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 عشرة التاسعةة  الدور  

 2020انون األول/ديسمرب ك 7-17، نيويورك

 املستقلةرئيس آلية الرقابة املقّدم من التقرير السنوي 

 موجز تنفيذي

، آلية الرقابة املستقلة،  5  -  الربانمج الرئيسي السابع  يف دورهتا الثامنة   مجعية الدول األطراف  أنشأت  .1
توفري    آلية الرقابة املستقلة يف الغرض من  ويتجلى    1من نظام روما األساسي.   112من املادة    4لفقرة  ب   عمال

بناًء على طلب اجلمعية أو مكتبها،   تفتيش وتقييمعمليات ب  للقيام من خالل واليتها محكمة لل رقابة فعالة
يف وقوع سوء سلوك، أو سوء سلوك   االشتباه الواردة بشأن  من تلقاء نفسها يف البالغات إجراء حتقيقات و 

 . حملكمةب اآلخرين جسيم، أو سلوك غريُ مرٍض واملتعلقة بملسؤولني املنتخبني واملوظفني والعاملني 
إىل   2019أكتوبر  1ويغطي هذا التقرير عمليات آليات الرقابة املستقلة خالل الفرتة املمتدة من  .2

 .2020سبتمرب  30

 

 

 

 

 

 مقدمة -أوال
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  112من املادة    4لفقرة  ب  ، عمالآلية الرقابة املستقلة   يف دورهتا الثامنة   مجعية الدول األطراف  أنشأت  .1
  التشغيلية ومسؤول أمام رئيس اجلمعية.   بالستقاللية  هي مكتب يتمتع  اآلليةوهذه    2من نظام روما األساسي. 

  للقيام من خالل واليتها توفري رقابة فعالة للمحكمة  آلية الرقابة املستقلة يفالغرض من ويتجلى  .2
  البالغاتمن تلقاء نفسها يف إجراء حتقيقات  و بناًء على طلب اجلمعية أو مكتبها،   تفتيش وتقييمعمليات ب

يف وقوع سوء سلوك، أو سوء سلوك جسيم، أو سلوك غريُ مرٍض واملتعلقة بملسؤولني   االشتباهالواردة بشأن  
 . بحملكمة اآلخريناملنتخبني واملوظفني والعاملني 

تعيني أول رئيس دائم   عند 2015أكتوبر / األولممارسة عملها يف أواخر تشرين  اآللية بدأت وقد  .3
 . مبهنية وحيادية وكفاءة  واليتهامها بتنفيذ بقيا  تعزيز وظيفة الرقابة يف احملكمة  اآلليةصلت هلا. وبعد ذلك وا

 ساتامسائل السي -اثنيا
 اآلليةاستعراض والية    -ألف

  . التشغيلية وواليتها أعماهلااستعراض للمكتب يف العامل التابع  الهايفريق  دعم اآلليةت واصل .4
 مهمة التيسري.   كاوكورانتا )فنلندا(بيفي  السفري   وتوىل 

عدة اجتماعات مع ممثلي   اآللية ، وبناًء على تعليمات امليسر، عقدت وأثناء الفرتة املشمولة بلتقرير .5
سبتمرب  أيلول/املنقح املقدم يف  الوالية واملخاوف اليت أثريت رًدا على مشروع  املسائل رؤساء األجهزة ملناقشة 

وأجهزة احملكمة إىل اتفاق بشأن عدد كبري    اآللية توصلت  يف حني  . وكانت املناقشات تعاونية وبناءة  2019
 . 2020يوليو متوز/  17جديد يف  وُقدم مشروع من الفقرات.  

من القواعد اإلجرائية   26املنقح يف احلسبان التعديالت اليت أُدخلت على القاعدة  املشروعأخذ و  .6
االختصاص احلصري للتحقيق يف سوء السلوك الذي يرتكبه املسؤولون   اآللية  وأسند إىل وقواعد اإلثبات، 

وظفني السابقني.  لتشمل املسؤولني املنتخبني وامل  اآلليةاملسندة إىل  املنتخبون، ووسعت صراحة والية التحقيق  
 . اآللية قسم حيدد مسؤولية موظفي  وأضافالتحقيق والتقييم  عملييتبتبسيط   هذا املشروع املنقح كما قام 

