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ICC-ASP/17/Res.2القرار

٢٠١٨/ديسمرب كانون األول ١١املعقودة يف احلاديه عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.2
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢٦قرار بشأن تعديل المادة 

إن مجعية الدول األطراف،
دف تدعيم اإلطار إذ تشري إىل ضرورة إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة 

احلفاظ التام على استقالهلا املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع 
أجهزة احملكمة إىل مواصلة إقامة مثل هذا احلوار مع الدول األطراف،وإذ تدعوالقضائي، 

أن تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة من االهتمامات املشرتكة لكل من مجعية الدول وإذ تدرك
األطراف واحملكمة،

من نظام ٥١واملادة ICC-ASP/9/Res.2من منطوق القرار ٢و١إىل الفقرتني شريتوإذ 
روما األساسي،

،ICC-ASP/16/Res.6(ج) من مرفق القرار ٩إىل الفقرة وإذ تشري كذلك
وتقرير املكتب عن عمل الفريق ،١بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتً وإذ حتيط علما  

،٢الدراسي املعين باحلوكمة
ورات اليت أجريت ضمن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة باملشاوإذ حتيط علما مع التقدير
والفريق العامل املعين بالتعديالت،

والوالية التنفيذية آللية الرقابة املستقلة الواردة يف ICC-ASP/12/Res.6إىل القرار وإذ تشري
مرفق ذلك القرار،

د اإلثبات:من القواعد اإلجرائية وقواع٢٦أن حيل ما يلي حمل املادة تقرر- ١
٢٦القاعدة ’’

استالم الشكاوى ومقبوليتها
كلتتضمنمن النظام األساسي، ٤٧واملادة ،٤٦من املادة ١ألغراض الفقرة - ١

األسس اليت تقوم عليها٢٥و٢٤شكوى تتعلق بأي سلوك يرد تعريفه يف املادتني 
احب ، وأي أدلة ذات صلة إذا توفرت، وجيوز أن تشمل أيضا هوية صالشكوى

الشكوى. وتظل الشكوى سرية.

.ICC-ASP/17/35انظر ١
.ICC-ASP/17/3٠انظر ٢
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حتال مجيع الشكاوى إىل آلية الرقابة املستقلة، اليت جيوز هلا أيضا أن تفتح - ٢
حتقيقات من تلقاء نفسها. وجيوز كذلك ألي شخص يقدم شكوى من هذا القبيل أن 

خيتار إرسال نسخة إىل رئاسة احملكمة ألغراض العلم فقط.
يتضح أن ليس الشكاوى اليت وتستبعد قلة بتقييم الشكاوى تقوم آلية الرقابة املست- ٣

آلية تقدميتضح أن ال أساس هلا، اليت وى اشكالتقوم عليه. وحني تستبعد أساس هلا 
بة املستقلة أسباب ذلك يف تقرير حيال إىل مجعية الدول األطراف وإىل الرئاسة.االرق
لشكاوى األخرى. وحتيل آلية الرقابة تقوم آلية الرقابة املستقلة بالتحقيق يف مجيع ا- ٤

ا إىل مجعية الدول األطراف وإىل كل األجهزة  املستقلة نتائج كل حتقيق مرفقة بتوصيا
من النظام األساسي، ٤٧و٤٦املنصوص عليه يف املادتني املختصة األخرى على النحو

‘‘.٣٠و٢٩والقاعدتني 


