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 آلية الرقابة املستقلةعن املكتب تقرير 

  مذكرة أعدا األمانة

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ املؤرخ ICC-ASP/8/Res.1لقرار  من ا٢عمال بالفقرة 
ويعكس هذا . لتنظر فيه اجلمعيةآلية الرقابة املستقلة يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه التقرير عن 

 .التقرير حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع احملكمة
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  ةخلفي  -الوأ

١-  بشأن )صربيا(ر، السيد فالدميري تشيكوفيتش يقدم هذا التقرير عمال بالوالية املنوطة بامليس ،
مسألة إنشاء آلية الرقابة املستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية، على اثر تعيينه من قبل مكتب مجعية الدول 

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٩يف اجتماعه املعقود يف ")اجلمعية("األطراف 
، ومبقتضاه ")القرار ("ICC-ASP/8/Res.1قد اعتمدت اجلمعية، يف دورا الثامنة، القرار و  -٢

 وتقرر أن .)١(ساسيأل من نظام روما ا١١٢ من املادة ٤قررت إنشاء آلية رقابة مستقلة وفقا للفقرة 
 تنطوي أن العناصر اإلضافية اليتيتم على الفور تفعيل القدرة اخلاصة بالتحقيق املهين املستقل على حني 

قرار بلتفتيش والتقييم يتم تفعيلها رهنا كاقابة، وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام األساسي، عليها الر
وعلى هذا األساس قررت اجلمعية أن يقوم املكتب، بالتنسيق مع . )٢(تتخذه اجلمعية يف دورا املقبلة

فيت التحقيق والتقييم يف إطار آلية الرقابة، مبا يف ذلك احملكمة، بإعداد تقرير عن تفعيل وظي
االختصاصات واآلثار املالية ذات العالقة وذلك بغية اختاذ قرار حول اعتماد اآللية يف الدورة املقبلة 

اليت وانتهى املكتب إىل أن مسألة آلية الرقابة املستقلة ينبغي أن ختضع للمزيد من املناقشة . )٣(للجمعية
  .٢٠١٠يف عام ") الفريق العامل("الفريق العامل يف الهاي جيريها 

جلساته يف واختذ الفريق العامل هذا القرار نقطة النطالق أعماله فناقش آلية الرقابة املستقلة   -٣
  أكتوبر / تشرين األول٢٨ و٧سبتمرب و/ أيلول١٠يوليه و/ متوز٥مارس و/ آذار٢٩ و٣املعقودة يف 

 ١٧ ونوقشت آلية الرقابة املستقلة أثناء املشاورات غري الرمسية املعقودة يف .نوفمرب/ تشرين الثاين٤و
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢أكتوبر و/ تشرين األول٢٦ و١٩ و٥سبتمرب و/ أيلول٣٠ و٢٣مارس، و/آذار
، قام امليسر بتحديد القضايا الواجب أن ٢٠١٠مارس / آذار٩ويف ورقة املناقشة هذه، املؤرخة   -٤

  : وهي٢٠١٠ها الفريق العامل خالل عام يركز علي
  إاء عملية إعارة الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلة؛  )أ(
والقواعد والربوتوكوالت واإلجراءات اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة فضال نظم صياغة ال  )ب(

  ؛)إذا اقتضى األمر(عن التعديالت املدخلة على الئحة احملكمة احلالية 
  ؛٢- موظف برتبة فتعيني  )ج(
  تعيني الرئيس اجلديد آللية الرقابة املستقلة؛  )د(
  . بآلية الرقابة املستقلةتانتقييم املنوطالتفتيش ووظيفتا ال  )ه(

 الصلة بالرئيس يفضال عن املسائل احملددة أعاله، أجريت كذلك مناقشات تتعلق باملقترح ذ  -٥
 من امليزانية ٥-السابعديل الربنامج الرئيسي ، من أجل تع٢٠١٠سبتمرب / أيلول٦املؤقت بتاريخ 

  .٢٠١١الربناجمية املقترحة لعام 

                                                 
، الهاي، ثامنةة، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي ) ١(

 .١ة  الفقرICC-ASP/8/Res.1الثاين،  اجلزء األول،، الد )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
 ).أ (٦ املرجع نفسه، املرفق، الفقرة )٢(
 .٢ املرجع نفسه، الفقرة )٣(
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  إعارة الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلة  -ثانيا

 سيستعار يف مرحلة البداية من مكتب خدمات ٥-ينص القرار على أن موظفا واحدا برتبة ف  -٦
القرار على أن يقوم املسجل، بإبرام مذكرة تفاهم، كما ينص . )٤(الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة

لفترة أولية قوامها سنة واحدة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة من أجل توفري 
  .)٥(لية الرقابة املستقلةآ لغرض تفعيل خدمات الدعم على أساس استرداد التكاليف السنوية

معية، اتصلت احملكمة مبكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع  للجالدورة الثامنةيف أعقاب و  -٧
 وتفيد املعلومات اليت وفّرا احملكمة ألعضاء الفريق العامل أثناء املشاورات غري الرمسية ،لألمم املتحدة

، أن املكتب املذكور قد عرض إعارة شخص منه تبني أنه ٢٠١٠مارس / آذار١٧اليت أجريت يف 
ورأى أعضاء الفريق العامل أن . ب الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلةأنسب مرشح لشغل منص

املكتب، باعتباره اجلهاز املختص بتعيني الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلة ينبغي أن يقبل باقتراح 
 ٢٩وتبعا لذلك، قرر الفريق العامل يف اجتماعه الثالث املعقود يف .  خدمات الرقابة الداخليةمكتب
 الطلب إىل املسجلة بعرض مقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم ٢٠١٠مارس /آذار

وعا بأي مالحظات فاملتحدة على املكتب الختاذ قرار بشأن تعيني رئيس مؤقت آللية الرقابة املستقلة مش
٦(لة مناسباحول املرشح املقترح املمكن أن تعتربه املسج(.  

يفرييل إيدا ملّي لة إىل املكتب السرية الذاتية للسيدة ب، قدمت املسج٢٠١٠ل أبري/ نيسان١ويف   -٨
 من رعايا استراليا، اليت اقترح مكتب اخلدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة ترشيحها يوه

عين أبريل، / نيسان١٢ويف اجتماعه الثامن املعقود يف . ملنصب الرئيس املؤقت ملكتب الرقابة الداخلية
  مناملكتب السيدة بيفرييل إيدا ملّي رئيسة مؤقتة آللية الرقابة املستقلة ملدة سنة واحدة تسري اعتبارا

وطلب املكتب من املسجلة . تاريخ يتفق عليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية واملسجلة والسيدة ملّي
 خدمات الرقابة الداخلية لتوفري ، إبرام مذكرة تفاهم مع مكتبICC-ASP/8/Res.1أيضا، عمال بالقرار 

 ١٩وتولت السيدة ملّي مهامها يف . الدعم على أساس استرداد الكلفة فيما يتعلق بإعارة السيدة ملّي
  .٢٠١٠يوليه /متوز

  تعيني املوظف املسؤول عن آلية الرقابة املستقلة  -ثالثا
عيني موظف من الفئة الفنية برتبة  آللية الرقابة املستقلة بتة املؤقتة الرئيستوفقا للقرار، بادر - ٩
 ٣وقد مت اإلعالم عن الوظيفة الشاغرة وحدد آخر أجل لتقدمي الطلبات املتعلقة ا ليوم . ٢-ف

، بالتنسيق مع احملكمة، حاليا، بتجهيز القائمة ة املؤقتةقوم الرئيستو. ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
 عام  أواخريتوقع أن تنتهي عملية التعيني حبلولاملختصرة باملرشحني قصد إجراء املقابالت معهم و

٢٠١٠.  
  توظيف الرئيس اجلديد آللية الرقابة املستقلة  -رابعا

ار على أن تتم عملية التوظيف يف منصب رئيس آلية الرقابة املستقلة من طرف رينص الق  -١٠
 ١٠عقود يف ه السادس املاجتماعوناقش الفريق العامل، يف . )٧(املكتب بالتعاون مع احملكمة

                                                 
 .٣املرجع نفسه، املرفق، الفقرة )  ٤(
 .١٧فقرة  املرجع نفسه، املرفق، ال)٥(
 .٣الفريق العامل يف الهاي، االجتماع الثالث، جدول األعمال واملقررات، الصفحة ) ٦(
 ICC-ASP/8/Res.1، الد األول، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ...  الوثائق الرمسية )٧(

 .١الفقرة 
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سبتمرب، باالستناد إىل ورقة مناقشة قدمها امليسر، خمتلف اخليارات املتعلقة بعملية التوظيف، مبا /أيلول
 آللية الرقابة املستقلة ة املؤقتةيف ذلك تشكيل الفريق املسؤول عن االختيار واشتراك احملكمة والرئيس

العامل بتوصية إىل املكتب تتعلق بتعيني الفريق ومت االتفاق على أن يتقدم الفريق . يف عملية التوظيف
 ةالرئيسقدم توسوف . الذي سيتألف من ممثل عن كل جمموعة إقليميةاملسؤول عن االختيار، و

 لآللية املساعدة للفريق املسؤول عن االختيار ويوفر اخلربات الالزمة فيما تقدم احملكمة ةاملؤقت
  .املساعدة اليت حتتاجها عملية التوظيف

مشروع قرار املكتب املتعلق بتعيني الفريق املسؤول عن االختيار "وناقش الفريق العامل   -١١
 ٢٣أثناء املشاورات غري الرمسية املعقودة يف " ليضطلع بإجراءات توظيف رئيس آللية الرقابة املستقلة

مل تيسر ن لئو. سبتمرب وأعرب عن تأييده العام ملشروع القرار والشروع يف عملية التوظيف/أيلول
لالطالع على املزيد من ( الرتبة اليت سيوظف ا رئيس اآللية  حولالتوصل إىل توافق يف اآلراء

كان هناك اتفاق عريض فيما بني الوفود على أنه يكون من ) املعلومات انظر املناقشات الواردة أدناه
للجمعية، لكي يتسىن هلذا املفيد تعيني فريق مسؤول عن االختيار قبيل حلول موعد الدورة التاسعة 

الفريق القيام بالعمل التحضريي املتعلق بعملية التوظيف، وليتيسر كذلك اإلعالن عن الوظيفة 
اليت سيوظف ا  املوقع الشبكي للمحكمة مباشرة بعد اختاذ اجلمعية لقرار حول الرتبة لىالشاغرة ع

  .رئيس آلية الرقابة املستقلة
 يتمنقحة تنقيحا طفيفا من مشروع املقرر أثناء اجللسة الثامنة الوتبعا لذلك، نوقشت نسخة   -١٢

ر الفريق العامل استصوابه ملبدأ التمثيل اجلغرايف فيما يتعلق بالفريق ركو. عقدها الفريق العامل
املسؤول عن االختيار وقرر توصية املكتب بتعيني األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف الفريق 

، السيد )جنوب أفريقيا(، السيدة يولندا دواريكا )اجلمهورية التشيكية(ال كابان السيد باف: املذكور
والسيد غييوم ميشال ) اليابان(، السيد تسويوشي إيديتا )اململكة املتحدة(كنبار حسني بور 

   ).املكسيك(
ومت االتفاق على تضمني مشروع القرار شرطا يقتضي من الفريق املسؤول عن االختيار   -١٣
ومت االتفاق باإلضافة إىل .  تقارير منتظمة إىل الفريق العامل بشأن ما حيرزه من تقدم يف عملهتقدمي
أن تتاح الفرصة للمحكمة لتقدمي وجهات نظرها حول القائمة املختصرة باملرشحني، على ذلك 

 آللية وفيما يتعلق بالقرار النهائي حول تعيني رئيس. ذات أثر ملزميست بالرغم من أن تلك اآلراء ل
الرقابة املستقلة، مت التشديد على أن القرار سيتخذه املكتب واضعا يف االعتبار توصية الفريق املسؤول 

  .عن االختيار على حني تقوم املسجلة بعملية التعيني رمسيا وذلك لألغراض اإلدارية
كتب واتفق الفريق العامل على أن حييل إىل املكتب توصيته مبشروع مقرر يصدر عن امل  -١٤

. بشأن تعيني الفريق املسؤول عن االختيار لالضطالع بإجراءات توظيف رئيس آلية الرقابة املستقلة
واملتوقع أن يعقد الفريق . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩وقد اعتمد املكتب القرار املذكور يف 

  .٢٠١٠نوفمرب /املسؤول عن االختيار أوىل جلساته يف بداية تشرين الثاين
  ٢٠١١اقتراح بتعديل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   - خامسا

 ٢٠١١ آللية الرقابة املستقلة تعديل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ة املؤقتة الرئيستاقترح  -١٥
 كما هو ٤-  عوضا عن ف٥-رئيس هيئة الرقابة املستقلة رتبة فنصب مل بأن تسند توأوص
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 أنه يف الوقت الذي باشرت فيه مهامها، ة املؤقتة الرئيستوأوضح. )٨(منصوص عليه يف القرار
 اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة قد عرضت بالفعل من قبل جملس ٢٠١١كانت امليزانية املقترحة لعام 

تقدمي أية وثائق إىل جلنة امليزانية واملالية لالتنسيق التابع للمحكمة ولذلك مل تتح هلا الفرصة 
وأشارت .  املخصصة للرئيس الدائم آللية الرقابة املستقلة٤-ستنساب الرتبة فتتعلق با") اللجنة("

 حني جرى التعبري عن التأييد ٢٠٠٩أيضا إىل املناقشات اليت أجراها الفريق العامل خالل عام 
 لرئاسة مكتب آلية الرقابة ٥-العريض والتفضيل القوي لتعيني موظف ذي خربة عالية برتبة ف

وأشارت كذلك إىل أن والية اآللية واسعة حبيث تشمل املوظفني . ستقالليتهاملستقلة ضمانا ال
املنتخبني وأن السلطة والنفوذ اللذين تتمتع ما آلية الرقابة املستقلة ورئيسها، حبكم السلطات 

أن ميارسها شخص له اخلربة املطلوبة واألقدمية يف جمال القيام بعمليات التلقائية املنوطة به، جيب 
وأخريا أشارت . ٥-لى النحو األفضل وظيفة برتبة فم عنه عرجتتفتيش املعقدة واحلساسة وذلك الت

