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ICC-ASP/20/Res.5  

 األطراف الدول وجمعية الدولية الجنائية المحكمة تعزيز

 جماية الدول األط اف،إن 

أن على كل دولة وحد ل مسةةلولية حملية اةةالننل مي ج يمة  إذ تضةةف في اعتبلر ل
اإلبلدة الجملعية وج ائم الح ب والج ائم ضةةةد اإلنسةةةلنية، وأن الضةةةمي  اإلنسةةةلني مل 
زال يشا  بصدمة عميقة مي ج اء مل ي تاب في شتى أنحلء الاللم مي أعملل وحشية 

منف أخط  الج ائم وواجب رة تفوق الخيلل، وأنه يُسلَّم اآلن تسليملً وااف النطلق بض و
التي تثي  قلق المجتمف الدولي والقضلء علينل وض ورة وضف حد إلفالت مقت فينل مي 

   الاقلب،

بأن المحامة الجنلئية الدولية )"المحامة"( وايلة أالاية مي والئل  واقتنلعل مننل
تازيز احت ام القلنون الدولي اإلنسلني وحقوق اإلنسلن، و ي تسنم على  ذا النحو في 
ضةةةملن الح ية واألمي والادالة واةةةيلدة القلنون وفي منف النزاعلت المسةةةلحة والحفل  

باملية بنلء السلم وتحقيق الصلح في فت ات على السلم وتازيز األمي الدولي والننوض 
مل باد النزاعلت وذلك بغية تحقيق اةةةةالم مسةةةةتدام، وفقلً لمقلئةةةةد ومبلد  ميثلق األمم 

    المتحدة،

 بأن الادل والسلم متالمالن ويازز كل مننمل اآلخ ،  واقتنلعل مننل أيضل

مسةةةةةللمة   إقلمة مجتمالت على تشةةةةةجيف البلتفلق المجتمف الدولي على  وإذ ت حب
الجميف إلى وئةةةول إتلحة إمالنية مي أجل تحقيق التنمية المسةةةتدامة، وينمش فينل أحد 

الادالة وبنلء ملاسلت فاللة وخلضاة للمسلءلة وشلملة للجميف على جميف المستويلت، 
وإذ تشجف، في  ذا الصدد، المجتمالت التي تواجه ئ اعلت على ا نتقلل مي الح ب 

   السالم مي خالل الحلول السلمية،إلى 

ومحلاةةةةةةبة مقت في ومالفحة اإلفالت مي الاقلب  بأن الادالة واقتنلعل مننل كذلك
أخط  الج ائم التي تثي  قلق المجتمف الدولي واألشةةةةةخلس المسةةةةةلوليي جنلئيل بموجب 

لى وأن عللمية ا نضملم إور   تقبل التجزئة وينبغي أن تبقى كذلك النظلم األالاي أم
  نظلم رومل األالاي للمحامة الجنلئية الدولية تتسم بأ مية أالاية في  ذا الصدد، 

ب بللدور المحوري الذي تضةةطلف به المحامة بلعتبلر ل المحامة الجنلئية  وإذ ت ح ِّ
الدولية الدائمة الوحيدة ضةةةةةةمي نظلم الادالة الجنلئية الدولية الذي يتطور، وب اةةةةةةنلم 

  ر احت ام الادالة الدولية وإنفلذ ل، المحامة في ضملن ااتم ا

ِّه إلى أن  يئلت القضةةلء الوطني  ي المسةةلولة في المقلم األول عي مالحقة  وإذ تنو 
يد الحلجة إلى  لدولي وإلى تزا م تابي أخط  الج ائم التي تثي  القلق على الصةةةةةةايد ا

 ةةذه التاةةلون مي أجةةل ضةةةةةةمةةلن قةةدرة النظم القةةلنونيةةة الوطنيةةة على مالحقةةة م تابي 
  الج ائم، 

ية التزامنل بنظلم رومل األاةةةةةةةلاةةةةةةي  وإذ تلكد مي جديد لدول ية ا للمحامة الجنلئ
وتصةةةةةةميمنةةل على عةةدم إفالت م تابي أخط  الج ائم التي تثي  قلق المجتمف الةةدولي 
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أ مية ااتاداد النظم القلنونية الوطنية وقدرتنل حقل على  وتشدد علىبأا ه مي الاقلب، 
  ،  ائم ومالحقتنلالتحقيق في  ذه الج

بجنود المحامة وانجلزاتنل في تقديم األشةةةةخلس األكث  مسةةةةلولية عي  وإذ ت حب
ارتالب الج ائم المنصةةوس علينل في نظلم رومل األاةةلاةةي للادالة واإلاةةنلم بذلك في 

  بللسوابق القضلئية للمحامة في مسألة التالمل،وتحيط علمل  منف تلك الج ائم

 فيمل المحامة مي المقدمة الصلة بلإلانلملت ذات الصدد  ذا في ت حب أيضل وإذ
 السيلالت التي أعد ل ماتب ورقة مثل والج ائم الجنسلنية، الجنسية بللج ائم يتالق

 بلإلانلملت المقدمة وكذلك ،(1)والج ائم الجنسلنية الجنسية الج ائم بشأن الالم المدعي
 ال امية المبلدرات ذلك في بمل الصلة، ذات األخ ى الفلعلة والجنلت األط اف الدول مي
 تاون أن ينبغي المبلدرات  ذه بأن مننل واقتنلعل وفنمنل، الج ائم  ذه ما فة تازيز إلى

 والمحلكم المحامة لتازيز ا ات اتيجية واإلج اءات الحوارات مي يتجزأ   جزءا
 القضلئي،  اتقاللنل التلم ا حت ام مف الاقلب، مي اإلفالت مالفحة في الوطنية

تذك ِّ  مي نظلم رومل األاةةةةةةةلاةةةةةةي المتالقة  19و 18و 17بأن تطبيق المواد  وإذ 
  بمقبولية القضليل أملم المحامة مسألة قضلئية يقوم بللفصل فينل قضلة المحامة، 

بأنه ينبغي إيالء مزيد مي ا عتبلر لايفية إنجلز أعملل المحامة في  وإذ تذك ِّ  أيضل
بلدان الحل ت وإمالنية أن تقدم ااةةةةت اتيجيلت اإلنجلز توجينلت بشةةةةأن كيفية مسةةةةلعدة 
  البلد الماني على تنفيذ اإلج اءات الوطنية عند انجلز أعملل المحامة في حللة ماينة، 

ي اختصةةلس المحامة تندد السةةلم واألمي ورفله بأن الج ائم التي تدخل ف وإذ تسةةلم
  ، القيم التي يحمينل نظلم رومل األالايالاللم، وبللتللي تندد 

د لمحامة والتزامنل بضملن احت ام ق اراتنل القضلئية ااحت امنل  اتقالل  وإذ تلك ِّ
 وتنفيذ ل، 

تي تصدر انويلً بق ارات الجماية الالمة لألمم المتحدة ال وإذ تحيط علملً مف التقدي 
 فيمل يتالق بللمحامة،

 2013شةةةةةةبلط/فب اي   12بللبيلن الذي أدلى به رئيس مجلس األمي في  وإذ ت حب
الذي أكد فيه اعتزام المجلس ا اةةةةةتم ار في مالفحة اإلفالت مي الاقلب، وك ر النداء 
 السةةةةةةةلبق للمجلس بشةةةةةةةأن أ مية تالون الدول مف المحامة وفقلً  لتزاملت كل مننمل،

  وأع ب فيه عي التزامه بمتلباة ق ارات المجلس ذات الصلة بصورة فاللة، 

اتم ار عدم فاللية المتلباة التي يقوم بنل مجلس  وإذ تا ب عي قلقنل الاميق إزاء ا
األمي لق اراته المتالقة ب حللة الحل ت إلى المحامة ونتلئجنل رغم الجنود التي تبذلنل 

  الدول األط اف، 

لى آليلت الادالة والمصةةللحة بجميف أشةةاللنل التي تتخذ تدابي  إئةةالحية إ وإذ تشةةي 
قة والمصةةةةةةةللحة، والب ام   جلن الحقي مل في ذلك ل ية، ب لة الجنلئ ادا يلت ال ماملة لامل

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

2014.pdf-June.  

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf


ICC-ASP/20/Res.5  مسبقةنسخة  
 

3 R5-A-070122 

الوطنية لجب  الض ر، واإلئالحلت الملاسية والقلنونية، بمل في ذلك ضملنلت عدم 
  التا ار، 

ات الصةةةلة التي اعت فأ بأن اإلاةةةنلم في تازيز إلى ق ارات المحامة ذوإذ تشةةةي  
السالم والمصللحة قد ياون علمال منمل في تحديد الاقوبلت، على أالس كل حللة على 

   حدة،

إلى نجلح الملتم  ا اتا اضي األول لنظلم رومل األالاي الذي  وإذ تشي  أيضل
  ، 2010حزي ان/يونيه  11أيلر/مليو إلى  31عقد في كمبل  بأوغندا في الفت ة مي 

إلى ق ار جماية الدول األط اف )"الجماية"( ب نشةةةةةةةلء تمثيل  وإذ تشةةةةةةي  كذلك
أن مي شةةةةةةةأن  ذا  د مي جديدوتلك ِّ للمحامة في مق  ا تحلد األف يقي في أديس أبلبل، 

التمثيل أن يازز الحوار مف المحامة والتوعية ب اةةةةةةةللتنل في ا تحلد األف يقي، وفيمل 
  بيي الدول األف يقية، بشال ف دي أو جملعي، 

 للمسلعدة القي مة التي يقدمنل المجتمف المدني للمحامة،  وإذ تا ب عي تقدي  ل

ألط اف مف المحامةةة مي أجةةل الوفةةلء أ ميةةة تاةةلون الةةدول اوإذ تلكةةد مي جةةديةةد 
  بو يتنل وتا ب عي قلقنل الشديد إزاء محلو ت الت  يب ال امية إلى منف التالون،

إزاء التقةةلري  األخي ة المتالقةةة بامليةةلت التنةةديةةد والت  يةةب  وإذ تا ب عي قلقنةةل
  الموجنة إلى باض منظملت المجتمف المدني المتالونة مف المحامة،

تببل وإذ ت حب نل الما بذل المليي لجنود التي ي يه ال يد وف يق حد بل لت  تازيز اةةةةةة
 وقلبل ملمواةةةةة توئةةةةيلت خالل مي األاةةةةلاةةةةي رومل ونظلم الدولية الجنلئية المحامة
  المحامة، وفاللية والافلءة األداء تازيز إلى ت مي للتنفيذ

أ ميةةةة التمثيةةةل الجغ افي الاةةةلدل والتوازن بيي الجنسةةةةةةيي في أجنزة  لكةةدوإذ ت
  المحامة، وعند ا قتضلء، في عمل الجماية و يئلتنل الف عية، 

ض ورة تشجيف الدول األط اف والم اقبيي والدول التي    وإذ تضف في اعتبلر ل
وضةةةة ورة تتمتَّف بم كز الم اقب على المشةةةةلركة بصةةةةورة كلملة في دورات الجماية 

  الامل على إب از دور المحامة والجماية على أواف نطلق، 

بأن المسةةةلواة بيي الضةةةحليل في الحق في الوئةةةول على وجه السةةة عة  وإذ تسةةةلم
وبأاةةلوب فالل إلى الادالة والحملية والدعم، والجب  الفوري والمنلاةةب عي األضةة ار 
التي تلحق بنم، وفي الوئةةول إلى المالوملت ذات الصةةلة المتالقة بل نتنلكلت وآليلت 

على أ مية حملية حقوق ومصةةللح  دوإذ تلكا نتصةةلف،  ي ماونلت أاةةلاةةية للادالة، 
الضةةةةةةحليل والمجتمالت المتأى ة على نحو فالل مي أجل إنفلذ الو ية الف يدة للمحامة 
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عي تصةةميمنل على ضةةملن حقوق الضةةحليل وإذ تا ب الجنلئية الدولية تجله الضةةحليل، 
 التي تشال ال كي األالاي لنظلم رومل األالاي بصورة فاللة، 

المتالق بللمسةةةةلعدة  ف يق الخب اء المسةةةةتقل توئةةةةيلت لوإذ تضةةةةف في اعتبلر 
يتالق مننل بلحتملل أن عملية تقييم  ذه التوئةةةةةةيلت، بمل في ذلك مل  تلحظالقلنونية وإذ 

 مل زالأ جلرية و ي   تزال في م احلنل األولى؛ إنشلء ماتب للدفلع،

ه يقف على علتق المحامة ع ض مقت حلت على الجماية إلئةةةةةالح أن لحظتوإذ 
المحامة التشةةةلور بشةةةال مسةةةتم  مف الدول األط اف  إلىالسةةةيلاةةةة القلنونية والطلب 

 وغي  ل مي الجنلت المانية وفقل للنياليلت القلئمة في ايلق إعداد  ذه المقت حلت؛ 

تذك     لدول األط اف إذ  الفبللتزام المحامة وا ملن ت لدفلع في بضةةةةةة ل ف س ا
      اإلج اءات القلنونية أملم المحامة؛

الةةدور الحيوي الةةذي تقوم بةةه الامليةةلت الميةةدانيةةة للمحامةةة في بلةةدان  وإذ تةةدر 
الحل ت وأ مية أن يامل أئةةةةةةحلب المصةةةةةةلحة مال مي أجل توفي    وف منلاةةةةةةبة 

  لامليلت المحامة في الميدان، 

  المخلط  التي يواجننل مو فو المحامة في الميدان،  وإذ تدر  أيضل

بةةأن المحامةةة تامةةل في إطةةلر القيود التي تف ضةةةةةةنةةل علينةةل ميزانيةةة  وإذ تةةذك ِّ 
 ب نلمجية انوية تاتمد ل الجماية، 

 

ا ر وت، محليدةلمحامة كملاسة قضلئية مستقلة وثلبأ لدعمنل ال تلكد مي جديد -1
األاةةةلاةةةي والدفلع  رومل نظلم في علينل المنصةةةوس والقيم بللمبلد  بللتمسةةةك التزامنل
بأي تنديدات على والحفل  عننل موجنة ضةةةةةةةد  أو إج اءات اةةةةةةالمتنل، غي  علبئة 

 ضةةةةةةةد متحدة الوقوف على عزمنل وتجددمانل،  يتالونون والذيي ومو فينلالمحامة 
 الاقلب؛ مي اإلفالت

 عالمية نظام روما األساسي  -ألف

تصبح باد أط افل في نظلم رومل األالاي للمحامة الجنلئية  الدول التي لم تدعو -2
إلى  وتطلبالدولية إلى أن تصةةبح أط افل فيه، بصةةيغته المادلة، في أق ب وقأ مماي، 

  جميف الدول األط اف أن تاثف جنود ل لتازيز عللمية النظلم؛ 

 1ط ف بموجب الفق ة  ةإخطلر ا نسةةحلب المقدم مي دول تالحظ مف بللغ األاةةف -3
وكذلك اةةةةةحب دولة  ،2018آذار/ملرس  17مي النظلم األاةةةةةلاةةةةةي في  127مي الملدة 

 تايدا بنلتيي الدولتيي أن وتنيب ،2019 اب يل/نيسةةةةلن 29أخ ى ئةةةةك انضةةةةملمنل في 
  ؛(2) ذيي ا نسحلبيي في النظ 

بيي  رئيس الجماية الحوار بشةةةةأن "الاالقةبموائةةةةلة  أيضةةةةلمف التقدي  ت حب  -4
أف يقيل والمحامة الجنلئية الدولية" الذي بدأه الماتب أىنلء الدورة الخلمسةةةةةةةة عشةةةةةة ة 

الماتةب إلى تواةةةةةةيف وتاميق  ةذا الحوار حسةةةةةةةب  وتةدعوالةدول األط اف،  لجمايةة
  ا قتضلء مف جميف الدول األط اف المانية؛

فلل في   حبت -5 خذة لالحت بلدرات المت يه بيوم  17بللم لةاتموز/يول ادا ية ل  الجنلئ
بللذك ى الاشةةةة يي لنظلم رومل  ، فضةةةةال عي المبلدرات التي اتخذت لالحتفلل(3)الدولية

المحامة، فضال عي  بأن توائل جميف الجنلت الفلعلة ذات الصلة، وئيتواألالاي، 

                                                                        
   ، انظ :XVIII.10-TREATIES.8201.138.C.N إشالر الوديف( 2)

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf. 
إعالن كمبل   ،بلء-الثلنيالجزء ، )RC/11(2010الملتم  ا اتا اضي ... . الوىلئق ال امية .. (3)

(RC/Decl.1) 12، الفق ة. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf
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ابة وت الدروس المستفلدة،بنلء على  شطة المنل المالوملت  بلدلالمشلركة في إعداد األن
 ل مي وغي  (4)أملنة الجماية عي ط يقاآلخ يي لنذا الغ ض مف أئةةةحلب المصةةةلحة 

  ؛ الجنلت ذات الصلة

مدني أن تاثف  تنيب -6 ية واإلقليمية ومنظملت المجتمف ال لدول بجميف المنظملت ا
  جنود ل لتازيز عللمية النظلم؛ 

أن تبقي حلل التصةةةةةديقلت قيد ا اةةةةةتا اض، وأن ت ئةةةةةد التطورات في  تقِّ ر -7
ميدان التش يالت التنفيذية بغية تحقيق أمور مننل تسنيل توفي  المسلعدة التقنية التي قد 
تطلبنل الدول األط اف في نظلم رومل األالاي، أو الدول ال اغبة في أن تصبح أط افلً 

صلة فيه، مي الدول األط اف األخ ى أو مي ؛ الملاسلت الالملة في المجل ت ذات ال
ً  تقدم أن الدول إلى وتطلب  محدىة عي مالوملت األط اف الدول جماية أملنة إلى انويل

ً  الدولية، للادالة الداعمة واألنشطة اإلج اءات   ؛(5)((ح) 6 الفق ة) الامل لخطة وفقل

