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األنشطة والتحديات واستعراض : ملكتب امليداين يف كمباالااحملكمة عن تقرير 
  * التفاهم مع بلدان احلاالتاتوظيف؛ وعن مذكرمستويات الت

يف دورا الثالثة عشرة الداعية ") اللجنة(" لتوصية جلنة امليزانية واملالية يستجيب هذا التقرير  -١
. )١(إىل إجراء استعراض ملبلغ املوارد املوجودة حاليا يف كمباال على ضوء املستوى الراهن لألنشطة

 التفاهم لكفالة استجابتها الحتياجات اتملتعلق بتنقيح مذكرويستجيب كذلك لطلب اللجنة ا
  .)٢(احملكمة

وفتح املدعي العام باب . ٢٠٠٣ديسمرب /أحيلت احلالة يف أوغندا إىل احملكمة يف كانون األول  -٢
  أربعةواحلالة اآلن هي يف املرحلة السابقة للمحاكمة، باستصدار. ٢٠٠٤يوليه /التحقيقات يف متوز

 طلب وطلب واحد من سبعمائةوقد وردت . ٢٠٠٥أكتوبر /عالقة منذ تشرين األولأوامر قبض 
 ويشارك حاليا واحد وعشرون ضحية يف اإلجراءات .)٣(الضحايا باملشاركة يف اإلجراءات القضائية

  .القضائية على مستوى احلالة وواحد وأربعون ضحية على مستوى القضية

حتياجات التشغيلية واألنشطة الواجب االضطالع ا  واستنادا إىل حتليل لال٢٠٠٥عام ويف   -٣
وقد مرت على . ت احملكمة قرارا يقضي بإنشاء املكتب امليداين يف كمباالذوالعوامل املميزة للبيئة اخت

وأخذا بعني االعتبار التطورات القضائية  )٤( وبفضل موقعه اإلستراتيجي،وجوده اآلن مخس سنوات
يلعب املكتب امليداين يف كمباال دورا  ،)٥(اور، مجهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة ااملتسارعة يف بلد 

  .جوهريا يف دعم العمليات اجلارية يف املنطقة

_________________________ 
  .ICC-ASP/9/CBF.1/14صدر سابقاً بوصفه الوثيقة * 
 ، الهاي،ثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال )١(

  .٨٣، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
 .٨١ املرجع نفسه، الفقرة   )٢(
؛ )٢٠٠٦ (٤٩:  هيالطلبات الواردة من الضحايا الذين يلتمسون املشاركة يف اإلجراءات القضائية  )٣(

  ).٢٠٠٨(٢٧٢؛ )٢٠٠٨(٢١٦؛ )٢٠٠٧(١٠٨
 .بعة لألمم املتحدة كيلومترا من أنتييب، اليت هي قاعدة جوية تا٤٠ على بعد باالميقع املكتب امليداين يف ك )٤(

 
املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو : هناك لغاية هذا التاريخ قضيتان ترتبطان حبالة مجهورية الكونغو الدميقراطية مها ) ٥( 

  .غا وماثيو نغودجولو شوي فضال عن التحقيقات اجلاريةنواملدعي العام ضد جرمني كات
 .امليداين يف كمباال اجلدول التنظيمي للمكتب –انظر املرفق ) ٦(
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الوحدات املتمركزة /وبناء على طلب جلنة امليزانية واملالية، يرد أدناه وصف ألنشطة األقسام  -٤
مي، حيثما أمكن، لعبء العمل بالنسبة لعام  ويرد تقدير ك.)٦(يف امليدان ومستويات التوظيف فيها

 وذلك لتوفري صورة أدق عن األنشطة الراهنة والتحديات اليت تواجه فضال عن إسقاطات عام ٢٠١٠
٢٠١١.  

  األنشطة واملوظفون  -أوال

  مكتب املدعي العام  -ألف

 من ، على مستواه الراهن٢٠١٠ بالنسبة لسنة ،بين مكتب املدعي العام أنه سوف حيافظ  -٥
 بعثة خارجية ٣٦ فمن املتوقع االضطالع مبا جمموعه ٢٠١١أما فيما يتعلق بسنة . األنشطة يف البلد

وسيتواصل وجود .  بعثة داخلية هلا صلة حبالة أوغندا فضال عن قضايا مطروحة وحاالت أخرى٢٤و
على حني يوجد يف املكتب امليداين ) ٦-ع  واآلخر برتبة خ٣-أحدمها برتبة ف(موظفني دائمني اثنني 
 يف مناطق أخرى على ضوء االحتياجات التشغيلية املتغرية وبعثة ٥- عخبرتبة بالفعل موظف ثالث 

