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 ICC-ASP/19/Res.7قرار من ال 9 آلية االستعراض المقدم عمال بالفقرةتقرير 

  مقدمة أوال.

كما  ICC-ASP/19/Res.7من القرار  9عمال بالفقرة  هذا تقرير آلية االستترارا  يُقدم -1

قدم ها تقرير يُ قدم الي هاالمحرز في  اامبشتتتتتتتدم الر مذكور القرار بنفسعمالً  1عمل وتنص . ال

 ما يلي:على  9الفقرة 

من آلية االستتتتتترارا  مم تقومن بالرنوتتتتتتيج الوايج مي  هات الرنوتتتتتتيج الراباة  تطلب .9"

للمحكمة وواليات الجماية ذات الصتتتتتتلةن لرقديم مالومات محينة منرىمة يلى  ميي الدو  

األطراف عن طريج فرق الامل الراباة للمكربن عن عملية االستتتتتترارا  بما في ذل  م  

جماية علما بالرقدم اإل مالي في عملهان بشتتتتتتكل عقبات تارر  الرقدم المحدد إلحاطة ال

ن ومم تقتتدم تقريرا عن عمليتتة االستتتتتترارا  يلى 2021حزيرام / يونيو  30مثتتالي لبتتل 

 :يليالجماية لبل ولت واف من اناقاد دورتها الاشرينن عما 

الرقدم المحرز في تقييم توصيات الخبراء المورقلين والردابير المرخذة لرنفيذ عملية  .م

 را  ويمكانية اتخاذ ي راءات يضافية محرملة بشدنها.االسرا

الرقدم المحرز في عمل واليات الجماية ذات الصتتلة بشتتدم الموتتاشل المشتتار يليها  .ب

 ؛  ICC-ASP/18/Res.7من القرار 19و 18في الفقرتين 

 م  تقدم آخر في عملية االسرارا ؛" .ج

 االستعراض آليةوالية  . ثانيا

كل مرحلة من مراحل تمام والية اآللية في القرار مي تحديد مواعيد نهاشية إل وردت -2

 2واليرها.

يا  لرير ال  را  ح لتصنننننن ي  اقترا (أ قة  المسننننننتق ينتوصنننننن ية المتع  بق المت ق والمسنننننننا

 باالستعراض.
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 فيتقدم اآللية يلى المكرب والدو  األطراف "تصنيف الروصيات والمواشل المربقية"  -3

-ICC)م( من القرار  4لموعد النهاشي المحدد في الفقرة ا تماشيا مين 2021نيوام/مبريل  30

ASP/19/Res.7. 3 

 /ميار 31 في واعرمدها "تصتتتنيف الروصتتتيات والموتتتاشل المربقية" فينىر المكرب و -4

وفي تل  المرحلة من عمل اآلليةن تشتتتتتتكل مشتتتتتتتاركة الدو  األطراف في   2021.4 وماي

ن عنصرا مهما في الامل المورقبلي يسنادها الروصياتن بصرف النىر عن حو لشات انمال

على  تطميناتبشدم اسرارا  المحكمةن ولد ساى عدد من الدو  األطراف للحصو  على 

منه ستتررال لهم الفرصتتة للمشتتاركة في تل  المنالشتتات. وشتتددت اآللية على مم "الرصتتنيف" 

حوب  حد سواء ىعل ا  فيما يرالج بالرقييم والرنفيذعملية االسرار ماناءسيكوم بمثابة دليل 

 االلرضاء.

 ، بما لي ذلك متط  ا المسننتق يناقتراح خطة عمق شننام ة لتقييت توصننيا  لرير ال  را   (ب

 . الممك ةإضالية  جرا ا بإ القيام

الررال خطة عمل شتتتاملة لرقييم توصتتتيات اآللية يلى المكرب والدو  األطراف " قدمت -5

خطة " )"ن بما في ذل  مرطلبات القيام بإ راءات يضتتتتتافية الممكنةالموتتتتترقلينفريج الخبراء 

قا للفقرة  5ن2021حزيرام/يونيو  30 في "(شتتتتتتتاملةالامل ال اعرمد و. )ب( من القرار 4وف

 2021.6حزيرام/يونيو  28 فيشاملة" الامل الالمكرب "خطة 

الشتتتاملة على منها ستتترارا  يلى خطة الامل الا آلية نىرتعلى غرار الرصتتتنيفن و -6

 . رطة طريج لرقييم  ميي الروصيات ماناء عملية االسرارا اخ

 ميي الروصتتتتتيات الري كام من  مم الميوتتتتترين لم يقيمواتدرك اآللية تمام اإلدراك و -7

ًقا لخطة الامل ال في باض األحيام  تدارلد و. 2021في عام  شتتتتتتتاملةالمقرر تقييمها وف

. مزيد من الولت و/ مو المالومات للوصو  يلى نريجةولكن كانت هناك حا ة يلى  منالشات

وفي حاالت مخرىن مُ لت منالشتتة الرقييم ألم الموتتنولين حوتتب الرصتتنيف لم يكونوا باد في 

