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اعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسةةةل الة ال العابةل المةةوفي في  16ك نون األول /فيسةةةم ع
2020
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تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف
إن جمةيل الدول األطعاف،
إذ تضةةةةةةع في اعت ر أن على كل فولل وحد اسةةةةةةحوليل حم يل ةةةةةة ن ا

جعيمل اإلب في الجم عيل وجعائم الحعب والجعائم ضد اإلنس نيل ،وأن الضميع اإلنس ني
ا زال يشةةةةةةع بعةةةةةدال عميةل ا جعاء ا يعت ن في اةةةةةتى أنح ء الة لم ا أعم ل
وحشيل تفوق الخي ل ،وأنه يُسلَّم اآلن تسليم ً وا ع النط ق بضعوري وواجن انع أخطع
الجعائم التي تثيع قلق المجتمع الدولي والةضةةةة ء علي وضةةةةعوري وضةةةةع حد إلف
اةتعفي ا الةة ب،
واقتن ع ان بأن المح مل الجن ئيل الدوليل ("المح مل") و ةةةةةيلل أ ةةةةة ةةةةةيل ا
و ةة ئل تةزيز احتعاا الة نون الدولي اإلنسةة ني وحةوق اإلنسةة ن ،و ي تسةة م على ا
النحو في ضةةم ن الحعيل واألا والةدالل و ةةي في الة نون وفي انع النزاع المسةةلحل
والحف ظ على السةةلم وتةزيز األا الدولي والن وب بةمليل بن ء السةةلم وتحةيق العةةل
في فتعا ا بةد النزاع وذلك بغيل تحةيق ا استداا ،وفة ً لمة صد وا فئ ايث ق
األام المتحدي،
واقتن ع ان أيض بأن الةدل والسلم ات ا ن ويةزز كل ان م اآلخع،
وإذ تعحن ب تف ق المجتمع الدولي على التشةةجيع على إق ال اجتمة اسة لمل
ي مش في أحد ا أجل تحةيق التنميل المسةةةتداال ،وإت حل إا نيل وصةةةول الجميع إلى
الةدالل وبن ء اح س فة لل وخ ضةل للمس ءلل وا الل للجميع على جميع المستوي ،
وإذ تشجع ،في ا العدف ،المجتمة التي تواجه صعاع على ا نتة ل ا الحعب
إلى الس ا ا خ ل الحلول السلميل،
ا الةة ب واح ةةةةةة ل اةتعفي
واقتن ع ان ك لك بأن الةدالل وا فحل اإلف
أخطع الجعائم التي تثيع قلق المجتمع الدولي واألاةةةةةخ س المسةةةةةحولي جن ئي بموجن
النظ ا األ ي أاور تة ل التجزئل وين غي أن ت ةى ك لك وأن ع لميل ا ن ضم ا إلى
نظ ا روا األ ي للمح مل الجن ئيل الدوليل تتسم بأ ميل أ يل في ا العدف،
وإذ تعحن ب لدور المحوري ال ي تضةةةةةةطلع به المح مل ب عت ر المح مل
الجن ئيل الدوليل الدائمل الوحيدي ضةةةةةةم نظ ا الةدالل الجن ئيل الدوليل ال ي يتطور،
وبإ ا المح مل في ضم ن ا تمعار احتعاا الةدالل الدوليل وإنف ذ ،
وإذ تنوه إلى أن يئ الةضةةةةةةة ء الوطني ي المسةةةةةةحولل في المة ا األول ع
ا حةل اعت ي أخطع الجعائم التي تثيع الةلق على العةةةةيد الدولي وإلى تزايد الح جل
إلى التة ون ا أجل ضةةةةةةم ن قدري النظم الة نونيل الوطنيل على ا حةل اعت ي ه
الجعائم،
وإذ تحكد ا جديد التزاا بنظ ا روا األ ةةةةةةة ةةةةةةي للمح مل الجن ئيل الدوليل
اعت ي أخطع الجعائم التي تثيع قلق المجتمع الةةدولي
وتعةةةةةةميم ة على عةةدا إف
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بأ عه ا الةة ب ،وتشدف على أ ميل ا تةداف النظم الة نونيل الوطنيل وقدرت حة على
التحةيق في ه الجعائم وا حةت ،
وإذ تعحن بج وف المح مل وانج زات في تةديم األ اخ س األكثع ا سحوليل ع
ارت ب الجعائم المنعةةوس علي في نظ ا روا األ ة ةةي للةدالل واإل ة ا ب لك في
انع تلك الجعائم وتحيط علم ب لسوابق الةض ئيل للمح مل في اسألل الت ال،
وإذ تعحن أيضةةة في ا العةةةدف ب إل ةةة ا ذا العةةةلل المةدال ا المح مل
فيم يتةلق ب لجعائم الجنسةةةةيل والجعائم الجنسةةةة نيل ،اثل ورقل السةةةةي ةةةة التي أعد
ا تن المدعي الة ا بشةةأن الجعائم الجنسةةيل والجعائم الجنسة نيل( ،)1وك لك ب إل ة ا
المةةةداةةل ا الةةدول األطعاف والج ة الفة علةةل األخعى ذا العةةةةةةلةةل ،بمة في ذلةةك
الم ة فرا العاايةةل إلى تةزيز اةعفةةل ة ه الجعائم وف م ة  ،واقتن ة ع ة ان ة بةةأن ة ه
الم فرا ين غي أن ت ون جزءا يتجزأ ا الحوارا واإلجعاءا ا ةةةةةةتعاتيج يل
ا الةة ب ،اع ا حتعاا الت ا
لتةزيز المح مل والمح كم الوطنيل في ا فحل اإلف
تة ل الةض ئي،
وإذ ت كع بأن تط يق المواف  17و 18و 19ا نظ ا روا األ ةةةةةة ةةةةةةي المتةلةل
بمة وليل الةض ي أا ا المح مل اسألل قض ئيل يةوا ب لفعل في قض ي المح مل،
وإذ ت كع أيضةةةة بأنه ين غي إي ء ازيد ا ا عت ر ل يفيل إنج ز أعم ل المح مل
بشأن كيفيل اس عدي
وإا نيل أن تةدا ا تعاتيجي اإلنج ز توجي
في بلدان الح
ال لد المةني على تنفي اإلجعاءا الوطنيل عند انج ز أعم ل المح مل في ح لل اةينل،
وإذ تسةةةةةلم بأن الجعائم التي تدخل في اختعةةةةة س المح مل ت دف السةةةةةلم واألا
ورف ه الة لم ،وب لت لي ت دف الةيم التي يحمي نظ ا روا األ ي،
وإذ تحكد احتعاا ل ةةةةةةتة ل الةضةةةةةة ئي للمح مل والتزاا بضةةةةةةم ن احتعاا
قعارات الةض ئيل وتنفي ،
وإذ تحيط علم ً اع التةديع بةعارا الجمةيل الة ال لألام المتحدي التي تعةةةةةةةدر
نوي ً فيم يتةلق ب لمح مل،
وإذ تعحن ب ل ي ن ال ي أفلى به رئيس اجلس األا في  12ا ط/ف عايع 2013
ا الةة ب ،وكعر النداء
ال ي أكد فيه اعتزاا المجلس ا ةةةةةتمعار في ا فحل اإلف
السةةةةةةة بق للمجلس بشةةةةةةةأن أ ميل تة ون الدول اع المح مل وفة ً لتزاا كل ان م ،
وأععب فيه ع التزااه بمت بةل قعارا المجلس ذا العلل بعوري فة لل،
وإذ تةعب ع قلة الةميق إزاء ا ةةةةةةتمعار عدا فة ليل المت بةل التي يةوا ب
إلى المح مل ونت ئج رغم الج وف التي
اجلس األا لةعاراته المتةلةل بإح لل الح
ت ل الدول األطعاف،
وإذ تشيع إلى آلي الةدالل والمع لحل بجميع أا ل التي تتخ تدابيع إص حيل
ا ملل لةملي الةدالل الجن ئيل ،بم في ذلك لج ن الحةيةل والمعةةةةةةة لحل ،وال عاا

()

1
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes-.June-2014.pdf
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المح سيل والة نونيل ،بم في ذلك ضم ن

الوطنيل لج ع ال ضعر ،واإل ص ح
الت عار،
وإذ تشيع إلى قعارا المح مل ذا العلل التي اعتعفت بأن اإل ا في تةزيز
الس ا والمع لحل قد ي ون ع ا ا م في تحديد الةةوب  ،على أ س كل ح لل على
حدي،
وإذ تشةةيع أيض ة إلى نج ح المحتمع ا ةةتةعاضةةي األول لنظ ا روا األ ة ةةي
ال ة ي عةةةد في كم ة بةةأوغنةةدا في الفتعي ا  31أي ة ر/ا ة يو إلى  11حزيعان/يونيةةه
،2010
وإذ تشةةةةةةيع ك لك إلى قعار جمةيل الدول األطعاف ("الجمةيل") بإنشةةةةةة ء تمثيل
للمح مل في اةع ا تح ف األفعيةي في أفيس أب ب  ،وتحكد ا جديد أن ا اةةةةةةةأن ا
التمثيل أن يةزز الحوار اع المح مل والتوعيل بع ةةةةةةة لت في ا تح ف األفعيةي ،وفيم
بي الدول األفعيةيل ،بش ل فعفي أو جم عي،
وإذ تةعب ع تةديع للمس عدي الةيمل التي يةدا المجتمع المدني للمح مل،
وإذ تحكد ا جديد أ م يل ت ة ون الدول األطعاف اع المح مل ا أجل الوف ء
بو يت وتةعب ع قلة الشديد إزاء اح و التع ين العاايل إلى انع التة ون،
وإذ تةعب ع قلة إزاء التة ريع األخيعي المتةلةل بةملي الت ديد والتع ين
الموج ل إلى بةض انظم المجتمع المدني المتة ونل اع المح مل،
وإذ تعحن ب لج وف التي ي ل الم تن وفعيةيه الة الي لتحديد ةةةةةة ل تةزيز
المح مل الجن ئيل الدوليل ونظ ا روا األ ةةةة ةةةةي ا خ ل توصةةةةي المو ةةةةل وق بل
للتنفي تعاي إلى تةزيز األفاء وال ف ءي وفة ليل المح مل،
وإذ تحكةةد أ ميةةل التمثيةةل الجغعافي الة ة فل والتوازن بي الجنسةةةةةةي في أج زي
المح مل ،وعند ا قتض ء ،في عمل الجمةيل و يئ ت الفععيل،
وإذ تضع في اعت ر ضعوري تشجيع الدول األطعاف والمعاق ي والدول التي
تتمتَّع بمعكز المعاقن على المش ة ركل بعةةوري ك الل في فورا الجمةيل وضةةعوري
الةمل على إبعاز فور المح مل والجمةيل على أو ع نط ق،
وإذ تسةةلم بأن المسةة واي بي الضةةح ي في الحق في الوصةةول على وجه السةةععل
وبأ ةةلوب فة ل إلى الةدالل والحم يل والدعم ،والج ع الفوري والمن ةةن ع األضةةعار
التي تلحق ب م ،وفي الوصةةول إلى المةلوا ذا العةةلل المتةلةل ب نت ك وآلي
ا نتع ة ف ،ي ا ون أ ة ةةيل للةدالل ،وإذ تحكد على أ ميل حم يل حةوق واع ة ل
الضةةةةةةح ي والمجتمة المتأىعي على نحو فة ل ا أجل إنف ذ الو يل الفعيدي للمح مل
الجن ئيل الدوليل تج ه الضةةح ي  ،وإذ تةعب ع تعةةميم على ضةةم ن حةوق الضةةح ي
التي تش ل العك األ ي لنظ ا روا األ ي بعوري فة لل،
وإذ تةةدر الةةدور الحيوي الة ي تةوا بةةه الةملية الميةةدانيةةل للمح مةةل في بلةةدان
وأ ميل أن يةمل أصةةةةةةح ب المعةةةةةةلحل اة ا أجل توفيع ظعوف ان ةةةةةة ل
الح
لةملي المح مل في الميدان،
وإذ تدر أيض المخ طع التي يواج اوظفو المح مل في الميدان،
وإذ تة كع بةةأن المح مةةل تةمةةل في إطة ر الةيوف التي تفعضةةةةةة ة علي ة ايزانيةةل
بعن اجيل نويل تةتمد الجمةيل،
 -1تحكد ا جديد فعم الث بت للمح مل كمح سل قض ئيل استةلل واح يدي ،وت عر
التزاا ب لتمسةةةك ب لم فئ والةيم المنعةةةوس علي في نظ ا روا األ ةةة ةةةي والدف
عن والحف ظ على ة ات  ،غيع ع بئل بأي ت ديدا اوج ل ضةةد المح مل واوظفي
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وال ي يتة ونون اة  ،وتةعب ع قلة إزاء أي تدابيع ضةةةةةةةد اسةةةةةةحولي المح مل،
ا الةة ب؛
وتجدف عزا على الوقوف اتحدي ضد اإلف

ألف -عالمية نظام روما األساسي
 -2تعحن ب لدول التي أصةةةة حت طعف في نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي للمح مل الجن ئيل
الدوليل ان الدوري الث انل عشةةةةعي للجمةيل وتدعو الدول التي لم تعةةةة بةد أطعاف في
نظ ا روا األ ةةةةة ةةةةةي للمح مل الجن ئيل الدوليل إلى أن تعةةةةة أطعاف فيه ،بعةةةةةيغته
المةدلل ،في أقعب وقت ام  ،وتطلن إلى جميع الدول األطعاف أن ت ثف ج وف
لتةزيز ع لميل النظ ا؛
 -3ت حظ اع ب لغ األ ةةف إخط ر ا نسةةح ب المةدا ا فولل طعف بموجن الفةعي 1
ا الم في  127ا النظ ا األ ةةةةة ةةةةةي في  17آذار/ا رس  ،2018وك لك ةةةةةحن فولل
أخعى صةةةةك انضةةةةم ا في  29نيسةةةة ن/ابعيل  ،2019وت ين ب تي الدولتي أن تةيدا
النظع في ي ا نسح بي ()2؛
 -4تعحن اع التةديع أيضةةةة بمواصةةةةلل رئيس الجمةيل الحوار بشةةةةأن "الة قل بي
أفعيةي والمح مل الجن ئيل الدوليل" ال ي بدأه الم تن أىن ء الدوري الخ اسةةةةةةةل عشةةةةةةعي
لجمةيةل الةدول األطعاف ،وتةدعو الم تةن إلى تو ةةةةةةيع وتةميق ة ا الحوار حسةةةةةةةن
ا قتض ء اع جميع الدول األطعاف المةنيل؛
 -5تعحن ب لم فرا المت خ ي ل حت ف ل في  17تموز/يول يه بيوا ال ةدا لل الج ن ئيل
الدوليل( ،)3فضةةةة ع الم فرا التي اتخ ل حتف ل ب ل كعى الةشةةةةعي لنظ ا روا
الف علل ذا العلل ،فض ع المح مل،
األ ي ،وتوصي بأن تواصل جميع الج
بن ء على الدروس الم ستف في ،الم ش ركل في إعداف األن شطل المن ل وت فل المةلوا
اع أصةةةح ب المعةةةلحل اآلخعي ل ا الغعب ع طعيق أا نل الجمةيل( )4وغيع ا
ذا العلل؛
الج
 -6ت ين بجميع المنظم الدوليل واإلقليميل وانظم المجتمع المدني أن ت ثف
ج وف لتةزيز ع لميل النظ ا؛
 -7تةعر أن ت ةي ح ل التعةةةةةدية قيد ا ةةةةةتةعاب ،وأن تعصةةةةةد التطورا في
ايدان التشعية التنفي يل بغيل تحةيق أاور ان تس يل توفيع المس عدي التةنيل التي قد
تطل الدول األطعاف في نظ ا روا األ ي ،أو الدول العاغ ل في أن تع أطعاف ً
ذا ال علل؛
فيه ،ا الدول األطعاف األخعى أو ا المح س الة الل في المج
وتطلن إلى الدول أن تةدا نوي ً إلى أا نل جمةيل الدول األطعاف اةلوا احدىل ع
اإلجعاءا واألنشطل الداعمل للةدالل الدوليل ،وفة ً لخطل الةمل (الفةعي ( 6ح))()5؛
 -8ت كع بأن التعةةةديق على نظ ا روا األ ةةة ةةةي ين غي أن ي ون اعةةةحوب بتنفي
ا لتزاا الوطنيل ذا العةةةلل بو ةةة ئل ان على وجه الخعةةةوس ةةة تشةةةعية
تنفي يل ،ةةةةةةيم في اج ل الة نون الجن ئي ،وق نون اإلجعاءا الجن ئيل ،والتة ون
الدولي ،والمسةةة عدي الةضةةة ئيل ،وفي ا العةةةدف ،تحث الدول األطعاف في نظ ا روا

( )2إاة ر الوفيع  ،C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10انظع:

.https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf
( )3الوى ئق الع ميل  ...المحتمع ا

تةعاضي  ،(RC/11)2010 ...الجزء الث ني-ب ء ،إع ن كم

) ،(RC/Decl.1الفةعي .12
( )4انظع :المح مل الجن ئيل الدوليل  -أا نل جمةيل الدول األطعاف في:
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
( ،ICC-ASP/5/Res.3 )5المعفق األول.
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األ ي التي لـةةةةةم تةتمد بةد اثل ه التشعية على الةي ا ب لك على يل األولويل،
وتشجع على اعتم ف أح ا بشأن الضح ي  ،عند ا قتض ء وبحسن ا قتض ء؛
 -9تعحن بتةعيع الم تن بشةةةةةةأن خطل الةمل العاايل إلى تحةيق ع لميل نظ ا روا
األ ةةةةةةة ةةةةةةي وتنفية ه تنفية ا كة ا ) ،(6وت حظ اع التةةةديع الج وف التي ي ة ل ة رئيس
المح مةةل ،وا تةةن المةةدعي الة ة ا ،ورئيس الجمةيةةل ،والجمةيةةل ،والةةدول األطعاف،
والمجتمع المدني لتةزيز فة ليل الج وف العاايل إلى تحةيق الة لميل ،وتشجع الدول على
أن تعةةةة أطعاف ً في نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي ،بعةةةةيغته المةدَّلل ،وفي اتف ق ااتي زا
المح مل وحعةةةةةةة ن ت  ،والج وف ذا العةةةةةة لل التي يتم ا ضةةةةةةط ب في إ ط ر
ا تةعاب الدوري الش ال ال ي يجعيه اجلس حةوق اإلنس ن؛
 -10تشةةةةةةيع إلى الم في  42ا النظ ا الداخلي لجمةيل الدول األطعاف ،وتحيد الةعار
ال ي اتخ ه الم تن في  18تشةةةةةةعي األول/أكتوبع  2017ال ي اعتمد بموج ه تف م
بشةةةةأن اشةةةة ركل الدول المعاق ل في اجتم ع جمةيل الدول األطعاف( ،)7وتحكد أ ميل
تةزيز ع لميل نظ ا روا األ ي وتع يخ انفت ح واف فيل الجمةيل؛

