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ICC-ASP/13/Res.5لقرار ا
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧عشرة املعقودة يف الثالثةيف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.5

عزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطرافت
إن مجعية الدول األطراف،

ا من جرمية اإلبادة ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها  كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا
ميقة من اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة ع

جراء ما يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه ُيسلَّم اآلن تسليمًا واسع 
تمع الدويل ووضع حد إلفالت مقرتفيها من العقاب،  النطاق بضرورة منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

يلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسواقتناعا منها 
القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة 
وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 

عد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقًا ملقاصد ومبادئ السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما ب
ميثاق األمم املتحدة، 

بأنه ال ميكن حتقيق السالم الدائم دون عدل وأن السلم والعدل مها بالتايل واقتناعا منها أيضا 
متطلَّبان متكامالن، 

تمع الدويل بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلراواقتناعا منها كذلك ئم اليت تثري قلق ا
أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي 

عاملية االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد، 
تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة بالدور احملوري الذي وإذ ترحِّب 

وبإسهام احملكمة يف ضمان استمرار احرتام الوحيدة ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي يتطور، 
، العدالة الدولية وإنفاذها

قة مرتكيب أخطر أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحوإذ تنوِّه إىل
اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

القانونية الوطنية على مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، 
التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على عدم وإذ تؤكد من جديد 

تمع الدويل بأسره من العقاب، إفالت م استعداد أمهية وتشدد علىرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها، النظم القانونية الوطنية  وقدر

ا يف تقدمي األشخاص األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم وإذ ترحب جبهود احملكمة واجنازا
بالسوابق القضائية للمحكمة يف مسألة وحتيط علماص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة املنصو 

التكامل،
بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق تذكِّروإذ 

تمع الدويل وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني لتحقيق هذه الغا ية اعتماد تدابري مناسبة على ا
املستوى الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية من أجل ضمان استعداد النظم 

م،القانونية الوطنية حقا ملالحقة هذه اجلرائ
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نظام روما األساسي املتعلقتني مبقبولية القضايامن ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني تذكِّر أيضاوإذ 
أمام احملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة،

يف بلدان احلاالت فية إجناز أعمال احملكمة لكيمزيد من االعتبار إيالء ينبغي بأنه تذكِّر كذلكوإذ 
وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات 

ة عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة،  الوطني
ا القضائية وإذ تؤكِّد احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويًا فيما يتعلق وإذ حتيط علمًا مع التقدير

باحملكمة، 
الذي أكد فيه٢٠١٣شباط/فرباير ١٢بالبيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف حبتر إذ و 

لس االستمرار يف  أمهية تعاون بشأن النداء السابق للمجلس كرر و ،مكافحة اإلفالت من العقاباعتزام ا
ذات الصلة لس التزامه مبتابعة قرارات اأعرب فيه عن و ،الدول مع احملكمة وفقًا اللتزامات كل منهما

بصورة فعالة،
املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال بأوغندا يف نجاح بوإذ تذكِّر

، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١الفرتة من 
اد بقرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر االحتوإذ تذكِّر أيضا
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة والتوعية تؤكِّد من جديد و،األفريقي يف أديس أبابا

برسالتها يف االحتاد األفريقي، وفيما بني الدول األفريقية، بشكل فردي أو مجاعي، 
تمع املدين للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة القّيمة اليت يقدمها ا

يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، والتوازن بني اجلنسنيأمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك 
ا الفرعية،  يف عمل اجلمعية وهيئا

ضرورة تشجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتَّع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها
رورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق، بصورة كاملة يف دورات اجلمعية وض

بــأن املســاواة بــني الضــحايا يف احلــق يف الوصــول علــى وجــه الســرعة وبأســلوب فعــال إىل وإذ تســلم 
ـم، ويف الوصـول إىل املعلومـات  العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن األضرار اليت تلحـق 

علـى أمهيـة إذ تؤكـدتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونـات أساسـية للعدالـة، وذات الصلة امل
تمعات املتضررة بصورة فعالـة مـن أجـل إنفـاذ الواليـة الفريـدة للمحكمـة  محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

،اجلنائية الدولية جتاه الضحايا
يدانية للمحكمة يف بلدان احلاالت وأمهية أن الدور احليوي الذي تقوم به العمليات املوإذ تدرك 

يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان، 
املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان، أيضا وإذ تدرك
برناجميــة ســنوية تعتمــدها بــأن احملكمــة تعمــل يف إطــار القيــود الــيت تفرضــها عليهــا ميزانيــةوإذ تــذكِّر

اجلمعية،
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عالمية نظام روما األساسي 
تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أن الدول اليت ملتدعو -١

مجيع الدول األطراف أن تكثف وتطلب إىليف أقرب وقت ممكن، بصيغته املعدلة،تصبح أطرافا فيه، 
عاملية النظام؛ جهودها لتعزيز 

تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية جبيب -٢ ميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا
النظام؛

أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات تِقرر-٣
التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة 

روما األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات 
االت ذات الصلة؛  العاملة يف ا

ت الوطنية بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزاماتذكِّر -٤
ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، السيما يف جماالت القانون اجلنائي، 

الدول األطراف ، حتثوقانون اإلجراءات اجلنائية، والتعاون الدويل، واملساعدة القضائية، ويف هذا الصدد
على القيام بذلك على سبيل األولوية، يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات 

اعتماد أحكام بشأن الضحايا، حبسب االقتضاء؛  علىوتشجِّع
بتقرير املكتب عن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترِحب-٥

تب املدعية العامة، ورئيسة اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكوتالحظ مع التقدير ، (١)تنفيذا كامال
تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود  مجعية الدول األطراف، ومجعية الدول األطراف، والدول األطراف، وا

بصيغته املعدَّلة، الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام روما األساسي، 
ا يف إطار االستعراض احصانااحملكمة و ويف اتفاق امتيازات  ، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع 

الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 

هاوحصاناتالمحكمة اتفاق امتيازات 
ا احملكمة بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات ترحب-٦ بأن وتذكِّروحصانا

دولية ذات الصلة يُعفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من رواتب هذا االتفاق واملمارسة ال
يف هذا الصدد الدول األطراف وكذلك وتدعو وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائب الوطنية ، 

الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أطرافًا يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا فيه على سبيل 
وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني األولوية،

م اليت تدفعها هلم احملكمة أو  باحملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال
ذه املدفوعات ريثما تصّدق على ه ذا االتفاق أو إلعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 

