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 ICC-ASP/8/Res.1 قرارال

   بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٦ املعقودة يف سابعةأعتمد يف اجللسة العامة ال

ICC-ASP/8/Res.1  

 إنشاء آلية رقابة مستقلة

 إن مجعية الدول األطراف،

 من ٤و ) ب(٢نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبوجه خاص إىل الفقرتني إذ تشري إىل 
   من نظام روما األساسي،١١٢املادة 

 فضال عن التعليقات اليت يتضمنها تقرير جلنة )١( بتقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلةوإذ ترحب  
  ،)٢(امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة

ام روما األساسي واالختصاصات  من نظ١١٢ من املادة ٤ إنشاء آلية رقابة مستقلة طبقاً للفقرة تقرر  -١
  .املبينة يف املرفق ذا القرار

 أن يقوم املكتب، بالتنسيق مع احملكمة، بإعداد تقرير عن تنفيذ مهام التفتيش والتقييم يف إطار تقرر أيضاً  -٢
ء الدورة املقبلة تخذ قرار باعتمادها أثنايآلية الرقابة، مبا يف ذلك االختصاصات واآلثار املالية املمكنة، وذلك لكي 

  .للجمعية

 ابتداءلتغطية تكاليف   يورو٣٤١ ٦٠٠مبيزانية تبلغ  )آلية الرقابة املستقلة( إنشاء برنامج رئيسي جديد تقرر  -٣
  .تكاليف صيانتها املستمرةالعمل يف آلية الرقابة املستقلة و

  

  

                                                      
  .)Add.3 و Add.2 و Add.1و ، ICC-ASP/8/2( تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة )١(
- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،  )٢(

الفقرتان ، ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية ( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
  .١٢١ و١٢٠
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 املرفق

 .لةتنشئ مجعية الدول األطراف، وفقا هلذا القرار، آلية رقابة مستق -١

ويتوقع من آلية الرقابة املستقلة ذاا أن تقوم بصياغة مشروع بالقواعد الناظمة لعملها لتعتمده بصورة ائية   -٢
 .اجلمعية، طبقا للتوصيات املبينة أسفله

  إنشاء آلية الرقابة املستقلة

مات الرقابة الداخلية التابع  سيستعار يف مرحلة البداية من مكتب خد٥-على الرغم من أن موظفاً واحداً برتبة ف  -٣
 موظف ٤-لألمم املتحدة، فإن آلية الرقابة املستقلة ستتألف من موظفني اثنني أي موظف سيكون مديراً للمكتب برتبة ف

وقد تعيد اجلمعية النظر يف مستويات التوظيف ودرجاته هذه حاملا تبلغ آلية الرقابة مرحلة .  لتوفري الدعم٢-ثان برتبة ف
وسيشرع هؤالء األفراد يف العمل قبل أن تصبح آلية الرقابة عاملة بصورة رمسية . لكامل بعد فترة معقولة من الزمنالتشغيل ا

بستة أشهر من أجل حتديد كافة مهامها وتنظيماا وقواعدها وبروتوكوالا وإجراءاا وسيعرضون كل ذلك على اجلمعية 
  .رقابة سيضطلع ا املكتب بالتعاون مع احملكمةوعملية شغل منصب مدير آلية ال. للموافقة عليه

تظل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احلالية، وكذلك القواعد ذات الصلة من النظام األساسي والنظام اإلداري   -٤
سب ملوظفي احملكمة والئحة احملكمة، بقدر اتصاهلا بالنظام التأدييب للمحكمة، سارية إىل حني موافقة اجلمعية أو، ح

  .حات اليت ستدخل عليهايأو التنق/االقتضاء، احملكمة على التعديالت و

  موقع آلية الرقابة املستقلة

ستشارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي   -٥
  ).دون أن تكون مدجمة يف هذا املكتب وال خاضعة ألوامره(

  طاق آلية الرقابة املستقلةن

  :فيما يتعلق بنطاق آلية الرقابة املستقلة تسري البارامترات التايل ذكرها  -٦

 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤سيغطي نطاق آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة   )أ(
 من املرفق احلايل،  إنشاء قدرات ٢ة وسيجري فوراً، رهناً بالفقر. األساسي، التحقيق والتقييم والتفتيش

