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االختصاصات-أوالً 
، أجرى عضوان من فريق املراجعة اخلارجية ٢٠١٧آذار/مارس ٣املؤرخة لرسالة إخطارناوفقا -١

بشأن إنشاء شعبة للعمليات اخلارجية يف ٢٠١٧مراجعة لألداء يف أيار/مايو وحزيران/يونيه للحسابات 
.احملكمة اجلنائية الدوليةبقلم احملكمة 

الذين يتوّلون بصورة بعد التشاور مع املسؤولني مراجعة احلسابات هذه ضعت اختصاصات وقد وُ -٢
. ٢٠١٧آذار/مارس ١٥استبيان، يف بمشفوعةبلغت إليهم، عن تنفيذ هذا اإلصالح وأُ املسؤولية مباشرة 

.أدناهوتُعرض هذه االختصاصات

إطار الموضوع-ألف
يف قلم احملكمة، وتتناول ثالثة شعبة العمليات اخلارجية، املنشأة حديثاً تشمل املراجعة هذه -٣

جماالت هي:
من بلدان واملكاتب امليدانية يف سبعة )١(ملقرباعضوية على األقسام الثالثة السيطرة ال(أ)

، ٢٠١٧مليون يورو لعام ٢٤وميزانية قدرها )٣(موظف٢٠٠وميثل ذلك ما جمموعه حنو -)٢(احلاالت
تكاليف املوظفني؛تقريباً ليف املائة ٦٥نسبةمنها 

العالقات الوظيفية بني اإلدارة وأصحاب املصلحة اآلخرين داخل قلم احملكمة، حبث(ب)
ا اخلارجية؛ معمليامن حيثومكتب املدعي العام دوائر احملكمةعن ضالً ف

استعراض نشاط اإلدارة وتطورها منذ تنفيذ اإلصالح.(ج)

األهداف والمقاصد-باء
املسَندة إىل كان اهلدف من مراجعة احلسابات هو تقييم مدى حتقيق األهداف ذات األولوية -٤

قلم إطار املشروع أو اليت جيري حتقيقها يف املرحلة احلالية من تنفيذ إصالحشعبة العمليات اخلارجية يف 
. وعند إجراء هذه تقدمي توصياتب،عند االقتضاءكذلك القيام، )، و مشروع الرؤية اجلديدة(احملكمة

، ومن بينها،هأو أخرتالتنفيذعلى االعتبار الواجب للظروف اليت قد تكون قد أثرت سيوَىل التقييمات، 
يف قلم احملكمة، وسياق ميزانية عام شغور الوظائف، معدل شعبة العمليات اخلارجيةلتأكيدات وفقاً 

ا مجعية الدول األطراف ٢٠١٦ من أجل حتقيق وفورات، وحقيقة أن مدير شعبة العمليات اليت اعتمد
شغل تُ مل ٢٠١٧ير ، وأنه حىت كانون الثاين/ينا٢٠١٦اخلارجية مل يشغل منصبه إال منذ حزيران/يونيه 

ز مراجعة احلسابات على هلذه الغاية، تركّ رئيس مكتب ميداين. وحتقيقاً هي وظيفة وظيفة واحدةسوى 
االت التالية، مرتبةً  ترتيباً تنازلياً حبسب األولوية:األداء يف ا

جهزة األعن التنسيق مع سني تنسيق وتوحيد العمليات اخلارجية لقلم احملكمة، فضالً حت(أ)
؛إليهاوتقدمي الدعم احملكمة باألخرى 

يز مسؤولية املكاتب امليدانية وحضورها ونشاطها؛تعز (ب)
من حيث االقتصاد والكفاءة والفعالية (تنفيذ أوجه من التنظيم اجلديدحتقيق مكاسب(ج)

عة من اإلصالح).التآزر اجلديدة املتوقَّ 

.هي قسم دعم العمليات اخلارجية، وقسم الضحايا والشهود، وقسم اإلعالم والتوعية)١(
وساحل العاج، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، وكينيا (يف طور اإلغالق)، هي مجهورية أفريقيا الوسطى، )٢(

.ومايل، وأوغندا
.٢٠١٧وظيفة مؤقتة لكامل الوقت وفقاً مليزانية عام ١٦موظفاً مدنياً و١٩٢عبارة عن )٣(
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الزمنيوالجدولالمنهجية -جيم
ميدانية. وقد حدث ذلك يف وعمليات حتّققتستند مراجعة احلسابات إىل حتليل وثائقي أويل -٥

.٢٠١٧من عام فرتة الستة أشهر األوىلالنصف الثاين من 

التحليل الوثائقي- ١
املوقع الشبكي الرجوع إىلمجيع الوثائق ذات الصلة، عن طريق للحسابات ع املراجع اخلارجي مجَ -٦

رسل . وقد أُ الدوائر املعنيةإىل الغرض للمحكمة اجلنائية الدولية، أو عن طريق إرسال استبيانات خمصصة 
يف النصف األول من آذار/مارس، وكان من املتوقع أن ترد الردود عليه حبلول دوائر العملاستبيان أول إىل 
.اية نيسان/أبريل

في الموقععمليات التحّقق - ٢
للقيام مبا يلي:اخلارجي حلسابات اخطط مراجع -٧

١٩أيار/مايو إىل يوم اجلمعة املوافق ٨يف الفرتة من يوم االثنني املوافق بعثة إىل الهاي (أ)
؛٢٠١٧أيار/مايو 

أيار/مايو إىل يوم ٢٩وبعثة إىل مكتب ميداين (كينشاسا) يف الفرتة من يوم االثنني (ب)
.٢٠١٧حزيران/يونيه ١اخلميس املوافق 

قائمة بأمساء املديرين الرئيسيني املعنيني شعبة العمليات اخلارجيةتأرسل،قبل مراجعة احلساباتو -٨
تنظيم املقابالت.بوقامت الشعبةوخارجها. الشعبةباإلصالح يف املقر، داخل 

شعبة املقدَّمة منإىل املؤشرات املكتب امليداين قبل منتصف آذار/مارس، استناداً اختريوقد -٩
لنشاط املكتباملتوخاة، وكذلك الطابع التمثيلي التواريخرئيس املكتب يف وجودبشأن العمليات اخلارجية

)٤(.املختار

إعداد تقرير مراجعة الحسابات وتقديمه- ٣
جرى التخطيط لثالث مراحل هي كما يلي:-١٠

): بعد  للدوائر املعنيةمة ملراجع احلسابات اخلارجي أو لزِ غري مُ -(غري رمسية األوىلاملرحلة (أ)
عاملراجَ العمل دوائررسلت "مذكرة فارغة" إىل يف املوقع (املقر واملكتب امليداين)، أُ عملييت التحّققكل من 
ا ا، مهلة قصريةكتابة، يف غضون تُقدِّم عليها، كان من املتوقع أن حسابا لتعديالت؛باواقرتاحاتتعليقا

الدوائر على هذه التعليقات واالقرتاحات املقدمة من بعد أخذ(رمسية): الثانيةاملرحلة (ب)
رئيس قلم احملكمةإىل هوأرسلمؤقتاً تقريراً اخلارجي مراجع احلسابات، أعد يف احلسباناملذكرة الفارغة
؛من أجل املوافقةاجلنائية الدولية
عد التقرير ، أُ يف احلسبانعلى التقرير املؤقتالواردة الردود مع أخذ(رمسية): الثالثةاملرحلة (ج)
أثناءعلى مجعية الدول األطراف سُيعرضاجلنائية الدولية. مث رئيس قلم احملكمةرسل إىل النهائي مث أُ 

اخلارجي.احلسابات املخصصة عادة لتقارير مراجع اجللسة

.الكونغو الدميقراطية يف كينشاسايف خامتة املطاف، أوصى مسؤولو الشعبة مبراجعة حسابات املكتب امليداين جلمهورية)٤(
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حبلول أواخر الثانيةاملرحلة و حبلول منتصف حزيران/يونيه األوىلاملرحلة مناالنتهاء ومن املتوقع -١١
حزيران/يونيه واملرحلة الثالثة حبلول منتصف متوز/يوليه. غري أن االمتثال هلذا اجلدول الزمين يتوقف على 

.املوافقةعملية لاملراحل املختلفةاملعنية يف العمل دوائرمدى استجابة 
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بالتوصياتقائمة - ثانياً 
مبواالة اخلارجي مراجع احلسابات، يوصي الرؤية اجلديدةعندما تستقر آثار مشروع : ١التوصية رقم 

بالعمليات والعالقات يتصلأجهزة احملكمة فيما شىتمن أجل تعميق أوجه التآزر بني التفكري بقدر أكرب
بشكل مسبقاألساسية، وهو ما يفرتض القواعد القانونيةاحرتاميف الوقت نفسه على أن يُكفلاخلارجية، 

والسرية، وهو النهج يةمبادئ احلياد واالستقاللبشأن وعقالنية، ومن مث أقل عقائدية، واقعيةأكثر جاً 
.بالفعلاملختلفة حتدث لو كانت أوجه التآزر بني اهليئات و ، حىت حالياً أنه سائدالذي يبدو 

التفكري يف دور املنسق املركزي لألمن امليداين بإمعانيوصي مراجع احلسابات اخلارجي : ٢التوصية رقم 
حتديد موقعه مهمة وعدم ُيسر مبهمته، على الرغم من تعقيد للوفاءضمان حصوله على الوسائل الالزمة بو 

خمصص اإلدارية ورؤساء املكاتب امليدانية. وعلى أساس اخلدماتالعمليات اخلارجية وشعبةبني شعبة
إعادة تقييم موضوع وشكل التقارير األمنية األسبوعية املطلوبة من املكاتب امليدانية.ينبغي ، بدرجة أكرب

وجمال امليدانية يف جمال التوعية ِفَرقالبني ةاملقرتحاإلحالل املتبادلإمكانيةتإذا كان: ٣التوصية رقم 
وإذا كان سيجري ، تشكل جناحًا كامالً ِفَرقهذه الدمج عملية أو حىت الضحايا وجرب األضرارعرض 

اخلارجي باستعراض اهليكل التنظيمي الرمسي مراجع احلساباتعلى مستوى املقر، يوصي تأكيد ذلك
اخلارجية شعبة العمليات ددها بصورة مشرتكة حتترتيبات دقيقة وذلك عن طريق القيام، يف ظلاحلايل 

لإلبالغ أو االتصال بني رؤساء املكاتب امليدانية من وظيفيخط بتنظيم، وشعبة اخلدمات القضائية
، وينبغي حتديد حالياً غري موجود أمر ، وهو الناحية األخرىمن وقسم عرض الضحايا وجرب األضرارناحية

مضمونه العملي بوضوح.
إضفاء الصبغة الرمسية على إجراءات التنسيق اليت بوصي مراجع احلسابات اخلارجيي:٤التوصية رقم 

مستويات توّخي(ميكن وبرتشيد هذه اإلجراءاتيف البداية رؤساء املكاتب اجلدد"بصورة مرجتلة" وضعها 
أفضل املمارسات ودليلاتفاقات مستوى اخلدمات، و : إجراءات التشغيل املوحدة، هذا الصددخمتلفة يف 

ورؤساء يف إطار االتفاقات الثنائية املربمة بني رؤساء املكاتب امليدانيةهذه اإلجراءاتحتديد...). وينبغي 
، واملكاتب امليدانية األخرىومكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا أقسام الضحايا والشهود 

يع املعلومات يف وصول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجإمكانية من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على 
بادئ املاإلخالل بودونالوقت املناسب وذلك فيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية دون اإلخالل بالسرية 

مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا.يةاستقاللبقلم احملكمة أو ياداملتعلقة حب
يف حالة غياب ميكن تطبيقهامؤقتة يوصي مراجع احلسابات اخلارجي باعتماد قاعدة :٥التوصية رقم 

.٥-رئيس مكتب ميداين برتبة ف 
اية النصف يوصي مراجع احلسابات اخلارجي :٦التوصية رقم  بأن يقوم مكتب قلم احملكمة، حبلول 

املوظفني وفتح/إقفال املكاتب، وتنفيذ ختطيط لتكييف أوضاع، بوضع إجراءات ٢٠١٧األول من عام 
ولكن أيضاً قلم احملكمة اليت يتوّالها ليس فقط سؤوليات املالعاملة امليدانية حيدد بوضوح ةاسرتاتيجي للقو 

والصندوق مكتب املدعي العام وخاصةمجيع أجهزة احملكمة اليت تلجأ إىل خدمات املكاتب امليدانية، 
.االستئماين للضحايا

االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
هي إىل االختصاصات املذكورة أعاله، كانت أولويات مراجع احلسابات اخلارجي باالستناد-١٢

ما يلي:استعراض
يف شعبة العمليات اخلارجية وآثاره األوىل،الرؤية اجلديدةتنفيذ مشروع (أ)
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اإلبالغ يف املكاتب امليدانية والتكاليف،و (ب)
بشكل أعم.وتأثريها)٥(على االلتزامات األولية،والتأثري املايل للرؤية اجلديدة(ج)

من عملية جرت يف مرحلة مبكرة جداً قد ومنذ البداية، أصبح من الواضح أن مراجعة احلسابات -١٣
من الزمن.أطولإال بعد فرتة باملقارنة مع املاضياإلصالح، وأنه ال ميكن إجراء تقييم متوازن 

رئاسة احملكمة جلسة استماع مع هيئة ٢٩الهاي، عقد مراجع احلسابات اخلارجي بقر املويف -١٤
شعبة العمليات ومكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا وقلم احملكمة (داخل ودوائر احملكمة

ممثلي بعض ، وآلية الرقابة املستقلة، و : املراجعة الداخلية للحسابات) ورؤساءاخلارجية وخارجها على السواء
لسات االستماع.جبقائمة يف املرفق األولاملنظمات غري احلكومية. وترد

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، عقد مراجع احلسابات اخلارجي كينشاسا بكتب امليداين املويف -١٥
وُعقدت مخس منهاموظفي مكتب كينشاسا، واشتملت ست جلسات منها علىجلسة استماع. ١١

) مجهورية الكونغو الدميقراطية(فيها مسافرينأو يعملون يف بونيا موظفنيعن طريق التداول بالفيديو مع 
لسات االستماع. كما أجرى مراجع احلسابات جبقائمة يف املرفق الثاينويف مكتب كمباال بأوغندا. وترد

ملكتب  وشركاء حمليني خمتلفنيية اخلارجي اتصاالت حملية مع املدعي العام جلمهورية الكونغو الدميقراط
كينشاسا.

