
12-A-151110 

ICC-ASP/9/12 احملكمة اجلنائية الدولية  

Distr.: General 
30 July 2010 

ARABIC 
Original: English 

 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

  *عن استعراض العمليات امليدانيةتقرير 

 مقدمة

احملكمة عن تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة يف عنوان تقرير ب، ويف تقرير ٢٠٠٩يف عام   -١
تؤمن تطويرا اليت ذات العالقة بامليدان على صعيد املقر واقترح املسجل التعزيزات . )١(٢٠١٠عام 

وأوصت جلنة . متواصال ومنسقا وموجها حنو السياسات العامة ومعاجلة عدد من املخاطر القائمة
التعزيزات على  ")اجلمعية(" الثالثة عشرة، بأن توافق مجعية الدول األطراف امليزانية واملالية يف دورا

 وفيما يتعلق بالتعزيزات ذات الصلة بامليدان، طلبت اللجنة معلومات إضافية تتعلق .)٢(ذات الصلة باملقر
أن يسفر الزيادة والتنقيص يف حجم مكتبا ميدانيا ما وحتديد الوفورات احلقيقية اليت ميكن "بأمور منها 

  .)٣("عنها التمثيل املعزز لقلم احملكمة يف امليدان، ومدة املكاتب امليدانية ومعاجلة القضايا املتبقية

قلم احملكمة توفري الدعم واملساعدة لعمليات التحقيق واملقاضاة ب الوالية املنوطة عوتستتب  -٢
أو الدفاع أو القضاة ومتكني .،)٤(وكفالة محاية الضحايا والشهود الذين يدعوهم مكتب املدعي العام

بالتوعية  واالضطالع ,)٥(الضحايا من ممارسة حقوقهم القانونية يف املشاركة واحلصول على التعويض
الدفاع واملمثلني القانونيني (املستدامة اليت تستهدف اتمعات احمللية املتضررة ومساعدة أفرق الدفاع 

تنص الئحة قلم احملكمة . نوطة بالصندوق االستئماين للضحاياوتيسري أداء املهام احملددة امل) للضحايا
التزاماته مبوجب النظام األساسي والقواعد اإلجرائية ، من أجل الوفاء بجيوز للمسجل: "على ما يلي

وقواعد اإلثبات ورهنا باملوافقة املسبقة من الرئيس واستناد إىل ترتيبات خاصة أو اتفاق خاص مع 

_________________________ 
  .ICC-ASP/9/CBF.1/15صدر سابقاً بوصفه الوثيقة * 

)١( ICC-ASP/8/CBF.2/10.  
 ، الهاي،ثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٢(

 .٨٢، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩نوفمرب / الثاين تشرين٢٦- ١٨
  .٨١املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
 .بالتنسيق مع مكتب املدعي العام بالنسبة للشهود الذين يدعوهم هذا املكتب )٤(
 .وبالتنسيق مع سائر األجهزة عند االقتضاء وفقا لألحكام القانونية ) ٥(
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 يتخذ الترتيبات الالزمة لوجود موظفني تابعني لقلم احملكمة يف امليدان وأن ينشئ، عند الدولة املعنية، أن
  .)٦("االقتضاء، مكتبا ميدانيا

ولتتمكن احملكمة من االضطالع مبسؤولياا خارج مقر احملكمة، ميكن االعتماد على أشكال   -٣
لبعثات االستكشافية والبعثات ومن ينب هذه األشكال ما يتمثل يف ا. شىت من العمليات امليدانية

أو بلدان احلالة /بشكل حمدود ومؤقت، ووجود حمدد بفترة زمنية يف و؛ نقل بعض الوظائف )٧(الدورية
أو / يف هذه البلدان و)٨(وعقد بعض اجللسات املهمة أو حىت أجزاء من احملاكمات) م(ونقل املشتبه به 

 مث إن تعاون السلطات الوطنية يف الدول .)٩(ن احلاالتبالقرب منها؛ وجود احملكمة يف بلدان غري بلدا
. املعنية وكذلك املكاتب احمللية التابعة للمنظمات الدولية يلعب دورا مهما يف تيسري عمليات احملكمة

  .)١٠(باإلضافة إىل ذلك ميكن أن تتخذ العمليات امليدانية أشكال متعددة دون وجود مكتب ميداين

من .  أداة من األدوات اليت تسمح بتنفيذ والية احملكمة يف بلد بعينهوميثل املكتب امليداين  -٤
ناحية أخرى، مت التفكري  يف املكاتب امليدانية يف بداية أنشطة احملكمة ولكن من البديهي أنه ال بد من 
التفكري يف حلول أخرى مثل املراكز اليت تتجمع فيها اخلدمات اللوجستية وغريها من 

وهناك عوامل رئيسية أخرى هلا تأثريها على .  متليه االحتياجات التشغيلية واألمنيةهاؤوإنشا.اخلدمات
وتنبغي . العمليات امليدانية كما هو موصوف يف اجلزء األول من هذا التقرير تلعب دورا هي األخرى

ل مالحظة أن فتح مكتب ميداين ينطوي على بعض املخاطر اليت ال بد من أن يتم التدبر فيها والتقلي
  .من أثرها

وينبغي التشديد على أن احملكمة اكتسبت جتارب فقط فيما يتعلق باملرحلة التمهيدية واملرحلة   -٥
وتبعا لذلك من الصعوبة . فاحملكمة مل تنه حىت اآلن دورة قضائية بكاملها. االبتدائية بشكل جزئي

الظرف الراهن سوى حتليل بياين مبكان توفري صورة دقيقة عن عملياا يف املراحل األبعد وال ميكن يف 
  .وهذه الوثيقة وثيقة مفيدة سيتم التوسع فيها وزيادة تطويرها. يف هذا الصدد

يصف القسم األول العمليات امليدانية فيما يتصل . وينقسم التقرير إىل قسمني رئيسيني اثنني  -٦
لخص ي ووه). ظائف املتبقيةإستراتيجية اخلروج والو(باملراحل القضائية اخلمس واالنتهاء من احلالة 

_________________________ 
 .الوجود يف امليدان: ٨الئحة قلم احملكمة، البند  انظر ) ٦(
تتم بعثات يضطلع ا قسم مشاركة :  قبل أن تأذن الدائرة التمهيدية بالشروع تلقائيا يف حتقيق جيريه املدعي العام)٧(

 نواحي وتعويض الضحايا التابع لقلم احملكمة وقسم اإلعالم والوثائق عمال بأمر يصدر عن الدائرة التمهيدية بتوفري
 ). من نظام روما األساسي٣-١٥املادة (التمثيل القانوين 

، أى قلم احملكمة دراسة جدوى تتعلق بعقد جلسات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مبناسبة ٢٠٠٨ يف عام )٨(
ستقبل إذا ما تبقى دراسة اجلدوى هذه وثيقة مرجعية تسهل تنظيم جلسات مماثلة يف امل. الشروع يف حماكمة السيد لوبنغا

  .قرر القضاة أن يقوموا بإجراءات يف املوقع
 .  مكتب االتصال يف كل من نيويورك وأديس أبابا)٩(
جتري أنشطة التحقيق واالستعالم اليت يقوم ا مكتب املدعي العام مبساعدة الدولة املضيفة واملنظمات الدولية مثل  )١٠(

 . األفريقي وغري ذلكاألمم املتحدة واالحتاد األورويب واالحتاد
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 ويصف اجلزء. أيضا عددا من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف دينامية العمليات امليدانية أثناء هذه املراحل
  .الثاين التعزيزات املقترحة للعمليات امليدانية اليت يقوم ا قلم احملكمة

ما يتصل باملراحل القضائية وإاء حالة العمليات امليدانية للمحكمة اجلنائية الدولية في  :اجلزء األول

  العوامل الرئيسية اليت هلا تأثري يف العمليات امليدانية: ما

لواجب االضطالع ا يف خمتلف املراحل القضائية اميثل الوصف الشامل والدقيق لألنشطة   -٧
 دعم بعضها شرطا مسبقا ضروريا لفهم أفضل أشكال العمليات امليدانية املمكن االعتماد عليها يف

رد اجلدول البياين أسفله املراحل القضائية اخلمس كما يعرضها تقرير احملكمة عن منوذج ووي. البعض
  .)١١(لطاقة احملكمة

 

يقرأ التقرير كذلك باالقتران مع  أن وبالنظر إىل التعقيدات اليت يتسم ا عمل احملكمة، ينبغي  -٨
راتيجيات احلالية واخلطط اإلستراتيجية والتقارير مبا يف ذلك اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية اإلست

 وتقرير .)١٢(الدولية، وخطة االدعاء واخلطة اإلستراتيجية للتوعية اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية
 اليت أعدا احملكمة وأعدها ، والتقارير السنوية)١٣(احملكمة عن اإلستراتيجية فيما يتصل بالضحايا

