
ICC-ASP/12/20

20-A-060514 64

ICC-ASP/12/Res.8قرارال

٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخلثامنة اليت ُعقدتاالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.8

جمعية الدول األطرافو المحكمة الجنائية الدولية تعزيز

إن مجعية الدول األطراف،
كل دولة بعينها مسؤولية محاية أهاليها من جرمية اإلبادة اجلمعية وجرائم ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها 

رائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال ُيصدم صدمة عميقة من جرّاء ما يُرتكب يف شىت احلرب واجل
أحناء العامل من أعمال وحشية ال تُتخّيل، وأنه ُيسلَّم اآلن تسليماً واسع النطاق بضرورة منع أخطر اجلرائم اليت تثري 

تمع الدويل ووضع حد إلفالت مقرتفيها من العقاب، قلق ا

بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام إذ حتدوها القناعة و 
القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة 

من الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق القانون ويف منع النزاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األ
الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقاً ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، 

بأنه ال ميكن حتقيق السالم الدائم دون عدل وأن السلم والعدل مها بالتايل وإذ حتدوها القناعة كذلك 
الن،متطلَّبان متكام

تمع الدويل وإذ حتدوها القناعة أيضاً  بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن عاملية واألشخاص املسؤولني جنائيًا مبوجب النظام األساسي 

ية تّتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد،االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول

بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة وإذ ترحِّب 
وبإسهام احملكمة يف ضمان استمرار احرتام العدالة الدولية ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي يتطوَّر، 

،   وإنفاذها

أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تنوِّه إىلوإذ 
تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل التكفل بقدرة النظم القانونية الوطنية على 

مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم،

ا القضائية على احرتامها وإذ تؤكِّد استقالل احملكمة القضائي والتزامها بالسهر على احرتام قرارا
وتنفيذها،

بالقرارات املتعلقة باحملكمة اليت تصدر سنويًا عن اجلمعية العامة لألمم وإذ تأخذ علمًا مع التقدير
املتحدة،

٣١كمباال بأوغندا، من وإذ تذكِّر بنجاح املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي الذي عقد يف
،٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل 
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، وتؤكِّد من بقرارها القاضي بإنشاء ممثلية للمحكمة يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أباباوإذ تذكِّر 
فريقي أن من شأن احلضور على هذا النحو أن يعزِّز احلوار مع احملكمة واإلحاطة برسالتها ضمن االحتاد األجديد

ويف أوساط الدول األفريقية، منفردًة وجمتمعة،

تمع األهلي إىل احملكمة،وإذ تقدِّر  املساعدة النفيسة اليت قدَّمها ا

ا والتوازن بني اجلنسنيأمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك  يف أجهزة احملكمة ويف عمل اجلمعية وهيئا
الفرعية،

ضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف واجلهات املتمتِّعة بصفة املراقب والدول اليت وإذ تضع يف اعتبارها
ذه الصفة مشاركة تامة يف دورات اجلمعية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع  ال تتمتَّع 

نطاق،

ين عليهم يف االنتفا من مكوِّنات العدل األساسية بأن وإذ تسلِّم  ع حبماية العدالة ودعمها على قدم حق ا
م؛ واالّطالع على املعلومات ذات  املساواة وبصورة فعلية؛ والتعويض الفوري واملناسب عن األذى الذي حلق 

ين عليهم واجلماعات املتضررةاألضرار، وإذ تشدِّد على باالنتهاكات وآليات جربالصلة  بصورة أمهية توعية ا
ين عليهم،فعالة من أجل تفعيل اضط ا فيما يتعلق با الع احملكمة اجلنائية الدولية باملهمة الفريدة املنوطة 

الدور احليوي الذي تؤديه العمليات امليدانية يف عمل احملكمة يف البلدان اليت ُأحيلت احلاالت وإذ تعي 
للعمليات امليدانية،فيها إىل احملكمة وأمهية عمل أصحاب املصلحة العاملني معاً إليتاء ظروف مناسبة

املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان،وإذ تعي 

بأن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها اجلمعية،وإذ تذكِّر

عالمية نظام روما األساسي
ا العاشرة طرفًا ترحِّب -١ يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، بالدولة اليت أصبحت منذ دور

لة؛الدول اليت لـّما تصبح طرفاً فيه إىل أن تكتسب وتدعو  يف أقرب وقت ممكن صفة الطرف فيه ، بصيغته املعدَّ

أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان تشريعات التنفيذ بغية تقرِّر-٢
تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو حتقيق أمور منها

االت ذات  الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات العاملة يف ا
الصلة؛

عيد الوطين بتنفيذ االلتزامات املرتتبة بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقرتن على الصتذكِّر -٣
عليه، وال سيما من خالل تشريعات تنفيذه، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية 

يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت وحتثوالتعاون الدويل والتعاضد القضائي مع احملكمة، 
اعتماد علىوتشجِّعذه التشريعات اخلاصة بالتنفيذ على أن تقوم بذلك على سبيل األولوية، لـّما تعتمد مثل ه

ين عليهم حبسب االقتضاء؛ أحكام متعلقة با
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تنوِّه ، و)١(بتقرير املكتب عن تنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكاملترحِّب-٤
مة، ومكتب املدعية العامة، ورئيسة مجعية الدول األطراف، والدول األطراف، باجلهود اليت يبذهلا رئيس احملك

تمع األهلي، لتعزيز فعالية العمل الرامي إىل حتقيق هذه العاملية،  الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام وتشجِّعوا
ذات الصلة اليت تُبذل يف إطار بصيغته املعدَّلة ويف االتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات، واجلهودروما األساسي 

