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بشأن استعراض  2021تشرين األول/أكتوبر  28المؤرخ التقرير   -لفأ
-ICC القضاة عمال بالقرارإجراءات ترشيح وانتخاب 

ASP/19/Res.7 

 مقدمة -ألف

 هذا التقرير بشأن نتيجة النظر في توصيات الخبراء المستقلين ذات الصلةقدم ي   -1
 :التي تنص على ما يلي ICC-ASP/19 /Res.7من القرار  7عمال بالفقرة المكتب  إلى

التوصيات مسؤولة عن تقييم الحددة بصفتها الم واليات الجمعية ذات الصلة إلى"تطلب 
التنفيذ في أن تبدأ حسب االقتضاء إضافية محتملة بشأنها  واتخاذ إجراءاتذات الصلة 

متخذة اإلجراءات التلك المتعلقة ب، بما في ذلك هانتائجأن تقدم إلى المكتب و 2021عام 
 ".2021نوفمبر /تشرين الثاني 1بحلول  ،تاليةالخطوات الالمتعلقة بمقترحات وال سابقا

خطة العمل الشاملة لتقييم توصيات فريق الخبراء المستقلين، بما في ذلك  عهدتو -2
 30التي اقترحتها آلية االستعراض في  المحتملةمتطلبات اإلجراءات اإلضافية 

 لميسرإلى اتوصيات  تموز/ يوليه، عشر 28ا المكتب في واعتمده 2021حزيران/يونيه 
، وهي التوصيات من  )"الميسر"( ترشيح وانتخاب القضاةراءات المعني باستعراض إج

 .380 إلى 371

 الخبراء المستقلينالنظر في توصيات  -باء

ن ااجتماعالميسر  . وعقدعهود بها إليهالنظر في التوصيات المفي الميسر وشرع  -3
اآللية ، برنامج عمل هيونيحزيران/ 22ناقش االجتماع األول، الذي عقد في وحتى اآلن. 

ت الخبراء المستقلين ذا، بما في ذلك الجدول الزمني للنظر في توصيات 2021عام ل
الخبراء ، ونظر في توصيات أكتوبرتشرين األول/ 14قد االجتماع الثاني في الصلة. وع  

االجتماع، تبادلت الدول األطراف التعليقات  هذاوفي . 380إلى  371المستقلين من 
واآلراء األولية  ،واألسئلة ،لك وجهات النظر العامةالعامة على التوصيات، بما في ذ

 بشأن التقييم والتنفيذ.

قبل بدء الدورة العشرين لجمعية اجتماعات أخرى  الميسرعقد يأن ومن المقرر  -4
ذ تتخ  أنالميسر وقع تيومواصلة النظر في هذه التوصيات. من أجل الدول األطراف 

يجة الدول األطراف ونت، في ضوء اآلراء التي أعربت عنها الجمعية في دورتها العشرين
تقرر أن أو  ،إجراءات لتقييم وتنفيذ بعض أو كل التوصياتللنظر في هذه اآلراء، 

 .2022 عام مواصلة النظر في بعض أو كل التوصيات في

 مقبلةالخطوات ال -جيم

 380إلى  371 منأن تبت الجمعية في الخطوات التالية للتوصيات الميسر قترح ي -5
 .2021عام في هذه التوصيات في  نظرال ائجفي دورتها العشرين، بناء على نت
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استعراض بشأن  2021أكتوبر تشرين األول/ 29المؤرخ تقرير ال -باء
توصيات ناء على أعمال آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية ب

 ذات الصلة لخبراء المستقلينا

 مقدمة -ألف

اعتمدت جمعية الدول األطراف )الجمعية( في دورتها التاسعة عشرة الوالية  -1
 بقيين أإلى المكتب  أيضا . وطلبت الجمعية(1)المنقحة آللية الرقابة المستقلة شغيليةالت

بغية ره قيد نظالتشغيلية  هاتواليأعمال آلية الرقابة المستقلة واستعراض المسألة المتعلقة ب
الخبراء المستقلين في هذا الصدد، رهنا بقرارات الجمعية ذات الصلة  النظر في توصيات

تقرير الخبراء المستقلين، وتقديم تقرير عن ذلك إلى التوصيات الواردة في بشأن تنفيذ 
، قرر مكتب الجمعية تعيين 2021أبريل نيسان/ 6في و. (2)الجمعية في دورتها العشرين

أعمال آلية الرقابة المستقلة ستعراض امعنيا ب ارالسفير بايفي كاوكورانتا )فنلندا( ميس
 وواليتها التشغيلية.

الجدول الزمني الميسر المعني بآلية الرقابة المستقلة وبالنظر إلى تمشيا مع والية و -2
آلية الرقابة بالميسر المعني ، بدأ (3)للنظر في خطة العمل الشاملة آللية االستعراض

 .2021في عام  121إلى  115ومن  110تقييم التوصيات المستقلة 

 هذا التقرير بشأن نتيجة النظر في توصيات الخبراء المستقلين ذات الصلةوي قدم  -3
 التي تنص على ما يلي: ICC-ASP/19 /Res.7من القرار  7عمال بالفقرة المكتب  إلى

التوصيات عن تقييم مسؤولة حددة بصفتها الالم واليات الجمعية ذات الصلة إلى"تطلب 
التنفيذ في أن تبدأ حسب االقتضاء إضافية محتملة بشأنها  ذات الصلة واتخاذ إجراءات

متخذة اإلجراءات التلك المتعلقة ب، بما في ذلك هانتائجأن تقدم إلى المكتب و 2021عام 
 ".2021نوفمبر /تشرين الثاني 1تالية، بحلول الخطوات الالمتعلقة بمقترحات سابقا وال

 االجتماعات والمناقشات -باء

 أعمال آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيليةاستعراض بشأن موضوع قدت ع   -4
مع المحكمة ، 2021 تشرين األول/ أكتوبر 25و 4أيار/مايو و 28في  ،ثالثة اجتماعات

عن طريق  وع قدت االجتماعات .والدول المراقبة والمجتمع المدنيوالدول األطراف 
باإلضافة إلى ذلك، و. جائحة الكورونامفروضة نتيجة لالبسبب القيود  عن ب عداالتصال 

                                                           
(1) ASP/19 /Res.6-ICC  ،141، الفقرة صاد القسم .   
(2) ASP/19 /Res.6-ICC  ،15، الفقرة مرفق األولال .   
(3)  ENG.pdf-Report-Final-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER-https://asp.icc . 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf
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آلية على التوصيات المتعلقة ب همتقديم تعليقات هيونيحزيران/المشاركين في  إلىط لب 
 .كتابيا الرقابة المستقلة

 

 ،ورئيس آلية الرقابة المستقلة ،ت االجتماعات ممثلين عن المحكمةنضموت  -5
 .اد الموظفينحات مجلسرئيس و

فرصة للدول األطراف لمناقشة توصيات الخبراء الأتاحت االجتماعات و -6
آلية الرقابة المستقلة أعمال الستعراض  من خالل خطة العمل الشاملة حددةالمستقلين الم

 .التشغيلية تهاووالي

أعمال آلية ستعراض التوصيات الخبراء المستقلين المخصصة  -جيم
 المستقلة وواليتها التشغيليةالرقابة 

 معلومات أساسية -1

مناقشة وتقييم تنفيذ توصيات الخبراء المستقلين  فيميسر الهدف العام لليتمثل  -7
عهود بها إليه م، وتيسير المناقشات بشأن التوصيات الآلية الرقابة المستقلةالتي تمس 

 .االستعراضبواسطة آلية مناقشات للكمنبر 

الخبراء التحضير للعمل المتعلق بالموضوع، تم النظر في تقرير في إطار و -8
الرد لتصنيف التوصيات وخطة عملها الشاملة، واالستعراض واقتراح آلية المستقلين، 

تقرير لرقابة المستقلة على االخبراء المستقلين، ورد آلية تقرير على لمحكمة العام ل
الميسر المعني  إلى االستعراضخطة العمل الشاملة آللية عهدت و. الخبراء المستقلين

، 131و 128إلى  106من لتوصيات ا اتمناقشبوصفه منبرا للبآلية الرقابة المستقلة 
االستعراض. في إطار آلية  368و 364و 130و 129وتوقعت أن يتم تقييم التوصيات 

، ارة الميزانيةمراقبة إدفي إطار الميسر المعني ب 368وستعالج أيضا التوصية 
 .الفريق الدراسي المعني بالحوكمةفي  120والتوصية 

بوصفه التقييم والميسر المعني بآلية الرقابة المستقلة  في اجتماعه الثاني، بدأو -9
. وكان الهدف العام هو 121إلى  115ومن  110مناقشات المتعلقة بالتوصيات لل منبرا

 .آلية الرقابة المستقلةاالتفاق على طريقة للمضي قدما فيما يتعلق بالتوصيات التي تمس 

 لتقرير الخبراء المستقلين 121إلى  115ومن  110تقييم التوصيات  -2

من  2022أنها ستبدأ العمل على دراسة شاملة في بداية عام إلى  المحكمةشارت أ -10
الخبراء المستقلين أجل النظر في جميع االعتبارات القانونية والمالية والعملية لتوصيات 

نهاية حزيران/يونيه  فيبهدف تقديمها إلى الدول األطراف للنظر فيها  121إلى  115من 
2022. 

