
  27-A-151013 

ICC-ASP/12/27 المحكمة الجنائية الدولية  

Distr.: General 

15 October 2013 

 

ARABIC 

Original: English 

 

 جمعية الدول األطراف
 

 عشرةثانية الدورة ال
 0223 نوفمرب/تشرين الثاين 08 – 02 ،الهاي

 

 تقرير المكتب عن آلية الرقابة المستقلة
 

 مذكرة من األمانة 

م يقد ،0220نوفمرب /تشرين الثاين 02املؤرخ   ICC-ASP/11/Res.4القرارمن  3الفقرة عمال ب 
. لكي تنظر فيه اجلمعية آلية الرقابة املستقلةباملتعلق التقرير  مبوجب هذا الدول األطرافمكتب مجعية 

 .لمكتبع لالتاب ،الفريق العامل يف الهايأجراها ويعكس هذا التقرير نتيجة املشاروات غري الرمسية اليت 
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 معلومات أساسية -أولا 

 السفري خورخي أوربينا أورتيجا، املشاركني ينبامليّسر بالوالية املنوطة  يقدم هذا التقرير عمالا  -2
ثر إمبسألة آلية الرقابة املستقلة، على  نياملعنيوالسفري ألفارو مورزينغر باغاين )أوروغواي( ( كوستاريكا)

شباط/فرباير  08يف  يناملعقوديه ل األطراف )"اجلمعية"( يف اجتماعمن قبل مكتب مجعية الدو  ماتعيينه
 ، على التوايل.0223نيسان/أبريل  20و  0220

ICC-ASP/8/Res.1 القرار الثامنة، دورهتا يف اجلمعية، اعتمدت وقد -0
 مبقتضاه قررت الذي ،(2)

 الفور على يتم أن وتقرر. ألساسيا روما نظام من 220 املادة من 4 للفقرة وفقا مستقلة رقابة آلية إنشاء
 عليها تنطوي اليت اإلضافية العناصر أن حني على املستقل، املهين بالتحقيق اخلاصة اآللية قدرة تفعيل

 تتخذه بقرار رهنا تفعيلها يتم والتقييم كالتفتيش األساسي، النظام يف عليه منصوص هو ملا وفقا الرقابة،
 .الحقاا  اجلمعية

ICC-ASP/9/Res.5ر القرا التاسعة، دورهتا يف ية،اجلمع واعتمدت -3
 أن مبقتضاه قررت الذي ،(0)

 الوالية") القرار هذا تذييل يف الواردة لألحكام وفقاا  هبا املنوطة التحقيق بوظيفة املستقلة الرقابة آلية تضطلع
 املستقلة الرقابة بآلية ةاملنوط التحقيق وظيفة تفعيل بشأن تقريراا  املكتب يعد أن أيضاا  وقررت ،("التشغيلية
 املتصلة املالية واآلثار االختصاصات ذلك يف مبا الرقابة، بآلية املنوطتني والتقييم التفتيش وظيفيت وتفعيل
 .للجمعية العاشرة الدورة يف اعتماده بشأن قرار اختاذ بغية هبما،

 العمل مواصلة إىل ملستقلةا الرقابة آللية املؤقتة الرئيسة أيضا ICC-ASP/9/Res.5 القرار ودعا -4
 الرقابة بآلية املنوطة التحقيق بوظيفة املتعلقة واإلجراءات والربوتوكوالت والنظم والقواعد املهام تطوير على

 الرئيسة مع العمل مواصلة إىل احملكمة أيضاا  ودعا. عليها للموافقة اجلمعية على عرضها وإىل املستقلة
 الالزمة التعديالت مجيع تُعتمد أن بغية القائمة القانونية الصكوك تعديل لىع املستقلة الرقابة آللية املؤقتة
 .للجمعية العاشرة الدورة يف كامالا، تفعيالا  املستقلة الرقابة بآلية املنوطة التحقيق وظيفة لتفعيل

ICC-ASP/10/Res.5 واعتمدت اجلمعية يف دورهتا العاشرة القرار -5
الذي أقرت فيه بأمهية   (3)

د آلية رقابة مستقلة يف طور العمل الكامل لكي تعمل احملكمة بصورة جمدية وفعالة، والذي قررت فيه وجو 
أيضاا مواصلة مناقشة هذه املسألة بالتشاور الوثيق مع أجهزة احملكمة، بغية أن يقدم املكتب إىل الدورة 

 قلة تفعيالا كامالا.احلادية عشرة للجمعية اقرتاحاا شامالا يسمح بتفعيل آلية الرقابة املست
أيضاا آلية الرقابة املستقلة إىل العمل، بالتشاور الوثيق مع  ICC-ASP/10/Res.5ودعا القرار  -6

أجهزة احملكمة وجملس احتاد املوظفني والدول األطراف، على وضع سياسة لإلبالغ عن املخالفات 
ررت أيضا تفويض املكتب يف اختاذ واألعمال االنتقامية لكي تعتمدها احملكمة يف أقرب وقت ممكن، وق

قرارات، بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذه القرارات على امليزانية واالحتياجات التشغيلية يف االعتبار، وعند 

                                                           
 06-28لية، الدورة الثامنة، الهاي، سي للمحكمة اجلنائية الدو الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األسا (2)

 .ICC-ASP/8/Res.1 اجمللد األول، اجلزء الثاين، القرار،  (ICC-ASP/8/20)0222الثاين/نوفمرب  تشرين

 .ICC-ASP/9/Res.5، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/9/20)0222 ...ة الدورة التاسع ... وثائق الرمسيةال  (0)
  .ICC-ASP/10/Res.5القرار  ، اجمللد األول، اجلزء الثالث،(ICC-ASP/10/20)0222...  العاشرة الرمسية ... الدورة الوثائق  (3)
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االقتضاء استطالع رأي جلنة امليزانية واملالية، بشأن ما يلي: )أ( تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة؛ 
ة الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة؛ )ج( موعد الشروع يف تعيني موظف عند االقتضاء، متديد والي )ب(

 .لية الرقابة املستقلةآل 0-برتبة ف
ICC-ASP/11/Res.4 القرارويف  -7

مواصلة املناقشات بشأن آلية الرقابة  قررت اجلمعية ،(4)
اء واالدعاء والرقابة اإلدارية يف املستقلة، مع مراعاة كل أحكام نظام روما األساسي اخلاصة باستقالل القض