 مجيع، جهات التفتيش ذات الصلة يئات الرقابة التابعة للنظام املشترك يكنإىل أن معظم، إن مل 
مبا ، فيما وحدات التفتيش األكرب حجما ٥- لألمم املتحدة هي هيئات يرأسها مفتش أقدم برتبة ف

 ١- ومد٢-فيها مكتب الرقابة الداخلية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يرأسها موظف برتبة مد
  .على التوايل

وقد نوقش املقترح املتعلق بالرئيس املؤقت آللية الرقابة الداخلية يف اجتماعات رمسية وغري   -١٦
والوفود اليت مل تؤيد التعديل . مةرمسية متعددة عقدها الفريق العامل وكانت آراء الوفود منقس

أشارت إىل أن اجلمعية قررت بالفعل أن يشغل منصب رئيس آلية الرقابة املستقلة موظف برتبة   
  : من مرفق القرار اليت تنص على ما يلي٣ وأشارت إىل الفقرة ٤-ف

 سيستعار يف مرحلة البداية من مكتب ٥-على الرغم من أن موظفا واحدا برتبة ف"
 الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة، فإن آلية الرقابة املستقلة ستتألف من موظفني خدمات

 لتوفري ٢- وموظف ثان برتبة ف٤- اثنني أي موظف سيكون مديرا للمكتب برتبة ف
 التوظيف ودرجاته هذه حاملا تبلغ آلية الرقابة بتروقد تعيد اجلمعية النظر يف . الدعم

  ".عد فترة معقولة من الزمنمرحلة التشغيل الكامل ب
شددت هذه الوفود على أن آلية الرقابة املستقلة ليست عاملة على حنو كامل بعد وتبعا و  -١٧

وأشارت هذه الوفود . لذلك فإن الشروط املتعلقة بإعادة النظر يف رتبة التوظيف مل تستوف بعد
للجنة وأنه ال ينبغي للفريق العامل  القرار الذي اختذته اجلمعية جاء متفقا مع توصية ا أنكذلك إىل

وخيالف املمارسة الثابتة القاضية ) ٣ املرفق، الفقرة ،ICC-ASP/1/Res.4(أن حييد عن والية اللجنة 
وعبرت وفود عديدة . بعدم اختاذ قرارات تترتب عليها آثار يف امليزانية دون سابق تشاور مع اللجنة

يف الظرف الراهن على األقل مالئمة ملنصب رئيس آلية  هي ٤-عن وجهة النظر القائلة بأن رتبة ف
إنه ال ينبغي أن يعاد النظر يف رتبة ت بعض الوفود بالقول جويف هذا الشأن، حا. الرقابة املستقلة

رئيس آلية الرقابة املستقلة إال بعد أن تقرر اجلمعية تفعيل مهميت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية 
 .الرقابة املستقلة

أما الوفود اليت تؤيد التعديل املقترح فقد ذهبت إىل أن اجلمعية ليست ملتزمة بتوصية اللجنة   -١٨
قرار بالتعديل املقترح أثناء وأن قرارات كانت قد عدلت فيما مضى واقترحت تبعا لذلك بأن يتخذ 

                                                 
 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٦لية الرقابة املستقلة بتاريخ  التعديل الذي اقترحته الرئيسة املؤقتة آل)٨(
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 ت أشار واليت٢٠٠٩واستذكرت هذه الوفود املناقشات اليت أجريت عام . الدورة التاسعة للجمعية
 آللية الرقابة املستقلة وبينت أن اللجنة مل تتقدم باألسباب الداعية إىل توصيتها ة املؤقتةإليها الرئيس

وأشري إىل أن القرار . ٤-القائلة بأن يشغل منصب رئيس آللية الرقابة املستقلة موظف برتبة ف
 للكلمة، ليس إعادة تصنيف ولكنه املتعلق برتبة توظيف رئيس آللية الرقابة املستقلة، باملعين الدقيق

قرار يتخذ طبقا للسياسة املتبعة وعلى هذا ينبغي أن تتخذه اجلمعية أخذا بعني االعتبار الصورة 
ويف هذا الصدد، فإن الوفود اليت تؤيد التعديل عبرت عن قلقها . األكرب وليس اآلثار املالية وحدها

 تتمكن من اجتذاب أفضل املرشحني نفإن اجلمعية ل ٤-ألنه إذا ما أُبقي على الوظيفة يف رتبها ف
ومت التطرق كذلك إىل العواقب الطويلة . هلذا املنصب أثناء عملية التوظيف اليت ستبدأ عما قريب

األجل غري املالية املترتبة على قرار باعتماد أو رفض التعديل وقيل إنه إذا ما تقررت إعادة التصنيف 
 بصورة كاملة أن هذا قد يعين أن عملية توظيف المااآللية ع  رئيس أن يصبح شاغل وظيفةدبع

رئيس آلية الرقابة املستقلة ينبغي أن تباشر من جديد مما من شأا أن يغري يف اهليكل القائم بالفعل مما 
وأشارت وفود . يترتب عليه خطر افتقاد خربة قيمة اكتسبها الرئيس األول الذي يعني ملنصب اآللية

مالئمة وأن الوظائف املماثلة هلا يف خمتلف  يف حد ذاا رمبا ال تكون ٥-ن رتبة فعديدة إىل أ
  .٢- أو مد١-املنظمات الدولية غالبا ما يشغلها موظفون برتبة مد

١٩-  ر وأخذا بعني االعتبار حقيقة أن الفريق العامل مل يتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء، قر
جاء املناقشات املتعلقة برتبة شاغل وظيفة رئيس الرقابة املستقلة إىل هذا الفريق توصية املكتب بإر

صل ذا املوضوع أشارت وفود عديدة إىل أن من ناحية أخرى وفيما يت. الدورة التاسعة للجمعية
القرار املتعلق ذه املسألة قد اختذ بالفعل يف الدورة الثامنة للجمعية وأن توافق اآلراء ال يلزم إال 

  .٤-  رتبة رئيس آلية الرقابة املستقلة وليس لغرض اإلبقاء على الرتبة عند مستوى فلتغيري
لتوفري املزيد من املعلومات للجمعية حول هذه املسألة، قرر الفريق العامل باإلضافة إىل ذلك و  -٢٠

 ويف قيامه .الطلب إىل اللجنة أن تعرض آراءها املتعلقة بالتعديل املقترح قبل الدورة التاسعة للجمعية
 قبل الدورة التاسعة للجمعية ةبذلك ما ينم عن أن الفريق العامل يدرك أن اللجنة لن تعقد دورة رمسي

ولكنه يرى مع ذلك بالنظر إىل الطابع احملدد هلذه املسألة وحلقيقة أن الرئيسة املؤقتة لآللية مل تتمكن 
نة أن تسعى للتشاور بشكل الكتروين أو  يتعني على اللجأنهمن تقدمي اقتراحها يف الوقت املناسب و

  .بغريه من األشكال املالئمة وأن تقدم وجهات نظرها كما هو مطلوب
  وظيفتا التفتيش والتقييم املنوطتان بآلية الرقابة املستقلة - سادسا

قررت اجلمعية، يف دورا الثامنة، أن يقوم املكتب، بالتنسيق مع احملكمة، بإعداد تقرير عن   -٢١
ذ وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة مبا يف ذلك االختصاصات واآلثار املالية املمكن تنفي

من ) أ (٦ وتنص الفقرة .)٩(أن تترتب وذلك لكي يتخذ قرارا باعتمادها أثناء الدورة املقبلة للجمعية
 التفتيش والتقييم رهنا مرفق هذا القرار على أن جيري الحقا األخذ مبقومات الرقابة اإلضافية مثل

  .بقرار يصدر من اجلمعية يف هذا الشأن يف دورا القادمة
وأخذا بعني االعتبار أن القرار ينص على أن يتم إعداد تقرير املكتب املتعلق بتفعيل وظيفيت   -٢٢

أخرى، من ناحية فيما تركّز، إطار آلية الرقابة املستقلة بالتنسيق مع احملكمة، يف التفتيش والتقييم 
                                                 

 ICC-ASP/8/Res.1، الد األول، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ...  الوثائق الرمسية )٩(
 .٢الفقرة 
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ملعلومات مع احملكمة بشأن موضوع آلية الرقابة املستقلة يف السنوات السابقة على وظيفة اتبادل 
، ٢٠١٠مارس / آذار٢٩ الثالث املعقود يف اجتماعهر الفريق العامل يف  قر،التفتيش املنوطة باآللية

 املنوطتني بآلية الرقابة دعوة احملكمة إىل أن تقدم وجهة نظرها حول تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم
وبين الفريق العامل، على وجه التحديد، بأن آراء احملكمة ينبغي أن تشمل تقييما لآلليات . املستقلة

جدت، اليت تؤدي نفس الوظائف اليت تؤديها احملكمة واملتمثلة يف التفتيش والتقييم القائمة، إن و
لي واخلارجي مشفوعة باستعراض لسبل التبليغ على الصعيدين الداخ) باستثناء الوظائف القضائية(

  .)١٠(اليت تتوخاها تلك اآلليات
التفتيش والتقييم ضمن إطار الرقابة احلايل " وقدمت احملكمة وجهات نظرها يف ورقة عنواا   -٢٣

وتناول التحليل الذي أجرته احملكمة . ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠مؤرخة " للمحكمة اجلنائية الدولية
قابة القائمة أال وهي مكتب مراجعة احلسابات الداخلية ومراجع احلسابات اخلارجي وجلنة هيئات الر

مراجعة احلسابات وجلنة امليزانية واملالية وآلية الرقابة املستقلة والواليات املسندة لكل منها باإلضافة 
  .الوظائف اليت تؤديها عمليا

تقييم اجلاريني يف إطار الرقابة احلايل بعض مقومات التفتيش وال"وخلصت احملكمة إىل أن   -٢٤
عمل هيئات الرقابة القائمة ولكن ما من كيان من قائم حاليا يضطلع نطاق بالفعل يف متارس 

من الورقة، ويف ويف موضع سابق . )١١("اضطالعا كامال اتني الوظيفتني بشكل متناسق وعملي
فيما يتجه تركيزها عادة إىل : " مبا يليت احملكمةأفادمعرض حتليل العمل الذي تضطلع به اللجنة، 

 لدى احلسنة املمارسات اإلدارية وبصورة أعماألثر املايل املترتب على مقررات أو سياسات بعينها، 
 ، تقدمي توصيات حمددة إىل اإلدارة بصددهاعنداستعراض هذه السياسات واملقررات واملمارسات و

ا يف إطار وظيفيت التفتيش االضطالع عادة فترض  املتتناول جلنة امليزانية واملالية العناصرال 
  .)١٢("والتقييم
تناقش مسألة تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم ، حني من األساسي":أيضا أن وذكرت احملكمة   -٢٥

املنوطتني بآلية الرقابة املستقلة، تفادي أي ازدواج أو تداخل يف الواليات املنوطة بشىت هيئات الرقابة، 
 يسفر عن توصيات متضاربة وعن عبء ثقيل بشكل ال داعي له تتحمله احملكمة ه أنشأنا من مم

بأنه "مت احملكمة  وعلى هذا األساس سلّ.)١٣("ا يفضي إىل انعدام الكفاءة واالرتباكمبوالدول األطراف 
قائم التفتيش والتقييم إىل إطار الرقابة اليت إضافة وظيفمن األساسي الدول إذا ما اعتربت "يتعني 

لصدور توصيات ذلك تفاديا ز هاتان الوظيفتان يف صلب هيئة واحدة وعلى أن تتركّ... للمحكمة 
وأخريا، خلصت احملكمة إىل أا . )١٤("متضاربة وممارسة التزامات مشطة بالتبليغ بالنسبة إىل احملكمة

قلة، اليت توجد يف املوقع يف نطاق آلية الرقابة املست] التفتيش والتقييم" [فائدة يف وجود وظيفيت"ترى 
الذي يوجد فيه مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن وضع هذه الوظائف الرقابية حتت سقف 
مشترك من شأنه أن يوفر أوجه تآزر قيمة استغلت بالفعل يف منظمات أخرى مثل األمم املتحدة اليت 

 .)١٥("الية التابع هلالرقابة الداخخدمات توجد فيها مجيع هذه الوظائف يف صلب مكتب 

                                                 
 .٣ الفريق العامل يف الهاي، االجتماع الثالث، جدول األعمال واملقررات، الصفحة ) ١٠(
 . ٣٥التحقيق والتقييم يف إطار الرقابة احلايل للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرة  )١١(
 .٢٨ املرجع نفسه، الفقرة )١٢(
 .٢ املرجع نفسه، الفقرة )١٣(
 .٣٦ املرجع نفسه، الفقرة )١٤(
 .٣٧ املرجع نفسه، الفقرة ) ١٥(
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دراسة كاملة آلليات الضمان يف "باإلضافة إىل ذلك، أوضحت احملكمة أن حتليلها ال يشكل   -٢٦
احملكمة ولكيفية تفاعل هذه اآلليات لتشكل هيكال متماسكا مكرسا للرقابة ألغراض التخفيف من 

فريق العامل أن مثل هذه رأى ال" وأشارت إىل أنه إذا ما )١٦(" احلوكمة الرشيدة أجلمنواملخاطر 
 .)١٧("خبري خارجي مستقل هلذا الغرضأن يقع االختيار على الدراسة أمر ضروري، 

          وناقش الفريق العامل ورحب بورقة احملكمة يف اجتماعه اخلامس عشر املعقودة يف   -٢٧
ضرورة إجراء دراسة اص إلشارة احملكمة إىل اخل هوجه الفريق العامل اهتمامو. ٢٠١٠يوليه / متوز٥
قة إضافية آلليات املراقبة احلالية وطلب إىل احملكمة االستفسار يف هذا الشأن لدى هيئات الرقابة ممتع

القائمة أي مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ومراجعو احلسابات اخلارجيون وجلنة مراجعة 
هات مستعدة إلجراء دراسة يف شكل احلسابات وجلنة امليزانية واملالية لتبني ما إذا كانت هذه اجل

  .مسح للضمانات وإذا كان األمر كذلك أن تبني تكلفة هذه الدراسة
 ٢٠١٠أغسطس / آب٣ؤرخة املوقدمت احملكمة إجابتها على طلب الفريق العامل يف الورقة   -٢٨

لقى مدير وت". استجابات الستفسار الفريق العامل يف الهاي بشأن آلية الرقابة املستقلة"واملعنونة 
وكلتا . مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وكذلك جلنة مراجعة احلسابات الردود على االستفسار