إجيايب إمجاعي، داخل قلم احملكمة تقديروجود وكشفت مجيع هذه املقابالت، يف جمملها، عن -١٦
:شعبة العمليات اخلارجية، مهاعن إنشاء جنمتاوخارجه على السواء، لنقطتني رئيسيتني 

كانت، قبل إطالق الرؤية عن األنشطة اخلارجية اليتاملسؤوليةتوضيح وتوحيد خطوط (أ)
خل قلم احملكمة؛دامنتشرةاجلديدة،

رؤساء املكاتب امليدانية وسلطتهم.وضعتعزيز (ب)
بيد أن بضعة مسائل مازالت بدون حل، وهي معروضة أدناه.-١٧

الفوائد الرئيسية لتنفيذ عملية إنشاء شعبة للعمليات الخارجية-ألف
الرؤية الجديدة)مشروع اإلطار العام إلعادة التنظيم (- ١

بعون بشكل مباشر قبل تنفيذ مشروع الرؤية اجلديدة، كان عشرة مسؤولني من رتب خمتلفة يتْ -١٨
مكتب قلم احملكمة. وكان هؤالء هم رؤساء اهليئات التالية:

احملكمة؛اخلدمات اإلدارة املشرتكة وشعبة خدمات شعبة :شعبتان مها(أ)
مخسة أقسام هي: قسم اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم األمن والسالمة، وقسم (ب)

لدفاع، وقسم اإلعالم والوثائق؛املستشار القانوين العام لالعمليات امليدانية، وقسم دعم 
املستشار القانوين لدفاع، ومكتب العام لاملستشار القانوينثالثة مكاتب هي: مكتب (ج)

املباين الدائمة لقلم احملكمة.لضحايا، ومكتب إدارة لعام لا

كان هذا البند موضوع استعراض أويل كجزء من تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن مشروع الرؤية اجلديدة بأسره )٥(
ذه ٢٠١٦الذي أُنشئ يف عام  . وحيلل هذا التقرير الوثائق اجلديدة اليت أعدها قلم احملكمة استجابة للتوصيات املقدَّمة 

بة.املناس
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عدد خفضهو ترشيد هذه املنظمة عن طريق الرؤية اجلديدةوكان أحد األهداف الرئيسية ملشروع -١٩
. وكان ذلك موضوع تقرير تدقيق شامل خفضًا جذرياً رئيس قلم احملكمةمباشرة بعونيتْ املسؤولني الذين 

قدمه مراجع احلسابات اخلارجي.بشأن مراجعة احلسابات سابق 
التدابري املتخذة لرتشيد تنظيم العمليات لبحثمكرَّسة حصراً هذه مراجعة احلسابات فإنولذلك -٢٠

األنشطة األخرى لقلم احملكمة بني اآلن تُقسَّم، وتسجيًال للحقيقةاخلارجية لقلم احملكمة وآثارها األولية. 
للمسؤولني الكليما يعين أن العدد وهو )، شعبة اخلدمات اإلداريةاخلدمات القضائية و شعبةشعبتني (

١-مدثالثة منهم برتبةقد اخنفض من عشرة إىل أربعة، رئيس قلم احملكمةيْتبعون بشكل مباشرالذين 
.٥-برتبة فوواحد

يف معظم املنظمات الدولية، املرعّيةإال على املبادئ ال ينطبق التنظيم اجلديد ويف هذا الصدد، -٢١
وبشكل أساسي، وضع هذا التنظيم حداً لوضع قائم من نظومة األمم املتحدة. ملوخاصة املنظمات التابعة

تراكم املبادرات واهلياكل غري بفعلوذلك ، الذي كان قد احنرف عن مسارههذا الوضعتشكيلوأعاد قبل
الوقت.على مرّ املنسقة 

شعبة العمليات الخارجيةنطاق وحدود المهام المسندة إلى - ٢

يف عمليات أو يف من بني الكيانات العشرة املذكورة أعاله، كانت مخسة كيانات تعمل حصراً -٢٢
واملستشار خارج احملكمة (العمليات امليدانية، ودعم احملامني، واإلعالم والتوثيق، من عالقات مع شركاء 

العام للضحايا).واملستشار القانويناع العام للدفالقانوين
قسمان ، خدمات احملكمةشعبة وهي السابقة، شعبة اليف يوجدوباإلضافة إىل ذلك، كان -٢٣

ا عن عمليات مسؤوالن أيضاً  األضرارقسم مشاركة الضحايا وجرب -مع الشركاء اخلارجيني مضطَلع 
محاية الضحايا والشهود.عداد و اإلوقسم
رئيس قلم احملكمة واثنان بع بشكل مباشرتتْ األخرية (مخسة منها ةبني هذه الكيانات السبعومن -٢٤

، "شعبة العمليات اخلارجية" املنشأة حديثاً بـكان اثنان ملحقْني يف شعبة خدمات احملكمة)،  موجودان 
ومها:

قسم اإلعالم والوثائق السابق؛اختصاصاتآلت إليه، الذي توعيةوالقسم اإلعالم (أ)
عداد ومحاية الضحايا والشهود.اإلمسؤولية آلت إليهقسم الضحايا والشهود، الذي و (ب)

وقد . كان يْتبع رئيس قلم احملكمة مباشرة، الذي  السابقدعم العمليات امليدانية واختفى قسم -٢٥
وأبيدجان ،بانغي (مجهورية أفريقيا الوسطى)يف –من املكاتب امليدانية األربعة مكتب تزويد كل لُخطط

٥-من الرتبة فبرؤساءوكمباال (أوغندا) ،وكينشاسا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)،(كوت ديفوار)
،ضع مكتبا بونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) وباماكو (مايل)مدير الشعبة اجلديدة. وقد وُ يْتبعون اآلن
املكتب يف نريويب (كينيا)، الذي يُزوَّدية رئيسي مكتيب كينشاسا وأبيدجان. ومل حتت مسؤول،على التوايل

)٦(.٥- رتبة فبرئيس حمدَّد من المن "مكتب" إىل "حضور ميداين"، مكانتهُخفضت

اإلدارة العامة للعالقات اخلارجية يرمي إىل ضماننشئ قسم لدعم العمليات اخلارجية أُ وقد -٢٦
رئيس القسم مدير إدارة ويْتبع، وتنسيق/ختطيط األنشطة اخلارجية. بلدان احلاالتوالتعاون، وحتليل 

.بشكل مباشرالعمليات

) مسؤوالً عن املسائل املتبقية.٣-يف كينيا، ال يزال موظف واحد فقط (وهو موظف إداري برتبة ف)٦(
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مباشرة مدير شعبة العمليات يْتبعون ٥-سبعة موظفني من الرتبة فويوجد حاليًا ما جمموعه-٢٧
.املنشَأة حديثاً اخلارجية 

العمليات مل تُلَحق بشعبةأربعة كيانات تعمل مع شركاء خارجيني يف قلم احملكمة كما توجد-٢٨
أي- بشكل مباشر قلم احملكمة كانت تْتبع: ثالثة أقسام  ، وهيشعبة اخلدمات القضائيةببلاخلارجية
لس، قسم العام للضحايا، و مكتب املستشار القانوين العام للدفاع و املستشار القانوينمكتب  دعم ا

شعبة خدمات احملكمة. سابقًا بشكل مباشر كان يْتبعوقسم مشاركة الضحايا والتعويضات الذي  
ا "غري منقحة" مبعىن أنه، بصرف النظر عن اإلشارات اجلديدة إىل شعبة وتوَصف هذه األقسام بأ

ا مل تتأثر مبشروع  ،زيد من الرتشيداملما أن حتقيقك.الرؤية اجلديدةاخلدمات القضائية للثالثة األوىل، فإ
لسالذي كان متوخى لبعض الوقت (على سبيل املثال عن طريق دمج  املستشار ومكتب قسم دعم ا

ومكتب املستشار القانوين العام وقسم مشاركة الضحايا والتعويضاتمن ناحية، القانوين العام للدفاع
القواعد اإلجرائية وقواعد إدخال تعديل على ببقاً مسيستلزم القيام) كان للضحايا من الناحية األخرى

كانوا منقسمني بشأن هذه ،  كان احلصول على موافقتهم إلزامياً الذين  ،، ولكن القضاةاإلثبات للمحكمة
.املسألة

فإن إنشاء شعبة وباملقارنة مع الوضع قبل األخذ بالرؤية اجلديدة،يف ظل هذه الظروف،و -٢٩
هي:ثالثة مزايا ال جدال فيها،العمليات اخلارجية يوفر أساساً 

للمحكمة اجلنائية الدولية بأن يكون تسمح شعبة العمليات اخلارجيةوقبل كل شيء، أوالً (أ)
تسم يزء كبري من العمليات اخلارجية لقلم احملكمة، وهو أمر فيما يتعلق جباور رفيع املستوى واحد هلا حمُ 

أجهزة احملكمة األخرى. وهكذا، ولكن أيضاً بالنسبة إىلقلم احملكمة نفسه باألمهية ليس فقط بالنسبة إىل
االرتياح جريت يف املقراملقابالت املختلفة اليت أُ أثناءراجع احلسابات اخلارجي أن يالحظ أمكن مل

هذا احملاور. وينطبق األمر نفسه وجودإزاء والقضاة ومكتب املدعي العامهليئة رئاسة احملكمةاإلمجاعي 
مالشركاء اخلارجيني للمحكمة، شىتعلى  ؛مراجع احلسابات اخلارجيالذين التقى 

العاملني يف املكاتب للموظفنيجهة تنسيق واحدة شعبة العمليات اخلارجية أيضاً تتيح(ب)
. ٥-من الرتبة فاملسؤولني املعينني مؤخراً مسنَدة إىل امليدانية، وهم رؤساء املكاتب، وهي وظيفة جديدة 

تعمل- هنفساملوجودة يف املكتب- احملليةِفَرقاللوضع كانت يف ظله جزئياً وهذا النظام يضع حداً 
تنسيق لكي جيري على حنو سليم أوامرها مباشرة من املقر، دون أن تتاح الفرصة وتتلّقى، بشكل منعزل

غري أن الدور القيادي استخدام املوارد اللوجستية املتاحة يف امليدان.أو أنشطتها وجداوهلا الزمنية 
ِفَرقرؤساء املكاتب امليدانية اجلدد حمدود، إذ أن سلطتهم الوظيفية ال تشمل سوى نصف لوالتنسيقي 

ر شعب أخرى يف املق، تشاركها يف هذه السلطةِفَرقذه ال، فيما يتعلقاحملكمة العاملة يف امليدان، وحىت
؛(انظر أدناه)
وسيلة للتفكري بالشعبة اجلديدة إىل تزويد إنشاء قسم لدعم العمليات اخلارجية يؤدي (ج)

كان موضع اإلنشاءمتاحة لألقسام األخرى. غري أن التقدم الذي ميثله هذا تكونوالتنسيق الشاملني، 
وهو ما ُيظهر وجوداخلارجي، مراجع احلساباتبعض جلسات االستماع اليت أجراها تساؤالت أثناء

بعض املخاطر اليت تنطوي عليها االزدواجية داخل احملكمة فيما يتعلق بأنشطة العالقات اخلارجية للهيئات 
ال، يرى مراجع وخاصةاحملكمة، داخلاألخرى  مكتب املدعي العام، أو حىت هيئة الرئاسة. ويف هذا ا

قلم احملكمة واستقاللية مكتب املدعي العام وصندوق دعم يادحلاحلسابات اخلارجي أن املبادئ القانونية 
االقتصاد.حتقيق على االعتبارات العامة للرتشيد و كان هلا يف معظم األحيان الغلبةالضحايا  