إىل اجلمعية يف دورهتا الثانية  املكتب، لكي يقدم 220و 40و 42مجعية الدول األعضاء، مبا فيها املواد 
 علماا مع االرتياحوأحاطت  الرقابة املستقلة تفعيالا كامالا،عشرة اقرتاحاا شامالا يسمح بتفعيل آلية 

غ عن املخالفات واألعمال االنتقامية اليت أعدهتا احملكمة بالتشاور باملعلومات اخلاصة بسياسة اإلبال
 .احملكمة إىل اعتمادها يف أسرع وقت ممكنودعت الوثيق مع آلية الرقابة املستقلة وجملس احتاد املوظفني، 

 06يف  أجراهاآلية الرقابة املستقلة يف مشاوراته غري الرمسية اليت سألة م وناقش الفريق العامل -8
 26و 2و ،زيران/يونيوح 05و 02و 23و ،أيار/مايو 08و 7و ،نيسان/أبريل 03و 4ذار/مارس، وآ
. وعقد 0223تشرين األول/أكتوبر  22و 2و ،أيلول/سبتمرب 06و 22و 22و ،متوز/يوليو 28و

خبصوص هذه  اجلهات املختصةأيضاا سلسلة من االجتماعات غري الرمسية مع خمتلف  ان املشاركانامليّسر 
 ألة.املس

 لية الرقابة المستقلةآللمؤقت مالك الوظيفي اتعيين ال -ثانياا 
فريق ، بناء على توصية من إىل املسجال طلب رئيس اجلمعية 0222آب/أغسطس  02يف  -2

رئيسة مؤقتة آللية الرقابة املستقلة. ، تعيني السيدة كريستينا كاري )الواليات املتحدة األمريكية( االختيار
 08ويف  .0222اري هذا العرض وتولت مهام منصبها رمسياا يف تشرين الثاين/نوفمرب وقبلت السيدة ك

سنة واحدة، الرقابة املستقلة  طلب متديد إعارة الرئيسة املؤقتة آلليةأن ي، قرر املكتب 0223ط/فرباير شبا
اضافيا  ايدآذار/مارس، طلب املكتب متد 4ويف . هذا الطلبووافقت األمانة العامة لألمم املتحدة على 

 سنة أخرى، ووافقت األمانة العامة لألمم املتحدة على هذا الطلب أيضا. عارة الرئيسة املؤقتة لآلليةإل

 لية الرقابة المستقلةالولية الكاملة آلتفعيل  -ثالثاا 
 عند آلية الرقابة املستقلةمن األجدى أن يتم تفعيل  أن على اآلراء تتوافق، 0222يف عام  -22

 .لآلليةثالث املهام ال تشغيل بشأن طرائق اتفاق شامل التوصل إىل
 التقييم.التفتيش و أساسا يف مهميت  العامل يف الهاي نظر الفريق، 0220 عام ويف -22
آلية الرقابة املستقلة من  مهامبشأن مناقشات  العامل يف الهاي الفريقأجرى  ،0223ويف عام  -20

فضال عن  املداوالت، بعدو . من أجهزة احملكمة القبو ميكون  راءيف اآلالتوصل إىل توافق أجل 
إىل  العامل يف الهاي توصل الفريق، أجهزة احملكمة ورؤساءاملشاركني  امليسريناملعقودة بني  جتماعاتاال

ها يف ياملة املنصوص علبالوالية الش آلية الرقابة املستقلةيسمح بتفعيل مشروع قرار  اآلراء بشأنتوافق يف 
 .من نظام روما األساسي 220املادة  من 4الفقرة 

                                                           
  .ICC-ASP/11/Res.4القرار  ، اجمللد األول، اجلزء الثالث،(ICC-ASP/11/20)0220عشرة...ادية حلا الرمسية...الدورة لوثائق  (4)
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 في الميزانية )المالك الوظيفي( المترتبة اآلثار -رابعاا 
لية الرقابة املستقلة مبوظفني آلاهليكل الوظيفي  ICC-ASP/9/Res.5معية يف القرار اجل حددت -23

يف بداية األمر مهمتها  اثنني من الفئة الفنية، يف ضوء القرار الذي اختذته بأن تؤدي آلية الرقابة املستقلة
، وقررت أن تعيد النظر يف قدرات املالك الوظيفي ويف رتب ودرجات رئيس املتعلقة بالتحقيق فقط

اختارت تفعيل مهميت التفتيش والتقييم يف آلية الرقابة إذا اآللية واملوظفني اآلخرين، حسب االقتضاء، 
  يف املستقبل. املستقلة

آلية  والية ق بشأنالتوصل إىل اتفابعد ، الهاييف  العامل قالفريركز ، 0223يف عام و  -24
 الرقابة املستقلة، على املالك الوظيفي لآللية. ووافق الفريق العامل على أن املالك الوظيفي املناسب

واحد  موظفو  موظفني من الفئة الفنية ثالثةتها القانونية ينبغي أن يتكون من والي أداءب لآللية للسماح
وظيفة  تكون قرر أناآللية و  موظفي مستوياتونظر الفريق العامل أيضا يف . دمات العامةمن فئة اخل

وموظف مبتدئ واحد ، 4-وتعيني ثالثة موظفني رئيسيني للتقييم برتبة ف، 5-رئيس اآللية برتبة ف
اإلداري الدعم ( لتوفري األخرى العامة )الرتبموظف من فئة اخلدمات و ، 0-للتحقيقات برتبة ف

 عند االقتضاء، الدعم املوضوعي لآللية.و ، لوجسيتالو 

 التوصياتو الستنتاجات  -ساا خام
 مجعية الدول األطراف: التوصيات التالية ملكتب  بتوافق اآلراء اعتمد الفريق العامل يف الهاي -25

 1التوصية 
 ية عشرة.انتتخذه اجلمعية يف دورهتا الث قراريف املرفق هبذا التقرير النص  مشروعيدرج أن  -26

 2التوصية 
بشأن تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة وسائر املوظفني باآلليةـ،  اختاذ قراراتباملكتب فوض أن ي -27

 .الذي ينبغي أن يتم يف أقرب فرصة ممكنة بعد اعتماد القرار املتعلق باآللية يف الدورة الثانية عشرة للجمعية
 3التوصية 

آللية الرقابة املستقلة، ورئيس آلية الرقابة املستقلة عند تعيينه، أدلة تشغيلية  أن تعد الرئيسة املؤقتة -28
 لآللية، وأن تقدم مشاريع هذه األدلة إىل املكتب.