  .ستطيعان القيام اتاهليئتني أيدتا فكرة الدراسة ولكنهما أبلغتا بأما ال 
 إىل اجتناب االزدواج بني ةواتفق الفريق العامل يف الرأي مع وجهات نظر احملكمة الداعي  -٢٩

 تقوم به اللجنة باعتبار أن ما يشكل هو هيئة ابالنظر ملشىت هيئات الرقابة وبوجه خاص االزدواج 
وتبعا لذلك، قرر الفريق العامل أن يطلب من . وتكون خارجة عن احملكمةها اجلمعية ئإضافية تنش

  : حول املسألتني التاليتنيااللجنة إبداء وجهات نظره
 ،قييم وتفتيش عمل احملكمة، باستثناء وظائفها القضائيةتتغطية إىل أي حد جيري   “١”"

اللجنة أن هذه الوالية تغطي فعال كان من رأي بواسطة الوالية املنوطة باللجنة؟ وإذا ما 
التقييم والتفتيش يطلب من اللجنة توضيح مدى ونطاق هذه الوظائف اليت تؤديها اللجنة 

  .بالفعل
ني واليتها وعملها ووالية آلية الرقابة املستقلة كما من العالقة بما هو موقف اللجنة   “٢”

ويدخل يف ذلك التحقيق (من نظام روما األساسي ) ٤ (١١٢هو منصوص عليها يف املادة 
  .)١٨()"والتقييم والتفتيش

وناقشت اللجنة الطلب املقدم من الفريق العامل يف دورا اخلامسة عشرة وخلصت إىل ما   -٣٠
  :يلي

 ألي تقينالفحص ال"سؤولية  إذ أا كُلِّفت مبأن واليتها واضحةإىل ة اللجنأشارت   - ٢٦"
 مالية أو أي مسألة أخرى من آثار من الوثائق اليت تنطوي علىوثيقة تقدم إىل اجلمعية 

 من هلاأو ذات الطابع اإلداري، حسب ما عهد املتعلقة بامليزانية أو املايل املسائل ذات الطابع 
  .رافقبل مجعية الدول األط

                                                 
 .٣ املرجع نفسه، الفقرة )١٦(
 . املرجع نفسه) ١٧(
 . العامل يف الهاي، االجتماع اخلامس، جدول األعمال واملقررات، املرفق الفريق)١٨(
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وترى اللجنة أن واليتها تشمل، حبكم الضرورة، بعض اجلوانب املتعلقة بالتفتيش   -٢٧
والتقييم، السيما بتقييم امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة، وكذلك توصيات مراجعي 

وعلى سبيل املثال، قام أعضاء من اللجنة بزيارة بعض . احلسابات اخلارجيني والداخليني
يدانية إلجراء مقابالت مع املوظفني، واستعراض اإلجراءات املتعلقة مبراقبة املكاتب امل

 للغاية عند النظر يف ان هذا مفيداًكو. املخزونات، ومناقشة كيفية استخدام املوارد
طلبات ، والتجهيزاتاستبدال واحملكمة فيما يتعلق بإعادة التصنيف، االعتمادات املطلوبة من 

  .املوظفنيأخرى ختص 
آلية الرقابة  جمال كبري للتداخل مع ،هناك على ما يبدوويف هذه املرحلة، ليس   -٢٨

  بهعلى وضع إجراءات التحقيق، وهو أمر ال تضطلعاملستقلة إذ يركز موظفوها حاليا 
 إسهاماتاالت بعض احليف آلية الرقابة املستقلة الواردة من رير ا، تقدم التقعكسوبال. اللجنة

طلبات احلصول مراجعة  واملمارسات اإلدارية ولتنظيميةترتيبات االظر يف مفيدة للجنة عند الن
ؤدي إىل الرقابة املفرطة اليت قد تمن غري أن اللجنة أعربت عن قلقها . على موارد جديدة

آلية الرقابة املنوطة ب وظائف التفتيش والتقييم تفعيليف حالة وارد املاالزدواجية وتستهلك 
  .املستقلة
جلميع آليات املراقبة احلالية وافية نظور، أوصت اللجنة بإجراء دراسة  املومن هذا  -٢٩
تقدمي التقارير، وذلك يف  ا ومسؤولياهاا وجماالت نشاطاواليمبا يف ذلك لكمة، باحمل

  .)١٩(" احملتملةالتكاليف غري الضروريةتفادي دف جتنب االزدواجية و
 أن دراسة إضافية تتناول آليات الرقابة رمبا تكون حملكمة إىلاأخذا بعني االعتبار إشارة   -٣١

ضرورية فضال عن التوصية املماثلة املقدمة من اللجنة ووجهات النظر اليت أبداها رئيس مكتب 
املراجعة الداخلية للحسابات وجلنة مراجعة احلسابات والفريق العامل، ناقش الفريق العامل الفكرة 

دراسة تتناول مسح الضمانات يف اجتماعه السادس املعقود يف ف جهة معينة بإجراء يتكلبالقائلة 
وأيد الفريق العامل فكرة إجراء الدراسة على أن بعض الوفود قالت إن . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٠

األمر رمبا يستدعي وقتا إضافيا قبل أن تتخذ اجلمعية قرارا بشأن تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم 
  .املستقلةاملنوطتني بآلية الرقابة 

 بناء على طلب امليسر، اتصاال مبكتب ة آللية الرقابة املستقلة، متصرفة املؤقتة الرئيستوأجر  -٣٢
ستفسار عما إذا كان هذا املكتب بإمكانه أن لالخدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة 

م وشعبة املراجعة وورد رد إجيايب من شعبة التفتيش والتقيي. لضماناتليضطلع بدراسة مسح 
بيد أن شعبة التفتيش والتقييم التابعة . الداخلية للحسابات التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية

 ويف الوقت ٢٠١١ تتوفر هلا القدرة لغاية أواسط عام نملكتب خدمات الرقابة الداخلية أبلغت بأا ل
بعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية نفسه أوصت بأن تضطلع شعبة مراجعة احلسابات الداخلية التا

وكانت . بالدراسة املذكورة باعتبار أن هذه الشعبة هيئة متلك اخلربات املطلوبة إلجراء هذه الدراسة
 االستعداد لالضطالع بالدراسة يف شهر تشرين ةبأهشعبة مراجعة احلسابات الداخلية على 

يتعلق باستثناء ما إلجراء الدراسة جمانا  وأبلغت بأا ستكون على استعداد ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
  .بعالوة اإلعاشة اليومية وتكاليف السفر
                                                 

حواشي  (٢٩-٢٦، الفقرات )ICC-ASP/9/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة عشرة  )١٩(
 ).حذفت
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مشروع مقرر وضعه املكتب للتكليف بإجراء دراسة ملسح الضمانات "وناقش الفريق العامل   -٣٣
يف مشاورات غري رمسية أثناء االجتماع الثامن " آلية الرقابة القائمة التابعة للمحكمةذات الصلة ب

وفيما حظي هذا املقترح بدعم واسع  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧ يف ي عقده الفريق العاملالذ
ومت تبديد قلق أحد . النطاق من طرف الفريق العامل، اعترض مندوبان على اعتماد مشروع املقرر

وب إال أن اعتراضات املند.  لغة توافقية اعتمدها الفريق العاملقاملندوبني يف وقت الحق عن طري
اآلخر تعذر التوصل إىل ترضية بشأا حيث أن هذا املندوب طلب، يف مجلة أمور أخرى، إرجاء 

  .القرار املتعلق بالتكليف بإجراء دراسة إىل الدورة التاسعة للجمعية
ورأى الفريق العامل، باستثناء املندوب الذي أبدى اعتراضه، أن التكليف بإجراء دراسة   -٣٤

إعداد تقرير عن تفعيل " يف إطار وظيفة  أمر واردية واخلارجية آلليات احملكمةخبصوص الرقابة الداخل
 وأنه تبعا )٢٠(على حنو ما هو منصوص عليه يف القرار" وظيفيت التفتيش والتقييم يف إطار آلية الرقابة

ويرى الفريق . إجراء دراسة دون إذن إضايف من اجلمعيةبلذلك، للمكتب والية ختوله التكليف 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية جهاز مالئم /ل أيضا أن شعبة مراجعة احلسابات الداخليةالعام

وأن هذا اجلهاز ميلك اخلربة الالزمة وباعتباره جهازا خارجيا عن ,لالضطالع مبثل هذه الدراسة 
 رب عن بال الفريقتغومل . احملكمة وعن اجلمعية فإن من شأنه أن تتوفر فيه االستقاللية املطلوبة

العامل كذلك اآلثار املمكن أن تترتب يف امليزانية وشدد على أن الدراسة ستوفر جمانا فيما عدا 
التكاليف املتعلقة بالسفر وبالبدل اليومي لألشخاص الذين سيضطلعون بالدراسة وهي تكاليف تقدر 

يزانية عام باإلضافة إىل ذلك وأخذا بعني االعتبار أن هناك أموال كافية يف م.  يورو٨ ٠٠٠مبلغ 
 مل تكن هلا آثار ٢٠١٠ فإن الدراسة إذا ما أجريت يف عام  املخصص آللية الرقابة املستقلة٢٠١٠

 هناك إمكانية أن ٢٠١١من ناحية أخرى، وإذا ما أجريت الدراسة يف عام . جديدة يف امليزانية
صصات آلية خمن يف احتمال كون م يكا يف امليزانية حيث أن هناك خطر أثرتصبح الدراسة ذات

وأخريا مل يغرب عن ذهن الفريق .  غري كافية لتغطية تكاليفها٢٠١١الرقابة املستقلة يف ميزانية 
مواصلة من العامل أيضا ضرورة إجراء هذه الدراسة يف أقرب وقت ممكن بغية متكني الفريق العامل 

ابة الداخلية املستقلة يف أوائل عام مناقشاته املتعلقة بتفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرق
٢٠١١.  
واتفق الفريق العامل على أن حييل إىل املكتب نص مشروع قرار املكتب القاضي بالتكليف   -٣٥
وعة باالعتراضات اليت أبداها مندوب واحد فإجراء دراسة تتعلق مبسح الضمانات لينظر فيها مشب

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ يف واعتمد املكتب مشروع املقرر. رقراملعلى مشروع 
صياغة الالئحة اخلاصة ذه اآللية  –تفعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة   -سابعا

  وتعديالت على الصكوك القانونية القائمة للمحكمة

تحديد كافة مهامها ونظمها وقواعدها بالقرار على أن تقوم آلية الرقابة املستقلة ينص   -٣٦
تعديل ومن املتوخى أيضا إمكانية . )٢١(بروتوكوالا وإجراءاا لعرضها على اجلمعية من أجل إقرارهاو

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احلالية، وكذلك القواعد ذات الصلة من النظام األساسي والنظام 
عند (حكمة تعدل اإلداري ملوظفي احملكمة والئحة احملكمة بقدر اتصاهلا بالنظام التأدييب للم

                                                 
)٢٠( ICC-ASP/8/Res.1، ٢ الفقرة.  
 .٣ املرجع نفسه، املرفق، الفقرة )٢١(
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ويوصي القرار، بصورة . )٢٣(لواجب أن تقوم عليه التعديالت اليت ستدخلاساس يئة األ و)٢٢()االقتضاء
والئحة احملكمة لنقل مهمة  ذات الصلة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتخاصة، بتعديل القواعد 

البت احلفاظ على مهام مع  ،)٢٤(لرقابة املستقلةالتحقيق املنوطة باملسؤولني املنتخبني من القضاة إىل آلية ا
 .املنوطة بالقضاة فيما خيص هذه املسائل

عملها املتعلق يف إجناز وشرعت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، فور توليها مهام منصبها،   -٣٧
ة حول التعديالت بالقواعد والنظم اجلديدة لتفعيل آلية الرقابة املستقلة وبدأت مشاورات مع احملكم

، الوقوف على فئات من ناحية أخرىوميكن، . الواجب إدخاهلا على الصكوك القانونية القائمة حاليا
ثالث من الصكوك اليت حتتاج إىل أن تعتمد أو تعدل لتمكني آلية الرقابة املستقلة من أن تصبح عاملة 

الوالية التشغيلية املنوطة ) ب(مة؛ تعديالت على الصكوك القانونية احلالية للمحك) أ (–بوجه كامل 
  .دليل اإلجراءات اخلاص بآلية الرقابة املستقلة) ج(بآلية الرقابة املستقلة؛ و

  تعديالت على الصكوك القانونية احلالية للمحكمة  -١

تفعيل آلية الرقابة املستقلة فيما خيص لبينت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة أنه يلزم،   -٣٨
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والفصل الثامن من ٢٦ؤولني املنتخبني، تعديل القاعدة املس

تحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإساءة التصرف الالئحة احملكمة لكفالة اضطالع آلية الرقابة املستقلة مبهمة 
وط القياسية املتعلقة أما فيما خيص املتعهدين، فقد تتطلب األحكام والشر. ضد املسؤولني املنتخبني

 ا علىاملستشار يف التحقيقات اليت تأذن /املستشارين تعديالت طفيفة لكفالة تقيد املتعهد/باملتعهدين
عدم التسامح املطلق إزاء ؤمن لية الرقابة املستقلة، إىل جانب الشروط اإلضافية اليت تآالنحو الواجب 

ت الرئيسة وأخريا، أشار. فراد الذين توظفهم احملكمةاالستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية من جانب األ
شرط تعاون الذي يعبر عن التغيري املدخل على النظامني اإلداري واألساسي للموظفني إىل املؤقتة لآللية 

  .)٢٥(املوظف يف جمال التحقيقات اليت تأذن ا على النحو الواجب آلية الرقابة املستقلة
إجراء مناقشات يف آللية الرقابة املستقلة الفريق العامل بأا شرعت فعال وأبلغت الرئيسة املؤقتة   -٣٩

. مع موظفي احملكمة املعنيني حول هذه املسائل من خالل الفريق العامل القانوين املشترك بني األجهزة
 إال أن عملية التشاور واإلجراءات املتعلقة بالنظر يف التعديالت وبتقدميها ستتطلب بعض الوقت وعلى

ويوصى بأن يدعو الفريق . هذا فإن التعديالت لن تكون جاهزة لعرضها على الدورة التاسعة للجمعية
العامل الرئيسة املؤقتة لآللية واحملكمة إىل مواصلة املشاورات بغية تقدمي كافة التعديالت الضرورية إىل 

