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  الابمك
رايأ٣١ ناريزح١١ –ويام /   ٢٠١٠ هينوي/ 

 

 

  ىرخألا تاليدعتلاب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت عورشم

  ةمدقم  -فلأ 

ناريزح١٠ و٤ و١مايأ تاعامتجا ةثالث ىرخألا تاليدعتلاب ينعملا لم اعلا قيرفلا دقع  -  ١  هينوي/ 
يف ةيمسرلا ريغ تارواشملا نم ةدحاو ةلوجو ٢٠١٠ ناريزح٩  وليسرام ديسلا لمع دقو . ٢٠١٠هينوي / 

لودلا ةيعمج ةنامأ تمدقو . لماعلا قيرفلل نيسيئرك) اينيك(انيروأ اليتس ةديسلاو ) ليزاربلا(كيهوب 
 .لماعلا قيرفلل ةيعوضوملا تامدخلا فارطألا

 :نيتلأسم ىلع قيرفلا تاشقانم تزكرتو  -  ٢

يساسألا امور ماظن نم٨ةداملل تاليدعت عورشم   )أ ىلإ ليحأ  ،)٢(ةميرجلا ناكرألو )١( 
 ؛فارطألا لودلا ةيعمجل ةنماثلا ةرودلا بناج نم يضارعتسالا رمتؤملا

يساسألا ماظنلا نم١٢٤ةداملاو   )ب   .  

يساسألا امور ماظن نم٨ةداملل تاليدعت   - ءاب    
يساسألا امور ماظن نم٨ةداملا ليدعتب رارقلا عورشم ميدقت دنع   -  ٣ ضرغلا نأ اكيجلب دفو حضوأ  ،)٣( 

ةرقفلا ٨ةداملا يف ةدراولا مئارجلا نع ةنجللا صاصتخا عيسوت وه تاليدعتلا عورشم نم  ) ١٧) (ب( ٢، 
ةرقفلا ٨ةداملا يف اهجاردإب يلودلا ريغ عباطلا تاذ ةحلس ملا تاعارتلا لمشيل) ١٩(و) ١٨(و ) ه (٢ ، 

                                                
، لا ةيعمجل ةيمسرلا قئاثولا  )١( ياهال ،ةنماثلا ةرودلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف فارطألا لود

يناثلا نيرشت٢٦-١٨ ،  (٢٠٠٩ربمفون /  جلا ،لوألا دل)ICC-ASP/8/20ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا روشنم رارقلا ،يناثلا ءز ، ا
ICC-ASP/8/Res.6  ثلاثلا قفرملاو٣ةرقفلا  .  

ةنماثلا ةرودلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف فارطألا لودلا ةيعمجل ةيمسرلا قئاثولا  )٢( ، )ةفنأتسم( 
 ، راذآ٢٥-٢٢كرويوين   رارقلا ،يناثلا ءزجلا، )ICC-ASP/8/20/Add.1ةيلودلا ةيئان جلا ةمكحملا روشنم (٢٠١٠سرام / 

ICC-ASP/8/Res.9 ،نماثلا قفرملاو٩ ةرقفلا  .  
  .RC/WGOA/1/Rev.2ةقيثولا   )٣(
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: يلاتلا وحنلا ىلعيه مئارجلا هذهو  )٤(.بيترتلا ىلع) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(ةديدج ةيعرف تارقف اهرابتعاب  

ةرقفلا ٨ةداملا (ةممسملا ةحلسألا وأ مومسلا مادختسا  وأ ةقناخلا تازاغلا مادختساو ؛ ))١٧) (ب (٢، 
ةرقفلا ٨ةداملا (ةزهجألا وأ داوملا وأ لئاوسلا نم اهمكح يف ام عيمجو تازاغلا نم اهريغ وأ ةم اسلا ) ب( ٢ 
ةرقفلا ٨ةداملا (يرشبلا مسجلا يف ةلوهسب حطستت وأ ددمتت يتلا تاصاصرلا مادختساو ؛ ))١٨( ) ب (٢ 
)١٩.(( 

ةرقفلا ٨ةداملا يف اهجاردإ حرتقا يتلا مئارجلا نإ ليقو   -  ٤ صاصتخا يف ةديدج مئارج تسيل ،ه ٢،   
 . ةمكحملا صاصتخا امنإو مئارجلا قاطن عيسوت ىلإ ىعسي ال ليدعتلا نأو ةمكحملا

ًاروظحم اهمادختسا ربتعي يتلا ةحلسألاب قلعتت ةجابيدلا نم٨ةرقفلا يف ةدراولا مئارجلا نأ ظحولو   -  ٥   .
. يلودلا ريغ عباطلا تاذ ةحلسملا تاعارتلا ىلع ةيراسلا فارعألاو نيناوقلل اميسج ًاكاهتنا مئارجلا هذه لثمتو

مادختسا كلذكو ،ةممسملا ةحلسألا وأ مومسلا مادختسا يأ ،يفرعلا يلودلا نوناقلا يف دراو وه ام قفو 
مل و. ةزهجألا وأ داوملا وأ لئاوسلا نم اهمكح يف ام عيمجو تازاغلا نم اهريغ وأ ةماسلا وأ ةقناخلا تازاغلا

ىلعقلطم رظح كانهنكي    ا  
يف ةلوهسب حطستت وأ ددمتت يتلا تاصاصرلا مادختسا يأ ،ةجابيدلا نم ٩ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةحلسأل   

حارجو ةاناعم ،ةدئاف نود ،مقافت يتلا تاصاصرلا يناجلا لمعتسا اذإ الإ ةميرجلا بكترت الو ،يرشبلا مسجلا 
اقلا يف دراو وه ام قفو ،تاصاصرلا هذ  يلودلا يفرعلا نونفدهتسملا صخشلا. 

