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٢٠١٦نوفمرب/تشرين الثاين٢٤-١٦، الهاي

المستقلةالرقابةآليةرئيستقرير

موجز تنفيذي
ا ، ٥- الربنامج الرئيسي السابع،(اآللية)ةأُنشئت آلية الرقابة املستقل من قبل اجلمعية العامة يف دور

هو توفري آلية الرقابة املستقلة الغرض من و ١من نظام روما األساسي.١١٢من املادة ٤وفقا للفقرة ،الثامنة
معية أو للمحكمة من خالل واليتها إلجراء عمليات التفتيش والتقييم بناء على طلب اجلناجعةرقابة 

عمليات سوء السلوك املشتبه فيهابشأن التقارير الواردة يفتقديرها اخلاص منمكتبها، وإجراء حتقيقات 
املوظفني، وغريهم من موظفي و وسوء السلوك اخلطري، أو السلوك غري املرضي بشأن املسؤولني املنتخبني، 

.ةاحملكم

اجلمعيةاملقدمة مباشرة إىل مكتب عملياتلان عالربع سنويةهذا التقرير تقارير األنشطة مع جيو 
اآللية تلقت وقد .٢٠١٦سبتمرب أيلول/٣٠إىل ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/١٢املمتّدة منخالل الفرتة

فيما يتعلق اعمل بكامل طاقتهتاآلن هي من احملكمة خالل الفرتة املذكورة، و نيالكاملالتعاون واملساعدة 
تقييم يف ال، ويتوقع أن تكون جاهزة للعمل بشكل كامل فيما يتعلق بوالية والتفتيشحقيق التا يف جمالهمبهامّ 

.٢٠١٧عام مستهّل 

).ICC-ASP/8/Res.1(٢٠٠٨الثامنة...الوثائق الرمسية ... الدورة١
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مقّدمة-أوالً 

ا ٥- )، الربنامج الرئيسي السابعاآلليةأُنشئت آلية الرقابة املستقلة (- ١ ،  من قبل اجلمعية العامة يف دور
من الناحية مستقالمكتبًا تعّد اآللية و ٢ام روما األساسي.من نظ١١٢من املادة ٤الثامنة وفقا للفقرة 

رئيس مجعية الدول األطراف.ومسؤوالً أمام التنفيذية 

للمحكمة من خالل واليتها إلجراء عمليات التفتيش جمدية) هو توفري رقابة اآلليةالغرض من (و - ٢
تقديرها اخلاص يف التقارير الواردة منيقات مكتبها، وإجراء حتقمن على طلب من اجلمعية أو والتقييم بناءً 

وسوء السلوك اخلطري، أو السلوك غري املرضي بشأن املسؤولني عمليات سوء السلوك املشتبه فيهابشأن 
املنتخبني، واملوظفني، وغريهم من موظفي احملكمة.

وهي ُملَزَمة لمكتب. تعيني أول رئيس دائم لب٢٠١٥/تشرين األوليف أواخر أكتوبراآللية بدأ تشغيل- ٣
جيمع هذا التقرير و . اجلمعيةاملقدمة مباشرة إىل مكتب عملياتن العالربع سنويةتقارير األنشطة تقدمي ب

١٢املمتّدة منخالل الفرتةاجلمعية املقدمة مباشرة إىل مكتب عملياتن العالربع سنويةتقارير األنشطة 
.٢٠١٦رب سبتمأيلول/٣٠إىل ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/

لية الرقابة المستقلةآفي ن والشؤون اإلدارية يالموظفشؤون - ثانيا

الموظفون-ألف

، وموظف رئيس للمكتبتتكون هذه اآللية من أن على ICC-ASP/12/Res.6ينص قرار اجلمعية -٤
.امةمن فئة اخلدمات العساعد إداري ، وم٢-، وموظف من الرتبة ف٤-بالتقييم من الرتبة فيُعىن

على تعيني موظفني يف الوظائف املذكورة أعاله يتّم أن ٢٠١٦سنة افرتضت امليزانية املعتمدة ل-٥
اية و .٢٠١٦مراحل خالل عام  من فئة اخلدمات نصب امل،  ّمت ملء ٢٠١٦سبتمرب شهر أيلول/يف 

من للمنصب يف توظوجتري عملية ال، ٢-من الرتبة فلمنصب لعملية التوظيف بشكل جوهري اكتملت و العامة
اية ال، حىت ُتستكمل ٤-الرتبة ف عام ليزانية املمشروع . لذا يقدر مستوى التوظيف الكامل يفسنةقبل 
٢٠١٧.