بأن التصةةةديق على نظلم رومل األاةةةلاةةةي ينبغي أن ياون مصةةةحوبل بتنفيذ تذك ِّ   -8
ا لتزاملت الوطنية ذات الصةةةلة بواةةةلئل مننل على وجه الخصةةةوس اةةةي تشةةة يالت 
ية، والتالون  قلنون الجنلئي، وقلنون اإلج اءات الجنلئ مل في مجلل ال يذية،  اةةةةةةي تنف

ول األط اف في نظلم رومل الدتحث الدولي، والمسةةةلعدة القضةةةلئية، وفي  ذا الصةةةدد، 
األالاي التي لـةةةةةم تاتمد باد مثل  ذه التش يالت على القيلم بذلك على ابيل األولوية، 

ف   بحسب ا قتضلء؛ عند ا قتضلء وعلى اعتملد أحالم بشأن الضحليل،  وتشج ِّ

بتق ي  الماتب بشةةةةةةأن خطة الامل ال امية إلى تحقيق عللمية نظلم رومل  ت حب -9
الجنود التي يبةةذلنةةل رئيس  وتالحظ مف التقةةدي ، )6(نفيةةذه تنفيةةذا كةلمالاألاةةةةةةةلاةةةةةةي وت

المحامةةة، وماتةةب المةةدعي الاةةلم، ورئيس الجمايةةة، والجمايةةة، والةةدول األط اف، 
والمجتمف المدني لتازيز فاللية الجنود ال امية إلى تحقيق الاللمية، وتشجف الدول على 

يغته المادَّلة، وفي اتفلق امتيلزات أن تصةةةةبح أط افلً في نظلم رومل األاةةةةلاةةةةي، بصةةةة
طلر  نل في إ لة التي يتم ا ضةةةةةةطالع ب نل، والجنود ذات الصةةةةةة نلت المحامة وحصةةةةةةةل

  ا اتا اض الدوري الشلمل الذي يج يه مجلس حقوق اإلنسلن؛ 

 الق ار وتليد األط اف، الدول لجماية الداخلي النظلم مي 42 إلى الملدة تشةةةةةةي  -10
 تفل مل بموجبه اعتمد الذي 2017 تشةةةةةة يي األول/أكتوب  18الذي اتخذه الماتب في 

 أ مية وتلكد ،(7)األط اف الدول جماية اجتملعلت في الم اقبة الدول مشةةةةلركة بشةةةةأن
 الجماية؛ وشفلفية وت ايخ انفتلح األالاي رومل نظلم عللمية تازيز

  اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها -باء

يلزات المحامة  ت حب -11 فلق امت فل في ات لدول األط اف التي أئةةةةةةبحأ أط ا بل
بأن  ذا ا تفلق والمملراةةةةةة الدولية ذات الصةةةةةلة وتذك ِّ  الجنلئية الدولية وحصةةةةةلنلتنل 

يُافيلن مل يتقلضةةةةةةله مسةةةةةةلولو المحامة ومو فو ل مي رواتب وأجور وبد ت تدفانل 
د الدول األط اف وكذلك الدول في  ذا الصةةةد وتدعوالمحامة مي الضةةة ائب الوطنية، 

غي  األط اف التي لـم تصبح باد أط افلً في  ذا ا تفلق إلى أن تصبح أط افل فيه على 
اةةةةبيل األولوية، وإلى اتخلذ اإلج اءات التشةةةة ياية وغي  ذلك مي اإلج اءات الالزمة 
 إلعفلء رعليل ل الالمليي بللمحامة مي ضةةةةةة يبة الدخل الوطنية فيمل يخب رواتبنم

                                                                        
  أملنة جماية الدول األط اف في:  -نظ : المحامة الجنلئية الدولية ا (4)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx. 
(5) Res.3/5/ASP-ICC ، األول.الم فق 
(6) 17/20ASP/-ICC. 
والق ارات التي اتخذت في  ذا ا جتملع، الم فق  جتملع السلدس للماتب جدول أعملل ا  نظا (7)

 .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-06.pdf على ال ابط الثلني، التذييل

https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-06.pdf
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وأجور م وبد تنم التي تدفانل لنم المحامة أو إلعفلئنم بأي شةةةةةةال آخ  مي ضةةةةةة يبة 
  الدخل المتالقة بنذه المدفوعلت ريثمل تصد ق على  ذا ا تفلق أو تنضم إليه؛ 

التزام الةةةدول األط اف بةةةأن تحت م في إقليمنةةةل ا متيةةةلزات  تلكةةةد مي جةةةديةةةد -12
جميف الدول التي ليسأ ط فلً في  وتنلشدة والحصلنلت الالزمة لتحقيق مقلئد المحام

اتفلق امتيلزات المحامة الجنلئية الدولية وحصةةلنلتنل التي توجد فينل ممتلالت وأئةةول 
للمحامةةة أو التي تُنقةةل مي خاللنةةل تلةةك الممتلاةةلت أو األئةةةةةةول أن تحمي ممتلاةةلت 

شةةالل وأئةةول المحامة مي التفتيش وا اةةتيالء والمصةةلدرة، ومي أي شةةال آخ  مي أ
  التدخل؛ 

 التعاون  -جيم

   بشأن التالون؛   ICC-ASP/20/Res.2 لإلى ق ار تشي  -13

بللدول األط اف أن تتقيد بللتزاملتنل بموجب نظلم رومل األاةةةةةةلاةةةةةةي و   تنيب -14
الدول  أيضةةةلوتنلشةةةد اةةةيمل ا لتزام بللتالون وفقل للبلب التلاةةةف مي النظلم األاةةةلاةةةي؛ 

األط اف على ضةملن التالون الالمل والفالل مف المحامة وفقل لنظلم رومل األاةلاةي، 
 اةةيمل في مجل ت تنفيذ اإلطلر الداةةتوري والتشةة ياي، وإنفلذ أحالم المحامة، وتنفيذ 

  أوام  القبض؛ 

أ مية دعم جميف الذيي يتالونون مف المحامة، بمل في ذلك الدول  تلكد مي جديد -15
الوفلء  علىمحامة والنيئلت والايلنلت الدولية ذات الصةةةةةةلة، مي أجل ضةةةةةةملن قدرة ال

م تابي أخط  الج ائم التي تنم المجتمف الدولي مسةةلءلة المتمثلة في الحلاةةمة بو يتنل 
 الادالة للضحليل؛ تحقيق و

يلاةةةةةةي  تنيب أيضةةةةةةةل -16 بللدول األط اف أن توائةةةةةةةل التابي  عي دعمنل السةةةةةة
-ICCبللتوئةةةةةةيلت السةةةةةةأ والسةةةةةةتيي الم فقة بللق ار  تذك ِّ محامة، ووالدبلوملاةةةةةةي لل

ASP/6/Res.2 ،الدول األط اف والمحامة على النظ  في اتخلذ مزيد مي التدابي   وتشجف
 مف المحامة بصورة كلملة وفاللة؛ لتازيز تنفيذ ل وتاثيف جنود ل لضملن التالون 

والذي تضمي بيلنلت  (8)تالون،ت حب بتق ي  المحامة والا ض الشلمل بشأن ال -17
التي قدمتنل الدول األط اف، بمل في ذلك تسليط الضوء على  ال دود مفصلة عي

 ؛التحديلت ال ئيسية

 المانيلن بللتالون ييالميسةة بيي  المنلقشةةلت موائةةلة ضةة ورة علىكذلك  تشةةدد -18
 تنفيذ ف س تازيز بندف والمحامة الدول بيي التالون لتحسةةةةيي الاملية الحلول بشةةةةأن
 نوفمب /الثلني تشةةةةةة يي 7 في نظمنل التي الدرااةةةةةةية الحلقة عقب المالقة القبض أوام 
   لي؛ في 2018

ي بشأن يي المشلركيالميس بيي  لتالمنلقشموائلة كذلك على ض ورة  تشدد  -19
المشت كة منلقشلت الإى   والمحامة التالون وجنلت التنسيق المانية بادم التالون

تش يي  5 أ فيظملماني بتازيز التالون مف المحامة والتي نُ الخب اء اف يق ل
 ؛2020األول/أكتوب  

خالل الدورة الاش يي للجماية  التي اناقدتبشأن التالون  بللجماية الالمة تُ ح ب -20
رفيف المسةةةةةةتوى حول التالون  ف يق خب اءوالتي أتلحأ الف ئةةةةةةةة لتبلدل اآلراء مف 

واةةةةةةمحةةأ للةةدول تبةةلدل خب اتنةةل حول توقيف اتفةةلقيةةلت تاةةلون طوعي مف  الطوعي،
وتجميد  المحامة، إضةةةةةةلفة إلى إج اء نقل  تقني أكث  حول مسةةةةةةألة التحقيقلت المللية

                                                                        
(8) 25/20ASP/-ICC. 
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األئول، مف تسليط الضوء على أ مية إنشلء شباة مي جنلت التنسيق الاملية في  ذا 
       المضملر؛

د  -21  وغي  ل األط اف للدول تسةةمح فاللة وآليلت إج اءات وجود أ مية على تشةةد ِّ
 وتتبانل واألئةةول، والممتلالت الالئدات تحديد على المحامة مف بللتالون الدول مي

 في تتخذ أن إلى األط اف الدول كل وتدعو يماي، مل بأا ع مصلدرتنل أو وتجميد ل
 المحامة بيي التالون تيسةةي  بغية وتحسةةيننل فاللة آليلت وتضةةف إج اءات الصةةدد  ذا

 الدولية؛   والمنظملت الدول مي وغي  ل األط اف والدول

الم فق  إعالن بلريس غي  الملزم قلنونل بشأن اات داد األئولأ مية  تشي  إلى -22
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار 

ICC-ASP/16/Res.2؛ 

للدول األط اف لتبلدل المالوملت ذات  ةمضمون ةرقمي منصة بوجود  تذك  - 23
 ؛الصلة عي التالون والتحقيقلت المللية واات داد األئول

 (9)للتوئيلت المتالقة بللتالون الواردة في تق ي  الخب اء المستقلييب تذك   -42
 ؛2020ابتمب  أيلول/ 30الملرخ 

  لإلى اإلج اءات المتالقة بادم التالون التي اعتمدتنل الجماية في ق ار تشةةةةةةي  -25
ICC-ASP/10/Res.5 ، المادل بق ار الجمايةICC-ASP/17/Res.5 ،بمل   تسةةةةةةلم مف القلق و

يزال يت تب على عدم تنفيذ طلبلت المحامة مي آىلر اةةةةةةلبية على قدرتنل على تنفيذ 
 التالون؛ السلبقة بشأن عدم المحامة بق ارات علمل وتحيط و يتنل،

 إج اءات مي ال اةةةمي غي  الباد األدوات المتالقة بتنفيذ مجموعة تشةةةي  إلى  -26
ICC-، الماةةدلةةة بوئةةةةةةفنةةل الم فق الثةةللةةث للق ار (10)التاةةلون باةةدم المتالقةةة الجمايةةة

ASP/17/31، ت اه حسةةةبمل األدوات مجموعة ااةةةتاملل على األط اف الدول وتشةةةجف 
 ؛التالون بادم المتالقة الجماية إج اءات تنفيذ تحسيي مي أجل منلابل

بللجنود التي يبذلنل  وت حب، (11)عدم التالونبشةةةةةةأن بتق ي  الماتب  تحيط علمل -72
رئيس وتةةذك ِّ  بةةأن المتالقةةة باةةدم التاةةلون، الجمايةةة رئيس الجمايةةة لتنفيةةذ إج اءات 

جميف أئةةةحلب وتنلشةةةد ، (12)الجماية جنة تنسةةةيق للمنطقة الخلئةةةة به بحام منصةةةبه
المصةةةلحة، على جميف المسةةةتويلت، على ا اةةةتم ار في مسةةةلعدة رئيس جماية الدول 
األط اف، بمل في ذلك عند اضطالعه بمنلمه بدعم مي جنلت التنسيق الوطنية المانية 

 بادم التالون؛

لى بدور جماية الدول األط اف ومجلس األمي فيمل يتالق بادم التالون ع تذك ِّ  -28
مي نظةةلم رومةةل  87مي المةةلدة  7، والفق ة 87مي المةةلدة  5النحو الوارد في الفق ة 

بللجنود التي تبذلنل الدول األط اف لتازيز الاالقة بيي المحامة وت حب األاةةةةةلاةةةةةي، 
 والمجلس؛

إلى الدول األط اف أن توائةةةل جنود ل لضةةةملن أن يالل  مجلس األمي  تطلب  -29
ي المحامة بشةةةةةأن عدم التالون عمال بنظلم رومل األاةةةةةلاةةةةةي، البالغلت التي يتلقل ل م

 وتشجف أيضلرئيس الجماية والماتب على موائلة التشلور مف مجلس األمي، وتشجف 
 كال مي الجماية ومجلس األمي على تازيز التزامنمل المتبلدل في  ذا الشأن؛ 

الدت على مدى عقد مي التي باد حللة عدم التالون  أنهمف التقدي  ب تحيط علمل -30
رات مشجاة في السودان منذ الدورة الثلمنة عش ة للجماية، الزملن  حصلأ تطو 
 فيمل، 1593ق ار مجلس ا مي بموجب المحامة  مفعلى التالون الفالل  وتشجف

                                                                        
(9) ASP/19/16-ICC. 
(01) Add.1/31/ASP/15-ICC ،.الم فق الثلني 
(11) 23/20ASP/-ICC. 
 .12، الفق ة ASP/11/29-ICC انظ  (12)
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تش يي  25إزاء ف ض الجيش ايط ته على السودان في  تا ب عي قلقنل
 ؛2021األول/أكتوب  

الصةةةةةةةلدرة مي الدائ ة التمنيدية والموجنة إلى السةةةةةةةلبقة بلألوام   تحيط علمل -31
المسةةجل بشةةأن اإلج اءات الواجب اتبلعنل في حللة وجود مالوملت عي اةةف  المشةةتبه 

سيق المانية بادم التالون أي مالوملت وتحث بنم،  الدول على أن تتبلدل مف جنلت التن
  رت أوام  بللقبض علينم؛بشأن السف  المحتمل أو الملكد لألشخلس الذيي ئد

 الدولة المضيفة -دال

بأ مية الاالقة بيي المحامة والدولة المضةةةةةةيفة وفقلً ألحالم اتفلق المق ،  تسةةةةةةلم -32
    بللتزام الدولة المضيفة المتوائل بزيلدة كفلءة المحامة؛ وتحيط علمل مف التقدي 

 العالقة مع األمم المتحدة  -هاء

بضةة ورة تازيز الحوار الملاةةسةةي مف األمم المتحدة، بمل في ذلك الحوار  تسةةلم -33
   بشأن الحل ت المحللة مي مجلس األمي إلى المحامة؛

بتقلري  المدعي الالم نصةةةةةةف السةةةةةةنوية عي الحل ت المحللة مي مجلس  ت حب -34
 وإذ(، 2011) 1970( و2005) 1593األمي التةةةلبف لألمم المتحةةةدة وفقةةةل للق اريي 

جنود للب تسةةةةةةلمطلبلت المدعي الالم المتا رة بمتلباة فاللة مي مجلس األمي،  تالحظ
جميف أعضةةةلء مجلس وتحث أعضةةةلء مجلس األمي في  ذا الصةةةدد،  باضالتي يبذلنل 

  مثل  ذه الطلبلت في المستقبل؛ األمي على دعم 

بأن تصةةةةديق أعضةةةةلء مجلس األمي التلبف لألمم المتحدة على نظلم رومل  تسةةةةلم -35
الاقلب على  اإلفالت مي األاةةلاةةي أو انضةةملمنم إليه يازز جنودنل المشةةت كة لمالفحة

  أشد الج ائم خطورة التي تثي  قلق المجتمف الدولي كال؛ 

 وتشةجفمحامة بنداء مجلس األمي المتالق بأ مية تالون الدول مف الأيضةةل  تسةةلم -36
 على موائلة تازيز الاالقة بيي مجلس األمي والمحامة مي خالل: 

توفي  متلباة فاللة ودعمل اةةةةيلاةةةةيل مسةةةةتم ا للحل ت المحللة مي مجلس  )أ( 
  األمي إلى المحامة؛

تمايي الدعم المللي مي األمم المتحدة للنفقلت التي تتابد ل المحامة نتيجة  (ب) 
  ؛مجلساللإلحل ت مي 

الون  (ج)  به المحامة مي خالل الت لذي تقوم  لدعم للامل ا قديم ا لة ت موائةةةةةة
والمسةةلعدة المقدميي مي باثلت حفظ السةةالم، والباثلت السةةيلاةةية الخلئةةة بتاليف مي 
مجلس األمي، بمل في ذلك بللنظ  في تقديم أفضةةةةةل المملراةةةةةلت فيمل يتالق بصةةةةةيلغة 
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وزيلدة التالون بيي لجلن ، األاةةةلاةةةية و يلت عمليلت حفظ السةةةالم مف احت ام مبلدئنل
  الجزاءات والمحامة؛

النظ  في تاليف باثلت حفظ السالم والباثلت السيلاية الخلئة بلإلانلم،  (د) 
عند ا قتضةةلء، في تازيز نظم الادالة الوطنية عي ط يق التدريب والتوعية وغي  ذلك 

  مي أشالل المسلعدة؛

لس مف ممثلي المحامة وفي المسةةةةةةةلئل زيلدة المشةةةةةةةلركة مي جلنب المج ) ( 
  المتصلة بللمحامة الجنلئية الدولية بأشالل مختلفة؛

إضةةةةفلء الطلبف الملاةةةةسةةةةي على التالون بيي المجلس والمحامة مف دعم  و() 
    المحامة في  ذا الصدد؛

