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ICC-ASP/11/Res.8قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.8

ة الدول األطرافجمعيو المحكمة الجنائية الدولية تعزيز

إن مجعية الدول األطراف،
من اإلبادة اجلمعية وجرائم احلرب أهاليها مسؤولية محاية بعينهاكل دولة ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها 

يف شىت أحناء العامل يُرتكبماصدمة عميقة من جرّاء ُيصدمواجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال 
بضرورةنطاق الواسع تسليماً م اآلن سلَّ يُ هتخّيل، وأنحشية ال تُ أعمال و من 

من العقاب،هاالدويل ووضع حد إلفالت مقرتفي

لقانون اتعزيز احرتام وسائلأساسية من وسيلةبأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وإذ حتدوها القناعة
لدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة القانون اإلنساين ا

ويف منع النزاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق الصلح 
اصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،مستدام، وفقاً ملقسالمحتقيقما بعد النزاعات وذلك بغية فرتاتيف 

بالتايل م الدائم دون عدل وأن السلم والعدل مها السالحتقيق ال ميكن هبأنوإذ حتدوها القناعة كذلك 
،متطلَّبان متكامالن

بأن العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا أيضاً القناعة وإذ حتدوها 
يف هذا يةأساستّتسم بأمهية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإىلعاملية االنضماممنفصلني وأن غري

،الصدد

ي الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة ور بالدور احملوإذ ترحِّب 
ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الناشئ،

لذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسي وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، أمهية اوإذ تؤكِّد 
، ومسامهة هذه احملكمة يف ضمان االحرتام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها؛2012اليت حتل يف عام 

أخطر اجلرائم اليت مرتكيباألول عن مالحقة يف املقام املسؤولة أن هيئات القضاء الوطين هيتنوِّه إىلوإذ 
قدرة النظم القانونية الوطنية على بالتكفللتعاون من أجل إىل ااحلاجة وإىل تزايد الدويل على الصعيدقلق التثري 

هذه اجلرائم،مرتكيب مالحقة 

بالسهر علىعلى احرتامها استقالل احملكمة القضائي والتزامها وإذ تؤكِّد
،هاوتنفيذ

،اجلمعية العامة لألمم املتحدةاليت تصدر سنوياً عن ةباحملكمةاملتعلقبالقرارات تنوِّهوإذ 

31وإذ تذكِّر بنجاح املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال بأوغندا، من 

وااللتزام الراسخ مبكافحة اإلفالت ، وإىل روح التعاون والتضامن املتجدِّدة2010حزيران/يونيه 11أيار/مايو إىل 
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من العقاب على أخطر اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد لدويل من أجل ضمان االحرتام الدائم إلنفاذ العدالة 
اجلنائية الدولية على النحو الذي أكَّدته جمدداً الدول األطراف يف إعالن كمباال، 

االحتاد ىللمحكمة لدممثليةبإنشاء القاضي ،اف ("اجلمعية")مجعية الدول األطر هي، هاقرار بوإذ تذكِّر 
،1األفريقي يف أديس أبابا

الحتاد األفريقي يف أديس أبابا ايف مقر للمحكمة أن من شأن وجود مكتب اتصال وإذ تؤكِّد من جديد
،منفردًة وجمتمعةاألفريقية، الدول ويف أوساط االحتاد األفريقي ضمنبرسالتهاواإلحاطةز احلوار مع احملكمة أن يعزِّ 

إىل احملكمة،األهلياليت قدَّ النفيسة املساعدة وإذ تقدِّر 

حملكمةاأجهزة يفأمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك 

وبقدر املسحملكمة،اأجهزة يفأمهية التوازن بني اجلنسني أيضًا وإذ تدرك 
،الفرعية

راقب والدول اليت اجلهات املتمتِّعة بصفة املضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف و وإذ تضع يف اعتبارها
معية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع اجلمشاركة تامة يف دورات ع ال تتمتَّ 
نطاق،

على قدم العدالة ودعمها حبمايةاالنتفاعساسية العدل األنات كوِّ ممنبأن موإذ تسلِّ 
املعلومات ذات االّطالع علىاألذى؛ والتعويض الفوري واملناسب عن فعليةاملساواة وبصورة 

بصورة واجلماعات املتضررةين عليهم على وإذ تشدِّد، األضرارربجآليات و باالنتهاكات الصلة 
حملكمة اجلنائية الدولية ااضطالعمن أجل تفعيل فعالة 

االتاليت ُأحيلت احلبلدان الالعمليات امليدانية يف عمل احملكمة يف تؤديهالدور احليوي الذي وإذ تعي
أمهية عمل أصحاب املصلحة العاملني معاً إليتاء ظروف مناسبة للعمليات امليدانية،فيها إىل احملكمة و 

حملكمة يف امليدان،اوظفو ماملخاطر اليت يواجهها وإذ تعي

معية،تعتمدها اجلأن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية بتذكِّروإذ 

مة الجنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحك

،طرفًا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالعاشرةاليت أصبحت منذ دور ةبالدولترحِّب-1
يف أقرب وقت ممكن؛صفة الدولة الطرف فيه إىل لـّما تكتسب الدول اليت وتدعو 

ورات يف ميدان تشريعات التنفيذ بغية أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطرتقرِّ -2
حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو 

العاملة ؤسسات املالدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من 
الصلة؛

.28، الفقرة ICC-ASP/8/20ICC-ASP/8/Res.3(2009الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... 1
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تنفيذ االلتزامات املرتتبة بعلى الصعيد الوطين يقرتنلتصديق على نظام روما األساسي جيب أن بأن اتذكِّر -3
، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية هسيما من خالل تشريعات تنفيذالو عليه، 