وينبغي أن يتضمن التقرير . إعداد األدلة التقدم احملرز يف إىلأن تشري التقارير الفصلية لآللية  -22
إدخاهلا على النصوص القانونية للمحكمة من أجل حسن سري  أيضا توصيات بشأن التعديالت اليت يلزم

إلبالغ عن املخالفات واألعمال اكذلك تقريرا مرحليا عن سياسة   العمل يف اآللية. وينبغي أن يتضمن
 واإلجراءات املتبعة العتماد هذه السياسة من جانب احملكمة.  االنتقامية

 األول لآللية املقدم إىل اجلمعية.ير السنوي التقر اليت ستعدها اآللية ب األدلةترفق  أن -02
أن خيطر رئيس آلية الرقابة املستقلة املكتب بأي تعديالت يتم إدخاهلا على األدلة التشغيلية يف  -02

 املستقبل.
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 المرفق 

 مشروع قرار بشأن آلية الرقابة المستقلة
 إن مجعية الدول األطراف،

من  4)ب( و0الفقرتني على وجه اخلصوص بنائية الدولية، و بنظام روما األساسي للمحكمة اجل إذ تذكر
 من نظام روما األساسي، 220املادة 

 ،(2)آلية الرقابة املستقلة إنشاء بشأن ICC-ASP/8/Res.1ها بقرار  وإذ تذكر

ICC-ASP/9/Res.5 بقراراهتاأيضا  وإذ تذكر 
ICC-ASP/10/Res.5و، (0)

 ،ICC-ASP/11/Res.4 (4)و ،(3)

 ،(5)قرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلةبت وإذ ترحب
من  4هامها املتعلقة بالتحقيق والتفتيش والتقييم وفقا للفقرة مآلية الرقابة املستقلة  ؤديأن تتقرر  -2

 من نظام روما األساسي؛ 220املادة 
ث لآللية القانوين للمهام الثالتطوير اإلطار الرقابة املستقلة على مواصلة العمل على  آليةحتث  -0

لقواعد امبوجب  املوافقة عليها، تعمل اآللية. وإىل حني للنظر رهتا القادمةو  ديفمعية جلعرضها على اوعلى 
 دوليا؛الراسخة مارسات امل ضلوفقا لإلطار القانوين للمحكمة ووفقا ألفؤقتة اليت تضعها امل
القيام، يف الدورة القادمة ة مواصلة العمل على تعديل الصكوك القائمة بغياحملكمة إىل  تدعو   -3

 ؛آلية الرقابة املستقلة تفعيالا كامالا لتفعيل مجيع مهام اعتماد مجيع التعديالت الالزمة للجمعية، ب
من أربعة آللية لك الوظيفي أن يتكون املال ،آلية الرقابة املستقلة والية بالنظر إىل تقرر، -4

، وموظف آخر من الفئة الفنية برتبة 4-برتبة ف وموظف للتقييم، 5-رئيس اآللية برتبة فني: موظف
 ؛اإلداريلدعم لالعامة من فئة اخلدمات واحد موظف و ، 0-ف
 آلية الرقابة املستقلة يف أقرب وقت ممكن؛رئيس  تعينييف بدء الاملكتب إىل  دعوت -5
آلية الرقابة وظائف املرشحني يف تعيني عند النظر يف  يف االعتبار، بأن تؤخذ صيتو  -6

 ،عيني املوظفني يف احملكمةت، يف مجلة أمور، املعايري اليت حتكم شملالتالية اليت تالعناصر ، املستقلة
  :املنصوص عليها يف نظام روما األساسي

 ؛(6)توافر أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة )أ( 
 

                                                           
 

 .، اجمللد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/8/20)0222 ... لثامنةالدورة ا ... وثائق الرمسيةال   (2)

 
(0)

 .، اجمللد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/9/20)0222 ...ة الدورة التاسع ... وثائق الرمسيةال 
(3)

 .ل، اجلزء الثالث، اجمللد األو (ICC-ASP/10/5)0222 ... عاشرةالدورة ال ... وثائق الرمسيةال 
(4)

 .، اجمللد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/11/4)0220 ... احلادية عشرةالدورة  ... وثائق الرمسيةال 
 .(ICC-ASP/12/34) قابة املستقلةر تقرير املكتب عن آلية ال( 5)
 من نظام روما األساسي. 44من املادة  0الفقرة  (6)
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انتخاب القضاة  بشأن 36من املادة  8ن املنصوص عليهما يف الفقرة ان التاليااملعيار  )ب( 
 :(7)ذين ينطبقان، مع إجراء التعديالت الالزمة، على تعيني املوظفنيلال

  ؛التوزيع اجلغرايف العادل ‘2’  
 عادل لإلناث والذكور؛التمثيل ال ‘0’  
يف برية، سواء داخلية أو دولية، كربة  خبرئيس آلية الرقابة املستقلة يتمتع أن  )ج( 

  ؛(8)املؤسسات واهليئات القضائية
لوسائل الكتابية عن طريق اعال، شكل فبالتواصل أن تكون للمرشحني القدرة على  )د( 

، ومن األفضل بكلتا اللغتني، وعلى التفاوض من لغات العمل باحملكمة على األقلواحدة والشفوية، ب
 رمسية  ة لغةمتعددة الثقافات. وستكون معرفبيئة يف بني األفراد ة قامة عالقات بناءإفعالية من خالل ب

 ميزة إضافية؛ عالمة و أخرى من لغات احملكمة 
واطين إحدى الدول األطراف يف نظام روما ملالشواغر أن تكون األفضلية يف ملء  )ه( 

جيوز  ، ولكنإليه أو االنضمام يهعل األساسي أو دولة وقعت على النظام وشرعت يف عملية التصديق
 ؛افيف مواطين الدول غري األطر أيضا النظر 

