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ICC-ASP/21/Res .2 

 المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف تعزيز

 

 إن جمعية الدول األطراف،

أهاليها مسؤولية حماية  بعينهاكل دولة  على عاتق ه تقعأن إذ تضع في اعتبارها 
عية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمير ااإلبادة الجمجريمة من 

من في شتى أنحاء العالم  يُرتكب ماعميقة من جّراء  صدمة   يُصدماإلنساني ما زال 
أخطر  الوقاية من بضرورةنطاق الواسع تسليما  م اآلن سل  يُ  هل، وأني  خ  ت  أعمال وحشية ال تُ 

  من العقاب، هاالجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ووضع حد إلفالت مقترفي

 الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة جريمة أنــبـ تسّلِّم وإذ 
دإذ و ،وُحسن الحال في العالم األمنو سالمال دتهدِّّ  العدوان وجريمة  الجرائم هذه أن تؤّكِّ
 عقاب، دون تبقى أن ال يجب

أن المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( وسيلة أساسية ــبـ وإذ تحدوها القناعة 
 ، وللنهوضمعاودتهالوضع حد لإلفالت من العقاب على هذه الجرائم والحيلولة دون 

الحرية  تحقيقفي  واإلسهام بذلكاحترام القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، ب
م وتعزيز السال وصونالنزاعات المسلحة  اتّقاءوسيادة القانون وفي  لواألمن والعد
سالم البعد النزاعات بغية تحقيق  التصالحالسلم وتحقيق  بإرساء والدفع قُدُما  األمن الدولي 
 مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، المستدام، وفق  

 أن العدل والسلم متكامالن ويعزز كل منهما اآلخر، ــبـ أيضا  وإذ تحدوها القناعة  

بوإذ    المتسمةالسلمية مجتمعات بال النهوضاتفاق المجتمع الدولي على ــبـ ترّحِّ
لجميع وبناء مؤسسات العدالة ل نوالمن أجل التنمية المستدامة، وإتاحة  الطابع الجامعب

في هذا  عتشّجِّ وعلى جميع المستويات، ومتسمة  بالطابع الجامع للمساءلة  وخاضعة   فعالة  
م من خالل االنتقال من الحرب إلى السل علىنزاعات الصدد المجتمعات التي تواجه 

  السلمية،الحلول 

العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب ومحاسبة مقترفي أن ــبـ وإذ تحدوها القناعة 
نظام بموجب  أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي واألشخاص المسؤولين جنائيا  

ال تقبل التجزئة  أمور  األساسي"( روما روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )"نظام 
تتسم بأهمية األساسي روما نظام عالمية االنضمام إلى  أنــبـوينبغي أن تبقى كذلك و
 أساسية في هذا الصدد، 

بوإذ   الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها المحكمة ــبـ ترّحِّ
تطور، تي تالعدالة الجنائية الدولية ال منظومةالجنائية الدولية الدائمة الوحيدة ضمن 

 إسهام المحكمة في ضمان استمرار احترام العدالة الدولية وإنفاذها، ــبو

هيئات القضاء الوطني هي المسؤولة في المقام األول عن  كونتشير إلى وإذ  
تزايد الحاجة  وإلىمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير القلق على الصعيد الدولي  مقاضاة

مرتكبي مقاضاة القانونية الوطنية على  المنظوماتإلى التعاون من أجل ضمان قدرة 
 هذه الجرائم، 
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دوإذ   التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من جديد تؤّكِّ
وتصميمها على عدم إفالت مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره 

دومن العقاب،  مقاضاة لتحقيق في هذه الجرائم وحقا  في ا الدول رغبةأهمية  على تشدِّّ
 ، مرتكبيها وقدرتها على ذلك

بوإذ    ن الرئيسيينمسؤوليالتقديم  على صعيد ومنجزاتهاجهود المحكمة ــبـ ترّحِّ
 هاإسهاملعدالة وإلى اعن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي 

السوابق القضائية للمحكمة في مسألة ــبـ ا  علم وتحيط ،الجرائم هذه الوقاية منبذلك في 
 التكامل، 

بوإذ   فيما يتعلق المحكمة السديدة  مساهماتــبـ في هذا الصددا  أيض ترّحِّ
ورقة التي أعدها مكتب المدعي ال، مثل المنطل ق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية

، (1)المنطل ق الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانيةبشأن السياسة الخاصة بالعام 
، بما في ذلك المبادرات المعنيةالجهات الفاعلة وغيرها من الدول األطراف وبمساهمات 
هذه أن ــبـ تحدوها القناعةو، واإلحاطة بهذه الجرائم بالدراية الدفع قُدُما  الرامية إلى 

الرامية االستراتيجية  والتدابيرال يتجزأ من الحوارات ا  المبادرات ينبغي أن تكون جزء
والمحاكم الوطنية في مكافحة اإلفالت من العقاب، الجنائية الدولية تعزيز المحكمة  إلى

 مع االحترام التام الستقاللها القضائي، 

من نظام روما األساسي المتعلقة  19و 18و 17أن تطبيق المواد ــبـ وإذ تذّكِّر 
 فيها قضاة المحكمة،   قضائية ي بُتأمام المحكمة مسألة   الدعاوىبمقبولية 

ر أيض  ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لكيفية إنجاز المحكمة  هأنــبـ ا  وإذ تذّكِّ
تُق د م في إلنجاز لاستراتيجيات يمكن وضع  هأنــبـفي بلدان الحاالت وأنشطتها المجراة 

وطنية عند ات إجراءالحالة المعني على تنفيذ بلد إطارها إرشادات  بشأن كيفية مساعدة 
 ، المعنيةحالة الفي أنشطتها المحكمة نجاز إ

اختصاص المحكمة تهدد السلم إطار  تندرج ضمنالجرائم التي أن ــبـ تسّلِّموإذ  
 ، بالتالي القيم نظام روما األساسي يحمي هذه أنــبـالعالم، و وُحسن الحال فيواألمن 

دوإذ   ضمان احترام قراراتها على  وحرصهااحترامها الستقالل المحكمة  تؤّكِّ
 القضائية وتنفيذها، 

قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تصدر ــبـ علما  مع التقديروإذ تحيط  
 سنويا  فيما يتعلق بالمحكمة، 

بوإذ   شباط/فبراير  12البيان الذي أدلى به رئيس مجلس األمن في ــبـ ترّحِّ
 هنداءر مكافحة اإلفالت من العقاب، وكر   مواصلةالمجلس د فيه اعتزام أك  و 2013

السابق بشأن أهمية تعاون الدول مع المحكمة وفقا  اللتزامات كل منهما، وأعرب عن 
راتمتابعة حرصه على   ذات الصلة بصورة فعالة،  هتنفيذ مقر 

الفعّالة فيما متابعة القيامِّ مجلس األمن ب عدمِّ  استمرارُ  القلقِّ  عميق  وإذ يقلقها  
الجهود من رغم على ال ،ذلك وتبعاتُ قراراته المتعلقة بإحالة الحاالت إلى المحكمة يخص 

 التي تبذلها الدول األطراف، 

روإذ    تعويضيةتدابير ب تقترنآليات العدالة والمصالحة التي  كلِّ طائفةِّ ــبـ تذّكِّ
 بالمصالحةالحقيقة و بمعرفةالمعنية  لجانُ الالعدالة الجنائية، بما في ذلك  إلجراءاتلة مكّمِّ 

ضمانات  هاالمؤسسية والقانونية، بما في واإلصالحاتُ  ارضرالوطنية لجبر األ والبرامجُ 
 ، المعاودةعدم 

ر وإذ   تعزيز في المساهمات بأن اعتُرف فيها التي السديدة المحكمة قرارات تقدِّّ
المتعلقة  القرارات عند اتخاذ الوجيهة االعتبارات من تكون قد والمصالحة السالم

 المعنية، الحالة بحسب ،بالجزاءات

                                                           
(1)

  2014.pdf-June--Crimes-Based-Gender-and-Sexual-on-Paper-Policy-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-https://www.icc 
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روإذ   "مؤتمر ) نظام روما األساسي لمراجعةاألول نجاح المؤتمر ــبـ تذّكِّ
 11أيار/مايو إلى  31قد في كمباال بأوغندا من الذي عُ  (االستعراض األول"

 ، 2010 يونيوحزيران/

ر أيضا  وإذ   للمحكمة في مقر االتحاد  ممثلية  بإنشاء القاضي ها قرارــبـ تذّكِّ
دواألفريقي في أديس أبابا،   النحوهذا حضور المحكمة على أن من شأن  من جديد تؤّكِّ

وفيما بين الدول  ضمن االتحاد األفريقيبرسالتها  وباإلحاطة هامع بالتحاور ينهضأن 
 ، ا  جماعيو ا  األفريقية فردي

إلى ة التي يقدمها المجتمع المدني ثمينللمساعدة ال وإذ تعرب عن تقديرها 
 لمحكمة، ا

دوإذ   أهمية تعاون الدول األطراف مع المحكمة من أجل من جديد  تؤّكِّ
بواليتها وتعرب عن قلقها الشديد إزاء محاوالت الترهيب الرامية إلى منع  اضطالعها
 التعاون، 

را   يقلقهاوإذ   بعض  التي تستهدفالتهديد والترهيب  من أعمال ما أُفيد به مؤخ 
 منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع المحكمة، 

بوإذ    الستبانةن ه العامالاوفريق)"المكتب"(  هامكتبالجهود التي يبذلها ــبـ ترّحِّ
نظام روما األساسي من خالل توصيات منظومة سبل تعزيز المحكمة الجنائية الدولية و

 ، تهاوفعالي المحكمة ونجاعتهاأداء تحسين للتنفيذ ترمي إلى  ةملموسة وقابل

دوإذ   في أجهزة أهمية التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين  على تشدِّّ
وهيئاتها  "(الجمعيةجمعية الدول األطراف )"في عمل  المحكمة، وعند االقتضاء

 الفرعية، 

الجهات المتمتعة ضرورة تشجيع الدول األطراف و وإذ تضع في اعتبارها 
على المشاركة بصورة كاملة في  الصفة بهذهوالدول التي ال تتمت ع  بصفة المراقب

 على أوسع نطاق، للعيان دورات الجمعية وضرورة العمل على إبراز المحكمة والجمعية 

نات األساسية للعدالة أن ــبـ تسّلِّموإذ    االحتكامفي  المجني عليهم حق  من المكّوِّ
جبر هم في وحق  الحماية والدعم، في نوال وعلى المساواة  قائم الفعّ إلى القضاء على نحو 

 االّطالعفي هم وحق  ، أب األذى الذي لحق بهم على نحو مالئم ودون إبطاءأضرارهم ور
دوآليات االنتصاف، بلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة باالنتهاكات وع أهمية  على تشدِّّ

رة من أجل إنفاذ الوالية الفريدة ضرالمت والجماعات المجني عليهمالتواصل الفعال مع 
المجني حقوق  التكفل الفعال بإعمال على العزم يحدوهاو، المجني عليهمللمحكمة تجاه 

دو، منظومة نظام روما األساسيل الركن األساسي لالتي تشّكِّ  عليهم  الدور على تشدِّّ
 عدالة جعل على المساعدة في للمجني عليهم االستئماني الذي يؤديه الصندوق األساسي
 جبر برامج وتنفيذ تصميم خالل من لمجني عليهمفيما يخص ا قائمة حقيقة المحكمة
 المدانين، على األشخاص المستحقة التعويضات دفع وتكملة همأضرار

د وإذ   هالغات وبغيرهما من عملها، يبلغت   أنشطت ها المحكمة إجراء أهمية على تشدِّّ
 اإلثبات، وقواعد اإلجرائية القواعد من 41 القاعدة بموجب بذلك لها أُذن إذا الرسمية،

  ،ةلاالعد في المجني عليهم حق ضمان في سهمي أن يمكن ما

بالمساعدة  ةالمتعلق ينتوصيات فريق الخبراء المستقل وإذ تضع في اعتبارها 
  ؛لـّما تزل جارية عملية تقييم هذه التوصيات أنــبـ علما   وتحيطالقانونية 

لى الجمعية إمقترحات  تقديم  عنللمحكمة المسؤوليةُ  أنه تعود حظوإذ تال 
مواصلة المحكمة  طلب إلىوتالمعمول بها في المجال القانوني، إلصالح السياسة 

لة   ينالمعني أصحاب الشأنالتشاور مع الدول األطراف وغيرها من   الهياكل مستعمِّ
 القائمة في سياق إعداد هذه المقترحات؛ 

وسائل فيما يخص تكافؤ الضمان ب لتزام المحكمة والدول األطرافاــبـ رتذكِّّ إذ و 
 في اإلجراءات القانونية أمام المحكمة؛  الدفاع
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كمة في لمحفي عمل اه العمليات الميدانية ي تؤديالدور الحيوي الذ وإذ تدرك 
ظروف مناسبة لعمليات المحكمة  لتهيئةا  معأصحاب الشأن عمل بلدان الحاالت وأهمية 

 في الميدان،

وتحيط  الميدان، في المحكمة موظفو يواجهها التي المخاطر أيضا   تدرك وإذ 
 القطرية، المكاتب به تقوم الذي العملــبـ االرتياح مع علما  

أن المحكمة تعمل في إطار القيود التي تفرضها عليها ميزانية ــبـ وإذ تذّكِّر 
 برنامجية سنوية تعتمدها الجمعية، 

 

د ـــ1 وغير مؤسسة قضائية مستقلة بصفتها دعمها الثابت للمحكمة  من جديد تؤّكِّ
 روما نظام في عليها المنصوص والقيم المبادئ بدعمالتزامها  تأكيد تعيدو، متحيِّّزة
، غير عابئة بأي تهديدات أو عنها والحفاظ على سالمة هذا النظاموالدفاع  األساسي
متحدة   أن تظل وتجدد عزمها علىن معها، يتعاونوالم ومسؤوليهالمحكمة ل مضادة تدابير

 ضد اإلفالت من العقاب؛ 

 جميع في على نحو متسق المحكمة والية لتنفيذ دعمها عن جديد من تعرب ـــ2
 وحق العدالة لصالح القضائي اختصاصها نطاق في تندرج التي والقضايا الحاالت

دو ،القضاء إلى االحتكام في المجني عليهم من  مستدامة موارد ضرورة توفير على تشدِّّ
 الغاية؛ لهذه تحقيقا   المحكمة مع تعاونال وضرورة والقضايا الحاالت جميعأجل 

  عالمية نظام روما األساسي ألف ــــ 

في نظام روما األساسي  الطرف صفة الدولة تكتسب امّ ـالتي ل الدول   تدعو ـــ3
لة، في أقرب وقت فيه، بصيغته المعد  ا  للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن تصبح أطراف

 النظام؛ هذا جهودها لتعزيز عالمية  تكثيفجميع الدول األطراف  وتطلب إلىممكن، 

آذار/مارس  17في األطراف  الدول إحدىإخطار ــبـ علما   مع بالغ األسف تحيط ـــ4
دولة  سحبــب، و(2)منه (1)127بموجب المادة بانسحابها من النظام األساسي  2018
دولتين أن تعيدا هاتين التناشد ، وإليهصك انضمامها  2019نيسان/أبريل  29في أخرى 

 ؛ هماانسحابالنظر في 

ب ـــ5 الجمعية الحوار بشأن "العالقة بين أفريقيا  ةمواصلة رئيســبـ مع التقدير ترّحِّ
المكتب أثناء الدورة الخامسة عشرة لجمعية  استهلهوالمحكمة الجنائية الدولية" الذي 

 اللزومحسب بتوسيع وتعميق هذا الحوار المزيد من  إلىالمكتب  وتدعوالدول األطراف، 
 ؛ المهتمة باألمرمع جميع الدول األطراف 

ب ـــ6  وتموز/يولي بالسابع عشر منلمبادرات المتخذة لالحتفال اــبـ أيضا   ترّحِّ
خذت لالحتفال بالذكرى المبادرات التي ات  ــبو، (3)يوم العدالة الجنائية الدوليةباعتباره 
 أصحاب الشأنواصل جميع يأن ــبـ وتوصيالعشرين لنظام روما األساسي، السنوية 
ب ر على ال المحكمة، بناء   مع، المعنيين في إعداد األنشطة  االنخراط، المستخل صةعِّ
االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين العتماد نظام  ، وال سيما أنشطةالمناسبة

لهذا الغرض عن  الشأنأصحاب سائر المعلومات مع  واتبادلبأن يوروما األساسي، 
 ؛ وبوسائل أخرى (4)طريق أمانة الجمعية

 السنوية بالذكرى لالحتفال أعمال التحضير مواصلة إلى والمكتب   الرئاسة   تدعو ـــ7
 التي المبادئ مذكرة باالستناد إلى األساسي روما نظام العتماد والعشرين الخامسة
ع ،2022 نوفمبر/الثاني تشرين 30 ب المؤرخة الرئاسة أعدتها  األطراف   الدول   وتشّجِّ

                                                           
(2)

 :انظره في ؛XVIII.10-C.N.138.2018.TREATIES Notification Depositary إخطار الوديع 
 Eng.pdf-https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018 

(3)
 الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ]مؤتمر استعراض[ نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

ـ  31كمباال،  ـ باء، إعالن كمباال ) (،RC/11) 2010حزيران/يونيو  11أيار/مايو ـــ  12 (، الفقرةRC/Decl.1الجزء الثاني ـــ
(4)

)المحكمة الجنائية الدولية ـــــ أمانة جمعية الدول  Parties States of Assembly the of Secretariat - ICCانظر  
 األطراف( في

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf
https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
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 وعلى لها، والترويج المعنية الفعاليات في المشاركة ذات الصلة على الفاعلة   والجهاتِّ 
على و والدولية، واإلقليمية الوطنية المستويات علىبهذه الذكرى  لها احتفاالت تنظيم
 الجمعية؛ أمانة عن طريق لها طالمخط   االحتفالية المعنية الفعاليات عن معلوماتال تبادل

اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني المنظمات جميع المنظمات الدولية وتناشد  ـــ8
 ؛ األساسي روما نظامعالمية ب للنهوضأن تكثف جهودها 

قيد االستعراض، وأن  األساسي روما نظامعلى أن تبقي حال التصديق  ررتّقِّ  ـــ9
بغية تحقيق أمور منها تسهيل  بتنفيذه الخاصة التشريعات على صعيد المستجداتترصد 
الراغبة في أن تصبح  ، أو الدولُ هاألطراف في الدولُ تود المساعدة التقنية التي قد  تقديم

