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  اإلطار العام: ولاجلزء األ

  مقدمة

 سألةمب  املسندة إىل امليسر واملتعلقةالوالية هذا التقرير على أساس ")اجلمعية(" مكتب مجعية الدول األطراف يقدم -١
دول  على الا أبعادهاملسألة، وعرضويهدف التقرير إىل حتديد نطاق . إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية

ة  وجه وتوجيه املناقشات،آلية الرقابة هذه خالل عملية إنشاء رات اليت يتعني مراعاا وحتديد االعتبا،بها فتستوعاألطراف
اختاذ  حىت يتسىن للجمعية ،األولويات واآلجالحتديد على به، و ما يتعني القيام  تركيزه علىتسمح للميسر املقبل حبصر

  . وتنفيذهاملموسةقرارات 

   اخللفية  -ألف

جيوز للجمعية أن تنشئ ما يلزم من هيئات "األساسي على أنه  من نظام روما ١١٢ من املادة ٤ة تنص الفقر -٢
فرعية، مبا فيها آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق وشؤون احملكمة، وذلك لتعزيز كفاءاا واالقتصاد يف 

  ."نفقاا

-ICC( ٢٠٠٥ يف عامللمحكمة اجلنائية الدولية  األطراف يف نظام روما األساسيدعت مجعية الدول  -٣

ASP/44/Res.4()آلية رقابة مستقلةاقتراح  إىل)١ .٥ن املكتب، خالل جلسته الثالثة عشرة املنعقدة بتاريخ وهلذا، عي 
ذ بعني  مع األخ،ةلرقابسراً لفريق نيويورك العامل املعين بامي) األردن(، السفري زيد رعد زيد احلسني ٢٠٠٦أبريل /نيسان

  . ما ا من ثغراتد املبذولة لسد األمم املتحدة واجلهومنظومة املعمول ا يف االعتبار كذلك آلية الرقابة

٤- اس مافرويانيس  السفري أندري٢٠٠٨فرباير / شباط١١ن املكتب خالل جلسته األوىل املنعقدة بتاريخ وعي
 ورقة غري رمسية ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢وعرض امليسر بتاريخ . آلية رقابة للمحكمة للنظر يف مسألة إنشاء ، ميسراً)قربص(

قرير يكون امليسر قد أدى مهمته وأمت واليته اليت تنقضي وبعرض هذا الت). انظر املرفق(يف املسألة، على الدول األطراف 
لعرضها على  ليصيغ مشاريع قرارات  ميسرا جديدا، وعليه، ينبغي أن يعني املكتب٢٠٠٨يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 

  .اجلمعية خالل دورا السابعة

  . للمحكمةإنشاء جهاز رقابة مستقل الكامنة وراءاملبادئ    -باء

  :فيما يلي أهداف رئيسية تتمثل  بلوغ أن ترمي آلية الرقابة إىليتعني -٥

  مع موظفي احملكمة الذين يسلكون سلوكا سيئا ويتسترون لإلفالت من العقاب؛عدم التسامح) أ(

   احتراما تاما؛ التطبيقاءات القانونية الواجبة اإلجر أن تطبق عليهم يف املوظفني كافةوقرام حقاحت) ب(

                                                      
 تشرين ٢٨ ،، الهايةرابع الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق   )١( 

-ICCالقرار ، الث الثاجلزء، )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية رقم ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب/الثاين
ASP/4/Res.4 ٢٤، الفقرة.  
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 .التحقيق يف كل الدعاوى وتوفري سبل اإلنصاف الناجعة) ج(

ة للنقد يف حال ما إذا  أقل عرض شأا أن جتعل احملكمةمنإذ .  املستقلة تتحقق مصلحة احملكمةبإنشاء آلية الرقابة -٦
فكرة  ومل تنشأ.  بإجراءات مستقلة كما من شأا أن تضمن لألطراف املعنيني التمتع، تنطوي على سوء سلوكريت مسألةأث

 أن وإمنا أتت ألنه ال يليق ؛ األخرى احملكمةهي يف األصل من اختصاصات إداراتتصاصات الستئثار باخ اآللية لوضع
  .اضعة للرقابة الكيان نفسهتكون السلطة اليت تنفذ عملية الرقابة واهليئة اخل

 أن حتظى بتعاون الدول األطراف، اليت تتمتع حبكم سيادا ا، ال بد هلاولكي تتمكن آلية الرقابة من أداء مهامه -٧
ت اليت قد النظر إىل كل ما يتعلق بآلية الرقابة يف ضوء السلطاوعليه، فمن األمهية مبكان .  تعاونا كليابسلطة إقامة العدل،

 بوصفها جهازا تابعا هليئة دوليةاتتمتع ،.  

متدها احملكمة  من األمهية مبكان كذلك أن ، بل تعاونا كليا معهاتعاون الدوليكفي ال ، وإلجناح آلية الرقابة -٨
  .املساعدة الضرورية وتتعاون معها

ض النظر عن ، بغهاكات أو أصناف املوظفني االنتتشمل كل ضروبأن من الثغرات وجيب أن ختلو آلية الرقابة و -٩
مع االحترام الكلي لالمتيازات لكن أو املكان الذي يوجد فيه، / املتهم أو جنسيته وا خيضع هلة اليت القضائيالوالية

  . اليت تتمتع ا احملكمة وموظفوهاواحلصانات ذات الصلة

 وتركيبتها وطريقة جمها هلا حة وأن يكفلتام استقاللية تنفيذية من األمهية مبكان أن تمنح وإلجناح آلية الرقابة -١٠
 تأثري ال يتعني أن يكون هلذه أي سلطة والوبغض النظر عن اجلهة اليت تعني املسؤول عن آلية الرقابة، .  ومرونةًفعاليةً عملها

 حتمل أعباء تكون قادرة علىويتعني أن تتالءم آلية الرقابة مع هيكل احملكمة وحجمها وطبيعتها، وأن . يف أنشطتها التنفيذية
  .ا النماذج القائمة اليت قد ال ختدم مصاحله وال جيب أن تكتفي مبحاكاة، املهام املناطة ا

 الدعاوى اليت يفالتحقيق ، و الدعاوى الداخلية والتحقيق فيها تتمتع آلية الرقابة باختصاص النظر يف أنتعنيوي -١١
  تظل،ويف كل األحوال.  فيهروع يشك ولو كانت الدعوى املرفوعة ضده قائمة على شك مشحىت،  أي موظفترفع ضد

حقيق يف كل الدعاوى املرفوعة هلامة بالتآلية الرقابة ملز.  

، يف كل احلاالت اليت قد يتعني أن تضمن آلية الرقابة حماسبة موظفي احملكمة كافة وغريهم من العاملني بامسهاو -١٢
املوجهة ضد موظف من االامات  أو الدعاءاتكما يتعني أن تتناول هذه اآللية كل ا.  سوء سلوك خطريتنطوي على

 ارتكبسواء ، )مبا يف ذلك املالية(سواء كان ذا طبيعة تأديبية أو جنائية ى سوء سلوك اليت تنطوي علموظفي احملكمة، و
 لآللية اليت حسب االختصاص الشخصي واالختصاص املوضوعيويتعني أن يشمل النطاق . لك يف املقر أو يف إطار بعثةذ

سلوك، بغض النظر عن املكان  املمكنة وكل احلاالت اليت تنطوي على سوء ددها اجلمعية كل التصرفات املنحرفةحست
  . فيهالذي ارتكبت

د آلية الرقابة وتطبق األحكام اليت تنظم رفع الدعاوى، ومجع األدلة، والتعاون مع الدولة املضيفة يتعني أن حتدو -١٣
عندما ال  ( املعنيني، وتداعيات ذلك على املوظفني اجلهة اليت هلا االختصاص القضائياألدلة إىلودولة اجلنسية، وتقدمي 
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ويتعني على آلية الرقابة فضال عن تناوهلا الدعاوى الصادرة عن جهات رمسية، أن تتمتع ). نائية منظمةاجلتكون اإلجراءات 
 وذا، فإن.  قبل أن يردها تقرير كتايب يف ذلك حىت، سلوك سيئق مبجرد تلقيها معلومات عن وقوعبسلطة تلقائية للتحقي

سواء كان التحقيق قائما على دعوى رفعتها جهة رمسية أو آلية الرقابة بتركيبتها ومهامها املنصوص عليهما أدناه، تنطبق 
ق الذي فتحته من  آلية الرقابة بإخطار قلم احملكمة عندما يبني التحقية األخرية، من املستصوب إلزامويف احلال. صدر تلقائيا