الرمسيني حول توظيف جمموعة صغرية من املوظفني آلية الرقابة املستقلة تقوم اسرتاتيجية التوظيف يف -٦
اآللية من هذا النهج سيمّكن احلاجة. و حسب تحقيق الو التفتيش والتقييم إىل أخصاّئيني يف جمالإضافة 

طرف وجيري حاليا إنشاء قاعدة بيانات من واخلاضعة للطّلب. لألنشطة املتغّرية بطريقة كفؤة وفعالة االستجابة 
متخصصني خارجيني.

هي و ،٢٠١٦سنة ثنني من موظفي احملكمة خاللملوظفني امن إعارة مؤقتة اآلليةوقد استفادت -٧
إذ، هذه املمارسة يف املستقبلإضفاء الطابع الرمسي على يتم سهذه املساعدة. و على لمحكمة لةممتن

جمموعة  من املوظفني من ذوي اخلربة و ةمتخصصيف مهامّ اآلليةيف العمل مع ة رغبالالتعبري عن سُيدعى 
مع اآللية إدارة إشراف ميع هذه املهام حتت سُيضطَلع جبالعمل. و املهارات ذات الصلة يفأساسية من  

).ICC-ASP/8/Res.1(٢٠٠٨الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة...٢
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ا إال مبوافقة رئيس اجلهازال ، و تضارب املصاحلو لسرية التامةامراعاة صارمة ألصول  ذي يتم االضطالع 
لفيما خيّص التوظيف املؤقت داخهذه الطريقة يف العمل منهجية إضافية مرنة وفعالة إضافية ستوّفر . و الصلة
ملوظفي احملكمة. كما اخلربة يف العمل زيد من يف املستقبل، وت، وحيتمل أن تقلل من تكاليف االستشارات اآللية

.٢٠١٧خالل عام يف ذلك الراغبة طراف سيتم النظر يف توسيع هذا املخطط إلدارات الدول األ

الشؤون اإلدارية- باء

عندما يكتمل فريق الدعم اإلداري يف ٢٠١٧خالل هاوضع إجراءات مكتب اآللية وسيتم صقلّمت - ٨
احلايل، وأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املُرضي . وقد مسح استخدام أثاث احملكمة املكتب

سنة لمشروع امليزانية يف يف املائة٥٠ذه اخلدمات بنحو هل٢٠١٦من توفري ميزانية واملعدات الداخلية للحدّ 
٢٠١٧.

املساعدة اإلدارية وفري يف تللتوجيه واملساعدة وثيقة إجراءات تشغيل موحدةمشروع صياغةوقد مت - ٩
. وسيتم استعراض هذا اإلجراء وتنقيحه عند الضرورة اآلليةمع احلفاظ على استقاللية عمل احملكمة من قلم 

يف السنوات املقبلة.

بالغ عن سوء السلوك اإلوقد عمل املكتب بشكل وثيق مع احملكمة للمساعدة يف إعادة النظر يف - ١٠
إسداء املشورة يف اآللية واإلبالغ به بوضوحدور إعالن ة االنتقام وضمان ماية من سياساحلاحملكمة و يف 

.ومعاجلتهاهااستالمو سوء السلوك و/أو االنتقام اإلبالغات ببشأن 

اآللية دور عريف بعلى شبكة االنرتنت للتاً داخليشامالً اً موقعكتب املأنشأ ٢٠١٦سنة خالل- ١١
أنشطة االتصال املخصصة ّمت تعزيز ذلك بواسطة االنتقام. و و سوء السلوكعن اإلبالغوتسهيل إجراءات 

أيضا جمموعة فرعية من هذه املعلومات تيحت دور املكتب على نطاق واسع داخل احملكمة. وأُ فهم لضمان 
الشفافية والوقاية خالل عام املتعّلقة بزيد من تطوير هذه املبادرة يتّم امللمحكمة وسوف لارجي اخلوقع املعلى 

٢٠١٧.

