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اجلزء األول
الوقائع
ألف  -املقدمة
 -1قررت اجلمعية يف اجللسة العامة التاسعة من الدورة الثامنة عشرة ،املعقودة يف  6كانون األول/ديسمرب
 ،2019أن تعقد دورهتا التاسعة عشرة يف نيويورك يف الفرتة من  7إىل  17كانون األول/ديسمرب .2020
ونتيجة للتحدايت اليت واجهها عقد الدورة التاسعة عشرة يف نيويورك بسبب القيود املتعلقة بوابء كوفيد-
 ، 19قرر مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ("اجلمعية") يف
جلسته العامة الثانية عشر املعقودة يف  19تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020أن مرحلة االستئناف األوىل للدورة
التاسعة عشرة للجمعية ستعقد يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفرتة من  17إىل  23كانون األول/ديسمرب
(.)1
2020
 -2ووفقا للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف"( )2(،النظام الداخلي") ،دعا رئيس اجلمعية مجيع
الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمشاركة يف الدورة.
-3

وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة

.ICC-ASP/R19/INF.1

 -4وافتتح انئب رئيس مجعية الدول األطراف ،السيد ميشال ملينار (سلوفاكيا) ،مرحلة االستئناف
األوىل للدورة التاسعة عشرة ،بدالً من رئيس اجلمعية أو-غون كوون الذي مل يتمكن من احلضور بسبب
القيود املتعلقة جبائحة كوفيد.19 -
 -5وقررت اجلمعية يف اجللسة العامة الرابعة للدورة التاسعة عشرة ،املعقودة يف  16كانون األول/ديسمرب
 ،2020أن يستمر املكتب املنتخب للدورات السابعة عشرة إىل التاسعة عشرة يف منصبه حىت اختتام الدورة
التاسعة عشرة ،وأن هذا القرار لن ينطبق إال على الدورة التاسعة عشرة يف سياق جائحة كوفيد 19-ولن
( )3
يشكل هذا سابقة خبصوص فرتة عمل أي مكتب يف املستقبل.
-6

وهكذا واصل مكتب الدورة التاسعة عشرة مهامه على النحو التايل:
الرئيس:
السيد أو-غون كوون (مجهورية كوراي)

انئبا الرئيس:
السيد جينس  -أوتو هورسلوند (الدامنرك)
السيد ميشال ملينار (سلوفاكيا)

()1
نظرا لسوء األحوال اجلوية اليت مل تسمح بعقد االجتماعات يف  17كانون األول/ديسمرب  2020يف مقر األمم املتحدة ،بدأت
ً
مرحلة االستئناف األوىل يف  18كانون األول/ديسمرب

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau12.agenda%20and%20decisions.pdf

( )2الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة األوىل ،نيويورك ،من  3إىل 10
أيلول/سبتمرب  ،)ICC-ASP/1/3 and Corr.1( 2002اجلزء اثنيا-جيم.
( )3القرار  ICC-ASP/19/Res.5الفقراتن  2و .3
5
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أعضاء املكتب اآلخرون:
األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،بنغالديش ،كولومبيا ،كوت ديفوار،
إكوادور ،إستونيا ،فرنسا ،غامبيا ،غاان ،املكسيك،
هولندا ،السنغال ،صربيا ،سلوفينيا ،دولة فلسطني ،أوغندا.
 -7وعينت اجلمعية ،يف جلستها العامة األوىل من الدورة التاسعة عشرة ،املعقودة يف  14كانون
األول/ديسمرب  ،2020السيد مامادو راسني يل (السنغال) مقرراً ملرحلة مرحلة االستئناف األوىل للدورة
التاسعة عشرة.
 -8وواصلت جلنة واثئق التفويض عملها يف مرحلة االستئناف األوىل للدورة التاسعة عشرة ابلعضوية
( )4
التالية :األرجنتني وبلجيكا وفنلندا وهنغاراي واملكسيك ورومانيا وأوغندا.
 -9واضطلع مدير أمانة اجلمعية ،السيد رينان فيالسيس ،مبنصب أمني اجلمعية .وقدمت األمانة خدماهتا
للجمعية.
 -10ويف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020التزمت اجلمعية دقيقة
صمت مكرسة للصالة أو التأمل ،وفقا للمادة  43من نظامها الداخلي ،وتذكر الضحااي على وجه
اخلصوص.
 -11ويف اجللسة نفسها ،قررت اجلمعية مواصلة النظر يف البنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة التاسعة
عشرة( )5اليت مل تغلق يف تلك الدورة.
 -12ووردت القائمة املشروحة ابلبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة يف مذكرة
األمانة ).(ICC-ASP/19/1/Add.1/Rev.1

ابء  -النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف مرحلة االستئناف األوىل للدورة
التاسعة عشرة
-1

انتخاب رئيس مجعية الدول األطراف للدورات من العشرين إىل الثانية والعشرين
 -13قرر املكتب يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020أن يوصي ابنتخاب السيدة سيلفيا فراننديز دي
غورمندي (األرجنتني) رئيسة للجمعية ملدة ثالث سنوات تبدأ يف ختام الدورة التاسعة عشرة للجمعية .ووفقا
للفقرة  3من املادة  112من نظام روما األساسي واملادة  29من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف،
بصيغتها املعدلة استنادا إىل املرفق الثالث من القرار  ،ICC-ASP/12/Res.8انتخبت اجلمعية يف اجللسة
العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020السيدة سيلفيا فراننديز دي غورمندي
(األرجنتني) ابلتزكية رئيسة للجمعية يف الدورات من العشرين إىل الثانية والعشرين.

()4
()5

.12
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تتكون جلنة واثئق التفويض عادة من سبعة أعضاء ،ولكن مل يتم تقدمي أي ترشيح للمقعد السابع.
الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ...من  14إىل  16كانون األول/ديسمرب  ،2020اجمللد األول ،اجلزء األول ،الفقرة
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انتخاب انئبني للرئيس و 18عضواً يف املكتب للدورات من العشرين إىل الثانية والعشرين
 -14انتخبت اجلمعية ،يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول /ديسمرب ،2020
عمالً ابملادة  29من نظامها الداخلي ،الدول األطراف التالية أعضاءً يف مكتب دورات اجلمعية من
العشرين إىل الثانية والعشرين:
األرجنتني ،بنغالديش ،الربازيل ،كندا ،كوت ديفوار ،قربص ،مجهورية التشيك ،إكوادور ،غاان ،كينيا،
ليختنشتاين ،املكسيك ،النرويج ،رومانيا ،السنغال ،صربيا ،سلوفاكيا ،إسبانيا ،دولة فلسطني ،أوغندا،
اململكة املتحدة(.)6
 -15وقررت اجلمعية العودة يف مرحلة الحقة إىل انتخاب انئيب رئيس املكتب اجلديد.

-3

الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا
 -16أبلغت اجلمعية ،يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020أن
ست دول أطراف عليها متأخرات قدمت طلب إعفاء مبوجب اجلملة الثانية من الفقرة  8الواردة يف املادة
()7
 112من نظام روما األساسي ،ابإلضافة إىل الدول اليت متت املوافقة على طلباهتا يف الدورة التاسعة عشرة.
ووافقت اجلمعية على طلبات الدول األطراف الست يف االجتماع نفسه.