في مجاالت ذات الدول األطراف أو من المؤسسات  غيرها من منطلب ها أطرافا  فيه، 
 التدابيرثة عن جمعية معلومات محد  الأن تقدم سنويا  إلى أمانة  الدول   وتناشدصلة؛ 

 ؛ (5) )ح(( 6خطة العمل )الفقرة بحسب للعدالة الدولية،  المجراة دعما  واألنشطة 

بتنفيذ االلتزامات  يقترنالتصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن أن ــبـ تذّكِّر ـــ10
سيما  الوبوسائل منها على وجه الخصوص سن تشريعات تنفيذية،  الناجمة عنهالوطنية 

 التعاون الدوليمجال الجنائية، وقانون اإلجراءات مجال في مجال القانون الجنائي، و
في هذا الصدد الدول األطراف في نظام روما تحث و، مع المحكمة القضائي والتعاضد

ع األولوية،  باب منتعتمد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك  ااألساسي التي لـمّ  وتشّجِّ
  عند االقتضاء؛بحسب االقتضاء و، المجني عليهماعتماد أحكام بشأن  على

ب ـــ11 نظام روما  تقرير المكتب بشأن خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالميةــبـ ترّحِّ
لجهود التي يبذلها رئيس اـــب علما   مع التقدير وتحيط، (6)األساسي وتنفيذه الكامل

الجمعية، والجمعية، والدول األطراف،  ةالمحكمة، ومكتب المدعي العام، ورئيس
 نظام روما األساسي عالميةالية الجهود الرامية إلى تحقيق فع لزيادة ،والمجتمع المدني

امتيازات بشأن تفاق اال، بصيغته المعد لة، وفي هالدول على أن تصبح أطرافا  في ولتشجيع
في إطار االستعراض الدوري  تُبذلالجهود ذات الصلة التي بالمحكمة وحصاناتها، و

  الشامل الذي يجريه مجلس حقوق اإلنسان؛

القرار  وتؤيدمن النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف،  42 القاعدةــبـ تذّكِّر ـــ12
بشأن ا  اعتمد بموجبه تفاهمو 2017تشرين األول/أكتوبر  18الذي اتخذه المكتب في 

 تؤّكِّدو، (7)في اجتماعات جمعية الدول األطراف المتمتعة بصفة المراقبمشاركة الدول 
  ؛شفافيةالنفتاح وتعزيز اتّسام الجمعية باالاألساسي وعالمية نظام روما ب النهوضأهمية 

 امتيازات المحكمة وحصاناتهابشأن تفاق اال ــــ باء

ب ـــ13 امتيازات  بشأن تفاقاالفي ا  الدول األطراف التي أصبحت أطرافــبـ ترّحِّ
رالمحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها  أن هذا االتفاق والممارسة الدولية ذات ــبـ وتذّكِّ

ما يتقاضاه مسؤولو المحكمة وموظفوها من رواتب من الضرائب الوطنية الصلة يُعفيان 
غير  الدول  واألطراف  في هذا الصدد الدول   وتدعو، ةتدفعها المحكم وأبدالوأجور 

فيه على سبيل ا  تصبح أطرافا  في هذا االتفاق إلى أن تصبح أطراف ااألطراف التي لـمّ 
 التدابير ريثما تصدّق على هذا االتفاق أو تنضم إليه، ما يلزم من ،وأن ت ت خذ األولوية

المحكمة من ضريبة الدخل في إلعفاء رعاياها العاملين  ها من التدابيرالتشريعية وغير
 لرفع عبءالمحكمة أو  تدفعها لهمالتي واألبدال  األجورو الرواتبالوطنية فيما يخص 

 ؛ ضريبة الدخل المتعلقة بهذه المدفوعات عن عاتقهم بأي شكل آخر

د ـــ14  امتيازاتِّ  على أراضيهاالتزام الدول األطراف بأن تحترم  من جديد تؤّكِّ
جميع الدول التي ليست  وتناشد ها،مقاصد تحقيقُ التي يستلزمها  هاصاناتِّ المحكمة وح

أو تُنقل عبرها امتيازات المحكمة وحصاناتها التي توجد فيها بشأن تفاق االفا  في اطرأ

                                                           
(5)

 ، المرفق األولASP/5/Res.3-ICCالقرار  
(6)

 21/21ASP/-ICCة الوثيق 
(7)

 Agenda and decisions of the sixthالسادس للمكتب والقرارات التي اتخذها خالله ) انظر جدول أعمال االجتماع 

meeting of the Bureau( المرفق الثاني ،)Annex II( الذيل ،)Appendixفي ،) 
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-06.pdf 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-06.pdf
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من التفتيش  ها المعنية  وأصول  المحكمة  أن تحمي ممتلكاتِّ أو أصول  للمحكمة  ممتلكات  
 ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛ يالء االستووالحجز 

 التعاون  ــــ جيم

 التعاون؛  المتعلق ICC-ASP/21/Res.3 إلى قرارها تشير ـــ15

الدول األطراف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب نظام روما األساسي وال سيما تناشد  ـــ16
التعاون  أن تضمنالدول األطراف ا  أيض وتناشد ؛هللباب التاسع منا  االلتزام بالتعاون وفق

اإلطار  إعمال سيما في مجال الولنظام روما األساسي، ا  الكامل والفعال مع المحكمة وفق
بإلقاء وامر األتنفيذ مجال المحكمة، و قراراتإنفاذ مجال الدستوري والتشريعي، و

 القبض؛

د ـــ17 مع المحكمة،  تتعاون تيالالجهات جميع تقدمه الذي دعم الأهمية  من جديد تؤّكِّ
الدول والهيئات والكيانات الدولية ذات الصلة، من أجل ضمان قدرة المحكمة  هابما في
 تقلقأخطر الجرائم التي  مقترفيالحاسمة المتمثلة في مساءلة  بمهمتها االضطالععلى 

 ؛للمجني عليهمالمجتمع الدولي وتحقيق العدالة 

ماسي الدول األطراف أن تواصل التعبير عن دعمها السياسي والدبلُ  كذلك تناشد ـــ18
رللمحكمة،   عوتشّجِّ ، ICC-ASP/6/Res.2التوصيات الست والستين المرفقة بالقرار ــبـ وتذّكِّ

هذه  الدول األطراف والمحكمة على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز تنفيذ
على نحو جهودها لضمان التعاون مع المحكمة بصورة كاملة و على حثو التوصيات

 ؛ فعال

ب ـــ19 ، الذي تضمن بيانات (8)ه الشاملعرضوبشأن التعاون تقرير المحكمة ــبـ ترّحِّ
بة عن الردود التي قدمتها الدول األطراف، بما في ذلك تسليط الضوء على  مبو 

 الرئيسية؛  المصاعب

د ـــ20 ضرورة مواصلة المناقشات بشأن الحلول العملية لتحسين التعاون  على تشدِّّ
عقب القبض بإلقاء وامر األما لـّما ينف ذ من تعزيز فرص تنفيذ  بغيةبين الدول والمحكمة 

رون المعنيون بالتعاون التي نظمها  التدارسحلقة  تشرين الثاني/نوفمبر  7في الميّسِّ
 في الهاي؛ 2018

د ـــ21  المعنيينعلى ضرورة مواصلة المناقشات بين الميسرين المشاركين  أيضا   تشدِّّ
التي المشتركة  حلقة التباحثبعدم التعاون والمحكمة إثر  ينالمعني والمنسقينالتعاون ب

تشرين األول/أكتوبر  5فريق الخبراء المعني بتعزيز التعاون مع المحكمة في عقدها 
 ؛ 2020

 الحادية الدورة خالل قدتعُ  التي بالتعاون المعنية العامة الجلسةــبـ بترّحِّ  ـــ22
 األطراف الدولمحس ن  بين  تحاور  ل فرصة   أتاحتو األطراف الدول لجمعية والعشرين
 أكثر  اتّساما  بالطابع ، ولتباحث  الطوعي التعاون بشأن المدني المجتمع وممثلي والمحكمة

 تعاونال بشأن اتفاق   على التوقيعــبـ برّحِّ كما ت الشهود، حماية مسألة فيما يخص التقني
م  العقوبة  أحكام إنفاذفي   التعاون؛ب المعنية العامة الجلسة خالل والمحكمة إسبانيا بين مبر 

د ـــ23 للدول األطراف وغيرها  تتيحأهمية وجود إجراءات وآليات فعالة  على تشدِّّ
العائدات والممتلكات واألصول، وتتبعها  تمييزمن الدول التعاون مع المحكمة على 

كل الدول األطراف إلى في هذا الصدد  وتدعو بأسرع ما يمكن، حجزهاوتجميدها أو 
يسير التعاون بين المحكمة تحسينها بغية توآليات فعالة ومواصلة إجراءات  إعمال

 والدول األطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية؛ 

استرداد األصول ب المتعلقا  أهمية إعالن باريس غير الملزم قانونــــب تذكِّّر ـــ24
 المرفق بالقرار

ICC-ASP/16/Res.2؛ 

                                                           
(8)

 ASP/21/24-ICCة الوثيق 
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 للدول األطراف لتبادلالمتاحة  المصونة األمنرقمية المنصة الوجود ــبـ رتذكِّّ  ـــ25
 واسترداد األصول؛  التحقيق الماليالتعاون وب السديدة المتعلقةالمعلومات 

التوصيات المتعلقة بالتعاون الواردة في تقرير الخبراء المستقلين ــبـ رتذكِّّ  ـــ26
 ؛ (9)2020أيلول/سبتمبر  30 بـــ المؤرخ

ر ـــ27 -ICC هابقرار الجمعية اعتمدتها التي التعاون بعدم المتعلقة اإلجراءاتــبـ تذّكِّ

ASP/10/Res.5 هاقرارب وعد لتها ICC-ASP /17/Res.5، يظل يترتب  ماب قلقال وتعترف مع
المهام المنوطة  أداء على المحكمة ةقدرعلى  سلبي أثرمن  المحكمة طلبات تنفيذ على عدم

 متعلقة قراراتمن  ما سبق أن صدر عن المحكمةب علما   وتحيط واليتها،بها في إطار 
 التعاون؛ عدمب

جراءات اإلغير الرسمي من  الجانببتنفيذ  الخاصةمجموعة األدوات ــبـ تذّكِّر ـــ28
لت ، (10)التي اعتمدتها الجمعية المتعلقة بعدم التعاون  فأُصدرت صيغتها المعد لةوالتي ُعدِّّ

 قرار بالالمرفق الثالث  باعتبارها
 ICC-ASP/17/31،  ِّالمعنية على استعمال مجموعة األدوات  علىاألطراف  الدول   عوتشّج

اإلجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمدتها تحسين تنفيذ لا  تراه مناسب النحو الذي
 ؛ الجمعية

بو، (11)عدم التعاون عنتقرير المكتب ــبـ ا  تحيط علم ـــ29 الجهود التي ــبـ ترّحِّ
، التي اعتمدتها الجمعية التعاونجراءات المتعلقة بعدم اإلالجمعية لتنفيذ  ةبذلها رئيست

ر قا  فيما يخص رئيس الجمعية شاغل منصب  أنــبـ وتذّكِّ يعمل بحكم منصبه منّسِّ
، على جميع الشأنجميع أصحاب تناشد و، (12)المجموعة اإلقليمية التي تضم دولته

مساعدته ، بما في ذلك شاغل منصب رئيس الجمعيةمساعدة  أن يثابروا علىالمستويات، 
قينمن  اضطالعه بمهامه بدعم  عند   بعدم التعاون؛ ينالمعنياإلقليميين  المنّس 

مجلس األمن فيما يتعلق بعدم بجمعية الدول األطراف والمنوط بدور الــبـ تذّكِّر ـــ30
من نظام روما  87من المادة  7و 5 تينفي الفقر المنصوص عليهالتعاون على النحو 

بواألساسي،  الجهود التي تبذلها الدول األطراف لتعزيز العالقة بين المحكمة ــبـ ترّحِّ
 والمجلس؛ 

ب ـــ31  بالصورة غير الرسمية المسّماة األمن مجلس اجتماعــبـ الصدد هذا في ترّحِّ
 ،2022 يونيو/حزيران 24 األمن في ومجلس المحكمة بين العالقة بشأن "آريا صيغة"
 األمن مجلس رئيسالذي أعده  للموجز (13)2022 سبتمبر /أيلول 20 فيإرلندا  نشرــــبو

 االجتماع؛ عن هذا

 اهتمامضمان الرامية إلى جهودها  تثابر على بذلالدول األطراف أن تناشد  ـــ32
بنظام روما  البالغات التي يتلقاها من المحكمة بشأن عدم التعاون عمال  بمجلس األمن 
كما الجمعية والمكتب على مواصلة التشاور مع مجلس األمن،  ةرئيسع وتشّجِّ األساسي، 

 في هذا الشأن؛  تواصلهمامن الجمعية ومجلس األمن على تعزيز  كال  ع تشّجِّ 

 مجلس لقرار وفقا   المحكمة، مع الفعلي التعاون على السودانية السلطات عشّجِّ ت ـــ33
 في العسكري االنقالب بشأن المستمر هاقلق عنفي الوقت نفسه  معربة   ،1593 األمن

 ؛2021 أكتوبر /األول تشرين 25 في السودان

لرئيس قلم أوامر ما سبق أن صدر عن الدائرة التمهيدية من ــــب ا  علم ة  حيطم ـــ34
تحث مشتبه بهم، بسفر  متعلقةمعلومات  عند تلقي اتخاذهاالواجب  التدابيربشأن  المحكمة
قينأن تتبادل مع  على الدول   كل  ما قد يتوفر من المعلومات بعدم التعاون  ينالمعني المنّسِّ
 أشخاص صدرت أوامر بالقبض عليهم؛ أن يقوم بها د المحتمل أو المؤك   األسفار عن

                                                           
(9)

 19/16ASP/-ICCة الوثيق 
(10)

 ، المرفق الثانيASP/15/31/Add.1-ICCة الوثيق 
(11)

 ASP-ICC/21/33ة الوثيق 
(12)

 12، الفقرة ASP-ICC/11/29ة الوثيق 
(13)

 S/2022/705ة األمم المتحدة وثيق 
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 الدولة المضيفة  دال ــــ

تفاق االبين المحكمة والدولة المضيفة وفقا  ألحكام القائمة أهمية العالقة  تدرك ـــ35
تجاه التزام الدولة المضيفة استمرار ب التقديرمع ا  وتحيط علم، المحكمة مقربشأن 

 ؛ بغية عملها بمزيد من النجاعةالمحكمة 

  ألمم المتحدةبا العالقة هاء ــــ 

الحوار  هضرورة تعزيز الحوار المؤسسي مع األمم المتحدة، بما فيــــب تسّلِّم ـــ36
 ؛ التابع لألمم المتحدةمجلس األمن إلى المحكمة  التي يحيلهابشأن الحاالت 

ب ـــ37 مجلس أحالهما  نلتيلا لتينتقارير المدعي العام نصف السنوية عن الحاــبـ ترّحِّ
وتحيط (، 2011)1970( و2005)1593لقرارين با عمال  األمن التابع لألمم المتحدة 

ألمر ل متابعة مجلس األمنشدانا  لنرة متكّرِّ من طلبات المدعي العام ما قد مه ــبـ علما  
لجهود التي يبذلها بعض أعضاء مجلس األمن في هذا ل عن تقديرهافتعرب  متابعة  فعالة
 دعم مثل هذه الطلبات في المستقبل؛  علىجميع أعضاء مجلس األمن  وتحثالصدد، 

أن تصديق أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على نظام روما  تدرك ـــ38
مكافحة اإلفالت من الرامية إلى المشتركة  الجهوداألساسي أو انضمامهم إليه يعزز 

 تي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره؛الجرائم ال خطرالعقاب على أ

نداء مجلس األمن المتعلق بأهمية تعاون الدول مع المحكمة لتعرب عن تقديرها  ـــ39
 تعزيز العالقة بين مجلس األمن والمحكمة من خالل:  المضي فيعلى  عوتشّجِّ 

فيما يخص  مستمرال سياسيال دعمتقديم الفعالة والمتابعة الب االضطالع (أ)
 ؛ الحاالت التي أحالها مجلس األمن إلى المحكمة

قات التي تتكبدها المحكمة لنفا لسدالدعم المالي من األمم المتحدة  إتاحة (ب)
 ؛ حاالت إليها المجلس نتيجة إلحالة

بعثات حفظ السالم والبعثات بجعل عمل المحكمة مواصلة دعم  (ج)
 بسبل  ، تعاضد معهاوتتعاون تالسياسية الخاصة العاملة بتكليف من مجلس األمن 

بصوغ وثائق فيما يتعلق الفضلى الممارسات االنتفاع ب إتاحةالنظر في منها 
عمليات حفظ السالم مع احترام مبادئها األساسية،  إطارفي المهام المكل ف بها 

 والمحكمة؛  الجزاءاتوزيادة التعاون بين لجان 

بأن النظر في تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة  (د)
الوطني عن طريق التدريب  القضاء منظوماتاالقتضاء، في تعزيز  ، عندتسهم

 من أشكال المساعدة؛  هماوالتوعية وغير

 ما يخصفيانخراطه مع ممثلي المحكمة والمجلس  تعزيز تواصل (ه)
  بأشكال مختلفة؛ بهاالمسائل المتصلة 

لها  هدعمولمحكمة مع اتعاون المجلس إضفاء الطابع المؤسسي على  (و)
 في هذا الصدد؛ 

تقرير المحكمة عن حال التعاون الجاري مع األمم المتحدة، بما في ذلك ــبـ تذّكِّر ـــ40
 ؛ (14)الميدانالتعاون في 

تعزيز تعاونها مع  علىجميع مكاتب وصناديق وبرامج األمم المتحدة  عتشّجِّ  ـــ41
منسقِّّا  معنيا   بصفتهالمحكمة وعلى التعاون بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية 

 لتعاون بين منظومة األمم المتحدة والمحكمة؛ با

دوالعالقة بين المحكمة واألمم المتحدة، بشأن تفاق االمن  4المادة ــبـ تذّكِّر ـــ42  تشدِّّ
عملها أن تمارس بصورة كاملة استمرار الحاجة إلى ضمان قدرة المحكمة على  على

 بسبل  مع األمم المتحدة،  والتحاوراألمم المتحدة وقدرتها على التفاعل  لدىبصفة مراقب 

                                                           
(14)

 12/42ASP/-ICCة الوثيق 
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ها بصفة مراقب في أنشطة الجمعية العامة لألمم المتحدة، ها ومشاركتُ حضورُ  منها
ثة عن لألمم المتحدة لتقديم إحاطات ومعلومات محد   المنتظمةُ  مسؤوليها زياراتُ و

