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 تقرير املكتب عن استعراض أعمال

 آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية 

 املقدمة -الأو 
 ،2013يف عام املعقودة يف دورهتا الثانية عشرة  ،اعتمدت مجعية الدول األطراف )اجلمعية( -1

عمال اآللية كامل ألاجلمعية أن جيري استعراض   قررتو  .(1))اآللية( الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة
أول رئيس تويل و رئيس اآللية لطول عملية تعيني  اوواليتها التشغيلية يف دورهتا اخلامسة عشرة. بيد أنه نظر 

، سّلمت اجلمعية أبن االستعراض لن يكون ممكنًا يف فقط 2015يف تشرين األول/أكتوبر  نصبه هلا م
الكتساب اخلربة  اكافي  ا. ومن أجل إعطاء الرئيس اجلديد وقت2016عام  يف، الدورة اخلامسة عشرة

، قرر املكتب، يف بشكل مناسب غيليةالتشاجلمعية وواليتها  لمن استعراض أعما الستفادةلالالزمة 
اليت االستعراض يف الدورة السابعة عشرة للجمعية تم ، أن ي2016متوز/يوليه  13يف  عقوداجتماعه امل

ابلقدر املناسب  اآلليةيكون قدر معقول من الوقت قد مضى على تزويد س، عندما ٢٠١٨عام  يفستعقد 
 املوظفني. من
ت مجعية الدول األطراف يف دورهتا السادسة عشرة ابلتوصية اليت قدمها املكتب يف اجتماعه وذّكر  -2

يف  ابلكاملأعمال اآللية وواليتها التشغيلية أبن تستعرض اجلمعية  (2)2016يف عام املعقود اخلامس 
 آلية الرقابةعمال وفيما يتعلق آبلية الرقابة املستقلة، قررت اجلمعية أن تستعرض أ. السابعة عشرة هتادور 

أحاطت ويف دورهتا السابعة عشرة، . (3)يف دورهتا السابعة عشرةابلكامل  املستقلة وواليتها التشغيلية
أعمال اآللية وواليتها استعراض مباشرة أن يواصل املكتب  إىللتقدم احملرز وطلبت علما اب اجلمعية

املكتب النظر يف  إىلأيضا طلبت و لثامنة عشرة. إىل اجلمعية يف دورهتا اعن ذلك تقدمي تقرير و التشغيلية 
                                           

  ، املرفق.ASP/12/Res.6-ICCقرار ال( 1)
(2)  

13Jul2016.pdf-05-Bureau-2016-ASP-cs/Bureau/ICCcpi.int/iccdocs/asp_do-https://asp.icc. 
 .15يف فرتة ما بني الدورتني، الفقرة املرفق األول، والايت مجعية الدول األطراف ، ASP/16/Res.6-ICC قرارال (3)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2016-Bureau-05-13Jul2016.pdf
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ها استعراضأثناء مسؤولني سابقني املوجهة ضد يف االدعاءات  اتلية لتشمل التحقيقاآلتعديل والية 
استعراض استكمال املكتب  اجلمعية إىلعشرة، طلبت  ثامنةويف دورهتا ال .(4)ليةآللوالية التشغيلية لل

خالل  ،مسؤولني سابقني حبقالتحقيق يف االدعاءات ، مبا يف ذلك ليةأعمال اآللية وواليتها التشغي
 التاسعة دورهتا يف اجلمعية إىل ذلك عن تقرير وتقدمي ،لية الرقابة املستقلةالوالية التشغيلية آلاستعراض 

 .عشرة
 ِسراً مي( فنلندا)في كاوكورانتا ابيمكتب اجلمعية السفري عنّي ، 2020كانون الثاين/يناير   24ويف  -3
 .وواليتها التشغيليةاملستقلة  آلية الرقابةأعمال ستعراض عنيا ابم
وأجهزة  ،من أجل تبادل املعلومات بني الدول األطراف ةإحاطتقارير م قدّ مشاورات و  يّسروأجرى امل -4

  .عنيةاملخرى األطراف األاحملكمة، وآلية الرقابة املستقلة، و 

  ملستقلة وواليتها التشغيليةاستعراض أعمال آلية الرقابة ا -اثنيا

أربع تبادالت خطية لآلراء و )"الفريق العامل"(  يف الهاي فريق العاملأجرى ال ،2020 يف عام -5
 ليه،يو /متوز 2يف ) وواليتها التشغيليةاملستقلة  آلية الرقابة أعمالشاورات بشأن استعراض جوالت من امل

مفتوحة التيسري كانت عملية و  نوفمرب(.تشرين الثاين/ 17و ،أكتوبر/تشرين األول 13و أيلول/سبتمرب، 10و
بقرار املكتب الصادر  لكامال تزاملاالوذلك يف سياق ، فقط املستقلة واحملكمة آلية الرقابةو  لدول األطرافل

يف "التفاهم بشأن مشاركة الدول املراقبة فيه مد اعت   الذي 2017 تشرين األول/أكتوبر 18بتاريخ 
جمموعة احلوكمة وجمموعة اهليئة ابإلضافة إىل ذلك، د عي ممثلو . (5)الدول األطراف"اجتماعات مجعية 

أدراين ميتزجر، الذي يقود تقييم هيئات  -والسيد هرييف  ،الستعراض اخلرباء املستقلني عتنيالتابالقضائية 
 .بصفة مراقبات الرقابة يف احملكمة، للمشاركة يف املشاور 

، أشار السفري كاوكورانتا إىل وجود عمليات أخرى جارية 2020 يف عام يف بداية عملية التيسريو  -6
املكتب، واليت قد اليت كلف هبا من ابلتوازي مع عملية التيسري آلية الرقابة املستقلة وأنشطتها م دور لتقيي

رباء اخلاستعراض شمل ذلك تقييم هيئات الرقابة ابحملكمة وتوصيات ي. و هذا التكليفيكون هلا أتثري على 
 املستقلني اليت ستصدر يف وقت الحق من العام.