طراف يف نظام روما األساسي اليت الدول األيف هذا الصددوحتثمع احملكمة، والتعاضد القضائي الدويلالتعاون و 
اعتماد علىوتشجِّعالتنفيذ على أن تقوم بذلك على سبيل األولوية، اخلاصة بمثل هذه التشريعات تعتمدـّمال

سب االقتضاء؛ حبمأحكام 

تنوِّه و، 2كاملالتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه عنبتقرير املكتب ترحِّب-4
باجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيسة مجعية الدول األطراف، والدول األطراف، 

الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام وتشجِّع
أن و املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة إىلتطلبو،الواردة يف التقريرالتوصيات تؤيدوروما األساسي، 

تقريراً عن ذلك؛الثانية عشرة إليهام يقدِّ 

التعاون

بشأن التعاون؛ICC-ASP/11/Res.5بالقرار حتيط علماً -5

اللتزام بالتعاون وفقاً سيما اتدعو -6
يوضعسيما يف احلاالت اليت الو الدول األطراف يف نظام روما األساسي على التعاون بنيوتشجِّع ، منه9للباب 

األطراف إىل مواصلة وتعزيز جهودها لضمان التعاون الكامل والفّعال مع الدولَ تدعو وكذلك ؛ الشكفيها موضعَ 
وامر األأحكام احملكمة، وتنفيذ وإنفاذسي، وال سيما يف جماالت تشريعات التنفيذ، األساروما نظام مة وفقًا لاحملك

القبض؛بإلقاء 

؛ماسي للمحكمةاألطراف على التعبري عن دعمها السياسي والدبلُ الدولَ تشجِّع -7

ةملموسأعمال شكل أن جتسِّد علىالدول األطراف إىل تدعو-8
؛يف كمباالاليت قطعتها على نفسهالبيانات واإلعالنات والتعهدات ا

، وتشجِّع الدول األطراف واحملكمة ICC-ASP/6/Res.2التوصيات الست والستني املرفقة بالقرار بتذكِّر-9
على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها؛

ما قد يرتتَّب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة متدرك -10
إىل رئيسة اجلمعية أن تستمر على التواصل النشط والبّناء وتطلب3بتقرير املكتب عن عدم التعاونوترحِّب 

مع مجيع أصحاب املصلحة، وفقًا إلجراءات املكتب بشأن عدم التعاون، وذلك للحيلولة دون حاالت عدم 
من 16تعديل الفقرة وتقرربعة فيما يتعلق مبسائل عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية، التعاون وللمتا

ذا القرار؛يف املرفق األول كما يبنيَّ 4التعاونعدم باملتعلقةاجلمعية إجراءات

).ICC-ASP/11/26(الكامللعمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تقرير املكتب عن خطة ا2
3ICC-ASP/11/29.
.املرفق،ICC-ASP/10/Res.5، اجلزء الثالث، القرار)ICC-ASP/10/20(2011الوثائق الرمسية...الدورة العاشرة...4
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االتفاق بشأن االمتيازات والحصانات

شأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية بالدول األطراف اليت أصبحت طرفاً يف االتفاق بترحِّب -11
أن تكتسب صفة يف هذا االتفاق إىل والدول غري األطراف اليت لـّما تزل غري أطراف الدول األطراف تدعوو

سب االقتضاء؛حبالطرف

احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة االتفاق بشأن امتيازات وحصاناتبأنتذكِّر -12
،اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنيةواألبدالواألجور الرواتبالدويل يقضيان بإعفاء 

ذكور أو تنضم ق على االتفاق امليف هذا االتفاق أن تتخذ، ريثما تصدِّ لـّما تزل غري أطراف الدول اليت منوتطلب 
عفاء رعاياها املوظفني يف احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية إلإليه، التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة

بأي شكل آخر ضريبة الدخل فيما يتعلق ترفع عنهماليت تدفعها هلم احملكمة، أو واألبدالواألجور الرواتبعلى 
ا؛رعاياهيتقاضاهاباملدفوعات اليت 

ايقتضيهاحملكمة اليتصانات حالتزامات الدول األطراف بأن حترتم يف أقاليمها امتيازات و تعيد تأكيد-13
يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية وتناشد كافة الدول اليت ليست أطرافاً ها، قاصدملهاحتقيق

متلكات واألصول، أن حتمي هذه املتُنقل عربهااليت وأ،الدولية واليت توجد فيها ممتلكات وأصول احملكمة
خر من أشكال التدخل؛آواملصادرة ومن أي شكل واالستيالء من التفتيش املعنيةصولاألمتلكات و امل

الدولة المضيفة

بالتزام الدولة املضيفة وتنوِّه بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقًا ألحكام اتفاق املقر، تسلم -14
تواصل جتاه احملكمة لكي تعمل مبزيد من الفعالية؛ امل

العالقة مع األمم المتحدة

تُقر بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا فيه احلوار بشأن مسألة إحالة جملس األمن-15
احلاالت إىل احملكمة؛ 

السالم والعدل مع تركيز خاص ’’بتبادل اآلراء الذي آتاه النقاش املفتوح يف جملس األمن بشأن ترحِّب-16
وتشجِّع على2012تشرين األول/أكتوبر 17يف ‘‘ على دور احملكمة اجلنائية الدولية

تدعو احملكمَة إىل مواصلة حوارها املؤسسي مع األمم املتحدة، وتقدمي تقرير عن حال التعاون اجلاري بني-17
مليدان، استنادًا إىل اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، إىل 

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية

ورئيسة ةالعامةرؤساء أجهزة احملكمة، مبن فيهم الرئيس واملدعيإليهامها بالبيانات اليت قدَّ حتيط علمًا -18
رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ورئيس جلنة امليزانية واملالية، ورئيس جلنة ذلكوك، القلم