وتطلب إىلالتوصيات الواردة يف التقرير، وتؤيداالستعراض الدوري العاملي الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان، 
ا الثالثة عشرة؛ التوصيات تؤيد، واملكتب أن يواصل تنفيذ خطة العمل وأن يقدم تقريرًا عن ذلك إليها يف دور

الواردة يف التقرير؛

فاق بشأن االمتيازات والحصاناتاالت
بالدول األطراف اليت اكتسبت صفة الطرف يف االتفاق بشان امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية ترحب-٥

ا  بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة يُعفيان من الضريبة الوطنية ما يتقاضاه مسؤولو وتذكِّروحصانا
يبوأجور وأبدال تدفعها احملكمة، احملكمة وموظفوها من رواتب  يف هذا الصدد بالدول األطراف، وبالدول غري و

األطراف، اليت لـّما تصبح أطرافًا يف هذا االتفاق أن تكتسب صفة الطرف فيه على سبيل األولوية؛ وأن تتخذ، 
تدابري، إلعفاء رعاياها ريثما تصّدق على هذا االتفاق أو تنضم إليه، ما يلزم من تدابري تشريعية وغريها من ال

املوظفني لدى احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وأبداهلم اليت تدفعها هلم احملكمة، أو 
ذه املدفوعات؛ أن تُنزِل عن عاتق رعاياها بأي طريقة أخرى عبء ضريبة الدخل فيما يتعلق 

رتم على أراضيها هذه االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع تؤكد من جديد التزامات الدول األطراف بأن حت-٦
مجيع الدول اليت ليست طرفاً يف االتفاق بشأن امتيازات وتناشدا احملكمة على النحو الالزم لكي حتقق أغراضها 

ا اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت تُنقل عربها ممتلكات أو احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
أصول للمحكمة، أن حتمي ممتلكات احملكمة وأصوهلا املعنية من التفتيش واملصادرة واالستيالء ومن أي شكل 

آخر من أشكال التدخل؛

التعاون
بشأن التعاون؛ICC-ASP/12/Res.3القرارتشري إىل -٧

ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما ايب -٨ اللتزام بالتعاون وفقاً بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما
الدوَل األطراف ضمان التعاون الكامل والفّعال مع احملكمة وفقًا لنظام روما األساسي، وال وتناشد منه؛ ٩للباب 

سيما يف جماالت تشريعات التنفيذ، وإنفاذ أحكام احملكمة، وتنفيذ األوامر بإلقاء القبض؛ 

السياسي والدبُلماسي للمحكمة، وتذكِّر بالتوصيات بالدول األطراف مواصلة التعبري عن دعمهايب-٩
، وتشجع الدول األطراف واحملكمة على النظر يف اختاذ املزيد ICC-ASP/6/Res.2الست والستني املرفقة بالقرار 

من التدابري لتعزيز تنفيذها وحث جهودها للتكفل بالتعاون مع احملكمة بصورة كاملة وعلى حنو فعال؛

)١(
ICC-ASP/12/26.
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ا على أداء املهام املنوطة ما قد يرتتَّ تدرك -١٠ ب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من تأثري سليب على قدر
مجيع أصحاب الشأن أن يستمروا على مساعدة وتناشد)٢(بتقرير املكتب عن عدم التعاونوتأخذ علمًا ا، 

ا عند اضطالعها مبهمتها بدعم من جهات التنسيق الوطنية  ؛املعنية بعدم التعاونرئيستها، مبا يف ذلك مساعد

الدولة المضيفة
بالتزام الدولة املضيفة وتنوِّه بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقًا ألحكام اتفاق املقر، تسلم -١١

املتواصل جتاه احملكمة لكي تعمل مبزيد من الفعالية؛ 

العالقة مع األمم المتحدة 
األمم املتحدة، مبا فيه احلوار بشأن مسألة إحالة جملس األمنتُقر بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع -١٢

احلاالت إىل احملكمة؛ 

لس نداءه ٢٠١٣شباط/فرباير ١٢ببيان رئيس جملس األمن الذي أدىل به يف ترحب-١٣ والذي جدد فيه ا
على املتابعة الفعالة السابق فيما يتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة وفقًا اللتزامات كل منها وأعرب عن حرصه

لس يف هذا الصدد،  املزيد من تعزيز عالقة جملس األمن مع احملكمة، بوسائل من قبيل علىوتشجعملقررات ا
االستعانة بدعم العدالة الدولية يف إطار الواليات املتعلقة حبفظ السالم، وعقد مناقشات مفتوحة سنوية معنية 

ا إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون؛باحملكمة، ومتييز سائر الوسائل اليت ميكن 

وتدعو، )٣(بتقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، ومبا فيه التعاون امليداينترحب-١٤
احملكمة إىل مواصلة حتاورها املؤسسي مع األمم املتحدة، استناداً إىل اتفاق العالقة بينهما؛

لع به مكتب نيويورك املعين باالتصال التابع للمحكمة، الذي ميكِّن من بالعمل اهلام الذي يضطتشيد-١٥
التعاون وتبادل املعلومات بني احملكمة واألمم املتحدة بصورة منتظمة وعلى حنو ناجع ومن االضطالع املكتب 

االتصال؛دعمها الكامل لعمل مكتب نيويورك املعين بعنوتعربوفريق نيويورك العامل بعملهما على حنو فعال، 

؛)٤(بتقدمي تقرير احملكمة التاسع إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-١٦

ا احملكمة من تأخذ بقلق علماً -١٧ بأنه، حىت تارخيه، حتّملت الدول األطراف وحدها التكاليف اليت تكبد
طالع الوسائل جراء إحالة جملس األمن احلاالت إىل احملكمة، وحتّث يف هذا الصدد الدول األطراف على است

من نظام روما األساسي على حنو سليم؛الفقرة (ب)١١٥الكفيلة بتنفيذ املادة 

العالقات مع سائر المنظمات والهيئات الدولية
ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني احملكمة تشدد على-١٨

ضي يف التواصل املنتظم يف أديس أبابا مع االحتاد األفريقي والبعثات الدبلماسية استباقاً احملكمة باملوتكلِّفوبينه، 

)٢(
ICC-ASP/12/34.

