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ICC-ASP/12/Res.6قرارال

٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخاليت ُعقدتالثانية عشرةالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.6

إن جمعية الدول األطرافآلية الرقابة المستقلة

٤(ب) و٢الدولية، وعلى وجه اخلصوص بالفقرتني بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيةإذ تذكر
من نظام روما األساسي،١١٢من املادة 
،)١(بشأن إنشاء آلية الرقابة املستقلةICC-ASP/8/Res.1بقرارها وإذ تذكر

ا وإذ تذكر أيضا  ICC-ASP/9/Res.5بقرارا
ICC-ASP/10/Res.5، و)٢(

ICC-ASP/11/Res.4، و)٣(
)٤(،

،)٥(ر املكتب عن آلية الرقابة املستقلةبتقريوإذ ترحب
من املادة ٤أن تؤدي آلية الرقابة املستقلة مهامها املتعلقة بالتحقيق والتفتيش والتقييم وفقا للفقرة تقرر -١

من نظام روما األساسي؛١١٢
آللية وعلى آلية الرقابة املستقلة على مواصلة العمل على تطوير اإلطار القانوين للمهام الثالث لحتث -٢

ا القادمة للنظر. وإىل حني املوافقة عليها، تعمل اآللية مبوجب القواعد املؤقتة اليت  عرضها على اجلمعية يف دور
تضعها وفقا لإلطار القانوين للمحكمة ووفقا ألفضل املمارسات الراسخة دوليا؛

لقيام، يف الدورة القادمة للجمعية، احملكمة إىل مواصلة العمل على تعديل الصكوك القائمة بغية اتدعو -٣
باعتماد مجيع التعديالت الالزمة لتفعيل مجيع مهام آلية الرقابة املستقلة تفعيالً كامًال؛

رئيس أن يتكون املالك الوظيفي لآللية من أربعة موظفني: تقرر، بالنظر إىل والية آلية الرقابة املستقلة،-٤
موظف واحد و ، ٢- ، وموظف آخر من الفئة الفنية برتبة ف٤- تبة ف، وموظف للتقييم بر ٥- اآللية برتبة ف

اإلداري؛لدعم العامة لمن فئة اخلدمات 
آلية الرقابة املستقلة يف أقرب وقت ممكن؛املكتب إىل البدء يف تعيني رئيس تدعو-٥
ستقلة، العناصر بأن تؤخذ يف االعتبار، عند النظر يف تعيني املرشحني يف وظائف آلية الرقابة املتوصي-٦

التالية اليت تشمل، يف مجلة أمور، املعايري اليت حتكم تعيني املوظفني يف احملكمة، املنصوص عليها يف نظام روما 
األساسي:

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

لد األول، اجلزء الثا، )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩...لثامنة الدورة ا...وثائق الرمسيةال)١( ين.ا
لد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/9/20(٢٠١٠...ة الدورة التاسع...وثائق الرمسيةال)٢( .ا
لد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/10/20(٢٠١١...عاشرة الدورة ال...وثائق الرمسيةال)٣( .ا
لد األ، )ICC-ASP/11/20(٢٠١٢...احلادية عشرة الدورة ...وثائق الرمسيةال)٤( .ول، اجلزء الثالثا
.ICC-ASP/12/34قابة املستقلةر تقرير املكتب عن آلية ال)٥(
من نظام روما األساسي.٤٤من املادة ٢الفقرة )٦(
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تخاب القضاة اللذين بشأن ان٣٦من املادة ٨املعياران التاليان املنصوص عليهما يف الفقرة (ب)
:)٧(ينطبقان، مع إجراء التعديالت الالزمة، على تعيني املوظفني

التوزيع اجلغرايف العادل؛ ‘١’
التمثيل العادل لإلناث والذكور؛‘٢’

أن يتمتع رئيس آلية الرقابة املستقلة خبربة كبرية، سواء داخلية أو دولية، يف املؤسسات واهليئات (ج)
القضائية؛ 

أن تكون للمرشحني القدرة على التواصل بشكل فعال، عن طريق الوسائل الكتابية والشفوية، (د)
بواحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة، ومن األفضل بكلتا اللغتني، وعلى التفاوض بفعالية من خالل 

