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 مجعية الدول األطراف

 )االستئناف الثاين(السابعة  الدورة
  نيويورك

   ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣-٩

 
  

  ن امليسر املعينمتقرير مؤقت مقدم إىل مكتب مجعية الدول األطراف 

  مبسألة إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية 

 

  مقدمة  -ألف

مبسألة إنشاء آلية رقابة مستقلة املعين  امليسرعهود ا إىل الوالية املاملؤقت بناء على يقدم هذا التقرير  -١
 ، بعد قيام)لشمالية وايرلندا اىاململكة املتحدة لربيطانيا العظم(، السيد أكرب خان للمحكمة اجلنائية الدولية

، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤يف اجتماعه اخلامس، املعقود يف ") اجلمعية("مكتب مجعية الدول األطراف 
 .بتعيينه يف هذا املنصب

 صاحب قام ،)٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١٤(ويف الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف  -٢
املشاورات غري الرمسية اليت أجريت بشأن تقرير برئاسة ، ممثل األردن، السفري زيد رعد زيد احلسنيالسمو امللكي 

 ").احملكمة"املسماة فيما يلي (الدولية إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية املعين ب )١(املكتب

 عنهذه الدول ، أعربت فريق العامل يف نيويوركلاوبينما الحظت معظم الدول التقدم الكبري احملرز يف  -٣
آلية رقابة إنشاء  على لموافقة                                                                     ً  رأي مفاده أنه يلزم املزيد من النظر يف هذه املسألة وأن الوقت ال يزال مبكرا  ل

                          ً                               أن من املهم النظر أوال، طبقا  ملا ذكرته جلنة امليزانية واملالية  ورأت بالتحديد. مستقلة يف الدورة السابعة للجمعية

                                                      
  .(ICC-ASP/7/28)التقرير الصادر عن املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة   )١(

، الدورة السابعة، ليةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو   )١(
-الد الثاين، اجلزء باء، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي، 

   .٤٠-٣٥، الفقرات ٢
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، يف اآلليات القائمة للتحقيق يف سوء السلوك لتحديد مدى احلاجة )١(ةيف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشر
 .إىل إنشاء آلية جديدة، فضال عن اآلثار املترتبة على ذلك يف امليزانية

  يفمتلك سلطة التحقيق املشاورات غري الرمسية إىل اقتراح احملكمة بإنشاء وحدة مستقلة أشري يفو -٤
من جانب بعض الدول  الرقابة، ولكن قوبل هذا االقتراح بالقلق وظيفةداء مكتب املراجعة الداخلية للحسابات أل

 احملكمة يف مذكرة تفاهم مع دخولإمكانية إىل                          ً املشاورات غري الرمسية أيضا يف شريوأ.  االستقاللاالفتقار إىلبسبب 
ممكنة على تكلفة للرقابة بأقل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة كوسيلة للوصول إىل آلية مستقلة 

أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة ليس يف وضع يسمح له باحملكمة على ذلك ، وردت اجلمعية
 احلايل ولكنه على استعداد لتقدمي التوجيه واملساعدة الالزمني للنظر يف ه عملحجم أنشطته بسبب إىلبإضافة احملكمة 

 .هذه املسألة

، بعد انتهاء املناقشات يف الفريق العامل يف فريق العامل يف الهايلاإىل أشري إىل أن املكتب عهد و  -٥
 العاجل قبل يف(     ً           متهيدا  الختاذ قرار  سيعقد الفريق العامل يف الهاي مشاوراتو .)٢( مبهمة مواصلة املناقشاتنيويورك،

والتوصيات  )٢( من تقرير املكتب٢ما فيما يتعلق بالتوصية  السي، للجمعيةلدورة السابعةالثاين لستئناف االيف ) جلآلا
بالتشاور مع ، سيحدد الفريق العامل و.)٣(الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة

الية بعد ذلك هذه املسألة وستتناول جلنة امليزانية وامل. اآلثار التقديرية إلنشاء آلية رقابة مستقلة على امليزانيةاحملكمة، 
، وسيسمح ذلك بإدراج اآلثار املالية يف امليزانية الربناجمية املقترحة ٢٠٠٩أبريل /يف الدورة اليت ستعقدها يف نيسان

ة التابع لألمم املتحدة وأن مكتب خدمات الرقابة الداخلي  مع       ً                     رح أيضا  أن جتري احملكمة مشاورات    واقت . ٢٠١٠لعام 
   . احلصول على التوجيه واملساعدة من هذا املكتبالطريقة اليت ميكن ا  عن      ً تقريرا  ور، ، يف مجلة أمتقدم

