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 مجعية الدول األطراف
 

 احلادية عشرةالدورة 

 ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ – ١٤ ،الهاي

 

  تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة

  مذكرة من األمانة

 كانون ٢١يف املؤرخ  ICC-ASP/10/Res.5من القرار  ٦٥ بالفقرة عمالً  
، يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه التقرير عن آلية الرقابة املستقلة لتنظر ٢٠١١ ديسمرب/األول

هذا التقرير حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل التابع  ويعكس. فيه اجلمعية
  .للمكتب يف الهاي مع احملكمة

  معلومات أساسية  -أوالً

 السفري خورخي أوربينا أورتيجا، بامليسر بالوالية املنوطة يقدم هذا التقرير عمالً  -١
ثر تعيينه من قبل مكتب مجعية الدول األطراف إ مبسألة آلية الرقابة املستقلة، على املعين) كوستاريكا(
  .٢٠١٢ر فرباي/ شباط٢٨املعقود يف السابع يف اجتماعه ") اجلمعية("

 مبقتضاه قررت الذي )١(،ICC-ASP/8/Res.1 القرار الثامنة، دورا يف اجلمعية، اعتمدت وقد  -٢
 على يتم أن وتقرر. األساسي روما نظام من ١١٢ املادة من ٤ للفقرة وفقا مستقلة رقابة آلية إنشاء
 تنطوي اليت اإلضافية ناصرالع أن حني على املستقل، املهين بالتحقيق اخلاصة اآللية قدرة تفعيل الفور
 بقرار رهنا تفعيلها يتم والتقييم كالتفتيش األساسي، النظام يف عليه منصوص هو ملا وفقا الرقابة، عليها
  .الحقاً اجلمعية تتخذه

                                                           

 ١٦- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،  )١(
  .ICC-ASP/8/Res.1الد األول، اجلزء الثاين، القرار ) ICC-ASP/8/20الوثيقة  (٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
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)٢(،ICC-ASP/9/Res.5 القرار التاسعة، دورا يف اجلمعية، واعتمدت -٣
 مبقتضاه قررت الذي 

 القرار هذا تذييل يف الواردة لألحكام وفقاً ا املنوطة التحقيق بوظيفة قلةاملست الرقابة آلية تضطلع أن
 بآلية املنوطة التحقيق وظيفة تفعيل بشأن تقريراً املكتب يعد أن أيضاً وقررت ،)"التشغيلية الوالية"(

 ختصاصاتاال ذلك يف مبا الرقابة، بآلية املنوطتني والتقييم التفتيش وظيفيت وتفعيل املستقلة الرقابة
  .للجمعية العاشرة الدورة يف اعتماده بشأن قرار اختاذ بغية ما، املتصلة املالية واآلثار

 العمل مواصلة إىل املستقلة الرقابة آللية املؤقتة الرئيسة أيضا ICC-ASP/9/Res.5 القرار ودعا  -٤
 بآلية املنوطة التحقيق يفةبوظ املتعلقة واإلجراءات والربوتوكوالت والنظم والقواعد املهام تطوير على

 مع العمل مواصلة إىل احملكمة أيضاً ودعا. عليها للموافقة اجلمعية على عرضها وإىل املستقلة الرقابة
 التعديالت مجيع تعتمد أن بغية القائمة القانونية الصكوك تعديل على املستقلة الرقابة آللية املؤقتة الرئيسة
  .للجمعية العاشرة الدورة يف ،كامالً تفعيالً املستقلة الرقابة بآلية نوطةامل التحقيق وظيفة لتفعيل الالزمة

 الذي أقرت فيه بأمهية )٣(،ICC-ASP/10/Res.5واعتمدت اجلمعية يف دورا العاشرة القرار   -٥
، والذي قررت ة وفعالبصورة جمديةاحملكمة وجود آلية رقابة مستقلة يف طور العمل الكامل لكي تعمل 

إىل  يقدم املكتب بغية أن احملكمة، أجهزة مع الوثيق هذه املسألة بالتشاور مواصلة مناقشةاً فيه أيض
  .كامالًآلية الرقابة املستقلة تفعيالً  يسمح بتفعيل اقتراحاً شامالً  للجمعيةاحلادية عشرةالدورة 