املنقح،   املشروع على معظم األحكام الواردة يف  2020سبتمرب أيلول/  10يف ووافق الفريق العامل  .7
  اآللية امليسر  وكلف. يف احلسبان  نيعمل اخلرباء املستقل  من أجل أخذفقط واحد مع إبداء حتفظ عام 

املوازنة بني استقاللية   حول  واليت تدور أساسا لبنود القليلة العالقة، حول امزيد من املناقشة جراء واحملكمة إب
 تنقيحوأجهزة احملكمة على    اآللية القضاء واالدعاء والسرية، واحلاجة إىل املساءلة. ومبساعدة امليسر، عملت  

 املتبقية.  العالقة البنود
اجتماع آخر للفريق العامل، حيث مل تُبد أي اعرتاضات    2020أكتوبر  تشرين األول/  13  يفُعقد  و  .8

. وأثريت بعض املخاوف بشأن املوافقة على الوالية  سلفاً  على جوهر مشروع الوالية املنقح الذي مت اقرتاحه
إىل   نُقلت، اليت اآلليةمن وجهة نظر و ستقلني. اجلديدة دون النظر أواًل يف توصيات استعراض اخلرباء امل

استعراض اخلرباء بناًء على توصيات  اآللية والية أي تغيريات يف إجراء الدول األطراف يف االجتماع، فإن 
وقًتا طوياًل للنظر   سيستغرق األمر، وبلتايل ا ومسؤولياهت هادور و  اآلليةبشكل كبري هيكل  يغريقد  املستقلني
إىل اعتماد الوالية   اآلليةومناقشتها، والتوصل إىل اتفاق بشأهنا. وبناًء على ذلك، تدعو  التغيرياتيف تلك 

مزيد من التنقيح انتظارًا لنتائج املناقشات بشأن  جراء املنقحة يف الدورة التاسعة عشرة للجمعية، رهنًا إب
بلكامل من خالل زايدة   اآلليةعمل  تدعم أن اجلمعية، مما يشري إىل استعراض اخلرباء املستقلنيتوصيات 

 . تعزيز واليتها
 حملكمةا  واألنظمة املعمول هبا يفوالقواعد    اآلليةوالية  بني   االتساق  -ابء

  تنظمالداخلية اليت  ها  مناقشتها مع قلم احملكمة فيما يتعلق مبراجعة احملكمة لواثئق  اآلليةكما واصلت   .9
  املشروع بشأن  اآلليةمتت استشارة و إجراء التحقيقات؛ واإلجراءات التأديبية. و تلقي الشكاوى ومعاجلتها؛ 
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املقرر  ومن  ،  قدمت تعليقها على ذلكقد  و بشأن العملية التأديبية    يف قلم احملكمة  كتب القانويناملأعده    الذي
 . 2021أو بداية عام  2020حبلول هناية عام  ذلك املشروع  إصدار 

إىل توفري إطار لوضع املبادئ    ترمياليت  و سياسة التحقيق،    بشأن  األول  أيًضا املشروع  اآللية أعدت  و  .10
السياسة إجراء حتقيق   تكفل  أن  خىو  ت   وي ُ سوء السلوك يف احملكمة.  ادعاءات وقوعللتحقيقات يف  املنظمة 

حقوق والتزامات مجيع موظفي    وضمان  ،شامل وحيادي يف ادعاءات سوء السلوك، ومحاية مصلحة احملكمة 
 السياسة قبل إجراء مشاورات أوسع داخل احملكمة.  استعراض قلم احملكمة حاليا  ويتوىل احملكمة.  

من فريق اخلرباء املستقلني، وقدمت هلم   2و 1اجتماعات مع اجملموعتني  أيًضا  اآللية عقدت و  .11
يتصل  ، يف وقت إعداد التقرير، مل يف إطار عمل حوكمة احملكمة. ومع ذلك اآلليةمعلومات بشأن دور 

 بشأن تقييمهم هليئات الرقابة بحملكمة.  آللية ب  املراجعون اخلارجيون

 ملخص أنشطة آلية الرقابة املستقلة -اثلثا
 التحقيقات  -ألف

إذا كان  و سوء السلوك احملتمل.  ادعاءاتعلى احملكمة من خالل الرد على  الرقابة  اآلليةواصلت  .12
إجراء   لآلليةاالدعاء يندرج ضمن واليتها، أي أن الوقائع املزعومة ترقى يف الواقع إىل سوء السلوك، ميكن 

األويل ما إذا كان االدعاء يستحق    االستعراض  ويقيم.  كقضية رمسًيا    املسألة لالدعاء وتسجيل    أويل  استعراض
 إجراء حتقيق كامل، بشكل عام عن طريق تقييم مصداقيته وأمهيته النسبية وإمكانية التحقق منه. 