  110التوصية 

لإلقرارات المالية ألمم المتحدة اأن المحكمة تستخدم برنامج إلى قلم المحكمة أشار  -11
 بياناتهباستثناء الرئيس الذي يكشف عن  ،لموظفين. وال يشمل هذا البرنامج القضاةل
 .واإلدارية على أساس طوعي تنظيميةمالية بسبب مهامه الال

وخالل االنتخابات األخيرة للقضاة، سئل المرشحون عما إذا كانوا سيوافقون  -12
وكانت لموظفين اإلقرارات المالية لبرنامج بناء على  ةماليإقرارات لى تقديم عطوعا 

مسألة لمحكمة أثارت انيسان/أبريل،  -الواردة إيجابية. وفي آذار/مارس التعليقات 
في نيويورك وكان لإلقرارات المالية ألمم المتحدة ابرنامج اإلقرارات المالية للقضاة مع 

مناسب لموظفي وهو  .غير مناسب للقضاةالمالية  قراراتاإلبرنامج الرد هو أن 



ICC-ASP/20/38 

5 38-A-210122 

أنه ليس من الواضح بالنسبة له برنامج باإلضافة إلى ذلك، ذكر الوالمنظمات الدولية. 
 المصالح فيما يتعلق بمهامهم. نوع األسئلة التي يمكن طرحها على القضاة لتقييم تضارب

في األمم المتحدة وبالتالي في  نمسؤوليالاثنين من من عدم اشتراك رغم على الو -13
في  ،لألمم المتحدة وهما رئيس الجمعية العامة واألمين العام ،األمم المتحدةمنظومة 
في مرحلة تعالج األمم المتحدة هذه المسألة قرارات المالية، إلتحدة لماألمم البرنامج 
لدى مكتب خدمات فصاحهما إو ينالمنصبهذين بطلبات للترشيح في تقدمهما  سابقة عند

هذا النظام، تباع إب. وذمتهما الماليةب يءبعض الش الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة
عضوية في ند انتخابهم للععن ذمتهم المالية لمرشحين افصاح ايمكن استكشاف إمكانية 

 .آلية الرقابة المستقلة

برنامج إنشاء وتشغيل الرأي القائل بأن في قلم المحكمة  ركوأخيرا، يشا -14
تستخدم المحكمة لك ذول ،كون مكلفا للمحكمةسيفقط إلقرارات المالية المتعلقة بالقضاة ل

 .لها خاص برنامجوضع بدال من  المالية التابع لألمم المتحدةاإلقرارات برنامج 

 115التوصية 

نظام العدل الداخلي أن اتاحة إلى مع ذلك أشار ، وأقر قلم المحكمة بروح التوصية -15
ات مختلفة من إلى جانب الموظفين، تعمل فئف. قد يكون معقداللمحكمة "للجميع" 

الذين والمهنيين الزائرين الداخليين مثل المسؤولين المنتخبين والمتدربين  األشخاص
. ، في المحكمةهمتفرقأوأعضاء الخبراء االستشاريين فضال عن من الموظفين، ليسوا 

ن بشروط وأحكام بنود تسوية ون والمقاولواالستشاري الخبراءيلتزم باإلضافة إلى ذلك، و
 .الخاصة بهمفي العقود المنازعات 

الوصول إلى  يمكنهماالموظفون و)المسؤولون المنتخبون( هما الفئتان اللتان و -16
الوصول إلى المحكمة يمكنهما ن ساالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية أو اللت

من ناحية أخرى، وهذا التغيير في المستقبل. بالمحكمة قامت اإلدارية لألمم المتحدة إذا 
والفصل  ،اإلثبات )القواعد(ئية وقواعد قواعد اإلجراالمن  22و  21و  20لقواعد تنظم ا

 امينحومدونة قواعد السلوك المهني للم ،قلم المحكمةالئحة و ،المحكمةالئحة من  4
 الخاصة بالمحامين وأعضاء أفرقتهم.تسوية المنازعات إجراءات 

روح هذه التوصية لالستفادة من  أنه يمكن استكشاف طرقرأى البعض مع ذلك، و  -17
)وأعضاء ين المحامين لتمكاقتراح وق دم الموظفين. غير من معينة بالنسبة لفئات 

الوصول إلى أمين المظالم من  المهنيين الزائرين/الداخليين هم( وكذلك المتدربينتفرقأ
إحدى الطرق هي الجديدة في المحكمة تحرش سياسة الكما أن و/أو مستشار الموظفين. 

 .فئات أخرى من الموظفين ألغراض مختلفةبها مراعاة التي يمكن 

 116التوصية 

االبتعاد عن األفرقة القائمة على عند أشار قلم المحكمة إلى أن االختالف الرئيسي  -18
محكمة الاألقران )مجلس الطعون والمجلس االستشاري التأديبي( يتمثل في أن قاضي 

إلى تقديم توصيات سيكون مستقال تماما وسيتخذ قرارات نهائية بدال من االبتدائية 
 لمدعي العام والمسجل.ا

، عديدة منظماتفي الخاصة بقاضي المحكمة االبتدائية ممارسة الوقد اعتمدت   -١٩
أساسي شرط ألن ذلك  المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة والية ي تقبل التوال سيما تلك 
محكمة ختصاص المنظمات اأن تقبل رح خيار آخر هو ط  والمحكمة. تلك للوصول إلى 

المتحدة كمحكمة اإلدارية لألمم محكمة الكمحكمة ابتدائية و األمم المتحدة للمنازعات
 ثانية وأخيرة.

من  وجود قضاة إداريين مستقلين بدال أنالخبراء المستقلون على ما يبدو  ويرى -20
زعات انمأكثر فعالية من حيث التكلفة ألنه سيعزز تسوية السيكون المجلسين 
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دارية لمنظمة العمل الدولية. ومع ذلك، والصراعات ويقلل من التصعيد إلى المحكمة اإل
مزيد من النفقات على إلى المحكمة االبتدائية  يضاقلاالضطرار إلى دفع راتب سيؤدي 

 عملهم. على اأجرقاضون يتال ين لسدى القصير ألن المتطوعين في المجالم

 117التوصية 

إلى  راأشو .116صية باالقتران مع التوصية اقترح قلم المحكمة قراءة هذه التو -21
، إحداهما للمسائل التأديبية، وهي المجلس ألقرانقائمة على اطعون الأن للمحكمة آليتين لل

خدمة الاالستشاري التأديبي، واألخرى لجميع المسائل اإلدارية األخرى المتصلة بشروط 
 طعون.لموظفين، وهي مجلس الل

أنه كلما كانت هناك قضايا سواء كانت تأديبية أو قلم المحكمة أيضا وأوضح  -22
إدارية بطبيعتها، فإن األفرقة المكونة من موظفين تقدم توصيات إلى رئيس الجهاز 

ال يتوفر للموظفين المتطوعين في نهاية ، قد الخبراء المستقلون كما الحظوالمعني. 
 .واجباتهمألداء أو التدريب المناسب /وي الوقت الكافاألمر 

منظمات أخرى بالفعل، ستستكشف المحكمة إمكانية ونظرا لتنفيذ هذا التغيير في  -23
أن على جرى التأكيد . ومع ذلك، 117وفقا للتوصية  المحكمة االبتدائيةقاض من تعيين 

 ن.ين متطوعيموظفحاليا بواسطة  عالجتالتكاليف ستكون أعلى مقارنة بالمنازعات التي 

إلى أن الشكاوى المقدمة ضد القضاة والمدعي العام  وأشار قلم المحكمة أيضا -24
 46نظام روما األساسي )المادتان ص عليه نظام مختلف ينضع لخونائب المدعي العام ت

 (.47و

رت إلى أنها ترحب بفكرة إعادة هذه التوصية، وأشاآلية الرقابة المستقلة دت يوأ -25
أكثر هيئة الحصول على األقران والقائمة على فرقة األفي النظام، وبالتالي إزالة  تفكيرال

بشكل ليسوا مجهزين آلية الرقابة المستقلة أن األقران . وذكرت ذلكبدال من  تخصصا
بأنه ال ينبغي إلقاء اللوم وأقرت جيد للتعامل مع الفروق القانونية الدقيقة في القضايا، 

مع و غير مدربين على ذلك.نهم ألوظيفتهم وهذه ليست  على األقران في هذه الحالة ألن
، ولكن من األهمية أن ألقرانإنشاء فريق قائم على اآلية الرقابة المستقلة ذلك، لم تستبعد 
، مثل الموظفين القانونيين، كما هو جالالمهذا خبراء في ألقران من اليكون هؤالء ا

 .المسألةيركزون فقط في هذه ن يالحال بالنسبة للعديد من المنظمات التي لديها موظف

إلى  2021آذار/مارس  31رسالته المؤرخة إلى  الموظفين اتحادمجلس  شاروأ -26
كد وأإجراءات التظلم الداخلية، بشأن إلى البيانات التي قدمها  اتحديدو آلية االستعراض،

الذين موظفين ال. فهو يرشح المحكمةبفي اإلجراءات المتبعة بشكل وثيق أنه يشارك 
في أعضاء أعضائه يضم من بين و ،االستشاري ومجلس الطعونفي المجلس سيعملون 

المشورة كثير من األحيان الفي التي يقدم أعضاؤها اللجنة االستشارية للموظفين 
مجلس . ووافق للمحكمة باإلطار الداخليبالتالي بدراية كافية الذين يتمتعون و للموظفين

بحاجة إلى التحسين، ولكن األمر على أن إجراءات التظلم الداخلية  الموظفين اتحاد
ا السرية كفاءة وشفافية وإنصافًا يضمن أيضاألكثر احتياجا هو إنشاء نظام أكثر 

