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  مقدمةال -أوال
  
األطراف ("الجمعية") للفريق  يُقدَّم هذا التقرير عمالً بالوالية التي منحتها جمعية الدول -1

أُنشئ الفريق العامل بموجب قرار الجمعية  لقد العامل المعني بالتعديالت ("الفريق العامل").
على نظام التي يُقترح إدخالها لغرض النظر في التعديالت  ICC-ASP/8/Res.6العامة 

عن أي تعديالت  األساسي فضالروما من نظام  ،1، الفقرة 121روما األساسي وفقا للمادة 
وذلك أخرى يمكن إدخالها على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 

بهدف تحديد التعديالت التي يتعين اعتمادها وفقا لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية 
  1.للجمعية

  
يخضع نظر الفريق العامل في مقترحات تعديل نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية و -2

، ICC-ASP/11/Res.8وقواعد اإلثبات لالختصاصات المنصوص عليها في قرار الجمعية 
يخضع إجراء تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أيًضا لـ "خارطة و 2المرفق الثاني.

ذلك  ات الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية"، والغرض الرئيسي منالطريق لمراجعة اإلجراء
حوار منظم بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التعديالت المقترحة إجراء هو تسهيل 

ICC-خارطة الطريق بموجب القرارين  هابتأييدو 3على قواعد اإلجراء واإلثبات.
ASP/11/Res.8 و ICC-ASP/12/Res.8 دور الفريق العامل  جديد منالجمعية كدت أ

في تلقي ودراسة التوصيات المقدمة إلى الجمعية بشأن مقترحات التعديالت على القواعد 
 اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

 
الفريق العامل إلى مواصلة النظر في جميع مقترحات دعت الجمعية وفي دورتها العشرين،  -3

في هذا الفريق العامل أن يقدم تقريرا  التعديل وفقا الختصاصات الفريق العامل، وطلبت إلى
 4ن.يالحادية والعشر لتنظر فيه الجمعية في دورتهاالصدد 

 
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى الفريق العامل أيضا تقييما للتوصيات ذات الصلة   -4

لتي ، اICC-ASP/19/Res.7عمال بالقرار  ينالصادرة عن استعراض الخبراء المستقل
أُدرجت في التقرير النهائي لـ " استعراض الخبراء المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية ونظام 

" للفريق العامل بموجب والمخصص ،  2020سبتمبر أيلول/ 30المؤرخ روما األساسي"، 
اتخاذ خطة العمل الشاملة لتقييم توصيات فريق الخبراء المستقلين، بما في ذلك متطلبات 

 2021ة يونيحزيران/ 30قدمته آلية المراجعة في وهو الذي "، ة مستقبالمحتملإجراءات 
 . تموز/يوليه 28واعتمده المكتب في 

 
أعاد المكتب تعيين السفير خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوزكو (المكسيك) رئيساً للفريق و -5

 2022.5مارس ر/آذا 9العامل في اجتماعه الثاني الذي عقد في 
                                                

  . ENG.pdf-Res.6-8-ASP -cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-https://asp.icc ، متاح في الموقع 4، الفقرة ASP/8/Res.6-ICCالقرار  1
https://asp.icc-، المرفق الثاني: اختصاصات الفريق العامل المعني بالتعديالت، متاح في الموقع ASP/11/Res.8-ICCالقرار  2

ENG.pdf#page=11-Res8-11-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP11/ICC .  
المرفق ، ASP/11/31-ICCإلى الدورة الحادية عشرة للجمعية (المقدم الحوكمة ب المعنيالدراسة  فريقترد خارطة الطريق في تقرير مكتب  3

-ICCللجمعية العمومية (الحوكمة المقدم إلى الدورة الثانية عشرة ب المعنيالدراسة  فريقاألول). وترد خارطة الطريق المنقحة في تقرير مكتب 
ASP / 12/37 .(الموقع على التوالي علىتان الطريق متاح يطتاخرو، المرفق األول https://asp.icc-