لية الرقابة املستقلة، السيد ساكلني هيدارايل ، الوفود على آخالل االجتماع األول، أطلع رئيس و  -7
تضمنت جلسات طويلة ولكن تعاونية اآللية وأشار إىل أن عملية التشاور بشأن مشروع والية اآللية عمل 

 .عن اتفاق مبدئي على معظم الفقراتبداية أسفرت و  احملكمةأجهزة وبناءة مع ممثلي 
 والسيما ،بعد حتل مل اليتتبقية املسائل امل على العام مدار على جرت اليت املداوالت معظم ركزتو  -8

املصاحل  مع وتعايشها ،ةسريالو  والقضاءاإلدعاء  ستقاللال املشروعة املصاحل بنيحتقيق التوازن  مسألة
 احلفاظ مع ،(نيهدواملتع ،نيواملوظف ،نياملنتخب نياملسؤول) احملكمة يف األشخاص مجيع ءلةسامبعلقة املت

 إىل حاجة أيضا هناك كانتو يكونون موضعا للشكوى. الذين  أواكني الش للموظفني الفردية احلقوق على
 اثلث طرفاللجوء إىل  وإمكانية ،التشاور تتطلب حمتملةقضااي  أبياملعنيني  األجهزة رؤساءاخطار 
 .األجهزة ورؤساءاآللية  بني ةطاوالوس للتيسري

                                           
 .15 املرفق األول، والايت مجعية الدول األطراف يف فرتة ما بني الدورتني، الفقرة، ASP/17/Res.5-ICC قرارال (4)
(5): ObsvrStates.pdf-ENG-decision-Bureau06-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-https://asp.icc 
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. األطراف ابلدول وعالقتهاالتقارير املتعلقة ابآللية تتعلق بتقدمي  أخرىمسائل  على التأكيد ومت -9
 للحساابت. اخلارجي املراجع وواليةاآللية  والية بني احملتملة االزدواجية مسألةأيضا  أثريتو 

 رؤساء ةووالي ابلتحقيقاآللية  قرار بني العالقةالرقابة املستقلة اجلديد ة آلي اليةو ال مشروع تناوليو  -10
 إىل املسألة حتيلجيوز هلا أن  ما، ادعاء يف التحقيق عدماآللية  قررت إذاو . أبنفسهم حتقيق بفتح األجهزة

 أوتعيينه يقوم ب موظفبواسطة  التحقيق، سيجري كان  إذاعندئذ  سيقرر الذياملختص  اجلهاز رئيس
 تنفيذها مت لو كما  واإلجراءات العمليةتتم  أنسيضمن و  بذلك، للقياممن اخلارج  معني شخصبواسطة 

 اآللية. قبل من
على سبيل املثال  ذلك يف مبا جديدة، ومصطلحات تقنية تغيريات أيضا اجلديد املشروع تضمنيو  -11
 مثل مصطلحات دمج أيضا أو ة،حاشي طريق عن املرضي غري والسلوك السلوك سوء مصطلحي دمج

 تسمية إعادة أو ،(قواعد اإلثباتو  واإلجراءات القواعد من 26 القاعدة لتعكس) والشكاوى االدعاءات
 جديدة فقرة أ درجت ذلك، إىل وابإلضافة. االتساق ألغراض" وليةاأل راجعةامل"ليكون " األويل الفحص"

اآللية املسائل استبعدت و . االستشارينياخلرباء و  فنياملوظ تشملل السابقني، املسؤولني التزامات بشأن
 أو األداء تقييم يفون املقدمة من املوظفني طعال مثل ملوظفني،رتبطة ابلتظلمات املتعلقة ابامل األخرىتقنية ال

وال . ابحملكمةتها ملعاجل املناسبة اآللياتاآللية لوجود  والية منواست بعدت هذه املسائل  االستحقاقات،
 استخدام إساءة أو لتحرشل ابدعاء تتعلق كانتاملسائل إال إذا   من األنواع هذه يف التحقيقلآللية  جيوز

 .تتدخل أنلآللية ، جيوز احلالة هذه ويف ،السلطة
 يف املوظفني نتخاابتات الفحص املتعلقة ابإبجراء آلية الرقابة املستقلة قيام إبمكانية يتعلق وفيما -12

 إجراء ألن حمتملة قيود هناك العام، املدعي انتخاب جلنة قدمتها اليت صياتالتو  ضوء يف املستقبل
 خارج معلومات على احلصول طلب إىل مثال احلاجة عن كبريا  اختالفا خيتلف احملكمة داخل التحقيقات

 .احملكمة اختصاص نطاق
بند  إضافة هيدارايل لسيدا اقرتح املستقبل، يف ككل  احملكمةاآللية و  بني العام ابلتفاعل يتعلق وفيما -13

على  احملكمة الرقابة املستقلة آلية تساعد: "ما يلي علىينص  ابلتحقيقات اخلاصزء اجل هناية يف ديدج
السبب  وأوضح أن . الوالية ههذ مع يتفق مبا السلوك، سوءأخرى تنظم استعراض ادعاءات  مبادئوضع 

حقوقا والتزامات ولد هذه اإلجراءات ت، كمةيف هذا االقرتاح هو أنه عندما توضع إجراءات يف احمل
للمحكمة،  ةالداخليلوائح للموظفني، وأنه سيكون من املهم أن تنعكس هذه احلقوق وااللتزامات يف ال

 .وذلك بتعليمات إدارية أو توجيهات رائسية
 املستقلة بةالرقا آللية املنقحةشغيلية الت للواليةكامل   مشروع، تيسريالثالث لل جتماعاالوعرض يف  -14

 .احملكمة أجهزةمن و اآللية مقبوال من  يكون
 من امزيد التيسريستنتظر آلية  سبتمرب،أيلول/ 30 يف املستقلني اخلرباء استعراض تقرير نشر عدوب -15

تسم وت. املستقبل يف املستقلني اخلرباء استعراض توصيات بتنفيذ يتعلق فيما املكتب من اتالتوجيه
  قدراً  وابلتايلمستفيضة  مناقشة وستتطلبآللية أبمهية ابلغة املتعلقة اباء املستقلني استعراض اخلرب  توصيات

 يتوافقاستعراض اخلرباء املستقلني  تقريرجوانب دا من عد أن الرائسة هيئة ممثل والحظ. الوقت من كبرياً 
 مشروع أن الرائسة هيئة ورأت. القضاء ابستقالل املتعلقة القضااي والسيما الرائسة،اهتمامات  بعض مع

 يف حني  أنه إىل ةالعام ةاملدعي مكتب ممثل وأشار. السابقةالوالية  شاريعمقارنة مب كبريا  حتسنا ميثل الوالية
 فإنهاآللية،  بشأناستعراض اخلرباء املستقلني  تقرير يف الواردة التوصيات مهيةأب ةالعام ةاملدعي مكتبسلم ي
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 ياأساس رادو اآللية تؤدي  أن إىل احملكمة قلم ممثل أشارو . املنقحة ةالوالي اعتماديف  ماقد للمضي مستعد
 احلايل الوالية مشروع وأن ، بعملها لالضطالع املمكنة الوسائل مجيع إىل حباجة وأهنا للمحكمةابلنسبة 

 .السابقة الوالية حتسنيوأدت بذلك إىل  احملكمة وأجهزةاآللية  أاثرهتا اليت الشواغل مجيع يراعي
ستظل  رحلة،هذه امل يفه جانبا بشأن تفاوضالوالية التشغيلية املنقح الذي مت ال مشروعوضع  ذاوإ -16
هذا القدر للقيام مبثل  األول السببهي وكانت أوجه القصور هذه . قائمة احلالية الوالية يف القصور أوجه
دعا . و احملكمة وأجهزةة اآللي لدى ومقبوال جاهزا اآلن أصبح الذي احلايل النص مشروعلوضع  العملمن 