  .وسيواصل املكتب اعتماده على موارد املكتب امليداين. الدعم املقدم ملختلف احلاالت

  قلم احملكمة  -باء

.  امليداين يف كمبااليف املكتبهناك سبع وحدات وظيفية تابعة لقلم احملكمة موجودة   -٦
 يوفر قلم احملكمة الدعم واملساعدة للموظفني املتمركزين يف امليدان التابعني ملكتب ،باإلضافة إىل ذلك

املدعي العام وللصندوق االستئماين للضحايا فضال عما تقدمه البعثات اليت يضطلع ا املقر والبعثات 
  .الداخلية

   والشهودوحدة الضحايا  -١

  ةاألنشط  )أ(

الدعم وتدابري احلماية إىل زين يف امليدان التابعني هلذه الوحدة كرمتركيز املوظفني املتجه يت  -٧
املدعي العام ضد  وهؤالء الشهود هلم ارتباط بالقضية الراهنة املطروحة وهي. املقدمني للضحايا
وسع نطاق ى  من ناحية أخر.فينسينت أويت، ووأوكوت أوذيامبو ودومينيك أونغوينوجوزيف كوين، 

وفيما يرتبط . األنشطة اليت يقوم ا هؤالء املوظفون لتشمل الشهود يف حاالت مطروحة أخرى
ان حاليا يف نطاق حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية، اشتمل الدعم والعون عاجلَبالقضيتني اللتني ت

تب املدعي العام وأفرقة الدفاع رافقة وتنفيذ تدابري احلماية والدعم لشهود مكأنشطة املاملقدمان على 
واضطلع املوظف املساعد املسؤول عن احلماية بواجباته . قبل إدالئهم بالشهادة يف الهاي وبعد ذلك
  .املتصلة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

_________________________ 
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وقد أنشئ هذا . ويترتب على احلماية الفعلية لألفراد اآلنف ذكرهم تفعيل نظام الرد األويل  - ٨
، طلب مكتب املدعي العام من ٢٠٠٩وحىت أواخر عام .  بناء على طلب مكتب املدعي العامالنظام

 مدينة ١١وحدة الضحايا والشهود اإلبقاء على نظام رد أويل يف أربع من املناطق يف أوغندا تغطي 
 بإبالغ وقام مكتب املدعي العام يف اآلونة األخرية. وهذه األنظمة حتتاج إىل أن ختترب مرتني يف السنة

 فما بعد ٢٠١٠وحدة الضحايا والشهود بالقرار الذي اختذه والقاضي بإلغاء الصيانة اعتبارا من عام 
وتقوم وحدة الضحايا والشهود حاليا بتقييم هذا الطلب وتأثريه . على ضوء تقييم املخاطر احملدث

  .على عبء العمل وعلى مواردها يف امليدان

 يندرجون يف نطاق برنامج احلماية للمحكمة اجلنائية الدولية، أما الشهود اآلخرون الذين ال  - ٩
  .والنفسيفقد أحاهلم مكتب املدعي العام على دوائر الدعم الطيب 

واستبقاء النظام فعال يتطلب . وتساعد قوات الشرطة األوغندية يف تنفيذ نظام الرد الفوري  -١٠
لسلطات احمللية واالختبار املتكرر لفعاليته تدريب الشرطة احمللية وإجراء االتصاالت املنتظمة مع ا

  .وقدرته على االستجابة

وهناك أنشطة أخرى تشمل الدعم الطيب والنفسي واحلماية املقدمني للشهود يف مجيع   -١١
 وفقا ملتطلبات مكتب املدعي ٢٠١١ و٢٠١٠احلاالت املطروحة ويتوقع أن تتواصل خالل العامني 

  .)٧(العام وأفرقة الدفاع

  لتوظيفا  )ب(

يف ا مليدان التابعني لوحدة الضحايا والشهود من موظف  املوظفني املتمركزين مالكيتألف   -١٢
 وثالثة ٢-، وموظف مساعد معين باحلماية برتبة ف٣-ميداين معين بشؤون الشهود برتبة ف
  ).٥-خ ع(واحد برتبة  ومساعد دعم ميداين ٥-عخ   برتبةمساعدين ميدانيني للحماية والعمليات

  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  -٢

  األنشطة  )أ(

 حقهم يف سوا أن أوامر القبض مل تنفذ إال أن عددا ال بأس به من الضحايا مار منعلى الرغم  -١٣
 وهناك العديد من طلبام هذه ما زالت عالقة أمام احملكمة ،طلب اإلذن باملشاركة يف اإلجراءات

 اليت يواجهها العديد من أصحاب الطلبات يف التقدم بوثائق ألسباب متنوعة، مبا يف ذلك الصعوبات
مرجعه تطور وهناك عامل إضايف . إلثبات اهلوية وعدم أهلية الوسطاء وتنقل جمموعات األشخاص

