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 مقدمة -     أول  
             صررادر عررن  عيررة    (1 )            (، مبوجررق قرررار د                                                نشررا الفريررق المراسرري املعررة باحلوكمررة لدالفريررق المراسرري   أ   - 1

                  م بر  الرمول األطرراف                    لرردإجراء وروار ةرن         2010                                           المول األطراف لداجلمعيةد( يف كانون األول/ديسمرب 
         احملكمررة ةرر        د...د            تعايررا جناعررة      بةيررة                                                        واحملكمررة بةيررة تعايررا اإلطررار املوسسرري ملن وةررة ن ررا  روةررا األساسرري 

           اختاذ املايم                              بةية حتميم املسائل اليت حتتاج إىل                                                    احلفاظ التا  على استدقالهلا الدقضائي ...د؛ ودتيسري احلوار 
                                                                 بالتشاور ة  احملكمة، وتدقممي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتقد. كما نص                    ةن اإلجراءات بشأهنا، 

                 علررى سرربيل الرر كر ال                                                                         الدقرررار املرر كور علررى أن دتتضررمن املسررائل الرريت ينبةرري أن يتناوهلررا الفريررق المراسرري، 
                                                             بتعايررا اإلطررار املوسسرري دامررل احملكمررة وبرر  احملكمررة واجلمعيررة، فضررال  عررن أي                 املسررائل املتعلدقررة      احلصررر، 

                                ةسائل أمرى ذات صلة بعمل احملكمةد.
                                             العالقة ب  احملكمة واجلمعية، وتعايا اإلطار املوسسي       2011                               وقم تناول الفريق المراسي يف عا   - 2

                                اجلمعيررة يف دورا را العا رررة واحلاديررة                                        جناعررة اإلجررراءات اجلنائيرة. وبنرراء  علرى طلررق        وزيرادة           ضرمن احملكمررة، 
                 ، اسررتمر احلرروار برر               والسادسررة عشرررة        ة عشرررة   اةسرر   واخل                                                عشرررة والثانيررة عشرررة والثالثررة عشرررة والرابعررة عشرررة
  .    2018   إىل       2012                                      أجهاة احملكمة والمول األطراف طيلة األعوا  

               الفريررررررق المراسرررررري     عررررررن                        عشرررررررة علمررررررا  بتدقريررررررر املكتررررررق         السادسررررررة                       وأواطرررررري اجلمعيررررررة يف دور ررررررا  - 3
  . (2 )                                    دت فرتة والية الفريق المراسي لسنة أمرى                             وبالتوصيات الواردة في ، وةم  

             وسرررفري اليابررران         نيت كرررايف ا                                    عررر   املكترررق سرررفرية  ررريلي ةاريرررا ترييررراا إن فررر   8   201          آذار/ةرررار     4  يف   و  - 4
ررررر         إنوةاترررررا       هريو ررررري                     السررررريمة إريكرررررا لوسرررررريو      أيضرررررا            عررررر   املكترررررق   و                       شرررررارك  للفريرررررق المراسررررري.  ت   ة            رئيس 

رردق     (             اململكررة املتحررمة ل       س     فيليررق دسكسررون                  لاألرجنترر ( والسرريم  س    ِّ   ةنسِّ س       ةررن         ة األوىل   موعرر  اجمل               ةتشررارك  ةعنيرر  ب    
     فلغ      هاسررن ب                السرريم راينهررارد     (، و                            زيررادة جناعررة اإلجررراءات اجلنائيررة ل                                    املسررائل املعهررود هبررا إىل الفريررق المراسرري

رردق            لاملكسرري (                        ألفريررمو ألفررار  كاردينررا          والسرريم          لأملانيررا( س    ِّ   ةنسِّ س       ةررن          الثانيررة  ة    موعرر  اجمل         ةعنيرر  ب      شررارك ت ة    
   (.      احلوكمة ل                                    املسائل املعهود هبا إىل الفريق المراسي

                                                       اجتماعرات ةنت مرة يف الفررتة املمترمة ةرن نيسران/أبريل ور  تشررين      سربعة                     وعدقم الفريق المراسري  - 5
س           كما ع دقمت    ،      2018            األول/أكتوبر  س عمة لدقاءات غري رمسية ب  الرئيس    س          املتشارك                                    س                املتشرارك          ِّ    واملنسِّدق       
                     األطراف وأجهاة احملكمة.  ل    ِّ        وممثِّلي المو 

                        الرريت اضررطل  هبررا هرر ا الفريررق      نشررطة  أل ل    عررر      علررى                 الفريررق المراسرري   عررن              التدقريررر احلررا         وينطرروي  - 2
      عمل .        ةواصلة       يف  أن       توصيات          ويتضم ن              السنة املنصرةة      مالل

                                                          المجموعةةة األولةة  مةةن المسةةائد المعإةةوا بإةةا للةة  الفريةةق الدراسةةي   -       ثانيا  
                              زيااة نجاعة اإلجراءات القضائية

ررا برنرراةع العمررل املتعلررق باجملموعررة األوىل ةررن املسررائل املعهررود هبررا إىل الفريررق المراسرري يف عررا   - 7                                                                                   رك 
                                                                                   على جمال  اثن  مها: لأ( ةشاركة الضحايا يف اإلجراءات اليت تدقو  هبا احملكمة اجلنائية المولية؛       2018
    ات.                               ةن الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثب    22                  تعميل على الدقاعمة    ل    إدما     ولب( 

                                                      
  .ICC-ASP/9/Res.2       الدقرار   (1 ل
  .  27         ، الفدقرة ICC-ASP/9/Res.5       الدقرار   (2 ل
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               مشاركة الضحايا -   ألف
                                              ولدقررة دراسررية داةرري نصررع يررو  تتعلررق مبشرراركة الضررحايا           املتشرراركان                          ررباف/فرباير، عدقررم املنسرردقان    2  يف  - 8

                                                                                              وذلرررر  باحملكمررررة اجلنائيررررة الموليررررة ومبدقررررر اإلقاةررررة الرمسرررري الربيطرررران. وقاةرررري الرئيسررررية وقت رررر  سررررلفيا فرنانررررميا دي 
                                                      عررن احملكمررة. وضررمي احللدقررة المراسررية فررريدق  ةررن اخلرررباء ةررن اجملتمرر                                      غورةنررمي بتدقررممي ةالو ررات افتتاويررة نيابررة 

                         شراركان. وتروىل الفريرق األول  ت                                                                           املمن، ورجال قانون وندقابة احملاة  التابعة للمحكمرة وتروىل إدارة الندقرامل املنسردقان امل
                      ا والتحرميات الريت تواجر                                                                               املنوف بمراسة دإجراءات احملكمة اجلنائية المولية وةصاحل الضرحاياد الن رر يف أهرم الدقضراي

                                                                                    علرررى ةسررررتوى ةشرررراركة الضررررحايا. وتعررررر  أعضرررراء الفريررررق ملخمتلررررع أوجرررر  ةشرررراركة الضررررحايا يف  تلررررع ةراوررررل 
                                                                                          اإلجررراءات الدقضررائية، مبررا يف ذلرر  اإلطررار الدقررانون واسررتعرا  السرروابق الدقضررائية ورر  ا ن علررى صررعيم احملكمررة 

                                                       نون للضررحايا أةررا  احملكمررة اجلنائيررة الموليررة، مبررا يف ذلرر  دراسررة                                               اجلنائيررة الموليررة؛ والعمررل علررى تن رريم التمثيررل الدقررا
                                   ةن الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثبات.    90                    ماصة بتطبيق الدقاعمة 

      ةا هو   –                      احملكمة اجلنائية المولية                        د الدقانون للضحايا أةا                 فيما خيص التمثيل                   وعمم الفريق الثان د - 9
                                                                                           كل  عمليا ؟د إىل تدقممي وجهرات ن رر ةرن سرار  املهنرة الدقانونيرة دامرل قاعرة احملكمرة وةيرمانيا . وتبرادل 
                                                                                   املشرراركون يف الفريررق ةررا هلررم ةررن مررربات وتبص ررر ةررن واقرر  عملهررم ةرر  الضررحايا و ثرريلهم يف  رر  ةراوررل 

             اليت واجهتهم.   ة                                             إجراءات احملكمة، وخلصوا بعضا  ةن التحميات العملي
تفررل فيرر  بالرر كرى     مبكرران                                          ورأى املشرراركون يف الفريررق أن ةررن األمهيررة احلامسررة -  10                                  ، يف الوقرري الرر ي ل 

