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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةلدورة ا 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

  مذكرة من األمانة

، يقدم املكتب ٢٠١١ديسمرب /كانون األول١٠ املؤرخ يف ICC-ASP/9/Res.2من القرار ٦وفقا للفقرة 
ويعكس هذا التقرير . هنا تقريره عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة للنظر فيه من طرف اجلمعية

  .حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق الدراسي مع احملكمة

   مقدمة-أوال

بقرار جلمعية ") الفريق الدراسي"فيما يلي (يق الدراسي املعين باحلوكمة  أُنشئ الفر -١
وقد أُسس الفريق ). ICC-ASP/9/Res.2( ٢٠١٠ ديسمرب /الدول األطراف يف كانون األول

إجراء حوار منظّم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار "الدراسي من أجل 
يز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا املؤسسي لنظام روما األساسي وتعز

بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل  ١لتيسري احلوار املشار إليه يف الفقرة "؛ و ]…[القضائي 
  ".مزيد من العمل، بالتشاور مع احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب

) هولندا(عيني السفري بيتر سافورنني لومهان  وافق الفريق العامل يف الهاي على ت -٢
، وقد جمموعاتثالث يف وطلب الرئيس ثالثة منسقني لتيسري العمل . رئيسا للفريق العامل

، ٢٠١١مارس / آذار١٦رحب الفريق العامل يف الهاي، أثناء اجتماع الفريق الدراسي يف 
  .بتعيني املنسقني الثالثة املذكورين أدناه

  : جمموعات يف ثالثراسي تنظيم عمله  قرر الفريق الد -٣

العالقة بني احملكمة واجلمعية، املنسق السيد كنرب حسني بور : اموعة األوىل)  أ(
  ؛)اململكة املتحدة(

تعزيز اإلطار املؤسسي باحملكمة، املنسق السيد غيوم ميشيل :  اموعة الثانية) ب(
  ؛)املكسيك(
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ة اإلجراءات اجلنائية، املنسق السيد يوشيكي تعزيز فعالي:  واموعة الثالثة) ج(
  ).اليابان(أوغاوا 

قشتها يف وسرعان ما اتضح أن مواضيع متنوعة قد تتقاطع فيما بينها، ولذلك جرت منا
  . املختلفة ذات الصلةموعات ااجتماعات

 وباستثناء واحد، اجتمع الفريق الدراسي يف جلسات مفتوحة، أي مع ممثلي  -٤
إضافة إىل .  اجتماعا١٤وكذلك ممثلي  اتمع املدين، وقد عقد ما جمموعه أجهزة احملكمة 

ذلك، عقد الرئيس واملنسقون مشاورات مع ممثلي الدول األطراف وممثلي أجهزة احملكمة 
وكان املنسقون يقدمون تقارير عن خمتلف االجتماعات إىل . وممثلي حماكم دولية أخرى
  .الفريق الدراسي بشكل منتظم

، قدم الفريق الدراسي تقريرا مؤقتا إىل املكتب، عن طريق ٢٠١١يوليو /متوز يف  -٥
  .الفريق العمل يف الهاي، حول أشغاله والنتائج اليت توصل إليها

 يصف هذا التقرير أشغال الفريق الدراسي وحيوي عددا من التوصيات املتعلقة  -٦
دت على أدا تتطلب املزيد من العمل أو اليت باستمرار عمل الفريق الدراسي واملسائل اليت ح

  .يوصي بتعميق الدراسة بشأا

   تقييم عمل الفريق الدراسي والطريق إىل األمام-ثانيا

إجراء حوار منظّم بني الدول األطراف واحملكمة " أنشئ الفريق الدراسي دف  -٧
] …[بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة 

بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل، بالتشاور مع [...] لتيسري احلوار "و
  )١(".احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب

وخالل السنة املاضية، مت القيام بالعديد .  أنشئ الفريق الدراسي لفترة سنة واحدة -٨
املذكورة أعاله، واليت وردت يف التقرير  الثالثموعاتمن األنشطة على نطاق واسع يف ا 

وبقيامه ذه األشغال، بلغ الفريق الدراسي هدفه . يوليو وأيضا يف هذا التقرير/املؤقت يف متوز
ويف عدة مناسبات، أكدت الدول . يف إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة

ويف . تويل أمهية كربى هلذا احلوار املتواصلأا ) ممثلة يف أجهزا(األطراف وكذلك احملكمة 
الوقت ذاته، اتضح أن سنة واحدة ال تكفي للنظر بعمق يف املسائل اليت تتطلب االهتمام من 
جهة، واالنكباب على مسائل جديدة من جهة أخرى، فعمل الفريق الدراسي على أرض 

  .اليتهاملمارسة عملية مستمرة، ولذلك يعترب أنه من املناسب متديد و

                                                
)١( ICC-ASP/9/Res.2 ٢ و١، الفقرتان.  
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  :  اموعة األوىل-ثالثا

  العالقة بني احملكمة واجلمعية

 يف إطار املناقشات حول اموعة األوىل، مت اختاذ قرار على ضوء االنتخابات  -٩
القضائية املرتقبة خالل الدورة العاشرة للجمعية بإعطاء األولوية ملوضوع متديد واليات 

