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 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨

 

 
  

  تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة

 

       مقدمة  -   ألف

         ، بـشأن   )             اململكة املتحدة (  ً                                           مالً بالوالية املنوطة بامليسر، السيد أكرب خان                                    يقدم هذا التقرير النهائي ع      - ١
                                                                                                                 مسألة إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية على إثر تعيينه من قبل مكتـب مجعيـة الـدول                   

   .    ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول ٤                             ، يف اجتماعه اخلامس، املعقودة يف   ")      اجلمعية  ("       األطراف 

      ، قام     ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢     إىل   ١٤                                         ورة السابعة للجمعية، املعقودة يف الفترة من           وأثناء الد  - ٢
                                                                                                      صاحب السمو امللكي السفري زيد رعد زيد احلسني، ممثل األردن، برئاسة املشاورات غـري الرمسيـة الـيت                  

     ").     احملكمة    ("                                                   بشأن إنشاء جلنة رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية   )١ ( ُ                     أُجريت بشأن تقرير املكتب

                                             الفريق العامل يف نيويورك، أعربت هـذه             أحرزه      الذي                                          وبينما الحظت معظم الدول التقدم الكبري         - ٣
                      على إنشاء آليـة                                 أنه يف السابق ألوان االتفاق                                                                        الدول عن رأي مفاده أنه يلزم املزيد من النظر يف هذه املسألة             

                                ً      ً      خاص، أن من األمهية مبكان القيام أوالً، وفقاً ملـا              ولوحظ، بوجه   .                                           رقابة مستقلة يف الدورة السابعة للجمعية     
                      بدراسـة اآلليـات      ,                                          يف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشرة         ")       اللجنة  ("                                   أشارت به جلنة امليزانية واملالية      

                                 ً                                            ً                        القائمة للتحقيق يف سوء السلوك سعياً وراء حتديد مدى احلاجة إىل إنشاء آلية جديدة فضالً عن اآلثار املترتبة       
   .                ذلك يف امليزانية   على

                          وحدة مستقلة متلك سـلطة                                                                         وأثناء املشاورات غري الرمسية، متت اإلشارة إىل أن احملكمة اقترحت             - ٤
                     ولكن ذلـك االقتـراح                                                        مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ألداء وظيفة الرقابة،     إطار            تنشأ يف       يف           التحقيق

  ُ                                      وأُشري أثناء املشاورات غري الرمسية أيضا        .      ستقالل                                                         قوبل بالقلق من جانب بعض الدول بسبب االفتقار إىل اال         
                                                                                                              إىل إمكانية إبرام احملكمة مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحـدة كوسـيلة                 

                          وردت احملكمة علـى ذلـك        .                                                                                 لتأمني قدرة مستقلة على التحقيق ترتب أدىن أثر يف امليزانية بالنسبة للجمعية           

                                                      
                     إنشاء آلية رقابـة                     سر املعين مبسألة                                                           تقرير مؤقت مقدم إىل مكتب مجعية الدول األطراف من املي            ) ١ (

   . )(ICC-ASP/7/INF.2                               مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية 
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                                                                                         خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة ليس يف وضع يسمح له بإضافة احملكمـة إىل                               بالقول إن مكتب    
                                                                                                        أنشطته بسبب حجم عمله احلايل ولكنه على استعداد لتقدمي التوجيه واملساعدة الالزمني للنظـر يف هـذه                 

   .      املسألة

                          ة إىل أن الفريق العامل                                                                                 وفيما لوحظ أن الفريق العامل يف نيويورك قد استوىف مناقشاته، متت اإلشار             - ٥
                 يف العاجل قبـل     (     ً                            وسعياً وراء اإلعداد الختاذ قرار        .                                                        يف الهاي قد عهد إليه املكتب بالفعل مبواصلة املناقشات        

   )٢ (                   من تقرير املكتب    ٢                                                                                 عند االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية، ال سيما فيما يتعلق بالتوصية              )     اآلجل
                                  وسوف يقـوم الفريـق العامـل،         .                                     لجنة عن أعمال دورا احلادية عشرة                                       والتوصيات اليت يتضمنها تقرير ال    

              وميكن للجنة أن   .                                                                                                 بالتشاور مع احملكمة، بتحديد اآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية عن إقامة آلية رقابة مستقلة         
              امليزانيـة                            ، مما يسمح بأن تدرج يف         ٢٠٠٩       أبريل   /                                                        تتصدى بعد ذلك للمسألة يف دورا اليت ستعقد يف نيسان         

                                             ومتت اإلشارة باإلضافة إىل ذلك إىل أن تتشاور         .                                    اآلثار املترتبة يف هذه امليزانية         ٢٠١٠                         الربناجمية املقترحة لعام    
                                                                    ً             ً                                 احملكمة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة وتقدم تقريراً يتناول أموراً منها الطريقة اليت                

   .                  املساعدة والتوجيه                            ميكن ا للمكتب املذكور أن يوفر

             تنظيم العمل  -   باء

    ً                                                   ُ                                        وفقاً للطلب الذي قدمه رئيس اجلمعية يف دورا احلادية عشرة، طُلب مـن املكتـب أن يقـدم                    - ٦
   .                                                                                 مقترحات إىل االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية عن مسألة إنشاء آلية رقابة مستقلة

   ٦         مـارس و   /       آذار  ٢          ينـاير و   /                   كـانون الثـاين      ٢٧    و  ٨                                             وعقد الفريق العامل أربعة اجتماعات أيام         - ٧
         وأثنـاء    .                                         ً                                      على التوايل أجرى خالهلا امليسر مناقشات وفقاً ألوراق املناقشة اليت أعـدها                ٢٠٠٩       أبريل   /     نيسان

                                                                                 مارس، استمع الفريق العامل إىل آراء االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية             /       آذار  ٢                    االجتماع املعقود يف    
                                                                               جريت كذلك بعض املناقشات خارج نطاق الفريق العامل بـني امليـسر ومـسؤويل                ُ وأُ  .                 حول هذه املسألة  

   .     احملكمة

                                                                ، أجرى امليسر مشاورات ثنائية مع الدول األطـراف وجمموعـات               ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ١٢    ويف    - ٨
   ٩                                                                                                          اتمع املدين على هامش االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية، الذي عقد يف نيويورك يف الفترة من                 

          ً       ً      ً                                                              وقدم أيضاً تقريراً مؤقتاً عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل بصدد مـسألة                  ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ١٣    إىل  
    .                        إنشاء آلية رقابة مستقلة

                                                                                                   ويف أعقاب تقدمي امليسر التقرير املؤقت، مدد االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية يف واليـة                 - ٩
                                                             أصحاب املصلحة، إىل مواصلة النظر العاجل يف املسألة، مبا يف ذلك ما                                   املكتب ودعاه إىل القيام، بالتشاور مع

                                                                                                                 يترتب عليها من آثار يف امليزانية الربناجمية وذلك بغية عرض توصياته على الدورة الثانيـة عـشرة للجنـة                   
  ة                                        ً                                                               لحصول على النصح املايل واإلداري للجنة أخذاً بعني االعتبار وجهات النظر وتقدمي تقريـر إىل الـدور                 ل

                                                            ويف ضوء ما سبق ذكره، يعرض هذا التقرير وجهات النظـر             .                                                   الثامنة للجمعية بغية إنشاء آلية رقابة مستقلة      
   .                     وتوصيات الفريق العامل

 

                                                      
   .  ٢٤         ، الفقرة (ICC-ASP/7/28)                                   تقرير املكتب بشأن آلية رقابة مستقلة    ) ٢ (
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                                         التطرق إىل مسألة إنشاء آلية رقابة مستقلة  -   جيم

      ابـة                                                                                                   كان النهج الرئيسي الذي توخاه امليسر والفريق العامل يف التطرق إىل مسألة إنشاء آليـة رق                 -  ١٠
                                                                                                              مستقلة هو النظر يف هذه املسألة وتطويرها يف نطاق البارامترات اليت أعربت عنها الدول األطراف يف الفقرة                 

