نسخة مسبقة

القرار

ICC-ASP/19/Res.7

اعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسة العامة الخامسة المعقودة في  18كانون األول /ديسمبر 2020
ICC-ASP/19/Res.7

استعراض احملكمة اجلنائيّة الدوليّة ونظام روما األساسي
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تعرتف ابلدور املركزي للمحكمة اجلنائية الدولية وإبجنازاهتا يف مكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد
الدويل ،بصفتها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة ،استناداً على مبدأ التكامل،
إذ تعيد التأكيد على احلاجة إىل مواصلة التحسني يف أداء عمليات احملكمة وكفاءهتا وفاعليتها وجبهود
احملكمة يف هذا السياق،
إذ تعيد التذكري ابلقرار  ICC-ASP/18/Res.7املعنون "استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما
األساسي" ،وإذ جتدد التزامها بعملية شفافة وشاملة تقودها الدول األطراف لتحديد وتنفيذ تدابري هادفة
إىل تعزيز احملكمة وحتسني أدائها ،وإذ تشدد على أن جناح هذه العملية يتطلب إشراك مجيع الدول
األطراف ،واحملكمة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني،
إذ ترحب ابستعداد اخلرباء املستقلني للمساعدة يف عملية االستعراض املستمرة من خالل توفري معلومات
أساسية إضافية عن استنتاجاهتم وتوصياهتم ،حسب االقتضاء واجلدوى،
إذ أتخذ علماً أبن بعض املسائل اليت حددها فريق اخلرباء املستقلني هي ابلفعل قيد النظر الفعلي من
جانب احملكمة أو فرق العمل التابعة للمكتب ،وامليسرين واحملافل األخرى (املشار إليها فيما يلي بوالايت
اجلمعية أو املكلفني ابلوالايت) ،وأبنه ينبغي مواصلة هذا العمل وتنسيقه مع عملية االستعراض األوسع
نطاقاً بغية جتنب االزدواجية واالستفادة من أوجه املواءمة،
إذ تشدد على الوالايت القانونية ألجهزة احملكمة ومجعية الدول األطراف ،وعلى ضرورة أن تُرشد هذه
الوالايت املستقلة عملية تقييم توصيات فريق اخلرباء املستقلني واخلطوات اإلضافية احملتملة اليت ينبغي على
احملكمة أو مجعية الدول األطراف أو كليهما معاً اّتاذها ،حسب االقتضاء ،تبعاً لطبيعة كل توصية من
التوصيات والغرض منها ،وللهيئة احملددة لتويل مسؤولية عملية التنفيذ،
إذ تشجع على استمرار اخنراط الدول األطراف واحملكمة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني ،بطريقة
فعالة وموجهة حنو حتقيق النتائج ،يف عملية االستعراض،
 .1ترحب بتقرير وتوصيات استعراض اخلرباء املستقلني الواردة يف الوثيقة املعنونة "استعراض اخلرباء
املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي  -التقرير النهائي" املؤرخة  30أيلول  /سبتمرب
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 ،20201وأتخذ علماً ابلطابع املتنوع والدقيق والواسع لتوصيات اخلرباء وابحلاجة إىل التطرق إليها بطريقة
منظمة وشاملة وموجهة حنو النتائج ،وابملرفق األول من التقرير النهائي الذي حيدد عدداً من األولوايت
املقرتحة؛
 .2ترحب جبهود فرق العمل التابعة للمكتب مبا يف ذلك تيسري عمل الفريق املعين ابلتكامل 2والتعاون
والتمثيل اجلغرايف والتوازن اجلندري 4وكذلك جهات التنسيق التابعة للمكتب املعنية بعدم التعاون 5وفريق
الدراسة املعين ابحلوكمة 6وكذلك أعمال التيسري األخرى ذات الصلة كجزء من عملية االستعراض 7وتلحظ
ظروف العمل الصعبة وغري املؤاتية النامجة عن جائحة مرض فريوس كوروان (كوفيد )19-يف العام 2020؛
3

