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المقدِّمة-أوالً 
صادر عن مجعية الدول )١()، مبوجب قرار"الفريق الدراسياملعين باحلوكمة ("الفريق الدراسينشئ أُ -١

م بني الدول األطراف واحملكمة بغية لـ"إجراء حوار منظّ ٢٠١٠األطراف ("اجلمعية") يف كانون األول/ديسمرب 
[جناعة] وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على تعزيز اإلطار املؤسسي [ملنظومة نظام] روما األساسي وتعزيز 

استقالهلا القضائي [...]"؛ و"تيسري احلوار [...] بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل، بالتشاور مع 
احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب". كما نص القرار املذكور على أن "تتضمن املسائل اليت 

غي أن يتناوهلا الفريق الدراسي، ولكن ليس على سبيل احلصر، املسائل املتعلقة بتعزيز اإلطار املؤسسي داخل ينب
احملكمة وبني احملكمة واجلمعية، فضًال عن أي مسائل أخرى ذات صلة [بعمل] احملكمة".

طار املؤسسي ضمن العالقة بني احملكمة واجلمعية، وتعزيز اإل٢٠١١يف عام الفريق الدراسيوقد تناول -٢
ا العاشرة واحلادية وزيادةاحملكمة،  جناعة اإلجراءات اجلنائية. وبناًء على طلبات صدرت عن اجلمعية يف دورا

ة عشرة، استمر احلوار بني أجهزة احملكمة والدول األطراف امسواخلعشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة
.٢٠١٧و٢٠١٦و٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١٢طيلة األعوام 

ا -٣ وبالتوصيات الواردة الفريق الدراسيعنعشرة علماً بتقرير املكتب ةامسخلاوأحاطت اجلمعية يف دور
.)٢(لسنة أخرىالفريق الدراسيدت فرتة والية فيه، ومدَّ 

نيت كايفاماريا ترييزا إْنفشيلي عنيَّ املكتب سفرية ٢٠١٧شباط/فرباير ١٦يف و -٤
]María Teresa Infante Caffi[ إنوماتاهريوشياليابان وسفري]Hiroshi Inomata [ َشاركني تمْني رئيس

فيليب دِكسون(األرجنتني) والسيد ] Erica Lucero[السيدة إريكا لوسريوأيضًا عنيَّ املكتب و . للفريق الدراسي
]Philip Dixon [)ا إىل األوىلة موعامتشاركني معنيني بْنيِ منسِّقَ )اململكة املتحدة الفريق من املسائل املعهود 

Reinhard[هاسْنبفلغالسيد راينهاردو )،زيادة جناعة اإلجراءات اجلنائية(الدراسي Hassenpflug [(أملانيا)
معنيني نيشاركتمْنيِ منسِّقَ )٣((املكسيك)] Alfredo Álvarez Cárdenas[ألفريدو ألفارس كارديناسوالسيد

ا إىل الثانيةة موعاب .)احلوكمة وسريورة إعداد امليزانية(الفريق الدراسيمن املسائل املعهود 
تشرين حىت أيار/مايو يف الفرتة املمتدة منلفريق الدراسيلالعاديةمن االجتماعات عددقد عُ و -٥

وممثِّلي املتشاركنيَ واملنسِّقنيَ ْنيِ املتشاركَ عدة لقاءات غري رمسية بني الرئيَسْنيِ قدت ما عُ ك،  ٢٠١٧األول/أكتوبر 
األطراف وأجهزة احملكمة.ل الدو 

ا هذا الفريق ألنشطة لعرضعلىينطويالفريق الدراسيعن التقرير احلايل إن -٦ خاللاليت اضطلع 
عمله.لةصموايف شأنتوصيات ويتضمَّنالسنة املنصرمة 

ICC-ASP/9/Res.2القرار )١(

٢٧، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5القرار)٢(
ليحل حمل السيدة (املكسيك) ]Alfredo Álvarez Cárdenas[ُعنيِّ السيد ألفريدو ألفارس كارديناس٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٢يف )٣(