                                                              شددت الدول األطراف على ضرورة أن تكون آلية الرقابـة غـري          "                                          من تقرير املكتب اليت جاء فيها أنه           ٢٠
                         ويف هذا السياق، أجـرى        ".                ية زيادة كبرية                                                                   مكلفة وأن تتوافق مع حاجيات احملكمة وال تزيد يف أعبائها املال          

                                                                                                  الفريق العامل مشاورات مع احملكمة لضمان التقدم يف الوفاء بالوالية املعهود ا إليه من اجلمعية وإمكان اختاذ 
                             ويف هـذا الـسياق، ركـزت         .                                                                        قرار بناء على أوسع وأوىف قدر ممكن من املعلومات املتاحة عن املوضوع           

   :                         اموعات التالية من املسائل                      املناقشات املوضوعية على 

   ١       اموعة 
                                    طبيعة آلية الرقابة املستقلة ونطاقها

                                                                                            قيام احملكمة ببيان اإلطار القانوين احلايل واآلليات اهليكلية القائمة للتحقيـق يف املـسائل                 ) أ (
                                                                                 املتعلقة بسوء سلوك املوظفني واملسؤولني املنتخبني والتصدي هلا، والثغرات أو العيوب اليت     

                                              بغي معاجلتها عن طريق إنشاء آلية رقابة مستقلة؛  ين

                                                                                       بيان احملكمة ملدى تواتر ادعاءات سوء السلوك املقدمة ضد موظفي احملكمة وطبيعتها منذ                ) ب (
                                                     وكيف متت معاجلتها حىت اآلن وكيف ستختلف معاجلتها             ٢٠٠٢                      إنشاء احملكمة يف عام     

                          تب املراجعـة الداخليـة          مك          ضمن إطار                                             يف املستقبل إذا وجد فريق خمصص للتحقيقات        
           للحسابات؛

                         نشاء آلية رقابة مستقلة؟ إل                    ما هو األساس القانوين    ) ج (

                 الـذين ينبغـي      )                                                 أي موظفو احملكمة، املسؤولون املنتخبون، املتعهدون      (                 من هم املوظفون       ) د (
                                     تغطيتهم بنطاق آلية الرقابة املستقلة؛

                                          يت ينبغي أن تغطيهـا آليـة الرقابـة           ال  )            أو اجلنائية  /            التأديبية و  (                           ما هي فئات سوء السلوك         ) ه (
          املستقلة؟

   ٢       اموعة 
                                       استقالل آلية الرقابة املستقلة ومراقبتها

   ,                                                                      بإنشاء وظيفة خمصصة للتحقيقات مبكتب املراجعة الداخلية للحـسابات          ,          كيف سيتاح    ) أ (
                     والنظر إليها بأا    "                 مستقلة يف عملها   "                                                     الوفاء باملتطلبات املوضوعية ألن تكون هذه الوظيفة        

           عن احملكمة؟  "       مستقلة "

                                                 بإبرام احملكمة مذكرة تفاهم مع مكتـب خـدمات           "                    آلية رقابة مستقلة   "                هل ميكن إنشاء       ) ب (
                                   حتقيق دولية أخرى توفر للمحكمـة       /                                                         الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة أو هيئة قضائية       

               نـشاء آليـة                                                        ً                     إمكانية االستعانة مبحققني حمترفني ومستقلني بتكلفة تقل كثرياً عن حماولة إ          
                                                                                    جديدة للمحكمة ستعيبها احلاجة إىل دعم مايل ووظيفي حىت يف األوقات اليت ال توجـد               

   ؟        جارية            فيها حتقيقات
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      الـيت    )                                              مثل االختصاصات، اختيار املوظفني، خطوط اإلبالغ      (                       ما هي اخلطوات األخرى        ) ج (
                                                       ميكن اختاذها لضمان استقالل آلية الرقابة املستقلة يف عملها؟

   ٣       اموعة 
                  اآلثار يف امليزانية

                                                              ً                                                ما هي اآلثار املترتبة يف امليزانية عن إنشاء آلية رقابة مستقلة متشياً مع البارامترات املتفق عليهـا يف                  
     ؟      أعاله ٢   و ١        اموعتني 

                    آراء الفريق العامل  -   دال

                                    طبيعة آلية الرقابة املستقلة ونطاقها  - ١

                                                          ها، استمع الفريق العامل إىل آراء مـن احملكمـة مبـا                                                              فيما يتعلق بطبيعة آلية الرقابة املستقلة ونطاق        -  ١١
                                                    ورقة احملكمة غري الرمسية بشأن إنشاء آلية رقابـة            (    ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز   ١٥                                 يتماشى مع الورقتني املقدمتني يف      

                                                                 موجز املناقشات اليت جرت باحملكمة بشأن إنـشاء آليـة رقابـة               (    ٢٠٠٩       يناير   /               كانون الثاين   ٧ و  )       مستقلة
   .          على التوايل  )       مستقلة

                                                                                                      ولدى النظر يف التقرير املقدم من املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة واالقتراحات املقدمة مـن                  -  ١٢
                                                     من اآللية اليت يقترحها املكتب ورأى أنه يلزم املوازنة       "    أخف "                                                احملكمة، أعرب الفريق العامل عن تفضيله آللية        

                                               يق أخذ العناصر املالئمة من كل من االقتراحني                      للغاية عن طر    "      اخلفيف "                                   بني اقتراح املكتب واقتراح احملكمة      
                وأشار امليـسر،     .                      األطراف على حد سواء                                            لتلبية احتياجات كل من احملكمة والدول                             والتوصل إىل حل وسط     

    .                                                         ً                        ً يف هذا الصدد، إىل دور احملكمة يف إنشاء آلية رقابة مستقلة وفقاً للهيكل الذي تراه مناسباً

                                                                      لعامة إلنشاء آلية رقابة مستقلة خبصوص التحقيقات، اتفـق الفريـق                                         ولدى النظر يف البارامترات ا      -  ١٣
                                                احملكمة؛ ويلزم أن تكون هلا القـدرة املالئمـة                                                         ً              العامل على ضرورة أن تكون هذه اآللية مستقلة وظيفياً عن           

   فة                                                                                                    لتوفري الرقابة الصارمة والفعالة؛ ويلزم أن تكون وظيفة الرقابة ذات مصداقية وميكن املساءلة بشأا وشـفا   
                   تحقيق من تلقـاء      لل                من خالل سلطات      "      أنياب "                                                          كيما تثبت أمام الفحص اخلارجي؛ ويلزم أن تكون لآللية          

                                                                                                        ذاا وإجراءات لإلبالغ عن املخالفات وال ينبغي أن يكون هناك جمال لإلفالت من العقاب بالنسبة لـسوء                 
          تـشملهم           الذين                    حقوق األفراد                                                             باإلضافة إىل ذلك، ال بد لعملية التحقيقات من أن حتترم           .               السلوك اجلنائي 

     ً                                                               وأخرياً يلزم أن تكون لآللية ميزانية برناجميـة كافيـة للوفـاء              .                     ً                      اآللية وأن تتصرف وفقاً لإلجراءات العادلة     
   .               باحتياجات احملكمة

                                                                                                   واتفق على أمهية تعزيز قدرات التحقيق لدى األجهزة التأديبية الداخلية للمحكمة الحتمال أن ختل                -  ١٤
                          ً                                                             جيريها موظفون غري مؤهلني فنياً مبشروعية اإلجراءات خاصة وأن التوصيات اليت ميكـن أن                              التحقيقات اليت   

                                                            ومت االتفاق على أن ترتبط أهلية آلية الرقابة املـستقلة            .                                               يتقدم ا ميكن أن تفضي إىل حاالت فصل تعسفي        
                علـى التوصـية                                                                                         بإجراء حتقيقات يف ادعاءات سوء التصرف وأن الدور املتوخى آللية الرقابـة ال ينطـوي            

   .                                            باجلزاءات املالئمة النامجة عن أي حتقيق يتم إجراؤه

         آلليـة         ترتئـي        اليت     ١١٢              من املادة     ٤                         ً                              أن هذا اهليكل ال يتفق متاماً مع متطلبات الفقرة              رئي          بيد أنه     -  ١٥
   طة                                                                             ّ                              الرقابة سلطات كاملة يف جمال التحقيق والتقييم والتفتيش بالنظر إىل أن االقتراح يركّز باألساس على سل               
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      وعليه   .                    ً                                                                               التحقيق يف احملكمة بدالً من تطوير الرقابة الشاملة للمحكمة كما هو متوخى يف نظام روما األساسي              
                                      ً                                                                        اقترح أن تشمل الوالية وظيفة رقابية أيضاً، مع إمكان تطويرها وأن يف اإلمكان قبول استحداث آلية رقابة                 