 .للموظفين

أيضا إلى مسألة االنتقال من المجلس االستشاري  الموظفين اتحادمجلس وتطرق  -27
ألمم اإلدارية لمحكمة اللمنازعات واألمم المتحدة لالتأديبي ومجلس الطعون إلى محكمة 

 هذا التغييروبل . وق120المتحدة، وذكر أن هذه المسألة مرتبطة أيضا بالتوصية 
، تم اإلعراب وأخيراً أن يتم ذلك بالتشاور مع المجلس. البعض ، ولكن اقترح بالترحيب
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أكبر سلطة صوتا وون سيضيفهم عن التأييد لالستعانة بخبراء استشاريين خارجيين ألن
 ر.لهذا التغيي

فرقة الموصى به من األالنتقال اب فيما يتعلقضافية اإلضاحات اإليبعض  تلبوط   -28
أثيرت بعض االستفسارات فيما و. ضي المحكمة االبتدائيةالقائمة على األقران إلى قا

 يتعلق بأفرقة التحقيق المخصصة:

فيه هذا الوضع يكون سيناريو  وجودالقائل باحتمال الرأي المشاركة في  أ( )
جرى إلجراء التحقيق. ومعا أشخاص مختلفين في جمع ظر النالسيما عند معقدا، 

 .شارك في هذا الفريقن كيفية إنشاء فريق التحقيق المخصص ومن سيالتساؤل أيضا ع

آلية الرقابة المستقلة  تما إذا كانبشأن رح سؤال ، ط  تحقيقفيما يتعلق بال ب( )
من  26باإلضافة إلى ذلك، أثيرت مسألة تعديل القاعدة و. الجانبهذا ستواصل القيام ب

 هناكلقسم الرابع من القواعد، إلى ابالرجوع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. و
مجموعة من القواعد ذات الصلة، وبالتالي أثير التساؤل عما إذا كانت هناك حاجة إلى 

النظر فيها قبل سيلزم مفيدة، وبالتالي  قد تكونأن هذه المسألة ورأى البعض تعديالت. 
 هذه العملية.القيام ب

 اإلى أن من الواضح أنهآلية الرقابة المستقلة ، أشارت االستفساروردا على هذا  -29
وأن على الدول ، في الشكاوى المقدمة ضد المسؤولين المنتخبين ستواصل التحقيق

، ألةأو خبراء خارجيين في هذه المساة قضمشاركة الاألطراف أن تقرر ما إذا كانت تريد 
، ولهذا السبب ترتبط العملية التأديبيةبين عملية التحقيق وه ينبغي الفصل ولكنها تعتقد أن
 .117بالتوصية هذه المسألة 

 معحتى اآلن مشاكل  وجدأنه لم تآلية الرقابة المستقلة وعالوة على ذلك، ذكرت  -30
تنشأ مع وصول األطراف الخارجية التي لديها  التعقيدات قدغير أن بالتحقيق، اآللية  امقي

إطار ترك  ينبغي، 26عدم تعديل القاعدة ولإمكانية الوصول إلى نظم المحكمة ووثائقها. 
 تقديمانتهاء التحقيق يمكن بعد و. آللية الرقابة المستقلةلمسؤولين المنتخبين مع االتحقيق 
ك أو سوء سوء سلويشكل لتقييم ما إذا كان الخبراء مجموعة من التحقيق إلى نتيجة 

هذا سيعالج والموظفين. خاص باللنظام لذلك مماثال كون سيا للقواعد، وسلوك جسيم وفق
بهذا التقييم ضد  وهي أن قضاة المحكمة هم الذين يقومون حالياالقضايا النهج إحدى 

مفاده أن هناك مما يثير عددا من المسائل. ومن ثم، أعرب عن رأي آخرين، قضاة 
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وضعف النظام الذي تم تحديده في خبراء المستقلين طريقة للتوفيق بين توصيات ال
 .26اإلطار الحالي والقاعدة 

ه ينبغي التي تنص على أن 120تقييم فيما يتعلق بالتوصية مزيد من اللب وط   -31
وليس إلى ة لألمم المتحدإلى المحكمة اإلدارية في المسائل اإلدارية تلجأ أن لمحكمة ل

 لمنظمة العمل الدولية. المحكمة اإلدارية 

مفيدة جدا. وكان هناك  121إلى  116من رأي مفاده أن التوصيات وأعرب عن  -32
تأييد قوي إلجراء مزيد من المناقشات من أجل إيجاد الحل الصحيح واالبتعاد عن النظام 

 الطوعي.

إذا كان  تساءل البعض أيضا عماها المعقد، بعاونظرا ألهمية هذه التوصيات وط  -33
وكذلك خططهم فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات تقديم آرائهم بإمكان ممثلي المحكمة 

 .ياكتاب

 

، الموظفين اتحادمجلس وأشير إلى أنه نظرا ألن هذه التوصية تتصل مباشرة ب -34
 في المناقشة.أن يشارك هذا المجلس من المهم جدا 

 118التوصية 

هذه  والدول األطراف آلية الرقابة المستقلةدت المحكمة والهيئات الفرعية مثل أي -35
بصيغتها المقترحة في تقرير وأشارت المحكمة إلى أن هذه التوصية،  التوصية بقوة. 

في الميزانية طلبت ومن ثم  ،أي منظمة دوليةمن سمات  سمة أساسيةالخبراء المستقلين، 
. لمدة ستة شهور لمظالملأمين مالية لالستعانة بموارد  2022لعام البرنامجية المقترحة 

استشاري اقتراحا بتوفير الميزانية والمالية إلى لجنة مت المحكمة دقعالوة على ذلك، و
"منصب غير  توفيربالخبراء المستقلين هذه الخدمات بما يتماشى مع توصية لتقديم 

 ا".خارجي حق شخص"و ،مصنف"

إلى اإلدارية لمنظمة العمل الدولية وإذا تقرر في المستقبل االنتقال من المحكمة  -36
أمين كتب م، سيتعين على المحكمة أن تستفيد من خدمات اإلدارية لألمم المتحدة المحكمة

واستنادا إلى محادثة أولية مع أمين المظالم المظالم وخدمات الوساطة في األمم المتحدة. 
ألمم المتحدة أن لاإلدارية محكمة الاالنتقال إلى عند النظر في  وحظألمم المتحدة، لبا

توفير سيلزم للقيام بذلك وأنه  مكتب األمم المتحدة ليس لديه فرع أو مكتب في الهاي
تبعان المحكمة ولكن يعلى حساب ومساعد إداري في المحكمة  5-موظف برتبة ف

 األمم المتحدة.أمين المظالم في مكتب إداريا 

أن عدم وجود آليات تسوية غير رسمية للموظفين  آلية الرقابة المستقلةوذكرت  -37
، وأن آلية التسوية غير الرسمية ستكون قادرة على يشكل فجوة خطيرة في نظام المحكمة

اآللية، التي ستكون  ؤيدفإنها ت، وبالتالي وظفين بطريقة أكثر مالءمة وكفاءةمساعدة الم
 أيضا. آلية الرقابة المستقلةل لعمل مهمة ليس للمحكمة فحسب، ب

خبراء المستقلين توصيات الوارتباط  عرب عن رأي بشأن أهمية هذه التوصيةوأ   -38
على أنه دد ش  من حيث التكلفة، ولكن قيل إن األمر ليس كذلك بالضرورة. والحياد بفكرة 

القانونية والمالية للتنفيذ ينبغي أن يدرك الجميع أنه سيتعين في مرحلة الحقة تقييم اآلثار 
عند مقبلة للدول األطراف المحتمل لتوصيات محددة، مع مراعاة المناقشات الصعبة ال

 .في المائة 9.5قدرها التي يبلغ  2022عام في ميزانية المطلوبة الزيادة  النظر في

 119التوصية  

، و غير ذلك، سواء كان مكتب األمم المتحدة أأمين المظالم كرت المحكمة أنذ -39
 ةرسمية أساسيالغير هذه الخدمة وتكون إلى جنب مع الوساطة.  اجنبيعمل كقاعدة عامة 
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اآلليات  عبرمقارنة بالمرور ، المختلفينالموظفين عندما يتعلق األمر بحل الخالفات بين 
أن الوساطة مقبولة كر وذ   من ضغوط ووقت ونفقات. ذلك نطوي عليهيالرسمية وكل ما 

يمنح أمين المظالم المساحة الالزمة للقيام وهو ما من قبل طرفي النزاع، ية اعا طودائم
، تكون محاولة التوفيق إلزامية بعض الواليات القضائية الوطنيةومع ذلك، في بعمله. 

 .قبل المثول أمام القاضي

 120التوصية 

مع المنظمات التي قامت بالتغيير إلى التي جرت مناقشات الشارت المحكمة إلى أ -40
قبول الوالية القضائية للمحكمة اإلدارية وأضافت أن  لألمم المتحدةكمة اإلدارية محال

تكاليف محسوبة على أساس عدد موظفي المنظمة وما إذا  ينطوي علىلألمم المتحدة 
بإمكانية وجود المحكمة وأقرت كانت هذه المنظمة جزءا من منظومة األمم المتحدة أم ال. 

