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عشرةالسابعةالدورة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢-٥الهاي، 

المستقلةالرقابةآليةرئيسَّ     المقد م من السنوي قريرالت

موجز تنفيذي
ا الثامنة مجعية الدول األطرافأت أنش- ١ آلية الرقابة املستقلة،،٥- الربنامج الرئيسي السابعيف دور

هو توفري رقابة آلية الرقابة املستقلة الغرض من و .)١(من نظام روما األساسي١١٢من املادة ٤فقرة بالً عمال  
تفتيش وتقييم بناء على طلب ات عمليلقيام باليت متكنها من ا(اآللية) واليتها عن طريقللمحكمة فعالة

سوءالواردة بشأن االشتباه يف وقوع لبالغات ايفمن تلقاء نفسهاإجراء حتقيقاتبو كتب، املاجلمعية أو 
العاملني املوظفني و و املسؤولني املنتخبنياملتعلقة بو ٍ ، أو سلوك غري مرض  جسيمسلوك سوءوأ،كسلو 

.ةاحملكماآلخرين ب

االربع سنويةالنشاطتقارير بني هذا التقرير وجيمع- ٢ اجلمعيةإىل مكتب اليت قدمتها اآللية عن عمليا
وتشعر اآللية .٢٠١٨سبتمرب أيلول/٣٠إىل ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/١منخالل الفرتةمباشرة 

باالمتنان ملا تلقته من تعاون ومساعدة من احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.

لد األول، اجلزء الثالث، الوثيقة)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... )١( -ICC، ا

ASP/8/Res.1.
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ّ  د مةمق-ً أوال  
ا الثامنة آلية الرقابة املستقلة،أت مجعية الدول األطرافأنش- ١ ١١٢من املادة ٤فقرة بالً عمال  يف دور

رئيس أمام ومسؤولهي مكتب يتمتع باالستقاللية التشغيليةاآللية وهذه.)٢(من نظام روما األساسي
معية.اجل

عمليات للقيام بواليتها عن طريقللمحكمة فعالةوالغرض من آلية الرقابة املستقلة هو توفري رقابة - ٢
لبالغات الواردة ايفمن تلقاء نفسها، وإجراء حتقيقات، مكتبهاتفتيش وتقييم بناء على طلب اجلمعية أو 

املسؤولني واملتعلقة بٍ ، أو سلوك غري مرض  جسيمسلوك سوءوأك،سلو بشأن االشتباه يف وقوع سوء
.احملكمةني اآلخرين بالعاملواملوظفني و املنتخبني

تعيني أول رئيس دائم عند ٢٠١٥/أكتوبرتشرين األوليف أواخر عملها ممارسة اآلليةبدأت قد و - ٣
ّ                    أد ى، يف ظل زيادة أعمال ً ، ما ترك فراغا  ٢٠١٧واستقال هذا الرئيس يف كانون األول/ديسمرب.اهل

ا فيما يت علق مبواردها احملدودة، أسفرت عن عدم قدرة اآللية ُ              التحقيقات، إىل أن تواجه اآللية صعوبات ي عتد 
لألسف على متابعة بعض احلاالت.

اإلداريةلية الرقابة المستقلة وشؤونهاآلمالك الموظفين- ثانيا  

مالك الموظظفين-ألف

من )ICC-ASP/12/Res.6(١٢/٦- دقرار اجلمعيةلً وفقا  ،لآلليةاملوظفنيمالك هيكل تكون ي- ٤
واحد من فئة ساعد إداري ، وم٢-فقق معاون برتبة ، وحم٤-ة فببرتتقييمييأخصائكبري و ، ليةآلارئيس 

./فئات أخرىمات العامةداخل

متارس عملها إال يف الفرتة من جمموعة املوظفني الكاملةوخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مل تكن -٥
رئيس الوحدة السابق. وقام كبري استقالةعند٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب 

اية الفرتة املشمولة بالتقرير. وجرى توظيف أخصائيي التقييم بالعمل كرئيس لآللية منذ ذلك الوقت حىت 
ُ     ً           . وع ني أيضا  كبري حمققني ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١ً    رئيس جديد وتسلم مهام عمله اعتبارا  من 

اية الفرتة املشمولة قصرية ّ     على أساس تويل  مهمة، ٢٠١٨بالتقرير، أي يف أيلول/سبتمرب بالقرب من 
األجل بغية زيادة قدرات إجراء التحقيقات.