                       ً                    تصرف على أن يكون مفهومـاً أن اآلليـة                             ّ                                           مستقلة يف البداية تركّز بشكل ضيق على التحقيقات يف سوء ال          
                                                    ً                                           ً ستطور يف مرحلة الحقة لتشمل التقييم  والتحقيق وذلك سعياً وراء إقامة آلية رقابة شاملة ومتسقة موضوعياً 

   .       ً وهيكلياً

                                                                                                  وأعرب عن تأييد قوي لوجود آلية مرنة وفعالة من حيث التكلفة تكون قابلة للتوسـيع حـسب                   -  ١٦
                                                                                  ئي أنه يلزم القيام مبزيد من البحث خليار االستعانة مبصادر خارجية يف عمليـة                                 ويف هذا السياق، ر     .        االقتضاء

                                                                                                              التحقيق مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة أو هيئة مماثلة أخرى ألن ذلك أخف وأقل                 
           ملشاورات غري                                             وأبلغت احملكمة الدول األطراف اليت كانت حاضرة يف ا  .                                تكلفة من االقتراح املقدم من املكتب

            ُ                                                                                                    الرمسية اليت أُجريت بشأن هذه املسألة يف الدورة السابعة للجمعية يف بداية األمر بأا ال تتوقع أن يـتمكن                   
                                                                                                             مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة من مساعدة احملكمة يف حالة إبرام مذكرة تفاهم معـه                 

                                             حق إىل الفريق العامل أسباب أخرى لعدم مواصـلة               وقدمت يف وقت ال  .                               بسبب ارتفاع الطلب على خدماته  
                                                                             ً                              النظر يف هذا اخليار مثل ارتفاع التكلفة وضرورة أن يكون اجلهاز املخصص للتحقيق تابعاً للمحكمة بـدال                 

                                     اليت ساقتها احملكمة بـشأن عـدم                                            وبصرف النظر عن األسباب املتناقضة        .                               من االعتماد على األمم املتحدة    
                                                      ، رأى الفريق العامل أن من املرغوب فيه أن يعاد النظر يف                           فاهم مع املكتب املذكور                             استصواب إبرام مذكرة ت   

    .                          هذا اخليار مبزيد من التفصيل

                                                                                                   وعلى ضوء ما تقدم، أجرى امليسر مناقشات ثنائية مع الرئيس بالوكالة ملكتب خـدمات الرقابـة                  -  ١٧
                            ، لتقصي إمكانية االستعانة        ٢٠٠٩       فرباير   /  اط     شب   ١٣                                                           الداخلية التابع لألمم املتحدة، السيد مايكل داديل، يوم         

                                                                                                              مبصادر خارجية على أساس من استعادة التكلفة بصدد وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة وتكليف               
                           كما عقدت احملكمة اجتماعات      .                                                                       املكتب املذكور من خالل إبرام اتفاق عالقة بني احملكمة وبني هذا املكتب           

                                        ً                                                الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة دعماً للميسر ولرغبة الفريق العامل يف زيادة                                     منفصلة مع مكتب خدمات     
                                                                                         وبين املدير بالوكالة، منذ البداية، للميسر بأن مكتب خدمات الرقابة الداخليـة التـابع          .                  تقصي هذه املسألة  

                 ملذكور قدرة على                                                                                     لألمم املتحدة حريص على دعم احملكمة بأي شكل من األشكال املمكنة؛ وأن للمكتب ا             
                                                      ً      ً                                               التحقيق ال يستهان ا وموارد متوفرة ميكنها أن تستوعب عدداً عالياً من احلاالت اليت تثريها احملكمة كـل                  

                          ولوحظ يف هذا السياق أن       .                                           دون أن يؤثر ذلك يف القدرة املتوفرة له         )                  حالة يف السنة     ٣٠       إىل    ١        أي من    (     سنة  
                               دعوى كانت تستلزم التحقيق       ٢٢                          لق بالسلوك غري املرضي؛ و                دعوى تتع    ٢٣                               احملكمة مل تتلق حىت تارخيه إال       

        ُ                                                                              دعاوى أُحيلت إىل جملس التأديب االستشاري أسفرت عن توقيف موظفني اثنني عن العمل               ٩             األويل فيها و  
   .    ً                                                             رهناً بنتائج التحقيقات وعن فصل ثالثة يف أعقاب نتائج التحقيقات األولية

                                                         تب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحـدة أال                                                 وهناك ثالثة خيارات ممكنة نوقشت مع مك        -  ١٨
                                                                                                    وهي االستعانة الكلية ذا املكتب خبصوص التحقيقات اليت جتريها احملكمة يف مـزاعم سـوء التـصرف،                 
                                                                                                           وباملقابل تتوىل احملكمة كافة التحقيقات بنفسها أو تقوم احملكمة بإنشاء وحدة حمـدودة العـدد للتحقيـق                 

                             وبعد النظر يف شىت اخليارات،       .                                                        مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة                            مدعومة خبدمات يوفرها  
                                                                                   أن أفضل خيار يكمن يف قيام احملكمة بإنشاء قدرة على التحقيق حمـدودة العـدد                ب                     أوصى املكتب املذكور    

    كتب                  وميكن وقتها مل    ٢ / ١-                                يساعده موظف مبتدئ برتبة ف      ٥ / ٤-                                          قوامها حمقق واحد برتبة فنية من فئة ف       
                                                                                                   خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة أن يوفر خدمات دعم على أساس من استعادة الكلفة من خالل      

                                                                                   ومن شأن اخلدمات اليت يوفرها املكتب إىل احملكمة أن تشمل، يف مجلة أمور، إدمـاج                 .                    إبرام مذكرة تفاهم  
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       لمحكمة  ل        األصلية                     واعد تطعم ا القواعد    و ق             بروتوكول                يف املكتب إىل جانب                              إجراءات التحقيق املعمول ا     
                                                                                                          فيما خيص بتلقائية الدعم يف جمال التحقيق والتبليغ بذلك بشأن احلاالت وتوفري التدريب للموظفني العاملني               

   .                                                                         ضمن آلية الرقابة املستقلة جبانب املشاركة يف انتقاء احلاالت اليت جيري فيها التحقيق

                                                                      مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة، اتفق الفريق              ً                             وتبعاً للمناقشات اليت أجريت مع        -  ١٩
                                                                                          توصياته ودعا احملكمة إىل أن حتصل من املكتب املذكور على تقدير بالتكاليف على أساس                    إتباع     على          العامل  

ـ                   ة                                                                                                          إمكانية استعادا فيما خيص اخلدمات اليت ميكن للمكتب أن يوفرها إىل احملكمة بصدد تشغيل آلية الرقاب
   .       املستقلة

                                                                                            وفيما خيص مسألة معاجلة سوء التصرف اجلنائي املشتبه به الذي يصدر عن موظف أو مـسؤول                  -  ٢٠
                                                                                                            منتخب أو متعاقد، الحظ الفريق العامل أنه بغض النظر عن االستثناءات احملدودة املنصوص عليها يف املـادة                 

                            ال يكون للمحكمة من حيـث        "      نائية                               باملخالفات اليت متس العدالة اجل     "                                   من النظام األساسي ذات الصلة         ٧٠
                                                                                                         املبدأ أي اختصاص يف التصدي هلذه املسائل اليت هي منوطة بالسلطات الوطنية وأنه سيتعني علـى وحـدة                  

                 تكشف عن وجـود                                                                                                التحقيق التابعة آللية الرقابة املستقلة أن تبلغ يف احلال السلطات الوطنية باحلاالت اليت              
                                                                  تم كل ذلك يف الوقت املناسب وبشكل فعال عند اللزوم، اقتـرح                  ً       وتوخياً ألن ي    .                      سوء تصرف جنائي ممكن   

                                                                                                     الفريق العامل أن تضع آلية الرقابة املستقلة إجراءات وآليات لضمان تعاون احملكمة مع الـسلطات الوطنيـة      
   .      ً                تفادياً لإلفالت من العقاب