ة نظرا ملا قد يترتب عنها من أثر عميق سواء على وقد اعتربت هذه املسألة ذات أمهي. القضاة
نزاهة املسلسل االنتخايب القضائي أو على فعالية احملكمة ككل، خاصة فيما يتعلق باآلثار 
. املترتبة على امليزانية بفعل وجود ما يزيد عن مثانية عشرة قاضيا متفرغا جيلسون باحملكمة

سع و بناء مع الرئاسة لفَهم أسباب ظهور ووفقا لذلك، دخل الفريق الدراسي يف حوار وا
مسألة متديد الواليات القضائية والسلطات املتوافرة لدى الرئاسة لضمان أالّ تؤثر هذه 

  .التمديدات على األداء املالئم للمحكمة

 كشفت هذه املناقشات أن السبب الرئيسي لضرورة متديد والية أحد القضاة  -١٠
من نظام روما األساسي، اليت تنص على أنه إذا شرع أحد  ٣٦من املادة  ١٠يكمن يف الفقرة 

قضاة الدائرة االبتدائية أو دائرة االستئناف يف االستماع إىل األدلة يف قضية ما، فإنه من واجبه 
فكان قرار متديد الوالية القضائية أمرا . إكمال القضية بغض النظر عن وقت انقضاء واليته

ومع ذلك، فقد كانت لدى . صالحية خبصوص مثل هذا القرارتلقائيا ومل تكن للرئاسة أية 
الرئاسة سلطات حمدودة يف توزيع القضاة على الدوائر االبتدائية، وهو ما كان حيتمل أن 

ورغم كون أي قرار من هذا القبيل كان يتطلب . يكون له تأثري هام يف متديد الواليات
احلايل لنظام روما األساسي املتعلق مبثل مراعاة عدد من العوامل، أقرت الرئاسة أن اإلطار 

  .هذه االعتبارات يفترض وجود مثانية عشرة قاضيا متفرغا

 وضعت اإلطار )٢(  كانت نتيجة هذه املناقشات مذكرة إخبارية من الرئاسة -١١
القانوين حول مسألة متديد واليات القضاة والسلطات املتوافرة لدى الرئاسة وكيفية ممارسة 

يتم حتديثها باستمرار وتقدم التوجيهات ' وثيقة حية'قد تكون هذه املذكرة و. هذه السلطات
ويوصى بأن ترحب . للرئاسات املقبلة والدول األطراف حول مسألة متديد واليات القضاة

اجلمعية ذه املذكرة اإلخبارية وأن تقوم الرئاسة دوريا بإبالغ الدول باملمارسات 

  .ةوالتطورات ذات الصلة ذه املذكر

 )٣( أشار الفريق الدراسي أن الرئاسة، ومبوجب القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، -١٢
ليست هلا صالحية تعيني القضاة يف الشعب، وهو األمر الذي اعترب الفريق الدراسي أنه ميكن 
أن يكون عامال هاما يف ضمان التوازن الالئق يف الدوائر ومن مث ختفيض احتمال متديد 

                                                
ل األطراف على الشبكة رهن إشارة الدو٢٠١١ آب أغسطس ٢٥توجد املذكرة اإلخبارية للرئاسة، املؤرخة يف  )٢(

-https://extranet.icc : اخلارجية للجمعية

cpi.int/asp/ASP10session/SGG%20Documents/Forms/SGG%20view.aspx.  
األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول  )٣(

  .ألف.اجلزء الثاين،) ICC-ASP/1/3 and Corr.1(،   ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١٠-  ٣
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 دون ضرورة، وقُرر أن هذه املسألة قد تتطلب املزيد من النظر فيها يف واليات القضاة
  .اموعة الثانية

 متت أيضا مناقشة مسألة االنتخابات القضائية ودور جلنة اخلرباء حول االنتخابات،  -١٣
وقد مت اإلمجاع على أن مسألة االنتخابات . التابعة للتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية

ئية تكتسي أمهية أساسية لدى احملكمة، كما لوحظ أن عملية التيسري يف نيويورك بشأن القضا
 قد يوفر منربا أكثر مالءمة للنظر يف املبادرات احملتملة ٣٦من املادة ) ج)(٤(آلية الفقرة 

  .للتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وغريه

ظيم لقاء مغلق ملدة يوم واحد يف  يف إطار املناقشات حول اموعة األوىل، مت تن -١٤
 لتمكني الفريق الدراسي من التفكري يف البنية ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٠الهاي بتاريخ 

التحتية املؤسسية لنهج نظام روما األساسي، خاصة دور الدول األطراف يف احلوكمة 
يق، أتاح احلوار وباقتراب الذكرى العاشرة لدخول نظام روما األساسي حيز التطب. والتدبري

فرصة للنظر يف اإلطار اخلارجي للحوكمة ضمن ج نظام روما األساسي بطريقة أكثر 
وقُسم إىل ثالث جلسات سير ' تشاتام هاوس'ودار احلوار حسب قواعد . استراتيجية ومشولية
، )ليختنشتاين( السفري كريستيان ويناويسر –مجعية الدول األطراف ) ١: ( كال منها مشرف
، )املكسيك( السفري خورخي لوموناكو –الفريق العامل يف الهاي ) ٢(رئيس اجلمعية؛ 

 السيد سانتياغو وينس، رئيس –جلنة امليزانية واملالية ) ٣(منسق الفريق العامل يف الهاي؛ و
  .اللجنة