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧ و ٨، املعقودين يف فريق العامل يف الهايللويف االجتماعني األول والثاين   -٦
 يف وأجريت عالوة على ذلك مناقشات. ام اليت قام بتقدميهة املناقش  ً      قا  لورقيتوف ناقشات أجرى امليسر معلى التوايل،
  . خارج نطاق الفريق العامل بني امليسر واملسؤولني باحملكمةهذا الصدد

 
 

                                                      
 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩الجتماع احلادي عشر للمكتب املعقود يف جدول األعمال والقرارات، ا )٢(
يوصى بأن يتضمن : "على ما يلي (ICC-ASP/7/28) للمكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة ٢نص التوصية   )٢(

 دخول آلية وسيبدآن عملهما ستة أشهر قبل.                              ً                                      قرار إنشاء آلية الرقابة قرارا  بشأن تعيني موظفني اثنني لتهيئة األرضية هلا
. الرقابة رمسيا حيز النفاذ، وحيددا كل مهامها، والقواعد املنطبقة عليها واإلجراءات اليت تعمل ا، لعرضها على اجلمعية

ويتعني أن يعود .                                                                                       وهلذا، من األمهية مبكان تعيني مدير آللية الرقابة ذو جتربة ومؤهالت عالية ومتمر س بعمليات التحقيق
وبعد هذه املرحلة األولية، .  وسلطة التوظيف ورتبة الوظيفة ومدة العقد وقابليته للتجديد للجمعيةحتديد إجراء التوظيف

إىل اجلمعية، بعد أن تكون قد مارست مهامها سنة على األقل، طلبا لزيادة عدد موظفيها،  يتعني على آلية الرقابة أن تقدم
  ".حبسب االقتضاء وحبسب حجم العمل

، الدورة السابعة، ليةية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوالوثائق الرمسية جلمع )٣(
-الد الثاين، اجلزء باء، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي، 

    .٤٠-٣٥، الفقرات ٢
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                         إنشاء آلية رقابة مستقلة         املتعلقة ب     سألة   امل          التطرق إىل   -   باء

        رقابـة          آليـة               إنـشاء              مـسألة              التطـرق إىل     يف        مـل    ا                   امليسر والفريق الع                                  النهج الرئيسي الذي اتبعه         كان  - ٧
    ٢٠             يف الفقـرة                                              اليت أعربت عنـها الـدول األطـراف           رات ت    ارام ب   بال          وتطويرها          املسألة       هذه               النظر يف      هو   ة       مستقل

                                                                            شددت الدول األطراف على ضرورة أن تكون آليـة الرقابـة غـري مكلفـة                  "                    اليت جاء ا أنه                    من تقرير املكتب  
                                       ويف هـذا الـسياق، أجـرى الفريـق            ".                                                                          وأن تتوافق مع حاجيات احملكمة وال تزيد يف أعبائها املالية زيادة كبرية           

                                 مـن اجلمعيـة وإمكـان اختـاذ                إليـه                               لوفاء بالوالية املعهود ا         يف ا       تقدم           لضمان ال                             العامل مشاورات مع احملكمة     
                         ويف هـذا الـصدد، ركـزت      .                     تاحـة عـن املوضـوع                   من املعلومـات امل     ممكن     قدر       وأوىف                 بناء على أوسع          قرار  

   :           ني من املسائل                                     املناقشات املوضوعية على اموعتني التاليت

                                    طبيعة آلية الرقابة املستقلة ونطاقها   - ١       اموعة 

                                                للتحقيق يف املـسائل املتعلقـة بـسوء سـلوك                  باحملكمة                                  نوين واآلليات اهليكلية القائمة                اإلطار القا    )   أ (
                       ينبغـي معاجلتـها عـن          الـيت         عيـوب    ال         ثغرات أو   ال   ، و                                      املوظفني واملسؤولني املنتخبني والتصدي هلا    

               قابة مستقلة؛                  طريق إنشاء آلية ر

                                       وطبيعتـها منـذ إنـشاء احملكمـة                 احملكمة                                  سوء السلوك املقدمة ضد موظفي            ادعاءات            مدى تواتر      )   ب (
                  يف املـستقبل إذا                  معاجلتـها        ختلف                    ىت اآلن وكيـف سـت                  معاجلتها ح       متت        وكيف     ٢٠٠٢        يف عام   