                      نه سيلزم أن ترفـع                                                                                   ويف الظروف اليت تقترف فيها جرائم عادية مبقر احملكمة الحظ الفريق العامل أ              -  ٢١
                                                               سر إما للدولة املضيفة أو للدولة اليت ينتمي إليها املشتبه به ممارسة  ي                                 احملكمة احلصانة عن املوظف وذلك لكي يت

                                                                                  كذلك ويف احلاالت اليت يدعى فيها ارتكاب جرمية خارج مقر احملكمة فـإن الفريـق                 .               االختصاص الالزم 
                                                                ا املشتبه به أن متارس االختصاص أو متارسه الدولة اليت ارتكب                                                             العامل يفهم أنه ينبغي للدولة اليت ينتمي إليه       

                                                                                                         يف إقليمها السلوك اجلنائي أو أن ميارس هذا االختصاص من جانب الدولة اليت تكون الضحية واحدة مـن                  
   .       رعاياها

                                                      ً                                                     وفيما يتعلق بإمكانية تغطية آلية الرقابة املستقلة فرداً من األفراد فيما خيص إجراء التحقيقـات يف                  -  ٢٢
                                                         ضرورة إتاحة هذه التغطية للموظفني العاديني واملـسؤولني         ل                                                 سوء السلوك املزعوم، توفر تأييد واسع النطاق        

  .                                                                                                            املنتخبني ولكن جرى التعبري عن آراء خمتلفة فيما يتعلق بتوسيع نطاق هذه التغطيـة لتـشمل املتعهـدين                 
                                         هد باعتبارها عالقة ناظمة للتحقيق وملا                                                                         وشددت بعض الدول على أولوية العالقة التعاقدية بني احملكمة واملتع         

  .                                            ً                                                         ينجم عنه من جزاءات تطبق على أي سوء تصرف بدالً من النظام اإلداري والنظام األساسي للمحكمـة                
                                                                                                          باإلضافة إىل ذلك متت اإلشارة إىل إمكانية تغطية املتعهدين مبدونة لقواعـد الـسلوك أو دليـل ألفـضل                   

   .                            مدونة لقواعد السلوك حىت اآلن                                 املمارسات ولكن لوحظ أن احملكمة مل تضع

                                                                                                 من ناحية أخرى، استرعي االنتباه إىل احتمال أن يؤدي استبعاد املتعهدين إىل اإلخـالل مبكانـة                  -  ٢٣
              جيد يف كثري من     األعم                          والحظت بعض الدول أن اجلمهور   .        احملكمة       لفائدة                             ً احملكمة ألن هذه الفئة تعمل أيضاً 

                                                                        بني األفعال اليت ينفذها موظفو احملكمة من ناحية واملتعهدين الـذين                                                  األحيان أن من الصعوبة مبكان التمييز     
                                                             ولذلك فإن من األمهية مبكان ضمان عدم اإلفالت من العقاب يف             .                          احملكمة من ناحية أخرى          لفائدة         يتصرفون  

                                                                                                      حاالت سوء التصرف ومحاية مسعة احملكمة إزاء االدعاءات اليت تتعلق باملتعهدين وذلك من خالل التحقيـق                
    ً                                                  تبعاً لذلك وكحل وسط، اتفق الفريق العامل على أن           .                                                  لفعلي واملستقل وذي املصداقية يف أي مزاعم تصدر        ا

                                                                                                             التحقيق التابعة آللية الرقابة املستقلة ينبغي أن تستخدم للتحقيق يف املزاعم اليت تثار بشأن متعهد على                      وحدة  
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                                    ً       ات املستوجبة إن كانت هناك جزاءات وفقاً                                                                        أن تستخدم النتائج اليت يسفر عنها ذلك التحقيق لتحديد اجلزاء         
                                              وحيثما يكشف التحقيق عن سوء سلوك جنـائي          .                                                         للنظام التعاقدي الساري املعمول به بني احملكمة واملتعهد       

                                                                       مسؤول منتخب ينبغي أن تتبع اإلجراءات السارية للمحكمة والربوتوكوالت          /        أو موظف  /                  صادر عن متعهد و   
    .      وطنية                              اليت تعىن بالتعاون مع السلطات ال

                                         استقاللية آلية الرقابة املستقلة ومراقبتها  - ٢

                                                                                                        حصل اتفاق واسع النطاق على أن آلية الرقابة ينبغي أن تكون مستقلة يف عملها وينبغي أن ينظـر                    -  ٢٤
                                              املوظفني بالداخل بوجود عمليـة تأديبيـة             ثقة                                         ومت التأكيد على أمهية الشعور العام         .                        إليها على أا مستقلة   

   .                                                           جبانب احلاجة إىل محاية مكانة احملكمة كجوانب حامسة لوظيفة الرقابة          ً مستقلة حقاً،

                                                                ً                                       واقترح أن تصان استقاللية آلية الرقابة عن طريق إسناد موقع هلا بعيداً عن هياكل احملكمـة علـى                    -  ٢٥
                                                                                                          سبيل املثال ووضع اختصاصات متينة تتوافر على خطوط تبليغ مباشرة إىل اجلمعية أو عن طريـق املكتـب                  

                                                                                                      سلطات حتقيق ميارسها احملقق من تلقاء ذاته إىل جانب آليات للتبليغ وتأمني مـشاركة اجلمعيـة يف                       وتتيح
                                    هذه الوحدة بنفسها عن االختيار       ى    وتنأ  .                                                                توظيف كبار احملققني التابعني لوحدة التحقيق ورئيس هذه الوحدة        

   .                          ية والثقة يف استقاللية اآللية                                                               الذي تقوم به احملكمة لس الطعون وللمحقق مما يفضي إىل مزيد من الشفاف

                  ً                                    آلية الرقابة وفقاً للبارامترات العامة الـوارد         أ                                                       وفيما يتعلق باختصاصات آلية الرقابة، اقترح أن تنش         -  ٢٦
ـ                             مل ير أن واليته تشمل ا       ل                           أعاله لكن الفريق العام      ٢٤    و   ١٣                   ذكرها يف الفقرتني                           طالعه مبهمـة صـياغة        ض

                 ً                                                   لرقابة الواجب أصالً أن يتوالها موظفون يتم تعيينهم خلدمة آليـة                                                  اختصاصات مفصلة وقواعد ناظمة آللية ا     
                                                                                                              الرقابة بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة وغريه من اهليئات وسيحتاج ذلـك                

   .     ً              تالياً ملوافقة اجلمعية

                        تقالليتها قد يتأثر من                       وأن الشعور باس              موقعها                                                     ومتت مالحظة أن من جوانب استقاللية آلية الرقابة         -  ٢٧
                      ً                                           ولتجنب شعور كهذا وحرصاً يف نفس الوقت على ضـمان الكفـاءة              .                                   جراء إسناد موقع هلا داخل احملكمة     

                                                                      توفري احليز املكتيب والدعم اإلداري ، رأى الفريق العامل أنه ميكـن             ب                       قيام قلم احملكمة                       واالقتصاد عن طريق  
                                                     كتب املراجعة الداخلية للحسابات دون أن تكون اآللية مدجمة                                                   آللية الرقابة أن تشترك يف املوقع الذي يتخذه م        

                                           وعند التوسع يف مناقشة هذه املسألة، الحظ           ").       األمانة  ("                                                   فيه أو دجمها يف صلب أمانة مجعية الدول األطراف          
     ة يف                                                              لآللية هو أهم بكثري من موقعها الفعلي وبالنظر إىل الرغب           "                     االستقاللية التشغيلية  "                           الفريق العامل أن كفالة     

                         ً                                                                                  أن تتطور هذه اآللية مستقبالً حبيث تشمل التقييم والتفتيش ميكن حتقيق بعض جوانب التآزر املفيـدة مـن                  
                                                              ً                                     خالل تشريكها هي ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف موقع واحد بدالً مـن وجودهـا يف صـلب                  

                            احملكمة اجلنائية الدولية قدم                                                              والحظ الفريق العامل، حني خلص إىل هذا الرأي، أن االئتالف من أجل      .       األمانة
                                                                   ً            ً                           وجهات النظر مبا مفاده أن مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ال يعترب مستقالً استقالال كلياً عن هياكـل                 