  .الدورة العاشرة للجمعية
  املستقلةالوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة   -٢

الوالية التشغيلية آللية "قامت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة بتقدمي مشروع وثيقة بعنوان   -٤٠
وأرسلت الوثيقة .  وذلك لينظر فيه الفريق العامل٢٠١٠أغسطس / آب٣١، مؤرخ "الرقابة املستقلة

مليثاق العام هلذه ا الرقابة املستقلة وتتضمن الوالية التشغيلية آللية. أيضا إىل احملكمة للتعليق عليها
سبل داخلية وخارجية للتبليغ، وختويل اآللية، مبا يف ذلك نطاقها ومهامها وحماسبتها من خالل 

إمكانية الوصول إىل األشخاص واملعلومات وتبليغ السلطات الوطنية بأي نشاط جنائي ممكن ومحاية 
                                                 

 .٤فسه، الفقرة  املرجع ن)٢٢(
 .١٢-٧ املرجع نفسه، الفقرات )٢٣(
 ).ه(٦ املرجع نفسه، الفقرة )٢٤(
 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ آخر املستجدات املتعلقة بالرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، )٢٥(
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وبالرغم من أن هذه . ية وباالستقاللية يف تشغيلها املخالفات عن طريق االلتزام بالسرناملبلغني ع
 تفعيال كامال املنوطة بآلية الرقابة املستقلةالوثيقة ليست كافية يف حد ذاا لتفعيل وظيفة التحقيق 

 الذي تفعيلالاملقصود منها أن تصلح أساسا للعمل املقبل الذي تقوم به اآللية فضال عن زيادة فإن 
، بوجه ةواملقصود بالوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة املستقل. ٢٠١١يف عام ستشهده اآللية 

اجلمعية إلقراره يف دورا  إىل قدميجراءات اآللية إلخاص، أن تصلح أساسا تقوم عليه صياغة دليل 
جمعية ة للسعاتاملوافقة على الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة يف الدورة التعترب ولذلك . العاشرة
  . للشروع يف العمل املتعلق بوضع دليل اإلجراءات اخلاص بآلية الرقابة املستقلةيضرور
ونوقش مشروع الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة، يف شكله األصلي ويف صيغته املنقحة   -٤١

 .عاملالالحقة وذلك أثناء اجتماعات عديدة وقد حظي حبسن القبول بوجه عام من طرف الفريق ال
وبالرغم من أن أي وفد مل يقدم تعديالت أو تعليقات خطية على نص مشروع الوالية   -٤٢

 هذه التعليقات نتتضمو. ال أن تعليقات خطية وردت من احملكمةإلية الرقابة املستقلة، آلالتشغيلية 
وقد قبلت . م احملكمة بصورة عامة إىل جانب تعليقات حمددة واردة من مكتب املدعي العااأبداليت 

 لآللية معظم ما قدمته احملكمة من تعليقات واقتراحات بالتعديالت وقد أدرجت يف ملؤقتةالرئيسة ا
لة، أكتوبر أبلغت املسج/ تشرين األول٥وخالل اجللسة املعقودة يف . مشروع الوالية التشغيلية لآللية

 اليت أدخلت استجابة للتعليقات متحدثة بالنيابة عن هيئة الرئاسة، أن اجلميع مرتاحون للتغيريات
  .الصادرة عن احملكمة

طبيعة عامة من ناحية أخرى كانت التعليقات اليت وردت من مكتب املدعي العام ذات   -٤٣
 ٤٢حيث أا تتصل بالسلطات التلقائية املنوطة بآلية الرقابة املستقلة وبصلة هذه السلطات باملادة 

  .من نظام روما األساسي
أن يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة " تنص على ٤٢دعي العام أن املادة وبني امل  -٤٤

، وهذا يعين أن املدعي العام ليس وحده هو املستقل "بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة
وحبسب مكتب املدعي العام، فإن اجلملة األخرية من املادة . )٢٦(ولكن املكتب بأسره مستقل كذلك

ال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر "ا اليت نصه) ١ (٤٢
تعين بوضوح أن الشخص الوحيد " خارجي وال جيوز له أن يعمل مبوجب أي من هذه التعليمات

. الذي ميكنه أن يصدر توجيهاته إىل املوظفني العاملني مبكتب املدعي العام هو املدعي العام نفسه
، أنه ال ميكن إلزام أي موظف من تب املدعي العام، بناء على هذه املادة رأى مك،وتبعا لذلك

. موظفي املكتب بالتعاون مع آلية الرقابة املستقلة يف جمال التفتيش دون موافقة من املدعي العام
 ٤٢ من املادة ٢الفقرة يف ن نظام روما األساسي ينص صراحة إويقول مكتب املدعي العام أيضا 

يتمتع بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب مبا يف ذلك بالنسبة "ذا املكتب على أن رئيس ه
وتعكس هذه الصيغة، يف نظر مكتب املدعي العام ". ملوظفي املكتب ومرافقه وموارده األخرى

غري املنقوص وبوضوح ما وراء قصد واضعي النظام األساسي من كفالة لالستقالل اإلداري الكامل 
  .للمدعي العام

                                                 
سبتمرب / أيلول٣٠رخة  واملأخوذة من ورقة مؤ٤٧- ٤٤ تعليقات مكتب املدعي العام الوارد وصفها يف الفقرات )٢٦(

تعليقات حمددة صادرة عن "، اجلزء املعنون "تعليقات احملكمة على الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة"، عنواا ٢٠١٠
 ".مكتب املدعي العام مسائل للتوضيح ولتقدمي اقتراحات بشأا
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وبين مكتب املدعي العام، باإلضافة إىل ذلك، أن قرارات اجلمعية جيب أن تقرأ مبا يتفق ونظام   -٤٥
روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات علما بأن هذه القواعد وذلك النظام، يف حالة 

وهذا يعين، وفقا . ي يسودان حبكم مبادئ القانون الساراموجود تعارض ما بينهما وبني القرارات فإ
املسندة إىل آلية الرقابة املستقلة جيب أن تكون متسقة مع ملكتب املدعي العام، أن مجيع الوظائف 

ستقاللية املدعي يف التدخل داعيا ليكون إنشاؤها ال أحكام النظام األساسي وأنه، تبعا لذلك ينتظر أن 
وبناء عليه، يرى مكتب املدعي العام أنه لكي  .٤٢ذه االستقاللية تطبيقا للمادة إلخالل أو لالعام 

 جيري نن أاتكون والية آلية الرقابة املستقلة متفقة اتفاقا تاما مع نظام روما األساسي من الضرورة مبك
أو إما بناء على طلب املدعي العام أي حتقيق آللية الرقابة املستقلة ميس موظفي مكتب املدعي العام 

  .باتفاق مسبق معه
أن تتشاور آلية الرقابة املستقلة، قبل الشروع  اقترح مكتب املدعي العام ،عيا للمضي قدماوس  - ٤٦

 من ١٥يف حتقيقات جتريها تلقائيا مع املدعي العام وأن تلتمس موافقته تبعا للنهج املتوخى بالفقرة 
بالنسبة إىل . ةنظام روما األساسي بالنسبة ملباشرة حتقيقات يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكم

ن هذا النوع من اإلجراءات ال يعين أن التحقيق مل يعد تلقائيا حيث أن آلية فإمكتب املدعي العام، 
ويف صورة ما إذا رأت آلية الرقابة املستقلة أن .  بوسعها، يف الواقع، مباشرة التحقيقالرقابة املستقلة

ودون سابق ( مربر ميكنها أن حتقق تلقائيا موافقة املدعي العام مل متنح ألسباب غري معقولة أو دون
فيما إذا كان رفض املدعي العام يشكل سوء تصرف مبقتضى املادة ) تشاور مع مكتب املدعي العام

وكإجراء بديل، يقتضى من املدعي العام إجراء حتقيق وتقدمي تقرير إىل .  من نظام روما األساسي٤٦
ة الرقابة املستقلة بالتحقيق أو بنتائجه بوسع اآللية أن تراجع وإذا مل تقتنع آلي. آلية الرقابة املستقلة

 املسألة مبا يرضي آلية الرقابة املستقلة تكون هذه فإن مل تسو. املدعي العام بشأن ما هلا من استفسارات
 معاجلة املسألة أو التحقيق فيها بالشكل  عناآللية حرة يف التحري بشأن املدعي العام بالنظر لقصوره

 .ناسبامل

وتقدم مكتب املدعي العام باإلضافة إىل ذلك بأمثلة عملية رأى فيها أن يربهن على حاجة   -٤٧
 -احملكمة د إمكانية أن تعم) أ(هذه األمثلة ما يلي؛ من للحصول على املوافقة املسبقة من املدعي و

العام، من خالل نشر ة عن موظفي مكتب املدعي يصدقلنزع اإىل  فريق الدفاع دالدولة املعترضة أو يعم
أن يوجه إىل موظف اام كاذب  )ب(؛ ىرشمعلومات، على سبيل املثال، بأن املوظف مورط يف قبول 

إمكانية طلب آلية الرقابة املستقلة ) ج(باستخدامه لوسيط قصد مجع شهادات زور من شهود معينني؛ 
عنها إىل إحلاق الضرر بتحقيقات إىل مكتب املدعي العام توفري معلومات سرية ميكن أن يؤدي الكشف 

جارية أو مطلوبة أو يتسبب يف خماطر لألشخاص الذين هم على صلة مبكتب املدعي العام، أو 
 من نظام ٥٤من املادة ) ه (٣طبقا للفقرة بعدم الكشف عن مقدمها معلومات واردة يف إطار وعد 

 املدعي العام أن يكشف عنها مكتبال يسع بدون موافقة مقدمها، ، وهي معلومات، روما األساسي
وبين مكتب املدعي العام أن مباشرة آلية الرقابة املستقلة للتحقيق، يف مجيع هذه . قاضٍلألحد ولو 

أن تترتب عليها آثار سلبية تلحق بتحقيق جار يف ال ينبغي احلاالت، دون موافقة من املدعي العام 
ين مكتب املدعي العام أن التحقيقات اليت جتريها عالوة على ذلك ب. جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة

آلية الرقابة املستقلة، ولو كان هلا ما يربرها، قد تؤثر على سري العمليات اليت يقوم ا مكتب املدعي 
املعرضني للخطر العام بسبب املساس بأداء موظفي املكتب أو بسبب التأثري يف مسائل محاية األشخاص 

  .حايا والشهود والوسطاء أو غريهم من األطراف الثالثةمن قبيل املوظفني والض
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ذكرت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة ، )٢٧(ويف ردها على التعليقات اليت أبداها مكتب املدعي العام  -٤٨  
املستقلة أن أنشطة هذه اآللية ترمي، يف مجلة ما ترمي إليه، إىل توفري قدرة مكرسة إلجراء التحقيقات 

ي احلقائق صدور أويل لتقمن ستخدم كجزء  املدعي العام وغريه من رؤساء األجهزة وتومسخرة خلدمة
وينص القرار على أن تعمل اآللية يف نطاق اهلياكل التأديبية . يف إطار اآللية التأديبية املتاحة للمحكمة

يت تتضمن نتائج املتاحة للمحكمة وتبعا لذلك فإن التقارير املتعلقة بالتحقيقات اليت تضعها اآللية ال
ضارة مبوظفي مكتب املدعي العام حتال إىل املدعي العام من أجل أن ينظر فيها ويبت يف املسألة يف اية 

وترى الرئيسة املؤقتة لآللية أن هذا ال خيل بأي شكل من األشكال بسلطة واستقالل املدعي . األمر
 ٤٢ من املادة ٢ام الواردة يف الفقرة العام ولذلك فهو ال يتعارض بأي شكل من األشكال مع األحك

 .من نظام روما األساسي

أي حتقيق جيري بوفيما خيص مقترح مكتب املدعي العام القائل بوجوب أن يأذن املدعي العام   -٤٩
على موظفي املكتب أشارت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة إىل أن ختويل املدعي العام حق الفيتو 

 بشكل كامل من أثر غض التلقائية اليت تتمتع ا آلية الرقابة املستقلة من شأنه أن يخبصوص السلطات
هذه السلطات ويعرقل بصورة واضحة استقاللية اآللية يف جمال تنفيذها لواليتها على النحو املنصوص 

رى الرئيسة وت. عليه يف القرار الذي مت التشاور بشأنه قبل اعتماده مع كافة األجهزة التابعة للمحكمة
املؤقتة آللية الرقابة املستقلة أن كفالة نزاهة احملكمة وما يربهن على وجود املستوى املطلوب من 
االستقاللية والقابلية املساءلة وما جيري من حتقيقات خاصة فيما يتعلق بسوء التصرف على صعيد 

مت الرئيسة وة على ذلك سلّعال. التحقيق أو اإلدعاء ال ميكن أن يضطلع به داخل مكتب املدعي العام
حتقيق جيري على صعيد ) الفيتو (ضاملؤقتة بأنه لكي يسمح للمدعي العام بأن يكون له أي حق يف نق

مكتبه يكون خمالفا للمصاحل الفضلى ملكتب املدعي العام وللمحكمة بسبب التضارب احلقيقي أو 
 . يف املصاحلضنونامل

مكن املاألثر وملدعي العام بشأن سرية حتقيقات املكتب وفيما يتصل ببعض نواحي قلق مكتب ا  -٥٠
أن يترتب عليها والشكاوي الكيدية املتعلقة بالتحقيقات احلالية سلمت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة 

  أخرىمن ناحية. املستقلة باملركز الذي ينفرد به مكتب املدعي العام وباألخطار املمكن أن تنشأ
 آلية الرقابة  اجرائية فيما يتعلق باستخدام السلطات التلقائية اليت تتمتعضمانات إتطبيق اقترحت 
 .املستقلة

هذه الضمانات اإلجرائية، اليت كان يزمع  إدراجها أصال يف دليل اإلجراءات اخلاص بآلية   -٥١
تقلة وهي  يف وقت الحق يف مشروع الوالية التشغيلية اخلاصة آللية الرقابة املسضمنتالرقابة املستقلة، 
التزام اآللية بإبالغ رئيس اجلهاز املعين قبل الشروع يف معاجلة احلالة للحصول على ) أ: (تشمل ما يلي

