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 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦نيويورك، 

 

  ∗الفنيةالفئة   منتقرير عن الدراسة املتعلقة بتقييم الوظائف

  معلومات أساسية  -والأ

ل، بالتشاور مع املدعي العام، يقوم املسج" للموظفني، األساسي من النظام ١-٢عمالً بالبند   -١
بوضع الترتيبات املناسبة لتصنيف الوظائف وفقاً لطبيعة املهام واملسؤوليات اليت تقتضيها وطبقاً 

 احملكمة يف عام امتوق". للمرتبات والعالوات واملزايا املعمول ا يف النظام املشترك لألمم املتحدة
ويف عام . األويل للوظائفتصنيف الدراسة شاملة لتقييم الوظائف أسفرت عن إجراء ، ب٢٠٠٥
 يف هذا الصدد وفقاً ، متصرفةً")اللجنة"يطلق عليها فيما يلي اسم  ( جلنة امليزانية واملاليةقامت، ٢٠٠٧

إعادة تصنيف تسع بإقرار ، ")اجلمعية"يطلق عليها فيما يلي اسم  (لتخويل من مجعية الدول األطراف
مثانية تنطبق على  (عامةيف الفئة الفنية وست وظائف )  موظفا٢٧ًتنطبق على  (العامةمن الوظائف 

 وظيفة عامة ١٢، وافقت اجلمعية على إعادة تصنيف ٢٠٠٨ ويف عام .يف فئة اخلدمات العامة) موظفني
يناير / كانون الثاين١ن يبدأ نفاذ مفعول ذلك يف ، على أ) موظفا١٧ًتنطبق على (من الفئة الفنية 

يناير / كانون الثاين١ وظيفة عامة من فئة اخلدمات العامة، أيضاً يف ١٤كما أُعيد تصنيف . ٢٠٠٩
 وظائف ٧، وافقت اجلمعية على إعادة تصنيف ٢٠٠٩عام و يف ).  موظفا٢٠ًتنطبق على  (٢٠٠٩

يناير / كانون الثاين١، على أن يبدأ تاريخ نفاذها يف ) موظفني٧تنطبق على (عامة من الفئة الفنية 
 وظائف من فئة اخلدمات ٤، أعيد تصنيف ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١واعتبارا كذلك من . ٢٠١٠
تنطبق (ومت تأكيد مثاين وظائف عامة يف الرتبة نفسها . إىل رتبة أعلى)  موظفني٥تنطبق على (العامة 
  ). موظفا١١على 

                                                      
∗
  .CBF/15/2 صدر سابقاً بوصفه الوثيقة 
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  جية والعمليةاملنه  -ايثان

 على الوظائف اليت طرأ عليها تغيري كبري منذ آخر ٢٠١٠اقتصرت املمارسة اليت شهدها عام   -٢
طرأ على الدور الذي تنطوي عليه قد يعين أن تغيرياً ملحوظاً " التغيري الكبري"ومبدأ . استعراض هلا

واملبدأ . تغيريات التنظيمية المثلتغيريات يف سياق العمل، أنه قد حدثت الوظيفة داخل احملكمة أو 
 لقاء عمل ذي قيمة متساوية ضمان دفع أجر متساوٍٍ هوالتوجيهي الذي استرشدت به هذه العملية 

باإلضافة إىل و.  لتحديد القيمة النسبية للعمل أثناء املمارسات السابقةاملوضوعةعايري املباالعتماد على 
وانعكاس التحلّي  يف مكان العمل نصافباإلاإلحساس إجياد ذلك استهدفت املمارسة ضمان 

  .املسؤولية املاليةب

، وقد جرى.  الدوليةاملدنيةوضعتها جلنة اخلدمة اليت لتصنيف منهجية اوقامت املمارسة على   -٣
كل وظيفة، إعداد مسح مفصل بالعمل الذي تنطوي عليه جبانب وضع رسوم تنظيمية جيري خبصوص 

، يقوم بتزويد اإلدارة أخصائي خارجي يف جمال التقييم الوظيفي جانبحالياً حتليلها وتقييمها من 
  .بتوصيات

فرازا إ ٢٠١٠بالنسبة إىل الوظائف يف الرتبة الفنية أو يف رتبة معادلة هلا، ميثل استعراض عام  و  -٤
ائف وكان على املديرين الذين طالبوا بإعادة النظر يف وظ .)١(٢٠١١لعملية إعداد امليزانية الربناجمية لعام      

أما . داخلة يف األقسام أو الوحدات التابعة هلم أن يقدموا مربرات إىل رؤساء الشعب ورؤساء األجهزة              
 يف الرتبة   ٢٠١١الوظائف اليت تتم املوافقة على إعادة النظر فيها فقد أدرجت يف امليزانية الربناجمية لعام               

  .األعلى

باعتبارها  موظفا وهي ملحقة ٢٥لى  وظيفة عامة، تنطبق ع٢١وتشتمل قائمة الوظائف على   -٥
وتشمل قائمة الوظائف، الوظائف اليت قام املستشارون بتقييمها لرفع رتبتها والوظائف . املرفق األول

 وظيفة مت تقييمها ١٤، هناك ٢١ل ومن بني الوظائف العامة ا. اليت قُيمت وأبقيت يف نفس الرتبة
تنطبق ( وظائف يف نفس الرتبة ٧ومت تأكيد ) وظفني م١٨تنطبق على (باعتبارها تندرج يف فئة أعلى 

ويتضمن .  وظيفة عامة طلبت أصال إلعادة التصنيف٢١ وظائف من أصل ٣وهناك ).  موظفني٧على 
ويتصل التربير فقط بالوظائف اليت عرضت إلعادة تصنيفها وال . املرفق الثاين تربيرا مفصال لكل وظيفة

  .يتصل بالتصنيف األصلي

بـأن  ىل اللجنة أن توصي اجلمعية باملوافقة على نتائج هذه املمارسة و          إاحملكمة  طلب  تهذا، و   -٦
 ١ على أن يكون تاريخ بدء النفاذ هـو          املالئمة هلا تأذن للمحكمة بإعادة تصنيف الوظائف يف الرتبة        

  .٢٠١١يناير /كانون الثاين

                                                      
الوظائف من فئة اخلدمات العامة اليت منحت احملكمة بشأا سلطة على املوافقة عليها ستجري  إن عمليات استعراض  )١(
 إعقاب استعراض الوظائف من الرتبة الفنية وستعرض النتائج يف تقرير يقدم إىل مجعية الدول األطراف يف دورا يف

  .التاسعة
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  ١املرفق 

  وظائف معروضة إلعادة النظر فيها

  الفئة الفنية

عدد 
  ئفالوظا

رقم 
الرتبة اليت حددها    احلاليةرتبتها  الوظيفة

  القسم/الربنامج الرئيسي  املستشار
التغيري املقترح (العنوان الوظيفي احلايل 

إدخاله على العنوان يرد يف املرفق الثاين، إذا 
  )انطبق األمر

  اهليئة القضائية
  متصلة باحلاالت

  مستشار قانوين  الشعبة االبتدائية(الدوائر   ٤-ف  ٤-ف  ١٢٩١  ١
  مكتب املدعي العام

            أساسية
  منسق شؤون االدعاء  شعبة االدعاء  ١-مد  ٥-ف  ٧٣٣٥  ١
  منسق التشريح الطيب  شعبة التحقيقات  ٥-ف  ٤-ف  ٩٤٧٠  ١
  *موظف إعالم  قسم اخلدمات   ٢-ف  ٢-ف  ٩٤٣١  ١

  قلم احملكمة
  أساسية

  موظف دعم  قسم الضحايا والشهود  ٤-ف  ٣-ف  ٨٣٨٠  ١
  رئيس قسم مشاركة وتعويض الضحايا  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ٥-ف  ٤-ف  ٢٤٢٥  ١
  موظف قانوين  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ٣-ف  ٣-ف  ١٦٧٧  ١
  مدير طلبات الضحايا  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ٢-ف  ١-ف  ٨٥٦٢  ١
  خ ع  ٤٨٦٣  ١

  رتب أخرى
  *لبياناتمدير الوثائق وقاعدة ا  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ١-ف

  موظف قانوين معاون  قسم دعم الدفاع  ٢-ف  ٢-ف  ٧٢٤٠  ١
خ ع الرتب   ١٦٣٢  ١

  األخرى
  مساعد قانوين  مكتب احملامي العام للدفاع  

  موظف معين بشؤون املوظفني  قسم املوارد البشرية  ٣-ف  ٢-ف  ٥٩٧٩  ١
  **منتج مسعي بصري  قسم اإلعالم والوثائق  ٢-ف  ٢-ف  -  ١
  موظف قانوين معاون  ملشورة القانونيةقسم ا  ٢-ف  ٢-ف  ٢٧٥٣  ١

  متصلة باحلاالت
  موظف األمن امليداين  قسم األمن والسالمة  ٣-ف  ٢-ف  ٣٩٠٥  ١
  مدير املكتب امليداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف  ٣-ف  ٤٨٩٣  ١
  مدير املكتب امليداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف  ٣-ف  ٦٣٤٥  ١
  مدير املكتب امليداين  مليدانيةقسم العمليات ا  ٤-ف  ٣-ف  ٦٩٢٧  ١
  مدير املكتب امليداين  قسم العمليات امليدانية  ٤-ف  ٣-ف  ٧٤٨٢  ١
خ ع رتبة   ٢٩٦١  ١

  رئيسية
  مدير مكتب ميداين متنقل  قسم العمليات امليدانية  ٢-ف

قسم الترمجة التحريرية والترمجة   ٤-ف  ٣-ف  ٨٧٧٦  ١
  الشفوية باحملكمة

  )لينغا/سواحيلي(مترجم شويف باحملكمة 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة   ٢-ف  ١-ف  ٩٠٠٢  ١
  الشفوية باحملكمة

  )لينغا/سواحيلي(مترجم شفوي شبه حمترف 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة   ٢-ف  ١-ف  ٣٦٣٠  ١
  الشفوية باحملكمة