الصندوق االستئماين للضحايا والتقارير املتعلقة باملساعدة القانونية مبا يف ذلك التقارير ذات الصلة 
  .باملساعدة القانونية املقدمة ملمثلي الضحايا فضال عن تقرير احملكمة بشأن عملية التخطيط اإلستراتيجي

 االتكال على هيكل تنظيمي كفء ليتيسر له أداء ومن األساسي بالنسبة لقلم احملكمة  -٩
  .مسؤولياته يف املراحل القضائية وليؤمن لكافة العمالء اخلدمات عالية اجلودة

  العمليات امليدانية للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتصل باملراحل القضائية  -ألف

  الفحوص األولية  -١

ة مكتب املدعي العام بغية تقييم ما إذا كان يشكل الفحص األويل املرحلة األوىل يف أنشط  -١٠
  .وال حيتاج األمر إىل مكتب ميداين أثناء هذه املرحلة. ينبغي فتح حتقيق

_________________________ 
 .*ICC-ASP/5/10  تقرير عن منوذج لطاقة احملكمة، )١١(
 .ICC-ASP/5/12 اخلطة اإلستراتيجية للتوعية اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية، )  ١٢(
 ).ICC-ASP/8/45( تقرير احملكمة عن اإلستراتيجية فيما يتصل بالضحايا ) ١٣(

 بدء
 التحقيق

�
 ا���

 

نفيذالت  

���	
 ا����ن ا���

ستئنافالا  

 

التهم اعتماد  

 الفحص التمهيدي
)ا����ن (ا���ا��� احلاالت احملتملة  

 الدائرة التمهيدية

 ا����	�
كمة   ااحمل  

 إاء احملاكمة       
ألمرا  

 اإلحالة بالقبض
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  :املرحلة التمهيدية  -٢

تبدأ املرحلة التمهيدية حني يقرر املدعي العام فتح حتقيق، إما بناء على إحالة حلالة إىل احملكمة   -١١
إذا كانت (طلب فتح حتقيق : ها وهو يشتمل على املراحل الفرعية التاليةأو حتقيق جتريه من تلقاء نفس

، يف حالة وطلب استصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول، )من تلقاء نفسها فقطاحملكمة ستجريه 
  .املثول ألول مرة يف مشتبه فيه وجلسة اعتماد التهموإصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول، 

  يات امليدانية اليت تستخدم أثناء املرحلة التمهيديةأشكال العمل

شكل دد حتكي تقوم شىت األجهزة التابعة للمحكمة بفحص جمموعة كبرية من العوامل ل  -١٢
وأوىل املسائل الواجب أن تفحص تتمثل يف ما إذا كانت . العملية امليدانية األنسب بالنسبة هلذه املرحلة

 وجود مكتب ميداين ميكن أن تفي على النحو املالئم بالعمل القضائي أشكال العمليات امليدانية غري
  الالزم إجنازه من الناحيتني التشغيلية واملالية

 يتم حتديد السمات العامة هلذا الوجود من قبيل وجود مكتب ميداينفإن اختذ قرار خبصوص   -١٣
اليت ستؤدى واخلدمات اليت ستقدم جلميع برامتراته التشغيلية واملوارد البشرية واملادية الالزمة للوظائف 

أن يكون قادرا على دعم العمل يف املوقع وجيب مالحظة أنه يشترط يف وجود مكتب ميداين . العمالء
  . انطالقا من املقر وداخل بلد من بلدان احلاالت)١٤(البعثاتفضال عن 

يف املكاتب امليدانية قد مت نشرهم  موظفا ٢٦وقد أظهرت التجربة حىت اآلن أن ما متوسطه   -١٤
طبقا للنظام األساسي، يضطلع مكتب املدعي العام بتحقيق . أثناء هذه املرحلة موزعني على النحو التايل

واألجهزة األخرى مثل . وما يقوم به من األنشطة حيدد العمليةيف ظروف جترميية أو مربئة للذمة 
وكما هو . مني وخدمات العمليات امليدانيةالصندوق االستئماين للضحايا واالحتياجات العاجلة للمحا

 من التزامات ا، جيوز للمحكمة أن تبقي على وجود هلا يف املوقع لكي تؤدي ما عليه٢مبني يف الفقرة 
  .مبا يف ذلك توفري ما يلزم من دعم ومساعدة لتلبية االحتياجات التشغيلية جلميع العمالء اآلنف ذكرهم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 .بعثات االستكشافية خاصة فيما يتصل مبباشرة حتقيق تلقائي جيريه املدعي العام ميكن االضطالع أيضا بال) ١٤(

 مكتب املدعي العام

  الصندوق االستئماين للضحايا

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا

 قسم اإلعالم والوثائق

  نقسم السالمة واألم

  قسم الضحايا والشهود

 قسم العمليات امليدانية

  □ حمليون         
  ■             دوليون 
 ٢٦ اموع 

لتمهيديةاموظفو املكتب امليداين فيما يتصل باملرحلة   
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  التحضريات املتعلقة باحملاكمة وجلسات احملاكمة واحلكم:  االبتدائيةاملرحلة  -٣

  .مباشرة بعد اختتام اعتماد التهم وتنتهي بصدور احلكمالبتدائية رحلة ااملتبدأ   -١٥

  البتدائيةرحلة ااملأشكال العمليات امليدانية املستخدمة أثناء 

يم احتياجاته يهيدية جيب أن يعاد تقإذا ما كان هناك وجود ملكتب ميداين أثناء املرحلة التم -١٦
ن الشكل بييو. يم املوارد الالزمة لذلك املكتب باالستناد إىل عبء العمليويتم عندئذ تق. بصورة دورية

ويضطلع املكتب امليداين . يداين أثناء هذه املرحلةاملكتب امل تقديرا للموظفني املمكن نشرهم يف أدناه
  .فر هلا الدعمكذلك ببعثات خارجية وداخلية ويو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مرحلة االستئناف والتنفيذ  -٤

إذا افترضنا أن ليس هناك أية حتقيقات أخرى جارية تشكل إجراءات حماكمة واجلهود الرامية   -١٧
فإن فتح مكتب . إىل القبض على الشخص املعين وإصدار حكم حلظة حامسة يف اإلجراءات القضائية

 تشرع يف التنقيص من عدد املوظفني استعداد لغلق البتدائيةرحلة ااملأو /يدية وميداين أثناء املرحلة التمه
وجيدر التأكيد على أن احملكمة مل تبلغ هذه املرحلة من . املكتب وفقا إلستراتيجية الغلق املتفق عليها

ي ال باإلضافة إىل ذلك ه. ولذلك فإن األرقام الواردة أدناه هي أرقام أولية فحسب. اإلجراءات بعد
وهذا . تشمل وجود مكتب املدعي العام يف امليدان على ضوء التزاماته املرتبطة بإدارة شؤون الشهود

  . لالحتياجات وحتديث سنويتتقييماالوجود يقوم على أساس 
  
  

 

 

 

 مكتب املدعي العام

  الصندوق االستئماين للضحايا

 ض الضحاياقسم مشاركة وتعوي

 قسم اإلعالم والوثائق

  قسم السالمة واألمن

  قسم الضحايا والشهود

 قسم العمليات امليدانية

   □ حمليون         
  ■             دوليون 
 ٣١ اموع 

  موظفو املكتب امليداين فيما يتصل باملرحلة االبتدائية
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 القيام  إجراء املزيد من التحقيقات أو إىلوأثناء هذه املرحلة ال حيتاج املدعي العام وال الدفاع  -١٨
باإلضافة إىل ذلك، يلزم أن يكون قلم احملكمة على استعداد لتنفيذ  .)١٥( أي طعنبيبلتسببعثات أخرى 

  .املتعلقة باالشتراك وأن يبقي اجلماعات املتأثرة على علم بالتطوراتوالدوائر الصادرة عن وامر األ

ال الالزمة والشبكات اليت أن تكون احملكمة قد استحدثت نقاط االتصيومل ويف هذه املرحلة   -١٩
  .تسمح هلا بأن تعمل من خالل املقر

ه التركيز األساسي يف هذه املرحلة على احلماية املتواصلة للشهود جتا، فإن أدين املتهم  -٢٠
والدور الرئيسي املرتبط جبرب األضرار يؤديه موظفو الصندوق االستئماين . والضحايا والقيام جبرب الضرر

 الضحايا رهنا مبا  وتعويضم من أنه قد يكون هناك دور يلعبه موظفو قسم مشاركةللضحايا على الرغ
وميكن التفكري يف دور توعوي إضايف حمدود يف إدارة توقعات اجلماعات املتأثرة ذات . يتقرر قضائيا

