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تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف
إن مجعية الدول األطراف،

إذ تضع يف اعتبارها أن على كىد دولىة واىدها مسى ولية سايىة سى ارا مىإل ارةىة اابىاد اجلماعيىة
وا ىرا ا ابىىرجل واجل ىرا ا سىىد اانسىىانية ،وأن الضىىمز اانسىىاب مىىا مال يمىىعر ب ىىدمة عمي ىىة مىىإل ا ىراء مىىا
يرت ب يف شىت أحناء العامل مإل أعمال وامية تفوق اخليال ،وأنه يُسلَّا اآلن تسليماً واسع النطاق بضرور
ووااب منع أخطر اجلرا ا اليت تثز قلق اجملتمع الدويل وال ضاء عليها وسرور وسع اد افىت م ففيهىا
مإل الع اجل،
واقتناعىىا منهىىا ب ى ن ام مىىة اجلنا يىىة الدوليىىة وسام مىىةسة وسىىيلة أساسىىية مىىإل وسىىا د تع ي ى اا ىفا
ال انون الىدويل اانسىاب وا ىوق اانسىان ،وهىه تسىها على هىوا الناىو يف سىمان ابريىة واألمىإل والعدالىة
وسياد ال انون ويف منع الن اعا املسلاة وابفاظ عل السلا وتع ي األمإل الىدويل والنهىوب بعمليىة بنىاء
السلا وحت يق ال لح يف ففا مىا بعىد الن اعىا وذلىي بحتيىة حت يىق سىت مسىتدا  ،وف ىاً مل ا ىد ومبىاد
ميثاق األما املتاد ،
واقتناعا منها أيضا ب ن العدل والسلا مت امتن ويع م كد منهما اآلخر،
وإذ تراب باتفاق اجملتمع الدويل عل التمىييع على إقامىة تتمعىا مسىاملة يهمىف فيهىا أاىد
م ىىإل أا ىىد حت ي ىىق التنمي ىىة املس ىىتدامة ،وإتاا ىىة إم اني ىىة و ىىول اجلمي ىىع إ العدال ىىة وبن ىىاء م سس ىىا فعال ىىة
وخاسىىعة للمسىىاءلة وشىىاملة لليميىىع على مجيىىع املسىىتويا  ،وإذ تمىىيع ،يف هىىوا ال ىىدد ،اجملتمعىىا الىىيت
توااه راعا عل ا نت ال مإل ابرجل إ الست مإل ختل ابلول السلمية،
واقتناعا منها كولي ب ن العدالة وم افاة اافت مإل الع اجل وحماسبة م فيف أخطر اجلرا ا الىيت
تثز قلق اجملتمع الدويل واألشخاص املس ولني انا يا مبواب النظا األساسه أمور ت بد التي ة وينبحته
أن تب ى كىىولي وأن عامليىىة ا نضىىما إ نظىىا رومىىا األساسىىه للما مىىة اجلنا يىىة الدوليىىة تتسىىا ب يىىة
أساسية يف هوا ال دد،
تراىىب بالىىدور امىىورل الىىول تضىىطلع بىىه ام مىىة باعتبارهىىا ام مىىة اجلنا يىىة الدوليىىة الدا مىىة
وإذ ِّ
الوايىىد سىىمإل نظىىا العدالىىة اجلنا يىىة الدوليىىة الىىول يتطىىور ،وباسىىها ام مىىة يف سىىمان اسىىتمرار اا ىفا
العدالة الدولية وإنفاذها،
وإذ تنى ِّىو إ أن هيئىىا ال ضىىاء الىىوطمل هىىه املس ى ولة يف امل ىىا األول عىىإل متا ىىة م ىرت أخطىىر
اجل ىرا ا الىىيت تثىىز ال لىىق عل ى ال ىىعيد الىىدويل وإ ت ايىىد ابااىىة إ التعىىاون مىىإل أاىىد سىىمان قىىدر الىىنظا
ال انونية الوطنية عل متا ة مرت هو اجلرا ا،
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وإذ ت كد مإل اديد الت امها بنظا روما األساسه للما مة اجلنا ية الدولية وت ىميمها على عىد
إفت مرت أخطر اجلرا ا الىيت تثىز قلىق اجملتمىع الىدويل ب سىر مىإل الع ىاجل ،وتمىدد على أ يىة اسىتعداد
النظا ال انونية الوطنية وقدرهتا ا ا عل التا يق يف هو اجلرا ا ومتا تها،
وإذ تراىىب جبهىىود ام مىىة وا اماهتىىا يف ت ىىدث األشىىخاص األكثىىر مس ى ولية عىىإل ارت ىىاجل اجل ىرا ا
املن وص عليها يف نظا روما األساسه للعدالة وااسها بولي يف منع تلي اجلرا ا وحتيط علما بالسوابق
ال ضا ية للما مة يف مس لة الت امد،
وإذ تراب أيضا يف هوا ال دد بااسهاما ذا ال لة امل دمة مىإل ام مىة فيمىا يتعلىق بىاجلرا ا
اجلنسىىية واجلىرا ا اجلنسىىانية ،مثىىد ورقىىة السياسىا الىىيت أعىىدها م تىىب املىىدعه العىىا بمى ن اجلىرا ا اجلنسىىية
واجل ىرا ا اجلنسىىانيةو1ة ،وكىىولي بااسىىهاما امل دمىىة مىىإل الىىدول األط ىراف واجلهىىا الفاعلىىة األخىىر ذا
ال لة ،مبا يف ذلي املبادرا الرامية إ تع ي معرفة هو اجلرا ا وفهمها ،واقتناعا منها ب ن هىو املبىادرا
ينبحتىىه أن ت ىىون اى ءا يتيى أ مىىإل ابىوارا واااىراءا ا سىفاتييية لتع يى ام مىىة وامىىاكا الوطنيىىة يف
م افاة اافت مإل الع اجل ،مع ا افا التا ست تهلا ال ضا ه،

وإذ ِّ
توكر ب ن تطبيق املواد  17و 18و 19مإل نظا روما األساسه املتعل ة مب بولية ال ضىايا أمىا
ام مة مس لة قضا ية ي و بالف د فيها قضا ام مة،
وإذ ِّ
توكر أيضا ب نه ينبحته إيتء م يد مإل ا عتبار ل يفية إ ىام أعمىال ام مىة يف بلىدان ابىا
وإم انية أن ت د اسفاتيييا اا ام توايها بم ن كيفية مساعد البلد املعىمل على تنفيىو اااىراءا
الوطنية عند ا ام أعمال ام مة يف االة معينة،
وإذ تسلا ب ن اجلىرا ا الىيت تىدخد يف اخت ىاص ام مىة هتىدد السىلا واألمىإل ورفىا العىامل ،وبالتىايل
هتدد ال يا اليت حيميها نظا روما األساسه،
وإذ ت ِّك ىىد اافامه ىىا لتس ىىت تل ال ض ىىا ه للما م ىىة والت امه ىىا بض ىىمان اا ى ىفا قراراهت ىىا ال ض ىىا ية
وتنفيوها،
وإذ حتىىيط علمىىاً مىىع الت ىىدير ب ىرارا اجلمعيىىة العامىىة لتمىىا املتاىىد الىىيت ت ىىدر سىىنوياً فيمىىا يتعلىىق
بام مة،
وإذ تراب بالبيان الول أد به ر ىي تلى األمىإل يف  12شىباط/فرباير  2013الىول أكىد فيىه
اعت ا اجملل ا ستمرار يف م افاة اافت مإل الع اجل ،وكرر النداء السابق للميل بم ن أ ية تعاون
الىىدول مىىع ام مىىة وف ىاً لت امىىا كىىد منهمىىا ،وأعىىرجل فيىىه عىىإل الت امىىه مبتابعىىة قىرارا اجمللى ذا ال ىىلة
ب ور فعالة،
وإذ تعىىرجل عىىإل قل هىىا العميىىق إماء اسىىتمرار عىىد فعاليىىة املتابعىىة الىىيت ي ىىو لىىا تلى األمىىإل ل راراتىىه
املتعل ة بااالة ابا إ ام مة ونتا يها رغا اجلهود اليت تبوهلا الدول األطراف،

و1ة https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--

.June-2014.pdf
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وإذ تمز إ آليا العدالة وامل ابة جبميع أش اهلا اليت تتخو تدابز إ ىتاية م ملىة لعمليىا
العدال ة اجلنا ية ،مبا يف ذلي جلان اب ي ة وامل ابة ،والربامج الوطنية جلرب الضرر ،واا ىتاا امل سسىية
وال انونية ،مبا يف ذلي سمانا عد الت رار،
وإذ تمز إ قرارا ام مة ذا ال لة اليت اعففت ب ن ااسىها يف تع يى السىت وامل ىابة قىد
ي ون عامت مهما يف حتديد الع وبا  ،عل أساس كد االة عل اد ،
وإذ تمىىز أيضىىا إ ىىامل امل ى تر ا ستعراسىىه األول لنظىىا رومىىا األساسىىه الىىول ع ىىد يف كمبىىا
ب وغندا يف الفف مإل  31أيار/مايو إ  11ا يران/يونيه ،2010
وإذ تمىىز ك ىىولي إ ق ىرار مجعي ىىة ال ىىدول األط ىراف وساجلمعي ىىةسة بانم ىىاء تثي ىد للما م ىىة يف م ىىر
ا حتىىاد األفري ىىه يف أديى أبابىىا ،وت ِّكىىد مىىإل اديىىد أن مىىإل شى ن هىىوا التمثيىىد أن يعى م ابىوار مىىع ام مىىة
والتوعية برسالتها يف ا حتاد األفري ه ،وفيما بني الدول األفري ية ،بم د فردل أو مجاعه،
وإذ تعرجل عإل ت ديرها للمساعد ال يّمة اليت ي دمها اجملتمع املدب للما مة،

وإذ ت كد مإل اديد أ ية تعاون الدول األطىراف مىع ام مىة مىإل أاىد الوفىاء بو يتهىا وتعىرجل عىإل
قل ها المديد إماء حماو الفهيب الرامية إ منع التعاون،
وإذ تعىىرجل عىىإل قل هىىا إماء الت ىىارير األخىىز املتعل ىىة بعمليىىا التهديىىد والفهيىىب املواهىىة إ بع ى
منظما اجملتمع املدب املتعاونة مع ام مة،
وإذ تراب باجلهود اليت يبوهلا امل تب وفري يه العاملني لتاديد سبد تع ي ام مة اجلنا ية الدوليىة
ونظىا رومىا األساسىه مىإل خىتل تو ىيا ملموسىة وقابىد للتنفيىو ترمىه إ تع يى األداء وال فىاء وفعاليىة
ام مة،
وإذ ت كد أ ية التمثيد اجلحترايف العادل والتوامن بني اجلنسني يف أاه ام مة ،وعند ا قتضاء ،يف
عمد اجلمعية وهيئاهتا الفرعية،
وإذ تضع يف اعتبارها سرور تمييع الىدول األطىراف واملىراقبني والىدول الىيت تتمتَّىع مبركى املراقىب
عل املماركة ب ور كاملة يف دورا اجلمعية وسىرور العمىد على إبىرام دور ام مىة واجلمعيىة على أوسىع
نطاق،
وإذ تسىىلا بى ن املسىىاوا بىىني الضىىاايا يف ابىىق يف الو ىىول عل ى واىىه السىىرعة وب سىىلوجل فع ىال إ
العدالة وابماية والدعا ،واجلرب الفورل واملناسب عإل األسرار اليت تلاىق لىا ،ويف الو ىول إ املعلومىا
ذا ال لة املتعل ة با نتهاكا وآليا ا نت ىاف ،هىه م ونىا أساسىية للعدالىة ،وإذ ت كىد على أ يىة
ساية ا وق وم احل الضاايا واجملتمعا املت ثر عل حنو فعال مإل أاد إنفىاذ الو يىة الفريىد للما مىة
اجلنا يىىة الدوليىىة اىىا الضىىاايا ،وإذ تعىىرجل عىىإل ت ىىميمها على سىىمان ا ىىوق الضىىاايا الىىيت تمى د الىىركإل
األساسه لنظا روما األساسه ب ور فعالة،
وإذ تىدر الىدور ابيىول الىول ت ىو بىه العمليىا امليدانيىة للما مىة يف بلىدان ابىا
يعمد أ ااجل امل لاة معا مإل أاد توفز ظروف مناسبة لعمليا ام مة يف امليدان،

وأ يىىة أن

وإذ تدر أيضا املخاطر اليت يوااهها موظفو ام مة يف امليدان،
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وإذ تى ِّ
ىوكر ب ى ن ام مىىة تعمىىد يف إطىىار ال يىىود الىىيت تفرسىىها عليهىىا مي انيىىة برناتيىىة سىىنوية تعتمىىدها
اجلمعية،
 -1ت كىىد مىىإل اديىىد دعمهىىا الثابىىت للما مىىة كم سسىىة قضىىا ية مسىىت لة وحمايىىد  ،وت ىىرر الت امه ىىا
بالتمسي باملباد وال يا املن ىوص عليهىا يف نظىا رومىا األساسىه والىدفاع عنهىا وابفىاظ على سىتمتها،
غز عابئة ب ل هتديدا مواهة سد ام مة وموظفيها والويإل يتعاونون معها ،وتعىرجل عىإل قل هىا إماء أل
تدابز سد مس ويل ام مة ،وادد ع مها عل الوقوف متاد سد اافت مإل الع اجل؛

ألف -عالمية نظام روما األساسي
 -2تراب بالدول اليت انضمت إ نظا روما األساسه للما مة اجلنا ية الدولية منو الدور السابعة
عمىىر وتىىدعو الىىدول الىىيت مل ت ىىبح بعىىد أطرافىىا يف نظىىا رومىىا األساسىىه للما مىىة اجلنا يىىة الدوليىىة إ أن
ت ىىبح أطرافىىا فيىىه ،ب ىىيحتته املعدلىىة ،يف أقىىرجل وقىىت ىىإل ،وتطلىىب إ مجيىىع الىىدول األط ىراف أن ت ث ى
اهودها لتع ي عاملية النظا ؛
 -3تتاظ مع بالغ األس إخطار ا نسااجل امل د مإل دولة طرف مبواب الف ر  1مإل املاد 127
م ىىإل النظ ىىا األساس ىىه يف  17آذار/م ىىارس  ،2018وك ىىولي س ىىاب دول ىىة أخ ىىر ىىي انض ىىمامها يف 29
نيسان/ابريد  ،2019وهتيب لاتني الدولتني أن تعيدا النظر يف هويإل ا نساابنيو2ة؛
 -4تراب مع الت دير أيضا مبوا لة ر ي اجلمعية ابىوار بمى ن سالعتقىة بىني أفري يىا وام مىة اجلنا يىة
الدوليةس الول بدأ امل تب أثناء الدور اخلامسة عمر جلمعية الدول األطراف ،وتدعو امل تب إ توسىيع
وتعميق هوا ابوار اسب ا قتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنية؛
 -5تراب باملبادرا املتخو لتاتفىال يف  17توم/يوليىه بيىو العدالىة اجلنا يىة الدوليىةو3ة ،فضىت عىإل
املبادرا اليت اختو لتاتفال بالوكر العمريإل لنظا روما األساسه ،وتو ه ب ن توا د مجيع اجلها
الفاعلة ذا ال لة ،فضت عإل ام مة ،بناء عل الدروس املستفاد  ،املماركة يف إعىداد األنمىطة املناسىبة
وتبىىادل املعلومىىا مىىع أ ىىااجل امل ىىلاة اآلخ ىريإل هلىىوا الحتىىرب عىىإل طريىىق أمانىىة اجلمعيىىةو4ة وغزهىىا مىىإل
اجلها ذا ال لة؛
-6
النظا ؛

هتيب جبميع املنظما الدولية وااقليمية ومنظما اجملتمع املدب أن ت ث اهودها لتع ي عاملية

 -7تِ ىىرر أن تب ىىه ا ىىال الت ىىدي ا قي ىىد ا س ىىتعراب ،وأن تر ىىد التط ىىورا يف مي ىىدان التمى ىريعا
التنفيوية بحتية حت يق أمور منها تسهيد توفز املساعد الت نية اليت قد تطلبها الدول األطراف يف نظا رومىا
األساسىىه ،أو ال ىىدول الراغب ىىة يف أن ت ىىبح أطراف ىاً في ىىه ،م ىىإل ال ىىدول األط ىراف األخ ىىر أو م ىىإل امل سس ىىا

و2ة إشعار الوديع  ،C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10انظر:

.https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf
و3ة الوثا ق الرمسية  ...امل تر ا ستعراسه  ،(RC/11)2010 ...اجل ء الثاب-باء ،إعتن كمبا
و4ة انظر :ام مة اجلنا ية الدولية  -أمانة مجعية الدول األطراف يف:

) ،(RC/Decl.1الف ر .12

.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
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العامل ىىة يف اجمل ىىا ذا ال ىىلة؛ وتطل ىىب إ ال ىىدول أن ت ىىد س ىىنوياً إ أمان ىىة مجعي ىىة ال ىىدول األطى ىراف
معلوما حمدثة عإل اااراءا واألنمطة الداعمة للعدالة الدولية ،وف اً خلطة العمد والف ر  6وملةةو5ة؛

ِّ
توكر ب ن الت ديق عل نظا روما األساسه ينبحتىه أن ي ىون م ىاوبا بتنفيىو ا لت امىا الوطنيىة
-8
ذا ال ىلة بوسىىا د منهىىا على واىه اخل ىىوص سىىإل تمىريعا تنفيويىة ،سىىيما يف تىىال ال ىىانون اجلنىىا ه،
وقانون اااراءا اجلنا ية ،والتعاون الدويل ،واملساعد ال ضىا ية ،ويف هىوا ال ىدد ،حتى الىدول األطىراف
يف نظا رومىا األساسىه الىيت لىىا تعتمىد بعىد مثىد هىو التمىريعا على ال يىا بىولي على سىبيد األولويىة،
وتميع عل اعتماد أا ا بم ن الضاايا ،عند ا قتضاء وحبسب ا قتضاء؛
ِّ
 -9تراىىب بت ريىىر امل تىىب بم ى ن خطىىة العمىىد الراميىىة إ حت يىىق عامليىىة نظىىا رومىىا األساسىىه وتنفيىىو
تنفيىىوا كىىامت) ،(6وتتاىىظ مىىع الت ىىدير اجلهىىود الىىيت يبىىوهلا ر ىىي ام مىىة ،وم تىىب املىىدعه العىىا  ،ور ىىي
اجلمعية ،واجلمعية ،والدول األطراف ،واجملتمع املدب لتع ي فعالية اجلهود الرامية إ حت يق العاملية ،وتميع
ال ىىدول على ى أن ت ىىبح أطرافى ىاً يف نظ ىىا روم ىىا األساس ىىه ،ب ىىيحتته َّ
املعدل ىىة ،ويف اتف ىىاق امتي ىىاما ام م ىىة
وا اناهتا ،واجلهود ذا ال لة اليت يتا ا سطتع لىا يف إطىار ا سىتعراب الىدورل المىامد الىول ريىه
تل ا وق اانسان؛
 -10تمز إ املاد  42مإل النظا الداخله جلمعية الدول األطراف ،وت يد ال رار الول اختىو امل تىب
يف  18تمى ى ىريإل األول/أكت ى ىىوبر  2017ال ى ىىول اعتم ى ىىد مبواب ى ىىه تفا ى ىىا بمى ى ى ن مم ى ىىاركة ال ى ىىدول املراقب ى ىىة يف
ااتماعا مجعية الدول األطرافو7ة ،وت كد أ ية تع ي عاملية نظا روما األساسه وترسيخ انفتامل وشفافية
اجلمعية؛

باء -اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها
 -11تراب بالدول األطراف اليت أ بات أطرافا يف اتفاق امتياما ام مة اجلنا ية الدولية وا اناهتا
ِّ
وتوكر ب ن هوا ا تفاق واملمارسة الدوليىة ذا ال ىلة يُعفيىان مىا يت اسىا مسى ولو ام مىة وموظفوهىا مىإل
رواتىىب وأاىىور وبىىد تىىدفعها ام مىىة مىىإل الض ىرا ب الوطنيىىة ،وتىىدعو يف هىىوا ال ىىدد الىىدول األط ىراف
وكولي الدول غز األطراف اليت لىا ت بح بعد أطرافاً يف هوا ا تفاق إ أن ت بح أطرافا فيه عل سبيد
األولوي ىىة ،وإ اخت ىىاذ ااا ىراءا التم ىريعية وغ ىىز ذل ىىي م ىىإل ااا ىراءا التمم ىىة اعف ىىاء رعاياه ىىا الع ىىاملني
بام مىىة مىىإل س ىريبة الىىدخد الوطنيىىة فيمىىا أىىر رواتىىبها وأاىىورها وبىىد هتا الىىيت تىىدفعها هلىىا ام مىىة أو
اعفا ها ب ل ش د آخر مىإل سىريبة الىدخد املتعل ىة لىو املىدفوعا ريثمىا ت ى ّدق على هىوا ا تفىاق أو
تنضا إليه؛
 -12ت كد مإل اديد الت ا الدول األطراف ب ن حتف يف إقليمها ا متياما واب انا التممة لتا يق
م ا د ام مة وتناشد مجيع الدول اليت ليست طرفاً يف اتفاق امتياما ام مة اجلنا ية الدولية وا اناهتا
اليت تواد فيها تل ا وأ ول للما مة أو اليت تُن د مإل ختهلا تلي املمتل ا أو األ ول أن حتمىه
تل ا وأ ول ام مة مإل التفتيف وا ستيتء وامل ادر  ،ومإل أل ش د آخر مإل أش ال التدخد؛
و5ة  ،ICC-ASP/5/Res.3املرفق األول.
و6ة .ICC-ASP/17/32
و7ة انظىر اىدول أعمىال ا اتمىاع السىادس للم تىب وال ىرارا الىيت اختىو يف هىوا ا اتمىاع ،املرفىق الثىاب ،التىوييد على
الرابط .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-8.pdf
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جيم -التعاون
 -13تمز إ ال رار  ICC-ASP/18/Res.3بم ن التعاون؛
 -14هتيب بالدول األطراف أن تت يد بالت اماهتا مبواب نظا روما األساسه و سىيما ا لتى ا بالتعىاون
وف ىىا للبىىاجل التاسىىع مىىإل النظىىا األساسىىه؛ وتناشىىد أيضىىا الىىدول األط ىراف عل ى سىىمان التعىىاون ال امىىد
والفعىىال مىىع ام مىىة وف ىىا لنظىىا رومىىا األساسىىه ،سىىيما يف تىىا تنفيىىو ااطىىار الدسىىتورل والتمىريعه،
وإنفاذ أا ا ام مة ،وتنفيو أوامر ال ب ؛
 -15ت ك ىىد م ىىإل ادي ىىد أ ي ىىة دع ىىا مجي ىىع ال ىىويإل يتع ىىاونون م ىىع ام م ىىة ،مب ىىا يف ذل ىىي ال ىىدول واهليئ ىىا
وال يانىىا الدوليىىة ذا ال ىىلة ،مىىإل أاىىد سىىمان قىىدر ام مىىة عل ى الوفىىاء بو يتهىىا ابامسىىة املتمثلىىة يف
مساءلة مرت أخطر اجلرا ا اليت هتا اجملتمع الدويل وحت يق العدالة للضاايا؛
 -16هتيىىب أيضىىا بالىىدول األطىراف أن توا ىىد التعبىىز عىىإل دعمهىىا السياسىىه والدبلوماسىىه للما مىىة،
و ِّ
توكر بالتو يا الست والستني املرف ىة بىال رار  ،ICC-ASP/6/Res.2وتمىيع الىدول األطىراف وام مىة
عل النظر يف اختاذ م يد مإل التدابز لتع ي تنفيوها وت ثي اهودهىا لضىمان التعىاون مىع ام مىة ب ىور
كاملة وفعالة؛
 -17تمدد عل سرور موا ىلة املناقمىا بمى ن ابلىول العمليىة لتاسىني التعىاون بىني الىدول وام مىة
لدف تع ي فرص تنفيو أوامر ال ب املعل ىة ع ىب ابل ىة الدراسىية الىيت نظمهىا امليسىران املعنيىان بالتعىاون
يف  7تمريإل الثاب/نوفمرب  2018يف هال؛
 -18تراب باجللسة العامة اليت ع د ختل الدور الثامنة عمر لليمعية بم ن التعاون ،اليت أتاات
الفر ة لتبادل أفضد ارسا التعاون فيما بني الدول وفيما بني امل سسا مع الىدول األطىراف وام مىة
وأ ااجل امل لاة اآلخريإل ،واليت أبرم ابااة إ م يد مإل املماركة مإل اانب الدول األطراف يف هو
املس لة؛
 -19تمدِّد عل أ ية واود إاراءا وآليا فعالة تسمح للدول األطراف وغزها مإل الدول بالتعاون
مع ام مة عل حتديد العا دا واملمتل ا واأل ول ،وتتبعها واميدها أو م ادرهتا ب سرع مىا ة ىإل،
وتراىب بت ريىر ام مىة وعرسىها املسىتفي بمى ن حتىديا التعىاون الىيت توااههىا ام مىة فيمىا يتعلىق
بالتا ي ا املالية ،وتدعو كد الدول األطراف إ أن تتخو يف هوا ال دد إاراءا وتضع آليا فعالة
وحتسينها بحتية تيسز التعاون بني ام مة والدول األطراف وغزها مإل الدول واملنظما الدولية؛
 -20تم ى ىىز إ أ ي ى ى ىىة إع ى ى ىىتن ب ى ى ىىاري غ ى ى ىىز املل ى ى ى قانون ى ى ىىا بم ى ى ى ن اس ى ى ىىفداد األ ى ى ىىول املرف ى ى ىىق ب ى ى ىىال رار
ICC-ASP/16/Res.2؛
 -21تراىىب با تفىىاق بم ى ن التعىىاون يف إنفىىاذ األا ىىا املع ىىود بىىني اورايىىا وام مىىة يف  24كىىانون
الثاب/يناير 2019؛
 -22تم ى ى ى ىىز إ ااا ى ى ى ى ى ىراءا املتعل ى ى ى ى ى ىىة بع ى ى ى ى ى ىىد التع ى ى ى ى ى ىىاون ال ى ى ى ى ى ىىيت اعتم ى ى ى ى ى ىىدهتا اجلمعي ى ى ى ى ى ىىة يف قراره ى ى ى ى ى ىىا
 ،ICC-ASP/10/Res.5املعىىدل ب ىرار اجلمعيىىة  ،ICC-ASP/17/Res.5وتسىىلا مىىع ال لىىق مبىىا ي ى ال يفتىىب
عل عد تنفيو طلبا ام مة مإل آثار سلبية عل قدرهتا عل تنفيو و يتها ،وحتيط علما ب ىرار ام مىة
يف الطعإل امل د مإل األردن بم ن عد التعاون يف قضية البمز؛
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 -23تمىز إ تموعىة األدوا املتعل ىة بتنفيىو البعىد غىز الرمسىه مىإل إاىراءا اجلمعيىة املتعل ىة بعىد
التعىاونو8ة ،املعدلىة بو ىفها املرفىق الثالى لل ىرار ICC-ASP/17/31و9ة ،وتمىيع الىدول األطىراف على
اسىتعمال تموعىة األدوا اسىبما تىرا مناسىبا مىإل أاىد حتسىني تنفيىو إاىراءا اجلمعيىة املتعل ىة بعىد
التعاون؛
 -24حتىىيط علمىىا بت ريىىر امل تىىب بم ى ن عىىد التعىىاونو10ة ،وتراىىب بىىاجلهود الىىيت يبىىوهلا ر ىىي اجلمعيىىة
لتنفيو إاراءا اجلمعية املتعل ة بعد التعاونِّ ،
وتوكر ب ن ر ىي اجلمعيىة اهىة تنسىيق للمنط ىة اخلا ىة بىه
حب ىىا من ىىبهو11ة ،وتناشىىد مجيىىع أ ىىااجل امل ىىلاة ،على مجيىىع املسىىتويا  ،على ا سىىتمرار يف مسىىاعد
ر ي مجعية الدول األطراف ،مبا يف ذلي عند اسطتعه مبهامىه بىدعا مىإل اهىا التنسىيق الوطنيىة املعنيىة
بعد التعاون؛

 -25تى ِّ
ىوكر بىىدور مجعيىىة الىىدول األطىراف وتلى األمىىإل فيمىىا يتعلىىق بعىىد التعىىاون على الناىىو الىوارد يف
الف ىر  5مىإل املىاد  ،87والف ىر  7مىإل املىاد  87مىىإل نظىا رومىا األساسىه ،وتراىب بىاجلهود الىيت تبىىوهلا
الدول األطراف لتع ي العتقة بني ام مة واجملل ؛
 -26تطلىىب إ الىىدول األط ىراف أن توا ىىد اهودهىىا لضىىمان أن يعىىا تل ى األمىىإل البتغىىا الىىيت
يتل اها مإل ام مة بم ن عد التعاون عمت بنظا روما األساسه ،وتميع ر ىي اجلمعيىة وامل تىب على
موا ىىلة التمىىاور مىىع تل ى األمىىإل ،وتمىىيع أيضىىا كىىت مىىإل اجلمعيىىة وتل ى األمىىإل عل ى تع ي ى الت امهمىىا
املتبادل يف هوا الم ن؛
 -27حتيط علما باألوامر ال ادر مإل الدا ر التمهيدية واملواهة إ املسيد بم ن اااىراءا الوااىب
اتباعهىىا يف االىىة واىىود معلومىىا عىىإل سىىفر املمىىتبه لىىاو12ة ،وحت ى الىىدول عل ى أن تتبىىادل مىىع اهىىا
التنسيق املعنية بعد التعاون أل معلوما بم ن السفر امتمد أو امل كىد لتشىخاص الىويإل ىدر أوامىر
بال ب عليها؛

دال -الدولة المضيفة
 -28تسلا ب ية العتقة بني ام مة والدولة املضيفة وف اً ألا ا اتفاق امل ر ،وحتيط علما مع الت دير
بالت ا الدولة املضيفة املتوا د ب ياد كفاء ام مة؛

هاء -العالقة مع األمم المتحدة
 -29تسىلا بضىىرور تع يى ابىوار امل سسىىه مىع األمىىا املتاىىد  ،مبىا يف ذلىىي ابىوار بمى ن ابىىا
مإل تل األمإل إ ام مة؛

امالىىة

و8ة  ،ICC-ASP/15/31/Add.1املرفق الثاب.
و9ة  ICC-ASP/17/31وت رير امل تب بم ن عد التعاون ،املرفق الثال  -تموعة األدوا املعدلةة.
و10ة .ICC-ASP/18/23
و11ة  ،ICC-ASP/11/29الف ر .12
و12ة انظىىر ت ىىويب سأوامىىر املسىىيد بم ى ن ااا ىراءا الوااىىب اتباعهىىا يف االىىة واىىود معلومىىا عىىإل سىىفر املمىىتبه لىىاس،
 ICC-02/05-01/09-235-Corr.و 15نيسان/أبريد 2015ة.
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 -30تراىىب بت ىىارير املىىدعه العىىا ن ى السىىنوية عىىإل ابىىا امالىىة مىىإل تل ى األمىىإل التىىابع لتمىىا
املتاىىد وف ىىا لل ىراريإل 1593و2005ة و1970و2011ة ،وإذ تتاىىظ طلبىىا املىىدعه العىىا املت ىىرر
مبتابعة فعالة مإل تل األمإل ،تسلا باجلهود اليت يبوهلا بع أعضاء تل األمإل يف هوا ال دد ،وحتى
مجيع أعضاء تل األمإل عل دعا مثد هو الطلبا يف املست بد؛
 -31تس ىىلا بى ى ن ت ىىديق أعض ىىاء تلى ى األم ىىإل الت ىىابع لتم ىىا املتا ىىد على ى نظ ىىا روم ىىا األساس ىىه أو
انضمامها إليه يع م اهودنا املمفكة مل افاة اافت مإل الع اجل عل أشد اجلرا ا خطور اليت تثز قلق
اجملتمع الدويل ك د؛
 -32تسلا أيضا بنداء تل األمإل املتعلق ب ية تعاون الدول مع ام مىة وتمىيع على موا ىلة تع يى
العتقة بني تل األمإل وام مة مإل ختل:
وأة
اجملل ؛

