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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٣٠ من جدول األعمال 

تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب خدمـات 
   الرقابة الداخلية 

التحقيق يف ادعاءات ريب الالجئني يف املكتب الفرعـي ملفوضيـة األمـم 
  املتحدة لشؤون الالجئني يف نريويب 

  مذكرة من األمني العام 
عمـــال بقـــراري اجلمعيـــة العامـــة ٢١٨/٤٨ بـــاء املـــؤرخ ٢٩ متـــوز/يوليــــه ١٩٩٤  - ١
و ٢٤٤/٥٤ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، يتشرف األمني العام بأن حييـل لعنايـة 
اجلمعيـة العامـة التقريـر املرفـق الـذي تلقـاه مـن وكيـل األمـني العـام خلدمـات الرقابـة الداخليــة، 
بشأن التحقيق يف االدعاءات القائلة حبدوث ريب لالجئني يف املكتب الفرعي ملفوضية األمـم 

املتحدة لشؤون الالجئني يف نريويب. 
وحييط األمني العام علما بالنتـائج الـيت خلـص إليـها مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة  - ٢
ويوافق على التوصيات املقدمة من املكتب. وحييط األمـني العـام علمـا أيضـا بـأن هنـاك تدابـري 
قيد التنفيذ حاليا وتدابري أخرى يشرع يف اختاذها لتقومي كثري مـن املسـائل املتضمنـة يف التقريـر 

املرفق. 
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املرفق 
تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التحقيـق يف ادعـاءات ريـب 
الالجئـني يف املكتـب الفرعـي ملفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني 

   يف نريويب 
موجز 

بنـاء علـى الطلـب الـوارد مـن مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـــؤون الالجئــني، يف تشــرين 
ـــة ملكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة  األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أجـرت شـعبة التحقيقـات التابع
حتقيقا يف االدعاءات القائلة بأن بعض موظفي املفوضية وآخرين يزاولـون ريـب األشـخاص، 
مبـا يف ذلـك ريـب بعـض الالجئـني وملتمسـي اللجـوء واألشـخاص غـري املشـــمولني باهتمــام 
املفوضية، وأن ذلك جيري حتديدا بطلب نقود مقابل خدمات املفوضيـة، الواجـب تقدميـها إىل 
ـــون املزعومــون مشــمولون يف دائــرة اختصــاص  الالجئـني جمانـا. وهـؤالء الالجئـون أو الالجئ
مكتب املفوضية الفرعي يف نريويب، حيث أم من الذين غادروا ديارهم يف بلدان مثــل إثيوبيـا 

والسودان والصومال والكونغو. 
وعقـب إجـراء تقييـم اسـتغرق فـترة وجـيزة، تـأكد احملققـون مـن أن االدعـاءات تبــدو 
جديرة بالنظر، وحتققـوا كذلـك مـن أن هـذا النشـاط تسـيطر عليـه فيمـا يبـدو شـبكة إجراميـة 
متكِّـن الالجئـني وغـريهم مقـابل مبـالغ مـن املـال مـــن الــرتوح مــن كينيــا إىل اســتراليا وكنــدا 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية. 
وبالنظر إىل نطاق هذه املشكلة، وإىل احلاجة إىل حمققني على قـدر كبـري مـن الرباعـة، 
وعلـى إملـام باملسـائل والقوانـني املتعلقـة بـالالجئني يف تلـك البلـدان، اتصـــل مكتــب خدمــات 
ـــها  الرقابـة الداخليـة حبكومـات البلـدان اخلمسـة األشـد اختصاصـا ـذه االدعـاءات وطلـب إلي

توفري حمققني من املدربني تدريبا خاصا يف هذا الصدد للعمل حتت سلطة املكتب. 
ـــيت تــوىل قيادــا مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة  وقـامت فرقـة العمـل الدوليـة، ال
وضمت حمققني من استراليا وكندا وكينيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة، بإجراء حتقيـق 
أسفر عن قيام أعضاء فرقة العمل املمثلني للشرطة الكينية باعتقال ثالثة مـن موظفـي املفوضيـة 
واثنـني مـن أعضـاء منظمـة غـري حكوميـة مرتبطـة باملفوضيـة وأربعـة أشـــخاص آخريــن كــانوا 

يسيرون هذه املنظمة اإلجرامية. 
وتوجد حاليا تهم جنائية موجهة يف كينيـا إىل األشـخاص املعتقلـني التسـعة. وتشـمل 
هذه التهم اام موظفــي املفوضيـة الثالثـة بالتـآمر علـى التـهديد بقتـل سـفري الواليـات املتحـدة 
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وقتل ممثل املفوض السامي، ضمـن آخريـن، واـام مجيـع املتـهمني بـالغش، لطلبـهم نقـودا مـن 
الالجئني. 

والحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية مشكلة سوء اإلدارة يف املفوضيـة، خصوصـا 
يف املكتب الفرعي، األمر الذي أتاح لذوي الرتعة اإلجراميـة فـرص إثـراء أنفسـهم ظلمـا علـى 
حساب الالجئني. ومكتب خدمات الرقابـة الداخليـة علـى علـم بـأن اإلدارة العليـا للمفوضيـة 
قد اختذت منذ حزيران/يونيه ٢٠٠١ تدابري على قدر كبري من األمهية لتقومي جوانب القصـور 
اإلداري اليت مت الوقوف عليها وإجراء حتسينات يف العمليات املضطلع ا يف كينيـا، وإن كـان 
العمـل علـى إزالـة جوانـب القصـور اإلداري يف املفوضيـة قـد بـدأ قبـل حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١ 

بوقت طويل. 
ومكتب خدمات الرقابة الداخلية حيذر يف هـذا الصـدد مـن أن العوامـل الـيت ُوجـدت 
يف كينيا، ويف البلدان األخرى الـيت توجـد ـا أعـداد كبـرية مـن الالجئـني، هـي الـيت أدت إىل 
حدوث هذه العملية لتهريب الالجئني، وأن هذه العوامـل ستنشـأ حيثمـا يكـون الطلـب علـى 
إعادة االستيطان من جانب الالجئني الذين ال يسـتطيعون العـودة إىل أوطـام، أو لـن يعـودوا 

إليها، متجاوزا لقدرة احلكومات األخرى أو استعدادها الستيعام. 
*  بينما كان التحقيق جاريا، تسىن لإلدارة العليا للمفوضية، مبـن فيـها مديـر احلمايـة 
الدولية واملدير اإلقليمـي ملنطقـة شـرق أفريقيـا والقـرن األفريقـي واملفتـش العـام واملمثـل املعـني 
حديثا يف كينيا، أن تستعرض هذه احلالة. ونتيجـة لذلـك، شـرع يف اختـاذ إجـراءات إلصـالح 
الوضع يف كينيا، وإلجناز هدف مماثل يف األمهية، هو الشـروع يف مراجعـة إجراءاتنـا املتبعـة يف 
حتديد مركز الالجئني ويف إعادة التوطني علـى النطـاق العـاملي. وقـد اختـذت هـذه اإلجـراءات 
ـــص إليــها  يف ظـل التنسـيق العـام مـن جـانب نـائب املفـوض السـامي. والنتـائج العامـة الـيت خل
االستعراض الذي أجرته املفوضية واليت تستند إليها اإلجراءات الراهنـة مماثلـة جـدا للتوصيـات 

الواردة يف هذا التقرير. 
إن الوضع الذي أنشأ احلاجة إىل هذا التحقيـق وضـع مؤسـف حقـا، ولكـن املفوضيـة 
استطاعت أن تستقي من التحقيق دروسا كثرية وأن تضعها موضـع التنفيـذ. ونتيجـة للتجربـة 
اليت مرت ا املفوضية يف كينيــا، فإـا سـتصبح يف األشـهر املقبلـة منظمـة أكـثر اسـتيفاء بقـدر 
كبـري لعنصـر املسـاءلة، وسـتتعزز فيـها عمليـة اإلدارة ويتدعـم األداء، وستتحسـن القـدرة علــى 

الرقابة والتحقيق. 
 

تعليقات املفوضية الواردة يف هذا التقرير مطبوعة باخلط املائل.  *
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احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  ١٥-١٩أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . فرقة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة  ١٥-٨ألف -

. . . . . . . . . . . دور والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ٩٦-١٤بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �سوق إعادة توطني الالجئني�  ١٥٧-١٩جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضية اجلنائية ٢٠٩-٥٤ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمة اإلجرامية ٢٠٩-٢٧ألف -

. . التآمر على التهديد وسجل سوابق التهديد يف مكتب نريويب الفرعي ٢٨١١-٣٦بـــاء -

. . . . . . . . . القوانني الكينية ذات الصلة، واالعتقاالت، واالامات ٣٧١٢-٤٤جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة العمل واألدلة ٤٥١٤-٤٩دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالة الراهنة ٥٠١٥-٥٤هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفساد وسوء اإلدارة يف مكتب نريويب الفرعي ٥٥١٦-٨٥ثالثا -

. . . . . املشاكل القائمة يف جمال معاجلة املطالبات املقدمة من الالجئني ٥٥١٦-٦٤ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َزالَّت التوثيق ٦٥١٨-٦٨بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوء اإلدارة ٦٩١٩-٨٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات ٨٦٢٤رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ٨٧٢٦خامسا -
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 أوال - معلومات أساسية 
 ألف - فرقة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة 

تفيد الدراسات اليت أجرا األمم املتحدة بأنـه يوجـد  - ١
على نطاق العامل حاليا ١٤ مليون الجئ و ٣٠ مليون مشـرد 
داخليا يلتمسون امللجأ أو املالذ أو إعادة التوطني يف بلد آخـر 
أو العـودة اآلمنـة إىل أوطـام. ويقـدر أن عـدد املوجوديـــن يف 
ـــن  كينيـا مـن هـؤالء األشـخاص يبلـغ ٠٠٠ ٢٥٠ شـخص، مب
فيهم الالجئون واملفترض أم الجئون وملتمسو اللجوء وغري 
ذلك من الفئات اليت تم ـا املفوضيـة. وقـد أتـى هـؤالء مـن 
بوروندي ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وإثيوبيـا والصومـال 

ورواندا والسودان. 
ويف ١١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أبلـغ املفتــش  - ٢
ـــس شــعبة التحقيقــات مبكتــب خدمــات  العـام للمفوضيـة رئي
الرقابة الداخلية بأن املفوضيـة لديـها معلومـات تفيـد باحتمـال 
ـــي  حــدوث فعــل خطــري غــري مشــروع يرتكبــه بعــض موظف
املفوضية وآخرون ويشمل االجتار بوثائق اللجوء مقابل مبـالغ 
تـــــتراوح مـــــــن ٥٠٠ ١ إىل ٠٠٠ ٦ دوالر مــــــن دوالرات 

الواليات املتحدة لالجئ الواحد. 
ـــارت  وأفـاد املفتـش العـام كذلـك بـأن االدعـاءات أش - ٣
ــة  إىل وجـود وثـائق زائفـة إلقـرار مركـز الالجـئ يف إطـار والي
املفوضيــة ومســتندات ورقيــة زائفــة بشــأن إعــادة التوطــــني، 
يسـتعملها املشـترون للـرتوح واالسـتيطان يف اخلـارج بواســـطة 
اخلدمــات الــيت تقدمــها املفوضيــة. ونظــــرا إىل ســـبق إجـــراء 
ــــب  اســتعراضات وحتقيقــات مل تصــل إىل نتيجــة قاطعــة، طل
املفتـش العـام إىل شـعبة التحقيقـات مبكتـــب خدمــات الرقابــة 
ـــهاج للعمــل  الداخليـة أن جتـري تقييمـا للحالـة وأن توصـي مبن

بشأا. 

وبنـاء علـى ذلـك، أجـرت شـــعبة التحقيقــات حتقيقــا  - ٤
ـــن حتديــد  أوليـا يف االدعـاءات، ومتكنـت بعـد أربعـة أسـابيع م
ــــني دفعـــوا مبـــالغ ماليـــة إىل  ١٩ حالــة يدعــى فيــها أن الجئ
�وســـطاء� و/أو موظفـــــني يف املفوضيــــة للحصــــول علــــى 
تيسريات إلعادة توطينهم يف استراليا وكندا واململكة املتحـدة 
والواليـات املتحـدة. وباإلضافـة إىل ذلـك، تلقـت الشـعبة مـــن 
املصادر السرية اخلاصة ــا، ومبعـزل عـن املفوضيـة، معلومـات 
موثوقـة مؤداهـا أنـه توجـد فيمـا يبـدو شـبكة إجراميـة راســخة 
ومنظمة تنظيما حمكما هي القنـاة الرئيسـية لنقـل الالجئـني إىل 

خارج كينيا. 
ولدى حتليل هذه املعلومات، أدركـت الشـعبة أنـه إذا  - ٥
مـا ثبتـت صحـة هـذه االدعـاءات، وفقـا ملـا يتضـــح مــن هــذه 
املعلومـات، فـإن األمـم املتحـدة وإحـدى وكاالـا املتخصصــة 
الرئيســية، أي مفوضيــة األمــم املتحــــدة لشـــؤون الالجئـــني، 
سـتواجهان الواقـع الصـارخ الـذي مـؤداه أمـا تســـتغالن مــن 

جانب عصابة إجرامية. 
وكان واضحا لدى مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة  - ٦
أن احلالـة بطبيعتـها هـذه تقتضـي أن يتصـــدى هلــا علــى وجــه 
السرعة حمققون على قـدر فـائق مـن الرباعـة ومدربـون تدريبـا 
خاصـا ملثــل هــذه املــهام. ومل يكــن لــدى شــعبة التحقيقــات 
املوارد الكافية ملقاومة شـبكة إجراميـة منظمـة مـن هـذا القبيـل 
وال املوظفون املدربون على التصدي حلاالت التدليس املتعلقة 
بإعادة التوطني. ولذا اقترح رئيـس الشـعبة علـى املفتـش العـام 
للمفوضيــة يف أواخــر تشــرين الثــــاين/نوفمـــرب ٢٠٠٠ اتبـــاع 
استراتيجية جديدة، هي إنشاء فرقة عمل دوليـة تضـم حمققـني 
ـــيت تشــمل  متخصصـني يف التصـدي للمخططـات اإلجراميـة ال
إعـادة توطـني الالجئـني، مـن البلـدان اخلمســـة األشــد تضــررا 

بأفعال الشبكة القائمة يف كينيا. 
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وحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على موافقـة  - ٧
املفوضــة الســامية لشــؤون الالجئــني، ووكيــل األمــني العــــام 
خلدمات الرقابة الداخلية، واألمني العام، وتشـاور مـع مكتـب 
الشــؤون القانونيــة ومكتــب املراقــب املــايل. وعقــب ذلــــك، 
اتصلــت شــعبة التحقيقــات مبمثلــي الــدول األعضــاء األشـــد 
تضـررا وطلبـت إليـهم تزويدهـا بـاثنني مـــن احملققــني احملــترفني 
املؤهلني من كل دولة منها، على أن يكون كـل منـهم متمتعـا 
خبربة ال تقل مدـا عـن عشـر سـنوات يف ممارسـة التحقيقـات 
املتعلقـة بـاهلجرة. واسـتجابت كينيـا بتوفـري ثالثـة مـــن حمققــي 
إدارة التحقيق اجلنائي، ووفرت استراليا اثنني من احملققـني مـن 
إدارة شـؤون اهلجـرة والتعــدد الثقــايف لديــها، ووفــرت كنــدا 
اثنــني مــن احملققــني مــن الشــرطة الكنديــة امللكيــة، ووفــــرت 
الواليــات املتحــدة اثنـــني مـــن احملققـــني مـــن دائـــرة اهلجـــرة 
واجلنسـية، وقدمـت اململكـة املتحـدة اثنـني مـــن كبــار ضبــاط 
املباحث، أحدمها مـن مكتـب مكافحـة جرائـم الغـش اجلسـيم 
واآلخـر مـن فـرع التحقيقـات اجلنائيـــة التــابع لشــرطة منطقــة 
دورهام. وكان مجيـع هـؤالء احملققـني مسـتوفني ملعايـري اخلـربة 
اليت وضعتها شعبة التحقيقات. ووافقت هذه الدول األعضـاء 
علـى أن يكـــون أفرادهــا هــؤالء خــاضعني لــإلدارة التشــغيلية 
التامة اليت تتوالهـا شـعبة التحقيقـات مبكتـب خدمـات الرقابـة 
الداخلية، وأن يعملوا بوصفهم فرقـة عمـل دوليـة، وأن يكـون 
ـــة بــاألمم  هلـم وضـع موظفـي مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
املتحــدة، وفقــا لقواعــد األمـــم املتحـــدة وأنظمتـــها ومعايـــري 
التحقيــق الدوليــة، كمــا حتددهــا شــعبة التحقيقــات مبكتــــب 

خدمات الرقابة الداخلية. 
ووضعت فرقة العمل خطة لالضطـالع بعمليـة مدـا  - ٨
ثالثـة أشـهر يف كينيـا ـدف اكتشـاف أي شـخص ميكـــن أن 
تقــوم ضــده أدلــة كافيــة علــى مشــاركته يف أعمــال ريــــب 
الالجئني، مبا يف ذلك األدلة على ممارسة االبـتزاز والفسـاد، مث 
تقدمي هذه األدلـة إىل جهـة االختصـاص اجلنـائي يف كينيـا، أو 

يف غريها، إذا صح ذلك. وبــدأت الفرقـة عملـها يف نـريويب يف 
٥ آذار/مارس ٢٠٠٠ حتت اإلشراف املباشر من جانب كبري 
ـــة الداخليــة.  حمققـي شـعبة التحقيقـات مبكتـب خدمـات الرقاب
وطوال هذه العملية، ظلت الشعبة على اتصال بـاإلدارة العليـا 

للمفوضية، اليت قدمت هلذا العمل دعما سخيا. 
 