مستقلة تتكفل بالتحقيق املهين وجيري الحقاً األخذ مبقومات الرقابة اإلضافية املنصوص عليها يف النظام 
  ؛األساسي، مثل التفتيش والتقييم، رهناً بقرار يصدر من اجلمعية يف هذا الشأن يف دورا القادمة

 التابعة آللية الرقابة املستقلة اجلديدة احلق يف التحقيق من تلقاء نفسها واملتوخى أن متلك وحدة التفتيش  )ب(
  ؛وأن تتضمن إجراءات لإلبالغ عن املخالفات وأخرى للحماية
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ومن املتوخى أن يكون األفراد الذين تشملهم آلية الرقابة املستقلة هم مجيع املوظفني املنتخبني باحملكمة   )ج(
فني اخلاضعني للنظام األساسي والنظام اإلداري ملوظفي احملكمة اجلنائية اجلنائية الدولية ومجيع املوظ

ومن املتوخى أيضاً أن تقوم وحدة التحقيق التابعة آللية الرقابة بالتحقيق يف إدعاءات سوء . الدولية
 وينبغي أن تتم هذه. السلوك املتعلقة باجلهات املتعاقدة مع احملكمة أو اجلهات اليت تعمل نيابة عنها

وإذا مل يتعرض العقد للطريقة أو الطرائق اليت يتم ا . التحقيقات وفقا للشروط اليت يتضمنها العقد
وتستخدم . التحقيق، تقوم آلية الرقابة بالتحقيق وفقا لإلجراءات املعتادة وأفضل املمارسات املعترف ا

جبة التطبيق، إن وجدت، طبقاً أي نتائج يتم التوصل إليها يف إطار التحقيق يف حتديد العقوبات الوا
ويوصى يف هذا السياق بأن تعد احملكمة مدونة لقواعد . لالتفاق املعقود بني احملكمة واجلهة املتعاقدة

السلوك اليت ينبغي مراعاا يف عقود الشراء اخلاصة ا وبأن تدرج هذه القواعد عالوة على اإلجراءات 
  ؛ السلوك املزعومةالتأديبية الواجبة اإلتباع يف حاالت سوء

ويف مجيع احلاالت، إذا وجدت أثناء التحقيق شبهة الرتكاب نشاط إجرامي، ينبغي أن ختطر آلية الرقابة   )د(
السلطات الوطنية املختصة بذلك، مثل الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية املشتبه يف ارتكاا، والدولة اليت 

اين عليه، وعند االقتضاء، الدولة املضيفة اليت يقع ا مقر يكون املشتبه به من رعاياها، ودولة جنسية 
  .احملكمة

وفيما يتعلق بالتحقيق مع املوظفني املنتخبني، يوصى بتعديل القواعد ذات الصلة من القواعد اإلجرائية   )ه(
  .وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة لنقل هذه املهمة من القضاة إىل آلية الرقابة املستقلة

  آلية الرقابة املستقلةمهام 

ستقوم وحدة التفتيش الوظيفي، بدعم من اهلياكل التأديبية القائمة باحملكمة، بالتحقيق يف إدعاءات سوء السلوك   -٧
وال تشمل هذه التحقيقات والرقابة القضايا املتعلقة بإدارة شؤون املوظفني مثل . وتأمني الرقابة الفعالة واهلادفة الالزمة لذلك

وإذا ما بدا، للوهلة األوىل، بأن للشكوى عالقة . ملوظف يف أداء واجباته الذي ال يدخل يف نطاق سوء السلوكتقصري ا
بإدارة شؤون املوظفني فال ينبغي رؤيتها على أا تندرج يف نطاق آلية الرقابة ويلزم أن حتال إىل اإلدارة، ولكن ينبغي أن 

  .رفوعة إليها واليت تندرج ضمن اختصاص آلية الرقابةحتيل اإلدارة إىل آلية الرقابة الشكاوى امل

