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 ICC-ASP/18/Res.4القرار 
 ، بتوافق اآلراء2019كانون األول/ديسمرب   6املعتمد يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 

ICC-ASP/18/Res.4 

 بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةقرار 

 إن مجعية الدول األطراف،
 ،)"احملكمة"( أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إذ تضع يف اعتبارها

على أن احملكمة هي حمكمة جنائية دولية دائمة تتمتع بسللةة اارسلة اصتصلا لوا  وج    تؤكدوإذ  
وعليوا اجملتمع الدويل ككل،    متس جرائم صةرية  جراء ارتكاهبمنظام روما األسللللللاسللللللي على األ لللللل ا   

 على أعلى املعايري يف إجراءاهتا، جراء ذلك ضمان احلفاظ
 واد عزمتيف املسلللللاءلة وا حلام الدائم للعدالة الدولية،    ابملسلللللايتة الت ادمتوا احملكمة  إذ ترح و 

 ،بفعالية ومساعدهتا يف اارسة وظيفتوالتعزيز احملكمة  جوودهاعلى موا لة 
انت اب   إجراءات  اسللللتعرا على   ICC-ASP/1/Res.3 إىل أن اجلمعية وافقت يف ارارها  إذ تشللللريو 

 القضاة  ناسبة ا نت اابت املقبلة هبدف إجراء أي حتسينات اد تكون ضرورية،
 أ ل ا  لشل ل املنا ل  القضلائيةأن الدول األطراف تتحمل مسلؤولية تر ليو وانت اب    وإذ تؤكد

 من نظام روما األساسي، 36وفقاً للمادة 
اضللاة   معنية بل لليحاتة اسللتشللارية  نشللاء جلناملتعلقة إبصتصللا للات   ابحلاجة إىل تعديل ا  قرتوإذ  

 من نظام روما األساسي، 36احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة 
 أيتية التمثيل اجل رايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف أجوزة احملكمة،على  وإذ تؤكد

ربة اخلكفاءة و الؤهلني وذوي امل من بني األ للللل ا  القضلللللاة أيتية تر للللليو وانت ابعلى  شلللللدد ت -1
يتحلون ابألصالق الرفيعللة واحليللاد والنزاهللة وتتوافر فيوم املؤهالت املةلوبللة يف دولللة كللل منوم  العللاليللة اللل ين

تعزيز اللجنة   وتقررمن نظام روما األسللللللللاسللللللللي،  36لمادة ل، وفًقا للتعيني يف أعلى املنا لللللللل  القضللللللللائية
 ؛ األطراف على حتقيق ه ه ال اية مساعدة الدول  لتتمكن منا ستشارية املعنية بل يحات القضاة 

 36من املادة  3املر للللللحني وفقا للفقرة    ةضللللللرورة ايام الدول األطراف بتقييم كفاء تؤكد من جديد -2
 من نظام روما األساسي؛

اللجنة ا سللللتشللللارية املعنية بل لللليحات القضللللاة تقدل املعلومات والتحليالت إىل الدول   إىل  ةل ت -3
 ()ب(، ابل الدورة التاسعة عشرة للجمعية؛3)36املر حني وفقا للمادة  مؤهالتاألطراف بشأن تقييم 

()أ( من النظام األسللللللللللاسللللللللللي، نوز ألي دولة طرف يف النظام 4)36أنه  وج  املادة    تشللللللللللري إىل -4
يف احملكمة، ويتم ذلك إما عن من أجل  لل ل منصلل  اضللائي  لالنت اب    من تر للحومألسللاسللي أن تقدم  ا

يف أعلى املنا للل  القضلللائية يف الدولة املعنية، أو عن طريق   املزمع تعيينوماملر لللحني    تسلللميةطريق إجراءات  
الدولية يف   كمة العدللشلللل ل منصلللل  اضللللائي يف حماملر للللحني    بشللللأن تسللللمية  ااملنصللللو  عليو  اتاإلجراء
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النظام األسللاسللي لتلك احملكمة، ويف ه ا الصللدد، تشللدد على ضللرورة أن تكون الدول األطراف متسللقة مع 
 ؛ وج  نظام روما األساسي االتزاماهت

