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قلم املحكمة هو أحد أجهزة املحكمة اجلنائية ادلويلة األربعة وهو مسؤول 
بإدارة املحكمة وتزويدها باخلدمات.  املتعلقة  القضائية  عن اجلوانب غري 
وتندرج مجيع املهام اليت يضطلع بها قلم املحكمة يف إطار ادلعم الواضح 

لألهداف االسرتاتيجية للمحكمة.

يظل  أن  ينبيغ  املحكمة  قلم  أن  يه  املحكمة  قلم  لعمل  ة  املميزِّ والسمة 
وفعايلتها  أنشطته  نوعية  أن  املحكمة  قلم  وييع  ادلوام.  ىلع  حمايداً  جهازاً 
الشاملة  املهمة  أداء  يف  تؤثر  أمور  لكها  توقيتها  ومالءمة  وشفافيتها 
للمحكمة. ويسرتشد قلم املحكمة بإطاره اتلنظييم وباملعايري ادلويلة، كما 
املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق  فيما  سيما  وال  مستقبلية  نظرة  نظرته  أن 

واالتصال. 

نوعية العدالة 
يتمثل اهلدف من اخلدمات اليت يقدمها قلم املحكمة يف نهاية املطاف يف 

عقد إجراءات علنية اعدلة وفعالة ورسيعة.

ويتيح قسم دعم حمايم ادلفاع اتلابع لقلم املحكمة للمشتبه بهم واملتهمني 
يساعد  اإلماكنات،  تكافؤ  بمبدأ  والزتاماً  عنهم،  لدلفاع  حمام  يمثلهم  أن 
القسم أيضا حمايم املجين عليهم ويتوىل مسؤويلة املساعدة القانونية اليت 

تتحمل املحكمة تكايلفها.

وتدعم شعبة خدمات املحكمة اتلحقيقات واملحاكمات من خالل أدائها 
مهام أساسية من قبيل مساعدة املجين عليهم ىلع املشاركة يف اإلجراءات 
القضائية وتقديم طلبات جرب األرضار، ومحاية الشهود، وتسيري شؤون مركز 
والشفوية يف  اتلحريرية  الرتمجة  الشعبة خدمات  تقدم هذه  االحتجاز. كما 
أثناء مجيع جلسات املحاكمات، ويه مسؤولة عن السجالت واإليدااعت 

واإلخطارات كما يُعَهد إيلها خبدمات إدارة املحكمة. 

عدالة  حتقيق  يف  بالغة  أهمية  والوثائق  اإلعالم  قسم  يؤديه  اذلي  وللعمل 
ويمكن  علنية  املحاكمات  تكون  أن  يكفل  أنه  ذلك  انلوعية  جيدة 
جرائم  ارتكاب  جراء  من  املترضرة  للجمااعت  سيما  وال  عليها،  االطالع 

تندرج يف نطاق اختصاص املحكمة.

خالل  من  واملحاكمات  اتلحقيقات  إجراء  والسالمة  األمن  قسم  ويتيح 
توفري أكرب قدر ممكن من األمن والسالمة جلميع املشاركني. 

مؤسسة معرتف بها وحتظى بدعم اكف 
األطراف  من  شىت  جممواعت  مع  منتظمة  اتصاالت  املحكمة  قلم  جيري 
واتلوعية  اإلعالم  تشمل  جماالت  يف  املحكمة  يف  املصلحة  صاحبة 

والعالقات اخلارجية. 

ز أنشطة العالقات اخلارجية ىلع ضمان دعم ادلول واملنظمات ادلويلة  وتركزِّ
املعلومات،  وتبادل  األحاكم،  وتنفيذ  الشهود،  حبماية  املتعلقة  املسائل  يف 
مسؤويلة  أيضا  املحكمة  قلم  ويتوىل  امليداين.  واألمن  اإلمدادات  وتوفري 
وتعقب  القبض  أوامر  تنفيذ  مثل  ادلوائر  عن  الصادرة  األوامر  تنفيذ 

املمتلاكت واحلجز عليها.

األكاديمية  واملؤسسات  القانونية  واهليئات  احلكومية  املنظمات غري  وُتَعد 
يتعاون  اليت  ادلويل  اجلنايئ  القانون  نظام  األخرى يف  األساسية  األطراف  من 
للمسجل  املبارش  املكتب  العموم، يضطلع  املحكمة. وىلع وجه  قلم  معها 

باالتصال باألطراف املعنية ويتدبر شؤونه.

وقسم  القانونية،  املشورة  وقسم خدمات  امليدانية،  العمليات  قسم  ويؤدي 
املصلحة.  صاحبة  األطراف  مع  العالقات  يف  هاما  دورا  والوثائق  اإلعالم 
املجين  مشاركة  قسم  مثل  أخرى  ألقسام  يمكن  ال  نفسه،  املنوال  وىلع 
قسم  حىت  بل  والشهود،  عليهم  املجين  ووحدة  أرضارهم،  وجرب  عليهم 
اتلبادل  خالل  من  إال  فعال  حنو  ىلع  بمهامها  تضطلع  أن  االحتجاز 
دورا  للتوعية  أن  كما  اخلارجية.  الفاعلة  األطراف  هذه  مع  واتلفاعل 
باعرتاف  حتظى  مؤسسة  تصري  أن  يف  املحكمة  هدف  بلوغ  يف  أساسياً 
وتنفيذه  اتلوعية  برنامج  وضع  عن  مسؤول  املحكمة  وقلم  كبريين.  ودعم 
باتلوعية.  اخلاصة  املفصلة  االسرتاتيجية  املحكمة  خطة  مع  يتماىش  بما 
ويتعني ىلع املحكمة أن تسىع إىل تقريب املسافة بينها وبني املجتمعات 
املتباَدل.  االتصال  يقوم ىلع  فعال  نظام  إنشاء  طريق  املترضرة عن  املحلية 
وسيتيح ذلك فهم شواغل هذه املجتمعات وتوقعاتها ىلع حنو أفضل وتعزيز 