توفز متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للاا

امالة مإل تل األمإل إ ام مة؛

وجلة ت ني الدعا املايل مإل األما املتاد للنف ا اليت تت بدها ام مة نتيية لإلاا

مىإل

وجة موا لة ت دث الدعا للعمد الول ت و به ام مىة مىإل خىتل التعىاون واملسىاعد امل ىدمني
مىىإل بعثىىا افىىظ السىىت  ،والبعثىىا السياسىىية اخلا ىىة بت ليى مىىإل تلى األمىىإل ،مبىىا يف ذلىىي بىىالنظر يف
ت دث أفضد املمارسا فيما يتعلق ب ياغة و يا عمليا افىظ السىت مىع ااىفا مباد هىا األساسىية،
ومياد التعاون بني جلان اجل اءا وام مة؛
ودة النظى ىىر يف ت لي ى ى بعثى ىىا افى ىىظ السى ىىت والبعثى ىىا السياسى ىىية اخلا ى ىىة بااسى ىىها  ،عنى ىىد
ا قتضاء ،يف تع ي نظا العدالة الوطنية عإل طريق التدريب والتوعية وغز ذلي مإل أش ال املساعد ؛
وهة ميىاد املمىىاركة مىإل اانىىب اجمللى مىىع ثلىىه ام مىة ويف املسىىا د املت ىلة بام مىىة اجلنا يىىة
الدولية ب ش ال خمتلفة؛
ال دد؛

ووة

إس ىىفاء الط ىىابع امل سس ىىه على ى التع ىىاون ب ىىني اجمللى ى وام م ىىة م ىىع دع ىىا ام م ىىة يف ه ىىوا

 -33تم ىىز إ ت ري ىىر ام م ىىة ع ىىإل ا ىىال التع ىىاون اجل ىىارل م ىىع األم ىىا املتا ىىد  ،مب ىىا يف ذل ىىي التع ىىاون يف
امليدانو13ة؛
 -34تميع مجيع م اتب و ناديق وبرامج األما املتاد عل تع ي تعاورا مع ام مىة وعلى التعىاون
ب ىىور فعال ىىة م ىىع م ت ىىب المى ى ون ال انوني ىىة بو ىىفه اه ىىة التنس ىىيق للتع ىىاون ب ىىني منظوم ىىة األم ىىا املتا ىىد
وام مة؛
 -35تمز إ املاد  4مإل اتفاق العتقة بني ام مة واألما املتاد  ،وتمدد عل اسىتمرار ابااىة إ
سىىمان قىىدر ام مىىة ال املىىة على ارسىىة عملهىىا ب ىىفة مراقىىب مىىع األمىىا املتاىىد وقىىدرهتا على التفاعىىد
واملماركة يف ابوار مع األما املتاد  ،مبا يف ذلي مإل ختل اضورها ومماركتها ب فة مراقب يف أنمىطة
اجلمعية العامة لتما املتاد  ،ومإل ختل ميارا موظفه ام مة املنتظمة لتما املتاد لت دث إااطا
إعتمية ومعلوما حمدثة عإل أنمطتها؛
و13ة .ICC-ASP/12/42
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 -36تمىىيد بالعمىىد اهلىىا الىىول ي ىىو بىىه م تىىب ا ت ىىال يف نيويىىور التىىابع للما مىىة ،وت ىىرر دعمهىىا
ال امد للم تب ،وتمىدد على أ يىة موا ىلة الىدعا امل ىد ألعمىال امل تىب وتع يى وف ىا للف ىرا  2و3
و 4مإل الوثي ة ICC-ASP/4/6؛
 -37تراىىب باااطىىة الىىدول األط ىراف علمىىا ط ىوال عىىا  2019بىىالتطورا املتعل ىىة بام مىىة يف األمىىا
املتاد وعل واه اخل وص يف تل األمإل ،سيما مإل ختل السا إااطة منتظمىة تنظمهىا الدولىة
الطىىرف املعينىىة العضىىو يف تل ى األمىىإل ،وتىىدعو الىىدول األط ىراف األعضىىاء يف امل تىىب وغزهىىا مىىإل الىىدول
األط ىراف إ موا ىىلة ت وي ىىد امل ت ىىب مبعلوم ىىا ع ىإل اهوده ىىا يف األم ىىا املتا ىىد ويف أل حماف ىىد دولي ىىة أو
اقليمية أخر لتع ي م افاة اافت مإل الع اجل؛
 -38تراىب بت ىدث الت ريىىر السىنول للما مىىة إ اجلمعيىة العامىىة لتمىا املتاىىد و14ة وبالتاديىد بفكيى
املت ايد عل العتقة بني ام مة واألما املتاد  ،وتراب أيضا باعتماد قرار اجلمعية العامة ، A/RES/74/6
وتميع الدول األطراف عل موا لة املمىاركة البنّىاء مىع الىدول األعضىاء يف األمىا املتاىد ملوا ىلة تع يى
هويإل ال راريإل؛
 -39تتاظ مع ال لق أن الدول األطراف ت ال تتامد واىدها ،اىىت اآلن ،الت ىالي الىيت تت بىدها
ام م ىىة نتيي ىىة للا ىىا امال ىىة م ىىإل تلى ى األم ىىإل وتتا ىىظ أن املي اني ىىة املعتم ىىد املخ ىىة يف ام م ىىة
لإلاا مإل تل األمإل بلحتت اىت اآلن حنو  64 600مليون يورو؛
 -40ت كىىد أنىىه إذا مل تىىتم إل األمىىا املتاىىد مىىإل تىىوفز األم ىوال التممىىة لتحتطيىىة النف ىىا املت بىىد نتييىىة
لإلاا مإل تل األمإل ،سيستمر نتيية لولي ،عتو عل عوامد أخر  ،تفاقا الضحتوط عل موارد
ام مة؛
 -41حت الدول األطىراف على أن توا ىد ،مىع اجلمعيىة العامىة لتمىا املتاىد  ،تنفيىو الف ىر وجلة مىإل
املاد  115مإل نظا روما األساسه ،مىع األخىو يف ا عتبىار أيضىا أن الف ىر  1مىإل املىاد  13مىإل اتفىاق
العتقة بني ام مة واألما املتاد تنر عل أن ختضع المىروط الىيت تر ىد مبوابهىا أل أمىوال للما مىة
مبواب قرار مإل اجلمعية العامة لفتيبا مست لة؛
 -42تميع ام مة عل موا لة ا شفا مع جلان اجل اءا ذا ال لة التابعىة جمللى األمىإل بىاألما
املتاىىد مىىإل أاىىد حتسىىني التعىىاون بينهمىىا وتنسىىيق املسىىا د املتعل ىىة باجملىىا ذا ا هتمىىا املمىىف بواىىه
أفضد؛
 -43تتاظ أن مجيع أش ال التعاون الول تتل ا ام مة مإل األما املتاىد تىتا ا ىريا على أسىاس
السداد؛

واو -العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى
 -44تراب باجلهود اليت تبوهلا املنظما ا قليمية املختلفة واملنظمىا الدوليىة األخىر لىدعا ام مىة
يف تنفيو و يتها؛

و14ة وثي ة األما املتاد .A/RES/74/6
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 -45تمىز إ مىوكرا التفىاها واتفاقيىا التعىاون الىيت أبرمتهىا ام مىة مىع ا حتىاد األوروة ،واملنظمىىة
ا ستمى ىىارية ال انونيى ىىة اآلسى ىىيوية-األفري يى ىىة ،ومنظمى ىىة الى ىىدول األمري يى ىىة ،وال ومنول ى ى  ،واملنظمى ىىة الدوليى ىىة
للفران فونية ،وبرملان السوق املمفكة للمخروط اجلنوة ،وحم مة البلدان األمري ية ب وق اانسان؛
 -46تراىب بىىاجلهود الىيت تبىىوهلا ام مىة للتعامىىد مىع خمتلى اهليئىا وال يانىىا ااقليميىة ،مبىىا يف ذلىىي
مإل ختل مماركتها يف ا اتماع الول يع د كد عىامني ملنظمىة الىدول األمري يىة بمى ن تع يى التعىاون مىع
ام م ىىة اجلنا ي ىىة الدولي ىىة ،وي ىىو ا حت ىىاد األوروة مل افا ىىة ااف ىىت م ىىإل الع ىىاجل ،وتنظ ىىيا ااتم ىىاع ما ىىد
مستدير مع ا حتاد األوروة ،وااااطة ا عتمية امل دمة إ تموعة دول أفري يا والبار ال ىاري وامىيط
اهلاد يف بروكسد ،بليي ا ،وكولي الدور السنوية للمنظمة ا ستمارية ال انونية اآلسيوية  -األفري ية؛
 -47تمدد عل سرور موا لة اجلهود الرامية إ ت ثي ابوار مع ا حتاد األفري ه وتع ي العتقة بني
ام مة وا حتاد األفري ه ،وتراب باستمرار ات ال ام مة بانتظا با حتاد األفري ه والبعثا الدبلوماسية
يف أديى ى أباب ىىا حتس ىىبا انم ىىاء م ت ىىب ات ىىال للما م ىىة ،وحت ىىيط علم ىىا بالتوا ىىد ب ىىني ر ىىي اجلمعي ىىة
واملس ى ولني با حتىىاد األفري ىىه يف أدي ى أبابىىا ،وتطلىىب إ مجيىىع أ ىىااجل امل ىىلاة املعنيىىني تىىوفز الىىدعا
التم لتع ي العتقة بني ام مة وا حتاد األفري ه؛
 -48تراب بسلسلة ا اتماعا اليت ع د ساب ا يف أدي أبابا واليت اختو ش د ال ا دراسية
مم ىىفكة ب ىىني ام م ىىة وا حت ىىاد األفري ىىه يف توم/يولي ىىه  ،2011وتمى ىريإل األول/أكت ىىوبر  ،2012وت ىىوم/
يوليىىه  ،2014وتم ىريإل األول/أكتىىوبر  ،2015وبىىاملعت فني اللىىويإل نظمتهمىىا ام مىىة يف تم ىريإل األول/
أكتىىوبر  ،2016وتم ىريإل الثىىاب/نوفمرب  2017مىىإل أاىىد إا ىراء ا ىوار ىريح وبنىىاء بىىني ام مىىة والىىدول
األفري يىىة األط ىراف يف نظىىا رومىىا األساسىىه كتىىدبز ر يسىىه لتع ي ى العتقىىة بىىني ام مىىة وشىىركا ها األفارقىىة
والت دل للتاديا املت لة لو العتقة؛
 -49تراب كولي بتنظيا معت يف  12ا يران/يونيه  2019يف أدي أبابىا ،اثيوبيىا ،بىني ام مىة
والىىدول األفري ي ىة األط ىراف يف نظىىا رومىىا األساسىىه ،مبمىىاركة م تىىب املستمىىار ال ىىانوب لتحتىىاد األفري ىىه
وال ندوق ا ستئماب للضاايا؛
 -50ترا ىىب بتنظ ىىيا ال ت ىىني دراس ىىيتني مم ىىفكتني ب ىىني ام م ىىة واجلماع ىىة ال اريبيى ىة يف الف ىىف م ىىإل 16
إ  17أيار/م ىىايو  ،2011و 10إ  11ك ىىانون الثاب/ين ىىاير  ،2017يف ب ىىور أوف س ىىبني بفيني ىىداد
وتوبىىاغو ،بمى ن أ يىة العمىىد مىىإل أاىىد حت يىىق عامليىة نظىىا رومىىا األساسىىه ،واعتمىىاد التمىريعا التنفيويىة،
ومياد املماركة يف ااتماعا مجعية الدول األطراف؛
 -51تراىىب أيضىىا بىىاجلهود املبوولىىة لتع يى واىىود ام مىىة يف ااتماعىىا املنظمىىا ااقليميىىة ،مبىىا يف ذلىىي
مإل ختل تنظيا ادث اان يف منتد ا ر اميط اهلاد الثامإل واألربعني الىول ع ىد يف أبيىا ،سىاموا ،يف
الفىىف مىىإل  4إ  8أيلىىول/سىىبتمرب  ،2017وخطىىاجل ر ىىي ام مىىة إ الىىدور العاديىىة اخلامسىىة واخلمسىىني
لس ى ىىلطة رؤس ى ىىاء دول وا وم ى ىىا اجلماع ى ىىة ا قت ى ىىادية ل ى ىىدول غ ى ىىرجل افري ي ى ىىا ،يف أبوا ى ىىا ،نييزي ى ىىا ،يف 29
ا يران/يونيه 2019؛

 -52تى ِّ
ىوكر بااسىىها الىىول ت نىىت اللينىىة الدوليىىة لت ىىه اب ىىا ق يف املسىىا د اانسىىانية ،الىىيت أنمىىئت
مبوا ىىب امل ىىاد  90م ىىإل الربوتوك ىىول ااس ىىايف األول تفاقي ىىا اني ى لع ىىا  ،1949م ىىإل ت دة ىىه لت كي ىىد
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الوقا ع املت لة مبا يُ ّدع ارت ابه مإل انتهاكا لل انون اانساب الدويل ،وتسهيد ،عند ا قتضاء ،متا ة
مرت ارا ا ابرجل ،عل املستو الوطمل أو أما ام مة عل اد سواء؛

حاء -أنشطة المحكمة
 -53حتيط علماً بالت رير األخز امل د إ مجعية الدول األطراف عإل أنمطة ام مةو15ة؛
 -54تتاظ مع ا رتيامل استمرار الت د ال بز يف أنمطة ام مة ،الول يُع إ اد لي ب ليد إ
تفاب املوظفني ،مبا يف ذلي الت د فيما اريه مإل دراسا تهيدية وحت ي ا وإاراءا قضا ية يف خمتل
ابا امالة إليها مإل الدول األطىراف أو تلى األمىإل التىابع لتمىا املتاىد و16ة أو الىيت شىرعت املدعيىة
العامة يف التا يق فيها مإل تل اء نفسها؛
 -55تم ىىز إ دع ىىو ام م ىىة إ موا ىىلة ااااط ىىة علم ىىا ب فض ىىد ارس ىىا س ىىا ر املنظم ىىا وام ىىاكا
واآلليا الدولية والوطنية ذا ال ىلة ،مبىا فيهىا املمارسىا الىيت اكتسىبتها امل سسىا الوطنيىة الىيت ا ىت
مإل قبد يف ارا ا تدخد يف اخت اص ام مة وقامت مبتا ة مرت هو اجلرا ا ،يف تىوليد التاىديا
العملية املماثلة للتاديا اليت توااهها ام مة ،وت كد مإل اديد اافامها ست تل ام مة؛
 -56تمىىيع ام مىىة عل ى ااااطىىة علمىىا ب فضىىد املمارسىىا الىىيت تتبعهىىا املنظمىىا وامىىاكا واآلليىىا
الدولية والوطنية ذا ال لة باجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسىانية ،مبىا يف ذلىي املمارسىا املتعل ىة بىالتا يق
وامل اسىا والتىىدريب ،بىد التاىديا املتعل ىىة بىىاجلرا ا اخلاسىعة لنظىىا رومىىا األساسىه ،مبىىا يف ذلىىي اجلىرا ا
اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية ،مع الت كيد مإل اديد عل اافامها ست تل ام مة؛
 -57تسلا ب ية حت يق املساءلة عإل مجيع اجلرا ا املن وص عليها يف نظا روما األساسه ،ومع التوكز
ب نىه تواىىد أسىىب ية مىإل ايى األ يىىة ااىىداها على األخىىر  ،تمىىيع امل تىىب على التوا ىىد مىىع الىىدول
األطراف املهتمة وام مة وغزها مإل اجلها الفاعلة ذا ال لة لتاديد السبد املتااة لدعا اجلهود اليت
تبوهلا ام مىة فيمىا يتعلىق بىاجلرا ا اجلنسىية واجلىرا ا اجلنسىانية الىيت تبلىغ مرتبىة اجلىرا ا الىيت تىدخد يف نطىاق
نظا روما األساسه بحتية ت دث ت رير يف هوا الم ن إ الدور التاسعة عمر لليمعية؛
 -58حتيط علما مع الت دير باجلهود اليت يبوهلا م تب املدَّعه العا لتوفز ال فاء والمفافية فيما ريه
مإل دراسا تهيدية وحت ي ا ومتا ا قضا ية؛
 -59تراىىب مبوا ىىلة م تىىب املىىدعه العىىا تنفيىىو ورقىىا السياسىىة العامىىة املتعل ىىة باختيىىار ال ضىىايا وايىىتء
األولوية لليرا ا املتعل ة باألطفال واجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية ،وتمىدد يف هىوا ال ىدد على أ يىة قيىا
ام مة واماكا الوطنية بالتا يق وامل اسا ب ور فعالة يف اجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية واجلرا ا املتعل ىة
باألطفىىال لوسىىع اىىد افىىت م ىرت هىىو اجل ىرا ا مىىإل الع ىىاجل ،وتطلىىب إ الىىدول األط ىراف أن تنظىىر يف
وسع ورقا سياسة عامة لتع ي التا يق وامل اسا يف هو اجلرا ا حمليا ،وحتيط علمىا بااعىداد اجلىارل لورقىة
سياسة عامة مل تب املدعه العا بم ن ساية املمتل ا الث افية يف إطار نظا روما األساسه؛
 -60تعرجل عإل ت ديرها مل تب املدعه العا لتماور مع الدول األطراف وغزها مإل أ ااجل امل ىلاة
قبد إ دار سياساته واسفاتييياته ،وتراب بااسهاما امل دمة مإل الدول األطراف يف هوا ال دد؛
و15ة .ICC-ASP/18/9
و16ة ال راران  1593و2005ة و 1970و2011ة جملل األمإل التابع لتما املتاد .
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 -61تراىىب أيضىىا بىىاجلهود الىىيت تبىىوهلا ام مىىة لتطبيىىق مبىىدأ ام مىىة الوااىىد  ،وتنسىىيق أنمىىطتها بىىني
أاه هتا عل كافة املسىتويا  ،بوسىا د منهىا اختىاذ تىدابز ل يىاد الوسىومل يف مسى ولية خمتلى األاهى  ،مىع
اافا است تل ال ضا واملدعية العامة واياد قلا ام مة ،وتميع ام مة على بىول كىد اجلهىود التممىة
لتطبيق مبدأ ام مىة الوااىد تطبي ىاً كىامتً ،ابتحتىاء أمىور منهىا سىمان المىفافية ال املىة ،وابوكمىة اجليىد ،
وا ستخدا الفعال للموارد املالية ،واادار السليمة؛
 -62حت ىىيط علم ىىا ب ىىاخلطط ا سى ىفاتييية للما م ىىة ،وم ت ىىب امل ىىدعه الع ىىا  ،وقل ىىا ام م ىىة للف ىىف -2019
 2021وحتيط علما أيضا باستفاد اخلطط ا سفاتييية مإل اآلراء والتعلي ا اليت تبديها الدول األطراف
يف اوارها مع ام مة ،وم تب املدعه العا  ،وقلا ام مة؛
 -63تتاىىظ مىىع الت ىىدير موا ىىلة اجلهىىود الىىيت يبىىوهلا املسىىيد لتخفيى املخىىاطر الىىيت توااههىىا ام مىىة
فيما يتعلق مب اتبها امليدانية ولتع ي عمليا ام مة امليدانية بحتية مياد فعالية ام مة وم انتهىا ،وتمىيع
ام مىىة عل ى موا ىىلة التاس ىىني األمث ىىد ألنمىىطتها امليداني ىىة بالتعىىاون الوثي ىىق م ىىع األمىىا املتا ىىد  ،اس ىىب
ا قتضاء ،سمانا ستمرار كفاء ام مة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها فيها؛
 -64ترا ىىب ب ىىاجلهود اجلاري ىىة ال ىىيت تب ىىوهلا ام م ىىة لتاس ىىني اس ىىتخدامها للم ىىادر البديل ىىة للمعلوم ىىا
واألدلىىة ،فضىىت عىىإل حتسىىني قىىدراهتا لتا يىىق هىىو الحتايىىة ،مبىىا يف ذلىىي يف تىىال التا ي ىىا املاليىىة ،وتمىىيع
ام مة عل موا لة هو اجلهود ،وتمز إ أ ية ت ويد ام مة بالوسا د املناسبة هلوا الحترب؛
 -65ت دِّر العمد اهلا الىول يضىطلع بىه موظفىو ام مىة العىاملون يف امليىدان يف بيئىا
وتعرجل عإل ت ديرها لتفانيها يف العمد مإل أاد رسالة ام مة؛