 من النظام ٢-١٠من البند ) أ(أن ختل املهام اليت متارسها آلية الرقابة باملهام املنصوص عليها يف الفقرة وال ينبغي   -٨
 تدابري تأديبية على للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام املناسب، توقيع: "األساسي ملوظفي احملكمة اليت تنص على ما يلي

ومبا أن الغرض من آلية الرقابة ال يتمثل يف إدارة شؤون املوظفني، فإن كل ". املوظفني الذين يكون سلوكهم غري مرضٍ
رج ضمن النطاق اإلداري ستظل حتكمها املادة املذكورة آنفاً، من دون املساس بسلطة التحقيق اليت التدابري التأديبية اليت تند

  :تتمتع ا آلية الرقابة فيما يتعلق مبا يلي

  سوء السلوك الداخلي الذي يستوجب اختاذ تدابري تأديبية؛  )أ(
  .التحقيق يف السلوك اإلجرامي اخلارجي  )ب(
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 من النظام األساسي للمحكمة     ٢-١٠من املادة   ) ب(بة باملهام املنصوص عليها يف الفقرة       وال ختل مهام آلية الرقا      -٩
للمسجل أو املدعي العام، حسب املقام املناسب، أن يفصل دون سابق إنذار أي موظف بسبب إساءة                "اليت تنص على أن     

  ".السلوك على حنو جسيم، الذي يشمل اإلخالل بقاعدة السرية

ة الرقابة املستقلة حمل الدور الذي تقوم به هيئة الرئاسة يف التحقيق يف الشكاوى الـواردة ضـد                  وحتل مهام آلي    -١٠
وحتـال النتـائج املوضـوعية    . املوظفني املنتخبني وهم القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل ونائب املسجل     

اسة اليت ستدعو فريقاً يتكون من ثالثة قضاة إىل االنعقاد للنظر يف            للتحقيقات اليت تقوم ا آلية الرقابة املستقلة إىل هيئة الرئ         
 من نظام روما    )٢(٤٧أو املادة   / و )١(٤٦تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن أي إجراء الحق ينبغي اختاذه وفقاً للمادة             

  .األساسي

. ى إىل آلية الرقابـة املـستقلة      وفيما يتعلق بالنظر يف الشكاوى املقدمة ضد موظف منتخب، حتال مجيع الشكاو             -١١
وجيوز آللية الرقابـة    . وجيوز أيضاً للشاكي، عند تقدمي شكواه، أن يقدم نسخة من الشكوى إىل هيئة الرئاسة، للعلم فقط               

وتشمل الشكاوى املتعلقـة بـسوء الـسلوك        . املستقلة أيضاً أن تشرع يف التحقيق مع املوظفني املنتخبني من تلقاء نفسها           
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات األسس اليت تقوم عليها، وهوية الـشاكي،            )٤(٢٥، و   )٣(٢٤القاعدتني  املوصوف يف   

  .وتظل الشكوى سرية. وأي أدلة ذات صلة يف حالة توافرها

، مع إجراء التعديالت الالزمة، على الشكاوى املقدمـة مـن           ١١وتنطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة         -١٢
ني ضد موظفني آخرين، باستثناء أنه جيوز للشاكي أن يقدم نسخة من الشكوى إىل املدعي العام أو املسجل، حسب                   املوظف

  .االقتضاء

  الوالية

إال أن هناك مبدأً عاماً مقبوالً من . ال ينبغي أن يكون هناك جمال لإلفالت من العقاب بالنسبة ألي سلوك إجرامي  -١٣
 الدولة وحدها هي اليت بإمكاا مالحقة سوء السلوك اإلجرامي العادي، وليست املنظمات             مبادئ القانون الدويل مفاده أن    

ويتعني على آلية الرقابة أن تركّز على استنباط آلية تبليغ من أجل أن . الدولية اليت يعوزها، من حيث املبدأ، هذا االختصاص
 عن تطوير إجراءات التعاون مع السلطات الوطنية من أجل تعلم السلطات الوطنية بسوء السلوك اإلجرامي املشتبه به، فضالً