رسالة وجه أن تواليت من شأهنا أيضا الوالية املتفق عليها إىل اعتماد السيد هيدارايل الدول األطراف 
أكثر فعالية وكفاءة. وأضاف أن اعتماد الوالية املنقحة ه الوالية ستجعلها مهمة وأن هذأن اآللية مفادها 

ل من األحوال الدول األطراف من اعتماد مزيد من ي حاأبمينع ابلعمل ولن لآللية اآلن سيسمح 
 .استعراض اخلرباء املستقلنيتوصيات يف حالة تنفيذ الحق يف وقت التغيريات 

 قبل املنقحةشغيلية الت الوالية اعتمادبشأن  األطراف الدول بعض أبدهتا اليت التحفظات ضوء ويف -17
 إىليشري  انص امليسراقرتح  املستقلني، اخلرباء يف استعراضلواردة ا للتوصياتمستفيضة  مناقشة إجراء
 .مشروع القراريف إلدراجه  التوصيات هذه أساس على املقبل العمل

ملوافقة عليهما القرار اجلامع واالنص املقدم إلدراجه يف وجرى النظر يف مشروع التقرير ومشروع  -18
د، لوحظ أن تقييم هيئات الرقابة يف يف االجتماع الرابع للتيسري. ويف هذا الصد بصيغتهما املعدلة

 .قد يطرح أيضا مسائل يتعني تناوهلا يف العمل املقبل (6)احملكمة

 لتوصياتا -اثلثا
 املرفقة املستقلة الرقابة آللية املنقحة الوالية اعتماد بشأن املقرتح النص فيها مبا التوصيات، تقدم -19
 .جلمعيةاا فيه تنظر لكي ،املكتب طريق عن التقرير، هبذا

                                           
 .6وال،  الفقرة أ ،ASP/18/Res-ICC.1 )2019 (قرارال (6)
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 األول ملرفقا

 آلية الرقابة املستقلة
 بشأن ICC-ASP/16/Res.6 و ICC-ASP/15/Res.5 القرارين يف الواردة مقرراهتا إىل تشري  -1

 ومقرراهتا عشرة السابعة دورهتا يف التشغيلية وواليتها املستقلة الرقابة آلية لعمل الكامل االستعراض
 مبواصلة املكتب ملطالبة  ICC-ASP/18/Res.6 و ICC-ASP/17/Res.5 القرارين يف الواردة

 االدعاءات يف التحقيقات لتغطية الوالية على إدخال تعديالت النظر ذلك يف مبا وإمتامه، االستعراض
 عشرة؛ التاسعة دورهتا يف اجلمعية إىل ذلك عن تقرير وتقدمي سابقني، سؤولنيماملوجهة إىل 

بشأن استعراض أعمال آلية الرقابة  2020  2019عام ت خالل ابملناقشات اليت جر  ترحب -2
أمهية إكمال ذلك االستعراض وتقدمي تقرير بشأنه إىل اجلمعية يف على  وتؤكد، املستقلة وواليتها التشغيلية

 األطراف؛ الدول جلمعيةاتبعة  فرعية بوصفها هيئة دورهتا التاسعة عشرة؛

 املستقلةآللية الرقابة  نقحةالتشغيلية املشروع الوالية مب ترحب للوالية األويلشروع ملاب علما حتيط -3
آلية الرقابة  قرير املكتب عن استعراض أعمالبت املرفق؛ 2019يف عام اليت قّدمها رئيس اآللية 

الذي جاء نتيجة  لتعليقات اليت تلقتها مناب  يط علماحتكما ، (1)املستقلة وواليتها التشغيلية
جرت بني الدول األطراف، وممثلي أجهزة احملكمة، وآلية الرقابة اليت ستفيضة امللمناقشات ل

 املستقلة؛ 
 روما ونظام الدولية اجلنائية للمحكمة املستقلني اخلرباء الستعراض النهائي ابلتقرير حتيط علما -4

 اليت التشغيلية وواليتها املستقلة الرقابة آلية بعمل املتعلقةبوجه خاص بتوصياته و  ،(2)األساسي
 عديالتالت من مزيد إىل تدعو وقد، فيها والنظر األطراف الدول بني مستفيضة مناقشاتوجب تتس

 ؛للوالية
 ستحل القرار،اليت هبذا املرفقة املستقلة الرقابة آللية املنقحة التشغيلية الوالية اعتماد تقرر -5

مؤقتا حلني اختاذ قرار  طبقست ، واليتICC-ASP/12/Res.6 القرار مرفق يف الواردة الوالية أحكام حمل
، املستقلني اخلرباء استعراض وتوصيات تقرير يف نظرها بعد الوالية استبدال أو تعديلمن اجلمعية ب

 ثل هذا القرار؛ودون اإلخالل مب
ابملبادرات التكميلية اليت يضطلع هبا كل من املكتب وهيئات اإلشراف التابعة للجمعية  ترحب -6

كمال مواثيق ومدوانت السلوك، اليت ينبغي أن إيام خمتلف أجهزة احملكمة بتبسيط و واحملكمة حملاولة كفالة ق
 ؛تتسم أبكرب قدر ممكن من االتساق

التأكيد على األمهية احلامسة اليت تكتسيها آلية الرقابة املستقلة يف االضطالع أبعماهلا بطريقة  جتدد -7
 ؛همستقلة وشفافة وحمايدة وخالية من أي أتثري ال موجب ل

                                           
(1 ) 9/24ASP/1-ICC. 
(2 ) 16/9ASP/1-ICC 
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 ؛(3)املستقلة الرقابة آلية لرئيس السنوي ابلتقرير علما حتيط -8
التأكيد على أمهية قيام آلية الرقابة املستقلة بتقدمي تقارير عن نتائج أنشطتها إىل الدول  جتدد -9

 األطراف؛
، واألخالقية لى املعايري املهنيةوظفي احملكمة واملسؤولني املنتخبني أبعمجيع معلى أمهية التزام  تشّدد -10

اجلهود املبذولة لتعزيز تعزيز إطار العمل املهين واألخالقي للمسؤولني  مواصلة احلاجة إىلوتالحظ 
 املتخذةابخلطوات وترّحب  ،الذي تقوم بهابلدور األساسي آللية الرقابة املستقلة والعمل  تسلمو  ،املنتخبني

تمل على عمل احملكمة على ضوء ادعاءات سوء لنظر يف التأثري احملل من قبل احملكمةاختاذها اري اجل
توصية ب ؛(4)ةالعام ةابلتقرير املؤقت املرفوع من مكتب املدعي ترّحبكما   ،السلوك احمليطة مبسؤولني سابقني

