار ميزانية 

ً    ا  ذا صبح "مرشحيتار إمكانية أن منصبه أن خيإلغاء بلموظف الذي أخطرجيوز لوكبديل لذلك، -٣٢
يف الوقت نفسه ضمان أن ، و املوظفنيبأكرب عدد ممكن من االحتفاظ قلم احملكمةعتزم يأولوية". و 
م ميلكون املوظفني  لذلك، لضمان أعلى املهارات والكفاءات الالزمة ألداء مهامهم اجلديدة.احملتفظ 

مجيع الوظائف اجلديدة اليت نشأت شغلة والنزاهة يف تعيني املوظفني، فقد تقرر مستويات الكفاءة واملقدر 
من املوظفني القدامى لمرشحني ُ             ت عطى األولوية لوسوف ،راجعة من خالل عملية تنافسيةاملنتيجة ملشروع 

ال إذا ملّ  معني  إاعتبار املرشحني اآلخرين ملنصبّ وال يتم  ٢٧.الذين اختاروا أن يقدموا طلب  ترشيح جديد
عدد قليصتم توعندما ي٢٨.هلذا املنصبمؤهل ومناسب ،األولويةمن مرشحي تم العثور على أي مرشح ي

ن الذين يشغلون هذه املناصب يف عملية اختيار من و املوظفيشاركالقسم، يفبنفس املواصفات الوظائف 
املوظفني باالحتفاظضمن ن تأعملية االختيار هذه ومن شأن . ؤهاوظائف اليت سيتم إلغاالأجل حتديد 

يتم أن وبعد ،يف عملية االختيار هذهمل يفلح لموظف الذي وجيوز لداخل املنظمة. مالءمة األكثر 
اليت مت إنشاؤها نتيجة ملشروع قلم من تلكاللشغل وظائف أخرى داخل رتشح أن يه بذلك،إخطار 

املراجعة.

.٢١-٢٠املرجع نفسه، الفقرتان ٢٣
ميكن أن األصوليف صايف ّ   دو نة على املدى الطويل واملنيبالغ املخصصة لاللتزامات املوظفأن "املبلقلم امراجع احلسابات اخلارجيأبلغ ٢٤

حتديدا.بذلك اجلمعية أذنتتستخدم لتغطية تكاليف مشروع مراجعة إذا 
.يورو٨١١،٢ة حىت اآلن زم املتوقعاحلتبلغ التكلفة التقديرية لراتب ثالثة أشهر "على أساس عدد من ٢٥
يف قلم احملكمة لتعويض تكلفة احلزم.مليون يورو ٢،٢حتديد ، مت ٢٠١٥يوليو حزيران/٩حىت ٢٦
، والفقرات التالية.٣٣املرجع نفسه، الفقرة ٢٧
.٤٠املرجع نفسه، الفقرة ٢٨
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املتضررين من القرارات كجزء من املشروع. ويشمل دعم املوظفنيعلى املبادئ أيضا ّ نص  وأخريا، ت-٣٣
م واختاذ قرارات املوظفني على دراسة ملساعدة إسداء املشورة و ذلك خدمات املشورة السرية؛  خيارا

التقاعد والتأمني الصحي والتأشريات والقضايا الضريبية وما إىل ب(على سبيل املثال، فيما يتعلق متبصرة 
استيفاء من متكينهم من أجل ملوظفني دورات لتدريب او االنتقال الوظيفي؛ حلقات عمل بشأن و ذلك)؛ 

، التدريب اللغوي والتدريب ً ال  مثلشغل وظائف مناسبة داخل احملكمة، مبا يف ذلك، املطلوبة املؤهالت 
واألشخاص الذين ميكن االتصالروابط مفيدة وأدوات تكنولوجيا املعلومات. وتوفري املعلومات على 
٢٩م.

اء مجيع عمليات التوظيف اليت تنطوي على مرشحي األولوية بتاريخ ومن املتوقع -٣٤ ٣٠إ
. ٢٠١٥سبتمرب أيلول/

استعراض األقسام، كل قسم على حدة- ً ثالثا  

)المكتب(ّ لمسج لالمكتب المباشر ل-ألف

الغرض والمهام- ١

املكتب املباشر يدعم و .قلم احملكمةضمنالرئيس اإلداري للمحكمة وأعلى سلطة ّ       يعد  املسجل -٣٥
، وكذلك يف ووحدات قلم احملكمةتوفري القيادة االسرتاتيجية والتنسيق والتوجيه جلميع أقسام يف ّ املسج ل

قلم ة تسهيل تدفق املعلومات من أقساميسؤولً  يتوىل املكتب أيضا  م. و يهشراف علقلم احملكمة واإلإدارة 
بالنيابة عن املسجل مع الشركاء الداخليني اآلخرين ،املستوىوضمان التنسيق السليم رفيع احملكمة وإليها، 

.التمثيلياملسجل بدور داخل احملكمة، وكذلك مع أصحاب املصلحة اخلارجيني فيما يتعلق 

معايير التصميم - ٢

يقوم املكتب املباشر لقلم احملكمة، بصفته مكتب تنفيذي، بدور حموري يف تصميم قلم احملكمة -٣٦
كان اهليكل السابق فقد  . أداء مهامها بسالسة وفعاليةمن آلية قلم احملكمة املعقدةّ ك نفهو ميوإدارته.

ينطوي مما كان التنفيذية. املسائلمباشرة يف فيها يشاركاملسجل ، كان لمكتب نتيجة رؤية خمتلفة متامال
واإلدارة التنفيذية.مسجل للرتكيز على القضايا االسرتاتيجية لقدرة كافية لمينح مل يكنهيكل أكرب على 

، ّ مهام هيكل قلم احملكمة و هلفهوم رفيع املستوى اجلديد املتناسب مع ّ                      مت ت هيكلة املكتب اجلديد لي-٣٧
ع أكثر وضوحا وأكثر كفاءة يتجمبح ََ مس   ، مما املسجلللوصول إىل التسلسل اإلداريوتبسيط ّ       فتم  تقليص 

توفري نظام أكثر بأيضا هذا التسلسل اإلداريتبسيطسيسمح . و قلم احملكمةمن الوظائف داخل أقسام 
. مث إىل رؤساء األقسام، لسلطة من املسجل إىل مديري الشعبّ     تفويضات تدر جية لبديناميكية وفعالية

حتت إشراف املسجل. ويعمل  مباشرة املستشار القانوين و ثالثةالديرين املأساسا، سوى عمل، حبيث ال ي
معايري واضحة لعملية و وسيتم اجلمع بني تفويض السلطة الثالثة. حتت إشراف أحد املديرين كل قسم

لمسجل لديد احملكمة اجلتصميم قلم ويسمح صنع القرار، ومساءلة واضحة ونظام صارم إلدارة األداء. 

.٤٧املرجع نفسه، الفقرة ٢٩
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ستوى، وحتديد األولويات رفيعة املالالسياسات ائل املتعلقة بسامللرتكيز على القيادة االسرتاتيجية و با
لكبــــــــــــــارة لقلم احملكمة، وإدارة العالقات مع األجهزة األخرى، وتعزيز املساءلة الداخلية االسرتاتيجي
املوظفني.

األقدمية، لدعم من حيث وأوفر هيكل املكتب القدرة الكافية، سواء من حيث املوارد يجيب أن -٣٨
ّ  هذا الفريق من املسج ل ، ويتألف قلم احملكمةاملسجل يرأس فريق إدارة القيام مبسؤولياته. فاملسجل يف

رئيس للذي مت إنشاؤه حديثا من املنصب او املستشار القانوين يف قلم احملكمة، ثالثة و مديرين نفسه، و 
القدرة الكافية لدعم عالقات املسجل للمكتب. وعالوة على ذلك، جيب أن يكون شؤون املوظفني
تعددة. املالفرعية اة الدول األطراف وهيئامعيجبالتمثيلية، كما هو احلال يف ما يتعلق هاخلارجية ومهام

ّ      أن ي نس ق من نظام فعال لتدفق املعلومات وينبغي ل املعلومات باملسجل زويد يتم تحىت ، املكتبداخلُ 
مجيع وتوزيعها على ، الصحيحة والناجعةاملعلومات إتاحة لتنفيذ مهامه و ، يف الوقت املناسبالناجعة و 

املستويات ذات الصلة.

ينوظفمالمالك-٣

شؤون املوظفني من فئة هناك حاجة لرئيس وتبقى رئيس قلم احملكمة رئيس املكتب املباشر. ّ يعد  -٣٩
شؤون رئيس وتكمن مهمة . املكتبيفكبري استشاري وإداريً ا  منصبويعد هذا املنصب، ،٥-ف

شؤون املوظفني جهة رئيس ّ كما يعد  اإلدارة التنفيذية لقلم احملكمة ككل.  املوظفني الرئيسية يف إجناح
أمنيلقلم احملكمة، ويقوم أيضا بدور حسن سري العمل يف اإلدارة التنفيذية االتصال اليت يعتمد عليها 

ومساعدين )٤ف (واحد أقدممن مساعد خاص املكتب أيضا يتألففريق إدارة قلم احملكمة. وس
التشغيلية للمكتب، نشطة األان بتسيري اصاخلاناملساعدسيقوم و ).٣-ف(من فئة ني اثننيخاص

التنسيق ) ب٥- (فاألقدماخلاص ساعديقوم املسوف و ب. َ ع  ُّ والش  املكتب والتنسيق والتواصل بني
ومثة املديرين الثالثة. وبني هذا الفريق واملوظفني يف مكاتبني،اخلاصنساعدياملالداخلي بني مجيع 

ة الشخصية والدعم اإلداري وتنظيم لتقدمي املساعد، )رر-خ ع(من فئة مساعد شخصي حاجة إىل
.زيارات، اخلالساعدة يف تنظيم املراسالت واملعلومات األساسية، و املو ،جدول األعمال

ّ   ، وإن مل يكن هذا املنصب مصم ما )٢-ف(التغري من فئة موظف دعم إدارةويلزم، بصفة مؤقتة، -٤٠
، م احملكمةلاجلديد لقيكل اهلتقال إىل للمساعدة يف دعم االن،ملدة سنةوذلك، املكتبكجزء من هيكل

األخرى املتعلقة باألنشطة التشغيلية املناصبإزالة مجيع تمتو وكذلك يف إدارة التغيري والتطوير التنظيمي. 
.كتبمن هذا امل

ّ   الوظائف املنق حة السابقة ائفالوظ

املسجل (مساعد األمني العام) ملسجل (مساعد األمني العام) اا

)٥- (فرئيس شؤون املوظفني)١ب املسجل (د نائ

)٤-(فمساعد خاص برتبة أكرب )٥-(فا املستشار اخلاص املعين بالعالقات اخلارجية

)٣-(فمساعد شخصي)٥-مسؤول تنفيذي كبري (ف
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ّ   الوظائف املنق حة السابقة ائفالوظ

)٣- (فمساعد شخصي٣٠الشراكات بني القطاعني العام واخلاصرئيس املشروع،

ر أ)- (خ عمساعد شخصي)٣-(فمساعد خاص للمسجل

)٣- (فالتعاونيف جمال مستشار 

)2-(فمساعدتنفيذيمسؤول ا

ر أ)- (خ عمساعد شخصي

ر أ)- مساعد إداري (خ ع

ر أ)- مساعد إداري (خ ع

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين -٤

المكتب 
المباشر 
للمسجل

مساعد 
األمين 
العام 

مساعد 
األمين 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-د٢- دالعام

مجموع 
الموظفين 

ف -ف
وما فوق

(خ ع

ر ر)-

(خ ع

ر أ)-
مجموع 

الموظفين 
مجموع 

الموظفين

812311-21-13-1-االسابق

16-51--112--1-املنقحا

اآلثار المترتبة في الميزانية - ٥
الفرقكاليف الموظفين المنقحةتلسابقةاتكاليف الموظفين ام المحكمةلقلمكتب المباشر لاا

يورواملوظفون من فئة ف يورو954.0 677.9( (132يــــــــــــورو

يورواملوظفون من  فئةخ ع   يورو212.4 يورو)80.4 276.1)

-تكاليف أخرى للموظفني

يوروالمجموع يورو1166.5 758.4( ــــــــورو ي 408.1)

مع الرتكيز على قيادة املسجل االسرتاتيجية املكتب املباشر لقلم احملكمةإعادة تنظيم هيكلةأسفرت -٤١
احتياجات  يف بالتايلو املستوى) ي(رفيعاخنفاض ملحوظ يف موارد املوظفني نعاملسائل التشغيلية وتفويض 
).يورو٤٠٨,١امليزانية (

مكتب الشؤون القانونية-باء

لغرض والمهاما- ١

دعم أداء املهام القانونية املرتبطة باملهام املسندة إىل مبسؤولية مكتب الشؤون القانونيةيضطلع-٤٢
ج ُ ه  ُّ اهلدف الرئيسي هو ضمان جودة واتساق النـ  و املسجل يف اإلطار القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية. 

الدعم القانوين ألقسام قلم ‘١‘شؤون القانونية مكتب اليقدمو خمتلف أقسام قلم احملكمة. يف القانونية 

ّ   مل مي و ل ، ٢٠١٥لغرض امليزانية املعتمدة عام ٣٠ ة يف املبلغ املوظفني احلالي، وبالتايل ال تنعكس تكلفتها يف جمموع تكاليفهذا املنصبُ
.يورو٣١٣،٧١جمموع تكاليف املوظفني احلاليةلبلغتكاليف هذا املنصب، لو انعكست . و ّ املخص ص
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املشورة للمسجل سدي ي‘٢‘؛القانونية يف اإلجراءات القضائيةاملذكرات تشارك يف تقدمي احملكمة اليت 
تفاوض وإعداد االتفاقيات ومذكرات يقوم بال‘٣‘؛بشأن املسائل القانونية العامةقلم احملكمة قسام ألو 

يقوم بدور ‘٥‘؛كمة يف التقاضي داخليا وخارجياميثل احمل‘٤‘أطراف ثالثة؛ التفاهم بني احملكمة و 
يفسر اتفاق املقر باإلضافة إىل ‘٦‘الوسيط بني احملكمة والدول فيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات؛ 

.اتفاقات أخرى

معايير التصميم- ٢

مكتب و رز يف عمل قلم احملكمة.دور بابهذا املكتب قوم ، سيرؤية قلم احملكمة اجلديدةقي إطار -٤٣
ملسجل يف اهليكل اجلديد، اتسلسل إداري مباشر أمام احتفظ بهو القسم الوحيد الذي الشؤون القانونية 

مذكرات قضائية تعاجل ةقضائيمنظمة احملكمة كونثالثة. ويعود بروز هذا املكتب إىل  القسام األإىل جانب 
دور حموري فيما يتعلق بمكتب الشؤون القانونية يقوم، فةذه الصو ، يف صلب اإلجراءات القضائية
.املذكراتبإنتاج وتنسيق واستعراض تلك 

) ، آنذاكمكتب الشؤون القانونية (قسم اخلدمات االستشارية القانونيةكان ،في اهليكل السابقف-٤٤
اعاجل مسائل قانونية ّ         يقوم على أساس رد  الفعل، ي ملاألخرى، وبالتايل كمةقلم احمل، يف أقسام قائمة بذا

ّ قلم احملكمة. وقد أدى ذلك، على مر  يف فيما يتعلق باملواقف القانونية ي ريادي تنسيقيكن يقوم بدور 
. وباإلضافة إىل ذلك، عملت قلم احملكمةتناسق يف املواقف القانونية على مستوى انعدام الإىلالسنني، 

تعاون مع بعضها ال تتبادل املعلومات و ، تكاد ال تتخصصة داخل القسم بطريقة منفصلةاملوحدات ال
لتآزر.افرص انعدمتلمعرفة القانونية و لوجود مستودع مركزي انعدم فالبعض، 

من أجل معاجلة هذه املشكلة، يهدف اهليكل اجلديد ملكتب الشؤون القانونية إىل املسامهة يف -٤٥
واملذكرات كيز بشكل خاص على اإلجراءات ، مع الرت يف قلم احملكمةوضع قانوين موحد ومتسق إنشاء 

مكتب الشؤون القانونية  فيعمل، أمكن ذلكالقضائية ، وبذلك وظيفة قانونية مقربة من العمليات حيثما 
شبكة قانونية شاملة ُ    ت نشأ و ،مستودع مركزي جلميع االتفاقات ومذكرات التفاهم اليت أبرمتها احملكمةك

والتشاور والتدريب املتبادل بني اخلرباء القانونيني.سيق حىت يتسىن التنقلم احملكمةداخل 

ينوظفمالمالك

نائب و رئيس مكتب الشؤون القانونية، و )، ٥-املستشار القانوين (فمن يتكون اهليكل اجلديد -٤٦
)، واحد لكل قسم من أقسام قلم احملكمة، ٣-)، وثالثة موظفني قانونيني (ف٥-املستشار القانوين (ف

حاجة إىل إنشاء هناكوكذلك. رأ)-(خ ع)، ومساعد إداري/قانوين٢-(فاثنني نونيني وموظفني قا
تعلق تآثار جانبية أي ملعاجلة عامني ّ        )، ملد ة تناهز ٣-(فتسوية النزاعاتوظيفة مؤقتة ألخصائي يف

ملوظفني وتسوية النزاعات والتحكيم.طالبات امب

صياغة بالتايل و ، دارة العامة ملكتب الشؤون القانونيةاإليتوىل مكتب املستشار القانوين مسؤولية -٤٧
املسائل القضائية واإلدارية والعالقات بشأنمواقف قانونية واضحة ومتسقة وصحيحة يف قلم احملكمة 

املستشار القانوين املسؤول املباشر عن تقدمي املشورة للمسجل بشأن املسائل االسرتاتيجية ّ ويعد  اخلارجية. 
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ملكتبانائب املستشار القانوين يف إدارة اليساعدو آثار قانونية. عة املستوى اليت تنطوي على املسائل رفيأو 
التقاضي، ومجيع أشكال تسوية بعلى اإلشراف على عمل املكتب املتعلقة خاص بشكل اليومية ويركز 
باإلضافة إىل والتحكيم.واإلجراءات الداخلية اخلارجية،األطرافع املوظفني و التسويات ماملنازعات، و 

شعبة اخلدمات ببشكل مباشر على عمل املكتب يف مجيع املسائل القانونية املتعلقة ئبيشرف الناذلك، 
املتخصصةةالعملياملشورة القانونية  ة توفري ين الثالثة على التوايل مسؤولو ن القانونيو املوظفويتوىل اإلدارية. 

ثالثة: اخلدمات اإلدارية اخلدمات القضائية والعالقات القسام باألعلى استمرار بشأن املسائل املتعلقة 
ُ ّ    امل وز عة دعم املكتب يف أداء املهام القانونيةان بضافيساعدان اإلن املان القانونيااملوظفويقوم اخلارجية. 

قانوين، يفال/دارياإلساعد املالقانونيني يف عملهم. وأخريا، يقدم سؤولني حاليا عرب قلم احملكمة، ودعم امل
ومتابعة الرتتيبات معاجلةوكذلك اوإدار ايامجلة أمور، الدعم من حيث البحوث القانونية، وإعداد القض

املكتب.باإلدارية املتعلقة 
ّ  املنق ح وظفنيالك املماحلايل فنيوظالك املم

)٤-(فقانوينالستشار نائب امل)٥- (فرئيس قسم اخلدمات القانونية االستشارية

)٤-(فمستشار قانوين)٤-(فمستشار قانوين

) ٣-موظف قانوين (ف)٤-(فمستشار قانوين

) ٣- موظف قانوين (ف) ٣-موظف قانوين (ف

) ٣- موظف قانوين  (ف)٢- موظف قانوين  مساعد (ف

)٢- موظف قانوين  مساعد (فرأ)-مساعد قانوين (خ ع

)٢- مساعد (فموظف قانوين رأ)-مساعد إداري (خ ع

رأ)- مساعد إداري/قانوين (خ ع

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين لم- ٣

املكتب 
القانوين

وكيل 
األمني 
العام

أمني عام 
١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
املوظفني 

ف- ف
الرتبة 
الرئيسية

الرتب 
األخرى

جمموع 
موظفي

خ ع
جمموع 
املوظفني

227-5-1211----الحالي

118-7-1132----املنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية - ٤
الفرقتكاليف الموظفين المنقحةتكاليف الموظفين االحاليةالمكتب القانوني

يورو168يورو758,1يورو590,1املوظفون من فئة ف

يورو66يورو٦٦ويور 132املوظفون من  فئةخ ع

-تكاليف أخرى للموظفني

يورو١٠٢ور يو 824,1يورو722,1المجموع
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يف موارد املوظفني ضرورية لتحقيق املكاسب املذكورة يف التماسك الطفيفة الزيادة ّ     تعد  هذه -٤٨
.املكتب القانوين لقلم احملكمةيفواإلنتاجية والكفاءة 

مكتب المدير–شعبة الخدمات اإلدارية- جيم

الغرض والمهام- ١

إدارة وتقدمي  و التخطيط االسرتاتيجي، و ة التوجيه العام، يسؤولممدير شعبة اخلدمات اإلداريةيتوىل -٤٩
ج شامل ومتكامل ّ    ات باع كل الدعم اإلداري والتنظيمي لقلم احملكمة واحملكمة ككل؛ وهو مسؤول عن 

دور مزدوج: تقدمي الدعم الضروري لعمل املنظمة ككل قوم بدير يفامللشعبة. يف اسق ّ ت  بشكل جيد وم
التآزر بني وعليه أن ينشئ أوجه وضمان التقيد بالنظام األساسي للموظفني واملالية وقواعد احملكمة. 

قسام داخل هذه الشعبة، وهو مسؤول عن عدد من الوظائف التنفيذية اهلامة، مبا يف ذلك: التخطيط األ
ّ      جهة ات صال يف بوصفهالعمل و ؛صد واإلبالغ عن األداء التنظيمي لقلم احملكمةالر ؛االسرتاتيجي للموارد

.للمشروعنسق املركزياملوبصفته ؛ لعالقات بني املوظفني واإلدارةا

معايير التصميم- ٢

قسم امليزانية، وقسم من ) سابقا، وتتألف شعبة اخلدمات اإلدارية (شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة-٥٠
والسالمة. يف املراحل األوىل من األمنالية وقسم املوارد البشرية وقسم اخلدمات العامة وقسمالشؤون امل

بعض ّ      مت  إدخالالتصميم املؤسسي لقلم احملكمة)، ّ             اليت مت ت فيها معاجلة ، ٢عملية املراجعة (املرحلة 
ه لكن مت إعادة تشكيلً واحدا  ً ا  قسمامليزانية واملالية كان قسم ‘١‘التغيريات اهلامة يف تنظيم هذه الشعبة: 

السابقة إىل قسم خدمات إدارة مت حتويل قسم تكنولوجيات املعلومات‘٢‘قسمني منفصلني؛ ليصيح
حتت مباشرة يعملالسالمة األمن و قسم وكان ‘٣‘ىل شعبة اخلدمات القضائية؛ ُ    ن قل إو ،املعلومات

.شعبة اخلدمات اإلداريةاآلن جزء منواملسجل وهإشراف

اليت كان كبرية السؤوليات املإىلسري مكتب املدير يف املاضي عرقلتالعديد من املشاكل اليت يرجع-٥١
ومن شأن حتت مسؤولية املدير. األقساميف بعض أوجه القصور مباشرة نتيجة ّ    يتحم لها هذا املكتب 

، وال سيما تأثري اهليكل ذات احلجم املماثلاملنظمات الطبيعة الفريدة للمحكمة باملقارنة مع غريها من 
اهليكل مباشرة هذه املشاكلويتناولاملعقد يف هذا املنصب. ، أن يزيد من العمل لمحكمةلاإلداري 
. أوال، مت وضع عدة ّ  التدر جياإلدارة اجلديدة ونظام تفويض السلطةهيكلةلشعبة، إىل جانب لاجلديد 
تفويض سيخفف و املدير. يت تعمل حتت إشراف القسام األكتب املدير داخل اليومي ملالعمل من جوانب 
مكتب املدير، وبالتايل يفقسام وزيادة املساءلة من عبء املسائل التشغيليةاألإىل رؤساءللسلطات واضح 

.الرفيع املستوىربح الوقت لإلدارة االسرتاتيجية والتنسيق يزيد من 

يف ما خيص إطار إدارة نظام تكنولوجيا ، ورزمام األمية جعل املدير مسؤولُ ّ و يل  باإلضافة إىل ذلك، -٥٢
الذي )، نظام "ساب"(نظام ختطيط موارد املؤسساتفريق املعلومات داخل قلم احملكمة، بني  أيدي  

حتياجات تسيري األعمال يف املنظمةايضمن أن ّ مما  ملدير. إىل امن قسم تكنولوجيا املعلومات السابق ُ   ن قل 
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املستخدمني النهائيني هلذه األنظمة: املدير بفضل وف تكون مضمونة س،من حيث ختطيط موارد املؤسسة
واألقسام املختلفة حتت مسؤوليته.

إىل قسم املوارد البشريةلكانت تابعة الوحدة الطبية السابقة اليت  نقلباإلضافة إىل ذلك، فقد مت -٥٣
أكد من أن هذا اجلانب احلاسم للت،املديرحتت إشراف مباشرة تعمل وحدة الصحة املهنية اجلديدة اليت س
.الئقنيالوالرصد التوجيه حيظى بمن العالقات بني اإلدارة واملوظفني 

شعبتني مديري ال، جنبا إىل جنب مع قلم احملكمةبوصفه عضوا يف فريق إدارة املدير، يشارك-٥٤
لقة املتعاملستوى ةيعرفالبشأن السياسات يف اختاذ القرار واملستشار القانوين، ويدعم املسجل اآلخرين، 

سرتاتيجية االلقرارات لليدير هو املسؤول عن التنفيذ الفع. وهذا يعين أيضا أن املالرئيسيةاتاالسرتاتيجيب
قلم مسؤول أمام املسجل لتعزيز أهداف اسرتاتيجية ، كما هو تؤثر على عمل شعبة اخلدمات اإلداريةاليت 

فيما تهملعلومات املتصلة بتنفيذ واليباتزويد املسجلأيضا عن ً سؤوال  ماملدير ّ ويعد  داخل الشعبة. احملكمة
مكتب ف، وكما هو موضح أعاله، ً وأخريا  . يف الوقت املناسبّ    ، بدق ة و شعبة اخلدمات اإلداريةيتعلق مبهام

املكتباملدير هو أيضا املسؤول املباشر عن عدد من الوظائف التنفيذية اليت تتطلب املزيد من الرتكيز من 
تنسيق ، مثل إدارة املخاطر، ومتابعة توصيات املراجعة الداخلية واخلارجية، أو املؤسسةأنشطة إدارةىعل

املشروع املركزي ملشروع املباين الدائمة، مبا يف ذلك االنتقال.

نوظيفيممالك ال- ٣

)، وموظف إداري ٣-موظف إداري واحد (ف و )، ١-املدير (مد من سيتألف مكتب املدير -٥٥
مكتب املدير أكثر أن يركز ، النظام اجلديديفرأ). ومن املتوقع -) ومساعد إداري (خ ع٢-(ف معاون 

عبءعلى ً إجيابا  على القضايا االسرتاتيجية وبدرجة أقل على القضايا التنفيذية، اليت بدورها سوف تؤثر 
) ملدة أقصاها ٣- موظف إداري مؤقت واحد (ف درج ُ أ  كتدبري انتقايل، و . ومع ذلك، ملديرلدى االعمل 
بصورة شعبة المما يسمح للمدير إعادة تنظيم وتفويض عبء العمل احلايل بني األقسام داخل ،سنتني

.أكثر فعالية

هذا حتت إشراف وحدة الصحة املهنية مباشرةتعمل أعاله، ّ مبني  هو كما و باإلضافة إىل ذلك، -٥٦
)، ٤-دة الصحة والرعاية االجتماعية (ف . وتتكون هذه الوحدة من رئيس وحاإلبالغغراضألكتبامل

خمتص ممرض/مساعد طيبو ،رأ)- (خ عوظفنياملرعاية يف شؤون)، ومساعد ٣-ومستشار املوظفني (ف 
من رئيس مركز "ساب")نظام (يتكون فريق نظام ختطيط موارد املؤسساتو رأ). - الصحة املهنية (خ عيف 

.(نظام "ساب")تطبيقات مديريقات و ، واثنني من مساعدي دعم التطب)٣- ف (الكفاءة
ّ نق حمالك املوظفني املمالك املوظفني السابق

قسم خدمات إدارة املعلومات مكتب مدير القسم المشترك-مكتب المدير

)١-(مدقسم خدمات إدارة املعلوماتمدير )١- (مدالقسم املشرتك-املدير

)٣- ف(موظف إداري  )٣- ف(إداريموظف

)٢-ف(ف إداري معاونموظ)٣- ف(إداريموظف
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رأ)- (خ عمساعد إداري  رأ)- (خ عمساعد إداري

(نظام ساب)النظام المركزي لتخطيط الموارد

)٣-موظف (نظام ساب) (ف

رأ)-(خ ع(املالية)نظام سابتطبيقات مساعد

رأ)-(خ عمربمج تطبيقات

رأ)-(خ عالتطبيقات مساعد تقين لدعم

)٤-(فوحدة الصحة المهنية 

رأ) - (خ عوحدة الصحة المهنية رئيس 

)٣-مستشار املوظفني (ف 

رأ) -(خ عوظفنياملرعاية يف شؤونمساعد 

رأ) - خمتص يف الصحة املهنية (خ عممرض/مساعد طيب

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

اخلدمات شعبة 
اإلدارية

وكيل 
األمني 
العام

أمني عام 
١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
املوظفني 

"وما ف"
فوق

الرتبة 
الرئيسية

الرتب 
األخرى

جمموع 
موظفي

خ ع
جمموع 
املوظفني

114-3--2--1---احلايل

٦٦١٢-٦-13١-١---المنقح

رتبة في الميزانية اآلثار المت- ٥
الفرقتكاليف الموظفين المنقحةتكاليف الموظفين االحاليةالمكتب القانوني

يورو316يورو696,7يورو380املوظفون من فئة ف

يورو330يورو396يورو66املوظفون من  فئةخ ع  

-تكاليف أخرى للموظفني

موع  يورو646,4يويو092,7 1يورو446,3ا

من الصحة املهنية تكنولوجيا املعلومات السابق،  ووحدة من وحدة (نظام "ساب")فريقى نقل ّ أد  -٥٧
يف املوظفني و يف عدد إىل زيادة كبرية ،قسم خدمات إدارة املعلوماتإىل مكتب مدير املوارد البشرية قسم 

موارد مكتب املدير.
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قسم الميزانية-ألف

الغرض والمهام- ١

يف قلم احملكمة ويعزز على مستوى مركزي وظائف املتصلة بامليزانية المجع قسم امليزانية على يسهر -٥٨
ذه الصفةامليزانية وإعداد التقارير. يف التنبؤ املتعلقة بوظائف ال فعالة خدمات للمحكمة يقدم فهو ، و

التخطيط واألنشطة، فضال عن والرقابة، مبا يف ذلكيف عمليات امليزنة ،ودقيقة ويف الوقت املناسب
جلنة امليزانية واملالية وإىل ، قلم احملكمةتقارير إىل إدارة، وتقدمي التوقعاتالامليزانية و املتعلقة بعلومات امل

على خدمة احملكمة يف أداء أنشطته ً هو يسهر على أن يكون قلم احملكمة قادرا  و ومجعية الدول األطراف. 
.بصورة وافية

تصميممعايير ال- ٢

قسم ن بدال من ااثنقسمان الوظائف املالية و تنفيذ امليزانية بقوماجلديد، ييف إطار قلم احملكمة-٥٩
يف يزانية امللميزانية يقوي وظيفة لمستقل فقرار إنشاء قسمهليكل السابق. كان احلال يف اكما  ،واحد

مبا يف ذلك الشراكة مع هيئات ةتيجيحتوال من دور الدعم التشغيلي إىل دور أكثر اسرتاّ  ويشك ل املنظمة 
طويلة األجل، وحتديد االحتياجات من املوارد وقياس السرتاتيجيات االطط و صياغة اخلاحملكمة  يف وأقسام 
استخدام األموال، فعالة يف جمال إسرتاتيجية تطلعية يف التفكري بسمحتتكنملةالسابقفاهليكلة األداء. 

قسماالستثمارات السابقة. وبعبارة أخرى، مت اختاذ قرار إنشاء بشأنة وكان هناك نقص يف حتليل القيم
لميزانية من أجل رفع وظيفة امليزانية إىل وظيفة اسرتاتيجية الرقابة اإلدارية.لمستقل 

ا تغطي امليزانية فقط و ال نطاق واسع ألنشطة بقسم امليزانية اجلديدة يتمتع -٦٠ أنشطة التخطيط ً أيضا  ّ  إمن 
وإدارة املخاطر باإلضافة االسرتاتيجيأنشطة التخطيط احلسابدورة امليزانية يفأخذت، وهكذاوالرصد. 

شمل دورة امليزانية أيضا استعراضا شامال لتنفيذ األنشطة يف تبحتة. و الامليزانية بإىل األنشطة ذات الصلة 
عل مع أصحاب امليزانية داخل التفااملزيد منهذا املفهوم سيضمن الرصد والتقييم والتنبؤ. و بامليزانية 

قسم أيضا سيضمن الامليزانية. و ستعراضاو ات ناقشيف محتليل أعمق إجراءاحملكمة، مما يتيح لقسم امليزانية 
مبا يف ذلك حتليل قلم احملكمة،نطاق على تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتعلقة باملوظفنيمراقبة 

لية.حتليل البيانات املافقطاألداء وليس 

كافة اخلدمات الالزمة للمحكمة سهر لكي يقدم قلم احملكمة  وييؤدي دور الريادةقسم إن هذا ال-٦١
تنسيق إنتاج وثيقة بقسم امليزانية يقوم امليزانية وتقدمي املشورة الفنية. و التقارير عن من حيث إدارة امليزانية، و 

فعالة ملوارد احملكمة والربامج ذات الصلة من خالل وفر رقابةيامليزانية الربناجمية. وسعن ذات جودة عالية
سيتم تطوير نظام متكامل و ؛السياسات واإلجراءات واخلطط واملعايري املتعلقة مبراقبة تنفيذ امليزانية

أيضا عن تقارير األداء والتقارير املتصلة ً قسم مسؤوال  ّ   ويعد  الللمعلومات اإلدارية على مستوى احملكمة. 
النفقات، لتحديد أوجه القصور أو التكرار يف إدارة املوارد نحاب املصلحة اخلارجيني عبامليزانية ألص

قسم ولن يقوم وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية والتحسينات لضمان استخدام أفضل للموارد االقتصادية. 
ملناسب إىل يف الوقت او فعالة ودقيقة، يف جمال امليزانية والرقابة، تكونخدماتفقط بتوفري امليزانية 
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جلنة امليزانية ، و دارةاإلوالتقارير إىل ، التوقعاتعن امليزانية و املعلوماتبتقدمي أيضا إمنا يقوم احملكمة، و 
واملالية ومجعية الدول األطراف.