اخلارجي مع أجهزة مراجع احلساباتجلسات االستماع املكثفة اليت أجراها ُتظِهر:١االستنتاج رقم
شعبة واحدة، إطار إعادة جتميع وإعادة تنظيم العمليات اخلارجية لقلم احملكمة يف عملية احملكمة أن 

إنشاء قسم جديد لدعم وتنسيق عمليات و وحتقيق الالمركزية يف جزء كبري من أنشطة املكاتب امليدانية، 
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ؤية اجلديدةالر فعالية مشروع حتقيق مع هدف ترشيد و هي عملية تتفق متاماً اخلارجية وعالقاتهقلم احملكمة 
ا لمحكمة.للقلم احملكمة و احملاورون الداخليون واخلارجيونباإلمجاع وقد رحب 
مبواالة اخلارجي مراجع احلسابات، يوصي الرؤية اجلديدةعندما تستقر آثار مشروع :١التوصية رقم 

مليات والعالقات بالعيتصلأجهزة احملكمة فيما شىتمن أجل تعميق أوجه التآزر بني التفكري بقدر أكرب
بشكل مسبقالقواعد القانونية األساسية، وهو ما يفرتض احرتاميف الوقت نفسه على أن يُكفلاخلارجية، 

والسرية، وهو النهج يةمبادئ احلياد واالستقاللبشأن وعقالنية، ومن مث أقل عقائدية، واقعيةأكثر جاً 
.بالفعلاملختلفة حتدث لو كانت أوجه التآزر بني اهليئات و ، حىت حالياً أنه سائدالذي يبدو 

أوجه التداخل بين أنشطة معينة لشعبة العمليات الخارجية وأنشطة أجهزة أخرى تابعة -باء
للمحكمة

وفيما يتعلق مماثلة تؤديها أجهزة خمتلفة يف احملكمة، مهامحدد مراجع احلسابات اخلارجي وجود -٣٠
ااألسباب اليت كانت ا حياد قلم احملكمة واستقاللية مكتب املدعي العام وهي بصورة منهجية (يُتذرَّع 

أمكن ملراجع احلساباتالتحليل. ويف هذا الصدد، أمام دائماً تصمدوالصندوق االستئماين للضحايا) ال 
االت التالية:أن حيدداخلارجي  ا

تمتع هيئة الرئاسة ومكتب املدعي تإذ نائية الدولية: رصد العالقات اخلارجية للمحكمة اجل(أ)
األمور املتعلقة ، باستثناء إدارة بكل منهاالعام وقلم احملكمة خبدمات العالقات اخلارجية اخلاصة 

ا إىل وحدة واحدة، واملراسمالشخصيات اهلامة ب مما يدل على وهو أمر حيظى بالرضا العام، ، املعهود 
؛للخطراألجهزة العليا يف احملكمةتعريض استقالليةتقدم يف هذا القطاع دون حتقيقإمكانية 

وحدة العالقات اخلارجية احملكمة بالتعاون مع الدول (مكوناتميكن حتسني التعاون بني (ب)
يف مكتب املدعي العام)؛)٨(شعبة االختصاص والتكامل والتعاونيف قلم احملكمة و )٧(والتعاون مع الدول

طريني، يف حني أن سبعة حمللني قُ شعبة العمليات اخلارجيةلدى يوجد –طري التحليل القُ (ج)
من منظور جتريبأن التحليالت يدفعهمامناملدعي العام لديه ثالثة حمللني. وعلى الرغم من أن كالً 

الشهادات امليدانية اخلطر األمين أوضحتالتعاون والتبادل. ويف جمال األمن، زيادةينبغي فإنه خمتلف، 
ن يف مقاطعة و احملققيقيم فيهاأماكن عمليات حمددة ملكتب املدَّعي العام (مثل حتديد الذي تواجهه

ةخدمة جوية تنظيم الشواغل احمللية أثناء حتديد مهورية الكونغو الدميقراطية أو جبإيتوري  بطائرات مسريَّ
على احلاجة إىل حتسني التنسيق األمر الذي يُربهنيس املكتب يف أوغندا)، فوق املقابر اليت مل يبلغ عنها رئ

السالمة بشكل املتعلقة بوانب اجلمناقشة وسيجريفيما بني هيئات املقر وبني املقر ورؤساء املكاتب. 
أدناه.أكثر حتديداً 

تاعرتاضامستوىأن حل هذه املسائل يثري على أعلى إىل مراجع احلسابات اخلارجي وأشار-٣١
وليس املعارضات "حمكمة واحدة")، القائل بـبدأ امل(باستثناء هيئة الرئاسة اليت تدعو إىل مبدئية أكثر

األجهزة دوائرواألقسام املعنية، الذين يدعمون زيادة التعاون بني الشَُّعبرؤساء جانب من امللموسة
شعبة ذة يف املنفَّ التوحيديةاآلليات لشىتداألثر احلميبشكل خاص على وهم يؤّكدونيف احملكمة. األعلى

"، واملشاركة يف جمموعات اجتماعات بلدان احلاالت، مثل دعوات األطراف الثالثة إىل "العمليات اخلارجية
األجهزة املختلفة للمحكمة، واجلمع بني املشاركني من )٩(الفريق املشرتك املعين بتقييم التهديداتمن نوع 

)٧(ERSCU:وحدة العالقات اخلارجية والتعاون مع الدول.
)٨(JCCD:شعبة االختصاص والتكامل والتعاون.
)٩(JTAGD:الفريق املشرتك املعين بتقييم التهديدات.



ICC-ASP/16/27

27-A-101017 11

الرئاسة. وجيري حالياً هيئة نشئ على مستوى العامل املعين بالعالقات اخلارجية" الذي أُ أو حىت "الفريق 
إىل حتسني التعاون بني أجهزة احملكمة.اهلادفةدعم هذه املبادرات مستوىعلى أعلى 

مدى سلطات رؤساء المكاتب الميدانية-جيم
) ٥-فتعيينهم برتبة امليدانية ومكانتهم (على الصعيد العاملي، يبدو أن تعزيز دور رؤساء املكاتب -٣٢
ومراسليهملشركاء احملليني املوظفني امليدانيني احملليني وكذلك إىل ابالنسبة بدا معقوًال موضع ترحيب و كان

إمجاالً يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية. وعلى الرغم من أنه إذا كان رؤساء املكاتب امليدانية يتمتعون 
على السلطة الوظيفية، اليت يظل جزء مادي يصدقاملكتب امليداين، فإن ذلك ال ِفَرقبسلطة إدارية على 

بوحدات خمتلفة باملقر.منها مرتبطاً 

فيها السلطة الوظيفية مرتبطة بالمقرال تزالالمجاالت التي - ١

األمن/السالمة(أ)

يف ذلكالنظام اجلديد املسؤولية إىل رئيس املكتب امليداين، يدعمهُيسنديف جمال األمن والسالمة، -٣٣
األساسية الفنية )، على الرغم من أن هذا األخري يتلقى التوجيه العام واخلربة ٣-موظف أمن ميداين (ف

من املقر.
نظيم ظل التيف رئيس قلم احملكمةمباشرة كان يْتبعقسم األمن والسالمة، الذي  فإنويف املقر، -٣٤

ُعنيَّ مؤخراً . ومع ذلك، فقد الرؤية اجلديدةبشعبة اخلدمات اإلدارية كجزء من مشروع ُملَحق ، السابق
يف قسم دعم العمليات اخلارجية (وبشكل أكثر حتديداً شعبةيف هذا القسم ودجمه يف ٤-فموظف برتبة 

همة تكليفه مبعلى اتصال وثيق بوحدة التنسيق والتخطيط)، مع الذي هو العمليات اخلارجية اجلديد، 
يف املكاتب امليدانية.وخاصةاألمن/السالمة خارج احملكمة، املتعلق بعمل التطوير إطار 

ا التعليمات بيد أن-٣٥ يْتبعون احملليون ضباط األمن امليداينفيف املكاتب امليدانية واضحة: املعمول 
تب امليدانية. وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي مع ضباط األمن يف كينشاسا رؤساء املكامباشرةً 

.كان يُطبَّقوكمباال أن هذا الشرط  
ورؤساء املكاتب امليدانية، ٣-من الرتبة فضباط األمن امليدايناملناسبة، ينبغي أن يعتمد ذه و-٣٦

، تبعاً )٤-فمن الرتبةاألمن امليداين (منّسقمن الفنية املستمدة يف احلاضر واملستقبل، على اخلربة 
همته.مل

شعبة العمليات املعارة ل) منسق األمن امليداين"املنسق" (وظيفةويف ظل هذه الظروف، فإن -٣٧
:ة من ثالث نواٍح، هيغامضاخلارجية

شعبة العمليات يفوحدة واحدة منال يتجزأ" "جزءاً املنسِّق على الرغم من كون(أ)
من شعبة اإلدارة؛هي جزءللتبعية من حيث املسؤوليةالتسلسل اهلرمي وضعيته يف ، فإن اخلارجية

وشعبة اخلدمات العمليات اخلارجيةتسلسل هرمي مزدوج: شعبة املنسِّق مسؤول أمام(ب)
اإلدارية؛

وجودها يظل مكان السالمة/األمن ِفَرقفباقي(يْتبعونه هومن أفرادفريقاً املنسِّق ال يقود (ج)
شعبة اخلدمات اإلدارية)؛أقسام قسم من داخلهو

من الواضح أن ف(مسؤولني أمامهموظفو األمن احمللي وال رؤساء املكاتب امليدانية ليس(د)
الذين من رؤساء املكاتب يف وضع أدىنمن حيث الرتتيب اهلرمي للسلطةفهو ولذلك، ٤-فرتبته هي
).٥-فهم برتبة
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األمن امليداين الذين قابلهم مراجع احلسابات اخلارجي (يف كينشاسا ضباطأيضاً ذلك وأكد -٣٨
فإن هؤالء مل وكمباال). ومع التسليم باحلاجة إىل توحيد إجراءات وممارسات األمن والسالمة يف امليدان، 

من امليداينيتوّىل منسق األمن املنسق اجلديد. وينبغي توضيح ذلك عندما ونهمن حتديد ما يتوقعيتمكنوا
.مسؤوليته بالكاملحديثاً املعنيَّ 
اوأوضحت الزيارات امليدانية اليت -٣٩ على االمتثال التأكيداخلارجي أن مراجع احلساباتقام 

اليت تتطلبها األمم املتحدة قد )١٠(املعايري األمنية الدنيا ألماكن اإلقامةو للمعايري الدنيا ألمن العمليات
املنطق السليم. ولذلك، بل حىت إىل جتاهليؤدي إىل جتاهل ممارسات الكيانات األخرى (السفارات)، 

، ضباط األمن امليداينمكملة خلربة فنية مديري املكاتب امليدانية لالعتماد على خربة متسع أمام يوجد
املنسقاملشروعة اليت يتخذهاواإلجراءات االستباقيةالداخلي مراجع احلساباتأيضاً يعاجلهاوهي نقطة 

.(منسق األمن امليداين)
املراجع اخلارجي إىل التشكيك يف األمهية بالرصد امليدانية عمليات ، تؤدي وعلى حنو أكثر حتديداً -٤٠

ميكن إعادة واليت ة، الفعلية للتقارير األمنية األسبوعية، اليت يطلبها كل موظف أمن يف املكاتب امليداني
تقييم هيكلها وشكلها.

