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الدورة الحادية عشرة

الهاي 22 – ١4 ،تشرين الثاين/نوفمرب 21١2

تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت
أوال -مقدمة
-١

يقدم هذا التقرير عمال االوالي اعمهوو اها إىل الفريق الهامل اعمهين االتهديالت ("الفريق الهامل").

 -2وقد أنشأت مجهي الدول األطراف ("اجلمهي ") الفريق الهامل يف ورهتا الثامن مبوجب القرار
" ICC-ASP/8/Res.6للنظر [ ]...يف أي تهديالت مقرتح لنظام روما األساسي وفقاً للفقرة  ١من اعما ة
 ١2١يف ورهتا الثامن  ،وكذلك يف أي تهديالت حمتمل أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائي
وقواعد اإلثبات ،اغي حتديد التهديالت الواجب اعتما ها وفقاً لنظام روما األساسي والنظام الداخلي
جلمهي الدول األطراف"(.)١
 -3ويف الدورة التاسه  ،طلبت اجلمهي إىل اعمكتب ،يف قرارها  ،ICC-ASP/9/Res.3أن "يهد تقريراً
اشأن القواعد اإلجرائي أو اعمبا ئ التوجيوي للفريق الهامل اعمهين االتهديالت لكي تنظر فيه اجلمهي يف
ورهتا الهاشرة" .وطلب اعمرفق الثاين لتقريرها عن أعمال ورهتا التاسه  ICC-ASP/9/20أيضاً أن جيري
الفريق الهامل مشاورات غري رمسي يف نيويورك وأن تكون الغاي من هذه اعمشاورات هي "حتقيق اعمزيد من
الوضوح لآلراء اعموضوعي اعمتهلق االتهديالت اعمقرتح واإلجراءات الواجب اإلتباع يف مهاجل هذه
التهديالت" .واناء على ذلك ،قدم الفريق الهامل إىل اجلمهي يف ورهتا الهاشرة تقريراً
( )ICC-ASP/10/32يتضمن موجزاً للمناقشات اليت أجراها اشأن التهديالت اعموضوعي اعمقرتح واشأن
مشروع قواعده أو مبا ئه التوجيوي اإلجرائي .
 -4ويف الدورة الهاشرة ،عت اجلمهي الفريق الهامل إىل "مواصل النظر يف التهديالت اعمقرتح ويف
قواعده أو مبا ئه التوجيوي اإلجرائي " وطلبت إىل اعمكتب "أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه اجلمهي يف
ورهتا احلا ي عشرة" .وواصل الفريق الهامل االتايل االجتماع يف فرتة ما اني الدورتني ،وأجرى مشاورات
غري رمسي يف  8شباط/فرباير ،و26حزيران/يونيه ،و 7تشرين الثاين/نوفمرب  21١2ااالستنا إىل مشروعني
__________________________
()١

الوثائق الرمسي جلمهي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكم اجلنائي الدولي  ،الدورة الثامن  ،الهاي 26-١8 ،تشرين

الثاين/نوفمرب  ،)ICC-ASP/8/20(2112اجمللد األول ،اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/Res.6 ،
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للمبا ئ التوجيوي اإلجرائي مؤرخني  3١كانون الثاين/يناير و ١2حزيران/يونيه  21١2ومقدمني من
رئيس الفريق الهامل ،سها ة السفري اول سيغر (سويسرا) .وعممت اهد ذلك وثيق ختامي اهنوان
"اعمشروع الرااع لالختصاصات اعمقدم من الرئيس" ،واعتمد الفريق الهامل هذا اعمشروع ااعموافق الصامت يف
 21متوز/يوليه .21١2

ثانيا -النظر في التعديالت المقترحة
ألف-

النظر في االقتراحات المقدمة لتعديل نظام روما األساسي
 -5كانت التهديالت اعمقرتح احملال من اجلمهي إىل الفريق الهامل يف ورهتا الثامن ال تزال مهروض
على الفريق( .)2وأتيحت للوفو الفرص  ،يف اداي كل اجتماع ،للتهليق على التهديالت اعمقرتح  .غري أنه
مل ي لب أي وفد إجراء مناقشات .ومل يقدم أيضاً أي وفد من الوفو اليت قدمت اقرتاحات نصوصاً
منقح هلا يف الفرتة اعمشمول االتقرير.