املمارسللات على الصللعيدين الوط    أفضللل  على أن أتص  يف احلسللبانأيضللا  الدول األطراف    شللجعت -5
 حملكمة؛ش ل منص  اضائي يف ااملر حني ل لتسميةوالدويل عند تنفي  إجراءاهتا الوطنية 

إجراءات الل لللللليو وا صتيار احلالية   حولالدول األطراف على تقدل معلومات وتعليقات    شللللللجعت -6
للجنة ا ستشارية   املعلومات املقدمةة إاتحة تلك  إىل األمان  وتةل أو املرتقبة اخلا ة هبا إىل أمانة اجلمعية،  

على للمعلومات  تعل  الدولة الةرف املقدمة   إذا ملللجموور    وإاتحتوا ك لكالقضلللللللللللاة،    املعنية بل للللللللللليو
 ذلك؛

اللجنة ا سللتشللارية املعنية بل لليحات القضللاة، ابلتشللاور مع الدول وحريها من أ للحاب   إىل  ةل ت -7
املصلللللللحة املعنيني، أن تعد وتقدقم يف أارب وات اكن، ولكن يف موعد   يتجاوز الدورة العشللللللرين جلمعية 

تسللللللللللللللت دموا وثيقة مرجعية ل  أن تعداملقدمة من الدول األطراف، و   املعلوماتالدول األطراف، جمموعة من  
لدول األطراف على أسللاا اصتياري تشللمل املمارسللات الت  كن أن تؤص  يف ا عتبار عندما تقوم الدول ا

 األطراف بوضع أو است دام إجراءات الل يو الوطنية؛
إىل أن املعلومات   شلللريتو القضلللاة،    املعنية بل للليوعمل اللجنة ا سلللتشلللارية  ب  مع التقدير  حتيط علماً  -8

يف الللدول األطراف وتعزيز تقييموللا  اتالقرار  اختللاذعمليللة  إثراءقللدموللا اللجنللة هتللدف إىل تالت والتحليالت  
 معية الدول األطراف؛جلأو  اللمر حني، وليست ملزمة أبي حال من األحوال هل

 ؛36أنه ينب ي للدول األطراف أن متارا تصويتوا وفقا للمادة  شري إىلت -9
 األ وات؛ املتاجرة يفعن  أيالنالدول األطراف على  تشجع -10
ابجلوود الت يب هلا املر لحون،   رح تو املر لحني على تعميق معرفتوم بنظام روما األسلاسلي  تشلجع -11

 التدري  املناس ، حس  ا اتضاء؛ احلصول على  ا يف ذلك
اعتمللاد التعللديالت املللدصلللة على إجراءات تر لللللللللللللليو وانت للاب القضلللللللللللللللاة، والتعللديالت على  تقرر -12

ألول والثاين، على التوايل، رفقني االقضللاة، الواردة يف امل  املعنية بل لليحاتاصتصللا للات اللجنة ا سللتشللارية  
 .هل ا القرار
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 املرفق األول

بشأأأأأأأأن إجراءات ترشأأأأأأأيح   ICC-ASP/3/Res.6  التعديالت املدخلة على القرار
 وانتخاب القضاة

 3الفقرة  -ألف

عبارة ضلاف  " وتأسلبوعا  12أسلبوعا ابل ا نت اابت وتدوم   32 تفتتو فلة الل ليوحت ف عبارة " 
تنص على مللا يلي" "تتفتتو فلة الل لللللللللللللليو يف أول يوم اثنني من السللللللللللللللنللة التقو يللة الت نلل  أن تتم فيوللا 

أسلللللللللبوًعا. ون  أن يص  أي متديد يف فلة الل للللللللليو يف ا عتبار حاجة  12ا نت اابت، وتسلللللللللتمر ملدة  
أسللللللللللللبوًعا على األال من  16اللجنة ا سللللللللللللتشللللللللللللارية املعنية بل لللللللللللليحات القضللللللللللللاة إىل تقدل تقريرها ابل  

 ا نت اابت".