ييم مزايا وعيوب وسيكون تق، المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة أسباب وجيهة لالنتقال إلى
 .ستعدها لذلكمن الدراسة التي ءا القيام بذلك جز

شارة إلى رسالته باإل، الموظفين اتحادمجلس  ووفقا لرأي مخالف، ذكر، ومع ذلك -41
أنه يعتقد أن االنتقال من المحكمة  ،االستعراضإلى آلية  2021مارس /آذار 31المؤرخة 

اإلدارية لمنظمة العمل الدولية إلى المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة سيكون ضارا 
وأن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية مناسبة تماما للبت في الشكاوى  ،لموظفينبا

 اتحادمجلس ، أشار ة إلى ذلكباإلضافو. الالزمة لذلك وضمان الرقابة الفعالة والمستقلة
تقرير األمين العام لألمم نظر في الالتي اقترح فيها مرة أخرى إلى رسالته  الموظفين

لنظام الموحد لألمم ة التي انشئت في إطار االقضائياستعراض الوالية المتحدة بشأن 
كم األمم المتحدة والذي يحدد مزايا وعيوب المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية ومحا

 ذلك. ب هإبالغالتي طلب فيها و المتحدة

 121التوصية 

توصية عامة تمس العديد من القضايا أشارت المحكمة إلى أن هذه التوصية  -42
تهدف بعض المبادرات التي اتخذتها المحكمة في السنوات األخيرة، مثل والمختلفة. 

الموظفين، وكذلك أهمية استشارة مجلس اتحاد  مشاركةبشأن الدراسة االستقصائية 
الشكاوى الداخلية. كما تم المتعلقة بجراءات اإل ثقة الموظفين فيتعزيز الموظفين، إلى 

، مسائل التأديبية بطبيعتهاالإيالء اهتمام خاص ألهمية الشفافية والسرية عند التعامل مع 
 لتي ستجري مناقشاتها في سياق جميع التوصيات.ا

 جديد اقتراح

قدمت المكسيك اقتراحاً بشأن إنشاء لجنة للشكاوى في مكتب الجمعية، من شأنها  -43
جرى تبادل أولي لآلراء بين الدول األطراف وأن تشكل قناة سرية لنقل الشكاوى. 

في يمكن النظر فيها كان هناك تفاهم على أن العناصر الواردة في االقتراح ووالمحكمة. 
 .إجراءات التظلم الداخليالمتعلق بالعمل 

 السبيل للمضي قدما -3

لية الرقابة المستقلة، آالميسر المعني بها االتي أجر اتبالنظر إلى المناقش -44
فيما يتعلق إدارة الميزانية أجراها الميسر المعني بمراقبة المقابلة التي  اتوالمناقش

خطة العمل في  الميسرتوصيات المعهود بها إلى وال ،الخبراء المستقلينتوصيات ب
بشأن التوصيات الجاري العمل المتعلقة بمتابعة القترح أن تستمر المناقشات والشاملة، ي  

. 2022في عام للمناقشات لية الرقابة المستقلة بوصفه منبرا آالميسر المعني بالمسندة إلى 
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حادية قبل انعقاد الدورة الالخبراء المستقلين تقييم توصيات االنتهاء من وينبغي 
 والعشرين للجمعية.
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نوفمبر تشرين الثاني/ 1بالميزانية المؤرخ  ةالمعني ةالميسرتقرير  -جيم
 بشأن توصيات الخبراء المستقلين ذات الصلة 2021

  مقدمة  -ألف

نية من نظام روما األساسي الذي ينص على بالميزا ةالمعني ةالميسروالية  تستمد -1
، 2021أبريل نيسان/ 6وفي . (4)"البت فيهافي و المحكمةميزانية  فيالجمعية "تنظر أن 
ة االتيا النيتو ويليامز )قبرص( ميسرغ -سيرر مكتب الجمعية تعيين السفيرة فرانسق

 لميزانية.معنية با

توصيات  (5)إلى المكتب خطة العمل الشاملة المقدمة من آلية االستعراضعهدت و -2
‘ 1’ :بالميزانية على النحو التاليلميسرة المعنية إلى اذات الصلة  ينالخبراء المستقل

 ،2021خالل النصف الثاني من عام  نظر فيهالل 142و 141و 140و 139التوصيات 
فيها في النصف األول للنظر  138و 137و 136و 135و 133و 132التوصيات ‘ 2’و

 .2022 من عامثاني فيها في النصف الللنظر  134التوصية ‘ 3’و ،2022من عام 

، يعكس هذا التقرير نتائج نظر ICC-ASP/19/Res.7من القرار  7عمال بالفقرة و -3
لميسرة عهود بها إلى اذات الصلة والمالخبراء المستقلين الدول األطراف في توصيات 

يقدم إلى ، ولخطوات التاليةالمتعلقة بامقترحات في الالميزانية، بما في ذلك المعنية ب
 .في هذه النتائج للنظرالمكتب 

 االجتماعات والمناقشات -باء

لميسرة عهود بها إلى اذات الصلة والمالخبراء المستقلين غرض تقييم توصيات ألو -4
مع  2021 أكتوبر /تشرين األول 28و 21يومي في  نميزانية، ع قد اجتماعاالمعنية بال

القائمة  دولوفل امشترك اممثلي الدول األطراف والمحكمة. وكان االجتماع الثاني اجتماع
فرصة لمواصلة تقييم أتاح هذا االجتماع النيويورك، والوفود القائمة في في الهاي و

المتأخرات، سعادة السيد المعني ب ميسرالوشارك فيه ، للخبراء المستقلين 140 توصيةال
 رودريغو كارازو )كوستاريكا(.

جائحة ها تالقيود التي فرضعن بعد بسبب التصال عن طريق ا نعقد االجتماعاو -5
 الكورونا.

ميسرة المعنية لعهود بها إلى اتوصيات الخبراء المستقلين الم -جيم
 ةيبالميزان

 معلومات أساسية -1

شرعت الميسرة ، 2021 أكتوبر/تشرين األول 21جتماع المعقود في الفي ا -6
خالل  النظر فيهامقرر ال 142إلى  139من  تقييم التوصياتالمعنية بالميزانية في 
الميسر المعني مع  افي أول اجتماع مشترك لهواصلت ، و2021النصف الثاني من عام 

 .140 مناقشة التوصية ،2021اكتوبر /تشرين األول 28 في، المعقود بالمتأخرات

في هذه من الدول األطراف فقط المتوقع  ، أشير إلى أنيناالجتماع ينهذفي و -7
توصيات معينة المبادرة بالنظر في قييم ما إذا كان ينبغي تهو المرحلة من العملية 

بشأن المناقشة ستكمال اهو . وبالتالي لم يكن الهدف من هذه االجتماعات حتمال تنفيذهاال
 بالضرورة قرارجميع الجوانب الموضوعية واإلجرائية لهذه التوصيات أو اتخاذ 

وفي هذا الصدد، نوقشت الخطوات الدراسة. كانت في حاجة إلى مزيد من تنفيذها إذا ل
                                                           

    ( )د( من نظام روما األساسي.2) 112المادة  (4)
(5)  

ENG.pdf-Comprehensive%20Action%20Plan-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-https://asp.icc .   

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-Comprehensive%20Action%20Plan-ENG.pdf
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 هازيادة تيسير نظر الدول األطراف في طرائق ونطاق تنفيذ كل منغية الملموسة التالية ب
 لتوصيات، حسب االقتضاء.ل

 لخبراء المستقلين ل 142إلى  139من  تقييم التوصيات -2

 139التوصية 

أن اجتماعات الجمعية عي يد  الخبراء المستقلين إلى أن تقرير  ةالميسر تشارأ -8
ميزانية على حساب المناقشات السياسية، وأنه وفقا التقنية للمناقشات التهيمن عليها 

قة المقترحة في سألة الطريلمعالجة هذه الملخبراء المستقلين، من الطرق المتاحة ل
الية، لجنة الميزانية والم إلىميزانية لالمتعلقة باأي إحالة التفاصيل التقنية  139التوصية 

تقنية خصيص جلسة الجمعية، وت نعقادالميزانية قبل االمتعلقة بالمفاوضات ستكمال وا
حتى تتمكن الدول األطراف من التركيز على  أولية للميزانية قبل مناقشة الجمعية

لوضع إطار و. المناقشات االستراتيجية المتعلقة بالسياسات على مستوى سياسي أعلى
ي تلتقييم التوصية، دع الدول األطراف إلى النظر فيما إذا كانت الشواغل سرة الم 
، ، وإذا كان األمر كذلكمشتركة ها الخبراء المستقلون هي شواغلاألساسية التي حدد

ستلزم بالفعل تنفيذ المقترحات الواردة في تاغل والش همعالجة هذلطريقة الإذا كانت فيما 
 .أخرى محتملةأو ربما تدابير  139 التوصية

، عند في السعيالهدف المتمثل في المناقشات، بينما شاركت الوفود  وخالل -9
على  ةالمعروضالمقترحة لتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الميزانية إلى ااإلمكان، 
وقد للجمعية  الحظ البعض أيضا أن الميزانية مسؤولية حساسة وهامة للغايةالجمعية، 

. والحظت الدول األطراف أن النظر في سبل إضافيةتتطلب، حسب االقتضاء، مناقشات 
مرغوب فيه بالفعل. وفي زيادة تحسين أو تعزيز عملية التفاوض بشأن الميزانية أمر ل

إحالة التفاصيل التقنية المتعلقة بالميزانية ، أشار عدد من الوفود إلى أهمية هذا الصدد
الدول األطراف إلى أن وجود  . ولهذا السبب، أشارت بعضإلى لجنة الميزانية والمالية