-4

واثئق تفويض ممثلي الدول األطراف يف مرحلة االستئناف األوىل للدورة التاسعة عشرة
 -17يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020اعتمدت اجلمعية تقرير
جلنة واثئق التفويض (انظر املرفق األول هلذا التقرير).

-5

انتخاب املدعي العام
 -18قررت اجلمعية ،يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020إرجاء
النظر يف هذا البند من جدول األعمال إىل مرحلة االستئناف الثانية للدورة التاسعة عشرة .وسيحدد املكتب
التاريخ املقرر لعقد مرحلة االستئناف الثانية على أساس املشاورات مع األمانة العامة لألمم املتحدة .ومل تقدم
األمم املتحدة أي تفاصيل حمددة حول شغور قاعات املؤمترات يف ذلك الوقت ،مع أن الرئيس كان ينوي
عقد مرحلة االستئناف الثانية للدورة التاسعة عشرة يف أواخر كانون الثاين/يناير أو أوائل شباط/فرباير
.2021

-8

انتخاب ستة قضاة
 -19قررت اجلمعية ،يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020بناء
على توصية املكتب ،أنه ألغراض انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ،ينبغي أن يستمر أي اجتماع
للجمعية حىت احلصول على العدد املطلوب من املرشحني الذين سيشغلون مجيع املقاعد الشاغرة ،من خالل
( )6أحاط املكتب علما ،يف جلسته العامة السابعة عشرة ،املعقودة يف  12كانون الثاين/يناير  ،2021برتتيبات تقاسم املقاعد اليت
اتفقت عليها جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى ،مرفق الوثيقة املتاحة على https://asp.icc-
.cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19R/Bureau17.agenda%20and%20decisions%20-%20ENG.pdf
( )7الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة ،الهاي ،من  14إىل  16كانون األول/ديسمرب  ،2020اجمللد األول ،اجلزء األول،
الفقرة18.
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إجراء اقرتاع واحد أو أكثر ،واحلصول على أعلى عدد من األصوات وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة
واملصوتة .وابلتايل ،ينبغي اعتبار مجيع املرشحني املنتخبني لشغل مناصب القضاة أهنم قد انتخبوا يف نفس
اجللسة ،بصرف النظر عما إذا كان االقرتاع قد استمر ليوم واحد أو أكثر أم ال.
 -20وشرعت اجلمعية يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف الفرتة من  18إىل  23كانون
األول/ديسمرب  ، 2020يف انتخاب ستة قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا لألحكام ذات الصلة من
( )8
نظام روما األساسي ،فضال عن القرار .ICC-ASP/3/Res.6
 -21وانتخب املرشحون التالية أمساؤهم قضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية:
(أ) ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور (ترينيداد وتوابغو( )جمموعة بلدان أمريكا الالتينية
والكاريبي ،القائمة ألف ،أنثى)؛
(ب) وماراي ديل سوكورو فلوريس ليريا (املكسيك) (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب،
القائمة ابء ،أنثى)؛
(ج) وجواان كورنر (اململكة املتحدة) (دول أورواب الغربية ودول أخرى ،القائمة ألف ،أنثى)؛
(د) وغوتشا لوردكيبانيدزي (جورجيا( )جمموعة أورواب الشرقية ،القائمة ب ،ذكر)؛
(ه) ومياات ماراي سامبا (سرياليون) (الدول األفريقية ،القائمة ألف ،أنثى)؛
(و) وسريجيو جرياردو أوغالدي غودينيز (كوستاريكا) (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب،
القائمة ابء ،ذكر))9(.
 -22وأجرت اجلمعية  8اقرتاعات .وأديل يف اجلولة األوىل مبا جمموعه  122بطاقة اقرتاع 5 ،منها ملغاة
و 117صحيحة .وبلغ عدد الدول األطراف اليت صوتت  117دولة وأغلبية الثلثني املطلوبة  .78وحصل
املرشح التايل على أكرب عدد من األصوات ( )85وثلثي أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة :جواان
كورنر.
 -23وأديل يف اجلولة الثانية مبا جمموعه  120بطاقة اقرتاع 10 ،منها ملغاة و 110صحيحة .وبلغ عدد
الدول األطراف اليت صوتت  110وأغلبية الثلثني املطلوبة  .74وحصل غوتشا لوردكيبانيدزي على أكرب
عدد من األصوات ( )76وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة.
 -24وأديل يف اجلولة الثالثة مبا جمموعه  123بطاقة اقرتاع 5 ،منها ملغاة و 118صحيحة .وبلغ عدد
الدول األطراف اليت صوتت  118دولة وأغلبية الثلثني املطلوبة  .79وحصلت ميياات ماراي سامبا على أكرب
عدد من األصوات ( )83وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة.
 -25وأديل يف اجلولة الرابعة مبا جمموعه  122بطاقة اقرتاع 3 ،منها ملغاة و 119صحيحة .وبلغ عدد
الدول األطراف اليت صوتت  119وأغلبية الثلثني املطلوبة  .80وحصل املرشحان التاليان على أكرب عدد
من األصوات وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة :ماراي ديل سوكورو فلوريس ليريا ( )87وسريجيو
جرياردو أوغالدي غودينيز (.)87
( )8بصيغته املعدلة استنادا إىل القرارات  ICC-ASP/5/Res.5واملرفق الثاين من  ،ICC-ASP/12/Res.8واملرفق الثاين
من  ،ICC-ASP/13/Res.5واملرفق الثاين من  ،ICC-ASP/14/Res.4واملرفق األول من ICC-.
.ASP/18/Res.4

()9
;WEO = Western European and other States; AFR = African States; ASIA -PACIFIC = Asia-Pacific States
= EEG = Eastern European States; GRULAC = Group of Latin American and Caribbean States; M = male; and F
female.
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 -26وأديل يف اجلولة الثامنة مبا جمموعه  118بطاقة اقرتاع ،ومل تكن أي منها ملغاة و 118كانت بطاقة
صحيحة .وبلغ عدد الدول األطراف اليت صوتت  118دولة وأغلبية الثلثني املطلوبة  .79وحصلت ألثيا
فيوليت أليكسيس وندسور على أعلى عدد من األصوات ( )86وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة
واملصوتة.

بدء فرتة والية القضاة
 -27قررت اجلمعية ،يف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020بناء
اعتبارا من 11
على توصية املكتب ،أن تبدأ فرتة والية قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذين انتخبتهم اجلمعية ً
آذار/مارس التايل لتاريخ انتخاهبم.
-7

انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية
 -28أبلغت األمانة يف مذكرة مؤرخة يف  19تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020الدول أبهنا تلقت ستة
ترشيحات وقدمت إىل اجلمعية قائمة ابملرشحني الستة الذين رشحتهم الدول األطراف النتخاهبم يف جلنة
امليزانية واملالية(.)10
 -29ويف جلستها العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2020وفقا للقرار
 )11( ICC-ASP/1/Res.5املؤرخ  12أيلول/سبتمرب  2003وتوصية املكتب الصادرة يف  25تشرين
الثاين/نوفمرب  ،2020استغنت اجلمعية عن االقرتاع السري( )12وانتخبت ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية
بتوافق اآلراء:
(أ)

السيد ويرنر درمل (النمسا)

