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  عشرة السادسةالدورة 
   ٢٠١٧ ديسمرب/األول كانون ١٤-  ٤ ،نيويورك

 ٩٧المادة  تنفيذب المعنيالفريق العامل التابع للمكتب  ةرئيس تقرير
 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 )١(المقدِّمة  -أوالً 

ا الرابعة عشرة، ("اجلمعية") الدول األطراف مجعية وافقت -١ جدول من  ٢١بند التناوهلا  عند، يف دور
 على أمور منها ما يلي: ،)من نظام روما األساسي" ٩٨واملادة  ٩٧"تطبيق وتنفيذ املادة (األعمال 

 ٩٧المادة 

بشأن بند جدول للجمعية الرابعة عشرة  ةدور اليف  جرتاليت عامة الاملناقشة  بناًء على
ضمن  ،دول األطراف عن استعدادها للنظرجنوب أفريقيا، أعربت ال قدمتهاألعمال التكميلي الذي 

 ٩٧يف املقرتحات الرامية إىل وضع إجراءات لتنفيذ املادة  ،املناسبة التابعة للجمعيةإطار اهليئة الفرعية 
 .)٢(من النظام األساسي

تابعًا له برئاسة  فريقًا عامالً ، ٢٠١٦ وحزيران/يوني ٣يف  الذي ُعقد اجتماعه خاللاملكتب،  وقد أنشأ -٢
من نظام  ٩٧ ةتطبيق املاد ]، يتوىل تدارسMaría Teresa Infante Caffi[ نيت كايفاماريا ترييزا إْنفسفرية شيلي، 
احملكمة وسالمة  احلفاظ على استقاللأمهية وأعاد املكتب تأكيد  .، بالتشاور الوثيق مع احملكمةروما األساسي

 الدول مجيع عيتدُ  العامل إنشاء هذا الفريق ومنذ تدخل يف عمل احملكمة.كل  وتفادينظام روما األساسي 

                                                            

  ICC-ASP/15/35من الوثيقة  )١(
 ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب  ٢٦- ١٨ الرمسية جلمعية األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، الـدورة الرابعـة عشـرة، الهـاي،الوثائق  )٢(

(ICC-ASP/14/20) َّ٥٩د األول، اجلزء األول، الفقرة ، اجملل.  
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رئيسًة هلذا  إنفانيت السفرية تعيني ٢٠١٦ ديسمرب/األول كانون ٢٠ يف املكتب وأعاد. هاملشاركة في إىل األطراف
 .العضوية باب املفتوح العامل الفريق

الفريق العامل املفتوح ت اجلمعية من "طلب ،)٣(رئيسة الفريق العاملوبناًء على التوصية الواردة يف تقرير  -٣
من نظام روما األساسي مواصلة استكشاف مجيع السبل  ٩٧العضوية التابع للمكتب واملعين بتنفيذ املادة [باب] 

فيما يتعلق باملشاكل احملددة يف إطار  ]سيما ال[و من نظام روما األساسي،  ٩٧املادة  [تطبيق]املمكنة لتحسني 
 ]السادسة عشرة ادور يف  [إليهاأن يقدم " أيضاً  منه تطلبو ، "الفقرة الفرعية (ج)، بالتشاور الوثيق مع احملكمة

 .)٤("[ذات الصلة]عن هذه املسألة مع التوصيات  تقريراً 

  العضويةباب الفريق العامل المفتوح  مداوالت  -ثانياً 
 ١٤كانون الثاين/يناير و  ١٩العضوية أربعة اجتماعات، يف باب عقد الفريق العامل املفتوح  -٤

عيت الدول األطراف وأجهزة احملكمة . وقد دُ ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣شباط/فرباير و ٢٤وشباط/فرباير 
 إىل املشاركة يف مجيع هذه االجتماعات.

وما األساسي، من نظام ر  ٩٧ا املادة الفريق العامل نظره يف العناصر احملورية اليت تنطوي عليهواصل  لقد -٥
بشأن  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٣يف  وأربع دول أطرافه جنوب أفريقيا متللمقرتح الذي قدَّ  وافيةعناية موليًا 

للدولة األول  املتََّصلماهية و يف طبيعة املشاورات املنصوص عليها يف هذه املادة؛  الدولتنفيذ هذه املادة. ونظرت 
املعنية)؛ واإلطار الزمين قلم احملكمة، الدائرة رئيسـ(ة) احملكمة،  ـ(ة)رئيسمع احملكمة ( التشاوريف  الراغبة

، وما إذا كان ينبغي أن يعد الفريق مشروع نص ملشاوراتا نتائجالواجب أن تـَُعدَّ به  شكلالو  ؛للمشاورات
وأُعرب عن بعض  .ملزِمة قواعد أو بنود لواردة مبثابةا ه العباراتمبا في، ، والصفة القانونية للنص املعينهانتائج