إلى تق ي  المحامة عي حلل التالون الجلري مف األمم المتحدة، بمل في تشةةةةةةي   -37
   ؛ (13)التالون في الميدانذلك 

جميف مالتب وئةةةةةةنلديق وب ام  األمم المتحدة على تازيز تالوننل مف  تشةةةةةةجف -38
المحامة وعلى التالون بصورة فاللة مف ماتب الشلون القلنونية بوئفه جنة التنسيق 

 للتالون بيي منظومة األمم المتحدة والمحامة؛ 

 على وتشةةةةدد المتحدة، واألمم المحامة بيي الاالقة اتفلق مي 4 الملدة إلى شةةةةي ت -39
عملنل بصةةفة م اقب  مملراةةة المحامة الالملة على قدرة ضةةملن إلى الحلجة ااةةتم ار

 بمل المتحدة، األمم مف والمشةةةةةةلركة في الحوار التفلعل على وقدرتنل المتحدة األمم مف
 لألمم الالمة الجماية أنشطة في م اقب بصفة مي خالل حضور ل ومشلركتنل ذلك في

 لتقديم إحلطلت المتحدة المنتظمة لألمم المحامة زيلرات مو في خالل ومي المتحدة،
 أنشطتنل؛ ومالوملت محدىة عي إعالمية

بللامل النلم الذي يقوم به ماتب ا تصةةةةةلل في نيويور  التلبف للمحامة، تشةةةةةيد  -40
على أ مية موائلة الدعم المقدم ألعملل الماتب  وتشدددعمنل الالمل للماتب،  وتا ر

 ؛ ICC-ASP/4/6مي الوىيقة  4و 3و 2وتازيزه وفقل للفق ات 

بةللتطورات المتالقةة  2021بة حةلطةة الةدول األط اف علمةل طوال عةلم  ت حةب -41
بللمحامة في األمم المتحدة وعلى وجه الخصةةوس في مجلس األمي،  اةةيمل مي خالل 

 وتدعوة تنظمنل الدولة الط ف الماينة الاضو في مجلس األمي، جلسلت إحلطة منتظم
الدول األط اف األعضةةلء في الماتب وغي  ل مي الدول األط اف إلى موائةةلة تزويد 
الماتةةب بمالومةةلت عي جنود ةةل في األمم المتحةةدة وفي أي محةةلفةةل دوليةةة أو اقليميةةة 

  أخ ى لتازيز مالفحة اإلفالت مي الاقلب؛ 

 (14)بتقديم التق ي  السةةةةةةنوي للمحامة إلى الجماية الالمة لألمم المتحدة ت حب -24
وت حب أيضةةةةةةل وبللتحديد بت كيزه المتزايد على الاالقة بيي المحامة واألمم المتحدة، 

الدول األط اف على موائةةةةةةلة  وتشةةةةةةجف،  A/RES/76/5 الجماية الالمة بلعتملد ق ار
  ؛ ييالق ار ييألمم المتحدة لموائلة تازيز  ذالمشلركة البن لءة مف الدول األعضلء في ا

أن الدول األط اف   تزال تتحمل وحد ل، حتى اآلن، التالليف  تالحظ مف القلق -43
لة مي مجلس األمي و حل ت المحل جة لل بد ل المحامة نتي ية تالحظ التي تتا أن الميزان

                                                                        
(13 )

 ASP/12/42-ICC. 
 .293/6A/7وىيقة األمم المتحدة  (14)
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 75 اآلن نحو الماتمدة المخصةةصةةة في المحامة لإلحل ت مي مجلس األمي بلغأ حتى
   مليون يورو؛

قلت  تلكد -44 نه إذا لم تتماي األمم المتحدة مي توفي  األموال الالزمة لتغطية النف أ
المتابدة نتيجة لإلحل ت مي مجلس األمي، اةةةةيسةةةةتم  نتيجة لذلك، عالوة على عوامل 

  أخ ى، تفلقم الضغوط على موارد المحامة؛ 

مف الجماية الالمة لألمم المتحدة، تنفيذ  الدول األط اف على أن توائةةةةةل،تحث  -45
مي نظلم رومل األاةةةلاةةةي، مف األخذ في ا عتبلر أيضةةةل أن  115الفق ة )ب( مي الملدة 

مي اتفةةلق الاالقةة بيي المحامةةة واألمم المتحةةدة تنب على أن  13مي المةةلدة  1الفق ة 
جماية بموجب ق ار مي الالشةةةة وط التي ت ئةةةةد بموجبنل أي أموال للمحامة تخضةةةةف 
  لت تيبلت مستقلة؛ الالمة 

المحامة على موائلة ا شت ا  مف لجلن الجزاءات ذات الصلة التلباة  تشجف  -46
لمجلس األمي بلألمم المتحدة مي أجل تحسةةيي التالون بيننمل وتنسةةيق المسةةلئل المتالقة 

  بللمجل ت ذات ا  تملم المشت   بوجه أفضل؛ 

اةةلون الةةذي تتلقةةله المحامةةة مي األمم المتحةةدة تتم أن جميف أشةةةةةةاةةلل الت تالحظ  -47
  حص يل على أالس السداد؛ 

 العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى -واو

ية  ت حب  -48 لدول فة والمنظملت ا ية المختل نل المنظملت ا قليم بذل بللجنود التي ت
  األخ ى لدعم المحامة في تنفيذ و يتنل؛ 

مذك ات التفل م واتفلقيلت التالون التي أب متنل المحامة مف ا تحلد  تشةةةةةي  إلى  -49
ومنظمة الدول  األف يقية،-األوروبي، والمنظمة ا اةةةةةةتشةةةةةةةلرية القلنونية اآلاةةةةةةيوية

األم ياية، والاومنولث، والمنظمة الدولية للف انافونية، وب لملن السةةةةةةوق المشةةةةةةت كة 
  ؛ ة لحقوق اإلنسلنمحامة البلدان األم يايو، للمخ وط الجنوبي

بةةللجنود التي تبةةذلنةةل المحامةةة للتاةةلمةةل مف مختلف النيئةةلت والايةةلنةةلت   حةةبت -50
منظمة الذي ياقد كل علميي لجتملع  اإلقليمية، بمل في ذلك مي خالل مشةةةةةةلركتنل في ا

ية بشةةةةةةةأن  لدول األم يا الون مف ا حلد تازيز الت ية، ويوم ا ت لدول ية ا المحامة الجنلئ
تدي ة مف ا تحلد اجتملع وتنظيم  ،اإلفالت مي الاقلبالفحة األوروبي لم ئدة مسةةةةةة مل
طةاألوروبي،  ية واإلحل مة ا عالم قد يل دول مجموعة إلى الم الريبي والبح  أف يق  ال
 ا اةةةةتشةةةةلرية للمنظمة السةةةةنوية الدورة وكذلك بلجيال، ب وكسةةةةل، في النلد  والمحيط
 األف يقية؛ -اآلايوية  القلنونية

اثيف الحوار مف ا تحلد تعلى ضةةةةة ورة موائةةةةةلة الجنود ال امية إلى  تشةةةةةدد -51
بلاةةةةتم ار اتصةةةةلل ت حب و ،وا تحلد األف يقي األف يقي وتازيز الاالقة بيي المحامة

تحسةةةبل إلنشةةةلء بل تحلد األف يقي والباثلت الدبلوملاةةةية في أديس أبلبل المحامة بلنتظلم 
ئةةةةةةل بيي رئيس الجماية والمسةةةةةةلوليي بللتوا وتحيط علملماتب اتصةةةةةةلل للمحامة، 

توفي  المانييي جميف أئةةحلب المصةةلحة  وتطلب إلىبل تحلد األف يقي في أديس أبلبل، 
 الدعم الالزم لتازيز الاالقة بيي المحامة وا تحلد األف يقي؛ 

بسةلسةلة ا جتملعلت التي عقدت اةلبقل في أديس أبلبل والتي اتخذت شةال   حبت -52
يه  ية مشةةةةةةت كة بيي المحامة وا تحلد األف يقي في تموز/يول قلت درااةةةةةة  ،2011حل

، 2015وتشةةة يي األول/أكتوب   ،2014 يوليه وتموز/ ،2012وتشةةة يي األول/أكتوب  
لذيي نظمتنمل المحامة في وتشةةةةةة يي  ،2016أكتوب   تشةةةةةة يي األول/ وبللماتافيي ال

إج اء حوار ئ يح وبنلء بيي المحامة والدول األف يقية مي أجل  2017الثلني/نوفمب  
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األط اف في نظلم رومل األاةةةةةةةلاةةةةةةي كتدبي  رئيسةةةةةةي لتازيز الاالقة بيي المحامة 
 نذه الاالقة؛ المتصلة بوش كلئنل األفلرقة والتصدي للتحديلت 

بةةلبةةل، أديس أ في 2019 هحزي ان/يونيةة 12كةةذلةةك بتنظيم ماتاف في ت حةةب  -53
 ةاألط اف في نظلم رومل األاةةةةلاةةةةي، بمشةةةةلرك ةف يقيألاىيوبيل، بيي المحامة والدول ا

 ف يقي والصندوق ا اتئملني للضحليل؛ألماتب المستشلر القلنوني لالتحلد ا

ة في بيي المحامة والجملعة الالريبيتيي مشةةت ك تييدرااةةيتيي ت حب بتنظيم حلق -54
في  ،2017كلنون الثلني/ينلي   11إلى  10و ،2011أيلر/مليو  17 إلى 16الفت ة مي 
نظلم  ةالامل مي أجل تحقيق عللمي ة ميأن أ ينيداد وتوبلغو، بشةةةبت وف اةةةبييأبورت 

 ة، وزيلدة المشةةلركة في اجتملعلت جمايةتنفيذيالتشةة يالت الرومل األاةةلاةةي، واعتملد 
 الدول األط اف؛ 

 المنظملت اجتملعلت في المحامة وجود لتازيز المبذولة بللجنود أيضةةةةةةل ت حب -55
 الثلمي النلد  المحيط جزر منتدى في جلنبي حدث تنظيم خالل مي ذلك في بمل اإلقليمية،

 ،2017 اةةةةةةبتمب /أيلول 8 إلى 4 مي الفت ة في اةةةةةةةلموا، أبيل، في عقد واألربايي الذي
 دول رؤاةةةةلء الخلمسةةةةة والخمسةةةةيي لسةةةةلطة الالدية الدورة إلى المحامة رئيس وخطلب

 29 في نيجي يةةل، في أبوجةةل، اف يقيةةل، غ ب لةةدول ا قتصةةةةةةةلديةةة الجمةةلعةةة وحاومةةلت
  ؛2019 يونيه/حزي ان

تمانأ اللجنة الدولية لتقصي الحقلئق في المسلئل اإلنسلنية، إلانلم الذي بل تذك ِّ  -56
مي الب وتوكول اإلضةةةةلفي األول  تفلقيلت جنيف لالم  90 التي أنشةةةةئأ بموجب الملدة

ُيد عى ارتالبه مي انتنلكلت للقلنون 1949 لة بمل  تأكيد الوقلئف المتصةةةةةة ، مي تقديمه ل
م تابي ج ائم الح ب، على اإلنسةةةةةةلني الدولي، وتسةةةةةةنيل، عند ا قتضةةةةةةلء، مالحقة 

  المستوى الوطني أو أملم المحامة على حد اواء؛ 

 أنشطة المحكمة -حاء

بةةللتق ي  األخي  المقةةدم إلى جمايةةة الةةدول األط اف عي أنشةةةةةةطةةة  تحيط علمةةلً  -57
   ؛(15)المحامة

ااةةتم ار التقدم الابي  في أنشةةطة المحامة، الذي يُازى إلى  تالحظ مف ا رتيلح -58
حد ليس بقليل إلى تفلني المو فيي، بمل في ذلك التقدم فيمل تج يه مي درااةةةلت تمنيدية 

وإج اءات قضةةةلئية في مختلف الحل ت المحللة إلينل مي الدول األط اف أو  وتحقيقلت
في التحقيق فينل  ةالالم ة عأ المدعيأو التي شةةةةةة (16)مجلس األمي التلبف لألمم المتحدة

  مي تلقلء نفسنل؛

إلى دعوة المحامة إلى موائةةةلة اإلحلطة علمل بأفضةةةل مملراةةةلت اةةةلئ   تشةةةي  -59
الدولية والوطنية ذات الصةةةلة، بمل فينل المملراةةةلت التي  واآلليلت المنظملت والمحلكم

في اختصةةةةةلس  اكتسةةةةةبتنل الملاةةةةةسةةةةةلت الوطنية التي حققأ مي قبل في ج ائم تدخل
لة  ية المملى يلت الامل حد يل الت تذل المحامة وقلمأ بمالحقة م تابي  ذه الج ائم، في 

   للتحديلت التي تواجننل المحامة، وتلكد مي جديد احت امنل  اتقالل المحامة؛

المنظملت أفضةةةةل المملراةةةةلت التي تتبانل المحامة على اإلحلطة علمل بشةةةةجف ت -60
سية وليلت اآلالمحلكم وو سلنية، الج ائم الدولية والوطنية ذات الصلة بللج ائم الجن الجن

حل التحديلت المتالقة ، لبمل في ذلك المملرالت المتالقة بللتحقيق والمقلضلة والتدريب
الج ائم الجنسةةةةةية والخلضةةةةةاة لنظلم رومل األاةةةةةلاةةةةةي، بمل في ذلك الج ائم بللج ائم 

 امنل  اتقالل المحامة؛احت  ىكيد مي جديد علأالجنسلنية، مف الت

تحقيق المسلءلة عي جميف الج ائم المنصوس علينل في نظلم رومل  ة ميأب تسلم -61
ومف التذكي  بأنه   توجد أاةةةبقية مي حيث األ مية إلحدا ل على األخ ى،  األاةةةلاةةةي،

                                                                        
(15) 9/20ASP/-ICC. 
 .مجلس األمي التلبف لألمم المتحدةل (2011) 1970( و2005) 1593 ان ارالق (16)
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والمحامة وغي  ل مي المنتمة الدول األط اف على التوائةةةةةةةل مف الماتب تشةةةةةةجف 
التي تبذلنل المحامة فيمل جنود الدعم المتلحة لسبل التحديد لذات الصلة الجنلت الفلعلة 
التي تبلغ خطورة الج ائم المنصةةةةةوس جنسةةةةةلنية الج ائم الوالجنسةةةةةية يتالق بللج ائم 

الحلدية الدورة  ن إلىأ ذا الشةةةةةةفي  تقديم تق ي بغية  علينل في نظلم رومل األاةةةةةةلاةةةةةةي
 لجماية؛ل اش ييالو

مل مف  -62 قدي تحيط عل الم لتوفي  الافلءة  الت مدَّعي ال نل ماتب ال بذل بللجنود التي ي
  والشفلفية فيمل يج يه مي دراالت تمنيدية وتحقيقلت ومالحقلت قضلئية؛ 

لختيلر المتالقة بالسيلاة الالمة تنفيذ ورقلت ماتب المدعي الالم موائلة ب ت حب -63
، والج ائم الجنسية والج ائم الجنسلنية لألطفللإيالء األولوية للج ائم المتالقة بالقضليل و
في  ذا الصةةةةدد على أ مية قيلم المحامة والمحلكم الوطنية بللتحقيق والمقلضةةةةلة  وتشةةةةدد

وضف والج ائم المتالقة بلألطفلل ل الجنسلنيةبصورة فاللة في الج ائم الجنسية والج ائم 
لدول األط اف أن تنظ  في ا وتطلب إلىج ائم مي الاقلب،  ذه الحد إلفالت م تابي 

ت ح ب و، حليلمالج ائم  ذه اةةيلاةةة علمة لتازيز التحقيق والمقلضةةلة في  لتورقوضةةف 
شةةةةأن حملية الممتلالت الثقلفية في الالم بماتب المدعي المة لالسةةةةيلاةةةةة الورقة  بلعتملد

  إطلر نظلم رومل األالاي؛

سيلاة مختلف مي قبل المدعي الالم ل ةا اتا اض المتوائلعملية  تلحظ -64 أوراق ال
     ؛تازيز ل عند ا قتضلءتوحيد ل والالمة للماتب، بندف 

لماتب المدعي الالم لتشةةةةةةلوره مف الدول األط اف وغي  ل  تا ب عي تقدي  ل -65
بلإلاةةةنلملت  وت حبمي أئةةةحلب المصةةةلحة قبل إئةةةدار اةةةيلاةةةلته وااةةةت اتيجيلته، 

  المقدمة مي الدول األط اف في  ذا الصدد؛ 

بللجنود التي تبذلنل المحامة لتطبيق مبدأ المحامة الواحدة، وتنسيق  أيضل ت حب -66
أنشطتنل بيي أجنزتنل على كلفة المستويلت، بوالئل مننل اتخلذ تدابي  لزيلدة الوضوح 

وحيلد قلم  ةالالم ةقضةةةلة والمدعيفي مسةةةلولية مختلف األجنزة، مف احت ام ااةةةتقالل ال
المحامة على بذل كل الجنود الالزمة لتطبيق مبدأ المحامة الواحدة  وتشةةةجفالمحامة، 

تطبيقلً كلمالً، ابتغلء أمور مننل ضةةملن الشةةفلفية الالملة، والحوكمة الجيدة، وا اةةتخدام 
  الفالل للموارد المللية، واإلدارة السليمة؛ 

بللخطط ا اةةةةةةت اتيجية للمحامة، وماتب المدعي الالم، وقلم المحامة  تحيط علمل -67
تحيط علمل و 2021-2020والصندوق ا اتئملني للضحليل للفت ة  2021-2019للفت ة 
بلاةةتفلدة الخطط ا اةةت اتيجية مي اآلراء والتاليقلت التي تبدينل الدول األط اف  أيضةةل

، وقلم المحامة والصةةةندوق ا اةةةتئملني في حوار ل مف المحامة، وماتب المدعي الالم
 للضحليل؛ 