                                                                                      العشررررين لوضررر  ن رررا  روةرررا األساسررري إةعررران الن رررر يف العل رررة ملشررراركة الضرررحايا. ولررروو  أن ن رررا  روةرررا 
                  السبل العملية هل ه                                                                          األساسي ينص  على العميم ةن الفرص اليت تتاح ملشاركة الضحايا، ولكن التفاصيل و 

                                                                        املشاركة ت ركي لتتناوهلا الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثبات اليت وضعتها احملكمة.
    هم                           فاعلرة واهلادفرة برمال  ةرن ا رراط               الضرحايا ةشراركة                                    والو  املتحمثون أن احلاجرة ترمعو ملشراركة  -  11

                     واجر  الضرحايا فضرال  عرن                                                                    الرةاي ةرن جانرق الضرحايا. وجررى تبيران أن هنراي عراقيرل لوجسرتية وإداريرة ت
    رز. ا                       ةصاعق ذات طاب  ةوضوعي ب

                                  وةن ب  ةا قم  ةن التوصيات ةا يلي: -  12
                                                                   توفري ةعلوةات للضحايا بطريدقة واضحة وةناسبة التوقيي لباكرا ( وناجعة؛    لأ( 
                                               وقررررم قوبررررل التطبيررررق املررررندق   واملبس رررر  لفائررررمة الضررررحايا    0-                    احلاجررررة إلجررررراءات واضررررحة     لب( 

            برتويق واس ؛
                                                                 توفري التمريق الالز  للوسطاء واملمثل ، ووض  املعايري املهنية واألمالقية؛   ج( ل 
                                                                         وض  اسرتاتيجية واضحة للمحكمة بأسرها ةن أجل االتصال بالضحايا والتعاةل ةعهم؛    لد( 
                                                                          جتمي  أفضل املمارسات املتبعرة لترأة  جانرق ةرن االتسراق والدقابليرة للتنبرو لللمسراعمة      لهر( 

ع العمل على               يف جمال توقعات                                                                            اإلدارة(، ة  التسليم باحلاجة إىل تومي  يء ةن املرونة ليتسىن تطوي  هن 
                                     حنو يراعي ال روف احملمدة يف واالت بعينها؛

              جم  األدلة على  ك                                                          حتميم املمارسات املتبعة فيما خيص  ةشاركة الضحايا يف اإلجراءات،      لو( 
                                      سبيل املثال وةساءلة الشهود وةا إىل ذل ؛

                                                  رة العمل على املوازنة ب  ودقوق املتهم  وودقوق الشهود.    ضرو     لز( 
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                                                                      وقررم وضررر هرر ا احلررم   رر  غفررري علررى  يرر  ةسررتويات احملكمررة، والررمول األطررراف واملررراقب   -  13
                                  واجملتم  املمن وغريهم ممن يعنيهم األةر.

   22        القاعدة       تعديد  -   باء
                                                             ، قررا  ةررمير آليرة الرقابررة املسررتدقلة يوة رر  السريم إيرران فررولر برراقرتاح     2017                    يف تشررين األول/أكترروبر  -  14

                                                  ةن الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثبات، حتدقق التوافق ب      22                              إدمال تعميالت ممكنة على الدقاعمة       ةفاده 
                          إىل الفريرررق المراسررري الن رررر يف    (3 )                                                  والواليرررة املنوطرررة بلليرررة الرقابرررة املسرررتدقلة. وطلبررري اجلمعيرررة    22        الدقاعرررمة 

                                                                                             التعميالت املدقرتوة، بالتشاور ة  احملكمة، وةوافاة الفريق العاةل املعة بالتعميالت بتوصيات  لتمكين  ةن 
                                                       تدقممي توصية يف ه ا الشأن إىل المورة السابعة عشرة للجمعية.

                         األوىل ةن املسائل يف ةناسبات                                                            واجتم  الفريق المراسي املعة باحلوكمة املعهود هبا إلي  باجملموعة -  15
  .   22                                                 للن ر يف استصواب قيا  المول األطرراف بتعرميل الدقاعرمة                            وول ةشاورات غري رمسية الفرصة    مخس 

    18             وز/يولير ، و   5               وايران/يوني ، و    14            أيار/ةايو، و   9              نيسان/أبريل، و    19                       وجرت ه ه املشاورات أيا  
                                            طراف لكي تعررب  عرن آرائهرا ورول التعرميل املدقررتح.                                               وز/يولي . وأ تيحي مالل ه ه املشاورات للمول األ

                                                                                     كما د عيي المول األطرراف إىل تدقرممي اقرتاورات ةكتوبرة إىل املنسردق  املشرارك . ود عري الدقرائم بأعمرال 
                                                                                             رئاسة هي ة الرئاسة، السيم هررياد أبتراهي حلضرور املشراورات لبيران اخللفيرة الدقانونيرة واإلجابرة عرن األسر لة 

                                                                            ل. كما دعيي الدقائمة بأعمال رئاسة هي رة الرقابرة املسرتدقلة السريمة جرودت يرانكوفيت                  اليت تطروها المو 
                                                                                       إىل املشاركة يف املناقشات. وك ل  المول املراقبة وغريها ةرن اجلهرات املراقبرة إىل وضرور هر ه املشراورات 

           غري الرمسية.
       . وترروىل   22                                                                     ويف متررا  املشرراورات الرريت دارت، وصررل توافررق يف ا راء علررى ةشررروة تعررميل الدقاعررمة  -  12

                                                                                             املنسرردقان املتشررراركان، طبدقرررا  للواليرررة املنوطرررة هبمرررا يف هررر ه املسرررألة، مبوافررراة الفريرررق العاةرررل املعرررة بالتعرررميالت 
   2                      لوذلرررر  يف التدقريررررر املررررور                                                                 مبشرررروة التعررررميل الرررر ي اعتمررررمه الفريرررق املنرررروف باجملموعررررة األوىل ةررررن املسرررائل

                                                                                               آب/أغسطس لان ر املرفق(. وأوصى التدقرير بأن ين ر الفريق العاةل يف التعميل املدقرتح بةيرة التدقرم  بتوصرية 
                                                                                            أن تعتممه المورة السابعة عشرة جلمعية المول األطراف. و ري التوصرية كر ل  برأن يتجن رق الفريرق العاةرل 

                                                          اللةويررة املتفررق عليهررا اللهررم إال أن تدقتضرري ذلرر  الضرررورة الدقصرروى،                                   املعررة بالتعررميالت إعررادة فررت  الصررياغة
                     صل ةن توافق يف ا راء. و                                                       بالن ر إىل ةا جرى ةن تفاو  واس  النطاق و اةل يف الهاي وةا 

                                                                              ويف تشرررررين األول/أكترررروبر، قررررا  املنسرررردقان املتشرررراركان بتدقررررممي إواطررررة إىل الفريررررق العاةررررل املعررررة  -  17
                                                                      الرب  الفيميووي( تتعلق بالعمل الر ي اضرطل  بر  الفريرق املنروف باجملموعرة األوىل                    بالتعميالت لعن طريق 

           ةن املسائل.

                       معتكف المسائد القضائية -   جيم
                                        تلدقرررى الفريرررق تدقريررررا  هي نرررا ةرررن هي رررة رئاسرررة                    تشررررين األول/أكتررروبر    22                      أثنررراء اجللسرررة املعدقرررودة يف  -  18

                                       جررراءات الدقضررائية، مبررا يف ذلرر  ةعتكررع املسررائل                                              احملكمررة بشررأن أعمررال الدقضرراة املتعلدقررة بالتسررري  يف اإل
             أيلول/سبتمرب.    28-  27                                ال ي التأ  يف ةمينة الهاي يف الفرتة          الدقضائية 

                                                      
  .   لب( 9                ، املرفق، الفدقرة ICC-ASP/16/Res.6       الدقرار   (3 ل
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                                                                                         وأوضررر  املستشرررار الدقرررانون هلي رررة لرئاسرررة والدقرررائم بأعمرررال ديررروان هي رررة الرئاسرررة السررريم هررررياد ابتررراهي أن  -  19
                                          أمهية زرة ثدقافة قضائية  اعية، فضال  عرن  تلرع          رك ا على       2018                                   ةعتكع املسائل الدقضائية للدقضاة يف عا  

                                                                                           جوانرق اإلجررراءات الدقضرائية. و رركل املعتكرع ةناسرربة لتبرادل ا راء برر  الدقضراة، بةيررة تعايرا سررري اإلجررراءات 
                                                                                     الدقضرررائية وسرررري عمرررل اجلهرررات الدقضرررائية. و لررري املواضررري  الررريت نوقشررري مرررالل اليررروة  اللررر ين الترررأ  فيهرررا 

                                                                    ي للدقضرراء واألمررالق الدقضررائية، وجوانررق  تلفررة ةررن املرولررة التحضررريية ل جررراءات،                    املعتكررع الطرراب  اجلمرراع
                                                                                     وطرائق ةشاركة الضحايا يف اإلجراءات الدقضائية والتطورات الدقانونية اجلارية على صعيم احملكمة.