موظفو مكتب املدعي ن فيهم كما سيقوم خرباء محاية الشهود والضحايا، مب. الصلة بأوامر جرب األضرار
وهذا يشمل تسليم السلطات . )١٦(العام، بأنشطة يف امليدان بغية تنفيذ باقي اإلستراتيجية الوظيفية
  .)١٧(الوطنية املسؤوليات املتعلقة حبماية الشهود حيثما يكون ذلك ممكنا

  اليت تؤثر يف العمليات امليدانيةالعوامل الرئيسية   -باء

وهذه . اليت تؤثر يف دينامية العمليات امليدانيةتنبغي اإلشارة إىل أن هناك عددا من املتغريات  -٢١
شكل تؤثر فيما تقوم به احملكمة يوميا من عمليات وقد يكون هلا وقع شديد على اختيار تغريات امل

  :وترد أدناه قائمة غري حصرية. وإدارا بصورة فعالةالعمليات امليدانية 

  :التطورات القضائية  )أ(
_________________________ 

جيوز للمدان أو للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إىل أي من : "على ما يلي) ب(١-  ٨١ تنص املادة )١٥(
بب آخر ميس نزاهة أو أي س“ ٤”الغلط يف القانون،“ ٣”يف الوقائع، “ ٢”الغلط اإلجرائي“ ١”: األسباب التالية

 ."موثوقية اإلجراءات أو القرار
 .إستراتيجية اخلروج والوظائف املتبقية:  انظر اجلزء املعنون إاء حالة من احلاالت) ١٦(
وتشمل هذه العوامل، يف مجلة أمور، . هناك عدد من العوامل املعقدة اليت ستؤثر يف العمل امليداين يف هذا اال) ١٧(

محاية الشهود املتاحة على املستوى الوطين، واألوامر اليت تصدرها الدوائر يف قضايا حمددة أو أي قرار يتخذ جودة آليات 
 .خبصوص السياسات العامة حبسب كل حالة على حدة

   □حمليون         
  ■             دوليون
١٩ وعام  

   للضحايالصندوق االستئماينا

  قسم مشاركة وتعويض الضحايا

  قسم اإلعالم والوثائق

  قسم السالمة واألمن
  قسم الضحايا والشهود
 قسم العمليات امليدانية

  موظفو املكاتب امليدانية فيما يتعلق مبراحل

 احلكم واالستئناف والتنفيذ والتعويض
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  كثر من متهم واحد يف كل قضية؛حالة واحدة، عدة قضايا، أ  “١”

حاالت متعددة، يفضي كل منها إىل قضايا متعددة مورط فيها أكثر من   “٢”
  متهم يف كل قضية؛

  وامر بالقبض عالقة ملدة متطاولة من الزمن؛األتكون فيها ) حاالت(حالة   “٣”

ما يتصل مبشاركة الضحايا وطرائق املشاركة فيتطور االختصاص القضائي   “٤”
  قانونيني للضحايا وقضايا التعويض؛المثلني املية من قبل الفعل

قرارات الدوائر فيما خيص انتقال الشهود للمحاكمات اليت جتري يف   “٥”
  الهاي بصورة مجاعية أو فردية؛

  قرار يتخذه القضاة بتنظيم جلسات يف املوقع مبا يف ذلك زيارات املوقع؛  “٦”

لقضاة، على سبيل املثال، وقف طول املراحل القضائية إذا ما قرر ا  “٧”
  اإلجراءات؛ 

 عالقة بالفعل يف قضايااالت مع وجود احلالفروغ من قضية يف حالة من   “٨”
  نطاق احلالة نفسها؛

أا غري مقبولة أثناء مرحلة احملاكمة واحلكم الذي يقع يقدر القضايا اليت   “٩”
  .تأكيده يف االستئناف

  : احملكمة اجلنائية الدولية حتدياتالبيئة اليت تواجه فيها عمليات  )ب(

املسافات اليت تفصل بني مقر احملكمة واملناطق اليت جتري فيها عمليات،   “١”
وعلى سبيل املثال املسافة الفاصلة بني احملكمة ومناطق . وكذلك املسافات بني تلك املناطق

 كيلومتر؛ ٢ ٢٠٠:  كمشايا– كيلومتر؛ بونيا ٦ ٤٠٠:  بونيا–الهاي (العمليات احلالية 
  ). كيلومتر٧٠٠:  أبيشي–؛ جنامينا ا كيلومتر٦ ٣١٨:  الهاي–كمباال 

حجم وقدرات ومدى قرب بعثات حفظ السلم التابعة لألمم املتحدة   “٢”
وهلا .عباءباألثقلة نت التجربة أن األمم املتحدة موقد بي.  الدويلدوغريها من ضروب الوجو

  خارجيني؛ مع شركاء موارد حمدودة ال تسمح هلا بتقامسها

  رداءة املرافق األساسية القائمة؛  “٣”

تنظيم ذايت مستدام للمحكمة اجلنائية الدولية حني يتعلق األمر باالتصاالت   “٤”
الوصول إىل (السلكية والالسلكية والتجهيزات من تكنولوجيا االتصال واملعلومات والعربات 

ا حيثما تكون موجودة مثل بعثة منظمة األمم الشبكات اجلوية التابعة لألمم املتحدة وقدرا
  ؛)املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبرنامج الغذاء العاملي

  األوضاع السياسية الشديدة التقلب؛   “٥”
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بعد املواقع وصعوبة الوصول إليها وتشتت اموعات املستهدفة األساسية   “٦”
  ).الضحايا، الشهود: اتمعات املتضررة(

  :التحديات املطروحة على مستوى األمن  )ج(

الوضع األمين الشديد التقلب بالنظر إىل استمرار الصراعات والوضع التايل   “١”
  ؛للصراعات

اهلجمات املتكررة اليت تقوم ا املليشيا يف املناطق اليت تعمل فيها احملكمة   “٢”
  اجلنائية الدولية؛

كمة اجلنائية الدولية، إجالء مباين احملهلا عمليات النهب اليت تتعرض   “٣”
  ؛)١٨(املوظفني امليدانيني أو التهديدات املوجهة إليهم

املعلومات اليت تقدم بشأن البيئة األمنية من حيث نزاهة تلك هشاشة   “٤”
  .املعلومات وصحتها وتبليغ املعلومات والبيانات

  :قضايا تتعلق باملوارد البشرية  )د(

ؤهالت والقدرات املطلوبة وتوظيفهم على التعرف على املوظفني ذوي امل  “١”
مثل الترمجة الشفوية واألمن والتوعية : املستوى احمللي ألداء بعض الوظائف التخصصية

  واملساعدة يف محاية الضحايا والشهود؛ 

 واملؤهالت املوظفني ذوي اخلربة امليدانية واملهارات املتخصصةتواتر   “٢”
  الالزمة؛

مها احملكمة اجلنائية الدولية للموظفني املوجودين يف شروط اخلدمة اليت تقد  “٣”
امليدان الواجب أن تكون شروطا جذّابة ليتسىن انتقاء موظفني ميدانيني ذوي أعلى املهارات 

  .والكفاءة

ورهنا بطريقة ترابط وتشابك هذه العوامل ميكن أن تتخذ قرارات خمتلفة فيما يتعلق بأفضل   -٢٢
  :على سبيل املثال.  الواجب أن تستخدمأشكال العمليات امليدانية

  :إذا افترضنا أن احملكمة اجلنائية الدولية هلا وجود ميداين قائم  )أ(

يد هذا الوجود ملدة زمنية معينة، على سبيل املثال ميكن أن يتخذ هذا مجت  “١”
ار اليت مثل تردي احلالة األمنية واألخط(القرار نتيجة لتوليفة من التطورات األمنية والقضائية 

_________________________ 
باإلضافة إىل ذلك تعرض مكتب .  أجريت حىت تارخيه مخسة متارين على اجلالء يف أبيشي ومترين واحد يف كنشاسا) ١٨(

 .نا للنهبندجامي
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قرار يتعلق باستصدار أمر إلقاء بتواجهها احملكمة اجلنائية الدولية ويواجهها موظفوها رهنا 
  ؛)القبض

على سبيل املثال ميكن . إعادة نشر املوظفني يف منطقة أوسع حتتاج إليهم  “٢”
كأن تفتح (أن يكون هذا القرار نتيجة ائتالف تطورات قضائية وعوامل ختص املوارد البشرية 

 وتتطلب وجود موظفني ذوي مهارات لغوية متخصصة ) حاالت(احملكمة حتقيقات يف حالة 
  متاحون بالفعل يف حالة قائمة؛

   مؤقت على البعثات اخلارجية والداخلية؛خطرفرض   “٣”

  إجالء املوظفني واحلد من عددهم باإلبقاء على األساسيني منهم؛  “٤”