)٣(
ICC-ASP/12/42.

.A/68/314تحدةوثيقة األمم امل)٤(
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يبإلنشاء مكتب االتصال التابع هلا   بكافة أصحاب الشأن املعنيني أن يدعموا تعزيز العالقة بني احملكمة و
واالحتاد األفريقي؛ 

حلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت مبوجب باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي اتذكِّر-١٩
، أن تقدمها بتيقنها من الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ١٩٤٩من اللحق اإلضايف األول باتفاقية جنيف لعام ٩٠املادة

بارتكابه من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وبتسهيلها، حبسب االقتضاء، مالحقة مرتكيب جرائم احلرب، 
على املستوى الوطين أو أمام احملكمة؛سواء 

أنشطة المحكمة
؛)٥(تقرير عن أنشطة احملكمة ُقدِّم إليهابآخرحتيط علماً -٢٠

استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل تفاين تالحظ بارتياح -٢١
ا القضائية املتعلقة املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من عمليات التدارس  األويل وعمليات التحقيق ويف إجراءا

أو اليت شرع املدعي العام )٦(بشّىت احلاالت اليت أحالتها إليها الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة
يف التحقيق فيها من تلقاء نفسه؛

ئر املنظمات واحملاكم الدولية والوطنية احملكمة إىل االستمرار على األخذ علمًا بأفضل ممارسات ساتدعو-٢٢
ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت يف جرائم تندرج ضمن إطار 

يف تذليل مصاعب اشتغالية مماثلة ملا تواجهه احملكمة، معربًة اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم،
نفسه عن احرتامها استقالل احملكمة؛من جديد يف الوقت

باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعي العام لتحقيق النجاعة والشفافية فيما جيريه من حيط مع التقدير علماً -٢٣
عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وعمليات املالحقة؛

ا على  باجلهود اليت بذلتها احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنترحب-٢٤ سيق أنشطتها فيما بني أجهز
كافة املستويات، بوسائل منها إعمال تدابري لزيادة الوضوح بشأن مسؤولية خمتلف األجهزة، مع احرتام استقالل 

بذل كل اجلهود الالزمة لتطبيق علىاحملكمة وتشجعالقضاة واملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة يف الوقت نفسه، 
حدة تطبيقاً كامًال، ابتغاء أمور منها التكفل بالشفافية الكاملة واإلدارة الرشيدة والتدبر السليم؛مبدأ احملكمة الوا

باجلهود اليت بذهلا رئيس قلم احملكمة لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما التقديرمععلماً حتيط-٢٥
احملكمة وتشجعة زيادة جناعتها ودرجة املرونة فيها، يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغي

مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها امليدانية ضماناً الستمرار سداد احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها على
فيها؛

رب وتعالعمل اهلام الذي اضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر-٢٦
تقديرها لتفانيهم يف العمل من أجل رسالتها؛عن

)٥(
ICC-ASP/12/28.

).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٦(
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االنتخابات
من نظام روما ٣٦أمهية ترشيح وانتخاب القضاة من ذوي أرفع املؤهالت وفقًا للمادة تشدِّد على-٢٧

؛اتّباع سريورة وافية وشفافة لتبنيُّ أفضل املرشَّحنيعلىهلذه الغاية الدوَل األطراف وتشجِّعاألساسي؛ 

بالتوصيات الواردة يف هذه وترحب، )٧(بتقارير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاةاً تأخذ علم-٢٨
ا الثانية عشرة لشغل منصب شاغر من مناصب قضاة احملكمة، وحتيط  التقارير فيما يتعلق بانتخاب قاض يف دور

القضاة اليت ستجري خالل الدورة الثالثة علمًا بأن اللجنة االستشارية ستقوم أيضًا مبهمتها فيما يتعلق بانتخابات 
ا الثالثة عشرة تقريرًا عن التقدم احملرز يف عملها يف منوتطلبعشرة للجمعية،  اللجنة أن تقدم إليها يف دور

موعد يسبق انعقاد تلك الدورة بوقت كاف؛

القرار احلايل؛الواردة يف املرفق الثاين ب)٨(اعتماد تعديالت إجراء ترشيح وانتخاب القضاةتقرر-٢٩

بتقرير املكتب عن تقييم سريورة انتخاب املدَّعي العام الثاين للمحكمة اجلنائية الدولية وورقة تأخذ علماً -٣٠
؛)٩(اخليارات املرفقة به

أمانة جمعية الدول األطراف
د من جديد وتؤكِّ بأمهية العمل الذي تقوم به أمانتها هي، أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم -٣١

أن العالقات بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتقاسم والتشارك يف املوارد واخلدمات، 
مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس وترحِّب، ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف املرفق بالقرار 

باهتمام مشرتك؛التنسيق اليت تُبحث فيها املسائل اليت حتظى

المحامون
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات القانونية، مبا حتيط علمًا -٣٢