 أطول يف أوغندا قتاتطلب وي،  الذي جعل تعيني وتدريب الوسطاء يف بعض املناطق  من احملكمةاملواقف
كّن من الوصول حىت اآلن موعات من مألخرى، وأسفر ذلك عن عدم التمما هو الشأن يف احلاالت ا

_________________________ 
 ٢٥ بعثة خارجية و٣٠  حنووهناك.  يوما إىل أوغندا٨٦ بعثة دامت أكثر من بعشرين، مت االضطالع ٢٠٠٩ يف عام )٧(

 .وجرى االضطالع بثماين بعثات خارجية حىت تارخيه. ٢٠١٠داخلية يتوقع االضطالع ا يف عام 



ICC-ASP/9/11 

 
 

11-A-011110  4 

وإستراتيجية قلم احملكمة اخلاصة بأوغندا بالنسبة للسنتني . الضحايا املمكن أن يكون هلم ارتباط بالقضية
القادمتني حباجة إىل أن تضع يف االعتبار هذه العوامل واالعتراف بأن معاجلة طلبات الضحايا الذين 

ل ق احملكمة بالفعل معاجلة كاملة سيستغرق وقتا طويال وذلك لتأمني إتاحة الفرصة على األ ملتاتص
اإلجراءات القضائية وإعداد وتنفيذ يف  بالقضية من أجل التقدم بطلب املشاركة صلةللضحايا الذين هلم 

  .ستغناء عن وجودهم هناكاإلستراتيجية املالئمة للتقليل من عدد املوظفني املوجودين يف امليدان أو اال

مدن وقرى شىت ال ، يف وجتدر اإلشارة إىل أن الضحايا ينتشرون يف اجلزء الشمايل من البلد  -١٤
يبقى هناك عدد ال بأس به من الضحايا و. )٨(ميكن الوصول إليها إال عن طريق السفر مسافات طويلة

قضية من القضايا أو حبالة من الذين منحوا حق املشاركة يف اإلجراءات القضائية ذات الصلة ب
  .)٩(احلاالت

  :٢٠١١ و٢٠١٠ستتوخى األنشطة التايل ذكرها خالل العامني   -١٥

تنفيذ األوامر الصادرة عن الدائرة التمهيدية املوجهة إىل قسم مشاركة وتعويض   )أ(  
ات من الضحايا من قبيل إعالم الضحايا ومتكينهم من تقدمي مالحظات والتماس املزيد من املعلوم

الضحايا وتنظيم التمثيل القانوين للضحايا الذين منحوا احلق يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ذات 
  الصلة بالقضية أو باحلالة؛

أصحاب الطلبات والوسطاء احملليني بالتطورات اليت تشهدها /إبالغ الضحايا  )ب(  
ذلك القرارات املتصلة بطلبات الضحايا اإلجراءات والوالية القضائية ذات الصلة اليت متسهم مبا يف 

من قبيل اإلجراءات املتعلقة (قصد املشاركة واإلجراءات املمكن يف إطارها أن يبدئ الضحايا آراءهم 
  ؛)١٠()٢٠٠٨باملقبولية يف أواخر عام 

عقد اجتماعات فردية مع الضحايا الذين تقدموا بطلبات املشاركة يف اإلجراءات   )ج(  
نويه باستالم طلبات وتأمني أم يفهمون عملية املشاركة واحلصول على معلومات القضائية بغية الت

  املتابعة واملساعدة املتعلقة بالتمثيل القانوين وإبالغهم بالتطورات اليت حتدث يف اإلجراءات القضائية؛

احلفاظ على عالقات دائمة مع الوسطاء احلاليني ومواصلة تعيني وتدريب الوسطاء   )د(  
م اتصال بالضحايا مع التركيز على ااالت املدرجة يف أمر إلقاء القبض حيث ال يكون هناك الذين هل

وسطاء مدربون لكفالة أن تتاح للضحايا يف تلك املناطق فرصة تقدمي طلب باملشاركة فيما يتصل 
  بالقضية؛

_________________________ 
ملناطق يف شىت أحناء ) الشهريف واحدة (ني وبثماين بعثات داخلية  ببعثتني خارجيت٢٠١٠ من املزمع القيام يف عام )٨(

  .أوغندا الشمالية
 من هؤالء باملشاركة يف اإلجراءات ٢١ل ذن أُ. جمموعات الضحايا/الضحايامن  ٧٠١ وردت حىت تارخيه طلبات من )٩(

، فينسينت أوت، أوكوت املدعي العام ضد جوزيف كوين.  على مستوى القضية٤١ل القضائية على مستوى احلالة و
 .أوذمبو ودومينيك أونغوين

 . هناك عدد من الطلبات املعلقة بشأن املشاركة ستعاجل من قبل قلم احملكمة والدوائر )١٠(
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 وضع التعاون مع اجلهات القانونية األوغندية لدعم جهود قلم احملكمة الرامية إىل  )ه(  
 نقائمة باحملامني واملسامهة يف األنشطة التدريبية بالشراكة مع املنظمات القانونية األخرى املعنية بالقانو