رمسية  أخرى من لغات احملكمة إقامة عالقات بناءة بني األفراد يف بيئة متعددة الثقافات. وستكون معرفة لغة 
عالمة وميزة إضافية؛ 

أن تكون األفضلية يف ملء الشواغر ملواطين إحدى الدول األطراف يف نظام روما األساسي أو (ه)
جيوز النظر أيضا يف مواطين دولة وقعت على النظام وشرعت يف عملية التصديق عليه أو االنضمام إليه، ولكن

الدول غري األطراف؛
أن تعمل آلية الرقابة املستقلة وفقا لألحكام الواردة يف مرفق هذا القرار. وستستعرض اجلمعية تقرر-٧

ا اخلامسة عشرة. عمل اآللية وواليتها التشغيلية استعراضا كامال يف دور

املرجع نفسه.)٧(
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التذييل

الوالية التشغيلية آللية الرقابة المستقلة

مقدمة-أوال
يلي اآللية) هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي آلية الرقابة املستقلة (فيما-١

-ICCللمحكمة اجلنائية الدولية (فيما يلي اجلمعية)، تقوم بتنفيذ املهام املنصوص عليها يف قرار اجلمعية

ASP/8/Res.1
ذا القرار.، )١( املعدل 

رئيس اجلمعية. حتت سلطة يف أعماهلا آلية الرقابة املستقلة باالستقالل التشغيليتتمتع -٢
القصد من آلية الرقابة املستقلة هو ضمان الرقابة الفعالة والشاملة للمحكمة من أجل تعزيز كفاءة احملكمة -٣

ا.  واالقتصاد يف نفقا
اسي، احلق من نظام روما األس١١٢من املادة ٤آللية الرقابة املستقلة، عند ممارستها ملهامها وفقا للفقرة -٤

ا، ويف تنفيذ هذا اإلجراء وتقدمي تقرير  يف اختاذ أي إجراء تراه ضروريا، بناء على أسس معقولة، للوفاء مبسؤوليا
عنه، دون أي معوق أو حاجة إىل إذن مسبق، باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذا القرار. وال جيوز منع آلية 

يف نطاق واليتها. الرقابة املستقلة من القيام بأي نشاط يدخل 

المهام- ثانيا
التفتيش والتقييم والتحقيق عمليات للمحكمة عن طريق تباشر آلية الرقابة املستقلة الرقابة الفعالة والشاملة -٥

من نظام روما األساسي.١١٢ةمن املاد٤يف الفقرة ااملنصوص عليه

التفتيش-ألف

الوالية القانونية- ١

. بناء على طلب املكتبمفاجئة/خمصصة ألي مبىن أو عمليةعمليات تفتيش ابة املستقلة بآلية الرقتقوم -٦
حل من أجل اليت تتم لنشاط معني عمليات  التفتيش عمليات التحقق اخلاصة أو املفاجئة أو باملوقعبويقصد 

.)٢(تكون حمددة أو غري حمددة مسبقااملشاكل اليت 
قيام بعمليات تفتيش مفاجئة أو خمصصة بناء على طلب رئيس أي جهاز.آللية الرقابة املستقلة الجيوز -٧

٢٠٠٩وفمربنتشرين الثاين/٢٦سة العامة السابعة املعقودة يف لالرقابة املستقلة يف اجلةاعتمد القرار املتعلق بإنشاء آلي)١(
لد األول، اجل٢٠٠٩ASP/8/20)-(ICCالدورة الثامنة ... .الوثائق الرمسية ..بتوافق اآلراء. انظر:  الثاين.زء ، ا

JIU Glossary of Evaluation Termsانظر) ٢( (JIU/REP/78/5).
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اإلجراءات-٢

تراعي آلية الرقابة املستقلة يف تنفيذ مجيع عمليات التفتيش أفضل املمارسات املتعارف عليها، وتلتزم -٨
بأعلى املعايري األخالقية.

من املكتب إىل آلية الرقابة املستقلة للقيام ينبغي إخطار رئيس اجلهاز املختص جبميع الطلبات املقدمة -٩
بالتفتيش. 