دور وواليــة مفوضيــة األمــم املتحــــدة لشـــؤون  باء -
الالجئني   

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، اليت أنشـأا  - ٩
اجلمعيــة العامــة يف كــانون األول/ديســــمرب ١٩٥٠ مبوجـــب 
قرارهـا ٤٢٨ (د-٥)، مكلفـة بقيـادة وتنسـيق العمـــل الــدويل 
مـن أجـل محايـة الالجئـني وحـــل مشــاكلهم يف العــامل أمجــع. 
ونظـرا إىل أن عـدد الالجئـني وغـريهم مـن األشـخاص موضــع 
االهتمـام ينـــاهز ٢٢,٥ مليــون شــخص، أصبحــت املفوضيــة 
ــها  حاليـا إحـدى املنظمـات اإلنسـانية الرئيسـية يف العـامل، ولدي
مـن املوظفـــني مــا جيــاوز ٠٠٠ ٥ موظــف يعملــون يف ٢٧٧ 

مكتبا يف أكثر من ١٢٠ بلدا. 
وللمفوضية هدفان أساسيان ومترابطان ترابطا وثيقــا،  - ١٠
مها: محاية الالجئني والتماس السـبل الكفيلـة مبسـاعدم علـى 
بـدء حيـام مـن جديـد يف بيئـة عاديـة. واحلمايـة الدوليـة متثــل 
حجـر الزاويـة الـذي يقـوم عليـه عمـل هـذه الوكالـة. ومــؤدى 
هذا على صعيد املمارسة العمليـة هـو كفالـة االحـترام حلقـوق 
اإلنسان األساسية لالجـئ، مبـا فيـها احلقـوق املنصـوص عليـها 
يف اتفاقية األمم املتحدة املتعلقـة مبركـز الالجئـني لعـام ١٩٥١ 
وبروتوكـــول هـــذه االتفاقيـــة لعـــام ١٩٦٧، وعلـــــى وجــــه 
اخلصوص عدم إعـادة أي شـخص قسـرا إىل بلـد يوجـد لـدى 
هـذا الشـخص مـن األسـباب مــا جيعلــه يعتقــد أنــه ســيتعرض 

لالضطهاد فيه. 
وتشـجع املفوضيـة علـى إبـرام اتفاقيـات دوليـة بشـــأن  - ١١
ـــدويل املتعلــق  الالجئـني وترصـد امتثـال احلكومـات للقـانون ال
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بالالجئني. ويعمل موظفو املفوضية يف مواقع متنوعـة، تشـمل 
العواصم واملخيمات النائية ومناطق احلدود، ساعني إىل توفـري 
احلماية لالجئني وتقليل أخطـار العنـف الـيت يتعـرض هلـا كثـري 
منهم، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنسـي، حـىت يف بلـدان اللجـوء. 
ـــة  وتســعى املفوضيــة إىل تدبــري حلــول طويلــة األمــد أو دائم
لالجئــني مبســاعدم علــى العــــودة إىل أوطـــام إذا مسحـــت 
الظـروف بذلـك، أو االندمـاج يف البلـدان الالجئـني إليـــها، أو 

االستيطان من جديد يف بلدان ثالثة. 
وتســتند اجلــهود الــــيت تبذهلـــا املفوضيـــة إىل الواليـــة  - ١٢
املنصــوص عليــها يف نظامــها األساســي، وتســتهدي باتفاقيـــة 
األمــــم املتحــــدة املتعلقــــة مبركــــز الالجئــــني لعــــــام ١٩٥١ 
وبروتوكول هذه االتفاقية لعـام ١٩٦٧. وتعـرف اتفاقيـة عـام 
ــذي  ١٩٥١ الالجـئ بأنـه �الشـخص املوجـود خـارج البلـد ال
حيمــل جنســيته، بســبب خــوف لــه مــا يــربره مــن التعـــرض 
لالضطهاد بسبب العرق أو الديانة أو اجلنسـية أو االنتمـاء إىل 
فئــة اجتماعيــة معينــة أو الــرأي السياســي، وال يســــتطيع، أو 
ال يريـد بســـبب هــذا اخلــوف، أن يســتفيد مــن محايــة ذلــك 
ـــخاصا آخريــن،  البلـد�. وتشـمل املفوضيـة بواليتـها أيضـا أش
منهم مثال األشخاص املستوفون لتعريـف الالجئـني املنصـوص 
ـــة الناظمــة للجوانــب  عليـه يف اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقي
ـــا لعــام ١٩٦٩. كمــا أن  اخلاصـة ملشـاكل الالجئـني يف أفريقي
اجلمعية العامة واللجنة التنفيذيـة للمفوضيـة قـد أذنتـا للمنظمـة 
بـــأن تـــم ببعـــض فئـــات أخـــرى. وتشـــمل هـــذه الفئــــات 
األشــخاص عدميــي اجلنســــية أو املختلـــف علـــى جنســـيتهم، 

وتشمل يف ظروف معينة املشردين داخليا. 
 

مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 
كينيا 

ـــا إىل اتفاقيــة جنيــف يف عــام ١٩٦٦،  انضمـت كيني - ١٣
وإىل الربوتوكول يف عام ١٩٨١، وإىل اتفاقية منظمة الوحـدة 

األفريقيـة يف عـام ١٩٩٢. وال يوجـد حاليـا يف كينيـــا تشــريع 
قيـد النفـــاذ خيــص الالجئــني، ولكــن السياســة الــيت تنتهجــها 
احلكومة بصدد الالجئني تقضي بـأن يقيمـوا يف منـاطق حمـددة 
هلـم. وهنـــاك حاليــا منطقتــان مــن هــذا القبيــل، مهــا منطقتــا 
خميمــات كاكومــا وداداب، اللتــان يتــــوىل إدارمـــا مكتـــب 
ــــريويب، الـــذي تشـــرف عليـــه اإلدارة  املفوضيــة الفرعــي يف ن

اإلقليمية يف أديس أبابا. 
ـــــا، وفقــــا  واألهـــداف الرئيســـية للمفوضيـــة يف كيني - ١٤
للمنصـوص عليـه يف الفصـل الرابـع مـن دليـل إعـادة التوطـــني، 
هي: أوال، التشجيع على العودة الطوعية لالجئني الصومـاليني 
إىل وطنـهم يف مشـال غـرب الصومـال؛ وثانيـا، توفـري احلمايــة، 
ــــدمي املســـاعدة لالجئـــني يف  مبــا يف ذلــك األمــن البــدين، وتق
خميمات داداب وكوكوما؛ وثالثا، محايـة ومسـاعدة الالجئـني 
يف املناطق احلضرية واملعوزيــن مـن ملتمسـي اللجـوء املنتظريـن 
البت يف وضعهم؛ ورابعا، تيسري إعادة التوطني يف بلدان ثالثـة 
للمسـتوفني للشـروط ذات الصلـة، وخباصـة أشـدهم ضعفـــا أو 
تعرضــا للخطــــر، مبـــن فيـــهم احملتـــاجون للحمايـــة القانونيـــة 
والبدنية، والنساء املعرضات للخطر، والالجئــون الذيـن تنعـدم 

فرص اندماجهم حمليا، وغريهم. 
 

�سوق إعادة توطني الالجئني�   جيم -
ال ميكـن إدراك مـــدى تعقــد وجســامة املشــكلة الــيت  - ١٥
ــــة مبلحمـــة  جــات املفوضيــة وفرقــة العمــل إال بعــد اإلحاط
ــــة يف كينيـــا. فنتيجـــة للصراعـــات  الالجئــني الشــديدة اجلاري
الداخليـة، الـــيت تفــاقمت يف حــاالت كثــرية بفعــل الظــروف 
املناخيــة (كحــاالت اجلفــاف مثــال) يف بعــض بلــدان شــــرق 
أفريقيـا علـــى مــدى عــدة ســنوات، ظلــت حتــدث حتركــات 
سكانية كبرية عرب احلدود. وبدأت كينيـا خيـارا جذابـا نسـبيا 
يف أعـني كثـريين مـن هـؤالء النـازحني ملـا يتصـور مــن شــيوع 
االستقرار فيها ووجود هياكل راسخة لتقدمي املسـاعدة داخـل 
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حدودها. وبسبب هذه العوامل، تستضيف كينيــا حاليـا أكـثر 
ـــني، معظمــهم  مـن ٠٠٠ ٢٥٠ مـن ملتمسـي اللجـوء والالجئ
من بلدان جماورة، هي إثيوبيا والسودان والصومـال، وكذلـك 
مــن روانــدا وبلــدان أفريقيــــة أخـــرى، ويقيمـــون أساســـا يف 

خميمات تديرها املفوضية يف كوكوما وداداب. 
وتضـم كوكومـا ثالثـة خميمـات لالجئـني، تقـــع علــى  - ١٦
مســـافة ١٢٧ كيلومـــترا إىل اجلنـــوب مـــن احلـــدود الكينيــــة 
السـودانية. وينتمـي املقيمـون هنـاك إىل مثـاين جنسـيات خمتلفــة 
ــــة. وعـــدد الالجئـــني املقيمـــني يف  وأكــثر مــن ٢٠ فئــة عرقي
كوكومــا ينــاهز ٠٠٠ ٧٠ الجــئ، منــهم ٠٠٠ ٢٥ تقريبــــا 

دون سن الثامنة عشرة. 
أمـا داداب، الـيت تقـع يف مشـــال شــرق كينيــا، فتضــم  - ١٧
ثالثة خميمات جياوز جمموع املقيمني فيها ٠٠٠ ١٢٠ الجـئ، 
أي ما يقارب ثلثي عدد الالجئني اإلمجـايل يف كينيـا. وأغلبيـة 
هذا التجمع صوماليون، ولكنه يضم أيضا إثيوبيني وسودانيني 

وعددا صغريا من اإلريتريني واألوغنديني. 
وسـرعان مـــا يكتشــف الالجئــون ذوي اإلمكانيــات  - ١٨
األفضــل نســبيا أن واقــع احليــاة يف املخيمــات يتضــــاءل فيـــه 
احتمــال النجــاح يف االســتيطان حمليــا أو االســتيطان يف بلــــد 
ثالث. وبالنظر إىل أن العودة إىل الوطن نتيجة غـري متيقنـة بـل 
وغـري مرغوبـة يف معظـم احلـــاالت، فــإم جيــدون أن واقعــهم 
ال يــــترك أمامــــهم ســــــوى خيـــــارات بغيضـــــة. وإذا أرادوا 
أال تتجمـد حيـام إىل أجـل غـري مسـمى يف املخيمـــات، فــإن 
بإمكـام تركـــها والرحيــل إىل منطقــة حضريــة، كنــريويب أو 
مومباسا. ولذا تـزداد جتمعـات الالجئـني يف نـريويب ومومباسـا 
ازدحاما كل سنة. وهناك عدد من العوامل يبدو أا هــي الـيت 
ــيت داداب  تدفـع الالجئـني إىل تـرك خميمـات الالجئـني يف منطق

وكاكوما: 

معاجلــة الطلبــات املقدمــــة مـــن الالجئـــني –  (أ)
التصــور الشــائع يف جمتمــع الالجئــــني، وإن مل يكـــن تصـــورا 
صحيحــا بــالضرورة، هــو أنــه لكــي يعــاجل أي طلــب مقـــدم 
إلعـادة التوطـني، يلـزم ملقدمـه أن يسـافر إىل مكتـب املفوضيــة 
الفرعي يف نريويب، وهـو املكـان الفعلـي ملعاجلـة طلبـات إعـادة 

التوطني؛ 
األمن – تكرر بصفة مطردة علـى ألسـنة مـن  (ب)
ــــي  اســتمع إليــهم حمققــو فرقــة العمــل مــن الالجئــني وموظف
املفوضيـة واملنظمـات غــري احلكوميــة أن مســتويات األمــن يف 
ـــد. وُذكــرت للمحققــني  خميمـات الالجئـني سـيئة إىل حـد بعي
ــــت االغتصـــاب واالعتـــداءات ذات الدوافـــع  حــاالت تضمن
العرقيــة والعشــائرية وــب �األكشــاك� داخــــل املخيمـــات 
وحـرق املسـاكن. وعـالوة علـــى ذلــك، وقعــت خــالل فــترة 
التحقيق أعمال شغب يف خميــم الالجئـني يف كاكومـا أسـفرت 
عـن وقـوع عـدة خسـائر يف األرواح. وُذكـر للمحققـني أيضــا 
وقــــوع هجمــــات علــــى املخيمــــات مــــن جــــانب بعـــــض 
�العصابـات�. وعلـــى الرغــم مــن أن هنــاك وجــودا شــرطيا 
ملحقا بتلك املخيمـات، فإنـه يبـدو غـري كـاف لكفالـة األمـن 

هلذه األعداد الضخمة من الالجئني؛ 
منـط املعيشـة – علـى الرغـم مـن أنـه مل يتســن  (ج)
لفرقـة العمـل خـالل فـترة عملـها احملـــدودة أن تــزور خميمــات 
الالجئني يف كاكوما أو داداب، فإا أجرت بالفعل مقـابالت 
شـخصية مـع أعـداد مـن الالجئـني امللحقـني ـــذه املخيمــات، 
واسـتمعت منـهم، وكذلـك مـن موظفـــي املفوضيــة وموظفــي 
الســفارات، إىل إفــادات قصصيــة ولكنــها متســقة عــن منــــط 
املعيشـة يف املخيمـات. ومـؤدى هـذه اإلفـادات أساسـا هــو أن 
فرص العمالة ضئيلة أو معدومة وأن اخلدمات احملدودة املتاحـة 
ذات طبيعة بدائية. ومن مث فـإن عـددا مـن الالجئـني يـرون يف 
احليـاة يف نـــريويب خيــارا أفضــل بكثــري، علــى الرغــم مــن أن 
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اإلسـكان املتـاح هلـم فيـها بـالغ السـوء والعمالــة املتوافــرة هلــم 
هناك ال يوجد معظمها إال يف السوق السوداء. 

ـــة معاجلــة  ومعظـم الالجئـني غـري ملمـني بدقـائق عملي - ١٩
ـــوم ــا املفوضيــة، وال مبــا هلــم مــن حقــوق  الطلبـات الـيت تق
وما عليهم من واجبات، مبا يف ذلك أن اخلدمات اليت تقدمها 
املفوضية هي دائما خدمات جمانيـة، وإن كـانت املفوضيـة قـد 
نشرت هذه املعلومات. وبالنظر إىل أن نسبة ضئيلـة فقـط مـن 
الالجئني هي اليت جتـد أن إمكانيـة إعـادة التوطـني متاحـة هلـا، 
فإن هذا يفتـح الطريـق أمـام أي مشـروع إجرامـي فاسـد كـي 
ـــني عــن طريــق  ينجـح ويزدهـر يف سـوق إعـادة توطـني الالجئ
تلبية الطلب على ذلك من جانب الالجئني و/أو من يزعمـون 

أم الجئون، ممن تتوافر لديهم إمكانيات أفضل نسبيا. 
 

 ثانيا -القضية اجلنائية 
املنظمة اإلجرامية   ألف -

تبني من املعلومات اليت جمعت خـالل عمليـة التقييـم  - ٢٠
الـيت اضطلعـت ـا شـعبة التحقيقـات مبكتـب خدمـات الرقابــة 
الداخليـــة يف تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ وجـــود بعـــــض 
ــــن خـــارج املفوضيـــة  الترتيبــات املخصصــة بــني أشــخاص م
(يسمون �الوسطاء�) وبعـض موظفـي املفوضيـة العـاملني يف 
ــــتربح مـــن حالـــة العـــوز  مكتــب نــريويب الفرعــي، هدفــها ال
والتلـهف الـيت يوجـد عليـــها الالجئــون. ومتكــن حمققــو فرقــة 
العمل، بعد قضاء ثالثة أو أربعة أسابيع يف امليدان، من حتديـد 
احلجم والنطاق الفعلي ملنظمـة إجراميـة قائمـة، قوامـها شـبكة 
مــن األشــخاص، بعضــهم مــــن موظفـــي الوكالـــة، وغايتـــها 
احلصــول علــى أربــاح فاحشــة عــن طريــق إعطــاء الالجئـــني 
ـــة ووثــائق  وغـريهم مـن ملتمسـي إعـادة التوطـني وعـودا كاذب
ــــق التـــأكد مـــن أن أغلبيـــة  زائفــة. وأمكــن يف عمليــة التحقي
األنشطة اإلجرامية متثل يف الواقع جزءا فعليا من هـذه املنظمـة 
اإلجراميــــة ذاــــا، الــــيت كــــانت تضــــم عــــددا يصــــــل إىل 

٧٠ شخصا، وجدت فرقــة العمـل الدوليـة أـم يعملـون علـى 
مســـتويات خمتلفـــة، ولكـــن املســـيطر عليـــــهم أساســــا هــــم 
ـــني  ١٠ أشـخاص. وكـان هـؤالء يطلبـون ويتلقـون مـن الالجئ
املتلهفني بشدة على إعادة التوطني مبالغ مالية مقابل خدمـات 
املفوضية، مثل الوثائق الـيت تثبـت أن الالجـئ مشـمول بواليـة 
املفوضية، اليت هي يف الواقع خدمات جمانيـة. ووجـد أن ثالثـة 
مـن هـــؤالء األشــخاص هــم مــن موظفــي املفوضيــة، واثنــني 
آخرين من موظفـي منظمـة غـري حكوميـة مرتبطـة باملفوضيـة، 
وأن البقية تضم أحـد املوظفـني السـابقني. وأقـر هـذا املوظـف 
ـــو شــعبة  السـابق، يف مقابلـة شـخصية أجراهـا لـه مؤخـرا حمقق
التحقيقات بوجود املنظمة اإلجرامية، بوصفها الـوارد يف هـذا 
التقرير. وأقر أيضـا بـأن أسـعار إعـادة التوطـني املزعومـة زورا 
تراوحــــت مــــن ٠٠٠ ٢ إىل ٠٠٠ ٥ دوالر مــــــن دوالرات 

الواليات املتحدة. 
وكان هيكل املنظمة اإلجرامية الرئيسية حمددا حتديـدا  - ٢١
جيـدا، مـن حيـــث أن تنظيمــه يضــم أنســاقا وظيفيــة خمتلفــة. 
فالنســق األدىن مثــال كــان مكونــا مــن �الوســــطاء�، وهـــم 
أشــخاص مــن اجلنســيات املختلفــة داخــل جمتمــع الالجئـــني. 
ومتثلــت مهمتــهم يف اســــتجالب العمـــل للنســـقني األوســـط 
واألعلى يف املنظمة. وكان هؤالء الوسطاء مبثابة أعني املنظمـة 
اإلجراميـة وآذاـــا داخــل جمتمــع الالجئــني. وكــان وضعــهم 
ميكنـهم مـن أن حيـددوا لرؤسـائهم أي فئـات الالجئـني توجـــد 
حبوزـا املبـالغ املطلوبـــة للحصــول علــى وثــائق إثبــات صفــة 
الالجـئ وعلـى وضـع املسـتحق إلعـادة التوطـــني، أو بإمكاــا 
تدبـري هـذه املبـــالغ. وكــانوا يقومــون بعــد ذلــك برفــع هــذه 
املعلومات إىل األشخاص الذين يعلوـم يف املنظمـة اإلجراميـة 

