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 . مقدمة أوال

. هذا التقرير مقدم عمالً بالوالية التي منحتها جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( للفريق العامل المعني بالتعديالت 1

لغرض النظر في  ICC ASP / 8 / Res.6)"الفريق العامل"(. أُنشئ الفريق العامل بموجب قرار الجمعية العامة 

تعديالت أخرى  ةمن النظام األساسي فضال عن أي 1، الفقرة 121لمادة التعديالت على نظام روما األساسي المقترح وفقا ل

محتملة على نظام روما األساسي وعلى القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بهدف تحديد التعديالت التي سيتم اعتمادها وفقًا 

 1لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية للجمعية.

مقترحات تعديل نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تحكمه لالفريق العامل  دراسةإن  - ٢

يخضع كما و 2، المرفق الثاني.ASP / 11 / Res.8-ICCاالختصاصات المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 

ائية للمحكمة صة بمراجعة اإلجراءات الجنإجراء تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أيًضا لـ"خارطة الطريق الخا

الغرض الرئيسي منها هو تسهيل الحوار المنظم بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التعديالت حيث ،  الجنائية الدولية"

و  ICC ASP / 11 / Res.8خارطة الطريق بموجب القرارين ل هاتأييدعبر  3المقترحة على قواعد اإلجراء واإلثبات.

ICC-ASP / 12 / Res.8 ، أعادت الجمعية التأكيد على دور الفريق العامل في تلقي وبحث التوصيات المقدمة إلى فقد

 اإلثبات.قواعد و ئيةالجمعية بشأن مقترحات التعديالت على القواعد اإلجرا

جميع مقترحات التعديل وفقا دعت الجمعية، في دورتها الثامنة عشرة، الفريق العامل إلى مواصلة النظر في هذا وقد  – 3

 4الختصاصات الفريق العامل، وطلبت إلى الفريق العامل أن يقدم تقريرا لتنظر فيه الجمعية في دورتها التاسعة عشرة.

ً للفريق العامل 2020شباط  6. في 4  عبر اتباع، أعاد المكتب تعيين السفير خوان ساندوفال مينديوال )المكسيك( رئيسا

 5.الصامتة الموافقةإجراء 

عبر رابط  وذلك بشكل افتراضي، ة أعماله وفقًا لتكليفات الجمعيةلمباشر 2020حزيران  23. اجتمع الفريق العامل في 5

Web-Ex  جائحةفي ضوء القيود الناجمة عن تفشي COVID-19 ألهمية مراعاة التدابير الرامية إلى منه . وإدراكا

الفريق العامل على أال يدخر جهدا إلجراء مناقشات فعالة فضال عن االنفتاح والمرونة في ، وافق  جائحةالتخفيف من أثر ال

 مداوالت الفريق.

 

 . النظر في مقترحات تعديل نظام روما األساسيثانيا

وكان معروضا على الفريق العامل مقترحات التعديل تلك التي سبق أن أحالتها إليه الجمعية في دورتها الثامنة، وكذلك   -   6

 6. 2017 آب 15و    2014آذار  14المقترحات التي أحالها وديع نظام روما األساسي في 

تقديم تحديثات بشأن مقترحاتهم. العامل، كما حدث في الماضي، أتيحت للمؤيدين الفرصة، في كل اجتماع للفريق  - 7

 ودُعيت جميع الوفود للتعليق على االقتراحات المختلفة المعروضة على الفريق العامل.

 
https://asp.icc-، متاح على  4، الفقرة  ICC ASP / 8 / Res.6القرار   1

cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-8-Res.6-ENG.pdf. 

ي بالتعديالت ، متاح عىل  ASP / 11 / Res.8-ICCالقرار  2 
: اختصاصات الفريق العامل المعن  ي

https://asp.icc-، المرفق الثان 
cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP11/ICC-ASP- 11-Res8-ENG.pdf  = 11# الصفحة 

 
ي تقرير المكتب عن مجموعة الدراسة حول الحوكمة إىل الدورة الحادية عش   3

ASP / -ICCة للجمعية )وترد خارطة الطريق ف 
ي تقرير المكتب عن مجموعة الدراسة حول الحوكمة إىل الدورة الثانية   11/31

، المرفق األول(. وترد خارطة الطريق المنقحة ف 
ة للجمعية العمومية ) -https://asp.icc، المرفق األول(. خرائط الطريق متاحة عىل التواىلي عىل  ICC-ASP / 12/37عش 

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-31-ENG.pdf  وعىلhttps://asp.icc-cpi.int/iccdocs 
/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-37-ENG.pdf. 

