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 ICC-ASP/19/Res.7القرار 

 2020كانون األول /ديسمبر  18ة المعقودة في الخامساعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسة العامة 

ICC-ASP/19/Res.7  

 استعراض احملكمة اجلنائّية الدولّية ونظام روما األساسي

 ،طرافول األمجعي ة الد   إن  
 الص عيدوإبجنازاهتا يف مكافحة اإلفالت من العقاب على ولية ابلد ور املركزي للمحكمة اجلنائي ة الد  إذ تعرتف 

 اً على مبدأ الت كامل،استنادائمة الوحيدة، ، بصفتها احملكمة اجلنائي ة الد ولية الد  الدويل

جبهود و  تهاوفاعلي   عملي ات احملكمة وكفاءهتاعلى احلاجة إىل مواصلة الت حسني يف أداء د التأكيد تعي إذ
 احملكمة يف هذا الس ياق،

احملكمة اجلنائي ة الدولي ة ونظام روما  استعراض" املعنون  ICC-ASP/18/Res.7ابلقرارإذ تعيد الت ذكري 
هادفة  تدابري وتنفيذ لتحديد األطراف الد ول تقودهاشاملة التزامها بعملي ة شف افة و  جتد دإذ و  ،األساسي"

 ولالد   مجيع يتطل ب إشراك العملية هذهجناح  أن   على تشد د وإذ أدائها، وحتسني احملكمة تعزيزإىل 
 املعني ني، املصلحة أصحاب من وغريها واحملكمة ،األطراف

 معلومات توفري خالل من املستمر ة االستعراض ةعملي   يف للمساعدة املستقل ني اخلرباء ابستعداد ترح بإذ 
 واجلدوى، االقتضاء حسب وتوصياهتم، استنتاجاهتم عن إضافي ة أساسي ة

 من الفعلي الن ظر قيد ابلفعل هي املستقل ني اخلرباء فريق حد دها اليت املسائل بعض أبن   علماً  أتخذ إذ
 بوالايت يلي فيما إليها املشار) األخرى واحملافل وامليس رين للمكتب، الت ابعة العمل فرق أو احملكمة جانب
 األوسع االستعراض عملي ة مع وتنسيقه العمل هذا مواصلة ينبغي هن  أبو ،(ابلوالايت املكل فني أو اجلمعي ة

 املواءمة، أوجه من واالستفادة ةاالزدواجي   جتن ب بغية نطاقاً 

 هذه تُرشد أن ضرورة وعلى األطراف، الد ول ومجعي ة احملكمة ألجهزة القانوني ة الوالايتعلى  إذ تشد د
 على ينبغي اليت احملتملة اإلضافي ة واخلطوات املستقل ني اخلرباء فريق توصيات تقييم عملي ة املستقلة الوالايت
اذها، معاً  كليهما  أو الدول األطراف عي ةمج أو احملكمة  من توصية كل  لطبيعة تبعاً  االقتضاء، حسب اّت 

 الت نفيذ، عملي ة ةي  مسؤوللتويل   احملد دة وللهيئة منها، والغرض الت وصيات

 بطريقة املعني ني، املصلحة أصحاب من وغريها واحملكمة األطراف الد ول اخنراط استمرار علىإذ تشج ع 
 االستعراض، عملي ة يف النتائج، حتقيق حنو وموج هة فع الة

 اخلرباء استعراض" املعنونة الوثيقة يف الواردة املستقل ني اخلرباء استعراض وتوصياتبتقرير  ترح ب .1
 سبتمرب/  أيلول 30 املؤر خة" الن هائي الت قرير - األساسي روما ونظام الدولي ة اجلنائي ة للمحكمة املستقل ني
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 بطريقة إليها التطر ق إىل حلاجةابو  اخلرباء لتوصيات والواسع والد قيق املتنو ع ابلط ابع علماً  خذوأت ،12020
 األولواي ت من عدداً  حيد د الذي الن هائي الت قرير من األو ل وابملرفق الن تائج، حنو وموج هة وشاملة منظ مة

  ؛املقرتحة

 

 3والت عاون 2ابلت كامل املعين الفريق عمل تيسري ذلك يف مبا للمكتب الت ابعة العمل فرق جبهودب ترح   .2
 وفريق 5الت عاون بعدم ةاملعني   للمكتب ةالت ابع ت نسيقال جه ات وكذلك 4اجلندري والتوازن اجلغرايف والت مثيل
 وتلحظ 7االستعراض عملي ة من كجزء  الص لة ذات األخرى الت يسري أعمال وكذلك 6ابحلوكمة املعين الد راسة

  ؛2020يف العام  (19-كوفيد) كوروان  فريوس مرض جائحةالنامجة عن  وغري املؤاتيةظروف العمل الص عبة 
 

 الدولي ة اجلنائي ة احملكمة يف العام واالد عاء القضاء استقالل وضمان احرتام مواصلة ضرورة تشد د على .3
 الس ليمة اإلداري ة الر قابة ضمان إىل احلاجة عن فضالً  االستعراض، عملي ة طوال األساسي روما نظام ونزاهة