ىعبة ومع ىد ،

 -66تمىدد على سىرور أن توا ىد ام مىة حتسىني وت ييى أنمىطة التوعيىة مىإل أاىد موا ىلة تطىوير
وتنفيو اخلطة ا سفاتييية للتوعيةو17ة يف البلدان املت ثر  ،مبا يف ذلي ،عند ا قتضاء ،مإل ختل التوعية يف
وقت مب ر مإل تدخد ام مة ،وكولي يف مرالة الدراسة التمهيدية؛

 -67ت ِّ
ىوكر بى ن قضىايا ااعىت وا ت ىال فيمىا يتعلىق بام مىة وأنمىطتها تمى د مسى ولية ممىفكة بىني
ام مة والدول األطراف ،وحتيط علما بااسهاما ال بز اليت ي دمها أ ااجل امل لاة اآلخرون لوسع
رج منسق وشامد؛

حاء -االنتخابات
 -68تمىز إ ال ىرار  ،ICC-ASP/18/Res.4الىول اعتمىد ،يف مجلىة أمىور ،التعىديت على اااىراءا
املن ى ىىوص عليهى ى ىا يف ال ى ى ىرار  ICC-ASP/3/Res.6بمى ى ى ن ترش ى ىىيح وانتخ ى ىىاجل ال ض ى ىىا  ،والتع ى ىىديت على ى ى
اخت ا ا اللينة ا ستمارية املعنية بفشياا قضا ام مىة اجلنا يىة الدوليىة الىيت اعتمىدهتا اجلمعيىة يف
الف ر  19مإل ال رار ICC ASP/10/Res.5؛
 -69تمىىدد على أ يىىة ترشىىيح وانتخىىاجل ال ضىىا مىىإل بىىني األشىىخاص الىىويإل يتالىىون بىىاألختق الرفيعىىة
وابياد والن اهة وتتوافر فيها امل هت املطلوبة يف دولة كد منها للتعيني يف أعل املنا ب ال ضا ية ،وف ا
للمىىاد  36مىىإل نظىىا رومىىا األساسىىه ،وهلىىوا الحتىىرب تمىىيع الىىدول األطىراف على إاىراء عمليىىا شىىاملة
وشفافة لتاديد أفضد املرشاني؛
و17ة .ICC-ASP/5/12
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 -70تمىىدد عل ى أ ي ىىة تعهىىد ال ض ىىا املنتخبىىني رمسي ىىا باسىىتعدادها للعم ىىد عل ى أس ىىاس التفىىر عن ىىدما
يتطلب ايا العمد بام مة ذلي؛
 -71تراب بت رير امل تب عإل اللينة ا ستمارية املعنية بالفشياا و18ة؛
 -72ت ىىرر أن تع ىىد اللينىىة ا ستمىىارية املعنيىىة بالفشىىياا ااتماعاهتىىا يف هىىال أو يف نيويىىور  ،وف ىىا
لفعالية امل ان امدد مإل اي الت لفة؛
 -73ت كد مإل اديد أ ية إاراء م ابت مع املرشاني ،مبا يف ذلي عإل طريق الفيديو أو طرق اثلة،
لتسطتع عل حنو فعال بو يتها ،وت كد مس ولية الدول املرشاة عإل اضور املرشاني ااراء م ابت
مع اللينة ا ستمارية املعنية بالفشياا ؛
 -74تم ىىز إ و ي ىىة اللين ىىة ا ستم ىىارية املعني ىىة بفش ىىياا ال ض ىىا يف ام م ىىة اجلنا ي ىىة الدولي ىىة ال ىىيت
اعتمدهتا اجلمعية يف الف ىر  19مىإل ال ىرار  ،ICC-ASP/10/Res.5املعدلىة بىال رار ،ICC-ASP/18/Res.4
وتطلب إ الدول األطراف اليت قد تنظىر يف ترشىيح مواطنيهىا للعضىوية يف اللينىة ا ستمىارية أن تضىع يف
اعتبارها أن ت ويإل اللينة ينبحته أن يع  ،يف مجلة أمور ،سالتمثيد العادل ل ت اجلنسنيس؛

طاء -أمانة جمعية الدول األطراف
ِّ -75
تسلا ب ية العمىد الىول ت ىو بىه أمانىة مجعيىة الىدول األطىراف وساألمانىةسة ،وت ِكىد مىإل اديىد أن
العتقة بني األمانة وسا ر أاه ام مة حت مها مباد التعاون والتعاسد واملماركة يف املىوارد واخلىدما ،
املبني يف مرفق ال رار  ،ICC-ASP/2/Res.3وتراب مبماركة مدير األمانة يف ااتماعا تل
عل الناو َّ
التنسيق عند النظر يف املسا د ذا ا هتما املمف ؛
 -76تمز إ الوظيفة الرقابية العامة للم تب فيمىا يتعلىق باألمانىة ،على الناىو الىوارد يف ال ىرار املنمى
لتمانةو19ة؛
 -77تراب بت رير امل تب بم ن ت ييا األمانة وبالتو يا الوارد بهو20ة؛

ياء -المحامون
 -78حت ىىيط علم ىىا ب ي ىىة العم ىىد ال ىىول ت ىىو ب ىىه هيئ ىىا التمثي ىىد املس ىىت لة لرابط ىىا ام ىىامني والرابط ىىا
ال انونيىىة ،مبىىا يف ذلىىي الرابطىىا ال انونيىىة الدوليىىة املمىىار إليهىىا يف الف ىىر الفرعيىىة  3مىىإل ال اعىىد  20مىىإل
ال واعد ااارا ية وقواعد ااثبا ؛
 -79حتيط علما بالت رير املتعلق بتم يد وأنمطة رابطة امامني لد ام مة اجلنا ية الدوليةو21ة؛
 -80تعفف برابطة امامني لد ام مة اجلنا ية الدولية بو فها هيئة تثيليىة مسىت لة للماىامني ة نهىا
التماور ،عند ا قتضاء ،مع املسيد عمت بال اعد  20و3ة مإل ال واعد ا ارا ية وقواعد ااثبا ؛
و18ة .ICC-ASP/18/19
و19ة  ،ICC-ASP/2/Res.3املرفق ،الف ر .10
و20ة .ICC-ASP/17/39
و21ة .ICC-ASP/18/21
R6-A-20
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 -81تدعو رابطة امىامني لىد ام مىة اجلنا يىة الدوليىة إ ت ىدث ت ريىر إ اجلمعيىة مىإل خىتل امل تىب
عإل أنمطتها قبد دورهتا التاسعة عمر بوقت كاف؛

 -82حتيط علما بضرور حتسني التوامن بني اجلنسني والتمثيد اجلحترايف العادل يف قا مة امامني ،وتوا د
بالتايل التمييع عل ت ىدث طلبىا اادراج يف قا مىة امىامني الىيت وسىعت على الناىو املن ىوص عليىه يف
الف ىىر  2مىىإل ال اعىىد  21مىىإل ال واعىىد ااارا يىىة وقواعىىد ااثبىىا بحتيىىة سىىمان التمثيىىد اجلحت ىرايف العىىادل
والت ىوامن بىىني اجلنسىىني ،فضىىت عىىإل اخلىىرب ال انونيىىة يف مسىىا د معيَّنىىة مثىىد العن ى الىىول يسىىتهدف النسىىاء
واألطفال ،حبسب ا قتضاء؛

كاف -المساعدة القانونية
 -83تسلا باجلهود اليت تبوهلا ام مىة ملوا ىلة تنفيىو سياسىة األاىور املتعل ىة باملسىاعد ال انونيىة وت كىد
عل ى ابااىىة إ مرااعىىة كفىىاء نظىىا املسىىاعد ال انونيىىة ب ىىور مسىىتمر مىىإل أاىىد دعىىا وتع ي ى مبىىاد
املساعد ال انونية املتمثلة يف اماكمة العادلة واملوسوعية والمفافية وا قت اد وا ستمرارية واملرونةو22ة؛

 -84حتيط علما باملعلوما امل دمة مإل املسيدو23ة والتو يا امل دمة مإل جلنة املي انية واملالية يف هىوا
ال ددو24ة؛
 -85تم ىىز إ األ ي ىىة األساس ىىية لنظ ىىا املس ىىاعد ال انوني ىىة لض ىىمان ن اه ىىة اااى ىراءا ال ض ىىا ية وا ىىق
املتهمني والضاايا يف التمثيد ال انوب املناسب؛

الم -الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
تراىب باسىتمرار ابىوار املنهيىه بىىني الىدول األطىراف وام مىة بحتيىىة تع يى ااطىىار امل سسىه لنظىىا
ِّ -86
روما األساسه ومياد كفاء وفعالية ام مة مع ابفاظ التا عل است تهلا ال ضا ه؛
 -87حتيط علما بت رير امل تب عإل الفريق الدراسه املعمل بابوكمةو25ة؛
 -88تىدِّد لسىىنة أخىىر فىىف و يىىة الفريىق الدراسىىه ،املن ىىوص عليهىىا يف ال ىرار  ICC-ASP/9/Res.2الىىيت
س ى ى ى ى ى ىىبق تدي ى ى ى ى ى ىىدها ب ى ى ى ى ى ىىال رارا  ،ICC-ASP/10/Res.5و ،ICC-ASP/11/Res.8و،ICC-ASP/12/Res.8
و ،ICC-ASP/13/Res.5و ،ICC-ASP/14/Res.4وICC-ASP/15/Res.5؛ وICC-ASP/16/Res.6؛
وICC-ASP/17/Res.5؛
 -89تميع ام مة عل موا لة عملها يف موسوع املمارسة يف عا  ،2020مبىا يف ذلىي يف موسىوع
مماركة الضاايا؛
 -90تطل ىىب إ ال ىىدول األطى ىراف أن توا ىىد النظ ىىر يف التع ىىديت امل فا ىىة م ىىإل الفري ىىق العام ىىد املع ىىمل
بالدروس املستفاد  ،عند ا قتضاء؛
و22ة  ،ICC-ASP/3/16الف ر .16
و23ة  CBF/32/11و.CBF/32/7
و24ة  ،ICC-ASP/18/15الف را  93و 96و 97و.98
و25ة .ICC-ASP/18/27
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 -91تراب مبوا لة عمد ام مة بم ن موسوع م شرا األداء باعتبارها أدا هامة للوفاء مبهامها؛
 -92تع ىىرجل ع ىىإل رغب ىىة اجلمعي ىىة يف موا ىىلة اواره ىىا م ىىع ام م ىىة بم ى ن ه ىىوا املوس ىىوع ،م ىىع مراع ىىا أن
ام مة ينبحته أن تنفو ريها امل ود مإل أاد التو د إ نتا ج ة إل أن تم د أساسا ملوا لة ابوار؛
 -93حتيط علما بى سامل فوفة املتعل ة باجملىا امتملىة لتع يى ام مىة ونظىا رومىا األساسىهس امل رخىة 11
تم ى ىريإل األول  /أكت ىىوبر  2019ال ىىيت أع ىىدهتا ر اس ىىة اجلمعي ىىة ،وك ىىولي باخت ا ىىا اس ىىتعراب اخل ى ىرباء
املست لني ،وتتاظ أن الفريق الدراسه قد ينظر يف بع املسا د املمار إليها يف إطار سابوكمةس؛

ميم -إجراءات المحكمة
 -94ت كىىد أن فعاليىىة إاىراءا ام مىىة أساسىىية ب ىىوق الضىىاايا وا ىىوق املتهمىىني ،وم ىىداقية وم انىىة
امل سسة ،وتع ي عاملية النظا األساسه ،فضت عإل ا ستخدا األمثد ملوارد ام مة؛
 -95تراب باجلهود اليت تبوهلا ام مة لتع ي كفاء وفعالية اااراءا  ،فضىت عىإل اجلهىود الىيت تبىوهلا
الدول األطراف واجملتمع املدب يف هوا ال دد ،وتدر أ ية موا ىلة ابىوار بمى ن هىو املسى لة ،وتمىز إ
املس ولية املمفكة بني ام مة والدول األطراف يف هوا الم ن؛

نون -استعراض أساليب العمل
 -96تسىىلا بفوا ىىد ترشىىيد أسىىاليب عمىىد اهليئىىا الفرعيىىة التابعىىة للم تىىب واجلمعيىىة مىىإل أاىىد النهىىوب
بعبء العمد املت ايد؛
 -97تراب باخلطوا اليت اختوها امل تب اىت اآلن لتاسني أساليب العمد؛
 -98ت رر موا لة حتسني أساليب عمد امل تب وإدار مجعية الدول األطراف ،ولتا يق ذلي:
وأة تم ىىز إ خارط ىىة الطري ىىق العام ىىة املعدل ىىة آللي ىىا التيس ىىز الى ىوارد يف املرف ىىق الث ىىاب لل ى ىرار
 ICC-ASP/15/Res.5وتمدد عل سرور تنفيوها تنفيوا كامت؛
وجلة تراب بع د ااتماعا امل تب يف نيويور أو هال عل اد سواء؛
وجة تسى ىىلا ب ي ى ىىة س ى ىىمان أن يس ى ىىمح ا ى ىىدول أعم ى ىىال اجلمعي ى ىىة بوق ى ىىت ك ى ىىاف اا ى ىراء مناقم ى ىىا
موسوعية؛
ودة تسلا ب ية تبادل املعلوما وكولي املمىاورا املمىفكة بىني الفريىق العامىد يف نيويىور والفريىق
العامد يف هال بم ن املسا د ذا ا هتما املمف لدف تع ي ال فاء مع انب امدوااية اجلهود؛
وهة تمىىيع مجيىىع الىىدول األط ىراف عل ى اسىىتخدا المىىب ة اخلارايىىة املخ ىىة لعمىىد اهليئ ىا
الفرعية التابعة للم تب واجلمعية واليت حتتول عل مجيع الوثا ق التممة للعمد اجلارل بام مة؛
ووة تميع أيضىا الىدول األطىراف على ااد ء ببيانىا
بيانا خطية بد ً مإل البيانا المفوية؛