  .تيسري إمكانية املالحقة الوطنية حيث تكشف التحقيقات اليت جتريها آلية الرقابة عن وجود سوء تصرف إجرامي مشتبه به

                                                      
  ".العزل من املنصب "٤٦  عنوان املادة )٣(
  ".اإلجراءات التأديبية "٤٧  عنوان املادة )٤(
  ".تعريف سوء السلوك اجلسيم واإلخالل اجلسيم بالواجب "٢٤ عنوان القاعدة )٥(
  ".تعريف سوء السلوك األقل جسامة "٢٥  عنوان القاعدة )٦(
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  احلصانات

ة واملسؤولون املنتخبـون    ال ينبغي أن ميس عمل آلية الرقابة باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع ا موظفو احملكم               -١٤
خالل ممارستهم مهامهم، وإمنا عليها أن تدي باملبدأ الذي يقضي بأن ال توظف االمتيازات واحلصانات يف تربير أفعال غري  

ويف احلاالت اليت تستوجب مقاضاة أفراد يتمتعون حبصانات، جيوز آللية الرقابة أن تطلب من إدارة احملكمة رفـع                  . قانونية
ويتعني على احملكمة، يف قيامها بتحديد ما إذا كانت         . إذا كان ذلك مناسباً ومستصوباً، وفقاً للمعايري املعمول ا        احلصانة،  

سترفع احلصانة، أن تأخذ بعني االعتبار واجبها املتمثل يف كفالة أن يتمتع أي مسؤول خيضع للمحاكمة الوطنيـة، قبـل                    
ما تقدم كذلك على االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع ا احملكمة وممتلكاا، مبا            وينطبق  . مالحقته، مبعايري احملاكمة العادلة   

  .يف ذلك أدلتها، من اإلجراءات القانونية والتدابري التنفيذية

  قابلية آلية الرقابة للمساءلة

بع سنوية عن أنـشطتها     ويتعني على آلية الرقابة أن تقدم تقارير ر       . إن آلية الرقابة املستقلة مسؤولة أمام اجلمعية        -١٥
مباشرة إىل مكتب مجعية الدول األطراف وأن تقدم كذلك وعلى أساس سنوي تقريراً موحداً شامالً ألنشطتها إىل اجلمعية                  

). وتوجه نسخة من مجيع التقارير إىل هيئة الرئاسة ومكتب املدعي العام واملسجل وجلنة امليزانية واملالية              (من خالل املكتب    
وحتال هذه الردود اخلطية اليت تتقدم ـا        .  فرصة معقولة للرد خطياً على التقارير اليت ترفعها آلية الرقابة          وتتاح للمحكمة 

  .احملكمة إىل املكتب وإىل اجلمعية، مع توجيه نسخة إىل رئيس آلية الرقابة وجلنة امليزانية واملالية

  املتابعة اليت تقوم ا احملكمة

ر آللية الرقابة مرتني كل سنة معلومات خطية مستوفاة تتعلق مبتابعة اإلجراءات التأديبية             يتعني على احملكمة أن توف      -١٦
اخلاصة حباالت سبق آللية الرقابة أن حققت فيها مشفوعة بأي معلومات أخرى، إن وجدت، بشأن تطبيق اجلزاءات الـيت        

  .تقررت يف كل حالة مبفردها

  ية التابع لألمم املتحدةمذكرة التفاهم مع مكتب خدمات الرقابة الداخل

يقوم املسجل، بإبرام مذكرة تفاهم، لفترة أولية تبلغ سنة واحدة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم                  -١٧
ويلزم لتجديـد هـذه     . املتحدة من أجل توفري خدمات الدعم على أساس استرداد التكاليف السنوية لتشغيل آلية الرقابة             

  .ن مجعية الدول األطرافاملذكرة بعد ذلك قرار م

 امليزانية

تنشئ اجلمعية برناجما رئيسيا يف صلب امليزانية لتغطية تكاليف االنطالق والتكاليف املتصلة بالصيانة املتواصلة آللية   -١٨
  .الرقابة املشار إليها أعاله

________________________  