املختص، يف غضون مخسة أيام مع رئيس اجلهاز التفتيش بناء على طلب املكتب مشاورةسبقتأن ينبغي -١٠
عمل من تاريخ اإلخطار.

حلضور عملية التفتيش.كتبه تعيني ممثل ملجيوز لرئيس اجلهاز املعين -١١

السرية-٣

مجيع الطلبات املقدمة إليها للتفتيش، رهنا باألحكام الواردة يف الفقرة آلية الرقابة املستقلة على سرية افظ حت-١٢
أعاله. ٥

مجيع املعلومات اليت جتمعها أثناء التفتيش، وفقا لألحكام الواردة يف آلية الرقابة املستقلة على سريةحتافظ -١٣
ذه األ٤٤و٤٣الفقرتني  حكام.أدناه، ورهنا 

مجعية الدول األطراف، آلية الرقابة املستقلة تقريرا إىل رئيس بعد انتهاء التفتيش الذي يطلبه املكتب، تقدم -١٤
معية هذا التقرير إىل اجلمعية أو املكتب، حسب االقتضاء. وتكون اجلمعية أو املكتب وحدمها رئيس اجلوحييل 

مسؤولني عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.
آلية الرقابة املستقلة على القيام بتفتيش بناء على طلب رئيس أحد األجهزة، يف احلاالت اليت توافق فيها -١٥

وتكون هذه السلطة وحدها تقريرا عن التقييم إىل السلطة الطالبةبعد انتهاء التفتيش آلية الرقابة املستقلة تقدم 
مسؤولة عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.

مالتقيي-باء

الوالية القانونية-١

اجلمعية أوطلب على بناء ةسياسأو مشروع أوأي برنامجآلية الرقابة املستقلة بتقييم تقوم-١٦
مشروع أو استدامة وفعالية وتأثري و وكفاءةمالءمة و على سالمةاحلكم بأنه التقييم ويعرف املكتب.
عملية دقيقة وينطوي التقييم على ها.متفق عليمرجعية مؤشراتو بناء على معايري، معنيبرنامج

دف اإلجابة عن أسئلة معينة. ويتيح  ومنهجية وموضوعية يف تصميم املعلومات وحتليلها وتفسريها 
التقييم الوقوف على اجلوانب الناجحة وعلى السبب وراء جناحها، ويربز النتائج املقصودة والنتائج غري 

ا اجلهات املعنيةاملقصودة، ويوفر دروسا اسرتاتيجية يهتد ا صانعو القرار وتستنري  .)٣(ي 
أحد رؤساء األجهزة.طلب بناء على تقييمآللية الرقابة املستقلة أن تقوم بالجيوز -١٧

.(http://web.undp.org/evaluation/policy.htm)٩انظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، السياسة التقييمية، الفقرة ) ٣(
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يقوم أي تقييمآللية الرقابة املستقلة، بناء على طلب اجلمعية أو املكتب أو رئيس اجلهاز، أن تنسق جيوز -١٨
رئيس أوكتباملوأاجلمعيةتنشئه فريق رفيع املستوى الستعراضات األقران أيارجية أوبه أحد مكاتب اخلربة اخل

.عمليات احملكمةأي جانب من جوانبتقييمألغراضاجلهاز، 
يفالصلةيذلجهازلالدعم التقين أن تقدم، هازاجلبناء على طلب رئيسآللية الرقابة املستقلة، جيوز -١٩

.مبادرةأو برنامج أومشروعني ألي داخليأو التقييم البة رقامواصلة الإنشاء أو
ا اليت التقييمات الداخليةمجيعإىل غري املقيدالوصولآللية الرقابة املستقلة احلق يف -٢٠ .احملكمةتقوم 

اإلجراءات-٢

عليها، وتلتزم بأعلى تراعي آلية الرقابة املستقلة يف تنفيذ مجيع عمليات التقييم أفضل املمارسات املتعارف-٢١
املعايري األخالقية.