موائةةةةلة الجنود التي يبذلنل المسةةةةجل لتخفيف المخلط  التي تالحظ مف التقدي   -68
تواجننل المحامة فيمل يتالق بمالتبنل الميدانية ولتازيز عمليلت المحامة الميدانية بغية 

 لة التحسةةةةةةيي األمثلالمحامة على موائةةةةةةوتشةةةةةةجف زيلدة فاللية المحامة ومالنتنل، 
ضةةةةةةملنل بللتالون الوىيق مف األمم المتحدة، حسةةةةةةب ا قتضةةةةةةلء، الميدانية  ألنشةةةةةةطتنل

   اتم ار كفلءة المحامة وأى  ل في الدول التي تضطلف باملنل فينل؛ 

بللجنود الجلرية التي تبذلنل المحامة لتحسيي ااتخدامنل للمصلدر البديلة ت حب  -69
للمالوملت واألدلة، فضال عي تحسيي قدراتنل لتحقيق  ذه الغلية، بمل في ذلك في مجلل 
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إلى أ مية تزويد  وتشي  المحامة على موائلة  ذه الجنود،وتشجف التحقيقلت المللية، 
  الغ ض؛  المحامة بللوالئل المنلابة لنذا

ر  -70 قد ِّ الملون في الميدان في ت به مو فو المحامة ال لذي يضةةةةةةطلف  نلم ا الامل ال
  لتفلنينم في الامل مي أجل راللة المحامة؛  وتا ب عي تقدي  لبيئلت ئابة وماقدة، 

 مي التوعية أنشةةطة وتاييف تحسةةيي المحامة توائةةل أن ضةة ورة على تشةةدد -71
 بمل المتأى ة، البلدان في (17)للتوعية ا اةةت اتيجية الخطة وتنفيذ تطوي  موائةةلة أجل
 وكذلك المحامة، تدخل مي مبا  وقأ في التوعية خالل مي ا قتضةةلء، عند ذلك، في
   التمنيدية؛ الدرااة م حلة في

 تشةةةةال وأنشةةةةطتنل بللمحامة يتالق فيمل وا تصةةةةلل اإلعالم قضةةةةليل بأن تذك ِّ  -72
 الابي ة بلإلاةةنلملت علمل وتحيط األط اف، والدول المحامة بيي مشةةت كة مسةةلولية

   وشلمل؛ منسق  نن لوضف اآلخ ون المصلحة أئحلب يقدمنل التي

 االنتخابات  -اءح

لذي ،ICC-ASP/18/Res.4 الق ار إلى تشةةةةةةي  -73  التاديالت أمور، جملة في اعتمد، ا
 وانتخلب ت شةةيحبشةةأن  ICC-ASP/3/Res.6في الق ار  علينل المنصةةوس اإلج اءات على

 قضةةلة بت شةةيحلت المانية ا اةةتشةةلرية اختصةةلئةةلت اللجنة على والتاديالت القضةةلة،
 ICC الق ار مي 19في الفق ة  الجمايةةة اعتمةةدتنةةل التي الةةدوليةةة الجنةةلئيةةة المحامةةة

ASP/10/Res.5؛ 

مي بيي األشةةةةخلس الذيي يتحلون  القضةةةةلة وانتخلب ت شةةةةيحعلى أ مية تشةةةةدد  -74
دولة كل مننم  في المطلوبة وتتواف  فينم المل الت والنزا ة اة والحيلدبلألخالق ال في

 ولنذا األاةةلاةةي، رومل نظلم مي 36 للملدة وفقل القضةةلئية، المنلئةةب أعلى في للتاييي
 أفضةةةةةل لتحديد وشةةةةةفلفة شةةةةةلملة عمليلت إج اء على األط اف الدول تشةةةةةجف الغ ض

 الم شحيي؛

على أ مية تاند القضةةلة المنتخبيي راةةميل بلاةةتاداد م للامل على أاةةلس تشةةدد  -75
  التف غ عندمل يتطلب حجم الامل بللمحامة ذلك؛ 

ط وحلت التي تقد مأ بنل الدول الدول األط اف إلى م اعلة مجموعة ال تدعو -76
ضف الدول ت ملعند األخذ بنللمملرالت التي يماي حول ااية جاألط اف والوىيقة الم 

لجنة ا اتشلرية الوطنية، كمل أعد تنل ال القضلة ج اءات ت شيحم إستخدتاألط اف أو 
   ؛(18) القضلة  شيحلتالمانية بت

أن تاقد اللجنة ا اةةةتشةةةلرية المانية بللت شةةةيحلت اجتملعلتنل في   لي أو تق ر  -77
  في نيويور ، وفقل لفاللية المالن المحدد مي حيث التالفة؛ 

ل وجنل لوجه، ، أ مية إج اء مقلبالت مف الم شةةةحييتلكد مي جديد  -78 مي المفضةةة 
لالضةةةةةةطالع على نحو فالل بو يتنل،  ،ملاتية عي ط يق الفيديو أو ط ق مملىلةأو 

مسةةةلولية الدول الم شةةةحة عي حضةةةور الم شةةةحيي إلج اء مقلبالت مف اللجنة وتلكد 
  ؛ تا اتشلرية المانية بللت شيحل

المحامة في  ت شةةةيحلت القضةةةلةبإلى و ية اللجنة ا اةةةتشةةةلرية المانية  شةةةي ت  -79
ية  نل الجما مدت ية التي اعت لدول ية ا  ،ICC-ASP/10/Res.5 الق ار مي 19الفق ة  فيالجنلئ

تنظ  في قةةد إلى الةةدول األط اف التي  تطلةةبو ،ICC-ASP/18/Res.4الماةةدلةةة بةةللق ار 

                                                                        
(17) 12/5/ASP-ICC. 
 .Res.4/8ASP/1-ICCبنلء على طلب الجماية في الق ار  (18)
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شةةةلرية أن تضةةةف في اعتبلر ل أن تاويي في اللجنة ا اةةةتمواطنينل للاضةةةوية ت شةةةيح 
  ؛ لاال الجنسيي" الالدلاللجنة ينبغي أن يااس، في جملة أمور، "التمثيل 

ط اف  نتخلب المدعي الالم ت حب بللاملية التي أنشأ ل ماتب جماية الدول األ  -80
الثللث للمحامة الجنلئية الدولية، وتطلب إلى الماتب أن يقوم، مي خالل مشلورات 

اللجنة عي بوااطة تاليقلت ط اف والمجتمف المدني، وشفلفة وشلملة مف الدول األ
 ،ضمي الموارد المتلحة ،انتخلب المدعى الالم وف يق الخب اء بشلن تنفيذ و يتنمل

 ؛الالم يالمدع مي خاللنللدرااة ابل موائلة تازيز الاملية التي ينتخب 

ض  -81 مف الدول األط اف والمحامة والمجتمف موائلة المشلورات  الماتب تُفو 
، ورفف التقلري  إلى تدقيق لال المسلوليي المنتخبيي في المحامةآلية تطوي  لالمدني، 

بندف اعتملد عملية التدقيق بأق ب وقأ دورتنل الحلدية والاش يي،  اناقلدالجماية قبل 
لاملية الحللية ا مف م اعلةمماي ولاي بحلول دورتنل الحلدية والاش يي كأباد حد، 

 ميالمستخلصة الدروس تق ي  الخب اء المستقليي ذات الصلة ونتلئ  توئيلت لألخذ ب
الماتب لاملية الانلية  المدعي الالم وااتا اضياتمد ل التي اختيلر الم ش حيي عملية 

  .الموجبة للم شحيي لمنصب نلئب المدعي الالم

 أمانة جمعية الدول األطراف -اءط

م -82 نة"(،  تسةةةةةةلِّ  نة جماية الدول األط اف )"األمل به أمل بأ مية الامل الذي تقوم 
د مي جديد أن الاالقة بيي األملنة واةةةةةةلئ  أجنزة المحامة تحامنل مبلد  التالون  وتلكِّ

-ICCوالتالضةةد والمشةةلركة في الموارد والخدملت، على النحو المبيَّي في م فق الق ار 

ASP/2/Res.3 ،بمشةةلركة مدي  األملنة في اجتملعلت مجلس التنسةةيق عند النظ   وت حب
 في المسلئل ذات ا  تملم المشت  ؛ 

إلى الو يفة ال قلبية الالمة للماتب فيمل يتالق بلألملنة، على النحو الوارد  تشةةةي  -83
 ؛ (19)في الق ار المنشئ لألملنة

  ؛ (20)الواردة بهت حب بتق ي  الماتب بشأن تقييم األملنة وبللتوئيلت  -48

 المحامون -ياء

بأ مية الامل الذي تقوم به  يئلت التمثيل المستقلة ل ابطلت المحلميي  تحيط علمل -85
وال ابطلت القلنونية، بمل في ذلك ال ابطلت القلنونية الدولية المشةةةةةةةلر إلينل في الفق ة 

  مي القواعد اإلج ائية وقواعد اإلىبلت؛  20مي القلعدة  3الف عية 

المحلميي لدى المحامة  بللتق ي  المتالق بتشةةةةةةايل وأنشةةةةةةطة رابطة تحيط علمل -86
 ؛ (21)الجنلئية الدولية

رابطة المحلميي لدى المحامة الجنلئية الدولية إلى تقديم تق ي  إلى الجماية  تدعو -87
  بوقأ كلف؛  الاش ييالحلدية وعي أنشطتنل قبل دورتنل مي خالل الماتب 

رة تحسيي التوازن بيي الجنسيي والتمثيل الجغ افي الالدل في بض وحيط علمل ت -88
مة المحلميي،  تللي التشةةةةةةجيفقلئ بلل مة  وتوائةةةةةةةل  قلئ بلت اإلدراج في  قديم طل على ت

مي  21مي القلعدة  2المحلميي التي وضةةةةاأ على النحو المنصةةةةوس عليه في الفق ة 
لجغ افي الالدل والتوازن بيي القواعد اإلج ائية وقواعد اإلىبلت بغية ضةةةةةملن التمثيل ا

                                                                        
(19) ASP/2/Res.3-ICC 10، الم فق، الفق ة. 
(20) ASP/17/39-ICC. 
(21) ASP/19/32-ICC.  
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الجنسيي، فضال عي الخب ة القلنونية في مسلئل مايَّنة مثل الانف الذي يستندف النسلء 
  واألطفلل، بحسب ا قتضلء؛ 

 المساعدة القانونية  -كاف

أن و ،المسةةلعدة القلنونيةاةةي  نظلم حسةةي  م اجاةالمحامة موائةةلة  إلى طلبت -89
، أئةةةةةحلب المصةةةةةلحة الماني ييمف الدول األط اف وكل  مشةةةةةلوراتإى  إج اء تُقد م، 

كلملة التالليف إلئةةةالح اةةةيلاةةةة المسةةةلعدة القلنونية ألف قة مجموعة مي المقت حلت 
مف ا حت ام الاةةلمةةل للمبةةلد  الواجبةةة التطبيق  الةةدفةةلع والمجني علينم الخةةلرجيةةة،

الجماية، مي خالل لجنة الميزانية والمللية، في  لاي تنظ  فينلللمسةةةةةةةلعدة القلنونية، 
   دورتنل الحلدية والاش يي؛

م اعلة القيود المتالقة بللتالليف،  المحامة، عند تقديم  ذه المقت حلت إلى تطلب -90
والح س على أن تاون كل الخيلرات المقد مة قلبلة للتمويل مي الموارد الحللية، وفي 

بغية للمضي قدمل مجدية السيلق، موائلة النظ  في الخيلرات البن لءة إليجلد ابيل  ذا 
    الخدملت المقد مة ألعضلء أف قة الدفلع والمجني علينم الخلرجية؛تحسيي 

اللجنة ا اةةةةتشةةةةلرية المحامة ضةةةةملن التمثيل القلنوني المنلاةةةةب في  إلى طلبت -91
 ؛المانية بللنصوس القلنونية

المحامة إننلء ااةةةةةةتا اضةةةةةةنل إلطلر الامل والامليلت الحللية للمنلم  إلى تطلب  -92
به بنم والمت نميي في كل أجنزة  خلس المشةةةةةةت ية في األشةةةةةة ملل قلت ال بللتحقي قة  المتال

بندف تقديم مقت حلت إلى الجماية مي خالل تسنيالتنل ذات الصلة )المسلعدة المحامة 
تازيز قدرة قلم المحامة على تاق ب أئول المت نميي وتجميد ل  القلنونية والتالون( بغية

ومصةةةلدرتنل في اةةةيلق طلبلت المسةةةلعدة القلنونية، مف م اعلة ا حت ام الالفي لحقوق 
  طلر الامل الشلمل  ذا؛وضملن الفاللية المتنلمية إل المت نم

التقلري  إلى الماتب موائلة عمله في ايلق المسلعدة القلنونية ورفف  إلى تطلب -93
    الجماية في دورتنل الحلدية والاش يي.

 الفريق الدراسي المعني بالحوكمة -الم

ب  -94 بلاةةةةةةتم ار الحوار المننجي بيي الدول األط اف والمحامة بغية تازيز ت ح ِّ
مف الحفل  التلم  تنلوفاللياإلطلر الملاسي لنظلم رومل األالاي وزيلدة كفلءة المحامة 

  على ااتقاللنل القضلئي؛ 

 ؛(22)بتق ي  الماتب عي الف يق الدرااي الماني بللحوكمة تحيط علمل -59

د  -96 -ICCلسنة أخ ى فت ة و ية الف يق الدرااي، المنصوس علينل في الق ار تمد ِّ

ASP/9/Res.2  بللق ارات يد ل  مد ، ICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5التي اةةةةةةبق ت
 ، ICC-ASP/12/Res.8و

 ؛ICC-ASP/16/Res.6و ؛ICC-ASP/15/Res.5و ،ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و
     ؛ICC-ASP/19/Res.6و ICC-ASP/18/Res.6و ICC-ASP/17/Res.5و

 30اةةةةةتا اض الخب اء المسةةةةةتقليي الصةةةةةلدر في  للتق ي  الننلئي ب تحيط علملً  -97
، 2021تموز/يوليه  28وخطة الامل الشةةةةلملة الماتمدة بتلريخ ، 2020اةةةةبتمب  أيلول/

                                                                        
(22)  21/20ICC ASP/. 
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اةةةةينظ  في التوئةةةةيلت التي تدخل في  ةكموالماني بللحي ف يق الدرااةةةةالأن  الحظتو
 ؛نطلق عمله

 إجراءات المحكمة -ميم

أن فاللية إج اءات المحامة أاةةةلاةةةية لحقوق الضةةةحليل وحقوق المتنميي،  تلكد -98
ومصةةداقية ومالنة الملاةةسةةة، وتازيز عللمية النظلم األاةةلاةةي، فضةةال عي ا اةةتخدام 

  األمثل لموارد المحامة؛ 

بللجنود التي تبذلنل المحامة لتازيز كفلءة وفاللية اإلج اءات، فضةةةةةةال  ت حب  -99
أ مية  وتدر نل الدول األط اف والمجتمف المدني في  ذا الصدد، عي الجنود التي تبذل

المسةةةلولية المشةةةت كة بيي المحامة  وتشةةةي  إلىموائةةةلة الحوار بشةةةأن  ذه المسةةةألة، 
  والدول األط اف في  ذا الشأن؛ 

 استعراض أساليب العمل  -نون

الجماية مي بفوائد ت شةةةيد أاةةةلليب عمل النيئلت الف عية التلباة للماتب و تسةةةلم -100
  أجل الننوض بابء الامل المتزايد؛ 

  بللخطوات التي اتخذ ل الماتب حتى اآلن لتحسيي أالليب الامل؛  ت حب -101

جماية الدول األط اف، إدارة عمل الماتب و أاةةةةلليبموائةةةةلة تحسةةةةيي  تق ر -102
 ولتحقيق ذلك:

خلرطة الط يق الالمة المادلة آلليلت التيسةةةةةةي  الواردة في  إلىشةةةةةةي  ت أ( 
  لةةةةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةةةة ارلةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةةةةةةةثةةةةةةةةةةةةةةةلنةةةةةةةةةةةةةةةي 

ICC-ASP/15/Res.5 على ض ورة تنفيذ ل تنفيذا كلمال؛  وتشدد 

 باقد اجتملعلت الماتب في نيويور  أو   لي على حد اواء؛  ت حب ب( 

بأ مية ضةةةةةملن أن يسةةةةةمح جدول أعملل الجماية بوقأ كلف إلج اء  تسةةةةةلم ج( 
 منلقشلت موضوعية؛ 

بأ مية تبلدل المالوملت وكذلك المشةةةةةةلورات المشةةةةةةت كة بيي الف يق  تسةةةةةةلم د( 
الالمل في نيويور  والف يق الالمل في   لي بشأن المسلئل ذات ا  تملم المشت   بندف 

 جنود؛ تازيز الافلءة مف تجنب ازدواجية ال

شباة الخلرجية المخصصة  تشجف  (  اتخدام ال جميف الدول األط اف على ا
لامةةل النيئةةلت الف عيةةة التةةلباةةة للماتةةب والجمايةةة والتي تحتوي على جميف الوىةةلئق 

 الالزمة للامل الجلري بللمحامة؛ 

الدول األط اف على اإلد ء ببيلنلت   تتجلوز خمس دقلئق، أيضل  تشجف و( 
   بيلنلت خطية بد ً مي البيلنلت الشفوية؛ وعلى تقديم

  ؛ بأ مية الامل الذي يقوم به الميس ون وجنلت التنسيق تسلم -103

أعضةةةةةلء الماتب على تازيز  وتشةةةةةجفإلى التمثيل الجغ افي للماتب،  تشةةةةةي  -104
علمةل  لالتوائةةةةةةةل مف الةدول األط اف في المجموعةلت اإلقليميةةة لاةةل مننم إلحةلطتنةة