 اليت الوالية مراعاة ومواصلة القضائية، واألنشطة العام االد عاء أنشطة مجيع يف اإلدارية واملساءلة واحلوكمة
 االعرتاف خالل من االستعراض عملي ة يف الواردة الت وصيات من توصية لكل املستقل ون اخلرباء حد دها
 ؛االستعراض عملي ة يف الواردة الت وصيات من توصية كل  عن املسؤولة للجه ة املستقل ني اخلرباء بتحديد

 

ملتزم ني  األطراف الدول منني اثن   نيممث  ل  قيادة ب ، معي ةاجل رعاية حتت استعراض، آلي ةإنشاء  تقر ر .4
 الواردة الت وصيات تقييم عنمعي ة واملكتب اجلرائسة إىل  ةنتظمورفع التقارير امل تابعةاملو  والت نسيق لت خطيطاب
 يف إليها املشار املسائل عن فضالً  االقتضاء، حسب األخرى، واإلجراءات املستقل ني اخلرباء فريق تقرير يف

سيحظى . القرارهذا أحكام  مبوجب عامة وبصفة ،ICC-ASP/18/Res.7 القرار من 19و 18 الفقرتني
طري ة لضمان الت مثيل اجلغرايف املتكافئ. جيب ضمان ممث ال الد ولتني الطرف بدعم ثالث هيئات تنسيق قُ 

الت شاور  بعد االستعراضآلية كل أعضاء وسيتوىل  املكتب تعيني  اجلندري يف اختيار املمث لني. التوازن مراعاة 
أبسرع ما إثر موافقة كل الدول األطراف من خالل الت صويت ابلتزام الص مت،  ،مع اجملموعات اإلقليمي ة

 الت حديد وجه على ستعراضااليوماً من اعتماد القرار احلايل. وستسعى آلي ة  60ميكن على أال يتعد ى ذلك 
 :إىل أن

 

 الت ابعة ت نسيقال جه ات مع وابلت عاون له الت ابعة العمل فرق خالل من املكتب، إىل تقد م .أ
 الت ابعني الص لة ذات ابلوالايت واملكل فني األطراف الد ول مجيع مع الوثيق وابلت شاور للمحكمة
 املتعل قة املتبقي ة واملسائل املستقل ني اخلرباء توصيات لتصنيف اقرتاحاً  املدين، اجملتمع وكذلك للجمعي ة

                                              

   1 ICC-ASP/19/16 
2  ASP/19/22-ICC 
3  ASP/19/33-ICC 
4  ASP/19/29-ICC 
5  19/23/ASP-ICC 
6  ASP/19/21-ICC 
7  appendix II, para. 5ASP/18/Res.7, annex I, -ICC 
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 املسألة معاجلة عن( كليهما  أو احملكمة أو طرافاأل الدول مجعية) املسؤولة للجه ة وفقاً  ابالستعراض
 ؛2021 أبريل/  نيسان 30 حبلول املعني ة

 

 ابلت عاون املستقل ني، اخلرباء توصيات تصنيف إكمال بعد املكتب، وإىل كتابةً   معي ةاجل إىلحتيل  .ب
 ،املدين واجملتمع األطراف الدول مجيع مع الوثيق وابلت شاور للمحكمة الت ابعة ت نسيقال جه ات مع

اذ متطل بات ذلك يف مبا املستقل ني، اخلرباء فريق توصيات لتقييم شاملة عمل خطة بشأن حاً اقرت ا  اّت 
 خطة وستشمل .2021 يونيو/  حزيران 30 حبلول االقتضاء، حسب حمتملة، إضافي ة إجراءات

 :يلي ما هذه املقرتحة العمل

 

إحالة الت وصيات إىل احملكمة أو جهاز احملكمة ذي الص لة وإىل والايت اجلمعي ة، حسب  (1)
اذ مزيد من اإلجراءات املمكنة، ابلت نسيق مع احملكمة؛  االقتضاء، للن ظر فيها واّت 

 

 على واجلمعي ة احملكمة إىل أو األطراف الدول مجعية إىل املوج هة ابلت وصيات يتعل ق فيما (2)
 هاتبصف االستعراض، لي ةآل أو واملناسبة الص لة ذات اجلمعي ة لوالية االختصاص منح الس واء،

 الص لة؛ ذات والية تتواجد ال حيثما األطراف، للدول تنسيق جه ة

 

ت الت وصيات استناداً إىل املرفق  (3) األول للت قرير الن هائي للخرباء املستقل ني، حتديد أولواي 
 الذي يتضم ن موجزاً ابلت وصيات ذات األولوي ة؛

 

 ؛ابلت وصيات لألخذ زمني ة جداول (4)
 

