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 ICC-ASP/18/Res.6 قرارال

  2019كانون األول/ديسمرب  6 يف التاسعة، العامة اجللسة اآلراء يف بتوافق اعتمد

 ICC-ASP/18/Res.6 قرارال
 األطراف الدول وجمعية الدولية الجنائية المحكمة تعزيز

 الدول األطراف،إن مجعية 
أن على  كىد دولىة واىدها مسى ولية سايىة سى ارا مىإل ارةىة اابىاد  اجلماعيىة  إذ تضع يف اعتبارها 

واىىرا ا ابىىرجل واجلىىرا ا سىىد اانسىىانية، وأن الضىىمز اانسىىاب مىىا مال يمىىعر ب ىىدمة عمي ىىة مىىإل اىىراء مىىا 
بضرور  لَّا اآلن تسليماً واسع النطاق يرت ب يف شىت أحناء العامل مإل أعمال وامية تفوق اخليال، وأنه ُيس

أخطر اجلرا ا اليت تثز قلق اجملتمع الدويل وال ضاء عليها وسرور  وسع اد افىت  م ففيهىا  منعووااب 
   مإل الع اجل،

بىى ن ام مىىىة اجلنا يىىىة الدوليىىة وسام مىىىةسة وسىىيلة أساسىىىية مىىىإل وسىىا د تع يىىى  ااىىىفا   واقتناعىىا منهىىىا 
سىاب وا ىوق اانسىان، وهىه تسىها على  هىوا الناىو يف سىمان ابريىة واألمىإل والعدالىة ال انون الىدويل اان

وسياد  ال انون ويف منع الن اعا  املسلاة وابفاظ عل  السلا وتع ي  األمإل الىدويل والنهىوب بعمليىة بنىاء 
د ومبىاد  السلا وحت يق ال لح يف ففا  مىا بعىد الن اعىا  وذلىي بحتيىة حت يىق سىت  مسىتدا ، وف ىاً مل ا ى

    ميثاق األما املتاد ،
 ب ن العدل والسلا مت امتن ويع م كد منهما اآلخر،  واقتناعا منها أيضا 
مسىاملة   يهمىف فيهىا أاىد إقامىة تتمعىا  على  تمىييع الباتفاق اجملتمع الدويل عل   وإذ تراب 

العدالىىىة وبنىىىاء م سسىىىا  فعالىىىة اجلميىىىع إ  و ىىىول إتااىىىة إم انيىىىة مىىىإل أاىىىد حت يىىىق التنميىىىة املسىىىتدامة، و 
وخاسىىعة للمسىىاءلة وشىىاملة لليميىىع علىى  مجيىىع املسىىتويا ، وإذ تمىىيع، يف هىىوا ال ىىدد، اجملتمعىىا  الىىيت 

   توااه  راعا  عل  ا نت ال مإل ابرجل إ  الست  مإل ختل ابلول السلمية،
م فيف أخطر اجلرا ا الىيت وحماسبة وم افاة اافت  مإل الع اجل  ب ن العدالة واقتناعا منها كولي 

ور   ت بد التي  ة وينبحته تثز قلق اجملتمع الدويل واألشخاص املس ولني انا يا مبواب النظا  األساسه أم
وأن عامليىىىة ا نضىىىما  إ  نظىىىا  رومىىىا األساسىىىه للما مىىىة اجلنا يىىىة الدوليىىىة تتسىىىا ب  يىىىة أن تب ىىى  كىىىولي 

  أساسية يف هوا ال دد، 
ر امىىىورل الىىىول تضىىىطلع بىىىه ام مىىىة باعتبارهىىىا ام مىىىة اجلنا يىىىة الدوليىىىة الدا مىىىة بالىىىدو  وإذ تراِّىىىب 

الوايىىىد  سىىىمإل نظىىىا  العدالىىىة اجلنا يىىىة الدوليىىىة الىىىول يتطىىىور، وباسىىىها  ام مىىىة يف سىىىمان اسىىىتمرار ااىىىفا  
  العدالة الدولية وإنفاذها، 

األول عىىإل متا ىىة مىىرت   أخطىىر  إ  أن هيئىىا  ال ضىىاء الىىوطمل هىىه املسىى ولة يف امل ىىا  وإذ تنىىوِّ  
اجلىىرا ا الىىيت تثىىز ال لىىق علىى  ال ىىعيد الىىدويل وإ  ت ايىىد ابااىىة إ  التعىىاون مىىإل أاىىد سىىمان قىىدر  الىىنظا 

  ال انونية الوطنية عل  متا ة مرت   هو  اجلرا ا، 
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لى  عىد  وت ىميمها عللما مة اجلنا ية الدولية الت امها بنظا  روما األساسه  وإذ ت كد مإل اديد 
أ يىة اسىتعداد  وتمىدد على إفت  مرت   أخطر اجلرا ا الىيت تثىز قلىق اجملتمىع الىدويل ب سىر  مىإل الع ىاجل، 
  ، النظا ال انونية الوطنية وقدرهتا ا ا عل  التا يق يف هو  اجلرا ا ومتا تها

اجلىىىرا ا جبهىىىود ام مىىىة وا اماهتىىىا يف ت ىىىدث األشىىىخاص األكثىىىر مسىىى ولية عىىىإل ارت ىىىاجل  وإذ تراىىىب 
بالسوابق وحتيط علما  املن وص عليها يف نظا  روما األساسه للعدالة وااسها  بولي يف منع تلي اجلرا ا

  ال ضا ية للما مة يف مس لة الت امد،
 بىاجلرا ا يتعلىق فيمىا ام مىة مىإل امل دمة ال لة ذا بااسهاما   ال دد هوا يف أيضا تراب وإذ 
 اجلنسىىية اجلىىرا ا بمىى ن العىىا  املىىدعه م تىىبا  الىىيت أعىىدها سياسىىال ورقىىة مثىىد اجلنسىىانية،اجلىىرا ا و  اجلنسىىية

 ذا  األخىىر  الفاعلىىة واجلهىىا  األطىىراف الىىدول مىىإل امل دمىىةبااسىىهاما   وكىىولي ،ة1واجلنسىىانيةاجلىىرا ا و 
 املبىادرا  هىو  ب ن منها واقتناعا وفهمها، اجلرا ا هو  معرفة تع ي  إ  الرامية املبادرا  ذلي يف مبا ال لة،
 يف الوطنيىىة وامىىاكا ام مىىة لتع يىى  ا سىىفاتييية واااىىراءا  ابىىوارا  مىىإل يتيىى أ   اىى ءا ت ىىون أن ينبحتىىه

 ال ضا ه،  ست تهلا التا  ا افا  مع الع اجل، مإل اافت  م افاة
ر  مإل نظا  روما األساسه املتعل ة مب بولية ال ضىايا أمىا   19و 18و 17ب ن تطبيق املواد  وإذ توكِّ

  ام مة مس لة قضا ية ي و  بالف د فيها قضا  ام مة، 
ر أيضا  ب نه ينبحته إيتء م يد مإل ا عتبار ل يفية إ ىام أعمىال ام مىة يف بلىدان ابىا    وإذ توكِّ

ا  اا ام توايها  بم ن كيفية مساعد  البلد املعىمل على  تنفيىو اااىراءا  وإم انية أن ت د  اسفاتييي
  الوطنية عند ا ام أعمال ام مة يف االة معينة، 

العىامل، وبالتىايل ب ن اجلىرا ا الىيت تىدخد يف اخت ىاص ام مىة هتىدد السىلا واألمىإل ورفىا   وإذ تسلا 
  ، ال يا اليت حيميها نظا  روما األساسههتدد 

ىىىىدو   اافامهىىىىا لتسىىىىت تل ال ضىىىىا ه للما مىىىىة والت امهىىىىا بضىىىىمان ااىىىىفا  قراراهتىىىىا ال ضىىىىا ية  إذ ت كِّ
  وتنفيوها، 

ب ىىرارا  اجلمعيىىة العامىىة لتمىىا املتاىىد  الىىيت ت ىىدر سىىنوياً فيمىىا يتعلىىق  وإذ حتىىيط علمىىاً مىىع الت ىىدير 
   بام مة،
الىول أكىد فيىه  2013باط/فرباير شى 12بالبيان الول أد  به ر ىي  تلى  األمىإل يف  وإذ تراب 

اعت ا  اجملل  ا ستمرار يف م افاة اافت  مإل الع اجل، وكرر النداء السابق للميل  بم ن أ ية تعاون 
الىىدول مىىع ام مىىة وف ىىاً  لت امىىا  كىىد منهمىىا، وأعىىرجل فيىىه عىىإل الت امىىه مبتابعىىة قىىرارا  اجمللىى  ذا  ال ىىلة 

  ب ور  فعالة، 
إماء اسىىتمرار عىىد  فعاليىىة املتابعىىة الىىيت ي ىىو  لىىا تلىى  األمىىإل ل راراتىىه  العميىىقوإذ تعىىرجل عىىإل قل هىىا  

  املتعل ة بااالة ابا   إ  ام مة ونتا يها رغا اجلهود اليت تبوهلا الدول األطراف، 

                                                                            
Crimes-Based-Gender-and-Sexual-on-Paper-Policy-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-https://www.icc-- ة1و

2014.pdf-June.  
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إ  آليا  العدالة وامل ابة جبميع أش اهلا اليت تتخو تدابز إ ىتاية م ملىة لعمليىا   وإذ تمز 
ة اجلنا ية، مبا يف ذلي جلان اب ي ة وامل ابة، والربامج الوطنية جلرب الضرر، واا ىتاا  امل سسىية العدال

  وال انونية، مبا يف ذلي سمانا  عد  الت رار، 
إ  قرارا  ام مة ذا  ال لة اليت اعففت ب ن ااسىها  يف تع يى  السىت  وامل ىابة قىد وإذ تمز  

   د الع وبا ، عل  أساس كد االة عل  اد ،ي ون عامت مهما يف حتدي
إ   ىىىامل املىىى تر ا ستعراسىىىه األول لنظىىىا  رومىىىا األساسىىىه الىىىول ع ىىىد يف كمبىىىا   وإذ تمىىىز أيضىىىا 

  ، 2010ا يران/يونيه  11أيار/مايو إ   31ب وغندا يف الفف  مإل 
د للما مىىىة يف م ىىىر إ  قىىىرار مجعيىىىة الىىىدول األطىىىراف وساجلمعيىىىةسة بانمىىىاء تثيىىى وإذ تمىىىز كىىىولي 

ىىد مىىإل اديىىدا حتىىاد األفري ىىه يف أديىى  أبابىىا،  أن مىىإل شىى ن هىىوا التمثيىىد أن يعىى م ابىىوار مىىع ام مىىة  وت كِّ
  والتوعية برسالتها يف ا حتاد األفري ه، وفيما بني الدول األفري ية، بم د فردل أو مجاعه، 

 للمساعد  ال ّيمة اليت ي دمها اجملتمع املدب للما مة،  وإذ تعرجل عإل ت ديرها 
أ ية تعاون الدول األطىراف مىع ام مىة مىإل أاىد الوفىاء بو يتهىا وتعىرجل عىإل وإذ ت كد مإل اديد  

  قل ها المديد إماء حماو   الفهيب الرامية إ  منع التعاون،
يىىا  التهديىىد والفهيىىب املواهىىة إ  بعىى  إماء الت ىىارير األخىىز  املتعل ىىة بعمل وإذ تعىىرجل عىىإل قل هىىا 

  ،تمع املدب املتعاونة مع ام مةمنظما  اجمل
 الدوليىة اجلنا ية ام مة تع ي  سبد لتاديد نيالعاملفري يه و  امل تبهود اليت يبوهلا باجل وإذ تراب 
 ةفعاليىو  وال فىاء  األداء تع يى  إ  ترمىه للتنفيىو وقابىد ةملموسى تو ىيا  خىتل مىإل األساسىه رومىا ونظىا 

  ام مة،
أ ية التمثيد اجلحترايف العادل والتوامن بني اجلنسني يف أاه   ام مة، وعند ا قتضاء، يف   كدوإذ ت 

  عمد اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، 
سرور  تمييع الىدول األطىراف واملىراقبني والىدول الىيت   تتمتَّىع مبركى  املراقىب  وإذ تضع يف اعتبارها 

عل  املماركة ب ور  كاملة يف دورا  اجلمعية وسىرور  العمىد على  إبىرام دور ام مىة واجلمعيىة على  أوسىع 
  نطاق، 
ال إ  بىى ن املسىىاوا  بىىني الضىىاايا يف ابىىق يف الو ىىول علىى  واىىه السىىرعة وب سىىلوجل فعىى وإذ تسىىلا 

العدالة وابماية والدعا، واجلرب الفورل واملناسب عإل األسرار اليت تلاىق لىا، ويف الو ىول إ  املعلومىا  
على  أ يىة  وإذ ت كىدذا  ال لة املتعل ة با نتهاكا  وآليا  ا نت ىاف، هىه م ونىا  أساسىية للعدالىة، 

ل مإل أاد إنفىاذ الو يىة الفريىد  للما مىة ساية ا وق وم احل الضاايا واجملتمعا  املت ثر  عل  حنو فعا
عىىإل ت ىىميمها علىى  سىىمان ا ىىوق الضىىاايا الىىيت تمىى د الىىركإل وإذ تعىىرجل اجلنا يىىة الدوليىىة اىىا  الضىىاايا، 

  األساسه لنظا  روما األساسه ب ور  فعالة، 
أن  الىدور ابيىول الىول ت ىو  بىه العمليىا  امليدانيىة للما مىة يف بلىدان ابىا   وأ يىىة وإذ تىدر  

  يعمد أ ااجل امل لاة معا مإل أاد توفز ظروف مناسبة لعمليا  ام مة يف امليدان، 
  املخاطر اليت يوااهها موظفو ام مة يف امليدان،  وإذ تدر  أيضا 



 ICC-ASP/18/Res.6 

R6-A-280820 4 

ر  بىى ن ام مىىة تعمىىد يف إطىىار ال يىىود الىىيت تفرسىىها عليهىىا مي انيىىة برناتيىىة سىىنوية تعتمىىدها  وإذ تىىوكِّ
 اجلمعية، 

 الت امهىىىا ىىىرر وت، حمايىىىد لما مىىىة كم سسىىىة قضىىىا ية مسىىىت لة و ثابىىىت لدعمهىىىا ال مىىىإل اديىىىد ت كىىىد -1
سىتمتها،  على  وابفىاظ األساسىه والىدفاع عنهىا رومىا نظىا  يف عليهىا املن ىوص وال يا باملباد  بالتمسي

 لأ إماء قل هىا عىإل وتعىرجلمعها،  يتعاونون والويإل وموظفيهاغز عابئة ب ل هتديدا  مواهة سد ام مة 
 ؛الع اجل مإل اافت  سد متاد  الوقوف  عل ع مها وادد ام مة، مس ويل سد تدابز

 عالمية نظام روما األساسي  -ألف

منو الدور  السابعة  نظا  روما األساسه للما مة اجلنا ية الدوليةبالدول اليت انضمت إ   تراب -2
ت ىىبح بعىىد أطرافىىا يف نظىىا  رومىىا األساسىىه للما مىىة اجلنا يىىة الدوليىىة إ  أن  الىىدول الىىيت مل تىىدعوعمىىر  و

إ  مجيىىع الىىدول األطىىراف أن ت ثىى   وتطلىىبت ىىبح أطرافىىا فيىىه، ب ىىيحتته املعدلىىة، يف أقىىرجل وقىىت   ىىإل، 
  اهودها لتع ي  عاملية النظا ؛ 

 127مإل املاد   1طرف مبواب الف ر   ةإخطار ا نسااجل امل د  مإل دول تتاظ مع بالغ األس  -3
 29وكىىىولي سىىىاب دولىىىة أخىىىر   ىىىي انضىىىمامها يف  ،2018آذار/مىىىارس  17مىىىإل النظىىىا  األساسىىىه يف 

  ؛ة2وهويإل ا نساابني يف النظر تعيدا لاتني الدولتني أن وهتيب ،2019 ابريد/نيسان
بىني أفري يىا وام مىة اجلنا يىة  ر ي  اجلمعية ابىوار بمى ن سالعتقىةمبوا لة أيضا  تراب مع الت دير -4

 تب إ  توسىيع امل وتدعو ،الدول األطراف الدوليةس الول بدأ  امل تب أثناء الدور  اخلامسة عمر  جلمعية
  ؛اسب ا قتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنية وتعميق هوا ابوار

، فضىت عىإل ة3والدوليىة اجلنا يىة لعدالىةايىو  بتوم/يوليىه  17باملبادرا  املتخو  لتاتفىال يف  رابت -5
ب ن توا د مجيع اجلها   و هتو بالوكر  العمريإل لنظا  روما األساسه،  املبادرا  اليت اختو  لتاتفال

املماركة يف إعىداد األنمىطة املناسىبة  الدروس املستفاد ،بناء عل  ام مة، فضت عإل  الفاعلة ذا  ال لة،
هىىىا مىىىإل وغز  ة4وأمانىىىة اجلمعيىىىة عىىىإل طريىىىقاآلخىىىريإل هلىىىوا الحتىىىرب املعلومىىىا  مىىىع أ ىىىااجل امل ىىىلاة  بىىىادلوت

  ؛ اجلها  ذا  ال لة
جبميع املنظما  الدولية وااقليمية ومنظما  اجملتمع املدب أن ت ث  اهودها لتع ي  عاملية  هتيب -6

  النظا ؛ 
أن تب ىىىىه اىىىىال الت ىىىىدي ا  قيىىىىد ا سىىىىتعراب، وأن تر ىىىىد التطىىىىورا  يف ميىىىىدان التمىىىىريعا   تِ ىىىىرر -7