.٢٠١٧شباط/فرباير ١٦ت يف ُعيِّناليت كانت قد (املكسيك) ]Lourdes Suinaga[سويناغالورديس
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: زيادة نجاعة اإلجراءات الجنائيةالدراسيمن المسائل المعهود بها إلى الفريقالمجموعة األولى- ثانياً 
موعة األو ٢٠١٧عام لبرنامج العمل ٢٠١٧آذار/مارس ٢٢يف ُنشر-٧ ىل من املسائل فيما خيص ا

ا إىل  ى التواصل ة باملثابرة علعلقعلى األنشطة املتالعمل هذا . وقد رُكِّز يف برنامجالفريق الدراسياملعهود 
يم تنفيذ التدابري ذات ياإلجراءات اجلنائية وتقوفعاليةِ والتحاور بني احملكمة والدول األطراف بغية زيادة جناعةِ 

.حىت تارخيهالصلة 
ا إىل االجتماع األول املعين ب٢٠١٧يو حزيران/يون٢٨قد يف وعُ -٨ موعة األوىل من املسائل املعهود  ا

عرضًا قدمته رئاسة احملكمة عن املستجدات املتعلقة بعمل القضاة خاللهالفريق هذا ، الذي تلقى الفريق الدراسي
م الثالثة اليت عُ بشأن تسريع اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك أعمال معتكَ  . قبلئذقدت فا

أيار/مايو ١٢مت يف أنه بنيَّ ، ]Hirad Abtahi[اهيتأبدالسيد هريااملستشار القانوين هليئة الرئاسة، إن -٩
دليل ممارسات ، إصدارُ ٢٠١٦يف تشرين األول/أكتوبر غَ رْ بُـ مْ ـف الذي عقده القضاة يف لِ للمعتكَ ، نتيجةً ٢٠١٧

من اإلجراءات التحضرييةالدوائر بصيغته الثالثة، اليت تتضمن قسمًا جديدًا خيص تنظيم املسائل املتصلة باملرحلة 
يتضمن فهو باألحرىمة؛ وثيقة ملزِ أن يكون هلذا الدليل ال يراد وقال إنه اكمات. بدء احملاالبتدائية اليت تسبق 

م املكتسبة يف شىت د املمارسات الفضلى، استنادًا توصيات عامة ومبادئ توجيهية جتسِّ  إىل جتربة القضاة وخرب
وتعديلها وإدماجهارة، سيجري حتيينها وثيقة متطوِّ إن هذا الدليلوأردف قائًال احملاكمات اليت جتري يف احملكمة. 

نًا أن القضاة عقدوا يف مبيِّ أبتاهي . واستطرد السيد ذات الصلةاتستجديطرأ من املقد ما كل حبسب  
وقال ببولندا بغية التباحث يف سبل حتسني إجراءات االستئناف. ياكراكوففًا ثالثًا يف  معتكَ ٢٠١٧حزيران/يونيو 

إطاراً لقضاة لأتاح، ٢٠١٦وعام ٢٠١٥ن سبقاه يف عام ياللذفنيغرار املعتكَ ، على ياف كراكوفإن معتكَ 
القضائي، بغية زيادة جناعة إجراءات احملكمة. اجلوانب الرئيسية للعمل بشأن املعلومات واخلربات خصوصيًا لتبادل

انتقاء القضاة بإجراءات و لمحكمة لبيانات يتصل بإنشاء قاعدة مامسائل منها أيضًا واناقشالقضاة وأضاف أن
م للعمل ال االستئناف.دوائريف اً مؤقتنتدا

الرمسي قون فعالية يف مقر البعثة األرجنتينية عقد املنسِّ ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١١ويف -١٠
وفعاليةِ بشأن جناعةِ ْنديدز دي ُغْرمِ انِسْلِفيا ِفْرنالقاضية حمادثة مع رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية "يت ُمسِّ 

."اإلجراءات اجلنائية
موعة األب املنسِّ استجوَ ويف إطار هذه الفعالية -١١ ا إىل الفريققان املعنيان با وىل من املسائل املعهود 

