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لهتأأأأأأى أمأأأأأأق  اجلمعيأأأأأأة بشأأأأأألن اعتمأأأأأأق  افهتأأأأأأفار املتعلأأأأأأ  بقسأأأأأأتعفاض إجأأأأأأفاءا   -اخلقمس
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مأأ  نظأأق   8بيقنأأق  أمأأق  اجلمعيأأة افعقمأأة بشأألن اعتمأأق  افهتأأفار املتعلأأ  بتعأأليا املأأق ة  -افسق س

كأأقن ن   6رومأأق األسقسأأ  فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة يف جلسأأتهق افعقمأأة افتقسأأعة  يف 
 116 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 2019األو / يسمرب 
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  الجزء األول
 الوقائع

 مقدِّمة -ألف

مجعية افلو  األطفا  يف نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية اف ي اخت   مكتب فهتفار عمال بق -1
فلجمعية يف الهقي  يف اففرتة عشفة  منةفثقعهتل  افلورة ا  2019شبقط/فربايف  7"( يف اجلمعية"افلوفية )

بنأقء علأى م وقل اختأ  هأ ا افهتأفار (1)أيق  عما ة  ملق جمم ع  ست2019كقن ن األو / يسمرب   7إىل  2م  
املعهتأ  ة يف ة فلجمعيأة مأ  افألورة افسأقبعة عشأف  ةافثقفثأة عشأف افعقمأة اجلمعيأة يف اجللسأة افهتأفار افأ ي اخت تأ  

 " خيأأقرا  فتحليأأل م اعيأأل افأألورة املهتبلأأة فلجمعيأأةاألمقنأأة " تهتأأل بأألن  2018كأأقن ن األو / يسأأمرب   12
كأأأقن ن   31يف م عأأأل غقيتأأأ   ةمكأأأقن انعهتأأأق  افأأألورة افثقمنأأأة عشأأأف و ن يبأأأم يف تأأأقري  "أ إىل املكتأأأبتطلأأأب و 

   م(2)"2019افثقين/ينقيف 
 عأأق ر أأيس اجلمعيأأة مجيأأع )"افنظأأق  افأألاخل "(   (3)افأألو  األطأأفا  وفهتأأق فلنظأأق  افأألاخل  جلمعيأأةو  -2

أيضق إىل املشقركة يف افلورة بصفة عيم و ملشقركة يف افلورةم إىل اافلو  األطفا  يف نظق  رومق األسقس  
 ماف ثيهتة اخلتقميةعلى افلو  األخف  افيت وقعم على افنظق  األسقس  أو مفاقب 

لمشأقركة يف افألورة بصأفة فلجمعيأة  وجهأم أيضأق  عأ ا  ف م  افنظق  افلاخل  92ووفهتق فلمق ة  -3
افكيقنأأق  افأأيت تلهتأأم  عأأ ة  ا مأأة مأأ  اجلمعيأأة غملهأأق مأأ  املنظمأأق  ا ك ميأأة افلوفيأأة و   ممثلأأمفاقأأب إىل 

اإلقليميأة فضأال عأ  ممثلأ  املنظمأق  ا ك ميأة افلوفيأة  (4)عمأال بهتفارا أق ذا  افصألة فألمأم املتحألة افعقمة
ف األمم املتحلة فلمف ضني املعي بننشقء حمكمة جنق ية  وفية  ض ر مؤمتافيت  عيم وسق ف اهليئق  افلوفية 
( أو املعتملة فل  افلجنة افتحضأملية فلمحكمأة اجلنق يأة افلوفيأة 1998مت  /ي في   –)رومق  حزيفان/ي ني  

 معيةمتلع  م  ِقبا اجلأو افيت 
املنظمق  حضف  أعمق  اجلمعية وشقركم فيهق   م  افنظق  افلاخل  93 بقملق ةعمال ك فك  و  -4

أو افأأيت غأمل ا ك ميأة املأألع ة إىل مأؤمتف رومأأق واملسأجلة فأأل  افلجنأة افتحضأأملية فلمحكمأة اجلنق يأأة افلوفيأة 

                                                                            
(1) https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-Bureau-1-b.pdfم   
  فسأأأقبعة عشأأأفةاف ثأأأق   اففمسيأأأة جلمعيأأأة افأأألو  األطأأأفا  يف نظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ  فلمحكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة  افأأألورة ا (2)

  املفف  األو   ICC-ASP/17/Res.5    اجلزء افثقفثICC-ASP/17/20)) 2018 كقن ن األو / يسمرب  12-5  الهقي
 )ب(م19اففهتفة 

 جيمم-(  اجلزء افثقينCorr.1و ICC-ASP/1/3)2002 أيل  /سبتمرب 10-3 ممم افلورة األوىل ممم اف ثق   اففمسية (3)
(  29 -)   3208(  و20 -)   2011(  و5 -)   477(  و3 -)   253قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفارا  اجلمعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأة افعقمأأأأأأأأأأأأأأأأأأة   (4)
  42/10  و36/4  و35/3  و35/2  و33/18  و31/3(  و30 -)   3369و(  29 -)   3237و
  48/237  و48/5  و48/4  و48/3  و48/2  و47/4  و46/8  و45/6  و44/6  و43/6و
  53/6  و53/5  و52/6  و51/204  و51/6  و51/1  و50/2  و49/2  و49/1  و48/265و
  56/92  و56/91  و56/90و  55/161  و55/160  و54/195و 54/10  و54/5  و53/216و
  59/48  و58/86  و58/85  و58/84  و58/83  و57/32  و57/31  و57/30  و57/29و
  63/132  و63/131  و61/259  و61/43  و59/53  و59/52  و59/51  و59/50  و59/49و
 م56/475واملهتفر  64/124و 64/123و 64/122و 121/ 64  و64/3و

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-Bureau-1-b.pdf
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فكأأز استشأأقري فأأل  اجمللأأس االقتصأأق ي واالجتمأأقع  افتأأقبع فألمأأم املتحأألة وافأأيت تتصأأا أنشأأطتهق تتمتأأع مب
 مافلو  األطفا  مجعيةعتهق   أو افيت  بلنشطة احملكمة

أعمأق  م  افنظق  افلاخل  جلمعية افلو  األطفا   عيم افألو  افتقفيأة  ضأ ر  94ووفهتق فلمق ة  -5
مجه رية الو افلميهتفاطية و غينيق االست ا ية  و مجه رية ك ريق افشعبية افلميهتفاطية  و ب تقن  إس اتيي  و معية: اجل

وبأأقب ا   وبأأقالو  وميقمنأأقر ونيأأ ي  تحأألة(امل -ميكفونيزيأأق )واليأأق  و قنيأأق  م ريتو فبنأأقن  وكمليبأأق   و افشأأعبية  
 وت فقف م  وتفكمقنستقن  وت نغق  وجن ب افس  ان  وافص مق   وروانلا  غينيق اجلليلة

 مICC-ASP/18/INF.1يف افلورة يف اف ثيهتة  املشقركةوتف  قق مة اف ف    -6
سأب   كأ ون )مجه ريأة ك ريأق(  افأ ي غأ ن -األطأفا   افسأيل أووافتتح افلورة ر يس مجعية افلو   -7

 م(5)يف افلورا  م  افسقبعة عشفة إىل افتقسعة عشفةانتخقب  ر يسق فلجمعية 
كأأأأأقن ن األو / يسأأأأأمرب  5و 2يف تني فلجمعيأأأأأة  املعهتأأأأأ   وافسأأأأأقبعة األوىلتني افعأأأأأقمتني يف اجللسأأأأأو  -8

جلنأة عضأ ية فلعمأا يف  ةافتقفيأُعّينأم افألو  م  نظقمهق افلاخل    25وفهتق فلمق ة و   على افت ايل 2019
جن ب أففيهتيق  واجلمه رية افلومينيكيأة  و وفأة فلسأطني  ورومقنيأق  واملكسأيك  وافنمسأق  وثق   افتف يض: 

 وني  يلنلا  وهنغقريق  وافيقبقنم
ا فلأأألورة مهتأأأفر  و راسأأأني الي )افسأأأنغق ( افسأأأيل مقمأأأقعينأأأم اجلمعيأأأة  افسأأأقبعة ويف اجللسأأأة افعقمأأأة  -9

 مافثقمنة عشفة
األمقنة خلمق ق وقلمم م اجلمعيةأمني مبهق    فيالسيسمليف أمقنة اجلمعية  افسيل رينقن اضطلع و  -10

 11 مإىل اجلمعية
  افتزمأأأم اجلمعيأأأة  قيهتأأأة 2019كأأأقن ن األو / يسأأأمرب   2يف اجللسأأأة افعقمأأأة األوىل  املعهتأأأ  ة يف و  -11

   وت كف  على وج  اخلص ص افضحقيقمم  افنظق  افلاخل  43فلصالة أو افتلما  وفهتق فلمق ة صمم 
 (:ICC-ASP/18/1/Rev.1ويف اجللسة نفسهق  أقّف  اجلمعية جلو  األعمق  افتقيل ) -12

 افتتقح ر يس اجلمعية فللورة -1
  قيهتة صمم فلصالة وافتلمام -2
 إقفار جلو  األعمق م -3
 يف املكتبم انتخقب عض  -4
 افلو  املتلخفة ع  سلا  اشرتاكق قم -5

                                                                            
افسأقبعة عشأأفة  اتمأ  نظقمهأق افأألاخل   املكتأب فلألور 29نتخبأم اجلمعيأأة  عمأالمل بقملأق ة يف افألورة افسق سأة عشأفة  ا( 5)

: افسأأيل نأأ اب افأأف يسكأأ ون )مجه ريأأة ك ريأأق(   غأأ ن -: افسأأيل أو افأأف يسإىل افتقسأأعة عشأأفة فلجمعيأأة علأأى افنحأأ  افتأأقيل: 
: األرجنتأني وأسأرتافيق وافنمسأق وك ف مبيأق تأبأعضأقء آخأفون بقملكملينأقر )سأل فقكيق(   ق جم مقر  ي ب )افسنغق ( وافسيل مي

فلسأطني و وفة وك    يف ار وافلامنفك وإك ا ور وإست نيق وففنسق وغقمبيق وغقنق وافيقبقن واملكسيك وه فنلا وصفبيق وسل فينيق 
زء األو   اجمللأأأل األو   اجلأأأ (ICC-ASP/16/20) 2017 افأأألورة افسق سأأأة عشأأأفة مممممم  اف ثأأأق   اففمسيأأأةوأوغنأأألام انظأأأف: 

مأأ  نظقمهأأق  29  انتخبأأم اجلمعيأأة  عمأأال بقملأأق ة ةمأأ  افأألورة افسأأقبعة عشأأف  وىلأليف اجللسأأة افعقمأأة او م 17و 16اففهتأأفتني 
عضأ ي  افسأيل م مأقر  يأ ب  ةكمق  مألالسأتوت  ه رسلينل )افلامنفك( بقفتزكية نق بق فف يس اجلمعية أ - افسيل ينس  افلاخل 

 م2018آذار/مقرس  19ستهتق  م  منصب  اعتبقرا م  اف ي انق بق فف يس اجلمعية و  قب انتخسب  اف ي   )افسنغق (
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 وثق   تف يض ممثل  افلو  األطفا  يف افلورة افثقمنة عشفة: -6
 تعيني جلنة وثق   افتف يض  )أ( 
 تهتفيف جلنة وثق   افتف يضم  )ب( 

 تنظيم افعمام  -7
 املنققشة افعقمةم -8
 افتهتفيف ع  أنشطة املكتبم -9

 أنشطة احملكمةمافتهتفيف ع   -10
 تهتفيف جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيقم -11
 انتخقب ستة أعضقء يف جلنة امليزانية واملقفيةم -12
 انتخقب ملاء منصب شقغف يف جلنة امليزانية واملقفيةم -13
 انتخقب عض  واحل يف افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق  افهتضقةم -14
 سنة املقفية افثقمنة عشفة واعتمق هقمافنظف يف ميزانية اف -15
 افنظف يف تهتقريف مفاجعة ا سقبق م -16
 استعفاض عما آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق افتشغيليةم -17
 تعليال  نظق  رومق األسقس  وافهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبق م -18
 افتعقونم -19
 هتبلة جلمعية افلو  األطفا مافهتفار املتعل  مب عل ومكقن انعهتق  افلورة امل -20
 افهتفار املتعل  مب عل ومكقن انعهتق  افلورتني املهتبلتني فلجنة امليزانية واملقفيةم -21
 مسق ا أخف م -22

يف اف ثيهتأأأة  قنأأأةامللرجأأأة يف جأأألو  األعمأأأق  املؤقأأأم يف مأأأ كفة األم بأأأقمل ا  املشأأأفوحةتأأأف  افهتق مأأأة و  -13
ICC-ASP/18/1/Add.1م 

وافهتأأم اجلمعيأأة   2019كأأقن ن األو / يسأأمرب   2أيضأأق  املعهتأأ  ة يف  األوىل افعقمأأة ويف اجللسأأة -14
أنشأأل  و م ةعقملأأ ةففقأأأوكأأ فك يف شأأكا شأأكا جلسأأق  عقمأأة أن جتتمأأع يف  وقأأفر علأأى بفنأأقمع افعمأأا 

قمل ( منسهتمقفطة)ة مقرفني ب نيتش  افسيل نمعيو   2020بقمليزانية افربنقجمية فعق   معنيق المقع قاجلمعية ففيهت
 افسأيل فنسأنم ريتنأف )س يسأفا( منسأهتقمل  عينأم أيضأقم و 2020فلففي  افعقما املعي بقمليزانيأة افربنقجميأة فعأق  

  وعينم افسيل في ك روثتأ ن )ني  يلنألا( منسأهتق معنيأق بقسأتعفاض إجأفاءا  فلمشقورا  بشلن افهتفار اجلقمع
 نسهتق معنيق مبفاجعة أج ر افهتضقةمتفشيح افهتضقة وانتخقهبم  وعينم افسيل مقرت  س ربس )افنفويع( م
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 منة عشرةالدورة الثا أثناءالنظر في القضايا المعروضة على جدول أعمال الجمعية  -باء

 انتخاب عضو في المكتب -1

عمأال     انتخبأم اجلمعيأة2019كقن ن األو / يسأمرب   2يف اجللسة افعقمة األوىل  املعهت  ة يف  -15
مأ   ابتألاءاملكتأب افيقبأقن يف عضأ ية السأتكمق  واليأة  وفأة فلسأطني   مأ  نظقمهأق افألاخل  29بقملأق ة 

وفهتأأق فلرتتيأأب   افأألورة افثقمنأأة عشأفة فلجمعيأأة وإىل حأأني انتهأقء افأألورة افتقسأأعة عشأفةق  تأختافيأ   افتأأقيل ال
 م(6)افلاخل  افسقب  املعهت   يف جمم عة آسيق واحمليط اهلق ي

 تهااشتراكا سداد عن المتأخرة الدول -2

 8  أُبلغم اجلمعية بلن اففهتفة 2019كقن ن األو / يسمرب   2  املعهت  ة يف يف اجللسة افعقمة األوىل -16
 افلو  األطفا م م  12 تنطب  على رومق األسقس  نظق م   112م  املق ة 

لن تسأأ ي حسأأقبق ق فأأل  بأألأألو  األطأأفا  افأأيت عليهأأق متأألخفا   ع تأأ  فوجأأل  ر أأيس اجلمعيأأة  -17
فعأق  سل  اشرتاكق ق املهتأفرة كقفة افلو  األطفا  أن تأيضق  نقشل افف يس و م ممك احملكمة يف أقفب وقم 

 مامل عل احملل يف  2020

 عشرة ثامنةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة ال -3

  اعتمأل  اجلمعيأة تهتفيأف 2019األو / يسأمرب كقن ن 6  املعهت  ة يف افتقسعةويف اجللسة افعقمة  -18
 املفف  األو  هل ا افتهتفيف(م انظفجلنة وثق   افتف يض )

 المناقشة العامة -4

  2019كقن ن األو / يسمرب   3و 2املعهت  ة يف   اففابعةاألوىل وافثقنية وافثقفثة و  افعقمةة يف اجللس -19
وأورغأأأأ اي  أنأأأألورا  و واسأأأأرتافيق  واسأأأأت نيق  واكأأأأ ا ور  وأملقنيأأأأق  األرجنتأأأأني  وإسأأأأبقنيق   ببيقنأأأأق  ممثلأأأأ  أ ىل

نغال يش  بلغقريأأق  وبأأو   وبلجيكأأقوافربا يأأا  وافربتغأأق   وايطقفيأأق  وبأأقراغ اي  وآيسأألنلا  ، آيففنأألاو وأوغنأألا  
 نس  وتأأأتفينيأأألا  وت بأأأقغ   و وبأأأملو  وب فنأأألا  وب ايفيأأأق ) وفأأأة ممم املتعأأأل ة افهت ميأأأق (  وبنمأأأق  وب تسأأأ انق  
و وفأأأأة وج رجيأأأأق  وافأأأألامنفك  ك ريأأأأق  وجنأأأأ ب أففيهتيأأأأق   واجلمه ريأأأأة افتشأأأأيكية  ومجه ريأأأأة وتيمأأأأ ر فيشأأأأيت 

 وسملافي ن  وافس يل  وس يسفا وافسنغق   وسل فقكيق  وسل فينيق    وافسلفق ورو امبيق  فلسطني  ورومقنيق  
)نيقبأة عأ  االقأق   وفنلنألا  )ممم افب فيفقريأة  وففنسأق  وفنأزويال )مجه ريأة وفأقن ات وغقنأق  وغقمبيأق  وشأيل   
 فيسأأ ت  ختنشأأتقي   و يوف وفكسأأمرب  التفيأأق  وكنأألا  وك سأأتقريكق  وك ف مبيأأق  وكينيأأق  و   قأأربص  و األورويب(
واململكأأة املتحأألة فربيطقنيأأق افعظمأأى وأيففنأألا افشأأمقفية  ومأأالوي  وملأألي   واملكسأأيك  ومقفطأأة  ومأأقيل  

 -م إيأفان )مجه ريأة وأ فأ   وافي نأقنموافيقبأقنوه فنألا  يجمليأق  وني  يلنألا  وهنغقريأق  وافنفويع  وافنمسأق  ون
 اإلسالمية(  وافصني )ممه رية ممم افشعبية(  وك بق أيضق بيقنق م

                                                                            
عأأأأأأأأرب افأأأأأأأأفابط  2017كأأأأأأأأقن ن األو / يسأأأأأأأأمرب   4انظأأأأأأأأف جأأأأأأأألو  األعمأأأأأأأأق  ومهتأأأأأأأأفرا  جلسأأأأأأأأة املكتأأأأأأأأب املعهتأأأأأأأأ  ة يف  (6)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-07.pdf  اف ثق   اففمسيأة ممم افألورة و
 م16  اجمللل األو   اجلزء األو   اففهتفة ICC-ASP/17/20)) 2018 افسقبعة عشفة ممم

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-07.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-07.pdf
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افتقفيأأة ببيقنأأأق : االقأأأق  األففيهتأأ   وجملأأأس أوروبأأأق    وأ فأأم املنظمأأأق  وافكيقنأأق  افلوفيأأأة األخأأأف  -20
 وافلجنة افلوفية فلصليب األمحف  واملنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية  ونظق  مقفطة ذا  افسيق ةم

احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة ببيأقنم وأ فأم ببيقنأق  أيضأق منظمأق  اجملتمأع   وأ فم رابطة احملقمني فأل -21
اال أتال  و املع نة افهتقن نية األففيهتية  واملفكأز اسسأي ي فلمأ ار  افهتقن نيأة )بأنغال يش(  منظمة  :امللين افتقفية

مأأأ  أجأأأا احملكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة  وجمم عأأأة افعمأأأا افنسأأأق ية يف  ارفأأأ ر افتقبعأأأة فلشأأأبكة األففيهتيأأأة فلعلافأأأة 
اإلنسأأأقن )أوكفانيأأأق(  ورابطأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة  واالقأأأق  افأأألويل  هتأأأ ق اإلنسأأأقن  واملفكأأأز اإلقليمأأأ   هتأأأ ق 

ق  افعلافة افتنسي  يف جم احملقمني م  أجا افعلافة يف فيبيق  ورابطة افربملقنيني م  أجا افعما افلويل  ورابطة
  نزويلية غمل اففمسية املعنية بقحملكمة اجلنق ية افلوفيةمفافشبكة افو االنتهتقفية )أفغقنستقن(  

 تقرير عن أنشطة المكتبال -5

بأقفتهتفيف    أحقطأم اجلمعيأة علمأقمل 2019كأقن ن األو / يسأمرب   2يف اجللسة افعقمة األوىل  املعهت  ة يف  -22
عأ  أنشأطة املكتأبم وأشأقر افأف يس إىل أنأ    ر أيس اجلمعيأة  كأ ون غأ ن -أوافسيل  سعق ةافشف ي اف ي أفهتق  

ملسأأقعلة اجلمعيأة يف االضأطالؤ مبسأأؤوفيق ق  قمل رمسيأ اجتمقعأقمل  11عشأفة  عهتأل املكتأأب  بعةمنأ  انعهتأق  افألورة افسأأق
 م2019حزيفان/ي ني   13  فضال ع  معتك  املكتب يف مب جب نظق  رومق األسقس 

بأأ  افففيهتأأأقن افعأأقمالن افتقبعأأأقن    عأأ  سأأأفور  فلعمأأا افأأ ي قأأأق املكتأأأبف يس  نيقبأأأة عأأ  افأأأعأأفب و  -23
  حيأث ححأ ا يف تنفيأ  2019افهتطفيأة يف عأق  جهق  افتنسأي  وامليسفون و  وني ي ركيف الهقي فلمكتب 

وتأأ  ه رسأألينل أ -يأأنس نق أأب افأأف يس افسأأفملني املعنيأأني بأأقفففيهتني افعأأقملني  نسأأهتامل ةهتيأأق بواليأأق  اجلمعيأأة 
أيضأق فلعمأا افأ ي سأفور  عأ  افف يس ونق ب افف يس افسفمل ميشق  ملينقر )سل فقكيق(م وأعفب )افلامنفك( 

قفي  )شأيل ( وافسأفمل هملوشأ  كأافسأفملة مقريأق تمليأزا انفأقنيت   ةبهتيأق  ةكمأ  عأي بق قق  ب  افففي  افلراسأ  امل
افتنسأأي  افتقبعأأة جهأأق  )افيقبأأقن(  فضأأال عأأ  ليهيسأأق ه رين شأأ  افسأأفمل هي ومأأ  بعأأل   اين مقتأأق )افيقبأأقن(
سأأأق ا افأأأيت قملاملتعلهتأأأة بافتهتأأقريف وافت صأأأيق  تهتأأأل  مأأأ  نتيجأأأة فأأأ فك املكتأأب متكأأأ  م وقأأأل فلففيأأ  افلراسأأأ 

    إىل اجلمعية فلنظفمتلخا يف نطقق واليت

 تقرير عن أنشطة المحكمةال -6

  اسأأأتمعم اجلمعيأأأة إىل 2019كأأأقن ن األو / يسأأأمرب   2يف اجللسأأأة افعقمأأأة األوىل  املعهتأأأ  ة يف و  -24
أوسأأ ج   ر أأيس احملكمأأة  وافسأأيلة فأأقت  بنسأأ  ا  امللعيأأة افعقمأأة  -بيقنأأق  أ ىل هبأأق افهتقضأأ  شأأيل  إيبأأ  

 م(7)اجلمعية علمق بقفتهتفيف املتعل  بلنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية أحقطم  نفسهقفلمحكمةم ويف اجللسة 

 للضحاياتقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني  -7

أ ىل    اسأأتمعم اجلمعيأأة إىل بيأأقن2019كأأقن ن األو / يسأأمرب   2   املعهتأأ  ة يفاألوىليف اجللسأأة و  -25
نظأأف  اجلمعيأأأة يف افتهتفيأأأف و ر أأيس جملأأأس إ ارة افصأأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأأحقيقم بأأ  افسأأأيل فيليأأب ميشأأأيليي  

                                                                            
(7 )ICC-ASP/18/9م 
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إىل  2018  مت  /ي فيأأ 1ففأأرتة مأأ  ا يفاملتعلأأ  مبشأأقريع وأنشأأطة جملأأس إ ارة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق 
 م(8)ب  علمقمل  وأحقطم  2019  حزيفان/ي ني 30

 الميزانية والماليةلجنة في أعضاء ستة انتخاب  -8

تفشأأأيحق  سأأأتة لهنأأأق تلهتأأأم بأبلغأأأم األمقنأأأة افأأألو    2019أيل  /سأأأبتمرب  5  مأأأ كفة مؤرخأأأةيف -26
لجنأة امليزانيأة ب النتخأقبفتفشأحهم افألو  األطأفا  افسأتة افأ ي   فشأحنياملوقلمم فلجمعية قق مة بلمسأقء 

 م (9)ةواملقفي
عأأأ   اسأأأتغنم اجلمعيأأأة  2019كأأأقن ن األو / يسأأأمرب  2 يفاملعهتأأأ  ة األوىل  ة افعقمأأأة ويف اجللسأأأ -27

عمأأأأأال بأأأأأقفهتفار  افسأأأأأتة يف جلنأأأأأة امليزانيأأأأأة واملقفيأأأأة بت افأأأأأ  اسراء األعضأأأأقء وانتخبأأأأأم (10)إجأأأأفاء اقأأأأأرتاؤ سأأأأأفي
ICC-ASP/1/Res.5
 : (12)وت صية املكتب 2003أيل  /سبتمرب   12املؤرخ  (11)