أرائه بشأن املعلومات اليت مت استقاؤها وأية مسائل أخرى ذات أمهية وقائعية النظر فيها رئيسة آلية 
 آلية الرقابة املستقلة بأن توفر لرئيس  حالة من احلاالت التزامبوشرتإذا ما ) ب(والرقابة املستقل، 

اجلهاز املعين فرصة للتعليق على تقرير التحقيق الذي قامت بتجميعه آلية الرقابة املستقلة قبل وضع 
الصيغة النهائية للنتائج للتأكد من أن كافة املسائل الوقائعية اليت مت احلصول عليها والنظر فيها والتزام 

كما أدرجت عناصر . رفاق أية تعليقات تلقّتها كمرفق للتقرير املتعلق بالتحقيقآلية الرقابة املستقلة بإ
                                                 

 ٣٠ مستقاة من الورقة املؤرخة ٥٠- ٤٨فها يف الفقرات  تعليقات الرئيسة املؤقتة لآللية الرقابة املستقلة الوارد وص)٢٧(
رد آلية الرقابة املستقلة على تعليقات احملكمة بشأن الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة " واملعنونة ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 ".املستقلة
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أخرى يف مشروع الوالية التشغيلية لآللية من بينها ضمانات أخرى تتعلق بالوسطاء وبالوصول إىل 
 .علومات السرية واألنشطة التشغيلية اليت تقوم ا اآلليةامل

 أبداها مكتب املدعي العام أثناء املشاورات غري الرمسية وناقش الفريق العامل التعليقات اليت  -٥٢
 املشروعة اليت عرب مومالفريق العامل باهلوسلم . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ و٥املعقودة يومي 

جتريها اآللية ميكن أن تكون هلا آثار عض التحقيقات اليت بعنها مكتب املدعي العام واليت مؤداها أن 
بيد أن الفريق العامل، باستثناء مندوب .  التحقيقات اليت جيريها مكتب املدعي العامغري مرغوب فيها يف
 عوجلت مبا فيها الكفاية يف نطاق الضمانات اإلجرائية اليت تقترحها الرئيسة اهلمومواحد، رأى أن هذه 

 املنوطة بآلية املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، خاصة بعد إدراج الضمانات يف مشروع الوالية التشغيلية
  .الرقابة املستقلة

 من نظام روما ٤٢وناقش الفريق العامل أيضا تعليقات مكتب املدعي العام املتصلة باملادة   -٥٣
ومع التسليم بأن . لمكتب املذكور وللمدعي العاملاألساسي واالستقاللية اليت متنحها هذه املادة 

قة مع نظام روما األساسي، عبر الفريق العامل، القرارات اليت اعتمدا اجلمعية جيب أن تكون متف
باستثناء مندوب واحد، عن قناعته بأن القرار القاضي بإنشاء آلية الرقابة املستقلة أو الوالية التشغيلية 

ويف هذا الصدد متت اإلشارة إىل . واستقاللية مكتبه املدعي العام املنوطة ذه اآللية خيالن باستقاللية 
على أنه جيوز للمحكمة أن تنشئ أية " من نظام روما األساسي اليت تنص ١١٢ملادة  من ا٤الفقرة 
عية تقتضيها احلاجة، مبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق رهيئات ف

 اليت ٣٤ة ويشار كذلك إىل املاد". يف شؤون احملكمة، وذلك لتعزيز كفاية احملكمة واالقتصاد يف نفقاا
توفر ما يلزم ٤٢ن املادة إوتبعا لذلك قيل .  من أجهزة احملكمةاتعني مكتب املدعي العام بوصفه جهاز 

لضمان استقاللية املدعي العام واستقاللية مكتبه إزاء األجهزة األخرى التابعة للمحكمة ولكن ال تنص 
وفيما . ائل اإلدارية على وجه اخلصوصعلى استقاللية مكتب املدعي العام جتاه اجلمعية وليس يف املس

يتصل ذا الشأن، مت بيان أن تفسري نظام روما األساسي مهمة منوطة بالدرجة األوىل بالدول حيث أن 
 .الدول هي اليت اعتمدت النظام املذكور

٥٤-  متارسها آلية الرقابة املستقلة د الفريق العامل كذلك على أمهية وجود سلطات تلقائية وشد
ومتت اإلشارة كذلك إىل أن السلطات التلقائية أساسية . ك كضمان الستقاللية هذا املكتبوكذل

وذكر .  قويا لسوء التصرف املمكن ولو أن مثل هذه السلطات مل تستخدم عمليا قطرادعاباعتبارها 
ا  من نظام روما األساسي غري مناسب نظار ألن التحقيقات اليت يقوم ١٥ باملادة  التشبيهكذلك أن

مكتب املدعي العام تعين بأخطر اجلرائم اليت تشهدها البشرية بينما التحقيقات اليت جتريها آلية الرقابة 
 .املستقلة تعين بسوء التصرف اإلداري

، قدم ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ويف أعقاب املشاورات غري الرمسية اليت جرت يف   -٥٥
تعليقات اإلضافية اليت اشتملت على صفحة ال ٢٠١٠توبر أك/ تشرين األول٢٢مكتب املدعي العام، يف 
وأكدت صفحة الغالف ". من مكتب املدعي العامالوالية التشغيلية املقترحة " الغالف ووثيقة بعنوان
 ٤٢ الرئيسية اليت تشغل بال مكتب املدعي العام خاصة فيما يتعلق باملادة اهلموممن جديد على بعض 

تنطوي على " الوالية التشغيلية املقترحة من مكتب املدعي العام"حني أن من نظام روما األساسي على 
عدد من التعديالت الصياغية املدخلة على مشروع الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة املستقلة كما 

عام ومن خالل هذه التعديالت، عبر مكتب املدعي ال. اقترحتها الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة
 عنها سابقا والطلب املتعلق جبعل التحقيق الذي تقوم به بري اليت جرت التعاهلمومبشكل ملموس عن 
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واقترح مكتب املدعي العام أيضا أنه يف . آلية الرقابة املستقلة مرهونا بإذن مسبق يصدر عن املدعي العام
املستقلة على القيام به حتال املسألة رار آلية الرقابة ص املدعي العام السماح بإجراء التحقيق وإفضحالة ر

 آلية الرقابة ستظلووفقا ملكتب املدعي العام، فإن هذا النهج إذا ما اعتمد . إىل اجلمعية لتنظر فيها
ف االحترام الكامل لسلطة املدعي العام على املوظفني ن باالستقاللية الضرورية يف ك حمتفظةاملستقلة

 عليه نظام روما األساسي ويكفل الدور الرقايب الذي تقوم به ينصالعاملني يف مكتبه على حنو ما 
 .اجلمعية

 مل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢مث إن التعديالت اليت اقترحها مكتب املدعي العام يف   -٥٦
تقتصر على املدعي العام واشتراط اإلذن املسبق من كل جهاز من األجهزة املعنية متوخى بالنسبة لكافة 

يت تقوم ا آلية الرقابة املستقلة يف شأن املوظفني العاملني يف مكتب املدعي العام وبقية التحقيقات ال
، عممت على الفريق العامل تعليقات ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥ويف . األجهزة التابعة للمحكمة
وتنص هذه . مكتب املدعي العام منلة فيما يتعلق بالوالية التشغيلية املقترحة رئيس احملكمة واملسج
  :الوثيقة على ما يلي

أحاط الرئيس واملسجلة علما بالتعديالت املقترح إدخاهلا على والية آلية الرقابة املستقلة من " 
لة فيما يتعلق بالتعديالت ومل يتم التشاور مع الرئيس وال مع املسج. قبل مكتب املدعي العام

ويؤكد كل من الرئيس واملسجلة . عديالتاملقترحة ومها يؤكدان أما ليسا طرفا يف هذه الت
حاجة إىل التشاور معهما قبل مباشرة التحقيقات املتعلقة بسوء  ال على أنبوجه خاص 

 .)٢٨("تصرف القضاة واملوظفني

كما ردت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة على الوالية التشغيلية اليت يقترحها مكتب   -٥٧
ذكرت الرئيسة املؤقتة أن التعديالت اليت اقترحها مكتب املدعي العام  الرد، ويف هذا. )٢٩(املدعي العام

فيما يتعلق بكيفية اضطالع آلية الرقابة املستقلة بأنشطتها ال تتمشى مع الوالية اليت أقرا اجلمعية آللية 
قف مكتب موعن الرقابة املستقلة وأن الشطر األكرب من االقتراح ال تأيت جبديد وال مبا هو خمتلف 

وخلصت إىل القول إن التعديالت . املدعي العام كما عربت عنه الورقات السابقة الصادرة عن املكتب
وتصدت . الذي يتمتع به املدعي العام وبناء على ذلك ال ميكن تأييدها) الفيتو(إمنا تبلور حق النقض 

ف بني املدعي العام وبني آلية بوجه خاص القتراح مكتب املدعي العام الذي مؤداه أنه يف حالة االختال
اجلمعية فذكرت الرئيسة املؤقتة أن " مناشدة"حتقيق آللية الرقابة املستقلة حق الرقابة املستقلة بشأن فتح 

حملاكمة يف اقات السرية والتعدي على حقوق املوظف ورخهذا املقترح إشكايل ألسباب متعددة منها 
 مستقل يأيت بعكس النتائج املرجوة بالنسبة إىل مجيع العادلة واخنراط الدول األطراف يف حتقيق

آللية الرقابة املستقلة تقوم على أساس  وشددت على أن االستقاللية التشغيلية. أصحاب املصلحة
املفهوم القائل بأن هذه اآللية ال ميكنها أن تأمتر بأوامر من كيان أو شخص فيما يتعلق باملبادرة بعرض 

لتعديالت بامن ناحية أخرى، مل تقبل الرئيسة املؤقتة .  وهذا يشمل اجلمعيةحاالت أو بربنامج عملها
مكتب املدعي العام واملدرجة يف هذه التعديالت الواردة يف النسخة الطفيفة القليلة اليت اقترحها 

                                                 
ام إدخاهلا على الوالية التشغيلية  تعليقات رئيس احملكمة واملسجلة بشأن التعديالت اليت يقترح مكتب املدعي الع)٢٨(

 . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢املنوطة بآلية الرقابة املستقلة، مؤرخة 
 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥ رد آلية الرقابة املستقلة على مقترحات مكتب املدعي العام املتعلقة بالوالية، )٢٩(
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 من مشروع الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥املؤرخة يف 
  .املستقلة
وناقش الفريق العامل الوالية التشغيلية املقترحة من مكتب املدعي العام أثناء املشاورات غري   -٥٨

وطُلب إىل مكتب املدعي العام أن يوضح . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦الرمسية املعقودة يف 
بقية لة فأوضح أن هناك عدم تفاهم طفيف مع مقترحه بالنظر إىل موقف رئيس احملكمة واملسج

األجهزة التابعة للمحكمة حيث أن املكتب املذكور اعتقد أن األجهزة األخرى تطالب بأن تعامل 
وبني املكتب باإلضافة إىل ذلك أن مواقف هذه . بنفس املعاملة اليت يعامل ا مكتب املدعي العام

د إىل أساس قانوين األجهزة فيما يتعلق بالتحقيقات التلقائية يف شأن موظفي مكتب املدعي العام يستن
، أن يكون هناك نظام واحد ويف اعتقادهم أنه يفضل، ألسباب سياسية. وارد يف نظام روما األساسي

يشمل كافة أجهزة احملكمة وإذا ما كانت األجهزة األخرى ال ترغب يف أن يكون هلا حق املوافقة على 
حياول أن يتحدث لن مكتب املدعي العام ذلك شأا وأن فالتحقيقات اليت جتريها آلية الرقابة املستقلة 

  .بامسها
 اليت تلت ذلك، رأى الفريق العامل، باستثناء مندوب واحد، أن مقترح مكتب  املناقشاتوأثناء  -٥٩

اكتفى بالتعبري عن موقف سبق  ولكنه ،يد يذكر يف املناقشات اليت دارتداملدعي العام مل يأت بأي ج
 أنه ال حاجة تفإن األغلبية الساحقة من أعضاء الفريق العامل رأوبناء عليه، . أن عبر عنه املكتب

وأحاط املندوبون علما مبوقف . إلجراء مناقشات إضافية ومفصلة فيما خيص مقترح مكتب املدعي العام
ما ال يلة، اللذين نأيا بنفسرئيس احملكمة وموقف املسجهما عن مقترح مكتب املدعي العام وبينا أ

ومت، يف هذا الصدد بيان قبول التعديالت فيما . يستشارا قبل الشروع يف إجراء حتقيقن ألحاجة ما 
خيص حصرا موظفي مكتب املدعي العام من شأنه أن خيلق نظاما مزدوجا يف إطار آلية الرقابة املستقلة 

 غري  نظام خاص مبوظفي مكتب املدعي العام وأخر خاص ببقية املوظفني العاملني باحملكمة وهذا أمر–
 من نظام روما األساسي أو القرار القاضي ١١٢نه بكل وضوح ليس قصدا من مقاصد املادة ألمقبول 

  .بإنشاء آلية الرقابة املستقلة
 استقاللية املدعي العام –وشددت معظم الوفود على أن القضية احلامسة تكمن يف االستقاللية   -٦٠

 وعبر هؤالء املندوبون عن دعمهم املتواصل .ناحية أخرىمن ناحية واستقاللية آلية الرقابة املستقلة من 
 ال يرون أن، يف الوقت نفسه، أم الستقاللية املدعي العام طبقا لنظام روما األساسي ولكنهم أوضحوا

الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة املستقلة، كما تقترحها الرئيسة املؤقتة هلذه اآللية ختل بتلك 
 الداعي إىل أن تبت مجعية الدول –ومتت اإلشارة إىل أن مقترح مكتب املدعي العام . االستقاللية

 من شأنه أن –األطراف يف اخلالف القائم بني آلية الرقابة املستقلة واملدعي العام حول مباشرة حتقيق ما 
هوم، قيل أن آلية الرقابة وذا املف. خيل فعال باستقاللية املدعي العام وآلية الرقابة املستقلة على حد سواء

 من ١١٢ من املادة ٤املستقلة أنشئت جلعل الرقابة اليت متارسها احملكمة، كما هو متوخى يف الفقرة
 نظام روما األساسي، متارس من قبل هيئة مستقلة عن اجلمعية وأن هذا احلل يعزز استقاللية احملكمة

