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 ICC-ASP/18/Res.7 قرارال

  2019كانون األول/ديسمرب   6 يف التاسعة، العامة اجللسة اآلراء يف بتوافق اعتمد

 ICC-ASP/18/Res.7 قرارال
 احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسينظام استعراض  

 ،إن مجعية الدول األطراف
للمحكمية يف مكيافحية اتفمن مل الع ياى علس اىسييييييييييييييتو   ابلدور الرئيسيييييييييييييي  إذ تعرتف 

 الدويل، ابعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة، ال ائمة علس مبدأ التكامل،
ابتجنازان اليت ح  ها اجملتمع الدويل يف مكافحة اتفمن مل الع اى   إذ تعرتف أيضييييييييياو

 ساس  للمحكمة اجلنائية الدولية يف هذا الصدد،منذ بدء نفاذ نظام روما األساس  واتسهام األ
أن أخطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع اليدويل ككيل  يال أر مر مل دون    إذ تؤكيد مل ديدييدو

ع اى وأنه  ال ضيييمان اىمح ة ال ضيييائية الفعالة ابااذ تدابا علس اىسيييتو  الوطا وتعويو التعاون 
 الدويل،

علس وضييييييييييع حد تفمن مرتكئ هذن اجلرائم مل  تصييييييييييميمها   إذ تؤكد مل دديد أيضيييييييييياو
الع ياى وعلس ق يق العيدالية لضييييييييييييييحياا هيذن اجلرائم، وابلتيايل اتسييييييييييييييهيام يف ا يلولية دون و و  هيذن  

 اجلرائم،
إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية ه  مكملة للوران ال ضيييييييييائية اجلنائية الوطنية  إذ تشييييييييياو

عل التح يق ا  ي   يف اجلرائم الواردة يف النظام األسييييييياسيييييي     وأن الدول تتحمل اىسيييييييؤولية الرئيسيييييييية
 وممح ة مرتكبيها  ضائيا،

أن التح ي ان واىمح ان واتدراءان ال ضيائية اىتسيمة ابلكفاءة والفعالية ه    إذ تؤكدو
 ضرورية يف الوفاء بورية احملكمة،

مل دانال مجيع الدول    أبن التعاون التام وكذلك الدعم الدبلوماسيي  والسييياسيي إذ تسييلم و
 األطراف مها رزمان لضمان الفعالية لعمل احملكمة،

 يف إدارة احملكمة،واىساءلة   أيضا أبمهية ا وكمة الرشيدة إذ تسلمو
إزاء التحدان اىتعددة اجلوانال اليت تواده احملكمة اجلنائية الدولية   إذ يساورها ابلغ ال لقو

لإلفمن مل الع اى وا يلولة دون و و  اجلرائم يف    وضيييييييييييييع حد طارإونظام روما األسييييييييييييياسييييييييييييي  يف  
 اىست بل،

أن هذن التحدان هلا أسيييباى متعددة وضيييرورة  يام مجيع أ يييحاى   إذ تضيييع يف اعتبارهاو
اىصيلحة اىعني  ابااذ إدراءان مشيرتكة لضيمان فعالية احملكمة اجلنائية الدولية يف مكافحة اتفمن 

 مل الع اى علس الصعيد العاى ،



ICC-ASP/18/20  

2 R7-A-100920 

رتكئ  مبوا ييلة تعويو احملكمة ونظام روما األسيياسيي  كوسيييلة لوضييع حد تفمن م إذ تلتومو
اجلرائم مل الع اى ولتح يق العدالة لضييييييييييحاا هذن اجلرائم، وابلتايل اتسييييييييييهام يف ا يلولة دون و و   

 مثل هذن اجلرائم وكذلك ق يق التوام دائم وعاى  ابلنظام األساس ،
 أمهية ارست مل ال ضائ  واردعاء العام اىنصوص عليه يف النظام األساس ، إذ تشدد علسو
 مسؤولية مجعية الدول األطراف يف توفا الر ابة اتدارية فيما يتعلق إبدارة احملكمة،  يضاإذ تؤكد أو

ابجلهود اليت يبيذهليا اىكتيال وأفر تيه العياملية يف سييييييييييييييبييل تعويو األداء التشيييييييييييييي يل  لنظيام روميا  ترحيال   -1
 األساس  واحملكمة علس النحو الوارد يف ت رير اىكتال عل أنشطته؛

حول اجملارن اىمكنة لتعويو احملكمة ونظام روما  ة  مصييييفوف"  ة عمل اىكتال بعنوانبوثي قيط علما   -2
كن طة انطمق حنو حوار شييامل بشيي ن   (ىصييفوفة)ا  ،2019نوفمرب تشييريل الثا /  27األسيياسيي "، بتاري  
 ، بو فها وثي ة حية؛وضعهااستعراض احملكمة و 

بيل تعويو فعاليتها وكفاءهتا وا وار البناء مع  ابجلهود اىتوا ييييييييييييييلة اليت تبذهلا احملكمة يف سيييييييييييييي ترحال -3
 اجلمعية يف هذا الصدد؛