بمنلقشلت الماتب، بمل في ذلك ب نشلء آليلت منلابة لتقديم مالوملت محدىة بلنتظلم عي 
 عمل الماتب؛ 

 التوزيف للماتب وعلى ضةةةةةة ورة م اعلة التمثيلي على الطلبف تلكد مي جديد -105
 الاللم بيي أعضةةلئه، في ال ئيسةةية القلنونية المتالفئ لألنظمة والتمثيل الالدل الجغ افي
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قبل  به فف تق ي ا خطي ل يوائةةةةةةل النظ  في الموضةةةةةةوع وأن ي أن الماتب إلى لبوتط
 ؛كأباد حدوالاش يي للجماية  الثلنيةاناقلد الدورة 

إلى الماتب أن يقدم، بللتشةةةةةةةلور مف جميف الدول األط اف والمحامة  تطلب  -106
 والمجتمف المةةدني، في نيويور  وفي   ةةلي، تق ي ا إلى الةةدورة المقبلةةة للجمايةةة يقي م

لالقت اح المتالق باقةةد  ذلةةك في بمةةل الحةةللي، بةةللجةةدول يتالق فيمةةل والتحةةديةةلت الفوائةةد
لستة األولى مي كل انة تقويمية، ومدتنل، بمل ا جتملعلت المقبلة للجماية في األشن  ا

 توئةةةيلت في ذلك اقت اح تقليصةةةنل، ومالن اناقلد اجتملعلت الجماية والماتب، وتقديم
 الافلءة؛ لتحسيي

 ا قت اح )105 أعاله( الفق ة تق ي ه في يتنلول أن الماتب إلى أيضةةةةةةةل تطلب -107
 ياون أيلم، ومي األفضل أن إلى اتةكقلعدة علمة لمدة تصل  دوراتنل الجماية تاقد بأن
قضةةلئية أو انتخلبلت  يتق ر إج اء انتخلبلت لم مل واحد، تقويمي مدى أاةةبوع على ذلك

 للمدعي الالم خالل الدورة؛

الضححححايا والمجتمعات المتة،رة، وجبر األرحححرار، والصحححندوق االسحححتئماني  -ينس
 للضحايا 

بشةةةةةأن الضةةةةةحليل والمجتمالت المتأى ة،  ICC-ASP/13/Res.4إلى ق ار ل  تشةةةةةي  -108
  وجب  األض ار، والصندوق ا اتئملني للضحليل؛ 

أن حق الضةةةةةةحليل في ع ض آرائنم وشةةةةةةواغلنم والنظ  فينل في أي  تا ر  -109
م حلة مي اإلج اءات التي ت ا ل المحامة منلاةةبة، حيثمل تتأى  مصةةللحنم الشةةخصةةية، 

 68ل نم وك امتنم وخصوئيتنم بموجب الملدة ولحملية االمتنم البدنية والنفسية ورف
مي نظلم رومل األالاي، فضال عي حقنم في الوئول إلى المالوملت ذات الصلة، مي 

على أ مية التوائةةةل الفالل مف تلكد الانلئةةة  األاةةةلاةةةية للادالة، وفي  ذا الصةةةدد، 
  الضحليل والمجتمالت المتأى ة مي أجل إنفلذ و ية المحامة؛ 

د -110 شد ِّ على األ مية المحورية التي يولينل نظلم رومل األالاي لحقوق الضحليل  ت
واحتيلجلتنم، و ايمل حقنم في المشلركة في اإلج اءات القضلئية وفي المطللبة بجب  

بللمالوملت  وتلكداألضةةةةةة ار،  تأى ة  يل والمجتمالت الم حل ية تزويد الضةةةةةة على أ م
  ة الف يدة للمحامة بشأن الضحليل؛ ومشلركتنم في اإلج اءات مي أجل إنفلذ الو ي

في  ذا الصةةةةدد، إلى دور و، نظلم رومل األاةةةةلاةةةةي مي 75الملدة إلى  تشةةةةي  -111
الضةةحليل وجب  أضةة ار م  مسةةلعدةأن  تالحظوالمحامة في مجلل الادالة التاويضةةية، 

  سنملن في بنلء السالم؛ يالمصللحة وشجالن على قد ي

، بمل في ذلك م اعلة المصةةةللح لضةةةحليل والشةةةنودللحملية ابأ مية تدابي  تسةةةلم  -112
الفضةةلى لألطفلل، وحقوقنم ورفل نم، والحفل  على السةةالمة البدنية والنفسةةية للشةةنود، 

على  وتشددلتنفيذ و ية المحامة،  ايمل لضحليل الج ائم الجنسية والج ائم الجنسلنية، 
فلقل ب مضةةةةةة ورة أن ت ية مف المحامة مي أجل  تالدول ات إعلدة توطيي تيسةةةةةةي  عمل

جميف الدول على  وتحث، بسةةة عة على النطلق الدولياألشةةةخلس الما ضةةةيي للخط  
جميف الدول على التب ع للصةةةةةةندوق  وتشةةةةةةجفالنظ  في إب ام اتفلقلت إعلدة التوطيي، 

 الخلس إلعلدة التوطيي؛ 

 ، بللنظ  إلى أن تحديد وتاقب وتجميد أو مصةةةلدرة أي أئةةةول للشةةةخبتلكد -113
المدان ض وري لجب  األض ار، أن مي األ مية بمالن أن تتخذ جميف التدابي  الالزمة 
لنذا الغ ض مي أجل توفي  المسةةةةةةلعدة في الوقأ المنلاةةةةةةب وبصةةةةةةورة فاللة للدول 

مي نظلم رومل األاةلاةي،  109() ( و1)93و 75والايلنلت ذات الصةلة عمال بللمواد 
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قلت طوعية أو ت تيبلت أو أي واةةةةةةلئل أخ ى إلى الدول األط اف أن تاقد اتفل وتطلب
 لتحقيق  ذه الغلية مف المحامة، عند ا قتضلء؛ 

المتالقة  المنقحة ااةةةت اتيجيتنل بلاةةةتا اض السةةةلبق المحامة التزام إلى تشةةةي  -114
مبلشةةةةة ة  المحامة إلى تطلب وبللتللي ،(23)القضةةةةةلئية الدورة انتنلء بمج د بللضةةةةةحليل

مف األخذ بللاملية الجلرية لم اعلة توئةةةةيلت  ااةةةةت اتيجية محد ىةالمشةةةةلورات لتطوي  
الحلدية  دورتنل في الجماية إلىورفف تق ي   ،تق ي  الخب اء المسةةةةةةتقليي ذات الصةةةةةةلة

 الاش يي؛و

لمجلس إدارة الصةةندوق ا اةةتئملني للضةةحليل وأملنة  تا ب مجددا عي تقدي  ل -115
    والمجتمالت المتأى ة؛ يلالصندوق  لتزامنمل المتوائل تجله الضحل

 حلليل شملت تيفي أنشطة الصندوق ا اتئملني، ال ةالابي بللزيلدة تحيط علمل  -116
المسةلعدة لتشةمل المزيد  ب ام ، فضةال عي تواةيف نطلق عمليلت لجب  األضة ار أربف

، بمل في ذلك جمنورية أف يقيل الواةةةطى وكوت مي الحل ت الما وضةةةة على المحامة
  ؛ ديفوار

بةةللةةدول والمنظمةةلت الةةدوليةةة والمنظمةةلت الحاوميةةة الةةدوليةةة واألف اد  تنيةةب -117
تنم وفقل لقدراللصندوق ا اتئملني للضحليل،  والملاسلت والايلنلت األخ ى بللتب ع

على التنبل بةةللتمويةةل،  ةقةةدرالمي أجةةل تواةةةةةةيف قةةلعةةدة موارده، وتحسةةةةةةيي المةةلليةةة، 
لتطورات القضةةلئية وكذلك لللضةةحليل التي تلحق بألضةة ار لا اةةتجلبة ا اةةتم ار في و

   ؛ للذيي قلموا بذلك تا ب مجددا عي تقدي  لو ،للمحامة

ضةةةحليل لالدول األط اف إلى ا اةةةتجلبة لطلبلت الصةةةندوق ا اةةةتئملني ل تدعو -118
 وتازيز ، فضال عي تجديدمحددةأحالم جب   تمويللمخصصة المتالقة بتقديم تب علت 

للذيي قلموا  تقدي  لوتا ب عي لجب  األضةةةةة ار بللصةةةةةندوق، ا حتيلطي الالم موارد 
  بللفال؛  بذلك

لصةةةةةةندوق مخصةةةةةةصةةةةةةة لالدول األط اف إلى النظ  في تقديم تب علت تدعو  -119
وتا ب عي ، الانف القلئم على نوع الجنسضحليل الانف الجنسي ولصللح ا اتئملني 

     بللفال؛ للذيي قلموا بذلك تقدي  ل

اعتزام الصندوق ا اتئملني للضحليل جمف تب علت ومنح خلئة انويل  تالحظ -120
تنفيذ أوام  الجب  الصةةةلدرة مي المحامة وأنشةةةطة المسةةةلعدة المحددة ضةةةملن مي أجل 

المبلغ  ، وبلألخبالمحامة ىلصةةةللح الضةةةحليل في القضةةةليل والحل ت الما وضةةةة عل
توملس في قضي تَي الض ر نح جب  تسديد مِّ  اتاملل  مليون يورو 20 اإلجمللي وقدره

والموارد الملاتية لموائةةلة ب ام  المسةةلعدة المتاددة السةةنوات  بواةةاو نتلغلنداولوبنغل
 ؛2023في علم 

ر -121 كمل ورد في  ASP/1/Res.6-ICC،(24)مي م فق الق ار  3و 2تاديل الفق تيي  تق  
 الم فق الثلني للق ار الحللي. 

 تعيين الموظفين  -عين

إلى وتطلب ، (25)الموارد البشةةةةةة يةإدارة بتق ي  المحامة بشةةةةةةةأن  تحيط علمل -221
تاييي المو فيي في التمثيل الجغ افي الالدل ال امية إلى ز جنود ل يتاززيلدة المحامة 

الم شةةةةةةحيي مي الدول األط اف غي  الممثلة والممثلة ف الت كيز بوجه خلس على م
وأعلى مسةةةةتويلت الافلءة والفاللية والنزا ة،  ،والتوازن بيي الجنسةةةةيي ،تمثيال نلقصةةةةل

  محةةددة، مننةةل على اةةةةةةبيةةل المثةةلل  جةةل تلبحةةث عي الخب ات في معلى اوكةةذلةةك 

                                                                        
(23) 

ASP/13/Res.4-ICC،  1ة الفق. 
(24)

 . ASP/1/Res.6-ICCكمل ُعد ل بموجب الق ار  
(25 )

ASP/19/4-ICC. 
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، النفسةةةية الحصةةة ، ا حتيلجلت النفسةةةية وا جتملعية الخلئةةةة المتصةةةلة بللصةةةدملت
فالنسلء أو األطفلل، ضد والانف   ؛المزيد مي التقدم في  ذا الصددعلى تحقيق  وتشج ِّ

 التمةةلس إلى ال اميةةة جنود ةةل نتةةلئ  تقةةدم تق ي ا عي أن المحامةةة إلى تطلةةب -123
شال الت كيز مف الالدل الجغ افي التمثيل  األط اف الدول مي الم شحيي على خلس ب
 دورتنل في الجماية إلى الجنسةةةةةةيي بيي والتوازن نلقصةةةةةةل تمثيال والممثلة الممثلة غي 

 عملية في تحسةةةةينلت الحصةةةة ،   المثلل اةةةةبيل على ذلك في بمل الاشةةةة يي،الحلدية و
 السنوية؛ التو يف وبيلنلت التو يف

ضةةملن التمثيل الجغ افي لالحوار بيي المحامة والماتب بلاةةتم ار حيط علمل ت -124
ري  الماتةةةب لبتقةةة وت حةةةبالاةةةلدل والتوازن بيي الجنسةةةةةةيي في تاييي المو فيي، 

   ؛( 26)وتوئيلته

الم شةةةةحيي مجموعلت اةةةةيف الدول األط اف على بذل جنود لتحديد وتو تحث -125
والبلدان بللمحامة مي الدول األط اف الواقاة في المنلطق المحتمليي للو لئف الفنية 

، بمل في ذلك مي خالل ب ام  التدريب الداخلي لنلقصةةةةةةةغي  الممثلة أو الممثلة تمثيال 
 ذيلم  المو فيي الفنييي المبتةةدئيي الةةنةةولنةةل الجمايةةة، وب والزيةةلرات المننيةةة التي تم

اإلعالنلت التوعية المسةةةةةةتندفة، ونشةةةةةة  مي خالل مبلدرات و، األط اف الدول هتمول
 الملاسلت والمنظملت الوطنية ذات الصلة؛ بيي المتالقة بللو لئف الشلغ ة بللمحامة 

 تاييي المتدربيي التب علت، خالل مي ب نشةةلء ب نلم  بللمحامة لتمويل، ت حب -126
 على خةةلس بوجةةه الت كيز النةةلميةةة، مف المنةةلطق مي الزائ يي الةةداخلييي والمننييي

المتلقلة  بللتب علت وت حب نلقصلً، تمثيالً  والممثلة الممثلة المنلطق غي  مي الم شحيي
 الب نلم ؛  ذا األط اف إلى اإلانلم في الدول وتدعواآلن،  حتى

 محامة أن تضةةةةةةف المزيد مي اآلليلت ال امية إلى تاييي المتدربييإلى ال تطلب -127
لداخلييي والمننييي مة ومننجية مي الزائ يي ا تدا قة أكث  ااةةةةةة نلطق بط ي نلمية، الم  ال

المو فيي الفنييي  ب ام  لتنفيذ ط ائق واقت اح ااةةةتاشةةةلف المحامة أيضةةةل إلى وتطلب
 و اةةيمل الممثلة والممثلة تمثيال نلقصةةل،األط اف غي   الدول مي المبتدئيي للم شةةحيي

 التب علت؛ ط يق عي التي تمول النلمية، المنلطق مي

 في التنلوب في تدابي   عتملد اةةةةةيلاةةةةةة النظ موائةةةةةلة  المحامةتطلب إلى  -128
إلى  عي النتةةلئ  تقةةديم تق ي  كةةذلةةك المحامةةة وتطلةةب إلى الةةدوليةةة الجنةةلئيةةة المحامةةة
 الجماية؛

قلم المدعي الالم ولمحامة بأاةةةةةة  ل وماتب ل ا اةةةةةةت اتيجية طبللخط ت حب -129
 التمثيةةل لتحسةةةةةةيي الثالىي السةةةةةةنوات عملنةةل وب نةةلم  2021-2019 المحامةةة للفت ة

 كأولية مي أولويلت المحامة؛ الجنسيي بيي والتوازن الجغ افي

وكذلك ، جنة التنسيق مي أجل المسلواة بيي الجنسييل نشلء المحامة ب ت ح ب كذلك -130
التص يح ال فيف المستوى حول المسلواة بيي الجنسيي الصلدر عي كبلر المسلوليي في 
المحامة والجنود المتوائلة على ئايد المحامة كال لضملن وتازيز السيلالت 

في المحامة مي المنظور الجنسلني، وتلحظ في  ذا السيلق التوئيلت  وش وط التو يف

                                                                        
(26) 29/20/ASP-ICC. 
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ب اء المستقليي للمحامة الجنلئية الدولية ونظلم رومل تق ي  ااتا اض الخذات الصلة في 
    ؛األالاي

التمثيل الجغ افي تيسةةةي  أن  تالحظ و (27)تق ي  خطة الامل الشةةةلملة،بأخذ علمل ت -131
 ؛ويطب قنل التوئيلت التي تدخل في نطلق  ذا التق ي قي م يوالتوازن بيي الجنسيي ا

 التكامل -فاء

بأن الدول  ي المسةةةةلولة في المقلم األول عي التحقيق في أخط  الج ائم  تذك ِّ  -132
التي تثي  قلق المجتمف الةةدولي وعي مالحقةةة م تابي  ةةذه الج ائم، وأنةةه يتايي لنةةذه 
الغلية اعتملد التدابي  المنلابة على المستوى الوطني، كمل يتايي تازيز التالون الدولي 

ااةةةتاداد النظم القلنونية الوطنية وقدرتنل بحق  والمسةةةلعدة القضةةةلئية، مي أجل ضةةةملن
  على التحقيق في  ذه الج ائم ومالحقتنل؛ 

على موائلة الت وي  في المحلفل ذات الصلة على تنفيذ نظلم رومل  تاقد الازم -133
األاةةلاةةي على الصةةايد المحلي بصةةورة فاللة وتازيز قدرة النيئلت القضةةلئية الوطنية 

ً لماةةةليي  على مالحقةةةة م تابي أخ ط  الج ائم التي تثي  قلق المجتمف الةةةدولي وفقةةةل
  المحلكمة الالدلة المسلم بنل دوليلً وطبقلً لمبدأ التالمل؛ 

سلطلت القضلئية المحلية  ت حب -134 بمشلركة المجتمف الدولي في تازيز قدرات ال
س والتالون بيي الدول مي أجل تمايي الدول مي التحقيق بحق في الج ائم المنصةةةةةةو

  علينل في نظلم رومل األالاي؛ 

بةةللجنود التي تبةةذلنةةل األمم المتحةةدة، والمنظمةةلت الةةدوليةةة،  ت حةةب أيضةةةةةةةةل -135
والمنظملت اإلقليمية، والدول، والمجتمف المدني في تاميم أنشةةةةةةطة بنلء القدرات التي 

فيمل يتالق بللتحقيق ومالحقة الج ائم التي الوطنية  القضةةلئية األجنزةتندف إلى تازيز 
تدخل في اختصةةةةلس نظلم رومل األاةةةةلاةةةةي وب ام  وأدوات المسةةةةلعدة التقنية القلئمة 

على أن تبذل المنظملت الدولية والمنظملت اإلقليمية األخ ى  وتشةةةةةةجف بقوةوالجديدة، 
 والدول والمجتمف المدني المزيد مي الجنود في  ذا الصدد؛ 