إذا قررت آلية الرقابة املستقلة بعد تقييم مواردها وتقييم طلبات التقييم املعلقة املقدمة من مجعية الدول -٢٢
ا ال ميكنها القيام بعمليات التقييم املطلوبة من رئيس أي جهاز، توجه ردا مكتوبا  األطراف أو مكتب اجلمعية أ

سلطة الطالبة وتقدم يف هذا الرد توجيهات تقنية إلمكان القيام بالتقييم املطلوب داخليا أو توصيات بشأن إىل ال
خيارات االستعانة مبصادر خارجية. 

السرية-٣

مجيع الطلبات املقدمة إليها من مجعية الدول األطراف أو مكتب آلية الرقابة املستقلة على سرية حتافظ -٢٣
كمة للقيام بالتقييم.اجلمعية  أو احمل

مجيع املعلومات اليت جتمعها أثناء التقييم، وفقا لألحكام الواردة يف آلية الرقابة املستقلة على سريةحتافظ -٢٤
ذه األحكام.٤٤و٤٣الفقرتني  أدناه، ورهنا 

ستقلة تقريرا عن آلية الرقابة املبعد انتهاء التقييم الذي تطلبه مجعية الدول األطراف أو املكتب، تقدم -٢٥
معية هذا التقرير إىل اجلمعية أو املكتب، حسب رئيس اجلمجعية الدول األطراف، وحييل التقييم إىل رئيس 

االقتضاء. وتكون اجلمعية أو املكتب وحدمها مسؤولني عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.
ام بالتقييم بناء على طلب رئيس أحد األجهزة، آلية الرقابة املستقلة على القييف احلاالت اليت توافق فيها -٢٦

وتكون هذه السلطة وحدها تقريرا عن التقييم إىل السلطة الطالبةبعد انتهاء التقييم آلية الرقابة املستقلة تقدم 
مسؤولة عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.

التحقيق-جيم

الوالية القانونية-١

لة يف الشروع يف النظر يف أي موضوع من تلقاء نفسها، بأي حال من ال خيل حق آلية الرقابة املستق-٢٧
األحوال، بالسلطة أو االستقالل اللذين مينحهما نظام روما األساسي هليئة الرئاسة أو القضاة أو املسًجل أو 

القضائي املدعي العام باحملكمة. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن حترتم آلية الرقابة املستقلة مفاهيم االستقالل 
واستقالل االدعاء احرتاما كامال وال ينبغي أن ختل أنشطتها حبسن سري العمل يف احملكمة.   
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، مبا يف ذلك )٥(أو سوء السلوك اجلسيم)٤(تتلقى آلية الرقابة املستقلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك-٢٨
أحد القضاة أو املدعي العام أو نائب املدعي العام البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة املنسوبة إىل

أو املسًجل أو نائب املسًجل باحملكمة (فيما يلي "املوظفون املنتخبون")، ومجيع املوظفني اخلاضعني للنظامني 
األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة (فيما يلي "املوظفون" أو "املوظف")، 

يع املتعهدين و/أو اخلرباء االستشاريني الذين يعملون باحملكمة أو يعملون نيابة عنها (فيما يلي ومج
، وتقوم بالتحقيق فيها. ويعرف التحقيق بأنه عملية قانونية وحتليلية الغرض منها مجع املعلومات من )٦("املتعهدون")

املسؤولة عن هذه الكياناتأواألشخاصك،كذلاألمركانوإذاوقعت،قدخمالفاتكانتإذاأجل حتديد ما
.  )٧(ملخالفات

ال حتقق آلية الرقابة املستقلة يف النزاعات املتعلقة بالعقود أو املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، مبا يف -٢٩
ذلك يف املسائل املتعلقة بتقييم األداء، أو شروط اخلدمة، أو شكاوى املوظفني.  

من نظام روما األساسي.٧٠آللية الرقابة املستقلة أن حتقق يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ال جيوز -٣٠

اإلجراءات-٢

تراعي آلية الرقابة املستقلة، يف تنفيذ مجيع عمليات التحقيق، أفضل املمارسات املتعارف عليها، وتلتزم -٣١
بأعلى املعايري األخالقية.

ستقلة أن ختطر هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام بأي بالغ يتعلق بسوء سلوك جيوز آللية الرقابة امل-٣٢
أو بسوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل أحد املوظفني أو املتعهدين اخلاضعني 

تفضي إىل الكشف لسلطتهم. وال يقتضي هذا اإلخطار الكشف عن هوية مصدر املعلومات، أو أية ظروف قد
عن هويته، وينبغي أن يعامل بسرية تامة.  