التنفيوية بحتية حت يق أمور منها تسهيد توفز املساعد  الت نية اليت قد تطلبها الدول األطراف يف نظا  رومىا 
امل سسىىىا   األساسىىىه، أو الىىىدول الراغبىىىة يف أن ت ىىىبح أطرافىىىاً فيىىىه، مىىىإل الىىىدول األطىىىراف األخىىىر  أو مىىىإل
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 .12، الف ر  (RC/Decl.1)إعتن كمبا   ،باء-الثاباجل ء ، (RC/11)2010امل تر ا ستعراسه ... . الوثا ق الرمسية ..ة 3و
  أمانة مجعية الدول األطراف يف:  -نظر: ام مة اجلنا ية الدولية اة 4و

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://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
https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
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 األطىىىىراف الىىىىدول مجعيىىىىة أمانىىىىة إ  سىىىىنوياً  ت ىىىد  أن الىىىىدول إ  وتطلىىىىب؛ العاملىىىة يف اجملىىىىا   ذا  ال ىىىىلة
  ؛ة5وةةملو 6 الف ر و العمد خلطة وف اً  الدولية، للعدالة الداعمة واألنمطة اااراءا  عإلدثة حم معلوما 

ر  -8 ب ن الت ديق عل  نظا  روما األساسه ينبحتىه أن ي ىون م ىاوبا بتنفيىو ا لت امىا  الوطنيىة توكِّ
ذا  ال ىلة بوسىىا د منهىىا علىى  واىه اخل ىىوص سىىإل تمىىريعا  تنفيويىة،  سىىيما يف تىىال ال ىىانون اجلنىىا ه، 

ول األطىراف الىدحتى  وقانون اااراءا  اجلنا ية، والتعاون الدويل، واملساعد  ال ضىا ية، ويف هىوا ال ىدد، 
يف نظا  رومىا األساسىه الىيت لىىا تعتمىد بعىد مثىد هىو  التمىريعا  على  ال يىا  بىولي على  سىبيد األولويىة، 

  حبسب ا قتضاء؛ عند ا قتضاء و عل  اعتماد أا ا  بم ن الضاايا،  وتميِّع
بت ريىىر امل تىىب بمىى ن خطىىة العمىىد الراميىىة إ  حت يىىق عامليىىة نظىىا  رومىىا األساسىىه وتنفيىىو   تراىىب -9

اجلهىىود الىىيت يبىىوهلا ر ىىي  ام مىىة، وم تىىب املىىدعه العىىا ، ور ىىي   وتتاىىظ مىىع الت ىىدير، )6(تنفيىىوا كىىامت
  حت يق العاملية، وتميع اجلمعية، واجلمعية، والدول األطراف، واجملتمع املدب لتع ي  فعالية اجلهود الرامية إ

لىىىىة، ويف اتفىىىىاق امتيىىىىاما  ام مىىىىة  الىىىىدول علىىىى  أن ت ىىىىبح أطرافىىىىاً يف نظىىىىا  رومىىىىا األساسىىىىه، ب ىىىىيحتته املعدَّ
وا اناهتا، واجلهود ذا  ال لة اليت يتا ا سطتع لىا يف إطىار ا سىتعراب الىدورل المىامد الىول  ريىه 

  تل  ا وق اانسان؛ 
الول اختىو  امل تىب  ال رار وت يد األطراف، الدول جلمعية الداخله النظا  مإل 42 إ  املاد  تمز -10
 يف املراقبىىىىىىة الىىىىىىدول ممىىىىىىاركة بمىىىىىى ن تفا ىىىىىىا مبوابىىىىىىه اعتمىىىىىىد الىىىىىىول 2017 تمىىىىىىريإل األول/أكتىىىىىىوبر 18يف 

 وشفافية انفتامل رسيخوت األساسه روما نظا  عاملية تع ي  أ ية وت كد ،ة7واألطراف الدول مجعية ااتماعا 
 اجلمعية؛

  اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها -باء

بالدول األطراف اليت أ بات أطرافا يف اتفاق امتياما  ام مة اجلنا ية الدولية وا اناهتا  تراب -11
ر  ب ن هوا ا تفاق واملمارسة الدوليىة ذا  ال ىلة يُعفيىان مىا يت اسىا  مسى ولو ام مىة وموظفوهىا مىإل وتوكِّ

يف هىىىوا ال ىىىدد الىىىدول األطىىىراف  وتىىىدعو   تىىىدفعها ام مىىىة مىىىإل الضىىىرا ب الوطنيىىىة، رواتىىىب وأاىىىور وبىىىد
وكولي الدول غز األطراف اليت لىا ت بح بعد أطرافاً يف هوا ا تفاق إ  أن ت بح أطرافا فيه عل  سبيد 

لعىىىاملني األولويىىىة، وإ  اختىىىاذ اااىىىراءا  التمىىىريعية وغىىىز ذلىىىي مىىىإل اااىىىراءا  التممىىىة اعفىىىاء رعاياهىىىا ا
بام مىىة مىىإل سىىريبة الىىدخد الوطنيىىة فيمىىا أىىر رواتىىبها وأاىىورها وبىىد هتا الىىيت تىىدفعها هلىىا ام مىىة أو 
اعفا ها ب ل ش د آخر مىإل سىريبة الىدخد املتعل ىة لىو  املىدفوعا  ريثمىا ت ىّدق على  هىوا ا تفىاق أو 

  تنضا إليه؛ 
الت ا  الدول األطراف ب ن حتف  يف إقليمها ا متياما  واب انا  التممة لتا يق  ت كد مإل اديد -12

مجيع الدول اليت ليست طرفاً يف اتفاق امتياما  ام مة اجلنا ية الدولية وا اناهتا  وتناشدم ا د ام مة 
و األ ول أن حتمىه اليت تواد فيها  تل ا  وأ ول للما مة أو اليت تُن د مإل ختهلا تلي املمتل ا  أ

   تل ا  وأ ول ام مة مإل التفتيف وا ستيتء وامل ادر ، ومإل أل ش د آخر مإل أش ال التدخد؛ 
                                                                            

 األول.املرفق ، ICC-ASP/5/Res.3ة 5و
 .ICC-ASP/17/32 ة6و
على   وال ىرارا  الىيت اختىو  يف هىوا ا اتمىاع، املرفىق الثىاب، التىوييد اتمىاع السىادس للم تىب اىدول أعمىال ا رنظىا ة7و

 .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-8.pdf الرابط

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdf
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 التعاون  -جيم

  بم ن التعاون؛  ICC-ASP/18/Res.3ال رار إ   تمز -13
 ا  بالتعىاون بالدول األطراف أن تت يد بالت اماهتا مبواب نظا  روما األساسه و  سىيما ا لتى هتيب -14

الىىىدول األطىىىراف علىىى  سىىىمان التعىىىاون ال امىىىد  أيضىىىاوتناشىىىد وف ىىىا للبىىىاجل التاسىىىع مىىىإل النظىىىا  األساسىىىه؛ 
والفعىىال مىىع ام مىىة وف ىىا لنظىىا  رومىىا األساسىىه،  سىىيما يف تىىا   تنفيىىو ااطىىار الدسىىتورل والتمىىريعه، 

  وإنفاذ أا ا  ام مة، وتنفيو أوامر ال ب ؛ 
مجيىىىع الىىىويإل يتعىىىاونون مىىىع ام مىىىة، مبىىىا يف ذلىىىي الىىىدول واهليئىىىا   أ يىىىة دعىىىا ت كىىىد مىىىإل اديىىىد  -15

املتمثلىىىة يف ابامسىىىة الوفىىىاء بو يتهىىىا  علىىى  مىىىة وال يانىىىا  الدوليىىىة ذا  ال ىىىلة، مىىىإل أاىىىد سىىىمان قىىىدر  ام
  العدالة للضاايا؛حت يق مرت   أخطر اجلرا ا اليت هتا اجملتمع الدويل و مساءلة 

بالىىدول األطىىراف أن توا ىىد التعبىىز عىىإل دعمهىىا السياسىىه والدبلوماسىىه للما مىىة،  هتيىىب أيضىىا -16
رو الىدول األطىراف وام مىة  وتمىيع، ICC-ASP/6/Res.2بالتو يا  الست والستني املرف ىة بىال رار  توكِّ

ر   عل  النظر يف اختاذ م يد مإل التدابز لتع ي  تنفيوها وت ثي  اهودهىا لضىمان التعىاون مىع ام مىة ب ىو 
  كاملة وفعالة؛ 

 وام مىة الىدول بىني التعىاون لتاسىني العمليىة ابلىول بمى ن املناقمىا  موا ىلة سرور  عل  تمدد -17
 التعىاوناملعنيىان ب نامليسىرا نظمهىا الىيت الدراسىية ابل ىة ع ىب املعل ىة ال ب  أوامر تنفيو فرص تع ي  لدف

 ؛ هال يف 2018 نوفمرب/الثاب تمريإل 7 يف
بم ن التعاون، اليت أتاات  باجللسة العامة اليت ع د  ختل الدور  الثامنة عمر  لليمعية ابتر  -18
الىدول األطىراف وام مىة  مع امل سسا فيما بني الدول و التعاون فيما بني  فر ة لتبادل أفضد  ارسا ال

األطراف يف هو   الدولمإل اانب  ماركةاملوأ ااجل امل لاة اآلخريإل، واليت أبرم  ابااة إ  م يد مإل 
 ؛املس لة
 بالتعاون الدول مإل وغزها األطراف للدول تسمح فعالة وآليا  إاراءا  واود أ ية عل  تمدِّد   -19
 ة ىإل، مىا ب سرع م ادرهتا أو واميدها وتتبعها واأل ول، واملمتل ا  العا دا  حتديد عل  ام مة مع

 يتعلىق فيمىا ام مىة توااههىا الىيت التعىاون حتىديا بمى ن  املسىتفي  وعرسىها ام مىة بت ريىر وتراىب
 فعالة آليا  وتضع إاراءا  ال دد هوا يف تتخو أن إ  األطراف الدول كد وتدعو املالية، بالتا ي ا 
 الدولية؛   واملنظما  الدول مإل وغزها األطراف والدول ام مة بني التعاون تيسز بحتية وحتسينها

  املرفىىىىىىىق بىىىىىىىال رار بىىىىىىىاري  غىىىىىىىز امللىىىىىىى   قانونىىىىىىىا بمىىىىىىى ن اسىىىىىىىفداد األ ىىىىىىىول إعىىىىىىىتنأ يىىىىىىىة  تمىىىىىىىز إ  -20
ICC-ASP/16/Res.2؛ 

كىىىانون   24تراىىىب با تفىىىاق بمىىى ن التعىىىاون يف إنفىىىاذ األا ىىىا  املع ىىىود بىىىني اورايىىىا وام مىىىة يف  -21
 ؛2019الثاب/يناير 

 هىىىىىىىىىىىىىاإ  اااىىىىىىىىىىىىىراءا  املتعل ىىىىىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىىىىىد  التعىىىىىىىىىىىىىاون الىىىىىىىىىىىىىيت اعتمىىىىىىىىىىىىىدهتا اجلمعيىىىىىىىىىىىىىة يف قرار  تمىىىىىىىىىىىىىز  -22
ICC-ASP/10/Res.5 ، املعىىدل ب ىىرار اجلمعيىىةICC-ASP/17/Res.5 ،يىى ال يفتىىب  مبىىاتسىىلا مىىع ال لىىق و  

 ام مىة ب ىرار علما وحتيط عل  عد  تنفيو طلبا  ام مة مإل آثار سلبية عل  قدرهتا عل  تنفيو و يتها،
 قضية البمز؛ يف التعاون عد يف الطعإل امل د  مإل األردن بم ن 
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 بعىد  املتعل ىة اجلمعيىة إاىراءا  مىإل الرمسىه غىز البعىد األدوا  املتعل ىة بتنفيىو تموعىة تمىز إ   -23
ICC-ASP/17/31املعدلىة بو ىفها املرفىق الثالى  لل ىرار  ،ة8والتعىاون

 على  األطىراف الىدول وتمىيع ،ة9و
 بعىد  املتعل ىة اجلمعيىة إاىراءا  تنفيىو حتسىني مناسىبا مىإل أاىد تىرا  اسىبما األدوا  تموعىة اسىتعمال
 ؛التعاون
بىىاجلهود الىىىيت يبىىوهلا ر ىىىي  اجلمعيىىىة  وتراىىىب، ة10وعىىىد  التعىىاونبمىى ن بت ريىىر امل تىىىب  حتىىيط علمىىىا -24

ر ب ن املتعل ة بعد  التعاون، اجلمعية لتنفيو إاراءا   تنسىيق للمنط ىة اخلا ىة بىه ر ىي  اجلمعيىة اهىة وتوكِّ
مجيىىع أ ىىااجل امل ىىلاة، علىى  مجيىىع املسىىتويا ، علىى  ا سىىتمرار يف مسىىاعد  وتناشىىد ، ة11وحب ىىا من ىىبه

ر ي  مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلي عند اسطتعه مبهامىه بىدعا مىإل اهىا  التنسىيق الوطنيىة املعنيىة 
 بعد  التعاون؛

لىى  األمىىإل فيمىىا يتعلىىق بعىىد  التعىىاون علىى  الناىىو الىىوارد يف بىىدور مجعيىىة الىىدول األطىىراف وت تىىوكِّر -25
بىاجلهود الىيت تبىىوهلا تراىب و مىىإل نظىا  رومىا األساسىه،  87مىإل املىاد   7، والف ىر  87مىإل املىاد   5الف ىر  

 الدول األطراف لتع ي  العتقة بني ام مة واجملل ؛
تلىىى  األمىىىإل البتغىىىا  الىىىيت إ  الىىىدول األطىىىراف أن توا ىىىد اهودهىىىا لضىىىمان أن يعىىىا   تطلىىىب  -26

ر ىي  اجلمعيىة وامل تىب على  وتميع يتل اها مإل ام مة بم ن عد  التعاون عمت بنظا  روما األساسه، 
كىىىت مىىىإل اجلمعيىىىة وتلىىى  األمىىىإل علىىى  تع يىىى  الت امهمىىىا   وتمىىىيع أيضىىىاموا ىىىلة التمىىىاور مىىىع تلىىى  األمىىىإل، 

 املتبادل يف هوا الم ن؛ 
باألوامر ال ادر  مإل الدا ر  التمهيدية واملواهة إ  املسيد بم ن اااىراءا  الوااىب  حتيط علما -27

الىىىدول علىىى  أن تتبىىىادل مىىىع اهىىىا  وحتىىى  ، ة12واتباعهىىىا يف االىىىة واىىىود معلومىىىا  عىىىإل سىىىفر املمىىىتبه لىىىا
امىر التنسيق املعنية بعد  التعاون أل معلوما  بم ن السفر امتمد أو امل كىد لتشىخاص الىويإل  ىدر  أو 

  بال ب  عليها؛

 الدولة المضيفة -دال

 وحتيط علما مع الت ديرب  ية العتقة بني ام مة والدولة املضيفة وف اً ألا ا  اتفاق امل ر،  تسلا -28
    بالت ا  الدولة املضيفة املتوا د ب ياد  كفاء  ام مة؛

 العالقة مع األمم المتحدة  -هاء

بضىىرور  تع يى  ابىىوار امل سسىىه مىع األمىىا املتاىىد ، مبىا يف ذلىىي ابىىوار بمى ن ابىىا   امالىىة  تسىلا -29
   مإل تل  األمإل إ  ام مة؛

                                                                            
 ، املرفق الثاب.ICC-ASP/15/31/Add.1ة 8و
 تموعة األدوا  املعدلةة. -وت رير امل تب بم ن عد  التعاون، املرفق الثال   ICC-ASP/17/31 ة9و
  .ICC-ASP/18/23 ة10و
 . 12، الف ر  ICC-ASP/11/29ة 11و
 س،أوامىىر املسىىيد بمىى ن اااىىراءا  الوااىىب اتباعهىىا يف االىىة واىىود معلومىىا  عىىإل سىىفر املمىىتبه لىىاانظىىر ت ىىويب س ة12و

 ICC-02/05-01/09-235-Corr. ة2015ان/أبريد سني 15و . 
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ن ىىى  السىىىنوية عىىىإل ابىىىا   امالىىىة مىىىإل تلىىى  األمىىىإل التىىىابع لتمىىىا  املىىىدعه العىىىا بت ىىىارير  تراىىىب -30
املت ىىرر   املىىدعه العىىا طلبىىا   تتاىىظ وإذة، 2011و1970ة و2005و1593املتاىىد  وف ىىا لل ىىراريإل 

وحتى  أعضاء تل  األمإل يف هوا ال دد،  بع اليت يبوهلا هود اجلب تسلامبتابعة فعالة مإل تل  األمإل، 
  مثد هو  الطلبا  يف املست بد؛ مجيع أعضاء تل  األمإل عل  دعا 

بىىىى ن ت ىىىىديق أعضىىىىاء تلىىىى  األمىىىىإل التىىىىابع لتمىىىىا املتاىىىىد  علىىىى  نظىىىىا  رومىىىىا األساسىىىىه أو  تسىىىىلا -31
الع اجل عل  أشد اجلرا ا خطور  اليت تثز قلق  اافت  مإل انضمامها إليه يع م اهودنا املمفكة مل افاة

  اجملتمع الدويل ك د؛ 
على  موا ىلة تع يى   وتمىيع مىة بنداء تل  األمإل املتعلق ب  ية تعاون الدول مع امأيضا  تسلا -32

 العتقة بني تل  األمإل وام مة مإل ختل: 
  توفز متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للاا   امالة مإل تل  األمإل إ  ام مة؛ وأة 
ت ني الدعا املايل مإل األما املتاد  للنف ا  اليت تت بدها ام مة نتيية لإلاا   مىإل  ةجلو 

  ؛ل اجمل
موا لة ت دث الدعا للعمد الول ت و  به ام مىة مىإل خىتل التعىاون واملسىاعد  امل ىدمني  ةجو 