  )لينغا/سواحيلي(مترجم شفوي شبه حمترف 

 قسم الترمجة التحريرية والترمجة  ٢-ف  ١-ف  ٤٣٧٢  ١
  الشفوية باحملكمة

  )لينغا/سواحيلي(مترجم مساعد 

  موظف قانوين معاون  فسم الضحايا والشهود  ٣-ف  ٢-ف  ٩١٤١  ١
  .لتصنيف األويلا*

  .مساعدة مؤقتة عامة معتمدة** 
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  املرفق الثاين

  املربرات املتعلقة بالوظائف

  مكتب املدعي العام  -ألف

  شعبة االدعاء -١

  )ابقامدير ديوان س(منسق شؤون االدعاء 

 ٥-مثلما سبق بيانه يف املقدمة ملكتب املدعي العام، هناك وظيفة واحدة معاد تصنيفها من ف  -١
. ٢٠١٠ معلقة م وظيفة منسق شؤون االدعاء اليت نقلت من ديوان املدعي العام يف ميزانية ١-إىل مد 

داخل احملكمة بالنسبة لنائب وتزايد املهام ناجم عن إعادة التصنيف الدائم للوظائف التمثيلية والواجبات 
  .املدعي العام الباقي

 االدعاء ورفع مستوى جودة النوائح اليت حترر ةفرقأاملنسق املسؤول على تنسيق وقد ساعد   -٢
 ترمجة بذلك فيضمنمجيع األفرقة ويشرف املنسق على إدارة . إعداد امللفات جمال اق يفسوتعزيز االت

ويعترب املنسق القناة اليت تربط . على صعيد كافة الشعبموحدة دليل العمليات اجلديد إىل ممارسة 
  .األفرقة املعنية باحملاكمة واللجنة التنفيذية ويف ذلك ما يعزز توحيد األنشطة وتبسيطها

  شعبة التحقيق  -٢

  )العنوان نفسه (منسق الطب الشرعي

 يف عام ٥-أعيد يف الورقة تصنيف وظيفة منسق الطب الشرعي لتصبح وظيفة برتبة ف  -٣
وقد استند التصنيف إىل مسح للعمل يشمل كافة الوظائف املمكنة املتوقع أن يؤديها شاغل . ٢٠٠٧

وبالنظر إىل أن أنشطة الطب الشرعي كانت يف ذلك الوقت منخفضة املستوى تقرر . هذه الوظيفة
الوظيفة على ني تصبح مجلة مهام بكاملها مطلوبة من صاحب حل هلذه الوظيفة ٥-إرجاء منح رتبة ف

  .أساس دائم

هام الطب الشرعي تؤدى حاليا مبا يف ذلك مفكامل جمموعة . ولقد مت بلوغ هذه املرحلة  -٤
ي والفحوص باألشعة السينية لتحديد وإخراج اجلثة من مدفنها والتحليل الطيب الشرعي للحامض النو

ويف . ة والتصوير الفوتوغرايف والفحص الطيب الشرعي والعمل على حماكاة اجلرميعمر اإلنسان وهويته
  .مجيع القضايا تقريبا، تعرض على احملكمة الشواهد اليت يتم احلصول عليها على هذا النحو

  قلم احملكمة  -باء

   الديوان-قسم األمن والسالمة   -١

  )العنوان نفسه(موظف أمن ميداين 

 الطلب املتكرر املتعلق ٢٠١١قسم األمن والسالمة املقدمة لعام ل خصصةتشتمل امليزانية امل  -٥
واملوقع املسند إليه هذه . ٣- إىل ف٢-بإعادة تصنيف وظيفة موظف أمن ميداين بالترفيع فيها من ف

  . ICC-3140-S-P-2-3905الوظيفة هو كمباال بأوغندا والوظيفة رقمها 
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 لم احملكمة يف الظرف الراهن ما جمموعة أربعق حقيقة أن ومربر إعادة التصنيف أساسه  -٦
. يشتركون يف الواجبات واملسؤوليات نفسهاووظائف خاصة مبوظفي أمن ميداين يعملون يف امليدان 

. ٢- يف حني بقيت وظيفة واحدة برتبة ف٣-ثالث من هذه الوظائف برتبة فأعيد تصنيف وقد 
ا حتدد وهذه الوظيفة بعينها هي أوىل الوظائف الفنية اليت كانت لقسم األمن والسالمة يف امليدان وحامل

قيمة ومتطلبات الوظيفة أنشئت ثالث وظائف إضافية وكنتيجة للممارسات املنتظمة املتمثلة يف إعادة 
  .٣-فبرتبة التصنيف حتددت هذه الوظيفة 

مث إن املهام واملسؤوليات اليت تقترن ا الوظائف األربع املتعلقة مبوظف أمن ميداين يعمل يف   -٧
 امليداين يف مكان العمل الرمسي بامليدان مسؤول عن إدارة وتنسيق كافة وموظف األمن. امليدان متماثلة

العمليات األمنية يف منطقة العمليات احملددة لكفالة محاية موظفي احملكمة اجلنائية الدولية وممتلكاا 
  :ومبانيها مبا يف ذلك

هر على  واملوجودات مبا يف ذلك الس،يتوىل إدارة شؤون موظفي األمن املنتشرين  )أ(  
  إدارة وتدبري املهام التشغيلية واملساءلة عن املعدات؛

خيطط ويراقب وينفذ البعثات اليت تتطلب دعما أمنيا من قبيل مهام احلماية   )ب(  
أو الدعم األمين لعمليات التحقيق أو العمليات القضائية أو /الشخصية امليدانية وعمليات األمن امليداين و

  محاية الشهود؛

استحداث وتسخري آليات للرصد وحتليل مستوى التهديد واألمن مبا يف ذلك بيقوم   )ج(  
أثناء السفر واإلحاطات نصح املقدم جتميع للتقييمات املتعلقة باألخطار وتقارير عن احلالة األمنية وال

  اإلعالمية األمنية وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة باملوضوع؛

عايري املدولية اليت تتوخاها األمم املتحدة من قبيل من االمتثال ملعايري األمن اليؤ  )د(  
  ؛إلقامة ألماكن ااألمنية الدنيا مثل معايري العمل

استحداث واحلفاظ على شبكة تنسيق أمين ومعلومات أمنية تشمل يقوم ب  )ه(  
غري الوكاالت واألشخاص الداخليني التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية واملنظمات احلكومية واملنظمات 

  .احلكومية وغريها من الوكاالت ذات العالقة أو األفراد املعنيني

ري متقدم من داخل املنظمة بصفة مؤقتة ليشغل هذه الوظيفة ولكن بسبب توفيما سبق أخ  -٨
 العالقة اخلاص باملوظفني من الفئتني الفنية واخلدمات العامة مل تتمكن يرتبتها وهيكل املرتبات ذ

وقد بذلت جهود . ض معقول للفرد املعين باألمر ومن مث تعذر ملء هذا الشاغراحملكمة من تقدمي عر
جبارة يف سبيل تعيني موظف يف هذه الوظيفة إال أنه بالنظر إىل رتبتها وشروط اخلدمة يف امليدان مل 

  .يتمكن القسم من اجتذاب مترشحني مالئمني

قسم األمن والسالمة وظيفة جديدة وبالنظر إىل الوضع اجلديد السائد يف كينيا، مل يطلب   -٩
لتغطية احلالة اجلديدة ولكنه سوف يقوم عوضا عن ذلك بنشر املوارد القائمة حاليا لتغطية احلالة القائمة 

مثل هذا االنتشار، من الضرورة مبكان أن يكون املوظفون املتاحون وليتيسر . واحلالة اجلديدة يف آن معا
وهذه حجة إضافية تتعلق بإعادة .  من املساواة ويف نفس الرتبةللخدمة مؤهلني ومستخدمني على قدم

وأخريا جتدر اإلشارة إىل أن املوظفني املناظرين من منظمات أخرى يؤدون . تصنيف هذ الوظيفة
  .٤/٥- يوظفون على العموم برتبة فموظائف مشاة يف امليدان وه
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  قسم العمليات امليدانية  -٢

 نتيجة ووإعادة تصنيف الوظائف يف قسم العمليات امليدانية هإن الطلب املتعلق بتصنيف   -١٠
  .إلعادة تنظيم هذا القسم

. ٢٠٠٥وقلم احملكمة توىل ودعم تدبري احملكمة لشؤون األفرقة يف بلدان احلاالت األربع منذ   -١١
غبات ر الذي حققته احملكمة واستجابة لرواستنادا إىل الدروس املستخلصة، وسعيا وراء مسايرة التطو

، اضطلع املسجل مبمارسة واسعة النطاق )٢( ورغبات مجعية الدول األطراف)١(جلنة امليزانية واملالية
  .دف إىل استعراض العمليات امليدانية اليت يقوم ا قلم احملكمة

١٢-  ال للتحديات املرتبطة بأمور منها كفالة مستوى وقد متثل الغرض األساسي يف التصدي الفع
 األمن للموظفني التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية يف امليدان والتقليل من جمموعة عريضة من مالئم من

املرتبطة بالعمل امليداين وتأمني التعاون الفعال ويف الوقت املناسب مع خمتلف اجلهات املخاطر األخرى 
  . خربة ميدانية وجتارب موظفني ذوي مؤهالت عالية هلماءالفاعلة يف بلدان احلاالت، واجتذاب واستبق

  :ومن خالل التعزيز املقترح للعمليات امليدانية يزمع قلم احملكمة  -١٣

حتقيق الرقابة الفعلية واملتسمة بالكفاءة وإدارة الوظائف امليدانية لقلم احملكمة   )أ(  
  وموارده املادية من خالل التعاون واملرونة والسلطة املعززة؛

  لفنية امليدانية التابعة لقلم احملكمة ؛حتسني متاسك الوحدات ا  )ب(  

حتسني التنسيق مع اجلهات الفاعلة األجنبية يف جمال تنفيذ الوالية املتعلقة بالوظائف   )ج(  
  اإلدارية ومتابعة األوامر الصادرة عن الدوائر؛

