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 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨

 

  تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة

  إضافة

       مقدمة

                                          ، قدم هذا التقرير اإلضايف حول إنـشاء         )              اململكة املتحدة  (                        مليسر، السيد أكرب خان                             الحقا للوالية املنوطة با     - ١
    ، يف   ")      اجلمعية  ("                                                 وذلك إثر تعيينه من قبل مجعية الدول األطراف            ")      احملكمة  ("                                          رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية      

    .     ٢٠٠٨          كانون أول  /       ديسمرب ٤                        اجتماعها اخلامس املنعقد يف 

  –    ٢٠                                        املنعقدة يف مقر احملكمة يف الفترة مـن           ")       اللجنة  ("                                       ثانية عشرة للجنة امليزانية واملالية                        وأثناء الدورة ال    - ٢
                                                                                      ، نظرت اللجنة يف التقرير املقدم من قبل مكتب مجعية الدول األطراف بشأن آلية رقابـة            ٢٠٠٩       نيسان   /        أبريل   ٢٤

   .                                                            مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية واستمعت للعرض الذي قدمه امليسر

     إىل   ٥١              ويف الفقرات من   .                                                  أصدرت اللجنة تقريرا عن أعمال دورا الثانية عشرة    ٢٠٠٩     أيار  /       مايو  ٣ ١   يف    - ٣
                                                                                                                   من التقرير أشادت اللجنة بالعمل الذي أجنزه امليسر يف تطوير مقترح آللية رقابة مستقلة تسعى للوصـول إىل                     ٥٣

                                                  الذي الحظت به اللجنة التقدم الذي أحرز فقـد                    ويف الوقت     .                                                     توازن سليم بني التكاليف التشغيلية واجلدوى املالية      
  .        يورو        ٤٢١،٢٩٥                                                                                                  أوصت باملزيد من النظر بشأن خيارات متويل آلية الرقابة من حيث تقليص امليزانية املقترحة ب                

                                                                                                     وعلى سبيل املثال، اقترحت اللجنة بأن يتقصى املكتب مع احملكمة إمكانية إعارة موظف من مكتب خدمات الرقابة     
                           كما اقترحت اللجنة بأن تبحث   .                                                                  املتحدة إىل آلية الرقابة املستقلة مبا يضمن استقاللية عمل املوظف املعار           التابع لألمم

                                                                                                               احملكمة إمكانية متويل إحدى أو كلتا الوظيفتنب املقترحتني عن طريق نقل الوظائف الشاغرة أو تلك املزعم ااءهـا             
                                                    ب، التكاليف األولية املتعلقة بالتعاون مع مكتب خـدمات                              واقترحت أيضا بأن تفحص، عن كث  .                     بنهاية السنة املالية 

                ويف حال اختـاذ      .                                                                                                     الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة للتوصل إىل معرفة اخلدمات الرئيسة املطلوبة من هذا املكتب             
            العمل يربر                                                                                              اجلمعية قرارا بإنشاء آلية رقابة مستقلة، أوصت اللجنة بإنشاء نظام ضبط للتأكد، مبرور الزمن، أن حجم

    .                 وجود هذه الوظائف
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 ICC-ASP/8/2من ) ج (٤٣ الفقرة - ٢

        بعقد      ٢٠٠٩        حزيران   /        يونيو   ٢٣                                                                        ومن أجل التصدي لوجهات النظر اليت عربت عنها اللجنة قام امليسر يف               - ٤
                                                         وأثناء املناقشات غري الرمسية مت التعبريعن آراء خمتلفـة            ).               الفريق العامل    " (                       الفربق العامل يف الهاي    "                 اجتماع آخر مع    

 وباإلضافة إىل النقاط املذكورة أدناه، أشار امليسر إىل الفريق العامل بأنه كي تتمكن   .         ا اللجنة                      بشأن النقاط اليت أثار                                                                            
       ، يتعني  ٢               من تقرير املكتب   "  ٣         بالتوصية  "                                                                 آلية الرقابة من التحقيق يف سوء السلوك املزعوم للمسؤولني املنتخبني عمال 