)، فإن مراجع احلسابات ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١٦(فقطني مؤخراً وملا كان املنسق قد عُ -٤١
لتحديد ما إذا كان التنسيق بشأن األمن والسالمة يف امليدان ما يكفي اخلارجي ليس لديه من الوقت 

فعال. غري أنه أشار إىل أن اختصاص املنسق ال يقتصر على املكاتب امليدانية يف مضمونسيكون له 
ذه الصفةتبلدان احلاال ، فإنهبل يشمل مجيع البلدان، وال سيما يف سياق سفر كبار املسؤولني. و

شارك يف اجتماعات الفريق املشرتك املعين بتحليل التهديدات.
قسم مسؤولية تقع حتت للمحكمة املهمة األمنية/األمن العاممهمة على الرغم من أن : ٢االستنتاج رقم 

األمن امليدانيني يقعون حتت مسؤولية رؤساء ضباطيف الشعبة اإلدارية لقلم احملكمة، فإن يوجد واحد 
يف املقر منسق مركزي لألمن يوجد . و هي شعبة العمليات اخلارجيةاملكاتب امليدانية امللحقة بشعبة أخرى

. ويف حني أن دوره شعبة العمليات اخلارجيةُمدَمج يفعبة اخلدمات اإلدارية، وهو ُملَحق بشيف امليدان 
حتت تصرفه املوضوعة تطوير إطار العمل املتعلق باألمن يف امليدان)، فإن الوسائل وهو النظري واضح (

اخلارجي ليس لديه من الوقت مراجع احلساباتغري أن أقل من ذلك.مها وقدرته على ممارسة أي سلطة 
ائي هلذه النقطة. ما يكفي  يف هذا يف هذه املرحلة النتائج اليت توصل إليها به أدت وقد إلجراء تقييم 

ال إىل التشكيك يف األمهية الفعلية للتقارير األمنية األسبوعية. ا
التفكري يف دور املنسق املركزي لألمن امليداين بإمعانيوصي مراجع احلسابات اخلارجي : ٢التوصية رقم 

حتديد موقعه وعدم ُيسر مهمة مبهمته، على الرغم من تعقيد للوفاءضمان حصوله على الوسائل الالزمة بو 
خمصص اإلدارية ورؤساء املكاتب امليدانية. وعلى أساس اخلدماتالعمليات اخلارجية وشعبةبني شعبة

عادة تقييم موضوع وشكل التقارير األمنية األسبوعية املطلوبة من املكاتب امليدانية.إينبغي ، بدرجة أكرب

مشاركة الضحايا وجرب األضرار)ب(

عن نشاط واحد)، فإن املسؤولية أمام جهتني خمتلفتنيحالة األمن (بشكل جزئيمتاثلألسباب -٤٢
فموظفو مشاركة الضحايا وجرب األضرار . موظفي مشاركة الضحايا وجرب األضرار غامض هو اآلخروضع

وال .شعبة العمليات اخلارجيةإىلبالتايل ينتمون يف امليدان ينتمون إىل موظفي مكتب امليدان، و العاملون

)١٠(MOSS : ،واملعايري الدنيا ألمن العملياتMORSSوهاتان مها : املعايري األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة ،
ما إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن من أجل التصّدي لألخطار. وتقوم مجيع  جمموعتان من املعايري حدد

املكاتب امليدانية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية بتطبيقها.
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السؤال عما قد ينشأ شعبة اخلدمات القضائية، و بل، شعبة العمليات اخلارجيةضمن إطارنشاطهم يقع 
شعبة هم ليسوا مسؤولني أمامسلطة رؤساء املكاتب اجلدد الذين حتتال يقعون كانوا هم بالفعلإذا  

اخلدمات القضائية.
لتقرير ملكتب كينشاسا.من ايف الفرع املخصص الوضع الناتج عن ذلك وتوضيحهوسيجري حتليل -٤٣

نطاق سيطرة رؤساء تخرج عنها ولكنبشعبة العمليات الخارجيةاألنشطة الميدانية المتصلة - ٢
المكاتب

، من شعبة الرؤية اجلديدة، كجزء من مشروع والشهودقل قسم الضحايا كر أعاله، نُ كما ذُ -٤٤
.إىل شعبة العمليات اخلارجية املنشأة حديثاً ، وهي الشعبة القائمة سابقاً،خدمات احملكمة

عداد ومحاية الضحايا عن اإلنياملسؤولنياملوظففإنغري أنه، ألسباب تتعلق بالسرية واألمن، -٤٥
املوظفني أماممباشرة هم مسؤولونبل ا، ملَحقوناليت هم رؤساء املكاتب مسؤولني أمامليسوا والشهود 

والشهود التابع الضحايا"وحدات احلالة" يف املقر، حتت سلطة رئيس قسم عنالذين يتولون املسؤولية
.لشعبة العمليات اخلارجية

للسلطة اإلدارية خيضعون يف املكتب امليداين املوجودين قسم الضحايا والشهودد أن موظفيبي-٤٦
لرئيس املكتب امليداين.

عرض عن طريق، أدناه أيضاً سيجري حتديده، كما ُتضَبطهذه الرؤية تستحق أن ، فإن الواقعيف و -٤٧
اخلارجي يف مكتب كينشاسا.مراجع احلساباتمراجعة احلسابات اليت أجراها 

سيطرة رؤساء المكاتبتخرج عنولكنهاشعبة العمليات الخارجيةاألنشطة الميدانية المستقلة عن - ٣

يف إطار مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين العاملني املوظفني امليدانينيبيتعلق ذلك-٤٨
من يفلتوننتيجة لذلكالذين هم عن قلم احملكمة، و بشكل مستقلللضحايا املتصلني بأجهزة احملكمة، 

سلطة رؤساء املكاتب امليدانية.
بادئ املاحرتامًا دقيقاً الرؤية اجلديدةعن تنفيذ مشروع حترتم اخلريطة التنظيمية الرمسية النامجةو -٤٩

كمة.ياد قلم احملحباستقاللية مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا و املتعلقة ب
غري أنه فيما يتعلق بتحقيقات املدعي العام، ختتلف احلالة الفعلية يف امليدان عما ميكن توقعه من -٥٠

فيما يتجاوز الفصل ويف الواقع، و احملكمة. العمل يفلدوائر نظري للخريطة التنظيمية اجلديدة الفهم ال
بني وجود أوجه تكامل وتداخلحبكم األمر الواقع ُيالحظواملدعي العام، رئيس قلم احملكمةالعضوي بني 

، األضرار"عرض الضحايا وجرب "و"التوعية"األنشطة املتعلقة بكل منبنيوخاصةأنشطتهما يف امليدان، 
يف ، ال ميكن قسم الضحايا والشهودألنشطة . وخالفاً " (مكتب املدعي العام)التحقيقات امليدانية"و

القوي جغرافياً ومن التنسيق يستلزموهو ماعمل بشكل مستقل، يالثالثة أن ألي من هذه األنشطةالواقع 
.حيث اجلدول الزمين

وبطبيعة احلال، ال تنشأ ضرورة تنظيم ومراقبة تنسيق هذه األنشطة امليدانية الثالثة وترابطها إال -٥١
حالة يعمل فيه مكتب خالل الفرتات اليت يستعد فيها مكتب املدعي العام إلجراء حتقيقات يف بلد 

مكتب) وال يف أغلبية املكاتب امليدانية يوجد ال حيث يف جورجيا (حالياً هذا هو احلال ليس ميداين. و 
نشاط حملي ملكتب املدعي العام، عدم وجودمرحلة التحقيق). وعندحيث مت االنتهاء منالقائمة (

.ضحايا وجرب األضرارعرض النشاط و التوعية نشاط تقتصر املسألة على التنسيق بني 
شارك مراجع احلسابات قد تحقيقات. و جيري القيام بيف كمباال، حيث ولكن هذا هو احلال حالياً -٥٢

وموظفني ميدانيني يعملون كينشاسا يف مؤمترات بالفيديو مع مكتب املدعي العام، إىل  اخلارجي أثناء زيارته 
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فيما يلي يف مكتب كمباال. ولذلك، سيجري وجمال عرض الضحايا وجرب األضراراالتصال يف جمال
يف تقرير مراجعة احلسابات املتعلق وذلك توضيح مشكلة التنسيق بني قلم احملكمة ومكتب املدعي العام، 

مبكتب كينشاسا.
م عن قلم احملكمة، واملوظفون امليدانيون للصندوق االستئماين للضحايا مستقلون أيضاً -٥٣ ولذلك فإ

ال أيضاً اامللَحقنيرؤساء املكاتب امليدانية مغري مسؤولني أما ، ينحرف الواقع احمللي عن . ويف هذا ا
أنشطة إىل النظرية، وكما سيتبني أدناه، يبدو أن رؤساء املكاتب امليدانية هلم احلق يف تقدمي دعم حقيقي 

الصندوق.
ال تتعلق إال بقلم احملكمة ألن الوالية اليت منحتها الرؤية اجلديدةغري أنه جتدر اإلشارة إىل أن -٥٤

وهو هي "إعادة تنظيم وتبسيط اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة"، لرئيس قلم احملكمةمجعية الدول األطراف 
.خرى للمحكمة خارج نطاق والية إعادة التنظيماألجزاء األبوضوح يضعما

كينشاسامراجعة حسابات المكتب الميداني في  -دال
الذي زاره، كينشاسابكتب امليداينحسابات املقبل اإلبالغ عن النتائج اليت أسفرت عنها مراجعة -٥٥

أن توضع من الضروري يكون حزيران/يونيه، ١أيار/مايو إىل ٢٩يف الفرتة من مراجع احلسابات اخلارجي
واملالية.امليزانويةبعض البيانات يف االعتبار

، وزن ٢٠١٦عد على أساس االستهالك الفعلي للميزانية لعام التايل، الذي أُ ويبني اجلدول-٥٦
شعبة بنفقات يتصلاملكاتب امليدانية، ووزن املكاتب امليدانية فيما باملقارنة معاملكتب يف كينشاسا 

يب نصاالعتبار أن على أن يوضع يفداخل قلم احملكمة، هذه الشعبةيف املقر، ووزن العمليات اخلارجية
نصف جمموع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية.ل حنوشكَّ قد هذا األخري

موع جمموع املوظفني املوظفونا
)٪(

%١٢،٥٠٧،٠٢٥٦،١٦جمموع شعبة العمليات اخلارجية، باملقر
%٥،٧٥٣،٢٦٥٦،٧٠جمموع شعبة العمليات اخلارجية، باملكاتب امليدانية

كينشاسا جبمهورية (ومنها املكتب امليداين يف  
الكونغو الدميقراطية)

)٦٥،٠٠)١،٣٠()٢،٠٠%

%١٨،٢٧١٠،٢٨٥٦،٢٧المجموع العام لشعبة العمليات الخارجية
%٧٠،٢٩٣٨،١٢٥٤،٢٣جمموع قلم احملكمة

املصدر: جدول بيانات مقدم من قلم احملكمة.

:شعبة العمليات اخلارجيةويبني هذا اجلدول أن نفقات -٥٧
؛٢٠١٦ربع نفقات قلم احملكمة يف عام قد بلغ نصيبها حنو(أ)

لميدان.والثلث لللمقر بنسبة الثلثنيتوزيعها أنه قد جرى(ب)
، كما هو احلال يف قلم شعبة العمليات اخلارجيةأن تكاليف املوظفني يف ويوضح اجلدول أيضاً -٥٨

عزى على نصف جمموع النفقات. ويُ قليالً بلغت يف املتوسط ما يزيد قد ، ٢٠١٦احملكمة ككل، يف عام 
يف املنظمات الدولية (اليت ترتاوح قارنة باملستويات اليت لوحظت عموماً باملذه النسبة، هلاملستوى املنخفض

عدد كبري من الوظائف الشاغرة وإىل وزن النفقات اللوجستية وجود يف املائة)، إىل ٨٠و٧٠عادة بني 
،  ٢٠١٦يف عام بيد أنه بصورة أعم قلم احملكمة. ميارسها ، و لعمليات اخلارجيةشعبة اارسها متاليت للمهام
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يف املائة) أعلى بكثري من ٦٥مجهورية الكونغو الدميقراطية (مكتيبكانت نسبة تكاليف املوظفني يف 
.على السواءاملكاتب امليدانية األخرىوبباملقر باملقارنةوذلكاملتوسط، 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (كينشاسا وبونيا) بأعلى ميزانية يف عام دانيانوحيظى املكتبان املي-٥٩
مكاتب و أوغندا (مليون يورو) ميزانية مكتبمليون يورو، أي أعلى بكثري من ٢، مبجموع قدره ٢٠١٦

إىل اختيار هذا املكتب إلجراء اخلارجي احلسابات أحد األسباب اليت دفعت مراجع هو أخرى. وهذا 
مراجعة ميدانية. والسبب اآلخر مبني أدناه.

الطابع المثالي لمكتب كينشاسا- ١

يف اجلرائم أولياً حتقيقاً ٢٠٠٤فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية، فتح املدعي العام يف عام -٦٠
ا ارتُ يُدَّعىاليت  من جانب (تاريخ بدء نفاذ نظام روما األساسي) ٢٠٠٢كبت منذ متوز/يوليه أ

لكي تشملع املدعي العام حتقيقاته ، وسّ ٢٠٠٨اجلماعات املسلحة يف مقاطعة إيتوري. ويف عام 
مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية.