مىىإل بعثىىا  افىىظ السىىت ، والبعثىىا  السياسىىية اخلا ىىة بت ليىى  مىىإل تلىى  األمىىإل، مبىىا يف ذلىىي بىىالنظر يف 
، األساسىية ت دث أفضد املمارسا  فيما يتعلق ب ياغة و يا  عمليا  افىظ السىت  مىع ااىفا  مباد هىا

  ومياد  التعاون بني جلان اجل اءا  وام مة؛
النظىىىىر يف ت ليىىىىى  بعثىىىىىا  افىىىىىظ السىىىىىت  والبعثىىىىىا  السياسىىىىىية اخلا ىىىىىة بااسىىىىىها ، عنىىىىىد  ةدو 

  ا قتضاء، يف تع ي  نظا العدالة الوطنية عإل طريق التدريب والتوعية وغز ذلي مإل أش ال املساعد ؛
لى  مىىع  ثلىىه ام مىة ويف املسىىا د املت ىلة بام مىىة اجلنا يىىة ميىاد  املمىىاركة مىإل اانىىب اجمل وهة 

  الدولية ب ش ال خمتلفة؛
إسىىىفاء الطىىىابع امل سسىىىىه علىىى  التعىىىاون بىىىىني اجمللىىى  وام مىىىة مىىىىع دعىىىا ام مىىىة يف هىىىىوا  وةو 
    ال دد؛

التعىىىاون يف إ  ت ريىىىر ام مىىىة عىىىإل اىىىال التعىىىاون اجلىىىارل مىىىع األمىىىا املتاىىىد ، مبىىىا يف ذلىىىي تمىىىز  -33
   ؛ ة13وامليدان
مجيع م اتب و ناديق وبرامج األما املتاد  عل  تع ي  تعاورا مع ام مىة وعلى  التعىاون  تميع -34

ب ىىىور  فعالىىىىة مىىىع م تىىىىب المىىى ون ال انونيىىىىة بو ىىىىفه اهىىىة التنسىىىىيق للتعىىىاون بىىىىني منظومىىىة األمىىىىا املتاىىىىد  
 وام مة؛ 

 إ  ابااىة اسىتمرار عل  وتمدد ،املتاد  واألما ام مة بني العتقة اتفاق مإل 4 املاد  إ  مزت -35
 التفاعىىد علىى  وقىىدرهتا املتاىىد  األمىىا مىىععملهىىا ب ىىفة مراقىىب   ارسىىة علىى ال املىىة  ام مىىة قىىدر  سىىمان

 أنمىطة يف مراقب ب فة ومماركتهامإل ختل اضورها  ذلي يف مبا املتاد ، األما مع ابواراملماركة يف و 
 إااطا لت دث  املتاد  تمانتظمة لامل ام مة ظفهميارا  مو  ختل ومإل املتاد ، لتما العامة اجلمعية
 ؛أنمطتها معلوما  حمدثة عإلو  إعتمية
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دعمهىىا  وت ىىرربالعمىىد اهلىىا  الىىول ي ىىو  بىىه م تىىب ا ت ىىال يف نيويىىور  التىىابع للما مىىة، تمىىيد  -36
 3و 2على  أ يىة موا ىلة الىدعا امل ىد  ألعمىال امل تىب وتع يى   وف ىا للف ىرا   وتمىددال امد للم تب، 

 ؛ ICC-ASP/4/6مإل الوثي ة  4و
بىىالتطورا  املتعل ىىة بام مىىة يف األمىىا  2019باااطىىة الىىدول األطىىراف علمىىا طىىوال عىىا   تراىىب -37

املتاد  وعل  واه اخل وص يف تل  األمإل،  سيما مإل ختل السا  إااطة منتظمىة تنظمهىا الدولىة 
الىىىدول األطىىراف األعضىىاء يف امل تىىب وغزهىىا مىىإل الىىىدول  وتىىدعوالطىىرف املعينىىة العضىىو يف تلىى  األمىىإل، 

إل اهودهىىىا يف األمىىىا املتاىىىد  ويف أل حمافىىىد دوليىىىة أو األطىىىراف إ  موا ىىىلة ت ويىىىد امل تىىىب مبعلومىىىا  عىىى
  اقليمية أخر  لتع ي  م افاة اافت  مإل الع اجل؛ 

وبالتاديىد بفكيىى    ة14وبت ىدث الت ريىىر السىنول للما مىىة إ  اجلمعيىة العامىىة لتمىا املتاىىد  تراىب -38
،  A/RES/74/6 اجلمعية العامة قرار باعتمادوتراب أيضا املت ايد عل  العتقة بني ام مة واألما املتاد ، 

الدول األطراف عل  موا لة املمىاركة البنّىاء  مىع الىدول األعضىاء يف األمىا املتاىد  ملوا ىلة تع يى   وتميع
  ؛ يإلال رار  يإلهو
أن الدول األطراف   ت ال تتامد واىدها، اىىت اآلن، الت ىالي  الىيت تت بىدها  تتاظ مع ال لق -39

أن املي انيىىىىة املعتمىىىد  املخ  ىىىة يف ام مىىىىة تتاىىىظ ام مىىىة نتييىىىة للاىىىىا   امالىىىة مىىىإل تلىىىى  األمىىىإل و
   مليون يورو؛ 64 600 لإلاا   مإل تل  األمإل بلحتت اىت اآلن حنو

املتاىىد  مىىإل تىىوفز األمىىوال التممىىة لتحتطيىىة النف ىىا  املت بىىد  نتييىىة  أنىىه إذا مل تىىتم إل األمىىا ت كىىد -40
لإلاا   مإل تل  األمإل، سيستمر نتيية لولي، عتو  عل  عوامد أخر ، تفاقا الضحتوط عل  موارد 

  ام مة؛ 
الدول األطىراف على  أن توا ىد، مىع اجلمعيىة العامىة لتمىا املتاىد ، تنفيىو الف ىر  وجلة مىإل حت   -41
مىإل اتفىاق  13مىإل املىاد   1مإل نظا  روما األساسه، مىع األخىو يف ا عتبىار أيضىا أن الف ىر   115د  املا

المىروط الىيت تر ىد مبوابهىا أل أمىوال للما مىة العتقة بني ام مة واألما املتاد  تنر عل  أن ختضع 
  لفتيبا  مست لة؛ مبواب قرار مإل اجلمعية العامة 

لة ا شفا  مع جلان اجل اءا  ذا  ال لة التابعىة جمللى  األمىإل بىاألما ام مة عل  موا  تميع  -42
املتاىىد  مىىإل أاىىد حتسىىني التعىىاون بينهمىىا وتنسىىيق املسىىا د املتعل ىىة باجملىىا   ذا  ا هتمىىا  املمىىف  بواىىه 

  أفضد؛ 
اس أن مجيع أش ال التعاون الول تتل ا  ام مة مإل األما املتاىد  تىتا ا ىريا على  أسى تتاظ  -43

  السداد؛ 

 العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى -واو

باجلهود اليت تبوهلا املنظما  ا قليمية املختلفة واملنظمىا  الدوليىة األخىر  لىدعا ام مىة  تراب  -44
  يف تنفيو و يتها؛ 
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مىوكرا  التفىاها واتفاقيىا  التعىاون الىيت أبرمتهىا ام مىة مىع ا حتىاد األوروة، واملنظمىىة  تمىز إ   -45
ومنظمىىىىىة الىىىىىدول األمري يىىىىىة، وال ومنولىىىىى ، واملنظمىىىىىة الدوليىىىىىة  األفري يىىىىىة،-ا ستمىىىىىارية ال انونيىىىىىة اآلسىىىىىيوية

  ؛ ة ب وق اانسانحم مة البلدان األمري يو ، للفران فونية، وبرملان السوق املمفكة للمخروط اجلنوة
بىىاجلهود الىيت تبىىوهلا ام مىة للتعامىىد مىع خمتلىى  اهليئىا  وال يانىىا  ااقليميىة، مبىىا يف ذلىىي  راىبت -46

تع يى  التعىاون مىع نظمىة الىدول األمري يىة بمى ن الول يع د كد عىامني ملاتماع  مإل ختل مماركتها يف ا
ما ىىىد  ااتمىىىاع وتنظىىىيا  ،اافىىىت  مىىىإل الع ىىىاجل افاىىىة ام مىىىة اجلنا يىىىة الدوليىىىة، ويىىىو  ا حتىىىاد األوروة مل

 وامىيط ال ىاري  والبار فري ياأ دول ةتموع إ  امل دمة ةا عتمي ةااطاوامستدير  مع ا حتاد األوروة، 
 ؛ةفري يألا -ة سيويآلا ال انونية ا ستمارية للمنظمة السنوية الدور  وكولي بليي ا، بروكسد، يف اهلاد 
 ثي  ابوار مع ا حتاد األفري ه وتع ي  العتقة بني تعل  سرور  موا لة اجلهود الرامية إ   تمدد -47

با حتاد األفري ه والبعثا  الدبلوماسية ات ال ام مة بانتظا   باستمرارتراب و  ،وا حتاد األفري ه ام مة
 ىىىىد بىىىىني ر ىىىىي  اجلمعيىىىىة بالتوا وحتىىىىيط علمىىىىام تىىىىب ات ىىىىال للما مىىىىة، حتسىىىىبا انمىىىىاء يف أديىىىى  أبابىىىىا 

تىىىوفز الىىىدعا املعنيىىىني مجيىىىع أ ىىىااجل امل ىىىلاة  وتطلىىىب إ واملسىىى ولني با حتىىىاد األفري ىىىه يف أديىىى  أبابىىىا، 
 التم  لتع ي  العتقة بني ام مة وا حتاد األفري ه؛ 

بسلسلة ا اتماعا  اليت ع د  ساب ا يف أدي  أبابا واليت اختو  ش د ال ا  دراسية  رابت -48
 وتىىىىوم/ ،2012وتمىىىىريإل األول/أكتىىىىوبر  ،2011ممىىىىفكة بىىىىني ام مىىىىة وا حتىىىىاد األفري ىىىىه يف توم/يوليىىىىه 

 تمىىىريإل األول/ ، وبىىىاملعت فني اللىىىويإل نظمتهمىىىا ام مىىىة يف2015وتمىىىريإل األول/أكتىىىوبر  ،2014 يوليىىىه
إاىىراء اىىوار  ىىريح وبنىىاء بىىني ام مىىة والىىدول مىىإل أاىىد  2017وتمىىريإل الثىىاب/نوفمرب  ،2016أكتىىوبر 

األفري يىىة األطىىراف يف نظىىىا  رومىىا األساسىىه كتىىىدبز ر يسىىه لتع يىىى  العتقىىة بىىني ام مىىىة وشىىركا ها األفارقىىىة 
 و  العتقة؛ املت لة لوالت دل للتاديا  

بابىا، اثيوبيىا، بىني ام مىة أدي  أ يف 2019 ها يران/يوني 12كولي بتنظيا معت   يف تراب  -49
فري ىىه ألم تىىب املستمىىار ال ىىانوب لتحتىىاد ا ةمبمىىاركاألطىىراف يف نظىىا  رومىىا األساسىىه،  ةفري يىىألوالىىدول ا

 وال ندوق ا ستئماب للضاايا؛
 16ة يف الفىىىف  مىىىإل بىىىني ام مىىىة واجلماعىىىة ال اريبيىىىتني ممىىىفك تنيدراسىىىيتىىىني تراىىىب بتنظىىىيا ال  -50
ينيىىىىداد بف  وف سىىىىبنيأيف بىىىىور   ،2017كىىىىانون الثاب/ينىىىىاير   11إ   10و ،2011أيار/مىىىىايو  17 إ 

، ةتنفيويىىالتمىىريعا  النظىىا  رومىىا األساسىىه، واعتمىىاد  ةالعمىىد مىىإل أاىىد حت يىىق عامليىى ة يىىأن  وتوبىىاغو، بمىى
 الدول األطراف؛  ةومياد  املماركة يف ااتماعا  مجعي

 ذلىىي يف مبىىا ااقليميىىة، املنظمىىا  ااتماعىىا  يف ام مىىة واىىود لتع يىى  املبوولىىة بىىاجلهود أيضىىا تراىىب -51
 يف سىاموا، أبيىا، يف ع ىد واألربعني الىول الثامإل اهلاد  اميط ا ر منتد  يف اان  ادث تنظيا ختل مإل

اخلامسىىة واخلمسىىني  العاديىىة الىىدور  إ  ام مىىة ر ىىي  وخطىىاجل ،2017 سىىبتمرب/أيلىىول 8 إ  4 مىىإل الفىىف 
 29 يف نييزيىىىىىا، يف أبواىىىىىا، افري يىىىىىا، غىىىىىرجل لىىىىىدول ا قت ىىىىىادية اجلماعىىىىىة وا ومىىىىىا  دول رؤسىىىىىاء لسىىىىىلطة
  ؛2019 يونيه/ا يران
ت نىىت اللينىىة الدوليىىة لت  ىىه اب ىىا ق يف املسىىا د اانسىىانية، الىىيت أنمىىئت اسىىها  الىىول با تىىوكِّر -52

، مىىىإل ت دةىىىه لت كيىىىد 1949مىىىإل الربوتوكىىىول ااسىىىايف األول  تفاقيىىىا  انيىىى  لعىىىا   90 مبواىىىب املىىىاد 
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الوقا ع املت لة مبا يُّدع  ارت ابه مإل انتهاكا  لل انون اانساب الدويل، وتسهيد، عند ا قتضاء، متا ة 
  مرت   ارا ا ابرجل، عل  املستو  الوطمل أو أما  ام مة عل  اد سواء؛ 

 أنشطة المحكمة -حاء

   ؛ة15وبالت رير األخز امل د  إ  مجعية الدول األطراف عإل أنمطة ام مة حتيط علماً  -53
استمرار الت د  ال بز يف أنمطة ام مة، الول يُع   إ  اد لي  ب ليد إ   تتاظ مع ا رتيامل -54

وإاراءا  قضا ية يف خمتل   تفاب املوظفني، مبا يف ذلي الت د  فيما اريه مإل دراسا  تهيدية وحت ي ا 
 ةرعت املدعيىأو الىيت شى ة16وابا   امالة إليها مإل الدول األطىراف أو تلى  األمىإل التىابع لتمىا املتاىد 

  يف التا يق فيها مإل تل اء نفسها؛ ةالعام
 إ  دعىىىو  ام مىىىة إ  موا ىىىلة ااااطىىىة علمىىىا ب فضىىىد  ارسىىىا  سىىىا ر املنظمىىىا  وامىىىاكا تمىىىز -55

الدولية والوطنية ذا  ال ىلة، مبىا فيهىا املمارسىا  الىيت اكتسىبتها امل سسىا  الوطنيىة الىيت ا  ىت  واآلليا 
مإل قبد يف ارا ا تدخد يف اخت اص ام مة وقامت مبتا ة مرت   هو  اجلرا ا، يف تىوليد التاىديا  

   ؛تل ام مةاديد اافامها  ست العملية املماثلة للتاديا  اليت توااهها ام مة، وت كد مإل 
ليىىا  اآلامىىاكا و املنظمىىا  و الىىيت تتبعهىىا   فضىىد املمارسىىا ام مىىة علىى  ااااطىىة علمىىا بمىىيع ت -56

اجلنسىانية، مبىا يف ذلىي املمارسىا  املتعل ىة بىالتا يق اجلرا ا الدولية والوطنية ذا  ال لة باجلرا ا اجلنسية و 
اخلاسىعة لنظىىا  رومىىا األساسىه، مبىىا يف ذلىىي اجلىىرا ا د التاىديا  املتعل ىىة بىىاجلرا ا ، بىىوامل اسىا  والتىىدريب

 اافامها  ست تل ام مة؛  كيد مإل اديد عل التاجلنسانية، مع اجلرا ا اجلنسية و 
ومع التوكز   وص عليها يف نظا  روما األساسه،حت يق املساءلة عإل مجيع اجلرا ا املن ة ي ب تسلا -57

الىىدول على  التوا ىىد مىىع  امل تىىبمىىيع ت تواىىد أسىىب ية مىإل ايىى  األ يىىة ااىىداها على  األخىىر ، ب نىه  
اليت هود اجلدعا املتااة لسبد التاديد لوام مة وغزها مإل اجلها  الفاعلة ذا  ال لة املهتمة األطراف 

الىيت تىدخد يف نطىاق را ا ة اجلىبلىغ مرتبىلىيت تنسىانية ااجلىرا ا اجلو اجلنسىية تبوهلا ام مىة فيمىا يتعلىق بىاجلرا ا 
 ليمعية؛الدور  التاسعة عمر  ل ن إ  هوا الميف  ت دث ت ريربحتية  نظا  روما األساسه

باجلهود اليت يبوهلا م تب املدَّعه العا  لتوفز ال فاء  والمفافية فيما  ريه  حتيط علما مع الت دير -58
  مإل دراسا  تهيدية وحت ي ا  ومتا ا  قضا ية؛ 

ايىىتء اختيىىار ال ضىىايا و املتعل ىىة بالسياسىىة العامىىة تنفيىىو ورقىىا  م تىىب املىىدعه العىىا  وا ىىلة مب تراىىب -59
يف هىوا ال ىدد على  أ يىة قيىا   وتمىدد، واجلرا ا اجلنسية واجلرا ا اجلنسانية األطفالاألولوية لليرا ا املتعل ة ب

واجلرا ا املتعل ىة  اجلنسانيةيف اجلرا ا اجلنسية واجلرا ا ام مة واماكا الوطنية بالتا يق وامل اسا  ب ور  فعالة 
الىىدول األطىىراف أن تنظىىىر يف  وتطلىىىب إ را ا مىىإل الع ىىاجل، هىىو  اجلىىىوسىىع اىىد افىىىت  مىىرت   باألطفىىال ل

ااعىداد اجلىارل لورقىة ب وحتيط علمىا، لياحماجلرا ا هو  سياسة عامة لتع ي  التا يق وامل اسا  يف  ا ورقوسع 
   م ن ساية املمتل ا  الث افية يف إطار نظا  روما األساسه؛العا  ب تب املدعه مل عامةسياسة 
مل تب املدعه العا  لتماور  مع الدول األطراف وغزها مإل أ ااجل امل ىلاة  تعرجل عإل ت ديرها -60

