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 مجعية الدول األطراف
 

 الدورة العاشرة

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  

 آلية الرقابة املستقلةعن املكتب تقرير 

  مذكرة من األمانة

، ٢٠١٠ديسمرب /انون األول ك١٠ؤرخ  املICC-ASP/9/Res.5قرار  من ال٧عمال بالفقرة   
 ويعكس. التقرير عن آلية الرقابة املستقلة لتنظر فيه اجلمعيةطيه يقدم مكتب مجعية الدول األطراف 

مع الهاي يف الفريق العامل التابع للمكتب أجراها املشاورات غري الرمسية اليت حصيلة هذا التقرير  
    .حملكمةا

  معلومات أساسية  -والأ

١-  والسيدة ناتاشا )كندا(سرييل بورليه ، السيد ينريقدم هذا التقرير عمال بالوالية املنوطة بامليس 
 من قبل مكتب مجعية الدول ماثر تعيينهأسألة آلية الرقابة املستقلة، على املعنيني مب، )سلوفينيا(سبينيك 
  .٢٠١١فرباير /اط شب١يف اجتماعه املعقود يف  ")اجلمعية("األطراف 

مبقتضاه إنشاء الذي قررت  ICC-ASP/8/Res.1قد اعتمدت اجلمعية، يف دورا الثامنة، القرار و  -٢
 وتقرر أن يتم على الفور .ساسيأل من نظام روما ا١١٢ من املادة ٤آلية رقابة مستقلة وفقا للفقرة 

 تنطوي عليها  العناصر اإلضافية اليت على حني أن،اخلاصة بالتحقيق املهين املستقلاآللية تفعيل قدرة 
قرار تتخذه بلتفتيش والتقييم يتم تفعيلها رهنا كاقابة، وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام األساسي، الر

  . مقبلةةاجلمعية يف دور

أن الذي قررت مبقتضاه  ICC-ASP/9/Res.5واعتمدت اجلمعية، يف دورا التاسعة، القرار    -٣
بة املستقلة بوظيفة التحقيق املنوطة ا وفقاً لألحكام الواردة يف تذييل هذا القرار تضطلع آلية الرقا

يعد املكتب تقريراً بشأن تفعيل وظيفة ، وقررت أيضاً أن )الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة(
بآلية الرقابة، مبا يف ذلك التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة وتنفيذ وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني 

 ا، بغية اختاذ قرار بشأن اعتماده يف الدورة القادمة للجمعيةماالختصاصات واآلثار املالية املتصلة.  
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إىل مواصلة العمل  الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلةأيضا  ICC-ASP/9/Res.5 ودعا القرار  -٤
كوالت واإلجراءات املتعلقة بوظيفة التحقيق املنوطة بآلية على تطوير املهام والقواعد والنظم والربوتو

إىل ودعا أيضا احملكمة . الرقابة املستقلة وإىل عرضها على اجلمعية للموافقة عليها يف دورا القادمة
أن على تعديل الصكوك القانونية القائمة بغية  الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلةمواصلة العمل مع 

يف الدورة القادمة للجمعية، مجيع التعديالت الالزمة لتفعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة ،عتمدت 
  .تفعيالً كامالًاملستقلة 

وقرر املكتب مواصلة مناقشة مسألة آلية الرقابة املستقلة يف الفريق العامل يف الهاي يف عام   -٥
مارس، / آذار٢٩ستقلة يف اجتماعاته املعقودة يف مل مسألة آلية الرقابة املاوناقش الفريق الع. ٢٠١١

 تشرين ٩، وأكتوبر/األول  تشرين٢٧و سبتمرب،/ أيلول٨يوليه، و/ متوز٧مايو، و/أيار ١١و
اليت أجراها رمسية الشاورات غري املمسألة آلية الرقابة املستقلة يف ، كما نوقشت ٢٠١١نوفمرب /الثاين

 ٣٠ و٢٣ و١٦مايو، و/ أيار٣٠أبريل، و/ نيسان١٣ارس، وم/ آذار٢٣الهاي يف الفريق العامل يف 
نوفمرب /تشرين الثاين ٨و ٣و، أكتوبر/األول  تشرين٢٧ و٢٤ و١٣ويوليه، / متوز١٤ويونيه، /حزيران
٢٠١١  .  

  آلية الرقابة املستقلةورئيس الرئيس املؤقت تعيني   -ثانيا 

كتب السيدة بيفرييل إيدا مويل ، عين امل٢٠١٠أبريل / نيسان١٢ويف اجتماعه املعقود يف   -٦
 ١٩وتولت السيدة مولّي مهام منصبها يف . رئيسة مؤقتة آللية الرقابة املستقلة ملدة سنة واحدة) استراليا(

  .عملهاعند انتهاء مدة  ٢٠١١يوليه / متوز١٨يف ت هذا املنصب ، وترك٢٠١٠يوليه /متوز

الالزمة جراءات باإلليضطلع ق اختيار ، شكل املكتب فري٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ويف   -٧
 ةقبل انتهاء والية الرئيسهلذا املنصب  والتوصل إىل مرشح مناسب لية الرقابة املستقلةآرئيس لتعيني 
املكتب بتعيني السيد بن قدم توصية إىل واالختيار أعماله اختتم فريق  ٢٠١١مايو / أيار١٠يف و. ةاملؤقت

بسبب ظروفه العرض رفض بيد أن السيد سوانسون .  دائما لآلليةرئيسا) ةاململكة املتحد(سوانسون 
 ١٥ويف .  لرئاسة اآلليةسابقني النظر يف مجيع املرشحني البعد ذلكأعاد فريق االختيار و. شخصيةال

مادلني لى السيدة عبناء على توصية فريق االختيار، ،  عرض املكتب هذا املنصب٢٠١١يوليه /متوز
  .شخصيةبسبب ظروفها الأيضاً العرض لرفضت  نها، ولك)كندا(شوارتز 

تعيني معجلة لإجراءات أن يتخذ املكتب إىل فريق االختيار طلب ، ٢٠١١أغسطس /آب ٤ ويف  -٨
  .رئيس اآلليةتعيني رئيس مؤقت لآللية والنظر يف نفس الوقت  يف املسألة األطول أجال ل

ر، طلب رئيس اجلمعية إىل وبناء على توصية فريق االختيا، ٢٠١١أغسطس /آب ٣٠ ويف  -٩
ة  مؤقتةئيسر) الواليات املتحدة(السيدة كريستينا كاري تخذ اإلجراءات الالزمة لتعيني أن ي املسجل
تشرين  ٢١ يف  رمسياًمنصبهاتتوىل مهام  ومن املقرر أن ،العرضهذا ري اوقبلت السيدة ك. لآللية
سيري يف ت خالل الفترة الفاصلة ساعدةالسيدة كاري وافقت على املبيد أن . ٢٠١١نوفمرب /الثاين

  .ضرت اجتماعات الفريق العامل يف الهايحأعمال اآللية و

 إىل ختيار تقريراًالفريق االدائم آللية الرقابة املستقلة، من املقرر أن يقدم رئيس الفيما يتعلق بو  -١٠
  .معية الدول األطرافالدورة العاشرة جلاملكتب قبل 
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  تحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلةتفعيل وظيفة ال   -ثالثا

  دليل إجراءات آلية الرقابة املستقلة -ألف

 جمموعة أعدت آلية الرقابة املستقلة دليال لإلجراءات يتضمن،  أعالهةوالياليف معرض الوفاء ب  -١١
عند ممارسة  يف التحقيقات اليت تقوم ا اآلليةاليت يلزم إتباعها جوانب التقنية لل املبادئ التوجيهية من

األخرية من هذا الدليل  طبعةالصدرت و. ICC-ASP/9/Res.5وظيفة التحقيق املنوطة ا وفقا للقرار 
  .)١( للجمعيةةاخلارجيشبكة العلى اآلن معروضة هي  و،٢٠١١يوليه / متوز٤يف 