  )   ب   (      أو  ،                                    عد اإلثبات والنظام األساسـي للمحكمـة                                   تطلب تعديل القواعد اإلجرائية وقوا   )    أ      : (                على اجلمعية أن  
                                                               وحول هذا األمر باألخص كان هناك توافق عام بـالرأي علـى              .                                                  دعوة القضاة لتفويض هذه الوظيفة آللية الرقابة      

                                                                                                          وعن باقي التوصيات اليت قدمتها اللجنة، استمع الفريق العامل إىل آراء احملكمة بعد مشاوراا السابقة                   ) .    أ    (      اخليار
                   وعلى ضوء العـرض      .                                                                                           يت أجرا مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة حول النقاط اليت أثريت               ال

                                                                                                  الذي قدمته احملكمة، طلب منها أن تقدم للجنة جدوال حمدثا بالتكاليف يعكس ختصيص االعتمـادات يف امليزانيـة     
   .                                                عارة من مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة                                                     للسنة األوىل من تأسيس آلية الرقابة املستقلة مع أو بدون إ

   :                                                إىل اآلراء التالية بشأن التوصيات اليت قدمتها اللجنة                الفريق العامل     توصل  - ٥  

                                                                                        إمكانية إعارة موظف من مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة إىل آلية الرقابة املستقلة  -   ألف

                                                                           احملكمة الفريق العامل أن مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحـدة                                           وعمال ذه التوصية فقد أعلمت        - ٦
                          وفيما يتعلـق بتكـاليف       .                                                 ذي خربة يف إنشاء وحدة حتقيقات بدال من حمقق         P5                                 مستعد إلعارة مديرعمليات برتبة     

  .                    ل يف الـسنة األوىل                                                                                                         البداية فقد مت إبالغ الفريق العامل بأنه ميكن ملدير العمليات أن يوفر التدريب الالزم دون مقاب               
                                            وأعرب أمني السجل بأن قلم احملكمة ما زال          .                       دوالر لليوم الواحد       ١٠٠٠                                        وعند إجراء حتقيق تتحمل احملكمة تكلفة       

    .                                   بصدد اختاذ قرار بشأن إمكانية اإلعارة

  .                                                                                                          كان هناك تأييد واسع النطاق إلعارة موظف للمحكمة من مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحد ة                 - ٧
                                                                                                    ولوحظ أنه ينطوي على ذلك توفري مضاعف، فمن جهة ستكون التكلفة الوحيدة اليت ستتحملها احملكمة هي تكلفة       

                                                                                        ومن جهة أخرى، سيتسىن للمحكمة جدولة عملية بناء قدراا عن طريق نقل اخلربة واملعرفة قبل انتهاء   .          التحقيقات
                                                       جنبا إىل جنب مع الشخص املعار من مكتـب الرقابـة                                                      اقترح على سبيل املثال تعيني موظف يعمل          .             فترة اإلعارة 

                                                                                     ومثال آخر على التدابري املقترحة لتوفري التكلفة على املدى الطويل هو تعيني موظف               .                               الداخلية التابع لألمم املتحدة   
    .                                          حلني استكمال إنشاء املكتب ونقل املعرفة الالزمة  P5                              ليحل حمل املوظف ذي اخلربة برتبة P4            احملكمة برتبة 

                                                                                        التوصية بأن تتقصى احملكمة إمكانية متويل إحدى أو كلتا الوظيفتني املقترحتني عن طريق نقل الوظائف   -  اء ب
                                                  الشاغرة أو تلك املزمع إلغاءها بنهاية السنة املالية

                                                                                                وبالنسبة ملوضوع نقل وظيقة من احملكمة إىل آلية الرقابة املستقلة، فقد أبلغت األوىل الفريق العامل بعـدم     - ٨
                                                             ويف مطلع رد احملكمة على تساؤل حول امكانية استخدام الوظيفـة     .                                           نية ذلك نظرا لعدم توفر شاغر ميكن نقله           إمكا