  بااسهاما  امل دمة مإل الدول األطراف يف هوا ال دد؛  وترابقبد إ دار سياساته واسفاتييياته، 
                                                                            

 .ICC-ASP/18/9ة 15و
 .ل  األمإل التابع لتما املتاد جمل ة2011و 1970ة و2005و 1593 انرار ال ة 16و
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بىىىاجلهود الىىىيت تبىىىوهلا ام مىىىة لتطبيىىىق مبىىىدأ ام مىىىة الوااىىىد ، وتنسىىىيق أنمىىىطتها بىىىني  أيضىىىا تراىىىب -61
أاه هتا عل  كافة املسىتويا ، بوسىا د منهىا اختىاذ تىدابز ل يىاد  الوسىومل يف مسى ولية خمتلى  األاهى  ، مىع 

ام مة على  بىول كىد اجلهىود التممىة  وتميعواياد قلا ام مة،  ةالعام ةاافا  است تل ال ضا  واملدعي
لتطبيق مبدأ ام مىة الوااىد  تطبي ىاً كىامًت، ابتحتىاء أمىور منهىا سىمان المىفافية ال املىة، وابوكمىة اجليىد ، 

  وا ستخدا  الفعال للموارد املالية، واادار  السليمة؛ 
-2019لىىىىا ام مىىىىة للفىىىىف  بىىىىاخلطط ا سىىىىفاتييية للما مىىىىة، وم تىىىىب املىىىىدعه العىىىىا ، وق حتىىىىيط علمىىىىا -62

باستفاد  اخلطط ا سفاتييية مإل اآلراء والتعلي ا  اليت تبديها الدول األطراف  علما أيضاحتيط و 2021
 يف اوارها مع ام مة، وم تب املدعه العا ، وقلا ام مة؛ 

موا ىىلة اجلهىىود الىىيت يبىىوهلا املسىىيد لتخفيىى  املخىىاطر الىىيت توااههىىا ام مىىة تتاىىظ مىىع الت ىىدير  -63
وتمىيع فيما يتعلق مب اتبها امليدانية ولتع ي  عمليا  ام مة امليدانية بحتية مياد  فعالية ام مة وم انتهىا، 

اىىىد ، اسىىىب بالتعىىىاون الوثيىىىق مىىىع األمىىىا املتامليدانيىىىة  ألنمىىىطتها ام مىىىة علىىى  موا ىىىلة التاسىىىني األمثىىىد
  سمانا  ستمرار كفاء  ام مة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها فيها؛ ا قتضاء، 

بىىىاجلهود اجلاريىىىة الىىىيت تبىىىوهلا ام مىىىة لتاسىىىني اسىىىتخدامها للم ىىىادر البديلىىىة للمعلومىىىا  تراىىىب  -64
وتمىىيع املاليىىة،  واألدلىىة، فضىىت عىىإل حتسىىني قىىدراهتا لتا يىىق هىىو  الحتايىىة، مبىىا يف ذلىىي يف تىىال التا ي ىىا 

  إ  أ ية ت ويد ام مة بالوسا د املناسبة هلوا الحترب؛  وتمز ام مة عل  موا لة هو  اجلهود،
العمد اهلا  الىول يضىطلع بىه موظفىو ام مىة العىاملون يف امليىدان يف بيئىا   ىعبة ومع ىد ، ت دِّر  -65

  ة؛ لتفانيها يف العمد مإل أاد رسالة ام م وتعرجل عإل ت ديرها
 تطىوير موا ىلة أاىد مىإل التوعيىة أنمىطة وت ييى  حتسىني ام مىة توا ىد أن سىرور  على  تمىدد -66

 يف التوعية ختل مإل ا قتضاء، عند ذلي، يف مبا املت ثر ، البلدان يف ة17وللتوعية ا سفاتييية اخلطة وتنفيو
   التمهيدية؛ الدراسة مرالة يف وكولي ام مة، تدخد مإل مب ر وقت
 بىني ممىفكة مسى ولية تمى د وأنمىطتها بام مىة يتعلىق فيمىا وا ت ىال ااعىت  قضىايا بى ن تىوكِّر -67

 لوسع اآلخرون امل لاة أ ااجل ي دمها اليت ال بز  بااسهاما  علما وحتيط األطراف، والدول ام مة
   وشامد؛ منسق جر

 االنتخابات  -اءح

 ا اااىراء على  تعىديت ال أمىور، مجلىة يف اعتمىد، الىول ،ICC-ASP/18/Res.4 ال ىرار إ  مىزت -68
 علىىىىىى  تعىىىىىديت الو  ال ضىىىىىا ، وانتخىىىىىاجل ترشىىىىىىيحبمىىىىى ن  ICC-ASP/3/Res.6ال ىىىىىرار  يف اعليهىىىىى املن ىىىىىوص

يف  اجلمعيىة اعتمىدهتا الىيت الدوليىة اجلنا يىة ام مىة قضا  بفشياا  املعنية ا ستمارية اللينةاخت ا ا  
 ؛ICC ASP/10/Res.5 ال رار مإل 19الف ر  
مىىإل بىىني األشىىخاص الىىويإل يتالىىون بىىاألختق الرفيعىىة  ال ضىىا  وانتخىىاجل ترشىىيحعلىى  أ يىىة تمىىدد  -69

 وف ا ال ضا ية، املنا ب أعل  يف لتعينيلة كد منها لدو  يف املطلوبة امل هت وتتوافر فيها  والن اهة وابياد
 شىىاملة عمليىىا  إاىىراء علىى  األطىىراف الىىدول تمىىيع الحتىىرب وهلىىوا األساسىىه، رومىىا نظىىا  مىىإل 36 لمىىاد ل

 املرشاني؛ أفضد لتاديد وشفافة

                                                                            
 .ICC-ASP/5/12ة 17و
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علىىى  أ يىىىة تعهىىىد ال ضىىىا  املنتخبىىىني رمسيىىىا باسىىىتعدادها للعمىىىد علىىى  أسىىىاس التفىىىر  عنىىىدما تمىىىدد  -70
  يتطلب ايا العمد بام مة ذلي؛ 

   ؛ة18وفشياا الاللينة ا ستمارية املعنية بامل تب عإل  بت رير تراب -71
أن تع ىىد اللينىىة ا ستمىىارية املعنيىىة بالفشىىياا  ااتماعاهتىىا يف  هىىال أو يف نيويىىور ، وف ىىا ت ىىرر  -72

  لفعالية امل ان امدد مإل اي  الت لفة؛ 
 ، مبا يف ذلي عإل طريق الفيديو أو طرق  اثلة،أ ية إاراء م ابت  مع املرشانيت كد مإل اديد  -73

مس ولية الدول املرشاة عإل اضور املرشاني ااراء م ابت  وت كد لتسطتع عل  حنو فعال بو يتها، 
  ؛  مع اللينة ا ستمارية املعنية بالفشياا

ام مىىىة اجلنا يىىىة الدوليىىىة الىىىيت يف  فشىىىياا  ال ضىىىا بإ  و يىىىة اللينىىىة ا ستمىىىارية املعنيىىىة  مىىىزت  -74
 ،ICC-ASP/18/Res.4بىال رار املعدلىة  ،ICC-ASP/10/Res.5 ال ىرار مىإل 19الف ىر   يفاعتمدهتا اجلمعية 

يف اللينىة ا ستمىارية أن تضىع يف مواطنيهىا للعضىوية تنظىر يف ترشىيح قد إ  الدول األطراف اليت  تطلبو 
  ؛ ل ت اجلنسنيس العادلاعتبارها أن ت ويإل اللينة ينبحته أن يع  ، يف مجلة أمور، سالتمثيد 

 أمانة جمعية الدول األطراف -اءط

أن  وت ِكىد مىإل اديىدب  ية العمىد الىول ت ىو  بىه أمانىة مجعيىة الىدول األطىراف وساألمانىةسة،  تسلِّا -75
العتقة بني األمانة وسا ر أاه   ام مة حت مها مباد  التعاون والتعاسد واملماركة يف املىوارد واخلىدما ، 

مبماركة مدير األمانة يف ااتماعا  تل   وتراب، ICC-ASP/2/Res.3عل  الناو املبنيَّ يف مرفق ال رار 
 التنسيق عند النظر يف املسا د ذا  ا هتما  املمف ؛ 

إ  الوظيفة الرقابية العامة للم تب فيمىا يتعلىق باألمانىة، على  الناىو الىوارد يف ال ىرار املنمى   تمز -76
 ؛ ة19ولتمانة
  ؛ ة20والوارد  بهتراب بت رير امل تب بم ن ت ييا األمانة وبالتو يا   -77

 المحامون -ياء

ب  يىىىة العمىىىد الىىىول ت ىىىو  بىىىه هيئىىىا  التمثيىىىد املسىىىت لة لرابطىىىا  امىىىامني والرابطىىىا   حتىىىيط علمىىىا -78
مىىإل  20مىىإل ال اعىىد   3ال انونيىىة، مبىىا يف ذلىىي الرابطىىا  ال انونيىىة الدوليىىة املمىىار إليهىىا يف الف ىىر  الفرعيىىة 

  ال واعد ااارا ية وقواعد ااثبا ؛ 
 ؛ ة21وامامني لد  ام مة اجلنا ية الدولية بالت رير املتعلق بتم يد وأنمطة رابطة حتيط علما -79
ة نهىا  للماىامني مسىت لة تثيليىة هيئة بو فها الدولية اجلنا ية م مةلد  ا امامني برابطة تعفف -80

 ؛ااثبا  وقواعد ا ارا ية ال واعد مإلة 3و 20 بال اعد  عمتالتماور، عند ا قتضاء، مع املسيد 
                                                                            

 .ICC-ASP/18/19ة 18و

 .10، املرفق، الف ر  ICC-ASP/2/Res.3ة 19و
 .ICC-ASP/17/39ة 20و
  .ICC-ASP/18/21ة 21و
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مىإل خىتل امل تىب امىامني لىد  ام مىة اجلنا يىة الدوليىة إ  ت ىدث ت ريىر إ  اجلمعيىة  رابطة تدعو -81
   عمر  بوقت كاف؛ تاسعةأنمطتها قبد دورهتا العإل 
وتوا د التوامن بني اجلنسني والتمثيد اجلحترايف العادل يف قا مة امامني،  ر  حتسنيبضرو  يط علماحت -82

عل  ت ىدث طلبىا  اادراج يف قا مىة امىامني الىيت وسىعت على  الناىو املن ىوص عليىه يف  بالتايل التمييع
دل مىىىإل ال واعىىىد ااارا يىىىة وقواعىىىد ااثبىىىا  بحتيىىىة سىىىمان التمثيىىىد اجلحتىىىرايف العىىىا 21مىىىإل ال اعىىىد   2الف ىىىر  

والتىىوامن بىىىني اجلنسىىىني، فضىىىت عىىىإل اخلىىىرب  ال انونيىىىة يف مسىىا د معيَّنىىىة مثىىىد العنىىى  الىىىول يسىىىتهدف النسىىىاء 
  واألطفال، حبسب ا قتضاء؛ 

 المساعدة القانونية  -كاف

وت كىد باجلهود اليت تبوهلا ام مىة ملوا ىلة تنفيىو سياسىة األاىور املتعل ىة باملسىاعد  ال انونيىة  تسلا -83
ابااىىىة إ  مرااعىىىة كفىىىاء  نظىىىا  املسىىىاعد  ال انونيىىىة ب ىىىور  مسىىىتمر  مىىىإل أاىىىد دعىىىا وتع يىىى  مبىىىاد  علىىى  

  ؛ ة22واملساعد  ال انونية املتمثلة يف اماكمة العادلة واملوسوعية والمفافية وا قت اد وا ستمرارية واملرونة
مإل جلنة املي انية واملالية يف هىوا والتو يا  امل دمة  ة23و دمة مإل املسيدباملعلوما  امل حتيط علما -84

 ؛ة24وال دد
إ  األ يىىىة األساسىىىية لنظىىىا  املسىىىاعد  ال انونيىىىة لضىىىمان ن اهىىىة اااىىىراءا  ال ضىىىا ية واىىىق  تمىىىز -85

  املتهمني والضاايا يف التمثيد ال انوب املناسب؛

 الفريق الدراسي المعني بالحوكمة -الم

باسىتمرار ابىىوار املنهيىه بىىني الىدول األطىىراف وام مىة بحتيىىة تع يى  ااطىىار امل سسىه لنظىىا  تراِّىب  -86
  روما األساسه ومياد  كفاء  وفعالية ام مة مع ابفاظ التا  عل  است تهلا ال ضا ه؛ 

   ؛ ة25وبت رير امل تب عإل الفريق الدراسه املعمل بابوكمة حتيط علما -87
الىىيت  ICC-ASP/9/Res.2فىىف  و يىىة الفريىق الدراسىىه، املن ىىوص عليهىىا يف ال ىىرار لسىىنة أخىىر  تىدِّد  -88

 ، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5سىىىىىىىىىىىىىىبق تديىىىىىىىىىىىىىىدها بىىىىىىىىىىىىىىال رارا  

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

، مبىا يف ذلىي يف موسىوع 2020يف موسوع املمارسة يف عا   اعل  موا لة عمله  مةام تميع -89
 ؛مماركة الضاايا

الىىىىدول األطىىىىراف أن توا ىىىىد النظىىىىر يف التعىىىىديت  امل فاىىىىة مىىىىإل الفريىىىىق العامىىىىد املعىىىىمل  تطلىىىىب إ  -90
  ؛ ، عند ا قتضاءبالدروس املستفاد 

                                                                            
  .16، الف ر  ICC-ASP/3/16ة 22و
 .CBF/32/7و CBF/32/11ة 23و
 .98و 97و 96و 93الف را   ،ICC-ASP/18/15ة 24و
  .ICC-ASP/18/27ة 25و
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  ؛ باعتبارها أدا  هامة للوفاء مبهامها مبوا لة عمد ام مة بم ن موسوع م شرا  األداء تراب  -91
 أنمىىىع مراعىىىا  عىىىإل رغبىىىة اجلمعيىىىة يف موا ىىىلة اوارهىىىا مىىىع ام مىىىة بمىىى ن هىىىوا املوسىىىوع،  عىىىرجلت  -92

 بوار؛ املوا لة مإل أاد التو د إ  نتا ج ة إل أن تم د أساسا  ها امل  ودأن تنفو ريام مة ينبحته 
 11 امل رخىةس األساسىه رومىا ونظىا  ام مىة لتع يى  امتملىة املتعل ة باجملىا   امل فوفةس بى علما حتيط -93

 اخلىىىىرباء اسىىىىتعراب اخت ا ىىىىا ب وكىىىىولي اجلمعيىىىىة، ر اسىىىىة أعىىىىدهتا الىىىىيت 2019 أكتىىىىوبر/  األول تمىىىىريإل
 ؛سابوكمةسطار إليها يف إقد ينظر يف بع  املسا د املمار  هالدراسالفريق ن أ وتتاظ ،نيست لامل

 إجراءات المحكمة -ميم

أن فعاليىىة إاىىراءا  ام مىىة أساسىىية ب ىىوق الضىىاايا وا ىىوق املتهمىىني، وم ىىداقية وم انىىة  ت كىىد -94
  امل سسة، وتع ي  عاملية النظا  األساسه، فضت عإل ا ستخدا  األمثد ملوارد ام مة؛ 

باجلهود اليت تبوهلا ام مة لتع ي  كفاء  وفعالية اااراءا ، فضىت عىإل اجلهىود الىيت تبىوهلا  تراب  -95
 وتمىز إ أ ية موا ىلة ابىوار بمى ن هىو  املسى لة،  وتدر الدول األطراف واجملتمع املدب يف هوا ال دد، 

  املس ولية املمفكة بني ام مة والدول األطراف يف هوا الم ن؛ 

 عراض أساليب العمل است -نون

بفوا ىىد ترشىىيد أسىىاليب عمىىد اهليئىىا  الفرعيىىة التابعىىة للم تىىب واجلمعيىىة مىىإل أاىىد النهىىوب  تسىىلا -96
  بعبء العمد املت ايد؛ 

  باخلطوا  اليت اختوها امل تب اىت اآلن لتاسني أساليب العمد؛  تراب -97
 األطراف، ولتا يق ذلي: مجعية الدولإدار  عمد امل تب و  أساليبموا لة حتسني  ت رر -98

  ل ىىىىرارلخارطىىىىة الطريىىىىق العامىىىىة املعدلىىىىة آلليىىىىا  التيسىىىىز الىىىىوارد  يف املرفىىىىق الثىىىىاب  إ مىىىىز ت وأة 
ICC-ASP/15/Res.5 عل  سرور  تنفيوها تنفيوا كامت؛  وتمدد 

 بع د ااتماعا  امل تب يف نيويور  أو  هال عل  اد سواء؛  تراب وجلة 
ب  يىىىىىة سىىىىىمان أن يسىىىىىمح اىىىىىدول أعمىىىىىال اجلمعيىىىىىة بوقىىىىىت كىىىىىاف ااىىىىىراء مناقمىىىىىا   تسىىىىىلا وجة 

 موسوعية؛ 
ب  ية تبادل املعلوما  وكولي املمىاورا  املمىفكة بىني الفريىق العامىد يف نيويىور  والفريىق  تسلا ودة 

 العامد يف  هال بم ن املسا د ذا  ا هتما  املمف  لدف تع ي  ال فاء  مع انب امدوااية اجلهود؛ 
ا  مجيىىع الىىدول األطىىراف علىى  اسىىتخدا  المىىب ة اخلارايىىة املخ  ىىة لعمىىد اهليئىى تمىىيع وهة 