،ويلزم أن تتوافر لدى آلية الرقابة املستقلة املرونة الالزمة لالستجابة للحاالت اليت حتدث فيها-٦
فإن عمليات إلضافة إىل ذلك، وباطفرة يف حجم العمل املتعلق بالتحقيقات.،بشكل سريع ومفاجئ

ُ          هي عمليات كبرية احلجم ي توقع فيها ٢٠١٩ّ                التقييم ذات الطبيعة االسرتاتيجية املتوق ع إجراؤها يف عام 
استخدام خرباء استشاريني خارجيني. ولذلك فإن اآللية، باإلضافة إىل موظفيها األساسيني، تعتمد على 

بواليتها.ميزانية للخرباء االستشاريني بغية الوفاء 

.نفسهاملرجع )٢(
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الشؤون اإلدارية- باء

، زاد املكتب من حتسني موقعه الشبكي الداخلي بغية نقل ما يتعلق بدور آلية ٢٠١٧خالل عام -٧
الرقابة املستقلة وتيسري إجراءات اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك وعن األفعال االنتقامية. وجرى حتسني 

ّ                        نظام التتب ع الداخلي لتوصيات اآللية.

اتالتحقيقأنشطة - ً ا  ثالث

تقرير عن األنشطة-ألف

الألنشطة ً موجزا  أدناه الوارد ١اجلدول قدمي- ٨ املشمولة فرتة الخالل اتلتحقيقايف جمال َ    املضطل ع 
. التقريرب

٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/من –اتالتحقيقّ          آلية الرقابة المستقل ة في مجال : نشاط ١الجدول 
٢٠١٨سبتمبر أيلول/إلى 

شهر إىل ٢٠١٦، ١٠شهر 
٢٠١٧، ٩

شهر إىل ٢٠١٧، ١٠شهر 
٢٠١٨، ٩

١٥٢٧:ُ َّ  م د عىالتقارير الواردة عن سوء سلوك 
١٤٢٧مصدر معلوم-
صفر١جمهولمصدر -
٦صفرلعدم توافر القدراتتُ  ت رك-
١٥٢١:ةاألولياتاالستعراض

١٥٢١تفذُ ن  -
صفرصفرهانفيذي ترجا-

١٢١٤:الكاملةاتإىل مرحلة التحقيقُ    ت تابعمل تقارير 
١١الوالية القانونية لآلليةضمنال تدخل -
٧٥عدم كفاية األدلة على سوء السلوك-
٤٥أحيلت إىل عمليات تسوية بديلة-
٢صفربعد االستعراض األويلأحيلت -
١صفرُ                 س جلت لغرض املعلومات-

٣٧جريت:ُ يت أ  التحقيقات ال
٢٧ُ   أ جنزت-
صفر١جارية-

سوء سلوك أو سلوك غري حاالت عن ً ريرا  تق٢٧كتب املتلقى ، ذا التقريرشمولة خالل الفرتة املو - ٩
مباشرة استلمتهماوالتقريران الباقيانقلم احملكمة، ومخسة من هيئة الرئاسة، من منها حمالة إليه مثانية،مرض

ً    ، ولكنه مل يكن غري متوقع نظرا  إىل ةاملستقلة، وهو ما يشكل زيادة باملقارنة مع فرتة التقرير السابقآلية الرقابة
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ً                          ُ                                               اكتساب اآللية مزيدا  من الربوز داخل احملكمة. ومما ي ؤسف له أن حمدودية املوارد لدى اآللية، اليت ازدادت 
مبتابعة ست حاالت على األقل وهو ما ً                                                تفاقما  بفعل عدم وجود رئيس لآللية، قد أسهمت يف عدم القيام

ً                                                                            يرجع جزئيا  على األقل إىل هذا العائق، يف حني أن عدد التحقيقات الكاملة قد تضاعف أثناء الفرتة 
ً                                            ً            ً وتلقت اآللية أيضا  تقارير عقب هذه الفرتة املشمولة بالتقرير مباشرة  تقوم حاليا  املشمولة بالتقرير.