ت.لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبامن ا٢٠من القاعدة ٣يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة 

حتقيق حتسني على صعيد التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة بضرورةحتيط علمًا -٣٣
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت ُوضعت على النحو الذي وتواصل بالتايل التشجيعاحملامني، 

غرايف العادل، والتوازن بني ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجل٢(٢١تقضي به القاعدة 
اجلنسني، واخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، حبسب االقتضاء؛

المساعدة القانونية
جهود احملكمة على صعيد مواصلة تنفيذ النهج املعدَّل فيما يتعلق بدفع أجور املساعدة القانونية تقدِّر-٣٤

بوثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة علماً وحتيط، ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣تمدها املكتب بتاريخ بصيغته اليت اع

، وتقرير هذه اللجنة عن أعماهلا يف ICC-ASP/12/23تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعماهلا يف اجتماعها األول )٧(
.ICC-ASP/12/47اجتماعها الثاين 

.ICC-ASP/3/Res.6)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... )٨(
)٩(

ICC-ASP/12/58.
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ا ، )١١(، وتقرير قلم احملكمة عن املراجعة الشاملة هلذا النظام)١٠(فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص 
؛)١٢(يد املساعدة القانونيةوتقارير قلم احملكمة ربع السنوية بشأن مراقبة وتقييم األداء على صع

ضرورة مواصلة مراقبة جناعة نظام املساعدة القانونية املعدَّل بغية استدامة وتعزيز املبادئ اليت علىتشدد-٣٥
يقوم عليها نظام املساعدة القانونية، وهي احملاكمة العادلة، واملوضوعية، والشفافية، واالقتصاد يف التكاليف، 

؛)١٣(واالستمرارية، واملرونة

فريق التدارس المعني بالحوكمة
بتواصل احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملنظومة نظام روما ترحِّب -٣٦

أجهزة احملكمة إىل املزيد وتدعواألساسي وزيادة جناعة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي، 
ل هذا احلوار مع الدول األطراف؛من االخنراط يف مث

وبالتوصيات الواردة يف هذا التقرير؛)١٤(بتقرير املكتب عن فريق التدارس املعين باحلوكمةتأخذ علماً -٣٧

ا حتسني الشفافية وإمكانية التنبؤ يف تؤيد-٣٨ التوصيات الواردة يف التقرير عن عملية إعداد امليزانية املراد 
؛)١٥(برمتها وإجراء كل مرحلة من مراحلهاهذه العملية وجناعة إجرائها 

لة" اليت تزيد، بوسائل منها املزيد من املرونة يف اآلجال، من سهولة التحاور -٣٩ تؤيد "خريطة الطريق املعدَّ
الناجع واملنظَّم بني مجيع أصحاب الشأن ضمن منظومة نظام روما األساسي للنظر يف املقرتحات الرامية إىل تسريع 

ئية يف احملكمة اجلنائية الدولية؛اإلجراءات اجلنا

مراجعة طرائق العمل
فوائد ترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية بغية النهوض بعبء العمل تقدِّر-٤٠

املتزايد؛

التوصيات اليت قدمها إليها، وتؤيد، )١٦(بتقرير املكتب عن تقييم وترشيد طرائق عمل هيئاته الفرعيةترحب-٤١
باخلطوات اليت مت بالفعل اختاذها يف هذا الصدد، وبإعراب املكتب الصريح عن عزمه على إبقاء هذه وترحب

املسألة قيد نظره على النحو املبني يف تقريره؛

إىلاملكتب وتدعوباجلهود اليت يبذهلا املكتب للتكفل بالتواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية، أيضاً ترحب-٤٢
مواصلة هذه اجلهود؛

)١٠(
ICC-ASP/12/3.

)١١(
ICC-ASP/12/21.

)١٢(
ICC-ASP/12/2وICC-ASP/12/50وICC-ASP/12/51.

)١٣()ICC-ASP/3/16 ١٦)، الفقرة.
)١٤(

ICC-ASP/12/37.
)١٥(

ICC-ASP/11/11.
)١٦(

ICC-ASP/12/59  .
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من نظامها الداخلي بالنص الوارد يف املرفق الثالث بقرارها احلايل اعتباراً ٢٩االستعاضة عن املادة قررت-٤٣
ا الرابعة عشرة؛ من دور

التخطيط االستراتيجي
َ                                            ضرورة  مواصلة  احملكمة حتسني  وتكييف  أنشطة التوعية من أجل املضي يف االضطالع على حنو علىِّ تؤك د-٤٤        َ           ِ      ِ

يف البلدان املتأثرة وذلك بوسائل منها، عند االقتضاء، ١٧وير وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتوعيةّ            فع ال وناجع بتط
التوعية املبكرة منذ بداية تدخل احملكمة، وأثناء مرحلة التدارس األويل؛

بأن املسؤولية عن مسائل اإلعالم واالتصال فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها مسؤولية مشرتكة منوطةتذكِّر-٤٥
مبا يقدِّمه أصحاب الشأن اآلخرون من إسهام هام يف ذلك؛ وتعرتف يف الوقت نفسهباحملكمة وبالدول األطراف، 

، ١٨ً                        مع التقدير باملبادرات املتخذة لالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يوما  للعدالة اجلنائية الدوليةِّ تنو ه-٤٦
كمة يف اإلعداد هلذا االحتفال السنوي بغية تعزيز اجلهود املعنيني مع احملأصحاب الشأن بأن ينخرط مجيع وتوصي 