 الفرعية التابعة للم تب واجلمعية واليت حتتول عل  مجيع الوثا ق التممة للعمد اجلارل بام مة؛ 
الىدول األطىراف على  ااد ء ببيانىا    تتيىاوم اى  دقىا ق، وعلى  ت ىدث أيضىا  تميع ووة 

   بيانا  خطية بدً  مإل البيانا  المفوية؛
   ؛يسرون واها  التنسيقب  ية العمد الول ي و  به امل تسلا -99
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أعضىىىاء امل تىىىب علىىى  تع يىىى  التوا ىىىد مىىىع الىىىدول  وتمىىىيعإ  التمثيىىىد اجلحتىىىرايف للم تىىىب،  تمىىىز -100
علما مبناقما  امل تب، مبا يف ذلي بانماء آليا   ااألطراف يف اجملموعا  ااقليمية ل د منها اااطته

 مناسبة لت دث معلوما  حمدثة بانتظا  عإل عمد امل تب؛ 
 العىىىادل اجلحتىىىرايف التوميىىىع مراعىىىا للم تىىىب وعلىىى  سىىىرور   تمثيلىىىهال ابععلىىى  الطىىى ت كىىىد مىىىإل اديىىىد -101

هىىىو   يب ىىه أن امل تىىىب إ  وتطلىىب ،بىىني أعضىىىا ه العىىامل يف الر يسىىىية ال انونيىىة تنظمىىىةت ىىاف  لامل والتمثيىىد
 ؛أنمطته عإل السنول الت رير يفهو  املس لة  عإل ت ريرا ي د  وأن نظر  قيد املس لة
يف  ،إ  امل تىىب أن ي ىىد ، بالتمىىاور مىىع مجيىىع الىىدول األطىىراف وام مىىة واجملتمىىع املىىدب تطلىىب  -102

 ابىايل، باجلىدول يتعلق فيما والتاديا  الفوا د ي ّياإ  الدور  امل بلة لليمعية  هال، ت ريرا يف نيويور  و 
مىىىإل كىىىد سىىىنة  األو األشىىىهر السىىىتة لتقىىىفامل املتعلىىىق بع ىىىد ا اتماعىىىا  امل بلىىىة لليمعيىىىة يف  ذلىىىي يف مبىىىا

 تو يا  وت دث ،وامل تب ، وم ان انع اد ااتماعا  اجلمعيةهااقفامل ت لي مبا يف ذلي ت وةية، ومدهتا، 
 ال فاء ؛ لتاسني
 اجلمعيىىة تع ىىد نبىى  ا قىىفامل [103الف ىىر  ] أعىىت  ت ريىىر  يف يتنىىاول أن امل تىىب إ  أيضىىا تطلىىب -103
 ت ىىوةه أسىىبوع  مىىد  علىى ذلىىي ي ىىون ن، ومىىإل األفضىىد أأيىىا    ت ىىد إ  سىىتةدك اعىىد  عامىىة ملىى دوراهتىىا
 ؛قضا ية أو انتخابا  للمدعه العا  ختل الدور  انتخابا يت رر إاراء  مل ما ،وااد
املمىار إليهىا  1الف ىر   األطىراف الىدول جلمعيىة الداخله النظا  مإل 29 املاد  بعد تدرج نأ ت رر -104

 ال رار؛ هلوا الثاب املرفق يف

 الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا  -ينس

بمىىىىى ن الضىىىىىاايا واجملتمعىىىىىا  املتىىىىى ثر ، واىىىىىرب األسىىىىىرار،  ICC-ASP/13/Res.4إ  قرارهىىىىىا  تمىىىىىز -105
  وال ندوق ا ستئماب للضاايا؛ 

أن اىىق الضىىاايا يف عىىرب آرا هىىا وشىىواغلها والنظىىر فيهىىا يف أل مرالىىة مىىإل اااىىراءا   ت ىىرر  -106
اهها اليت تراها ام مة مناسبة، ايثما تت ثر م ىابها المخ ىية، وبمايىة سىتمتها البدنيىة والنفسىية ورفى

مىىإل نظىىا  رومىىا األساسىىه، فضىىت عىىإل ا هىىا يف الو ىىول إ   68وكىىرامتها وخ و ىىيتها مبواىىب املىىاد  
على  أ يىة التوا ىد الفعىال ت كىد املعلوما  ذا  ال لة، مإل العنا ر األساسية للعدالة، ويف هىوا ال ىدد، 

  مع الضاايا واجملتمعا  املت ثر  مإل أاد إنفاذ و ية ام مة؛ 
علىىىى  األ يىىىة اموريىىىىة الىىىيت يوليهىىىىا نظىىىىا  رومىىىا األساسىىىىه ب ىىىوق الضىىىىاايا وااتيااىىىىاهتا،  تمىىىدِّد -107

علىىى  أ يىىىة ت ويىىىد  وت كىىدو سىىيما ا هىىىا يف املمىىىاركة يف اااىىىراءا  ال ضىىا ية ويف املطالبىىىة جبىىىرب األسىىىرار، 
ة الفريد  للما مىة الضاايا واجملتمعا  املت ثر  باملعلوما  ومماركتها يف اااراءا  مإل أاد إنفاذ الو ي

  بم ن الضاايا؛ 
يف هوا ال دد، إ  دور ام مة يف تال العدالىة و ، نظا  روما األساسه مإل 75املاد  إ   تمز -108

سىىهمان يف بنىىاء يامل ىىابة و مىىيعان علىى  الضىىاايا واىىرب أسىىرارها قىىد ي مسىىاعد أن  تتاىىظو التعويضىىية، 
  الست ؛ 
الفضىىل  لتطفىىال،  ، مبىىا يف ذلىىي مراعىىا  امل ىىاحللضىىاايا والمىىهودلبمايىىة اب  يىىة تىىدابز تسىىلا  -109

وا ىىىوقها ورفىىىاهها، وابفىىىاظ علىىى  السىىىتمة البدنيىىىة والنفسىىىية للمىىىهود،  سىىىيما لضىىىاايا اجلىىىرا ا اجلنسىىىية 
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مىع ام مىة مىإل أاىد   الدول اتفاقا رب عل  سرور  أن ت وتمددلتنفيو و ية ام مة، واجلرا ا اجلنسانية، 
باتفىاق إعىاد   وتراىب، بسرعة عل  النطاق الىدويلإعاد  توطني األشخاص املعرسني للخطر تيسز عملية 
مجيىع الىدول على  النظىر يف إبىرا   وحتى  ،منو الدور  السىابعة عمىر  لليمعيىةام مة ول ع دته التوطني ال

   التوطني؛ مجيع الدول عل  التربع لل ندوق اخلاص اعاد وتميعاتفاقا  إعاد  التوطني، 
، بالنظر إ  أن حتديد وتع ب واميد أو م ادر  أل أ ول للمخر املدان سىرورل جلىرب ت كد -110

األسىىرار، أن مىىإل األ يىىة مب ىىان أن تتخىىو مجيىىع التىىدابز التممىىة هلىىوا الحتىىرب مىىإل أاىىد تىىوفز املسىىاعد  يف 
مىإل  109ةو ة و1و93و 75اد الوقت املناسب وب ىور  فعالىة للىدول وال يانىا  ذا  ال ىلة عمىت بىاملو 

إ  الىىىدول األطىىىراف أن تع ىىىد اتفاقىىىا  طوعيىىىة أو ترتيبىىىا  أو أل وسىىىا د  وتطلىىىبنظىىىا  رومىىىا األساسىىىه، 
 أخر  لتا يق هو  الحتاية مع ام مة، عند ا قتضاء؛ 

 انتهىىاء مبيىىرد بالضىىاايااملتعل ىىة  املن اىىة اسىفاتيييتها باسىىتعراب السىىابق ام مىىة التىى ا  إ  تمىز -111
 لل ياس قابلة أهداف ذلي يف مبا حمدثة، اسفاتييية ت دث ام مة إ  تطلب وبالتايل ،ة26وال ضا ية الدور 
 عمر ؛ التاسعة دورهتا يف اجلمعية إ  ممنيا، وحمدد 
جملل  إدار  ال ندوق ا ستئماب للضاايا وأمانة ال ىندوق  لت امهمىا  تعرجل تددا عإل ت ديرها -112

    واجملتمعا  املت ثر ؛ املتوا د اا  الضاايا
عمليا  جلرب  أربع االيا ممدت يتيف أنمطة ال ندوق ا ستئماب، ال  ال بز بال ياد  حتيط علما  -113
  املساعد  لتممد امل يد مإل ابا   املعروسة عل  ام مة؛  برامج، فضت عإل توسيع نطاق األسرار
بالىىدول واملنظمىىا  الدوليىىة واملنظمىىا  اب وميىىة الدوليىىة واألفىىراد وامل سسىىا  وال يانىىا   هتيىىب -114

مىىىإل أاىىىد توسىىىيع قاعىىىد  مىىىوارد ، املاليىىىة، هتا وف ىىىا ل ىىىدرالل ىىىندوق ا سىىىتئماب للضىىىاايا،  األخىىر  بىىىالتربع
وكىىىولي  الضىىىااياالىىىيت تلاىىىق بتسىىىرار لا سىىىتيابة ا سىىىتمرار يف و علىىى  التنبىىى  بالتمويىىىد،    ىىىدر الوحتسىىىني 

   ؛ للويإل قاموا بولي تعرجل تددا عإل ت ديرهاو ،لتطورا  ال ضا ية للما مةل
املتعل ىىىة بت ىىىدث ضىىىاايا لالىىىدول األطىىىراف إ  ا سىىىتيابة لطلبىىىا  ال ىىىندوق ا سىىىتئماب ل تىىىدعو -115

جلىرب األسىرار ا اتيىاطه العىا  مىوارد  وتع ي  ، فضت عإل اديدحمدد أا ا  ارب  تمويدلخم  ة تربعا  
  بالفعد؛  للويإل قاموا بولي ت ديرهاوتعرجل عإل بال ندوق، 

سىاايا ل ىاحل ل ىندوق ا سىتئماب خم  ة لالدول األطراف إ  النظر يف ت دث تربعا  تدعو  -116
     بالفعد؛ للويإل قاموا بولي وتعرجل عإل ت ديرها، العن  ال ا ا عل  نوع اجلن العن  اجلنسه و 

متيىني يىورو  10اعت ا  ال ندوق ا ستئماب للضىاايا مجىع تربعىا  ومىنح خا ىة تبلىغ  تتاظ -117
ل احل الضاايا يف ال ضايا تنفيو أوامر اجلرب ال ادر  مإل ام مة وأنمطة املساعد  امدد  سنويا مإل أاد 

 ؛ام مة  وابا   املعروسة عل

 تعيين الموظفين  -عين

  اهودهىىا يىىتع   ام مىىةإ  وتطلىىب ، ة27واملىىوارد البمىىريةإدار  بت ريىىر ام مىىة بمىى ن  حتىىيط علمىىا -118
املرشىىاني مىىإل الىىدول ع الفكيىى  بواىىه خىىاص علىى  مىىتعيىىني املىىوظفني يف التمثيىىد اجلحتىىرايف العىىادل الراميىىة إ  
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وأعلىىى  مسىىىتويا  ال فىىىاء  والفعاليىىىة  ،التىىىوامن بىىىني اجلنسىىىنيو  ،ناق ىىىااألطىىىراف غىىىز املمثلىىىة واملمثلىىىة تثىىىيت 
اب ىىىىر،   حمىىىىدد ، منهىىىىا علىىىى  سىىىىبيد املثىىىىال  ا  لباىىىى  عىىىىإل اخلىىىىربا  يف تىىىىعلىىىى  اوالن اهىىىىة، وكىىىىولي 

النسىاء أو األطفىال، سىد ، والعنى  النفسىية ا اتيااا  النفسية وا اتماعية اخلا ىة املت ىلة بال ىدما 
 ؛امل يد مإل الت د  يف هوا ال دد عل  حت يق وتميِّع
 العىادل اجلحتىرايف التمثيىد التماس إ  الرامية اهودها نتا ج عإل د  ت ريرا ت نأ ام مة إ  تطلب -119
 بىني والتىوامن ناق ىا تثىيت واملمثلىة املمثلىة غىز األطىراف الدول مإل املرشاني عل  خاص بم د الفكي  مع

 عملية يف حتسينا  اب ر،   املثال سبيد عل  ذلي يف مبا عمر ، التاسعة دورهتا يف اجلمعية إ  اجلنسني
 ؛السنوية التوظي  وبيانا  التوظي 
ضىىمان التمثيىىد اجلحتىىرايف العىىادل والتىىوامن بىىني لبىىني ام مىىة وامل تىىب  ابىىوارباسىىتمرار يط علمىىا حتىى -120

   ؛ة28ورير امل تب وتو ياتهابت  وتراباجلنسني يف تعيني املوظفني، 
املرشىاني امتملىني للوظىا   تموعىا  سىيع الدول األطراف عل  بول اهود لتاديد وتو  حت  -121
، مبىىا يف اناق ىىوالبلىىدان غىىز املمثلىة أو املمثلىىة تثىىيت بام مىىة مىىإل الىىدول األطىراف الواقعىىة يف املنىىاطق الفنيىة 

امج املىىوظفني الفنيىىني نىىاجلمعيىىة، وبر ذلىىي مىىإل خىىتل بىىرامج التىىدريب الىىداخله وال يىىارا  املهنيىىة الىىيت توهلىىا 
ااعتنىىا  املتعل ىىة التوعيىىة املسىىتهدفة، ونمىىر مىىإل خىىتل مبىىادرا  و ، األطىىراف الىىدول هتولىى ولاملبتىىد ني الىى

 امل سسا  واملنظما  الوطنية ذا  ال لة؛ بني بالوظا   الماغر  بام مة 
 واملهنيىنيالىداخليني  ملتدربنيتعيني ا ،التربعا  ختل مإل ،انماء برنامج بام مة لتمويدب تراب -122
 تثىىيتً  واملمثلىىة املمثلىة غىىزاملنىىاطق  مىإل املرشىىاني على  خىىاص بواىىه فكيى ال مىىعالناميىىة،  املنىاطق مىىإل يإلال ا ىر 
 الربنامج؛ هوا يفإ  ااسها   األطراف الدول وتدعو، اآلن اىتتل ا  امل بالتربعا  وتراب ،ناق اً 
 واملهنيىىىنيالىىىداخليني  ملتىىىدربنيإ  ام مىىىة أن تضىىىع امل يىىىد مىىىإل اآلليىىىا  الراميىىىة إ  تعيىىىني ا تطلىىىب -123
 واقىفامل است مىاف ام مىة إ أيضىا  وتطلىب ،الناميىة املنىاطق مىإلبطري ة أكثىر اسىتدامة ومنهييىة  يإلال ا ر 
غىىز املمثلىىة واملمثلىىة تثىىيت  األطىىراف الىىدول مىىإل للمرشىىانياملىىوظفني الفنيىىني املبتىىد ني  بىىرامج تنفيىىول قا ىىطر 

 ؛التربعا  طريق عإل تولاليت  النامية، املناطق مإل  سيماو  ،ناق ا
 الدوليىىىة اجلنا يىىىة ام مىىىة يف التنىىىاوجل سياسىىىة سىىىتطبق كانىىىت إذا فيمىىىا النظىىىر إ  ام مىىىة تىىىدعو -124
 األطراف؛ الدول مع نتيية أل ت اسا إ  كولي ام مة وتدعو
الثتثىىىىه  عملهىىىىا وبرنىىىىامج 2021-2019 للفىىىىف  لىىىىا ام مىىىىة ل ا سىىىىفاتييية باخلطىىىىة تراىىىىب -125

 قلا ام مة؛ أولويا ولية مإل ك  اجلنسني بني والتوامن اجلحترايف التمثيد لتاسني سنوا ال

 التكامل -فاء

ب ن الدول هه املس ولة يف امل ا  األول عإل التا يق يف أخطر اجلرا ا اليت تثز قلق اجملتمع  توكِّر -126
الىىدويل وعىىإل متا ىىة مىىرت   هىىو  اجلىىرا ا، وأنىىه يتعىىني هلىىو  الحتايىىة اعتمىىاد التىىدابز املناسىىبة علىى  املسىىتو  

اسىىتعداد الىىنظا ال انونيىىة  الىىوطمل، كمىىا يتعىىني تع يىى  التعىىاون الىىدويل واملسىىاعد  ال ضىىا ية، مىىإل أاىىد سىىمان
  الوطنية وقدرهتا حبق عل  التا يق يف هو  اجلرا ا ومتا تها؛ 

                                                                                                                                                                                                 
 .ICC-ASP/18/4ة 27و
  .ICC-ASP/17/36ة 28و



ICC-ASP/18/Rec.6  

19 R6-A-20 

علىى  موا ىىلة الىىفويج يف امافىىد ذا  ال ىىلة علىى  تنفيىىو نظىىا  رومىىا األساسىىه علىى   تع ىىد العىى   -127
طىر اجلىرا ا الىيت ال عيد امله ب ور  فعالة وتع ي  قدر  اهليئا  ال ضىا ية الوطنيىة على  متا ىة مىرت   أخ
  تثز قلق اجملتمع الدويل وف اً ملعايز اماكمة العادلة املسلا لا دولياً وطب اً ملبدأ الت امد؛ 

مبماركة اجملتمع الدويل يف تع ي  قدرا  السلطا  ال ضا ية املية والتعاون بني الدول مإل  تراب -128
  ص عليها يف نظا  روما األساسه؛ أاد ت ني الدول مإل التا يق حبق يف اجلرا ا املن و 

بىىىىاجلهود الىىىىيت تبىىىىوهلا األمىىىىا املتاىىىىد ، واملنظمىىىىا  الدوليىىىىة، واملنظمىىىىا  ااقليميىىىىة،  تراىىىىب أيضىىىىا -129
فيما  الوطنية ال ضا ية األاه  والدول، واجملتمع املدب يف تعميا أنمطة بناء ال درا  اليت هتدف إ  تع ي  