  (28)للتنمية المسةةةةةةتدامة 2030في  ذا الصةةةةةةدد، بلعتملد جدول أعملل ، ت حب -613

الامل النلم الذي يتم ا ضةةةةةةطالع به فيمل يتالق بتازيز اةةةةةةيلدة القلنون على وتدر  
  الصايديي الوطني والدولي، وضملن المسلواة في الحصول على الادالة للجميف؛ 

على أن التنفيذ السةةةةةليم لمبدأ التالمل يقتضةةةةةي مي الدول أن تدرج الج ائم تشةةةةةدد  -137
مي نظلم رومل األاةلاةي بوئةفنل ج ائم تسةتوجب  8و 7و 6المنصةوس علينل في المواد 

الاقلب بموجب القوانيي الوطنية وأن تنشةةةةئ و ية قضةةةةلئية مختصةةةةة لنذه الج ائم وتافل 
  على القيلم بذلك؛  الدولوتحث التنفيذ الفالل لنذه القوانيي 

بللتوئيلت المقدمة بشأن المشلورات المقبلة و لالتالم عي الماتب بتق ي  ت حب  -813
 يوائل وأن نظ ه قيد المسألة  ذه يبقي أن الماتب إلى وتطلب )29(المحددة في  ذا التق ي 

 أنشطةبشأن  ذلك في بمل ،التالمل بشأن المصلحة أئحلب مي وغي  ل المحامة مف الحوار
 القضلئية األجنزة لمسلعدة الدولي المجتمف بنل يضطلف التي بللتالمل المتصلة القدرات بنلء

 مف الش اكلت ودور حل ت ماينة المحامة المحتملة إلنجلز اات اتيجيلت وبشأن الوطنية،
 مثل قضليل في الصدد، وبشأن المسلعدة  ذا في األخ ى الفلعلة والجنلت الوطنية السلطلت
  والج ائم الجنسلنية أيضل؛  الجنسية والج ائم والضحليل الشنود حملية

ضل -139 شأن التقدم جماية الدول األط اف بللمالوملت المقدمة مي أملنة  ت حب أي ب
المح ز في تنفيةةذ و يتنةةل المتالقةةة بتسةةةةةةنيةةل تبةةلدل المالومةةلت بيي المحامةةة والةةدول 

                                                                        

(27 )ENG.pdf-Plan%20Action%20Comprehensive-RM/20cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP-https://asp.icc  

 
 .70/1ق ار الجماية الالمة لألمم المتحدة   (28)
(29) 20/22ASP/-ICC 
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لك المنظملت الدولية والمجتمف األط اف وأئةةةةةةحلب المصةةةةةةلحة اآلخ يي، بمل في ذ
بللامل الذي  كذلك وت حبالوطنية،  القضةةةةلئية األجنزةالمدني، التي تندف إلى تازيز 
 حدود أن توائةةةل، في إلى األملنة وتطلبحتى اآلن،  قلمأ به األملنة ورئيس الجماية

بلدل ال امية إلى تيسةةةةةةي  جنود ل المتلحة، تطوي  الموارد  المحامة بيي المالوملت ت
 الدولية المنظملت ذلك في بمل المصةةةةةةلحة، أئةةةةةةحلب مي وغي  ل األط اف والدول

 الدول وأن تدعو الوطنية، القضةةةةلئية األجنزة تازيز إلى التي تندف المدني، والمجتمف
 مي الجنلت وغي  ل الدول فينل لتنظ  القدرات مي احتيلجلتنل بشأن مالوملت تقديم إلى

 اتخذت التي الاملية الخطوات عي تق ي ا تقدم وأن المسةةلعدة، تقديم الفلعلة التي يماننل
 الاش يي للجماية؛الحلدية و الدورة في الشأن  ذا في

اإلقليمية والمجتمف المدني على المنظملت و الدوليةالدول والمنظملت  تشةةةةةةجف -140
 بللجنود أيضةةةلت حب و إلى األملنة عي أنشةةةطتنل المتصةةةلة بللتالملمالوملت أن تقدم 

القدرات  بنلء أنشةةةةةطة ذلك في بمل الوطنية، والسةةةةةلطلت الدولي المجتمف يبذلنل التي
الجنسةةةةةلنية التي قد تبلغ  والج ائم الجنسةةةةةية الج ائم والمقلضةةةةةلة في للتحقيق الوطنية

وبخلئة الجنود المستم ة  األالاي، رومل خطورة الج ائم المنصوس علينل في نظلم
في مجلل اإلج اءات ا اةةةةةةت اتيجية لضةةةةةةملن الوئةةةةةةول إلى الادالة وتازيز التمايي 

إلى التوئةةةةيلت المقدمة مي المنظمة الدولية  وتشةةةةي للضةةةةحليل على الصةةةةايد الوطني، 
  ؛خالل الدورة ال اباة عش ة للجماية (30)لقلنون التنمية

في مجلل التالمل، بمل في ذلك عي المحامة على موائةةةةةةلة جنود ل  تشةةةةةةجف -141
وتذك   ط يق تبلدل المالوملت بيي المحامة والجنلت الفلعلة األخ ى ذات الصةةةةةةلة، 

 وتشةةجف أيضةةلبللدور المحدود للمحامة في مجلل تازيز السةةلطلت القضةةلئية الوطنية، 
ة على موائلة التالون بيي الدول، عي ط يق مشلركة الجنلت الفلعلة الدولية واإلقليمي

والوطنية الالملة في قطلع الادالة، فضةةةةةةال عي المجتمف المدني، في تبلدل المالوملت 
والمملراةةةةلت المتالقة بللجنود ا اةةةةت اتيجية والمسةةةةتدامة ال امية إلى تازيز القدرات 

 األاةةةلاةةةي رومل نظلم في علينل الوطنية للتحقيق والمقلضةةةلة في الج ائم المنصةةةوس
 اإلنملئية الج ائم للادالة، بمل في ذلك عي ط يق المسلعدةوتازيز وئول ضحليل  ذه 

 الدولية؛ 

ا اةةتا اض المتوائةةل مي قبل المد عي الالم لمختلف اةةيلاةةلت الماتب  تالحظ -142
المتالقة بمبدأ التالمل، خلئةةةة على ضةةةوء التوئةةةيلت المحددة في تق ي  ااةةةتا اض 

فالخب اء المستقليي، وكأولوية،  على موائلة التوائل مف الجماية  المد عي الالم تشج 
وأي أئحلب مصلحة آخ يي في أىنلء ااتا اض  ذه السيلالت، وإن اقتضى األم ، 

ومف التأكيد مي جديد م اجاتنل، مف م اعلة التوقيأ المحدد في خطة الامل الشةةةةةةلملة، 
على احت امنل الالمل  اةةةتقاللية ا دعلء والقضةةةلة كمل نصةةةأ عليه أحالم نظلم رومل 

     الاي.األ

 آلية الرقابة المستقلة  -صاد

والتي تاتمد بموجبنل  ICC-ASP/19/Res.6الواردة في الق ار  لإلى مق راتن شي ت -143
موائلة ااتا اض الماتب  إلىوتطلب لية ال قلبة المستقلة آلالتنفيذية المنق حة و ية ال

م اعلة توئيلت ااتا اض الخب اء المستقليي  مف، عمل آلية ال قلبة المستقلة وو يتنل
والمتالقة بتطبيق تق ي   في  ذا الصدد، والتي اتخضف لمق رات الجماية ذات الصلة

                                                                        
الج ائم لج ائم الجنسية وفيمل يتالق بلورقة المنظمة الدولية لقلنون التنمية بانوان "التالمل  (30)

 .2015"، تش يي الثلني/نوفمب  الوحشية الجنسلنية
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ورفف تق ي  بنذا الموضوع إلى الجماية قي دورتنل الحلدية  (31)لجنة الخب اء المستقليي،
 والاش يي؛ 

أعملل آلية ااةةتا اض  بشةةأن 2021 علم خالل دارت التي بللمنلقشةةلت ت حب -144
 و ي  يئة ف عية لجماية الدول األط اف؛ ،التنفيذية ال قلبة المستقلة وو يتنل

بللتق ي  الننلئي  اتا اض الخب اء المستقليي للمحامة الجنلئية تحيط علمل -145
بة المستقلة لو  ايمل توئيلته المتالقة بامل آلية ال ق(  32)الدولية ونظلم رومل األالاي،

وو يتنل التنفيذية، التي تستحق إج اء منلقشلت مستفيضة بيي الدول األط اف والنظ  
 فينل، وقد تدعو إلى إج اء المزيد مي التنقيحلت للو ية؛

ق ملقتل ودون تطبَّ  المستقلة قلبة لية الآل التنفيذية المنق حةالو ية  بأن  تذك     -146
ق ار تتخذه الجماية بتاديل او ااتبدال الو ية باد نظ  ل في التق ي   بأيمسلس 

 ؛ييوتوئيلت ااتا اض الخب اء المستقل
التلباة للجماية  ال قلبةت حب بللمبلدرات التاميلية التي اتخذ ل الماتب و يئلت   -147

 تحديث حيثمل يلزم،والمحامة لمحلولة ضملن قيلم مختلف أجنزة المحامة بتبسيط و
 مالن؛خالق، تاون متسقة قدر اإلمدونلت قواعد السلو  المتالقة بلألو مواىيق
المستقلة في ا ضطالع باملنل  ال قلبةلية  مية الحلامة آلاألتلكد مي جديد على  -148

 على نحو مستقل وشفلف ومحليد خلل مي أي تأىي    مب ر له؛
 (33)بللتق ي  السنوي ل ئيس آلية ال قلبة المستقلة؛ ت حب -914

أ مية أن تقدم آلية ال قلبة المستقلة تقلري  عي نتلئ  أنشطتنل على  تلكد مي جديد -150
 إلى الدول األط اف؛

 المنتخبيي بأعلى والمسلوليي المحامة مو في جميف التزام أ مية على تشدد  -151
 واألخالقي المنني اإلطلر الجنود المبذولة لتازيز وتالحظ واألخالقية، المننية الماليي 

 المستقلة، ال قلبة آلية تقوم به بللدور األالاي والامل الذي وتسلم المنتخبيي، للمسلوليي
المتالقة اآلىلر المحتملة لالدعلءات  في للتحقيق المحامة اتخذتنل التي بللخطوات وت حب

، وفقل لتوئيلت ماتب المدعي بأنه  حبتو، بمسلوليي البقيي ةحيطلمبسوء السلو  ا
 ميالمستقلة  ال قلبةالالم والمشلورات الالحقة، تسمح الو ية التنفيذية المنقحة آللية 

 أىنلء اواء السلبقيي المنتخبيي والمو فيي للمسلوليي المزعوم السلو  في التحقيق
 ،10عليه في الفق ة على النحو المنصوس خدمتنم بللمحامة  انتنلء عند أو خدمتنم

أن  لىإ المحامة دعووتبتق ي  الحللة المقدم مي قبل ماتب المدعي الالم  وتحيط علمل
توف   في أق ب ف ئة ممانة وفي وقأ البق للدورة الحلدية والاش يي للجماية أي 

 أو/و مي جلنب المحامةتحديث وتوئية ذات الصلة حول أي إج اء  زم للمتلباة 
 ؛الجماية

 و يةال بصةةةةةةفة راةةةةةةمية مف المحامة مواءمة لوائح في المح ز بللتقدم بت ح   -152
بشةةةةةةأن التحقيق في  وبلألخب التاليملت اإلدارية ،(34)المسةةةةةةتقلة ال قلبة ليةالتنفيذية آل

السةةلو  غي  الم ضةةي والتاليملت اإلدارية بشةةأن التحقيق في السةةلو  غي  الم ضةةي 
والتح     زاإلدارية الجديدة المقبلة بشةةأن التمييواإلج اءات التأديبية وكذلك التاليملت 

 مي بدعم المحامة على القيلم، فوتشج   بمل في ذلك التح    الجنسي وااتغالل السلطة،
لاةةةةتاملل الامل والح س على أن تحديث ب ا قتضةةةةلء، حسةةةةب المسةةةةتقلة، ال قلبة آلية

                                                                        

(31) 16/19ASP/-ICC  
(32 )

 24ASP/19/-ICC. 
(33)

  61/20ASP/-ICC. 
(34)  ASP/19/Res.6-ICC ،الم فق الثلني. 
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اتسلقنل مف  أجل مي المستقلة ال قلبة آلية و ية مف ومواءمتنل الصلة ذات الوىلئق جميف
 القواعد الواجبة التطبيق.

 الميزانية البرنامجية -قاف

ملً  -153 ية،  تحيط عل ية والملل د مجدَّداً بللامل المنم  الذي تقوم به لجنة الميزان  وتلك ِّ
 ااتقالل أعضلء  ذه اللجنة؛ 

عي الدرااة  (35)بأن لجنة الميزانية والمللية مسلولة وفقلً لنظلمنل الداخلي تذك ِّ  -451
ية،  ىلر في الميزان ية أو آ ملل ىلر  نل آ ية وتت تب علي قدَّم إلى الجما قة تُ ية ألي وىي التقن

على أ مية ضملن تمثيل اللجنة في جميف م احل المداو ت الجلرية في الجماية  وتشدد
  ب علينل آىلر مللية أو آىلر في الميزانية؛ عند النظ  في وىلئق تت ت

بتق ي  الماتةةب عي المتةةأخ ات المسةةةةةةتحقةةة على الةةدول  تحيط علمةةل مف القلق -155
 ؛( 36)األط اف

جميف الدول  وتحثعلى أ مية تزويد المحامة بللموارد المللية الالزمة،  تشةةةةدد -156
األط اف في نظلم رومل األالاي على تحويل مبللغ اشت اكلتنل المق رة بللالمل وعلى 
أن تفال ذلك في األجل المحدد لتسةةةةةديد  ذه ا شةةةةةت اكلت أو، في حللة المتأخ ات عي 

مي نظلم رومل األالاي، والقلعدة  115 فت ات البقة، على أن تسدد ل فوراً وفقلً للملدة
نظلم المللي والقواعد المللية، واةةلئ  الق ارات ذات الصةةلة الصةةلدرة عي مي ال 105-1

  الجماية؛ 

بللدول والمنظملت الدولية واألف اد والملاةةةةسةةةةلت وغي  ل مي الايلنلت  تنيب -157
  للجنلت التي قلمأ بذلك؛  وتا ب عي تقدي  لأن تقدم تب علت للمحامة، 

  المؤتمر االستعراري -راء

لدول األط اف في الملتم  ا اةةةةةةتا اضةةةةةةي األول لنظةلم رومل  تذك ِّ  -158 بأن ا
 11أيلر/مليو إلى  31األاةةةةةةلاةةةةةةي، الذي عقد بنجلح في كمبل  بأوغندا في الفت ة مي 

مي نظلم رومل األاةةةةةةلاةةةةةةي  5مي الملدة  2، اعتمدت وفقلً للفق ة 2010حزي ان/يونيه 
جوز للمحامة بموجبنل أن تاديالت لتا يف ج يمة الادوان وتحديد الشةةةةةة وط التي ي

واعتمدت أيضةةةةل تاديالت واةةةةاأ ( 37)تملرس اختصةةةةلئةةةةنل فيمل يتالق بنذه الج يمة
بموجبنل نطلق اختصةةةةةةةلس المحامة ليشةةةةةةمل ىالث ج ائم أخ ى مي ج ائم الح ب 

  ؛ (38)التقليدية حيي تُ تاب في النزاعلت المسل حة غي  ذات الطلبف الدولي

بأن التاديالت المانية ر ي التصةةةةةةديق علينل أو قبولنل ويبدأ نفلذ ل  تحيط علملً  -159
بمل تم  التقدي  مفتحيط علملً و مي نظلم رومل األاةةةةلاةةةةي 121مي الملدة  5وفقلً للفق ة 

دولتيي  أن مف التقدي  وتالحظ، (39)ملخ اً مي عمليلت التصةةةةةةديق على  ذه التاديالت

                                                                        
(35)  ASP/18/Res.1-ICC.الم فق ، 
(36)   27/20ASP/-ICC. 
 .RC/Res.6(، الجزء الثلني، الق ار RC/11) 2010 الملتم  ا اتا اضي ... الوىلئق ال امية ...  (37)
 .RC/Res.5الم جف نفسه،  (38)
(39) =b&chapter-10-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 

18&lang=en وhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-
a&chapter=18&clang=_en. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
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قل لل لأودعتاألط اف  الدولمي  مي نظلم رومل ما را  15 ملدةمي ال 4فق ة إعالنل وف
   ؛(40)األالاي

 ت؛إلى جميف الدول األط اف النظ  في التصديق على  ذه التاديال تطلب -160

 الادوان بللنظ  في ج يمة الدولية الجنلئية اختصةةةةةلس المحامة بتفايل ت حب -161
جمايةةة الةةدول األط اف بتوافق وفقةةل لمةةل ق رتةةه  ،2018 يوليةةه/تموز 17 مي اعتبةةلرا
نل التي  ألولىالم ة اممل يمثل  ،ICC-ASP/16/Res. 5في ق ار ل  اآلراء  ةمحامتتمتف في
 ملتم ي إنجلزات تستامل ذه الج يمة، وبذلك عي ف اد ألا ةمسلءل ةسلطبدائمة  ةدولي
 ؛2010و 1998لالمي  وكمبل  رومل

إلى المنلقشةةةلت التي ج ت أىنلء الملتم  ا اةةةتا اضةةةي بشةةةأن مسةةةألة  تشةةةي  -162
الدول  وتدعو، وائةةلة المنلقشةةلت المتالقة بنذه المسةةألةمأ مية وتالحظ  السةةالم والادل

