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ICC-ASP/16/Res.5القرار

٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ١٤بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشرة، املعقودة يف اعتمد

ICC-ASP/16/Res.5
تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان

إن مجعية الدول األطراف،
األمهية التارخيية للقرار الذي اختذ بتوافق اآلراء يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال بشأن إذ تدرك

بالقرار ّ إذ تذك راعتماد التعديالت على نظام روما األساسي املتعلقة جبرمية العدوان، ويف هذه الصدد 
RC/Res.6،

مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وقراراته،وإذ تعيد تأكيد
على تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان يف أقرب وقت قدت العزم وقد ع

ثالثا، ١٥من املادة ٣والفقرة مكررا١٥من املادة ٣ممكن، رهنا بالقرار املشار إليه يف الفقرة 
ة على بالتقرير بشأن تيسري تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليوإذ حتيط علما مع التقدير 

، الذي يتضمن ملخصا آلراء الدول األطراف،)١(جرمية العدوان
،١٢١املادة من٥والفقرة مكررا١٥من املادة ٤إىل الفقرة وإذ تشري 
الفقرة استناداإىل،RC/Res.6من القرار١ً                                    أيضا  إىل أن املؤمتر االستعراضي قرر يف الفقرة وإذ تشري

من املادة ٥ً        ، اعتماد التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان، اليت تدخل حيز النفاذ وفقا  للفقرة ٥من املادة ٢
ألي دولة طرف أن تودع وإذ تالحظ أنه جيوزً                          من النظام األساسي، رهنا  بالتصديق عليها أو قبوهلا، ١٢١

ً مكررا .١٥ه يف املادة ً                    قبل املصادقة أو القبول إعالنا  على النحو املشار إلي
متوز/يوليو ١٧ً          تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان ابتداءا  من تاريخ تقرر-١

؛٢٠١٨
تؤكد أنه وفقا لنظام روما األساسي، تدخل تعديالت النظام األساسي بشأن جرمية العدوان اليت -٢

بالنسبة للدول األطراف اليت قبلت التعديالت بعد سنة اعتمدها مؤمتر كمباال االستعراضي حيز النفاذ
يف حالة إحالة الدولة أو إجراء حتقيق تلقائي يف الدعوى، واحدة من إيداع صكوك تصديقها أوقبوهلا، وأنه

ُ                               ال متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما ت رتكب من طرف مواطن أو على أراضي 
دولة طرف مل تصدق على هذه التعديالت أوتقبلها؛

م روما األساسي فيما يتعلق من نظا١١٩مناملادة ١والفقرة ٤٠من املادة ١تعيد تأكيد الفقرة -٣
باالستقالل القضائي لقضاة احملكمة؛

ا إىل مجيع الدول األطراف، اليت مل تفعل بعد ، جتدد -٤ إىل التصديق على تعديالت نظام روما ُ  دعو
األساسي املتعلقة جبرمية العدوان أو قبوهلا.
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