ستعرض آلية الرقابة املستقلة وفقا لألحكام الواردة يف مرفق هذا القرار. وستأن تعمل  تقرر -7
 يف دورهتا اخلامسة عشرة. الكاماستعراضا  اآللية وواليتها التشغيلية اجلمعية عمل 

 

                                                           
 املرجع نفسه. (7) 
 .0220الصادر يف عام  ة املسجلفلق بوظياملتع ورغشمستمدة من إعالن اله( لفرعية )ج( و)د( و)نصوص الفقرات ا (8)
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 لالتذيي

 الولية التشغيلية آللية الرقابة المستقلة

 مقدمة -أول
روما هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام  اآللية( )فيما يلي آلية الرقابة املستقلة -2

يف قرار يها عل نصوصاململهام اتنفيذ بتقوم ، )فيما يلي اجلمعية( للمحكمة اجلنائية الدولية األساسي
ICC-ASP/8/Res.1 اجلمعية

 ذا القرار.هب املعدل، (2)
   .رئيس اجلمعيةحتت سلطة تشغيلي يف أعماهلا باالستقالل الآلية الرقابة املستقلة تتمتع  -0
للمحكمة من أجل تعزيز   قلة هو ضمان الرقابة الفعالة والشاملةالقصد من آلية الرقابة املست -3

  . كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاهتا
ا من نظام روم 220من املادة  4وفقا للفقرة  تها ملهامهالية الرقابة املستقلة، عند ممارسآل -4

هذا  األساسي، احلق يف اختاذ أي إجراء تراه ضروريا، بناء على أسس معقولة، للوفاء مبسؤولياهتا، ويف تنفيذ
يف هذا  ق، باستثناء ما هو منصوص عليهب، دون أي معوق أو حاجة إىل إذن مستقدمي تقرير عنهو اإلجراء 

   دخل يف نطاق واليتها.ي أي نشاطالقيام بمن آلية الرقابة املستقلة  عالقرار. وال جيوز من

 المهام -ثانيا
التفتيش والتقييم عمليات للمحكمة عن طريق تباشر آلية الرقابة املستقلة الرقابة الفعالة والشاملة  -5

  من نظام روما األساسي. 220 ةمن املاد 4يف الفقرة  انصوص عليهوالتحقيق امل

 التفتيش -ألف

 الولية القانونية -1

بناء على طلب  /خمصصة ألي مبىن أو عمليةمفاجئةعمليات تفتيش رقابة املستقلة بآلية التقوم  -6
لنشاط معني اليت تتم  أو باملوقعاملفاجئة اصة أو اخلتحقق العمليات التفتيش  عمليات بقصد يو . املكتب

 .(0)ددة مسبقاأو غري حمددة تكون حمحل املشاكل اليت من أجل 
اء على طلب رئيس أي نأو خمصصة ب مفاجئةالقيام بعمليات تفتيش آللية الرقابة املستقلة جيوز  -7

  جهاز.

                                                           
 

 0222وفمرب نتشرين الثاين/ 06سة العامة السابعة املعقودة يف لالرقابة املستقلة يف اجل ةاء آلياعتمد القرار املتعلق بإنش (2)
 الثاين. زء ، اجمللد األول، اجلASP/8/20)-(ICC 0222ثامنة ... الدورة ال .الوثائق الرمسية ..بتوافق اآلراء. انظر: 

 .JIU Glossary of Evaluation Terms (JIU/REP/78/5) انظر( 0)
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 اإلجراءات -2

أفضل املمارسات املتعارف عليها،  تراعي آلية الرقابة املستقلة يف تنفيذ مجيع عمليات التفتيش -8
 وتلتزم بأعلى املعايري األخالقية.

آلية الرقابة املستقلة  من املكتب إىلة طلبات املقدمالميع ينبغي إخطار رئيس اجلهاز املختص جب -2
  .تفتيشالللقيام ب

، يف غضون املختصمع رئيس اجلهاز  ةالتفتيش بناء على طلب املكتب مشاور  سبقتأن ينبغي  -22
   .أيام عمل من تاريخ اإلخطار مخسة
 .عملية التفتيش حلضوركتبه تعيني ممثل ملجيوز لرئيس اجلهاز املعين  -22

 السرية -3

مجيع الطلبات املقدمة إليها للتفتيش، رهنا باألحكام الواردة يف آلية الرقابة املستقلة على سرية حتافظ  -20
 أعاله.  5الفقرة 

مجيع املعلومات اليت جتمعها أثناء التفتيش، وفقا لألحكام  آلية الرقابة املستقلة على سريةحتافظ  -23
 األحكام.أدناه، ورهنا هبذه  44و 43الواردة يف الفقرتني 

مجعية الدول آلية الرقابة املستقلة تقريرا إىل رئيس بعد انتهاء التفتيش الذي يطلبه املكتب، تقدم  -24
ون اجلمعية أو وتكمعية هذا التقرير إىل اجلمعية أو املكتب، حسب االقتضاء. رئيس اجلاألطراف، وحييل 

 ي توزيع أو نشر الحق للتقرير.املكتب وحدمها مسؤولني عن أ
آلية الرقابة املستقلة على القيام بتفتيش بناء على طلب رئيس أحد يف احلاالت اليت توافق فيها  -25

ون هذه وتك تقريرا عن التقييم إىل السلطة الطالبةبعد انتهاء التفتيش آلية الرقابة املستقلة تقدم األجهزة، 
 ي توزيع أو نشر الحق للتقرير.السلطة وحدها مسؤولة عن أ

 ييمالتق -باء

 الولية القانونية -1

 اجلمعية أو طلبعلى بناء  ةسياس أو مشروع أو أي برنامجآلية الرقابة املستقلة بتقييم  تقوم -26
مشروع أو استدامة وتأثري و وفعالية  وكفاءةمالءمة و  سالمة علىاحلكم بأنه التقييم عرف وي املكتب.
عملية دقيقة وينطوي التقييم على  ليها.متفق عمرجعية  مؤشراتو  بناء على معايري، معني برنامج

ها وتفسريها هبدف اإلجابة عن أسئلة معينة. ويتيح لومنهجية وموضوعية يف تصميم املعلومات وحتلي
التقييم الوقوف على اجلوانب الناجحة وعلى السبب وراء جناحها، ويربز النتائج املقصودة والنتائج غري 

