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٢٠١٧ديسمرب /كانون األول١٤-٤، نيويورك

المستقلةالرقابةآليةرئيسالسنوي لقريرالت

موجز تنفيذي
ا الثامنة األطرافأت مجعية الدول أنش آلية الرقابة املستقلة،،٥- الربنامج الرئيسي السابعيف دور

هو توفري رقابة آلية الرقابة املستقلة الغرض من و .)١(من نظام روما األساسي١١٢من املادة ٤فقرة عمال بال
كتب، املأو تفتيش وتقييم بناء على طلب اجلمعية عمليات للقيام بللمحكمة من خالل واليتها فعالة

سوءوأ،كسلو سوءالواردة بشأن االشتباه يف وقوع لبالغات ايف، من تلقاء نفسهاالشروع يف التحقيق و 
.ةاحملكمالعاملني اآلخرين باملوظفني و و املسؤولني املنتخبنياملتعلقة ب، أو سلوك غري مرض جسيمسلوك 

املقدمة مباشرة إىل مكتب اآللية تعمليالالربع سنويةالنشاطتقارير مضمون هذا التقرير معجيو 
اآللية تلقت وقد .٢٠١٧سبتمرب أيلول/٣٠إىل ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/١منخالل الفرتةاجلمعية

ا همبهامفيما يتعلق ااآلن بكامل طاقتهتعمل من احملكمة خالل الفرتة املذكورة، و نيالكاملالتعاون واملساعدة 
قييم.تالو حقيق والتفتيشالتيف جمال

لد األول، اجلزء الثالث،)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٨الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة...)١( .ICC-ASP/8/Res.1، ا
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مقّدمة-أوالً 
ا الثامنة أت مجعية الدول األطرافأنش- ١ آلية الرقابة املستقلة،،٥- الربنامج الرئيسي السابعيف دور

باالستقالل التشغيلي يف أعماهلا اآللية تمتع تو .)٢(من نظام روما األساسي١١٢من املادة ٤فقرة عمال بال
معية.اجلرئيس أمام ةمسؤولوهي 

عمليات للقيام بللمحكمة من خالل واليتها فعالةرض من آلية الرقابة املستقلة هو توفري رقابة والغ- ٢
لبالغات ايفالشروع يف التحقيق من تلقاء نفسها، كتب، و املتفتيش وتقييم بناء على طلب اجلمعية أو 

املسؤولني تعلقة بامل، أو سلوك غري مرض جسيمسلوك سوءوأك،سلو الواردة بشأن االشتباه يف وقوع سوء
.احملكمةالعاملني اآلخرين بواملوظفني و املنتخبني

يتعني علىو . اتعيني أول رئيس دائم هلب٢٠١٥/أكتوبرتشرين األوليف أواخر عملها اآلليةبدأت و - ٣
ر تقاريمضمون هذا التقرير معجيو . اجلمعيةإىل مكتب اعملياعن ربع سنويةتقارير أنشطة أن تقدم اآللية 

تشرين ١منخالل الفرتةاجلمعية املقدمة مباشرة إىل مكتب اآللية عملياتلالربع سنويةلنشاط ا
.٢٠١٧سبتمرب أيلول/٣٠إىل ٢٠١٦أكتوبر األول/

والشؤون اإلداريةونوظفمال- ثانيا
الموظفون-ألف

أخصائيو، آلليةارئيس منICC-ASP/12/Res.6قرار اجلمعيةتكون اهليكل الوظيفي لآللية وفقا لي- ٤
.مات العامةدواحد من فئة اخلساعد إداري ، وم٢-فقق معاون برتبة ، وحم٤-ة فببرتلتقييمأقدم ل

خصائي األتوىل ، ٢٠١٦يف أواخر عام توىل مهام وظيفته االداري، الذي وباستثناء املساعد-٥
. وكما لوحظ من قوام اآلليةاآلن ل اكتم. و ٢٠١٧يف عام عملهما مهام املعاون للتقييم واحملققاألقدم
الرمسيني توظيف جمموعة صغرية من املوظفني على آلية الرقابة املستقلةتقوم اسرتاتيجية التوظيف يفقبل، 

. وعند االقتضاءاحلاجةحسب التحقيق و التفتيش والتقييم أخصائيني يف جمالواالستعانة بعد ذلك ب
لألنشطة املتغّرية تتسم بالكفاءة والفعالية بطريقة الستجابة من اتتمكن اآللية نتيجة هلذا النهج سو 

ب.واخلاضعة للطل

الشؤون اإلدارية- باء
من أجل ضمان إمكانية التحقيق والتفتيش والتقييمألنشطة اآللية يف جمال عت أدلة تشغيلية ضو -٦