مبا كمة،  بالتشاور مع جهات التنسيق املختلفة باحمل هذا الدليلالرئيسة املؤقتة لآلليةأعدت وقد   -١٢
 يةممثلني لس احتاد املوظفني والفريق العامل املشترك بني األجهزة املعين بالشؤون القانونيف ذلك مع 

مجاع حىت وهناك بعض ااالت اليت مل يتم االتفاق عليها باإل. الذي يضم ممثلني ألجهزة احملكمة الثالثة
. احملكمةمن إجراءات يف انتظار عة إدارية وطبي تاذيف غالبيتها  هالكن و)وهي حمددة بوضوح(اآلن 

اإلزعاج، والتمييز، والتعديالت ، وة اجلنسيإلساءة وا،وتشمل هذه ااالت تعريف االستغالل اجلنسي
، املوردين واملتعهدينعلى وحدة اليت تسري األحكام والشروط امل اليت ستدخلها احملكمة على

  .اآلليةع ملكي تتسق اإلجراءات القواعد اإلدارية التعليمات و على هااليت ستدخلوالتعديالت 

ومن الناحية املوضوعية، تبني يف املشاورات اليت أجراها الفريق العامل بوضوح أن هناك اختالفا   -١٣
لية الرقابة املستقلة يف ق آاملتعلقة حب" من تلقاء نفسها"بني الدول األطراف يف تفسري املقصود بعبارة 

املسمى فيما ، ICC-ASP/9/Res.5 من مرفق القرار ٢٥-٢٠اليت وردت الفقرات  (الشروع يف التحقيق
، وما إذا كان جيوز اللجوء إىل طرف ثالث مستقل لديه خربة بالشؤون ")الوالية التشغيلية"بعد 

  .القضائية أو اإلجرائية

ن  أورأت آلية الرقابة املستقلة، وجملس احتاد املوظفني، وعدد من الدول األطراف  )أ(  
الوالية التشغيلية توفر جاً ذا ثالث شعب لشروع اآللية يف التحقيق هي البالغات اليت تتلقاها اآللية 

، أو اإلحالة من ) من الوالية التشغيلية١٨ و٣الفقرتان (بشأن سوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم 
أي عند غياب البالغ أو " (من تلقاء نفسها"، أو ) من الوالية التشغيلية١٤الفقرة (رئيس اجلهاز 

واآللية رئيس اجلهاز مع قيام طرف ثالث خارجي بالفصل يف أي خالف بني ، )الشكوى أو اإلحالة
الفقرات  (ستقاللية اإلدعاء أو اة القضائييةستقاللاالبحول إخالل أو عدم إخالل الشروع يف التحقيق 

  ؛) من الوالية التشغيلية٢٥-٢٠

 أن الوالية التشغيلية توفر ،، وبعض الدول األطراف األخرىورأى مكتب املدعي العام   )ب(
 من ١٤الفقرة ( اإلحالة من رئيس اجلهاز يمها هاحدإلشروع اآللية يف التحقيق، جا ذا شعبتني 
، عند غياب اإلحالة من  يف مجيع احلاالت األخرىالشروع يف التحقيقواألخرى هي ، )الوالية التشغيلية
مع قيام طرف ثالث خارجي بالفصل يف أي خالف بني رئيس ، "اء نفسهامن تلق"رئيس اجلهاز، 

اجلهاز واآللية حول إخالل أو عدم إخالل الشروع يف التحقيق باالستقاللية القضائية أو استقاللية 
لية الرقابة املستقلة آتلتزم ومبوجب هذا التفسري، . ؛) من الوالية التشغيلية٢٥-٢٠الفقرات (اإلدعاء 

                                                
)١ ( 

https://extranet.icc-cpi.int/asp/ASP10session/default.aspx.. 
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من تلقاء "اليت تتلقاها يعترب البالغات  وأي حتقيق تقوم به اآللية بناء على باإلخطار، ١٨قرة مبوجب الف
  .إحالته إىل طرف ثالث خارجيجيوز  و،"نفسها

، أعرب قلم احملكمة وهيئة الرئاسة عن رأي ٢٠١١يونيه /ويف االجتماع املعقود يف حزيران  -١٤
  . يف املناقشاتير، رهنا مبزيد التطو"شعبالثالثي ال" مفاده أما مستعدان للموافقة على التفسري 

تشرين  ١٢و ٢٠١١ أغسطس/ آب٥يف  مكتب املدعي العام ورقتنيوأعد    -١٥
 يف القرار" من تلقاء نفسها"عبارة من ، على التوايل، لتوضيح تفسريه للمقصود ٢٠١١أكتوبر/ألولا

   ICC-ASP/9/Res.5 . يتحايل على القرار وال الشعب الثالثي ورأي مكتب املدعي العام أن النهج
ورأى املكتب أيضاً أن دور آلية الرقابة املستقلة ينبغي أن . يستند إىل أساس قانوين يف النظام األساسي

مسؤوال أمام اجلمعية ولكن مستقال عنها، مبوجبه يتفق مع النظام األساسي الذي يكون املدعي العام 
ؤولني أمام املدعي العام فقط وليس أمام اجلمعية أو هيئاا ويكون موظفو مكتب املدعي العام مس

  .الفرعية

، لتقدمي ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ورقة، بتاريخ وأعد جملس احتاد املوظفني أيضاً   -١٦
يف " من تلقاء نفسه"وتوضيح تفسريه للمقصود بعبارة  اجلاري إعداده مالحظاته بشأن دليل اإلجراءات

ت أشار ،"لشعبالثالثي ا" تأييد الس للنهج عنيف حني أعربت الورقة و. ICC-ASP/9/Res.5القرار 
لحماية من األعمال لمحاية املبلغني عن املخالفات وسياسة احلاجة إىل  بعض املسائل املتعلقة بإىلأيضاً 

بة املستقلة،  يف احلصول على مساعدة قانونية، واملالك الوظيفي آللية الرقاموحق املشتبه االنتقامية، 
  . التحقيقعمليةوشفافية وعلنية التوصيات اليت تقدمها اآللية، واحلدود الزمنية املعقولة ل

وصل ت الكن من أنه مل يتمعامالطوال وتبني من املناقشات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل   -١٧
  . املسائل املشار إليها أعالهبشأنإىل توافق لآلراء 

ختاذ قرار بشأن اوتأثري ذلك على  ،لآلليةآلراء بشأن تفسري الوالية التشغيلية ا توافقيف غياب و  -١٨
، قرر الفريق العامل أن من غري املستصوب أن  الواردةالشكاويمسألة أساسية هي كيفية التعامل مع 

لرئيس عند ، وا لآلليةةجراءات إىل اجلمعية يف دورا العاشرة وأن يدعو الرئيسة املؤقتإليقدم دليل ا
دليل اإلجراءات دف التوصل إىل توافق لآلراء يف أقرب وقت املتعلق بتعيينه، إىل مواصلة العمل 

 اآللية، على يةترم استقاللوحتوبالتحديد، ينبغي االتفاق على إجراءات تسمح بتقدمي الشكاوى . ممكن
 من الوالية ١٢ي والفقرة  من نظام روما األساس١١٢ من املادة ٤يف الفقرة نصوص عليه النحو امل

 ١١يف الفقرة نصوص عليه ، على النحو املاستقاللية اإلدعاء وة القضائييةالتشغيلية، فضال عن االستقالل
  . من نظام روما األساسي٤٢ من املادة ٢ و١ والفقرتني ٤٠من املادة 

ة الرقابة املستقلة تفعيل آليوملسائل قيد البحث بني ا املتزايد بوضوح تداخللبالنظر إىل او    -١٩
سيتم اللذين لنطاق واإلجراءات وفقا لتفعيال كامال، واخلطوات والشواغل املختلفة اليت ينبغي معاجلتها 