(ب) السيد فوزي غرايبة (األردن)
(ج) السيدة يوكيكو هارميوتو (الياابن)
(د)

السيدة مونيكا سانشيز إزكويردو (إكوادور)

(هـ)

السيدة مارغريت وامبوي نغوجي شافا (كينيا)

(و)

السيدة إلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)

 -30وعمال بتوصية املكتب( )13الصادرة يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019املتخذة عمال بتوصية
جلنة امليزانية واملالية )14(،قررت اجلمعية أن ينتخب أعضاء جلنة امليزانية واملالية املنتخبني يف الدورة التاسعة
عشرة لفرتة والية تبدأ يف  21نيسان/أبريل  2020وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب .2023
-8

استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي

(.ICC-ASP/19/6 )10
()11

بصيغته املعدلة مبوجب القرار .ICC-ASP/2/Res.4

( )12الفقرة  11من .ICC-ASP/1/Res.5
. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Bureau-10.pdf13

( )14تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني :الواثئق الرمسية  ...الدورة الثامنة عشرة 2019 ...
 ،)ASP/18/20اجمللد .الثاين ،اجلزء ابء  ،2-الفقراتن 270 .و.271
9
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 -31اعتمدت اجلمعية ،بتوافق اآلراء ،يف اجللسة العامة اخلامسة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب
 ،2020القرار  ICC-ASP/19/ Res.7بشأن استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي.
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القسم الثاين
القرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف
القرار

ICC-ASP/19/Res.7

اعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسة العامة الخامسة المعقودة في  18كانون األول /ديسمبر 2020
ICC-ASP/19/Res.7

استعراض احملكمة اجلنائيّة الدوليّة ونظام روما األساسي
إ ّن مجعيّة الدّول األطراف،
إذ تعرتف ابل ّدور املركزي للمحكمة اجلنائيّة ال ّدولية وإبجنازاهتا يف مكافحة اإلفالت من العقاب
صعيد الدويل ،بصفتها احملكمة اجلنائيّة ال ّدولية ال ّدائمة الوحيدة ،استناداً على مبدأ التّكامل،
على ال ّ
إذ تعيد التأكيد على احلاجة إىل مواصلة التّحسني يف أداء عمليّات احملكمة وكفاءهتا وفاعليّتها وجبهود
السياق،
احملكمة يف هذا ّ
إذ تعيد التّذكري ابلقرار  ICC-ASP/18/Res.7املعنون "استعراض احملكمة اجلنائيّة الدوليّة ونظام
روما األساسي" ،وإذ جتدّد التزامها بعمليّة ش ّفافة وشاملة تقودها ال ّدول األطراف لتحديد وتنفيذ تدابري
هادفة إىل تعزيز احملكمة وحتسني أدائها ،وإذ تشدّد على أ ّن جناح هذه العملية يتطلّب إشراك مجيع ال ّدول
األطراف ،واحملكمة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيّني،
املستمرة من خالل توفري
إذ ترحّب ابستعداد اخلرباء املستقلّني للمساعدة يف عمليّة االستعراض
ّ
معلومات أساسيّة إضافيّة عن استنتاجاهتم وتوصياهتم ،حسب االقتضاء واجلدوى،
إذ أتخذ علماً أب ّن بعض املسائل اليت ح ّددها فريق اخلرباء املستقلّني هي ابلفعل قيد النّظر الفعلي من جانب
امليسرين واحملافل األخرى (املشار إليها فيما يلي بوالايت اجلمعيّة أو
احملكمة أو فرق العمل التّابعة للمكتب ،و ّ
املكلّفني ابلوالايت) ،وأبنّه ينبغي مواصلة هذا العمل وتنسيقه مع عمليّة االستعراض األوسع نطاقاً بغية جتنّب
االزدواجيّة واالستفادة من أوجه املواءمة،
إذ تشدّد على الوالايت القانونيّة ألجهزة احملكمة ومجعيّة ال ّدول األطراف ،وعلى ضرورة أن ترشد
هذه الوالايت املستقلة عمليّة تقييم توصيات فريق اخلرباء املستقلّني واخلطوات اإلضافيّة احملتملة اليت ينبغي
على احملكمة أو مجعيّة الدول األطراف أو كليهما معاً ّاّتاذها ،حسب االقتضاء ،تبعاً لطبيعة كل توصية من
لتويل مسؤوليّة عمليّة التّنفيذ،
التّوصيات والغرض منها ،وللهيئة احمل ّددة ّ
إذ تشجّع على استمرار اخنراط ال ّدول األطراف واحملكمة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيّني،
وموجهة حنو حتقيق النتائج ،يف عمليّة االستعراض،
بطريقة ّ
فعالة ّ
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 -1ترحّب بتقرير وتوصيات استعراض اخلرباء املستقلّني الواردة يف الوثيقة املعنونة "استعراض اخلرباء املستقلّني
املؤرخة  30أيلول/سبتمرب (،2020)1
للمحكمة اجلنائيّة الدوليّة ونظام روما األساسي  -التّقرير النّهائي" ّ
التطرق إليها بطريقة منظّمة وشاملة
وأتخذ علماً ابلطّابع ّ
املتنوع وال ّدقيق والواسع لتوصيات اخلرباء وابحلاجة إىل ّ
األولوايت املقرتحة؛
األول من التّقرير النّهائي الذي حي ّدد عدداً من
ّ
ّ
وموجهة حنو النّتائج ،وابملرفق ّ
()3
( )2
 -2ترحّب جبهود فرق العمل التّابعة للمكتب مبا يف ذلك تيسري عمل الفريق املعين ابلتّكامل والتّعاون
( )4
جهات التّنسيق التّابعة للمكتب املعنيّة بعدم التّعاون( )5وفريق
والتّمثيل اجلغرايف والتوازن اجلندري وكذلك ّ
( )6
الصلة كجزء من عمليّة االستعراض( )7وتلحظ
ال ّدراسة املعين ابحلوكمة وكذلك أعمال التّيسري األخرى ذات ّ
الصعبة وغري املؤاتية النامجة عن جائحة مرض فريوس كوروان (كوفيد )19-يف العام 2020؛
ظروف العمل ّ
االدعاء العام يف احملكمة اجلنائيّة الدوليّة
 -3تشدّد على ضرورة مواصلة احرتام وضمان استقالل القضاء و ّ
السليمة
الرقابة اإلداريّة ّ
ونزاهة نظام روما األساسي طوال عمليّة االستعراض ،فضالً عن احلاجة إىل ضمان ّ
االدعاء العام واألنشطة القضائية ،ومواصلة مراعاة الوالية اليت
واحلوكمة واملساءلة اإلدارية يف مجيع أنشطة ّ
ح ّددها اخلرباء املستقلّون لكل توصية من التّوصيات الواردة يف عمليّة االستعراض من خالل االعرتاف
للجهة املسؤولة عن كل توصية من التّوصيات الواردة يف عمليّة االستعراض؛
بتحديد اخلرباء املستقلّني ّ
 -4تقرّر إنشاء آليّة استعراض ،حتت رعاية اجلمعيّة  ،بقيادة ممثّـلني اثنني من الدول األطراف ملتزمني
ابلتّخطيط والتّنسيق واملتابعة ورفع التقارير املنتظمة إىل رائسة اجلمعيّة واملكتب عن تقييم التّوصيات الواردة
يف تقرير فريق اخلرباء املستقلّني واإلجراءات األخرى ،حسب االقتضاء ،فضالً عن املسائل املشار إليها يف
الفقرتني  18و 19من القرار  ،ICC-ASP/18/Res.7وبصفة عامة مبوجب أحكام هذا القرار .سيحظى
ممثّال ال ّدولتني الطرف بدعم ثالث هيئات تنسيق قطريّة لضمان التّمثيل اجلغرايف املتكافئ .جيب ضمان
وسيتوىل املكتب تعيني كل أعضاء آلية االستعراض بعد التّشاور
مراعاة التوازن اجلندري يف اختيار املمثّلني.
ّ
الصمت ،أبسرع ما
مع اجملموعات اإلقليميّة ،إثر موافقة كل الدول األطراف من خالل التّصويت ابلتزام ّ
ميكن على أال يتع ّدى ذلك  60يوماً من اعتماد القرار احلايل .وستسعى آليّة االستعراض على وجه التّحديد
إىل أن:
جهات التّنسيق التّابعة
(أ) تق ّدم إىل املكتب ،من خالل فرق العمل التّابعة له وابلتّعاون مع ّ
الصلة التّابعني
للمحكمة وابلتّشاور الوثيق مع مجيع ال ّدول األطراف واملكلّفني ابلوالايت ذات ّ
للجمعيّة وكذلك اجملتمع املدين ،اقرتاحاً لتصنيف توصيات اخلرباء املستقلّني واملسائل املتبقيّة املتعلّقة
للجهة املسؤولة (مجعية الدول األطراف أو احملكمة أو كليهما) عن معاجلة املسألة
ابالستعراض وفقاً ّ
املعنيّة حبلول  30نيسان/أبريل 2021؛