 وضتتحةفي ضتتوء الجداو  الزمنية الطموحة المو. وضتتي يوتتمم لهم بإعطاء تقييمهم النهاشي

ومي ذل ن . يرالج بالجداو  الزمنية فيمامعالهن تقر اآللية بالحا ة يلى لدر ماين من المرونة 

عمليتتة  في يرةتونفس التطمم اآلليتتة عمومتتا يلى مواصتتتتتتلتتة النهح الطمول والحفتتا  على 

ن وليس كما هو مخطط و ود استتتتتترثناءات لليلةن ندمل مم يكرمل الرقييممي و. االستتتتتترارا 

   . الرنفيذ

 ل  قاش   رمكآلية االستعراض   ج(

توصتتتتتتيات فريج الخبراء ذكرت اآللية في "تقرير آلية االستتتتتترارا  كمنبر لنقا   -8

على منها لررت عند يستتتتناد  ن 2021تشتتتترين الثاني/نوفمبر 1" الصتتتتادر براري  الموتتتترقلين

في خطة الامل الشتتاملةن الامل من خال  الهياكل القاشمة  الموتترقلينتوصتتيات فريج الخبراء 

  . للجماية

 11ميلو /ستتتتتبرمبر و 30و 13 براري ا رماعات كمنبر للنقا   ستتتتتتعقدت اآللية و -9

ودعت المحكمة والجهات الفاعلة الري مسندت  2021تشرين األو / مكروبر  28و 27و 22و
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يليها الروصتتتيات في خطة الامل الشتتتاملة يلى يطالل الدو  األطراف ومصتتتحاب المصتتتلحة 

 المشتتتتتاركين في الفاعلة الجهات باض ومطلات. اآلخرين بشتتتتتدم حالة تقييمهم للروصتتتتتيات

يات تنفيذ عن حالة اال رمال  اال رماعات وليمت. تقييمها حالة يلى باإلضتتتتتتتافة الروصتتتتتت

 :الرالي بالررتيب ن2021 من الثاني النصتتتتف نهاية لرقييم زمني  دو تحديد  مي الروصتتتتيات

 الداخلية الثقة بناء بشدم يعادة 14الروصية الاام و للمدعي ناشبين انرخاب بشدم 48الروصية 

بشتتتدم  130الروصتتتية و 129الروصتتتية و 87الروصتتتية و المحكمة عمل اقافة تشتتتكيل ويعادة

الروصتتية وماه  الروتتامم وعدم الجنوتتي والرحر  والرحر  الرنمر مي للراامل استترراتيجية

 الموارد بشتتدم 88الروصتتية و 20يلى  16ات من الروصتتيو الجنوتتين بين الموتتاواة بشتتدم 15

 للضتتتتحايا االستتتتريماني الصتتتتندوق ممانة بشتتتتدم 360يلى   354ات من الروصتتتتيالبشتتتترية و

 الوياسية الردابير بشدم 169الروصية و في مجا  الجبر خبراءال سجل بشدم 350الروصية و

لدفال عن الخار ية لدو   عاللات بشتتتتتتتدم 362و 361والروصتتتتتتيرين  المحكمة ل  ماية ا

والروصتتيات الروصتتية و االتصتتاالت استترراتيجية بشتتدم 163الروصتتية و والمحكمة األطراف

 بشتتدم 188يلى  185من الروصتتية و شيةالقضتتا خاللياتاأل مدونة بشتتدم 188يلى  181من 

 بشدم 13يلى  1ات من الروصي حو  مولية منالشة اآللية عقدت ومخيًران. بين القضاة الزمالة

تشتتتترين  1وترد المالومات بخصتتتتوه هذه المنالشتتتتات كاملة في تقرير . الموحدة الحوكمة

 .2021الثاني/ نوفمبر

ً  اآللية وتحيط -10  لهمالموكولة  الصتتتتلة ذات بالموتتتتاشل المرالقة الميوتتتترين برقارير علما

خطة  في يطار الفاعلة الجهات  انب من مالروصيات الموندة يليه تقييم وحالة للنقا ن كمنبر

 (.األو  المرفج انىر) الامل الشاملة

والردابير المرخذة لرنفيذ عملية  الموتتتتترقلينتوصتتتتتيات فريج الخبراء تقييم  في لمحرزالرقدم ا   (  1)

    7االسرارا  ويمكانية اتخاذ ي راءات يضافية محرملة بشدنها.