أيًضا على مقابلة املوظفني )أو املوظفني السابقني( الذين يرغبون   اآللية بإلضافة إىل ذلك، توافق و  .13
تقدمي شكوى رمسية.    املتبعة عند فيما يتعلق بلعملية    اآللية  يف مناقشة مسألة حمتملة واحلصول على إرشادات 

، فلن يتم تسجيلها على  استعراضاالستشارة إىل شكوى رمسية، أو إذا مل تنتقل املسألة إىل  تلكإذا مل تؤد و 
 " يف نظامها. قضيةأهنا "

 ات ( اإلحصاء1)
ثالثة وثالثني   2020سبتمرب أيلول/ 30إىل  2019أكتوبر تشرين األول/ 1من عاجلت اآللية  .14

 .1فصل يف اجلدول  على النحو املسوء السلوك، عن حمتماًل  تبليغا (  33)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019تشرين األول/أكتوبر  1: عدد قضااي التحقيق اليت أجرهتا آلية الرقابة املستقلة من 1اجلدول 
 2020أيلول/سبتمرب   30إىل  

يف    19الواردة )  املسائل
 اجملموع( 

 13القضااي اليت مل جتر عليها اآللية أي استعراض أويل:   •
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 6القضااي اجلديدة اليت مرت إىل االستعراض األويل:   •

منذ  املعاجلة  املسائل
آخرة فرتة مشمولة  

 يف اجملموع(  14ابلتقرير )

 13عليها اآللية أي استعراض أويل:    مل جترالقضااي اليت   •
 12القضااي:   •

 9االستعراضات األولية:   •
 4التحقيقات:   •

نتائج االستعراض األويل 
 ( 15)يف اجملموع  

 6القضااي املغلقة بعد االستعراض األويل:   •
 6االستعراضات األولية اليت ترتب عنها فتح حتقيق:   •
 7:  عالقاالقضااي اليت ظل بشأهنا االستعراض األويل   •

التحقيقات )يف اجملموع  
6 ) 

 )ترد تفاصيلها أدانه(   6املستكملة:   •
 0العالقة:   •

خالل الفرتة املشمولة بلتقرير ادعاءات   من أطراف خارجية تضمنت القضااي اجلديدة اليت وردتو  .15
موظف، وتضارب  من قبل  واعتداء    شكال حترشألطرف خارجي  تعرض  بسوء سلوك ضد مسؤول منتخب، و 

 . معايري املوظفني املدنيني الدوليني سلوك يتعارض مع ارتكاب موظف لغري معلن يف املصاحل، و 
تتعلقان    األويل قضيتني  االستعراض  تنتقل هبا اآللية إىل مرحلةتضمنت املسائل األربعة عشر اليت مل  و  .16

  التابع رئيس اجلهاز املعين  إىل  أحيلتا وبلتايلبسبب نقص القدرات،   استعراضهما اآلليةمل تستطع  بلتحرش 
تها بعتبار  األخرى ألهنا مل تقع ضمن والي  ئل ومل تتابع اآللية املسا.  ضهماابستعر   ليقوم ة  التأديبي   الطعون لس  جمل

غري   حل  إجياد  من املستحسنال تشكل سوء سلوك، أو مل تكن خطرية مبا يكفي لتربير التحقيق، أو  أهنا 
هذه احلاالت، أُعيدت املسائل إىل رئيس اجلهاز، أو يف حالة واحدة إىل املدير املختص  مثل . ويف  هلا  رمسي

 لعمليات احملكمة. بلنسبة حيث مت حتديد املخاطر  
ادعاءات ضد مسؤول    تضمنت قضيتان أويل،    استعراض من بني القضااي الست اليت مت إغالقها بعد  و  .17

 إىل اجلمعية خالل الفرتة املشمولة بلتقرير.   وأبلغتا،  ا عارية من الصحة متاما أهن اآلليةمنتخب وجدت 
 املستكملة ( التحقيقات 2)