باستعراضها.

على غرار التقارير واملمارسات اتللتحقيقالوارد أعالهإعداد امللخص جرى،يف الوقت احلايلو -١٠
ستقوم هذه ، اآلليةيف سياق استعراض املستوى املناسب من الكشف عن نشاط و . لآلليةالسابقة 
ضمان مع ، تلخيص أنشطتها يف التقاريرومضمون شكلاستعراض ب، كما هو موضح أدناه، األخرية

الشفافية والسرية.بنيالتوازن الصحيح 

هاجزء هام من مهمة التحقيق و -١١ ا شاهده من مباملكتب ّ ويرح باستشاري بطبيعته. اآلليةّ  اليت تتوال 
ً وقد أجرت اآللية عددا  . إليهاوتقدمي التقارير قيام عدد من املوظفني بالسعي مباشرة إىل التشاور مع اآللية 

التمكني من متابعة ّ             أد ت أغلبيتها إىلوهي مناقشاتف ثالثة، من املناقشات األولية غري الرمسية مع أطرا
ية يشعرون بالثقة يف استقاللم من العاملني أن املوظفني وغريهاآلليةوالحظت. حتقيقيةقرارات غري تنفيذ 

ا للسرية .احلاالتيف هذه اآللية ومبراعا

جرى تنفيذ ستة مواضيع مرتابطة، نمً      ً                         واستحدثت اآللية أيضا  برناجما  للتوعية يتألف من سلسلة -١٢
ُ               وساعدت املناقشات اليت أ جريت أثناء هذه بسوء السلوك، يف أيلول/سبتمرب. ة، املتعلقالدورة األوىل منها

َ          واإلجراءات والدور املضطل ع به فيما ،التحقيقاتبشأن ّ                     على أن توض ح للموظفني والية اآللية الدورات
يتصل بادعاءات سوء السلوك.

ً           تحقيق االتساق بين والية اآللية والقواعد واألنظمة المعمول بها حاليا  في المحكمة-باء 

موعة األوىل: ّ                             امليس ران املتشاركان للفريق الدراسي قام-١٣ كفاءة العملية زيادةاملعين باحلكومة، ا
. ئية وقواعد اإلثباتالقواعد اإلجرامن ٢٦القاعدةاآللية إىل املشاركة يف عملية تعديل ، بدعوة اجلنائية

وقد حضرت اآللية العديد من اجتماعات العمل اليت عقدها هذا الفريق الدراسي، ويسرها أن تالحظ أن 
ُ                                            قد ق دم يف الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف.٢٦تعديالت القاعدة مشروع نص 

ستقلة احلاجة إىل التوفيق بني والية يف التقرير السنوي األخري آللية الرقابة املبالفعل ُ    أ ثريت وقد -١٤
هذه من ٢٦. وباإلضافة إىل تعديل القاعدة اخلاصة باحملكمةالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاآللية و 
ً                                                                             ، يلزم أيضا  حتقيق االتساق مع الوثائق التنظيمية األخرى. ورغم أن هذه الوثائق التنظيمية األخرى القواعد

َّ                                                   الية اإلجرائية احملد دة آللية الرقابة املستقلة، فإنه ينبغي حتديثها لكي تشري ال حتول دون االضطالع بالو 
بصراحة إىل دور والية اآللية يف اإلطار التنظيمي اإلمجايل.