مع أجهزة ارة التفاعلت مكتبية لتوجيه وإدأيضا إجراءاوضعت . و واسعاملساءلة والشفافية على نطاق
.تتسم بالفعالية والكفاءة للعملوجود وسيلة ضمانو ضمان استقالل اآللية من أجل احملكمة

اإلبالغ عن يف سياسة احملكمة عديل مع احملكمة للمساعدة يف تالوثيقالعمل ت اآللية وواصل- ٧
يف إسداء املشورة بشأن التقارير ة آللياملخالفات ومحاية املبلغني عن املخالفات، ولضمان أن يكون دور ا

بوضوح.حمددا ومبينااملتعلقة بسوء السلوك و/ أو االنتقام
دور لإلبالغ عن لشامداخليالكرتوين تعزيز موقع قام بو التتعدياملكتب أدخل ، ٢٠١٧عام يفو - ٨
٢٠١٨هذه يف عام وتيسري إجراءات اإلبالغ عن سوء السلوك واالنتقام. وستستمر مبادرة االتصالليةآلا

.هاتتطوير اجلانب الوقائي الضمين من واليحيث ستواصل اآللية 

.نفسهاملرجع )٢(
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التحقيق ال األنشطة في مج- ثالثاً 
النشاطرير اتق-ألف

ا اليتموجزا لألنشطة أدناه ١اجلدول قدمي- ٩ املشمولة فرتة الخالل لتحقيق ايف جمال مت االضطالع 
نوع والنشاط. السب حبالتقرير ب

إلى ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/–التحقيقآلية الرقابة المستقّلة في مجال : نشاط ١دول الج
٢٠١٧سبتمبر أيلول/

٩/٢٠١٧- ٩/٢٠١٦١٠/٢٠١٦-١٠/٢٠١٥
٩١٥:التقارير الواردة عن سوء سلوك مزعوم

٨١٤مصدر معلوم-
١١مصدر غري معلوم-

٩١٥:االستعراض األويل
٨١٥ذنفّ -
يءال ش١نفيذهي ترجا-

٧١٢:كاملالمل تستمر إىل مرحلة التحقيق 
١١ال تدخل يف الوالية القانونية لآللية-
٤٧عدم كفاية األدلة على سوء السلوك-
٢٤أحيلت إىل عمليات تسوية بديلة-

١٣التحقيقات اليت أجريت:
١٢زتجنا-
١يءال شجارية-

ثالثة،عن سوء سلوك أو سلوك غري مرضريرا تق١٥كتب املتلقى التقرير، بشمولة خالل الفرتة املو - ١٠
اآللية.استالم الشكاوى بالباقي مباشرة من خالل عملية و من هيئة الرئاسة منها حمالة إليها 

بالنسبة وأدىن ما ميكن توقعه توقعه مع ما ميكناآللية ها تعدد وفئات الشكاوى اليت تلقفقويت-١١
أن حتدد يف مرحلة االستعراض آللية ااستطاعت ويف عدد كبري من احلاالت، .حجم احملكمةيف ملنظمة 

تعزيز التوجيهات واملواد جيري حاليا . ونتيجة لذلك، يف الشكوىالتحقيقواصلة التمهيدي أنه ال وجه مل
لآللية.موقع الشبكة الداخليةيف تعريف سوء السلوك بشأناحملكمة املدرجة يف الئحة األخرى 

مناقشات أولية غري رمسية مع أطراف عدة أجرت اآللية وباإلضافة إىل الشكاوى الرمسية الواردة، -١٢
عاملني ومن املشجع أن املوظفني والاحللول بدون حتقيق. معظمها من تشجيع ومتكنت من خالل ثالثة

اآللية وسريتها يف مثل هذه احلاالت.يف استقاللثقون اآلخرين ي

سياسة اإلبالغ عن المخالفات-باء 
وضع مواد توجيهية للموظفني املتاح لوقت الاآللية خالل هذا العام استغلت ما ذكر أعاله، جبانب -١٣

ر فيما يتعلق باإلبالغ عن السلوك غري املرض وأوجه القصو عاملني وعملية جلميع فئات املوظفني والشاملة
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احملكمة. وحاولت اآللية تعزيز هدف "االقتصاد" وإجراءات استخدام املوارد يف عمليات وسوءاملزعومة 
ا باإلشارة إىل املسائل ذات الصلة يف واليتها الرقابية املشار إليه  سياسة املتعلقة ببوضوح يف توجيها
يث ميكن اإلبالغ عن أوجه القصور عن املخالفات ومحاية املبلغني عن املخالفات، حبإلبالغااحملكمة يف 

.املشتبه بهباإلضافة إىل سوء السلوك

شكوى أخرى يف وينتظر ورود نتقام، االدعي توخالل هذه الفرتة، مت التحقيق رمسيا يف شكوى -١٤
أن احملكمة جادة يف دعمها للكشف عن املخالفات واحلماية من سياسات اآللية . ووجدت عاماية ال

االنتقام.