       المقبد       العمد -   اال
                      جناعة احملكمة وفعاليتها،                                                                يرةي الفريق المراسي إىل ةواصلة حتاوره اجلاري ة  احملكمة، بةية زيادة  -  20

                                                                                     والتكفل باستخمما  ةوارد احملكمرة علرى النحرو األفضرل؛ ةر  السرهر يف الوقري ذاتر  علرى احلفراظ الكاةرل 
  .      لضحايا                                                         على استدقالل احملكمة الدقضائي وجودة عملها، وصون ودقوق املتهم  وا

                 ل ولدقررة ندقررامل عاةررة                      باجملموعررة األوىل ةررن املسررائ            املعهررود إليرر                             وهلرر ا الةررر ، سيستضرريع الفريررق  -  21
                                                                                          أثنرراء الررمورة السرررابعة عشرررة للجمعيررة تتنررراول ةشرراركة الضررحايا والتمثيرررل الدقررانون بعررم عشررررين سررنة ةرررن 

                         اعتماد ن ا  روةا األساسي.

                                                          مجموعةةة الثانيةةة مةةن المسةةائد المعإةةوا بإةةا للةة  الفريةةق الدراسةةي    ال -   ا    لث  ثا
              مسائد الحوكمة

                     ةرن الدقررار اجلراة  الر ي       2018                               باجملموعة الثانية ةن املسائل لعرا              املعهود إلي                    تنبثق والية الفريق  -  22
                                                                                      اعتممت  اجلمعية يف دور ا السادسة عشرة. وروبي اجلمعية يف ذل  الدقرار بعمل احملكمة املتواصل وول 

                                                                         رات األداء وأعربري عررن رغبتهرا ةواصررلة احلروار ةرر  احملكمرة وررول هر ا املوضرروة، واضررعة يف   رر         ةوضروة ةو 
                                                                         حملكمرة ااجرة إىل تنفير  هنجهررا املاةر  بةيرة اخلرروج بنتررائع سكرن أن تشركل األسرا  للمايررم              اعتبارهرا أن ا

                                                                                     ةرن احلروار. عرالوة علرى ذلر ، طلبري اجلمعيررة ةرن الفريرق المراسري دأن يتراب ، وويثمرا هرو ةناسررق، أن 
                                                       راتد، ودعررري احملكمرررة إىل دةواصرررلة اطرررالة الفريرررق المراسررري علرررى ةرررا   ررر                         يواصرررل احلررروار ورررول تطرررور املو 
                      رات الكمية والكيفيةد.                       يستحم  ةن التطوير للمو 

                                                                        باإلضرررافة إىل ذلررر ، دعررري اجلمعيرررة احملكمرررة إىل درصرررم اسرررتخمما  الوسرررطاء عرررن طريرررق فريدقهرررا  -  23
                                                                                      العاةل املعة بالوسرطاء، وذلر  بةيرة احلفراظ علرى نااهرة اإلجرراءات الدقضرائية وودقروق املتهمر د وطلبري 

                                                       االقتضاء، بالتطورات املهمة املتصلة باستخمما  الوسطاء، وه ا                                   إىل احملكمة دإبالغ المول األطراف، عنم
                                                    رمبا يدقتضي ةن احملكمة قياةها بتعميل املبادئ التوجيهيةد.

    28                         باجملموعرررة األوىل ةررررن املسررررائل يف           عهررررود إليرررر                                       وجررررى نشررررر برنررراةع عمررررل الفريررررق المراسررري امل -  24
                                داء، واخاصرة علرى تعايرا التحراور بر           ِّ      ةوضوة ةو ِّررات األ    على                     . وركا برناةع العمل     3018          آذار/ةار  

                                                                                    الررمول األطررراف واحملكمررة عررن طريررق  ي ررة هفررل يتسررىن برر  للمحكمررة إتاوررة املعلوةررات املتعلدقررة بالتدقررم  
                                                                       . وسعيا  وراء اجناز الوالية، اقرتح املنسردقان املتشراركان اإلبدقراء علرى االتصرال ةر                      ال ي حترزه يف ه ا اجملال
                                                            احملكمة بشأن ةو رات األداء والوسطاء، وو  تشهم ه ه اجملاالت تطرورات                         اجلهات املعنية الرئيسية يف 

                                                                                        يررمعو املنسرردقان املتشرراركان إىل عدقررم اجتمرراة لتلدقرري املعلوةررات املتعلدقررة بتلرر  التطررورات وإلجررراء ةناقشررة 
      ووهلا.
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      األااء    ات     مؤشر  -   ألف
          ، ركا في      2018           وز/يولي      19                                     باجملموعة الثانية ةن املسائل اجتماعا  يف             املعهود إلي             عدقم الفريق  -  25

                                                                                علرررى اهلرررمف الرئيسررري الرابررر  الررر ي ومدتررر  احملكمرررة فيمرررا يتصرررل مبو ررررات األداءد وهرررو دسررربيل وصرررول 
                                                                                      الضررحايا إىل احملكمررةد. وتلدقررى الفريررق المراسرري عرضررا  ةررن رئرريس  ررعبة ةشرراركة الضررحايا وجرررب أضرررارهم 

                                  ةررن العرررر  يف ةسرراعمة الرررمول علررى الفهرررم                . ويتمثررل الةرررر                   السررري م فيلررق أةبررراي                    التابعررة لدقلرررم احملكمررة
                                                                                      األفضل ل وصاءات املتعلدقة باألداء اليت وضعتها احملكمة فيما يتصل باهلمف الراب . وركا العرر  علرى 
                                                                                    اهلمف ةن ةن ور  عبة ةشاركة الضحايا وجرب أضررارهم، لكرن لروو  أن أجرااء أمررى ةرن املنطوةرة هلرا 

                                                    امليمانيرة، واملمثرل الدقرانون للضرحايا، وةكترق احملراةي العرا                                       دور ويوي تودي  وةن ه ه األجرااء املكاترق 
                                                        للضحايا، والصنموق االست مان للضحايا و عبة اإلعال  واالتصال.

                                                                                   وأ ار رئيس  عبة ةشراركة الضرحايا وجررب أضررارهم إىل بعرق الندقراف الرئيسرية الرواردة يف تدقرارير  -  22
                                                                                       احملكمة الثالثة بشأن تطوير ةو رات األداء. وقم  أرقاةا  همثة تتعلق مبو ررات كميرة  ر ، مبرا يف ذلر  

                       الواردة وتدقسيما  ملدقمةي                                                                         عمد الوثائق اليت تلدقتها  عبة ةشاركة الضحايا وجرب أضرارهم وأنواة التطبيدقات 
                                                                                الطلبات اسق نوة اجلنس، وومثي بوج  عا  زيادة ةلحوظة يف النشاف فضرال  عرن ةسرتوى عرال ةرن 
                                                                                 االمررتالف يف األرقررا . والورر  أن املو رررات النوعيررة ذات الصررلة مبررا للمحكمررة ةررن أثررر علررى الضررحايا 

                                  اي قيررودا  تتعلررق برراملوارد وبالدقررمرات                                                       واجلماعرات الرريت سسررها األةررر ال سكرن أن تدقررا  بسررهولة. كمررا أن هنر
                                       املعي نة اخلاصة بكل والة علرى ورمة أو قضرية                                                 جتعل ةن الصعوبة مبكان قيا  األثر يف امليمان. واجلوانق 

                                                                                  ةررن  ررأهنا التررأثري بالضرررورة علررى املو رررات،  ررأهنا كشرررأن نررواوي التجميررم والررنهع الرريت ختررتص هبررا كرررل 
                                                  ، إن أريرم احلصرول علرى فكررة واضرحة عرن األثرر الشراةل، إىل                                  قضية. و ي اإل ارة إىل أن احلاجة ترمعو

                                                           اتباة هنع ةتكاةل وتعاون ة  اجلهات الفاعلة اخلارجية ذات الشأن.
                                                                               وعربت المول عن تدقميرها للعر  املفيم والناف  ودعمها ال ي تدقمة  للمحكمرة يف عملهرا ذي  -  27

                                     اصررلة الن ررر يف  ررأن ةررا إذا كانرري املو رررات                                                  الصررلة مبو رررات األداء. وت التعبررري عررن األمهيررة الدقصرروى ملو 
                               احلالية تفي بالةر  املتومى ةنها.