 .3تشدد على ضرورة مواصلة احرتام وضمان استقالل القضاء واالدعاء العام يف احملكمة اجلنائية الدولية
ونزاهة نظام روما األساسي طوال عملية االستعراض ،فضالً عن احلاجة إىل ضمان الرقابة اإلدارية السليمة
واحلوكمة واملساءلة اإلدارية يف مجيع أنشطة االدعاء العام واألنشطة القضائية ،ومواصلة مراعاة الوالية اليت
حددها اخلرباء املستقلون لكل توصية من التوصيات الواردة يف عملية االستعراض من خالل االعرتاف
بتحديد اخلرباء املستقلني للجهة املسؤولة عن كل توصية من التوصيات الواردة يف عملية االستعراض؛
 .4تقرر إنشاء آلية استعراض ،حتت رعاية اجلمعية  ،بقيادة ممث لني اثنني من الدول األطراف ملتزمني
ابلتخطيط والتنسيق واملتابعة ورفع التقارير املنتظمة إىل رائسة اجلمعية واملكتب عن تقييم التوصيات الواردة
يف تقرير فريق اخلرباء املستقلني واإلجراءات األخرى ،حسب االقتضاء ،فضالً عن املسائل املشار إليها يف
الفقرتني  18و 19من القرار  ،ICC-ASP/18/Res.7وبصفة عامة مبوجب أحكام هذا القرار .سيحظى
ممثال الدولتني الطرف بدعم ثالث هيئات تنسيق قُطرية لضمان التمثيل اجلغرايف املتكافئ .جيب ضمان
مراعاة التوازن اجلندري يف اختيار املمثلني .وسيتوىل املكتب تعيني كل أعضاء آلية االستعراض بعد التشاور
مع اجملموعات اإلقليمية ،إثر موافقة كل الدول األطراف من خالل التصويت ابلتزام الصمت ،أبسرع ما
ميكن على أال يتعدى ذلك  60يوماً من اعتماد القرار احلايل .وستسعى آلية االستعراض على وجه التحديد
إىل أن:
أ .تقدم إىل املكتب ،من خالل فرق العمل التابعة له وابلتعاون مع جهات التنسيق التابعة
للمحكمة وابلتشاور الوثيق مع مجيع الدول األطراف واملكلفني ابلوالايت ذات الصلة التابعني
للجمعية وكذلك اجملتمع املدين ،اقرتاحاً لتصنيف توصيات اخلرباء املستقلني واملسائل املتبقية املتعلقة
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ابالستعراض وفقاً للجهة املسؤولة (مجعية الدول األطراف أو احملكمة أو كليهما) عن معاجلة املسألة
املعنية حبلول  30نيسان  /أبريل 2021؛
ب .حتيل إىل اجلمعية كتابةً وإىل املكتب ،بعد إكمال تصنيف توصيات اخلرباء املستقلني ،ابلتعاون
مع جهات التنسيق التابعة للمحكمة وابلتشاور الوثيق مع مجيع الدول األطراف واجملتمع املدين،
اقرتاحاً بشأن خطة عمل شاملة لتقييم توصيات فريق اخلرباء املستقلني ،مبا يف ذلك متطلبات اّتاذ
إجراءات إضافية حمتملة ،حسب االقتضاء ،حبلول  30حزيران  /يونيو  .2021وستشمل خطة
العمل املقرتحة هذه ما يلي:
( )1إحالة التوصيات إىل احملكمة أو جهاز احملكمة ذي الصلة وإىل والايت اجلمعية ،حسب
االقتضاء ،للنظر فيها واّتاذ مزيد من اإلجراءات املمكنة ،ابلتنسيق مع احملكمة؛
( )2فيما يتعلق ابلتوصيات املوجهة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل احملكمة واجلمعية على
السواء ،منح االختصاص لوالية اجلمعية ذات الصلة واملناسبة أو آللية االستعراض ،بصفتها
جهة تنسيق للدول األطراف ،حيثما ال تتواجد والية ذات الصلة؛
( )3حتديد أولوايت التوصيات استناداً إىل املرفق األول للتقرير النهائي للخرباء املستقلني،
الذي يتضمن موجزاً ابلتوصيات ذات األولوية؛
()4