  أوبق و )املكسيك( -افسيلة كقروفينق مقريق ففنقنليز )أ(
 افسيل أورمم يل )است نيق( )ب(
  افسيل ف  ون أوففس ن مقتيق )مالوي( )ج(
 افسيل  انييا مقكلونيا )اململكة املتحلة فربيطقنيق افعظمى وأيففنلا افشمقفية(  ) (
 )أملقنيق(شتقي   افسيل كالوس )ه(
 افسيل ريتشقر  فين  )ففنسق(م )و(

م وعمأال بقفت صأية املهتلمأة مأ  (13)2020نيسأقن/أبفيا  21األعضأقء افسأتة يف فرتة والية وستبلأ  -28
  قفر  اجلمعية (15)  بنقء على ت صية جلنة امليزانية واملقفية(14)2019افثقين/ن فمرب تشفي   12املكتب يف 

نيسأأأأقن/أبفيا  21واملقفيأأأة املنتخبأأأأني يف افأأأألورة افثقمنأأأأة عشأأأأفة يف  امليزانيأأأأةأن تبأأألأ فأأأأرتة واليأأأأة أعضأأأأقء جلنأأأأة 
 م2022كقن ن األو / يسمرب   31  وتنته  يف 2020

 الميزانية والماليةانتخاب لملء منصب شاغر في لجنة  -9

 أن 2019أيقر/مأقي   7  قأفر املكتأب يف  ICC-ASP/1/Res.5مأ  مففأ  افهتأفار 2عمأال بأقففهتفة  -29
 18فسأ يل( مأ  اة إنغفيأل أيكأ  هأ ملغفي  )افسأيل اسأتهتقفة بعأل افشأقغف املنصأب ملأاء االنتخأقب جيأفي

                                                                            
(8) ICC-ASP/18/14م 
(9)  ICC-ASP/18/7م 
(10) ICC-ASP/1/Res.5   م11اففهتفة 
 مICC-ASP/2/Res.4 املعل  بقفهتفار (11)
وافهتأفارا  افأيت اختأ   يف هأ ا االجتمأأقؤ  2019أيل  /سأبتمرب  17جألو  أعمأق  اجتمأقؤ املكتأب املعهتأ   يف  فنظأا (12)

 مhttps://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfعلى اففابط 
(13) ICC-ASP/18/7م 
(14) https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfم 
 2019اف ثأأأق   اففمسيأأأة ممم افأأألورة افثقمنأأأة عشأأأفةممم تهتفيأأأف جلنأأأة امليزانيأأأة واملقفيأأأة عأأأ  أعمأأأق   ور أأأق افثقفثأأأة وافثالثأأأني   (15)

(ICC-ASP/18/20)م271و 270فهتفتقن   اف2-  اجمللل افثقين  اجلزء بقء 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdf
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 افشأقغففتحم بقب افرتشيح ملاء ه ا املنصأب و   فلجمعية عشفة ثقمنةاف افلورة أثنقء 2019آذار/مقرس 
 )بت قيم وسط أوروبق(م 2019آب/أغسطس  25حزيفان/ي ني  إىل  3 م 
أيل  /سأبتمرب  5 مؤرخأة مأ كفةافتمسأقم ويف  مأ  فهتأط واحل تفشيحور   افرتشيح  فرتة انتهقء وعنل -30

 م(16)بقسم ه ا املفشح األطفا مجعية افلو   األمقنة  أبلغم 2019
عمأأأأأأأأأال بأأأأأأأأأقفهتفار   2019كأأأأأأأأأقن ن األو / يسأأأأأأأأأمرب  2 يف املعهتأأأأأأأأأ  ةاألوىل  ة افعقمأأأأأأأأأة ويف اجللسأأأأأأأأأ -31

ICC-ASP/1/Res.5 افعضأ  افتأقيلع  إجفاء اقرتاؤ سفي وانتخبأم  استغنم اجلمعية  (17)وت صية املكتب 
  :يف جلنة امليزانية واملقفية

 فملنف  روما )افنمسق( افسيل  
  ٢٠21نيسأأأقن/أبفيا  ٢٠حأأأ    هأأأ ملغفي   أي فأأأرتة واليأأأة افسأأأيلهتيأأأة فب رومأأأا وانتخأأأب افسأأأيل  -32

 أخف م مفةوسيك ن مؤهال فالنتخقب 

 انتخاب عضو واحد في اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة -10

  بت افأأ  اسراء  نقنيأأة أعضأأقء (18)يف افأألورة افسأأقبعة عشأأفة  عينأأم اجلمعيأأة بنأأقء علأأى ت صأأية املكتأأب -33
 2018كأقن ن األو / يسأمرب   5افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق  افهتضقة مللة ثالث سأن ا  تبألأ يف يف 

 م (19)وقفر  أن يتم انتخقب افعض  افتقسع يف افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية
  أوصأأى املكتأأب بقنتخأأقب املفشأأح اف حيأأل املهتأأل  2019أيل  /سأأبتمرب  27 مؤرخأأة مأأ كفةويف  -34

كأأأأأأقن ن األو / يسأأأأأأمرب  2 يفاملعهتأأأأأأ  ة األوىل  ة افعقمأأأأأأة ويف اجللسأأأأأأم (20)فلجنأأأأأأة االستشأأأأأأقريةفلتعيأأأأأأني يف ا
افعضأأأأأ  افتأأأأأقيل يف افلجنأأأأأة االستشأأأأأقرية املعنيأأأأأة  (21)عينأأأأأم اجلمعيأأأأأة بنأأأأأقء علأأأأأى ت صأأأأأية املكتأأأأأب  2019

 :2019كقن ن األو / يسمرب   2برتشيحق  افهتضقة مللة ثالث سن ا  تبلأ يف 
 س نغ )مجه رية ك ريق(هي ن  - افسيل سقنغ  

فأأرتة   سأأيعما املفشأأح افأأ ي ن تعيينأأة (22)املكتأأب املهتلمأأة إىل افأألورة افسأأقبعة عشأأفة  بت صأأية وعمأأالمل  -35
   وسيك ن مؤهال إلعق ة انتخقب  مفة واحلة فهتطم2021كقن ن األو / يسمرب  4  أي ح  ثالث سن ا 

                                                                            
(16 )ICC-ASP/18/8 
وافهتأفارا  افأيت اختأ   يف هأ ا االجتمأأقؤ  2019أيل  /سأبتمرب  17جألو  أعمأق  اجتمأقؤ املكتأب املعهتأ   يف  فنظأا (17)

 مhttps://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfعلى اففابط 
 م(ICC-ASP/17/21) افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق تهتفيف املكتب بشلن  (18))
  م28  اجمللل األو   اجلزء األو   اففهتفة ICC-ASP/17/20)) 2018 اف ثق   اففمسية ممم افلورة افسقبعة عشفة ممم (19)
(20) ICC-ASP/18/19م 
وافهتأفارا  افأيت اختأ    2019أيل  /سأبتمرب  17اجتمقؤ املكتأب املعهتأ   يف  جلو  أعمق  املفجع نفس م انظف أيضقمل  (21)

 مhttps://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfيف ه ا االجتمقؤ 
 م13  اففهتفة (ICC-ASP/17/21)افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق  تهتفيف املكتب بشلن  (22)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdf
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 عشرة واعتمادها ثامنةالنظر في ميزانية السنة المالية ال -11

  اسأأتمعم اجلمعيأأة إىل 2019كأأقن ن األو / يسأأمرب   4  املعهتأأ  ة يف اخلقمسأأةافعقمأأة ويف اجللسأأة  -36
 كأ  اك   ر أيس جلنأة امليزانيأة واملقفيأة وافسأيل هيت شأ   احملكمة مسجابيرت ف يس   افسيلق مأ ىل هب نيبيقن

 )"افلجنة"(م
املعأأي بقمليزانيأأة افربنقجميأأة يف امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة  مأأ  خأأال  ففيهتهأأق افعقمأأاونظأأف  اجلمعيأأة   -37
ونظأف  اجلمعيأة أيضأق يف امليزانية واملقفية  وتهتأقريف مفاجأع ا سأقبق  اخلأقرج م  جلنة  وتهتفيفي 2020 فعق 

 تهتفيفي جلنة املفاجعةم
اجلمعية تهتفيأف مل    اعت2019كقن ن األو / يسمرب  6املعهت  ة يف  ة افعقمة افتقسعة لساجليف و  -38

يتضأأم   يف مجلأأة أمأأ ر   ( افأأ يICC-ASP/18/WGPB/CRP.1افربنقجميأأة ) بقمليزانيأأةافففيأأ  افعقمأأا املعأأي 
مأأع  جلنأة امليزانيأأة واملقفيأة يف  ور أأق افثقفثأة وافثالثأأني  علأى ت صأأيقبأألن ت افأ  اجلمعيأأة افففيأأ  افعقمأا  ةت صأي

 مICC-ASP/18/Res.1 افتعليال  اإلضقفية املشقر إفيهق يف افهتفار
بت افأأأ   اعتمأأأل قو   2020  نظأأأف  اجلمعيأأأة أيضأأأق يف امليزانيأأأة افربنقجميأأأة فعأأأق  نفسأأأهقويف اجللسأأأة  -39

 اسراءم
بشأأأألن امليزانيأأأأأة  ICC-ASP/18/Res.1   اعتمأأأأأل  اجلمعيأأأأة بت افأأأأ  اسراء افهتأأأأأفارذا أأأأقويف اجللسأأأأة  -40

 افربنقجمية فيمق يتعل  مبق يل :
 149 6م205يبلأأأغ جمم عهأأأق افأأيت عتمأأأق ا  ال  مبأأق يف ذفأأأك ا2020 افربنقجميأأأة فعأأأق امليزانيأأة  )أ(
األقسأأقط ا املبلأأغ هأأ خيصأأم مأأ  و ف يسأأيةم مأأ  افأأربامع افكأأا بفنأأقمع ني املتعلهتأأة ب ظفجأألاو  املأأأفأأ  يأأ رو و 

واجلأأأزء مأأأ  امليزانيأأأة املعتمأأألة فلربنأأأقمع افف يسأأأ  اففابأأأع افبأأأقفغ قأأألر   افلوفأأأة املضأأأيفةاملسأأأتحهتة فلهتأأأفض مأأأ  
  2017ي رو اف ي سيتم مت يل  م  اففق ض افنهتلي فعق   7م479

  2020فعق  عقما صنلوق رأس املق  اف )ب(
  االشرتاكق  املستحهتة افلفع )ج(
 صنلوق افط ارئ  ) (
 نفهتق  احملكمة  يفجلو  األنصبة املهتفرة  ( هأ)
  2020فعق  االعتمق ا  مت يا  (و)
 مبقين احملكمة  ( )

  2019األم ا  بني افربامع افف يسية يف إطقر امليزانية افربنقجمية املعتملة فعق  منققلة  )ح(
  مفاجعة ا سقبق  (ط)

 اإلشفا  على إ ارة امليزانية  )ي(
  وضع مهترتحق  امليزانية )ك(
  ضع امليزانيةافنهع االسرتاتيج  فتحسني عملية و  ) (
 امل ار  افبشفية  ) (
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 اإلحقال  م  جملس األم   )ن(
 االسرتاتيجية اخلمسية فتكن ف جيق املعل مق  وإ ارة املعل مق   )س(
 افتعليال  على افنظق  افلاخلى فلجنة امليزانية واملقفيةم )ؤ(

  اجلمعيأأأأة  اعتمأأأل  2019كأأأقن ن األو / يسأأأمرب  6املعهتأأأ  ة يف   ة افعقمأأأة افتقسأأأعةلسأأأاجليف و  -41
ICC-ASP/17/Res.1افأأأأأ ار ة يف افهتأأأأأفار بقف اليأأأأأة  عمأأأأأالمل 

 ICC-ASP/18/Res.2افهتأأأأأفار   بت افأأأأأ  اسراء  (23)
 اجلنق ية افلوفيةم احملكمةقضقة  املتعل  مبفتبق 

 الحسابات النظر في تقارير مراجعة -12

  اسأأتمعم اجلمعيأأة إىل 2019األو / يسأأمرب قن ن كأأ  4املعهتأأ  ة يف  افعقمأأة اخلقمسأأة يف اجللسأأة و  -42
غ   إىل بيقن أ ىل ب  افسيل أيضق استمعم اجلمعيةأب  فغل  ر يس جلنة املفاجعةم و  مسملبيقن أ ىل ب  افسيل 

أحقطأأم اجلمعيأأة علمأأق مأأع افتهتأأليف و ميغأأ  م  اخلأأقرج   افسأأيل  يلييأأ ا سأأقبق  بقفنيقبأأة عأأ  مفاجأأع  بيأأ يل
كأأأأقن ن   1فلفأأأأرتة مأأأأ   مأأأأةمفاجعأأأأة افبيقنأأأأق  املقفيأأأأة فلمحكبشأأأألن  فلحسأأأأقبق املفاجأأأأع اخلأأأأقرج   يبتهتفيأأأأف 

لصأأأنلوق االسأأأتئمقين فلضأأأحقيق افبيقنأأأق  املقفيأأأة فو  (24)2018كأأأقن ن األو / يسأأأمرب   31افثقين/ينأأأقيف إىل 
 م(25)اففرتةفنفس 

 شغيليةالت تهاووالي استعراض عمل آلية الرقابة المستقلة -13

ICC-ASP/18/Res.6مب جب افهتفار  -43
إىل املكتب أن تستكما استعفاض عما  اجلمعية طلبم  (26)

  مبأأأأق يف ذفأأأأك افنظأأأأف يف إ خأأأق  تعأأأأليال  علأأأأى واليتهأأأأق فتغطيأأأأة تشأأأغيليةآفيأأأة اففققبأأأأة املسأأأأتهتلة وواليتهأأأأق اف
 مافتحهتيهتق  يف اال عقءا  املهتلمة ضل املسؤوفني افسقبهتني

 والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتتعديالت على نظام روما األساسي ال -14

أحقطأأم اجلمعيأأة علمأأق   2019كأأقن ن األو / يسأأمرب  6املعهتأأ  ة يف  ة افعقمأأة افتقسأأعة لسأاجليف  -44
بت افأأ  اسراء  افهتأأفار   اجللسأأة  اعتمأأل  اجلمعيأأةنفأأس يف م و (27)بتهتفيأأف افففيأأ  افعقمأأا املعأأي بقفتعأأليال 

ICC ASP/18/Res.5  مم  نظق  رومق األسقس  8تعليا املق ة بشلن 

 التعاون -15

  نظأأأأأف  اجلمعيأأأأأة يف 2019كأأأأأقن ن األو / يسأأأأأمرب   5املعهتأأأأأ  ة يف  سأأأأأقبعة اف افعقمأأأأأة يف اجللسأأأأأة -45
  يف جأزأي  بشألن افتعأقون فيمأأق بأني افألو  وفيمأق بأني املؤسسأق : أمثلأة علأأى م ضأ ؤ افتعأقون مأع احملكمأة

مبق را  افتعقون فيمق بني افلو  وافتعقون اإلقليم  م  أجا افتنفي  اففعق  ف الية احملكمة اجلنق ية افلوفية  
 افط ع م فيمق يتعل  بقفتعقون مع افرتكيز على افهتبض واتفققق  افتعقون وقليق قوأوفيق  احملكمة 

                                                                            
 م2اففهتفة  (23)

 م1-ل افثقين  اجلزء جيمل(  اجملICC-ASP/17/20) 2019عشفة ممم  ثقمنةاف ثق   اففمسية ممم افلورة اف( 24)
 م2-املفجع نفس   اجلزء جيم (25)
 م15املفف  األو   اففهتفة  (26)
(27) ICC-ASP/17/32م 
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    اعتمأأأأل  اجلمعيأأأأة2019كأأأأقن ن األو / يسأأأأمرب   6املعهتأأأأ  ة يف افتقسأأأأعة   افعقمأأأأة ةلسأأأأاجليف و  -46
 بشلن افتعقونم   ICC-ASP/18/Res.3افهتفار  بت اف  اسراء

 لجمعية الدول األطرافمقبلتين التين انعقاد الدور مكان موعد و المتعلق بقرار ال -16

أن تعهتأل  اجلمعيأة  قأفر  2019كأقن ن األو / يسأمرب  6املعهتأ  ة يف  ة افعقمة افتقسعة لساجليف  -47
  و ور ق افعشفي  2020كقن ن األو / يسمرب   17إىل  7يف ني ي رك  يف اففرتة م   عشفة ور ق افتقسعة 
 يف الهقيم

 لجنة الميزانية والماليةلمقبلتين التين انعقاد الدور مكان موعد و المتعلق بقرار ال -17

قأفر  اجلمعيأة أن تعهتأل جلنأأة   2019كأأقن ن األو / يسأمرب  6املعهتأ  ة يف  ة افعقمأة افتقسأعة لسأاجليف  -48
  2020أيقر/مأقي   8إىل  4 مأ يف اففأرتة وافثالثأني يف الهأقي  قمسة وافثالثني واخلفابعة اف هقي ورتامليزانية واملقفية 
 على افت ايلم  2020أيل  /سبتمرب  25إىل  14واففرتة م  

 خرىأمسائل  -18

 استعفاض احملكمة (أ )

  عهتل  اجلمعية منققشة 2019كقن ن األو / يسمرب   4يف اجللسة افعقمة افسق سة  املعهت  ة يف  -49
 م احملكمةبشلن استعفاض 

  اعتمل  اجلمعية افهتفار 2019كقن ن األو / يسمرب  6املعهت  ة يف  ة افعقمة افتقسعة لساجليف و  -50
ICC-ASP/18/Res.7  ماألسقس  "استعفاض احملكمة اجلنقية افلوفية ونظق  رومقاملعن ن" 

 نقمية أخف  يف أعمق  اجلمعيةبللان افصنلوق االستئمقين ملشقركة أقا افبللان من ا و  (ب )

صأأأنلوق االسأأأتئمقين أليففنأأألا وفنلنأأألا علأأأى افتربعأأأق  املهتلمأأأة إىل اف أعفبأأأم اجلمعيأأأة عأأأ  تهتأأأليفهق -51
 افنقمية األخف  يف أعمق  اجلمعيةم وافلو ملشقركة أقا افبللان من ا 

اسأتفق   مأ  افصأأنلوق االسأتئمقين  ضأأ ر  سأبعة وفأأ   لنبأأرتيأقح علمأأق مأع االاجلمعيأة أحقطأم و  -52
 معشفة فلجمعيةثقمنة افلورة اف

_______________
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  الثاني الجزء
 الصلة ذات والوثائق 2020الخارجية للحسابات، الميزانية البرنامجية لعام  المراجعة

 مقدمة -ألف

 2020علأأأى مجعيأأأة افأأألو  األطأأأفا  )"اجلمعيأأأة"( امليزانيأأأة افربنقجميأأأة املهترتحأأأة فعأأأق   معفوضأأأقمل كأأأقن  -1
مت  /ي فيأأأأأأ   16املهتلمأأأأأأة مأأأأأأ  مسأأأأأأجا احملكمأأأأأأة اجلنق يأأأأأأة افلوفيأأأأأأة )"احملكمأأأأأأة"(  يف صأأأأأأيغتهق األوفيأأأأأأة  يف 

فلجنأة امليزانيأأة  (4)وافثالثأني فابعأةواف (3)افثالثأنيافثقنيأأة و وتهتفيأفا افألورتني   (2)ضأقفتقن فلميزانيأةاإل  (1)2019
كقن ن   1وافبيقنق  املقفية ع  اففرتة   (5)تهتقريف جلنة املفاجعة يف  ورتيهق افتقسعة وافعقشفةو واملقفية )"افلجنة"( 
وافبيقنأق  املقفيأة فلصأنلوق االسأتئمقين فلضأحقيق عأ   (6)2018األو / يسمرب  كقن ن  31افثقين/ينقيف إىل 

م كمأأأق كأأأقن معفوضأأأقمل علأأأى اجلمعيأأأة (7)2018كأأأقن ن األو / يسأأأمرب   31كأأأقن ن افثقين/ينأأأقيف إىل   1اففأأأرتة 
تبأأة يف املففأأ  اففابأأع بتهتفيأأف افلجنأأة عأأ  أعمأأق   ور أأق ا ق يأأة وافثالثأأني افأأ ي بينأأم فيأأ  احملكمأأة اسثأأقر املرت 

 امليزانية على ت صيق  افلجنة يف إطقر ميزانيق  افربامع افف يسيةم
  إىل بيقنأأق  أفهتقهأأق مسأأجا احملكمأأة افسأأيل بيأأرت اخلقمسأأةواسأأتمعم اجلمعيأأة  يف جلسأأتهق افعقمأأة  -3

 وافسأيل مسأمل أبأ  فغأل  وممثأا املفاجأع اخلأقرج  فلحسأقبق   افسيل هيت ش  ك  اك   افلجنةف يس  ور يس 
نق أأب ر أأيس افلجنأأة  كأأ فك    اجلمعيأأةحسأأقبق   ففنسأأق( افسأأيل غأأ  بيأأ يلم وسأأقعل  فلاجمللأأس األعلأأى )

 مافسيل أورميم يل
م وأثنقء االجتمقؤ 2019كقن ن األو / يسمرب   7و 6افعقما املعي بقمليزانية ي م   افففي واجتمع  -4

 املعهت   ن افنظف يف مشفوؤ افهتفار ووضع  يف صيغت  افنهق يةم

 المراجعة الخارجية للحسابات -باء

أحقطأأم اجلمعيأأة علمأأقمل مأأع افتهتأأليف بتهتأأقريف املفاجأأع اخلأأقرج  فلحسأأقبق  وبتعليهتأأق  افلجنأأة ذا   -5
 افصلة  اف ار ة يف افتهتفيف املتعل  بلعمق   ور ق ا ق ية وافثالثنيم

 مبلغ االعتمادات -جيم

يأأأأ رو مبأأأأق يف أفأأأأ   151 234,2 فلمحكمأأأأة مهتأأأألار 2020بلغأأأأم امليزانيأأأأة افربنقجميأأأأة املهترتحأأأأة فعأأأأق   -6
إضأأقفة و  )افهتأأفض املهتأأل  مأأ  افلوفأأة املضأأيفة(م 2–يأأ رو تتعلأأ  بقفربنأأقمع افف يسأأ  افسأأقبع 3 585 100 ذفأأك

                                                                            
 اجمللل افثقين  اجلزء أف م  (ICC-ASP/18/20) 2019 اف ثق   اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم (1)
 املفجع نفس   املففهتقن افتقسع عشف وافعشفونم   (2)
 م1-املفجع نفس   اجلزء بقء (3)
 م2-املفجع نفس   اجلزء بقء (4)
 م2-املفجع نفس   اجلزء بقء (5)
 م1-جيماجمللل افثقين  اجلزء   (ICC-ASP/18/20) 2019اف ثق   اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  (6)
 م2-املفجع نفس   اجلزء جيم (7)
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أفأ  ضأم   479,7مببلغ أف  ملتطلبق  املسقعلة افهتقن نية يف قضية ا س   وإضقفة ثقنية  230,7مببلغ أوىل 
 .فتكقفي  جلنة انتخقب امللع  افعق  واستعفاض اخلرباء املستهتلنيافربنقمع افف يس  اففابع 

وافثالثأأني  افثقفثأأةفلمحكمأأة أثنأأقء  ور أأق  2020نظأأف  افلجنأأة يف امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة فعأأق   -7
وخلصم إىل أن هنقفك بعض اجملأقال  افأيت ميكأ  فيهأق قهتيأ  وفأ را م وتبعأقمل فأ فك  أوصأم افلجنأة بألن 

يأأ رو  3 585 100يأأ رو مبأأق يف ذفأأك  149 788,5خيفأأض املبلأأغ املخصأأز فلميزانيأأة إىل مأأق جمم عأأ  
أف   230,7مببلغ إضقفة أوىل و  )افهتفض املهتل  م  افلوفة املضيفة(م 2-املتعلهتة بقفربنقمع افف يس  افسقبع

ضأم  افربنأقمع يأ رو أفأ   479,7مببلأغ ملتطلبق  املسقعلة افهتقن نية يف قضية ا س   وإضقفة ثقنية ي رو 
 .افف يس  اففابع فتكقفي  جلنة انتخقب امللع  افعق  واستعفاض اخلرباء املستهتلني

أفأ   0230,7 امل ار  اإلضقفية افبقفغأةبلن  والحظم اجلمعية أن احملكمة أبلغم افلو  األطفا  -8
ميك  أن تك ن يف حلو  ميزانية املسقعلة افهتقن نية  (8)افيت طلبتهق احملكمة يف اإلضقفة األوىل فلميزانية ي رو

فللفقؤ  على افنح  اف ي أوصم ب  افلجنة أصال خأال   ور أق افثقفثأة وافثالثأني  وذفأك بعأل افنظأف بعنقيأة 
فهتضأأقيق وا أأأقال م وأشأأقر  احملكمأأة إىل أن ذفأأك ال ميكأأأ  قهتيهتأأ  إال بعأأل  راسأأأة يف آخأأف افتطأأ را  يف ا

مفصلة فلغقية يف تطبي  سيقسة املسقعلة افهتقن نية علأى افتطأ را  اجلليألة بعأل أن تنظأف افلجنأة يف امليزانيأة 
  م2020املهترتحة فلربنقمع فعق  

افربنأأأقمع افف يسأأأ  تسأأأ ية إضأأأقفية مأأأع  وأقأأأف  اجلمعيأأأة افت صأأأية افأأأيت يتضأأأمنهق تهتفيأأأف افلجنأأأة  مأأأع -9
 ..ICC-ASP/18/Res. 1على حن  مق ه  وار  يف افهتفار افسق س 

أفأ  ي رو أف   479,7  مت يا مبلغ 2020وقفر  اجلمعية افعقمة  على أسقس استثنق    فعق   -10
بقسأتخلا  فأق ض افنهتليأة م  اعتمأق ا  امليزانيأة افأيت وافهتأم عليهأق اجلمعيأة افعقمأة فلربنأقمع افف يسأ  اففابأع 

