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تقرير المكتب عن استعراض أعمال

آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية
أوال -مقدمة
 -1اعتمدت مجعية الدول األطراف (اجلمعية) ،يف دورهتا الثانية عشرة يف عام  ،2013الوالية التشغيلية
آللية الرقابة املستقلة )1(.وقررت اجلمعية أن جيري استعراض أعمال اآللية وواليتها التشغيلية استعراضا كامال
يف دورهتا اخلامسة عشرة .بيد أنه بالنظر إىل عملية توظيف رئيس اآللية اليت استغرقت وقتا طويال ،واليت
حدث نتيجة هلا أن مل يتول أول رئيس هلا مهامه إال يف تشرين األول/أكتوبر  ،2015سلمت اجلمعية بأن
االستعراض لن يكون ممكنا يف الدورة اخلامسة عشرة ،يف عام  .2016ومن أجل إعطاء الرئيس اجلديد
الوقت الكايف الكتساب اخلربة الالزمة إلعداد ما يلزم بشكل صحيح الستعراض اجلمعية ألعمال اآللية
وآليتها التشغيلية ،قرر املكتب ،يف اجتماعه الذي عقد يف  13متوز/يوليه  ،2016أن يضطلع باالستعراض
يف الدورة السابعة عشرة للجمعية يف عام  ،2018عندما يكون قدر معقول من الوقت قد مضى على إمتام
تزويد اآللية بالقدر املناسب من املوظفني.
 -2وذكرت مجعية الدول األطراف يف دورهتا السادسة عشرة بالتوصية اليت قدمها املكتب يف اجتماعه
اخلامس يف عام  )2(2016بأن تستعرض اجلمعية بالكامل يف دورهتا السابعة عشرة أعمال آلية الرقابة
املستقلة وواليتها التشغيلية )3(.وفيما يتعلق بآلية الرقابة املستقلة ،قررت اجلمعية أن تستعرض هي بالكامل يف
()4
دورهتا السابعة عشرة أعمال آلية املراقبة املستقلة وواليتها التشغيلية.
 -3وقرر مكتب اجلمعية تعيني السفري إدواردو رودريغيس فيلتسي (بوليفيا) يف  4آذار/مارس 2018
ميسرا من أجل استعراض أعمال آلية املراقبة املستقلة وواليتها التشغيلية.
 -4وأجرى املنسق مشاورات وقدم إحاطات من أجل تبادل املعلومات بني الدول األطراف واألطراف
املعنية األخرى.