ية عند التوصل ليتم تفعيل اآلمت االتفاق على أن من األفضل أن كل وظيفة، لا يف اية األمر اختيارمه
 معا وهي التحقيق والتفتيش والتقييم، مع أخذ ق تشغيل الوظائف الثالثائإىل اتفاق شامل بشأن طر

  .احلماية من األعمال االنتقامية يف االعتبار/اآلثار املترتبة على سياسة محاية املبلغني عن املخالفات
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املنتخبني  سؤولنيللمخالقية السماح ويعتقد الفريق العامل أيضاً أن هناك ما يربر من الناحية األ  -٢٠
، ذه القضايااملتعلقة  املدخالت يف املناقشات املقبلة ض تعيينه، بتقدمي بع بعدليةرئيس اآل، وليف املسقبل

  .السيما فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى

  على الصكوك القانونية احلالية للمحكمةاليت يلزم إدخاهلا التعديالت   -باء

 من القواعد ٢٦القاعدة تعديل يلزم أوضحت الرئيسة املؤقتة األوىل آللية الرقابة املستقلة أنه   -٢١
  لتطبيقهما على املسؤولني املنتخبني  )٣(والفصل الثامن من الئحة احملكمة )٢(اإلجرائية وقواعد اإلثبات

. همضداملقدمة املتعلقة بسوء السلوك شكاوى اليف ومتكني اآللية من ممارسة وظيفة التحقيق املنوطة ا 
والشروط املوحدة اليت تسري على  األحكام طفيفة على يلزم إدخال تعديالت فيما خيص املتعهدين، و

قوم ا لتحقيقات اليت تيني ل االستشاراءاخلرب/يناملتعهدضمان امتثال لاخلرباء االستشاريني /املتعهدين
االستغالل اجلنسي يف الشروط اإلضافية اليت تؤمن عدم التسامح عالوة على ، اآللية طبقاً لألصول

وسيلزم أيضاً تعديل النظامني اإلداري . انب األفراد الذين توظفهم احملكمةواإلساءة اجلنسية من ج
قوم  يف التحقيقات اليت تنياملوظفنص على واجب التعاون الذي يقع على عاتق واألساسي للموظفني لل

  .ليةا اآل

نقحاً للقاعدة ووضعت الرئيسة املؤقتة األوىل آللية الرقابة املستقلة، بالتشاور مع احملكمة، نصاً م  -٢٢
بيد أن الوقت ال يزال مبكراً للموافقة على هذا النص، نظراً . ، حاز على ما يبدو على توافق اآلراء٢٦

وسيكون النص . لعدم االتفاق على الصيغة النهائية للتعديالت اليت سيتم إدخاهلا على دليل اإلجراءات
 اليت ستعرض على اجلمعية يف دورا احلادية  جزءاً من اموعة الشاملة للتعديالت٢٦النهائي للقاعدة 

  .عشرة

  تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة املستقلة  -رابعا

  الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات -ألف

بقرار املكتب بشأن التكليف بإجراء دراسة ملسح الضمانات  دورا التاسعة ت اجلمعية يف رحب  -٢٣
كخطوة إىل األمام لتفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم  باحملكمةحالياً  الرقابة املستقلة القائمة اخلاصة بآلية

وقررت . ICC-ASP/9/Res.5 من القرار ٦، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة املنوطتني بآلية الرقابة
وطتني بآلية الرقابة، مبا يف وظيفيت التفتيش والتقييم املنعن تنفيذ أن يعد املكتب تقريراً اجلمعية أيضاً 

ذلك االختصاصات واآلثار املالية املتصلة ا، بغية اختاذ قرار بشأن اعتمادها يف الدورة القادمة 
وأكد املكتب، يف اجتماعه الثاين .  من هذا القرار٧، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة للجمعية

مكتب عهد إىل  و،جراء دراسة ملسح الضمانات قراره املتعلق بإ٢٠١١فرباير / شباط١املعقود يف 
  .خدمات الرقابة الداخلية التابع لشعبة املراجعة الداخلية للحسابات باألمم املتحدة بإجراء هذه الدراسة

                                                
 ١٠-٣ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيو يورك، )١(

 .اجلزء الثاين، ألف) Corr.1 و ICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
  .ICC-BD/01-01-04 الئحة احملكمة، )٢(
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 ١٥ و١٤وقام خرباء من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ببعثة للتخطيط إىل الهاي يف يومي   -٢٤
 ١٣ويف . ٢٠١١أبريل / نيسان١٤ إىل ١١دانية يف الفترة من ، وبعثة مي٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

، قدم اخلرباء خطة عملهم وإطار الدراسة اليت سيقومون ا ملسح الضمانات إىل ٢٠١١أبريل /نيسان
لمخاطر لالضمانات القائمة حتديد مدى تغطية وكان اهلدف من الدراسة هو . الفريق العامل يف الهاي

مع  إن وجدت، ،احملتملةالضعف والتداخل ق أهداف احملكمة، وحتديد مواطن حقياملتعلقة بتالرئيسية 
التقرير عن الدراسة اخلاصة مبسح الضمانات  "قُدمو. التركيز بوجه خاص على وظيفيت التفتيش والتقييم

  .٢٠١١مايو / أيار٢٥يف " يف احملكمة اجلنائية الدولية

 وجود إطار إلدارة املخاطر باحملكمة منذ عام وخلص خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل  -٢٥
 عن حتديد سبعة ت هذه العمليةأسفرولمخاطر ل شامل حبصر، قامت احملكمة ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠٠٦
ومل تضع احملكمة بعد . للمخاطرت األولوية  ذاتاالجماال من ا ٢٢ ومن خالهلا ستراتيجية إخماطر

وتشمل كيانات الرقابة املستقلة مكتب . ملية إدارة املخاطرعم عدإطارا رمسياً للمراقبة الداخلية ل
املكتب الوطين ملراجعة ( اخلارجي للحسابات عاملراجعة الداخلية للحسابات التابع للمحكمة، واملراج

صبح تاليت مل (آلية الرقابة املستقلة موطة بنوظيفة التحقيق ال، و)احلسابات باململكة املتحدة حالياً
ولكنها ال باحملكمة التفتيش والتقييم أن هناك بعض األشكال املعينة من رباء اخلرأى و). تشغيلية بعد

وتقوم جلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة املعنية باملباين الدائمة، .  بطريقة منهجية أو منتظمةمتارس
اليت ميكن اعتبارها ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات، واملراجع اخلارجي للحسابات ببعض األعمال 

  .ا الضيقن أعمال التفتيش والتقييم مبعناهم

تغطية يف  وكانت الثغرات الرئيسية اليت حددها خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -٢٦
القضائية العمليات  ونوعية ؛)التقييم( كاف من اجلهات املعنيةدعم عدم وجود الضمانات احلالية هي 

ترابط فيما بينها ال واستقالل األجهزة و؛)تيش واملراجعة الداخلية للحساباتالتقييم والتف( واإلدارية
 أخرى يف بسيطةوهناك ثغرات ). التقييم واملراجعة الداخلية للحسابات(؛ واملباين الدائمة )التقييم(

  .جماالت مصداقية احملكمة؛ واستمرارية األعمال؛ وأمن املوظفني والشهود

يف والية ونطاق عمل فقط  تداخال طفيفاًت الرقابة الداخلية  خرباء مكتب خدماوجدو   -٢٧
من مشروع فريد وهو  ،الوظائف املنوطة بآلية الرقابة املستقلة ولكنهم رأوا أن مشروع املباين الدائمة

. مسألة أساسيةكتماله  وأن تغطية هذا املشروع بالضمانات إىل حني ا،ينطوي على خماطر كبريةنوعه، 
راجع حسابات االستعانة مبتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً أن من املستصوب والحظ خرباء مك

باألموال الالزمة تزويد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف عمليات التشييد وأنه ينبغي متخصص 
 م اليت تتطلب مهارات ومعارف خاصةيعمليات املراجعة والتقي للمساعدة يف استشاريري خببلالستعانة 