تتيىاوم اى دقىا ق ،وعلى ت ىدث

 -99تسلا ب ية العمد الول ي و به امليسرون واها التنسيق؛
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 -100تمىىز إ التمثيىىد اجلحت ىرايف للم تىىب ،وتمىىيع أعضىىاء امل تىىب عل ى تع ي ى التوا ىىد مىىع الىىدول
األطراف يف اجملموعا ااقليمية ل د منها اااطتها علما مبناقما امل تب ،مبا يف ذلي بانماء آليا
مناسبة لت دث معلوما حمدثة بانتظا عإل عمد امل تب؛
 -101ت كىىد مىىإل اديىىد عل ى الط ىابع التمثيلىىه للم تىىب وعل ى سىىرور مراعىىا التوميىىع اجلحت ىرايف العىىادل
والتمثيىىد املت ىىاف لتنظمىىة ال انونيىىة الر يسىىية يف العىىامل بىىني أعضىىا ه ،وتطلىىب إ امل تىىب أن يب ىىه هىىو
املس لة قيد نظر وأن ي د ت ريرا عإل هو املس لة يف الت رير السنول عإل أنمطته؛
 -102تطلىىب إ امل تىىب أن ي ىىد  ،بالتمىىاور مىىع مجيىىع الىىدول األطىراف وام مىىة واجملتمىىع املىىدب ،يف
نيويور ويف هال ،ت ريرا إ الدور امل بلة لليمعية ي يّا الفوا د والتاديا فيما يتعلق باجلىدول ابىايل،
مبىىا يف ذلىىي لتق ىفامل املتعلىىق بع ىىد ا اتماعىىا امل بلىىة لليمعيىىة يف األشىىهر السىىتة األو مىىإل كىىد س ىىنة
ت وةية ،ومدهتا ،مبا يف ذلي اقفامل ت لي ها ،وم ان انع اد ااتماعا اجلمعية وامل تب ،وت دث تو يا
لتاسني ال فاء ؛
 -103تطلىىب أيضىىا إ امل تىىب أن يتنىىاول يف ت ريىىر أعىىت [الف ىىر  ]103ا قىفامل بى ن تع ىىد اجلمعيىىة
دوراهتىىا ك اعىىد عامىىة مل ىد ت ىىد إ سىىتة أيىىا  ،ومىىإل األفضىىد أن ي ىىون ذلىىي عل ى مىىد أسىىبوع ت ىىوةه
وااد ،ما مل يت رر إاراء انتخابا قضا ية أو انتخابا للمدعه العا ختل الدور ؛
 -104ت رر أن تدرج بعد املاد  29مإل النظا الداخله جلمعيىة الىدول األطىراف الف ىر  1املمىار إليهىا
يف املرفق الثاب هلوا ال رار؛

سين -الضحايا والمجتمعات المتأثرة ،وجبر األضرار ،والصندوق االستئماني للضحايا
 -105تمى ىىز إ قرارهى ىىا  ICC-ASP/13/Res.4بم ى ى ن الضى ىىاايا واجملتمعى ىىا املت ى ى ثر  ،واى ىىرب األس ى ىرار،
وال ندوق ا ستئماب للضاايا؛
 -106ت ىىرر أن اىىق الضىىاايا يف عىىرب آرا هىىا وشىواغلها والنظىىر فيهىىا يف أل مرالىىة مىىإل اااىراءا
اليت تراها ام مة مناسبة ،ايثما تت ثر م ىابها المخ ىية ،وبمايىة سىتمتها البدنيىة والنفسىية ورفىاهها
وك ىرامتها وخ و ىىيتها مبواىىب املىىاد  68مىىإل نظىىا رومىىا األساسىىه ،فضىىت عىىإل ا هىىا يف الو ىىول إ
املعلوما ذا ال لة ،مإل العنا ر األساسية للعدالة ،ويف هىوا ال ىدد ،ت كىد على أ يىة التوا ىد الفعىال
مع الضاايا واجملتمعا املت ثر مإل أاد إنفاذ و ية ام مة؛
 -107تم ىىدِّد على ى األ ي ىىة اموري ىىة ال ىىيت يوليه ىىا نظ ىىا روم ىىا األساس ىىه ب ىىوق الض ىىاايا وااتياا ىىاهتا،
و سىىيما ا هىىا يف املمىىاركة يف ااا ىراءا ال ضىىا ية ويف املطالبىىة جبىىرب األس ىرار ،وت كىىد عل ى أ يىىة ت ويىىد
الضاايا واجملتمعا املت ثر باملعلوما ومماركتها يف اااراءا مإل أاد إنفاذ الو ية الفريد للما مىة
بم ن الضاايا؛
 -108تمز إ املاد  75مإل نظا روما األساسه ،ويف هوا ال دد ،إ دور ام مة يف تال العدالىة
التعويضىىية ،وتتاىىظ أن مسىىاعد الضىىاايا واىىرب أسىرارها قىىد يمىىيعان على امل ىىابة ويسىىهمان يف بنىىاء
الست ؛
 -109تسىىلا ب يىىة تىىدابز ابمايىىة للضىىاايا والمىىهود ،مبىىا يف ذلىىي مراعىىا امل ىىاحل الفضىىل لتطفىىال،
وا ىىوقها ورفىىاهها ،وابفىىاظ عل ى السىىتمة البدنيىىة والنفسىىية للمىىهود ،سىىيما لضىىاايا اجل ىرا ا اجلنسىىية
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واجلرا ا اجلنسانية ،لتنفيو و ية ام مة ،وتمدد عل سرور أن ترب الدول اتفاقا مىع ام مىة مىإل أاىد
تيسز عملية إعاد توطني األشخاص املعرسني للخطر بسرعة عل النطاق الىدويل ،وتراىب باتفىاق إعىاد
التوطني الول ع دته ام مة منو الدور السىابعة عمىر لليمعيىة ،وحتى مجيىع الىدول على النظىر يف إبىرا
اتفاقا إعاد التوطني ،وتميع مجيع الدول عل التربع لل ندوق اخلاص اعاد التوطني؛
 -110ت كد  ،بالنظر إ أن حتديد وتع ب واميد أو م ادر أل أ ول للمخر املدان سىرورل جلىرب
األس ىرار ،أن مىىإل األ يىىة مب ىىان أن تتخىىو مجيىىع التىىدابز التممىىة هلىىوا الحتىىرب مىىإل أاىىد تىىوفز املسىىاعد يف
الوقت املناسب وب ىور فعالىة للىدول وال يانىا ذا ال ىلة عمىت بىاملواد  75و93و1ةو ة و 109مىإل
نظىىا رومىىا األساسىىه ،وتطلىىب إ الىىدول األط ىراف أن تع ىىد اتفاقىىا طوعيىىة أو ترتيبىىا أو أل وسىىا د
أخر لتا يق هو الحتاية مع ام مة ،عند ا قتضاء؛
 -111تمىز إ التى ا ام مىىة السىىابق باسىىتعراب اسىفاتيييتها املن اىىة املتعل ىىة بالضىىاايا مبيىىرد انتهىىاء
الدور ال ضا يةو26ة ،وبالتايل تطلب إ ام مة ت دث اسفاتييية حمدثة ،مبا يف ذلي أهداف قابلة لل ياس
وحمدد ممنيا ،إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
 -112تعرجل تددا عإل ت ديرها جملل إدار ال ندوق ا ستئماب للضاايا وأمانة ال ىندوق لت امهمىا
املتوا د اا الضاايا واجملتمعا املت ثر ؛
 -113حتيط علما بال ياد ال بز يف أنمطة ال ندوق ا ستئماب ،اليت تممد االيا أربع عمليا جلرب
األسرار ،فضت عإل توسيع نطاق برامج املساعد لتممد امل يد مإل ابا املعروسة عل ام مة؛
 -114هتيىىب بالىىدول واملنظمىىا الدوليىىة واملنظمىىا اب وميىىة الدوليىىة واألف ىراد وامل سسىىا وال يانىىا
األخىىر بىىالتربع لل ىىندوق ا سىىتئماب للضىىاايا ،وف ىىا ل ىىدراهتا املاليىىة ،مىىإل أاىىد توسىىيع قاعىىد م ىوارد ،
وحتسىىني ال ىىدر عل ى التنب ى بالتمويىىد ،وا سىىتمرار يف ا سىىتيابة لتس ىرار الىىيت تلاىىق بالضىىاايا وكىىولي
للتطورا ال ضا ية للما مة ،وتعرجل تددا عإل ت ديرها للويإل قاموا بولي؛
 -115تىىدعو الىىدول األط ىراف إ ا سىىتيابة لطلبىىا ال ىىندوق ا سىىتئماب للضىىاايا املتعل ىىة بت ىىدث
تربعا خم ة لتمويد أا ا ارب حمدد  ،فضت عإل اديد وتع ي مىوارد ا اتيىاطه العىا جلىرب األسىرار
بال ندوق ،وتعرجل عإل ت ديرها للويإل قاموا بولي بالفعد؛
 -116تدعو الدول األطراف إ النظر يف ت دث تربعا خم ة لل ىندوق ا سىتئماب ل ىاحل سىاايا
العن اجلنسه والعن ال ا ا عل نوع اجلن  ،وتعرجل عإل ت ديرها للويإل قاموا بولي بالفعد؛
 -117تتاظ اعت ا ال ندوق ا ستئماب للضىاايا مجىع تربعىا ومىنح خا ىة تبلىغ  10متيىني يىورو
سنويا مإل أاد تنفيو أوامر اجلرب ال ادر مإل ام مة وأنمطة املساعد امدد ل احل الضاايا يف ال ضايا
وابا املعروسة عل ام مة؛

عين -تعيين الموظفين
 -118حتىىيط علمىىا بت ريىىر ام مىىة بم ى ن إدار امل ىوارد البم ىريةو27ة ،وتطلىىب إ ام مىىة تع ي ى اهودهىىا
الراميىىة إ التمثيىىد اجلحتىرايف العىىادل يف تعيىىني املىىوظفني مىع الفكي ى بواىىه خىىاص على املرشىىاني مىىإل الىىدول
و26ة  ،ICC-ASP/13/Res.4الف ر .1
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األط ىراف غىىز املمثل ىىة واملمثلىىة تثىىيت ناق ىىا ،والت ىوامن ب ىىني اجلنسىىني ،وأعل ى مس ىىتويا ال فىىاء والفعالي ىىة
والن اه ىىة ،وك ىىولي عل ى ى البا ى ى ع ىىإل اخل ى ىربا يف ت ى ىا حم ىىدد  ،منه ىىا عل ى ى س ىىبيد املث ىىال اب ىىر،
ا اتيااا النفسية وا اتماعية اخلا ىة املت ىلة بال ىدما النفسىية ،والعنى سىد النسىاء أو األطفىال،
وتميع عل حت يق امل يد مإل الت د يف هوا ال دد؛
ِّ
 -119تطلب إ ام مة أن ت د ت ريرا عإل نتا ج اهودها الرامية إ التماس التمثيىد اجلحتىرايف العىادل
مع الفكي بم د خاص عل املرشاني مإل الدول األطىراف غىز املمثلىة واملمثلىة تثىيت ناق ىا والتىوامن بىني
اجلنسني إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر  ،مبا يف ذلي عل سبيد املثال اب ر ،حتسينا يف عملية
التوظي وبيانا التوظي السنوية؛
 -120حتىيط علمىىا باسىىتمرار ابىوار بىىني ام مىىة وامل تىىب لضىىمان التمثيىىد اجلحتىرايف العىىادل والتىوامن بىىني
اجلنسني يف تعيني املوظفني ،وتراب بت ارير امل تب وتو ياتهو28ة؛
 -121حت الدول األطراف عل بول اهود لتاديد وتوسىيع تموعىا املرشىاني امتملىني للوظىا
الفنيىة بام مىىة مىىإل الىىدول األطىراف الواقعىىة يف املنىىاطق والبلىىدان غىىز املمثلىة أو املمثلىىة تثىىيت ناق ىا ،مبىىا يف
ذلىىي مىىإل خىىتل ب ىرامج التىىدريب الىىداخله وال يىىارا املهنيىىة الىىيت توهلىىا اجلمعيىىة ،وبرنىامج املىىوظفني الفنيىىني
املبتىىد ني الىول تولىه الىىدول األطىراف ،ومىىإل خىىتل مبىىادرا التوعيىىة املسىىتهدفة ،ونمىىر ااعتنىىا املتعل ىىة
بالوظا الماغر بام مة بني امل سسا واملنظما الوطنية ذا ال لة؛
 -122تراب بانماء برنامج بام مة لتمويد ،مإل ختل التربعا  ،تعيني املتدربني الىداخليني واملهنيىني
ال ا ىريإل مىىإل املنىاطق الناميىىة ،مىىع الفكيى بواىىه خىىاص على املرشىىاني مىإل املنىىاطق غىىز املمثلىة واملمثلىىة تثىىيتً
ناق اً ،وتراب بالتربعا املتل ا اىت اآلن ،وتدعو الدول األطراف إ ااسها يف هوا الربنامج؛
 -123تطلىىب إ ام مىىة أن تضىىع امل يىىد مىىإل اآلليىىا الراميىىة إ تعيىىني املتىىدربني الىىداخليني واملهنيىىني
ال ا ريإل بطري ة أكثىر اسىتدامة ومنهييىة مىإل املنىاطق الناميىة ،وتطلىب أيضىا إ ام مىة است مىاف واقىفامل
طرا ىق لتنفيىىو ب ىرامج املىىوظفني الفنيىىني املبتىىد ني للمرشىىاني مىىإل الىىدول األط ىراف غىىز املمثلىىة واملمثلىىة تثىىيت
ناق ا ،و سيما مإل املناطق النامية ،اليت تول عإل طريق التربعا ؛
 -124تىىدعو ام مىىة إ النظىىر فيم ىىا إذا كانىىت سىىتطبق سياسىىة التن ىىاوجل يف ام مىىة اجلنا يىىة الدولي ىىة
وتدعو ام مة كولي إ ت اسا أل نتيية مع الدول األطراف؛
 -125ترا ىىب باخلطى ىىة ا س ى ىفاتييية ل ل ىىا ام مى ىىة للفى ىىف  2021-2019وبرن ىىامج عملهى ىىا الثتثى ىىه
السنوا لتاسني التمثيد اجلحترايف والتوامن بني اجلنسني ك ولية مإل أولويا قلا ام مة؛

