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 ICC-ASP/19/Res.5 القرار

ك نون األول /فيسةةةم ع  16اعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسةةةل الة ال العابةل المةةوفي في 
2020 

ICC-ASP/19/Res.5  

التاسعة عشرة قرار بشأن االستئناف الثاني المحتمل للدورة 
 للجمعية ومّدة والية المكتب الحالي المتصلة بذلك

 إّن جمةيّل الدول األطعاف،

 17إلى  7إلى قعاره  عةد فورته  الت سةل عشعي في نيويورك في الفتعي ان  تشيعإذ 
 (1)،2020ك نون األول 

االنتخ ب ت فيم  يتةلق بإجعاء  COVID-19علم ً ب لتحدي ت التي تشكله  ج ئحل  تحيطوإذ 
 المةعر إجعاؤه  في الدوري الت سةل عشعي في نيويورك،

ان نظ م روا  األس سي والم في  112ان الم في  3في اعت  ره  أحك م الفةعي  تضعوإذ 
 ان النظ م الداخلي لجمةيل الدول األطعاف فيم  يتةلق بفتعي عمل المكتب، 29

يد الدوري الت سةل عشعي إلى ا  في اعت  ره  أنه قد يكون ان الضعوري تمد تضعوإذ 
 بةد السنل التةويميل التي تحل فيه  واليل المكتب ال  لغل ثالث سنوات،

تكليف المكتب ب لنظع في الجوانب الةمليل لةةد استئن ف ث ن للدوري الت سةل  تةعر - 1
في نيويورك وذلك  2021عشعي في أقعب وقت امكن في الشهعين األولين ان ع م 

مةيل ان االنته ء ان النظع في بنوف جدول األعم ل "انتخ ب المدّعي الة م" لتمكين الج
و"انتخ ب ستل قض ي" والتي قد تظل افتوحل في نه يل استئن ف الدوري الت سةل عشعي 

، بم  في ذلك التوقيت واآلث ر الم ليل والمضي قدا ً في عةد 2020ك نون األول  23في 
 ن س  ً؛االستئن ف الث ني، إذا ك ن ذلك ا

 (2)أّن المكتب المنتخب للدورات الس بةل عشعي إلى الت سةل عشعي تةّعر كذلك – 2
، 2021ش  ط  28فسيستمّع في شغل انص ه حتى اختت م الدوري الت سةل عشعي أو حتى 

 أيهم  أس ق؛ 

ان هذا الةعار ال ينط ق إال على الدوري  2كذلك بأن الةعار الوارف في الفةعي  تةعر - 3
ولن يشكل س بةل لفتعي عمل أي  COVID-19الت سةل عشعي للجمةيل في سي ق ج ئحل 

 اكتب اة ل.

_____________________ 
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