 والتأديب  املثبتةأ. االدعاءات 
مع  سوء السلوك ضد أحد املوظفني  ادعاءات  أثبتاحتقيقني  لعام املاضيل يف تقريرها حددت اآللية  .18
 . عالقة ال تزال اإلجراءات التأديبية  أن

 القوانني احمللية . خمالفة 1
صابة بإلضافة إىل شخص  إل تعرضه  جنم عنهمما  سري  ة، تورط سائق يف حادث القضااي يف إحدى  .19
عن    خرج أن السائق قد    اآلليةجدت  و ، وتسبب يف أضرار جسيمة ملمتلكات احملكمة اجلنائية الدولية. و آخر

أهنا كانت "معجزة   اآلليةجدت و مهمته دون إذن وجتاوز بشكل كبري احلد األقصى للسرعة املعمول به. و 
وأن هناك أدلة كافية الستنتاج أن املوظف قد  للقتل أي شخص إلصابة خطرية أو  بعدم تعرض " صغرية 

ات احملكمة اجلنائية الدولية  استخدام ممتلكات ومعد بشأن  وخرق مهماته انتهك القوانني احمللية املعمول هبا 
بختاذ اإلجراء  2019أبريل نيسان/  9يف  املسّجل  اآلليةأوصت وبناء على ذلك لألغراض الرمسية فقط. 

على املشورة.    التأدييب للحصول األمر إىل اجمللس االستشاري    املسّجل   وأحالاملوظف،    ضدالتأدييب املناسب  
  املسّجل رفض  و بعدم اختاذ أي إجراء أتدييب ضد املوظف.    سّجلاملوأوصى    اآلليةتقرير    ذلك اجمللسعارض  و 

وتستحق  ، وجد أن االدعاءات مثبتة مبا ال يدع جماال للشك اآللية واستنادا إىل تقرير  ذلك اجمللس توصية 
 على املوظف.  اللوم الكتاب فرض عقوبة  بلتايل ، و ا أتديبي  إجراء

 التحرش اجلنسي . 2
الثانية اليت مت التحقيق فيها يف الفرتة املشمولة بلتقرير السابق بدعاء قدمه متدرب   القضيةتتعلق  .20

بطريقة   هأن أحد كبار موظفي مكتب املدعي العام تصرف جتاه فيه سابق يف مكتب املدعي العام، زعم 
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  أن على وجه التحديد، زعمت الشكوى و ترقى إىل مستوى التحرش اجلنسي وإساءة استخدام السلطة. 
توحي    نُظر إليها أهنا سلسلة من االجتماعات واالتصاالت تضمنت حماداثت ذات طابع شخصي وتعليقات  

  للمتدرب أبنه سيأخذه يف اعتباره ليشغل   وقدم ذلك املوظف الكبري يف نفس اآلن عرضا،  إىل ما هو جنسي
سبتمرب  أيلول/  17  يف   ووجدت اآللية .  ه فريقه وحتت إشراف  ضمن   يف قادم األايم   منصب مبتدئ مدفوع األجر 

إىل أن االدعاءات مت إثباهتا جزئًيا. وخلصت إىل أنه على الرغم من عدم وجود أدلة كافية الستنتاج    2019
خدمات جنسية، فإن سلوك املوظف احلصول على مقابل  عرض وظيفةيشكل  املوظف الكبريأن سلوك 

  اليت ذات طبيعة جنسية تتعارض مع عمل املتدرب و هي جنسية غري مرحب هبا أو  تصرفاتالكبري ميثل 
بيئة عمل خميفة أو مهينة أو معادية أو مذلة أو مسيئة وفًقا لإلطار التنظيمي   أدت ال حمالة إىل خلق

تنتاجات  الذي أيد بلكامل نتائج واس   اجمللس االستشاري التأدييب أحال املدعي العام املسألة إىل و للمحكمة.  
، وقرر فرض عقوبة  بسيط  وولمل ترتك جمااًل ألي شك    اآللية. ووجد املدعي العام أن الوقائع اليت أثبتتها  اآللية 

 .على املوظف اللوم الكتاب 
 املوظف املدين وضعسلوك يتعارض مع . 3

ادعاًء مفاده أنه خالل الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف يف كانون   اآلليةتلقت  .21
، أزال شخص ما، دون إذن، األعمال الفنية اليت عرضتها دولة طرف يف املنتدى  2019األول/ديسمرب 

د أح  مل يكن إال ، مبساعدة فريق األمن يف احملكمة واملنتدى العاملي، الشخص الذي اآللية حددت و العاملي. 
إىل أن   اآللية سياسي. وخلصت  عن موقف للتعبريالعمل الفين  أزال أبنه اعرتف املوظف  و موظفي احملكمة. 