باء-

النظر في تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 -6نظر الفريق الهامل يف اجتماعه اعمهقو يف  7تشرين الثاين/نوفمرب  21١2يف اقرتاح وافقت عليه
األغلبي اعم لق لقضاة احملكم عمال االفقرة ( 2ب) من اعما ة  5١من نظام روما األساسي لتهديل
القواعد اإلجرائي وقواعد اإلثبات اإضاف قاعدة  ١32مكرراً جديدة (انظر اعمرفق األول هلذا التقرير)).(3
وتنص القاعدة اعمقرتح اجلديدة على أنه جيوز للدائرة االاتدائي أن متارس اختصاصاهتا ،فيما يتهلق
االتحضري للمحاكم  ،عن طريق قاض أو أكثر من قضاهتا من أجل تهجيل اإلجراءات وضمان الفهالي
من حيث التكلف .
 -7ويف هذا الصد  ،أحاط الفريق الهامل علما اتقرير الفريق الدراسي اعمهين ااحلوكم اشأن اعما ة
مكررا من القواعد اإلجرائي وقواعد اإلثبات اعمؤرخ  ١تشرين الثاين/نوفمرب  .)4(21١2وتضمن هذا
ً ١32
التقرير ثالث توصيات اديل قد يرغب الفريق الهامل يف تقدميوا للجمهي وهي اعتما القاعدة ١32
مكررا اعمقرتح انصوا احلايل ،أو اعتما القاعدة  ١32مكرراً اعمقرتح ولكن رهنا اإ خال تهديالت
عليوا ،أو عدم اعموافق على القاعدة  ١32مكرراً اعمقرتح ألسباب تتهلق اأساسوا القانوين.
 -8واستمع الفريق الهامل إىل ايانات توضيحي من جو التنسيق اعمختص االفريق الدراسي اعمهين
ااحلوكم فيما يتهلق االبند ( 2تهجيل اإلجراءات القضائي ) ،السيد قنرب حسني اور (اعمملك اعمتحدة)،
واعمستشار القانوين الرئيسي هليئ الرئاس السيد هريا أا حي ،اللذين شاركا يف االجتماع عن طريق
الفيديو .وأُحيط الفريق الهامل علما مبصدر االقرتاح يف احملكم واالفحص الذي قامت اه اللجن
__________________________
( )2انظر القرار  ،ICC-ASP/8/Res..6احلاشي  .3وتر التهديالت اعمقرتح أيضاً يف اعمرفقات من األول إىل السا س من التقرير السااق
للفريق الهامل اعمهين االتهديالت.ICC-ASP/10/32 ،
( )3على النحو الوار يف الرسال اعموجو من رئيس احملكم إىل رئيس اجلمهي يف  ١2تشرين األول/أكتوار واعمستنسخ يف اعمرفق الثالث
للوثيق ( ICC-ASP/11/41انظر أيضاً اعمرفق األول).
( )4
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االستشاري اعمهني االنصوص القانوني اليت تتضمن ممثلني للشهب الثالث للمحكم وهي مكتب اعمدعي
الهام ،واحملامي الهام للضحايا ،واحملامي الهام للدفاع ،مبشارك قلم احملكم .
 -2وأعرات مجيع الوفو عن تأييدها لالقرتاح أو عن اهتماموا افكرته .والحظت عدة وفو يف هذا
الصد أن الدول األطراف طلبت إىل احملكم منذ مدة طويل اآلن أن جتد طريقا لزيا ة الكفاءة يف
إجراءاهتا وأن على الدول األطراف اآلن أن تساعد احملكم على تفهيل التغيريات اعمقرتح  .ويف حني مت
ا لرتحيب على ن اق واسع مببا رة احملكم والتوجه الهام لالقرتاح ،أعرات اهض الوفو عن قلقوا إزاء توافق
االقرتاح مع النظام األساسي االنظر إىل النص يف الفقرة  2من اعما ة  32من النظام على تشكيل الدائرة
االاتدائي  .وأعرب عن رأي مفا ه أنه لكي ميارس قاض واحد اهض موام الدائرة ،يلزم تهديل هذه اعما ة.
ايد أن مهظم الوفو رأت أن الفقرة ( 3أ) من اعما ة  64توفر أساسا قانونيا كافيا ،ال سيما إذا قُرأت
ااالقرتان مع الفقرة  8من نفس اعما ة .ونوقش التهديل ا ريق مستفيض اني القضاة من مجيع الدوائر ويف
اللجن االستشاري اعمهني االنصوص القانوني اليت تتضمن أيضا ممثلني عمكتب اعمدعي الهام ،واحملامي الهام
للضحايا ،واحملامي الهام للدفاع ،واعترب متوافقا مع نظام روما األساسي .ولوحظ أيضا أن القضاة كان
ميكنوم اعتما التهديل اعمقرتح مؤقتاً مبوجب الفقرة  3من اعما ة  5١من النظام األساسي ولكنوم فضلوا
تقدميه جلمهي الدول األطراف ألسباب تتهلق االشفافي  ،والدخول يف حوار مع الدول األطراف.
 -١1وفيما يتهلق اتفاصيل االقرتاح ،أعرب أحد الوفو عن تفضيله حذف الفقرات  4إىل  6من التقرير
العتقا ه أهنا توضيحي واالتايل زائدة .ايد أن هذا الوفد مستهد للموافق عليوا إذا توافقت آراء الوفو
األخرى اشأهنا .وإذا مت اإلاقاء عليوا ،فإنه يلزم حذف كلم "موضوعي " من الفقرة  6لتجنب التمييز
اغري مقتض اني احلقوق "اعموضوعي " و"غري اعموضوعي " للضحايا.
 -١١ونظرا لهدم توافق اآلراء مباشرة على توصي اجلمهي ااعتما التهديل اعمقرتح للقواعد اإلجرائي
وقواعد اإلثبات' ،ولتوفري اعمزيد من الوقت للوفو عمواصل التفكري يف اعمسأل  ،قرر الفريق الهامل مواصل
النظر يف هذه اعمسأل خالل االجتماع الذي سيهقده خالل الدورة احلا ي عشرة للجمهي .