  ؛اجلنائي الدويل بالتركيز على احملامني من أوغندا الشمالية

تقدمي الدعم ألنشطة قسم مشاركة وتعويض الضحايا ذات الصلة باحلالة يف كينيا   )و(  
فإن أذنت . دائرة التمهيدية قرارا يتعلق مبا إذا كانت ستأذن أو ال تأذن بإجراء حتقيقلغاية اختاذ ال
  ؛ؤيد البدء يف األنشطة يف كينيا سي،بإجراء حتقيق

دعم البعثات امليدانية لقسم مشاركة وتعويض الضحايا إىل شرقي الكونغو ذات   )ز(  
  .شوي-نغودجولو.  وم كاتبغا. وج نغالوب. تكل من الصلة باحملاكمات اجلارية اليت ميثل فيها 

  التوظيف  )ب(

موظف ميداين واحد : مستوى التوظيف الراهن يف قسم مشاركة وتعويض الضحايا هو التايل  -١٦
وتوخيا . ٤-خ عمساعد ميداين واحد من فئة و ،)يغطي كذلك احلالة يف دارفور (٢-برتبة ف

أوغندا (الكفاءات الالزمة لتغطية حالتني للفعالية، مت توظيف موظف ميداين يتمتع باملهارات و
ألمر الصادر عن تنفيذا لباإلضافة إىل ذلك، فإن العمل الراهن املضطلع به يف كينيا . )السودان/ودارفور

  .الدائرة التمهيدية قد حظي بدعم املساعد امليداين الذي مت تكليفه على أساس بعثات قصرية األجل

  قائقسم اإلعالم والوث  -٣

  نشطةاأل  )أ(

 ٢٠١١ و٢٠١٠يف عامي فريق يتخذ من كمباال قاعدة له إن األنشطة اليت يضطلع ا   -١٧
واملتعلقة بالتوعية واإلعالم ستهدف إىل تنمية فهم احملكمة باعتبارها مؤسسة قضائية وإشراك اتمعات 

اسية ومن خالل وأثناء اجللسات التفاعلية اليت تنخرط فيها جمموعات مستهدفة أس. احمللية املتأثرة
 التلفزيونية ستناقش والية احملكمة اجلنائية الدولية واجلرائم الداخلة يف اختصاصها ةادثاإلذاعة وبرامج احمل

 اخلطة اجلماعات املتأثرة باحلرب على شملوت. والتكامل والقضايا ذات الصلة واألنشطة يف أوغندا
دين واموعات النسائية واملدارس واجلامعات دا ومنظمات اتمع املاقاملستوى الشعيب ومن خالل 

  .)١١(واملشتغلني باملهن القانونية والصحفيني

وسوف يتطلب تنفيذ خطة التوعية واإلعالم السفر إىل املناطق الواقعة يف اجلزء الشمايل من   -١٨
ع به يف ونتائج برنامج التوعية الفعلي الذي مت االضطال. البلد كمناطق أشويل وتيزو والنغو ومادي

ميثل املؤمتر االستعراضي، املقرر انعقاده  و.)١٢(٢٠٠٩السنة املاضية ملخصة يف التقرير عن التوعية لعام 

_________________________ 
، مبا يف ذلك األنشطة ذات الصلة باملؤمتر ٢٠١٠ نشاطا طوعيا خمطط تنفيذها يف أوغندا عام ٨١هناك .)١١(

 .االستعراضي
  .http://www.icc-cpi.int: ٢٠٠٩وعية لعام  تقرير عن الت)١٢(
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 حلظة مهمة بالنسبة لربامج التوعية ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١يف كمباال يف الفترة من 
  . االستعراضي وبعده مجلة من األنشطة التوعوية قبيل املؤمترموسوف تنظ. يف البلد

وبسبب عدم تنفيذ أوامر القبض العالقة ملدة تقارب اخلمس سنوات، سيتمثل التحدي   -١٩
الرئيسي يف وجه برامج التوعية يف إشراك السكان وتفادي الشعور بأن احملكمة اجلنائية الدولية ختلت 

دل م وتفيد اتمعات احمللية عن الضحايا الذين ينتظرون إقامة العدل ويشعرون باستمرار أن إقامة الع
  .)١٣(املتضررة

ورهنا بالتطورات القضائية ذات الصلة باحلالة يف كينيا، سيقوم فريق التوعية املتمركز يف   -٢٠
  .أوغندا بتقدمي الدعم ألنشطة التوعية ذات الصلة ذه احلالة اجلديدة احملتملة