شاور الوثيقة مع آلية الرقابة املستقلة إىل العمل، بالت أيضاً ICC-ASP/10/Res.5ودعا القرار   -٦
أجهزة احملكمة وجملس احتاد املوظفني والدول األطراف، على وضع سياسة لإلبالغ عن املخالفات 

لكي تعتمدها احملكمة يف أقرب وقت ممكن، وقررت أيضا تفويض املكتب يف اختاذ  واألعمال االنتقامية
حتياجات التشغيلية يف االعتبار، وعند ارات، بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذه القرارات على امليزانية واالقر

تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة؛ ) أ: (االقتضاء استطالع رأي جلنة امليزانية واملالية، بشأن ما يلي
موعد الشروع يف تعيني ) ج(؛ آللية الرقابة املستقلةعند االقتضاء، متديد والية الرئيسة املؤقتة  )ب(

  ة املستقلة؛ أللية الرقاب٢-موظف برتبة ف

وناقش الفريق العامل آلية الرقابة املستقلة يف مشاوراته غري الرمسية اليت عقدت يف   -٧
يوليو ويف / متوز١٠ و٣يونيو ويف / حزيران٥مايو ويف / أيار٢٩ و٢٢ و٣أبريل ويف /نيسان ١٧و ٣

من وعقد امليسر أيضاً سلسلة . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤سبتمرب ويف / أيلول٢٥و ٢٠
  .االجتماعات غري الرمسية مع خمتلف أصحاب املصاحل خبصوص هذه املسألة

                                                           

-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/9/20الوثيقة  (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الرمسية الوثائق  )٢(

ASP/9/Res.5.  
-ICCالد األول، اجلزء الثالث، القرار ) ICC-ASP/10/20الوثيقة  (٢٠١١ ...الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  )٣(

ASP/10/Res.5.  
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  تعيني الرئيس املؤقت ورئيس آلية الرقابة املستقلة  -ثانياً

، من فريق االختيار طلب الرئيس اجلمعية، بناء على توصية من ٢٠١١أغسطس / آب٢٠يف   -٨
. رئيسة مؤقتة آللية الرقابة املستقلة) ألمريكيةالواليات املتحدة ا(املسجل تعيني السيدة كريستينا كاري 

  .٢٠١١نوفمرب /وقبلت السيدة كاري هذا العرض وتولت مهام منصبها رمسياً يف تشرين الثاين

وطبقاً لوالية مجعية الدول األطراف فيما يتعلق بتعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة، وعمالً   -٩
، قرر املكتب، يف ٢٠١٢فرباير / شباط١٧ بتوصية أصدرها الفريق العامل يف الهاي يف

. الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة ملدة سنة واحدة، أن يطلب متديد انتداب ٢٠١٢ فرباير/شباط ٢٨
 اجلمعية أمانة األمم املتحدة ذا القرار، ووافقت أمانة األمم املتحدة على هذا القرار ة رئيستوأبلغ

بع لقلم احملكمة االتفاق وأصدر قسم املوارد البشرية التا. ٢٠١٣مايو /ارأي ٣١بتمديد االنتداب حىت 
  .رمسياً

 تأجيل تعيني رئيس ٢٠١٢فرباير / شباط٢٨ يف اجتماعه السابع املنعقد يف وقرر املكتب أيضاً  -١٠
ها يف آلية الرقابة املستقلة إىل حني البت يف مسألة تفعيل وظائف التحقيق والتقييم والتفتيش املشار إلي

  . من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٤الفقرة 

  تفعيل وظائف التفتيش والتقييم والتحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة  -ثالثاً

 على أن تفعيل آلية الرقابة املستقلة سيكون ٢٠١١مت التوصل إىل توافق يف اآلراء يف عام   -١١
 شامل على إجراءات لسري وظائفها الثالث، نظراً للصلة  إذا مت التوصل إىل اتفاقجمدياً أكثر وأكثر

  .الوثيقة اليت تربط القضايا املتعلقة بتفعيل اآللية تفعيالً كامالً

وبناء على طلب من امليسر أعدت آلية الرقابة املستقلة جمموعة من الوثائق بشأن وظيفيت   -١٢
وقد أشارت .  الفريق العامل يف الهايالتفتيش والتقييم لدعم املداوالت اجلارية يف هذا الصدد يف

وتناولت . إىل أمهية مراعاة الطبيعة اخلاصة للمحكمة عند تفعيل وظفيت التفتيش والتقييماملؤقتة الرئيسة 
الوثائق اهليئات التابعة للجمعية واحملكمة اليت تضطلع يف الوقت الراهن بوظفيت التفتيش والتقييم، 