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-31-ENG.pdf    
  . ENG.pdf-37-12-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-https://asp.icc الموقعو 
 ديسمبر/كانون األول 11-6الدورة العشرون، الهاي،  ،لوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4

2021 )ICC-ASP/20/20(،  ،القرار المجلد. األول، الجزء الثالثICC-ASP/20/Res.5في  ة(أ) و (ب)، متاح 18. نات، المرفق األول، الفقر
  https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP20/ICC-ASP-20-20-vol-I-ENG.pdf الموقع

https://asp.icc- في الموقع، متاح 2022مارس آذار/ 9 المؤرخ قرار االجتماع الثاني لمكتب جمعية الدول األطراف، 5
cpi.int/sites/asp/files/2022-09/2022-Bureau-2-Agenda  .القراراتpdf.  
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للوالية  أعماله وفقًاللقيام ب 2022 هيونيحزيران/ 29و 22اجتمع الفريق العامل يومي و  -6

. واتفق الفريق افتراضياوالثاني  حضورياقد االجتماع األول فعُ  الجمعية،المسندة إليه من قبل 
مراعاة إجراء مناقشات فعالة فضال عن في سبيل على أال يدخر جهدا  يهالعامل خالل اجتماعا

 اح والمرونة في مداوالت الفريق.االنفت
 

آذار /  21المعني بالحوكمة في  ةوعقد الفريق العامل أيضا اجتماعا مشتركا مع فريق الدراس  -7
. وخالل ذلك االجتماع، أطلع رئيس ديوان رئاسة المحكمة الوفود على 2022مارس 

من قواعد اإلثبات  امكرر140لمناقشات والوقائع فيما يتعلق بالقاعدة ل ةيتاريخالالحيثيات 
 . لمحكمةل القواعد اإلجرائيةو

  
  النظر في مقترحات تعديل نظام روما األساسي -ثانيا

  
كان معروضا على الفريق العامل مقترحات التعديل التي سبق أن أحالتها إليه الجمعية في  -8

 14في نظام روما األساسي الجهة الوديعة لها تدورتها الثامنة، وكذلك المقترحات التي أحال
 2017.6آب/أغسطس  15و 2014مارس  /رآذا
 

لفريق العامل، عقده اللمؤيدين، في كل اجتماع الفرصة أتيحت فقد في الماضي، جرى كما و -9
ف المقترحات لتقديم تحديثات بشأن مقترحاتهم. ودعيت جميع الوفود للتعليق على مختل

 المعروضة على الفريق العامل. 
 

  بلجيكا -ألف
  

، بأن ثالثة من 2022حزيران/يونيه  22بلجيكا، في اجتماعها األول المعقود في  رتكذ -10
 2009من نظام روما األساسي كانت قد اقترحتها في عام  8أربعة مقترحات لتعديل المادة 

، 2017 رة للجمعية في عامفيما يتعلق بجرائم الحرب قد اعتُمدت في الدورة السادسة عش
تم اعتمادهما في مؤتمر كمباال االستعراضي في قد  2و 1لتعديلين أن اوأعادت إلى األذهان ب

. 2015في دورتها الرابعة عشرة في عام  3اعتمدت الجمعية التعديل ، كما 2010عام 
بأن عملية تصديق بلجيكا على هذه التعديالت، إلى جانب علما بلجيكا الفريق العامل أحاطت و

إدراج التجويع كجريمة حرب في النزاع من أجل  8 التعديل األخير الذي تم اعتماده للمادة
أن التشريعات المحلية البلجيكية تتماشى مع هذه  ت، وأكدةمستمر تزالما المسلح غير الدولي 

انتهزت بلجيكا الفرصة لتشجيع الدول األطراف على النظر في التصديق على والتعديالت. 
حتى التي تم اعتمادها جميع التعديالت المقترحة على  وكذلك جميع تعديالت جرائم الحرب

 .اآلن
 

المفاوضات في سياق وفيما يتعلق بالتعديل الرابع المقترح، أشارت بلجيكا إلى أنها قررت  -11
النظر في االقتراح المتعلق باستخدام األلغام المضادة لألفراد، أن تُرجئ وبروح من التوافق، 