                                    بيد أن الفريق العامل أشـار إىل         .                                                      ً                      احملكمة بالنظر إىل أن ميثاقه يذكر أن هذا املكتب يشكل جزءاً من املنظمة            
                                                                                                  ستشترك هي ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات دون أن تكون مدجمة فيه أو خاضعة له ولذلك                         أن اآللية 

                                                                                                         فإن اشتراكها يف املوقع واستغالهلا للهياكل األساسية املادية والدعم اإلداري هي ومكتب املراجعة الداخليـة            
  ً                                  ضاً على أن مقترحه املتعلق باملوقع                              وشدد الفريق العامل أي     .                                                   للحسابات لن يؤثر يف االستقاللية التشغيلية لآللية      

   .                                                                                      ميكن يف مجيع األحوال إعادة النظر فيه وتنقيحه يف املستقبل حني تغدو آلية الرقابة عاملة بشكل كلي
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                                                                                                   وهناك جانب آخر من جوانب تأمني استقاللية آلية الرقابة ناقشه الفريق العامل وهو يتصل خبطوط                 -  ٢٨
                                                                ي وضع شرط خاص بتقدمي تقارير إىل املكتب وهذا أمر يتفق مع الطـابع                                  وقدم اقتراح مفاده أنه ينبغ      .        التبليغ

                                                                                                وهناك اقتراح بديل يتواءم وآلية الرقابة باعتبارها هيئة فرعية تابعة للمجلس ويتمثـل يف                .                   الرقايب هلذه اآللية  
       طـراف           دول أ    ١٠                                                                    مماثلة لآللية اليت أنشئت خبصوص مشروع املباين الدائمة تتألف مـن              "           جلنة رقابة  "       إنشاء  

                                                                                                            تنتخبها اجلمعية بناء على توصية من املكتب على أن يعمل كل عضو ملدة سنتني، والقصد من وراء ذلك هو                   
                                                                        ً                                         أن يقوم مدير آلية الرقابة بتقدمي تقرير فصلي مباشرة إىل جلنة الرقابة، مشفوعاً بتقرير سـنوي موحـد إىل                   

                       ً      ً              يها آلية الرقابة تقريـراً فـصلياً إىل جلنـة                       ويف كل حالة تقدم ف    .                                           اجلمعية يحال عن طريق رئيس جلنة الرقابة      
               ويطبـق هـذا      .                                                                                             الرقابة، تتاح للمحكمة فرصة معقولة لتوفري رد خطي إىل جلنة الرقابة حول أي نقطة تثار              

 ً                                                                                                                   اًإلجراء مع ما يلزم من تبديل على التقرير السنوي املوحد الذي تقدمه آلية الرقابة إىل اجلمعية عن طريق جلنة                   
                                                                                                ارة إىل أن االلتزام بتقدمي التقارير املشار إليه من شأنه أن يـشمل املعلومـات املتعلقـة                         ومتت اإلش   .        الرقابة

   أو  /                                                                                                     باحلاالت والتحقيقات اليت جتري حتت إشراف آلية الرقابة إىل جانب أية توصيات تقدم يف هذا الشأن و                
                     صيل شخـصية تتعلـق                                                                                            يف شأن إدارة آلية الرقابة، ولكن دون إدراج أمساء أشخاص بعينهم أو حتديد أية تفا              

                                   ُ                                                    وفيما يتعلق بتواتر تقدمي التقارير، أُبديت وجهة نظر مفادها أن تقدمي تقرير فصلي               .                       بأفراد خيضعون للتحقيق  
                                                                                                                 سيساعد على تأمني النظر نصف السنوي الذي تقوم به اللجنة لتدارس اآلثار املترتبة يف امليزانية النامجة عـن                  

   .                   تقارير آلية الرقابة

                                                                                          ظر يف طرائق تنفيذ خطوط التبليغ املمكنة، اقترح الفريق العامل أنه ينبغـي اعتمـاد                            ويف أعقاب الن    -  ٢٩
                                                                              واتفق على أن يقوم رئيس آلية الرقابة بتقارير خطية مباشرة إىل املكتـب               "               أقل بريوقراطية  " و  "    أخف "  "     آلية "
    ً            بدءاً بالقيـام     )           واملالية                                                                                       مع توجيه نسخة منها إىل الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة وجلنة امليزانية             (

                                                                                             ً                  بذلك على أساس فصلي على أن يستعرض تواتر تقدمي التقارير حاملا تغدو آلية الرقابة عاملة كلية مـشفوعاً                 
                                                                                                بتقرير خطي سنوي موحد إضايف يعرض على الدورة السنوية للجمعية عن طريق املكتب علـى أن يكـون           

                                                  ية يف كل حالة من احلاالت من جانب رئيس جلنـة                                                                    مفهوما من ذلك أن ما يقدم من تقارير فصلية أو سنو          
                                      ومت االتفاق باإلضافة إىل ذلك على أن         .                                           ً                           الرقابة تتاح للمحكمة فرصة معقولة للرد خطياً على أي نقطة تثار          

                                                             أو اجلمعية، حبسب االنطباق، توجه نسخة منها إىل رئيس آلية           /                                            أية ردود خطية تقدمها احملكمة إىل املكتب و       
   .       الرقابة

   :                                                                     اك جانبان من جوانب تأمني استقاللية اآللية ناقشهما الفريق العامل كذلك ومها   وهن  -  ٣٠

                           اختيار رئيس آلية الرقابة؛   ) أ (

   .                                     وختصيص برنامج رئيسي هلا يف نطاق امليزانية   ) ب (

                                        ، اقترح الفريق العامـل أن تـشارك         "                           اختيار رئيس آللية الرقابة    "   ،   ) أ (                                وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -  ٣١
                                         واقترح أن يكون املكتب، بالتعاون مـع         .                                                   من خالل سلطة تفوض إىل املكتب، يف عملية االختيار                 اجلمعية،  

                                                                                                    احملكمة، وحسب الضرورة، بعملية تعيني شخص يف منصب رئيس آلية الرقابة املستقلة وحيـدد، يف مجلـة                 
                 ء اخلدمة فيمـا                                                                                               أمور، التوصيف الوظيفي وعملية التعيني والتجديد وعدم التجديد والتوقيف عن العمل وإا           

                                                              ً                     واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي أن مينح املسجل حق املشاركة جنباً إىل جنب                .                        يتصل بالوظيفة املذكورة  
                                                         ورئي كذلك أن من املستصوب أن يمنح مركز املراقـب يف             .                                            مع أعضاء املكتب يف عملية التوظيف بأسرها      

                                                      من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمـم                                                               فريق التوظيف ملمثل واحد من اتمع املدين وممثل واحد        
   .      املتحدة
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                       ً                                                                        ونظر الفريق العامل أيضاً يف مستوى الوظائف اخلاصة بآلية الرقابة وبين أنه حيبذ تعيني موظـف ذا           -  ٣٢
                                                                                     لريأس مكتب آلية الرقابة املستقلة وذلك لكي يؤمن استقالليتها ويدعمه يف ذلـك               ٥-                    خربة عالية برتبة ف   

                                                                     ومت تبيان هذه النواحي املفضلة على أساس أن يقوم قلـم احملكمـة               .  ٢-        أو ف   ١-        برتبة ف              موظف مبتدئ   
   .                                      بتوفري الدعم اإلداري اليومي آللية الرقابة

                                                                                          أما فيما يتعلق مبدة العقد الذي مينح لرئيس املكتب، فكان هناك تأييد لتعيني مدته ثالث سنوات مع      -  ٣٣
                                                                     ة أن هذا القيد الذي يوضع على شروط العقد يف البداية ال يتفق                        وبينت احملكم   .                             إمكانية التجديد مرة واحدة   

                                                              ولوحظ من ناحية أخرى أن هذه املمارسة قد اتبعت يف توظيف             .                                      مع النظامني اإلداري واألساسي للموظفني    
                                                                                                                 مدير مشروع املباين الدائمة، الذي مت ربط مدة تعيينه مبدة مشروع املباين الدائمة  وأن قسم املوارد البشرية                  