ثالثا -النظر في القواعد أو المبادئ التوجيهية المتعلقة باإلجراءات
 -١2نظر الفريق الهامل يف مسأل وضع قواعد أو مبا ئ توجوي إجرائي على أساس اعمشروع الثاين
(اعمشروح) اعمقدم من الرئيس اشأن اعمبا ئ التوجيوي اإلجرائي  ،اعمؤرخ  8شباط/فرباير  ،21١2واهد ذلك
على أساس اعمشروع الثالث اعمقدم من الرئيس اشأن اعمبا ئ التوجيوي اإلجرائي  .ويف أعقاب اعمناقشات
اليت جرت يف الفريق الهامل يف  ١2حزيران/يونيه  ،21١2قدم الرئيس اتاريخ  2متوز/يوليه 21١2
مشروعاً رااهاً اهنوان "اعمشروع الرااع لالختصاصات اعمقدم من الرئيس" ،واعتمد الفريق الهامل هذا اعمشروع
ااعموافق الصامت ( .انظر اعمرفق الثاين هلذا التقرير).

ألف-

التعليقات العامة
 -١3يف اعمناقشات اليت جرت اناء على النص اعمشروح للمشروع الثاين اعمؤرخ  2شباط/فرباير ،21١2
أشار الرئيس إىل أن اعمشروع يهرتف ادور الفريق الهامل كويئ فرعي تااه للجمهي وأنه ال جيوز له االتايل
أن يهتمد نظامه الداخلي .ولذلك ،استبهدت الهبارات اإللزامي مثل "جيب".
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 -١4واستمر اخلالف فيما يتهلق اال بيه اإللزامي أو غري اإللزامي للوثيق  ،ولوحظ أيضا أن كلم
"تفامهات" اعمستخدم يف الهبارة االستواللي للمشروعني اعمؤرخني  2شباط/فرباير و 2حزيران/يونيو
 21١2قد تؤ ي إىل نتائج تبهي  .وقُدم اقرتاح ااستخدام عبارة "اختصاصات" ادالً منوا  -يف الهنوان
ويف الهبارة االستواللي – لإلشارة إىل أن الوثيق أكثر موضوعي من اعمبا ئ التوجيوي وأقل إلزاما من
القواعد القانوني  .ووافق الفريق الهامل على ذلك وتوافقت اآلراء على أنه ينبغي أن يتقيد الفريق الهامل
ااختصاصاته .ولتحقيق ذلك ،ينبغي أن تهتمد اجلمهي االختصاصات ،ولن جيوز تهديلوا إال اقرار من
اجلمهي (.)5
 -١5والحظ الرئيس أيضا أنه مت التخلي يف اعمشروع اعمؤرخ  2شباط/فرباير  21١2ويف مجيع اعمشاريع
اعمقدم اهد ذلك عن حماول النص على مهايري موضوعي  .ومل تبق إال مالحظ أن على الفريق الهامل أن
ينظر اهناي خاص يف التهديالت اعمقرتح اليت هتدف إىل حتسني الفهالي يف أ اء احملكم  ،واإلشارة إىل أنه
ينبغي أن ينظر الفريق الهامل اوجه خاص فيما إذا كانت اجلرمي اجلديدة اعمقرتح من أخ ر اجلرائم اليت
تثري قلق اجملتمع الدويل اأسره ،وفيما إذا كانت اجلرمي تهتمد على حظر قائم مبوجب القانون الدويل(.)6

باء-

التعليقات بشأن أحكام معينة في مشروع المبادئ التوجيهية اإلجرائية/مشروع