فاء -التكامل
ِّ -126
توكر ب ن الدول هه املس ولة يف امل ا األول عإل التا يق يف أخطر اجلرا ا اليت تثز قلق اجملتمع
الىىدويل وعىىإل متا ىىة م ىرت هىىو اجل ىرا ا ،وأنىىه يتعىىني هلىىو الحتايىىة اعتمىىاد التىىدابز املناسىىبة عل ى املسىىتو
الىىوطمل ،كمىىا يتعىىني تع ي ى التعىىاون الىىدويل واملسىىاعد ال ضىىا ية ،مىىإل أاىىد سىىمان اسىىتعداد الىىنظا ال انونيىىة
الوطنية وقدرهتا حبق عل التا يق يف هو اجلرا ا ومتا تها؛
و27ة .ICC-ASP/18/4
و28ة .ICC-ASP/17/36
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 -127تع ىىد الع ى عل ى موا ىىلة الىىفويج يف امافىىد ذا ال ىىلة عل ى تنفيىىو نظىىا رومىىا األساسىىه عل ى
ال عيد امله ب ور فعالة وتع ي قدر اهليئا ال ضىا ية الوطنيىة على متا ىة مىرت أخطىر اجلىرا ا الىيت
تثز قلق اجملتمع الدويل وف اً ملعايز اماكمة العادلة املسلا لا دولياً وطب اً ملبدأ الت امد؛
 -128تراب مبماركة اجملتمع الدويل يف تع ي قدرا السلطا ال ضا ية املية والتعاون بني الدول مإل
أاد ت ني الدول مإل التا يق حبق يف اجلرا ا املن وص عليها يف نظا روما األساسه؛
 -129ترا ىىب أيض ىىا ب ىىاجلهود ال ىىيت تب ىىوهلا األم ىىا املتا ىىد  ،واملنظم ىىا الدولي ىىة ،واملنظم ىىا ااقليمي ىىة،
والدول ،واجملتمع املدب يف تعميا أنمطة بناء ال درا اليت هتدف إ تع ي األاه ال ضا ية الوطنية فيما
يتعلق بالتا يق ومتا ة اجلرا ا الىيت تىدخد يف اخت ىاص نظىا رومىا األساسىه وبىرامج وأدوا املسىاعد
الت نيىىة ال ا مىىة واجلديىىد  ،وتمىىيع ب ىىو عل ى أن تبىىول املنظمىىا الدوليىىة واملنظمىىا ااقليميىىة األخ ىىر
والدول واجملتمع املدب امل يد مإل اجلهود يف هوا ال دد؛
 -130تراىىب ،يف هىىوا ال ىىدد ،باعتمىىاد اىىدول أعمىىال  2030للتنميىىة املسىىتدامةو29ة وتىىدر العمىىد
اهلىا الىول يىتا ا سىطتع بىه فيمىا يتعلىق بتع يى سىياد ال ىانون على ال ىعيديإل الىوطمل والىدويل ،وسىىمان
املساوا يف اب ول عل العدالة لليميع؛
 -131تمىىدد على أن التنفيىىو السىىليا ملبىىدأ الت امىىد ي تضىه مىىإل الىىدول أن تىىدرج اجلىرا ا املن ىىوص عليهىىا يف
املواد  ٦و ٧و ٨مإل نظا رومىا األساسىه بو ىفها اىرا ا تسىتواب الع ىاجل مبواىب ال ىوانني الوطنيىة وأن تنمى
و ية قضا ية خمت ة هلو اجلرا ا وت فد التنفيو الفعال هلو ال وانني وحت الدول عل ال يا بولي؛
 -132تراىب بت ريىىر امل تىىب عىىإل الت امىدو30ة ،وتطلىىب إ امل تىىب أن يب ىىه هىىو املسى لة قيىىد نظىىر وأن
يوا د ابوار مع ام مة وغزها مإل أ ااجل امل لاة بم ن الت امد ،مبا يف ذلي بم ن أنمىطة بنىاء ال ىدرا
املت ىىلة بالت ام ىىد ال ىىيت يض ىىطلع ل ىىا اجملتم ىىع ال ىىدويل ملس ىىاعد األاه ى ال ض ىىا ية الوطني ىىة ،وبم ى ن اس ىفاتيييا
ام مىىة امتملىىة ا ىىام اىىا معينىىة ودور المىراكا مىىع السىىلطا الوطنيىىة واجلهىىا الفاعلىىة األخىىر يف هىىوا
ال دد ،وبم ن املساعد يف قضايا مثد ساية المهود والضاايا واجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية أيضا؛
 -133تراىىب أيضىىا باملعلومىىا امل دمىىة مىىإل أمانىىة مجعيىىة الىىدول األطىراف بمى ن الت ىىد امىىرم يف تنفيىىو
و يتها املتعل ة بتسهيد تبادل املعلوما بني ام مة والدول األطراف وأ ااجل امل لاة اآلخريإل ،مبا يف
ذلىىي املنظمىىا الدوليىىة واجملتمىىع املىىدب ،الىىيت هتىىدف إ تع يى األاهى ال ضىىا ية الوطنيىىة ،وتراىىب كىىولي
بالعمد الول قامت به األمانة ور ي اجلمعية اىت اآلن ،وتطلب إ األمانة أن توا ىد ،يف اىدود املىوارد
املتاا ىىة ،تط ىىوير اهوده ىىا الرامي ىىة إ تيس ىىز تب ىىادل املعلوم ىىا ب ىىني ام م ىىة وال ىىدول األط ىراف وغزه ىىا م ىىإل
أ ااجل امل لاة ،مبا يف ذلي املنظما الدوليىة واجملتمىع املىدب ،الىيت هتىدف إ تع يى األاهى ال ضىا ية
الوطنية ،وأن تدعو الدول إ ت دث معلوما بم ن ااتياااهتا مإل ال درا لتنظر فيها الدول وغزها مإل
اجلهىىا الفاعلىىة الىىيت ة نهىىا ت ىىدث املسىىاعد  ،وأن ت ىىد ت ريىرا عىىإل اخلطىوا العمليىىة الىىيت اختىىو يف هىىوا
الم ن يف الدور التاسعة عمر لليمعية؛
 -134تميع الدول واملنظما الدولية واملنظما ااقليمية واجملتمع املدب عل أن ت د معلوما إ
األمانة عإل أنمطتها املت لة بالت امد وتراب أيضا باجلهود اليت يبوهلا اجملتمع الدويل والسلطا الوطنية،
و29ة قرار اجلمعية العامة لتما املتاد .A/RES/70/1
و30ة .ICC-ASP/18/25
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مبا يف ذلي أنمطة بناء ال درا الوطنيىة للتا يىق وامل اسىا يف اجلىرا ا اجلنسىية واجلىرا ا اجلنسىانية الىيت قىد
تبلغ خطور اجلرا ا املن وص عليها يف نظا روما األساسه ،وخبا ة اجلهىود املسىتمر يف تىال اااىراءا
ا سى ىفاتييية لض ىىمان الو ىىول إ العدال ىىة وتع يى ى التم ىىني للض ىىاايا على ى ال ىىعيد ال ىىوطمل ،وتم ىىز إ
التو يا امل دمة مإل املنظمة الدولية ل انون التنميةو31ة ختل الدور الرابعة عمر لليمعية؛
 -135تميع ام مة عل موا لة اهودها يف تال الت امد ،مبا يف ذلي عإل طريق تبىادل املعلومىا
ب ىىني ام م ىىة واجله ىىا الفاعل ىىة األخ ىىر ذا ال ىىلة ،وت ىىو ّكر بال ىىدور ام ىىدود للما م ىىة يف ت ىىال تع يى ى
السىلطا ال ضىىا ية الوطنيىة ،وتمىىيع أيضىا على موا ىىلة التعىاون بىىني الىدول ،عىىإل طريىق ممىىاركة اجلهىىا
الفاعلة الدولية وااقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة ،فضىت عىإل اجملتمىع املىدب ،يف تبىادل املعلومىا
واملمارسا املتعل ة باجلهود ا سىفاتييية واملسىتدامة الراميىة إ تع يى ال ىدرا الوطنيىة للتا يىق وامل اسىا
يف اجلرا ا املن وص عليها يف نظا روما األساسه وتع ي و ول ساايا هو اجلرا ا للعدالة ،مبىا يف ذلىي
عإل طريق املساعد اامنا ية الدولية؛
 -136حت ىىيط علم ىىا ب ى ى سامل ىىفوفة املتعل ىىة باجمل ىىا امتمل ىىة لتع ي ى ى ام م ىىة ونظ ىىا روم ىىا األساس ىىهس
امل رخىة  11تمىريإل األول  /أكتىوبر  2019الىيت أعىدهتا ر اسىة اجلمعيىة ،وكىولي باخت ا ىا اسىىتعراب
اخلرباء املست لني ،وتتاظ ااتمال أن ينظر امل تب يف قضايا الت امد املمار إليها فيهما ،يف مجلة أمور؛

صاد -آلية الرقابة المستقلة
 -137تراىىب باملناقمىىا الىىيت دار خىىتل عىىا  2019بمى ن اسىىتعراب أعمىىال آليىىة الرقابىىة املسىىت لة
وو يتهىىا التمىىحتيلية ،وتمىىدد عل ى أ يىىة اسىىت مال هىىوا ا سىىتعراب وت ىىدث ت ريىىر إ اجلمعيىىة يف دورهتىىا
التاسعة عمر ؛
 -138حتيط علما باملمروع األويل للو ية التنفيوية املن اة آللية الرقابة املست لة اليت قدمها ر ي اآلليىة
ختل املناقما اليت دار يف عا  ،2019وحتيط علمىا أيضىا التعلي ىا الىيت ورد مىإل ام مىة بمى ن
هوا املمروع؛
 -139تراب باملبادرا الت ميلية اليت اختوها امل تب وهيئىا الرقابىة التابعىة لليمعيىة وام مىة ماولىة
الت كىد مىإل قيىا أاهى ام مىة املختلفىة بتبسىيط وحتىدي مواثيىق/مىدونا قواعىد السىلو  ،الىيت ينبحتىه أن
ت ون متس ة ب در اام ان؛
 -140ت كد األ ية البالحتة ألن ت دل آلية الرقابة املست لة عملها بطري ة مست لة وشفافة وحمايد  ،بعيداً
عإل أل ت ثز مربر له؛
 -141ت ك ىىد م ىىإل ادي ىىد أ ي ىىة أن ت ىىد آلي ىىة الرقاب ىىة املس ىىت لة ت ىىارير إ ال ىىدول األطى ىراف ع ىىإل نت ىىا ج
أنمطتها؛
 -142تمى ىىدد عل ى ى أ يى ىىة الت ى ى ا مجيى ىىع مى ىىوظفه ام مى ىىة واملس ى ى ولني املنتخبى ىىني ب ى ى عل املعى ىىايز املهنيى ىىة
واألختقيىىة ،وتتاىىظ ابااىىة إ موا ىىلة تع ي ى ااطىىار املهىىمل واألختقىىه للمس ى ولني املنتخبىىني ،وتسىىلا
بالىىدور األساسىىه والعمىىد الىىول ت ىىو بىىه آليىىة الرقابىىة املسىىت لة ،وتراىىب بىىاخلطوا الىىيت اختىىوهتا ام م ىىة
و31ة ورقة املنظمة الدولية ل انون التنمية بعنىوان سالت امىد فيمىا يتعلىق بىاجلرا ا اجلنسىية واجلىرا ا اجلنسىانية الوامىيةس ،تمىريإل
الثاب/نوفمرب .2015
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للتا يىىق يف اآلثىىار امتملىىة لتدعىىاءا املتعل ىىة بسىىوء السىىلو اميطىة مبسى ولني سىىاب ني ،وتراىىب بىىالت رير
امل قىىت امل ىىد مىىإل م تىىب املىىدعه العىىا و32ة ،وتتاىىظ تو ىىية م تىىب املىىدعه العىىا بى ن تنظىىر اجلمعيىىة يف
توسيع و ية آلية الرقابة املست لة لتم ينهىا مىإل التا يىق يف السىلو امل عىو للمسى ولني واملىوظفني املنتخبىني
الس ىىاب ني س ىواء أثن ىىاء خ ىىدمتها أو عن ىىد انته ىىاء خ ىىدمتها بام م ىىة ،وحت ى ام م ىىة عل ى اس ىىت مال ه ىىوا
التا يىىق بم ى د كامىىد وشىىفاف ،لتاديىىد أل إا ىراء م للمتابعىىة مىىإل اانىىب ام مىىة و/أو اجلمعيىىة ،
وت دث ت رير إ اجلمعية قبد دورهتا التاسعة عمر ؛

 -143تراب بالت د امرم يف مواءمة لوا ح ام مة ب فة رمسية مع و ية آلية الرقابة املست لة ،وتميع
ام مة عل ال يا  ،بدعا مإل آلية الرقابة املست لة ،اسب ا قتضاء ،بتاىدي مجيىع الوثىا ق ذا ال ىلة
ومواءمتها مع و ية آلية الرقابة املست لة مإل أاد اتساقها مع ال واعد الواابة التطبيق.

قاف -الميزانية البرنامجية
املها الول ت و بىه جلنىة املي انيىة واملاليىة ،وت ِّكىد تىدَّداً اسىت تل أعضىاء هىو
 -144حتيط علماً بالعمد ّ
اللينة؛

ِّ -145
توكر ب ن جلنة املي انية واملالية مس ولة وف اً لنظامهىا الىداخلهو33ة عىإل الدراسىة الت نيىة ألل وثي ىة
تُ َّد إ اجلمعيىة وتفتىب عليهىا آثىار ماليىة أو آثىار يف املي انيىة ،وتمىدد على أ يىة سىمان تثيىد اللينىة يف
مجيع مرااد املداو اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف وثا ق تفتب عليها آثار مالية أو آثار يف املي انية؛
 -146حتيط علما مع ال لق بت رير امل تب عإل املت خرا املستا ة عل الدول األطرافو34ة؛
 -147تمدد عل أ ية ت ويد ام مة باملوارد املالية التممة ،وحت مجيع الدول األطراف يف نظا رومىا
األساسه عل حتويد مبالغ اشفاكاهتا امل رر بال امد وعل أن تفعد ذلىي يف األاىد امىدد لتسىديد هىو
ا شفاكا أو ،يف االة املت خرا عإل ففا ساب ة ،عل أن تسددها فوراً وف ىاً للمىاد  115مىإل نظىا
روما األساسه ،وال اعد  1-105مإل النظا املايل وال واعد املالية ،وسا ر ال ىرارا ذا ال ىلة ال ىادر
عإل اجلمعية؛
 -148هتيىىب بالىىدول واملنظمىىا الدوليىىة واألف ىراد وامل سسىىا وغزهىىا مىىإل ال يانىىا أن ت ىىد تربعىىا
للما مة ،وتعرجل عإل ت ديرها لليها اليت قامت بولي؛

راء -المؤتمر االستعراضي
ِّ -149
توكر ب ن الدول األطراف يف امل تر ا ستعراسه األول لنظا روما األساسه ،الول ع د بنيامل
يف كمبا ب وغندا يف الفف مإل  31أيار/مايو إ  11ا يران/يونيه  ،2010اعتمد وف اً للف ر  2مإل
املىىاد  5مىىإل نظىىا رومىىا األساسىىه تعىىديت لتعريى ارةىىة العىىدوان وحتديىىد المىىروط الىىيت ىوم للما مىىة

و32ة الت ري ىىر امل ق ىىت امل ىىد م ىىإل م ت ىىب امل ىىدعه الع ىىا اس ىىتيابة للف ىىر  140م ىىإل ال ى ىرار
).ASP/18/INF.5
و33ة الوثا ق الرمسية  ...الدور الثانية  2003 ...وICC-ASP/2/10ة ،املرفق الثال .
و34ة .ICC-ASP/18/34
R6-A-20
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مبوابها أن تارس اخت ا ها فيما يتعلق لو اجلرةةو35ة واعتمد أيضا تعديت وسعت مبوابها نطاق
اخت ىىاص ام مىىة ليمىىمد ثىىتث ا ىرا ا أخىىر م ىىإل ا ىرا ا ابىىرجل الت ليديىىة اىىني تُرت ىىب يف الن اع ىىا
املسلّاة غز ذا الطابع الدويلو36ة؛
 -150حتيط علماً ب ن التعديت املعنية رهإل الت ديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وف ىاً للف ىر  5مىإل
املاد  121مإل نظا روما األساسه وحتيط علماً مع الت دير مبا مت م خراً مإل عمليا الت ديق عل هو
التعىىديت و37ة ،وتتاىىظ مىىع الت ىىدير أن دولتىىني مىىإل الىىدول األط ىراف أودعت ىا إعتنىىا وف ىىا للف ىىر  4مىىإل
املاد  15م ررا مإل نظا روما األساسهو38ة؛
 -151تطلب إ مجيع الدول األطراف النظر يف الت ديق عل هو التعديت ؛
 -152ترا ىىب بتفعي ىىد اخت ىىاص ام م ىىة اجلنا ي ىىة الدولي ىىة ب ىىالنظر يف ارة ىىة الع ىىدوان اعتب ىىارا م ىىإل 17
توم/يوليه  ،2018وف ا ملا قررته مجعية الدول األطراف بتوافق اآلراء يف قرارها  ،ICC-ASP/16/Res. 5ىا
ةثىىد املىىر األو الىىيت تتمتىىع فيهىىا حم م ىة دولي ىة دا مىىة بسىىلطة مسىىاءلة األف ىراد عىىإل هىىو اجلرةىىة ،وبىىولي
تست مد إ اما م ترل روما وكمبا لعامه  1998و2010؛