 سبيل املثال إىل حقيقة أن هناك يف الزيادة يف عدد املوظفني الراجعة على  “٥”
  احلالة نفسها قضايا جديدة حتتاج إىل دعم؛

أو تغيري /إعادة التوطني و(فرض تدابري معززة حلماية الشهود والضحايا   “٦”
  خطار؛لألنتيجة للتقييمات اليت جتري ) موقع وجودهم

اجللسات أو مادية إضافية تلزم على سبيل املثال لدعم /نشر موارد بشرية و  “٧”
  .اليت تعقد يف املوقع إذا ما ومىت ما قرر القضاة ذلك

إذا فرضنا أن ليس للمحكمة اجلنائية الدولية وجودا مبكتب ميداين القيام ببعثات من   )ب(
  .املقر تعتمد على تعاون الدولة وعلى جولة متنوعة من الشبكات

  إستراتيجية اخلروج والوظائف املتبقية: اختتام حالة  -جيم

احملكمة اجلنائية الدولية مؤسسة دائمة ولذلك مل تواجه التحديات اليت واجهتها احملاكم املؤقتة   -٢٣
مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اخلاصة 

ذلك سيتعني على احملكمة ومع . بسرياليون ومن هذه التحديات اضطرارها إىل إاء عملياا كليا
ولذلك فإن احملكمة . اجلنائية الدولية أن تتصدى لقضايا هلا ارتباط مبا ميكن أن يسميه الفرد اختتام حالة

تتبع عن كثب املناقشات الدائرة حول إستراتيجيات االختتام والوظائف املتبقية وطريقة احملاكم األخرى 
  .رفهااليت تشكل بغية االستفادة من خربا ومعا

. وسيلزم أن تتناول جمموعة معقدة من القضايا لرسم سياسة تعىن بالوظائف املتبقية وبالتركة  -٢٤
وليتسىن إعداد إستراتيجيات هلا جدواها وتوفري توجه على مستوى السياسات العامة ومبادئ إرشادية 

 اليت يوفرها هذا الفريق واملدخالت. على مستوى قلم احملكمة أنشئ فريق عامل معين بالتنسيق امليداين
لغرض رسم هذه املسائل حول العامل ستتدارس يف نطاق املناقشات اليت تدور بني األجهزة املشتركة 
  .سياسة عامة على مستوى احملكمة بأسرها بشأن الوظائف املتبقية والتركة
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خلاصة باحملكمة من وستتناول السياسة املتعلقة بالوظائف املتبقية وبالتركة إستراتيجية اخلروج ا  -٢٥
وجتدر اإلشارة إىل أن تقييما جلدوى وجود املكاتب امليدانية مجيعها فيما . بلدان احلالة املعروضة عليها

وكجزء من هذه املمارسة، ورهنا مبا حيدث من . يتصل بإعداد امليزانية اليت تقدم جيري كل سنة
إيالء اهتمام خاص لالرتقاء بكفاءة  سيتم ٢٠١١التطورات القضائية واستنادا إىل افتراضات عام 

  .تشاد/املكاتب امليدانية احلالية مبا يف ذلك أبيشي

  التعزيزات املقترحة ذات الصلة بامليدان: سبيل املضي قدما  :اجلزء الثاين

تزايدت بشكل سريع األنشطة القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية خالل السنوات املاضية يف   -٢٦
ولذلك جيب إعادة تقييم العمليات امليدانية . حوص األولية، التحقيقات واحملاكماتالف: مجيع ااالت

  .واستحداث مناهج جديدة

 التطورات فيما يتصل مبشاركة الضحايا يف أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية ١يوضح اجلدول   -٢٧
الست املرتبطة  اإلحصاءات الرئيسية حبسب كل قضية من القضايا ٢ل اجلدول صويفّ. حىت تارخيه

مبشاركة الضحايا والتمثيل القانوين للضحايا وأفرقة الدفاع النشط والشهود الذين يدعون إىل اإلدالء 
  .بشهادام

  

  ١اجلدول 

 

 

 

1021

196

12

701

21

141

11
2

167

54 2

0

200

400

600

800

1000

1200

DRC Uganda Darfur CAR Kenia

Countries of situation

Victims participation: situation level*

Applications from
victims/groups for
participation

Victims authorized to
participate in proceedings at
situation level

Number of legal
representatives for victims 

*data as at 31.12.2009* ٣١/١٢/٢٠٠٩البيانات يف  

  *مستوى احلاالت: مشاركة الضحايا

  
/ طلبات من الضحايا
  اموعات باملشاركة

  
  

  الضحايا املرخص هلم باملشاركة
  يف اإلجراءات على مستوى

  احلاالت
  
  

عدد املمثلني القانونيني 
  للضحايا

  الكونغو الدميقراطي.ج     أوغندا         أفريقيا الوسطى     دارفور.كينيا    ج    
  لدان احلاالتب
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  ٢اجلدول 

  

 موظفا ٣١ موظفا منهم ١٢٢إن العمل الذي يضطلع به يف امليدان يف مجيع بلدان احلاالت   -٢٨
، )٢٠( يف املائة من مستوى التوظيف يف احملكمة اجلنائية الدولية١٤,٤، )١٩(ا موظفا وطني٩١دوليا و

 يف املائة منهم ٨٦ كهناو. وهؤالء املوظفني يشكلون عبئا مهما على املوارد جيب أن يقيم بكل دقة
ويوضح . )٢١(ن على سبع وحدات وظيفية يف كل مكتب ميداينوموظفون تابعون لقلم احملكمة موزع

 ٢٠٠٧وجتدر اإلشارة إىل أنه منذ عام . ٢٠٠٩ع عدد البعثات اليت اضطلع ا يف عام  جممو٤اجلدول 
    ن ويبي.  يف املائة٢٤,٠١البعثات الداخلية واخلارجية إىل مجيع بلدان احلاالت بنسبة ازداد عدد 

املتزايد،  كيف أن عدد املوظفني املتمركزين يف امليدان، سعيا وراء توفري الدعم لعبء العمل ٤اجلدول 
  .٢٠٠٥ مرة منذ بداية العمليات امليدانية يف عام ١٣,٥قد زاد مبا قدره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
 . وظائف ثابتة ووظائف مساعدة مؤقتة عامة) ١٩(

 .املوظفون املنتخبون، الوظائف الثابتة واملساعدة املؤقتة العامة): ٢٠١٠فرباير / شباط١يف ( موظفا ٨٤٧ ) ٢٠(

 . املخططات التنظيمية للمكاتب امليدانية– املرفق األول ) ٢١(
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Current cases: statistics on victims participation, defence and witnesses*

Victims authorized to
participate in proceedings

Number of legal
representatives for victims
(legal assistant, pro bono and
case managers no included)
Number of defence teams

Number of witness called to
testify

*data as at 31.12.2009

  *إحصاءات تتعلق مبشاركة الضحايا والدفاع والشهود: ةالقضايا احلالي

  القضايا        ٣١/١٢/٢٠٠٩البيانات يف 

  الضحايا املرخص هلم باملشاركة
  يف اإلجراءات

  
  عدد املمثلني القانونيني للضحايا

  مساعد قانوين، املديرون بال(
  مقابل ومديرو القضية ليسوا 

  )مدرجني
  

  عدد الشهود املدعوين إىل
       لوبنغا  كاتنغا     كوين وآل               البشري    أبو قردة     مببا        الشهادة

                                                ونغودجولو   
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  ٣اجلدول 

  

  

  ٤اجلدول 

  

2009 Total number of internal and external Missions per section, 
organs and other bodies

FOS
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PIDS
11%

SSS
13%

VWU
14%

OTP
27%

TFV
5%

OPCV, OPCD and 
other Registry

3%

Defence
9% Presidency

1%

CASD
4%

VPRS
4%

OTP
VWU
SSS
PIDS
FOS
VPRS
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TFV
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Presidency

2009 Total Missions: 758
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  )١٣,٥ x (٢٠٠٥/٢٠١٠ –موظفو املكاتب امليدانية 

           أوغندا     مجهورية الكونغو الدميقراطية    تشاد           مجهورية أفريقيا الوسطىاموع