االختصاصات
 -١6فيما يتهلق اأنه جيوز للفريق الهامل أن ينشئ أفرق فرعي من أجل مناقش التهديالت اعمقرتح يف
وقت واحد أو مبزيد من التفصيل( ،)7قُدم اقرتاح اأن يشار صراح إىل أنه جيوز هلذه األفرق الفرعي أن
جتتمع يف نيويورك أو الهاي ،ألن من اعمرغوب فيه أن تتوافر للفريق الفرعي إمكاني التفاعل مع اعمسؤولني
اعموجو ين يف مقر احملكم يف الهاي .وسيلزم أيضاً مناقش أي قرار صا ر عن فريق فرعي يف الفريق
الهامل ذاته ويف اجلمهي  .وأُعرب أيضاً عن تأييد الصيغ النوائي اليت اقرتحوا الرئيس ألهنا ال تستبهد
تشكيل فريق فرعي يف الهاي وال تشجع على ذلك ضمنياً .وستظل الفقرة  4من مشروع االختصاصات
ون تغيري على أن يكون واضحاً أن الفريق الهامل يف نيويورك هو الذي سيحد مكان الفريق الفرعي.
ومن اعمفووم أيضاً أن الفقرة  4ال حتول ون وجو مقر األفرق الفرعي يف الهاي أو مكان آخر.
 -١7وأعرب عن األسف القتصار "اعمهايري اعموضوعي " على اعمهايري الوار ة يف الفقرتني  8و  .2ايد أنه
لوحظ أيضا أن من الصهب اعموافق على أي من اخليارات السااق اعمقدم للمهايري اعموضوعي أو تنفيذها.
واستجاا هلذا الرأي ،استهيض يف اعمشروع اعمؤرخ  ١١حزيران/يونيه  21١2عن عبارة "البني اعمؤسسي "
.
الوار ة يف الفقرة  8من اعمشروع اعمؤرخ  2شباط/فرباير  21١2اهبارة "الفهالي والكفاءة يف أ اء احملكم ".
 -١8وعلى الرغم من الرأي الذي أعرب عنه اأنه ينبغي أن يهمل الفريق الهامل على أساس توافق
اآلراء ،أعرب أيضاً عن رأي مفا ه أنه ينبغي أن حيتفظ الفريق الهامل اإمكاني التوصل إىل اتفاق عن
طريق التصويت إذا تهذر التوصل إىل اتفاق اتوافق اآلراء .ومت االتفاق على أن القواعد اعمتهلق اصنع القرار
__________________________
( )5انظر الفقرة  ١2من اعمرفق الثاين.
( )6انظر الفقرتني  8و.2
( )7الفقرة  4يف مجيع النصوص.
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اليت تن بق على اجلمهي مبوجب اعما ة  84من نظاموا الداخلي تن بق أيضاً على الفريق الهامل لكونه
هيئ فرعي تااه للجمهي  .وينهكس هذا الفوم يف الفقرة  5من الصيغ النوائي .
 -١2وفيما يتهلق اتقرير الفريق الهامل اعمقدم إىل اجلمهي وتوصياته ،نوقشت مسأل ما إذا كان ينبغي
أن تهود للفريق الهامل والي إصدار توصي إىل اجلمهي اهدم تناول اقرتاح مهني للتهديل .وأعرب عن رأي
مفا ه أن الفريق الهامل ينبغي أن يهمل على إصدار توصي إجيااي .