كانون    18يف  املسّجلاملوظف قد تصرف بشكل ينتهك التزاماته كموظف مدين دويل، وأوصت 
أن هذا السلوك   املسّجل اعترب و بختاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة ضد املوظف.  2019ديسمرب األول/

، وفرض بشأن ذلكاجمللس االستشاري التأدييب   استشارة يف حاجة إىل يشكل سوء سلوك جسيم، ومل يكن  
 .ضد املوظف  الفصل إبجراءات موجزة  عقوبة

 رش حتال  .4
من السلوك غري   نوع ارتكاب املشرف عليه من أحد املوظفني بشأن  ادعاءات  اآللية كما تلقت  .22

السلوك املزعوم   جزءا من إىل أن  اآللية ووجدت. تحرشالاملقبول، بإلضافة إىل ثالث حاالت حمددة من 
ثغرات كبرية يف اإلدارة، مما يدل على ضعف  لوجود  ي هو جتلبل  حترشاملشرف ال يشكل  الذي ارتكبه

  لسلوك من ا إدارة املوظفني. ومع ذلك، كانت هناك أدلة كافية الستنتاج أن اجلوانب األخرى  األداء يف جمال  
وأوصت اآللية  . التحرش على النحو احملدد يف التعليمات اإلدارية ذات الصلة بشأن  حترش تشكل  املرتكب 

بناًء على  ، املسّجل فرض و بفرض تدابري إدارية و/أو أتديبية على املوظف.  2020فرباير شباط/ 7يف 
 . كتابالتوبيخ ال، إجراء اجمللس االستشاري التأدييب  مشورة

 التحرش وإساءة استخدام السلطة واالنتقام . 5
وإساءة استخدام السلطة واالنتقام اليت رفعها أحد املوظفني ضد    تحرشال   ادعاءات يف    اآللية حققت   .23

تقريرها، الذي    ورفعت،  2020يونيو  حزيران/   30حتقيقاهتا يف    اآللية   واستكملتكبار املديرين يف وحدته.  
  عالقة ال تزال املسألة  و أوصى بختاذ إجراءات أتديبية ضد اثنني من كبار املديرين، ولكن ليس ضد اآلخرين.  

 . املسّجل لدى 
 املستكملة ب. التحقيقات األخرى 

 نتخب امل سؤول امل. 1
اجتماعات بني قاٍض ومسؤول    حدوث  يف الدوائر بشأن  موظفنيمن    وجمهوال   ادعاًء سرايً   اآلليةتلقت   .24
الذي أجرته  الدولة. وأكد التقييم األويل  تلك تورط  اليت قدقضية ال النظر يف هذه ، وجيري حالياسابق  دولة
 ومطالبتهماالجتماعات    تلك   عدد من املسؤولني القانونيني من  انزعاججمرد  و .  ت تصاالتلك االحدوث    اآللية 
ظاهرة دعوى  فهذا يشكل بملسألة بشكل سري وجمهول،  اآللية عن املخالفات وإبالغ  كمبلغني   تهمحبماي

على  احملكمة، أو  يف دواليب  التأثري على حسن سري العدالة االجتماعات رمبا تسببت يف  تلك الوجاهة أبن 
  عار من االدعاء  ال ميكن اعتبار أنه  اآللية لذلك قررت و سليم. على حنو مكانتها وسري عملها الداخلي 

 (. 4)  26يلزم التحقيق فيه مبوجب القاعدة بلتايل و  ، الصحة
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أي دليل يشري إىل أي أتثري ال داعي له على القاضي    اآلليةالذي أجرته  تحقيق  ال  جيدومع ذلك، مل   .25
املعين فيما يتعلق أبي قرار يف القضية ذات الصلة. وال تزال هناك مشكلة تتعلق حبقيقة االجتماعات اليت  
قد ترقى إىل مستوى سوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم مبوجب األحكام السارية من نظام روما األساسي  