  التوظيف  )ب(

، مساعدان ميدانيان ٢-منسق توعية ميداين برتبة ف يف ٢٠١٠يتمثل مستوى التوظيف لعام   -٢١
وتوخيا للفعالية، مت وزع . ٤-خ ع، ومساعد إداري ميداين واحد برتبة ٥-خ عيف جمال التوعية 

وظيفة مساعد توعية متقدم ميداين ضمن فريق التوعية املتمركز يف مجهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز 
حيث تقرر أن تبدأ  املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبوية اجلهود التوعوية املبذولة يف إطار قض

 باإلضافة إىل ذلك ويف صورة ما إذا أذنت الدائرة التمهيدية .)١٤(٢٠١٤ نيسان أبريل ٢٧احملاكمة يف 
ن هذه املوارد من املوظفني ميكن أن تستخدم يف تطوير وتنفيذ فإالثانية بفتح حتقيق يف حالة كينيا 

  . صلة باحلالة اجلديدةأنشطة توعوية ذات

  قسم األمن والسالمة  -٤

  األنشطة  )أ(

سيواصل املوظفون املتمركزون يف امليدان التابعون لقسم األمن والسالمة توفري تدابري األمن   -٢٢
لكافة جوانب عمل املوظفني امليدانيني التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية مبا يف ذلك املساعدة املقدمة 

إحاطات إعالمية تتعلق باألمن للبعثات الوافدة، : وهذا يستتبع توفري ما يلي. ردة من املقرللبعثات الوا
وتوفري الدعم املباشر حبسب االقتضاء للبعثات املوجهة إىل اجلزء الشمايل من البالد وتقييمات  

يداين؛ ويشمل الرصد اجلاري للحالة األمنية وأمن املكتب املو ،للمخاطر األمنية بالنسبة ألنشطة حمددة
  .ذا الغرضهلذلك التنسيق مع السلطات الوطنية ومع األمم املتحدة 

_________________________ 
) ٢٠٠٧ (٤٦) ٢٠٠٦ (٩:  على النحو التايل٤٠٣نظمت منذ أن فتحت حالة أوغندا أنشطة توعية يبلغ عددها  )١٣(

٢٠٠٩ (١٧٣، )٢٠٠٨ (١٧٥.(  
دفاع يف املقبولية  أجلت الدائرة االبتدائية الثالثة احملاكمة رهنا بقرار سيصدر بشأن طعن ال٢٠١٠مارس / آذار٨يف  )١٤(

 .يف نطاق إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية
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باإلضافة إىل ذلك، وأثناء املؤمتر االستعراضي سيدعم موظفو األمن املتمركزون يف امليدان   -٢٣
سهر ولغرض ال. كافة األنشطة العادية واألنشطة اجلانبية اإلضافية اليت تنظمها احملكمة اجلنائية الدولية

  .على تنسيق شؤون األمن والسالمة مبوقع املؤمتر االستعراضي، سيتم نشر موظفني أمنيني إضافيني باملقر

  التوظيف  )ب(

التوظيف األمين يف كل بلد من بلدان احلاالت يشتمل على موظف فين واحد إنّ منوذج   -٢٤
  برتبة    يات، وموظف واحد وللعململ واملراقبة اإلدارية للموظفني امسؤول عن التنسيق األمين الش

 يوظف دوليا يف كل مكتب ميداين ويكون مسؤوال عن أمن املكتب امليداين والدعم املباشر ٦-خ ع
أقرت (ن املوظفني الوطنيني مأبلألنشطة امليدانية اليت تقوم ا األقسام األخرى؛ ومساعد واحد يعىن 

نيني، ياإلدارة الروت/، مسؤول عن التبليغ) وجترى حاليا عملية التوظيف٢٠١٠هذه الوظيفة عام 
وميكن نشر املوظفني . أمن املوظفني واستمرارية الوجود األمين داخل البلد/وشؤون خمالصة متابعة

  .األمنيني لدعم احلالة يف كينيا على سبيل املثال

، وموظف )قيد التوظيف (٢- ميداين واحد برتبة فنمسؤول أم: حالة التوظيف الراهنة  -٢٥
ستحدد الرتبة فيما ( ومساعد أمين للموظفني الوطنيني ٦-خ ع، برتبة ألمن مقدم مسؤول عن ارجةدب
  .وميكن أن يستخدم املوظفون الذين يعينون دوليا لدعم حاالت أخرى حبسب االقتضاء. دبع

  الصندوق االستئماين للضحايا  -٥

  األنشطة  )أ(

 تواصل ٢٠١٠وق االستئماين للضحايا لعام نداليت يتوخاها الصالرئيسية من بني األولويات   -٢٦
 مشروعا جاريا وجديدا يف أوغندا الشمالية واجلزء الشرقي من مجهورية ١٤الدعم املقدم يف نطاق 