 .2017اعتبقرا م  عق  
آال   149 6م205قأألر   2020فعأأق  فأأ فك وافهتأأم اجلمعيأأة علأأى اعتمأأق ا  امليزانيأأة مبهتأألار  -11
 .ي رو
)قفض افلوفة املضيفة( واجلزء م  امليزانية  2-والحظم اجلمعية أن  بلون افربنقمع افف يس  افسقبع  -12

افكلأأ  فألنصأأبة   فأأنن املسأأت   2017املعتمأألة فلربنأأقمع افف يسأأ  اففابأأع افأأ ي سأأيم   مأأ  افنهتليأأة فعأأق  
 .أف  ي رو 144 550يبلغ مهتلارهق  2020املهتفرة فلميزانية افربنقجمية فعق  

 الصندوق االحتياطي  -لدا

 قفر  اجلمعية احملقفظة على املست   ا كم  فصنلوق افط ارئ عنل سبعة ماليني ي روم -13
وأذنم اجلمعيأة فلمحكمأة مبنققلأة األمأ ا  مأ  بفنأقمع ر يسأ  إىل غأمل  يف هنقيأة افسأنة إذا مأق تعأ ر  -14

فيمق يت فف فق ض يف بفنقمع ر يس  غمل   استيعقب تكقفي  األنشطة غمل املت قعة ضم  بفنقمع ر يس  بعين 
 قبا افلج ء إىل صنلوق افط ارئم 2019وذفك فضمقن استنفق  كقفة االعتمق ا  املخصصة فعق  

                                                                            
 املفجع نفس   اجلزء أف   املفف  افتقسع عشفم (8)
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 صندوق رأس المال المتداول -هاء

 2020أحقطم اجلمعية علمقمل بت صيق  افلجنة وقأفر  أن ينشأل صأنلوق رأس املأق  افعقمأا فعأق   -15
ملي ن ي روم كمق قفر  اجلمعية أن  ال جي   فلمحكمة أن تستخل  األم ا  اففق ضة واألم ا   11,6مببلغ 

نشل بقفنسبة فصنلوق رأس املق  املتلاو م
ُ
 املتلهتقة م  االشرتاكق  غمل املسل ة إال فبل   املست   امل

 يةالنظام الداخلي للجنة الميزانية والمالالُمدرجة في  تالتعديال -واو

واعتمل  اجلمعية تعليال  على افنظق  افلاخل  فلجنة امليزانية واملقفية على افنح  املبني يف املففأ   -16
 .ICC-ASP/18/Res.1 فلهتفار (9)األو 

 2020تمويل اعتمادات عام  -زاي

أف   145 140,8ه   2020قفر  اجلمعية أن يك ن مهتلار األنصبة املهتفرة فالشرتاكق  عق   -17
 ي روم

____________ 

                                                                            
بفنأأأأقمع امليزانيأأأأة املهتأأأأرتح  مأأأأ  632وي اصأأأأا األمأأأأني افتنفيأأأأ ي أ اء مهأأأأق  عقمأأأأة  اخأأأأا األمقنأأأأة افعقمأأأأة ككأأأأا  وفهتأأأأق فلفهتأأأأفة  (9)

 م(  اجمللل افثقين  اجلزء أف (ICC-ASP/18/20) 2019اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  اف ثق  ) 2020فلمحكمة فعق  
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  الجزء الثالث
 القرارات التي اتخذتها جمعية الدول األطراف

 ICC-ASP/18/Res.1 القرار

 2019كقن ن األو  / يسمرب   6اعتُمل بت اف  اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ي  عشف املعهت  ة يف 

ICC-ASP/18/Res.1 

وصاندوق  ،2020الميزانية البرنامجية المقترحة لعاام قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
، وجااادول األنصااابة المقاااررة لتوزياااع نفقاااات المحكماااة 2020رأس الماااال العامااال لعاااام 

 ، وصندوق الطوارئ2020الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 

 إن مجعية افلو  األطفا  

 2020اجلنق يأأأة افلوفيأأأة )"احملكمأأأة"( فعأأأأق  يف امليزانيأأأة افربنقجميأأأة املهترتحأأأأة فلمحكمأأأة وقأأأل نظأأأف   
واالستنتقجق  وافت صيق  املتعلهتة هب   امليزانية اف ار ة يف تهتفيفي جلنة امليزانية واملقفية )"افلجنة"( ع  أعمق  

  (2)وافثقفثة وافثالثني (1)الثنيافثو  افثقنية  ورتيهق

 2020الميزانية البرنامجية لعام  -ألف

يأأأ رو يف أبأأأ اب االعتمأأأق ا  املبينأأأة يف  149 205 600 اعتمأأأق ا  يبلأأأغ جمم عهأأأق ت افأأأ  علأأأى -1
 اجللو  افتقيل:

 بآال  افي رو  بقب االعتمق 
 12 081,5 اهليئة افهتضق ية األو  افربنقمع افف يس 
   47 383,5 مكتب املّلع  افعق  افثقين افربنقمع افف يس 

 75 916,9 قلم احملكمة افثقفث افربنقمع افف يس 

 3 316,7 أمقنة مجعية افلو  األطفا  اففابع افربنقمع افف يس 

 2 270 املبقين اخلقمس افربنقمع افف يس 

 3 226,1 فلضحقيق أمقنة افصنلوق االستئمقين افسق س افربنقمع افف يس 

 704,7 آفية اففققبة املستهتلة 5-افسقبع افربنقمع افف يس 

 721,2 مكتب املفاجعة افلاخلية 6-افسقبع افربنقمع افف يس 

 145 140,8   اجملم ؤ افففع 

                                                                            
 م1-اجمللل افثقين  اجلزء بقء  ASP/18/20)-(ICC 2019اف ثق   اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  (1)
 م2-بقء اجلزءاملفجع نفس    (2)
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 بآال  افي رو  بقب االعتمق 
 3 1م585 قفض افلوفة املضيفة 2-افسقبع افربنقمع افف يس 

 149 205 ,6  المجموع

افيت اختقر  تسليل ملف عق ق يف املبقين افلا مة  فعأة واحألة وافأيت سأل    األطفا أن افلو  تالحظ  -2
)قأأفض  2-هأ   املأألف عق  بكقملهأق فأأ  تألخا يف حسأأقب االشأرتاكق  املهتأأفرة املهتقبلأة فلربنأأقمع افف يسأ  افسأأقبع

 ي رو  3 585 100افلوفة املضيفة( افبقفغ قلرهق 
 م  امليزانية املعتملة فلربنقمع افف يس  اففابع اف ي يبلغوك فك اجلزء امللف عق  أن ه   أيضقمل تالحظ  -3

يف  ةاسأأتثنق ي ةحنأأ  مأأق تهتأأفر بصأأ ر  ى  علأأ2017فعأأق  اففأأق ض افنهتأألي  مأأ افأأ ي سأأيم   يأأ رو  479 645
عتمأأأأق ا  يف امليزانيأأأأة افربنقجميأأأأة المسأأأأت   ااخنفأأأأقض مأأأأ  اففأأأأفؤ واو مأأأأ  هأأأأ ا افهتأأأأفار  سأأأأيؤ ي إىل  1 اففهتأأأأفة
أفأأ   149 205 600 مأأ االشأأرتاكق  املهتأأفرة فلأألو  األطأأفا  تهتأأليفهق فتحليأأل   افأأيت يلأأز  2020 فعأأق 

 وأن ه ا املبلغ سيتم تهتليف  وفهتقمل فلمبق ئ املبينة يف افهتسم هقء   ي روأف   145 140 800 ي رو إىل
 امل ظفني فكا بقب م  أب اب االعتمق ا  أعال : ملالكاجللو  افتقيل أيضقمل على  ت اف  -4

 
 اهليئة

 افهتضق ية
 مكتب
 افعق  املّلع 

قلم 
 احملكمة

أمقنة مجعية 
 افلو 

 األطفا 

 افصنلوق أمقنة
 االستئمقين

 ضحقيقفل
 آفية اففققبة
 املستهتلة

 مكتب
 املفاجعة
 اجملم ؤ افلاخلية

 1 - - - - - 1 - وكيا أمني عق 

أمني عق  
 - مسقعل

1 1 
- - - - 

2 

 - - - - - - - - 2-مل

 9 1 - 1 1 3 3 - 1-مل

 -5 3 18 22 1 - 1 - 45 

 -4 3 36 44 1 4 1 1 90 

 -3 21 77 83 1 2 - 1 185 

 -2 12 79 90 1 - 1 - 183 

 -1 - 25 5 - - - - 30 

 545 3 3 7 5 248 240 39 اجملم ؤ افففع 

 19 - - - 2 15 1 1 ر ر -خ ؤ 
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 2020صندوق رأس المال العامل لعام  -باء

 إن مجعية افلو  األطفا  
إىل أن افغأأأفض مأأأ  إنشأأأقء صأأأنلوق رأس املأأأق  افعقمأأأا هأأأ  متكأأأني احملكمأأأة مأأأ  م اجهأأأة  إذ تشأأأمل 

  (3)مشقكا افسي فة على املل  افهتصمل ريثمق تف  االشرتاكق  املهتفرة
عأأق ة مسأأت   صأأنلوق نبت صأأية جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة يف  ور أأق افسأأقبعة وافعشأأفي  ب قأأيط علمأأقإذ و  

يزانيأأأأة احملكمأأأأة املعتمأأأألة وفهتأأأأق ملرأس املأأأأق  افعقمأأأأا إىل مأأأأق يعأأأأق   نفهتأأأأق  احملكمأأأأة يف شأأأأهف واحأأأأل تهتفيبأأأأق 
  (4)ملي ن ي رو( 6م11) 2016 فعق 

  (5)جلو   مي متعل  افسن ا  فلتم يا بت صية افلجنة بقفنظف يف وإذ قيط علمق أيضق 
  ملي ن ي رو 6م11مببلغ  2019عق  أنشئ يف رأس املق  افعقما  صنلوقأن  تالحظ -1
  وتالحأأأظ  ماليأأأني يأأأ رو 1م9ا أأأقيل فصأأأنلوق رأس املأأأق  افعقمأأأا يبلأأأغ ففصأأأيل أيضأأأق أن ا تالحأأأظ -2

فلج ء بصأأفة مليأأ ن يأأ رو بأأق 54م11مببلأأغ فعقمأأا س املأأق  اأصأأنلوق ر جل  مأأ ار  ن احملكمأأة سأأتأكأأ فك 
  (6)مع ت صي  افلجنةمبق يتمقشى   2017عق  املتقح م   افنهتلياففق ض استثنق ية إىل 

فلمسأأجا  وتأألذنمليأأ ن يأأ رو  6م11 مببلأأغ 2020إنشأأقء صأأنلوق رأس املأأق  افعقمأأا فعأأق  تهتأأفر  -3
 وفهتق فألحكق  ذا  افصلة م  افنظق  املقيل وافهت اعل املقفية فلمحكمة  افصنلوقبتهتل  سل  م  

س املأق  أصأنلوق ر مسأت    ىيف  ور أق افثقنيأة وافثالثأني بقإلبهتأقء علأ (7)بت صأية افلجنأةقيط علمق  -4
 3م12إىل كم  فلصنلوق ا   بزيق ة املست  بقفتقيل ت ص  و   شهف واحل م  نفهتق  احملكمةفعقما عنل ا

آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة  مأأ  خأأال فة لافنظأأف يف هأأ   املسأأ ن افأألو  األطأأفا  ست اصأأاأ وتالحأأظمليأأ ن يأأ رو  
 فلففي  افعقما يف الهقي واملعنية بقمليزانية 

األمأأأأأ ا  اففق ضأأأأأة واألمأأأأأ ا  املتلهتأأأأأقة مأأأأأ  تسأأأأأليل  تسأأأأأتخل أنأأأأأ  جيأأأأأ   فهتأأأأأط فلمحكمأأأأأة أن هتأأأأأفر ت -5
 فصنلوق رأس املق  افعقمام احملل  االشرتاكق  املهتفرة فبل   املست  

 االشتراكات غير المسددة -جيم

 إن مجعية افلو  األطفا  
وخقصأأأة بقالسأأأتنتقجق  وافت صأأأيق   (8)متأأألخفا  افأأألو  األطأأأفا  عأأأ بتهتفيأأأف املكتأأأب  إذ تفحأأأب 

  (9)اف ار ة يف ه ا افتهتفيف

                                                                            
 م  افنظق  املقيل وافهت اعل املقفيةم 2-6افبنل  (3)
 م144  اففهتفة 2-اجمللل افثقين  اجلزء بقء  (ICC-ASP/15/20) 2016اف ثق   اففمسية ممم افلورة اخلقمسة عشفة ممم  (4)
 م148املفجع نفس   اففهتفة  (5)
(6) ICC-ASP/18/15 م179  اففهتفة 

(7) ICC-ASP/18/5م66   اففهتفة 

(8) ICC-ASP/18/34م 
(9) ICC-ASP/18/34 م16و 15  اففهتفتقن 
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إىل وتطلأأأب   نقسأأأبتسأأأليل االشأأأرتاكق  املهتأأأفرة يف اف قأأأم امل علأأأىمجيأأأع افأأألو  األطأأأفا   قأأأث -1
فتهتليأأأأا املتأأأألخفا  احملكمأأأأة وافأأأألو  األطأأأأفا  أن تبأأأأ   جهأأأأ  ا جليأأأأة وأن تتخأأأأ  مأأأأق يلأأأأز  مأأأأ  خطأأأأ ا  

إىل  وتطلأأب أيضأأق  مشأأقكا افسأأي فة يف احملكمأأةواالشأأرتاكق  غأأمل املسأأل ة قأألر اإلمكأأقن مأأ  أجأأا جتنأأب 
ملعل مق  املتعلهتة بقالشرتاكق  املهتأفرة غأمل املسأل ة قبأا افألورة افتقسأعة عشأفة تزويل افلجنة جبميع ااحملكمة 

  جلمعية افلو  األطفا 
  فتمكأأأني افهتق مأأأةواألنظمأأأة هت اعأأأل   وفهتأأأق فل(10)احملكمأأأةبقملبأأأق ئ افت جيهيأأأة افأأأيت وضأأأعتهق  تفحأأأب -2
مأ  نظأق  رومأق  112ملأق ة مأ  ا 8حكق  اففهتفة ع  تسليل اشرتاكق ق اخلقضعة أل ةخف لفلو  األطفا  املتا

 وتشجع  فلتسليل خطط ط عية ومستلامةم  افلخ   يف  ةكبمل   ةاقتصق يصع بق  افيت ت اج  و  األسقس 
علأأأى افأأألخ   بصأأأفة   112مأأأ  املأأأق ة  8حكأأأق  اففهتأأأفة لفا   رهنأأأق بلخافأأألو  األطأأأفا  افأأأيت عليهأأأق متأأأ

إىل احملكمأأة إبهتأأقء افأألو  األطأأفا   وتطلأأب كأأ فك  يف مثأأا هأأ   اخلطأأطبقفتنسأأي  مأأع احملكمأأة  و   ط عيأأة
آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة فلففيأأ  افعقمأأا يف  مأأ  خأأال مأأ  هأأ ا افهتبيأأا وتنفيأأ هق تسأأليل علأأم بأألي خطأأط  ىعلأأ

 افلو  األطفا  افيت تهتلمهق إىل   مبق يف ذفك ع  طفي  افتهتقريف املقفية افشهفية الهقي واملعنية بقمليزانية
ن افألو  أ الحأظتن مسأق ا افسأي فة ولبشأ (12)فاجأع اخلأقرج املو  (11)بت صأيق  افلجنأة يط علمقق -3

آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة فلففيأأ  افعقمأأا يف الهأأقي واملعنيأأة  مأأ  خأأال األطأأفا  ست اصأأا افنظأأف يف هأأ   املسأأقفة 
  بقمليزانيةم

 صندوق الطوارئ -دال

 إن مجعية افلو  األطفا  
ماليأأني  10افأأ ي أنشأأئ مب جبأأ  صأأنلوق افطأأ ارئ مببلأأغ  ICC-ASP/3/Res.4إىل قفارهأأق  إذ تشأأمل 

املكتأأب أن ينظأأف يف خيأأقرا  فتجليأأل مأأ ار  كأأا  إىلافأأ ي طلبأأم فيأأ   ICC-ASP/7/Res.4يأأ رو  وقفارهأأق 
 م  صنلوق افط ارئ وصنلوق رأس املق  افعقما 

ق يلأ : )أ( إىل أن صنلوق افط ارئ إمنأق أنشأئ فضأمقن قألرة احملكمأة علأى اف فأقء مبأ وإذ تشمل أيضق 
افتكقفي  املتعلهتة حبقفة غمل مت قعة إثف اختقذ امللع  افعق  قفارا بفتح قهتي   أو )ب( نفهتق  ال منقص منهق 
بسبب حلوث تط را  يف أوضقؤ قق مة مل يك  م  املمك  ت قعهق  أو مل يك  م  املمك  تهتليفهق بلقة 

  (13)قؤ غمل مت قع جلمعية افلو  األطفا عنل اعتمق  امليزانية  أو )ج( افتكقفي  املفتبطة بقجتم
عأ  أعمأق   ورا أق ا ق يأة عشأفة وافثقفثأة عشأفة وافتقسأعة يف افتهتقريف لجنة افمبش رة  وإذ قيط علمقمل  

 عشفة وا ق ية وافعشفي  

                                                                            
(10) ICC-ASP/18/6م 
(11) ICC-ASP/18/15 م193  اففهتفة 
(12) ICC-ASP/18//2/Rev.1 م9  افت صية 
 م  افنظق  املقيل وافهت اعل املقفيةم 6-6افبنل  (13)
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إىل أن اجلمعيأأة قأأفر  يف  ور أأق افسق سأأة عشأأفة أن تهتأأ    إذا اخنفأأض مسأأت   صأأنلوق  وإذ تشأأمل 
ماليأأأني يأأأ رو حبلأأأ    ور أأأق افسأأأقبعة عشأأأفة  بتهتأأأليف مأأأل  ا قجأأأة إىل جتليأأأل  5.8 ون افطأأأ ارئ إىل مأأأق 

 م  افنظق  املقيل وافهت اعل املقفية  6-6وافبنل  (14)م ار    مع مفاعقة تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية
 ماليني ي رو  2م5 يبلغأن املست   ا قيل فصنلوق افط ارئ تالحظ  -1
  2020ماليني ي رو فعق   0م7افبقفغ قلر   ا كم إبهتقء صنلوق افط ارئ عنل مست ا  تهتفر  -2
ماليأني يأ رو قيأل االسأتعفاض يف ضأ ء املزيأل مأ   0م7 قلرهقإىل املكتب إبهتقء افعتبة افبقفغ  تطلب -3

 ماخلربة فسمل افعما يف صنلوق افط ارئ

 جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة -هاء

 مجعية افلو  األطفا  إن 
لو  فلجأ  أن يأتم تهتأليف االشأرتاكق  املهتأفرة فلألو  األطأفا  وفهتأق 2020  فيمق يتعل  بعأق  تهتفر -1

2021-2019اف ي اعتملت  اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة مليزانيتهق افعق ية يف اففرتة 
  املعأل  وفهتأق (15)

  (16)لمبق ئ افيت يهت   عليهق اجللو ف
قإلضأأقفة إىل ذفأأك  ينطبأأ  أي حأأل أقصأأى فالشأأرتاكق  املهتأأفرة ألكأأرب املسأأق ني وأقأأا أنأأ  ب تالحأظ -2

 افبللان من ا يف امليزانية افعق ية فألمم املتحلة على جلو  األنصبة املهتفرة فلمحكمةم

 2020تمويل االعتمادات لعام  -واو

 إن مجعية افلو  األطفا  
احملكمأأأأأة اجلنق يأأأأأة افلوفيأأأأأة ونظأأأأأق  رومأأأأأأق  اسأأأأأتعفاضن لبشأأأأأ .../ICC-ASP/18 قفارهأأأأأقإىل تشأأأأأمل إذ  

 األسقس  
 قنتخقب امللع  افعق  ب معنية ةإنشقء جلنبشلن قفار املكتب إىل أيضق تشمل إذ و 
امل افهتأة افأيت تهتأرتح  2020عأق  امليزانية افربنقجميأة املهترتحأة فلمحكمأة ف ةضقفإىل إ تشمل ك فكإذ و  
املعنية عمق  افلجنة أو   اخلرباء املستهتلني استعفاضفتم يا ي رو  479 645إضقفية يبلغ قلرهق م ار  على 

  امليزانية واملقفية ةت صيق  جلن وك فكقنتخقب امللع  افعق   ب
يأأأأ رو مأأأأ  امليزانيأأأأة املعتمأأأألة  479 645  مت يأأأأا 2020عأأأأق    فاسأأأأتثنق يةأن يأأأأتم  بصأأأأفة  هتأأأأفرت -1

  2017فعق  اففق ض افنهتلي   مفلربنقمع افف يس  اففابع 
  2 -فربنأأقمع افف يسأأ  افسأأقبعيف اافلوفأأة املضأأيفة املهتأأل  مأأ  هتأأفض هتقبلأأة فلن املأألف عق  املأحأأظ تال -2

فعأأأق    اففأأأق ض افنهتأأألي تم مت يلأأأ  مأأأاففابأأأع افأأأ ي سأأأي افف يسأأأ وكأأأ فك اجلأأأزء مأأأ  امليزانيأأأة املعتمأأألة فلربنأأأقمع 

                                                                            
 .2-اجمللل افثقين  اجلزء بقء  (ICC-ASP/17/20) 2018اف ثق   اففمسية ممم افلورة افسقبعة عشفة ممم  (14)
(15) A/RES/73/271م 
 م117نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية  املق ة  (16)
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االشأأأرتاكق  املهتأأأفرة يلأأأز  تهتأأأليفهق فتحليأأأل اعتمأأأق ا  امليزانيأأأة افأأأيت يؤ يقن إىل اخنفأأأقض مسأأأت     سأأأ2017
 ي رو 145 140 800 فللو  األطفا  مبهتلار

  يأأ رو145 140 800  يأأا اعتمأأق ا  امليزانيأأة افبأأقفغ قأألرهقمت  2020فيمأأق يتعلأأ  بعأأق    تهتأأِفر -3
 2-5و 1-5وفهتأقمل فلبنألي    أفأ  مأ  هأ ا افهتأفار افهتسأممأ   1افيت وافهتم عليهق اجلمعية مب جأب اففهتأفة 
  م  افنظق  املقيل وافهت اعل املقفية فلمحكمة

 تشكا سقبهتة فتم يا امليزانية افعق ية فلمحكمةم صيغة أعال  الأن اف تؤكل  -4

 مباني المحكمة  -زاي

  إن مجعية افلو  األطفا  
ملبأأقين األصأأ   افثقبتأة قفصأأيقنة واسأتبلا  فيمأأق يتعلأ  ب واملقفيأةامليزانيأأة  ةبت صأأيق  جلنأ إذ قأيط علمأق 
  (17)احملكمة

يف أفأأأ  يأأأ رو  425  مسأأأت   ىملبأأأقين احملكمأأأة علأأأاألصأأأ   افثقبتأأأة اسأأأتبلا   أبأأألأن ي ىعلأأأ ت افأأأ  -1
  األص   افثقبتة معقواستبلا   افصيقنةضفورة افنظف يف  ى  مع افتشليل عل2020 عق 
افعنقصف  ىلأن يهتتصف االستبلا  عمتقمق و األص   افثقبتة استبلا  وج   مق يربر ضفورة  ىعل تشل  -2

  ا فتحهتي  وف را  وكفقءافال مة اختقذ مجيع افتلابمل ضم  ن تأاحملكمة  وتطلب إىل  فهتط افضفورية فلغقية
أن تهتأل  احملكمأة إىل  وتألع لمأق كأقن ذفأك ممكنأق  الستبلا  األص   افثقبتة كمبق يف ذفك استخلا  بلا ا 

 مع ه   املبق ئ األص   افثقبتة مبق يتمقشى وتهتليفا  ط يلة األجا الستبلا   ةخط
يف افهتفيأأب يف املسأأتهتبا األصأأ   افثقبتأأة افنقشأئة  سأتبلا الي احتيقجأأق  أنأأ  ينبغأ  مت يأأا أ تالحأظ -3

 امليزانية افعق ية   ةعملينطقق 
فضأال عأ  اسفيأق     يلأة األجأااملت سأطة وافط وافتهتأليفا لجنة استعفاض اخلطط افبقعتزا   تفحب -4

افلجنأأة إىل اجأأفاء قليأأا  وتأألع   (18)يف  ور أأق اففابعأأة وافثالثأأنياألصأأ   افثقبتأأة   السأأتبلا  ة اريأأإلاملقفيأأة وا
 ا قجة إىل قليل األوف يق   ةلميزانية املهترتحة مع مفاعقف نيوتهتييم مفصل

مأأ  افأألو  بأألون مهتقبأأا فتهتأأل  مشأأ رة اخلأأرباء  ةفيأأآ ننشأأقءباملتعلهتأأة  (19)بت صأأية افلجنأأة يط علمأأققأأ -5
استكشأق  هأ    ةافلو  األطأفا  إىل م اصأل لع ت  واألص   افثقبتةاألطفا  يف ختطيط وتنفي  استبلا  

 وطفح اقرتاحق  يف ه ا افصل   ةاالمكقني
 فلملكيأأة ةمجقفيأأإلوافتكلفأأة ابقهليكأأا اإل اري ن املكتأأب مكلأأ  بقف اليأأة املتعلهتأأة أ ؤكأأل مأأ  جليأألت -6