 آلية الرقابة املستقلةوالية  توسيعبمسحت اليت  ت بشأهناجر  اليت واملشاورات املدعية العامةمكتب 
 مناصبهم يف وجودهملسلوك املزعوم ملسؤولني منتخبني سابقني وموظفني أثناء لتمكينها من التحقيق يف ا

 احلالة بتقرير علما وحتيط ،ةيمن الوال 10ة فقر ال يف عليه املنصوص النحو على ،خدمتهم انتهاء وعند
احملكمة على إجناز هذا التحقيق بشكل كامل وبشفافية اتمة، وحتّث  العامة، املدعية مكتب من املقدم

إىل اجلمعية قبل انعقاد  ورفع التقرير ،حتديد أي خطوات الحقة مستلزمة من احملكمة و/أو اجلمعيةعلى و 
 ؛العشرين التاسعة عشرة ادورهت
احملكمة بدعم من  وتشجّعابلتقّدم احملرز يف مواءمة لوائح احملكمة ووالية آلية الرقابة املستقلة ترّحب  -11

استكمال كل املستندات ذات الصلة ومواءمتها مع  ، للحرص علىتضاءحسب االقآلية الرقابة املستقلة، 
  .والية آلية الرقابة املستقلة من أجل حتقيق االتساق بني القواعد الواجبة التطبيق

 والايت مجعية الدول األطراف أثناء فرتة ما بني الدورتني
 املستقلة وواليتها التشغيلية آلية الرقابةأعمال  اإلبقاء على استعراض استكمالإىل املكتب  تطلب 

 توصيات مراعاة بغية الوالية لتشملعلى تعديالت إدخال يف ذلك النظر يف  ، مباقيد االستعراض
 مسؤولني ضد االدعاءات يف التحقيقات بتغطية رهنا الصدد، هذا يف املستقلني اخلرباء استعراض

 عن تقرير وتقدمي املستقلني، اخلرباء اضاستعر  تقرير تنفيذ ذات الصلة بشأن مبقررات اجلمعية سابقني
 .العشرين عشرة التاسعة دورهتا يف اجلمعية إىل ذلك

                                           
(3 ) 69/2ASP/1-ICC. 
  ICC/ASP/17/Res.5من قرار اجلمعية  140ة العامة رداً على الفقرة من مكتب املدعيقدم التقرير املؤقت امل (4)
(ASP/18/INF.5-ICC.) 
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 املرفق الثاين

 لية الرقابة املستقلةآلالوالية التشغيلية 

 مهمة آلية الرقابة املستقلة -أوال 

 يف األطراف الدول جلمعية اتبعة فرعية بوصفها هيئة اآللية( يلي املستقلة )فيما الرقابة أنشئت آلية -1
 املادة من ٤ اجلمعية(، عمال ابلفقرة يلي الدولية )فيما اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام

 املعدل هبذا القرار. ،ICC- ASP/8/Res.1األساسي ابلقرار  روما نظام من ١١٢
لية من نظام روما األساسي، الغرض من آ 112من املادة  4ووفقا ملا هو منصوص يف الفقرة  -2

الرقابة املستقلة هو توفري رقابة شاملة للمحكمة إبجراء حتقيقات وتقييمات وعمليات تفتيش 
 إدارية داخلية مستقلة، من أجل تعزيز كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاهتا.

تتمتع آلية الرقابة املستقلة ابالستقالل التشغيلي التام يف ممارستها ملهامها، وتقدم تقاريرها إىل  -3
 .ICC-ASP/8/Res.1من القرار  15اجلمعية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

 للوفاء معقولة، أسس على بناء ضروراي، تراه إجراء أي اختاذ احلق يف املستقلة الرقابة آللية  -4
 مسبق، إذن إىل حاجة عائق أو أي دون تقرير عنه، وتقدمي اإلجراء هذا تنفيذ ويف مبسؤولياهتا،

 أبي القيام من املستقلة آلية الرقابة منع جيوز وال .القرار هذا يف عليه منصوص هو ما ءابستثنا
وأي حكم آلية الرقابة املستقلة ويف حالة عدم االتساق بني والية  .واليتها نطاق يف يدخل نشاط

 من أحكام اإلطار التنظيمي الداخلي للمحكمة، الوالية هي اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار.
 أنشطة الرقابة 

 مينحهما اللذين االستقالل أو ابلسلطة ،يف مجيع األحوال ،املستقلة آلية الرقابة ال ختل أنشطة  -5
 وجه وعلى .ابحملكمة العام املدعي أو املسًجل أو القضاة أو الرائسة هليئة األساسي روما نظام

 االدعاء واستقالل ئيالقضا لاالستقال مفاهيم املستقلة الرقابة آلية حترتم أن ينبغي اخلصوص،
 .احملكمة يف العمل سري حبسن أنشطتها ختل أن ينبغي وال كامال احرتاما

 على تؤثر قد اليت بواليتها للوفاء إجراءات ختاذال حاجة هناك أنآلية الرقابة املستقلة  رأت إذا -6
 فإهنا احملكمة، يف اجلارية التحقيقات أو اإلجراءات على تؤثر أوالدعاء، ا أو القضاء استقالل
االدعاء أو  استقالل حيرتم عمل مسار لتحديد العام املدعي أو الرائسة هيئة مع أوال تتشاور

 مع االدعاء، أنشطة أو احملكمة إجراءات يف حق وجه دون يتدخل وال القضائياالستقالل 
 اإلجراء، هذا بشأن تفاقا هناك يكن مل وإذا. املطلوبة الرقابة بتوفريآللية الرقابة املستقلة  السماح

 اثلث طرفل مستقل إجراء علىآلية الرقابة املستقلة  رئيس مع العام املدعي أو الرائسةهيئة  تتفق
 أبي املعين اجلهاز رئيس خطارإبآلية الرقابة املستقلة  تقوم ذلك، إىل وابإلضافة. ةطاالوسللتيسري و 

 هليئة وجيوز. بذلك القيام املناسب غري من أن ررتق مل ما ،تعتزم القيام به حتقيق أو تفتيش أو تقييم
 أو ابلقضاء تتصل شواغل أي تثري أن املشاورات، هذه إجراء بعد العام، املدعي أو الرائسة
 .االدعاء
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تص املخ اجلهاز ورئيس عمل آلية الرقابة املستقلة ت واالدعاء، القضاء ابستقالل املتعلقة املسائليف  -7
 وقواعد اإلجرائية والقواعد األساسي روما لنظام وفقا املساءلة، لضمان قاتاألو  مجيع يف نية حبسن