يتعلق بالتا يق ومتا ة اجلرا ا الىيت تىدخد يف اخت ىاص نظىا  رومىا األساسىه وبىرامج وأدوا  املسىاعد  
علىىى  أن تبىىىول املنظمىىىا  الدوليىىىة واملنظمىىىا  ااقليميىىىة األخىىىر   وتمىىىيع ب ىىىو الت نيىىىة ال ا مىىىة واجلديىىىد ، 

 والدول واجملتمع املدب امل يد مإل اجلهود يف هوا ال دد؛ 
العمىىىد وتىىدر   ة29وللتنميىىىة املسىىتدامة 2030يف هىىوا ال ىىدد، باعتمىىىاد اىىدول أعمىىال ، تراىىب -130

اهلىا  الىول يىتا ا سىطتع بىه فيمىا يتعلىق بتع يى  سىياد  ال ىانون على  ال ىعيديإل الىوطمل والىدويل، وسىىمان 
  املساوا  يف اب ول عل  العدالة لليميع؛ 

ه مىىإل الىىدول أن تىىدرج اجلىىرا ا املن ىىوص عليهىىا يف علىى  أن التنفيىىو السىىليا ملبىىدأ الت امىىد ي تضىىتمىىدد  -131
مإل نظا  رومىا األساسىه بو ىفها اىرا ا تسىتواب الع ىاجل مبواىب ال ىوانني الوطنيىة وأن تنمى   ٨و ٧و ٦املواد 

  الدول عل  ال يا  بولي؛ وحت  و ية قضا ية خمت ة هلو  اجلرا ا وت فد التنفيو الفعال هلو  ال وانني 
 وأن نظىىر  قيىىد املسىى لة هىىو  يب ىىه أن امل تىىب إ  وتطلىىب ،ة30ودالت امىى عىىإل امل تىىب بت ريىىر تراىب -132
 ال ىدرا  بنىاء بم ن أنمىطة ذلي يف مبا ،الت امد بم ن امل لاة أ ااجل مإل وغزها ام مة مع ابوار يوا د
 اسىىىفاتيييا  وبمىىى ن الوطنيىىىة، ال ضىىىا ية األاهىىى   ملسىىىاعد  الىىىدويل اجملتمىىىع لىىىا يضىىىطلع الىىىيت بالت امىىىد املت ىىىلة

 هىىوا يف األخىىر  الفاعلىىة واجلهىىا  الوطنيىىة السىىلطا  مىىع المىىراكا  ودور اىىا   معينىىة ام مىىة امتملىىة ا ىىام
  واجلرا ا اجلنسانية أيضا؛  اجلنسية واجلرا ا والضاايا المهود ساية مثد قضايا يف ال دد، وبم ن املساعد 

بمىى ن الت ىىد  امىىرم يف تنفيىىو مجعيىىة الىىدول األطىىراف باملعلومىىا  امل دمىىة مىىإل أمانىىة  تراىىب أيضىىا -133
و يتها املتعل ة بتسهيد تبادل املعلوما  بني ام مة والدول األطراف وأ ااجل امل لاة اآلخريإل، مبا يف 

 كىىولي  وتراىىب، الوطنيىىة ال ضىىا ية األاهىى  ذلىىي املنظمىىا  الدوليىىة واجملتمىىع املىىدب، الىىيت هتىىدف إ  تع يىى  
 املىوارد اىدود يف ،توا ىدأن  األمانةإ   وتطلباىت اآلن،  ت به األمانة ور ي  اجلمعيةبالعمد الول قام

 مىىىإل وغزهىىىا األطىىىراف والىىىدول ام مىىىة بىىىني املعلومىىىا  تبىىىادل تيسىىىزالراميىىىة إ   اهودهىىىا تطىىىويراملتااىىىة، 
 ال ضىا ية األاهى   تع يى  إ  هتىدفالىيت  املىدب، واجملتمىع الدوليىة املنظما  ذلي يف مبا امل لاة، أ ااجل
مإل  وغزها الدول فيها لتنظر ال درا  مإل ااتياااهتا بم ن معلوما  ت دث إ  الدول أن تدعوو  ،الوطنية
 هىىوا يف اختىىو  الىىيت العمليىىة اخلطىىوا  عىىإل ت ريىىرا  ىىد ت وأن املسىىاعد ، ت ىىدث  نهىىاالىىيت ة الفاعلىىة اجلهىىا 
 لليمعية؛ عمر  التاسعة الدور  يف الم ن
إ  معلوما  ااقليمية واجملتمع املدب عل  أن ت د  املنظما  و  الدوليةالدول واملنظما   تميع -134

 الوطنية، والسلطا  الدويل اجملتمع يبوهلا اليت باجلهود أيضاتراب و  األمانة عإل أنمطتها املت لة بالت امد
                                                                            

  .A/RES/70/1 املتاد ة قرار اجلمعية العامة لتما 29و
  .ICC-ASP/18/25ة 30و



 ICC-ASP/18/Res.6 

R6-A-280820 20 

اجلنسىانية الىيت قىد  واجلىرا ا اجلنسىية اجلىرا ا وامل اسىا  يف للتا يىق ال درا  الوطنيىة بناء أنمطة ذلي يف مبا
وخبا ة اجلهىود املسىتمر  يف تىال اااىراءا   األساسه، روما تبلغ خطور  اجلرا ا املن وص عليها يف نظا 

إ   وتمىىىىزا سىىىىفاتييية لضىىىىمان الو ىىىىول إ  العدالىىىىة وتع يىىىى  التم ىىىىني للضىىىىاايا علىىىى  ال ىىىىعيد الىىىىوطمل، 
  ؛ختل الدور  الرابعة عمر  لليمعية ة31ول انون التنمية التو يا  امل دمة مإل املنظمة الدولية

ام مة عل  موا لة اهودها يف تال الت امد، مبا يف ذلي عإل طريق تبىادل املعلومىا   تميع -135
بالىىىىدور امىىىىدود للما مىىىىة يف تىىىىال تع يىىىى  وتىىىىوّكر بىىىىني ام مىىىىة واجلهىىىىا  الفاعلىىىىة األخىىىىر  ذا  ال ىىىىلة، 

علىى  موا ىىلة التعىاون بىىني الىدول، عىىإل طريىق ممىىاركة اجلهىىا   وتمىىيع أيضىا، السىلطا  ال ضىىا ية الوطنيىة
الفاعلة الدولية وااقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة، فضىت عىإل اجملتمىع املىدب، يف تبىادل املعلومىا  

لتا يىق وامل اسىا  واملمارسا  املتعل ة باجلهود ا سىفاتييية واملسىتدامة الراميىة إ  تع يى  ال ىدرا  الوطنيىة ل
وتع ي  و ول ساايا هو  اجلرا ا للعدالة، مبىا يف ذلىي  األساسه روما نظا  يف عليها يف اجلرا ا املن وص
 الدولية؛  اامنا ية عإل طريق املساعد 

س األساسىىىىه رومىىىىا ونظىىىىا  ام مىىىىة لتع يىىىى  امتملىىىىة اجملىىىىا  املتعل ىىىىة ب  ىىىىفوفةاملس بىىىىى علمىىىىا حتىىىىيط -136
 اسىىتعراب اخت ا ىا ب وكىولي اجلمعيىة، ر اسىة أعىدهتا الىيت 2019 أكتىوبر/  األول تمىريإل 11 ةامل رخى
 ااتمال أن ينظر امل تب يف قضايا الت امد املمار إليها فيهما، يف مجلة أمور؛ وتتاظ ،نيست لامل اخلرباء

 آلية الرقابة المستقلة  -صاد

أعمىىال آليىىة الرقابىىة املسىىت لة اسىىتعراب  بمىى ن 2019 عىىا  خىىتل دار  الىىيت باملناقمىىا  تراىىب -137
 دورهتىىا يف اجلمعيىىة إ  ت ريىىر وت ىىدث اسىىت مال هىىوا ا سىىتعراب علىى  أ يىىةوتمىىدد  ،التمىىحتيلية وو يتهىىا
 عمر ؛ التاسعة
 اآلليىة ر ي  قدمها اليت املست لة الرقابة آللية املن اة التنفيوية للو ية األويل املمروعب حتيط علما -138
بمى ن ام مىة  مىإل ورد  الىيت التعلي ىا  وحتيط علمىا أيضىا، 2019 عا اليت دار  يف  ناقما امل ختل
  ؛املمروع هوا

 ماولىة وام مىة التابعىة لليمعيىة الرقابىة وهيئىا  اليت اختوها امل تب الت ميلية باملبادرا  تراب -139
 أن ينبحتىه الىيت السىلو ، قواعىد مىدونا /مواثيىق وحتىدي  املختلفىة بتبسىيط ام مىة الت كىد مىإل قيىا  أاهى  

  اام ان؛ ب در متس ة ت ون
 ألن ت دل آلية الرقابة املست لة عملها بطري ة مست لة وشفافة وحمايد ، بعيداً األ ية البالحتة  ت كد -140
 ؛ له ربرم   ت ثز أل عإل

 نتىىىىا ج عىىىىإل األطىىىىراف الىىىىدول إ  ت ىىىىارير املسىىىىت لة الرقابىىىىة آليىىىىة أن ت ىىىىد  أ يىىىىة اديىىىىد مىىىىإل ت كىىىىد -141
 أنمطتها؛
 املهنيىىىىىة عىىىىىايزامل املنتخبىىىىىني بىىىىى عل  واملسىىىىى ولني ام مىىىىىة مىىىىىوظفه مجيىىىىىع التىىىىى ا  أ يىىىىىة علىىىىى  تمىىىىىدد -142

 وتسىىىلا املنتخبىىىني، للمسىىى ولني واألختقىىىه املهىىىمل ااطىىىار موا ىىىلة تع يىىى  إ  ابااىىىة وتتاىىىظ ،يىىىةواألختق
 ام مىىىة اختىىىوهتا الىىىيت بىىىاخلطوا  وتراىىىب املسىىىت لة، الرقابىىىة آليىىىة ت ىىىو  بىىىه بالىىىدور األساسىىىه والعمىىىد الىىىول

                                                                            
س، تمىريإل الوامىية اجلنسىانيةاجلىرا ا جلرا ا اجلنسىية و فيمىا يتعلىق بىاة ورقة املنظمة الدولية ل انون التنمية بعنىوان سالت امىد 31و

 .2015الثاب/نوفمرب 
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 بىىالت رير وتراىىب، مبسىى ولني سىىاب ني ةيطىىماملتعل ىىة بسىىوء السىىلو  ااآلثىىار امتملىىة لتدعىىاءا   يف للتا يىىق
 يف اجلمعيىىة تنظىىر بىى ن العىىا  املىىدعه م تىىب تو ىىية وتتاىىظ ،ة32والعىىا  املىىدعه م تىىب مىىإل امل ىىد  امل قىىت
 املنتخبىني واملىوظفني للمسى ولني امل عىو  السىلو  يف التا يىق مىإل لتم ينهىا املست لة الرقابة آلية و ية توسيع

 هىىىوا  مالاسىىىت علىىى  ام مىىىة وحتىىى  بام مىىىة، خىىىدمتها انتهىىىاء عنىىىد أو خىىىدمتها أثنىىىاء سىىىواء السىىىاب ني
 ، اجلمعيىىىة أو/و م مىىىةمىىىإل اانىىىب ا لمتابعىىىة م  ل إاىىىراء أل لتاديىىىد وشىىىفاف، كامىىىد بمىىى د التا يىىىق
  عمر ؛ التاسعة دورهتا قبد اجلمعية إ  ت رير وت دث
 وتميع املست لة، الرقابة آلية و ية معب فة رمسية  ام مة لوا ح واءمةم يف امرم بالت د  تراب -143
 ال ىلة ذا  الوثىا ق مجيىع تاىدي ب ا قتضاء، اسب املست لة، الرقابة آلية مإل بدعا عل  ال يا ، ام مة

 اتساقها مع ال واعد الواابة التطبيق. أاد مإل املست لة الرقابة آلية و ية مع ومواءمتها

 الميزانية البرنامجية -قاف

ىد تىدَّداً بالعمد املهّا الول ت و  بىه جلنىة املي انيىة واملاليىة،  حتيط علماً  -144 اسىت تل أعضىاء هىو   وت كِّ
 اللينة؛ 
عىإل الدراسىة الت نيىة ألل وثي ىة  ة33وب ن جلنة املي انية واملالية مس ولة وف اً لنظامهىا الىداخله توكِّر -145

على  أ يىة سىمان تثيىد اللينىة يف  وتمىددتُ دَّ  إ  اجلمعيىة وتفتىب عليهىا آثىار ماليىة أو آثىار يف املي انيىة، 
  ب عليها آثار مالية أو آثار يف املي انية؛ مجيع مرااد املداو   اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف وثا ق تفت

 ؛ة34وبت رير امل تب عإل املت خرا  املستا ة عل  الدول األطراف حتيط علما مع ال لق -146
مجيع الدول األطراف يف نظا  رومىا  وحت عل  أ ية ت ويد ام مة باملوارد املالية التممة،  تمدد -147

امل رر  بال امد وعل  أن تفعد ذلىي يف األاىد امىدد لتسىديد هىو   األساسه عل  حتويد مبالغ اشفاكاهتا
مىإل نظىا   115 ا شفاكا  أو، يف االة املت خرا  عإل ففا  ساب ة، عل  أن تسددها فوراً وف ىاً للمىاد 

مإل النظا  املايل وال واعد املالية، وسا ر ال ىرارا  ذا  ال ىلة ال ىادر   1-105روما األساسه، وال اعد  
  جلمعية؛ عإل ا
بالىىدول واملنظمىىا  الدوليىىة واألفىىراد وامل سسىىا  وغزهىىا مىىإل ال يانىىا  أن ت ىىد  تربعىىا   هتيىىب -148

  لليها  اليت قامت بولي؛  وتعرجل عإل ت ديرهاللما مة، 

  المؤتمر االستعراضي -راء

ب ن الدول األطراف يف امل تر ا ستعراسه األول لنظا  روما األساسه، الول ع د بنيامل  توكِّر -149
مإل  2، اعتمد  وف اً للف ر  2010ا يران/يونيه  11أيار/مايو إ   31يف كمبا  ب وغندا يف الفف  مإل 

وم للما مىىة مىىإل نظىىا  رومىىا األساسىىه تعىىديت  لتعريىى  ارةىىة العىىدوان وحتديىىد المىىروط الىىيت  ىى 5املىىاد  

                                                                            
-ICC/ASP/17/Res.5 (ICC مىىىىإل ال ىىىىرار 140ة الت ريىىىىر امل قىىىىت امل ىىىىد  مىىىىإل م تىىىىب املىىىىدعه العىىىىا  اسىىىىتيابة للف ىىىىر  32و

ASP/18/INF.5). 
 ة، املرفق الثال .ICC-ASP/2/10و 2003 الوثا ق الرمسية ... الدور  الثانية ...ة 33و
  .ICC-ASP/18/34ة 34و
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واعتمد  أيضا تعديت  وسعت مبوابها نطاق  ة35ومبوابها أن تارس اخت ا ها فيما يتعلق لو  اجلرةة
اخت ىىىاص ام مىىىة ليمىىىمد ثىىىتث اىىىرا ا أخىىىر  مىىىإل اىىىرا ا ابىىىرجل الت ليديىىىة اىىىني تُرت ىىىب يف الن اعىىىا  

   ؛ ة36واملسّلاة غز ذا  الطابع الدويل
مىإل  5املعنية رهإل الت ديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وف ىاً للف ىر   التعديت ب ن  حتيط علماً  -150
مبا مت م خراً مإل عمليا  الت ديق عل  هو   الت دير معحتيط علماً و  مإل نظا  روما األساسه 121املاد  

مىىىإل  4ف ىىىر  إعتنىىىا وف ىىا لل اأودعتىىىاألطىىراف  الىىىدولدولتىىىني مىىإل  أن مىىع الت ىىىدير وتتاىىىظ، ة37والتعىىديت 
    ؛ة38وساسهمإل نظا  روما األم ررا  15 اد امل

  ؛إ  مجيع الدول األطراف النظر يف الت ديق عل  هو  التعديت تطلب -151
 17 مىىىىإل اعتبىىىىارا العىىىدوان ارةىىىىةبىىىالنظر يف  الدوليىىىىة اجلنا يىىىة ام مىىىىةاخت ىىىاص  بتفعيىىىىد تراىىىب -152
 ىا  ،ICC-ASP/16/Res. 5يف قرارها  اآلراء مجعية الدول األطراف بتوافقوف ا ملا قررته  ،2018 يوليه/توم
 هىىىو  اجلرةىىىة، وبىىىوليعىىىإل فىىىراد ألا ةمسىىىاءل ةسىىىلطبدا مىىىة  ةدوليىىى ةحم مىىىتتمتىىىع فيهىىىا الىىىيت  ألو املىىىر  اةثىىىد 

 ؛2010و 1998لعامه  وكمبا  روما م ترل إ اما  تست مد
وتتاىىظ  إ  املناقمىىا  الىيت اىىر  أثنىاء املىى تر ا ستعراسىه بمىى ن مسى لة السىىت  والعىدل تمىز -153
  ؛ الدول األطراف املعنية إ  ا ستمرار يف ال يا  بولي وتدعو، املناقما  املتعل ة لو  املس لة وا لةمأ ية 
إ  ما قطعته عل  نفسها ا  وثتثون دولىة طرفىاً ودولىة وااىد  تتمتىع ب ىفة  تمز مع الت دير -154

تلي الدول  وتناشداملراقب ومنظمة إقليمية وااد  مإل تعهدا  ب ن ت دِّ  إ  ام مة م يداً مإل املساعد ، 
قليميىة أن الىدول واملنظمىا  اا كمىا تناشىدواملنظمة ااقليمية املىوكور  على  سىرعة الوفىاء لىو  التعهىدا ، 