فيما يتصل بالتنظيم الداخلي لقلم اليت تتخذ حتسني جودة وتوقيت القرارات   )د(  
  احملكمة؛

  احلد من نواحي عدم الكفاءة اليت أوجدها التسلسل اإلداري؛   )ه(  

 يف اهليكل التنظيمي احلايل ةاجي وازدواحذف كل ما من شأنه أن يشكل تكرار  )و(  
  لقلم احملكمة واالتصال مع املكاتب امليدانية وبني املكاتب امليدانية واملقر؛

مناسبة التوقيت ملكتب املدعي العام تأمني التوفري املستدام خلدمات عالية اجلودة و  )ز(  
  والصندوق االستئماين للضحايا؛) الدفاع واملمثلون القانونيون للضحايا(وللدفاع 

العمل عل رفع مستوى معنويات املوظفني والتزامهم داخل األفرقة التابعة لقلم   )ح(  
  .ركةاحملكمة واملنتشرة يف مكتب ميداين ما، وتعزيز القدرة على إجياد ثقافة مشت

١٤-  جل، كجزء من عملية إعادة التنظيم هذه، نقل قسم العمليات امليدانية من شعبة وقرر املس
  .، أصبح هذا القسم مسؤوال مباشرة أمام املسجل٢٠٠٩يناير /ومنذ كانون الثاين. اخلدمات اإلدارية

                                                      
)١(

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

  .١٣، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3 املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثالث،  )٢(
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تدابري وقائية جتنب تنفيذ مدا سنتان، مع للوإعادة تنظيم العمليات امليدانية تسري وفق خطة   -١٥
 وتدابري تعزيز دف إىل تقوية املكاتب يف امليدان اليت سيتم تنشيطها يف ٢٠٠٩التأثري يف ميزانية عام 

  .٢٠١٠عام 

 أفرزا إعادة التنظيم  اليتويرد أدناه وصف ملختلف املناصب وملسؤولياا املتزايدة والنتيجة  -١٦
  .هذه

  )دير املكتب امليداين سابقام(منسق ميداين تابع لقلم احملكمة 

تمثل أوىل املسؤوليات امللقاة على عاتق مدير املكتب امليداين يف تنسيق الدعم اإلداري ت  -١٧
وقد أقر املسجل إنشاء منصب جديد . واللوجسيت املقدم إىل أفرقة احملكمة العاملة يف بلدان احلاالت

منصب مدير املكتب عوضا عن  )٣(٤-ة برتبة فلكل مكتب ميداين هو املنسق امليداين التابع للمحكم
 مسؤوال عن ما ،واملنسق امليداين التابع لقلم احملكمة يكون، يف ظل السلطة املخولة للمسجل. امليداين
  :يلي

يراقب وينسق ويدير سبع من الوظائف امليدانية املنوطة بقلم احملكمة دون التدخل   )أ(  
مستخدميها حيثما يقتضي /الوحدات وبني عمالئها/ األقسامفيما يتخذ من قرارات موضوعية بني تلك

  األمر؛

  يراقب املوارد املالية واملوجودات؛  )ب(  

عترب مساعدا ضرورية ألجل التنسيق اخلارجي مع خمتلف اجلهات الفاعلة اليت ت  )ج(  
تية ضطالع بالعمليات يف بلد من بلدان احلاالت وخاصة يف سياق الوظائف اإلدارية واللوجسالا

  ووظائف الدعم ونقل ومتابعة أوامر الدائرة؛

  وضع األولويات املتعلقة باالحتياجات واملوارد التشغيلية لقلم احملكمة؛  )د(  

املساعدة على توفري خدمات عالية اجلودة ومناسبة التوقيت تتسم بالكفاءة إىل   )ه(  
يا والوحدات الوظيفية امليدانية مكتب املدعي العام وإىل أفرقة الدفاع والصندوق االستئماين للضحا

  التابعة لقلم احملكمة؛

أو /تنفيذ خطط الطوارئ مبا يف ذلك اجلالء بغية التصدي لألوضاع غري املتوقعة و  )و(  
ويف ظل سلطة )) ٢(١٣القاعدة (األوضاع احلرجة مبا يتفق مع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

ان تنفيذي صادر عن قلم احملكمة بشأن يب" املنشور اإلعالمي املنعون املسجل واملدعي العام وفقا ملا ميليه
قسم األمن والسالمة والفريق املشترك لتقييم األخطار والفريق املشترك إلدارة األزمات وحمفل إدارة 

  ؛ICC/INF/2008/003–أمن املعلومات 

ما اقتضى ا وإذا ممىت القيام بدور جهة التنسيق يف سبيل إقامة املكاتب امليدانية   )ز(  
  احلال وإغالقها وتنفيذ إستراتيجية اخلروج؛

أي من الوظائف األخرى حبسب ما يصدر من تكليف عن املسجل يف تنفيذ   )ح(  
  .الوالية املنوطة به

                                                      
  .٤- إىل فب وأسفرت عن رفع رتبة هذا املنص٢٠٠٩ تصنيف يف عام   أجريت أعادة)٣(
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  )العنوان نفسه(مدير املكتب امليداين األمامي 

ات قام خالهلا بتوفري أربع سنو وظيفة املكتب امليداين األمامي يف بونيا ملدة لاضطلع شاغ  -١٨
الدعم الكفيل بأداء القسم ملهامه على النحو السليم دعما للعمليات اجلارية واملتزايدة باستمرار يف 
امليدان بالنسبة للمنطقة، باإلضافة إىل ذلك حيل حمل املدير احلايل للمكتب امليداين يف مجهورية الكونغو 

  .اقتضي األمرالدميقراطية يف حالة الغياب إذا ما ومىت ما 

تشهدها مجهورية  عبء العمل الشامل هلذا القسم وخاصة يف جمال األنشطة اليت اوقد من  -١٩
. ٢٠١١بونيا، واليت تنامت منذ بداية السنة ويتوقع استمرار تناميها خالل عام /الكونغو الدميقراطية

ور مدير املكتب امليداين  دىوإعادة تشكيل هياكل القسم اجلارية، يبق/وبالنظر إىل أمهية التغيريات
 على عاتقه خاصة من أجل كفالة استمرارية العمل اةل ستتزايد املسؤوليات امللقباألمامي دورا أساسيا 

  .اجليد املتوقع من الوحدة ومن القسم ككل/القياسي

ولذلك يطلب إعادة النظر يف حمتوى هذه الوظيفة ورتبتها مبا يتمشى مع واجبات   -٢٠
  .لها املتزايدة وأن يعاد تصنيفها بوصفها وظيفة فنيةومسؤوليات شاغ

من حيث  اليت تؤدي الء النظر اجلاد للمهاميالعمل إ مبهام الكشفحتديث ومت يف معرض   -٢١
ولوحظ أيضا تزايد قدرة . مستقبالحاضرا واملهام واملسؤوليات هذه وتنوع وصعوبات نطاق وتعقيد 

لقدرة على اختيار سبيل للعمل من مجلة عدد من البدائل شاغل هذه الوظيفة على حتليل املوضوع وا
رئيس قسم /يف التنسيق واالتصال مبكتب املدير فيما خيص مجهورية الكونغو الدميقراطيةمع االستمرار (

وازدادت باملثل . ا، ازدادت القدرة على اختاذ القرارات ووضع التوصياتوعموم). العمليات امليدانية
أو املتغريات فضال عن التنوع /نجزة اليت تتطلب النظر يف مجلة متنوعة من املواضيع واملهام املتنوعة امل

  .املتزايد من حيث املعارف واملهارات

ومن العوامل األخرى الواجب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تأييد الطلب ما يتمثل يف املهارات   -٢٢
غري الرقابية على خمتلف املستويات صلة وملتوا بطبيعة وغرض االتصاالت الشخصية اةصلذات الالالزمة 

  .التنظيمية داخل احملكمة

ري العمل والوقع الذي ميكن أن يكون له على اآلخرين من حيث ثوينبغي أيضا إيالء النظر لتأ  -٢٣
  .املساعدة/توفري الدعم

  القسم االستشاري القانوين  -٣

  )املوظف القانوين املعاون سابقا (املوظف القانوين

-ICC-3130Eة رقم ظيفوصنف الو. ٢٠٠٥ استقصاء العمل األويل للمحكمة يف عام أجري  -٢٤

P-2753  وتتمثل األهداف األولية هلذه الوظيفة خالل املراحل . موظفا قانونيا معاوناباعتبار شاغلها
نوين األوىل من إنشاء احملكمة يف تنفيذ نظام روما األساسي ضمن النظم القانونية الوطنية، واملركز القا

الدويل، للمحكمة مع اإلشارة بوجه خاص ملا تتمتع به من االمتيازات واحلصانات؛ واملشورة املتعلقة 
؛ ورسم السياسات اإلدارية مقاضاة القانونية لعمل احملكمة وإمكانية تعرضها لل-باجلوانب املالية 
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سية والسياسات اليت اخلاصة باحملكمة والتفاوض حوهلا؛ وتفسري وتطبيق الصكوك القانونية األسا
  .تتوخاها احملكمة

التغريات اجلوهرية يف طبيعة األعمال والواجبات واملسؤوليات نتيجة لتغري احتياجات قسم اخلدمات 
  االستشارية القانونية

ويف أعقاب اعتماد .  النظام األساسي الدائم ملوظفي احملكمة٢٠٠٦أبريل /اعتمد يف نيسان  -٢٥
إجراءات إدارية وتأديبية وقضائية خاصة باملوظفني مبا يف ذلك إنشاء النظام األساسي هذا وضعت 

استشاري تأدييب ووضع النظام جملس الطعون، ووضع النظام الداخلي لس الطعون، وإنشاء جملس 
  .الداخلي للمجلس االستشاري التأدييب ووضع التوجيه اإلداري املتعلق بإجراءات التأدييب

ظفني، كانت هناك زيادة لوعي املوظفني حبقوقهم وواجبام والتزامام وبعد إنشاء جملس املو  -٢٦
والطعون املقدمة إىل جملس الطعون واحملكمة اإلدارية التابعة يتصل بطلبات إعادة النظر اإلداري، فيما 

