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 2029كانون األول/ديسمرب   7-2 الهاي،

 

 المكتب عن استعراض أعمال تقرير

 آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية 

I. المقدمة 

، الوالية 2022اعتمدت مجعية الدول األطراف )اجلمعية(، يف دورهتا الثانية عشرة يف عام  .1
رت اجلمعية أن جيري استعراض أعمال اآللية وواليتها التشغيلية وقر   1التشغيلية آللية الرقابة املستقلة.

استعراضًا كاماًل يف دورهتا اخلامسة عشرة. بيد أنه بالنظر إىل عملية توظيف رئيس اآللية اليت استغرقت 
، 2022وقتًا طوياًل، واليت حدث نتيجًة هلا أن مل يتول أول رئيس هلا مهامه إال يف تشرين األول/أكتوبر 

. ومن أجل 2022مت اجلمعية بأن االستعراض لن يكون ممكنًا يف الدورة اخلامسة عشرة، يف عام سل  
إعطاء الرئيس اجلديد الوقت الكايف الكتساب اخلربة الالزمة إلعداد ما يلزم بشكل صحيح الستعراض 

، 2022وز/يوليه مت 22اجلمعية ألعمال اآللية وآليتها التشغيلية، قرر املكتب، يف اجتماعه الذي ُعقد يف 
، عندما يكون قدر معقول من 202٢عام  يفأن ُيضطَلع باالستعراض يف الدورة السابعة عشرة للجمعية 

  املوظفني. بالقدر املناسب من اآلليةالوقت قد مضى على إمتام تزويد 

اجتماعه وذك رت مجعية الدول األطراف يف دورهتا السادسة عشرة بالتوصية اليت قدمها املكتب يف  .2
بأن تستعرض اجلمعية بالكامل يف دورهتا السابعة عشرة أعمال آلية الرقابة  (2)2022اخلامس يف عام 

وفيما يتعلق بآلية الرقابة املستقلة، قررت اجلمعية أن تستعرض هي بالكامل يف . املستقلة وواليتها التشغيلية
ويف دورهتا السابعة عشرة، حلظت  (3).ا التشغيليةاملستقلة وواليته آلية الرقابةدورهتا السابعة عشرة أعمال 

 أعمال آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيليةاجلمعية التقدم احملرز وطلبت من املكتب مواصلة استعراض 
                                           

 ، املرفق. ICC-ASP/12/Res.6الوثيقة  (1)
 .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2016-Bureau-05-13Jul2016.pdf انظر الرابط: (2)
 .22يف فرتة ما بني الدورتني، الفقرة املرفق األول، واليات مجعية الدول األطراف ، ICC-ASP/16/Res.6 الوثيقة (3)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2016-Bureau-05-13Jul2016.pdf
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تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة. كما طلبت من املكتب النظر يف تعديل والية آلية الرقابة و 
لية الرقابة الوالية التشغيلية آلاستعراض مسؤولني سابقني خالل  حبقتحقيق يف االدعاءات لتشمل ال

(4).املستقلة
 

شباط/فرباير  7يف ي )بوليفيا( ستعيني السفري إدواردو رودريغيس فيلتإعادة قرر مكتب اجلمعية و  .3
  .التشغيليةوواليتها املستقلة  آلية الرقابةأعمال استعراض من أجل  ميسِّراً  2029

من أجل تبادل املعلومات بني الدول األطراف  ةإحاطتقارير م قد  مشاورات و  يس روأجرى امل .4
  .واألطراف املعنية األخرى

II. استعراض أعمال آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية  

 أعمالعقد فريق الهاي العامل )"الفريق العامل"( أربع مشاورات بشأن استعراض  ،2029يف عام  .5
 27و أيلول/سبتمرب، 22و ليه،يو /متوز 20ُعقدت املشاورات يف ) وواليتها التشغيليةاملستقلة  آلية الرقابة

 آلية الرقابةو  أمام الدول األطراففقط  التيسري اجتماعافتُتح  نوفمرب(.تشرين الثاين/ 2وأكتوبر /تشرين األول
 تشرين األول/أكتوبر 2٢بقرار املكتب الصادر بتاريخ  لكامال تزاملاالوذلك يف سياق املستقلة واحملكمة، 

. 5يف اجتماعات مجعية الدول األطراف"."التفاهم بشأن مشاركة الدول املراقبة فيه مد اعتُ  والذي 2027
 .االستعراضوبناًء على طلب إحدى البعثات، أبقى امليس ر هذه املسألة قيد 