                                       ، بينت احملكمة بأنه مت أيضا دراسـة                               الربنامج األساسي السادس         إىل       ٢٠٠٩                             اليت نقلت بشكل مؤقت يف       P5         من فئة   
  .                                                                      إال أن احلاجة تقضي ببقاء هذه الوظيفة يف سكرتارية الصندوق اإلسئتماين للضحايا             تلك اإلمكانية 
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  ٤٢ نفس املرجع السابق، الفقرة -٣

                                                                                                    التوصية بالفحص عن كثب التكاليف األولية املتعلقة بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخليـة                -   جيم
                                                                التابع لألمم املتحدة لتحديد اخلدمات األساسية املطلوبة من هذا املكتب 

                                                                                                  يف البداية املترتبة على التعاون مع مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحـدة وماهيـة                              وبالنسبة لتكال   - ٩
               بتقرير اإلضافة    )  ٢ (                                                                                               اخلدمات الرئيسة املطلوبة، أبلغت احملكمة الفريق العامل بأن تلك اخلدمات قد وردت يف املرفق               

   .   هذا

                           عمل يربر وجود هذه الوظائف                                                      التوصية بإنشاء نظام ضبط للتأكد، مبرور الزمن، أن حجم ال  -   دال

                                                                                                           أما فيما يتعلق بتوصية اللجنة حول احلاجة إلنشاء نظام ضبط لتقييم حجم عمل اآللية بالنـسبة لعـدد                    -  ١٠
                                                                                                        املوظفني فقد اتفق الفريق العامل بأن رقابة كل من اجلمعية واللجنة تكفيان وأنه ال مربر لوجود رقابة إضافية يف هذه 

    .       املرحلة

                                                                                                 سبق ذكره، اقترح الفريق العامل إجراء التعديالت التالية على التوصيات املذكورة يف تقرير                         ويف ضوء ما    -  ١١
    ).     املائل                             التعديالت املقترحة مكتوبة باخلط    : (     املكتب

   ٣  )                 من تقرير املكتب  ٤٢       الفقرة    ( ٢        التوصية 

                            إرساء آلية الرقابة املستقلة

            ً                                              لرقابة قراراً بتعيني موظفني اثنني يف آلية الرقابـة أي                                                                 متت التوصية بأن يشمل القرار القاضي بإنشاء آلية ل          -  ١٢
               ومن األمهية مبكان   .  ٢-      أو ف ١-                          وموظف يوفر الدعم برتبة ف ٥-                                    موظف واحد يكون هو رئيس املكتب برتبة ف

                                                                    من مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة وذلك خالل الـسنة األوىل             رئيس املكتب                              زيادة النظر يف أمر إعارة      
                               وميكن للجمعية أن تعيد النظر       .                                                                            تب بغرض نقل املعرفة واخلربة للموظف الذي سوف يتم تعينه من قبل احملكمة                للمك

                      وهذان الشخصان سيشرعان   .                                                                           يف رتبة ودرجات هاتني الوظيفتني حاملا تغدو اآللية عاملة كلية ملدة معقولة من الوقت
                                                   الرقابة وذلك ليتسىن حتديد كافة املهام اليت ينطوي عليها                                                                يف العمل يف مدة تسبق بستة أشهر تاريخ بداية تشغيل آلية            

                  وعملية التعيني يف     .                                                                                          وضع اللوائح والقواعد والربوتوكوالت واإلجراءات وعرض ذلك كله على اجلمعية لتوافق عليه           
        املراجعة                                            وسوف تشارك آلية الرقابة املستقلة مكتب         .                                                                 وظيفة رئيس آلية الرقابة يقوم ا املكتب بالتعاون مع احملكمة         

    ).                                    دون أن تدمج يف هذا املوقع أو ختضع إلمرته (                          الداخلية للحسابات يف موقعه 

    )) ه (                    وإضافة نقطة جديدة  ٤                 من تقرير املكتب   ٤٣             تعديل الفقرة     (  ٣        التوصية 