 يف أثناء احلوار، سلِّطت األضواء على عدد من املواضيع واملسائل اليت قد تتطلب  -١٥
  : من اهتمام اجلمعية، ومنها ما يلياملزيد

أثريت انشغاالت حول املنهج : طرائق اجلزء املتعلق باملناقشة العامة للجمعية) أ(
وقد ساد الشعور . احلايل وحول ما إذا كان يشكل استغالال فعاال لوقت اجلمعية ومواردها

ما يتم استخدام الوقت أن البيانات الوطنية ميكن أن تلقى بطريقة أقل استهالكا للموارد بين
املوفَّر باجلمعية للتركيز على أمور أكثر إحلاحا مثل مذكرات االعتقال أواستعراض اامسار 

  القانوين؛

لوحظ أن مدى التمثيل الرفيع املستوى باجلمعية كان : التمثيل الرفيع املستوى) ب(
ل رفيع املستوى عادة حمدودا، وميكن أن تتمثل إحدى طرق جتاوز هذا يف عقد اجتماع منفص

كل سنتني أو ثالث أثناء الدورة الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، حبيث يلتقي رؤساء أو 
وقد . وزراء خارجية الدول األطراف يف نظام روما األساسي لتجديد التزامهم حنو احملكمة
ع من حصل اإلمجاع على أنه ينبغي النظر يف مقتضيات وقابلية التنفيذ ملثل هذا النو

  االجتماع؛

لوحظ أنه مل يكن هناك استعراض ملختلف عمليات : عقلنة عمليات التيسري) ج(
التيسري وأنه سيكون من املالئم استعراض األوجه اليت ينبغي للجمعية أن تركز عليها مواردها 

  املتوافرة؛

أشار البعض أنه على ضوء التطور التدرجيي للمحكمة، رمبا يكون : املكتب) د(
ملزيد من اجتماعات املكتب يف الهاي أمرا أكثر مالءمة، وذلك بغية وضع اعتبار عقد ا
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يف مناوبة االجتماعات ] املقترحة[وقد متثلت إحدى الطرق املمكنة . أحسن حلاجيات احملكمة
  بني الهاي و نيويورك؛

أُشري إىل أنه ينبغي أن تركز اجلمعية على : األشغال فيما بني الدورات) هـ(
 الرئيسية ذات األمهية والصلة جبوهر أشغال احملكمة، بينما ينبغي النظر يف األنشطة املسائل

. األخرى، وأغلبها ذو طبيعة تقنية، أمام اجلمعية يف إطار املكتب و جمموعات العمل األخرى
وعقد اجتماعات " الصمت عالمة الرضا"وذا الصدد، ينبغي النظر يف اللجوء إىل إجراء 

  مفتوحة للمكتب؛

مت : النهج االستراتيجي يف تدبري ميزانية احملكمة ودور جلنة امليزانية واملالية) و(
اإلمجاع على أن عملية تدبري ميزانية احملكمة وواجهة تفاعلها مع اللجنة قد تستفيد من تقييم 

  .أكثر استراتيجية من أجل التعرف على الفعاليات والتحسينات احملتملة

  .النظر يف هذه املسائل بواسطة هيئاا الفرعية يوصى بأن تعمق اجلمعية  -١٦

  : اموعة الثانية-رابعا

  تعزيز اإلطار املؤسسي باحملكمة

 ركزت بعض اجتماعات الفريق الدراسي على هذه اموعة، وإضافة إىل ذلك  -١٧
أجرى املنسق مشاورات غري رمسية مع ممثلي الدول األطراف املهتمة وأجهزة احملكمة كسبيل 

وبعد التشاور بشأن . على ااالت اليت ينبغي للفريق العامل أن يركز عليها مناقشاتهللتعرف 
موعاتهذه املسائل، مت االتفاق على النظر يف القضايا التالية، على أن ختضع للمناقشة يف ا 

  :ذات الصلة

  سلطات وصالحيات رئاسة احملكمة فيما يتعلق بالقضاء؛) أ(

  وقلم احملكمة خبصوص إدارة شؤون احملكمة؛العالقة بني الرئاسة ) ب(

  .املساءلة اإلدارية ملكتب املدعي العام وعالقته باألجهزة األخرى للمحكمة) ج(

العالقة بني الرئاسة وقلم احملكمة خبصوص إدارة شؤون " فيما يتعلق مبوضوع  -١٨
ن طرف ، وتبعا القتراح من املنسق، خصصت جلسة لعرض عملية تدبري امليزانية م"احملكمة
وكان املقصود من هذا العرض توفري املعلومات األساسية للمناقشات حول هذا . احملكمة

وخالل حصة . املوضوع، عالوة على مواضيع أخرى ضمن اختصاص الفريق الدراسي
األسئلة واألجوبة، أشارت الدول إىل أنه جيدر حتليل مسألة ما إذا كان ينبغي مليزانية احملكمة 

ات أو لتوافر املوارد، وهو ما أفضى إىل السؤال األوسع حول سياسات أن ختضع للمتطلب
كما أشارت بعض الدول إىل أن عملية تدبري امليزانية ترتبط . احملكمة خبصوص امليزانية