جداول زمنية لألخذ ابلتوصيات؛

 .5تدعو احملكمة إىل تعيني جهات تنسيق للمشاركة والتفاعل مع آلية االستعراض يف ّتطيط وتنسيق
ورصد وتقدمي تقارير بشأن تقييم التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء املستقلني ،واإلجراءات اإلضافية
احملتملة ،فضالً عن املسائل املشار إليها يف الفقرتني  18و 19من القرار  ،ICC-ASP/18/Res.7وتنسيق
اعتبارات احملكمة اخلاصة واإلجراءات اإلضافية احملتملة ذات الصلة ،وتطلب من جهات التنسيق التابعة
للمحكمة أن تقدم إىل آلية االستعراض وإىل املكتب وإىل مجيع الدول األطراف رداً شامالً على "استعراض
اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي  -التقرير النهائي" ،ابإلضافة إىل حتليل
متهيدي للتوصيات الواردة فيه ومعلومات حول النشاطات املعنية اليت اعتمدهتا احملكمة ابلفعل ،حبلول 31
آذار  /مارس 2021؛
 .6تطلب من املكتب النظر يف تصنيف التوصيات املشار إليها يف الفقرة  4من املنطوق وتبنيه حبلول
 30أاير  /مايو  2021وكذلك خطة العمل املشار إليها يف الفقرة  4من املنطوق حبلول  30متوز  /يوليو
2021؛
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 .7تطلب من والايت اجلمعية ذات الصلة واملعينة كمسؤولة عن تقييم التوصيات ذات الصلة واّتاذ
إجراءات إضافية حمتملة بشأهنا حسب االقتضاء ،بشأن التوصيات ذات الصلة ،أن تبدأ ابلتنفيذ يف العام
 2021وأن تقدم إىل املكتب نتائجها ،مبا فيها تلك املتعلقة ابإلجراءات املتخذة سابقاً واملقرتحات املتعلقة
ابخلطوات املقبلة حبلول  1تشرين الثاين  /نوفمرب 2021؛
 .8تطلب من احملكمة أن تقدم ،عن طريق جهات التنسيق التابعة هلا ،معلومات حمينة منتظمة إىل آلية
االستعراض عن التقدم احملرز ،مبا يف ذلك عن أي عوائق تعرتض التقدم احملدد ،وأن تقيم التقدم احملرز يف
تقييم توصيات فريق اخلرباء املستقلني واإلجراءات اإلضافية احملتملة ،وأن تقدم تقريراً إىل اجلمعية قبل انعقاد
دورهتا العشرين؛
 .9تطلب من آلية االستعراض أن تقوم ،ابلتنسيق الوثيق مع جهات التنسيق التابعة للمحكمة ووالايت
اجلمعية ذات الصلة ،لتقدمي معلومات حمينة منتظمة إىل مجيع الدول األطراف عن طريق فرق العمل التابعة
للمكتب ،عن عملية االستعراض مبا يف ذلك عن أي عقبات تعرتض التقدم احملدد ،إلحاطة اجلمعية علماً،
كتابةً ،ابلتقدم اإلمجايل احملقق غي عملها ،بشكل مثايل قبل  30حزيران  /يونيو  ،2021وأن تقدم تقريراً
عن عملية االستعراض إىل اجلمعية قبل وقت واف من انعقاد دورهتا العشرين ،عما يلي:
أ .التقدم احملرز يف تقييم توصيات اخلرباء املستقلني والتدابري املتخذة لتنفيذ عملية االستعراض
وإمكانية اّتاذ إجراءات إضافية حمتملة بشأهنا؛
ب .التقدم احملرز يف عمل والايت اجلمعية ذات الصلة بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني 18
و 19من القرار ICC-ASP/18/Res. 7؛
ج .أي تقدم آخر يف عملية االستعراض؛
 .10تدعو األمانة العامة جلمعية الدول األطراف للمساعدة يف عمل آلية االستعراض وتطلب من
املكتب أن يدعو رئيس قلم احملكمة إىل النظر يف إمكانية أن يتيح لألمانة العامة للجمعية املوارد اإلضافية
الالزمة لدعم آلية االستعراض ،بناءً على طلب منها ويف حدود امليزانية احلالية ،فقط عندما يقتنع املكتب
أبن عمل آلية االستعراض يتطلب ذلك؛
 .11تؤكد أن آلية االستعراض ستعمل بطريقة شاملة وشفافة ،وتتشاور ابنتظام مع مجيع الدول األطراف
وأجهزة احملكمة الثالثة واجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى.
___________
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