املراقبة املعنية باملباين الدائمة؛
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؛5إليهام بآخر تقرير عن أنشطة احملكمة ُقدِّ حتيط علماً -19

تفاين إىل بقليلليسحد إىليُعزىاستمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي ارتياح بتالحظ-20
يف تحقيق و عمليات الالتمهيدي و التدارس عملياتما جتريه مناملوظفني، مبا يف ذلك التقدم في

الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو اليت شرع املدعي 6إليهاحالتهااملتعلقة بشّىت احلاالت اليت أ
ا من تلقاء نفسه؛العام يف التحقيق فيه

اشتغاليةتذليل مصاعبباخلربة اليت اكتسبتها بالفعل املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة يف حتيط علمًا -21
، إىل اإلحاطة علمًا بأفضل اعن احرتامها الستقالهلمعربًة من جديد،احملكمةَ وتدعو،مماثلة ملا تواجهه احملكمة

واحملاكم الدولية ذات الصلة؛املمارسات املتبعة يف سائر املنظمات 

بالتقرير الذي أعّده الفريق العامل التابع للمكتب بشأن اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات حتيط علماً -22
بتعيني تسعِة أعضاِء هذه اللجنة االستشارية كما أوصى به الفريق العامل، وتطلب من هذه ترحِّب و7قضاة احملكمة

اللجنة االستشارية أن تقدِّ 

من نظام روما 36ذوي املؤهالت العالية وفقًا للمادة من أمهية ترشيح وانتخاب القضاة على تشدِّد -23
اصلةمو وتقرِّر ، حنيأفضل املرشَّ لتبنيُّ وشفافة وافيةسريورةاتّباعاألطراف على الدولَ هلذه الغاية وتشجِّع،األساسي

إلدخال التحسينات ICC-ASP/3/Res.6مراجعة إجراءات انتخاب القضاة املنصوص عليها يف الفقرة باء من القرار 
وتطلب إىل، عليها مبناسبة االنتخابات القادمةالالزمة

محكمة اجلنائية الدولية؛بانتخاب نائب املدعية العامة للترحِّب-24

وتطلب باإلجراءات اليت وضعها مكتبها النتخاب املدعي العام الثاين للمحكمة اجلنائية الدولية، حتيط علماً -25
منه

؛ه يف شأن الُسبل الكفيلة بتعزيز سريورة انتخاب املدعي العام يف املستقبلالثانية عشرة توصيات

مكتب املدعية العامة لتحقيق الفعالية والشفافية فيما جيريه من عمليات تدارس بذهلا يباجلهود اليت تنوِّه -26
؛متهيدية وعمليات حتقيق وحماكمات

من املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتصل مبكاتبها لتخفيف لرئيسة قلم احملكمةباجلهود اليت تبذهلا تنوِّه -27
على احملكمةَ وتشجِّع عليها، النجاعة واملرونةبغية إضفاء املزيد من للمحكمة تعزيز العمليات امليدانية لامليدانية و 
ها؛يفالبلدان اليت تعمل يفوتأثريها الستدامة سداد احملكمةكاتبها امليدانية ملالتحسني األمثلمواصلة 

وتعرب صعبة ومعقدَّة،ظروفيف امليدان يف العاملونحملكمة اوظفوميضطلع بهبأمهية العمل الذي م تسلِّ -28
حملكمة؛احتقيق رسالةلتفاين هؤالء املوظفني يف سبيل عن تقديرها

5ICC-ASP/11/21.
).2011(1970) و2005(1593جملس األمن التابع لألمم املتحدة اقرار 6
) .ICC-ASP/11/47قضاة احملكمة اجلنائية الدولية (املعنية برتشيحاتستشارية االلجنة اللمكتب عن الفريق العامل التابع لتقرير 7
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م األمو تعاون احملكمة سيتيح من عمل مهميقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة مباتشيد-29
املكتب والفريق العامل يف نيويورك بشكل فّعال،وتسيريناجعةو ةمنتظموتبادهلما املعلومات بصورة املتحدة 
عن دعمها الكامل لعمل مكتب االتصال يف نيويورك؛وتعرب 

على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني احملكمةتؤكِّد-30
ماسية يف أديس االحتاد األفريقي والبعثات الدبلُ مع املنتظمتواصل باملزيد من الاحملكمة وتكلِّف،واالحتاد األفريقي

؛إلقامة مكتب االتصالاستباقاً أبابا 

؛8بتقدمي التقرير الثامن للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحِّب-31

وتؤكِّد من جديد ،أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")أمانتها هي، تقوم به بأمهية العمل الذي م تسلِّ -32
اخلدمات، و املوارد يفوالتشارك والتقاسم العالقات بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة تنظمها مبادئ التعاون أن

مانة يف اجتماعات جملس األمبشاركة مدير وترحِّب،ICC-ASP/2/Res.3يف املرفق بالقرار بنيَّ املنحو العلى 
هتمام مشرتك؛بااليت حتظىالتنسيق اليت تُبحث فيها املسائل 

تهابتنسيق أنشطو ،باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدةترحِّب-33
لفة على حنو يتوافق مع تقرير بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة وضوح مسؤولية األجهزة املختعلى مجيع املستويات، 

كافة بذلاحملكمة على وتشجِّعاحرتام استقالل القضاة واملدعي العام وحياد قلم احملكمة، مع وذلك احملكمة، 
الشفافية الكاملة واحلوكمة بابتغاَء أمور منها التكفلكامالً الالزمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة تنفيذاً اجلهود