ليس صعبا على الوفود ممثلين متخصصين للتفاوض بشأن الميزانية أثناء الجمعية 
لجنة إلى إحالة التفاصيل التقنية الصغيرة فحسب، بل يبدو أيضا أنه يتعارض مع فكرة 

 .وبالتالي قد ينظر إليه على أنه ازدواجية، الميزانية والمالية

لم توافق بعض الدول األطراف على أن جلسات الجمعية تهيمن  ،الوة على ذلكوع -10
مختلف المناقشات إلى في هذا الصدد أشارت مناقشات الميزانية وبالضرورة عليها 

من ناحية أخرى، شددت واالجتماعات.  أثناءاالستراتيجية والسياسية التي تعقد عادة 
، مما خالل الجمعية ابارز ادوربالفعل تؤدي وفود أخرى على أن مفاوضات الميزانية 

للمشاركة في مناقشات سياسية واستراتيجية أخرى،  صغيرةتحديات أمام الوفود اليطرح 
تخصيص وضمان  لالتداخأيضا إلى أن الحل ينبغي أن يتمثل في تجنب ولكنها أشارت 

 الميزانية.المتعلقة بلمفاوضات لفصلة منأوقات 

  140التوصية 

في اجتماعين مختلفين، وعقد األخير باالشتراك مع  140 تم النظر في التوصية -11
 نيويورك.في مل افريق العالالمتأخرات والميسر المعني ب

ه على الرغم من الميزانية أنة المعنية بميسرال توخالل االجتماع األول، الحظ  -12
وليس  على عاتق الجمعية تقع 140التوصية تنفيذ ، وحسب االقتضاء، أن مسؤولية تقييم
عن معلومات من قلم المحكمة الحصول على من المفيد للغاية إن على المحكمة، ف

كانت . وأشارت كذلك إلى أن مسألة السيولة هذه المسألةلمعالجة الخطوات التي اتخذها 
مراجعو الحسابات ، بما في ذلك المختلفة هيئات الرقابةدائما محل دراسة من قبل 

 ت. في هذا الصدد، اقترحلجنة الميزانية والمالية، ومؤخرا مراجعةالخارجيون، ولجنة ال
على هذا المعلومات المتاحة بالفعل. ومواصلة النظر في هذه التوصية بناء على  ةالميسر
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بحلول النصف الثاني من ، إلى أن قلم المحكمة اقترح أن يتمالميسرة ، أشارت األساس
درة عن هيئات الرقابة المختلفة فيما ، تجميع جميع التقارير والتوصيات الصا2022عام 

أن يشكل هذا التقرير أساسا تقنيا  تواقترحفي وثيقة واحدة.  يتعلق بمسألة السيولة
 .2022لمواصلة النظر في هذه التوصية في عام 

دفع مسؤولة عن التأكد من هي الالدول األطراف وأشار عدد من الوفود إلى أن  -13
أن التقييم السليم لهذه التوصية سيستفيد من  ئيروفي هذا الصدد، االشتراكات. 

، وبالتالي فإن قيام قلم المحكمة بتجميعها المختلفة هيئات الرقابةالتوصيات التي تقدمها 
. وشددت بعض الدول األطراف على أهمية العمل سيكون أساسا مفيدا لالستمرار في
التي تواجهها المحكمة في ضوء مستوى  الراهنةهذه المسألة والتحديات المالية 
تقترح النظر في ممارسات المنظمات الدولية  140 المتأخرات. ولوحظ أن التوصية

جرى التساؤل عن األخرى فيما يتعلق بالتدابير المستخدمة للتعامل مع المتأخرات، و
 للبحث. هذا التحليل المقارنإمكانية اتاحة 

الميزانية، اتفقت الدول األطراف على عقد معنية بة الميِسرالبناء على اقتراح و -14
لمتأخرات الميسر المعني بامع باالشتراك ، اجتماع ثان مكرس للنظر في هذه التوصية

 نيويورك.العامل في فريق الو

تشرين  28المتأخرات، في المعني بالميسر الذي عقد مع في االجتماع المشترك و -15
الواسع لمواصلة النظر في تأييدها ، أعربت الدول األطراف عن 2021 أكتوبر /األول

والحظت بعض المتأخرات أولوية استراتيجية لمستقبل المحكمة. أن مسألة السيولة و
تدابير غير تلك مواصلة النظر في هذه التوصية  ه ال ينبغي أن تشمل الدول األطراف أن

في حين أكد عدد من الدول األطراف ، المنصوص عليها بالفعل في نظام روما األساسي
تدابير أخرى ممكنة، والنظر في هذا الصدد في ممارسات الحاجة إلى النظر في على 

. الخبراء المستقلونبه  ىى ذات الصلة، على النحو الذي أوصالمنظمات الدولية األخر
مثل هذا اء إجرالميزانية مناقشة طرائق المعنية ب ةميسرالوتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل 

 .مع أمانة الجمعية التحليل المقارن

وأعد تقرير أكثر تفصيال عن المناقشات التي جرت خالل االجتماع الذي عقد في  -16
 المتأخرات.المعني بالميسر  برعاية 2021تشرين األول/أكتوبر  28

 141التوصية 

فهمها أن في خطة العمل الشاملة الحظت لية المراجعة أشارت الميسرة إلى أن آ -17
إلى الدول األطراف  ةالميسر تهذه التوصية التزام مستمر. وعالوة على ذلك، قدم

اقتراحا بأن يقوم قلم المحكمة، بحلول النصف الثاني من العام القادم، بتجميع جميع 
، أي مراجعو الحسابات هيئات الرقابةالتعليقات والتوصيات التي قدمتها مختلف 

علق بمستويات فيما يت اتقريرلجنة الميزانية والمالية ، ومراجعةولجنة ال ،نالخارجيو
يساعد هذا أن  ه يمكنأن ةالميسررأت و .وصندوق الطوارئ عاملصندوق رأس المال ال

 من خالل توفير أساس تقني موحد مسألةفي هذه ال نظرالالتجميع الدول األطراف في 
 .لها

الخبراء على أهمية التوصية التي قدمها أخذت الكلمة ووافقت الدول األطراف التي  -18
المتعلقة مفاوضات الاألهمية التي كانت لهذه المسائل في  علىالمستقلون وأكدت 

لبعض الوفود. وأشير أيضا إلى أن وجود تقرير يجمعه قلم بالنسبة الميزانية السابقة ب
هيئات مواصلة النظر في هذه التوصية، مع مالحظة أن  المحكمة سيساعد بالفعل على

عليه،  ء. وبنامسائلالمختلفة قدمت أيضا توصيات ذات صلة ومماثلة بشأن هذه ال الرقابة
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يسِ أعربت الوفود عن تأييدها ال ما في هذا للمضي قد بوصفه سبيال رةقتراح الم 
 .الموضوع

 142التوصية 

تتاح للدول الهياكل التنظيمية المذكورة سفادت الميسرة بأن المحكمة أبلغتها بأن أ -19
، وأنها 2022الميزانية المعتمدة لعام مع نب إلى ج جنبا 2022األطراف في أوائل عام 

. وبناء على ذلك، شدد ممثل قلم المحكمة على التزام ةمعتمدالبصيغته عكس الهيكل ست
 الهياكل التنظيمية في تفاصيلالتعزيز مستوى عن طريق ة المحكمة بتنفيذ هذه التوصي

. ى به الخبراء المستقلونمن الشفافية، على النحو الذي أوصتوفير مزيد من أجل 
هذه لالستجابة لفي أفضل السبل ستنظر وأوضح قلم المحكمة أن أجهزة المحكمة 

افقة على جديد في أقرب وقت ممكن بعد المو هيكل تنظيميوضع  من أجل التوصية
 .لجنة الميزانية والماليةفيه كل من الدول األطراف و الميزانية لكي تنظر

تنظيمي الهيكل الحصول على العلى أخذت الكلمة التي افقت الوفود وفي حين و -20
موافقة بعد شفافية التفصيل ود من البمزيللمحكمة الهيكل التنظيمي يبين الذي سجديد ال

هيكل تنظيمي  ضعأيضا وبعض الوفود ت ، اقترح2022الجمعية على ميزانية عام 
من الممكن  نوتساءلت عما إذا لم يك، احاليصيغته المعتمدة بمنقح يعكس هيكل المحكمة 

، أوضح قلم المحكمة أنه في ةوبناء على طلب الميسر. األجل القصيرفي ذلك القيام ب
العام، التي ال تزال تتطلب  كتب المدعيمات الجارية في الهيكل التنظيمي لضوء التغيير

الميزانية البرنامجية  ذلك استنادا إلى موافقة الجمعية، ستكون العملية أكثر دقة إذا تم
. وعالوة على ذلك، لوحظ أن االعتبارات الداخلية ال تزال جارية 2022المعتمدة لعام 

 بشأن كيفية تقديم بعض المعلومات الحساسة بطريقة أكثر شفافية.