تنضم إليه؛
التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-٧

مجيع الدول اليت ليست طرفًا يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وتناشدمقاصد احملكمة 
ا اليت توجد فيها ممتلكات وأص ول للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو وحصانا

)١)ICC-ASP/13/34.
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األصول أن حتمي ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من 
أشكال التدخل؛

التعاون
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/13/Res.3القرار  تشري إىل -٨
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب -٩ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

مع احملكمة وفقاالالدوَل األطراف ضمان التعاون الكامل والفعوتناشد من النظام؛ التاسعللبابوفقا
مة، وتنفيذ أوامر القبض؛لنظام روما األساسي، السيما يف جمال التشريعات التنفيذية، وإنفاذ أحكام احملك

وتذكِّر بالدول األطراف مواصلة التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٠
الدول األطراف واحملكمة على وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار 

جهودها لضمان التعاون مع احملكمة بصورة كاملة النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتكثيف
وفعالة؛ 

؛)٢(بالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات القبضحتيط علما-١١
؛ بإبرام أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقتترحب -١٢
بشأن حدة املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتمبذكرة التفاهم بني احملكمة ومكتبترحب أيضا -١٣
؛قدرات الدول على إنفاذ العقوباتزيز تع

ا اجلمعية يف القرار باإلجراءاتتذكِّر -١٤ بشأن عدم التعاون،  ICC-ASP/10/Res.5اليت اعتمد
ا على تنفيذ وتدرك مع القلق  ما قد يؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية على قدر

، )٣(بقرارات احملكمة املوجهة إىل اجلمعية حىت اآلن وبتقرير املكتب عن عدم التعاونماوحتيط عليتها، وال
باجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة وترحب

ا حبكم منصبهابأن رئيسة اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاوتذكِّرواليتها،  مجيع ، وتناشد)٤(صة 
أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة رئيسة مجعية الدول األطراف، مبا 

؛ يف ذلك عند اضطالعها مبهامها بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون
من فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد بدور مجعية الدول األطراف وجملس األأيضاتذكِّر-١٥

باجلهود اليت تبذهلا وترحبمن نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥يف الفقرة 
لس،  الدول األطراف أن تواصل جهودها وتطلب إىلالدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا

ن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما لضمان أن يعاجل جملس األم
كال من اجلمعية وتشجعرئيسة اجلمعية للتشاور مع جملس األمن، باجلهود اليت تبذهلاوترحب األساسي، 

وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن؛ 

الدولة المضيفة
وحتيط علما مع التقدير ة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر، بأمهية العالقتسلم -١٦

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛ 

)٢)ICC-ASP/13/29/Add.1.
)٣(ICC-ASP/13/36.
)٤)ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة.
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العالقة مع األمم المتحدة 
الة حلاالت احملبضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن اتسلم-١٧

إىل احملكمة؛ ن جملس األمنم
مواصلة تعزيز علىوتشجعنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة بحتيط علما -١٨

العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 
؛توفري متابعة فعالة للحاالت احملالة من  جملس األمن إىل احملكمة(أ)

ل الذي تقوم به احملكمة من خالل التعاون واملساعدة املقدمني من مواصلة تقدمي الدعم للعم(ب)
من جملس األمن،  قيق بتكليف بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية اخلاصة، وجلان التح

؛وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة
لس مع ممثلي احملكمة ويف املسائل املتصلة (ج) باحملكمة اجلنائية الدولية زيادة املشاركة من جانب ا

؛بأشكال خمتلفة
لس واحملكمة مع دعم احملكمة يف هذا الصدد ؛(د) إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني ا
باملناقشة البناءة بني جملس األمن واحملكمة بشأن العالقة والتفاعل بينهما أثناء الزيارة اليت ترحب -١٩

ا جملس األمن إىل الها ؛٢٠١٤ي يف آب/أغسطس قام 
٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٣باملناقشة املفتوحة اليت أجراها جملس األمن يف ترحب أيضا-٢٠

لس واليت تضمنت الرتكيز على متابعة احلاالت احملالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛ بشأن أساليب عمل ا
مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف  تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري تشري إىل -٢١

احملكمة إىل مواصلة حوارها املؤسسي مع األمم املتحدة، استنادا إىل اتفاق العالقة بني وتدعو، )٥(امليدان
األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية؛

ا مع احملمجيع مكاتبتشجع-٢٢ كمة وعلى التعاون وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 

واحملكمة؛ 
دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد-٢٣

٣و٢وتعزيزه وفقا للفقرات املكتب ألعمال املقدم مواصلة الدعم على أمهية وتشدد الكامل للمكتب، 
؛ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم املتحدة ٢٠١٤بإحاطة املكتب علما طوال عام ترحب-٢٤
الدول األطراف األعضاء يف املكتب وغريها من الدول وتدعووعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن 

ة تزويد املكتب مبعلومات عن جهودها يف األمم املتحدة ويف أي حمافل دولية أو األطراف إىل مواصل
اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

؛)٦(بتقدمي التقرير العاشر للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةأيضا ترحب -٢٥
تكبدها احملكمة تىت اآلن، التكاليف اليت أن الدول األطراف حتملت وحدها، حتالحظ مع القلق -٢٦

يف هذا الصدد الدول األطراف على بدء وحتثنتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن إىل احملكمة، 

)٥(ICC-ASP/12/42.
.A/69/321وثيقة األمم املتحدة)٦(
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من نظام روما األساسي بطريقة سليمة، مع ١١٥مناقشات بشأن كيفية تنفيذ الفقرة (ب) من املادة 
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص ١٣ملادة من ا١األخذ يف االعتبار أيضا بأن الفقرة 

على إخضاع الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال إىل احملكمة مبوجب قرار من اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة لرتتيبات مستقلة؛  

على أساس أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم املتحدة تتم حصريا تالحظ-٢٧
السداد؛  

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة لدعم احملكمة يف تنفيذ واليتها؛ ترحب-٢٨
ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد على-٢٩
الحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية بااحملكمة أن تواصل بانتظام االتصالوتطلب إىل كمة واالحتاد، احمل

بالتواصل بني رئيسة اجلمعية وحتيط علمايف أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 
وفري الدعم الالزم لتعزيز أصحاب املصلحة تمجيعوتطلب إىل واملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛
بشأن إبرام اتفاق إطاري للتعاون ٢٠١٤آب/ أغسطس ٥بتبادل الرسائل الذي مت يف ترحب-٣٠

من نظام روما ٨٧من املادة ٦، وفقا للفقرة السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويببني احملكمة وبرملان 
إىل االستمرار يف اجلهود الرامية إىل تعزيز العالقات مع املنظمات واهليئات احملكمةوتدعو ، األساسي