إنشيييييياء عملية شييييييفافة دامعة وشيييييياملة لتحديد وتنفيذ تدابا ترم  إىل تعويو احملكمة وقسيييييي     ت رر -4
علس أنه لك  تكون هذن العملية اندحة، فم بد مل إشراك مجيع الدول األطراف واحملكمة   تشددأدائها، و

 وسائر أ حاى اىصلحة اىعني ؛
 علس أن هذن العملية  ال أن قرتم احرتاما اتما ارست مل ال انو  للمحكمة؛  تشدد -5

 استعراض اخلرباء املستقلني -ألف 

،  2020كانون الثا /يناير   1تكليف فريق مل اخلرباء اىسييت ل  إبدراء اسييتعراض اعتبارنا مل   ت رر -6
وف نا لمختصييييييا ييييييان الواردة يف اىرفق األول هلذا ال رار، يدف ت دو تو يييييييان ملموسيييييية و ابلة للتح يق 

  ككل، مع مراعاة ل ان و ابلة للتنفيذ ترم  إىل تعويو أداء وكفاءة وفعالية احملكمة ونظام روما األسيييييييييياسيييييييييي
 العمل يف احملكمة ابلكامل، وت دميها إىل اجلمعية واحملكمة لدراستها؛

 ؛  هلذا ال رارالثااىرفق فريق خرباء مست ل  يت لف مل األشخاص اىنصوص عليهم يف    تع  -7
 ؛(1)مويل فريق اخلرباء اىست ل ، علس النحو اىنصوص عليه يف  رار اىيوانية  ت رر -8
إىل رئيس فريق اخلرباء اىسييييت ل  إب اء الدول األطراف واحملكمة وسييييائر أ ييييحاى اىصييييلحة  تطلال -9

اىعني  علس علم ابلت دم احملرز، مل خمل اىكتال وأفر ته العاملة، مبا يكفل اطم  الدول األطراف وسائر  
سيييييق يف أعماهلم، وذلك  لول أ ييييحاى اىصييييلحة اىعني  علس جخر اىسييييتلدان بشيييي ن حالة الت دم والتن

أيلول/سييييييييييييبتمرب    30، وت دو الت رير النهائ  والتو يييييييييييييان يف موعد ر يتلاوز 2020هناية حويران/يونيو  
 ؛2020

 

(1 )ICC-ASP/18/Res.1. 
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اااذ مجيع ارسييييييتعدادان المزمة رسييييييتعراض اخلرباء اىسييييييت ل   رئيس اجلمعية إىل احملكمة و  تطلال -10
لللمعية، مبا يف ذلك اىتطلبان اللودسيييتية لفريق اخلرباء اىسيييت ل   مباشيييرة بعد اختتام الدورة الثامنة عشيييرة  

 وإمكانية توا له مل دون عوائق، مع مراعاة اىتطلبان ال انونية والتنظيمية، وترتيبان السرية اىناسبة؛
سيييييييييائر   تدعوإىل احملكمة والدول األطراف التعاون تعاوان اتما مع فريق اخلرباء اىسيييييييييت ل ، و تطلال -11

 ذوي اىصاحل اآلخريل أن حيذوا نفس ا ذو؛
ىكتال اااذ تدابا إضيافية حسيال ار تضياء وعلس حنو مع ول لتيسيا ارختتام العادل اإىل  تطلال -12

 ؛  رستعراض اخلرباء اىست ل 

 واحملكمةمجعية الدول األطراف   -ابء 

مبشييييييييياركة احملكمة والدول األطراف وكذلك سيييييييييائر أ يييييييييحاى اىصيييييييييلحة اىعني  يف عملية   ترحال -13
 استعراض وتعويو نظام احملكمة ونظام روما األساس ؛

علس ضييييرورة التحسيييي  اىسييييتمر يف   تشييييددابلفعل و  (2)ابخلطوان اليت ااذهتا احملكمة ترحال أيضييييا -14
 عملياهتا؛

 ؛(3)ال ضاة وانتخايم  ترشيحعملية ترحال ابل رار بش ن  -15
أن لليدول األطراف دورا مهميا يف ضييييييييييييييميان كفياءة وفعياليية احملكمية وأهنيا تتحميل   تؤكيد مل ديدييد -16

 مسؤولياهتا والتواماهتا علس النحو اىنصوص عليه يف نظام روما األساس ؛
أن تعاجلها   أن عددا مل اىسييييييييييائل اليت حددهتا الدول األطراف واىبينة يف اىصييييييييييفوفة  التمحظ   -17

 اجلمعية، أو اجلمعية واحملكمة، ابرشرتاك مع أ حاى اىصلحة اىعني ؛
، مل خمل األفر ة  2020إىل اىكتال معاجلة ال ضييييييياا التالية علس سيييييييبيل األولوية يف عام  تطلال  -18

الوران اىسييييندة إليها، العاملة وسييييبل التيسييييا اىتاحة التابعة هلا، بطري ة شيييياملة لللميع ماما، ماشيييييان مع  
 والشرو  يف اىشاوران يف بداية العام، وت دو ت رير عل الت دم احملرز إىل اجلمعية يف دورهتا العادية ال ادمة:

 تعويو التعاون، )أ( 
 عدم التعاون، )ى( 
 التكامل، والعم ة ب  الوران ال ضائية الوطنية واحملكمة، )ج( 
 ادل والتوازن ب  اجلنس [؛التمثيل اجل رايف الع )د( 

إىل اىكتال مل خمل أفر ته العاملة وسبل التيسا اىتاحة التابعة هلا دراسة أي مسائل   تطلال أيضا -19
متب ية يتع  معاجلتها يدف قديد التدابا اىلموسة الوادال اااذها وت دو ت رير إىل رائسة اجلمعية العامة 

 ورة التاسعة عشرة؛كلوء مل األعمال التحضاية للد

 

  ،2021-2019، واخلطة ارسيرتاتيلية ىكتال اىدع  العام للفرتة  2019/2021اخلطة ارسيرتاتيلية للمحكمة للفرتة  ( 2)
تشييييييييييييييريل   3-2يف الفرتة    نتيائ  اخللوة اليت ع يدهيا ال ضييييييييييييييياة، 2021-2019واخلطية ارسييييييييييييييرتاتيليية ل لم احملكمية للفرتة  

 .2019األول/أكتوبر  
(3 )ICC-ASP/18/Res.4 
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ابلتعاون و يب    يد نظرن عملية ارسيييييتعراض الشيييييامل، أن  إىل اىكتال وأفر ته العاملة   تطلال كذلك -20
تو يييييييييييييان اسييييييييييييتعراض اخلرباء  يف  اجلمعية   تنظرالوثيق مع احملكمة، اااذ مجيع ارسييييييييييييتعدادان المزمة ك  
مع ممحظة أن حسييييييال ار تضيييييياء، تدراءان اىسييييييت ل  يف دورهتا التاسييييييعة عشييييييرة، ب ية اااذ مويد مل ا

 احملكمة. اختصاصالنظر يف هذن التو يان، يف حدود  عل   أيضان أدهوة احملكمة ستكون مسؤولة  
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 األول    املرفق 

 اختصاصات استعراض اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية

 الوالية   -لف أ

اخلرباء اىسييييييت ل  يف قديد سييييييبل تعويو احملكمة اجلنائية الدولية  يتمثل اهلدف الشييييييامل رسييييييتعراض  -1
ونظام روما األسيييييييييييياسيييييييييييي  مبا يفضيييييييييييي  إىل تعويو ارعرتاف العاى  بدورمها اىركوي يف مكافحة اتفمن مل 
الع اى وتعويو أدائهما العام، مع ا فاظ علس اىبادئ الرئيسيية اىنصيوص عليها يف النظام األسياسي ، مبا يف  

ك مبادئ التكامل والنواهة وارسيييييييييييت مل ال ضيييييييييييائ  واردعاء العام. وق ي ان هلذن ال اية، يتع   أن ي دم  ذل
اسييييييتعراض اخلرباء اىسييييييت ل  تو يييييييان ملموسيييييية و ابلة للتح يق و ابلة للتنفيذ ترم  إىل تعويو أداء وكفاءة  

ل ال يام ابسييتعراض د يق ذي طابع  وفعالية احملكمة ونظام روما األسيياسيي  ككل. ويتم ق يق ذلك مل خم
ت ا يشيمل سياوران عمليان احملكمة وإدراءاهتا ورارسياهتا وتنظيمها وإطارها، علس النحو اىنصيوص عليه  

 يف النظام األساس . وتُ دم النتائ  إىل مجعية الدول األطراف للنظر فيها.
مجعية الدول األطراف واحملكمة بشيييييييييي ن ويُكلف فريق مل اخلرباء اىسييييييييييت ل  بت دو تو يييييييييييان إىل   -2

 مسائل ت نية مع دة حمددة يف إطار جمموعان اىسائل التالية:
 ا وكمة؛ )أ( 
 واجلهاز ال ضائ ؛ )ى( 
 والتح ي ان واىمح ان ال ضائية.  )ج( 

الثيا    التيذيييلوترد اىسييييييييييييييائيل ال يانونيية والت نيية احمليددة اليت ينب   ت طيتهيا يف إطيار كيل جمموعية، يف   -3
الثا  هذا  ائمة تشيييييييمل مامنا اىسيييييييائل اىراد ت طيتها، فيلوز لكل   التذييلهلذن ارختصيييييييا يييييييان. ور يعد  

وضييييييع سييييييلم أولوان للمسييييييائل   ضييييييرورة  مراعاةجمموعة تعديل احملتو  يف سييييييياق عملها واسييييييتنتاداهتا، مع  
 .والتذييلالثا  ووف نا للورية  التذييلاحملددة يف 

ية فريق اخلرباء اىسييييييييييييييت ل  حمدودة اىدة وتسييييييييييييييتمر إىل ح  ت دميهم الت رير النهائ  إىل  وتكون ور -4
 اىكتال، ومجعية الدول األطراف، واحملكمة، وف ان لل سم )خامسا( أدانن.