باء -اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها
 -11تعحن ب لدول األطعاف التي أصةةةةةة حت أطعاف في ات ف ق اات ي زا المح مل
الجن ئيل الدوليل وحعةةةةة ن ت وت كع بأن ا ا تف ق والمم ر ةةةةةل الدوليل ذا العةةةةةلل
تدفة
يُةفي ن ا يتة ضةةةةةة ه اسةةةةةةحولو المح مل واوظفو ا رواتن وأجور وبد
المح مل ا الضةةةعائن الوطنيل ،وتدعو في ا العةةةدف الدول األطعاف وك لك الدول
غيع األطعاف التي لـم تع بةد أطعاف ً في ا ا تف ق إلى أن تع أطعاف فيه على
ةةةة يل األولويل ،وإلى اتخ ذ اإلجعاءا التشةةةةعيةيل وغيع ذلك ا اإلجعاءا ال زال
إلعف ء رع ي الة الي ب لمح مل ا ضةةةةةةعي ل الدخل الوطنيل فيم يخب روات م
وأجور م وبد ت م التي تدفة ل م المح مل أو إلعف ئ م بأي اةةةةةة ل آخع ا ضةةةةةةعي ل
الدخل المتةلةل ب ه المدفوع ريثم تعدق على ا ا تف ق أو تنضم إليه؛
 -12تحكةةةد ا جةةةديةةةد التزاا الةةةدول األطعاف بةةةأن تحتعا في إقليم ةةة ا اتيةةة زا
والحع ن ال زال لتحةيق اة صد المح مل وتن اد جميع الدول التي ليست طعف ً في
وأصةةول
اتف ق ااتي زا المح مل الجن ئيل الدوليل وحعةة ن ت التي توجد في امتل
للمح مةةل أو التي تُنةةةل ا خ ل ة تلةةك الممتل ة أو األصةةةةةةول أن تحمي امتل ة
وأصةةول المح مل ا التفتيش وا ةةتي ء والمع ة فري ،وا أي ا ة ل آخع ا أا ة ل
التدخل؛

جيم -التعاون
 -13تشيع إلى الةعار  ICC-ASP/19/Res.2بشأن التة ون؛
 -14ت ين ب لدول األطعاف أن تتةيد ب لتزاا ت بموجن نظ ا روا األ ةةةةةة ةةةةةةي و
ةةةيم ا لتزاا ب لتة ون وفة لل ب الت ةةةع ا النظ ا األ ةةة ةةةي؛ وتن اةةةد أيضةةة الدول
األطعاف على ضةم ن التة ون ال ال والفة ل اع المح مل وفة لنظ ا روا األ ة ةي،
تنفي اإلط ر الد ةةتوري والتشةةعيةي ،وإنف ذ أح ا المح مل ،وتنفي
ةةيم في اج
أوااع الة ض؛
 -15تحكد ا جديد أ ميل فعم جميع ال ي يتة ونون اع المح مل ،بم في ذلك الدول
وال يئ وال ي ن الدوليل ذا العةةةةةةلل ،ا أجل ضةةةةةةم ن قدري المح مل على الوف ء
(.ICC-ASP/19/30 )6
( )7انظع جدول أعم ل ا جتم الس فس للم تن والةعارا التي اتخ في ا ا جتم  ،المعفق
الث ني ،الت ييل على العابط .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-06.pdf
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بو يت الح ةةمل المتمثلل في اسةة ءلل اعت ي أخطع الجعائم التي ت م المجتمع الدولي
وتحةيق الةدالل للضح ي ؛
 -16ت ين أيضةةةةةةة ب لدول األطعاف أن تواصةةةةةةةل التة يع ع فعم السةةةةةةي ةةةةةةي
السةةةةةةت والسةةةةةةتي المعفةل ب لةعار ICC-
والدبلوا ةةةةةةي للمح مل ،وت كع ب لتوصةةةةةةي
 ،ASP/6/Res.2وتشجع الدول األطعاف والمح مل على النظع في اتخ ذ ازيد ا التدابيع
لتةزيز تنفي وت ثيف ج وف لضم ن التة ون اع المح مل بعوري ك الل وفة لل؛
 -17تعحن بتةعيع المح مل والةعب الش ال بشأن التة ون )8(،وال ي تضم بي ن
افعةةةةةلل ع العفوف التي قدات الدول األطعاف ،بم في ذلك تسةةةةةليط الضةةةةةوء على
التحدي العئيسيل؛
 -18تشةةدف على ضةةعوري اواصةةلل المن قش ة بشةةأن الحلول الةمليل لتحسةةي التة ون
بي الةةدول والمح مةةل ب ةةدف تةزيز فعس تنفي ة أوااع الة ض المةلةةةل عةةةن الحلةةةل
الدرا ةةةيل التي نظم الميسةةةعان المةني ن ب لتة ون في  7تشةةةعي الث ني/نوفم ع 2018
في ي؛
 -19تعحن ب لمن قشل المشتعكل التي أجعا فعيق الخ عاء المةني بتةزيز التة ون
التنسيق المةنيل
اع المح مل والتي نظم الميسعون المش ركون بشأن التة ون وج
بةدا التة ون في  5تشعي األول/أكتوبع 2020؛
 -20تشدف على أ ميل وجوف إجعاءا وآلي فة لل تسم للدول األطعاف وغيع
واألصةةول ،وتت ة
ا الدول ب لتة ون اع المح مل على تحديد الة ئدا والممتل
وتجميد أو اع فرت بأ ع ا يم  ،وتدعو كل الدول األطعاف إلى أن تتخ في
ا العةةدف إجعاءا وتضةةع آلي فة لل وتحسةةين بغيل تيسةةيع التة ون بي المح مل
والدول األطعاف وغيع ا الدول والمنظم الدوليل؛
 -21تشيع إلى أ ميل إع ن ب ريس غيع الملزا ق نون بشأن ا تعفاف األصول المعفق
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعار
ICC-ASP/16/Res.2؛
 - 22تعحن بإنش ء انعل رقميل اضمونل للدول األطعاف لت فل المةلوا ذا
العلل ع التة ون والتحةية الم ليل وا تعفاف األصول؛
( )9
 -23تشيع إلى التوصي المتةلةل ب لتة ون الوارفي في تةعيع الخ عاء المستةلي
المحرخ  30أيلول /تم ع 2020؛
 -24تشةةةةةةيع إلى اإلجعاءا المتةلةل بةدا التة ون التي اعتمدت الجمةيل في قعار
 ،ICC-ASP/10/Res.5المةدل بةعار الجمةيل  ،ICC-ASP/17/Res.5وتسةةةةةةلم اع الةلق بم
المح مل ا آى ر ةةةةةةل يل على قدرت على تنفي
يزال يتعتن على عدا تنفي طل
و يت  ،وتحيط علم بةعارا المح مل الس بةل بشأن عدا التة ون؛
 -25تشةةةيع إلى اجموعل األفوا المتةلةل بتنفي ال ةد غيع الع ةةةمي ا إجعاءا
()10
 ،المةةةدلةةل بوصةةةةةةف ة المعفق الثة لةةث للةعار ICC-
الجمةيةةل المتةلةةةل بةةةدا التةة ون
 ،)11(ASP/17/31وتشةجع الدول األطعاف على ا ةتةم ل اجموعل األفوا حسة م تعاه
ان ا أجل تحسي تنفي إجعاءا الجمةيل المتةلةل بةدا التة ون؛
 -26تحيط علم بتةعيع الم تن بشةةةةةةأن عدا التة ون( ،)12وتعحن ب لج وف التي ي ل
رئيس الجمةيةةل لتنفي ة إجعاءا الجمةيةةل المتةلةةةل بةةةدا التة ة ون ،وت ة كع بةةأن رئيس
(.ICC-ASP/19/33 )8
(.ICC-ASP/19/16 )9

( ،ICC-ASP/15/31/Add.1 )10المعفق الث ني.
(( ICC-ASP/17/31 )11تةعيع الم تن بشأن عدا التة ون ،المعفق الث لث  -اجموعل األفوا المةدلل).
(.ICC-ASP/19/23 )12
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الجمةيل ج ل تنسةةةيق للمنطةل الخ صةةةل به بح م انعةةة ه( ،)13وتن اةةةد جميع أصةةةح ب
المعةةةلحل ،على جميع المسةةةتوي  ،على ا ةةةتمعار في اسةةة عدي رئيس جمةيل الدول
التنسيق الوطنيل المةنيل
األطعاف ،بم في ذلك عند ا ضط عه بم اه بدعم ا ج
بةدا التة ون؛
 -27ت كع بدور جمةيل الدول األطعاف واجلس األا فيم يتةلق بةدا التة ون على
النحو الوارف في الفةعي  5ا المةة في  ،87والفةعي  7ا المةة في  87ا نظةة ا روا ة
األ ةةةةة ةةةةةي ،وتعحن ب لج وف التي ت ل الدول األطعاف لتةزيز الة قل بي المح مل
والمجلس؛
 -28تطلن إلى الدول األطعاف أن تواصةةةل ج وف لضةةةم ن أن ية ل اجلس األا
ال غ التي يتلة ا المح مل بشةةةةةأن عدا التة ون عم بنظ ا روا األ ةةةةة ةةةةةي،
وتشجع رئيس الجمةيل والم تن على اواصلل التش ور اع اجلس األا  ،وتشجع أيض
ك ا الجمةيل واجلس األا على تةزيز التزاا م المت فل في ا الشأن؛
 -29تحيط علم اع التةديع ب لتطور ا يج بي ال ي حدث في السوفان بةد ح لل ا
عدا التة ون ف على ادى عةد ا الزا ن وتشجع السلط الجديدي على اإل ا
بش ل اجد ا خ ل التة ون الفة ل في تنفي و يل المح مل وقعار اجلس ا ا
1593؛
 -30تحيط علم ب ألوااع السةةةةةةة بةل العةةةةةةة فري ا الدائعي التم يديل والموج ل إلى
المسةةجل بشةةأن اإلجعاءا الواجن ات ع في ح لل وجوف اةلوا ع ةةفع المشةةت ه
التن سيق المةنيل بةدا التة ون أي اةلوا
ب م ،وتحث الدول على أن تت فل اع ج
بشأن السفع المحتمل أو المحكد لألاخ س ال ي صدر أوااع ب لة ض علي م؛

دال -الدولة المضيفة
 -31تسةةةةةةلم بأ ميل الة قل بي المح مل والدولل المضةةةةةةيفل وفة ً ألح ا اتف ق المةع،
وتحيط علم اع التةديع ب لتزاا الدولل المضيفل المتواصل بزي في كف ءي المح مل؛

هاء -العالقة مع األمم المتحدة
 -32تسةةلم بضةةعوري تةزيز الحوار المح ةةسةةي اع األام المتحدي ،بم في ذلك الحوار
المح لل ا اجلس األا إلى المح مل؛
بشأن الح
المح لل ا اجلس
 -33تعحن بتة ريع المدعي الة ا نعةةةةةةف السةةةةةةنويل ع الح
األا الت بع لألام المتحدي وفة للةعاري  )2005(1593و ،)2011(1970وإذ ت حظ
طل المدعي الة ا المت عري بمت بةل فة لل ا اجلس األا  ،تسلم ب لج وف التي ي ل

( )13انظع  ،ICC-ASP/11/29الفةعي .12
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بةض أعضةةة ء اجلس األا في ا العةةةدف ،وتحث جميع أعضةةة ء اجلس األا على
فعم اثل ه الطل في المستة ل؛
 -34تسةةةةلم بأن تعةةةةديق أعضةةةة ء اجلس األا الت بع لألام المتحدي على نظ ا روا
ا الةة ب على
األ ة ةةي أو انضةةم ا م إليه يةزز ج وفن المشةةتعكل لم فحل اإلف
أاد الجعائم خطوري التي تثيع قلق المجتمع الدولي ك ل؛
 -35تسةةلم أيضة بنداء اجلس األا المتةلق بأ ميل تة ون الدول اع المح مل وتشةجع
على اواصلل تةزيز الة قل بي اجلس األا والمح مل ا خ ل:
المح لل ا اجلس
(أ) توفيع ات بةل فة لل وفعم ةةةةي ةةةةي اسةةةةتمعا للح
األا إلى المح مل؛
(ب) تم ي الدعم الم لي ا األام المتحدي للنفة التي تت د المح مل نتيجل
ا المجلس؛
لإلح
(ج) اواصةةةةةة لل ت ةديم ا لدعم للة مل ا ل ي تةوا به المح مل ا خ ل الت ة ون
والمس ة عدي المةداي ا بةث حفظ الس ة ا ،وال ةث السةةي ةةيل الخ صةةل بت ليف ا
اجلس األا  ،بم في ذلك ب لنظع في تةديم أفضةةةةةل المم ر ةةةةة فيم يتةلق بعةةةةةي غل
و ي عملي حفظ السةةة ا اع احتعاا ا فئ األ ةةة ةةةيل ،وزي في التة ون بي لج ن
الجزاءا والمح مل؛
(ف) النظع في ت ليف بةث حفظ الس ا وال ةث السي يل الخ صل ب إل ا،
عند ا قتضة ء ،في تةزيز نظم الةدالل الوطنيل ع طعيق التدرين والتوعيل وغيع ذلك
ا أا ل المس عدي؛
( ) زي في المشةةةةةةة ركل ا ج نن المجلس اع امثلي المح مل وفي المسةةةةةةة ئل
المتعلل ب لمح مل الجن ئيل الدوليل بأا ل اختلفل؛
(و) إضةةةةف ء الط بع المح ةةةةسةةةةي على التة ون بي المجلس والمح مل اع فعم
المح مل في ا العدف؛
 -36تشةةةةةةيع إلى تةعيع المح مل ع ح ل التة ون الج ري اع األام المتحدي ،بم في
ذلك التة ون في الميدان()14؛
 -37تشةةةةةةجع جميع ا تن وصةةةةةةن فيق وبعاا األام المتحدي على تةزيز تة ون اع
المح مل وعلى التة ون بعوري فة لل اع ا تن الشحون الة نونيل بوصفه ج ل التنسيق
للتة ون بي انظوال األام المتحدي والمح مل؛
 -38تشةةةةيع إلى الم في  4ا اتف ق الة قل بي المح مل واألام المتحدي ،وتشةةةةدف على
ا ةةتمعار الح جل إلى ضةةم ن قدري المح مل ال الل على ام ر ةةل عمل بعةةفل اعاقن
اع األام المتحدي وقدرت على التف عل والمشةةةةةة ركل في الحوار اع األام المتحدي ،بم
في ذلك ا خ ل حضور واش ركت بعفل اعاقن في أنشطل الجمةيل الة ال لألام
المتحدي ،وا خ ل زي را اوظفي المح مل المنتظمل لألام المتحدي لتةديم إح ط
إع ايل واةلوا احدىل ع أنشطت ؛
 -39تشةةةةةيد ب لةمل ال ا ال ي يةوا به ا تن ا تعةةةةة ل في نيويور الت بع للمح مل،
وت عر فعم ال ال للم تن ،وتشدف على أ ميل اواصلل الدعم المةدا ألعم ل الم تن
وتةزيزه وفة للفةعا  2و 3و 4ا الوىيةل ICC-ASP/4/6؛
 -40تعحةن بةإحة طةل الةدول األطعاف علمة طوال عة ا  2020بة لتطورا المتةلةةل
ب لمح مل في األام المتحدي وعلى وجه الخعةةوس في اجلس األا  ،ةةيم ا خ ل
جلس إح طل انتظمل تنظم الدولل الطعف المةينل الةضو في اجلس األا  ،وتدعو
الدول األطعاف األعضة ء في الم تن وغيع ا الدول األطعاف إلى اواصةةلل تزويد
(.ICC-ASP/12/42 ) 14
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الم تةةن بمةلوا ة ع ج وف ة في األام المتحةةدي وفي أي اح ة فةةل فوليةةل أو اقليميةةل
ا الةة ب؛
أخعى لتةزيز ا فحل اإلف
()15
 -41تعحن بتةديم التةعيع السةةةةةةنوي للمح مل إلى الجمةيل الة ال لألام المتحدي
وب لتحديد بتعكيزه المتزايد على الة قل بي المح مل واألام المتحدي ،وتعحن أيضةةةةةة
ب عتم ف قعار الجمةيل الة ال  ، A/RES/75/3وتشةةةةةةجع الدول األطعاف على اواصةةةةةةلل
المش ركل ال ن ءي اع الدول األعض ء في األام المتحدي لمواصلل تةزيز ي الةعاري ؛
 -42ت حظ اع الةلق أن الدول األطعاف تزال تتحمل وحد  ،حتى اآلن ،الت ليف
الم ح لل ا اجلس األا وت حظ أن الميزانيل
التي تت د المح مل نتي جل لل ح
ا اجلس األا بلغت حتى اآلن نحو 70
المةتمدي المخعةةعةةل في المح مل لإلح
اليون يورو؛
 -43تحكد أنه إذا لم تتم األام المتحدي ا توفيع األاوال ال زال لتغطيل النفة
ا اجلس األا  ،ةةةةيسةةةةتمع نتيجل ل لك ،ع وي على عواال
المت دي نتيجل لإلح
أخعى ،تف قم الضغوط على اوارف المح مل؛
 -44تحث الدول األطعاف على أن تواصةةةةةل ،اع الجمةيل الة ال لألام المتحدي ،تنفي
الفةعي (ب) ا الم في  115ا نظ ا روا األ ةةة ةةةي ،اع األخ في ا عت ر أيضةةة أن
الفةعي  1ا المة في  13ا اتفة ق الة قةل بي المح مةةل واألام المتحةةدي تنب على أن
تخضةةةةع الشةةةةعوط التي تعصةةةةد بموج أي أاوال للمح مل بموجن قعار ا الجمةيل
الة ال لتعتي استةلل؛
 -45تشجع المح مل على اواصلل ا اتعا اع لج ن الجزاءا ذا العلل الت بةل
لمجلس األا ب ألام المتحدي ا أجل تحسةةي التة ون بين م وتنسةةيق المس ة ئل المتةلةل
ذا ا تم ا المشتع بوجه أفضل؛
ب لمج
 -46ت حظ أن جميع أاةةةةةة ة ل التةة ون الة ي تتلةة ه المح مةةل ا األام المتحةةدي تتم
حععي على أ س السداف؛

واو -العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى
 -47تع حن ب لج وف التي ت ل المنظ م
األخعى لدعم المح مل في تنفي و يت ؛
 -48تشةةةةةيع إلى ا كعا التف م واتف قي التة ون التي أبعات المح مل اع ا تح ف
األوروبي ،والمنظمل ا ةةةةةةتشةةةةةةة ريل الة نونيل اآل ةةةةةةيويل-األفعيةيل ،وانظمل الدول
األاعي يل ،وال وانولث ،والمنظمل الدوليل للفعان فونيل ،وبعلم ن السةةةةةةوق المشةةةةةةتعكل
للمخعوط الجنوبي ،واح مل ال لدان األاعي يل لحةوق اإلنس ن؛
 -49تعحةةن بة لج وف التي ت ة ل ة المح مةةل للتةة اةةل اع اختلف ال يئة وال ية نة
اإلقليميل ،بم في ذلك ا خ ل اشةةةةةة ركت في ا جتم ال ي يةةد كل ع اي لمنظمل
الدول األاعي يل بشةةةةةةةأن تةزيز الت ة ون اع المح مل الج ن ئ يل الدول يل ،ويوا ا ت ح ف
ا الةة ب ،وتنظيم اجتم ا ئدي اسةةةةةةتديعي اع ا تح ف
األوروبي لم فحل اإلف
األوروبي ،واإل ح طل ا ع ا يل الم ةد ال إلى اجمو عل فول أفعية ي وال حع ال ري ي
والمحيط ال فئ في بعوكسةةةةل ،بلجي  ،وك لك الدوري السةةةةنويل للمنظمل ا ةةةةتشةةةة ريل
الة نونيل اآل يويل  -األفعيةيل؛
 -50تشةةةةةدف على ضةةةةةعوري اواصةةةةةلل الج وف العاايل إلى ت ثيف الحوار اع ا تح ف
األفعيةي وتةزيز الة قل بي المح مل وا تح ف األفعيةي ،وتعحن ب ةةةةتمعار اتعةةةة ل
المح مل ب نتظ ا ب تح ف األفعيةي وال ةث الدبلوا ةةةيل في أفيس أب ب تحسةةة إلنشةةة ء
ا تن اتعةةةةةة ل للمح مل ،وتحيط علم ب لتواصةةةةةةل بي رئيس الجمةيل والمسةةةةةةحولي
ا قليم يل المختل فل والمنظ م