  ٢٠٠٩عدد البعثات الداخلية واخلارجية حبسب كل قسم، وجهاز وهيئة أخرى لعام جمموع 

  ٧٥٨: ٢٠٠٩جمموع عدد البعثات يف عام 

 OTP                مكتب املدعي العام
          VWUوحدة الضحايا والشهود

                 SSSقسم السالمة واألمن

              PIDS قسم اإلعالم والوثائق

              FOSقسم العمليات امليدانية

   VPR S ا مشاركة وتعويض الضحاي.ق

  CASD.        اخلدمات اإلدارية شعبة

     OPCV مكتب احملامي العام للضحايا

وجهات أخرى  مكتب احملامي العام للدفاع

        OPCD and تابعة لقلم احملكمة
other Registry                       

   TFV     الصندوق االستئماين للضحايا

   Defence                   الدفاع

     Presidency                     الرئاسة
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 تعمل على حتديد التكاليف ذات الصلة ٢٠٠٧نتيجة ملا تقدم، ما فتئت احملكمة منذ عام  -٢٩
تمدة املخصصة للعمليات امليدانية للمحكمة  أدناه اجتاه امليزانية املع٥ويبني اجلدول . بعملياا امليدانية

خالل السنوات الثالث املاضية فيما يتصل مبيزانية قسم العمليات امليدانية املدعو إىل توفري الدعم والعون 
  .للعمليات امليدانية اليت تضطلع ا احملكمة بأسرها

  ٥اجلدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

على التنسيق املتاحة لقلم احملكمة يف اية عام استنادا إىل التخطيط اإلستراتيجي والقدرة   -٣٠
ستوضع أثناء هذه املرحلة خطة إستراتيجية م العمليات امليدانية و. ، تبدأ مرحلة جديدة٢٠٠٩

وتشتمل هذه اخلطة على التجارب امليدانية املكتسبة حىت اآلن بالتعاون مع سائر األجهزة واالس 
.  رسم مجلة من السياسات املهمة ووضع مبادئ إرشادية وأدلةوميكن التفكري يف ضرورة. واهليئات

وميكن كذلك وضع وثيقة . وميكن أن يشمل ذلك دليال أوليا يوثّق التجارب امليدانية ويوحد العمليات
وستقوم مجيعها على أساس الدروس امليدانية . خاصة باالنتقال وباخلروج فضال عن دليل يعىن بالتصفية

  .ضل املمارساتاملستفادة وعلى أف

وجتدر اإلشارة إىل أن هيكل قلم . ويلزم أن تتخذ اآلن على املستوى امليداين تدابري للتعزيز  -٣١
ويوضح يف املرفق الثاين خطوط اإلبالغ واالتصال بني . احملكمة احلايل يف املكاتب امليدانية هيكل أفقي

وقد .  ا مليدان وهيكل قلم احملكمة باملقرالوحدات الوظيفية السبع التابعة لقلم احملكمة واملتمركزة يف
 واليت اتضحت من خالل ٢٠٠٨أسفر هذا اهليكل عن بعض النقائص اليت اكتشفها املسجل يف عام 

 املوظفني التابعة عايةومراجعو احلسابات الداخليون ووحدة ر، )٢٢(العمل الذي أجنزه اخلرباء اخلارجيون
  : ما يليومن بني هذه النقائص. )٢٣(لقلم احملكمة

_________________________ 
 .٢٠٠٩ و٢٠٠٨رباء اخلارجيون عامي  املمارسة التقييمية اليت أجراها اخل) ٢٢(

 .٢٠١٠ و٢٠٠٩ بعثات مراجعة حسابات مت إيفادها إىل املكاتب امليدانية يف عامي ) ٢٣(

Budget 2007 - 2010
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Approved budget Field
Operations Section

 ٢٠١٠ -  ٢٠٠٧ميزانية الفترة 

٢٠٠٧                ٢٠٠٨                ٢٠٠٩                ٢٠١٠ 

  امليزانية املعتمدة للمحكمة املكرسة
  للعمليات امليدانية

  امليزانية املعتمدة لقسم العمليات
  امليدانية
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  االفتقار إىل التماسك يف الوظائف امليدانية لقلم احملكمة؛  )أ(

. عدم كفاية التحكم والضبط يف املوارد البشرية واملادية امليدانية اخلاصة بقلم احملكمة  )ب(
وهو حيد كذلك من مرونة قوة . واهليكل امليداين الراهن لقلم احملكمة يفتقر إىل آليات التنسيق الرمسية

  ل داخل كل وظيفة من وظائف قلم احملكمة بدال من أن ينشئ جتمعا أعرض للموارد من املوظفني؛العم

رداءة االتصال والتبليغ داخل هيكل قلم احملكمة يف امليدان وبني الوحدات الوظيفية   )ج(
  امليدانية التابعة احملكمة وبني املقر؛

   الوظيفي؛جهادإلااملوظفني و تدين معنويات   )د(

  وجود خطوط اتصال وتبليغ ومساءلة متعددة وغري واضحة؛عن م الكفاءة الناجتة عد  )ه(

  ازدواجية الوظائف اإلدارية؛  )و(

  تأخر ورداءة اختاذ القرارات داخل اهليكل األفقي امليداين لقلم احملكمة؛  )ز(

مسائل افتقار اإلدارة يف امليدان إىل املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال و  )ح(
  رفاهية املوظفني؛

  االفتقار إىل املساءلة واملسؤولية على صعيد قلم احملكمة؛  )ط(

االفتقار إىل القدرة على وضع مؤشرات أداء جمدية وحتليل ألداء العمل ورصد   )ي(
ى  اإلشراف عللىكما أن قدرة املسجل ع. لتنفيذها وتوفري تقارير شاملة عن أداء قلم احملكمة يف امليدان

عمليات قلم احملكمة يف املكاتب امليدانية اخلمسة مجيعها حمدودة للغاية مما يزيد يف خماطر اختاذ القرارات 
  .غري الصائبة

وسعيا للتغلب على هذه املخاطر، أقر املسجل إنشاء وظيفة جديدة يف كل مكتب ميداين هي   -٣٢
 ولالستعاضة عن منصب مدير املكتب ،)٢٤(٤-وظيفة املنسق امليداين التابع لقلم احملكمة برتبة ف

واملنسق امليداين التابع لقلم احملكمة يكون مسؤوال عن ما يلي يف نطاق السلطة . ٣-امليداين برتبة ف
  :املفوضة إليه من قبل املسجل

 وإدارة الوظائف امليدانية السبع املنوطة بقلم احملكمة دون تدخل يف مراقبة وتنسيق  ) أ(
  مستخدميهم عند االقتضاء؛/الوحدات وعمالءهم/ة اليت م تلك األقساماختاذ القرارات املوضوعي

 صول املالية ومراقبتها؛ألاإلشراف على املوارد وا  ) ب(

_________________________ 
 إعادة تصنيف للوظائف وإعادة التصنيف هذه أسفرت عن رفع درجة الوظيفة إىل          ٢٠٠٩ متت يف عام ) ٢٤(

 .٤-رتبة ف
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التنسيق اخلارجي مع خمتلف اجلهات الفاعلة اليت تعترب مساعدا الزمة لتأمني   )ج(
لوظائف ونقل ومتابعة العمليات يف بلد احلالة خاصة من وجهة النظر اإلدارية واللوجستية ودعم ا

  أوامر الدائرة؛

  وضع أولويات باالحتياجات واملوارد التشغيلية لقلم احملكمة؛    )د(

التمكن من تقدمي خدمات تتسم بالكفاءة وعلو اجلودة وحسن التوقيت إىل مكتب   )ه(
لتابعة لقلم املدعي العام وأفرقة الدفاع والصندوق االستئماين للضحايا والوحدات الوظيفية امليدانية ا

  احملكمة؛

أو /تنفيذ خطط الطوارئ مبا يف ذلك اجلالء بغية التصدي للحاالت غري املتوقعة و  )و(
ووفقا للسلطة املنوطة باملسجل ) ١٣,٢القاعدة (للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احلرجة وفقا 
ي صادر عن املسجل بشأن  تنفيذيانب"ا للمنشور الدوري اإلعالمي الذي عنوانه طبقوباملدعي العام 

تابع للمحكمة اجلنائية الدولية والفريق املشترك لتقييم األخطار، والفريق املشترك القسم األمن والسالمة 
  ؛"ICC/INF/2008/003 –إدارة أمن املعلومات األزمات وحمفل إلدارة 

اقتضى احلال القيام بدور املركز التنسيقي إلرساء املكاتب امليدانية مىت ما وإذا ما   )ز(
  .وغلق أبواا وتنفيذ إستراتيجية اخلروج

الذين اكتسبوا خربة كبرية ودعاية فيما يتصل مث إن املنسقني امليدانيني التابعني لقلم احملكمة،   -٣٣
بالعمليات امليدانية سيشكلون جمموعة قليلة من اخلرباء املمكن أن تعتمد عليهم املنظمة خالل السنوات 

نشرهم بسهولة ملساعدة احملكمة على تنفيذ واليتها خارج املقر، وذلك بغض النظر عن وميكن . املقبلة
  .)٢٥(شكل العملية امليدانية اليت تستخدمها احملكمة