السليمة؛الرشيدة واإلدارة 

املكتب مواصلة النظر بالتشاور مع احملكمة واهليئات ذات الصلة يف وضع ترتيب مالئم لرواتب تطلب إىل-34
36من املادة 10القضاة الذين ُمدِّدت فرتة واليتهم وفقًا للفقرة 

الثانية عشرة تقريراً عن ذلك؛ 

90اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية املنشأة مبوجب املادة متكَّنتة اليت باملسامهتذكِّر-35

ا ادُّعي الوقائع املتصلة مبتأكيدمن تقدميها يف1949من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام 
جرائم احلرب على الصعيد الوطين وأمام املقاضاة علىويف تيسريلقانون اإلنساين الدويل لانتهاكات بارتكابه من 

االقتضاء؛حبسب،احملكمة

المحامون

بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات القانونية، مبا حتيط علمًا -36
اإلجرائية وقواعد من القواعد 20من القاعدة 3يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة 

؛اإلثبات

بضرورة حتقيق حتسني على صعيد التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة حتيط علمًا -37
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت ُوضعت على النحو الذي وتواصل بالتايل التشجيعاحملامني، 

.A/67/308وثيقة األمم املتحدة 8
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والتوازن بني ،العادلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف ) من القواعد اإل2(21تقضي به القاعدة 
اجلنسني، واخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، حبسب االقتضاء؛

الحوكمة

نظام روما نظومة ي ملبني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسهجيناملوار احلبتواصلترحِّب -38
أجهزة احملكمة إىل املزيد وتدعو،وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائيجناعةوزيادةاألساسي 

من االخنراط يف مثل هذا احلوار مع الدول األطراف؛

؛ذا التقريرلواردة يف هالتوصيات ابو 9املعين باحلوكمةةبتقرير املكتب عن فريق الدراسيط علماً حت-39

د املكتب إىلتطلب-40 ضمن فريق الهاي العامل، املنصوصوالية فريق الدراسة، فرتة لسنة أخرى أن ميدِّ
من فريق وتطلب،ICC-ASP/10/Res.5واليت مت متديدها مبوجب القرار ICC-ASP/9/Res.2عليها يف القرار 

؛االدراسة أن يعود إليه

ل إقامة حوار منظم بني مجيع أصحاب املصلحة ضمن منظومة "خطة الطريق" املقرتحة اليت تسهِّ تؤيد-41

الدولية؛

التوصيات الواردة يف التقرير عن عملية امليتؤيد-42
ة برمتها ولكل مرحلة من مراحلها؛نلعملية امليز 

احملكمَة، وجلنة امليزانية واملالية، والدول األطراف، على االستناد إىل اخلربات اإلجيابية املكتسبة من تشجِّع-43
زنة املقبلة؛هذه السنة لالستفادة منها فيما خيص عمليات املي

بأمهية عمل فريق الهاي العامل، مبا فيه عمله من خالل فريق الدراسة املعين باحلوكمة، وفريق ُتسلِّم-44
؛10أيضاً بفوائد ترشيد طرائق عملهما بغية النهوض بعبء عملهما املتزايدوُحتيط علماً نيويورك العامل 

ن فيه فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع مب، املكتب أن جيري، من خالل فريق الهاي العاملإىلتطلب-45
وفريق نيويورك العامل، تقييمًا لطرائق عمل كل من األفرقة العاملة، يشمل ما خيص العالقة بني هذا القرار له،

هذه األفرقة، وحتديد أولوياته، ووضع جداوله الزمنية بصورة منتظمة، وزيادة جناعته؛عمل 

عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية

القيام على حنو مواصلة من أجل حتسني وتكييف أنشطة التوعية على ضرورة أن تواصل احملكمة تؤكِّد-46
التوعية بوسائل منها، عند االقتضاء،يف البلدان املتأثرة11رتاتيجية للتوعيةساخلطة االوتنفيذ تطويرفّعال وناجع ب

التمهيدي؛التدارسوأثناء مرحلة ،املبكرة منذ بداية تدخل احملكمة

9ICC-ASP/11/31.
(د).154، الفقرة ICC-ASP/11/20-2(2012ية...الدورة احلادية عشرة ...الوثائق الرمس10
).ICC-ASP/5/12اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة بشأن التوعية (11
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بأن املسؤولية عن مسائل اإلعالم واالتصال فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها مسؤولية مشرتكة تذكِّر-47
مبا يقدِّمه أصحاب املصلحة اآلخرون من إسهام هام يف ف يف الوقت نفسهوتعرت للمحكمة والدول األطراف، 

ذلك؛ 

بالسابع عشر من12االتصاالتاسرتاتيجية اإلعالم و سياقيف لالحتفال،باملبادرات املتخذةتنوِّه-48
أصحاب يع بأن ينخرط مجاملستخَلصة، العرب، استنادًا إىل، وتوصي13للعدالة اجلنائية الدوليةيومًا متوز/يوليو
اجلهود املبذولة تعزيزبغية2013احتفال عام يف إعداد، الدولية األخرىاحملاكم احملكمة و مع،املعنينياملصلحة 

اإلفالت من العقاب؛على الصعيد الدويل ملكافحة

األنشطة اليت اضطُ بتنوِّه -49
غريها و هذه األنشطةعلى املشاركة يف األطرافوتشجِّع الدولَ ،لسنوية العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسيا

، مبا يف ذلك العمل بالتشاور 201314-2011لفرتةاحملكمة لإلعالم يف ااسرتاتيجيةلتنفيذمن األنشطة اهلامة
مع احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

بني احملكمة للعالقاتالناظمةمشروع املبادئ التوجيهية "لذي قدمته احملكمة عنالعرض ابتأخذ علمًا -50
كتب إىل االخنراط يف نقاش أعمق مع احملكمة يف هذا الشأن؛ملاوتدعوسطاء"، والو 