 املختلفة لعمليات التفتيش والتقييم اليت تلتمسها اجلمعية، لكي تفي  على الطبيعةوسلطت الضوء أيضاً
 أوضحت الرئيسة املؤقتة آللية )٤(،٢٠١٢يوليو / متوز٦ مؤرخة يف ورقةويف . بواليتها على حنو أفضل

ومع .  داخل احملكمة تستخدم عناصر التقييم يف عملها الراهنالكياناتالعديد من "الرقابة املستقبلة أن 
 منها التقييم يف حد ذاته ومل يكلف أي منها بإجراء التقييمات على حنو منتظم كيانري أي جيال ذلك 

  )٥(.، كما جاء يف الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات"أو منظّم

                                                           

 .٢٠١٢يولو / متوز٦، بتاريخ ، اليت أعدا آلية الرقابة املستقلة"نية عن التقييم يف احملكمة اجلنائية الدوليةورقة العمل الثا" )٤(

انظر التقرير عن الدراسة املتعلقة مبسح الضمانات يف احملكمة احلنائية الدولية، الذي أعده مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة  )٥(
  .٦٠الفقرة ) ١١-٠٠٤١٥: املرجع (٢٠١١يو ما/ أيار٢٥الداخلية، بتاريخ 
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ورقة عمل احملكمة بشأن " احملكمة وثيقة بعناون أجهزة أعدت ٢٠١٢يونيو / حزيران٥ويف   -١٣
التفتيش والتقييم يف إطار الرقابة احلايل يف " املعنونة ت فيها بورقتهاكروذ" وظيفيت التفتيش والتقييم

 احملكمة أجهزةويف تلك الوثيقة أكدت . ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠الصادرة يف " احملكمة اجلنائية الدولية
 التفتيش والتقييم جزء من إطار عمل أوسع نطاقاً للرقابة يف املنظمات، وهذا اإلطار نفسه عبارة"أن 

ويتضمن العمل الذي تنجزه هيئات الرقابة ضمن . عن أداة لتحقيق احلوكمة الرشيدة على نطاق أوسع
إطار العمل اخلاص بالرقابة بعض عناصر التفتيش والتقييم بالفعل، لكن ال يوجد كيان يضطلع وحده 

إدراج فيد احملكمة ترى من امل"أن الورقة ، كما أكدت ".بكامل هذه الوظائف بطريقة متسقة وعملية
  )٦(".[...]هذه الوثائق يف نطاق عمل آلية الرقابة املستقلة 

وناقش الفريق العامل جدوى أو ضرورة التقييم املستقل الذي ميكن أن تقدمه آلية الرقابة   -١٤
من الضروري " أن  آللية الرقابة املستقلةوأوضحت الرئيسة املؤقتة. املستقلة إىل مجعية الدول األعضاء

ملنظمة باملعلومات املستقاة من تقييمات الربامج، مبا يف ذلك مجعية الدول األطراف، على حنو تزويد ا
احملكمة ليس فيها أي كيان يف الوقت الراهن يقوم بذلك، وما "وأكدت أيضاً أن ". منتظم وشامل

النظرة تنتجه هذه الكيانات، مبا يف ذلك العناصر التقييمية، يف عملها الراهن ال يزود احملكمة ب
  )٧(".االستراتيجية الدورية والشاملة اليت حتتاج إليها

هيئة وحيدة التقييمات بانتظام، من تقوم فيه من الواضح أن اإلطار احلايل ال يف حني أن و  -١٥
  .الضروري مواصلة مناقشة الشروط التشغيلية الالزمة لتفعيل هذه الوظيفة يف آلية الرقابة املستقلة

ه من الضروري على ما يبدو إجراء مناقشة معمقة حول قيمة وضرورة وعلى النسق ذات  -١٦
  .عمليات التفتيش املستقل بالنسبة إىل الرقابة الشاملة املنوطة باجلمعية

وال يزال من املسائل املطروحة إن كانت الوظائف الثالث ستفعل يف هيئة واحدة، أو إن كان   -١٧
  .ويلزم إجراء املزيد من املناقشات حول هذا املوضوع. جيدر إسناد بعض عناصرها إىل جهات خارجية