  .تلقاء نفسها أن انتهاكا قد طرأ

  عملية التيسري: اجلزء الثاين

   أهداف امليسر-جيم

  :تتمثل مهام امليسر فيما يلي -١٤

  جا شامال؛ املُتبع نهجكل العناصر ذات الصلة حىت يكون ال وحتديد  املسألة من كل أبعادهاالنظر يف  )أ (

   إنشاء آلية رقابة؛هحتديد ما سيقتضي )ب (

  ؛عده على أداء املهام املوكلة لهمن شأا أن تسااملمكنة اليت عمل ال مالئم ومناهج  إطاراقتراح )ج (

  نيني واحلاالت املنطبقة عليهم؛حتديد عدد وفئات املوظفني املع  )د (

  الدروس املستفادة من الوقائع املماثلة؛صائل االعتبار بأفضل املمارسات وحب) هـ(

 أسلوب نظرها إىل األمور الدول األطراف يف ، يكون اهلدف منها مساعدةإعداد دراسة عن املسائل ذات الصلة) و(
  .اختاذ القراراتيف عملية و

ضة  عر ال حمالة،ما مل تستخدم آلية كهذه ،ستظل احملكمة إثبات أن يف ،ء أوال وقبل كل شييتمثل هدف امليسر -١٥
بعدم النظر يف تهم فيها لة قد ت أي حاجتنيبها و هو صون مسعة احملكمة بأقصى قدر ممكن امليسروعليه، فإن مقصد. للنقد
ومبا أن احملكمة ال متتلك اآلن آلية رقابة مستقلة عن هياكل احملكمة األخرى، . سلوك بشكل شفاف وحاسمال سوء قضايا

هذا  ماداخليا، وإال  يف ادعاءات سوء السلوك اليت تقدمالنظر ) من جهتها وبغض النظر عن االختصاص الوطين (فال ميكنها
  .قنع صراحةامل باألمر

   املنهجية-دال

 ومن الدول األطراف ومن منظمة األمم املتحدة  مبسؤولني من احملكمةطار إعداده هذا التقرير،، يف إالتقى امليسر -١٦
انظر (رمسية شاملة ، ورقة غري ساعدة الدول واحملكمة على اختاذ قرار يف املسألة، سعياً منه ملأعدو.  الدوليةواملنظمات غري

كما عقد امليسر جلستني من املشاورات غري الرمسية مع الدول األطراف .  بشكل جيدهذا التقرير مضموا يعكس ،)املرفق
  .٢٠٠٨يوليو / متوز٢٢يونيو و/ حزيران٥ ييوم

 الرقابة شفافة وموثوق ا، لألمم املتحدة على أنه لتكونوأكدت رئيسة مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع  -١٧
الرقابة والتحقيق يف أي ب م رقابة األمم املتحدة، الذي يعىنإىل نظا وأشارت. ستقاللية التنفيذية التامةني أن تتمتع بااليتع
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إىل عملية  سري و بشكلسوء السلوك  للتبليغ عن حاالتباشراملاتفي اهلتصال االخط  وإىل حالة سوء سلوك حمتملة
  .ألمم املتحدةغري يف ممارسات الرقابة يف ا من شأا أن ت اليت املناهجاملراجعة اجلارية على بعض

سلوك ولذلك، فإن قلم احملكمة ال يرى  سوء الى أن احملكمة متتلك آليات لتناول حاالتل احملكمة عل مسجوأكد -١٨
ختصاصات الستئثار با ابداية أن الدول األطراف ال تنوي بذلكوأوضح امليسر منذ ال. يف إنشاء آلية رقابة مستقلة ضرورةً

ستقلة تصون مسعة  آلية رقابة ماألطراف بإنشاء الدول على أن نظام روما األساسي يلزموشدد . عطيل عملهاتاحملكمة وال 
على إثبات أدائها  اليت تنطوي على سوء السلوك بل وكذلك االتاحل إقامة العدالة يف  ليس فقط علىساعدهااحملكمة وت
  . ال يكفي داخلياالنظر فيهان كانت تريد حقا معاجلة حاالت سوء السلوك فإ  وشدد على أن احملكمة.هذا الدور

آراءها يف   ورقة غري رمسية عربت فيها عن العاملنيويورك  أحالت احملكمة إىل فريق٢٠٠٨يوليو / متوز١٥ويف  -١٩
ليتناول كذلك ) للحساباتمكتب املراجعة الداخلية ( احلايل ع جهاز مراجعة احلساباتأن يوسواقترحت احملكمة . املسألة

واقترحت احملكمة فضال عن ذلك أن . حتت سلطة رئيس ذلك املكتب  مع ذلكويظلالتحقيق يف حاالت سوء السلوك، 
  .ضمان حماسبة املوظفني على أي سلوك إجرامي يقترفونه إىل الدول األطراف را تطلب فيهتصدر اجلمعية قرا

تتوافق مع حاجيات احملكمة وال تزيد أن لية الرقابة غري مكلفة و الدول األطراف على ضرورة أن تكون آوشددت -٢٠
 امليسر أنه لن تكون هناك ضرورة وأوضح(وحذرت من أي تعديل لنظام روما األساسي . يف أعبائها املالية زيادة كبرية

 إال يف ما يتعلق مبسألة التعديل ال مسألة احتمشترط ذلك إلنشاء آلية الرقابة ومل تثرا األساسي ومل يلتعديل نظام روم
 لتشمل مهام الرقابة، كمة حاليا احملتضطلع ا  مهام مراجعة احلسابات اليت دولة طرف أن توسيع نطاقاعتربتو). التسليم

سألة واقتراحاا اليت مل احملكمة يف هذه ال أطراف أخرى إىل أمهية اآلراء اليت أبدا دووأشارت. من شأنه أن حيسم األمر
 شكه أبدى وفعالة التكلفة، إال أنه لية الرقابة غري مكلفة آ تكونأنبضرورة  وأقر امليسر. شاء آلية غري مكلفة إنرجحت

وأضاف . ة، من اآللية اليت اقترحها هوالتكلف  حيثمنة ي فعال أكثركلفة أوتفيما إذا كانت اآللية اليت اقترحتها احملكمة أقل 
 جهازا مستقال، وأوضح بأن إنشاء آلية رقابة كهذه حق من حقوق أا ال تنشئ  أبرز عيب يف اقتراحات احملكمة هوبأن

  .ال جدال فيه نظام روما األساسي، وألطراف نص عليهالدول ا

واتفقت على ضرورة إنشاء . وأبدت خمتلف املنظمات غري احلكومية آراءها بعدما وزع امليسر الورقة غري الرمسية -٢١
دعمت، من مجلة ما و. سي كانت واضحة يف هذا الصدد من نظام روما األسا١١٢ن املادة آلية رقابة مستقلة، مشرية إىل أ

 التبذير  رصد أعمال على ضرورة أن تركز الرقابة كذلكدعمت، إنشاء آلية مصممة خصيصا للمحكمة؛ وأشارت إىل
اجلمعية وال إىل آلية الرقابة  على ضرورة أن توكل مهمة صياغة الئحة آلية الرقابة إىل والغش وإساءة املعاملة؛ وأكدت

 الرقابة؛ وأيدت تطويرعملية املراجعة وعملية  ملسائلة اجلمعية؛ وشددت على الفرق بني ختضع آلية الرقابةأن على ؛ ونفسها
  . كذلكاالنتهاك اجلنسيمعاجلة القضايا املتعلقة بالعنف اجلنسي والنظام األساسي للموظفني ليشمل 

   االستنتاجات-هاء

٢٢- الدول  أن ختوض، حىت هذه املرحلة،أنه من السابق ألوانه امليسر، صاالت اليت أجراها االتمن خاللبني ت 
،  متسعا من الوقت حىت تتخذ قرارا يف مسألة ذا التعقيد الدوله من الضروري منحورغم أن.  تفاصيل املسألةاألطراف يف
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 يركز ذا التقرير يستند إىل ج ضرورة، وعليه، فإن هو اآلخر هلية رقابة يف القريب العاجلوهذا أمر معقول، فإن إنشاء آ
 .، وال سيما خالل دورا السابعةاإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها اجلمعية النتائج فيما يتعلق بعلى

  اجلزء الثالث

  التيسري بشأن تطبيق نتائج عمليةالتوصيات

  :١التوصية 

  إنشاء آلية رقابة مستقلة

 بصفة ويتعني على احملكمة أن حتقق. ولويةاأل آلية رقابة مستقلة للمحكمة على سبيلمعية  اجلأن تنشئ ينبغي -٢٣
تخذ القرار بشأن إنشاء هذا اجلهاز خالل يويا حبذا لو . عرض عليها، يف أي ادعاء خطري قد يموثوق ا، وبكل موضوعية