  2019ديسمرب كانون األول/  11يف    اآلليةة وقواعد اإلثبات. وبناًء على ذلك، قدمت والقواعد اإلجرائي 
مل تظهر   فيه، إىل أن املعلومات الواقعية الواردة اآلليةنتائجها إىل الرائسة، واليت خلصت بعد مراجعة تقرير 

 . أي إجراء  يُتخذ مل أي شكل من أشكال سوء السلوك، وبلتايل 
 املوظف املدين وضعسلوك يتعارض مع . 2

فيما إذا كان املوظف الذي   اآللية حققت و ادعاءات خبصوص نشر مقال أكادميي.  اآللية تلقت  .26
وافقة للنشر، أو انتهك  املحلصول على بشأن ا حملكمة يف انشر املقال قد اتبع القواعد واللوائح املعمول هبا 

إىل أن املوظف قد اتبع مجيع   اآللية أي من التزاماته كموظف مدين من خالل القيام بذلك. وخلصت 
املوظف عند   نية املتطلبات املعمول هبا يف ذلك الوقت للحصول على املوافقة، ومل حتدد أي دليل على سوء 

يف هذا الشأن.    بعدم اختاذ أي إجراء ل  ملسجّ ا  2020أغسطس  آب/   18يف  وأوصت اآللية  القيام بذلك.  
 . اآللية توصية ب ل املسجّ  وعمل

 األمنية ربوتوكوالت الحماولة خرق . 3
لمحكمة مبطالبة زميله إبدخال  ل ميناأل نظام الادعاًء أبن أحد املوظفني حاول انتهاك  اآلليةتلقت  .27

يف األمر، وبينما وجدت أن   اآلليةحققت و جهاز ختزين إلكرتوين يف إحدى املناطق اآلمنة للمحكمة. 
بلفعل للزميل، مل تكن هناك أدلة كافية إلثبات وجود دافع أو حماولة غري الئقة خلرق   ُقدم التخزين 

  24القضية يف  اآلليةبناًء على ذلك، أغلقت خرق أمين. و  أي  الربوتوكوالت األمنية، ومل حيدث 
 . أي إجراء إضايف عدم اختاذ التوصية ب مع    2020أغسطس  آب/

 التقييم   -ابء

على معايري   مشروع أو  سالمةبلتقييم عملية دقيقة ومنهجية وموضوعية للحكم على  يُقصد  .28
مرجعية متفق   ء على معايري ومؤشرات وكفاءته وفعاليته وأتثريه واستدامته، بنا  ومالئمته برانمج ما  ومؤشرات

 عليها. 
 إدارة أمانة الصندوق االستئماين للضحااي (  1)

تقريرها النهائي عن تقييم إدارة أمانة الصندوق   اآلليةخالل الفرتة املشمولة بلتقرير، قدمت  .29
أدى فحص التحدايت اليت تواجه  و  3الذي طلبته اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة.  االستئماين للضحااي

إلجراء هذا التقييم، إىل قرار   اآللية لدىالوقت واملوارد  حمدودية  ، فضاًل عن االستئماين للضحااي الصندوق
دور  إىل:  التقييم    وتطرق .  جرب الضرر والية  بتنفيذ  أمانة الصندوق االستئماين للضحااي    قيام   تركيز التقييم على

بعض املشاريع و ؛ جرب الضرراملوارد البشرية واملالية املتاحة لتنفيذ والية و ؛ جرب الضرراألمانة يف والية 
التنظيم الداخلي والتنسيق  و أمرت هبا احملكمة؛  الذي جلرب الضرر واالستجابةحىت اآلن؛  احملققةواملخرجات 

الصندوق  مانة  أب اخلاصة    الرقابةالقدرة على تعبئة املوارد واجلهود؛ وآليات  و مع أصحاب املصلحة يف احملكمة؛  
 .والنتائج جرب الضرر بشأن أنشطة   واالتصالحيث املساءلة واإلبالغ  من االستئماين للضحااي 

فيما  الصندوق االستئماين للضحااي تركزت اجلهود على فهم العمليات واإلجراءات املعمول هبا يف و  .30
من خالل فهم األسباب األساسية  و . جرب الضرريتعلق بواليته، فضاًل عن احلقائق املتعلقة بتشغيل برامج 