يقدم قيمة مضافة ذلك  األلغام المضادة لألفراد ألن وأنها تعتزم مواصلة العمل بشأن تجريم
بقاء هذا االقتراح إب في حين هي تطالب واضحة لبلجيكا والدول المشاركة في تقديمه،

اعتماد التعديالت بتوافق اآلراء. وأشارت بلجيكا إلى  وتواصل تحبيذ مطروًحا على الطاولة
                                                

وتقرير  )ASP/13/31-ICC (الدورة الثالثة عشرة للجمعيةالمقدم إلى ترد مقترحات التعديل هذه في تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت  6
 https://asp.icc-في الموقععلى التوالي  انمتاحوهما   )ASP/16/22-ICC( إلى الدورة السادسة عشرةقدم المالفريق العامل 

ENG.pdf-31-13-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP13/ICC  والموقعENG.pdf-22-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-https://asp.icc  .  
  في الموقع في مجموعة معاهدات األمم المتحدة، المتاحة أيضا  انموجودما الجهة الوديعة، فهبعد إخطار و

10&chapter=18&clang=_en-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII .  
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لثنائية بشأن هذه المسألة قبل استئناف أنه من األفضل في هذه المرحلة مواصلة المناقشات ا
ها المناقشات في الفريق العامل، على الرغم من أن هذا التحليل قد يتطور، وإذا حدث ذلك، فإن

 لجمعية.ل النظر في االقتراح بعد الدورة الحادية والعشرينأن يعيد الفريق العامل  ستطلب إلى
 

  المكسيك -باء
  

، إلى أنها 2022حزيران/يونيه  22ل المعقود في أشارت المكسيك، في اجتماعها األو -12
) (ب) من نظام روما األساسي بشأن استخدام األسلحة 2( 8تعديل المادة  اقتراح إبقاءتعتزم 
. وذكرت المكسيك كذلك أنها تود، في هذا السياق، على جدول أعمال الفريق العامل النووية

 في الفريق العامل. ،في مرحلة الحقة ،مناقشة اقتراح التعديل الذي قدمته
 

  سيراليون -جيم
  

تعديله خالل  وألم تقدم سيراليون أي تحديثات أخرى فيما يتعلق باعتزامها تقديم اقتراح  -13
  فترة ما بين الدورات.

 
  ترينيداد وتوباغو -دال

 
 ت.لم تقدم ترينيداد وتوباغو أي تحديثات أخرى بشأن اقتراحها خالل فترة ما بين الدورا -14

  
  جنوب افريقيا -هاء

 
 لم تقدم جنوب أفريقيا أي تحديثات أخرى بشأن اقتراحها خالل فترة ما بين الدورات. -15

 
  كينيا -واو

 
  لم تقدم كينيا أي تحديثات أخرى بشأن اقتراحها خالل فترة ما بين الدورات. -16

  
  النظر في إجراءات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات -ثالثا

  
العمل باستعراض حزيران/ يونيه،  22رئيس الفريق العامل، في اجتماعه األول المعقود في قام  -17

، وأوضح كذلك أن نتائج مناقشات فريق الدراسة المعني بالحوكمة 2021في عام الذي تم إنجازه 
لفريق العامل إلى أن يقوم ا حاجةليس ثمة لم تتضمن مقترحات تعديل في تلك المرحلة، وبالتالي 

  ة. خالل هذه الدور تعراضهاباس
  

عشر توصيات ثمة على أن فشدد ، 2022كما أوجز الرئيس برنامج العمل األولي لعام   -18
ثالث توصيات لعام منها  صصخُ فلفريق العامل في "خطة العمل الشاملة". إلى ا ُخصصت

أما التعديالت على تعيين القاضي البديل، بشـأن  R214 التوصية ، وهي2021
بشأن إمكانية تحسين إجراءات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد R384 و R381التوصيتان
لذلك، سيحتاج الفريق . فملافريق العالالدراسة المعني بالحوكمة و فريقلى فأوكلتا معا إاإلثبات، 

تلقي نتائجها في شكل مقترحات ثم  ةالمناقشات داخل لجنة الدراس تواصلالعامل إلى انتظار 
 2022إلى التوصيات المخصصة له للنصف الثاني من عام بعد ذلك الرئيس أشار وتعديل. 