 أنشطتها؛ 

في نيويورك التابع القائم به مكتب االتصال  يضطلعالعمل الهام الذي ــبـ تشيد ـــ43
دو، لهدعمها الكامل  وتعرب مجد دا  عنللمحكمة،  استمرار اضطالعه أهمية  على تشدِّّ
 ؛ ICC-ASP/4/6من الوثيقة  4و 3و 2للفقرات ا  وفقإعمالها  تعزيز المضي فيبوظائفه و

ب ـــ44 بالتطورات المتعلقة بالمحكمة  2022عام  طيلةالدول األطراف  عالمإــبـ ترّحِّ
 جلساتسيما من خالل  الوفي األمم المتحدة وعلى وجه الخصوص في مجلس األمن، 

التي ُعيِّّنت لهذا  تنظمها الدولة الطرف العضو في مجلس األمنالتي منتظمة ال اتحاطاإل
الدول األطراف الدول األطراف مواصلة تزويد  وسائرأعضاء المكتب تناشد و، الغرض

قليمية إفي األمم المتحدة وفي أي محافل دولية أو  التي تبذلها جهودالبمعلومات عن 
 فالت من العقاب؛ أخرى لتعزيز مكافحة اإل

ب ـــ45  (15)تقديم التقرير السنوي للمحكمة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدةــبـ ترّحِّ
بوتركيزه على العالقة بين المحكمة واألمم المتحدة،  وال سيما اعتماد ــبـ ا  أيض ترّحِّ

 المواظبة علىالدول األطراف على  عوتشّجِّ ، A/RES/77/6قرارها الجمعية العامة 
 القرار؛  اتعزيز هذ للمزيد منالبنّاء مع الدول األعضاء في األمم المتحدة  هالتواص

 النفقات تتحمل وحدهاحتى تاريخه  تظلأن الدول األطراف  تالحظ مع القلق ـــ46
أن ــبـ وتحيط علما   إحالة مجلس األمن حاالت إليها من جراءالتي تتكبدها المحكمة 

مجلس األمن بلغت  للحاالت التي أحالها إليهاالميزانية المعتمدة المخصصة في المحكمة 
 مليون يورو؛  81.4 زهاء تاريخهحتى 

د ـــ47 األموال الالزمة  أن توفِّّر للمحكمةأنه إذا لم تتمكن األمم المتحدة من  على تشدِّّ
عوامل  إلى جانب، فإن ذلك سيظل، من جراء إحاالت مجلس األمنالنفقات المتكبدة  لسد

 ؛ تتفاقم موارد المحكمةالضغوط على يجعل أخرى، 

الجمعية العامة لألمم المتحدة،  ضمن نطاق، تتابعأن  علىالدول األطراف تحث  ـــ48
أن ا  في االعتبار أيض آخذة  من نظام روما األساسي،  115)ب( من المادة  تنفيذ الفقرة

العالقة بين المحكمة واألمم المتحدة تنص على بشأن تفاق االمن  13من المادة  1الفقرة 
بموجبها أي أموال للمحكمة بموجب قرار من الجمعية  ترصد يمكن أنأن الشروط التي 

 ؛ مستقلةلترتيبات تخضع العامة 

مع لجان الجزاءات ذات الصلة التابعة  المزيد من التواصل على المحكمة   عتشّجِّ  ـــ49
على نحو  تنسيقالتوصل إلى الو هاتعاونبغية تحسين ألمم المتحدة التابع للمجلس األمن 

 ؛ بمجاالت االهتمام المشترك المسائل المتعلقة أفضل فيما يخص

وجوب  يجري على أساسالمحكمة  األمم المتحدة معتعاون أن كل  تالحظ ـــ50
 ؛ ا  صارما  وجوبتعويضه لها 

 سائر المنظمات والهيئات الدوليةب اتالعالق واو ــــ 

ب ـــ51 المنظمات الدولية سائر قليمية وشتى المنظمات اإلبذلها يالجهود التي ــبـ ترّحِّ
 واليتها؛ ب االضطالعلدعم المحكمة في 

مع بشأن التعاون ات التي أبرمتها المحكمة االتفاقالتفاهم و مذكراتــبـ تذّكِّر ـــ52
ـ  االتحاد األوروبي، والمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية، ومنظمة الدول ـــ

 المشتركةسوق ال، وبرلمان نكفونيةالدولية للفراألمريكية، والكومنولث، والمنظمة 
 ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان؛  ،(Mercosurللجنوب )

ب ـــ53 الهيئات والكيانات شتى مع للتواصل الجهود التي تبذلها المحكمة ــبـ ترّحِّ
 منظمةُ بشأن تعزيز التعاون معها  هعقدتها في االجتماع الذي مشاركتُ  هامن بسبل  اإلقليمية، 

يوم االتحاد األوروبي لمكافحة اإلفالت من  فيو ،سنتينكل الدول األمريكية مرة  

                                                           
(15)

 /77/305Aة األمم المتحدة وثيق 
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إحاطة جلسة عقدُها اجتماع مائدة مستديرة مع االتحاد األوروبي، و هاالعقاب، وتنظيمُ 
الدورة وبلجيكا، ب والمحيط الهادئ في بروكسلمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي ل

 األفريقية؛  ــــالسنوية للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

د ـــ54 ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف الحوار مع االتحاد  على تشدِّّ
بو، وبينهاألفريقي وتعزيز العالقة بين المحكمة  المحكمة  تواصلاستمرار ــبـ ترّحِّ

الخاص تصال االإلنشاء مكتب ا  استباقماسية في أديس أبابا البعثات الدبلُ  معه ومع المنتظم
االتحاد األفريقي في مع مسؤولي الجمعية  ةلتواصل رئيس وتعرب عن تقديرها، بها

تعزيز العالقة بين المحكمة  أن يساندواالمعنيين  الشأنجميع أصحاب تناشد وأديس أبابا، 
 واالتحاد األفريقي؛ 

ب ـــ55 اجتماعات اتخذت شكل حلقات ما سبق عقدُه في أديس أبابا من سلسلة ــبـ ترّحِّ
، وتشرين 2011 يوليومشتركة بين المحكمة واالتحاد األفريقي في تموز/ تدارس

، 2015، وتشرين األول/أكتوبر 2014 يوليو، وتموز/ 2012األول/أكتوبر 
وتشرين  2016تشرين األول/ أكتوبر اللذين نظمتهما المحكمة في الالحقين  نِّ ي  وبالمعتكف  

اء بين المحكمة والدول األفريقية بنّ الصريح والر اوحالت إلتاحة 2017الثاني/نوفمبر 
تدبير رئيسي لتعزيز العالقة بين المحكمة بمثابة األطراف في نظام روما األساسي 

 هذه العالقة؛  القائمة في سياق المصاعب وتذليلوشركائها األفارقة 

ب ـــ56 في أديس أبابا  2019 يونيوحزيران/ 12تنظيم معتكف في ــبـ كذلك ترّحِّ
من ، بين المحكمة والدول األفريقية األطراف في نظام روما األساسي، بمشاركة بإثيوبيا

 ؛ للمجني عليهممكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي والصندوق االستئماني 

ب ـــ57 في مشتركتين بين المحكمة والجماعة الكاريبية  تدارس تنظيم حلقتيــبـ ترّحِّ
ي-أوف-بورت ي  2011أيار/مايو  17و 16 سبين بترينيداد وتوباغو، يوم   11و 10ويوم 

بشأن أهمية العمل من أجل تحقيق عالمية نظام روما  ،2017كانون الثاني/يناير 
جمعية  اتجلس، وزيادة المشاركة في هتنفيذالخاصة باألساسي، واعتماد التشريعات 

 الدول األطراف؛ 

ب ـــ58 المحكمة في اجتماعات  حضورالجهود المبذولة لتعزيز ــبـ ا  أيض ترّحِّ
في منتدى جزر المحيط الهادئ  ةجانبي لية  فعا تنظيمُ  هامن بأشكال  المنظمات اإلقليمية، 

خطاب ال، و2017أيلول/سبتمبر  8إلى  4 من سامواب قد في أبياالثامن واألربعين الذي عُ 
رؤساء دول  لهيئةالدورة العادية الخامسة والخمسين  أمامرئيس المحكمة الذي ألقاء 

 29 بتاريخ بنيجيريا أفريقيا في أبوجاوحكومات الجماعة االقتصادية لدول غرب 
 ؛ 2019 يونيوحزيران/

للجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل اإلنسانية،  تسنىاإلسهام الذي ــبـ تذّكِّر ـــ59
، 1949جنيف لعام  الل حق اإلضافي األول التفاقيةمن  90 التي أنشئت بموجب المادة

الدولي ارتكابه من انتهاكات للقانون بالوقائع المتصلة بما يُدّعى  للتحقق منتقديمه 
وأمام المحكمة مرتكبي جرائم الحرب على المستوى الوطني  ولتيسير مقاضاة، اإلنساني

 ؛ بحسب مقتضى الحال

 أنشطة المحكمة زاي ــــ

 ؛ (16)عن أنشطة المحكمة م إليهادِّّ تقرير قُ آخر ــبـ تحيط علما   ـــ60

ز تقدم كبيرــبـ علما   مع االرتياح تحيط ـــ61 ، يُعزى إلى حد ليس بقليل أنه يظل يُحر 
عمليات التدارس األولي من  تنفذه ما هابما فيفي أنشطة المحكمة إلى تفاني الموظفين، 

إليها الدول  التي أحالتهاالحاالت  شتىقضائية في الجراءات اإلو وعمليات التحقيق
التي شرع المدعي العام في التحقيق  أو (17)األطراف أو مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 ؛ فيها من تلقاء نفسه

                                                           
(16)

 21/9ASP/-ICCة الوثيق 
(17)

 (2011) 1970و (2005) 1593قرارا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  
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ممارسات بفضلى ا  اإلحاطة علم المواظبة علىإلى  المحكمة   تهادعوــبـ تذّكِّر ـــ62
سائر المنظمات والمحاكم واآلليات الدولية والوطنية ذات الصلة، بما فيها الممارسات 

إطار  ضمن تندرجفي جرائم  بالفعلالتي اكتسبتها المؤسسات الوطنية التي حققت 
التي  للمصاعبمماثلة  مصاعب، في تذليل هامرتكبي وقاضت بالفعلاختصاص المحكمة 
 احترامها الستقالل المحكمة؛  معيدة  تأكيدتواجهها المحكمة، 

ممارسات المنظمات والمحاكم بفضلى ا  اإلحاطة علم على المحكمة  ع تشّجِّ  ـــ63
 بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانيةفيما يتعلق واآلليات الدولية والوطنية ذات الصلة 

في تذليل مصاعب الممارسات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة والتدريب،  ها، بما فيالمنطل ق
الجرائم الجنسية والجرائم  ومنهانظام روما األساسي، ب المشمولةمتعلقة بالجرائم 

 ؛ معيدة  تأكيد احترامها الستقالل المحكمة، المنطل ق الجنسانية

أهمية تحقيق المساءلة عن جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام ــبـ تعترف ـــ64
رة  روما األساسي،  ع المكتب على التواصل تشّجِّ و، بين هذه الجرائم تراتببأنه ال  مذّكِّ

سبل الستبانة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة  باألمر مع الدول األطراف المهتمة
فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم ذا الصعيد على هدعم الجهود التي تبذلها المحكمة 

تقديم تقرير ل وذلكنظام روما األساسي ب مشمولةجرائم إلى  ترقىالتي المنطل ق الجنسانية 
 ؛ تها الثانية والعشريندورالجمعية في في هذا الشأن إلى 

 النجاعة لبلوغالجهود التي يبذلها مكتب المد عي العام ــبـ علما  مع التقديرتحيط  ـــ65
 ؛ وأعمال المقاضاة التحقيق عمليات التدارس األولي وعملياتوالشفافية فيما يجريه من 

ب ـــ66  القضايابانتقاء  الخاصة سياستهمواصلة مكتب المدعي العام تنفيذ ــبـ ترّحِّ
وسياسته الخاصة  ،األطفالب وسياسته الخاصة وتناولها بحسب درجات األولوية،

دو كما وردت في ورقاته ذات الصلة، ،المنطل ق الجنسانيةالجرائم الجنسية والجرائم ب  تشدِّّ
أهمية قيام المحكمة والمحاكم الوطنية بالتحقيق والمقاضاة بصورة  علىفي هذا الصدد 

لمرتكبة بحق األطفال، اوالجرائم  المنطل ق فعالة في الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية
الدول األطراف أن تنظر في تناشد والعقاب،  هذه الجرائم من مقترفيلوضع حد إلفالت 

على لتعزيز التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم  المعنية اتسياسالالمتعلقة بورقات ال
بو ،المستوى الوطني السياسة المتعلقة ب ة مكتب المدعي العاماعتماد ورقــبـ ترّحِّ

 التوجيهية المبادئو ي،الممتلكات الثقافية في إطار نظام روما األساس بحماية الخاصة
 الدولية بالجرائم المتعلقة المعلومات وحفظ توثيق بشأن المدني المجتمع لمنظمات الجديدة
كالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال العدالة وو العام المدعي مكتب أعدها التي

  ؛(Eurojust) الجنائية

مكتبه  ورقاتالمدعي العام لمختلف  المراجعة التي يجريهاــبـ تحيط علما   ـــ67
 وتعزيزها عند االقتضاء؛  إدماجها بغية، المتعلقة بسياساته

لمكتب المدعي العام لتشاوره مع الدول األطراف وغيرها  تعرب عن تقديرها ـــ68
بوسياساته واستراتيجياته، وثائق قبل إصدار  الشأنمن أصحاب   مساهماتــبـ ترّحِّ

 الدول األطراف في هذا الصدد؛ 

ب ـــ69 الجهود التي تبذلها المحكمة لتطبيق مبدأ المحكمة الواحدة، ــبـ ا  أيض ترّحِّ
، بوسائل منها اتخاذ تدابير لزيادة كافة وتنسيق أنشطتها بين أجهزتها على المستويات

 الل القضاة والمدعي العاممسؤولية مختلف األجهزة، مع احترام استق بشأنالوضوح 
على بذل كل الجهود الالزمة لتطبيق مبدأ المحكمة  المحكمة   عوتشّجِّ وحياد قلم المحكمة، 
، الرشيد والتوجيهابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة،  ،الواحدة تطبيقا  كامال  

 لموارد المالية، واإلدارة السليمة؛ استخدام والنجاعة في ا

الخطط االستراتيجية للمحكمة، ومكتب المدعي العام، وقلم ــبـ ا  تحيط علم ـــ70
-2020للفترة  للمجني عليهموالصندوق االستئماني  2021-2019المحكمة للفترة 

يُستفاد في  أنهــبـ ا  تحيط علمكما  ،2022عام  لتشمال تينالمعني تينوبتمديد الفتر 2021
التي تبديها الدول األطراف  والمالحظاتمن اآلراء المعنية الخطط االستراتيجية  إطار
الصندوق ومع قلم المحكمة مع و اممكتب المدعي العومع  مع المحكمة تحاورهافي 

 ؛ للمجني عليهماالستئماني 
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 رئيس قلم المحكمةالتي يبذلها المستمرة الجهود ــبـ مع التقديرتحيط علما    ـــ71
لتخفيف المخاطر التي تواجهها المحكمة فيما يتعلق بمكاتبها الميدانية ولتعزيز عمليات 

المحكمة على مواصلة ع وتشّجِّ ، للعيان وبروزها نجاعتهاالمحكمة الميدانية بغية زيادة 
حسب بوثيق مع األمم المتحدة، مكاتبها وأنشطتها الميدانية بتعاون التحسين األمثل ل
في الدول التي  تأثيرهااستمرار بالسداد والمحكمة  تحلّيالستمرار  ا  االقتضاء، ضمان

 تضطلع بعملها فيها؛ 

ب ـــ72 الجهود الجارية التي تبذلها المحكمة لتحسين استخدامها للمصادر ــبـ ترّحِّ
 منها في مجاالت  تحقيق هذه الغاية، على تحسين قدراتها والبديلة للمعلومات واألدلة، 

أهمية تزويد  وتالحظ على مواصلة هذه الجهود، المحكمة  ع وتشّجِّ ، المالي التحقيق
 المحكمة بالوسائل المناسبة لهذا الغرض؛ 

ر  ـــ73 العمل الهام الذي يضطلع به موظفو المحكمة العاملون في الميدان في تقدِّّ
 رسالة المحكمة؛  حمللتفانيهم في  وتعرب عن تقديرها، والتعقيد تكتنفها المشقةبيئات 

د ـــ74  بغيةية ونشطة التوعاأل وتكييف   المحكمة تحسين   ةواصلمضرورة على  تشدِّّ
على نحو فعال  (18)لتوعيةالخاصة باتطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية  المضي في

 اهتمام ذ بدايةمن ةمبكرال عند االقتضاء التوعية   بسبل  تشمل، المتضررةفي البلدان وناجع 
 ؛ األولي التدارسمرحلة ذلك في بما ، بالحاالت المعنية المحكمة

اإلعالم واالتصال فيما يتعلق بالمحكمة  المسؤولية عن مسائلأن ــبـ تذّكِّر ـــ75
 في الوقت نفسه ة  عربممشتركة بين المحكمة والدول األطراف،  مسؤولية هيوأنشطتها 

ق وضع نهج منس   فيكبيرة سائر أصحاب الشأن من مساهمات  لما يقدمهتقديرها  عن
 ؛ على هذا الصعيد وشامل

 االنتخابات حاء ــــ

ب ـــ76  أعمال عن القضاة بترشيحات المعنية االستشارية اللجنة تقريرــبـ ترّحِّ
 ؛(19)الثامنة دورتها

د ـــ77  األكفاء، المؤه لين، من بين األشخاص القضاة وانتخابِّ  ترشيحِّ  أهمية على تشدِّّ
المتحلين باألخالق الرفيعة والحياد والنزاهة،  ،المناقبأرفع ب المتميِّّزين، ذوي الخبرة

 ،التي هم من رعاياها الدول في القضائية المناصب أرفع في التعيين بمتطل بات الموفين
 على األطراف الدول   الغرض لهذا عشّجِّ وت األساسي، روما نظام من 36 للمادة وفقا  

 ؛ينمرش حال أفضل تمييزل وشفافة وافية تطبيق إجراءات

 األطراف الدولفيها  عشج  تُ  يتال ICC-ASP/18/Res.4 القرار من 6 الفقرةــبـ تذّكِّر ـــ78
م على  نتقاءواال الترشيح إجراءات بشأن ومالحظات معلوماتالجمعية  أمانة إلى أن تقدِّّ