البعثات بعمل اآللية وباحتماالت تبسيط  املستقلة آلية الرقابةأحاط رئيس  االجتماعات، خالل .6
مل تُدرج بعد  املستقلة آلية الرقابةشار إىل أن  وأية، ر  مسائل الس   مع مراعاةجبات تقدمي التقارير، اواليتها وو 

إىل أن  اعتماد  املستقلة آلية الرقابةأشار رئيس كما بشكل كامل يف إطار احملكمة وأن  مثة جماالت للتحسني.  
 آلية الرقابة( تبسيط والية i: )سيُتيح الرتكيز على املستقلة لية الرقابةإطار استعراض ثالثي املستويات آل

 آلية الرقابة، مع تركيز غايتها ومهمتها بدرجة أكرب على مستويات أعلى من التحقيق وعلى سلطات املستقلة
( تطوير أحكام أكثر iiطراف( وعلى أي قيود مفروضة عليها  ))اليت منحتها إياها مجعية الدول األ املستقلة
باحملكمة، مع حتديد احلقوق واملسؤوليات الشخصية ملوظفي  مرتبطباملستوى التشغيلي يف أي مستند ارتباطاً 
جبات كل األجهزة هبدف التعاون االيت حتدد و  القياسية العمل إجراءات( وضع iiiبصورة خاصة  و) احملكمة

وتوفري ضمانات من حيث القدرة االستنسابية يف املقاضاة واستقاللية  املستقلة آلية الرقابةبشكل تام مع 
ر ية.  القضاة، مع مراعاة مسائل الس 

تقريرًا إىل املكتب كل  املستقلة آلية الرقابةجبات إعداد التقارير، اقرُتح أن يقد م رئيس امن حيث و  .7
اليت مت  تلقيها خالل  احلاالتتة أشهر بداًل من كل فصل، وأن يرفع تقريراً سنويًا إىل اجلمعية يفص ل عدد س

السنة ونوعها وأي تفاصيل أخرى بشأهنا، كما يتضم ن نتائج التحقيقات والتقييمات األولية وأي خطوات 
املعنية وستحرتم حقوق املوظفني مبا متابعة اعُتمدت يف حينه. ولن تكشف هذه التقارير عن أمساء األطراف 

                                           
 .22املرفق األول، واليات مجعية الدول األطراف يف فرتة ما بني الدورتني، الفقرة ، ICC-ASP/17/Res.5 الوثيقة (4)
(5)

 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-Bureau06-decision-ENG-ObsvrStates.pdf انظر الرابط: 
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متاماً مع ما تعتمده هيئات أن  مثل هذه التقارير تتماشى  املستقلة آلية الرقابةيف ذلك اخلصوصية. وأفاد رئيس 
 مماثلة يف إطار منظومة األمم املتحدة.

 آلية الرقابةأشار رئيس فقد ، املستقلة آلية الرقابةيف  أما فيما خص  االستقاللية التشغيلية واملساءلة .8
رئيس اجلمعية، باإلضافة إىل رفع التقارير اإلدارية إىل رئيس اليت يتوالها إىل املهمة اإلشرافية الرمسية  املستقلة

كما أشار قلم احملكمة حول املسائل املتعلقة باملوارد البشرية، وعمليات الشراء واملوازنة، من بني أمور أخرى.  
مع  ،عداد التقاريرإل ةالزمني للمهلرمسي حتديد اعتماد رئيس قلم احملكمة بغية مع  أُجر َيتاليت رات و شااملإىل 

 .املستقلة آلية الرقابةاحرتام استقاللية 

إىل أمهية توفري لية اآل، فقد أشار رئيس املستقلة آلية الرقابةأما بالنسبة إىل مهمة التحقيق املناطة ب .9
 تتعلق، وسل ط الضوء على احلاجة إىل أحكام متينة املستقلة لية الرقابةآلحتديد أفضل للقدرات التحقيقية 

آلية إىل احلاجة إىل حتديد صالحيات  االدعاءات. وأشار كذلكااللتزام حلماية مصادر توفري السرية وإىل ب
الذي حيقق يف أن تكون اجلهاز احلصري  املستقلة آلية الرقابةيف التحقيق، أي ما إذا كان على  املستقلة الرقابة

 املستقلة آلية الرقابةبني منظومة احملكمة و ما التحقيق يف االختصاصات بالغات سوء السلوك، نظرًا لتعدد 
كما حلظ أن  مهام التفتيش سائل االختصاصات احلصرية واألساسية واملشرتكة.  مل  و على حدة كل منهما  ويف