  .الدورة السابعة للجمعية

  ٢التوصية 

  ستقلةاملرقابة ال آلية تأسيس

بدآن عملهما ستة وسي.  بشأن تعيني موظفين لتهيئة األرضية هلااقرار رقابةال قرار إنشاء آلية يوصى بأن يتضمنو -٢٤
،  اليت تعمل اواإلجراءات ، والقواعد املنطبقة عليها، وحيددا كل مهامها آلية الرقابة رمسيا حيز النفاذأشهر قبل دخول

س بعمليات متمرلرقابة ذو جتربة ومؤهالت عالية وكان تعيني مدير آللية اوهلذا، من األمهية مب. عرضها على اجلمعيةل
. إجراء التوظيف وسلطة التوظيف ورتبة الوظيفة ومدة العقد وقابليته للتجديد للجمعية ويتعني أن يعود حتديد .التحقيق

معية مهامها سنة على األقل، إىل اجلوبعد هذه املرحلة األولية، يتعني على آلية الرقابة أن تقدم، بعد أن تكون قد مارست 
  .طلبا لزيادة عدد موظفيها، حبسب االقتضاء وحبسب حجم العمل

  ٣التوصية 

  آلية الرقابة املستقلةتركيبة 

 على ثة واخلامسة الثال، فقد قُدمت التوصيتانلهار عمي املعنية بوضع القواعد اليت تسيومبا أن آلية الرقابة نفسها ه -٢٥
  .رشادسبيل اإل

  :رح امليسر آللية الرقابة تركيبة من ثالثة مستوياتاقت -٢٦

  بواسطة، وال ميكن معاجلته فحسبوظفوناملء السلوك الداخلي الذي يرتكبه يتناول املستوى األول سو  )أ (
   اإلدارة؛التدابري اإلدارية اليت تفرضها
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اء كان ذلك داخليا أو ، سو الذي يرتكبه املوظفوناملستوى الثاين كل ضروب سوء السلوك اخلطرييتناول )  ب(
؛ عليه للمقاضاةحقق فيه آلية الرقابةخارجيا، وت 

  . سلوك سيئ يرتكبه العاملون باسم احملكمة خالل تأدية مهامهماملستوى الثالث كل  يتناول )ج(

سلطات قل  إذا أثبت التحقيق وقوع جرمية، فيتعني على آلية الرقابة أن ختطر السلطات الوطنية، وعلى األ،يف كل احلاالتو
  .الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية بذلك، مع مواصلة متابعة اإلجراء القضائي

  ٤التوصية 

  املهام اليت تضطلع ا آلية الرقابة املستقلة

 فعت دعوى بدت منذ الوهلةفإذا ر. إدارة املوظفني لرقابة على الرقابة وأال متتد إىل ايتعني أن تقتصر والية آلية -٢٧
ويتعني .  لتنظر فيهاإىل اإلدارة، بل يتعني إحالتها  اختصاص آلية الرقابةل باإلدارة، فال ميكن اعتبارها منتصاألوىل أا ت
  )٢( أن حتيل إىل آلية الرقابة القضايا املرفوعة هلا واليت تندرج ضمن اختصاص آلية الرقابة بدورهاعلى اإلدارة

 من ٢-١٠ من البند) أ(وص عليها يف الفقرة  املنصاملهامقابة آلية الراليت متارسها  املهام وال يتعني أن تتجاوز -٢٨
للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام املناسب، : " نص على ما يلي احملكمة اجلنائية الدولية اليت تالنظام األساسي ملوظفي

ال يتمثل يف إدارة لرقابة لغرض من آلية ا أن اومبا". لذين يكون سلوكهم غري مرضتوقيع تدابري تأديبية على املوظفني ا
تظل حتكمها املادة املذكورة آنفا، من دون املساس ، فإن كل التدابري التأديبية اليت تندرج ضمن النطاق اإلداري ساملوظفني

  :بسلطة التحقيق اليت تتمتع ا آلية الرقابة فيما يتعلق مبا يلي

  اخلي الذي يقتضي تدابري تأديبية؛سوء السلوك الد)  أ

  . اخلارجيلسلوك اإلجراميا)  ب

ة حيلت إىل آلية الرقابة قضيفإذا أُ.  آلية الرقابةيتعني أن تتوالهف ،٢٣-١٠من البند ) ب(الفقرة  ما نصت عليه أما -٢٩
 إدارةُ احملكمة إذا كانت تندرج، ولو يف ، فيتعني أن تنظر فيهافصلعاقب عليها بالمن احملتمل أن يوحققت فيها وكان 

  الفصل، فإا تندرج ضمن اختصاص سلوك إجرامي القضايا اليت يقتضي فيهاأما.  إدارة املوظفنيصاصظاهر، ضمن اختال
  . وفقا إلجراءاا اخلاصة فتنظر فيهاآلية الرقابة

                                                      
قد تتدخل آلية الرقابة يف حال ما إذا تصرفت اإلدارة تصرفا سيئا يرقى إىل سوء السلوك، لتحقق يف هذه القضايا، شريطة أن حتيل  ) ٢ (

أو كان من املمكن معاجلته بواسطة تدابري /نتائج حتقيقاا إىل إدارة احملكمة إذا بينت حتقيقاا أن املسألة املعروضة عليها مسألة إدارية و
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف  من النظام األساسي للموظفني،٢-١٠من البند ) أ(مبقتضى الفقرة ) أي غري تأديبية(ة  إداري

منشور األمم املتحدة، رقم  (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢-٨ثانية، نيويورك، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال
  .، املرفقICC-ASP/2/Res.1، اجلزء الثالث، القرار )E.03.V.12( ،)ICC-ASP/2/10املبيعات 

للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام املناسب، أن يفصل دون سابق إنذار أي موظف يف حالة : "٢-١٠من البند ) ب(الفقرة  )٣( 
  ."إساءة السلوك على حنو جسيم، مبا يف ذلك اإلخالل بقاعدة السرية
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  :٥التوصية 

  نطاق آلية الرقابة واختصاصها

  .)٤( الحقاعلى اجلمعية، من دون املساس مبا ستقترحه آلية الرقابة  املقترحةأصناف اجلرائملنعرض فيما يلي  -٣٠

   ألفاجلرائم من الفئة

 ال ميكن املعاقبة عليه بواسطة التدابري اإلدارية الصرفة وال  سلوك سيئ داخلي خطرييغطي نطاق هذه الفئة كل -٣١
) أ(عليها مبوجب الفقرة وقد يشمل كذلك التحقيق يف االنتهاكات اليت يعاقَب . يقتضي، يف اآلن ذاته، إجراءات قضائية

ويغطي كل فئات . ، الذي يتعني أن حتال نتائجه إىل املسجل أو إىل املدعي العام الختاذ التدابري التأديبية٢-١٠ البندمن 
 وله أن حيدد ، وتعرض الدعاوى على فريق لينظر فيها.املوظفني املسجلني يف قائمة احملكمة، مبن فيهم أولئك املوظَّفني حمليا

يف التحقيق يف الدعوى وجتمع كل األدلة ذات الصلة استنادا إىل املعايري قابة وتشرع آلية الر. هاالتدابري املؤقتة الالزم اختاذ
ذه وجيوز الطعن يف ه.  يتعني اختاذها النهائية اليتريق وحيدد التدابري جيتمع الفمث .قتضاء قبوهلا أمام احملكمةاليت تضمن عند اال

الستئناف التابعة لألمم املتحدة أو احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية، حمكمة ا التدابري أمام هيئة قضائية من قبيل
 فيجوز أن يتناول االستئناف املسائل املتعلقة بالوقائع  تقاضيإال درجيتنح املوظف مل ميوإذا . لتحسم القضية ائيا

  .وبالقانون

  :اجلرائم من الفئة باء

النتهاكات ذات الطابع اخلارجي اليت ترتكب ضد خطري داخلي وكل ايغطي نطاق هذه الفئة كل سلوك سيئ  -٣٢
في احلاالت اليت يدعى فيها موظف أو ف. ة اجلنائيأشخاص ليسوا من موظفي احملكمة، أي كل االنتهاكات ذات الطبيعة

قابة أن حتقق يتعني على آلية الر،  يف حقهشخص غري موظف أن موظفا من موظفي احملكمة ارتكب انتهاكا ذو طابع جنائي
ويتعني على احملكمة أن تنهي . ويتعني على آلية الرقابة يف اآلن ذاته، أن تخطر الدولة املضيفة ودولة اجلنسية بذلك. يف األمر