ويُعدُّ اسييييييتعراض اخلرباء اىسييييييت ل  دوءنا مل عملية اسييييييتعراض أوسييييييع نطا نا ت وم يا الدولة الطرف  -5
ابرشيييييرتاك مع احملكمة. ويسيييييعس اخلرباء إىل لنال التداخل وإىل البحا عل أوده التمزر ماشييييييا مع الورية 

اليت تضطلع يا الدول األطراف  اليت حددهتا اجلمعية، خشية أن تؤدي تو ياهتم إىل تكرار األنشطة ا الية
الثا ، إذ أن بعضيها ذو طبيعة سيياسيية. ويضيع اخلرباء يف اعتبارهم اجلهود    التذييلعلس حنو ما هو حمدد يف  

 اىستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف سبيل تعويو كفاءة وفعالية عملياهتا.

 تشكيلة الفريق -ابء 

علس ترشييح رائسية مجعية الدول األطراف، بتوافق اآلراء، مبا  يو ي  اىكتال مجعية الدول األطراف، بناءن  -6
خرباء، تدراء اسيييييتعراض مسيييييت ل للمحكمة اجلنائية الدولية، عممن ابلورية اىنصيييييوص    وتسيييييع  سييييي   يرتاوح ب   

 عليها يف هذن ارختصا ان. 
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ر  وز، علس مد  ثمث سييينوان بعد ارنتهاء مل ت دو الت رير، ترشييييح أي شيييخً كان خبانا،   -7
 كمرشح لمنتخاى يف احملكمة ور هو أن يت دم ألي منصال يف احملكمة.

خرباء لكل جمموعة مل جمموعان اىسييييييييييييائل علس النحو  اثن  وثمثوتع   هيئة الرائسيييييييييييية ما ب    -8
األول. وت وم اجلمعية بتعي  اخلرباء علس   تذييل" ووف ا للمعايا الواردة يف اللفاىنصييوص عليه يف ال سييم "أ

 أساس تو ية اىكتال.
األطراف. و ال أن يعكس ترشييييييييح وتعي  اخلرباء النظم ال انونية ويكون اخلرباء مل مواطا الدول  -9

، علس أن تكون الكفاءة  در اتمكان  الرئيسيييييييييية يف العاي، والتمثيل اجل رايف العادل، والتوازن ب  اجلنسييييييييي 
 والدراية الفنية مها اىبدأ التوديه .

، ور  وز هلم تل   تعليمان مل  ويعمل اخلرباء ابسيييييت ملية وبصيييييفتهم الشيييييخصيييييية اىتسيييييمة ابخلربة -10
 الدول األطراف أو احملكمة أو أي منظمة أخر  أو فرد جخر.

 أساليب العمل -جيم

، فيعملون بتنسيييييييييق 2يُنظم فريق اخلرباء اىسييييييييت ل  يف ثمث جمموعان علس النحو اىب  يف الف رة  -11
ا يتوىل اىهام  بو يييييييفه دهة اتصيييييييال للخرباء. ويعمل الرئيس كمنسيييييييق وثيق. ويع  اخلرباء فيما بينهم رئيسييييييين

شيييييييامل للملموعان الثمث، مبا يضيييييييمل ارتسييييييياق، والت يُّد ابجلداول الومنية، والتناول السيييييييليم للمسيييييييائل 
اىتداخلة، والتوا يل مع احملكمة وا صيول علس تعاوهنا، وت دو الت ارير علس حنو موحد مل حيا الشيكل، 

ارية. وتعمل رائسيية اجلمعية علس تيسييا عمل فريق اخلرباء اىسييت ل  إوا ر  وز  وغا ذلك مل اىسييائل اتد
 هلا ارخنراط يف اىسائل اجلوهرية أو إسداء اىشورة بش هنا.

وت وم كل جمموعة مل جمموعان اخلرباء اىسييييييييت ل ، بتنسيييييييييق مل الرئيس، بتنظيم أعماهلا اخلا ييييييييية   -12
". وعلس سيييييييييبيل  هاءكل ويف اتطار الوما احملدد يف ال سيييييييييم "وتسيييييييييتكمل مسيييييييييار عملها يف أ رى و   ر

األولوية ومع مراعاة متطلبان السييييييرية، يضييييييع فريق اخلرباء اىسييييييت ل  طرائق للتوا ييييييل مع احملكمة والتفاعل 
معها ومع اىسييؤول  فيها اىنتخب  ومويفيها وحمام  الدفا  والضييحاا وجملس اقاد مويف  احملاكم. وي وم  

اخلرباء، مل خمل الرئيس، إببمغ رائسيييية اجلمعية بتنظيم أعماله وإخطار رائسيييية اجلمعية  بل الشييييرو  فريق 
الثييا . وتتعيياون  تييذييييليف إدخييال أي تعييديمن علس  ييائميية اىواضيييييييييييييييع للملموعييان الثمث احملييددة يف ال

 احملكمة تعاوانن كاممن مع اخلرباء.
ل خبا أن يطلع )هو أو ه ( شييييييييييييخصيييييييييييييا علس الو ئق و بل الشييييييييييييرو  يف العمل الفعل ، علس ك -13

والتحاليل واىواد األسييييييياسيييييييية ذان الصيييييييلة، مبا يف ذلك ما هو ذو  يييييييلة مل و ئق اجلمعية واىكتال وأفر ة 
العمل، فضيييم عل اطمعه أو اطمعها علس ارسيييتعراضيييان السييياب ة اليت أدراها خرباء للمحكمة، والو ئق  