المشار يليها في المرفج األو ن باإلضافة  الميورينتنىر اآللية بحره يلى تقارير و -11

وفي هذا الصتتتتددن . يلى المنالشتتتتات الري مايرت في اال رماعات الوتتتتت لبلية كمنبر للنقا 

توصتتتتيات فريج مصتتتتفوفة مانونة "الرقدم المحرز في تقييم ضتتتتمن هذه الوايقة اآللية  تدرج

 في لمحرزالرقدم ا عن مةعا لمحة وتقدم المصتتتتتتفوفة. " )المرفج الثاني(الموتتتتتترقلينالخبراء 

والردابير المرخذة لرنفيذ عملية االسرارا  ويمكانية  المورقلينتوصيات فريج الخبراء تقييم 

 من الثاني النصتتتتتف لرقييم زمني  دو تحديد  اتخاذ ي راءات يضتتتتتافية محرملة بشتتتتتدنها مي

ملرب  في النقا  يبدم بشتتتتتدنها مم يجب الري والروصتتتتتيات الشتتتتتاملةن الامل خطة في 2021

  .2021 عام فيم  ن ولت

 ومم كمنبرن يليهم الموندة الروصيات نالشوا بالواليات المكلفين مم اآللية يلى تشيرو -12

 في مشتتيرة للروصتتياتن تقييمها على المانيين الميوتترين االلرضتتاءن حوتتب مطلاتن المحكمة

ً  ليّمرها الري الروصيات يلى الصدد هذا ً  ييجابيا  اريًا  الرقييم يزا  ال الري والروصيات مو سلبيا

  .بشدنها

ومن و هة نىر اآلليةن توفر المصتتفوفة للدو  األطراف و ميي مصتتحاب المصتتلحة  -13

ن ينبغي لراءة  ليةوللحصتتتتو  على صتتتتورة . نىرة عامة بشتتتتدم حالة عملية االستتتترارا 

توتترند كما منها ة روتاد المصتتفوفة وايقة والاية بح. المصتتفوفة مقرونة بخطة الامل الشتتاملة

                                                           
 )م( 9 ن الفقرةنفوه المر ي 7
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وريين واآللية م  سررضمن  مواكبةوتَاربر اآللية المصفوفة وايقة . على تقارير مخرلف المي

ن بما في ذل  تنفيذ هذه الروصتتتتيات الري تم تقييمها وم  ي راءت مرخذةالرقييم  تقدم يُحرز في

 2022 عام من األو  النصتتتف في المصتتتفوفة من محينة نوتتتخة وتقررل اآللية تاميم. اييجابي

  .للجماية والاشرين الحادية الدورة لبل آخر وتحديث

الرقدم المحرز في عمل واليات الجماية ذات الصلة بشدم المواشل المشار يليها في الفقرتين   ((2

   ASP/18/Res-ICC.8من القرار  19و 18

-ICC القرار من 19و 18 الفقرتين في يليهتتا المشتتتتتتتتار بتتالموتتتتتتتتاشتتل يرالج فيمتتا -14

ASP/18/Res.7بنراشح المكرب مبلغت لد الصتتتتتلة ذات الجماية واليات مم اآللية يلى تشتتتتتير 9ن 

 فريج الخبراء عن الصتتتادرة الصتتتلة ذات الروصتتتيات مراعاة مي ن2021 عام خال  معمالها

 على ما يلي: 19و18وتنص الفقرتام . المورقلين

 خال  منن 2020 عام في األولوية ستتتبيل على الرالية القضتتتايا ماالجة المكرب يلى تطلب -18"

 مي تماشتتتتيا شتتتتاملة للجميي تمامان وستتتتبل الريوتتتتيير المراحة الراباة لهان بطريقة الااملة األفرلة

عن الرقدم  تقرير وتقديم الاامن بداية في الواليات الموتتتتتتندة يليهان والشتتتتتترول في المشتتتتتتاورات

 : القادمة الاادية دورتها في الجماية يلى المحرز

 الرااومن تازيز( م   

 الرااومن عدم( ب  

 والمحكمةن الوطنية القضاشية الواليات بين والااللة الركامل( ج  

 الجنوين؛ بين والروازم الااد  الجغرافي الرمثيل( د  

 دراسة وسبل الريويير المراحة الراباة لها الااملة مفرلره خال  من المكرب يلى ميضا تطلب -19

 تقرير وتقديم الملموستتتة الوا ب اتخاذها الردابير تحديد بهدف ماالجرها يراين مربقية موتتتاشل م 

 "عشرة؛ الراساة للدورة الرحضيرية األعما  من كجزء الجماية رشاسة يلى

وتشتتتتتير اآللية يلى مم واليات الجماية لد لدمت تقريرا عن حالة تقييمات توصتتتتتيات  -15

اصتتتتتتل وتوصتتتتتتي اآللية بدم يو. المحكمةن باإلضتتتتتتافة يلى الخطوات المرخذة بهدف تنفيذها

-ICC من 19و 18 الفقرتين في المتتتذكورة بتتتالموتتتتتتتتتاشتتتل يرالج فيمتتتا المكلفوم بتتتالواليتتتة

ASP/18/Res.7 خطة الامل الشتتاملة في للنقا  الموتتندة يليهم كمنبر الروصتتيات بشتتدم عملهم 

  10.للجماية والاشروم الحادية الدورة يلى تقرير وتقديم

 ( م  تقدم آخر في عملية االسرارا 3)

 واليرهان مراحل  ميي في والشتتتمولية الشتتتفافية مبادئ مراعاة يلى داشما اآللية ستتتات -16