حتال مجيع البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات املتعلقة -٣٣
باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني أو املوظفني اآلخرين أو املتعهدين، حال 

. وجيوز ألي شخص يقدم مثل هذه البالغات أن يقدم أيضا )٨(رودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستقلةو 

املشار إليه ويقصد بسوء السلوك،ب من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. - ١-٢٥وفقا للتعريف الوارد يف القاعدة )٤(
و السلوك غري املرضي"، أي عمل أو امتناع عن عمل يقوم به املوظفون املنتخبون أ"أيضا يف النظام اإلداري للموظفني بعبارة 

م أمام احملكمة مبوجب نظام روما األساسي وصكوكه التننفيذية،  املوظفون اآلخرون أو املتعهدون باملخالفة اللتزاما
والنظامني األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية واالتفاقات التعاقدية ذات 

الصلة، حسب االقتضاء. 
ب من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.-١-٢٤للتعريف الوارد يف القاعدة وفقا )٥(
ال تشمل عبارة "املتعهد" أو "اخلبري االستشاري" من يطلق عليه "الوسيط" الذي يتم عموما تعريفه بأنه شخص أو كيان )٦(

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

إلحاطته علما به. 
،٢٠٠٩مكتب خدمات الرقابة الداخلية، دليل التحقيقات، آذار/مارس )٧(
)oios/pages/id_manual_mar2009.pdfhttp://www.un.org/depts/(، ٣الصفحة.
ا متلك تتنظر آلية الرقابة املستقلة طبقا لألصول الواجبة يف مجيع البالغات امل) ٨( علقة بسوء السلوك الواردة إليها غري أ

الرقابة املستقلة التحقيق السلطة التقديرية يف حتديد البالغات اليت ستقوم بالتحقيق فيها. وحتال البالغات اليت ال تعتزم آلية
ا.صفيها إىل اجلهة املخت ة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأ
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نسخة منها إىل هيئة الرئاسة باحملكمة ألغراض العلم فقط. وجيوز كذلك للموظف الذي يقدم بالغا ضد موظف 
ب االقتضاء. آخر أن يقدم نسخة من هذا البالغ إىل املدعي العام أو املسًجل، حس

مع رئيس اجلهاز تعهد مشاورات موظف أو متقوم به آلية الرقابة املستقلة مع سبق أي حتقيق تأن ينبغي -٣٤
رئيس اجلهاز قيام آلية الرقابة املستقلة بإخطار أيام عمل من تاريخ مخسةالتشاور يف غضون املختص. وجيري 

شواغل اليت يعرب ملعاجلة الالواجبة العنايةبذل آلية الرقابة املستقلة كلوينبغي أن تلتحقيق يف املسألة. باعتزامها ا
احملاكمة اجلارية نتيجة للتحقيق واالدعاء و من أجل جتنب أي تأثري سليب على أنشطة التحقيقاألجهزة رؤساء عنها 

.قرتح امل
ما يدعو إىل االعتقاد بأن ،املختصرئيس اجلهاز آلية الرقابة املستقلة و ، بعد التشاور بني إذا وجد-٣٥

املكتب إبالغ ب، يقوم رئيس اجلهاز القانونيةواليتهاآلية الرقابة املستقلة خيرج عن نطاق من قبل التحقيق املقرتح
ذا الفصل،  بذلك وجيوز له أن يلتمس من هيئة الرئاسة باحملكمة اجلنائية الدولية الفصل يف هذه املسألة. وللقيام 

. وينبغي أن يتم الفصل )٩(من الئحة احملكمة١-١٢٠اسة اإلجراءات املنصوص عليها يف القاعدة تتبع هيئة الرئ
عمل، الأيام يوما من ١٥قرار يف غضون الوصول إىل ن مرئاسة وإذا مل تتمكن هيئة العمل. يوم ١٥يف غضون 

وتعلق إجراءات التحقيق عمل. اليوما إضافية من أيام١٥مدة رة واحدة هذه الفرتة متمديد بجيوز هلا أن تأمر 
ائيا وملزما.هيئة الرئاسةاملقرتح إىل حني صدور قرار من  .ويكون هذا القرار 

يتم التحقيق يف البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك يف البالغات املتعلقة -٣٦
دين وفقا لألحكام املنصوص عليها يف العقد إن وجدت، وإذا باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد املتعه

مل توجد، يتم التحقيق فيها وفقا لإلجراءات اخلاصة آللية الرقابة املستقلة اليت تعكس أفضل املمارسات املتعارف 
عليها.