 وألقى هذا األمر مبسؤولية جسيمة على عاتق قسم اخلدمات االستشارية القانونية. ملنظمة العمل الدولية
أو محايتها على صعيد اإلجراءات شبه /لقلم احملكمة من أجل متثيل مصاحل احملكمة والدفاع عنها و

أو القانونية أمام جملس الطعون والس االستشاري التأدييب واحملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة /القانونية و
. لرمسية لتسوية الرتاعات مع املوظفنيالعمل الدولية، وجلان املصاحلة وغريها من اآلليات الرمسية أو شبه ا

باإلضافة إىل ذلك تزايدت الطلبات املتعلقة باملشورة القانونية والفتاوى خبصوص استحقاقات املوظفني 
  .مبقتضى النظام اإلداري والنظام األساسي للموظفني

  عمال والواجبات واملسؤولياتلألاحلالية الطبيعة 

  :تشمل الوظائف احلالية ما يلي  -٢٧
 اإلشراف عليها وإعداد مسوداتوقة ماالضطالع ببحوث وحتليالت قانونية متع  )أ(  
املشورة القانونية واستعراض التقارير وإعداد مذكرات احملكمة يف القضايا القانونية اإلدارية /الفتاوي

  املعقدة أو غري ذلك من أشكال التقاضي؛
نية املتعلقة باملسائل ذات الصلة توفري املشورة القانونية وإعداد اآلراء القانو  )ب(  

   الرسائل؛حتريرباملسؤوليات اليت يتحملها املسجل ووالية احملكمة و
صياغة املواد القانونية اليت تعرض على القسم للتعليق عليها وإلجازا والتفاوض   )ج(  

  ؛عليها وإعادة النظر فيها وإسداء املشورة حوهلا وتفسريها ووضعها يف صيغتها النهائية
حتديد وحتليل وتوفري املشورة القانونية وإعداد الفتاوى القانونية املتعلقة بشؤون   )د(  

تفسري وتنظيم النظام املايل والقواعد املوظفني وغري ذلك من األنشطة التنفيذية للمحكمة مبا يف ذلك 
  كمة؛املالية والنظامني اإلداري واألساسي للموظفني واألوامر اإلدارية الصادرة عن احمل

  :املستشار القانوين/وحتت إشراف املستشار القانوين الرئيسي  )ه(  
يساعد يف املفاوضات ويف تصفية الرتاعات واملطالبات الناشئة عن أنشطة   “١”  
  احملكمة؛

ميثل القسم ويشارك يف املناقشات واملفاوضات باعتماد األوامر اإلدارية   “٢”
  الصادرة عن احملكمة؛
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الستشارية القانونية وينسق مع قسم املوارد البشرية ر اخلدمات ايوفّ  “٣”
املسائل القانونية اليومية وغريها من املسائل مبا يف ذلك ضمان حصول املوظفني على 

  ستحقام وفقا للنظامني اإلداري واألساسي للموظفني؛م
سم بصبغة استشارية قانونية، حبسب عقد وتتحيضر شىت االجتماعات اليت ت  )و(  
  .اءاالقتض

  قسم املوارد البشرية  -٤

  )العنوان نفسه (موظف معين بشؤون املوظفني

 بتفعيل إستراتيجية تنفيذ األهداف ذات العالقة باملوارد البشرية ٢٠٠٨مع الشروع يف عام   -٢٨
، دخلت احملكمة يف ")إستراتيجية املوارد البشرية("من اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية 

الكفاءات ذوي وفيما يظل توظيف املوظفني . جديدة فيما يتعلق بإدارة شؤون مواردها البشريةمرحلة 
واملهارات العالية مع املراعاة الواجبة للتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ومتثيل النظم القانونية، غاية 

لعموم ويتجه التركيز اآلن من الغايات األساسية ألنشطة املوارد البشرية، استقر وضع التوظيف على ا
إىل التطوير الوظيفي مبا يف ذلك تنقل املوظفني وتوفري الدعم االنتقايل هلم وإدارة األداء ورسم 
السياسات املتعلقة باملوارد البشرية مبا يتمشى مع اهلدف املتمثل يف إجياد بيئة ترعى املوظفني واحملافظة 

  .على هذه البيئة

، تغريت مالمح وظيفة املوظف املعين بشؤون املوظفني واتسع نطاقها ونتيجة هلذه التطورات  -٢٩
وفيما يتعلق بالتطور الوظيفي، يقتضى من شاغل الوظيفة أن . إىل حد بعيد وازدادت عمقا وتعقيدا

يقوم بدور ريادي يف إجراء البحوث والتعليم تنفيذا إلطار وظيفي إداري وتطوري مالئم خلدمة 
 هذه الوظيفة يتناول بشكل متزايد قضايا معقدة م لأصبح شاغافة إىل ذلك باإلض. أهداف احملكمة

وضوع وورقة املوقف املتعلقة بتطوير ورفع مستوى باملاملوظفني مبا يف ذلك السياسات ذات العالقة 
  .اوتقترن هذه الوظيفة كذلك مبسؤوليات رقابية رمسية ملقاة على عاتق شاغله. املوارد البشرية

  عالم والوثائققسم اإل  -٥

  )منتج مسعي بصري سابقا (رئيس الوحدة السمعية البصرية

حيتاج قسم اإلعالم والوثائق، فيما يتصل بالوالية املنوطة بقلم احملكمة املتمثلة يف اإلعالم عن   -٣٠
اإلجراءات القضائية اليت تتخذ، إىل هذا املنصب للمساعدة على جعل اإلجراءات اليت تتبعها احملكمة 

وقبل أن . ة من خالل إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لوسائط اإلعالم احمللية وألغراض التوعيةمتاح
يكون هناك منتج مسعي بصري كانت الوسيلة الوحيدة لالتصال جبمهور عريض هي نشر اإلجراءات 

لوجية، مثل وبالنسبة للبلدان األقل تقدما من الناحية التكنو. شبكة اإلنترنتطريق اخلاصة باحملكمة عن 
ومنصب املنتج السمعي البصري أُحدث لفترة . بلدان احلاالت، تدعو احلاجة إىل تطوير أدوات أخرى

 يتألف من ،مع وجود فريق صغري وظف بصورة مؤقتة لتنفيذ املهام السمعية البصرية. جتريبية ال غري
  . بدأ وضع ملخصات ملداوالت احملكمة،منتج واحد وتقين
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 السمعي  املوظف كانت الواجبات واملسؤوليات األولية امللقاة على عاتق،٢٠٠٨ويف عام   -٣١
البصري تنطوي على وضع ملخصات مداوالت احملكمة؛ والتنسيق مع وسائط اإلعالم لالستجابة 
للطلبات على املواد السمعية واملواد الفيديووية من قاعة احملكمة ووضع مسودات لإلستراتيجيات 

ب املوظفني احملليني على استخدام التجهيزات السمعية البصرية وحتميل النسخ السمعية البصرية وتدري
وكانت احلاجة تدعو إىل هذه . الفيديووية والسمعية من احلواسيب يف امليدان وإعداد نسخ للتوزيع

الوظيفة أيضا لتنسيق ومراقبة املشتريات من التجهيزات السمعية البصرية واإلشراف على موظف تقين 
  .إعداد التقارير املرحلية عن األنشطة وحتضري املدخالت اخلاصة بالقسم يف امليزانية السنويةواحد و

، ومع إجراء حماكمات يف وقت واحد أمكن لقسم اإلعالم والوثائق الزيادة ٢٠٠٩ويف عام   -٣٢
 ويف معرض أدائه لعمله، كانت هناك. الفريق السمعي البصرييف عدد املوظفني العاملني يف نطاق 

بعض الواجبات املسندة أصال إىل املنتج السمعي البصري مت التفويض ا ملوظفني يعملون حتت إشرافه؛ 
وهناك مسؤوليات جديدة، مبا فيها املسؤوليات املوضوعية من قبيل تصميم املنتجات واختيار املواضيع 

 إىل ذلك شهد عدد باإلضافة. وتطوير احملتوى، يف مجلة مهام أخرى، أسندت إىل شاغل هذا املنصب
  .املوظفني اخلاضعني لإلشراف زيادة كبرية

  املسؤوليات اجلديدة

عموما ما يقوم املنتج السمعي البصري بتصميم اخلطط اإلستراتيجية ويقود الفريق السمعي   -٣٣
البصري ويصمم الربامج ويعد املدخالت املتعلقة بامليزانيات ويسدي املشورة بشأن املشتريات من 

ت الالزمة ويتوىل تدريب املوظفني التابعني له وغريهم من موظفي احملكمة اجلنائية الدولية التجهيزا
  .حبسب االقتضاء ويتكفّل بتوزيع املنتجات والدعاية للربامج

٣٤-  فهو يضع التصورات ويعد .  يف املواضيع واحملتوىواملنتج السمعي البصري مسؤول عن البت
 اآلخرين يف احملكمة اجلنائية الدولية التابعني لقلم احملكمة وغريه من  بعد التشاور مع املسؤولنيالنصوص

األجهزة إىل أن يتم التوصل إىل اتفاق على الصيغة النهائية للنصوص استعدادا لبدء التصوير والتحرير 
 مبتطلبات اإلنصاف اإلجرائي واحملاكمة العادلة وحقوقتفي  وهو مطالب بإنتاج الربامج اليت .نتاجإلوا

ويف هذا السياق فإن القصور يف جمال توفري املعلومات املتوازنة توازنا . املشتبه م وحقوق املتهمني
صحيحا ميكن أن تترتب عليها آثار قانونية خطرية وتؤثر على الصورة اليت تظهر ا احملكمة أمام 

  .اجلمهور

 البداية كان شاغل الوظيفة ويف. وازدادت زيادة فجائية املسؤولية املتعلقة مبستوى اإلنتاج  -٣٥
أما اليوم فإن مجيع املنتجات السمعية البصرية اليت . يقوم بإنتاج ملخصات مبداوالت احملكمة ال غري