 ؛العمل بها فيهاالمرتقب  أو المعمول بها

 توتعديال القضاة، وانتخابِّ  ترشيحِّ الخاص ب جراءاإل تعديالت اعتماد رقّرِّ ت ـــ79
  القرار

ICC-ASP/18/Res.4، ترشيحاتب المعنية االستشارية اللجنة اختصاصاتوثيقة  توتعديال 
 لهذا التوالي على والرابع والثالث الثاني المرفقات فيعلى الترتيب  الواردة القضاة،
 القرار؛

ب ـــ80  للمحكمة الثالث العام المدعي النتخاب هامكتب وضعهي ذال جراءاإلــبـ ترّحِّ
 المدعي انتخاب سيرورة تعزيز زيادة سبل تدارس إلى المكتب وتدعو الدولية، الجنائية
 مع المدني، والمجتمع األطراف الدول مع وشاملة شفافة مشاورات من خالل العام

 بشأنالخبراء ]المعاون لها[  وفريق العام المدعي انتخابب ةالمعني لجنةال تقيباتع مراعاة
 المتاحة؛ الموارد حدود وذلك ضمن واليتهما، تنفيذ

                                                           
(18)

 5/12ASP/-ICCالوثيقة  
(19)

 ASP/21/4-ICCالوثيقة  
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 للمحكمة العام للمدعي الثالث باالنتخاب المتعلق التقريرــبـ التقدير مع برّحِّ ت ـــ81
ب ر ــــ الدولية الجنائية  ،2022 أكتوبرتشرين األول/ 13 بـــ المؤرخ ة،خل صالمست العِّ

 ؛المقبلة العام لمدعيا انتخابات فيما يخص محتوياته مراعاة إلى األطراف الدول دعوتو

 الواجبة لعنايةل إجراء   ،2023 مارسآذار/ بحلول يضع، أن المكتب من طلبت ـــ82
 ،2023 عام في انتخابهم سيتعي ن الذين القضاة مناصبشغل ل حينلمرش  فيما يخص ا

 اللجنة مع بالتشاور المستقلة الرقابة آلية هدِّّ عِّ تُ  قترحباالستناد إلى م مقتضياته المكتب ديحدِّّ 
 يإجراء   من مؤخرا   المكتسبة الخبرة مراعاة مع ،ةالقضا المعنية بترشيحات االستشارية

 المرش حينو العام المدعي نائب لشغل منصب حينالمرش   على اللذين ُطبِّّقا الواجبة العناية
 ؛لشغل منصب رئيس قلم المحكمة

مواصلة المشاورات مع الدول األطراف والمحكمة والمجتمع ــبـ المكتب تكّلِّف ـــ83
رفع ب، وبينالمنتخ  المحكمة  فيما يخص جميع مسؤوليتدقيق لل إجراء لوضعالمدني 
 ضمن أجل أقصاهأقرب وقت ممكن في  هلكي تعتمدإلى الجمعية عن هذا اإلجراء  تقرير

ذات توصيات لل الجارية الدراسةنتائج ، مع مراعاة ة والعشريندورتها الثاني موعد انعقاد
عملية ن ونتائج وستقلعن المراجعة التي أجراها خبراء متقرير الصلة الواردة في ال
ب ر  بسبل   ، وذلكالمدعي العام وضعهي ذحين الالمرش   نتقاءا إجراءمن استخالص العِّ

رين  الخاص العناية إلجراء المكتب واستعراض المشاركين، منها االتصاُل بالميّسِّ
 العام؛ المدعي نائب لشغل منصب بالمرش حين

 أمانة جمعية الدول األطراف طاء ــــ

الذي تقوم به أمانة جمعية الدول األطراف   المهمالعمل   تعرب عن تقديرها ـــ84
دو)"األمانة"(،   تستند إلىأجهزة المحكمة  ومختلفأن العالقة بين األمانة  من جديد تؤّكِّ
-ICC، على النحو المبي ن في مرفق القرار والمرافقفي الموارد  والتشاركمبادئ التعاون 

ASP/2/Res.3 ،بو  مامشاركة مدير األمانة في اجتماعات مجلس التنسيق عندــبـ ترّحِّ
كنظر في يُ   ؛ المسائل التي تحظى باهتمام مشتر 

في  يُب ي ن كمااألمانة، على  المكتب بمهمة اإلشراف العام اضطالعــبـ تذّكِّر ـــ85
 ؛ (20)ألمانةا الذي أُنشئت بموجبهالقرار 

ب ـــ86  ؛ (21)هفيتقرير المكتب بشأن تقييم األمانة وبالتوصيات الواردة ــبـ ترّحِّ

 المحامون ياء ــــ

الذي تقوم به هيئات التمثيل المستقلة لرابطات المحامين المهم  العملــبـ تنّوِّه ـــ87
من  3الرابطات القانونية الدولية المشار إليها في الفقرة  ومنهاوالرابطات القانونية، 

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛  20القاعدة 

رابطة المحامين لدى المحكمة  وأنشطةِّ  التقرير المتعلق بتشكيلِّ ــــب ا  تحيط علم ـــ88
 ؛ (22)الجنائية الدولية

عن  تقرير تقديم إلىالمحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية  رابطة   تدعو ـــ89
 ؛ عن طريق المكتب ثانية والعشرينإلى الجمعية قبل دورتها الأنشطتها 

ضرورة تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل في  تالحظ ـــ90
ع فتظل، لدى المحكمة قائمة المحامين المعنية اإلدراج في قائمة المحامين  طلبعلى  تشّجِّ

من القواعد  21من القاعدة  2ضعت على النحو المنصوص عليه في الفقرة التي وُ 
ضمان التمثيل الجغرافي  لهدف يتمثل على الخصوص فياإلجرائية وقواعد اإلثبات 

الخبرة القانونية في مسائل معي نة مثل العنف الذي وتوفير العادل والتوازن بين الجنسين، 
 تضاء؛ األطفال، بحسب االق وأيستهدف النساء 

                                                           
(20)

 10، المرفق، الفقرة ASP/2/Res.3-ICCالقرار  
(21)

 17/39ASP/-ICCالوثيقة  
(22)

 21/23ASP/-ICCالوثيقة  
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 المساعدة القانونية  كاف ــــ

 األطراف الدول مع بالتشاور المحكمة، أحرزته الذي التقدمــبـ علما   تحيط ـــ91
المعمول به في  القانونية المساعدة نظام إصالح في المعنيين، أصحاب الشأن وجميع

 لمحكمة؛ا

 الموارد حدود ضمن مؤقتة، تدابير اتخاذ في أن تنظر المحكمة إلى طلبت ـــ92
تمثيل  أفرقةو الدفاع ةفرقأ أعضاء لصالح القانونية، المساعدة ميزانيةإطار  في المتاحة
وأن  القانونية المساعدة نظام إصالح على صعيد جهودها وأن تواصل عليهم، المجني
م  أصحاب الشأن وجميع األطراف الدول مع التشاورمن  المزيد أساس على ،تقدِّّ

للمحامين  القانونية المساعدةالخاصة ب سياسةال إصالحمن أجل  آخر حا  قترم المعنيين،
للتكليف ذي  وفقا   ،عليهم تمثيل المجني وأفرقة الدفاع أفرقة الخارجيين من أعضاء

 نظام إصالح والسهر على إمكان تمويل اليفالتكالمتعلقة ب قيودال مراعاة مع ،الصلة
 إيالء وينبغي ؛المتاحة الموارد ضمن حدود المعمول به في المحكمة القانونية المساعدة

 أجل من ،عليهم تمثيل المجني وأفرقة الدفاع أفرقة أعضاء لحال الزمةالكل العناية 
 ؛القائم االقتصادي الواقع مراعاة مع هم،عمل ظروفب االهتمام

المناسب في اللجنة االستشارية  المحامينتمثيل المحكمة ضمان  إلى تطلب ـــ93
 المعنية بالنصوص القانونية؛

زن تُ  أن المحكمة إلى تطلب ـــ94  ولعمل الحالي الوظيفية الوحدات إلطارِّ  مراجعتها ّجِّ
 والمتّهمين بهم المشتبه األشخاص بشأن المالي التحقيق عمليات يخص فيما الوحدات هذه
 عن طريق آليات الجمعية إلى مقترحات لتقديم المحكمة أجهزة كل يشمل نحو على

 قلم قدرة تعزيز بغية( التعاون وبشأن القانونية المساعدة بشأن) الصلة ذات التيسير
 المساعدة طلبات سياق في وحجزها وتجميدها المتّهمين أصول تعق ب على المحكمة
 نجاعة زيادة ضمان وعلى المتّهمين لحقوق الواجب االحترام على الحرص مع القانونية،

 العام؛ اإلطار هذا

رفع أن يالمساعدة القانونية وب ما يتعلقعمله في أن يواصلالمكتب  إلى تطلب ـــ95
 ية والعشرين؛ثانفي دورتها ال إلى الجمعيةعنها  تقريرا  

  سي المعني بالحوكمةالفريق الدرا الم ــــ

ب ـــ96 بين الدول األطراف والمحكمة بغية تعزيز  المنظ ماستمرار الحوار ــبـ ترّحِّ
المحكمة وفعاليتها مع  نجاعةنظام روما األساسي وزيادة منظومة اإلطار المؤسسي ل

  الحفاظ التام على استقاللها القضائي؛

 ؛ (23)تقرير المكتب عن الفريق الدراسي المعني بالحوكمةــبـ ا  تحيط علم ـــ97

د  ـــ98 دتلسنة أخرى فترة والية الفريق الدراسي، تمدِّّ -ICCالقرار في  التي ُحدِّّ

ASP/9/Res.2 دت -ICCو ICC-ASP/11/Res.8و ICC-ASP/10/Res.5بالقرارات  ُوُمدِّّ
ASP/12/Res.8  

  ICC-ASP/16/Res.6و ICC-ASP/15/Res.5و ICC-ASP/14/Res.4و ICC-ASP/13/Res.5و
 ؛ ICC-ASP/20/Res.5و ICC-ASP/19/Res.6و ICC-ASP/18/Res.6و ICC-ASP/17/Res.5و

 ،ونمستقل خبراء عن المراجعة التي أجراها النهائي التقريرــبـ علما   حيطت ـــ99
 في المكتب اعتمدها التي الشاملة، العمل خطةبو ،2020 سبتمبرأيلول/ 30 بـــ المؤرخ

-ICC بالقرار عمال   مدِّّ قُ الذي  المراجعة آليةالخاص ب تقريرال] بـو 2021 يوليوتموز/ 28

ASP/20/Res.3، ز التقدم تبيان جدول هفي بما ر  م في إطار المراجعة  تقييم في الـُمح  ما قُدِّّ
 أن ويالحظ[ ،(24)المراجعة بآليةمستقلون من توصيات متعلقة  خبراء أجراهاالتي 

 ؛نطاق واليته ضمن تندرج التي التوصيات في النظر واصليس الفريق الدراسي

                                                           
(23)

 ASP -ICC/21/18الوثيقة  
(24)

 21/34ASP/-ICCالوثيقة  
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 إجراءات المحكمة  ميم ــــ

د ـــ100  المجني عليهم حقوق  أمر أساسي فيما يخص أن فعالية إجراءات المحكمة  تؤّكِّ
نظام  عالمية ، وتعزيز  وهيبة  المؤسسة المتمثِّّلة في المحكمة المتهمين، ومصداقية   وحقوق  
 لموارد المحكمة؛  األمثل   االستخدام  واألساسي، روما 

ب ـــ101 وفعالية اإلجراءات،  نجاعة لزيادةالجهود التي تبذلها المحكمة ــبـ ترّحِّ
واضعة  في الجهود التي تبذلها الدول األطراف والمجتمع المدني في هذا الصدد، وب

المحكمة والدول  ك  تشارُ  ظة  ومالحِّ أهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة،  اعتبارها
 هذا الشأن؛ المسؤولية باألطراف في 

 طرائق العمل  مراجعة نون ــــ

عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية من  طرائقفوائد ترشيد  تدرك ـــ102
 أجل النهوض بعبء العمل المتزايد؛ 

ب ـــ103  العمل؛  طرائقلتحسين  بالفعلالخطوات التي اتخذها المكتب ــبـ ترّحِّ

 ، ولتحقيق ذلك: الجمعيةعمل المكتب وإدارة طرائق تحسين  المواظبة على رتقّرِّ  ـــ104

التيسير  بعمليات المتعلقةلة طة الطريق العامة المعد  يرخــبـ تذّكِّر (أ)
دو ICC-ASP/15/Res.5الواردة في المرفق الثاني للقرار  على ضرورة تنفيذها  تشدِّّ

  ؛كاملال

ب (ب)  ؛ وفي الهايعقد اجتماعات المكتب في نيويورك ــبـ ترّحِّ

إلجراء  يا  كاف ا  جدول أعمال الجمعية وقت يتيحأهمية ضمان أن ــــب تسّلِّم (ج)
 ؛ في جوهر الموضوع وافيةمناقشات 

العامل نيويورك فريق والتشاور بين أهمية تبادل المعلومات  تدرك (د)
كبشأن العامل الهاي فريق و  زيادة بغية المسائل التي تحظى باهتمام مشتر 

 الجهود؛ في  زدواجاالمع تجنب  النجاعة

الخارجية التواصل شبكة استخدام  علىميع الدول األطراف ج عتشّجِّ  (ه)
جميع  تتضمنالهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية التي  لعملصة المخص  

 ؛ لعمل الجاريباالمتعلقة الوثائق الالزمة 

 تطول أكثر مناإلدالء ببيانات ال  علىالدول األطراف ا  أيض عتشّجِّ  (و)
 بدال  من البيانات الشفوية؛  كتابيةخمس دقائق، وعلى تقديم بيانات 

قونرون به الميّسِّ أهمية العمل الذي يقوم  تدرك ـــ105  ؛ والمنّسِّ

كال  من أعضاء المكتب  عوتشّجِّ ، الجغرافي التمثيلطابع بالمكتب  اتّسامــبـ تذّكِّر ـــ106
التي تضم اإلقليمية  المندرجة في المجموعةمع الدول األطراف  هتواصلعلى تعزيز 

إنشاء منها  بسبلمناقشات المكتب، في  بمالحظاتها لالستنارة الدولة التي هو من رعاياها
 عمل المكتب؛ المستجدات المتعلقة بعن عروض منتظمة آليات مناسبة لتقديم 

د ـــ107 بحيث يراعى على  ،الطابع التمثيليالمكتب بتشكيل وجوب اتّسام  من جديد تؤّكِّ
للنظم القانونية الرئيسية القائمة في  لجغرافي العادل والتمثيل المالئمالتوزيع ا الخصوص

بالشكل  عن مناقشاته يُب لِّغوأن  هنظريبقي الموضوع قيد المكتب أن  منوتطلب ، العالم
 ؛ الدورة الثانية والعشرين للجمعيةقبل انعقاد المناسب 

، بالتشاور مع جميع الدول بحلول دورتها المقبلة إليها المكتب أن يقدم منتطلب  ـــ108
فيه المنافع م يقيِّّ ا  األطراف والمحكمة والمجتمع المدني، في نيويورك وفي الهاي، تقرير

الجمعية  دوراتعقد اقتراح الحالي، بما في ذلك الزمني لق بالجدول فيما يتع والمصاعب
، بما في ذلك هذه الدورات ةالمقبلة في األشهر الستة األولى من كل سنة تقويمية، ومد

المكتب، وتقديم توصيات اجتماعات الجمعية و دورات عقداقتراح تقليصها، ومكان 
 ؛ النجاعةلزيادة 
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 اقتراح   108الفقرة  المشار إليه فيالمكتب أن يتناول في تقريره  منا  تطلب أيض ـــ109
 امتدادعلى  عقدها مع تفضيل، عادة   عقد الجمعية دوراتها لمدة تصل إلى ستة أيامأن ت

للقضاة أو إجراء انتخابات  يشمل برنامج أعمال الدورة لم أسبوع تقويمي واحد، ما
 ؛ العامانتخابات للمدعي 

وضع الجدول  بشأن لمناقشاتا منش د بوجه عام يُن   هأن المكتب يعتبر أن تطلب ـــ110
 الزمني جدولال بشأن المستقبل فييُتخذ  قرار من كّلِّ  يُرمى أن الجمعية لجلسات الزمني

 تشارك فيها ومثمرة ووجيزة وناجعة فعالة كونها دورات ضمان إلى الجمعية دوراتل
وإلى  ،فعاللها الموارد على نحو  وتُستخدم نطاقال واسعةمشاركة  األطراف الدول
 هذاتحقيق  زعّزِّ ت بصورة والهاي نيويورك بين هتقسيمب االزدواج في العمل تفادي
 ميزانية على التأثير لتفادي انتقالية فترةب إمكان األخذ دراسة إلى المزيد منو ،الهدف

 وعملها؛ المحكمة

رة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للمجني  المجني عليهم والجماعات سين ــــ المتضّرِّ
 عليهم

 والجماعات المجني عليهمبشأن  ICC-ASP/13/Res.4قرارها تشير إلى  ـــ111
 ؛ للمجني عليهم، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني المتضررة

د ـــ112  يعرضواأن في  المجني عليهم حق  من العناصر األساسية للعدالة أن  مجد دا   تؤّكِّ
دهااإلجراءات التي  مراحل خالل وفي أن يُن ظ ر فيها هم وشواغلهمءآرا المحكمة  تحدِّّ

 همسالمتُ حق هم في أن تُحمى مصالحهم الشخصية، و بحسب االقتضاء ألن لذلك أثرا  على
من نظام  68بموجب المادة  ،همهم وخصوصيتُ وكرامتُ  النفسيةِّ و هم البدنيةِّ ـِّ حسُن حالو

دولى المعلومات ذات الصلة، ع االّطالعهم في حق  وروما األساسي،  في هذا الصدد  تشدِّّ
من أجل إنفاذ والية  الجماعات المتضررةو المجني عليهمعلى أهمية التواصل الفعال مع 

 المحكمة؛ 

د ـــ113 المجني حقوق ينيطها نظام روما األساسي باألهمية المحورية التي  على تشدِّّ
ات القضائية وفي المطالبة سيما حقهم في المشاركة في اإلجراء واحتياجاتهم، وال عليهم
ز، همأضراربجبر   الجماعات المتضررةو المجني عليهم إعالمأهمية  على وترّكِّ

 الفريدة التي تقضي بها واليتها فيما يخص المحكمة بالمهمة اضطالعمن أجل  وإشراكهم
 ؛ المجني عليهم

المحكمة في مجال العدالة دور ـوبـمن نظام روما األساسي،  75المادة ــبـ تذّكِّر ـــ114
يمكن وجبر أضرارهم  المجني عليهمأن مساعدة  وتالحظضمن هذا اإلطار،  التعويضية