 .اإلثبات

 التحقيق -ألف

 الوالية القانونية

 أو موظف أي ضداملقدمة  (5)السلوك سوء ادعاءات مجيع آلية الرقابة املستقلة مباشرة تتلقى  -8
تكون يف  اليت االدعاءات يلأو  استعراض بعد وحتدد احملكمة، مع متعاقدمتعهد /استشاري خبري

 أو ،منتخب مسؤول ضداالدعاءات املقدمة  االدعاءات هذه وتشمل. حاجة إىل مزيد من التقييم
 متعهد بسوء نية./خبري استشاري أو ،موظف

، تكون (6)اإلثباتئية وقواعد قواعد اإلجراالوفقا لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي و و  -9
أيضا اهليئة الوحيدة املخولة بتلقي الشكاوى املتعلقة بسوء السلوك وسوء قلة آلية الرقابة املست

ينبغي اإلبالغ عن نتيجة أي حتقيق و السلوك اجلسيم ضد أي مسؤول منتخب والتحقيق فيها.  
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 26مبوجب هذه الفقرة وفقاً للقاعدة 

 أو السلوك بسوء ادعاءات أي يف التحقيق أو لتقييمل تقديرية سلطة أيضاوآللية الرقابة املستقلة  -10
 أو موظف أو سابق منتخب موظف أياملرض املوجهة إىل  غري سلوكال أواجلسيم  السلوك سوء

أو  االستشاري اخلبري أو املوظف أو املنتخب املوظف يكون أن شريطة ،متعهد/خبري استشاري
 االدعاءات أيضاً  الفقرة هذه تغطيو . املزعوم السلوك سوء حدوث وقت احملكمة خدمة يف دهاملتع

 أو املوظفون أو املنتخبون املسؤولون هبا تعهد اليت اباللتزامات يتعلق فيما السلوك بسوء املتعلقة
 .خدمتهم مدة بعد متتد واليت خدمتهم أثناء دونهاملتعأو  االستشاريون اخلرباء

 البشرية، املوارد إبدارة املتعلقة املسائل أو ابلعقود املتعلقة النزاعات يف املستقلة الرقابة آلية حتقق الو  -11
 آلية حتقق وال .املوظفني شكاوى أو اخلدمة، شروط أو األداء، بتقييم املتعلقة املسائل يف ذلك مبا

 .األساسي روما نظام من ٧٠ املادة يف عليها املنصوص اجلرائم املستقلة أيضا يف الرقابة

 اإلجراءات 

                                           
ألغراض هذه الوالية، ي ستخدم سوء السلوك بطريقة متبادلة مع سلوك غري مرض، وهو ما يعرف يف الفصل العاشر   ( 5) 

يقة رمسية للمحكمة حتكم حقوق املوظفني من النظام اإلداري ملوظفي احملكمة أبنه "عدم تصرف املوظف وفقا ألي وث
والتزاماهتم، مثل النظامني األساسي واإلداري للموظفني والنظام املايل والقواعد املالية، أو أي قرارات ومقررات ذات صلة 
تصدر عن مجعية الدول األطراف أو عدم مراعاة معايري السلوك املتوقعة من موظف مدين دويل، قد يرقى إىل مستوى 

)أ( من النظام األساسي للموظفني، مما يؤدي إىل اختاذ إجراءات  2-10لوك غري املرضي ابملعىن املقصود يف البند الس
 .أتديبية وفرض تدابري أتديبية

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات. قواعدلمن ا 26إىل  24األساسي والقواعد من  من نظام روما 47و 46ن اتاملاد ( 6)
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جيوز هلا أن تقرر ، 8آلية الرقابة املستقلة مبوجب الفقرة تقوم به االستعراض األويل الذي بعد  -12
ويف هذه احلالة ال ينبغي ألي هيئة أخرى داخل احملكمة أن تتخذ أي إجراء قيق يف املسألة، حالت

التشاور على أن ذلك بعد  من حتقيقها، ما مل توافق آلية الرقابة املستقلة اآلليةآخر إىل أن تنتهي 
 لن يؤثر على سري حتقيقاهتا.

، عدم التحقيق يف 9بعد إجراء استعراض أويل مبوجب الفقرة آلية الرقابة املستقلة، وإذا قررت  -13
. وإذا قرر رئيس اجلهاز مع ذلك ختصهلا أن حتيل املسألة إىل رئيس اجلهاز املجيوز مسألة ما، 

ارج، وفقا لإلطار من اخلرئيس اجلهاز أو حمقق  موظف يعينه يتم ذلك بواسطةتحقيق، ينبغي أن ال
 .لتحقيقات اإلداريةاملتعلق ابالتنظيمي للمحكمة 

سلوك غري رتكاب دعاء ابهناك ما يؤيد االبعد حتقيق رمسي أن آلية الرقابة املستقلة ذا وجدت إو  -14
ملختص، مشفوعًا بتوصيتها إىل رئيس اجلهاز ا اتقرير اآللية أعاله، تقدم  9مرٍض مبوجب الفقرة 

لإلفادة لية اآلإىل مقابال إجراءات أتديبية. ويقدم رئيس اجلهاز تقريرا اختاذ بشأن ما إذا كان ينبغي 
 ، وطبيعةةأتديبيفرضت تدابري إجراءات أتديبية، وإذا كان األمر كذلك، إذا  ن قد اختذإذا كامبا 
بلغ آلية الرقابة يمل ت فرض تدابري أتديبية، ينبغي أن إجراءات أتديبية أو  تخذتبري. وإذا مل االتد هذه

 قيام بذلك.لاأبسباب عدم  املستقلة
 /استشارينيخرباء  أو ،موظفني أو ،منتخبني مسؤولنيارتكاب احتمال وإذا تبني من التحقيق  -15

جلهاز أيضًا أن حتيل املسألة إىل رئيس ارقابة املستقلة الآللية  جيوز إجرامية، أعماالهدين متع
 إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية املعنية.ختص والتوصية امل

أبدلة، أن تقدم ؤيدة مبا يف ذلك يف حاالت االدعاءات غري املية الرقابة املستقلة أيضا، آللجيوز و  -16
مالحظات وتوصيات إىل أي رئيس جهاز أو شعبة أو قسم إذا كشفت نتائج التحقيق عن نقاط 

أو املبادئ التوجيهية أو اإلجراءات أو عمليات ابلسياسات اإلدارية أو ال ضعف يف االلتزام
ددة انشئة عن التحقيق تتطلب إجراءات تصحيحية فورية حماملمارسات، أو إذا كانت مسائل 

 .وقوع حوادث مماثلة يف املستقبل ومنع لتعزيز الضوابط الداخلية
 ذات معلومات أيةكما يلزم محاية   ، صارم  بشكل االدعاءات مصادر سريةاحلفاظ على ينبغي و  -17