نفيوظممالك ال- ٣

سائل)  مسؤوال عن اإلدارة العامة للقسم، وكذلك عن امل٥-رئيس قسم امليزانية (ف سيكون-٦٢
اسرتاتيجية امليزانية والسياسة. حولخرين لمسؤولني اآلللمسجل و لاتيجية، مبا يف ذلك تقدمي املشورة االسرت 

نتظم املتصال مباشر و االحلفاظ على ّ  ً   مكل فا  با) ٤-(ف امليزانيةورصد ختطيط موظف قسم هذا الويشمل 
. ّ   التوق عاترصد و حتليل التغيريات على اخلطط يف المن أجل تنفيذ يف قلم احملكمة، مع مكاتب املديرين 

الرتكيز على بأهداف القسم حتقيق دعم ب) ٢-(ف ختطيط ورصد امليزانية مساعد يف ويقوم موظف 
-شؤون امليزانية أقدم (خ عيف مساعد ويقوم التنبؤ والتخطيط ملتطلبات ميزانية املنظمة. ، و التقيناإلعداد 

تقارير امليزانية و انية، وتقدمي تقارير األداء الدورية، يف عملية إعداد امليز مسؤويل امليزانية مبساعدة رأ) 
دعم الفريق يف عملية إعداد برأ) -شؤون امليزانية (خ عيف مساعد ويقوم وجداول امليزانية. خصصة امل

حالة العشوائية بشأن املخصصات وينفذ عمليات التفتيش التمويل و طلبات حتويلدير يامليزانية، و 
رئيس لخدمات كمساعد إداري لّ  ، يقد م رأ)-(خ عيف شؤون اإلدارة وامليزانية النفقات. وأخريا، مساعد

شؤون امليزانية.يف ومساعد 

، وكذلك  السابققسم امليزانية واملالية املشرتكموظفي أدناه الرسم البياين ّ بني  ولتسهيل املقارنة، ي-٦٣
التوايل.قسم املالية اجلديد علىيف املوظفني يف قسم امليزانية اجلديدة و 

مالك املوظفني السابق
قسم املالية وامليزانية

ّ مالك املوظفني املنق ح
قسم امليزانية

ّ مالك املوظفني املنق ح
قسم املالية

)٥-ئيس قسم شؤون املالية (فر)٥- (فامليزانيةرئيس قسم )٥-(فوامليزانيةرئيس قسم املالية 

)٣-(فحدة شؤون املصروفات واملرتباترئيس و)٤- (فوامليزانيةصدموظف ختطيط ور ) ٤- مشروع إبساس (فمنسق 

) ٤- مشرف على احملاسبة اإلدارية (ف
ختطيط ورصديف موظف معاون 

)٣- (فاخلزانةرئيس وحدة احلسابات و )٢- (فوامليزانية

)٣-(فرتبات موظف كشف امل
(خ يزانيةيف شؤون املأقدممساعد

رأ)- ع
احلسابات/االشرتاكات ؤونشموظف معاون يف 

)٢-(ف

رأ)-يف شؤون املالية (خ عأقدممساعدرأ)- (خ عيزانيةمساعد يف شؤون امل)٣-(فة شؤون اخلزانيف وظف م

)٣-موظف لشؤون املصروفات (ف 
-مساعد يف اإلدارة وامليزانية (خ ع

رأ)-يف شؤون املالية (خ عأقدممساعدرأ)

رأ)-يف شؤون املالية (خ عأقدممساعداملالية إبساسموظف معاون للشؤون (٢-ف)

رأ)- (خ عاليةاملاإلدارة و يف مساعد)٢-(فيف شؤون املالية وامليزانيةموظف معاون 

رأ)-يف شؤون املالية (خ عأقدممساعد) ٢- احلسابات/االشرتاكات (فموظف معاون لشؤون

رأ)-يف شؤون املالية (خ عمساعدرأ)- (خ عمساعد لشؤون اخلزانة

-(خ عوكشف رواتبيف املاليةأقدممساعد)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 
رأ)
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مالك املوظفني السابق
قسم املالية وامليزانية

ّ مالك املوظفني املنق ح
قسم امليزانية

ّ مالك املوظفني املنق ح
قسم املالية

رأ) -مساعد يف شؤون املالية (خ ع)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ) -لية (خ عمساعد يف شؤون املارأ) -يف شؤون املالية وامليزانية (خ عأقدممساعد

رأ)-يف شؤون املالية (خ عأقدممساعدرأ) -مساعد يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رأ) -مساعد يف شؤون املالية (خ عرأ) -يف شؤون املالية وامليزانية (خ عأقدم مساعد 

رأ) -مساعد يف شؤون املالية (خ عرأ) -يف شؤون املالية وامليزانية (خ عمساعد

رأ)-مساعد يف شؤون املالية (خ ع)رأ-(خ عساعد يف شؤون املالية وامليزانية م

)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ) -مساعد يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية

)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

)رأ-(خ عاعد يف شؤون املالية وامليزانيةمس

رأ) -يف شؤون املالية وامليزانية (خ عأقدممساعد

رأ) - (خ عمساعد إداري

)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

)رأ-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

قسم 
الميزانية 

وكيل 
األمين 
العام

أمين عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

مجموع 
ف موظفي

وما فوق
-خ ع

رأ
-خ ع

رر

مجموع 
الموظفين

خ ع
مجموع 
الموظفين

91171827-1233----احلايل

336-3-1-11----ّ المنق ح

اآلثار المترتبة في الميزانية -٥
الفرقتكاليف الموظفين المنقحةتكاليف الموظفين االحاليةقسم املالية وامليزانية

)ويور 358,6يور758,1موظفو الفئة الفنية ويور  399,5)

)ويور 198,0يور1136,4يورودمات العامةاخلموظفو  ويور  938,4)

)-يور284,8يوروتكاليف املوظفني األخرى ويور  284,8)

)رو يو 556,6يور2179,3المجموع ويور  1 622,7)

. مليون يورو لقسم امليزانية واملالية٢،٣٦، متت املوافقة على ما جمموعه ٢٠١٥بالنسبة لسنة -٦٤
َ    امل عت م دة ووفرت امليزانية  كانت منها  ني، اثنتوظائف يف جمال املساعدة املؤقتةوظيفة ثابتة وأربع٢٤َ ل  متويُ َ 
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اية املرحلة ف٣١للقطاع العام (إبساس).يف مشروع املعايري احملاسبية الدولية مطلوبة  من مشروع ٢في 
اجلداول يف ا ميزانيته اخلاصة كما هو مبنيمإىل قسمني، لكل منهّ                          مت  فصل قسم املالية وامليزانية ، املراجعة

قلم احملكمةامليزانية أعاله هو نتاج الفصل بني القسمني يف بنية يف أعاله وأدناه. وبالتايل، فإن التناقض 
يورو ٢٩٩،٨١(انظر أعاله)، ويورو ٥٥٦،٦قسم امليزانيةيفاملنقحة املوظفني كاليف تتبلغ و اجلديد. 

ضيف تكاليف أردنا أن نإذا يورو،٣٢٢،٩قدره نقص إىلّ أد ىقسم الشؤون املالية (انظر أدناه)، مما يف 
فيضا يف ، يقرتح أيضا خت٢٠١٦لعام وبالنسبة قسم الشؤون املالية. قسم امليزانية و يفاملوظفني املنقحة 

وانتهاء الوظائف املساعدة املؤقتة هما، وإعادة تصميمماانفصاهلبعدالقسمنيملوارد املستوى اإلمجايل 
.٢٠١٥أبريل شهر نيسان/عايري احملاسبية الدولية يف العامة ملشروع امل

شؤون الماليةقسم -باء

الغرض والمهام- ١

يف سياق وظائف،وفر قسم الشؤون املالية خدمات مالية فعالة ودقيقة وشفافة ويف الوقت املناسب-٦٥
تقييم ممارسات العمل ، يف حني تواصلتليب احتياجات العمالء،اخلزانةبواملتعلقةاملدفوعات واحلسابات 

يكفل املعلومات املالية و يتوىل أمور اخلبري يف املعلومات املالية و هو قسم ويظل اللضمان التحسني املستمر. 
اخلدمات املالية الكافية للمنظمة ككل.ّ قلم احملكمة يوف رأن 

معايير التصميم- ٢

. على تنيوظيفتني منفصليقوم بة واملالية قسم امليزانيكانكما ذكر أعاله، يف إطار اهليكل السابق  -٦٦
ج  ا مالرغم من أن كالمها متصلة بالتمويل، إال أ ، وهكذا. املاليةسري األعمال ني خمتلفني يف َ ميثالن 

لرتكيز على األنشطة املالية اخلاصة باقسم الشؤون املالية اجلديد لالقسم إىل قسمني متميزين يسمح ففصل 
أن يعملالقسمه جيب على أن، من نافل القولية اجلودة للمحكمة ككل. و وتوفري خدمات مالية عال

قسم املالية اجلديد حتسني االتساق ّ  حق ق يف إطار اهليكل اجلديد، و تعاون وثيق مع قسم امليزانية. ب
هذا اهليكل أيضا تسهيل إعادة من شأن الداخلي، من خالل إعادة توزيع املهام على وحدات خمصصة. و 

.واالشرتاكاتتكاليف السفر واخلزانة إدارة ، وال سيما اليت تفتقر إىل الكفاءةلعمليات هندسة ا

واملسؤوليات بشكل مناسب. ّ هام  املتوزيع لضمان ُ          وأ عيد تركيزهوقد مت تبسيط قسم الشؤون املالية -٦٧
اخلربة املالية احلاجة إىل ت، تقلصدفع املرتباتلنظام من نظام ساب دعم تقين جديد بعلى هذا النحو، و 

إىل قسم املوارد هذه الوظيفة نقللفوائد واملستحقات واملعاشات، األمر الذي يربر ليف احلساب الفعلي 
داخل قسم الشؤون بالرقابة ً املهام املتعلقة حصرا  تبقى ، لكن. رجةدقة املعلومات املدالبشرية الذي يراقب

نفس بحسابات املصروفات وتتصل ملصروفات تعترباو دفع املرتباتمبا أن املالية. وعالوة على ذلك، 
راقب مسؤولية هذه الوظيفة. وتجتمع بني املصروفات واملرتبات ٌ تولت وحدة  فقد املال)، توزعالنشاط (

ديدة احتساب الفوائد واالستحقاقات واملشاركات يف النفقات املقابلة يف احلسابات. من حيث اجلوحدة ال

ICC-ASP/13/20من الوثيقة ٧٩ُ            أ نظر  الصفحة ٣١
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حدة املرتبات السابقة وإلغاء منصب رئيس املرتبات، يف و ّ إىل حل  ى ذلك ّ وأد  ، اهليكل الداخلي للقسم
لضمان استمرارية و . املرتباتبيانات يف مراقبة سؤوليات إضافية مبحدة املرتبات و رئيس تكليفحني مت 

وفقا متوزيعهيعاد وظائف و للديد اجلوضع الاملرتباتباقي موظفي وحدة سيتبع العمل ونقل املعرفة، 
لذلك.

ه ميكن ، لوحظ أنببعضها البعضترتبط ارتباطا وثيقااليت وظائف التعزيز بتصميم الواتباعا ملبدأ -٦٨
وحدة مدجمة واحدة فمن شأن اخلزانة واحلسابات يف وحدة واحدة. يتالتآزر عن طريق دمج وحدحتقيق
فرتات ارتفاع لتعامل بشكل أفضل مععلى افرقفتساعد التقدم بعض وفورات احلجم من الفرص، أن 

حجم العمل.

اخلارجي للمحكمة قبل احلسابات االتفاق عليها مع مراجع ّ مت  وقد نوقشت التدابري املذكورة أعاله و -٦٩
.ااختاذ قرار بشأ

اإلنتاج لكل نوع من أنواع العمل)، بدال من خطفرعية متخصصة (بواسطة أفرقةالقسم سيعمل -٧٠
. يف الوقت نفسه، ّ                  املهام  املتعلقة باملصروفاتأداء مجيع فيها يقومون بن و فوظاليت كان املالسياسة السابقة 

يف الوقت اخلدماتالتصديق وحماسبتهم لضمان تسليم ييتم مزيد من الرتكيز على تدريب موظف
التغيريات إىل مزيد من الكفاءة والقدرة على استيعاب العمل اإلضايف يف هذه ستؤديو املناسب. 
املستقبل.

نوظيفيمالمالك - ٣

العمليات املالية على مسؤول عن اإلشراف ، وهو )٥-يرأس قسم الشؤون املالية رئيس املالية (ف -٧١
ن. كما هو مسؤول علنظم املالية للمحكمة، وعن تطوير وصيانة اً سليما  ها توجيهاوتوجيهيف احملكمة

. للمحكمةقواعد واملعايري احملاسبيةاحملكمة داخل حدود النظام املايل واليف تنفيذ اإلجراءات والعمليات 
القسم من رأ). وباإلضافة إىل ذلك، يتكون-(خ عةواملاليةاإلدارييف الشؤون ُ املساعد  َ رئيس  الويدعم 

رئيس احلسابات و اخلزانة وحدة ويرأس. واملصروفاتاملرتبات وحدةاحلسابات و و وحدتني، وحدة اخلزانة 
. ذلكعلىواإلشرافإعداد وإصدار البيانات والتقارير املاليةعن تنسيق ً مسؤوال  يكون )٣-وحدة (ف 

قدمني )، وثالثة مساعدين للشؤون املالية أ٢-(ف االشرتاكات تضم الوحدة أيضا موظف احلسابات و و 
رئيس واملصروفات من قبل املرتبات وحدةُ    وت دار رأ). -للشؤون املالية (خ عاثننيمساعدين و رأ)  -(خ ع

أقدمني اثنني مساعدين و رأ)، -(خ عواملرتبات املالية ً            ا  أكرب يف شؤون مساعدضمن تت)، و ٤-وحدة (ف 
رأ).-لشؤون املالية (خ عيف ارأ) وأربعة مساعدين -لشؤون املالية (خ عيف ا

أدناه مالك املوظفني السابق لقسم امليزانية واملالية وظفنياملمالك ّ     يبني  جدولولتسهيل املقارنة، -٧٢
لك كل من املوظفني يف قسم امليزانية اجلديدة وقسم املالية اجلديد على التوايل.املشرتكة، وكذ
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:الموظفين السابقمالك
قسم المالية والميزانية

ّ مالك الموظفين المنق ح
قسم الميزانية

ّ مالك الموظفين المنق ح
قسم المالية

)٥- (فاليةرئيس قسم امل)٥- فرئيس قسم امليزانية ()٥-رئيس قسم املالية وامليزانية (ف

رأ)- ُ                              مساعد  يف الشؤون اإلدارية واملالية (خ ع) ٤-موظف ختطيط ورصد امليزانية (ف )٤- منسق مشروع نظام إبساس (ف

)٤- مشرف على احملاسبة اإلدارية (ف
موظف معون يف ختطيط ورصد امليزانية 

والخزانةالحساباتوحدة)٢-(ف

)٢-رئيس وحدة احلسابات واخلزانة (ف)رأ- مساعد أقدم يف امليزانية (خ ع)٣- موظف كشف املرتبات (ف

)رأ-مساعد يف امليزانية (خ ع)٣-موظف يف شؤون  اخلزانة (ف
موظف معاون يف شؤون احلسابات/االشرتاكات 

)٢-(ف

رأ)- دم يف شؤون املالية (خ عمساعد أق)رأ-(خ عإلدارة وامليزانية اشؤون ساعد م)٣-موظف يف شؤون املصروفات (ف

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ ع)٢- إبساس (ف- موظف معاون يف شؤون املالية 

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ ع)٢-موظف معاون يف شؤون املالية وامليزانية (ف

موظف معاون يف شؤون احلسابات/االشرتاكات 
) ٢-(ف

رأ)-ية (خ عمساعد يف شؤون املال

رأ)- مساعد  يف شؤون املالية (خ عرر)-(خ عمساعد يف اخلزانة

وحدة المصروفات وكشف المرتباترأ)-مساعد يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رئيس وحدة المصروفات وكشف المرتبات  رأ) - يف شؤون املالية وامليزانية (خ عمساعد
)٣-(ف

رأ) -لية وامليزانية (خ عمساعد أقدم يف شؤون املا
-مساعد أقدم يف شؤون املالية واملرتبات(خ ع

رأ)

مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ عرأ) -مساعد يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ عرأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ عرأ) -يزانية (خ عمساعد يف شؤون املالية وامل

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ عرأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ عرأ) -مساعد يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية (خ عرأ)-ية (خ عمساعد أقدم يف شؤون املالية وامليزان

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ)-مساعد أقدم يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رأ)-مساعد إداري (خ ع

رأ)-مساعد يف شؤون املالية وامليزانية (خ ع

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املالية وامليزانية 
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استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

قسم 
الميزانية 

وكيل 
األمين 
العام

أمين عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

مجموع 
الموظفين
ف وما فوق

-خ ع
رأ

-خ ع
رر

مجموع 
الموظفين

خ ع
مجموع 

موظفينالا

91171827-1233----احلايل

11317--121----ّ المنق ح

اآلثار المترتبة في الميزانية - ٥
الفرقفين المنقحةتكاليف الموظتكاليف الموظفين االحاليةقسم املالية وامليزانية

يورو)يورو,٤٤١،٨ويور 758,1موظفو الفئة الفنية 316,3)

)يورو858يورو1136,4دمات العامةاخلموظفو  يورو 278,4)

)-ويور 284,8تكاليف املوظفني األخرى يورو 284,8)

موع 1يورو2179,3ا 299 )يوور8, يورو 879,5)

فتبلغ اجلديد. قلم احملكمةيف بنية املالية واحملكمةفصل قسميعنامليزانية أعاله يف التناقض ُ  ينت ج -٧٣
تكاليف املوظفني املنقحة يف قسم وتبلغ يورو يف قسم الشؤون املالية (انظر أعاله)، ٢٩٩،٨١التكاليف
يورو، إذا أردنا أن نضيف ٣٢٢،٩جمموعهىل نقص ّ   )، مما أد ى إً ايضا  يورو (انظر أعاله٥٥٦،٦امليزانية 

، ٢٠١٦بالنسبة لعام كما ورد أعاله، تكاليف املوظفني املنقحة يف قسم امليزانية وقسم الشؤون املالية. و 
بعد انفصاهلما، وإعادة تصميمهما وانتهاء القسمنيملوارد املستوى اإلمجايل يف ٌ أيضا ختفيض  َ ح  َ قرت  ُ ي  

.٢٠١٥ؤقتة العامة ملشروع املعايري احملاسبية الدولية يف شهر نيسان/أبريل الوظائف املساعدة امل

قسم الموارد البشرية-ألف

ّ الغرض والمهام  - ١

املنظمة على أفضل النتائج من حصولاحلامسة لضمان ّ هام  عددا من املقسم املوارد البشرية يؤدي -٧٤
ا يف املوارد من املوظفني من خالل  لنهوض مبستوى وا، املنظمةتصميم يتسقان ومبادئ ثقافة و استثمارا

القسم املشورة هذا . ويقدم وتطويرهم وظيفيااالحتفاظ باملوظفني، وتدريب املوظفني و ، املوظفني
. كما يف جمال املوارد البشريةاالسرتاتيجية لإلدارة حول شؤون املوارد البشرية وكذلك خدمات ذات جودة

ویقوم بإعداد المعلومات املوارد البشرية، املتعلقة بأن القضايا واملبادرات يوفر املشورة االسرتاتيجية بش

تظلمات واملسائل ال، بشأن تطوير سياسات املوارد البشرية و هاونتائجاملوارد البشريةأنشطة بالمتعلقة
القانونية، والتعاون بني اإلدارة واملوظفني.

معايير التصميم- ٢

قسام األسري عملعلى ً ؤثر سلبا  ت، اليتاكل يف إطار اهليكل السابقوقد مت حتديد عدد من املش-٧٥
املوارد يف مناسبةعدم وجود اسرتاتيجية ف، وهكذااالسرتاتيجي على حنو كاف. هاعلى أداء دور اوقدر 

أكثر من الالزم منجتري يف فراغ، وتتطلب املوارد البشرية اليومية املتصلة بالبشرية يعين أن القرارات



ICC-ASP/14/19

40 19-A-280915

ا على يف سياسة املوارد البشرية. وباملثل، هناك فجوة كبريةلصنع القرارد و واجلهاتنقاشال ، معرتف 
إىل وتؤدي هذه الفجوةجمال التوظيف. يف تؤثر بشكل رئيسي ،نطاق واسع يف احملكمة يف هذه اللحظة

دام نظم تكنولوجيا استخفإن معاملة غري متساوية. إضافة إىل ذلك، إىل تناقضات حقيقية أو متصورة و 
ال توفر العمليات أساسا ورقية و ال تزال ، و ال يزال حباجة إىل تطويرقسم املوارد البشريةاملعلومات داخل 

توليد املعلومات أو بتتبع التقدم احملرز بشأن اإلجراءات اإلدارية، بقسم للتسمحنظمة أدوات فعالة األ
اإلدارية أو إدارة أداء املوظفني.

وحدات القائمة، التداخل بني بقسم املوارد البشرية ليف اهليكل الداخليأوجه القصور اهلامة تتعلق-٧٦
كان فقد  تضاربة واملشاكل العملية نتيجة للهيكل. املّ هام  وامل، القسموعدم التكامل بني األنشطة داخل 

ة شؤون املوظفني، (التوظيف، إدار جماالت العملدعم مخسة جماالت رئيسية من يلقسم لاهليكل السابق 
يضمناألنشطة بنيتكامل غري أنه ال يوجد والسياسة والقضايا القانونية). فاهوالتعلم والتنمية والصحة والر 

ج شامل إلدارة املوارد البشرية يف احملكمة. اتباع 

عضها ويربط بعمليات املوارد البشرية الرئيسيةسري قسم املوارد البشرية ّ               يبس ط اهليكل اجلديد ل-٧٧
. وعالوة على تهاوسرعمن جناعة العمليةلزيادة لالتوظيف وإدارة شؤون املوظفني،منها ، وخاصة بالبعض

لتوصل إىل قرارات من خالل التفويض الفعال والتمكني لعدد أقل من املوظفني مشاركة ذلك، فإنه يضمن 
يخفف ف. ارد البشرية هي املقصوداملتعلقة باملو مرة أخرى، فإن تقدمي اخلدماتو واملساءلة داخل القسم. 

الرتكيز على السياسات ووضع ّ   حىت يتسىن  لهلرئيس العمل الذي يتواله اعبء من اهليكل اجلديد أيضا 
على نطاق أوسع.اإلدارة االسرتاتيجيات، وإدارة العمالء، ومسائل 

، وحدة تنيسيرئيتنيتنظيميتني اهليكل اجلديد للقسم يتكون من وحدفإن وعلى هذا النحو، -٧٨
لموارد البشرية لوحدة العمليات ّ ستتوىل  و . املوارد البشريةوحدة عمليات و التطوير التنظيمي للموارد البشرية 

وحدة التطوير التنظيمي أما . رتباتمجيع إجراءات التوظيف وإدارة االستحقاقات واملستحقات واملمسؤولية 
ّ        طو ر مهنيا تو ّ توظ فلسياسات لضمان أن احملكمة وضع االسرتاتيجيات والربامج وافستتوىل مسؤولية 
بعد سنوات من عدم إذ . على أقصى عائديف املوارد البشريةاتتحصل االستثمار ، فاملوظفني املناسبني
املهين األساسية مثل إدارة األداء والسياسات والتدريب والتطوير املوارد البشريةمبسائل االهتمام الكايف 

اهتمام خاص هلذه املسائل وتوفري اخلدمات بإيالء وحدة التطوير التنظيمي ستقوم ومعنويات املوظفني، 
االت للموظفني يف قلم احملكمة و  .ّ ككل  احملكمة  يف ذات الصلة يف مجيع هذه ا

ن عسابقا) ة ورفاه املوظفني الصحقد مت فصل وحدة الصحة املهنية (وحدة فكما لوحظ من قبل، -٧٩
مدير شعبة اخلدمات اإلدارية.حتت إشراف اآلن مباشرة تعمل و قسم املوارد البشرية 

نوظيفيممالك ال- ٣

االسرتاتيجية على املسائل دارة العامة للقسم و اإل) على ٥-(ف قسم املوارد البشريةيركز رئيس -٨٠
مسؤوال عنّ الذي يعد  ) ٣-(ف املوارد البشرية منسق برنامج ويتلقى الرئيس الدعم من  ة. يوالسياس
. ارفاملعو املعلومات وإدارةوالتخطيط وإعداد التقارير مراجعة احلسابات احلوكمة و املسائل املتعلقة بتنسيق 
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ّ  وي عد   (ساب) يف نظام ختطيط املواردفريق أنظمة املوارد البشرية مع يفجهة تنسيق/موظف اتصالً أيضا  ُ 
قسم خدمات احملكمة.

وحدة ستجمع . و قسم املوارد البشريةائبا لرئيس ) أيضا ن٤-رئيس وحدة العمليات (فيعمل -٨١
وحدة إدارة شؤون املوظفني مبا يف ذلك إعداد كشوف و العمليات بني وحدة التوظيف املوجودة حاليا 

ّ         موظف منسق ملهام  التوظيف برئاسة هذين اجلانبني يف وحدات فرعية منفصلة، ّ      يتم  تنظيمسو املرتبات. 
على التوايل.٣-برتبة فاالستحقاقات ت و شؤون املرتباومنسق، ٣-فبرتبة 

عن التخطيط االسرتاتيجي ً سؤوال  ميكون ، )٤-ويرأس وحدة التطوير التنظيمي رئيس وحدة (ف -٨٢
اسرتاتيجية املوارد ب، والتصميم التنظيمي، وتقدمي الدعم للرئيس فيما يتعلق كفاءاتلقوى العاملة، وإدارة الل

انتظاما فيما يتعلق باالحتياجات األساسية لتقييم أداء املوظفني وما يقابلها من نهج أكثر ّ    ً  وات باعا  لالبشرية. 
) لتصميم وتنفيذ ٣-األداء (ف ً       ا  يف شؤونوحدة أيضا موظفتشمل التدريب املوظفني، لاستحقاقات 

) لتحديد ٣-(ف ّ      التطو ر املهينالتعلم و موظف مسؤول عن دارة األداء داخل احملكمة، و إلفعالةنظم 
ّ  متخص ص املوارد البشرية موظفداخل احملكمة، فضال عن ّ      والتطو ر املهينالتدريب يف جمال حتياجاتاال

ووضع ،احلساسة واملعقدةاملسائل) لتقدمي املشورة القانونية بشأن ٣-(ف اتن والسياسنو قايف جمال ال
احملكمة دة، يوفر قلم وحاليفخصصة املهذه املوارد بإدراج بشكل عام. قسم املوارد البشرية سياسات 

اية املطاف الروح املعنوية للموظفني يوفر العناصر األساسية لتنمية قدرات املوظفني، وبالتايل  من يف 
يف شؤون معاون مؤقت إضايف ويلزم موظف خالل الدعم الوظيفي املالئم يف مجيع أحناء املؤسسة. 

تطوير عدد من سياسات املوارد البشرية ) ملدة عامني للمساعدة يف٢-(ف املوارد البشرية سياسات 
الالزمة والعاجلة.

، فحسبتكاليف املوظفنيّ      ً    خيف ض بعضا  من وجتدر اإلشارة إىل أن ختطيط املوارد البشرية اجلديد لن -٨٣
احملكمة  لصاحلمن املهام األساسية لصاحل املوظفني وبالتايل ً ا  عددتوىل فإنه سيبكثري، من ذلك ّ وإمنا، وأهم  

ر إليه على أنه قسم بريوقراطيَ نظ  ُ كان يف كثري من األحيان ي  ّ  ومما   ّ                      قد تطو ر قسم املوارد البشرية، و ككل. 
مجيع موظفي احملكمة اجلنائية الدولية.منه يستفيد ً ا  ديناميكيو ً ا  حديثو ً فعاال  ً ا  قسمأصبح و ، ُ  وغري ك فؤ

ّ مالك الموظفين المنق حالحاليمالك الموظفين

)٥-رئيس قسم املوارد البشرية (ف)٥- ملوارد البشرية (فس قسم ارئي

)٣-منسق برامج املوارد البشرية (ف)٤-رئيس وحدة التوظيف (ف

وحدة التطوير التنظيمي)٤-رئيس وحدة الصحة والرفاه (ف

)٤- (فرئيس وحدة التطوير التنظيمي)٣- رئيس وحدة إدارة املوظفني (ف

)٣-موظف معين باألداء (ف)٣-رئيس وحدة التعلم والتطور املهين (ف

)٣- موظف يف شؤون التعلم والتطور املهين (ف)٣-(فمساعد خاص للمسجل/موظف يف الشؤون القانونية 

) ٣- (ف املوارد البشرية موظف يف جمال قانون وسياسات )٣-(فموظف يف شؤون رفاه املوظفني

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون التعلم والتطور املهين )2-موظف يف شؤون التوظيف (ف

)٢-منسق برنامج الزائرين الدوليني (ق
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ّ مالك الموظفين المنق حالحاليمالك الموظفين

الوحدة التشغيلية رر) - (خ عممرض/مساعد طيب

)٣-للموارد البشرية(فلتشغيلية الوحدة ارئيس رر)-(خ عالقانون والسياسات) مساعد أقدم يف املوارد البشرية (

)٣-منسق يف جمال التوظيف (فرأ)- (خ عمساعد أقدم يف شؤون املوارد البشرية 

رأ)-(خ عمساعد يف إدارة الوظائف رأ)-(خ عمساعد يف الشؤون اإلدارية 

رأ)- (خ عون التوظيف مساعد يف شؤ رأ)- (خ عشؤون املوارد البشرية يف مساعد 

رأ)- (خ عمساعد يف شؤون التوظيف رأ)-(خ عمساعد يف الشؤون اإلدارية

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون التوظيف رأ)- لدعم تكنولوجيا املعلومات (خ عمساعد يف املوارد البشرية 

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون التوظيف أ)ر -(خ عمساعد أقدم يف شؤون رفاه املوظفني

)٣- منسق شؤون املرتبات واالستحقاقات (ف رأ)-(خ عمساعد يف شؤون رفاه املوظفني

رر)- (خ عأقدم لشؤون املوارد البشرية مساعدرأ)-(خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية 

رأ)- (خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية رأ)-(خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية 

رأ)- (خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية رأ)-(خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية 

رأ)-(خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية رأ)-(خ عمساعد يف شؤون التوظيف 

رأ)-(خ عؤون املوارد البشرية مساعد لشرأ)-(خ عمساعد يف شؤون التوظيف 

رأ)- (خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية رأ)-(خ عمساعد يف شؤون التعلم والتطور املهين 

رأ)-(خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية رأ)-(خ عمساعد لشؤون املوارد البشرية 

رأ)-(خ عوارد البشرية مساعد لشؤون املرأ)- (خ عمساعد يف شؤون التوظيف 

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املرتبات رأ)- (خ عمساعد يف شؤون رفاه املوظفني

رأ)-(خ عمساعد يف شؤون املرتبات رأ) -خمتص يف الصحة املهنية (خ عممرض/مساعد طيب

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

قسم الموارد 
شرية الب

وكيل 
األمين 
العام

أمين عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

مجموع 
الموظفين

ف وما 
رأ- خ عفوق

-خ ع
رر

مجموع 
الموظفين

خ ع
مجموع 
االموظفين

92171928-1242----احلايل 

91151625--126----ّ  المنق ح 
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زانيةاآلثار المترتبة في المي-٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةقسم املوارد البشرية

يورو ٢٢٩،٨يورو ١,٠٢٩،٦يورو٧٩٩،٨الفئة الفنية

يورو ٥١،٦يورو ١,٠٧٠،٤يورو ١,٠١٨،٨خدمات عامة

يورو ٣٢٠،٩-يورو ٣٢٠٩تكاليف املوظفني األخرى

يورو ٣٩،٥يورو ٢,١٠٠،٠يورو ٢,١٣٩،٥موعاا

٣٩,٥٠٠مبقدار (قسم املوارد البشرية اجلديد سوف تنخفض بصورة طفيفة تكاليف موظفي -٨٤
ةيكليإعادة تكييفه من الناحيتني اهلالقسم عن طريقلكفاءة زايا األساسية مع االحتفاظ بامل،)يورو

والتشغيلية.

العامةقسم الخدمات- زاي

مهامالغرض وال- ١

النقل، اخلدمات اللوجستية و ) ٢) إدارة املرافق، (١أربعة جماالت: (يف قسم اخلدمات العامة يعمل -٨٥
عن مقر ةمسؤولوتكون وحدة إدارة املرافق .) السفر والتأشريات واالستحقاقات٤) املشرتيات (٣(

خدمات النقل تنسيقووحدة اخلدمات اللوجستية والنقل مسؤولة عن احملكمة واخلدمات ذات الصلة. 
عتبات اليت تتجاوز عمليات الشراء وطلبات الشراء وتتوىل وحدة املشرتيات وإدارة املراسالت والشحنات. 