بوضوح ببنية احلوكمة باحملكمة وتكمن خلف احلاجة إىل ضمان أن تعكس هذه البنية 
. ظام روما األساسي والنظام املايل والقواعد املاليةاملسؤوليات اإلدارية لألجهزة كما حددها ن

ومت التذكري بأن جلنة امليزانية واملالية كانت قد عرضت عدة توصيات ذات صلة ببنية 
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احلوكمة، مثل حاجة اجلمعية إىل النظر يف مالءمة دورها يف اختيار مسؤولني منتخبني 
  .مباشر على إدارة احملكمةأساسيني مثل قلم احملكمة ورئيسها، وهو أمر له تأثري 

 بعد املشاورات، استنتج املنسق أن عملية تدبري امليزانية، أو بشكل أوسع  مسألة  -١٩
سياسة احملكمة خبصوص امليزانية، ينبغي أن تكون موضوعا ينظَر فيه يف إطار جمموعة منفصلة 

ة وتدابريها باحملكمة، كما استنتج أنه ينبغي القيام بتحليل أعمق لبنية احلوكم. للفريق الدراسي
مع وضع االعتبار الالزم لتوصيات الدراسة االستقصائية لضمان اجلودة اليت قام ا مكتب 
خدمات الرقابة الداخلية لألمم املتحدة والتقدم املُحرز يف إطار عملية التيسري حول آلية الرقابة 

وقلم احملكمة خبصوص إدارة شؤون ويف األخري، اعتبِر أن مسألة العالقة بني الرئاسة . املستقلة
يوصي الفريق  )٤(.احملكمة ينبغي أن تتواصل مناقشتها مع أخذ تقرير احلوكمة باالعتبار

كما . الدراسي الشروع يف مناقشات حول عملية تدبري امليزانية يف إطار الفريق الدراسي

تعلقة بإطار يوصي مبواصلة االخنراط يف حوار مع احملكمة حول املسائل ذات الصلة امل

  .احلوكمة الداخلية

 فيما خيص سلطات وصالحيات الرئاسة، كان هناك عدد من املسائل اهلامة ينبغي  -٢٠
النظر فيها، خاصة تلك املتعلقة بتعيني القضاة بالشعب، وهي مسألة تتداخل مع اموعة 

 أن تشمل وقد كانت وجهة نظر املنسق أيضا أن قضايا أخرى ينبغي مناقشتها ميكن. األوىل
بعض املسائل اليت أثارا جلنة امليزانية واملالية يف توصيات سابقة، مثل دور الرئاسة يف مراجعة 

  .التقومي القضائي

ركز عمل الفريق الدراسي خبصوص هذه اموعة بشكل رئيسي على الدور  -٢١
طريقة ممكنة احملتمل للرئاسة يف تعيني القضاة يف الشعب، إذ اعترب الفريق الدراسي أن هذه 

لتقوية سلطة الرئاسة يف اإلشراف على إدارة القضاة والتخفيف قدر اإلمكان من أثر 
وبناء على االستنتاجات اليت . األوضاع املترتبة عن متديد الواليات القضائية أو إعفاء القضاة

الدراسي أن مت التوصل إليها يف اموعة األوىل، املتعلقة بتمديد واليات القضاة، اعترب الفريق 
اآللية اجلاري ا العمل يف تعيني القضاة يف الشعب حيتمل أن تضر باإلدارة املالئمة 

وقد طرح املنسق على أنظار الفريق . للمحكمة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الرئاسة
الدراسي مشروع تعديل للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ينص على نقل القرار بتعيني 

كما أشار املنسق إىل كون مثل هذا . لشعب من اجللسة العامة للقضاة إىل الرئاسةالقضاة يف ا
التعديل قد يكون قابال للتطبيق منذ اآلن على عملية تركيب الشعب اليت ستتلو انتخاب 
القضاة الستة اجلدد يف حال املصادقة عليه من طرف اجلمعية يف دورا العاشرة، وقد حظي 

وأبلغت الرئاسة الفريق الدراسي أن أغلبية القضاة تعارض . ل باإلمجاعاالقتراح مبساندة الدو
وبعد التشاور بشأن وجهة نظر أغلبية القضاة، يوصي الفريق الدراسي . مشروع التعديل

 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٤مع ذلك بأن تنظر اجلمعية يف مشروع تعديل القاعدة 

  .)األولاملرفق (ليه اإلثبات يف دورا العاشرة وأن تصادق ع

املساءلة اإلدارية ملكتب املدعي العام وعالقته باألجهزة األخرى "حول مسألة  -٢٢
، أجرى املنسق مناقشات غري رمسية واخنرط يف حوار غري رمسي مع ممثلي مكتب "للمحكمة

                                                
  ).ICC-ASP/9/34(تقرير احملكمة عن التدابري املتخذة لزيادة الوضوح بشأن مسؤوليات األجهزة املختلفة  )٤(
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نظرا للتعبري . املدعي العام، لكنه نظرا لضيق الوقت، مل تخصص أية جلسات هلذا املوضوع