 الدو  مي عملها مراحل من مرحلة كل في واستتتي نطاق على تشتتتاورت الغايةن لهذه وتحقيقا

راباة  والمحكمةن وخاصتتتتتتتة الرشيس ونواب الجماية ورشيس األطراف  هات الرنوتتتتتتيج ال

 استترفادت ولد. المانيين المصتتلحة مصتتحاب و ميي المدني المجرمي باإلضتتافة يلى نللمحكمة

 ستتتتتتاعد المحكمة ما عمل لغات يلى الشتتتتتتفوية الرر مة من للنقا ن اآلليةن كمنبر ا رماعات

                                                           
 )ب( 9ن الفقرة نفوه المر ي 8
 .اسرارا  المحكمة الجناشية الدولية ونىام روما األساسي  9

 هذه الوالية في لرار االسرارا . نضمسر10
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وتارب اآللية عن امرنانها يلى للم المحكمة ولوم . عملها في الشمولية ضمام في كبير بشكل

  . خدمات اللغة لما لدماه من مواعدة ليمة في هذا الصدد

 ال طوا  المق  ة . ثالثا

ً  2022 عام في عملها مواصتتتتلة اآللية تارزم -17 ً  الشتتتتاملة الامل خطة مي تماشتتتتيا  ووفقا

شاملةن الامل بخطة وعمالً . الجماية عن الصادر للركليف ورمر ال  كمنبر الامل في اآللية سر

سندتها الري الروصيات تل  تقييم في للنقا  الصددن تشير وفي هذا . 2022 عام في لنفوها م

 الموحدة وتقييم بالحوكمة المرالقة للروصتتيات الموتترمر الرقييم ممور من بينها  ملة اآللية يلى

 مي الااللات بشتدم الروصتيات وتقييم الوالية وموتدلة الضتحايا بمشتاركة المرالقة الروصتيات

  . 2022 عام بداية تفصيالً  مكثر عمل خطة وسرُقدم. اإلعالم ووساشل المدني المجرمي

سرواصل اآلليةن بما يروافج مي واليرهان رصد الرقدم الاام بشدم عملية االسرارا  و -18

وتقررل . حوتتتب االلرضتتتاء الردابيرن بما في ذل  الرنفيذن من المزيد واتخاذ بالرقييم فيما يرالج

طلي وستتتتترُ . الرقييم عملية في يرم وضتتتتتاه زمني اآللية مواصتتتتتلة تربي الرنفيذ من خال   دو 

بانرىام الدو  األطراف و ميي مصتتتتحاب المصتتتتلحة على عملها من خال  اإلحاطات اآللية 

 والرقارير والمصفوفة.

مخيران يمكن لبليةن حوتتتتب االلرضتتتتاءن مم تكوم بمثابة منبر من م ل/ مو تيوتتتتيير و -19

     . اييجابينقاشات الماشدة المورديرة بشدم الروصيات الرم تم تقييمها 

 شكر وتقدير    

 موالً  االستتتتتترارا  آلية في( المشتتتتتتتاركوم الرؤستتتتتتتاء) األطراف الدو  ممثلو يود -20

ن الوتتيدة مونيكا موستتمات القطرية المخصتتصتتة جهات الرنوتتيجل امرنانهم عميج عن اإلعراب

شتتاهانارا والوتتيدة ناوريد شتتارمين والوتتيد ناصتتر الدين )بنغالديج( والوتتيد  يم موستتكوستتو 

والويد خوسيه خوام هيرنانديز )شيلي( والويدة بولينا دودزي  والويد واديوالو مانروفيلن 

القيمة في عمل  همويسهاماتبيكاال )بولندا(ن على دورهم الداعم -وخلفه الويدة كاتارزينا بادلو

 . اآللية

 الراباة الثالث الرنوتتتتتتيج لجهات امرنانهم عن اإلعراب ميضتتتتتتا اآللية معضتتتتتتاء ويود -21

للمحكمةن الوتتيد  ايمس ستتريوارتن ناشب المدعي الاامن والوتتيد هيراد مبراهين رشيس ديوام 

 ى الامللقلم المحكمةن عل نالرشاسةن والويد موزفالدو زافاال غيلرن كبير المواعدين الخاصي

ااوني ية والرول الر اال ية عمل في للمشتتتتتتتاركة ال يات بجهودهم رغم واالعرراف اآلل  الامل

 .الاام المدعي ومكرب القضاشية للولطة الصابة االنرقالية

وتاررف اآللية ميضا بدعم ومشورة رشيوة الجماية الويدة سيلفيا فيرنانديز د   -22

كورماند  وناشب الرؤساءن الوفير روبرت را )كندا( والوفيرة كاترينا سيكوينووفا 

 غايل الويدة وخاصة الاامةن الجماية ألمانة بشدة اآللية وتَدين. (يةرشيكالجمهورية ال)