 السالم؛  إرساءيسهما في أن المصالحة وب ينهضا أن

ك مراعاةُ والشهود، بما في ذل لمجني عليهماحماية تدابير  أهميةــبـ تسّلِّم ـــ115
بدنية والنفسية الالراحة على  ، والحفاظُ وحسنِّ حالهمهم وحقوقِّ  المصالحِّ الفضلى لألطفال

، لتنفيذ والية المنطل ق ضحايا الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانيةسيما  الو، للشهود
دوالمحكمة،  ضرورة أن تبرم الدول اتفاقات مع المحكمة من أجل تيسير إعادة  على تشدِّّ

جميع  وتحث، ةسريعإعادة   ضين للخطر على النطاق الدوليتوطين األشخاص المعر  
التبرع  علىجميع الدول  عوتشّجِّ ، مثل هذه االتفاقاتالنظر في إبرام  علىالدول 

 إعادة التوطين؛ بللصندوق الخاص 

د ـــ116  جبر األضرار يستلزم تمييز كونإلى  ا  ، نظرأن من المهم فائق  األهمية تؤّكِّ
خذ جميع التدابير الالزمة ت  ، أن تُ حجزهاأو  هاوتجميد هاوتعقبأصول الشخص المدان 

ملكي  ذلكمن أجل  في الوقت المناسب وبصورة  المساعدة   عنيةالمالدول والكيانات  تقدِّّ
الدول تناشد ومن نظام روما األساسي،  109()ك( و1)93و 75بالمواد  فعالة عمال  

عية أو ترتيبات أو أي اتفاقات طومع المحكمة لتحقيق هذه الغاية األطراف أن تعقد 
 ؛ اللزوم بحسب، وسائل أخرى



ICC-ASP/21/Res.2                        Advanced version 

17 R2-A-080223 

المجني ة المتعلقة بعد لاستراتيجيتها الم بأن تراجعالمحكمة السابق  تعهدــبـ تذّكِّر ـــ117
 لوضعمشاورات  أن تستهلالمحكمة  إلىتطلب ف، (25)انتهاء الدورة القضائية عند عليهم

الدراسة الجارية للتوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير  مراعاةثة مع استراتيجية محد  
إلى الجمعية  ا  بهذا الشأنرفع تقريرأن ت، وعن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون

 ية والعشرين؛ ثانفي دورتها ال

 للمجني عليهملمجلس إدارة الصندوق االستئماني  عن تقديرهاا  دتعرب مجد   ـــ118
 ؛ الجماعات المتضررةو المجني عليهمتجاه  مانة الصندوق اللتزامهما المستمروأ

تشمل غدت الزيادة الكبيرة في أنشطة الصندوق االستئماني، التي ــبـ ا  تحيط علم ـــ119
الذي توسيع نطاق برامج المساعدة و، في خمس قضايا جبر األضرارسائرة ل إجراءات
جمهورية  ومنها الحالة فيشمل المزيد من الحاالت المعروضة على المحكمة، غدا ي

 ؛ والحالة في مالي وت ديفوارفي كالحالة أفريقيا الوسطى و

الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية واألفراد تناشد  ـــ120
 بحسب، للمجني عليهمللصندوق االستئماني أن يتبرعوا والمؤسسات والكيانات األخرى 

التنبؤ  إمكان، وتحسين األساسية مواردهنطاق مصادر المالية، من أجل توسيع  مقدراته
 وإزاء المجني عليهمألضرار التي تلحق با التجاوب حيال واستدامة، يةالتمويلعملياته ب

 ؛ للذين تبرعوا لذلك بالفعلتقديرها عن ا  دتعرب مجد  لمحكمة، وفي االقضائية  المستجدات

للمجني االستجابة لطلبات الصندوق االستئماني  إلىالدول األطراف  تدعو ـــ121
جبر ب األوامرتنفيذ أوامر معي نة من صة لتمويل المتعلقة بتقديم تبرعات مخص   عليهم

الذي يفرده الصندوق االستئماني لجبر االحتياطي العام المبلغ  وزيادةِّ  تجديدِّ ول، األضرار
 بالفعل؛  لهذه الطلبات استجابواللذين  تقديرها، وتعرب عن األضرار

للمجني النظر في تقديم تبرعات للصندوق االستئماني  إلىالدول األطراف تدعو  ـــ122
وتعرب عن ، الجنساني المنطل قلصالح ضحايا العنف الجنسي والعنف مخص صة عليهم 
 ذلك بالفعل؛ ل تبرعواللذين  تقديرها

جمع تبرعات ومنح خاصة  للمجني عليهماعتزام الصندوق االستئماني  تالحظ ـــ123
المجني وأنشطة المساعدة لصالح  األضرارجبر المحكمة بمن أجل ضمان تنفيذ أوامر 

مليون  20 وبخاصة ما مجموعهاالت المعروضة على المحكمة، في القضايا والح عليهم
 غان  توماس لوب   ضرار في قضيةألاجبر  تعويضات لدفع كل لتكميل المبلغ الالزميورو 

(Thomas Lubanga) دان  تاغ  ن  ابوسكو قضية و (Bosco Ntaganda ) لمواصلة  الكافيةوالموارد
 ؛ 2023في عام متعددة سنوات البالغة مدتها برامج المساعدة تنفيذ 

 على النحو المبي ن، ICC-ASP/4/Res.3من مرفق القرار  17 ةتعديل الفقر رتقّرِّ  ـــ124
 للقرار الحالي. الخامسفي المرفق 

  التوظيف عين ــــ

، وتطلب إلى (26)إدارة الموارد البشرية عنتقرير المحكمة ــبـ ا  تحيط علم ـــ125
تحقيق رامية إلى ما تبذله على صعيد التوظيف من جهود تعزيز المضي في المحكمة 

المرش حين مع التركيز بوجه خاص على ضمن مالك موظفيها التمثيل الجغرافي العادل 
إلى تحقيق و ،من الدول األطراف غير الممث لة ومن الدول األطراف المنقوصة التمثيل

 نشدانووالنزاهة،  والكفاءة النجاعةأعلى مستويات ضمان و التوازن بين الجنسين
ال الحصر االحتياجات النفسية  الذكر، منها على سبيل معي نة مسائل ما يخصالخبرات في
ع على، والعنف ضد النساء أو األطفال، المتصلة بالصدماتاالجتماعية  تحقيق  وتشّجِّ

 المزيد من التقدم في هذا الصدد؛

عن نتائج ا  تقريرالثانية والعشرين إليها في دورتها م المحكمة أن تقدِّّ  تطلب إلى ـــ126
تحقيق التمثيل الجغرافي العادل ضمن مالك موظفيها مع التركيز جهودها الرامية إلى 

بوجه خاص على المرش حين من الدول األطراف غير الممث لة ومن الدول األطراف 

                                                           
(25)

 1، الفقرة Res.4/13/ASP-ICCالقرار  
(26)

 21/7ASP/-ICCالوثيقة  
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الذكر ال ، بما في ذلك على سبيل المنقوصة التمثيل، وإلى تحقيق التوازن بين الجنسين
 التوظيف وبيانات التوظيف السنوية؛ سيرورة الحصر تحسين

استمرار الحوار بين المحكمة والمكتب لضمان التمثيل الجغرافي ــبـ ا  تحيط علم ـــ127
بوالعادل والتوازن بين الجنسين في تعيين الموظفين،  ذي الصلة بتقارير المكتب  ترّحِّ

 ؛(27)الواردة فيه توصياتالو

من يُحتمل  مجموعاتوتوسيع  لتمييزبذل جهود  علىاألطراف  الدول   تحث ـــ128
غير الممث لة أو الدول األطراف رعايا بين المحكمة من في فنية وظائف شغل ل ترش حهم

بوسائل  ،غير ممث لة أو منقوصة التمثيل إقليمية فئات في المنقوصة التمثيل أو المندرجة
الموظفين  وبرامجُ  ،المهنية التي تمولها الجمعيةرات التدريب الداخلي والزيا برامجُ منها 

 السديدةُ  التواصل الخارجي مبادراتُ والدول األطراف،  اي تمولهتالفنيين المبتدئين ال
المؤسسات  لدىالمحكمة في اإلعالنات المتعلقة بالوظائف الشاغرة  ، ونشرُ االستهداف

 والمنظمات الوطنية ذات الصلة؛

ب ـــ129  استقبال   عن طريق التبرعل يمّوِّ  ا  برنامجالمحكمة  استحداثــبـ ترّحِّ
 بصورةمع التركيز  ،والمهنيين الزائرين من المناطق النامية ا  داخليتدريبا  المتدربين 

بو ،غير الممث لة أو المنقوصة التمثيلين من المناطق مرش حعلى ال ةخاص  ترّحِّ
 في هذا البرنامج؛ المساهمة إلىاألطراف  الدول   وتدعو، تاريخهبالتبرعات المتلقاة حتى 

التكفل على نحو   التي يمكن بهاالمحكمة أن تضع المزيد من اآلليات  تطلب إلى ـــ130
المتدربين الداخليين والمهنيين الزائرين من المناطق  أكثر  استدامة  ومنهجية  باستقبال

لموظفين فنيين المحكمة استكشاف واقتراح طرائق لتنفيذ برامج  تطلب إلىكما النامية، 
غير الممث لة أو ين من الدول األطراف مرش حمن أجل  ل عن طريق التبرعتمو  مبتدئين 

 سيما من المناطق النامية؛ وال ،المنقوصة التمثيل

ب ـــ131 الخطة و جمعاءلمحكمة الشاملة بنطاقها ااالستراتيجية  الخطةــبـ ترّحِّ
-2019قلم المحكمة للفترة االستراتيجية لوالخطة مكتب المدعي العام االستراتيجية ل

ببرنامج عمل المحكمة ومكتب مدعيها و، 2022وبتمديد هذه الفترة لتشمل عام  2021
لتحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين  وقلمها البالغة مدته ثالث سنوات العام

 ؛ هاأولية من أولوياتبمثابة 

 كانون بحلول لكي تُعتمد 2022 عام في جرت التي المشاوراتــبـ برّحِّ كما ت ـــ132
 الجنسين بين المساواةب الخاصةُ  المحكمة األولى استراتيجيةُ  2022 ديسمبر/األول

 المحكمة في التوظيف وشروط سياسات وتعزيز تحسين إلى المرمي منها العمل، مكانبو
الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء  سياق في جنساني، منظور من

 جميعها راعى فيتُ  التي ،2025-2023 للفترة الخاصة بأجهزتهاوالخطط االستراتيجية 
 الدولية الجنائية عمل المحكمة راجعةالواردة في التقرير عن م الصلة ذات التوصياتُ 

 ن؛ومستقلجراها خبراء أاألساسي التي  روما ومنظومة نظام

سيجري في  أنهوتالحظ ، (28)خطة العمل الشاملة عن تقريرالــبـ ا  علم تحيط ـــ133
وتطبيق  تقييمالتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين ب الخاصةتيسير ال آليةإطار 

 ؛هانطاق المندرجة ضمنالتوصيات 

 التكامل  فاء ــــ

أخطر الجرائم أن الدول هي المسؤولة في المقام األول عن التحقيق في ــبـ تذّكِّر ـــ134
مرتكبي هذه الجرائم، وأنه يتعين لهذه الغاية  قاضاةالتي تثير قلق المجتمع الدولي وعن م

اعتماد التدابير المناسبة على المستوى الوطني، كما يتعين تعزيز التعاون الدولي 
الرغبةُ القانونية الوطنية  لدى المنظوماتحقا   رتتوف   سهرا  على أن، والتعاضد القضائي

 ؛ على ذلك القدرةُ وفي التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها 

                                                           
(27)

 20/29ASP/-ICCالوثيقة  
(28)

  ENG.pdf-Comprehensive%20Action%20Plan-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-https://asp.icc 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-Comprehensive%20Action%20Plan-ENG.pdf
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ر ـــ135 الفعلي  تنفيذال وتعزيز لمواصلةالترويج في المحافل المناسبة الدعوة إلى  تقّرِّ
 القضاء هيئات بقدرات النهوض أجل من الوطني، المستوى على األساسيروما  نظامل

 وفق الدولي الصعيد على القلق تثير التي الجرائم أخطر مرتكبي على مقاضاة الوطني
 التكامل؛ بمبدأ عمال   دوليا ، بها معترف العادلة للمحاكمة معايير

ب ـــ136  الوطني القضاء هيئاتمشاركة المجتمع الدولي في تعزيز قدرات ــبـ ترّحِّ
الجرائم  ا  بمقاضاة مرتكبيحقالقيام والتعاون بين الدول من أجل تمكين الدول من 

 المنصوص عليها في نظام روما األساسي؛ 

ب ـــ137 الجهود التي تبذلها األمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ــبـ ا  أيض ترّحِّ
إلى  الراميةتعميم أنشطة بناء القدرات لوالمنظمات اإلقليمية، والدول، والمجتمع المدني 

نظام روما شمولة بالم في الجرائمفيما يتعلق بالتحقيق  الوطني، القضاء هيئاتتعزيز 
دوات األبرامج واألساسي وبمقاضاة مرتكبيها، ضمن ما يخص المساعدة  التقنية  من ال

المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية  سائر   شديد  التشجيعع وتشّجِّ القائمة والجديدة، 
 ؛ المجالالمزيد من الجهود في هذا على بذل والدول والمجتمع المدني 

ب ـــ138  (29)للتنمية المستدامة 2030اعتماد جدول أعمال ــبـ في هذا الصدد ترّحِّ
ر سيادة القانون على الصعيدين ب بالنهوضع به فيما يتعلق المضطل   المهمالعمل  وتقدِّّ

 ؛ بالتساوي للجميعإمكان االحتكام إلى العدالة الوطني والدولي، وضمان 

د ـــ139  إدراجب الدول قيام   يستتبع سليم نحو على التكامل بمبدأ العمل أن على تشدِّّ
 جرائم باعتبارها األساسي روما نظام من 8و 7و 6 المواد في عليها المنصوص الجرائم
 هذه يشمل قضائي اختصاص واستحداث الوطنية، قوانينها بموجب عليها يعاق ب

 ذلك؛ب تقوم أنعلى  الدول   وتحث المعنية، للقوانين الفعلي باإلنفاذ والتكفل الجرائم،

ب ـــ140 المشاورات بشأن  الواردة فيهتقرير المكتب عن التكامل وبالتوصيات ــبـ ترّحِّ
المكتب أن يبقي هذه المسألة قيد نظره وأن يواصل  من وتطلب ،(30)ذات الصلةالمقبلة 

 التكامل، بما في ذلك أنشطةُ  فيما يخص أصحاب الشأنالحوار مع المحكمة وغيرها من 
هيئات القضاء بناء القدرات المتصلة بالتكامل التي يضطلع بها المجتمع الدولي لمساعدة 

المعروضة حاالت تناول الإلنجاز  الممكن اتّباعهاالمحكمة  استراتيجياتُ و، الوطني
 ؛الجهات الفاعلة في هذا الصددغيرها من الوطنية و الهيئاتالشراكات مع  ودورُ  عليها،

 ،المجني عليهممثل حماية الشهود و مسائل ما يخصالمساعدة فيذلك أيضا   وبما في
  ؛المنطل قوالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية 

ب ـــ141 زبشأن التقدم  تهاأمان التي قدمتهاالمعلومات ــبـ ا  أيض ترّحِّ ر  في  الـُمح 
تبادل المعلومات بين المحكمة والدول األطراف  تيسير مثلة فيالمت االضطالع بمهمتها

تعزيز  من أجلالمنظمات الدولية والمجتمع المدني،  بما فيهم أصحاب الشأنسائر و
بو، هيئات القضاء الوطني حتى  ورئاستها تهاأمانبالعمل الذي قامت به  كذلك ترّحِّ

جهودها  على زيادةحدود الموارد المتاحة،  ضمن، تثابراألمانة أن  من وتطلب، تاريخه
 أصحاب الشأن وسائرالرامية إلى تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول األطراف 

، من أجل تعزيز هيئات القضاء الوطنيالمنظمات الدولية والمجتمع المدني،  بما فيهم
القدرات لتنظر فيها  على صعيداحتياجاتها  عنإلى تقديم معلومات  وأن تدعو الدول  

إلى الجمعية في م الجهات الفاعلة التي يمكنها تقديم المساعدة، وأن تقدِّّ الدول وغيرها من 
 ؛ الصددفي هذا  المتخذةعن الخطوات العملية ا  تقريردورتها الثانية والعشرين 

 علىوالمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني  الدول   عتشّجِّ  ـــ142
بو ،معلومات إلى األمانة عن أنشطتها المتصلة بالتكامل تقديم الجهود ــبـ كذلك ترّحِّ

الوطنية، بما في ذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية  والهيئاتالتي يبذلها المجتمع الدولي 
ترقى إلى جرائم التي  المنطل ق لتحقيق في الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانيةعلى ا

، وبخاصة الجهود األساسي وعلى مقاضاة مرتكبي هذه الجرائممشمولة بنظام روما 

                                                           
(29)

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة70/1) 1\70القرار  
(30)

 21/19ASP/-ICCالوثيقة  
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إمكان االحتكام إلى العدالة ضمان الرامية إلى االستراتيجية  بالتدابير المتعلقة الدؤوبة
رمعلى الصعيد الوطني،  لمجني عليهماتمكين وتعزيز   التي قد متهاالتوصيات ب ة  ذّكِّ

 لدورة الرابعة عشرة للجمعية؛ خالل ا (31)المنظمة الدولية لقانون التنمية

 تبادلُ  بسبل  منهامواصلة جهودها في مجال التكامل،  على المحكمة   عتشّجِّ  ـــ143
رة  الجهات الفاعلة ذات الصلة، سائر المعلومات بين المحكمة و دور بمحدودية مذّكِّ

مواصلة التعاون بين  علىا  ع أيضوتشّجِّ ، هيئات القضاء الوطنيلمحكمة في تعزيز ا
الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة بشأن إشراك  بما فيه التعاونالدول، 

المجتمع المدني، في تبادل المعلومات والممارسات المتعلقة وإشراك في قطاع العدالة، 
لتحقيق على ابالجهود االستراتيجية والمستدامة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية 

المجني  إمكان احتكامنظام روما األساسي وتعزيز شمولة بالموالمقاضاة في الجرائم 
 اإلنمائية الدولية؛ المساعدةُ  منها بوسائل  عدالة، إلى الهذه الجرائم عليهم ب

 ذات الصلة همكتبلشتى سياسات  المدّعي العام الجارية مراجعةــبـ تحيط علما   ـــ144
عن تقرير الفي  الواردةعلى ضوء التوصيات  وذلك بوجه خاصبمبدأ التكامل، 

من باب المثابرة  علىالمدّعي العام  عتشّجِّ ون، ومستقلالمراجعة التي أجراها خبراء 
 السياسات مراجعة ريتجإذ  الشأنأصحاب  وسائرالتواصل مع الجمعية األولوية على 

خطة العمل  المبي نة في في اعتباره اآلجال واضعا  ، ويجري تعديلها عند اللزوم، المعنية
دة  الشاملة،  ها الكامل الستقالل من جديد   مؤّكِّ عليه  ينصكما  القضاء والمقاضاة احترام 

 نظام روما األساسي.