توجيهية، بينما ذهب بعض الدول إىل أن مجيع املسائل مشروع الئحة/مبادئ الدعم لتويل الفريق العامل إعداد 
ح قبل البحث يف شكل من النظام األساسي ينبغي أن تُوضَّ  ٩٧تنفيذ املادة املتعاقبة املتخذة لطوات باخلاملتصلة 

 .نتائج املشاورات

اليت قد ترغب يف  وكل التوصياتالضوء على أمهية مواصلة نشدان آراء احملكمة طت الدول وسلَّ  -٦
 اقرتاحها. ويف كافة االجتماعات شدَّدت الدول على أمهية احرتام استقالل احملكمة القضائي.

مكتب رئيسة احملكمة عرضًا عن  رئيسم ، قدَّ ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٤قد يف ويف االجتماع الذي عُ  -٧
صياغة قد تقوم لن تشارك يف أي عملية أن احملكمة  فبنيَّ موقف احملكمة فيما خيص املسائل املعروضة على الفريق 

وقرر الفريق يف ذلك  .القانوينكل من اجلانبني يف االضطالع بدوره استقالل  وذلك نظرًا إىل ا الدول األطراف، 
(ج) يتوىل إعداد نص من شأنه أن يساعد على تنفيذ ٩٧االجتماع إنشاء فريق صياغة غري رمسي معين باملادة 

قد  نتائجأي الواجب أن تـَُعد به  شكلُ ال اً الحقتدارس يُ مث على املسائل اجلوهرية،  أوالً (ج)، يُركَّز فيه ٩٧ املادة
أنه قد يكون إعداد النتائج يف املستقبل مفيدًا يف تطبيق  إىل بعض الوفود  وأشار .هلا القانونية الصفةُ يؤتيها ذلك و 

 .عدة مسائلتشمل  ليتا، ٩٧املادة أحكام كل 

                                                            

  .٢٢، الفقرة (ICC-ASP/15/35) "من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٩٧الفريق العامل التابع للمكتب عن تنفيذ املادة  تقرير رئيس" )٣(
  .(ج)٣الفقرة املرفق األول، ، ICC-ASP/15/Res.5 القرار )٤(
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 وظلله،  رئيسةً  ]،Sabine Nölke[ سابني نولكي ،وانتخب فريق الصياغة غري الرمسي سفرية كندا -٨
جلميع الدول األطراف منذ إنشائه. وقد عقد هذا الفريق ستة اجتماعات،  اً باب املشاركة فيه مفتوح

 أيلول/سبتمرب ٨حزيران/يونيو و ٢٠أيار/مايو و ٣١نيسان/أبريل و ٢٠آذار/مارس و ١٦شباط/فرباير و ٢٧ يف
ا "٢٠١٧ اتعلق باملنص الرئيسة ، ونظر يف ورقة عنوا من النظام األساسي"،  ٩٧املادة  املشاورات اليت تقضي 

 جتسيداً لالتفاق الناشئ بني الدول.  ونـُقِّح تنطوي على نص متداول أعدته الرئيسة

إمكان دعوة و ؛ اهواجلهة اليت تتلقاملشاورات األويل طلب لورقة خيارات تتعلق بأمور منها هذه ا وترد يف -٩
إعالم و بشأن الطلب  إعالم الدولة الطرفب اخلاصةاإلجراءات و ملشاركة يف املشاورات؛ إىل ا معينل و جهاز أو مسؤ 

باعتباره جزءاً  األعماليف سجل حل املسألة  وإدراج؛ واآلجال ذات الصلة؛ شأنهب معينجهاز أو مسؤول آخر  أيِّ 
يطلب أن أحد األطراف يقرِّر عندما ال تتكلَّل املشاورات بالنجاح أو عندما باعها ؛ واإلجراءات الواجب اتّ نهم

ا "تفاهم  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٩ ويف .املسألةيف حكمًا  يف عمَّمت رئيسة فريق الصياغة غري الرمسي ورقة عنوا
ا  شأن  ،توافق اآلراءأساس ل علىتفامهًا  ت(ج) من النظام األساسي"، جسَّد٩٧ املادة املشاورات اليت تقضي 

التباحث والتشاور يف سياق اجتماعات فريق إىل ىل ما ورد من الوفود من مالحظات ومقرتحات كتابية و استنادًا إ
 الصياغة غري الرمسي.