ومبا يلزم من إجراءات إيصال العمالء إليهم. 
أما النسق األوسـط فكـان يضـم فئتـني وظيفتـني: فئـة  - ٢٢
املنفذين وفئة املوصلني األوليني. وفئة املنفذيـن تضـم مواطنـني 
والجئني، خيتارهم هلذه املهمة أفراد النسق األعلـى، ويقومـون 
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بتنفيــذ األوامــر الصــادرة إليــهم مــن أفــراد النســــق األعلـــى، 
ـــاضي  ويســتعملون، يف بعــض احلــاالت، أســاليب العنــف لتق
املبـالغ مـن الالجئـني، مبـا يف ذلـك (دون اقتصـار عليـه) ترويــع 
الالجئـني والشـهود احملتملـني واالعتـداء البـدين. وتلقـت فرقـــة 
العمــل بالغــات عديــدة مــن الجئــــني تعرضـــوا العتـــداءات 
وحشية على يد أشخاص من الذين وجدت فرقـة العمـل أـم 
مـن فئـة املنفذيـن. وأغلبيـة الالجئـني الذيـن أبلغـوا فرقـة العمــل 
ـــال العنــف كــانت معــهم تقــارير الشــرطة وتقــارير  عـن أعم
املستشـفيات الـيت تثبـت صحـة إدعـــاءات كــل منــهم. وقبيــل 
انتهاء التحقيق، يف أواخر أيار/مايو ٢٠٠١، تعرض اثنان مـن 

أعضاء فريق فرقة العمل للتهديد من بعض هؤالء املنفذين. 
وكـان معظــم أفــراد فئــة املوصلــني األوليــني يف هــذا  - ٢٣
ـــون مــن  النسـق األوسـط مـن موظفـي املفوضيـة، وكـانوا يطلب
الالجئني بصفة غـري قانونيـة مبـالغ نقديـة تـتراوح مـن ٥٠ إىل 
١٠٠ شـلن كيـين مقـابل تيسـري دخوهلـم إىل مكتـب املفوضيــة 
الفرعــي يف نــــريويب. وكـــان هـــؤالء أنفســـهم يطلبـــون مـــن 
الالجئـني ويتلقـون منـهم مبـالغ نقديـة مقـابل دفـع ترتيبـــهم يف 
صفوف املنتظرين للحصول على مركز الالجـئ إىل األمـام أو 
لتيسري رفع حالة الجئ معني إىل مستوى أعلـى كـي ينظـر يف 

أمر إعادة توطينه. 
أمـا النسـق األعلـى فكـان بوجـه عـام مؤلفـا مـن عــدد  - ٢٤
قليل من موظفي املفوضيـة ومستشـاريها كـانوا يـؤدون أدوارا 
رئيسية يف هذه العمليـة، إىل جـانب بعـض موظفـي املنظمـات 
غري احلكومية الذين بإمكام مساعدة هذا النشـاط اإلجرامـي 

وتيسريه يف املكاتب اليت يعمل ا كل منهم. 
ومـــن بـــني مجيـــع املنـــاصب املشـــمولة يف األنســــاق  - ٢٥
املذكورة آنفا، كان موظفـو املفوضيـة الذيـن يشـغلون وظيفـة 
ـــة أو وظيفــة كــاتب لشــؤون  موظـف مسـاعد لشـؤون احلماي
ــــها  احلمايــة هــم العنصــر الرئيســي يف النجاحــات الــيت حققت

ــــم الذيـــن كـــانوا  املنظمــة اإلجراميــة. فــهؤالء األشــخاص ه
يوفـرون التوقيعـات املعتمـدة الالزمـة للتوصيـة بإعـادة التوطــني 
يف بلد إعادة التوطني، أو يقومون يف أبسط احلـاالت بتجديـد 
اخلطـاب الرمسـي الصـادر عـــن املفوضيــة الــذي يــأذن لالجــئ 
ـــن ترحيلــه إىل  مقـدم الطلـب بالبقـاء يف منطقـة نـريويب بـدال م

أحد املخيمات. 
والحـــظ حمققـــو فرقـــة العمـــل أن االنتمـــاء القبلـــــي  - ٢٦
والعشائري مل يكن له أي أمهية تذكر لـدى املتـآمرين يف هـذه 
املنظمة اإلجرامية، بل كان تركيزهم منصبا علـى التوصـل إىل 
أفعل الطرق الستغالل الالجئني امللتمسني إلعـادة التوطـني يف 
ـــة، بــأن يطلبــوا منــهم دفــع  بلـدان أخـرى عـن طريـق املفوضي
ـــذه املنظمــة  رسـوم مقـابل هـذه اخلدمـات. ومل يكـن احلـافز هل
اإلجراميـة هـو األيديولوجيـة وال احملسـوبية، بـل كـان حافزهــا 
هــو اجلشــع احملــض. وحتقيقــا لغايتــها هــذه، كــانت املنظمـــة 
اإلجراميــة ترتــب إحــالل أشــخاص، بعضــهم الجئــون غــــري 
ـــد  مسـتحقني إلعـادة التوطـني، حمـل الالجئـني املسـتحقني وتعي
توطينـهم فعـال، فتحـرم بذلـك ظلمـا الالجئـني املسـتحقني مــن 
إمكانيـة إعـادة التوطـني. وبالنسـبة لالجئـني الذيـن ال يقــدرون 
علـى الدفـع والذيـن سـلب هـؤالء املوظفـون هويـام ليبيعوهــا 
ألشخاص غري مستحقني ملركز الالجـئ وال إلعـادة التوطـني، 
كان انتظارهم لتلقي املساعدة بـال ايـة، ألـم سـلبوا الشـيء 

الوحيد الذي تبقى هلم، وهو هويام. 
ويتضـح مـن ذلـك أن الوضـع الـذي يغـري أصحـــاب  - ٢٧
النــزعة اإلجراميـة موجـود يف سـوق الالجئـني. وهـذه الســوق 
تتيح إمكانية احلصـول علـى ماليـني الـدوالرات مـن الالجئـني 
وغــريهم مــن املتلــهفني علــى إعــادة التوطــــني. ورأى بعـــض 
موظفي املفوضية يف هـذا فرصـة يسـتغلوا ويـترحبوا فيـها مـن 
هذه السوق، ومن مث أنشـأوا شـبكة ناجحـة ذات مسـؤوليات 

متالمحة كانت هي قوام هذه املنظمة اإلجرامية. 
 



01-7216611

A/56/733

التـآمر علـى التـهديد وسـجل سـوابق التــهديد يف  باء -
مكتب نريويب الفرعي   

عندمــا كــانت شــعبة التحقيقــات مبكتــب خدمــــات  - ٢٨
الرقابــة الداخليــة تضطلــع بــالتقييم الــذي أجرتــه يف تشــــرين 
األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، منــا إىل علمــــها وقـــوع ديـــدات يف 
ــــن حـــاولوا يف املـــاضي  الســابق ضــد موظفــي املفوضيــة الذي
االستقصاء بشأن اسـتغالل الالجئـني والذيـن اعتـربم املنظمـة 
اإلجرامية عقبة حمتملة أمام استمرار أرباحها، ومجعت الشـعبة 
أدلة تثبت ذلـك. ويضـاف إىل هـذا أنـه عندمـا أصبـح معلومـا 
ـــــات احمللــــي التــــابع لشــــعبة  بـــالضرورة أن مكتـــب التحقيق
التحقيقات مبكتب خدمات الرقابة الداخلية جيـري تقييمـا (يف 
ـــل أن  تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠) مل ميـض وقـت طويـل قب
ــــدات شـــفوية وخطيـــة جمهولـــة املصـــدر إىل  يبــدأ ورود دي
األشخاص الذين كانت تستهدفهم املنظمة اإلجراميـة يف كـل 
ـــة  مــن املفوضيــة وشــعبة التحقيقــات مبكتــب خدمــات الرقاب
الداخليـة. ومـن اجلديـر بـالذكر أيضـا، أنـه حـدث يف املــاضي، 
قبـل التحقيـق الـذي أجرتـه شـعبة التحقيقـات، إجـــالء لبعــض 
موظفي املفوضية الذين تصورت املنظمة اإلجراميـة أـم عقبـة 
حمتملة يف طريقها فوجهت إليهم ديـدات. وواقـع األمـر هـو 
أن ديـدات املنظمـة اإلجراميـة هلـؤالء األشـخاص جنحـــت يف 
ختريب أي حماوالت للتحقيـق يف أنشـطتها. ولـذا كـان بوسـع 
فرقـة العمـل أن تتنبـأ بقـــدر معقــول مــن الثقــة، قبــل أن تبــدأ 
عملـها علـى الطبيعـة يف نـريويب، أن عملـــها هــذا ســيجري يف 

مناخ تتزايد فيه التهديدات. 
ويف غضـون أسـبوعني مـن بـدء فرقـة العمـل لعملـــها،  - ٢٩
متكنـت مـن اسـتقطاب مصـــدر للمعلومــات يف وضــع مــوات 
لذلك، ومن احلصول على أدلة تثبـت أن موظفـني حمدديـن يف 
املفوضية وضالعني يف هـذه املنظمـة اإلجراميـة كـانوا يتـآمرون 
علــى إرســال خطابــات ديــد إىل ســفري الواليــات املتحـــدة 
األمريكيـة يف نـريويب، وإىل مســـؤول دائــرة اهلجــرة واجلنســية 

ـــن  امللحـق بسـفارة الواليـات املتحـدة يف نـريويب، وإىل ثالثـة م
كبار موظفي املفوضية. 

ويف ١٧ آذار/مــارس ٢٠٠١، منــــا إىل علـــم حمققـــي  - ٣٠
ــــة الثالثـــة الذيـــن يديـــرون  فرقــة العمــل أن موظفــي املفوضي
عمليات املنظمة اإلجرامية (انظـر الفقـرة ٢٤ أعـاله) الحظـوا 
بدء عملية التحقيق وقرروا أنه يلزم هلم أن يعمدوا إىل إيقافـها 
كمـا أوقفـوا التحقيقـات السـابقة، وذلـك عـــن طريــق توجيــه 
ديــدات ورمبــا القيــام �جــوم تفجــــريي� علـــى املكتـــب 
الفرعي. وأفاد أحد املصادر بأن املوظفني الثالثة قد اتصلوا به 
ــر  بصفتـه مـن فئـة �الوسـطاء� وطلبـوا منـه أن يكتـب، أو يدب
كتابـة، مخـس رسـائل ديـد بالعربيـة واالنكليزيـة وأن يوقعــها 
ــــذه  باســم أســامة بــن الدن. وكــان املقصــود هــو إرســال ه
ـــة احلــاليني وإىل  الرسـائل إىل ثالثـة مـن كبـار موظفـي املفوضي
املسـؤولني االثنـني يف ســـفارة الواليــات املتحــدة، مبــن فيــهما 

السفري. 
وأفاد املصدر بـأن السـبب وراء أن موظفـي املفوضيـة  - ٣١
ــــع  الثالثــة أرادوا للرســائل أن تكتــب باللغــة العربيــة وأن توق
بتوقيــع مــزور لــنب الدن هــو رغبتــهم يف تعظيــم شــأن هـــذه 
التـهديدات يف أعـني الواليـات املتحـــدة. فنظــرا إىل أن معظــم 
أعضاء فرقة العمـل كـانوا مـن الرجـال ذوي البشـرة البيضـاء، 
افــترض املتــآمرون أــــم مـــن موظفـــي مكتـــب التحقيقـــات 
االحتـادي، يف حـني أنـه مل يكـن بينـهم يف الواقـع أي أحـد مــن 
ـــه  هـؤالء. بيـد أنـه نتيجـة هلـذا الظـن اخلـاطئ قـرر املتـآمرون أن
مل يعد كافيا أن يقتصر التهديد علـى موظفـي األمـم املتحـدة، 
بل أن يشمل أيضا موظفي سـفارة الواليـات املتحـدة، ـدف 

الضغط على الواليات املتحدة كي تسحب فرقة العمل. 
وأفـاد املصـــدر بــأن رســائل التــهديد كــانت تشــكل  - ٣٢
املرحلـة األوىل مـن خمطـط يتـألف مـن أربـع مراحـــل وفقــا ملــا 
ــة  شـرحه لـه موظفـو املفوضيـة الثالثـة. وذكـر أن املرحلـة الثاني
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تشمل احلصول على قنبلة من طـراز ”F1“ (مصنفـة علـى أـا 
قنبلة يدوية)، سيقوم أحد العـاملني يف املفوضيـة بدسـها عمـدا 
يف أحــد املراحيــض، مث جيــري تفجريهــا. ووفقــــا ملـــا ذكـــره 
املصـدر، كـان اهلـدف مـن هـذه املرحلـة الثانيـة هـو إبـراز قــوة 
التهديد وإظهار اسـتعداد املتـآمرين لتنفيـذه إذا مل يتـم سـحب 
قوة العمل من كينيا. وكانت املرحلة الثالثـة تشـمل اختطـاف 

ابنة أحد كبار موظفي املفوضية. 
وأفاد املصدر بأن املرحلـة الرابعـة هـي التنفيـذ الفعلـي  - ٣٣
للتهديدات اليت تضمنتها الرسائل. وبادرت فرقـة العمـل علـى 
الفور إىل حتذير األشخاص املسـتهدفني ومت اختـاذ تدابـري أمنيـة 

إضافية حلمايتهم. 
وذكر املصدر أيضا أنه التقى يف فنـدق بوسـط مدينـة  - ٣٤
نريويب بواحد من موظفـي املفوضيـة، وأن هـذا املوظـف أملـى 
علـى املصـدر حمتـوى الرسـائل. واتفـق بـني املصـــدر وموظــف 
املفوضيـة علـى إمتـام إعـداد الرســـائل وتســليمها للموظــف يف 

٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١. 
ـــع موظفــي  وذكـر املصـدر أنـه أثنـاء اجتمـاع معـني م - ٣٥
املفوضية الثالثة قال أحدهـم �نتخلـص مـن موظفـني حمدديـن 
يف املفوضية [من غـري املنحرفـني] بـذات الطريقـة الـيت ختلصنـا 
ـا مـن غـــريهم مــن موظفــي املفوضيــة يف املــاضي�. وذكــر 
املصدر أيضا أن أحـد موظفـي املفوضيـة املوقوفـني عـن العمـل 
قـال أثنـاء االجتمـاع إـــم خيططــون لقتــل �ســفري الواليــات 
املتحدة األسود�. وخالل األحاديث الـيت دارت بـني املصـدر 
وموظفي املفوضية الثالثة، سئل عما إن كانت لـه أي روابـط 
بأسـامة بـن الدن و/أو إن كـان يعـرف أحـدا ميكـن أن يرتـــب 
هلم االلتقاء بنب الدن ومناقشة خطة �لقتـل� سـفري الواليـات 
املتحـدة. وعلـى الرغـم مـن أنـه مل يوجـد إطالقــا أي دليــل أن 
الثالثة أجروا اتصاالت ذا اإلرهايب، فإن فرقـة العمـل قـامت 
بإبالغ هذه املعلومات إىل سفارة الواليات املتحدة واملفوضية 

والشرطة الكينية. 

وباسـتخدام هـذه املعلومـات وبفضـــل التعــاون الــذي  - ٣٦
بذله املصدر، متكنت فرقة العمل مـن رسـم خطـة للعمـل. ومت 
حتميل معدات خفيـة للتسـجيل مـع املصـدر، مبـا ينطـوي عليـه 
ذلك من خماطر شديدة على شخصه، وسجل اللقاء بينه وبني 
موظــف املفوضيــة تســجيال صوتيــا وبــالفيديو. ومتــت هــــذه 
العمليــة يف حضــور موظفــي إدارة التحقيــق اجلنــائي الكينيــــة 
ـــا للمقتضيــات  امللحقـني بفرقـة العمـل ومبسـاعدة منـهم، ووفق

القانونية املنطبقة يف كينيا. 
 

القوانــني الكينيــة ذات الصلــــة، واالعتقـــاالت،  جيم -
واالامات   

مع تقدم السري يف التحقيق واحلصول على املزيـد مـن  - ٣٧
ـــة امللحقــون  األدلـة، أقـر موظفـو إدارة التحقيـق اجلنـائي الكيني
بفرقة العمل بــأن الفريـق قـد أمت مجـع أدلـة وافيـة علـى اجلرائـم 
املرتكبة. ومن مث شرع احملققون يف التخطيط العتقال موظفي 
املفوضية الثالثة. ويف ١٩ نيســان/أبريـل ٢٠٠١، قـامت إدارة 
ـــة، ووجــه  التحقيـق اجلنـائي الكينيـة باعتقـال األشـخاص الثالث
إليـهم االـام بارتكـاب انتـهاكات لقـانون العقوبـات الكيـــين، 
لقيامهم بتوجيه التهديد بالقتل (التآمر) وأخذ مبالغ نقدية مـن 

الالجئني. 
ومثَل موظفو املفوضية الثالثة املعتقلون أمام احملكمـة،  - ٣٨
مث أفرج عنهم بكفالة فيما بعد، ونتج عن ذلك تعـرض بعـض 
الشـهود وحمققـي فرقـة العمـل ألعمـال التـهديد واالنتقـام مـــن 
أفراد املنظمة اإلجرامية الذين كانوا مل يعتقلوا بعـد. وقـد أثـار 
التحقيــق واالعتقــاالت التاليــة ألعضــــاء آخريـــن يف املنظمـــة 
اإلجرامية قدرا كبريا من االهتمـام يف وسـائط اإلعـالم، األمـر 
الذي ضاعف أيضا من أخطار هذه التهديدات على الشـهود، 

وكذلك على حمققي فرقة العمل. 
ونتيجــة للمقتضيــات القانونيـــة إلجـــراءات احملكمـــة  - ٣٩
الكينية بصدد اموعة األوىل من املعتقلني، مل يكـن هنـاك بـد 
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من الكشف عـن هويـات الشـهود ومقدمـي الشـكاوى الذيـن 
تقدموا بأدلة مباشرة بصدد ـم الفسـاد والتـهديد. وباإلضافـة 
إىل ذلـك، نشـرت الصحــف احملليــة أمســاءهم. وتقــدم هــؤالء 
الشــهود بالشــكوى إىل فرقــة العمــل وذكــروا أــم تعرضـــوا 
للتــهديد، وأن بعضــهم تعــرض لالعتــداء بســبب مســـاعدم 
لفرقـة العمـل، وشـهادم املنتظـــرة يف احملاكمــات املقبلــة. ويف 
غيبة برنامج حكومـي حلمايـة الشـهود، اضطـرت فرقـة العمـل 
ـــية والبدائيــة حلمايــة الشــهود  إىل اختـاذ بعـض التدابـري األساس
مبسـاعدة املفوضيـة. ويف هـــذا الصــدد، حــددت فرقــة العمــل 
ــــوع قـــدره ٩٣ شـــخصا)،  ١٨ شــاهدا، مــع أســرهم (مبجم
بوصفـهم حباجـة إىل محايـــة مشــددة. وُوجــد أن ســتة شــهود 
آخريـن معرضـون خلطـر حقيقـي وداهـم، هـــو خطــر االنتقــام 
على حنو جسيم على يـد الذيـن اعتقلـوا، فتعـني ترحيلـهم هـم 