  ).قانونيةل تكنولوجيا املعلومات والشؤون امثل(

ن السماح مستوى معني مب احملكمة توصيوأوصى خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن    -٢٨
وى تمس ملساعدة يف حتديدمن أجل ااجلمعية، لكي تنظر فيه  ةالكبريخاطر  خطر من امللمخاطر لكلل

 وجود اآلليات منوينبغي أن تتأكد احملكمة ). ٢التوصية (  الرقابة الداخلية والضمانات املطلوبةية ونوع
  :الالزمة للقيام مبا يلي
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 ،يسية للمحكمةئمتكني املسجل من احلصول على ضمانات من مجيع الربامج الر    )أ(
  تعمل بطريقة فعالة؛مالئمة واملالية راقبة بأن نظم املأجهزة الرقابة،  ك من العمل الذي تقوم به لوكذ

يسية قادرة على تقدمي الضمانات املطلوبة لبيان املراقبة ئ أن مجيع الربامج الرضمان  )ب(
  ).٣التوصية (الداخلية بشأن نظم املراقبة اليت تغطي مجيع املخاطر الكبرية باحملكمة 

أيضاً بأن تنظر احملكمة يف إنشاء وظيفة مركزية  وأوصى خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -٢٩
 تبسيط علىملساعدة من أجل اأن تضع سياسة للتقييم بيف مجيع أحناء احملكمة واألعمال يم ملراقبة وتقي

 نظاممن ارتباط الاحملكمة تأكد ،؛ وبأن ت)٥التوصية (العمليات يف سياق اإلدارة القائمة على النتائج 
؛ وبأن )٨التوصية (دارة املخاطر واملراقبة الداخلية باحملكمة القائم إلطار باإل اترصد التوصياخلاص ب

اليت تتعرض املخاطر املتعلقة بلضمانات لتنظر جلنة املراقبة التابعة للمباين الدائمة يف إجراء مسح منفصل 
  ).٧التوصية (املباين الدائمة هلا 

وأوصى خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية كذلك بأن تنظر اجلمعية يف توسيع نطاق عمل   -٣٠
باحلوكمة ليشمل استعراضاً للهيئات القائمة املعنية باحلوكمة اخلارجية وضمان فريق الدراسي املعين لا

وينبغي ان تنظر اجلمعية أيضاً يف إنشاء وظيفة ). ١التوصية  (وضوح والياا وعدم التداخل بينها
للمخاطر واالمتثال، برتبة عالية، لتيسري احلوكمة واإلدارة بكفاءة وبصورة فعالة للمخاطر الكبرية 

وينبغي أن تنظر اجلمعية ايضاً ). ٤التوصية (لمحكمة، واآلليات املعنية بالرقابة والضمانات الداخلية ل
يف زيادة قدرات الوظائف الرقابية للمراجعة الداخلية، والتفتيش والتقييم، إلزالة الثغرات يف تغطية 

  ).٦التوصية (ضمانات احملكمة 

التقييم، أوصى خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية وفيما يتعلق بتنفيذ وظيفيت التفتيش و  -٣١
وقد . اجلمعية بأن تنظر يف تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم حتت مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

حسابات راجعة  مل٤-برتبة ف ، ووظيفة مؤقتة للتقييم٤-برتبة فدائمة يتطلب هذا إنشاء وظيفة 
). ٩التوصية (للقيام بعمليات التفتيش  ٢-ظيفة دائمة برتبة فاملباين الدائمة بصورة مستمرة، وو

وعالوة على ذلك أوصي املفتشون بأن تضمن احملكمة االستقالل لوظائف الرقابة، بصرف النظر عن 
وبالتحديد، ينبغي االعتراف بصورة رمسية بالدور احلاسم للجنة املراجعة يف ضمان فعالية . تبعيتها

  ).١٠التوصية (ظائف الرقابة وجودة وأداء واستقالل و

        املناقشات يف الفريق العامل يف الهاي  -باء

 ١٦أجرى الفريق العامل يف الهاي مناقشات بشأن تفعيل وظيفيت التقييم والتفتيش يف   -٣٢
  .٢٠١١أكتوبر/ تشرين األول٢٤و١٣يونيه، و/حزيران

  ٢٠١١يونيه /يران حز١٦الفريق العامل يف الهاي يف اليت أجراها  اتناقشامل  -١

بآلية لرقابة املستقلة  هو الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات اخلاصة اتكان موضوع املناقش  -٣٣
خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لشعبة املراجعة الداخلية اليت أعدها القائمة حالياً باحملكمة 

خيارات لتفعيل وظيفيت "رقات بعنوان وكانت معروضة على املناقشات و. للحسابات باألمم املتحدة
موجز مقدم من امليسرين للدراسة املتعلقة مبسح "، و"التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة املستقلة
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التوصيات الواردة يف الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات "، و"الضمانات اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٥، ومجيعها من إعداد املنسقني وبتاريخ "اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة

والحظ مليسران أن نطاق الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة واسع   -٣٤
وأشار امليسران إىل أن املناقشات ستركز  . جدا وأن توصيات كثرية تدخل يف نطاق أفرقة عاملة متعددة

  . ن الدراسة اليت تدخل يف نطاق واليتهماعلى األجزاء م

معظم ألن لتفتيش على اوأشري يف املناقشات إىل أن الدراسة تعطي األولوية على ما يبدو للتقييم   -٣٥
مفادها أن اجلمعية ينبغي أن تنظر يف تفعيل  اليت ٩وفيما يتعلق بالتوصية . تتعلق بالتقييمالتوصيات 

 ألن مر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، أعرب البعض عن قلقهوظيفيت التفتيش والتقييم يف إطا
س هيئة مستقلة متاما ولكنه تابع للجنة املراجعة اليت من بني أعضائها رؤساء األجهزة يمكتب املراجعة ل
والحظ امليسران أن الدراسة تعترف ذه املشكلة وسيلزم إجراء تعديالت يف جلنة . الثالثة للمحكمة

والحظ امليسران أيضاً أن على الفريق العامل أن يقترح . اعتماد هذا التوصيةذا ما تقرر إاملراجعة 
كان من بني اخليارات املطروحة تعديل تشكيل ومهام أو والية جلنة املراجعة لزيادة و.  الالزمةاحللول

تفتيش والتقييم إىل املتعلقة بالتقاريرها  عن ذلك أن تقدم جلنة املراجعة واقترح البعض عوضاً. استقالهلا
  . جلنة املراجعةإىلجلنة أخرى وليس 

أن جلنة املراجعة كانت دائما هيئة داخلية وأا ) قلم احملكمة(ورداً على ذلك، الحظت احملكمة   -٣٦
ومل يضف إليها أعضاء من اخلارج إال بناء على  بداية من رؤساء األجهزة الثالثةاليف تتألف كانت 
والحظت احملكمة أيضاً أن جلنة املراجعة مستقلة يف عملها، ومهمتها . نية واملاليةجلنة امليزامن توصية 

وحتال . خارجيةذات طبيعة هي إسداء املشورة املستقلة للمحكمة، ومل يكن املقصود منها أن تكون 
     .هاكيفية تنفيذنظرون يف توصيات اللجنة إىل املسؤولني باحملكمة الذين ي

 لتفعيل وظيفيت تملةتعلقة باخليارات املتاحة، اقترح امليسران أربعة خيارات حمويف املناقشات امل  -٣٧
 التفتيش عدم تفعيل وظيفيت، أي وكان اخليار األول هو قبول املخاطر احلالية. التفتيش والتقييم

احتياطياً ويعترب هذا اخليار خياراً .  باهلياكل واملوارد القائمة، بقدر اإلمكان،لثغراتتغطية اوالتقييم، و
واخليار الثاين هو قيام هيئة . يت التفتيش والتقييمفحيث عملت احملكمة حىت اآلن دون تفعيل وظي