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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(ب) حتيل إىل اجلمعيّة كتابةً وإىل املكتب ،بعد إكمال تصنيف توصيات اخلرباء املستقلّني ،ابلتّعاون
جهات التّنسيق التّابعة للمحكمة وابلتّشاور الوثيق مع مجيع الدول األطراف واجملتمع املدين،
مع ّ
اقرتاحاً بشأن خطة عمل شاملة لتقييم توصيات فريق اخلرباء املستقلّني ،مبا يف ذلك متطلّبات ّاّتاذ
إجراءات إضافيّة حمتملة ،حسب االقتضاء ،حبلول  30حزيران/يونيو  .2021وستشمل خطة
العمل املقرتحة هذه ما يلي:
الصلة وإىل والايت اجلمعيّة،
( )1إحالة التّوصيات إىل احملكمة أو جهاز احملكمة ذي ّ
حسب االقتضاء ،للنّظر فيها و ّاّتاذ مزيد من اإلجراءات املمكنة ،ابلتّنسيق مع
احملكمة؛
املوجهة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل احملكمة واجلمعيّة
( )2فيما يتعلّق ابلتّوصيات ّ
الصلة واملناسبة أو آلليّة
السواء ،منح االختصاص لوالية اجلمعيّة ذات ّ
على ّ
جهة تنسيق للدول األطراف ،حيثما ال تتواجد والية ذات
االستعراض ،بصفتها ّ
الصلة؛
ّ
لوايت التّوصيات استناداً إىل املرفق األول للتّقرير النّهائي للخرباء
( )3حتديد أو ّ
يتضمن موجزاً ابلتّوصيات ذات األولويّة؛
املستقلّني ،الذي ّ
( )4جداول زمنيّة لألخذ ابلتّوصيات؛
جهات تنسيق للمشاركة والتّفاعل مع آليّة االستعراض يف ّتطيط وتنسيق
( )5تدعو احملكمة إىل تعيني ّ
ورصد وتقدمي تقارير بشأن تقييم التّوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء املستقلّني ،واإلجراءات اإلضافيّة
احملتملة ،فضالً عن املسائل املشار إليها يف الفقرتني  18و 19من القرار  ،ICC-ASP/18/Res.7وتنسيق
الصلة ،وتطلب من جهات التّنسيق التّابعة
اخلاصة واإلجراءات اإلضافيّة احملتملة ذات ّ
اعتبارات احملكمة ّ
رداً شامالً على "استعراض
للمحكمة أن تق ّدم إىل آليّة االستعراض وإىل املكتب وإىل مجيع ال ّدول األطراف ّ
اخلرباء املستقلّني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي  -التقرير النهائي" ،ابإلضافة إىل حتليل
متهيدي للتّوصيات الواردة فيه ومعلومات حول النّشاطات املعنيّة اليت اعتمدهتا احملكمة ابلفعل ،حبلول 31
آذار/مارس 2021؛
( )6تطلب من املكتب النّظر يف تصنيف التّوصيات املشار إليها يف الفقرة  4من املنطوق وتبنّيه حبلول 30
أاير/مايو  2021وكذلك خطة العمل املشار إليها يف الفقرة  4من املنطوق حبلول  30متوز/يوليو 2021؛
الصلة و ّاّتاذ
الصلة واملعيّنة كمسؤولة عن تقييم التّوصيات ذات ّ
( )7تطلب من والايت اجلمعية ذات ّ
إجراءات إضافيّة حمتملة بشأهنا حسب االقتضاء ،بشأن التّوصيات ذات الصلّة ،أن تبدأ ابلتّنفيذ يف العام
 2021وأن تق ّدم إىل املكتب نتائجها ،مبا فيها تلك املتعلّقة ابإلجراءات املتّخذة سابقاً واملقرتحات املتعلّقة
ابخلطوات املقبلة حبلول  1تشرين الثاين/نوفمرب 2021؛
جهات التّنسيق التّابعة هلا ،معلومات حميّنة منتظمة إىل آليّة
( )8تطلب من احملكمة أن تق ّدم ،عن طريق ّ
االستعراض عن التّق ّدم احملرز ،مبا يف ذلك عن أي عوائق تعرتض التق ّدم احمل ّدد ،وأن تقيّم التق ّدم احملرز يف
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تقييم توصيات فريق اخلرباء املستقلّني واإلجراءات اإلضافيّة احملتملة ،وأن تق ّدم تقريراً إىل اجلمعيّة قبل انعقاد
دورهتا العشرين؛
جهات التّنسيق التّابعة للمحكمة ووالايت
( )9تطلب من آليّة االستعراض أن تقوم ،ابلتّنسيق الوثيق مع ّ
الصلة ،لتقدمي معلومات حميّنة منتظمة إىل مجيع الدول األطراف عن طريق فرق العمل التّابعة
اجلمعيّة ذات ّ
للمكتب ،عن عملية االستعراض مبا يف ذلك عن أي عقبات تعرتض التق ّدم احمل ّدد ،إلحاطة اجلمعيّة علماً،
كتابةً ،ابلتق ّدم اإلمجايل احمل ّقق غي عملها ،بشكل مثايل قبل  30حزيران  /يونيو  ،2021وأن تق ّدم تقريراً
عما يلي:
عن عملية االستعراض إىل اجلمعيّة قبل وقت واف من انعقاد دورهتا العشرينّ ،
(أ) التق ّدم احملرز يف تقييم توصيات اخلرباء املستقلّني والتّدابري املتّخذة لتنفيذ عملية االستعراض
وإمكانية ّاّتاذ إجراءات إضافيّة حمتملة بشأهنا؛
(ب) التق ّدم احملرز يف عمل والايت اجلمعيّة ذات الصلة بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني 18
و 19من القرار ICC-ASP/18/Res. 7؛
أي تق ّدم آخر يف عمليّة االستعراض؛
(ج) ّ
( )10تدعو األمانة العامة جلمعيّة الدول األطراف للمساعدة يف عمل آليّة االستعراض وتطلب من
املكتب أن يدعو رئيس قلم احملكمة إىل النظر يف إمكانيّة أن يتيح لألمانة العامة للجمعيّة املوارد اإلضافيّة
الالزمة لدعم آليّة االستعراض ،بناءً على طلب منها ويف حدود امليزانيّة احلاليّة ،فقط عندما يقتنع املكتب
ّ
أب ّن عمل آليّة االستعراض يتطلّب ذلك؛
( )11تؤّكد أ ّن آليّة االستعراض ستعمل بطريقة شاملة وش ّفافة ،وتتشاور ابنتظام مع مجيع ال ّدول األطراف
اجلهات املعنيّة األخرى.
وأجهزة احملكمة الثّالثة واجملتمع املدين و ّ
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املرفقات
املرفق األول
تقرير جلنة واثئق التفويض
الرئيس :السفري ماريو أوايرزاابل (األرجنتني)
 -1يف اجللستني العامتني األوىل والثالثة من الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املعقودتني يف  14و 15كانون األول/ديسمرب  2020على التوايل،
عيَّنت اجلمعية ،وفقاً للمادة  25من النظام الداخلي للجمعية ،جلنة واثئق تفويض لدورهتا التاسعة عشرة
املستأنفة تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية :األرجنتني ،وأوغندا ،وبلجيكا ،ومجهورية كوراي ،ورومانيا،
وفنلندا ،واملكسيك ،وهنغاراي.
-2