عمىر  لليمعيىة بمى د كتىاة أو مىإل خىتل بياناهتىا لتاسىعة ت دِّ  تعهدا  إسافية وأن تعلنها أثنىاء الىدور  ا
   أثناء املناقمة العامة بم ن تنفيو هو  التعهدا ؛ 

 النظر في التعديالت -شين

   ؛ة39وبت رير الفريق العامد املعمل بالتعديت  تراب -155
 رومىىا نظىىا  متءمىىة علىى  املتعاقبىىة التعىىديت املفتبىىة علىى   اآلثىىار يف النظىىر موا ىىلة ب  يىىة تسىىلا -156

 وستمته؛ األساسه
 مجيىىع مىىإل م بولىىة ،‘19’ ةهة و2و 8 املىىاد  يف إليهىىا املمىىار اجلرةىىة بىى ن ال ىىدد هىىوا يف تسىىلا -157
 للت ىدل املناسىب الوقىت يف إاىراءا  اختىاذ األطىراف الىدول مىإل ت تضىه ارةىة باعتبارهىا األطراف الدول

 السياق؛ هوا يف اهل

                                                                            
 .RC/Res.6ة، اجل ء الثاب، ال رار RC/11و 2010 امل تر ا ستعراسه ... الوثا ق الرمسية ... ة35و
 .RC/Res.5ة املراع نفسه، 36و
 =https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter ة37و

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

a&chapter=18&clang=_en. 
  .#https://www.icc-cpi.int/resource-library ة38و
 .ICC-ASP/17/35 ة39و

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
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 يتعلىق فيمىا 8 املىاد  على  أدخىد الول التعديد ت بد أو ت دق أن األطراف الدول جبميع هتيب -158
 ؛الدولية غز املسلاة الن اعا  يف ابرجل وسا د مإل كوسيلة املدنيني اويع يف املتمثلة ابرجل جبرةة
 أو قبوله؛  124مجيع الدول األطراف إ  الت ديق عل  التعديد الول أدخد عل  املاد   تدعو -159
 8علىىى  املىىىاد   تأدخلىىىالىىىيت  ت مجيىىىع الىىىدول األطىىىراف إ  الت ىىىديق علىىى  التعىىىدي أيضىىىاتىىىدعو  -160

 ؛ ة40واأو قبوهليف الدور  السادسة عمر  لليمعية  واملعتمد 

  المشاركة في جمعية الدول األطراف -اءت

الىىدول واملنظمىىا  الدوليىىة واألفىىراد وامل سسىىا  وغزهىىا مىىإل ال يانىىا  أن تتىىربع يف الوقىىت تناشىىد  -161
املناسب لل ندوق ا ستئماب اتااىة ممىاركة أقىد البلىدان منىواً والىدول الناميىة األخىر  يف دورا  اجلمعيىة 

  ؛ قامت بوليللدول اليت سبق أن  وتعرجل عإل ت ديرهاالسنوية، 
عل  موا لة اجلهود اليت يبوهلا ر ي  مجعية الدول األطراف لع د اوار مستمر مع مجيع  تميع -162

إ  مجيىىع الىىدول األطىىراف أن ت ىىد  الىىدعا  وتطلىىبأ ىىااجل امل ىىلاة، مبىىا يف ذلىىي املنظمىىا  ااقليميىىة، 
  األساسه ك د؛  لر ي  اجلمعية يف مبادراته الرامية إ  تع ي  ام مة، واست تل اااراءا ، ونظا  روما

واملنظمىىىىا  غىىىىز  ،والىىىىدول األطىىىىراف ،بىىىىني اجلمعيىىىىة واملسىىىىتمرإ  التعىىىىاون الطويىىىىد األاىىىىد  تمىىىىز -163
عىفاف بالىدور التنسىي ه ا  بم ن ICC-ASP/2/Res.8 ال رار  كد مإل اديدوتاب ومية يف اجملتمع املدب، 

  ام مة اجلنا ية الدولية؛ املعنية باملنظما  غز اب ومية الول ي ديه حتال  ل ز والتيس
أن تعهد إ  ام مة، ور ي  اجلمعية، وامل تىب، واللينىة ا ستمىارية املعنيىة بالفشىياا ،  ت رر -164

وتل  إدار  وأمانة ال ندوق ا ستئماب  والفريق العامد املعمل بالتعديت ، وآلية الرقابة املست لة، واألمانة،
  .وا ال رارا  املبيَّنة يف املرفق األول هلاسب ا قتضاء، بامله للضاايا،

                                                                            
 .ICC-ASP/16/Res.4 ة40و
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 رفق األوللما

 الدورتينالواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين 

 عالمية نظام روما األساسي، فيما أر -1
التو ىيا  الىوارد  يف ت ريىر امل تىب عىىإل خطىة العمىد الراميىة إ  حت يىق العامليىة لنظىىا   ت يىد وأة 

   روما األساسه وتنفيو  تنفيوا كامت؛ 
إ  امل تب أن يوا د مراقبة تنفيو خطة العمد الرامية إ  حت يق العاملية لنظا  روما تطلب  وجلة 

 عمر ؛  التاسعةاألساسه وتنفيو  تنفيوا كامت، وأن ي د  ت ريراً عإل ذلي إ  اجلمعية يف دورهتا 
 إ  امل تب أن يوا ىد ت ىدث الىدعا للت ىديق تطلب، اتفاق االمتيازات والحصاناتر فيما أ -2

   عل  ا تفاق؛ 
 التعاون،  فيما أر -3

، مىىإل خىىتل الفريىىق العامىىد يف  هىىال، املناقمىىا  بمىى ن وا ىىدأن يامل تىىب علىى   حتىى   ةأو 
تمىىىىىىريإل  7ا قفااىىىىىىا  النااىىىىىىة عىىىىىىإل ابل ىىىىىىة الدراسىىىىىىية الىىىىىىيت نظمهىىىىىىا امليسىىىىىىران املمىىىىىىاركان يف  هىىىىىىال، يف 

 س؛ افاة اافت  مإل الع اجلملر يسه لسعمليا  ال ب : التادل ا، بعنوان 2018الثاب/نوفمرب 
املناقمىا  املتعل ىة با تفاقىا  يوا ىد، مىإل خىتل فري يىه العىاملني،  أن امل تب إ  تطلب ةجلو 

 عمر ؛  تاسعةأو الفتيبا  ااطارية الطوعية وأن ي د  ت ريرا عإل ذلي إ  اجلمعية يف دورهتا ال
امل تىب إ  أن ينىىاقف، مىإل خىتل فري يىىه العىاملني، اجلىدو  مىىإل إنمىاء آليىة تنسىىيق  تىدعو وجة 

  للسلطا  الوطنية؛
 الوقىت ويف وكاملىة حمىدد  طلبىا  ت ىدث يف  ارسىتها حتسىني موا ىلة إ  ام مىة تىدعو ودة 
 الدولىة مىع ممىاورا  إاىراء يف النظىر طريىق عىإل ذلىي يف مبىا واملسىاعد ، التعىاون على  للا ىول املناسىب
  عند ا قتضاء؛  املعنية الطرف
 التو ىيا  تنفيىواسىتعراب يف ، مىإل خىتل فري يىه العىاملني، ااسىراع امل تىب إ  تطلىب وهة 
   ا قتضاء؛  اسب ام مة، مع الوثيق بالتعاون، ة1و2007والستني اليت اعتمدهتا اجلمعية يف عا   الست

 عنيىةاملالتابعىة جلمعيىة الىدول األطىراف  تيسىزال آليىةب ىه على  ي أن امل تىب إ  تطلىب ةوو 
 ال ىلة ذا  واملنظمىا  األخىر  املهتمىة والىدول وام مىة الىدول األطىراف مىع التمىاور أاىد إلمى بالتعاون

 ام مة؛  مع تع ي  التعاون مياد  أاد مإل اب ومية غز واملنظما 
 الىيت العمليىة مراعىا  مىعو  التعىاونآلية التيسىز املعنيىة ب ختل مإل النظر، امل تب إ  تطلب ةمو 
 ملموسىىة تىدابز حتديىىد بحتيىة بالتعىىاون، املتعل ىة والتاىديا  املسىىا ديف  وتع ي هىا، ام مىىة  سىتعراب بىدأ 
 عمر ؛ التاسعة دورهتا يف اجلمعية إ  عنها ت رير وت دث التاديا  تلي موااهة أاد مإل العمد ومتابعة

                                                                            
 ، املرفق الثاب.ICC-ASP/6/Res.2 ة1و
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 دورهتىىىىا يف اجلمعيىىىىة إ  التعىىىىاون عىىىىإل حمىىىىدث ت ريىىىىر ت ىىىىدث توا ىىىىد أن ام مىىىىة إ  تطلىىىىب ةملو 
أن  ذلىي يف مبىا األطىراف، الىدول قىدمتها الىيت الىردود عىإل مف ىلة بيانىا  الت ريرهوا  يف ت د  وأن السنوية
   ؛الر يسية التاديا  عل  الضوء تسلط

 عمىر ، ثامنىةال دورهتىا يف اجلمعية إ  التعاون حمدثا عإل ت ريرا ت د  أن ام مة إ  تطلب ةطو 
    بعد ذلي؛  سنة كد مث

 يفاملناقما  بمى ن التعىاون مبوا لة مإل ختل فري يه العاملني،  امل تب يف ال يا ، فوبت ةلو 
 ؛ إعتن باري سبطها عل  الناو املن وص عليه يف التا ي ا  املالية واميد األ ول و 

 أ ىىىىااجل مجيىىىىع مىىىىع بنىىىىاء وبمىىىى د بنمىىىىاط التوا ىىىىدا موا ىىىىلة اجلمعيىىىىة ر ىىىىي  إ  تطلىىىىب ة و 
 مسى لة وملتابعىة التعىاون عىد  اىا   ملنىع التعاون، بعد  املتعل ة اجلمعية ااراءا  وف ا املعنيني، امل لاة

  اجلمعية؛ إ  امالة مإل ام مة التعاون عد 
  ىدر  حب هىا تبىادل أل معلومىا  تتعلىق بالسىفر امتمىد أو امل كىد ألشىخاص تطلىب ةلو 
  عليها عل  الفور مع ام مة مإل ختل اها  التنسيق املعنية بعد  التعاون؛ بال ب  أوامر

مىع مجيىع  الىدورتني بىني مىا يوا ىد ا شىفا  بنمىاط طىوال فىف  أن امل تىب إ  تطلىب ة و 
 أ ااجل امل لاة ذول ال لة يف موا لة سمان التنفيو الفعال ااراءا  اجلمعية املتعل ىة بعىد  التعىاون،

  ؛عمر  تاسعةال وأن ي د  ت ريرا عإل أنمطته إ  اجلمعية يف دورهتا
 ،العالقة مع األمم المتحدةفيما أر  -4

امل سسه مع األما املتاد ، بناء عل  اتفىاق العتقىة بىني  ابوارام مة إ  موا لة  تدعو وأة 
  األما املتاد  وام مة اجلنا ية الدولية؛ 

إ  قلىىا ام مىىة أن ي ىىد  ت ريىىرا حمىىدثا عىىإل الت ىىالي  الت ريبيىىة املخ  ىىة بام مىىة  تطلىىب وجلة 
  عمر  لليمعية بوقت كاف؛  لتاسعةقبد انع اد الدور  ا ة2واىت اآلن للاا   امالة مإل تل  األمإل

ام مىىة إ  أن تضىىىمإل  تىىىدعو، العالقةةةة مةةع المنظمةةةات والهيئةةات الدوليةةةة األخةةرىفيمىىا أىىر  -5
رها السنول الول ت دمه إ  اجلمعية العامة لتما املتاد  قسما عإل االة ا تفاقىا  اخلا ىة بالتعىاون ت ري

  املع ود  مع منظما  دولية أخر  وتنفيوها؛ 
 ،االنتخاباتفيما أر  -6

 يف عليىه املن ىوص الناىو على  ال ضىا  وانتخىاجل ترشىيح إاىراءا  موا ىلة اسىتعرابت رر  وأة 
 عمىر  السادسىة الىدور  انع ىاد بعىد امل بلة ا نتخابا  مبناسبة املعدلة، ب يحتته ،ICC-ASP/3/Res.6 ال رار
 اىىىت اآلن علىى  الناىىو املبىىني يف مت الىىول العمىىد مراعىىا  مىىع سىىرورية، ت ىىون قىىد حتسىىينا  أل إدخىىال بحتيىىة

  ؛  ة3ومل د  مإل امليسرالت رير ا
عمىىر  ت ريىىرا حمىىدثا عىىإل الت ىىد  تاسىىعة إ  امل تىىب أن ي ىىد  إ  اجلمعيىىة يف دورهتىىا ال تطلىىب ةجلو 

  امرم يف استعراب اااراءا  املتعل ة بفشيح وانتخاجل ال ضا ؛  

                                                                            
 .ICC-ASP/18/28ة 2و
 .(ICC-ASP/18/31) ت رير امل تب عإل استعراب إاراءا  تعيني وانتخاجل ال ضا  ة3و
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ر ىي  اجلمعيىة إ  ت ىدث ت ريىر إ  الىدور  الثامنىة عمىر  لليمعيىة بمى ن  تىدعو ،األمانةفيما أىر  -7
 ؛ ة4وتنفيو التو يا  الوارد  يف ت رير امل تب عإل ت ييا األمانة

 ،المساعدة القانونيةر فيما أ -8
 قىفامل ق ىار  اهىدها ب ن تبىول ام مىة  تو ية جلنة املي انية واملالية إذ تضع يف اعتبارها وأة 
العىبء اادارل  سىتيعاجل املتااىة عىإل طريىق است مىاف الفىرص اليىة املوارد اببى اة إل حت ي ه ا إ تا
أن توا ىىىد استعراسىىىها ألداء  ام مىىىةإ   تطلىىىب املسىىىاءلة وحتديىىىد األولويىىىا ،ااخىىىتل بابااىىىة إ  دون 
 دخىالا م فاا  األطراف، الدول مع املماورا  مإل م يد اراءإ بعد ت د ،وأن  ةال انونياملساعد  نظا  

 يف ،اللينىة طريىق عىإل اجلمعيىة، فيهىا تنظىر ل ىه ال انونيىة املساعد املتعل ة ب اوراأل سياسة  عل تعديت 
 ؛عمر  التاسعة دورهتا

 امل دمىىة امل فاىىا  ةملناقمىى ال انونيىىة املسىىاعد  نبمىى  عملىىه يوا ىىد نإ  امل تىىب أ تطلىىب وجلة 
 بسياسىىىىة اميطىىىىة املت امىىىىد ا سىىىىتعراب ةعمليىىىى عىىىىإل املنبث ىىىىة التو ىىىىيا  ا قتضىىىىاء، واسىىىىب ام مىىىىة، مىىىىإل

  ؛عمر  التاسعة دورهتا يف اجلمعية إ  ذلي عإل ت ريرا ي د  نأو  ال انونية، املساعد 
 املتعل ىة املسىا د ن بم املضيفة والدولة ام مة بني املماورا  مإل امل يد ااراء  عل تميع ةجو 
 ؛الدعا وموظفه ال انونية املساعد املعنيني بامامني   عل الضرا ب بفرب

 ،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما أر  -9
ام مة إ  موا لة ابوار املنهيه مع الدول األطىراف بحتيىة تع يى  ااطىار امل سسىه  تدعو وأة 

   لنظا  روما األساسه ومياد  كفاء  وفعالية ام مة مع ابفاظ التا  عل  است تهلا ال ضا ه؛ 
 ؛م شرا  األداءبم ن مع ام مة يوا د ابوار إ  الفريق الدراسه أن  طلبت وجلة 
أل معلومىىىا  حمدثىىىة عىىىإل التطىىىورا  يف امل شىىىىرا   تبىىىىادلموا ىىىلة  علىىى ام مىىىة  مىىىيعت  وجة 

   النوعية وال مية مع الفريق الدراسه املعمل بابوكمة؛ 
ام مة أيضا إ  مراقبة استخدا  الوسطاء مإل ختل فري ها العامد املعمل بالوسطاء  تدعو ودة 

 ؛املتهمنيبحتية ابفاظ عل  ن اهة العملية ال ضا ية وا وق 
بىالتطورا  اهلامىة يف اسىتخدا   الىدول األطىراف، عنىد ا قتضىاء،إبت  إ  ام مة  تطلب وهة 

     الوسطاء اليت قد تتطلب مإل ام مة إدخال تعديت  عل  املباد  التوايهية؛ 
 اعتبىار  يف واسىعا ،امل ىفوفة يف املدراىة التاليىة املسىا د يف النظىر إ  الدراسه الفريق تدعو ةوو 
 :لليمعية  عمر  التاسعة الدور  إ  ذلي عإل ت ريرا ي د  نأو  املست لني، اخلرباء فريق عمد

 املسيد؛ انتخاجل 1-4 ‘1’
 األداء؛ م شرا  1-8 ‘2’
 ؛قواعد ااثبا و  ةارا ياا ال واعد تعديد إاراءا  1-13 ‘3’
  ؛ل ضا هعمليا  ا نت ال يف اجلهام ا  دار إ 2-9 ‘4’

                                                                            
 .ICC-ASP/17/39ة 4و
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 ،إجراءات المحكمةفيما أر  -10
ام مة إ  ت ثي  اهودها لتع ي  كفاء  وفعالية اااراءا  مبا يف ذلي مإل ختل  تدعو وأة 

   اعتماد تعديت  أخر  يف املمارسة؛ 
فري يىه العىاملني والفريىق الدراسىه املعىمل بابوكمىة،  خىتلامل تب، مبا يف ذلىي مىإل  تميع ةجلو 

  عل  موا لة دعا اجلهود اليت تبوهلا ام مة لتع ي  كفاء  وفعالية اااراءا ؛ 
امىىىاكا املنظمىىىا  و الىىىيت تتبعهىىىا   فضىىىد املمارسىىىا ب علمىىىاام مىىىة علىىى  ااااطىىىة مىىىيع ت وجة 