وإذا ما ثبت الطابع اجلنائي للفعل اإلجرامي .  ما خلصت إليه باختاذ اإلجراء املالئم بناء علىحتقيقاا اخلاصة وأن تبادر
بذل ئي، فيتعني على آلية الرقابة أن توإذا مل يثبت الطابع اجلنا. ه، فيتعني على آلية الرقابة أن تقدم األدلة اليت حبوزااملدعى ب

 حتقيقاا ا الوالية القضائية ملزمة بإعالم احملكمة بأي تقدم يفوتصبح الدولة اليت هل.  يف ذلك االجتاهاكل ما يف وسعه
   . إليهاوإجراءاا وما آلت

  :اجلرائم من الفئة جيم

 أفراد يعملون كعمالء لدى سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا يسلكه  نطاق هذه الفئة كل سلوك سيئيغطي -٣٣
ون إىل الفئتني ، أي كل املوظفني الذين ال ينتم) الوظيفياالزدواج (احملكمة إال أم غري مسجلني يف قائمة املوظفني

ويطبق . ية قبض أمرت ا احملكمة املوظفني التابعني جلهاز أمن احملكمة لدى تنفيذهم عملومثَل ذلك مثَلاملذكورتني آنفا، 

                                                      
ى آلية الرقابة، باإلضافة إىل القواعد اليت ستضعها، أن تنظر يف إمكانية الوساطة إذا كانت ختدم مصلحة العدالة وتضمن يتعني عل  )٤( 

  .أو النصح لألطراف/عدم اإلفالت من العقاب، ويف توفري املساعدة القانونية كذلك و
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رفع احلصانة، نفس اإلجراء املنصوص عليه يف الفئتني املذكورتني آنفا من االنتهاكات مع مراعاة ما ب يف هذه احلالة، رهنا
رمية وطابعها الداخلي أو اخلارجي، إال أنه من سب مدى خطورة اجلحبيقتضيه اختالف احلال، فيما يتعلق بالتحقيقات 

واهلدف األساسي آللية الرقابة يف هذه .  اليت خيضع هلا املوظف السيادية مقاضاة يتعني أن تنسق مع السلطةاملؤكد أن أي
ا ستقاضيه جلرمية والتأكد من أالقضايا هو كشف النقاب عن االنتهاك وتوفري األدلة للسلطة اليت ينضوي حتتها مرتكب ا

  .على ما اقترفه

  :٦التوصية 

  الوالية القضائية

وبغض النظر عن القواعد األساسية . أداة من األدوات املتاحة آللية الرقابة لضمان املقاضاةتعترب الوالية القضائية  -٣٤
على بناء القدرة  حترصيتعني على آلية الرقابة أنكبت اجلرمية يف إقليمها، اليت متنح أولوية االختصاص إىل الدولة اليت ارت 

 تأكيد احملكمة، من أجلاليت توفدها بعثات ال  والدول اليت تستضيف سيما يف البلدان اليت متر حباالت خاصةرية والالضرو
ة، بوصفها والية بديلة، والنظر ويتعني على آلية الرقابة كذلك أن تتحاور مع دول اجلنسي. للدولة املضيفةالوالية القضائية 

 الوالية تأكيدويتعني على آلية الرقابة فضال عن ذلك أن تدرس آثار .  الوالية القضائية العامليةية ممارسة دولة مايف إمكان
أو إن ارتكبت اجلرمية يف إقليم دولة ليست دولة /القضائية يف احلاالت اليت ال حيمل فيها مرتكب اجلرم جنسية دولة طرف و

  . آثار التسليم يف هذه احلاالتتنظر يفعني على آلية الرقابة أن كما يت. اطرف

  :٧التوصية 

  احلصانات

فو احملكمة خالل  أن متس آلية الرقابة خالل أدائها مهامها باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع ا موظال ينبغي -٣٥
لتربير أفعال غري أال توظف االمتيازات واحلصانات أن تدي خالهلا باملبدأ الذي يقضي ب، وإمنا عليها ممارستهم مهامهم

يتعني على آلية الرقابة أن تطلب رفع احلصانة، ما   أفراد يتمتعون حبصانات،االت اليت تستوجب مقاضاةفي احل ف.قانونية
اليت يتمتع وهكذا، يتعني على آلية الرقابة أن حتدد نظم احلصانات .  ذلك مناسبا ومستصوبا، وفقا للمعايري املعمول اكان

يف حال ارتكاب انتهاكات إجرامية،  فيهم املوظفون القدامى وأن تضع قواعد وتدابري لرفعها مة مبنا موظفو احملك
  احملكمة وموادها اليت تتمتع اصاناتاحلمتيازات واالوينطبق هذا كذلك على . قانون املعاهدات القائمب مسترشدة يف ذلك

  .ابري تنفيذيةمبا يف ذلك املواد اإلثباتية، من اإلجراء القضائي وأي تد

  :٨التوصية 

آلية الرقابةلةساءم   

٣٦- وال يتعني أن . مهمتها مساءلة آلية الرقابة وحتيل إليها هذه تقاريرها دوريانشأ هيئة فرعية يتعني على اجلمعية أن ت
ي كلما اقتضت قد تتمثل هذه يف جلنة رقابة تتلقى دوريا تقارير وتلتقو. تكون هلذه اهليئة سلطة تنفيذية على آلية الرقابة

 فيه موظفو عني يف نفس الوقت الذي يانتخاب أعضائها/ وطريقة تعينيويتعني أن تحدد مهمتها وواليتها. الضرورة ذلك
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حتدد و. ما ستكون عالقته باجلمعية وباملكتبنفسه بشكل دقيق   جهاز رقابة آلية الرقابةويتعني أن حيدد. آلية الرقابة األوائل
  .هاز رقابتهارية واليت تستطيع كشفها جلاجمات اليت هلا عالقة بتحقيقات آلية الرقابة املعلو

  ٩التوصية 

  اآلثار املترتبة يف امليزانية

 آلية الرقابة وبدء عملها من آثار يف حملكمة أن تقدر ما سيترتب عن إنشاءيتعني على اجلمعية أن تطلب إىل ا -٣٧
قبلةدمج هذه التقديرات يف امليزانية املامليزانية وأن ت.  

  ١٠التوصية 

  التأخر يف إنشاء آلية الرقابة

٣٨- ستقلة خالل الدورة السابعة للجمعية، فيتعني على اجلمعية أن تنظر يف املرقابة التخذ قرار بشأن إنشاء آلية إن مل ي
سلوك القواعد تطوير مدونة  لسلوك وأن تطلب إىل احملكمة كذلك السعي إىلإمكانية وضع تدابري مؤقتة ملعاجلة سوء ا

  . العاملني بامسهاألشخاص، وتلك املطبقة على ا البعثاتمسؤوليها، وال سيما خاللاملطبقة على 

  ١١التوصية 

   وظفي آلية الرقابةالعالقة ملهام امل

 هذا التقرير، من قبيل إسناد  مل يتناوهلا اليتة من املسائل جمموع الرقابة، يتعني عليها أن تنظر يف آلية إقامةوعند -٣٩
تقييم الدعاوى عاوى واالستجابة هلا، واملعايري اخلاصة ب القانونية آللية الرقابة وطرائق وإجراءات رفع الدالشخصية

 سياسة تتناول املبلغني وإلزام املوظفني كافة مبا  احملكمة األخرى، ووضعطنية وإداراتوإجراءات التعاون مع السلطات الو
  :يلي

  كبت؛هاكات ارتانتعلومات اليت قد تردهم بشأن تبليغ امل  )أ (

  .التعاون مع آلية الرقابة )ب (

اليت توقع ويتعني على آلية الرقابة فضال عن ذلك، النظر فيما إذا كانت تتمتع بدور ضمان تنفيذ األحكام  -٤٠
، يتعني على وختاما. اليت تسبب فيها موظف بتصرفه تصرفا ال قانونيارب األضرار جب احملكمة، مثال فيما يتعلق علىاملسؤولية 

جراء تتوافر فيه أدىن إل  على التحقيق واملقاضاة وفقااليت متر حباالت خاصةم مدى قدرة واستعداد البلدان  الرقابة أن تقيآلية
 . لضمان تسليم ارمني حيث تتم مقاضامعن طرق، وأن تبحث معايري العدالة
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  املرفق

 
  

  ورقة غري رمسية

  آلية رقابة للمحكمة اجلنائية الدولية
 
  

  ملبادئا  -أوال

جيوز للجمعية أن تنشئ ما يلزم من هيئات :"  من نظام روما األساسي على ما يلي١١٢ من املادة ٤تنص الفقرة   -١
فرعية، مبا فيها آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة، وذلك لتعزيز كفاءا واالقتصاد يف 