تهتأأل  تهتفيأأف عأأ  هأأ ا  طلأأبتو  الهأأقي واملعنيأأة بقمليزانيأأة يفآفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة فلففيأأ  افعقمأأا  مأأ  خأأال 
 ة افتقسعة عشف اجلمعية يف  ور ق امل ض ؤ فتنظف في  

 م2019 عق  بقين احملكمة يفمل و  أطفا   ةعلمنحتهق افيت  اففنيةقألعمق  مع افتهتليف ب تفحب -7

                                                                            
(17) ICC-ASP/18/5  و83إىل  76  اففهتفا  ICC-ASP/18/15  م117إىل  107  اففهتفا 
(18) ICC-ASP/18/15 م114  اففهتفة  
(19) ICC-ASP/18/15 م116  اففهتفة 
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 2019مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام  -حاء

 إن مجعية افلو  األطفا  
بني أب اب  ة األم ا   ال جي   منققلوافهت اعل املقفية م  افنظق  املقيل 8-4أن  مب جب افبنل  إذ تلرك 

  اجلمعية االعتمق ا  إال بنذن م 
يف فلممقرسأأة املَتبمعأأة  جيأأ   فلمحكمأأة منققلأأة أي أمأأ ا  متبهتيأأة مأأ  افأأربامع افف يسأأية  وفهتأأقمل أنأأ   رتهتأأف  -1

أنشطة مل تك  مت قعة أو مل يك  م  املمك  تهتليفهق بلقة  تكقفي تع ر استيعقب  إذا 2019هنقية عق  
قفغ يف بفنأأأقمع ر يسأأأ  واحأأأل بينمأأأق ي جأأأل فأأأق ض يف بأأأفامع ر يسأأأية أخأأأف   مأأأ  أجأأأا ضأأأمقن اسأأأتنفق  املبأأأ

 املعتملة فكا بفنقمع ر يس  قبا استخلا  صنلوق افط ارئم

 المراجعة  -طاء
 إن مجعية افلو  األطفا  

  (20)مفاقبأأأة ا سأأأقبق  افأأأ ي اعتملتأأأ  يف  ور أأأق اففابعأأأة عشأأأفة جلنأأأةميثأأأقق إذ تلخأأأ  يف االعتبأأأقر  
 بصيغت  املعلفة 

  (21وافعقشفة فلجنة املفاجعةبقفتهتفيفي  ع  أعمق  افلورتني افتقسعة وإذ قيط علمقمل  
  (22)واملقفية بشلن املسق ا املتعلهتة بقملفاجعة امليزانيةبت صيق  جلنة وإذ قيط علمقمل أيضقمل  

  وافعقشفة فلجنة املفاجعة افتقسعةع  أعمق  افلورتني  ي بقفتهتفيف  تفحب -1
سأأنة أخأأف  حبيأأث تشأأما    يأأ ان احملقسأأبة بففنسأأق  اخلأأقرج مفاجأأع ا سأأقبق  متليأأل واليأأة  تهتأأفر -2

  2020افبيقنق  املقفية فلمحكمة وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق فعق  
يف اف قأأأم املنقسأأأب فلأأألورة  تممفاجأأأع خأأأقرج  سأأأت  فملفتأأأأن إجأأأفاءا  االختيأأأقر املفصأأألة  تالحأأأظ -3

  افتقسعة عشفة جلمعية افلو  األطفا  
  1يف  أثأأالث سأأن ا  تبأألملأألة  ةفاجعأأامل ةيف جلنأأ تعيأأني افسأأيلة ايلينأأق سأأ بك فق عضأأ امل  ةعأأق إ تهتأأفر -4

 يف جلنة امليزانية واملقفية  عقمالمع بهتق هق عض امل   2020كقن ن افثقين/ينقيف 
تعيني افسيل مسمل أب  فغل  ةعق إ تهتفرو املخصز  االختيقربقفت صيق  افيت قلمهق ففي  قيط علمقمل  -5

ثأالث سأن ا  ة ملألة فاجعامل ةيف جلنعض ي  ففيهتيق( أ ب )األر ن( وتعيني افسيلة كالريسق فقن همل ن )جن
  2020كقن ن افثقين/ينقيف   1يف  أتبل
ن جيأأفي تهتييمأأق هليئأأق  اففققبأأة افتقبعأأة فلمحكمأأة كجأأزء مأأ  عملأأ  يف أاخلأأقرج  املفاجأأع إىل  طلأأبت -6

منهأأأق  ن واليأأأة كأأأالبشأأأاختقذهأأأق  ن ي صأأأ  بأأأقإلجفاءا  املمكأأأ أاأل اء  و  ةمفاجعأأأبأأألال مأأأ   2020عأأأق  
 ستهتال  احملكمة ككا ال كقماوتسلسا اإلبال   مع االحرتا  اف

                                                                            
   املفف  اففابعم3-اجمللل افثقين  اجلزء بقء  (ICC-ASP/14/20) 2015اف ثق   اففمسية ممم افلورة اففابعة عشفة ممم  (20)
(21) AC/9/5 وAC/10/5 متقحقن على م قع جلنة املفاجعة  https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee.م   
(22) ICC-ASP/18/15  م257-231  اففهتفا 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
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ة اف ار ة يف املفف  افثقفث فتهتفيف جلن ةفاجعامل ةميثقق جلن ىبقفتعليال  املهترتح إ خقهلق عل يط علمقق -7
أكثف تفصيال ع   ةن تهتل  معل مق  أسقسيأ ةفاجعامل ةجلن طلب إىلتو  ور ق افعقشفة  ع  أعمق   ةفاجعامل

تهتأألمهق جلنأأة  ةضأأقفيإي معل مأأق  يف أافتعأأليال   مبأأق يف ذفأأك  هأأ  افنظأأف يف  وتهتأأفرافتعأأليال  املهترتحأأة  
  مأأ  أجأأا اختأأقذ قأأفار يف االعتبأأقرفاجأأع اخلأأقرج  املنتأأق ع افتهتيأأيم افأأ ي سأأيجفي  أخأأ  مأأع امليزانيأأة واملقفيأأة  
 حسب االقتضقءم

   الرقابة على إدارة الميزانية -ياء

 إن مجعية افلو  األطفا  
يأتم و ي ية ن اخلطط االسرتاتيجية فلمحكمة ومكتب امللع  افعق  وقلم احملكمة تتسم بق أ الحظت -1

  بقنتظق  هققليث
 2021-2019افعأق  وقلأم احملكمأة فلفأرتة  املألع بقخلطط االسأرتاتيجية فلمحكمأة ومكتأب  يط علمقق -2
تستفيل م  اسراء وافتعليهتق  افيت تبليهق افلو  األطأفا  يف ا أ ار  ن اخلطط االسرتاتيجيةأ الحظ أيضقتو 

 مع احملكمة ومكتب امللع  افعق  وقلم احملكمة 
وتطلب   2018-2016بتهتفيف مكتب امللع  افعق  ع  تنفي  خطت  االسرتاتيجية فلفرتة  تفحب -3
 هتهق  وتط يفهق وتطبي منهق ن ت اصا تهتييم افلروس املستفق ةأاحملكمة  إىل
أ ية تعزيز افعالقق  واالتسأقق بأني عمليأة افتخطأيط االسأرتاتيج  وعمليأة امليزنأة   ؤكل م  جليلت -4

 األجا واستلامت   افط ياوأهنمق أمفان ضفوريقن ملصلاقية افنهع االسرتاتيج  
جأأفاء مشأأقورا  سأن ية مأأع املكتأأب خأال  اففبأأع األو  مأأ  إلاحملكمأة امل جهأأة إىل إىل  ع  أأق تشأمل  -5

ن اسأتخلا  مؤشأفا  لبشأوالسأيمق افعق  بشلن تنفي  خططهق االسرتاتيجية خال  افسأنة افتهت مييأة افسأقبهتة  
 األ اء وإ خق  قسينق  عليهق  

إىل تهتأأل  تهتفيأأف سأأن ي إىل اجلمعيأأة عأأ  تنفيأأ   كمأأةاحملاحملكمأأة ومكتأأب املأألع  افعأأق  وقلأأم  لع تأأ -6
 اخلطط االسرتاتيجية  

 ةفيأآفاجأع اخلأقرج   و املامليزانيأة واملقفيأة  و  ةوجلنأة  فاجعأاملجلنأة افألور اففقأقيب افأ ي تهتأ   بأ   تالحظ -7
 مأأ تنسأأيهتهق نطأقق ن ت اصأا هأأ   اهليئأق  ت سأأيع لبأأ  صأأ تو  اففققبأة املسأأتهتلة  ومكتأب املفاجعأأة افلاخليأة 

 ةأجهأأأز   وبينهأأق وبأأأني بينهأأأقفيمأأق عأأ  افنتأأأق ع  واإلبأأأال أجأأا قسأأأني تبأأق   املعل مأأأق  يف اف قأأم املنقسأأأب 
 وافعمامالختصقص ا يةاحملكمة واملكتب واجلمعية م  أجا تعظيم قلرا ق اففققبية  وجتنب ا  واج

 وضع مقترحات الميزانية -كاف

 إن مجعية افلو  األطفا  
تهتأأأأ   علأأأأى  2021إىل احملكمأأأأة أن تهتأأأأل  مهترتحأأأأق  مسأأأأتلامة فلميزانيأأأأة افربنقجميأأأأة فعأأأأق   تطلأأأأب -1

مست   تهتييمق  مقفية شفقفة و قيهتة وقليا االحتيقجق م وينبغ  أن ال تتجقو  افزيق ا  املهترتحة املطل بة 
يأع افتألابمل املمكنأة ألغأفاض األنشأطة املهتأفرة وبعأل اختأقذ مج افضأفورةإال عنأل  2020امليزانية املعتملة فعأق  

 ا  وافكفقءاف ف را  فتم يا ه   افزيق ا  م  خال  
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عأأ  طفيأأ  إىل أن امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة ينبغأأ  أن تبأأنّي افتكأأقفي  املتعلهتأأة بقفسأأنة افتقفيأأة  تشأأمل -2
فا  إ خقهلأق علأى افتغيأملا  املأ مب اصألة األنشأطة اجلقريأة ق اقأرتاح املفتبطأةتسليط افض ء أوالمل علأى افتكأقفي  

 تلك األنشطة مع تهتليف افتكلفة افكقملة هل   افتغيملا  
احملكمة إىل م اصلة ضمقن عملية  اخليأة صأقرمة فلميزانيأة بنأقء علأى ت جيهأق  قلأم احملكمأة  تلع  -3

افنفهتق  افسقبهتة وتفض  إىل اقرتاح ميزانية سليمة وشفقفة   االعتبقروذفك كجزء م   ورة سن ية تلخ  يف 
بأأأ   مجيأأع اجلهأأأ    ىعلأأاحملكمأأأة  وتشأأجعممأأق يسأأمح فلمحكمأأأة بأأن ارة حقفتهأأأق املقفيأأة علأأأى حنأأ  مسأأأؤو   

احملكمة إىل  ىن تسعأضفورة  ىعل وتشل   ةجهز ألابني حسب االقتضقء   مت ا نة  ةفضمقن ميزانياملمكنة 
   ةق ي  قعق امليزانية استنق ا إىل ت نلبش ةومستلام ةتهتل  مهترتحق   قيهت

طبيعة االعتمق ا  ا قفية عنل اعألا   ع احملكمة تسقء  ن تلب (23)فاجع اخلقرج املبت صية  فحبت -4
  احنفا  تلرجي  يف اعتمق ا  امليزانية حلوثفتاليف امليزانية افسن ية املهترتحة 

افأألعم إىل  أيضأأقشأأمل تو   (24)املقفيأأةبشأألن عمليأأق  امل ا نأأة فاجأأع اخلأأقرج  املإىل اسأأتنتقجق   شأأملت -5
  افعق يةامليزانية خقرج عملية وك فك م  طفق  علة بفلمحكمة افلو  األطفا  اف ي تهتلم  

بأق  ار افبنّأقء افأ ي  ار بأني جلنأة امليزانيأة واملقفيأة واحملكمأة يف افألورة افثقنيأة وافثالثأني فلجنأة  تفحّأب -6
وأن بلكملهق احملكمة يف أهلافق سن ية فلكفقءة  تضعإىل احملكمة أن تطلب و بشلن تهتل  مهترتحق  امليزانية 

األهلا  فضال ع  يتضم  االحق ا  افيت قهتهتم بشلن ه    2021تهتل  مففهتق فلميزانية افربنقجمية فعق  
وافتخفيضق  يف افتكأقفي  غأمل متيز ب ض ح  بهتلر اإلمكقن  بني اف ف را  وافكفقءا  معل مق  تفصيلية 

  2021وافت قعأأأأق  فعأأأأق   2020تكأأأأقفي  اإلضأأأأقفية افأأأأيت قهتهتأأأأم يف عأأأأق  املتكأأأأفرة وافتخفيضأأأأق  يف اف
حهتيهتية  ة اريإع  مبق را  افكفقءا  افنقجتة ىل اف ف را  و   إ(25)فاجع اخلقرج املب   ىوصأوفهتق ملق وتشمل  

  خط األسقس  ىعلافيت تؤثف و 
اجله   افيت تب هلق احملكمة يف هأ ا و بت صيق  افلجنة املتعلهتة بعفض مهترتحق  امليزانية  أيضقتفحب  -7

 اخت  قافتلابمل افيت  لنعمقهلق بشأستستكما  افلجنةن أ وتالحظافتحسني   ةم اصل ىوتشجع علافصل   
 مافلو  األطفا  ةستلرج تعليهتق ق يف تهتقريفهق املهتلمة إىل مجعيو   اففابعة وافثالثني  قاحملكمة قبا  ور 

 عملية الميزنة النهج االستراتيجي لتحسين -الم

 إن مجعية افلو  األطفا  
وافسفية افال مأني فلسأمقح فلسألطة افهتضأق ية ومكتأب املألع  افعأق   االستهتال  إذ تضع يف اعتبقرهق 

  بل اء مهقمهمق

لمنققشأأأق  املتعلهتأأأة افتحضأأأمل فيف تهتفيأأأف جلنأأأة امليزانيأأأة واملقفيأأأة هتأأأ   بأأأ  افأأألور افف يسأأأ  افأأأ ي يتؤكأأأل  -1
افلجنة أن تتلكل م  نشف تهتقريفهأق يف أقأفب وقأم ممكأ  بعأل كأا  وتطلب إىل ورا  اجلمعية  بقمليزانية يف 

  ورة م   ورا ق 

                                                                            
(23) ICC-ASP/18/2/Rev.1 م2  افت صية 

(24) ICC-ASP/18/2/Rev.1 م213  اففهتفة 
(25) ICC-ASP/18/2/Rev.1 م3  افت صية 
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 ايأأةي مأأق علأأى األقأأا مأأ  بل 45علأأى ضأأفورة تهتأأل  اف ثأأق    مأأ  حيأأث املبأألأ  قبأأا  تكأأفر افتلكيأأل -2
 افلورة املعنية فلجنة بلغيت افعما يف احملكمة 

األنشطة  وقليأل اال  واجيأة احملتملأة   وتبسيطعلى األ ية افبقفغة فتحهتي  وف را  ا جم   تشل  -3
 وتعزيز افتآ ر  اخا األجهزة املختلفة فلمحكمة وفيمق بني ه   األجهزة 

بقجله   املت اصلة افيت تب هلق احملكمة فتنفي  "مبلأ احملكمة اف احلة" تنفي ا كقمال عنل وضع تفحب  -4
  نية افربنقجمية املهترتحة ممق أ   إىل إ خق  قسينق  يف عملية امليزنةامليزا
جبأألاو  املهتقرنأأة افأأ ار ة يف تهتفيأأف افلجنأأة وافأأيت تبأأني افزيأأق ا  افسأأن ية يف امليزانيأأق  افربنقجميأأة  تفحأأب -5

حبسأأأب كأأأا قهتيأأأ  نقشأأأط جيأأأفي يف إطأأأقر  امليزانيأأأةوخمصصأأأق   2019-2013املعتمأأألة خأأأال  اففأأأرتة 
احملكمأة إىل إ راج صأيغ حملثأة هلأ   اجلألاو  يف املهترتحأق  املتعلهتأة بقمليزانيأة  وتألع مع افف يسأ  افثأقين افربنق

 مستهتبالمل 

حملكمأأة بشأألن م ضأأ ؤ مؤشأأفا  األ اء بقعتبأأقر  أ اة مهمأأة افأأ ي تهتأأ   بأأ  ابقفعمأأا املسأأتمف  فحأأبت -6
احملكمأة علأى م اصألة هأ ا  شجعتو   ةفعقف بص رة  السيمق فيمق يتعل  بقفهتيق ة واإل ارة هقمهقفالضطالؤ مب

مأأق يسأأتجّل مأأ  بشأألن  تبأأق   املعل مأأق  مأأع افأألو  األطأأفا و افعمأأا يف ضأأ ء ت صأأيق  املفاجأأع اخلأأقرج  
 تط را  على صعيل مؤشفا  األ اء 

جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق إىل افنظف يف ت صيق  جلنة امليزانية واملقفية املتعلهتة  تلع  -7
االستئمقين فلضحقيق على م اصلة تنسأيهتهق  افصنلوقأمقنة  وتشجعمقنة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق  بل

بشألن آفية اففققبة املستهتلة بتهتل  افتهتفيف اف ي أعلت   لمقع قيطو مع األجهزة األخف  فلمحكمة  ]اف ثي  
افتهتفيأأف إىل ر أأيس هأأ ا  تهتأأل   يفملفلتأألخ وتلسأأ مقنأأة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق  اإل اري ألتهتيأأيم اف

  مأأ  خأأال  املكتأأب وففيهتأأ  افعقمأأا  مأأ  أجأأا بأأ  راسأأة االسأأتنتقجق  وافت صأأيق  افأأ ار ة وتهتأأفر اجلمعيأأة  
سأأني افعمليأأق  و يأأق ة كفقء أأق وفعقفيتهأأق يف تنفيأأ  واليتهأأق  يف افأألورة افتقسأأعة اففاميأأة إىل ققليأأل افتأألابمل 
  عشفة فلجمعية[

احملتملأأأة فأأأفص يف افيف قيمأأأة األنشأأأطة اجلقريأأأة  مبأأأق يف ذفأأأك إعأأأق ة افنظأأأف بقسأأأتمفار  ة يأأأأ تالحأأأظ -8
واففعقفة ومفتقح فتحهتي  لية بعنقية مبلأ مهم فإل ارة اجمل أن قليل األوف يق  وتشمل إىل  (26)عق ة افت  يعإل

 نتق ع نقجحة 
واملقفيأأأأة  وبنأأأأقء علأأأأى ت جيهأأأأق  قلأأأأم  امليزانيأأأأةإىل احملكمأأأأة أن ت اصأأأأا  بقفتشأأأأقور مأأأأع جلنأأأأة  تطلأأأأب -9

 احملكمة  تط يف عملية امليزانية ع  طفي  مق يل :
 يق ة تعزيز "مبلأ احملكمة اف احلة" ع  طفيأ  ضأمقن أن تسأتنل عمليأة امليزانيأة وافرتاضأق ق  )أ( 

 قليل األوف يق    مع وأهلافهق األسقسية إىل ختطيط اسرتاتيج  منس  وق ي
احملكمأأة وافأألو  األطأأفا  بشأألن االفرتاضأأق   بأأنيا أأ ار وتبأأق   املعل مأأق   م اصأألة تعزيأأز )ب( 

 واألهلا  واألوف يق  افيت يهت   عليهق مشفوؤ امليزانية افربنقجمية يف مفحلة مبكفة 
االسأأأتجقبة  أأأقال  غأأأمل  عنأأألاملفونأأأة يف إ ارة م ار هأأأق افبشأأأفية  رجأأأق  اسأأأتخلا  أقصأأأى  )ج( 
  ةت  يع امل ار  على أسقس متطلبق  عبء افعما اففعلي بنعق ة  ممك  قلرلقصى مع افهتيق   ب مت قعة

                                                                            
(26) ICC-ASP/18/15 م27  اففهتفة 
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االستمفار يف إجيق  افسبا املنقسبة فلحفقظ على قلرة احملكمة يف املل  افط يا على اف فقء  ) ( 
  األطفا ب اليتهق بفعقفية وكفقءة  مع مفاعقة افهتي   املقفية فللو  

بأأأأني احملكمأأأأة وافأأأألو  األطأأأأفا  علأأأأى مسأأأأببق  افتكلفأأأأة تعزيأأأأز ا أأأأ ار وتبأأأأق   املعل مأأأأق   )ه( 
 املت سطة األجا احملتملة هبل  تعزيز افهتلرة على افتنبؤ بقمليزانية 

  ميع بن   امليزانيةافلقيهتة جل ق وافنفهت ا افتنبؤ فضمقن املمكنة  م اصلة ب   كا اجله   )و( 
طة وأ اء افربامع مبق يف ذفك  حسأب تهتل  تهتفيفهق افسن ي ع  أنشأن ت اصا إىل احملكمة  تطلب -10

وافتبأقي  علأى مسأت   افأربامع افففعيأأة  وافنفهتأق امليزانيأة املعتمألة  ذا  افصألة بشألن االقتضأقء  املعل مأق  
مأأع مجيأأأع بنأأ   امليزانيأأأة  فضأأال عأأأ  افنفهتأأق  واإليأأأفا ا  املؤقتأأة جلميأأأع افصأأنق ي  االسأأأتئمقنية افأأيت تأأأليفهق 

 احملكمة  وينبغ  أن تهتل  احملكمة ه   املعل مق  يف بيقنق ق املقفية أيضق 
كمة إىل افلو  األطأفا  وافأيت تبأني األرقأق  افشأهفية بقفتهتقريف املقفية افشهفية افيت تهتلمهق احملتفحب  -11

فلتأأألفهتق  افنهتليأأأة  وأرصأأألة افصأأأنلوق افعأأأق   وصأأأنلوق رأس املأأأق  افعقمأأأا  وصأأأنلوق افطأأأ ارئ  وحقفأأأة 
 على أ ية ه   افتهتقريف   وتشل األنصبة املهتفرة  وافتنبؤا  افشهفية وافسن ية فلتلفهتق  املقفية  

إىل تهتييأل اسأتخلا   وتألع بقملمقرسق  املقفية افيت تعط  أوف ية قص   فلورة امليزانية افسأن ية  تلتز  -12
 مامليزانية  ورةافصنق ي  املتعل ة افسن ا  افيت تلار خقرج 

 الموارد البشرية -ميم

 إن مجعية افلو  األطفا  
جمم عأأة بشأألن امل افهتأأة علأأى تنفيأأ   (27)اخلقمسأأة عشأأفة  ور أأقافأأ ي اخت تأأ  يف  هأأقإىل قفار  إذ تشأأمل 

مبق يتمقشى مع افتغيملا  واجللاو  افزمنية   2017كقن ن افثقين/ينقيف   1اعتبقرامل م  عنقصف األجف اجلليلة 
  افيت اعتمل ق اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة

فحأب بقفسيقسأأة يواملقفيأة عأ  أعمأق   ور أق افثقمنأة وافعشأفي  افأ ي  امليزانيأةهتفيأف جلنأة تتالحأظ وإذ  
  (28)افيت وضعتهق احملكمة بشلن جمم عة عنقصف األجف املعلفة

نظأق  اإل اري فلمأ ظفني املتعلأ  مبنحأة األمأم لن احملكمأة قألمم افأنز املعأل  فأ وإذ تالحظ أيضأق 
إىل جلنة امليزانية واملقفيأة يف  ور أق افثقنيأة  واالستحهتققق  ذا  افصلةلتعليم ومنحة افتعليم اخلقصة فاملتحلة 

  (29)عليال  املهترتحةبلن ت اف  اجلمعية على افتأوصم وافثالثني وأن افلجنة 
افتعأأأليال  املتعلهتأأأة بتنفيأأأ  جمم عأأأة عنقصأأأف األجأأأف  فتنفيأأأ بقفعمأأأا افأأأ ي تهتأأأ   بأأأ  احملكمأأأة  تفحأأأب -1

 عقيمل افنظق  امل حل فألمم املتحلة اجلليلة مل ظف  اففئة اففنية واففئق  افعليق وفهتق مل
لتعلأأيم ومنحأأة ففلمأأ ظفني املتعلأأ  مبنحأأة األمأأم املتحأألة بأأقفنز املعأأل  فلنظأأق  اإل اري قأأيط علمأأق  -2

أن ا كمأأة تعتأز  إصأألار افتعأليال  ذا  افصأألة يف  تالحأظو واالسأتحهتققق  ذا  افصأألةافتعلأيم اخلقصأأة 
  2020افنظق  اإل اري فلم ظفني يف أوا ا عق  

                                                                            
(27) ICC-ASP/15/Res.1 م1ن ن  اففهتفة   افهتسم 

 م105  اففهتفة 1-اجمللل افثقين  اجلزء بقء  (ICC-ASP/16/20) 2017اف ثق   اففمسية ممم افلورة افسق سة عشفة ممم  (28)
(29) ICC-ASP/18/15 م121  اففهتفة 
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 (30)بقفت جي  اإل اري املتعل  بتصني  وإعق ة تصني  اف ظق   اف ي أصلر  املسجا قيط علمقمل   -3
إىل جلنة امليزانية واملقفية أن ت اصا مفاقبة تنفي  افت جي  اإل اري يف  ورتيهق اففابعة وافثالثني وتطلب 

امل افهتة على عمليق  إعق ة افتصني  تهتفر  واخلقمسة وافثالثني وأن تهتل  تهتفيفامل يف ه ا افشلن إىل اجلمعية 
تهتفر أيضق أن  ال ينبغ  فلمحكمة أن تهتل  أي طلبق  جليلة   2020فعق   افيت أوصم هبق افلجنة