الوحدات امليدانية التابعة لقلم احملكمة ستظل تستهدي من وجهة /وجتدر مالحظة أن األقسام  -٣٤
  .وجودة يف الهايالوحدات امل/النظر املوضوعية بنظرياا األقسام

وأثناء الدورة الثالثة عشرة، طلبت جلنة امليزانية واملالية معلومات إضافية تتعلق بأوجه الكفاءة   -٣٥
ويقترح املسجل االنتقال إىل  .)٢٦(" لقلم احملكمة يف امليدانالتمثيل املعزز" اليت من شأا أن تتولد عن 

ت الوظيفية امليدانية التابعة لقلم احملكمة واإلشراف منوذج متكامل يتم مبقتضاه كفالة تنسيق الوحدا

_________________________ 
امهم للقيام ببعثات استكشافية يف حالة جديدة واالضطالع بدراسات اجلدوى  ميكن، على سبيل املثال، استخد)  ٢٥(

ومىت ما وإذا . بالنسبة لعقد جلسات يف املوقع، وإنشاء وجود ميداين أو غري ذلك من ضروب الوجود حبسب االقتضاء
ون الذين يشرفون على التشغيل ما تقرر وجود ميداين، فإن املنسقني امليدانيني التابعني لقلم احملكمة هم األشخاص الرئيسي

ويعتربون هم املوارد الرئيسية جلمع . الكفء لدورة املكتب امليداين يف املراحل السابقة إلنشائه، وتسيريه وغلق أبوابه
البيانات ذات العالقة باملوضوع وإعداد تقييمات واقعية وشاملة فيما يتصل بالتوقيت والتنقيص أو الزيادة يف حجم 

ومها إذن مورد مهم يف التنفيذ املتسق لإلستراتيجيات القائمة مبا يف ذلك التصرف يف موجودات احملكمة . ايناملكتب امليد
 .اجلنائية الدولية

 . أعاله٣ انظر احلاشية ) ٢٦(
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واملنسق امليداين التابع لقلم احملكمة سيكون له . )٢٧(عليها من طرف املنسق امليداين التابع لقلم احملكمة
  :)٢٨(حتقيق أوجه الكفاءة التايل ذكرهايف دور أساسي 

ملنوطة بقلم احملكمة واملوارد  والفعالة للوظائف امليدانية اءاملراقبة واإلدارة الكف  )أ(
  :املادية من خالل

إعداد حتليل لعبء العمل ورصد تنفيذ ووضع مؤشرات أداء حمددة،   “١”
  اقتراح التعديالت كلما دعت احلاجة؛.  يتصل باألنشطة امليدانية لقلم احملكمةفيمااملؤشرات 

 لقلم احملكمة السلطة الرمسية املنوطة بالوحدات الوظيفية امليدانية التابعة  “٢”
  وريادا ومهنيتها؛

وضع األولويات يف جمال املوارد الشحيحة ومراقبة استخدام املوجودات   “٣”
  امليدانية واستخدام األدوات املالية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية؛

ختطيط وتنظيم الطلب على اخلدمات بغية ضمان تقدميها يف الوقت   “٤”
  إىل مجيع العمالء وباملستوى الذي يرضيهم؛املناسب وجبودة عالية 

تناول القضايا الشاملة اليت م قلم احملكمة من قبيل اللوجستيات واإلدارة   “٥”
، واملالية )ية املوظفنيعاسجل احلضور، رصد اإلجازات، املسائل املتصلة بر(وإدارة املوارد البشرية 

  ؛)٢٩(والدعم اإلداري
 املخاطرة يتم إدماجه يف عملية التخطيط استحداث ج قائم على أساس  “٦”
  واختاذ القرارات؛

ميداين فيما خيص أنشطة قلم مكتب وضع تقرير واحد عن األداء لكل   “٧”
  احملكمة؛

  .يةعاية املوظفني وتنفيذ برامج الرعاإدارة املسائل املتصلة بر  “٨”

  سك الوحدات الوظيفية امليدانية التابعة لقلم احملكمة؛احتسن مت  )ب(

_________________________ 
راض الوظائف الرئيسية تركيبة املالك التسلسل اإلداري لألغ:  العمليات امليدانية لقلم احملكمة– انظر املرفق الثالث )٢٧(

 .التشغيلية
من ناحية أخرى وإذا ما مت .  بتحديد أوجه الكفاءة هذه٢٠٠٩ديسمرب / قام اخلرباء اخلارجيون، يف كانون األول)٢٨(

استبقاء اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة احلايل يف امليدان حدد اخلرباء خماطر سبعة يواجهها قلم احملكمة واعتربوها خماطر 
اج اجلهود أو تعددها، سوء التماسك يف الفريق ورداءة الثقافة، القصور عن حتقيق األهداف، ازدو: عالية وجسيمة وهي

القصور عن اجتذاب موظفني أكُفّاء، تدين املعنويات وتعطل العمل، عدم االمتثال للقواعد والنظم، واالفتقار إىل 
 .املصداقية

فعمليات التبليغ بأوجه اإلنفاق . بليغ املايل املتشرذمة حاليا على سبيل املثال، إضفاء الطابع املركزي على عمليات الت)٢٩(
 .حاليا متشرذمة ويضطلع ا بصورة منفصلة كل قسم ميداين تابع لقلم احملكمة
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حتسن التنسيق مع اجلهات الفاعلة اخلارجية يف تنفيذ الوالية املنوطة بقلم احملكمة فيما   )ج(
  :يف مجلة أمور مايلييتصل بالوظائف اإلدارية ومتابعة أوامر الدائرة؛ مبا يف ذلك 

أو جوازات السفر لتأمني السفر يف /تنسيق الطلبات املتعلقة بالتأشريات و  “١”
  د اإلدعاء أو الدفاع للمثول أمام القضاة؛موعده إىل الهاي لشهو

تنسيق الطلبات املوجهة إىل األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة احمللية   “٢”
ل ذلك امث(فيما يتصل بالدعم التشغيلي واللوجسيت وكفالة الرد احلسن التوقيت عليها 

وكفالة عدم توجيه ). الرحالت اجلوية، مبا يف ذلك الرحالت اجلوية اخلاصة حسب االقتضاء
  طلبات متضاربة أو متنافسة صادرة عن وحدات وظيفية ميدانية أخرى تابعة لقلم احملكمة؛

التنسيق مع خمتلف اجلهات الفاعلة يف اإلعداد للزيارات اليت يؤديها كبار   “٣”
  ؛)٣٠(الشخصيات مثل الرئيس واملسجل والقضاة

يت حييلها املسجل إىل السلطات متابعة األوامر اليت تصدرها الدوائر وال  “٤”
  : احمللية لكفالة الرد عليها يف الوقت املناسب

هناك عدد ال بأس به من هذه الطلبات اليت وجهها قلم احملكمة   -
  إىل السلطات يف بلدان احلاالت

  وال توجد يف الظرف الراهن سلطة رمسية للمتابعة؛  -

الت على هناك تأخريات كبرية يف ردود سلطات بلدان احلا  -
الطلبات املوجهة إليها من قبل قلم احملكمة ويستغرق التأخري يف بعض 

  األوقات عدة شهور؛

  غالبا ما توجه بعثات من املقر لكفالة املتابعة؛  -

ميكن التخفيض يف تكاليف السفر لو كان املنسق امليداين التابع   -
  لقلم احملكمة هو املسؤولة عن كفالة املتابعة املنتظمة؛

تحقق تقدمي التقارير يف آجاهلا إىل الدوائر وهي تقارير تتصف سي  -
  .بالكفاءة

القدرة على تنفيذ خطط الطوارئ مبا يف ذلك اجلالء بغية التصدي للحاالت غري   )د(
ووفقا للسلطة ) ٢-١٣القاعدة (أو احلرجة وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات /املتوقعة و

بيان تنفيذي "عام عمال باملنشور الدوري اإلعالمي املعنون ل وللمدعي الاملخولة للمسج
صادر عن املسجل بشأن قسم األمن والسالمة باحملكمة، الفريق املشترك لتقييم األخطار، 

  ؛ICC/INF/2008/003 -الفريق املشترك إلدارة األزمات وحمفل إدارة املعلومات األمنية 

_________________________ 
 . يقوم مكتب املدعي العام بتنسيق زياراته بصورة مباشرة مع السلطات احمللية) ٣٠(
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  ا يتصل بالتنظيم الداخلي لقلم احملكمة؛حتسني جودة وتوقيت اختاذ القرارات فيم  )ه(

  ي أوجه الكفاءة تسبب فيه تعدد خطوط اإلبالغ؛تدن  )و(

القضاء على التكرار واالزدواج يف اهليكل التنظيمي احلايل لقلم احملكمة وحتقيق   )ز(
  التواصل داخل املكاتب امليدانية وفيما بني املكاتب امليدانية واملقر؛