املبذولة على الصعيد الدويل ملكافحة اإلفالت من العقاب؛

لة للفرتة املمتدة من عام علماً تأخذ-٤٧ ؛٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣خبطة احملكمة االسرتاتيجية املعدَّ

لة ملكتب املدَّعي العاعلماً تأخذ-٤٨ ؛٢٠١٥و٢٠١٤م لفرتة عامي باخلطة االسرتاتيجية املعدَّ

أمهية تعزيز العالقة والتماسك بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية إعداد امليزانية، ما ِّ         تؤك د من جديد-٤٩
ّ      ً     ً                                                          يـ ع د  أمرا  حامسا  بالنسبة ملصداقية النهج االسرتاتيجي واستدامته على املدى األطول؛  َُ

ر والصندوق االستئماني للمجني المجني عليهم والجماعات المتضرِّرة وجبر األضرا
عليهم

ين عليهم واجلماعات املتضررة، وجرب األضرار، ICC-ASP/12/Res.5قرارها تشري إىل-٥٠ بشأن ا
والصندوق االستئماين للمجين عليهم؛

م، والعلىتشدِّد-٥١ ين عليهم واحتياجا سّيما األمهية القصوى اليت ينيطها نظام روما األساسي حبقوق ا
ين عليهم حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، وتشدد على أمهية إعالم وإشراك ا

واجلماعات املتضررة بغية إضفاء مفعول على املهمة الفريدة املنوطة باحملكمة مبوجب واليتها املتمثلة يف العمل 
ين عليهم؛ حيال ا

التوظيف
كمة يف جمال التوظيف من جهود متواصلة سعيًا إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل مبا تبذله احملترحِّب-٥٢

والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات النجاعة والكفاءة والنزاهة، ونشدانًا للخربة يف مسائل حمدَّدة، منها 

.ICC-ASP/5/12اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة بشأن التوعية )١٧(
.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (- )، اجلزء الثاينRC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... مؤمتر االستعراض ... )١٨(
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مات والعنف الذي االجتماعية املتصلة بالتعرض للصد-على سبيل الذكر ال احلصر االحتياجات النفسية
\على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛وتشجِّعيستهدف النساء أو األطفال، 

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب بشأن السهر على التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني تشدِّد-٥٣
؛١٩بتقرير املكتب ذي الصلةوترحِّباجلنسني يف جمال التوظيف، 

التكامل
بشأن التكامل؛ICC-ASP/12/Res.4القرار ري إىلتش-٥٤

تمع الدويل تذكِّر-٥٥ بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني هلذه الغاية اعتماد التدابري املناسبة على املستوى الوطين، كما يتعني 
تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي، بغية ضمان إمكان مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم حقًا يف إطار النظم 

القانونية الوطنية؛

آلية الرقابة المستقلة
بشأن آلية الرقابة املستقلة؛ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشري إىل-٥٦

-ICCوICC-ASP/8/Res.1ً          وفقا  للقرارين إعمال آلية الرقابة املستقلة الكامل، مبا يّتسم به تقر-٥٧

ASP/9/Res.5 أمهية لنجاعة وفعالية عمل احملكمة؛، من

الميزانية البرنامجية
استقالل أعضاء هذه تؤكِّد جمدَّدًا بالعمل املهّم الذي اضطلعت به جلنة امليزانية واملالية، وتأخذ علمًا -٥٨

اللجنة؛

، تتوىل هذه اللجنة املسؤولية عن الفحص الفين ٢٠ة امليزانية واملالية، وفقًا للنظام الداخلي للجنبأنهتذكِّر-٥٩
ألي وثيقة تُقدَّم إىل اجلمعية وتشتمل على آثار مالية أو آثار تتعلق بامليزانية؛

مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي وحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، علىتشدد-٦٠
ا املقررة بكاملها حتويل مبعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه االشرتاكات، أو، وعلىالغ اشرتاكا

من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥أن تسددها فوراً وفقًا للمادةعلىيف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، 
لة الصادرة عن اجلمعية؛من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الص١-١٠٥

الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات للمحكمة، واملنظماتبالدول يب-٦١
للجهات اليت فعلت ذلك؛وتعرب عن تقديرها

؛٢١بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافتأخذ علماً -٦٢

.ICC-ASP/12/49جلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدولية" "تقرير املكتب عن التمثيل ا)١٩(
)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... )٢٠(
)٢١(

ICC-ASP/12/30.
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مؤتمر االستعراض
يف املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي الذي تكلَّل بالنجاح ،لدول األطراف اعتمدتبأن اتذكِّر أيضاً -٦٣

، تعديالت لنظام روما األساسي، وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١إذ ُعقد يف كمباال بأوغندا من 
للمحكمة مبوجبها أن متارس اختصاصها على هذه منه، لتعريف جرمية العدوان ولوضع الشروط اليت جيوز٥من املادة ٢

؛ واعتمدت تعديالت لنظام روما األساسي يوسَّع مبوجبها نطاق اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم )٢٢(اجلرمية
، وقررت اإلبقاء يف )٢٣(أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات الطابع الدويل

؛)٢٤(من نظام روما األساسي١٢٤اهن على املادة الوقت الر 

من ٥املعنية هي رهن بالتصديق عليها أو بقبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة التعديالتبأن حتيط علمًا -٦٤
من نظام روما األساسي وترحب مع التقدير مبا مت مؤخراً من عمليات التصديق على هذه التعديالت؛١٢١املادة 

تفعيل اختصاص وتعقد العزم علىل األطراف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا، كافة الدو تناشد-٦٥
بنفس أغلبية ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد 