الدولية األخرى، مبا يف ذلك عن طريق إبرام ترتيبات/اتفاقات ثنائية؛
باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت تذكِّر-٣١

، من تقدميها لتأكيد ١٩٤٩من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ٩٠ملادةمبوجب ا
الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند االقتضاء، مالحقة 

مرتكيب جرائم احلرب، على املستوى الوطين أو أمام احملكمة على حد سواء؛

طة المحكمةأنش
؛)٧(قدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةبالتقرير األخري املحتيط علماً -٣٢
استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح - ٣٣

قيقات وإجراءات قضائية يف خمتلف تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحت
أو اليت شرعت املدعية )٨(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العامة يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛
اكم احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملدعوة تشري إىل- ٣٤

الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت يف جرائم 
يف تذليل التحديات العملية املماثلة تدخل يف اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم،

يف هذا الصدد ترحباحملكمة، وللتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل 
؛ املتطورة للمحاكم الدولية يف مبانيهاحلقة عمل استغرقت يومني بشأن املمارساتباستضافة احملكمة

)٧(ICC-ASP/13/37.
).٢٠١١(١٩٧٠و)٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٨(
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باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٣٥
حقات قضائية؛جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومال

الصادرة عن اجلرائم القائمة على نوع اجلنسبورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية و ترحب-٣٦
على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق وتشدد، ٢٠١٤مكتب املدعية العامة يف حزيران/يونيه 

، من أجل وضع حد إلفالت ائمة على نوع اجلنساجلرائم القواملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم اجلنسية و 
الدول األطراف أن تنظر يف ورقة السياسات لتعزيز وتطلب إىلمرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب، 

حمليا؛  رائم القائمة على نوع اجلنسالتحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجل
طبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بني باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتأيضاترحب-٣٧

ا على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع  أجهز
احملكمة على بذل كل اجلهود الالزمة وتشجعاحرتام استقالل القضاة واملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة، 

كمة الواحدة تطبيقًا كامًال، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة، لتطبيق مبدأ احمل
واإلدارة السليمة؛  

اجلهود اليت يبذهلا املسجل، مبا يف ذلك يف سياق مشروع استعراض قلم التقديرتالحظ مع-٣٨
امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة احملكمة، لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق مبكاتبها

احملكمة على مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها وتشجعامليدانية بغية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، 
ستمرار كفاءة احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها فيها؛ الامليدانية ضمانا

كمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملتقدِّر-٣٩
تقديرها لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن

االنتخابات
تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى الذين أمهية ترشيح وانتخاب القضاة تشدِّد على-٤٠

هلذه الغاية الدول األطراف على اتباع وتشجِّع،األساسيمن نظام روما٣٦للمادة وفقااملناصب القضائية
؛اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرشَّحني

عندما على أساس التفرغأمهية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل تشدد على-٤١
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛

ثاينالوارد يف املرفق ال)٩(راءات ترشيح وانتخاب القضاةاعتماد التعديل الذي أدخل على إجتقرر- ٤٢
هلذا القرار؛

استعراض إجراءات انتخاب القضاة على النحو املبني يف القسمني باء وجيم من القرار أيضاتقرر- ٤٣
ICC-ASP/3/Res.6دف ادخال أي بصيغته املعدلة، مبا يف ذلك القرار احلايل، مبناسبة االنتخابات املقبلة 

؛حتسينات الزمة
لرتشيحات لاتقييمالذي يتضمن ،)١٠(بتقرير اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحاتحتيط علما - ٤٤

بأن اللجنة االستشارية ستباشر وحتيط علمااملقدمة النتخاب ستة قضاة يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية، 
؛واليتها فيما يتعلق باالنتخابات مللء شاغر قضائي

.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... )٩(
)١٠)ICC-ASP/13/22..
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)١١(ستشارية املعنية بالرتشيحاتاعتماد التعديالت اليت أدخلت على اختصاصات اللجنة االتقرر-٤٥

الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛

ألطرافأمانة جمعية الدول ا
أن وتؤِكد من جديد بأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم -٤٦

األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، العالقة بني
مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس وترحب،ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف مرفق القرار 

التنسيق عند النظر يف مسائل ذات اهتمام مشرتك؛ 

المحامون
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات علماحتيط -٤٧

من القواعد ٢٠من القاعدة ٣القانونية، مبا يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة 
اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 

التمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، بضرورة حتسني التوازن بني اجلنسني و أيضا علماحتيط -٤٨
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو الذي وتواصل بالتايل التشجيع

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف العادل ٢(٢١تقضي به القاعدة 
لقانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، والتوازن بني اجلنسني، واخلربة ا

حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية
تنفيذ سياسة أجور املساعدة القانونية املعدلة اليت ملواصلة باجلهود اليت تبذهلا احملكمةتسلم -٤٩

التزام تقدمي التقارير يف هذا الصدد، بالوفاء بوحتيط علماً ، ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣اعتمدها املكتب يف 
احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ تؤكد علىو 

؛ )١٢(املساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة
املسجل يف سياق جوانب مشروع املراجعة التابع لقلم احملكمة املتصلة باملساعدة مببادرة ترحب-٥٠

القانونية من أجل إعادة تنظيم وتبسيط وتعزيز الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة للدفاع ومشاركة الضحايا 
قانونية، مبا احلاجة إىل تدابري لتحقيق املزيد من التفاعل والكفاءة يف نظام املساعدة الوتؤكد ومتثيلهم، 

؛بشأن املساعدة القانونيةICC-ASP/12/Res.8لقرار يتماشى مع الواليات املشار إليها يف ا

الفريق الدارسي المعني بالحوكمة
باستمرار احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام ترحِّب -٥١

أجهزة وتدعوية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي، روما األساسي وزيادة كفاءة وفعال
احملكمة إىل مواصلة مثل هذا احلوار مع الدول األطراف؛  

)١١) ICC-ASP/10/36 .املرفق ،
)١٢(ICC-ASP/3/16 ،١٦الفقرة.
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وبالتوصيات الواردة يف هذا )١٣(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةعلماحتيط-٥٢
التقرير؛  

اليت ICC-ASP/9/Res.2يق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار لسنة أخرى فرتة والية الفر متدِّد-٥٣
؛ ICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5ارين بالقر سبق متديدها

"العالقة بني املرحلتني بتقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن "ترحب-٥٤
القضاة على مواصلة عملهم بشأن هذه املسألة يف وتشجع" التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما

؛  ٢٠١٥عام 
إىل تلقي تقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن "مشاركة الضحايا وجرب تتطلع-٥٥