 ا مل منا شان ارستعراض الراهل.غا الرمسية اليت تشكل دوءن 
و تمع اخلرباء كلما دع  الضييييرورة و د  تمعون شييييخصييييينا أو ابىراسييييلة أو عرب روابط )إلكرتونية(   -14

بعيدة، حسييييييال ار تضيييييياء وبطري ة فعالة مل حيا التكلفة. وُتسييييييتخدم وسييييييائل ارتصييييييال اتلكرتونية إىل 
 أ صس حد ركل لتيسا العمل.
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اء، مبسييياعدة احملكمة، علس سيييرية مجيع اىراسيييمن واىنا شيييان والو ئق يف أثناء ال يام وحيرص اخلرب  -15
ابرسييييييييتعراض وبعدن مبا يكفل ارمتثال للمتطلبان اىنصييييييييوص عليها يف النظام األسيييييييياسيييييييي  وجلميع  واعد  

 ولوائح احملكمة ذان الصلة.
ى اىصيلحة اىعني ، مبا يف ذلك وتتشياور كل جمموعة مل اخلرباء علس نطاق واسيع مع مجيع أ يحا -16

الدول األطراف واحملكمة واجملتمع اىد ، بشي ن جمموعة اىسيائل احملددة هلا. وتيسياا هلذن اىشياوران، يعمل 
اخلرباء عل كثال مع اىسؤول  يف احملكمة ويتوفر هلم الو ول دون عوائق إىل مجيع اىويف  واىواد علس حنو  

تطلبييان ال ييانونييية والر ييابييية، وترتيبييان السييييييييييييييرييية اىمئميية وذلييك يف أثنيياء وريتهم مييا هو مطلوى، رهنييا ابى
 وبعدها، وفق الشروط اليت يتم وضعها ابلتنسيق مع احملكمة.  

و وز إدراء اىشيياوران مع الدول األطراف واحملكمة واجملتمع اىد  وغاهم مل أ ييحاى اىصييلحة  -17
لوب . ويُوىل ارعتبار يف الو   اىناسييال إىل وضييع اتدراءان اىمئمة شييفهيا أو كتابة أو ابجلمع ب  األسيي

لكل جمموعة يف هذا الصييييييدد، مثل إدراء مشيييييياوران مكتوبة، وقديد ادتماعان حمتملة لفريق العمل، وما  
 غا ذلك. 

وتنسييييق اجملموعان الثمث عملها وت دم ت ريرا شييييامم حيتوي علس جمموعة واحدة مل التو يييييان.   -18
ويُوىل اهتمام خاص للمسيييائل أو اىشييياكل ذان الطبيعة الشييياملة لعدة  طاعان، وتبذل كل اجلهود ىعاجلة  

 هذن اىسائل )واىشاكل( بطري ة موحدة ولنال ارزدوادية بش هنا. 
ورائسييية اجلمعية ت ارير منتظمة عل الت دم احملرز يف ارسيييتعراض اىسيييت ل   وي دم رئيس فريق اخلرباء   -19
خمل ادتمياعيان اىكتيال وأفر تيه العياملية. وي يدم فريق اخلرباء ت ريرنا مرحلييا، وي يدم أيضيييييييييييييييا إحياطية إىل   مل

 الدول األطراف، بديم لذلك، إذا ي يكل ت دو الت رير اىكتوى ميسورا، فيطلعها فيها علس حالة العمل.
عل ذلك، وي دمه إىل اىكتال ومجعية   وفور إهناء فريق اخلرباء اىسييييييييييييييت ل  عمله، يُعد ت ريران مكتوابن  -20

الدول األطراف واحملكمة. وميكل ت دو ارسيييييييتنتادان التفصييييييييلية اليت الً إليها كل جمموعة يف مرف ان  
 الت رير. ويكون الت رير وثي ة عامة خاضعة لتدابا السرية اىمئمة. 

ملموسييييييييية وعملية ووا عية، وتكون الت ارير مودوة  ويكون الرتكيو يف ت دو الت ارير علس توفا حلول  -21
  در اتمكان. وتُوىل األولوية للمسائل اليت هلا أكرب أتثا علس أداء احملكمة وكفاءهتا وفعاليتها.

وع ال ت دو الت رير النهائ ،  وز هليئة الرائسيييييية أن تدعو اخلرباء إىل ت دو مويد مل اتيضيييييياحان  -22
 استنتادان أو تو يان حمددة هلا أمهية خا ة. بشكل ممئم حول دوانال أو

ابىوارد اىتاحة،  وز لكل جمموعة، ابلتنسيييييييييييييق مع رائسيييييييييييية اجلمعية، أن يُ دم هلا ما يلوم مل   ورهنان  -23
مسييييياعدة يف جمارن مل  بيل البحوث والصيييييياغة واتدارة. وت دم أمانة اجلمعية الدعم اللودسييييييت حسيييييال  

 الضرورة.