 )و( جديدة  6إضافة ما يلي بصفنه فقرة  -ابء

، 36من املادة    ،2،)أ(4أو الفقرة    ،1،)أ(4الل للللللللللللليو اد    وج  الفقرة    كانإىل ما إذا    يشلللللللللللللري 
 .وحيدد عنا ر ه ه اإلجراءات ابلتفصيل الالزم

 مكررا جديدة   12إضافة ما يلي بصفته فقرة  -جيم

ملقابالت،  ا يف ذلك عن طريق الفيديو أو وسلائل ا متاحني إلجراءمجيع املر لحني    يكونن  أن   
إىل ضمان   املقدمة للل يحاتينب ي أن تسعى الدول  و لل يحات.  املعنية اب  ا ستشاريةااثلة، أمام اللجنة  

 .املعنية ابلل يحاتملقابالت أمام اللجنة ا ستشارية ا متاحني إلجراء املر حني أن يكون مجيع

 اثلثا جديدة  12ه فقرة إضافة ما يلي بصفت -دال

لمر للحني، ويف أارب وات اكن ابل ل  بتقييم  املعنية ابلل لليحاتاللجنة ا سللتشللارية    قومجمرد أن ت 
تكون منااشللات املائدة و   مع مجيع املر للحني.العامة  منااشللات املائدة املسللتديرة   املكت ا نت اابت، ييسللر  

رل بل ت العمل يف احملكمة.   األطرافاملسللللتديرة مفتوحة للدول   وحريها من أ للللحاب املصلللللحة املعنيني، ويتت
تتسجَّل منااشات و   يشارك املر حون إبحدل ل ات العمل يف احملكمة ونوز هلم املشاركة عن طريق الفيديو.

حيدد الفريق العامل و املواع اإللكلوين جلمعية الدول األطراف.  فيديو إلاتحتوا على  الاملائدة املسللتديرة على  
 بنيويورك الةرائق املتبقية ملنااشات املائدة املستديرة
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 الثايناملرفق 

التعديالت املدخلة على اختصأأأا أأأات اللسنة ايسأأأتشأأأارية املعنية ابل شأأأي ات   
 ASP/10/36-ICC  (1)الواردة يف مرفق الوثيقة

 3الفقرة  -ألف

أن يشلارك   من رعااي دولة طرف معينة" "  نوز ألي عضلو  العبارة التالية 3يف هناية الفقرة  تضلاف   
 .يف تقييم املر حني ال ين تر حوم تلك الدولة الةرف"

 جديدةمكررا   5فقرة بصفته إضافة ما يلي   -ابء

 :وهل ا ال ر ، يتعني على اللجنة
صربهتم يف إدارة ’ 1‘وضللع اسللتبيان مشلللك جلميع املر للحني يةل  منوم توضلليو ما يلي"   )أ(

النتعلقة ابملسلاواة سلائل  امل  يفهتم صرب ’ 3و‘صربهتم يف القانون الدويل العام؛  ’ 2و‘الدعاول اجلنائية املعقدة؛  
العمل يف   ل تحدل  م إلإتقاهن ’4‘  نزاهة؛الياد و يف احل  وم’ سلللللللجل4‘و؛  ابلتحديد  واألطفال  بني اجلنسلللللللني

 متاحة للجموور. إجاابهتم على ا ستبيان جلعلاحملكمة، وإاتحة الفر ة جلميع املر حني 
 مةالبة املر حني إبثبات معرفتوم القانونية عن طريق تقدل األدلة ذات الصلة؛ )ب(
 ر؛لمر حني وأي معلومات أصرل متاحة للجموو ل األ  ا  املرجعينيالتحقق من  )ج(
موحد جلميع املر للحني لتوايعه يوضللو ما إذا كانوا على علم أبي ادعاءات   تصللريو   للياحة )د(