غري مستغلة حاليًا بشكل كلي وأن  مثة تداخل يف هذه املهام مع آليات  املستقلة آلية الرقابةوالتقييم املناطة ب
 داخلية أخرى يف احملكمة.إشراف 

واجمللس  املستقلة آلية الرقابةعلى االختصاص املشرتك القائم بني  املستقلة آلية الرقابةوشد د رئيس  .11
جيب إلغاء مثل هذا االختصاص ، االستشاري التأدييب يف بعض املسائل، على غرار حاالت التحر ش. فربأيه

آلية كمال حتقيقات إ اليت تلياملشرتك مقرتحًا أن يلعب اجمللس االستشاري التأدييب دوراً يف العملية التأديبية 
ومكتب املراجعة الداخلية، أشار رئيس  املستقلة آلية الرقابةوبالنسبة إىل التداخل احملتمل بني  .املستقلة الرقابة
عمليًا مل حيصل أي تداخل وأنه ال يتوق ع حصول أي  ،على الرغم من وجود احتمال للتداخل أنهإىل اآللية 

ن حالياً اينظر  اوأضاف أهنم. اهليئتنيازدواجية يف العمل بفضل ممارسات التواصل والتنسيق اجليدة القائمة بني 
ا اخلاصة يف سياق إعداد التقارير يف إمكانيات العمل معًا وحل املسائل املرتبطة مبلكية العملية ومبسؤولياهتم

 للجمعية.

مسألة حتديد الصالحية يف حال وقوع اختالف يف الرأي بينه وبني  املستقلة آلية الرقابةأثار رئيس  .11
رئيس أحد أجهزة احملكمة، فاقرتح أن يلعب رئيس اجلمعية دور الوسيط يف مثل هذه احلالة. ومن مجلة 

ة نفسها، وأدوار هيئات يتالف يف تفسري أجهزة احملكمة لإلرشادات اإلدار االخاملسائل األخرى اليت أُثرَيت، 
 واحلاجة إىل تبسيط أكرب لواليات هذه اهليئات وإجراءاهتا. ،الداخليةاإلشراف 

أجهزة احملكمة إىل مسألة طرحها امليسِّر بشأن إنشاء مدونة سلوك للمحكمة. ورد ت هذه تطر قت  .12
األجهزة باإلشارة إىل أن  احملكمة ال تعتمد مدونة واحدة لكامل منظومتها، وأنه نظرًا للطبيعة اخلاصة 

ر مدونة مدونات سلوك متخصصة )على غرااحملكمة املنظمة، متلك املختلفة داخل  واملهامبالوظائف 
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مدونة  8،مدونة السلوك ملوظفي احملكمة 7،محامنيلومدونة السلوك ل 6،للقضاة ةالقانوني ةاألخالقيالقواعد 
وغريها من مدونات السلوك للموظفني املتخصصني على غرار احملق قني(.  9السلوك ملكتب املدعي العام،

وعند مقارنة هذه املدونات بتلك املعتمدة لدى حماكم أخرى، تبني  أهنا تتماشى مع املعايري الدولية. وقد 
 شج ع الفريق العامل احملكمة على مواصلة العمل على هذه املسألة.

املقرتحة هتدف إىل تبسيط عمل اآللية، أن  التعديالت  املستقلة آلية الرقابةكما الحظ رئيس  .13
كما مشلت التعديالت  .التحقيقية وصالحياهتاإعداد التقارير املناطة هبا، واستقالليتها التشغيلية،  وواجبات

وأضاف أن هذه التغيريات ارتكزت على أفضل  .املستقلة آلية الرقابةومساءلة  ،مسائل السريةبعض 
إىل مسألة  أيضاً وتطر ق . مم املتحدةمن منظمات األ املمارسات املعتمدة من قبل منظمات أخرى مشاهبة

 قدرة املكتب على تنفيذ واليته.

اخلاصة لتحقيق ااملتعلقة بصالحيات  إىل أن التعديالت املقرتحة املستقلة آلية الرقابة وأشار رئيس .14
اهليئة الوحيدة اليت تتلقى الشكاوى/االدعاءات. ويف  املستقلة آلية الرقابةترك ز بصورة خاصة على جعل باآللية 

احلالة إىل رئيس اجلهاز املعين  حينهاعيد عدم التحقيق يف مسألة ما، تُ  املستقلة آلية الرقابةاحلالة اليت تقرر فيها 
تزويد اجلمعية عرب  املستقلة لية الرقابةآلالتعديالُت املقرتحة دورًا استباقيًا ر وف  الختاذ اإلجراءات املناسبة. وستُ 

عطي للتنسيق مع أن  اهتمامًا خاصًا قد أ الرئيس لكي تتخذ قرارًا بشأهنا. وأفادلتقييم لمواضيع  ةالئحب
 مكتب املراجعة الداخلية لتفادي االزدواجية يف العمل.

