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الدورة الثانية عشرة

الهاي 02 – 02 ،تشرين الثاين/نوفمرب 0202

الموحد آللية الرقابة المستقلة عن أنشطتها
التقرير
ّ
أثناء عام 3102

مذكرة من األمانة
عمالً بالفقرة  01من مرفق القرار  ICC-ASP/8/Res.1املؤرخ  02تشرين الثاين/نوفمرب  ،0222تق ّدم آلية
الرقابة املستقلة إىل اجلمعية التقرير املوحد عن أنشطتها لعام 0202
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التقرير الموحد آللية الرقابة المستقلة عن أنشطتها أثناء عام 3102
اآ مجعيااة الاادألط اف ارا
 -0أثناااع عااام  ،0202ظلااآ آليااة الرقابااة املسااتقلة عاملااة ريثمااا تبا ّ
ألالية املكتب ألاملنتظر أن يتم ذلك يف الدألرة الثانية عشرة للجمعية.

ا يااً يف

 -0ألأثناع عام  ،0202قامآ املديرة املؤقتة لآللية السيدة كريستينا كاري بتوفري التوجيه ألالدعم الفنيني
امليس ا ارين املش اايكني املعني ااني لس ا ا لة آلي ااة الرقاب ااة املس ااتقلة ااف ا ا الفري ااق العام ا ا يف اله اااي الفري ااق
إىل ّ
العام ا  .ألمش ا هاالا الاادعم تااوفري ألرقااال العم ا ألال اايصة اللصويااة اواملااة لش ارألا ق ارار ألاملرفقااال ألامل اواا
املرجعية الداعمة ذال ال لة بالوالياة الشااملة يلياة الرقاباة املساتقلة عماالً باملاااة  4 000مان نظاام رألماا
افساسي .ألحضرل الر يسة املؤقتة كافة االجتماعال اليت عقدها الفريق العام بش ن آلية الرقابة املساتقلة
ألأجابآ عن االستفسارال املق ّدمة من ممثلي الدألط ألشاركآ يف مناقشاال ماا افجهااة التابعاة للم كماة
فوط كافة املسا ذال ال لة بالوالية املقيحة ذال ال لة بايلية.
 -2ألفااالط عااام  ،0202ألاملاالآ املااديرة املؤقتااة يليااة الرقابااة املسااتقلة أعما ااا بالتعاااألن عاان كثااب مااا
احملكمة يف سبي استنباط سياسال مكاف ة الصش ألمحاية املخربين.
اجلة إىل ر ااي مجعيااة الاادألط
 -4ألفااالط الف ا الثاااين لعااام  0202ألاسااتجابة لطلااب مق ا ّدم ماان املسا ّ
اف ارا  ،تولّااآ املااديرة املؤقتااة تنساايق ألتااوفري الاادعم اللوجساايت للخاادمال اوارجيااة أللالسااتعراا املساتق
اللي يتناألط ااعاعال اجلرا م اجلنسية ضد أربعة من اففراا اللين هم ممن شاركوا يف برنامج محاية احملكماة
ألعملية إعااة النظر جارية حىت تاريخ إعداا هلا التقرير.
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