وتشمل املنتجات اجلديدة هذه ما . يصممها قسم اإلعالم الوثائق أصبحت مسؤولية ملقاة على عاتقه
وحتديد حمتواها؛ تطوير رسائل يضعها كبار برامج تنطوي على رسائل هادفة؛ تصميم احلمالت : يلي

الشخصيات يف احملكمة وجيري تصويرها، وتعرض أثناء احللقات الدراسية واملؤمترات عالية املستوى 
وسيقوم شاغل الوظيفة من اآلن فصعدا مبراقبة . حينما يتعذر على هؤالء املسؤولني احلضور شخصيا

ت اليت تعدها احملكمة وتتعلق ا كمؤسسة، والتقارير تصميم املنتجات اجلديدة من قبيل الفيديوا
 .اخلاصة بالتوعية واحلمالت التوعوية وغري ذلك من الربامج املواضيعية اليت حتدد لغرض معنيالفيديووية 

  .وهذه كلها تغيريات جوهرية تترتب عليها زيادة يف املسؤولية وليس فقط زيادة يف حجم العمل
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أيضا عن تدريب أهم الشخصيات وغريهم من بني املالك العامل يف وشاغل الوظيفة مسؤول   -٣٦
احملكمة أو هو مسؤول عن تعيني املدربني احملترفني املالئمني ومسؤول كذلك عن التنسيق معهم 

  .وحضور الدورات التدريبية

كبار ب أن حيتك بالشخصيات و،وشاغل الوظيفة مطالب كذلك أثناء االضطالع بعمله  -٣٧
وعلى الصعيد اخلارجي، يعترب التنسيق مع الشركات اخلارجية مبا فيها املنتجني . املسؤولني يف احملكمة

ري اتصاالت مع وسائط اإلعالم احمللية واإلقليمية كما جي, اخلارجيني ووسائط اإلعالم أمرا أساسيا
خريا يقوم املنتج السمعي وأ. والدولية واملنظمات الدولية األخرى وسائر مؤسسات األمم املتحدة

اخلاصة بالتجهيزات السمعية (دة للتجهيزات وشركات الصيانة البصري باالتصال باجلهات املور
  ).البصرية

. أما فيما يتعلق بعدد املوظفني الذين يشرف عليهم فقد ازدادت املسؤوليات بأربعة أمثاهلا  -٣٨
املوظفني الذين يشرف عليهم املنتج  ارتفع عدد ٢٠٠٨فبعد أن كان هناك موظف واحد يف عام 

وهو مسؤول عن تقنيني اثنني ). من فئة اخلدمات العامة(السمعي البصري إىل أربعة موظفني 
وتنطوي الوظيفة حاليا على دور يتمثل يف توظيف وتدريب املوظفني السمعيني . ومساعدي إنتاج

 والتعاقد مع املستشارين فيما خيص املشاريع البصريني وغريهم من املوظفني احملليني يف املكاتب امليدانية
  .القصرية األجل

   شعبة خدمات احملكمة–قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية يف احملكمة   -٦

  )مترجم مساعد سابقا(مترجم معاون 

وبعد إن كانت يف البداية جزءا من الربنامج . ظلت هذه الوظيفة منذ إنشائها وظيفة متدرب  -٣٩
 الداخلي ضمن قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية يف احملكمة أسندت إىل هذا املنصب يف التدرييب

وقت الحق مهام تنطوي على الترمجة ووضع املصطلحات ونقلت إىل وحدة املصطلحات واملراجع 
 هتداخل قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية يف احملكمة، فأصبحت وظيفة مترجم مساعد، مهم

 تطورت هذه الوظيفة فأصبحت وظيفة أساسية ضمن ٢٠٠٧ومنذ أوائل . األساسية وضع مصطلحات
وضع مصطلحات قانونية وقضائية : وحدة املصطلحات واملراجع فيما خيص ااالت التايل ذكرها

باللغتني السواحيلي واللنغاال، القيام بالتثبت من جودة املنتج ومن املصطلحات وتزويد املترمجني 
الفوريني اجلدد واملترمجني امليدانيني باملصطلحات مع االستمرار يف االضطالع بواجبات الترمجة من 

بشكل مستقل وإن متزايد أداء شاغلها لواجباته على حنو وهذه الوظيفة اقتضت . السواحيلي وإليها
درب األصلي ووظيفة املت. تغذية مرتدة آتية من املشرفولما يقوم بتنفيذه فيكان خيضع لإلشراف 

ظلت ملدة أربع سنوات ولكن طرأت عليها بشكل ال تراجع فيه تغيريات جوهرية وأضيفت إليها مهام 
فهذه الوظيفة مل تعد حتتاج للتوجيه على أساس منتظم . فعلية ذات طبيعة خمتلفة ونطاق أوسع

بحت هذه الوظيفة وأص. والقرارات اليت يتخذها شاغلها تؤثر على االستخدام العام للمصطلحات وللغة
أساسية بالنسبة للوحدة وللقسم فيما يتعلق باملصطلحات القانونية والقضائية ونشرات املصطلحات 

ويقدر بأن التغيري اجلوهري يف املسؤوليات ليس ذا . واللغة تستخدمها أفرقة اخلرباء ومراقبة اجلودة
ما يتصل باللغات فيل املصطلحي تتمشى مع مقتضيات العموطبيعة مؤقتة بل إن هذه الواجبات دائمة 

  .املهمة بالنسبة للحاالت



ICC-ASP/9/17 

17-A-101110  13 

  )مترجم فوري شبع حمترف سابقا (مترجم فوري يف احملكمة

ويف أعقاب برنامج تدرييب داخلي . ظلت هذه الوظائف منذ إنشائها وظائف خاصة مبتدربني  -٤٠
وريني شبه احملترفني، نظّم يف بقسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية يف احملكمة خاص باملترمجني الف

 الوظائف امتحانا داخليا يتألف من ستة أجزاء، لتمكينهم و اجتاز شاغل٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
، ٢٠٠٩يناير /واعتبارا من كانون الثاين. لنغاال/يعملوا يف مقاصر الترمجة الفورية من السواحيليأن من 

مع بداية حماكمة  ٢٠٠٩نوفمرب /رين الثاينومع بداية حماكمة لوبنغا واعتبارا أيضا من تش
نغودجولو، أصبحت هذه الوظائف ذات أمهية كربى بالنسبة للعمل يف مقصورة /كاتنغا

بالعمل املنتظم املتمثل يف الترمجة من اللغة يقومون شاغلي الوظيفة علما بأن اللنغاال، /السواحيلي
هذه املناصب يعملون بشكل مستقل وإن يكونوا واملترمجون الفوريون الذين يشغلون . الفرنسية وإليها

وبقيت وظائف املتدربني األصلية كما هي ملدة أربع سنوات ولكنها . خيضعون إلشراف مشرف
 ونطاقها ،تلف متام االختالفخيوظائف طرأت عليها تغيريات جوهرية وما تنطوي عليه اآلن من املهام 

رمجة الفورية لشهادات الشهود إىل الترمجة الفورية كما أن شاغلي الوظيفة قد انتقلوا من الت. أوسع
منتظم ضروريا ويتوقع من  ومل يعد التوجيه على أساس. األكثر حتديا أال وهي ترمجة احلجج القانونية

ويقدر أن التغيري الطارئ على املسؤوليات . شاغلي هذه الوظائف أن يتخذوا القرارات مبفردهم
 واجبات دائمة تتمشى مع مقتضيات مقصورة جوهري وليس ذا طابع مؤقت بل هناك

  .اللنغاال، يف حماكمتني/السواحيلي

  )العنوان نفسه (مترجم فوري لدى احملكمة

، أسندت إىل الوظيفة واجبات إضافية من قبيل التنسيق بني ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١منذ   -٤١
أدائهم وإسداء املشورة هلم أعضاء فريق السواحيلي واللنغاال من املترمجني الفوريني واإلشراف على 

ويقوم شاغل . بشأن مسائل تتعلق بالترمجة الفورية وبتدريب املترمجني الفوريني األحرار صغار السن
الوظيفة كذلك بتقييم املترمجني الفوريني األحرار اجلدد من خالل االستماع إىل ترمجام، أو من خالل 

ومبا أن هذه . فوري آخر له جتربة راسخة يف امليدانتفويض االستماع إىل ترمجام وتقييمها ملترجم 
يتوىل باملثل فريق السواحيلي واللنغاال اليت تتطلب اخلربة، كان شاغل الوظيفة ب نوطةهي الوظيفة امل

التدقيق يف تسجيالت جلسات االستماع ومسودات التقارير املوجهة إىل املنسق القانوين واجلهات 
وتعترب هذه الزيادة يف املسؤوليات زيادة . والدائرة نفسها يف اية املطافالطالبة الستعراض التسجيالت 

ذات طابع دائم بالنظر إىل مستوى الدقة يف الترمجة الفورية اليت يقتضيها األطراف واملشاركون واملهام 
  .اللنغاال أثناء احملاكمات/املوازية يف املقصورات الثالث باللغتني السواحيلي

   شعبة خدمات احملكمة– والشهود قسم الضحايا  -٧

  )موظف دعم سابقا (رئيس وحدة الدعم

عىن يي ذوحدة الضحايا والشهود الالشق من يقوم رئيس وحدة الدعم حاليا باإلشراف على   -٤٢
يف  االجتماعي والدعم الطيب وغريه للضحايا يف حماكمتني متزامنتني، وستجري –بتوفري الدعم النفسي 

  .يوليه/الثة عما قريب يف متوزحماكمة ثنفس الوقت 
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وقد بدأت بالفعل التحقيقات يف حالة خامسة، مما يعين أن خدمات الدعم املشاة للخدمات   -٤٣
مجهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية (اليت تقدم للحاالت األربع األخرى 

  .وفر كذلكتنظم وتيلزم أن س) وتشاد 

 مسؤوليات وازداد عبء عمل رئيس وحدة الدعم من حيث إدارة برنامج وقد ازدادت  -٤٤
وحينما صنفت الوظيفة اليت يشغلها . ٢٠٠٨الدعم يف مجيع احلاالت زيادة كبرية مقارنة باحلالة يف عام 