عن السفر يف ةالسفر والتأشريات واالستحقاقات مسؤولووحدة مسؤولة عن إدارة األصول. هي و ،معينة
ملسائل فيما خيص اتنسيق مع الدولة املضيفة فضال عن ال،لموظفني واملسؤولني وغريهمبالنسبة لمهام رمسية 

التأشريات احلصول على سؤولني يف احملكمة، وتنظيم املاملتعلقة باالمتيازات واحلصانات الفردية للموظفني و 
مع االنتقال إىل املقر اجلديد واألمر املهموثائق السفر الصادرة عن األمم املتحدة ووثائق السفر األخرى. و 

اية عام  للمبىن تغيري تركيز عمله من مؤجر ، هو أن قسم اخلدمات العامة سوف يتعني عليه ٢٠١٥يف 
.حمددلغرضُّ   ش ي دتنشأة دائمة أكرب مستخدم ملإىل مالك/استخدامه يف شريك و 

معايير التصميم- ٢

درجة عالية من املرونة. غري أن وعلى اجيدقسم اخلدمات العامة عمليف الوقت احلاضر، يعترب -٨٦
املقراالنتقال إىل حتديدا ، وهي يهموظفمالك هيكله و يفقسم تؤثرالة عنتطورات خارجةناك عده

وطريقة مبا يف ذلك دور املكاتب امليدانية،على منوذج التشغيل امليدايناليت طرأت اجلديد والتغيريات 
.عملها بصورة جديدة

االيت ّ هام  ديدة، هناك عدد من املباملرافق اجلوفيما يتعلق -٨٧ تقع يف الّ مهام  وهي ، يتعني االضطالع 
ُ             ي طلب من القسم لن ّ مهام  يف املقابل، هناك أيضا الوقت الراهن على عاتق قسم اخلدمات العامة. و 

ا يف االستمرار على لقسم اخلدمات العامة يقوماملخطط التنظيمي اجلديد فإن ه،يعلو مستقبال. القيام 
االستعانة مبصادر خارجية حبيث توكل املهمة إىل جهة ق اجلديدة عن طريقتوفري صيانة املرافافرتاض
ة تتعلق على إضافيسوف تقع على عاتق قسم اخلدمات العامة أعباء، يف هذه احلالة. ولكن حىت ةواحد
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قاعات شغيل ، وتوظيفة الرقابةالتخطيط املايل، واستخدام نظم املعلومات، واحلفاظ على بسبيل املثال
استخدام مرافق املؤمترات يف املبىن اجلديد إىل وسوف يؤدي. الضيوفواستخدام مطعم ،إضافيةحمكمة 

عمل إضافية.عباء أ

عن إدارة ً مسؤوال  سوف يكون قسم اخلدمات العامة، اجلديدنموذج التشغيل امليداينبوفيما يتعلق -٨٨
ور حموري يف حتديد ف يضطلع القسم بدوسو ، وإدارة األسطول والدعم اللوجسيت. ةتب امليدانيامرافق املك

للمحكمة اجلنائية الدولية. وباملثل، اميدانيامكتبُ    ي تخذ الواجب توافرها يف أي مبىن لكيالشروط الفنية 
حتديد أي صيانة تصحيحية يتوىل القسم كتب ميداين، أي ماستنادا إىل املعلومات املقدمة من رئيس و 

السابق على عاتق يكل اهلكانت تقع يفمسؤولية  وهي ، امليداينول سطاألإدارة أما . ةمطلوبوأةمناسب
تجنب االزدواجية وضمان لقسم اخلدمات العامة لاملهام احلالية ُ     فسوف ت دمج يفقسم العمليات امليدانية، 

اليوميةدارة اإلرئيس املكتب امليداين هو املسؤول عن يكونيف حني و الكافية. تقنيةاملعرفة التوفر
عن استثمار رأس املال وختصيص يةاملسؤوليتوىل قسم اخلدمات العامية ام وتوزيع املركبات، ستخدال

.اميزانية صيانتها واستبداهلرصد ، و مليداينلعمل ااملركبات ل

ينوظفمالمالك- ٣

وسوف حيتفظ . قسم اخلدمات العامةال توجد تغيريات هيكلية أو تنظيمية رئيسية فيما خيص -٨٩
ونتيجة لالنتقال املذكورة أعاله. األربع وحدات الميم التنظيمي العام احلايل الذي يتألف من التصبقسم ال

القسم حباجة إىل هيكل يكونوحجم العمل، سوف بذلك اجلديدة والوظائف اإلضافية املرتبطة املباينإىل
امليزانية د مطلوبة يف وف تكون هذه املوار وس، املباين اجلديدةلدى االنتقال إىل بعض املوارد اإلضافية 

.٢٠١٦لعام الربناجمية 
مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)٥-رئيس قسم اخلدمات العامة (ف)٥-رئيس قسم اخلدمات العامة (ف

الرتب األخرى) -مساعد إداري (خدمات عامة)٤-كبري موظفي مشرتيات (ف

اللوجستية والنقلوحدة الخدمات )٣- موظف خدمات لوجستية ونقل (ف

)٣-رئيس وحدة اخلدمات اللوجستية والنقل (ف)٣- موظف إدارة مرافق (ف

الرتب األخرى)-منسق املراسالت والشحن (خدمات عامة)٢-مدير مشروع املرافق (ف

الرتب األخرى)–منسق إمداد (خدمات عامة الفئة الفنية) - للمرافق (خدمات عامةنكبري مساعدي

الرتب األخرى) –منسق للنقل (خدمات عامة الفئة الفنية)–السفر (خدمات عامة مشرف على

الرتب األخرى)–كاتب لقلم احملكمة (خدمات عامة الفئة الفنية)–منسق مشرتيات (خدمات عامة 

خرى)الرتب األ–مساعد ملراقبة املمتلكات (خدمات عامة الرتب األخرى)–كاتب قلم احملكمة (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–كاتب للخدمات اللوجستية (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد مشرتيات (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–كاتب للخدمات اللوجستية (خدمات عامة الرتب األخرى)–سائق/كاتب (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–لوجستية (خدمات عامة كاتب للخدمات الألخرى)االرتب ا- كاتب للخدمات اللوجستية (خدمات عامة

الرتب األخرى)–كاتب للخدمات اللوجستية (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة 
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مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

الرتب األخرى)–سائق  (خدمات عامة الرتب األخرى)–كاتب خلدمات املرافق (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–(خدمات عامة سائق  الرتب األخرى)–عامل ماهر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–سائق  (خدمات عامة ألخرى)االرتب ا–كاتب للخدمات اللوجستية/سائق (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–سائق  (خدمات عامة الرتب األخرى)–رسام (خدمات عامة 

وحدة المشترياتالرتب األخرى)–كاتب للتموين  (خدمات عامة 

)٤-رئيس وحدة املشرتيات (فالرتب األخرى)–(خدمات عامة سائق/كاتب

الفئة الفنية)–منسق مشرتيات (خدمات عامة الرتب األخرى)–فين مرافق  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد مشرتيات (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد مشرتيات (خدمات عامة ألخرى)الرتب ا–مساعد مشرتيات (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد مشرتيات (خدمات عامة الرتب األخرى)–مسؤول عن سيارات/سائق (خدمات عامة 

وية وتكييف املنشآت (خدمات عامة  الرتب األخرى)–مساعد مشرتيات (خدمات عامة الرتب األخرى)–فين تدفئة و

الرتب األخرى)–كاتب مشرتيات (خدمات عامة الرتب األخرى)–ات (خدمات عامة مساعد مشرتي

وحدة إدارة المرافقالرتب األخرى)–مشرف لقلم احملكمة (خدمات عامة 

)٤-رئيس وحدة إدارة املرافق (فالرتب األخرى)–كاتب خدمات املرافق (خدمات عامة 

)٢-معاون موظف مشروع (فاألخرى)الرتب –فين كهرباء املرافق (خدمات عامة 

الفئة الفنية)–منسق للخدمات الشاقة (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد مشرتيات (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–رسام (خدمات عامة الرتب األخرى)–سائق/كاتب (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–ق (خدمات عامة كاتب خدمات املرافالرتب األخرى)–كاتب خدمات عامة (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–كاتب خدمات املرافق (خدمات عامة الرتب األخرى)–كاتب خدمات املرافق (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–كاتب خدمات املرافق (خدمات عامة الرتب األخرى)–سائق/كاتب (خدمات عامة 

وية وتكييف) (خدمات عامة )الرتب األخرى–كاتب لقلم احملكمة (خدمات عامة  الرتب األخرى)–فين منشآت (تدفئة و

الرتب األخرى)–فين منشآت (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–فين منشآت (كهرباء) (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–عامل ماهر (خدمات عامة رتب األخرى)ال–عامل ماهر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–عامل ماهر (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–عامل ماهر (خدمات عامة الرتب األخرى) –مساعد للسفر (خدمات عامة 

–(خدمات عامة مساعد لوحدة مراقبة املمتلكات واجلرد/املطالبات 
وحدة السفر والتأشيرات واالستحقاقاتالرتب األخرى)

الفئة الفنية)–مشرف للسفر (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة الرتب األخرى)–عامل ماهر  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة األخرى)الرتب –مساعد للسفر (خدمات عامة 
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الرتب األخرى)–مساعد سفر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد للسفر (خدمات عامة 

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

قسم 
اخلدمات   

العامة

وكيل 
األمني
العام

أمني عام 
١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل 
املوظفني 

من الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
الفئة -عامة
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
املوظفني من 

فئة 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

٥٣٣٦٣٩٤٤-١١٢١----ً حاليا  

٥٣٣٤٣٧٤٢-١٢١١----منقح

اآلثار المترتبة في الميزانية-٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةقسم اخلدمات العامة

يورو ٢١،٧يورو ٥٩٠،١يورو ٥٦٨،٤الفئة الفنية

يورو ٩٢،٤يورو ٢,٤٨٥،٢يورو ٢,٣٩٢،٨خدمات عامة

يورو ١٧٤،٣-يورو١٤٧،٣تكاليف املوظفني األخرى

يورو ٦٠,٢يورو ٣,٠٧٥,٣يورو ٣,١٣٥,٥المجموع

قسم األمن والسالمة - حاء

والمهامالغرض - ١

سالمة املسؤولني املنتخبني عن مسؤول عن احلماية املادية للمحكمة و قسم األمن والسالمة-٩٠
اآلمن للمتهمني، يكفل االحتجاز واملوظفني والشهود والزوار وغريهم. وهو يدعم األنشطة القضائية و 

(التدقيق). ويدعم أمن وسالمة عمليات احملكمة املوظفني وإدارة خماطر أمن املعلومات وإدارة وتوفري أمن 
يسهر على تنفيذها السالمة املهنية و احلريق و احلد من خماطر وإجراءات خارج املقر، وحيافظ على سياسات 

احملكمة.يفالسالمة اليت تؤثر األمن و يف احلوادث املتعلقة بوحيقق 

معايير التصميم- ٢

على وجه ولوحظ . لقسم األمن والسالمةاهليكل السابق بشواغل املتعلقةالعديد من التددُ ح  -٩١
تعزيكفاية املتصورة ملستويات املوارد العدم و توزيع عبء العمل. تفاوت املوظفني و عدم كفاية اخلصوص

إدارة شؤون املوظفني، مثل مستوى التوظيف العام، والشواغر صلة بذاتعواملةلعدإىل حد كبري
نظام جدولة بُ                           ي رى أن مثة إشكاليات فيما يتصلذلك، وعالوة على. عن العملأو الغيابجازات واإل

ال سيما فيما يتعلق و والتعاون داخل القسم، تواصل الفضال عن وجود قصور يف نوبات العمل،لتناوب و ا
باألمن.ةتعلقاملنشطة نوبات العمل وغري ذلك من األة وختطيط دولة العامباجل
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كمة، املسؤولة احملو بىناملأمن ) وحدة ١من وحدتني: (لقسم األمن والسالمةاهليكل اجلديد ويتألف -٩٢
االمتثال، املسؤولة عن كافة السياسة األمنية و ) وحدة ٢احملكمة؛ و(مرافق أساسا عن أمن وسالمة 

واملبادئ التوجيهية واألنشطة ،والسياسات،والتدريب،األمنيةلإلجراءات قة باالمتثال األنشطة املتعل
واخلدمات ، والتحقق من بطاقات الدخول واهلويةاملوظفنيوالتدقيق يف هوية احلرائق والسالمة، املتعلقة ب

اللوجستية األخرى.

تلف الوحدات والوحدات الفرعية. أكثر صرامة يف خمبتنسيق املهام بصورة اهليكل اجلديد ويسمح -٩٣
جزءا من قسم األمن والسالمة يف السابق، قد اليت كانت ،وحدة الدعم امليداينفإن باإلضافة إىل ذلك، و 

املكاتب امليدانية. ومع ذلك، بالعمل يف قوية العملية الشعبة العالقات اخلارجية بسبب صلتها ُ     أ دجمت يف
رئيس ً      مسؤوال  أمام منسق األمن امليداين بقي مناسبة، بصورة ومات التنسيق وتدفق املعلسالسة من أجل و 

إىل قسم خدمات قسم األمن والسامة نقل وحدة أمن املعلومات من جرى . وباملثل، قسم األمن والسامة
ا األساسي يتعلق بتكنولوجيا املعلوماتإدارة املعلومات اجلديد  على هذا إعادة اهليكلية ت. وأدألن مكو

على وظائفه عمل القسم مع تركيز مالك املوظفني يف قسم األمن والسالمة، مستويات ىل تدين النحو إ
األساسية.

املعينة بصورة ا ألعن وظيفة التخطيط واجلدولة ةمسؤولوحدة أمن املبىن واحملكمة كون وست-٩٤
ملواجهة ل أفضل بشكستعداد االمن أجل وجرت عمليات إعادة تنسيق أخرى . املبىنتأمني عن مباشرة 

لمقر اجلديد للمحكمة. أوال، سوف يكون هناك اعتماد أكرب على اإلجراءات لددة احملمنية األتطلبات امل
ترتيبات أمنية إضافية استحداث د وخصائصهاجلدياملبىنحجميتطلب ، اثانيو . ةاألمنية اإللكرتونية/املؤمتت

.ة للمبىنصصخم

فض خبسمح من شأنه أن ياحلايل لمبىنكن تطوير نظام أمن لمأالتدابري املناسبة، وباختاذ -٩٥
كان سيستلزم زيادة اجلديداملبىنحجم االختالف الكبري يففإناالحتياجات من املوظفني. ومع ذلك، 

غري أن زيادة عدد املوظفني كانت ستكون اجلديد. لمبىنلمن املوظفني قسم األمن والسالمة احتياجات 
باملقارنة مع و ، األمريف واقعو . ً حجما  كرب األهذا املبىن اجلديدتأمني لهذه التدابريأكرب لوال اختاذ مثل

اجلديد قبل لمبىنلمن املوظفني قسم األمن والسالمة حتياجات الالسابقة املتوخاة الداخلية التوقعات 
.يورو٥٨٤,٠٠٠حوايل أو وظائف مثاينتعادل املراجعة، فإن املبالغ املوفرة 

ينوظفمالمالك- ٣

فئة اخلدمات العامة أو يعاونه مساعد إداري ()٥-يرتأس قسم األمن والسالمة رئيس للقسم (ف-٩٦
واالمتثال.العامة رئيس التوجيه االسرتاتيجي للوحدات ويركز على السياسة ويقدم ال). الرتب األخرى

خدمات عامة أو الفئة (ميينوب عنه مالزم قد)٤-ويوجد رئيس لوحدة أمن املبىن واحملكمة (ف-٩٧
داخل الوحدة. صالحيات لتوضيح تسلسل اهذا الرتتيب ويتيح ). ٦- ع(حتت إمرته مالزمان) الفنية

٥ويوجد يف القسم. اليوميةدارة اإلداخل القسم فيما يتعلق بعلى املسائل التنفيذية وحدة الرئيس ويركز 
عاد تصنيف وظائف سيو ). ٣-عأمن (موظف ٢٢) و ٤-عموظف أمن (١٢)، و٥-ع(رقباء
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وتلقى هؤالء املوظفون الدائم. للمبىن) ٣-ع(إىل موظفني أمنيني ) ٢-ع(ةاحلاليينياملساعدين األمن
إعادة وهذا القرار املتعلق ب. ليوغسالفية السابقةالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليةببرنامج تدريب خمصص 

ةقوة عمل أمنيبتوفري سمح تحديد أن يوجه المن شأنه على ٢-من فئة اخلدمات العامةتصنيف املوظفني 
.وعزميةمرونةأكثر

يتوىل) ٧-علسياسات واالمتثال (لديدة موظف اجلاالمتثال السياسة األمنية و وحدة ويرتأس -٩٨
فاء ّ                       عني  يف الوحدة كذلك موظف لإلطُ ي  وف سؤوليات الوحدة. وسمبتنسيق مجيع األنشطة املتعلقة 

)، وموظف ألمن املوظفني ٤-ع()، ومساعد تدريب أمين٦-ع(منسق تدريب أمينو )، ٧-ع(والسالمة
،)٥-ع(املوظفنيدعم أمنان ل)، وموظف٦-عوالدعم اللوجسيت (موظف إداري للهوية)، و ٦-ع(
).٤- ع)، ومساعد إداري واحد (٤-عالدعم اللوجسيت (للهوية و احد مساعد و و 
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)٥-رئيس قسم األمن والسالمة (ف)٥- رئيس قسم األمن والسالمة (ف

الرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة )٤-موظف عمليات األمن (ف

وحدة سياسة األمن واالمتثال )٤- رئيس وحدة األمن امليداين (ف

الفئة الفنية)–متثال (خدمات عامة رئيس وحدة سياسة األمن واال)٤- موظف املعلومات األمنية (ف

الفئة الفنية)- موظف إطفاء وسالمة (خدمات عامة)٣- رئيس وحدة األمن الوقائي (ف

الرتب األخرى)-)(خدمات عامة٦—منسق تدريب أمين (ع)٣-موظف أمن ميداين (ف

الرتب األخرى) -)(خدمات عامة٤—مساعد تدريب أمين (ع)٣- موظف أمن ميداين (ف

الرتب األخرى)-)(خدمات عامة٦—موظف هوية ودعم لوجسيت (ع)٣- ظف أمن ميداين (فمو 

الرتب األخرى)-)(خدمات عامة٦—موظف هوية ودعم لوجسيت (ع)٣- موظف أمن ميداين (ف

الرتب األخرى)- )(خدمات عامة٦—موظف أمن املوظفني (ع)٢- حملل أمين (ف

الرتب األخرى)- (خدمات عامة)٦—موظف أمن املوظفني (ع)٢- حملل أمين (ف

الرتب األخرى)- )(خدمات عامة٤—مساعد إداري (عالفئة الفنية)-ضابط إطفاء وأمن (خدمات عامة

وحدة أمن المبني والمحكمة الرتب األخرى)- موظف ختطيط وتنسيق  (خدمات عامة

)٤- رئيس وحدة املبىن واحملكمة (فالرتب األخرى)-موظف إدارة ودعم (خدمات عامة

الرتب - موظف تصاريح دخول وبطاقات اهلوية (خدمات عامة
الفئة الفنية)–مالزم كبري (خدمات عامة األخرى)

الرتب األخرى) - )(خدمات عامة٦—موظف ختطيط وجدولة أمنية (عالرتب األخرى)-مساعد إدارة وخدمات لوجستية (خدمات عامة

الرتب األخرى)- )(خدمات عامة٦—الزم أمن (عمالرتب األخرى)- مساعد دعم أمين (خدمات عامة

الرتب األخرى)- )(خدمات عامة٦—مالزم أمن (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٥- رقيب أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٥- رقيب أمن  (عخرى)الرتب األ–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٥- رقيب أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 
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الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٥- رقيب أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٥- رقيب أمن  (عالرتب األخرى)–امة مساعد دعم أمين  (خدمات ع

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

ب األخرى)الرت–) (خدمات عامة  ٤- كبري موظفي أمن  (خدمات عامةالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٤-كبري موظفي أمن  (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- (عموظف أمن الرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مساعد دعم أمين  (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى) –موظف ختطيط وتنسيق (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مساعد  أمن حملي  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (علرتب األخرى)ا–مساعد  أمن حملي  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مساعد  أمن حملي  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مساعد  أمن حملي  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–ن املعلومات (خدمات عامة  حملل امتثال ألم

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مالزم أمن (خدمات عامة  

خرى)الرتب األ–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة  

األخرى)الرتب–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–كبري موظفي أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–كبري موظفي أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  
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ب األخرى)الرت–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–موظف أمن (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–) (خدمات عامة  ٣- موظف أمن (عالرتب األخرى)–موظف أمن (خدمات عامة  

وحدة األمن الميدانيةالرتب األخرى)–مالزم  أمن  (خدمات عامة  

٣٢)٤- منسق دعم ميداين (فالرتب األخرى)–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

٣٣الرتب األخرى)–مساعد منسق دعم ميداين (خدمات عامة  الرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–منسق تدريب  أمين  (خدمات عامة  

الرتب األخرى) –موظف أمن (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–رقيب أمن  (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–أمن  (خدمات عامة  مالزم 

الرتب األخرى)–موظف دعم أمن املوظفني (خدمات عامة  

الرتب األخرى) –كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–موظف أمن (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–موظف أمن (خدمات عامة  

ب األخرى) الرت–كبري موظفي أمن (خدمات عامة  

الرتب األخرى) –موظف التخطيط األمين واجلدولة (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–موظف أمن (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

خرى)الرتب األ–كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)–موظف أمن (خدمات عامة  

الرتب األخرى) –كبري موظفي أمن   (خدمات عامة  

الرتب األخرى)- مالزم أمن (خدمات عامة

الرتب األخرى)- مالزم أمن (خدمات عامة

الرتب األخرى)- مالزم أمن (خدمات عامة

ُ                                                                        نها ست دمج يف وحدة التنسيق والتخطيط يف قسم التعاون والعالقات اخلارجية التابع لشعبة هذه الوظيفة يف قسم األمن والسالمة لك٣٢
.العالقات اخلارجية

املرجع السابق. ٣٣
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الرتب األخرى)- مالزم أمن (خدمات عامة

الرتب األخرى)- الزم أمن (خدمات عامةم

الرتب األخرى)-مساعد تدريب أمين (خدمات عامة

الرتب األخرى)- مالزم أمن (خدمات عامة

الرتب األخرى)- مالزم أمن (خدمات عامة

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين- ٤

قسم األمن 
والسالمة

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل 
الفئة 

الفنية فما 
فوق

خدمات 
الفئة -عامة
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

١١١٧٣٧٤٨٥-١٣٥٢----ً حاليا  

٣٣٥٠٥٣٥٦---١٢----منقح

الميزانيةاآلثار المترتبة في - ٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةقسم األمن والسالمة

يورو ٧٤٨،٧يورو ٤٠٠،٣يورو ١١٤٩،٠الفئة الفنية

يورو ١٦٢٩،٤يورو ٣٠٦٣،٣يورو ٤٦٩٢،٧فئة اخلدمات العامة

يورو ٤٨٦،٧- يورو ٤٨٦،٧تكاليف املوظفني األخرى

يورو٢٨٦٤،٨يورو ٣٤٦٣،٦و يور ٦٣٢٨،٤المجموع

كبري يف تكاليف الخنفاض إىل جانب اال، يف قسم األمن والسالمةاخنفاض مستويات التوظيف -٩٩
اثنتني من الوحدات السابقة يف إىل إعادة هيكلية عزىييورو،ألف ٢،٨٦٤,٨مبا تبلغ قيمتهاملوظفني 

قسم األمن والسالمة مع تركيز ،أعاله)(انظرأخرى أقسام/شعب وضمهما إىلقسم األمن والسالمة
. وظائفه األساسيةلىعّ املعد ل

مكتب المدير-شعبة الخدمات القضائية -طاء

مهامالغرض وال- ١

لألنشطة القضائية على حنو فعالشعبة اخلدمات القضائية مسؤولة عن توفري اخلدمات والدعم -١٠٠
لغات، القسم إدارة احملكمة، وقسم االحتجاز، وقسم للمحكمة. وتتكون الشعبة من مكتب املدير، و 

يوفر الرقابة كما ،  الضحايا وشؤون اجلربوقسم إدارة املعلومات، وقسم دعم احملامني، وقسم مشاركة 
توفري ملدير امكتب توىلعلى هذا النحو، يو . ٣٤لضحاياالدفاع و املعين بااإلدارية ملكاتب احملامي العام 

، وقسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب، ومكتب احملامي العام للدفاع، ومكتب احملامنييتوقع دمج قسم دعم ،من املراجعة٢نتيجة للمرحلة ٣٤
يف مكتبني متخصصني، أي مكتب للدفاع ومكتب للضحايا. ومبا أن املناقشات املتعلقة بالتعديالت الالزمة للوائح احملكمة ال ي العام للضحايا احملام
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نسق ويرصد اإلجراءات القضائية للمحكمة، يقسام داخل الشعبة، و ألالتنسيق لو اإلسرتاتيجيةالقيادة 
اإلجراءات إطار " يف ةالفاعلاجلهات "خمتلف األنشطة الالزمة لتنفيذ قرارات احملكمة، ويتفاعل مع 

أصحاب املصلحة).غريهم من ن و و املشاركو طراف(الدوائر واأل

معايير التصميم- ٢

بدور حاسم يف إدارة قلم احملكمة، وال سيما فيما يتعلق خلدمات القضائية يضطلع مدير شعبة ا-١٠١
توجيه عمل وعليه، اإلسرتاتيجيةالقيادة تويلدير ويتعني على املمبهام الدعم القضائي لقلم احملكمة. 

قلموضع برامج العمل ومراقبة تنفيذها. وعالوة على ذلك، فإن املدير هو عضو يف فريق إدارة و الشعبة، 
قلم وتنسيق أنشطة رئيس قلم احملكمة التايل بدور حاسم يف أداء املهام التنفيذية ليضطلع ب، و احملكمة
.احملكمة

اهليكل ويكفل دور تنسيقي جلميع أقسام الشعبة. يضطلع بلمدير و الدعم لمكتب املدير ويقدم -١٠٢
التوجيه االسرتاتيجي والتنسيق قدمي وت، قلم احملكمةفريق إدارة يفته كعضوسؤوليملاملدير ممارسة املنقح 

اختصاصها. ا يف إطار اختاذ القرارات اخلاصة ميكنهااليتقساماأللشعبة وترك املسؤوليات التنفيذية إىل ل
القضاة. بإلجراءات احملكمة، مبا يف ذلك من خالل االتصال قلم احملكمة دير تنسيق دعم كفل املوي

قلم شفوية أو خطية من مذكراتلتطورات ذات الصلة اليت قد تتطلب اويطلع املدير املكتب القانوين ب
.احملكمة

مكتب املدير بشكل مفرط على املهام -ركز شعبة اخلدمات القضائية تلهيكل السابق، ً  وفقا  لو -١٠٣
. هامهاملتعلقة مباإلسرتاتيجيةجلوانب للقيام باوارد املوقت و ما يكفي من الحبيث ال يتبقى للمديرالتنفيذية 

عاتق هذه املسؤولية ينبغي أن تقع على مع أن ،عن عدد كبري من املهام التنفيذيةة سؤولياملكتب املوىل ويت
املستوى، بدال من ةة رفيعيوسياسإسرتاتيجيةز على قضايا يرتكالن مملدير ان ّ اهليكل املنقح ميك  و قسام. األ

ة مراقبيتوىل املدير و ذه املهام رؤساء األقسام ليفري حاليا تكجيو ية. نفيذاملسائل التبفرط االهتمام امل
.أدائهم

لشؤون لقلم احملكمة وإنشاء شعبة لرفيع املستوى اجلديد الهيكل ً   ووفقا  للوعالوة على ذلك، -١٠٤
من اختصاص شعبة اخلدمات القضائيةسابقاليت كانت يف الالدول مع مجيع مهام التعاون فإن اخلارجية، 
لشعبة العالقات اخلارجية. ويواصل مدير شعبة اخلدمات القضائية حاليا تويل قت احلاضر يف الو قد أوكلت 

، ُ             أ شري إليه سابقاكما و لضمان االستمرارية يف هذه األثناء. وباملثل، فقط عمليات االعتقال املسؤولية عن 
هو ن القانونية مكتب الشؤو ، فقد باتهليكل املنقح وتوزيع املسؤوليات داخل قلم احملكمةاعقب وضعو 

يكون ذلك لفائدة الدوائر القانونية. وسوف ذكرات عن تنسيق وتوجيه إعداد امليف الوقت الراهن املسؤول 
اية املطاف حيث القضائية القانونية.سرعة وجودة املذكرات املقدمة إىل قلم الشؤوننه يزيد إيف 

ذه األقسام واملكاتب، وعليه يبقى هيكلها دون مر ٤تزال جارية يف هذا الصدد فيما بني القضاة، فإن املرحلة  اجعة يف مل تستكمل بعد فيما يتعلق 
الوقت الراهن. 
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ينوظفمالمالك - ٣

مكتب املدير –شعبة اخلدمات القضائية اهليكل اجلديد لألف يت)، ١-مدباإلضافة إىل املدير (-١٠٥
منسق هساعديالشعبة سابقا)، يف القانونية االثنني للشؤوننسقنيامل) (أحد ٣-من منسق قضائي (ف

إداري. كون مبثابة موظف ) يالرتب األخرى–خدمات عامة ) ومساعد إداري (٢-ف(معاونقضائي 
مكتب رئيس قلم احملكمة و ،ديراملي هو تسهيل التواصل والعمل بني الدور الرئيسي للمنسق القضائو 

جهة التنسيق يف املنسق القضائي هو أيضا يكون . وباملثل، رؤوسةن واألقسام املياآلخر ديرين ، واملاملباشر
دعم املنسق املعاون باملنسق القضائي ويقوم بالتايل كل هذه التفاعالت. ينسق و بالنسبة للدوائر لشعبة ا
تبقى مهام و إىل مكتب املدير. يت تقدم توقعة الاملغري نفيذية عدد من املسائل التهتم بويهلقضائي يف مهاما

داري اإلساعديتوىل املباإلضافة إىل ذلك، و يف اهليكل السابق. دون تغيري كما كانت اإلداري املساعد
.قلم احملكمةدارة مهامه يف فريق إاءأداملتعلقة باملدير يف املهام اإلدارية ةساعدم

مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)١- مدير شعبة اخلدمات القضائية (مد)١- املدير (مد

)٣- منسق قضائي (ف)٣- منسق قانوين (ف

)٢-منسق قضائي معاون (ف)٣- منسق قانوين (ف

خرى)الرتب األ–مساعد إداري (خدمات عامة )٢-موظف قانوين معاون (ف

)٥-مساعد إداري (ع

ينوظفلماالمترتبة في مالك آلثار لعام استعراض- ٤
شعبة  اخلدمات 

مكتب -القضائية
املدير

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
الفئة -عامة
الفنية

خدمات 
الرتب -عامة

األخرى

يل إمجا
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

١١٥-٤-٢١--١---ً حاليا  

١١٤-٣-١١--١---منقح 

اآلثار المترتبة في الميزانية-٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةمكتب املدير-شعبة  اخلدمات القضائية

يورو ١٠٤،٩يورو ٣٦٠،٣يورو٤٦٥،٢الفئة الفنية

-يورو ٦٦يورو ٦٦،٠اخلدمات العامة

يورو ٢٠،٠-يورو ٢٠تكاليف املوظفني األخرى

يورو ١٢٤،٩يورو ٤٢٦،٣يورو ٥٥،٢المجموع

مكتب املدير مت حتويلها إىل شعبة -شعبة اخلدمات القضائيةت منخذُ أ  اليت ) ٣-الوظيفة (ف-١٠٦
-لشعبة اخلدمات القضائيةهام السابقة املعدد من ة إليها، عالوة على نقللحاجارجية نظرا لالعالقات اخل

.مكتب املدير إىل شعبة العالقات اخلارجية



ICC-ASP/14/19

54 19-A-280915

محكمة القسم إدارة -ياء

مهام الغرض وال- ١

على هذاو قاعة احملكمة. داخل وخارجتوفري اخلدمة قسم إدارة احملكمة القلب النابض لشكل ي-١٠٧
سن سري إجراءات احملكمة: إدارة األدلة املتعلقة حبقسم معظم الوظائف األساسية يتوىل ال، ساساأل

يقوم بإعداد حماضراملساعدة يف مجيع املسائل التقنية، و يقدم إدارة قاعة احملكمة، و القضاة يف ومساعدة 
واملشاركني. طراف واألمة دائرة احملكوثائق ليكفل تصنيف وإتاحة ال، و دعممكتب اليشكل اإلجراءات، و 

فسوف يتوىل مهمة إضافية إدارة املعلومات، يف جمال ة أقوى يإضافتكليف قسم إدارة احملكمة بوالية مع و 
.هي اإلشراف على نظام احملكمة اإلليكرتونية

معايير التصميم- ٢

التعامل مع أكثر مرونة يفليكون حتديد عدد من الفرص إلجراء تغيريات يف هيكل القسم جرى-١٠٨
دى عة ليسر العلى االستجابة تهوقدر ءالعمالتوجيهه خلدمة أعباء العمل املتزايدة، وحتسني كفاءته و 

سوف يؤدي كانت مؤقتة أو ذات طابع دائم. و أيف اإلجراءات القضائية، سواء حدوث زيادة مفاجئة 
، وخاصة القسملمتعاملني معلاملقدمة اخلدمات ملحوظ يف اهليكلي والتشغيلي إىل حتسني كييف هذه الت

السلطة القضائية.

لخدمات واملسؤوليات. لجزئي تكييف إعادة قسم إدارة احملكمة اهليكل اجلديد لوسوف يشهد -١٠٩
(كانت يف السابق القضائية. فوحدة العملياتالقائمتنيالوحدتني توزيع بعض املهام بني ُ   أ عيدوقد 

توىل كافة الوظائف التنفيذية للقسم، يف حني تركز وحدة إدارة ت‘‘) وحدة خدمات احملكمة واملكاتب’’
على الدعم التقين لعمليات ‘‘) وحدة دعم عمليات قاعة احملكمة’’املعلومات القضائية (كانت يف السابق 

وحدة العمليات القضائية. 

أكرب داخل قاعة احملكمة بدور يضطلع موظفو ، لوحدة العمليات القضائيةجلديدايكلاهليف و -١١٠
يف لرئيس قلم احملكمة ذان الذكية اآلعني و األمبثابة فهمبشكل عام. قلم احملكمةويف قسم إدارة احملكمة

القضية، داخل وخارج خالل الناشئة نفيذية ميع املسائل التجبقاعة احملكمة ُ ّ        وي كل ف موظفوقاعة احملكمة. 
ون مسؤولمفريق قاعة احملكمة املعنية. كما أاإلشراف على أعضاءلون تو يقاعة احملكمة على حد سواء، و 

تستوجب إجراءات من جانب تطورات يف قاعة احملكمة علما بأي األخرى قلم احملكمةأقسام إحاطة عن 
م ذات الصلة.اقساأل

احملكمة عن نظام حدة إدارة املعلومات القضائية، و وقسم إدارة احملكمة هو املسؤول، عن طريق -١١١
قسم احملكمة اإلليكرتونية مقسمة يف السابق بني قسم إدارة احملكمة و وظائف وكانت بأكمله. ةاإلليكرتوني

ً                  قسم خدمات إدارة املعلومات حاليا )؛ لكنه بالنظر إىل (ت السابقتصاالعلومات واالتكنولوجيات امل
فسوف ، احملكمةيتعامل معها قسم إدارةاليت ذات الصلة بالنظام قضائية العلومات وجود كم كبري من امل

سوف يرتجم ذلك يف و احملكمة اإلليكرتونية يف قسم إدارة احملكمة.حتقيق التآزر من خالل وضع إدارة يتم 
كون حبيث يإدارة املعلومات قسم خدمات تصميم وجرىمستوى املوظفني. ردود دون تغيري يف زيادة امل
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قيامه تطوير النظم واإلدارة التقنية، فضال عن لاألساسية، و ةلخدمات التكنولوجيلاملركزي والوحيد ّ  املوف ر 
السجالت ومن ناحية أخرى، تكون عام إلدارة املعلومات، والسياسات والتوجيهات. بوضع اهليكل ال

ا على عاتق قسم إدارة درجة عالية من التخصص على القضائيةواملعلومات  وتقع املسؤولية عن إدار
سوف تضاف إىل أعباء هذه الوحدة أيضا ة. وعالوة على ذلك، ملف القضياملشرف علىبوصفه احملكمة

الرقمية، وإىل حد ما، األدلة املادية.إدارة األدلة 

٢٧املادة تقتضي ،ليزية والفرنسيةكاإلنتنياللغجتهيز احملاضر بصورة فورية بوفيما يتعلق بنظام -١١٢
قلم ويكون مل احملكمة بدال من اثنتني. واحدة فقط من لغات عجتهيز حماضر فورية بحملكمة لوائح امن 

ت احملاضر الفورية مطلوبة بلغة واحدة أو بشأن ما إذا كانئيةالقضاباهليئة على اتصال منتظم احملكمة 
يعملون باللغتني لمحكمة تم إعداد احملاضر عن طريق حمررين تابعني لحمددة. ويقضيةيف كل بلغيت العمل 

إىل ترميهالمحكمة، لكنلاحملررين التابعنيتواصل احملكمة استخدام وف سو ليزية أو الفرنسية. كاإلن
إجراءات احملكمة ال جتري على أساس ً     وعلما  بأن ا هو مطبق يف الوقت الراهن. أكرب مممرونة إعطاء النظام 

أنشطة ُ                                                  فسوف ي درب احملررون على جماالت أخرى لكي يتمكنوا من املساعدة يف ، يف الوقت الراهنيومي
من قبل مكتب املدعي العام أيضا اضر طلب احملُ قاعة احملكمة. وعالوة على ذلك، قد ت  ذات صلة بأخرى

املساعدة يف مثل وميكن حملرري احملكمة ). ني(احملتملبالشهود تصال سياق االوالشهود يف قسم الضحايا أو 
.لتخفيف عبء العملهذه األنشطة

ينوظفمالمالك - ٣

ه مساعد إداري (خدمات ساعدي، )٥-كمة رئيس قسم إدارة احملكمة (فيرتأس قسم إدارة احمل-١١٣
: وحدة عملها، ومهاتعريفُ   أ عيدمن وحدتني ويتألف قسم إدارة احملكمة ). الرتب األخرى–عامة 

رئيس وحدة العمليات القضائية و العمليات القضائية ووحدة إدارة املعلومات القضائية (انظر أعاله). 
رئيس.الهو نائب) ٣-ف(

) ٢-لن يكون حمررو حماضر احملكمة (ف، وحدة العمليات القضائيةزيادة تركيز موارد لمن أجو -١١٤
ُ  ّ             سوف ي عني  أحد احملررين  و حتت إدارة رئيس القسم بل يتبعون لرئيس وحدة العمليات القضائية. 

، وإن كان ذلك دون مسؤولية إشرافية.كمنسق/جهة اتصال

يف جمال عال من اخلربة اإلداري لنظم احملكمة اإلليكرتونية على مستوى وتنطوي وظيفة املساعد-١١٥
جيري و املتعلقة باحملكمة اإلليكرتونية، وهي وظيفة تابعة يف الوقت الراهن لقسم إدارة احملكمة. املهارات
ع للغايةنطاقها قد توسديدة، ولكن اجلوحدة املوكلة للاألدوار بلوفاء لباستمرار نطاق هذه الوظيفة توسيع 

-هناك موظفان من الرتبة (فإىل املستوى التايل املطلوب. و رفعها،املواردوال ميكن، بسبب انعدام وقلة 
وحدة رئيسقسم إدارة احملكمة،يف أحدمهاجزئيا إدارة املعلومات القضائية () يف الوقت الراهن يغطيان ٣

دور بالهماأي منوال يتمتع ملعلومات)، إدارة اقسم خدمات يف اآلخر السابق، و دعم عمليات احملكمة 
إدارة املعلومات القضائية. وسوف ترتكز هذه املهارات واملوارد يف ملتطلبات العام الالزم للتوجيه وظيفي ال

وحدة إدارة املعلومات القضائية) هو رئيس ٣-(فةموظف إدارة املعلومات القضائيو . قسم إدارة احملكمة
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من قسم خدمات إدارة املعلوماتوالتعاون مع احملكمة اإلليكرتونيةتطوير تويلمهام وف توكل إليه وس
بشأن سليم، باإلضافة إىل تقدمي املشورة التقنية لرئيس القسم بشكل النظام وتنفيذ ضمان تكامل أجل 

تكنولوجيا قاعة احملكمة.