التوفيق بين والية اآللية والقواعد القائمة للمحكمة والئحتها-مجي
ا الثانية عشرة. و اآللية يف جمال وافقت اجلمعية على والية -١٥ هذه الوالية تبني التحقيق يف دور

السلطات ض أو تبدو تتعار التحقيق ونطاقها وسلطتها التقديرية. ومع ذلك، اآللية يف بوضوح سلطة 
احلاالت ضيف القواعد التنظيمية للمحكمة متعارضة يف بعمسبقا وجودة تصلة بالتحقيق املاإلجراءات املو 

مع الوالية اإلجرائية احملددة لآللية.
الشكاوى املقدمة ضد املسؤولني املنتخبني. وإدارةاحلاالت بتلقيهذه وتتعلق إحدى - ١٦

فضال عن سؤولني املنتخبني، عزل أحد املمن نظام روما األساسي ب٤٧و٤٦وتتعلق املادتان 
من القواعد اإلجرائية ٢٦قاعدةالتطلب ضد هؤالء األشخاص. وتاليت تتخذ تأديبية اإلجراءات ال

بني تيف حني ملقدمة ضد مسؤول منتخب إىل هيئة الرئاسةاشكاوى مجيع الإحالة وقواعد اإلثبات 
هيئة الرئاسة عند خذهاأن تتاحملكمة اإلجراءات اليت ينبغي الئحة من ١٢٠و١١٩القاعدتان 

.شكاوى بالتفصيلالىحدإتلقي 
"حتال مجيع اآللية يف جمال التحقيق بأن تقضي والية شار إليه أعاله، تمل املاحملتناقض اليف حالة و -١٧

البالغات املتعلقة باألعمال غري البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك 
ىل احملكمة، إىل آلية الرقابة إودهار حملتملة، املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني ....حال و املشروعة ا
آلية الرقابة املستقلة البالغات تتلقى "هأنببوضوح قضي والية اآللية توباإلضافة إىل ذلك، . )٣(املستقلة"

لقة باألعمال غري املشروعة املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات املتع
.)٤(احملتملة املنسوبة إىل ...املسؤولني املنتخبني"

احلفاظ علىمع جمموعة مؤقتة من اإلجراءات إلدارة مثل هذه احلاالت اآللية واحملكمة ووضعت -١٨
تعديل لذا التقرير السنوي وسيلة مقرتحة هلملرفق األول ترد يف اعليهما. و احملافظة القصد من الواليتني و 

حل أكثر دواما.القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف حماولة للتوصل إىل 

اإلجراءات اإلدارية لمعالجة التقارير الواردة ضد رؤساء الهيئات-دال 
تلقي الشكاوى املقدمة ضد رؤساء اهليئات والتحقيق فيها. اآللية كما ذكر أعاله، تشمل والية-١٥

وى والتحقيق فيها بروتوكوالت داخلية إضافية وضمانات لكل من الشاكي وتتطلب إدارة هذه الشكا
وموضوع أي شكوى من هذا القبيل، مبا يف ذلك الوضوح بشأن معايري األدلة املطلوبة واإلجراءات 

ة ونفذت إجراءات تشغيل داخلياآللية وضعت قيد االستعراض، القانونية الواجبة واإلبالغ. وخالل الفرتة 
ذه احلاالتموحدة فيما توفريها على نطاق واسع داخل احملكمة ألغراض الشفافية. وال وجاري يتعلق 

احملكمة.قواعد اآللية و على عديالت أن هناك حاجة إىل إجراء تيُعتقد 

.٣٣، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6،٢٠١٣... نية عشرةالرمسية ... الدورة الثاالوثائق )٣(
.٢٨املرجع نفسه، الفقرة )٤(
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في مجال التحقيقعن النشاط اإلبالغ التقارير و تقديم - هاء
ا تفتقر إىل سياآللية، بصفتها كيانا جديدا،تدرك - ١٦ تبني  تقدمي التقارير واإلبالغاسة شاملة لأ
مبعلومات عن التحقيقات اجلارية أو املستكملة وما هي هذه )٥(األطراف اخلارجية الثالثةبالغ ية إكيف

.ينياملعلومات، مبا يف ذلك الصحف

بة اإلمكان. واملطالقدر بأن تكون شفافة رغبتها يف السرية و مقتضيات بني ود اآللية املوازنة وت-١٧
احتمال أن يعترب عدم ثل قد ينطوي على مشاكل مولكنه ال بد منه ج حلفاظ على السرية املطلقة با