 ).R344و R218 و R215 و R203 وR202وهي (
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قد ُخصص للفريق العامل بموجب خطة  R206الرئيس إلى أن استعراض التوصية وذكر   -19
الحوكمة ب المعنيالدراسة  ه فريقالعمل الشاملة، وقدم إلى الفريق العامل النص الذي اقترح

للفريق العامل وفريق الدراسة الرئيس إلى االجتماع المشترك  وأشار. امكرر140لتقديمه كقاعدة 
هذه المسألة، حيث أطلع رئيس بشأن  2022مارس آذار/ 21الحوكمة الذي عقد في ب المعني

القاعدة بلمناقشات والحقائق المتعلقة ل ةيتاريخال الحيثياتديوان رئيس المحكمة كال الفريقين على 
 . كما أشار الرئيس إلى المناقشات التي أجرتها الوفود خالل االجتماع المشتركامكرر140

برنامج ندرج في إطار ي R206 التوصية . وسلط الرئيس الضوء على أن النظر فيالمذكور
 الفريق العامل بشأن هذه المسألة إلىالتي اتخذها راءات اإلجتقديم إلى جانب هذا العام، لعمل ال

 .الجمعية
 

آراء الوفود، أشار الرئيس إلى أن الوفود قد تحتاج إلى وقت إضافي لمواصلة  هبعد تقييمو  -20
 المقترحة. امكرر140مشاوراتها بشأن المادة 

 
المعني بالحوكمة ورئيس  ةعقب المشاورات التي أجراها الرئيس مع رئيس فريق الدراسو  -21

، دعا الرئيس 2022حزيران/يونيه  29ديوان رئيس المحكمة، في اجتماعه الثاني المعقود في 
إحاطة الفريق العامل بخلفية عملية صياغة القاعدة المقترحة المحكمة إلى رئيس ديوان رئيس 

وقت صياغة القاعدة القضاة  وجهات النظر التي أبداها، وبشأن ةالتاريخيحيثياتها و امكرر140
 بصيغتها الحالية. امكرر140 للقاعدة المقترحةأعربت الوفود عن تأييدها قد المقترحة. و

 
واقترح الرئيس كذلك أن يبلغ الفريق العامل جمعية الدول األطراف بموافقته على طرح القاعدة   -22

للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها على النحو الوارد في تقرير مكتب فريق الدراسة  مكررا140
فيما يتعلق بمقترحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات التي قدمتها الحوكمة المعني ب

 ، المرفق األول).ICC-ASP/13/28المحكمة (
 

التعديالت  ى نظام روما األساسي وكذلك عنمعلومات عن حالة التصديقات على تعديالت كمباال عل -رابعا
  المعتمدة في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة للجمعية 

  
دها االتي تم اعتمغ الفريق العامل بانتظام بأي تصديقات على تعديالت نظام روما األساسي أُبلِ   -23

والدورة السادسة عشرة، ، والدورة الرابعة عشرة، 2010في المؤتمر االستعراضي لعام 
األخير، صدقت إيطاليا وبيرو ورومانيا  رهتقري هوالدورة الثامنة عشرة للجمعية. ومنذ تقديم

؛ وصدقت إيطاليا وبيرو والسويد على تعديالت كمباال بشأن 8والسويد على تعديل كمباال للمادة 
(ب) من  2الثالثة للفقرة  صدقت ليختنشتاين ورومانيا والسويد على التعديالتوجريمة العدوان؛ 

باألسلحة  ،على التوالي ،من نظام روما األساسي المتعلقة 8(هـ) من المادة  2لفقرة لو 8المادة 
أسلحة يتمثل تأثيرها األساسي بالتي تستخدم عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى أو تكسينات أو 