  ."نفقاا

 أرضية تقوم عليها آلية الرقابة هذه، أساسا حينما بادر مكتب مجعية الدول األطراف يف هود لتهيئةومذّاك، توالت اجل  -٢
 بتعيني املندوب الدائم للمملكة األردنية اهلامشية لدى األمم املتحدة مسو األمري زيد رعد زيد احلسني ميسراً للنظر يف ٢٠٠٥عام 

مافرويانيس املندوب الدائم لقربص لدى .ا برعاية سعادة السيد أندرياس دواستمرت هذه اجلهود حىت يومنا هذ. هذا املوضوع
  . ميسراً لوضع آلية رقابة للمحكمة٢٠٠٨فرباير / شباط١١األمم املتحدة، الذي عني بتاريخ 

كمة دعوا إىل احمل "٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ يف ICC-ASP/6/res.2وجددت اجلمعية يف قرارها   -٣
 تقدمي اقتراحات ملموسة من أجل إنشاء آلية رقابة مستقلة خالل الدورة العادية املقبلة  بالتشاور مع املكتب، يفستمر،بأن ت

  ".للجمعية

  : أن يتناول املوضوع على ضوء املبادئ التاليةواقترح امليسر املعين باملسألة  -٤

ة الدولية كافة وغريهم من العاملني بامسها يف كل يتعني أن تضمن آلية الرقابة حماسبة موظفي احملكمة اجلنائي  )أ
االامات اليت /كما يتعني أن تتناول هذه اآللية كل االدعاءات. احلاالت اليت قد تشكل سوء سلوك خطري

، )مبا يف ذلك املالية(تنطوي على سوء سلوك صدر عن موظفي احملكمة سواء كان ذا طبيعة تأديبية أو جنائية 
ويتعني أن يشمل النطاق حسب االختصاص الشخصي ). رمسية( بعثة لك يف املقر أو يف إطارحدث ذ

االت اليت  املمكنة وكل احلددها اجلمعية كل التصرفات املنحرفةواالختصاص املوضوعي لآللية اليت ستح
  .تنطوي على سوء سلوك بغض النظر عن املكان الذي ارتكبت فيه

 اليت تتمتع حبكم سيادا رافمن أداء مهامها، جيب أن حتظى بتعاون الدول األطولكي تتمكن آلية الرقابة   )ب
وعليه، فمن األمهية مبكان النظر إىل كل ما يتعلق بآلية الرقابة يف ضوء . بسلطة إقامة العدل، تعاونا كليا

ألة ضمان توفري  وعلى هذا األساس، تصبح مس.السلطات اليت قد تتمتع ا، بوصفها جهازا تابعا هليئة دولية
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الدول التعاون الكلي آللية الرقابة أمرا يف غاية األمهية، فتعمل على دفع سلطاا الوطنية إىل تقدمي التعاون 
  . اإلفالت من العقاب حاالتالكلي الالزم لتفادي

ض وبغ. ويتعني على آلية الرقابة أن تعمل يف إطار هيكل من هياكل احملكمة وأن تكون مع ذلك مستقلة  )ج
النظر عن اجلهة اليت تعني املسؤول عن آلية الرقابة، ال جيب أن يكون هلذه أي سلطة أو تأثري يف أنشطتها 

 وأن تكون ة التنفيذييةدرجة كبرية من االستقاللوإلجناح آلية الرقابة، من األمهية مبكان أن تمنح . يةالتنفيذ
تالءم آلية الرقابة مع هيكل احملكمة اجلنائية الدولية ويتعني أن ت. مصممة بشكل يكفل هلا النجاعة واملرونة

 أي تعديالت تكون  إدخالئمة من دونوحجمها وطبيعتها، وال جيب أن تكتفي مبحاكاة النماذج القا
  .ضرورية

 بإدارة موظفي احملكمة وال بالقضايا اليت هي يف األصل، مسائل إدارية ال  أبداوال يتعني أن تعىن آلية الرقابة  )د
 ، ولو يف الظاهر،من هذا القبيل ووجدت أسباب تدعوت للرقابة بصلة، وذلك حىت وإن رفعت دعوى مت

إال أنه مع ذلك، جيوز آللية الرقابة أن تنظر يف قضايا يرتقي . لالعتقاد بأا تندرج ضمن نطاق اختصاصها
ة أن حتيل نتائج حتقيقاا إىل فيها سوء اإلدارة إىل سوء السلوك ومن مثة، هلا أن حتقق يف أي قضية، شريط

إدارة احملكمة إذا تبني هلا من خالهلا أن سوء السلوك هذا ميكن أن يعاجل من خالل تدابري إدارية مبقتضى 
ولكي يفعل اختصاص آلية الرقابة غري االختصاص التحقيقي، . ICC-ASP/2/10من القرار ) أ(الفقرة 

  .ألقل، تدابري تأديبيةيتعني أن يقتضي التصرف املدعى به، على ا

 ٢-١٠ البندمن ) أ( آلية الرقابة على تلك املنصوص عليها يف الفقرة ني أن تطغى املهام اليت متارسهاوال يتع  )هـ
اليت تنص  )١()ICC-ASP/2/Res.2 annexالقرار (من النظام األساسي ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية 

، حسب املقام املناسب، توقيع تدابري تأديبية على املوظفني الذين للمسجل أو املدعي العام: " على ما يلي
 أو مبعىن أن الغرض من آلية الرقابة ال يتمثل يف تعويض إدارة املوظفني القائمة". يكون سلوكهم غري مرض

، وعليه، فإن كل التدابري التأديبية اليت تندرج ضمن النطاق اإلداري ستظل حتكمها املادة احللول حملها
فيما يتعلق بسوء السلوك الداخلي الذي يقتضي ) بيد أنه سيكون آللية الرقابة سلطة التحقيق أ. ملذكورة آنفاا

  . اخلارجيفيما يتعلق بسوء السلوك اإلجرامي) تدابري تأديبية و ب

 الرقابة قضية وحققت فإذا أحيلت إىل آلية. يتعني أن تتواله آلية الرقابةف، )٢(٢-١٠من البند ) ب( ما نصت عليه الفقرة أما
فيها وكان من احملتمل أن يعاقب عليها بالفصل، فيتعني أن تنظر فيها إدارةُ احملكمة إذا كانت تندرج، ولو يف الظاهر، ضمن 

أما القضايا اليت يقتضي فيها سلوك غري ذي طبيعة إدراية الفصل، فإا تندرج ضمن اختصاص . اختصاص إدارة املوظفني
  .تنظر فيها وفقا إلجراءاا اخلاصةآلية الرقابة ف

                                                      
  ..ICC-ASP/2/10 متضمن يف القرار   )١( 
للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام املناسب، أن يفصل دون سابق إنذار أي موظف يف حالة : "٢-١٠من البند ) ب(الفقرة    )٢( 

  ."إساءة السلوك على حنو جسيم، مبا يف ذلك اإلخالل بقاعدة السرية
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التحقيق يف دعاوى الداخلية والتحقيق فيها، ووينبغي أن تتمتع آلية الرقابة باختصاص النظر يف ال  )و
ويف .  مبجرد أن يشك فيهم شك مشروع حىتالدعاوى اليت يرفعها أشخاص غري موظفني ضد موظفني، أو

  . وبتهايق يف كل الدعاوى املرفوعة هلاآلية الرقابة ملزمة بالتحقتظل ، كل األحوال

عدم التسامح مع موظفي احملكمة ) ١(آللية الرقابة يف ضمان ينبغي أن تتمثل األهداف األساسية و  )ز
احترام حق املوظفني كافة يف أن تطبق ) ٢(؛ الذين يسلكون سلوكا سيئا ويتسترون لإلفالت من العقاب

التحقيق يف كل الدعاوى وتوفري سبل ) ٣( التطبيق احتراما تاما؛ عليهم اإلجراءات القانونية الواجبة
  .اإلنصاف الناجعة

وجيب أن ختلو آلية الرقابة من الثغرات وتشمل كل ضروب االنتهاكات أو أصناف املوظفني،   )ح
أو املكان الذي يوجد فيه، لكن مع /بغض النظر عن الوالية القضائية اليت خيضع هلا املتهم أو جنسيته و

  .االحترام الكلي لالمتيازات واحلصانات ذات الصلة للمحكمة وملوظفيها

د آلية الرقابة وتطبق األحكام اليت تنظم رفع الدعاوى، ومجع األدلة، والتعاون مع يتعني أن حتدو  )ط
ى ، وتداعيات ذلك علة القضائيوتقدمي األدلة إىل اجلهة اليت هلا الواليةالدولة املضيفة ودولة اجلنسية، 