 التمويل -دال

تظل تكلفة اسييييتعراض اخلرباء اىسييييت ل  عند حد أد  مل دون اىسيييياس ابلكفاءة. ويكاف  كل مل   -24
 .(1)اخلرباء واىساعدة اى دمة وتُ ط  التكاليف األخر  علس حنو ما هو حمدد يف ال رار اىتعلق ابىيوانية

 

(1 )ICC-ASP/18/Res.1. 
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 اجلدول الزمين -هاء 

معية الدول األطراف، ميكل للخرباء الشيييييييرو  يف  عندما يُعتمد  رار مل  بل الدورة الثامنة عشيييييييرة جل -25
 أعماهلم علس الفور علس النحو التايل:

 إعداد وتنظيم العمل. :2020كانون الثاين/يناير  )أ( 
 إجراء مشااااااااااااااورات مف الاادول األطراف  :2020آذار/مارس    - شباط/ فرباير )ى( 
 احملكمة ومف اجملتمف املدين.  واملسؤولني ف    
 حتليل املعلومات اليت يتم مجعها وصااااياغة   :2020آب/أغسطس   -نيسان/أبريل   )ج( 
 التقارير.   
 تقدمي تقرير مرحلي أو إحاطة إعالمية إىل  :2020متوز/يوليه    -حزيران/يونيه  )د( 
 الدول األطراف.   
 تقادمي التقرير النهاائي إىل املكتاب ومجعياة   :2020أيلول/سبتمرب   )هي( 
 الدول األطراف.   

ويُ دم ال رير النهائ  إىل الدورة التاسييعة عشييرة جلمعية الدول األطراف مل خمل اىكتال، مبا يتفق  -26
بد ة مع اجلداول الومنية. وإذا لوم األمر إدخال تعديمن علس اجلداول الومنية بسييييييييبال يروف  اسييييييييية غا  

ي وم اخلرباء إبحاطة رائسيييييييييييية اجلمعية علما بذلك مل دون إبطاء، مبا يشييييييييييييمل ا الة اليت يلوم فيها    متو عة،
إدخييال تعيييديمن علس نطييياق العميييل. وتلفييي  هيئييية الرائسيييييييييييييييية نظر اىكتيييال إىل حييارن التييي خا رايياذ  

 اتدراءان اىمئمة بش هنا.
العمل بشييييي ن مسيييييائل حمددة، إذا لوم األمر،  و وز للمكتال أن ي رر تكليف دهة ما ال يام مبويد مل   -27

 بعد ت دو الت رير النهائ . ويتم ذلك ابلتنسيق مع أفر ة العمل التابعة للمكتال ودهان التيسا اىعنية.
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 األول التذييل

 نبذات عن خرباء اجملموعات الثالث
يُنظم اسيييتعراض اخلرباء اىسيييت ل  يف ثمث جمموعان منفصيييلة كما هو مب  يف ال سيييم "ألف" مل   -1

هذن ارختصيييا يييان. وتسيييعس اجملموعان الثمث إىل العمل ابلتنسييييق فيما بينها، ر سييييما بشييي ن اىسيييائل  
كمة. ويكون  الشييييياملة لعدة  طاعان، مع األخذ يف ارعتبار العمل الذي تضيييييطلع به الدول األطراف واحمل

اخلرباء مل الشيييييخصييييييان البارزة ذان الطابع األخم   الرفيع. ويعكس تعي  اخلرباء  يييييورة النظم ال انونية 
الرئيسييييييييية يف العاي، والتمثيل اجل رايف العادل، والتوازن ب  اجلنسيييييييي ، علس أن تكون الكفاءة والدراية الفنية 

 يد سييييييييييييييبق هلم أن عملوا ليد  احملكميية كمييا  يال أن يكونوا مهيا اىبييدأ التوديه . و يال أر يكون اخلرباء  
حمرتم  لل اية و ادريل علس العمل ابسيت ملية وسيرعة. وتو ي  هيئة الرائسية ابخلرباء لد  اىكتال ابرسيتناد 

 إىل اىعايا التالية: 

 : احلوكمة1اجملموعة  -ألف 

 اىنظمان الدولية، يتوفر لديهم ما يل :خباان إىل ثمثة خرباء مشهورون دوليا يف جمال حوكمة  -2
دراية فنية راسخة وخربة يف حوكمة اىنظمان الدولية، ور سيما يف جمال الوران ال ضائية  )أ( 

 اجلنائية الدولية؛
ودراية فنية راسيييييييييخة وخربة يف التعامل مع البيئان وال يود ال انونية/ال ضيييييييييائية/السيييييييييياسيييييييييية  )ى( 
 اىع دة؛
خة يف اتدارة وال يادة علس الصييعيد الدويل يف جمال اىوارد البشييرية، ويفضييل مل  وخربة راسيي )ج( 

 عمل لد  منظمان دولية أخر  متمكنة لل اية يف هذا اجملال؛
 وسلل حافل مثب  يف إسداء اىشورة إىل اىنظمان العامة يف البيئان السياسية اىع دة؛ )د( 
وخربة عملية راسخة يف إدارة اندحة ىنظمة دولية مشاية، ويفضل أن تشمل تنفيذ برانم    )هي( 

 استعراض/إ مح شامل وإدارة الت يا. 