       المقبد       العمد -   باء
                                                                                ينوي الفريق المراسي ةواصلة ن ره يف ةوضروة ةو ررات األداء، واضرعا  نصرق عينير  أن احملكمرة  -  28

           تشرركل األسررا                                                                           ااجررة إىل الوقرري واملكرران لتنفيرر  الررنهع الرر ي تنرروي اتباعرر  لكرري خترررج بنتررائع سكررن أن 
                       للمايم ةن احلوار املثمر.

                                                                             ولرررر ل  سيسرررررتمر الفريرررررق المراسررررري يف ةتابعرررررة التطرررررورات املتعلدقرررررة مبو ررررررات األداء، واسرررررتخمما   -  29
                                                                                             الوسطاء وتلدقي البيانات احملم ثة ذات العالقة اليت ترد ةن احملكمة. وسيدقو  الفريق المراسي بتاويم احملفرل 

                            احملكمة مبا لتاج  وسق االقتضاء.                               املكر  للحوار ب  المول األطراف و 

         التوصيات -   ا      رابع
                                                                         يدقم  الفريق المراسي عن طريق املكتق التوصيات التالية للن ر فيها إىل اجلمعية:
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    ُ                     نص يُدرج في القرار الجامع -   ألف
                      إن  عية المول األطراف،

                                                                                برراحلوار املررن  م املسررتمر برر  الررمول األطررراف واحملكمررة بةيررة تعايررا اإلطررار املوسسرري ملن وةررة ن ررا       ِّ تروِّررق - 1
  ؛ ي                                                                        روةا األساسي وحتس  جناعة احملكمة وفعاليتها ة  احلفاظ الكاةل على استدقالهلا الدقضائ

  ؛ (4 )                                           بتدقرير املكتق عن الفريق المراسي املعة باحلوكمة            حتي  علما   - 2
  ، ICC-ASP/9/Res.2      أ                                                     لسررنةأ أمرررى فرررتة  واليررة الفريررق المراسرري، املنصرروص عليهررا يف الدقرررار    ِّ  ررمِّد - 3

 ICC-ASP/12/Res.8 و  ICC-ASP/11/Res.8 و ICC-ASP/10/Res.5             مبوجرررررررق الدقررررررررارات          واملمرررررررم دة
  ؛ICC-ASP/16/Res.6  و  ICC-ASP/15/Res.5 و  ICC-ASP/14/Res.4 و  ICC-ASP/13/Res.5 و
                                      املتعلق بوض  ممارسة تتب  فيما يتصل ماصة       2019                             احملكمة على ةواصلة عملها يف عا        تشج  - 4

                مبشاركة الضحايا؛
                                                                           أيضا  براحلوار بر  الرمول األطرراف، واحملكمرة وأعضراء اجملتمر  املرمن ورجرال الدقرانون أثنراء        ترو ق - 5

                       ة للجمعيررة الرريت ركررات علررى                                                                   املناقشررة العاةررة بشررأن ةشرراركة الضررحايا املعدقررودة مررالل الررمورة السررابعة عشررر 
                                                                                  االجنررازات والتحررميات الرريت تواجرر  علررى صررعيم ةشرراركة الضررحايا و ثرريلهم بعررم عشرررين سررنة ةرررت علررى 

                         اعتماد ن ا  روةا األساسي؛
                                                     ِّ                       إىل المول األطراف ةواصلة الن ر يف ةدقرتوات التعميل اليت يدقمِّةها الفريرق العاةرل املعرة       تطلق - 2

                   بالمرو  املستخمل صة؛
                                                                          بعمل احملكمة املستمر فيما يتصل مبوضوة ةو ررات األداء باعتبارهرا أداة ةهمرة للنهرو         ترو ق - 7

          بوظائفها؛
                                                                            رغبتها يف ةواصلة حتاورها ة  احملكمة بشأن ه ا املوضوة، واضعة يف اعتبارها أن  يتع       عن       تعرب   - 8

         ِّ                       كن أن  ثِّل أساسا  للمضي يف احلوار؛                ِّ                                             على احملكمة أن تطبِّق النهع ال ي تعتا  ات باع  بةية إيتاء نتائع س

َ                                                    َّ     نص يُْدرَج في القرار الجامع، ضمن مرفقه المتعلق بالمإام المكلَّف بإا -   باء  ْ  ُ    
                                        فيما يتعلق بالفريق المراسي املعة باحلوكمة 
                                                              ةواصرررلة اال رررراف يف احلررروار املرررن  م ةررر  الرررمول األطرررراف بةيرررة تعايرررا اإلطرررار     إىل      ترررمعو    لأ( 

                                                                                     املوسسي ملن وةرة ن را  روةرا األساسري وزيرادة جناعرة وفعاليرة احملكمرة ةر  احلفراظ الكاةرل علرى اسرتدقالهلا 
         الدقضائي؛
      عشرة؛      ثاةنة                                                      الفريق المراسي أن يعود إليها بتدقرير عن ذل  يف دور ا ال         تطلق ةن    لب( 
                                                                    إىل الفريرررق المراسررري أن يتررراب  احلررروار املتعلرررق مبو ررررات األداء وان يواصرررل، عنرررم       تطلرررق    لج( 

                    االقتضاء، ه ا احلوار؛
                                                          املثابرة على إطالة الفريق المراسي املعة باحلوكمة على كل ةا قرم           احملكمة على       تشج     لد( 

                               ِّ                          يطرأ ةن ةستجمات بشأن إعماد ةو ِّرات األداء النوعية والكمية؛
                                                      

  .[…]/ICC-ASP/17  (4 ل
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                                                      االسررتعانة بالوسررطاء عررن طريررق فريدقهررا العاةررل املعررة بالوسررطاء              احملكمررة إىل رصررم       تررمعو     لهر( 
                                              بةية صون سالةة إجراءا ا الدقضائية وودقوق املتهم ؛

               املسررتجمات اهلاةررة  ب      علمررا                             الررمول األطررراف، عنررم االقتضرراء،      واطررة        احملكمررة إ         تطلررق إىل    لو( 
                                        احملكمة تعميل املبادئ التوجيهية ذات الصلة.                                           املتصلة باالستعانة بالوسطاء، ةا قم يستلا  ةن 
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        المرفق 

                                                               تقريةةر الفريةةق الدراسةةي المعنةةي بالحوكمةةة المنةةوا بالمجموعةةة األولةة  مةةن 
                           مةن القواعةد اإلجرائيةة وعواعةد     22        القاعةدة                           المسائد فيمةا يتلةد بتعةديد

       اإلثبات

 مقدمة -     أول  
                                                                                   إن الوالية احملمدة للفريرق المراسري املعرة باحلوكمرة املعهرود لر  باجملموعرة األوىل ةرن املسرائل يف عرا   - 1

       اخلاص رة                                                                                     ةنبثدقة عن املرفق األول ةن الدقرار اجلاة . وألغرا  ه ا التدقرير، للفدقرة الترا  ذكرهرا أمهيتهرا       2018
             يف ه ا الشأن:

                                                                    لب( اليت تنص  على ةا يلي دتطلق إىل الفريق المراسي املعة باحلوكة أن ين ر  9       الفدقرة  
                                             ةن الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثبات واليت قمةها     22                                    يف التعميالت املدقرتح إدماهلا على الدقاعمة 

                            صررريات  إىل الفريرررق العاةرررل املعرررة                                                           رئررريس آليرررة الرقابرررة املسرررتدقلة، بالتشررراور ةررر  احملكمرررة، وأن يندقرررل تو 
                                                                                بالتعميالت لتمكين  ةن أن يدقم  توصية يف ه ا الشأن إىل المورة السابعة عشرة للجمعيةد.