ويتعني على آلية الرقابة فضال عن تناوهلا ). عندما ال تكون اإلجراءات اجلنائية منظمة(املوظفني املعنيني 
الدعاوى الصادرة عن جهات رمسية، أن تتمتع بسلطة تلقائية للتحقيق مبجرد تلقيها معلومات عن وقوع 

الرقابة بتركيبتها ومهامها املنصوص وذا، فإن آلية . سلوك سيئ، حىت قبل أن يردها تقرير كتايب يف ذلك
ويف احلالة . عليهما أدناه، تنطبق سواء كان التحقيق قائما على دعوى رفعتها جهة رمسية أو صدر تلقائيا

األخرية، من املستصوب إلزام آلية الرقابة بإخطار قلم احملكمة عندما يبني التحقيق الذي فتحته من تلقاء 
  .نفسها أن انتهاكا قد طرأ

  تركيبة آلية الرقابة ووظيفتها  -ياثان

ول سوء السلوك يتناول املستوى األ) ١: (اقترح امليسر آللية الرقابة تركيبة من ثالثة مستويات كما سيبني أدناه  -٥
ى املستويتناول ) ٢( اإلدارة،  التدابري اإلدارية اليت تفرضهابواسطةالذي ال ميكن معاجلته ) املوظفنيال يشمل إال (الداخلي 

) ٣( و ق فيه آلية الرقابة للمقاضاة عليهالثاين كل ضروب سوء السلوك اخلطري، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، وحتق
  .املستوى الثالث أي سلوك سيئ يرتكبه العاملون باسم احملكمة خالل تأدية مهامهم ويسألون عنهيتناول 

٦-  أشهر قبل بداية عملها حىت يتمكنوا ٦رح تعيني موظفي آلية الرقابة أما فيما يتعلق بأساليب عمل آلية الرقابة، فقد اقت 
 كل القضايا اليت قد تتعرض هلا واجلوانب األخرى  آلية الرقابة وإجراءاا لتشمل اليت تنظمقواعدل ل مشروع مفصلمن صياغة

املذكورة أدناه مل  اإلجراءات ، فإنالقواعد اليت حتكم سري عملهمومبا أن موظفي آلية الرقابة هم الذين سيضعون . ملهامها
وهلذا السبب، من األمهية مبكان أن يكون املسؤول الذي سيعني على رأس آلية الرقابة ذا جتربة . تعرض إال على سبيل اإلرشاد

مستوى و ذلك سلطة التوظيف، عملية التوظيف، مبا يفو يتعني أن تحدد (ومؤهالت عالية ومتمرسا يف جمال التحقيقات 
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 اعدها اخلاصة ا، يتعني أن تعرضهاوبعد أن تعتمد آلية الرقابة قو).  يف أقرب اآلجال وقابليته للتجديد، ومدة العقدلوظائفا
  . إلقرارها اجلمعيةعلى

يف كل احلاالت املذكورة أدناه، إذا أثبت التحقيق وقوع جرمية، فيتعني على آلية الرقابة أن ختطر السلطات الوطنية   -٧
  .بذلك، مع مواصلة متابعة اإلجراء القضائي) اليت ارتكبت فيها اجلرميةللدولة (

  :اجلرائم من الفئة ألف

طبيعة خطرية ال ميكن أن يعاقب عليه بواسطة التدابري اإلدارية ذه الفئة كل سلوك سيئ داخلي ذو يغطي نطاق ه  -٨
حقيق يف االنتهاكات اليت يعاقَب عليها مبوجب وقد يشمل كذلك الت. الصرفة وال يقتضي، يف اآلن ذاته، إجراءات قضائية

ويغطي كل . ، الذي يتعني أن حتال نتائجه إىل املسجل أو إىل املدعي العام الختاذ التدابري التأديبية)٣(٢-١٠من املادة ) أ(الفقرة 
سرية  الدعاوى كتابيا ومع التزام اليتعني أن ترفعو. فئات املوظفني املسجلني يف قائمة احملكمة، مبن فيهم أولئك املوظَّفني حمليا

  .تامةال

وينظر يف الدعوى فريق من ثالثة موظفني، موظفان من موظفي آلية الرقابة وممثل يعينه القسم الذي ينتمي إليه   -٩
ة الرقابة وتشرع آلي.  يف الدعوىاإلدارية األولية الالزم اختاذها فورا، خالل نظره التدابري  الفريقاملوظف املدعى عليه، وحيدد

. قتضاء قبوهلا أمام احملكمةتجمع كل األدلة ذات الصلة استنادا إىل املعايري اليت تضمن عند االتحقيق يف الدعوى فمن مثة يف ال
أى وإذا ارت. ا يتعني اختاذهة اليت النهائية اإلداريات اإلجراءيقيم األدلة مث يقرر باإلمجاع وةوعند اية التحقيق، جيتمع فريق الثالث

. ، فإن آلية الرقابة تقترح ذلك على الطرفني وتشرع يف العملية بنفسها)٤(الفريق املذكور أن القضية قضية تستأهل الوساطة
  .ويتعني أن تتاح للطرفني املشورة القانونية من هيئة من هيئات احملكمة غري آلية الرقابة، تحدد الحقا

) اثنان زائد واحد(طعن يف هذه التدابري، يعين فريق آخر من ثالثة موظفني إذا رغب املوظف املعين يف ال: ١البديل   -١٠
حمكمة االستئناف التابعة لألمم (يف حال الطعن، حتال القضية إىل حمكمة : ٢البديل .  القضية بتاّ ائياليعيد تقييم األدلة ويبت

ويف هذه احلالة، تصبح املسائل املتعلقة بالوقائع وبالقانون .  لتحسمها)املتحدة أو حمكمة منظمة العمل الدولية على سبيل املثال
  .من اختصاص تلك احملكمة

  :اجلرائم من الفئة باء

 ضد أشخاص ليسوا(يغطي نطاق هذه الفئة كل سلوك سيئ خطري داخلي وكل االنتهاكات ذات الطابع اخلارجي   -١١
عى فيها موظف أو شخص غري موظف أن يف احلاالت اليت يدو.  اجلنائي، أي كل االنتهاكات ذات الطابع)كمةمن موظفي احمل

يتعني على آلية الرقابة أن تشرع يف التحقيق على النحو  يف حقه، موظفا من موظفي احملكمة ارتكب انتهاكا ذو طابع جنائي
 الدولة املضيفة ودولة اجلنسية إال أنه يتعني على آلية الرقابة يف اآلن ذاته، أن تخطر. املنصوص عليه يف الفئة األوىل من اجلرائم

وإذا مل يثبت .  خلصت إليه باختاذ اإلجراء املالئم بناء على ماويتعني على احملكمة أن تنهي حتقيقاا اخلاصة وأن تبادر. بذلك
أن تقدم كذلك الطابع اجلنائي للفعل اإلجرامي املدعى به، فيتعني على احملكمة أن حتيل القضية إىل الوالية القضائية املختصة، و

                                                      
 )٣(  ICC-ASP/2/10  .  
   .بيا وحيدد أجل أقصى إلاء العمليةقد تكون الوساطة مالئمة عندما ختدم مصلحة العدالة، فيقدم مجيع األطراف قبوهلم كتا   )٤( 
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وتصبح الدولة اليت . وإذا ثبت الطابع اجلنائي، فيتعني على احملكمة أن تقدم األدلة اليت حبوزا على كل حال. األدلة اليت حبوزا
االت سوء وفيما يتعلق حب.  إليهاهلا الوالية القضائية ملزمة بإخبار احملكمة اجلنائية الدولية مبدى تقدم حتقيقاا وإجراءاا وما آلت

  إذا كانت الوساطة ممكنة ومستصوبةكل حالة على حدة، ماحتدد، يف السلوك اخلطري الداخلي، يتعني على آلية الرقابة أن 
  .قواعد وإجراءات شاملةللوساطة وينتظر من آلية الرقابة نفسها أن حتدد . فالت من العقابالءم مع مبدأ ضمان عدم اإلوتت

  :اجلرائم من الفئة جيم

 أفراد يعملون كعمالء يسلكه) خارجياسواء كان ذلك داخليا أو (يغطي نطاق هذه الفئة كل سلوك سيئ خطري   -١٢
، أي كل املوظفني الذين ال ينتمون إىل الفئتني )االزدواج الوظيفي (لدى احملكمة إال أم غري مسجلني يف قائمة املوظفني

).  متهم جلهاز أمن احملكمة لدى تنفيذهم عملية قبض أمرت ا احملكمة على املوظفني التابعنيومثَل ذلك مثل(ا املذكورتني آنف
رفع احلصانة، نفس اإلجراء املنصوص عليه يف الفئتني املذكورتني آنفا من االنتهاكات مع مراعاة ما ب ويطبق يف هذه احلالة، رهنا