خمالفا حلق احلصول على معلومات ون ديعترب التحقيق أو ، معلومات مضللةتقدمي معلومات مبثابة تقدمي 
.)٦(احملقق يف التعويل على هذه املعلومات

نظرا حلجمها وميزانيتها، على التوجيه والتعاون مع ن تعتمد اآللية، ينبغي أوباإلضافة إىل ذلك، -١٨
الستجابة لطلبات احلصول على معلومات خالل يف ااحملكمة فيما يتعلق بأنشطة االتصال، مبا يف ذلك 

ا متنتعرب اآللية عن ايف حني و أنشطة التحقيق اجلارية.  فيها ؤدي قد تهلذه املساعدة، هناك حاالت ا
تضارب حمتمل يف املصاحل لكال الطرفني.إىل اعدةهذه املس

أن تضع سياسة اتصال متفق عليها حتدد ما ميكن نشره من معلومات التحقيق اآللية ولذلك، تود-١٩
اإلخطار الرمسي ينبغي أن يكون إذا كان ما ومىت وكيف ميكن حتقيق ذلك. وينبغي أن يتضمن ذلك 

توي على ق متاحا للجمهور. وستعرض على املكتب ورقة رمسية حتونشاط إغالق التحقي)٧(بنشاط التحقيق
والية اآللية املوافقة عليها، مع أي تغيريات مطلوبة يف للحصول على توجيهاته و سرتاتيجية مقرتحة ا

ا السابعة عشرة.التعديل املقرتح لآللية الذي سيعرض على اجلمعية للنظر إلدراجها يف  يف دور

التي يطلبها المكتبقييمالتش و التفتيأنشطة- رابعاً 
التحقق اخلاصة أو املفاجئة أو باملوقع اليت تتم لنشاط معني من أجل حل ةيقصد بالتفتيش عملي- ٢٠

ةوضوعياملو ةنهجياملو ةدقيقالعمليةيقصد بالتقييم الو . )٨(املشاكل اليت تكون حمددة أو غري حمددة مسبقا
لية وتأثري واستدامة مشروع أو برنامج، بناء على معايري ومؤشرات للحكم على سالمة ومالءمة وكفاءة وفعا

مرجعية متفق عليها.

بإجراء عمليات تفتيش وتقييم ألي من املباين أو العمليات بناء على طلب مباشر اآللية ختتص و - ٢١
الفرتةخاللللقيام بأنشطة تقييم كتب املمن اجلمعية أوي طلبات رمسية أاآلليةومل ترد إىل من املكتب. 

قيد االستعراض.
والية صرحية لتحديد أنشطة التفتيش والتقييم أو التخطيط هلا أو لآللية وكما ذكر سابقا، ليس -٢٢

اآللية اإلبالغ عماليس لديها طريق رمسي ميكن من خالله لرئيس ا الشروع فيها من تلقاء نفسها، كما أ
ا يعتربه جماالت ذات أمهية حمتملة تستدعي يف ر  اآللية.أيه أنشطة التفتيش والتقييم اليت تقوم 

إىل رئيس اجلهاز املعين أو رئيس اجلمعية إذا  حقيقتقدم آلية الرقابة املستقلة تقرير التاحملددة من اجلمعية،واليةوفقا لل)٥(
اإلجراءات . وتبني زيعهتو مي التقرير، تكون السلطة الطالبة وحدها هي املسؤولة عندتقجردمبكان األمر يتعلق بالرئيس. و 

والشهود.أصحاب املصلحة ما يتم اإلبالغ عنه للصحفيني و لية بوضوح آلالداخلية ل
.ية لطلب معلومات من خارج احملكمةسلطة قانونال متلك اآللية مثال)٦(
لتحقيقات املتعلقة بالعمليات. ابصياغة مناسبة والتمييز بني التحقيقات املتعلقة باألشخاص و )٧(
)٨(

ICC-ASP/12/Res.6باء.، القسمرفق، امل
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ا تستحق درك اآللية اويف الوقت احلاضر، ت- ٢٣ هذه وتدخل لتفتيش والتقييم، ااالت اليت ترى أ
ا راجعة وإدارة املخاطر املاملعلومات يف عمليات  احملكمة من خالل وسائل خمصصة، نظرا ألن اليت تقوم 

هام اإلدارية للمحكمة.ستقلة عن املاآللية م
القلق اليت مبواطن بإخطار املكتب من خالل رئيسه اآللية إجراء مؤقت يقوم مبوجبه رئيس وضعوقد- ٢٤

