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 ة رقابة مستقلةمشروع قرار بشأن إنشاء آلي

  إن مجعية الدول األطراف،

   من نظام روما األساسي،١١٢ من املادة ٤و ) ب(٢ الفقرتني اعتبارهاتضع يف إذ 

 فضال عن التعليقات اليت يتضمنها تقرير جلنة )١( بتقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلةوإذ ترحب  
  ،)٢(امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة

 وإىل أن املوارد ي بشكل كللة إىل أن احملكمة بصدد التطور لكي تصبح مؤسسة متشعبة عاموبالنظر  
االقتصاد يف و الفعالية يبواملسائل املؤسسية تتطلب من اجلمعية أن تؤدي بالكامل وظيفتها الرقابية من أجل تعزيز جان

  احملكمة،

لى مستويات تنظيمية وذات صلة مبختلف أنشطة عا  أن هذه الوظيفة سيتم االضطالع وإذ تالحظ  
احملكمة وبوسائل منها رصد وتفتيش وتقييم التدابري اإلدارية والتنظيمية واملتعلقة بامليزانية فضال عن تنفيذ اإلطار 

  التنظيمي،

الية اليت ية ميكن تعزيزها من خالل الو أن تنفيذ الوظيفة الرقابية اليت متارسها اجلمعبعني االعتبار وإذ تأخذ  
  تناط بآلية الرقابة،

 من نظام روما األساسي واالختصاصات املبينة ١١٢ من املادة ٤ إنشاء آلية رقابة مستقلة طبقا للفقرة تقرر  -١
  ؛يف املرفق ذا القرار

 أن يقوم املكتب بإعداد تقرير عن تنفيذ مهام التفتيش والتقييم يف إطار آلية الرقابة، مبا يف تقرر كذلك  -٢
  .واآلثار املالية املمكنة وذلك بغية أن يعتمد يف الدورة املقبلة للجمعيةلك االختصاصات ذ

 

                                                      
  ).ICC-ASP/8/2( تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة )١(
  ).(ICC-ASP/8/15را الثالثة عشرة مال دوع تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أ)٢(
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  املرفق

  .تنشئ مجعية الدول األطراف، وفقا هلذا القرار، آلية رقابة مستقلة  -١

  إرساء آلية الرقابة املستقبلة

خدمات الرقابة  مكتب  سيستعار يف مرحلة البداية من٥- موظفا واحدا برتبة فنم من أغعلى الر  -٢
 ٤-موظفني اثنني أي موظف سيكون مديرا للمكتب برتبة فن آلية الرقابة مستتألف ألمم املتحدة الداخلية التابع ل
ومستويات التوظيف ودرجاته هذه ميكن أن يعاد النظر فيها من قبل . يوفر له الدعم ٢-برتبة فوموظف ثان 

ستة يشرع هؤالء األفراد يف العمل بوسوف . صورة كلية ملدة معقولة من الوقتاجلمعية حاملا تعد آلية الرقابة عاملة ب
وذلك بغية حتديد كافة مهامها وتنظيماا وقواعدها أشهر قبل أن تصبح آلية الرقابة عاملة بصورة رمسية 

 الرقابة وعملية شغل منصب مدير آلية. وبروتوكوالا وإجراءاا وتقدم كل ذلك إىل اجلمعية للموافقة عليه
  .سيضطلع ا املكتب بالتعاون مع احملكمة

  موقع آلية الرقابة املستقلة 

الداخلية مبقر احملكمة يف مراجعة احلسابات ستشارك آلية الرقابة املستقلة يف شغل املوقع الذي حيتله مكتب   -٣
  .ألوامرهوال خاضعة يف هذا املكتب وذلك دون أن تكون مدجمة (الهاي 

  ابة املستقلةنطاق آلية الرق

يتوقع من آلية الرقابة املستقلة نفسها أن تقوم بوضع القواعد الناظمة لعملها آخذة يف اعتبارها التوصيات   -٤
  :التايل ذكرها اليت تقدم ألغراض التوجيه ال غري

وسيجري فورا إنشاء قدرات . سيغطي نطاق آلية الرقابة املستقلة التحقيق والتقييم والتفتيش  )أ(
مبقومات الرقابة اإلضافية مثل التفتيش جيري الحقا األخذ تتكفل بالتحقيق املهين ومستقلة 
، وذلك  من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٤ على حنو ما هو متوخى يف الفقرة ،والتقييم

  ؛يف أعقاب قرار تعتمده اجلمعية يف دورا املقبلة

ش املتمثلة يف آلية الرقابة املستقلة احلديثة العهد واملتوخى أن تناط ذه الوحدة القائمة بالتفتي  )ب(
  ؛تلقائي وإجراءات لإلبالغ عن املخالفات وأخرى للحمايةالستمثل آلية تتمتع سلطات التحقيق 