وأسرهم إىل أماكن أخرى. 
ونتيجة للعمل الـذي اضطلعـت بـه فرقـة العمـل طيلـة  - ٤٠
ـــهم اجلنائيــة الــيت وجــهت إىل  ثالثـة أشـهر، وباإلضافـة إىل الت
موظفـي املفوضيـة الثالثـة، مجعـت الفرقـة أدلـة مباشـرة ظــاهرة 
الوجاهــة، كــانت كافيــة العتقــــال ســـتة أشـــخاص آخريـــن 
الرتكـام انتـهاكات لقـانون العقوبـــات الكيــين تتعلــق بدفــع 
الالجئني مبالغ نقدية (وصلت يف بعض احلـاالت إىل ٠٠٠ ٦ 
دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة للشــــخص الواحـــد) 
مقـابل تلقـي ضمـان مزيـــف بإعــادة التوطــني. وبعــض التــهم 
املوجهـــة مبوجـــب قـــانون العقوبـــات الكيـــين تتعلـــق بقيـــــام 
�الوسطاء� وموظفي املفوضية املعنيـني بتقـاضي مبـالغ نقديـة 
ـــر يف حــاالم بشــأن إعــادة  مـن الالجئـني بوعـد تعجيـل النظ
التوطــني. وبعــض الالجئــني طُلــب منــهم دفــع مبــالغ نقديـــة 
الستصدار خطاب رمسي يسمح هلـم بالبقـاء يف نـريويب، بينمـا 
دفع عدد آخـر مـن الالجئـني وغـري الالجئـني مبـالغ نقديـة إىل 
�الوسطاء� وموظفي املفوضية مقابل إدراجهم، وية مزيفة، 
ــة  يف طلـب إعـادة التوطـني املقـدم مـن أسـرة أخـرى. وباإلضاف

ــــني)  إىل األدلـــة املســـتندة إىل شـــهادة اـــين عليـــهم (الالجئ
ـــن احلصــول علــى أدلــة  أنفسـهم، متكـن حمققـو فرقـة العمـل م
مكملـة تتمثـل يف مسـتندات زائفـة قـــام بتزييفــها إمــا موظفــو 
املفوضية املعنيون أو �وسطاؤهم�. وذهب هـؤالء الوسـطاء، 
يف بعض احلاالت، إىل حد إعطاء الالجئني الذين يدفعون هلـم 
املبـالغ النقديـة ذات الصلـة عقـودا وإيصـــاالت بشــأن اخلدمــة 
املقدمـة، كـي يضفـوا علـى هـذا العمـل مسـة املعاملـة املشــروعة 

باسم املفوضية. 
ووجــهت إىل كــل مــن موظفــي املفوضيــة املعتقلـــني  - ٤١
الثالثة مخسة اامات بالتآمر، أي التآمر على التفـوه بالتـهديد 
بالقتل، أو على جعل شخص آخر يتلقى ديدا بــالقتل، طبقـا 
لنـص البنـد ٢٢٣ (١) مـــن قــانون العقوبــات الكيــين، الــذي 
يقضي بأن �أي شخص يقـدم دون عـذر قـانوين علـى التفـوه 
بالتـهديد بقتـــل أي شــخص، أو جعــل أي شــخص، بصــورة 
مباشرة أو غري مباشـرة، يتلقـى ديـدا، خطيـا أو غـري خطـي، 
بقتل أي شخص يعترب مرتكبـا جلنايـة تعرضـه لعقوبـة السـجن 
ملدة عشر سنوات�. وكان هـذا االـام هـو االـام املناسـب، 
وليـس االـام بارتكـاب اجلرميـة املوضوعيـة الفعليـة، حيــث أن 
أيا من املقصودين بالرسائل مل يتلق رسالة بـالفعل. أمـا االـام 
بالتآمر فقد كانت هنـاك أدلـة وفـرية جتعلـه منطبقـا، حيـث أن 
الثالثة قد جتـاوزوا جمتمعـني جمـرد االسـتعداد مبـا قـاموا بـه مـن 
ــداد  ختطيـط ومـا توافـر لديـهم مـن القصـد إىل تنفيـذ عمليـة إع

الرسائل واستالمها. 
ووجهت إىل ستة أشـخاص، منـهم موظفـو املفوضيـة  - ٤٢
الثالثة، مة ارتكاب جرمية �الغش� طبقــا لنـص البنـد ٣١٥ 
من قانون العقوبات الكيـين، الـذي يقضـي بـأن �أي شـخص 
حيصل من أي شخص آخر عن طريـق حيلـة أو مكيـدة قائمـة 
علــى اخلــداع علــى أي شــيء أهــــل للســـرقة، أو حيمـــل أي 
شـخص آخـر علـى أن يسـلِّم أي شـــخص شــخص أي شــيء 
أهـل للسـرقة أو يدفـع أو يسـلم إىل أي شـخص أي أمـــوال أو 
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سـلع أو أي مبلـــغ مــن املــال أو أي مقــدار مــن الســلع يزيــد 
عما كان سيدفعه أو سيسـلمه بـدون تلـك احليلـة أو املكيـدة، 
ــــدة ثـــالث  يعتــرب مرتكبــا جلنحــة تعرضــه لعقوبــة الســجن مل

سنوات�. 
وبنــاء علــى التحقيــــق الـــذي أجرتـــه فرقـــة العمـــل،  - ٤٣
وباإلضافة إىل تهم التآمر وغريها، قدم ضباط الشرطة الكينيـة 
امللحقون بفرقة العمل ما جمموعـه ٥٨ اامـا بارتكـاب جرميـة 
�الغـش� واـامني مبحاولـة �الغـش� ضـد تســـعة أشــخاص. 
ــــتزوير،  ووجــهت إىل أحــد موظفــي املفوضيــة أيضــا مــة ال
طبقـا للبنـد ٣٤٩ مـن قـانون العقوبـات الكيـــين، الــذي ينــص 
علـى أن �أي شـخص يـزور أي وثيقـة يعتـــرب مرتكبــا جلرميــة 
ــــا مل ينـــص علـــى خـــالف ذلـــك، جنايـــة تعرضـــه،  تعــد، م
مـا مل ينـص علـى عقوبـــة أخــرى بســبب ظــروف الــتزوير أو 
طبيعة الشيء الذي تعرض للتزوير، لعقوبة السجن ملدة ثـالث 

سنوات�. 
ووجهت إىل اثنني من األفراد التابعني للشريك املنفـذ  - ٤٤
للمفوضية، وهو منظمة غري حكومية تســمى منظمـة خدمـات 
التدريـب والعمالـة لالجئـني األفارقـة، مـة أخـذ مبـالغ نقديـــة 
مـن الالجئـني. ووجـهت إليـهما أيضـا مـة أخـرى هـي مـــة 
�اإلضـرار العمـد باملمتلكـات� طبقـــا لنــص البنــد ٣٣٩ مــن 
قانون العقوبات الكيين، الذي يقضي بأن �أي شـخص يقـوم 
عمدا وباملخالفة للقانون بإتالف أي ممتلكات أو اإلضـرار ـا 
يعتـرب مرتكبـا جلرميـة تعـد، مــا مل ينــص علــى خــالف ذلــك، 
جنحة تعرضه، ما مل ينص على عقوبة أخرى، لعقوبة السجن 
ملدة مخس سنوات�. ويف حالة الشخصني املذكوريـن أعـاله، 
تبـني األدلـة أمـا اشـتركا معـا يف إتـالف شـهادة زواج ختــص 
أحـد الالجئـني ـدف اختـالق هويـة زائفــة لزوجــة الالجــئ، 
ـــراد  وإدراجـها يف قائمـة إلعـادة التوطـني علـى أـا فـرد مـن أف
ـــذه  أسـرة أخـرى لديـها بعـض املـال ولكنـها أقـل فرصـا مـن ه

الزوجة من حيث إمكانية النظر يف إعادة التوطني. 

طريقة العمل واألدلة   دال -
أجرت فرقة العمـل مقـابالت شـخصية مـع أكـثر مـن  - ٤٥
ــــة  ٢٠٠ شــاهد. وينبغــي أن يالحــظ يف هــذا الصــدد أن فرق
العمل مجعت ما مجعته من أدلة طبقا لقانون األدلـة جلمهوريـة 
ــــه علـــى فرقـــة العمـــل املوظفـــون  كينيــا، ووفقــا ملــا أشــار ب
واملستشــارون القــانونيون التــابعون إلدارة التحقيــــق اجلنـــائي 
الكينية. وتقرر يف هذا الشأن أن تكون أدلة الشـهادة املباشـرة 
هي األدلة الشفوية اليت يديل ـا الشـهود الذيـن يتوافـر لديـهم 
االستعداد لإلقرار يف بيانات للشـرطة بـأم دفعـوا فعـال مبـالغ 
نقديـة ملوظفـي املفوضيـة، أو إىل فـرد مـــن أفــراد املنظمــة غــري 
احلكومية، أو إىل أحد �الوسطاء�. أما الشهود الذيـن يتوافـر 
لديـهم االسـتعداد ألن يقـروا بأنـه قـد طلـب منـهم دفـع مبــالغ 
نقدية، ولكنهم مل يدفعوا أو مل يسـتطيعوا الدفـع، فقـد صنفـوا 

على أم شهود مكملون يدلون بأدلة �غري مباشرة�. 
واستطاع معظم الشهود الذين قدموا أدلة مباشـرة أن  - ٤٦
حيددوا حتديدا قاطعا الشخص أو األشخاص الذين دفعـوا هلـم 
املبلـغ، أو املبـالغ، وأن يتذكـــروا املقــدار املدفــوع علــى وجــه 
الدقــة، وتــاريخ أو تواريــخ الدفــــع والظـــروف احملـــددة الـــيت 
أحـاطت بتلـك األحـداث. ويف بعـــض احلــاالت، متكــن عــدة 
الجئني من تأييد ادعاءام بأدلة مستندية، منـها مثـال األمـوال 
اليت حصلوا عليها من أصدقائهم أو أفراد أسـرهم الذيـن أعيـد 
توطينهم فعال يف أماكن أخرى، لكـي يسـتعملوها علـى وجـه 
التحديد يف دفع مقابل خلدمـات املفوضيـة هـذه الـيت جيـب أن 

تقدم جمانا. 
وقـد تبـني مـن حتليـل األدلـة الـذي أجـراه حمققـو فرقــة  - ٤٧
العمـل أن مـن املســـتبعد أن تتــآمر هــذه الكــثرة مــن الشــهود 
املنتمني إىل بلدان وفئات عرقية شىت والنـاطقني بلغـات خمتلفـة 
علـى اختـالق قصـة ضـد املتـهمني التسـعة، وأن حيـافظ هــؤالء 
الشـهود علـــى اتســاق هــذه القصــة ملــدة ثالثــة أشــهر وبعــد 
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املقـابالت املتكـــررة الــيت أجراهــا معــهم حمققــو فرقــة العمــل 
وموظفو إدارة التحقيق اجلنائي الكينية. 

وباإلضافة إىل األدلة املباشرة الـيت اسـتعملت يف دعـم  - ٤٨
االامات اليت طرحت أمام احملاكم يف نريويب ضد األشـخاص 
التسعة، توجد أدلة غري مباشـرة مكملـة ومفيـدة. فـهناك مثـال 
ـــا  قـدر كبـري مـن األدلـة موثـق يف تقـارير املقـابالت الـيت أجر
فرقة العمل، ويفيد أن هؤالء األشخاص أنفسهم طلبـوا مبـالغ 
نقديـة مـن بعـــض الالجئــني مقــابل حتريــك طلبــام. بيــد أن 
هؤالء الالجئني إما أم رفضــوا الدفـع أو كـان موقفـهم املـايل 
ال ميكِّنـهم مـن الدفـع، وهـذا حـال األكثريـة. والحـــظ حمققــو 
فرقة العمل وجود ارتباط قوي بـني حـاالت الذيـن قـالوا إـم 
مل يدفعوا، وباألحرى الذين مل يستطيعوا الدفع، وبـني الوضـع 
ــــريويب  الــذي توجــد فيــه امللفــات الــيت ختصــهم يف مكتــب ن
الفرعي. فقد تبني أن هذه امللفات إما أا غـري موجـودة أو مت 
إعدامها أو مل تتقدم يف مسارها املفترض. وعالوة على ذلك، 
هنــاك أدلــة علــى أن موظفــي املفوضيــة قــاموا ببيــع هويـــات 
ــــالغ  ملفــات بعــض الالجئــني احلقيقيــني الذيــن مل يدفعــوا املب
املطلوبـة، إىل أشـــخاص آخريــن دفعــوا هلــم املقــابل النتحــال 
ـــني. ويف معظــم تلــك احلــاالت، كــان  هويـات هـؤالء الالجئ
موظفو املفوضية املعنيون قد قيمـوا حـاالت األشـخاص الذيـن 
اشـتروا هـذه اهلويـات مبـا مـــؤداه أن مــن املســتبعد ترشــيحهم 
إلعادة التوطني. ويتضح من ذلك أنه لوال هذه الظـروف الـيت 
اكتنفـها الفسـاد، لكـانت قـــد توافــرت فــرص أفضــل إلعــادة 
ــــن مل يكـــن لديـــهم مـــال  التوطــني لالجئــني املســتحقني الذي
يدفعونه. وعالوة على ذلك، علمت فرقة العمل أن الشـخص 
الذي كان يشتري هوية الالجئ مل يكن يف كثري من احلاالت 
الجئــا، بــل شــخصا ينتحــل هــذه الصفــة كــي ينــال إعــــادة 

التوطني. 
وباإلضافـــة إىل األشـــخاص الذيـــن وجـــهت إليـــــهم  - ٤٩
االامات، متكنت فرقة العمل مـن احلصـول علـى أدلـة بشـأن 

أشـخاص آخريـــن علــى صلــة غــري ثابتــة باملنظمــة اإلجراميــة 
الرئيسية، وكانوا حيصلون على مبالغ مالية من الالجئـني علـى 
أساس أن ملفهم �سيعتىن به� أو أن النظر يف حالتهم سيسري 
سريا مواتيا. وعند اإلفراج عن املتهمني بكفالة، شرع موظفو 
املفوضيـة الثالثـة واثنـان مـن �الوسـطاء� بصـورة منفصلـــة يف 
ديـد الشـهود. ويف هـذا الصـدد، حصلـت فرقـة العمـل علــى 
أدلة تثبت حـدوث انتـهاكات لكـل مـن شـروط اإلفـراج عـن 
هؤالء األشخاص بكفالة وأحكام البند ١٢١ (١) مـن قـانون 
العقوبات الكيين، الـذي يقضـي بـأن �أي شـخص حيـاول أن 
ـــر بصــورة غــري مشــروعة علــى شــاهد يف أي  يتعـرض أو يؤث
دعـوى قضائيـة فيمـا يتعلـق بشـهادته، سـواء أكـــان هــذا قبــل 
اإلدالء بالشهادة أو بعده، يعترب مرتكبا جلرميـة تعرضـه لعقوبـة 
الســجن ملــدة ثــالث ســنوات�. ويف مجيــع هــذه احلــــاالت، 
ـــائي الكينيــة للمضــي يف  قُدمـت األدلـة إىل إدارة التحقيـق اجلن

اختاذ اإلجراءات الالزمة. 
 

احلالة الراهنة   هاء -
نتيجــة ملــا مت مــن اعتقــاالت، تشــارك فرقــــة العمـــل  - ٥٠
وشعبة التحقيقات مبكتب خدمات الرقابة الداخلية واملفوضية 
ـــة  حاليـا يف مسـاعدة السـلطات الكينيـة يف تقـدمي األدلـة املتعلق
بـإحدى عشـرة حماكمـــة: حماكمــة تشــمل موظفــي املفوضيــة 
الثالثة وتوجه إليهم فيها مة التـآمر علـى القتـل؛ وموجـه إىل 
هؤالء األشخاص الثالثـة أنفسـهم بصفـة فرديـة عـدد مـن ـم 
�الغش�. وهناك اثنان آخـران مـن �الوسـطاء� سـيقدم كـل 
منـهما للمحاكمـة بتهمـة الغـش، باإلضافـة إىل بعـض اجلرائـــم 
اليت اما سـويا بارتكاـا وسـتكون موضـوع حماكمـة إضافيـة 
هلمـا معـا. وهنـاك حماكمـات منتظـــرة أيضــا لعضــوي منظمــة 
ـــــة املتــــهمني  خدمـــات التدريـــب والعمالـــة لالجئـــني األفارق
بـاإلضرار العمـد باملمتلكـات، و �لوسـيط� ثــالث ســيحاكم 
مستقال بعدد من م �الغـش�. ونظـرا إىل أن هـذا الشـخص 
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متهم أيضا بصفة مشتركة مع أحد موظفي الوكالـة، فـإن مـن 
املتوقع إجراء حماكمة إضافية سيمثالن فيها معا. 