أنه ينبغي أن ينظر فيها املكتب (أو رمبا جلنة امليزانية واملالية، إذا كان ذلك مناسبا) للقيام بأعمال اآللية ترى 
درج . وسي٢٠١٧على املكتب للنظر خالل الربع األخري من عام إلجراء هذا اعرض يوس،التفتيش أو التقييم

ا السابعة عشرة.معية للنظر سيعرض على اجلهذا اإلجراء أيضا يف التعديل املقرتح لآللية الذي  يف دور

الداخلية التي اضطلعت بها المحكمةالتقييم و التفتيشأنشطة- ساً خام
التفتيش والتقييم بناء على طلب رئيس اجلهاز، ب، بذلكمواردهاحيثما تسمح ، أيضااآلليةختتص - ٢٥

أنشطة التقييم الداخلي األخرى. ويف مجيع هذه احلاالت، يف والتوجيه التقين، و/أو املساعدة ،والتنسيق
قرار ويتطلب . هفييكون هو وحده صاحب التصرف و يوجه تقرير الرقابة النهائي إىل رئيس اجلهاز املعين 

عن أنشطة رفيعة املستوى معلومات موجزة من اآللية أن تقدم إىل اجلمعية ICC-ASP/12/Res.6اجلمعية 
.)٩(املذكورةالداخليوالتقييم التفتيش 

ا اآللية بناء على طلب أحد رؤساء ٢ويبني اجلدول - ٢٦ أدناه أعمال التفتيش والتقييم اليت قامت 
.االستعراضاألجهزة يف الفرتة قيد 

أعمال التفتيش والتقييم التي قامت بها اآللية بناء على طلب أحد رؤساء األجهزة في :٢الجدول 
٢٠١٧تمبر إلى أيلول/سب٢٠١٦/أكتوبر الفترة من تشرين األول

املوقفاملوضوعاجلهاز
منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب بانغي امليداينقلم احملكمة
منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب إبيدجانقلم احملكمة
منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب كينشاسا امليداينقلم احملكمة
منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب بونيا امليداينقلم احملكمة
منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب نريويب امليداينقلم احملكمة

منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب مايل امليدايناحملكمةقلم 
منجزتفتيش الرتتيبات اإلدارية يف مكتب كمباال امليداينقلم احملكمة
متابعة استعراض التقييم من منظور املخاطر يف "تقييم نظام املساعدة قلم احملكمة

القانونية يف احملكمة اجلنائية الدولية"
منجز

سمعية والبصرية يف جهزة الاألالتقييم التشغيلي ملمارسات وإجراءات حملكمةقلم ا
احملكمةقاعات

جاري

معلومات موجزة عن أن تقدم إىل اجلمعيةمن اآللية ICC-ASP/12/Res.6اجلمعية ويتطلب قرار - ٢٧
ا أنشطة التفتيش والتقييم اليت  مل تتلق اآللية يف و . )١٠()اآللية(أي دون مشاركة وحدها احملكمة تقوم 

٢٠١٨يف عام اآلليةتكثف وسبشأن مثل هذه األنشطة. أي تقرير جتميع هذا التقريرالوقت الذي مت فيه 
عنها.بالغ اإلعلى األنشطة اليت ينبغي و التدريب على ما يشكل تفتيشا وتقييما

املرجع نفسه.)٩(
سم باء.ق، الICC-ASP/12/Res.6،٢٠١٣... نية عشرةالرمسية ... الدورة الثاالوثائق )١٠(
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األنشطة اإلضافية التي اضطلعت بها اآللية- سادسا
ا االعتبار الواجب الستقالهلا التشغيلي، اآللية دائما ينبغي أن تويليف حني - ٢٨ بالوفاء أيضا تلتزمفإ

طلب جلنة امليزانية واملالية بأن تستكشف امتثاال لمبسؤوليتها عن دعم أهداف احملكمة. ويف هذا الصدد، و 
أيضا ة اآللياحملكمة، اضطلعت كلي على نطاق االقتصاد المجيع عناصر احملكمة أوجه التآزر لتحسني 

ا و ةتفقعندما كانت مبأنشطة أخرى  تضارب حمتمل يف املصاحل. ال تؤدي إىل مع واليتها ومهارا
تدريبإجراء و ،احملكمةاألخالقيات والقيم يف هذه األنشطة املساعدة يف وضع اسرتاتيجية تضمنت و 

الشفوية والرتمجة التحريرية اجلدد، وتقدمي املساعدة يف الرتمجة للموظفني األخالقيات والقيم توجيهي بشأن 
.وظيفعمليات التاملعنية بألفرقة اإلدارية ا، ومساعدةإحدى القضايايف 