؛ والرتكة اليت تورِّثها؛منها: ما لدى الرئيسة من انطباعات أوىلاألمورمن الرئيسة فرناندز بشأن طائفة الدراسي
؛ ووضع دليل ممارسات الدوائر؛ وما للنظام اهلجني احملكمةالئحةو قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لوتعديالت ا

؛من أثر على جناعتها،املدينوالقانون)common law(ليزياإلنكالقانون اجلامع بني املعمول به يف احملكمة، 
فات األداء ومعتكَ مؤشِّراتنتائَج ملموسة من خالل حتقيقَ والسبل اليت كفلت ؛صةزات والعرب املستخلَ وأهم املنجَ 

القضاة.
القواعد تعديلُ هاحتسينات العمل باإلجراءات اجلنائية، مبا فيأيضًا سبل حتقيق املعنيةفعالية الومشلت -١٢

نت الرئيسة أنه إذا كان تعديل القواعد االتفاق على ممارسة مشرتكة. فبيَّ و احملكمة،الئحةو اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
ا تفضِّ اإلجرائية  الئحة احملكمة، وعلى وضع وثيقة باملمارسات تعديلل الرتكيز على وقواعد اإلثبات يلزم أحياناً فإ

األخذ بعقد طت الرئيسة الضوء على أمهية الفضلى من خالل االجتهاد القضائي ودليل ممارسات الدوائر. وسلَّ 
، ياقد يف كراكوفالذي عُ ،فاتهذه املعتكَ أحدثِ وبـَُعْيَد خاللَ اتفقواأن القضاة نت . وبيَّ اً قضاة سنويفات المعتكَ 

ترمي إىل ترشيد إجراءات لى الئحة احملكمة. ومنها تعديالتٌ عيراد إدخاهلا ذات طابع تقين على عدة تعديالت 
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يف عرائض االستئناف؛ ب إدراج أسباب االستئناف لُّ طَ دة؛ وتَ موحَّ االستئناف، من خالل اعتماد مصطلحات 
رفضه.بباملوافقة على اإلفراج املؤقت أو القاضية القراراتاستئناف اتواختصار إجراء

ين عليهم أكَّ -١٣ ا مشاركةُ ذالالطابع احلاسمدت الرئيسة من جديد وفيما خيص مسألة ا ين ي تتسم  ا
وال سيماهم من االحتكام إىل القضاء. وأضافت أن احملكمة تواصل العمل على هذه املسائل، نُ عليهم ومتكُّ 

ين عليهم ب ا الرئيسة ت ردفاألنشطة التواصلية. وأزيادة بلمشاركة و لتبسيط استمارات طلب ا تثابر على قائلًة إ
مجين عليهم. ونوَّهت إىل أن احملكمة العمل من أجل ذلك، بوسائل منها االتصال الوثيق بالصندوق االستئماين لل

ين عليهم.من ا٠٠٠١٤تعمل مع 
إنه إذا كان من األساسي أن ينشد كل قاض النجاعة نت الرئيسة فرناندز بيَّ زات، وفيما خيص املنجَ -١٤

على تعنيَّ وأضافت أنه. وحدهموا املنظومة والفعالية يف أداء مهامه القضائية فإنه يتعذر على األفراد أن يغريِّ 
لمحكمة. وخلصت إىل أن العمل خالل لجهات صديقةمجاعي، بدعم قوي من حنو القضاة أن يعملوا على 

قائلًة واستدركتوآتى نتائج ملموسة. اً يف املواقف ثالث سنوات سعيًا إىل زيادة النجاعة والفعالية قد أحدث تغريُّ 
القيام باملزيد على هذا الصعيد طبعًا.يظل يتعنيَّ إنه

فيما يتعلق بنجاعة اإلجراءات اجلنائية.عديدة أخرى أيضاً مستجدات شهد ٢٠١٧عام إن -١٥
إصدار "دليل ممارسات الدوائر" اخلاص ٢٠١٧أيار/مايو ١٢ويشار على اخلصوص إىل أنه مت يف -١٦

