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تقرير المحكمة حول سياساتها المتعلقة
بمكافحة االحتيال والمبلغين عن المخالفات

(*)

أوالا  -مقدمة
 -1يف دورهتا السابعة عشرة اليت انعقدت يف آب/أغسطس  ،1111أوصت جلنة امليزانية واملالية (فيما
يلي "اللجنة") بأن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية (فيما يلي "احملكمة") بوضع سياسة ملكافحة االحتيال مبا
يف ذلك أحكام بشأن املبلغني عن املخالفات ،وأن تعطي هذا األمر مرتبة األولوية مع الرتكيز بصفة خاصة
على املشرتيات(.)1
 -1يف دورهتا الثامنة عشرة ،تابعت اللجنة على توصيتها السابقة بالطلب من احملكمة لتقوم بوضع
سياساهتا املتعلقة مبكافحة االحتيال ومكافحة االنتقام على موقعها على شبكة االنرتنت من أجل التيقن
من أن تكون السياسات معروفة على نطاق واسع وميكن الوصول إليها بسهولة ،وتقدمي تقرير إىل اللجنة
يف دورهتا العشرين(.)1
 -3وافقت مجعية الدول األطراف (فيما يلي "اجلمعية") على توصيات اللجنة يف
( )3()ICC-ASP/10/Res.5اليت متت هبا دعوة آلية الرقابة املستقلة اليت تعمل بالتشاور الوثيق مع
أجهزة احملكمة وجملس احتاد املوففني والدول األطراف لوضع سياسة ملكافحة االنتقام/واملبلغني عن
()4
املخالفات لغرض اعتمادها من قبل احملكمة يف أقرب وقت ممكن .ويف ()ICC-ASP/11/Res.4
(*) لقد سبق إصدار هذه الوثيقة حتت

()CBF/20/11

( )1الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة العاشرة ،نيويورك،
 11-11كانون األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/10/20( 1111اجمللد الثاين ،اجلزء ب ،1.الفقرة .11
( )1الوثائق الرمسية  ...الدورة احلادية عشرة  ،)ICC-ASP/11/20( 1111اجمللد الثاين ،اجلزء ب ،1.الفقرة .11
( )2الوثائق الرمسية  ...الدورة العاشرة  ،)ICC-ASP/10/20( 1111اجمللد األول ،اجلزء الثالث ICC-ASP/10 ،القرار ،5
الفقرة .76

( )4الوثائق الرمسية  ...الدورة احلادية عشرة  ،)ICC-ASP/11/20( 1111اجمللد األول ،اجلزء الثالث ICC-ASP/10 ،القرار
 ،1الفقرة .1
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أكدت اجلمعية عن ارتياحها بشأن املعلومات املتعلقة مبسودة السياسات ودعت احملكمة إىل اعتماد هذه
السياسات يف أقرب وقت ممكن.
 -1تقدم احملكمة يف هذا التقرير حتديثاً حول جهودها والتقدم احملرز يف وضع واعتماد كال سياسة
مكافحة االحتيال وسياسة املبلغني.

ثانيا -سياسة مكافحة االحتيال ومكافحة االنتقام/المبلغين
 -5لقد أدى التعاون الوثيق بني احملكمة وبني آلية الرقابة املستقلة وجملس احتاد املوففني وغريهم إىل
هنج جديد هلاتني املسألتني .لقد وضعت احملكمة بيان سياسة منفصل حول موقفها بشأن االحتيال ومنع
االحتيال باإلضافة إىل موقف احملكمة فيما يتعلق باملبلغني عن املخالفات ومحاية املبلغني عن املخالفات.
لقد مت تصميم هذه السياسات حتديداً لتكون متوفرة بشكل عام ولتكون مفهومة من قبل غري احملامني.
 -7سيتم دعم هذه السياسات بدورها من قبل اثنني من التعليمات اإلدارية اليت تصف الطريقة اليت
سيتم هبا تنفيذ السياسات .تقوم التعليمات اإلدارية أيضا بعمل رابط واضح مع تلك األجزاء من اإلطار
القانوين القائم للمحكمة اليت تتعامل بالفعل مع املسائل املتعلقة باالحتيال واملبلغني ،وبالتايل التيقن من أن
كل سياسة والتعليمات اإلدارية املرفقة هلا تقوم بتغطية مجيع األشخاص الذين يعملون للمحكمة ،مبن
فيهم املسؤولون املنتخبون ،واملوففني ،واملتدربني ،واملختصني الزائرين ،والوسطاء واملتعهدين ،من بني
آخرين.
 -6لقد خضعت السياستني إىل استشارات داخلية واسعة النطاق بني أجهزة احملكمة باإلضافة إىل
جملس احتاد املوففني ومكتب التدقيق الداخلي وأمانة الصندوق أالستئماين للضحايا ومكتب مشروع
املباين الدائمة ومجيع أجزاء احملكمة اليت تشارك مباشرة يف شراء أو املوافقة على شراء السلع أو اخلدمات.
لقد أدىل األعضاء اخلارجيني للجنة التدقيق أيضا بتعليقاهتم على السياسات ودعم هذه اإلجراءات.
 -8من املتوقع أن يتم استصدار السياستني يف املستقبل القريب بشكل تعليمات رئاسية ،وسيتبعها
إصدار التعليمات اإلدارية الداعمة .ستقوم كال السياسات والتعليمات اإلدارية بزيادة تعزيز نظام الضوابط
الداخلي القائم للمحكمة وسيشكل جزءا ال يتجزأ من نظام إدارة املخاطر للمحكمة.
 -9وفقا ملا طلبته اللجنة ،سيتم نشر السياسات بعد إصدارها يف املنطقة املناسبة من موقع احملكمة
على شبكة االنرتنت.
___________________
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