            . ويف تدقريررره  (1 )                                                                         واليررة آليررة الرقابررة املسررتدقلة يف جمررال التحدقيررق أقر ررا اجلمعيررة يف دور ررا الثانيررة عشرررة  و  - 2
                                         ، أ ررار املررمير السررابق هلرر ه ا ليررة السرريم إيرران     2017            األول/أكترروبر       تشرررين     17                      السررنوي إىل املكتررق املررور  

                                                                                              فولر، إىل أن والية آلية الرقابة املستدقلة فيما خيص  تلدقي بالغات سوء السلوي املدقمةة ضم الدقضراة، واملرمعي 
                                                                                      العرررا ، ونائرررق املرررمعي العرررا ، واملسرررجل ونائرررق املسرررجل لاملسررروولون املنتخمبرررون( ال تتفرررق  رررا  االتفررراق ةررر  

             . وأضراف قولر                                                    ةن الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثبرات الريت وضرعتها احملكمرة    22                           اإلجراءات املبي نة يف الدقاعمة 
                                                                                           إن جمموعة ةوقتة ةن اإلجراءات لتناول تل  احلاالت قم وضرعي ةرن قبرل آليرة الرقابرة املسرتدقلة؛ بيرم أن ةرن 

                                       واعم اإلجرائيرة وقواعرم اإلثبرات وبر  الواليرة                                                        الضرورة مبكان السعي لل فر ال دائم عن طريق املواءةة ب  الدق
  . (2 )                            املنوطة بللية الرقابة املستدقلة

 ولية آلية الرعابة المستقلة -   ا  ثاني
                                                       لآللية وفدقا لواليتها أن تتلدقى بالغات سوء السلوي املدقمةة ضم     جيوز                   كما هو ةب  أدناه،  - 3

                                       وعالوة على ذل ، يتطلق قرار اجلمعية إوالة                                                 املسوول  املنتخمب ، مبن فيهم الدقضاة، والتحدقيق فيها. 
                                                                                        ي  البالغات املدقمةة ضم املسوول  املنتخمب  إىل ا لية للن ر فيها، و ل  ا لية السلطة التدقميرية 

                                                  يف حتميم البالغات اليت ستدقو  أو ال تدقو  بالتحدقيق فيها:
           سررروء السرررلوي                                                             دتتلدقرررى آليرررة الرقابرررة املسرررتدقلة البالغرررات املتعلدقرررة بسررروء السرررلوي أو 

                                                                         اجلسرريم، مبررا يف ذلرر  البالغررات املتعلدقررة باألعمررال غررري املشررروعة احملتملررة املنسرروبة إىل أوررم 

                                                      
         ، الدقررررررررار   ا                        ، اجمللرررررررم األول، اجلررررررراء ثالثررررررر(ICC-ASP/12/20)    2013                                          الوثرررررررائق الرمسيرررررررة ... الرررررررمورة الثانيرررررررة عشررررررررة...   (1 ل

(ICC-ASP/12/Res.6).  
  . 2 و   1                       ، املرفق األول، الفدقرتان   (ICC-ASP/16/8)                                     ال ي أعمه رئيس آلية الرقابة املستدقلة                     ان ر التدقرير السنوي  (2 ل
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                                                                            الدقضاة، أو املمعي العا ، أو نائق املمعي العا ، أو املسرجل، أو نائرق املسرجل باحملكمرة 
   (.  28         ، الفدقرة   ICC-ASP/12/Res.6                                     لفيما يلي داملوظفون املنتخمبوند( ...د. ل

         مبا يف ذل                                                        ي  البالغات املتعلدقة بسوء السلوي أو سوء السلوي اجلسيم،      دحتال  
                                                                          البالغات املتعلدقة باألعمال غري املشروعة املدقمةة ضم أوم املوظف  املنتخمب  ... ، ورال 

   (.  33         ، الفدقرة   ICC-ASP/12/Res.6                                            ورودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستدقلةد. ل
                                                      املستدقلة طبدقا لألصول الواجبة يف  ي  البالغات املتعلدقة بسوء                    دتن ر آلية الرقابة  

                                                                           السرررلوي الرررواردة إليهرررا، غرررري أهنرررا  لررر  السرررلطة التدقميريرررة يف حتميرررم البالغرررات الررريت سرررتدقو  
                                                                                  بالتحدقيق فيها. وحتال البالغات اليت ال تعتا  آلية الرقابة املستدقلة التحدقيق فيهرا إىل اجلهرة 

  . (3 ) ( 8         ، احلا ية   ICC-ASP/12/Res.6                الالزةة بشأهناد. ل                     املخمتصة الختاذ اإلجراءات 

 22القاعدة  -   ا  ثالث
                                                        ةن ن ا  روةا األساسي بعال أوم الدقضاة، أو املمعي العا ، أو     47 و    42               وتتعلق املادتان  - 4

                                                                                 نائق املمعي العا ، أو املسجل، أو نائرق املسرجل، فضرال عرن اإلجرراءات التأديبيرة الريت تتخمر  ضرم 
                                              ةررن الدقواعرم اإلجرائيررة وقواعررم اإلثبررات تعريفررا لسرروء     25 و    24                وتدقررم  الدقاعررمتان               هروالء األ ررخماص.

           ةررررن الدقواعررررم     22                 . وتتطلررررق الدقاعررررمة   47 و    42                                      السررررلوي وسرررروء السررررلوي اجلسرررريم ألغرررررا  املررررادت  
                                                                                     اإلجرائية وقواعم اإلثبات إوالة  ي  البالغات املدقمةة ضم ةسوول ةنتخمق إىل هي ة الرئاسة. وتب  

                                                                 ةن الئحة احملكمة اإلجراءات اليت ينبةي أن تتبعها هي ة الرئاسة عنم تلدقري      120 و     119          الدقاعمتان 
  . (4 )                     إومى الشكاوى بالتفصيل

                  واليا على ةا يلي:    22             وتنص الدقاعمة  - 5
                                ، ت شف  كل  كوى ةن أي سرلوي يرممل   47       واملادة     42      املادة    من    1              دألغرا  الفدقرة  

                                      تدقررو  عليهررا وهويررة ةدقررم  الشرركوى وأي دليررل             باألسررباب الرريت     25 و    24                    تعريفرر  ضررمن الدقاعررمت  
   (.  22           ةن الدقاعمة    1                                            ذي صلة إذا توفر، وت ل الشكوى سريةد. لالفدقرة 

                                                               دحتررال  يرر  الشرركاوى إىل رئاسررة احملكمررة الرريت جيرروز هلررا أيضررا أن تشرررة يف اخترراذ  
                                                                            إجراءات مببادرة ةنها وأن تصرف الن ر، عمال بلوائ  احملكمة، عرن الشركاوى الرواردة ةرن 

                                                                    هررول أو الرريت يتضرر  أهنررا ال تسررتنم إىل أي أسررا ، وحتيررل الشرركاوى األمرررى إىل اجلهرراز  جم
                                                                         املخمتص. ويساعم رئاسة احملكمة يف ه ا العمل قا  أو أكثر ةن قا  واوم يعينون على 

   (.  22           ةن الدقاعمة    2                                            أسا  التناوب التلدقائي، وفدقا لالئحةد. لالفدقرة 
                                                       لية املستدقلة، عمم الرئيس السابق  لية الرقابة املستدقلة إىل                   ةتوافدقة ة  والية ا     22             وجلعل الدقاعمة  - 2

                                                            تدقممي اقرتاح غري رمسي بإدمال التعميل التا  على الدقاعمة امل كورة:
                 المعدلة المقترحة    22       لقاعدة  ا

                         استالم الشكاوى ومقبوليتإا

                                                      
              ، املرفق األول.(ICC-ASP/16/8)                                                        ان ر التدقرير السنوي ال ي أعمه رئيس آلية الرقابة املستدقلة   (3 ل
  . 5                   املرج  نفس ، الفدقرة   (4 ل
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                               ، ينبةي أن تتضمن أي  كوى تتعلق   47       واملادة     42      املادة    من    1             ألغرا  الفدقرة  - 1
                                 األسررس الريت تسررتنم إليهرا، وهويررة ةدقررم      25 و    24                               بسرلوي يررممل تعريفر  ضررمن الدقاعرمت  