 نظام روما األساسي أمر موكول للمحكمة ومتت اإلشارة كذلك إىل أن تفسري. واستقاللية أجهزا
وأن احملكمة بينت موقفها من خالل التعليقات املتقدمة من رئيس احملكمة ومن املسجلة اللذين مل يقبال 

ن مقترح مكتب املدعي العام الداعي إىل أن إل باإلضافة إىل ذلك يوق. مبقترح مكتب املدعي العام
لنهائي فيما يتعلق مبباشرة آلية الرقابة املستقلة لتحقيق سيمثل تتخذ مجعية الدول األطراف القرار ا
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إشكالية حبكم أنه يؤثر يف سرية التحقيقات اليت جتريها اآللية وجيريها املكتب على حني أن النظام الذي 
تقترحه الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقبلة يوفر كافة الضمانات الضرورية لبقاء العملية يف كنف 

  .سريةال
وفيما خيص استقاللية آلية الرقابة املستقلة، شدد املندوبون على أمهيتها وأشاروا إىل أن إدراج   -٦١

الذي ميارسه املدعي العام من شأنه أن حيرم آلية الرقابة املستقلة من استقالليتها ) الفيتو(حق النقض 
ومتت اإلشارة . ي حيول دون قبولهوجيعل هذه اآللية تابعة ملكتب املدعي العام وهذا هو السبب الذ

باإلضافة إىل ذلك إىل أن القبول مبقترح مكتب املدعي العام من شأنه أن حيرم آلية الرقابة املستقلة من 
 منها أما من شأن الدول مل تم بعد ذلك باستبقاء آلية الرقابة املستقلة جمربة من مسة الغرض املتوخى

  .لوالية املنوطة ااالستقاللية التشغيلية كجانب من ا
وأخذا بعني االعتبار كل ما تقدم، فإن الفريق العامل باستثناء مندوب واحد، يرى أن املسألة   -٦٢

نوقشت مبا فيه الكفاية واقترح الفريق العامل إحالة مشروع الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة 
لية إىل املكتب كجزء من القرار املتعلق باآللية املستقلة، على حنو ما تقترحه الرئيسة املؤقتة هلذه اآل

وعبر مندوب واحد عن رأي خمتلف مفاده أنه .  األطراف الدولالعتماد أثناء الدورة التاسعة جلمعية
وبني هذا الوفد كذلك أنه إذا ما . يقترح مواصلة املناقشة لغاية الوصول إىل حل يرضي مجيع األطراف

بشأن الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة املستقلة أثناء الدورة التاسعة كان هناك بد من اختاذ قرار 
للجمعية فإنه يكون على استعداد لتأييد مقترح مكتب املدعي العام نظرا ألن هذا املقترح يعاجل معاجلة 

أن تؤثر تأثريا  املكتب اليت مفادها أن التحقيقات اليت جتريها آلية الرقابة املستقلة ميكن نواحي قلقكافة 
  .سلبيا عن التحقيقات اليت يضطلع ا املكتب

وتبعا لذلك، قرر الفريق العامل، باستثناء مندوب واحد أن يوصي املكتب بعرض مشروع   -٦٣
 ٢٥بالصيغة اليت قدمتها الرئيسة املؤقتة هلذه اآللية يف الوالية التشغيلية املنوطة بآلية الرقابة املستقلة 

ويرد .  إىل مجعية الدول األطراف لتنظر فيها وتعتمدها يف دورا التاسعة٢٠١٠وبر أكت/تشرين األول
وقرر الفريق . مشروع الوالية التشغيلية املنوطة باآللية باعتباره جزءا من القرار املرفق ذا التقرير

حملكمة وتعليقات رئيس ا .)٣٠(يتم جتميع تعليقات مكتب املدعي العامالعامل، بتوافق اآلراء، بأن 
وتعليقات الرئيسة املؤقتة لآللية " الوالية التشغيلية املقترحة من مكتب املدعي العام"واملسجلة بشأن 
 جتمع يف ورقة غري رمسية تتاح على الشبكة الداخلية للجمعية وترسل عن طريق )٣١(الرقابة املستقلة

ح الذي تقدمت به الرئيسة املؤقتة وينبغي هلذا التجميع أن يشمل املقتر. الربيد اإللكتروين من الدول
 من امليزانية الربناجمية ٥ –آللية الرقابة املستقلة املتعلق بإدخال تعديل على الربنامج الرئيسي السابع 

  .٢٠١١لعام 
                                                 

والية " بعنوان ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤وثيقة مؤرخة ) ١: (ية تضم تعليقات مكتب املدعي العام الوثائق التال)٣٠(
 ١٣وثيقة مؤرخة ) ٢(اعتبارات يطرحها مكتب املدعي العام، : آللية الرقابة املستقلة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية

ة املتعلقة بالسلطات الضمانات اإلجرائي"موقف مكتب املدعي العام من الوثيقة " عنواا ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
الوالية التشغيلية املقترحة من مكتب "تقدمي من املكتب والنسخة املتضمنة للتغيريات املدخلة على الوثيقة ) ٣(، "التلقائية

 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢وكلتا الوثيقتني مؤرختان يف " املدعي العام
أكتوبر / تشرين األول١٥وثيقة مؤرخة ) ١: (قلة الوثائق التايل ذكرها تضم تعليقات الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املست)٣١(

الضمانات اإلجرائية املتعلقة "رد آلية الرقابة املستقلة على موقف مكتب املدعي العام من الوثيقة " عنواا ٢٠١٠
والية تشغيلية آللية مشروع " واملعنونة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥الوثيقة املؤرخة ) ٢(، "بالسلطات التلقائية

 تشرين ٢٢ردود آلية الرقابة املستقلة على الوالية التشغيلية املقترحة من مكتب املدعي العام بتاريخ : الرقابة املستقلة
 ".٢٠١٠أكتوبر /األول
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  دليل اإلجراءات اخلاص بآلية الرقابة املستقلة  -٣

انونية القائمة للمحكمة، فضال عن الوالية التشغيلية وعن التعديالت املدخلة على الصكوك الق  -٦٤
يتطلب التفعيل الكامل لوظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة اعتماد دليل لإلجراءات من شأنه 

 تكون لنومثلما أوضحت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، .  أحكام الوالية التشغيلية يبلور وثيقةأن
 اإلجرائية وقواعد اإلثبات أم كالئحة احملكمة وإمنا هي دليل عملي  كالقواعدةتشريعيوثيقة هذه الوثيقة 

يوضح الكيفية اليت تقوم ا كيفية الرقابة املستقلة بالتحقيق ويسمح ملوظفي احملكمة للحصول على فهم 
أثناء إجراء التحقيقات املتعلقة وتسعى هذه الوثيقة إلبراز أفضل املمارسات . ألنشطة اآللية املذكورة

صي احلقائق اإلدارية، فيما يسلم بالتطوير اجلاري للوالية القضائية املنوطة باحملكمة اإلدارية ملنظمة تقب
وينبغي أن يبقى دليل اإلجراءات يف حد ذاته وثيقة حية . العمل الدولية فيما خيص ممارسات التحقيق

  .ستتطلب ال حمالة تنقيح أحكامها بصورة دورية
 ينص على أن تعرض كافة املهام والنظم والقواعد والربوتوكوالت مع ذلك ومبا أن القرار  -٦٥

وشرعت الرئيسة املؤقتة لآللية منذ أن تولت مهام . واإلجراءات على اجلمعية للموافقة عليها
منصبها، يف إعداد دليل مشابه للدليل الذي يستخدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم 

العامل يف وقت الحق بيد أا أبلغت الفريق . جلمعية يف دورا التاسعةاملتحدة دف عرضه على ا
بأن الدليل مل يكن جاهزا قبل الدورة التاسعة للجمعية ألن الوقت ال يتسع إلجراء مشاورات مع 

 باإلضافة إىل ذلك ومبا أنه ينبغي أن .كافة األطراف املعنية والسيما خمتلف األجهزة التابعة للمحكمة
 الدائر حاليا حول الوالية التشغيلية يلزم الرتاعليل اإلجراءات على الوالية التشغيلية فإن يرتكز د

  .تسويته قبل املزيد من تطوير دليل اإلجراءات
وأبلغت الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة الفريق العامل بأن دليل اإلجراءات سيكون   -٦٦

  .عيةجاهزا لتقدميه إىل الدورة العاشرة للجم
  إمكانية التمديد يف والية الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة  - ثامنا

فيما يتعلق مبدة إعارة الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية   -٦٧
ة تبلغ سنة أن يقوم املسجل، بإبرام مذكرة تفاهم، لفترة أولي"التابع لألمم املتحدة ينص القرار على 

واحدة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة من أجل توفري خدمات الدعم على 
ويلزم لتجديد هذه الفترة بعد ذلك قرار من . أساس استرداد التكاليف السنوية لتشغيل آلية الرقابة

ية الرقابة املستقلة ملدة سنة وطبقا هلذا احلكم، عينت الرئيسة املؤقتة آلل .)٣٢("مجعية الدول األطراف
 فإن هذا يعين أن فترة اإلعارة ستنقضي حبلول ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ومبا أا باشرت مهامها يف 

  .٢٠١١يوليه / متوز١٨
وأثناء املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل، متت اإلشارة إىل أنه رمبا تنشأ حالة يف غضون   -٦٨
ية الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة إذا ما تعذر أثناء إجراءات ، يلزم فيها متديد وال٢٠١١سنة 

التوظيف على فريق االختيار أن يعثر على املرشح املناسب لرئاسة آلية الرقابة املستقلة أو إذا ما تبني 
أن املرشحني الذين يقترحهم فريق االختيار غري مؤهلني يف نظر املكتب وال يتوفر الوقت الكايف 

وأخذا يف االعتبار أن القرار ينص بوضوح على أن أي . وفاء مبقتضيات إجراءات التوظيف اجلديدةلل

                                                 
)٣٢( ICC-ASP/8/Res.1 ١٧، املرفق، الفقرة. 
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هذا أن قرار يتعلق بالتجديد يف والية الرئيسة املؤقتة جيب أن تتخذه اجلمعية متت كذلك اإلشارة إىل 
فتقرة إىل من قد يتسبب يف وجود فجوة يف قيادة آلية الرقابة املستقلة، حيث تكون هذه اآللية م

وعلى هذا قدم اقتراح بأن تفوض اجلمعية إىل املكتب سلطة . يرأسها ملدة أشهر عديدة أو أطول
  .اختاذ قرار يقضي بإمكانية التمديد يف اإلعارة إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك

 علما وعبر العديد من املندوبني عن قلقهم من أن يترتب على متديد اإلعارة آثار يف امليزانية  -٦٩
 على حني سيعني الرئيس اجلديد هلذه اآللية برتبة ٥-  يعني برتبة فبأن منصب الرئيس املؤقت لآللية

وتبعا لذلك اقترح بأن يضع املكتب يف ). ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك يف دورا التاسعة (٤-ف
ثار املترتبة يف امليزانية احلسبان، قبل أن يتخذ قرارا ممكنا بتجديد اإلعارة، أن يضع يف االعتبار اآل

  .على قرار كهذا وأن يتشاور مع اللجنة إن اقتضى األمر
  استنتاجات وتوصيات  - تاسعا

وقد اعتمدت هذه . يتضمن هذا التقرير التوصيات املقدمة إىل الدورة التاسعة للجمعية -٧٠
فود بعد مناقشات التوصيات يف الفريق العامل يف الهاي إما بتوافق اآلراء أو بأغلبية كبرية من الو

 .مفصلة فيما يتعلق بوجه خاص بوالية آلية الرقابة املستقلة
  ١التوصية 

اليت صاغتها الرئيسة املؤقتة " الوالية التشغيلية آللية الرقابة الداخلية" يوصى بأن تعتمد اجلمعية   -٧١
هذه الوثيقة خمتلف جوانب وحتدد . هلذه اآللية باعتبارها مرفقا للقرار املتعلق بآلية الرقابة املستقلة

واحملاسبة عليها عن  من قبيل نطاقها ومهامها أمورالوظيفة املنوطة بآلية الرقابة الداخلية واملتمثلة يف 
طريق قنوات داخلية وخارجية شىت للتبليغ، وسلطة االتصال باألشخاص واالستعالم وتبليغ السلطات 

هات اليت تبلغ عن ذلك النشاط من خالل االلتزام الوطنية بإمكانية وجود نشاط إجرامي، ومحاية اجل
وكخطوة مهمة صوب التفعيل الكامل لوظيفة التحقيق املنوطة باآللية، . بالسرية وباالستقالل التشغيلي

فإن قصد الوالية التشغيلية استخدامها أساسا يند إليه يف صياغة دليل اإلجراءات اخلاص بآلية الرقابة ست
  .د ذلك على اجلمعية للتوافق عليها يف دورا العاشرةاملستقلة مث تعرض بع

وقد نوقشت هذه الوثيقة مناقشة مستفيضة والفريق العامل يوصي، باستثناء مندوب واحد،   -٧٢
وهناك وفد واحد . باعتمادها أثناء الدورة التاسعة للجمعية، لألسباب اليت سبق بياا يف هذا التقرير

قترحة على أساس أن املسألة تتطلب املزيد من املناقشة وأن الوالية اعترض على اعتماد الوثيقة امل
  .التشغيلية اليت يقترح اعتمادها مكتب املدعي العام تعتمد بديال

  ٢التوصية 

 مبواصلة العمل املتعلق ببلورة هتقوم الرئيسة املؤقتة، ورئيس آلية الرقابة املستقلة فور تعيين  - ٧٣
لربوتوكوالت واإلجراءات اخلاصة بوظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة الوظائف والنظم والقواعد وا

وتدعى احملكمة أيضا إىل مواصلة العمل . املستقلة وتقدمي ذلك إىل اجلمعية إلقرارها يف دورا املقبلة
 وضع التعديالت الواجب إدخاهلا على الصكوك همع الرئيسة املؤقتة ومع رئيس اآللية عند تعيين

ية القائمة لكي يتسىن يف الدورة املقبلة للجمعية اعتماد كافة التعديالت الضرورة الالزمة القانون
  . تامحنو على آلية الرقابة املستقلةبلتفعيل وظيفة التحقيق املنوطة 
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  ٣التوصية 