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف  ٢٠٠٦و٢٠٠٥يتح مكتبان يف عامويف هذا السياق، افتُ -٦١
مجهورية الكونغو الدميقراطية وتوضح املسافة مكتيبغرافية جبأدناه ة الواردر اخلريطة كينشاسا وبونيا. وتذكِّ 

بني كينشاسا وبونيا.الكبرية
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واملكتب ميكن اعتبار مكتب كينشاسا من حيث عدد القضايا اليت جرى تناوهلا وطبيعتها،و -٦٢
الدولية.على النشاط امللموس للمحكمة اجلنائية ن ومثالْني رائديْ يف بونياامللحق به

مباشرة ست قضايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ بصورة احملكمة اجلنائية الدولية تناولتوقد -٦٣
:املكتبنيافتتاح 

الرئيس الوطين السابق الحتاد الوطنيني وهو ، ‘توماس لوبانغا’ـ األوىل بالقضيةتتعلق (أ)
؛٢٠١٢آذار/مارس الكونغوليني، املدان بارتكاب جرائم حرب يف 

لقوة ميليشيات سابق أصبح رئيساً رجل ، وهو ‘جريمان كاتانغا’ـيتعلق األمر الثاين بو (ب)
٢٤. ويف ٢٠١٤أدين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف آذار/مارس وقد املقاومة الوطنية يف إيتوري، 

دوالر من ماليني٣,٧٥موعهجمتعويضات مببلغ فرض ، قررت احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٧آذار/مارس 
مراجع احلسابات اخلارجي، كان احلسابات اليت أجراها مراجعة وأثناء)١١(.دوالرات الواليات املتحدة

لتعويضات، وال يزال يتعني اختاذ قرارات بشأن الطعون املقدمة من لتنفيذ ابرنامج وضعمن املتوقع اليزال 
لضحايا؛للعام للضحايا واملمثل القانوين ااملستشار القانوينالدفاع ومكتب 

، وهو جندي رواندي تابع للجيش الوطين ‘وسكو نتاغانداب’ـ يتعلق األمر الثالث بو (ج)
مجيش مجهورية الكونغو الدميقراطية، يفالرواندي، أصبح جنراالً  ُ بارتكاب جرائم حرب وجرائم وقد ا

٢١٤٩ـضد اإلنسانية، وال تزال حماكمته جارية. ويف هذه املرحلة، اعرتفت احملكمة اجلنائية الدولية ب
؛ذه القضيةذوي صلةضحية 

، القائد األعلى لقوات حترير رواندا،‘سيلفسرت موداكومورا’بالسيد وتتعلق القضية الرابعة(د)
بالقبض عليه يف ملتهم بارتكاب جرائم حرب. وأصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أمراً او وهي قوات متمردة،

؛، لكنه ال يزال طليقاً ٢٠١٢متوز/يوليه 
القوات املسلحة جلمهورية بعقيد وهو ، ‘ماثيو نغوجولو تشوي’ـ تتعلق القضية اخلامسة بو (ه)

كانون ١٨بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وقد صدر احلكم يف ومتهمالكونغو الدميقراطية، 
وهذه القضية: ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٢١وأطلق سراحه يف وبُرئت ساحته، ٢٠١٢األول/ديسمرب 

اآلن؛قد أُغلِقت
وقد الروانديني عرقية اهلوتو، وهو من ‘كاليكست مباروشيمانا’ـالسادسة بالقضيةوتتعلق (و)

٢٠١١إىل الهاي يف كانون الثاين/يناير وقُنقلجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. بتهمة ارتكاب حوكم
.وهذه القضية مغلقة اليوم أيضاً . ٢٠١١كانون األول/ديسمرب ١٦يف بُرئت ساحتهمث 

، قضيتني لفةخمتيتناول، بصفاتكينشاسا/بونيا امكتبال يزال ،الستوباإلضافة إىل هذه القضايا-٦٤
من غري مباشر، على حنو، أيضاً هما تتعلقانمباشرة جبمهورية أفريقيا الوسطى، ولكنومها تتعلقان . خرينيأ

كينشاسا وبونيا:كتيبمبا احمللية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، آثارمهحيث 
بقائدتتعلق يف مجهورية أفريقيا الوسطى، قد وقعت وإن كانت أحداثهاالسابعة، القضيةف(أ)

جان بيري ’وهو لرئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية، سابق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومعارض حالياً 
قوات املعارضة الرئيسية. وقد أدين بارتكاب جرائم ضد وهي إحدى حركة حترير الكونغو، قائد‘بيمبا

ا يوجداإلنسانية وجرائم حرب. وكان  مراجع احلسابات اخلارجياحلسابات اليت أجراها أثناء مراجعة بشأ
؛ انيجار استئنافان

مليون دوالر من دوالرات ١) من هذا املبلغ، قرر الصندوق االستئماين للضحايا متويل تصليحات جمموع قيمتها ١١(
الواليات املتحدة.
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جرت، وأربعة أشخاص آخرين، ‘جان بيري بيمبا’بـ ، تتعلق القضية الثامنة أيضاً وأخرياً (ب)
النطقوجرى . ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩دينوا يف قامة العدل وأُ إلحماكمتهم بسبب انتهاكات 

مراجع احلسابات احلكم موضوع طعون أثناء مراجعة هذا كان و . ٢٠١٧آذار/مارس ٢٢األحكام يف ب
.اخلارجي

راجعة املتعلقة مب، يف إطار احتياجاته مراجع احلسابات اخلارجيوباإلضافة إىل ذلك، يقدم -٦٥
وكذلكيف مجهورية الكونغو الدميقراطية املوجودة حالياً املختلفة عن احلاالت حمدَّثةاحلسابات، معلومات 

كانون يف  ‘دومينيك أونغوين’القبض علىكتب بونيا، عقب فيما يتعلق مبيف أوغندا، وال سيما 
.٢٠١٥يناير الثاين/

يه بتهمة ارتكابأمر بالقبض عل٢٠٠٥منذ عام، الذي صدر ضده ‘دومينيك أونغوين’وأما-٦٦
على عكس ما حدث يف ٢٠١٥فقد استسلم يف كانون الثاين/يناير جرائم حرب يف مشال أوغندا، 

النيابة العامة يف مكتب كمباال مراحل التحقيق، ال تزال ُخّفضتمجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث 
التحقيقات يف امليدان.ُجتري 

عن عدد من املشاورات يف املوقع اليت أجراها مكتب كينشاسا، فضالً مراجعة احلساباتوقد أدت-٦٧
احملكمة اجلنائية الدولية يف بونيا وكمباال، ِفَرقالتداول بالفيديو مع اسُتخدم فيها بصورة رئيسيةاليت 

إىل متكني مراجع احلسابات اخلارجي من أن ، للمحكمةمع شركاء حمليني ُأجريت باإلضافة إىل مقابالت 
.الرؤية اجلديدةلتنفيذ مشروع بعض اآلثار احمللية املباشرة يشهد 

:بالنظر إىل ما يليأن تكون مؤقتة، إال بيد أن هذه النتائج ال ميكن -٦٨
إال همل يتوىل منصب،أثناء زيارتناالذي كان حاضراً ،مكتب امليداينالرئيس اجلديد للأن (أ)

مكتيب كينشاسا وبونيا؛فيما خيص –٢٠١٧منذ بداية عام 
وظيفتالفرتة غري حمددة (مبا يف ذلك ظلت وظائفهم شاغرةالوظائف املهمةأن شاغلي (ب)

).عرض الضحايا وجرب األضراراملوظف اإلداري وموظف 
.الواردة أدناهاملالحظات أن يبديراجع احلسابات اخلارجي أمكن ملويف إطار هذه احلدود، -٦٩

في الميدانِفَرقفيما يتعلق بدمج النقاط القوة والضعف - ٢

ضباط األمن(أ)

رئيس املكتب امليداين، وال يزال أماممباشرة ن بصورةو مسؤولاألمن فإن ضباطأعاله، كما ذُكر-٧٠
كر كما ذُ و "منسق األمن امليداين" يف الرسم البياين للمقر. لـ املقررة أخرياً املهمةيتعني حتويل مضمون 

.٢٠١٧يناير كانون الثاين/يف  امليداينُشغلت وظيفة منسق األمن أعاله، 

عرض الضحايا وجرب األضرارجمال و توعيةاليت تعمل يف جمال الِفَرقال(ب) 

حتت متاماً موضوعةاليت تعمل يف جمال عرض الضحايا وجرب األضرارةامليدانيِفَرقالأن يبدو أيضاً -٧١
"متعددة ِفَرقيف إطار إنشاء توعيةالِفَرقكينشاسا وكمباال. وقابلية تبادهلا مع رئيسي مكتيبسيطرة 

إحالل بعضها حمل بعض مثًال عن طريقبل وميكن تصوره هي أمر ميكن تصوره بقوةالتخصصات"
النشاط.يف "ذروة" حالة وجوديف كل منها لآلخرعن طريق دعم  شواغر أو وجود أثناء بشكل تلقائي

ملكتب ومع موظف تابعكمباال كينشاسا و يف  توعيةالجريت مع موظفي وكشفت املقابالت اليت أُ -٧٢
املوظفنيهذا االندماج فيما بني إزاءمتباينان جذرياً رّدا فعلأنه يوجد حالياً عن املدعي العام يف كمباال 

(مكتب املدعي العام):ةمباشر ) أو غري وعرض الضحايا وجرب األضرار، توعيةال(املعنيني بصورة مباشرة
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لمراحل لإعداد السكان احملليني بغية التوعية (نشر املعلومات مهمةيعتقد البعض أن (أ)
الشخصي احمللي القوي، والربوزإىل االتصال احملكمة اجلنائية الدولية)، استناداً املشاركة يفختلفة من امل

(اليت تتمثل يف مساعدة الضحايا، دون وجرب األضرارعرض الضحايا مع تنفيذ واجبات مهنياً تتعارض
م حىت املرحلة  م، وملء الطلبات للمشاركة يف احملاكمات، ويف مساعد تعريضهم لردود فعل من أقار

القانونية واالجتماعية، وعلى قدر كبري من الفنية تقوم على اخلربة وهي واجباتاجلرب)، عملية النهائية من 
؛التكّتم

ا ال تتعلق إال بأشد والتكّتمهب آخرون إىل أنه حىت لو نشأت مشكلة السرية ويذ(ب) ، فإ
م ِفَرقهمأنفسهم)، وليس مجيع أعضاء التوعيةلوسائط اإلعالم (أي موظفي األطراف تعرضاً  . ولذلك فإ
حىت لو "، عرض الضحايا وجرب األضرارتكامل قوي يف امليدان "التوعية/املرغوب فيه وجوديرون أنه من 

مها شعبتني خمتلفتني (بعن هيكل املقر، الذي يربط هذين النشاطني اختلف هذا التكامل اختالفا كبرياً 
).شعبة العمليات اخلارجية وشعبة اخلدمات القضائية

األخذ وليس دور املراجع اخلارجي هو البت يف املناقشة املوضوعية. غري أنه ال شك يف أنه إذا كان -٧٣
للوفورات.قيماً ميكن أن يكون مصدراً ذلك ، فإن ممكناً ذه االختصاصات املتعددة على حنو فعال

عرض الضحايا وجرب ِفَرقالتوعية و ِفَرقبني تعددية التخصصات هذهوفيما يتعلق بتنفيذ -٧٤
عت يف كينشاسا ويف كمباال (عن طريق التداول بالفيديو) إىل أنه فيما ، تشري املعلومات اليت مجُ األضرار

موظفوضع كال الفريقني حتت مسؤولية املتمثل يف سيناريو اليتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية فإن 
. وحجم األنشطة يف مجهورية الكونغو الرؤية اجلديدةجدول أعمال مشروع مدرجًا يفقطواحد مل يكن 

النهج مل يكن ، الواقعيف إىل شخص واحد. و ميكن أن يُعَهد بكال املهمتنيحبيث ال اطية كبري جداً الدميقر 
ِفَرقالبل كان يرمي إىل أن تكوناملهمتنيبني يرمي إىل الدمج الكاملالرئيسي يف سياق إعادة التنظيم 

اخليار املتمثل خرى، يقال إن األناحية ال. ومن ميكن إبدال إحداها باألخرىمتعددة التخصصات وبالتايل 
.يف مكتب واحد حىت اآلن، أي يف مجهورية أفريقيا الوسطىمل يُنظَر فيه إال واحد يف وجود موظف

ويف حالة مكتب كينشاسا/بونيا، حيتفظ الفريق الذي يرأسه موظف توعية والفريق الذي يرأسه -٧٥
بشكل مع ذلك، يعمل الفريقان معاً بتخصص مهين. و جمال عرض الضحايا وجرب األضرارموظف يف 
احلاضراملوظف يتوّىل و حاضرين، كال املوظفنيعندما يكون  يف جماله املهينيعمل موظفوثيق، وكل 

كال املوظفنيعلى  دور رئيس املكتب، بوصفه مشرفاً أمااإلشراف على مجيع األنشطة يف غياب اآلخر. 
اإلشراف على اسرتاتيجيات فإنه يتمثل يف )، التوعيةموظف عرض الضحايا وجرب األضرار، وموظف (

اكيفية الو يف االعتبار هيوالية احملكمة وضعهاتني الوحدتني، مع  املكتب امليداين اليت ينبغي أن ُيسهم 
ذه الوالية.الوفاء على أفضل وجه يف 

عرض الضحايا وجرب فريق أن التآزر املنشود بني قد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي غري أن-٧٦
، رغم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،ق التوعية قد يواجه بعض الصعوبات يف هذه املرحلةيوفر األضرار

لضروري إقامة تعاون . ويف الواقع، سيكون من امن السابق ألوانه تأكيد مثل هذه املسألةأنه قد يكون
، وهو تعاون على مستوى املقروالتوعيةاإلعالموقسم عرض الضحايا وجرب األضراروثيق بني قسم

هذين القسمني إىل شعبتني خمتلفتني إىل إبطاء تبعيةؤدي تمن أجل تنفيذ هذا التطور، وقد ضروري
هذه الفكرة املتعددة التخصصات يف املكاتب امليدانية إال إذا كانتِفَرقالفكرة العملية. وال ميكن تنفيذ 
.على مستوى املقراجلهات الفاعلة ذات الصلة من جانب الواضحني حتظى بالدعم والتشجيع

