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السيد أو غون ، طراف في نظام روما األساسيرئيس جمعية الدول األ
 النهائي الخبراء المستقلين بتقرير فريق يرحب ،كوون

احملدد يف  2020 /أيلولسبتمرب 30 لتاريخأصدر فريق اخلرباء املستقلني اليوم تقريره النهائي وفًقا 
/كانون ديسمرب 6يف  اجلمعية. وعينت ICC-ASP/18/Res.7 قرار اجلمعيةاجلدول الزمين ل

ستقلني للمكممة اجلنائية املرباء اخلفريف يف إطار  استعراضتسعة خرباء إلجراء  2019 األول
بتقدمي توصيات إىل مجعية الدول األطراف  وُكلف أولئك اخلرباءالدولية ونظام روما األساسي. 

 ةواملالحق ،والقضاء ،يف إطار جمموعات احلوكمة بعينها تتسم بالتعقيد تقنيةواحملممة بشأن قضايا 
مجيع الدول  رهني بإشراك العملية تلك أن جناح. وشددت اجلمعية على والتكقيق القضائية

 .صلةاألطراف واحملممة وأصكاب املصلكة اآلخرين ذوي ال

، احلوكمة: السيد نيموالس 1عينت اجلمعية اخلرباء التالية أمساؤهم يف اجملموعات املعنية: اجملموعة و 
، 2جيلو )فرنسا(، والسيدة مونيما بينتو )األرجنتني(، والسيد مايك مسيث )أسرتاليا(؛ اجملموعة 

السيد حممد شاندي  ،تكدة(: السيدة آنا بيدناريك )بولندا(، السيد إيان بونومي )اململمة املالقضاء
: السيد ريتشارد غولدستون )جنوب املالحقة القضائية والتكقيق، 3عثمان )تنزانيا(؛ اجملموعة 

 (.أفريقيا( والسيد حسن جالو )غامبيا( والسيدة كريستينا شوانسي رومانو )الربازيل

، السيد ريتشارد غولدستون، فريق استعراض اخلرباء املستقلنيثين على رئيس أُ وقال رئيس اجلمعية "
ثين على فريق خالل األشهر التسعة املاضية. كما أُ فريق اخلرباء املستقلني لقيادته وتوجيه عمل 

، على الرغم من القيود اخلطرية املفروضة يف ما كلفوا بهاخلرباء املستقلني اللتزامهم مبواصلة تنفيذ 
التقى اخلرباء و . مهمتهمقصري من بدء بعد وقت  19-كوفيد مجيع أحناء العامل بسبب جائكة

مبمثلي الدول األطراف ومسؤويل احملاكم وأعضاء اجملتمع املدين من خالل اجتماعات شخصية 
من خالل الرئيس، الدول األطراف يف أطلعوا، واجتماعات افرتاضية خالل األشهر املاضية، و 

مع  ما كلفوا به. وقد نفذوا يف مهمتهماملمتب واألفرقة العاملة التابعة للممتب على التقدم احملرز 
دات يف كما أعرب عن شمري أيضا للمساع  االحرتام المامل الستقالل القضاء والنيابة العامة.  

 ىعلوالسيدة كريتيما شارما،  ،لسيدة غابرييل شليفيماييت، والسيدة ماريا مانولسموجمال البكوث ا
 ".دعمًا كبريًا للخرباء تقدميهن

ويتضمن التقرير توصيات إىل احملممة واجلمعية يف جماالت الدراسة ذات الصلة اليت طلبتها اجلمعية. 
تقدمي وأكد اخلرباء أن النتائج الواردة يف التقرير تركز على اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني، بداًل من 

ينبغي ملا ال و ا األساسي. مجيع اجلوانب اإلجيابية داخل احملممة أو نظام رومعن نظرة عامة شاملة 
 .وقيمة احملممة أمهيةيف التقرير بأي حال من األحوال أن يدعو إىل التشميك يف  سريد
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، واليت يرتبط بعضها بالقضايا اليت املستقلنيرباء فريق اخلبعناية يف توصيات  حالياستنظر اجلمعية و 
 .اليت يتعني اختاذها للمضي قدًماتناقشها الدول األطراف حالًيا، وستتخذ قرارات بشأن اخلطوات 

)بتوقيت وسط أوروبا( سيعقد اخلرباء جلسة  15:00يف متام الساعة  /تشرين األولأكتوبر 7يف و 
 .الدول األطراف واحملممة ومنظمات اجملتمع املدين تطرحهاأسئلة وأجوبة للرد على أي استفسارات 

ضمان احلوكمة الرشيدة  يفجملتمع املدين لدول األطراف واحملممة وابني ااهلدف املشرتك  يتمثلو 
واملساءلة وفعالية احملممة يف المفاح العاملي ضد اإلفالت من العقاب، فضاًل عن تعزيز احملممة يف 

عملية  وتُعداجلرائم من العقاب وحتقيق العدالة للضكايا.  أبشع لوضع حد إلفالت مرتميب مهمتها
اجلمعية على  أسندهتاالعملية األكثر مشوالً اليت احملممة ونظام روما األساسي هي  استعراض

. وأشجع مجيع أصكاب املصلكة على 2002اإلطالق منذ أن بدأت احملممة عملياهتا يف عام 
، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ يستكقهااليت  البالغةاألمهية  فريق اخلرباء املستقلنيإعطاء تقرير 

. فريق اخلرباء املستقلنيالتوصيات امللموسة والقابلة للتكقيق والقابلة للتنفيذ الصادرة عن  تلك
 .معا حتقيق هدفنا املشرتك املتمثل يف تعزيز احملممة ونظام روما األساسيوميمننا 

https://asp.icc-: (االجنليزيةاللغة ب) فريق اخلرباء املستقلنيل التقرير النهائي -

ENG.pdf-Report-Final-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER 
https://asp.icc- :(الفرنسيةاللغة ب)  مقدمة – فريق اخلرباء املستقلنيل التقرير النهائي -

FRA.pdf-Intro-Report-Final-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER 
األول: ملخص التوصيات اليت يُنصح  املرفق -فريق اخلرباء املستقلني لالتقرير النهائي  -

https://asp.icc-: (الفرنسيةاللغة )ب بإعطائها األولوية

FRA.pdf-Annex1-Report-Final-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER 
https://asp.icc-: التقرير النهائيبشأن إصدار  فريق اخلرباء املستقلنيرسالة رئيس  -

ENG.pdf-Message-Chair-Report-Final-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER 
: الفعالية حلضورالدعوة أكتوبر و  7اجتماع  خبصوصرسالة حول كيفية طرح األسئلة  -

-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER%20final%20report-https://asp.icc

dates.18Sep20.1125.pdf 
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