                  وت ل الشكوى سرية.  .                                        الشكوى، وأي أدلة ذات صلة يف والة توافرها
                                                                 ترسررررل  يرررر  الشرررركاوى إىل آليررررة الرقابررررة املسررررتدقلة وترسررررل نسررررخمة ةنهررررا إىل هي ررررة  - 2

         الرئاسة.
                               لرررواردة ةرررن جمهرررول أو الكيميرررة بشررركل                                      تسرررتبعم آليرررة الرقابرررة املسرررتدقلة الشررركاوى ا - 3

                                                                                 واض . وحتدقق آلية الرقابة املستدقلة يف  ي  الشكاوى اليت مل تدقم باستبعادها. وي رسل تدقرير 
                                                                        عرن كررل حتدقيررق ةررن هرر ه التحدقيدقررات، ةشررفوعا وميرر  األدلررة املوجررودة يف سررياق ، إىل هي ررة 

         الرئاسة.
                              تدقو  هي ة الرئاسة، وفدقا لالئحة    ، 3                                           عنم تلدقي تدقرير التحدقيق املشار إلي  يف الفدقرة  - 4

                                                                           احملكمررة، بتعيرر  قررا  أو أكثررر، علررى أسررا  التنرراوب التلدقررائي، للن ررر يف تدقريررر التحدقيررق 
                                                          وتدقررممي توصرية إىل هي ررة الرئاسررة بشرأن ةررا إذا كران ينبةرري اسررتبعاد    3                    املشرار إليرر  يف الفدقررة 

                                      الشكوى ألهنا ال تستنم إىل أسا  بشكل واض .
                                                 ة ةرررا إذا كانررري ستسرررتبعم الشررركوى ألهنرررا ال تسرررتنم إىل أسرررا                  تدقررررر هي رررة الرئاسررر - 5

                                                                        بشكل واض . وحتيل هي ة الرئاسة  ي  الشركاوى الريت مل تسرتبعمها إىل اجلهراز املخمرتص، 
  . (5 )  30 و    29         الدقاعمت      ، و   42         ةن املادة    3 و   2                         على النحو املب  يف الفدقرت  

 المشاورات غير الرسمية -   ا  رابع
                                                        يف سياق الن ر يف اجملموعرة األوىل ةرن املسرائل يف ةناسربات مخرس إلجرراء                      اجتم  الفريق المراسي  - 7

              . وانعدقرررمت هررر ه   22                                                                   ةشررراورات غرررري رمسيرررة ورررول ةرررا إذا كررران يتعررر  علرررى الرررمول األطرررراف تعرررميل الدقاعرررمة 
            وز/يوليرررررر .     18            وز/يوليرررررر  و   5               وايران/يونيرررررر ، و    14            أيار/ةررررررايو، و   9             نيسرررررران/أبريل و    19              املشرررررراورات أيررررررا  

                                                                               صة مالل ه ه املشاورات للمول األطراف للتعبري عن آرائها بشأن التعميل املدقرتح. كما دعيي             واتيحي الفر 
                                                                                    الرررمول األطرررراف إىل تدقرررممي تعليدقرررات مطيرررة إىل املنسررردق  املتشرررارك  املعنيررر  باجملموعرررة األوىل ةرررن املسرررائل. 

                    رات لكررري يررروفر اخللفيرررة                                                                       ود عررري الدقرررائم بأعمرررال ديررروان الرئاسرررة السررريم هررررياد ابتررراهي إىل وضرررور هررر ه املشررراو 
                                                                                              الدقانونيررة وجييررق عررن األسرر لة الرريت تطروهررا الررمول. كمررا دعيرري الدقائمررة بأعمررال رئاسررة آليررة الرقابررة املسررتدقلة 
                                                                                     السررريمة جوديررري يرررانكوفيتي  إىل املشررراركة يف هررر ه املناقشرررات. ودعيررري كررر ل  الرررمول املراقبرررة وغريهرررا ةرررن 

           غري الرمسية.       شاورات                    املراقب  حلضور ه ه امل
                                                                                      وأ ار املنسدقان املتشاركان إىل أن التعميل كران قرم اقررتح ةرن أجرل التوافرق بر  الدقواعرم النموذجيرة  - 8

                            الشرركاوى الرريت تدقررم  ضررم املسرروول     ي                                                           وقواعررم اإلثبررات وبرر  واليررة آليررة الرقابررة املسررتدقلة. وفيمررا ةضررى، كانرر
                                 ة وقواعم اإلثبات. ولكن بعم اعتماد                   ةن الدقواعم اإلجرائي    22                                          املنتخمب  حتال إىل هي ة الرئاسة عمال  بالدقاعمة 

         الرقابررة                                                              يف الررمورة الثانيررة عشررر ة للجمعيررة أصرربحي هرر ه الشرركاوى ترفرر  إىل آليررة                           واليررة آليررة الرقابررة املسررتدقلة 
                                    ةن ن ا  روةا األساسي، ت تخمر  الدقررارات     42                    ئاسة. ووفدقا  للمادة                                ة  توجي  نسخمة ةنها إىل هي ة الر         املستدقلة 

                                                                  نصررق ةررن قبررل اجلمعيررة أو ةررن قبررل الدقضرراة أنفسررهم، اسررق املسرروول املنتخمررق املعررة                     املتعلدقررة بررالعال ةررن امل
       باألةر.

                                                      
                          املرج  نفس ، الت ييل األول.  (5 ل
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                                    املتعلدقة بالن ر يف الشكاوى املدقمةرة ضرم          الدقائمة                           أبتاهي ببيان جممل اإلجراءات    د         السيم هريا     تدقم   - 9
                        التطرورات الريت ةررت هبرا                                                                            املسوول  املنتخمب  ودور آلية الرقابة املستدقلة ةن  اعتماد واليتها التشرةيلية. وأوضر

              الررريت ترررنص عليهرررا    (2 )                                                                           الئحرررة احملكمرررة فيمرررا يتصرررل بالدقواعرررم املتعلدقرررة برررردالعال ةرررن املنصرررق والترررمابري التأديبيرررةد
                                                      الدقواعم اإلجرائية وقواعم اإلثبات فضال  عن طرائق تنفي ها.

               اجلسريم املمكرن أن                                                                  وب   أن ن ا  روةا األساسي ي عىن بنوع  ةن سوء السرلوي ومهرا سروء السرلوي  -  10
                                                    وسرروء السررلوي األقررل جسرراةة يف طابعرر  املمكررن أن يسررتوجق اخترراذ    (7 )                          يررودي إىل عررال الشررخمص ةررن ةنصررب 

                              علررى أن اإلجررراء الرر ي يتخمرر  تن مرر      47 و    42                . وتررنص  املادترران  (8 )                                تررمابري تأديبيررة ضررم املسرروول  املنتخمبرر 
                            اإلجررراء املتعلررق بتلدقرري الشرركاوى     22    ادة                                                      الدقواعررم اإلجرائيررة وقواعررم اإلثبررات. باإلضررافة إىل ذلرر  تصررع املرر

                                                          ، أي أن حتال الشكاوى إىل هي ة الرئاسة اليت تدقو ، وفدقا  لالئحة   47       واملادة     42         ةن املادة    1             ألغرا  الفدقرة 
                    أ                                                                   احملكمرة ومبسراعمة ةرن قرا أ واورم أو أكثرر ةرن الدقضراة، باسرتبعاد الشركاوى الريت يتضر  جليرا  أن ال أسرا  

.                        يسنمها وإوالة بدقية الشكا                     وى إىل اجلهاز املخمتص 
                                       ، الورر  السرريم أبترراهي أن اجلمعيررة، اسررنمت، يف   22                                 وفيمررا خيررص أي تعررميل يررممل علررى املررادة  -  11

                                                                                               دور ررا الثانيررة عشرررة، الواليررة إىل آليررة الرقابررة املسررتدقلة إلجررراء التحدقيدقررات بشررأن املرروظف  املسرروول  املنتخمبرر  
              نص علررى أي دور  ير  مل                         قبيرل انعدقرراد تلر  الررمورة      2002                                          علرى ور  أن الن ررا  الرماملي الرر ي اعتمرم يف عررا  

                                                                                               تضطل  ب  آلية الرقابة املستدقلة يف اإلجرراءات التأديبيرة ذات الصرلة مبرااعم سروء السرلوي املسروول  املنتخمبر . 
                                                                                                     واملمارسة اليت اتبعي ةن  انشاء آلية الرقابة املستدقلة تتمثل يف إوالة هي ة الرئاسة ملا تتلدقاه ةن الشكاوى إىل 

                                              ةن نتائع ةن وراء حتدقيدقا ا وتعمم اهلي ة إىل إوالة                                 بلغ هي ة الرئاسة مبا تتوصل إلي                           آلية الرقابة املستدقلة وهي ت
                                                    . وقررم اقرررتح الرررئيس السررابق  ليررة الرقابررة املسررتدقلة إدمررال  (9 )                                        التدقريررر الرروارد إىل فريررق ةولررع ةررن قضرراة ثالثررة

                                                        الثانية عشرة وكان الدقصم ةنها ةلء الفراغ احلاصل يف الدقواعم         المورة                                 تعميل يعكس املمارسة اليت اتبعي ةن  
                        اإلجرائية وقواعم اإلثبات.