رابعا-

تبادل المعلومات بشأن حالة التصديق على التعديالت التي أدخلت على نظام روما
األساسي في كمباال
 -21يف االجتماع الذي عقده الفريق الهامل يف  8شباط/فرباير  ،21١2أفا وفد الجيكا اأن
حكومته أعدت مشروع قانون للتصديق على التهديالت لكي ينظر فيه الربعمان .وأفا وفد اعمكسيك اأن
التهديالت أرسلت إىل الربعمان .وأشار وفد هولندا إىل أن احلكوم استوفت تقريبا األعمال التحضريي
الالزم إلرسال كال التهديلني إىل الربعمان.
 -2١ويف  8أيار/مايو  ،21١2أصبحت ليختنشتاين أول ول طرف تصدق على التهديالت اعمتهلق
جبرمي الهدوان ،والثاني يف التصديق على التهديالت اليت أ خلت على اعما ة  8من نظام روما األساسي.
ويف االجتماع الذي عقده الفريق الهامل يف  26حزيران/يونيه  ،21١2أفا وفد ليختنشتاين اأنه نظم
حلق عمل اشأن تنفيذ التهديالت اعمتهلق جبرمي الهدوان والتصديق عليوا ،وسينظم اعمزيد من حلقات
الهمل اعمذكورة ،مبا يف ذلك أثناء الدورة احلا ي عشرة للجمهي  .ويف حلق الهمل األوىل ،أالغت  ١7ول
اأهنا تهمل انشاط على التصديق على التهديالت اعمتهلق جبرمي الهدوان اينما كانت أراع ول أخرى يف
اعمراحل اعمبكرة للتصديق .وااإلضاف إىل ذلك ،نفذت ثالث ول أطراف التهديالت االفهل يف تشريهاهتا
الداخلي .

خامسا -آفاق المستقبل
 -22اعتمد الفريق الهامل مشروع اختصاصات الفريق الهامل اعمهين االتهديالت ااعموافق الصامت ،
ووافق على إحالته إىل اجلمهي لالعتما .
 -23واختتم الفريق الهامل أعماله يف فرتة ما اني الدورتني وقدم توصي إىل اجلمهي اإ راج الفقرة الوار ة
يف اعمرفق السااع يف القرار اجلامع.
 -24واتفق الفريق الهامل على االجتماع جمد ا أثناء اجلمهي القا م عمواصل اعمناقش اعمتهلق االتهديل
اعمقرتح للقواعد اإلجرائي وقواعد اإلثبات اإضاف ما ة  ١32مكرراً اجلديدة واختتام هذه اعمناقش عند
اإلمكان.
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المرفق األول