 حقوق لضمان ً ضروراي عنها الكشف يكن مل مالية الرقابة املستقلة، آارير تق يف مدرجة غري صلة
 على احلصولوال جيوز الكشف قبل . متعهد/خبري استشاري أو موظف أو منتخب مسؤول أي

 .املصدر موافقة
ستعراض ادعاءات سوء اة على وضع مبادئ أخرى تنظم تساعد آلية الرقابة املستقلة احملكم -18

 .الوالية هالسلوك، مبا يتفق مع هذ

 التقييم  -ابء

 اسرتاتيجية أو برانمج أو مشروع أو لنشاط ومستقل ومنهجي متحيز وغري صارمدير تق هو لتقييما -19
  حتقيق وىمست حيلل، مؤسسي أداء أو تشغيلي جمال أو قطاع أو سألةم أو موضوع أو سياسة أو

 واألثر والكفاءة والفعالية املالءمة مثل معايري ابستخدام املتوقعة وغري املتوقعة النتائج من كل
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 العواقب على الضوء ويسلط وملاذا، يصلح ال وما يصلح ما التقييم ّدريق ابختصار،و . واالستدامة
 .(7)هتقييم يتم الذي ابملوضوع يتعلق فيما املقصودة وغري املقصودة

ت التقييم، اال لعمليمستق سنواي ابعد التشاور مع رؤساء األجهزة، برانجمآلية الرقابة املستقلة،  عدتو  -20
وجيوز للجمعية أو املكتب  .، وتقرتحه على اجلمعيةيف هذا الصدد اآللية إمكانياتمع مراعاة 

رانمج التقييم الواردة يف بخالف التقييمات   آلية الرقابة املستقلةطلب تقييمات أخرى إىلأيضا 
، مع توفري األساس املنطقي أيضا إلجراء هذه التقييمات وميزانية وموارد مناسبة لآللية السنوي

بتقييم هذه الطلبات على أساس معايري التقييم عندئذ  حسب االقتضاء. وتقوم آلية الرقابة املستقلة
مكان ذلك، جتري هي عدم إت النتيجة تقييم. وإذا كانالقيام ابللتحديد ما إذا كان من املمكن 

 .خيارات بديلةللنظر يف مع السلطة الطالبة اآللية مشاورات 
أو  آلية الرقابة املستقلة تقرتحه الذي السنوي التقييمات برانمج من جزءعلى  املكتبوإذا مل يوافق   -21

 جهزةاأل رؤساءتقييما آخر، ينبغي تشجيع  املكتب أو اجلمعية طلبومل ت على الربانمج أبكمله
 مدى لتحديد اتالطلباجع اآللية هذه سرت و . على طلب تقييمات أخرى من آلية الرقابة املستقلة

 أو اجلمعية من تقييملل اتطلب وجود عدم حالة يفهلا عند االقتضاء. و  لائبدستعرض و  ،امالءمته
 تلقاء من يمتقي لبدء التقديرية السلطةتكون آللية الرقابة املستقلة  األجهزة، رؤساء أو املكتب
 املعين. اجلهاز رئيس مع التشاور بعد نفسها،

 أي تنسق أن اجلهاز، رئيس أو املكتب أو اجلمعية طلب على بناء املستقلة، الرقابة آللية جيوزو  -22 
 تنشئه األقران الستعراضات املستوى رفيع فريق أي أو اخلارجية اخلربة مكاتب أحد يقوم به تقييم

 .احملكمة عمليات جوانب من جانب أي تقييم ألغراض رئيس اجلهاز، أو املكتب أو اجلمعية
 ذي للجهاز التقين الدعم تقدم أن اجلهاز، رئيس طلب على بناء املستقلة، الرقابة آللية جيوزو  -23

 ة.مبادر  أو برانمج أو مشروع ألي الداخليني التقييم أو الرقابة مواصلة أو إنشاء يف الصلة
حتت إشراف جتري اجلهة الوديعة جلميع التقييمات، مبا يف ذلك تلك اليت هي ستقلة آلية الرقابة املو  -24

مجيع التقييمات عن إىل آلية الرقابة املستقلة تقارير رؤساء األجهزة. وسيقدم رؤساء األجهزة 
معلومات عامة عن هذه التقييمات، مثل املوضوع  ريوفمن خالل تكتملة الداخلية املقررة وامل

معايري قواعد و التقييمات الداخلية وفقا ملبادئ التقييم الواردة يف حتدد اجلدول الزمين. و والنطاق و 
املراجعات ومؤشرات ال تشمل ابلتايل التقييم اليت وضعها فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم، و 

وآللية مسية. تعترب تقييمات ر اليت ال األداء وعمليات املراجعة والرصد والتحليالت املماثلة األخرى 
 .الوصول غري املقيد إىل مجيع تقارير التقييم الداخلي اليت جتريها احملكمةملستقلة احلق يف االرقابة 

 القرار، هذا يفآلية الرقابة املستقلة املشار إليها  بعمل املرتبطة السرية لتزاماتومع عدم اإلخالل اب -25
 أو اجلمعية من املقدمة التقييم طلبات ومجيع ،لآللية السنوي التقييم برانمج عن اإلعالن سيتم

 تقييم أي بشأن تقرير أي نشر يكون عندماو . للتقييمفضال عن التقارير التنفيذية املوجزة  املكتب،
 أو للخطر، فرد أي وأمن سالمة يعرض أناحتمال  أو ابلسرية، تتعلق ألسباب مناسب غري

 حاالت يف أو التقريرجيوز تعديل صياغة  راد،لألف الواجبة القانونية قوقاحتمال أن ينتهك احل
 .االقتضاء حسب اجلهاز، رئيس أو اجمللس رئيس من بتوجيهعدم نشره  استثنائية

                                           
 (.2016التقييم ) فريق األمم املتحدة للتقييم لقواعد ومعايري هلذي وضعالتقييم على  التعريف مد تعريف  ايعت  (7)
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 اجلمعية رئيس إىل املكتب أو اجلمعية تطلبه الذي للتقييم النهائي التقريروتقدم آلية الرقابة املستقلة  -26
 ه.نشر  عن ذلك بعد مسؤوالً  سيكون الذي

آلية الرقابة املستقلة قدم تس، 21وفيما يتعلق ابلتقييم الذي يطلبه رئيس اجلهاز عمال ابلفقرة   -27
تقييم ذا اللية أيضا موجزا هلاآلتدرج سالتقرير إىل رئيس اجلهاز الذي سيكون مسؤوال عن نشره. و 

 .يف تقريرها السنوي

 التفتيش  -جيم

 بناء عملية  أو مبىن ألي  خمصصة أو مفاجئة تفتيش تبعمليا القيام املستقلة الرقابة آللية جيوز -28
 أو اخلاصة التحقق عمليات التفتيش بعمليات ويقصدجهاز.  أي املكتب أو رئيس طلب على

