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الدورة الرابعة عشرة
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨الهاي، 

قائمة البنود التكميلية المطلوب إدراجها
عشرة للجمعيةفي جدول أعمال الدورة الرابعة

إضافة

المرفق الثالث

إلدراج بندين ٢٠١٥تشرين اول / نوفمبر ٣بتاريخ الطلب المقدم من كينيا
في جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعيةتكميليين

:١الطلب 

قبل أمام اجلمعية للمناقشة واختاذ قرار من ٦٨القاعدةالتشريعي من اهلدفتطلب كينيا وضع 
بأثر رجعي من القاعدة على احلاالت تكون ال تلك اليت على تطبيق من جديد تأكيد الو العامة اجلمعية

للدول األطرافرئيس اجلمعية العامةمنكينيا وتطلب  . ٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/٢٧قبل نشأتاليت 
٦٨القاعدةبشأنةعشر ةالرابعللدول األطرافاجلمعية العامةدورة قرارإحالةمن ذلك احلني فصاعداً 

.رئيس احملكمةإىل 
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٦٨القاعدةقرار بشأن تطبيق للالموّضحالنص المقترح 

اليت مت إنشاؤهامن نظام روما األساسي ختول مجعية الدول األطراف ٥١إىل أن املادة مشريا
املوجهةلتعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاوإدار لمحكمةلكهيئة تشريعية ١١٢مبوجب املادة 

أي حماكمة يف احملكمة اجلنائية الدولية.اتجراءإل

لدول األطرافمجعية ادورةقامتاألساسيمن نظام روما٥١إىل أنه وفقا للمادة تشريإذ و 
"  سلفاً قبول "شهادة مسجلة لتوفري قواعد اإلثبات و اإلجرائية القواعدمن ٦٨تعديل املادة الثانية عشرة ب

ستثنائية.االظروف الكدليل يف 

) ٤(٥١املادة باالعتبارمجعية الدول األطراف أخذت ، ٦٨تعديل املادة بكذلك إىل أنه شريتوإذ 
يتمقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الالإدخال تعديالت على أنمن نظام روما األساسي اليت تنص على

ساس أن القاعدة بصيغتها املعدلة ، على أتهأو مقاضاالتحقيقحملالشخص بمبا يضربأثر رجعي يقهاتطب
من نظام روما األساسي املتعلقة حبقوق املتهم.٦٧باملادة ال متس

احلالةعلىاملعدلة) ا(بصيغته٦٨لتطبيق املادة ةالعامةالطلب من قبل املدعيأنإىلمشريا
ه أنأخرى،مجلة أمور، منعلى أساسهاتطبيقبلسماح لقرار الدائرة االبتدائية إىلومشريا كذلكةالكيني

٦٨ةاملعدلالقاعدةمن نص ميكن متييزهةالكينياحلالةدليل على عدم تطبيق القاعدة على ليس هناك
).٢٠١٥أغسطس آب/١٩بتاريخICC-01/09-01/11(القرار 

احلفاظ على استقالل ونزاهة احملكمة وكذلك محاية الوالية التشريعية والرقابية علىورغبة منها 
العدالة.لتحقيقمعية الدول األطراف يف السعي املشرتك جل

بصيغتها املعدلة من قبل الدورة ٦٨القاعدةوضح أن تقرر و تلجمعية الدورة الرابعة عشرة لهذهإن 
تطبيق بأثر رجعيهلا) ال يوجد ICC-ASP/12/Res.7جلمعية الدول األطراف (مبوجب القرار الثانية عشرة

.٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/٢٧على حاالت بدأت قبل ميكن تطبيقهاوال 

: ٢طلب ال

قلقون بشدة أن آلية الرقابة املستقلة مل يتم مجعية الدول األطرافكينيا واألعضاء اآلخرين يف إن  
ا يضعف رقابة أن كما ها بعدتفعيل يف ضوء املخاوف ذات و على احملكمة. مجعية الدول األطرافغيا

أعضاء من ١٩٠يف العريضة بنسبة تبرز أُ اليتالشهود يف احلاالت الكينيةجلبشئة عن صداقية الناامل
واحد من كل (نيالفقهاء املستقلمن برملان مجهورية كينيا، حتث كينيا اجلمعية على تعيني آلية خمصصة 

ةالعامةيالشهود والتوظيف يف قضية املدعوجلب) للتدقيق يف عمليات حتديدةدبلوماسيورئاسة جمموعة
وحتديد مدى وإنشاء، ICC-01/09-01/11روتو وجوشوا اراب سانغ، القضية رقم صامويلضد وليام

لقد أشهر. ٦يف هذه القضية يف غضون غري النظاميتدريب الشهود و بشأن القيام جبلباملزاعمصحة 
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رئيس احملكمة إىل التدقيققرار اجلمعية العامة إلنشاء عملية/آليةإحالةمجعية الدول األطرافرئيس حث
الختاذ مزيد من اإلجراءات.

ةالتدقيق المستقللحل هيئةالنص المقترح 

مجعية وختولدد حتساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من نظام روما األ١١٢إىل أن املادة مشريا
ورئيس ةالعامةدعيتوفري "الرقابة اإلدارية على هيئة الرئاسة وامللأخرى،مجلة أمور، من الدول األطراف

فيما يتعلق بإدارة احملكمة".القلم

من النظام الداخلي ٨٣) من النظام األساسي واملادة ٤(١١٢أن املادة وإذ تضع يف اعتبارها
آلية رقابة مستقلة ذلكإلنشاء اهليئات الفرعية "مبا يفمجعية الدول األطرافجلمعية الدول األطراف ختول 

ا واالقتصاد ".بشأن اييم والتحقيق ألغراض التفتيش والتق حملكمة من أجل تعزيز كفاء

أشكال و همطرية وتدريببالشهود اخلالعبث مزاعمإن أنه من أجل محاية مصداقية احملكمة، ومدركاً 
من خالل آلية ميكن االعتماد عليها.ينبغي التحقيق فيها ،يف احلاالت الكينيةتمتليتااملختلفة التدخل

حىت الكاملبهامل يتم تشغيل١١٢ستقلة على النحو املتوخى يف املادة املرقابة الن آلية أومدركاً 
.اآلن

املدعني العامني شهودهوية يف لتدقيق لنيلفقهاء املستقللتعيني آلية خمصصة مستقلة رتقرّ و 
لقضية رقم ، اروتو وجوشوا اراب سانغ صامويلوليامضد ةالعامةالتوظيف يف قضية املدعيوإجراءات

ICC-01/09-01/11 ، يف هذه تدريب الشهود غري النظاميو بشأن القيام جبلباملزاعموحتديد صحة
.القضية

أشهر ٦يف غضون مجعية الدول األطرافقدم تقريرا إىل بتخصصة امللية اآلتقومكذلك أنرتقرّ و 
من إنشائها.
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