يشكل نقل تقارير تتعلق بسوء سلوك أو سوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك تقارير تتعلق بأعمال غري -٣٧
ا زائفة أو مع التجاهل املقصود حلقيقتها أو لزيفها، سوء م شروعة حمتملة، إىل آلية الرقابة املستقلة مع العلم بأ

جيوز أن تفرض تدابري تأديبيية بشأنه.سلوك 

السرية-٣

يعاجل أي بالغ تتلقاه آلية الرقابة املستقلة بشأن احتمال وقوع سوء سلوك أو سوء سلوك جسيم بسرية -٣٨
ذه األحكام.٤٤و٤٣مة، وفقا لألحكام الواردة يف الفقرتني تا أدناه، ورهنا 

اهلدف من اإلجراءات والرتتيبات ذات الصلة املبينة أدناه هو محاية حقوق األفراد:-٣٩
موظفو آلية الرقابة املستقلة مسؤولون عن عدم الكشف عن االدعاءات الواردة يف البالغات سهوًا أو ‘١’

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

يشكل قيام أحد املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة بالكشف عن مضمون هذه البالغات بغري إذن ‘٢’
فرض تدابري تأديبيية بشأنه.جيوز أن تسوء سلوك 

ية القانونية الخل يف نطاق الو يداملقرتح حقيق تشمل حتديد ما إذا كان التلمن نظام احملكمة ١٢٠ينبغي تعديل القاعدة )٩(
.ة املستقلةبآللية الرقا
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آللية الرقابة املستقلة فقط احلق يف الكشف عن هوية املوظف أو الشخص اآلخر الذي يقدم البالغ إذا ‘٣’
رأت أن هذا الكشف ضروري حلسن سري اإلجراءات، سواء اإلدارية أو التأديبية أو القضائية، وبعد موافقتهما فقط 

ه احلماية على املوظف أو الشخص اآلخر الذي يكشف عن هويته على الكشف. ومع ذلك، ال تنطبق هذ
لطرف ثالث، مبا يف ذلك احملكمة، أو يقدم للمحكمة بالغا مع العلم بعدم صحته أو مع تعمد إغفال صحته أو 

زيفه؛
جيوز استخدام البالغات السرية املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات ‘٤’
تعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، يف التقارير الرمسية آللية الرقابة املستقلة دون اإلشارة مباشرة أو بطريق غري امل

مباشر إىل املصدر أو هوية األشخاص املعنيني أو املتورطني.

التوصيات والمتابعة-٤

ا آلية الرقابة املستقلة إىل-٤٠ هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام حتال نتائج التحقيقات اليت تقوم 
باحملكمة، حسب االقتضاء، مشفوعة بتوصيات للنظر يف اختاذ إجراءات تأديبية أو قضائية حمتملة.

يف حالة االشتباه، بصورة معقولة، يف وقوع أعمال إجرامية من قبل موظفني منتخبني أو موظفني آخرين -٤١
آلية الرقابة املستقلة بتسليم نتائج التحقيق للمحكمة. وجيوز آللية الرقابة أو متعهدين تابعني للمحكمة، تقوم

املستقلة أن توصي احملكمة بإحالة املسألة قصد املالحقة اجلنائية إىل السلطات الوطنية املختصة، مثل سلطات 
ين عليه، أو حيثما الدولة اليت ارتكب فيها العمل اإلجرامي، أو الدولة اليت حيمل املشتبه به جنسيتها، أو  دولة ا

ينطبق ذلك، الدولة املضيفة اليت يوجد فيها مقر احملكمة.