 حمددة غري أو حمددة تكون اليت املشاكل حل أجل من معني لنشاط تتم اليت ابملوقع أو املفاجئة
  . (8)مسبقا

 املستقلة الرقابة آلية إىل املكتب من املقدمة الطلبات جبميع ختصامل اجلهاز رئيس إخطار ينبغي -29
 املعين اجلهاز لرئيس جيوزاجلهاز. و  رئيس مع مشاورة التفتيش تسبق أن ينبغي للقيام ابلتفتيش، و

 .التفتيش عملية حلضور ملكتبه ممثل تعيني
 الدول مجعية رئيس إىل تقريرا تقلةاملس الرقابة آلية تقدم املكتب، يطلبه الذي التفتيش انتهاء بعد -30

 وتكون .االقتضاء حسب املكتب، أو اجلمعية إىل التقرير هذا اجلمعية رئيس األطراف، وحييل
 .للتقرير الحق نشر أو توزيع أي عن وحدمها مسؤولني املكتب أو اجلمعية

 أحد رئيس طلب على اءبن بتفتيش القيام على املستقلة الرقابة آلية فيها توافق اليت احلاالت يف - 31
 وتكون الطالبة السلطة إىل التقييم عن تقريرا التفتيش انتهاء بعد املستقلة الرقابة آلية األجهزة، تقدم

وينبغي أن تقوم آلية الرقابة .للتقرير الحق نشر أو توزيع أي عن وحدها مسؤولة السلطة هذه
  .املستقلة ابإلبالغ عن مثل هذا التفتيش يف تقريرها السنوي

 اتالصالحيات والسلط -اثنيا 

 أو امللفات أو السجالت مجيع الكامل وفورا أو مباشرة إىل الوصول يف احلق ستقلةامل الرقابة يةآلل -32
 التابعة املباين أو املوجودات أو االلكرتونية( غري أو األخرى )االلكرتونية املواد أو الكتب الواثئق أو

 للوفاء ضرورية تراها توضيحات أو معلومات أي على احلصول يف احلق اهل كما للمحكمة،
 .اهتامبسؤولي

 ،املنتخبني املسؤولني جبميع الكامل ومباشرة االتصال احلق أيضا يف املستقلة الرقابة وآللية -33
وأي شخص آخر من العاملني ابحملكمة، وجيب على مجيع هؤالء األفراد   واملوظفني، واملتعهدين،
ع أي طلب آللية الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك طلبات احلصول على التعاون على الفور م

معلومات، وإجراء مقابالت، و/أو تقدمي تفسريات. وقد يؤدي االمتناع عن تقدمي هذا التعاون  
 دون عذر مقبول إىل إجراءات أتديبية.

                                           
 .  JIU/REP/78/5JIU Glossary of Evaluation Terms)( انظر( 8)
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سراي وال عاله أ 33و 32مبوجب الفقرتني آلية الرقابة املستقلة  تقدمه طلب أي يظل أن ينبغي -34
 متعهداستشاري/خبري أو  ،أو موظف ،ي مسؤول منتخبألمبا يف ذلك ينبغي إبالغه ألحد، 

 الرقابة املستقلةأتذن آلية أو على ذلك صراحة، اإلطار التنظيمي للمحكمة نص ، ما مل يآخر
 إىل اختاذ إجراءات أتديبية.احرتام هذه السرية قد يؤدي عدم و . وضوحبذلك ب

 املتاح الوصول حق خيضع أعاله،  33و 32  الفقرتني يف الواردة ابألحكام اإلخالل دمع ومع -35 
 سياق ال سيما يف األساسي، روما نظام يف املتوخاة السرية العتبارات الرقابة املستقلة آللية

 دمبع الوثيقة أو املعلومات مصدر جتاه السابق وااللتزام القضائية، التحقيقات اجلنائية، واإلجراءات
 املتصلة املعلومات ومحاية  الثالثة، واألطراف والضحااي الشهود وأمن وسالمة هويته، عن الكشف

 األطراف. للدول القومي ابألمن
 على اعرتاض أيعين امل هداملتع/االستشاري اخلبري أو ،املوظف أو ،املنتخب املسؤول يثري أن ينبغي -36

 مع ممكنة فرصة أقرب يف 33و 32 الفقرتني مبوجب آلية الرقابة املستقلة من طلب ألي االمتثال
 من الطلب أن اجلهاز رئيس رأى وإذا. املختص اجلهاز رئيس مع ذلك بعد تشاورتساآللية اليت 

آلية  رئيس اجلهاز رئيس خيطر أن ينبغي ،35 الفقرة يف السرية اعتبارات أحد ينتهك أن شأنه
 للسماح املعقولة اجلهود كل  اجلهاز ورئيس قابة املستقلةآلية الر  تبذلو . بذلك رمسياالرقابة املستقلة 

 ابعتبارات املساس دون مهامها، بتأدية هلا تسمح اليت املواد إىل ابلوصول آللية الرقابة املستقلة
 بوالية تفي أن ميكن منقحة معلومات توفري طريق عن ذلك يف مبا ،35 الفقرة يف الواردة السرية

 .املعلومات ريةوسآلية الرقابة املستقلة 
 ما بشأنآلية الرقابة املستقلة  ورئيس اجلهاز رئيس يتفق مل إذا اجلهود، قصارى بذل من الرغم على -37

آلية الرقابة املستقلة  رئيس كان  إذا أو ،35 الفقرة مبوجب الكشف من حممية املعلومات كانت  إذا
 يتفق أن ينبغي ،اآللية بوالية ءللوفا ذلك مع ضروري املعلومات إىل املقيد غري الوصول أن يرى

 مع ،للتيسري والوساطة اثلث لطرف مستقل إجراء علىآلية الرقابة املستقلة  ورئيس اجلهاز رئيس
 .الواجب النحو على األساسي روما نظام مبوجب السرية التزامات مجيع احرتام ضمان

  تقدمي التقارير -اثلثا 

نواي عن عملياهتا إىل اجلمعية. ويقدم التقرير السنوي معلومات تقدم آلية الرقابة املستقلة تقريرا س -38
عن التحقيقات والتقييمات وعمليات التفتيش اليت تقوم هبا آلية الرقابة املستقلة، مع ضمان 
احرتامها حلقوق اخلصوصية املتعلقة ابملسؤولني املنتخبني، واملوظفني، واخلرباء 

ص، ينبغي أن ال يتضمن التقرير السنوي أمساء أو االستشاريني/املتعهدين. وعلى وجه اخلصو 
 معلومات ميكن التعرف عليها من الكافة فيما يتعلق أبي فرد يشارك يف أي حتقيق.