 -153تمىز إ املناقمىىا الىيت اىىر أثنىاء املى تر ا ستعراسىه بمى ن مسى لة السىىت والعىدل وتتاىىظ
أ ية موا لة املناقما املتعل ة لو املس لة ،وتدعو الدول األطراف املعنية إ ا ستمرار يف ال يا بولي؛
 -154تمز مع الت دير إ ما قطعته عل نفسها ا وثتثون دولىة طرفىاً ودولىة وااىد تتمتىع ب ىفة
املراقب ومنظمة إقليمية وااد مإل تعهدا ب ن ت ِّد إ ام مة م يداً مإل املساعد  ،وتناشد تلي الدول
واملنظمة ااقليمية املىوكور على سىرعة الوفىاء لىو التعهىدا  ،كمىا تناشىد الىدول واملنظمىا ااقليميىة أن
ت ِّد تعهدا إسافية وأن تعلنها أثنىاء الىدور التاسىعة عمىر لليمعيىة بمى د كتىاة أو مىإل خىتل بياناهتىا
أثناء املناقمة العامة بم ن تنفيو هو التعهدا ؛

شين -النظر في التعديالت
 -155تراب بت رير الفريق العامد املعمل بالتعديت و39ة؛
 -156تسىىلا ب يىىة موا ىىلة النظىىر يف اآلثىىار املفتبىىة عل ى التعىىديت املتعاقبىىة عل ى متءمىىة نظىىا رومىىا
األساسه وستمته؛
 -157تسىىلا يف هىىوا ال ىىدد ب ى ن اجلرةىىة املمىىار إليهىىا يف املىىاد  8و2ة وهة ’ ،‘19م بولىىة مىىإل مجيىىع
الدول األطراف باعتبارهىا ارةىة ت تضىه مىإل الىدول األطىراف اختىاذ إاىراءا يف الوقىت املناسىب للت ىدل
هلا يف هوا السياق؛
و35ة الوثا ق الرمسية  ...امل تر ا ستعراسه  2010 ...وRC/11ة ،اجل ء الثاب ،ال رار .RC/Res.6
و36ة املراع نفسه.RC/Res.5 ،
و37ة =https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter
 18&lang=enوhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-
.a&chapter=18&clang=_en
و38ة .https://www.icc-cpi.int/resource-library#
و39ة .ICC-ASP/17/35
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 -158هتيب جبميع الدول األطراف أن ت دق أو ت بد التعديد الول أدخىد على املىاد  8فيمىا يتعلىق
جبرةة ابرجل املتمثلة يف اويع املدنيني كوسيلة مإل وسا د ابرجل يف الن اعا املسلاة غز الدولية؛
 -159تدعو مجيع الدول األطراف إ الت ديق عل التعديد الول أدخد عل املاد  124أو قبوله؛
 -160تىىدعو أيضىىا مجيىىع الىىدول األط ىراف إ الت ىىديق عل ى التعىىديت الىىيت أدخل ىت عل ى املىىاد 8
واملعتمد يف الدور السادسة عمر لليمعية أو قبوهلاو40ة؛

تاء -المشاركة في جمعية الدول األطراف
 -161تناشىىد الىىدول واملنظمىىا الدوليىىة واألفىراد وامل سسىىا وغزهىىا مىىإل ال يانىىا أن تتىىربع يف الوقىىت
املناسب لل ندوق ا ستئماب اتااىة ممىاركة أقىد البلىدان منىواً والىدول الناميىة األخىر يف دورا اجلمعيىة
السنوية ،وتعرجل عإل ت ديرها للدول اليت سبق أن قامت بولي؛
 -162تميع عل موا لة اجلهود اليت يبوهلا ر ي مجعية الدول األطراف لع د اوار مستمر مع مجيع
أ ىىااجل امل ىىلاة ،مبىىا يف ذلىىي املنظمىىا ااقليميىىة ،وتطلىىب إ مجيىىع الىىدول األطىراف أن ت ىىد الىىدعا
لر ي اجلمعية يف مبادراته الرامية إ تع ي ام مة ،واست تل اااراءا  ،ونظا روما األساسه ك د؛
 -163تم ىىز إ التع ىىاون الطوي ىىد األا ىىد واملس ىىتمر ب ىىني اجلمعي ىىة ،وال ىىدول األطى ىراف ،واملنظم ىىا غ ىىز
اب ومية يف اجملتمع املدب ،وت كد مإل اديد ال رار  ICC-ASP/2/Res.8بم ن ا عىفاف بالىدور التنسىي ه
والتيسزل الول ي ديه حتال املنظما غز اب ومية املعنية بام مة اجلنا ية الدولية؛
 -164ت رر أن تعهد إ ام مة ،ور ي اجلمعية ،وامل تىب ،واللينىة ا ستمىارية املعنيىة بالفشىياا ،
والفريق العامد املعمل بالتعديت  ،وآلية الرقابة املست لة ،واألمانة ،وتل إدار وأمانة ال ندوق ا ستئماب
للضاايا ،اسب ا قتضاء ،باملها املبيَّنة يف املرفق األول هلوا ال رار.

و40ة .ICC-ASP/16/Res.4
R6-A-20
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المرفق األول
الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين
-1

فيما أر عالمية نظام روما األساسي،

وأة ت يىد التو ىيا الىوارد يف ت ريىر امل تىب عىىإل خطىة العمىد الراميىة إ حت يىق العامليىة لنظىىا
روما األساسه وتنفيو تنفيوا كامت؛
وجلة تطلب إ امل تب أن يوا د مراقبة تنفيو خطة العمد الرامية إ حت يق العاملية لنظا روما
األساسه وتنفيو تنفيوا كامت ،وأن ي د ت ريراً عإل ذلي إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
 -2فيما أر اتفاق االمتيازات والحصانات ،تطلب إ امل تب أن يوا ىد ت ىدث الىدعا للت ىديق
عل ا تفاق؛
-3

فيما أر التعاون،

حت ى امل تىىب عل ى أن يوا ىىد ،مىىإل خىىتل الفريىىق العامىىد يف هىىال ،املناقمىىا بم ى ن
وأ ة
ا قفاا ى ىىا الناا ى ىىة ع ى ىىإل ابل ى ىىة الدراس ى ىىية ال ى ىىيت نظمه ى ىىا امليسى ى ىران املم ى ىىاركان يف ه ى ىىال ،يف  7تمى ى ىريإل
الثاب/نوفمرب  ،2018بعنوان سعمليا ال ب  :التادل الر يسه مل افاة اافت مإل الع اجلس؛
وجلة تطلب إ امل تب أن يوا ىد ،مىإل خىتل فري يىه العىاملني ،املناقمىا املتعل ىة با تفاقىا
أو الفتيبا ااطارية الطوعية وأن ي د ت ريرا عإل ذلي إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
وجة تىدعو امل تىب إ أن ينىىاقف ،مىإل خىتل فري يىىه العىاملني ،اجلىدو مىىإل إنمىاء آليىة تنسىىيق
للسلطا الوطنية؛
ودة تىدعو ام مىة إ موا ىلة حتسىني ارسىتها يف ت ىدث طلبىا حمىدد وكاملىة ويف الوقىت
املناسىب للا ىول على التعىاون واملسىاعد  ،مبىا يف ذلىي عىإل طريىق النظىر يف إاىراء ممىاورا مىع الدولىة
الطرف املعنية عند ا قتضاء؛
وهة تطلىب إ امل تىب ااسىراع ،مىإل خىتل فري يىه العىاملني ،يف اسىتعراب تنفيىو التو ىيا
الست والستني اليت اعتمدهتا اجلمعية يف عا 2007و1ة ،بالتعاون الوثيق مع ام مة ،اسب ا قتضاء؛
ووة تطلىب إ امل تىب أن يب ىه على آليىة التيسىز التابعىة جلمعيىة الىدول األطىراف املعنيىة
بالتعاون مىإل أاىد التمىاور مىع الىدول األطىراف وام مىة والىدول املهتمىة األخىر واملنظمىا ذا ال ىلة
واملنظما غز اب ومية مإل أاد مياد تع ي التعاون مع ام مة؛
ومة تطلب إ امل تب النظر ،مإل ختل آلية التيسىز املعنيىة بالتعىاون ومىع مراعىا العمليىة الىيت
بىدأ سىتعراب ام مىىة وتع ي هىا ،يف املسىىا د والتاىديا املتعل ىة بالتعىىاون ،بحتيىة حتديىىد تىدابز ملموسىىة
ومتابعة العمد مإل أاد موااهة تلي التاديا وت دث ت رير عنها إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛

و1ة  ،ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاب.
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وملة تطل ىىب إ ام م ىىة أن توا ىىد ت ىىدث ت ري ىىر حم ىىدث ع ىىإل التع ىىاون إ اجلمعي ىىة يف دورهت ىىا
السنوية وأن ت د يف هوا الت رير بيانىا مف ىلة عىإل الىردود الىيت قىدمتها الىدول األطىراف ،مبىا يف ذلىي أن
تسلط الضوء عل التاديا الر يسية؛
وطة تطلب إ ام مة أن ت د ت ريرا حمدثا عإل التعاون إ اجلمعية يف دورهتىا الثامنىة عمىر ،
مث كد سنة بعد ذلي؛
ولة تفوب امل تب يف ال يا  ،مإل ختل فري يه العاملني ،مبوا لة املناقما بمى ن التعىاون يف
التا ي ا املالية واميد األ ول وسبطها عل الناو املن وص عليه يف إعتن باري ؛
و ة تطل ىىب إ ر ىىي اجلمعي ىىة موا ىىلة االتوا ىىد بنم ىىاط وبمى ى د بن ىىاء م ىىع مجي ىىع أ ىىااجل
امل لاة املعنيني ،وف ا ااراءا اجلمعية املتعل ة بعد التعاون ،ملنىع اىا عىد التعىاون وملتابعىة مسى لة
عد التعاون امالة مإل ام مة إ اجلمعية؛
ولة تطلىب تبىادل أل معلومىا تتعلىق بالسىفر امتمىد أو امل كىد ألشىخاص ىدر حب هىا
أوامر بال ب عليها عل الفور مع ام مة مإل ختل اها التنسيق املعنية بعد التعاون؛
و ة تطلىب إ امل تىب أن يوا ىد ا شىفا بنمىاط طىوال فىف مىا بىني الىدورتني مىع مجيىع
أ ااجل امل لاة ذول ال لة يف موا لة سمان التنفيو الفعال ااراءا اجلمعية املتعل ىة بعىد التعىاون،
وأن ي د ت ريرا عإل أنمطته إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
-4

فيما أر العالقة مع األمم المتحدة،

وأة تدعو ام مة إ موا لة ابوار امل سسه مع األما املتاد  ،بناء عل اتفىاق العتقىة بىني
األما املتاد وام مة اجلنا ية الدولية؛
وجلة تطلىىب إ قلىىا ام مىىة أن ي ىىد ت ريىرا حمىىدثا عىىإل الت ىىالي الت ريبيىىة املخ ىىة بام مىىة
اىت اآلن للاا امالة مإل تل األمإلو2ة قبد انع اد الدور التاسعة عمر لليمعية بوقت كاف؛
 -5فيمىىا أىىر العالقةةة مةةع المنظمةةات والهيئةةات الدوليةةة األخةةرى ،تىىدعو ام مىىة إ أن تضىىمإل
ت ري رها السنول الول ت دمه إ اجلمعية العامة لتما املتاد قسما عإل االة ا تفاقىا اخلا ىة بالتعىاون
املع ود مع منظما دولية أخر وتنفيوها؛
-6

فيما أر االنتخابات،

وأة ت رر موا ىلة اسىتعراب إاىراءا ترشىيح وانتخىاجل ال ضىا على الناىو املن ىوص عليىه يف
ال رار  ،ICC-ASP/3/Res.6ب يحتته املعدلة ،مبناسبة ا نتخابا امل بلة بعىد انع ىاد الىدور السادسىة عمىر
بحتيىىة إدخىىال أل حتسىىينا قىىد ت ىىون سىىرورية ،مىىع مراعىىا العمىىد الىىول مت اىىىت اآلن على الناىىو املبىىني يف
الت رير امل د مإل امليسرو3ة؛
وجلة تطلىىب إ امل تىىب أن ي ىىد إ اجلمعيىىة يف دورهتىىا التاسىىعة عمىىر ت ريىرا حمىىدثا عىىإل الت ىىد
امرم يف استعراب اااراءا املتعل ة بفشيح وانتخاجل ال ضا ؛
و2ة .ICC-ASP/18/28
و3ة ت رير امل تب عإل استعراب إاراءا تعيني وانتخاجل ال ضا
R6-A-20
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 -7فيما أىر األمانة ،تىدعو ر ىي اجلمعيىة إ ت ىدث ت ريىر إ الىدور الثامنىة عمىر لليمعيىة بمى ن
تنفيو التو يا الوارد يف ت رير امل تب عإل ت ييا األمانةو4ة؛
-8

فيما أر المساعدة القانونية،

وأة إذ تضع يف اعتبارها تو ية جلنة املي انية واملالية ب ن تبىول ام مىة ق ىار اهىدها قىفامل
إ تاا ة إل حت ي ها بىاملوارد اباليىة عىإل طريىق است مىاف الفىرص املتااىة سىتيعاجل العىبء اادارل
دون ااخىىتل بابااىىة إ املسىىاءلة وحتديىىد األولويىىا  ،تطلىىب إ ام مىىة أن توا ىىد استعراسىىها ألداء
نظا املساعد ال انونية وأن ت د  ،بعد إاراء م يد مإل املماورا مع الدول األطراف ،م فاا ادخىال
تعديت عل سياسة األاور املتعل ة باملساعد ال انونيىة ل ىه تنظىر فيهىا اجلمعيىة ،عىإل طريىق اللينىة ،يف
دورهتا التاسعة عمر ؛
وجلة تطلىىب إ امل تىىب أن يوا ىىد عملىىه بمى ن املسىىاعد ال انونيىىة ملناقم ىة امل فاىىا امل دمىىة
م ىىإل ام م ىىة ،واس ىىب ا قتض ىىاء ،التو ىىيا املنبث ىىة ع ىىإل عمليى ىة ا س ىىتعراب املت ام ىىد اميط ىىة بسياس ىىة
املساعد ال انونية ،وأن ي د ت ريرا عإل ذلي إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
وجة تميع عل ااراء امل يد مإل املماورا بني ام مة والدولة املضيفة بم ن املسىا د املتعل ىة
بفرب الضرا ب عل امامني املعنيني باملساعد ال انونية وموظفه الدعا؛
-9

فيما أر الفريق الدارسي المعني بالحوكمة،

وأة تدعو ام مة إ موا لة ابوار املنهيه مع الدول األطىراف بحتيىة تع يى ااطىار امل سسىه
لنظا روما األساسه ومياد كفاء وفعالية ام مة مع ابفاظ التا عل است تهلا ال ضا ه؛
وجلة تطلب إ الفريق الدراسه أن يوا د ابوار مع ام مة بم ن م شرا األداء؛
وجة تم ىىيع ام م ىىة على ى موا ىىلة تب ىىادل أل معلوم ىىا حمدث ىىة ع ىىإل التط ىىورا يف امل شى ىرا
النوعية وال مية مع الفريق الدراسه املعمل بابوكمة؛
ودة تدعو ام مة أيضا إ مراقبة استخدا الوسطاء مإل ختل فري ها العامد املعمل بالوسطاء
بحتية ابفاظ عل ن اهة العملية ال ضا ية وا وق املتهمني؛
وهة تطلب إ ام مة إبت الىدول األطىراف ،عنىد ا قتضىاء ،بىالتطورا اهلامىة يف اسىتخدا
الوسطاء اليت قد تتطلب مإل ام مة إدخال تعديت عل املباد التوايهية؛
ووة تدعو الفريق الدراسه إ النظىر يف املسىا د التاليىة املدراىة يف امل ىفوفة ،واسىعا يف اعتبىار
عمد فريق اخلرباء املست لني ،وأن ي د ت ريرا عإل ذلي إ الدور التاسعة عمر لليمعية:
’‘1