آلية أفاد رئيس فقد بإطار العمل التنظيمي للمحكمة،  املستقلة الرقابةآلية أما فيما خص إدماج  .15
أنه أجرى مشاورات مع أجهزة احملكمة ملعاجلة بعض أوجه الغموض يف مستندات داخلية  املستقلة الرقابة

، وباألخص، مسائل متعلقة 2029عام  املستقلة آلية الرقابةقدمية للمحكمة، جرى إعدادها قبل إنشاء 
 آلية الرقابةوإجراءات املتابعة/اخلطوات التأديبية اليت قد تتأتى عن النتائج اليت قد ختُلص إليها اآللية  بوالية

غري معني ة بأي قرار يصدر بشأن أي خطوات تأديبية، وهو  املستقلة آلية الرقابةكما أوضح أن    .املستقلة
 اقتضت احلاجةالتعاون إذا ما  املستقلة آلية الرقابةغري أن  بوسع  10األمر الذي يعود إىل رئيس اجلهاز املعين.

 توفري بعض التوضيحات، مثالً فيما يتعلق بعملية التحقيق أو بنتائجها.ل

                                           

A128-438F-D534-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-https://www.icc- انظر الرابط: )6(

D3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf 

92C6-44EF-8CA8-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-https://www.icc- انظر الرابط: )7(

AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf 

 cpi.int/resource-https://www.icc- انظر الرابط: )8(

library/Vademecum/Code%20of%20Conduct%20for%20Staff%20Members.PDF 

  انظر الرابط: املسؤولني املنتخبني فيه،و وهي تنطبق على كل موظفي مكتب املدعي العام  2022هذه عام  أبرمت مدونة السلوك (9)
Eng.pdf-COC-cpi.int/iccdocs/oj/otp-https://www.icc 

تقريراً مؤقتاً  2029 نوفمرب/الثاين تشرين 22، قد م مكتب املدعي العام يف ICC/ASP/17/Res.5من القرار  240رداً على الفقرة  (10)
(. وأشار التقرير إىل أن تقريراً شامالً عن احملكمة حيدد اإلجراءات املعتمدة حالياً واخلطوات املتخذة ICC-ASP/18/INF.5هبذا الشأن )

 .واملزَمع اختاذها لتعزيز إطار العمل املهين واألخالقي للمسؤولني املنتخبني بصورة أكرب، سرُيفع إىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128-D3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128-D3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128-D3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Code%20of%20Conduct%20for%20Staff%20Members.PDF
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Code%20of%20Conduct%20for%20Staff%20Members.PDF
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/oj/otp-COC-Eng.pdf
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آلية أودع مكتب املدعي العام وقلم احملكمة تعليقات خطية بشأن مسودة االقرتاح الذي تقد مت به  .16
، قد م رئيس احملكمة، القاضي شيلي تشرين األول/أكتوبر 27. ويف اجتماع التيسري املنعقد يف املستقلة الرقابة
ويف عرضه، أشار  .املستقلة لية الرقابةأثىن فيه على التعديالت املقرتحة آل ًا شفهياً عرض أوسودجي-إيبوي

 تقليص إضايف الستقاللية قد يؤد ي إىل املستقلة آلية الرقابةرئيس احملكمة إىل أن اقرتاح توسيع سلطات 
إمنا هي هيئة فرعية للجمعية. واختتم مداخلته بالقول إن  أفضل مقاربة  املستقلة آلية الرقابةالقضاة، مذكراً أن  

تقوم على إنشاء جملس قضائي يتسل م مهام التحقيق يف الشكاوى ضد القضاة واملسؤولني املنتخبني، من بني 
 .اً هبذا الشأنأمور أخرى، وإنه سريفع اقرتاح

 22(، قد م مكتب املدعي العام يف ICC/ASP/17/Res.5) 2/27من القرار  240رداً على الفقرة  .17
املؤقت أن  تقريرًا شاماًل عن احملكمة  وأفاد التقرير 11هبذا الشأن. مؤقتاً تقريرًا  2029 تشرين الثاين/نوفمرب

 واألخالقي املهين العمل إطار لتعزيز اختاذها واملزَمع املتخذة واخلطوات حالياً  املعتمدة اإلجراءات حيدد
. ونظرًا لتاريخ رفع التقرير، مل ةعشر  التاسعة دورهتا يف اجلمعية إىل سرُيفع أكرب، بصورة املنتخبني للمسؤولني

 يتسنَّ للفريق العامل مراجعته.