                                                                                   وأعربي أغلبية املتحمث  ةن المول األطراف أثناء املشراورات عرن تأييرمها ضررورة إدمرال تعرميل،  -  12
     وول                                                                               ولرررو أن وجهرررات الن رررر امتلفررري فيمرررا خيرررص صررريةة التعرررميل. وقيرررل إن الشررركاوى املدقمةرررة ضرررم املسررر

                                                                                           املنتخمب  جيق أن ي ن ر فيها بإنصاف وعلى حنو  اةل ويلا  أن يكون هناي انسجا  ب  الدقواعم وب  والية 
                                                                                           آليرررة الرقابرررة املسرررتدقلة. واقررررتح عرررمد ةرررن الوفرررود إدمرررال تةيرررريات علرررى التعرررميالت الررريت اقرتوهرررا السررريم فرررولر. 

      عليرر ،       املدقضري                  ةررن هرو قرا  وةررن هرو                                                   والو ري بعرق الوفرود لرراو  جتنرق أي تضرارب هتمررل للمصراحل بر  
                              وضرورة استدقالل ونااهة التحدقيق.

                                                 وايران/يونيرر ، اقرررتح املنسرردقان املتشرراركان ميررارين اثنرر      14                               واسررتباقا  لالجتمرراة الرر ي سرريعدقم يف  -  13
                                                                   عاة  لصيةة تعميل يأم  يف االعتبار التعليدقات اليت قمةها عمد ةن الوفود:

                                                                     يدقو  على أسا  صيةة صاغها رئيس آلية الرقابة املستدقلة السابق السيم إيان             اخليار األول  ‘ 1 ‘  
                                                                                              فررولر، لكنهررا تراعرري تعليدقررات عررمد ةررن الوفررود. وهرر ا اخليررار لرراف  علررى دور هلي ررة الرئاسررة وللدقضرراة يف عمليررة 

                                                                  التحدقيق، ولكن  يضمن انعكا  والية آلية الرقابة املستدقلة يف ه ا الشأن.

                                                      
  .  32-  23        الدقواعم   (2 ل
                  لالعال ةن املنصق(.    42      املادة   (7 ل
                     لالتمابري التأديبية(.    47      املادة   (8 ل
                                     ةرن الن را  الررماملي علرى ةرا يلري: ديسرراعم     22         ةررن املرادة    2                             الئحرة احملكمررة ترنص املرادة الفرعيرة    ةرن      120      املرادة   (9 ل

                                                                                                      هي ة الرئاسة فدقضاة ثالثة ل...( لتحميم ةا إذا كاني الشكوى املدقمةة جمهولة املصمر أو تفتدقر والء ألسا  يسنمهاد.
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                                                                 يسررتبعم دور هي ررة الرئاسررة والدقضرراة يف ةرولررة التحدقيررق ويررنص علررى أن آليررة              اخليررار الثرران  ‘ 2 ‘  
                                                                                             الرقابة املستدقلة هي وومها اليت جتري التحدقيق ةراعية يف ه ا الصمد التعليدقات الصادرة عن بعق الوفود.

  ر                                                        وايران/يونيرر ، أعربري  ير  الوفرود املتمملررة عرن تفضريلها للخميررا    14                        وأثنراء االجتمراة املنعدقرم يف  -  14
                                                    فيمررا خيررص توجيرر  التحدقيدقررات. وت التأكيررم علررى أن دور هي ررة     وح                               ، ةرر  ةالو ررة الكثررري ةررنهم أمهيررة الوضرر 2

                                                        برررالتكرار ا ن وقرررم أنشررر ي آليرررة الرقابرررة املسرررتدقلة. ولررر ل  عدقرررمت     22                              الرئاسرررة املترررومى أصرررال  يف الدقاعرررمة 
                                                  ةشاورات إضافية تركا على الصياغة املتصلة هب ا اخليار.

                                                                   نيررة السررماح بررالتطرق للشرركاوى اجملهولررة املصررمر يف ظررل ظررروف ةعينررة. وت الدقبررول            ونوقشرري إةكا -  15
                                                                                          بفكرة عم  استبعاد الشكاوى اجملهولرة املصرمر بصرورة آليرة. وأ رارت بعرق الوفرود إىل أن الشركاوى اجملهولرة 

  ق                                               هنررراي ةناسررربات سكرررن فيهرررا أن ت ترررربر جمهوليرررة هويرررة صررراو   إذ                                   املصرررمر ال ينبةررري أن تكرررون هررري الدقاعرررمة، 
                                                                                   الشرركوى، وذلررر  علرررى سررربيل املثرررال وررراالت املبلةرر  عرررن اجلررررائم. وت االتفررراق علرررى أن الشررركاوى اجملهولرررة 

      ليررة                                                                                  املصررمر ال ينبةرري اسررتبعادها بصررورة آليررة وإن كانرري هويررة صرراوق الشرركوى ال بررم  أن تررمرج، وسكررن 
                         صرلي الوفرود إىل ورل  تروافدقي                                                                   الرقابة املستدقلة على سبيل االستثناء، أن حتدقق يف  ركوى جمهولرة املصرمر. وتو 

     ةثار    ي       اليت كان   3                                                        ةن التعميل، لتوفري التمشي ة  و ف دجمهولة املصمرد ةن الفدقرة    1                 بشأن صيةة الفدقرة 
           قلق البعق.

                                                                                     أةررا فيمررا يتعلررق مبعيررار اسررتبعاد الشرركاوى، فدقررم تعرر ر علررى الرربعق ةررن الوفررود تأييررم اقرررتاح السرريم  -  12
                                                          يمية بشكل واضر د. وعلرى الررغم ةرن أن املفهرو  يف ورم  ذاتر  ةرألوف                                 فولر الماعي الستبعاد الشكاوى دالك

                                                                         يف فدق  الدقانون العا  إال أن ةملول  ونطاق  ليسار واضح  بالنسبة للوفود كلها.
                                                                                واتفدقررري الوفرررود علرررى اإلبدقررراء علرررى عبرررارة دال تسرررتنم إىل أسرررا  بشررركل واضررر د باعتبارهرررا املعيرررار  -  17

                                                           رغم ةن أن بعضا  ةرن الوفرود عرربت عرن قلدقهرا ةرن إةكانيرة تفسرري هر ه                                الرئيسي الستبعاد الشكاوى. على ال
                      العبارة تفسريا  عاةا .

                                                                                ونوقشرري بالتفصرريل ةسررألة السررري ة. وةرر  أن املسررل م برر  أن تبدقررى الشرركاوى سرررية، أ ررارت بعررق  -  18
           رصها كفالة                                                                                  الوفود إىل التمييا ب  الشكوى يف وم  ذا ا والنتائع اليت يتمخمق عنها التحدقيق، وعربت عن و

                                                                                        تبليغ  عية المول األطراف بشكل فعال وغريهرا ةرن األجهراة املخمتص رة. وأكرمت بعرق الوفرود علرى أن آليرة 
                                                                                           الرقابررة املسررتدقلة هرري هي ررة تابعررة جلمعيررة الررمول األطررراف، وأن التبليررغ جيررق أن يررتم  بررأي  رركل يكفررل سرررية 

                                  لرم بعمرل آليرة الرقابرة املسرتدقلة كجراء                                                        صاوق الشكوى على أن يتري  جلمعيرة الرمول األطرراف بدقاءهرا علرى ع
                                             ةن الرقابة اليت  ارسها ودورها املتعلق باحلوكمة.