التعديل المقترح للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
المادة  231مكررا
تعيين قاض لتحضير المحاكمة

 -١جيوز للدائرة االاتدائي  ،عند ممارس اختصاصاهتا مبوجب الفقرة ( 3أ) من اعما ة  ،64أن تهني
عضواً واحداً أو أكثر من أعضائوا ألغراض حتضري احملاكم .
 -2يتخذ القاضي مجيع التدااري التحضريي الالزم من أجل تسويل سري إجراءات احملاكم ا ريق
منصف وعاجل  ،االتشاور مع الدائرة االاتدائي .
 -3جيوز للقاضي يف أي وقت أن حييل من تلقاء نفسه أو ،عند االقتضاء ،اناء على طلب أحد
األطراف ،مسائل مهين إىل الدائرة االاتدائي الختاذ قرار فيوا .وجيوز ألغلبي أعضاء الدائرة االاتدائي أيضاً
أن تقرر من تلقاء نفسوا أو ،عند االقتضاء ،اناء على طلب أحد األطراف ،مهاجل اعمسائل اليت كانت
ستهاجل خالفا لذلك مبهرف القاضي.
 -4من أجل الوفاء مبسؤولياته لتحضري احملاكم  ،جيوز للقاضي أن يهقد اجتماعات الستهراض احلال
وأن يصدر أوامر وقرارات .وجيوز للقاضي أيضا أن يضع خ عمل تشري إىل التزامات األطراف اليت يلزم
الوفاء اها عمال اهذه القاعدة والتواريخ احملد ة للوفاء اهذه االلتزامات.
 -5جيوز ممارس موام القاضي فيما يتهلق ااعمسائل التحضريي  ،سواء نشأت أو مل تنشأ قبل ادء
احملاكم أو اهدها .وجيوز أن تشمل هذه اعمسائل ما يلي:
(أ)

ضمان الكشف اصورة مالئم اني األطراف؛

(ب) األمر ااختاذ تدااري وقائي عند االقتضاء؛
(ج) مهاجل ال لبات اعمقدم من الضحايا للمشارك يف احملاكم  ،على النحو اعمشار إليه يف
الفقرة  3من اعما ة 68؛
( ) التشاور مع األطراف اشأن اعمسائل اعمشار إليوا يف اعما ة  54من الئح احملكم  ،واختاذ
قرار من قبل الدائرة االاتدائي اشأهنا؛
(ه) اعمسائل اعمتهلق ااجلدول  ،ااستثناء حتديد موعد احملاكم  ،على النحو اعمشار إليه يف
القاعدة الفرعي ١ -١32؛
(و)

مهاجل ظروف االحتجاز واعمسائل ذات الصل ؛

__________________________
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(ز)
االاتدائي .

مهاجل أي مسائل أخرى حتضريي ينبغي حلوا وال تقع ضمن االختصاص احلصري للدائرة

 -6ال جيوز للقاضي أن يصدر قرارات تؤثر تأثريا كبريا على حقوق اعمتوم أو متس اعمسائل القانوني
والوقائهي األساسي يف الدعوى ،وال جيوز له ،رهنا االقاعدة الفرعي  ،5أن يتخذ قرارات تؤثر على احلقوق
األساسي للضحايا.
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المرفق الثاني
مشروع االختصاصات

()١

حتكم االختصاصات التالي أعمال الفريق الهامل اعمهين االتهديالت ("الفريق الهامل"):

الوالية
 -١خيتص الفريق الهامل االنظر يف التهديالت اعمقرتح إ خاهلا على نظام روما األساسي والقواعد
اإلجرائي وقواعد اإلثبات ،اغي حتديد التهديالت اليت يلزم إحالتوا إىل مجهي الدول األطراف ("اجلمهي ")
للنظر.