                                    يف مكتب املراجعة الداخلية للحسابات؛  ات                    وجد فريق خمصص للتحقيق

             ابة مستقلة؟ ق          شاء آلية ر                      ما هو األساس القانوين إلن   )   ج (

          تغطيتـهم                    الـذين ينبغـي     )       هـدون                                           موظفو احملكمة، املسؤولون املنتخبـون، املتع      (                 من هم املوظفون       )   د (
                               بة املستقلة؟ ا           آلية الرق    نطاق ب

                       آلية الرقابة املستقلة؟                    اليت ينبغي أن تغطيها   )           أو اجلنائية /           التأديبية و (                              ما هي فئات سوء السلوك    ) ه (

    ومراقبتهااستقالل آلية الرقابة املستقلة -٢اموعة 

  باملتطلباتالوفاءكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبخمصصة للتحقيقات نشاء وظيفة إبسيتاح كيف   )أ(
 عن احملكمة؟" مستقلة "النظر إليها بأاو "هاعمليف  مستقلة"املوضوعية ألن تكون هذه الوظيفة 

    

مكتب خدمات الرقابة يف مذكرة تفاهم مع بدخول احملكمة  "بة مستقلةآلية رقا"هل ميكن إنشاء     )ب(
توفر للمحكمة إمكانية االستعانة حتقيق دولية أخرى /هيئة قضائية الداخلية التابع لألمم املتحدة أو

                                   ً                                                 مبحققني حمترفني ومستقلني بتكلفة تقل كثريا  عن حماولة إنشاء آلية جديدة للمحكمة ستعيبها احلاجة 
     ؟وظيفي حىت يف األوقات اليت ال توجد فيها حتقيقاتمايل وإىل دعم 
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              الـيت    )                                                        مثل االختـصاصات، اختيـار املـوظفني، خطـوط اإلبـالغ           (                       ما هي اخلطوات األخرى        ) ج (
   ؟         يف عملها                                 لضمان استقالل آلية الرقابة املستقلة          كن اختاذها  مي

            امليزانية يف       اآلثار

   :      يزانية    امل                    املترتبة على ما يلي يف            ما هي اآلثار    )   أ (

                لتقرير املكتب ٢        التوصية    ‘ ١ ’

                                    يف مكتـب املراجعـة الداخليـة               تحقيـق                  جهـاز خمـصص لل           إنشاء   ب                       اقتراح احملكمة البديل       ‘ ٢ ’
          للحسابات

             تنظيم العمل  -   جيم

                   السـتئناف الثـاين         إىل ا            ن يقـدم                     إىل املكتـب أ                                                رئيس مجعية الدول األطراف يف دورا السابعة           طلب    - ٨
                                                         ويبني هـذا التقريـر املؤقـت الـذي أعـده امليـسر               .                           إنشاء آلية رقابة مستقلة                          اقتراحات بشأن مسألة            للدورة  

                                  ويقـدم توصـيات إىل االسـتئناف          ،                                         والنتائج اليت توصـل إليهـا حـىت اآلن                                             التقدم الذي أحرزه الفريق العامل    
   .                            الثاين للدورة السابعة للجمعية

                                   اآلراء املؤقتة للفريق العامل يف الهاي  -   دال

               ستقلة ونطاقها                     طبيعة آلية الرقابة امل

     مبـا                                                                                                             فيما يتعلق بطبيعة آلية الرقابة املستقلة ونطاقها، استمع الفريـق العامـل إىل آراء مـن احملكمـة                   - ٩
                                                          ورقة احملكمة غري الرمسية بـشأن إنـشاء آليـة رقابـة               (    ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز   ١٥          قدمتني يف                  مع الورقتني امل          يتماشى  
                                                          اقشات اليت جـرت باحملكمـة بـشأن إنـشاء آليـة رقابـة                   موجز املن    (    ٢٠٠٩       يناير   /               كانون الثاين   ٧   و    )       مستقلة
   .            ، على التوايل )      مستقلة

                                                                      املكتب بشأن إنشاء آليـة رقابـة مـستقلة واالقتراحـات املقدمـة                        املقدم من          تقرير    ال             النظر يف     ى   ولد  -  ١٠
ـ               اآللية الـيت           من    "    وطأة     أقل   "                                        أعرب الفريق العامل عن تفضيله آللية                   من احملكمة،             أنـه    ى      ورأ           املكتـب   ا        يقترحه