 يف سياق الفريق العامل ٢٠١١يوصى بأن تتواصل املناقشة املتعلقة بآلية الرقابة املستقلة يف عام   -٧٤
يتعني على املكتب أن يعد تقريرا يركز وألغراض الدورة العاشرة للجمعية، .  الهاي التابع للمكتبيف

املزيد من تفعيل وظيفة التحقيق املنوطة يف آلية الرقابة املستقلة ) ١: (فيه على مسألتني أساسيتني مها
 .تفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة) ٢(و
ناقشات املتعلقة بتفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة املستقلة ينبغي أن وامل  -٧٥

 بوجه خاص بالدراسة املتعلقة مبسح الضمانات اخلاصة بآلية الرقابة احلالية التابعة للمحكمة تستنري
ن أصحاب املصلحة  ليناقشها الفريق العامل يف الهاي وغريه م٢٠١١املتوقع أن تنتهي يف أوائل عام 

ويوصى باإلضافة إىل ذلك بأن تشمل املناقشات املكرسة لتفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم . املعنيني
 نطاق هاتني الوظيفتني والعالقة بني آلية الرقابة املستقلة وغريها من ٢٠١١اليت ستجري يف عام 
ستقلة عندما تصبح عاملة بشكل  مماثلة فضال عن حجم آلية الرقابة املبوظائفاهليئات اليت تضطلع 

 ٤كامل مبا يف ذلك اآلثار املترتبة يف امليزانية والوظائف الثالث األخرى املنصوص عليها يف الفقرة 
  . من نظام روما األساسي١١٢من املادة 
  ٤التوصية 

ام يوصى بأن تبت اجلمعية يف التعديل املقترح إدخاله على امليزانية الربناجمية املقترحة لع  -٧٦
وليس مطلوبا أن .  فيما يتعلق بالرتبة الواجب أن تسند ملنصب رئيس آلية الرقابة املستقلة٢٠١١

أما إذا اختذ قرار بتغيري . ٤-تتخذ اجلمعية أي إجراء إضايف لإلبقاء على هذه الوظيفة يف رتبة ف
هذا يف قرار ن أمرا ك يكون لزاما على اجلمعية أن تضم٥-الرتبة املذكورة إىل وظيفة من فئة ف

  .يتعلق بآلية الرقابة املستقلة
 ٥التوصية 

يوصى بأن تفوض اجلمعية إىل املكتب بسلطة اختاذ قرار يتعلق بإمكانية جتديد إعارة الرئيسة   -٧٧
املؤقتة آللية الرقابة املستقلة من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة بعد األخذ 

ار املمكن أن تترتب يف امليزانية على هذا القرار للتشاور، إذا اقتضى األمر، مع جلنة بعني االعتبار اآلث
وينبغي أن خيضع أي قرار آخر يتعلق بالتجديد، بطبيعة احلال، لالتفاق السابق املربم . امليزانية واملالية

.مع مكتب خدمات الرقابة التابع لألمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 



ICC-ASP/9/31 
 

22   31-A-231110 

  املرفق األول
  ار بشأن آلية الرقابة املستقلةمشروع قر

 إن مجعية الدول األطراف،

) ب(٢نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبوجه خاص إىل الفقرتني إذ تشري إىل 
   من نظام روما األساسي،١١٢ من املادة ٤و

  لية الرقابة املستقلة،آنشاء إبشأن   ICC-ASP/8/Res.1 القرارإذ تشري إىلو
١(بتقرير املكتب بشأن آلية الرقابة املستقلةب وإذ ترح(،  
بتعيني الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلة،بوإذ ترح   

 بقرار املكتب بشأن تعيني فريق االختيار لالضطالع بإجراءات تعيني رئيس آلية وإذ ترحب
  ،)٢(الرقابة املستقلة

الضمانات اخلاصة بآلية الرقابة  بقرار املكتب بشأن التكليف بإجراء دراسة ملسح بوإذ ترح
  كخطوة إىل األمام لتفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة، ) ٣(املستقلة القائمة باحملكمة

 أن تضطلع آلية الرقابة املستقلة بوظيفة التحقيق املنوطة ا وفقاً لألحكام الواردة تقرر    -١
  ؛)يليةالوالية التشغ(يف تذييل هذا القرار 

 الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، وكذلك رئيس اآللية بعد تعيينه، إىل مواصلة العمل تدعو -٢
على تطوير املهام والقواعد والنظم والربوتوكوالت واإلجراءات املتعلقة بوظيفة التحقيق املنوطة بآلية 

 ا القادمة؛الرقابة املستقلة وإىل عرضها على اجلمعية للموافقة عليها يف دور

الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، وكذلك مع رئيس اآللية املكتب إىل مواصلة العمل مع تدعو  -٣
بعد تعيينه، على تعديل الصكوك القانونية القائمة بغية اعتماد، يف الدورة القادمة للجمعية، مجيع 

 بة املستقلة تفعيال كامال؛التعديالت الالزمة لتفعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقا

وطة بآلية الرقابة املستقلة وتنفيذ وظيفة التحقيق املنفعيل  بشأن تعد املكتب تقريراًي أن يضاًتقرر أ -٤
املنوطتني بآلية الرقابة، مبا يف ذلك االختصاصات واآلثار املالية املتصلة ا، بغية التفتيش والتقييم وظيفيت 

 الدورة القادمة للجمعية؛اختاذ قرار بشأن اعتمادها يف 

٥- تفويض املكتب يف اختاذ قرار، إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك، بشأن متديد والية الرئيسة رتقر 
املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذا القرار على امليزانية يف االعتبار، وعند االقتضاء، 

 .استطالع رأي جلنة امليزانية واملالية

 

                                                 
 .)ICC-ASP/9/31( تقرير املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة )١(
 :٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ يف عقود االجتماع اخلامس عشر للمكتب املاتقرارانظر  )٢(

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=4caf7ae0-8500-4546-88e3-5ca56e077f09&lan=en-GB. 
: ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨انظر قرارات االجتماع السادس عشر للمكتب املعقود يف  )٣(

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=98da805c-eebf-42cc-ab97-bfe8a714f4b1&lan=en-GB. 
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  :تعليق

، ينبغي إضافة فقرة ٢٠١١إذا قررت اجلمعية اعتماد االقتراح املقدم لتعديل امليزانية الربناجمية لعام 
  : جديدة إىل املنطوق تنص على ما يلي٦

  ."٥-رئيس آلية الرقابة املستقلة برتبة فأن يكون   تقرر أيضاً"
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  التذييل

 ة الرقابة املستقلة مشروع الوالية التشغيلية آللي

 ICC-ASP/8/Res.1 باشر آلية الرقابة املستقلة املهام احملددة يف قرار مجعية الدول األطرافت
)١( ،

بصيغتها املعدلة ذا القرار ورهنا بأساليب العمل احملددة أدناه، بغية ضمان الرقابة الفعالة وادية 
  :")احملكمة"فيما بعد (للمحكمة اجلنائية الدولية 

  هامامل  -أوال

القصد من آلية الرقابة املستقلة هو ضمان الرقابة الفعالة وادية للمحكمة عن طريق ممارسة   -١
  :املهام التالية
 التحقيقات

أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف  )٢(تتلقى آلية الرقابة املستقلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك  -٢
غري املشروعة احملتملة املنسوبة إىل أحد القضاة، أو املدعي العام، أو ذلك البالغات املتعلقة باألعمال 

، ومجيع ")املوظفون املنتخبون"فيما بعد (نائب املدعي العام، أو املسجل، أو نائب املسجل باحملكمة 
للمحكمة   والنظام املايل والقواعد املالية،إلداري للموظفنيا األساسي ونيظام للناملوظفني اخلاضعني

أو اخلرباء االستشاريني الذين يعملون باحملكمة أو /، واملتعهدين و")املوظف"أو " املوظفون"فيما بعد (
  .، وتقوم بالتحقيق فيها)٣(")املتعهدون"فيما بعد (يعملون نيابة عنها 

حتال مجيع البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات   -٣
باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني أو املوظفني اآلخرين أو املتعلقة 

وجيوز ألي شخص يقدم مثل هذه . )٤(املتعهدين، حال ورودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستقلة
 وجيوز كذلك .البالغات أن يقدم أيضا نسخة منها إىل هيئة الرئاسة باحملكمة ألغراض العلم فقط

أن يقدم نسخة من هذا البالغ إىل املدعي العام أو  للموظف الذي يقدم بالغاً ضد موظف آخر
  .املسجل، حسب االقتضاء

حتال نتائج التحقيقات اليت تقوم ا آلية الرقابة املستقلة إىل هيئة الرئاسة أو املسجل أو املدعي   -٤
  .صيات للنظر يف اختاذ إجراءات تأديبية أو قضائية حمتملةالعام باحملكمة، حسب االقتضاء، مشفوعة بتو

                                                 
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦لة يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف ق اعتمد القرار املتعلق بإنشاء آلية الرقابة املست)١(

 .بتوافق اآلراء
أي ، "السلوك غري املرضي" أيضاً يف النظام اإلداري للموظفني بعبارة ، املشار إليها "سوء السلوك" تشمل عبارة )٢( ) ٢(

عمل أو امتناع عن عمل يقوم به املوظفون املنتخبون أو املوظفون اآلخرون أو املتعهدون باملخالفة اللتزامام أمام 
ني، والنظام املايل احملكمة مبوجب نظام روما األساسي وصكوكه التنفيذية، والنظامني األساسي واإلداري للموظف

 .والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية واالتفاقات التعاقدية ذات الصلة، حسب االقتضاء
أو  بأنه شخص هتعريفعموما الذي يتم " وسيطال" من يطلق عليه "اخلبري االستشاري"أو " املتعهد"ال تشمل عبارة  )٣(

 نطاق آلية الرقابة تدوال مي.  الضحايا أو أي مصدر آخر للمعلوماتاالتصال بني احملكمة والشهود أويقوم بتسهيل كيان 
إىل رئيس اجلهاز مباشرة " وسيطال"وحيال أي بالغ تتلقاه اآللية بشأن سوء سلوك " وسيطال"إىل أنشطة بالتايل املستقلة 
 .إلحاطته علماً بهاملختص 

 البالغات املتعلقة بسوء السلوك الواردة إليها غري أا متلك  لألصول الواجبة يف مجيعآلية الرقابة املستقلة طبقاًتنظر  )٤(
وحتال البالغات اليت ال تعتزم آلية الرقابة املستقلة . السلطة التقديرية يف حتديد البالغات اليت ستقوم بالتحقيق فيها

  .شأاالختاذ اإلجراءات الالزمة بالتحقيق فيها إىل اجلهة املختصة 
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ال حتقق آلية الرقابة املستقلة يف الرتاعات املتعلقة بالعقود أو املسائل املتعلقة بإدارة املوارد   -٥
  . البشرية، مبا  ذلك يف املسائل املتعلقة بتقييم األداء، أو شروط اخلدمة، أو شكاوى املوظفني

 رئيس آلية الرقابة املستقلة :التعيني  -ثانيا

بالتايل وينبغي . باحملكمةالعاملني وظفني من امل مجيع املوظفني العاملني بآلية الرقابة املستقلة يعترب  -٦
 نيالنظامأن تتفق اإلجراءات املتعلقة بتعيينهم وشروط خدمتهم ومعايري السلوك اخلاصة م مع 

.  والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية ذات الصلة باحملكمةاألساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل
ويتمتع موظفو آلية الرقابة املستقلة، باعتبارهم جزءا من املالك الوظيفي للمحكمة، بنفس احلقوق 

 مجيع هلم املسجلحملكمة، ويقدم بان واملوظف والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا اليت يتمتع ا
  .طلوبة اإلدارية املالتسهيالت

  .يقوم مكتب مجعية الدول األطراف باختيار رئيس آلية املراقبة بالتنسيق مع احملكمة  -٧
ال جيوز إاء خدمة رئيس جلنة الرقابة املستقلة إال ألسباب حمددة ومبوجب قرار من مكتب   -٨

  .مجعية الدول األطراف
  . س جلنة الرقابة املستقلةيقوم رئيس مجعية الدول األطراف بتقييم أداء رئي  -٩
تقدم الشكاوى املتعلقة بأعمال رئيس جلنة الرقابة املستقلة إىل رئيس مجعية الدول األطراف   -١٠

لتقييم مدى تأثريها على حتقيق معني، وإمكانية تعلقها مبخالفة إجراءات التحقيق، فضال عن تأثريها 
طراف نسخة من هذه الشكاوى وتقريراً بشأن ويقدم رئيس مجعية الدول األ. )٥(احملتمل على األداء

  .ويكون هذا التقرير سرياً. النتائج اليت توصل إليها إىل رؤساء األجهزة املختصة
  أسلوب العمل   -ثالثا

  التشغيلي االستقالل   -ألف

  .متارس آلية الرقابة املستقلة استقالهلا التشغيلي حتت سلطة رئيس مجعية الدول األطراف  -١١
 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤ الرقابة املستقلة عند ممارستها ملهامها وفقاً للفقرة وآللية  -١٢

األساسي احلق يف اختاذ أي إجراء تراه ضرورياً، بناء على أسس معقولة، للوفاء مبسؤولياا فيما يتعلق 
نحو املبني يف بالتحقيق، ويف تنفيذه وتقدمي تقرير عنه، دون أي معوق أو حاجة إىل إذن مسبق، على ال

  .هذا القرار
وجيوز آللية الرقابة املستقلة أن تقبل طلبات خلدماا من هيئة الرئاسة أو املسجل أو املدعي العام   -١٣

باحملكمة، حسب االقتضاء، وأن تنجز أعماهلا بأقصى سرعة ممكنة، ولكن ال جيوز منعها من اختاذ أي                
  .إجراء يدخل يف نطاق واليتها

                                                 
سواء كان متعمداً أو القواعد أو اإلجراءات أو املمارسات احملددة خروج على أي ءات التحقيق خالفة إجرايقصد مب )٥(

مرض على سلوك  غري بأحيانا إجراءات التحقيق خمالفة تعلق وقد ت. نتيجة لإلمهال اجلسيم يف مراعاة األصول الواجبة
هليكل ه املخالفات يف إطار ا هذاملسجلأن يعاجل  وينبغي ،النظامني األساسي واإلداري للموظفنيليه يف النحو املشار إ
 .رئيس مجعية الدول األطرافمن  بناء على توصية ،حملكمةباالتأدييب القائم 
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لية الرقابة املستقلة احلق يف االتصال فوراً ومباشرة جبميع املوظفني املنتخبني واملوظفني وملوظفي آ  -١٤
وينبغي اإلبالغ عن الفشل يف احلصول على       . اآلخرين واملتعهدين ويف تلقي التعاون الكامل من جانبهم       