 ملخاطر اليتمن اأو مستهدفة يف جماالت معينة /دورية و خارجية مستقلة بعمليات تفتيش وتقييم
وميكن استخدامه عند ملية من الناحية العاألمثل وهذا هو احلل . ااالت ذات األولويةوصفت بأا من 

خرباء مكتب  واخليار الثالث هو املوافقة على توصية .وهو ال حيتاج أيضاً إىل موارد كثرية. احلاجة فقط
تفعيل وظيفيت التفتيش ب الواردة يف التقرير عن الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات خدمات الرقابة الداخلية

 احلجم احلاليني، وفوراتوالتقييم يف إطار مكتب املراجعة الداخلية للحسابات لالستفادة من التآزر و
هو ر اهذا اخليقد يكون و.  اآلليةاستقاللاإلدارية هلذا املكتب بتبعية ال عدم إخالل ات لكفالةمع ضمان

وظيفيت التفتيش والتقييم يف واخليار الرابع هو القيام ب. لتقالأكثر اخليارات فعالية ولكنه يثري مسألة االس
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، مع ضمان عدم ازدواجهما مع املهام اليت يقوم ا املكتب يف 

  .الوقت احلايل
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وأعربت الوفود عن رأي مفاده أنه على الرغم من أن اخليار األول يبدو أقل اخليارات تكلفة   -٣٨
القصري، فإنه ليس كذلك بالضرورة يف األجل الطويل، ويلزم املزيد من التحليل يف هذا يف األجل 

وطلبت الوفود أيضاً رأي مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بشأن الدراسة املتعلقة مبسح . الصدد
راجعة الوفود كذلك أن والية مكتب املوالحظت . الضمانات والتآزر بني املكتب وآلية الرقابة املستقلة

تتجاوز بكثري نطاق وطبيعة واليته  حمدودة جداً وأن الوظائف اجلديدة املشار إليها يف اخليار الثالث
  .احلالية

وأشارت الوفود أيضا إىل أن الفريق العامل يف الهاي يفتقر إىل معلومات بشأن اآلثار املالية   -٣٩
إىل اجلمعية أن يقدمها لفريق العامل ايريد أي توصية أنه جيب أن تعرض ولوحظ . ملذكورةللخيارات ا
 .جلنة امليزانية واملاليةأوال على 

 ٤وأشري أيضاً إىل أنه ينبغي التأكد أوال مما إذا كان احلل الذي سيتم اختياره يتفق مع الفقرة   -٤٠
 ومع متطلبات االستقالل والشرعية املنصوص عليها يف هذه من نظام روما األساسي ١١٢املادة من 
 ال تشري على من النظام األساسي ١١٢املادة  من ٤الفقرة أن ) قلم احملكمة(والحظت احملكمة . املادة

ين وأما قد مفاده أن التفتيش والتقييم غري حمددوأعرب يف هذا الصدد عن رأي . مراجعة احلسابات
  .مراجعة احلساباتالتايل يشمالن ب

 من مرفق ٥ ةيار الثالث يتفق مع الفقروعالوة على ذلك، جرى التساؤل عما إذا كان اخل  -٤١
شارك آلية الرقابة اليت تنص على أن ت "إنشاء آلية رقابة مستقلة" املعنون ICC-ASP/8/Res.1القرار 

دون أن تكون مدجمة (مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة املستقلة يف املوقع الذي يشغله 
 املوقع الفعليتعلق بأشار امليسران إىل أن القرار يورداً على ذلك،  ).يف هذا املكتب وال خاضعة ألوامره

 ،أن تتخذإىل أن اجلمعية ميكنها ) قلم احملكمة(كمة أشارت احملوعالوة على ذلك، . عملهابوليس  لآللية
  .فيما يتعلق بتنفيذ هذا الترتيب اً جديداً قرار ،يف حالة اعتماد اخليار الثالث

. وجيمع اخليار اخلامس املقترح بني اخليارين الثاين والرابع. حمتملني خيارين  الوفود أيضاًقدمتو  -٤٢
مبوظفني مشتركني بني اآللية ومكتب املراجعة الداخلية وحدة فرعية ويقترح هذا اخليار إنشاء 

للموظفني احلاليني ومبوجب هذا اخليار، بينما تتطلب وظيفة التقييم موظفني دائمني، ميكن . للحسابات
 ة احلاليةالرئيس وظيفة مستوىرفع  عندئذلزم وسي. بوظيفة التفتيشالضطالع لية الرقابة املستقلة ابآ

وسيقوم املوظف .  للتقييم٤-فبرتبة وظيفة جديدة ، وستنشأ ٥- إىل الرتبة ف٤-لآللية من الرتبة ف
لب تكاليف إضافية أن هذا اخليار يتطونتيجة لذلك، رئي . التفتيشب املوجود حاليا باآللية ٢-فبرتبة 
إضافية  وإنشاء وظيفة ٥- إىل ف٤-رتبة فمستوى البالتحديد التكاليف املتعلقة برفع ، و فقطحمدودة

ج آلية الرقابة املستقلة يف مكتب املراجعة الداخلية ادمإويدعو اخليار السادس املقترح إىل . ٤-برتبة ف
 التفتيش والتقييم والتحقيق ومراجعة  مسؤولية كاملة عنالمسؤووإىل أن يكون املكتب للحسابات 
ويف هذا الصدد، الحظ . مم املتحدةيف سياق األ، مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية  أيضاًاحلسابات

هيكل ثابت وأن إدماج اآللية يف هذا اهليكل قد امليسران أن مكتب املراجعة الداخلية للحسابات له 
  آلية جزء من احملكمة، يف حني أنو وهل مستقلعمل بشكمكتب املراجعة يف. اكليؤدي إىل مش

إدخال تعديالت على هذا اخليار سيتطلب نتيجة لذلك، و. من صنع الدول األطرافالرقابة املستقلة 
 .هيكل احملكمة
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  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٣الفريق العامل يف الهاي يف اليت أجراها  اتناقشامل  -٢

مجيع عمليات املراجعة اليت قام ا املكتب بأن لية للحسابات  مدير مكتب املراجعة الداخفادأ  -٤٣
  خلصوا إىلكتب خدمات الرقابة الداخلية وبأم عرضت على اخلرباء التابعني مل بناء على برامج املراجعة

 مدير املكتب أيضاً فادأو. لتفتيش أو التقييمباذات صلة جوانب ة تضمنت راجعاملعمليات أن بعض 
امتثال مدى ال يتم خالهلا تقييم ، راجعات شاملةهي م اليت يقوم ا املكتب ةراجعاملعمليات أن ب

فعالية  مدى بصورة منهجية تقييمشمل أيضاً تولكنها القائمة فحسب نظم لقواعد واللأنشطة احملكمة 
" ألداءلمراجعات "هي منذ إنشاء املكتب املراجعات اليت أجريت وكانت معظم . وكفاءة هذه األنشطة

عمل ومل يقتصر . ةستراتيجيإل ااتاختاذ القراراإلجراءات املتعلقة بالعمليات وحتسني اهلدف منها هو 
  .بات املاليةملعامالت واحلسااعراض استيف أي وقت من األوقات على ني مراجعي احلسابات الداخلي

ل مراجعة مث(مليات املراجعة اليت قام ا املكتب جزءاً من بعض عأيضاً التفتيش  انكو  -٤٤
وكان يف هذه احلالة  ،)وجوداتاملاحلسابات املتعلقة بأو مراجعة  موظفنيلالفحوص األمنية ل/التصاريح 

  وقد يعترب هذا نوعاً،أيضاً البيانات املتعلقة باألجازاتاملكتب وفحص . أوسع نطاقا من التفتيش العادي
  .من أنواع التفتيش

  . بشأن مهام التفتيش والتقييموطلب املندوبون املزيد من التوضيحات  -٤٥

  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٢٤اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي يف  اتناقشامل  -٣