وقرر الفريق العامل تأجيل إجراء أية مداوالت جديدة بشأن وظيفة التحقيق املنوطة بآلية   -١٨
. الرقابة املستقلة إىل النصف الثاين من العام، قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف

وأعد . ٢٠١٢لزمنية بإجراء أية مناقشة بشأن تفعيل وظيفة التحقيق يف عام ومع ذلك مل تسمح القيود ا
 ورقة مسامهة حول وظيفة التفتيش املنوطة بآلية ٢٠١٢يونيو / حزيران٢٥مكتب املدعي العام يف 

  .وسيتواصل النظر يف هذه املسألة يف املسقتبل. ر فيها مبوقفهالرقابة املستقلة، وذكّ

                                                           

التفتيش والتقييم يف إطار الرقابة احلايل يف احملكمة اجلنائية الدولية، من إعداد احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ  )٦(
  .٣٧ و٣٥، الفقرتان ٢٠١٠  يونيو/حزيران ٣٠
، ٢٠١٢يوليو / متوز٥من إعداد آلية الرقابة املستقلة، بتاريخ ورقة العمل الثانية بشأن التقييم يف احملكمة اجلنائية الدولية،  )٧(

  .٤٨  الفقرة
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إىل توافق يف اآلراء بشأن إجراءات تفعيل الوظائف الثالث املنوطة بآلية وفورما يتم التوصل   -١٩
 النظر يف اآلثار املترتبة على قرارات تفعيل اآللية الرقابة املستقلة مجعيها، سيكون من الضروري أيضاً

  .بالكامل يف امليزانية

  سياسة اإلبالغ عن املخالفات واألعمال االنتقامية  -رابعاً

 آلية الرقابة املستقلة إىل العمل، ICC-ASP/10/Res.5دعت مجعية الدول األطراف يف القرار   -٢٠
 مع أجهزة احملكمة وجملس احتاد املوظفني والدول األطراف، على وضع سياسة لإلبالغ اور الوثيقبالتش

كمة،  احملتوأعد. عن املخالفات واألعمال االنتقامية لكي تعتمدها احملكمة يف أقرب وقت ممكن
ويف ضوء القضايا اليت حددا احملكمة أثناء . بالتشاور الوثيق مع الرئيسة املؤقتة، مشروعاً هلذه السياسة

 يف الوقت الراهن أفضل آلية لسن هذه السياسة، وطريقة إدراج هذه فإا حتددمشاوراا الداخلية، 
  . هلذا النشاطالسياسة يف اإلطار التوجيهي األوسع نطاقاً لتوفري محاية شاملة

  ٢٠١٣برنامج عمل آلية الرقابة املستقلة لعام   -خامساً

، امليسر، )سويسرا(ة، السفري ماركوس بورلن  نائب رئيسة اجلمعيعقب احلوار الذي دار بني  -٢١
 وافق عليه ٢٠١٣خرية برناج عمل مؤقت لعام األوالرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، عرضت هذه 

  .وأثىن الفريق على هذه اخلطوة املهمة). املرفق األول(مل يف الهاي االفريق الع

  )املالك الوظيفي(اآلثار يف امليزانية   - سادساً

، وسيعني الرئيس ٤- منصباً برتبة فاملستقلةتشغل الرئيسة املؤقتة احلالية آللية الرقابة   -٢٢
 اجلمعية قررت إذا ،ICC-ASP/9/Res.5 القرار من ١ للفقرة ووفقاً. لآللية بالرتبة نفسهااملقبل 
 باستعراض االقتضاء، عند أيضاً، اجلمعية ستقوم املستقلة، الرقابة آللية والتقييم التفتيش وظيفيت تفعيل
إذا مل يتم تفعيل ينص القرار أيضاً على أنه و. اآلخرين واملوظفني الرئيس ورتبة لآللية الوظيفي املالك

لجمعية أن تعيد النظر يف مهام ورتب املوظفني املعنيني بوظيفة وظيفيت التقييم والتفتيش، جيوز ل
  . لفترة زمنية معقولةقد عملتالتحقيق عندما ستكون اآللية 

 تفويض املكتب يف تعيني ICC-ASP/10/Res.5وقررت مجعية الدول األطراف يف القرار   -٢٣
، وموعد الشروع يف تعيني لآلليةاملؤقتة رئيس آلية الرقابة املستقلة، وعند االقتضاء، متديد والية الرئيسة 