  .التعاون بدون عذر مقبول، وقد يؤدي ذلك إىل اختاذ إجراءات تأديبية بشأنه
وة على ذلك، ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف الوصول إىل مجيع السجالت أو امللفات وعال  -١٥

أو املوجودات أو املباين التابعة ) االلكترونية أو غري االلكترونية(أو الوثائق أو الكتب أو املواد األخرى 
ة للوفاء للمحكمة، كما هلم احلق يف احلصول على أي معلومات أو توضيحات يروا ضروري

  .مبسؤوليام
 أعاله، خيضع حق الوصول املتاح ١٥ و١٤ومع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف الفقرتني   -١٦

آللية الرقابة املستقلة العتبارات السرية املتوخاة يف نظام روما األساسي يف سياق اإلجراءات القضائية، 
م الكشف عن هويته، وسالمة وأمن الشهود وااللتزام السابق جتاه مصدر املعلومات أو الوثيقة بعد

  .)٦(والضحايا وألطراف الثالثة، ومحاية املعلومات املتصلة باألمن القومي للدول األطراف
بأي بالغ يتعلق  أو املدعي العام املسجل وأختطر هيئة الرئاسة أن ستقلة املرقابة الوجيوز لآللية   -١٧

 بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل أحد املوظفني أو سوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك بسوء سلوك 
هوية مصدر املعلومات، وال يقتضي هذا اإلخطار الكشف عن . )٧(أو املتعهدين اخلاضعني لسلطتهم

 قد يستوجب عن هذه املعلومات سوء سلوكويشكل الكشف بغري إذن . سرية تامةينبغي أن يعامل بو
  .فرض تدبري تأديبية

ام املوكولة آللية الرقابة املستقلة، رغم استقالهلا التشغيلي، حبق هيئة الرئاسة أو وال ختل امله  -١٨
  .املسجل أو املدعي العام يف اختاذ تدابري تأديبية وفقا للنظم والقواعد ذات الصلة

يف الشروع يف النظر يف أي موضوع من تلقاء نفسها، بأي ستقلة املرقابة اللية وال خيل حق آ  -١٩
القضاة أو لرئاسة يئة انظام روما األساسي هلحوال، بالسلطة أو االستقالل اللذين مينحهما حال من األ

مفاهيم ستقلة املرقابة الآلية ينبغي أن حتترم على وجه اخلصوص، و. حملكمةبا أو املدعي العام املسجل وأ
 حبسن سري العمل يف االستقالل القضائي واستقالل االدعاء احتراما كامال وال ينبغي أن ختل أنشطتها

ولذلك، ينبغي أن تتخذ آلية الرقابة املستقلة، عند الشروع يف النظر يف أي موضوع من تلقاء . احملكمة
نفسها، ضمانات إجرائية بشأن األنشطة التشغيلية ملكتب املدعي العام وبشأن تنفيذ األنشطة 

  .)٨(ائيةالقض

                                                 
 . من نظام روما األساسي٩٣ و٧٢ و٦٨ و٦٤ و٥٧ و٥٤ املواد )٦(
تصلة باألنشطة التشغيلية ملكتب املسائل تسلم آلية الرقابة املستقلة بوجه خاص بأمهية إخطار رئيس اجلهاز املختص بامل) ٧(

 من نظام روما ٧٠د من التفصيل يف املادة يمبزحسن سري القضاء وغري ذلك من املسائل املنصوص عليها املدعي العام و
 . املخلة بإقامة العدلعمال اإلجرامية املتعلقة باألياألساس

  : ما يليتشمل الضمانات اإلجرائية )٨(
قعية ذات ايه يف املعلومات الواردة ويف أي مسائل وأرإلبداء ص قبل النظر يف املوضوع إخطار رئيس اجلهاز املخت) أ(

  بعناية؛ رئيس آلية الرقابة املستقلة لكي ينظر فيها صلة
للتعليق على املختص بعد النظر يف املوضوع وقبل اختاذ قرار ائي يف التحقيق لرئيس اجلهاز إتاحة فرصة أخرى ) ب(

اليت مت احلصول عليها والنظر فيها، وكذلك وضمان مراعاة مجيع املسائل الواقعية آلية الرقابة املستقلة تها البيانات اليت مجع
 .التقرير املتعلق بالتحقيقيف ،  عليهاأي تعليقات
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  السرية   -باء

أو سوء سلوك  بسوء سلوكبالغا يتعلق ن تتلقى من أي شخص جيوز آللية الرقابة املستقلة أ  -٢٠
جسيم، مبا يف ذلك بالغا يتعلق بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل موظفني منتخبني أو موظفني 

واهلدف من اإلجراءات . وينبغي استالم هذه البالغات وتناوهلا بسرية كاملة. آخرين أو متعهدين
ة أدناه هو محاية حقوق األفراد فضال عن احلماية من األعمال االنتقامية اليت والترتيبات ذات الصلة املبين

  :قد تتخذ نتيجة لتقدمي هذه البالغات
موظفو آلية الرقابة املستقلة مسؤولون عن عدم الكشف عن االدعـاءات الـواردة يف                )أ(

 هوية املـوظفني    البالغات سهواً أو نتيجة لإلمهال أو بغري إذن، وكذلك عن ضمان عدم الكشف عن             
  واألشخاص اآلخرين الذين يقدمون هذه البالغات، ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا القرار؛

يشكل قيام أحد املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة بالكشف عن مضمون هذه   )ب(
  . قد يستوجب  فرض تدبري تأديبيةالبالغات بغري إذن سوء سلوك 

ستقلة فقط احلق يف الكشف عن هوية املوظف أو الشخص اآلخر الذي آللية الرقابة امل  )ج(
يقدم البالغ إذا رأت أن هذا الكشف ضروري حلسن سري اإلجراءات، سواء اإلدارية أو التأديبية أو 

ومع ذلك، ال تنطبق هذه احلماية على املوظف أو . القضائية، وبعد موافقتهما فقط على الكشف
 هويته لطرف ثالث، مبا يف ذلك للمحكمة، أو يقدم للمحكمة بالغا الشخص اآلخر الذي يكشف عن

  مع العلم بعدم صحته أو مع تعمد إغفال صحته أو زيفه؛
أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف  بسوء السلوكجيوز استخدام البالغات السرية املتعلقة   )د(

ير الرمسية آللية الرقابة املستقلة دون ذلك البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، يف التقار
  اإلشارة مباشرة أو بطريق غري مباشر إىل املصدر أو هوية األشخاص املعنيني أو املتورطني؛

ال جيوز اختاذ إجراءات ضد موظف أو شخص آخر على سبيل االنتقام لقيامه بتقدمي   )ه(
  املستقلة؛بالغ، أو معلومات، أو لتعاونه بأي وجه آخر مع آلية الرقابة 

تتخذ اإلجراءات التأديبية ضد أي موظف منتخب أو موظف آخر يتبني أنه اختذ   )و(
جراءات على سبيل االنتقام ضد موظف أو شخص آخر لقيامه بتقدمي بالغ، أو معلومات، أو لتعاونه إ

 .بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة

  األصول الواجبة  -جيم

ت احلقوق الفردية للموظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدين التحقيقاترم ينبغي أن حت  -٢١
وظروف عملهم، وينبغي أن تتم التحقيقات مع االلتزام الكامل بالعدالة وباألصول الواجبة جلميع 

  .األشخاص املعنيني
ن يكون ينبغي أن جتري آلية الرقابة املستقلة حتقيقات أولية لتقصي احلقائق اإلدارية وينبغي أ  -٢٢

  .اهلدف من عملها هو دعم اهلياكل التأديبية القائمة للمحكمة
أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك يف  بسوء السلوكيتم التحقيق يف البالغات املتعلقة   -٢٣

البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف العقد إن وجدت، 
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د، يتم التحقيق وفقا لإلجراءات اخلاصة آللية الرقابة املستقلة اليت تعكس أفضل املمارسات وإذا مل توج
  .املعترف ا

أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات املتعلقة  بسوء السلوكالغات املتعلقة البتشكل   -٢٤
ع العلم بأا غري صحيحة أو مع باألعمال غري املشروعة احملتملة اليت حتال إىل جلنة الرقابة املستقلة م

  . قد يستوجب فرض تدابري تأديبيةسوء سلوكتعمد إغفال صحتها أو زيفها 
  االختصاصممارسة   -رابعا

تقوم آلية الرقابة املستقلة عند االقتضاء، وبالتشاور مع احملكمة، بإخطار السلطات الوطنية   -٢٥
 يف ارتكاا من جانب املوظفني املنتخبني أو املختصة باألعمال اإلجرامية اليت يشتبه بشكل معقول

وقد يوجه هذا اإلخطار إىل الدولة اليت وقعت اجلرمية يف . العاديني أو املتعهدين التابعني للمحكمة
قليمها، أو الدولة اليت يكون الشخص املشتبه به من رعاياها، أو الدولة اليت يكون اين عليه من إ

  . الدولة املضيفة اليت يقع ا مقر احملكمةرعاياها، وعند االنقضاء، إىل
وال جيوز أن ختل أعمال آلية الرقابة املستقلة باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع ا املوظفون   -٢٦

املنتخبون واملوظفون اآلخرون التابعون للمحكمة عند قيامهم بأعماهلم، بيد أنه ال جيوز االحتجاج ذه 
  .ير األعمال املخالفة للقانوناالمتيازات واحلصانات لترب

وإذا أحيلت قضية إىل السلطات الوطنية للنظر يف احملاكمة اجلنائية، جيوز آللية الرقابة املستقلة أن   -٢٧
 من نظام روما ٤٨ من املادة ٥توصي احملكمة برفع احلصانة عن املوظف املشتبه به وفقاً للفقرة 

خلاص بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا، فضال األساسي واألحكام ذات الصلة من االتفاق ا
   .عن اتفاق املقر املعقود بني احملكمة والدولة املضيفة

  تقدمي التقارير -خامساً

تقدم آلية الرقابة املستقلة تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكتب مجعية الدول األطراف   -٢٨
وينبغي أن تكفل هذه التقارير السرية .  إىل اجلمعية من خالل املكتبوتقريراً سنوياً موحداً عن أنشطتها

وينبغي إرسال نسخة من مجيع هذه التقارير إىل . للموظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدين
  .هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل وجلنة امليزانية واملالية

بيا على التقارير املقدمة من آلية الرقابة املستقلة، وحتال وتتاح للمحكمة فرصة معقولة للرد كتا  -٢٩
هذه النسخ الكتابية إىل مكتب مجعية الدول األطراف وترسل نسخة منها إىل رئيس جلنة الرقابة 

 .املستقلة وجلنة امليزانية واملالية

  بعة اإلجراءات التأديبيةامت - سادساً

العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة تقدم هيئة الرئاسة أو املسجل أو املدعي   -٣٠
حتديثات مكتوبة بشأن متابعة اإلجراءات التأديبية املتعلقة باحلاالت اليت سبق أن حققت  مرتني يف السنة 

  .آلية الرقابة املستقلة فيها مشفوعة مبعلومات، إن وجدت، عن تطبيق اجلزاءات املوقعة يف آحاد احلاالت
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  فييالك الوظامليزانية وامل  -سابعاً

ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف، مبوجب القرار    -٣١
، آلية الرقابة املستقلة )٩(

  .بوصفها برناجماً رئيسياً منفصالً ومتميزاً جديداً من برامج امليزانية إلقرار وضمان استقالهلا التشغيلي
زانيات الربناجمية املقترحة املقبلة املوارد الالزمة لسري وسيطلب رئيس آلية الرقابة املستقلة يف املي  -٣٢

العمل بصورة فعالة يف اآللية لكي تنظر فيها الكيانات ذات الصلة باحملكمة وفقا لإلجراءات املتبعة 
  .للمراجعة النهائية واملوافقة عليها من قبل مجعية الدول األطراف

التصديق على مجيع حسابات املكتب اليت ختضع ويفوض رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة   -٣٣
  .للمراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات اليت وضعتها احملكمة

ومتشيا مع احلاجة إىل االستقالل التشغيلي، ميارس رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة التقديرية   -٣٤
 والقواعد والنظم املالية للمحكمة والرقابة على املوظفني واملوارد باملكتب، مبا يتفق مع نظام املوظفني

  .الالزمة لتحقيق أهداف املكتب

                                                 
  .اآلراء إنشاء آلية الرقابة املستقلة بتوافق ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اعتمدت اجللسة العامة السابعة املعقودة يف  )٩(
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  املرفق الثاين

  :قائمة الورقات املتاحة على الشبكة اخلارجية للجمعية

قرار املكتب بشأن التكليف بإجراء دراسة ملسح الضمانات اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة   -١
  ؛)١(القائمة باحملكمة
تعيني فريق االختيار لالضطالع بإجراءات تعيني رئيس آلية الرقابة قرار املكتب بشأن   -٢

  ؛)٢(املستقلة
لتعديل امليزانية الربناجمية لعام  آللية الرقابة املستقلة ة املؤقتةاالقتراح املقدم من الرئيس  -٣

   املتعلق برئيس آلية الرقابة املستقلة؛٢٠١١
شغيلية آللية الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك تعليقات مكتب املدعي العام بشأن الوالية الت  -٤

  ؛"الوالية التشغيلية املقترحة ملكتب املدعي العام"
 على التعديالت املقترحة من مكتب املدعي العام املسجلتعليقات رئيس احملكمة و  -٥

  بشأن الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة؛
  .املستقلة على تعليقات مكتب املدعي العام آللية الرقابة ة املؤقتةتعليقات الرئيس  -٦
  

___________  
  
 

 

 

 

  
 

  
  
  

__________________________________  
: ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨انظر قرارات االجتماع السادس عشر للمكتب املعقود يف  )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=98da805c-eebf-42cc-ab97-bfe8a714f4b1&lan=en-GB. 
 :٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ يف عقود االجتماع اخلامس عشر للمكتب املاتقرارانظر  )٢(

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=4caf7ae0-8500-4546-88e3-5ca56e077f09&lan=en-GB.  