ا لدول يل
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ب تح ف األفعيةي في أفيس أب ب  ،وتطلن إلى جميع أصةةح ب المعةةلحل المةنيي توفيع
الدعم ال زا لتةزيز الة قل بي المح مل وا تح ف األفعيةي؛
 -51تعحن بسةلسةلل ا جتم ع التي عةد ة بة في أفيس أب ب والتي اتخ اة ل
حلة فرا ةةةةةةيل اشةةةةةةتعكل بي المح مل وا تح ف األفعيةي في تموز/يوليه ،2011
وتشةةةعي األول/أكتوبع  ،2012وتموز /يوليه  ،2014وتشةةةعي األول/أكتوبع ،2015
وب لمةت في الل ي نظمت م المح مل في تشةةةةةةعي األول /أكتوبع  ،2016وتشةةةةةةعي
الث ني/نوفم ع  2017ا أجل إجعاء حوار صعي وبن ء بي المح مل والدول األفعيةيل
األطعاف في نظ ا روا األ ةةةةةةة ةةةةةةي كتدبيع رئيسةةةةةةي لتةزيز الة قل بي المح مل
واعك ئ األف رقل والتعدي للتحدي المتعلل ب ه الة قل؛
 -52تعحةةن ك ة لةةك بتنظيم اةت ف في  12حزيعان/يوني ةه  2019في أفيس أب ة ب ة ،
اىيوبي  ،بي المح مل والدول األفعيةيل األطعاف في نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي ،بمشةةةة ركل
ا تن المستش ر الة نوني ل تح ف األفعيةي والعندوق ا تئم ني للضح ي ؛
 -53تعحن بتنظيم حلةتي فرا ةةيتي اشةةتعكتي بي المح مل والجم عل ال ري يل في
الفتعي ا  16إلى  17أي ر/ا يو  ،2011و 10إلى  11ك نون الث ني/ين يع  ،2017في
بور أوف ةةة ي بتعينيداف وتوب غو ،بشةةةأن أ ميل الةمل ا أجل تحةيق ع لميل نظ ا
روا األ ة ةةي ،واعتم ف التشةةعية التنفي يل ،وزي في المشة ركل في اجتم ع جمةيل
الدول األطعاف؛
 -54تعحن أيضةةةةةة ب لج وف الم ولل لتةزيز وجوف المح مل في اجتم ع المنظم
اإلقليميل ،بم في ذلك ا خ ل تنظيم حدث ج ن ي في انتدى جزر المحيط ال فئ الث ا
واألربةي ال ي عةد في أبي  ،ةةةةةةة اوا ،في الفتعي ا  4إلى  8أيلول /ةةةةةة تم ع ،2017
وخط ب رئيس المح مل إلى الدوري الة فيل الخ اسةةةةل والخمسةةةةي لسةةةةلطل رؤ ةةةة ء فول
وح وا ة الجم ة عةةل ا قتعةةةةةةة فيةةل لةةدول غعب افعيةي ة  ،في أبوج ة  ،نيجيعي ة  ،في 29
حزيعان/يونيه 2019؛
 -55ت كع ب إل ا ال ي تم نت اللجنل الدوليل لتةعي الحة ئق في المس ئل اإلنس نيل،
التي أنشةةةةئت بموجن الم في  90ا ال عوتوكول اإلضةةةة في األول تف قي جنيف لة ا
 ،1949ا تةديمه لتأكيد الوق ئع المتعةةةةةةلل بم يُدعى ارت به ا انت ك للة نون
اإلنسةةةةةة ني الدولي ،وتسةةةةةة يل ،عند ا قتضةةةةةة ء ،ا حةل اعت ي جعائم الحعب ،على
المستوى الوطني أو أا ا المح مل على حد واء؛

حاء -أنشطة المحكمة
 -56تحيط علم ة ً بة لتةعيع األخيع المةةةدا إلى جمةيةةل الةةدول األطعاف ع أنشةةةةةةطةةل
المح مل()16؛
 -57ت حظ اع ا رتي ح ا ةةتمعار التةدا ال يع في أنشةةطل المح مل ،ال ي يُةزى إلى
حد ليس بةليل إلى تف ني الموظفي  ،بم في ذلك التةدا فيم تجعيه ا فرا ةةة تم يديل
المح لل إلي ا الدول األطعاف أو
وتحةية وإجعاءا قضةةة ئيل في اختلف الح
اجلس األا الت بع لألام المتحدي( )17أو التي اةةةةةةععت المدعيل الة ال في التحةيق في
ا تلة ء نفس ؛
ةةة ئع
 -58تشةةةيع إلى فعوي المح مل إلى اواصةةةلل اإلح طل علم بأفضةةةل ام ر ةةة
المنظم والمح كم واآللي الدوليل والوطنيل ذا العةةةلل ،بم في المم ر ةةة التي
اكتسةةةةة ت المح ةةةةةسةةةةة الوطنيل التي حةةت ا ق ل في جعائم تدخل في اختعةةةةة س

(.ICC-ASP/19/9 )16

( )17الةعاران  )2005( 1593و )2011( 1970لمجلس األا الت بع لألام المتحدي.
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المح مل وق ات بم ح ةل اعت ي ه الجعائم ،في ت ل يل الت حدي الةمل يل الم م ىلل
تة ل المح مل؛
للتحدي التي تواج المح مل ،وتحكد ا جديد احتعاا
 -59تشةةةةجع المح مل على اإلح طل علم بأفضةةةةل المم ر ةةةة التي تت ة المنظم
والمح كم واآللي الدوليل والوطنيل ذا ال علل ب لجعائم الجن سيل والجعائم الجن س نيل،
المتةلةل ب لتحةيق والمة ض ي والتدرين ،لحل التحدي المتةلةل
بم في ذلك المم ر
ب لجعائم الخ ضةةةةةةل لنظ ا روا األ ةةةةة ةةةةةي ،بم في ذلك الجعائم الجنسةةةةةيل والجعائم
تة ل المح مل؛
الجنس نيل ،اع التأكيد ا جديد على احتعاا
 -60تسلم بأ ميل تحةيق المس ءلل ع جميع الجعائم المنعوس علي في نظ ا روا
األ ةةة ةةةي ،واع الت كيع بأنه توجد أ ةةة ةيل ا حيث األ ميل إلحدا على األخعى،
تشةةةةةةجع الم تن على التواصةةةةةةةل اع الدول األطعاف الم تمل والمح مل وغيع ا
الف علل ذا العلل لتحديد ال س ل المت حل لدعم الج وف التي ت ل المح مل فيم
الج
يتةلق ب لجعائم الجنسةةةةةةيل والجعائم الجنسةةةةةة نيل التي ت لغ اعت ل الجعائم التي تدخل في
نط ق نظ ا روا األ ةةةةةة ةةةةةةي بغيل تةديم تةعيع في ا الشةةةةةةأن إلى الدوري الةشةةةةةةعي
للجمةيل؛
 -61تحيط علم اع التةديع ب لج وف التي ي ل ا تن المدَّعي الة ا لتوفيع ال ف ءي
تم يديل وتحةية وا حة قض ئيل؛
والشف فيل فيم يجعيه ا فرا
 -62تعحن بمواصلل ا تن المدعي الة ا تنفي ورق السي ل الة ال المتةلةل ب ختي ر
الةض ي وإي ء األولويل للجعائم المتةلةل ب ألطف ل والجعائم الجنسيل والجعائم الجنس نيل،
وتشةةةةدف في ا العةةةةدف على أ ميل قي ا المح مل والمح كم الوطنيل ب لتحةيق والمة ضةةةة ي
بعوري فة لل في الجعائم الجنسيل والجعائم الجنس نيل والجعائم المتةلةل ب ألطف ل لوضع
اعت ي ه الجعائم ا الةة ب ،وتطلن إلى الدول األطعاف أن تنظع في
حد إلف
ةةةي ةةةل ع ال لتةزيز التحةيق والمة ضةةة ي في ه الجعائم احلي  ،وتحيط
وضةةةع ورق
علم ب إلعداف الج ري لورقل ةةةي ةةةل ع ال لم تن المدعي الة ا بشةةةأن حم يل الممتل
الثة فيل في إط ر نظ ا روا األ ي؛
 -63تةعب ع تةديع لم تن المدعي الة ا لتشةةةةةة وره اع الدول األطعاف وغيع
ا أصةةةح ب المعةةةلحل ق ل إصةةةدار ةةةي ةةة ته وا ةةةتعاتيجي ته ،وتعحن ب إل ةةة ا
المةدال ا الدول األطعاف في ا العدف؛
 -64تعحن أيض ب لج وف التي ت ل المح مل لتط يق ا دأ المح مل الواحدي ،وتنسيق
أنشطت بي أج زت على ك فل المستوي  ،بو ئل ان اتخ ذ تدابيع لزي في الوضوح
في اسةةةحوليل اختلف األج زي ،اع احتعاا ا ةةةتة ل الةضةةة ي والمدعيل الة ال وحي ف قلم
المح مل ،وتشةةةجع المح مل على ب ل كل الج وف ال زال لتط يق ا دأ المح مل الواحدي
تط ية ً ك ا ً ،ابتغ ء أاور ان ضةةم ن الشةةف فيل ال الل ،والحوكمل الجيدي ،وا ةةتخداا
الفة ل للموارف الم ليل ،واإلفاري السليمل؛
 -65تحيط علم ب لخطط ا ةةةةةةتعاتيجيل للمح مل ،وا تن المدعي الة ا ،وقلم المح مل
للفتعي  2021-2019والعندوق ا تئم ني للضح ي للفتعي  2021-2020وتحيط علم
أيض ة ب ةةتف في الخطط ا ةةتعاتيجيل ا اآلراء والتةلية التي ت دي الدول األطعاف
في حوار اع المح مل ،وا تن المدعي الة ا ،وقلم المح مل والعةةةندوق ا ةةةتئم ني
للضح ي ؛
 -66ت حظ اع التةديع اواصةةةةلل الج وف التي ي ل المسةةةةجل لتخفيف المخ طع التي
تواج المح مل فيم يتةلق بم ت الميدانيل ولتةزيز عملي المح مل الميدانيل بغيل
زي في فة ليل المح مل وا نت  ،وتشةةةةةةجع المح مل على اواصةةةةةةلل التحسةةةةةةي األاثل
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ألنشةةةةةةطت الميدانيل ب لتة ون الوىيق اع األام المتحدي ،حسةةةةةةن ا قتضةةةةةة ء ،ضةةةةةةم ن
تمعار كف ءي المح مل وأىع في الدول التي تضطلع بةمل في ؛
 -67تعحن ب لج وف الج ريل التي ت ل المح مل لتحسي ا تخداا للمع فر ال ديلل
للمةلوا واألفلل ،فض ع تحسي قدرات لتحةيق ه الغ يل ،بم في ذلك في اج ل
التحةية الم ليل ،وتشجع المح مل على اواصلل ه الج وف ،وتشيع إلى أ ميل تزويد
المح مل ب لو ئل المن ل ل ا الغعب؛
 -68تةدر الةمل ال ا ال ي يضةةةةةةطلع به اوظفو المح مل الة الون في الميدان في
بيئ صة ل واةةدي ،وتةعب ع تةديع لتف ني م في الةمل ا أجل ر لل المح مل؛
 -69تشةةدف على ضةةعوري أن تواصةةل المح مل تحسةةي وت ييف أنشةةطل التوعيل ا
أجل اواصةةلل تطويع وتنفي الخطل ا ةةتعاتيجيل للتوعيل( )18في ال لدان المتأىعي ،بم
في ذلك ،عند ا قتضة ء ،ا خ ل التوعيل في وقت ا ع ا تدخل المح مل ،وك لك
في اعحلل الدرا ل التم يديل؛
 -70ت كع بأن قضةةةة ي اإلع ا وا تعةةةة ل فيم يتةلق ب لمح مل وأنشةةةةطت تشةةةة ل
اسةةحوليل اشةةتعكل بي المح مل والدول األطعاف ،وتحيط علم ب إل ةة ا ال يعي
التي يةدا أصح ب المعلحل اآلخعون لوضع ن انسق وا ال؛

حاء -االنتخابات
 -71تشةةةةةةيع إلى الةعار  ،ICC-ASP/18/Res.4ال ي اعتمد ،في جملل أاور ،التةدي
على اإلجعاءا المنعةةوس علي في الةعار  ICC-ASP/3/Res.6بشةةأن تعاةةي وانتخ ب
على اختع ة ص ة اللجنل ا ةةتش ة ريل المةنيل بتعاةةيح قض ة ي
الةض ة ي ،والتةدي
المح مةةل الجنةة ئيةةل الةةدوليةةل التي اعتمةةدت ةة الجمةيةةل في الفةعي  19ا الةعار ICC
ASP/10/Res.5؛
 -72تشةةةةدف على أ ميل تعاةةةةي وانتخ ب الةضةةةة ي ا بي األاةةةةخ س ال ي يتحلون
المطلوبل في فولل كل ان م
ب ألخ ق العفيةل والحي ف والنزا ل وتتوافع في م المح
للتةيي في أعلى المن صةةن الةض ة ئيل ،وفة للم في  36ا نظ ا روا األ ة ةةي ،ول ا
الغعب تشةةةةةجع الدول األطعاف على إجعاء عملي اةةةةة الل واةةةةةف فل لتحديد أفضةةةةةل
المعاحي ؛
 -73تشةةدف على أ ميل تة د الةض ة ي المنتخ ي ر ةةمي ب ةةتةداف م للةمل على أ ة س
التفعغ عندا يتطلن حجم الةمل ب لمح مل ذلك؛
 -74تحيط علم بتةعيع اللجنل ا تش ريل المةنيل بتعايح الةض ي( )19ع أعم ل
فورت الس بةل ،ال ي يتضم توصي بشأن انتخ ب تل قض ي خ ل الدوري الت ةل
عشعي للجمةيل؛
 -75تةعر أن تةةد اللجنل ا ةةةتشةةة ريل المةنيل ب لتعاةةةيح اجتم ع ت في ي أو
في نيويور  ،وفة لفة ليل الم ن المحدف ا حيث الت لفل؛
اع المعاةةةةةةحي  ،بم في ذلك ع طعيق
 -76تحكد ا جديد أ ميل إجعاء اة ب
الفيديو أو طعق ام ىلل ،ل ضةةةةةط على نحو فة ل بو يت  ،وتحكد اسةةةةةحوليل الدول
اع اللجنل ا ةةةةتشةةةة ريل المةنيل
المعاةةةةحل ع حضةةةةور المعاةةةةحي إلجعاء اة ب
ب لتعايح ؛
 -77تشةةةيع إلى و يل اللجنل ا ةةةتشةةة ريل المةنيل بتعاةةةيح الةضةةة ي في المح مل
الج ن ئ يل الدول يل التي اعت مدت الجمة يل في الفةعي  19ا الةعار ،ICC-ASP/10/Res.5
المةةةدلةةل ب ة لةعار  ،ICC-ASP/18/Res.4وتطلةةن إلى الةةدول األطعاف التي قةةد تنظع في
(.ICC-ASP/5/12 )18

(.ICC-ASP/19/11 )19
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تعاةةةي اواطني للةضةةةويل في اللجنل ا ةةةتشةةة ريل أن تضةةةع في اعت ر أن ت وي
اللجنل ين غي أن ية س ،في جملل أاور" ،التمثيل الة فل ل الجنسي "؛
 -78تعحن ب لةمليل التي أنشأ ا تن جمةيل الدول األطعاف نتخ ب المدعي الة ا
الث لث للمح مل الجن ئيل الدوليل ،وتطلن إلى الم تن أن يةوا ،ا خ ل اش ورا
اف فل وا الل اع الدول األطعاف والمجتمع المدني ،وبوا طل تةلية اللجنل ع
انتخ ب المدعى الة ا وفعيق الخ عاء بش ن تنفي و يت م  ،ضم الموارف المت حل،
لدرا ل ل اواصلل تةزيز الةمليل التي ينتخن ا خ ل المدعي الة ا؛

طاء -أمانة جمعية الدول األطراف
 -79تسةةةةةةلم بأ ميل الةمل ال ي تةوا به أا نل جمةيل الدول األطعاف ("األا نل")،
وتحكد ا جديد أن الة قل بي األا نل و ةةةةةة ئع أج زي المح مل تح م ا فئ التة ون
والتة ضةةد والمشة ركل في الموارف والخدا  ،على النحو الم يَّ في اعفق الةعار ICC-
 ،ASP/2/Res.3وتعحن بمش ة ركل اديع األا نل في اجتم ع اجلس التنسةةيق عند النظع
في المس ئل ذا ا تم ا المشتع ؛
 -80تشةةةيع إلى الوظيفل العق بيل الة ال للم تن فيم يتةلق ب ألا نل ،على النحو الوارف
في الةعار المنشئ لألا نل()20؛
 -81تعحن بتةعيع الم تن بشأن تةييم األا نل وب لتوصي الوارفي به()21؛

ياء -المحامون
 -82تحيط علم بأ ميل الةمل ال ي تةوا به يئ التمثيل المستةلل لعابط المح اي
والعابط الة نونيل ،بم في ذلك العابط الة نونيل الدوليل المشةةةةةةة ر إلي في الفةعي
الفععيل  3ا الة عدي  20ا الةواعد اإلجعائيل وقواعد اإلى ؛
 -83تحيط علم ب لتةعيع المتةلق بتشةةةةةة يل وأنشةةةةةةطل رابطل المح اي لدى المح مل
الجن ئيل الدوليل()22؛
 -84تدعو رابطل المح اي لدى المح مل الجن ئيل الدوليل إلى تةديم تةعيع إلى الجمةيل
ا خ ل الم تن ع أنشطت ق ل فورت الةشعي بوقت ك ف؛
 -85تحيط علم بضعوري تحسي التوازن بي الجنسي والتمثيل الجغعافي الة فل في
اإلفراج في ق ئمل
ق ئ مل الم ح اي  ،وتواصةةةةةةةل ب ل ت لي التشةةةةةةجيع على ت ةديم طل
المح اي التي وضةةةةةت على النحو المنعةةةةوس عليه في الفةعي  2ا الة عدي  21ا
الةواعد اإلجعائيل وقواعد اإلى بغيل ضةةةةةم ن التمثيل الجغعافي الة فل والتوازن بي
الجنسي  ،فض ع الخ عي الة نونيل في اس ئل اةيَّنل اثل الةنف ال ي يست دف النس ء
واألطف ل ،بحسن ا قتض ء؛

كاف -المساعدة القانونية
 -86تسةةةةةلم ب لج وف التي ت ل المح مل لمواصةةةةةلل تنفي ةةةةةي ةةةةةل األجور المتةلةل
ب لمسةةةةةة عدي الة نونيل وتحكد على الح جل إلى اعاجةل كف ءي نظ ا المسةةةةةة عدي الة نونيل

( ،ICC-ASP/2/Res.3 )20المعفق ،الفةعي .10
(.ICC-ASP/17/39 )21
(.ICC-ASP/19/32 )22
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بعةةوري اسةةتمعي ا أجل فعم وتةزيز ا فئ المسة عدي الة نونيل المتمثلل في المح كمل
الة فلل والموضوعيل والشف فيل وا قتع ف وا تمعاريل والمعونل()23؛
 -87تحيط علم ب لمةلوا المةدال ا المسةةةةةجل( )24والتوصةةةةةي المةدال ا لجنل
الميزانيل والم ليل في ا العدف()25؛
 -88تشةيع إلى األ ميل األ ة ةيل لنظ ا المسة عدي الة نونيل لضةم ن نزا ل اإلجعاءا
الةض ئيل وحق المت مي والضح ي في التمثيل الة نوني المن ن؛