 ؛اهتموا هبابسوء السلوك،  ا يف ذلك التحرش اجلنسي، 
تقييم املوللارات العمليللة مثللل القللدرة على العمللل اجلمللاعي؛ معرفللة النظم القللانونيللة امل تلفللة؛  )ه(
 البيئات السياسية وا جتماعية والثقافية اإلاليمية ودون اإلاليمية وفوموا؛ والتعامل مع
 توثيق عمليات الل يو على املستول الوط  يف الدول األطراف املر حة؛  )و(
 عن اجلوان  امل كورة أعاله.تقرير إعداد  )ز(

 جديدةمكررا   8فقرة بصفته إضافة ما يلي   -جيم

ا، بناًء على طل  إحدل الدول األطراف،  يتعني على    تقييماً سللللرايً ومؤاتاً ملدل  أن تقدم  اللجنة أيضللللً
يسللللللللللللللتند ه ا التقييم املؤات فقط على املعلومات الت تقدموا  و مالءمة مر للللللللللللللو حمتمل لتلك الدولة الةرف.  

  و  ينب ي أن  س الدولة الةرف املعنية إىل اللجنة، و  يشللللللللللج على اللجنة التوا لللللللللل مع املر لللللللللو احملتمل.  
ه ا املر و احملتمل.    تسمية أو عدم    بتسمية ل بقرار الدولة الةرف  ملر و احملتم على ا طل  إجراء تقييم مؤات  

وينب ي أ   مؤالت بتقييم ذللك الفرد من ابلل اللجنلة، إذا ر للللللللللللللحتله دوللة طرف. أي تقييم  و  ينب ي أن  س 
.  ثالثة أعضلللاء املسلللؤولني عن إجراء تقييم مؤات    اللجنة ا سلللتشلللارية املعنية ابلل للليحات عدد أعضلللاء    يتجاوز 

 
 .تقرير املكت  عن إنشاء جلنة استشارية بشأن تر يحات اضاة احملكمة اجلنائية الدولية (1)
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ؤات، ن  على أعضلللللاء اللجنة ا سلللللتشلللللارية املعنية  امل تقييم  ال بعد  ملر لللللو ما  ةرف  ال دولة  ال   تسلللللمية حالة  يف  و 
 يلاجعوا عن التقييم الرمسي ل لك املر و. أن    ابلل يحات ال ين أجروا التقييم املؤات للمر و 

 جديدةمكررا   10فقرة بصفته إضافة ما يلي   -دال

 عملوا، تقوم إبعداد تقرير  لللللللللامل ومفصلللللللللل ذي طابع تق ، يشلللللللللملمن  وي اللجنة  ت جرد أن تن 
 :كل مر و  يلي عن ما

 ؛امكرر  5املعلومات الت   مجعوا وفًقا للفقرة  )أ( 
بشلللللللللللأن مدل مالءمة   الت أتجريت بداة  واملعلومات والتحليالت  يةالنوع  اتالتقييم )ب( 

،  ا يف ذلك األسباب 36أو عدم مالءمة كل مر و للقيام بدور اضائي يف ضوء متةلبات املادة  
 تقييم اللجنة؛ وراء التفصيلية 
اإل للللللارة إىل إجراءات الل لللللليو الوطنية املسللللللت دمة،  ا يف ذلك ما إذا كانت اد  )ج( 

 اتبعت يف كل حالة حمددة؛

 مكررا اثنيا جديدة  10 بصفته فقرةإضافة ما يلي   -هاء

للجنة أن تةل  إىل الدول تقدل مزيد من املعلومات حول املر لللللللللحني الت حتتاجوا للنظر يف   نوز 
 اضائي. كمر و لش ل منص مدل مالئمة املر و وتقييمه  

 11تعديل الفقرة  -واو

أسللللللللللللللبوعًلا على األالل من  16املكتل  ابلل  من صالل يتلا  تقرير اللجنلة لللدول األطراف واملراابني  
 مجعية الدول األطراف  حًقا. لتنظر فيها نت اابت 

 _____________ 