ي نظام روما األسا 4 
ة ، الهاي ، الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف ف   7-2سي للمحكمة الجنائية الدولية ، الدورة الثامنة عش 

 18، المرفق األول ، الفقرات.  ICC-ASP / 18 / Res.6( ، المجلد. األول ، الجزء الثالث ، ICC-ASP / 18/20) 2019ديسمبر 
-https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-20-vol-I-ENG-24jul20)أ( و )ب( ، متاحان عىل 

1700.pdf. 
ي لمكتب جمعية الدول األطراف ،  5 

اير  25قرار االجتماع الثان  https://asp.icc-، متاح عىل  2020فبر
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau2٪20-٪20Agenda٪20and٪20decisions .ي دي إف  . نر

ي تقرير الفريق العا 6 
حات التعديل هذه ف  ة للجمعية )وترد مقبر ي بالتعديالت عىل الدورة الثالثة عش 

( ICC ASP / 13/31مل المعن 
ة ) -https://asp.icc( ، متاح عىل التواىلي عىل ICC-ASP / 16/22وتقرير الفريق العامل إىل الدورة السادسة عش 

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP13/ICC-ASP-13-31-ENG.pdf  وhttps://asp.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16 /ICC-ASP-16-22-ENG.pdf ي مجموعة

ا ف 
ً
. بعد إخطار الوديع ، تم العثور عليها أيض

معاهدات األمم المتحدة ، المتاحة عىل  
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx؟src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-

 .src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en؟
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 . بلجيكاأ

من نظام  8، بأن ثالثة من أربعة مقترحات لتعديل المادة 2020 حزيران 23، في اجتماعها المعقود في ذّكرت بلجيكا - 8

 فيما يتعلق بجرائم الحرب قد اعتمدت في الدورة السادسة عشرة للجمعية في 2009عام  روما األساسي كانت قد اقترحتها

دقت على تلك التعديالت االتوافق. وأبلغت بلجيكا الفريق العامل بأن التفيا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا قد صمن روح  ظل

، رتودعت جميع الدول األطراف إلى التصديق عليها. وأشارت بلجيكا إلى أنها قركما  وأنها أيضا بصدد التصديق عليها،  

استناداً إلى المناقشات السابقة التي جرت أثناء اجتماعات الفريق العامل، إجراء مشاورات ثنائية في هذه المرحلة بشأن 

من نظام روما األساسي فيما يتعلق باستخدام األلغام المضادة لألفراد، بينما يطلب أن يظل االقتراح  8ادة اقتراح تعديل الم

 الفريق العامل بعد الدورة التاسعة عشرة للجمعية. ضمنذي الصلة مطروًحا على الطاولة ويتوقع مناقشته 

 المكسيك .ب

جدول أعمال الفريق  ضمن، إلى أنها تعتزم اإلبقاء 2020حزيران  23أشارت المكسيك، في اجتماعها المعقود في  - 9

العامل على اقتراح تعديل بشأن استخدام األسلحة النووية ومناقشة مقترح التعديل في مرحلة الحقة، مع مراعاة التقدم 

على االتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة حظر األسلحة  الدول ات من قبلتصديقالالمحرز فيما يتعلق بعدد 

 . 2017 تموز 7النووية المعتمدة في 

 ترينيداد وتوباغوج. 

 فترة ما بين الدورات.التحديثات أخرى بشأن اقتراحها خالل  ةلم تقدم ترينيداد وتوباغو أي -10

 جنوب افريقياد. 

 فترة ما بين الدورات.التحديثات أخرى فيما يتعلق بمقترحها خالل  ةلم تقدم جنوب أفريقيا أي -11

 كينيا ه.

 فترة ما بين الدورات.التحديثات أخرى بشأن اقتراحها خالل  ةلم تقدم كينيا أي -12

 

 ثالثا. النظر في إجراءات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة يستكشف إمكانية تحسين إجراءات تعديل القواعد أبلغ الرئيس الفريق العامل أن  - 13

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة، والتي يمكن عرضها في مرحلة الحقة على الفريق العامل للنظر فيها.

لمناقشة الجوانب   2020  أيار  14. تمت دعوة رئيس الفريق العامل لالنضمام إلى اجتماع مجموعة الدراسة الذي عقد في  14

مجموعة الدراسة مزيدًا من في المتنوعة التي ينطوي عليها تناول هذا الموضوع، كما أجرى الرئيسان المشاركان 

هذه المسألة   بشأن  اهتًما بمداوالتهمالمشاورات غير الرسمية مع الرئيس. وسيظل الفريق العامل منخرًطا مع لجنة الدراسة و

 لوقت المناسب.من أجل متابعتها في ا

 

نظام روما األساسي  بشأنرابعا. معلومات عن حالة التصديقات على تعديالت كمباال 

وكذلك عن التعديالت المعتمدة في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة والثامنة 

 عشرة للجمعية 

تصديقات على تعديالت نظام روما األساسي المعتمدة في المؤتمر   ةالفريق العامل بانتظام على أي تم إطالع –  15

رة السادسة عشرة والدورة الثامنة عشرة للجمعية. ومنذ تقديم والدورة الرابعة عشرة والدو 2010االستعراضي لعام 

من  124دقت أندورا والتفيا على تعديل المادة ا؛ وقد ص8دقت نيوزيلندا على تعديل كمباال للمادة اتقريرها األخير، ص