  اآللية سليب، أصدرت  سواء بشكل إجيايب أو أمانة الصندوق االستئماين للضحااي  اليت قد تؤثر على عمل 
  إىل 2015من التقييم أربع سنوات )  وغطى تقييم على أساس النتائج واالستنتاجات.  إبجراء  توصيات 
 .رب الضررجل  األولمر األ( منذ إصدار 2019

التقييم عدًدا من املالحظات والتوصيات تركزت   من  مُجعت املعلومات اليت  بناء على قدمت اآللية و  .31
عطاء  إو ، والتفاعل جلرب الضرر املتعلقة بلرتكيز االسرتاتيجي  املسائل ( 1إىل حد كبري حول ثالثة جماالت: 

مانة الصندوق االستئماين  أل القضااي املتعلقة بإلدارة الداخلية و ( 2؛ جرب الضررو املساعدة  يت واليل  األولوية 
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يف  الصندوق االستئماين للضحااي  دور جملس إدارة  و (  3، مبا يف ذلك إدارة مواردها املالية والبشرية؛  للضحااي 
 .الصندوق االستئماين للضحااي أمانة على الرقابة واملساءلة  إجراء
خطة عمل مبساعدة   ووضع، اآلليةبتقرير تقييم الصندوق االستئماين للضحااي رحب جملس إدارة و  .32

 .اآللية معاجلة توصيات بغرض ، صندوق االستئماين للضحاايأمانة ال
 تفاعل الضحااي مع احملكمة  (2)

يف حالة عدم وجود أي طلب رمسي من اجلمعية أو املكتب أو رؤساء األجهزة إلجراء تقييم يف عام    .33
  اآللية ، بعد التشاور مع رئيس اجلمعية، على املكتب ثالثة مواضيع للتقييم اعتربهتا اآللية ، اقرتحت 2020

اخلطط اإلسرتاتيجية للمحكمة واألجهزة  استعراضللخضوع للتقييم، بعد  قائمة على مربرات معقولة
القضااي احملددة يف   أخذها يف االعتباراألخرى، والعمل الذي تقوم به هيئات الرقابة األخرى وكذلك 

 :فيما يلياملواضيع الثالثة  وتتمثل  التقييمات السابقة. 
 : تفاعل الضحااي مع احملكمة اجلنائية الدولية؛ 1موضوع التقييم  . أ

القدرة الداخلية على تطبيق السياسة املتعلقة بجلرائم اجلنسية واجلنسانية   بناء: 2 موضوع التقييمو  . ب
 يف مكتب املدعي العام؛  

 اسرتداد األصول. احملكمة على : التحقيقات املالية وقدرات 3موضوع التقييم و  . ج
فرباير  شباط/يناير و كانون الثاين/ املوضوعات يف   تلكمع رؤساء األجهزة حول  اآللية تشاورت و  .34

 14 بتاريخيف رسالة أخطر املكتب اآللية و القرتاح. ب مرفقة  مارس آذار/ وأرسلت تعليقاهتم إىل املكتب يف 
"تفاعل الضحااي مع حول إبجراء تقييم  اآلليةملطالبة  2020مايو أاير/ 28، بقراره املؤرخ يونيو حزيران/

.  2020 أكتوبر/تشرين األول  31قًتا إىل اجلمعية حبلول تقريرًا مؤ  اآلليةستقدم و احملكمة اجلنائية الدولية". 
العمليات املؤسسية واتساقها   حول مالئمة تقييم مستقل  إجراء( 1) : وسيكون اهلدف العام للتقييم هو 

حتديد جماالت  و ( 2احملكمة، ) من التفاعل معالضحااي  لتمكني  ومراعاهتا للمساواة بني اجلنسنيوفعاليتها 
 الفرتة  لمحكمة بشأن الضحااي يف الواسعة ل سرتاتيجية الاملسامهة يف او ( 3) ، العملية املؤسسية حتسني 
 .وما بعدها  2019-2021

الذي يعملون  من موظفي احملكمة  موظف    35التقييم حىت اآلن إجراء مقابالت مع أكثر من    ومشل .35
تب احملامي العام للضحااي،  املكاتب ذات الصلة مبا يف ذلك الدوائر، ومكتب املدعي العام، ومك يف

  مشل، وقسم الضحااي والشهود. كما  أضرارهمجرب  و والصندوق االستئماين للضحااي، وقسم مشاركة الضحااي  
مسح للممثلني و أُرسل إىل املوظفني الذين يدعمون األنشطة امليدانية املتعلقة مبشاركة الضحااي؛  مسح