الهتمام مبعاجلة املسألة األوسع املتعلقة باستقالل القضاء ومساءلة املسؤولني عن ا

املنتخبني، حيث ميكن أيضا أخذ الدور الرقايب للجمعية يف االعتبار، يوصي الفريق 

  .الدراسي مبواصلة حوار منظم حول هذا املوضوع مع احملكمة

  : اموعة الثالثة-خامسا

  ائيةتعزيز فعالية اإلجراءات اجلن

خصصت عدة اجتماعات للمجموعة الثالثة وتقرر أن يركز الفريق الدراسي على  -٢٣
  .مسألتني فرعيتني، ومها مسألة تعجيل اإلجراءات اجلنائية ومسألة جرب الضرر

خبصوص تعجيل اإلجراءات اجلنائية، وإضافة إىل املناقشات داخل الفريق الدراسي،  -٢٤
املعنية، مثل مسؤويل احملكمة وممثلي الدول أجرى املنسق مشاورات ثنائية مع اجلهات 

وعلى أساس هذه . األطراف واتمع املدين، وحضر اجتماعات ذات صلة بغية مجع األفكار
ملناقشات واملشاورات، وضع املنسق ووزع ورقة مناقشة حول أحد عشر جماال حمددا يحتمل ا

أن تدعو الضرورة إىل معاجلتها من أجل تسريع وترية اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك عدد 
األدلة (القضاة يف الشعب والدوائر وغياب أحد القضاة واملسائل املتعلقة بأدلة اإلثبات 

وتدبري القضايا واإلجراءات التمهيدية ومشاركة الضحايا وإنشاء فريق ) دلة الشهودالكتابية وأ
 ١٤وارتباطا ذا، قدم مكتب املدعي العام مذكرة هامة مؤرخة يف . عامل داخلي وغري ذلك

. يونيو تعرض وجهة نظره وجهوده الرامية إىل الزيادة يف فعالية اإلجراءات القضائية/حزيران
ق الدراسي علما باملذكرة وأجرى مناقشة أولية حول النقط اليت طرحها وقد أحاط الفري

ورغم كون بعض النقط أكثر إثارة لالهتمام من أخرى، أقر الفريق الدراسي عموما . املنسق
ومت التأكيد على أن احلوار مع القضاة سيكون . أن مجيع املسائل تستحق املزيد من الفحص

لدروس من احملاكم اخلاصة حيث ساهم فريق دراسي غري مفيدا أيضا وأنه ميكن استخالص ا
وعلى أساس املناقشة، متت مراجعة . رمسي مكون من القضاة يف تعجيل اإلجراءات اجلنائية

  .بعض النقط ووضعت قائمة للمسائل

بطلب من املنسق، استشارت الرئاسة القضاة بغية تقدمي أجوبة على النقط اليت مت  -٢٥
وكان الفريق الدراسي يعتزم . ى من أجل تعجيل اإلجراءات اجلنائيةحتديدها وأية أفكار أخر

عقد املزيد من املناقشات خالل النصف الثاين من السنة حول املسائل احملددة على أساس 
غري أنه عند اقتراب اية السنة، ومبا أن . إفادات احملكمة، وخاصة الرئاسة، نيابة عن القضاة

ة كانت خمصصة ملسألة جرب الضرر، ونظرا لعدم توافر إفادات املناقشة يف اموعة الثالث
ولذلك، يوصى . القضاة، مل يتوصل الفريق الدراسي إىل أية نتائج ملموسة يف هذا اال

 ومن املهم أن تنخرط احملكمة، مبا فيها .مبواصلة النقاش حول تعجيل اإلجراءات اجلنائية
ال باقتراح أفكار عملية من أجل تبسيط اإلجراءات القضاة، بإجيابية يف هذا احلوار، وذلك مث

 للتعرف على ٢٠١٢وقد أكدت الرئاسة على نية احملكمة يف إجراء عملية شاملة يف . اجلنائية
الدروس املستفادة على ضوء جتربة احملاكمات األوىل بغية حتديد التحسينات املمكن إدخاهلا 

ن أعربت عن تفضيلها إنشاء فريق عامل وقد سبق لبعض الدول أ. على اإلجراءات احلالية
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وستكون السنة املقبلة فترة . داخلي يف احملكمة على ضوء التجربة املفيدة يف احملاكم اخلاصة
ذلك، يوصى لو. حامسة ميكن خالهلا استخالص الدروس من القضاة املغادرين واملدعي العام

لية مالئمة للنظر يف تبسيط بأن تنشئ احملكمة فريقا عامال داخليا أو أن تستخدم أية آ

 وقد تصبح مثل هذه اآللية قناة بني احملكمة .اإلجراءات اجلنائية بتعاون مع الدول األطراف
. والدول األطراف لتحقيق التغيريات املالئمة، إن وجدت، على اإلطار القانوين للمحكمة

 ٤، املنشأة طبقا للبند وأشارت الرئاسة إىل أن اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية
  . قد تكون هيئة مناسبة ملعاجلة مثل هذه املسائل)٥(من الئحة احملكمة،

خبصوص جرب الضرر، اشتغل املنسق بتعاون مع ميسر مسائل الضحايا والصندوق  -٢٦
ومنذ انطالق املناقشات، أعرب الفريق الدراسي عن . االستئماين للضحايا طوال السنة

 من ٧٥ من املادة ١الفقرة (ار القانوين واملبادئ املتعلقة جبرب الضرر انشغاله بشأن غياب اإلط
وقد ركزت املناقشات األولية . رغم اقتراب مرحلة جرب الضرر احملتملة) نظام روما األساسي