الدول األطراف املطلوبة العتماد تعديل نظام روما األساسي؛

قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفًا ودولة واحدة تتمتع بصفة املراقب مع التقدير مبا تذكِّر-٦٦
م إىل احملكمة مزيدًا من املساعدة،  كافة الدول واملنظمات وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّ

ذه التعهدات،  ن تقدِّم تعهدات الدول واملنظمات اإلقليمية أكما تناشداإلقليمية السهر على سرعة الوفاء 
ا املقبلة، حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات ؛إضافية وأن تعلمها أثناء دورا

تأخذ مع التقدير علمًا بامللخص الذي أعده املشرف على حلقة التباحث املعنية بالسلم والعدل إبّان -٦٧
مؤمتر االستعراض باعتباره أحدث عرض للجمعية بشأن هذا املوضوع؛

لتعديالتالنظر في ا
؛)٢٥(ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت-٦٨

المشاركة في جمعية الدول األطراف
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت املناسب تناشد-٦٩

ا السنوية، للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول الن وتعرب عن امية األخرى يف دور
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛تقديرها

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع أصحاب تشجع على-٧٠
يبالشأن، مبا فيهم املنظمات اإلقليمية،  ا الرامية إىل تعزيز احملكمة، جبميع الدول أن تدعم الرئيسة يف مبادراو

واستقالل اإلجراءات، ومنظومة نظام روما األساسي مجعاء؛

.RC/Res.6)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... مؤمتر االستعراض ... )٢٢(
.RC/Res.5املرجع اآلنف الذكر، القرار )٢٣(
.RC/Res.4املرجع اآلنف الذكر، القرار )٢٤(
)٢٥(

ICC-ASP/12/44.
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ا الثانية عشرة بعنوان: "مناقشة خاصة بناء على ترحب مع التقدير -٧١ بإدراج بند يف جدول أعمال دور
ام إىل رؤساء الدول واحلكومات اجلارية واليتهم وآث اره على السلم واالستقرار طلب االحتاد اإلفريقي: توجيه اال

واملصاحلة"؛

ين عليهم والتعاون، وتعرب-٧٢ ترحِّب مبا شهدته هذه الدورة من مناقشات هامة وبّناءة بشأن التكامل وا
ا القادمة؛ عن اعتزامها عقد جلسات عامة خمصَّصة هلذه املواضيع احلامسة األمهية بني بنود جداول أعمال دورا

ذا القرار.تقرر أن تعهد إىل احمل كمة، واملكتب، ورئيسة/رئيس اجلمعية، واألمانة، حبسب االقتضاء، باملهام املبيَّنة يف املرفق 
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المرفق األول
المهام المنوطة بجمعية الدول األطراف فيما يخص فترة ما بين الدورات

لعمل الرامية إىل من املكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة اتطلبفيما خيص عاملية نظام روما األساسي، -١
ا الثالثة عشرة تقريراً عن ذلك؛عالمية نظام روما األساسيحتقيق  وتنفيذه الكامل، وأن يقدم إليها يف دور

، التعاونفيما خيص -٢

وفقاً وبّناء،نشطحنوعلىالشأنأصحابمجيعمعالتواصلعلىتثابرأناجلمعيةرئيسةمنتطلب(أ)
عدمحاالتبشأنباملتابعةوللقيامالتعاونعدمحاالتلدرءوذلكلتعاون،اعدمبشأناملكتبإلجراءات

اجلمعية؛إىلاحملكمةحتيلهااليتالتعاون
األساسية،غريالصالتبشأناملداوالتالعاملة،أفرقتهطريقعنيواصل،أناملكتبمنتطلب(ب)

اانعقادقبلذلكعنتقريراً إليهايقدموأن كافية؛بفرتةشرةعالثالثةدور

احملكمة إىل أن تضمِّن تقريرها تدعو، العالقات مع سائر المنظمات والهيئات الدوليةفيما خيص -٣
م إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسمًا عن حال تنفيذ االتفاقيات اخلاصة املتعلقة بالتعاون  السنوي ألذي يقدَّ

املربمة مع منظمات دولية أخرى؛

ا الثالثة عشرة، يف مواصلة مراجعة إجراء تعيني تقرر، خاباتاالنتفيما خيص -٤ أن تنظر، خالل دور
؛)١(وانتخاب القضاة، مراعية يف ذلك العمل املضطلع به حىت اآلن كما يبنيَّ يف ورقة التباحث اليت أعدها امليسِّر

موعة العاملني فيها فيما خيص أمانة مجعية الدول األطراف، تطلب من األمانة أن تقدم تقريرًا عن جم-٥
ووظيفة كل منها، بوسائل منها إصدار بشأن املوظفني دليل ُحيدَّث بانتظام؛

،المساعدة القضائيةفيما خيص -٦

إىل احملكمة واملكتب أن يُبقيا نظام املساعدة القانونية قيد املراجعة؛تطلب)أ(

٢٣لق باألجور كما اعتمده املكتب يف احملكمة إىل مواصلة تنفيذ الربنامج املعدَّل فيما يتعتدعو)ب(
، ومواصلة تقدمي التقارير ربع السنوية بشأن تقييم األداء على صعيد املساعدة القانونية إىل ٢٠١٢أذار/مارس 

املكتب؛

إىل احملكمة أن تستعني، دعمًا للعملية اجلارية إلعادة تنظيم قلم احملكمة وترشيد عمله، تطلب)ج(
م إىل املكتب يف خبرباء مستقلني يتولو  ن إعادة تقييم عمل نظام املساعدة القانونية، ويقدمون تقريرًا عن معاينا