لهم آلية الرقابة املستقلة هم موظفو احملكمة رهنا مومن املتوخى أن يكون األفراد الذين تش  )ج(
. ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية إىل جانب املسؤولني املنتخبنيبالنظام اإلداري والنظام األساسي 

ويتوخى كذلك أن تستخدم وحدة التحقيق التابعة آللية الرقابة يف سبيل إجراء حتقيقات بشأن 
. اليت تتعامل بامسهااجلهات مزاعم سوء السلوك اليت توصف ا اجلهات املتعاقدة مع احملكمة أو 
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ويف الظروف اليت خيلو . ذه التحقيقات وفقا للشروط اليت يتضمنها العقدضطلع             واملفروض أن ي 
بإجراء حتقيق خاص ا من جانبها فيها العقد من طريقة أو طرائق التحقيق، تقوم آلية التحقيق 

وستستخدم أي استنتاجات يتم . أفضل املمارسات املعترف اال فضل وفقا إلجراءاا القائمة و
طار التحقيق يف سبيل حتديد العقوبات الواجبة التطبيق، إن كانت هناك أية التوصل إليها يف إ

ويوصى يف هذا السياق بأن تطور . عقوبات، ضمن النظام التعاقدي القائم بني احملكمة واملتعاقد
احملكمة وتدمج يف عقود الشراء اخلاصة ا مدونة للسلوك إىل جانب اإلجراءات التأديبية املالئمة 

  ؛ التصرفء بسومثار فيها مزاعتباعها يف الظروف اليت الواجب إت

ويف مجيع احلاالت، وإذا ما كان هناك سلوك إجرامي يشتبه حبدوثه أثناء إجراء التحقيق، وجب   )د(
على آلية الرقابة أن تبلغ السلطات الوطنية ذات الشأن كالدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية املشتبه 

يتها املشتبه به والدولة اليت حتمل الضحية جنسيتها مث الدولة املضيفة والدولة اليت حيمل جنسا 
  .اليت يقع فيها مقر احملكمة عند انطباق احلال

  مهام آلية الرقابة املستقلة

واملهام اإلضافية اليت تنطوي على التفتيش . ستشمل الوالية املنوطة بآلية الرقابة التفتيش والتقييم والتحقيق  -٥
دعم ى ل عوستعمل وحدة التفتيش املهين. دأ سرياا يف أعقاب قرار تعتمده اجلمعية يف دورا املقبلةوالتقييم سيب

                                                                                                           اهلياكل التأديبية القائمة باحملكمة واملتعلقة بإجراء التفتيش يف مزاعم سوء السلوك وتأمني الرقابة الفع الة واهلادفة يف 
قضايا املتعلقة بإدارة شؤون املوظفني مثل تقصري املوظف يف أداء لاوتستثين هذه التحقيقات والرقابة . هذا الصدد

عالقة بإدارة شؤون املوظفني فال لشكوى ل بأن ،للوهلة األوىلا، وإذا ما بد. واجباته وذلك خالفا لسوء سلوكه
 بدورها أن جتيل ويتعني على اإلدارة. ينبغي رؤيتها على أا تندرج يف نطاق آلية الرقابة ويلزم أن حتال إىل اإلدارة
  .إىل آلية الرقابة القضايا املرفوعة إليها واليت تندرج ضمن اختصاص آلية الرقابة

 من ٢-١٠من البند ) أ(أن متس املهام اليت متارسها آلية الرقابة املهام املنصوص عليها يف الفقرة وال ينبغي   -٦
للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام : "ى ما يليالنظام األساسي ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية اليت تنص عل

ومبا أن الغرض من آلية الرقابة ال ".                                                                ٍاملناسب، توقيع تدابري تأديبية على املوظفني الذين يكون سلوكهم غري مرض 
يتمثل يف إدارة شؤون املوظفني، فإن كل التدابري التأديبية اليت تندرج ضمن النطاق اإلداري ستظل حتكمها املادة 

  :            ً                                                                        املذكورة آنفا ، من دون املساس بسلطة التحقيق اليت تتمتع ا آلية الرقابة فيما يتعلق مبا يلي

   ؛             تدابري تأديبية         وجب اختاذ  ت س                         سوء السلوك الداخلي الذي ي   ) أ (

   .                     السلوك اإلجرامي اخلارجي           والتحقيق يف    ) ب (

                       من النظـام األساسـي    ٢-  ١٠        ن املادة  م  )  ب (                                                            ومهام آلية الرقابة ال مساس هلا باملهام املوصوفة يف الفقرة          - ٧
                                                                                   للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام املناسب، أن يفصل دون سـابق إنـذار أي                "                            للمحكمة اليت تنص على أن      