                                                     ومتت اإلشارة إىل أنه، لتاليف التضارب يف املـصاحل، ال            .                                              كنه أن يدرس طرائق معاجلة وضع حدود للعقد        مي
                                                                                ً                           ينبغي أن يعني قدامى موظفي احملكمة يف هذا املنصب وال ينبغي ملوظفي املكتب أن يقبلوا تعيينـاً للعمـل                   

   .                             باحملكمة بعد إائهم مدة تعيينهم

                     لوحظ أن أهم نتائج      "                                       ختصيص برنامج رئيسي يف نطاق امليزانية      "   ،   ) ب (                                وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -  ٣٤
                                                                                                                     اختيار إنشاء برنامج رئيسي يف نطاق امليزانية بالنسبة آللية الرقابة تتمثل يف تكاليف أعلى وافتقـاد املرونـة                  

           الـذات يف                                                              ً                                       املالية املمكن التمتع ا يف غري ذلك من احلاالت حني تكون اآللية جزءاً من برنامج رئيسي قائم                  
                                                                                        إال أنه بالرغم من هذه العوائق هناك اتفاق عام على صعيد الفريق العامل أن منح االسـتقالل        .               نطاق امليزانية 

      ً                                               وتبعاً لذلك، اقترح الفريق العامـل أن تنـشئ           .                                                             املايل آللية الرقابة هو السبيل الوحيد الستقالليته التشغيلية       
                                            مبيزانية كافية بغية إنشاء آلية الرقابـة         ")                             مكتب آلية الرقابة املستقلة    " (             ً       ً                       اجلمعية برناجماً رئيسياً يف نطاق امليزانية       

   .                                                       وتغطية تكاليف املوظفني وغري ذلك من التكاليف اليت تصحب املكتب

                                                     اآلثار املترتبة يف امليزانية عن إنشاء آلية رقابة مستقلة  -   هاء

                                          أثناء املناقشات السابقة مع الفريـق                              ً                                         أشار امليسر إىل أن توافقاً عريضا يف اآلراء قد مت اإلعراب عنه             -  ٣٥
                                                                                                              العامل وأثناء املشاورات غري الرمسية مع الدول األطراف يف نيويورك ومفاده أنه بالرغم من أن االعتبـارات                 
                                                                                                                        املتعلقة بامليزانية هلا أمهيتها يف إنشاء آلية الرقابة، إال أن التكاليف ال ينبغي أن تكون هي العامل احملـدد وأن                    

                                                                                                العتمادات يف امليزانية ينبغي أن تتبع البارامترات اليت اتفقت عليها اجلمعية لغـرض إنـشاء                             عملية ختصيص ا  
       والحـظ    .                                                                                                     اآللية املالية وذلك لتأمني املوارد الكافية اليت تسمح للمكتب بأن ينجز واليته على الوجه السليم              

                                         إضافية يف امليزانية بالنسبة للـدول                                                                                       امليسر، يف هذا السياق، أن إنشاء آلية الرقابة سينتج عنه فيما يحتمل آثار            
                                                                                            األطراف اليت قد يصعب استيعاا عن طريق الوفورات ونواحي الكفاءة اليت حتققها احملكمـة عـن طريـق      

                                                                                                       ويف هذا الصدد، وفيما مت الترحيب بإنشاء آلية الرقابة إال أن دولة يف الفريق العامـل احتفظـت                    .          ميزانيتها
                                                                            ني اقترحت دول أخرى بأن إعادة توزيع الوظائف يف إطار احملكمة لن ميثـل                                               مبوقفها من اآلثار املالية على ح     

   .    ً                                             سبيالً من سبل املساعدة على احلد من التكاليف التشغيلية

                                                                                                            وفيما يتعلق باآلثار املترتبة يف امليزانية عن إنشاء آلية رقابة مستقلة، الحظ الفريق العامل أن مكتب                 -  ٣٦
      ً                          دوالراً من دوالرات الواليـات         ١٠٥     ٠٠٠                    ً           مم املتحدة قدم تقديراً مببلغ                                      الرقابة الداخلية التابع لأل           خدمات  

            ً                                                                                               املتحدة زائداً التكاليف اإلضافية بالنسبة للسنة األوىل من الدعم، أي الدعم األويل واملستمر واإلضايف وهذا               
          الرقابـة                                                                                                إن قبلته اجلمعية من شأنه أن يشكل األساس ملذكرة تفاهم تربم بني احملكمة وبني مكتب خدمات                 

  .                                                                                                         الداخلية التابع لألمم املتحدة ألجل توفري خدمات هذا املكتب على أساس من االستعادة السنوية للتكاليف              
                                                                                                             باإلضافة إىل ذلك بين قلم احملكمة أن احليز املكتيب وخدمات الدعم املقدمة آللية الرقابة يصل مقـدارها إىل                  
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                     تكاليف املرتبـات     و    هي                         ه التكاليف، إذا أخذت                                 والحظ الفريق العامل أن هذ      .                  يورو يف السنة      ١٠٠     ٠٠٠
   ٢-     أوف ١-                  ووظيفة إضافية من ف  )       يورو   ١٥٠     ٣٠٠   حنو    ( ٥-                                      السنوية التقديرية لتوظيف مسؤول برتبة ف

                                     دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         ٥٠٠     ٠٠٠                  يكون مبلغها حنو      )        يورو   ٨٥     ٦٠٠      زهاء   (              يشغلها موظف   
   .              خالل السنة األوىل

                                                                                     لتكاليف السنوية املتعلقة ببداية تشغيل اآللية، الحظ امليـسر أن اقتـراح مكتـب                               وعند النظر يف ا     -  ٣٧
                                                    ستكون أظ تكلفة يف السنة األوىل وتعكس تكـاليف بدايـة                                                 خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة     

     خـذ                                                    والحظ أيضا أن االقتراح قائم على أساس ـج األ           .                                             التشغيل ولكنها ستتناقص يف السنوات الالحقة     
    ٢٣                                                            حالة يف السنة على حني أن جمموع ما تصدت له احملكمة قارب           ٣٠         وجود       أساس                      بأقصى مبلغ أي على     

                                                                                       ولذلك فاألمر متروك للجمعية لكي توفر النصح كل سنة إىل رئيس آلية الرقابة فيما                .     ٢٠٠٦                حالة منذ عام    
                            اليت يقدمها مكتب خدمات                                                                              يتعلق بعدد احلاالت اليت ستكون اجلمعية مستعدة لتمويلها من خالل اخلدمات          

   .                                                                                           الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة بغية مراقبة تكاليف التشغيل السنوية الشاملة آللية الرقابة

                                                                                                    وعلى ضوء اآلثار املترتبة يف امليزانية الوارد ذكرها أعاله، طلبت احملكمة إعداد برنـامج رئيـسي                  -  ٣٨
                                                                  لرقابة املستقلة كمرفق ذا التقرير لتنظر فيه اللجنة وكـذلك                                                        جديد يقترح يف نطاق امليزانية ألغراض آلية ا       

   .      اجلمعية

      خامتة  -   واو

                                                                                                   ميثل هذا الفريق آراء وتوصيات الفريق إىل الدورة الثامنة للجمعية حول مسألة إنشاء آليـة رقابـة            -  ٣٩
                  ريا مـن العمـل                                          ً                              ً                 ومل يغرب عن امليسر، حني قبل تعيينه ميسراً بشأن هذه املسألة، أن هناك قدراً كب                .       مستقلة

            ً                    بوصفها قائماً بأعمال امليسر يف       )    قربص (       يانيس    رو   ماف  .                                                       القيم الذي أجنزه حول هذه القضية السفري أندرياس د        
   ,     ً                                                                              وتبعاً لذلك فإن النهج الذي اتبعه امليسر احلايل مثلما جرى إمجاله يف هذا التقرير             .                           الفريق العامل يف نيويورك   

                                                                 الذي أجنز يف نيويورك مع إشراك أصحاب املصلحة من داخل احملكمة                                                    متثل يف إضافة لبنات إىل العمل السابق        
                                                    ً                                                    وخارجها من أجل حتقيق تقدم ملموس بصدد هذه املسألة، أخذاً بعني االعتبار الشواغل اليت سبق أن عربت                 