الذي جرى يف حدوده دى املعن قلم احملكمة وهلذا السبب، سأل مراجع احلسابات اخلارجي -٧٧
.الرؤية اجلديدة وعن طريقة هذا الدعمدعم هذه املبادرة على مستوى املقر يف إطار مشروع 

مل نتج عن هذا التوجه أُ املرجع الرئيسي الذي ف: واضحاً اجلواب الذي مت احلصول عليه ليس و -٧٨
قلم احملكمة التقرير الشامل عن إعادة تنظيم "نفسه، ولكن من الرؤية اجلديدةمشروع ُيستَمد من وثائق
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التوعية يعمل املوظفون امليدانيون املعنيون ب"ما يلي: منه إىل٥٣٨الفقرة وتشري". اجلنائية الدوليةباحملكمة
".كل من التوعية والضحايااألعمال املتعلقة ب. ويسمح هلم بأداء ِفَرقيف اركة الضحايا وجرب األضرار ومبش
عرض الضحايا وجرب بني قسم الضروريبيد أن هذه الوثيقة ال تقدم أي إجابة عن مسألة التعاون -٧٩

املعقول وضع طرائق للتعاون يف ه. ولن يكون من ، كما يفرتضه هذا التوجّ اإلعالم والتوعيةوقسم األضرار
ه، إذا مت تأكيد التوجّ و .مشاكل على مستوى املقرمما إذا كان هذا التعاون يثري امليدان، دون التحقق أوالً 

بني شعبة العمليات اخلارجية وشعبة اخلدمات القضائية وذلك يف املقام لتنسيق لينبغي وضع إجراءات ف
.الصددأن العمل جار يف هذا مليات اخلارجيةوتذكر شعبة العلضمان جناحها. األول

حملياً اُختذ ، أن اخليار قد أرض الواقع يف امليداناخلارجي، على مراجع احلساباتالحظ : ٣االستنتاج رقم 
: إما بوضع كال طريقتني ممكنتنيوذلك باتباع عرض الضحايا وجرب األضراروفريقالتوعية فريقدمج ب

، وهو فيما يبدو اخليار املنشود يف ٣-رتبة فب(مما سيوفر وظيفة موظف واحدالفريقني حتت مسؤولية 
بأن يُعتَرب الفريق الذي يقوده ، وإما، كما هي احلال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،)بعض املكاتب

، لديه ختصص مهين توعية من ناحية، وموظف عرض الضحايا وجرب األضرار من الناحية األخرىالموظف 
أن يكون يف إمكان مندويب هذا الفريق وموظفيه ولكن حيدث، تبعًا الحتياجات ومستويات النشاط، 

الني ميكن تنظيم املعلومات اليت قدمها قلم احملكمة كيف تشرح. وال العمل على أساس منتظم يف كال ا
ضرار، الذي يشكل جزءًا من شعبة تنسيق مقابل على مستوى املقر بني قسم عرض الضحايا وجرب واأل

.شعبة العمليات اخلارجيةضمنيندرج اخلدمات القضائية، وقسم اإلعالم والتوعية، الذي
وجمال امليدانية يف جمال التوعية ِفَرقالبني ةاملقرتحاإلحالل املتبادلإمكانيةتإذا كان:٣التوصية رقم 

وإذا كان سيجري ، تشكل جناحًا كامالً ِفَرقهذه الدمج عملية أو حىت عرض الضحايا وجرب األضرار
اخلارجي باستعراض اهليكل التنظيمي الرمسي مراجع احلساباتعلى مستوى املقر، يوصي تأكيد ذلك

شعبة العمليات اخلارجية ددها بصورة مشرتكة حتترتيبات دقيقة وذلك عن طريق القيام، يف ظلاحلايل 
لإلبالغ أو االتصال بني رؤساء املكاتب امليدانية من وظيفيخط بتنظيم، وشعبة اخلدمات القضائية

، وينبغي حتديد حالياً غري موجود أمر ، وهو الناحية األخرىمن عرض الضحايا وجرب األضراروقسم ناحية
مضمونه العملي بوضوح.

قسم الضحايا والشهود، ومكتب املدعي العام، عمل احمللية املستقلة يف جماالت ِفَرقالتعاون مع ال) ج(
االستئماين للضحاياوالصندوق 

) موظفي قسم الضحايا والشهودكر أعاله، فإن االعتبارات املتعلقة بالسرية (بالنسبة إىل كما ذُ -٨٠
مكتب املدعي العام والصندوق موظفيمكتب املدعي العام وصندوق الدعم (بالنسبة إىل يةواستقالل

امليدانية من السلطة الوظيفية لرؤساء املكتب. ِفَرقالقد أدت إىل وضع تفلت فيهماين للضحايا) االستئ
قبل الوضعوحدات املقر، كما كان أماممباشرة مسؤولنينصف املوظفني امليدانيني ال يزال، الواقعيف و 

.الرؤية اجلديدةاألخذ ب
٥-رؤساء املكاتب امليدانية من الرتبة فمناصب وإنشاء الرؤية اجلديدةومع ذلك، فإن مشروع -٨١

قد استحدث دينامية تنسيق ميكن مالحظتها بوضوح على أرض الواقع يف (أي ما يعادل رؤساء األقسام)
موظفيمجيع األسبوعي الذي ضماالجتماعامليدان: ففي كينشاسا، حضر مراجع احلسابات اخلارجي

مناقشات وُأجريت. يث تبعية كل منهم لرتاتبية اهلرم الوظيفيمن ح(أو مساعديهم)، دون متييز املكتب
.القادمةبشأن تنظيم مجيع األنشطة امليدانية للفرتة جداً حمددة

مع قد حدد أثناء جلسات االستماع املعقودة يف الهاي، مراجع احلسابات اخلارجي،كما أن-٨٢
اليت كان ينبغي فيها أن يقدم من احلاالت املعزولةقليالً ، عدداً حديثاً نيرؤساء املكاتب امليدانية املعين
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رؤساء املكاتب امليدانية، معلومات أفضل إىل مكتب املدعي العام املوظفون احملليون املشمولون بسلطة
أو احلوادث احملتملة.احملتمل وذلك ملنع اهلدر 

رؤساء يبدو أن،مكتب كينشاساحالةالحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف وكما ومع ذلك، -٨٣
م هذه العملية الدقيقة املتعلقة بتقاسم املسؤولياتاملكاتب اجلدد قادرون على إدارة وذلك بفضل خرب

م املهنية بقدر معني من يستلزم استثماراً إدارياً مهماً ووقتاً وموهبة نسبية، مع اقرتانه بيد أن ذلك. ومهارا
.والِفَرقاملرتبط بدوران املديرين التيّقنعدم
وينبغي .هأو غيابرئيس املكتب شغور وظيفةمسألة ممارسة هذه السلطة أثناء ويثري هذا أيضاً -٨٤

حتديد معيار بشأن هذه النقطة وحتديد َمن يتوّىل مسؤوليات رئيس املكتب يف حالة غيابه بغية تصريف 
من ٣-فموظف برتبة (أقدم وتوجد عدة خيارات متاحة يف هذا الصددالشؤون اجلارية وضمان األداء:

أو قيام املساعد اإلداري، أو ، مكتب ميداين "جماور" ُيكلَّف بتصريف األمور مؤقتاً رئيس أو املكتب، 
، وما إىل ذلك).بتعيني موظف بصفته الشخصية٥-كتب من الرتبة فاملرئيس 

املتعلقة بامليزانية احمللية رؤساء املكاتب امليدانية على مجيع االلتزامات جانب سبقة من املوافقة املأما -٨٥
مكتب املدعي العام والصندوق و قسم الضحايا والشهودفيما يتعلق بنفقات مع عدم وجود نقض حمتمل(

، منهجيةطريقة أن يكون االقتصاد والفعالية والكفاءة،ُحيتمل، من حيث هي أمرف)للضحايااالستئماين
الذين تجنب االزدواجية يف اإلنفاق احمللي. بيد أن ممثلي مكتب املدعي العام، لموثوقة جداً، ومن مث

مع مبدأ الذي اعُترب غري متوافق، كانوا معارضني هلذا احللمراجع احلسابات اخلارجي،  تشاور معهم
مكتب املدعي العام. يةاستقالل

كتب املدعي العام، وخباصة نائب ملاحلسابات اخلارجي ن مع مراجع و ومع ذلك، مل ينكر املتحاور -٨٦
النفقات من حيث بشأن أفضل رؤية ممكنةرؤساء املكاتب امليدانية أن تُتاح لاملدعي العام، احلاجة إىل 

قاملرئيس مكتب كينشاسا، ووفقاً . وهو ما يشكل بالفعل ممارسة شائعة يف ُشَعبهم-التخطيط وامليزانيات
عليها توطئةرؤساء املكاتب امليدانية وبإطالع٢٠١٨عامسيناريوهاتبإعداد م مكتب املدعي العا

.٢٠١٨عداد ميزانية عام إل
تنفيذ إجراءات ذات طابع جيري ويف ظل هذه الظروف، يقرتح مراجع احلسابات اخلارجي أن -٨٧

، بغض النظر عن ويف تنسيق هذا التخطيطالتخطيط يف امليدانُيستفاد منها يفرمسي، ومرنة ولكن دقيقة 
للمحكمة. املختلفة باألجهزة والدوائر األعلىاليت تربط بعض املوظفني امليدانيني للسلطة اخلطوط اهلرمية 
تنسيق مجيع أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية يف امليدان فإن ، خبطوط املسؤوليةفيما يتعلق :٤االستنتاج رقم 

. قلم احملكمةحيادومع مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا يةستقاللمع مبادئ ايتعارض
شىتمشاورات هي و مكتب كينشاسا و احلسابات اليت ُأجريت بشأن مراجعة يف الواقع ظهر ومع ذلك، تُ 

على قادرونهم من الناحية العملية رؤساء املكاتب وأنحبكم طبيعتها مرتابطة، هي األنشطة امليدانيةأن 
بغض النظر عن تبعيتهم ، الِفَرق احملليةتنسيق ختطيط واستخدام الوسائل اللوجستية من جانب مجيع 

على بصورة رئيسيةيعتمد ،املرحلة احلالية، يف هذا التنسيقبيد أنللمحكمة. لألجهزة أو الدوائر املختلفة
فبدون وجود وثائق :٥-يدانية من رتبة فرؤساء املكاتب املصولا حدث مؤخرًا من و مرتبطة مبدينامية

باستدامة هذه الدينامية يف األجل الطويل.دقيقة بشكل حمدد ال توجد ضمانة رمسية
إضفاء الصبغة الرمسية على إجراءات التنسيق اليت بيوصي مراجع احلسابات اخلارجي :٤التوصية رقم 

مستويات توّخي(ميكن وبرتشيد هذه اإلجراءاتيف البداية رؤساء املكاتب اجلدد"بصورة مرجتلة"وضعها 
أفضل املمارسات ودليلاتفاقات مستوى اخلدمات، و : إجراءات التشغيل املوحدة، هذا الصددخمتلفة يف 

يف إطار االتفاقات الثنائية املربمة بني رؤساء املكاتب امليدانيةتعريف هذه اإلجراءات...). وينبغي 
واملكاتب امليدانية ومكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا ود ورؤساء أقسام الضحايا والشه

وصول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجيع إمكانية ، من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على األخرى
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اإلخالل ودوناملعلومات يف الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية دون اإلخالل بالسرية 
مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا.يةاستقاللبقلم احملكمة أو ياداملتعلقة حببادئ ملاب

ال توجد حاليًا أي قواعد لتناول حالة شغور وظيفة رئيس مكتب (بسبب اإلجازة، أو :٥االستنتاج رقم 
املرض، أو وقوع حادث، أو مغادرة العمل).

يف حالة غياب ميكن تطبيقهايوصي مراجع احلسابات اخلارجي باعتماد قاعدة مؤقتة : ٥التوصية رقم 
.٥-رئيس مكتب ميداين برتبة ف 

الجوانب االقتصادية لمشروع الرؤية الجديدة-هاء
مسألة االمتثال لاللتزامات المالية األولية أصبحت غير ذات موضوع- ١

بإعادة تنظيم اهليكل التنظيمي لقلم قلم احملكمةلرئيسعندما أذنت مجعية الدول األطراف -٨٨
حتقيق أوجه كفاءة يرمي إىل اإلصالح عملية أي طلب حمدد من يوجداحملكمة وتبسيطه، مل يكن 

امليزانية (من حيث املبالغ والوظائف كان قد مت البت يف احلد األقصى لغالفووفورات. ومع ذلك،  
عن إعادة تنظيم قلم احملكمة اجلنائية الدولية شامالً لم احملكمة تقريراً الثابتة). وبعد إعادة التنظيم، أصدر ق

جماالت كفاءة ووفورات يف أوجه  عى فيه أن إعادة التنظيم ستؤدي إىل حتقيق ) ادّ ٢٠١٦(آب/أغسطس 
بشأن رئيس قلم احملكمةربت حسابات تقرير اعتُ ملراجع احلسابات اخلارجي،يف التقرير السابق و . خمتلفة
، سعى مراجع احلسابات اخلارجي إىل املراجعة احلالية للحساباتالنقاط "غري مقنعة". ويف سياق بعض

مجع عناصر جديدة.