مساعدي األجهزة من اثنني على امباشر اموظف إدارة املعلومات القضائية إشرافوسوف يشرف -١١٦
هذا األخري ). وسوف يكون ٢-) وموظف إدارة معلومات معاون (ف٦/٧-السمعية والبصرية (ع

اإلشراف على استخدام مجيع ، و على املستوى التقينللمحكمة اإلليكرتونيةحلول تطوير عن ً مسؤوال  
بإدارة قسم فيما يتعلق يف اللجودة لويكون مبثابة مدير اخلاصة بقسم إدارة احملكمة،التقنيات والنظم 

ا األدلة.  واستحدثت هذه الوظيفة واملهام نظرا ملسؤولية قسم إدارة احملكمة عن التعامل مع األدلة وإدار
احملكمة مانظلي ى وظيفة املساعد اإلدار لغوف تسو . وختزينها بوصفة املسؤول عن ملف القضية

.)٦-اإلليكرتونية (ع

) على أساس ٤-ف(احملكمة اإلليكرتونية شروع ملمؤقتمديرت إضافةوعالوة على ذلك، مت-١١٧
تعاون يو قسم إدارة احملكمةرئيس ً      سوف يكون مسؤوال  أمام سنوات. و ٣-٢ملدة املساعدة العامة املؤقتة

، على وضع خططمدير املشروعسوف يعمل إدارة املعلومات. و قسم خدمات بشكل وثيق مع رئيس 
خمتلف واملشاركني و طراف الدوائر واألو املصلحة ةحباصقدمة من اجلهات املعلومات املمن باالستفادة 

ا يف يللمحكمة اإلليكرتونيةتعزيز وتطوير نظام بغية مواصلة، قلم احملكمةأقسام  نافس النظم املعمول 
. ويهدف هذا املشروع إىل تسهيل عمل القضاة وموظفي الدوائر ويستند إليهاحماكم دولية أخرى

قاعة احملكمة. ويهدف املشروع إىل تبسيط إجراءات داخل وخارجيف عملهم ،واملشاركنيطراف واأل
مدير توىل يوسوف ة. يفعالالقوة و ويتسم بالأيسر استخدامااحملكمة اإلليكرتونيةالعمل وجعل نظام 

ىلدم إاملقدعم الأيضا تطوير قاعدة بيانات قضائية جديدة من أجل حتسني احملكمة اإلليكرتونيةمشروع 
.وكافة عمليات البحث القانوين واختاذ القراراإلجراءاتجمال يف ،واملشاركنيطراف القضائية واأليئة هلا

من املساعدين يف احملكمة اإلليكرتونية من قسم نقل ثالثة ُ ي  وف هو موضح أعاله، سومثلما-١١٨
علومات. املدارة معاون إلموظف ماإلشراف عليهيتوىل و خدمات إدارة املعلومات إىل قسم إدارة احملكمة

يف وحدة واحدة فيما يتعلق باحملكمة احملكمة التشغيلية لقلم قدرة إىل تركيز النقلهم يؤدي سوف و 
يفالتكنولوجية والوظائف املهارات سوف تبقى ، وبالتايل تبسيط وتوضيح إجراءات العمل. و اإلليكرتونية

للنظام إىل قسم إدارة احملكمة. العامة واملراقبة دارة اإلإدارة املعلومات، يف حني تنقل قسم خدمات 
مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)٥- رئيس قسم إدارة احملكمة (ف) ٥-رئيس قسم إدارة احملكمة (ف

)٣- رئيس وحدة العمليات القضائية (ف)٣-موظف شؤون قانونية/منسق نظم معلومات (ف

) ٣-رئيس وحدة إدارة املعلومات القضائية (ف)٣-قاعة احملكمة (فرئيس وحدة دعم عمليات

)٢- موظف شؤون قانونية مساعد/موظف قاعة حمكمة (ف)٢- املساعدة العامة املؤقتة (ف

)٢- موظف شؤون قانونية مساعد/موظف قاعة حمكمة (ف)٢- املساعدة العامة املؤقتة (ف

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف)٢- حمكمة (فموظف شؤون قانونية مساعد/موظف قاعة 



ICC-ASP/14/19

26-A-281014 57

مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف)٢- موظف شؤون قانونية مساعد/موظف قاعة حمكمة (ف

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف)٢-كمة (باللغة اإلنكليزية) (فحمرر حماضر احمل

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف)٢-رر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (فحم

)٢- حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف

)٢- ية) (فحمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنس)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة اإلنكليزية) (ف

) ٢-موظف معاون إلدارة  املعلومات القضائية (ف)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف

الفئة الفنية)- كبري مساعدي إنتاج السمعيات والبصريات (خدمات عامة)٢-حمرر حماضر احملكمة (باللغة الفرنسية) (ف

الرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد إداريفئة الفنية) كبري  فنيي أجهزة مسعية وبصرية (خدمات عامة/ال

الرتب - مساعد إداري لنظم احملكمة اإلليكرتونية (خدمات عامة
الرتب األخرى)-كبري مساعدي سجالت احملكمة (خدمات عامةاألخرى)

ى)  الرتب األخر -كاتب حمكمة  (خدمات عامةالرتب األخرى) –مساعد إداري (خدمات عامة 

الرتب األخرى)  - مساعد سجالت احملكمة   (خدمات عامةالرتب األخرى)  -(خدمات عامةكبري مساعدي سجالت احملكمة

الرتب األخرى)  - مساعد سجالت احملكمة   (خدمات عامةالرتب األخرى)  - (خدمات عامةكاتب حمكمة

الرتب األخرى)  - مساعد سجالت احملكمة   (خدمات عامةاألخرى)  الرتب- (خدمات عامةمساعد لسجالت احملكمة

الرتب األخرى)  -كبري منسقي حماضر (خدمات عامةالرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد لسجالت احملكمة

الرتب األخرى)- كاتب حمكمة  (خدمات عامةالرتب األخرى)  - (خدمات عامةمساعد لسجالت احملكمة

الرتب األخرى)  - مساعد سجالت احملكمة   (خدمات عامةالرتب األخرى)- (خدمات عامةكبري منسقي احملاضر

الرتب األخرى)  - مساعد سجالت احملكمة   (خدمات عامةالرتب األخرى)  - (خدمات عامةكاتب حمكمة

الرتب األخرى) -مساعد إنتاج السمعيات والبصريات  (خدمات عامةالرتب األخرى)-(خدمات عامةمساعد لسجالت احملكمة

الرتب األخرى)  - كاتب حمكمة   (خدمات عامةالرتب األخرى)  - (خدمات عامةمساعد لسجالت احملكمة

الرتب األخرى)  -مساعد احملكمة اإلليكرتونية    (خدمات عامةالرتب األخرى)  - (خدمات عامةمساعد مسعيات وبصريات 

عامة الرتب األخرى)  - مساعد للمحكمة اإلليكرتونية    (خدماتالرتب األخرى)  -(خدمات عامةكاتب حمكمة

الرتب األخرى)  - مساعد للمحكمة اإلليكرتونية    (خدمات عامة

الرتب األخرى)- منسق حماضر   (خدمات عامة

الرتب األخرى)-(خدمات عامةمساعد إنتاج مسعي وبصري   
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استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين- ٤

قسم إدارة 
احملكمة 

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

١٦١١٣١٤٣٠-٢١٣-١----ً حاليا  

١٥١١٧١٨٣٣-٢١٢-١----منقح

اآلثار المترتبة في الميزانية- ٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةقسم إدارة احملكمة

يورو١٦٩،٨يورو ١،٣٧٥،٥يورو ١،٢٠٥،٧الفئة الفنية

يورو ٣٣٠،٠يورو ١،٢٠٢،٤يورو ٨٧٢،٤فئة اخلدمات العامة

يورو ٢٤٩،١-يورو ٢٤٩،١تكاليف املوظفني األخرى

يورو ٢٥٠،٧يورو ٢،٥٧٧،٨يورو ٢،٣٢٧،٢المجموع

احملكمة يمساعدنقل من خالل إعادة قسم إدارة احملكمة حدثت عتدلة يف ميزانيةاملزيادة ال-١١٩
احملكمة إدارة الذي مفاده أن، وفقا ملبدأ التصميم ليكرتونية من قسم خدمات إدارة املعلوماتاإل

هذه و بشكل مباشر على أساس يومي. معها تعامل قسم إدارة احملكمة ألنه يسوف تركز يف اإلليكرتونية
قسم خدمات إدارة زانيةميمقابل يف إىل اخنفاض قسم إدارة احملكمة سوف تؤديالزيادة املعتدلة يف ميزانية 

.احملكمة اإلليكرتونيةيمساعدوظائف منهتخذُ أ  الذي املعلومات

اللغات قسم خدمات -كاف

مهام الغرض وال- ١

) يقدم خدمات اسابقوالرتمجة التحريرية للمحكمة (قسم الرتمجة الشفويةاللغات قسم خدمات -١٢٠
قلم وى و اوأطراف الدعئيةالقضااهليئة احملكمة) إىلاللغات (مبا يف ذلك ترمجة ومراجعة وحترير وثائق

جلسات احملاكمة، واملؤمترات خالل وفر الرتمجة الشفوية وي. بصورة فعالةاحملكمةأداء سري يلتاحملكمة 
فضال عن تقدمي املساعدة خارجه، وأالصحفية واالجتماعات وغريها من املناسبات يف مقر احملكمة 

استخدام األدوات اللغوية للتأكد من على قسم اللحات واملراجع. كما يشرف املصطجمايل والتوجيه يف 
الشفويني امليدانيني توظيف وتدريب واعتماد املرتمجني يف جماالت يف احملكمة ويساعد متسقةمصطلحات 

تدريب ويتوىل قسم خدمات اللغات كتب املدعي العام. التابعة ملباالشرتاك مع وحدة اخلدمات اللغوية 
يف حاالت حمددة.لالستفادة منهممن وإىل اللغات احمللية الشفويني رتمجني امل

معايير التصميم- ٢

) هناك جتزئة واسعة ١قسم: (للاهليكل السابق بالشواغل الرئيسية التالية فيما يتعلق ُ    أ ثريت -١٢١
) ٢(؛مباشر لرئيس القساملحتت اإلشرافسبعة رؤساء وحدات حيث يوجد وحدات داخل القسم لل
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يف العديد من القرارات على مستوى بصورة غري ضرورية رئيس القسم دخل يؤدي هذا التجزؤ إىل ت
يتمتعون بقدر أقل من الصالحيات ) يبدو أن املوظفني ٣، وتقييم أداء عدد كبري من املوظفني؛ (اتالوحد

م ) من القضايا دد مفرطعرئيس القسم مع (يتعامل ) ٤و(؛يف إدارة األنشطة اليت تقع حتت مسؤوليا
رئيس قلم احملكمة بشكل كاف على املسائل االسرتاتيجية للقسم. وقرارات بالتايل ال يركز ، و نفيذيةالت

لعمالء القسم لخدمات ملحوظ يف حتسني ترمي إىل إجراء لقسم لبشأن التغيريات التشغيلية واهليكلية 
.ئيةالقضاخباصة اهليئة الرئيسيني، و 

أي عمل آخر ُ                  كبار املراجعني يف وحدات الرتمجة مل يكن ي طلب منهم يف السابق املراجعون و -١٢٢
مباشر مع تفاعل مل يكن لديهم . و املرتمجني التابعني للوحدة املعنيةمراجعة املسودات املقدمة من خالف 

ة لرتمجابدال من ذلك، مت إنشاء وحدة الرتمجة والربجمة داخل القسم لتنسيق ورصد طلبات و . الءالعم
ال هلرتمجة، لكندمات ارئيسا خلهذه الوحدةوإنتاج الوثائق املرتمجة. واعترب رئيس املقدمة من العمالء 

جودة الرتمجة واملهام فعلية على وليس لديه مراقبة الوحدة الرقابة اإلدارية داخل سوى يف الواقع ميارس 
،  يف هذا الصددو خمتلف وحدات الرتمجة. فيما تنتجهالتشغيلية األخرى ذات الصلة، أو القدرة على التأثري 

يف املستقبل، سوف و طبقة بريوقراطية بني خدمات الرتمجة والعمالء. كانت وحدة الرتمجة والربجمة مبثابة 
وحدات يف كل واحدة من ) املراجعني كبارإىل (مع العمالء املباشر والتنسيق تصال االمهمة رجع ت

املهدرة طبقات البريوقراطية يقلل الو بصورة أكرب وفعاالاصل مباشر عل التواذلك من شأنه أن جيالرتمجة. و 
اإلدارة اإلضافية املتعلقة بّ هام  تويل بعض املاجلدد منلرتمجة وحدات ارؤساء ّ وسوف ميك ن. للوقت

من العاجلة الحتياجات ً  دراكا  لم. وإانتاج وحدإباشرة عن املة يسؤولعالوة على امل، ءوالتعامل مع العمال
ينجديدرئيسني تعيني سوف جيري) املراجعني، لكبار(ددة وارد لوحدات الرتمجة واملهام اإلضافية احملامل
باشرة بني وحدات الرتمجة املصلة وال. )٤-يف الفئة (فالفرنسية) الرتمجة االنكليزية و وحدة الرتمجة (
،هماألعميل بوصفها الوصئية على وجه اخلصلقضابالنسبة للهيئة اتأثري مفيد ايكون هلسوف ءعمالالو 

وجيعل التعاون أكثر فعالية.

لغات احلاالت"، وحدة ترمجة لتصبح "تسمية وحدة الرتمجة العربية تديعُ أ  وعالوة على ذلك، -١٢٣
ا احلالية إبقاء مع  عددا مع جتعكس كذلك احلاجة إىل وحدة أكثر مشوالولت،العربيةيف جمال الرتمجة قدر
عمل احملكمة.باإلضافة إىل لغيتباحلاالت،علقة املتلغات العمل من 

على الواقعة ضغوط العمل املختلفة فقد استلزمت حدة املصطلحات واملراجع، بو وفيما يتعلق -١٢٤
على هذا و . سابقاللوحدةاليت كانت خمصصة القسم ككل إعادة توزيع/توجيه بعض املوارد املخصصة 

يف وحدة وحدة املصطلحات واملراجع ووحدة الرتمجة والربجمة ما تبقى من مواردوضعالنحو، اعترب أن 
إنشاء وف جيريس،. وبالتايلبصورة أكثر فعاليةملوارداأكثر الطرق املؤدية إىل ضمان استخدام واحدة هو

الرتمجة وتوفري وحديتلالدعم اللوجسيت والتقين لتقدمياملصطلحات)، و رتمجة وحدة دعم الوحدة جديدة (
لعمالء اخلارجيني.لوكذلك لقسم خدمات اللغاتاملصطلحات ت الصلة مبجال ذااخلربة 

القضائية وغري (املؤمترات)حداثألخدمات الرتمجة الشفوية لمجة الشفوية حدة الرت توفر و و -١٢٥
حتديد واختيار ة احلاليةالتشغيليمجة الشفوية امليدانية و وحدة الرت تتوىل القضائية. وعالوة على ذلك، 
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أو قلم احملكمة كتب املدعي العام/ُ                                      ي ستفاد منهم عادة يف االحتياجات امليدانية ملالذين شفويني مجني الاملرت 
بعد يف احملكمة إال إذا ً                              وعموما ، ال يعمل هؤالء املرتمجون الشفويون خرى لقلم احملكمة. األشاريع يف امل

وحدة الرتمجة التآزر احملتملة بني شبه مهنيني. وهناك عدد من أوجه شفويني تدريبهم ليصبحوا مرتمجني 
خدمة هو أن كليهما يقدم ً األكثر وضوحا  واألمر . ةالتشغيليمجة الشفوية امليدانية و وحدة الرت الشفوية و 

مجة الشفوية امليدانية دراج وحدة الرت يؤدي إسوف و ، وإن كان ذلك على مستويات خمتلفة. مجة الشفويةالرت 
كما . إشراف مدير واحدالرتمجة الشفوية حتت وية إىل وضع خدمات ة يف وحدة الرتمجة الشفالتشغيليو 

.املرتمجني الفوريني املستقلني وامليدانينيالدمج توحيد عملية حتديد وتعيني واختبار وإدارة سيتيح هذا 

مالك الموظفين- ٣

لرتمجة ) لرئيسي وحدة ا٤-(فة تني من الفئإضافيتنيفيوظللهيكل املنقح، هناك حاجة ً  وفقا  ل-١٢٦
إىل املصطلحات و رتمجة وحدة دعم الإنشاء سوف يؤدي يف املقابل، و الرتمجة الفرنسية. وحدة ليزية و كإلنا

على قسم خدمات . ولذلك، فإن التغيريات اهليكلية املقرتحة )٢-) و (ف٤-ء وظيفتني من الفئة (فإلغا
ّ                            مت و ل من الدعم املؤقت طويل املدى أما الوظائف احلالية اليتتظل حمايدة من حيث عدد املوظفني. الرتمجة ُ

يةامليدانوحدة الرتمجة الشفوية امليدانية) يف الرتمجة الشفوية نسق ) معاون مل٢-وظيفة واحدة من الفئة (ف(
ُ                                         ي فك أيضا جتميد وظيفة املرتجم التحريري املعاون سوف و إىل وظائف ثابتة. ّ ة، فسوف حتو لوالتشغيلي

.ليزيةيف وحدة الرتمجة اإلجن)٢-(ف
مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)٥-رئيس قسم خدمات الرتمجة (ف)٥- قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية للمحكمة (فرئيس 

)٤- مرتجم شفوي للمحكمة (إنكليزي) (ف) ٤- مصطلحي (ف

) ٤-رئيس وحدة الرتمجة الشفوية (ف) ٤-رئيس وحدة الرتمجة (ف

) ٤-مراجع (لغة فرنسية) (ف) ٤- رتجم شفوي للمحكمة (إنكليزي) (فم

)٤- مراجع (لغة إنكليزية) (ف) ٤-رئيس وحدة الرتمجة الفورية (ف

)٤-مرتجم شفوي للمحكمة (فرنسي) (ف) ٤- كبري مراجعني (لغة فرنسية) (ف

) ٤-مراجع (لغة فرنسية) (ف) ٤- كبري مراجعني (إنكليزي) (ف

) ٤-مراجع (لغة فرنسية) (ف)٤-م شفوي للمحكمة (فرنسي) (فمرتج

)٤- رئيس وحدة الرتمجة للغات احلاالت (ف) ٤-مراجع (لغة فرنسية) (ف

)٤-مرتجم شفوي للمحكمة (ثنائي اللغة) (ف) ٤-مراجع (لغة فرنسية) (ف

) ٤-فمرتجم شفوي للمحكمة (سواحيلي لنغاال) () ٤-مراجع (لغة عربية) (ف

) ٤-رئيس وحدة الرتمجة الفرنسية/كبري مراجعني (ق)٤-مرتجم شفوي للمحكمة (ثنائي اللغة) (ف

)٤-رئيس وحدة الرتمجة اإلنكليزية/كبري مراجعني (ق)٤- مرتجم شفوي للمحكمة (سواحيلي لنغاال) (ف

ات والرتمجة رئيس وحدة دعم املصطلح) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة إنكليزية) (ف

) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة إنكليزية) (ف) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة فرنسية) (ف

) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة فرنسية) (ف) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف
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) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة فرنسية) (ف

) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة فرنسية) (ف) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة إنكليزية) (ف

) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة إنكليزية) (ف) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة فرنسية) (ف

) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة فرنسية) (ف) ٣- جم (لغة فرنسية) (فمرت 

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة إنكليزية) (ف

) ٣-مرتجم شفوي للمحكمة (لغة إنكليزية) (ف) ٣- مرتجم (لغة إنكليزية) (ف

) ٣- ) (فمرتجم (لغة إنكليزية) ٣- مرتجم (لغة إنكليزية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة إنكليزية) (ف) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣- مرتجم (لغة إنكليزية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة إنكليزية) (ف) ٣-منسق ترمجة فورية تشغيلية (ف

)٣- منسق الرتمجة الشفوية امليدانية والتشغيلية (ف) ٣- نسية) (فمرتجم (لغة فر 

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف

) ٣- مرتجم (لغة فرنسية) (ف)٣- مرتجم شفوي للمحكمة (سواحيلي) (ف

)٣- مرتجم شفوي للمحكمة (سواحيلي) (ف)٢- مرتجم معاون (سواحيلي لنغاال) (ف

) ٢- مساعد منسق الرتمجة الفورية امليدانية (ف) ٢- مساعد منسق الرتمجة الفورية امليدانية (ف

) ٢-مرتجم معاون (لغة إنكليزية) (ف) ٢-مرتجم معاون (لغة إنكليزية) (ف

) ٢- مرتجم معاون (لغة فرنسية) (ف) ٢- مرتجم معاون (لغة فرنسية) (ف

)٢- مرتجم معاون (لغة عربية) (ف)٢-مرتجم معاون (لغة عربية) (ف

)٢- مرتجم شفوي معاون للمحكمة (سواحيلي) (ف)٢-مرتجم شفوي للمحكمة (سواحيلي لنغاال) (ف

)  ٢-مصطلحي معاون (ف)  ٢-مصطلحي معاون (ف

) ٢- مساعد معاون (لغة إنكليزية) (ف)  ٢- مرتجم مساعد (لغة إنكليزية) (ف

) ٢- مساعد معاون (لغة إنكليزية) (ف) ٢- زية (فمرتجم (لغة إنكلي

الفئة الفنية)–مساعد جتهيز مراجع (خدمات عامة الفئة الفنية) –مساعد جتهيز مراجع (خدمات عامة 

الرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد إداريالرتب األخرى)  - (خدمات عامةمساعد إداري   

الرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد لتنسيق الرتمجةالرتب األخرى)  - (خدمات عامةمساعد إدارة معلومات

الرتب األخرى)  -مساعد إداري (الرتمجة الشفوية)  (خدمات عامةالرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد إداري (الرتمجة الشفوية)

الرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد للمصطلحات وجتهيز املراجعالرتب األخرى)  -(خدمات عامةمساعد إداري (مصطلحات)

الرتب األخرى)  - مساعد إلدارة الوثائق (خدمات عامةالرتب األخرى)  - مساعد إلدارة الوثائق (خدمات عامة
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الرتب األخرى)  - (خدمات عامةوالتشغيليةمساعد للرتمجة امليدانية الرتب األخرى)  -مساعد إداري (الرتمجة الشفوية امليدانية) (خدمات عامة

الرتب األخرى)  -مساعد إلدارة الوثائق  (خدمات عامةالرتب األخرى)  -مساعد إلدارة الوثائق (خدمات عامة

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين-٤

قسم خدمات 
اللغات

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

٤١١٧٨٤٩-١١٢١٩٩----احلايل

٤١١٧٨٤٩-١١٣١٩٨----المنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية-٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةم خدمات اللغاتقس

يورو ٢١١،٥يورو ٤٤٦٤،٢يورو ٤٢٥٢،٧الفئة الفنية

-يورو ٥٤٢،٤يورو ٥٤٢،٤فئة اخلدمات العامة

يورو ٨٧٨،٨-٣٥يورو٨٧٨،٨تكاليف املوظفني األخرى

يورو ٦٦٧،٣يورو٥،٠٠٦،٦يورو ٥،٦٧٣،٩المجموع

تكاليف املوظفني األخرى يف االخنفاض العام يعكساالخنفاض الصايف يف تكاليف املوظفني-١٢٧
د.العدعدم تغري على الرغم من 

قسم االحتجاز- الم

مهام الغرض وال- ١

ألشخاص احملتجزين لسليمة وآمنة وإنسانية توفري ظروف احتجاز قسم االحتجاز مسؤول عن -١٢٨
يضمن القسم و . فعاللضمان رفاههم مع احلفاظ على نظام احتجازاسعى جاهديسلطة احملكمة، و حتت

يسعى لالعرتاف به كنموذج للممارسة اجليدة من خالل و أيضا االمتثال ملعايري وظروف االحتجاز الدولية. 
كرمية و لة إنسانية ن معامو احملتجز د فيها حيث جية التنظيممرافق احتجاز جيديفمنة احلراسة اآلتوفري 

.حتظى بأقصى درجة من األمهيةاحرتام الشخص قيمة يكون فيها و ،وقانونية

معايير التصميم- ٢

حاجة إلجراء أي ُ          وال ي تصور وجود . ً قسم االحتجاز مالئما  اهليكل التنظيمي احلايل لُ   ي عد -١٢٩
تعمل بصورة وط اإلبالغ مناسبة وخطمالك املوظفنيمستويات و حجم العمل احلايل. يف ضوء تعديالت 

.جيدة

ألف يورو تشمل ٨٧٨,٨، كانت "التكاليف األخرى للموظفني" البالغ قدرها ٢٠١٥يف امليزانية اليت متت املوافقة عليها لعام ٣٥
يف املقام األول). املستقلونألف يورو للمساعدة املؤقتة لالجتماعات (املرتمجون الفوريون ٤٧٨,٣
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نيفوظمالمالك - ٣

ويسهر ، بصورة آمنةمجيع األشخاص احتجاز ) هو املسؤول عن ٤-ف(حتجاز رئيس قسم اال-١٣٠
واحلفاظ على ،صون حقوقهم على النحو الذي حتدده احملكمةعلى معاملتهم بطريقة إنسانية آمنة، و 

هو . و قسمليف االعام العمل ول عن إدارة موظفيه وسري مركز االحتجاز. وهو مسؤ يف االنضباط والنظام 
كفل ويعن الرئيس) ينوب ٢-(فونائب رئيس القسم . شعبة اخلدمات القضائيةمدير مسؤول أمام 

موظف ويتوىل . تشغيلاإلدارة والقدم الدعم لرئيس القسم يف على مدار الساعة. وياإلشراف املستمر 
أما اإلدارية. مور ) كل األ٥-عمساعد إداري (ويتوىل قانونية. ) مجيع املهام ال٢- ف(معاونقانوين 

ترمجة و ، قسم االحتجازموظفي تجزين و يومية بني احملالرتمجة الهو مسؤول عن ف) ٥-ع(ويساعد اللغامل
.دارياإلمساعد للدعم قدم ال، ويما إىل ذلك، و تزياراواإلشراف على الاملراسالت، ومراجعة الربيد، 

مالك املوظفني املنقحاحلايلمالك املوظفني 

)٤-رئيس قسم االحتجاز (ف)٤- رئيس قسم االحتجاز (ف

)٢-نائب رئيس قسم االحتجاز (ف)٢- نائب رئيس قسم االحتجاز (ف

)٢- (فمعاونموظف قانوين)٢- (فمعاونموظف القانوين

الرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامةالرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة 

الرتب األخرى)–مساعد إداري لغوي (خدمات عامة الرتب األخرى)–مساعد إداري لغوي (خدمات عامة 

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين-٤

قسم االحتجاز

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
نية فما الف

فوق

خدمات
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

٢٢٥-٣-٢-١-----احلايل

٢٢٥-٣-٢-١-----المنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية- ٥
الفرقف املوظفني املنقحةتكاليتكاليف املوظفني احلاليةقسم االحتجاز

-يورو ٢٩٦،٣يورو ٢٩٦،٣الفئة الفنية

-يورو ١٣٢،٠يورو ١٣٢،٠فئة اخلدمات العامة

يورو ٦،٠-يورو ٦،٠تكاليف املوظفني األخرى

خدمات إدارة المعلوماتقسم -ميم

مهام الغرض وال- ١

لعمليات األساسية لدعم تقدم العلومات الفاملمة. عمليات احملكلأمهية حموريةاملعلومات تكتسي-١٣١
هاوحتليلإعادة ترتيبها و املعلومات مع ويتعلق األمر جباألعمال األساسية للمحكمة. فحسب، بل هي حمور 
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اجلوانب احلامسة أحد هاوتقامستهاتوافر املعلومات وموثوقيويشكل . عنها، وما إىل ذلكواإلفصاحها ونشر 
على حنو فعال.احملكمةضمان عمل ل

معايير التصميم- ٢

دعم إدارة املعلومات. ً  أو موجها  لً ا  جمهز كن يملالسابق قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -١٣٢
عن إدارة ً هناك قسم آخر يف قلم احملكمة مسؤوال  مل يكن يف املقام األول على التكنولوجيا و وكان يركز 

ديد اجلقسم الراجعة إنشاء املمن مشروع ٢يف املرحلة تقرر ع، الوضهذاةجلاعملو املعلومات وحفظها. 
ومكتب أمن ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملكتبةقسم دمج عن طريقدمات إدارة املعلوماتخل

ركز أساسا على إدارة املعلومات وخدمات يديد اجلقسم وأصبح القسم األمن والسالمة. التابع لاملعلومات 
غري التكنولوجية، فضال عن اجلوانب جمموعة من قسم خدمات إدارة املعلوماتويضم صلة. الدعم ذات ال

، نظرا ألمهيته اإلسرتاتيجية لعمل قسميكون التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التقليدية. وتقرر أن 
د تكنولوجيا ، مل تعمع هذا التغيري اهليكليو دير شعبة اخلدمات القضائية. ً  تابعا  ملاحملكمة األساسي،

تكنولوجيا وفرها املنظمة حتديد االحتياجات اليت تبل تتوىلحتدد احتياجات املنظمة، املعلومات 
املعلومات.

، أي األقسام والعاملني فيهاالسجالت مكاتب مسؤولية يف املقام األول إدارة املعلومات هي و -١٣٣
سجالت العلومات أو مركزية حاملا تصبح املوتتحول ملكية املعلومات من المركزية إىلواملوظفني عموما. 

وضع سياسات واضحة ومساعدة السلطة املركزية يتعني على احملفوظات. وباإلضافة إىل ذلك، جزءا من 
يتم هذا ويف الوقت الراهن، اللسياسات. لاالمتثال تقييم االستشارات واخلدمات الفنية و األقسام بتقدمي 

.قسم خدمات إدارة املعلوماتكل جزءا من والية شيالدور يف قلم احملكمة. وسوف 

الرئيسية التالية: العمل واسع يغطي جماالت ولدى قسم خدمات إدارة املعلومات نطاق خدمات -١٣٤
وجرى حتديد تكنولوجيا املعلومات؛ وأنشطة أمن املعلومات. و نظم املعلومات؛ و أنشطة إدارة املعلومات؛ 

أداء قسم خدمات كبري على بشكليف جمملهاقد تؤثريكل القدمي واليت اهليف عدد من املشاكل الرئيسية 
فيما خيص الفصل بني سليم ةكمو هيكل حويرتاوح ذلك من االفتقار إىل واحملكمة ككل. إدارة املعلومات

للمعايري التقنية وإدارة املعلومات وأمن نيواضحوامتثال تنظيم وعدم وجود مقدمي اخلدمات العمل و 
ً مالئما  باختصار، مل يعد القسم السابق و بشكل صحيح داخل القسم. ّ هام  املحتديدعدم إىل ت، املعلوما

تقدمي املتمثلة يفأعماله األساسية بفيما يتعلق اإلسرتاتيجيةفتقر إىل الرؤية يو احلالية حتياجات العمل ال
اخلدمات.

لتحقيق األهداف ملعلوماتولذا، قرر رئيس قلم احملكمة إنشاء قسم جديد خلدمات إدارة ا-١٣٥
اإلدارية األخرى)؛ االت (واقلم احملكمةإدارة املعلومات يف القائمة يف وظيفية الفجوة سد ال) ١(التالية: 

بصورة علومات خدمة املتقدمي لقسم خدمات إدارة املعلومات بغية حتسني ) مواءمة اهليكل الداخلي ٢(
توفري املساعدة الفردية بطريقة شبيهة و ةنظمضحة لعمالء املواتوفري جهات اتصال ، مع ةتكاملمو سقةتم

عن البنية الكلية، وإدارة تقدمي مسؤواليكون) استحداث مكتب جديد ٣ملستخدم النهائي؛ و(خبدمات ا
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ن جلميع وحدات العمل على حد سواء. وباإلضافة إىل ذلك، فإبصورة متساوية لول احلاخلدمات وتوفري 
قسم خدمات رئيس سوف متكن ز على احتياجات العمالء يرتكمع القسم للاتيجي االسرت إعادة الرتتيب

قضايا الء، وعلىالعمالإدارة والسياسة: مثل األداء و اإلسرتاتيجيةالرتكيز على القضايا من إدارة املعلومات
هناك ،ديديف إطار اهليكل اجلو وفقا لذلك، و . األوسع نطاقا فيما يتعلق حبوكمة املعلومات والتكنولوجيا

البنية وحدة) ١(: قسم خدمات إدارة املعلومات، وهيمخس وحدات تنظيمية رئيسية لدعم رئيس 
) وحدة أمن املعلومات؛ و ٤؛ (وحدة إدارة تطوير النظام) ٣؛ (وحدة إدارة املعلومات) ٢واخلدمات؛ (

.ات) وحدة عمليات اخلدم٥(

حتت ة سوف يوضع موارد املؤسسختطيطنظام لالفريق احلايل ، فإن ٣٦هو مبني أعالهومثلما-١٣٦
مسؤولية املدير بالكامل حتت انيقعونتاج عمله مهارات شعبة خدمات اإلدارة ألن اإلشراف املباشر ملدير 

قلم احملكمة يفة احتياجات عمل يطرق فعالبالفريق تليب بأكثر النظمة ذات الصلة األلتأكد من أن بغية ا
تطوير يةكيفلاحتياجات العمل على حتديد آخر مثااليعد ذلكعبارة أخرى، دارية. وباإلوظائف المجيع 

ينقل وف ، س٣٧أيضاأعالهحدوث العكس. ومثلما ورد أدوات تكنولوجيا املعلومات، بدال من وتطبيق 
يف اإلليكرتونية وإشرافها من أجل تركيز إدارة احملكمةإىل قسم إدارة احملكمة احملكمة اإلليكرتونيةفريق دعم 

اية املطاف يف املقابل، فإن و جودة اخلدمات املقدمة لعمالء. هذا القسم، مما يزيد الفعالية وحيقق يف 
بشكل تعاون سوف ي٣٨ُ                     )، الذي ن قل إىل قسم إدارة احملكمة٤-احملكمة اإلليكرتونية، من الفئة (فمدير 

وضع خطط بدير املشروع مسوف يقوم هذا الشأن. و قسم خدمات إدارة املعلومات يف وثيق مع رئيس 
ا يف احملاكم الدولية يميكن أن للمحكمة اإلليكرتونيةملواصلة تعزيز وتطوير نظام  نافس النظم املعمول 

القضائية . ويهدف هذا املشروع إىل تسهيل عمل القضاة، وموظفي الدوائر ويستند إليهااألخرى
احملكمة اإلليكرتونيةمدير ضطلع سوف يو . قاعة احملكمةداخل وخارج يف عملهم ني واملشاركطراف األو 
قسم إدارة احملكمةبنياحملكمة اإلليكرتونية بشكل معقولدور حاسم يف توزيع مهام واختصاصات ب

تكنولوجيا امليداين لساعد املوظائف فإن أخريا، و (الدعم الفين). قسم إدارة خدمات املعلومات (التشغيل) و 
االحتياجات اخلاصة للمكاتب امليدانية للمحكمة. صورة أكرب على سوف تركز باملعلومات واالتصاالت 

حتياجات الفريدة للمكتب من االحتسني تلبية من املكاتب امليدانية من شأن ذلك أن ميكن مديري و 
. كما أنه يرتك الباب مفتوحا أمام خيار وجدتن إتكنولوجيا املعلومات، احمللية يف جمال حيث املساعدة 
دعم حملي.لتوفري أي در خارجيةاالستعانة مبصا

نيفوظمالمالك - ٣

وظائف مساعدة عامة ٦وظيفة ثابتة و٥٤كان يتضمنتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  قسم -١٣٧
كانت . وباإلضافة إىل ذلك،  ةميدانيوظيفةلتمويل ةالسادسواستخدمت ميدانيةمخس منها كانت ،  مؤقتة

قسم املعلومات العامة ’’ُ                    (أ عيدت تسمية القسم إىل والتوثيق العامة املعلوماتاملكتبة جزءا من قسم 

مكتب املدير.–تعلق بشعبة خدمات اإلدارة انظر القسم الفرعي امل٣٦
انظر القسم الفرعي املتعلق خبدمات إدارة احملكمة. ٣٧
انظر القسم الفرعي املتعلق خبدمات إدارة احملكمة. ٣٨
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وكان جمموع وحدة أمن املعلومات. وكانت هناك وظيفتان يف وظائف. وتوجد باملكتبة أربع ‘‘).والتوعية
وظيفة.٦٦يبلغاملكاتب املذكورة الوظائف يف 

قد احنرفت إىل حد نيوظفاملالعامة ملالك ت ستويااملأن ّ تبني  ، نيوظفاملوفيما يتعلق مبجموع مالك -١٣٨
. نيموظفني إضافييف حني تطلبت جماالت أخرى ، االتما: كان هناك فائض من املوظفني يف بعض ا

االت اليت ت من أجل : تطوير النظم (مبا يف ذلك تطوير الشبكةيموظفني إضافيني هتطلبوكانت ا
نظام تشارك البيانات و )TRIMختطيط املوارد ونظام احلذف (نظام نظم مثل ال، وتكامل تشارك البيانات

"SharePoint ،(" .رئيس قلم قرارات وأدت وإدارة املعلومات ومكتب املساعدة، مبا يف ذلك دعم التطبيق
هذه االحتياجات من تعديل إىل إعادة قسم داخل التخطيط اهليكلي الإعادة بفيما يتعلق احملكمة

املوظفني وفقا لذلك.