على أن إعق ة  وتشل  م(31)إلعق ة افتصني  إىل أن يتم االنتهقء م  االستعفاض اجلليل فألمف اإل اري
 وتشمل إىلتصني  اف ظق   ال ميك  أن تستخل  أ اة فلرتقية أو متثا تبعة م  تبعق  تزايل أعبقء افعما 

 أ ية اإلنصق  وافشفقفية يف كقفة عمليق  اختقذ افهتفار 
مأ   ةم حأل ةإىل تطبيأ  جمم عأ ةن تسأع  احملكمأة جقهأللبأبت صيق  املفاجأع اخلأقرج   قيط علمقمل  -4

 م افأقة ىاحملكمأة علأ وتشأجع  (33)وتنشأف فألخالقيأق  وبلن تضع ميثقققمل  (32)امل ار  افبشفية إ ارة سيقسق 
 ق  ت صيه   افتنفي  عل مق  حملثة ع  افلو  األطفا  مب

 الحأأظتو اإل ارة ا كيمأأة فلمأأ ار  افبشأأفية فلمحكمأأة فضأأمقن االنضأأبقط افكقمأأا فلميزانيأأة   شأأجعت -5
 م(34)منقسبجيب تربيف مجيع امل ظفني اجلل  م  أي فئة  مبق يف ذفك امل ظف ن املؤقت ن  بشكا أن  

 اإلحاالت من مجلس األمن -نون

 إن مجعية افلو  األطفا  
مع افهتل  أن افلو  األطأفا  قملأم وحألهق حأ  اسن افنفهتأق  افأيت تكبأل ق احملكمأة  إذ تالحظ 

  (35)املتحلة فألممنتيجة فإلحقال  م  جملس األم  افتقبع 
مأأأ  نظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ  افأأأيت تأأأنز علأأأى أن تغطأأأى نفهتأأأق  احملكمأأأة  115إىل املأأأق ة  وإذ تشأأأمل 

األمأأم املتحأألة  رهنأأق مب افهتأأة اجلمعيأأة افعقمأأة  و قصأأة فيمأأق واجلمعيأأة  يف مجلأأة أمأأ ر  بأأقألم ا  املهتلمأأة مأأ  
 يتصا بقفنفهتق  املتكبلة نتيجة فإلحقال  م  جملس األم  

مأأ  اتفأأقق افعالقأأة بأأني احملكمأأة واألمأأم  13مأأ  املأأق ة  1أنأأ   عمأأال بأأقففهتفة  وإذ تضأأع يف اعتبقرهأأق 
 جأأأب قأأأفار فلجمعيأأأة افعقمأأأة فألمأأأم املتحأأألة  ختضأأأع افشأأأفوط افأأأيت تفصأأأل مب جبهأأأق أي أمأأأ ا  فلمحكمأأأة مب

 املتحلة فرتتيبق  مستهتلة 
افتهتفيبيأة املخصصأة حأ  اسن يف احملكمأة واملتعلهتأة  افتكأقفي بتهتفيف قلم احملكمأة بشألن  قيط علمقمل  -1

أن امليزانيأق  املعتمألة املخصصأة فإلحأقال  مأ  جملأس األمأ   وتالحأظ  (36)بقإلحقال  مأ  جملأس األمأ 
 ملي ن ي رو تهتفيبق وأن افلو  األطفا  قملم حصفيق ه   املبقفغ  65بلغم ح  اسن 

 بشلن إمكقنية املض  قلمق يف ه   املسلفة  املنققشق افلو  األطفا  على م اصلة  تشجع -2

                                                                            
(30) ICC/AI/2018/002  22  م2018تشفي  افثقين/ن فمرب 
 م43اففهتفة   2-  اجمللل افثقين  اجلزء بقءASP/18/20)-(ICC 2019اف ثق   اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  (31)
  م2م افت صية (ICC-ASP/17/7)تهتفيف املفاجعة افنهق ية بشلن إ ارة امل ار  افبشفية  (32)
 م240-238اففهتفا    (ICC-ASP/17/7)تهتفيف املفاجعة افنهق ية بشلن إ ارة امل ار  افبشفية  (33)
(34) ICC-ASP/18/15   م37اففهتفة 
 ( جمللس األم  افتقبع فألمم املتحلةم2011)1970( و2005)1593افهتفاران  (35)
(36) ICC-ASP/18/28م 
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احملكمة إىل م اصلة تنقو  ه   املسلفة يف ا  ار املؤسس  مع األمم املتحلة وتهتل  تهتفيف يف  تلع  -3
 عشفة فلجمعيةمتقسعة فلورة افه ا افشلن إىل ا

 االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات -عين

 إن مجعية افلو  األطفا  
بت صية جلنة امليزانية واملقفيأة يف  ور أق ا ق يأة وافثالثأني بشألن االسأرتاتيجية اخلمسأية إذ قيط علمقمل  

  (37)االسرتاتيجية"(فتكن ف جيق املعل مق  وإ ارة املعل مق  )"
حبأا ضأم  تزويل جلنأة امليزانيأة واملقفيأة  يف  ور أق افثقنيأة وافثالثأني   (38)إىل طلب احملكمةتشمل وإذ  

معأأأقيمل افنظأأأق  املأأأقيل وافهت اعأأأل املقفيأأأة فتح يأأأا األمأأأ ا  غأأأمل املنفهتأأأة مأأأ  االسأأأرتاتيجية  افنقمجأأأة عأأأ  افتأأألخمل 
 افسنة املقفية افتقفية هلق   م  سنة مقفية إىل امل ض ع  يف افشفاء

ن ت اصا احملكمة تنفي  االسرتاتيجية لب (39)بت صية افلجنة يف  ور ق افثقفثة وافثالثني وإذ قيط علمق 
افنح  اف ار  يف تهتفيف افلجنأة  ىعل 2021 -2019أسقس افتهتليفا  افهتص   فلتكقفي  فلسن ا   ىعل

أفأأأ   2 072.5: 2020  وأفأأأ  يأأأ رو  2 5م168: 2019وافثالثأأأني ) يأأأةعمأأأق   ور أأأق ا ق أعأأأ  
  (40)أف  ي رو( 2 559.5: 2021  وي رو

فعأق  فإلسأرتاتيجية زء م  امليزانية املعتملة اجل  أن يظا فلمشفوؤ األجا ةط يلافطبيعة نظفا فل  هتفرت -1
  2020يف عق   حقمتقأف  ي رو   307وافبقفغ قلر   افنقجم ع  افتلخمل امل ض ع  يف افشفاء  2019

 مافلجنة  تهتفيفا سن يق ع  تنفي  االسرتاتيجية م  خال ن يهتل  إىل اجلمعية  أاملسجا  طلب إىلت -2

 التعديالت على النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية -فاء

 إن مجعية افلو  األطفا  
فيأة افأ ار ة يف املففأ  بقفتعليال  املهترتح إ خقهلق على افنظق  افلاخل  فلجنة امليزانيأة واملق قيط علمقمل  -1

  (41)اففابع فتهتفيف افلجنة ع  أعمق   ور ق افثقنية وافثالثني
يف  ةواضأأع  ذا  افصألة ةسقسأيألن اجلمعيأة نظأأف  يف افتعأليال  املهترتحأة واملعل مأأق  اأإىل  شأملت -2

 قفارا ق فاجعة افلو  األطفا  ه  اهليئة اف حيلة افيت فليهق افسلطة افال مة مل ةن مجعيأاعتبقرهق 
 واملقفية على افنح  اف ار  يف املفف  األو  هل ا افهتفار   امليزانيةتهتفر اعتمق  افنظق  افلاخل  فلجنة  -3
تهتفر أيضق إ راج ه   املسلفة كجزء م  االستعفاض افشقما فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ونظق  رومق و  -4

 .(42)األسقس 

                                                                            
 م104  اففهتفة 2-اجمللل افثقين  اجلزء بقء  (ICC-ASP/17/20) 2018اف ثق   اففمسية ممم افلورة افسقبعة عشفة ممم  (37)

(38) ICC-ASP/18/Res.4 م1  افهتسم عني  اففهتفة 

(39) ICC-ASP/18/15 م86  اففهتفة 

(40) ICC-ASP/18/15 م5  اجللو  98  اففهتفة 
 م1-اجمللل افثقين  اجلزء بقء (ICC-ASP/18/20) 2019عشفة ممم افثقمنة اف ثق   اففمسية ممم افلورة  (41)
(42) ICC-ASP/18/Res.7م 
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 المرفق 

اإلجرائيااة الااداخلي للجنااة الميزانيااة التعااديالت المقترحااة علااى نظااام القواعااد 
 والمالية

 الدورات -أوالا 

 1القاعدة 
 تواتر الدورات

على األقا مفتني و عنل االقتضقء  (بعل بقسم "افلجنة" فيمقاملشقر إفيهق )جتتمع جلنة امليزانية واملقفية  
 (1)يف افسنةم

 2القاعدة 
  مكان عقد الدورات

بشأأكا عأأق   جتتمأأع افلجنأأة يف مهتأأف احملكمأأةم وجيأأ   عهتأأل  ورا  افلجنأأة يف مكأأقن آخأأف إذا قأأفر   
 م(فيمق بعل بقسم "اجلمعية" إفيهقاملشقر )ذفك افلجنة و/أو مجعية افلو  األطفا  

 3القاعدة 
 عقد الدورات

 طلب: علىيتم عهتل  ورا  افلجنة بنقء  -1
  اجلمعية (أ) 
 أغلبية أعضقء افلجنة   (ب) 
 أو ر يس افلجنةم (ج) 

 ورة فلجنأأة  يتشأأأقور مأأع أعضأأقء افلجنأأة  مبأأق يف ذفأأك تأأأقري   تنظأأيمقبأأا أن يهتأأفر افف يس/افف يسأأة  -2
 افلورة ومل قم

يتم طلب عهتل أي  ورة فلجنة  بنقء على طلب اجلمعية  يف أقفب وقم ممك  وفك  يف م عأل ال  -3
 مل تهتفر اجلمعية خال  ذفكم مقي  تهتل  افطلب  يتجقو  ستني ي مقمل م  تقر 

 4القاعدة 
 إخطار األعضاء

                                                                            
 7-3اجلنق يأأأأة افلوفيأأأأة  افأأأألورة األوىل  ني يأأأأ رك  اف ثأأأق   اففمسيأأأأة جلمعيأأأأة افأأأألو  األطأأأفا  يف نظأأأأق  رومأأأأق األسقسأأأأ  فلمحكمأأأة  (1)

 م4املفف   اففهتفة  ICC-ASP/1/Res.4و (ICC-ASP/1/3/Add.1) 2003شبقط/فربايف 
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بنخطقر أعضقء افلجنة يف أقفب وقم ممك  ع  تقري   (2)افتنفي ياألمني ع  طفي  افف يس  يهت     
 وملة كا  ورةم

 جدول األعمال -ثانياا 

 5القاعدة 
 إعداد جدول األعمال المؤقت

املؤقأأأم فكأأأا  ورة مأأأ   ورا  افلجنأأأة مأأأ  جقنأأأب األمأأأني افتنفيأأأ ي األعمأأأق  يأأأتم إعأأألا  جأأألو   
 بقفتشقور مع ر يس افلجنة  كلمق أمك   ويشما مق يل :

 مجيع افبن   افيت تهترتحهق اجلمعية  )أ( 
 مجيع افبن   افيت يهترتحهق افف يس  )ب( 
   مجيع افبن   افيت يهترتحهق أعضقء افلجنة  )ج( 
 متهترتحهق احملكمةمجيع افبن   افيت  ) ( 

 6القاعدة 
 إبالغ جدول األعمال المؤقت

وافأأألو  يُبلّأأغ جأأألو  األعمأأأق  املؤقأأأم فكأأأا  ورة مأأأ   ورا  افلجنأأأة إىل أعضأأأقء افلجنأأأة واحملكمأأأة  
ي مق على األقا م  افتتقح افلورةم ويُففع  21افلورة  وفك  قبا  انعهتق يف أقفب وقم ممك  قبا األطفا  

افألو  األطأفا  و هتة يف جألو  األعمأق  املؤقأم إىل انتبأق  أعضأقء افلجنأة واحملكمأة أي تغيمل أو إضقفة الح
 معية قبا انعهتق  افلورة ب قم كق ميف اجل

 7القاعدة 
 اعتماد جدول األعمال

 جلو  أعمقهلق فللورة  على أسقس جلو  األعمق  املؤقمم افلجنةيف بلاية كا  ورة  تعتمل  -1
جألو  األعمأق   شأفيطة عأل  حأ   أو تعأليا أي بنأل قيلأ   تعألياإذا فز  األمأف  جيأ   فلجنأة و  -2

 إفيهق اجلمعيةم

 مهام اللجنة -ثالثاا 

 8القاعدة 
 المهام  

  (3)م  خرباء مستهتلني تنتخبهم اجلمعيةم تتك نافلجنة ه  هيئة ففعية فلجمعية  -1

                                                                            

 م16ارجع إىل افهتقعلة  (2)
(3 )ICC-ASP/1/Res.4م 
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اففي ألية وثيهتة مهتلمة إىل اجلمعية قت ي على تبعق  مقفية أو  اففحزتك ن افلجنة مسؤوفة ع   -2
على امليزانية أو أي مسلفة أخأف  ذا  طبيعأة مقفيأة أو إ اريأة أو تألثمل علأى امليزانيأة وافأيت قأل تسأنلهق إفيهأق 
اجلمعيأأأأةم وعلأأأأى وجأأأأ  افتحليأأأأل  تهتأأأأ   افلجنأأأأة بقسأأأأتعفاض امليزانيأأأأة افربنقجميأأأأة املهترتحأأأأة فلمحكمأأأأة  وتهتأأأأل  

ومفاجعأ   (4)افت صيق  ذا  افصلة إىل اجلمعيةم وتنظف افلجنأة أيضأقمل يف تهتأقريف جلنأة افتألقي  يف ا سأقبق 
ا سأأقبق  اخلأأقرجيني بشأألن افعمليأأق  املقفيأأة فلمحكمأأة  وقيلهأأق إىل اجلمعيأأة مأأع أي مالحظأأق  قأأل تفاهأأق 

 منقسبةم

 9القاعدة 
 األنشطة غير المتوافقة والسرية

ألعضأقء افلجنأة أي مصألحة مقفيأة يف أي نشأقط يتعلأ  مبسأق ا تهتأع علأى عأقت  جيب أن ال يك ن  -1
عأ  أي معل مأق  سأفية تصأا إىل علمهأم  افلجنة مسؤوفية تهتل  افت صيق  بشلهنقم وال جي   هلم اإلفصقح

 بسبب واجبق م جتق  افلجنة  ح  بعل إهنقء مهقمهمم
 كمة اجلنق ية افلوفية خال  فرتة واليتهممأخف  يف احمل مهق ال حي  ألعضقء افلجنة ت يل أي  -2
عأ  أي تضأقرب حمتمأا يف املصأقيت افأيت قأل تكأ ن فأليهم أو  (5)على أعضقء افلجنأة إبأال  افأف يس -3

افيت قل تنشلم األعضقء اف ي  جيلون أنفسهم يف مثأا هأ   ا قفأة فأ  يشأقرك ا يف اعتبأقر األمأ ر افأيت يتعلأ  
هبأأق هأأ ا افتضأأقرب  كمأأق أهنأأم فأأ  يصأأ ت ن علأأى هأأ   األمأأ رم وإذا كأأقن فلأأف يس أي تضأأقرب يف املصأأقيت  

 ال  أعضقء افلجنة حيث سيهت   نق ب افف يس بقعتبقر ه ا األمفمفيتعني علي /هق إب

 اللجنة أعضاء -رابعاا 

 10القاعدة 
 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة واليتهما

 تهت   افلجنة كا سنة يف اجتمقعهق األو   بننتخقب ر يسقمل ونق بقمل فلف يس م  بني أعضق هقم -1
م انتخأأقب افأأف يس ونق أأب افأأف يس ففأأرتة تنتهأأ  يف افيأأ   افسأأقب  فلأألورة األوىل يف افسأأنة افتهت مييأأة يأأت -2

 افتقفية ويك نقن مؤهلني إلعق ة االنتخقب مفتنيم

 11القاعدة 
 الرئيس باإلنابة

 وميقرس مهقم /هقم مكقن يف غيقب افف يس  حيا نق ب افف يس  -1
  يهتأأ   نق أأب افأأف يس بلخأأ  مكقنأأ  وممقرسأأة 15بقملأأق ة  عمأأالمل إذا ت قأأ  افأأف يس عأأ  شأأغا منصأأب   -2

 ح  يتم انتخقب ر يس جليلم /هقمهقم 

 12القاعدة 
                                                                            

اف ثأق   اففمسيأة ممم افألورة اففابعأأة ا سأقبق م  افتألقي  يفوافهتأم اجلمعيأة يف  ور أق اففابعأة عشأفة علأى إعأق ة إنشأأقء جلنأة  (4)
   واملفف  اففابعم145إىل  140  اففهتفا  3-اجمللل افثقين  اجلزء بقء (ICC-ASP/14/20) 2015عشفة ممم 

 مأو نق ب افف يس إذا كقن افعض  يف ه   ا قفة ه  افف يس( 5)
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 صالحيات الرئيس 
   خقضعقمل فسلطة افلجنةممهقم  ةمقرسقيقم  مب افف يس  يف يبهتى -1
هأأأ   افهت اعأأأل  جيأأأ    ضأأأم بقإلضأأأقفة إىل ممقرسأأأة افصأأأالحيق  املخ فأأأة فأأأ /هلق يف أي مكأأأقن آخأأأف  -2

مفاعأأقة هأأ   افهت اعأأل   وافتأأيهت  مأأ فلأأف يس أن يعلأأ  افتتأأقح واختتأأق  كأأا جلسأأة فلجنأأة  وت جيأأ  املنققشأأق   
رهنق هب     و بم يف افنهتقط افنظقميةافلتص يم وإعالن افهتفارا م و فوإعطقء ا   يف افكال   وطفح األسئلة 

ظ افنظأق  يف اجتمقعق أقم جيأ   فلأف يس  أثنأقء منققشأة أي حفأو كقملأة افأعمق  افلجنأة  يهت   بن ارةافهت اعل  
بنأل  أن يهتأأرتح علأأى افلجنأأة قليأأل اف قأأم افأأ ي يسأأمح فيأأ  فلمتكلمأأني  وا أأل مأأ  عأأل  املأأفا  افأأيت جيأأ   

 /هلقفيهق فكا عض  أن يتكلم بشلن أي مسلفة  وإغالق قق مة املتكلمني أو إغأالق افنهتأق م كمأق جيأ   فأ 
 املسلفة قيل املنققشةم ملاوفةلسة أو رفعهق أو أن يهترتح تعلي  اجل

ض عضأأ ملا آخأأأف ذا  افصأأألة فأألعم عمأأا افلجنأأأة أو قأأل يفأأأ ّ  االجتمقعأأق ميثأأا افأأف يس افلجنأأأة يف  -3
 بشلن أي م  ه   االجتمقعق م األعضقءفلهتيق  ب فكم يهتل  افف يس تهتقريف  إىل مجيع 

 13القاعدة 
 صالحيات الرئيس باإلنابة

 مواف اجبق  افيت يتمتع هبق افف يس افصالحيق كف يس نفس   يعمايك ن فنق ب افف يس اف ي  

  14القاعدة 
 المقرر
 جي   فلجنة تعيني أحل أعضق هق كمهتفر يف كا  ورةم 

 15القاعدة 
 الرئيس أو نائب الرئيس استبدال
يف افلجنأة  فسأيت ق   أو ت قأ  عأ  افعمأا كعضأ  /هقإذا ت ق  افف يس أو نق ب  ع  افهتيق  مبهقمأ  

 ماملتبهتية فلملة واليت  ر يس جليل أو نق ب فلف يس انتخقبوسيتم ع  شغا ه ا املنصب 

 انةاألم -خامساا 

 16القاعدة 
 انةواجبات األم

أمني تنفي ي م   اخا أمقنة  (6)سقعل افلجنة أمقنة مجعية افلو  األطفا م وقل ُعنيِّ هل ا افغفضت -1
عنأأل صأأز مأأ ار  إضأأقفية أن خيمجعيأأة افأألو  األطأأفا  أمقنأأة  فأأف يسميكأأ  جيأأ   و م مجعيأأة افأألو  األطأأفا 

 االقتضقءم
إىل ر أأأيس افلجنأأأة بشأأألن مجيأأأع املسأأأق ا امل ضأأأ عية املتعلهتأأأة بعمأأأا ويففأأأع األمأأأني افتنفيأأأ ي افتهتأأأقريف  -2

 م(7)متشيق مع اهليكا اإل اري فلمحكمة اجلمعيةافلجنة  فكن  يظا عض ا يف أمقنة 
                                                                            

 م122  اففهتفة 2-اجمللل افثقين  اجلزء بقء ((ICC-ASP/10/20 2011اف ثق   اففمسية ممم افلورة افعقشفة ممم  (6)
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ويتلهتى األمني افتنفي ي  وه  م ظ  يف األمقنة  حمف ظق  افلجنة ويرتمجهق ويستنسخهق وي  عهق   -3
تُأأألىل هبأأأق يف االجتمقعأأأق   ويعأأأل ويعمأأأم  عنأأألمق يتهتأأأفر ذفأأأك   افأأأيتويهتأأأل  إىل افلجنأأأة  ويفسأأأف افبيقنأأأق  

ويهتأأ   عم مأأق افأألورة  ويكأأ ن هلأأق اف صأأقية علأأى حمف ظأأق  افلجنأأة وحفظهأأق علأأى افنحأأ  افسأأليم  سأأجال  
 .جبميع األعمق  األخف  افيت قل قتقجهق افلجنة

عأأ  طفيأأ  افتنسأأي  بأأني أعضأأقء افلجنأأة ووحأألا  احملكمأأة  اف اجبأأق يأأؤ ي األمأأني افتنفيأأ ي هأأ    -4
 .املعنية
ويتصف  األمني افتنفيأ ي بصأفت  يف مجيأع اجتمقعأق  افلجنأةم ويضأطلع هبأ   املهأق  األخأف  افأيت  -5

بتأأأ فمل وت جيأأأ  املأأأ ظفني املطلأأأ بني مأأأ  افلجنأأأة  مأأأع مفاعأأأقة  افتنفيأأأ يويهتأأأ   األمأأأني م افلجنأأأةتسأأأنلهق إفيأأأ  
متطلبأأق  االقتصأأق  وافكفأأقءة إىل أقصأأى حأأل ممكأأ   ويكأأ ن مسأأؤوال عأأ  مجيأأع افرتتيبأأق  افأأيت قأأل تكأأ ن 

 .ضفورية الجتمقعق ق
 فلنظف فيهقم معليهطفح قل تُ  مسق اأي ع   افلجنةأعضقء  إطالؤ األمني افتنفي ي على -6
يهتل  األمني افتنفي ي إىل افلجنة  بنقء علأى طلبهأق  معل مأق  وتهتأقريف بشألن املسأق ا افأيت قأل هق  -7

 افلجنةم

 تصريف األعمال -سادساا 

 17القاعدة 
 تصريف األعمال

إجأفاءا  افلجنأة فلممقرسأق  افعقمأة علأى افنحأ  افأ ار  يف  ختضأعاألعمأق    بتصأفي وفيمق يتعلأ   
 افهت اعل اإلجفا ية فلجمعيةم

 صنع القرار -سابعاا 

 18القاعدة 
 حقوق التصويت

 ص   واحلماإل الء بافف يس   ذفكيك ن فكا عض  يف افلجنة  مبق يف  

 19القاعدة 
 اتاتخاذ القرار 

كهتقعأألة عقمأأة  ينبغأأ  أن يكأأ ن صأأنع افهتأأفار يف افلجنأأة بت افأأ  اسراءم إذا اسأأُتنفل  مجيأأع اجلهأأ    -1
 األعضقء ا قضفي  واملص تنيم بلغلبيةفلت صا إىل قفار بت اف  اسراء  تتخ  افهتفارا  

 مفف ضقملم املهترتح بلن أو  افطفحعترب فسيُ إذا انهتسمم األص ا  بقفتسقوي   -2

                                                                                                                                                                                                 
(7) ICC-ASP/2/Res.3م 
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 20القاعدة 
 عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين" معنى

األعضأقء ا قضأفي  افأ ي  هأ  عبأقرة "األعضأقء ا قضأفي  واملصأ تني"  معأىألغفاض ه   افهت اعل   
 اف ي  ميتنع ن ع  افتص يم يعتربون غمل مص تنيم األعضقءو يلف ن بلص ا م إجيقبقمل أو سلبقملم 

 21القاعدة 
 إجراء التصويت

لهت اعأل املتعلهتأة بأنجفاء افتصأ يم يف افهت اعأل اإلجفا يأة ف  تغيأملمأع مأق يلأز  مأ    مبألأ طب  افلجنأةتُ  
 فلجمعيةم

 22القاعدة 
 االنتخابات
 مافسفي بقالقرتاؤف  مجيع االنتخقبق  جتُ  

 23القاعدة 
 تاالنتخابا إجراء

افهت اعل اإلجفا ية لهت اعل املتعلهتة بقالنتخقبق  اف ار ة يف ف  تغيملمع مق يلز  م    مبلأ تطب  افلجنة 
 فلجمعيةم

 اللغات -ثامناا 
 24القاعدة 

 لغات اللجنة
تك ن افلغق  افعفبيأة وافصأينية واإلنكليزيأة  م  افنظق  افلاخل  فالسرتاتيجية  38مع املق ة  ومتشيقمل  

 مأأ افأأيت ستسأأتخلمهق  (افلغأأق )وافففنسأأية واففوسأأية واإلسأأبقنية فغأأق  افلجنأأةم ميكأأ  فلجنأأة أن تهتأأفر افلغأأة 
 عمامافافلغق  افسم كلغق  