  ؛ األط اف المانية إلى ا اتم ار في القيلم بذلك

إلى مل قطاته على نفسةةةةةنل خمس وىالىون دولة ط فلً ودولة  تشةةةةةي  مف التقدي  -163
م إلى المحامة  واحدة تتمتف بصةةةةةةفة الم اقب ومنظمة إقليمية واحدة مي تاندات بأن تقد ِّ

تلك الدول والمنظمة اإلقليمية المذكورة على ا عة الوفلء  وتنلشدمزيداً مي المسلعدة، 
م تاندات إضةةةةةةلفية وأن الدول والمنظملت اإل كمل تنلشةةةةةةدبنذه التاندات،  قليمية أن تقد ِّ

للجماية بشةةةةال كتلبي أو مي خالل بيلنلتنل أىنلء لاشةةةة يي االحلدية وتالننل أىنلء الدورة 
    .المنلقشة الالمة بشأن تنفيذ  ذه التاندات

 النظر في التعديالت -شين

   ؛(41) بتق ي  الف يق الالمل الماني بللتاديالت ت حب -461

جميف الدول األط اف إلى التصةةةديق على التاديل الذي أدخل على الملدة  تدعو -165
 أو قبوله؛  124

 أأدخلالتي  التجميف الدول األط اف إلى التصةةةةديق على التادي أيضةةةةلتدعو  -166
 ؛ (42)لأو قبولنفي الدورة الثلمنة عش ة للجماية  والماتمدة 8على الملدة 

  المشاركة في جمعية الدول األطراف -اءت

الدول والمنظملت الدولية واألف اد والملاسلت وغي  ل مي الايلنلت أن تنلشد  -167
تتب ع في الوقأ المنلاةةةةةب للصةةةةةندوق ا اةةةةةتئملني إلتلحة مشةةةةةلركة أقل البلدان نمواً 

للدول التي  وتا ب عي تقدي  لوالدول النلمية األخ ى في دورات الجماية السةةةةةةنوية، 
  ؛ قلمأ بذلكابق أن 

على موائةةةةةةلة الجنود التي يبذلنل رئيس جماية الدول األط اف لاقد  تشةةةةةةجف -168
 وتطلبحوار مسةةةتم  مف جميف أئةةةحلب المصةةةلحة، بمل في ذلك المنظملت اإلقليمية، 

إلى جميف الةةدول األط اف أن تقةةدم الةةدعم ل ئيس الجمايةةة في مبةةلدراتةةه ال اميةةة إلى 
  األالاي كال؛  تازيز المحامة، وااتقالل اإلج اءات، ونظلم رومل

 ،والدول األط اف ،بيي الجماية والمسةةةةتم إلى التالون الطويل األجل  تشةةةةي  -169
-ICCالق ار  لكةةةد مي جةةةديةةةدوتوالمنظمةةةلت غي  الحاوميةةةة في المجتمف المةةةدني، 

                                                                        
(40) 

#library-cpi.int/resource-https://www.icc.  
(41) 28/20/ASP-ICC. 
(42) Res.4/6ASP/1-ICC وASP/18/Res.5-ICC. 

https://www.icc-cpi.int/resource-library
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ASP/2/Res.8  المنظملت الذي يلديه تحللف  ي يا عت اف بللدور التنسيقي والتيسبشأن
  للمحامة الجنلئية الدولية؛ المانية بغي  الحاومية 

أن تاند إلى المحامة، ورئيس الجماية، والماتب، واللجنة ا اةةةتشةةةلرية  تق ر -170
والف يق الدرااةةةةةةي الماني المانية بللت شةةةةةةيحلت، والف يق الالمل الماني بللتاديالت، 

ومجلس إدارة وأملنة الصندوق ا اتئملني  وآلية ال قلبة المستقلة، واألملنة،بللحوكمة، 
  .حسب ا قتضلء، بللمنلم المبيَّنة في الم فق األول لنذا الق ار للضحليل،
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 رفق األوللما

الواليحححات التي ححححددتهحححا جمعيحححة الحححدول األطراف لفترة محححا بين 
 الدورتين

 عالمية نظام روما األساسي، فيمل يخب -1

التوئةةةةةةيلت الواردة في تق ي  الماتب عي خطة الامل ال امية إلى  تليد )أ( 
   وتنفيذه تنفيذا كلمال؛ (1)تحقيق الاللمية لنظلم رومل األالاي

إلى الماتب أن يوائةةل م اقبة تنفيذ خطة الامل ال امية إلى تحقيق تطلب  )ب( 
الاللمية لنظلم رومل األاةةةةةةةلاةةةةةةي وتنفيذه تنفيذا كلمال، وأن يقدم تق ي اً عي ذلك إلى 

 ؛ الاش ييالحلدية والجماية في دورتنل 

إلى الماتب أن يوائةةةل تقديم  تطلب، اتفاق االمتيازات والحصحححاناتخب فيمل ي -2
   الدعم للتصديق على ا تفلق؛ 

 التعاون،  فيمل يخب -3

مل في   لي، وائةةةةةةةلأن يالماتب على  تحث  (أ)  ال ، مي خالل الف يق ال
المنلقشةةةةةةلت بشةةةةةةأن ا قت احلت النلتجة عي الحلقة الدرااةةةةةةية التي نظمنل الميسةةةةةة ان 

، بانوان "عمليلت القبض: 2018مب  تشةةة يي الثلني/نوف 7المشةةةلركلن في   لي، في 
 "؛مالفحة اإلفالت مي الاقلبل ئيسي التحدي ال

المنلقشةةةةةةلت يوائةةةةةةل، مي خالل ف يقيه الالمليي،  أن الماتب إلى تطلب (ب) 
المتالقةةة بةةل تفةةلقةةلت أو الت تيبةةلت اإلطةةلريةةة الطوعيةةة وأن يقةةدم تق ي ا عي ذلةةك إلى 

 الاش يي؛ الحلدية والجماية في دورتنل 

الماتب إلى أن ينلقش، مي خالل ف يقيه الالمليي، الجدوى مي إنشلء  تدعو )ج( 
  آلية تنسيق للسلطلت الوطنية؛

، إلى موائلة تازيز الاالقة بيي ف يقيه الالملييتدعو الماتب، مي خالل )د(    

ا مم المتحدة ووكل تنل وكيلنلتنل، بمل في ذلك بنلء القدرات، والمحامة الجنلئية 

 لية، والدول ا ط اف، لتازيز التالون مف المحامة؛الدو

 محددة طلبلت تقديم في مملراةةتنل تحسةةيي موائةةلة إلى المحامة تدعو ) ـ( 
 عي ذلك في بمل والمسةةةةلعدة، التالون على للحصةةةةول المنلاةةةةب الوقأ وفي وكلملة
  عند ا قتضلء؛  المانية الط ف الدولة مف مشلورات إج اء في النظ  ط يق

فت (و)   تنفيذااةةةةةتا اض موائةةةةةلة الماتب، مي خالل ف يقيه الالمليي،  شةةةةةج 
 الوىيق بللتالون، (2)2007والسةةتيي التي اعتمدتنل الجماية في علم  السةةأ التوئةةيلت

   ا قتضلء؛  حسب المحامة، مف

التةةلباةةة لجمايةةة الةةدول  تيسةةةةةةي ال آليةةةبقي على ي أن الماتةةب إلى تطلةةب (ز) 
 والدول والمحامة الدول األط اف مف التشةةةةةلور أجل يم بللتالون مانيةاألط اف ال

 زيلدة أجل مي الحاومية غي  والمنظملت الصةةةةلة ذات والمنظملت األخ ى المنتمة
 المحامة؛  مف تازيز التالون

تطلب إلى الماتب، عي ط يق تيسي  التالون، ووفقل للق ار المتالق  (ح) 

، (4)الامل الشلملة آللية ا اتا اضخطة و (3)بلاتا اض المحامة الجنلئية الدولية
                                                                        

(1) ASP/19/30-ICC، 
(2) ASP/6/Res.2-ICC.الم فق الثلني ، 
(3)  ASP/19/Res.7-ICC 

(4) ENG.pdf-Comprehensive Action Plan-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-https://asp.icc 
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تطبيقنل حسب ومتلباتنل بمل في ذلك  لمتصلة بللتالونموائلة تقييم التوئيلت ا

 الاش يي؛الحلدية ووتقديم تق ي  عي ذلك إلى الجماية في دورتنل  ،ا قتضلء

 إلى التاةةلون عي محةةدث تق ي  تقةةديم توائةةةةةةةل أن المحامةةة إلى تطلةةب (ط) 
 الدول قدمتنل التي ال دود عي مفصةةةةةلة بيلنلت يتضةةةةةمي السةةةةةنوية دورتنل في الجماية

    ؛ال ئيسية التحديلت على الضوء أن تسلط ذلك في بمل األط اف،

المنلقشةةلت بموائةةلة مي خالل ف يقيه الالمليي،  الماتب في القيلم، تفوض (ي) 
ضةةبطنل على النحو المنصةةوس التحقيقلت المللية وتجميد األئةةول و فيبشةةأن التالون 

 ، بمل في ذلك موائلة الامل لوضف منصة رقمية مضمونة؛ إعالن بلريسعليه في 

 جميف مف بنلء وبشال بنشلط االتوائل موائلة الجماية رئيس إلى تطلب ) ( 
 لمنف التالون، بادم المتالقة الجماية إلج اءات وفقل المانييي، المصةةةةةةلحة أئةةةةةةحلب

  الجماية؛ إلى المحللة مي المحامة التالون عدم مسألة ولمتلباة التالون عدم حل ت

 تبلدل أي مالوملت تتالق بللسةةةةةف  المحتمل أو الملكد ألشةةةةةخلس تطلب (ل) 
علينم على الفور مف المحامة مي خالل جنلت التنسةةيق  بللقبض أوام  ئةةدرت بحقنم

  المانية بادم التالون؛

 بيي مل ا شةةةةةت ا  بنشةةةةةلط طوال فت ةيوائةةةةةل  أن الماتب إلى تطلب (م) 
مف جميف أئةةحلب المصةةلحة ذوي الصةةلة في موائةةلة ضةةملن التنفيذ الفالل  الدورتيي

إلج اءات الجماية المتالقة بادم التالون، وأن يقدم تق ي ا عي أنشطته إلى الجماية في 
  ؛الاش يي دورتنل

 ،العالقة مع األمم المتحدةفيمل يخب  -4

الملاسي مف األمم المتحدة، بنلء على  الحوارإلى موائلة  المحامة تدعو )أ( 
  اتفلق الاالقة بيي األمم المتحدة والمحامة الجنلئية الدولية؛ 

إلى قلم المحامةةة أن يقةةدم تق ي ا محةةدىةةل عي التاةةلليف التق يبيةةة  تطلةةب )ب( 
قبل اناقلد الدورة  (5)المخصصة بللمحامة حتى اآلن للحل ت المحللة مي مجلس األمي

  للجماية بوقأ كلف؛  لاش ييلحلدية واا

المحامة إلى  تدعو، العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيمل يخب  -5
أن تضمي تق ي  ل السنوي الذي تقدمه إلى الجماية الالمة لألمم المتحدة قسمل عي حللة 

  ولية أخ ى وتنفيذ ل؛ ا تفلقلت الخلئة بللتالون الماقودة مف منظملت د

 ،االنتخاباتفيمل يخب  -6

 النحو على القضةةلة وانتخلب ت شةةيح إج اءات موائةةلة ااةةتا اضتق ر  )أ( 
 ا نتخلبلت بمنلاةةةةبة المادلة، بصةةةةيغته ،ICC-ASP/3/Res.6 الق ار في عليه المنصةةةةوس

                                                                        
(5) ASP/19/17-ICC. 
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سلداة الدورة اناقلد باد المقبلة  ض ورية، تاون قد تحسينلت أي إدخلل بغية عش ة ال
  ؛  (6)التق ي  المقدم مي الميس  حتى اآلن على النحو المبيي في تم الذي الامل م اعلة مف

 الاشةةةةةة ييالحلدية وإلى الماتب أن يقدم إلى الجماية في دورتنل  تطلب (ب) 
 تق ي ا محدىل عي التقدم المح ز في ااةةةةتا اض اإلج اءات المتالقة بت شةةةةيح القضةةةةلة

  ؛  نموانتخلب

مل يخب  -7 نةفي لدورة  تدعو ،األما قديم تق ي  إلى ا ية إلى ت ية رئيس الجما حلد ال
يلت الواردة في تق ي  الماتب عي تقييم  الاشةةةةةة ييو يذ التوئةةةةةة ية بشةةةةةةةأن تنف للجما

 ؛ (7)األملنة

 ،المساعدة القانونيةخب فيمل ي -8

المسلعدة أداء نظلم حسي إلى المحامة أن توائل ااتا اضنل ل تطلب )أ( 

وجميف  األط اف، الدول مف المشلورات مي مزيد إج اء إى  ،د مة وأن تقالقلنوني

 ايلاةئالح إل يفللاتكلملة ال مقت حلتأئحلب المصلحة المانييي، مجموعة مي ال

المقد مة إلى أف قة المجني علينم والدفلع الخلرجية، مف م اعلة  القلنونية المسلعدة

 ط يق عي الجماية، فينل تنظ  لايكلمل مبلد  المسلعدة القلنونية الواجبة التطبيق 

 ؛الاش ييالحلدية و دورتنل في ،الميزانية والمللية لجنة

إلى المحامة، عند تقديم  ذه المقت حلت  تطلبإلى المحامة،  تطلب )ب( 

م اعلة القيود المتالقة بللتالليف، والح س على أن تاون كل الخيلرات المقد مة قلبلة 

للتمويل مي الموارد الحللية، وفي  ذا السيلق، موائلة النظ  في الخيلرات البن لءة 

ضلء أف قة الدفلع للمضي قدمل بغية تحسيي الخدملت المقد مة ألعمجدية إليجلد ابيل 

 والمجني علينم الخلرجية؛ 

إلى المحامةةة ضةةةةةةمةةلن التمثيةةل القةةلنوني المنةةلاةةةةةةةةب في اللجنةةة  تطلةةب )ج(
 ا اتشلرية المانية بللنصوس القلنونية؛

ااتا اضنل إلطلر الامل والامليلت الحللية إلى المحامة ااتاملل تطلب  )د(

المشتبه بنم والمت نميي في كل أجنزة للمنلم المتالقة بللتحقيقلت المللية في األشخلس 

المحامة بندف تقديم مقت حلت إلى الجماية مي خالل تسنيالتنل ذات الصلة )المسلعدة 

القلنونية والتالون( بغية تازيز قدرة قلم المحامة على تاق ب أئول المت نميي 

الالفي  وتجميد ل ومصلدرتنل في ايلق طلبلت المسلعدة القلنونية، مف م اعلة ا حت ام

 لحقوق المت نم وضملن الفاللية المتنلمية إلطلر الامل الشلمل  ذا؛

إلى الماتب موائلة عمله في ايلق المسلعدة القلنونية ورفف التقلري   تطلب )ه(

 ؛إلى الجماية في دورتنل الحلدية والاش يي

 ،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيمل يخب  -9

لة الحوار المننجي مف الدول األط اف بغية  تدعو )أ(  المحامة إلى موائةةةةةة
تازيز اإلطلر الملاةةةةةسةةةةةي لنظلم رومل األاةةةةةلاةةةةةي وزيلدة كفلءة وفاللية المحامة مف 

                                                                        
 .)03/20ASP/-ICC( تق ي  الماتب عي ااتا اض إج اءات تاييي وانتخلب القضلة (6)
(7) ASP/17/39-ICC. 
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، وتزويد الدول األط اف بتقييمنل لتوئيلت تق ي  الحفل  التلم على ااتقاللنل القضلئي
   ؛ الخب اء المستقليي الخلئة بنل

إلى التالون الوىيق مف المحامة والنيئلت الف عية  الف يق الدرااةةي تدعو  )ب( 
توئةةةيلت الخب اء المسةةةتقليي التي  لتقييموغي  ل مي التسةةةنيالت التي أنشةةةأتنل الجماية 

 ؛ لوتنفيذ ةكموتتنلول قضليل الح

 ذلكب تق ي  ميقدوت التللية، المسةةةلئل في النظ  الدرااةةةي الف يقإلى  تطلب  (ج)
 :للجماية الاش ييالحلدية و الدورة إلى

( توئةةيلت الخب اء المسةةتقليي المخصةةصةةة للف يق الدرااةةي في خطة 1)
 ؛الامل الشلملة

ة لمنلقشة توئيلت الخب اء المستقليي مخصصة 2) ( تسنيل إنشلء منص 
  للمحامة. 