مات عالية اجلودة واملقدمة يف أواا إىل مكتب املدعي العام مواصلة توفري اخلد  )ح(
  ؛والصندوق االستئماين للضحايا) ن للضحاياون القانونيواملمثلوالدفاع (واحملامي 

رفع معنويات املوظفني وحتقيق االلتزام داخل أفرقة قلم احملكمة املنشورين يف املكتب   )ط(
  .امليداين والقدرة على خلق ثقافة مشتركة

 التابعون للمحكمة حاليا باستعراض العمليات امليدانية  للحساباتويقوم املراجعون الداخليون  -٣٦
 العديد من أوجه انعدام الكفاءة والتقصري يف لقلم احملكمة وقد الحظوا التغيري الكبري الذي طرأ على

 فكرة إنشاء وظيفة من ويؤيد مراجع احلسابات الداخلية. سبب ضعف اهليكل التنظيمي احلايلباملراقبة 
شأا املساعدة على إدماج الربامج امليدانية لقلم احملكمة فيتحقق بذلك التماسك القوي والتنسيق 

 احلسابات أيضا أن املنسق امليداين من شأنه أن يوفر الريادة ووالحظ مراجع. والتواصل واإلشراف
ور وتعزيز الضوابط ورفع معنويات صالقوالتوجيه يف تنفيذ مبادرات التغيري الالزمة للحد من أوجه 

  .املوظفني

ومع تقدم األنشطة . نظر فيهاوجتدر اإلشارة إىل أن احملكمة مل تكمل بعد أيا من القضايا اليت ت  -٣٧
القضائية واالنتهاء من البعض من هذه القضايا األوىل سيتواصل استخالص الدروس واالستفادة منها يف 

السبل أداء احملكمة لعملياا امليدانية فتكفل بذلك ترشيدها وتطويرها على النحو الفع.  

وتتمثل . لقد قطعت العمليات امليدانية للمحكمة شوطا كبريا خالل السنوات اخلمس املاضية  -٣٨
وقد اختذت بالفعل مجلة من . ايت املقبلة يف تأمني تطويرها اإلستراتيجي وتوجهها السياسةاخلطو

توصيات اللجنة ذات الصلة بالتعزيزات املقترحة ى لعوافقة اجلمعية مع ميف هذا االجتاه اخلطوات 
أن تضاهي هذه التطورات تدابري فعالة على مستوى املكتب امليداين وبذا يؤمن وصي بوي .)٣١(باملقر

  .تطور إستراتيجي دائم ومتماسك وهادف يف العمليات امليدانية

_________________________ 
 . أعاله٢ انظر احلاشية )٣١(
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     األولاملرفق

  يدانيةاألشكال التنظيمية للمكاتب امل

 FOS  قسم العمليات امليدانية

 –قسم اخلدمات امليدانية 
   وحدة اخلدمات امليدانية

SSS-
FSU 

  ICT  تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  PIDS  قسم اإلعالم والوثائق

  VPRS  قسم مشاركة وتعويض الضحايا
  VWU  وحدة الضحايا والشهود
  FOS  قسم العمليات امليدانية

  SSS  منقسم السالمة واأل
  TFV  الصندوق االستئماين للضحايا

  H&WU  وحدة الصحة والرعاية
 OTP  مكتب املدعي العام

  

  ٢٠١٠ -أوغندا/ملكتب امليداين يف كمباالا

Field Office Kampala/Uganda - 2010 

Field  
Operations  

Officer  
P3 

OTP 2 (1/1) 

 
OTP 

(2 staffs) 
 

Field  
Operations  
Coordinator  

G6 
  

Senior Driver 
G4 

 

Adm. Assistant 
G5 

Field Office 
Manager 

P3 
 

 Cleaner 
G1 

 

FOS 
(8 staffs) 

Security  
Lieutenant 

G6 

Field Security 
Officer  

P2 

SSS 
(3 staffs) 

ICT  
Field Assistant 

G6 

ICT 
(1 staff) 

Field Assistant 
G4 

Field Officer 
P2 

VPRS 
(2 staffs) 

Field Support  
Assistant 

G5 

Field  
Protection § Ops  

Assistants 
G5  

Associate  
Protection  

Officer 
P2 

Field  
Witness Officer 

P3 

VWU 
(6 staffs) 

PIDS 
(4 staffs) 

Field  
Outreach  

Coordinator 
P2 

Field  
Outreach  
Assistant 

G5  

Field  
Administrative  

Assistant 
G4 

Field  
Programme  

Officer 
P3 

TFV 
(1 staff) 

Driver 
G3 

Driver 
G3 

Driver  
G3 

Driver 
G3 

Field  
Protection § Ops  

Assistants 
G5  

Field  
Protection § Ops  

Assistants 
G5  

Field  
Outreach  
Assistant 

G5  

REGISTRY 25 (int.7/nat.18) TFV 1 (1/0) 

Paramedic 
(1 staff) 

Security 
Assistant 

   
-International posts 
-International posts 
 under recruitment 

-National posts 
-National posts 
 under recruitment 

-Outsourced  
-Outsourced  
 under recruitment 

TOTAL STAFF: 28 

 

 



ICC-ASP/9/12 
 

 
 

20  12-A-151110 

  ٢٠١٠ -مجهورية الكونغو الدميقراطية /الشكل التنظيمي للمكتب امليداين يف كنشاسا

Field  
Operations  

Officer  
P3 

OTP 3 (1/2) 

OTP 
(3 staffs) 

 

Field  
Operations  
Assistant 

G5 

Field  
Operations  
Coordinator  

G6 
Senior Driver 

G4 
 

Adm. Assistant 
G5 

Field Office  
Manager 

P3 
 

REGISTRY 26 (int.7/nat.19) 

Cleaner 
G1 

 

FOS 
(8 staffs) 

Field Security 
Officer 

P3 

SSS 
(3 staffs) 

Field Assistant 
G4 

Field Officer 
P2 

VPRS 
(2 staffs) 

Associate  
Protection Officer 

P2 

Field  
Witness Officer 

P3 

VWU 
(12 staffs) 

PIDS 
(3 staffs)  

Field  
Outreach  

Coordinator 
P2 

Field  
Outreach  
Assistant 

G5  

Field  
Senior Outreach  

Assistant 
G7 

Driver 
G3 

 

Driver  
G3 

 

Driver  
G3 

Driver  
G3 

 

Security 
Assistant 

G6 

  -International posts 
-International posts 
 under recruitment 

-National posts 
-National posts 
 under recruitment 

TOTAL STAFF: 32 

ICT  
Field Assistant 

G6 

ICT  
(1 staff) 

Field Operations 
& Protection  

Assistant 
G5  

Field Operations 
& Protection  

Assistant 
G5 

Field Operations 
& Protection  

Assistant 
G5 

Field Support  
Assistant 

GTA 
G5 

Field Operations 
& Protection  

Assistant 
GTA  
G5 

ASO 
P2 

Field Support  
Assistant 

GTA 
G5 

Field Operations 
& Protection  

Assistant 
G5  

Field Support  
Assistant 

G5 

Field Support  
Assistant 

G5 
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  ٢٠١٠ -مجهورية الكونغو الدميقراطية /بونياتنظيمي للمكتب امليداين يف الشكل ال

Field  
Operations  

Officer  
P3 

OTP 2 (1/1) 

OTP 
(2 staffs) 

 

Field  
Operations  

Coordinator  
G6 

Forward Field 
Office  

Manager 
G7 

 

REGISTRY 12 (int.0/nat.12) 

Cleaner 
G1 

FOS 
(4 staffs) 

Security  
Lieutenant 

G6 

SSS 
(2 staffs) 

Field  
Protection §  
Operations  
Assistant 

G5  

VWU 
(3 staffs) 

PIDS 
(3 staffs) 

Field  
Outreach  
Assistant 

G5  

Field  
Programme  

Officer 
P3 

Driver 
G3 

Driver 
G3 

Field  
Protection §  
Operations  
Assistant 

G5  

Field  
Protection §  
Operations  
Assistant 

G5  

Field  
Outreach  
Assistant 

G5  

Field  
Outreach  
Assistant 

G5  

Security 
Assistant 

TFV 
(3 staffs) 

TFV 3 (1/2) 

Field Assistant 
GTA 
G5 

  
-International posts 
-International posts 
 under recruitment 

-National posts 
-National posts 
 under recruitment 

TOTAL STAFF: 17 

Field Assistant 
GTA 
G5 

Organigramme of the Field Office Bunia/DRC - 2010 
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  ٢٠١٠ - تشاد/أبيشيالشكل التنظيمي للمكتب امليداين يف 

Senior Driver 
G4 

 