ويعمل ) هو املسؤول عن اإلدارة العامة للقسم. ٥-ف(قسم خدمات إدارة املعلومات ورئيس -١٣٩
إدارة املعلومات املشاكل املعقدة املتصلة بوحدة للتعامل مع الدعم وتوجيه مجيع رؤساء على أيضا 

االت يف يت تنشأ وتكنولوجيا املعلومات ال م. اخلاضعة إلا م املساعدة وجد مساعد إداري يقدويدار
العقود فيما يتعلق باملشرتيات وإدارة مهام جوهرية هتوكل إلي) الرتب األخرى–خدمات عامة (للقسم

)، ٤- مشاريع (فجديدة هي مصمم وظيفةمن وحدة تطوير وإدارة النظموتتألف.اهلاتففواتري و 
). الرتب األخرى–خدمات عامة (مساعد لتهيئة وتغيري احلواسيبو ، )٢-ف(ومدير تقدمي خدمات 

الرتب األخرى) –مت دمج الوظيفتني املوجودتني (خدمات عامة ، أمن املعلوماتوحدةبوفيما يتعلق 
إنشاء وظيفة بغية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) مساعد تطبيق و ،مساعد االمتثال ألمن املعلومات(

تكنولوجيا أمن هداف لدعم موظف جموعة حمددة من األالذي يضطلع مبساعد أمن املعلومات جديدة مل
ككل.الوحدة  ) فضال عن والية ٤-ف، ورئيس وحدة أمن املعلومات ()٣-فاملعلومات (

وحدة تطوير وإدارة النظم، وحدة عمليات وحدة إدارة املعلومات، و (أيضا وحدات املتبقية اليف و -١٤٠
اليت للخدمات األساسيةفون ُ      وخ صص موظتخطيط اهليكلي الإعادة عمليات عدد من ُ    أ جري )، اخلدمات

نيقسمالهذه تباين كبري بني ً                          وعموما ، مل ينتج عن إعادة التنسيق . يقدمها قسم خدمات إدارة املعلومات
عل القسم أكثر  جتد من حيث حجم امليزانية. ومع ذلك، فإن التعديالت اهليكلية والتشغيلية يواجلدميالقد

اية املطاف ككل حبكم توفري هيكل تكنولوجيا احملكمة  يكون لفائدة وهو ما س،كفاءة وفعالية يف 
مالئم. سهل االستعمال و معلومات أقوى و 

مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

) ٥-رئيس قسم خدمات إدارة املعلومات (ف)٥- رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ف

) ٤-وحدة تطوير وإدارة النظم (فرئيس)٤-حملل عمليات/مدير مشروع (ف

) ٤-رئيس وحدة عمليات اخلدمات (ف)٤- رئيس وحدة خدمات املعلومات (ف

)٤- رئيس وحدة أمن املعلومات (ف)٤-رئيس عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ف

)٤- فرئيس وحدة إدارة املعلومات () ٣- موظف نظم احملكمة اإلليكرتونية (ف

)٤- مصمم مشاريع وحلول (ف)٣-موظف اتصاالت (ف
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)٣-موظف أمن تكنولوجيا معلومات (ف)٣- موظف عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ف

)٣- موظف إدارة معلومات (ف)٣-موظف أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ف

)٣-واعد بيانات (فمشرف نظم وق)٣-موظف إدارة سجالت (ف

)٣-موظف نظم معلومات (ف) ٣- موظف تقين لقاعدة البيانات (ف

)٣- موظف مكتبة وحمفوظات (ف)٣-حملل نظم (ف

)٣-موظف تكنولوجيا واتصاالت (ف)٣-موظف نظم ختطيط موارد (ف

)٢-ت وختطيط املوارد (فموظف إداري لقواعد البيانا)٢-مدرب معاون لتكنولوجيا املعلومات (ف

)٢-موظف معاون لدعم النظم (ف)٢- موظف معاون خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ف

)٢- موظف مكتبة معاون (ف)٢-موظف تقين معاون لتخطيط املوارد (ف

) ٢-ومات (فموظف معاون إلدارة املعلالفئة الفنية)-كبري مساعدي دمج التطبيقات (خدمات عامة

) ٢-(فمدير توفري اخلدماتالرتب األخرى)-مساعد إدارة السجالت واحملفوظات  (خدمات عامة

)٢- موظف إدارة البيانات (فالرتب األخرى)-مساعد إدارة السجالت واحملفوظات  (خدمات عامة

) ٢- ني الطرفيني (فمنسق خدمات املستخدمالرتب األخرى) -(خدمات عامةفين اتصاالت وشبكة

الرتب األخرى) -(خدمات عامةكبري فنيي خدمات الدعمالرتب األخرى) - (خدمات عامةمشرف مكتب اخلدمات

الرتب األخرى) - (خدمات عامةكبري فنيي الشبكة واالتصاالتالرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد إداري

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد نظام املعلوماتالرتب األخرى) -عامة(خدمات مساعد إدارة السجالت واحملفوظات

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد نظام املعلوماتالرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد إدارة السجالت واحملفوظات

الرتب األخرى) -(خدمات عامةتمساعد إدارة قاعدة البياناالرتب األخرى) -فين االتصاالت والشبكة (خدمات عامة

الرتب األخرى) - مساعد نظام معلومات (خدمات عامةالرتب األخرى) -فين االتصاالت والشبكة (خدمات عامة

الرتب األخرى) - مساعد نظام معلومات (خدمات عامةالرتب األخرى) -فين االتصاالت والشبكة (خدمات عامة

الرتب األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالرتب األخرى) -عامةفين االتصاالت والشبكة (خدمات

الرتب األخرى) - (خدمات عامةفين دعم اخلدماتالرتب األخرى) -وظيفة مساعدة عامة مؤقتة (خدمات عامة

الرتب األخرى) - فين أجهزة حاسوب (خدمات عامةالرتب األخرى) -وظيفة مساعدة عامة مؤقتة (خدمات عامة

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد مكتب الدعمالرتب األخرى) -وظيفة مساعدة عامة مؤقتة (خدمات عامة

الرتب األخرى) -مساعد مكتب الدعم (خدمات عامةالرتب األخرى) -فين دعم نظم احملكمة اإلليكرتونية (خدمات عامة

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد إدارة البياناتتب األخرى) الر -(خدمات عامةمربمج تطبيقات احملكمة اإلليكرتونية

الرتب األخرى) -مساعد مكتب الدعم (خدمات عامةالرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد أمن التطبيقات

الرتب األخرى) -مساعد مكتب الدعم (خدمات عامةالرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد فين قاعدة بيانات

يئة وتغيري حواسيبالرتب األخرى) - مج تطبيقات جافا (خدمات عامةمرب  الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد 

الرتب األخرى) -مساعد مكتب الدعم (خدمات عامةالرتب األخرى) -مساعد مطور مواقع شبكية (خدمات عامة

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد نظام معلومات الرتب األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة
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الرتب األخرى) -بصريات (خدمات عامة- تقين مسعياتالرتب األخرى) -فين دعم األنظمة (خدمات عامة

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد دعم األنظمةالرتب األخرى) - فين أجهزة حاسوب (خدمات عامة

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد إدارة بياناتتب األخرى) الر -مساعد لتكنولوجيا املعلومات  (خدمات عامة

الرتب األخرى) - (خدمات عامةفين دعم اخلدماتالرتب األخرى) - مساعد لتكنولوجيا املعلومات (خدمات عامة

الرتب األخرى) -مساعد مكتب الدعم (خدمات عامةالرتب األخرى) -فين دعم األنظمة (خدمات عامة

الرتب األخرى) -بصريات (خدمات عامة- فين مسعيات الرتب األخرى) - (خدمات عامةلتكنولوجيا املعلوماتمساعد

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد مكتبة (أنظمة)الرتب األخرى) - مساعد لتكنولوجيا املعلومات (خدمات عامة

يئة حواسيب الرتب األخرى) - (خدمات عامةتبة (مشرتيات)مساعد مكالرتب األخرى) - (خدمات عامةفين 

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد أمن معلوماتالرتب األخرى) - مساعد لتكنولوجيا املعلومات (خدمات عامة

الرتب األخرى) - فين شبكة واتصاالت (خدمات عامةالرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد برجمة تطبيقات

الرتب األخرى) - فين شبكة واتصاالت (خدمات عامةالرتب األخرى) -ت (خدمات عامةبصريا–فين مسعيات 

الرتب األخرى) - فين شبكة واتصاالت (خدمات عامةالرتب األخرى) -(خدمات عامةمطور مواقع شبكية

الرتب األخرى)-مساعد إدارة معلومات (خدمات عامةالرتب األخرى) -فين دعم األنظمة (خدمات عامة

الرتب األخرى) - مساعد حمفوظات (خدمات عامةالرتب األخرى) -فين دعم األنظمة (خدمات عامة

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد الدعم والتدريب على التطبيقاتالرتب األخرى) - مساعد لتكنولوجيا املعلومات (خدمات عامة

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد دعم األنظمةالرتب األخرى)-بصريات (خدمات عامة- فين مسعيات 

(خدمات (تطبيقات مالية)مساعد تطبيقات نظام ختطيط املوارد
الرتب األخرى) - بصريات (خدمات عامة-كبري فنيي مسعيات الرتب األخرى) -عامة

رتب األخرى) ال-مساعد مكتب الدعم (خدمات عامةالرتب األخرى) -(خدمات عامةمربمج تطبيقات

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد فين لدعم تطبيقات

الرتب -فين ميداين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  (خدمات عامة
األخرى) 

الرتب - فين ميداين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (خدمات عامة
األخرى) 

الرتب - ت (خدمات عامةفين ميداين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
األخرى) 

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

قسم خدمات

إدارة املعلومات

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

١٥١٤٣٤٤٥٩-١٣٨٣----احلايل

٣٦٣٦٥٥-١٩-١٥٦٧----المنقح
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قسم خدمات إدارة املعلومات
تكاليف املوظفني 
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةاحلالية

يوروالفئة الفنية يورو١٧٠٥.٤ يورو٢٠٠٣.٤ ٢٩٨.٠

يوروفئة اخلدمات العامة يورو٢٤٣٤.٩ يورو)٢٣٧٥.٩ ٥٩.٠)

يوروتكاليف املوظفني األخرى يورو)-٣٢١.١ ٣٢١.١)

يوروالمجموع يورو٤٤٦١.٤ يورو)٤٣٧٩.٣ ٨٢.١)

مكتب المدير -العالقات الخارجية شعبة -نون

مهام الغرض وال- ١

ا عدة الدول  مع تعلقة بالعالقات اخلارجية والتعاون األنشطة امل-١٤١ أقسام خمتلفة. كانت تضطلع 
اهلامة، وإىل للوظائفاألداء الفعال يؤدي هذا التقسيم إىل إعاقة العمليات امليدانية، يف كما هو احلال و 

كمة واحملكمة  الصورة العامة لقلم احمللحق ضررا ب، وميكن أن ياتساقو إسرتاتيجية، وعدم وجود اإلرباك
ككل.

مكتب املدير، تتألف من لعالقات اخلارجيةلإنشاء شعبة جرىومن أجل معاجلة هذا الوضع، -١٤٢
التعاون والعالقات اخلارجية واملكاتب امليدانية. قسم وقسم اإلعالم والتوعية، وقسم الضحايا والشهود، و 

مع والتوعية والدبلوماسية والتعاون العام م اإلعالأنشطة ديدة من أجل حتسني أداء اجلشعبة المت إنشاء و 
اليت يكون هلا قلم احملكمة. واهلدف من ذلك هو التأكد من أن مجيع وظائف وإجياد التآزر بينهاالدول

إن إضفاء الطابع . واحدةإسرتاتيجيةحتت قيادة تقعاتأثري على الصورة العامة للمحكمة ودعم عمليا
أيضا ة، يرمز يامليدانالعمليات و مع الدولالتعاونو الشؤون اخلارجية، خباصة الوظائف، و املركزي على هذه 

شعبة العالقات اخلارجية خر إلنشاءاآلساسي األسبب واليف أداء وهيكل قلم احملكمة. اهلامة تهاإىل مكان
ة التنسيق إضفاء الطابع املركزي على كافة أنشطامليداين للمحكمة، فضال عن الوجودهو احلاجة إىل تعزيز 

.هاسري يوتوالدعم امليدانية 

معايير التصميم- ٢

ويكون املدير جزءا من فريق إدارة قلم احملكمة، ارجية. اخلعالقات للمدير سوف يرتأس الشعبة -١٤٣
قدم املشورة والتوجيه والدعم بصورة لصيقة مع رئيس قلم احملكمة، ومكتب رئيس قلم احملكمة ويويعمل 

بشأن مجيع املسائل املتعلقة بالعالقات اخلارجية للمحكمة، والتعاون القضائي، كمةاحمللفريق إدارة قلم
ذا الشأن إىل هو مسؤول عن تقدمي مقرتحات و . ككلصورة العامة لقلم احملكمة واحملكمةالوالتوعية و 

االت، سرتاتيجي يف هذهالتوجيه االه سلطة حتديد ديحيتفظ بدور الرقابة ولرئيس قلم احملكمة الذي  ا
.قلم احملكمةبالتشاور مع فريق إدارة
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أنشطة ، أي حتويلها إىل برامج وخطط عمل و اإلسرتاتيجيةاملدير مسؤول عن تنفيذ القرارات و -١٤٤
فريق إدارة قلم /لرئيس قلم احملكمةتقارير دورية يقوم بإعداد التنفيذ و عملياتدير حمددة. ويراقب امل

كذلك ميارس الرقابة  و العام للشعبة، األداء أيضا عن كفاءة وفعالية ً ير مسؤوال  املديكون . وأخريا، احملكمة
".اتاملسؤوليتفويض تطبيق الكامل ملبدأ "الرؤساء داخل الشعبة، مع العلى أعمال 

املسؤولية عن عمليات أما أيضا عن وضع وتنفيذ آليات إدارة األزمات. ً املدير مسؤوال  ويكون -١٤٥
اضتاالعتقال، اليت  يف غضون هاعاد تقييمُ مكتب املدير، فسوف ي  -ً                     حاليا  شعبة اخلدمات القضائيةطلع 

عام واحد.

ينوظفمالمالك - ٣

) ومساعد ٣-ُ  ّ                    ين، سوف ي عني  منسق شؤون خارجية (فخر اآلكل مكاتب املديرين ا هيعلى غرار-١٤٦
. وتشمل أنشطة منسق ملساعدة مدير شعبة العالقات اخلارجية)رتب أخرى–إداري (خدمات عامة 

على وذلك عالوة ،املكاتب امليدانيةيف داخل الشعبة و ي يومال) تنسيق العمل ٣-فالشؤون اخلارجية (
ويقدم املساعدة ،ومكاتب املديرين اآلخرينمكتب رئيس قلم احملكمةالتنسيق مع املوظفني املعنيني يف 

دارية وصياغة خمتلف الوثائق، وتسيري املسائل اإلتطويرية، املسائل الللمدير بشأن السياسات و والتحليالت
.ورصد تنفيذ إطار إدارة األزمات

مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)١- مدير شعبة العالقات اخلارجية (مد

)٣- منسق شؤون خارجية (ف

الرتب األخرى)–مساعد إداري (خدمات عامة 

لمترتبة في مالك الموظفيناستعراض عام لآلثار ا- ٤

شعبة العالقات اخلارجية 
مكتب  املدير–

وكيل 
األمني 

العام

أمني 
عام 

٢-مدمساعد
-مد
١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

--------------احلايل

١١٣-٢--١--١---المنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية-٥

الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةمكتب املدير–شعبة العالقات اخلارجية 

يورو ٢٧٥،٥يورو ٢٧٥،٥-الفئة الفنية

يورو ٦٦،٠يورو ٦٦،٠-اخلدمات العامة

---تكاليف املوظفني األخرى

يورو ٣٤١،٥يورو ٣٤١،٥-المجموع
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التوعية قسم اإلعالم و - سين

مهامالغرض وال- ١

اإلجراءات، وزيادة الوعي، وصول اجلمهور إىل ضمان قسم اإلعالم والتوعية الوالية العامة لتشمل -١٤٧
ممثلي وسائل يف أوساطيف املقام األول وذلك احملكمة، ومبادئ فهم أنشطة توعية وتعزيزمحالت وتنفيذ 

تمعات احمللية املتضررة واجلماهري  اهلدف النهائي املتمثل يف عد. ويأيت ذلك ببشكل عاماإلعالم وا
ها.ألنشطتدعم الواحلصول على لمحكمة ضمان الفهم الصحيح ل

معايير التصميم- ٢

ه غرضليتسىن تبيان التوعيةاإلعالم و قسم ائق ليصبح الوثاإلعالم و ية قسم تقرر إعادة تسم-١٤٨
موضح أعاله.الرئيسي على حنو أفضل، مثلما هو 

كبرية إىل أهداف  ديد تشمل ما يلي: حتبصورة أكرب القسماليت تعوق فعالية فإن املسائل عموما، و -١٤٩
ضوح أفضل عدم و ددة؛ و احملهداف األويات ح أوليوضتوعدم كفاية هحمدودية مواردللقسم معحد ما

بشأنحملكمة؛ وعدم وضوح كيفية تطوير الرسائل املناسبة واالخنراط يف مناقشات إبراز أمهية اتعزيز لسبل ال
مؤسسة قضائية يف املقام األول.هياحملكمةً     علما  بأن احملكمة، 

املتعلقة موعة متنوعة من الوثائق صياغة جمبسنوات على مدى وقد اضطلع قسم اإلعالم والتوعية-١٥٠
صاحلة اإلسرتاتيجيةاألهداف الواردة يف هذه وال تزال . ةواليبالتعريف ة يف الاملساعدبغية باإلسرتاتيجية

على و وضع هذه األهداف موضع التنفيذ. من أجلاليوم. ومع ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من الرتكيز 
االرغم من جهود التوعية  تعلقة والتصورات السلبية املضليل التفإن عمليات ، ياميدانالقسماليت يضطلع 

بعد مل حيظ عميقة اجلذور. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نظام روما األساسي ال تزالعمل احملكمة ب
ادعمهبالدول األطراف التزام ، وال تزال هناك حاجة ماسة لضمان يعاملعليه على نطاقلتصديق با

للمحكمة.

يف جمايل اإلعالم والتوعية على حد قسم اإلعالم والتوعيةواجههايوء التحديات اليت يف ضو -١٥١
املعنية يف األجهزة واألقسام تشارك فيها ٢٠١٦عامخاصة يف بدايةحلقة دراسية نية لتنظيم مثة سواء، 

قشة منا، من أجل(وطنية ودولية)، وغريهم من اخلرباءأخرى احملكمة وخرباء من مؤسسات قضائية 
اسرتاتيجيات جديدة وضع الدروس املستفادة و ديدحىت اآلن، وحتقسم اإلعالم والتوعيةاجنازات

.، إذا لزم األمرللمستقبل

تمعات احمللية املتضررة واجلهات التوعية (: ركائزأربع ويستند هيكل قسم اإلعالم والتوعية على -١٥٢ ا
–السمعية نتجاتاملغري الرقمي)، و احملتوى الرقمي و والشؤون العامة (،املعنية األخرى ذات الصلة)

وضع(إجراءات احملكمة واألفالم الوثائقية) والزيارات واملناسبات. وتركز وحدة التوعية على البصرية 
امع الرتكيز الفعال على بلدان ،اسرتاتيجيات توعية عامة جلميع احلاالت وجود ميداين. معنية ليس 

االسرتاتيجي السياسايت عني حتت التوجيه املبلد للنية مسؤولة عن اسرتاتيجية التوعية املكاتب امليداوتكون 
عرب . وتركز وحدة الشؤون العامة على االتصال والتفاعل مع وسائل اإلعالم التقليدية و من املقرواملركزي 
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ت والبصريات، السمعياوضع وحدةويف الوقت الراهن، مت االجتماعي. تواصل وسائل الالشبكية و قع او امل
ربوتوكول وتتوىل وحدة الالتوعية. قسم رئيس القسم وليس رئيس اإلشراف املباشر لحتت نظرا ألمهيتها، 

وغريها من الزيارات، وتدعم كذلك لطالبزيارات لاملستوى و ةرفيعتنظيم زيارات والفعاليات والزيارات 
وما إىل ذلك.، خارجهاملقر الرئيسي و تنظيم حلقات دراسية يف

أحد كبار تنفيذ أنشطة التوعية حتت إشراف سوف يتوىل موظفو املكتب امليداين ويف املستقبل، -١٥٣
على قلم احملكمة عمليات كلعن  ني رؤساء املكاتب امليدانية مسؤولرؤساء املكتب. وسوف يكون 

كاتب امليدانية منتظم بني املقر الرئيسي وامللبشكملعلومات اجيب تدفق و األرض، مبا يف ذلك التوعية. 
بالتطورات القضائية ةتعلقاملددة احملالسياسات والقضايا االسرتاتيجية، فضال عن أنشطة التوعية بشأن 

أنشطة توعية مباشرة يف قسم اإلعالم والتوعية نفذ يداخل البلد. ومن املتوقع أيضا أنوتلك اليت حتدث 
ا البلدان  .للمحكمةمكتب ميدايناليت ال يوجد 

لكي يتمكن من التصدي بصورة أفضل لقسم لتوفري موارد إضافية مت هو موضح أعاله، ومثلما-١٥٤
. وسوف تستخدم هذه املوارد اإلضافية لتعزيز وظيفة اإلعالم يف القسم، طروحة أمامهللتحديات اهلائلة امل

التوعية، من أجل ي االجتماعتواصلشاركة يف وسائل الاملضور و احلو الشبكي املوقع بوال سيما فيما يتعلق 
توعية، يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانيةمالئمة للمن خالل تعزيز القدرة على وضع اسرتاتيجيات وذلك 

.على حد سواء

ا على ومعوأخريا، -١٥٥ االنرتنت على مدى شبكة أن احملكمة اختذت خطوات لتحسني قدرا
الستفادة من بغية ااسرتاتيجية االتصاالت الرقمية تقييم فهي ال تزال حباجة إىل تنفيذ و السنوات املاضية، 

الشبكي موقع لاالستخدام السليم لحتقيق وسع يف مجيع أحناء العامل و أر و لوصول إىل مجهاات يإمكان
لالستفادة من يف وضع خطةيضطلع قسم اإلعالم والتوعية بدور رائد سوفو لمحكمة اجلنائية. اجلديد ل

كمة (مثل تقدمي معلومات عامة عن احملكمة، والتطورات القضائية، وأنشطة هذه األدوات لفائدة احمل
.التوعية ذات الصلة)

ينوظفمالمالك - ٣

قسم . أوال، نقلت املكتبة منقسم اإلعالم والتوعيةتقرر إجراء بعض التعديالت على هيكل-١٥٦
لقسم اإلعالم والتوعية قانونية الوظيفة لاُ    أ لغيتثانيا، و إدارة املعلومات. قسم خدمات إىل اإلعالم والتوعية 

هو موضح أعاله، مت تعزيز كل من ومثلما. وعالوة على ذلك، املعززاملكتب القانوين يف مركزية وأصبحت 
سياسة موظف استحدثت وظيفتان إضافيتان يف وحدة التوعية مها وحدة التوعية والعالقات العامة. و 

اتاالسرتاتيجياملقر من حيث من أجل تعزيز دور وذلك ، ) ومساعد توعية متخصص٣- التوعية (ف
ا حاالت وليس للمحكمة باألنشطة امليدانية واألنشطة يف البلدان املتعلقةاتسياسالو  وجود ميدايناليت 

وتنفيذ من أجل تطوير دعم إضايف عن طريقززت وحدة الشؤون العامة، ال سيما ُ . وباملثل، ع  فيها
واملوظفون امليدانيون الذين توكل إليهم واالتصال عرب اإلنرتنت. االجتماعي اصللوسائل التو إسرتاتيجية

.رئيس املكتب امليداين ذي الصلةً         مهام تتعلق بالتوعية سوف يوضعون مستقبال  حتت إمرة 
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)٥- عية (فرئيس قسم اإلعالم والتو )٥- رئيس قسم اإلعالم  والتوثيق (ف

الرتب األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالرتب األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

وحدة التوعية) ٤-رئيس وحدة التوعية (ف

)٤-رئيس وحدة التوعية (ف)٢- موظف توعية معاون (ف

)٣-موظف سياسة توعية (ف)٢-منسق توعية (دارفور/ليبيا (ف

)٢- موظف توعية معاون (ف)٢- ون (فموظف قانوين معا

)٢- موظف توعية معاون (ف)٢-بصريات (ف- منتج مسعيات

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد توعية)٢- موظف توعية معاون (ف

وحدة الشؤون العامة)٢-منسق توعية ميدانية (ف

)٤-رئيس وحدة الشؤون العامة (ف)٢- منسق توعية معاون (ف

)٣-موظف شؤون عامة (ف)٢-سق توعية (فمن

)٢- موظف معاون للشؤون العامة (فالفئة الفنية) - (خدمات عامةمساعد منتج 

) ٢-موظف معاون لالتصال عرب اإلنرتنت (فالفئة الفنية) - مساعد كبري للتوعية امليدانية (خدمات عامة

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد للشؤون العامةفنية) الفئة ال-منسق إعالم وتوعية ميدانية (خدمات عامة

الرتب األخرى) -خدمات عامةمساعد للشؤون العامةالرتب األخرى) - (خدمات عامةمايل-مساعد إداري 

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمصمم تصوير(إعالمي)الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد توعية ميدانية

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمساعد اتصاالت عرب اإلنرتنتالرتب األخرى) - توعية ميداين (خدمات عامةمساعد 

وحدة السمعيات والبصرياتالرتب األخرى) - /مساعد إداري (خدمات عامةسكرتري ميداين

)٢-رئيس وحدة السمعيات والبصريات (فالرتب األخرى) -مساعد توعية ميدانية (خدمات عامة

الرتب األخرى) -مساعد منتج مسعيات وبصريات(خدمات عامةالرتب األخرى) -مساعد إعالم ميداين كبري (خدمات عامة

الرتب األخرى)  - مساعد منتج مسعيات وبصريات(خدمات عامةالرتب األخرى) -مساعد توعية ميدانية (خدمات عامة

الرتب األخرى) - فين مسعيات وبصريات (خدمات عامةخرى) الرتب األ- مساعد توعية ميدانية  (خدمات عامة

الرتب األخرى) - فين مسعيات وبصريات (خدمات عامةالرتب األخرى) - فين مسعيات وبصريات  (خدمات عامة

وحدتا الربوتوكول واألحداثالرتب األخرى) - (خدمات عامة

)٣- رئيس وحدة الربوتوكول واألحداث والزيارات (فخرى) الرتب األ- مساعد إداري (خدمات عامة/سكرتري ميداين

الرتب األخرى) -مساعد للربوتوكول واألحداث (خدمات عامةالرتب األخرى) -مساعد إعالم ميداين كبري (خدمات عامة

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد للربوتوكول واألحداث)٤-متحدث/رئيس وحدة الشؤون العامة (ف

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد للربوتوكول واألحداث)٣-للربوتوكول واألحداث (فموظف

)٢- معاون للشؤون العامة (ف

الرتب األخرى) -مساعد للربوتوكول واألحداث (خدمات عامة

الرتب األخرى) -مساعد للربوتوكول واألحداث (خدمات عامة
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األخرى) الرتب- (خدمات عامةمساعد لإلعالم

الرتب األخرى) -(خدمات عامةمصمم تصوير

الرتب األخرى) -مساعد للربوتوكول واألحداث (خدمات عامة

)٤-رئيس املكتبة (ف

)٢- موظف معاون للمكتبة (ف

الرتب األخرى) - (خدمات عامةمساعد للمكتبة (نظم)

خرى) الرتب األ-(خدمات عامةمساعد للمكتبة (مشرتيات)

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين- ٤

قسم اإلعالم والتوعية

وكيل 
األمني 

العام

أمني 
عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
الفئة -عامة
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

١٥٣٢٠٢٣٣٨-١٣١١٠----حلايلا

١٣١٣٢٤-١١-١٢٣٥----المنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية- ٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةقسم اإلعالم والتوعية

يورو)٢٨٧،٤(يورو1054.5يورو١،٣٤١،٩الفئة الفنية

يورو)٥،٢يورو792.0يورو٧٩٧،٢اخلدمات العامة

يورو)٣٠٠،١(-يورو٣٠٠،١تكاليف املوظفني األخرى

يورو)٥٩٢،٨(يورو١٨٤٦٤يورو٢٤٣٩،٢المجموع

امليدان، وسوف موظفي قسم اإلعالم والتوعية يفاالخنفاض يف تكاليف املوظفني يعكس نشر -١٥٧
موظفي املكتبة نقل من ناحية،وجرى . القسمية اخنفاض ميزانمعيؤدي إىل زيادات معتدلة تتناسب 

من ناحية أخرى إضافة موظفني قسم اإلعالم والتوعية، وجرى نيني منيدااملوظفني املو واملوظف القانوين
الشؤون العامة والتوعية.لقسمي 

قسم الضحايا والشهود -عين

مهام الغرض وال- ١

الشهود يف قلم احملكمة حلماية السالمة البدنية لضحايا و لنظام روما األساسي قسماأنشأ -١٥٨
توفري تدابري احلماية والرتتيبات األمنية، ذلك لضحايا والشهود وكرامتهم وخصوصيتهم. ويشمل لوالنفسية 

واملساعدة األخرى للشهود والضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة وغريهم ممن القانونية وتقدمي املشورة 
ا هؤالء الشهود؛ اتلشهاديتعرضون للخطر بسبب ا الدعم واملشورة بشأن التدابري وتقدمي اليت يديل 
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أمام األشخاص املعنيني مثول وضمان ؛ ةماياحلالنفسية واالجتماعية و واملساعدة املتعلقني باجلوانب 
احملكمة.

الغرض والمهام- ٢

يف جمال مساعدة ودعم دور هام يضطلع بزال يالعلى الرغم من أن  قسم الضحايا والشهود -١٥٩
نقل قسم الضحايا والشهود من رئيس قلم احملكمة قرر فقد احملكمة يف الهاي، ميثلون أماملشهود الذين ا

قسم لبأن التحديات الرئيسية اشعبة اخلدمات القضائية إىل شعبة العالقات اخلارجية. ومت ذلك اعرتاف
حبماية ودعم ةتعلقذلك املسائل امل. ويشمل يداناملالضحايا والشهود تكمن يف محاية ودعم الشهود يف 

بلدان الشهود يف البلدان املعنية باحلاالت، واملتعلقة كذلك حبماية ودعم الشهود الذين مت نقلهم إىل 
ال يسافرون إىل الهاي لإلدالء الذينعدد متزايد من الشهودهناك. وعالوة على ذلك، أخرى

م،  ا عن يبلبشهادا الرتكيز أيضا ذلك لة فيديو من جمموعة من البلدان. وأخريا، يؤكد طريق وصقدمو
.لنقل الشهوداتفاقات بشأن إبرام لتفاوض القوي من جانب رئيس قلم احملكمة على ا

غري القليل من املرونة للتكيف مع تيتيحقسم الضحايا والشهود لاهليكل الداخلي السابق وكان -١٦٠
عباء غري متكافئ ألتوزيعاجات احلماية على أرض الواقع، مما أدى إىل لمحكمة واحتيالزمنية لداول اجل
تقاسم القصور يف االزدواجية و و التعاون بني الوحدات بصورة معزولة االفتقار إىلعمل النتج عنو ،لعملا

توترات بني حدوث وظائف يف أداء الرتباك االوجنم عنقسم الضحايا والشهود. املعلومات داخل
التصميم التنظيمي السابق لقسم حتديد ديهم بصورة خطرية. وجرىالروح املعنوية لتدين املوظفني و 

يف خطوط اإلشراف ومستويات الكبريضعف والللصعوبات األساسيالضحايا والشهود باعتباره السبب 
يجة لذلك، ونتاملقر.املوظفني يف امليدان و إدارة توجيه و وء يف خطرية وسأوجه قصور مما أدى إىل ،املساءلة

ضع حدا للتقسيم قسم الضحايا والشهود، ويلداخلي يدمج العمليات الرئيسية ستحدث هيكلا
واضحة لإلشراف وإعداد ازيادة العمليات عند الضرورة وحيدد خطوطاستيعاب در علىقاوهو التنظيمي، 

التقارير.