؛  ٢٠١٥أضرارهم" يف عام 
املعين ق العامل الفريمن الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة تطلب إىل-٥٦

؛بالدروس املستفادة

اإلجراءات أمام المحكمة
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٥٧

االستخدام األمثل للموارد؛فضال عن املؤسسة، 
ءات؛ باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراترحب-٥٨

استعراض طرائق العمل 
بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض تسلم -٥٩

بعبء العمل املتزايد؛ 
الذي نظمته عتكفامل، مبا يف ذلك شأنيف هذا الحىت اآلن باخلطوات اليت اختذها املكتب ترحب-٦٠

هذه املسألة قيد االستعراض، على علىبقاءكما ترحب باعتزام املكتب اإلرئيسة اجلمعية بشأن احلوكمة،  
؛)١٤("تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب"يف تقريره املعنونبني النحو امل

تقرر مواصلة حتسني طرائق عمل املكتب وحوكمة مجعية الدول األطراف، ولتحقيق ذلك-٦١
لطريق املتعلقة بتنفيذ واليات األفرقة العاملة التابعة للمكتب الواردة يف املرفق خارطة اتعتمد)أ(

؛)١٥(الرابع
حتميل الدعوات ووثائق االجتماعات املقبلة للمكتب واهليئات الفرعية التابعة له على الشبكة تقرر)ب(

؛)١٦(اخلارجية لالنرتنت مع التنبيه بوجودها عن طريق الربيد اإللكرتوين
ج ختفيض مستوى تؤيد جمددا )ج( ج ختفيف الوثائق الورقية الذي وضعه املكتب بغية االنتقال إىل 

استخدام الورق؛ 

)١٣(ICC-ASP/13/28.
)١٤(ICC-ASP/12/59.
(أ).٢٧ة انظر املرجع السابق، الفقر )١٥(
(د).٢٣انظر املرجع السابق، الفقرة )١٦(
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أعضاء املكتب على تعزيز تشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، وتشري-٦٢
موعات اإلقليمية لكل منهم إلحاطته م علما مبناقشات املكتب، التواصل مع الدول األطراف يف ا

املكتب إىل وتدعوباجلهود اليت يبذهلا املكتب لضمان التواصل والتعاون بني اهليئات الفرعية، وترحب
مواصلة هذه اجلهود؛ 

التخطيط االستراتيجي
مواصلة تطويرمن أجل ف أنشطة التوعية يضرورة أن تواصل احملكمة حتسني وتكيدد علىتش-٦٣

يف وقت التوعية عند االقتضاء، ، من خالل،يف البلدان املتضررة)١٧(السرتاتيجية للتوعيةاخلطة اوتنفيذ
؛ةلتمهيديدراسة امرحلة اليف مبا يف ذلك ، حملكمةامشاركة مبكر من

فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشرتكة بني قضايا اإلعالم واالتصال بأن تذكِّر-٦٤
باإلسهامات الكبرية اليت يقدمها أصحاب املصلحة اآلخرون؛  يط علما اف، وحتاحملكمة والدول األطر 

، )١٨(مع التقدير املبادرات املتخذة، يف سياق اسرتاتيجية احملكمة لإلعالم واالتصالتالحظ -٦٥
ب أصحابأن يواصل مجيع ، وتوصي )١٩(لالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يوماً للعدالة اجلنائية الدولية

املعنيني، جنبا إىل جنب مع احملكمة، واستنادا إىل الدروس املستفادة، املشاركة يف التحضري هلذا املصلحة 
االحتفال السنوي بغية تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

حب وتر ، ٢٠١٧-٢٠١٣باخلطة االسرتاتيجية املنقحة اليت وضعتها احملكمة للفرتة حتيط علما -٦٦
باعتزام احملكمة تكييف خطتها حسب االقتضاء على أساس سنوي، مبا يف ذلك لغرض صياغة افرتاضات 

امليزانية، وإبالغ املكتب يف هذا الشأن بغية مواصلة تعزيز عملية إعداد امليزانية؛ 
تأثري بالوترحببتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعية العامة، أيضاحتيط علما-٦٧

أن مكتب املدعية العامة يعتزم وضع خطة اسرتاتيجية وتالحظكتب، هذا املاإلجيايب للخطة على عمل 
؛ ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة ٢٠١٥جديدة يف عام 

أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، وهو أمر كرر ت-٦٨
ية النهج االسرتاتيجي على املدى الطويل؛حاسم بالنسبة ملصداقية واستمرار 

بالنهج االسرتاتيجي الذي يتبعه قلم احملكمة، يف إطار مشروع إعادة التنظيم، يف حتليل ترحب-٦٩
الحظ تبضرورة معاجلة تلك اجلوانب، و وتقرلتداخل أو التجزؤ أو الثغرات، جمال لوجد يوظائفه حيثما 

ا تعزيز وجودها يف امليدان، مع اهلدف على وجه اخلصوص أن احملكمة وضعت م ن بني أولويا
ا،  كذلك بضرورة النظر يف تأثري مشروع وتقر االسرتاتيجي املتمثل يف زيادة تأثري وفعالية وكفاءة عمليا

إعادة التنظيم من حيث آثاره يف امليزانية؛

للضحايا الضحايا والمجتمعات المتضررة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني 
تمعات املتضررة، وجرب األضرار، بشأن ICC-ASP/13/Res.4قرارها تشري إىل-٧٠ الضحايا وا

؛  والصندوق االستئماين للضحايا

)١٧(ICC-ASP/5/12.
)١٨ (ICC-ASP/9/29.
)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-، اجلزء الثاين)RC/11(٢٠١٠. ي.ؤمتر االستعراضاملالوثائق الرمسية .. )١٩(

١٢.
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م، والسيما علىتشدِّد-٧١ األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
الضحايا تزويدأمهية على وتؤكدقضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات ال

تمعات املتضررة  من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة بشأن باملعلومات ومشاركتهم يف اإلجراءات وا
؛  لضحاياا

التوظيف
التمثيل اجلغرايف باجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف جمال التوظيف من أجل حتقيقترحِّب-٧٢

العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات 
يف مسائل حمددة، منها على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية 

على حتقيق وتشجِّعالنساء أو األطفال، اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي يستهدف 
املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛  

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن تشدِّد-٧٣
بني اجلنسني يف تعيني املوظفني؛  

التكامل
تمع بأن الدول هي املسؤولة يف املقام اتذكِّر-٧٤ ألول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

الدويل وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني هلذه الغاية اعتماد التدابري املناسبة على املستوى 
الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أجل ضمان استعداد النظم القانونية 

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتهاو الوطنية  ؛  قدر
على تنفيذ نظام روما األساسي الرتويج يف احملافل ذات الصلة على على مواصلة تعقد العزم-٧٥

وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت الصعيد احمللي بصورة فعالة 
تمع  ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛ تثري قلق ا الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم 

تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-٧٦ مبشاركة ا
أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛ 

تمع الدويل يف تعميم ترحب أيضا-٧٧ جبهود األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول وا
مراعاة أنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز السلطات القضائية الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق يف اجلرائم 

اعدة التقنية القائمة واجلديدة، املشمولة بنظام روما األساسي واملقاضاة عليها يف برامج وصكوك املس
على بذل جهود إضافية يف هذا الصدد من قبل املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والدول وتشجع بقوة

تمع املدين،  يف األمم املتحدة بشأن به يف هذا السياق بأمهية العمل اجلاري االضطالع وحتيط علماوا
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين ذلك مبا يف؛٢٠١٥م طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عاخ

؛ )٢٠(العدالة للجميعيل، وضمان املساواة يف الوصول إىلوالدو 
على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها يف تشدد-٧٨

ائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن من نظام روما األساسي بوصفها جر ٨و٧و٦املواد 
الدول على القيام وحتثتنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 

بذلك؛ 

.٦٨/٣٠٩انظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )٢٠(
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؛ )٢١(بتقرير املكتب عن التكاملترحب-٧٩
جمال تنفيذ واليتها لتيسري بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم احملرز يف أيضاترحب -٨٠

تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وغريها من اجلهات املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
تمع املدين بغرض تعزيز السلطات القضائية احمللية بالعمل الذي أجنزته األمانة وترحب كذلك ؛ )٢٢(وا

ورئيسة اجلمعية؛ 
أن تواصل الرتكيز على العمل املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك العمل من خالل احملكمة علىتشجع-٨١

تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنية مع التذكري بالدور احملدود املنوط باحملكمة يف جمال 
التعاون فيما بني الدول يف هذا الصدد؛ وتشجع أيضاتعزيز السلطات القضائية الوطنية، 

الرقابة المستقلةآلية 
بشأن آلية الرقابة املستقلة؛ ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشري إىل-٨٢
ICC-ASP/8/Res.1ً          آلية رقابة مستقلة استقالال كامال، وفقا  للقرارين بأمهية وجود تقر-٨٣

لكفاءة وفعالية عمل احملكمة؛، ICC-ASP/9/Res.5و

الميزانية البرنامجية
استقالل أعضاء هذه تؤكِّد جمدَّدًا العمل املهّم الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، وبحتيط علمًا -٨٤

اللجنة؛  
، عن الفحص )٢٣(بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة، وفقاً للنظام الداخلي للجنة امليزانية واملاليةتذكِّر-٨٥

أمهية علىتشددمالية أو آثار تتعلق بامليزانية، والتقين ألي وثيقة تُقدَّم إىل اجلمعية وتشتمل على آثار
ضمان متثيل اللجنة يف مجيع  مراحل املداوالت اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف وثائق ترتب آثارا مالية أو 

آثارا على امليزانية؛ 
يف نظام روما مجيع الدول األطرافوحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، علىتشدد-٨٦

ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه  األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا
من نظام ١١٥على أن تسددها فوراً وفقًا للمادة، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة،االشرتاكات أو

د املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة من النظام املايل والقواع١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 
عن اجلمعية؛ 

بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-٨٧
ذلك؛ قامت بللجهات اليت وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي
االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح يف  بأن الدول األطراف يف املؤمتر تذكِّر -٨٨

٥من املادة ٢، اعتمدت وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١كمباال بأوغندا يف الفرتة من 
من نظام روما األساسي تعديالت لتعريف جرمية العدوان وحتديد الشروط اليت جيوز للمحكمة مبوجبها أن 

)٢١(ICC-ASP/13/30.
املرجع نفسه ـ املرفق الثاين.)٢٢(
)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... )٢٣(
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ذه اجلرميةمتارس ا ؛ واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق اختصاص )٢٤(ختصاصها فيما يتعلق 
احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات 

؛)٢٦(ألساسيمن نظام روما ا١٢٤، وقررت اإلبقاء، يف الوقت الراهن، على املادة )٢٥(الطابع الدويل
من ٥املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة التعديالتبأن حتيط علمًا -٨٩

مبا مت مؤخرًا من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 
التعديالت؛ 

وتعقد العزم ق على هذه التعديالت أو قبوهلا، مجيع الدول األطراف النظر يف التصديتطلب إىل -٩٠
كانون ١تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد على

بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد تعديل نظام روما األساسي؛٢٠١٧الثاين/يناير 
نفسها مخس وثالثون دولة طرفاً ودولة واحدة تتمتع بصفة املراقب مع التقدير مبا قطعته على تذكِّر-٩١

تلك الدول وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّم إىل احملكمة مزيدًا من املساعدة، 
ذه التعهدات،  الدول واملنظمات اإلقليمية أن تقدِّم كما تناشدواملنظمات اإلقليمية على سرعة الوفاء 

ا املقبلة، حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهداتتعهدات إ ؛ ضافية وأن تعلمها أثناء دورا

النظر في التعديالت
؛)٢٧(ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت-٩٢

المشاركة في جمعية الدول األطراف
الكيانات أن تتربع يف الوقت الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها منتناشد-٩٣

ا السنوية،  املناسب للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دور
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرها

حوار مستمر مع مجيع مواصلة اجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف لعقد تشجع على-٩٤
أن تقدم الدعم األطرافمجيع الدولوتطلب إىل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 

ا الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ومنظومة نظام روما األساسي   لرئيسة اجلمعية يف مبادرا
ككل؛ 

رئيسة اجلمعية، واألمانة، حبسب االقتضاء، باملهام املبيَّنة يف أن تعهد إىل احملكمة، واملكتب، و تقرر-٩٥
املرفق األول هلذا القرار.