الم -الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
 -89تعحن ب ةةةةةةتمعار الحوار المن جي بي الدول األطعاف والمح مل بغيل تةزيز
اإلط ر المح ةسةي لنظ ا روا األ ة ةي وزي في كف ءي وفة ليل المح مل اع الحف ظ الت ا
على ا تة ل الةض ئي؛
 -90تحيط علم بتةعيع الم تن ع الفعيق الدرا ي المةني ب لحوكمل()26؛ ال ي
يشمل ا عت را المتعلل ب لمس ئل الت ليل :انتخ ب المسجل؛ واحاعا األفاء؛
في السلطل
وإجعاءا تةديل الةواعد اإلجعائيل وقواعد اإلى ؛ وإفاري التحو
الةض ئيل؛
 -91تمدف لسنل أخعى فتعي و يل الفعيق الدرا ي ،المنعوس علي في الةعار ICC-
 ASP/9/Res.2التي ةةةةةة ق ت مد يد ب لةعارا  ،ICC-ASP/10/Res.5و،ICC-ASP/11/Res.8
و،ICC-ASP/12/Res.8
و ،ICC-ASP/13/Res.5و ،ICC-ASP/14/Res.4وICC-ASP/15/Res.5؛ وICC-ASP/16/Res.6؛
و ICC-ASP/17/Res.5و ICC-ASP/18/Res.6؛
 -92تعحن بمواصةةلل عمل المح مل بشةةأن اوضةةو احاةةعا األفاء ب عت ر أفاي
ال للوف ء بم ا ؛
 -93تشجع المح مل على اواصلل عمل في ع ا  2021بشأن وضع ام ر ل
اشتعكل ،و يم بشأن احاعا األفاء؛
 -94تحيط علم ً ب تةعاب الخ عاء المستةلي للمح مل الجن ئيل الدوليل ونظ ا روا
األ ي ،التةعيع الن ئي )27(،الع فر في  30أيلول /تم ع  ،2020وال ي أعده
الخ عاء المستةلون ،وي حظ أن فعيق الدرا ل المةني بشحون الحوكمل ينظع في
التوصي التي تدخل في نط ق عمله ،بم في ذلك التوصي المتةلةل بإجعاءا تةديل
في السلطل
الةواعد اإلجعائيل وقواعد اإلى ؛ واحاعا األفاء؛ وإفاري التحو
الةض ئيل وانتخ ب المسجل؛

ميم -إجراءات المحكمة
 -95تحكد أن فة ليل إجعاءا المح مل أ ةةة ةةةيل لحةوق الضةةةح ي وحةوق المت مي ،
واعةةداقيل وا نل المح ةةسةةل ،وتةزيز ع لميل النظ ا األ ة ةةي ،فض ة ع ا ةةتخداا
األاثل لموارف المح مل؛
 -96تعحن ب لج وف التي ت ل المح مل لتةزيز كف ءي وفة ليل اإلجعاءا  ،فضةةةةةة
ع الج وف التي ت ل الدول األطعاف والمجتمع المدني في ا العدف ،وتدر أ ميل
( ،ICC-ASP/3/16 )23الفةعي .16
( CBF/32/11 )24و.CBF/32/7
( )25الوى ئق الع ميل ...الدوري الث انل عشعي2019 ...
الفةعا  93و 96و 97و.98
(.ICC ASP/19/21 )26
()27
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اواصةةةلل الحوار بشةةةأن ه المسةةةألل ،وتشةةةيع إلى المسةةةحوليل المشةةةتعكل بي المح مل
والدول األطعاف في ا الشأن؛

نون -استعراض أساليب العمل
 -97تسةةةلم بفوائد تعاةةةيد أ ةةة لين عمل ال يئ
أجل الن وب بةنء الةمل المتزايد؛
 -98تعحن ب لخطوا التي اتخ الم تن حتى اآلن لتحسي أ لين الةمل؛
 -99تةعر اواصةةةةةلل تحسةةةةةي أ ةةةةة لين عمل الم تن وإفاري جمةيل الدول األطعاف،
ولتحةيق ذلك:
(أ) تشةةةةةةيع إلى خ رطل الطعيق الة ال المةدلل آللي التيسةةةةةةيع الوارفي في
لةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعار
الةةةةةةةةةةةةةةةثةةةةةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةةةةةةي
الةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةعفةةةةةةةةةةةةةةةق
 ICC-ASP/15/Res.5وتشدف على ضعوري تنفي تنفي ا ك ا ؛
(ب) تعحن بةةد اجتم ع الم تن في نيويور أو ي على حد واء؛
(ج) تسةةةةةلم بأ ميل ضةةةةةم ن أن يسةةةةةم جدول أعم ل الجمةيل بوقت ك ف إلجعاء
ان قش اوضوعيل؛
(ف) تسةةةةةةلم بأ ميل ت فل المةلوا وك لك المشةةةةةة ورا المشةةةةةةتعكل بي الفعيق
الة ال في نيويور والفعيق الة ال في ي بشأن المس ئل ذا ا تم ا المشتع ب دف
تةزيز ال ف ءي اع تجنن ازفواجيل الج وف؛
( ) تشجع جميع الدول األطعاف على ا تخداا ال ش ل الخ رجيل المخععل
لةمةةل ال يئ ة الفععيةةل الت ة بةةةل للم تةةن والجمةيةةل والتي تحتوي على جميع الوى ة ئق
ال زال للةمل الج ري ب لمح مل؛
تتج وز خمس فق ئق،
(و) تشجع أيض الدول األطعاف على اإلف ء ب ي ن
وعلى تةديم بي ن خطيل بد ً ا ال ي ن الشفويل؛
التنسيق؛
 -100تسلم بأ ميل الةمل ال ي يةوا به الميسعون وج
 -101تشةةةةةيع إلى التمثيل الجغعافي للم تن ،وتشةةةةةجع أعضةةةةة ء الم تن على تةزيز
التواصةةةةةةةل اع الةدول األطعاف في المجموعة اإلقليميةةل ل ةةل ان م إلحة طت ة علمة
بمن قش الم تن ،بم في ذلك بإنش ء آلي ان ل لتةديم اةلوا احدىل ب نتظ ا ع
عمل الم تن؛
 -102تحكد ا جديد على الط بع التمثيلي للم تن وعلى ضةةةةةةعوري اعاع ي التوزيع
الجغعافي الة فل والتمثيل المت فئ لألنظمل الة نونيل العئيسةةيل في الة لم بي أعضةة ئه،
ه المسألل في
وتطلن إلى الم تن أن ي ةي ه المسألل قيد نظعه وأن يةدا تةعيعا ع
التةعيع السنوي ع أنشطته؛
 -103تطلن إلى الم تن أن يةدا ،ب لتشةةةةةةة ور اع جميع الدول األطعاف والمح مل
والمجتمع المةةدني ،في نيويور وفي ة ي ،تةعيعا إلى الةةدوري المة لةةل للجمةيةةل يةيم
الفوائةةد والتحةةدية فيمة يتةلق بة لجةةدول الحة لي ،بمة في ذلةةك ل قتعاح المتةلق بةةةةد
ا جتم ع المة لل للجمةيل في األا ع الستل األولى ا كل نل تةويميل ،وادت  ،بم
في ذلك اقتعاح تةليعةةة  ،وا ن انةة ف اجتم ع الجمةيل والم تن ،وتةديم توصةةةي
لتحسي ال ف ءي؛
 -104تطلن أيضةةةةةةة إلى الم تن أن يتن ول في تةعيعه أع ه )الفةعي  (103ا قتعاح
بأن تةةد الجمةيل فورات كة عدي ع ال لمدي تعل إلى تل أي ا ،وا األفضل أن ي ون
الفععيل الت بةل للم تن والجمةيل ا
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ذلك على ادى أ ة و تةويمي واحد ،ا لم يتةعر إجعاء انتخ ب
للمدعي الة ا خ ل الدوري؛

قض ة ئيل أو انتخ ب

سين -الضححححايا والمجتمعات المتة،رة ،وجار األرحححرار ،والصحححندوق االسحححتئماني
للضحايا
 -105تشةةةةةيع إلى قعار  ICC-ASP/13/Res.4بشةةةةةأن الضةةةةةح ي والمجتمة
وج ع األضعار ،والعندوق ا تئم ني للضح ي ؛
 -106ت عر أن حق الضةةةةةةح ي في ععب آرائ م واةةةةةةواغل م والنظع في في أي
اعحلل ا اإلجعاءا التي تعا المح مل ان ة ل ،حيثم تتأىع اعة لح م الشةةخعةةيل،
ولحم يل ات م ال دنيل والنفسيل ورف م وكعاات م وخعوصيت م بموجن الم في 68
ا نظ ا روا األ ي ،فض ع حة م في الوصول إلى المةلوا ذا العلل ،ا
الةن صةةةع األ ةةة ةةةيل للةدالل ،وفي ا العةةةدف ،تحكد على أ ميل التواصةةةل الفة ل اع
الضح ي والمجتمة المتأىعي ا أجل إنف ذ و يل المح مل؛
 -107تشدف على األ ميل المحوريل التي يولي نظ ا روا األ ي لحةوق الضح ي
واحتي ج ت م ،و يم حة م في المش ركل في اإلجعاءا الةض ئيل وفي المط ل ل بج ع
األضةةةةةةعار ،وتحكد على أ م يل تزو يد الضةةةةةة ح ي والمجتم ة الم تأىعي ب لمةلوا
واش ركت م في اإلجعاءا ا أجل إنف ذ الو يل الفعيدي للمح مل بشأن الضح ي ؛
 -108تشةةةةيع إلى الم في  75ا نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي ،وفي ا العةةةةدف ،إلى فور
المح مل في اج ل الةدالل التةويضةةيل ،وت حظ أن اس ة عدي الضةةح ي وج ع أضةةعار م
قد يشجة ن على المع لحل ويس م ن في بن ء الس ا؛
 -109تسةةةلم بأ ميل تدابيع الحم يل للضةةةح ي والشةةة وف ،بم في ذلك اعاع ي المعةةة ل
الفضةةلى لألطف ل ،وحةوق م ورف م ،والحف ظ على السة ال ال دنيل والنفسةةيل للشة وف،
يم لضح ي الجعائم الجنسيل والجعائم الجنس نيل ،لتنفي و يل المح مل ،وتشدف على
ضةةةةةةعوري أن ت عا الدول اتف ق اع المح مل ا أجل تيسةةةةةةيع عمليل إع في توطي
األاةةةخ س المةعضةةةي للخطع بسةةةععل على النط ق الدولي ،وتحث جميع الدول على
النظع في إبعاا اتف ق إع في التوطي  ،وتشةةةةةةجع جميع الدول على الت ع للعةةةةةةندوق
الخ س إلع في التوطي ؛
 -110تحكد ،ب لنظع إلى أن تحديد وتةةن وتجميد أو اعةةة فري أي أصةةةول للشةةةخب
المدان ضعوري لج ع األضعار ،أن ا األ ميل بم ن أن تتخ جميع التدابيع ال زال
ل ا الغعب ا أجل توفيع المسةةةةةة عدي في الوقت المن ةةةةةةن وبعةةةةةةوري فة لل للدول
وال ي ن ذا العةلل عم ب لمواف  75و ) ()1(93و 109ا نظ ا روا األ ة ةي،
وتطلن إلى الدول األطعاف أن تةةد اتف ق طوعيل أو تعتي أو أي و ةةةةةة ئل أخعى
لتحةيق ه الغ يل اع المح مل ،عند ا قتض ء؛
 -111تشةةةيع إلى التزاا المح مل السةةة بق ب ةةةتةعاب ا ةةةتعاتيجيت المنةحل المتةلةل
ب لضةةةةةةح ي بمجعف انت ء الدوري الةضةةةةةةة ئيل( ،)28وب لت لي تطلن إلى المح مل تةديم
ا ةةةةةةتعاتيجيل احدىل ،بم في ذلك أ داف ق بلل للةي س واحدفي زاني  ،إلى الجمةيل في
فورت الةشعي ؛
 -112تةعب اجدفا ع تةديع لمجلس إفاري العةةندوق ا ةةتئم ني للضةةح ي وأا نل
العندوق لتزاا م المتواصل تج ه الضح ي والمجتمة المتأىعي؛
 -113تحيط علم ب لزي في ال يعي في أن شطل ال عندوق ا تئم ني ،التي ت شمل ح لي
أربع عملي لج ع األضةعار ،فضة ع تو ةيع نط ق بعاا المسة عدي لتشةمل المزيد
المتأىعي،

( ،ICC-ASP/13/Res.4 )28الفةعي .1
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المةعوضةةةل على المح مل ،بم في ذلك جم وريل أفعيةي الو ةةةطى وكو

ا الح
فيفوار؛
 -114ت يةةن ب ة لةةدول والمنظم ة الةةدوليةةل والمنظم ة الح وايةةل الةةدوليةةل واألفعاف
والمح س وال ي ن األخعى ب لت ع لل عندوق ا تئم ني لل ضح ي  ،وفة لةدرات م
الم ة ليةةل ،ا أجةةل تو ةةةةةةيع ق ة عةةدي اوارفه ،وتحسةةةةةةي الةةةدري على التن ح ب ة لتمويةةل،
وا ةةتمعار في ا ةةتج بل لألضةةعار التي تلحق ب لضةةح ي وك لك للتطورا الةضة ئيل
للمح مل ،وتةعب اجدفا ع تةديع لل ي ق اوا ب لك؛
 -115تدعو الدول األطعاف إلى ا ةةةتج بل لطل العةةةندوق ا ةةةتئم ني للضةةةح ي
المتةلةل بتةديم ت عع اخععل لتمويل أح ا ج ع احدفي ،فض ع تجديد وتةزيز
اوارف ا حتي طي الة ا لج ع األضةةةةةعار ب لعةةةةةندوق ،وتةعب ع تةديع لل ي ق اوا
ب لك ب لفةل؛
 -116تدعو الدول األطعاف إلى النظع في تةديم ت عع اخعةةةةةةعةةةةةةل للعةةةةةةندوق
ا تئم ني لع ل ضح ي الةنف الجنسي والةنف الة ئم على نو الجنس ،وتةعب ع
تةديع لل ي ق اوا ب لك ب لفةل؛
 -117ت حظ اعتزاا ال عندوق ا تئم ني لل ضح ي جمع ت عع وان خ صل ت لغ
 10ا يي يورو ةةةةةنوي ا أجل تنفي أوااع الج ع العةةةةة فري ا المح مل وأنشةةةةةطل
المةعوضل على المح مل؛
المس عدي المحدفي لع ل الضح ي في الةض ي والح

عين -تعيين الموظفين
 -118تحيط علم بتةعيع المح مل بشةةةةةةةأن إفاري الموارف ال شةةةةةةعيل( ،)29وتطلن إلى
المح مل زي في تةزيز ج وف العاايل إلى التمثيل الجغعافي الة فل في تةيي الموظفي
اع التعكيز بوجه خ س على المعاةةةةةةحي ا الدول األطعاف غيع الممثلل والممثلل
تمثي ن قعةةةة  ،والتوازن بي الجنسةةةةي  ،وأعلى اسةةةةتوي ال ف ءي والفة ليل والنزا ل،
احةةدفي ،ان ة على ةةةةةة يةةل المثة ل
وكة لةةك على ال حةةث ع الخ عا في اجة
الحعةةةع ،ا حتي ج النفسةةةيل وا جتم عيل الخ صةةةل المتعةةةلل ب لعةةةدا النفسةةةيل،
والةنف ضد النس ء أو األطف ل ،وتشجع على تحةيق المزيد ا التةدا في ا العدف؛
 -119تطلةةن إلى المح مةةل أن تةةةدا تةعيعا ع نت ة ئ ج وف ة العاايةةل إلى التم ة س
التمثيل الجغعافي الة فل اع التعكيز ب ش ل خ س على المع احي ا الدول األطعاف
غيع الممثلل والممثلل تمثي ن قعةةةةةة والتوازن بي الجنسةةةةةةي إلى الجمةيل في فورت
الةشةةةةعي  ،بم في ذلك على ةةةة يل المث ل الحعةةةةع ،تحسةةةةين في عمليل التوظيف
وبي ن التوظيف السنويل؛
 -120تحيط علم ب ةةتمعار الحوار بي المح مل والم تن لضةةم ن التمثيل الجغعافي
الةةةة فل والتوازن بي الجنسةةةةةةي في تةيي الموظفي  ،وتعحةةةن بتةةةة ريع الم تةةةن
وتوصي ته() 30؛
 -121تحث الدول األطعاف على ب ل ج وف لتحديد وتو ةةةةيع اجموع المعاةةةةحي
المحتملي للوظ ئف الفنيل ب لمح مل ا الدول األطعاف الواقةل في المن طق وال لدان
غيع الممثلل أو الممثلل تمثي ن قعةةةةةةة  ،بم في ذلك ا خ ل بعاا التدرين الداخلي
والزية را الم نيةةل التي تمول ة الجمةيةةل ،وبعن ة ا الموظفي الفنيي الم تةةدئي ال ة ي

(.ICC-ASP/19/4 )29
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تموله الدول األطعاف ،وا خ ل ا فرا التوعيل المسةةةةةةت دفل ،ونشةةةةةةع اإلع ن
المتةلةل ب لوظ ئف الش غعي ب لمح مل بي المح س والمنظم الوطنيل ذا العلل؛
 -122تعحن بإنش ة ء بعن ا ب لمح مل لتمويل ،ا خ ل الت عع  ،تةيي المتدربي
الةةداخليي والم نيي الزائعي ا المنةة طق النةة ايةةل ،اع التعكيز بوجةةه خةة س على
المعاحي ا المن طق غيع الممثلل والممثلل تمثي ً ن قع ً ،وتعحن ب لت عع المتلة ي
حتى اآلن ،وتدعو الدول األطعاف إلى اإل ا في ا ال عن ا ؛
 -123تطلن إلى المح مل أن تضةةةةةةع المزيد ا اآللي العاايل إلى تةيي المتدربي
الداخليي والم نيي الزائعي بطعي ةل أكثع ا ةةةةةة تداال وان ج يل ا الم ن طق ال ن ايل،
وتطلن أيضةةة إلى المح مل ا ةةةت شةةة ف واقتعاح طعائق لتنفي بعاا الموظفي الفنيي
الم تدئي للمعاةةحي ا الدول األطعاف غيع الممثلل والممثلل تمثي ن قع ة  ،و ةةيم
ا المن طق الن ايل ،التي تمول ع طعيق الت عع ؛
 -124تطلن إلى المح مل النظع فيم تدابيع عتم ف ةةةةةةي ةةةةةةةل التن وب في المح مل
الجن ئيل الدوليل وتطلن إلى المح مل ك لك تةديم تةعيع ع النت ئ إلى الجمةيل؛
 -125تعحن ب لخطل ا تعاتيجيل لةلم المح مل للفتعي  2021-2019وبعن ا عمل
الث ىي السةةنوا لتحسةةي التمثيل الجغعافي والتوازن بي الجنسةةي كأوليل ا أولوي
قلم المح مل؛
 -126تحيط علم بتةعيع ا تةعاب الخ عاء المستةلي للمح مل الجن ئيل الدوليل ونظ ا
روا األ ي(31(،وت حظ أن تيسيع التمثيل الجغعافي والتوازن بي الجنسي يأخ
في ا عت ر التوصي التي تدخل في نط ق ا التةعيع؛