بيــد أنــه يف هـــذه املرحلـــة، ُأجـــل النظـــر يف معظـــم  - ٥١
الدعاوى إىل أن تبت حمكمة دسـتورية يف كينيـا يف مسـألة مـا 
إن كـان حيـق للمتـــهمني أن يتلقــوا قبــل احملاكمــة مجيــع أدلــة 
االدعاء، مبا فيها على سبيل املثـال أمسـاء مجيـع شـهود االدعـاء 
وعناوينـهم. وقـد نشـأت هـذه املسـألة ألن موظفـــي املفوضيــة 
الثالثة، وأحدهم حمـام مقيـد جبـدول احملـامني الكيـين، احتجـوا 
بأن من حقهم، طبقا لدستور مجهورية كينيـا، أن يتلقـوا هـذه 
املواد. وإذا قررت هـذه احملكمـة الدسـتورية، الـيت عينـها كبـري 
القضاة للنظر يف هذه املسألة، أن من حق املتـهمني تلقـي هـذه 
املـواد، فـإن هـذا احلكـــم ســيكون ســابقة جديــدة يف التــاريخ 
القـانوين لكينيـا. وحـــىت وقــت كتابــة هــذا التقريــر، مل تكــن 
احملكمـة الدسـتورية قـد أصـدرت حكمـها بعـد، ومل تســـتأنف 

أي من احملاكمات. 
وتوجد يف حوزة الشرطة الكينية كـل جمموعـة األدلـة  - ٥٢
املتصلة باألشخاص املعتقلني واملتصلـة بغـريهم مـن األشـخاص 
الذين مت احلصول على أدلة وافيـة ضدهـم، مبـن فيـهم موظـف 
مبتــدئ ســـابق مـــن الفئـــة الفنيـــة يف املفوضيـــة كـــان يقـــوم 
بـــدور رئيســـي يف املنظمـــة اإلجراميـــة. وقـــد وجـــه االــــام 
غيابيــا إىل هــذا الشــخص أيضــا، وأفــادت الشــــرطة الكينيـــة 
بأنـه سـيتم إصـــدار طلــب دويل إللقــاء القبــض عليــه. وحــىت 
وقت كتابة هذا التقرير، مل تكن هــذه اإلجـراءات قـد اختـذت 

بعد. 
وتوجـد حبـوزة الشـرطة الكينيـة أيضـا األدلـــة الالزمــة  - ٥٣
إلعـادة اعتقـال موظفـــي املفوضيــة الثالثــة املوقوفــني وتوجيــه 
ـــات  االــام هلــم مبوجــب البنــد ١٢١ (و) مــن قــانون العقوب
الكيـين بارتكـــاب �جرائــم متصلــة بدعــاوى قضائيــة�، مــن 
حيـث أـم عمـدوا فعليـا إىل ديـد شـهود االدعـاء منــذ أن مت 

اإلفراج عنهم بكفالة. وحىت وقت كتابة هذا التقرير، مل يكن 
هذا اإلجراء قد اختذ بعد. 

وباإلضافـة إىل ذلـــك، قــرر عضــوا منظمــة خدمــات  - ٥٤
التدريب والعمالة لالجئني األفارقة التمـاس املراجعـة القضائيـة 
لقرار هذه املنظمة غري احلكومية فصلهما من عضويتها. وقاما 
يف هذا السياق برفـع دعـوى مدنيـة ضـد املفوضيـة يف نـريويب. 
وفيمــا بعــد انضــم موظفــو املفوضيـــة املوقوفـــون الثالثـــة إىل 
عضــوي املنظمــة غــري احلكوميــة يف هــذه الدعــــوى املدنيـــة، 

املنظورة حاليا أمام حماكم نريويب. 
 

ــــريويب  ثالثا - الفســاد وســوء اإلدارة يف مكتــب ن
  الفرعي 

املشـــاكل القائمـــة يف جمـــال معاجلـــة املطالبـــــات  ألف -
املقدمة من الالجئني   

تبـني أدلـة التحقيـق أن موظفـي املفوضيـة املتـهمني قــد  - ٥٥
اخنرطوا هم وشركاؤهم يف هذه املنظمة اإلجرامية اليت كـانت 
تدر عليهم أرباحا ضخمة. وجنـاح هـؤالء املوظفـني وأعواـم 
ذه الدرجة يف ارتكاب ما ارتكبـوه اقتضـى مـن فرقـة العمـل 
ـــذي يعملــون فيــه يف نــريويب  أن تتفحـص عمليـات املكتـب ال

وإدارته. 
ــــة يف كينيـــا مكتـــب  ويتــوىل إدارة عمليــات املفوضي - ٥٦
املفوضية الفرعي يف نريويب، ويدعمه يف ذلـك مكتبـان تابعـان 
لــه يف منطقــــيت خميمـــات كاكومـــا وداداب، مبجموعـــة مـــن 
املوظفـني جيـــاوز ١٣٠ موظفــا حمليــا ودوليــا. وتتــوىل اإلدارة 
اإلقليميــة يف أديــس أبابــا اإلشــراف علــى املكتــب الفرعــــي. 
ويوجد مكتب نريويب الفرعي يف احلي املسمى وســتالندز مـن 
املدينة، ويتألف من مبىن املكتب الفرعي نفسه ومركز فحـص 
األهليـة. ويقـوم علـى رئاســـة املكتــب الفرعــي ممثــل املفــوض 
السامي، ويتوىل إدارته نائب املمثل، واملمثل املسـاعد لشـؤون 
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ـــل  احلمايــة، الــذي يتبعــه أيضــا قســم إعــادة التوطــني، واملمث
املساعد لشؤون اإلدارة. 

ويوجــد املكتــب الفرعــي يف مبــىن ســــكين متـــهالك  - ٥٧
ــــط مبكتـــب  معــدل هلــذا الغــرض، مــع ملحــق لإلقامــة. وحيي
نـريويب الفرعـي مركـــز فحــص األهليــة ســور مــانع للدخــول 
إال عــن طريــق حــــراس األمـــن القـــائمني عليـــه املســـتأجرين 
مـن القطـاع اخلـــاص. واألمــن املــادي ملركــز فحــص األهليــة 
معــرض للمشــــاكل، خصوصـــا خـــالل املظـــاهرات املتفرقـــة 
والعنيفـة أحيانـا الـيت تنشـب خـــارج البوابــات مــن وقــت إىل 

آخر. 
وقسـم شـؤون احلمايـة مسـؤول عـــن البــت يف مــدى  - ٥٨
ـــا إن كــانوا مســتوفني أم ال  أهليـة ملتمسـي اللجـوء وتقريـر م
لتعريف الالجئ طبقـا لواليـة املفوضيـة. ويضطلـع ـذا العمـل 
موظفو شؤون األهلية ويشـرف عليـه موظفـو شـؤون احلمايـة 
وهم من احملامني عادة، ومنهم أحـد موظفـي املفوضيـة الثالثـة 
الذين اعتقلوا، وكان يشغل منصـب موظـف مسـاعد لشـؤون 
احلمايـة. أمـا قسـم إعـادة التوطـــني فــهو مســؤول عــن جتــهيز 
إجـراءات إعـادة توطـني الالجئـني الذيـن يقـــرر حمــامو شــؤون 
األهلية أم كذلك. ومبجرد أن تثبـت لـدى املفوضيـة األهليـة 
إلعادة التوطني، يبدأ االتصال بسفارات بلدان إعادة التوطـني 

للنظر يف تلك احلاالت. 
وتتمثـــل مهمـــة مركـــز فحـــص األهليـــة يف معاجلــــة  - ٥٩
مـــا يســـمى باحلـــاالت الفرديـــة، وهـــي حـــاالت الالجئـــــني 
احلضريني الذين جييئون إىل البوابات األمامية ملتمسني امللجأ. 
وهناك عدد من املوظفني العاملني لدى مركـز فحـص األهليـة 
ليسوا موظفني بصورة مباشرة لـدى املفوضيـة ولكـن توفرهـم 
هلا مبوجب عقد منظمـة خدمـات التدريـب والعمالـة لالجئـني 
األفارقة، وهي املنظمة غري احلكومية الـيت هـي الشـريك املنفـذ 

للمفوضية. 

وعقب السماح للشخص بالدخول إىل مركز فحـص  - ٦٠
ـــة  األهليــة، تبــدأ عمليــة البــت يف منــح مركــز الالجــئ مبقابل
ـــن منظمــة  شـخصية جيريـها عـادة موظفـون لشـؤون األهليـة م
خدمــات التدريــب والعمالــة لالجئــني األفارقــة، باالســــتعانة 
ـــن  مبـترمجني شـفويني متعـاقد معـهم ومعظمـهم هـم أنفسـهم م
مقدمــي طلبــات اللجــوء. ويتعــني بعــد الدخــــول إىل مركـــز 
فحــص األهليــة إعــــداد اســـتمارة القـــدوم مبعونـــة املـــترمجني 
الشــفويني. وكثــريا مــا وصــف الشــهود هــذه املهلــة خـــالل 
املقابالت الشخصية اليت أجرا معهم فرقة العمل بأا مرحلـة 
حامسة، لزعمهم أنه كان من املعروف أن املـترمجني الشـفويني 
يطلبـون الرشـــوة مقــابل املســاعدة يف مــلء االســتمارات ويف 
إعـداد قصـة صوريـة مالئمـة تكفـل النظـر علـى حنـو إجيــايب يف 
االدعـاءات املقدمـة مـن الشـخص. بيـد أنـــه مل يقــم أي دليــل 
مباشر على أن املترمجني الشفويني تلقوا أي مدفوعـات ماليـة. 
ومبجـرد التوصــل إىل تقريــر حــل دائــم للحالــة، يتــم إخطــار 
الالجـئ ـذا القـرار. وبعـــد ذلــك يطلــب مــن الذيــن يصــدر 
بشـأم قـرار إجيـايب ويتقـرر أـم الجئـون حقيقيـون، والذيـــن 
حيتاجون إىل إعادة توطـني، أن يتوجـهوا إىل املخيمـات املعينـة 
هلم، أو يعطى هلم يف بعض احلاالت خطاب رمسي يسمح هلـم 
بالبقـاء يف نـريويب انتظـارا للنتيجـة الـــيت ســتنتهي إليــها عمليــة 
إعـادة توطينـهم والقـرار الـذي سـتتخذه الســـفارة الــيت جــرى 
االتصـال ـا ـذا الشـأن. أمـا مقدمـو الطلبـات الذيـن ترفـــض 
طلبام فتتاح هلم فرصة الطعن يف القرار الـذي اختـذه موظـف 
ــــة وجيـــب أن يقـــدم هـــذا الطعـــن يف غضـــون  شــؤون األهلي

١٤ يوما وينظر فيه أيضا موظف لشؤون األهلية. 
ولدى إصدار موظف شـؤون األهليـة لتوصيـة إجيابيـة  - ٦١
ــــف  بشــأن إعــادة التوطــني، حتــال احلالــة للمراجعــة إىل موظ
شـؤون احلمايـــة أو املمثــل املســاعد لشــؤون احلمايــة مبكتــب 
ــاء  نـريويب الفرعـي. ويقـوم هـذان املسـؤوالن مبراجعـة احلالـة بن
علـى جمموعـة مـن املواصفـات، مث يتخـذ قـرار إعـــادة التوطــني 
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ويقدم اسم الالجئ إىل سفارة أحد البلدان املتلقية. وكثريا مـا 
يسمح لالجئ بالبقاء يف نـريويب انتظـارا للنتيجـة الـيت سـتنتهي 
إليها عملية إعادة توطينه والقرار الذي سـتتخذه السـفارة الـيت 
مت االتصـال ـا. وعلـى الرغـم مـــن أن القــرار النــهائي بشــأن 
إعـادة التوطـني يبقـى دائمـا وبصـــورة حازمــة بيــد املســؤولني 
املعنيني يف السفارات، فإن فرقـة العمـل علمـت أن السـفارات 

كانت تويل وزنا كبريا لإلحاالت الصادرة عن املفوضية. 
وال يســمح بــالدخول إىل مركــز فحــص األهليـــة إال  - ٦٢
لعدد منتقى من األشخاص الذين جييئون إليه، بنـاء علـى عـدد 
املقـابالت الشـخصية الــيت يعتقــد موظفــو شــؤون األهليــة أن 
بإمكـام إجراءهـا يف اليـوم الواحـد، وهـــو يقــدر عــادة علــى 
أساس أن احلد األقصى هو ٦٥ الجئـا يف اليـوم. ويضـاف إىل 
هذه األعداد االستدعاءات اليت يقررها موظفـو مركـز فحـص 
األهلية لتسليم خطابات القرار املتخذ، واملقـابالت الشـخصية 
املعــادة، ومــن لديــهم مواعيــد مقــررة مــع موظــــف شـــؤون 
احلماية. وحيدث كثريا تغيري للمواعيد املقررة للحاالت نتيجـة 
لفـرط عـدد املقـابالت املقـررة بالنســـبة للوقــت املتــاح وعــدم 
ــــدات  توافـــر املـــترمجني الشـــفويني واملشـــاكل التقنيـــة يف املع

احلاسوبية. 
وأجـرى حمققـو فرقـة العمـل مقـــابالت شــخصية مــع  - ٦٣
الجئني مروا ذه العملية وذكروا أن الفسـاد ودفـع الرشـاوى 
يبدآن عند البوابة األمامية بإقدام احلراس املستأجرين بعقد مع 
إحدى الشركات مبطالبة الالجئني املختارين إلجراء مقـابالت 
شخصية دفع �رسم� صغري يتراوح مـن ٥٠ إىل ١٠٠ شـلن 
كيين للسماح هلم بالدخول إىل مركز فحـص األهليـة. وعلـى 
الرغم من وجود أدلة على حـدوث املطالبـات، فإنـه ال توجـد 
أدلـة مباشـرة علـى حـــدوث مدفوعــات حلــراس األمــن. وقــد 
تـأيدت بقـدر كبـري هـذه الشـــهادات الــيت أدىل ــا الالجئــون 
مبشـاهدات فرقـة العمـل الـيت الحظـت األحـداث وهـي جتــري 
خارج مكتب نـريويب الفرعـي وشـهدت وقـوع هـذه األفعـال 

وغريها من األنشطة غري املشروعة. وعلى سبيل املثـال، شـهد 
حمققان تابعان لفرقة العمل أثناء زيارة للمكتب الفرعي وقوع 
اعتداء عنيف على إحدى الالجئات مـن أحـد حـراس األمـن. 
ـــة  واضطـر احملققـان إىل التدخـل خشـية أن تلحـق بتلـك الالجئ

إصابات خطرية. 
 

يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، مت تغيري شـركة األمـن الـيت 
توفـر احلـراس ملكتـب نـريويب الفرعـي. ويـــزود مجيــع احلــراس 
حاليا بالتدريب على معاجلة حـاالت التجمـهر وعلـى التعـامل 
مـع اجلمـهور املتلـهف علـى الدخـول عنـد البوابـة. وأصبحــت 
الرقابـة علــى احلــراس أكــثر صرامــة ملنــع حــدوث أي طلــب 

ملدفوعات غري قانونية. 
 

وبعـد أن يصبـح الالجئـون داخـل مقـر مكتـــب فــرع  - ٦٤
نريويب، يتم اقتيـادهم حتـت الرقابـة اليقظـة مـن جـانب حـراس 
األمــن عــرب ممــر أمــين إىل بعــــض احلجـــرات، حيـــث جيـــري 
تصنيفـهم حسـب األصـــل العرقــي واللغــوي والثقــايف لتيســري 
ــــون منتظريـــن هنـــاك حلـــني  معاجلــة حــاالم. ويظــل الالجئ
اسـتدعائهم إىل داخـــل املركــز لغــرض معاجلــة حــاالم و/أو 
إجـــراء مقـــابالت شـــخصية معـــهم. وطبقـــا ملـــــا أفــــاد بــــه 
ـــة وأجــرى معــهم  الالجئـون/الشـهود الذيـن مـروا ـذه العملي
حمققو فرقة العمل فيما بعد مقابالت شـخصية، كـان التمكـن 

من الوصول إىل هذه النقطة يعد فوزا كبريا. 
 

َزالَّت التوثيق   باء -
ـــب نــريويب الفرعــي  كـانت ملفـات الالجئـني يف مكت - ٦٥
تضـم معلومـــات مهمــة بالنســبة ملســتقبلهم، فضــال عــن أــا 
كانت متثل أدلة لدى فرقة العمـل. ومـن الناحيـة النظريـة تبـدأ 
معاجلـة ملـف الالجـئ يف مرحلـة القـدوم بعـد أن يتمكـن مـــن 
الدخول إىل املكتب الفرعي. ويقوم املترمجون الشفويون مبــلء 
وثائق القدوم األولية. وجيري بعد ذلـك التصويـر الفوتوغـرايف 
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لالجئ وحيال امللف إىل موظف شؤون األهلية إلجراء املقابلـة 
الشــخصية. ويضــع أمــني مركــــز فحـــص األهليـــة البيانـــات 
التعريفية وبيانات تتبع امللف علـى نظـام امللفـات اإللكـتروين. 
وكاتب شؤون امللفات مسؤول عن تسجيل الصـادر والـوارد 
مـن امللفـات يوميـا. ويف حالـة اختـاذ قـرار سـليب بشـأن إحـدى 
احلاالت وعدم االعـتراف بوضـع الشـخص كالجـئ مشـمول 
ــــت مث ينقـــل إىل  باالتفاقيــة، يحتفــظ بــامللف لفــترة مــن الوق
احملفوظات الكائنة خارج املوقع. ويف حالة صدور قرار إجيـايب 
بعد أن يفرغ مركز فحص األهلية من امللف، حيال امللـف إىل 
القسم املختص، مثل قسمي شؤون احلمايـة وإعـادة التوطـني، 
ويظــل فيــه إىل أن يوجــد حــل ــائي للحالــة وعندئــذ حيـــال 

للحفظ.  
بيد أنه على صعيد املمارسـة العمليـة، مل يكـن العثـور  - ٦٦
علـى أي سياسـات أو توجيـهات بشـأن نظـام امللفـــات وســري 
امللفات وعملية التوثيق. وكان كـاتب شـؤون امللفـات مبركـز 
فحص األهلية يطبق نظاما للصادر من صنعه هو كيفما اتفق، 
ومل يكن كامال وال دقيقـا. ومل يكـن باإلمكـان حتديـد مواقـع 
امللفات بسهولة و/أو ُوجد أا تؤخذ مـن غرفـة امللفـات دون 
توثيق يبني أين توجد ومع من. وُوجد أن نظام ملفات مركـز 
فحـص األهليـة يـدور بأكملـه حـول كـاتب شـــؤون امللفــات، 
الـذي لوحـظ أنـه كـــان يقضــي قــدرا مفرطــا مــن الوقــت يف 
البحث يف املبىن ويف املكاتب عن امللفـات احملـددة الـيت كـانت 
ـــه كــاتب  تطلبـها فرقـة العمـل. ويف الوقـت الـذي ال يوجـد في
ــــف بأكملـــها  شــؤون امللفــات، كــانت عمليــة امللفــات تتوق
ويسود عندئذ نظام �اخلدمة الذاتية� حيث يقـوم األشـخاص 

بأخذ أو إضافة ما يرغبون من ملفات أو وثائق. 
وأفـاد كـــاتب شــؤون امللفــات، وهــو موظــف قــدمي  - ٦٧
باملفوضية، بأنه ال توجد سياسـة مكتوبـة وال توجيـه مكتـوب 
بشأن نظام امللفات واحملفوظات. وذكر أنه كان يوجد سـابقا 
نظـام لبطاقـات الصـادر أوقـف العمـل بـه عنــد إنشــاء وتنفيــذ 

نظـام امللفـات اإللكـتروين الـذي مل يعـد هـو اآلخـر مســتخدما 
حاليـا. وملـا سـئل عـــن الســبب، أجــاب بأنــه نتيجــة لضعــف 
اإلمــداد بالطاقــة الكهربائيــة وأعطــال النظــام التقــين وضآلــــة 
جـهود تدقيـق النظـام وإدارتـه، فـإن النظـام قـــاصر عــن الوفــاء 
ـــيت تبــني هويــة املعــين  بـأغراض تتبـع واسـترجاع املعلومـات ال
مبلف ما عند أي نقطة زمنية معينة من العمليـة. وقـد تـأكدت 
هذه املعلومات مبشاهدات فرقة العمـل وحماوالـا غـري املثمـرة 

يف جمال البحث عن امللفات. 
وهـذا االيـار يف نظـــام التوثيــق كــان بــدوره عــامال  - ٦٨
مسـاعدا للمنظمـة اإلجراميـة. ففـي حالـة بعينـها، علـــى ســبيل 
املثـال، طلبـت فرقـــة العمــل ملفــا اعتربتــه عنصــرا مــهما مــن 
عنـاصر األدلـة املسـتندية، ولكنـها أخطـرت بـأن امللـــف املعــين 
ضــائع وال ميكــن معرفــة مكانــه. والحــظ احملققـــون مؤشـــرا 
واضحـا علـى عـدم مداومـة الرقابـــة علــى حــاالت الالجئــني، 
وذلـك يف موقفـني اثنـني؛ أوهلمـا أـم وجـدوا ملفـــات مزيفــة 
حتمــل اســم الجــئ حقيقــي إىل جــوار امللــف احلقيقــي هلـــذا 
الالجئ. والثاين هو العثور على ملفات ومواد ملفات ووثـائق 
رمسيـة ختـص املفوضيـة لـدى تفتيـش منـازل موظفـي املفوضيـــة 

الثالثة أثناء إجراءات اعتقاهلم. 
 