حتليل اإلجابات املقدَّمة من قلم احملكمة(أ)

أبداه كان قد التحفظ الذي  عنمراجع احلسابات اخلارجي اجعرَ تَـ فيما يتعلق بعنصر التكاليف، -٨٩
والنامجة عنالوفورات التقديرية يف تكاليف املوظفني بشأن٢٠١٦يف تقريره الصادر يف أيلول/سبتمرب 

ا مشروع الرؤية اجلديدة ). واحدة" (غري متكررةدفعةيورو "٠٠٠٩٨٤مببلغ إدارات احملكمةواليت قدر
للها بالتفصيل حيالنقطة وكان عليه أن دمت منذ ذلك احلني بشأن هذهبالوثائق الكثرية اليت قُ علماً وأحاط

.اخللوص إىل استنتاجهقبل 
نطاق االلتزام بالبقاء ضمن تنصب على التكلفة وامليزانية باملتعلقةإحدى الصعوبات الرئيسية و -٩٠

بشكل مستقل ٢٠١٥والبارامرتات السارية يف عام ٢٠١٥سقف النمو الصفري، على أساس ميزانية عام 
حق. وسعى مراجع احلسابات اخلارجي إىل حتليل تفاصيل تكاليف املوظفني على أساس عن النمو الال

هذه.مراجعة احلساباتالوثائق اجلديدة اليت أحيلت إليه أثناء 
(النقطة املذكورة يف الفقرة يف احلسبان املقرمباينآثار تغيري بأخذالتيّقنويتعلق أحد أوجه عدم -٩١

.الرؤية اجلديدةعاجلة هذا املوضوع يف النطاق األويل ملشروع مبمن التقرير السابق) و ١٢٨
م مببلغ -٩٢ يورو. ٠٠٠٩٨٤وقدر قلم احملكمة مبلغ الوفورات من حيث تكاليف املوظفني وكفاء

:مهاويتألف هذا املبلغ من عنصرين
إىل ٥٦٠,٤اخنفاض يف تكاليف املوظفني نتيجة الخنفاض عدد الوظائف (من حدوث (أ)

؛٢٠١٦يورو يف عام ٠٠٠٤٥٠مببلغ وما يُقدَّر٢٠١٥يورو يف عام ٨٠٠٤٤٣) إىل ٥٥٠
موظفي املعينني من يورو نامجة عن اخنفاض عدد ٠٠٠٥٣٤وفورات قدرها حدوث (ب)

، لتلبية االحتياجات املتصلة باملقر اجلديد للمحكمة اجلنائية الدولية (ما األمن اإلضافيني عما كان متوقعاً 
.)ِفَرق العملحتسني املرونة وتنظيم عن طريقإىل مثاين وظائف مت توفريها يصل
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ويقر مراجع احلسابات اخلارجي بأخطاء الرتمجة يف النسخة الفرنسية من "التقرير الشامل عن -٩٣
إعادة تنظيم قلم احملكمة" املقدم إىل مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية يف آب/أغسطس 

عنية.املالتيّقنأوجه عدم إزالةمن أجل، إىل تصحيح هذه األخطاء، ويدعو قلم احملكمة ٢٠١٦
ووثائق الوفورات البالغة اتبالردود املقدمة بشأن تربير اخلارجي علماً مراجع احلساباتوأحاط -٩٤

من "التقرير الشامل عن إعادة تنظيم قلم ٢٣يف الفقرة وخاصةمن قلم احملكمة، املوَفرة يورو ٤٤٣٠٠٠
احملكمة".

٥٥٠إىل ٥٦٠,٤يف القوة العاملة من اخنفاض عامحدوث يستند إىل هذا الوفريالحظ أن هو و -٩٥
قدره كليبرصيد  ،نظاميةوظيفة ٥٥وظيفة مؤقتة بدوام كامل إىل ٦٥,٤حتويل وهو ما صاحبه ، موظفاً 
).٢٠١٥عامأساسعلى يورو (٤٤٣٠٠٠تبلغ قيمتها ،وظائف١٠ناقص 

على احلدود املنهجية هلذا املنطق يشدداخلارجي إال أن ملراجع احلساباتوعلى أية حال، ال ميكن -٩٦
:ما يلياملعقد القائم على

على مستوى احملكمة القائم توسط املعلى املنطبقةالقياسية امليزانوية استخدام التكاليف (أ)
يف املائة من جمموع ٤٠يف املائة إىل ٣٠حنواجلنائية الدولية، مع حماولة قياس تكلفة هيكل ميثل فقط

القوة العاملة،
إعادة تشكيل ب، على أساس التقييم الالحق،القيامالتقريبات احلتمية النامجة عن حماولة (ب)

عن التطورات األخرى الرؤية اجلديدةيهدف إىل عزل آثار لمراجعة احملاسبية لوغري قابل حميط نظري جداً 
اكمة لقلم احملكمة واحمل .ذا

واضحة اليوممل تعد أمهية هذه املسألة (ب)

، )١٢(على أية حال، وبغض النظر عن احلكم املتعلق بصحة التقديرات اليت يقرتحها قلم احملكمة-٩٧
، فإن الدول األطراف تتحكم بشكل ولذلكامليزانية السنوية للمحكمة. يف مجعية الدول األطراف تبت

عام يف إنفاق احملكمة.

من الدراسةمزيداً تستحق مسألة شروط فتح المكاتب الميدانية أو تقليصها أو إقفالها - ٢

مراجع احلسابات اخلارجي أن إحدى الصعوبات الرئيسية اكتشفيف امليدان، على أرض الواقع -٩٨
م العاملة طُرقي إجياد هاليت يواجهها رؤساء املكاتب  عبء العمل، سواء كان ذلك لتبعاً لتعديل قو

بعض موظفي نريويب إىل  نُقلالزيادة أو التخفيض. واحللول املعتمدة عملية ولكنها قصرية األجل: فقد ب
ملدة ثالثة أشهر من أجل ضمان استمرار اتفاقات مستوى اخلدمات عقود من يربم عقد سُ و كمباال؛ 

تبعًا ملدى دم وضوح مدة الفرتة املؤقتة (على الرغم من عحىت يف كينشاسا، مؤقتًا املوظف اإلداري 
اية إجاز العمل يف وظيفته بأن يستأنفطلب شاغل الوظيفة لالستجابة ا طويلة)، وما إىل الرضية املتهيف 

ذلك.
بأن األنشطة علماً إىل أدوات لتبسيط ورصد هذه احلاالت، ومن الواضح أن احملكمة تفتقر حالياً -٩٩

.وزمنياً تتغري جغرافياً هي حبكم تعريفهاامليدانية

الوثائق بشأن أوجه الكفاءة والوفورات، ُقدمت إىل مراجع احلسابات اخلارجي. ويؤكد وثيقة من) يُربز قلم احملكمة أمهية ١٢(
عن مراجع احلسابات اخلارجي بعض أوجه الكفاءة والوفورات هذه؛ وقد أُفصح ملراجع احلسابات التقرير السابق الصادر 

مة من قلم احملكمة ومل تراجَ  اية مهمته عن أوجه الكفاءة والوفورات اجلديدة املقدَّ ا.اخلارجي يف  ع احلسابات بشأ
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تقليص تسري بشأنعامة ) مبادئ توجيهية ومبادئ ٢-١٢وحيدد دليل العمليات امليدانية (املادة -١٠٠
وضع أي اسرتاتيجية ت، إىل أنه مل بالغةصراحةب، أيضاً الدليل املكاتب امليدانية أو إقفاهلا. ومع ذلك، يشري 

)١٣(لتنفيذه.

بشأن ٢٠١٧نيسان/أبريل ١٩وبناء على طلب جلنة امليزانية واملالية، أعد قلم احملكمة مذكرة يف -١٠١
)١٤(األنشطة امليدانية.خفضمسألة إغالق املكاتب و/أو 

درج يف أعلنت املذكرة أن إجراءات تعديل مستويات التوظيف أو إغالق مكتب ميداين ستُ قد و -١٠٢
اية سيكون نشره أن علن ،أُ ‘هاوإغالقهاوتشغيلامليدانيةكاتب املفتح بشأن بروتوكول ’ النصف األول يف 

.٢٠١٧عام من
،غالقاإلاألمر يتعلق، من حيثوال ترد يف املذكرة حاالت ملموسة، ولكن من الواضح أن-١٠٣

وكذلك، ) ٣-موظف برتبة فيكفله"وجود ميداين" بسيط بـمؤخراً استعيض عنهكتب نريويب (الذي مب
احلالة يف جورجيا. ويشكل التغيري يف مستوى األنشطة والتعديالت الالزمة يف باالفتتاح احملتمل، من حيث 

جلميع املكاتب األخرى.املوظفني حتدياً 
على أن وجود تؤّكد هذه العناصر. و ذات طابع عاموال تزال العناصر اليت نوقشت يف املذكرة -١٠٤

خالهلا تنفيذ اإلجراءات اليت يتخذها جيريعلى الفرتة اليت ال يقتصراينبغي أمكتب ميداين وحجمه 
يف يتعني اإلبقاء عليها حىت تصبح عملية محاية الضحايا والشهود والتعويضبلاملدعي العام والدفاع، 

هذه الصيغة ال تسلط الضوء على ما ينبغي القيام به بيد أنعلى األرض. وجوداً وضع مل يعد يتطلب
لموس.بشكل م

قلم احملكمة إجراءات إلضفاء الطابع النظامي على فتح يضعأن أن من املتوقَّعومن الصحيح -١٠٥
. غري أنه ينبغي ضمان أن حتدد هذه الزمنية املعَلنةيف غضون املهل وينبغي القيام بذلكاملكاتب وإقفاهلا، 

احملكمة اجلنائية الدولية، األمر داخلينطوي عليها اليت املختلفة اإلجراءات بوضوح ودقة املسؤوليات 
عن الطرائق امللموسة ملشاركة أصحاب املصلحة.وليس داخل قلم احملكمة فحسب، فضالً 

تتعلق حتديداً وباإلضافة إىل ذلك، ال تتناول املذكرة مسألة وضع أدوات إلدارة شؤون املوظفني-١٠٦
ية للموارد البشرية.قلم احملكمة أنه جيري وضع اسرتاتيجوأوضح. بامليدان
اليت سيقدمها قلم القادمةيف املقرتحات بشكل حمدد جداً هذه املسائلجيري تناولومن املهم أن -١٠٧

بشأن التعريف احملتمل لقواعد حمددة بشأن التوظيف احمللي، و وأن تتضمن هذه املقرتحات بالتايلاحملكمة، 
. وبصورة أعم، النظاميةإمكانية االستعانة مبصادر خارجية، وتنفيذ عقود حمددة، فيما يتعلق بالتعيينات 

سيكون من الضروري وضع ختطيط اسرتاتيجي حمدد للقوة العاملة للمكاتب امليدانية.
ُيضطَرما يف امليدان، كثرياً على أرض الواقع يالحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه :٦االستنتاج رقم 

يف االخنفاضاتمن أجل مواجهة الزيادات أو وذلك قصرية األجلتب إىل اللجوء إىل مساعٍ رؤساء املكا
بشأن ،. وينبغي أن يؤدي التفكري الذي طلبته جلنة امليزانية واملاليةأعباء العمل و/أو الشواغر غري املتوقعة

جتربة املكتب امليداين يف  ، باالستناد إىلفإنه ينبغيسياسة رمسية،بعد وضع ت: "على الرغم من أنه مل ٢-١٢) نص املادة ١٣(
كينيا، التخطيط بعناية السرتاتيجية خروج وتنفيذها بالتشاور الوثيق مع مجيع أجهزة/أقسام/وحدات احملكمة ذات الصلة من 

الضحايا أنشطة قسم احلد األدىن من االضطراب يف األنشطة اجلارية (على سبيل املثال، عدم حدوث سوى أجل ضمان 
على أصحاب املصلحة اخلارجيني والدولة املضيفة والبيئة يف تأثري ذلكللتقليل إىل أدىن حد من )، ولكن أيضاً والشهود

."بلدال
CBF/28/25 :Registry report of the field office closure strategy and decreases in field activities in the) الوثيقة ١٤(

context of human resources planning أنشطتهاوختفيض(تقرير قلم احملكمة عن اسرتاتيجية إقفال املكاتب امليدانية
لموارد البشرية).لتخطيط الامليدانية يف سياق 
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أن يقدِّم إىل ،القواعد اليت تنظم افتتاحها وإقفاهلامع املكاتب امليدانية مع حجم األنشطة و أوضاع تكييف 
اية النصف األول من عام حبلو قلم احملكمة ه ال تثارولكن.علن عنهاأُ اليت لموسة املقرتحات امل٢٠١٧ل 