التعديالت الثالثة للفقرة دقت الجمهورية التشيكية والتفيا وهولندا ونيوزيلندا وسويسرا على اصكما نظام روما األساسي؛ 

من نظام روما األساسي المتعلقة على التوالي باألسلحة التي تستخدم فيها  8)هـ( من المادة  2والفقرة  8)ب( من المادة  2

العوامل البيولوجية أو السموم  واألسلحة التي يتمثل تأثيرها األساسي في اإلصابة بشظايا في   من  مواد جرثومية أو غيرها

األسلحة المصممة خصيًصا، كوظيفة قتالية وحيدة أو كأحد كذلك األشعة السينية و بواسطةنسان تفلت من الكشف جسم اإل

أجهزة بصر تصحيحية؛ التي تستخدم  وظائفها القتالية، إلحداث عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي بالعين المجردة أو للعين  

المتعلقة باالستخدام المتعمد لتجويع المدنيين  8)هـ( من المادة  2فقرة دقت أندورا ونيوزيلندا على تعديل الاصقد وهذا 

، بما في ذلك إعاقة إمدادات غنى عنها لبقائهم على قيد الحياةحرمانهم من األشياء التي ال  عبر  كأسلوب من أساليب الحرب  

 7اإلغاثة عمداً.

 
قائمة الدول التي صدقت على التعديالت ذات الصلة متاحة في مجموعة معاهدات األمم المتحدة ،   7

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx؟src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en . 

aspx . 
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على  9دولة طرفاً   39دقت  ا؛ وص  8على تعديل كمباال للمادة   8دولة طرفاً   39دقت  ا، ص2020تشرين األول    14حتى    -16

ً  15دقت اتعديالت كمباال بشأن جريمة العدوان؛ وص ؛ التعديالت الثالثة على المادة  124على تعديل المادة  10دولة طرفا

 ناصر رثومية أو عج ناصر)هـ( المتعلقة على التوالي باألسلحة التي تستخدم ع 2، الفقرة 8)ب( والمادة  2، الفقرة 8

كشف تدخل جسم االنسان وال ت، واألسلحة التي يكون أثرها األساسي هو إلحاق األذى بشظايا  مواد سامةبيولوجية أخرى أو  

عن طريق األشعة السينية واألسلحة المصممة خصيًصا، كوظيفة قتالية وحيدة أو كإحدى وظائفها القتالية، إلحداث عمى 

دقت عليها سبع اصوالتي  أجهزة البصر التصحيحيةالتي تستخدم أي للعين المجردة أو للعين دائم للرؤية غير المعززة، 

المتعلقة باالستخدام المتعمد لتجويع  8)هـ( من المادة  2دقت دولتان طرفان على تعديل الفقرة اوصهذا  11دول أطراف؛

ا لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب بحرمانهم من األشياء التي ال غنى عنه

 12إمدادات اإلغاثة عمداً.

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

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

 
 
 
 
 

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

 إذا لزم األمر، اجتماعات الخبراء.و، بما في ذلك  2021يوصي الفريق العامل بأن تُعقد اجتماعات منتظمة طوال عام    -17

 يختتم الفريق العامل عمله فيما بين الدورات بالتوصية إلى الجمعية بأن تُدرج في القرار الجامع ست فقرات )المرفق(.   -  18

  

 المرفق 

 مشروع نص القرار الجامع

 ( دون تغيير، ونصها كما يلي:ICC-ASP / 18 / Res.6)  2019من القرار الجامع لعام  155تظل الفقرة  - 1

 "ترحب بتقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت ؛"

 (.ICC-ASP / 18 / Res.6) 2019من القرار الجامع لعام  156تُحذف الفقرة  - 2

 (.ICC-ASP / 18 / Res.6) 2019من القرار الجامع لعام  157تُحذف الفقرة  - 3

 (. ICC-ASP / 18 / Res.6)  2019من القرار الجامع لعام  158. تُحذف الفقرة 4

 ، ونصها كما يلي:( دون تغييرICC-ASP / 18 / Res.6)  2019من القرار الجامع لعام  159تظل الفقرة  - 5

 أو قبوله" ؛ 124التصديق على تعديل المادة "تدعو جميع الدول األطراف إلى 

 ( على النحو التالي:ICC-ASP / 18 / Res.6) 2019من القرار الجامع لعام  160سيتم تحديث الفقرة  - 6

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

 قبولها" ؛ عشرة للجمعية أو

( بما ICC ASP / 18 / Res.6) 2019من المرفق األول )الواليات( للقرار الجامع لعام  18يُستعاض عن الفقرة  -7

 يلي:

 ")أ( يدعو الفريق العامل إلى مواصلة النظر في جميع مقترحات التعديل، وفقا الختصاصات الفريق العامل ؛ و

 "ر فيه الجمعية في دورتها العشرينتقريرا لتنظ)ب( تطلب إلى الفريق العامل أن يقدم     

 ____________ 