 للمضي قدما السبيل -3

الدول استنادا إلى ما حدث في االجتماعات، ستعيد ه إلى أن ةالميسرشارت أ -21
على اإلجراءات  بناء 2022في هذه التوصيات في عام االقتضاء،  عندالنظر، األطراف 

من المتوقع أن  مت مناقشتها. وأشارت كذلك إلى أنتخطوات التالية التي الملموسة وال
تشرين  1إلى المكتب بحلول الخبراء المستقلين قدم التقرير عن تقييم توصيات ي  

المتعلق هذا التقرير تقدم الميسرة المعنية بالميزانية ولهذه الغاية، . 2021الثاني/نوفمبر 
 إلى الدول األطراف للنظر.الخبراء المستقلين بشأن توصيات التي جرت  بالمناقشات
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تشرين  1بالتكامل المؤرخ  ةق المعنييالتنس اتتقرير جه -دال
 ICC-ASP/19/Res.7 عمال بقرار االستعراض 2021نوفمبر الثاني/

ن المكتب أستراليا ، عي  2021أبريل يسان/ن 6جتماع الثاني المعقود في الفي ا -1
 اتبوالي"مكلفين واعتبارهما وضوع التكامل )مة معنية بقطري تنسيق اتهجوأوغندا 

 (.أيضا الجمعية"من 

 إلى( في دورتها التاسعة عشرة "الجمعية"طلبت جمعية الدول األطراف )و -2
على و. (6)بقي موضوع التكامل قيد نظره وأن يواصل الحوار مع المحكمةالمكتب أن ي  

 ، أشارت الجمعية في قرارهانحو منفصل
ICC-ASP/19/Res.7  ضرورة مواصلة العمل بشأن المحكمة إلى  استعراضالمتعلق ب

التكامل والعالقة بين السلطات القضائية الوطنية المعنون "الموضوع ذي األولوية 
 .(7)العشرين اقبل دورته المحرزالتقدم بوالمحكمة" وإبالغ الجمعية 

 استعراضالمتعلق ب  ICC-ASP/19/Res.7الجمعيةمن قرار  7طلبت الفقرة و -3
عن "تقييم واتخاذ المزيد  ينمسؤولمن الجمعية الواليات بالمكلفين  إلىأيضا  المحكمة

تقديم نتائج ذات الصلة" الخبراء المستقلين  بشأن توصيات المحتملةمن اإلجراءات 
تشرين الثاني/نوفمبر  1بحلول إلى المكتب بشأن الخطوات المقبلة  مومقترحاتهنظرهم 
2021. 

المعنية  تنسيقالجهات إلى ، ع هدت (8)خطة العمل الشاملة آللية االستعراض فيو -4
، 267إلى  226من " توصيات الخبراء المستقلين تقييمللبوصفها "منبرا التكامل ب
 247التوصيات ميع التوصيات باستثناء جمكتب المدعي العام رسميا "خصصت" لو
جهات التنسيق المعنية مكتب المدعي العام ومعهود بها إلى )ال 265إلى  262ومن ‘ 2’

 (.كامل معابالت

مع اإلشارة إلى ،  ICC-ASP/19/Res.7من القرار 7بالفقرة  عمال هذا التقريرويقدم  -5
مكتب المدعي العام إلى المتعلقة بالتكامل الخبراء المستقلين جميع توصيات بعهد أنه لم ي

تقرير سنوي "تقديم التنسيق  اتجهعتزم ت. ولذلك كامل معاالمعنية بالتجهات التنسيق و
تضمن هذا التقرير سيوفي األسابيع المقبلة. إلى المكتب بشأن التكامل"  الشمو أكثر
أكثر تفصيال لجميع األنشطة المتعلقة بالتكامل هذا العام )بما في ذلك الجرائم خصا لم

الجامع. مشروع نص للقرار (، إلى جانب النتائج العامة، والجنسانيةالجنسية والجرائم 
المذكور الستعراض ر تفصيال عن االجتماعات المتعلقة باوسيشمل ذلك نظرة عامة أكث

 أدناه، فضال عن التركيز المقترح على العمل في المستقبل.

 2021أبريل ان/سين 30اجتماع أول في عقد  ةالمشاركالتنسيق  اتت جهيسرو -6
سيما في ضوء ، الالحاالت بشأن إنجاز مشروع سياسة مكتب المدعي العاملمناقشة 
العديد من هذه أكد المكتب أنه تم بالفعل إدراج وذات الصلة. الخبراء المستقلين توصيات 

، ()جزئيا 247و 245( وئيا)جز 244التوصيات  مثلالسياسة ) شروعفي متوصيات ال
على أوسع نطاقا في بروتوكول من األفضل أن تعالج وصيات أخرى في حين أن ت

األخرى التوصيات العديد من ال يزال ، و((ئيا)جز 247مثل التوصية ) مستوى المحكمة
من كان إذا معرفة ل ليةداخالقيد المناقشة  (250و 249و 244و 243التوصيات )السيما 
شرت بعد ذلك ون   .قيامه بذلكوكيفية  كل أفضل في السياسةبشأن يعالجها المكتب الممكن 

                                                           
(6) ASP/19 /Res.6-ICC  ، 331الفقرة .  
(7) 7ASP/19 /Res.-ICC  ،8 من القرار  19و 18)ب( )التي تحيل إلى الفقرتين 9 الفقرةASP/1-ICC

/Res.7.)  
(8)  

ENG.pdf-PlanComprehensive Action -cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-https://asp.icc . . 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-Comprehensive%20Action%20Plan-ENG.pdf
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اهتمام كبير . وكان هناك 2021حزيران/يونيه  15نسخة منقحة ونهائية من السياسة في 
 بعقد اجتماعات إضافية في المستقبل لمناقشة السياسة.

 أكتوبرتشرين األول/ 1في ثان  اجتماععقد  ةالتنسيق المشارك اتويسرت جه -7
المتعلقة بالتكامل، بما في ذلك مفهوم "التكامل الخبراء المستقلين  بشأن توصيات 2021

(، ، 227التوصية " )الخطورة( و"عتبة 265إلى  262)التوصيات من اإليجابي" 
مثمرة ولكن أولية. والحظ نائب المدعي العام أن مكتب المدعي العام  اتمناقشالكانت و

السياسات النظر في المدعي العام الجديد يعيد حيث  عملية انتقالية كبيرةالقيام ببصدد 
والممارسات، وأن المدعي العام يحتاج إلى مزيد من الوقت إلنجاز هذه العملية. وفي 

" " و"التكاملخطورة"اللعبارات أساسي مفهوم وضع هذا السياق، ركزت المناقشة على 
التكامل اإليجابي". وكانت بعض الوفود في وضع يسمح لها بالتعبير عن آرائها بشأن و"

 وخىشارت وفود أخرى إلى حاجتها إلى مزيد من الوقت. ومن المتالتوصيات، بينما أ
االستعراض الجاري في ضوء  2022المناقشات بشأن هذه التوصيات في عام استئناف 

 ات الصلة بهذه المسائل.ذمكتب المدعي العام لسياسات مكتب المدعي العام يقوم به الذي 

يركز على تقسيم  ،والتعاونبشأن التكامل مقرر اجتماع مشترك ثالث وتأجل  -8
 ‘(2’ 247)مرتبط بالنظر في التوصية والمحكمة الدول األطراف العمل بين جمعية 

 بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني. ،2022إلى عام 
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توصيات الخبراء لمناقشة  منبراوصفها تقرير آلية االستعراض ب -هاء
 2021نوفمبر تشرين الثاني/ 1المستقلين المؤرخ 

 مقدمة  -أوال

 لمعنونا ICC-ASP/19/Res.7من القرار  7بالفقرة  عمال تقريرهذا القدم ي   -1
التي تنص  ، )"القرار"( "استعراض المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي"

 على ما يلي:

مسؤولة عن تقييم حددة بصفتها الالم واليات الجمعية ذات الصلة إلى تطلب -7"
إضافية محتملة بشأنها حسب االقتضاء أن تبدأ  الصلة واتخاذ إجراءاتالتوصيات ذات 
اإلجراءات تلك المتعلقة ب، بما في ذلك هانتائجأن تقدم إلى المكتب و 2021التنفيذ في عام 

نوفمبر /تشرين الثاني 1تالية، بحلول الخطوات الالمتعلقة بمقترحات متخذة سابقا والال
2021." 

الخبراء وتشير آلية االستعراض إلى أنها قررت، عند تخصيص توصيات  -2
، العمل من خالل هياكل الجمعية القائمة من أجل تجنب في خطة العمل الشاملةالمستقلين 

لوالية قدر اإلمكان،  بالتوصيات، اآلليةعهدت إثقال كاهل الجمعية بهياكل جديدة. وقد 
حيثما ال توجد ، تنسيق للدول األطراف جهة، بصفتها نفسهال، أو (9)الجمعية ذات الصلة

 .(10)والية ذات صلة

 اجتماعات آلية االستعراض بوصفها منبرا للمناقشات -ثانيا

 30و 13، في اتللمناقش امنبربوصفها عقدت آلية االستعراض ستة اجتماعات  -3
، ودعت المحكمة 2021تشرين األول/أكتوبر  28و 27و 22و 11و ر،سبتمب/أيلول

إبالغ الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى توصيات بعهدت إليها والهيئات التي 
لوالية المحكمة المتمثلة في تقييم التقدم المحرز منها للتوصيات. وإدراكا ا بحالة تقييمه

وتقديم تقرير  المحتملةاءات األخرى في تقييم توصيات فريق الخبراء المستقلين واإلجر
التقرير لمحة عامة عن التوصيات التي هذا يقدم . و(11)إلى الجمعية قبل دورتها العشرين

 .قشتهامناجرت 

 أيلول/سبتمبر 13في  االجتماع المعقود

 انتخاب نائبين للمدعي العام   - 48تقييم التوصية 

 في تقييمنظرت اآللية ، 2021سبتمبر أيلول/ 13في  معقودي االجتماع األول، الف -4
من نظام روما األساسي،  42. وكان المدعي العام قد قرر، عمالً بالمادة 48التوصية 