أسلوب التشغيل- ثالثا

االستقالل التشغيلي-ألف

ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف االتصال فورا ومباشرة جبميع املوظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين -٤٢
ون الكامل من جانبهم. وينبغي اإلبالغ عن الفشل يف احلصول على التعاون بدون عذر واملتعهدين ويف تلقي التعا

مقبول، وقد يؤدي ذلك إىل اختاذ إجراءات تأديبية.
عالوة على ذلك، ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف الوصول إىل مجيع السجالت أو امللفات أو الوثائق -٤٣

كرتونية أو غري االلكرتونية) أو املوجودات أو املباين التابعة للمحكمة، كما هلم أو الكتب أو املواد األخرى (االل
م. ا ضرورية للوفاء مبسؤوليا احلق يف احلصول على أي معلومات أو توضيحات يرو

يشكل الكشف بغري إذن عن معلومات سوء سلوك جيوز أن تفرض تدابري تأديبية بشأنه.-٤٤
أعاله، خيضع حق الوصول املتاح آللية الرقابة 4243حكام الواردة يف الفقرتني ومع عدم اإلخالل باأل-٤٥

املستقلة العتبارات السرية املتوخاة يف نظام روما األساسي يف سياق اإلجراءات القضائية، وااللتزام السابق جتاه 
األطراف الثالثة، ومحاية مصدر املعلومات أو الوثيقة بعدم الكشف عن هويته، وسالمة وأمن الشهود والضحايا و 

.)١٠(املعلومات املتصلة باألمن القومي للدول الطرف

تقديم التقارير-باء

من نظام روما األساسي.٩٣و٧٢و٦٨و٦٤و٥٧و٥٤املواد يشمل ذلك) ١٠(
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تقدم آلية الرقابة املستقلة تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكتب مجعية الدول األطراف وتقريرا -٤٦
يضا، يف التقرير السنوي املقدم إىل اجلمعية، سنويا موحدا عن أنشطتها إىل اجلمعية. وتقدم آلية الرقابة املستقلة أ

ا احملكمة يف السنة املعنية. بيانا شامال لعمليات التقييم الداخلي اليت تقوم 
ينبغي أن تكفل التقارير املقدمة من آلية الرقابة املستقلة إىل املكتب وإىل اجلمعية السرية للموظفني -٤٧

إىل هيئة ٤٥ن. وينبغي إرسال نسخة من مجيع التقارير املقدمة وفقا للفقرة املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدي
الرئاسة واملدعي العام واملسًجل وجلنة امليزانية واملالية.

قبل تقدمي التقرير السنوي، تعمم آلية الرقابة املستقلة مشروع التقرير السنوي الذي تعتزم تقدميه إىل هيئة -٤٨
ملسجل. وتتاح للمحكمة الفرصة للتعليق على مشروع التقرير. ويتعني على آلية الرقابة الرئاسة واملدعي العام وا

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

توصيات والمتابعةال-جيم

تقدم هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة مرتني يف -٤٩
السنة حتديثات مكتوبة بشأن متابعة اإلجراءات التأديبية املتعلقة باحلاالت اليت سبق أن حققت آلية الرقابة 

وجدت، عن تطبيق اجلزاءات املوقعة يف آحاد احلاالت.املستقلة فيها مشفوعة مبعلومات، إن 
تقدم هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة حتديثات-٥٠

من عمليات التفتيش أو التقييم أو املراجعة اليت سنوية مكتوبة بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق أي عملية
ا آلية الرقابة املستقلة أو فريق من اخلرباء اخلارجيني بالتنسيق مع اآللية. تقوم 

الموظفون والميزانية-رابعا
يقوم مكتب مجعية الدول األطراف باختيار رئيس آلية الرقابة املستقلة.-٥١
ا خدمة رئيس جلنة يقوم رئيس مجعية الدول األطراف بتقييم أداء رئيس جلنة الرقابة املستقلة. وال جي-٥٢ وز إ

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 لتقييم مدى -٥٣

. )١١(التحقيق، فضال عن تأثريها احملتمل على األداءتأثريها على حتقيق معني، وإمكانية تعلقها مبخالفة إجراءات 
ويقدم رئيس مجعية الدول األطراف نسحة من هذه الشكاوى وتقريرا بشأن النتائج اليت توصل إليها إىل رؤساء 