تاريخ اليت يعود معظمها إىل تاريخ سابق علىهذه الوثائق التنظيميةبشكل إ٢ويعرض اجلدول -١٥
ً                                                         يلزم أيضا  حتديثها لكي تعكس القواعد وأفضل املمارسات الدولية الراهنة، واليتإنشاء آلية الرقابة املستقلة
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ً                     ُ                                               ولكي تعكس أيضا  املبادرات احلديثة اليت أ طلقت على نطاق منظومة األمم املتحدة، وخاصة يف جمال 
فإن أمناء هذه سوء السلوك اجلنسي. ويف حني أن اآللية مستعدة للمشاركة بنشاط يف هذه العملية، 

َّ           ً                                         حكام التنظيمية هم وحدهم املرخ ص هلم قانونا  بإطالق عملية تعديل هذه الوثائق التنظيمية.األ

: الوثائق التنظيمية للمحكمة الجنائية الدولية، التي يتعين مراجعتها من حيث صلتها ٢الجدول 
الوالية التشغيلية آللية الرقابة المستقلة في مجال التحقيقاتب

رجعاملالوثيقة التنظيمية
ُ              هل ر جع إليها فيما 
يتصل باآللية (نعم/ال)

بشأن اإلبالغ عن املخالفات ومحاية سياسة احملكمة
املبلغني عنها

ICC/PRESD/G/2014/003نعم

نعمICC/PRESD/G/2014/002سياسة احملكمة بشأن مكافحة الغش

الICC/AI/2005/005األمر اإلداري املتعلق بالتحرش والتحرش اجلنسي

الICC/AI/2008/001اإلجراءات التأديبيةاملتعلق بألمر اإلداري اجلديد ا

القواعد اإلجرائية للمجلس : تعميم إعالمي
االستشاري التأدييب

ICC/INF/2007/003ال

الICC/AI/2005/006يف جمال العملتكافؤ فرص العمل واملعاملة

التقييم والتفتيشأنشطة- ً رابعا  

على السواء بناء على طلب مباشر من وعمليات تفتيش والية إجراء تقييمات ة املستقلةآللية الرقاب- ١٦
خالل الفرتة املعنية إىل اآللية أو من املكتب مجعية الدول األطرافأو رؤساء األجهزة. ومل ترد من املكتب

.للقيام بأنشطة تقييم أو تفتيشأي طلبات رمسية 

توفري التنسيق و/أو التوجيه التقين ً    ُ              ميكن أيضا  أن ي طلب من اآللية وباإلضافة إىل عمليات التقييم،- ١٧
خالل الفرتة ُ  َّ                        ومل ت قد م أي طلبات من هذا القبيلو/أو املساعدة التقنية إىل أنشطة التقييم الداخلي األخرى.

املشمولة بالتقرير.

ة املستقلة إىل اجلمعية ) أن تقدم آلية الرقابICC-ASP/12/Res.6(١٢/٦- ويتطلب قرار اجلمعية د- ١٨
ً                     معلومات موجزة عن نشاط التفتيش والتقييم الذي اضطلعت به احملكمة حصرا  (أي بدون اشرتاك اآللية

.بالتقريرخالل الفرتة املشمولة نشاط من هذا القبيلومل تتلق اآللية أي إشارة إىل )٣(.)فيه

لد األول، اجلزء الثالث، الوثيقة، )ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... )٣( -ICCا

ASP/12/Res.6الفرع باء ،.
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تقرير األنشطة: عمليات التقييم-ألف.

جية وموضوعية للحكم على سالمة ومالءمة وكفاءة وفعالية وتأثري هييم عملية دقيقة ومنُ         ي قصد بالتق- ١٩
واستدامة مشروع أو برنامج ما، بناء على معايري ومؤشرات مرجعية متفق عليها.

وطلب رئيس أحد األجهزة، قبل الفرتة املشمولة بالتقرير، إجراء تقييم تشغيلي للممارسات - ٢٠
البصرية بقاعات احملكمة.- باألجهزة السمعيةواإلجراءات املتعلقة

على نطاق ُ    أ جري ً                                                           لع أيضا  بنشاط تقييمي لدعم شعبة املوارد البشرية فيما يتعلق باستقصاء ُ واضط  - ٢١
ا  احملكمة بشأن األخالقيات والقيم، ولكن جرى تعليق ذلك يف ضوء املبادرات األخرى اليت اضطلعت 

الشعبة على نطاق احملكمة.

تقرير األنشطة: عمليات التفتيش-باء.