على تركيبة اجلهاز القضائي خالل إجراءات جرب الضرر، إضافة إىل توقيت وأساليب وضع 
 أنه يرتقب حاليا أن يستمر القضاة الثالثة يف النظر يف قضايا وشرحت الرئاسة شفويا. املبادئ

جرب الضرر وأم قرروا يف جلسة عامة أن يتم تطوير املبادئ بناء على اجتهاد احملكمة، على 
ورغم أن الفريق الدراسي يرى أن معاجلة جرب . أن يتم توحيدها من طرف دائرة االستئناف
انونيا يف ظل اإلطار القانوين املوجود، عربت بعض الضرر من طرف قاض واحد أمر عسري ق

ومن جهة . الدول األطراف عن اهتمامها باستصواب وإمكانية اعتماد منهج القاضي الواحد
أخرى، وخبصوص مبادئ جرب الضرر، بقيت بعض الدول األطراف منشغلة حول غياب 

لقانوين و املبادئ قبل املبادئ وطلبت أن يتواصل احلوار مع احملكمة بغية توضيح اإلطار ا
كما أشارت الدول األطراف إىل أنه أثناء حتديدها ألية . إصدار أي أمر حمدد جبرب الضرر

مبادئ ختص جرب الضرر، ستضع احملكمة أيضا اعتبارا لالجتهادات الفقهية ذات الصلة 
ول الصادرة عن شعبها واليت قد تكون متوافرة حبلول الدورة احلادية عشرة جلمعية الد

  .األطراف

من أجل سد الثغرة بني احملكمة و الدول األطراف، استكشف املنسق السبيل الذي  -٢٧
قد ميكن الفريق الدراسي من إجراء حوار مفتوح مع القضاة بواسطة الرئاسة، غري أنه تبني أن 
مثل هذا احلوار يتسم بالصعوبة حيث أن القضاة سيواجهون إشكالية التعبري عن وجهات 

ومن جهة . ياق غري قضائي قبل اختاذ قرارام حول جرب الضرر يف سياق قضائينظرهم يف س
ومن أجل تيسري املناقشات من . أخرى، أبدت احملكمة استعدادها لتلَقّي آراء الدول األطراف

وقد . جانب الدول األطراف، قدمت إحداها ورقة غري رمسية بينما عرض املنسق ورقة نقاش
ات إىل احملكمة حول  ااالت ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع قدمت كال الورقتني توصي

وأثناء مناقشة هاتني الورقتني، شدد الفريق الدراسي على أن وضع مبادئ شاملة قبل . املبادئ
اإلجراءات الفردية يعترب مقاربة سليمة قانونيا وعمليا، وكررت الرئاسة موقف القضاة بأن 

 من نظام روما األساسي ينبغي أن ٧٥ من املادة ١ضى الفقرة املبادئ املتعلقة جبرب الضرر مبقت
كما أثار الفريق الدراسي االنتباه يف مجلة أمور إىل أنه نظرا . توضع بناء على االجتهاد الفقهي

                                                
  .ICC-BD/01-01-04حة احملكمة، الئ )٥(
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لكون جرب الضرر يحدد على أساس املسؤولية اجلنائية الفردية، ال ينبغي أن تعتبر الدول 
  .األطراف مسؤولة عن متويلها

بعد التشاور مع الدول األطراف املهتمة، اقترح املنسق كسبيل ميكِّن من السري قُدما  -٢٨
ذا األمر، أن تتم املصادقة على قرار اجلمعية املرفق بتعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
من أجل توضيح إجراءات جرب الضرر واجتناب الوقوع يف ج متقطع ويف نزاعات حمتملة 

ومبا أن االقتراح حظي عموما بقبول . حملكمة والدول األطراف يف جمال جرب الضرربني ا
الدول األطراف، قام املنسق بتحرير وتوزيع مشروع القرار، الذي عكس املناقشات السابقة 

 من نظام روما ٧٥ من املادة ١يف هذا السياق، وقدمت الرئاسة مذكرة إخبارية حول الفقرة 
وقد اشتد اخلالف حول ما إذا كان ينبغي . وحها الشفوية السابقةاألساسي لتوضيح شر

املصادقة على مشروع تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ومنطوق الفقرة اليت تفرض 
وبعد التشاور مع . على اجللسة العامة للقضاة وضع مبادئ متسقة على نطاق احملكمة بأسرها

يتهم الساحقة تعارض مشروع القرار بقوة، خاصة مثل القضاة، أشارت الرئاسة إىل أن أغلب
ورغم أن بعض الدول األطراف رفضت . هذا التعديل، وحتث على سحب القرار بأكمله

سحب القرار بأكمله، إذ أن منها من يساند التعديل كمسألة مبدأ، وبعد نقاش طويل، انتهى 
النشغاالت اليت أعربت عنها أغلبها إىل املوافقة على سحب التعديل اعتبارا إىل حد ما ل

ومن جهة أخرى، مت اإلمجاع على أنه ينبغي للمحكمة، والقضاة خاصة، ضمان . الرئاسة
وضع مبادئ تسري على نطاق احملكمة ككل وميكن إصدار األمر الفردي جبرب الضرر على 
قبا أساسها، كما ينبغي للدول األطراف أن تتابع أنشطة احملكمة يف هذا اال عن كثب تر