نة من دليل ممارسات الدوائر على باللغتني اإلنكليزية والفرنسية. وتنطوي هذه الطبعة احمليَّ بالقضاة بطبعته الثالثة
بدء احملاكمة. اليت تسبقاالبتدائية من اإلجراءات التحضرييةيتعلق بتنظيم املسائل املتصلة باملرحلة قسم جديد 

ف للمناقشات اجلماعية اليت جرت يف معتكَ نتيجةً فقد ُحدَّدتيف هذا القسم اجلديد اليت ُتْدرَجاملواضيع أما
. ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢٩و٢٨ي ولندا يومَ لِـْمبُـرَْغ يفقدي عُ القضاة الثاين الذ

العمل في المستقبل-ألف
، تهاوفعالياحملكمة بغية زيادة جناعة اجلاري مع احملكمة، هإىل مواصلة حتاور الفريق الدراسييرمي -١٧

على الكامل احلفاظالسهر يف الوقت ذاته على والتكفل باستخدام موارد احملكمة على النحو األفضل؛ مع 
ين عليهم. استقالل احملكمة القضائي وجودة عملها، وصون حقوق املتهمني وا

الفريق الدراسي، سيبحث ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر١٨وعمًال بالقرار الصادر عن املكتب يف -١٨
رًا رئيس آلية الرقابة املستقلة. وبعدئذ خَّ اقرتحها مؤ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت ٢٦تعديالت املادة

املقرتحة يف إطار الفريق العامل املعين بالتعديالت يف نيويورك.سيواَصل التباحث بشأن التعديالت 

الميزانيةإعدادوسيرورة: الحوكمة من المسائل المعهود بها إلى الفريق الدراسيالمجموعة الثانية- ثالثاً 
ا -١٩ موعة الثان٢٠١٧لعام إن املهام املطلوب القيام  ا إىل فيما خيص ا الفريق ية من املسائل املعهود 

ا اخلامسة عشرةلاألول(ج) من املرفق٩تنبثق من الفقرةالدراسي ، )٤(لقرار اجلامع الصادر عن اجلمعية يف دور
ؤشِّراتعن التطورات يف املمواصلة تبادل أي معلومات ُحمدَّثة إىلاحملكمة تدعوأن اجلمعية "على صُّ حيث يـُنَ 

النوعية والكمية مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة".

ICC-ASP/15/Res.5القرار)٤(
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ا ٢٠١٧آذار/مارس ٢٢يف ُنشروقد -٢٠ موعة الثانية من املسائل املعهود  برنامج العمل فيما خيص ا
مؤشِّراتالصلة، ورُكِّز يف برنامج العمل هذا على موضوع يذالتكليفععلى حنو متماش م، الفريق الدراسيإىل 

يئة حمفل يتسىن به للمحكمة إتاحة  األداء، وخباصة على تعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمة عن طريق 
ال.  املعلومات املتعلقة بالتقدم الذي حترزه يف هذا ا

ا إىل االجتماع األول امل٢٠١٧متوز/يوليو ٦قد يف وعُ -٢١ موعة الثانية من املسائل املعهود  الفريق عين با
عن املستجدات بشأن اهلدف عرضًا لفريق الدراسيإىل امبجموعة املسائل هذه قان املعنيان . فقدم املنسِّ الدراسي

األداء مع مؤشِّراتل يف املوضوع اهلام املتمثِّ تيسري التباحث بشأن وهوالسنة، لتحقيقه خالل أن يعملوااملراد 
مع مراعاة الصعوبة اليت ينطوي عليها و استقالهلا يف طرائق عملها، على التقيُّد بوالية احملكمة واحرتام أيضًا السهر 
لة يف املتمثِّ يًا دة نسبسسة القضائية الفتية واملعقَّ مؤسسة قضائية وال سّيما يف املؤ أياألداء يف مؤشِّراتوضع 