Administrative  
Assistant 

G5 

Field Office 
Manager 

P3 

REGISTRY 21 (int.5/nat.16) 

Cleaner 
G1 

FOS 
(7 staffs) 

Security  
Lieutenant 

G6 

Field Security 
Officer 

P3 

SSS 
(3 staffs) 

ICT  
Field Assistant 

G6 

ICT 
(1 staff) 

VPRS 
(1 staff) 

Field  
Support  
Assistant 

G5 

Field  
Protection §  
Operations  
Assistants 

G5  

Associate  
Protection  

Officer 
P2 

Field  
Witness Officer 

P3 

VWU 
(4 staffs) 

PIDS 
(1 staff) 

Field Senior  
Outreach  
Assistant  

G7  

GS-OL 

Driver 
G3 

 

Driver 
G3 

 

Driver 
G3 

Paramedic 
(1 staff) 

Security 
Assistant 

TOTAL STAFF: 21 

N’Djamena  
presence:  

Administrative  
Assistant 

G5 

Driver 
G3 

 

Driver 
G3 

 

FOS 
(3 staffs) 

   
-International posts 
-International posts 
 under recruitment 

-National posts 
-National posts 
 under recruitment 

-Outsourced  
-Outsourced  
 under recruitment 

Organigramme of the Field Office Abeche/Chad - 2010 
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  ٢٠١٠ - مجهورية أفريقيا الوسطى/بانغيالشكل التنظيمي للمكتب امليداين يف 

Field  
Operations  

Officer  
P3 

OTP 2 (1/1)  

OTP 
(2 staffs) 

Field  
Operations  
Coordinator  

G6 

Senior Driver 
G4 

 

Administrative  
Assistant 

G5 

Field Office 
Manager 

P3 
 

REGISTRY 21 (int.5/nat.16) 

Cleaner 
G1 

 

FOS 
(8 staffs) 

Security  
Lieutenant 

G6 

Field Security 
Officer 

P2 

SSS 
(3 staffs) 

ICT  
Field Assistant 

G5 

ICT  
(1 staff) 

Field Assistant 
G4 

VPRS 
(1 staff) 

Field  
Support  
Assistant 

G5 

Field  
Protection §  
Operations  
Assistant 

G5  

Field  
Witness Officer 

P3 

VWU 
(4 staffs) 

PIDS 
(3 staffs) 

Field  
Outreach  

Coordinator 
P2 

Field  
Outreach Assistant 

G5 

Driver  
G3 

Driver  
G3 

 

Driver  
G3 

Driver  
G3 

Paramedic 
(1 staff) 

Security 
Assistant 

Field Senior  
Outreach  
Assistant 

G7 

TFV 
(1 staff) 

Field  
Programme  

Officer 
GTA 

P3 

TFV 1 (1/0) 

Field  
Support  
Assistant 

G5 

TOTAL STAFF: 24 

   
-International posts 
-International posts 
 under recruitment 

-National posts 
-National posts 
 under recruitment 

-Outsourced  
-Outsourced  
 under recruitment 

Organigramme of the Field Office Bangui/CAR - 2010 
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  املرفق الثاين

  –العمليات امليدانية   
  املوظفني والتسلسل اإلداريالوظائف الرئيسية، تشكيل 

  

 FOS  قسم العمليات امليدانية

 وحدة –قسم اخلدمات امليدانية 
  اخلدمات امليدانية

SSS-FSU 

  ICT  تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  PIDS  قسم اإلعالم والوثائق

  VPRS  قسم مشاركة وتعويض الضحايا
  VWU  وحدة الضحايا والشهود
  FOS  قسم العمليات امليدانية
  SSS  قسم السالمة واألمن

  TFV  الصندوق االستئماين للضحايا
  H&WU  وحدة الصحة والرعاية

 OTP  مكتب املدعي العام

 
 
 
  الهلي

 املقر الرئيسي

 

أمانة الصندوق 
 االئماين للضحاياس

 
SSS-FSU 

 
FOS 

  الكونغو.هوريةمج
 الدميقراطية
 كينشايا
 
 
 بونيا
 
 أوغندا

 كمباال
 
 

 تشاد

 أبيشي
 
 
 اندجامينا
 

أفريقيا الوسطى.ج  

 بانغي
 

 مكتب  املدعي العام

TFV  
١:اموع  

FOS 
٨:اموع * 

SSS 
٣:اموع * 

OTP 
٢:اموع  

VWU  
٤:اموع * 

FOS 
٣:اموع  

جملس إدارة الصندوق 
 االستئماين للضحايا

املسجلمكتب   

FOS 
٨:اموع  

FOS 
٤:اموع  

FOS 
٨:اموع  

Health and Welfare 
 Unit 

ICT  PIDS 

OTP 
٣:اموع  

OTP 
٢: ااموع  

OTP 
٢:اموع  

VPRS VWU 

VWU  
٦:موعا  

VWU  
١٢:اموع  

VWU  
٣: اموع  

VWU 
٤:اموع  

TFV 
١:اموع  

TFV  
٣:اموع *  

FOS 
٧:اموع  

SSS 
٣:اموع * 

SSS 
٢:اموع * 

SSS 
٣:اموع * 

SSS 
٣:اموع * 

H&W U 
١:اموع  

ICT  
١:اموع  

PIDS 
٣:اموع * 

VPRS 
١:اموع  

H&W U 
١:اموع  

ICT  
١:اموع  

ICT  
١:اموع  

PIDS 
٤:اموع  

PIDS 
٣:اموع  

PIDS 
٣: اموع  

PIDS 
١:اموع * 

VPRS 
٢:اموع  

VPRS 
:اموع
٢ 

VPRS 
١:اموع * 

:املفتاح  خطوط السلطة واالتصال املراقبة :

H&W U 
١:اموع  

  *   املناصب قيد تعيني موظفني فيهابعض

 

ICT  
١:اموع  
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  املرفق الثالث

 الوظائف الرئيسية، تشكيل املوظفني: العمليات امليدانية لقلم احملكمة

  والتسلسل اإلداري ألغراض العمليات

  

 FOS  قسم العمليات امليدانية

 –اخلدمات امليدانية قسم 
   وحدة اخلدمات امليدانية

SSS-
FSU 

  ICT  تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  PIDS  قسم اإلعالم والوثائق

  VPRS  قسم مشاركة وتعويض الضحايا
  VWU  وحدة الضحايا والشهود
  FOS  قسم العمليات امليدانية
  SSS  قسم السالمة واألمن

  TFV  الصندوق االستئماين للضحايا
  H&WU  وحدة الصحة والرعاية

 OTP  مكتب املدعي العام

____________ 

 
 الهاي
 املقر الرئيسي
 

 
 املكاتب امليدانية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSS 
٣: اموع * 

VWU  
٤: اموع  

 

  التنسيق والتخطيط ألغراض العمليات- امليدانية قسم العمليات

SSS Health and Welfare 
 Unit 

ICT PIDS VPRS VWU 

H&W U  
١: اموع  

ICT 
١: اموع 1 

PIDS 
٣: اموع  

VPRS 
١: اموع  

فتاحامل : 

�د ������م���ا�� ا����م ا����ا��� ا������ ���� ا������ ا�� ،���� ��دة /$# ا�"�!�� ا��'�ا��!�ات ا��

 ,+ �ه�ي

  ��0 ا��"��/ ��� .���#* خطوط السلطة واالتصال والتنسيق ألغراض العمليات
�1�, #�23�$ 

 

 بانغي

 املنسق امليداين التابع لقلم احملكمة
 

SSS 
٣: اموع  

VWU  
٤: اموع  

FOS 
٧: اموع  

H&W U  
١: اموع  

ICT 
١: اموع  

PIDS 
١ك ‘امو  

VPRS 
١: اموع  

 أبيشي

كمةاملنسق امليداين التابع لقلم احمل  
 

 

SSS 
٣: اموع  

VWU  
٦: اموع  

FOS 
٨: اموع  

H&W U  
١: اموع  

ICT 
١: اموع  

PIDS 
٤: اموع  

VPRS 
٢: اموع  

 كمباال

 املنسق امليداين التابع لقلم احملكمة
 

SSS 
٣: اموع  

VWU  
١٢: اموع 2 

FOS 
٨: اموع  

PIDS 
٣: موعا  

VPRS 
٢:اموع  

  كنشاسا

 املنسق امليداين التابع لقلم احملكمة

SSS 
٢: اموع * 

VWU  
٣: اموع  

FOS 
٤: اموع  

PIDS 
٣: اموع  

 بونيا

 املكتب امليداين األمامي

 اندجامينا

 املكتب امليداين األمامي

FOS 
٣: اموع  

FOS 
٨: اموع  

    

 

 

 

ICT 
١: موعا  