 امليزانية يف أللية الرقابة املستقلة بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذه القرارات ٢-موظف برتبة ف
ونظراً لعدم اختاذ قرار بشأن تفعيل وظائف آلية الرقابة املستقلة، . واالحتياجات التشغيلية يف االعتبار

  .٢٠١٣  دون تغيري يف عامستظل االحتياجات من حيث املوظفني



ICC-ASP/11/27 

6   27-A-011112 

   االستنتاجات التوصيات  -سابعاً

  :اعتمد الفريق العامل يف الهاي التوصيات التالية املوجهة إىل مجعية الدول األطراف  -٢٤

  ١التوصية 

أن يواصل الفريق العامل يف الهاي، بالتشاور مع أجهزة احملكمة وآلية الرقابة املستقلة، مناقشة   -٢٥
 ١١٢ من املادة ٤ اخلاص بتفعيل مجيع وظائف آلية الرقابة املستقلة الثالث وفقاً للفقرة االقتراح الشامل

  .من نظام روما األساسي

  ٢التوصية 

، بالتشاور الوثيق مع على القضايا املترابطة التالية أن تواصل آلية الرقابة املستقلة العكوف  -٢٦
  :الدول األطراف،

اءات لتنفيذ وظائف آلية الرقابة املستقلة دف وضع لوائح تنفيذية وقواعد وإجر  )أ(
تفعيل آلية الرقابة املستقلة تفعيالً بتقدمي اقتراح شامل على اجلمعية يف دورا املقبلة يسمح 

 كامالً؛

لصكوك القانونية الراهنية بغية تفعيل آلية الرقابة الالزم إدخاهلا على االتعديالت   )ب(
  املستقلة تفعيالً كامالً؛

يع املهام األخرى الواردة يف برنامج العمل الذي أعدته الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة مج  )ج(
  .)املرفق األول(املستقلة 

  ٣التوصية 

 املفاوضات بشأن تنفيذ آلية الرقابة املستقلة تنفيذاً كامالً، على أن ٢٠١٣أن تستمر يف عام   -٢٧
اء بشأن إجراءات تفعيل وظائف اآللية الثالث ترمي هذه املفاوضات إىل التوصل إىل توافق يف اآلر

ى هذه اإلجراءات، سيقدم املكتب إىل واستناداً إىل االتفاق عل. مجيعها، أي التفتيش والتقييم والتحقيق
  .اجلمعية يف دورا املقبلة اقتراحاً شامالً بشأن تفعيل اآللية تفعيالً كامالً

  ٤التوصية 

أو تعيينه، فضالً عن موعد /ت بشأن واليات الرئيس املؤقت و املكتب باختاذ قراراأن يفوض  -٢٨
  .الشروع يف تعيني سائر املوظفني، حبسب ما تقرره اجلمعية
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  ٥التوصية 

أن يصبح مشروع املرفق الثاين امللحق ذا التقرير قراراً تتخذه اجلمعية يف دورا احلادية   -٢٩
  .عشرة

 

  املرفق األول

  ٢٠١٣عدته الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة لعام برنامج العمل املؤقت الذي أ

  مقدمة  -ألف

يقوم برناج العمل التايل على افتراضني، أوهلما أن اجلمعية لن توافق يف دورا احلادية عشرة   -١
 من ٤على اإلجراءات الالزمة لكي تضطلع آلية الرقابة املستقلة بالوظائف املنصوص عليها يف الفقرة 

أما االفتراض الثاين فهو أن حتث اجلمعية على مواصلة املناقشات .  من نظام روما األساسي١١٢ املادة
لكي يقدم املكتب إليها يف دورا الثانية عشرة تقريراً شامالً يرمي إىل تفعيل آلية الرقابة املستقلة تفعيالً 

  . ٢٠١٤كامالً يف عام 

 توفري قاعدة من أجلتة قلع ا الرئيسة املؤويشمل برنامج العمل املؤقت بالتايل مهام تضط  -٢
ات بشأن املمارسات احلالية والنهوض متينة لتقدمي التوصيات إىل اجلمعية، وجلمع املعارف واخلرب

 ويشمل هذا الربنامج أيضاً. عالية واالقتصاد يف احملكمةفبالرقابة املناسبة على يد اجلمعية بغية تعزيز ال
  .ل املمارسات يف احملكمة ومواءمتها خمصصة للترويج ألفضاًمهام