الشاق الذي اضطلعت به احملكمة على صعيد قان عن تقديرمها للعمل وقد أعرب املنسِّ احملكمة اجلنائية الدولية. 
مإىل ونوَّها ،األداءمؤشِّراتوتطبيقِ ووضعِ متييزِ  . تدرجيياً م فيه دَّ قَ ل عمالً يـُتَـ ن أن ذلك يظل ميثِّ ايدركاأ
ؤشِّرات"أمثلة على التطبيق العملي ملعنعرض قدمته احملكمة علىهذا االجتماع يف اً رئيسيرُكِّز قد ل-٢٢

م ممثلو ج كل من هذين اجلهازين احملكمة عروضًا تبنيِّ وقلمِ املّدعي العام مكتبِ األداء املتعلقة باإلدارة". وقدَّ
عن الوفود تأعربو نة مت وضعها. أداء معيَّ مؤشِّراتعلىبصورة عامة، وتساق فيها أمثلة ؤشِّراتفيما يتعلق بامل

من شىتبعضٍ بشأنأكثر تفصيًال كمة، وال سّيما ما تضمنته من شروح بالعروض اليت قدمتها احملترحيبها 
ط بعض الوفود الضوء إىل احلصول على املزيد من هذه الشروح يف املستقبل. وسلَّ اعهعن تطلُّ و احملكمة، وحدات

ا املتعلقة مؤشِّراني والتمثيل اجلغرايف العادل عند وضع للتوازن بني اجلنسأمهية إيالء احملكمة االعتبار الواجب على 
باألداء. 

موعة الثانية من املسائل ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧قد يف وعُ -٢٣ املعهود االجتماع الثاين املعين با
بالتقرير ملستجدات املتعلقة اعناحملكمة ورُكِّز رئيسيًا يف هذا االجتماع على عرض قدمته . الفريق الدراسيا إىل 

لوحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ ممثلٌ م هذا العرضَ قد قدَّ لاحملكمة. صدرهاألداء الذي ستمؤشِّراتالثالث بشأن 
منظور منالقانوين للشعبة االبتدائية لكي جييب عن األسئلة املستشارُ االجتماعَ حضرالتابعة هليئة الرئاسة. كما 

مؤشِّراتمكتب املّدعي العام. وتألف العرض من بيان وجيز لتاريخ ممثلي و ، شأنه شأن ممثلي قلم احملكمة الدوائر
ص للمستجدات على هذا الصعيد منذ تقدمي احملكمة تقريرها السابق ذا الصلة، وبياناً وملخَّ األداء يف احملكمة، 

األداء مؤشِّراتراف فرصة طرح أسئلة بشأن وضع تقريرها الثالث املقبل. وقد أتيحت للدول األطومضمونبىن مل
سيصدر يف بأن تقرير احملكمة الثالث . ومت إعالم الدول األطراف ا ذات الصلةمالحظاوإبداء
. ٢٠١٧الثاين/نوفمربتشرين

العمل في المستقبل-ألف
اعتباره أن احملكمة األداء، واضعًا يفمؤشِّراتيرمي إىل مواصلة نظره يف موضوع الفريق الدراسيإن -٢٤

ميكن أن متثل أساساً على هذا الصعيد بغية إيتاء نتائج باعه لتنفيذ النهج الذي تعتزم اتّ سعٍ متَّ حتتاج إىل وقٍت و 
دي يف هذا الشأن. وعليه فإن  ال الفريق الدراسيللمزيد من التحاور ا سيثابر على متابعة املستجدات يف هذا ا

وسيهيئ حمفًال للتحاور اجلاري بني الدول األطراف تلقي التحيينات ذات الصلة من احملكمة، على و على حنو وثيق 
واحملكمة حبسب مقتضى احلال.