 ومل يبدأ التحقيق بعد يف ،ال تنطوي على أنشطة احملاكمة، حتقيق واحد يف حالة أوغندا(وأعلن عنها 
وال وجود ملوظفي دعم؛ وكانت وحدة الضحايا والشهود تتألف  ،رية الكونغو الدميقراطيةحالة مجهو

  ).من أربعة موظفني وموظف مؤقت ومستشار يعمل على أساس عدم التفرع

وقد أضيفت مسؤوليات جديدة ومهام عمل منذ ذلك الوقت حيث تطور برنامج الدعم   -٤٥
 اكتسب قسم الدعم أمهية كربى من حيث إذ احملاكمات، وخاصة منذ بداية. سواء باملقر أو بامليدان

الدور الذي يضطلع به يف تعريف الشهود بالعملية اجلارية وذلك حتت إشراف رئيس وحدة الدعم يف 
  .امليدان ويف املقر على حد سواء

  :وتشمل هذه املسؤوليات على سبيل الذكر للحصر ما يلي  -٤٦

موظف ( موظفا ٢٠يبلغ عددهم حاليا (م اإلشراف على املوظفني وإدارة شؤو  )أ(
   بامليدان؛١٠ باملقر و١٠ ) العامةات وسبعة عشر موظفا من اخلدم٢-، موظفان برتبة ف٣-برتبة ف

وضع إجراءات التشغيل الدائمة املتعلقة خبدمات الدعم اليت تقدمها وحدة الضحايا   )ب(
دعم اليت تقدمها الوحدة ملختلف والشهود وتكليف مجيع هذه اإلجراءات لغرض ترشيد خدمات ال

  احلاالت؛

ضمان كون مجيع االحتياجات الفردية لكل شاهد يتم الوفاء ا خاصة فيما يتعلق   )ج(
  بالشهود الضعفاء؛

التعاون مع الدوائر واألطراف وسائر أقسام وحدة الضحايا والشهود واحملكمة   )د(
  والشركاء اخلارجيني؛

 العمل بوصفه املوظف املسؤول حني يقتضى منه وسيدعى رئيس وحدة الدعم إىل  )ه(
  .متثيل وحدة الضحايا والشهود يف غياب رئيس هذه الوحدةإىل وذلك 

  )موظف قانوين معاون سابقا (املوظف القانوين

أضيف العديد من الواجبات واألهداف إىل املسؤوليات اليت يضطلع ا شاغل هذه الوظيفة   -٤٧
 اجناز  ا باإلضافة إىل ذلك ازدادت زيادة كبرية االستقاللية اليت يتم.أن جرى أول تصنيف هلامنذ 

 مل يعد يعكس على ٢-وعلى هذا، فإن التصنيف األصلي برتبة ف. منتجات العمل وتسوية مشكالته
  .النحو املناسب مستوى املسؤوليات

  : ذكرهاوتتعلق أهم التغيريات الطارئة عن الواجبات واملسؤوليات بااالت التايل  -٤٨
يؤدي شاغل هذه الوظيفة دور اجلهة التنسيقية بالنسبة للوحدة فيما يتعلق بكافة   )أ(

وهو ينسق على هذا . م من مقومات وحدة الضحايا والشهودمقوعلى أنشطة التوعية اليت تنطوي 
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علومات النحو ويعد العروض اليت ستقدمها الوحدة للجماهري اخلارجية وميثل الوحدة ويتكفل بنشر امل
ويقوم شاغل الوظيفة باإلضافة إىل ذلك بتنسيق وترشيد أجوبة الوحدة على . على الوجه الصحيح

وينطوي هذا النشاط يف أغلب األحيان . األسئلة الواردة من وسائط اإلعالم ومن اجلمهور املهتم باألمر
نظمات الدولية أو على االجتماعات باخلرباء اآلخرين مثل ممثلي احملاكم الدولية األخرى أو امل
ولذلك سيتعني على . االجتماعات مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف اال ذي الصلة بعمل احملكمة

شاغل الوظيفة يف كثري من األحيان أن يلقي كلمات أو حماضرات عن عمل الوحدة أو أن يشارك 
  .لشهود أو عمل احملكمة عموماة يف املناقشات اليت تدور حول والية وحدة الضحايا واثمشاركة حثي
باإلضافة إىل ذلك، ميثل شاغل الوظيفة الوحدة يف اجللسات اليت تعقدها احملكمة   )ب(

وميثل شاغل الوظيفة الوحدة يف مجيع املسائل . ويف االجتماعات الرمسية األخرى حبسب املقتضى
عامل املعين مبعايري محاية الشهود القانونية داخل األفرقة العاملة واالجتماعات الرمسية مثل الفريق ال

ويف احلاالت اليت يقوم . واجتماع التعاون املشترك بني وحدة الضحايا والشهود ومكتب املدعي العام
بإلقاء كلمات يف احملكمة أو ميثل الوحدة يف االجتماعات اخلارجية أو الداخلية ال فيها شاغل الوظيفة 

من التحلي باحلكمة فيما يصدره م لهبد ق للوحدة وحىت يضمن أن سن أحكام من أجل التمثيل املت
وهذا يشمل التأكد من أن أي كلمة تلقى . تكون الكلمات اليت تلقى ختدم املصلحة الفضلى للوحدة

  .تتفق مع اإلطار التشريعي لقسم الضحايا والشهود وللوالية القضائية ذات العالقة
ليها هذه الوظيفة، فإن املتوقع من شاغلها أن وفيما يتصل بكافة املهام اليت تنطوي ع  )ج(

. يعمل باستقاللية متزايدة وأن يكلف املوظفني املبتدئني مبهام وأن يستعرض العمل املنجز تبعا لذلك
إيداع معلومات يف امللفات وحيث يتعني م فيها تي احلاالت اليت لىويصدق هذا األمر بوجه خاص ع
يلزم تنسيق املراسالت واملفاوضات مع الدول األطراف رة وحيث تقدمي تقارير رمسية أخرى إىل الدائ

  .بشأن اتفاقات النقل
عالوة على ذلك، حدث تغيري يف عالقة العمل اليت تربط شاغل هذه الوظيفة مما   )د(

وعلى سبيل املثال يتوقع من شاغل الوظيفة اآلن أن يوجه رسائل إىل . يربر إعادة تصنيفها إىل رتبة أعلى
ين القانونية يف السفارات وإىل خمتلف األطراف واملشاركني يف اإلجراءات القضائية اليت املستشار

  .تضطلع ا احملكمة مبا يف ذلك املوظفون القانونيون التابعون للدوائر

   شعبة خدمات احملكمة–قسم مشاركة وتعويض الضحايا   -٨

  )العنوان نفسه(رئيس قسم 

  :القسم على أساسني اثنني مها وظيفة رئيس طُلبت إعادة تصنيف  -٤٩

  إن القسم شهد تغيريا تنظيميا كبريا وإعادة تشكل هلياكله 

  .متت إعادة تشكيل هياكل قسم مشاركة وتعويض الضحايا على مستويني  -٥٠
 نقل القسم من شعبة الضحايا والدفاع إىل شعبة - مارس/ آذار١ اعتبارا من –أوهلما، مت   -٥١

على النقيض من شعبة (أكرب بكثري على رأسها مسؤول برتبة مدير خدمات احملكمة وهي شعبة 
ويترتب على هذا التغيري مستوى أعلى من ). ٥-موظف برتبة فالضحايا والدفاع اليت كان يرأسها 

. املسؤولية اليت يتحملها رئيس القسم لكفالة تزويد القسم بالتوجيهات اإلستراتيجية واإلدارية الضرورية
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ن حباجة إىل تزويد غريه برؤية وتوجه إستراتيجي وسياسايت بالنسبة للقسم فضال عن ورئيس القسم اآل
  .اإلدارة اليومية الشاملة لشؤون القسم

باإلضافة إىل ذلك وباعتبار أن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية هي ضرب من   -٥٢
راءات الرئيسية، يعين أن نظام روما األساسي، وعنصر رئيسي يف اإلجنسبة إىل البديد حضروب الت

. خالقة ومبتكرة بغية كفالة أداء احملكمة لواليتها يف هذا الصددنهوج ديد حرئيس القسم مطالب بت
ة مستمرة ظوبعد أن حتددت اإلجراءات األوىل، ظهرت حتديات جديدة يف هذا اال تتطلب يق

ام من تلقاء نفسه إجراءات يف اآلونة ومن األمثلة على ذلك مباشرة املدعي الع. واستنباط حلول مالئمة
 لتمكني الضحايا من تقدمي إفادام إىل الدائرة متامااألخرية اقتضت من القسم أن يصمم إطارا جديدا 

وخالل السنة القادمة يحتمل أن جتري أمام احملكمة اإلجراءات املتعلقة . ١٥التمهيدية طبقا للمادة 
اسب واملسبق لوضع رؤية شاملة بغية كفالة تنفيذ تلك اإلجراءات بالتعويض واليت ستحتاج لإلعداد املن

  .على أفضل حنو ممكن
ثانيا، يتطلب القسم اآلن إعادة تشكيل هلياكله على املستوى الداخلي وستكون أول عملية   -٥٣

 يف وعملية إعادة التشكيل هذه اقتضتها الزيادة الكبرية يف حجم العمل ومن مثة الزيادة. تتم منذ إنشائه
حني أنشئ القسم مل يكن هناك سوى و. عدد املوظفني وحجم العمليات واألنشطة اليت يطلبها القسم

ستة موظفني وكان يف اإلمكان اإلشراف على هؤالء بصورة فعالة من قبل رئيس القسم دون أن تكون 
القسم  يضم  املتوقع أن يعد الوضع يطاق حيث أن ومل. هناك حاجة ملستويات إضافية من املسؤولية

. املهنيني الزائرين واملتدربنيو زيادة على املوظفني املؤقتني ، وظيفة٢٥ ما ال يقل عن ٢٠١١حبلول عام 
  .وتدعو احلاجة اآلن إىل إنشاء وحدات فرعية داخل القسم