 .اآللية عمل طوا  واالسرجابة والفاالة المروقة المواعدة على تقديم راموتارن



ICC-ASP/20/36 

36-A-171221 6 

 المرلقان

 المرلر األول

المك فين بواليا  الجمعية المتع قة بالمسابق ذا  الص ة الموكولة تقارير 

 لهت كم  ر ل  قاش

 المك فين بواليا  الجمعيةتقارير  (1

 (ICC-ASP/20/21) بالحوكمة تقرير المكرب عن الفريج الدراسي الماني (م

 (ICC-ASP/20/22) تقرير المكرب عن الركامل (ب

 (ICC-ASP/20/23الرااوم )عدم  تقرير المكرب عن (ج

 (ICC-ASP/20/26) تقرير المكرب عن الرااوم (د

 (ICC-ASP/20/27) األطرافتقرير المكرب عن مردخرات الدو   (ه

في تايين  تقرير المكرتتب عن الرمثيتتل الجغرافي الاتتاد  والروازم بين الجنوتتتتتتين (و

 (ICC-ASP/20/29) مو فين في المحكمة الجناشية الدولية

-ICC) تقرير للمكرب بشتتتتتتدم استتتتتترارا  ي راءات ترشتتتتتتيم وانرخاب القضتتتتتتاة (ز

ASP/20/30) 

 (ICC-ASP/20/33) الجمايةتقرير المكرب بشدم وضي الجدو  الزمني لدورات  (ل

 (ICC-ASP/20/39) تقرير مكرب المواعدة القانونية (ط

ال  را  المسنننتق ين  لريربشنننتن توصنننيا   تقارير المك فين بواليا  الجمعيةمجموعة  (2

(ICC-ASP/20/39) 

بشتتدم  يرها الرشتتغيليةالآلية الرلابة الموتترقلة وو تقرير المكرب عن استترارا  معما  (م

 .2021تشرين األو /مكروبر  29 براري ن المورقلينتوصيات فريج الخبراء 

تشرين  1الميزانية بشدم توصيات فريج الخبراء المورقلينن براري   ميور تقرير  (ب

 .2021نوفمبر الثاني/

 1تقرير حو  موضتتتتتول الركامل في توصتتتتتيات فريج الخبراء الموتتتتترقلينن براري   (ج

 .2021نوفمبر تشرين الثاني/

 1ن براري  تقرير آلية االستتترارا  كمنبر لنقا  توصتتتيات فريج الخبراء الموتتترقلين (د

.2021نوفمبر تشرين الثاني/



ICC-ASP/20/36 

36-A-171221 7 

 المرلر الثاني

 مصفولة 

 التقدم المحرز لي تقييت توصيا  لرير ال  را  المستق ين

 

  

 ا توصيال

 تقييت ال تيجة

 المتوصق إليها

 باإلضالة إلى)

 (التاريخ

   تاريخ الت فيذ

 تع يقا 

 الرنفيذ  ار   فورا ييجابي 14الروصية 

 الرنفيذ  ار   فورا ييجابي 15الروصية 

   2022بداية عام  ييجابي 16الروصية 

نفذت في عام  ييجابي 17الروصية 

2020 

  

   2021نهاية عام  ييجابي 18الروصية 

الربي األو   ييجابي 19الروصية 

2022 

  

  

نفذت في عام  ييجابي 20الروصية 

2020 

 نفذت بالفال

       35الروصية 

في ن تمت يعادة هيكل ناشبي المدعي الاام   سلبي 48الروصية 

الاوالب المالية  زء من  حين  لت

 منالشة الميزانية

على منالشة  مارمدةالنريجة النهاشية  2022 ييجابي 55الروصية 

 الميزانية

   2022 ييجابي 65الروصية 

   2022 ييجابي 67الروصية 

   2022 ييجابي 68الروصية 

يمكن للمدعي الاام تحديد األولويات باد  2022 ييجابي 71الروصية 

 الموافقة على الميزانية

 تنفيذ)  2022  زشيا ةمالق 76الروصية 

 ( زشي

مشاركة الدولة الطرف  لرار لرازيزاتخاذ 

ما يزا  تاميج  القاشم؛في اإلطار القانوني 

 مالقا منالشات نموذج الحوكمةفي  النىر

 الحوكمةبمنالشات نموذج  ترالج   مالقة 77الروصية 

 بهاااللرزام  ار   فورا ةييجابي 87الروصية 

 بهاااللرزام  ار   فورا ييجابي 88الروصية 

 الروصية على تنفيذالمحكمة بالفال تاكف  فورا ييجابي 91الروصية 

 بالفال  المحكمةها نفذت فورا ييجابي 93الروصية 
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لألمم  ةالرابادفال شابية اللوة  كام رد فال   سلبي 110الروصية 