4-1

انتخاجل املسيد؛

’‘2

8-1

م شرا األداء؛

’‘3

13-1

إاراءا تعديد ال واعد ااارا ية وقواعد ااثبا ؛

’‘4

9-2

إدار عمليا ا نت ال يف اجلهام ال ضا ه؛

و4ة .ICC-ASP/17/39
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 -10فيما أر إجراءات المحكمة،
وأة تدعو ام مة إ ت ثي اهودها لتع ي كفاء وفعالية اااراءا مبا يف ذلي مإل ختل
اعتماد تعديت أخر يف املمارسة؛
وجلة تميع امل تب ،مبا يف ذلىي مىإل خىتل فري يىه العىاملني والفريىق الدراسىه املعىمل بابوكمىة،
عل موا لة دعا اجلهود اليت تبوهلا ام مة لتع ي كفاء وفعالية اااراءا ؛
وجة تمىىيع ام مىىة عل ى ااااطىىة علمىىا ب فضىىد املمارسىىا الىىيت تتبعهىىا املنظمىىا وامىىاكا
واآلليا الدولية والوطنية ذا ال لة بىاجلرا ا اجلنسىية واجلىرا ا اجلنسىانية ،مبىا يف ذلىي املمارسىا املتعل ىة
بالتا يق وامل اسا والتدريب ،بد التاديا املتعل ة باجلرا ا اخلاسعة لنظا روما األساسه ،مبا يف ذلىي
اجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية ،مع الت كيد مإل اديد عل اافامها ست تل ام مة؛
ودة تمىىيع امل تىىب عل ى التوا ىىد مىىع الىىدول األط ىراف املهتمىىة وام مىىة وغزهىىا مىىإل اجلهىىا
الفاعلىىة ذا ال ىىلة لتاديىىد سىىبد لىدعا اجلهىىود الىىيت تبىىوهلا ام مىىة فيمىىا يتعلىىق بىىاجلرا ا اجلنسىىية واجلىرا ا
اجلنسانية اليت تبلغ مرتبة اجلرا ا اليت تدخد يف نطاق نظا روما األساسه بحتيىة ت ىدث ت ريىر يف هىوا المى ن
إ الدور التاسعة عمر لليمعية؛
 -11فيما أر استعراض أساليب العمل،
(أ) ت ىىرر أن تع ىىد دورهتىىا السىىنوية ملىىد سىىبعة أيىىا عمىىد مىىع إم انيىىة تديىىدها ملىىد ت ىىد إ
يىىومني إسىىافيني يف سىىنوا ا نتخابىىا  ،عنىىد ا قتضىىاء ،مىىع خت ىىير اليىىومني األولىىني يف تلىىي السىىنوا
نتخاجل ال ضا ؛
وجلة ت ىىرر أيضىىا أن تمىىمد دوراهتىىا السىىنوية السىىة عامىىة وااىىد أو السىىتني عىىامتني ملواسىىيع
حمدد مدراة يف ادول األعمال؛
وجة تدعو امليسريإل واها التنسيق إ ت دث ت رير عإل أعماهلا ،عند ا قتضاء ،إ اجلمعية؛
ودة تىىدعو أيضىىا امليس ىريإل واهىىا التنسىىيق إ ا لت ى ا مىىد ت ىىد إ ثىىتث سىىنوا اسىىب
خ و ىىية وتع يىىد كىىد و يىىة وإ ت ىىدث ت ريىىر إ اجلمعيىىة يف رايىىة و يىىتها يتضىىمإل الىىدروس املسىىتفاد ،
عتو عل ت اريرها العادية؛
وهة

تدعو امل تب إ تنفيو التو يا الوارد يف الت رير عإل طرا ق العمد لعا 2013و5ة؛

ووة تطلب إ امل تب ت دث تسهيت عندما تتطلب و ية املماورا املفتواة العضوية ذلي
ف ىط ،وعنىىدما ة ىإل معاجلىىة املسى لة قيىد الباى ب ليىىة أقىد كثافىىة مىإل ايى املىوارد ،مثىد م ىىرر أو اهىىة
تنسيقو6ة؛
ومة تىىدعو امل تىىب إ اسىىتخدا الت نولوايىىا ابديثىىة مثىىد املى ترا الىىيت تع ىىد بالفيىىديو مىىإل
أاد سمان مماركة أعضاء امل تب غز املمثلني يف م ان انع اد ا اتماع؛
و5ة .ICC-ASP/12/59
و6ة اسىىبما ورد مىىثت يف الف ىرتني 21وأة و23وجلة مىىإل الت ريىىر بم ى ن ت يىىيا وترشىىيد طرا ىىق عمىىد اهليئىىا الفرعيىىة التابعىىة
للم تب ).(ICC-ASP/12/59
R6-A-20
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وملة تطلب إ امل تب ا ستمرار يف إاراء ت ييما لآلليىا ال ا مىة ،وعنىد ا قتضىاء ،النظىر
يف إدراج مواعيد را ية ،وأن يعد تو يا بم ن ختفي عدد وطول الت ارير؛
(ط) تطلب إ امل تب أن ي د  ،بالتماور مع مجيع الدول األطىراف وام مىة واجملتمىع املىدب،
يف نيويىىور ويف هىىال ،ت ريىرا ي ىىيّا الفوا ىىد والتاىىديا فيمىىا يتعلىىق باجلىىدول ابىىايل ،مبىىا يف ذلىىي لتقىفامل
املتعلىىق بع ىىد ا اتماعىىا امل بلىىة لليمعيىىة يف الن ى األول مىىإل كىىد سىىنة ت وةيىىة ،ومىىدهتا ،مبىىا يف ذلىىي
اقفامل ت لي ها ،وم ان انع اد ااتماعا اجلمعية وامل تب ،وت دث تو يا لتاسني ال فاء ؛
ولة تطلىب إ مجيىىع امليسىريإل واهىىا التنسىىيق ال يىا  ،بالتمىىاور مىىع الىىدول األطىراف ،بعمليىىة
لتبسيط هوا ال رار للدور التاسعة عمر ؛
 -12فيما أر الضحايا والمجتمعات المتأثرة ،وجبر األضرار ،والصندوق االستئماني للضحايا،
وأة تطلىىب إ ام مىىة موا ىىلة وسىىع مبىىاد بمى ن اىىرب األسىرار مبىىا يتفىىق مىىع الف ىىر  1مىىإل
املاد  75مإل نظا روما األساسه عل سبيد األولوية ،يف سياق مرااعتها اجلارية لإلاراءا ال ضا ية؛
وجلة تمىىيع تل ى إدار ال ىىندوق ا سىىتئماب للضىىاايا وأمانتىىه عل ى موا ىىلة تع ي ى اوار ىىا
اجلارل مع ام مة والدول األطراف واجملتمىع الىدويل على نطىاق أوسىع ،مبىا يف ذلىي اجلهىا املاحنىة فضىتً
عىإل املنظمىىا غىىز اب وميىىة ،الىىويإل يسىىا ون مجيعىاً يف العمىىد ال ىىيّا الىىول ي ىىو بىىه ال ىىندوق ا سىتئماب
للضىىاايا ،مىىإل أاىىد ميىىاد الوسىىومل ا سىفاتييه والعملىىه لتىىدخت ال ىىندوق ،وتعظىىيا ت ثزهىىا ،وسىىمان
استمراريتها واستدامتها؛
وجة تطلىىب إ ام مىىة وال ىىندوق ا سىىتئماب للضىىاايا موا ىىلة إقامىىة ش ىراكة تعاونيىىة قويىىة،
تراعه أدوار ومس وليا كد منهما ،لتنفيو أوامر ارب األسرار ال ادر عإل ام مة؛
ودة ت رر موا لة ر د تنفيو ا وق الضاايا مبواب نظا روما األساسه بحتية سمان ارسىة
هو اب وق ب ور كاملة واستمرار األثر اا اة لنظا رومىا األساسىه بمى ن الضىاايا واجملتمعىا املتى ثر
ب ور مستدامة؛
وهة تطلب إ ام مة أن ت د إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمىر اسىفاتييية من اىة حمدثىة
فيما يتعلق بالضاايا ،مبا يف ذلي أهداف قابلة لل ياس وحمدد املد ؛
ووة ت لّى امل تىىب مبوا ىىلة النظىىر يف املسىىا د املت ىىلة بالضىىاايا ،اسىىب ا قتضىىاء أو عنىىد
نم هتا ،وذلي بالليوء إ أل عملية أو آلية مناسبة؛
ومة تطلى ىىب إ ام م ى ىىة أن ت ى ىىد لليمعي ى ىىة إا ى ىىاءا مناس ى ىىبة بم ى ى ن الض ى ىىاايا امل بى ى ىولني
للممىىاركة يف ااا ىراءا أمىىا ام مىىة عنىىد مباشىىر هىىو ااا ىراءا عتنيىىة أمىىا الىىدوا ر املعنيىىة يف سىىياق
اااراءا ال ضا ية؛ وقد تممد هو ااا اءا  ،اسب ا قتضاء ،معلوما عإل نوع اجلن  ،واجلرةة
لة حتددها الدا ر املخت ة؛
اجلنا ية ،وابالة ،سمإل معايز أخر ذا
 -13فيما أر تعيين الموظفين،
ت يد تو يا جلنىة املي انيىة واملاليىة املتعل ىة بالتمثيىد اجلحتىرايف والتىوامن بىني اجلنسىني الىوارد
وأة
و7ة
يف الت ري ىىريإل املتعل ىىني ب عم ىىال دورتيه ىىا الثاني ىىة والثتث ىىني والثالث ىىة والثتث ىىني  ،وحت ى ام م ىىة عل ى اخت ىىاذ
اخلطوا التممة لتنفيوها؛
و7ة  ICC-ASP/18/5و.ICC-ASP/18/15
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وجلة تطلب إ ام مة أن ت د إ اجلمعيىة يف دورهتىا التاسىعة عمىر ت ريىراً يتضىمإل معلومىا
حمدثة عإل تنفيو تو يا اللينة يف عا 2019؛
وجة تطلب إ ام مة أن ت ىد ت ريىرا عىإل اهودهىا لتاسىني عمليىة التوظيى يف الباى عىإل
التمثيىد اجلحتىرايف العىىادل مىع الفكيى بمى د خىاص على املرشىىاني مىإل الىدول األطىراف غىز املمثلىة واملمثلىىة
تثىىيت ناق ىىا والت ىوامن بىىني اجلنسىىني ،مبىىا يف ذلىىي بيانىىا التوظي ى السىىنوية إ اجلمعيىىة يف دورهتىىا التاسىىعة
عمر ؛
ودة تطلب إ امل تب موا لة العمد مع ام مة ا اد سبد لتاسني التمثيد اجلحترايف العادل
والتوامن بني اجلنسني يف الوظا الفنية ،فضت عإل موا ىلة النظىر يف مسى لة التمثيىد اجلحتىرايف والتىوامن بىني
اجلنسني ،وأن ي د ت ريرا إ الدور التاسعة عمر لليمعية؛
وهة حتى ى ام مى ىىة عل ى ى موا ى ىىلة اغتنى ىىا الفى ىىرص الى ىىيت تتياهى ىىا عمليى ىىا التوظي ى ى اباليى ىىة
واملس ىىت بلية لتنفي ىىو ت ىىدابز م ىىإل شى ى را أن تس ىىها يف اجله ىىود الرامي ىىة إ حت ي ىىق املس ىىتويا املرغوب ىىة للتمثي ىىد
اجلحترايف والتوامن بني اجلنسني؛
 -14فيما أر التكامل،
وأة تطلب إ امل تب أن يب ه مس لة الت امد قيد ا ستعراب وأن يوا د ابوار مع ام مة
وأ ىىااجل امل ىىلاة اآلخ ىريإل بم ى ن الت امىىد ،مبىىا يف ذلىىي الت امىىد املت ىىد ب نمىىطة بنىىاء ال ىىدرا الىىيت
يضطلع لا اجملتمع الدويل ملساعد السلطا ال ضىا ية الوطنيىة عنىد ال يىا بتنفيىو اسىفاتييية إ ىام أعمىال
ام مة يف االة معينة ،ودور المراكا مع السىلطا الوطنيىة واجلهىا الفاعلىة األخىر يف هىوا ال ىدد،
ومبا يف ذلي أيضا املساعد يف قضايا مثد ساية المهود والضاايا ،واجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية؛
وجلة تطلىب إ األمانىة أن توا ىد ،يف اىدود املىوارد املتااىة ،تطىوير اهودهىا الراميىة إ تيسىىز
تبادل املعلوما بني ام مة والدول األطراف وأ ااجل امل لاة اآلخريإل ،مبا يف ذلي املنظمىا الدوليىة
واجملتمع املدب ،لدف تع ي اهليئا ال ضا ية املية ،وتدعو الدول إ ت دث معلوما عإل ااتياااهتا مإل
ال ىدرا ل ىىه تنظىىر فيهىىا الىدول واجلهىىا الفاعلىىة األخىىر ال ىىادر على ت ىىدث املسىىاعد  ،وأن ت ىىد ت ريىرا
عإل اخلطوا العملية املتخو يف هوا ال دد إ الدور الثامنة عمر لليمعية؛
 -15فيما أر آلية الرقابة المستقلة،
(أ) تطلىب إ امل تىب أن يسىت مد اسىتعراب عمىد آليىة الرقابىة املسىت لة وو يتهىا التمىحتيله،
مبىىا يف ذلىىي النظىىر يف تعىىديد و يىىة آليىىة الرقابىىة املسىىت لة لتمىىمد التا ي ىىا يف ا دعىىاءا املنسىىوبة إ
املس ولني الساب ني وأن ي د ت ريرا إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
 -16فيما أر الميزانية البرنامجية،
وأة تطلب إ األمانة أن توا د مع جلنة املي انيىة واملاليىة اختىاذ الفتيبىا التممىة لضىمان تثيىد
جلنة املي انية واملالية يف مجيع مرااد املداو اليت اريها اجلمعية واليت يُنظر ختهلا يف وثىا ق تفتىب عليهىا
آثار مالية أو آثار عل املي انية؛
وجلة ت رر أن يوا ىد امل تىب ،مىإل خىتل ر ىي اجلمعيىة ومنسىق الفريىق العامىد وامليسىر ،مراقبىة
االة املدفوعا الوارد طوال السنة املالية للما مىة والنظىر يف اختىاذ تىدابز إسىافية لتع يى املىدفوعا مىإل
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مجيع الدول األطىراف ،اسىب ا قتضىاء ،وأن يوا ىد ابىوار مىع الىدول األطىراف الىيت مل تسىدد اشىفاكاهتا
أو اليت عليها مت خرا عإل طريق إعاد إنماء آلية التيسز السنوية املعنية باملت خرا  ،وأن ي د ت ريرا عإل
ذلي إ اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
وجة تطل ىىب إ األمان ىىة إب ىىت ال ىىدول األطى ىراف دوريى ىاً ب مس ىىاء ال ىىدول ال ىىيت اس ىىتعاد ا ىىوق
الت ويت بعد تسديد ما عليها مإل مت خرا ؛
 -17فيم ىىا أ ىىر الم ةةؤتمر االستعراض ةةي ،تطل ىىب إ األمان ىىة أن تت ىىيح لليمه ىىور عل ى موق ىىع ام م ىىة
باا نفنت كافة املعلوما الىيت ت ىدمها الىدول واملنظمىا ااقليميىة عمىا قطعتىه على نفسىها يف كمبىا مىإل
تعهدا بم ن ت دث امل يد مإل املساعد إ ام مة؛
 -18فيما أر النظر في التعديالت،
وأة تىىدعو الفريىىق العامىىد املعىىمل بالتعىىديت إ موا ىىلة النظىىر يف مجيىىع التعىىديت امل فاىىة،
وف ا خت ا ا الفريق العامد؛
وجلة تطلب إ الفريق العامد أن ي د ت ريراً ل ه تنظر فيه اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛
 -19فيما أر المشاركة في جمعية الدول األطراف،
وأة ت رر أن تع د جلنة املي انية واملالية دورهتا الرابعىة والثتثىني يف الفىف مىإل  4إ  8أيار/مىايو
 ،2020ودورهتا اخلامسة والثتثني يف الفف مإل  14إ  25أيلول/سبتمرب 2020؛
وجلة ت ى ىىرر أيضى ىىا أن تع ى ىىد اجلمعي ى ىىة دورهت ى ىىا التاسى ىىعة عم ى ىىر يف الف ى ىىف م ى ىىإل  7إ  17ك ى ىىانون
األول/ديسمرب  2020يف نيويور  ،ودورهتا العمريإل يف هال.
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المرفق الثاني
تعديل المادة  29من النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف
بضاف النر التايل بعد الف ر  1مإل املاد  29مإل النظا الداخله:
 1م ررا  -يف االة شحتور من ب نا ب ر ي اجلمعية ختل فف ما بني الدورتني ،وم للم تب
أن ينتخب شخ ا مإل رعايا إاد الدول األطراف يف امل تب ل يمحتد هوا املن ىب ب ىفة م قتىة
بىىني قيىىا اجلمعيىىة بانتخىىاجل نا ىىب ر ىىي اديىىد .وتنتخىىب اجلمعيىىة يف دورهتىىا ا لتاليىىة ،بنىىاء عل ى
تو ية امل تب ،نا با للر ي لي عمد يف امل تب يف الفف املتب ية مإل مد نا ب الر ي السابق.
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