األجهزة املختصة. ويكون هذا التقرير سريا.
لعاملني باحملكمة. وينبغي بالتايل أن تتفق يعترب مجيع املوظفني العاملني بآلية الرقابة املستقلة من املوظفني ا-٥٤

م مع النظامني األساسي واإلداري  اإلجراءات املتعلقة بتعيينهم وشروط خدمتهم ومعايري السلوك اخلاصة 
للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية ذات الصلة باحملكمة. ويتمتع موظفو آلية الرقابة 

أي خروج على القواعد أو اإلجراءات أو املمارسات احملددة سواء كان متعمدا أو يقصد مبخالفة إجراءات التحقيق )١١(
نتيجة لإلمهال اجلسيم يف مراعاة األصول الواجبة. وقد تتعلق خمالفة إجراءات التحقيق أحيانا بسلوك غري مرض على النحو 

ليه يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، وينبغي أن يعاجل املسًجل هذه املخالفات يف إطار اهليكل التأدييب املشار إ
القائم باحملكمة، بناء على توصية من رئيس مجعية الدول األطراف.



ICC-ASP/12/20

20-A-060514 58

باعتبارهم جزءا من املالك الوظيفي للمحكمة، بنفس احلقوق والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا املستقلة، 
ا املوظفون باحملكمة، ويقدم هلم املسًجل مجيع التسهيالت اإلدارية املطلوبة.   اليت يتمتع 

ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف، مبوجب القرار -٥٥
قابة املستقلة بوصفها آلية الر ،)١٢(

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 بصورة -٥٦

ات ذات الصلة باحملكمة وفقا لإلجراءات املتبعة للمراجعة النهائية واملوافقة فعالة يف اآللية لكي تنظر فيها الكيان
عليها من قبل مجيع الدول األطراف.

يُفوض رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة التصديق على مجيع حسابات املكتب اليت ختضع للمراجعة -٥٧
الداخلية واخلارجية للحسابات اليت وضعتها احملكمة.

رئيس آلية الرقابة املستقلة الرقابة الالزمة على املوظفني واملوارد باملكتب، مبا يتفق مع نظام املوظفني ميارس-٥٨
والقواعد والنظم املالية للمحكمة، من أجل حتقيق أهداف املكتب.

أحكام ختامية-خامسا

ية ومجيع ظروف العمل املتعلقة عند ممارسة آلية الرقابة املستقلة ألعماهلا، ينبغي أن تراعي احلقوق الفرد-٥٩
باملوظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدين، وينبغي أن تعمل مع االلتزام الكامل بالعدالة وباألصول القانونية 

الواجبة. 
" من قبل احملكمة، سياسة احلماية من األعمال االنتقامية/محاية املبلغني عن املخالفات"اعتمادوإىل حني -٦٠
اإلجراءات اليت تتخذها آلية تسرتشدإجراءات بشأن أي عمل من األعمال االنتقامية. و ذ آلية الرقابة املستقلة تتخ

املبادئ التوجيهية التالية:بالرقابة املستقلة 
ال جيوز اختاذ إجراء ضد موظف أو أي أشخاص آخرين على سبيل االنتقام لقيامهم بتقدمي (أ)

م بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة؛بالغ، أو معلومات، أو لتعا و
يشكل أي عمل انتقامي يتخذ ضد أي شخص يشتبه يف قيامه بتقدمي بالغ، أو معلومات، أو (ب)

؛جيوز أن تفرض تدابري تأديبية بشأنهلتعاونه بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة، سوء سلوك 
ف آخر يتبني أنه اختذ اجراءات على سبيل االنتقام يتم التحقيق مع أي موظف منتخب أو موظ(ج)

ضد موظف أو شخص آخر لقيامة بتقدمي بالغ أو معلومات أو لتعاونه بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة، 
وتتخذ إجراءات تأديبية معه.

_________

لد األول، اجلICC)-(٢٠٠٩ASP/8/20الدورة الثامنة ... .الوثائق الرمسية ..) ١٢( اين.الثزء ، ا