عملية امليزنة، ما يـَُعّد التخطيط االسرتاتيجي و بني عمليةوالتماسكتعزيز العالقةمن جديد أمهيةتؤكِّد-51
احملكمة إىل الصدد، وتطلب يف هذا على املدى األطولواستدامتهاالسرتاتيجيالنهجبالنسبة ملصداقيةحامساً أمراً 

واملتعلقة اخليارات االسرتاتيجيةلتسهيلترتيبمع الدول األطراف، العمل من أجلبالتشاور، أن تواصل
؛بامليزانية

أنشطة اليت ُأحرزت من خاللنتائج وشفاف للوافإىل تقييمستناد باالإىل أن تقدِّم،احملكمةتدعو-52
العوامل األفقية مبا يف ذلكمؤشرات األداء،جمموعة مناسبة من حتقيق األولويات احملدَّدة، يف التوصل إىلاحملكمة

االسرتاتيجي؛فيما خيص أنشطتها، وتطبيق العرب املستخَلصة رجعياً يف عملية التخطيطالفعالية، املتعلقة بالنجاعة و 

ستجدة مبا فيها إدارةاملاحملكمة بشأن املسائلبناء معلالخنراط يف حواراستعدادهاتؤكِّد من جديد-53
بالعمليات امليدانية؛خاصةمحكمةوضع اسرتاتيجية للو على حنو مالئم،ولويةذات األاملخاطر

2017إىل عام 2013متدة من عام باألخذ مبشروع اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة امليط علمًا حت-54

يراد به ما املكتب إىل التشاور مع احملكمة يف هذا الشأن، حبسب االقتضاء، وذلك يف سياق عملية امليزنة، وتدعو
أثر هذا التخطيط؛وإعمالتعزيز التخطيط االسرتاتيجي املتعلق بتنمية احملكمة وأنشطتها 

بإدارة املخاطر املتعلقةاملستجدةسائل املع احملكمة بشأن املكتب أن ينخرط يف حوار بناء مإىلتطلب-55
؛15ووضع اسرتاتيجية للمحكمة يف جمال العمليات امليدانية

لمجني عليهملوالصندوق االستئماني المتضرِّرةوالجماعاتالمجني عليهم

12ICC/ASP/9/29.
.12)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-ين)، اجلزء الثاRC/11(2010مؤمتر االستعراض ... الوثائق الرمسية ...13
14ICC/ASP/9/29.
.46، الفقرة ICC-ASP/10/20ICC-ASP/10/Res.5(2011الوثائق الرمسية...الدورة العاشرة ...15
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ICC-ASP/11/Res.7بالقرار حتيط علماً -56

بفيما يتعلقالعمل املتواصل الذي تقوم به احملكمة يف مراجعة اسرتاتيجيتها بلماً حتيط ع-57
وسائر أصحاب املراجعة بالتشاور مع الدول األطراف هذه أن تنجِّزاحملكمة إىلتطلب و،ذلكعنوتقريرها 
م إليها قبل و املصلحة ذلك؛عن اً تقرير الثانية عشرةأن تقدِّ

تراكم استمرار ما شهدته احملكمة من تقارير احملكمة عن ببقلق علمًا حتيط -58
اً وضعما ميثِّلاليت يقدِّمها طلبات املشاركة جمال جتهيزيف 

نظامالنظر يف مراجعة مواصلة ضرورة علىلصدد تشدِّد و،عليهم يف إطار نظام روما األساسي
أصحاب و احملكمة املكتب أن يواصل التشاور مع إىلوتطلب ، وجناعتهعليهم بغية ضمان استدامته وفعاليته 

ذلك؛عن عشرة تقريراً الثانيةإليهام قدِّ يوأن املعنيني لحةاملص

األخرى أيضاً والكياناتملنظمات احلكومية الدولية واألفراد والشركات الدول واملنظمات الدولية واتدعو-59
، جرب األضرار الوشيكبالنظر إىل ما ميكن أن يطرأ من حاالتلصندوق االستئماين للمجين عليهم لالتربعإىل 

تعرب ، وطارهيف إوحتسني إمكانية التنبُّؤ بالتمويلمواردهيف حجمه وتوسيع قاعدة ذات شأنوبغية حتقيق زيادة 
؛أن تربعت هلذا الصندوقسبق اليت للجهاتعن تقديرها 

املستمرالتزامهمته المانألدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم و إتعرب عن تقديرها -60
لدويل املضيعلى كًال منهماعليهم، وتشجِّع

يؤديه الثمني الذيالعمليف كلهامسامهتاليتواملنظمات غري احلكومية، اجلهات املاحنةاألوسع، مبا يف ذلك 
تأثريه؛وتعظيملصندوق االستئماين للمجين عليهم، من أجل ضمان حضوره االسرتاتيجي والعملي ا

هذا الصندوق، عن العملنظام وجبمب،مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهمتذكِّر-61
تأمر به احملكمة كل ما قدمالئم من أجل تكميل  وجود احتياطي بطريقة تضمن من التربعاتاملتأتيةموارده لتدبّر

ملساعدة، مبا يف والية هذا الصندوق فيما خيص امبوجب املساس، دون األضراررب جمن مكافآت
صة؛صَّ خمبتربعاتلاليت متوَّ األنشطةذلك 

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم إقامة شراكة تعاونية قوية، مع مراعاة أدوار تطلب-62

ة التكفل تُقرِّر-63

واجلماعات املتضررة؛

من نظامه، 56باحلاجة إىل أن يوفِّر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وفقًا للبند تعرتف -64
بطلب جملس إدارة هذا الصندوق وحتيط علماً دفوعات مبثابة مكافآت جلرب األضرار؛ املوارد الكافية لتكميل امل