 ،طريق األشعة السينية لكشف عنالخضوع لفي اإلصابة بشظايا في جسم اإلنسان تفلت من 
وظيفة قتالية وحيدة أو إحدى وظائفها القتالية، باعتبارها ذات واألسلحة المصممة خصيًصا، 

أجهزة التي تستخدم أو العين  ،دائم للرؤية غير المعززة، أي العين المجردةالعمى ال تحدث
 2ديل الفقرة تصحيحية؛ وصدقت ليختنشتاين، ولكسمبرغ، ورومانيا، وسويسرا على تعبصرية 

وذلك المتعلقة باالستخدام المتعمد لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب  8(هـ) من المادة 
عن طريق حرمانهم من األشياء التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة 

 7إمدادات اإلغاثة.
  

                                                
  تاحة في مجموعة معاهدات األمم المتحدة، في الموقع قائمة الدول التي صادقت على التعديالت ذات الصلة م 7

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en. 
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ً  دولة 44، صدقت 2022أكتوبر /تشرين األول 25وحتى  -24 ؛ 8على تعديل كمباال للمادة  8طرفا
 18وصدقت  9دولة من الدول األطراف على تعديالت كمباال بشأن جريمة العدوان؛ 44وصدقت 

(ب) من  2التعديالت الثالثة للفقرة أما  ؛124على تعديل المادة  10دولة من الدول األطراف
باألسلحة التي تستخدم عوامل  ،على التوالي ،المتعلقة 8(هـ) من المادة  2لفقرة لو 8المادة 

أسلحة يتمثل تأثيرها األساسي في اإلصابة بشظايا بجرثومية أو بيولوجية أخرى أو تكسينات أو 
واألسلحة المصممة  ،لكشف عن طريق األشعة السينيةالخضوع لفي جسم اإلنسان تفلت من 

دائم العمى ال تحدث، وظيفة قتالية وحيدة أو إحدى وظائفها القتاليةباعتبارها ذات خصيًصا، 
 فقد تصحيحيةبصرية أجهزة التي تستخدم أو العين  ،للرؤية غير المعززة، أي العين المجردة

(هـ) من  2على تعديل الفقرة  12دول أطراف 10وصدقت  11دول أطراف؛ 10صدقت عليها 
نهم من المتعلقة باالستخدام المتعمد لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب بحرما 8المادة 

 األشياء التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة ، بما في ذلك التعطيل المتعمد إلمدادات اإلغاثة.
  

  القرارات والتوصيات  -خامسا
  

على النحو الوارد  مكررا140يوصي الفريق العامل الجمعية باعتماد مشروع قرار بشأن القاعدة  -25
بالحوكمة فيما يتعلق بمقترحات تعديل القواعد اإلجرائية فريق الدراسة المعني مكتب في تقرير 

 ، المرفق األول) (المرفق األول).ICC-ASP/13/28وقواعد اإلثبات التي قدمتها المحكمة (
 

، بما في ذلك، إذا لزم 2023يوصي الفريق العامل بأن تُعقد اجتماعات منتظمة طوال عام و -26
 اجتماعات الخبراء.على طراز ، راألم

 
م الفريق العامل عمله فيما بين الدورات بالتوصية إلى الجمعية بأن تُدرج في القرار الجامع يختتو -27

  ست فقرات (المرفق الثاني).
  
  
  

  المرفق األول 
  

  تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة الجنائية الدولية 
 

 إن جمعية الدول األطراف،
  

                                                
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-الموقع  8

a&chapter=18&clang=_en.  
  الموقع  9

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en  
  الموقع  10

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-c&chapter=18&clang=_en.  
11  

 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-الموقع
;d&chapter=18&clang=_en  

  والموقع
;e&chapter=18&clang=_en-10-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII  