III. التوصيات 

 .تنظر فيها اجلمعيةالتوصيات املرفقة هبذا التقرير مقدَّمة عن طريق املكتب لكي  .18

                                           

 .ICC-ASP/18/INF5لوثيقة ا (11)
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 لمرفقا

 مشروع نص إلدراجه في القرار الجامع

 آلية الرقابة المستقلة 

بشأن استعراض أعمال آلية الرقابة املستقلة  2029باملناقشات اليت أجريت خالل عام  ترحب .1
أمهية إكمال ذلك االستعراض وتقدمي تقرير بشأنه إىل اجلمعية يف دورهتا على  وتؤكدوواليتها التشغيلية، 

  ة عشرةتاسعال

اليت قد مها رئيس اآللية  املستقلةبة الية الرقاألولية للوالية التشغيلية املراجعة آل املسودة حظتال .2
 التعليقات اليت تلقتها من احملكمة حول املسودة  تالحظ كما  2029خالل مناقشات 

باملبادرات التكميلية اليت يضطلع هبا كل من املكتب وهيئات اإلشراف التابعة للجمعية  ترحب .3
مواثيق ومدونات السلوك، اليت ينبغي كمال إواحملكمة حملاولة كفالة قيام خمتلف أجهزة احملكمة بتبسيط و 

 ؛أن تتسم بأكرب قدر ممكن من االتساق

على األمهية احلامسة اليت تكتسيها آلية الرقابة املستقلة يف االضطالع بأعماهلا  تجدد التأكيد .4
 ؛بطريقة مستقلة وشفافة وحمايدة وخالية من أي تأثري ال موجب له

بة املستقلة بتقدمي تقارير عن نتائج أنشطتها إىل الدول على أمهية قيام آلية الرقا تجدد التأكيد .5
 األطراف 

على أمهية التزام كل موظفي احملكمة واملسؤولني املنتخبني بأعلى املعايري املهنية واألخالقية   تشّدد .6
بالدور  وتعترفاحلاجة إىل تعزيز إطار العمل املهين واألخالقي للمسؤولني املنتخبني   كما تالحظ

باخلطوات املتخذة من قبل احملكمة للنظر  وترّحبوالعمل املنجز من قبلها   لية الرقابة املستقلةآلاألساسي 
كما يف التأثري احملتمل على عمل احملكمة على ضوء ادعاءات سوء السلوك احمليطة مبسؤولني سابقني  

عية العامة اليت دعت فيها توصية املد وتلحظ 1بالتقرير املؤقت املرفوع من قبل مكتب املدعي العام  ترّحب
لتمكينها من التحقيق يف السلوك املزعوم ملسؤولني  آلية الرقابة املستقلةلنظر يف توسيع والية إىل ااجلمعية 

احملكمة على  وتحثّ منتخبني سابقني وموظفني أثناء تواجدهم يف مناصبهم أو بعد انصرافهم من اخلدمة  
حتديد أي خطوات الحقة مستلزمة من احملكمة على تامة، و  إجناز هذا التحقيق بشكل كامل وبشفافية

 إىل اجلمعية قبل موعد انعقاد دورته التاسعة عشرة  و/أو اجلمعية  ورفع التقرير

                                           

 (،ICC/ASP/17/Res.5) 2/27-من قرار اجلمعية د 240التقرير املؤقت املرفوع من قبل مكتب املدعي العام رداً على الفقرة  (1)
(ICC-ASP/18/INF.5.) 
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احملكمة بدعم من وتشّجع  آلية الرقابة املستقلةبالتقد م احملرز يف مواءمة لوائح احملكمة ووالية ترّحب  .7
استكمال كل املستندات ذات الصلة ومواءمتها مع  ، للحرص علىاالقتضاءحسب ، آلية الرقابة املستقلة

  .من أجل حتقيق االتساق بني القواعد الواجبة التطبيق آلية الرقابة املستقلةوالية 

 واليات جمعية الدول األطراف أثناء فترة ما بين الدورتين

، مبا يف ذلك استعراض أعمال آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية يستكملإىل املكتب أن  تطلب
وأن يقدم تقريراً عن ذلك  النظر يف تعديالت الوالية لتشمل التحقيقات يف االدعاءات حبق مسؤولني سابقني

 .ة عشرةسعاتإىل اجلمعية يف دورهتا ال

____________ 