وعقدت جلنة واثئق التفويض ثالثة اجتماعات يف  14و  16و 17كانون األول/ديسمرب .2020

 -3وعرضت على جلنة واثئق التفويض ،يف اجتماعها املعقود يف  14كانون األول/ديسمرب ،2020
مذكرة من األمانة بتاريخ  14كانون األول/ديسمرب  2020تتعلق بواثئق تفويض ممثلي الدول األطراف يف
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة التاسعة عشرة املستأنفة جلمعية الدول األطراف.
وطلبت جلنة واثئق التفويض إىل األمانة أن تنقل رسالة تذكريية إىل الدول األطراف اليت مل تقدم بعد واثئق
تفويضها األصلية أو معلوماهتا املتعلقة بتعيني ممثلي الدول األطراف يف الدورة التاسعة عشرة املستأنفة بواسطة
رسالة برقية أو الفاكس أو أي اتصال إلكرتوين آخر ،وذلك للقيام بذلك يف أقرب وقت ممكن.
 -4وعند اجتماع جلنة واثئق التفويض املعقود يف  17كانون األول/ديسمرب  ،2020كانت قد وردت
واثئق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة التاسعة عشرة املستأنفة جلمعية الدول األطراف ،ابلشكل املنصوص
عليه يف املادة  24من النظام الداخلي ،من الدول األطراف ال  70التالية :ألبانيا وأندورا وأنتيغيوا وبربودا
واألرجنتني واسرتاليا والنمسا بلجيكا وبلغاراي وبولفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وكندا وشيلي وكولومبيا
وكوستاريكا وقربص واجلمهورية التشيكية الدامنرك اجلمهورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور واستونيا
وفنلندا أملانيا وجورجيا وغاان واليوانن وغرينادا وغواتيماال وهنغاراي آيسلندا وإيطاليا وآيرلندا والياابن وكينيا
التفيا خلتنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ ومالوي ومالطة واملكسيك ومنغوليا واجلبل األسود ونيوزيلندا ومقدونيا
الشمالية والنرويج وبنما وبولندا والربتغال مجهورية كوراي مجهورية مولدوفا ورومانيا سانت فنسنت وجزر
غرينادين وساموا وسان مارينو والسنغال وصربيا سلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا ودولة فلسطني
والسويد وسويسرا وترينيداد وتوابغو وتونس واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأوروغواي
وفانواتو وفنزويال (مجهورية  -البوليفارية).
 -5وأفادت األمانة يف اجتماع جلنة واثئق التفويض املعقود يف  17كانون األول/ديسمرب  2020أبهنا
تلقت بالغات خطية أو ابلفاكس أو بوسائل الكرتونية أخرى من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية
بتعيني ممثلني للدول األطراف ال  44التالية يف الدورة الثاسعة عشرة املستأنفة جلمعية الدول األطراف:
أفغانستان وبنغالديش وبرابدوس وبليز والبوسنة واهلرسك وبوتسواان والربازيل وبوركينا فاسو وكابو فريدي
وكمبوداي والكونغو وجزر كوك وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجيبويت وفيجي وفرنسا والغابون
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وغامبيا وغياان وهندوراس واألردن وكرييبايت وليبرياي ومدغشقر واملالديف ومايل وجزر مارشال وموريشيوس
وانميبيا وانورو وهولندا ونيجرياي وابراغواي وبريو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسيشيل وسرياليون
و سورينام وتيمور -ليشيت وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا.
 -6ويف االجتماع املعقود يف  17كانون األول/ديسمرب  ،2020أوصى رئيس اللجنة أبن تقبل اللجنة
واثئق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليها يف مذكرة األمانة ،على أن تتم موافاة األمانة يف أقرب
وقت ممكن بواثئق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليها يف الفقرة  5من هذا التقرير .ومع
مراعاة أحكام املادة  26من النظام الداخلي ،أوصت جلنة واثئق التفويض كذلك أبن يشارك ممثلو مجيع
الدول األطراف مشاركة كاملة يف الدورة املستأنفة ،على أساس أن واثئق التفويض الرمسية أو نسخ منها على
األقل سرتسل إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن قبل هناية الدورة املستأنفة.
-7

وبناء على اقرتاح الرئيس ،اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل:
"إن جلنة واثئق التفويض،
وقد نظرت يف واثئق تفويض املمثلني إىل الدورة التاسعة عشرة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني  4و 5من التقرير؛

تقبل واثئق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنية".
-8

واعتمد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تصويت.

 -9واقرتح الرئيس عندئذ أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف ابعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة 11
أدانه) .واعتمد ذلك املقرتح بدون تصويت.
 -10ويف ضوء ما سلف ،يقدَّم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.
توصية جلنة واثئق التفويض
 -11توصي جلنة واثئق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ابعتماد مشروع القرار التايل:
"واثئق تفويض املمثلني يف الدورة التاسعة عشرة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
وقد نظرت يف تقرير جلنة واثئق التفويض املتعلق بواثئق تفويض املمثلني يف الدورة التاسعة
عشرة املستأنفة للجمعية ويف التوصية الواردة فيه،
تعتمد تقرير جلنة واثئق التفويض".
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املرفق الثاين

تعليالت مكتوبة ملواقف الدول فيما يتعلق ابلقرار

ICC-

"،ASP/19/Res.7Res.7استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما
األساسي"
نظراً للقيود النامجة عن الوابء ،عقب اعتماد القرار ICC-ASP/19/Res.7يف  18كانون األول/ديسمرب
 ،2020مل تتح للدول األطراف فرصة أخذ الكلمة بشأن هذه املسألة خالل اجللسة العامة ضمن مرحلة
االستئناف األوىل للدورة التاسعة عشرة ،على اعتبار أن هذه األخرية عقدت يف الفرتة من  21إىل 23
كانون األول/ديسمرب يف نسق خالف اجللسة العامة .ولذلك قدمت الدول تعليالت ملواقفها ،بشكل
استثنائي ،يف شكل مكتوب وهي مبينة أدانه.