 ،إجراءات المحكمةفيمل يخب  -10

ية اإلج اءات بمل  تدعو )أ(  المحامة إلى تاثيف جنود ل لتازيز كفلءة وفالل
   في ذلك مي خالل اعتملد تاديالت أخ ى في المملراة؛ 

الماتب، بمل في ذلك مي خالل ف يقيه الالمليي والف يق الدرااةةةةي  تشةةةةجف (ب) 
ئلة دعم الجنود التي تبذلنل المحامة لتازيز كفلءة وفا للية الماني بللحوكمة، على موا

  اإلج اءات؛ 

أفضةةةةةةل المملراةةةةةةلت التي تتبانل المحامة على اإلحلطة علمل بشةةةةةةجف ت )ج( 
الج ائم ليلت الدولية والوطنية ذات الصةةلة بللج ائم الجنسةةية واآلالمحلكم والمنظملت و

حل ، لالجنسةةةةةةلنية، بمل في ذلك المملراةةةةةةلت المتالقة بللتحقيق والمقلضةةةةةةلة والتدريب
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الخلضةةةةةةاة لنظلم رومل األاةةةةةةلاةةةةةةي، بمل في ذلك الج ائم ج ائم التحديلت المتالقة بلل
 احت امنل  اتقالل المحامة؛ ىكيد مي جديد علأالجنسلنية، مف التالج ائم الجنسية و

 ،استعراض أساليب العملفيمل يخب  -11

 تمديد ل إمالنية مف عمل اةةةةةةباة أيلم لمدة السةةةةةةنوية تاقد دورتنل أن تق ر )أ( 
ا قتضةةلء، مف تخصةةيب  عند إضةةلفييي في اةةنوات ا نتخلبلت، يوميي إلى تصةةل لمدة

    اليوميي األوليي في تلك السنوات  نتخلب القضلة؛

أن تشةةةمل دوراتنل السةةةنوية جلسةةةة علمة واحدة أو جلسةةةتيي تق ر أيضةةةل  )ب( 
  علمتيي لمواضيف محددة مدرجة في جدول األعملل؛  

قديم تق ي  عي أعمللنم، عند  تدعو )ج(  الميسةةةةةة يي وجنلت التنسةةةةةةيق إلى ت
  ا قتضلء، إلى الجماية؛ 

الميسةة يي وجنلت التنسةةيق إلى ا لتزام مدة تصةةل إلى ىالث  تدعو أيضةةل  )د( 
اةةةنوات حسةةةب خصةةةوئةةةية وتاقيد كل و ية وإلى تقديم تق ي  إلى الجماية في ننلية 

  وة على تقلري  م الالدية؛  و يتنم يتضمي الدروس المستفلدة، عال

الماتب إلى تنفيذ التوئةةةةةيلت الواردة في التق ي  عي ط ائق الامل  تدعو ) ( 
  ؛ (20138لالم 

قديم تسةةةةةةنيالت عندمل تتطلب و ية المشةةةةةةةلورات تطلب إلى  (و)  الماتب ت
ة يماي ماللجة المسألة قيد البحث بآلية أقل كثلف المفتوحة الاضوية ذلك فقط، وعندمل  

 .(9)مي حيث الموارد، مثل مق ر أو جنة تنسيق

الماتب إلى ااةةةةةةتخدام التانولوجيلت الحديثة مثل الملتم ات التي تدعو  (ز) 
تاقد بللفيديو مي أجل ضةةةةملن مشةةةةلركة أعضةةةةلء الماتب غي  الممثليي في مالن اناقلد 

    ا جتملع؛

القلئمة، وعند إج اء تقييملت لآلليلت ا اةةةةةةتم ار في الماتب تطلب إلى  (ح) 
ا قتضةةةةةةلء، النظ  في إدراج مواعيد ننلئية، وأن ياد توئةةةةةةيلت بشةةةةةةأن تخفيض عدد 

 ؛ وطول التقلري 

إلى الماتب أن يقدم، بللتشةلور مف جميف الدول األط اف والمحامة  تطلب )ط( 
 يتالق فيمل والتحديلت الفوائد والمجتمف المدني، في نيويور  وفي   لي، تق ي ا يقي م

مل الحللي، بللجدول لة للجماية في  ذلك في ب لالقت اح المتالق باقد ا جتملعلت المقب
النصف األول مي كل انة تقويمية، ومدتنل، بمل في ذلك اقت اح تقليصنل، ومالن اناقلد 

 الافلءة؛ لتحسيي توئيلت اجتملعلت الجماية والماتب، وتقديم

 الدول مف بللتشةةةةلور القيلم، وجنلت التنسةةةةيق الميسةةةة يي جميف إلى تطلب )ي( 
 الاش يي؛الحلدية و للدورة الق ار  ذا لتبسيط باملية األط اف،

الضحححححححايا والمجتمعات المتة،رة، وجبر األرححححححرار، والصححححححندوق فيمل يخب  -12
 ،االستئماني للضحايا

إلى المحامة موائةةلة وضةةف مبلد  بشةةأن جب  األضةة ار بمل يتفق  تطلب )أ( 
مي نظلم رومل األاةةةةلاةةةةي على اةةةةبيل األولوية، في اةةةةيلق  75مي الملدة  1مف الفق ة 

 م اجاتنل الجلرية لإلج اءات القضلئية؛

شجف )ب(  مجلس إدارة الصندوق ا اتئملني للضحليل وأملنته على موائلة  ت
لدولي على نطلق  لدول األط اف والمجتمف ا تازيز حوار مل الجلري مف المحامة وا
لذيي  ية، ا حة فضةةةةةةالً عي المنظملت غي  الحاوم ملن لك الجنلت ال مل في ذ أواةةةةةةف، ب

تئملني للضةةحليل، مي أجل يسةةل مون جميالً في الامل القي م الذي يقوم به الصةةندوق ا اةة
                                                                        

(8)
  ASP/12/59-ICC. 

)ب( مي التق ي  بشأن تقييم وت شيد ط ائق عمل 23)أ( و21حسبمل ورد مثال في الفق تيي   (9)

 ..(ICC-ASP/12/59)النيئلت الف عية التلباة للماتب 
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زيلدة الوضةةوح ا اةةت اتيجي والاملي لتدخالت الصةةندوق، وتاظيم تأىي  ل، وضةةملن 
   ااتم اريتنل وااتدامتنل؛ 

إلى المحامة والصندوق ا اتئملني للضحليل موائلة إقلمة ش اكة  تطلب )ج( 
يذ أوام  جب  األ يلت كل مننمل، لتنف ية قوية، ت اعي أدوار ومسةةةةةةلول الون ضةةةةةة ار ت

   الصلدرة عي المحامة؛ 

موائةةلة رئةةد تنفيذ حقوق الضةةحليل بموجب نظلم رومل األاةةلاةةي  تق ر )د( 
بغية ضةملن مملراةة  ذه الحقوق بصةورة كلملة وااةتم ار األى  اإليجلبي لنظلم رومل 

   األالاي بشأن الضحليل والمجتمالت المتأى ة بصورة مستدامة؛ 

ااةةةةةةت اتيجيةةة المشةةةةةةةلورات بنةةدف تطوي   تبةةدأأن  إلى المحامةةة تطلةةب ) ( 
األخذ باملية الم اعلة الجلرية مف منقحة محدىة فيمل يتالق بللضةةةةةةحليل، ااةةةةةةتا اض 

لى الجماية إلتوئةةيلت تق ي  الخب اء المسةةتقليي ذات الصةةلة، ورفف تق ي  بللموضةةوع 
 ؛ الاش ييالحلدية وفي دورتنل 

موائةةةلة النظ  في المسةةةلئل المتصةةةلة بللضةةةحليل، حسةةةب بالماتب  تال ف )و( 
   ا قتضلء أو عند نشأتنل، وذلك بلللجوء إلى أي عملية أو آلية منلابة؛ 

إلى المحامة أن تقدم للجماية إحصةةةلءات منلاةةةبة بشةةةأن الضةةةحليل  تطلب )ز( 
ة المقبوليي للمشةةةةلركة في اإلج اءات أملم المحامة عند مبلشةةةة ة  ذه اإلج اءات عالني

القضلئية؛ وقد تشمل  ذه اإلحصلءات، حسب  أملم الدوائ  المانية في ايلق اإلج اءات
ا قتضةةةةةةةلء، مالوملت عي نوع الجنس، والج يمة الجنلئية، والحللة، ضةةةةةةمي ماليي  

  أخ ى ذات ئلة تحدد ل الدائ ة المختصة؛ 

 ، تعيين الموظفينفيمل يخب  -13

بةةللتمثيةةل الجغ افي ة المتالقةةة توئةةةةةةيةةلت لجنةةة الميزانيةةة والمةةلليةة تليةةد  )أ( 
اةال أعمةلل دورتينةليي المتالقيي بةتق ي الوالتوازن بيي الجنسةةةةةةيي الواردة في   سةةةةةةةلب

   ؛ وتحث المحامة على اتخلذ الخطوات الالزمة لتنفيذ ل (10)ثالىييالو

تق ي ا شلمال عي الموارد البش ية  ت فف إلى الجمايةتطلب إلى المحامة أن  )ب( 

الاش يي، الحلدية وتنظ  فيه الجماية في دورتنل ل، 2022بحلول ننلية أيلر/مليو 

وايتضمي ااتامل  لتنفيذ التوئيلت المتالقة بللموضوع التي قدمتنل اللجنة في علم 

 ؛2021

 لتحسةةةةةةيي جنود ل يتضةةةةةةمي التق ي  موجزا عي أنإلى المحامة  تطلب )ج( 
 على خلس بشةةةال الت كيز مف الالدل الجغ افي التمثيل عي البحث في التو يف ةعملي

لدول مي الم شةةةةةةحيي لة غي  األط اف ا لة الممث  بيي والتوازن نلقصةةةةةةةل تمثيال والممث
 السنوية؛ التو يف بيلنلت ذلك في بمل الجنسيي،

إلى الماتب موائةةةةةةلة الامل مف المحامة إليجلد اةةةةةةبل لتحسةةةةةةيي  طلبت )د( 
موائلة فضال عي نية، و لئف الفالتمثيل الجغ افي الالدل والتوازن بيي الجنسيي في ال

وأن يقدم تق ي ا إلى الدورة الجنسةيي،  النظ  في مسةألة التمثيل الجغ افي والتوازن بيي
 للجماية؛  الاش ييالحلدية و

اغتنةةلم الف س التي تتيحنةةل عمليةةلت  موائةةةةةةلةةة المحامةةة على تحةةث  ) ( 
التو يف الحللية والمسةةةتقبلية لتنفيذ تدابي  مي شةةةأننل أن تسةةةنم في الجنود ال امية إلى 

   تحقيق المستويلت الم غوبة للتمثيل الجغ افي والتوازن بيي الجنسيي؛

 ،التكاملفيمل يخب  -14

مل قيد ا اةةةتا اض وأن يوائةةةل إلى الماتب أن يبقي مسةةةألة التال تطلب (أ)
الحوار مف المحامة وأئةةةحلب المصةةةلحة اآلخ يي بشةةةأن التالمل، بمل في ذلك التالمل 
المتصةةةل بأنشةةةطة بنلء القدرات التي يضةةةطلف بنل المجتمف الدولي لمسةةةلعدة السةةةلطلت 

                                                                        
(10)  

15/20ASP/-ICC. 
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القضةةةةلئية الوطنية عند القيلم بتنفيذ ااةةةةت اتيجية إنجلز أعملل المحامة في حللة ماينة، 
دور الشةة اكلت مف السةةلطلت الوطنية والجنلت الفلعلة األخ ى في  ذا الصةةدد، وبمل و

في ذلك أيضةةل المسةةلعدة في قضةةليل مثل حملية الشةةنود والضةةحليل، والج ائم الجنسةةية 
 والج ائم الجنسلنية؛ 

ف  )ب( ة وغي  ل مي  تشةةةةةةج  الماتب على ا نخ اط مف الدول األط اف المنتم 
الجنلت الفلعلة ذات الصةةةةةةلة بتحديد ط ق لدعم جنود المحامة في  ذا السةةةةةةيلق فيمل 

قد تبلغ خطورة الج ائم المنصةةوس علينل في خب الج ائم الجنسةةية والجنسةةلنية التي 
الحلدية والاشةةةة يي  ، بندف رفف تق ي  بللموضةةةةوع إلى الدورةنظلم رومل األاةةةةلاةةةةي

 للجماية؛

جنود ل  إلى األملنة أن توائل، في حدود الموارد المتلحة، تطوي تطلب  (ج) 
وأئحلب المصلحة األط اف والدول  حامةالم ال امية إلى تيسي  تبلدل المالوملت بيي

النيئةةلت اآلخ يي، بمةةل في ذلةةك المنظمةةلت الةةدوليةةة والمجتمف المةةدني، بنةةدف تازيز 
ات لاي قدراحتيلجلتنل مي التدعو الدول إلى تقديم مالوملت عي ولمحلية، االقضةةةةةةلئية 

قدم  قديم المسةةةةةةةلعدة، وأن ت قلدرة على ت فلعلة األخ ى ال لدول والجنلت ال نل ا تنظ  في
 الحلدية والاشةةةةةة ييتق ي ا عي الخطوات الاملية المتخذة في  ذا الصةةةةةةدد إلى الدورة 

 للجماية؛

 ،آلية الرقابة المستقلة فيمل يخب -15

 ال قلبةأن يبقي قيد نظ ه ااتا اض أعملل آلية إلى الماتب طلب ت )أ( 

في توئيلت ااتا اض الخب اء كذلك المستقلة وو يتنل التنفيذية، بغية النظ  

الحلدية إلى الجماية في دورتنل بللموضوع في  ذا الصدد، وتقديم تق ي   ييالمستقل

 الاش يي؛و

 ،الميزانية البرنامجيةفيمل يخب  -16

إلى األملنة أن توائةةةةةل مف لجنة الميزانية والمللية اتخلذ الت تيبلت  تطلب )أ( 
الالزمة لضةةملن تمثيل لجنة الميزانية والمللية في جميف م احل المداو ت التي تج ينل 

   الميزانية؛ الجماية والتي يُنظ  خاللنل في وىلئق تت تب علينل آىلر مللية أو آىلر على 

أن يوائل الماتب، مي خالل رئيس الجماية ومنسق الف يق الالمل  تق ر )ب( 
في  نظ وال والميسةةةةةة ، م اقبة حللة المدفوعلت الواردة طوال السةةةةةةنة المللية للمحامة

، حسةةب ا قتضةةلء، جميف الدول األط افتازيز المدفوعلت مي اتخلذ تدابي  إضةةلفية ل
ل األط اف التي لم تسةةةةةةةدد اشةةةةةةت اكلتنل أو التي علينل مف الدووائةةةةةةةل الحوار ي نوأ
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 عي ط يق إعلدة إنشةةةلء آلية التيسةةةي  السةةةنوية المانية بللمتأخ ات، وأن يقدممتأخ ات 
 ؛الاش ييالحلدية وذلك إلى الجماية في دورتنل عي تق ي ا 

األمةةلنةةة إبالغ الةةدول األط اف دوريةةلً بةةأاةةةةةةمةةلء الةةدول التي  تطلةةب إلى )ج( 
  قوق التصويأ باد تسديد مل علينل مي متأخ ات؛ ااتالدت ح

إلى األملنة أن تتيح للجمنور على  تطلب ،المؤتمر االسححححححتعرارححححححيفيمل يخب  -17
نت نأ كلفة المالوملت التي تقدمنل الدول والمنظملت اإلقليمية عمل إلموقف المحامة بل

   تقديم المزيد مي المسلعدة إلى المحامة؛ بشأن قطاته على نفسنل في كمبل  مي تاندات 

 ،النظر في التعديالتفيمل يخب  -18

الف يق الالمل إلى موائةةةةةةلة النظ  في جميف التاديالت المقت حة،  تدعو )أ( 
 وفقل  ختصلئلت الف يق الالمل؛

إلى الف يق الاةةلمةةل أن يقةةدم تق ي اً لاي تنظ  فيةةه الجمايةةة في تطلةةب  )ب( 
   ؛ الاش ييوالحلدية دورتنل 

  ،المشاركة في جمعية الدول األطراففيمل يخب  -19

افت اضةةةةةةيل الىيي الثو ثلمنةالأن تاقد لجنة الميزانية والمللية دورتنل  تق ر (أ) 
إلى  9في الفت ة مي المسةةةةةةتأنفة ة والثالىيي ثلمنالودورتنل كلنون الثلني/ينلي ،  11في 
اة 2022 مليو/يلرأ 13 تلاةةةةةة نل ال أيلول/اةةةةةةبتمب   23إلى  12والثالىيي مي ، ودورت

  ؛ 2022

 5 في الفت ة ميالاشةةةة يي الحلدية ودورتنل الجماية أن تاقد  أيضةةةةل تق ر (ب) 
والاشةةةةةة يي في  الثةلنيةةفي   ةلي، ودورتنةل  2022كةلنون األول/ديسةةةةةةمب   10إلى 

.نيويور 
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 المرفق الثاني

 الصندوق االستئماني للضحاياالتعديالت المتعلقة ب

 كالتالي:   1ASP/1/Res.6-ICCمن مرفق القرار  3و 2تُعّدل الفقرتان 

يضم المجلس خمسة أعضلء يتم انتخلبنم لفت ة أربف انوات ويماي إعلدة انتخلبنم  -2
ة واحدة.  مجلني.  منلمنم بصفتنم الشخصية على أالس ى  ل ء األعضلءايتول  م  

الي، سيتم اختيار عضوين من أعضاء خالل االنتخابات األولى بعد اعتماد القرار الح
  لفترة عامين. لتولي المهامالمجلس المنتخبين حينها بالقرعة 

اتنتخب الجماية أعضلء المجلس، الذيي ياونون جميال مي جنسيلت مختلفة، على  -3
أالس التوزيف الجغ افي الالدل ومف م اعلة الحلجة إلى ضملن التوزيف الجنسلني الالدل 

أخالق الالدل للنظم القلنونية األالاية في الاللم. وايتمت ف أعضلء المجلس بوالتمثيل 
رفياة وبللحيلد والنزا ة، وايتحلون بللافلءة لمسلعدة ضحليل الج ائم الخطي ة. في حلل 
الشغور، تُاقد انتخلبلت بموجب إج اءات ت شيح وانتخلب أعضلء مجلس إدارة 

واتنطبق اإلج اءات تلقلئيل، مف الضحليل.  الصندوق ا اتئملني بمل يصب في مصلحة
 م اعلة األحالم التللية:

بواف ماتب جماية الدول األط اف أن يحدد فت ة ت شيح أقص  مي الفت ة  (أ
 الماتمدة في ا نتخلبلت األخ ى.

 بواف ماتب جماية الدول األط اف أن ينتخب الاضو. (ب
مي فت ة و ية الفه ايتولى الاضو المنتخب لملء منصب شلغ  منلمه لمل تبقى  (ج

 ويماي إعلدة انتخلبه م ة واحدة.
والذي يتولى مهامه خالل األشهر العضو المنتخب لملء منصب شاغر  يكون  د(

 قابال إلعادة انتخابه مّرتين. فترة والية سلفهاإل،ني عشر األخيرة من 

_________________ 
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