 مليون يورو يف هذه ٠,١وجيري يف الظرف الراهن تنفيذ مشاريع بقيمة تقارب . الكونغو الدميقراطية
 اآلن قيد التخطيط بالنسبة ملرحلة التنفيذ يف عام  مليون يورو هو١,١احلالة ومبلغ مايل قدره 

ويجري حاليا الصندوق االستئماين للضحايا مشاورات مع السلطات األوغندية واتمع . )١٥(٢٠١٠
السنوات الثالث املدين والشركاء يف التنفيذ يف سبيل وضع إستراتيجية انتقالية ملدة السنتني املقبلتني أو 

  .املقبلة يف أوغندا

  التوظيف  )ب(

 متمركز يف املكتب امليداين يف كمباال لدعم ٣-هناك موظف برامج ميداين واحد برتبة ف  -٢٧
 قوام هذه الوظيفة توفري الدعم اإلقليمي ألوغندا وكينيا على حد أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا

_________________________ 
، مبا يف ذلك بعثة ألعضاء جدد تابعني لس اإلدارة ٢٠١٠ هناك العديد من البعثات اليت يتوقع القيام ا أثناء عام )١٥(

وغندا الشمالية ورمبا مجهورية  بعثة رصد وتقييم إىل أ١٤واملشاركة يف املؤمتر االستعراضي املعقود يف كمباال فضال عن 
 .الكونغو الدميقراطية
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تسىن أن يكون هناك  من بونيا سينقل إىل كمباال كي ي٣- وهناك موظف برامج ميداين برتبة ف.سواء
منصب إقليمي أيضا يغطي مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى ورمبا احلاالت 

  .احملتملة

  قسم العمليات امليدانية  -٦

  األنشطة  )أ(

يظل قسم العمليات امليدانية هو اجلهة الرئيسية اليت توفر أنشطة الدعم اإلداري واللوجسيت،   -٢٨
 اإلداري واللوجسيت الذي يسمح بالتنفيذ الفعال واملناسب التوقيت ألنشطة املوظفنيوخاصة الدعم 

املوجودين يف امليدان، باإلضافة إىل ذلك توفر على أساس يومي ملكتب شؤون املوظفني فضال عن 
  مساعدة يف جمايلالعمليةتشهد املوظفني يف بعثات موفدة من املقر أو يف حالة عبور إىل مناطق أخرى 

يوفر قسم العمليات امليدانية اخلدمات لكافة األقسام واألجهزة حيث  و.تكنولوجيا املعلومات والطب
 أية تغيريات يف احتياجام التشغيلية تستلزم فإن) الصندوق االستئماين للضحايا(واهليئات اآلنفة الذكر 

  .موارد القسم ووضع أولويات هلابالضرورة ختصيص 

  التوظيف  )ب(

وقوامه ما . ستوى التوظيف الراهن هو متيح حلجم وتعقيد األنشطة اليت تقتضي الدعمإن م  -٢٩
        ، وسائق ذو خربة برتبة ٥-عخ مدير مكتب ميداين واحد، ومساعد إداري واحد برتبة : يلي

، وموظف شبه طيب ومساعد ١-خ ع، ومنظف واحد برتبة ٣-خ عق برتبة سوا ٤، و٤-خ ع
ورهنا بالنتيجة اليت يسفر عنها قرار . ٦-خ عوجيا االتصال واملعلومات برتبة ميداين يف جمال تكنول

الدائرة التمهيدية الثانية فيما يتصل حبالة كينيا، ميكن أن تستخدم املواد واملوارد البشرية هلذا القسم 
  .لدعم العمليات خارج البلد

لة بنشر املوظفني امليدانيني تقرير مرحلي عن توصيات جلنة امليزانية واملالية ذات الص  -ثانيا

  املتمركزين يف كمباال

أوصت جلنة امليزانية واملالية، يف تقريرها عن أعمال دورا الثالثة عشرة أن من املمكن حتقيق   ٣٠
تابع لقسم مشاركة وتعويض ليداين ااملوظف املق وسوا ٣نقل عن طريق مكاسب على صعيد الكفاءة 

  .)١٦( ميدايننفة موظف أمالضحايا ومن خالل عدم تصنيف وظي

وكما تقدم بيانه يف الفقرات السالفة، سيتواصل القيام جبانب ال بأس به من األنشطة خالل   -٣١
 يف أوغندا ويف ما يتصل كذلك باحلاالت األخرى حيث تكون احملكمة ناشطة ٢٠١١ و٢٠١٠عامي 

_________________________ 
 .٨٣، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩ ...ثامنة  الدورة ال...الوثائق الرمسية ) ١٦(
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تياجات التشغيلية الناشئة م هذه األنشطة واالحعإىل دمدعو واملكتب امليداين يف كمباال . عمليا
 اليت حتققت بالفعل من خالل نقل وظيفة واحدة ةإال أن هناك عددا من جوانب الكفاء. للمحكمة