 : اجلهاز القضائي والعملية القضائية 2اجملموعة  -ابء 

 ضيييائية إىل ثمثة خرباء مشيييهورون دوليا يتمتعون بدراية فنية راسيييخة يف مؤسيييسيييان دنائية خباان  -3
 دولية وخربة يف التعامل مع هذن اىؤسسان، يتوفر لديهم ما يل :

معرفيية متعم يية ابل ييانون اجلنييائ  الييدويل واتدراءان اجلنييائييية ذان الصييييييييييييييليية وكييذلييك إدارة  )أ( 
احملاكمان علس اىسييييتو  الوطا أو الدويل، ويفضييييل أن تشييييمل هذن اىعرفة اىسييييائل اىتعل ة   وق الدفا   

 واجلرائم اجلنسية واجلنسانية؛والضحاا 
وخربة عملية راسييييخة يف العمل بنلاح يف ورية  ضييييائية دنائية دولية ك اضي أو ما يعادله،   )ى( 

 مبا يف ذلك تويل منا ال  يادية أو ائتمانية داخل كلية  ضائية؛
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دة  يف اخلدمة بنلاح يف منظمة  ضييييييائية دولية متعددة الث افان ومع  وخربة عملية راسييييييخة (ج) 
 ومتعددة األوده.

 : الفحوصات األولية والتحقيقات واملالحقات القضائية 3اجملموعة  -جيم

أو ثمثة خرباء مشيييييييييييهورون دوليا يف التح يق يف اجلرائم الدولية وممح تها  ضيييييييييييائيا، يتوفر  خباان  -4
 لديهم ما يل :

واىمح ان ال ضييييائية واسييييعة النطاق يف  معرفة واسييييعة وخربة تنفيذية مثبتان يف التح ي ان   )أ( 
اجلرائم الدولية علس اىسييتو  الوطا أو الدويل، مبا يشييمل اىسييائل اىتعل ة   وق الدفا  والضييحاا واجلرائم 

 اجلنسية واجلنسانية؛
وخربة يف  ييييياغة وتنفيذ سييييياسييييان التح يق واردعاء العام، ويفضييييل أن تكون هذن اخلربة   )ى( 

اىتسييييييمة ابلفظاعة أو اجلرائم النالة عل حارن النوا ، يف البيئان التشيييييي يلية والسييييييياسييييييية   متصييييييلة ابجلرائم
 اىع دة؛
 يف اجلرائم ا ساسة سياسيا وممح تها  ضائيا يف البيئان اىع دة. وخربة يف التح يق )ج( 

 الثاين  التذييل

 جمموعةقائمة املسائل القانونية والتقنية اليت ينبغي تغطيتها ف كل 
تتمثيل ن طية ارنطمق للخرباء يف الوثي ية غا الرمسيية اليت تلخً اىنيا شيييييييييييييييان اليت تيدور فيميا ب   -1

.  (1)وهو ما يسيييييمس "اىصيييييفوفة"  –الدول األطراف واحملكمة وسيييييائر أ يييييحاى اىصيييييلحة اىعني  ح  اآلن  
وقدد اىصفوفة عددنا مل اىسائل اليت ترغال الدول األطراف يف أن ي وم اخلرباء بدراستها. وال ضاا ليس  
شيييياملة وميكل أن تشييييهد تتطورا مع الت دم يف مسييييار العمل. وتوىل األولوية إىل اىسييييائل اىدردة أدانن وإىل  

. وابتضييييييييييافة إىل ذلك، يتعرف اخلرباء إىل اليتهاوفعاىسييييييييييائل اليت هلا أكرب أتثا علس أداء احملكمة وكفاءهتا 
التعلي ان اليت ترد علس اىصفوفة اى دمة مل احملكمة، وغاها مل التعلي ان اى دمة. وترد اىواضيع اىست اة 

 مل اىصفوفة اىن حة ابلرتتيال العددي.

 احلوكمة  1اجملموعة  -ألف 

ا وكمة والتنسيييييييييييق والتعاون اىشييييييييييرتك ب  األدهوة وكذلك إطار   1يسييييييييييتعرض اخلرباء يف اجملموعة   -2
 سياسان اتدارة وث افة ال يادة مع إيمء اهتمام خاص ىا يل :

 ث افة اتدارة وا وكمة -1-5
 الدور اتداري للمسلل )تعويو العمليان واتدراءان اتدارية اىوحدة والشفافة( -1-6
 احملكمة الواحدة، وال يم اىشرتكة(  ا وكمة وال يادة اىوحداتن )مبدأ -1-7

 

(1 )”Matrix over possible areas of strengthening the Court and the Rome Statute system, dated 27 

November 2019. 
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 مشاركة اىويف  -1-9
اىوارد البشييييييييييييييرية النوعية والكمية الوافية )مبا يف ذلك حارن اتعارة، وسييييييييييييييياسييييييييييييييان  -1-10

 التوييف(.
 اىرونة و ابلية التوسع يف مستوان التوويد ابىويف    -1-11
 ليةإنشاء منصال أم  اىظاي/إدراءان التظلم الداخ -1-12
 تعويو إطار ت ييم األداء -1-16
دهازا اتشراف والتد يق يف مجعية الدول األعضاء )الت ليل إىل أد  حد مل التداخل،   -3-8