رى يف عني املكان وهي عبارةالتفتيش هو عملية حتقق خاصة غري مقررة - ٢٢ نشاط موجه حنو عنُ                       جت 
)٤(حتديدها من قبل.يسبقسبق أو مل رمبا يكون قدحل مشاكل 

بيد يات التفتيش. أي طلب رمسي إلجراء عملخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ومل يقدم رؤساء األجهزة - ٢٣
٢٠١٨يف مايل وكوت ديفوار يف عام ْ امليدانيني  ْ املكتبني  كانت تزور أنه بالنظر إىل أن آلية الرقابة املستقلة

ديُ   ر ئي ، لآلليةاألخرىالوالياتبفيما يتصل تابعة لعمليات التفتيش اليت مباالضطالعأنه يكون من ا
ا  ْ هذين املكتبني  املتابعة على الرتتيبات اإلدارية يف تفتيشتا عملييت وركزت كل)٥(.٢٠١٧يف عام اآلليةنفذ

ا حدثت أي تغيريات هامة منذ عمليات التفتيش كان قد ّ           وقي مت ما إذا   .٢٠١٧يف عام َ     املضطل ع 

مسائل السياسات- ً سا  خام

آلية الرقابة المستقلةألعمالاالستعراض الخارجي -ألف.

قيام اجلمعية باستعراض "أعمال اآللية وواليتها ُّ  يلية آللية الرقابة املستقلة توق ع جاء يف الوالية التشغ- ٢٤
وقد شاركت اآللية يف مناقشات أولية مع فريق الهاي العامل بشأن الكيفية اليت ميكن أن )٦(التشغيلية".

ا هذا االستعراض. النطاق يف حتديدعيةة اجلمدهذه املسألة ومساعوتتطلع اآللية إىل مواصلة مناقشةجيري 
.  عليهاأي تغيريات ضرورية إدخال لوالية احلالية لآللية و إجراء مراجعة لمبا يف ذلك ، االستعراضاملناسب هلذا

جماالت أخرى قد يكون من الضروري إجراء الضوء على املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل سلطتكما 

.املرجع نفسه)٤(
ً         املرفق األول، وبالتشاور مسبقا  مع مسجل من٤الفقرة :ً                                         وذلك متشيا  مع السلطة التقديرية لآللية يف أن تقوم بذلك)٥(

.احملكمة ومدير العمليات اخلارجية
.٧فسه، الفقرة املرجع ن)٦(
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امزيد من التحليل واملشاورات النطاق الصحيح للكشف عن املعلومات ما خيص ذلك في، مبا يفبشأ
.من قبلُ   ، كما ذ كر اآلليةاملتعلقة بنشاط 

زيادة أنشطة التقييم والتفتيش-باء.

برنامج عملها املتعلق بتحديدتسمح هلا توجد آللية الرقابة املستقلة والية صرحية ُ       ً    كما أ شري سابقا ، ال- ٢٥
أن التصور القائم هو أن أنشطة التقييم والتفتيش ينبغي أن تستند إىل طلبات بالتقييم والتفتيش، بالنظر إىل

َّ                                                                                   مقد مة من املكتب ورؤساء األجهزة، ومل ترد طلبات من هذا القبيل أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير.

ولكي تعزز وإن آلية الرقابة املستقلة، لكي تضطلع على حنو فعال بواليتها املتعلقة بالتقييم والتفتيش - ٢٦
االت اليت بً استقالليتها، تقدم مقرتحا   أنشطة تقييم وتفتيش فيها اآللية مارستربنامج سنوي يرتكز على ا

ذات جدارة. وهذا يتمشى مع أفضل ممارسة دولية يسري عليها كثري من مكاتب وأنشطة الرقابة. 