 من مكتب املدعي العام ووظيفة واحدة ملساعد توعية أقدم ميداين إىل احلاالت اليت هي ٥-خ عبرتبة 
 تتوفر يف املوظف امليداين التابع لقسم عالوة على ذلك تؤمن املهارات احملددة اليت. ج من غريهاوأح

  .مشاركة وتعويض الضحايا لتأمني التغطية حلالتني مها أوغندا ودارفور

واالحتياجات الداخلية هي اليت تشكل العامل الدافع إىل اختاذ القرارات ذات الصلة بشكل   -٣٢
ستعراض منتظم للموارد وجيرى ا. العمليات امليدانية املستخدمة لدعم أنشطة احملكمة خارج مقرها

ويتم . الالزمة لدعم االحتياجات التشغيلية ذات الصلة ذه احلالة كجزء من دورة امليزانية كل سنة
السعي على الدوام إلجياد توازن دقيق بني االحتياجات التشغيلية وموارد الدعم الالزمة الواجب 

 لقسم العمليات  التابعنياملوظفني امليدانينيوالعدد احلايل من . ختصيصها واألخطار الواجب التقليل منها
. وقعه الكبري على األنشطة اجلاريةله وتوافر موارد أقل سيكون . امليدانية ال يكاد يكفي للوفاء باملطالب

 بالقواعد املرعية بشأن ساعات السياقة والنظم واألحكام املتعلقة بصحة لواحملتمل أن يفضي إىل إخال
  .)١٧(املوظفني وسالمتهم

ويف مجيع والقضايا اليت تتطلب دعما يقدمه املكتب امليداين  )١٨(ومع بداية اإلجراءات القضائية  -٣٣
يف كمباال، جتري التقييمات اآلنفة الذكر بغية تأكيد مستوى موارد الدعم الالزم لتنفيذ والية احملكمة 

 وفقا لالحتياجات وسوف تشكل هذه التقييمات األساس األويل لتخصيص املوارد. تنفيذا فعاال
  .القضائية والتشغيلية الناشئة مبا يف ذلك عمليات إعادة نقل املوارد

  تنقيح مذكرات التفاهم لكفالة استجابتها الحتياجات احملكمة  -ثالثا

، ٢٠٠٩أغسطس /طلبت جلنة امليزانية واملالية أيضا، يف دورا الثالثة عشرة املعقودة يف آب  -٣٤
. )١٩(ح مذكرات التفاهم القائمة لكفالة استجابتها الحتياجات احملكمةمعلومات ذات صلة بتنقي

ومذكرات التفاهم اليت أبرمت مع بلدان احلاالت كانت دف أساسا إىل تنظيم املركز القانوين 
 وهي متثل أدوات قانونية رئيسية تيسر السري السليم .وإلرساء وتسيري شؤون احملكمة يف تلك البلدان

 خاصة فيما يتعلق باحتياجاا يف جماالت التحقيق ومحاية الضحايا والشهود، واألمن لشؤون احملكمة،
وهي تكفل كذلك متتع احملكمة باالمتيازات واحلصانات على . والسالمة والدعم اللوجسيت لعملياا

  التفاهممذكراتوأصبح إبرام . حنو ما ينص عليه اتفاق االمتيازات واحلصانات الذي وضعته احملكمة
حينما مت التوقيع عليها مل يكن أي بلد من بلدان احلاالت قد صدق  ه ألن،أمرا ضروريا بوجه خاص

  .على اتفاق االمتيازات واحلصانات

_________________________ 
 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ي التابعة لقلم احملكمة يف عامعاية مثلما هو مبني يف التقييم الذي أجرته وحدات الصحة والر) ١٧(

                    . انظر أيضا دليل النقل الربي. النتائج الذي خلص إليها املراجع الداخلي للحساباتفضال عن 
)CASD-SOP-180708-004.( 
 .احلالة يف كينيا إن أذن بذلك القضاة )  ١٨(
 .٨١ املرجع نفسه، الفقرة )  ١٩(
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وتبعا لذلك فإن أغلبية األحكام الواردة يف مذكرات التفاهم تكرر األحكام اليت يتضمنها   -٣٥
 القليلة املتعلقة بالتسهيالت اليت ميكن أن توفرها وهناك عدد من األحكام. اتفاق االمتيازات واحلصانات

هذه البلدان واليت تقتصر على االتصاالت وإمكانية ختصيص قطع من األرض أو مباين للمحكمة 
وهذه األحكام شبيهة مبركز . ويعترب هذا وأدىن ما ميكن أن توفره هذه البلدان. ومجيعها بتكلفة صفرية

وفيما عدا ما يهم األمن، . مم املتحدة ألغراض عمليات حفظ السلم األاربمهت يتاتفاقات البعثات ال
وهو مسؤولية الدولة املضيفة فإن مجيع التكاليف اللوجستية والتشغيلية عادة ما تتحملها األمم املتحدة 