آلية الرقابة المستقّلة أنشطة التحقيق التي تقوم بها - ثالثاً 

لتحقيقات اجمال تشغيلي يف كتّيب إنتاج  مت وقد التحقيق. يف جمالأعماهلا آلية الرقابة املستقّلة باشر ت- ١٢
أنشطة تعلق بيفبما ضمان الشفافية التامة والكاملة واملساءلة لوإتاحته داخل املنظمة ألغراض التشاور و 

ا اآلليةالتحقيق  ىل أفضل املمارسات الدولية إدليل هذا ال. وتستند اإلجراءات املبينة يف اليت تضطلع 
حسب االقتضاء.قيد االستعراض لتحديث منتظم ظّل ، وسيبالتحديدحملكمة اجلنائية الدوليةااملصممة لبيئة 

سب حبذا التقرير مولة املشفرتة اللتحقيق اليت أجريت خالل أنشطة اأدناه ١ويلخص اجلدول - ١٣
يف السنوات املقبلة سيتم اإلبالغ عن مثل هذه البيانات على أساس متعدد السنوات و نوع والنشاط. ال

ألغراض املقارنة.
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إلى ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/–التحقيقآلية الرقابة المستقّلة في مجال : نشاط ١الجدول 
٢٠١٦سبتمبر أيلول/

:زعومإبالغات بسوء السلوك امل
مبصدر مسّمى-

جمهول-
٨
١

٩

:االستعراض األويل
ذنفّ -
جاٍر تنفيذه -

٨
١

٩

:تحقيق كاملبمل تتابع التقارير 
ال تدخل يف تطاق اختصاص اآللية القانوين -
عدم كفاية األدلة على سوء السلوك-
إىل عمليات تسوية بديلةاملسألةأحيلت-

١
٤
٢

٧

:أجريتالتحقيقات اليت
على سوء السلوكالتحقق من األدلة -
على سوء السلوكمل يتّم التحّقق من األدّلة -

١
٠

١

:التحقيقاليت انبثقت من عمليات توصيات ال
ت معاجلتهامتّ -
العمل يف التقدم-
امل تـُّتخذ - إجراءات بشأ

١
٠
٠

١

السلوك بتسعة تقارير تتعلق بسوء السلوك أو كتباملتلقى ،وخالل الفرتة اليت يشملها هذا التقرير- ١٤
آللية الرقابة نيالتابعاملبلِّغني عن املخالفاتبواسطةن ااثندَّ املسجل، ورُ منها إىلن ااثنغري املرضي، أحيل

.آلية الرقابة املستقلةرئيس إىل مباشرة ةٌ وردت مخسو ، املستقلة

ميع التقارير من أجل حتديد ما إذا كان هناك جللية مراجعة أو آلية الرقابة املستقلةتتطلب إجراءات - ١٥
من واحد من التقارير ّمت اتّباع تقرير بعد هذا االستعراض، و حتقيق كامل. غ وإجراء اإلبالأساس معقول ملتابعة 

لتقارير املتبقية، وبالنسبة لتقرير آخر ورد من مصدر خارجي. لممتدٌّ بدأ استعراض أويل و حتقيق كامل، أجل 
.آلية الرقابة املستقلةوالية نطاق خارج امخسة منهكانت يف حني  ، غري حتقيقمن اثنني بطريقة اجلة ت معمت

فيه اهليئة املعنية.تبتّ ،اللومبإجراء توصية واحدة سفر التقرير الذي ّمت فيه التحقيق الكامل عن أ- ١٦

ا لكن- ١٧ ستقوم قيق كامل، حتإجراء ها ال تتطّلب حيث وردت تقارير حتتوي على معلومات موثوق 
، مع احلفاظ على السرية، يف رسالة سنوية من املسائل العاّمةذه يئات اهلإبالغ رؤساء بآلية الرقابة املستقلة

حملكمة.يف اأجل املساعدة يف عمليات إدارة املخاطر 
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أنشطة التفتيش - رابعاً 

ن للتحقق من نشاط موجه عني املكاُجترى يف ، ال تدخل يف جدول زمين، ةخاصعملية تفتيش هو ال- ١٨
لقيام بعمليات اآللية باُكّلفت . وقد  أو مل يسبق حتديدهاكون قد سبق حتديدهايحنو حل املشاكل اليت قد 

كتب أو عندما املبناء على طلب مباشر من ةعمليبشأن أي أو مكانيف أي خمّصصة تفتيش غري مقررة/
.أحد األجهزةيطلب منها ذلك رئيس 