فاء -التكامل
 -127ت كع بأن الدول ي المسةةةةحولل في المة ا األول ع التحةيق في أخطع الجعائم
التي تثيع قلق المجتمع الةةدولي وع ا حةةةل اعت ي ة ه الجعائم ،وأنةةه يتةي ل ة ه
الغ يل اعتم ف التدابيع المن ل على المستوى الوطني ،كم يتةي تةزيز التة ون الدولي
والمسةةة عدي الةضةةة ئيل ،ا أجل ضةةةم ن ا ةةةتةداف النظم الة نونيل الوطنيل وقدرت بحق
على التحةيق في ه الجعائم وا حةت ؛
 -128تةةد الةزا على اواصلل التعوي في المح فل ذا العلل على تنفي نظ ا روا
األ ة ةةي على العةةةيد المحلي بعةةوري فة لل وتةزيز قدري ال يئ الةض ة ئيل الوطنيل
على ا حةةةةل اعت ي أخطع الجعائم التي تثيع قلق المجتمع الةةةدولي وفةةةة ً لمةةةة ييع
المح كمل الة فلل المسلم ب فولي ً وط ة ً لم دأ الت ال؛
 -129تعحن بم ش ركل المجتمع الدولي في تةزيز قدرا ال سلط الة ض ئيل المحليل
والتة ون بي الدول ا أجل تم ي الدول ا التحةيق بحق في الجعائم المنعةةةةةةوس
علي في نظ ا روا األ ي؛
 -130تعحةةن أيضةةةةةةةة ب ة لج وف التي ت ة ل ة األام المتحةةدي ،والمنظم ة الةةدوليةةل،
والمنظم اإلقليميل ،والدول ،والمجتمع المدني في تةميم أنشةةةةةةطل بن ء الةدرا التي
ت دف إلى تةزيز األج زي الةض ة ئيل الوطنيل فيم يتةلق ب لتحةيق وا حةل الجعائم التي
تدخل في اختعةةةة س نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي وبعاا وأفوا المسةةةة عدي التةنيل الة ئمل

()31
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والجديدي ،وتشةةةةةةجع بةوي على أن ت ل المنظم الدوليل والمنظم
والدول والمجتمع المدني المزيد ا الج وف في ا العدف؛
()32
 -131تعحن ،في ا العةةةةةةدف ،ب عتم ف جدول أعم ل  2030للتنميل المسةةةةةةتداال
وتدر الةمل ال ا ال ي يتم ا ضةةةةةةط به فيم يتةلق بتةزيز ةةةةةةي في الة نون على
العةيدي الوطني والدولي ،وضم ن المس واي في الحعول على الةدالل للجميع؛
 -132تشةةةةةدف على أن التنفي السةةةةةليم لم دأ الت ال يةتضةةةةةي ا الدول أن تدرج الجعائم
المنعةوس علي في المواف  6و 7و 8ا نظ ا روا األ ة ةي بوصةف جعائم تسةتوجن
الةة ب بموجن الةواني الوطنيل وأن تنشةةةةئ و يل قضةةةة ئيل اختعةةةةل ل ه الجعائم وت فل
التنفي الفة ل ل ه الةواني وتحث الدول على الةي ا ب لك؛
 -133تعحن بتةعيع الم تن ع الت ال()33وتحيط علم ب لتوصي المةدال بشأن
المش ورا المة لل المحدفي في ا التةعيع وفون المس س بأي قعار ا قعارا اللجنل
الجمةيل الة ال بشأن الةملي المة لل فيم يتةلق بتةعيع ا تةعاب فعيق الخ عاء
المستةل وتطلن إلى الم تن أن ي ةي ه المسألل قيد نظعه وأن يواصل الحوار اع المح مل
وغيع ا أصح ب المعلحل بشأن الت ال ،بم في ذلك بشأن أنشطل بن ء الةدرا
المتعلل ب لت ال التي يضطلع ب المجتمع الدولي لمس عدي األج زي الةض ئيل الوطنيل،
اةينل وفور الشعاك اع السلط
وبشأن ا تعاتيجي المح مل المحتملل إلنج ز ح
الف علل األخعى في ا العدف ،وبشأن المس عدي في قض ي اثل حم يل
الوطنيل والج
الش وف والضح ي والجعائم الجنسيل والجعائم الجنس نيل أيض ؛
 -134تعحن أي ض ب لمةلوا المةدال ا أا نل جمةيل الدول األطعاف ب شأن التةدا
المحعز في تنفية و يت ة المتةلةةةل بتسةةةةةة يةةل ت ة فل المةلواة بي المح مةةل والةةدول
األطعاف وأصةةةةةةح ب المعةةةةةةلحل اآلخعي  ،بم في ذلك المنظم الدوليل والمجتمع
المدني ،التي ت دف إلى تةزيز األج زي الةضةةةة ئيل الوطنيل ،وتعحن ك لك ب لةمل ال ي
ق ات به األا نل ورئيس الجمةيل حتى اآلن ،وتطلن إلى األا نل أن تواصةةةل ،في حدوف
الموارف المت حل ،تطويع ج وف العاايل إلى تيسةةةةةةيع ت فل المةلوا بي المح مل
والدول األطعاف وغيع ا أصةةةةةةح ب المعةةةةةةلحل ،بم في ذلك المنظم الدوليل
والمجتمع المدني ،التي ت دف إلى تةزيز األج زي الةضةةةة ئيل الوطنيل ،وأن تدعو الدول
إلى تةديم اةلوا بشأن احتي ج ت ا الةدرا لتنظع في الدول وغيع ا الج
الف علل التي يم ن تةديم المس ة عدي ،وأن تةدا تةعيعا ع الخطوا الةمليل التي اتخ
في ا الشأن في الدوري الةشعي للجمةيل؛
 -135تشةةةةةةجع الدول والمنظم الدوليل والمنظم اإلقليميل والمجتمع المدني على
أن تةدا اةلوا إلى األا نل ع أنشةةةطت المتعةةةلل ب لت ال وتعحن أيضةةة ب لج وف
التي ي ل المجتمع الدولي والسةةةةةلط الوطنيل ،بم في ذلك أنشةةةةةطل بن ء الةدرا
الوطنيل للتحةيق والمة ضةةةةة ي في الجعائم الجنسةةةةةيل والجعائم الجنسةةةةة نيل التي قد ت لغ
خطوري الجعائم المنعوس علي في نظ ا روا األ ي ،وبخ صل الج وف المستمعي
في اج ل اإلجعاءا ا ةةةةةةتعاتيجيل لضةةةةةةم ن الوصةةةةةةول إلى الةدالل وتةزيز التم ي
للضةةةةح ي على العةةةةةيد الوطني ،وتشةةةةيع إلى التوصةةةةي المةدال ا المنظمل الدوليل
لة نون التنميل( )34خ ل الدوري العابةل عشعي للجمةيل؛
 -136تشةةةةةةجع المح مل على اواصةةةةةةلل ج وف في اج ل الت ال ،بم في ذلك ع
الف علل األخعى ذا العةةةةةةلل ،وت كع
طعيق ت فل المةلوا بي المح مل والج
ب لدور المحدوف للمح مل في اج ل تةزيز السةةلط الةضةة ئيل الوطنيل ،وتشةةجع أيض ة
الف علل الدوليل واإلقليميل
على اواصلل التة ون بي الدول ،ع طعيق اش ركل الج
اإلقليميل األخعى

()32
()33
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والوطنيل الة الل في قط الةدالل ،فضةةةةةة ع المجتمع المدني ،في ت فل المةلوا
والمم ر ةةةة المتةلةل ب لج وف ا ةةةةتعاتيجيل والمسةةةةتداال العاايل إلى تةزيز الةدرا
الوطنيل للتحةيق والمة ضةةة ي في الجعائم المنعةةةوس علي في نظ ا روا األ ةةة ةةةي
وتةزيز وصول ضح ي ه الجعائم للةدالل ،بم في ذلك ع طعيق المس عدي اإلنم ئيل
الدوليل؛

صاد -آلية الرقابة المستقلة
 -137تشيع إلى اةعرات الوارفي في الةعاري
بأن تستةعب بش ل ك ال عمل وو يل آليل العق بل المستةلل في فورت الس بةل عشعي
واةعرات الوارفي في الةعاري  ICC-ASP/17/Res.5و ICC-ASP/18/Res.6بأن تطلن ا
على و يل
الم تن اواصلل ا تةعاب وإكم له ،بم في ذلك النظع في إفخ ل تةدي
تشمل التحةية في ا فع ءا الموج ل ضد المسحولي الس بةي  ،وتةديم تةعيع ع ذلك
إلى الجمةيل الة ال في فورت الت ةل عشعي؛
 -138تعحن ب لمن قشةة التي فار خ ل ع ا  2020بشةةأن ا ةةتةعاب أعم ل آليل
العق بل المستةلل وو يت التشغيليل ،و ي يئل فععيل لجمةيل الدول األطعاف؛
 -139تعحن بمشعو الو يل التنفي يل المنةحل آلليل العق بل المستةلل ،المعفةل ب لتةعيع
المتةلق ب تةعاب أعم ل آليل المعاق ل المستةلل( )35وو يت التنفي يل ،نتيجل للمن قش
المستفيضل التي جع فيم بي الدول األطعاف ،اع امثلي أج زي المح مل وآليل العق بل
المستةلل؛
تةعاب الخ عاء المستةلي للمح مل الجن ئيل
 -140تحيط علم ب لتةعيع الن ئي
الدوليل ونظ ا روا األ ي )36(،و يم توصي ته المتةلةل بةمل آليل المعاق ل المستةلل
وو يت التنفي يل ،التي تستحق إجعاء ان قش استفيضل بي الدول األطعاف والنظع
في  ،وقد تدعو إلى إجعاء المزيد ا التنةيح للو يل؛
 -141تةعر اعتم ف الو يل التنفي يل المنةحل آلليل العق بل المستةلل المعفةل ب ا الةعار،
التي تحل احل أح ا الو يل الوارفي في اعفق الةعار  ،ICC-ASP/12/Res.6وتط ق
احقت وفون اس س بأي قعار تتخ ه الجمةيل الة ال بتةديل او ا ت دال الو يل بةد
نظع في التةعيع وتوصي ا تةعاب الخ عاء المستةل؛
 -142تعحن ب لم فرا الت ميليل التي اتخ الم تن و يئ المعاق ل الت بةل للجمةيل
والمح مل لمح ولل ضم ن قي ا اختلف أج زي المح مل بت سيط وا ت م ل
اواىيق/ادون قواعد السلو المتةلةل ب ألخ ق ،التي ين غي أن ت ون اتسةل قدر
اإلا ن؛
 -143تحكد ا جديد على األ ميل الح مل آلليل العق بل المستةلل في ا ضط بةمل
على نحو استةل واف ف واح يد خ ل ا أي تأىيع ا عر له؛
()37
 -144تحيط علم ب لتةعيع السنوي لعئيس آليل العق بل المستةلل؛
 -145تحكد ا جديد أ ميل أن تةدا آليل العق بل المستةلل تة ريع ع نت ئ أنشطت إلى
الدول األطعاف؛
 -146تشدف على أ ميل التزاا جميع اوظفي المح مل والمسحولي المنتخ ي بأعلى
المة ييع الم نيل واألخ قيل ،وت حظ الج وف الم ولل لتةزيز اإلط ر الم ني واألخ قي
للمسحولي المنتخ ي  ،وتسلم ب لدور األ ي والةمل ال ي تةوا به آليل العق بل المستةلل،
وتعحن ب لخطوا التي اتخ ت المح مل للتحةيق في اآلى ر المحتملل ل فع ءا المتةلةل
بةي  ،وتعحن بأنه ،وفة لتوصي ا تن المدعي
بسوء السلو المحيطل بمسحولي
الة ا والمش ورا ال حةل ،تسم الو يل التنفي يل المنةحل آلليل العق بل المستةلل ا
التحةيق في السلو المزعوا للمسحولي والموظفي المنتخ ي الس بةي واء أىن ء
 ICC-ASP/15/Res.5وICC-ASP/16/Res.6
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() 36
()37

20

. ICC-ASP/19/24.
. ICC-ASP/19/16
.ICC-ASP/19/26

R6-A-300921

ICC-ASP/19/Res.6

خدات م أو عند انت ء خدات م ب لمح مل على النحو المنعوس عليه في الفةعي ،10
وتحيط علم بتةعيع الح لل المةدا ا ق ل ا تن المدعي الة ا وتحث المح مل على
ا ت م ل ا التحةيق بش ل ك ال واف ف ،لتحديد أي إجعاء زا للمت بةل ا ج نن
المح مل و/أو الجمةيل ،وتةديم تةعيع إلى الجمةيل الة ال ق ل فورت الةشعي ؛
 -147تعحن ب لتةدا المحعز في اواءال لوائ المح مل بعةةفل ر ةةميل اع و يل آليل
العق بل المسةةةتةلل ،وتشةةةجع المح مل على الةي ا ،بدعم ا آليل العق بل المسةةةتةلل ،حسةةن
ا قتض ء ،بتحديث جميع الوى ئق ذا العلل واواءات اع و يل آليل العق بل المستةلل
ا أجل اتس ق اع الةواعد الواج ل التط يق.

قاف -الميزانية الارنامجية
 -148تحيط علم ً ب لةمل الم م ال ي تةوا به لجنل الميزانيل والم ليل ،وتحكد اجدَّف ًا

ا تة ل أعض ء ه اللجنل؛
 -149ت كع بأن لجنل الميزانيل والم ليل اسحولل وفة ً لنظ ا الداخلي( )38ع الدرا ل
التةن يل ألي وىي ةل ت ُ ةدَّا إلى الجمة يل وتتع تن علي آ ى ر ا ل يل أو آ ى ر في الميزان يل،
وتشدف على أ ميل ضم ن تمثيل اللجنل في جميع اعاحل المداو الج ريل في الجمةيل
عند النظع في وى ئق تتعتن علي آى ر ا ليل أو آى ر في الميزانيل؛
 -150تحيط علمة اع الةلق بتةعيع الم تةةن ع المتةةأخعا المسةةةةةةتحةةةل على الةةدول
األطعاف() 39؛
 -151تشةةةةدف على أ ميل تزويد المح مل ب لموارف الم ليل ال زال ،وتحث جميع الدول
األطعاف في نظ ا روا األ ي على تحويل ا لغ ااتعاك ت المةعري ب ل ال وعلى
أن تفةل ذلك في األجل المحدف لتسةةةةةديد ه ا اةةةةةتعاك أو ،في ح لل المتأخعا ع
بةل ،على أن تسدف فورا ً وفة ً للم في  115ا نظ ا روا األ ي ،والة عدي
فتعا
 1-105ا النظ ا الم لي والةواعد الم ليل ،و ة ئع الةعارا ذا العةةلل العة فري ع
الجمةيل؛
 -152ت ين ب لدول والمنظم الدوليل واألفعاف والمح ةةةةسةةةة وغيع ا ال ي ن
التي ق ات ب لك؛
أن تةدا ت عع للمح مل ،وتةعب ع تةديع للج

راء -المؤتمر االستعراري
 -153ت كع بأن ا لدول األطعاف في المحتمع ا ةةةةةةتةعاضةةةةةةي األول لنظة ا رو ا
األ ةةةةةة ةةةةةةي ،ال ي عةد بنج ح في كم بأوغندا في الفتعي ا  31أي ر/ا يو إلى 11
حزيعان/يونيه  ،2010اعتمد وفة ً للفةعي  2ا الم في  5ا نظ ا روا األ ةةةةةة ةةةةةةي
لتةعيف جعيمل الةدوان وتحديد الشةةةةةةعوط التي يجوز للمح مل بموج أن
تةدي
و ةةةةةت
تم رس اختعةةةة صةةةة فيم يتةلق ب ه الجعيمل( )40واعتمد أيضةةةة تةدي
بموج نط ق اختعةةةةةةة س المح مل ليشةةةةةةمل ى ث جعائم أخعى ا جعائم الحعب
التةليديل حي تُعت ن في النزاع المسلحل غيع ذا الط بع الدولي()41؛
المةنيل ر التعةةةةةةديق علي أو ق ول وي دأ نف ذ
 -154تحيط علم ً بأن التةدي
وفة ً للفةعي  5ا الم في  121ا نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي وتحيط علم ً اع التةديع بم تم

()38
()39
()40

 ،ICC-ASP/18/Res.1المعفق.
.ICC-ASP/19/27

الوى ئق الع ميل  ...المحتمع ا

( )41المعجع نفسه.RC/Res.5 ،
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احخعا ً ا عملي التعةةةةةةديق على ه التةدي ( ،)42وت حظ اع التةديع أن فولتي
ا الدول األطعاف أوفعت إع ن وفة للفةعي  4ا ال م في  15ا عرا ا نظ ا روا
األ ي))43؛
 -155تطلن إلى جميع الدول األطعاف النظع في التعديق على ه التةدي ؛
 -156تعحن بتفةيل اختعةةةةة س المح مل الجن ئيل الدوليل ب لنظع في جعيمل الةدوان
اعت ة را ا  17تموز/يوليةةه  ،2018وفةة لمة قعرتةةه جمةيةةل الةةدول األطعاف بتوافق
اآلراء في قعار  ،ICC-ASP/16/Res. 5ام يمثل المعي األولى التي تتمتع في اح مل
ه الجعيمل ،وب لك تست مل إنج زا احتمعي
فوليل فائمل بسلطل اس ءلل األفعاف ع
روا وكم لة اي  1998و2010؛
 -157تشةةةيع إلى المن قشةةة التي جع أىن ء المحتمع ا ةةةتةعاضةةةي بشةةةأن اسةةةألل
الس ة ا والةدل وت حظ أ ميل اواصةةلل المن قش ة المتةلةل ب ه المسةةألل ،وتدعو الدول
األطعاف المةنيل إلى ا تمعار في الةي ا ب لك؛
 -158تشةةةةةيع اع التةديع إلى ا قطةته على نفسةةةةة خمس وى ىون فولل طعف ً وفولل
واحدي تتمتع بعةةةةةةفل المعاقن وانظمل إقليميل واحدي ا تة دا بأن تةدا إلى المح مل
ازيدا ً ا المس عدي ،وتن اد تلك الدول والمنظمل اإلقليميل الم كوري على ععل الوف ء
ب ه التة دا  ،كم تن اةةةةةةد الدول والمنظم اإلقليميل أن تةدا تة دا إضةةةةةة فيل وأن
تةلن أىن ء الدوري الةشةةةعي للجمةيل بشةةة ل كت بي أو ا خ ل بي ن ت أىن ء المن قشةةةل
الة ال بشأن تنفي ه التة دا ؛

شين -النظر في التعديالت
 -159تعحن بتةعيع الفعيق الة ال المةني ب لتةدي
 -160تدعو جميع الدول األطعاف إلى التعةةةديق على التةديل ال ي أفخل على الم في
 124أو ق وله؛
التي أفخلت
 -161تدعو أيضةةةة جميع الدول األطعاف إلى التعةةةةديق على التةدي
()45
؛
على الم في  8والمةتمدي في الدوري الث انل عشعي للجمةيل أو ق ول
()44؛

تاء -المشاركة في جمعية الدول األطراف
 -162تن اد الدول والمنظم الدوليل واألفعاف والمح س وغيع ا ال ي ن أن
تت ع في الوقت المن ةةةةةن للعةةةةةندوق ا ةةةةةتئم ني إلت حل اشةةةةة ركل أقل ال لدان نموا ً
والدول الن ايل األخعى في فورا الجمةيل السةةةةةةنويل ،وتةعب ع تةديع للدول التي
ق أن ق ات ب لك؛
 -163تشةةةةةةجع على اواصةةةةةةلل الج وف التي ي ل رئيس جمةيل الدول األطعاف لةةد
حوار اسةةةتمع اع جميع أصةةةح ب المعةةةلحل ،بم في ذلك المنظم اإلقليميل ،وتطلن
إلى جميع الةةدول األطعاف أن تةةةدا الةةدعم لعئيس الجمةيةةل في ا ة فراتةةه العاايةةل إلى
تةزيز المح مل ،وا تة ل اإلجعاءا  ،ونظ ا روا األ ي ك ل؛
 -164تشةةةةيع إلى التة ون الطويل األجل والمسةةةةتمع بي الجمةيل ،والدول األطعاف،
غيع الح وايةةةل في المجتمع المةةةدني ،وتحكةةةد ا جةةةديةةةد الةعار ICC-
والمنظمةةة
()42

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

(.https://www.icc-cpi.int/resource-library# )43
(.ICC-ASP/19/28 )44
( ICC-ASP/16/Res.4 )45و. ICC-ASP/18/Res.5.
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 ASP/2/Res.8بشأن ا عتعاف ب لدور التنسيةي والتيسيعي ال ي يحفيه تح لف المنظم
غيع الح وايل المةنيل ب لمح مل الجن ئيل الدوليل؛
 -165تةعر أن تة د إلى المح مل ،ورئيس الجمةيل ،والم تن ،واللجنل ا ةةةتشةةة ريل
المةنيل ب لتعاةةةةةةيح  ،والفعيق الة ال المةني ب لتةدي  ،وآليل العق بل المسةةةةةةتةلل،
واألا نل ،واجلس إفاري وأا نل العةةةةندوق ا ةةةةتئم ني للضةةةةح ي  ،حسةةةةن ا قتضةةةة ء،
ب لم ا الم يَّنل في المعفق األول ل ا الةعار.