.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠... يؤمتر االستعراضاملالوثائق الرمسية ...)٢٤(
.RC/Res.5، القرار نفسهاملرجع )٢٥(
.RC/Res.4القرار نفسه،املرجع )٢٦(
)٢٧(ICC-ASP/13/31.
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لمرفق األولا

المهام المنوطة بجمعية الدول األطراف في فترة ما بين الدورات
،عالمية نظام روما األساسيفيما خيص -١

الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة العملتؤيد(أ) 
؛)١(روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال

املكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما تطلب إىل(ب)
ا الرابعة عشرة؛   اجلمعيةإىلتقريراً عن ذلك األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم يف دور

، التعاونفيما خيص-٢
رئيسة اجلمعية أن تواصل، وفقًا لإلجراءات اليت وضعها املكتب بشأن عدم تطلب إىل(أ)

التعاون، العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على منع حاالت عدم 
ليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛التعاون ومتابعة حاالت عدم التعاون ا

املكتب إىل مواصلة املناقشات من أجل تقدمي مشروع خطة عمل موحدة بشأن تدعو(ب)
اسرتاتيجيات القبض لكي تنظر فيها مجعية الدول األطراف؛

املكتب مناقشة اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية، مع أخذ تدعو أيضا(ج)
يف االعتبار، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية قبل )٢(شأن التعاونالدراسة الواردة باملرفق الثاين لتقرير املكتب ب

كاف؛تقو الدورة الرابعة عشرة ب
املكتب أن يواصل، من خالل أفرقته العاملة، املناقشات بشأن االتفاقات أو تطلب إىل(د)

ا الرابعة عشرة؛  الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
املكتب أيضا أن يستعرض، من خالل أفرقته العاملة، التوصيات الست تطلب إىل(ه)

ا الدول األطراف عام  ، بالتعاون الوثيق مع احملكمة؛)٣(٢٠٠٧والستني بشأن التعاون اليت اعتمد
املكتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية تطلب كذلك إىل(و)

التعاون ملواصلة عملية التشاور مع الدول األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات ب
الصلة واملنظمات غري احلكومية، من أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛

املكتب أن يشارك بنشاط طوال فرتة ما بني الدورتني مع مجيع تطلب كذلك إىل(ز)
ضمان تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة وأن يقدم إىل لالصلة أصحاب املصلحة ذوي 

ا الرابعة عشرة تقريرا عن أنشطته مشفوعا بتوصيات يف ضوء الدروس املستفادة؛   اجلمعية يف دور
،العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيما خيص -٣

السنوي الذي تقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسما احملكمة إىل أن تضمن تقريرهاتدعو
تعاون املعقودة مع منظمات دولية أخرى؛بالات اخلاصةعن حال تنفيذ االتفاق

)١(ICC-ASP/13/34.
)٢(ICC-ASP/13/29.
، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2القرار ) ٣(
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،االنتخاباتفيما خيص -٤
ا الرابعة عشرة، مبناسبة االنتخابات تطلب إىل(أ) املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور

ن استعراض اإلجراءات املتعلقة بانتخاب القضاة املنصوص عليها يف الفرعني باء وجيم القادمة، تقريرا ع
دف إدخال أية حتسيناتICC-ASP/3/Res.6القرارمن عند بصيغته املعدلة، والقرار احلايل، 

االقتضاء؛
، حاتاللجنة االستشارية املعنية بالرتشييقوم، بالتشاور مع إىل املكتب أن أيضاتطلب(ب)

ا اخلامسة عشرة  اية واليتها، باستعراض اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور ويف 
ختصاصات اللجنة بشأن هذه اخلربة املكتسبة، مبا يف ذلك اقرتاحات، حسب االقتضاء، لكيفية حتسني ا

عنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية املة ستشارياللجنة االالواردة يف مرفق تقرير املكتب عن إنشاء 
)ICC-ASP/10/36()؛)٤

اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات أن تقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف إىل أيضاتطلب(ج)
ورة اليت سيتم فيها االنتخاب بوقت كاف؛دعملها قبل ال

،المساعدة القانونيةفيما خيص -٥
وإذ يبقيا على نظام املساعدة القانونية قيد االستعراض؛ إىل احملكمة واملكتب أنتطلب(أ)

بشأن املساعدة ICC-ASP/12/Res.8من املرفق األول للقرار ٦إىل الواليات املشار إليها يف الفقرة تشري
احملكمة إىل ضمان تنفيذها بالكامل ويف الوقت املناسب، حسب االقتضاء؛تدعوالقانونية، 

ملساعدة القانونية وتقييم أدائها؛ تنفيذ ااحملكمة إىل مواصلة مراقبة تدعو (ب)
، يف سياق عملية إعادة التنظيم والتبسيط اجلارية يف قلم إىل احملكمة أن تواصلتطلب(ج)

ة املساعدمراقبة تنفيذ ، ICC-ASP/12/Res.8من املرفق األول للقرار ٦الفقرة احملكمة ومبا يتماشى مع 
وكذلك أن تقدم، عند القانونية وتقييم أدائها وتقدمي تقارير عن النتائج اليت تتوصل إليها إىل املكتب؛

أول االقتضاء، اقرتاحا إىل املكتب إلدخال تعديالت على نظام املساعدة القانونية احلايل عند اكتمال
ملشار إليه أعاله؛ ويف اإلطار الزمين احملدد يف القرار ا) ٥(دورتني قضائيتني كاملتني

، حسب االقتضاء، مواصلة النظر يف هذه املسألة مع اللجوء إىل أية املكتبتطلب إىل(د)
ليتم اعتمادها، عملية أو آلية يراها مناسبة، واعداد واقرتاح أي تغيريات هيكلية لنظام املساعدة القانونية 

زيادة تعزيز كفاءة نظام املساعدة القانونية؛ عند االقتضاء، من اجلمعية، مبا يف ذلك اقرتاح تدابري ل
،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٦

ا الرابعة الفريق الدارسي املعين باحلوكمةتطلب إىل)أ( أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
عشرة ؛ 

املعين بالوسطاء بغية احملكمة إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل تدعو (ب)  
احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني؛ 

مثل املسألة املتعلقة بتعارض املصاحل.)٤(
ائي يف دورتني قضائيتني كاملتنييشري انتهاء)٥( توماس لوبانغا دييلو ضد ةالعامةية املدعيقضإىل صدور حكم استئنايف 

ائي فيما يتعلق ضد ماتيو نغودجولو تشويةالعامةقضية املدعيويف ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، قرار 
جبرب األضرار.
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احملكمة أن حتيط الدول األطراف علما، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف تطلب إىل)  ج(
استخدام الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ 

،ءات أمام المحكمةاإلجرافيما خيص -٧
احملكمة إىل تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات مبا يف ذلك من تدعو(أ)

خالل اعتماد تعديالت أخرى يف املمارسة؛ 
ا تطلب إىل(ب) احملكمة أن تكثف جهودها لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأ

ا ا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف بتقييم أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا واحتياجا
أداء احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية، واضعة يف اعتبارها التوصيات واملناقشات القائمة، السيما يف سياق 

الفريق الدراسي املعين باحلوكمة وجلنة امليزانية واملالية؛ 
خاصا الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف بندا أن تدرج يف جدول أعمال الدورةتقرر(ج)

؛من أجل تعزيز نظام روما األساسيبشأن كفاءة إجراءات احملكمة وفعاليتها
،استعراض طرائق العملفيما خيص -٨