 إلى 23 من قدتعُ  التي ،"والتعاون التكامل بشأن داكار ندوة" ــبـ علما   حيطت ـــ145
 ضمانالرامية إلى  الجماعية الجهود أهمية على شد دت والتي ،2022 مايوأيار/ 25

ز التكامل، لمبدأ ليالفع التنفيذ  االقتصادية الجماعة دول على ا  خاص ا  تركيزفيها  وُرّكِّ
 ؛(32)داكار إعالن على التوقيعــبـ أيضا   بوترّحِّ  ،(ECOWAS) فريقياأ غرب لدول

 آلية الرقابة المستقلة صاد ــــ

المعد لة الصيغة  ت بموجبهعتمداي ذال ICC-ASP/19/Res.6 هاقرارــبـ تذّكِّر ـــ146
 أن يبقي قيد اهتمامهالمكتب  منفيه  تطلبوة آللية الرقابة المستقلة شتغاليلوالية االل

ذات توصيات في ال بغية النظر، االشتغالية عمل آلية الرقابة المستقلة وواليتها مراجعة
رات مقر  ب رهنا  ، الصلة الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون

 عن ذلك، ورفع تقرير (33)المعنيتقرير ما يرد في التطبيق  بشأنالجمعية ذات الصلة 
 ي دورتها الحادية والعشرين؛ فإلى الجمعية 

ب ـــ147 مراجعة عمل آلية بشأن  2022المناقشات التي دارت خالل عام ــبـ ترّحِّ
لجمعية تابعة هيئة فرعية  باعتبارها، لهذه اآللية االشتغالية الواليةالرقابة المستقلة و
 الدول األطراف؛ 

 الدولية الجنائية عمل المحكمة عن مراجعةالتقرير النهائي ــبـ ا  تحيط علم ـــ148
ما يرد فيه وال سيما  ،(34)جراها خبراء مستقلونأاألساسي التي  روما ومنظومة نظام

 أن تتباحث يجدر االشتغاليةتوصيات متعلقة بعمل آلية الرقابة المستقلة وواليتها من 
المزيد من  إدخال تستدعي وقد هادراستُ  جريوأن ت   الدول األطراف تباحثا  وافيا  بشأنها 

 لوالية؛ ا التعديالت على

 ا  ب ق مؤقتط  تُ  الصيغة المعد لة للوالية االشتغالية آللية الرقابة المستقلةأن ــبـ تذّكر ـــ149
بعد نظرها في الجمعية أي قرار يقضي بتعديلها أو استبدالها قد تتخذه  إلى حين يسري

                                                           
(31)

ورقة المنظمة الدولية لقانون التنمية ذات العنوان "التكامل فيما يخص الجرائم الفظيعة الجنسية والجنسانية المنطل ق"  
(Complementarity for sexual and gender-based atrocity crimes تشرين الثاني/نوفمبر ،)2015 
(32)

 declaration.pdf-06/20220525-2022cpi.int/sites/default/files/-https://www.iccانظره في  
(33)

 19/16ASP/-ICCالوثيقة  
(34)

 19/24ASP/-ICCالوثيقة  

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-06/20220525-declaration.pdf
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الواردة فيه، وذلك دون توصيات الوالتقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون 
  ؛استباق للقرار الذي قد يُت خذ

ب ـــ150 الرقابة التابعة  وهيئاتُ  المبادرات التكميلية التي اتخذها المكتبُ ــبـ ترّحِّ
للمناقب بمواثيق  أجهزة المحكمة  العمل في مختلفضمان  سعيا  إلى للجمعية والمحكمةُ 

 قدر اإلمكان؛ بقة سِّ مت  و، زوملعند ال ومحي نة سلوك مبس طةلقواعد ال نات  خالقية ومدو  األ

د ـــ151 بعملها آلية الرقابة المستقلة اضطالع المنوطة باألهمية الحاسمة  من جديد تؤّكِّ
 له؛  داعيمن أي تأثير ال  صعلى نحو مستقل وشفاف ومحايد خال

ب ـــ152  ؛(35)التقرير السنوي لرئيس آلية الرقابة المستقلةــبـ ترّحِّ

د ـــ153 م آلية الرقابة المستقلة تقارير عن نتائج أنشطتها إلى يأهمية تقد من جديد تؤّكِّ
  الدول األطراف؛

د ـــ154  رفعبين بأالمنتخ   هاأهمية التزام جميع موظفي المحكمة ومسؤولي على تشدِّّ
رالمعايير المهنية واألخالقية،  والعمل المنوط بآلية الرقابة المستقلة الدور األساسي  وتقدِّّ

 (36)أن الصيغة المعد لة للوالية االشتغالية آللية الرقابة المستقلةــبـ وتقر ،تؤديهالذي 
نها من التحقيق في ما يُد عى به بشأن سلوك المسؤولين والموظفين السابقين إبان  تمّكِّ

وتحيط ، من نصها 10خدمتهم في المحكمة وبعد انتهاء خدمتهم فيها كما يُبي ن في الفقرة 
م المحكمة إلى أن  وتدعو ،مكتب المدعي العام هقدمالذي  المرحلي تقريرالــبـ ا  علم تقدِّّ
يتوصية أو تحديث  أقرب فرصة قبل دورتها الثانية والعشرين كل  في  إليها قد صلة  ذو 

  ؛األمرمتابعة أن تتخذه المحكمة و/أو الجمعية من أجل  يلزم تدبير قدأي تعدهما بشأن 

ب ـــ155 زالتقدم ــبـ ترّحِّ ر  رسمية مواءمة  لمحكمة ل اإلطار التنظيميفي مواءمة  الـُمح 
التعليمات اإلدارية بشأن التحقيق " وال سيما، الرقابة المستقلةاالشتغالية آللية مع الوالية 

اإلدارية بشأن التحقيق في السلوك غير  التعليمات"و "في السلوك غير المرضي
التعليمات اإلدارية بشأن التمييز والتحّرش بما في "و "المرضي واإلجراءات التأديبية

، بدعم من آلية المثابرةالمحكمة على ع وتشّجِّ ، "ذلك التحّرش الجنسي واستغالل السلطة
تحديث جميع الوثائق ذات الصلة ب للتكفلالعمل  علىحسب االقتضاء، بالرقابة المستقلة، 

القواعد الواجبة  علىتساق إضفاء االومواءمتها مع والية آلية الرقابة المستقلة من أجل 
 التطبيق. 

 الميزانية البرنامجية  قاف ــــ

هيئة  باعتبارهاالعمل المهّم الذي تقوم به لجنة الميزانية والمالية، ــبـ تحيط علما   ـــ156
دوفرعية تابعة لجمعية الدول األطراف،   استقالل أعضاء هذه اللجنة؛  مجد دا   تؤّكِّ

عن  (37)أن لجنة الميزانية والمالية مسؤولة وفقا  لنظامها الداخليــبـ تذّكِّر ـــ157
 متعلقةوثيقة تُقد م إلى الجمعية تترتب عليها آثار مالية أو آثار  لكلالدراسة التقنية 

دوالميزانية، ب في جميع مراحل لجنة الميزانية والمالية على أهمية ضمان تمثيل  تشدِّّ
آثار متعلقة في وثائق تترتب عليها آثار مالية أو خاللها  الجمعية التي يُنظرمداوالت 
 ؛ بالميزانية

تقرير المكتب عن المتأخرات المستحقة على الدول ــبـ القلقمع ا  تحيط علم ـــ158
 ؛ (38)األطراف

د ـــ159 جميع الدول  وتحثأهمية تزويد المحكمة بالموارد المالية الالزمة،  على تشدِّّ
 وعلى هارة بكاملتحويل مبالغ اشتراكاتها المقر   علىاألطراف في نظام روما األساسي 

ل فورا   وعلى ،هذه االشتراكات د لتسديدأن تفعل ذلك في األجل المحد   المتأخرات أن تحّوِّ
لقاعدة لو من نظام روما األساسي 115 للمادةعن فترات سابقة، وفقا  المستحقة عليها 

                                                           
(35)

 21/8ASP/-ICCالوثيقة  
(36)

 ، المرفق الثانيASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(37)

 ، المرفقASP/18/Res.1-ICCالقرار 
(38)

 21/32ASP/-ICCالوثيقة  
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سائر القرارات ذات الصلة الصادرة عن لو النظام المالي والقواعد المالية من 105-1
 الجمعية؛

الدول والمنظمات الدولية واألفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تناشد  ـــ160
 للجهات التي قامت بذلك؛  وتعرب عن تقديرهاتقدم تبرعات للمحكمة، 

 مؤتمر االستعراض  راء ــــ

)"مؤتمر  نظام روما األساسي األول لمراجعةمؤتمر الفي  ه،أنــبـ تذّكِّر ـــ161
 11أيار/مايو إلى  31كمباال بأوغندا من قد بنجاح في ، الذي عُ االستعراض"(

من نظام  5من المادة  2وفقا  للفقرة الدول األطراف ، اعتمدت 2010 يونيوحزيران/
لشروط التي يجوز للمحكمة ل وتحديدا  جريمة العدوان ل له تعريفا   روما األساسي تعديالت  

 اعتمدت تعديالت  كما  ،(39)بموجبها أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة
نطاق اختصاص المحكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من ل توسيعا   لنظام روما األساسي

 ؛ (40)جرائم الحرب حين تُرتكب في النزاعات المسلّحة غير ذات الطابع الدولي

التصديق عليها أو قبولها ويبدأ نفاذها وفقا  ب مرهونةأن التعديالت المعنية  تالحظ ـــ162
 جرىبما  التقدير معوتحيط علما   من نظام روما األساسي 121 من المادة 5للفقرة 

أن دولتين من ــبـ وتحيط علما  ، (41)مؤخرا  من عمليات التصديق على هذه التعديالت
من نظام روما  ا  رمكر  15 من المادة 4للفقرة ا  وفقا  الدول األطراف أودعتا إعالن

 ؛ (42)األساسي

 في التصديق على هذه التعديالت؛  أن تنظرجميع الدول األطراف تناشد  ـــ163

ب ـــ164 جريمة العدوان  ما يخصتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيــبـ ترّحِّ
رته جمعية الدول األطراف بتوافق اآلراء قر   كما، 2018 يوليوتموز/ 17من ا  اعتبار

تمتع محكمة دولية دائمة بسلطة مساءلة األفراد آذن ب ا، مICC-ASP/16/Res. 5قرارها ب
مؤتمر روما التي تحققت في  للمنجزات لة  ، تكمللمرة األولى هذه الجريمةب فيما يتعلق

 ؛ 2010عام كمباال في مؤتمر و 1998عام 

خالل عملية التقييم التي جرت بشأن مسألة السالم والعدل المناقشات ــــب تذّكِّر ـــ165
مواصلة المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، ب االهتماموتالحظ مؤتمر االستعراض  في

 إلى القيام بذلك؛ باألمر  المهتمةاألطراف  الدول   وتدعو

صفة  لهان دولة طرفا  ودولة واحدة يخمس وثالثتعهد ــبـ مع التقدير تذّكِّر ـــ166
م إلى المحكمة مزيدا  من المساعدة،   هذهتناشد والمراقب ومنظمة إقليمية واحدة بأن تقدِّّ

الدول تناشد كما ، ها على وجه السرعةالوفاء بتعهداتتتكفل ب أنالدول والمنظمة اإلقليمية 
م تعهدات إضافية وأن  أثناء الدورة  تفيد بالمزيد عن الوفاء بهاوالمنظمات اإلقليمية أن تقدِّّ

أثناء المناقشة  التي ستدلي بها بياناتال ضمنشكل كتابي أو في ية والعشرين للجمعية ثانال
 العامة. 

 النظر في التعديالت  شين ــــ

ب ـــ167   ؛(43)تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالتــبـ ترّحِّ

 ؛ أن تقبلهأو  124على تعديل المادة  أن تصدِّّقجميع الدول األطراف تناشد  ـــ168

ق جميع الدول األطراف ا  أيض تناشد ـــ169 التي  8على تعديالت المادة أن تصدِّّ
 ؛(44) أن تقبلهاالثامنة عشرة أو الجمعية السادسة عشرة ودورتها في دورة اعتُمدت 

                                                           
(39)

 RC/Res.6الجزء الثاني، القرار  (،RC/11) 2010 ... الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، مؤتمر االستعراض 
(40)

 RC/Res.5الثاني، القرار (، الجزء RC/11) 2010 .... الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، مؤتمر االستعراض 
(41)

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

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10a&chapter=18&clang=_enو  
(42)

 library-cpi.int/resource-https://www.icc# يُرجع إلى 
(43)

 21/22ASP/-ICCالوثيقة  
(44)

 5Res./18ASP/-ICCو ASP/16/Res.4-ICC القراران 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
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  المشاركة في جمعية الدول األطراف تاء ــــ

برع التالكيانات  وسائرالدول والمنظمات الدولية واألفراد والمؤسسات تناشد  ـــ170
الدول سائر في الوقت المناسب للصندوق االستئماني إلتاحة مشاركة أقل البلدان نموا  و

 ؛ فعلت ذلكالتي  للجهات وتعرب عن تقديرهاالنامية في دورات الجمعية السنوية، 

 للتحاورجمعية الدول األطراف  رئيسةبذلها تمواصلة الجهود التي  ع علىتشّجِّ  ـــ171
جميع الدول  وتناشدالمنظمات اإلقليمية،  هم، بما فيأصحاب الشأنمستمر مع جميع ال

 واستقاللِّ  الرامية إلى تعزيز المحكمةِّ  افي مبادراته ة  لرئيسا تدعماألطراف أن 
 ؛ جمعاءروما األساسي  نظام ومنظومةِّ  اإلجراءات

والمستمر بين الجمعية، والدول األطراف،  مدالتعاون الطويل األــبـ تذّكِّر ـــ172
دولمجتمع المدني، لوالمنظمات غير الحكومية   ICC-ASP/2/Res.8 هاقرار من جديد تؤّكِّ

بشأن االعتراف بالدور التنسيقي والتيسيري الذي يؤديه تحالف المنظمات غير الحكومية 
 المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية؛ 

بالمهام المندرجة ضمن إطار الواليات المبي نة في المرفق األول أن تعهد  رتقّرِّ  ـــ173
الجمعية، والمكتب، واللجنة  ورئيسةإلى المحكمة، بهذا القرار، بحسب االقتضاء، 

االستشارية المعنية بالترشيحات، والفريق العامل المعني بالتعديالت، والفريق الدراسي 
المعني بالحوكمة، وآلية الرقابة المستقلة، واألمانة، ومجلس إدارة الصندوق االستئماني 

 .الصندوقهذا وأمانة  ،للمجني عليهم



Advanced version     ICC-ASP/21/Res.2 

R2-A-080223 24 

 المرفق األول

 فترةباالضطالع بها في جمعية الدول األطراف التي تكلِّّف  والياتال
 رتينالدو بين ما

  نظام روما األساسي،عالمية فيما يخص  ـــ1

ن خطة العمل الرامية إلى تحقيق التوصيات الواردة في تقرير المكتب ع تؤيد (أ)
 ؛ (1)الكاملوتنفيذه  نظام روما األساسيعالمية 

ذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية المكتب أن يواصل مراقبة تنفي منتطلب  (ب)
ذلك إلى الجمعية في دورتها  تقريرا  عنم وأن يقدِّّ  ،كاملالنظام روما األساسي وتنفيذه 

 ية والعشرين؛ الثان

 دعم  المكتب أن يواصل  منتطلب ، االمتيازات والحصاناتبشأن تفاق االفيما يخص  ـــ2
 لتصديق على االتفاق؛ ا

  التعاون،فيما يخص  ـــ3

فريق الهاي العامل، المناقشات بشأن أن يواصل، من خالل  علىالمكتب  تحث (أ)
 التشارك في ضمن سياقُعقدت التي  التدارسحلقة التي تمخضت عنها حات المقتر

على  بعنوان "القبض 2018تشرين الثاني/نوفمبر  7بتاريخ  في الهاي تيسير التعاون
 مكافحة اإلفالت من العقاب"؛  في رئيسي   تحد  المشتبه فيهم: 

المكتب أن يواصل، من خالل فريقيه العاملين، المناقشات المتعلقة  منتطلب  (ب)
عن ذلك إلى الجمعية في ا  باالتفاقات أو الترتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقرير

 ية والعشرين؛ ثاندورتها ال

جدوى إنشاء آلية في ، من خالل فريقيه العاملين، تباحثال إلىالمكتب  تدعو (ج)
 الوطنية؛  للهيئاتتنسيق 

مم القة األععلى تقوية ، من خالل فريقيه العاملين، إلى المثابرة تدعو المكتب (د)
تعزيز من أجل  بالمحكمة الجنائية الدولية والدول األطرافالمتحدة ووكاالتها وكياناتها 

 ؛ بما في ذلك بناء القدرات التعاون مع المحكمة

فيما يخص طلبات التعاون مواصلة تحسين ممارستها  إلىالمحكمة  تدعو (ه)
، آتية  في الوقت المناسبو وكاملة  الطابع  دة  محد  طلبات  لهما  تهابإحالوذلك والتعاضد 

 ؛التشاور مع الدولة الطرف المعنيةفي  النظرُ بُسبُل  منها عند اللزوم 

تنفيذ  ه، من خالل فريقيه العاملين، استعراضأن يواصل على المكتب   عتشّجِّ  (و)
في عام  الدول األطرافالتي اعتمدتها المتعلقة بالتعاون التوصيات الست والستين 

 حسب االقتضاء؛ بمع المحكمة،  وثيق   بتعاون  وذلك ، (2)2007

على آلية التيسير التابعة لجمعية الدول األطراف  اإلبقاءالمكتب  منتطلب  (ز)
الدول المهتمة سائر المعنية بالتعاون من أجل التشاور مع الدول األطراف والمحكمة و

 المضي فيالمنظمات غير الحكومية من أجل بما فيها والمنظمات ذات الصلة  باألمر
 تعزيز التعاون مع المحكمة؛ 