 .(3) اجلهات املعنيةستنري هبا تدي هبا صانعو القرار وتاتيجية يهاملقصودة، ويوفر دروسا اسرت 
 أحد رؤساء األجهزة.طلب بناء على  تقييمآللية الرقابة املستقلة أن تقوم بالجيوز  -27

                                                           
 .(http://web.undp.org/evaluation/policy.htm) 2 ، الفقرةيةسياسة التقييمالانظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ( 3)
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أي أن تنسق هاز، اجلآللية الرقابة املستقلة، بناء على طلب اجلمعية أو املكتب أو رئيس جيوز  -28
 اجلمعيةه ئتنشاألقران  اتالستعراضرفيع املستوى  فريق أي ارجية أواخلمكاتب اخلربة أحد قوم به ي تقييم

 .عمليات احملكمة أي جانب من جوانب تقييم ألغراض، اجلهازرئيس  أو كتبامل وأ
 يذ لجهازلالدعم التقين  أن تقدم، هازاجل بناء على طلب رئيسآللية الرقابة املستقلة، جيوز  -22

 .مبادرة أو برنامج أو مشروعني ألي داخليأو التقييم القابة ر مواصلة ال إنشاء أو يف الصلة
تقوم هبا اليت  التقييمات الداخلية مجيعإىل  غري املقيد الوصولآللية الرقابة املستقلة احلق يف  -02

 .احملكمة

 اإلجراءات -2

، رف عليهااملتعاأفضل املمارسات  تراعي آلية الرقابة املستقلة يف تنفيذ مجيع عمليات التقييم -02
 وتلتزم بأعلى املعايري األخالقية.

إذا قررت آلية الرقابة املستقلة بعد تقييم مواردها وتقييم طلبات التقييم املعلقة املقدمة من مجعية  -00
الدول األطراف أو مكتب اجلمعية أهنا ال ميكنها القيام بعمليات التقييم املطلوبة من رئيس أي جهاز، 

بالتقييم املطلوب  مايكان القإلمية قنوجيهات تالسلطة الطالبة وتقدم يف هذا الرد تىل إتوجه ردا مكتوبا 
  .يةمبصادر خارجة نيات بشأن خيارات االستعاصتو  اخليا أود

 السرية -3

إليها من مجعية الدول األطراف أو مجيع الطلبات املقدمة آلية الرقابة املستقلة على سرية افظ حت -03
 تقييم.كمة للقيام بالأو احمل اجلمعية  مكتب

وفقا لألحكام ، لتقييمامجيع املعلومات اليت جتمعها أثناء  آلية الرقابة املستقلة على سريةحتافظ  -04
 أدناه، ورهنا هبذه األحكام. 44و 43الواردة يف الفقرتني 

املستقلة تقريرا آلية الرقابة كتب، تقدم املبعد انتهاء التقييم الذي تطلبه مجعية الدول األطراف أو  -05
، كتباملمعية أو اجلمعية هذا التقرير إىل اجلرئيس مجعية الدول األطراف، وحييل رئيس عن التقييم إىل 

 ي توزيع أو نشر الحق للتقرير.وحدمها مسؤولني عن أ كتباملون اجلمعية أو وتك حسب االقتضاء.
بناء على طلب رئيس أحد التقييم قيام بالآلية الرقابة املستقلة على  توافق فيها اليت يف احلاالت -06

ون هذه وتك تقريرا عن التقييم إىل السلطة الطالبةبعد انتهاء التقييم آلية الرقابة املستقلة تقدم  األجهزة،
 ي توزيع أو نشر الحق للتقرير.السلطة وحدها مسؤولة عن أ

 التحقيق -جيم

 الولية القانونية -1

تقلة يف الشروع يف النظر يف أي موضوع من تلقاء نفسها، بأي حال آلية الرقابة املسال خيل حق  -07
القضاة أو  من األحوال، بالسلطة أو االستقالل اللذين مينحهما نظام روما األساسي هليئة الرئاسة أو

ة مفاهيم لية الرقابة املستقلآأو املدعي العام باحملكمة. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن حترتم  املسجال
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وال ينبغي أن ختل أنشطتها حبسن سري العمل يف  الالل االدعاء احرتاما كاماالستقالل القضائي واستق
  احملكمة.  

، مبا يف (5)أو سوء السلوك اجلسيم )4(تتلقى آلية الرقابة املستقلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك -08
تملة املنسوبة إىل أحد القضاة أو املدعي العام أو نائب لقة باألعمال غري املشروعة احملذلك البالغات املتع

)فيما يلي "املوظفون املنتخبون"(، ومجيع املوظفني باحملكمة  املسجالنائب  وأ املسجالأو املدعي العام 
اخلاضعني للنظامني األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة )فيما يلي 

" أو "املوظف"(، ومجيع املتعهدين و/أو اخلرباء االستشاريني الذين يعملون باحملكمة أو يعملون "املوظفون
ويعرف التحقيق بأنه عملية قانونية وحتليلية ، وتقوم بالتحقيق فيها. )6(نيابة عنها )فيما يلي "املتعهدون"(

 كذلك، األمر كان وإذا ،وقعت قد خمالفات كانت إذا مامجع املعلومات من أجل حتديد  منهاالغرض 
 .  )7(عن هذه ملخالفات املسؤولة الكيانات أو األشخاص

ال حتقق آلية الرقابة املستقلة يف النزاعات املتعلقة بالعقود أو املسائل املتعلقة بإدارة املوارد  -02
 فني.  البشرية، مبا يف ذلك يف املسائل املتعلقة بتقييم األداء، أو شروط اخلدمة، أو شكاوى املوظ

من نظام روما  72ال جيوز آللية الرقابة املستقلة أن حتقق يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -32
 األساسي.

 اإلجراءات -2

، املتعارف عليهاأفضل املمارسات  تراعي آلية الرقابة املستقلة، يف تنفيذ مجيع عمليات التحقيق، -32
 وتلتزم بأعلى املعايري األخالقية.