تشغيل التفتيش من أجل لدليالآلن عمليا إلجراء عمليات التفتيش. وقد مت تطوير مستعدة اواآللية- ١٩
العمل على وسيبدأ جلميع أصحاب املصلحة. بالنسبة متاما اً توجيه أنشطة التفتيش وجلعل هذا النشاط شفاف

.٢٠١٧عمال التفتيش الذايت يف احملكمة خالل عام أتفتيش للمساعدة يف يف جمال الاملواد اإلرشادية صياغة

للقيام بأنشطة التفتيش من مكتب أو من إىل اآللية خالل الفرتة املذكورة مل ترد أية طلبات رمسية و - ٢٠
نشطة التفتيش احملتملة خالل الفرتة املقبلة.ألرئيس جهاز. ومع ذلك، فقد بدأت األعمال التمهيدية 

قييمأنشطة الت- خامساً 

أو برنامجمامشروعأثر ة وكفاءة وفعاليجلدوى ةوموضوعيةومنهجيةدقيقعمليةلتقييم وا- ٢١
، بناء على املعايري واملقاييس املتفق عليها.تهماواستدام

توقع أن ومن املرشادية اإلواد املوقد مت إجراء العمل التمهيدي على وضع إجراءات تشغيل التقييم و - ٢٢
تكون قادرة اآللية أن . وتتوقع قريباتعيينهمالذين سيتّم تقييم خصائيني يف الاألكبار بفضل  قدم هذا النشاط يت

على إجراء أنشطة التقييم، مبا يف ذلك مساعدة احملكمة مع توفري مواد التوجيه والدعم لعمل التقييم الذايت، 
.٢٠١٧عام يف مستهل

ية أو من املكتب خالل الفرتة للقيام بأنشطة تقييم من اجلمعاآلليةومل ترد أي طلبات رمسية إىل - ٢٣
املذكورة.

الداخلية التي اضطلعت بها المحكمةأنشطة التقييم - سادساً 

إجراء أعمال التقييم بناء على طلب رئيس اجلهاز أو بأيضا اآلليةحيث تسمح مواردها، كلفت - ٢٤
إرسال ع هذه احلاالت يتم يف مجيو أنشطة التقييم الداخلية. يف لتوفري التنسيق والتوجيه الفين، و/أو املساعدة 

أن بICC-ASP/12 / RES.6قرار اجلمعية ويتطّلب . وميتلكهإىل رئيس اجلهاز املعين تقرير التقييم النهائي 
٣علومات موجزة بشأن تلك التقييمات الداخلية.مباجلمعية تزّود اآللية 

االت احملتملة ملساعدة أجريت بينما - ٢٥ مل يف الفرتة القادمة، لتقييم اآللية يف امناقشات أولية بشأن ا
خالل الفرتة قيد االستعراض.اآلليةللتقييم من قبل احملكمة مبساعدة باملعىن الدقيق ٤دراسات داخليةُجتَر أية 

آلية الرقابة المستقّلة أنشطة توزيع- سابعاً 

، اجلزء باء.ICC-ASP/12/Res.6، ٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ٣
جلزء باء.، اICC-ASP/12/Res.6، ٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ٤
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. ٢٠١٦عام حسب النشاط يفآلية الرقابة املستقّلة وقت موظفي يوضح الرسم البياين التايل توزيع - ٢٦
عايري واملالحظات اإلرشادية، وإعداد التقارير. املشمل التخطيط، واالتصاالت، ووضع تدارة املباشرة فاإل

غالق والتوظيف والعمل وامليزانية، وإدارة املكاتب.اإلأيام و جازة، اإلوتشمل اإلدارة غري املباشرة 

من تشرين الثاني/أكتوبرحسب النشاطة آلية الرقابة المستقلّ توزيع وقت موظفي : ١الرسم البياني 
٢٠١٦سبتمبر أيلول/إلى ٢٠١٥

Evaluations 5%%٥التقييم 

Inspections 6%%٦التفتيش 

Investigations 33%%٣٣التحقيقات 

Receipt of reports 5%%٥تلقي اإلبالغات 

Direct Admin. 19%%١٩اإلدارة املباشرة 

.Indiirect Admin%٣٢املباشرة اإلدارة غري 32%

موع الوقت الذي يقضيه املوظفون يف اإلدارة غري املباشرة أن تنخفض ومن املتوقع - ٢٧ النسبة املئوية 
اإلجراءات تسوية و تزويد املكتب بكل ما يلزمه من موظفني عندما يتّم يف السنوات املقبلة اً كبري اخنفاضًا  