رين المعنيين خاللن م، أن يواصل المكتب منتطلب  (ح) ا  التعاون، ووفقب الميّسِّ
وخطة العمل الشاملة آللية  (3)المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة عملللقرار المتعلق 

بما في ذلك  فيما يخصها المتابعة  ة بالتعاون وقلعالتوصيات المت تقييم   ،(4)المراجعة
محسب االقتضاء، بتطبيقها  ية ذلك إلى الجمعية في دورتها الثان عن ا  تقرير وأن يقدِّّ

 والعشرين؛ 

                                                           
(1)

 20/17ASP/-ICCالوثيقة  
(2)

 ، المرفق الثانيASP/6/Res.2-ICC القرار 
(3)

 7Res./19ASP/-ICCالقرار  
(4)

  ENG.pdf-Comprehensive Action Plan-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/RM-https://asp.icc 
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مالمحكمة  تطلب إلى (ط) عن  ا  ثمحد   ا  تقريرإليها في دورتها السنوية  أن تظل تقدِّّ
بةالتعاون يتضمن بيانات   إبرازها الدول األطراف، بما في ذلك تقدمعن الردود التي  مبو 

 الرئيسية؛ المصاعب

، من خالل فريقيه العاملين، المناقشات بشأن أن يواصلــبـ المكتب تكّلِّف (ي)
في  المبي نعلى النحو  وحجزهاوتجميد األصول  المالي عمليات التحقيقالتعاون في 

المصونة رقمية المنصة ال تطويرللمضي في مواصلة العمل  بسبل  منهاإعالن باريس، 
 ؛ األمن

 أصحاب الشأناء مع جميع وبنّ  نشطتواصل  أن تظل علىتها رئيس إلى تطلب (ك)
حاالت عدم  للحيلولة دونإلجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون، ا  المعنيين، وفق
المحكمة إلى  قد تحيلهاعدم التعاون متعلقة بمسألة فيما يخص كل  لمتابعة لالتعاون و
 الجمعية؛ 

قون المعنيون بعدم التعاون إلى  تطلب (ل) كّلِّ  إطالع المحكمة علىأن يسارع المنّسِّ
أشخاص ل أن يقوم بها أو المحتم  د المؤك   باألسفارمعلومات تتعلق  ما قد يتوف ر من

 ؛ أوامر بالقبض عليهمصدرت 

مع  نشط   ل  فترة ما بين الدورتين على تواصُ  طيلةأن يظل المكتب  تطلب إلى (م)
التنفيذ الفعال إلجراءات الجمعية  السهر علىمواصلة ل المعنيين أصحاب الشأنجميع 

الثانية عن أنشطته إلى الجمعية في دورتها ا  م تقريرالمتعلقة بعدم التعاون، وأن يقدِّّ 
 العشرين؛ و

 ، العالقة مع األمم المتحدةفيما يخص  ـــ4

أساس المؤسسي مع األمم المتحدة، على  هاحوارمواصلة  إلى المحكمة   تدعو (أ)
  ؛هماالعالقة بينبشأن تفاق اال

إليها قبل انعقاد دورتها الثانية والعشرين بوقت م قلم المحكمة أن يقدِّّ  تطلب إلى (ب)
للمخص صات حتى تاريخه لسد ما تكبدته التقريبية المقادير عن ا  ثمحد  ا  تقريركاف 

 ؛ (5)مجلس األمنإليها  التي أحالهالحاالت المحكمة من التكاليف المتصلة با

 تضمين إلى المحكمة   تدعو، ظمات والهيئات الدوليةالمنسائر العالقة مع فيما يخص  ـــ5
عن حال تنفيذ ا  إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة قسمالذي يقد م تقريرها السنوي 

 ن المبرمة مع منظمات دولية أخرى؛لتعاوالمتعلقة باات الخاصة االتفاق

 ، االنتخاباتفيما يخص  ـــ6

على المحكمة قضاة ترشيح وانتخاب الخاص ب مراجعة اإلجراءمواصلة ر تقّرِّ  (أ)
لة، بغية إدخال أي ، بصيغته المعد  ICC-ASP/3/Res.6النحو المنصوص عليه في القرار 

ن ي  كما يُب   حتى تاريخه اضُطلِّع بهتحسينات قد تكون ضرورية، مع مراعاة العمل الذي 
 ؛ (6)رتقرير الميّسِّ في 

عن ا  ثمحد  ا  ية والعشرين تقريرالثانفي دورتها  إليهام المكتب أن يقدِّّ  منتطلب  (ب)
زالتقدم  ر   ؛ اإلجراء الخاص بترشيح وانتخاب القضاة مراجعةفي  الـُمح 

 ، األمانةفيما يخص  ـــ7

ية والعشرين بشأن تنفيذ الثان تهادورتقديم تقرير إليها في  إلى ت هارئيس تدعو (أ)
 ؛ (7)التوصيات الواردة في تقرير المكتب عن تقييم األمانة

 ، المساعدة القانونيةيخص  فيما ـــ8
 المساعدة نظام إصالح على صعيد جهودها تواصل أن المحكمة إلى تطلب (أ)

 وجميع األطراف الدول مع المشاورات من المزيد أساس على م،تقدِّّ  وأن القانونية
 القانونية المساعدةالخاصة ب سياسةال إلصالح آخر قترحا  م المعنيين، الشأن أصحاب
 مع ،للتكليف ذي الصلة وفقا   عليهم، المجنيأفرقة ممثلي و الخارجية الدفاع ألفرقة

                                                           
(5)

 19/17ASP/-ICCالوثيقة  
(6)

 )21/29ASP/-ICC(تقرير المكتب عن مراجعة اإلجراء الخاص بترشيح وانتخاب قضاة المحكمة  
(7)

 17/39ASP/-ICCالوثيقة  
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المعمول به  القانونية المساعدة نظام إصالح تمويل إمكان وضمان المالية القيود مراعاة
 حالل ةالواجب كل العناية إيالء ينبغيو. المتوفرة الموارد ضمن حدود لمحكمةا في

 مع خدمتهم، ظروفب االهتمام بغية ،عليهم المجنيوأفرقة ممثلي  الدفاع أفرقة أعضاء
 ؛بالحسبان الحالي االقتصادي الواقع ذأخ

المناسب في اللجنة االستشارية  المحامينتمثيل المحكمة ضمان  تطلب إلى (ب)
 المعنية بالنصوص القانونية؛

زن تُ  أن المحكمة إلى تطلب (ج)  ولعمل الحالي الوظيفية الوحدات إلطارِّ  مراجعتها ّجِّ
 والمتّهمين بهم المشتبه األشخاص بشأن المالي التحقيق عمليات يخص فيما الوحدات هذه
 التيسير آليات خالل من الجمعية إلى مقترحات لتقديم المحكمة أجهزة كل يشمل نحو على
 على المحكمة قلم قدرة تعزيز بغية( التعاون وبشأن القانونية المساعدة بشأن) الصلة ذات
 مع القانونية، المساعدة طلبات سياق في وحجزها وتجميدها المتّهمين أصول تعق ب

 اإلطار هذا نجاعة زيادة ضمان وعلى المتّهمين لحقوق الواجب االحترام على الحرص
 العام؛

 يرفع وأن القانونية بالمساعدة يتعلق فيما عمله يواصل أن المكتب من تطلب (د)
 ؛والعشرين الثانية دورتها في إلى الجمعية عنها تقريرا  

 ، سي المعني بالحوكمةراالفريق الدفيما يخص  ـــ9

مع الدول األطراف بغية تعزيز  المنظ م الحوارمواصلة  إلى المحكمة   تدعو (أ)
 التام الحفاظ مع وفعاليتها المحكمة نجاعة وزيادةاإلطار المؤسسي لنظام روما األساسي 

 ؛ القضائي استقاللها على

تزويد الدول األطراف بتقييمها لتنفيذ التوصيات ذات الصلة  إلىالمحكمة   تدعو (ب)
الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون وبعرض للمستجدات 

 المتعلقة بتنفيذها؛ 

ر تطلب من (ج) منّصة لمناقشة  عمل الفريق الدراسي المعني بالحوكمة أن ييّسِّ
الواردة في التقرير عن المراجعة التي  التوصيات المسندة إلى المحكمة منتوصيات ال

  أجراها خبراء مستقلون؛

 وسائرالتعاون الوثيق مع المحكمة والهيئات الفرعية  إلىالفريق الدراسي  تدعو (د)
التي تتناول مسائل توصيات وتنفيذ التقييم فيما يخص التي أنشأتها الجمعية  آليات التيسير
من التوصيات الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها  "(الحوكمةالتوجيه )"

 ؛خبراء مستقلون

 المستقلين الخبراء توصيات الفريق الدراسي أن يواصل النظر في من تطلب (ه)
رئيس قلم  انتخاببو اإلجراءات باستمرارية على الخصوص تتعلق التي ،المسندة إليه
مو الرئيسية، األداء مؤشراتبو البشرية المواردبو المحكمة  في إلى الجمعية أن يقدِّّ
 .ذلك عن ا  تقرير والعشرين الثانية دورتها

 ، إجراءات المحكمةفيما يخص  ـــ10

بسبل  منها وفعالية اإلجراءات  نجاعةتكثيف جهودها لتعزيز  إلىالمحكمة  تدعو (أ)
 تعديالت الممارسة؛المزيد من اعتماد 

الفريق بفريقيه العاملين واالستعانة ببسبل  منها ، المثابرة على المكتب عتشّجِّ  (ب)
 وفعاليةِّ  نجاعةِّ  دعم الجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيزِّ على الدراسي المعني بالحوكمة، 

 اإلجراءات؛ 

ع  (ج) بعها المنظمات التي تتّ الفضلى الممارسات ب اإلحاطة علما   علىالمحكمة تشّجِّ
 بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانيةوالمحاكم واآلليات الدولية والوطنية ذات الصلة 

 لتذليل، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة والتدريب، المنطل ق
الجرائم الجنسية  هانظام روما األساسي، بما فيالمشمولة بالمتعلقة بالجرائم  المصاعب

دة  ، المنطل ق والجرائم الجنسانية  من جديد احترامها الستقالل المحكمة؛  مؤّكِّ
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 ،العمل طرائق مراجعةفيما يخص  ـــ11

 بمقدار   زيادتها ية لمدة تبلغ سبعة  أيام عمل مع إمكانأن تعقد دورتها السنور تقّرِّ  (أ)
االقتضاء،  بحسبانتخابات، التي تشهد إجراء سنوات اليومين إضافيين في  حتىصل ي

 ؛ من مدة انعقادهااليومين األولين عندئذ  على انتخاب القضاة في  ك زر  يُ  على أن
جلسة عامة واحدة أو جلستين على مل دوراتها السنوية تأن تشا  ر أيضتقّرِّ  (ب)

 مدرجة في جدول األعمال؛  معي نةمواضيع تناول عامتين ل

موا إليها إلى والمنسقِّّينرين الميّسِّ  تدعو (ج) عروضا  عن أعمالهم، عند  أن يقدِّّ
 ؛ االقتضاء

رين والمنسقِّّينا  تدعو أيض (د) ثالث سنوات  حتىمدة تصل ل أن يلتزموا إلى الميّسِّ
 في إطارها، المنوطة بهمومدى تعقيد المهام كل  منهم والية لالسمات الخاصة حسب ب

ب ر المستخل صةيتضمن ال ا  نهائي ا  كتابي ا  تقريرعند نهاية فترة واليتهم  موا إليهايقدِّّ  وأن ، عِّ
 لى تقاريرهم العادية؛ إ إضافة  

تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عن طرائق العمل لعام  إلىالمكتب  تدعو (ه)
 ؛ (8)2013

 المعنيةُ  واليةُ ال تبتطل  إذا  إال تيسير   اتِّ آليأن ال يستحدث المكتب  منتطلب  (و)
 أقل   بآلية   المعنيةمعالجة المسألة  وتعذ رت، ا  باُب المشاركة فيهافتوحمشاورات  م
قر أو مقّرِّ االستعانة ب من قبيللموارد، استلزاما  ل   ؛(9)بمنّسِّ

الئتمار عن الفِّد يوية لوسائل المن قبيل تكنولوجيات استخدام  إلىالمكتب تدعو  (ز)
 ؛ هاجتماع لين في مكان انعقادمن أجل ضمان مشاركة أعضاء المكتب غير الممث   بعد

وأن  المحد دة للواليات عمليات تقييمإجراء  على أن يواظبالمكتب  منتطلب  (ح)
 عند االقتضاء في إدراج مواعيد نهائية، وأن يعد توصيات بشأن تخفيض عددِّ ينظر 
 ؛ وتقصيرها التقارير

، بالتشاور مع جميع الدول بحلول دورتها المقبلة إليها مالمكتب أن يقدِّّ  من تطلب (ط)
فيه المنافع م يقيِّّ ا  وفي الهاي، تقرير األطراف والمحكمة والمجتمع المدني، في نيويورك

 القادمة الدوراتاقتراح عقد الحالي، بما في ذلك  الزمنيجدول اليخص فيما  والمصاعب
، بما في ذلك اقتراح األول من كل سنة تقويمية، ومدة انعقادها للجمعية في النصف

م اجتماعات المكتب، هذه الدورات وتقليصها، ومكان انعقاد  من أجل وصيات توأن يقدِّّ
 ؛زيادة النجاعة

والمنسقِّّين أن يجروا، بالتشاور مع الدول األطراف، رين جميع الميّسِّ  منتطلب  (ي)
 ؛من أجل دورتها الثانية والعشرينهذا قرارها عملية لتبسيط 

، وجبر األضرار، والصندوق الجماعات المتضررةو المجني عليهمفيما يخص  ـــ12
 ،للمجني عليهماالستئماني 

وفقا  جبر األضرار  فيما يخصوضع مبادئ  أن تثابر علىالمحكمة  تطلب إلى (أ)
على سبيل األولوية في سياق وذلك من نظام روما األساسي  75من المادة  1لفقرة ل

 القضائية؛ هاإجراءات

 على وأمانة الصندوق للمجني عليهممجلس إدارة الصندوق االستئماني  عتشّجِّ  (ب)
المحكمة والدول األطراف والمجتمع الدولي أجهزة مواصلة تعزيز حوارهما الجاري مع 

همون جميعا  المنظمات غير الحكومية، الذين يسووسع، بما في ذلك الجهات المانحة األ
زيادة  سهرا  على، للمجني عليهمفي العمل القيّم الذي يقوم به الصندوق االستئماني 

وتعظيم تأثيره، وضمان استمرارية واالشتغالية،  ةستراتيجيبروزه للعيان من الناحتين اال
 واستدامتها؛  تدخالت الصندوق

                                                           
(8)

 12/59ASP/-ICCالوثيقة  
(9)

وترشيدِّ طرائق عمل : التقرير عن تقييمِّ ASP/12/59-ICC)ب( من الوثيقة 23)أ( و21ي ن مثال  في الفقرتين ب  كما يُ  
 Report on the Evaluation and rationalization of the working methods of the subsidiaryالهيئات الفرعية التابعة للمكتب )

bodies of the Bureau) 
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 رساءمواصلة إ للمجني عليهمالمحكمة والصندوق االستئماني  تطلب إلى (ج)
من أجل ، اآلخرأدوار ومسؤوليات  كل منهما مع مراعاةقوية، التعاونية ال تهماشراك

 ؛ المحكمة القاضية بجبر األضرارتنفيذ أوامر 

بموجب نظام روما األساسي  المجني عليهمحقوق  إعمال مراقبة مواصلة   رتقّرِّ  (د)
نظام روما منظومة لما  واستدامةهذه الحقوق بصورة كاملة  ةبغية ضمان ممارس

 ؛ الجماعات المتضررةو المجني عليهم من أثر إيجابي علىاألساسي 

ثة فيما استراتيجية محد   من أجل وضعمشاورات تستهل المحكمة أن  تطلب إلى (ه)
مراعية  الدراسة الجارية للتوصيات ذات الصلة الواردة في ، المجني عليهميخص 

م، والتقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون في دورتها  إلى الجمعية أن تقدِّّ
 ؛ في هذا الشأن ا  تقريرالثانية والعشرين 

حسب ب عليهمالمجني النظر في المسائل المتصلة ب المثابرة علىــبـ المكتب فتكلِّّ  (و)
قد تكون  أو آلية   بكل سيرورة  ذلك  في ا  مستعين، تقوم هذه المسائل مااالقتضاء أو عند

 مناسبة؛

المجني ب الخاصةمناسبة ال ئيةحصاتتيح لها البيانات اإلالمحكمة أن  تطلب إلى (ز)
 علنيا   البياناتهذه  تقد م مافي اإلجراءات أمام المحكمة عند المقبولِّ أن يشاركوا عليهم
البيانات مل هذه تتش يجوز أنالدوائر المعنية في سياق اإلجراءات القضائية؛ و إلى

عن الفعل ، و)ذكر/أنثى( حسب االقتضاء، معلومات عن نوع الجنسب، اإلحصائية
تحددها  سديدةمعايير عناصر أخرى بحسب  إلى جانب، المعنية الحالةعن ، والجنائي

 الدائرة المختصة؛

 ، التوظيففيما يخص  ـــ13

بين توصيات لجنة الميزانية والمالية المتعلقة بالتمثيل الجغرافي والتوازن  تؤيد (أ)
ة والثالثين وتحث المحكمة على عن أعمال دورتها الثامن الجنسين الواردة في التقرير

 اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذها؛

 شامال  ا  تقرير 2023بحلول نهاية أيار/مايو  إليهاالمحكمة أن ترفع  تطلب إلى (ب)
يتضمن يُفترض أن ية والعشرين، خالل دورتها الثانلتنظر فيه  عن الموارد البشرية

لجنة الميزانية والمالية التي قدمتها  ذات الصلةتنفيذ التوصيات  عرضا  للمستجدات بشأن
 ؛ 2022في عام 

الرامية عن جهودها عاما  ا  عرضالمعني التقرير  تضمينالمحكمة  تطلب إلى (ج)
 بصورةالتمثيل الجغرافي العادل مع التركيز  بنشدانالتوظيف  سيرورةتحسين إلى 
 والدول األطراف المنقوصةلة ين من الدول األطراف غير الممث  مرش حعلى ال ةخاص

 التوازن بين الجنسين، بما في ذلك بيانات التوظيف السنوية؛نشدان و تمثيلال

التمثيل  الستبانة سبل جعلالعمل مع المحكمة  أن يواصلالمكتب  منتطلب  (د)
الوظائف الفنية،  مجموعة شاغلي التوازن بين الجنسين فيتحسين و أكثر عدال  الجغرافي 
إلى م ، وأن يقدِّّ هنظرمسألة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين قيد  وأن يُبقي
 ؛عن ذلكا  تقريرفي دورتها الثانية والعشرين  الجمعية