تغري فيه دور القسم وحجم عمله وازداد زيادة كبرية منذ وهذه التغيريات حدثت يف سياق   -٥٤
بناء على النمو الكبري يف اإلجراءات والطلبات املقدمة من الضحايا ضمن شىت احلاالت إنشائه وذلك 

 حددت ووسعت دور القسم فوهناك سلسلة من القرارات والتوجيهات اليت أصدرا خمتلف . والقضايا
املسؤولية عن متابعة طلبات أصحاب املطالبات للحصول على حتمل على سبيل املثال (الدوائر 
وبالنظر إىل أن الضحايا جيوز هلم أن يشاركوا يف حالة أو ). وإعداد الصيغ امللخصة للطلبات معلومات

  .يف قضية ولو يف غياب إجراءات احملاكمة يعىن القسم حاليا بالطلبات الواردة من حاالت مخس

  طبيعة العمل والواجبات واملسؤوليات تغريت تغيريا موضوعيا وهائال

، مبا يف ذلك ند هلذه الوظيفةدور املسالكر جاء بتغيري موضوعي يف إن السياق اآلنف الذ  -٥٥
يتوقع من شاغل و. سؤوليات، كما يرد ذلك يف استعراض العمل املنقح املرفقاملاإلضافات املهمة إىل 

ينفذ هذه أن هذه الوظيفة اآلن أن يضع إستراتيجيات وسياسات تتصل بدور الضحايا أمام احملكمة و
السياسات وأن يشكل ويوجه عمل القسم وأن يسدي املشورة جلهات أخرى اإلستراتيجيات و

  .باحملكمة

  )موظف قانوين سابقا (منسق ميداين

شهد القسم زيادة كبرية يف حجم العمل خالل السنتني املاضيتني سواء من حيث عدد   -٥٦
لطالبني احلصول على الطلبات الواردة من الضحايا الراغبني يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية أو ا
  .تعويضات ويف املطالبات الواردة من الدوائر واملرتبطة بالزيادة يف حجم اإلجراءات
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وبناء على ذلك يقترح إعادة تشكيل اهليكل التنظيمي للقسم لكي يعكس هذه الزيادات يف   -٥٧
الوظيفة يتوالها  إسناد مسؤوليات إشرافية هلذه ةومن بني التغيريات املقترح. عبء العمل ويف احلجم

ب على هذا تغيري تنظيمي كبري، من حيث أن املوظفني كانوا ويترت. املوظفون امليدانيون التابعون للقسم
تغيري كبري يف طبيعة واجبات سفر عن وهذا بدوره أ. يف ما مضى خيضعون إلشراف رئيس القسم

أن ) ب(وليات إشرافية و أن الوظيفة تنطوي اآلن على مسؤ) أ(ومسؤوليات هذه الوظيفة من حيث 
ات كبرية من غيريطبيعة الوظائف املنوطة باملوظفني امليدانيني قد اتضحت اآلن واتسع نطاقها وحصلت ت

  .حيث اجلوهر

ويف السابق، تضمنت املسؤوليات اليت تنطوي عليها هذه الوظيفة عنصرا من العناصر هو   -٥٨
يا ومساعدم على تقدمي طلبام وتشمل أيضا األنشطة التعامل مع العمليات امليدانية بغية إنارة الضحا

ويشمل ). التقارير املقدمة للدوائر واملرتبطة باإلجراءات القضائية وما إىل ذلك(املرتبطة بعمليات املقر 
ذا هفنتيجة للتوسع يف أنشطة القسم يقتضي : استقصاء العمل اجلديد التركيز على العنصر األويل فقط

ة بدوام كامل تركز على األنشطة امليدانية لتوفري اإلطار القانوين لتلك األنشطة األخري اآلن وظيف
  .ولكفالة إدماج األنشطة امليدانية يف صلب العمل املنجز باملقر عند تقدمي التقارير إىل الدوائر

 يزمعذه الوظيفة ويورد التغيريات ووعلى ضوء ما تقدم، أعد استقصاء منقح للعمل يتعلق   -٥٩
  .الوظيفة أو ال يعادتصنيف ينبغي أن يعاد دميه الستعراضه بغية حتديد ما إذا كان تق

  )العنوان نفسه(مدير طلبات الضحايا 

شهد القسم زيادة كبرية يف حجم العمل أثناء السنتني املاضيتني سواء من حيث أعداد طلبات   -٦٠
يتعلق باحلصول على تعويضات ويف  أو فيما  الواردة من الضحايااملشاركة يف اإلجراءات القضائية

وهذا بدوره أدى إىل زيادة كبرية يف عدد . مقتضيات الدوائر املرتبطة بالزيادة يف حجم اإلجراءات
املساعدين املكلفني بتجهيز البيانات الذين يستلزمهم القسم للتصدي لتجهيز الطلبات الواردة من 

ات يف قاعدة البيانات وإعداد النسخ امللخصة تسجيلها ونسخها وإدخال ما فيها من معلوم(الضحايا 
وخالل السنتني املاضيتني، حتددت ). واستخالص التقارير واإلعداد إليداعها يف امللفات وما إىل ذلك

طبيعة دور القسم فيما يتصل بالطلبات الواردة من الضحايا من خالل سلسلة من القرارات 
ن جتهيز البيانات الواردة يف الطلبات أصبح عملية والتوجيهات اليت صدرت عن الدوائر مبا يعين أ

  .متزايدة التعقيد والطول

يشرف بصورة مباشرة على هذه التطورات جعلت اآلن من املستحيل على رئيس القسم أن   -٦١
مجيع املوظفني يف القسم وتتطلب تفويض املسؤولية ملدير طلبات الضحايا ليشرف على العمل الذي 

  ).يشمل هذا الفريق مدير طلبات الضحايا ومساعدي جتهيز البيانات(البيانات يقوم به فريق قاعدة 

هناك إذن تغيري ملحوظ يف طبيعة الواجبات واملسؤوليات املسندة إىل هذه الوظيفة من حيث   -٦٢
أن طبيعة وظائف فريق قاعدة ) ب(الوظيفة أصبحت تنطوي اآلن على مسؤوليات إشرافية و) أ(أن 

  .ت اآلن واتسع نطاقها وحدثت كذلك بعض التغيريات اجلوهريةالبيانات قد اتضح
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  قسم دعم احملامني  -٩

  )موظف قانوين معاون سابقا(رئيس وحدة مساعدة احملامني 

 ١ل هذه الوحدة جزءا من قسم دعم احملامني املنشئ حديثا والذي برز إىل الوجود يف تشكّ  -٦٣
   انظر الرسم التنظيمي كما أقره املسجل– ، وحل حمل قسم دعم الدفاع سابقا٢٠١٠مارس /آذار

  :واألسباب املتعلقة ذا الطلب هي اآليت ذكرها  -٦٤

الشعبة اليت تنتمي إليها هذه الوظيفة أدخلت عليها تغيريات تنظيمية /أن القسم  )أ(
  كبرية وإعادة تشكيل هلياكلها؛

  . ذه الوظيفة قد تغريت تغريا كبريااملنوطةأن طبيعة الواجبات واملسؤوليات   )ب(

وترد مفصال أدناه اخللفية واملربرات املتعلقة بتقدمي طلب إعادة تصنيف هذه الوظيفة وطبيعة   -٦٥
  .التغيريات املوضوعية واهلامة اليت تنطوي عليها

كمة ، تقدم املسجل مببادرة رمسية ختص إعادة التشكيل يف إطار قانون احمل٢٠١٠يف بداية عام   -٦٦
  .٢٠١٠مارس / آذار١على أن يبدأ نفاذها اعتبارا من 

ألغيت شعبة الضحايا والدفاع وأسندت إىل قسم دعم احملامني والية أكرب تشتمل على   -٦٧
وظائف كان يؤديها يف السابق قسم مشاركة وتعويض الضحايا فيما خيص املساعدة القانونية ومساعدة 

  قسم دعم احملامني
 ٢٠١٠فرباير / شباط–اهليكل التنظيمي 

  ديوان املسجل

 رئيس قسم دعم احملامني
٥-ف  

  وحدة املساعدةرئيس  ٤-حمقق مايل ف
 ٤-القانونية ف

  رئيس وحدة مساعدة احملامني
 )٣(٢-ف

  أمانة األجهزة التأديبية 
 )٢(رأ -خ ع

تب احملامي العام مك
 )١(  للدفاع

 رأ-مساعد إداري خ ع

 -معاون موظف قانوين 
  املساعدة القانونية

  موظف مساعدة قانونية
 ١-ف

مكتب احملامي العام 
 )١(للضحايا 

 رأ-مساعد إداري خ ع

  )أو املقترحة بالفعل( يقوم هذا اهليكل التنظيمي على أساس الوظائف احلالية: مالحظة
 اجلديد من اجلائز أن تدخل عليه رساء اهليكل التنظيميإتم وحاملا ي. ورتبة كل وظيفة منها

 .تعديالت

   قلم احملكمة ألغراض إدارية فحسبمتوقف على )١(
 .]من املدونة) ١٢(٣٦املادة [يتصرف عن بعد من قلم احملكمة  )٢(

 .٣-يوصي بإعادة تصنيف الوظيفة إىل ف )٣(
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وبوجود هذا القسم . ة هؤالء وأعيد تسميته بقسم دعم احملامنياملمثلني القانونيني للضحايا وأفرق
ووحدة ) ب(وحدة املساعدة القانونية؛ ) أ: (اجلديد، أُحدثت وحدتان منفصلتان لتقدمي اخلدمات مها

  . مساعدة احملامني

عادة التنظيم اآلنفة الذكر ألغيت وظيفة املوظف القانوين املعاون التابع لقسم دعم إلونتيجة   -٦٨
ستهان ا وبالنظر إىل املسؤوليات اليت ال ي. وغيرت إىل رئيس وحدة مساعدة احملامني) ٢-ف(الدفاع 

  .٣-واملهام اليت تقترن ا هذه الوظيفة اجلديدة يوصى بإعادة تصنيفها إىل ف

  :ورئيس وحدة مساعدة احملامني مسؤوال، يف مجلة أمور، عما يلي  -٦٩

ت لتدخل كافة احملامني كفالة حلقوق الدفاع والضحايا توفري املساعدة والتسهيال  )أ(
  واألفرقة التابعة هلم يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛

  تصميم وتنفيذ كافة السياسات ذات الصلة بعمل الوحدة؛   )ب(

ونائب ) يتم التوظيف يف وقت الحق(دعم احملامني إسداء املشورة لرئيس قسم   )ج(
  ة املسائل ذات العالقة باحملامني؛املسجل واملسجل وكاف

سم املسجل فيما يتعلق بوالية القسم واملذكرات القانونية إصياغة القرارات الرمسية ب  )د(
ردا ) باللغتني االنكليزية والفرنسية(املقدمة إىل هيئة الرئاسة والدوائر التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية 

  على االقتراحات املقدمة؛

 يف تنظيم احللقة الدراسية السنوية املتعلقة باحملامني اليت ينظمها قلم احملكمة املساعدة  )ه(
مبقر احملكمة واليت حيضرها أكثر من مائيت شخص ميثلون مهنة احملاماة والرابطات القانونية الوطنية 

  والدولية وخرباء من احملاكم املخصصة؛

أي قائمة احملامني، وقائمة املساعدين، إدارة شىت القوائم اليت حيتفظ ا قلم احملكمة،   )و(
  وقائمة احملققني احملترفني يف مجلة قوائم؛

تصميم وتنفيذ املبادرات الرامية إىل تعزيز التمثيل اجلغرايف ومتثيل احملامني القادمني   )ز(
   املدرجة أمساؤهم يف القوائم اآلنف ذكرها؛ملمن شىت النظم القانونية القائمة يف العا

 بتصميم وتنفيذ املبادرات الرامية إىل ،، بالتعاون مع قسم اإلعالم والوثائقالقيام  )ح(
إنارة أعضاء املهنة القانونية فيما يتعلق بعمل احملكمة وإمكانيات املشاركة يف اإلجراءات القضائية 

أمسائهم إىل قائمة احملامني وقائمة املساعدين للمحامني؛للمحكمة وتشجيع احملامني على طلب ضم   

املوقف القانوين لقلم احملكمة وتفسريه لألشياء أثناء املشاورات الداخلية وعلى  بيان  )ط(
صعيد األفرقة العاملة يف املشاريع الرامية إىل تعديل النصوص القانونية للمحكمة، اليت يكون هلا تأثري 

  على احملامني والتزامات املسجل جتاه احملامني؛

   قضايا حمددة تندرج يف والية الوحدة؛املثول أمام الدوائر خبصوص  )ي(

سم رئيس القسم اصياغة املذكرات الشفوية وما إىل ذلك من املراسالت الرمسية ب  )ك(
  ونائب املسجل واملسجل املوجهة إىل السلطات الوطنية والدولية؛
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نائية املساعدة على تنظيم الربامج التدريبية املتعلقة باحملامني اليت تنظمها احملكمة اجل  )ل(
  الدولية؛

املشاركة يف صياغة كافة الوثائق الصادرة عن قسم دعم احملامني واملوجهة إىل جلنة   )م(
  امليزانية واملالية وإىل مجعية الدول األطراف؛

متثل الوحدة يف االجتماعات الداخلية واخلارجية واملؤمترات واللقاءات حبسب ما   )ن(
  تدعو إليه احلاجة؛

  ات املهنة القانونية واملمثلني هلا؛ق مع مؤسسنسيالت  )س(

نه احملكمة إدارة شؤون حمامي الدفاع واملمثل القانوين للضحايا واحملامي الذي تعي  )ع(
  واحملامي املخصص واحملققني وأعضاء أفرقة الدفاع؛

اعتماد وتنفيذ اإلستراتيجيات الرامية إىل تعزيز جودة ترافع احملامني الذين يتدخلون   )ف(
  اءات أمام احملكمة؛يف اإلجر

اإلشراف على خدمات املساعدين اإلداريني وتوجيهها بقدر ما تتصل بوالية وحدة   )ص(
  .مساعدة احملامني

وخالصة القول، أن رئيس وحدة مساعدة احملامني يؤدي ويتحمل مسؤوليات مهمة باسم   -٧٠
اه احملامني وأفرقتهم اليت تتدخل املسجل تتصل بتكافؤ وسائل الدفاع، واضطالع هذا األخري بالتزاماته جت

  .يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة

  مكتب احملامي العام للدفاع  -١٠

  )مساعد قانوين سابقا(مساعد قانوين خاص 

ن يف إطار امليزانية األساسية ملكتب احملامي العام للدفاع وتشتمل املناصب اليت يشغلها املوظف  -٧١
وبالنظر إىل تزايد نشاط احملكمة . ٥-وظيفة مساعد برتبة خ عو ،٥- فراهنا على حمام رئيسي برتبة

وتكاثر االجتماعات والقضايا املتعلقة حبقوق الدفاع اضطر املكتب إىل استخدام وظيفة املساعد هذه 
وعلى سبيل املثال تندرج ضمن هذه الوظيفة املسؤوليات .  معىن الكلمة بأمتّةباعتبارها وظيفة قانوني

  :رهاالتايل ذك

على أساسها البيانات والعروض املذكرات اليت تلقى وحترير ومراجعة الورقات   )أ(
  وغري ذلك من املواد السرية اخلاصة باحملامي الرئيسي؛

املساعدة على تنظيم دورات تدريبية ولقاءات واجتماعات دبلوماسية مع األطراف   )ب(
  القضايا؛اخلارجية مبا يف ذلك إعداد املواد األساسية وملخصات 

حترير ورقات حبثية حمددة ال تتعلق بالقضايا بل تتناول مسائل ذات أمهية أساسية   )ج(
  بالنسبة لكافة أفرقة الدفاع وملبدأ تكافؤ فرص الدفاع؛

حتديث قاعدة البيانات القانونية ملكتب احملامي العام للدفاع ومواد التوعية هلذا   )د(
  .املكتب على أساس متواصل
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ة إىل ذلك وبالنظر إىل الزيادة يف عدد الطلبات على البحوث واملساعدات القانونية باإلضاف  -٧٢
 أن جيري حبوثا قانونية موضوعية ٥-مطالبة شاغل الوظيفة خ عمن أفرقة الدفاع أصبح من الضروري 

  .لفائدة أفرقة الدفاع

لعام للدفاع دعت ويف الوقت نفسه، وبالنظر إىل حمدودية عدد املوظفني يف مكتب احملامي ا  -٧٣
 فيما يتصل مبستوى اإلشراف الذي ٥- الوظيفة من الفئة خ عالضرورة إىل الزيادة يف مستوى مسؤولية

. أسند إىل هذه الوظيفة الدرجة اليت يطالب عندها شاغلها بالتصرف بشكل مستقل وبأخذ املبادرات
مي الرئيسي يف االجتماعات الداخلية وعلى سبيل املثال جيوز أن يطالب شاغل الوظيفة باحللول حمل احملا

  .واخلارجية أو أن يقدم عروضا بشأن دور مكتب احملامي العام للدفاع

 يف أواخر عام وجتدر اإلشارة إىل أن املكتب املذكور طلب من املسجل ومن املوارد البشرية  -٧٤
وة مؤقتة وذلك  اإلذن بتغيري عنوان هذه الوظيفة من مساعد إداري إىل مساعد قانوين كخط٢٠٠٨

وكانت هذه . للتعبري عن الطبيعة املتغرية هلذه الوظيفة االجتذاب مرشحني تتوفر فيهم اخللفية القانونية
ذلك الوقت ذات طابع شبه قانوين وكانت تندرج بصورة مباشرة ضمن ما يشرف عليه الوظيفة يف 

 من ذلك، ومبا أن ضعلى النقيو. ومل يكن املرشح مطالبا بأن ميلك درجة يف احلقوق. موظفون آخرون
واقف السياسة القانونية وإجراء حبوث املصاحب الوظيفة أصبح اآلن مسؤوال عن أمور منها صياغة 

ويفضل أن (، قانونية موضوعية لفائدة أفرقة الدفاع أصبح من األساسي أن ميلك املرشح خلفية قانونية
لبحوث القانونية دون حاجة إىل من يشرف وقادرا على االضطالع ذه ا) تكون درجة جامعية عالية

 الكفاءة بغية القضاء على كما قام مكتب احملامي العام للدفاع بتنفيذ العديد من تدابري تأمني. عليه
  .اجلوانب اإلدارية يف هذه الوظيفة

 برازإل العام للدفاع و احملاميوتبعا لذلك وسعيا وراء تعزيز الكفاءة والقدرة القانونية ملكتب  -٧٥
 إىل ٥-الواجبات الفعلية هلذه الوظيفة يتوجه هذا املكتب بطلب إعادة تصنيف هذه الوظيفة من خ ع

وإعادة تصنيف هذه الوظيفة أساسي بالنسبة لتيسري األمور . ١- فبرتبةوظيفة مساعد قانوين خاص 
ع من خالل السهر على احملامي الرئيسي لكي يفي بالوالية األساسية املنوطة مبكتب احملامي العام للدفا

على مصاحل الدفاع ومتثيلها على صعيد مجلة من العمليات املتعلقة بالسياسات الداخلية وباختاذ 
ومن شأن ذلك أن يكون متماشيا مع . القرارات، وعلى صعيد األنشطة اخلارجية املتعلقة حبقوق الدفاع

املسندة إليه والية أساسية (ع عن الضحايا القائلة بأن احملامي الرئيسي ملكتب احملامي العام للدفااحلقيقة 
، ٢-حيظى مبساعدة موظف قانوين من ف) مماثلة لتلك اليت هي منوطة مبكتب احملامي العام للدفاع

الذي يتوىل توفري املساعدة القانونية فيما يتصل باألنشطة األساسية اليت تندرج يف والية مكتب احملامي 
 من شأا أن تيسر تكافؤ وسائل الدفاع ٥-تصنيف الوظيفة خ عوإعادة . العام للدفاع عن الضحايا

  .اهليكلي فيما خيص املكتبني املذكورين

_______________  