ـ                  عن طريق           للغاية    "      اخلفيف "                                                  يلزم املوازنة بني اقتراح املكتب واقتراح احملكمة           ل                                    أخذ العناصـر املالئمـة مـن ك
            علـى حـد                                          ل مـن احملكمـة والـدول األطـراف                      احتياجات ك        لتلبية                                   االقتراحني والتوصل إىل حل وسط         من

            ً                                  مـستقلة وفقـاً للـهيكل الـذي تـراه                      آلية رقابة           يف إنشاء          احملكمة          ىل دور    إ                      امليسر يف هذا الصدد           أشار و  .     سواء
   .      ً مناسباً
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١١  -    وات        محكمـة الحتمـال أن       لل                                         يف األجهـزة التأديبيـة الداخليـة                              تعزيز قدرات التحقيق                 فق على أمهية                      
                              أن تـؤدي توصـيام خاصـة                                                  ً                                  ختل التحقيقات اليت جيريها موظفون غري مؤهلني فنياً مبـشروعية اإلجـراءات، و            

       مـن     ١١٢               مـن املـادة    ٤                 ً                       اهليكل ال يتفق متاماً مع متطلبـات الفقـرة         هذا  ن أ    رئي         بيد أنه   .        التعسفي           إىل الفصل   
                       واقتـرح بالتـايل أن       .                 علـى الرقابـة             وال يركز          احملكمة     يف                                                      نظام روما األساسي، ألنه يركز على سلطة التحقيق         

       .                               ً                                                      تشمل الوالية وظيفة رقابية أيضاً، مع إمكان تطويرها يف مرحلة الحقة لتشمل التقييم والتحقيق

قابلة للتوسيع حسب  تكون  وفعالة من حيث التكلفةمرنةآلية لوجود  قوي تأييدعن أعرب و  -١٢
ويف هذا السياق، رئي أنه يلزم القيام مبزيد من البحث خليار االستعانة مبصادر خارجية يف عملية التحقيق . االقتضاء

 أقل وطأة وأقل تكلفة من  ألنهلة أخرىمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة أو هيئة مماثمثل 
وأبلغت احملكمة الدول األطراف اليت كانت حاضرة يف املشاورات غري الرمسية اليت . االقتراح املقدم من املكتب

مكتب خدمات الرقابة أن يتمكن ال تتوقع أا يف بداية األمر بأجريت بشأن هذه املسألة يف الدورة السابعة للجمعية 
على الطلب ارتفاع بسبب  همذكرة تفاهم معإبرام  يف حالةاحملكمة تابع لألمم املتحدة من مساعدة الداخلية ال

مثل ارتفاع التكلفة لعدم مواصلة النظر يف هذا اخليار  أخرى  ًا بعد ذلك أسبابللفريق العامل غري أا قدمت . خدماته
 الفريق رأىو.  االعتماد على األمم املتحدةلمحكمة بدال من ل                       ًهاز املخصص للتحقيق تابعا كون اجلي أن وضرورة
 أن من املرغوب فيه أن يعاد النظر يف هذا اخليار ،تناقضة املقدمة من احملكمةبصرف النظر عن األسباب املالعامل، 

 .مبزيد من التفصيل

ي، وفيما يتعلق مبسألة اختصاص احملكمة يف احلاالت اليت يؤدي فيها التحقيق إىل وقوع سلوك إجرام  -١٣
الحظ الفريق العامل أن احملكمة تكون غري خمتصة يف هذه احلالة وأنه يلزم إنشاء آلية لضمان التعاون بني احملكمة 

  . والدولة اليت يكون املوظف املعين من رعاياها

وفيما يتعلق بتغطية املوظفني بآلية رقابة مستقلة، وجد تأييد واسع النطاق لضرورة توفري هذه التغطية   -١٤
 ولكن وجدت آراء خمتلفة فيما يتعلق بتوسيع نطاق هذه التغطية لتشمل ،وظفني العاديني واملسؤولني املنتخبنيللم

مبدونة لقواعد السلوك أو دليل ألفضل املمارسات، ولكن ويف هذا الصدد، رئي أنه ميكن تغطية املتعهدين . املتعهدين
 يؤدي احتمال أنومن ناحية أخرى، استرعي االنتباه إىل . لوحظ أن احملكمة مل تضع مدونة قواعد السلوك حىت اآلن