لفرتة املشمولة بالتقرير السنوي املقبلة.ل٪ ٢٠أقل من بسبة اإلدارية. وقد مت حتديد هدف

احرتامكتب الثالث، مع الرتكيز على املمؤشرات األداء التشغيلية املؤقتة لكل من وظائف توضعو - ٢٨
ملكتبايف تقارير أنشطةذلكسيتم اإلبالغ عن و املواعيد التشغيلية ومعدالت االستجابة املستهدفة. 

املستقبلية .

IndirectAdmin.32%
Direct Admin.19%

receipt ofreports5%

Investigations33%

Inspections6% Evaluations5%
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آلية الرقابة المستقّلة بشأن والية مالحظات- اً ثامن

آللية الرقابة المستقّلة والية التشغيلية للالجمعية استعراض- ألف

تشرين يف ُعقداجتماعها الذييف أنشأت اجلمعية الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقّلة - ٢٩
من ٧أشارت اجلمعية يف الفقرة ، وأثناء هذا االجتماع).ICC-ASP/12/Res.6(٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

ا اخلامسة عشرة"ا، إىل أ٦القرار  " ستستعرض عمل اآللية وواليتها التشغيلية استعراضا كامال يف دور
).٢٠١٦(ويعين ذلك يف سنة 

قبل سنتني يُتوقع أن تكون اآللية قد باشرت عملها منذ كان ،أعالهعندما صدر القرار املذكور- ٣٠
هذا االستعراض يف بإجراء٢٠١٦راض. لذلك أوصى املكتب يف اجتماعه اخلامس عام هذا االستعإجراء 

قة إىل املكتب قدم ور تذا االستعراض، وسرّحبت اآللية . و ٢٠١٨سنة الدورة السابعة عشرة للجمعية يف 
ق املقرتحة هلذه العملية.ر عن الطُّ ٢٠١٧خالل 

لية الرقابة المستقلّة آلوالية التشغيلية بشأن المالحظات مؤقتة - باء

وواليتها عدد قليل من التناقضات احملتملة بشأن عمليات اإلبالغ عن سوء اآللية تنفيذ أسفر وقد -١
إداري إىل ذات طابع هذه التناقضات احملتملة وتعّد السلوك والتحقيق داخل النظم التنظيمية للمحكمة. 

األمثلة على مثل هذه من . و كلما برزته القضايا  نظر بعناية يف هذللمع احملكمة اآلليةحد كبري وتعمل 
من قواعد احملكمة اإلجرائية وقواعد اإلثبات والفرع جيم من٢-٢٦التناقض احملتمل بني القاعدة ، ملسائلا

إدارة تقارير سوء السلوك الواردة بشأن املسؤولني املنتخبني. حولICC-ASP/12/RES.6القرار 
لى اجلمعية للنظر فيه يف عقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الصياغة يفعرض التعديل املقرتحيُ وسوف 

.ُمرِضية للعملممارسة ُحّددت يف هذه األثناء و املستقبل القريب. 

احلدث حمددة ملعاجلة إجراءات اآللية علىوالية يف التحقيق عنصرال يشتمل ويف سياق مماثل، - ٢
هذه التقارير يف وتتطّلب يئات أنفسهم. اهلوء سلوك رؤساء عن سالذي يتمّثل يف اإلبالغ غري احملتمل 

وضمان السرية بشكل صحيح تضارب املصاحل معاجلة املمارسة العملية تعديل العمليات اإلدارية من أجل 
على نطاق واسع يُناقش هذا موضوع و متطلبات املساءلة. جبميع بشكل صحيح الوفاءويف الوقت نفسه

تمع الدويل. و بني مكاتب الرقابة واهل استعراض الرتتيبات يف ستقوم اآللية بيئات التنظيمية داخل ا
، وتقدمي اتّباعهاهج املمكناملنظمات واهليئات األخرى، والتشاور مع األشخاص ذوي الصلة بشأن النُّ 

ذا الشأن إىل املكتب.  ت يف هذه األثناء، ال يزال املوقف االفرتاضي لتطبيق نفس اإلجراءاو تقرير 
مجيع فئات املوظفني واملسؤولني املنتخبني.على التحقيقية 