( )1الوثيقة  ،ICC-ASP/12/Res.6املرفق.
( )2انظر الرابط.https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2016-Bureau-05-13Jul2016.pdf :
( )3الوثيقة  ،ICC-ASP/16/Res.6الفقرة .120
( )4الوثيقة  ،ICC-ASP/16/Res.6املرفق األول ،واليات مجعية الدول األطراف يف فرتة ما بني الدورتني ،الفقرة .15
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ثانيا -استعراض أعمال آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية
 -5يف عام  ،2018عقد فريق الهاي العامل ("الفريق العامل") أربع مشاورات بشأن استعراض أعمال
آلية املراقبة املستقلة وواليتها التشغيلية (عقدت املشاورات يف  1حزيران/يونيه ،و 31متوز/يوليه ،و 23تشرين
األول/أكتوبر و  16تشرين الثاين/نوفمرب) .ودعيت اآللية واحملكمة إىل حضور بعض أجزاء االجتماعات اليت
كان إسهامهما/حضورمها مطلوبا فيها .وأعرب عن رأي مفاده أن االجتماعات املقبلة املتعلقة هبذا املوضوع
ينبغي أن تكون اجتماعات علنية ،عمال بالقرار الذي اختذه املكتب يف  18تشرين األول/أكتوبر .2017
 -6وأحاط امليسر علما بأن املكتب قرر يف  16متوز/يوليه  2018تعيني السيد سكلني حيدر علي
رئيسا جديدا لآللية .وتسلم عمله يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  )5(.2018وأشار امليسر أيضا إىل أنه جرى
أيضا توظيف كبري حمققني على أساس تعيني قصري األجل فتسلم عمله يف أوائل أيلول/سبتمرب.
 -7وخالل اجتماعات التيسري اليت عقدها امليسر ،نوقشت مسألة حتديد الغرض من االستعراض
ومنهجيته ونطاقه ،مع أخذ أوجه ضعف الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة يف احلسبان ومع حتديد
الثغرات اليت يتعني سدها .وهذه الثغرات مشلت :االزدواجية احملتملة أو التداخل احملتمل بني آليات الرقابة
املختلفة يف احملكمة؛ وسرية تقارير التحقيق ومستوى اإلبالغ؛ واالفتقار إىل والية للتحقيق مع املسوولني
املنتخبني السابقني؛ واملبادئ التوجيهية .وُبثت احلاجة إىل النظر يف أفضل املمارسات يف مجيع مكاتب األمم
املتحدة ذات املهام الرقابية املماثلة .وأعرب بعض الدول عن رأي مفاده أن اهلدف من االستعراض ينبغي أن
يتمثل يف متكني اآللية.
 -8كما أثريت يف املناقشات املعقودة على مستوى املكتب مسألة سرية تقارير التحقيق ومستوى
اإلبالغ .وخالل هذه املناقشات ،أشري إىل أن املكتب سيستفيد من تقارير عن األنشطة يف املستقبل تكون
أكثر تفصيال ،وأن شكل التقارير الفصلية ميكن أن يكون أكثر متاشيا مع تقارير اهلياات الرقابية املماثلة
األخرى ،وخاصة داخل منظومة األمم املتحدة ،أو على غرار األحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية ملنظمة
العمل الدولية فيما يتعلق بالتحقيقات اليت مت االنتهاء منها .ومع ذلك ،كانت هذه مسألة ال زالت مفتوحة
ومل جير تناوهلا بوضوح يف الوالية .وباإلضافة إىل ذلك ،أشري إىل أوجه عدم االتساق احملتملة بني النصني
الفرنسي واإلنكليزي لوالية اآللية .وينصب ذلك خاصة على معىن السرية واملصطلحات املستخدمة :ففي
النص اإلنكليزي ’’( ‘‘reports of misconductتقارير اإلبالغ عن سوء السلوك) ويف النص الفرنسي
’’( ‘‘signalement des fautesاإلبالغ عن األخطاء) .وأثريت مسألة إمكانية قيام اآللية بتزويد املكتب
بتقارير حتقيق حمررة.
 -9واقرتح يف إطار التيسري مواصلة املشاورات مع رئيس اآللية املعني حديثا الستكشاف إمكانية صياغة
ورقة بشأن سياسة السرية واإلفصاح اخلاصة باآللية والثغرات احملتملة يف والية اآللية يف هذا الصدد ،وكذلك
اخليارات املتعلقة مبعاجلة الثغرات .وأشري أيضا إىل أنه ميكن لآللية أن تعد مشروع نص يتعلق بالتحقيق يف
سوء السلوك احملتمل من جانب املسوولني املنتخبني السابقني وغريهم من موظفي احملكمة ،استنادا إىل دراسة
عن كيفية تعامل اهلياات الرقابية األخرى على الصعيد الدويل/اإلقليمي مع هذه املسألة .وقد اعترب ذلك ذا
أمهية خاصة يف ضوء تقارير وسائط اإلعالم اليت ظهرت يف ربع العام األخري من عام  2017بشأن سوء
السلوك املدعى للمسوولني املنتخبني السابقني .وارتأى البعض بعد ذلك أن تتم صياغة مقرتح يرمي إىل
حتديد واجبات املسوولني املنتخبني وغريهم من موظفي احملكمة بعد انتهاء مدة خدمتهم وتوسيع نطاق والية
اآللية واإلجراءات ذات الصلة به ليشمل التحقيقات يف هذا الصدد.
()5

2

كان أول رئيس آللية الرقابة املستقلة ،وهو السيد إيان فولر ،قد تسلم عمله يف تشرين األول/أكتوبر  .2015وقدم
استقالته يف  18تشرين األول/أكتوبر  2017ليبدأ مفعوهلا يف  10كانون األول/ديسمرب  .2017ويف كانون
األول/ديسمرب  ،2017بدأ املكتب عملية التوظيف املودية إىل اختيار رئيس جديد.
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 -10ويف االجتماع املعقود يف  23تشرين األول/أكتوبر ،أعد امليسر صيغا لغوية معينة للتعديالت احملتملة
بغية إدراجها يف اإلطار املعياري الساري للمحكمة (فيما يتعلق باملسوولني املنتخبني وكذلك ،حسبما يكون
مناسبا ،املوظفني) ،إىل جانب مشروع نص ملدونة لقواعد السلوك/األخالق وقواعد السلوك املهين .وأشار
إىل أنه قد ال يكون من املمكن عمليا االتفاق على نص حمدد يف عام  ،2018ولكنه اقرتح مواصلة املناقشة
أيضا يف عام  .2019وقدمت اقرتاحات أخرى بشأن طرق معاجلة هذه املسألة ،ومن ذلك على سبيل املثال
إدراج عناصر حمددة يف العقود اجلديدة مع املسوولني (املنتخبني).
 -11وأحاط امليسر علما أيضا مبسألتني نشأتا يف سياق مناقشة تعديل القاعدة  26بشأن االتساق مع
والية اآللية ،مها( :أ) كيفية تناول الشكاوى اليت ُتهل هوية أصحاهبا و(ب) سرية الشكاوى واإلبالغ عن
نتائج التحقيقات .وأشري إىل أنه ميكن لآللية أن تساعد يف التوصل إىل لغة تعكس التغيريات اليت سيتعني
إدخاهلا يف واليتها إذا اعتمدت اجلمعية التعديالت على املادة  26من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
()6
وترد التفاصيل املتعلقة هبذه املسألة يف تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة.
 -12وفيما يتعلق بإطار القيم واألخالقيات اخلاص باحملكمة ،أحاط امليسر علما بالتقرير السنوي للجنة
مراجعة احلسابات( .)7كما أحاط امليسر علما بتقرير مراجعة احلسابات النهائي الذي أعده مراجع احلسابات
()9
اخلارجي بشأن إدارة املوارد البشرية( ،)8وخاصة التوصية  9الرامية إىل وضع ونشر ميثاق لألخالقيات.
وأشري إىل أنه ال توجد مدونة قواعد سلوك واحدة تنطبق على املسوولني واملوظفني املنتخبني ،بل توجد نظم
معيارية خمتلفة تنطبق على بعض األجهزة ،مبا يف ذلك قواعد السلوك املختلفة .وأشار امليسر إىل أن مبادئ
بنغالور للسلوك القضائي ،اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام  ،2002قد تكون يف هذا الصدد عنصرا
أساسيا ينبغي أخذه يف االعتبار يف إعداد ذلك اإلطار املنقح للقيم واألخالقيات .وأحاط امليسر علما بأن
جلنة مراجعة احلسابات قد طلبت أن تزودها احملكمة بآخر املستجدات بشأن هذه املسألة يف دورهتا التاسعة
يف عام  .2019ويف هذا الصدد ،حث امليسر الدول األطراف على مواصلة النظر يف هذه املسألة اليت أثارها
مراجع احلسابات اخلارجي وجلنة مراجعة احلسابات ،األمر الذي يتطلب االهتمام من الدول األطراف يف
عام  ،2019بالنظر إىل أن أمهيتها تستحق مناقشة مناسبة ،على أن توضع يف االعتبار أيضا اجلوانب
املذكورة فيما سبق بشأن سوء السلوك املدعى للمسوولني املنتخبني السابقني يف احملكمة .وهذا االعتبار،
الذي طرحه امليسر ،ميكن أن يشمل النظر يف القيام يف عام  2019باعتماد مبادئ بنغالور للسلوك
القضائي.