اإلطار اإلجرائي
 -2حتد اعموا  5١و ١2١و ١22من نظام روما األساسي اإلجراءات الواجب اإلتباع فيما يتهلق
االتهديالت اليت يرا إ خاهلا على نظام روما األساسي أو القواعد اإلجرائي وقواعد اإلثبات .وال يوجد يف
هذه االختصاصات ما يكون له أسبقي على هذه األحكام أو أي أحكام أخرى يف نظام روما األساسي.
 -3الفريق الهامل هيئ فرعي تااه للجمهي وفقا للفقرة  4من اعما ة  ١١2من نظام روما األساسي.
وتسري على الفريق الهامل نفس القواعد اليت تن بق على اهليئات الفرعي األخرى التااه للجمهي  ،على
النحو اعمنصوص عليه يف اعما ة  84من النظام الداخلي جلمهي الدول األطراف.
 -4جيوز للفريق الهامل أن ينشئ أفرق فرعي من أجل مناقش التهديالت اعمقرتح يف وقت واحد أو
مبزيد من التفصيل.
 -5يبذل الفريق الهامل قصارى جوده للتوصل إىل قرارات اتوافق اآلراء ،وفقاً للنظام الداخلي جلمهي
الدول األطراف.

النظر في التعديالت المقترحة
 -6يقوم الفريق الهامل ادراس أولي للتهديالت اعمقرتح عمساعدة اجلمهي على اختاذ قرار مستنري اشأن
ما إذا كان ينبغي أن تتناول االقرتاح وفقا للفقرة  2من اعما ة  ١2١من نظام روما األساسي ،أم ينبغي أن
تهتمد التهديالت اعمقرتح وفقاً للفقرة  2من اعما ة  ،5١والفقرة  3من اعما ة  ،١2١والفقرة  2من اعما ة
 ١22من نظام روما األساسي.
 -7تُشجع الدول األطراف على القيام ،على أساس طوعي ،اإحاط الفريق الهامل علماً االتهديل
اعمقرتح قبل تقدميه رمسياً لتهميمه على مجيع الدول األطراف.
__________________________
( )١مت توزيهه يف األصل اوصفه " اعمشروع الرااع لالختصاصات اعمقدم من الرئيس" يف  2حزيران/يونيه .21١2
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 -8ينظر الفريق الهامل اهناي خاص يف التهديالت اعمقرتح اليت هتدف إىل حتسني الفهالي والكفاءة
.
يف أ اء احملكم .
 -2يف حال اقرتاح جرمي جديدة ،ينظر الفريق الهامل اوجه خاص فيما إذا كان ميكن وصف اجلرمي
اأهنا من أخ ر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل اأسره ،وما إذا كانت اجلرمي تهتمد على حظر قائم
مبوجب القانون الدويل.

التقارير والتوصيات إلى الجمعية
 -١1حاعما يقرر الفريق الهامل أنه استكمل النظر يف االقرتاح ،يقدم توصي إىل اجلمهي مبا إذا كان ينبغي
أن تتناول االقرتاح وفقا للفقرة  2من اعما ة  ١2١من نظام روما األساسي ،أم ينبغي أن تهتمد التهديالت
اعمقرتح وفقاً للفقرة  2من اعما ة  ،5١والفقرة  3من اعما ة  ،١2١والفقرة  2من اعما ة  ١22من نظام
روما األساسي.
 -١١يقدم الفريق الهامل تقارير عن التقدم احملرز يف مناقشاته إىل اجلمهي .

تعديل االختصاصات
 -١2جيوز تهديل االختصاصات اقرار من اجلمهي .
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المرفق الثالث
مشروع نص إلدراجه في القرار الجامع
يستهاض عن الفقرة  7١من القرار اجلامع لهام  (ICC-ASP/10/20) 21١١ميا يلي:
"ترحب اتقرير اعمكتب عن الفريق الهامل اعمهين االتهديالت ،وتدعو الفريق الهامل إىل مواصل
النظر يف التهديالت اعمقرتح  ،وتقرر اعتما اختصاصات الفريق الهامل اعمهين االتهديالت اعمرفق اهذا
القرار ،وت لب إىل اعمكتب أن يقدم تقريراً إىل اجلمهي لكي تنظر فيه يف ورهتا الثاني عشرة".
_________________
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