اجلنسىانية، مبىا يف ذلىي املمارسىا  املتعل ىة اجلىرا ا اجلنسىية و ليا  الدولية والوطنية ذا  ال لة بىاجلرا ا اآلو 
اخلاسعة لنظا  روما األساسه، مبا يف ذلىي د التاديا  املتعل ة باجلرا ا ، ببالتا يق وامل اسا  والتدريب

 اافامها  ست تل ام مة؛  كيد مإل اديد عل التاجلنسانية، مع اجلرا ا اجلنسية و اجلرا ا 
وام مىىة وغزهىىا مىىإل اجلهىىا  املهتمىىة الىىدول األطىىراف علىى  التوا ىىد مىىع   تىىباملمىىيع ت ودة 

اجلىىرا ا و اجلنسىىية الىىيت تبىىوهلا ام مىىة فيمىىا يتعلىىق بىىاجلرا ا هىىود اجلدعا لىىتاديىىد سىىبد لالفاعلىىة ذا  ال ىىلة 
ن  هىوا المى يف ت ىدث ت ريىربحتيىة  نظا  روما األساسهاليت تدخد يف نطاق را ا بلغ مرتبة اجلليت تنسانية ااجل
 ليمعية؛الدور  التاسعة عمر  ل إ 
 ،استعراض أساليب العملفيما أر  -11

 إ  ت ىىىد ملىىد  تديىىدها إم انيىىىة مىىع عمىىد أيىىىا  سىىبعة ملىىد  السىىىنوية تع ىىد دورهتىىا أن ت ىىرر )أ( 
األولىىني يف تلىىي السىىنوا   اليىىومنيا قتضىىاء، مىىع خت ىىير  عنىىد إسىىافيني يف سىىنوا  ا نتخابىىا ، يىىومني

     نتخاجل ال ضا ؛
عامىىىة وااىىىد  أو السىىىتني عىىىامتني ملواسىىىيع  السىىىةأن تمىىىمد دوراهتىىىا السىىىنوية ت ىىىرر أيضىىىا  وجلة 

  حمدد  مدراة يف ادول األعمال؛  
  امليسريإل واها  التنسيق إ  ت دث ت رير عإل أعماهلا، عند ا قتضاء، إ  اجلمعية؛  تدعو وجة 
ا لتىى ا  مىىد  ت ىىد إ  ثىىتث سىىنوا  اسىىب  إ امليسىىريإل واهىىا  التنسىىيق  أيضىىاتىىدعو   ودة 

خ و ىىية وتع يىىد كىىد و يىىة وإ  ت ىىدث ت ريىىر إ  اجلمعيىىة يف رايىىة و يىىتها يتضىىمإل الىىدروس املسىىتفاد ، 
  عتو  عل  ت اريرها العادية؛  

   ؛ ة5و2013العمد لعا  يف الت رير عإل طرا ق  الوارد امل تب إ  تنفيو التو يا   تدعو وهة 
امل تب ت دث تسهيت  عندما تتطلب و ية املماورا  املفتواة العضوية ذلي تطلب إ   ةوو 

املىىوارد، مثىد م ىىرر أو اهىىة  ايىى ة ىإل معاجلىىة املسىى لة قيىد الباىى  ب ليىىة أقىد كثافىىة مىإل  ف ىط، وعنىىدما  
 ؛ة6وتنسيق

ابديثىىة مثىىد املىى ترا  الىىيت تع ىىد بالفيىىديو مىىإل  الت نولوايىىا امل تىىب إ  اسىىتخدا  تىىدعو  ةمو 
    أاد سمان مماركة أعضاء امل تب غز املمثلني يف م ان انع اد ا اتماع؛

                                                                            
 .ICC-ASP/12/59ة 5و
وجلة مىىإل الت ريىىر بمىى ن ت يىىيا وترشىىيد طرا ىىق عمىىد اهليئىىا  الفرعيىىة التابعىىة 23وأة و21ة اسىىبما ورد مىىثت يف الف ىىرتني 6و

 .(ICC-ASP/12/59)للم تب 
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ت ييما  لآلليىا  ال ا مىة، وعنىد ا قتضىاء، النظىر  إاراءا ستمرار يف امل تب تطلب إ   ةملو 
 ؛ يف إدراج مواعيد را ية، وأن يعد تو يا  بم ن ختفي  عدد وطول الت ارير

 ،امل تب أن ي د ، بالتماور مع مجيع الدول األطىراف وام مىة واجملتمىع املىدب إ  تطلب (ط) 
لتقىىفامل  ذلىىي يف مبىىا ابىىايل، باجلىىدول يتعلىىق فيمىىا والتاىىديا  الفوا ىىد  هىىال، ت ريىىرا ي ىىّيايف يف نيويىىور  و 

مبىىا يف ذلىىي املتعلىىق بع ىىد ا اتماعىىا  امل بلىىة لليمعيىىة يف الن ىى  األول مىىإل كىىد سىىنة ت وةيىىة، ومىىدهتا، 
 ال فاء ؛ لتاسني تو يا  وت دث ،وامل تب ، وم ان انع اد ااتماعا  اجلمعيةهااقفامل ت لي 

 بعمليىىة األطىىراف، الىىدول مىىع بالتمىىاور ،ال يىا  التنسىىيقاهىىا  و  امليسىىريإل مجيىىع إ  تطلىب ولة 
 عمر ؛ التاسعة للدور  ال رار هوا لتبسيط
 ،الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايافيما أر  -12

مىىإل  1إ  ام مىىة موا ىىلة وسىىع مبىىاد  بمىى ن اىىرب األسىىرار مبىىا يتفىىق مىىع الف ىىر   تطلىىب وأة 
 اجلارية لإلاراءا  ال ضا ية؛ مرااعتهامإل نظا  روما األساسه عل  سبيد األولوية، يف سياق  75املاد  

تلىىى  إدار  ال ىىىندوق ا سىىىتئماب للضىىىاايا وأمانتىىىه علىىى  موا ىىىلة تع يىىى  اوار ىىىا  تمىىىيع وجلة 
اجلارل مع ام مة والدول األطراف واجملتمىع الىدويل على  نطىاق أوسىع، مبىا يف ذلىي اجلهىا  املاحنىة فضىًت 

تئماب عىإل املنظمىىا  غىىز اب وميىىة، الىىويإل يسىىا ون مجيعىىاً يف العمىىد ال ىىّيا الىىول ي ىىو  بىىه ال ىىندوق ا سىى
للضىىاايا، مىىإل أاىىد ميىىاد  الوسىىومل ا سىىفاتييه والعملىىه لتىىدخت  ال ىىندوق، وتعظىىيا ت ثزهىىا، وسىىمان 

   استمراريتها واستدامتها؛ 
إ  ام مىىىة وال ىىىندوق ا سىىىتئماب للضىىىاايا موا ىىىلة إقامىىىة شىىىراكة تعاونيىىىة قويىىىة،  تطلىىىب وجة 

   عإل ام مة؛  ال ادر سرار تراعه أدوار ومس وليا  كد منهما، لتنفيو أوامر ارب األ
موا لة ر د تنفيو ا وق الضاايا مبواب نظا  روما األساسه بحتية سمان  ارسىة  ت رر ودة 

بمى ن الضىاايا واجملتمعىا  املتى ثر   األساسىههو  اب وق ب ور  كاملة واستمرار األثر اا اة لنظا  رومىا 
   ب ور  مستدامة؛ 

من اىة حمدثىة  إ  اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمىر  اسىفاتييية أن ت د  إ  ام مة تطلب وهة 
 قابلة لل ياس وحمدد  املد ؛  فيما يتعلق بالضاايا، مبا يف ذلي أهداف

املت ىىىلة بالضىىىاايا، اسىىىب ا قتضىىىاء أو عنىىىد  املسىىىا دوا ىىىلة النظىىىر يف مبامل تىىىب  ت لّىىى  ووة 
   نم هتا، وذلي بالليوء إ  أل عملية أو آلية مناسبة؛ 

إ  ام مىىىىىة أن ت ىىىىىد  لليمعيىىىىىة إا ىىىىىاءا  مناسىىىىىبة بمىىىىى ن الضىىىىىاايا امل بىىىىىولني  تطلىىىىىب ومة 
للممىىاركة يف اااىىراءا  أمىىا  ام مىىة عنىىد مباشىىر  هىىو  اااىىراءا  عتنيىىة أمىىا  الىىدوا ر املعنيىىة يف سىىياق 

اجلرةة اااراءا  ال ضا ية؛ وقد تممد هو  ااا اءا ، اسب ا قتضاء، معلوما  عإل نوع اجلن ، و 
  اجلنا ية، وابالة، سمإل معايز أخر  ذا   لة حتددها الدا ر  املخت ة؛ 

 ، تعيين الموظفينفيما أر  -13
بالتمثيىد اجلحتىرايف والتىوامن بىني اجلنسىني الىوارد  ة املتعل ىة تو يا  جلنىة املي انيىة واملاليى ت يد  وأة 

وحتىىى  ام مىىىة علىىى  اختىىىاذ  ،ة7وتثىىىني والثالثىىىة والثتثىىىنيثالالثانيىىىة و   عمىىىال دورتيهىىىايإل املتعل ىىىني بت ريىىىر اليف 
   ؛ فيوهاتنا  التممة لو اخلط

                                                                            
 .ICC-ASP/18/15و ICC-ASP/18/5ة 7و
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عمىر  ت ريىراً يتضىمإل معلومىا   تاسىعةال دورهتىاإ  ام مة أن ت د  إ  اجلمعيىة يف  تطلب وجلة 
 ؛ 2019لينة يف عا  الحمدثة عإل تنفيو تو يا  

 عىإل الباى  يف التوظيى  عمليىة لتاسىني اهودهىا عىإل ت ريىرا ت ىد  أنإ  ام مة  تطلب وجة 
 واملمثلىىة املمثلىة غىز األطىىراف الىدول مىإل املرشىىاني على  خىاص بمىى د الفكيى  مىع العىىادل اجلحتىرايف التمثيىد
 التاسىىعة دورهتىىا يف اجلمعيىىة إ  السىىنوية التوظيىى  بيانىىا  ذلىىي يف مبىىا اجلنسىىني، بىىني والتىىوامن ناق ىىا تثىىيت
 ؛عمر 

إ  امل تب موا لة العمد مع ام مة ا اد سبد لتاسني التمثيد اجلحترايف العادل  طلبت ةدو 
 موا ىلة النظىر يف مسى لة التمثيىد اجلحتىرايف والتىوامن بىنيفضت عإل نية، وظا   الفوالتوامن بني اجلنسني يف ال

 عمر  لليمعية؛  تاسعةوأن ي د  ت ريرا إ  الدور  الاجلنسني، 
اغتنىىىىىا  الفىىىىىرص الىىىىىيت تتياهىىىىىا عمليىىىىىا  التوظيىىىىى  اباليىىىىىة  موا ىىىىىلة ام مىىىىىة علىىىىى  حتىىىىى   وهة 

واملسىىىت بلية لتنفيىىىو تىىىدابز مىىىإل شىىى را أن تسىىىها يف اجلهىىىود الراميىىىة إ  حت يىىىق املسىىىتويا  املرغوبىىىة للتمثيىىىد 
   اجلحترايف والتوامن بني اجلنسني؛

 ،التكاملفيما أر  -14
إ  امل تب أن يب ه مس لة الت امد قيد ا ستعراب وأن يوا د ابوار مع ام مة  تطلب وأة 

وأ ىىىااجل امل ىىىلاة اآلخىىىريإل بمىىى ن الت امىىىد، مبىىىا يف ذلىىىي الت امىىىد املت ىىىد ب نمىىىطة بنىىىاء ال ىىىدرا  الىىىيت 
أعمىال  يضطلع لا اجملتمع الدويل ملساعد  السلطا  ال ضىا ية الوطنيىة عنىد ال يىا  بتنفيىو اسىفاتييية إ ىام

ام مة يف االة معينة، ودور المراكا  مع السىلطا  الوطنيىة واجلهىا  الفاعلىة األخىر  يف هىوا ال ىدد، 
 ؛ اجلنسانيةأيضا املساعد  يف قضايا مثد ساية المهود والضاايا، واجلرا ا اجلنسية واجلرا ا  ذليومبا يف 
اهودهىا الراميىة إ  تيسىىز  تطىوير إ  األمانىة أن توا ىد، يف اىدود املىىوارد املتااىة،تطلىب  وجلة 

وأ ااجل امل لاة اآلخريإل، مبا يف ذلي املنظمىا  الدوليىة األطراف والدول   مةام تبادل املعلوما  بني
ااتياااهتا مإل تدعو الدول إ  ت دث معلوما  عإل و املية، اهليئا  ال ضا ية واجملتمع املدب، لدف تع ي  

واجلهىىا  الفاعلىىة األخىىر  ال ىىادر  على  ت ىىدث املسىىاعد ، وأن ت ىىد  ت ريىىرا تنظىىر فيهىىا الىدول ا  ل ىىه  ىدر ال
 عمر  لليمعية؛ ثامنةعإل اخلطوا  العملية املتخو  يف هوا ال دد إ  الدور  ال

 ،آلية الرقابة المستقلة فيما أر -15
، التمىحتيله وو يتهىا املسىت لة الرقابىة آليىة عمىد باسىتعر أن يسىت مد اإ  امل تىب طلىب ت )أ( 

املنسىىىوبة إ   دعىىىاءا ا تعىىىديد و يىىىة آليىىىة الرقابىىىة املسىىىت لة لتمىىىمد التا ي ىىىا  يف يف مبىىىا يف ذلىىىي النظىىىر 
 املس ولني الساب ني وأن ي د  ت ريرا إ  اجلمعية يف دورهتا التاسعة عمر ؛

 ،الميزانية البرنامجيةفيما أر  -16
انيىة واملاليىة اختىاذ الفتيبىا  التممىة لضىمان تثيىد إ  األمانة أن توا د مع جلنة املي   تطلب وأة 

يف وثىا ق تفتىب عليهىا  ختهلاجلنة املي انية واملالية يف مجيع مرااد املداو   اليت اريها اجلمعية واليت يُنظر 
   آثار مالية أو آثار عل  املي انية؛ 

أن يوا ىد امل تىب، مىإل خىتل ر ىي  اجلمعيىة ومنسىق الفريىق العامىد وامليسىر، مراقبىة  ت رر وجلة 
تع يى  املىدفوعا  مىإل يف اختىاذ تىدابز إسىافية ل نظىروال االة املدفوعا  الوارد  طوال السنة املالية للما مىة
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اشىفاكاهتا مىع الىدول األطىراف الىيت مل تسىدد وا ىد ابىوار ي ن، اسىب ا قتضىاء، وأمجيع الدول األطىراف
عإل ت ريرا  عإل طريق إعاد  إنماء آلية التيسز السنوية املعنية باملت خرا ، وأن ي د أو اليت عليها مت خرا  

 ؛تاسعة عمر ذلي إ  اجلمعية يف دورهتا ال
الىىىىدول الىىىىيت اسىىىىتعاد  ا ىىىىوق  ب مسىىىىاءاألمانىىىىة إبىىىىت  الىىىىدول األطىىىىراف دوريىىىىاً  تطلىىىىب إ  وجة 

  يها مإل مت خرا ؛ الت ويت بعد تسديد ما عل
إ  األمانىىىة أن تتىىىيح لليمهىىىور علىىى  موقىىىع ام مىىىة  تطلىىىب ،المةةةؤتمر االستعراضةةةيفيمىىىا أىىىر  -17
نفنت كافة املعلوما  الىيت ت ىدمها الىدول واملنظمىا  ااقليميىة عمىا قطعتىه على  نفسىها يف كمبىا  مىإل ابا

   ت دث امل يد مإل املساعد  إ  ام مة؛ بم ن تعهدا  
 ،النظر في التعديالتفيما أر  -18

النظىىر يف مجيىىع التعىىديت  امل فاىىة،  موا ىىلةالفريىىق العامىىد املعىىمل بالتعىىديت  إ   تىىدعو وأة 
 وف ا  خت ا ا  الفريق العامد؛

   عمر ؛  تاسعةاجلمعية يف دورهتا ال فيهإ  الفريق العامد أن ي د  ت ريراً ل ه تنظر تطلب  وجلة 
  ،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما أر  -19

أيار/مىايو  8إ   4 يف الفىف  مىإلتثىني الثالرابعىة و أن تع د جلنة املي انية واملالية دورهتا  ت رر ةأو 
  ؛ 2020أيلول/سبتمرب  25إ   14يف الفف  مإل والثتثني خلامسة ودورهتا ا، 2020
كىىىىىانون   17إ   7 يف الفىىىىىف  مىىىىىإلالتاسىىىىىعة عمىىىىىر  دورهتىىىىىا اجلمعيىىىىىة أن تع ىىىىىد  أيضىىىىىا ت ىىىىىرر ةجلو 

 يف نيويور ، ودورهتا العمريإل يف  هال. 2020األول/ديسمرب 
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 الثاني المرفق

 من النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف 29تعديل المادة 
 مإل النظا  الداخله: 29مإل املاد   1بضاف النر التايل بعد الف ر   

 للم تب  وم الدورتني، بني ما فف  ختل اجلمعية ر ي  نا ب من ب شحتور االة يف -م ررا 1
 ةم قتىب ىفة  املن ىب هوا يمحتدل امل تب يف األطراف دولمإل رعايا إاد  ال اشخ  ينتخب أن

  علىى بنىىاء ،لتاليىىةا دورهتىىا يف اجلمعيىىة وتنتخىىب. اديىىد ر ىىي  نا ىىب انتخىىاجلبىىني قيىىا  اجلمعيىىة ب
   نا ب الر ي  السابق.مد مإليف الفف  املتب ية  امل تب يف عمديل للر ي  نا با امل تب، تو ية

____________ 