   . )٣ (                                                                                                     عنها اللجنة والدول األطراف واحملكمة فيما يتعلق باالقتراحات املة يف تقرير سابق صادر عن املكتب              
                                                                                                                  توافق اآلراء العريض الذي مت التوصل إليه يف الفريق العامل بشأن التوصيات الوارد بياا أدناه والناجتة عن                  و

                                                                                                     إشراك احملكمة بشكل بناء وغريها من أصحاب املصلحة يربهن بالكامل، يف نظر امليسر، علـى أن الوقـت                
                                            ضافية للنظر يف هذه املسألة كان له مـا                                                                             اإلضايف الذي أتاحته الدورة السابعة للجمعية إلعطاء الدول فرصة إ         

                                                                                                             يربره إىل حد بعيد بالنظر إىل ما تتسم به هذه املسألة من تعقيد وحاجة الدول األطراف واحملكمة واتمـع                   
   .                                      املدين للمسامهة بصورة كاملة مبا هلا من آراء

                        اآلراء الذي مت التوصـل                                                                    والتوصيات اليت مت التوصل إليها واملة أدناه تشري إىل التوافق العريض يف   -  ٤٠
   ٤                                                                                                                إليه حول مساس احلاجة ألن توافق اجلمعية يف دورا الثامنة على إنشاء آلية رقابة مستقلة تتواءم والفقرة                  

                                                                                         من نظام روما األساسي قصد التحقيق يف سوء السلوك املزعـوم للمـوظفني واملـسؤولني                   ١١٢           من املادة   
   :                     ية الثالثة التايل ذكرها                      ً              املنتخبني واملتعهدين وفقاً للمبادئ األساس

                                               جيب أن تكون آلية الرقابة آلية مستقلة عن احملكمة؛   ) أ (

                                                      
   .(ICC-ASP/7/28)                                   تقرير املكتب بشأن آلية رقابة مستقلة    ) ٣ (
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                                                         جيب أن تكون اآللية قادرة على توفري الرقابة اجلادة والفعالة؛   ) ب (

   .                                                                          وجيب أن تتوفر لدى اآللية القدرة املالئمة واملوارد الكافية لتلبية احتياجات احملكمة   ) ج (

                       يذ حصيلة عملية التيسري                     التوصيات املتعلقة بتنف  -   زاي

   ١        التوصية 
                         إنشاء آلية رقابة مستقلة

٤١  -                                                                                                        تدعى اجلمعية إىل إنشاء آلية رقابة مستقلة داخل احملكمة اجلنائية الدولية على سبيل األولوية، كما                 
                                      أثناء االستئناف الثـاين للـدورة           ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ١٣                            من املقرر الذي اختذ يف        ٢                      هو متوخى يف الفقرة     

(ICC-ASP/7/Decision 1)          للجمعية        السابعة                                               ً          وحني عمدت اجلمعية إىل إنشاء آلية رقابة مستقلة عمالً            .  )٤ (  
                                                                          من نظام روما األساسي فإا كانت واعية بأن نطاق مثل هذه اآللية سوف يقتصر       ١١٢              من املادة     ٤         بالفقرة  

                               ملستقلة لتصبح مستوعبة كافـة                                                                                       يف البداية على التحقيقات ولذلك يتوقع مبرور الوقت أن تتطور آلية الرقابة ا            
  .                                         من نظام روما األساسي أي التقييم والتفتيش   ١١٢           من املادة  ٤                      اجلوانب األخرى يف الفقرة 

   ٢        التوصية 
                            إرساء آلية الرقابة املستقلة

                                                           ً                                                متت التوصية بأن يشمل القرار القاضي بإنشاء آلية للرقابة قراراً بتعيني موظفني اثنني يف آلية الرقابة                  -  ٤٢
     وميكن   .  ٢-       أو ف  ١-                               وموظف يوفر الدعم برتبة ف      ٥-                                        ف واحد يكون هو رئيس املكتب برتبة ف              أي موظ 

                                                                                                               للجمعية أن تعيد النظر يف رتبة ودرجات هاتني الوظيفتني حاملا تغدو اآللية عاملة كلية ملدة معقولـة مـن                   
ـ                .      الوقت              ة الرقابـة                                                                                          وهذان الشخصان سيشرعان يف العمل يف مدة تسبق بستة أشهر تاريخ بداية تشغيل آلي

                                              اللوائح والقواعد والربوتوكـوالت واإلجـراءات          ضع                نطوي عليها و   ي                     كافة املهام اليت         حتديد             وذلك ليتسىن   
                                                                   وعملية التعيني يف وظيفة رئيس آلية الرقابة يقوم ـا املكتـب              .                                          وعرض ذلك كله على اجلمعية لتوافق عليه      

                                             ب املراجعة الداخلية للحـسابات يف موقعـه                                                وسوف تشارك آلية الرقابة املستقلة مكت       .                    بالتعاون مع احملكمة  
    ).                                    دون أن تدمج يف هذا املوقع أو ختضع إلمرته (

   ٣        التوصية 
                           نطاق آلية الرقابة املستقلة

                                                                                                            يتوقع من آلية الرقابة ذاا أن تضع القواعد الناظمة لعملها وترد فيما يلي التوصيات الـيت تـوفر                    -  ٤٣
   :                  ألغراض التوجيه فحسب

                                                                         الرقابة املستقلة يف البداية إرساء جهاز فين مستقل للتحقيق علـى أن                           نطاق آلية           سيشمل     ) أ (
                                                                                          تضاف يف الوقت املناسب املقومات اإلضافية للرقابة مثل التفتيش والتقييم اللذين تتوخامها           

                        من نظام روما األساسي؛   ١١٢           من املادة  ٤       الفقرة 

                                                      
                                              م األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، الـدورة                                                 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظا         ) ٤ (

    ١٣- ٩          ينـاير و   /                   كـانون الثـاين      ٢٣-  ١٩               ، نيويـورك،     )                                االستئناف األول واالستئناف الثاين    (         السابعة  
                           ، الفصل الثـاين، اجلـزء      (ICC-ASP/7/20/Add.1                                 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        (    ٢٠٠٩       فرباير   /    شباط

   .ICC-ASP/7/Decision 1             الثاين، املقرر 
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                                 ة املستقلة املنشأة حديثا سلطات                                   التحقيق التابعة آللية الرقاب         وحدة   ب        تناط                         تتجه النية إىل أن        ) ب (
                                                   حتقيق تلقائية وتشتمل على إجراءات للتبليغ وللحماية؛

                                              تغطيهم آلية الرقابة مجيع موظفي احملكمـة             الذين                                       ومن املتوخى أن يكون من بني األفراد           ) ج (
                                                              ً                     الذين خيضعون للنظامني اإلداري واألساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة فـضالً عـن              

                                                                     ومن املتوخى كذلك أن تستخدم وحدة التحقيق التابعة آللية الرقابة            .  ني               املسؤولني املنتخب 
                                                                                      لغرض إجراء حتقيقات يف أية مزاعم تتعلق بسوء سلوك ختص املتعهدين الذين تتعاقد معهم           

                                                   وهذه التحقيقات ينبغـي أن جتـري وفقـا للـشروط          .                               احملكمة والذين يعملون لفائدا   
                  أو سبل أي حتقيق     /                              يت يغفل فيها العقد طريقة و                   ويف الظروف ال    .                        املنصوص عليها يف العقد   

  .                                 ً                                                       فإن آلية الرقابة جتري حتقيقها وفقاً إلجراءاا اخلاصة ا وألفضل املمارسات املعترف ا            
                                                                                       وتستخدم نتائج أي حتقيق لتحديد اجلزاءات الواجبة التطبيق إن كانت هناك جزاءات يف             

                                  ويف هذا السياق، توصى احملكمـة بـأن     .  د                                           ظل النظام التعاقدي القائم بني احملكمة واملتعه  
                                                                                         تضع وتدمج يف عقودها اخلاصة بالشراء مدونة للسلوك وإجراءات تأديبية مناسبة تتبع يف             

                         ظروف سوء السلوك املزعوم؛

                                          ك حول نشاط جنائي يف حبر التحقيق، وجب                                              ويف مجيع احلاالت، وإذا ما حامت الشكو         ) د (
                                                   نية ذات الشأن كالدولة اليت تشهد اجلرمية املشتبه                                                   على آلية الرقابة أن تبلغ السلطات الوط      