تعزيز االحتياطي املخصَّص جلرب األضرار؛16إليها، يف تقريره السنوي

16ICC-ASP/11/14 37و36، الفقرتان.
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الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصَّصة للصندوق االستئماين من أجل تعزيز احتياطيه تدعو-65
فة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق؛اخلاص جبرب األضرار، إضا

تقرِّر-66

التوظيف

التمثيل اجلغرايف العادل حتقيقسعيًا إىلتواصلةمجهود من التوظيفتبذله احملكمة يف جمال مباترحِّب-67
منها،دةحمدَّ للخربة يف مسائلونشداناً ،والكفاءة والنزاهةالنجاعةلى مستويات والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أع

على حتقيق وتشجِّعاألطفال،أو النساءيستهدفعلى سبيل الذكر ال احلصر اإلصابة بالصدمات والعنف الذي 
املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛

التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني لسهر علىاكتب بشأن املعلى أمهية التحاور بني احملكمة و تشدِّد-68
مع احملكمة التواصلعلىاملكتب بأن يستمر وتوصي،17بتقرير املكتبوترحِّب،اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني

ّ زيادة و التمثيل اجلغرايف العادل على صعيد حتسني تحقيق السبل الكفيلة بتبنيُّ يف سبيل  يف عدد النساء اللوايت يعنيَّ
بشأن أي مناقشات جترى مستقبالً استباقوذلك دون ومن ُيستبقني يف وظائفهن الفنية العليا وظيفة من الفئة 

نظره،التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد مسألةوبأن يبقي،مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته
؛عن ذلكاً ير تقر الثانية عشرةدور إليها يف وبأن يقدِّم

وأن توزع قائمة إىلتطلب-69
على أن يتضمن باملسؤولني عن االتصال يف احملكمة من أجل التمثيل اخلارجي يسهل رجوع الدول األطراف إليها،

وصيات اليت قد تقدمها جلنة امليزانية واملالية بشأن هذا املوضوع يف ذلك عرضًا للمستجدات على صعيد تنفيذ الت
؛2013نيسان/أبريل 

أن تتوفر السهر علىاحملكمةَ حتثّ -70
ساسيات الثقافية للمجيناحلالتقاليد و مراعاةنهم من اخلربة الالزمة اليت متكِّ لديهم
يف للمشاركةيتعنيَّ عليهم التواجد عندما وال سيماواالجتماعية املادية
؛وتطلب،احملكمةأمامىالدعاو 

التكامل

بشأن التكامل؛ICC-ASP/11/Res.6بالقرار حتيط علماً -71

، من أجل النهوض األساسي على املستوى الوطين على حنو فّعالروما نظام تنفيذ مواصلة وتعزيز تقرِّر-72
وفق معايري اليت تثري القلق على الصعيد الدويلأخطر اجلرائممرتكيبملقاضاةالوطينقدرات هيئات القضاءب

التكامل؛مببدأ، عمالً معرتف للمحاكمة العادلة

يف إدراج اجلرائم املنصوص عليهاأن العمل مببدأ التكامل على حنو سليم يستتبع من الدولتشدِّد على-73
الوطنية، واستحداث مبوجب قوانينهاجرائم يعاَقب عليهاباعتبارها نظام روما األساسيمن8و7و6املواد 

).ICC-ASP/11/33احملكمة اجلنائية الدولية (يف نسني يف جمال تعيني املوظفني تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجل17
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الدول األطراف أن تفعل وتناشدالفعلي للقوانني املعنية، اإلنفاذوالتكفل ب، اختصاص قضائي يشمل هذه اجلرائم
ذلك؛

آلية الرقابة المستقلة

ICC-ASP/8/Res.1إعمال آلية الرقابة املستقلة الكامل، وفقًا للقرارين مبا يّتسم به تقر-74

بشأن ICC-ASP/11/Res.4قرارهاوتنوِّه إىلأمهية لنجاعة وفعالية عمل احملكمة، ، من ICC-ASP/9/Res.5و
آلية الرقابة املستقلة؛

لجنة الميزانية والمالية

استقالل أعضاء هذه دًا تؤكِّد جمدَّ و،جلنة امليزانية واملاليةاضطلعت بهبالعمل املهّم الذي حتيط علمًا -75
اللجنة؛

الفينة عن الفحص ياملسؤولهذه اللجنةتتوىل، 18بأنه، وفقًا للنظام الداخلي للجنة امليزانية واملاليةتذكِّر-76
أن متثَّل بالتكفلأمهية علىوتشدِّد،امليزانيةبتتعلقآثار مالية أو آثار على وتشتملألي وثيقة تُقدم إىل اجلمعية 

األمانة أن منتطلب و،الوثائقهذهاليت جيري خالهلا النظر يف امجلنة امليزانية واملالية يف كافة مراحل 
وضع الرتتيبات الالزمة لذلك؛علىنة امليزانية واملالية، جلمع ، تستمر

جمعية الدول األطراف

الذي تكلَّل بالنجاح املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي يف،أن الدول األطراف اعتمدتبأيضاً تذكِّر- 77
نظام روما األساسي، وفقاً ل، تعديالت 2010حزيران/يونيه 11أيار/مايو إىل 31يف كمباال بأوغندا من إذ ُعقد 

للمحكمة مبوجبها أن متارس اختصاصها جيوز جرمية العدوان ولوضع الشروط اليت لتعريفه،من5من املادة 2للفقرة 
شمل ثالث لياحملكمة نطاق اختصاصع مبوجبها وسَّ ينظام روما األساسي لواعتمدت تعديالت ؛19اجلرميةهذهعلى 