تخطيط للاملذكرة املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية مسألة وضع أدوات يف دليل العمليات امليدانية وال يف ال 
قلم احملكمة أنه جيري وضع اسرتاتيجية للموارد البشرية.وأوضح. العاملةةلقو لسرتاتيجي اال

اية النصف يوصي مراجع احلسابات اخلارجي :٦التوصية رقم  بأن يقوم مكتب قلم احملكمة، حبلول 
املوظفني وفتح/إقفال املكاتب، وتنفيذ ختطيط لتكييف أوضاع، بوضع إجراءات ٢٠١٧األول من عام 
ولكن أيضاً قلم احملكمة اليت يتوّالها ليس فقط سؤوليات املالعاملة امليدانية حيدد بوضوح ةاسرتاتيجي للقو 

والصندوق مكتب املدعي العام وخاصةمجيع أجهزة احملكمة اليت تلجأ إىل خدمات املكاتب امليدانية، 
.االستئماين للضحايا

متابعة التوصيات السابقة-او و 
يف الفرتة الرؤية اجلديدةمشروع بشأناخلارجي مراجع احلساباتعقب مراجعة األداء اليت أجراها -١٠٨
، صدرت أربع توصيات.٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٣٠إىل ١٩من 

أيار/مايو ٨من يف الفرتة جريت أُ قد مراجعة احلسابات احلالية فبالنظر إىل أن كر أعاله، وكما ذُ -١٠٩
، فإنه ال يزال من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل لدرجة تنفيذ التوصيات ٢٠١٧حزيران/يونيه ١إىل 

السابقة.
وكانت التوصيات األربع كما يلي:-١١٠

الرؤية اجلديدةيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بنشر التقرير النهائي ملشروع :١-٢٠١٦التوصية 
.بفرادي املوظفنيعلى املوظفني، باستثناء املعلومات السرية املتعلقة وتعميمه

: يرى قلم احملكمة أن نشر التقرير على النحو الذي طلبه ٢٠١٧حزيران/يونيه ١من احلالة اعتباراً -١١١
يرى. غري أنه اليت حيتوي عليهامراجع احلسابات اخلارجي ال يتوافق مع محاية البيانات السرية والشخصية 

"التقرير الشامل" الصادر يف وخاصة، الرؤية اجلديدةمن الوثائق منذ تنفيذ مشروع كبرياً عدداً أنه نشر
.٢٠١٧يف شباط/فرباير اللتني أُتيحتا يف نسختيه اإلنكليزية والفرنسية ٢٠١٦آب/أغسطس 

.قد أُغلِقتولذلك ميكن اعتبار التوصية -١١٢
إجراءات رئيس قلم احملكمةيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن يضع :٢- ٢٠١٦التوصية 

عمل رقمية ملساعدة املوظفني على فهم أساليب العمل اجلديدة اليت ومساراتتشغيل موحدة 
املشروع.بفعلعيد تنظيمها يتعني تطبيقها داخل هياكل قلم احملكمة كما أُ 

مع متزامنيف وقت أقد بدومسارات عمليل موحدة إجراءات تشغإعدادويدفع قلم احملكمة بأن -١١٣
.منهمتأصالً ، باعتباره عنصراً الرؤية اجلديدةتنفيذ مشروع 

.حالياً التوصية قيد التنفيذاعتبارولذلك ميكن -١١٤
أساليب العمل اجلديدة يتطلب مساعدة خارجية، يوصي حتديدإذا كان :٣- ٢٠١٦التوصية 

املطلوبة اختيار شركة اخلرباء االستشاريني أو االختصاصيني جيرياخلارجي بأن مراجع احلسابات
قواعد احملكمة اجلنائية الدولية.لمتتثلعملية مناقصة تنافسية بعد

للجوء إىل خرباء استشاريني أو خرباء خارجيني، اهذه املرحلة يف ال يلزم وأشار قلم احملكمة إىل أنه -١١٥
املنافسة.املتعلقة باالهتمام لتطبيق القواعد واملمارسات فسيوَىل وأنه إذا اقتضى األمر اللجوء إىل ذلك، 
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يوجِّهمذكرة رئيس قلم احملكمةينشرمراجع احلسابات اخلارجي بأن يوصي:٤-٢٠١٦ةيالتوص
يف النشاط القضائيتشرح ما لالنتقال إىل املباين اجلديدة وما للزيادة نظر الدول األطراف إليها 

القوة العاملة للمحكمة وعلى ميزانيتها. علىمن تأثري حمدد 
نفذ تُ اشكل مذكرة "خمصصة"، فإعدم اختاذ التوصيةقلم احملكمة أنه على الرغم من ويوّضح-١١٦

امليزانية ومناقشات ملقرتحات إىل الدول األطراف دعماً الوثائق املقدمةعن طريقطبق حبكم الواقع وتُ 
املطلوبة.والتربيرات، مبا يف ذلك التفسريات السنوية
بأن قلم احملكمة قدم توضيحات بشأن الزيادات اليت اخلارجي علماً مراجع احلساباتوحييط -١١٧

٣٢(الفقرات من قلم احملكمةالتقرير الشامل عن إعادة تنظيم بو، ٢٠١٦أعقبت إعادة التنظيم يف عام 
هذه بارميكن اعتولذلكتاح بالفرنسية على املوقع الشبكي منذ آخر مراجعة للحسابات. امل)، ٣٧إىل 

.قد أُغلِقتالتوصية 

الخالصة-رابعاً 
املذكورة يف هذا التقرير:،بعض النقاط التاليةعلى يؤكد مراجع احلسابات اخلارجي -١١٨

أصحاب املصلحة الرئيسيني يف لدىإمجاعي إجيايب تقديريوجد على وجه اإلمجال، (أ)
نقطتني رئيسيتني ناجتتني عن إنشاء إزاء احملكمة اجلنائية الدولية، داخل قلم احملكمة وخارجه على السواء، 

انت تُباَشركاألنشطة اخلارجية اليت  املسؤولية عن خطوط وتعزيز: توضيح شعبة العمليات اخلارجية، مها
تعزيز موقف وسلطة رؤساء املكاتب امليدانية؛و ؛ مشروع الرؤية اجلديدةداخل قلم احملكمة قبل 

من عملية اإلصالح، وأنه ال ميكن إجراء جداً وقت مبكرجريت مراجعة احلسابات يف أُ (ب)
؛زمنية أطولإال بعد انقضاء فرتة باملقارنة مع املاضي تقييم متوازن 
أداء أفضل من اهليكل القدمي، يقدَّممع ذلك مؤشرات تدل على أن اهليكل اجلديد توجد(ج)

لكفاءة والوفورات النامجة عن إعادة التنظيم؛وجه اأمثلة ملموسة ألوجود عن فضالً 
مواصلة تنقيح وتنفيذ التغيريات علىدمت ست توصيات ملساعدة قلم احملكمة قُ (د) 

؛خلارجيةاملستحَدثة يف شعبة العمليات ا
هي أو املتعلقة بالرؤية اجلديدةللحساباتالسابقة املراجعة غلقت أربع توصيات من أُ (ه)

قيد التنفيذ.حالياً 

شكر وتقدير-خامساً 
يود مراجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن خالص شكره ملديري وموظفي احملكمة اجلنائية -١١٩

.إليهالدولية على جودة ترحيبهم ودقة املعلومات اليت قدموها 
مراجعة احلساباتاية مالحظات 
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المرفق األول
قائمة بالمقابالت التي ُأجريت في المقر

هيئة رئاسة المحكمة-ألف
ندي، رئيسة احملكمة اجلنائية الدوليةيدي غورمسفرنانديسيلفيا -
ديوان هيئة رئاسة احملكمةكيمربيل بروست، رئيس -

المحكمةدوائر-باء
بريترام مشيت، القاضي، الدوائر-
هو تشونغ، القاضي، الدوائر- تشانغ-

مكتب المدعي العام-جيم
)االدعاء العامجيمس ستيوارت، نائب املدعي العام (-
كتب املدعي العاممب، ل دي مسيدت، مدير شعبة التحقيقاتيميش-
كتب املدعي العاممب، شوتشوكو، مدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاونتفاكيسو مو -
كتب املدعي العاممبغليا، مدير شعبة االدعاء، يفابريسيو غوار -

الصندوق االستئماني للضحايا-دال
التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايابيرت دي بان، املدير -

آلية الرقابة المستقلة-هاء
اآلليةإيان فولر، رئيس-

المراجعة الداخلية للحسابات-واو 
ةدير املفلورنس بويل، -

المنظمات غير الحكومية-زاي
تمع املفتوحةقانونيةماريانا بينا، موظف- ، مبادرة ا
كبري موظفني قانونيني، االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةل،  يأليكس فيليمني غريند-
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قلم المحكمة-حاء
خارج نطاق شعبة العمليات الخارجية- ١

وجرب األضرارفيليب أمباخ، رئيس قسم مشاركة الضحايا -
رز، رئيسة قسم املوارد البشريةغَ سوزان سي-
املعلوماتكيلي مانيكس، رئيس قسم خدمات إدارة -
دان أليكس، منسق األمن امليداينغبو -

شعبة العمليات الخارجية بالمقرفي - ٢

كريستيان ماهر، مدير شعبة العمليات اخلارجية-
كلود أوبري، رئيس قسم دعم العمليات اخلارجية- جان-
ناجيل فرييل، رئيس قسم الضحايا والشهود-
والتعاون مع الدولالعالقات اخلارجية وحدةسيسيليا بالتيانو، رئيسة -
هريوتو فوجيوارا، رئيس وحدة التحليل القطري-
أرين هوملان، رئيس وحدة املراسم واألحداث والزيارات، قسم اإلعالم والتوعية-بينغت-
، وحدة العمليات، قسم الضحايا والشهودكبري مديرينن،  هاري مويالنِ -
البصري، قسم اإلعالم والتوعية-وحدة اإلنتاج السمعيةفيوليتا كورسيك، رئيس-
وحدة اخلدمات، قسم الضحايا والشهودكبرية مديرين،ودر،  اناتاشا ش-
دن، رئيس وحدة التنسيق والتخطيط، قسم دعم العمليات اخلارجيةميماركوس فان إ-

/شعبة العمليات الخارجيةالمكاتب الميدانيةفي - ٣

أوغندابجيلينا فوكاسينوفيتش، رئيسة املكتب امليداين -
يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةنيامليدانياملكتبنية، رئيسييهشاسانيتنيفابي-
ومايليف كوت ديفوار، رئيس املكتب امليداين هنغاريام سو نوه-
يف مجهورية أفريقيا الوسطىمايك كول، رئيس املكتب امليداين-
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الثانيالمرفق 
قائمة المقابالت التي أجريت في مكتب كينشاسا

المقابالت المباشرة-ألف
يف كينشاسا وبونياة املكتبني امليدانيني، رئيس٥-، ف يهشاسانينيفابي-
كينشاساامليداين يفكتب بامل، ضابط أمن ٣-باتريك ميدوت، ف -
كينشاسايفامليداينكتب بامل، موظف التوعية ٣-مارغوت تيديسكو، ف -
، بقسم الضحايا والشهود"معاون، " قائد فريق٢-، ف الغفيتمصطفى -
كينشاساامليداين يفكتب بامل، مساعد إداري ٥-خ عوو، -إميانويل غوسو-
، موظف إداري يف بونيا (يف إجازة يف كينشاسا)٣-ريتشارد كواسو، ف-

المقابالت المجراة بَوصالت فيديو-باء
كمبااليف  كتب امليدايناملب، ضابط أمن ٣-ن، فهورغيدِ سورين -
(يف كينشاسا يف  كتب امليداين املبشؤون تكنولوجيا املعلومات مساعد يف،٥-خ عشاما،اإيف نك-

مهمة يف بونيا)
يف  كتب امليداين املببقسم عرض الضحايا وجرب األضرار، مساعد ٥-ماك ماكانغو، خ ع-

بونيا)(يف مهمة يف كينشاسا 
كمبااليف  كتب امليدايناملبتوعيةة، موظف٣-ماريا كامارا، ف-
كمبااليف  كتب امليدايناملبحتقيقات تابعة ملكتب املدعي العامة، موظف٣-شيال عتيم، ف-

المقابالت الخارجية- جيم 

يف مجهورية االتصالوجهة فلوري كابانج نوميب، املدعي العام جلمهورية الكونغو الدميقراطية، -
للمحكمة اجلنائية الدوليةالكونغو الدميقراطية

/بعثة منظمة إدارة شؤون السالمة واألمن باألمم املتحدةبلون غابرييل مايت، نائب مستشار يأجن-
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كينشاسا

كينشاسا في  المكتب الميداني بحضور اجتماعات -دال 

باتريك تشيبوي)و،مارغوت تيديسكوو ، يهشاسانينياجتماع فريق التوعية (فابي-
و باتريك ميدوت، و ، يهشاسانينيفابيكينشاسا (يف  للمكتب امليدايناالجتماع األسبوعي -

و ، الغفيتصطفى واملمن كمباال، معقود عن بعدديانا لورينزانا يف مؤمتر و مارغوت تيديسكو، 
ماك ماكانغو)و وو، -إميانويل غوسو

_____________