                                                                                         ا والدولة اليت ينتمي إليها املشتبه به والدولة اليت تنتمي إليها الضحية والدولة املضيفة مقر   
  .                     احملكمة عند اقتضاء احلال

   ٤        التوصية 
                           مهام آلية الرقابة املستقلة

                                  ً                 على إنشاء وحدة التحقيق الفنية دعماً للـهياكل                                                              يتعني أن تقتصر والية آلية الرقابة يف هذه املرحلة            -  ٤٤
                                                السلوك ولتأمني الرقابة الفعالة واهلادفة يف          سوء                                                               التأديبية القائمة يف احملكمة إلجراء التحقيقات بشأن ادعاءات         

                                                                                              وتستثين هذه التحقيقات والرقابة القضايا املتعلقة بإدارة شؤون املوظفني مثل تقصري املوظف يف               .           هذا الصدد 
                                                                 وإذا ما بدت شكوى للوهلة األوىل بأن هلا عالقة بإدارة شـؤون              .                 ً               اجباته وذلك خالفاً لسوء سلوكه           أداء و 

               ويـتعني علـى      .                                                                                               املوظفني فال ينبغي رؤيتها على أا تندرج يف نطاق آلية الرقابة ويلزم أن حتال إىل اإلدارة               
   .                            ندرج ضمن اختصاص آلية الرقابة                                                              اإلدارة بدورها أن حتيل إىل آلية الرقابة القضايا املرفوعة هلا واليت ت

-  ١٠           من البند     )  أ (                                                                                      وال يتعني أن متس املهام اليت متارسها آلية الرقابة املهام املنصوص عليها يف الفقرة                 -  ٤٥
                            للمسجل أو املدعي العـام،        : "                                                                             من النظام األساسي ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية اليت تنص على ما يلي             ٢

               ومبا أن الغرض      ".                                                 ٍ         دابري تأديبية على املوظفني الذين يكون سلوكهم غري مرضٍ                                     حسب املقام املناسب، توقيع ت    
                                                                                                    من آلية الرقابة ال يتمثل يف إدارة شؤون املوظفني، فإن كل التدابري التأديبية اليت تندرج ضمن النطاق اإلداري   

                            ة الرقابة فيما يتعلق مبا                                  ً                                                          ستظل حتكمها املادة املذكورة آنفاً، من دون املساس بسلطة التحقيق اليت تتمتع ا آلي             
   :   يلي

                                               سوء السلوك الداخلي الذي يقتضي تدابري تأديبية و   ) أ (

   .                     السلوك اإلجرامي اخلارجي   ) ب (
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                  مـن النظـام      ٢-  ١٠             من املـادة      )  ب (                                                               ومهام آلية الرقابة ال مساس هلا باملهام املوصوفة يف الفقرة             -  ٤٦
                                        ، حسب املقام املناسب، أن يفـصل دون                                للمسجل أو املدعي العام    "                                    األساسي للمحكمة اليت تنص على أن       

    ".                                                                                سابق إنذار أي موظف يف حالة إساءة السلوك على حنو جسيم، مبا يف ذلك اإلخالل بقاعدة السرية

   ٥        التوصية 
                 الوالية القضائية

               ً    إال أن هناك مبدأً      .                           ً                                                 ال ينبغي أن يكون هناك جمال لًإلفالت من العقاب بالنسبة ألي سلوك إجرامي              -  ٤٧
                سـوء الـسلوك                                                                                      من مبادئ القانون الدويل القائل بأن الدول وحدها هي اليت بإمكاا مالحقة                  ً      ً  عاماً مقبوالً 

                   ويتعني على آليـة      .                                                                                 اإلجرامي، وليست املنظمات الدولية اليت يعوزها، من حيث املبدأ االختصاص املطلوب          
                        ك اإلجرامي املشتبه به،                                    السلطات الوطنية بسوء السلو        تعلم              ّ                                           الرقابة أن تركّز على تطوير آلية تبليغ من أجل أن           

   ً                                                                                                      فضالً عن تطوير إجراءات التعاون مع السلطات الوطنية من أجل تيسري إمكانية املالحقة الوطنيـة حيـث                 
   .                                                                      تكشف التحقيقات اليت جتريها آلية الرقابة عن وجود سوء تصرف إجرامي مشتبه به

   ٦        التوصية 
         احلصانات

                                                   واحلصانات اليت يتمتع ا موظفو احملكمـة خـالل                                                          ال ينبغي أن ميس عمل آلية الرقابة باالمتيازات         -  ٤٨
                                                                                                ممارستهم مهامهم، وإمنا عليها أن تدي باملبدأ الذي يقضي بأن ال توظف االمتيازات واحلـصانات لتربيـر       
                                                                                                            أفعال غري قانونية ويف احلاالت اليت تستوجب مقاضاة أفراد يتمتعون حبصانات، يتعني على آلية الرقابـة أن                 

                        ويتعني على احملكمـة، يف       .                   ً         ً      ً                            ما كان ذلك مناسباً ومستصوباً، وفقاً للمعايري املعمول ا                           تطلب رفع احلصانة،  
                                                                                                                 قيامها بتحديد ما إذا كانت سترفع احلصانة، أن تأخذ بعني االعتبار واجبها املتمثل يف كفالة أن يتم، قبـل                   

          ماتقـدم         وينطبق    .      عادلة                                                                              مالحقة أي مسؤول خيضع للمقاضاة الوطنية إمشال ذلك املسؤول مبعايري احملاكمة ال           
    ات                                                                                                       كذلك على االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع ا احملكمة وموادها مبا يف ذلك املواد اإلثباتية من اإلجراء               

   .                   وأي تدابري تنفيذية ة       القضائي

   ٧        التوصية 
                     مساءلة آلية الرقابة

                    ب مجعية الدول األطراف                                                                             يتعني على آلية الرقابة أن تقدم تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكت           -  ٤٩
      وتوجه  (                                   ً      ً     ً                                               وأن تقدم كذلك وعلى أساس سنوي تقريراً موحداً شامالً ألنشطتها إىل اجلمعية من خالل املكتب                

        وتتـاح     ).                                                                                                   نسخة من مجيع التقارير إىل هيئة الرئاسة ومكتب املدعي العام واملسجل وجلنة امليزانية واملاليـة              
                                   وحتال هذه الردود اخلطية اليت تتقدم      .                               ير اليت ترفعها آلية الرقابة                                 ً                 للمحكمة فرصة معقولة للرد خطياً على التقار      

                                                                                                        ا احملكمة إىل املكتب وإىل اجلمعية، حسب االقتضاء مع توجيه نسخة إىل رئيس آلية الرقابة وجلنة امليزانيـة             
   .       واملالية

   ٨        التوصية 
                           املتابعة اليت تقوم ا احملكمة
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                                                               قابة مرتني كل سنة معلومات خطية مستوفاة تتعلـق مبتابعـة                                                يتعني على احملكمة أن توفر آللية الر        -  ٥٠
                                                                                               اإلجراءات التأديبية اخلاصة حباالت سبق آللية الرقابة أن حققت فيها مشفوعة بأي معلومـات أخـرى، إن      

   .                                                    توفرت، بشأن تطبيق اجلزاءات اليت تقررت يف كل حالة مبفردها

   ٩        التوصية 
                                ة الداخلية التابع لألمم املتحدة                                         مذكرة التفاهم املربمة مع مكتب خدمات الرقاب

                                      ً     ً                                         القرار القاضي بتأسيس آلية رقابة قراراً خاصاً بآلية الرقابة عن طريق املـسجل                  بتضمن             يوصى بأن     -  ٥١
                                                                                                            بشأن إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة من أجل توفري خـدمات                 

   .                        نوية لتشغيل آلية الرقابة                                   الدعم على أساس استرداد التكاليف الس

    ١٠        التوصية 
          امليزانية

                          ً       ً                                                                     يتعني أن تنشئ اجلمعية برناجماً رئيسياً يف نطاق امليزانية يغطي تكاليف البداية والتكاليف اجلاريـة                 -  ٥٢
   .                                     املترتبة على إنشاء وصيانة آلية الرقابة

- - - 0 - - - 