ثالثا -التوصيات
 -13التوصيات املرفقة هبذا التقرير مقدمة عن طريق املكتب لكي تنظر فيها اجلمعية.

( )6الوثيقة .ICC-ASP/17/36
( )7الوثيقة  ،ICC-ASP/17/15املرفق السادس ،الفقرة .26
( )8الوثيقة  ،ICC-ASP/17/7الفقرتان  238و.240
( )9املرجع نفسه" ،التوصية  :9يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تضع احملكمة وتنشر ميثاقا لألخالقيات".
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المرفق
مشروع نص إلدراجه في القرار الجامع
آلية الرقابة المستقلة
 -1تالحظ اكتمال املالك الوظيفي آللية الرقابة املستقلة اعتبارا من  1تشرين الثاين /نوفمرب 2018
وأهنا تودي وظائفها املتعلقة مبهام التحقيق والتفتيش والتقييم؛
[ -2تحيط علما بتعديل املادة  26من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بشأن قيام آلية الرقابة
املستقلة باستالم الشكاوى وحتديد مقبوليتها؛]
 -3ترحب باملناقشات اليت أجريت خالل عام  2018بشأن استعراض أعمال آلية الرقابة املستقلة
ووال يتها التشغيلية ،وتوكد أمهية إكمال ذلك االستعراض وتقدمي تقرير بشأنه إىل اجلمعية يف دورهتا
الثامنة عشرة؛
 -4تالحظ أيضا أن املناقشة املتعلقة باإلبالغ عن اجملاالت اليت جيوز أن تشري آلية الرقابة املستقلة
على املكتب بأن ينظر يف تكليف اآللية بإجراء تفتيش أو تقييم بشأهنا ،واآلليات احملتملة لالضطالع
بذلك ،ستدرج يف االستعراض الكامل لوالية اآللية وتنظيمها لتنظر فيها اجلمعية يف دورهتا الثامنة
عشرة؛
 -5تشير إىل أن مقرتح مواءمة نظام احملكمة رمسيا مع والية آلية الرقابة املستقلة يوجد قيد النظر،
وتشجع اجلمعية واحملكمة واآلل ية ،حسب االقتضاء ،على كفالة استكمال مجيع الوثائق ذات الصلة
ومواءمتها مع والية اآللية من أجل حتقيق االتساق بني القواعد الواجبة التطبيق؛
 -6ترحب باملبادرات التكميلية اليت يضطلع هبا كل من املكتب وهياات اإلشراف التابعة للجمعية
واحملكمة حملاولة كفالة قيام خمتلف أجهزة احملكمة املختلفة بتبسيط واستكمال مواثيق ومدونات السلوك،
اليت ينبغي أن تتسم بأكرب قدر ممكن من االتساق؛
 -7تجدد التأكيد على األمهية احلامسة اليت تكتسيها آلية الرقابة املستقلة يف االضطالع بأعماهلا
بطريقة مستقلة وشفافة وحمايدة وخالية من أي تأثري ال موجب له؛
 -8تجدد التأكيد على أمهية قيام آلية الرقابة املستقلة بتقدمي تقارير عن نتائج أنشطتها إىل الدول
األطراف؛

واليات جمعية الدول األطراف أثناء فترة ما بين الدورتين
تطلب إىل املكتب أن يواصل فورا استعراض أعمال آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية وأن يقدم
تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة؛ و
_____________
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