    .بالنيابة عن احملكمة    ً أيضا   احملكمة، ألن هذه الفئة تعمل إىل اإلخالل مبكانةاستبعاد املتعهدين 

  استقالل آلية الرقابة املستقلة ومراقبتها

 عملها وينبغي أن ينظر إليها وجد اتفاق واسع النطاق على أن آلية الرقابة ينبغي أن تكون مستقلة يف  -١٥
جبانب                         ً  عملية تأديبية مستقلة حقا ، بوجود بالداخل املوظفني لشعور العام واقتناع وأبرزت أمهية ا. على أا مستقلة

  .كجوانب حامسة لوظيفة الرقابة،حلاجة إىل محاية مكانة احملكمةا
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                            وضـع اختـصاصات هلـا،         ال،       ، مـث                                                               ورئي أنه ميكن احلفاظ على استقالل آلية الرقابة عن طريـق            -  ١٦
          ، وضـمان                                 ختويـل سـلطات ذاتيـة للمحقـق                            جلمعية عن طريق املكتـب، و                            مسار التقارير املقدمة إىل ا         وحتديد  

                                                                        وستعمل اجلمعية علـى عـدم تـدخل احملكمـة يف اختيـار األعـضاء يف                  .                               مشاركة اجلمعية يف تعيني احملققني    
                                   وأشـري يف هـذا الـصدد إىل صـعوبة        .                 قـة يف اآلليـة                       الـشفافية والث        زيادة                                  جملس الطعون التأديبية واحملققني، و    

   .                                              الشعور باالستقالل إذا باشرت احملكمة التحقيق بنفسها

تعزيز مكانتها التفاق ذلك مع الطبيعة الرقابية لآللية واملكتب  االلتزام بإبالغ وقدم اقتراح بضرورة  -١٧
  . من نظام روما األساسي١١٢ادة  من امل٤للجمعية، على النحو املتوخي يف الفقرة تابعة كهيئة فرعية 

دم اقترح بأن يكون يف أحد املكاتب القائمة اليت ثبت                                         ُوفيما يتعلق مبوقع آلية الرقابة املستقلة، ق   -١٨
وقد تشارك اآللية يف أحد . استقالهلا فعال مثل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات أو أمانة مجعية الدول األطراف

ورأى الفريق العامل أن . شكل حمقق فين مستقل يف مكتب املراجعة الداخلية للحساباتكون يف هذه املكاتب أو ت
  . ستقالل اآللية وليس موقعهاهو ااالعتبار الغالب 

       اخلالصة  -   هاء

       تقـدم    ال                       وعلـى الـرغم مـن         .    ً                                        عمالً بالوالية املعهود ا إليه من املكتـب             مرتني                         اجتمع الفريق العامل      -  ١٩
                                                                         التوصل إىل توافق واسع لـآلراء بـشأن طبيعـة آليـة الرقابـة املـستقلة                  من حيث         سألة         هذه امل          احملرز يف        كبري    ال

                                                                                             قترحات بشأن احلفاظ على استقالهلا، فإنه يلـزم املزيـد مـن املـداوالت لتـدقيق جمـاالت                   م                ونطاقها وتقدمي   
                ترتبـة علـى     امل       ثـار     اآل                                               اتمع املدين واجلهـات املعنيـة، والنظـر يف                                                 االتفاق املؤقت وجتسيدها، والتشاور مع      

                                                  ولـذلك، يـدعو امليـسر اجلمعيـة إىل اإلحاطـة             .                     امليزانية الربناجميـة     يف                                         لتوصيات النهائية املقدمة إىل اجلمعية     ا
                           بغيـة تقـدمي تقريـر           هـا                                              وإىل متديد والية املكتب ملواصـلة النظـر في                        يف هذه املسألة        ً                        علماً بالتقدم الكبري احملرز     

      .        ٢٠٠٩      نوفمرب  /                     نعقادها يف تشرين الثاين                                      كامل إىل الدورة الثامنة للجمعية املقرر ا

  املرفق

  مشروع مقرر

بتقرير املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية وتقرير امليسر املقدم إىل         ً حتيط علما  
  االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية،

 يف ذلك بوجه خاص يف طبيعة آلية الرقابة املستقلة  املكتب أن يواصل النظر يف هذه املسألة، مباتطلب إىل   
                 ً                               ، وأن يقدم تقريرا  إىل الدورة الثامنة جلمعية الدول  يف امليزانية الربناجميةاآلثار املترتبة عليهافضال عن ونطاقها 

  .فاألطرا
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