R6-A-300921
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المرفق األول
الواليحححات التي ححححددتهحححا جمعيحححة الحححدول األطراف لفترة محححا بين
الدورتين
 -1فيم يخب عالمية نظام روما األساسي،
(أ) تحيد التوصةةةةةةي الوارفي في تةعيع الم تن ع خطل الةمل العاايل إلى
تحةيق الة لميل لنظ ا روا األ ي()1وتنفي ه تنفي ا ك ا ؛
(ب) تطلن إلى الم تن أن يواصةةل اعاق ل تنفي خطل الةمل العاايل إلى تحةيق
الة لميل لنظ ا روا األ ةةةةةةة ةةةةةةي وتنفي ه تنفي ا ك ا  ،وأن يةدا تةعيعا ً ع ذلك إلى
الجمةيل في فورت الةشعي ؛
 -2فيم يخب اتفاق االمتيازات والحصحححانات ،تطلن إلى الم تن أن يواصةةةل تةديم
الدعم للتعديق على ا تف ق؛
 -3فيم يخب التعاون،
ي،
(أ) ت حث الم تن على أن يواصةةةةةةةل ،ا خ ل الفعيق ال ة ال في
المن قشةةةةةة بشةةةةةةأن ا قتعاح الن تجل ع الحلةل الدرا ةةةةةةيل التي نظم الميسةةةةةةعان
المشةةة رك ن في ي ،في  7تشةةةعي الث ني/نوفم ع  ،2018بةنوان "عملي الة ض:
ا الةة ب"؛
التحدي العئيسي لم فحل اإلف
(ب) تطلن إلى الم تن أن يواصةةةةةةل ،ا خ ل فعيةيه الة الي  ،المن قشةةةةةة
المتةلةةةل بة تفة قة أو التع تي ة اإلطة ريةةل الطوعيةةل وأن يةةةدا تةعيعا ع ذلةةك إلى
الجمةيل في فورت الةشعي ؛
(ج) تدعو الم تن إلى أن ين قش ،ا خ ل فعيةيه الة الي  ،الجدوى ا إنش ء
آليل تنسيق للسلط الوطنيل؛
(ف) تدعو الم تن ،ا خ ل فعيةيه الة الي  ،إلى اواصلل تةزيز الة قل بي
ا ام المتحدي ووك ت وكي ن ت  ،بم في ذلك بن ء الةدرا  ،والمح مل الجن ئيل
الدوليل ،والدول ا طعاف ،لتةزيز التة ون اع المح مل؛
( ـ) تدعو المح مل إلى اواصةةلل تحسةةي ام ر ةةت في تةديم طل احدفي
وك الل وفي الوقت المن ةةةةن للحعةةةةول على التة ون والمسةةةة عدي ،بم في ذلك ع
طعيق النظع في إجعاء اش ورا اع الدولل الطعف المةنيل عند ا قتض ء؛
(و) تطلن إلى الم تن اإل ةةةةعا  ،ا خ ل فعيةيه الة الي  ،في ا ةةةةتةعاب
تنفي التوصةةةةي السةةةةت والسةةةةتي التي اعتمدت الجمةيل في ع ا  ،)2(2007ب لتة ون
الوىيق اع المح مل ،حسن ا قتض ء؛
(ز) تطلةةن إلى الم تةةن أن ي ةي على آليةةل التيسةةةةةةيع التة بةةةل لجمةيةةل الةةدول
األطعاف المةنيل ب لتة ون ا أجل التشةةةةة ور اع الدول األطعاف والمح مل والدول
الم تمل األخعى والمنظم ذا العةةةةلل والمنظم غيع الح وايل ا أجل زي في
تةزيز التة ون اع المح مل؛
(ح) تطلن إلى الم تن ،ع طعيق تيسيع التة ون ،ووفة للةعار المتةلق
ب تةعاب المح مل الجن ئيل الدوليل ونظ ا روا األ ي ،أن يدرس المس ئل

(،ICC-ASP/19/30 )1

( ،ICC-ASP/6/Res.2 )2المعفق الث ني.
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والتحدي المتعلل ب لتة ون ،بغيل تحديد تدابيع المو ل وإجعاءا ات بةل ا أجل
التعدي لتلك التحدي وتةديم تةعيع ع ذلك إلى الجمةيل الة ال في فورت الةشعي ؛
(ط) تطلةةن إلى المح مةةل أن تواصةةةةةةةل تةةةديم تةعيع احةةدث ع التةة ون إلى
الجمةيل في فورت السةةةةةنويل يتضةةةةةم بي ن افعةةةةةلل ع العفوف التي قدات الدول
األطعاف ،بم في ذلك أن تسلط الضوء على التحدي العئيسيل؛
(ي) تفوب الم تن في الةي ا ،ا خ ل فعيةيه الة الي  ،بمواصةةلل المن قشة
بشةةأن التة ون في التحةية الم ليل وتجميد األصةةول وضة ط على النحو المنعةةوس
عليه في إع ن ب ريس ،بم في ذلك اواصلل الةمل لوضع انعل رقميل اضمونل؛
( ) تطلن إلى رئيس الجمةيل اواصلل االتواصل بنش ط وبش ل بن ء اع جميع
أصةةةةةةح ب المعةةةةةةلحل المةنيي  ،وفة إلجعاءا الجمةيل المتةلةل بةدا التة ون ،لمنع
عدا التة ون ولمت بةل اسألل عدا التة ون المح لل ا المح مل إلى الجمةيل؛
ح
(ل) تطلن ت فل أي اةلوا تتةلق ب لسةةةةةفع المحتمل أو المحكد ألاةةةةةخ س
التنسةةيق
صةةدر بحة م أوااع ب لة ض علي م على الفور اع المح مل ا خ ل ج
المةنيل بةدا التة ون؛
(ا) تطلن إلى الم تن أن يواصةةةةةل ا اةةةةةتعا بنشةةةةة ط طوال فتعي ا بي
الدورتي اع جميع أصةةح ب المعةةلحل ذوي العةةلل في اواصةةلل ضةةم ن التنفي الفة ل
إلجعاءا الجمةيل المتةلةل بةدا التة ون ،وأن يةدا تةعيعا ع أنشطته إلى الجمةيل في
فورت الةشعي ؛
 -4فيم يخب العالقة مع األمم المتحدة،
(أ) تدعو المح مل إلى اواصلل الحوار المح سي اع األام المتحدي ،بن ء على
اتف ق الة قل بي األام المتحدي والمح مل الجن ئيل الدوليل؛
(ب) تطلةةن إلى قلم المح مةةل أن يةةةدا تةعيعا احةةدى ة ع الت ة ليف التةعي يةةل
المح لل ا اجلس األا ( )3ق ل انةة ف الدوري
المخ ع عل ب لمح مل حتى اآلن للح
الةشعي للجمةيل بوقت ك ف؛
 -5فيم يخب العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى ،تدعو المح مل إلى
أن تضم تةعيع السنوي ال ي تةداه إلى الجمةيل الة ال لألام المتحدي قسم ع ح لل
ا تف ق الخ صل ب لتة ون المةةوفي اع انظم فوليل أخعى وتنفي ؛
 -6فيم يخب االنتخابات،
(أ) تةعر اواصةةلل ا ةةتةعاب إجعاءا تعاةةي وانتخ ب الةض ة ي على النحو
المنعةةةةوس عليه في الةعار  ،ICC-ASP/3/Res.6بعةةةةيغته المةدلل ،بمن ةةةة ل ا نتخ ب

(.ICC-ASP/19/17 )3
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المة لل بةد انةة ف الدوري ال س ف ل عشعي بغيل إفخ ل أي تحسين قد ت ون ضعوريل،
اع اعاع ي الةمل ال ي تم حتى اآلن على النحو الم ي في التةعيع المةدا ا الميسع()4؛
(ب) تطلن إلى الم تن أن يةدا إلى الجمةيل في فورت الةشعي تةعيعا احدى
ع التةدا المحعز في ا تةعاب اإلجعاءا المتةلةل بتعاي وانتخ ب الةض ي؛
 -7فيم يخب األمانة ،تدعو رئيس الجمةيل إلى تةديم تةعيع إلى الدوري الةشةةةةةةعي
للجمةيل بشأن تنفي التوصي الوارفي في تةعيع الم تن ع تةييم األا نل()5؛
 -8فيم يخب المساعدة القانونية،
(أ) إذ تضع في اعت ر توصيل لجنل الميزانيل والم ليل بأن ت ل المح مل
قع رى ج د قتعاح إص ح يم تحةية ب لموارف الح ليل ع طعيق
ا ت ش ف الفعس المت حل تية ب الةنء اإلفاري فون اإلخ ل ب لح جل إلى
المس ءلل وتحديد األولوي  ،تطلن إلى المح مل أن تواصل ا تةعاض ألفاء نظ ا
المس عدي الة نونيل وأن تةدا ،بةد إجعاء ازيد ا المش ورا اع الدول األطعاف،
على ي ل األجور المتةلةل ب لمس عدي الة نونيل ل ي تنظع
اةتعح إلفخ ل تةدي
في الجمةيل ،ع طعيق اللجنل ،في فورت الةشعي ؛ اع األخ في ا عت ر توصي
فعيق الخ عاء المستةلي ( )6المةني ب لمس عدي الة نونيل ،فون المس س بأي قعار تتخ ه
الجمةيل الة ال بشأن عمليل ا تةعاب األو ع نط ق ؛
(ب) تطلن إلى الم تن أن يواصل عمله بشأن المس عدي الة نونيل لمن قشل
المةتعح المةدال ا المح مل ،وتوصي فعيق الخ عاء المستةلي بشأن ي ل
المس عدي الة نونيل ،وتةديم تةعيع ع ذلك إلى الجمةيل الة ال في فورت الةشعي ؛
(ج) تشةةجع على اجعاء المزيد ا المش ة ورا بي المح مل والدولل المضةةيفل
بشةةأن المسةة ئل المتةلةل بفعب الضةةعائن على المح اي المةنيي ب لمسةة عدي الة نونيل

( )4تةعيع الم تن ع ا تةعاب إجعاءا تةيي وانتخ ب الةض ي ).(ICC-ASP/19/35
()5

() 6
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فعيق الخ عاء المسةةةةةةتةلي المةني

واوظفي الدعم؛ اع األخ في ا عت ر توصةةةةةةي
ب لمس عدي الة نونيل؛
 -9فيم يخب الفريق الدارسي المعني بالحوكمة،
(أ) تدعو المح مل إلى اواصةةةةةةلل الحوار المن جي اع الدول األطعاف بغيل
تةزيز اإلط ر المح ةةةةةسةةةةةي لنظ ا روا األ ةةةةة ةةةةةي وزي في كف ءي وفة ليل المح مل اع
الحف ظ الت ا على ا تة ل الةض ئي؛
(ب) تشةةةجع المح مل على اواصةةةلل ت فل أي اةلوا احدىل ع التطورا
في المحاعا النوعيل وال ميل اع الفعيق الدرا ي المةني ب لحوكمل؛
)ج) تةتعف بأ ميل تجنن ا زفواجيل وتدعو فعيق الدرا ل إلى التة ون الوىيق
التي أنشأت الجمةيل الة ال
اع المح مل وال يئ الفععيل وغيع ا التس ي
لدرا ل وتنفي توصي الخ عاء المستةلي التي تتن ول قض ي الحوكمل؛
(ف) تطلن إلى الفعيق الدرا ةةةةةةي النظع في المسةةةةةة ئل الت ليل المدرجل في المعةةةةةةفوفل،
واضة في اعت ره عمل فعيق الخ عاء المستةلي  ،وأن يةدا تةعيعا ع ذلك إلى الدوري
الةشعي للجمةيل:
انتخ ب المسجل؛
’4-1 ‘1
احاعا األفاء؛
’8-1 ‘2
’ 13-1 ‘3إجعاءا تةديل الةواعد اإلجعائيل وقواعد اإلى ؛
إفاري عملي ا نتة ل في الج ز الةض ئي؛
’9-2 ‘4
 -10فيم يخب إجراءات المحكمة،
(أ) تدعو المح مل إلى ت ثيف ج وف لتةزيز كف ءي وفة ليل اإلجعاءا بم
أخعى في المم ر ل؛
في ذلك ا خ ل اعتم ف تةدي
(ب) تشةةةةجع الم تن ،بم في ذلك ا خ ل فعيةيه الة الي والفعيق الدرا ةةةةي
المةني ب لحوكمل ،على اوا صلل فعم الج وف التي ت ل المح مل لتةزيز كف ءي وفة ليل
اإلجعاءا ؛
(ج) تشةةةةةةجع المح مل على اإلح طل علم بأفضةةةةةةل المم ر ةةةةةة التي تت ة
المنظم والمح كم واآللي الدوليل والوطنيل ذا العةةلل ب لجعائم الجنسةةيل والجعائم
الجنسةةةةةة نيل ،بم في ذلك المم ر ةةةةةة المتةلةل ب لتحةيق والمة ضةةةةةة ي والتدرين ،لحل
التحدي المتةلةل ب لجعائم الخ ضةةةةةةةل لنظ ا روا األ ةةةةةة ةةةةةةي ،بم في ذلك الجعائم
تة ل المح مل؛
الجنسيل والجعائم الجنس نيل ،اع التأكيد ا جديد على احتعاا
(ف) تشةةةةةةجع الم تن على التواصةةةةةةةل اع الدول األطعاف الم تمل والمح مل
الف علل ذا العةةةلل لتحديد ةةة ل لدعم الج وف التي ت ل المح مل
وغيع ا الج
فيم يتةلق ب لجعائم الجنسيل والجعائم الجنس نيل التي ت لغ اعت ل الجعائم التي تدخل في
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ا الشةةةةةةأن إلى الدوري الةشةةةةةةعي

نط ق نظ ا روا األ ةةةةةة ةةةةةةي بغيل تةديم تةعيع في
للجمةيل؛
 -11فيم يخب استعراض أساليب العمل،
(أ) تةعر أن تةةد فورت السةةةةةةنويل لمدي ةةةةةة ةل أي ا عمل اع إا نيل تمديد
لمدي تعةةل إلى يواي إض ة فيي في ةةنوا ا نتخ ب  ،عند ا قتض ة ء ،اع تخعةةيب
نتخ ب الةض ي؛
اليواي األولي في تلك السنوا
(ب) تةعر أيضةةة أن تشةةةمل فورات السةةةنويل جلسةةةل ع ال واحدي أو جلسةةةتي
ع اتي لمواضيع احدفي ادرجل في جدول األعم ل؛
التنسةةةةةةيق إلى تةديم تةعيع ع أعم ل م ،عند
(ج) تدعو الميسةةةةةةعي وج
ا قتض ء ،إلى الجمةيل؛
التنسةةيق إلى ا لتزاا ادي تعةةل إلى ى ث
(ف) تدعو أيض ة الميسةةعي وج
ةةةنوا حسةةةن خعةةةوصةةةيل وتةةيد كل و يل وإلى تةديم تةعيع إلى الجمةيل في ن يل
و يت م يتضم الدروس المستف في ،ع وي على تة ريع م الة فيل؛
( ) تدعو الم تن إلى تنفي التوصةةةةةي الوارفي في التةعيع ع طعائق الةمل
لة ا )72013؛
عندا تتطلن و يل المشةةةةةةة ورا
(و) تطلن إلى الم تن تةديم تسةةةةةة ي
المفتوحل الةضويل ذلك فةط ،وعندا يم اة لجل المسألل قيد ال حث بآليل أقل كث فل
ا حيث الموارف ،اثل اةعر أو ج ل تنسيق(.)8
(ز) تدعو الم تن إلى ا ةةةةةةتخداا الت نولوجي الحديثل اثل المحتمعا التي
تةةد ب لفيديو ا أجل ضةةةةم ن اشةةةة ركل أعضةةةة ء الم تن غيع الممثلي في ا ن انةة ف
ا جتم ؛
(ح) تطلن إلى الم تن ا ةةةةةةتمعار في إجعاء تةييم لآللي الة ئمل ،وعند
ا قتضةةةةةة ء ،النظع في إفراج اواعيد ن ئيل ،وأن يةد توصةةةةةةي بشةةةةةةأن تخفيض عدف
وطول التة ريع؛
(ط) تطلن إلى الم تن أن يةدا ،ب لتشة ور اع جميع الدول األطعاف والمح مل
ي ،تةعيعا يةيم الفوائد والتحدي فيم يتةلق
والمجتمع المدني ،في نيويور وفي
ب لجدول الح لي ،بم في ذلك ل قتعاح المتةلق بةةد ا جتم ع المة لل للجمةيل في
النعف األول ا كل نل تةويميل ،وادت  ،بم في ذلك اقتعاح تةليع  ،وا ن انةة ف
اجتم ع الجمةيل والم تن ،وتةديم توصي لتحسي ال ف ءي؛
التنسةةةةيق الةي ا ،ب لتشةةةة ور اع الدول
(ي) تطلن إلى جميع الميسةةةةعي وج
األطعاف ،بةمليل لت سيط ا الةعار للدوري الةشعي ؛
 -12فيم يخب الضحححححححايا والمجتمعات المتة،رة ،وجار األرححححححرار ،والصححححححندوق
االستئماني للضحايا،
(أ) تطلن إلى المح مل اواصةةلل وضةةع ا فئ بشةةأن ج ع األضةةعار بم يتفق
اع الفةعي  1ا الم في  75ا نظ ا روا األ ةةةة ةةةةي على ةةةة يل األولويل ،في ةةةةي ق
اعاجةت الج ريل لإلجعاءا الةض ئيل؛
(ب) ت شجع اجلس إفاري ال عندوق ا تئم ني لل ضح ي وأا نته على اوا صلل
تةزيز حوار م الج ري اع المح مل والدول األطعاف والمجتمع الدولي على نط ق
ال م ن حل فضةةةةةة ً ع المنظ م غيع الح وا يل ،ا ل ي
أو ةةةةةةع ،ب م في ذ لك الج
يسة مون جمية ً في الةمل الةيم ال ي يةوا به العةةندوق ا ةةتئم ني للضةةح ي  ،ا أجل
(.ICC-ASP/12/59 )7

( )8حس م ورف اث في الفةعتي (21أ) و(23ب) ا التةعيع بشأن تةييم وتعايد طعائق عمل
ال يئ الفععيل الت بةل للم تن )..(ICC-ASP/12/59
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العةةندوق ،وتةظيم تأىيع  ،وضةةم ن