آلية الرقابة المستقّلة أنشطة توزيع- سابعاً 
خالل الفرتة قيد حسب النشاط آلية الرقابة املستقلة وقت موظفي الرسم البياين التايل توزيع بنييو - ٢٩

عايري واملالحظات اإلرشادية، وإعداد املرة املباشرة التخطيط، واالتصاالت، ووضع دااإل. وتشمل الستعراضا
، وإدارة املكاتب.يزانيةواملالتوظيفأعمال و ،غالقاإلأيام و ، اتجاز اإلالتقارير. وتشمل اإلدارة غري املباشرة 

الثاني/أكتوبرمن تشرينحسب النشاطآلية الرقابة المستقّلة توزيع وقت موظفي : ١الرسم البياني 

٢٠١٧سبتمبر أيلول/إلى ٢٠١٦

Evaluations٪١٨لتقييم ا 18%

Inspections٪١٦التفتيش  16%

Investigations٪١٩التحقيقات  19%

Whistelblower related 6%٪٦متصلة باإلبالغ عن املخالفات 

.Direct Admin٪٩اإلدارة املباشرة  9%

.Indirect Admin٪٣٢اإلدارة غري املباشرة  32%

موع وقت املوظفثلوال مت- ٣٠ عن السنة اختالفا إلدارة غري املباشرة املخصص لنيالنسبة املئوية 
، اليت من املأمول أن تكون وظيفمن أعمال التريا بكقدرا  يتضمن ٢٠١٧عام الوارد يف بيد أن الرقم املاضية. 

.٢٠١٨متاحة ألعمال الرقابة املباشرة يف عام 

Indirect Admin.
32%

Direct Admin.
9%Whistleblower

related
6%

Investigations
19%

Inspections
16%

Evaluations
18%
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المرفق األول
من القواعد اإلجرائية وقواعد ٢٦التعديالت المقترحة على القاعدة 

اإلثبات
مقدمة- ألف

ا آلية الرقابة املستقلة يف جمال التحقيق على واليةوافقت مجعية الدول األطراف - ١ يف دور
،ضد القضاةوك املقدمة اآللية فيما يتعلق بتلقي بالغات سوء السلوالية. وال تتفق )١(الثانية عشرة

ونائب املسجل ("املسؤولون املنتخبون") والتحقيق ،واملسجل،ونائب املدعي العام،واملدعي العام
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٢٦مع اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة ها بالكامل في
ولكن يلزم ،ل هذه احلاالتإلدارة مثمن اإلجراءاتةمؤقتاآللية جمموعة وقد وضعت - ٢

اآللية.مع واليةالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واءمة مبحل أكثر دواما البحث عن 
اآللية وقد أعدت . ٢٦مقرتحا للقاعدة عدياللورقة تهذه اتقدم وحتقيقا هلذه الغاية، - ٣

ا يف واليتهابنفسها، املقرتحالتعديل  التغيريات دف تقليل تعديل اآللية هذا الأعدت ، و نظرا خلرب
. ويف حالة قابل للتنفيذو إىل أدىن حد ممكن ٢٦يف القاعدة املنصوص عليها ةاحلالياتيف اإلجراء

كي اجلمعية لعلى هذه الورقة عرض التعديل الوارد يف تذييل بأن ياآللية موافقة املكتب، توصي 
ا السادسة عشرة. تنظر فيه يف دور

قابة المستقلةوالية آلية الر - باء
ضد بالغات سوء السلوك املقدمة ى تلقوفقا لواليتها أن تلآللية جيوز كما هو مبني أدناه، و - ٤

قرار اجلمعية تطلب املسؤولني املنتخبني، مبن فيهم القضاة، والتحقيق فيها. وعالوة على ذلك، ي
سلطةمتلك اآللية الفيها، و للنظراآللية ضد املسؤولني املنتخبني إىل بالغات املقدمةإحالة مجيع ال

:فيهالتحقيقبالغات اليت ستقوم أو ال تقوم بااليف حتديد التقديرية
"تتلقى آلية الرقابة املستقلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك 
اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة املنسوبة إىل أحد 

، أو املدعي العام، أو نائب املدعي العام، أو املسجل، أو نائب املسجل باحملكمة القضاة
).٢٨، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6(فيما يلي "املوظفون املنتخبون") ...". (

مبا يف ذلك "حتال مجيع البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، 
وعة املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني ... ، حال البالغات املتعلقة باألعمال غري املشر 

).٣٣، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6ورودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستقلة". (
"تنظر آلية الرقابة املستقلة طبقا لألصول الواجبة يف مجيع البالغات املتعلقة بسوء 