 تشرين ٢٠بناء على املناقشات السابقة اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي، أعد املنسقان يف   -٤٦
يل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني اخليارات لتفع: ورقة مناقشة" ورقة بعنوان ٢٠١١أكتوبر /األول

  .حمتملةخيارات مخسة ، وتضمنت هذه الورقة "بآلية الرقابة املستقلة

تأثري كل خيار بشأن توضيحات إضافية تها إىل  على حاجاتأثناء املناقشوشددت عدة وفود   -٤٧
زيد من طلبت أيضاً املو. وطة بآلية الرقابة املستقلةعلى وظيفة التحقيق املنتملة من اخليارات احمل

. كذلك بشأن اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ كل خيارو، تملة بشأن التكاليف احملاتالتوضيح
تعريف هاتني  وأن يتم حسب احلاجةيف حني أن التفتيش مستمرة عملية تقييم الجرى التأكيد على أن و

 إىل ج شامل جلميع وظائف احلاجة عدة وفود على شددتو. موضعا للترحيبسيكون الوظيفتني 
  .آلية الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك وظيفة التحقيق

 الدراسة املتعلقة الواردة يف هو قبول توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية األولاخليار وكان   -٤٨
أوضح و. يف مكتب املراجعة الداخلية للحساباتالتفتيش والتقييم وظيفيت تفعيل بمبسح الضمانات 

للحسابات، الستفادة من أوجه التآزر بني املراجعة الداخلية لذا اخليار اخلرباء أوصوا نسقان أن امل
على تقدمي تقييم شامل لفعالية نظام الرقابة القدرة وفورات احلجم، وتعزيز ووالتفتيش والتقييم، 

أيضاً وجتدر اإلشارة ). ٩ التوصية(وحتسني التنسيق ، ختفيض التداخلووتعزيز الكفاءة املهنية،  الداخلية،
على النحو املبني يف ( ةدواح جهةيف التفتيش والتقييم  الداخلية وراجعةاملزايا العديدة للجمع بني املإىل 

الدراسة  من ٦١وضح الفقرة توباإلضافة إىل ذلك، ). الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات من ٧١الفقرة 
لتغطية ااالت يف توفري مزيج من الضمانات الوظائف  هذه الترابط الوثيق بنياملتعلقة مبسح الضمانات 

جهة يف راجعة الداخلية والتقييم والتفتيش اجلمع بني وظائف امل تفق وسي.اليت تنطوي على خماطر عالية
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مكتب خدمات الرقابة الداخلية بفارق وحيد هو أن  (مكتب خدمات الرقابة الداخليةهيكل مع  واحدة
 ).ق أيضاًوظيفة التحقيقوم بي

استقالل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف حالة تكليفه أن على ن اأكد امليسرمع ذلك، و  -٤٩
يف تكليف مكتب املراجعة بوظفيت التفتيش ساسة ومن املسائل احل. أمر حاسم التفتيش والتقييم بوظائف
ملراجعة، اليت تقوم أيضا بتقييم اجلنة الذي يتبع التسلسل اإلداري احلايل هلذا املكتب، مسألة والتقييم 

 ٨٠ و١٦لفقرتان ا( أعضاء يف جلنة املراجعة  احملكمة الثالث، يف حني أن رؤساء أجهزةاملكتبهذا ء أدا
اجلدير بالذكر أيضاً أن رئيس احملكمة هو الذي يقوم، من و). ن الدراسة املتعلقة مبسح الضماناتم

والدور .  املسجل، بتعيني األعضاء اخلارجيني للجنة املراجعةبالتشاور مع املدعي العام وبناء على توصية
وظائف الرقابة وجودا وأدائها واستقالهلا هو دور حاسم ضمان فعالية الذي تقوم به جلنة املراجعة يف 

ولذلك، لكي يعترب هذا اخليار مستقال بقدر كاف، ). الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات من ٨١الفقرة (
ويف هذا الصدد، . ن متلك جلنة املراقبة الضمانات واإلطار املؤسسي الالزمني لالستقاللمن الضرورة أ

األول هو أن تعقد جلنة املراجعة جلسات حيضرها األعضاء اخلارجيون  . قدم امليسران حلني حمتملني
سيتمكن مدير املكتب من الكشف عن أي عقبات حتول دون استقالل ويف هذه اجللسات، . فقط

خاصة مع جلنة امليزانية واملالية لقاءات وينبغي أيضاً أن يعقد رئيس جلنة املراجعة ومدير املكتب . املكتب
بعمليات تقييم بصفة دورية وعالوة على ذلك، ينبغي أن يقوم مكتب املراجعة الداخلية . ومع اجلمعية

ن الدراسة املتعلقة م ٨٠ةلفقرا  (IIAالمتثال للمعيار كما ينبغي أن يقدم ضمانات خارجية لداخلية 
هو أن تتألف جلنة املراجعة بوصفها هيئة تابعة للجمعية من  واحلل الثاين احملتمل). مبسح الضمانات

  ). يتم تعيينهم باالشتراك بني رئيس اجلمعية ورئيس احملكمةأنو(أعضاء خارجيني فقط 

يف الدراسة كما وردت (يف وفيما يتعلق مبسألة املالك الوظيفي، أشار امليسران إىل أن التكال  -٥٠
  .٢٠١٢ليست مدرجة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ) املتعلقة مبسح الضمانات

ويتضمن هذا . آلية الرقابة املستقلة يفالتفتيش والتقييم وظيفيت تفعيل هو الثاين وكان اخليار   -٥١
لية للحسابات وآلية الرقابة الداخلية هو اجلمع بني مكتب املراجعة الداخ ولألا. اخليار احتمالني آخرين

ويف هذه . آلية الرقابة املستقلة من جزءاًاملراجعة الداخلية للحسابات مكتب يكون حبيث بأكملها 
احلالة، سيلزم اختاذ قرار بشأن تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم يف مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

سيكون استقالل وظيفيت التفتيش والتقييم يف هذا الصدد، و). ستقلة من آلية الرقابة املباعتباره جزءاً(
وستقدم اآللية .  من اهليكل التنظيمي للمحكمة من اآللية وليس جزءاًاًاملكتب جزءما دام  المكفو

ومن ناحية أخرى، من املستصوب . بالتايل تقاريرها املتعلقة بوظيفيت التفتيش والتقييم إىل اجلمعية أيضاً
). املكتب(لإلشراف على أعمال اآللية املشهود هلم بالكفاءة  اجلمعية هيئة تتضمن خرباء من أن تنشئ

وليس مراجعة ( هو أن تتويل آلية الرقابة املستقلة وظيفيت التفتيش والتقييم فقط واالحتمال الثاين
من فروع فرع  من الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات التفتيش بأنه ٥٦وعرفت الفقرة ). احلسابات

 أما التقييم، فهو مكمل للمراجعة الداخلية .فعال يف احملكمةقائمة مراجعة احلسابات وهذه الوظيفة 
وتضمنت . كرب على املالءمة للمستعملني النهائيني منه على العمليات الداخليةأللحسابات ويركز بقدر 

وسيعين إدخال . تيش والتقييمأعمال مراجعة احلسابات يف برامج املراجعة عادة أنشطة تتعلق بالتفت
حول الربامج هاتني الوظيفتني يف آلية الرقابة املستقلة احلاجة إىل مشاورات مكثفة بني الفريقني 

  .وقد ال يكون هذا النهج جمديا أو فعاال. التفصيلية الواجبة لضمان عدم االزدواجية يف العمل
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، ويف مكتب املراجعة الداخلية للحساباتاخل تفعيل مهام التفتيش والتقييم دالثالث هو اخليار و  -٥٢
. اً من مكتب املراجعةجزء) وظيفة التحقيق املنوطة امع  (أن تكون آلية الرقابة املستقلةنفس الوقت 