 يف ارست مل(. روسبل التمز 
 ورية الصندوق ارستئما  للضحاا وعمله -1-19
 عملية اىيوانية للمحكمة -1-18
 واىساعدة ال انونيةاحملاكمة العادلة، الدفا    -2-13

X-X- احملكمة  تعويو الوع  العام و ورة 

 : اجلهاز القضائي والعملية القضائية2اجملموعة  -ابء 

، مع مراعاة احرتام ارسيييييت مل ال ضيييييائ  للمحكمة، ابسيييييتعراض هيكل  2اخلرباء يف اجملموعة  ي وم   -3
 وأساليال عمله مع إيمء اهتمام خاص ىا يل :اجلهاز ال ضائ  وتنظيمه وإدارته وتوويدن ابىويف   

 انتخاى رئيس احملكمة ونواى رئيسها -1-3
كفاءة العملية ال ضائية )يف مجيع اىراحل، مبا يف ذلك الدور ما  بل احملاكمة، واجلداول  -2-7

 الومنية، واىهل الومنية(
و نع ال رار علس حنو متسق  تطوير العملية ال ضائية واتدراءان الرامية إىل تعويو الف ه -2-8

وسييهل اىنال، مبا يف ذلك مل خمل التعلم مل أفضييل اىمارسييان اىسييت اة مل وران 
  ضائية أخر ، مع مراعاة احرتام است مل اجلهاز ال ضائ  وسلطاته.

أسياليال عمل اجلهاز ال ضيائ  )اسيتدعاء ال ضياة اىنتخب  حديثنا، والتدريال، واىواملة،  -2-10
 ن تبادل أفضل اىمارسان مع سائر ال ضاة الدولي  والوطني (وجليا

 الضحاا )اىشاركة( -2-11
 التعويضان -2-12

 الفحوصات األولية والتحقيقات واملالحقات القضائية  :3اجملموعة  -جيم

دعاء العام، ابسيييييييتعراض هيكل مكتال  ار، مع مراعاة احرتام اسيييييييت ملية 3اخلرباء يف اجملموعة  ي وم   -4
 اىدع  العام وتنظيمه وإدارته وتوويدن ابىويف  وأساليال عمله مع إيمء اهتمام خاص ىا يل :

 العدد )العامل دوئيا/مؤ تا( نواى اىدع  العام ومهامهم الوييفية. -1-2
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 ألولية. الفحو ان ا -2-1
اسيييييييرتاتيليان اردعاء العام، مبا يف ذلك ما يتعلق ابختيار ال ضييييييياا وقديد األولوان  -2-3

 بش هنا.
التح ي ان واألعمال التحضيياية لل ضيياا )مبا يف ذلك أسيياليال التح يق واسييرتاتيلياته   -2-4

 وأدواته، والتح ي ان اىالية(.
 ستوان التوويد ابىويف  والكفاءان(.هيكل مكتال اىدع  العام )مبا يف ذلك م -2-5
 اسرتاتيليان اتجناز )الرتكيو علس جلية لإلغمق(. -2-6

يكون اخلرباء علس دراييية أبن الييدول األطراف تعتوم ال يييام، عنييد ار تضيييييييييييييييياء مل خمل ا وار مع  -5
مبعاجلة اىسييائل اىتعل ة ابنتخاى ال ضيياة  ،ووف نا لوران التسييهيمن واألفر ة العاملة ذان الصييلة احملكمة،

(، واتدراء اىتعلق إبدخيييال تعيييديمن علس  -4-1(، واىسييييييييييييييليييل )-2-1(، واىيييدع  العيييام )-1-1)
(، وإدخيال قسييييييييييييييينيان علس التوازن ب  اجلنسيييييييييييييي  والتوازن  -13-1ال واعيد اتدرائيية و واعيد اتثبيان )

(، والتكامل والعم ة -9-2نت ال يف اجلهاز ال ضائ  )ار  (، وإدارة عمليان-14-1اجل رايف للمويف  )
(، وتنفيذ أوامر ارعت ال -1-3(، وتعاون الدولة )-2-2ال ضيائية الوطنية واحملكمة ) ارختصيا يانب   
 (.-7-3(، واستعراض أساليال عمل اجلمعية )-3-3(، وعدم التعاون )-3-2)

____________ 
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 الثاين املرفق

 قائمة اخلرباء املستقّلني

 : احلوكمة1اجملموعة  -ألف 

 السيد نيكور غيو )فرنسا( -
 السيدة مونيكا بينتو )األردنت ( -
 السيد مايك مسيا )أسرتاليا( -

 : اجلهاز القضائي والعملية القضائية 2 اجملموعة -ابء 

 السيدة جان بيدانريك )بولندا( -
 )غامبيا(السيد حسل دالو   -
 السيد حممد شاندي عثمان )اتنوانيا( -

 : الفحوصات األولية والتحقيقات واملالحقات القضائية 3اجملموعة  -جيم

 السيد ريتشرد غولدستون )دنوى افري يا( -
 السيد حسل دالو )غامبيا( -
 رومانو )برازيل(شوانوي السيدة كريستينا  -

__________ 

 

 

 

 