، وقررت االحتفاظ 20رتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات الطابع الدويلتقليدية حني تُ الرب جرائم أخرى من جرائم احل
؛21األساسيروما نظام من 124باملادة يف الوقت الراهن 

ملادة من ا5لفقرة لبقبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا وأبأن هذه التعديالت مرهونة بالتصديق عليها حتيط علمًا -78
؛121

ذه التعديالت؛ هلمؤمتر االستعراض ن الوديع قد أشعر الدول األطراف باعتمادبأعلمًا ارتياحبحتيط -79
جرمية علىتفعيل اختصاص احملكمة وتعتزم،كافة الدول األطراف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلاوتناشد

ألطراف الدول ابنفس أغلبية 2017كانون الثاين/يناير 1بصدور قرار بعد وقت ممكن رهناً قربالعدوان يف أ
األساسي؛روما نظام املطلوبة العتماد تعديل 

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(2003الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... 18
.RC/Res.6)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(2010... ضاالستعرامؤمترالوثائق الرمسية ... 19
.RC/Res.5، القرار هالسابق نفساملرجع 20
.RC/Res.4، القرار السابق نفسهاملرجع 21
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الفريق العامل إىل مواصلة نظره هذا وتدعو، 22بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالتترحِّب -80
تطلب و اعتمادروتقرِّ يف مقرتحات التعديل، 

؛يهااملكتب أن يقدم إلإىل

املراقب واحدة تتمتع بصفةودولة مخس وثالثون دولة طرفاً على نفسها مبا قطعتهمع التقدير تذكِّر-81
كافة الدول واملنظمات ساعدة، وتناشدمزيدًا من املحملكمة امن تعهدات بأن تقدِّم إىلومنظمة دولية واحدة 

تعهدات أن تقدِّمتناشد الدول واملنظمات اإلقليمية كما ،ذه التعهداتالسهر على سرعة الوفاءاإلقليمية 
املقبلة، حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات؛اوأن تعلمهاإضافية 

التقييم املتعلقة بالعدالة اجلنائية عمليةار املوضوع اليت أجريت يف إطاملتعلقة جبوهر باملناقشات ترحِّب-82
بتنفيذ وتتعهد،اواجهتنظام روما األساسي والتحديات اليت ومنظومة لمحكمة املهيأة لالفرص لتبنيُّ الدولية 

"، و"تنفيذ املتضررة]واجلماعات[على"تأثري نظام روما األساسي وبـالتكامل"، ب"القرارات املتعلقة 
ملواجهة هذه يف الفرتة املقبلة، واإلعالن "بشأن التعاون" باعتبارها خطوات حامسة تتخذ 23"لعقوبات][ا

؛التحديات

حلقة نقاشالتقييمعمليةجانب من مبثابة ،أن مؤمتر االستعراض أجرى أيضاً بتذكِّر-83
باملضي يفوتوصي، عن أعماهلاة النقاش هذهموجِّه حلقالذي أعده بامللخَّصتنوِّه وتناولت السلم والعدل، 

استكشاف هذا املوضوع والتوسع فيه؛

وترحِّب بالفرصة اليت وفرها مؤمتر االستعراض ،يف مؤمتر االستعراضالقويةاألهليترحِّب-84
رات املكاتب امليدانية ، مبا يف ذلك زيافيهاالتحقيقاجلارياالت احليفعمل احملكمة منالدول األطراف لتقريب

لدى جهات منها،الوعيلشحذالساحنةالفرص اغتنامالتابعة للمحكمة، وتشجِّع الدول األطراف على مواصلة 
األويل والتحقيق؛التدارس اليت جيري فيهااحلاالت يفبأنشطة احملكمة ،املسؤولني احلكومينيأوساط 

أن تتربع يف الوقت املناسب كات وغريها من الكيانات الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشر تناشد-85
وتعرب عن ،السنويةمشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دور إلتاحةلصندوق االستئماين ل

؛هلذا الصندوقللدول اليت سبق أن تربعت تقديرها

كافة الدول األطراف يف نظام روما حتثو،أمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املاليةتشدِّد على -86
تأخرات على الفور املوأن تسدِّد، لتسديدهاويف املوعد احملدَّد هارة بكاملتسدِّداألساسي على أن 

من النظام املايل والقواعد 1-105والقاعدة من نظام روما األساسي115ملادة اوفق سابقاً ستحقة عليها امل
؛إن ُوجد مثل هذه املتأخراتمعية اجل،املالية

،محكمةللتربعات تقدِّمالدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تناشد -87
؛ذلكفعلتلكل اجلهات اليت وتعرب عن تقديرها

22ICC-ASP/11/36.
.RC/Res.3)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(2010... ضاالستعرامؤمترالوثائق الرمسية ... 23
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أن على املكتب أن ر تقرِّ و،24الدول األطرافتحقة على املستأخرات املبتقرير املكتب عن حتيط علمًا -88
نظر يف اختاذ تدابري إضافية يالسنة املالية للمحكمة وأن على مدىيواصل استعراض حال املدفوعات املتلقاة 

الدول األطراف اليت عليها معالتحاور، ومواصلة حبسب االقتضاءتسديد، اللتشجيع الدول األطراف على 
متأخرات؛

الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها عالممن أمانة مجعية الدول األطراف إتطلب-89
عليها من املتأخرات؛ ماتسديدها إثريف التصويت 

بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني وتدعوه إىل أن يُنشئ من اآلليات ما يراه مناسبًا وأن ترحِّب-90
رير بشأن نتائج عملها؛يعود إىل اجلمعية بتق

اعتزامها وتعرب عنمبا شهدته هذه الدورة من مناقشات هامة وبّناءة بشأن التكامل والتعاون، ترحِّب-91