 25القاعدة 
 الترجمة الشفوية

إىل افلغق  اخلمس األخأف   إذا طلأب هأق  افسمترتجم افبيقنق  افيت ُتلىل بلي م  فغق  افلجنة  
 .أي عض  م  أعضقء املؤسسة ووفهتق فلهت اعل ذا  افصلة

 26القاعدة 
 لغات أخرى

جي   ألي عض  أن يليل ببيقن بلغة غمل فغق  افلجنةم يف ه   ا قفة  يهت   ه  نفسأ  بتأ فمل افرتمجأة  -1
 ماألوىل افلغة تفمجةفلجنة األخف  على ا إىل فغق  افرتمجةستنل تأن  جي  افشف ية إىل إحل  فغق  افلجنةم 

ب املرتمجأأأأني افشأأأأف يني وميكأأأأ  أن تسأأأأتنل افرتمجأأأأة افشأأأأف ية إىل افلغأأأأق  األخأأأأف  فلجنأأأأة )مأأأأ  جقنأأأأ -2
 .م  ه ا افهتبيا األوىلفلمحكمة حيثمق أمك ( إىل افرتمجة افشف ية املهتلمة بقفلغة 
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 27القاعدة 
 الترجمة الخطية

وهأأأ  أيضأأأق افلغأأأق   وافأأأيت بقفلجنأأأة بلغأأأق  افلجنأأأة اخلقصأأأةنشأأأف مجيأأأع افت صأأأيق  واف ثأأأق   األخأأأف  يأأتم  
 (8)رومق األسقس   مق مل يهتفر ر يس افلجنة خال  ذفكملوفة طف  واحلة على األقا يف نظق  فاففمسية 

 الجتماعاتا -تاسعاا 

 28القاعدة 
 االجتماعات

 افلجنة خال  ذفكم تهتفرمغلهتة  مق مل  ق افلجنة يف جلس اجتمقعق عهتل تُ  -1
 ع  طفي  األمني افتنفي يم بيقن رمس قل تهتفر افلجنة إصلار  -2

 مراجعة القواعد -عاشراا 

 29القاعدة 
 مراجعة القواعد

قفارهأأق مأأ  طأأف  ويأأتم إ  حسأأب االقتضأأقء مفاجعأأة نظأأق  افهت اعأأل اإلجفا يأأة افأألاخل  وتعليلأأ    جيأأ 
 اجلمعية فلم افهتة عليهقم

____________

                                                                            
(8 )ICC-ASP/7/Res.7م 



Advance version ICC-ASP/18/20 

20-A-160420 40 

 ICC-ASP/18/Res.2 القرار

 2019كقن ن األو  / يسمرب   6اعتُمل بت اف  اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ي  عشف املعهت  ة يف 

ICC-ASP/18/Res.2 

 قرار بشأن أجور قضاة المحكمة الجنائية الدولية

 إن مجعية افلو  األطفا  
 اجلنق ية افلوفية  احملكمةقفارا ق افسقبهتة ع  أج ر قضقة  إذ تشمل إىل 
أن ينشأئ ففيهتأقمل عأقمالمل  يكأ ن مهتأف  يف الهأقي ويُفأتح يف  مأ  املكتأب (1)طلبهأق إىل وإذ تشمل أيضأقمل  

  أج ر افهتضقة مفاجعةلنظف يف آفية فوج  افلو  األطفا  فهتط  بغية منققشة 
إنشأأأأقء آفيأأأأة ملفاجعأأأأة أجأأأأ ر افأأأأ ي قأأأأفر  مب جبأأأأ   ICC-ASP/17/Res.1 قفارهأأأأقوإذ تشأأأأمل كأأأأ فك إىل  

وطلبم مأ  قلأم احملكمأة أن يكلأ   بقفتنسأي  مأع افففيأ  افعقمأا  (2)فالختصقصق  هق افهتضقة  رهنق بقعتمق 
مبأق يف ذفأك  بأنجفاء  راسأة عأ  أجأ ر افهتضأقة فيهتأ  خبأمل يف نظأم األجأ ر افلوفيأة  املعي مبفاجعة أج ر افهتضأقة

هيكلية األج ر وحز  املزايق  وافنظف يف اختصقصأق  حمتملأة سفيأة مفاجعأة أجأ ر افهتضأقة  مأع األخأ  بقالعتبأقر 
 (3) سثقر املرتتبة على افتكقفي  واملهترتحق  املهتلمة يف تهتفيف افففي  افعقما املعي مبفاجعة أج ر افهتضقةا

بأألن يهتأأ    آخأأ ا يف اعتبأأقر   افففيأأ  افعقمأأا املعأأي مبفاجعأأة أجأأ ر افهتضأأقةمأأ   طلبهأأقإىل وإذ تشأأمل  
افهتضقة  بغية اختقذ قفار بشلن اعتمق هق يف افألورة  أج رت صيق  اخلبمل  بنعلا  اختصقصق  آفية مفاجعة 

  افثقمنة عشفة فلجمعية
 (4) افففي  افعقما املعي مبفاجعة أج ر افهتضقةبتهتفيف  تفحب -1 
اختصقصق  مفاجعة أج ر افهتضقة )"االختصقصق "( اف ار ة يف املفف  األو  هل ا  وتعتمل -2 
 افهتفار 
يف  قاملنصأ ص عليهأ ا اإلجأفاء أن ينفأ  االختصقصأق مأ  افففيأ  املشأقر إفيأ  يف  طلبوت -3 
كأأا ينفأأ هق    وبعأأل ذفأأك 2022  وفلمأأفة افثقنيأأة يف عأأق  2020ألو  مأأفة يف عأأق   االختصقصأأق تلأأك 

 ثالث سن ا  
 االختصقصأأق املشأأقر إفيأأ  يف  بأأقفففي فتبطأأة املتكأأقفي    جيأأب تغطيأأة مجيأأع افأنأأ وتشأأمل إىل -4 

   املخصصة حسب سنة االشتغق م  امل ار  ا قفية فلمحكمة 
عأأأ  طفيأأأ   (5)احملكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة يف هموتع يضأأأ افهتضأأأقة تعأأأليا شأأأفوط خلمأأأة هتأأأفرت -5 

 بقفنز اف ار  يف املفف  افثقين هل ا افهتفارم "ثقفث عشف" افهتسماالستعقضة ع  

                                                                            
 مICC-ASP/16/Res.1 م  افهتسم "ن ن" بقفهتفار 1اففهتفة ( 1)
 مICC-ASP/17/Res.1م  افهتفار  6اففهتفة  (2)
 مICC-ASP/17/Res.1م  افهتفار  3اففهتفة  (3)
 مICC-ASP/18/33اف ثيهتة ( 4)
 مICC-ASP/6/Res.6افهتفار  وبقفصيغة املعلفة مب جب ICC-ASP/3/Res.3بقفصيغة افيت اعتمل ق اجلمعية يف افهتفار ( 5)
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 المرفق األول

 اختصاصات مراجعة أجور القضاة
 مافهتضقة أج رمفاجعة  عملية ه   االختصقصق  تنظم

 التفويض -ألف

  وامليسأأف يف الهأأقي ومنسأأهت ففيأأ  افعقمأأا افمأأ  نق أأب ر أأيس  يتأألف مأأ  ثالثأأة أعضأأقء   ففيأأ هتأأ   ي -1
 مهمأأةبتيسأأمل  يعينأأ  املكتأأب  املعأأي بقمليزانيأأة  وعضأأ  منتهيأأة واليتأأ  أو عضأأ  سأأقب  يف جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة

 49قضأقة احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة  وفهتأق فلمأق ة  أجأ رعلأى  املمكأ  إ خقهلأقافتعأليال   فتنظأف يفاجلمعية 
 م  نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةم

 المنهجية -باء
ثأالث سأن ا   قبأا هنقيأة شأهف مأقي  مأ  افعأق  املعأي  يتضأم   كأايهتل  افففي  تهتفيأفملا إىل املكتأب   -2

 افتعليال  املمك  إ خقهلق على أج ر قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفيةم ح   ت صية
افففيأأ   يهتأأل  املكتأأب افتهتفيأأف إىل اجلمعيأأة يف هأأ ا  عهتأأب نظأأف افففيأأ  افعقمأأا يف الهأأقي يف تهتفيأأفو  -3

 مهقأو رفضامل صى هبق افتعليال   على مل افهتة افنهق يةا بغفض  ور ق افعق ية افتقفية
 سأأأقرية املفعأأأ   هتضأأأقةافأجأأأ ر  امللخلأأأة علأأأىافتعأأأليال   تصأأأبحعيأأأة علأأأى ذفأأأك  إذا وافهتأأأم اجلمو  -4

 بلثف رجع م  افتعليال ه   نطب تال و ينقيف م  افعق  افتقيلم كقن ن افثقين/ 1اعتبقرملا م  
   يلخ  افففي  يف االعتبقر على وج  اخلص ص: عنل تهتل  ت صيقتو  -5

   يةصب افهتضققناملفشغا  املؤهال  افعقفية ذويقلرة احملكمة على اجت اب مفشحني  )أ(
 تكلفة املعيشة يف ه فنلا  و  )ب(
 ماملقفية فلمحكمة واف ضعية )ج(

 أساليب العمل -جيم

ينطبأأأ  افنظأأأق  افأأألاخل  جلمعيأأأة افأأألو  األطأأأفا  علأأأى إجأأأفاءا  افففيأأأ   مأأأع مفاعأأأقة مأأأق يهتتضأأأي   -6
 اختال  ا ق م

بقملفاسلة أو عرب رابط ع  بُعل  حسب االقتضقء وبطفيهتة فعقفة تمع شخصيملق أو جيأن  فلففي جي   و  -7
 م  حيث افتكلفةم

 تهتل  أمقنة مجعية افلو  األطفا  افلعم اإل اري فلففي مو  -8

 التعديالت -دال

 اجلمعيةم اف ي ستتخ  لهتفار فختضع تعليال  ه   االختصقصق   -9
 ممفا ثالث ف تك ن قل متم مفاجعتهقأن تهت   اجلمعية مبفاجعة ه   االختصقصق  بعل و  -10
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 المرفق الثاني

كما هاو  تعديل شروط خدمة القضاة وتعويضهم في المحكمة الجنائية الدولية
 القارار وبالصيغة المعدلة بموجاب  ICC-ASP/3/Res.3وارد في مرفق القرار 
ICC-ASP/6/Res.6 

 :يُستعقض ع  افهتسم "ثقفث عشف" بقفنز افتقيل
ختصقصق  مفاجعة أج ر افهتضقة اف ار ة القضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية وفهتملق  أج راجلمعية  تفاجع

شأفوط خلمأة املتعلهتأة بمجيع األحكق  األخأف   مفاجعةجي   و  .ICC-ASP/18/Res.2يف املفف  األو  فلهتفار 
 حسب االقتضقءم افهتضقة وتع يضهم

____________
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 ICC-ASP/18/Res.3 القرار

 2019كقن ن األو  / يسمرب   6اعتُمل بت اف  اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ي  عشف املعهت  ة يف 

ICC-ASP/18/Res.3 

 قرار بشأن التعاون

 إن مجعية افلو  األطفا  
ف افأأأ ي ( RC/Dec.2 )الوثيقةة بلحكأأق  نظأأأق  رومأأق األسقسأأأ   وبأأقإلعالن املتعلأأ  بقفتعأأأقون  إذ تأأ كِّ

افأ ي ُعهتأل يف كمبأقال  وبأقفهتفارا  وافبيقنأق  افسأقبهتة افصأق رة   ؤمتف االستعفاضأاملأقفت  افلو  األطفا  يف 
-ICCو  ICC-ASP/8/Res.2 عأأأأأأ  مجعيأأأأأأة افأأأأأألو  األطأأأأأأفا  فيمأأأأأأق خيأأأأأأز افتعأأأأأأقون  مبأأأأأأق فيهأأأأأأق افهتأأأأأأفارا 

ASP/9/Res.3  
  ICC-ASP/13/Res.3و  ICC-ASP/12/Res.3و  ICC-ASP/11/Res.5و  ICC-ASP/10/Res.2و
، ICC-ASP/17/Res3و  ICC-ASP/16/Res.2و  ICC-ASP/15/Res.3و  ICC-ASP/14/Res.3و
  ICC-ASP/6/Res.2 افسم وافستني املففهتة بقفهتفار بقفت صيق و 

على وضع حل فإلفال  م  افعهتقب مبحقسبة مهترتيف أخطف اجلفا م افيت تثمل قل   وإذ حيلوهق افعز 
أأل مأأ  جليأألاجملتمأأع افأألويل بلمجعأأ   وإذ  أنأأ  جيأأب تعزيأأز مالحهتأأة هأأ   اجلأأفا م بصأأ رة فعقفأأة وسأأفيعة   تؤكِّ

 ب سق ا منهق تعزيز افتعقون افلويل 
ني مأأ  جقنأأب افأألو  األطأأفا  وافأألو  علأأى أ يأأة افتعأأقون واملسأأقعلة اففعأأقفني وافشأأقمل وإذ تشأألِّ 

األخف  واملنظمأق  افلوفيأة واإلقليميأة فتمكأني احملكمأة مأ  االضأطالؤ بقملهأق  املن طأة هبأق يف إطأقر واليتهأق 
 تزا  عق  بقفتعقون تعقونأق كأقمالاحملَل ة يف نظق  رومق األسقس   وعلى أن  يهتع على عقت  افلو  األطفا  اف

ذفأك  مبأق يفمفتكبيهق   حهتةيف اجلفا م افيت تنلرج يف إطقر واليتهق ومال يهتق قهت مع احملكمة فيمق جتفي  م 
على افنح  األخف  تنفي  أوامف إفهتقء افهتبض وطلبق  افتسليم  إىل جقنب سق ف أشكق  افتعقون بمق يتعل  

 م  نظق  رومق األسقس   93املبنَي يف املق ة 
  ICC-ASP/17/Res.3م  افهتفار  31املهتل  عمال بقففهتفة   (1)بتهتفيف احملكمة ع  افتعقون وإذ تفحب

 علأأيهم بأأقفهتبض أمأأفا احملكمأأة أصأألر  افأأ ي  قألشأأخقصب االتصأأق   ينبغأأ  جتنأأب نأأأ تالحأأظ وإذ
 األسقس   رومق نظق  لهلا حيا ه ا االتصق  ب عنلمقه ا األمف معلهتق بشلهنم  زا واف ي  ال ي

فتنظأف فيهأق افألو  فلهتبض افأيت أصألرهق مكتأب املألع  افعأق  ت جيهية افبق ئ املإىل  أيضقوإذ تشمل 
ففا  اخلقضعني ألوامف افهتبض افصق رة ع  االتصقال  غمل األسقسية مع األ  يف مجلة أم ر  إفغقء وم  بينهق
افتعقمأأا مأأع األفأأفا  افأأ ي  ال خيضأأع ن ألمأأف وافهتيأأق   عنأألمق يكأأ ن االتصأأق  هبأأم ضأأفوريق  مبحقوفأأة احملكمأأة 
  المل أو بقفهتبض 

تبأأأأنيِّ سيقسأأأأأة األمقنأأأأة افعقمأأأأأة فألمأأأأم املتحأأأأألة فيمأأأأق يتعلأأأأأ  افأأأأأيت ت جيهيأأأأة افبأأأأأق ئ املإىل  وإذ تشأأأأمل
 بقالتصقال  بني مسؤويل األمم املتحلة واألشخقص اف ي  أصلر  احملكمة أوامف بنفهتقء افهتبض علأيهم أو

                                                                            
(1) ICC-ASP/18/1 وCorr.1م 
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 ثأ هلم أمقمهأق  أصألر  احملكمأة اسأتلعقءا  مل افأ ي 
ُ
بفسأقفة األمأني افعأق  فألمأم املتحألة ففأ  علأى افنحأ  امل

 ،2013/أبريل نيسقن 3املؤرخة يف  إىل ر يس اجلمعية افعقمة ور يس جملس األم 
 علأأى افهتأأبضبعنأأ ان " فلجمعيأأة ةعشأأف  افسأأقبعة افأألورة يف احملكمأأة قأصأألر  يتافأأ نشأأفةبقف فحأأبت وإذ

 افأأ ي مأقو   احملكمأة بأ  تهتأ   افأ ي مأقو  مأق أ يأأة ذفأك : فأل  احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة افطلهتأقء هبأم املشأتب 
 لوامففلت عيأة بأ االجتمأقع ا افت اصأا وسأق افيت ققمم هبق احملكمة علأى  ةملا و "  افلو هت   ب  ت نأ ميك 
  هق يتنفيتم  مل وافيت احملكمة أصلر ق افيت عشف ةاخلمس افهتبض

 املتهمني  وتنفي هق حهت قطلبق  افتعقون أن تفاع  بلن  ينبغ   وإذ تهتف
بقفأأألعم افأأأ ي تهتلمأأأ  املنظمأأأق  افلوفيأأأة واإلقليميأأأة فتعزيأأأز افتعأأأقون يف جمأأأق  االتفققأأأق   وإذ تشأأأيل

 افط عية 
ف افأ ي ُعهتأل   ؤمتف االستعفاضأاملأيف علأى نفسأهق بقفتعهلا  افأيت قطعتهأق افألو  األطأفا   وإذ ت كِّ
 بل ية افسهف على املتقبعة املال مة فيمق خيز اف فقء هب   افتعهلا   وإذ تن ِّ افتعقون   يف كمبقال بشلن

 11 املؤرخأأة  "األسقسأأ  رومأأق ونظأأق  احملكمأأة فتعزيأأز املمكنأأة جملأأقال ا مصأأف فة" ب علمأأق قأأيط وإذ
 ةوف يأأأ ذا لفة كمسأتعزيأز افتعأقون   قأأل  وافأيت اجلمعيأة  ر قسأة أعأأل ق افأيت  2019 أكتأ بف/األو  تشأفي 
   افففيهتني افعقملني افتقبعني فلمكتبو  املكتب يتنقوهلق نأ ينبغ 
افأأيت يأأتم زمأأة بقفتعأأقون مأأع احملكمأأة أو وافأألو  األخأأف  املل  علأأى أ يأأة قيأأق  افأألو  األطأأفا تشأألِّ  -1

مأ  نظأأق  رومأأق األسقسأ  أو بهتأأفار صأأق ر عأ  جملأأس األمأأ   9بقفبأأقب  عمأأالعلأأى افتعأأقون معهأق تشأجيعهق 
ملأق قأل ة بقفتعقون مع احملكمة وبتهتل  املسقعلة هلق يف اف قم املنقسب وعلأى حنأ  فعأق   افتقبع فألمم املتحل

  مأ  آثأقر علأى كفأقءة احملكمأةعأل  افتعأقون معهأق هبأ   افصأ رة يف سأيقق اإلجأفاءا  افهتضأق ية يرتتب عل  
سيمق عنلمق واليتهق  الة احملكمة على تنفي  على قلر تلثملا سلبيق أن عل  تنفي  طلبق  افتعقون يؤثف  ؤكلوت

 قفهتبض عليهم وتسليمهم  شخقص اف ي  صلر  بشلهنم أوامف بيتعل  األمف بنفهتقء افهتبض على األ
 15أو طلبأأأأق  افتسأأأأليم افصأأأأق رة حبأأأأ  فهتأأأأبض ا إ اء عأأأأل  تنفيأأأأ  أوامأأأأفافبأأأأقفغ عأأأأ  قلهتهأأأأق  تعأأأأفب -2

تشأأأأفي  افثأأأأقين/ن فمرب   رغأأأأم افهتأأأأبض علأأأأى شخصأأأأني مشأأأأتب  هبمأأأأق وتسأأأأليمهمق إىل احملكمأأأأة يف (2)شخصأأأأقمل 
قفهتبض علأى هأأؤالء بأافألو  علأى افتعأأقون افتأق  وفهتأقمل الفتزامهأق  وقأث  2019وكأقن ن افثقين/ينأقيف  2018

 األشخقص وتسليمهم إىل احملكمة 
 اسأرتاتيجيق وتنفيأ   ف ضأع احملكمأة وقلأم افعأق  املألع مكتأب  يبأ هلق افيتاملشرتكة  اجله   الحظت -3

 املعأي ةجهأز ألا بأني املشأرتك افعقمأا افففيأ  طأقرإ يف هبأم املشأتب  علأى افهتأبض فتعزيأزمشرتكة وافهتيق  ببعثق  
  2016 مقرس/آذار يف أنشئ اف يافهتبض  بقسرتاتيجيق 

م هبأعلى أن اخلط ا  وافتألابمل امللم سأة اففاميأة إىل تألمني إفهتأقء افهتأبض علأى املشأتب   تعيل افتلكيل -4
يُنظأأأف فيهأأأق علأأأى حنأأأ  مأأأنَظم ومنهجأأأ   بقالسأأأتنق  إىل اخلأأأربة املكتسأأأبة يف إطأأأقر افأأأنظم اف طنيأأأة  يتعأأأنَي أن 

 واحملقكم افلوفية املخصصة واملختلطة  إىل جقنب احملكمة اجلنق ية افلوفية 

                                                                            
 م43  اففهتفة ICC-ASP/18/16يهتة نظف اف ثا  2019تشفي  األو /أكت بف  23( ح  2)
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 واحملكمأة افألو  بأني افتعأقون فتحسأني افعمليأة ا لأ   نلبشأ املنققشأق  ةم اصأل ضفورةعلى   شلت -5
املعنيأأقن  انيسأأف امل نظمهأأق افأأيت افلراسأأية ا لهتأأة عهتأأب املعلهتأأة افهتأأبض أوامأأف تنفيأأ  احتمأأقال  تعزيأأز هبأأل 

 الهقي  يف 2018 ن فمرب/افثقين تشفي  7 يف فتعقونبق
فهتبض قأصأألر  احملكمأأأة أوامأأف بأأأبقألشأأخقص افأأأ ي  االتصأأق  نأأأب األطأأأفا  علأأى جت فأألو ا قأأث -6

 واملنظمأأق  افأألو  تبأ هلق افأأيت بأقجله   تفحأأبو ضأفوريق  االتصأأق  هأأ اأن  افطأف  افلوفأأة فتأ مل مأأقعلأيهم  
مبأق  طأ ع  أسأقس على احملكمة ختطف نأ األطفا  فللو  جي   بلن  هتفوت افصل   ه ا يف ةقليميإلوا افلوفية

   ا افتهتييمهلقفهتبض نتيجة مع أشخقص صلر  يف حهتهم أوامف بفليهق م  اتصقال  
ف -7 تنفيأ  االفتزامأق  افنقشأئة عنأ  علأى  يهتقبلأ بألن افتصألي  علأى نظأق  رومأق األسقسأ  جيأب أن  تأ كِّ

يف هأ ا افصأل  افألو  األطأفا  يف نظأق   وقأثّ   يأةتنفي اف افتشأفيعق  السأيمق مأ  خأال افصعيل افأ طي  
  ةفعقف وهيقكا إجفاءا على افهتيق  ب فك مع وضع ه   افتشفيعق  مثا رومق األسقس  افيت فأم تعتمل بعل 

 واملسأقعلة بقفتعأقون يتعلأ  فيمأقبقفكقمأا  األسقسأ  رومأق نظق  مب جب بقفتزامق ق اف فقءعلى  قلر ق فضمقن
 افهتضق ية 

مشأفوؤ  مبأق يف ذفأك مأ  خأال واحملكمأة   ومنظمأق  اجملتمأع املألين بأقجله   افأيت تبأ هلق افألو  تهتف -8
 يأةتنفي افتشأفيعق  افصأيقغة اف ع  وتيسأمل   يق ةاأل وا  افهتقن نية  فتيسمل تبق   املعل مق  واخلربا  بغية 

  األطفا  افلو  بني املمقرسق  وأفضا اخلربا  تبق    يق ة ضفورة ىعل وتشل  على افصعيل اف طي
تنسأأأي  مكلأأ  ب/أو هيئةة  كريةيةة  و أيةة  أو اريةة    كةةل علأأى إنشأأقء جهأأة تنسأأي  و  افأألو  تشأأجِّع -9

   وفيمق بينهق   مبق يف ذفك طلبق  املسقعلة  ضم  املؤسسق  ا ك ميةهقاملسق ا املتصلة بقحملكمة وتعميم
 كجزء م  اجله   اففامية إىل جعا اإلجفاءا  اف طنية املتعلهتة بقفتعقون أكثف كفقءة  حسب االقتضقء 

 ةفيأآ بننشأقء املتعلهتأة اجلألو   راسأة نلبشأ فلجمعية ةعشف  افثقفثة افلورة إىل املهتل  فافتهتفي إىل تشمل -10
 ة نققشامل ةم اصلعلى  األطفا  افلو  وتشجع اف طنية  فلسلطق  تنسي 
مأأ  أجأأا فلتعأأقون واملسأأقعلة فكأأزة طلبأأق  مفتهتأأل  تبأأ هلق احملكمأأة  افأأيتاملسأأتمفة اجلهأأ    أيضأأق ؤكأألت -11

احملكمة إىل م اصلة  تلع وفتلك افطلبق    سفعةب االستجقبةم  افلو  األطفا  وغملهق م  افلو  متكني 
 وتأألع منقسأبة مأأ  حيأث افت قيأم فلتعأأقون واملسأقعلة  كقملأأة و ل ة و حمأطلبأق  يف إرسأأق  قسأني ممقرسأق ق 

 وافسألطق  طلبأق اف تص   افيت احملكمة ةأجهز  بني جتمقعق تيسمل االو هتل  املش رة ت يف افنظف إىل افلو 
 نهتا أو ةسقعلامل سباح    معق حل   إجيق ل  هب تنفي هق ع  املطق  هنقية يف املسؤوفة املختصة اف طنية