٦  -  ، مئارجل ةبسنلاب مئارجلا ناكرأ سكعت ا  )٥(مئارجلا ناكرأب قلعتي اميفو  أ ىلإ اكيجلب دفو راشأ
ةرقفلا ٨ةداملا يف ةدراولا برحلا  تاذ تاعازن يف تبكترا مئارجلا نأ ادع اميف )١٩(و) ١٨(و) ١٧ (٢،   ،

 .يلود ريغ عباط

ةداملل ًاقفو ٨ةداملل تاليدعتلا ذافن ءدب تاءارجإ نأ ىلإ لماعلا قيرفلا راشأو   -  ٧ ةرقفلا ١٢١   ،٥ 
ةجابيدلا نم٢ةرقفلا ةشقانم رمتستسو . ىرخأ تاليدعت لوح ةشقانملا ةجيتنب قلعتت يساسألا ماظنلا نم  . 

ناريزح٤يف ،يناثلا عامتجالا يفو   -  ٨ نم ٨ةداملا ليدعتب رارقلا عورشم لماعلا قيرفلا دمتعا ،هينوي /   
  .١٢١ةداملا يف دراولا ليدعتلا ءارجإ يف تبلاب ًانهر ،هدامتعال رمتؤملا ىلإ هتلاحإ ررقو ،يساسألا امور ما ظن

  ١٢٤ةداملا   -ميج 
فذحب امإ ةصاخ تارايخلا هذهو . ١٢٤ةداملاب ةقلعتملا تارايخلا لماعلا قيرفلا يسيئر دحأ مدق   -  ٩

اهتغايص ةداعإ وأ اهيلع ءاقبإلا وأ١٢٤ةداملا  يف " يلاوز"مكح جاردإ ددصلا اذه يف دوفولا دحأ حرتقاو .  
ًايئاقلت هدعب يضقني ينمز  راطإ عم١٢٤ةداملا   . 

مكحلا لوبقل مهدادعتسا نع ١٢٤ةداملا فذحل ةديؤملا دوفولا ضعب برعأو   -  ١٠ امنيب "يلاوزلا"   ،
هنودب وأ مكحلا اذ١٢٤ةداملا ىلع ءاقبإلا ىلع ىرخأ دوفو تضرتعا   ءاوس امع ءارآ نع ًاضيأ برعأو .  

                                                
  .لوألا قفرملا ،هسفن ردصملا  )٤(
  .يناثلا قفرملا ،هسفن ردصملا  )٥(
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ةرقفلا ٤٠ةداملل ًاقيبطت متيس ،فذحلا وأ ليدعتلا ةلاح يف ،ليدعتلا ءارجإ ناك اذإ  انييف ةيقافتا نم ٥،   

ءانثأ تيدبأ يتلا ءارآلا كلتل ًاراركت ةفلتخملا ءارآلا هذهل ًادييأت تحرُط يتلا ججحلا تناكو . تادهاعملا نوناقل
ناج نم١٢٤ةداملا يف رظنلا  ةنماثلا ا    )٦( .رود يف فارطألا لودلا ةيعمج ب

ناريزح٩موي تدقع يتلا ةيمسرلا ريغ تارواشملا دعبو   -  ١١ ةلاحإ لماعلا قيرفلا ررق ٢٠١٠هينوي /   ،
ءاقبإلا هبجومب رمتؤملا ررقيس ثيح ،هدامتعال رمتؤملا ىلإ ) يناثلا قفرملا رظنأ (١٢٤ةداملا نأشب رارقلا عورشم 

  .ةيعمجلل ةرشع ةعبارلا ةرودلا لالخ اهماكحأ ضارعتسا ةلصاومو ةيلاحلا اهتغيصب ١٢٤ةداملا ىلع 

                                                
)٦(   ،  ٢٦-١٨ياهال ،ةنماثلا ةرودلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف فارطألا لودلا ةيعمجل ةيمسرلا قئاثولا
،  (٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت تارقفلا ،يناثلا قفرملا )ICC-ASP/8/20ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا روشنم ىلإ ٦،   ١٣.  



RC/6 
Page 4 

 
  لوألا قفرملا

يساسألا امور ماظن نم٨ةداملا ليدعتب رارق عورشم     
  ]دعب اميف جردي[

 

 

  
  يناثلا قفرملا

  ١٢٤ةداملا نأشب رارق عورشم 
  ]دعب اميف جردي[

  
- - - 0 - - - 