ال الرابع واخلامس من هذا التقرير، زأين يف اجلُأشري إىل ذلككما و وباإلضافة إىل ذلك، - ٣
التفتيش وفقا لتقديرها اخلاص: جيب من أنشطة التقييم و نشاط لشروع يف اسلطة تتمّتع اآللية ب

طلب مباشر من رئيس بمعية، أو من اجلكتب أو إما من املطلب ناء على ذه األنشطة بالقيام 
آلية بواسطة٢٠١٦سنةالعديد من التقارير خاللاآلليةاجلهاز. وعلى الرغم من هذا، فقد تلقت 

االستجابة فيها يعترب املبلغون أنه جيدر لآللية أوجه القصور املزعومة والقضايا اليت تشري إىلاإلبالغ
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وسيلة ٢٠١٧عام غضون األشهر الثالثة منمكتب يف للو تقييم. وستقدم تفتيش أبعمليات 
لجنة امليزانية لمكتب أو أو لل، للجمعيةا اإلجراءات اليت ميكن نب املعاجلة هذه الطلبات، إىل ج

ا من قبل والأعمال التقييم طلب واملالية اقرتاح أو  .اآلليةتفتيش اليت يتعني االضطالع 

األولالمرفق

روع الفقرات إلدراجها في القرار الشاملمش

عمل حاليا تاوأ،٢٠١٦نهاية بأن يكتمل قوامها تتوّقع الرقابة املستقّلة آليةإىل أنّ تشري- ١
فيما خيّص مهّمة بصورة كاملة أيضًا عمل وستالتحقيق والتفتيش، هامّ مبفيما يتعلق ابكامل طاقته

. ٢٠١٧خالل عام التقييم 

يف قد عملت بشكل وثيق مع احملكمة لضمان األداء الفعال اآللية بكون اجلمعية وترّحب- ٢
احملكمة واحلماية من سياسات االنتقام.داخل إلبالغ جمال ا

باستعراض ٢٠١٦املعقود يف املكتب يف اجتماعه اخلامس اليت قّدمها وصية تبالوتذّكر- ٣
ا عمل اآللية وواليتها التشغيلية استعراضا كامال يف دو لاجلمعية  .عشرةالسابعةر

حول٢٠١٧سيقدم تقريرا إىل املكتب خالل الرقابة املستقّلة آليةأن رئيس تشري إىل - ٤
االت اليت قد تتعارض  احلالية مع قواعد احملكمة اآلليةوالية فيها إجراءات العمل املؤقتة بشأن ا

نبغي اّختاذها من أجل معاجلة اليت يددة احملدارية اإلجراءات اإلوعناإلجرائية وقواعد اإلثبات، 
اجلمعية عن طلبات إلبالغ ليئات وحول اإلجراءات اإلدارية الالزمة اهلضد رؤساء الواردةالتقارير 

ؤقتة يف عملية . وسيتم دمج مجيع هذه اإلجراءات املالتفتيش والتقييمبشأن قيام اآللية بعمل 
ا اللكي تنظر فيهااالستعراض الكامل سابعة عشرة.اجلمعية يف دور

المرفق األول

القرار الجامعاختصاصاتبشأنفي المرفق صيغة إلدراجها مشروع 

فيما يتعلق بآلية الرقابة املستقلة،

حول ٢٠١٧سنة سيقدم تقريرا إىل املكتب خالل الرقابة املستقّلة آليةالحظ أن رئيس ت- ١
االت اليت قد تتعارض  احلالية مع الرقابة املستقّلة آليةوالية فيهاإجراءات العمل املؤقتة بشأن ا

جراءات إدارية حمددة للتعامل مع التقارير اليت بشأن إقواعد احملكمة اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 
بطلبات عمليات اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلبالغ اجلمعية نوردت ضد رؤساء هيئات، وع

يع هذه اإلجراءات املؤقتة يف عملية االستعراض . وسيتم دمج مجاالليةالتفتيش والتقييم من قبل 
ا السابعة عشرة.لكي تنظر فيها الكاملة  اجلمعية العامة يف دور

ا تهاوواليآلية الرقابة املستقلة عمل قرر استعراضت- ٢ التشغيلية بالكامل من قبل اجلمعية يف دور
السابعة عشرة.

____________