ملراجعة والتفتيش املراجعة الداخلية للحسابات مسؤوال عن اومبوجب هذا اخليار، سيكون مكتب 
شغيلية بأقصى قدر ممكن يف إطار هيئة املوارد التالستفادة من وسيؤدي هذا إىل ا. والتقييم والتحقيق

الالزم اختاذ قرار بشأن تفعيل وظيفة التفتيش والتقييم من ومع ذلك، سيظل . واحدة، موجودة حالياً
هذا وسيكون ). األول يف اخليارشار إليها لمسائل امللحل احلاجة إىل التوصل إىل مع (داخل املكتب 

 هالتفتيش والتقييم، ولكنووظيفيت راجعة لعدم احلاجة إىل الفصل بدقة بني وظيفة املمة اخليار أكثر مالء
ا دام مكتب املراجعة الداخلية سيشكل حتديا كبريا فيما يتعلق بضمان استقاللية وظيفة التحقيق م

تب ومن احللول املتاحة هلذه املشكلة أن يكون املك.  من اهليكل الداخلي للمحكمةاًجزءللحسابات 
ولكن جتدر اإلشارة ). مبركز مماثل ملركز آلية الرقابة املستقلة اآلن ( من اهليكل التنظيمي للجمعيةاًجزء

املراجعة الداخلية (إىل أنه جرت العادة على أن تكون األجهزة الرقابية إىل أن اخلرباء أشاروا أيضاً 
وىل تكذلك، إذا .  يتجزأ من املنظمة الاً، على الرغم من استقالهلا الوظيفي، جزء)والتفتيش والتقييم

 للجمعية وليس مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وظيفة التحقيق، وكان هذا املكتب تابعاً
 . للمحكمة، فإنه سيفقد نتيجة لذلك قدرته على املراجعة الداخلية للحسابات

واالستعانة خلية للحسابات واخليار الرابع هو تفعيل وظيفة التقييم يف إطار مكتب املراجعة الدا  -٥٣
وقد يكون هذا اخليار فعاال من حيث التكلفة . مبصادر خارجية للقيام بعمليات تفتيش دورية مستهدفة

على يس يف ضوء النتيجة اليت خلص إليها خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخلية من أن التفتيش ل
وعالوة على ). املتعلقة مبسح الضمانات ن الدراسة ٧٣الفقرة  ( مجيع األوقاتعملية تتم يفاألرجح 

االستعانة خبرباء خارجيني  فإنه سيلزم ذلك، رأي اخلرباء أنه على الرغم من تفعيل وظيفة التقييم،
 اليت االت احلساسة من الناحية السياسية أوبعض النظر يف لومستقلني عن نظام روما األساسي 

رى اجلمعية أنه ال  تعندما –)  املتعلقة مبسح الضمانات من الدراسة٧٥الفقرة (تتطلب ختصصاً عالياً 
 وعلى سبيل املثال، ميكن الدخول يف .هاينبغي أن يقوم مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بتقييم

وال ". عند احلاجة"اتفاق تعاقدي مع مكتب خدمات الرقابة للقيام ذه املهام على أساس دوري أو 
 معاجلة مسألة استقالل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات واملوظفني يزال هذا اخليار يف حاجة إىل

   .اإلضافيني

أو مستهدفة /واخليار اخلامس هو أن تقوم هيئة خارجية مستقلة بعمليات تفتيش وتقييم دورية و  -٥٤
تعلقتان والقضيتان الرئيسيتان امل. االت حمددة من املخاطر املوصوفة بأا من ااالت ذات األولوية

 من سيعهد إىل اجلهة اخلارجية بالقيام بعمليات التفتيش والتقييم، وتكاليف هذا اخليار اليت اذا خيار مه
وينبغي . خارجينياستشاريني خرباء مستشارين و نتيجة للجوء إىل قد تفوق تكاليف اخليارات األخرى

ن سيقومون بتنسيق عمليات التقييم  األشخاص الذيأجورالنظر أيضاً إىل التكاليف غري املباشرة مثل 
 أن تكونومن العناصر اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار أيضاً احلاجة إىل . على مستوى اجلمعية

فاحملكمة منظمة . إدارة وعمليات املنظمة من أجل زيادة قيمتها املباشرةبالقرب من الوظائف الرقابية 
           .جه أفضل باالقتراب من إدارا وعملياامعقدة وميكن على األرجح معرفة كيفية عملها بو
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 وهو أن يضطلع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بوظيفة  سادساواقترح أحد الوفود خياراً  -٥٥
، )علىأولوية أتفعيل هذه الوظيفة ل أن أوضح خرباء مكتب خدمات الرقابة الداخليةحيث (التقييم 
وستكفل . بري استشاري خارجي مستقل للقيام اكن االستعانة خب مي حيث،دون موارد إضافيةبولكن 

وميكن . اختيار اخلبري االستشاري واستقالله) أو الفريق العامل يف الهاي/و(آلية الرقابة املستقلة 
     .احلصول على هذه اخلدمات من اجلهات الفاعلة امليدانية، رمبا بدون تكاليف إضافية

  )املالك الوظيفي(ية اآلثار على امليزان  - خامسا

هي    يف الوقت احلايل ورئيس اآلليةالرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلةالرتبة احملددة لوظيفة   -٥٦
إذا قررت اجلمعية تفعيل وظيفيت التفتيش ، ICC-ASP/9/Res.5  من القرار١ووفقاً للفقرة . ٤-ف

عند االقتضاء، باستعراض املالك الوظيفي لآللية والتقييم آللية الرقابة املستقلة، ستقوم اجلمعية أيضاً، 
وإذا مل يتم تفعيل وظيفيت التقييم والتفتيش، جيوز للجمعية أن تعيد . ورتبة الرئيس واملوظفني اآلخرين

النظر يف مهام ورتب املوظفني املعنيني بوظيفة التحقيق عندما ستكون اآللية تشغيلية لفترة زمنية 
  .املقررةمعقولة، وفقاً لإلجراءات 

 ٢٠١٢ ملدة ستة أشهر يف عام ٢-ق تعيني موظف برتبة فويف امليزانية املقترحة احلالية، علّ  -٥٧
ويقترح الفريق العامل أن تفوض . ٢٠١٢عيني رئيس اآللية يف وقت مبكر من عام تللسماح ب

 أخذ بعد، ٢- موعد الشروع يف تعيني املوظف برتبة ف بشأن بسلطة اختاذ قراراجلمعية املكتب 
 وسيكون رئيس اآللية عندئذ .التشغيلية يف االعتباراحملتملة لذلك على امليزانية واالحتياجات اآلثار 

  . عندما يقرر املكتب أن هناك لزوما هلذه الوظيفة٢-مسؤوال عن تعيني املوظف برتبة ف

وظف  يف اية األمر يف تعيني موأجريت بعض املناقشات حول ما إذا كان ينبغي النظر  -٥٨
  ).من فئة اخلدمات العامة( إداري خاص لآللية

  توصياتالستنتاجات والا  - سادسا

واعتمد الفريق العامل يف الهاي .  للجمعيةعاشرةلدورة الليتضمن هذا التقرير توصيات   -٥٩
  .هذه التوصيات باإلمجاع

  ١التوصية 

تفعيل آلية الرقابة ها بشأن مناقشتاري اجل بني القضايا اخلدالت اإلدراك ب، وقد زاد اآلنيوصى  -٦٠
لنطاق واإلجراءات وفقا ل اليت ينبغي معاجلتها املختلفة والشواغل واخلطواتاملستقلة تفعيال كامال 

وظيفيت التفتيش والتقييم اللذين سيتم اختيارمها يف اية األمر لكل وظيفة، بأن تقرر اجلمعية تفعيل 
 مع وظيفة التحقيق يف أقرب وقت ممكن، على النحو املنصوص املنوطتني بآلية الرقابة املستقلة باالقتران