تعلق يأو املدعي العام بأي بالغ  املسجالهيئة الرئاسة أو  أن ختطرلية الرقابة املستقلة وز آلجي -30
ظفني أو بسوء سلوك أو بسوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل أحد املو 

مات، أو أية هم. وال يقتضي هذا اإلخطار الكشف عن هوية مصدر املعلو املتعهدين اخلاضعني لسلطت
 إىل الكشف عن هويته، وينبغي أن يعامل بسرية تامة.   يظروف قد تفض

غات حتال مجيع البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البال -33
أو علقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني أو املوظفني اآلخرين املت

                                                           
املشار إليه  سوء السلوك،ويقصد بالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.  ب من -2-05يف القاعدة  وفقا للتعريف الوارد (4) 

السلوك غري املرضي"، أي عمل أو امتناع عن عمل يقوم به املوظفون املنتخبون أو "أيضا يف النظام اإلداري للموظفني بعبارة 
فيذية، ننتام احملكمة مبوجب نظام روما األساسي وصكوكه الاملوظفون اآلخرون أو املتعهدون باملخالفة اللتزاماهتم أم

والنظامني األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية واالتفاقات التعاقدية ذات 
 الصلة، حسب االقتضاء. 

 قواعد اإلثبات.ب من القواعد اإلجرائية و  -2-04القاعدة وفقا للتعريف الوارد يف  (5)
ه شخص أو كيان لوسيط" الذي يتم عموما تعريفه بأنال تشمل عبارة "املتعهد" أو "اخلبري االستشاري" من يطلق عليه "ا (6)

يقوم بتسهيل االتصال بني احملكمة والشهود أو الضحايا أو أي مصدر آخر للمعلومات. وال ميتد نطاق آلية الرقابة املستقلة 
"الوسيط" وحيال أي بالغ تتلقاه اآللية بشأن سوء سلوك "الوسيط" مباشرة إىل رئيس اجلهاز املختص  بالتايل إىل أنشطة

 إلحاطته علما به. 
  ،0222مكتب خدمات الرقابة الداخلية، دليل التحقيقات، آذار/مارس  (7)
)ww.un.org/depts/oios/pages/id_manual_mar2009.pdfhttp://w(،  3الصفحة. 

http://www.un.org/depts/oios/pages/id_manual_mar2009.pdf
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وجيوز ألي شخص يقدم مثل هذه  .(8)املتعهدين، حال ورودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستقلة
البالغات أن يقدم أيضا نسخة منها إىل هيئة الرئاسة باحملكمة ألغراض العلم فقط. وجيوز كذلك 

لعام أو للموظف الذي يقدم بالغا ضد موظف آخر أن يقدم نسخة من هذا البالغ إىل املدعي ا
 ، حسب االقتضاء. املسجال

مع رئيس مشاورات تعهد موظف أو متقوم به آلية الرقابة املستقلة مع سبق أي حتقيق تأن ينبغي  -34
قيام آلية الرقابة املستقلة بإخطار أيام عمل من تاريخ  مخسةالتشاور يف غضون املختص. وجيري اجلهاز 

ملعاجلة  الواجبة العناية كل  غي أن تبذل آلية الرقابة املستقلةنبوي. لتحقيق يف املسألةباعتزامها ارئيس اجلهاز 
واالدعاء  من أجل جتنب أي تأثري سليب على أنشطة التحقيقاألجهزة رؤساء شواغل اليت يعرب عنها ال
 .قرتح ة للتحقيق املجاجلارية نتياحملاكمة و 

ما يدعو إىل االعتقاد ، املختصجلهاز رئيس اآلية الرقابة املستقلة و ، بعد التشاور بني إذا وجد -35
، يقوم رئيس اجلهاز القانونية واليتهاآلية الرقابة املستقلة خيرج عن نطاق من قبل  التحقيق املقرتح بأن 

صل يف هذه سة باحملكمة اجلنائية الدولية الفاملكتب بذلك وجيوز له أن يلتمس من هيئة الرئاإبالغ ب
من  2-202راءات املنصوص عليها يف القاعدة تبع هيئة الرئاسة اإلجذا الفصل، توللقيام هب .املسألة
ن مرئاسة وإذا مل تتمكن هيئة العمل.  يوم 25يف غضون وينبغي أن يتم الفصل . )2(احملكمةالئحة 

مدة رة واحدة هذه الفرتة متمديد بجيوز هلا أن تأمر  عمل، الأيام يوما من  25قرار يف غضون الوصول إىل 
 .هيئة الرئاسةصدور قرار من وتعلق إجراءات التحقيق املقرتح إىل حني عمل. ال افية من أيامإضا يوم 25

 .ويكون هذا القرار هنائيا وملزما
مبا يف ذلك يف  ،يتم التحقيق يف البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم -36

وفقا لألحكام املنصوص عليها دمة ضد املتعهدين املق ،البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة
يف العقد إن وجدت، وإذا مل توجد، يتم التحقيق فيها وفقا لإلجراءات اخلاصة آللية الرقابة املستقلة اليت 

 .املتعارف عليهاتعكس أفضل املمارسات 
بأعمال  قارير تتعلقسلوك جسيم، مبا يف ذلك تسلوك أو سوء يشكل نقل تقارير تتعلق بسوء  -37

زائفة أو مع التجاهل املقصود حلقيقتها أو  اإىل آلية الرقابة املستقلة مع العلم بأهن ،غري مشروعة حمتملة
 تدابري تأديبيية بشأنه. أن تفرضجيوز سوء سلوك  ،لزيفها

 السرية -3

جسيم بالغ تتلقاه آلية الرقابة املستقلة بشأن احتمال وقوع سوء سلوك أو سوء سلوك عاجل أي ي -38
 أدناه، ورهنا هبذه األحكام. 44و 43بسرية تامة، وفقا لألحكام الواردة يف الفقرتني 

 اهلدف من اإلجراءات والرتتيبات ذات الصلة املبينة أدناه هو محاية حقوق األفراد: -32

                                                           
علقة بسوء السلوك الواردة إليها غري أهنا متلك تتنظر آلية الرقابة املستقلة طبقا لألصول الواجبة يف مجيع البالغات امل( 8)

لة التحقيق ليت ال تعتزم آلية الرقابة املستقالسلطة التقديرية يف حتديد البالغات اليت ستقوم بالتحقيق فيها. وحتال البالغات ا
 ة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا.صفيها إىل اجلهة املخت