من  .لقضاةا منها لوة ال تناسبالمرحدة هو 

 ليام المرشحين ناحية مخرى تُرال يمكانية

برقديم تصريحات يلى المنىمة الدولية 

  .انرخابهم ماناءللهجرة 

اللجنة  سيجر  اسرشارة ) ديد(

 .االسرشارية المانية بررشيحات القضاة

 .تواصل المحكمة النىر في اآلاار المررتبة   مالقة 115الروصية 

يمكن اسركشاف الوبل من م ل تجويد و

رول هذه الروصية لفيات ماينة من غير 

 المو فين

 117الروصية  مي تُفور  نبا يلى  انب   مالقة 116الروصية 

 ما يمكن مم يقوم بهسروركشف المحكمة  2022 مالقة 117الروصية 

 لاضي الدر ة األولى بما يرماشى مي

تم الردكيد على ن ومي ذل . 117 الروصية

مم الركاليف سركوم معلى مقارنة 

م وماها المو ف يرااملبالنزاعات الري 

 .موالمرطوع

الررال في الميزانية المقررحة لاام  مُدرج 2022 ييجابي 118الروصية 

من م ل الحصو  على موارد لمدة  2022

خدمات ممين بخصوه تقديم سرة مشهر 

محكمة يذا انرقلت المحكمة يلى . والمىالم

فويراين على ن األمم المرحدة لالسريناف

  UMOMS المحكمة االسرفادة من خدمات

كممارسة . و117 الروصيةبـ ةمرتبط   مالقة 119الروصية 

 عمليةممين المىالم  يواكبن عامة

 .الوساطة

يرواصل تقييم مزايا وعيوب االنرقا  من    مالقة 120الروصية 

يلى لالسريناف منىمة الامل الدولية  محكمة

وسركوم ن محكمة األمم المرحدة لالسريناف

 . زًءا من الدراسة الري سرادها المحكمة

االحرفا  مجلس اتحاد المو فين  فضلي

 محكمة منىمة الامل الدولية لالسرينافب

     مالقة 121الروصية 

  ار  االلرزام بها فورا ييجابي 129الروصية 

        

  ار  االلرزام بها فورا ييجابي 130الروصية 

     مالقة 139الروصية 

معربت الدو  األطراف عن دعمها الواسي    مالقة 140الروصية 

مودلة الويولة لمواصلة النىر في 
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والمردخرات كدولوية اسرراتيجية لمورقبل 

 المحكمة

     مالقة 141الروصية 

سروفر المحكمة هذه الهياكل الرنىيمية  2022مواشل عام  ييجابي 142الروصية 

يلى  2022للدو  األطراف في مواشل عام 

 2022نب الميزانية المارمدة لاام ا 

   2022 ييجابي 146الروصية 

     مالقة 148الروصية 

 دعم يريم لهاالمحكمة في وضي ال تو د    سلبي 149الروصية 

 بالفال يذ تروفر المحكمةن هذه الروصية

 المرحدة باألمم تصا لال ضخمة لناة على

على موروى المحكمة في شكل مكرب 

 .االتصا  بنيويورك

توافج المحكمة على الفكرة الاامة ولكن و

الروصية ال تنطبج على هذا النحو بوبب 

مخاوف بشدم اسرقاللية مكرب المدعي 

مو ضمانات  للم المحكمةالاام مو حياد 

 .الورية

       151الروصية 

 بالفال  ها المحكمةنفذت فورا ييجابي 152الروصية 

 بالفال  ها المحكمةنفذت فورا ييجابي 153الروصية 

 - الجزء األو  163الروصية 

ييجابي 

 -الثاني  الجزء

خطة توعية "

 "لكل بلد حالة

  

 النصف الثاني

  2022 من عام

  

  النصف األو ييجابي 169الروصية 

  2022 من عام

مم الرنفيذ يجب مم  ترى آلية االسرارا 

 يرم تحت رعاية المكرب

 نفذتها المحكمة بالفال  فورا ييجابي 171الروصية 

 نفذتها المحكمة بالفال  فورا ييجابي 172الروصية 

 نفذتها المحكمة بالفال  فورا ييجابي 174الروصية 

 نفذتها المحكمة بالفال  فورا ييجابي 178الروصية 

 نفذتها المحكمة بالفال  فورا ييجابي 179الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 180الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 181الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 182الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 183الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 184الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 185الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 186الروصية 
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 بالفالنفذت  فورا ييجابي 187الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 188الروصية 

 "تقارير المحكمة "الرنفيذ الفالي فورا ييجابي 189الروصية 

 القضاة في حين يود .لد يكوم الرنفيذ ماقدًا 2022 ييجابي 190الروصية 

مم يكوم لهم رم  في تكوين فريج 

 المرا اة

   فورا ييجابي 191الروصية 

هذه الروصية بالفال بواسطة دليل  نُفذت فورا ييجابي 192الروصية 

 .ممارسات الدواشر

سيحاو  القضاة داشًما اتبال دليل ممارسات  فورا ييجابي 193الروصية 

 الدواشر

اتفج  نللمحكمةالصحفي  البالغكما ورد في  فورا ييجابي 199الروصية 

القضاة على تدابير ملموسة لرنفيذ هذه 

 2021نوفمبر الروصية في ماركفهم في 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 204الروصية 