                                                                                     وجرررى التأكيررم علررى الصرريةة الرريت تلررا  آليررة الرقابررة املسررتدقلة بوضرر  تدقريررر تشرررح فيرر  األسررباب الرريت  -  19
            تشرررتي يف وجهررة                                                                             دعتهررا إىل اسررتبعاد  رركوى بعينهررا وذلرر  ورصررا  علررى حتدقيررق الشررفافية. وبينرري الوفررود أهنررا 

                                                                                    الن ر الدقائلة بوجوب توجي  ه ا التدقرير إىل كل ةن  عية المول األطراف وهي ة رئاسة احملكمة.
                                                                                              ويف ه ا السياق أيضا ، أيمت الوفود تأييما  واس  النطاق ةطالبة آلية الرقابة املستدقلة بإوالرة نترائع  -  20

                                        راف وإىل أي جهراز أو أجهراة أمررى ترنص عليهرا                                                أي حتدقيق جتري ، ةشفوعا بتوصيا ا إىل  عية الرمول األطر
                                    . وإدراج  عيرررة الرررمول األطرررراف صرررراوة هرررو   30 و    29                          ةرررن الن رررا  األساسررري واملادتررران     47 و    42        املادتررران 

                                                       لضمان بدقائها على علم تا  اصيلة كافة التحدقيدقات اليت جترى.
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                                                                        إثر جوالت ةتعمدة ةن املفاوضات، ت التوصل إىل توافق يف ا راء وول النص  التا :     على -  21
   22       لقاعدة        تعديد ا

                          "استالم الشكاوى ومقبوليتإا
            أن تتضمن أي    ي                      ةن الن ا  األساسي، ينبة    47       واملادة     42         ةن املادة    1             ألغرا  الفدقرة  - 1

                      األسررس الرريت تسررتنم إليهررا،     25 و    24                                              رركوى تتعلررق بررأي سررلوي يررممل تعريفرر  ضررمن الدقاعررمت  
                              هويررة صراوق الشرركوى. وت رل الشرركوى                                                  وأي أدلرة ذات صرلة يف والررة توافرهرا، قررم تشرمل أيضرا  

      سرية.
      تلدقاء                                                                           ت رسل  ي  الشكاوى إىل آلية الرقابة املستدقلة اليت قم تشرة أيضا  بالتحدقيدقات ةن  - 2

                                                                            نفسها. كما جيوز ألي  خمص يدقم  ةثل هر ه الشركاوى أن خيترار إرسرال نسرخمة إىل هي رة رئاسرة 
         طالة فدق . ال             احملكمة ألغرا  ا

               تستنم على أسا    ال             الشكاوى اليت          واستبعاد                                          تدقو  آلية الرقابة املستدقلة بتدقييم الشكاوى  - 3
                            ن الشرركاوى الرريت يررتم اسررتبعادها                                             سررتدقو  آليررة املراقبررة املسررتدقلة بإعطرراء أسررباهبا بشررأ    ض .  ا       بشرركل و 
                                          يف تدقريرررر لرررال إىل  عيرررة الرررمول األطرررراف وإىل هي رررة      واضررر                      تسرررتنم علرررى أسرررا  بشررركل   ال      بأهنرررا 

         الرئاسة.
                                                                                يتم التحدقيق يف  ي  الشكاوى األمرى ةن قبل آلية الرقابة املستدقلة. وتدقو  آلية الرقابة  - 4

                              إىل  عيرررة الرررمول األطرررراف وأي جهررراز                                                املسرررتدقلة بإرسرررال نترررائع أي حتدقيرررق، ةشرررفوعة بتوصررريا ا، 
                            ةرن الن را  األساسري، والدقاعرمت      47 و    42                                          لأجهاة(  تصة أمررى علرى النحرو املبر  يف املرادت  

  . د  30 و    29
                                                                                    فيما يتصل بالنص  املتفق علي ، ب   السريم أبتراهي أن الصريةة احلاليرة ال تنطروي علرى أي تضرارب  -  22

                                                   دة يف ةن وةررررة ن رررا  روةرررا األساسرررري، وأنررر  سكررررن املضررري يف سرررربيل                                  واضررر  بينهرررا وبرررر  املعرررايري األمسررررى الررروار 
                                                                يكررررون لرررر ل  أي وقرررر  علررررى ن ررررا  روةررررا األساسرررري. أةررررا الئحررررة احملكمررررة ذات الشررررأن                  التعررررميالت دون أن

                                                                                             فسرتحتاج إىل تعررميلها أو إلةائهرا، لكررن هر ا سكررن أن يكرون ةأترراه تعرميل املعيررار األمسرى، الدقواعررم اإلجرائيررة 
                                                                                      كما بيني الدقائمة بأعمال رئاسة آلية الرقابة املستدقلة أهنا ةرتاوة للنص  املعرمل املعتمرم وإن                  وقواعم اإلثبات.  

                                                                              كاني الو ي أن والية آلية الرقابة املستدقلة سيتع   استعراضها ألجل دتفعيلد التعميالت.
   جررق                               يكمررن ببسرراطة يف بيرران اإلجررراء الوا    22               أن غررر  الدقاعررمة     علررى                        و ررمد املنسرردقان املتشرراركان  -  23

                                                                                                    االتباة لتلدقي وةدقبولية الشكاوى. أةا التفاصيل املتعلدقة بكيفية إجراء التحدقيدقات والتفصريل املتعلرق برالتطبيق 
                                                                             فينبةرري التطرررق هلررا يف سررياق واليررة آليررة الرقابررة املسررتدقلة والررمليل التشررةيلي هلرر ه ا ليررة     22               العملرري للدقاعررمة 

  .  22                      وعلى حنو ةتسق ة  املادة 
                                                                           على آلية الرقابة املستدقلة أن تفع ل للتو  اإلجراء الواجق االتباة مبدقتضى التعرميل                 فإن اعتمم، تع    -  24

                                                                             . علرى الررغم ةررن أن بعرق التسرويات والتحريرررات لواليرة آليرة الرقابررة املسرتدقلة والررمليل   22                املدقررتح علرى املررادة 
                      ن اعتممت(. وه ا يشمل:         املعملة لإ    22                                                               التشةيلي ينبةي الن ر فيها لتوفري ةا يلا  للتطبيق العملي للدقاعمة 

                                                      ضرررورة إجيرراد ترروازن برر  االلترراا  بالشررفافية وبالسرررية؛ سياسررة   –                       السررري ة وتدقررممي التدقررارير     لأ(  
                              املكا فة آلية الرقابة املستدقلة؛

                                                                            تطبيق ةعيار دال أسا  لسنم بشكل واض د وةا إذا كان يلا  توفري املايم ةن التوجي ؛    لب(  
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       املصمر.                      تناول الشكاوى اجملهولة    لج(  
                                                                                     وسرعيا  وراء التعاةرل ةر  تلر  التسرويات والتحرويرات، أجررى املنسردقان املتشراركان ةشراورات تتعلرق  -  25

                                                           بتسهيل استعرا  عمل آلية الرقابة املستدقلة وواليتها التشةيلية.

 خاتمة   -   ا  خامس
             بعررر  التعررميل                                               يف هرر ا الشررأن، يدقررو  املنسرردقان املتشرراركان مبوجررق هرر ا    هبمررا                     طبدقررا  للواليررة املنوطررة  -  22

                                                                 علرى الفريرق العاةرل املعرة بالتعرميالت، وهرو التعرميل الر ي اعتمرمه بتوافرق     22                         املدقرتح إدمالر  علرى الدقاعرمة 
                                                                                       الفريررق المراسرري. ويوصرري املنسرردقان املتشرراركان بررأن ين ررر الفريررق املعررة بالتعررميالت يف التعررميل املدقرررتح     راء   ا 

                                          المورة السابعة عشرة جلمعية المول األطراف.                                          بةية ال فر بتوصية باعتماد التعميل ت دقم  إىل
                                                                              وهبررمف حتسرر  طرائررق عمرررل وفعاليررة اجلمعيررة واهلي ررات الفرعيرررة وأمرر ا  بعرر  االعتبررار املفاوضرررات  -  27

                                                                                             الواسررعة النطرراق والشرراةلة الرريت جرررت يف الهرراي وتوافررق ا راء الرر ي ت  التوصررل إليرر ، توصرري الوفررود بدقرروة أن 
                                                                      عميالت إعادة فت  ةا جرى االتفاق علي  ةن صيةة إال  إذا دعي إىل ذل  الضرورة                       يتجنق الفريق املعة بالت

        الدقصوى.

____________ 