                           نطاق آلية الرقابة املستقلة

                         صيات اليت توفر ألغـراض                                                                                             يتوقع من آلية الرقابة ذاا أن تضع القواعد الناظمة لعملها وترد فيما يلي التو               -  ١٣
   :            التوجيه فحسب

                                                                                               بالنسبة لوظيفة التحقيق بشأن املسؤولني املنتخبني، فمن احملبذ تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد             و   ) ه (
                                                                                                اإلثبات والنظام األساسي للمحكمة ذات الصلة بغية نزع هذه الوظيفة من القضاة ونقلـها إىل               

  .                    آلية الرقابة املستقلة
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  املرفق األول
 
 

  مليزانيةا
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  )باليورو(
  

 
  

 آلية الرقابة املستقلة

 األساسية

موع شامال ا

اإلعارة من مكتب 

الرقابة الداخلية 

التابع لألمم 

 املتحدة

موع بدون ا

اإلعارة من 

مكتب الرقابة 

الداخلية التابع 

 لألمم املتحدة

        ٢٣١،٦٠٠        ٢٣١،٦٠٠        ٢٣١،٦٠٠   %)   ٥  ه              مبعدل شغور قدر (                       موظفون من الفئة الفنية 

                       موظفو اخلدمات العامة

                         املساعدة املؤقتة العامة

        ٢٣١،٦٠٠        ٢٣١،٦٠٠                           اموع الفرعي اخلاص باملوظفني

                            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

               العمل اإلضايف

                    اخلرباء االستشاريون

                                    اموع الفرعي اخلاص باملوظفني اآلخرين

       ١٠،٠٠٠        ١٠،٠٠٠      السفر

           الضيافة

                                                                        اخلدمات التعاقدية اليت يؤديها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع          
       ٥٢،٠٠٠    )    ٢٠٠٩       يوليو /   متوز               سعر الصرف لشهر  (            لألمم املتحدة 

        ١٠٠،٠٠٠         ١٠٠،٠٠٠              األثاث واألجهزة /              اللوازم واملواد /                        النفقات التشغيلية العامة

        ١٦٢،٠٠٠        ١١٠،٠٠٠      وظفني                          اموع الفرعي غري املتعلق بامل

        ٣٩٣،٦٠٠        ٣٤١،٦٠٠       اموع

  



 

 

 املرفق الثاين
 

 

لتعاون مع مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدةبالتكاليف اخلاصة باتقرير تفصيلي   
)بدون اعارة(  

 

 

   األويلالدعم  .١

  بناء القدرات

  ١٥،٠٠٠  :دليل إجراءات العمل للمحكمة اجلنائية الدولية •

  ١٠،٠٠٠  :احملققني واألداريني ذوي الصلةتدريب  •

  الدعم املستمر .٢

  )بناء على تنبؤ بعشر حاالت سنويا  (٢٧،٠٠٠  :القدرات القائمة

  تقييم املدخول •

 دعم التخطيط •

 املساعدة يف مراجعة السجالت •

 اإلعداد/ التخطيط للمقابالت •

   األدوات اجلنائيةاإلرشاد يف تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بالتحاليل اجلنائية وغريها من •

 الدعم يف مجع وإدارة اإلثباتات •

 توفري النصح يف تقرير التحقيق ومراجعته •

  :الدعم اإلضايف

 األسعار املعتمدة لدى األمم املتحدة  :السفر واملياومات •

  التكلفة  :مهام جنائية متخصصة كإختراق كلمة السر •

 بال تكلفة  :االستفادة من برنامج تعليم التحقيق •

  مبا يف ذلك أفضل املمارساتنقل املعرفة •

   واإلجراءات اجلديدة والتحاليل القانونية وغريه من

  بال تكلفة  : معلومات حمدثة بشكل دوري

    دوالر أمريكي ٥٢،٠٠٠  التكاليف السنوية للسنة األوىل  .٣

  زائدا تكاليف إضافية
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