  افرتاضيا مجيع املقابالت    وأُجريت القانونيني اخلارجيني للضحااي؛ وحتليل الواثئق الداخلية واخلارجية الرئيسية.  
 أيضاً.   عرب اإلنرتنت املسحني وأجري  19-كوفيد بسبب جائحة 

  ا يف لألنظمة املعمول هبتضمنت الواثئق اليت مت فحصها امللفات القضائية، والواثئق األساسية و  .36
، وتقارير أداء احملكمة،  واسرتاتيجيتهاسياسة احملكمة  واثئق  ، و ااحملكمة مبا يف ذلك نظام روما األساسي وغريه

قسم مشاركة  يف   نظام إدارة طلبات ضحااي بياانت  على موقع احملكمة، والواثئق الداخلية، و   املتاحة واملعلومات  
 االستعراضسينظر التقرير املؤقت يف نتائج وتوصيات  و وما إىل ذلك.    وأدلة التوجيه   ، الضحااي وجرب أضرارهم

 .اخلارجي املستقل املتعلقة مبشاركة الضحااي واملسائل األخرى ذات الصلة
 التفتيش  -جيم

وهي عبارة عن   يتحدَّد موعدها مسبقًا وجتري يف عني املكان ال التفتيش هو عملية حتقق خاصة  .37
من قبل. ومل يتم إجراء أي عملية   حنو حل مشاكل رمبا يكون قد سبق أو مل يسبق تعيينها موّجهنشاط 

 تفتيش أثناء الفرتة املشمولة بلتقرير. 

 يف آلية الرقابة املستقلةوالشؤون اإلدارية  التوظيفشؤون  -رابعا
الذي يتألف من   لآلليةهيكل التوظيف ICC-ASP/12/Res.6  قرار اجلمعية العامةحدد  .38

، ومساعد إداري  2-ف معاون برتبة ، وحمقق 4-برتبة فتقييم الأخصائي كبري ، و 5-اآللية برتبة ف رئيس 
خاص   مساعد عام مؤقت منصب  2020ميزانية  اجلمعية أيًضا يف    وفتحنت  .واحد من فئة اخلدمات العامة
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ومسائل إدارية أخرى،   19-كوفيد التوظيف يف هذا املنصب اجلديد بسبب جائحة  وأتجلكبري احملققني.  ب
 .اآلن، ومن املتوقع أن ينضم املرشح املختار قريًبا  استكمل التوظيف فيه ولكن 

من احملكمة    2020مارس  آذار/  31يف    ( 2-يف اآللية )برتبة ف  استقال املوظف القانوين املساعد و  .39
بلنظر إىل نوع وعدد القضااي املعروضة على  و الرتقية.   بغرضم إىل وكالة أخرى اتبعة لألمم املتحدة لالنضما

كون لديه القدرة على قيادة القضااي بنفسه،  تأن  اآللية  يف  الثاين  لمحقق لترى أنه من املهم فهي ، اآللية 
املسؤولني املنتخبني،  أو  وكذلك دعم كبري احملققني يف األمور األكثر تعقيًدا اليت تنطوي على ادعاءات معقدة،  

من املتوقع أن ينضم  3-برتبة فحمقًقا مؤقًتا  اآللية أو كبار املديرين يف احملكمة. وبناًء على ذلك، عينت 
إبعادة تقييم   اآللية . وستقوم 2020ديسمرب كانون األول/عدة يف القضااي املرتاكمة حىت هناية  قريًبا للمسا

 .2022 ميزانية احتياجاهتا يف العام املقبل، والذي سينعكس بعد ذلك يف 

 مالحظات ختامية -خامسا
هذا   مشروعبتعميم  اآللية، قامت ICC-ASP/12/Res.6من مرفق القرار  38وفًقا للفقرة  .40

مت النظر يف التعليقات الواردة و . عليه  التقرير السنوي على رؤساء األجهزة، مما يتيح هلم الفرصة للتعليق
،  األمر   ارئيس اجلهاز املعين هبذ  يُبلغ وإدراجها يف هذا التقرير عند االقتضاء. ويف حالة عدم إدراج التعليقات،  

 متوخى يف الفقرة املشار إليها أعاله. و  حسبما هإىل إبداء آرائه يف مرفق التقرير،  ويُدعى

____________ 