  والموقع 
.f&chapter=18&clang=_en-10-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII .  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-الموقع  12
.g&chapter=18&clang=_en .  
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المحكمة بهدف تعزيز اإلطار المؤسسي وإلى الحاجة إلى إجراء حوار منظم بين الدول األطراف  شيرت إذ
 ،بشكل كاملى استقاللها القضائي وتعزيز كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ علي لنظام روما األساس

  الحوار مع الدول األطراف،ا واصلة االنخراط في مثل هذإلى مأجهزة المحكمة  دعوتو
  
لمصلحة المشتركة لجمعية الدول األطراف ل بأن تعزيز كفاءة وفعالية المحكمة أمر مهم تعترف إذو

  ،على السواء والمحكمة
  

من نظام روما  51والمادة  ICC-ASP/9/Res.2من منطوق القرار 2و  1إلى الفقرتين  تشيروإذ 
  األساسي،

  
  ،ICCASP/20/Res.5من المرفق األول للقرار 9إلى الفقرة  كذلك شيرتوإذ 

  
المعني بالحوكمة  الدراسةفريق في إطار تم االضطالع بها  بالمشاورات التي علما مع التقديرإذ تحيط و

  والفريق العامل المعني بالتعديالت،
  
   14وكمة،الحفريق الدراسة المعني بوتقريرمكتب  13تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت إلى شيرتإذ و
  

  :اإلثباتئية وقواعد قواعداإلجراالمن  140بعد القاعدة  مكررا140ة لتالياالقاعدة إدراج  ررتق -1
  
  امكرر140القاعدة "
  

  من  في حالة الغياب المؤقت للقاضي بسبب المرض أو غيره مواصلة االستماع في القضية
   أسباب شخصية عاجلة غير متوقعة

  
إذا كان القاضي، بسبب المرض أو ألسباب شخصية عاجلة أخرى غير متوقعة، غير قادر على 

الحضور في أي جلسة، يجوز للقضاة الباقين في الدائرة أن يأمروا بشكل استثنائي بمواصلة االستماع في 
غضون  إنجاز مسألة محددة بدأت بالفعل ويمكن االنتهاء منها فيبهدف القضية في غياب ذلك القاضي 

  ما يلي:فترة زمنية قصيرة، شريطة 
  

يكون ن ، أإذا كان من غير العملي استشارة القاضي الغائب ،، أومقتنعة بذلكالدائرة إن تكون (أ) 
  العدالة؛ هو في مصلحةبأن هذا الترتيب ين ن مقتنعوقضاة الدائرة الباق

  
 " .على هذا الترتيب األطرافيوافق وأن (ب) 

  
  

  الثانيالمرفق 
  

  مشروع نص القرار الجامع
  
دون تغيير، ونصها كما  (ICC-ASP/20/Res.5) 2021من القرار الجامع لعام  164تظل الفقرة  - 1

  :يلي
  

                                                
  .ASP/21/22-ICCالقرار  13
   .ASP/21/18-ICCالقرار 14
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  "بتقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت؛ ترحب"
  
دون تغيير، ونصها كما  (ICC-ASP/20/Res.5) 2021من القرار الجامع لعام  165تظل الفقرة  - 2

  :يلي
  
  أو قبوله"؛ 124جميع الدول األطراف إلى التصديق على تعديل المادة  تدعو"
  
دون تغيير، ونصها كما  (ICC-ASP/20/Res.5) 2021من القرار الجامع لعام  166تظل الفقرة  - 3

  :يلي
  
المعتمدة في الدورتين السادسة  ٨جميع الدول األطراف إلى التصديق على تعديالت المادة  تدعو أيضا"

  عشرة والثامنة عشرة للجمعية أو قبولها"؛
  
  بما يلي:  2021للقرار الجامع لعام  من المرفق األول (الواليات) 18يُستعاض عن الفقرة  - 4
  
ع مقترحات التعديل، وفقا الختصاصات الفريق الفريق العامل إلى مواصلة النظر في جمي تدعو) (أ"

  العامل؛
  ن".إلى الفريق العامل أن يقدم تقريرا لتنظر فيه الجمعية في دورتها الثانية والعشري تطلب و ب)(

____________ 