 يقررل الفريج الدراسي الماني بالحوكمة 2022 ييجابي 206الروصية 

 2022طريقًا للمضي لدًما في عام 

 ماركفهذه الروصية في  القضاةسينالج    مالقة 213الروصية 

 2021نوفمبر 

     مالقة 214الروصية 

     مالقة 215الروصية 

ال ترى هيية رشاسة المحكمة دوًرا لها  فورا ييجابي 219الروصية 

 .ولكن يجب تركها للقضاة في الدواشر

هذه الروصية باعرماد المبادئ  نُفذت فورا ييجابي 220الروصية 

الرو يهية الداخلية بشدم صياغة األحكام 

والمبادئ الرو يهية بشدم هيكل الحكم في 

 2019عام 

نولشت طراشج مخرى خال  ماركف  2022  ييجابي 221الروصية 

 2021القضاة في نوفمبر 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 225الروصية 

     مالقة 226الروصية 

الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى  ُشرل في   مالقة 227الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

لرقديم  مكرب المدعي الاامل الفرصة

 مواهماته

 نفذت بالفال   مالقة 228الروصية 

     مالقة 232الروصية 

     مالقة 233الروصية 

     مالقة 234الروصية 

     مالقة 235الروصية 
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     مالقة 237الروصية 

تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 238الروصية 

2022 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 239الروصية 

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 240الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 241الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 242الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 243الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 244الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 245الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 246الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 247الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

رقديم الفرصة لمكرب المدعي الاام ل

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 248الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 249الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

لمكرب المدعي الاام لرقديم الفرصة 

 مواهماته
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ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 250 الروصية

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 251الروصية 

المدعي الاام  إلتاحة الفرصة لمكرب 2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 252الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 254الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 مواهماتهلرقديم 

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 255الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 256الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 257الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 258الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

يلى النصف األو  من عام تم تد يل الرقييم    مالقة 259الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 260الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 262الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 263الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

تد يل النريجة يلى ُشرل في الرقييم ولكن تم    مالقة 264الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 
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الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

ُشرل في الرقييم ولكن تم تد يل النريجة يلى    مالقة 265الروصية 

إلتاحة  2022النصف األو  من عام 

الفرصة لمكرب المدعي الاام لرقديم 

 مواهماته

الرقييم يلى النصف األو  من عام  تم تد يل   مالقة 266الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 267الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

من عام تم تد يل الرقييم يلى النصف األو     مالقة 269الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 270الروصية 

إلتاحة الفرصة لمكرب المدعي الاام  2022

 لرقديم مواهماته

تم تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام    مالقة 271الروصية 

لمكرب المدعي الاام إلتاحة الفرصة  2022

 لرقديم مواهماته

يشير مكرب المدعي الاام يلى منه يىل مرنا  فورا ييجابي 272الروصية 

منه ال يلزم تر مة  ميي  يرىفي نهجه ألنه 

 .الشراكات يلى اتفالات وترتيبات

لرنفيذ ولكن ضمن فيما يرالج باتقييم ييجابي  فورا ييجابي 273الروصية 

مكرب المدعي  ويواصلة. ليود عملية ماين

الاام اسركشاف وتازيز الممارسات 

 .حيثما ممكن ذل ن واإل راءات المايارية

لرنفيذ ولكن ضمن فيما يرالج باتقييم ييجابي  فورا ييجابي 274الروصية 

مكرب المدعي  وا هولد . ليود عملية ماينة

الاام باض الصاوبات فيما يرالج بادد 

 القوانين المخرلفة والمرطلبات القانونية في

ومضاف منه كام ن الدو  األطراف مخرلف

نهح واحد يناسب  يتاحةمن الصاب 

 .الجميي

  ار  االلرزام بها فورا ييجابي 275الروصية 

 نفذت بالفال  زشيا فورا ييجابي 276الروصية 

 امم تنفيذه يلى مكرب المدعي الاام يشير 2022 ييجابي 277الروصية 

 سيرطلب الولت والموارد
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لد يكوم الرنفيذ محدودًا في نطاله بوبب  فورا ييجابي 278الروصية 

 القيود القانونية الحالية

 مكرب المدعي الاامبالفال  نفذها فورا ييجابي 279الروصية 

 نفذها بالفال مكرب المدعي الاام فورا ييجابي 281الروصية 

تد يل الرقييم يلى النصف األو  من عام      284الروصية 

2022 

يبذ  مكرب المدعي الاام  هودًا لزيادة  فورا ييجابي 285الروصية 

على مشاركة فريج تاقب المشربه بهم 

مي وكاالت ينفاذ   (SALTT) نطاق واسي

 القانوم الوطنية

 األو  من عام نصفالتد يل الرقييم يلى      292الروصية 

2022 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 305الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 306الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 307الروصية 

