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جمعية الدول األطراف

عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨، الهاي

المحكمة المرحلي عنتقرير 
الفريق العامل المعني بالوسطاء

اعتمدت احملكمة املبادئ التوجيهية اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاء ("املبادئ - ١
(ب) من املرفق ٦بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق. ويف الفقرة ٢٠١٤التوجيهية") يف آذار/مارس 

عيت احملكمة إىل "مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها ، دُ ICC-ASP/13/Res.5األول للقرار 
(ج) ٦العامل املعين بالوسطاء بغية احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني". ويف الفقرة 

من املرفق األول للقرار املذكور، طُلب أيضا إىل احملكمة أن "حتيط الدول األطراف علما، عند 
ات اهلامة يف استخدام الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على االقتضاء، بالتطور 

املبادئ التوجيهية". وتود احملكمة أن تقدم هذا التقرير املرحلي إلحاطة اجلمعية علما باألعمال اليت مت 
ا منذ اعتماد املبادئ التوجيهية وبسبل املضي قدما.  االضطالع 

، عقد الفريق العامل املعين بالوسطاء ("الفريق ٢٠١٥وأيلول/سبتمرب ٢٠١٤ويف أيلول/سبتمرب - ٢
العامل")، الذي يتألف من ممثلني عن مجيع أجهزة احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، 

ا واحملامون الذين يعملون مع الوسطاء تقييما الستخدامهم. اجتماعات لتُ  جري أجهزة احملكمة ووحدا
يف االعتبار أن طرق خمتلف الوحدات التنظيمية واحملامني يف استخدام الوسطاء قد وجيب أن يؤخذ 

ختتلف كثريا نظرا لتنوع طبيعة األعمال املنجزة. ولذلك اتفق الفريق العامل منذ البداية على أن هدفه 
املرتبط يتمثل يف إجياد القواسم املشرتكة ومواءمة اإلجراءات حيثما أمكن، مع اإلقرار التام بالتنوع

ضمنيا باستخدام الوسطاء يف سياق احملكمة اجلنائية الدولية. 
وأشار الفريق العامل إىل ضرورة توحيد املعلومات املتعلقة بطرائق استخدام الوسطاء، ولذلك - ٣

الغرض، قام قلم احملكمة بتجميع بيانات لالستخدام الداخلي، منها ما يتعلق بأنواع التكاليف املؤهلة 
اد. وأشري أيضا خالل املناقشات إىل أن املعلومات الواردة يف املبادئ التوجيهية قد ال يسهل لالسرتد

ا. واستجابة لذلك، قام الفريق العامل  احلصول عليها يف كل وقت وحيتمل أال يستطيع الوسطاء استيعا
ة باللغتني بصياغة وثيقة تتضمن أسئلة وأجوبة عن عمل احملكمة مع الوسطاء. وهذه الوثيقة متاح

اإلنكليزية والفرنسية على املوقع الشبكي للمحكمة. 
بة للمضي قدما يف السبل املناسِ وكان من بني املواضيع املطروحة للنقاش يف الفريق العامل موضوعُ - ٤

ما يتعلق باالستعراض احملتمل للمبادئ التوجيهية. واتفق اجلميع على أن احملكمة جيب أن تكتسب 
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دف إجراء تقييم متكامل وذي جدوى مزيدا من اخلرب 2 ة من خالل التفاعل مع الوسطاء واستخدامهم 

للمبادئ املبادئ التوجيهية ولتطبيقها. وعليه فإن من املرتقب أن يتم استعراض املبادئ التوجيهية قرب 
. ٢٠١٦اية عام 

مع منظمات ٢٠١٥وفضال عن ذلك، عقد الفريق العامل اجتماعا يف تشرين الثاين/نوفمرب - ٥
تمع املدين املهتمة باألمر ملناقشة الفرص املتاحة والتحديات القائمة أمام احملكمة والوسطاء يف  ا

تمع املدين من أجل احلصول على مزيد من حوارهتفاعلهم معها. وسيواصل الفريق العامل  مع ا
كمة، وذلك من أجل تقييم التعليقات، إضافة إىل املعلومات اليت يتم مجعها مباشرة من وسطاء احمل

ا مع الوسطاء وتعزيزه. تعاو

_________