. وأعرب عدد من 48التوصية  عدم تنفيذ لذلك قررو ،لمدعي العامل ننائبيل وضع هيكل
نائبين للمدعي العام وإعادة هيكلة  الداعي إلى وجودالقتراح ل تأييدهالدول األطراف عن 

الي لهذا الجانب المإزاء مكتب المدعي العام. وأعربت بعض الدول األطراف عن قلقها 
كما هو موضح في المذكرة  ،ولكن هذا الصدد توضيح فيت مزيدا من الوطلب االقتراح

                                                           
، مقترح لخطة عمل شاملة لتقييم توصيات فريق الخبراء المستقلين، بما في ذلك مذكرة تمهيدية  (9)

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-https://asp.icc- . انظر7، الفقرة لبات اإلجراءات اإلضافية الممكنةمتط

ENG.pdf-Note-Introductory-CAP.  
(10) 7ASP/19 /Res.-ICC 2’)ب( 4 ، الفقرة.‘ 
  . 8مرجع نفسه، الفقرة ال  (11)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-CAP-Introductory-Note-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-CAP-Introductory-Note-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-CAP-Introductory-Note-ENG.pdf
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 ننائبيلهيكل وضع المترتبة على المالية التمهيدية لخطة العمل الشاملة، ستناقش اآلثار 
 الميزانية.هذا الموضوع مع الميسرة المعنية بالنظر في عند لمدعي العام ل

 تشرين األول/أكتوبر 11و أيلول/سبتمبر 30في  معقودانال اناالجتماع

 المحكمةفي  الخبراء المستقلين بشأن ثقافة العمل  ياتتوصتقييم  

 (14التوصية المحكمة )في عمل الإعادة بناء الثقة الداخلية وإعادة تشكيل ثقافة 

التوصيات )الجنسي  التحرشمع التنمر والتحرش و وعدم التسامح لتعاملا استراتيجية
 (130و 129و 87

بلغت المحكمة الدول األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين بالخطوات التي أ -5
كان وليها في الفقرات الفرعية أعاله. يجري اتخاذها فيما يتعلق بالتوصيات المشار إ

يجابيا وهي تعمل بالفعل على تنفيذها. إ 130و 129و 87و 14توصيات للالمحكمة تقييم 
التخاذ إجراءات بشأن هذه  ىالمحكمة والدول األطراف على األهمية الكبر شددتو

 .التوصيات، وبالنسبة لغالبية التوصيات المذكورة، سيظل التنفيذ مستمرا

لتزم المحكمة بتعزيز الثقة الداخلية وتحسين ثقافة العمل، التي تم تحديدها كهدف تو -6
شمل المبادرات ت. و2021-2019للفترة المحكمة قلم استراتيجي للخطة االستراتيجية ل

 القيادةإطار تعزيز ثقافة العمل في المحكمة التي يمكن من خاللها تعزيز االستراتيجية 
المعنية برفاه لجنة الوالموظفين،  مشاركةبشأن ستقصائية الدراسة اال، وهاوتطوير
وتعمل . ، والتدريب على مكافحة التحرش والتحيز الالواعيتهممشاركو الموظفين

‘ 1’تتناول ترابطة ممن ثالثة تعليمات إدارية شاملة وتتكون المحكمة على مجموعة 
السلوك ‘ 2’والسلطة؛  عمالالتمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة است

اتفقت والتحقيقات في السلوك غير المرضي. ‘ 3’وغير المرضي واإلجراءات التأديبية؛ 
حل النزاعات بطريقة غير رسمية وفي على ضرورة المستقلين خبراء الالمحكمة مع 
 مين المظالم.الالزمة ألموارد ال 2022في ميزانية عام ت درجأو، مرحلة مبكرة

 (15)التوصية  بشأن المساواة بين الجنسينخبراء المستقلين ال اتقييم توصيت

تلتزم . واإيجابي هذه التوصيةلالمحكمة كان تقييم ، 15فيما يتعلق بالتوصية  -7
التزاما كامال بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان كرامة ورفاهية وسالمة المحكمة 

 توجهإلى المحكمة، بغض النظر عن نوع الجنس أو ال سبينوإدماج جميع األفراد المنت
جهة تنسيق معنية بالمساواة  2021في عام المحكمة الجنسي. وفي هذا الصدد، عي نت 

، وبدأت مرأةالتحيز الالواعي، وبرنامجا توجيهيا لل لىتدريبا عنظمت بين الجنسين، و
وما فوقها.  4-رتبة ف بشاغرة الوظائف الفي البحث عن مرشحات لشغل بنشاط 

ا بالتشاور بشأن االستراتيجية األولى للمساواة بين الجنسين التزمت المحكمة أيضو
في الوقت نفسه ستقوم ، ولكنها 2025وثقافة مكان العمل واعتمادها وتنفيذها بحلول عام 

كون لها استراتيجية مستدامة وقابلة للتنفيذ. وأشارت تبتنفيذ وتقييم االستراتيجية حتى 
لمحكمة إلى التدابير التي تروج لها التابعة لبين الجنسين جهة التنسيق المعنية بالمساواة 

 في واليتها.

 طويل.، على المدى الامستمر اتطلب تركيزت 15ن التوصية أفق الكافة على تاو -8

والقيام أخيرا بأول مناقشة الحوكمة الموحدة  بشأن الخبراء المستقلينتقييم توصيات 
 (88 و 20إلى  16 التوصيات من)لها 

وهي التوصيات من البشرية قضايا الموارد لتوصيات المتعلقة بتقييم ابفيما يتعلق   -9
تعمل على تنفيذها. ا، وهي إيجابيلهذه التوصيات المحكمة كان تقييم  ،88و 20إلى  16
المتعلقة متابعة اللوحة تنفيذ والتوظيف، وإطار القيادة، بشأن تدابير اتخذت المحكمة و
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مجلس اتحاد الذي يقوم به بالدور الهام ت المحكمة إلجازات المرضية. واعترفاب
 اإيجابيالمتعلقة بهذا المجلس لتوصيات لحكمة المكان تقييم (. و20التوصية الموظفين )

 .ى تنفيذهاتعمل بالفعل علهي و

 أكتوبرتشرين األول/ 12 في المعقود  جتماعالا

 أمانة الصندوق االستئماني للضحاياالمتعلقة بتقييم  توصيات الخبراء المستقلين 
 في مجال الجبر خبراءالل يسجت بشأن 350صية ووالت( 360إلى  354)التوصيات من 

تشرين األول/أكتوبر، ناقشت آلية  22المعقود في في االجتماع الرابع،  -10
خبراء الاالستعراض التوصيات المتعلقة بأمانة الصندوق االستئماني للضحايا وسجل 

 .هذه االجتماع الصندوق فيأحد األعضاء في مجلس إدارة شارك في مجال الجبر. و

الحاجة إلى تحسين أداء الصندوق أشار إلى االجتماع بأنه اإلدارة مجلس  أبلغو -11
الوضع ستعراض افي آلية الرقابة المستقلة شرع مع وفي السنوات الماضية االستئماني 

الشواغل آلية الرقابة المستقلة وحدد تقرير  .2019في عام  تقريرهااآللية قدمت و
الرئيسية المتعلقة بالحوكمة وأداء الصندوق االستئماني وتمت مشاركته مع الخبراء 

 .2020يناير الثاني/ نكانوالمستقلين الذين بدأوا عملهم في 

، كان 2020 سبتمبر/أيلول 30في آلية الرقابة المستقلة عندما صدر تقرير و -12
خبراء الالقضايا التي حددها  ا منعدد الصندوق االستئماني يعالج بالفعل بشكل استباقي

 والتوصيات ذات الصلة. المستقلون

أشار المسجل إلى أن الصندوق االستئماني هيئة مختلفة تماما عما كانت عليه و -13
تقريرهما، وأن المجاالت التي لخبراء المستقلون واآلية الرقابة المستقلة  عندما قدمت
الصندوق االستئماني لم يتمكن من إصالح نفسه، لم ، أي أن الخبراء المستقلينتثير قلق 

يكون أن خشيته من عن المسجل ، أعرب 358التوصية . وفيما يتعلق بصحتها تثبت
 فعال.غير الصندوق االستئماني الذي يركز فقط على جمع األموال 

القضائية أنشأت هيئة ، أحاط االجتماع علما بأن ال352 التوصيةما يتعلق بفيو -14
في الهيئة القضائية عندئذ كون ت. وسهإلىعهود بها للنظر في التوصيات الم الماع افريق

بالنظر في أي تعديالت محتملة على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  اوضع يسمح له
 ودليل ممارسات الدوائر.

 357و 356و 355و 353و 352التوصيات  ه جاري تنفيذوأحاط االجتماع علما بأن -15
لحاجة ، أشار عدد من الدول األطراف إلى ا358و 354 توصتينلوفيما يتعلق با بالفعل.