تشار المحكمة بالقلج يزاء عوالب     مالقة 308الروصية 

 الميزانية

 بالفال نُفذت فورا  ييجابي 309الروصية 

من خال  اخربار مرادد األو ه  نُفذت فورا  ييجابي 310الروصية 

 "إلدانةا يفر  و ود "اشرباه ماقو لـ

بطريقة  سرُنفذولكن  مصادفة نُفذت بالفال فورا  ييجابي 311الروصية 

 مكثر تنىيما

نُفذت بالفال مصادفة ولكن سرُنفذ بطريقة  فورا  ييجابي 312الروصية 

  مكثر تنىيما

بما ن سيرم يضفاء الطابي المنسوي عليه فورا  ييجابي 313الروصية 

في ذل  من خال  منشرات األداء 

 ةالرشيوي

بما في  ناالطابي المنسوي عليه سيُضفى فورا  ييجابي 314الروصية 

 ذل  من خال  منشرات األداء الرشيوية

في سيُضفى الطابي المنسوي عليهان بما  فورا  ييجابي 315الروصية 

 ذل  من خال  منشرات األداء الرشيوية

سيُضفى الطابي المنسوي عليهان بما في  فورا  ييجابي 316الروصية 

 ذل  من خال  منشرات األداء الرشيوية

سيُضفى الطابي المنسوي عليهان بما في  فورا  ييجابي 317الروصية 

 ذل  من خال  منشرات األداء الرشيوية

سيُضفى الطابي المنسوي عليهان بما في  فورا  ييجابي 318الروصية 

 ذل  من خال  منشرات األداء الرشيوية

سيُضفى الطابي المنسوي عليهان بما في  فورا  ييجابي 319الروصية 

 ذل  من خال  منشرات األداء الرشيوية

   فورا  ييجابي 320الروصية 
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الحالية تفضل المحكمة االحرفا  بالقواعد    نفي 321الروصية 

المانية اللجنة االسرشارية  المرالقة بركوين

 لنصوه القانونيةبا

     مالقة 322الروصية 

     مالقة 323الروصية 

     مالقة 324الروصية 

     مالقة 325الروصية 

     مالقة 326الروصية 

     مالقة 327الروصية 

 عقبن بشكل ييجابي لُيمت هذه الروصية يُحدد الحقا ييجابي 328الروصية 

بواسطة مشرول القرار المرفج  اتاديله

عليه بشدم المواعدة القانونية الذ  يطلب 

من المحكمة مرا اة نىام المواعدة 

 (1الخيار  انىر( )القانونية

األو   النصف ييجابي 329الروصية 

  2022من عام 

 سردرس المحكمة طراشج مناسبة مخرى

األو   النصف ييجابي 331الروصية 

  2022من عام 

 تنىر المحكمة في طراشج الرنفيذ

   فورا ييجابي 332الروصية 

سيرم تضمينها في يصالل سياسة  فورا ييجابي 333الروصية 

 المواعدة القانونية

سيرم تضمينها في يصالل سياسة المواعدة  فورا ييجابي 334الروصية 

 القانونية

 115الروصية  تاليقات المحكمة علىانىر    ييجابي  زشيا 335الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 350الروصية 

األو   النصف مالقة 352الروصية 

  2022من عام 

  

النصف األو   ييجابي 353الروصية 

  2022من عام 

على  الصندوق االسريماني للضحايا يوافج

 الروصية

النصف األو   ييجابي 354الروصية 

  2022من عام 

  

 نفذت بالفال فورا ييجابي 355الروصية 

 نفذت بالفال فورا ييجابي 356الروصية 

 يجر  تنفيذها فورا ييجابي 357الروصية 

النصف األو   مالقة 358الروصية 

  2022من عام 

 354الروصية  مرالقة برقييم

  ار  االلرزام بها فورا ييجابي 361الروصية 

 االلرزام بها ار   فورا ييجابي 362الروصية 

        

 2022في عام  تُغلج   مالقة 371الروصية 
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 2022في عام  تُغلج   مالقة 372الروصية 

 2022في عام  تُغلج   مالقة 373الروصية 

 2022في عام  تُغلج   مالقة 374الروصية 

 2022في عام  تُغلج   مالقة 375الروصية 

 2022األو  من عام سرنرهي في النصف    مالقة 376الروصية 

 2022 عام من األو  تُغلج في النصف   مالقة 377الروصية 

 2022في عام  تُغلج   مالقة 378الروصية 

 2022في عام  تُغلج   مالقة 379الروصية 

 2022في عام  تُغلج   مالقة 380الروصية 

نولشت طراشج الرنفيذ بمزيد من الرفصيل  2022 ييجابي 381الروصية 

 الفريج الدراسي الماني بالحوكمة في

نولشت طراشج الرنفيذ بمزيد من الرفصيل  2022 ييجابي 382الروصية 

 الفريج الدراسي الماني بالحوكمة في

نولشت طراشج الرنفيذ بمزيد من الرفصيل  2022 ييجابي 383الروصية 

 الفريج الدراسي الماني بالحوكمة في

طراشج الرنفيذ بمزيد من الرفصيل نولشت  2022 ييجابي 384الروصية 

 الفريج الدراسي الماني بالحوكمة في

      

  

  

 

____________ 