 اآلثار ذ من نظام روما األساسي، بغية التوصل إىل ج شامل، مع أخ١١٢ من املادة ٤عليه يف الفقرة 
  .املبلغني عن املخالفات من األعمال االنتقامية يف االعتباراملترتبة على السياسة املقترحة حلماية 
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  ٢التوصية 

آلية الرقابة املستقلة العمل، بالتشاور الوثيق مع احملكمة والدول األطراف، وصى بأن تواصل ي  - ٦١
  :املسائل املتداخلة التاليةيف 

تطوير املهام والقواعد والنظم والربوتوكوالت واإلجراءات املتعلقة بوظيفة التحقيق   )أ(  
  ؛املنوطة بآلية الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك دليل اإلجراءات

 تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باالختصاصات واملوظفني   )ب(
 لتنفيذ فعاليةواآلثار املالية ذات الصلة، من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن أكثر النطاقات واألشكال 

  هاتني الوظيفتني؛

قيق والتفتيش والتقييم تعديل الصكوك القانونية القائمة من أجل تفعيل وظائف التح  )ج(
 تفعيال كامال؛

بغية تقدمي اقتراح شامل إىل الدورة احلادية عشرة للجمعية يتيح تفعيل آلية الرقابة املستقلة تفعيال 
  .كامال

  ٣التوصية 

آلية الرقابة املستقلة، بالتشاور الوثيق مع أجهزة احملكمة وجملس احتاد يوصى بأن تضع   -٦٢
، سياسة حلماية املبلغني عن املخالفات من األعمال االنتقامية لكي املوظفني والدول األطراف

تعتمدها احملكمة يف أقرب وقت ممكن، اعترافا مبا لسياسة احلماية من األعمال االنتقامية من أمهية 
ومن اجلدير . بالنسبة إىل احملكمة، وكشرط مسبق لتفعيل آلية الرقابة املستقلة بطرقة سليمة وفعالة

 بارامترات وطرائق هذه السياسة ستؤثر على املسائل احمليطة بتقدمي الشكاوى، مبا يف ذلك بالذكر أن
  .ضمون لبالغومبالغ عدم الكشف عن هوية صاحب الشكوى أو العلى 

  ٤التوصية 

بوظائف التحقيق والتفتيش والتقييم  املتعلقة اتاملناقش، عالوة على ما سلف، مبواصلة يوصى  -٦٣
، بغية التوصل إىل حل بتوافق اآلراء، لكي يتمكن املكتب ٢٠١٢قابة املستقلة يف عام بآلية الراملنوطة 

اقتراح شامل يتيح تفعيل آلية الرقابة من إعداد تقرير بشأن وظائف احتقيق والتفتيش والتقييم يف سياق 
 قرار بشأن اعتمادها ، بغية اختاذأخذ اآلثار احملتملة على امليزانية يف االعتباراملستقلة تفعيال كامال، مع 

 .يف الدورة احلادية عشرة للجمعية

  ٤التوصية 

 بأن تبت اجلمعية يف التعديل ، باالقتران مبا سلف، أن يستمر ،  مبواصلة املناقشات يوصى  -٦٣
 فيما يتعلق بالرتبة الواجب أن تسند ٢٠١١املقترح إدخاله على امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

وليس مطلوبا أن تتخذ اجلمعية أي إجراء إضايف لإلبقاء على هذه . ة الرقابة املستقلةملنصب رئيس آلي
 يكون لزاما ٥- أما إذا اختذ قرار بتغيري الرتبة املذكورة إىل وظيفة من فئة ف. ٤- الوظيفة يف رتبة ف

ن أمرا كهذا يف قرار يتعلق بآلية الرقابة املستقلةعلى اجلمعية أن تضم.  
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 ٥التوصية 

 اآلثار احملتملة هلذه ، بعد أخذاتيوصى بأن تفوض اجلمعية إىل املكتب بسلطة اختاذ قرار  -٦٤
القرارات على امليزانية واملتطلبات التشغيلية يف االعتبار، وعند االقتضاء، استطالع رأي جلنة امليزانية 

  :واملالية، بشأن ما يلي

  تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة؛  )أ(  

  تضاء، متديد والية الرئيسة املؤقتة للجنة امليزانية واملالية؛عند االق  )ب(  

ومن اجلدير بالذكر .  آللية الرقابة املستقلة٢-موعد الشروع يف تعيني موظف برتبة ف  )ج(  
 عندما سيقرر املكتب أن هذا التعيني ٢-أن رئيس اآللية سيكون مسؤوالً عن تعيني املوظف برتبة ف

  . يعترب الزما

 ٦التوصية 

 .يوصي بإدراج مشروع النص املرفق يف القرار اجلامع للدورة املقبلة للجمعية  -٦٥     
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  املرفق األول

 مشروع فقرات إلدراجها يف القرار اجلامع 

   [...]إن مجعية الدول األطراف

بصورة جاهزة للعمل بصورة كاملة لكي تعمل احملكمة بأمهية وجود آلية رقابة مستقلة إذ تسلم   
  الة؛عفجمدية و

   التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة؛تؤيد  -١

آلية الرقابة املستقلة إىل مواصلة تدعو  ومواصلة مناقشاا املتعلقة بآلية الرقابة املستقلة تقرر  -٢
  : التاليةداخلةاملسائل املتيف  ،العمل، بالتشاور الوثيق مع احملكمة والدول األطراف

واإلجراءات املتعلقة بوظيفة التحقيق  ير املهام والقواعد والنظم والربوتوكوالتتطو  )أ(  
  ، مبا يف ذلك دليل اإلجراءات؛املنوطة بآلية الرقابة املستقلة

التفتيش والتقييم، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باالختصاصات واملوظفني  وظيفيت فعيلت   )ب(
ذ يلتنف فعاليةتوصل إىل اتفاق بشأن أكثر النطاقات واألشكال ، من أجل الذات الصلةواآلثار املالية 

  اتني الوظيفتني؛ه

ائف التحقيق والتفتيش والتقييم  تفعيل وظمن أجلتعديل الصكوك القانونية القائمة   )ج(
 تفعيال كامال؛

قابة املستقلة تفعيل آلية الريسمح ب الً شاماً اقتراحأن يقدم املكتب إىل الدورة احلادية عشرة للجمعية بغية
  . تفعيال كامال

وجملس احتاد املوظفني  مع أجهزة احملكمةالوثيق شاور آلية الرقابة املستقلة إىل العمل، بالتتدعو   -٣
لكي تعتمدها من األعمال االنتقامية عن املخالفات ماية املبلغني حل وضع سياسة لىع ،والدول األطراف

بة إىل من أمهية بالنس األعمال االنتقاميةاحلماية من سياسة مبا لاعترافا يف أقرب وقت ممكن، احملكمة 
  فعالة؛طرقة سليمة و ب آلية الرقابة املستقلةلتفعيل مسبقشرط وك حملكمة،ا

تيح يف سياق اقتراح شامل يتيش والتقييم والتفف التحقيق ائ وظعن عد املكتب تقريراًي أن تقرر  -٤
، بغية اختاذ قرار أخذ اآلثار احملتملة على امليزانية يف االعتبارمع ،  املستقلة تفعيال كاماللية الرقابةتفعيل آ

 للجمعية؛ة عشرة اديبشأن اعتمادها يف الدورة احل

٥-  على امليزانية ات القراره، بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذقرارات تفويض املكتب يف اختاذ أيضاً رتقر 
  :، بشأن ما يليتضاء، استطالع رأي جلنة امليزانية واملالية التشغيلية يف االعتبار، وعند االقالحتياجاتوا

  تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة؛  )أ(  

  عند االقتضاء، متديد والية الرئيسة املؤقتة للجنة امليزانية واملالية؛  )ب(  

  . آللية الرقابة املستقلة٢-موعد الشروع يف تعيني موظف برتبة ف  )ج(  

______________ 