لدعم والعمليات من أجل زيادة  احلماية وااملتعلقة برئيسية الوحدات للرتتيب اهليكلي الُ   وأ عيد-١٦١
كفاءة وفعالية القسم. ومن اجلدير بالذكر، يف ضوء احلاجة إىل احلفاظ على السرية، تقييد الوصول إىل 

اضعني لضحايا والشهود اخلاليت تواجه المخاطر مفصل لتقييم وضع و ،ةيساسعالية احلعلومات امل
سوف قسم الضحايا والشهود. و تابع لمتخصص يلحتلبفريقيف اهليكل اجلديد ومت االحتفاظ للحماية،
تعمل وف سو معلومات سرية. هي غالبا ما تكون و ، لشهودلهذه الوحدة مع معلومات حمددة تتعامل 

يف والتنسيق امليداين اخلارجية قسم العالقات إشراف حتت تحليل القطرية الوحدة بشكل وثيق مع وحدة ال
لعمل الرئيسي املتمثل لةالتحليلية لقسم الضحايا والشهود أساسيظيفةتعد الو شعبة العالقات اخلارجية. و 

ا القصورو ،توفري احلماية لألشخاص املعرضني للخطريف  بصورة قد تؤدي إىل يف اهليكل السابق كان يشو
القدرة سوف تعزز،. وبالتايلاملاثلةماية دون فهم كامل وشامل للمخاطر احلقرارات متعلقة باختاذ

إنشاء خلية حتليل ضمن وحدة اخلدمات.عن طريقالتحليلية
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كن قسم الضحايا ميانينيالنفساألطباء وحدة اخلدمات اجلديدة أيضا فريق من ويوجد يف -١٦٢
م للماملتخصصتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي من والشهود قسم الضحايا ُ      ستفيدين الذين ي عىن 

اخلاص ماية احلدراج يف برنامج قبل اإلالتقييم النفسي إجراءنييانالنفسويتوىل فريق األطباء والشهود. 
،قسم الضحايا والشهودواجهتية واالجتماعية اليت انالنفساملعلومات املتعلقة باجلوانبقدم وياحملكمة، ب
٨٨طبقا للمادة بتعرض الضحايا والشهود للخطر، وذلك فيما يتعلق احملكمة لدوائر تخصصة شورة املاملو 

األدلة.املتعلق بام الداخلي من النظ

هذا الفريق مع عامل يتو وباإلضافة إىل ذلك، مت إبقاء فريق قانوين يف قسم الضحايا والشهود. -١٦٣
ساعد قسم الضحايا يو القضائية، والطلبات الواردة من الدوائر ،دو شهبالحمددة تتعلق قانونية قضايا 

ً       وسوف جيري مستقبال  تنسيق نقل الشهود والضحايا. املسائل القانونية املتعلقة بيف إدارة والشهود 
ُ      ت ستكمل ، ً القانونية املنبثقة عن قسم الضحايا والشهود مع مكتب الشؤون القانونية. وأخريا  علومات امل

الشهود بتحرك مشكالت لوجستية تتعلق ة فيما خيص أي ساعداملقدميبفريق ختطيط وحدة اخلدمات 
قسم الضحايا منإدارة الشؤون املالية املتعلقة حبماية املستفيدين يتوىل و ،ثول أمام احملكمةواملوالضحايا 

. والشهود

مالك الموظفين- ٣

- فت (حاالمدير مت تشكيل فريقني تنفيذيني على رأس كل منهما ، القسمباإلضافة إىل رئيس -١٦٤
نظمه البلد ي، الذي ا والشهودلقسم الضحاياألساسيةنفيذية تنفيذ مجيع الوظائف التانقيالفر ويتوىل ). ٤
عن فريقه ً مسؤوال  يكون ) ٣- ففريق (لكل رئيسمن قبل ة للحاالت فرعيالةفرقاألدار وت. عين باحلالةامل

االت، احلاملعنية ببلدان اليف قسم الضحايا والشهود عمالء جلميعالة احلإدارة عن و ،يف املقر ويف امليدان
الفريقني املعنيني باحلاالت، مت إنشاء باإلضافة إىل و املوكلة إليه. اإلجراءات القضائية ذات الصلة عن و 

دوائر لاستقبالمكتب ي و يومتنسيق نقطة ) وهي مبثابة٤-أسها موظف آخر برتبة (فر يوحدة خدمات 
ا واملشاركني، فضال عن احملكمة  النفسي واالجتماعي، و توفر خدمات الدعم (القانوين والتحليلي، أ

.ة املعنية باحلاالتفرقأل) لةدار والتخطيط واإل

ن و هؤالء املوظفُ    ي دمج سو وظفيه يف املكاتب امليدانية. ويواصل قسم الضحايا والشهود االحتفاظ مب-١٦٥
، ألغراض إداريةو . املقريفالقسمباشرة لرئيساملهم سيكونون حتت اإلشرافلكن،يف املكتب امليداين

يداين.رئيس املكتب املسيتبعون يف الوقت ذاته ل
مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل

)٥- رئيس وحدة الشهود والضحايا (ف)٥- رئيس وحدة الشهود والضحايا (ف

)٤-كبري مديرين (ف) ٤- موظف عمليات (ف

)٤-كبري مديرين (ف) ٤-رئيس وحدة احلماية (ف

)٤-كبري مديرين (ف)٣-(ف

)٣- ضابط ختطيط (ف)٣- (ف

)٣-رئيس فريق (ف)٣-موظف ميداين للشهود (ف
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)٣-رئيس فريق (ف)٣-موظف دعم (ف

)٣-رئيس فريق (ف)٣-موظف ميداين للشهود (ف

)٣-حملل (ف)٣-موظف ميداين للشهود (ف

)٣- طبيب نفساين (ف)٣-موظف ميداين للشهود (ف

)٣- موظف قانوين (ف)٣-حملل (ف

)٢-موظف شؤون اجتماعية معاون (ف) ٣- يات (فموظف إدارة وعمل

)٢-موظف شؤون اجتماعية معاون (ف) ٣-طبيب نفساين/أخصائي صدمات نفسية (ف

)٢-موظف شؤون اجتماعية معاون (ف)٢-موظف محاية معاون (ف

)٢- مساعد موظف قانوين (ف)٢-موظف محاية معاون (ف

)٢-ؤون اجتماعية معاون (فموظف ش)٢-موظف محاية معاون   (ف

)٢-طبيب نفساين مساعد (ف)٢-موظف محاية معاون   (ف

)٢-موظف شؤون اجتماعية معاون (ف)٢-موظف محاية معاون   (ف

) ٢- حملل معاون (ف)٢-موظف محاية معاون   (ف

)٢-طبيب نفساين معاون (ف)٢-موظف محاية معاون   (ف

)٢- موظف حاالت معاون (ف)٢- موظف قانوين مساعد (ف

)٢- موظف حاالت معاون (ف)٢-موظف دعم مساعد (ف

)٢- موظف حاالت معاون (ف)٢-موظف دعم مساعد (ف

)٢- معاون رئيس فريق (ف)٢- موظف قانوين مساعد (ف

)٢- معاون رئيس فريق (ف)٢-موظف دعم مساعد (ف

)٢- ريق (فمعاون رئيس ف)٢-طبيب نفساين مساعد (ف

)٢- معاون رئيس فريق (ف)٢- (ف

)٢- معاون رئيس فريق (ف)١- موظف قانوين مساعد (ف

)٢-موظف إداري معاون (ف)١- (ف

الفئة الفنية)-كبري مساعدين للشؤون  االجتماعية (خدمات عامةالفئة الفنية) -كبري مساعدين للدعم (خدمات عامة

الفئة الفنية)–كبري مساعدين إداريني (خدمات عامة الفئات األخرى) -ت عامةمساعد دعم حملي (خدما

الفئات األخرى) - كبري مساعدين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةحملي- مساعد دعم 

الفئات األخرى) - امةكبري مساعدين إلدارة احلاالت (خدمات عالفئة الفنية) - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) - كبري مساعدين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد للحماية

الفئة الفنية) -مساعد حملل (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد للعمليات واحلماية احمللية

الفئة الفنية) -مساعد حملل (خدمات عامةالفئات األخرى) -(خدمات عامةينمساعد للعمليات والتنسيق امليدا

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةكبري مساعدي العمليات
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األخرى) الفئات- مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) -(خدمات عامةمساعد محاية/عمليات ميدانية

) ٢-مساعد ميداين كبري إلدارة احلاالت (فالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد دعم ميداين

الفئة الفنية) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) -(خدمات عامةمساعد محاية/عمليات ميدانية

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةرى) الفئات األخ- (خدمات عامةمساعد ميداين لإلفادات امليداين

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد دعم

الفئات األخرى) - ت عامةمساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدماالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد حملي للعمليات واحلماية

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد عمليات وتنسيق ميداين

الفئات األخرى) - مساعد إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد للحماية امليدانية (خدمات عامة

) ٢-مساعد ميداين كبري إلدارة احلاالت (فالفئات األخرى) - حماية امليدانية(خدمات عامةمساعد لل

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد حملي للعمليات واحلماية (خدمات عامة

الفئات األخرى) - دارة احلاالت (خدمات عامةمساعد ميداين إلالفئات األخرى) -(خدمات عامةمساعد لإلفادات السرية

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد حملي للعمليات واحلماية (خدمات عامة

) ٢-مساعد ميداين كبري إلدارة احلاالت (فالفئات األخرى) - مساعد دعم (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) - خدمات عامةمساعد دعم (

) ٢-مساعد ميداين كبري إلدارة احلاالت (فالفئات األخرى) -مساعد محاية/عمليات ميدانية (خدمات عامة

الفئات األخرى) - عامةمساعد إلدارة احلاالت (خدماتالفئات األخرى) -مساعد محاية/عمليات ميدانية (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) -مساعد محاية/عمليات ميداين (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد للحماية امليدانية(خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) -دمات عامةمساعد دعم(خ

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - (خدمات عامةمساعد محاية/عمليات ميدانية

الفئات األخرى) - إلدارة احلاالت (خدمات عامةمساعد ميداينالفئات األخرى) -مساعد دعم(خدمات عامة

) ٢-مساعد ميداين كبري إلدارة احلاالت (فالفئات األخرى) - مساعد حملي للعمليات واحلماية (خدمات عامة

) الفئات األخرى- مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد للحماية امليدانية (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد حملي للعمليات واحلماية (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد دعم (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد ميداين إلدارة احلاالت (خدمات عامةت األخرى) الفئا-(خدمات عامةمساعد للحماية

الفئات األخرى) -(خدمات عامةمساعد لعمليات احملاكمات
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استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين- ٤

قسم الشهود 
والضحايا

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

١٢١٠١٤٢٢٢٩١٣٤٣٥٦٤----احلايل

٣٤٤٢٥٢٩٦٣-١٣٧٢٣----المنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية- ٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةدقسم الضحايا والشهو 

يورو١،٥٤،٢يورو٣٢٥٥،١يورو١٨٠٠،٩الفئة الفنية

يورو٨،٥يورو١٣٧١،٤يورو ١٣٦٢،٩فئة اخلدمات العامة

يورو)١،١٣٧،٢(-يورو١١٣٧،٢تكاليف املوظفني األخرى

يورو٣٢٥،٥يورو٤٦٢٦،٥يورو٤٣٠١،٠المجموع

يف الفئة زيادة يف مستوى عدد من الوظائف إىل الزيادة املعتدلة يف تكاليف املوظفني أدت -١٦٦
الفنية من الفئة وظائف الفئات األخرى ب–اخلدمات العامة وكذلك استبدال عدد من وظائف،الفنية

خمتلف الضحايا والشهود بنيقسمموظفيتناوب ملزيد من املرونة يف بالسماح بغية اعلى مستوى املبتدئني 
تقليص بدالت البعثات.مراكز العمل امليدانية. وقد أدى ذلك إىل 

العالقات الخارجية والتنسيق الميدانيقسم - فاء 

مهام الغرض وال- ١

دور التنسيق املركزي جلميع سوف يتوىل قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين اجلديد -١٦٧
اليت كانت األنشطة احملكمة. ونورد فيما يلي ة ومسائل التعاون القضائي داخل قلم العالقات اخلارجي

) ١اجلديد: (ضمن اختصاصات قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين تقع اآلن و بق اسيف الالمركزية 
توى بيئة داعمة، أي رفع مسيئة شمل كال من الدعم على املستوى السياسي و وتالعالقات اخلارجية، 

مناخ إجياد ، واالخنراط يف احلوار، واحلد من سوء الفهم و التعليقاتالوعي، وإدارة التوقعات، واحلصول على 
طار العام للتعاون، اإل) التعاون القضائي، مبا يف ذلك ٢(؛التصديق واالنضمامزيادة عمليات يفضي إىل 
عنية باحلاالت.والتعاون يف البلدان املنفيذي والتعاون الت

معايير التصميم- ٢

العالقات وحدة وحدات الثالث التالية: المن يتكون قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين-١٦٨
التنسيق والتخطيط.وحدة و قطري، تحليل الالوحدة و ، مع الدولالتعاون اخلارجية و 

انت موزعة على اليت كوظائف عددا من الوجتمع وحدة العالقات اخلارجية والتعاون مع الدول -١٦٩
رئيس قلم احملكمة السابق، مبا يف ذلك مكتب قلم احملكمة األخرى يف هيكل والوحدات األقسام خمتلف 
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يف وحدة الوسوف تتعاملوقسم العمليات امليدانية. قسم اخلدمات القضائية، ، ومكتب مديرراملباش
نبثقة نب التعاون القضائي امليف مجيع جواة،من ناحيفهي سوف تشارك، . نيخمتلفنيمع جانباألساس 

إرسال ذلك تضمن وي. امليدانيةالدفاع ةفرقأدعم عملً  املتعلقة مثال  بتزامات لالقرارات القضائية واالعن
ذ يق وتنفيتنسوتقوم الوحدة بوبلدان أخرى. عنية باحلاالت مذكرات شفوية إىل السلطات يف البلدان امل

املكتب القانوين. وتتعلق هذه األنشطة يف الغالب طريق ن عكمةاحملدوائرإىل التقارير إرسال و العمليات 
من ناحية أخرى، مع وتتعامل، الفصل التاسع من نظام روما األساسي. مبوجب اإللزاميأشكال التعاونب

تمع املدين و طائفة واسعة من قضايا التعاون مع الدول األطراف  غري األطراف واملنظمات غري احلكومية وا
الهاي والفريق العامل يف نيويورك. يف فريق العامل المعأماكن أخرى، و يف و عنية باحلاالت لدان امليف الب

التماس التعاون مع الدول بشأن قضايا مثل نقل الشهود بوسوف يشمل ذلك أيضا األنشطة املتعلقة 
لتربعات ملختلف هذه الوحدة أيضا مع قضايا مجع اسوف تتعامل أخريا، و .وما إىل ذلك،وجتميد األصول

، وما إىل األدوات القانونيةومواصلة تطوير اإلقليمية، الندوات األنشطة املتعلقة باحملكمة، مثل تنظيم 
ذلك.

عنمبثابة وحدة مركزية جلمع وحتليل املعلومات ذات الصلة وسوف تكون وحدة التحليل القطري -١٧٠
ذو . عنية باحلاالتالبلدان امل، مثلااتصال منتظمعلى حملكمة تكون االبلدان اليت  هفيما يتعلق 

املكاتب امليدانية خمتلف مع املوظفني املعنيني يف فيها اتصاالت مكثفة يكون للوحدة ، سوفةاألخري 
املعلومات من جمموعة متنوعة من املصادر وقواعد البيانات تأيت قد و لضمان تبادل املعلومات. 

املكاتب منوغريه رئاسة قلم احملكمةإىل تقدمها تقارير خرباء تقوم الوحدة بإعداد سوفو والشبكات. 
أو املشاركني، إذا لزم األمر. وتتعلق هذه التقارير طرافاملهتمة يف قلم احملكمة واألجهزة األخرى واأل/املعنية

كن أن ميو قضايا مثل األمن والسياسية وغريها من التطورات، والفرص املتاحة ملختلف أشكال التعاون. ب
فورية الختاذ إجراءات طلبات حتذيرية أوإشعارات أوأسبوعيةحتليلية شكل تقارير يفكون هذه التقارير ت
غريها من املنتجات.وأحادث ألحتليل وأالوضع عن موجزات وأ

بني نيالتصال والتعاون الفعالمبثابة "مكتب مركزي" لتأمني االتنسيق والتخطيطوحدةوتكون -١٧١
أن تساعد املكاتب امليدانية يف احلصول على منوذج الدعم هاميكنو املكاتب امليدانية. خمتلف و املقر 

عمل  تاملقر. و يف األقسام التابعة لقلم احملكمةجموعة واسعة من اخلدمات من املطلوب فيما يتعلق مب
داخل قلم ركزية وحدة املالباإلضافة إىل ذلك، سوف تكون و كحلقة وصل بني الهاي واملكاتب امليدانية. 

تعامل مع ختطيط وتنفيذ البعثات املطلوبة من قبل مجيع األطراف واملشاركني. وميكن أن تاحملكمة اليت
وبقسم أو ضحايا،نيمتهمقابلة املستشار القانوين ملو كتب املدعي العام اخلاصة مبالبعثات ذلكشمل ي

حدة سوف يتعني على الو و .وما إىل ذلك،يا، والصندوق االستئماين للضحامشاركة الضحايا وشؤون اجلرب
.بصورة فعالة خالل البعثاتضمان توفري الدعم الالزم 

ينوظفمالمالك - ٣

تعاون بالرئيسعملة رؤساء وحدات. ويثالثهدعم) ي٥-من الفئة (فالقسم رئيس سوف يرتأس -١٧٢
وسوف ة مباشرة. بصور يق امليداين والتنسالقضائي تعامل مع مجيع مسائل التعاون يوثيق مع املدير، وسوف 
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من جهة التنسيق املعنية بالعالقات اخلارجية، ، بوصفهالعالقات اخلارجية والتنسيق امليداينيتألف قسم 
من رئيس وسوف تتألف وحدة التنسيق القطريةرئيس وحدة. حتت رئاسة من الفئة الفنيةموظفنيةسبع

يبلغ جمموع الوظائف و ،املاليةاالت املتابعة من واإلعالم وجميف جماالت السياسة واألحمللنيخرباء وحدة و 
وحدة الفئات األخرى. أما–من الفئة الفنية ووظيفتني من الفئة اخلدمات العامة ستاملخصصة له 

ّ  واملوافقة عليها، فسوف تزو د خارج املقرلتخطيط البعثاتنفيذي ركز التالتنسيق والتخطيط، بوصفها امل
الفئات –ن الفئة الفنية تشمل رئيس الوحدة وأربع وظائف من فئة اخلدمات العامة وظائف مثالث ب

األخرى. 
مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل (قسم العمليات امليدانية)

) ٥- رئيس قسم التعاون والعالقات اخلارجية (ف) ٥-رئيس قسم العمليات امليدانية (ف

الفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة)  ٤- طيط  اإلسرتاتيجيني (فرئيس قسم التنسيق والتخ

وحدة التعاون والعالقات الخارجية)٤- رئيس وحدة دعم العمليات امليدانية (ف

) ٤- رئيس وحدة التعاون والعالقات اخلارجية (ف)٤- منسق فريق عمليات قلم احملكمة (ف

) ٣- ف للتعاون والعالقات اخلارجية (فموظ) ٣- مدير مكتب ميداين (ف

) ٣- موظف للتعاون والعالقات اخلارجية (ف) ٣- مدير مكتب ميداين (ف

) ٢-موظف معاون للتعاون والعالقات اخلارجية (ف) ٣- مدير مكتب ميداين (ف

) ٢-موظف معاون للتعاون والعالقات اخلارجية (ف) ٣- مدير مكتب ميداين (ف

) ٢-موظف معاون للتعاون والعالقات اخلارجية (ف)٣-ص لرئيس قلم احملكمة/موظف قانوين (فمساعد خا

) ٢-موظف معاون للتعاون والعالقات اخلارجية (ف) ٢-موظف للتخطيط اإلسرتاتيجي امليداين (ف

وحدة التحليل القطريالفئة الفنية)-(خدمات عامةمدير مكتب ميداين متقدم 

الفئات - (خدمات عامةدمات لوجستية/موظف مكتبمساعد خ
)٤- رئيس وحدة التحليل القطري (فاألخرى)  

)٣-حملل (فالفئات األخرى)  -(خدمات عامةمساعد خدمات لوجستية

) ٣- حملل (فالفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات- مساعد خدمات لوجستية/موظف مكتب (خدمات عامة
)  ٢- حملل معاون (فاألخرى)  

)  ٢- حملل معاون (فالفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى)  - )  (خدمات عامة٢-حملل مساعد (فالفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى)   -حملل مساعد (خدمات عامةالفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

وحدة التنسيق والتخطيطالفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

)  ٤- رئيس وحدة التخطيط (فالفئات األخرى)  -رئيس سائقني (خدمات عامة

) ٣- (فموظف مكتبالفئات األخرى)  -رئيس سائقني (خدمات عامة

) ٢-موظف ختطيط بعثات (فالفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة
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مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني احلايل (قسم العمليات امليدانية)

الفئات األخرى)  -مساعد ملكتب احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى)  -رئيس سائقني (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -مساعد ملكتب احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -مساعد ملكتب احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى)  -ائق (خدمات عامةس

الفئات األخرى)  -مساعد ملكتب احلاالت (خدمات عامةالفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -(خدمات عامةسائق 

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

ألخرى)  الفئات ا- مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -عامل نظافة  (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -عامل نظافة  (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -عامل نظافة  (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -عامل نظافة  (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

ألخرى)  الفئات ا-سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى)  -سائق (خدمات عامة

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين - ٤

قسم التعاون 
والعالقات اخلارجية

وكيل 
األمني 

لعاما

أمني 
عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
الفئة -عامة
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

٨١٣٠٣١٣٩-١٢٤١----احلايل 

٧٧٢٣-١٦-١٣٦٦----المنقح
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المترتبة في الميزانيةاآلثار - ٥
الفرقتكاليف املوظفني املنقحةتكاليف املوظفني احلاليةقسم التعاون والعالقات اخلارجية

يورو٧٨٦،٥يورو١٦٤٥،٤يورو٨٥٨،٩الفئة الفنية

يورو)٢٤٦،٢(يورو٤٦٢،٠يورو٧٠٨،٢اخلدمات العامة

يورو)٥٢٦،٨(-يورو٥٢٦،٨تكاليف املوظفني األخرى

يورو١٣،٥يورو٢١٠٧،٤يورو٢٠٩٣،٩المجموع

قسم إن إعادة التوجيه الكامل لإلسرتاتيجية امليدانية واخلارجية للمحكمة، فضال عن استحداث -١٧٣
باهليكل السابق لقلم ال ميكن مقارنته ليشكل حمور هذه اإلسرتاتيجية العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين

وف ن التصميم اجلديد سإيكفي القول و واآلثار املرتتبة يف امليزانية. نيوظفاملمالكمن حيث احملكمة 
السلطة خباصة احملكمة ككل، و مثل لقلم احملكمة يف هذا الصدد لفائدةاألقيق األداء يعمل على حت

القضائية ومكتب املدعي العام.

المكاتب الميدانية-دصا

مهامالغرض وال- ١

يكون و عند االقتضاء، للقلم، واحملكمةديناميكيالستباقي و شكل التمثيل االياملكتب امليداين-١٧٤
لقلم احملكمة الدائم مثل هي املاملكاتب امليدانية وتكون . حمددةالة املعين حببلد ال) يف إذا لزم األمر(ً مرئيا  

من للمقر ت مصدر معلوماأيضا تشكل و عمليات احملكمة ككل. لمبثابة نقطة انطالق هييف هذا البلد، و 
كثري اليت يؤثر ال، و عنية باحلاالتالتطورات االجتماعية والسياسية واألمنية يف البلدان املاإلعالم و حيث 

على املكاتب امليدانية وتعمل تواصل مع شركائها اخلارجيني. العمليات و يف إدارة المنها على طريقة احملكمة 
الدول ووسائل و، مبا يف ذلك ممثلوحتافظ عليهاواقععالقات مع الشركاء الرئيسيني على أرض الالر يتطو 

تمع املدين. وعالوة على  اإلعالم واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات ا
يرسل رسالة إجيابية أن قوي اليداين املوجود للومرحلة اإلجراءات، ميكن الة احلبلبلد املعين لتبعا و ذلك، 

احملكمة.ونوايا اتحول التزامللمجتمع احمللي 

معايير التصميم- ٢

ملكاتب امليدانية هلذه ارؤساء ُ  ّ وي عني  املكاتب امليدانية. املقر على خط واضح لسلطة جرى حتديد -١٧٥
نحوا الصالحيات الالزمة إل) املكتب امليداين(رئيس دارة وتنسيق مجيع عملياتُ                      يتمتعون بالقوة ومي 

املكتب ورئيس شعبة العالقات اخلارجية.حتت إشراف مديروذلك األرض، على وخدمات قلم احملكمة 
عن كل من املوظفني والعمليات ً كون مسؤوال  ي، و عين باحلالةيف البلد املرئيس قلم احملكمة ثل امليداين مي

كل ويتلقى  . امليدانواملشاركني يف طرافعلى األرض، مبا يف ذلك توفري اخلدمات لألجهزة األخرى واأل
مما ميكن ، تنفيذيةاملسائل اإلدارية واليتوىل إدارة وعمليات من موظف ةاعدمكتب ميداين املسئيس ر 
كل مكتب ميداين ويضطلع  الدبلوماسية. ةنشطلرتكيز على التنسيق والتعاون والتمثيل/األمن الرئيس ا

حسب االقتضاء:،باملهام التالية
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(أ) التوعية؛

؛(ب) دعم مشاركة الضحايا

؛م الشهود(ج) دع

)؛سرييتالالقضائي (دور على التعاون قدرة دعم ال(د) 

(ه) األمن؛ 

املساعدين و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ل، مبا يف ذلك الدعم احمللي ذينفدارة/التدعم اإل(و) 
هام بعض املوميكن االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ اإلداريني والسائقني وحراس األمن وعمال النظافة. 

عند االقتضاء.،اإلدارية احمللية

يستمر سوف و . املكتب امليداينباشر لرئيس املحتت اإلشرافمجيع املوظفني يف امليدان ويكون -١٧٦
سرتاتيجيات الاألقسام الفنية يف املقر من أجل ضمان التنفيذ الفعال، على سبيل املثال، باملوظفني ارتباط 

وال يبقى حتت .وما إىل ذلك،القضايا األمنيةو املوارد البشرية، ائل املتعلقة باملسالتوعية والرقابة املالية، و 
الذين يتعاملون مع دعم الشهود، نياملوظفاإلشراف املباشر لرئيس قسم الضحايا والشهود يف املقر سوى 

يتعاملون . وعالوة على ذلك، فإن املوظفني الذينهذه األنشطة اليت غالبا ما تتسم بالسريةيف ضوء طبيعة 
دعم أيضا من موظفني تتلقى المتعدد الوظائف ةفرقأيف ونيعملسوف ايامع التوعية ومشاركة الضح

حمليني.

يكون وف كل مكتب ميداين. وعلى الرغم من عائق املسافة، سميزانية مستقلة لختصص وف سو -١٧٧
إدارة املكتب امليداين. نفيذية املتعلقة بلقضايا اإلدارية والتلوللً           مسؤوال  عن إجياد احلاملكتب امليداينرئيس 

، امليدانية إىل قسم اخلدمات العامةأسطول ومرافق املكاتب امليدانية واخلدمات اللوجستية إدارة ونقلت 
.مكتب ميداينبالتنسيق مع كل رئيس 

صص ، سعين باحلالةبأمن وسالمة مجيع املوظفني يف البلد املفيما يتعلق و -١٧٨ لكل موظف أمن ُ   وف خي 
علىنيالتنسيق مع شركاء أمنييتوىل وسوف ،لمحكمةلاملشورة بشأن تطبيق القواعد األمنية ليقدم فريق 

غري أنه سوف يعتمد بشدة ، املكتب امليداينرئيس ً      مسؤوال  أمام األمن يكون موظف أن ُ    وي عتزم. األرض
احلصول على لمن أجئيسي موظف األمن امليداين يف وحدة التخطيط والتنسيق يف املقر الر على أيضا 

.٣٩الفينلتوجيه/الدعما

ينوظفمالمالك - ٣

ويلي ذلك على الفور . عادة ما تبدأ مبوظف إدارة وعملياتمكتب ميداينإلنشاءعداد مرحلة اإل-١٧٩
للتقدم احملرز يف أنشطة ً وتبعا  إلدارة والنقل والتنظيف. لموظف األمن امليداين وموظفي دعم حمليني إرسال 

. ا، وما إىل ذلكياضحالالتعامل مع الشهود والتوعية ومشاركة املعنيون بن و املوظفُ    ي رسل ء،حقيق والقضاالت

نه يرفع تقاريره إىل ً                                          مكتب األمن امليداين يف املقر مدجما ، ألغراض عملية، يف وحدة التنسيق والتخطيط، لككون يأعاله، سوف هو مذكور كما ٣٩
املقر.إدارة األمن يفىلإوذلك لضمان تدفق املعلومات املستمر رئيس األمن بشأن املسائل الفنية، 
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قد يتطلب األنشطة القضائية، ُ                وق بيل انتهاء كافة لمكتب. لاحلاجة إىل تعيني رئيس رحلة تنشأ هذه املويف 
توعية، والضحايا والشهود ، وذلك على سبيل املثال ألغراض الاستمرار وجود بعض املوظفنياألمر 

والصندوق االستئماين للضحايا، وما إىل ذلك. 

قلم لهيكل السابق لً  ألنه، وفقا  لساسيف األتوضيحيأدناه الوارد اجلداول وجتدر اإلشارة إىل أن-١٨٠
وقسم ، قسم املكاتب امليدانية(أي ةاملعنيةم الفنياقسيتبعون لألاملكاتب امليدانية احملكمة، كان موظفو 

وقسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب، وقسم األمن حدة الضحايا والشهود، وو ، اإلعالم والتوثيق
ال أعاله و الواردة على هذا النحو، مت بالفعل إدراج مجيع هذه الوظائف يف اجلداول املقابلة و ). والسالمة
سب بصورة ينبغي  أي من املوظفني يف . وباإلضافة إىل ذلك، فإن جمموع االحتياجاتةمزدوجُ         أن حت 

الحتياجات لوفقا غري مكتب ميداين يعتمد على مرحلة أنشطة التحقيق أو القضاء، وبالتايل سوف تت
الفعلية. 

مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني السابق

جمهورية أفريقيا الوسطى (بانغي)

) ٣- موظف إدارة وعمليات (ف) ٣-موظف أمن ميداين (ف

) ٣-موظف أمن ميداين (فالفئات األخرى) -ظف أمن ميداين (خدمات عامةمو مساعد

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئة الفنية) -(خدمات عامةمنسق ميداين لإلعالم والتوعية

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) - ري حملي (خدمات عامةمساعد إدا

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -د ميداين (خدمات عامةمساعالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) - عامل نظافة (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد حملي للتوعية امليدانية (خدمات عامة

-(خدمات عامةمساعد ميداين حملي لقسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب 
رى) الفئات األخ-مساعد أمن حملي (خدمات عامةالفئات األخرى) 

كوت ديفوار (ابيدجان) 

)٥- رئيس املكتب امليداين (ف) ٣- (فمدير مكتب ميداين

) ٣- موظف إدارة وعمليات (ف) ٣-موظف أمن ميداين (ف

) ٣-موظف أمن ميداين (ف)        ٢-(فمنسق للتوعية

)٣-موظف ميداين (توعية) (فالفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

)        ٢- (فمساعد موظف أمن ميداينالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -رئيس سائقني (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) - سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) - سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة
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مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني السابق

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) - عامل نظافة (خدمات عامةالفئات األخرى) - عامل نظافة (خدمات عامة

الفئات األخرى) -ت عامةمساعد ميداين (خدماالفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامةالفئات األخرى) -موظف أمن ميداين (خدمات عامةمساعد

-مساعد ميداين حملي لقسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب (خدمات عامة
الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) 

الفئات األخرى) -ت عامةسائق (خدما

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

جمهورية الكونغو الديمقراطية (كنشاسا وبونيا) 

) ٥-مدير املكتب امليداين (ف) ٣-مدير املكتب امليداين (ف

) ٣- موظف إدارة وعمليات (ف) ٣-موظف أمن ميداين (ف

) ٣- وعمليات (فموظف إدارة )        ٢-(فمنسق توعية

) ٣- موظف أمن ميداين   (ف)        ٢- قسم  مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب موظف ميداين (ف

) ٣-(فموظف ميداين (قسم  مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب)الفئة الفنية) - مدير مكتب ميداين متقدم (خدمات عامة

) ٣-(فيداين (توعية)موظف مالفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

)        ٢- (فمساعد موظف أمن ميداينالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد إداري   (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -عامةسائق (خدمات 

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

خرى) الفئات األ-سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةسائق 

الفئات األخرى) -عامل نظافة  (خدمات عامةسائق 

الفئات األخرى) -عامل نظافة  (خدمات عامةالفئات األخرى) -عامل نظافة  (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -ل نظافة  (خدمات عامةعام

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةعامل نظافة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) - موظف أمن ميداين (خدمات عامةمساعد

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -موظف أمن ميداين (خدمات عامةمساعد

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامة
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مالك املوظفني املنقحمالك املوظفني السابق

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامة

الفئات -صاالت (خدمات عامةفين ميداين لتكنولوجيا املعلومات واالت
الفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامةاألخرى) 

الفئات - مساعد ميداين لقسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب (خدمات عامة
الفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامةاألخرى) 

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة

)كينيا (نيروبي

) ٥- رئيس املكتب امليداين (ف) ٤-منسق فرقة عمل قلم احملكمة (ف

) ٣-موظف أمن ميداين (ف) ٣-موظف أمن ميداين (ف

) ٣- موظف إدارة وعمليات (ف)        ٢-(فمنسق للتوعية

) ٣- لضحايا وشؤون اجلرب) (فموظف ميداين (قسم مشاركة ا)        ٢- موظف ميداين قسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب (ف

) ٣-موظف ميداين (توعية) (فالفئة الفنية) - (خدمات عامةمدير مكتب ميداين متقدم

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

ئات األخرى) الف-سائق (خدمات عامةالفئات األخرى)   - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -يداين (خدمات عامةموظف أمن ممساعد

الفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامة

مالي (باماكو)

) ٣- موظف إدارة وعمليات (ف) ٣- مدير مكتب ميداين (ف

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة) ٣-موظف أمن ميداين (ف

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) -موظف أمن ميداين (خدمات عامةمساعد

أوغندا (كمباال)

) ٣-(فموظف ميداين (قسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب)) ٣- (فمدير مكتب ميداين

) ٣- وظف إدارة وعمليات (فم)        ٢- موظف ميداين قسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب (ف

)        ٢-مساعد موظف أمن ميداين (ف

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامةالفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) - سائقني (خدمات عامةرئيسالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) - سائقني (خدمات عامةرئيس) الفئات األخرى-سائق (خدمات عامة

الفئات األخرى) -سائق (خدمات عامةالفئات األخرى) -سائق (خدمات عامة
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الفئات األخرى) - عامل نظافة (خدمات عامةسائق 

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -عامل نظافة  (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامةالفئات األخرى) -وظف أمن ميداين (خدمات عامةممساعد

الفئات األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامةالفئات األخرى) -مساعد أمن حملي (خدمات عامة

الفئات -(خدمات عامةفين ميداين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الفئات األخرى) -مات عامةسائق (خداألخرى) 

-مساعد ميداين حملي لقسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب  (خدمات عامة
الفئات األخرى) 

استعراض عام لآلثار المترتبة على مالك الموظفين - ٤

املكاتب 
امليدانية

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
ية فما الفن
فوق

خدمات 
-عامة
الفئة 
الفنية

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

--------------احلايل

٥٣٥٣٧٦-٢٣-١٧٣-٣----المنقح

اآلثار المترتبة في الميزانية-٥
الفرقاملوظفني املنقحةتكاليف تكاليف املوظفني احلاليةاملكاتب امليدانية

يورو٢٦٦٨،٦يورو٢٦٦٨،٦-الفئة الفنية

يورو١٠٣٢،٠يورو١٠٣٢،٠-اخلدمات العامة

---إمجايل تكاليف املوظفني

يورو٣٧٠٠،٦يورو٣٧٠٠،٦-المجموع

ن أن املكتب امليداين للمحكمة، فال ميكومالك موظفي يكل الكامل هلتوجيه الونتيجة إلعادة -١٨١
واآلثار املرتتبة يف امليزانية.مالك املوظفني من حيث لقلم احملكمة السابق باهليكلقارن ُ ي  

والمكاتب التي لم تخضع للمراجعة قسام األ- ً رابعا  

قلم وظائف لتصميم تنظيمي بديل بشأن اقرتاح ُ  ق دمخالل استعراض اهليكل العام لقلم احملكمة، -١٨٢
) ً                                            حتديدا  قسم مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب وقسم دعم احملامني(الدفاع و الضحايا فيما خيض احملكمة

. ومبا أن التصميم التنظيمي ٤٠عام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحاياامي الاحملمكتب ومشل ذلك
تعديالت حمتملة لواليات هذه املكاتب على النحو املنصوص عليه يف النظام إجراء يتوخى املقرتح 

من لوائح احملكمة.٨١- ٧٧فيما يتعلق بكل واحد من املكاتب، انظر املواد ٤٠
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زيد من التحديثات والوثائق امل. ومت تقدمي ٤١قدم اقرتاح لقضاة احملكمة للنظر فيهفقد حكمة، األساسي للم
والقضاة.رئيس قلم احملكمة قد عدد من االجتماعات بني ُ وع  ذلك الوقت منذ 

مشروع خمطط إىل اجلمعية العامة رئيس قلم احملكمة ، قدم ٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/يف و -١٨٣
ً     ً ا  عاما  عرضتضمنت ، وهي الوثيقة اليت ٤٢إنشاء مكاتب الدفاع والضحاياملتعلقة بالمقرتحات لأساسي 

كان القصد من هذه الوثيقة أن تكون أساسا و للرؤية واألفكار واألساس املنطقي وراء هذه املقرتحات. 
طوال األشهر اليت تلت عرض هذه و مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة. اتزيد من املناقشجراء املإل

اهتمام واسع النطاق من العاملني يف املهن القانونية واخلرباء رئيس قلم احملكمة بمقرتحات حظيت قة، الوثي
خالل وأعربت اجلمعية العامة . املعنية يف قلم احملكمةقسام األواملنظمات غري احلكومية وممثلي الدول ومن 

ا يلي:رئيس قلم احملكمة، عممقرتحات يف سياق تناول الثالثة عشرة، ادور

مراجعة قلم مشروع من القانونيةةاملساعدبيف سياق اجلوانب املتعلقة "الرتحيب مببادرة رئيس قلم احملكمة، 
،الضحايامشاركة ومتثيل إعادة تنظيم وتبسيط وتعزيز دعم قلم احملكمة للدفاع و لمن أج، احملكمة

.٤٣لكفاءة يف نظام املساعدة القانونية"زيد من التآزر وااملاختاذ تدابري لتحقيق شددت على احلاجة إىلو 

عددا من االجتماعات رئيس قلم احملكمة وباإلضافة إىل املناقشات مع اهليئة العامة للقضاة، عقد -١٨٤
تمع املدين  حمامنيو يف الهاي ونيويورك وأماكن أخرى مع ممثلي كل من الدول األطراف ومنظمات ا

توليد أفكار لاخلية وخارجية أخرى. وكانت هذه املناقشات مفيدة أمام احملكمة وجهات معنية ديرتافعون 
ج  قرتحاتامللضحايا والدفاع يف سياق املتعلقة باواخلدمات قلم احملكمة تحسني وظائف لجديدة و
.املقدمة

شارك فيه حنو ٢٠١٥مارس آذار/مؤمتر خرباء ملدة يومني يف بعقد عملية التشاور هذه وتوجت -١٨٥
العديد من وحضر . ايامشاركة الضحدفاع و واسعة يف عمل احملكمة يف جمال الالربة ذوي اخلنخبريا م٧٠

، فضال معروضة على حمكمة اجلنايات الدوليةيف حاالتأطراف حمامي الدفاع واملمثلني القانونيني لضحايا 
مؤمتر آلراء خالل اكان هناك توافق واسع يف و عن عدد كبري من ممثلي املنظمات غري احلكومية واخلرباء. 