. وينبغي أن يُوَىل يف إطار إعادة التقييم هذه )٢(يومًا إثر إجناز الدورات القضائية الكاملة األوىل١٢٠غضون 
ذلك قدرة احملامني على يفلمجين عليهم، مبااعتبار خاص للبت يف شأن اإلعواز واملوارد الالزمة للتمثيل القانوين ل

ين عليهم؛ التشاور مع ا

)؛ املرفق الثاين.ICC-ASP/12/57التقرير املقدم إىل املكتب بشأن إجراء ترشيح وانتخاب القضاة ()١(
اية الد)٢( و يف قضية املدَّعي العام ضد توماس لوبَنغا دييلوورات القضائية الكاملة" إىل إصدار القرارات النهائية يف دعاوى االستئناف يشار بـ"

، على الرتتيب، ومبا يف ذلك، عند االقتضاء، القرار النهائي بشأن جرب األضرار.قضية املدَّعي العام ضد ماثيو اْنغوجولو شوي
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إىل احملكمة أن تقدم، عند االقتضاء، مقرتحًا إىل املكتب بشأن إجراء عمليات تضبيط تطلب)ج(
إطار يومًا إثر تقدمي التقرير عن االستنتاجات اليت ُخيَلص إليها يف١٢٠لنظام املساعدة القانونية النافذ يف غضون 

عملية إعادة التقييم اآلنفة الذكر إىل املكتب، استنادًا إىل املعاينات املسجَّلة يف هذه العملية، وذلك إثر التشاور 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٣-٢٠الشامل مع أصحاب الشأن املعنيني وفقاً للقاعدة 

ون، يف إطار العملية اجلارية إلعادة تنظيم قلم إىل احملكمة أن تستعني خبرباء مستقلني يتولتطلب)هـ(
احملكمة وترشيد عمله، تقييم أثر دور ومسؤوليات مكتب احملامي العمومي للدفاع على نظام املساعدة القانونية، 
م، وأن تقدِّم اخلطة االسرتاتيجية إىل املكتب قبل الدورة  وإعداد خطة اسرتاتيجية للدفاع، وتقدمي تقرير عن معاينا

الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف؛

املكتب، عمًال مبقرتح قدمته احملكمة بشأن إجراء عمليات تضبيط لنظام املساعدة تكلف)و(
القانونية، حبسب االقتضاء، باملضي يف النظر يف املسألة مستعينًا بكل إجراء قد يكون مناسباً، وإعداد واقرتاح  

ذلك يفى نظام املساعدة القانونية، لكي تعتمدها اجلمعية عند اللزوم، مباقد يلزم من تغيريات بنيوية علماكل
اقرتاح تدابري للمضي يف تعزيز جناعة نظام املساعدة القانونية؛

،فريق التدارس المعني بالحوكمةفيما خيص -٧

من املكتب أن ميدد لسنة أخرى فرتة والية فريق التدارس، املنصوص عليها يف القرار تطلب)ا(
ICC-ASP/9/Res.2 واملمددة مبوجب القرارين ،ICC-ASP/10/Res.5وICC-ASP/11/Res.8،

ا الثالثة عشرة؛تطلب)ب( من فريق التدارس أن يعود إليها بتقرير خالل دور

،التخطيط االستراتيجيفيما خيص -٨

يع أصحاب الشأن من املكتب أن ينخرط، استناداً إىل العرب املستخلصة، يف حتاور مع مجتطلب)أ(
ج منسَّق وشامل فيما يتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي، مبا يف ذلك اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة  املعنيني بغية وضع 

باالتصال؛

، ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣احملكمة إىل اعتماد خطتها االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من عام تدعو)ب(
ا بغية تعزيز عملية حبسب االقتضاء، بصورة سنوية ألغراض منه ا صوغ افرتاضات امليزانية وإعالم املكتب بشأ

إعداد امليزانية؛

احملكمة إىل عقد مشاورات سنوية مع املكتب يف الربع األول من السنة، بشأن تنفيذ تدعو)ج(
ة على أساس بغية حتسني مؤشرات األداء احملدَّثاألشهر الثالثة األوىل من كل عام،خططها االسرتاتيجية خالل 

العرب املستخلصة؛

لة فيما خيص عامي تشجع)د( ٢٠١٤مكتب املدَّعي العام على تضبيط خطته االسرتاتيجية املعدَّ
ذا الشأن بصورة منتظمة؛٢٠١٥و وفقاً للخربة املكتسبة يف تنفيذها وعلى إعالم املكتب 

على العمل من أجل وضع تراتب إىل احملكمة أن تستمر، بالتشاور مع الدول األطراف،تطلب)ه،(
ا بغية تيسري االختيارات االسرتاتيجية واملتعلقة بامليزانية؛ ألولويا

من املكتب أن يواصل التحاور مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة لتدبر املخاطر تطلب)و(
ا الثالثة عشرة؛ وأن يقدم إليها تقريراً عن ذلك يف دور
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املكتب أن يواصل التحاور مع احملكمة بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي فيما من تطلب كذلك)ز(
يتعلق حبضور احملكمة امليداين بغية وضع اسرتاتيجية احملكمة بشأن العمليات امليدانية، وتقدمي تقرير عن ذلك 

بصورة منتظمة؛

،التوظيففيما خيص -٩

سبل حتسني التمثيل اجلغرايف وزيادة عدد بأن يواصل املكتب التواصل مع احملكمة لتمييز توصي )أ(
النساء اللوايت يتم حشدهن لشغل وظائف من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف الوظائف املعنية، دون املساس بكل 

قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة ما
ا الرابعة عشرة؛التمثيل اجلغرايف وا لتوازن بني اجلنسني قيد التدارس، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