ا متلك السلطة التقدالسلوك يرية يف حتديد البالغات اليت ستقوم الواردة إليها، غري أ
بالتحقيق فيها. وحتال البالغات اليت ال تعتزم آلية الرقابة املستقلة التحقيق فيها إىل اجلهة 

ا". ( ).٨، احلاشية ICC-ASP/12/Res.6املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأ

لد األول، اجل(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة...) ١( ء الثالث، القرارز ، ا
(ICC-ASP/12/Res.6).
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٢٦القاعدة - جيم
عزل أحد القضاة، أو املدعي العام، أو اسي بمن نظام روما األس٤٧و٤٦وتتعلق املادتان - ٥

ضد اليت تتخذ تأديبية اإلجراءات ال، فضال عن نائب املدعي العام، أو املسجل، أو نائب املسجل
لسوء ا تعريفمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٢٥و٢٤قاعدتانالقدم هؤالء األشخاص. وت

من القواعد ٢٦قاعدةالتطلب . وت٤٧و٤٦ألغراض املادتني سيم السلوك وسوء السلوك اجل
ملقدمة ضد مسؤول منتخب إىل هيئة الرئاسة. بالغات امجيع الإحالة اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

احملكمة اإلجراءات اليت ينبغي أن تتبعها هيئة الرئاسة عند الئحة من ١٢٠و١١٩بني القاعدتان وت
بالتفصيل.إحدى الشكاوى تلقي 

حاليا على ما يلي:٢٦وتنص القاعدة- ٦
يدخل ، ُتشفع كل شكوى من أي سلوك٤٧واملادة ٤٦املادة من ١ألغراض الفقرة "

باألسباب اليت تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي دليل ذي ٢٥و٢٤تعريفه ضمن القاعدتني 
).٢٦من القاعدة ١". (الفقرة صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية

ىل رئاسة احملكمة اليت جيوز هلا أيضا أن تشرع يف اختاذ حتال مجيع الشكاوى إ"
إجراءات مببادرة منها وأن تصرف النظر، عمال بلوائح احملكمة، عن الشكاوى الواردة من 

ا ال تستند إىل أي أساس وحتيل الشكاوى األخرى إىل اجلهاز ،جمهول أو اليت يتضح أ
أو أكثر من قاض واحد يعينون على املختص. ويساعد رئاسة احملكمة يف هذا العمل قاض

).٢٦من القاعدة ٢(الفقرة ."أساس التناوب التلقائي، وفقا لالئحة

٢٦التعديل المقترح للقاعدة - دال
سوء السلوك املتعلقة بتقارير المجيع ينبغي إحالة هأنلتوضيح ٢٦يُقرتح تعديل القاعدة - ٧

آلية الرقابة املستقلة كما ينبغي إرسال نسخة منهاإىلحال ورودها ضد املسؤولني املنتخبني املقدمة 
بالغات من هلذه المتهيدي أوال باستعراض اآللية ، ستقوم عدلةإىل هيئة الرئاسة. ومبوجب الصيغة امل

سلطتها يجوز لآللية، بناء على لتحقيق فيها. وسالشروع يف اأجل حتديد ما إذا كان ينبغي 
. وستشرع اآللية بعد الكيدية بشكل واضحأو جمهولواردة من أن تستبعد البالغات الالتقديرية، 

ذلك يف التحقيق يف البالغات اليت مل تقم باستبعادها.

إىل هيئة الرئاسة، الذي ستقوم به آلية الرقابة املستقلة بعد ذلك تحقيق النتائج وستحال - ٨
يستند إىل أساس بشكل الألنه االدعاء استبعاد إذا كان ينبغي البت فيما اليت ستحتفظ بسلطة 

على النحو املبني يف (حيال إىل اجلهة املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهأو أن واضح 
يستمر حق). وعند اختاذ هذا القرار، سالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن ٣٠و٢٩القاعدتني 

تقرير استعراضعد بمن قاض من قاض واحد أو أكثر يف احلصول على توصية هيئة الرئاسة 
املقدم من اآللية.تحقيقال
لي، مع بيان التغيريات اليت أجريت على النص األص، ٢٦للقاعدة املقرتحالنص املعدل ويرد - ٩

لزم بعد ذلك يسهذا النص، وإذا وافقت اجلمعية على . يف تذييل ورقة اإلحاطة قيد االستعراض
وافق القضاةلزم أن يسيو احملكمة (الئحة من ١٢٠و١١٩قاعدتني إدخال تعديالت طفيفة على ال

.من نظام روما األساسي)٥٢املادة عمال بعلى هذه التعديالت،
آلية سوء السلوك إىل املتعلقة بتقارير المجيع أن حتال املقرتح أنه ينبغي عديل ويوضح الت- ١٠