ية القانونية الخل يف نطاق الو يداملقرتح حقيق كان التتشمل حتديد ما إذا  لمن نظام احملكمة  202ينبغي تعديل القاعدة  (2)
 .ة املستقلةبآللية الرقا
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ابة املستقلة مسؤولون عن عدم الكشف عن االدعاءات الواردة يف البالغات موظفو آلية الرق ‘2’
أو نتيجة لإلمهال أو بغري إذن، وكذلك عن ضمان عدم الكشف عن هوية املوظفني واألشخاص  سهواا 

 على خالف ذلك يف هذا القرار؛اآلخرين الذين يقدمون هذه البالغات، ما مل ينص 
ف عن مضمون هذه البالغات يشكل قيام أحد املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة بالكش ‘0’

 تدابري تأديبيية بشأنه. أن تفرضجيوز لوك سوء س بغري إذن
آللية الرقابة املستقلة فقط احلق يف الكشف عن هوية املوظف أو الشخص اآلخر الذي يقدم  ‘3’

القضائية،  البالغ إذا رأت أن هذا الكشف ضروري حلسن سري اإلجراءات، سواء اإلدارية أو التأديبية أو
، ال تنطبق هذه احلماية على املوظف أو الشخص اآلخر وبعد موافقتهما فقط على الكشف. ومع ذلك

الذي يكشف عن هويته لطرف ثالث، مبا يف ذلك احملكمة، أو يقدم للمحكمة بالغا مع العلم بعدم 
 إغفال صحته أو زيفه؛ صحته أو مع تعمد

ك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذل جيوز استخدام البالغات السرية املتعلقة بسوء السلوك ‘4’
دون اإلشارة البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، يف التقارير الرمسية آللية الرقابة املستقلة 

 مباشرة أو بطريق غري مباشر إىل املصدر أو هوية األشخاص املعنيني أو املتورطني.

 التوصيات والمتابعة -4

أو املدعي  املسجالاملستقلة إىل هيئة الرئاسة أو  حتال نتائج التحقيقات اليت تقوم هبا آلية الرقابة -42
 ضائية حمتملة.العام باحملكمة، حسب االقتضاء، مشفوعة بتوصيات للنظر يف اختاذ إجراءات تأديبية أو ق

إجرامية من قبل موظفني منتخبني أو موظفني  عمالمعقولة، يف وقوع أ ورةيف حالة االشتباه، بص -42
قوم آلية الرقابة املستقلة بتسليم نتائج التحقيق للمحكمة. وجيوز تللمحكمة، آخرين أو متعهدين تابعني 

 نيةد املالحقة اجلنائية إىل السلطات الوطصآللية الرقابة املستقلة أن توصي احملكمة بإحالة املسألة ق
جنسيتها،  ه بهبالدولة اليت حيمل املشت وأاإلجرامي،  مثل سلطات الدولة اليت ارتكب فيها العململختصة، ا

 احملكمة. الدولة املضيفة اليت يوجد فيها مقرحيثما ينطبق ذلك،  أو ،ين عليهأو دولة اجمل

 أسلوب التشغيل -ثالثا

 الستقالل التشغيلي -ألف

ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف االتصال فورا ومباشرة جبميع املوظفني املنتخبني واملوظفني  -40
يف تلقي التعاون الكامل من جانبهم. وينبغي اإلبالغ عن الفشل يف احلصول على اآلخرين واملتعهدين و 

 .ي ذلك إىل اختاذ إجراءات تأديبيةالتعاون بدون عذر مقبول، وقد يؤد
عالوة على ذلك، ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف الوصول إىل مجيع السجالت أو امللفات  -43

األخرى )االلكرتونية أو غري االلكرتونية( أو املوجودات أو املباين التابعة  أو الوثائق أو الكتب أو املواد
 للمحكمة، كما هلم احلق يف احلصول على أي معلومات أو توضيحات يروهنا ضرورية للوفاء مبسؤولياهتم.

  .بشأنه تدابري تأديبية أن تفرضجيوز  يشكل الكشف بغري إذن عن معلومات سوء سلوك -44
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أعاله، خيضع حق الوصول املتاح  07و 06اإلخالل باألحكام الواردة يف الفقرتني  ومع عدم -45
آللية الرقابة املستقلة العتبارات السرية املتوخاة يف نظام روما األساسي يف سياق اإلجراءات القضائية، 

هود ق جتاه مصدر املعلومات أو الوثيقة بعدم الكشف عن هويته، وسالمة وأمن الشبوااللتزام السا
 .(22)واألطراف الثالثة، ومحاية املعلومات املتصلة باألمن القومي للدولة الطرفوالضحايا 

 تقديم التقارير -باء

 ة الدول األطرافيتقدم آلية الرقابة املستقلة تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكتب مجع -46
املقدم السنوي قابة املستقلة أيضا، يف التقرير وتقريرا سنويا موحدا عن أنشطتها إىل اجلمعية. وتقدم آلية الر 
 ا احملكمة يف السنة املعنية.إىل اجلمعية، بيانا شامال لعمليات التقييم الداخلي اليت تقوم هب

ينبغي أن تكفل التقارير املقدمة من آلية الرقابة املستقلة إىل املكتب وإىل اجلمعية السرية  -47
خرين واملتعهدين. وينبغي إرسال نسخة من مجيع التقارير املقدمة وفقا للموظفني املنتخبني واملوظفني اآل

 وجلنة امليزانية واملالية. املسجالهيئة الرئاسة واملدعي العام و إىل  45للفقرة 
آلية الرقابة املستقلة مشروع التقرير السنوي الذي تعتزم تقدميه  نوي، تعممسال قبل تقدمي التقرير -48
املدعي العام واملسجل. وتتاح للمحكمة الفرصة للتعليق على مشروع التقرير. ويتعني هيئة الرئاسة و إىل 

على آلية الرقابة املستقلة أن تنظر يف أي تعليقات وأن تبلغ اجلهاز املختص يف حالة عدم موافقتها عليها. 
 لتقرير.التقرير بوصفها مرفقا ل وتتاح للمحكمة الفرصة لتقدمي آرائها بشأن أي مسألة واردة يف