  برنامج العمل  -باء

ستواصل الرئيسة املؤقتة تقدمي الدعم التقين إىل رئاسة مجعية الدول األطراف وفريق الهاي   -٣
العامل التابع للمكتب، وخاصة املساعدة على تيسري املفاوضات بشأن جوانب تفعيل وظائف آلية 

  .الرقابة املستقلة

اإلرشادات (سة املؤقتة دليل التحقيقات ووثائقه اإلرشادية يف صيغها النهائية ستضع الرئيو  -٤
  ).وإجراءات التشغيل املعيارية

اإلرشادات وإجراءات التشغيل (تقييم ووثائق إرشادية له لستصيغ الرئيسة املؤقتة دليالً لو  -٥
  ).املعيارية
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ات يف احملكمة للتشجيع على املواءمة ستنسق الرئيسة املؤقتة العناصر اخلاصة بإجراء التحقيقو  -٦
وال يصدر . ، عندما تأذن رئاسة اجلمعية بذلكالدعم التقينوبني أفضل املمارسات ولتقدمي اإلرشادات 

  .هذا اإلذن إال بناء على طلب من أي رئيس من رؤساء أجهزة احملكمة

من رئاسة ستجري الرئيسة املؤقتة حتقيقات على أساس مؤقت بعد احلصول على إذن و  -٧
  .وال يصدر هذا اإلذن إال بناء على طلب من أي رئيس من رؤساء أجهزة احملكمة. اجلمعية بذلك

  .ستجري الرئيسة املؤقتة تقييمات للربامج، على أساس مؤقت، بناء على طلب من املكتبو  -٨

الدائم لآللية ستساعد الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة اجلمعية يف عملية تعيني الرئيس و  -٩
  .وسائر موظفيها، بناء على طلب من املكتب

 

  املرفق الثاين

  مشروع قرار بشأن آلية الرقابة املستقلة

  إن مجعية الدول األطراف،

 ١١٢ من املادة ٤و) ب(٢ بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والسيما الفقرتني إذ تذكر
  من نظام روما األساسي،

 بشأن آلية ICC-ASP/10/Res.5 وICC-ASP/9/Res.5 وICC-ASP/8/Res.1اراا  بقروإذ تذكر
  الرقابة املستقلة،

   بتقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة،وإذ ترحب

 ICC-ASP/8/Res.1 بأمهية تفعيل آلية الرقابة املستقلة تفعيالً كامالً، وفقاً للقرارات تسلم  -١
  ، لكي تعمل احملكمة بصورة جمدية وفعالة؛ICC-ASP/10/Res.5 وICC-ASP/9/Res.5و

 املرفق ذا ٢٠١٣ بتقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة وبرنامج عمل اآللية لعام حتيط علماً  -٢
  التقرير؛

 مواصلة املناقشات بشأن آلية الرقابة املستقلة، مع مراعاة كل أحكام نظام روما تقرر  -٣
ء واالدعاء والرقابة اإلدارية يف مجعية الدول األعضاء، مبا فيها املواد األساسي اخلاصة باستقالل القضا

 إىل اجلمعية يف دورا الثانية عشرة اقتراحاً شامالً يسمح بتفعيل املكتب، لكي يقدم ١١٢ و٤٢ و٤٠
  آلية الرقابة املستقلة تفعيالً كامالً؛
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غ عن املخالفات واألعمال  باملعلومات اخلاصة بسياسة اإلبالحتيط علماً مع االرتياح  -٤

 وتدعواالنتقامية اليت أعدا احملكمة بالتشاور الوثيق مع آلية الرقابة املستقلة وجملس احتاد املوظفني، 
  احملكمة إىل اعتمادها يف أسرع وقت ممكن؛

اختاذ قرارات يف املسألتني التاليتني، بعد أن يأخذ يف االعتبار ب تفويض املكتب تقرر أيضاً  -٥
ار احملتملة على امليزانية واالحتيجات التشغيلية، وبعد التشاور مع جلنة امليزانية واملالية، إذا اقتضى اآلث

  :األمر

متديد والية الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، وتعيني رئيس لآللية عندما يكون   )أ(
  مناسباً؛ذلك 

  .ابة املستقلة آللية الرق٢-وموعد الشروع يف تعيني موظف برتبة ف  )ب(

____________  