ألف  -تعليالت املواقف املؤرخة يف  22كانون األول/ديسمرب  2020من
جانب النمسا وبلجيكا والربازيل وكولومبيا وكوستاريكا وليختنشتاين وسرياليون
وسويسرا

 -1تؤيد وفود بلداننا أتييدا قواي فريق اخلرباء االستعراضي املستقل .ونعرب عن شكران لفريق اخلرباء
املستقلني على تزويده الدول األطراف واحملكمة أبساس متني إلحداث تغيري ذي مغزى مي ّكن احملكمة من
تعزيز أدائها يف كفاحنا اجلماعي ضد اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم اليت عرفتها البشرية.
 -2ونظرا ألمهية هذا اجلهد ولبدء عملية متابعة فريق اخلرباء االستعراضي املستقل يف أسرع وقت ممكن،
يسر وفودان أنه ميكن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مشروع القرار ،املعنون "استعراض احملكمة اجلنائية
الدولية ونظام روما األساسي".
 -3ونود أن نؤكد من جديد على التفاهم التايل:
 الوالية اليت أنشئت يف مشروع القرار املذكور أعاله هي والية من والايت مجعية الدول األطراف،ومن مث ستقدم هلا أمانة مجعية الدول األطراف اخلدمات والدعم ،يف حني سيكون ألجهزة
احملكمة نفسها عملها اخلاص الذي تضطلع به كجزء من والايهتا.
 ونتوقع أال تؤدي العملية اليت تقرر اّتاذها يف القرار املذكور أعاله إىل عبء على ميزانيةاحملكمة.
 ونود أيضا تسجيل التفاهم املشرتك الذي مت التوصل إليه يف املفاوضات بشأن مشروع القراراملذكور أعاله فيما خيص عدم دفع أجر عن عمل ممثلي الدول املعينني يف آلية االستعراض.
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ابء  -تعليل موقف املكسيك املؤرخ يف  23كانون األول/ديسمرب 2020

 -1يود وفد املكسيك التعبري عن موقفه فيما خيص القرار املعنون” استعراض احملكمة اجلنائية الدولية
ونظام روما األساسي“ ،الذي جرى عرضه ابعتباره الوثيقة  ICC-ASP/19/L.7على الساعة الثالثة بعد
الظهر (املنطقة الزمنية الشرقية (الوالايت املتحدة وكندا) خالل اجللسة العامة جلمعية الدول األطراف اليت
ٌعقدت يف  18كانون األول /ديسمرب  2020واعتمد فيما بعد خالل الدورة املذكورة.
 -2وشارك وفد بلدان منذ البداية يف املفاوضات حبسن نيّة ،وكانت مصاحل احملكمة الفضلى هي الدافع
الرئيسي لذلك .وأبدينا قدرا مهما من املرونة وسعينا إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء خالل املناقشات.
 -3وأصبنا خبيبة أمل بسبب النص النهائي الذي جرى عرضه بغية اعتماده .ومل حنبذ فرتة الـ  60يوما
احملددة يف الفقرة  4من منطوق القرار ،وسعينا بقوة إىل وضع آلية االستعراض يف أقرب وقت.
ومل نؤيد أن خيضع منح املوارد لآللية لعملية مرهقة للغاية .وأنمل أال يؤدي ذلك إىل فشلها يف
-4
حتقيق مهمتها األساسية.
 -5ويعرب وفد املكسيك عن أسفه ألن عدم الثقة بني الوفود ساد خالل عملية التفاوض هذه وأسفر
عن آلية أقل من املستوى األمثل لتنفيذ االستعراض.
 -6وسيواصل املكسيك بصفته عضوا يف املكتب السعي لتنفيذ اإلصالحات الالزمة للوصول ابحملكمة
اجلنائية الدولية إىل مستوى التميّز الذي نريده مجيعا والذي تستحقه.
ونرجو أن تتكرم رائسة مجعية الدول األطراف إبدراج هذا البيان يف الواثئق الرمسية للدورة التاسعة
-7
عشرة جلمعية الدول األطراف.
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املرفق الثالث
قائمة الواثئق
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اجلزء األول
الوقائع
ألف -مقدمة
 -1يف اجللسة اخلامسة لالستئناف األول للدورة التاسعة عشرة ،املعقودة يف  18كانون األول/ديسمرب
 ،2020قررت اجلمعية عقد االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة يف مقر األمم املتحدة ،يف موعد حيدده
املكتب على أساس مشاورات مع األمانة العامة لألمم املتحدة .وقرر املكتب عقد االستئناف الثاين للدورة
التاسعة عشرة يف  8شباط/فرباير  .)1(2021ويف  8شباط/فرباير  ،2021أبلغت الدول األطراف أبن
االستئناف الثاين جرى أتجيله .ويف  9شباط/فرباير ّ ،2021قرر املكتب عقد االستئناف الثاين للدورة
التاسعة عشرة يف  12شباط/فرباير .2021
 -2ووفقا للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف("( )2النظام الداخلي") ،دعا رئيس اجلمعية مجيع
الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل املشاركة يف الدورة.
-3

وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة .ICC-ASP/19/R2/INF.1

 -4وافتتح االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة انئب رئيس مجعية الدول األطراف ،السيد ميجال
ملينار (سلوفاكيا) ،بدالً من رئيس اجلمعية ،أو -غون كوون ،الذي مل يتمكن من احلضور بسبب القيود
املتصلة جبائحة كوفيد .19-ووجه الرئيس رسالة عرب شريط فيديو مسجل مسبقاً إىل اجلمعية.
 -5ويف اجللسة الرابعة من الدورة التاسعة عشرة املعقودة يف  16كانون األول/ديسمرب  ،2020قررت
اجلمعية العامة أن يستمر املكتب املنتخب للدورات من الدورة السابعة عشرة إىل الدورة التاسعة عشرة يف
تويل منصبه حىت اختتام الدورة التاسعة عشرة ،وأن هذا القرار ال ينطبق إال على الدورة التاسعة عشرة يف
سياق جائحة كوفيد ،19-وأال يشكل سابقة لوالية أي مكتب يف املستقبل.
 -6ومن مث استمر املكتب على النحو التايل:

الرئيس:

السيد أو -غون كوون (مجهورية كوراي)

نواب الرئيس:

السيد ينس ـ أوتو هورسليند (الدامنرك)
السيد ميجال ملينار (سلوفاكيا)

املقرر:

السيد مامادو راسني يل (السنغال)

أعضاء آخرون يف املكتب:

(https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19R/Bureau17.agenda%20and%20decisions%20 - )1
%20ENG.pdf
()2
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األرجنتني وأسرتاليا والنمسا وبنغالديش وكولومبيا وكوت ديفوار وإكوادور وإستونيا وفرنسا وغامبيا
وغاان واملكسيك وهولندا وصربيا وسلوفينيا ودولة فلسطني وأوغندا.
 -7وواصلت جلنة واثئق التفويض عملها يف االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة مع األعضاء التاليني:
()3
األرجنتني وأوغندا وبلجيكا ورومانيا وفنلندا واملكسيك وهنغاراي.
 -8واضطلع مدير أمانة اجلمعية ،السيد رينان فيالسيس ،مبهام أمني اجلمعية .وقدمت األمانة خدماهتا
إىل اجلمعية.
 -9ويف اجللسة السادسة املعقودة يف  12شباط/فرباير  ،2021التزمت اجلمعية العامة دقيقة صمت
مكرسة للصالة أو التأمل ،وفقا للمادة  43من النظام الداخلي ،وتذكرت ،على وجه اخلصوص الضحااي.
 -10ويف اجللسة نفسها ،قررت اجلمعية مواصلة نظرها يف البنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة التاسعة
عشرة( )4اليت مل ّتتتم يف تلك الدورة.
 -11وترد القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت لالستئناف الثاين للدورة التاسعة
عشرة يف مذكرة من األمانة (.)ICC-ASP/19/1/Add.2/Rev.1
ابء .النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة
 -1انتخاب انئبني للرئيس للدورات من العشرين إىل الثانية والعشرين

 -12يف اجللسة السادسة املعقودة يف  12شباط/فرباير  ،2021انتخبت اجلمعية ،عمالً ابملادة  29من
نظامها الداخلي ،السيدة كاترينا سيكينسوفا (اجلمهورية التشيكية) والسيد روبرت راي (كندا) انئبني للرئيس
يف الدورات العشرين إىل الثانية والعشرين للجمعية.

 -2الدول املتأخرة عن سداد اشرتاكاهتا
 -13يف اجللسة السادسة املعقودة يف  12شباط/فرباير  ،2021أبلغت اجلمعية أبن اجلملة األوىل من
الفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي تنطبق على تسعة من الدول األطراف .وأشارت اجلمعية إىل
أن اإلعفاءات من فقدان حقوق التصويت مبوجب الفقرة  8من املادة  112قد سبق أن وافقت عليها ابلنسبة
لثمانية من الدول األطراف( )5ويف االجتماع نفسه ،تقدمت دولة من الدول األطراف عليها متأخرات بطلب
لإلعفاء من فقدان حقوق التصويت مبوجب اجلملة الثانية من الفقرة  8من املادة  112من نظام روما
األساسي ،ووافقت اجلمعية على الطلب.
( )3تتألف جلنة واثئق التفويض عادة من سبعة أعضاء ،ولكن مل يقدم أي ترشيح للمقعد السابع.
( )4الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  16-14 ...كانون األول/ديسمرب  ، 2020اجمللد األول ،اجلزء األول ،الفقرة
.12

( )5الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة ،الهاي16-14 ،كانون األول/ديسمرب  ،2020اجمللد األول .اجلزء األول،
الفقرة  18والواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة املستأنفة ،نيويورك 23- 19 ،كانون األول/ديسمرب  ،2020اجمللد
األول .اجلزء األول ،الفقرة .15
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 -14وجدد رئيس اجلمعية دعوته للدول األطراف اليت عليها متأخرات أبن تسوي حساابهتا لدى احملكمة
يف أقرب وقت ممكن .وانشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشرتاكاهتا املقررة لعام  2021يف
املوعد احملدد.

 -3واثئق تفويض ممثلي الدول األطراف يف االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة

 -15يف اجللسة السادسة املعقودة يف  12شباط/فرباير  ،2021اعتمدت اجلمعية تقرير جلنة واثئق
التفويض (انظر املرفق األول هلذا التقرير).
العام.
 -4انتخاب امل ّدعي ّ

 -16يف 30حزيران/يونيو  ،2020قرر املكتب أن يفتح فرتة الرتشيح النتخاب املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية ،وفقا للقرار  ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة مبوجب القرار .ICC-ASP/3/Res.6
وفتحت فرتة الرتشيح ما بني  1متوز/يوليه و 22أيلول/سبتمرب  2020ومددت إىل  22تشرين األول/أكتوبر
 ،2020و22تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020و 13كانون األول/ديسمرب  ،2020و 18كانون
األول/ديسمرب  ،2020و 18كانون الثاين/يناير  ،2021و 5شباط/فرباير  ،2021و8شباط/فرباير
 2021عند الساعة  12من متصف النهار (املنطقة الزمنية الشرقية من الوالايت املتحدة وكندا) ،و8
شباط/فرباير  2021عند الساعة الثانية بعد الظهر (املنطقة الزمنية الشرقية من الوالايت املتحدة وكندا)
و 10شباط/فرباير  2021عند الساعة  12من منتصف النهار (املنطقة الزمنية الشرقية من الوالايت
املتحدة وكندا).
( )6
ونصت
 -19ويف  3نيسان/أبريل  ،2019اعتمد املكتب االختصاصات املتعلقة ابنتخاب املدعي العام
ّ
االختصاصات على أن عملية الرتشيح ستستكمل بعمل اللجنة املعنية برتشيح املدعي العام ،مبساعدة فريق
للخرباء .ووفقا لصالحيات واختصاصات اللجنة ،تكلف اللجنة بتيسري ’’ترشيح املدعي العام املقبل وانتخابه
وفقا ألساليب العمل الواردة يف القسم الرابع من [االختصاصات]‘‘ )7(.وقدمت اللجنة تقريرها إىل املكتب
()8

يف  30حزيران/يونيو . 2020

وتلقت اللجنة طلبات كاملة مما جمموعه  89فردا .وأجرت اللجنة

مقابالت مع  14مرشحا وقدمت قائمة قصرية أبربعة مرشحني.
املبني يف االختصاصات )9(.ويف 13
 -20وجرت عملية مشاورات غري رمسية بعد ذلك ،على النحو ّ
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020اعتمد املكتب وثيقة’’انتخاب املدعي العام :الطريق إىل األمام‘‘ )10(،اليت
تكمل العملية املبيّنة يف االختصاصات .ويف  25تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020عمال ابلوثيقة ’’الطريق إىل

(.ICC-ASP/18/INF.2. )6
()7
()8
()9
()10
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()11