؛ )٦(٢٠١٣املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو)أ(
تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك املكتب تطلب إىل)ب(

فقط، وعندما ال ميكن معاجلة املسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث املوارد، مثل مقرر أو جهة 
؛)٧(تنسيق

منسقي الفريقني العاملني التابعني للمكتب يف مراقبة تنفيذ التقرير بشأن تقييم تفوض)ج(
، ويف هذا الصدد أيضا، يف إجراء تقييم لآلليات )٨(يد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتبوترش

املنشأة لتنفيذ الواليات املتلقاة، مبا يف ذلك عن طريق دراسة استقصائية بني أعضاء الفريقني العاملني، 
؛ )٩(وتقدمي التقارير إىل اجلمعية كل سنتني أو كل ثالث سنوات

ج دعوت)د( األمانة إىل مواصلة جهودها فيما يتعلق بتقليل الوثائق الورقية بغية االنتقال إىل 
يف هذا الصدد بأن تقارير هيئات احملكمة واجلمعية ينبغي أن ال تذكِّرختفيض مستوى استخدام الورق، و

؛ )١٠(تزيد على ستة عشر صفحة
،التخطيط االستراتيجيفيما خيص -٩

مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، على املكتب مواصلة الدخول يف حوار إىل تطلب(أ)
ج منسق وشامل فيما يتعلق بإسرتاتيجية االتصال يف احملكمة؛ أساس الدروس املستفادة،  بغية وضع 

احملكمة إىل االستمرار يف عقد مشاورات سنوية مع املكتب يف األشهر الثالثة تدعو)ب(
دف حتسني األوىل من كل عام بشأن تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 

مؤشرات األداء وحتديثها على أساس الدروس املستفادة؛ 

)٦(ICC-ASP/12/59.
د طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة (ب) من التقرير بشأن تقييم وترشي٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال  يف الفقرتني ) ٧(

.)ICC-ASP/12/59(للمكتب
)٨  (ICC-ASP/12/59.
املرجع نفسه.)٩(
املرجع نفسه.)١٠(
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وفقًا للخربة مكتب املدعية العامة إىل تكييف خطتها االسرتاتيجية اجلديدة أيضا تدعو)ج(
اس منتظم بذلك؛ وإبالغ املكتب على أساملكتسبة من تنفيذها 

إىل احملكمة أن تواصل، بالتشاور مع الدول األطراف، العمل على وضع تسلسل تطلب)د(
ا من أجل تسهيل اخليارات االسرتاتيجية واخليارات املتعلقة بامليزانية؛  هرمي ألولويا

إلدارة إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة تطلب)ه(
املخاطر وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛ 

إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي تطلب كذلك)و(
عن حلضور احملكمة يف امليدان بغية تطوير اسرتاتيجية احملكمة املتعلقة بالعمليات امليدانية وأن يقدم تقريراً 

ذلك على أساس منتظم؛  

،لضحايالالضحايا والمجتمعات المتضررة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني فيما خيص -١٠
املكتب إىل أن يستكشف، عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع له، مع تدعوأ) (

، احلاجة إىل إدخال أي تعديالت ٢٠١٥االستناد إىل تقرير احملكمة املطلوب أن تعده يف غضون عام 
على اإلطار القانوين ملشاركة الضحايا يف اإلجراءات؛  

من ١احملكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة تطلب إىل(ب)
ا الرابعة عش٧٥املادة  رة تقريراً من نظام روما األساسي على سبيل األولوية، وأن تقدم إىل اجلمعية يف دور

يف هذا الشأن؛ 
بطلبها إىل احملكمة مواصلة وضع نظام فيما يتعلق بإعالن عوز املتهم ألغراض تذكِّر(ج)

ا الرابعة عشرة عن التطورات اجلوهرية ذات الصلة؛   املساعدة القانونية وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
على مواصلة تعزيز حوارمها تهوأمانلضحايا جملس إدارة الصندوق االستئماين لتشجع(د) 

تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضالً  اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا
عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين 

وضمان لتدخالت الصندوق، وتعظيم تأثريها، االسرتاتيجي والعملي ضوح من أجل زيادة الو للضحايا، 
؛  تهاواستدامتهااستمراري

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ه)
تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛ 

مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة تقرر)(و
تمعات املتضررة  هذه احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ 
سب االقتضاء أو عند املكتب مبواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حتكلف(ز) 

ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية يراها مناسبة؛  نشأ
،التوظيففيما خيص -١١

بأن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل املكتبتوصي(أ)
تلك الوظائف، دون اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف

قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو عدم اإلخالل بكل ما
مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

ا الرابعة عشرة يف هذا الشأن؛  دور
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ا الرابعة عشرة تقريرًا شامًال عن املوارد البشرية، تطلب(ب) إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دور
بشأن تنفيذ ٢٠١٥يتضمن عرضًا للمستجدات اليت ميكن أن تقدمها جلنة امليزانية واملالية يف عام 

ذا املوضوع؛  التوصيات املتعلقة 
،التكاملفيما خيص -١٢

قي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع احملكمة املكتب أن يبتطلب إىل(أ) 
وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات اليت 

تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند  ا ا تنفيذ اسرتاتيجية إجناز أعمال بقيام اليضطلع 
حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد، احملكمة يف

رائم القائمة على نوعومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود، واجلرائم اجلنسية واجل
؛  اجلنس

هود لتسهيل تبادل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل اجلإىلأيضاتطلب(ب) 
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
ا الرابعة عشرة  دف تعزيز السلطات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور تمع املدين،  وا

عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 
،لميزانية البرنامجيةافيما خيص -١٣

األمانة أن تواصل مع جلنة امليزانية واملالية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضمان متثيل تطلب إىل (أ)
ترتب آثارا جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل املداوالت اليت جتريها اجلمعية واليت يُنظر خالهلا يف وثائق

مالية أو آثارا على امليزانية؛  
أن يواصل املكتب، على أساس التفاهم على أن تقدم عملية التيسري يف إطار الفريق تقرر(ب)

العامل يف نيويورك تقريرها إىل اجلمعية بشأن املتأخرات كل سنتني، مراقبة حال املدفوعات الواردة طوال 
األطراف للمدفوعات السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد الدول 

املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت عليها متأخرات ويقدم 
ا الرابعة عشرة؛ تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور

إىل األمانة إعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوق تطلب(ج)
املتأخرات املستحقة عليها؛ التصويت إثر تسديدها 

،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٤
األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة باالنرتنت كافة املعلومات اليت تطلب إىل (أ)

تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد من 
مة؛املساعدة إىل احملك