سوء اإلدارة   جيم -
ــــها األشـــخاص  مــن الواضــح أن اجلرائــم الــيت ارتكب - ٦٩
املتهمون كانت من فصيلـة جرائـم اغتنـام الفـرص. ففـي غيبـة 
ـــالالجئني  هيكـل إداري يدعـم أهـداف املفوضيـة فيمـا يتعلـق ب
وغريهم من ملتمسـي املسـاعدة، ويراقـب عملياـا أيضـا، مـع 
اإلقرار بأن هذه العمليات جتري يف بيئة صعبـة، كـان بإمكـان 
من يشتهون إثراء أنفسهم أن يفعلوا ذلك وهـم حبصانـة تكـاد 

تكون تامة من العقاب. 
ـــا  وبـدءا بـاحلراس الذيـن شـوهدوا وهـم ينـهالون ضرب - ٧٠
علـى إحـدى الالجئـات عنـــد بوابــة املفوضيــة، واملوظفــني يف 
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مكتب شؤون احلماية الذين أداروا املنظمة اإلجرامية، وانتهاء 
بـاملديرين يف مقـر املفوضيـة الذيـن تركـوا املكتـب ميضـي علــى 
غري هدي بدون ممثل يقوده ملدة جاوزت العام، أخفـق جـهاز 
املفوضيــة يف الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه الذيــن صمــم مــن أجــــل 

خدمتهم. 
وقد قُدمت إىل مديري املكتب الفرعـي بالغـات مـن  - ٧١
موظفني وغريهم عن املخططات اإلجرامية الـوارد وصفـها يف 
هـذا التقريـر، ولكـن بـدون طـائل. واألشـخاص الذيـن أجــروا 
حتقيقات من العاملني يف نـريويب أصـام الرعـب هـم أنفسـهم 
مــن جــراء التــهديدات. وعجــزت املفوضيــة عــن الفصـــل يف 
ـــح املفتــش العــام  الشـكاوى يف املراحـل املبكـرة. وحينمـا أصب
معنيا ذه الشكاوى بصـورة مباشـرة، بـدأت األحـوال تتغـري. 
وأثبت التقرير الذي كلف املدير اإلقليمي دائرة األمن مبكتــب 
ـــاكل،  األمــم املتحــدة يف نــريويب بــإعداده وجــود بعــض املش
ولكنه عجز عن حتديد املسؤولني عنـها. وعـالوة علـى ذلـك، 
ظلت تقارير مراجعة احلسابات وتقارير التفتيش توضح مبرور 
الوقت أن املكتب الفرعي ال يـؤدي عملـه كمـا ينبغـي، وأنـه، 

يف جماالت عديدة، دون املستوى بقدر فادح. 
ـــب  ووجـدت فرقـة العمـل يف زياراـا املتكـررة للمكت - ٧٢
الفرعـي وفيمـا أجرتـه مـــن مناقشــات مــع املديريــن الســابقني 
واحلـــاليني أن املؤشـــرات الدالـــة علـــى غيبـــة اإلدارة كــــانت 
ــــات  صارخــة. فكمــا ُذكــر مــن قبــل، ســادت الفوضــى ملف
املتعاملني مع املكتب األمر الـذي عـزز قـدرة مرتكـيب األفعـال 
ــــروه مـــن خمططـــات.  غــري املشــروعة علــى النجــاح فيمــا دب
ـــع امللفــات  وامللفـات املـزورة كـانت توجـد جنبـا إىل جنـب م
ـــل بعينــه خــالل  احلقيقيـة؛ وكـان تعقـب مسـار حالـة أي عمي
منظومة العمل أمرا مسـتحيال يف غيبـة عمليـة التوثيـق؛ وكثـريا 
مـا كـان الالجئـون يقيمـون أيامـا خـارج البوابـة، وينـــامون يف 
بعـض األحيــان علــى قارعــة الطريــق العــام، انتظــارا ملواعيــد 
مزعومة حمددة هلم، يف حني أن ملفام كانت ضائعـة؛ وكـان 

بإمكان املوظفني أن يأخذوا أي ملـف دون أن يوجـد أي أثـر 
يـدل علـى دخوهلـم غرفـة امللفـات، نـاهيك عـن أخـــذ امللــف؛ 
وكـان أشـخاص بـال ملفـات يضفـي عليـهم مركـز الالجئـــني؛ 
وكانت هويات الالجئني احلقيقيني تسلب ليستعملها آخـرون 
مع استبدال الصور الفوتوغرافية املودعــة يف امللفـات. وحـدث 

كل هذا دون أن يالحظه أحد. 
وكـانت مراجعـة املديريـن ألعمـال األفـراد املســؤولني  - ٧٣
عـن معاجلـــة الطلبــات ضئيلــة أو منعدمــة. ووجــد أن الرقابــة 
كـادت تكـون معدومـة؛ وكـانت معظـم الطلبـات تعـــاجل دون 
أي مراجعـة. أمـا مراجعـة كبـار املديريـن يف املكتـــب الفرعــي 
ألعمــال موظفيــهم فكــادت تنعــــدم متامـــا، كمـــا أن اإلدارة 
اإلقليميـة مل جتـر أي فحـص إشـرايف تقريبـــا لقــرارات املكتــب 
الفرعـي. وكـان الوقـــت الــذي يكرســه املقــر إلدارة املكتــب 
الفرعــي، خــالف عمليــــات مراجعـــة احلســـابات والتفتيـــش 

املذكورة آنفا، ضئيال أو منعدما. 
وليس بوسع املديرين القوميني ادين أن مينعـوا اـرم  - ٧٤
املصمم على اإلجرام من ارتكـاب أفعـال غـري قانونيـة، ولكـن 
مبقدورهـم أن يفرضـوا مـــن الضوابــط ومــن شــروط املســاءلة 
مـا حيـــول دون إمكانيــة حــدوث الضــرر الــذي أحلقتــه هــذه 
ـــوز. وبــالنظر إىل  املخططـات اإلجراميـة حبيـاة أنـاس بـالغي الع
حمدودية املالك، والقصور الشديد يف مرافـق املكتـب الفرعـي، 
ومشــاكل البيئــة الــيت يعمــل وســــطها املديـــرون يف املكتـــب 
الفرعـي، فـإن مـن اإلنصـاف القـول بـأم ال يواجـهون مهمـــة 
سهلة. واملشاكل الـيت كـان يتعـني عليـهم أن جياوـا جنمـت 
عـن صراعـات ليسـت مـن صنعـهم، وكـــانت فعــال وال تــزال 
مشـاكل هائلـة. ولكـن بـــدال مــن توجيــه جــهود حقيقيــة إىل 
معاجلـة هـذه املشـــاكل، كــانت اإلدارة خاليــة البــال إىل حــد 
ــــاإلدارة  بعيــد، بــدءا بــاملديرين العــاملني يف املوقــع ومــرورا ب

اإلقليمية وانتهاء باملقر. 
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ــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة يســـره  بيــد أن مكت - ٧٥
أن يالحـظ أن هـذا الوضـع قـد تغـري تغـــريا بالغــا. وال يقتصــر 
ــــــويل لألمـــــر حاليـــــا ممثـــــل للمفـــــوض  هــــذا علــــى أن املت
ــــب  الســامي علــى قــدر كبــري مــن الرباعــة، بــل أصبــح املكت
الفرعــي مشــموال حاليــا باهتمــام كبــري مــــن جـــانب اإلدارة 
اإلقليميـة ومقـر املفوضيـة، وتضمـــن ذلــك إجــراء إصالحــات 

مهمة. 
وشعبة التحقيقات مبكتب خدمات الرقابـة الداخليـة،  - ٧٦
إذ تقـدم تقريرهـا عـن إدارة مكتـب نـــريويب الفرعــي، تــود أن 
تؤكد أا تفعل ذلك يف سياق واحـد فقـط، هـو كيـف ميكـن 
للفسـاد أن يسـيطر حينمـا تكـــون اإلدارة مفتقــرة إىل الفعاليــة 
و/أو الكفاءة يف هذا الصدد. وهناك على وجه التحديـد عـدد 
من املهام اإلدارية العادية الـيت كـان ميكـن وينبغـي االضطـالع 
ا يف مرحلة سابقة لتفادي وقوع األزمة الضارة اليت وجدـا 
شــــعبة التحقيقــــــات وفرقة العمـل لـدى القـدوم إىل نـريويب، 

أو حىت إلبطال آثارها. 
وينوه مكتب خدمات الرقابة الداخليـة إىل أن عديـدا  - ٧٧
من موظفي مكتب نريويب الفرعـي جديـرون بالثنـاء لتمكنـهم 
مـن االضطـالع مبهامـهم بصفـة يوميـة يف ظــل ظــروف عمــل 
كئيبة ومستمرة إىل جانب الصعوبات النفسية املرتبطة بالعمل 
ـــدون أن  مـع الالجئـني، الذيـن كثـريا مـا ال يدركـون أو ال يري
ــــاجل.  يدركــوا أن حمنتــهم ال ميكــن أن حتــل يف املســتقبل الع
ــــة الـــيت  وخـــــــالل األشــهر الثالثــــــــة الــيت اســتغرقتها العملي
اضطلعـت ـا فرقـة العمــل، أصبــح حمققوهــا مدركــني ملــدى 
ـــــيت يضعــــها  اإلحبـــاط الناجــــــــم عـــن األعبـــاء املســـتمرة ال
الالجئـون، أو مـن يزعمـــون أــم الجئــون، علــى كــاهل أي 
شخص يظنون أنه ميكن أن يساعدهم. ويضاف إىل ذلـك أنـه 
ـــه  يوجـد لـدى كـل الجـئ توقـع مـؤداه أن املفوضيـة سـتحل ل

مشكلته. 

وشعبة التحقيقات مبكتب خدمات الرقابـة الداخليـة،  - ٧٨
لدى تقييــــمها لكيف كان ينبغـي لـإلدارة أن تتصـدى ألزمـة 
أو مشكلة معينة، تعمد إىل التحقق مما إن كـانت قـد وجـدت 
مؤشرات كافية لدفع اإلدارة إىل اختاذ ما يلزم. وتورد الشـعبة 
يف هذا الصدد عددا من مؤشرات الفساد والغـش الـيت كـانت 

ظاهرة يف مكتب نريويب الفرعي: 
عدم مراقبة أنشطة املوظفني:  (أ)

مسـاعد شــــؤون النقـل، الـذي كـان واحـــدا  �١�
ـــة، ســبق اإلبــالغ  مـن قـادة املنظمـة اإلجرامي
عـن ممارســـته أســاليب الفســاد والعنــف مــع 
زمالئـــه يف العمـــل. (قـــام ضبـــاط الشــــرطة 
الكينية العاملون مع فرقة العمل باعتقال هـذا 
الشخص، ووجهـــــت إليـة مخســــة اامـات 
بالتـآمر علـــى التــهديد بــالقتل، و ١١ اامــا 
بـالغش، واـــام واحــد بــالتزوير). ومل يكــن 
ــــع الالجئـــني.  لعملــه اختصــاص بالتعــامل م
ولكنـــه كـان يشـــــاهد وهـو ينفــــــق معظـــم 
ــــة  وقتـــــه معــهم، ويتــوىل التعريــف ــم نياب
عنــــهم، وميــــأل اســــتمارة إعــــــادة توطـــــني 

الالجئني؛ 
كان مسموحا حلـراس األمـن أن يقـرروا مـن  �٢�
ـــه  يسـمح بإدخالـه إىل املقـر ومـن ال يسـمح ل
بذلك، بناء على شيء واحد فقـط يف معظـم 
احلاالت هو دفـع مبـالغ نقديـة صغـرية  علـى 
ســــبيل الرشــــوة. وغفلــــت األعــــــني عـــــن 
ـــا  االعتــداءات العلنيــة الــيت كــان يتعــرض هل

الالجئون؛ 
انعــــــدام آليـــات تتبـــع حـــــاالت الالجئــــني  (ب)

والرقابة عليها: 
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شكا الالجئون من التغيـري املسـتمر للمواعيـد  �١�
اليت حتدد هلم. وأحد الالجئـني الذيـن قابلـهم 
فريـق العمـل بلـغ عــدد مــرات تغيــري املوعــد 
احملدد له ٧٢ مرة. وكانت املواعيد اإلضافيـة 
ـــــن  جتلــــب للمنظمــــة اإلجراميــــة مزيــــدا م
ــــاالت تغيـــري  اإليــرادات، وكــانت كــثرة ح
املواعيــد دليــال علــى أن احلــــاالت ال حتـــل، 
ـــر االتصــال  ومؤشـرا أيضـا علـى ارتفـاع توات
بني أي الجئ بعينه وموظف شؤون احلمايـة 

املعين به؛ 
اطـردت الشـــكوى مــن الالجئــني مــن عــدم  �٢�
التقـدم يف معاجلـة حالـة كـل منـهم. وتـأيدت 
ادعــاءات هــؤالء الالجئــني مبراجعــة أجرـــا 
فرقـة العمـــل للملفــات املتصلــة ــم. وعــدم 
ـــف حالــة بعينــها يقــود  التقـدم يف معاجلـة مل
عــادة إىل ثالثــة اســتنتاجات أساســية هــــي: 
نقـــص األداء مـــن جـــانب املوظـــف املعــــين 
باملــــلف؛ أو عـدم كفايـــــــة املـوارد املتاحـــة؛ 
أو وجود مشكلة بني املوظـف املعـين بـامللف 
والشخص موضوع امللـف. ووجـد احملققـون 
أن السـبب يف عـدم تقـدم حـاالت معينـة هــو 
أن الالجئ املعين مل يدفع أي مبلغ من املـال. 
وتبني يف هذا الصدد وجود ارتباط قوي بني 
ـــب  حــاالت الالجئــني الذيــن ادعــوا أنــه طُل
إليهم دفــــع مبـالغ ماليـة، ولكنـهم مل يدفعـوا 
أو مل يستطيعــــــوا الدفـــــع، وكـــون ملفــام 

مل تتحرك؛ 
متثل انعدام التنسيق يف مكتب نريويب الفرعي  �٣�
ـــــة االتصــــال بــــني املوظفــــني  يف ســـوء حال
وأقراـم، وضآلـة االتصـاالت بـــني املوظفــني 

ـــــة  واإلدارة، واالنعــــدام شــــبه التــــام ملراجع
أعماهلم الورقية وتنظيمها، األمر الذي شكَّل 

تفاديا للمساءلة؛ 
انعدام آليات اإلبالغ:  (ج)

هنـاك بالغـــات عديــدة عــن وجــود الفســاد  �١�
ــــف ظلـــت  وممارســة الرشــوة وأســاليب العن
ـــترة طويلــة علــى املفوضيــة وقســم  تتـواىل لف
األمـــن مبكتـــب األمـــم املتحـــدة يف نــــريويب 
ـــك،  والشــــرطة الكينيـــــــة. وعـالوة علـى ذل
مل تكن هذه البالغـات تـأيت مـن فئـة واحـدة 
من الالجئني أو األشخاص موضع االهتمام، 
األمــر الــذي يــدل علــى صــدق البالغـــات. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، كـانت البالغــات ذات 
طبيعة متماثلة وأشارت بإصبع االــام مـرات 
ومــرات إىل موظفــي املفوضيــة املعنيــني هـــم 

أنفسهم يف كل مرة؛ 
كــانت مظــاهرات الالجئــــني أمـــام مكتـــب  �٢�
املفوضيــة الفرعــي، بدعــوى فســاد موظفـــي 
املفوضيــة واحنرافــهم، مؤشــرا قويــا آخـــر يف 
ــــام  هـــذا الصـــدد. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ق
املتظــــاهرون بــــإبالغ هــــذه احلــــــوادث إىل 
الصحفيـني وقـام هـؤالء بنشـــر مــواد عديــدة 
بشـأن هـذا املوضـــوع. وذكــر حمــام للدفــاع 
لفرقة العمل أنه يستمع إىل مثل هذه األخبار 

منذ مخس سنوات؛ 
ــــة املتورطـــني يف  بــدا علــى موظفــي املفوضي �٣�
املنظمـة اإلجراميـة ثـراء ال تفسـري لـه. وكــان 
معظمــــهم يعيــــش علــــى مســــتوى يفــــوق 
إمكانياتــه بكثــري. فمســــاعد شـــؤون النقـــل 
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السالف ذكره، على سبيل املثال، كان ميتلك 
عقـارا ضخمـا ومركبـة جيـب فـاخرة حديثـــة 
الطـراز يتعـذر عليـه شـــراؤها إن اعتمــد علــى 
ــــة وحـــده. وقـــد حضـــر  مرتبــه مــن املفوضي
مديــــرون من املفوضية احلفل الذي أقامه هذا 

الشخص مبناسبة انتقاله إىل مرتله اجلديد؛ 
كان معظم الالجئني الذين يقدمـون طلبـام  �٤�
يف مكتب نريويب الفرعي يذكرون أم فـروا 
من خميمات املفوضية لذات األسـباب، وهـي 
الفســـاد والرشـــــوة واالعتــــداءات اجلنســــية 
وأسـاليب العنـــف. وكثــريا مــا كــانت هــذه 
االدعاءات تعترب من قبيل �نواح الالجئـني� 

املستمر ولذا كانت تهمل بسهولة؛ 
ــــني وأفـــراد  وجــدت فرقــة العمــل أن املوظف �٥�
األمن املستأجرين لدى املفوضية من القطـاع 
اخلـــاص والالجئـــني أنفســـهم يشـــــريون إىل 
مشكلة الفساد املستمر على أا أمر العلم به 
شـائع لـدى هـذه الفئـــات كلــها، وموضــوع 

يناقش بال حتفظ وبصورة متواترة؛ 
وأخـريا وليـس آخـرا، وجـد املكتـب الفرعــي  �٦�
نفســه مضطــرا إىل إجــالء بعــــض املوظفـــني 
نتيجـة ملـا تلقـوه مـن ديـــدات. وكــان هــذا 
على وجه اليقني واحدا من أقـوى املؤشـرات 
ـــالفعل،  املباشــرة علــى أن الفســاد موجــود ب
حيـث أن أي إجـراء ملكافحتـه كـان يتصــدى 
لــه بالتـــهديد مـــن جـــانب املســـؤولني عـــن 
ارتكابـه. وبـذا فـإن اإلدارة جعلـت مـن هــذه 
التـــهديدات أجنـــع أداة تســـــتعملها املنظمــــة 

اإلجرامية حلماية نفسها. 