تتضمن تقييمات مخسة

األمام‘‘  ،قدمت اللجنة املعنية ابنتخاب املدعي العام إضافة إىل تقريرها،
مرشحني إضافيني.
 -21وتواصلت املشاورات غري الرمسية بدعم من جهات التنسيق اخلمس املعينة عمال بـ "الطريق إىل
األمام" .وعقدت جهات التنسيق أربع جوالت من املشاورات .وقدم موجز اجلولة الرابعة من املشاورات إىل
املكتب يف  4شباط/فرباير  2021ونظر فيه يف اجتماع للمكتب يف  5شباط/فرباير  .2021وكلف
املكتب الرائسة وجهات التنسيق أبال تدخر جهداً للتوصل إىل توافق يف اآلراء قبل صباح يوم االثنني 8
شباط/فرباير  2021لتمكني اجلمعية من الشروع يف انتخاب املدعي العام يف اجللسة العامة املقرر أن تبدأ
يف ذلك اليوم.
 -22ويف  8شباط/فرباير  ،2021أبلغ رئيس اجلمعية ،السيد أوـ غون كوون ،الدول األطراف أنه رغم
اجلهود احلثيثة اليت بذهلا الرئيس ونواب الرئيس وجهات التنسيق ،مل يتسن التوصل إىل توافق يف اآلراء .ومت
متديد فرتة الرتشيح للمرة األخرية حىت الساعة  12:00من منتصف يوم  10فرباير ( 2021املنطقة الزمنية
الشرقية) .ويف مذكرة مؤرخة  11شباط/فرباير  ،2021أبلغت األمانة العامة الدول أبهنا تلقت أربعة
ترشيحات ،وقدمت إىل اجلمعية قائمة ابملرشحني األربعة النتخاهبم لتويل منصب املدعي العام)12(.
 -23ويف اجللسة السادسة للجمعية املعقودة يف  12شباط/فرباير  ،2021شرعت اجلمعية يف انتخاب
املدعي العام ابالقرتاع السري وفقا لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي ،فضال عن القرار ICC-
 ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة ابلقرار .ICC-ASP/3/Res.6
 -24وقامت اجلمعية إبجراء إقرتاعني .وخالل اجلولة الثانية ،اليت عقدت يف  12شباط/فرباير ،2021
مت اإلدالء بـ  122ورقة اقرتاع ،اليت مل يكن منها أي ورقة ابطلة والـ  122ورقة كانت صاحلة .األغلبية
املطلقة املطلوبة من أعضاء مجعية الدول األطراف كانت  62عضوا .وبعد حصول املرشح على أكرب عدد
من األصوات ( )72وعلى األغلبية املطلقة املطلوبة ،مت انتخاب السيد كرمي خان (اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية) لتويل منصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لفرتة تسع سنوات تبدأ يف
 16حزيران/يونيو .2021

()11
()12
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املرفقات
املرفق األول
تقرير جلنة واثئق التفويض
الرئيس :السفري ماريو أوايرزاابل (األرجنتني)
 -1يف اجللستني العامتني األوىل والثالثة ،املعقودتني يف  14و  15كانون األول/ديسمرب  2020على
التوايل ،عينت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وفقاً للمادة 25
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،جلنة واثئق تفويض لدورهتا التاسعة عشرة ،تتألف من ممثلي
الدول األطراف التالية :األرجنتني وبلجيكا وفنلندا وهنغاراي واملكسيك ومجهورية كوراي ورومانيا وأوغندا.
واصلت جلنة واثئق التفويض عملها يف اجللستني املستأنفتني األوىل والثانية للدورة التاسعة عشرة .
 -2أرسلت األمانة مذكرة شفوية يف  18كانون الثاين/يناير  2021إلبالغ الدول األطراف أبهنا ليست
حباجة إىل تقدمي أوراق اعتماد جديدة لالستئناف الثاين ألن أوراق االعتماد املقدمة لالستئناف األول ستبقى
صاحلة ولن تكون هناك حاجة ألوراق تفويض جديدة إال إذا كان رئيس وفد الدولة الطرف عند االستئناف
الثاين للدورة التاسعة عشرة خيتلف عن رئيس الوفد إىل االستئناف األول.
 -3وعرضت على جلنة واثئق التفويض ،مذكرة من األمانة العامة مؤرخة يف  6شباط/فرباير 2021
تتعلق بواثئق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف االستئناف
الثاين للدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف.
 -4ويف االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف  6شباط  /فرباير ،2021
كانت قد وردت واثئق تفويض رمسية للممثلني ابلشكل املنصوص عليه يف املادة  24من النظام الداخلي،
من الدول األطراف الـ  70التالية :ألبانيا وأندورا وأنتيغوا وبربودا واألرجنتني وأسرتاليا والنمسا وبلجيكا وبلغاراي
وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكرواتيا وقربص واجلمهورية التشيكية
والدمنارك ومجهورية الدومينيكان وإكوادور والسلفادور وإستونيا وفنلندا وأملانيا وجورجيا وغاان واليوانن وغرينادا
وغواتيماال وهنغاراي وأيسلندا وإيطاليا وأيرلندا والياابن وكينيا والتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ
ومالوي ومالطا واملكسيك ومنغوليا واجلبل األسود ومقدونيا الشمالية والنرويج وبنما وبريو وبولندا والربتغال
ومجهورية كوراي ومجهورية مولدوفا ورومانيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساموا وسان مارينو والسنغال
وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا ودولة فلسطني والسويد وسويسرا وترينداد وتوابغو
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوروغواي فانواتو وفنزويال (مجهورية  -البوليفارية).
 -5كانت قد أبْلِغت إىل األمانة معلومات عن تعيني ممثلي الدول األطراف يف الدورة التاسعة عشرة
املستأنفة جلمعية الدول األطراف ،أثناء اجتماع جلنة واثئق التفويض يف  3شباط/فرباير  ،20210عن
طريق برقية أو ابلفاكس أو بطريقة إلكرتونية أخرى ،من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف الدول
األطراف اخلمسة واألربعني التالية :أفغانستان وبنغالديش برابدوس وبليز وبنني والبوسنة واهلرسك وبوتسواان
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والربازيل وبوركينا فاسو وكابو فريدي وكمبوداي والكونغو وجزر كوك وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية
وجيبويت وفيجي وفرنسا والغابون وغامبيا وغياان وهندوراس واألردن وكرييبايت وليبرياي ومدغشقر واملالديف
ومايل وجزر مارشال وموريشيوس وانميبيا وانورو وهولندا ونيوزيلندا ونيجرياي وابراغواي وسانت كيتس ونيفيس
وسانت لوسيا وسيشيل وسرياليون وسورينام وتيمور -ليشيت وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا.
 -6أوصى الرئيس بدون تصويت أبن تقبل اللجنة واثئق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املذكورة يف
هذا التقرير ،على أن تتم موافاة األمانة يف أقرب وقت ممكن بواثئق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف
املشار إليها يف الفقرة  5من هذا التقرير .ومع مراعاة أحكام املادة  26من النظام الداخلي ،أوصت جلنة
واثئق التفويض كذلك أبن يشارك ممثلو مجيع الدول األطراف مشاركة كاملة يف الدورة املستأنفة ،على أن
يتم إرسال واثئق التفويض الرمسية أو نسخ منها على األقل إىل األمانة يف أقرب وقت قبل هناية االستئناف
الثاين للدورة التاسعة عشرة.
-7

وبناء على اقرتاح الرئيس ،اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل:
"إن جلنة واثئق التفويض،
وقد نظرت يف واثئق تفويض املمثلني إىل االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة جلمعية

الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني  4و5
من هذا التقرير؛
تقبل واثئق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنية".
 -8واقرتح الرئيس أيضا أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف ابعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة
 10أدانه) .واعتمد ذلك املقرتح بدون تصويت.
 -9ويف ضوء ما سلف ،يقدَّم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.
توصية جلنة واثئق التفويض

 -10توصي جلنة واثئق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ابعتماد مسودة مشروع القرار التايل:
"واثئق تفويض املمثلني يف االستئناف الثاين للدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
وقد نظرت يف تقرير جلنة واثئق التفويض املتعلق بواثئق تفويض املمثلني يف االستئناف الثاين للدورة التاسعة
عشرة للجمعية ويف التوصية الواردة فيه،
تعتمد تقرير جلنة واثئق التفويض".
_____________
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املرفق الثالث
قائمة الواثئق
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