ا الثالثة عشرة تقريراً شامًال عن املوارد البشرية، يتضمن تطلب)ب( إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دور
ذا املوضوع اليت ميكن  أن تقدمها جلنة امليزانية واملالية يف عام عرضًا للمستجدات بشأن تنفيذ التوصيات املتعلقة 

؛٢٠١٤

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٠

على أمهية التكفل بتمثيل جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل مداوالت اجلمعية اليت يُنظر تشدد)أ(
انة أن تواصل مع جلنة امليزانية ، وتطلب من األمامليزانيةعلىاليت حتتوي على اآلثار املالية أوخالهلا يف الوثائق

الرتتيبات الالزمة؛اختاذ واملالية 

أنه ينبغي للمكتب، على أساس االنتقال إىل إجراء عملية التيسري يف إطار فريق نيويورك تقرر)ب(
طيلة العامل وتقدمي تقريره إىل اجلمعية بشأن املتأخرات مرة كل سنتني، أن يواصل مراقبة حال املدفوعات املستلمة

السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد الدول األطراف للمدفوعات املستحقة 
عليها، حبسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت عليها متأخرات؛

دت حقوق التصويت إثر من األمانة إعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعاتطلب)ج(
تسديدها املتأخرات املستحقة عليها؛

احملكمة على موقع لمعلومات لاألمانة أن تتيح إتاحًة عامًة منتطلب ، مؤتمر االستعراضفيما خيص -١١
اليت توفرها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد على االنرتنت

اعدة إىل احملكمة؛من املس

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٢

الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة نظره يف التعديالت املقرتحة، مبا فيها مجيع تدعو)أ(
وتعديالته اليت اقُرتحت عمًال بالقرار الصادر )٣(تعديالت نظام روما األساسي اليت اقُرتحت قبل مؤمتر االستعراض

يف أديس أبابا، وفق اختصاصات ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٢قمة االحتاد األفريقي الذي ُعقد يف عن مؤمتر
الفريق العامل؛

ا الثالثة عشرة؛تطلب)ب( إىل املكتب أن يقدم إليها تقريراً لكي تنظر فيه خالل دور

مبثابة مرفق.ICC-ASP/10/32قة يف الوثيكما ترد )٣(
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،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٣

ا الثالثة عشرة بشأن التصديق على االتفاق املتعلق عقد مراسم تعهد خالتقرر)أ( ل دور
باالمتيازات واحلصانات بغية دعوة الدول األطراف إىل التصديق عليه قبل حلول الذكرى السنوية العشرين لنظام 

)؛٢٠١٨روما األساسي (متوز/يوليو 

هذا الصدد التباحث من املكتب أن ميضي يف النظر يف مسألة الوسطاء، وأن يواصل يفتطلب)ب(
مع احملكمة بشأن هذه املسألة على حنو أعمق؛

ا الثانية والعشرين من تقرر)ج( أيار/مايو ٢نيسان/أبريل إىل ٢٨أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا الثالثة والعشرين من ٢٠١٤ ؛٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٧إىل ٧ودور

ا الثتقرر)د( ، وأن ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨الثة عشرة يف نيويورك، من أن تعقد دور
ا الرابعة عشرة يف الهاي. تعقد دور
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المرفق الثاني
فيما يخص إجراء ترشيح وانتخاب ICC-ASP/3/Res.6تعديالت للقرار 

القضاة
النتخابات املقبلة.مالحظة: ليس للتعديالت الواردة أدناه أثر رجعي، فهي بالتايل ال تسري إال على ا

أسبوعاً."١٢أسبوعاً وتدوم ٣٢تُفتتح فرتة الرتشيح قبل االنتخابات بـ-٣"

من نظام روما األساسي إذا مل ٣٧يُعَلن عن شغور منصب قاض من قضاة احملكمة وفقًا للمادة -مكرَّراً ٢٧"
من نظام روما ٤٥به املادة يقم قاض منتَخب يف غضون ستة أشهر من انتخابه بالتعهد الرمسي الذي تقضي 

األساسي."
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المرفق الثالث
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف مبا يلي:٢٩يستعاض عن املادة 

٢٩"المادة 
تكوينه ووظيفته

يكون للجمعية مكتب يتألف من الرئيس، الذي يتوىل الرئاسة، ونائبني للرئيس، ومثانية عشر عضواً -١
ني ممثلي الدول األطراف ملدة ثالث سنوات. وإذا ُعقدت الدورة العادية للجمعية اليت ُختتتم تنتخبهم اجلمعية من ب

ا العادية  ا والية املكتب يف موعد من السنة التقوميية املعنية متأخر عن املوعد الذي تكون قد انعقدت فيه دور
ا والية السابقة فإن املكتب يتابع أعماله إىل حني اختتام الدورة املعنية.  وتنتخب اجلمعية العادية اليت ُختتتم 
يتوىل املكتب املنَتخب على هذا النحو مهامه املكتب مكتبًا جديد التشكيل، ما مل تقرر اجلمعية غري ذلك. وال

إّال عند اختتام الدورة اليت يكون قد انُتِخب فيها، وميارس مهامه حىت انتهاء فرتة واليته. ويساعد املكتب اجلمعية 
ا. يف االضطالع مبسؤوليا

تكون للمكتب صفة متثيلية، على أن يُراعى بصورة خاصة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للنُظم -٢
القانونية الرئيسية يف العامل.

جيتمع املكتب كلما كان ذلك ضرورياً، على أن جيتمع مرة واحدة على األقل يف السنة."-٣
____________