وتشجِّع علىواضيع وتيسري حبثها ضمن اجلمعية، بالدعم الدبُلماسي الرفيع يف دراسة هذه املترحِّب-92
مواصلة وتعزيز هذا الدعم الرفيع؛

إىل وهتدعو،يئات الفرعيةاهلالتواصل والتعاون بني سهرًا علىاملكتب اليت يبذهلا هود اجلبترحِّب أيضًا -93
مواصلة هذه اجلهود؛

احلادية 2013نيسان/أبريل 26إىل22من العشرينتقّرر - 94
؛2013أيلول/سبتمرب 18إىل 9من والعشرين

عقد وستُ . يف الهاي،2013تشرين الثاين/نوفمرب 28إىل 20منثانية عشرةتقّرر -95
.، على الرتتيبالهايو الثالثة عشرة والرابعة عشرة يف نيويورك رتاهادو 

24ICC-ASP/11/23.
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المرفق األول

الدول األطراف،إن مجعية 

:بالنص التايل1التعاوناملتعلقة بعدم ا16تقرر االستعاضة عن الفقرة 

املنسقون اإلقليميون فيما خيص التعاونأ)"(

أربــع دول، أو مخســاً إذا طلــب ملكتــب ايعــنيِّ ميكــن أن بغيــة مســاعدة الــرئيس يف مســاعيه احلميــدة، -16
".قني على أساس مبدأ التوزيع اجلغرايف العادلاألطراف بصفة منسِّ من بني الدولذلك رئيس اجلمعية، 

المرفق الثاني

اختصاصات الفريق العامل المعني بالتعديالت

:التالية البياناالختصاصاتُ الفريق العامل املعين بالتعديالت عملَ تنظم

الوالية

اإلجرائيـــة وقواعـــد اإلثبـــات، بغيـــة متييـــز ينظـــر الفريـــق العامـــل يف تعـــديالت نظـــام رومـــا األساســـي والقواعـــد-1
.إحالتها إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") لكي تنظر فيهاالتعديالت اليت تتعنيَّ 

اإلطار اإلجرائي

هباعـه فيمـا يتعلـق بتعديالتـاتّ نظام روما األساسي اإلجراء الذي يتعـنيَّ من 122و121و51د املواد حتدِّ -2
اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات. ولــيس يف وثيقــة االختصــاص هــذه مــا ميكــن أن تكــون لــه األســبقية أو تعــديالت القواعــد 

.أو على غريها من أحكامهعلى هذه األحكام الواردة يف نظام روما األساسي

) مــن نظــام رومــا األساســي. 4(112الفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت هيئــة فرعيــة للجمعيــة وفقــاً للمــادة -3
الفريق نفس القواعد السارية على سائر اهليئات الفرعية جلمعية الـدول األطـراف، علـى النحـو املنصـوص وحتكم هذا 

.الداخليهامن نظام84املادةعليه يف 

أفرقــة فرعيــة لبحــث مقرتحــات التعــديل بصــورة موازيــة أو ئلفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت أن ينشــلجيــوز-4
.على حنو أكثر تفصيالً 

الفريــــق العامــــل املعــــين بالتعــــديالت قصــــاراه للتوصــــل إىل اختــــاذ القــــرارت بتوافــــق اآلراء، وفقــــاً للنظــــام يبــــذل -5
.الداخلي جلمعية الدول األطراف

النظر في مقترحات التعديل

املعلومــات الالزمــة لكــي تــوفرييقــوم الفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت بتــدارس أويل ملقرتحــات التعــديل بغيــة -6
مـــن نظـــام رومـــا األساســـي أم اعتمـــاد )2(121األخـــذ بـــاملقرتح وفقـــاً للمـــادة معيـــة فيمـــا إذا كـــان يتعـــنيَّ تبـــت اجل

.) من نظام روما األساسي2(122) و3(121) و2(51التعديالت املقرتحة وفق املواد 

.املرفق، ICC-ASP/10/Res.5ل، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20(2011... العاشرةالوثائق الرمسية ... الدورة 1
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الــيت الت علــى التعــديالفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت إطالعتشــجِّع الــدول األطــراف علــى القيــام طوعــاً بــ-7
.مها رمسياً لكي توزَّع على مجيع الدول األطرافتقرتحها قبل أن تقدِّ 

ىل حتسـني فعاليـة وجناعـة إينظر الفريق العامل املعين بالتعديالت بعنايـة خاصـة يف مقرتحـات التعـديل الراميـة -8
.عمل احملكمة

بالتعــديالت ينظــر نظــرة خاصــة فيمــا إذا كــان الفريــق العامــل املعــين فــإن م اقــرتاح يتعلــق جبرميــة جديــدة دِّ إذا قُــ-9
املعنية ميكن وصف اجلرمية 

.اجلرمية يستند إىل حظر نافذ مبوجب القانون الدويلهذه على 

تقديم التقارير والتوصيات إلى الجمعية

لجمعيـة بشـأن مــا لر الفريــق العامـل املعـين بالتعــديالت أنـه أمت نظـره يف مقــرتح فإنـه يصـوغ توصــية عنـدما يقـرِّ -10
) من نظام روما األساسي أم اعتمـاد التعـديالت املقرتحـة 2(121تقدمي اقرتاح ذي صلة وفقاً للمادة إذا كان يتعنيَّ 
.) من نظام روما األساسي2(122) و3(121) و2(51وفقاً للمواد 

.يقدم الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل اجلمعية تقارير عن سري مناقشاته-11

تعديالت اختصاصات الفريق العامل المعني بالتعديالت

.ختضع تعديالت وثيقة االختصاص احلالية لقرار من اجلمعية-12