  قلمق فلمض  يةفعقف افسبا أكثف ةومنققش افطلبق  تنفي  ةمتقبعإىل   االقتضقء وعنل  املطل بة املعل مق 
افعق أأألا  فيمأأأق يتعلأأ  بطلبأأق  احملكمأأة اففاميأأة إىل قليأأل بصأأ رة فعقفأأة وبسأأفعة لن افتعأأقون بأأ هتأأفت -12

افضأحقيق  جلرب أضأفاربقفغ األ ية أمف  ضبطهق وجتميلهق أو  وتعهتبهق مية اجلف أ وا  واملمتلكق  واألص   و 
 ملسقعلة افهتقن نية تصلة بقفتكقفي  املورمبق ملعقجلة ا

للو  األطفا  وغملهق مأ  افألو  بقفتعأقون على أ ية وج   إجفاءا  وآفيق  فعقفة تسمح ف تشلِّ  -13
  بلسأأفؤ مأأق ميكأأ  ضأأبطهقوجتميأألهق أو  وتعهتبهأأقواملمتلكأأق  واألصأ    افعق أألا  مأع احملكمأأة علأأى قليأأل 

افأألو  األطأأأفا  إىل أن تتخأأأ  يف هأأ ا افصأأأل  إجأأفاءا  وتضأأأع آفيأأأق  فعقفأأة وقسأأأنهق بغيأأأة  كقفأأأة وتأألع 
 تيسمل افتعقون بني احملكمة وافلو  األطفا  وغملهق م  افلو  واملنظمق  افلوفية 
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  بأأأأأأأقفهتفار املففأأأأأأأ األصأأأأأأأ    اسأأأأأأأرت ا  نلبشأأأأأأأ ققن نأأأأأأأق امللأأأأأأأز  غأأأأأأأمل بأأأأأأأقريس إعأأأأأأأالن ة يأأأأأأأأ إىل شأأأأأأأملت -14
ICC-ASP/16/Res.2  

 تبأأق   فتعزيأأز ةمضأأم ن ةرقميأأصأأة من نشأأقءإل بقفتعأأقونيسأأفي  املعنيأأني املاملهتأأل  مأأ   قرتاحالبأأق تفحأأب -15
 افتعأقون علأ  افألو  ةقلر  وتعزيز  افلو  بني افتعقون تشجيع  و األطفا  افلو  بني افصلة ذا  املعل مق 

بصأ رة فعقفأة   بقفتعأقون املتعلهتأة احملكمأة طلبأق  تنفيأ  تعأرتض افأيت افعمليأة افتحليق  قليلو  احملكمة  مع
 مأأأع افعمأأا ةم اصأأل وتهتأأفراألصأأأ     واسأأرت ا  املقفيأأة افتحهتيهتأأق  ومتطلبأأأق  احملكمأأة ب اليأأة افأأ ع  و يأأق ة
  2020 عق  يفالفتتقح املنصة  اجلمعية ةوأمقن احملكمة
مأ  أجأا افألو  األطأفا  علأى افتعأقون فتلبيأة طلبأق  احملكمأة افصأق رة فصأقيت أففقأة افألفقؤ   قثّ  -16

 اإلجفاءا  أمق  احملكمة ضمقن نزاهة 
افأألو  األطأأفا  وافأألو  غأأمل األطأأفا  افأأيت مل ُتصأأبح بعأأل طففأأق يف اتفأأقق امتيأأق ا  احملكمأأة  تأألع  -17

يف تشأفيعق ق اف طنيأة  إىل إ راج االتفأقق و   ألوف يأةسبيا اافهتيق  ب فك على اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق إىل 
 حسب االقتضقء 

 بقتفأقق بوتفِحأتنفي  والية احملكمأة  فمبق تتسم ب  تلابمل محقية اجملي عليهم وافشه   م  أ ية  تهتف -18
املزيأأأل مأأأ   علأأأى ا قجأأأة إىلوتشأأأل  قفتعأأأقون  افهتأأأفار األخأأأمل املتعلأأأ  بمنأأأ  اجلليأأأل املعهتأأأ   إعأأأق ة افتأأأ طني 
  بسفعة م  أجا إعق ة ت طني افشه  إعق ة افت طني مع احملكمة  اتفققق  وتفتيبق 

مجيع افلو  األطفا  وغملهق م  افلو  إىل افنظف يف تعزيز تعقوهنق مع احملكمة بنبفا  اتفققق   تلع  -19
 أسأأفهموافشأأه   و  ضأأحقيقافأو تفتيبأأق  معهأأق  أو بليأأة وسأأيلة أخأأف   فيمأأق يتعلأأ  بأألم ر منهأأق تأألابمل محقيأأة 

  إ الء افشه   بشهق ا م واألشخقص اسخفي  املعَفضني فلخطف بسبب
  إيأأالء االعتبأأقر افأأال   إلجيأأق  أسأأفهمبلنأأ  ينبغأأ   عنأألمق تتبأأنَي ضأأفورة إعأأق ة تأأ طني افشأأه   و  تهتأأف -20

افبيئأأة  يأأملغأأفايف وتغبعأأل اجلفلاإلنسأأقنية  افتكأأقفي   وتهتلأأا أيضأأق مأأ  افصأأقرمةافسأأالمة حلأأ   تفأأ  مبتطلبأأق  
مجيأأع افأألو  األطأأفا  علأأى افنظأأف يف تهتأأل  تربعأأق  فلصأأنلوق اخلأأقص بعمليأأق   ثوقأأافلغ يأأة وافثهتقفيأأة  
 إعق ة افت طني 

  إنفقذ األحكق بشلن سل فينيق ومجه رية ج رجيق بنبفا  اتفققني بني احملكمة ومجه رية  تفحب  -21
واإلفأأفاج املؤقأأم األحكأأق  يف إنفأأقذ افتعأأقون مأأع احملكمأأة احتمأأق   يأأق ة االحتيأأقج إىل علأأى  تشأأل  -22

أنأأ  ينبغأأ   إىل تشأأملو   هنقيتهأأقمأأ  نتيجأأة القأأرتاب املزيأأل مأأ  افهتضأأقيق يف افسأأن ا  افهتق مأأة واإلفأأفاج افنهأأق   
فية عأأ  تنفيأأ  رك يف املسأأؤو قنظأأق  رومأأق األسقسأأ  أن تشأأفلأألو  األطأأفا  وفهتأأق فلمبأألأ املنصأأ ص عليأأ  يف 

أن إىل افلو  األطفا   وتلع وفهتق ملبق ئ افت  يع افعق     واإلففاج املؤقم واإلففاج افنهق   أحكق  افسج 
 تنظف جبلية يف إبفا  اتفققق  مع احملكمة قهتيهتق هل   افغقية 

أي وسأيلة االتفققأق  أو افرتتيبأق  اإلطقريأة أو يف جمق  عملهق أيضق وتشجع احملكمة شيل بعما ت  -23
 وإنفأقذ األحكأأق  -مبأق يف ذفأك يف حقفأأة افأرباءة  - املؤقأم واإلفأفاج افنهأأق   اإلفأأفاج ثأاأخأف  يف جمأقال  م

ق  هتأأ ق عمأأال بنظأأق  رومأأق األسقسأأ  وضأأمقناملتهمأأني و  هبأأمضأأمقن حهتأأ ق املشأأتب  افأأيت قأأل تكأأ ن ضأأفورية ف
 افتعقون يف ه   اجملقال   مجيع افلو  األطفا  على افنظف يف تعزيز ثوقامللانني  األشخقص 

  املنققشق  بشلن االتفققق  أو افرتتيبق  م  خال  ففيهتي  افعقملني  أن ي اصا إىل املكتب تطلب -24
 عشفة  تقسعة ور ق اف ع  ذفك إىل اجلمعية يف اتهتفيف أن يهتل  و  افط عية  اإلطقرية



ICC-ASP/18/20 Advance version 

47 20-A-160420 

واسفيق   واإلقليميةاملنظمق  افلوفية غملهق م  افتعقون بني احملكمة واألمم املتحلة و  بزيق ة تفِحب -25
هبأأأأل  تعزيأأأأز املالحهتأأأأة  ك مأأأأق  املشأأأأرتكة بأأأأني اواملؤسسأأأأق  وا فأأأأقظ عليهأأأأق  ة فأأأأألمأأأأع اذا  افصأأأألة جب

  ه ا افتعقون على م اصلةوتشجع   افهتضق ية فلجفا م افيت تلخا يف اختصقص احملكمة
تيسأمل املزيأل مأ  افتعأقون وافت اصأا بأني احملكمأة استكشأق  إمكقنيأق  افلو  األطأفا  علأى  قث -26

عنألمق حييأا وواضأحة مبق يف ذفأك عأ  طفيأ  تألمني واليأق  كقفيأة واملنظمق  افلوفية واملنظمق  اإلقليمية  
 بنيافلعم افلبل مقس  واملقيل  وافتعقون  وافتيهت  م حقال  إىل احملكمة  افتقبع فألمم املتحلة جملس األم  

والية احملكمة يف سيقق فضال ع  مفاعقة ضقء يف األمم املتحلة  ومتقبعة ه   اإلحقال   مجيع افلو  األع
بشألن افعهت بأق   جملأس األمأ  جملأس األمأ   مبأق يف ذفأك صأيقغة قأفارا جمقال  أخف  مأ  جمأقال  عمأا 

 واملنققشق  امل اضيعية وافهتفارا  ذا  افصلة 
ز وتعمأأيم افأألعم افلبل مقسأأ  وافسيقسأأ  وغمل أأق مأأ  علأأى أ يأأة قيأأق  افأألو  األطأأفا  بتعزيأأ تشأألِّ  -27

أشأأكق  افأألعم ألنشأأطة احملكمأأة  وعلأأى أ يأأة م اصأألة تعزيأأز افأأ ع  هبأأ   األنشأأطة وفهمهأأق علأأى املسأأت   
 عضأ يتهق يف املنظمأق  افلوفيأة واملنظمأق  اإلقليميأةاالسأتفق ة مأ  افألو  األطأفا  علأى ع وتشأجافلويل  

  ه ا افغفضتحهتي  ف
تنفيأ  افت صأيق  افسأم وافسأتني بشألن افتعأقون افأيت بقفعما اف ي ن االضأطالؤ بأ  بشألن  تفحب -28

جلميأأأع ميكأأ  افأأأيت احملكمأأة و  قأعأأأل افنشأأأفة افأأيت إىل  وتشأأمل  (3)2007اعتمأأل ق افأأألو  األطأأفا  يف عأأأق  
ذا   فتعزيز افت صيق  افسم وافسأتني و يأق ة فهأم اجلهأق  اففقعلأة اف طنيأة أصحقب املصلحة استخلامهق

 وتنفي هق  واحملكمة افصلة
بقفتعأأقون  عنيأأةاملافتقبعأأة جلمعيأأة افأألو  األطأفا  و  تيسأأملاف آفيأأةعلأأى  اإلبهتأأقء املكتأأب إىل تطلأب -29
 غأمل واملنظمأق  افصألة ذا  واملنظمأق  األخأف  املهتمأة وافألو  واحملكمأة افألو  األطأفا  مأع تشأقورفل

   احملكمة   مع تعزيز افتعقون  يق ة أجا م  ا ك مية
تنفيأأأ  افت صأأأيق  افسأأأم   يف اسأأأتعفاض مأأأ  خأأأال  ففيهتيأأأ  افعأأأقملني  اإلسأأأفاؤ إىل املكتأأأب طلأأأبت -30

    حسب االقتضقءوافستني  بقفتعقون اف ثي  مع احملكمة
أطلهتأم افعمليأة افأيت افهتيق   م  خال  اسفية املعنية بتيسمل افتعأقون ومأع مفاعأقة إىل املكتب  تطلب -31

إجأأفاءا  و السأتعفاض احملكمأأة وتعزيزهأأق  بلراسأة املسأأق ا وافتحأأليق  املتصألة بقفتعأأقون  بغيأأ  قليأل تأألابمل 
  ةعشف إىل اجلمعية يف  ور ق افتقسعة  هقتلك افتحليق  وتهتل  تهتفيف عنملم سة مل اجهة متقبعة 
م اضأأيع فلعقمأأة ق  افنققشأأاف سأأق ا افأأيت ميكأأ  فلجمعيأأة أن ت اصأأا املاملكتأأب علأأى قليأأل  تشأأجع  -32
  وأوامف افهتبض   مبق يف ذفك مسلفة افتحهتيهتق  املقفيةم  خالهلق بقفتعقوناملتعلهتة ل ة احمل
كمأأأة واختأأأقذ مجيأأأع بل يأأأة ضأأأمقن بيئأأأة آمنأأأة فتعزيأأأز وتشأأأجيع افتعأأأقون بأأأني اجملتمأأأع املأأألين واحمل تهتأأأف -33

 اإلجفاءا  افال مة مل اجهة أعمق  افتهليل وافتخ ي  افيت تستهل  منظمق  اجملتمع امللين 
 ا لهتأأأة بتنظأأأيم  ةقليميأأأإلوا افلوفيأأأة واملنظمأأأق  األطأأأفا  افأأألو  مأأأ  بأأألعم   احملكمأأأة بهتيأأأق  فحأأأبت -34

 28 حبض ر احملكمة مهتف يف 2019 ينقيف/افثقين كقن ن يف قفتعقوناملعنية ب افتنسي جلهق   افسق سة افلراسية
 افهتضأأق ية ةنشأأطألبق افصأألة ذا  افبلأألان مأأ  وغملهأأق ال ا أأق بلأألان يف اف طنيأأة افتنسأأي جهأأة مأأ  جهأأق  

                                                                            
    املفف  افثقينمICC-ASP/6/Res.2( افهتفار 3)
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مأأع  مبقشأأفة افتنسأأي  ملفاكأأزاملعهتأأ  ة  افلراسأأية ا لهتأأةبعأأل  واحأأل يأأ   ةملأأل تهتنيأأ   راسأأية ةوحلهتأأ فلمحكمأأة 
ا لهتأق  افلراسأية مأ  هأ ا افهتبيأأا  نأ تؤكألو األصأ     واسأرت ا  املقفيأة افتحهتيهتأق  يف افتعأقونافرتكيأز علأى 

 افتطأأأ را  بشأأألن ذفأأأك يف مبأأأق األطأأأفا   وافأأألو  احملكمأأأة بأأأني وافتعأأأقون ا أأأ ار فتعزيأأأز ةهقمأأأ منأأأقبف شأأأكات
  املألين اجملتمع منظمق  ذفك يف مبق املصلحة  أصحقب مجيع وتشجع افتهتي  افتعقون جمقال  يف اجلليلة
بنأقءة  حل   ع  وافبحث افتعقون تعزيزل  هب املعل مق  بتبق   تسمح افيت املنقسبق  تنظيم ةم اصلعلى 

 احملل ة  فلتحليق 
بشلن افتعقون  افيت أتقحم  بقجللسة افعقمة افيت عهتل  خال  افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية حبف ت -35
افألو  األطأفا  واحملكمأة  مع املؤسسق فيمق بني افلو  و افتعقون فيمق بني  ففصة فتبق   أفضا ممقرسق اف

افلو  األطفا  يف ه   م  جقنب  شقركةاملوأصحقب املصلحة اسخفي   وافيت أبف   ا قجة إىل مزيل م  
  املسلفة
بتهتفيف احملكمة ع   وتفحباجلمعية فتعزيز افتعقون   قتب هلاجله   افيت  يف  ية مسق ة احملكمةبلهتف ت -36

وأن   ع  افتعقون يف  ور ق افتقسعة عشفة لثقإىل احملكمة أن تهتل  إىل اجلمعية تهتفيفا حم تطلب  و(4)افتعقون
تسألط افضأ ء مبأق يف ذفأك أن افتهتفيف بيقنق  مفصلة ع  افف و  افيت قلمتهق افلو  األطفا   ه ا تهتل  يف 

 معلى افتحليق  افف يسية
 

                                                                            
(4) ICC-ASP/18/16  وCorr.1م 
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 ICC-ASP/18/Res.4القرار 
   بت اف  اسراء2019كقن ن األو / يسمرب   6املعتمل يف اجللسة افعقمة افتقسعة املعهت  ة يف 

ICC-ASP/18/Res.4 

 بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةقرار 

 إن مجعية افلو  األطفا  
  )"احملكمة"( أحكق  نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية إذ تضع يف اعتبقرهق

على أن احملكمة ه  حمكمة جنق ية  وفية  ا مة تتمتع بسلطة ممقرسة اختصقصهق مب جب  تؤكلوإذ 
وعليهأق اجملتمأع افألويل ككأا   متأس جأفا م خطأملة جأفاء ارتكأقهبمنظق  رومق األسقس  على األشأخقص 

 على أعلى املعقيمل يف إجفاءا ق  جفاء ذفك ضمقن ا فقظ
 وقأل عزمأمبقملسق ة افيت قلمتهق احملكمة يف املسقءفة واالحرتا  افألا م فلعلافأة افلوفيأة   إذ تفحبو 

  بفعقفية ومسقعل ق يف ممقرسة وظيفتهقفتعزيز احملكمة  جه  هقعلى م اصلة 
انتخأقب  إجأفاءا  اسأتعفاضعلأى  ICC-ASP/1/Res.3 إىل أن اجلمعية وافهتأم يف قفارهأق إذ تشملو 

 افهتضقة مبنقسبة االنتخقبق  املهتبلة هبل  إجفاء أي قسينق  قل تك ن ضفورية 
 أشخقص فشغا املنقصب افهتضق يةأن افلو  األطفا  تتحما مسؤوفية تفشيح وانتخقب  وإذ تؤكل

 م  نظق  رومق األسقس   36وفهتقمل فلمق ة 
قضأقة  معنيأة برتشأيحق ننشأقء جلنأة استشأقرية املتعلهتأة بختصقصق  البق قجة إىل تعليا ا هتفتوإذ 

 م  نظق  رومق األسقس   36احملكمة اجلنق ية افلوفية وفهتق فلمق ة 
 أ ية افتمثيا اجلغفايف افعق   وافت ا ن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة على  وإذ تؤكل

ربة اخلأأكفأأقءة و افؤهلني وذوي املأأ مأأ  بأأني األشأأخقص افهتضأأقة أ يأأة تفشأأيح وانتخأأقبعلأأى  شأأل ت -1
يتحل ن بقألخالق افففيعة وا يأق  وافنزاهأة وتتأ افف فأيهم املأؤهال  املطل بأة يف  وفأة كأا مأنهم  افعقفية اف ي 

تعزيأأأز افلجنأأأة  وتهتأأأفرمأأأ  نظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ    36لمأأأق ة ف  وفهتملأأأق فلتعيأأأني يف أعلأأأى املنقصأأأب افهتضأأأق ية
  مسقعلة افلو  األطفا  على قهتي  ه   افغقية فتتمك  م االستشقرية املعنية برتشيحق  افهتضقة 

 36مأ  املأق ة  3املفشأحني وفهتأق فلفهتأفة  ةضفورة قيق  افلو  األطفا  بتهتيأيم كفأقء تؤكل م  جليل -2
 م  نظق  رومق األسقس  

افلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة برتشأأيحق  افهتضأأقة تهتأأل  املعل مأأق  وافتحلأأيال  إىل افأألو   إىل طلأأبت -3
 ()ب(  قبا افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية 3)36املفشحني وفهتق فلمق ة  مؤهال األطفا  بشلن تهتييم 

()أ( مأأأ  افنظأأأق  األسقسأأأ   جيأأأ   ألي  وفأأأة طأأأف  يف افنظأأأق  4)36أنأأأ  مب جأأأب املأأأق ة  تشأأأمل إىل -4
يف احملكمة  ويتم ذفك إمق ع  م  أجا شغا منصب قضق   فالنتخقب  م  تفشحهمألسقس  أن تهتل  ا

يف أعلى املنقصب افهتضق ية يف افلوفة املعنيأة  أو عأ  طفيأ   املزمع تعيينهماملفشحني  تسميةطفي  إجفاءا  
افلوفيأأة يف  كمأأة افعأأل فشأأغا منصأأب قضأأق   يف حماملفشأأحني  بشأألن تسأأمية قاملنصأأ ص عليهأأ ا اإلجأأفاء
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افنظق  األسقس  فتلك احملكمة  ويف ه ا افصل   تشل  على ضفورة أن تك ن افلو  األطأفا  متسأهتة مأع 
  مب جب نظق  رومق األسقس  قافتزامق 

املمقرسق  علأى افصأعيلي  افأ طي  أفضا على أن تلخ  يف ا سبقنأيضق افلو  األطفا   شجعت -5
 حملكمة شغا منصب قضق   يف ااملفشحني ف فتسميةوافلويل عنل تنفي  إجفاءا ق اف طنية 

إجأفاءا  افرتشأيح واالختيأقر ا قفيأة  حأ  افلو  األطفا  على تهتل  معل مأق  وتعليهتأق   شجعت -6
فلجنأأأأأة  املعل مأأأأأق  املهتلمأأأأةة إتقحأأأأأة تلأأأأك إىل األمقنأأأأ وتطلأأأأأبأو املفتهتبأأأأة اخلقصأأأأأة هبأأأأق إىل أمقنأأأأأة اجلمعيأأأأة  

تعأأأأرتض افلوفأأأأة افطأأأأف  املهتلمأأأأة  إذا ملفلجمهأأأأ ر  وإتقحتهأأأأق كأأأأ فكافهتضأأأأقة   املعنيأأأأة برتشأأأأيحاالستشأأأأقرية 
 على ذفك فلمعل مق  

افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق  افهتضقة  بقفتشقور مع افلو  وغملهق مأ  أصأحقب  إىل طلبت -7
املصلحة املعنيني  أن تعل وتهتّل  يف أقفب وقم ممك   وفكأ  يف م عأل ال يتجأقو  افألورة افعشأفي  جلمعيأة 

تسأتخلمهق وثيهتأة مفجعيأة ف أن تعألاملهتلمأة مأ  افألو  األطأفا   و  املعل مأق افلو  األطفا   جمم عة مأ  
فلو  األطفا  على أسقس اختيقري تشما املمقرسق  افيت ميك  أن تؤخ  يف االعتبقر عنلمق تهت   افلو  ا

 األطفا  ب ضع أو استخلا  إجفاءا  افرتشيح اف طنية 
إىل أن املعل مأق   شأملتو افهتضأقة   املعنيأة برتشأيحعمأا افلجنأة االستشأقرية ب مأع افتهتأليف قيط علمقمل  -8

يف افألو  األطأفا  وتعزيأز تهتييمهأق  ا افهتأفار  اختأقذعمليأة  إثأفاءهتألمهق افلجنأة  أل  إىل تافأيت وافتحليال  
 معية افلو  األطفا  جلأو  قفلمفشحني  وفيسم ملزمة بلي حق  م  األح ا  هل

  36أن  ينبغ  فللو  األطفا  أن متقرس تص يتهق وفهتق فلمق ة  شمل إىلت -9
 األص ا   املتقجفة يفع   ليافنافلو  األطفا  على  تشجع -10
بقجله   افيت يب هلق املفشح ن   فحبتو املفشحني على تعمي  معففتهم بنظق  رومق األسقس   تشجع -11

 افتلريب املنقسب  حسب االقتضقء  ا ص   على مبق يف ذفك
اعتمأأأأق  افتعأأأأليال  امللخلأأأأة علأأأأى إجأأأأفاءا  تفشأأأأيح وانتخأأأأقب افهتضأأأأقة  وافتعأأأأليال  علأأأأى  تهتأأأأفر -12

ألو  وافثأقين  علأى افتأ ايل  ففهتني اافهتضأقة  افأ ار ة يف املأ املعنية برتشيحق اختصقصق  افلجنة االستشقرية 
 مهل ا افهتفار
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 المرفق األول

إجااراءات ترشاايح بشااأن  ICC-ASP/3/Res.6 التعااديالت المدخلااة علااى القاارار
 وانتخاب القضاة

 3الفقرة  -ألف

عبقرة ضق  " وتأسب عق 12أسب عق قبا االنتخقبق  وتلو   32 تفتتح فرتة افرتشيحق   عبقرة " 
تأأأنز علأأأى مأأأق يلأأأ : "تُفتأأأتح فأأأرتة افرتشأأأيح يف أو  يأأأ   اثنأأأني مأأأ  افسأأأنة افتهت مييأأأة افأأأيت جيأأأب أن تأأأتم فيهأأأق 

أسأأأب عملقم وجيأأأب أن يلخأأأ  أي متليأأأل يف فأأأرتة افرتشأأأيح يف االعتبأأأقر حقجأأأة  12االنتخقبأأأق   وتسأأأتمف ملأأألة 
أسأأأأأب عملق علأأأأأى األقأأأأأا مأأأأأ   16افلجنأأأأأة االستشأأأأأقرية املعنيأأأأأة برتشأأأأأيحق  افهتضأأأأأقة إىل تهتأأأأأل  تهتفيفهأأأأأق قبأأأأأا 

 االنتخقبق "م

 )و( جديدة 6إضافة ما يلي بصفنه فقرة  -باء

  36مأأأ  املأأأق ة   2 )أ(4أو اففهتأأأفة   1 )أ(4افرتشأأأيح قأأأل ن مب جأأأب اففهتأأأفة  كأأأقنإىل مأأأق إذا   يشأأأمل 
 موحيل  عنقصف ه   اإلجفاءا  بقفتفصيا افال  

 مكررا جديدة  12إضافة ما يلي بصفته فقرة  -جيم

ملهتقبال   مبق يف ذفك ع  طفي  اففيلي  أو وسق ا ا متقحني إلجفاءمجيع املفشحني  يك نجيب أن  
إىل  املهتلمأأأة فلرتشأأأيحق ينبغأأأ  أن تسأأأعى افأأألو  و فرتشأأأيحق م املعنيأأأة بق االستشأأأقريةممقثلأأأة  أمأأأق  افلجنأأأة 