يكل دعم الوضع الراهن بشأن عدم إمكانية استمرار اخلرباء  لدفاع والضحايا. فيما لقلم احملكمة املتعلق 
الشواغل اليت يف النظر بعناية رئيس قلم احملكمة منهذه العملية التشاورية وعالوة على ذلك، مكنت 

بأن يعيد رئيس قلم احملكمة النظر يف بناء لآلراء املقرتحات. وقد مسح هذا التبادل البشأن عرب عنها ُ أ  
قرتحات املولية وتطويرها. وقدمت األقرتحات مراجعة املإىل مما أدى بالتايل ية، ساسبعض األفكار األ

وائح لت املطلوبة علىتعديالبغية إجراء الالقضاةفيها نظر كي يل٢٠١٥مايو أيار/٢٨يفنقحة امل
امل هلذه املبادرات.لتنفيذ الكمن أجل ااحملكمة 

، املرجع نفسه. ٦لقضاة احملكمة. انظر أيضا املادة من نظام روما األساسي، تعود صالحية تعديل لوائح احملكمة٥٢عمال باملادة ٤١
املوجز األساسي للمقرتحات املتصلة بإنشاء مكتبني للدفاع والضحايا، انظر الرابط –مشروع مراجعة قلم احملكمة –مشروع ٤٢

http://www.uianet.org/sites/default/files/Registry_ReVision_BasicOutline_Defence_Victims_Offices_0.pdf
٤٣

ICC-ASP/13/20 ٥٠، الفقرة.
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إي لشؤون الدفاع، هو إجياد بوابة خدمات واحدة وحدماقرتاح إنشاء مكتب دفاع الغرض من و -١٨٦
العملي واللوجسيت وكذلك اخلدمات االستشارية القانونية العامة. الدعم القانونية و ةاملساعدً       حتديدا  إدارة 

امي دفاع خارجي يف مجيع مراحل الدعوى. وباملثل، حمفسوف يضطلع به متثيل املشتبه فيهم واملتهمني ما أ
حاليا املهام ذات هات الفاعلة اليت تؤدي عدد من اجلّ مهام  وضوح بّ يبني  ضحايا واحد للإنشاء مكتب إن ف

الضحايا يف االتصال بأساسا واملتمثلة ، قلم احملكمةقدمها ياخلدمات احملايدة اليت أما لضحايا. باالصلة 
ا سفشاركة وجرب الضرر، ومعاجلة طلبات امل ،يف مجلة أمورتعتمد، كتب املوحدة داخل وف تضطلع 

وحدة منفصلة خمصصة ، هناكعلى تعزيز املوارد اليت مت ختصيصها للعمليات امليدانية. ويف الوقت نفسه
رفة بني املعالربط بصورة أقوىبالتايل يتم الدعم للممثلني القانونيني اخلارجيني، و سوف تقدملتمثيل ل

تمع للمحكمة و املؤسسية  لضحية.احمللي لا

سوف تتوىل مجعية حمامي احملكمة، أو نقابة حمامني تابعة للمحكمة، صيانة وباإلضافة إىل ذلك، -١٨٧
هذه مسؤولية تأسيس وتقع . ة اجلنائية الدوليةأمام احملكمالذين يرتافعون مصاحل مجيع احملامني وتعزيز 
عناصر وتتسم خمتلف فهم االقرتاح ككل ال يتجزأ لكنه ال بد من ، ار القانوينعلى عاتق املستشاجلمعية 

متويل توفري على استعداد لهو و يف احملكمة أو نقابة حمامني قيام رابطةدعم قلم احملكمة بلتزم وي. بالتآزر
تلك تأسيس نفسها خالل النقابة بعلى سبيل املثال، من أجل السماح للجمعية أو ملدة سنتني مؤقت، 
أن النقابة لجمعية أو وعليه، ميكن لاحملكمة. بتهاعالقحيدد ووضع اتفاق هاإقامة مكتبها وهياكلو الفرتة، 

طار القانوين للمحكمة.ضمن اإللمحامنيلفعاالامؤسسياصوتلكي تصبح تطور نفسها 

إىل تستند أيضا، و املؤمترخاللعدد من القضايا الرئيسية اليت نوقشت إىلهذه املقرتحات وتستند -١٨٨
التغيريات املتوقعة يف البنية رئيس قلم احملكمة أن رى ياملمارسة القضائية بشأن متثيل الدفاع والضحايا. و 

مسؤولياته قلم احملكمة بتأدية سمح لتأن اشأمن ضحايا الدعم الدفاع و من أجل لقلم احملكمة ساسية األ
.ً وكفاءة  ً وفعالية  ً اتساقا  بطريقة أكثر االت يف هذه ااهلامة 

التبادل اجلاري وبالنظر إىلاملسألة قيد النظر من قبل قضاة احملكمة. ال تزاليف الوقت احلاضر، و -١٨٩
ستعراض االراجعة (أي املمن مشروع ٤املرحلة ّ      مل تنف ذ بعد والقضاة،رئيس قلم احملكمة بني ذا الشأن 

هلذا السبب، فإن األقسام و قسام واملكاتب املعنية). ألليف كل جمال وظيفي قلم احملكمة فصل ألداء امل
ُ           وقد أ درجت يف هذا . حيتمل أن تتأثرربعة أقسام/مكاتبفقط ألتعكس الوضع الراهن التاليةالفرعية 

ا  .وامليزانيةنيوظفاملاملخصصات العامة ملالك تشكل جزءا من التقرير أل

قسم  دعم المحامين -ألف
مالك املوظفني

)٥- القسم (فرئيس 

)٤- رئيس وحدة املساعدة القانونية (ف

٤٤)٤- احملقق املايل (ف

) يف القسم وإعادة النظر يف التوصية املتعلقة ٤-رئيس قلم احملكمة إبقاء وظيفة احملقق املايل (ف، قرر قسم دعم احملامنينتظار نتائج مراجعة يف ا٤٤
. ادا إىل نتيجة مراجعة القسم) يف وحدة التحليل القطري، وذلك استن٣- باستبدال هذه الوظيفة بوظيفة حملل مايل (ف
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مالك املوظفني

) ٢-اختصاصي مراقبة صندوق الدعم القانوين (ف

)٢-موظف قانوين معاون (ف

)١- موظف قانوين مساعد (ف

الفئات األخرى)  - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

الفئات األخرى) - مساعد إداري (خدمات عامة

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين

قسم  دعم 
احملامني

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
الفئة -عامة

فنيةال

خدمات 
-عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

٤٤١٠-١٢٠٢١٦----مالك املوظفني

مكتب المحامي العام للدفاع- باء 
مالك املوظفني

)٥-احملامي الرئيسي (ف

)٤-مستشار قانوين/حمامي (ف

)٢- حمامي معاون (ف

)١-مدير حالة (ف

الفئات األخرى) –قانوين (خدمات عامة مساعد

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين

مكتب 
احملامي العام 

للدفاع

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل 
الفئة الفنية 

فما فوق

خدمات 
- عامة

الفئة الفنية

خدمات 
- عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

مالك 
١١٥-١١٤-١١----املوظفني

قسم  مشاركة الضحايا وشؤون الجبر  - جيم
مالك املوظفني

)٤-رئيس قسم  مشاركة الضحايا وشؤون اجلرب  (ف

)٣- منسق قانوين (ف



ICC-ASP/14/19

92 19-A-280915

مالك املوظفني

)٣- منسق ميداين (ف

) ٣-موظف قانوين معاون (ف

) ٣-معاون (فموظف قانوين 

) ٣-موظف قانوين معاون (ف

) ٣-موظف قانوين معاون (ف

) ٣-موظف قانوين معاون (ف

) ٢- مدير طلبات الضحايا (ف

)١- مدير توثيق وقاعدة بيانات (ف

الفئات األخرى)-مساعد إداري (خدمات عامة 

الفئات األخرى)-مساعد إداري (خدمات عامة 

الفئات األخرى) -البيانات (خدمات عامةمساعد ملعاجلة

الفئات األخرى) -مساعد ملعاجلة البيانات (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد ملعاجلة البيانات (خدمات عامة

الفئات األخرى) -مساعد ملعاجلة البيانات (خدمات عامة

ر الموظفون الميدانيون لقسم  مشاركة الضحايا وشؤون الجب

) مجهورية الكونغو الدميقراطية   ٢-موظف ميداين (ف

كينيا)  ٢-موظف ميداين (ف

أوغندا)  ٢-موظف ميداين (ف

مجهورية الكونغو الدميقراطيةالرتب األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة

أوغنداالرتب األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة

مجهورية أفريقيا الوسطىالرتب األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة

كوت ديفوارالرتب األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة

كينياالرتب األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة

كينياالرتب األخرى) -مساعد ميداين (خدمات عامة
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استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين
قسم  

مشاركة 
الضحايا 

ؤون وش
اجلرب 

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل 
الفئة الفنية 

فما فوق

خدمات 
- عامة

الفئة الفنية

خدمات 
- عامة

الرتب 
األخرى

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

مالك 
٦٦١٦-١٢٦١١٠-----املوظفني

م للدفاعمكتب المحامي العا- دال
مالك املوظفني

)٥- احملامي الرئيسي (ف

)٤-حمامي (ف

)٤-حمامي (ف

)٣- موظف قانوين (ف

)٣- موظف قانوين (ف

)٣- موظف قانوين (ف

)١-مدير حاالت (ف

) ١-مدير حاالت (ف

)٣-موظف قانوين معاون (ف

)٣-موظف قانوين معاون (ف

)٣-ن (فموظف قانوين معاو 

)الفئات األخرى-مساعد إداري (خدمات عامة 

استعراض عام لآلثار المترتبة في مالك الموظفين 

مكتب 
احملامي العام 

وكيل 
األمني 

العام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

إمجايل الفئة 
الفنية فما 

فوق

خدمات 
الفئة -عامة
الفنية

خدمات 
الرتب -عامة

خرىاأل

إمجايل 
اخلدمات 

العامة
إمجايل 

املوظفني

مالك 
١٢-١-١٢٣٣٢١١----املوظفني
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الميزانية البرنامجية -قلم المحكمة- الثالث الهيكل التنظيمي للبرنامج الرئيسي –المرفق األول 
٢٠١٥المعتمدة لعام 
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بتصنيف الوظائفّ  الخاص ة مية الهياكال التنظي–المرفق الثاني 
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٢٠١٥جداول مالك الموظفين المعتمدة لسنة –المرفق الثالث 

الوظائف الثابتة-الهيكل القديم

Post
number

Level Functional Title 2015 Section
Basic / Situation-

Related
Duty

Station
ReVison
Result

9466 ASG Registrar
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC No Change

5082 D1 Deputy Registrar
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

3966 P5 Senior Executive Officer
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

2927 P5 Spec. Adv. Registrar: External Relations
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

8576 P5 User Support Manager
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

6611 P3 Cooperation Adviser
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Substantial change/Abolished

5421 P3 Special Asst. to Registrar/Legal Officer
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC No Change

3125 P2 Associate Executive Officer
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

5673 GSPL Personal Assistant to the Registrar
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC No Change

5826 GSOL Administrative Assistant
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

3313 GSOL Administrative Assistant
Immediate Office of the
Registrar

Basic ICC Abolished

9677 P5 Chief, Legal Advisory Services Section Legal Advisory Section Basic ICC No Change
6601 P4 Legal Adviser Legal Advisory Section Basic ICC Substantial change/Abolished
5274 P4 Legal Adviser Legal Advisory Section Basic ICC Substantial change/Abolished
8694 P3 Legal Officer Legal Advisory Section Basic ICC No Change
2753 P2 Associate Legal Officer Legal Advisory Section Basic ICC Substantial change/Abolished
2212 GSOL Administrative Assistant Legal Advisory Section Basic ICC Abolished
1421 GSOL Legal Assistant Legal Advisory Section Basic ICC Substantial change/Abolished
8815 P5 Chief, Security and Safety Section Security and Safety Section Basic ICC No Change
1223 P4 Head, Field Security Unit Security and Safety Section Situation related ICC No Change
9667 P4 Information Security Officer Security and Safety Section Basic ICC Substantial change/Abolished
4630 P4 Security Operations Officer Security and Safety Section Basic ICC Substantial change/Abolished
7448 P3 Field Security Officer Security and Safety Section Situation related KEN No Change
8177 P3 Field Security Officer Security and Safety Section Situation related DRC No Change
1769 P3 Field Security Officer Security and Safety Section Situation related CAR No Change
9056 P3 Head, Protective Security Unit Security and Safety Section Basic ICC Substantial change/Abolished
3905 P2 Security Analyst Security and Safety Section Situation related ICC No Change
1351 P2 Security Analyst Security and Safety Section Basic ICC No Change
8768 GSPL Fire and Safety Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
8339 GSOL Administrative and Logistics Assistant Security and Safety Section Basic ICC Substantial change/Abolished
4307 GSOL Administrative and Support Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
3888 GSOL Administrative Assistant Security and Safety Section Basic ICC No Change
2519 GSOL Administrative Assistant Security and Safety Section Basic ICC No Change
6324 GSOL Information Security Compliance Analyst Security and Safety Section Basic ICC No Change
7403 GSOL Local Security Assistant Security and Safety Section Situation related UGA No Change
5130 GSOL Local Security Assistant Security and Safety Section Situation related DRC No Change
4995 GSOL Local Security Assistant Security and Safety Section Situation related DRC No Change
6904 GSOL Local Security Assistant Security and Safety Section Situation related CIV No Change
7458 GSOL Local Security Assistant Security and Safety Section Situation related CAR No Change
8273 GSOL Pass and ID Officer Security and Safety Section Basic ICC Substantial change/Abolished
1282 GSOL Personnel Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
8600 GSOL Personnel Security Support Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
9721 GSOL Planning and Coordination Officer Security and Safety Section Basic ICC Abolished
1564 GSOL Planning and Coordination Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
5802 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Basic ICC No Change
8299 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Basic ICC No Change
2310 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
7709 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
2511 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
8231 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
3388 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
3920 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
3729 GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section Situation related ICC Abolished
5637 GSOL Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
3620 GSOL Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
7674 GSOL Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
9030 GSOL Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
9396 GSOL Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
8264 GSOL Security Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
6887 GSOL Security Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
4090 GSOL Security Planning and Scheduling Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
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Post
number

Level Functional Title 2015 Section
Basic / Situation-

Related
Duty

Station
ReVison
Result

7363 GSOL Security Sergeant Security and Safety Section Basic ICC No Change
3548 GSOL Security Sergeant Security and Safety Section Basic ICC No Change
3893 GSOL Security Sergeant Security and Safety Section Basic ICC No Change
8107 GSOL Security Sergeant Security and Safety Section Basic ICC No Change
3978 GSOL Security Sergeant Security and Safety Section Basic ICC No Change
2004 GSOL Security Sergeant Security and Safety Section Basic ICC No Change
3549 GSOL Security Training Assistant Security and Safety Section Basic ICC No Change
7375 GSOL Security Training Coordinator Security and Safety Section Basic ICC No Change
8028 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
2999 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
3537 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
3739 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
6181 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
1962 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
9027 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
7039 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
5985 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
7688 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
9787 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Situation related ICC No Change
9827 GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section Basic ICC No Change
9969 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9970 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9971 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9972 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9973 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9974 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9975 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9976 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9977 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9979 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9980 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9981 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9982 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9983 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9984 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9985 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9986 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9987 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9988 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9989 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9990 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
9991 G2 Security Assistant Security and Safety Section Basic ICC Abolished
1873 P5 Chief, Field Operations Section Field Operations Section Situation related ICC Substantial change/Abolished
4598 P4 Head, Field Operational Support Unit Field Operations Section Situation related ICC Substantial change/Abolished
8320 P4 Head, Field Strategic Coord. & Planning Field Operations Section Situation related ICC Substantial change/Abolished
6345 P3 Field Office Manager / Task Force Coordinator (CAR) Field Operations Section Situation related CAR No Change
4893 P3 Field Office Manager / Task Force Coordinator (DRC) Field Operations Section Situation related DRC No Change
7482 P3 Field Office Manager / Task Force Coordinator (MLI) Field Operations Section Situation related MLI No Change

6927 P3
Field Office Manager / Task Force Coordinator for the
Great Lakes

Field Operations Section Situation related UGA No Change

6290 P2 Field Strategic Planning Officer Field Operations Section Situation related ICC No Change
2961 GSPL Forward Field Office Manager Field Operations Section Situation related DRC Abolished
2317 GSOL Administrative Assistant Field Operations Section Situation related UGA No Change
2422 GSOL Administrative Assistant Field Operations Section Situation related DRC No Change
2935 GSOL Administrative Assistant Field Operations Section Situation related CIV No Change
2780 GSOL Administrative Assistant Field Operations Section Situation related KEN No Change
3010 GSOL Administrative Assistant Field Operations Section Situation related CAR No Change
6468 GSOL Administrative Assistant Field Operations Section Situation related ICC No Change
3456 GSOL Driver Field Operations Section Situation related UGA No Change
3475 GSOL Driver Field Operations Section Situation related CIV No Change
3586 GSOL Driver Field Operations Section Situation related UGA No Change
3608 GSOL Driver Field Operations Section Situation related KEN No Change
3645 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
3679 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
3718 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
3778 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
3796 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
3186 GSOL Driver Field Operations Section Situation related KEN No Change
3857 GSOL Driver Field Operations Section Situation related CIV No Change
3902 GSOL Driver Field Operations Section Situation related CIV No Change
3916 GSOL Driver Field Operations Section Situation related CAR No Change
3931 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
4081 GSOL Driver Field Operations Section Situation related KEN Abolished
4084 GSOL Driver Field Operations Section Situation related DRC No Change
4119 GSOL Driver Field Operations Section Situation related CIV No Change
4267 GSOL Driver Field Operations Section Situation related CAR No Change
9940 GSOL Logistics Assistant/Desk Officer Field Operations Section Situation related ICC No Change
8557 GSOL Logistics Assistant/Desk Officer Field Operations Section Situation related ICC No Change
3064 GSOL Senior Driver Field Operations Section Situation related UGA No Change
3288 GSOL Senior Driver Field Operations Section Situation related DRC Abolished
3133 GSOL Senior Driver Field Operations Section Situation related CIV No Change
3324 GSOL Senior Driver Field Operations Section Situation related CAR Abolished
2402 P5 Chief, Counsel Support Section Office of the Head, DVC Basic ICC No Change
5577 P4 Financial Investigator Office of the Head, DVC Situation related ICC No Change



ICC-ASP/14/19

26-A-281014 117

Post
number

Level Functional Title 2015 Section
Basic / Situation-

Related
Duty

Station
ReVison
Result

2771 P4 Head, Legal Aid Unit Counsel Support Section Basic ICC No Change
8289 P2 Associate Legal Officer Defense Support Section Basic ICC No Change
7240 P2 Legal Aid Fund Monitoring Specialist Defense Support Section Situation related ICC No Change
1418 P1 Assistant Legal Officer Defense Support Section Basic ICC No Change
6477 GSOL Administrative Assistant Defense Support Section Basic ICC No Change
4054 GSOL Administrative Assistant Defense Support Section Basic ICC No Change
7445 GSOL Administrative Assistant Office of the Head, DVC Situation related ICC No Change
3116 D1 Director of CASD Office of the Director, CASD Basic ICC No Change
1071 P3 Administrative Officer Office of the Director, CASD Basic ICC No Change
5885 P3 Administrative Officer Office of the Director, CASD Basic ICC Abolished
4851 GSOL Administrative Assistant Office of the Director, CASD Basic ICC No Change
4420 P5 Chief, Human Resources Section Human Resources Section Basic ICC No Change
1559 P4 Head, Health and Welfare Unit Human Resources Section Basic ICC No Change
6863 P4 Head, Staffing Unit Human Resources Section Basic ICC Substantial change/Abolished
3035 P3 Head, Learning and Development Unit Human Resources Section Basic ICC No Change
1087 P3 Head, Staff Administration Unit Human Resources Section Basic ICC Substantial change/Abolished
4073 P3 Staff Welfare Officer Human Resources Section Basic ICC No Change
5979 P2 Staffing Officer Human Resources Section Basic ICC Substantial change/Abolished
7338 GSPL Medical Assistant/Nurse Human Resources Section Basic ICC Abolished
8732 GSPL Senior HR Assistant (Policy & Legal) Human Resources Section Basic ICC Substantial change/Abolished
8345 GSOL Administrative Assistant Human Resources Section Basic ICC Abolished
3448 GSOL Administrative Assistant Human Resources Section Situation related ICC Abolished
7882 GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section Basic ICC No Change
7033 GSOL Learning and Development Assistant Human Resources Section Basic ICC No Change
4228 GSOL Occupational Health Nurse / Paramedic Human Resources Section Situation related ICC No Change
3016 GSOL Senior HR IT Systems Support Assistant Human Resources Section Basic ICC Abolished
8933 GSOL Senior Human Resources Assistant Human Resources Section Basic ICC Abolished
7780 GSOL Senior Human Resources Assistant Human Resources Section Basic ICC Abolished
1685 GSOL Senior Staffing Assistant Human Resources Section Basic ICC No Change
1480 GSOL Staff Welfare Assistant Human Resources Section Basic ICC No Change
4124 GSOL Staffing Assistant Human Resources Section Basic ICC No Change
4724 GSOL Staffing Assistant Human Resources Section Basic ICC No Change
5137 GSOL Staffing Assistant Human Resources Section Situation related ICC No Change
7781 P5 Chief, Budget and Finance Budget and Finance Section Basic ICC Substantial change/Abolished
8896 P4 Management Accounting Supervisor Budget and Finance Section Basic ICC No Change
1043 P3 Accounts Officer Budget and Finance Section Basic ICC No Change
4438 P3 Disbursements Officer Budget and Finance Section Basic ICC No Change
9596 P3 Payroll Officer Budget and Finance Section Basic ICC No Change
3695 P2 Associate Accounts/Contributions Officer Budget and Finance Section Basic ICC No Change
7795 P2 Associate Budget & Finance Officer Budget and Finance Section Basic ICC No Change
4006 GSPL Treasury Assistant Budget and Finance Section Situation related ICC Abolished
7873 GSOL Administrative Assistant Budget and Finance Section Basic ICC Abolished
2536 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
6150 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
6395 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
7855 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
1257 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
7544 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Situation related ICC No Change
7754 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Situation related ICC No Change
8113 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Situation related ICC No Change
1399 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
7777 GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
1820 GSOL Senior Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
4365 GSOL Senior Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
6461 GSOL Senior Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
5938 GSOL Senior Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Situation related ICC No Change
1382 GSOL Senior Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC No Change
6594 P5 Chief, General Services Section General Services Section Basic ICC No Change
7471 P4 Chief Procurement Officer General Services Section Basic ICC No Change
6034 P3 Facilities Management Officer General Services Section Basic ICC No Change
3758 P3 Logistics and Transport Officer General Services Section Basic ICC No Change
5205 P2 Facilities Project Manager General Services Section Basic ICC No Change
5364 GSPL Procurement Coordinator General Services Section Basic ICC No Change
3070 GSPL Senior Facilities Assistant General Services Section Basic ICC No Change
5275 GSPL Travel Supervisor General Services Section Basic ICC No Change
6964 GSOL Administrative Assistant General Services Section Basic ICC No Change
3037 GSOL Administrative Assistant General Services Section Basic ICC No Change
2677 GSOL Draughtsman General Services Section Basic ICC No Change
1197 GSOL Driver/Clerk General Services Section Basic ICC No Change
2783 GSOL Driver/Clerk General Services Section Basic ICC No Change
5626 GSOL Driver/Clerk General Services Section Basic ICC No Change
6300 GSOL Driver/Clerk General Services Section Basic ICC No Change
4750 GSOL Facilities Electrical Technician General Services Section Basic ICC No Change
4044 GSOL Facilities HVAC Technician General Services Section Basic ICC No Change
1406 GSOL Facilities Services Clerk General Services Section Basic ICC No Change
5897 GSOL Facilities Services Clerk General Services Section Basic ICC No Change
4565 GSOL Facilities Services Clerk General Services Section Basic ICC No Change
2834 GSOL Facilities Technician(Sec.Installations) General Services Section Basic ICC No Change
5741 GSOL General Service Clerk General Services Section Basic ICC No Change
1412 GSOL Handyman General Services Section Basic ICC No Change
7676 GSOL Handyman/Laborer General Services Section Basic ICC No Change
1228 GSOL Logistics Clerk General Services Section Basic ICC No Change
2226 GSOL Logistics Clerk / Driver General Services Section Basic ICC No Change
9261 GSOL Logistics Supervisor General Services Section Basic ICC No Change
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9264 GSOL PCIU/Claims Assistant General Services Section Basic ICC No Change
1094 GSOL Procurement Assistant General Services Section Basic ICC No Change
4870 GSOL Procurement Assistant General Services Section Basic ICC No Change
4174 GSOL Procurement Assistant General Services Section Basic ICC No Change
3096 GSOL Procurement Assistant General Services Section Basic ICC No Change
6617 GSOL Registry Clerk General Services Section Basic ICC No Change
4235 GSOL Registry Supervisor General Services Section Basic ICC No Change
2693 GSOL Supply Clerk General Services Section Basic ICC No Change
6945 GSOL Travel Assistant General Services Section Basic ICC No Change
8471 GSOL Travel Assistant General Services Section Basic ICC No Change
9577 GSOL Travel Assistant General Services Section Basic ICC No Change
1303 GSOL Travel Assistant General Services Section Basic ICC No Change
1317 GSOL Travel Assistant General Services Section Basic ICC No Change
3450 GSOL Vehicle Dispatcher/Driver General Services Section Basic ICC No Change

9597 P5 Chief, ICT Section
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

2917 P4 Business Process Analyst/Project Manager
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Abolished

3923 P4 Head, Information Services Unit
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

6840 P4 Head, IT Operations Unit
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

5545 P3 Communications Officer
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

3725 P3 Database Technical Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

5146 P3 E-Court Systems Officer
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

9765 P3 IT Operations Officer
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

5912 P3 IT Security Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

1898 P3 Records Management Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

4157 P3 SAP Systems Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

8977 P3 Systems Analyst
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

5332 P2 Associate ICT Services Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

2445 P2 Associate Information Systems Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

2701 P2 Associate IT Training Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

1570 P2 Associate SAP Technical Officer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

9864 GSPL Senior Application Integration Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Abolished

4967 GSOL Administrative Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

5861 GSOL Administrative Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Abolished

3409 GSOL Application Support Technical Assistant
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

6270 GSOL Applications Assistant SAP (Financials)
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

6305 GSOL Applications Programmer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

1793 GSOL Applications Programming Assistant
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

2711 GSOL Applications Security Assistant
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

4327 GSOL Assistant Web Developer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

3833 GSOL Audio-Visual Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

9216 GSOL Audio-Visual Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

4761 GSOL Communications Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

5939 GSOL Communications Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

3234 GSOL Communications Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

9133 GSOL Configuration Technician
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

2591 GSOL Database Technical Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

5845 GSOL E-Court Applications Programmer
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

2067 GSOL eCourt Systems Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

9206 GSOL Field ICT Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change
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8990 GSOL Field ICT Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related DRC No Change

9617 GSOL Field ICT Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related UGA No Change

6151 GSOL Hardware Technician
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

6719 GSOL IT Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

7870 GSOL IT Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

9300 GSOL IT Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

8446 GSOL IT Assistant
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

4324 GSOL Java Applications Programmer
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

4231 GSOL Network Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC No Change

1191 GSOL Network Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

1414 GSOL Records Management & Archives Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

7921 GSOL Records Management & Archives Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

8346 GSOL Records Management & Archives Assistant
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

5410 GSOL Service Desk Supervisor
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Abolished

5301 GSOL Systems Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

8994 GSOL Systems Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

7920 GSOL Systems Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

6581 GSOL Systems Support Technician
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

5798 GSOL Web Developer
Information Technology and
Communications Section

Situation related ICC No Change

4856 D1 Director, Division of Court Services Office of the Head, DCS Basic ICC No Change
9489 P3 Legal Coordinator Office of the Head, DCS Situation related ICC No Change
1440 P3 Legal Coordinator Office of the Head, DCS Situation related ICC No Change
9542 P2 Associate Legal Officer Office of the Head, DCS Situation related ICC No Change
8244 GSOL Administrative Assistant Office of the Head, DCS Basic ICC No Change
2759 P5 Chief, Court Management Section Court Management Section Basic ICC No Change
6716 P3 Head, Courtroom Operations Support Unit Court Management Section Situation related ICC Substantial change/Abolished
8954 P3 Legal Officer/Information Systems Coord. Court Management Section Basic ICC No Change
1625 P2 Assoc. Legal Officer/ Courtroom Officer Court Management Section Basic ICC No Change
5467 P2 Assoc. Legal Officer/Courtroom Officer Court Management Section Basic ICC No Change
4539 P2 Court Reporter (English) Court Management Section Situation related ICC No Change
2183 P2 Court Reporter (English) Court Management Section Situation related ICC No Change
9045 P2 Court Reporter (English) Court Management Section Situation related ICC No Change
9978 P2 Court Reporter (English) Court Management Section Situation related ICC No Change
2468 P2 Court Reporter (French) Court Management Section Situation related ICC No Change
8040 P2 Court Reporter (French) Court Management Section Situation related ICC No Change
9194 P2 Court Reporter (French) Court Management Section Situation related ICC No Change
3867 P2 Court Reporter (French) Court Management Section Situation related ICC No Change
6481 GSPL Senior Audio-Visual Assistant Court Management Section Situation related ICC No Change
3686 GSOL Administrative Assistant Court Management Section Basic ICC No Change
7952 GSOL Audio-Visual Assistant Court Management Section Situation related ICC No Change
3199 GSOL Court Clerk Court Management Section Situation related ICC No Change
9117 GSOL Court Clerk Court Management Section Situation related ICC No Change
4694 GSOL Court Records Assistant Court Management Section Situation related ICC No Change
5788 GSOL Court Records Assistant Court Management Section Situation related ICC No Change
1214 GSOL Court Records Assistant Court Management Section Situation related ICC No Change
1331 GSOL Court Records Assistant Court Management Section Situation related ICC No Change
6792 GSOL eCourt Systems Administration Assistant Court Management Section Situation related ICC Abolished
9922 GSOL Senior Court Records Assistant Court Management Section Basic ICC No Change
1713 GSOL Senior Transcript Coordinator Court Management Section Situation related ICC No Change
6609 GSOL Transcript Coordinator Court Management Section Situation related ICC No Change
6089 P4 Chief Custody Officer Detention Section Basic ICC No Change
7122 P2 Associate Legal Officer Detention Section Basic ICC No Change
1358 P2 Deputy Chief Custody Officer Detention Section Situation related ICC No Change
1800 GSOL Administrative Assistant Detention Section Basic ICC No Change
6671 GSOL Language/Administrative Assistant Detention Section Situation related ICC No Change

7899 P5 Chief,CourtInterpr.&Translation Section
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

8012 P4 Court Interpreter (Bilingual)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

1344 P4 Court Interpreter (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

8313 P4 Court Interpreter (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

8776 P4 Court Interpreter (SWA/LIN)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change
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5761 P4 Head Reviser (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

2924 P4 Head Reviser (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

1777 P4 Head, Interpretation Unit
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

9201 P4 Head, Translation Unit
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

6969 P4 Reviser (Arabic)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

4905 P4 Reviser (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

2064 P4 Reviser (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

2665 P4 Terminologist
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

9253 P3 Court Interpreter (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

2028 P3 Court Interpreter (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

2605 P3 Court Interpreter (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

3772 P3 Court Interpreter (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

2991 P3 Court Interpreter (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

1728 P3 Court Interpreter (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

9495 P3 Court Interpreter (Swahili)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

6279 P3 Operational Interpretation Coordinator
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

5750 P3 Translator (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

3069 P3 Translator (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

2828 P3 Translator (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

5062 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

9180 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

3534 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

6439 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

8760 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

3539 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

4946 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

1788 P3 Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

3121 P2 Associate Arabic Translator
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

4559 P2 Associate Terminologist
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

9543 P2 Associate Translator (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

9819 P2 Associate Translator (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

9295 P2 Associate Translator (English)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

2668 P2 Associate Translator (French)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

4372 P2 Associate Translator (Swahili / Lingala)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC Substantial change/Abolished

3630 P2 Court Interpreter (SWA/LIN)
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

1234 GSPL Reference Assistant
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

1410 GSOL Administrative Assistant
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

4416 GSOL Administrative Assistant (Interpretation
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

4884 GSOL Administrative Assistant (Terminology)
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC Substantial change/Abolished

2095 GSOL Administrative Asst (Field Interpretatio
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

6311 GSOL Document Management Assistant
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change

1373 GSOL Document Management Assistant
Court Interpretation and
Translation Section

Situation related ICC No Change
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3989 GSOL Information Management Assistant
Court Interpretation and
Translation Section

Basic ICC No Change

6789 P5 Chief, Victims and Witnesses Unit Victims and Witnesses Unit Basic ICC No Change
8912 P4 Head, Protection Unit Victims and Witnesses Unit Basic ICC No Change
8665 P4 Operations Officer Victims and Witnesses Unit Basic ICC No Change
7908 P3 Administrative  Officer Victims and Witnesses Unit Basic ICC Abolished
7372 P3 Administrative and Operations Officer Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
7358 P3 Analyst Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
1697 P3 Field Witness Officer Victims and Witnesses Unit Situation related CAR Substantial change/Abolished
6931 P3 Field Witness Officer Victims and Witnesses Unit Situation related KEN Substantial change/Abolished
3115 P3 Field Witness Officer Victims and Witnesses Unit Situation related DRC Substantial change/Abolished
8380 P3 Support Officer Victims and Witnesses Unit Basic ICC Abolished
9141 P2 Associate Legal Officer Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
7583 P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
6244 P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
5645 P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
3445 P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation related DRC Substantial change/Abolished
2721 P2 Associate Support Officer Victims and Witnesses Unit Basic DRC No Change
8123 P2 Associate Support Officer Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
2789 GSPL Senior Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
7543 GSOL Administrative Assistant Victims and Witnesses Unit Basic ICC No Change
4586 GSOL Confidential Accounts Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
2262 GSOL Field Confidential Accounts Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
1402 GSOL Field Confidential Accounts Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related KEN No Change
4297 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related KEN No Change
1341 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related KEN No Change
7393 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
4965 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
8832 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
1862 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related UGA No Change
7647 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related CAR No Change
2141 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
8170 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
7821 GSOL Field Protection/Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
9355 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related KEN No Change
8798 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
3188 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
4214 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related UGA No Change
2121 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
8841 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related CAR No Change
7878 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related DRC No Change
4239 GSOL Field Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related CAR No Change
3452 GSOL Operations & Field Coordination Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
1699 GSOL Operations & Field Coordination Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
1130 GSOL Protection Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
1785 GSOL Senior Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
2893 GSOL Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
7097 GSOL Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
9463 GSOL Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
8803 GSOL Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change
5647 GSOL Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC Substantial change/Abolished
8133 GSOL Support Assistant Victims and Witnesses Unit Situation related ICC No Change

2425 P4 Chief, VPRS
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

1677 P3 Field Coordinator
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

8165 P3 Legal Coordinator
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

6227 P2 Associate Legal Officer (Participation)
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

9064 P2 Associate Legal Officer (Reparations)
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

3342 P2 Field Officer
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related DRC No Change

3626 P2 Field Officer
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related ICC No Change

9002 P2 Victims Applications Manager
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

4863 P1 Documentation and Database Administrator
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

8562 P1 Victims Applications Manager
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

5443 GSOL Administrative Assistant
Victims Participation and
Reparations Section

Basic ICC No Change

3784 GSOL Data Processing Assistant
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related ICC No Change

3487 GSOL Data Processing Assistant
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related ICC No Change

1642 GSOL Field Assistant
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related DRC No Change

7179 GSOL Field Assistant
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related UGA No Change

2707 GSOL Field Assistant
Victims Participation and
Reparations Section

Situation related CAR No Change
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3117 P5 Chief, PIDS
Office of the Head of Public
Information and
Documentation Section