وإذ شددت الرئاسة على املوقف الذي اختذه القضاة، عربت عن . ألية تدابري إضافية
إضافة إىل ذلك، فقد حصل اإلمجاع ضمن . استعدادها ملواصلة احلوار مع الدول األطراف

 وعلى ضوء هذه املناقشة، يوصى .الفريق الدراسي خبصوص األجزاء األخرى من القرار

  .ار بشأن جرب الضررباملصادقة على مقترح القر

   التوصيات- سادسا

  :يوصي الفريق الدراسي اجلمعية بأن -٢٩

-ICCمتدد الوالية املخولة  للفريق الدراسي حول احلوكمة يف القرار ) أ(

ASP/9/Res.2 لسنة إضافية وتطلب من الفريق الدراسي أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف  
  دورا احلادية عشر؛

بارية اليت قدمتها الرئاسة، املتعلقة باإلطار القانوين ملسألة ترحب باملذكرة اإلخ) ب(
متديد واليات القضاة وتطلب من الرئاسة أن تطلع الدول بانتظام على املمارسات والتطورات 

  ذات الصلة ذه املذكرة؛

تدعم مقترح النظر يف مسائل إضافية تتعلق بإطار حوكمة اجلمعية، وباإلشارة ) ج(
   من التقرير؛١٣ خاصة إىل الفقرة
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تعتمد مقترح الشروع يف مناقشات حول عملية تدبري امليزانية يف إطار الفريق ) د(
الدراسي وبالتشاور مع عمليات التيسري ذات الصلة ضمن الفريق العامل يف الهاي كلما كان 

  ذلك مالئما؛

 تعتمد مقترح مواصلة االخنراط يف احلوار مع أجهزة احملكمة حول املسائل) هـ(
  ذات الصلة بإطار احلوكمة الداخلية؛

 من القواعد ٤تصادق يف دورا العاشرة على مشروع تعديل القاعدة ) و(
  ؛)املرفق األول(اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

تدعم مقترح مواصلة حوار منظم مع أجهزة احملكمة حول املسألة األوسع ) ز(
تخبني، حيث ميكن التطرق أيضا إىل دور املتعلقة باستقالل القضاء ومساءلة املسؤولني املن

  اجلمعية يف الرقابة؛

  تعتمد مقترح املزيد من مناقشة تعجيل اإلجراءات اجلنائية؛) ح(

تعتمد مقترح قيام احملكمة بإنشاء فريق عامل داخلي أو تستخدم أية آلية ) ط(
  مالئمة للنظر يف تبسيط اإلجراءات اجلنائية بتعاون مع الدول األطراف، و أن

املرفق (تصادق على مشروع القرار بشأن جرب الضرر يف دورا العاشرة ) ي(
  ).الثاين

  املرفق األول

   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٤مشروع قرار بتعديل القاعدة 

  إن مجعية الدول األطراف
ار  باحلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تقوية اإلطإذ تذكر

املؤسسي لنهج نظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احملافظة التامة على استقالهلا 
  القضائي،

بأن تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة حمط االهتمام املشترك لكل من مجعية الدول وإذ تسلم 
  األطراف واحملكمة،

 من نظام ٥١ واملادة )٦( ICC-ASP/9/Res.2 من القرار ٢ و ١مبنطوق الفقرتني وإذ تذكر 
  روما األساسي،

 كما  )٧(  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٤ من القاعدة ١أن تستبدل الفقرة تقرر     -١
  :يلي

 ٤القاعدة «

                                                
  .، الد األول)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية )٦(
  .ألف. ، اجلزء الثاين)ICC-ASP/1/3 and Corr.1( ٢٠٠٢... الدورة األوىل... الوثائق الرمسية )٧(
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  اجللسات العامة
ويقوم القضاة يف . ٥جيتمع القضاة يف جلسة عامة بعد التعهد الرمسي، وفقا للقاعدة  .١

  ».ئيس ونواب الرئيستلك اجللسة بانتخاب الر
  :٥ التالية بعد القاعدة مكرر ٥ أن تدرج القاعدة اتقرر أيض    -٢

  مكرر ٥القاعدة «
  الرئاسة

، تتأسس الرئاسة إثر انتخاا من طرف اجللسة العامة ٣٨ من املادة ٣وفقا للفقرة  .١
  .للقضاة

قرار يف أسرع وقت ممكن بعد تأسيسها، تقوم الرئاسة، وبعد استشارة القضاة، باختاذ  .٢
  ».٣٩ من املادة ١تعيني القضاة يف الشعب وفقا للفقرة 
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 املرفق الثاين

  مشروع قرار حول جرب أضرار اين عليهم

  إن مجعية الدول األطراف
   من نظام روما األساسي،١١٢من املادة ) ز (٢ والفقرة ٧٥ من املادة ١الفقرة بإذ تذكر 

عليهم يف أخطر اجلرائم الدولية مكون حاسم يف نظام روما أن جرب أضرار اين وإذ تضع يف اعتبارها 
  األساسي، ولذلك فإنه من الضروري أن يتم إنفاذ مقتضيات نظام روما األساسي بكفاءة وفعالية،

بقلق إىل أن احملكمة مل تضع بعد مبادئ خبصوص جرب الضرر، واليت ينبغي أن يقوم عليها أي وإذ تشري 
 من ١ضرار وخسائر وإصابات حلقت اين عليهم، وذلك طبقا للفقرة حكم يف مدى ونطاق أية أ