 ابعةتمالتوصيات وال -جيم

أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة  املسجالتقدم هيئة الرئاسة أو  -42
مرتني يف السنة حتديثات مكتوبة بشأن متابعة اإلجراءات التأديبية املتعلقة باحلاالت اليت سبق أن حققت 

 ة مبعلومات، إن وجدت، عن تطبيق اجلزاءات املوقعة يف آحاد احلاالت.آلية الرقابة املستقلة فيها مشفوع
تقدم هيئة الرئاسة أو املسجال أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة  -52

تفتيش أو من عمليات ال مكتوبة بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق أي عمليةسنوية  حتديثات
 بالتنسيق مع اآللية. نيارجيمن اخلرباء اخلتقوم هبا آلية الرقابة املستقلة أو فريق اليت راجعة امل تقييم أوال

 الموظفون والميزانية -رابعا
 .ابة املستقلةيقوم مكتب مجعية الدول األطراف باختيار رئيس آلية الرق -52
املستقلة. وال جيوز إهنا خدمة يقوم رئيس مجعية الدول األطراف بتقييم أداء رئيس جلنة الرقابة  -50

 رئيس جلنة الرقابة املستقلة إال ألسباب حمددة ومبوجب قرار من مكتب مجعية الدول األطراف. 
تقدم الشكاوى املتعلقة بأعمال رئيس جلنة الرقابة املستقلة إىل رئيس مجعية الدول األطراف  -53

خالفة إجراءات التحقيق، فضال عن تأثريها لتقييم مدى تأثريها على حتقيق معني، وإمكانية تعلقها مب

                                                           
 من نظام روما األساسي. 23و 70و 68و 64و 57و 54د املوا يشمل ذلك( 22)
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ويقدم رئيس مجعية الدول األطراف نسحة من هذه الشكاوى وتقريرا بشأن . (11)احملتمل على األداء
 النتائج اليت توصل إليها إىل رؤساء األجهزة املختصة. ويكون هذا التقرير سريا.

ة من املوظفني العاملني باحملكمة. وينبغي بالتايل عترب مجيع املوظفني العاملني بآلية الرقابة املستقلي -54
أن تتفق اإلجراءات املتعلقة بتعيينهم وشروط خدمتهم ومعايري السلوك اخلاصة هبم مع النظامني األساسي 
واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية ذات الصلة باحملكمة. ويتمتع 

بنفس احلقوق والواجبات  جزءا من املالك الوظيفي للمحكمة، قابة املستقلة، باعتبارهمموظفو آلية الر 
مجيع التسهيالت  املسجالواالمتيازات واحلصانات واملزايا اليت يتمتع هبا املوظفون باحملكمة، ويقدم هلم 

 اإلدارية املطلوبة.  
 ICC-ASP/8/Res.1 األطراف، مبوجب القرار أنشأت مجعية الدول -55

(20)
آلية الرقابة املستقلة  ،

 بوصفها برناجما رئيسيا منفصال ومتميزا جديدا من برامج امليزانية إلقرار وضمان استقالهلا التشغيلي.
يطلب رئيس آلية الرقابة املستقلة يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة املقبلة املوارد الالزمة لسري العمل  -56

نظر فيها الكيانات ذات الصلة باحملكمة وفقا لإلجراءات املتبعة للمراجعة بصورة فعالة يف اآللية لكي ت
 النهائية واملوافقة عليها من قبل مجيع الدول األطراف.

يُفوض رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة التصديق على مجيع حسابات املكتب اليت ختضع  -57
 كمة.للمراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات اليت وضعتها احمل

على املوظفني واملوارد باملكتب، مبا يتفق مع نظام الالزمة الرقابة الرقابة املستقلة  ميارس رئيس آلية -58
 حتقيق أهداف املكتب.من أجل املوظفني والقواعد والنظم املالية للمحكمة، 

 أحكام ختامية -خامسا
ومجيع ظروف العمل عي احلقوق الفردية ينبغي أن تراعند ممارسة آلية الرقابة املستقلة ألعماهلا،   -52

، وينبغي أن تعمل مع االلتزام الكامل بالعدالة ملوظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهديناملتعلقة با
  الواجبة.القانونية وباألصول 

بل من ق "سياسة احلماية من األعمال االنتقامية/محاية املبلغني عن املخالفات" اعتمادإىل حني و  -62
اإلجراءات  تسرتشدإجراءات بشأن أي عمل من األعمال االنتقامية. و تتخذ آلية الرقابة املستقلة احملكمة، 

 املبادئ التوجيهية التالية:باليت تتخذها آلية الرقابة املستقلة 
بيل االنتقام لقيامهم على س ينص آخر اشخأأي ضد موظف أو  ال جيوز اختاذ إجراء )أ( 
 ؛بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة مأو لتعاوهن ،علوماتأو م ،غبتقدمي بال

                                                           
أي خروج على القواعد أو اإلجراءات أو املمارسات احملددة سواء كان متعمدا أو يقصد مبخالفة إجراءات التحقيق  (22)

لى النحو تتعلق خمالفة إجراءات التحقيق أحيانا بسلوك غري مرض عيف مراعاة األصول الواجبة. وقد  نتيجة لإلمهال اجلسيم
املشار إليه يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، وينبغي أن يعاجل املسجال هذه املخالفات يف إطار اهليكل التأدييب 

 القائم باحملكمة، بناء على توصية من رئيس مجعية الدول األطراف.
 الثاين. زء األول، اجل، اجمللد ASP/8/20)-(ICC 0222الدورة الثامنة ...  .الوثائق الرمسية .. ( 11)
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أو  ،يف قيامه بتقدمي بالغيشكل أي عمل انتقامي يتخذ ضد أي شخص يشتبه  )ب( 
 تدابري تأديبية أن تفرضجيوز سوء سلوك  ،أو لتعاونه بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة ،معلومات

 ؛بشأنه
خر يتبني أنه اختذ اجراءات على ف آظف منتخب أو موظأي مو يتم التحقيق مع  )ج( 

وجه آخر مع  يأو لتعاونه بأ أو معلومات قيامة بتقدمي بالغو شخص آخر لسبيل االنتقام ضد موظف أ
 .، وتتخذ إجراءات تأديبية معهآلية الرقابة املستقلة

_________ 