زي في الوضةةوح ا ةةتعاتيجي والةملي لتدخ
ا تمعاريت وا تداات ؛
(ج) تطلن إلى المح مل والعندوق ا تئم ني للضح ي اواصلل إق ال اعاكل
تة ونيل قويل ،تعاعي أفوار واسةةةةةةحولي كل ان م  ،لتنفي أوااع ج ع األضةةةةةةعار
الع فري ع المح مل؛
(ف) تةعر اواصةةلل رصةةد تنفي حةوق الضةةح ي بموجن نظ ا روا األ ة ةةي
بغيل ضةم ن ام ر ةل ه الحةوق بعةوري ك الل وا ةتمعار األىع اإليج بي لنظ ا روا
األ ي بشأن الضح ي والمجتمة المتأىعي بعوري استداال؛
( ) تطلن إلى المح مل أن تةدا إلى الجمةيل في فورت الةشةةعي ا ةةتعاتيجيل
انةحل احدىل فيم يتةلق ب لضح ي  ،بم في ذلك أ داف ق بلل للةي س واحدفي المدي؛
(و) ت لف الم تن بمواصةةةلل النظع في المسةةة ئل المتعةةةلل ب لضةةةح ي  ،حسةةةن
ا قتض ء أو عند نشأت  ،وذلك ب للجوء إلى أي عمليل أو آليل ان ل؛
(ز) تطلن إلى المح مل أن تةدا للجمةيل إحعةةة ءا ان ةةة ل بشةةةأن الضةةةح ي
المة ولي للمشةةةة ركل في اإلجعاءا أا ا المح مل عند ا اةةةةعي ه اإلجعاءا ع نيل
أا ا الدوائع المةنيل في ي ق اإلجعاءا الةض ئيل؛ وقد تشمل ه اإلحع ءا  ،حسن
ا قتضةةةةةةة ء ،اةلوا ع نو الجنس ،والجعيمل الجن ئيل ،والح لل ،ضةةةةةةم اة ييع
أخعى ذا صلل تحدف الدائعي المختعل؛
 -13فيم يخب تعيين الموظفين،
(أ) تحيةةد توصةةةةةةي ة لجنةةل الميزانيةةل والم ة لي ةل المتةلةةةل بة لتمثيةةل الجغعافي
والتوازن بي الجنسةةةةةةي الوارفي في التةعيعي المتةلةي بأعم ل فورتي الخ اسةةةةةةةل
والث ىي ( )9وتحث المح مل على اتخ ذ الخطوا ال زال لتنفي ؛
(ب) تطلن إلى المح مل أن تةدا تةعيعا ا ا ع الموارف ال شعيل بحلول ن يل
أي ر /ا يو  ،2021تنظع فيه الجمةيل الة ال في فورت الةشعي  ،و يتضم ا ت م
لتنفي التوصي المتةلةل ب لموضو التي قدات اللجنل في ع ا 2020؛
(ج) تطلن إلى المح مل أن يتضةةةةةةم التةعيع اوجزا ع ج وف لتحسةةةةةةي
عمليل التوظيف في ال حث ع التمثيل الجغعافي الة فل اع التعكيز بشةةة ل خ س على
المعاةةةةةةحي ا الدول األطعاف غيع الممثلل والممثلل تمثي ن قعةةةةةةة والتوازن بي
الجنسي  ،بم في ذلك بي ن التوظيف السنويل؛
(ف) تطلن إلى الم تن اواصةةةةةةلل الةمل اع المح مل إليج ف ةةةةةة ل لتحسةةةةةةي
التمثيل الجغعافي الة فل والتوازن بي الجنسي في الوظ ئف الفنيل ،فض ع اواصلل
النظع في اسةألل التمثيل الجغعافي والتوازن بي الجنسةي  ،وأن يةدا تةعيعا إلى الدوري
الةشعي للجمةيل؛
( ) تحةةث المح مةةل على اواصةةةةةةلةةل اغتنةة ا الفعس التي تتيح ةة عملي ة
التوظيف الح ليل والمسةةةتة ليل لتنفي تدابيع ا اةةةأن أن تسةةة م في الج وف العاايل إلى
تحةيق المستوي المعغوبل للتمثيل الجغعافي والتوازن بي الجنسي ؛
 -14فيم يخب التكامل،
(أ) تطلن إلى الم تن أن ي ةي اسةةةألل الت ال قيد ا ةةةتةعاب وأن يواصةةةل
الحوار اع المح مل وأصةةةح ب المعةةةلحل اآلخعي بشةةةأن الت ال ،بم في ذلك الت ال
المتعةةةل بأنشةةةطل بن ء الةدرا التي يضةةةطلع ب المجتمع الدولي لمسةةة عدي السةةةلط
الةضةةةة ئيل الوطنيل عند الةي ا بتنفي ا ةةةةتعاتيجيل إنج ز أعم ل المح مل في ح لل اةينل،
الف علل األخعى في ا العةةدف ،وبم
وفور الشةةعاك اع السةةلط الوطنيل والج
()9

الوى ئق الع ميل  ...الدوري الت ةل عشعي (ICC-ASP/19/20) 2020 ...المجلد الث ني ،الجزء ب ء-
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في ذلك أيضةة المسةة عدي في قضةة ي اثل حم يل الشةة وف والضةةح ي  ،والجعائم الجنسةةيل
والجعائم الجنس نيل؛
(ب) تطلن إلى األا نل أن توا صل ،في حدوف الموارف المت حل ،تطويع ج وف
العاايل إلى تيسيع ت فل المةلوا بي المح مل والدول األطعاف وأصح ب المعلحل
اآلخعي  ،بم ة في ذلةةك المنظم ة الةةدوليةةل والمجتمع المةةدني ،ب ةةدف تةزيز ال يئ ة
الةضةةةةةة ئيل المحليل ،و تدعو الدول إلى تةديم اةلوا ع احتي ج ت ا الةدرا ل ي
الف علل األخعى الة فري على تةديم المسةةةةةةة عدي ،وأن تةدا
تنظع في الدول والج
تةعيعا ع الخطوا الةمليل المتخ ي في ا العدف إلى الدوري الث انل عشعي للجمةيل؛
 -15فيم يخب آلية الرقابة المستقلة،
(أ) تطلن إلى الم تن أن ي ةي قيد نظعه ا تةعاب أعم ل آليل العق بل
المستةلل وو يت التنفي يل ،بغيل النظع في توصي ا تةعاب الخ عاء المستةل في
ا العدف ،ر ن ب لمةعرا ذا العلل الع فري ع الجمةيل بشأن تنفي تةعيع
ا تةعاب الخ عاء المستةلي  ،وتةديم تةعيع ع ذلك إلى الجمةيل في فورت
الةشعي ؛
 -16فيم يخب الميزانية الارنامجية،
(أ) تطلن إلى األا نل أن تواصةةةةةل اع لجنل الميزانيل والم ليل اتخ ذ التعتي
ال زال لضةةم ن تمثيل لجنل الميزانيل والم ليل في جميع اعاحل المداو التي تجعي
الجمةيل والتي يُنظع خ ل في وى ئق تتعتن علي آى ر ا ليل أو آى ر على الميزانيل؛
(ب) تةعر أن يواصل الم تن ،ا خ ل رئيس الجمةيل وانسق الفعيق الة ال
والميسةةةةةةع ،اعاق ل ح لل المدفوع الوارفي طوال السةةةةةةنل الم ليل للمح مل والنظع في
اتخ ذ تدابيع إضةة فيل لتةزيز المدفوع ا جميع الدول األطعاف ،حسةةن ا قتضةة ء،
وأن يواصةةةةةةةل الحوار اع الدول األطعاف التي لم تسةةةةةةةدف ااةةةةةةتعاك ت أو التي علي
اتأخعا ع طعيق إع في إنشةةة ء آليل التيسةةةيع السةةةنويل المةنيل ب لمتأخعا  ،وأن يةدا
تةعيعا ع ذلك إلى الجمةيل في فورت الةشعي ؛
(ج) تطلةةن إلى األاة نةةل إب غ الةةدول األطعاف فورية ً بةةأ ةةةةةةم ة ء الةةدول التي
ا تة ف حةوق التعويت بةد تسديد ا علي ا اتأخعا ؛
 -17فيم يخب المؤتمر االسححححححتعرارححححححي ،تطلن إلى األا نل أن تتي للجم ور على
اوقع المح مل ب إل نتعنت ك فل المةلوا التي تةدا الدول والمنظم اإلقليميل عم
قطةته على نفس في كم ا تة دا بشأن تةديم المزيد ا المس عدي إلى المح مل؛
 -18فيم يخب النظر في التعديالت،
إلى اواصةةةةةة لل النظع في جميع
(أ) تدعو الفعيق ال ة ال المةني ب لتةدي
المةتعحل ،وفة ختع ص الفعيق الة ال؛
التةدي
(ب) تطلةةن إلى الفعيق الة ة اةةل أن يةةةدا تةعيعا ً ل ي تنظع فيةةه الجمةيةةل في
فورت الةشعي ؛
 -19فيم يخب المشاركة في جمعية الدول األطراف،
(أ) تةعر أن تةةد لجنل الميزانيل والم ليل فورت السة ف ةل والث ىي في الفتعي
ا  17إلى  21أي ر/ا يو  ،2021وفورت السةةةة بةل والث ىي في الفتعي ا  6إلى 17
أيلول /تم ع 2021؛
(ب) تةعر أيضةةةةة أن تةةد الجمةيل فورت الةشةةةةةعي في الفتعي ا  6إلى 11
ك نون األول/فيسم ع  2021في ي ،وفورت الح فيل والةشعي في ي.
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المرفق الثاني
الوالية التشغيلية آللية الرقابة المستقلة
أوال -مهمة آلية الرقابة المستقلة
 -1أنشئت آليل العق بل المستةلل (فيم يلي اآلليل) بوصف

يئل فععيل ت بةل لجمةيل
الدول األطعاف في نظ ا روا األ ي للمح مل الجن ئيل الدوليل (فيم يلي الجمةيل)،
عم ب لفةعي  ٤ا الم في  ١١٢ا نظ ا روا األ ي ب لةعار ،ICC- ASP/8/Res.1
المةدل ب ا الةعار.
 -2ووفة لم و انعوس في الفةعي  4ا الم في  112ا نظ ا روا األ ي،
الغعب ا آليل العق بل المستةلل و توفيع رق بل ا الل للمح مل بإجعاء تحةية
وتةييم وعملي تفتيش إفاريل فاخليل استةلل ،ا أجل تةزيز كف ءي المح مل
وا قتع ف في نفة ت .
 -3تتمتع آليل العق بل المستةلل ب تة ل التشغيلي الت ا في ام ر ت لم ا  ،وتةدا
إلى الجمةيل على النحو المنعوس عليه في الفةعي  15ا الةعار ICC-
تة ريع
.ASP/8/Res.1
 -4آلليل العق بل المستةلل الحق في اتخ ذ أي إجعاء تعاه ضعوري  ،بن ء على أ س
اةةولل ،للوف ء بمسحولي ت  ،وفي تنفي ا اإلجعاء وتةديم تةعيع عنه ،فون أي ع ئق
أو ح جل إلى إذن اس ق ،ب تثن ء ا و انعوس عليه في ا الةعار .و يجوز انع
آليل العق بل المستةلل ا الةي ا بأي نش ط يدخل في نط ق و يت  .وفي ح لل عدا ا تس ق
بي و يل آليل العق بل المستةلل وأي ح م ا أح ا اإلط ر التنظيمي الداخلي للمح مل،
الو يل ي التي ين غي أن تحخ في ا عت ر.
أنشطة الرقابة
تخل أنشطل آليل العق بل المستةلل ،في جميع األحوال ،ب لسلطل أو ا تة ل
-5
الل ي يمنح م نظ ا روا األ ي ل يئل العئ ل أو الةض ي أو المس ًجل أو المدعي
الة ا ب لمح مل .وعلى وجه الخعوس ،ين غي أن تحتعا آليل العق بل المستةلل اف يم
ا تة ل الةض ئي وا تة ل ا فع ء احتعاا ك ا و ين غي أن تخل أنشطت بحس
يع الةمل في المح مل.
 -6إذا رأ آليل العق بل المستةلل أن ن ح جل تخ ذ إجعاءا للوف ء بو يت التي
قد تحىع على ا تة ل الةض ء أو ا فع ء ،أو تحىع على اإلجعاءا أو التحةية الج ريل
في المح مل ،فإن تتش ور أو اع يئل العئ ل أو المدعي الة ا لتحديد اس ر عمل
يحتعا ا تة ل ا فع ء أو ا تة ل الةض ئي و يتدخل فون وجه حق في إجعاءا
المح مل أو أنشطل ا فع ء ،اع السم ح آلليل العق بل المستةلل بتوفيع العق بل المطلوبل.
ن اتف ق بشأن ا اإلجعاء ،تتفق يئل العئ ل أو المدعي الة ا اع رئيس
وإذا لم ي
آليل العق بل المستةلل على إجعاء استةل لطعف ى لث للتيسيع والو طل .وب إلض فل إلى
ذلك ،تةوا آليل العق بل المستةلل بإخط ر رئيس الج ز المةني بأي تةييم أو تفتيش أو
تحةيق تةتزا الةي ا به ،ا لم تةعر أن ا غيع المن ن الةي ا ب لك .ويجوز ل يئل العئ ل
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ه المش ورا  ،أن تثيع أي اواغل تتعل ب لةض ء أو

أو المدعي الة ا ،بةد إجعاء
ا فع ء.
 -7في المس ئل المتةلةل ب تة ل الةض ء وا فع ء ،تةمل آليل العق بل المستةلل
ورئيس الج ز المختب بحس نيل في جميع األوق لضم ن المس ءلل ،وفة لنظ ا روا
األ ي والةواعد اإلجعائيل وقواعد اإلى .