سيرورات اغتنام الفرص التي تتيحها  على ةثابرالم علىالمحكمة  تحث (ه)
ة لتنفيذ تدابير من شأنها أن تسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق التوظيف الحالية والمقبل

 والتوازن بين الجنسين؛ لتمثيل الجغرافيالتحسين المنشود على صعيد ا

 ، التكاملفيما يخص  ـــ14

وأن يواصل الحوار مع  هنظرالمكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد  منتطلب  (أ)
بناء القدرات  ، بما في ذلك أنشطةُ فيما يتعلق بالتكامل أصحاب الشأنسائر المحكمة و

 ،القضائية الوطنية الهيئاتالتي يضطلع بها المجتمع الدولي لمساعدة المتصلة بالتكامل 
 التحديدعلى وجه  تحااللل تناولهانجاز واالستراتيجياُت الممكن أن تتّبعها المحكمة إل

وبما  ،الجهات الفاعلة في هذا الصددغيرها من الوطنية و الهيئاتالشراكات مع  ودورُ 
والجرائم  المجني عليهمحماية الشهود و من قبيل مسائل بشأن المساعدةُ ا  في ذلك أيض

 ؛ المنطل ق الجنسية والجرائم الجنسانية
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ع (ب) باألمر وغيرها من  التواصل مع الدول األطراف المهتمة علىالمكتب  تشّجِّ
الستبانة سبل دعم الجهود التي تبذلها المحكمة على هذا الصعيد  المعنيةالجهات الفاعلة 

فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطل ق التي ترقى إلى جرائم مشمولة 
ثانية بنظام روما األساسي وذلك لتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الجمعية في دورتها ال

 والعشرين؛

األمانة أن تثابر، ضمن حدود الموارد المتاحة، على زيادة جهودها  تطلب من (ج)
الرامية إلى تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول األطراف وسائر أصحاب الشأن 
بما فيهم المنظمات الدولية والمجتمع المدني، من أجل تعزيز هيئات القضاء الوطني، 

إلى تقديم معلومات عن احتياجاتها على صعيد القدرات لتنظر فيها  وأن تدعو الدول  
م إلى الجمعية في  الدول وغيرها من الجهات الفاعلة التي يمكنها تقديم المساعدة، وأن تقدِّّ

 دورتها الثانية والعشرين تقريرا  عن الخطوات العملية المتخذة في هذا الصدد؛

  آلية الرقابة المستقلة، فيما يخص ـــ15

 المستقلة الرقابة آلية عمل مراجعة اهتمامه قيد يبقي أن المكتب من تطلب (أ)
وأن يقوم بالمتابعة فيما يخص التوصيات الواردة في التقرير عن  االشتغالية، وواليتها

 التقرير في الواردة الصلة ذات التوصيات أيضا  في النظر عملية التيسير المعنية، بغية
 يف الجمعية إلى ذلك عن تقرير ورفع مستقلون، خبراء أجراها التي المراجعة عن

 والعشرين؛ الثانية دورتها

 ، الميزانية البرنامجيةفيما يخص  ـــ16

األمانة أن تواصل مع لجنة الميزانية والمالية اتخاذ الترتيبات الالزمة  منتطلب  (أ)
 يُنظر التي الجمعية مداوالت مراحل جميع في والمالية الميزانية لجنة تمثيللضمان 
 ؛ بالميزانية متعلقة آثار أو مالية آثار عليها تترتب وثائق في خاللها

ق الفريق العامل ومنّسِّ  ة الجمعيةالمكتب، من خالل رئيس يثابرأن وجوب  رتقّرِّ  (ب)
السنة المالية  على امتدادالمدفوعات الواردة  مراقبة حال ، علىالمعنيين روالميّسِّ 

على دفع  جميع الدول األطراف لحضنظر في اتخاذ تدابير إضافية وأن يللمحكمة 
 ةِّ قّ ستحِّ مع الدولِّ األطرافِّ الم التحاورحسب االقتضاء، وأن يواصل ب، المستحقات عليها

إلى الجمعية في دورتها الثانية م ، وأن يقدِّّ أو متأخرات   مسد دة   عليها اشتراكات  غيرُ 
 ؛ التيسير السنوي المعنية بموضوع المتأخراتعبر آلية عن ذلك ا  تقريروالعشرين 

بأسماء الدول التي بإعالم الدول األطراف دوريا   أن تقوماألمانة  منتطلب  (ج)
 استعادت حقوق التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛ 

الشبكي موقع العلى  علنيا  األمانة أن تتيح  منتطلب ، مؤتمر االستعراضفيما يخص  ـــ17
في كمباال  تعهدت به عماالدول والمنظمات اإلقليمية  ترد منلمحكمة المعلومات التي ل

 مساعدة إلى المحكمة؛ من إسداء المزيد من ال

 ، النظر في التعديالتفيما يخص  ـــ18

أن يواصل، وفقا  الختصاصاته،  إلىبالتعديالت المعني الفريق العامل  تدعو (أ)
 ؛ مقترحات التعديلالنظر في جميع 

دورتها الحادية  خالللكي تنظر فيه  تقريرا  إليها مالفريق العامل أن يقدِّّ  منتطلب  (ب)
 والعشرين؛ 

 ،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما يخص  ـــ19

افتراضيا  )بوسائل  األربعين دورتها والمالية الميزانية لجنة تعقد أن رتقّرِّ  (أ)
 هارئيس ونائب هارئيس النتخاب 2023 ينايركانون الثاني/ 23 في االئتمار عن بعد(

 واألربعون والثانية واألربعون الحادية هادورتا دق  ع  تُ على أن  أخرى، أمور في والتباحث
على  2023 سبتمبرأيلول/ 15 إلى 4 ومن 2023 مايوأيار/ 12 إلى 8 منالهاي  في

 ؛الترتيب

كانون  14إلى  4من  للجمعية والعشرين الثانية ةدورالعقد ا  ر أيضتقّرِّ  (ب)
 . الهاية والعشرين في لث، ودورتها الثانيويوركفي  2023األول/ديسمبر 
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 المرفق الثاني

 الخاص جراءاإلالمتعلق ب ICC-ASP/3/Res.6القرار  تتعديال
 المحكمةقضاة  وانتخابِّ  ترشيحِّ ب

 باعتبارها فقرة)و( ]التي كانت قد أُضيفت 6تعدَّل الفقرة الفرعية  ألف ــــ
 [ فيجري نصها كما يلي:ICC-ASP/18/Res.4فرعية جديدة بموجب القرار 

من  36لمادة من ا (1)أ()4الفقرة بموجب  يجري الترشيحما إذا كان  يشير إلى 
دمنها،  (2)()أ(4الفقرة )النظام األساسي أم بموجب   عناصر   بالتفصيلِّ الالزمِّ  ويحدِّّ

 .الترشيحي إلى فضاإلجراء الم

  :)ز(6جديدة رقمها فرعية فقرة  باعتبارهيضاف النص التالي  باء ــــ

ن   أحدُ ( أ) الفرعية الفقرة بموجب التي قد مها المعلومات إشعارا  بتلقي يتضم 
 التي تشرف على عملية الهيئة أو المستوى القضائي الوطنّيِّ الجهاز  أعضاء كبار

 .حةالمرّشِّ  الدولة الترشيح في

را  12تُعَدَّل الفقرة  جيم ــــ ]التي كانت قد أُضيفت باعتبارها فقرة جديدة بموجب  مكرَّ
  [ فيجري نصها كما يلي:ICC-ASP/18/Res.4القرار 

 أن ليفض   ،معهم مقابالتل مستعدينالمقترح تعيينهم  حينالمرش   جميع يكون 
 االقتضاء، عند مماثلة، بوسائلأو  بالوسائل الفِّد يوية لالئتمار عن بعد أو يا ،تُجرى وجاه

بقدر  حةالمرّشِّ  الدول وتسهر. القضاة المعنية بترشيحات االستشارية اللجنة أمام
المعنية  االستشارية اللجنة أمام للمقابالت مستعدين حينالمرش  على كون  المستطاع
 .القضاة بترشيحات

را  12تُعَدَّل الفقرة  ــــ دال ]التي كانت قد أُضيفت باعتبارها فقرة جديدة بموجب  ثانيا   مكرَّ
 [ فيجري نصها كما يلي:ICC-ASP/18/Res.4القرار 

 هاتقييمالقضاة قد أجرت  المعنية بترشيحات االستشارية اللجنة عندما تكون 
مناقشات  عقد بتيسير االنتخابات، قبل ممكن وقت أقرب في المكتب، يقوم حين،لمرش  ل

ويكون باب المشاركة . مستديرة لقاءات مائدةفي إطار تُجرى المرش حين  جميع مععلنية 
 ،الشأن أصحابغيرها من و األطراف للدول مفتوحا   المستديرة المائدةمناقشات في 
 المحكمة عمل لغ تي من أي  ب هافي حونالمرش   يشاركو. المحكمة عمل تيبلغ   ىجروتُ 

ل مناقشات المائدة. يةيود  فِّ  بعد بوسيلة عنفيها  أن يشاركوا ويجوز لهم  المستديرة وتسج 
 نيويورك فريقُ  ديحدِّّ و. األطراف الدول لجمعيةالشبكي  الموقع على يتاحفِّد يويا   تسجيال  
 تقريرفي  زر  ب  يُ  لـِّما خاصة   يا  عناية  لِّ و  مُ  ،المستديرة مناقشات المائدة ترتيباتسائر   العامل
 المرش حين من جوانب عمليات تقييم القضاة بترشيحاتالمعنية  االستشارية اللجنة

جا    هذهب يتعلق فيما التقرير تكميل إلى يُرمى منها مواضيع   األعمال جدولفي  وُمد رِّ
 .الجوانب

را  ثالثا  12يضاف النص التالي باعتباره فقرة جديدة رقمها  هاء ــــ  مكرَّ

المعنية  االستشارية اللجنة أمام مقابلة في يشارك ال الذي حالمرش   من يُطلب 
م المستديرة العلنية مناقشات المائدة في أوالقضاة  بترشيحات  أسبوع غضون في أن يقدِّّ

 عدم عتبريُ و. مشاركته دون حال يذال االستثنائي فللظر مشاركته تعليال   عدم من واحد
 خالفب فادةاإلب حةالمرّشِّ  الدولةم قُ ت   لم ما ،المعني حالمرش   ترشيحل سحبا   عليلالت هذا تقديم
 أيضا   ههذ إفادتها تضمنت أن شريطة   ،واحد أسبوعإضافية مقدارها  فترةفي غضون  ذلك

 .المرشح مشاركة لعدم المطلوب التعليل  

را  16يضاف النص التالي باعتباره فقرة جديدة رقمها  واو ــــ  مكرَّ

 تُجري الجمعيةفإن  واحد منصبشغل لواحد  حمرش   من أكثر هناك يكن لم إذا 
 يجب األطراف، الدول لجمعية الداخلي النظام من 66 للقاعدة وفقا  و. أخيرة اقتراع عملية
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 أو مؤيد بصوت إلدالء  ا تةوالمصّوِّ  الحاضرة األطراف للدول االقتراع ورقة تتيح أن
 الدول ثلثي أغلبية على حالمرش   يحصل لم إذاف. ة هذهاألخير االقتراععملية  في معارض
تة الحاضرة األطراف أ فإن االنتخاب والمصّوِّ ج   الدول لجمعية الحقة جلسة إلى يُر 
ع من جديد في  الحالة هذه فيو. األطراف  هذا أحكاموتظل . الترشيح إجراءاتيُش ر 
تم  التي قد ال يكون للتصويت األدنى الحد سائر متطلباتها في بما ،واجبة التطبيق القرار
 .بها الوفاء
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 المرفق الثالث 

 ICC-ASP/18/Res.4 تعديالت القرار

 فيجري نصها كما يلي: 7تُعَدَّل الفقرة  ألف ــــ

د  ة أن القضا بترشيحاتاللجنة االستشارية المعنية  تطلب إلى   وثيقة  بمجموعةِّ  تُعِّ
مها  الدول األطراف إفاداتِّ  موعد أجل أقصاه لكن في ، في أقرب وقت ممكنوأن تقدِّّ
سائر بالتشاور مع الدول و ، وذلكالدورة العشرين لجمعية الدول األطراف انعقاد

 .المعنيين الشأنأصحاب 

را  7يضاف النص التالي باعتباره فقرة جديدة رقمها  باء ــــ  مكرَّ

د  القضا بترشيحاتاللجنة االستشارية المعنية  تطلب كذلك إلى  ، في ضوء ة أن تُعِّ
مهااإلضافية  واإلفادات 7الفقرة  بموجبمة المقد   الوثيقة  بموجبالدول األطراف  التي تقدِّّ
 عنايةلفت ت ، وأنالوطني المستوى، مبادئ توجيهية إلجراءات الترشيح على 6الفقرة 

الدورة  انعقادموعد أجل أقصاه في أقرب وقت ممكن، لكن في الدول األطراف إليها 
أصحاب سائر بالتشاور مع الدول و ، وذلكلجمعية الدول األطرافالعشرين الثالثة و
 .المعنيين الشأن

 فيجري نصها كما يلي: 10تُعَدَّل الفقرة  جيم ــــ

 الذيحين االحترام لتقييم المرش  إيالء كل  على بالدأ علىاألطراف  الدول   عشّجِّ ت
عن  قدر اإلمكانب اإلحجام علىو القضاة بترشيحات المعنيةاللجنة االستشارية  تجريه

 وعن تبادل األصوات. فق مع هذا التقييمواال تت بصورةالتصويت 
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 المرفق الرابع

اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات قضاة  اختصاصاتتعديل 
 المحكمة

را  5تُعَدَّل الفقرة  ألف ــــ ]التي كانت قد أُضيفت باعتبارها فقرة جديدة  مكرَّ
 [ فيجري نصها كما يلي:ICC-ASP/18/Res.4بموجب القرار 

 :اللجنةيجب على  ولهذا الغرض

 ‘1’ما يلي:  تبيانفيه طلب منهم يُ  المرش حينلجميع  ا  مشترك ا  استبيانأن تضع  (أ)
 ‘3’خبرتهم في القانون الدولي العام؛  ‘2’دة؛ الجنائية المعق   الدعاوى تدب رخبرتهم في 

فيما  جدارتهم لسّجِّ  ‘4’؛ شؤون األطفالو الجنسانية في الشؤونالمحد دة الطابع خبرتهم 
لجميع  وأن تتيحعمل المحكمة؛  ت يإحدى لغهم تقانإ ‘5’والنزاهة؛  التحي زعدم  يخص

 ؛على االستبيان ردودهمالعلني على  إضفاءِّ الطابع خيار   المرش حين

 ؛سديدةأدلة  همتقديمبرفهم القانونية احين إثبات معتطلب من المرش  أن  (ب)

يةتحقق من أن ت (ج) لعامة متاحة أخرى معلومات ومن أية حين لمرش  ل المراجع المزّكِّ
 ؛الجمهور

د   أن (د) ح المرش حينكل  من ليوقِّّعه  ا  دموح   إعالنا   تُعِّ عّما إذا كان على  فيه يصّرِّ
 ؛التحرش الجنسي هالسلوك، بما في بسوء ادّعاءات عليه علم بأي

على العمل الجماعي،  تهمقدرمثل للمرش حين، المهارات العملية  أن تقيِّّم (ه)
البيئات السياسية واالجتماعية والثقافية وتمرسهم في ، مختلف النظم القانونيةب وإلمامهم

 ؛وإحاطتهم بهااإلقليمية ودون اإلقليمية 

إجراء محاكمات على إدارة وته تقييم قدرإلى  حالمقابلة مع المرش  أثناء أن تسعى  (و)
، وذلك دون قاضيا  مترئسا  لعمل ل وكفاءته عادل وسريع على نحودة جنائية دولية معق  

من  3من الفقرة ‘ 2’و ب ‘1’بالمؤهالت المحد دة في الفقرتين الفرعيتين ب اإلخالل
 ؛من نظام روما األساسي 36المادة 

الترشيح على المستوى الوطني في الدول األطراف  سيرورات توثِّّقأن  (ز)
 ؛ةحالمرّشِّ 

م  (ح)  .اآلنفة الذكرعن الجوانب  ا  تقريرأن تقدِّّ
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 المرفق الخامس 

 للمجني عليهمالتعديالت المتعلقة بالصندوق االستئماني 

فيجري نصه  عليهم من نظام الصندوق االستئماني للمجني 17البند يَُحيَّن 
 كما يلي:

م  ــــ17  ،ICC-ASP/3/Res.7 األطراف الدول جمعية لقرار وفقا   تُن ش أ التي األمانة،تقدِّّ
. مهامهب االضطالع في سليم نحو على اإلدارة مجلس عمل لسير الالزمة المساعدة

 .رئيس قلم المحكمة نهويعيِّّ  اإلدارة مجلس يختاره تنفيذي مدير األمانة   يرأسو

را  17 فترة على أن يعي ن لسبع سنوات، عن والية المدير التنفيذي  مدة تزيدال  ــــمكر 
د د يجوزسنة واحدة  تبلغ ابتدائية  ، شريطة  كل منهما ثالث سنواتتبلغ   لفترتينالحقا   أن تُم 

مجلس  ويقوميا . ضِّ ر  أداء المدير التنفيذي مُ مستوى وأن يكون  ا  ضروري المنصبظل يأن 
لتعيين قبل لفترة ابنتيجة تقييمه فيما يتعلق بأي تمديد  رئيس قلم المحكمة عالمإباإلدارة 
 ستة أشهر على األقل.ب ئهاانتها

را  17 ت نارمجلس اإلدارة،  يجريهسنوي  لمدير التنفيذي لتقييم  ا أداءيخضع  ــــثانيا   مكر   يُس 
را  17 البندتعيين المدير التنفيذي المشار إليه في فترة تمديد فيما يخص أيضا   به  .مكر 

را  17 للنظامين  شروط خدمته وفقا  تُحد د تعيين المدير التنفيذي و يجري ــــثالثا   مكر 
، لمحكمةالمعمول بها في ااإلدارية ذات الصلة  والنصوصاألساسي واإلداري للموظفين 

 .هذه االختصاصات وثيقةمع ذلك تعارض يما لم 

را  17 بشروط تفويض السلطة الصادر عن  عمله في يسترشد المدير التنفيذي ــــرابعا   مكر 
 كل أربع سنوات.مرة  على األقل مجلس اإلدارة  ي يراجعهذمجلس اإلدارة، ال

______ 