Basic ICC No Change

1771 GSOL Administrative Assistant
Office of the Head of Public
Information and
Documentation Section

Basic ICC No Change

9537 P4 Chief Librarian
Library and Documentation
Centre

Basic ICC Substantial change/Abolished

7814 P2 Associate Library Officer
Library and Documentation
Centre

Basic ICC No Change

3528 GSOL Library Assistant (Acquisitions)
Library and Documentation
Centre

Basic ICC No Change

2817 GSOL Library Assistant (Systems)
Library and Documentation
Centre

Basic ICC No Change

5379 P4 Spokesperson/Head, Public Affairs Unit Public Affairs Unit Basic ICC No Change
2889 P3 Protocol and Events Officer Public Affairs Unit Basic ICC No Change
6024 P2 Associate Public Affairs Officer Public Information Unit Basic ICC No Change
5780 GSOL Graphic Designer Public Affairs Unit Basic ICC No Change
3262 GSOL Protocol and Events Assistant Public Affairs Unit Basic ICC No Change
1808 GSOL Protocol and Events Assistant Public Affairs Unit Basic ICC No Change
1854 GSOL Public Information Assistant Public Affairs Unit Basic ICC No Change
9949 P4 Head, Outreach Unit Outreach Unit Basic ICC No Change
4021 P2 Associate Legal Officer Outreach Unit Situation related ICC No Change
2904 P2 Associate Legal Officer Public Information Unit basic ICC Abolished
7348 P2 Associate Outreach Officer Outreach Unit Situation related ICC No Change
2333 P2 Audio-Visual Producer Outreach Unit Basic ICC No Change
8322 P2 Field Assoc. Legal Outreach Coordinator Outreach Unit Situation related ICC No Change
8486 P2 Field Outreach Coordinator Outreach Unit Situation related CIV Substantial change/Abolished
1436 P2 Field Outreach Coordinator Outreach Unit Situation related KEN Substantial change/Abolished
9410 P2 Field Outreach Coordinator Outreach Unit Situation related DRC Substantial change/Abolished
7015 GSPL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related CAR No Change
6365 GSPL Field Senior Outreach Assistant Outreach Unit Situation related DRC Abolished
6665 GSPL Production Assistant Outreach Unit Basic ICC No Change
1301 GSOL Audio-Visual Technician Outreach Unit Basic ICC No Change
4187 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related DRC No Change
1924 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related DRC No Change
7276 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related DRC No Change
8091 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related UGA No Change
7977 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related KEN No Change
3427 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related KEN No Change
5558 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related CIV No Change
2258 GSOL Field Outreach Assistant Outreach Unit Situation related CAR No Change

1239 P5 Principal Counsel
Office of Public Counsel for
the Defence

Basic ICC No Change

9007 P4 Legal Adviser / Counsel
Office of the Public Counsel
for the Defence

Situation related ICC No Change

6326 P2 Associate Counsel
Office of Public Counsel for
the Defence

Situation related ICC No Change

8318 P1 Case Manager
Office of Public Counsel for
the Defence

Situation related ICC No Change

1632 GSOL Legal Assistant
Office of Public Counsel for
the Defence

Basic ICC No Change

2350 P5 Principal Counsel
Office of the Public Counsel
for Victims

Basic ICC No Change

5894 P4 Counsel
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

2864 P4 Counsel
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

7717 P3 Legal Officer
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

1059 P3 Legal Officer
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

7315 P2 Associate Legal Officer
Office of the Public Counsel
for Victims

Basic ICC No Change

4185 P2 Associate Legal Officer
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

8548 P1 Case Manager
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

9012 P1 Case Manager
Office of the Public Counsel
for Victims

Situation related ICC No Change

6119 GSOL Administrative Assistant
Office of the Public Counsel
for Victims

Basic ICC No Change
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P3 Field Security Officer Security and Safety Section Situation-related MLI Abolished
P3 Field Security Officer Security and Safety Section Situation-related ICC Abolished

GSOL Security Leutenant Security and Safety Section Situation-related ICC Abolished
P4 Task Force Coordinator Field Operations Section Situation-related KEN Abolished
P3 Field Office Manager (CIV) Field Operations Section Situation-related CIV Converted - No Change

GSOL Desk Officer/Losistic assistant Field Operations Section Situation-related ICC Converted - No Change
GSOL Driver Field Operations Section Situation-related ICC Abolished

G5 Administrative Assistant Field Operations Section Situation-related CIV Converted - No Change
G4 Administrative Assistant Field Operations Section Situation-related DRC Abolished
G3 Driver Field Operations Section Situation-related DRC Converted - No Change
G3 Driver Field Operations Section Situation-related CAR Converted - No Change
G3 Driver Field Operations Section Situation-related CAR Converted - No Change
G3 Driver Field Operations Section Situation-related CAR Abolished
G2 Cleaner Field Operations Section Situation-related UGA Converted - No Change
G2 Cleaner Field Operations Section Situation-related DRC Converted - No Change
G2 Cleaner Field Operations Section Situation-related DRC Converted - No Change
G2 Cleaner Field Operations Section Situation-related CIV Converted - No Change
G2 Cleaner Field Operations Section Situation-related MLI Converted - No Change

GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section Basic ICC Converted - No Change
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section Basic ICC Converted - No Change

GSOL
Human Resources Assistant (Staff
Administration) Human Resources Section Basic ICC Converted - No Change

GSOL Human Resources Assistant (Staffing) Human Resources Section Basic ICC Converted - No Change
P4 IPSAS Project Coordinator Budget and Finance Section Basic ICC Abolished
P2 Associate Budget Officer Budget and Finance Section Basic ICC Abolished

GSOL Budget and Finance Assistant Budget and Finance Section Basic ICC Converted - No Change
GSOL Senior Project Assistant Budget and Finance Section Basic ICC Abolished
GSOL Handyman General Services Section Basic ICC Converted - No Change

GSOL eCourt Technical Assistant
Information Technology and Communications
Section Situation-related ICC Abolished

GSOL ICT Service Desk Technician
Information Technology and Communications
Section Situation-related ICC Abolished

GSOL Systems Support Technician
Information Technology and Communications
Section Situation-related ICC Substantial change/Abolished

G5 Field ICT Assistant
Information Technology and Communications
Section Situation-related CIV No Change

G5 Field ICT Assistant
Information Technology and Communications
Section Situation-related MLI No Change

G4 Field IT Support Assistant
Information Technology and Communications
Section Situation-related CAR Abolished

P2 ALO/Courtroom Officer Court Management Section Situation-related ICC Abolished
P2 French Court Reporter Court Management Section Situation-related ICC Converted - No Change

GSOL Court Records Assistant Court Management Section Situation-related ICC Converted - No Change
P3 Court Interpreter Kinyarwanda Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
P3 Court Interpreter Kinyarwanda Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
P3 Court Interpreter Kinyarwanda Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change

P2
Associate field and operational interpretation
coordinator Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC Converted - No Change

GSPL FI for Detention Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL FI for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for CSS Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for PIDS Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for PIDS Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for PIDS Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change
GSPL Field Interpreter for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related ICC No change

G7 FI for CSS Court Interpretation and Translation Section Situation-related CIV No change
G7 FI for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 FI for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related CIV No change
G7 Field Interpreter for CSS Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 Field Interpreter for CSS Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 Field Interpreter for CSS Court Interpretation and Translation Section Situation-related CAR No change
G7 Field Interpreter for CSS Court Interpretation and Translation Section Situation-related KEN No change
G7 Field Interpreter for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 Field Interpreter for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 Field Interpreter for OPCV Court Interpretation and Translation Section Situation-related CAR No change
G7 Field Interpreter for PIDS Court Interpretation and Translation Section Situation-related CIV No change
G7 Field Interpreter for TFV Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 Field Interpreter for TFV Court Interpretation and Translation Section Situation-related CAR No change
G7 Field Interpreter for TFV Court Interpretation and Translation Section Situation-related KEN No change
G7 Field Interpreter for TFV Court Interpretation and Translation Section Situation-related CIV No change
G7 Field Interpreter for VPRS Court Interpretation and Translation Section Situation-related KEN No change
G7 Field Interpreter for VPRS Court Interpretation and Translation Section Situation-related CAR No change
G7 Field Interpreter for VPRS Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
G7 Field Interpreter for VPRS Court Interpretation and Translation Section Situation-related KEN No change
G7 Field Interpreter for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related CIV No change
G7 Field Interpreter for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related CAR No change
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G7 Field Interpreter for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related KEN No change
G7 Field Interpreter for VWU Court Interpretation and Translation Section Situation-related DRC No change
P3 Business Analyst Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Abolished
P3 Psychologist Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Converted - No Change
P2 Associate Administrative & Operations Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Converted - No Change
P2 Associate Analyst Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Converted - No Change
P2 Associate Legal Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Substantial change/Abolished
P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Substantial change/Abolished
P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Substantial change/Abolished
P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Substantial change/Abolished
P2 Associate Protection Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Substantial change/Abolished
P2 Associate Psychologist Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Converted - No Change
P2 Associate Support Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Converted - No Change
P1 Assistant Legal Officer Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Abolished

GSOL Data Entry & Quality Assurance Clerk Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Abolished
GSOL Protection Assistant Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Abolished
GSOL Trial Operations Assistant Victims and Witnesses Unit Situation-related ICC Substantial change/Abolished

P2 Associate Legal Officer Victims Participation and Reparations Section Situation-related ICC No change
P2 Associate Legal Officer Victims Participation and Reparations Section Situation-related ICC No change
P2 Field Officer Victims Participation and Reparations Section Situation-related KEN No change

GSOL Administrative Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related ICC No change
GSOL Data Processing Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related ICC No change
GSOL Data Processing Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related ICC No change

G5 Field Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related CIV No change
G5 Field Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related KEN No change
G5 Field Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related KEN No change
G5 Field Assistant Victims Participation and Reparations Section Situation-related CIV No change
P3 Legal Officer Office of Public Counsel for the Defence Situation-related ICC No change
P2 Associate Legal Officer Office of Public Counsel for the Defence Situation-related ICC No change

P2
Public Affairs Officer in charge of ICC online
presence Public Informatio and Outreach Basic ICC Converted - No Change

GSOL Administrative assistant Public Informatio and Outreach Situation-related ICC Abolished
GSOL AV Technician Public Informatio and Outreach Situation-related ICC Converted - No Change
GSOL Graphic designer and website developer Public Informatio and Outreach Basic ICC Abolished
GSOL Protocol and Events Assistant Public Informatio and Outreach Basic ICC Converted - No Change
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٢٠١٥جداول مالك الموظفين المنّقحة لسنة 

الهيكلة الجديدة
Level Post Description Section ReVision result
ASG Registrar Immediate Office of the Registrar No Change
P-5 Chief of Staff Immediate Office of the Registrar New
P-4 Senior Special Assistant Immediate Office of the Registrar New
P-3 Special Assistant Immediate Office of the Registrar No Change
P-3 Special Assistant Immediate Office of the Registrar No Change
GS-PL Personal Assistant Immediate Office of the Registrar No Change
P-5 Legal Counsel Legal Office No Change
P-4 Deputy Legal Counsel Legal Office New - Substantial change
P-3 Legal Officer Legal Office No Change
P-3 Legal Officer Legal Office No Change
P-3 Legal Officer Legal Office New
P-2 Associate Legal Officer Legal Office New
P-2 Associate Legal Officer Legal Office No change
GSOL Legal Assistant / Paralegal Legal Office New - Substantial change
D-1 Director, DMS Office of the Director, Division of Management Services No Change
P-4 Head, Health and Welfare Unit Office of the Director, Division of Management Services No Change
P-3 Administrative Officer Office of the Director, Division of Management Services No Change
P-3 ERP System Officer Office of the Director, Division of Management Services No Change
P-3 Staff Counsellor Office of the Director, Division of Management Services No Change
P-2 Associate Administrative Officer Office of the Director, Division of Management Services New
GSOL Administrative Assistant Office of the Director, Division of Management Services No Change
GSOL Staff Welfare Assistant Office of the Director, Division of Management Services No Change
GSOL Applications Assistant SAP (Financials) Office of the Director, Division of Management Services No Change
GSOL Application Programmer Office of the Director, Division of Management Services No Change
GSOL Application Support Technical Assistant Office of the Director, Division of Management Services No Change
GSOL Occupational Health Nurse/Paramedic Office of the Director, Division of Management Services No Change
P-5 Chief, Budget Section Budget Section New
P-4 Budget Planning and Monitoring Officer Budget Section New
P-2 Associate Budget Planning and Monitoring Officer Budget Section No change
GSOL Senior Budget Assistant Budget Section No Change
GSOL Budget Assistant Budget Section New
GSOL Administrative and Budget Assistant Budget Section No Change
P-5 Chief, Finance Section Finance Section New
P-3 Head, Accounts and Treasury Unit Finance Section No Change
P-3 Head, Disbursement and Payroll Unit Finance Section No Change
P-2 Associate Accounts/Contributions Officer Finance Section No Change
GSOL Administrative and Finance Assistant Finance Section No Change
GSOL Finance Assistant Finance Section GTA - Converted
GSOL Finance Assistant Finance Section No Change
GSOL Finance Assistant Finance Section No Change
GSOL Finance Assistant Finance Section No Change
GSOL Finance Assistant Finance Section No Change
GSOL Finance Assistant Finance Section No Change
GSOL Senior Finance and Payroll Assistant Finance Section No Change
GSOL Senior Finance Assistant (Accounts) Finance Section No Change
GSOL Senior Finance Assistant (Accounts) Finance Section New
GSOL Senior Finance Assistant (Disbursement) Finance Section No Change
GSOL Senior Finance Assistant (Disbursement) Finance Section New
GSOL Senior Finance Assistant (Treasury) Finance Section No Change
P-5 Chief, General Services Section General Services Section No Change
P-4 Head, Facilities Management Unit General Services Section New
P-4 Head, Procurement Unit General Services Section No Change
P-3 Head, Logistics and Transport Unit General Services Section No Change
P-2 Associate Project Officer General Services Section No Change
GSPL Hard Services Coordinator General Services Section No Change
GSPL Procurement Coordinator General Services Section No Change
GSPL Travel Supervisor General Services Section No Change
GSOL Administrative Assistant General Services Section No Change
GSOL Correspondence and Freight Coordinator General Services Section No Change
GSOL Draughtsperson General Services Section No Change
GSOL Driver General Services Section No Change
GSOL Driver General Services Section No Change
GSOL Driver General Services Section No Change
GSOL Driver General Services Section No Change
GSOL Facilities Services Clerk General Services Section No Change
GSOL Facilities Services Clerk General Services Section No Change
GSOL Facilities Services Clerk General Services Section No Change
GSOL Facilities Technician (Electrical) General Services Section No Change
GSOL Facilities Technician (HVAC) General Services Section No Change
GSOL Facilities Technician (Sec.Installations) General Services Section No Change
GSOL Handyman General Services Section No Change
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GSOL Handyman General Services Section No Change
GSOL Handyman General Services Section GTA - Converted
GSOL Logistics Clerk General Services Section No Change
GSOL Logistics Clerk General Services Section No Change
GSOL Logistics Clerk General Services Section No Change
GSOL Logistics Clerk General Services Section No Change
GSOL Procurement Assistant General Services Section No Change
GSOL Procurement Assistant General Services Section No Change
GSOL Procurement Assistant General Services Section No Change
GSOL Procurement Assistant General Services Section No Change
GSOL Procurement Clerk General Services Section No Change
GSOL Property Control Assistant General Services Section No Change
GSOL Registry Clerk General Services Section No Change
GSOL Supply Coordinator General Services Section No Change
GSOL Transport Coordinator General Services Section No Change
GSOL Travel Assistant General Services Section No Change
GSOL Travel Assistant General Services Section No Change
GSOL Travel Assistant General Services Section No Change
GSOL Travel Assistant General Services Section No Change
GSOL Travel Assistant General Services Section No Change
P-5 Chief, Security and Safety Section Security and Safety Section No Change
P-4 Field Security Coordinator Security and Safety Section No Change
P-4 Head, Building and Security Unit Security and Safety Section New - Substantial change
GSPL Fire and Safety Officer Security and Safety Section No Change
GSPL Head, Security Policy and Compliance Unit Security and Safety Section New
GSPL Senior Lieutenant Security and Safety Section New
GSOL Administrative Assistant Security and Safety Section No Change
GSOL Administrative Assistant Security and Safety Section No Change
GSOL Assistant Field Security Coordinator Security and Safety Section No Change
GSOL Identification and Logistics Support Assistant Security and Safety Section New - Substantial change
GSOL Identification and Logistics Support Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Personnel Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Personnel Security Support Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Lieutenant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Officer Security and Safety Section New
GSOL Security Planning and Scheduling Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Security Sergeant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Sergeant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Sergeant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Sergeant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Sergeant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Training Assistant Security and Safety Section No Change
GSOL Security Tranining Coordinator Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
GSOL Senior Security Officer Security and Safety Section No Change
P-5 Chief, Human Resources Section Human Resources Section No Change
P-4 Head, HR Operations Unit Human Resources Section New - Substantial change
P-4 Head, Organisational Development Human Resources Section New
P-3 HR Officer - Learning and Development Officer Human Resources Section No Change
P-3 HR Officer - Payroll and Entitlements Coordinator Human Resources Section New - Substantial change
P-3 HR Officer - Performance Management Coordinator Human Resources Section New
P-3 HR Officer - Policy/Legal Human Resources Section New
P-3 HR Officer - Programme Coordinator Human Resources Section New
P-3 HR Officer - Recruitment Coordinator Human Resources Section New - Substantial change
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GSPL Senior HR Assistant - Supervisor HR Service Desk Human Resources Section New
GSOL HR Assistant - Post Management Human Resources Section No Change
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section GTA - Converted
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section GTA - Converted
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section GTA - Converted
GSOL Human Resources Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Payroll Assistant Human Resources Section New
GSOL Payroll Assistant Human Resources Section New
GSOL Recruitment Assistant Human Resources Section GTA - Converted
GSOL Recruitment Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Recruitment Assistant Human Resources Section No Change
GSOL Recruitment Assistant Human Resources Section No Change
D-1 Director, Division of Judicial Support Office of the Director, Division of Judicial Services No Change
P-3 Judicial Coordinator Office of the Director, Division of Judicial Services No Change
P-2 Associate Judicial Coordinator Office of the Director, Division of Judicial Services No Change
GSOL Administrative Assistant Office of the Director, Division of Judicial Services No Change
P-5 Chief, Court Management Section Court Management Section No Change
P-3 Head, Judicial Operations Unit Court Management Section No Change
P-3 Head, Judicial Information Management Unit Court Management Section New - Substantial change
P-2 Associate Legal Officer/Courtroom Officer Court Management Section No Change
P-2 Associate Legal Officer/Courtroom Officer Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (English) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (English) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (French) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (French) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (French) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (French) Court Management Section GTA - Converted
P-2 Court Reporter (French) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (English) Court Management Section No Change
P-2 Court Reporter (English) Court Management Section No Change
P-2 Associate Judicial Information Management Officer Court Management Section New
GSPL Senior Audio-Visual Production Assistant Court Management Section No Change
GSOL eCourt Assistant Court Management Section No Change
GSOL eCourt Assistant Court Management Section No Change
GSOL eCourt Assistant Court Management Section No Change
GSOL Court Clerk Court Management Section No Change
GSOL Court Clerk Court Management Section No Change
GSOL Court Clerk Court Management Section New
GSOL Transcript Coordinator Court Management Section No Change
GSOL Administrative Assistant Court Management Section No Change
GSOL Court Records Assistant Court Management Section No Change
GSOL Court Records Assistant Court Management Section No Change
GSOL Court Records Assistant Court Management Section No Change
GSOL Court Records Assistant Court Management Section No Change
GSOL Court Records Assistant Court Management Section GTA - Converted
GSOL Senior Court Records Assistant Court Management Section No Change
GSOL Senior Transcript Coordinator Court Management Section No Change
GSOL Audio-visual production Assistant Court Management Section No Change
GSOL Audio-visual production Assistant Court Management Section New
P-5 Chief, Language Services Section Language Services Section No Change
P-4 Court Interpreter (Bilingual) Language Services Section No Change
P-4 Court Interpreter (English) Language Services Section No Change
P-4 Court Interpreter (French) Language Services Section No Change
P-4 Court Interpreter (SWA/LIN) Language Services Section No Change
P-4 Head, English Translation Unit/Senior Reviser Language Services Section No Change
P-4 Head, French Translation Unit/Senior Reviser Language Services Section No Change
P-4 Head, Interpretation Unit Language Services Section No Change
P-4 Head, Situation Languages Translation Unit Language Services Section No Change
P-4 Head, Terminology and Translation Support Unit Language Services Section New - Substantial change
P-4 Reviser (English) Language Services Section No Change
P-4 Reviser (French) Language Services Section No Change
P-4 Reviser (French) Language Services Section No Change
P-4 Reviser (French) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (English) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (English) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (English) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (French) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (French) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (French) Language Services Section No Change
P-3 Court Interpreter (Swahili) Language Services Section No Change
P-3 Field and Operational Interpretation Coordinator Language Services Section No Change
P-3 Translator (English) Language Services Section No Change
P-3 Translator (English) Language Services Section No Change
P-3 Translator (English) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
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P-3 Translator (French) Language Services Section No Change
P-2 Associate Court Interpreter (SWA/LIN) Language Services Section No Change
P-2 Associate Field Interpretation Coordinator Language Services Section GTA - Converted
P-2 Associate Terminologist Language Services Section No Change
P-2 Associate Translator (Arabic) Language Services Section No Change
P-2 Associate Translator (English) Language Services Section No Change
P-2 Associate Translator (English) Language Services Section No Change
P-2 Associate Translator (French) Language Services Section No Change
P-2 Associte Translator (English) Language Services Section No Change
GSPL Reference Assistant Language Services Section No Change
GSOL Administrative Assistant Language Services Section No Change
GSOL Administrative Assistant (Interpretation) Language Services Section No Change
GSOL Document Management Assistant Language Services Section No Change
GSOL Document Management Assistant Language Services Section No Change
GSOL Field and Operational Interpretation Assistant Language Services Section No Change
GSOL Terminology and Reference Assistant Language Services Section New - Substantial change
GSOL Translation Coordination Assistant Language Services Section No Change
P-4 Chief Custody Officer Detention Section No Change
P-2 Deputy Chief Custody Officer Detention Section No Change
P-2 Associate Legal Officer Detention Section No Change
GSOL Administrative Assistant Detention Section No Change
GSOL Language/Administrative Assistant Detention Section No Change
P-5 Chief, IMSS Information Management Services Section New - Substantial change
P-4 Enterprise and Solutions Architect Information Management Services Section New
P-4 Head, Information Management Unit Information Management Services Section New
P-4 Head, Information Security Unit Information Management Services Section New - Substantial change
P-4 Head, Services Operations Unit Information Management Services Section No Change
P-4 Head, Systems Development and Administration Unit Information Management Services Section New - Substantial change
P-3 Information Managment Officer Information Management Services Section No Change
P-3 IT Security Officer Information Management Services Section No Change
P-3 Library, Archives and Legacy Officer Information Management Services Section New - Substantial change
P-3 System and Database Administrator Information Management Services Section No Change
P-3 Systems Development Officer Information Management Services Section No Change
P-3 Technology and Communications Officer Information Management Services Section New - Substantial change
P-2 Associate Information Management Officer Information Management Services Section New
P-2 Associate Library Officer Information Management Services Section No Change
P-2 Associate Systems Support Officer Information Management Services Section No Change
P-2 Data Management Officer Information Management Services Section New
P-2 Database and ERP Administration Information Management Services Section New - Substantial change
P-2 End-User Services Coordinator Information Management Services Section New - Substantial change
P-2 Service Delivery Manager Information Management Services Section New
GSOL Administrative Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Application Support and Training Assistant Information Management Services Section New
GSOL Archives and Legacy Assistant Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Audio-Visual Technician Information Management Services Section GTA - Converted
GSOL Audio-Visual Technician Information Management Services Section No Change
GSOL Configuration and Change Management Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Data Management Assistant Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Data Management Assistant Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Database Administration Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Development Assistant Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Development Assistant Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Hardware Technician Information Management Services Section No Change
GSOL Information Management Assistant Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Information Security Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Information Security Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Library Assistant (Acquisitions) Information Management Services Section No Change
GSOL Library Assistant (Systems) Information Management Services Section No Change
GSOL Network and Communications Technician Information Management Services Section No Change
GSOL Network and Communications Technician Information Management Services Section No Change
GSOL Network and Communications Technician Information Management Services Section No Change
GSOL Senior AV Technician Information Management Services Section New
GSOL Senior Development Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Senior Development Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL Senior Network and Communications Technician Information Management Services Section New
GSOL Senior Services Support Technician Information Management Services Section New
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Assistants Information Management Services Section No Change
GSOL Service Support Technician Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL Service Support Technician Information Management Services Section New - Substantial change
GSOL System Support Assistant Information Management Services Section No Change
GSOL System Support Assistant Information Management Services Section No Change
D-1 Director, Division of External Relations Office of the Director, Division of External Relations New
P-3 Externa Affairs Coordinator Office of the Director, Division of External Relations No Change
GSOL Administrative Assistant Office of the Director, Division of External Relations New
P-5 Chief, External&FieldRelations&Coop. Sec External & Field Relations & Coop. Section New
P-4 Head, External Relations Unit External & Field Relations & Coop. Section New - Substantial change
P-4 Head, Country Analysis Unit External & Field Relations & Coop. Section New
P-4 Head, Coordination and Planning Unit External & Field Relations & Coop. Section New - Substantial change
P-3 Cooperation and External Relations Officer External & Field Relations & Coop. Section New - Substantial change
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P-3 Cooperation and External Relations Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-3 Analyst External & Field Relations & Coop. Section New
P-3 Analyst External & Field Relations & Coop. Section New
P-3 Desk Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-2 Mission Planning Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-2 Associate Cooperation and External Relations Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-2 Associate Cooperation and External Relations Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-2 Associate Cooperation and External Relations Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-2 Associate Cooperation and External Relations Officer External & Field Relations & Coop. Section New
P-2 Associate Analyst External & Field Relations & Coop. Section No Change
P-2 Associate Analyst External & Field Relations & Coop. Section No Change
GSOL Administrative Assistant External & Field Relations & Coop. Section No Change
GSOL Assistant Analyst External & Field Relations & Coop. Section No Change
GSOL Assistant Analyst External & Field Relations & Coop. Section New
GSOL Situation Desk Assistant External & Field Relations & Coop. Section GTA - Converted
GSOL Situation Desk Assistant External & Field Relations & Coop. Section No Change
GSOL Situation Desk Assistant External & Field Relations & Coop. Section No Change
GSOL Situation Desk Assistant External & Field Relations & Coop. Section No Change
P-5 Chief, Public Information and Outreach Press Information and Outreach Section No Change
P-4 Head, Outreach Unit Press Information and Outreach Section No Change
P-4 Head, Public Affairs Unit Press Information and Outreach Section No Change
P-3 Outreach Policy Officer Press Information and Outreach Section New
P-3 Public Affairs Officer Press Information and Outreach Section New
P-3 Head, Protocol and Events and Visits Unit Press Information and Outreach Section No Change
P-2 Associate Outreach Officer Press Information and Outreach Section No Change
P-2 Associate Outreach Officer Press Information and Outreach Section New
P-2 Associate Public Affairs Officer Press Information and Outreach Section No Change
P-2 Associate Online Officer Press Information and Outreach Section GTA - Converted
P-2 Audio-Visual Producer Press Information and Outreach Section No Change
GSOL AV Production Assistant Press Information and Outreach Section New
GSOL AV Production Assistant Press Information and Outreach Section No Change
GSOL Protocol and Events Assistant Press Information and Outreach Section No Change
GSOL Protocol and Events Assistant Press Information and Outreach Section No Change
GSOL Protocol and Events Assistant Press Information and Outreach Section GTA - Converted
GSOL Outreach Assistant Press Information and Outreach Section New
GSOL Graphic Designer Press Information and Outreach Section No Change
GSOL AV Technician Press Information and Outreach Section No Change
GSOL AV Technician Press Information and Outreach Section New
GSOL Administrative Assistant Press Information and Outreach Section No Change
GSOL Public Information Assistant Press Information and Outreach Section No Change
GSOL Public Information Assistant (Social Media) Press Information and Outreach Section New
GSOL Online Communications Assistant Press Information and Outreach Section New
P-5 Chief, Victims and Witnesses Section Victims and Witnesses Section No Change
P-4 Senior Manager, Services Unit Victims and Witnesses Section No Change
P-4 Senior Manager, Situation Team 1 Victims and Witnesses Section No Change
P-4 Senior Manager, Situation Team 2 Victims and Witnesses Section No Change
P-3 Analyst Victims and Witnesses Section No Change
P-3 Legal Officer Victims and Witnesses Section New
P-3 Planning Officer Victims and Witnesses Section No Change
P-3 Psychologist Victims and Witnesses Section GTA - Converted
P-3 Team Leader Victims and Witnesses Section New
P-3 Team Leader Victims and Witnesses Section New
P-3 Team Leader Victims and Witnesses Section New
P-2 Associate Administrative Officer Victims and Witnesses Section GTA - Converted
P-2 Associate Analyst Victims and Witnesses Section GTA - Converted
P-2 Associate Case Officer Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Case Officer Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Case Officer Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Legal Officer Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Psychologist Victims and Witnesses Section No Change
P-2 Associate Psychologist Victims and Witnesses Section GTA - Converted
P-2 Associate Team Leader Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Team Leader Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Team Leader Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Team Leader Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Team Leader Victims and Witnesses Section New - Substantial change
P-2 Associate Welfare Officer Victims and Witnesses Section No Change
P-2 Associate Welfare Officer Victims and Witnesses Section GTA - Converted
P-2 Associate Welfare Officer Victims and Witnesses Section No Change
P-2 Associate Welfare Officer Victims and Witnesses Section No Change
P-2 Associate Welfare Officer Victims and Witnesses Section New
P-2 Field Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section New
P-2 Field Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section New
P-2 Field Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section New
P-2 Field Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section New
P-2 Field Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section New
GSPL Analyst Assistant Victims and Witnesses Section New
GSPL Analyst Assistant Victims and Witnesses Section New
GSPL Senior Administrative Assistant Victims and Witnesses Section New
GSPL Senior Welfare Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims and Witnesses Section No Change
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GSOL Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Field Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
GSOL Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section New
GSOL Senior Case Management Assistant Victims and Witnesses Section No Change
P-5 Chief of Field Office FO - Abidjan, CIV New
P-3 Administration and Operations Officer FO - Abidjan, CIV New
P-3 Field Security Officer FO - Abidjan, CIV No Change
P-3 Field Officer (Outreach) FO - Abidjan, CIV New - Substantial change
P-2 Assistant Field Security Officer FO - Abidjan, CIV New
GSOL Cleaner FO - Abidjan, CIV GTA - Converted
GSOL Driver FO - Abidjan, CIV New
GSOL Driver FO - Abidjan, CIV New
GSOL Driver FO - Abidjan, CIV No Change
GSOL Driver FO - Abidjan, CIV No Change
GSOL Senior Driver FO - Abidjan, CIV No Change
GSOL Administrative Assistant FO - Abidjan, CIV GTA - Converted
GSOL Field Assistant FO - Abidjan, CIV New
GSOL Field Assistant FO - Abidjan, CIV New
GSOL Local Security Assistant FO - Abidjan, CIV No Change
P-3 Administration and Operations Officer FO - Bangui, CAR No Change
P-3 Field Security Officer FO - Bangui, CAR New
GS-OL Field Assistant FO - Bangui, CAR New
GSOL Administrative Assistant FO - Bangui, CAR No Change
GSOL Cleaner FO - Bangui, CAR GTA - Converted
GSOL Driver FO - Bangui, CAR GTA - Converted
GSOL Driver FO - Bangui, CAR GTA - Converted
GSOL Driver FO - Bangui, CAR No Change
GSOL Field Assistant FO - Bangui, CAR No Change
GSOL Local Security Assistant FO - Bangui, CAR New
P-3 Administration and Operations Officer FO - Kampala, Uganda No Change
P-3 Field Officer (VPRS) FO - Kampala, Uganda No Change
P-2 Assistant Field Security Officer FO - Kampala, Uganda New
GSOL Adminstrative Assistant FO - Kampala, Uganda No Change
GSOL Cleaner FO - Kampala, Uganda GTA - Converted
GSOL Driver FO - Kampala, Uganda No Change
GSOL Driver FO - Kampala, Uganda No Change
GSOL Field Assistant FO - Kampala, Uganda New
GSOL Field Assistant FO - Kampala, Uganda No change
GSOL Local Security Assistant FO - Kampala, Uganda No Change
GSOL Senior Driver FO - Kampala, Uganda No Change
GSOL Senior Driver FO - Kampala, Uganda New
P-5 Chief of Field Office FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
P-3 Administration and Operations Officer FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
P-3 Administration and Operations Officer FO - Kinshasa and Bunia, DRC GTA - Converted
P-3 Field Officer (Outreach) FO - Kinshasa and Bunia, DRC New - Substantial change
P-3 Field Officer (VPRS) FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
P-3 Field Security Officer FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
P-2 Assistant Field Security Officer FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
GSOL Administrative Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Cleaner FO - Kinshasa and Bunia, DRC GTA - Converted
GSOL Cleaner FO - Kinshasa and Bunia, DRC GTA - Converted
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC GTA - Converted
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
GSOL Driver FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
GSOL Field Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Field Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Field Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
GSOL Field Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
GSOL Local Security Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC No Change
GSOL Local Security Assistant FO - Kinshasa and Bunia, DRC New
P-5 Chief of Field Office FO - Nairobi, Kenya New
P-3 Administration and Operations Officer FO - Nairobi, Kenya New
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P-3 Field Officer (Outreach) FO - Nairobi, Kenya New - Substantial change
P-3 Field Officer (VPRS) FO - Nairobi, Kenya New
P-3 Field Security Officer FO - Nairobi, Kenya No Change
GSOL Administrative Assistant FO - Nairobi, Kenya No Change
GSOL Driver FO - Nairobi, Kenya No Change
GSOL Driver FO - Nairobi, Kenya No Change
GSOL Field Assistant FO - Nairobi, Kenya No Change
GSOL Field Assistant FO - Nairobi, Kenya No Change
GSOL Local Security Assistant FO - Nairobi, Kenya New
P-3 Administration and Operations Officer FO- Bamako, Mali No Change
GS-OL Administrative Assistant FO- Bamako, Mali New
P5 Chief, Counsel Support Section Office of the Head, DVC No Change
P4 Financial Investigator Office of the Head, DVC No Change
P4 Head, Legal Aid Unit Counsel Support Section No Change
P2 Associate Legal Officer Defense Support Section No Change
P2 Legal Aid Fund Monitoring Specialist Defense Support Section No Change
P1 Assistant Legal Officer Defense Support Section No Change
GSOL Administrative Assistant Office of the Head, DVC No Change
GSOL Administrative Assistant Defense Support Section No Change
GSOL Administrative Assistant Defense Support Section No Change
GSOL Administrative Assistant Defense Support Section No Change
P4 Chief, VPRS Victims Participation and Reparations Section No Change
P3 Field Coordinator Victims Participation and Reparations Section No Change
P3 Legal Coordinator Victims Participation and Reparations Section No Change
P2 Associate Legal Officer (Participation) Victims Participation and Reparations Section No Change
P2 Associate Legal Officer (Reparations) Victims Participation and Reparations Section No Change
P2 Field Officer Victims Participation and Reparations Section No Change
P2 Field Officer Victims Participation and Reparations Section No Change
P2 Victims Applications Manager Victims Participation and Reparations Section No Change
P1 Victims Applications Manager Victims Participation and Reparations Section No Change
P1 Documentation and Database Administrator Victims Participation and Reparations Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims Participation and Reparations Section No Change
GSOL Administrative Assistant Victims Participation and Reparations Section No Change
GSOL Data Processing Assistant Victims Participation and Reparations Section No Change
GSOL Data Processing Assistant Victims Participation and Reparations Section No Change
GSOL Data Processing Assistant Victims Participation and Reparations Section No Change
GSOL Data Processing Assistant Victims Participation and Reparations Section No Change
P5 Principal Counsel Office of Public Counsel for the Defence No Change
P4 Legal Adviser / Counsel Office of the Public Counsel for the Defence No Change
P2 Associate Counsel Office of Public Counsel for the Defence No Change
P1 Case Manager Office of Public Counsel for the Defence No Change
GSOL Legal Assistant Office of Public Counsel for the Defence No Change
P5 Principal Counsel Office of the Public Counsel for Victims No Change
P4 Counsel Office of the Public Counsel for Victims No Change
P4 Counsel Office of the Public Counsel for Victims No Change
P3 Legal Officer Office of the Public Counsel for Victims No Change
P3 Legal Officer Office of the Public Counsel for Victims No Change
P3 Legal Officer Office of the Public Counsel for Victims No Change
P2 Associate Legal Officer Office of the Public Counsel for Victims No Change
P2 Associate Legal Officer Office of the Public Counsel for Victims No Change
P2 Associate Legal Officer Office of the Public Counsel for Victims No Change
P1 Case Manager Office of the Public Counsel for Victims No Change
P1 Case Manager Office of the Public Counsel for Victims No Change
GSOL Administrative Assistant Office of the Public Counsel for Victims No Change

ملّخص

Approved Budget 2015 - Old Structure

Abolished Substantial change/Abolished Converted to Established Posts

Established Posts 60 54

GTA 20 7 28

80 61 28

New Structure

New New-Substantial Change GTA - Converted No Change Total

Established Posts 110 40 28 372 550
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خامس المرفق ال
بیانات قلم المحكمة وقیمھ األساسیة

____________