ً        ، ووفقا  له ميكن التشغيلية احلالية لآلليةللواليةميتثلً                      وجيري التفكري حاليا  يف إجراء مؤقت للتقييم - ٢٧
ٍ                      واضيع تقييم ميكن للمكتب عندئذ  أن يطلب تقييمها وميكن مبَ َ  لآللية أن تقدم إىل املكتب مقرت حا  

ذا التقييم أثناء فرتات التقارير القادمة. االضطالع 

ُ َ        مع رؤساء األجهزة وي طل ب منهم ً                                               ً          وطبقا  للوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة، جيري أيضا  التشاور - ٢٨
.٢٠٢٠- ٢٠١٩َ         احلصول على أي طلبات تقييمات مقرت حة للفرتة 

أنشطتها، وتفاصيل توزيعاألنشطة اإلضافية التي اضطلعت بها اآللية- ً سادسا  

َ     األنشطة اإلضافية المضطل ع بها-ألف.

ا ، ةغيليها التشيتاالعتبار الواجب الستقاللً تويل اآللية دائما  يف حني - ٢٩ بالوفاء ً أيضا  تلتزمفإ
يف احلاالت بأنشطة أخرى ً أيضا  اآللية مبسؤوليتها عن دعم أهداف احملكمة. ويف هذا الصدد، اضطلعت 

ا و ةتفقماليت كانت فيها هذه األنشطة تضارب حمتمل يف املصاحل. ال تؤدي إىل مع واليتها ومهارا
إجراء و ء بشأن مدى محاس موظفي احملكمة للعمل، استقصاهذه األنشطة املساعدة يف وضعتضمنت و 

املعنية ألفرقة اإلدارية اإىل اجلدد، وتقدمي املساعدة للموظفني األخالقيات والقيم توجيهي بشأن تدريب
.وظيفعمليات التفيما يتعلق بكذلك للمحكمة و التابعة 

ا خارج نطاق احملكمة واليت- ٣٠ حتقيق الطابع أسهمت يف َ                         ومن حيث األنشطة اإلضافية املضطل ع 
يف احملكمة ومنظمات مضيفة دوراتاملهين والعمل املتعلق بوضع القواعد، قامت اآللية بتيسري عقد أربع 

أخرى يف الهاي بشأن مواضيع متصلة بالتقييم (سياسة التقييم، ومتابعة النتائج؛ وتقييم أداء حمكمة جنائية 
وحلقة عمل واحدة بشأن نظرية التغيري عن طريق شبكة اجلنساين)التقييم املراعي للمنظورالقيام بدولية، و 

ُ              ً                    ّ                        وم ثلت اآللية أيضا  يف املؤمتر السنوي للمحق قني الدوليني وهي عضو نشط التقييم املوجود مقرها يف الهاي.
يف شبكة ممثلي دوائر التحقيق باألمم املتحدة.
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ّ توزيع أنشطة آلية الرقابة المستقل ة-باء.

خالل َ     املضطل ع به حسب النشاط آلية الرقابة املستقلة وقت موظفي الرسم البياين التايل توزيع بنيي- ٣١
عايري واملالحظات املالتخطيط، واالتصاالت، ووضع ً    كال  من دارة املباشرة  اإل. وتشمل الستعراضالفرتة قيد ا

والعمل املتعلق،غالقاإلأيام و ، تاجاز اإلً    كال  من اإلرشادية، وإعداد التقارير. وتشمل اإلدارة غري املباشرة  
، وإدارة املكاتب.يزانيةواملالتوظيفب

نوع ً     : وقت موظفي آلية الرقابة المستقلة، موزعا  حسب ١الرسم البياني 
٢٠١٨إلى أيلول/سبتمبر ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر من -النشاط

العام عن ً تغيريا  رة غري املباشرة إلدااملخصص لنيجمموع وقت املوظفمن النسبة املئوية تشكلوال - ٣٢
وقت أكرب للتحقيقات، ووقت ً إمجاال  ُ   ، خ صص ٢٠١٧، باملقارنة مع عام ٢٠١٨ه يف عام بيد أن. السابق

وازداد العمل اإلداري أثناء هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، وهو ما يتمشى مع الزيادة اليت أقل للتقييم والتفتيش. 
ً     ً                           يرجع جزئيا  أيضا  إىل االخنراط يف أعمال التوظيف.حدثت يف التحقيقات، ولكنه 

______________