يعمم مشروع التقرير قبل تقدميه على رؤساء األجهزة، وجيوز ألي رئيس جهاز أن يقدم تعليقات   -39
رئيس جهاز أيضا أن يقدم تعليقات رمسية على وجيوز ألي  آلية الرقابة املستقلة.لكي تنظر فيها 

 التقرير السنوي، وترفق هذه التعليقات ابلتقرير السنوي وتعرض على اجلمعية.
 .التقرير السنوي )مبا يف ذلك أي مرفقات( وثيقة عامة  -40
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لتالية أيضا تقريرا مؤقتا إىل مكتب اجلمعية، يغطي فرتة الستة أشهر ا آلية الرقابة املستقلةتقدم  -41
ينبغي إرسال هلذه الفرتة. و  آلية الرقابة املستقلةللتقرير السنوي السابق، ويتضمن موجزا لعمليات 

التقرير املؤقت إىل رؤساء األجهزة وجلنة امليزانية واملالية، وال جيوز الكشف عن أي نسخة من 
 .معلومات أخرى إال مبوافقة رئيس اجلمعية

 آلية الرقابة املستقلةرير السنوي يف اجتماع للمكتب، ويكون رئيس التقرير املؤقت والتقعرض ي  -42
 سؤولمتاحا لتقدمي مزيد من املعلومات، دون الكشف عن معلومات سرية و/أو متس حبقوق أي م

 .، أو تتعارض مع إجراءات احملكمة أو حتقيقاهتامتعهد/استشاريخبري أو ، أو موظف ،منتخب
على طلبه، أو حسب تقدير رئيس  أيضا تقارير خمصصة إىل املكتب بناء آلية الرقابة املستقلةتقدم  -43

 .ذلك بعد التشاور مع رئيس اجلمعيةالقيام ب، الذي جيوز له آلية الرقابة املستقلة

 املوظفون واملساءلة  -رابعا 
ها، تعارف عليامل املمارسات أفضل ،أنشطتها جبميع هاعالضطتراعي آلية الرقابة املستقلة، عند ا -44

 وتلتزم أبعلى املعايري األخالقية.
 سرية،آلية الرقابة املستقلة  أعمالاملنصوص عليها صراحة يف هذا القرار، تكون  احلاالت ابستثناء -45

قيام أحد املوظفني  يشكلو   .إليها املقدمة السرية املعلومات مجيع محاية عن مسؤولةاآللية  وتكون
غري مرض جيوز  بغري إذن سلوك سرية معلومات أيعن لكشف ابالتابعني آللية الرقابة املستقلة 
  اختاذ إجراءات أتديبية بشأنه.

وز جي وال ،آلليةابعلقة مت غري تشغيلية واجبات أياملشاركة يف  ملوظفي آلية الرقابة املستقلة جيوز ال -46
 تتطلب يئةه أي يف العضوية مثل للخطر، استقالهلم ضيعرّ يبدو أنه  قد نشاط أبيهلم القيام 
 .التعيني أو االنتخاب

 مباشرة مسؤولة إهناف وابلتايل احملكمة، عن الكامل التشغيلي االستقالل آلية الرقابة املستقلة متارس -47
 .اجلمعية رئيس أمام

 الدول مجعية رئيس ويقوم .املستقلة الرقابة آلية رئيس ابختيار األطراف الدول مجعية مكتب يقوم -48
 املستقلة الرقابة آلية هناء خدمة رئيسإ جيوز وال . املستقلة الرقابة آلية رئيس أداء بتقييم األطراف

 .األطراف الدول مجعية مكتب من قرار ومبوجب حمددة ألسباب إال
وينبغي لرئيس آلية ابإلطار التنظيمي للمحكمة. ، 47تلتزم آلية الرقابة املستقلة، رغم الفقرة   -49

إجراءات احملكمة للحصول على املوافقات  أن يتبع، ، لألغراض اإلدارية، الرقابة املستقلة ابلتايل
واملشرتايت، مبا يف ذلك اشرتاط موافقة املسجل  ،والشؤون املالية ،وامليزانية ،املتعلقة ابملوارد البشرية

على اختاذ أي إجراء يف هذه اجملاالت. ومع ذلك، ال جيوز للمسجل استخدام سلطته التقديرية 
 حل اجلمعية رئيس ويتوىلاتباع اإلجراءات اإلدارية الواجبة. شريطة اآللية، أي طلب من  لرفض

 .هنائياً  قراره ويكون الصدد،املسجل ورئيس آلية الرقابة املستقلة يف هذا  بني خالف أي
  ابلتايل غيوينب  .ةابحملكم العاملني املوظفني من املستقلة الرقابة آبلية العاملني املوظفني مجيع يعترب -50

 النظامني مع هبم اخلاصة السلوك ومعايري خدمتهم وشروط بتعيينهم املتعلقة تتفق اإلجراءات أن
 الصلة ذات اإلدارية والتعليمات املالية، والقواعد املايل والنظام واإلداري للموظفني، األساسي
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 احلقوق ة املستقلة بنفسالرقاب آلية موظفو يتمتعو  يتعارض ذلك مع هذه الوالية.ما مل  ،ابحملكمة
 املسًجل هلم ويقدم ابحملكمة، املوظفون ع هبايتمت واملزااي اليت واحلصاانت واالمتيازات والواجبات

  .املطلوبة اإلدارية التسهيالت مجيع

تصرفا لية آليتعلق ابرتكاب أحد املوظفني ابورا أبي ادعاء ينبغي إبالغ رئيس آلية الرقابة املستقلة ف -51
 اإلجراء الواجب االتباع. بعد التشاور مع رئيس اجلمعية، رئيس اآللية،  ض، ويقررغري مر 

تصرفا غري مرض، لة قيتعلق ابرتكاب رئيس آلية الرقابة املستأبي ادعاء ينبغي إبالغ رئيس اجلمعية  -52
 رئيس اجلمعية اإلجراء الواجب االتباع.  ويقرر

 وفقاحد املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة أ سلوكتعلق بالذي ي تحقيقال يتم أن ينبغي -53
 ابحملكمة. آخر موظف أيمع  التحقيق على املطبقة للمعايري

توّقع التدابري التأديبية اليت يتم اختاذها ضد موظفي آلية الرقابة املستقلة من قبل املسجل، ابلتشاور  -54
اختاذها ضد رئيس آلية الرقابة املستقلة من قبل  مع رئيس اآللية. وتوّقع التدابري التأديبية اليت يتم

مكتب اجلمعية، بناء على توصية من املسجل. وال جيوز اختاذ إجراء أتدييب ضد موظف اتبع آللية 
به، دون اتباع اإلجراءات التأديبية املتعلقة ابحملكمة، مبا يف ذلك  الرقابة املستقلة، أو التوصية
 آلية الرقابة املستقلة املعين.  قوق القانونية الواجبة ملوظفاإلجراءات املتعلقة مبراعاة احل
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