 وتنسيق ّتطيط يف االستعراض آلي ة مع والت فاعل للمشاركة تنسيق اتجه   تعيني احملكمة إىل تدعو .5
 اإلضافي ة واإلجراءات املستقل ني، اخلرباء فريق تقرير يف الواردة الت وصيات تقييم بشأن تقارير وتقدمي ورصد

 وتنسيق ،ICC-ASP/18/Res.7 القرار من 19و 18 الفقرتني يف إليها املشار املسائل عن فضالً  احملتملة،
 الت ابعة ت نسيقال جهات من وتطلب الص لة، ذات احملتملة اإلضافي ة واإلجراءات اخلاص ة احملكمة اعتبارات

 استعراض" على شامالً  رد اً  األطراف ولالد   مجيع وإىل املكتب وإىل االستعراض آلي ة إىل تقد م أن للمحكمة
 حتليل إىل ابإلضافة ،"النهائي التقرير - األساسي روما ونظام الدولية اجلنائية للمحكمة املستقل ني اخلرباء

 31 حبلول ،ابلفعل احملكمة اعتمدهتا اليت املعني ة الن شاطات حول ومعلومات فيه الواردة للت وصيات متهيدي
 ؛2021 مارس/  آذار

 

 حبلول وتبن يه املنطوق من 4 الفقرة يف إليها املشار الت وصيات تصنيف يف ظرالن   املكتب من تطلب .6
 يوليو/  متوز 30 حبلول املنطوق من 4 الفقرة يف إليها املشار العمل خطة وكذلك 2021 مايو/  أاير 30

 ؛2021
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اذ الص لة ذات الت وصيات تقييم عن كمسؤولة  واملعي نة الص لة ذات اجلمعية والايت من تطلب .7  واّت 
 العام يف لت نفيذاب أن تبدأ ،ذات الصل ة الت وصياتبشأن  حسب االقتضاء، بشأهنا حمتملة إضافي ة إجراءات
 املتعل قة واملقرتحات سابقاً  املت خذة ابإلجراءات املتعل قة تلكها في مبا ،هاجتائن املكتب إىل تقد م وأن 2021

 ؛2021 نوفمرب/  الثاين تشرين 1 حبلول املقبلة ابخلطوات
 

 آلي ة إىل منتظمة حمي نة معلومات هلا، الت ابعة ت نسيقال جه ات طريق عن تقد م، أن احملكمة من تطلب .8
 يف احملرز التقد م تقي م وأن احملد د، التقد م تعرتض عوائق أي عن ذلك يف مبا احملرز، الت قد م عن االستعراض

 انعقاد قبل اجلمعي ة إىل تقريراً  تقد م وأن احملتملة، اإلضافي ة واإلجراءات املستقل ني اخلرباء فريق توصيات تقييم
 ؛العشرين دورهتا

 

 ووالايت للمحكمة الت ابعة ت نسيقال جه ات مع الوثيق ابلت نسيق تقوم، أن االستعراض آلي ة من تطلب .9
 الت ابعة العمل فرق طريق عن األطراف الدول مجيع إىل منتظمة حمي نة معلومات تقدميل الص لة، ذات اجلمعي ة

علماً،  معي ةاجلإلحاطة  احملد د، التقد م تعرتض عقبات أي عن ذلك يف مبا االستعراض عملية عن للمكتب،
 تقريراً  تقد م وأن، 2021حزيران / يونيو  30كتابًة، ابلتقد م اإلمجايل احملق ق غي عملها، بشكل مثايل قبل 

 :يلي عم ا العشرين، دورهتا انعقاد من واف   وقت قبل اجلمعي ة إىل االستعراض عملية عن
 

 االستعراض عملية لتنفيذ املت خذة والت دابري املستقل ني اخلرباء توصيات تقييم يف احملرزم التقد   .أ
اذ وإمكانية  بشأهنا؛ حمتملة إضافي ة إجراءات اّت 

 18 الفقرتني يف إليها املشار املسائل بشأن الصلة ذات اجلمعي ة والايت عمل يف احملرز التقد م .ب
 ؛ICC-ASP/18/Res. 7 القرار من 19و

 ؛االستعراض عملي ة يف آخر تقد م أي   .ج
 

 من تطلبو األمانة العامة جلمعي ة الدول األطراف للمساعدة يف عمل آلي ة االستعراض تدعو  .10
 اإلضافي ة املواردأن يتيح لألمانة العامة للجمعي ة إمكاني ة  يف نظريدعو رئيس قلم احملكمة إىل ال أن املكتب
زمة املكتب  يقتنع عندما فقط ،لي ةااحل امليزاني ة حدود ويف منها طلب على بناءً  االستعراض، آلي ةدعم ل الال 

 ؛ذلك يتطل ب االستعراض آلي ة عمل أبن  
 

 األطراف ولالد   مجيع مع ابنتظام وتتشاور وشف افة، شاملة بطريقة ستعمل االستعراض آلي ة أن   تؤك د .11
 .األخرى املعني ة واجله ات املدين واجملتمع الثةالث   احملكمة وأجهزة

___________ 