طابعها الداخلي أو اخلارجي، إال أنه من املؤكد سب مدى خطورة اجلرمية وحبيقتضيه اختالف احلال، فيما يتعلق بالتحقيقات 
واهلدف األساسي آللية الرقابة يف هذه القضايا هو كشف .  اليت خيضع هلا املوظف مقاضاة يتعني أن تنسق مع السلطاتأن أي

على ما  ستقاضيه اقدر اإلمكان، أتها مرتكب اجلرمية ودفع وضمان، النقاب عن االنتهاك وتوفري األدلة للسلطة اليت ينضوي حت
ويف كل احلاالت اليت مل تجر فيها املقاضاة بعد، يتعني على آلية الرقابة أن حتض على البدء فيها عن طريق . اقترفه من جرم

  .التقارير وتدابري املتابعة األخرى

  الوالية القضائية

كون املبادئ األساسية املنطبقة عليها مفصلة  مفهوم مركزي يف أي عملية مقاضاة، فيتعني أن تمبا أن الوالية القضائية  -١٣
ك، تعترب هذه املسألة مسألة حامسة تدي ا آلية الرقابة وفضال عن ذل. ضمان املقاضاةساعد آلية الرقابة يف جهودها لبشكل ي

ىت تتمكن آلية الرقابة من وحعندما يقتضي احلال ذلك، الوالية القضائية املختصة املضيفة  الدولة  فيما يتعلق بتحديداقدرالبناء 
  .العملية القضائيةلإلجراء الضروري لبدء  اإلداري اجلانبتناول 

لدول اليت تضيف البعثات تنطبق الفرضيات الثالث املذكورة أعاله على حد السواء على البلد املضيف وعلى ا  -١٤
ومبا أن . كبت اجلرمية يف إقليمهالة اليت ارتها احملكمة، مع إيالء األولوية دائما إىل الوالية القضائية للدواليت توفد

من لدان اليت متر حباالت خاصة، فاحملكمة أو يف الب قارماحلاالت اليت تقتضي تدخل آلية الرقابة قد حتدث إما يف 
احملكمة ممارساا وتعاوا مع هذه الدول وال سيما من أجل ضمان الوضوح يف التتابع اإلجرائي أن تنظم املستصوب 

لدول اليت متر حباالت خاصة من  مساعدة ممكنة لإلجراء، يتعني السعي إىل تقدمي كلنظيم هذا اتول. ألحداث بعد رفع الدعوىل
التفعيل اآليل للوالية القضائية للدولة املضيفة، مع نقل ) ١: وقد تشمل هذه العملية األمور التالية. أجل بناء قدراا القضائية

ممارسة دولة اجلنسية واليتها القضائية إذا مل تبد الدولة املضيفة استعدادا أو كانت غري قادرة ) ٢نسية، املعلومات إىل دولة اجل
 تنظر آلية الرقابة يف ،د أي دولة ملمارسة واليتها القضائية على النحو املبني آنفاإن مل حتد) ٣على ممارسة واليتها القضائية و 
  .قضائية العامليةإمكانية ممارسة أي دولة الوالية ال
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ويف احلالة اليت خيضع فيها موظف من موظفي احملكمة متهم بسوء السلوك إىل والية قضائية غري والية الدولة املضيفة   -١٥
ويف . سب ما إذا كانت الدولة الثالثة دولة عضوا أم الحبوال والية دولة اجلنسية فإن النهج الذي تتبعه آلية الرقابة سيختلف 

 يكون فيها املدعى عليه يف إقليم دولة طرف، فسيكون من واجب تلك الدولة أن تتعاون مع احملكمة، مبوجب احلالة اليت
التزامات التعاون الواقعة عليها مبقتضى نظام روما األساسي، وأن تسلم املوظف إما إىل والية الدولة املضيفة أو والية دولة 

قانوين، عن طريق تعديل نظام روما األساسي، يلزم من جهة الدول وهلذا من الضروري إعداد إطار مؤسسي و. اجلنسية
 ا وأن توفر أي دعم األطراف بالتسليم وميكّن آلية الرقابة من جهة أخرى من أن تشجع بشدة عملية التسليم وأن تعجل

الدور الذي ستلعبه آلية  زيزسليم العمالء املطلوبني ولتع الدول بتل النظام األساسي كذلك إللزامعدن ي أوينبغي. ضروري
  .نقطة تركيزالرقابة بوصفها 

يف احلالة اليت تكون فيها الدولة الثالثة دولة غري طرف، يتعني الترتيب بني الدولة اليت يوجد مرتكب اجلرمية يف أما   -١٦
ثنائية تنظم عملية التسليم يف ويف غياب أي معاهدة . تنفيذ عملية تسليم رمسيةأو دولة اجلنسية، ل/ املضيفة وإقليمها والدولة

حالة كهذه، يتعني على آلية الرقابة أن متارس مساعيها احلميدة لتيسري عملية التسليم عمال مببدأ تسليم ارم أو حماكمته 
شجع وبوجه عام، يتعني على مجعية الدول األطراف أو احملكمة أو آلية الرقابة أن ت. ومببادئ القانون الدويل العام ذات الصلة

  .عقد اتفاقيات تسليم ثنائية

  احلصانات

إن مسألة االمتيازات واحلصانات اليت يتمتع ا موظفو احملكمة لدى تأدية مهامهم مسألة تنطبق بصفة أفقية على   -١٧
سألة إن م. املستويات الثالث املذكورة آنفا، حىت أا تستوجب ممارسة مهمة املقاضاة خارج نظام احملكمة اجلنائية الدولية

احلصانات اليت نتناوهلا هنا تناولناها كما اقترح، أي أن توصي آلية الرقابة السلطة املعنية برفع احلصانة يف كل قضية تكون هي 
وعليه، وألغراض هذا التقرير، سيشار إىل خمتلف أصناف احلصانات اليت . اليت حتقق فيها وتقدر أنه من املستصوب القيام بذلك

 لرفع إىل اإلجراءات اليت ميكن اتباعهاإشارة عابرة كما سيشار ) وموظفوها السابقون كذلك(حملكمة يتمتع ا موظفو ا
ويتعني على آلية الرقابة أن تكون منهجية يف هذا اإلجراء، فعليها تقع املسؤولية الكربى لتقييم . احلصانة يف حال وقوع جرمية

  .رفع حصانة عن مسؤول للتمكن من مقاضاتهمدى خطورة اجلرمية ومدى موثوقية األدلة واستصواب 

١٨-   تدي خالهلا باملبدأ الذي يقضي ال جيب أن ترقى ممارسات آلية الرقابة أبدا إىل حد إنكار احلصانات وإمنا عليها أن
  .أال توظف االمتيازات واحلصانات لتربير أفعال غري قانونيةب

 بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية ٢٠٠٢اتفاقية عام ، و)٤٨املادة (حيدد كل من نظام روما األساسي   -١٩
، بالتفصيل نظام حصانات موظفي احملكمة، وطريقة رفعها ٢٠٠٣الدولية، واتفاقية املقر والنظام األساسي للموظفني لعام 

 أصناف موظفي ومن املستصوب أن تبادر آلية الرقابة بفحص النظام املطبق على حصانات كل. وإجراءات الفصل املتبعة
، وأن تقترح إجراءات ومعايري لرفع  ويف كل البلدان حيثما وجدواعال ويف كل احلاالتعلى كل ما يقترفونه من أفواحملكمة، 

  :لحصانات املطبقة فيما يلي عرض موجز ودقيق لوألغراض هذا التقرير، سيقدم. ناتاحلصا

د هذه املناصب كذلك، بنفس االمتيازات واحلصانات أن تقلّيتمتع القضاة واملدعي العام واملسجل وكل من سبق و) أ
وال ترفع هذه االمتيازات واحلصانات ال عن القضاة وال عن املدعي العام إال إذا . اليت يتمتع ا رؤساء البعثات الدبلوماسية
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ا حصانة نائب املدعي العام أم. أما حصانة املسجل فقد ترفعها هيئة رئاسة احملكمة. صوت القضاة باألغلبية املطلقة لذلك
  .فللمدعي العام أن يرفعها

 من اتفاقية ١٦موظفي قلم احملكمة املادة على موظفي مكتب املدعي العام وعلى وتسري على نائب املسجل و) ب
ن أما حصانة نائب املسجل وموظفي قلم احملكمة فللمسجل أ.  بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٢عام 