مشروع قرار عنوانه يف  نظر الفريق العامل التابع للمكتب ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣ويف  -١٠
(ج) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية" ٩٧املادة ب اجملراة عمالً املشاورات "مشروع قرار بشأن 

نص الالرامية إىل حتسني . وقد نظر الفريق العامل يف خمتلف املقرتحات ٩ "التفاهم" املشار إليه يف الفقرةبه  أُْرِفق
 بتوافق اآلراء.مشروع القرار نص ووافق على املقرتح 

أمورًا منها استعمال مصطلح "املبادئ األساسية" عن شواغل فيما خيص أعربت الوفود بعض إن  -١١
ما  الوفودهذه ترى  اللذين، من ديباجة مشروع القرار ٢ ومصطلح "املبادئ" يف الفقرة مصطلحان ال يتعلقان أ

 وأضافتاألساسي. روما نظام من  ٩٧نفيذ الفقرة ج من املادة طوات اإلجرائية امللموسة اخلاصة بتخلمباشرة با
نص  ّدوعِ ا قصده مُ عمّ  خمتلف فيفضي إىل تفسري على مر الزمن، قد يتغريَّ  لتعبرييناهذين  معىنأن  الوفودهذه 

ا قد توحي بإمكان أن يكون هناك تراتب بني املبادئ اليت يقوم  ،فيما خيص كلمة "األساسية" ،ورأتالقرار.  أ
 بعضَ  َيْكَنتُّ على أن نظام روما األساسي الضوء  ط بعض الوفودسلَّ عليها نظام روما األساسي. ومن ناحية أخرى، 

التكامل واالستقالل القضائي، وأنه ليس يف اعتماد نص التفاهم ما ينبغي  مثلية، الرئيس دعائمهعترب املبادئ اليت تُ 
لتوصل إىل توافق ا وبغيةَ ل تعديًال لتلك املبادئ اليت تسري على احملكمة وعلى الدول األطراف. تفسريه على أنه ميثِّ 

 بادئ".املاإلبقاء على كلمة "على  الفريق العاملاآلراء وافقت الوفود املشاركة يف 

 توصية  -ثالثاً 

 اجملراة عمالً مشروع قرار بشأن املشاورات إىل املكتب مشروع قرار عنوانه "حييل الفريق العامل إن  -١٢
املشاورات اليت   بشأن(ج) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية" ونصًا عنوانه "تفاهم ٩٧ املادةب

ا ينظر فيهما، ويطلب إىل املكتب إحالة (ج) من نظام روما األساسي" (انظر املرفق) لكي ٩٧ املادة تقضي 
ا السادسةمشروع القرار والتفاهم هذين إىل اجلمعية  (ج) من ٣ عشرة، وفقًا للفقرة لكي تنظر فيهما خالل دور

 .ICC-ASP/15/Res.5 األول بالقرار املرفق
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  مرفق

 للمحكمة األساسي روما نظام من (ج)٩٧ المادةعمًال بالمجراة المشاورات  بشأن مشروع قرار
  الدولية الجنائية

  األطراف الدول مجعية إن
من نظام روما األساسي املتعلق بالتعاون الدويل واملساعدة القضائية،  ٩أحكام الباب  إذ تضع يف اعتبارها

  اإلثبات،من القواعد اإلجرائية وقواعد وبالقواعد ذات الصلة 

تعاون لفيما خيص فعالية ا ضرورياالحرتام الكامل ملبادئ وأحكام نظام روما األساسي  بأنحتدوها القناعة وإذ 
  ،الدويل واملساعدة القضائية

األطراف من التعاون مع احملكمة، وال سّيما يف حاالت تلقي  ن الدولَ اإلجراءات واآلليات اليت متكِّ أمهية  وإذ تدرك
مشكالت قد تعوق  ستبني فيما يتعلق به وجودَ من نظام روما األساسي ت ٩ ب البابطلبًا مبوجف ة الطر الدول

  تنفيذه أو حتول دون تنفيذه،

الذي يؤديه التعاون الدويل والتعاضد القضائي بني الدول األطراف واحملكمة  احملوريالدور  وإذ تضع نصب عينيها
  (ج) من نظام روما األساسي،٩٧ نة يف املادةفيما يتعلق باملسائل املبيَّ 

ا الرابعة عشرة مسألة تطبيقِ  روإذ تذكِّ  ا ناقشت يف دور   من نظام روما األساسي، ٩٧املادة  وتنفيذِ  بأ

من  ٩٧ فريقًا عامًال يتوىل تدارس تطبيق املادة ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣أن املكتب أنشأ يف  وإذ تأخذ يف اعتبارها
نظام روما األساسي بالتشاور الوثيق مع احملكمة، مع صون استقالل احملكمة القضائي، وأن هذا الفريق العامل كان 

  العضوية جلميع الدول األطراف،باب مفتوح 

ا اخلامسة عشرة أن يواصل الفريق العامل استكشاف مجيع الوسائل كذلك طلب وإذ تأخذ يف اعتبارها ها يف دور
دة يف إطار من نظام روما األساسي، وال سّيما فيما خيص املشكالت احملدَّ  ٩٧  املمكنة لتحسني تطبيق املادة