ألف -التحةيق
الو يل الة نونيل
 -8تتلةى آليل العق بل المستةلل ا اعي جميع افع ءا وء السلو ( )10المةدال ضد
أي اوظف أو خ يع ا تش ري/اتة د اتة قد اع المح مل ،وتحدف بةد ا تةعاب أولي
ا فع ءا التي ت ون في ح جل إلى ازيد ا التةييم .وتشمل ه ا فع ءا ا فع ءا
المةدال ضد اسحول انتخن ،أو اوظف ،أو خ يع ا تش ري/اتة د بسوء نيل.
 -9ووفة لألح ا ذا العلل ا نظ ا روا األ ي والةواعد اإلجعائيل وقواعد
اإلى ( ،)11ت ون آليل العق بل المستةلل أيض ال يئل الوحيدي المخولل بتلةي الش وى
المتةلةل بسوء السلو و وء السلو الجسيم ضد أي اسحول انتخن والتحةيق في .
وين غي اإلب غ ع نتيجل أي تحةيق بموجن ه الفةعي وفة ً للة عدي  26ا الةواعد
اإلجعائيل وقواعد اإلى .
 -10وآلليل العق بل المستةلل أيض لطل تةديعيل للتةييم أو التحةيق في أي افع ءا
بسوء السلو أو وء السلو الجسيم أو السلو غيع المعب الموج ل إلى أي اوظف
انتخن بق أو اوظف أو خ يع ا تش ري/اتة د ،اعيطل أن ي ون الموظف المنتخن
أو الموظف أو الخ يع ا تش ري أو المتة د في خدال المح مل وقت حدوث وء
السلو المزعوا .وتغطي ه الفةعي أيض ً ا فع ءا المتةلةل بسوء السلو فيم يتةلق
ب لتزاا التي تة د ب المسحولون المنتخ ون أو الموظفون أو الخ عاء ا تش ريون
أو المتة دون أىن ء خدات م والتي تمتد بةد ادي خدات م.
 -11و تحةق آليل العق بل المستةلل في النزاع المتةلةل ب لةةوف أو المس ئل المتةلةل
بإفاري الموارف ال شعيل ،بم في ذلك المس ئل المتةلةل بتةييم األفاء ،أو اعوط الخدال،
أو ا وى الموظفي  .و تحةق آليل العق بل المستةلل أيض في الجعائم المنعوس علي
في الم في  ٧٠ا نظ ا روا األ ي.
اإلجعاءا
 -12بةد ا تةعاب األولي ال ي تةوا به آليل العق بل المستةلل بموجن الفةعي  ،8يجوز
ل أن تةعر التحةيق في المسألل ،وفي ه الح لل ين غي ألي يئل أخعى فاخل المح مل
أن تتخ أي إجعاء آخع إلى أن تنت ي اآلليل ا تحةية  ،ا لم توافق آليل العق بل المستةلل
بةد التش ور على أن ذلك ل يحىع على يع تحةية ت .
 -13وإذا قعر آليل العق بل المستةلل ،بةد إجعاء ا تةعاب أولي بموجن الفةعي ،9
عدا التحةيق في اسألل ا  ،يجوز ل أن تحيل المسألل إلى رئيس الج ز المختب .وإذا
قعر رئيس الج ز اع ذلك التحةيق ،ين غي أن يتم ذلك بوا طل اوظف يةينه رئيس
( )10ألغعاب ه الو يل ،يُستخدا وء السلو بطعيةل ات فلل اع لو غيع اعب ،و و ا
يةعف في الفعل الة اع ا النظ ا اإلفاري لموظفي المح مل بأنه "عدا تععف الموظف وفة ألي
وىيةل ر ميل للمح مل تح م حةوق الموظفي والتزاا ت م ،اثل النظ اي األ ي واإلفاري للموظفي
والنظ ا الم لي والةواعد الم ليل ،أو أي قعارا واةعرا ذا صلل تعدر ع جمةيل الدول األطعاف
أو عدا اعاع ي اة ييع السلو المتوقةل ا اوظف ادني فولي ،قد يعقى إلى استوى السلو غيع
المعضي ب لمةنى المةعوف في ال ند ( 2-10أ) ا النظ ا األ ي للموظفي  ،ام يحفي إلى اتخ ذ
إجعاءا تأفي يل وفعب تدابيع تأفي يل.
( )11الم فت ن  46و 47ا نظ ا روا األ ي والةواعد ا  24إلى  26ا الةواعد اإلجعائيل
وقواعد اإلى .
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الج ز أو احةق ا الخ رج ،وفة لإلط ر التنظيمي للمح مل المتةلق ب لتحةية
اإلفاريل.
 -14وإذا وجد آليل العق بل المستةلل بةد تحةيق ر مي أن ن ا يحيد ا فع ء
اعب بموجن الفةعي  9أع ه ،تةدا اآلليل تةعيعا إلى رئيس الج ز
ب رت ب لو غيع
ٍ
المختب ،اشفوع ً بتوصيت بشأن ا إذا ك ن ين غي اتخ ذ إجعاءا تأفي يل .ويةدا رئيس
الج ز تةعيعا اة ب إلى اآلليل لإلف في بم إذا ك ن قد اتخ إجعاءا تأفي يل ،وإذا ك ن
األاع ك لك ،إذا فعضت تدابيع تأفي يل ،وط يةل ه التدابيع .وإذا لم تتخ إجعاءا
تأفي يل أو لم تُفعب تدابيع تأفي يل ،ين غي أن ي لغ آليل العق بل المستةلل بأ ب عدا الةي ا
ب لك.
 -15وإذا ت ي ا التحةيق احتم ل ارت ب اسحولي انتخ ي  ،أو اوظفي  ،أو خ عاء
ا تش ريي  /اتة دي أعم إجعاايل ،يجوز آلليل العق بل المستةلل أيض ً أن تحيل المسألل
إلى رئيس الج ز المختب والتوصيل بإح لل المسألل إلى السلط الوطنيل المةنيل.
ا فع ءا غيع
 -16ويجوز آلليل العق بل المستةلل أيض  ،بم في ذلك في ح
المحيدي بأفلل ،أن تةدا ا حظ وتوصي إلى أي رئيس ج ز أو اة ل أو قسم إذا
اإلفاريل أو الةملي أو
كشفت نت ئ التحةيق ع نة ط ضةف في ا لتزاا ب لسي
الم فئ التوجي يل أو اإلجعاءا أو المم ر  ،أو إذا ك نت اس ئل احدفي ن ائل ع
التحةيق تتطلن إجعاءا تعحيحيل فوريل لتةزيز الضوابط الداخليل وانع وقو حوافث
ام ىلل في المستة ل.
 -17وين غي الحف ظ على عيل اع فر ا فع ءا بش ل ص را  ،كم يلزا حم يل أيل
اةلوا ذا صلل غيع ادرجل في تة ريع آليل العق بل المستةلل ،ا لم ي ال شف عن
ضعوري ًلضم ن حةوق أي اسحول انتخن أو اوظف أو خ يع ا تش ري/اتة د .و
يجوز ال شف ق ل الحعول على اوافةل المعدر.
 -18تس عد آليل العق بل المستةلل المح مل على وضع ا فئ أخعى تنظم ا تةعاب
افع ءا وء السلو  ،بم يتفق اع ه الو يل.
ب ء -التةييم
 -19التةييم و تةديع ص را وغيع اتحيز وان جي واستةل لنش ط أو اشعو أو
بعن ا أو ا تعاتيجيل أو ي ل أو اوضو أو اسألل أو قط أو اج ل تشغيلي أو أفاء
اح سي ،يحلل استوى تحةيق كل ا النت ئ المتوقةل وغيع المتوقةل ب تخداا اة ييع
اثل الم ءال والفة ليل وال ف ءي واألىع وا تداال .وب ختع ر ،يةدر التةييم ا يعل
وا يعل ولم ذا ،ويسلط الضوء على الةواقن المةعوفي وغيع المةعوفي فيم يتةلق
ب لموضو ال ي يتم تةييمه(.)12
 -20وتةد آليل العق بل المستةلل ،بةد التش ور اع رؤ ء األج زي ،بعن اج نوي
استة لةملي التةييم ،اع اعاع ي إا ني اآلليل في ا العدف ،وتةتعحه على
الجمةيل .ويجوز للجمةيل أو الم تن أيض طلن تةييم أخعى إلى آليل العق بل المستةلل
خ ف التةييم الوارفي في بعن ا التةييم السنوي لآلليل ،اع توفيع األ س المنطةي
أيض إلجعاء ه التةييم وايزانيل واوارف ان ل حسن ا قتض ء .وتةوا آليل العق بل
المستةلل عندئ بتةييم ه الطل على أ س اة ييع التةييم لتحديد ا إذا ك ن ا المم
الةي ا ب لتةييم .وإذا ك نت النتيجل ي عدا إا ن ذلك ،تجعي اآلليل اش ورا اع السلطل
الط ل ل للنظع في خي را بديلل.
 -21وإذا لم يوافق الم تن على جزء ا بعن ا التةييم السنوي ال ي تةتعحه آليل
العق بل المستةلل أو على ال عن ا بأكمله ولم تطلن الجمةيل أو الم تن تةييم آخع ،ين غي
( )12يةتمد تةعيف التةييم على التةعيف ال ي وضةه فعيق األام المتحدي للتةييم لةواعد واة ييع
التةييم (.)2016
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تشجيع رؤ ء األج زي على طلن تةييم أخعى ا آليل العق بل المستةلل .و تعاجع
اآلليل ه الطل لتحديد ادى ا ءات  ،و تةعب بدائل ل عند ا قتض ء .وفي ح لل
عدا وجوف طل للتةييم ا الجمةيل أو الم تن أو رؤ ء األج زي ،ت ون آلليل العق بل
المستةلل السلطل التةديعيل ل دء تةييم ا تلة ء نفس  ،بةد التش ور اع رئيس الج ز
المةني.
 -22ويجوز آلليل العق بل المستةلل ،بن ء على طلن الجمةيل أو الم تن أو رئيس
الج ز ،أن تنسق أي تةييم يةوا به أحد ا تن الخ عي الخ رجيل أو أي فعيق رفيع
المستوى تةعاض األقعان تنشئه الجمةيل أو الم تن أو رئيس الج ز ،ألغعاب
تةييم أي ج نن ا جوانن عملي المح مل.
 -23ويجوز آلليل العق بل المستةلل ،بن ء على طلن رئيس الج ز ،أن تةدا الدعم التةني
للج ز ذي العلل في إنش ء أو اواصلل العق بل أو التةييم الداخليي ألي اشعو أو
بعن ا أو ا فري.
 -24وآليل العق بل المستةلل ي الج ل الوفيةل لجميع التةييم  ،بم في ذلك تلك التي
تجعي تحت إاعاف رؤ ء األج زي .و يةدا رؤ ء األج زي تة ريع إلى آليل العق بل
المستةلل ع جميع التةييم الداخليل المةعري والم تملل ا خ ل توفيع اةلوا ع ال
ه التةييم  ،اثل الموضو والنط ق والجدول الزاني .وتحدف التةييم الداخليل
ع
وفة لم فئ التةييم الوارفي في قواعد واة ييع التةييم التي وضة فعيق األام المتحدي
المةني ب لتةييم ،و تشمل ب لت لي المعاجة واحاعا األفاء وعملي المعاجةل
المم ىلل األخعى التي تةت ع تةييم ر ميل .وآلليل العق بل
والعصد والتحلي
المستةلل الحق في الوصول غيع المةيد إلى جميع تة ريع التةييم الداخلي التي تجعي
المح مل.
 -25واع عدا اإلخ ل ب لتزاا السعيل المعت طل بةمل آليل العق بل المستةلل المش ر
إلي في ا الةعار ،يتم اإلع ن ع بعن ا التةييم السنوي لآلليل ،وجميع طل
التةييم المةدال ا الجمةيل أو الم تن ،فض ع التة ريع التنفي يل الموجزي للتةييم.
وعندا ي ون نشع أي تةعيع بشأن أي تةييم غيع ان ن أل ب تتةلق ب لسعيل ،أو
احتم ل أن يةعب ال وأا أي فعف للخطع ،أو احتم ل أن ينت ك الحةوق الة نونيل
ا تثن ئيل عدا نشعه بتوجيه
الواج ل لألفعاف ،يجوز تةديل صي غل التةعيع أو في ح
ا رئيس المجلس أو رئيس الج ز ،حسن ا قتض ء.
 -26وتةدا آليل العق بل المستةلل التةعيع الن ئي للتةييم ال ي تطل ه الجمةيل أو الم تن
إلى رئيس الجمةيل ال ي ي ون اسحو ً بةد ذلك ع نشعه.
 -27وفيم يتةلق ب لتةييم ال ي يطل ه رئيس الج ز عم ب لفةعي  ،21تةدا آليل العق بل
المستةلل التةعيع إلى رئيس الج ز ال ي ي ون اسحو ع نشعه .و تدرج اآلليل أيض
اوجزا ل ا التةييم في تةعيع السنوي.
جيم -التفتيش
 -28يجوز آلليل العق بل المستةلل الةي ا بةملي تفتيش اف جئل أو اخععل ألي ا نى
أو عمليل بن ء على طلن الم تن أو رئيس أي ج ز .ويةعد بةملي التفتيش عملي
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التحةق الخ صل أو المف جئل أو ب لموقع التي تتم لنش ط اةي ا أجل حل المش كل التي
ت ون احدفي أو غيع احدفي اس ة (. )13
المةدال ا الم تن إلى
 -29ين غي إخط ر رئيس الج ز المختب بجميع الطل
آليل العق بل المستةلل للةي ا ب لتفتيش ،و ين غي أن تس ق التفتيش اش وري اع رئيس الج ز.
ويجوز لعئيس الج ز المةني تةيي امثل لم ت ه لحضور عمليل التفتيش.
 -30بةد انت ء التفتيش ال ي يطل ه الم تن ،تةدا آليل العق بل المستةلل تةعيعا إلى
رئيس جمةيل الدول األطعاف ،ويحيل رئيس الجمةيل ا التةعيع إلى الجمةيل أو
الم تن ،حسن ا قتض ء .وت ون الجمةيل أو الم تن وحد م اسحولي ع أي توزيع
أو نشع حق للتةعيع.
التي توافق في آليل العق بل المستةلل على الةي ا بتفتيش بن ء على
 - 31في الح
طلن رئيس أحد األج زي ،تةدا آليل العق بل المستةلل بةد انت ء التفتيش تةعيعا ع التةييم
إلى السلطل الط ل ل وت ون ه السلطل وحد اسحولل ع أي توزيع أو نشع حق
للتةعيع.وين غي أن تةوا آليل العق بل المستةلل ب إلب غ ع اثل ا التفتيش في تةعيع
السنوي.

،انيا -الصالحيات والسلطات
 -32آلليل العق بل المستةلل الحق في الوصول ال ال وفورا أو ا اعي إلى جميع
أو الملف أو الوى ئق أو ال تن أو المواف األخعى (ا ل تعونيل أو غيع
السج
ا ل تعونيل) أو الموجوفا أو الم ني الت بةل للمح مل ،كم ل الحق في الحعول على
أي اةلوا أو توضيح تعا ضعوريل للوف ء بمسحولي ت .
 -33وآلليل العق بل المستةلل الحق أيض في ا تع ل ال ال وا اعي بجميع
المسحولي المنتخ ي  ،والموظفي  ،والمتة دي  ،وأي اخب آخع ا الة الي
ب لمح مل ،ويجن على جميع ح ء األفعاف التة ون على الفور اع أي طلن آلليل العق بل
الحعول على اةلوا  ،وإجعاء اة ب  ،و/أو تةديم
المستةلل ،بم في ذلك طل
تفسيعا  .وقد يحفي ا اتن ع تةديم ا التة ون فون ع ر اة ول إلى إجعاءا
تأفي يل.
 -34ين غي أن يظل أي طلن تةداه آليل العق بل المستةلل بموجن الفةعتي  32و33
أع ه عي و ين غي إب غه ألحد ،بم في ذلك ألي اسحول انتخن ،أو اوظف ،أو
خ يع ا تش ري/اتة د آخع ،ا لم ينب اإلط ر التنظيمي للمح مل على ذلك صعاحل،
أو تأذن آليل العق بل المستةلل ب لك بوضوح .وقد يحفي عدا احتعاا ه السعيل إلى اتخ ذ
إجعاءا تأفي يل.
 -35واع عدا اإلخ ل ب ألح ا الوارفي في الفةعتي  32و 33أع ه ،يخضع حق
الوصول المت ح آلليل العق بل المستةلل عت را السعيل المتوخ ي في نظ ا روا
األ ي ،يم في ي ق التحةية الجن ئيل ،واإلجعاءا الةض ئيل ،وا لتزاا الس بق
تج ه اعدر المةلوا أو الوىيةل بةدا ال شف ع ويته ،و ال وأا الش وف
والضح ي واألطعاف الث لثل ،وحم يل المةلوا المتعلل ب ألا الةواي للدول
األطعاف.
 -36ين غي أن يثيع المسحول المنتخن ،أو الموظف ،أو الخ يع ا تش ري/المتة د
المةني أي اعتعاب على ا اتث ل ألي طلن ا آليل العق بل المستةلل بموجن الفةعتي
 32و 33في أقعب فعصل ام نل اع اآلليل التي تتش ور بةد ذلك اع رئيس الج ز
المختب .وإذا رأى رئيس الج ز أن الطلن ا اأنه أن ينت ك أحد اعت را السعيل
في الفةعي  ،35ين غي أن يخطع رئيس الج ز رئيس آليل العق بل المستةلل ر مي ب لك.
وت ل آليل العق بل المستةلل ورئيس الج ز كل الج وف المةةولل للسم ح آلليل العق بل
()13
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المستةلل ب لوصول إلى المواف التي تسم ل بتأفيل ا ا  ،فون المس س ب عت را
السعيل الوارفي في الفةعي  ،35بم في ذلك ع طعيق توفيع اةلوا انةحل يم أن
تفي بو يل آليل العق بل المستةلل و عيل المةلوا .
 -37على العغم ا ب ل قع رى الج وف ،إذا لم يتفق رئيس الج ز ورئيس آليل العق بل
المستةلل بشأن ا إذا ك نت المةلوا احميل ا ال شف بموجن الفةعي  ،35أو إذا ك ن
رئيس آليل العق بل المستةلل يعى أن الوصول غيع المةيد إلى المةلوا ضعوري اع
ذلك للوف ء بو يل اآلليل ،ين غي أن يتفق رئيس الج ز ورئيس آليل العق بل المستةلل على
إجعاء استةل لطعف ى لث للتيسيع والو طل ،اع ضم ن احتعاا جميع التزاا السعيل
بموجن نظ ا روا األ ي على النحو الواجن.

،الثا -تقديم التقارير
 -38تةدا آليل العق بل المستةلل تةعيعا نوي ع عملي ت إلى الجمةيل .ويةدا التةعيع
السنوي اةلوا ع التحةية والتةييم وعملي التفتيش التي تةوا ب آليل العق بل
المستةلل ،اع ضم ن احتعاا لحةوق الخعوصيل المتةلةل ب لمسحولي المنتخ ي ،
والموظفي  ،والخ عاء ا تش ريي /المتة دي  .وعلى وجه الخعوس ،ين غي أن
يتضم التةعيع السنوي أ م ء أو اةلوا يم التةعف علي ا ال فل فيم يتةلق
بأي فعف يش ر في أي تحةيق.
 -39يةمم اشعو التةعيع ق ل تةديمه على رؤ ء األج زي ،ويجوز ألي رئيس ج ز
أن يةدا تةلية ل ي تنظع في آليل العق بل المستةلل .ويجوز ألي رئيس ج ز أيض أن
يةدا تةلية ر ميل على التةعيع السنوي ،وتعفق ه التةلية ب لتةعيع السنوي
وتةعب على الجمةيل.
 -40التةعيع السنوي (بم في ذلك أي اعفة ) وىيةل ع ال.
 -41تةدا آليل العق بل المستةلل أيض تةعيعا احقت إلى ا تن الجمةيل ،يغطي فتعي الستل
أا ع الت ليل للتةعيع السنوي الس بق ،ويتضم اوجزا لةملي آليل العق بل المستةلل ل ه
الفتعي .وين غي إر ل نسخل ا التةعيع المحقت إلى رؤ ء األج زي ولجنل الميزانيل
والم ليل ،و يجوز ال شف ع أي اةلوا أخعى إ بموافةل رئيس الجمةيل.
 -42يةعب التةعيع المحقت والتةعيع السنوي في اجتم للم تن ،وي ون رئيس آليل
عيل و/أو
العق بل المستةلل ات ح لتةديم ازيد ا المةلوا  ،فون ال شف ع اةلوا
تمس بحةوق أي اسحول انتخن ،أو اوظف ،أو خ يع ا تش ري/اتة د ،أو تتة رب
اع إجعاءا المح مل أو تحةية ت .
 -43تةدا آليل العق بل المستةلل أيض تة ريع اخععل إلى الم تن بن ء على طل ه ،أو
حسن تةديع رئيس آليل العق بل المستةلل ،ال ي يجوز له الةي ا ب لك بةد التش ور اع رئيس
الجمةيل.

رابعا -الموظفون والمساءلة
 -44تعاعي آليل العق بل المستةلل ،عند اضط ع بجميع أنشطت  ،أفضل المم ر
المتة رف علي  ،وتلتزا بأعلى المة ييع األخ قيل.
المنعوس علي صعاحل في ا الةعار ،ت ون أعم ل آليل
 -45ب تثن ء الح
العق بل المستةلل عيل ،وت ون اآلليل اسحولل ع حم يل جميع المةلوا السعيل المةدال
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إلي  .ويش ل قي ا أحد الموظفي الت بةي آلليل العق بل المستةلل ب ل شف ع أي اةلوا
عيل بغيع إذن لو غيع اعب يجوز اتخ ذ إجعاءا تأفي يل بشأنه.
تشغيليل غيع
يجوز لموظفي آليل العق بل المستةلل المش ركل في أي واج
-46
اتةلةل ب آلليل ،و يجوز ل م الةي ا بأي نش ط قد ي دو أنه يةعب ا تة ل م للخطع ،اثل
الةضويل في أي يئل تتطلن ا نتخ ب أو التةيي .
 -47تم رس آليل العق بل المستةلل ا تة ل التشغيلي ال ال ع المح مل ،وب لت لي
فإن اسحولل ا اعي أا ا رئيس الجمةيل.
 -48يةوا ا تن جمةيل الدول األطعاف ب ختي ر رئيس آليل العق بل المستةلل .ويةوا
رئيس جمةيل الدول األطعاف بتةييم أفاء رئيس آليل العق بل المستةلل .و يجوز إن ء
خدال رئيس آليل العق بل المستةلل إ أل ب احدفي وبموجن قعار ا ا تن جمةيل
الدول األطعاف.
 -49تلتزا آليل العق بل المستةلل ،رغم الفةعي  ،47ب إلط ر التنظيمي للمح مل .وين غي
لعئيس آليل العق بل المستةلل ب لت لي أن يت ع ، ،لألغعاب اإلفاريل ،إجعاءا المح مل
للحعول على الموافة المتةلةل ب لموارف ال شعيل ،والميزانيل ،والشحون الم ليل،
والمشتعي  ،بم في ذلك ااتعاط اوافةل المسجل على اتخ ذ أي إجعاء في ه
المج  .واع ذلك ،يجوز للمسجل ا تخداا لطته التةديعيل لعفض أي طلن ا
اآلليل ،اعيطل ات اإلجعاءا اإلفاريل الواج ل .ويتولى رئيس الجمةيل حل أي خ ف
بي المسجل ورئيس آليل العق بل المستةلل في ا العدف ،وي ون قعاره ن ئي ً.
 -50يةت ع جميع الموظفي الة الي بآليل العق بل المستةلل ا الموظفي الة الي
ب لمح مل .وين غي ب لت لي أن تتفق اإلجعاءا المتةلةل بتةيين م واعوط خدات م
واة ييع السلو الخ صل ب م اع النظ اي األ ي واإلفاري للموظفي  ،والنظ ا الم لي
والةواعد الم ليل ،والتةليم اإلفاريل ذا العلل ب لمح مل ،ا لم يتة رب ذلك اع ه
وا اتي زا
الو يل .ويتمتع اوظفو آليل العق بل المستةلل بنفس الحةوق والواج
والحع ن والمزاي التي يتمتع ب الموظفون ب لمح مل ،ويةدا ل م المس ًجل جميع
اإلفاريل المطلوبل.
التس ي
 -51ين غي إب غ رئيس آليل العق بل المستةلل فورا بأي افع ء يتةلق ب رت ب أحد
الموظفي ب آلليل تععف غيع اعب ،ويةعر رئيس اآلليل ،بةد التش ور اع رئيس
الجمةيل ،اإلجعاء الواجن ا ت .
 -52ين غي إب غ رئيس الجمةيل بأي افع ء يتةلق ب رت ب رئيس آليل العق بل المستةلل
تععف غيع اعب ،ويةعر رئيس الجمةيل اإلجعاء الواجن ا ت .
 -53ين غي أن يتم التحةيق ال ي يتةلق بسلو أحد الموظفي الت بةي آلليل العق بل
المستةلل وفة للمة ييع المط ةل على التحةيق اع أي اوظف آخع ب لمح مل.
 -54توقع التدابيع التأفي يل التي يتم اتخ ذ ضد اوظفي آليل العق بل المستةلل ا ق ل
المسجل ،ب لتش ور اع رئيس اآلليل .وتوقع التدابيع التأفي يل التي يتم اتخ ذ ضد رئيس
آليل العق بل المستةلل ا ق ل ا تن الجمةيل ،بن ء على توصيل ا المسجل .و يجوز
اتخ ذ إجعاء تأفي ي ضد اوظف ت بع آلليل العق بل المستةلل ،أو التوصيل به ،فون ات
اإلجعاءا التأفي يل المتةلةل ب لمح مل ،بم في ذلك اإلجعاءا المتةلةل بمعاع ي الحةوق
الة نونيل الواج ل لموظف آليل العق بل المستةلل المةني.

_____________________
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