ا الرابعة عشرة مزيدا من التفاصيل تطلب أيضا(ب) إىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
عن تنفيذ التعهدات املقدمة من الدول واملنظمات اإلقليمية يف كمباال؛

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٥
يع التعديالت املقرتحة، الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجتدعو(أ)

ا وتطلب إىلوفقا الختصاصات الفريق العامل،  املكتب أن يقدم تقريرًا لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور
الرابعة عشرة؛ 

يف سياق الفريق العامل املعين من نظام روما األساسي ١٢٤أحكام املادةمراجعة تقرر ب)(
؛  جمعيةللأثناء الدورة الرابعة عشرة بالتعديالت
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،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٦
لتعهد بالتصديق على اتفاق لاحتفاالجمعية عقد أثناء الدورة اخلامسة عشرة للتأن تقرر(أ)
ا من أجل دعوة الدول األطراف إىل التصديق على هذا االتفاق قبل االحتفال احملكمة امتيازات  وحصانا

)؛٢٠١٨قيع على نظام روما األساسي (متوز/يوليو بالذكرى العشرين للتو 
ا الرابعة والعشرين يف الفرتة من أيضاتقرر )ب( ٢٤إىل٢٠أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور

ا اخلامسة والعشرين يف الفرتة من ٢٠١٥نيسان/أبريل تشرين ٢إىل أيلول/سبتمرب ٢١ودور
؛٢٠١٥األول/أكتوبر 
، ٢٠١٥يف عام كاملة هيئة قضائية  كمة جد باحملتواضرورة أن تإزاء ا القلقيساورهإذ (ج)

اجلوانب لنظر يف باكتب تكليف املرر كذلكتقنظام روما األساسي، على النحو املنصوص عليه يف 
املاليةاآلثار و هاتوقيتو الدورةكانمبا يف ذلك مقية الشواغر القضائية، بعقد دورة مستأنفة مللء العملية ل

قد هذه الدورة املستأنفة يف الربع الثاين من اإلجراءات الالزمة لع، عند االقتضاء، تخذيأن و املرتتبة عليها، 
؛٢٠١٥عام 

ا الرابعة عشرة يف الهاي، يف الفرتة من تقرر)د( تشرين ٢٦إىل ١٨أن تعقد اجلمعية دور
ا اخلامسة عشرة يف الهاي٢٠١٥الثاين/نوفمرب .ودور

لثانياالمرفق
المتعلق بإجراءات ترشيح القضاة ICC-ASP/3/Res.6التعديالت على القرار 

وانتخابهم

(ب) بالنص التايل:٢٧يستعاض عن الفقرة 
.أسابيعم ستة أسبوعا قبل االنتخابات وتدو ١٨ت تفتح فرتة الرتشيحا-(ب)٢٧"

لثق الثاالمرف
نية بالترشيحات الواردة في مرفق التعديالت على اختصاصات اللجنة االستشارية المع

ICC-ASP/10/36الوثيقة

اية الفقرة  : ٦يضاف النص التايل إىل 
"يف حال وجود شاغر، تعقد انتخابات وفقا لإلجراءات املقررة لرتشيح وانتخاب أعضاء اللجنة 

زمة، مع االستشارية املعنية بالرتشيحات. وتنطبق هذه اإلجراءات، بعد إجراء التعديالت الال
مراعاة األحكام التالية:

جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن حيدد فرتة زمنية للرتشيح تقل عن الفرتة املستخدمة (أ) 
النتخابات أخرى؛

(ب) جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن ينتخب العضو؛
السابق، وجيوز إعادة خيدم العضو الذي ينتخب مللء شاغر الفرتة املتبقية من والية العضو (ج) 

انتخابه".
مكررا  جديدة:  ٦يضاف النص التايل بوصفه فقرة 
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ال جيوز يف السنوات الثالث التالية النتهاء والية أحد األعضاء يف اللجنة أو استقالة -مكررا٦"
أحد األعضاء ترشيح هذا العضو لالنتخاب يف احملكمة".

المرفق الرابع
)١(ات التيسيرخارطة الطريق العامة آللي

البرنامجالهيئةالتاريخ
اية دورة اجلمعية ا إىل املكتب للسنة القادمة بني الفريق املكتبقرب  توزيع البنود املعهود 

العامل يف الهاي والفريق العامل يف نيوروك 
ة النظر يف جتديد الواليات واختاذ قرار بشأن العملية أو اآللياملكتبحبلول شباط/فرباير

) استنادا إىل تقييم ذلكاملناسبة (آلية التيسري أو املقرر أو غري
قني العاملني، يسابق يقوم به املنسقان املعنيان بالفر 

تعيني امليسرين، وجهات التنسيق، واملقررين و/أو غريهم عند 
االقتضاء

الفريق العامل يف الهاي، الفريق حبلول آذار/مارس
كر و يالعامل يف نيو 

ميسر و/أو جهة تنسيق برنامج عمل ملنسق الفريق يقدم كل 
العامل ذي الصلة ومعه جدول زمين لألهداف اليت يلزم 
حتقيقها حىت بداية دورة اجلمعية، وإن أمكن، لالجتماعات 

املقررة 
سبعة أسابيع قبل انعقاد 

مجعية الدول األطراف
الفريق العامل يف الهاي، الفريق 

كر و ينيو العامل يف 
يسرون وجهات التنسيق مشاريع التقارير والقراراتيقدم امل

ستة أسابيع قبل انعقاد مجعية 
الدول األطراف

الفريق العامل يف الهاي، الفريق 
كر و ينيو العامل يف 

اعتماد مشاريع التقارير والقرارات

مخسة أسابيع قبل انعقاد 
مجعية الدول األطراف

اعتماد مشاريع التقارير والقراراتاملكتب

أربعة أسابيع قبل انعقاد مجعية 
الدول األطراف

توزيع الوثائق الرمسية املتعلقة باجلمعيةأمانة مجعية الدول األطراف

-...تشرين الثاين/نوفمرب- ...
كانون األول/ديسمرب

النظر يف مشاريع التقارير والقراراتمجعية الدول األطراف

_______________________
جدول يف هذا اإلطار ينطبق يف حني ، الفريق الدراسي املعين باحلوكمةعلى كذلك خارطة الطريق اإلرشادية أعاله  تنطبق ) ١(

اليت حتكم اخلاصة والظروفلسابقة ملمارسة ااويف ضوءاألوىل من جمموعات هذا الفريق. موعة على ازمين خاص
املوضوعات وفقا ، ستناقش هذهالتعديالتبريق العامل املعين الففضال عنامليزانية، امليسر املعين باجلامع و القرار 

سيضعها امليسر املختص على أساس سنوي.خلارطة طريق منفصلة، 


