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ICC-ASP/15/Res.4القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.4

من القاعدة )(ب)٢(الفقرة و ١٠١قرار بشأن التعديالت على القاعدة 
اإلثباتمن القواعد اإلجرائية وقواعد ١٤٤

إن مجعية الدول األطراف،
اإلطار قويةإىل احلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تشريتإذ 

اعلى استقالهلمع احلفاظ يف نفس الوقت كفاءة وفعالية احملكمةاملؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز
وار مع الدول األطراف،االشرتاك يف هذا احلإىل مواصلةاحملكمة أجهزة تدعوو كامل، ئي الالقضا

دول األطراف مسألة حتظى باهتمام مشرتك من الكفاءة وفعالية احملكمة بأن تعزيزوإذ تسلم
،على حد سواءواحملكمة

من نظام روما األساسي،٥١واملادة ICC-ASP/9/Res.2من القرار٢و١إىل الفقرتنيشريتوإذ 
م الذين اختذوها، باألغلبية املطلقة، عمال قضاة احملكمةبالصدد،شيد، يف هذا توإذ  على مبادر

وبناء على توصية اللجنة االستشارية املعنية من نظام روما األساسي،٥١من املادة (ب)٢فقرة بال
بالنصوص القانونية، لتعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 

املعين يفريق الدراسالوتقرير املكتب عن )١(مل املعين بالتعديالتإىل تقارير الفريق العاوإذ تشري
،)٢(ةكمو باحل

ا الدباملشاورات الالحقة اليت وإذ حتيط علما مع التقدير فريق إطار الول األطراف يف قامت 
والفريق العامل املعين بالتعديالت،ةكمو املعين باحليالدراس

حسب أسسه تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لل اقرتاح ه يلزم النظر يف كبأنوإذ تسلم
،الوقت املناسب لتحليلهختصيص نظام روما األساسي، مع ل، وفقا املوضوعية

يف حالة حدوث اليت تنص على أنه من نظام روما األساسي٥١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ تشري
،بالنظام األساسييعتدوقواعد اإلثبات،تنازع بني النظام األساسي والقواعد اإلجرائية

نظام احلاجة إىل االحرتام الكامل للحقوق املمنوحة للمتهمني والضحايا يفإذ تضع يف اعتبارها
روما األساسي يف مجيع مراحل الدعوى أمام احملكمة،

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات: ١٠١املادة من ٢الفقرة أن تضاف الفقرة التالية بعد تقرر-١

)١(ICC-ASP/15/24.
)٢(ICC-ASP/15/21.
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ملشار إليها يف املادة القرارات ابعض القرارات، مثل فيما يتعلق بللمحكمة أن تأمر جيوز -٣"
للوفاء مبقتضيات اإلنصاف، مبا يلزم جزء منها، ترمجة ، أو تهايوم ترمجباعتبارها معلنة يف ، ١٤٤

".دود زمنية من هذا التاريخأي حسيبدأ سريان وتبعاً لذلك، 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٤٤املادة (ب) من ٢االستعاضة عن الفقرة أيضاتقرر -٢

بالنص التايل:
،كليًا أو بالقدر الالزم للوفاء مبقتضيات كلمهاأو يتها فهما تاما (ب) املتهم، بلغة يفهم"

."٦٧املادة من(و)١الفقرة املنصوص عليها يف اإلنصاف 