ثقتها يف العدالة اجلنائية ادلويلة.
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مثال لإلدارة العامة 
األمن  وقسم  امليدانية،  العمليات  قسم  مثل  اتلنفيذية،  األقسام  تضطلع 
بدور  املحكمة  لقلم  اتلابع  القانونية  املشورة  خدمات  وقسم  والسالمة، 
هذه  تقدم  للمحكمة  وفّعال  مالئم  إداري  إطار  وضع  ضمان  يف  أسايس 

األقسام من خالهل خدماتها.

وإعداد  املالئمة،  املعلومات  تكنولوجيا  تقديم  ىلع  اإلدارة  شعبة  وتعمل 
ورشاء  الصحيحة،  املحاسبة  وضمان  ودقيقة،  سليمة  مقرتحة  ميانيات 
مباين  وصيانة  امليدانية،  املاكتب  وتشغيل  اإلمدادات،  وتوفري  السلع، 

املحكمة وغري ذلك من املهام اليت تسهم لكها يف إقامة منظمة فعالة ومرنة 
وخاضعة للمساءلة.

وللمهام اليت يضطلع بها قسم املوارد البرشية أهمية بالغة يف هذه اجلهود 
بأهم  املتعلقة  األهداف  يقدم مساهمة جوهرية يف وضع وحتقيق  أنه  ذلك 

مورد من موارد املحكمة أال وهو مالكها من املوظفني. 

ويشمل ادلعم اذلي يقدمه قلم املحكمة إىل مجيع أجهزة املحكمة املاكتب 
اتلابعة هل إدارياً فقط.

املكتب املبارش للمسجل

 قسم خدمات املشورة قسم األمن والسالمة
القانونية قسم اإلعالم والوثائق  مكتب قلم املحكمة اخلاص

باملباين ادلائمة للمحكمة قسم العمليات امليدانية

شعبة اإلدارة شعبة خدمات املحكمة  قسم دعم املحامني

قسم املوارد البرشية قسم إدارة املحكمة

 قسم مشاركة املجين عليهم
وجرب أرضارهم

قسم املزيانية واملايلة قسم االحتجاز

املكتب العمويم ملحايم ادلفاع

قسم اخلدمات العامة  قسم الرتمجة الشفوية
واتلحريرية يف املحكمة

 املكتب العمويم ملحايم املجين
 عليهم

 قسم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وحدة  املجين وعليهم والشهود

أمانة مجعية ادلول األطراف

 أمانة الصندوق االستئماين
 للمجين عليهم

 مكتب مجعية ادلول األطراف
 اخلاص بمرشوع املباين ادلائمة

آيلة الرقابة املستقلة

------ املاكتب املوضوعة داخل إطار متقطع يه ماكتب مستقلة لكنها تتبع قلم املحكمة ألغراض إدارية.   
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السيد هرمان فون هيبل، مسجل املحكمة 
انتُِخب السيد هرمان فون هيبل )من هونلدا( يف 8 آذار/مارس 2013 رئيساً جديداً لقلم املحكمة لفرتة والية مدتها مخس سنوات. وأدى ايلمني يف 18 نيسان/

أبريل 2013 خلفاً للسيدة سيلفانا أربيا.

وللسيد فون هيبل خربة واسعة يف مضمار حقوق اإلنسان ادلويلة والقانون اجلنايئ ادلويل وعمل املحاكم اجلنائية ادلويلة وإدارتها. وتوىل، قبل انضمامه إىل 
املحكمة اجلنائية ادلويلة، منصب نائب رئيس قلم املحكمة اخلاصة بلبنان ثم عمل رئيساً لقلم املحكمة فيها )من اعم 2009 إىل اعم 2013(. وتوىل أيضاً 
منصب نائب رئيس قلم املحكمة اخلاصة بسريايلون ثم عمل رئيساً لقلم املحكمة فيها )من منتصف اعم 2006 إىل اعم 2009(. وعمل، من اعم 2001 إىل اعم 

2006. ، موظفاً قانونياً أول يف املحكمة اجلنائية ادلويلة يلوغوسالفيا السابقة. 

وقد بدأ السيد فون هيبل مسريته املهنية يف احلكومة اهلونلدية حيث توىل مناصب شىت يف وزاريت اخلارجية والعدل اهلونلديتني يف الفرتة من اعم 1990 إىل 
اعم 2000. وإبان ذلك اكن عضواً يف الوفد اهلونلدي اذلي شارك يف املفاوضات اليت أفضت وضع نظام روما األسايس اذلي أنشئت بموجبه املحكمة اجلنائية 

ادلويلة. وقد درس السيد فون هيبل القانون يف جامعة خرونيغن يف هونلدا )يف الفرتة من اعم 1981 إىل اعم 1987(. 
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