  بالتشاور الوثيق مع احملكمة،(ج)،  الفرعية  الفقرة

ها يف هذه املداوالت مسهاإلمل و افريق العاليف مداوالت الفّعالة ملشاركة الدول األطراف  وإذ تعرب عن تقديرها
  بشأن التعاون مع احملكمة، ها وتقدميها مقرتحاتٍ ءَ بإبدائها آرا

  التزامها مببدأ استقالل احملكمة القضائي، وإذ تعيد تأكيد

ا  بشأن"التفاهم  تعتمد -١ يف " الوارد نصه األساسي روما نظام من ٩٧ املادة املشاورات اليت تقضي 
ذا القرار.  املرفق 
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  تذييل

  األساسي اروم نظام من (ج)٩٧ المادة المشاورات التي تقضي بها بشأنتفاهم 

 عليها املنصوص احلاالت يف واحملكمة الطرف الدولة بني املشاورات سريورة توضيح على يلي ما يساعد
  :األساسي روما نظام من) ج(٩٧ املادة يف

م دون عندما يكون طلب التعاون صادرًا عن مكتب املّدعي العام، ينبغي للدولة املطلوب منها أن تقدِّ  -١
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ١٧٦إبطاء طلباً كتابياً إىل مكتب املّدعي العام للتشاور وفقاً للقاعدة 

كمة، ينبغي للدولة املطلوب منها عندما يكون طلب التعاون صادرًا عن دائرة من دوائر احمل  )أ( -٢
 م دون إبطاء طلباً كتابياً للتشاور إىل:أن تقدِّ 

 أو اليت أصدرت طلب التعاون؛احملكمة  دائرة )١(

 يكون للمشاورات املعنية طابع قضائي. والرئاسة احملكمة.  هيئة )٢(

 أن حتال عن طريق رئيس قلم احملكمة. ينبغيإن طلبات التشاور املعنية   )ب(

 ٤٠رهنًا بأحكام املادة  ،، جيوز للدائرة أو هيئة الرئاسة٢ لفقرةوفقًا لفيما خيص املشاورات اليت ُجترى  -٣
أن تدعو إىل ) من نظام روما األساسي، ٢و ١(الفقرتني  ٤٣) واملادة ٢و ١(الفقرتني  ٤٢) واملادة ١(الفقرة 

عند موافقة اجلهاز ، عند االقتضاء و ةدساعاملآخر بوسعه معين املشاركة يف التشاور أي جهاز أو مسؤول 
 . أن يشارك املطلوب منهاملسؤول  أو

، ينبغي ملكتب املدعي العام أو لرئيس ٢أو الفقرة  ١عند استالم طلب إجراء مشاورات مبوجب الفقرة  -٤
جهاز وكل الدولة الطرف بإعالم  دون إبطاءٍ  القيامقلم احملكمة أو هليئة رئاسة احملكمة، حبسب االقتضاء، 

 .ئهاإجراوانب بغريمها من ج/أو آخر إعالماً كتابياً بالتاريخ واملكان املقرتحني لعملية التشاور ومعين مسؤول  أو

 .التشاور وأن يُنجز دون إبطاء ينبغي أن ُجيرى -٥

إذا رأى اجلهاز الذي يصدر الطلب، أو هيئة الرئاسة، أو الدولة الطرف املطلوب منها،   )أ( -٦
كتابيًا اجلهات األخرى املشاركة يف   )ختطرخيطر (أن  )هلاله (، فينبغي يتفِ وْ استُـ املشاورات قد  أن

 املشاورات.

من نظام روما  ٨٧ للمادةإثر استالم مثل هذا اإلخطار، جيوز أن تُعاَجل املسألة وفقًا   )ب(
  الواجبة التطبيق حبسب اللزوم. هوغريها من أحكاماألساسي 

كانت، أي أثر إيقايف ما   اً وال للمشاورات، وال لنتيجة املشاورات أي ال يكون لطلب إجراء املشاورات، -٧
 مل تأمر بذلك دائرة خمتصة.

صُّ عليه يف كما يـُنَ  ْنيِ املرنَـ ملشاورات ونطاقها اطبيعة مببدأ االستقالل القضائي وال بم ما تقدَّ ال ميسُّ  -٨
 من نظام روما األساسي. ٩٧ سائر أحكام املادة

لقواعد اإلجرائية وقواعد م على حنو يتوافق مع نظام روما األساسي واتقدَّ ما  جيري تفسري وتنفيذ -٩
  .١٧٦ اإلثبات، مبا فيها القاعدة

____________ 