التوصيات- اً رابع
.لكي تنظر فيها اجلمعيةذا التقرير املرفقةعن طريق املكتب التوصيات الفريق الدراسيم يقدِّ -٢٥
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المرفق

توصيات

:الجامعالقرارفييُدرجنص-ألف

األطرافالدولمجعيةإن
م املستمر بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملنظومة نظام باحلوار املنظَّ ترحِّب-١

إىلاحملكمةَ وتدعوروما األساسي وحتسني جناعة احملكمة وفعاليتها مع احلفاظ الكامل على استقالهلا القضائي، 
املضي يف االخنراط يف هذا احلوار مع الدول األطراف؛

؛)١(املعين باحلوكمةالفريق الدراسيعنبتقرير املكتب حتيط علماً -٢
، ICC-ASP/9/Res.2، املنصوص عليها يف القرارالفريق الدراسيأخرى فرتَة والية لسنةٍ متدِّد-٣

ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5القراراتوجب مبواملمدَّدة

؛ICC-ASP/15/Res.5وICC-ASP/14/Res.4وICC-ASP/13/Res.5و
بإصدار دليل ممارسات الدوائر بطبعته الثالثة؛ وتشجِّع القضاة على مواصلة العمل فيما خيص ترحِّب-٤

ين عليهم؛٢٠١٨مسائل املمارسة يف عام  ، مبا يف ذلك مشاركة ا
الدول األطراف مواصلة النظر يف مقرتحات التعديل اليت يقدِّمها الفريق العامل املعين إىلتطلب-٥

صة؛املستخلَ بالدروس
؛األداءمؤشِّراتوضوع فيما يتعلق مببعمل احملكمة املستمر ترحِّب-٦
على يف مواصلة حتاورها مع احملكمة بشأن هذا املوضوع، واضعة يف اعتبارها أنه يتعنيَّ رغبتها تعرب عن-٧

للمضي يف احلوار؛ل أساساً باعه بغية إيتاء نتائج ميكن أن متثِّ ق النهج الذي تعتزم اتّ احملكمة أن تطبِّ 
ر املعين باحلوكمة أن يضطلع بأعمال املتابعة فيما يتعلق باحلوار بشأن تطوُّ الفريق الدراسيتطلب من-٨
ا حبسب االقتضاء.ؤشِّراتامل ، وأن يواصل التحاور بشأ

بالمهام المكلَّف بها ضمن مرفقه المتعلقالقرار الجامع، فيجرَ دْ يُ نص-باء
باحلوكمةاملعينالفريق الدراسيبيتعلقفيما

م مع الدول األطراف بغية تعزيز اإلطار املؤسسي املنظَّ احلواراالخنراط يف مواصلةإىلاحملكمةَ تدعو)أ(
؛ملنظومة نظام روما األساسي وزيادة جناعة وفعالية احملكمة مع احلفاظ الكامل على استقالهلا القضائي

من القواعد اإلجرائية ٢٦تعديالت القاعدة يف أن ينظُراملعين باحلوكمة الفريق الدراسيمنتطلب)ب(
غ إىل الفريق العامل املعين لِ بْ وأن يُـ ، بالتشاور مع احملكمة، حها رئيس آلية الرقابة املستقلةوقواعد اإلثبات اليت اقرت 

ا بالتعديالت توصياته ذات الصلة لكي يتمكن هذا الفريق من تقدمي توصية يف هذا  الشأن إىل اجلمعية يف دور
؛عشرةالسابعة

ICC-ASP/16/19الوثيقة )١(
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ايفذلكعنبتقريرإليهايعودأنالفريق الدراسيمنتطلب)ج( عشرة؛السابعةدور
من يطرأاملعين باحلوكمة على كل ما قد الفريق الدراسيإطالعابرة على ثاملإىلاحملكمةتدعو)د(

النوعية والكمية؛األداء مؤشِّراتمستجدات بشأن إعداد 
االستعانة بالوسطاء عن طريق فريقها العامل املعين بالوسطاء بغية صون مراقبةإىلأيضاً احملكمةتدعو)ه(

ا القضائية وحقوق املتهمني ؛سالمة إجراءا
الدول األطراف، عند االقتضاء، بشأن املستجدات اهلامة املتصلة باالستعانة إعالماحملكمةإىلتطلب)و(

بالوسطاء، ما قد يستلزم من احملكمة تعديل املبادئ التوجيهية ذات الصلة.

____________