    ".                   اإلخالل بقاعدة السرية          الذي يشمل                           إساءة السلوك على حنو جسيم،      بسبب      موظف 
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               ً     ً       إال أن هناك مبدأً عامـاً        .                ي سلوك إجرامي                            ً                                  ال ينبغي أن يكون هناك جمال لًإلفالت من العقاب بالنسبة أل            - ٨
                                                              أن الدول وحدها هي اليت بإمكاا مالحقة سوء السلوك اإلجرامي، وليست       مفاده      ً                        مقبوالً من مبادئ القانون الدويل 

     آلية         استنباط                              ّ      ويتعني على آلية الرقابة أن تركّز على   .        االختصاص    هذا    ،                                             املنظمات الدولية اليت يعوزها، من حيث املبدأ     
                                                                    ً                                              يغ من أجل أن تعلم السلطات الوطنية بسوء السلوك اإلجرامي املشتبه به، فضالً عن تطوير إجراءات التعاون مع                     تبل

                                                                                                                   السلطات الوطنية من أجل تيسري إمكانية املالحقة الوطنية حيث تكشف التحقيقات اليت جتريها آلية الرقابـة عـن                  
   .                             وجود سوء تصرف إجرامي مشتبه به

         احلصانات

            واملـسؤولون                                                                                   ميس عمل آلية الرقابة باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع ا موظفو احملكمـة                          ال ينبغي أن    - ٩
                                                                                                    خالل ممارستهم مهامهم، وإمنا عليها أن تدي باملبدأ الذي يقضي بأن ال توظف االمتيازات واحلصانات                         املنتخبون  

                                            تعون حبصانات، يتعني على آلية الرقابة أن                                                    ويف احلاالت اليت تستوجب مقاضاة أفراد يتم        .                        تربير أفعال غري قانونية      يف  
               ويـتعني علـى      .                              ً         ً      ً                            رفع احلصانة، ما كان ذلك مناسباً ومستصوباً، وفقاً للمعايري املعمول ا                            من إدارة احملكمة          تطلب  

                                                                                                       احملكمة، يف قيامها بتحديد ما إذا كانت سترفع احلصانة، أن تأخذ بعني االعتبار واجبها املتمثل يف كفالة أن يتم، قبل 
           تقدم كذلك              وينطبق ما   .                                             إمشال ذلك املسؤول مبعايري احملاكمة العادلة       ،                                       الحقة أي مسؤول خيضع للمقاضاة الوطنية      م

                                                                                                                   على االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع ا احملكمة وموادها مبا يف ذلك املواد اإلثباتية من اإلجراءات القضائية وأي                 
   .             تدابري تنفيذية

                     مساءلة آلية الرقابة

                                                                                                        على آلية الرقابة أن تقدم تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكتب مجعية الدول األطراف وأن                     يتعني  -  ١٠
                وتوجه نسخة من    (                               ً      ً     ً                                              تقدم كذلك وعلى أساس سنوي تقريراً موحداً شامالً ألنشطتها إىل اجلمعية من خالل املكتب               

                          وتتاح للمحكمة فرصة معقولة    ).               يزانية واملالية                                                                       مجيع التقارير إىل هيئة الرئاسة ومكتب املدعي العام واملسجل وجلنة امل          
                                                                  وحتال هذه الردود اخلطية اليت تتقدم ا احملكمة إىل املكتـب وإىل              .          ً                                            للرد خطياً على التقارير اليت ترفعها آلية الرقابة       

   .                                          إىل رئيس آلية الرقابة وجلنة امليزانية واملالية   ،           حسب االقتضاء                      اجلمعية، مع توجيه نسخة 

                 تقوم ا احملكمة           املتابعة اليت

                                                                                                          يتعني على احملكمة أن توفر آللية الرقابة مرتني كل سنة معلومات خطية مستوفاة تتعلق مبتابعة اإلجراءات                  -  ١١
                                                                                                                 التأديبية اخلاصة حباالت سبق آللية الرقابة أن حققت فيها مشفوعة بأي معلومات أخرى، إن توفرت، بشأن تطبيق                 

   .   دها                               اجلزاءات اليت تقررت يف كل حالة مبفر

                                                                       مذكرة التفاهم املربمة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة

                                                                                      مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة من أجل توفري                               م املسجل بإبرام     و ق ي -  ١٢
  .                                                                 خدمات الدعم على أساس استرداد التكاليف السنوية لتشغيل آلية الرقابة
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          امليزانية

                                              تكاليف البداية والتكاليف اجلارية املترتبـة             تناول                            ً       ً                           يتعني أن تنشئ اجلمعية برناجماً رئيسياً يف نطاق امليزانية ي           -  ١٣
   .                             على إنشاء وصيانة آلية الرقابة

- - - 0 - - -  