، وأن غياب مبادئ مثل هذه، موضوعة مسبقا من قبل احملكمة، قد يؤدي إىل التناقض العملي ٧٥املادة 
  وعدم املساواة يف معاملة اين عليهم،

باشرا جبرب الضرر ضد شخص ، للمحكمة أن تصدر أمرا م٧٥ من املادة ٢ بأنه وفقا للفقرة وإذ تسلم
  مدان يف حني أنه ميكن تنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا،

 هيئة الدائرة االبتدائية بأكملها طبقا للفقرة بأنه ينبغي أن تعالَج قضايا جرب الضرر من قبلوإذ تسلم 
  ،٣٩من املادة ) ب(٢

ل الدول األطراف أمران ضروريان لضمان إنفاذ أحكام جرب  إىل أن التوجيه والتوضيح من قبوإذ ختلُص
  الضرر بفعالية وكفاءة،

 من احملكمة أن تضمن وضع مبادئ متسقة خبصوص جرب الضرر على نطاق احملكمة تطلب     -١
، واليت ميكن للمحكمة بناء عليها أن تصدر أوامر فردية جبرب الضرر، ٧٥ من املادة ١وفقا للفقرة 

  كمة أن تقدم تقريرا ذا الشأن إىل اجلمعية يف دورا احلادية عشر، أيضا من احملوتطلب

 على أنه نظرا لكون املسؤولية عن جرب الضرر تنبين حصراً على املسؤولية اجلنائية تشدد    -٢
الفردية للشخص املدان، لن يصدر األمر يف أي حال من األحوال إىل الدول باستعمال ممتلكاا 

ملسامهات املقررة للدول األطراف، لتمويل منح جرب الضرر، مبا يف ذلك احلاالت وأصوهلا، مبا يف ذلك ا
  اليت يكون فيها الفرد يشغل أو سبق له أن شغل أي منصب رمسي،

تؤكد على أنه نظرا لكون جتميد وحتديد أية أصول يف ملكية الشخص املدان، وهي اليت ال     -٣
فإنه ينبغي للمحكمة أن تسعى الختاذ كافة التدابري هلذه غىن عنها يف جرب الضرر، أمراً ذا أمهية قصوى، 

الغاية، مبا يف ذلك التواصل الفعال مع الدول ذات الصلة حىت تكون يف وضع ميكنها من توفري املساعدة 
، حيث أمكن، يف كل احلاالت ويف مرحلة ٩٣من املادة ) ك (١الفعالة يف الوقت املناسب وفقا للفقرة 

 ما أمكن، بغض النظر عن التصريح بالعوز من أجل املساعدة القانونية، اليت ال مبكرة من اإلجراءات
  صلة هلا بقدرة املتهم على اإليفاء جبرب الضرر،
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بأنه نظرا لكون البت يف املسؤولية اجلنائية الفردية سيبقى حمط اهتمام االختصاص تسلم     -٤
أثناء جلسات احملاكمة بغية ضمان تبسيط القضائي للمحكمة، ميكن األخذ بالدالئل املتعلقة جبرب الضرر 
  املرحلة القضائية جلرب الضرر واجتناب تسببها يف أي تأخري،

  .تدعو املكتب لتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورا املقبلة حول جرب الضرر وأية تدابري مالءمة    -٥
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 املرفق الثالث

  )احلوكمة(مشروع فقرات تضم إىل القرار اجلامع 

  لدول األطرافإن مجعية ا
]…[  

  )٨( ICC-ASP/9/Res.2 من القرار ٢ مبنطوق الفقرة إذ تذكر

]…[  

 على احلاجة إىل مواصلة حوار منظّم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي تشدد
 عووتدلنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالالها القضائي 

  أجهزة احملكمة إىل املزيد من االخنراط يف مثل هذا احلوار مع الدول األطراف؛

 من املكتب متديد والية الفريق الدراسي الذي أنشئ ضمن الفريق العامل يف الهاي ملدة سنة تطلب
ب واحدة، من أجل مواصلة تيسري احلوار املشار إليه يف الفقرة السابقة بغية حتديد املسائل اليت تتطل

  املزيد من العمل باستشارة احملكمة، وقصد صياغة توصيات تقدم إىل اجلمعية عن طريق املكتب؛

   التوصيات اليت تضمنها؛وتؤيد بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ترحب

ل املثال  أن املسائل اليت تنبغي معاجلتها من طرف الفريق الدراسي املعين باحلوكمة تشمل، على سبيتقرر
ال احلصر، األمور املتعلقة بإطار احلوكمة للجمعية، ومناقشة عملية تدبري امليزانية، ومسائل استقالل 
القضاء ومساءلة املسؤولني املنتخبني، حيث ميكن النظر أيضا يف دور اجلمعية يف الرقابة، واملزيد من 

  النقاش حول تعجيل اإلجراءات اجلنائية؛

ة إىل قيام احملكمة بإنشاء فريق عامل داخلي أو باستخدام أية آلية مالئمة للنظر يف  باملبادرة الراميترحب
  تبسيط اإلجراءات اجلنائية بتعاون مع الدول األطراف؛

  
____________ 

                                                
  .لد األول، ا)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠..الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية )٨(