التحقيق إىل هيئة الرئاسة. يل قبل تقدمي تقرير من أجل االستعراض والتحقيق األوّ الرقابة املستقلة 
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االدعاء تستبعد إذا كان ينبغي أن البت فيما بسلطة حتتفظ هيئة الرئاسة اآللية، وبعد تلقي تقرير 
، الالزم بشأنهالقرارة املختصة الختاذ هحتيله إىل اجلأو أن ألنه ال يستند إىل أساس بشكل واضح 

الواردة من جمهول استبعاد البالغاتية مبساعدة قاض أو أكثر، كما حيدث حاليا. ونقلت مسؤول
الكيدية ومنحت لآللية سلطة استبعاد البالغات . سرعةلاآللية من أجل امن هيئة الرئاسة إىل 

أيضا لتحقيق نفس الغرض.بشكل واضح 
اتاملقرتح بتقدمي تقرير واحد شفاف ومتسق، وتلقي االدعاءات، وإجراء حتقيقعديل ويسمح الت-١١

حملكمة، مبن فيهم املسؤولون املنتخبون.باوظفنياملجلميع فئات 
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التذييل
المقترحةعدلة الم٢٦قاعدةال

٢٦القاعدة 
ومقبوليتهاالشكاوىاستالم 

سلوكبتعلق شكوى تينبغي أن تتضمن أي، ٤٧واملادة ٤٦املادة من ١ألغراض الفقرة - ١
وأي وى، كشوهوية مقدم الا، ستند إليهاليت تسس األ٢٥و٢٤يدخل تعريفه ضمن القاعدتني 

.ةسريشكوى ظل التو . ة ذات صلة يف حالة توافرهادلأ
.رئاسةآلية الرقابة املستقلة وترسل نسخة منها إىل هيئة الإىل شكاوى مجيع الترسل - ٢
ققوحتالكيدية بشكل واضح.جمهول أو الواردة من شكاوى الآلية الرقابة املستقلة ستبعدت- ٣

ُيرسل تقرير عن كل حتقيق من . و بعادهاتمل تقم باسستقلة يف مجيع الشكاوى اليت آلية الرقابة امل
.إىل هيئة الرئاسة،يف سياقهوجودة مشفوعا جبميع األدلة امل،هذه التحقيقات

، وفقا لالئحة احملكمةتقوم هيئة الرئاسة، ،٣فقرة حقيق املشار إليه يف الالتتقرير ي قتلعند - ٤
ر، على أساس التناوب التلقائي، للنظر يف تقرير التحقيق املشار إليه يف الفقرةبتعيني قاض أو أكث

ا ال تستند إىل الشكوى استبعاد الرئاسة بشأن ما إذا كان ينبغي هيئة إىل تقدمي توصية و ٣ أل
.بشكل واضحأساس

ا ال تستند إىل أساس بشكل شكوى ستبعد التقرر هيئة الرئاسة ما إذا كانت ست- ٥ واضح. أل
املختص، على النحو املبني يف اجلهاز إىل هاتستبعديئة الرئاسة مجيع الشكاوى اليت ملهوحتيل 

.٣٠و ٢٩، واملادتني ٤٦من املادة ٣و٢الفقرتني 
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المرفق الثاني
امعجمشروع فقرة إلدراجها في القرار ال

يف ابكامل طاقتهاآلنل عمتاوأ،اآلنكتمل قوامها االرقابة املستقّلة ليةأن آالحظ ت- ١
بشكل وثيق تعمل والتقييم. وتالحظ اجلمعية أيضا أن اآللية التحقيق والتفتيشبمهامها املتعلقة 

عن املخالفات وسياسة محاية املبلغني عن املخالفات إلبالغ اسياسة تنفيذ مع احملكمة لضمان 
.بصورة فعالةباحملكمة

االت اليت قد تتعارض تعلقة باملإجراءات العمل املؤقتة أن وتالحظ- ٢ اآلليةوالية فيها ا
جاري النظر يف ه وأن، التنفيذ حالياوضعميف احملكمة قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالاحلالية مع 

.اآلليةاحملكمة وواليةالئحة حتقيق االتساق بني بشأن رمسي اقرتاح 

االت اليت قد تأن املناقشة بشأن اآلليات احملتملة لإلبوتالحظ- ٣ قدم فيها اآللية الغ عن ا
نظام لوالية و االستعراض الكامل يفستدرج التفتيش أو التقييم طلب يف املشورة إىل املكتب للنظر 

ا السابعة عشرة.لكي تنظر فيهااآللية  اجلمعية يف دور

_____________