 .2022التقييم في عام تواصل سمن ثم ، وإلى مزيد من الوقت للتقييم

 350اتخاذها لتنفيذ التوصية جاري الخطوات البشأن قدمت المحكمة عرضا و -16
 إيجابيا.لهذه التوصية تقييمها وكان ، المتعلقة بتسجيل الخبراء في مجال الجبر

 أكتوبر /تشرين األول 27في  المعقودجتماع اال

 362و 361و 188إلى  181و169و  163يات  الخبراء المستقلين توصتقييم  

 169تقيييم التوصية 

أشارت رئيسة الجمعية، السيدة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي، إلى أن التوصية  -17
رد ية إلى وضع استراتيجية للالجمع تدعو الدول األطرافإلى جمعية بها  ي ع هدالت 169
. وأعربت ضدهاالمقامة عالمية اإلحمالت العلى المحكمة وهجمات الواقعة لعلى ا
خذ بالفعل تاد قعددا من الدول أشارت إلى أن للتوصية و تأييدهاعن الجمعية رئيسة 
كما أشارت إلى ، جماعي، بشكل فردي أو 169التوصية في  اإليهمشار ال اتاإلجراء
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مناقشة التوصية من أجل وقالت إنه ينبغي . هامحكمة ودافعت عنال عنتحدثت علنا  أنها
 .ةلمحكمة آراء الرئيست جهات التنسيق التابعة لتطوير االستراتيجية المذكورة فيها. وأيد

وأن هناك  169 وخلص االجتماع إلى أنه ال يوجد اعتراض على تنفيذ التوصية -18
لتدابير السياسية رد على اى مزيد من المناقشات بشأن الجوهر واستراتيجية الحاجة إل

 الخارجية.

التوصيتان بين الجمعية والمحكمة ) ةالعالقبشأن يات الخبراء المستقلين توصتقييم  
 (362و 361

مبادئ عامة يجري اتباعها بالفعل تين تتعلقان باتفق االجتماع على أن التوصي -19
 .االتوصيات إيجابيكان تقييم . والجمعية منومقبولة 

 (163)التوصية  التاستراتيجية االتصا بشأن الخبراء المستقلين   يةتوصتقييم  

توصية أخرى  22، 163 باإلضافة إلى التوصيةهناك،  أحاط االجتماع علما بأن -20
مرحلة تقييمها في بأنها سيتم باالتصاالت والخبراء المستقلين المتعلقة  من توصيات

 الحقة.

استراتيجية مشتركة  الحاجة إلىوهما تقييم العنصرين األولين من التوصية وكان  -21
، إيجابياستجابات اإلعالمية الباالمعنية التنسيق بين األجهزة والحاجة إلى بين األجهزة 

األجهزة في النصف األول من  را بينستبدأ المحكمة حواووكان العمل جاريا بالفعل. 
وأضافت لوضع االستراتيجية المشتركة بين األجهزة موضع التنفيذ.  2022عام 

ن عدم وجود استراتيجية لضمان استجابات منسقة من المحكمة ال يعني أن المحكمة أ
بلدان في واستراتيجيات للتوعية، بما في ذلك  اهناك بالفعل خطط بلهناك فراغا 

ا يتعلق بإدراج أنشطة التوعية كجزء من مرحلة الفحص األولي، هذا . وفيمالحاالت
 ، وسيتشاور قلم المحكمة مع مكتب المدعي العام بشأن ذلك.جديد عنصر

وأن كان ايجابيا العنصرين األولين من التوصية تقييم خلص االجتماع إلى أن و -22
 .العنصر الثالث يتطلب مزيدا من المناقشة الداخلية

 181التوصيات من ) ةبشأن مدونة أخالقيات القضاالخبراء المستقلين   ياتصتوتقييم  
 (184 إلى

وبأنه جاري تقييم بعض التوصيات بالفعل  أنه تم تنفيذأحاط االجتماع علما ب  -23
 البعض اآلخر.

وكان العمل جاريا  2020مدونة األخالقيات القضائية في نهاية عام وقد عدلت  -24
القضاة من التركيز بشكل أكبر على توصيات الخبراء المستقلين لكن مكنت من قبل و

بشأن النزاهة  مااآلن أحكا ةالمعدلوتتضمن المدونة التعديالت التي يتعين إدخالها. 
والزمالة والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، وانتخاب رئاسة المحكمة الجنائية 

 الدولية.

، وتم تعديل انة األخالقيات القضائية إيجابيتقييم التوصيات المتعلقة بمدوكان و -25
 .والتعديل حسب االقتضاء الستعراضظل قيد ات، وسمدونةال

إلى  181التوصيات من الزمالة القضائية ) الخبراء المستقلين بشأن  ياتتوصتقييم  
185) 

، ها جاريا. وال يزال تنفيذعلقة بالزمالة القضائية بالترحيبقوبلت التوصيات المت -26
 ،دليل ممارسات الدوائر والمبادئ التوجيهية لصياغة األحكامعلى النحو المبين من 
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جميع من ات تطلبت الممارسوقد ، روح الزمالة القضائيةمثاال لا مصياغتهتعتبر اللذين 
 القضاة العمل معا.

أفاد و. كان ايجابيا وأنه جاري تنفيذها حالياالتوصيات تقييم الحظ االجتماع أن و -27
 .2022في عام  خرآيتطلع إلى تقرير أنه ب

 أكتوبر /تشرين األول 28في المعقود  جتماع اال

الحوكمة الموحدة الخبراء المستقلين بشأن المناقشة األولى حول تقييم توصيات 
 (13 إلى 1التوصيات من )

ً بشأنتشرين األول/أكتوبر، عقدت آلية ا 28في   -28 ً تمهيديا  الستعراض اجتماعا
هذه الحوكمة الموحدة، على أساس أنها ستعود إلى المتعلقة ب 13إلى  1التوصيات من 

في النصف األول من عام  هاتقييمحيث أن من المقرر أن يتم ، 2022التوصيات في عام 
2022. 

لتحسين وزيادة تطوير إدارة الخبراء المستقلين رحبت المحكمة بتوصيات و -29
عند تقديم ورقة التحليل القانوني حول . والتوصياتهذه المحكمة وستواصل النظر في 

 نموذج الحوكمة ثالثي الطبقات على النحو الموصى به من قبل الخبراء المستقلين،
 ةما المخاطر التي يتعرض لها القضا، وال سيعلى المخاطر سلطت المحكمة الضوء
"الحوكمة الموحدة"  بالمتعلقة ت بات القانونية في تنفيذ التوصياوالنيابة العامة، والعق

 تبادل أولي لآلراء بين الدول األطراف.جرى . وإلى أقصى حد

ائج التي يسعى إليها الخبراء المستقلون وأشارت المحكمة، فيما يتعلق بالنت -30
إجراء تغيير جذري إلى والعقبات التي حددها الخبراء، إلى أنها ال تعتقد أن هناك حاجة 

يمكن تحقيق ذلك من خالل أدوات مثل التخطيط االستراتيجي،  أنهذي طابع قانوني، و
امت لمحكمة تنفيذ بعض التوصيات، وقوتعتزم االميزانية. والتآزر، وإدارة المخاطر، و
، وتوحيد مبادئ توجيهية أكثر صرامة للتوظيفوضع مثل  ذلك في بعض الحاالتب

 .البشرية اردالموتقارير 

ة الكبرى لهذه التوصيات ألنها تتعلق باإلدارة العامة أشارت الدول إلى األهمي  -31
التوصيات األخرى التي تهدف إلى ضمان ة وتعتمد عليها مترابط، وألنها للمحكمة

من وأن التوصيات أساسية للعملية برمتها أكدت الدول أن فعالة للمحكمة. والدارة اإل
التوصيات هو تحسين كفاءة وفعالية من هدف العملية اآلن. وأشير إلى أن الأن تبدأ المهم 

ولذلك ينبغي إلسراع في أداء عمل المحكمة بشكل عام. وذلك ل اإلدارة العامة للمحكمة
كامنة وراء تركيز بشكل أكبر على "مبدأ المحكمة الواحدة" والقضايا األساسية الال

 القضاءاستقالل تعرض أن تكون هناك ضمانات بأن العملية لن أيضا ينبغي والتوصيات. 
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بأن يشارك موظفو المحكمة على قدم المساواة في وباإلضافة إلى ذلك، أوصي . للخطر
 اإلدارة الموحدة.المتعلقة بالمناقشات 

يركز على كل  ياجدول اللمضي قدما، عرض ،واقترحت الدول أن تقدم المحكمة -32
ينبغي و(. القيام بهالقيام به، وما ال يمكن  عتزم، وما الذي تالقيام بهتوصية )أي ما تم 

 .هذا الردالمحكمة في أشارت إليها تحديد المخاطر والعقبات التي أيضا 

التوصيات للدول، مع مراعاة  شرحإلى المستقلين خبراء الاقترحت الدول دعوة و -33
 " للمحكمة.رد العام"ال

للتوصيات المتعلقة  فصيالمناقشات أكثر ت االستعراضوفي الختام، ستجري آلية  -34
إلى المشاركة في المستقلون خبراء ال. وسي دعى 2022بالحوكمة الموحدة في عام 

 .ستقدم المحكمة معلومات عن كل توصية في شكل جدولوالعملية. 

  إلى الدورة العشرين للجمعية السبيل للمضي قدما -ثالثا

، آلية االستعراض بشأن نتائج عمل ستقلمتعتزم آلية االستعراض إعداد قرار  -35
 لزمذلك، سيعالوة على لتجنب االزدواجية. و عامجالقرار الالمعني بالميسر تصل بوست

 اتخاذ قرار إجرائي إذا رغبت الجمعية في تمديد والية آلية االستعراض.

عملية االستعراض إلى الجمعية قبل  بشأنتقريراً  أيضا ستقدم آلية االستعراضو  -36
-ICCمن القرار  9على النحو المبين في الفقرة بوقت كاف،  ينانعقاد دورتها العشر

ASP/19/Res.7. 

 

 

_______________ 