وهـذه القائمـة الـيت تعـــدد مؤشــرات الفســاد والغــش  - ٧٩
ليست قائمــــة جامعــــــة بأي حـــال مـن األحـوال. فمـا هـذه 
إال أشــــدها وضوحـا، وليـس مـن التجـــــين، كمـا يــرى، أــا 
كـان ينبغـــــي أن توفـر إلدارة مكتـب نـريويب الفرعـــي أساســا 
جيدا يقيمــــون عليـه تعريفهـــــم للمشــــكلة مث يبــــادرون إمـا 
ـــــراءات حللـــها بأنفســـهم أو إىل طلـــب اختـــاذ  إىل اختــاذ إجــ
إجــــــراءات بصـــــــددها قبــــل أن تصـــل األمـــور إىل مرحلـــة 

األزمة. 
ويبدو أن هيئات اإلدارة املتعاقبـة ضـاقت نفسـها عـن  - ٨٠
أن تعـترف بوجـود مشـكلة حقيقيـة يف املكتـب الفرعـــي، وأن 
عدة عوامل قد أسهمت يف إحداث افتقــار عـام إىل القيـادة يف 
جمـال التصـدي حبـزم هلـذه املشـكلة. فعلـى سـبيل املثـــال، ظــل 
نائب املمثل يف موضع املمثل الفعلي ملدة جاوزت السـنة دون 
أن تكون بيده السلطة اليت يقتضيها هذا املنصـب. وأدى هـذا 
إىل االفتقار إىل التوجه الواضح والقيادة احملققة للوحــدة، ومهـا 
األمران الضروريـــــان اللــــــذان يوفران للمكتب بصورة فعالة 
ما يلزم من الثقة جلعله قادرا على التصـدي للفسـاد. وأضيـف 
إىل االخنفــاض املتفــــاقم يف الـــروح املعنويـــة لـــدى املوظفـــني 
بأسـرهم نقـــص مدمــر يف التنســيق داخــل اــاالت الوظيفيــة 
وفيما بينها. وكانت أعـراض هـذه احلالـة باديـة بصفـة يوميـة. 
فقد الحـــــظ احملققون لدى تعاملـهم مـع املكتـب الفرعـي أنـه 
ـــرار معــني  مل يكـن يوجـد مـا يضمـن قيـام أي طـرف معـين بق
بإخطــار األطــراف األخــرى الضروريــة لتنفيــذ هــذا القـــرار. 
ويضــاف إىل ذلــــك أن هـــذا االنعـــدام يف التنســـيق وشـــيوع 
ــــة اخلصوصيـــة جعـــال مـــن املســـتحيل  أســلوب اإلدارة الذاتي
اســتعمال أي معايــري تنظيميــة، األمــر الــذي أدى بـــدوره إىل 
شيوع تطبيق املعايري الفرديـة يف جمـال اختـاذ القـرارات املتعلقـة 
بالالجئني. وقد وصف أحد موظفي املفوضية اجلو السـائد يف 
مكتـــب نـــريويب الفرعـــي وصفـــا مناســـبا بقولـــه إنـــــه جــــو 

�فوضوي�. 
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وحــدث يف وقــــت مـــن األوقـــات أن نشـــرت إدارة  - ٨١
املفوضية يف وسائط اإلعالم احمللية إعالنـا مـؤداه أن اخلدمـات 
الـيت تقدمـها املفوضيـة لالجئـني يف كينيـا جمانيـة وأنـه ال ينبغــي 
لالجئني أن يدفعــــوا مقـــــــابال هلــا! ويف حـني أن هـذا التقريـر 
ال يدعـي وجـود تواطـــؤ ضمــين، فــإن مــن املســتحيل إغفــال 
احلقيقة اليت مؤداها أن مؤشـرات حـدوث الغـش املبينـة أعـاله 
ظلـت قائمـة لفـترة طويلـة جتعلـها مرئيـة للكافـة وملـن يريـــدون 
ـــه لــدى وصــول فرقــة  حقـا أن يروـا. ومـن امللفـت للنظـر أن
العمل إىل نريويب وجدت أن بعض موظفي املفوضية يـرون يف 
هـذه املشـكلة جـزءا ال يتجـزأ مـن حيـاة الالجئـني، حيـــدث يف 
ـــالوة علــى ذلــك، كــان  كـل مكـان يوجـد فيـه الجئـون. وع
املوقـف السـائد هـو أن املشـــكلة نابعــة أساســا مــن الالجئــني 
أنفسهم، من حيث أم هم �الذيـن يعرضـون دفـع النقـود�. 
ـــا يف الفتــة مثبتــة علــى اجلــدار  ويتمثـل هـذا املوقـف متثـال تام
اخلارجي ملكتب املفوضية الفرعي، حتذر الالجئني مـن أن مـن 
اخلطأ عرض دفع نقـود مقـابل اخلدمـات الـيت تقـدم لالجئـني. 
ويف حـني أن املكتـــب الفرعــي رأى يف هــذا عمــال يرمــي إىل 
وقف الفساد، فـإن فرقـة العمـل رأت فيـه إلقـاء بالالئمـة علـى 
الالجئني، حيث أنـه مل تتخـذ إجـراءات مماثلـة للتصـدي لـإلمث 

الذي ينطوي عليه قبول النقود. 
وعلى الرغم من أنه جرى تقدمي شكاوى علـى مجيـع  - ٨٢
املسـتويات داخـل مكتـب نـريويب الفرعـي يدعـى فيـها بوجـود 
ـــدو أن عنصــر املســاءلة أو املســؤولية فيمــا يتعلــق  الفسـاد، يب
حبسم هذه الشكاوى أو حلــها كـان ضئيـال، إن وجـد أصـال. 
فقد مت بالفعل داخل منظومة املفوضية توثيق نسخ من رسـائل 
ومراسـالت بشـأن ادعـاءات الفسـاد، كمـا يتضـح مـن النســخ 
القليلـة الـيت مت احلصـول عليـــها خــالل االســتعراض التشــغيلي 
األولـــــي الــذي أجــــــرته فرقــــة العمـــل. بيـــد أن املعلومـــات 
اإلضافيـة الـيت حصلـت عليـــها فرقــة العمــل تــدل بقــوة علــى 
ـــه فيمــا  وجـود بالغـات قُدمـت ومل توفـر لفرقـة العمـل. إال أن

يتعلق ذه احلاالت تتضاءل األدلة أو تنعدم بشـأن مـا انتـهت 
إليــه. وأشــار أحــد موظفــــي املفوضيـــة إىل أن اإلدارة احملليـــة 
للمفوضيـــة تـــرتع إىل �دس مثـــل تلـــك االدعـــاءات حتـــــت 

البساط�. 
كذلك أقر موظفون كبار يف مكتـب نـريويب الفرعـي  - ٨٣
يف املقــابالت الــيت أجرــا معــهم فرقــة العمــل بــأن مكتــــب 
ــــب  املفوضيــة يف نــريويب كــان �ينضــح بالفســاد� وأن املكت
وكبار موظفيه عجزوا عن التصرف إزاءه يف غيبـة البينـة علـى 
ـــني  وجـوده، علـى الرغـم مـن اعتقـادهم بـأن كثـريا مـن املوظف

احملليني كانوا متورطني فيه. 
ومكتب خدمات املراقبـة الداخليـة ال يتوقـع مـن كـل  - ٨٤
موظف لشؤون احلماية يف املفوضية أو مدير أو حـىت موظـف 
أمين فيها أن يكون حمققا حمترفا. بيد أنه كان يتوقع مـن إدارة 
املفوضيــة يف كينيــا، بــالنظر إىل مــا كــان متاحــا لديــها مــــن 
معلومـات، أن تتخـذ تدابـري تصحيحيـة. وأخـرب أحـد املديريــن 
رئيس شعبة التحقيقات مبكتب خدمات الرقابــة الداخليـة بأنـه 
طالب بفعل شـيء ولكـن مل تكـن لديـه أي فكـرة عمـا ينبغـي 

أن يفعله هو نفسه. 
ويذكر يف ختام ذلك أن سيال من البالغات قد اال  - ٨٥
على الشرطة الكينية هي األخرى. وهنـا أيضـا مل يكـن يوجـد 
من التنسيق بني املفوضية والشرطة الكينية ما يتيح بـذل جـهد 
متضــافر للتحقيــق يف أفعــال الرشــوة والفســــاد الـــيت كـــانت 
ترتكــب يف املكتــب الفرعــي أو للــردع عــن ارتكــاب تلـــك 
األفعال، إىل أن بدأ التحقيـق الـذي اضطلعـت بـه فرقـة العمـل 

يف آذار/مارس ٢٠٠١. 
 

 رابعا - االستنتاجات 
هذا التقرير مثله مثل التحقيق الذي يعرض وصفا له،  - ٨٦
هو من عمل فرقة العمل الدولية التابعة لألمـم املتحـدة وشـعبة 
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التحقيقات مبكتب خدمات الرقابة الداخلية. وعلى الرغم من 
حل فرقة العمل، فإن شــعبة التحقيقـات سـتواصل، باالشـتراك 
مع املفتش العام للمفوضية، متابعة احلاالت اليت كشـف عنـها 
التحقيق. ويف اخلتام، يتقدم مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة 

وفرقة العمل باملالحظات التالية: 
ــــذا  املنظمــة اإلجراميــة الــوارد وصفــها يف ه (أ)
التقريــر مل تظــهر بــني عشــية وضحاهــا، بــل إن املرجــــح أن 
اإلدارات املتعاقبـة ملكتـب نـريويب الفرعـي شـهدت مـن خــالل 
تطورها الفساد وهـو يتسـرب إىل جوهـر العمليـات األساسـية 
الـيت يضطلـع ـا مكتبـها. بيـد أن إدارة املفوضيـة قعـدت عـــن 
التصدي له مبكرا وبقوة. وهذا االجتناب أدى إىل أن هيئـات 
اإلدارة املتعاقبة  مل تتخذ يف هذا الصدد سوى تدابري حمدودة، 
مثل تعليق الفتة تنهى عن عرض دفع نقود، مـع البقـاء صامتـة 
بشـأن طلـب النقـود؛ ونشـر بيـان تعلـن فيـه أن اخلدمـات الــيت 
تقدمها املفوضية جمانية، ولكن مع التحـري يف كيفيـة اكتشـاف 
الفساد وإبطاله. وأفضى هـذا يف ايـة املطـاف إىل فقـدان ثقـة 
املاحنني واخنفاض الروح املعنوية وشيوع تصور عـام مـؤداه أن 
اإلدارة لديها قبول ضمين للفساد على أنه جـزء ال يتجـزأ مـن 

التعامل مع الالجئني. 
ال تتفق املفوضية اتفاقا تاما مع هذا االستنتاج، الــذي 
ترى أن املعلومات الـواردة يف التقريـر ال تؤيـده. فمـع موافقـة 
املفوضية على أـا أخفقـت يف القضـاء علـى الفسـاد، أو حـىت 
يف التصـــدي له بالقدر الــــــــكايف، فإـا تـرى أن مـن اإلفـراط 
ــأن  أن يســــــتنتج مـن ذلـك أـا جتاهلتـــــــه. وتفيـد املفوضيـة ب
إدارة املفوضية يف كينيا قد اختذت إجراءات منذ منتصف عام 
١٩٩٩ لتقليـــل مواضـــــع القصــــور اإلداري. وعلــــى وجــــه 
التحديــد، اهتــم املكتــب الفرعــي واملديــــر اإلقليمـــي بـــاألمر 
واختـذوا إجـراءات بشـأنه منـذ منتصـف عـــام ١٩٩٩. وتشــري 
املفوضية إىل أن مكتب خدمات الرقابة الداخليــــــة تناول هـو 

نفسه باملناقشة مدى تعقد هذه احلالـة لـدى توضيحـه لتكويـن 
فرقة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة. 

مل يبـدأ التصـدي للوضـع علـى حنــــــو متســق  (ب)
إال بعد أن اتضح وجود املشاكل مـن اسـتعراض أجرتـه دائـرة 
األمن والسالمة مبكتب األمم املتحدة يف نريويب، حـني تدخـل 
املفتــش العــــــــام للمفوضيـــــــة وقــرر التمــاس املســاعدة مـــن 
مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، األمــر الــذي أفضـــى إىل 
تشكيل فرقة العمل. ويف غضون ثالثة أشهر، مت اعتقال تسعة 
ــــن  أشــخاص، منــهم ثالثــة مــن موظفــي املفوضيــة واثنــان م
العاملني يف منظمة غري حكومية مرتبطة باملفوضية، كـانوا هـم 
العقــل املدبــر يف منظمــة إجراميــة راســخة ومنظمــــة تنظيمـــا 
حمكما. ومتكنت فرقة العمل عن طريــق التحقيـق الـذي أجرتـه 
ــــة  مــن أن تقــدم إىل الســلطات املختصــة يف كينيــا أدلــة كافي
ـــه ٧٨ اامــا طبقــا لقــانون  ظـاهرة الوجاهـة بشـأن مـا جمموع

العقوبات الكيين. 
كانت احلالة قيد نظر املمثـل واملديـر اإلقليمـي ملنطقـة 
شـرق أفريقيـا والقـرن األفريقـــي وكانــا علــى اقتنــاع بوجــود 
فسـاد، ولكنـهما مل يتمكنـا مـن العثـور علـى أي دليـل قـــاطع. 
ــــن والســـالمة  ويف أواخــر عــام ١٩٩٩، طلبــا إىل دائــرة األم
التابعة ملكتب األمم املتحدة يف نريويب والكائنة يف غيغـريي أن 
ــهى إىل  تجـري حتقيقـا يف األمـر، ومت هـذا يف عـام ٢٠٠٠ وانت
ـــر اإلقليمــي إىل  عـدم وجـود دليـل علـى الفسـاد. وطلـب املدي
املفتش العام أن يجري تفتيشا، وهذا هو التفتيش الذي طُلـب 
يف أعقابــه إىل مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن يســـاعد 
املفوضية بصدد هذه املسألة. وهذا التوضيح ال ينفي املشـاكل 
ـــة،  الـيت اكتشـفتها املفوضيـة ومكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
ولكنه رمبا يربز الصعوبـات الـيت تواجهـها املفوضيـة، بوصفـها 
منظمـــة إنســـانية، يف إجـــــراء التحقيقــــات الفنيــــة املعقــــدة. 
ومل تدرك املفوضية متام اإلدراك مدى التعقــــــد الذي يكتنـف 
الوضع إال قبيل الوقت الذي مت فيه االتصال مبكتـب خدمـات 
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الرقابة الداخلية طلبا للمساعدة. وهذا اإلدراك هو الذي حـدا 
باملفوضيـة أن تطلـب املسـاعدة مـــن مكتــب خدمــات الرقابــة 
الداخلية. وقد استدعى املدير اإلقليمي املفتش العـام مـن أجـل 

تقدمي مساعدته يف هذا الصدد. 
كانت هذه هي املـرة األوىل يف تـاريخ األمـم  (ج)
ــــة العمـــل املتعـــددة  املتحــدة الــيت يســتخدم فيــها منــوذج فرق
اجلنسيات للتحقيق، يف مكافحة خطر إجرامي منظــم. وقـد مت 
تشـكيل فرقـــة العمــل مبســاعدة مــن الــدول األعضــاء األشــد 
ــــدا وكينيـــا واململكـــة املتحـــدة  تضــررا، وهــي اســتراليا وكن
والواليـات املتحـدة. وباإلضافـة إىل ذلـك، تلقـت فرقـة العمــل 
املسـاعدة مـن بعـض الـدول األعضـاء األخـــرى، الــيت يســرت 
برناجما خمصصا حلماية الشهود حني بدأ الشـهود الذيـن قدمـوا 
ـــرية مــن الذيــن مت  أدلـة إىل فرقـة العمـل يتلقـون ديـدات خط
اعتقاهلم. وال بد من التنويه يف هـذا الصـدد باملسـامهة السـخية 

واملتميزة اليت قدمتها جنوب أفريقيا. 
تتفق املفوضية اتفاقا تاما مع هذا االستنتاج. 

على الرغم من أن هذه املنظمة اإلجرامية قـد  (د)
حطمــت، جتــد شــعبة التحقيقــات مبكتــب خدمــات الرقابــــة 
الداخلية أا ال بد أن تطلق حتذيرا عايل النـربة، هـو أن: مجيـع 

العوامل الدافعة اليت أنشأت هذا الوضع ال تزال باقية. 
تقر املفوضية بصدق هذه املالحظـة التحذيريـة وتتفـق 
معـها. وقـد وضعـت املفوضيـة موضـع التطبيـق بـــالفعل تدابــري 
تسـتهدف حتسـني قدرـا علـى مكافحـــة الفســاد يف عمليــات 
حتديـد مركـــز الالجــئ وإعــادة التوطــني علــى نطــاق العــامل، 

وكذلك يف كينيا. 
يرد مكتب خدمات الرقابة الداخلية على ذلـك بأنـه، 
ــــل الدافعـــة موجـــودة،  كمــا ذكــر أعــاله، مــا دامــت العوام
سيحاول أشخاص جمردون من الضمري استغالل من يوجـدون 
ـــوز. وقــد وردت بــالفعل  يف حالـة تلـهف مـن جـراء شـدة الع

بالغات جديدة عن ظهور وثــائق زائفـة مـن مصـادر جديـدة، 
وسيتابع هذا األمر مع السلطات الكينية. 