  .يف إطار مركز اتفاقات البعثات

 بلدان احلاالت وحىت يف صورة قيام احملكمة بالتفاوض حول هذه األحكام، أصبح واضحا أن  -٣٦
لمحكمة الدعم اللوجسيت واملادي الواسع الذي كان ل ليست يف مركز اقتصادي يسمح هلا بأن توفر

فاملتطلبات املتعلقة مبثل هذا الدعم تفوق بكثري القدرات املالية . ميكن أن تتمىن احملكمة احلصول عليه
  .املتوفرة لدى هذه الدول

سبيل توفري جتهد يف ون احلاالت هي من أقل البلدان منوا وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع بلدا  -٣٧
 أن توفر هذه البلدان للمحكمة احلد األدىن فقط من وقعوت. األساسيات الضرورية يف حياة مواطنيها

وفيما كانت هذه البلدان . تضييق على املوارد املالية احملدودة بالفعل هلذه البلدانالشأنه أن يسهم يف 
 لأن تأمأبدا  على توفري التعاون واملساعدة للمحكمة إال أنه ال ميكن هلذه األخرية حريصة على الدوام

 على ىشأا أن حتد بشكل ملحوظ من العبء املايل امللقمن االعتماد عليها لتوفري تسهيالت أخرى 
  .عاتق احملكمة

 أن تكون يف مواقع  لن ترقى إىل املستويات املطلوبة والةواملباين احلكومية، حيثما تكون متاح  -٣٨
وتتقاسم احملكمة، حيثما يكون ذلك . مالئمة فيبقى اخليار الوحيد املتاح هو سوق العقارات املفتوحة

 على هذا النحو بصيغة تقاسم التكاليف املعمول ا يف األمم معنممكنا، املباين مع األمم املتحدة وت
  .املتحدة ويف وكاالا املتخصصة
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 املرفق

 ٢٠١٠ -وغنداأ/ كمباالاين يفملكتب امليدا

 
____________ 

  ٢٠١٠ -أوغندا/ملكتب امليداين يف كمباالا

  موظف العمليات

٣-فامليدانية   
 

 مكتب املدعي العام

١/١ (٢(  

 مكتب املدعي العام

 (موظفان)
 

  منسق العمليات

نيةامليدا   

٦-ع خ   
G6

 سائق رئيسي

٤-ع خ  

)٥-خ ع(مساعد إداري   

٥-خ ع  

 مدير املكتب

)٣-ف(امليداين   
 

١-ع  خ-منظف  
 

 العمليات امليدانية

(  ( موظفني٨

  مالزم أول أمن

٦-ع خ  

 

 موظف أمن ميداين

 ف-٢
 


� ا�
	�� وا��� 

(  ( موظفني٣

 
-كنولوجيا املعلومات واالتصال  ت. ق  

٦- خ ع  

املعلومات كنولوجيا ت.ق

 )١موظف  (  واالتصال
) واحد١(موظف(

  مساعد ميداين

٤-ع خ  

 موظف أمن ميداين

٢-ف  

مشاركة وتعويض .ق

)موظفان( الضحايا  

  tمساعد دعم

)٥-ع خ(ميداين   
 

  مساعدون ميدانيون 

  معنيون باحلماية والعمليات

٥-ع خ  

  موظف مساعد

  معين باحلماية

٢-ف  
P2 

وظف ميداين معين م   

 بالشهود

٣-ف  

 وحدة الضحايا والشهود 

(  ( موظفني٦
قسم اإلعالم 

) موظفني٤(والوثائق   

  منسق توعية

  ميداين

٢-ف  

  مساعد توعية

  ميداين

٥-ع خ  
G5  

  مساعد إداري

  ميداين

٤-ع خ  
G4 

  موظف برامج

  ميداين

٣-ف  

������� �	�
�� ا����وق ا�

 (موظف واحد)

٣-ع  خ-سائق  

٣-ع  خ-سائق  

٣-ع  خ–سائق   

٣-ع  خ–سائق   

 مساعدون ميدانيون

  معنيون باحلماية والعمليات

٥-ع خ  
G5  

  مساعدون ميدانيون

  معنيون باحلماية والعمليات

٥-ع خ  

  مساعد توعية

  ميداين

٥-ع خ  
G5  

) وطنيون١٨/ دوليون٧ (٢٥احملكمة  قلم   )صفر/١(١الصندوق االستئماين للضحايا    

)١موظف (شبه طيب  

 مساعد شؤون

 أمن

وظائف دولية-     

وظائف دولية-  

 قيد التعيني

وطنيةوظائف -  

وطنيةوظائف -  

 قيد التعيني

مصادر خارجية-   

مصادر خارجية-  

 -قيد التعيني

٢٨: جمموع املوظفني  