  .يرفعها

تتمتع احملكمة نفسها على إقليم الدول األطراف ذه االمتيازات واحلصانات كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق ) ج
ا وأمواهلا وأصوهلا حمصنة من اإلجراء القضائيأغراضها، وتا ووثائقها غري قابلة لالنتهاك وممتلكاوتتمتع . عترب مبانيها وحمفوظا

 نظامها رقابة أن تأخذ بعني االعتبار عند صياغةويتعني على آلية ال. احلصانة من أي إجراء تنفيذياحملكمة فضال عن ذلك ب
  .اإلجراءات واملعايري للتعامل مع وثائق احملكمة احلساسة وغريها من املواد اإلثباتية اليت قد يغطيها نظام احلصانات

  تقارير آلية الرقابة

٢٠  جلنة رقابة تابعة للجمعية سيقع إنشاؤها هلذا الغرض، وتلتقي كلما اقتضت الضرورة رفع آلية الرقابة تقاريرها إىل ت
 وميكن أن حتدد )٥(وميكن أن تصمم اللجنة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على شاكلة جلنة رقابة املباين الدائمة. ذلك

ويتعني أن تحدد طريقة . ن بالنسبة للجنة املذكورة آنفاواليتها وغري ذلك من تفاصيل عملها اإلجرائي وتعتمد كما كان الشأ
انتخاب األشخاص الذين تقترحهم الدول األطراف على اللجنة، وجيب أن يؤخذ بعني االعتبار يف ذلك على كل حال /تعيني

قى اللجنة عني أن تتلويت. معيار اخلربة يف مسائل الرقابة، وقد يشترط أن يكون أعضاء اللجنة خرباء يعملون بصفتهم الشخصية
 وستتمثل صالحيات اللجنة . آلية الرقابة وأن ترسل، عرب مكتبها، موجزا تنفيذيا يف ذلك إىل اجلمعيةتقريرا سنويا عن أنشطة

م آلية الرقابة بكشف معلومات حساسة  أن تلزوال ينبغي. ا عليها سلطات تنفيذيةيف مراقبة عمل آلية الرقابة بيد أنه لن يكون هل
  .علق بتحقيقات جاريةتت

  توصيات إىل اجلمعية  -ثالثا

  ١التوصية 

أن تواصل النظر يف هذا املوضوع واضعة نصب عينيها ذاك و  بدء عمل آلية الرقابةتاريخجيب أن حتدد اجلمعية   
م طرائق اعد اليت تنظويتطلب تفعيل هذه اآللية املبادرة بتعيني املوظفني الذين سيقومون عليها، واعتماد واليتها والقو. التاريخ

  . يف كنف نظام احملكمة اجلنائية الدوليةعملها وكذلك حتديد مكانتها

  ٢التوصية 

د  أن تنضوي آلية الرقابة يف اإلطار القانوين القائم للمحكمة؛ ويتعني أن تضم إىل نظام روما األساسي ويحديتعني  
  .غرضها وواليتها ووظيفتها فيه

                                                      
 )٥(  ICC-ASP/6/20, annex II 
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  ٣التوصية 

 أن تغطي هذه ويتعني. عية قواعد مفصلة تنظم عملهامل التركيب القانوين آللية الرقابة باعتماد اجلم أن يكيتعني  
القواعد عملية توظيف موظفي آلية الرقابة وطرائق وإجراءات رفع الدعاوى واالستجابة هلا، ومعايري تقييم الدعاوى، 

ة من خاصيات عمل آلية الرقابة لن تغطى بأي شكل آخر، وإجراءات التعاون مع السلطات الوطنية وبصفة عامة، أي خاصي
  .أعاله) ٢(حىت عن طريق تعديل امليثاق املقترح يف النقطة 

  ٤التوصية 

  احلساباتراجعةبني مفهوم الرقابة فيما يتعلق مبيتعني على الدول األطراف واحملكمة أن تفحص بدقة العالقة   
 لتفعيل عملية  هاتني املهمتني إىل نفس اإلدارة يف إسنادب احملكمة واجلمعيةقد ترغو. ومفهومها فيما يتعلق بسوء السلوك

ويتعني أن حيدد ذلك مع األخذ بعني االعتبار كل التعقيدات اليت قد تواجه واليت قد جتعل من إنشاء آلية الرقابة أمرا . الرقابة
ويف كلتا احلالتني، جيوز الشروع يف التحقيق إذا ما أُثري . عسريا، ومع األخذ بعني االعتبار كذلك ممارسات املراجعة القائمة

  .شك خالل عملية املراجعة حيث يكون املراجعون ملزمني برصد الشبهات يف العملية

  ٥التوصية 

 على –قد ترغب آلية الرقابة يف إنشاء خط اتصال مباشر ف.  دراسة الطرق املمكنة لرفع الدعاوى دراسة عميقةيتعني  
د حتددها غري ذلك من طرائق التبليغ اليت ق لنقل األحداث، و-بة الداخليةلذي وضعه مكتب األمم املتحدة للرقاشاكلة اخلط ا

  .آلية الرقابة يف قواعدها

  ٦التوصية 

وتلك املطبقة على   املطبقة على مسؤوليهاسلوكالجيوز للجمعية كذلك أن تطلب إىل احملكمة أن تطور مدونة قواعد   
  .ال سيما خالل البعثات بامسها، واألشخاص العاملني

  ٧التوصية 

  .جيوز للجمعية أن تضع تدابري مؤقتة ملعاجلة سوء السلوك حىت قيام آلية الرقابة  

  ٨التوصية 

 خاصة الرمسي مع البلدان اليت متر حباالتيتعني على اجلمعية أن تطلب إىل احملكمة أن تبعث حوارا على املستوى   
ؤويل احملكمة املبعوثني يف مهمة لديها، من أجل تقييم مستوى قدرا واستعدادها للتحقيق، وتأكيد  مسواليت تستضيف بانتظام

 األصول القانونية الواجبة وتحترم رفوعة معاجلة نزيهة تراعى فيهاالوالية القضائية والتعاون مع احملكمة يف معاجلة االدعاءات امل
  .معايري العدالة الدنيا



ICC-ASP/7/28 
Page 20 

  ٩التوصية 

 ن تنظر اجلمعية، بناء على توصية املكتب كذلك، يف اخلطوات املقبلة اليت ستتبع فيما يتعلق ذا املوضوع؛ ويفيتعني أ  
عدد (وجيدر التأكيد على وجوب تعجيل النظر يف املسائل العالقة .  الفريق العامل الذي سينظر فيه ويف تعيني ميسر جديدحتديد

 يف امليزانية، إاء واليتها، إجراءات وطرائق التعاون مع أقسام احملكمة األخرى، الدولة موظفي آلية الرقابة، أخذها يف احلسبان
املسائل القائمة حىت تدخل آلية الرقابة حيز النفاذ يف األجل وبت )  البعثاتالدول األطراف والدول اليت تستضيفاملضيفة، 
  .احملدد هلا

  ١٠التوصية 

دخال تعديالت قد تكون ضرورية لضمان تسليم مرتكيب اجلرائم إىل جهات  إمكانية إ يف اجلمعيةيتعني أن تنظر  
 أن تطلب إىل الدول إنشاء والية قضائية شبه عاملية  يفوقد ترغب احملكمة بدال من ذلك. املقاضاة، على نظام روما األساسي

  .وإىل الدول غري األطراف أن توقع معها اتفاقات تسليم يف هذا اال

  ١١التوصية 

) أ(عني أن تنظر اجلمعية بكل جدية يف مسألة تعديل النظام األساسي للموظفني بشكل يلزم املوظفني كافة مبا يلي يت  
أن يتعاونوا بأي شكل كان مع آلية الرقابة، كلما اقتضت ) ب(أن يبلغوا آلية الرقابة ليس إال، بأي معلومات مفيدة تِردهم و 

أخذ بعني االعتبار سياسة آلية الرقابة واحملكمة عندما تتعامل مع املبلغني عن األعمال ويتعني على اجلمعية أن ت. الضرورة ذلك
  ).تقييم املعلومات، احلماية من األعمال االنتقامية(غري القانونية 

  ١٢التوصية 

لية على ؤويتعني أن تأخذ مجعية الدول األطراف يف احلسبان دور آلية الرقابة يف ضمان تنفيذ األحكام اليت توقع املس  
  . مثالة غري قانونيبب فيها موظفوها لدى ارتكام أعماالتساحملكمة، يف احلاالت اليت تقتضي جرب أضرار 

  ١٣التوصية 

  .قد ترغب اجلمعية أن تطلب إىل احملكمة أن تقدر ما سيترتب عن قيام آلية الرقابة وبدء عملها من آثار يف امليزانية  
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