 
 خامسا - التوصيات* 

نتيجة هلذا التحقيق، اختذت شعبة التحقيقات مبكتـب  - ٨٧
خدمات الرقابة الداخلية مع فرقة العمل الدوليـة التابعـة لألمـم 

املتحدة، التوصيات التالية: 
التوصية ١   

بينمــا توجــد عمليــات إعــادة التوطــني الــيت جتريــــها 
املفوضية يف حالة توقف يف الفترة الراهنة لرفض بعض البلدان 
قبول التوصيات الصـادرة عـن املفوضيـة حلـني تقـومي املشـاكل 
الداخلية، ينبغي للمفوضيـة أن تنظـر يف إجـراء تغيـريات جـادة 
وجوهريــــة يف اهليكــــل اإلداري يف كينيــــا (التوصيــــة رقــــــم 

 .(IV00/279/01

ـــة. والعمــل جــار  املفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصي
حاليا من أجل تطبيقـها، كمـا مت وضـع خطـة عمـل هـي اآلن 
قيـد التنفيـــذ. ومت تعيــني ممثــل جديــد يســانده منســق لتدابــري 

�اإلصالح� يف كل من نريويب وجنيف. 
 

التوصية ٢   
ينبغي إجراء تغيريات كبرية يف مالك موظفـي مكتـب 
نـريويب الفرعـي، ـدف إنعـاش ذلـك املكتـب وجتديـد نشــاطه 

 .(IV00/279/02 التوصية رقم)
املفوضيـة موافقـة علـى هـــذه التوصيــة. وقــد مت تغيــري 
موظفي املفوضية الدوليني يف كينيا كلـهم تقريبـا، ومت كذلـك 
ــاين/ينـاير ٢٠٠١ تغيـري جـلّ املوظفـني الوطنيـني  منذ كانون الث
العـاملني يف جمـال احلمايـة وإعـادة التوطـني. وهنـاك إجـــراءات 

 

أرقام التوصيات الـواردة بـني أقـواس يف هـذا الفـرع تشـري إىل  *
الرمــوز الداخليــة الــيت يســتعملها مكتــب خدمــــات الرقابـــة 

الداخلية. 
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ــــد  قيــد التحضــري حاليــا لتجديــد نشــاط املكتــب تشــمل عق
حلقـات تدريبيــة يف جمــال بنــاء األفرقــة والتشــاور مــع مجيــع 

املوظفني بصفة متواترة بشأن املسائل الرئيسية. 
 

التوصية ٣   
ينبغي ندب عدد إضـايف مـن موظفـي األمـن الدوليـني 
للعمـل يف مكتـب نـريويب الفرعـي واالســـتعاضة عــن موظفــي 

 .(IV00/279/03 التوصية رقم) األمن التعاقديني
املفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصيـة. وباإلضافـــة إىل 
ـــى إنشــاء ثــالث وظــائف  مستشـار األمـن امليـداين، ووفـق عل
جديـدة يشـغلها موظفـــون وطنيــون: وظيفــة واحــدة لنــريويب 

ووظيفة واحدة يف كل مكتب من املكتبني التابعني له. 
 

التوصية ٤   
ال توجــد لــدى املفوضيــة يف الوقــت الراهــن عمليـــة 
لتقـدمي البالغـات مـن اخلـارج ليسـتعملها الالجئـون وملتمســو 
اللجـوء الذيـن يتعرضـون لإليـذاء أو غـريه مـن ضـروب إســاءة 
ــــانب موظفـــي املفوضيـــة أو العـــاملني لـــدى  املعاملــة مــن ج
املنظمــات غـــري احلكوميـــة الشـــريكة هلـــا. وينبغـــي تعريـــف 
الالجئـني لـدى أول اتصـال هلـم باملفوضيـة أو باملنظمـات غـــري 
احلكومية الشريكة هلـا بطريقـة لتقـدمي البالغـات مـن اخلـارج، 
أي برقـــم هـــاتفي أو عنـــوان بريـــدي يوصلـــهم إىل مكتــــب 
املفتــش العــام للمفوضيــة. وينبغــي بيــان هــذا الرقــم اهلـــاتفي 
ــــربيدي علـــى ملصـــق واضـــح للعيـــان (مـــن  و/أو العنــوان ال
طــراز امللصقــات الكبــرية) يعلَّــق يف مجيــع مرافــــق املفوضيـــة 
ومرافـق شـريكاا مـن املنظمـات غـــري احلكوميــة. وينبغــي أن 
تبني هذه امللصقات لالجئني بعدة لغـات وبأشـكال توضيحيـة 

ما يلي: 
أن اخلدمـــــات الـــــــيت تقدمــــــها املفوضيــــــة  (أ)

واملنظمات غري احلكومية الشريكة هلا خدمات جمانية؛ 

ال تســامح مــــع املوظفـــني الذيـــن يرتكبـــون  (ب)
أفعـال اإليـذاء البـدين واجلنسـي أو غريمهـا مـن ضـروب إســاءة 

املعاملة؛ 
ــني  ال ينبغـي للموظفـني أن يطلبـوا مـن الالجئ (ج)

أي تعويض نقدي أو غري ذلك، مثل االتصاالت اجلنسية؛ 
ينبغـي أن يبـادر الالجئـون إىل اإلبـــالغ علــى  (د)
الفـور عـن األفعـال غـري القانونيـة عـــن طريــق الرقــم اهلــاتفي/ 
العنــوان الــربيدي املوضــح هلــم. وينبغــي أيضــا إصــدار تنبيـــه 
للموظفـني مـؤداه أـم إذا ضبطـوا متلبسـني بارتكـاب أي مــن 
ــة  األفعـال احملظـورة املذكـورة أعـاله، سـيتم فصلـهم مـن اخلدم

 .(IV00/279/04 التوصية رقم) و/أو حماكمتهم جنائيا
املفوضيـة موافقـة علـــى هــذه التوصيــة. وجــار حاليــا 
ـــذه التوصيــة،  اختـاذ إجـراءات علـى مسـتويات خمتلفـة لتلبيـة ه
مبا يف ذلك بعــض أنشـطة اإلعـالم اجلماهـريي لالجئـني بشـأن 
حقوقــهم وواجبــام. وتعكــف إدارة احلمايــة الدوليــة علــــى 
صــوغ اســتراتيجية إلدارة شــــؤون احلمايـــة ســـتنفذ يف كـــل 
مكـاتب املفوضيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل. كمـا يعكـف مكتــب 
املفتش العام، بالتشاور مع مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة، 
على صوغ إجراء لتقدمي الشكاوى سيطبق على نطاق عـاملي، 
ــــاملة  بوصـــف ذلـــك جـــزءا مـــن عمليـــة إعـــادة تعريـــف ش
ـــب املفتــش العــام وقدراتــه يف جمــال إجــراء  السـتراتيجية مكت
التحقيقات. وجيب أن يكون أي إجراء لتقدمي الشـكاوى مـن 
هذا القبيل حمكم الصياغة وقادرا على معاجلة مجيع ما يرد من 

الشكاوى معاجلة مقتدرة وسريعة. 
 

التوصية ٥   
ينبغي أن يقوم قسم األمن يف مكتـب نـريويب الفرعـي 
بصفة غري معلنة وبأسلوب االنتقـاء العشـوائي بعمليـات حتقـق 
ــــني يف  موقعيــة مــن املقــابالت الشــخصية الــيت تجــرى لالجئ
املكتـب الفرعـي ويف املخيمـات لكفالـة عـدم إسـاءة اســـتعمال 
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نظام معاجلة حـاالت الالجئـني أو التحـايل عليـه وعـدم ابـتزاز 
األموال من الالجئني من جانب موظفي املفوضية أو العـاملني 
لـدى املنظمـات غـري احلكوميـــة الشــريكة هلــا (التوصيــة رقــم 

 .(IV00/279/05

ترى املفوضية أن استعمال التحقـق املوقعـي بأسـلوب 
االنتقـاء العشـوائي أمــر بــالغ الضــرورة للحفــاظ علــى نزاهــة 
ـــه قســم األمــن  العمليـة، بيـد أن هـذا أمـر ال ينبغـي أن يقـوم ب
وحـده. وتؤيـد املفوضيـة اتبـــاع ــج ذي شــعبتني جتــاه هــذه 
املسألة، يستهدف مكافحة إساءة اسـتعمال اإلجـراءات، فيمـا 
يتعلـق باملعلومـات الـــيت تعطــى خــالل املقــابالت الشــخصية، 
فضال عن مكافحة ابتزاز األموال ورمبا ابتزاز خدمات أخـرى 
ــــماح باســـتعمال اإلجـــراءات أو كوســـيلة لذلـــك.  قبــل الس
ويضاف إىل هذا أنه سيبدأ تطبيق أسلوب التحقق األمين على 
ــــين  أســاس االنتقــاء العشــوائي بواســطة موظفــي التقييــم األم
امليـداين يف مكتـب نـريويب الفرعـي للوقـوف علـى مـا إن كــان 
هناك أي حجب عـن اسـتعمال اإلجـراءات و/أو مـا إن كـان 

يوجد أي نشاط إجرامي. 
 

التوصية ٦   
ينبغي أن يضع املفتش العام للمفوضية إجراء لإلحالـة 
ــــة الداخليـــة، حتـــال بـــه  الســريعة إىل مكتــب خدمــات الرقاب
املعلومات اليت يتم احلصول عليها عن طريق عمليـة البالغـات 
اخلارجية فيما يتصل بأي أفعـال غـري قانونيـة يرتكبـها موظفـو 

 .(IV00/279/06 التوصية رقم) املفوضية
يقـوم مكتـب املفتـش العـام حاليـا بالتشـاور علـى حنــو 
وثيــق مــع مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة بشــأن أمريــــن 
اثنني مها تطوير العالقة بـني مـهميت التحقيـق اللتـني يضطلعـان 
مـــا، وصياغـــة اســـــتراتيجية التحقيقــــات وإطارهــــا لــــدى 

املفوضية. 
 

التوصية ٧   
ينبغي أن حترص املفوضية بكل ما يف وسعها علـى أن 
يكون املترمجون الشفويون الذيـن تسـتخدمهم ممـن هلـم وضـع 
اإلقامة القانونية من أي نوع أو ممـن تقـرر هلـم مركـز الالجـئ 
يف كينيا، وإذا استخدمت يف ذلك أحد الالجئـني، فينبغـي أن 
ـــد ثــالث  يكـون هـذا شـخصا ووفـق علـى إعـادة توطينـه يف بل
وينتظر الترحيل. بيد أنه إذا اضطرت املفوضيـة إىل االسـتمرار 
يف اسـتخدام الالجئـني يف الترمجـة، بسـبب عـدم توافـــر العــدد 
الكايف من املوظفني الذين جييدون اللغات األجنبية، فينبغي أن 
ــــة بـــإجراء عمليـــات  يقــوم مكتــب خدمــات الرقابــة الداخلي
تفحص بأسلوب االنتقاء العشوائي لعمل املترمجني الشـفويني، 
وذلـك بتســـجيل خنبــة مــن احملادثــات واملقــابالت الشــخصية 

 .(I V00/279/07 للتأكد من دقة الترمجات (التوصية رقم
تتفـق املفوضيـة بوجـه عـام مـع اجلـزء األول مـن هــذه 
التوصية. بيد أا تعتقد أن عمليات التحقق املقترحة يف اجلـزء 
الثاين من التوصية متثل مهمة مـن مـهام إدارة املفوضيـة. وهـذا 
ال يعـين اسـتبعاد طلـب املسـاعدة يف حـاالت معينـة مـن بلــدان 

إعادة التوطني أو من مكتب خدمات الرقابة الداخلية. 
 

التوصية ٨   
ينبغـي التعـــاقد مــع استشــاري إداري ضليــع يف إدارة 
سجالت امللفات واملسـائل األخالقيـة – القانونيـة كـي يراجـع 
نظـام امللفـات والتوثيـق يف مكتـب املفوضيـة الفرعـي ويشـرف 
على تنفيذ نظام حمكوم بسياسات وتوجيـهات يكـون متوافقـا 
مع نظام حفظ امللفـات بـالصورتني الورقيـة واإللكترونيـة معـا 

 .(IV00/279/08 التوصية رقم)
املفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصيـة. وخطـــة العمــل 
املتعلقــة مبكتــــب نـــريويب تســـتهدف معاجلـــة هـــذه املســـألة. 
ويالحــظ أن التوصيــة تدعــو إىل االسترشــاد يف إرســاء هــــذا 
النظام بتوجيهات علـى مسـتوى السياسـات. وتـرى املفوضيـة 
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ـــي أن  أن هـذه املبـادئ التوجيهيـة علـى صعيـد السياسـات ينبغ
تتنـاول أيضـا مسـائل مـــن قبيــل مســألة أي املوظفــني يســمح 
هلــم بــأن تكــون ملفــات الالجئــني يف متنــاوهلم، فضــال عـــن 
أمـور أخـرى منـها املبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـــن املفوضيــة 
مؤخــرا بشــأن سياســة ســرية املعلومــات املودعــــة يف مركـــز 

املعلومات. 
 

التوصية ٩   
ينبغي أن تقوم املفوضية، مبساعدة من املنظمـات غـري 
احلكوميـة الشـريكة هلـا، بوضـــع واســتخدام نظــام للتســجيل. 
فعندما يتقدم أي شخص طالبا اعتباره الجئـا مشـموال بواليـة 
األمــم املتحــدة، ســواء أكــان ذلــك يف خميــم لالجئــــني أو يف 
مكتب فرعي، ينبغي أن تسجل يف قــاعدة بيانـات هـذا النظـام 
بصمات أصابعه أو بصمـة إامـه، وصـورة فوتوغرافيـة رقميـة 
له، وخالصة موجـزة ملخاوفـه املدعـاة القابلـة للتصديـق. ومـن 
الضروري مبجرد تسجيل أي حالـة مـن هـذا القبيـل يف النظـام 
أن تغلق املعلومات اخلاصة ذه احلالة محاية هلـا مـن التغيـري أو 
التالعب مستقبال. وينبغـي أن يسـتهل كـل اتصـال يلـي ذلـك 
بني الالجئ واألمم املتحدة و/أو شريكاا من املنظمـات غـري 
احلكومية بعملية حتقق للتأكد من أن الالجئ الذي قدم نفسـه 
ـــب األصلــي.  إىل املوظـف هـو ذاتـه الشـخص الـذي قـدم الطل
ومن الضروري عالوة على ذلك إطالع بلدان إعادة التوطـني 
على هذه املعلومات، لكي ميكنـها التحقـق مـن هويـة الالجـئ 
يف مينـاء الدخـول قبـل السـماح لـــه بــالدخول (التوصيــة رقــم 
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توافـق املفوضيـة علـى وجـود الشـــواغل الــيت تعاجلــها 
هذه التوصية. وتعكف املفوضية منذ بعض الوقت علـى جعـل 
نظـم التسـجيل لديـها متسـاوقة. وكجـزء مـن خطـة اإلصــالح 
الشاملة املتعلقة بـاملكتب الفرعـي يف كينيـا، سـتركز املفوضيـة 
ـــة الداخليــة  علـى توحيـد اإلجـراءات اخلاضعـة لفحـوص الرقاب

ـــة مــن تدابــري التحقــق  وسـتتأكد مـن توافـر التدريـب وجمموع
بشأن هذه اإلجراءات. 

 
التوصية ١٠   

ــــيت  ينبغــي إجــراء حتســينات يف اخلطابــات الرمسيــة ال
تسلمها املفوضية لالجئني وغريها من األعمال الورقية املتعلقة 
بالالجئني واملعرضة لالستنساخ والتزوير. فعلـى سـبيل املثـال، 
ال توجــد للخطــاب الرمســي املســتعمل حاليــا أي خصــــائص 
أمنية، وهو عبـارة عـن صـورة فوتوغرافيـة ملصقـة علـى ورقـة 
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املفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصيـة. وإدارة احلمايــة 
الدوليـة وقسـم اإلمـدادات والنقـــل باملفوضيــة يعكفــان حاليــا 
على حبث تنفيذ هـذه التوصيـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، يتعـاون 
مكتب املفوضية الفرعي يف كينيا حاليا مـع السـلطات الكينيـة 

يف إجراء مراجعة شاملة للخطابات الرمسية. 
 

التوصية ١١   
ينبغـي أن تسـتعمل املفوضيـة ختمـا جافـا يكـــون قيــد 
السيطرة و/أو يتضمن رقما أو حروفا أوىل تدل على املوظـف 
الـذي أعطـى املوافقـة أو أصـدر الوثيقـة. وعـالوة علـى ذلـــك، 
ينبغي أن يكون اخلطـاب الرمسـي نفسـه وثيقـة مرقمـة ومؤمنـة 
ـــــة  ذات خصـــائص أمنيـــة مثـــل الصـــور الفوتوغرافيـــة الرقمي
واألختام غري اجلافة. ومن شأن هذا أن يقلل إىل أدىن حد مـن 
احتمـال تبديـل الصـور الفوتوغرافيـة ومـــا إىل ذلــك (التوصيــة 
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املفوضية موافقة على هذه التوصية. 

 
التوصية ١٢   

ينبغــي أن تتفحــص املفوضيــة املواقــع األخــرى الــــيت 
توجد فيها مؤشرات مماثلة، أي ضخامة أعداد الالجئـني وقلـة 
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الفـرص املتاحـة لإلعـادة إىل الوطـن أو إعـادة التوطـني، وســوء 
مســتوى اإلدارة أو ضعفــها، تلمســا ألي أدلــــة مماثلـــة علـــى 

 .(I V00/279/12 وجود منظمات إجرامية (التوصية رقم
املفوضيـة موافقـة علـــى هــذه التوصيــة. وجــار حاليــا 
ــــه. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، تـــدرس  االضطــالع مبــا توصــي ب
املفوضية الطرق اليت تكفل تزويد املوظفني بتدريب يستهدف 
التوعيـة بشـــأن الغــش، وجعــل عمليــة تقييــم املخــاطر/أوجــه 

الضعف مهمة نظامية داخل املفوضية. 
(توقيع) ديليب ناير 
وكيل األمني العام 
خلدمات الرقابة الداخلية 

 

 
 