 ماملعنية بقفرتشيحق ملهتقبال  أمق  افلجنة االستشقرية ا متقحني إلجفاء املفشحني أن يك ن مجيعضمقن 

 ثالثا جديدة 12ه فقرة إضافة ما يلي بصفت -دال

لمفشحني  ويف أقفب وقم ممك  قبأا ف بتهتييم املعنية بقفرتشيحق افلجنة االستشقرية  هت  جمف  أن ت 
تكأ ن منققشأق  املق ألة و  مع مجيع املفشحنيمافعقمة منققشق  املق لة املستليفة  املكتباالنتخقبق   ييسف 

. وغملهق م  أصحقب املصلحة املعنيأني  وجُتأف  بلغأيت افعمأا يف احملكمأة األطفا املستليفة مفت حة فللو  
ُتسأأأأَجا و  .يشةةةة ملر اور ةةةةىول بت ةةةةل  لاةةةة و ال هلةةةةل ر ا عهلةةةة  ولةةةةو   ةةةة  اوشةةةة ملي   ةةةة   ريةةةة  ال يةةةةليو

حيأأل  و . فيأألي  إلتقحتهأأق علأأى امل قأأع اإلفكأأرتوين جلمعيأأة افأألو  األطأأفا افمنققشأأق  املق أألة املسأأتليفة علأأى 
   افعقما بني ي رك افطفا   املتبهتية ملنققشق  املق لة املستليفةافففي
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 الثانيالمرفق 

التعديالت المدخلة على اختصاصات اللجنة االستشاارية المعنياة بالترشايحات، 
 ICC-ASP/10/36 (1)الواردة في مرفق الوثيقة

 3الفقرة  -ألف

أن يشقرك  م  رعقيق  وفة طف  معينة: "ال جي   ألي عض  افعبقرة افتقفية 3يف هنقية اففهتفة تضق   
 ميف تهتييم املفشحني اف ي  تفشحهم تلك افلوفة افطف "

 جديدةمكررا  5فقرة بصفته إضافة ما يلي  -باء

 :وهل ا افغفض  يتعني على افلجنة
خأرب م يف إ ارة ’ 1‘وضع استبيقن مشرتك جلميع املفشحني يطلب منهم ت ضيح مق يلأ :  )أ(

افنتعلهتأأأأأة سأأأأق ا امل يف م خأأأأرب ’ 3‘وخأأأأرب م يف افهتأأأأأقن ن افأأأألويل افعأأأأق   ’ 2‘وافأأأألعقو  اجلنق يأأأأة املعهتأأأألة  
 فغأيتحأل  م إلإتهتأقهن ’4‘ نزاهأة افيأق  و يف ا  همسأجل’ 4‘و  بقفتحليأل واألطفأق  بقملسأقواة بأني اجلنسأني

 متقحة فلجمه رم إجقبق م على االستبيقن اجلعافعما يف احملكمة  وإتقحة افففصة جلميع املفشحني 
 مطقفبة املفشحني بنثبق  معففتهم افهتقن نية ع  طفي  تهتل  األ فة ذا  افصلة  )ب(
 لمفشحني وأي معل مق  أخف  متقحة فلجمه ر ف األشخقص املفجعينيافتحهت  م   )ج(
م حل جلميع املفشحني فت قيع  ي ضح مق إذا كقن ا على علم بلي ا عقءا   تصفيح صيقغة ) (

  ا م ا هبقبس ء افسل ك  مبق يف ذفك افتحف  اجلنس   
تهتييم املهقرا  افعمليأة مثأا افهتألرة علأى افعمأا اجلمأقع   معففأة افأنظم افهتقن نيأة املختلفأة   )ه(
 ة اإلقليمية و ون اإلقليمية وفهمهق افبيئق  افسيقسية واالجتمقعية وافثهتقفي وافتعقما مع
 ت ثي  عمليق  افرتشيح على املست   اف طي يف افلو  األطفا  املفشحة   )و(
 تهتفيف ع  اجل انب امل ك رة أعال مإعلا   ) (

 جديدةمكررا  8فقرة بصفته إضافة ما يلي  -جيم

تهتييمأقمل سأفيقمل ومؤقتأقمل ملأل  أن تهتل  افلجنة أيضملق  بنقءمل على طلب إحل  افلو  األطفا   يتعني على  
يسأأتنل هأأ ا افتهتيأأيم املؤقأأم فهتأأط علأأى املعل مأأق  افأأيت تهتأألمهق و مالءمأأة مفشأأح حمتمأأا فتلأأك افلوفأأة افطأأف م 

 وال ينبغأأ  أن ميأأسافلوفأأة افطأأف  املعنيأأة إىل افلجنأأة  وال يشأأرتط علأأى افلجنأأة افت اصأأا مأأع املفشأأح احملتمأأام 
هأأأ ا املفشأأأح  تسأأأميةأو عأأأل   بتسأأأميةح احملتمأأأا بهتأأأفار افلوفأأأة افطأأأف  ملفشأأأعلأأأى اطلأأأب إجأأأفاء تهتيأأأيم مؤقأأأم 

مؤقأأأم بتهتيأأيم ذفأأأك اففأأأف  مأأ  قبأأأا افلجنأأأة  إذا رشأأحت   وفأأأة طأأأف م أي تهتيأأأيم  وال ينبغأأأ  أن ميأأساحملتمأأام 
ثالثة املسؤوفني ع  إجفاء تهتييم مؤقم  افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق عل  أعضقء  وينبغ  أال يتجقو 

                                                                            
 متهتفيف املكتب ع  إنشقء جلنة استشقرية بشلن تفشيحق  قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية (1)
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ؤقأم  جيأب علأى أعضأقء افلجنأة االستشأقرية املتهتيأيم افبعأل ملفشح مق طف  افلوفة اف تسميةيف حقفة و م قءأعض
 يرتاجع ا ع  افتهتييم اففمس  ف فك املفشحمأن  املعنية بقفرتشيحق  اف ي  أجفوا افتهتييم املؤقم فلمفشح

 جديدةمكررا  10فقرة بصفته إضافة ما يلي  -دال

 عملهأأق  تهتأأ   بنعأألا  تهتفيأأف شأأقما ومفصأأا ذي طأأقبع تهتأأي  يشأأمامأأ  هأأ  افلجنأأة تمبجأأف  أن تن 
 :كا مفشح  يل  ع  مق

  امكفر  5املعل مق  افيت ن مجعهق وفهتملق فلفهتفة  )أ( 
بشألن مأل  مالءمأة  افأيت ُأجفيأم بلقأة واملعل مق  وافتحليال  يةافن ع ق افتهتييم )ب( 

  مبأأأأق يف ذفأأأأك 36أو عأأأأل  مالءمأأأأة كأأأأا مفشأأأأح فلهتيأأأأق  بأأأألور قضأأأأق   يف ضأأأأ ء متطلبأأأأق  املأأأأق ة 
 تهتييم افلجنة  وراء األسبقب افتفصيلية 

اإلشأأقرة إىل إجأأفاءا  افرتشأأيح اف طنيأأة املسأأتخلمة  مبأأق يف ذفأأك مأأق إذا كقنأأم قأأل  )ج( 
 اتبعم يف كا حقفة حمل ة 

 مكررا ثانيا جديدة 10 بصفته فقرةإضافة ما يلي  -هاء

فلجنة أن تطلب إىل افلو  تهتل  مزيل م  املعل مق  ح   املفشأحني افأيت قتقجهأق فلنظأف يف  جي   
 قضق  م كمفشح فشغا منصبمل  مال مة املفشح وتهتييم   

 11تعديل الفقرة  -واو

أسأأب عملق علأأى األقأأا مأأ   16املكتأأب قبأأا مأأ  خأأال  يتأقح تهتفيأأف افلجنأأة فلأألو  األطأأفا  واملأأفاقبني  
 مجعية افلو  األطفا  الحهتملقم فتنظف في االنتخقبق  

____________
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 ICC-ASP/18/Res.5 القرار

 2019كقن ن األو  / يسمرب   6اعتُمل بت اف  اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ي  عشف املعهت  ة يف 

ICC-ASP/18/Res.5 

 الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام من ٨ المادة تعديلقرار بشأن 

 األطفا   افلو  مجعية إن
افلوفيأة  اجلنق يأة فلمحكمأة األسقسأ  رومأق نظأق  مأ  ١٢١ املأق ة مأ  ٢ و ١ اففهتفتني إىل تشمل إذ 
سأبع  انهتضأقء بعأل األسقسأ  رومأق فنظق  مهترتح تعليا أي بقعتمق  األطفا  افلو  جلمعية تسمحقن افلتني
 األسقس   افنظق  نفقذ بلء م  سن ا 
تعأليا  أي يصأبح أن علأى تأنز افأيت األسقسأ  افنظأق  مأ  ١٢١ املأق ة مأ  ٥ اففهتأفة إىلتشأمل  وإذ 

واحألة  سأنة بعأل وذفأك األطأفا   افألو  إىل بقفنسبة نقف ا األسقس  افنظق  م  ٨ و ٧ و ٦ و ٥ امل ا  على
متقرس  افتعليا  أن ال تهتبا ال افيت افطف  افلوفة حقفة ويف هبق  اخلقصة افهتب   أو افتصلي  صك ك إيلاؤ م 

 تلأك افلوفأة مأ  م اطنأ ن اجلفمية ه   يفتكب عنلمق بقفتعليا مشم فة جبفمية يتعل  فيمق اختصقصهق احملكمة
 علأى افأ ي ينطبأ  املبألأ ينطبأ  افتعأليا  هبأ ا يتعلأ  فيمأق أنأ  فهمهأق تؤكل وإذ إقليمهق  يف اجلفمية تفتكب أو

 أيضق  افنظق  األسقس  يف أطفافق فيسم افيت افلو  على افتعليا تهتبا مل افيت افطف  افلوفة
 فهتقن ن املعقهلا   فيينق اتفققية م  ٤٠ املق ة م  ٥ اففهتفة يف اف ار ة األحكق  ض ء يف أن  تؤكل وإذ 

 افنظق  األسقس  أن تهتفر عنل افتصلي  على افنظق  األسقس  أو يف أطفافق بعل فيمق ستصبح افيت فللو  جي  
 ه ا افهتفار  يف اف ار ة افتعليال  ستهتبا كقنم إذا مق إفي   االنضمق  أو علي  امل افهتة أو قب ف 

األركأقن  تلأك أن علأى تأنز افأيت اجلفا م بلركقن املتعلهتة األسقس  افنظق  م  ٩ املق ة إىل تشمل وإذ 
 اختصقصهق  يف تلخا افيت اجلفا م أحكق  وتطبي  تفسمل يف احملكمة تسقعل
خطأملا  انتهقكأق تشأكا 8 مأ  املأق ة‘19’)ه(  ٢اففهتأفة  يف إفيهأق اجلفميأة املشأقر أن اعتبقرهأق يف تضأع وإذ

 افلويل  غمل افطقبع فلهت انني واألعفا  املنطبهتة على افنزاعق  املسلحة ذا 
مأ  نظأق  رومأق األسقسأ   8 مأ  املأق ة‘19’)ه(  ٢اففهتفة  يف إفيهق اجلفمية املشقر أن إىل تشمل وإذ 

  1977حزيفان/ي ني   9ال ختا بقفربوت ك   اإلضقيف افثقين التفققيق  جني  املؤرخ 
 مأ  نظأق  رومأق األسقسأ  فلمحكمأة 8 مأ  املأق ة‘19’)ه(  ٢ اففهتأفة افتعأليا علأى اعتمأق  تهتأفر -1

 أو خيضأع فلتصألي  افتعأليا افتأ ييا األو  هلأ ا افهتأفار  وأن هأ ا يف افأ ار  افنحأ  علأى افلوفيأة اجلنق يأة
 افنظق  األسقس   م  ١٢١ املق ة م  ٥وفهتق فلفهتفة  نفقذ  ويبلأ افهتب   

افتأ ييا  يف وار ة هأ  كمأق اجلأفا م أركأقن إىل إضأقفتهق اف اجأب افصألة ذا  األركأقن اعتمأق  تهتأفر -2
 افثقين هل ا افهتفار 

 قب ف   أو 8 املق ة تعليا على افتصلي  إىل األطفا  افلو  مجيع تلع  -3
 ب فك  افهتيق  على إفي  تنضم أو األسقس  رومق نظق  على بعل تصلق مل افيت افلو  مجيع قث  -4

 أيضقم  قب ف  أو 8 املق ة تعليا على بقفتقيل افتصلي  وعلى
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 األول التذييل

  من نظام روما األساسيالجديدة  ‘19()ه( ’2)8يدرج باعتباره المادة 
تعمل جت يع امللنيني كلسل ب م  أسقفيب ا فب حبفمقهنم م  امل ا  افيت ال غى عنهق فبهتق هم  مبأق  

 يف ذفك تعمل عفقلة اإلملا ا  افغ ثيةم

 التذييل الثاني

الجديااادة مااان  ‘19()ه( ’2)8أركاااان الجريماااة المنصاااوي عليهاااا فاااي الماااادة 
 نظام روما األساسي

 حيف  مفتكب اجلفمية امللنيني م  م ا  ال غى عنهق فبهتق هم على قيل ا يقةمأن  -1
 أن يتعمل مفتكب اجلفمية جت يع امللنيني كلسل ب م  أسقفيب ا فبم -2
 أن يصلر افسل ك يف سيقق نزاؤ مسلح غمل ذي طقبع  ويل ويك ن مهترتنق ب م -3
 افيت تثبم وج   نزاؤ مسلحم ب اجلفمية على علم بقفظفو  اف اقعيةأن يك ن مفتك -4

____________ 
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 ICC-ASP/18/Res.6 قرارال

  2019كقن ن األو / يسمرب  6 يف افتقسعة  افعقمة اجللسة اسراء يف بت اف  اعتمل

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

 إن مجعية افلو  األطفا  
أن علأى كأا  وفأة وحألهق مسأؤوفية محقيأة سأكقهنق مأ  جفميأة اإلبأق ة اجلمقعيأة  اعتبقرهقإذ تضع يف  

وجأأفا م ا أأفب واجلأأفا م ضأأل اإلنسأأقنية  وأن افضأأممل اإلنسأأقين مأأق  ا  يشأأعف بصأألمة عميهتأأة مأأ  جأأفاء مأأق 
بضفورة طقق يفتكب يف ش  أحنقء افعقمل م  أعمق  وحشية تف ق اخليق   وأن  ُيسَلم اسن تسليمقمل واسع افن

أخطف اجلفا م افيت تثمل قل  اجملتمع افلويل وافهتضقء عليهق وضفورة وضع حل إلفأال  مهترتفيهأق  منعوواجب 
   م  افعهتقب 

بأألن احملكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأة )"احملكمأأأة"( وسأأيلة أسقسأأأية مأأأ  وسأأق ا تعزيأأأز احأأأرتا   واقتنقعأأق منهأأأق 
افهتقن ن افألويل اإلنسأقين وحهتأ ق اإلنسأقن  وهأ  تسأهم علأى هأ ا افنحأ  يف ضأمقن ا فيأة واألمأ  وافعلافأة 

بعمليأة بنأقء وسيق ة افهتقن ن ويف منع افنزاعق  املسلحة وا فقظ على افسلم وتعزيز األم  افألويل وافنهأ ض 
افسلم وقهتي  افصلح يف فرتا  مأق بعأل افنزاعأق  وذفأك بغيأة قهتيأ  سأال  مسأتلا   وفهتأقمل ملهتقصأل ومبأق ئ 

    ميثقق األمم املتحلة 
 بلن افعل  وافسلم متكقمالن ويعز  كا منهمق اسخف   واقتنقعق منهق أيضق 
مسأقملة ال يهمأش فيهأق أحأل عأق  إققمأة جمتمعلأى تشأجيع افبقتفقق اجملتمع افلويل على  وإذ تفحب 

افعلافأأأة وبنأأأقء مؤسسأأأق  فعقفأأأة اجلميأأأع إىل وصأأأ   إتقحأأأة إمكقنيأأأة مأأأ  أجأأأا قهتيأأأ  افتنميأأأة املسأأأتلامة  و 
وخقضأأعة فلمسأأقءفة وشأأقملة فلجميأأع علأأى مجيأأع املسأأت يق   وإذ تشأأجع  يف هأأ ا افصأأل   اجملتمعأأق  افأأيت 

   خال  ا ل   افسلمية ت اج  صفاعق  على االنتهتق  م  ا فب إىل افسال  م  
وحمقسبة مهترتيف أخطف اجلفا م افأيت ومكقفحة اإلفال  م  افعهتقب  بلن افعلافة واقتنقعق منهق ك فك 

 ر ال تهتبا افتجز ة وينبغ  تثمل قل  اجملتمع افلويل واألشخقص املسؤوفني جنق يق مب جب افنظق  األسقس  أم
وأن عقمليأأأة االنضأأأمق  إىل نظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ  فلمحكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة تتسأأأم بل يأأأة أن تبهتأأأى كأأأ فك 

  أسقسية يف ه ا افصل   
بقفأأألور احملأأأ ري افأأأ ي تضأأأطلع بأأأ  احملكمأأأة بقعتبقرهأأأق احملكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة افلا مأأأة  وإذ تفحِّأأأب 

احملكمأأأة يف ضأأأمقن اسأأأتمفار احأأأرتا  اف حيأأألة ضأأأم  نظأأأق  افعلافأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة افأأأ ي يتطأأأ ر  وبنسأأأهق  
  افعلافة افلوفية وإنفقذهق  

إىل أن هيئأأق  افهتضأأقء افأأ طي هأأ  املسأأؤوفة يف املهتأأق  األو  عأأ  مالحهتأأة مأأفتك  أخطأأف  وإذ تنأأ ِّ  
اجلأأفا م افأأيت تثأأمل افهتلأأ  علأأى افصأأعيل افأألويل وإىل تزايأأل ا قجأأة إىل افتعأأقون مأأ  أجأأا ضأأمقن قأألرة افأأنظم 

  طنية على مالحهتة مفتك  ه   اجلفا م  افهتقن نية اف  
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وتصأميمهق علأى عأل  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية افتزامهق بنظق  رومق األسقس   وإذ تؤكل م  جليل 
أ يأة اسأتعلا   وتشأل  علأىإفال  مفتك  أخطف اجلفا م افأيت تثأمل قلأ  اجملتمأع افألويل بلسأف  مأ  افعهتأقب  

  ، ق على افتحهتي  يف ه   اجلفا م ومالحهتتهقافنظم افهتقن نية اف طنية وقلر ق حهت
جبهأأأ   احملكمأأأة واحق ا أأأق يف تهتأأأل  األشأأأخقص األكثأأأف مسأأأؤوفية عأأأ  ارتكأأأقب اجلأأأفا م  وإذ تفحأأأب 

بقفس اب  وقيط علمق  املنص ص عليهق يف نظق  رومق األسقس  فلعلافة واإلسهق  ب فك يف منع تلك اجلفا م
   افهتضق ية فلمحكمة يف مسلفة افتكقما

 بأقجلفا م يتعلأ  فيمأق احملكمأة مأ  املهتلمة افصلة ذا بقإلسهقمق   افصل  ه ا يف أيضق تفحب وإذ 
 اجلنسأأية اجلأأفا م بشأألن افعأأق  املأألع  مكتأأبق  افأأيت أعأألهق سيقسأأاف ورقأأة مثأأا اجلنسأأقنية اجلأأفا م و  اجلنسأأية

 ذا  األخأأف  اففقعلأأة واجلهأأق  األطأأفا  افأألو  مأأ  املهتلمأأةبقإلسأأهقمق   وكأأ فك  (1)اجلنسأأقنيةاجلأأفا م و 
 املبأق را  هأ   بلن منهق واقتنقعق وفهمهق  اجلفا م ه   معففة تعزيز إىل اففامية املبق را  ذفك يف مبق افصلة 
 يف اف طنيأأة واحملأأقكم احملكمأأة فتعزيأأز االسأأرتاتيجية واإلجأأفاءا  ا أأ ارا  مأأ  يتجأأزأ ال جأأزءا تكأأ ن أن ينبغأأ 

 افهتضق    الستهتالهلق افتق  االحرتا  مع افعهتقب  م  اإلفال  مكقفحة
ف  م  نظق  رومق األسقس  املتعلهتة مبهتب فية افهتضأقيق أمأق   19و 18و 17بلن تطبي  امل ا   وإذ ت كِّ

  احملكمة مسلفة قضق ية يهت   بقففصا فيهق قضقة احملكمة  
ف أيضق  بلن  ينبغ  إيالء مزيل م  االعتبقر فكيفية إحأق  أعمأق  احملكمأة يف بلألان ا أقال   وإذ ت كِّ

وإمكقنية أن تهتل  اسرتاتيجيق  اإلحق  ت جيهق  بشلن كيفية مسقعلة افبلل املعأي علأى تنفيأ  اإلجأفاءا  
  اف طنية عنل احق  أعمق  احملكمة يف حقفة معينة  

افعأقمل  وبقفتأقيل يف اختصأقص احملكمأة  أل  افسألم واألمأ  ورفأق  بلن اجلأفا م افأيت تألخا  وإذ تسلم 
    افهتيم افيت حيميهق نظق  رومق األسقس  ل  

أأأأل  احرتامهأأأأق فالسأأأأتهتال  افهتضأأأأق   فلمحكمأأأأة وافتزامهأأأأق بضأأأأمقن احأأأأرتا  قفارا أأأأق افهتضأأأأق ية  وإذ تؤكِّ
  وتنفي هق  

مأأم املتحأألة افأأيت تصأألر سأأن يقمل فيمأأق يتعلأأ  بهتأأفارا  اجلمعيأأة افعقمأأة فأل وإذ قأأيط علمأأقمل مأأع افتهتأأليف 
   بقحملكمة 
افأ ي أكأل فيأ   2013شأبقط/فربايف  12بقفبيقن اف ي أ ىل ب  ر أيس جملأس األمأ  يف  وإذ تفحب 

اعتزا  اجمللس االستمفار يف مكقفحة اإلفال  م  افعهتقب  وكفر افنلاء افسقب  فلمجلس بشلن أ ية تعقون 
تزامأأق  كأأا منهمأأق  وأعأأفب فيأأ  عأأ  افتزامأأ  مبتقبعأأة قأأفارا  اجمللأأس ذا  افصأألة افأألو  مأأع احملكمأأة وفهتأأقمل الف

  بص رة فعقفة  
إ اء اسأأتمفار عأأل  فعقفيأأة املتقبعأأة افأأيت يهتأأ   هبأأق جملأأس األمأأ  فهتفاراتأأ   وإذ تعأأفب عأأ  قلهتهأأق افعميأأ  

  املتعلهتة بنحقفة ا قال  إىل احملكمة ونتق جهق رغم اجله   افيت تب هلق افلو  األطفا   

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

2014.pdf-Juneم  

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
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إىل آفيق  افعلافة واملصق ة جبميع أشكقهلق افيت تتخ  تلابمل إصأالحية مكملأة فعمليأق   وإذ تشمل 
ق ية  مبق يف ذفك جلقن ا هتيهتة واملصق ة  وافربامع اف طنية جلرب افضفر  واإلصأالحق  املؤسسأية افعلافة اجلن

  وافهتقن نية  مبق يف ذفك ضمقنق  عل  افتكفار  
إىل قفارا  احملكمة ذا  افصلة افيت اعرتفم بلن اإلسأهق  يف تعزيأز افسأال  واملصأق ة قأل وإذ تشمل  

    بق   على أسقس كا حقفة على حلة يك ن عقمال مهمق يف قليل افعهت
إىل حأأأقح املأأأؤمتف االستعفاضأأأ  األو  فنظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ  افأأأ ي عهتأأأل يف كمبأأأقال  وإذ تشأأأمل أيضأأأق 

    2010حزيفان/ي ني   11أيقر/مقي  إىل  31بلوغنلا يف اففرتة م  
كمأأأة يف مهتأأأف إىل قأأأفار مجعيأأأة افأأألو  األطأأأفا  )"اجلمعيأأأة"( بننشأأأقء متثيأأأا فلمح وإذ تشأأأمل كأأأ فك 

أأل مأأ  جليأألاالقأأق  األففيهتأأ  يف أ يأأس أبقبأأق   أن مأأ  شأألن هأأ ا افتمثيأأا أن يعأأز  ا أأ ار مأأع احملكمأأة  وتؤكِّ
  وافت عية بفسقفتهق يف االقق  األففيهت   وفيمق بني افلو  األففيهتية  بشكا فف ي أو مجقع   

 فلمسقعلة افهتّيمة افيت يهتلمهق اجملتمع امللين فلمحكمة   وإذ تعفب ع  تهتليفهق 
أ ية تعقون افلو  األطأفا  مأع احملكمأة مأ  أجأا اف فأقء ب اليتهأق وتعأفب عأ  وإذ تؤكل م  جليل  

  قلهتهق افشليل إ اء حمقوال  افرتهيب اففامية إىل منع افتعقون 
يأأق  افتهليأأل وافرتهيأأب امل جهأأة إىل بعأأض إ اء افتهتأأقريف األخأأملة املتعلهتأأة بعمل وإذ تعأأفب عأأ  قلهتهأأق 

   تمع امللين املتعقونة مع احملكمةمنظمق  اجمل
 افلوفيأة اجلنق ية احملكمة تعزيز سبا فتحليل نيافعقملففيهتي  و  املكتبه   افيت يب هلق بقجل وإذ تفحب 
 ةفعقفيأو  وافكفأقءة األ اء تعزيأز إىل تفمأ  فلتنفيأ  وققبأا ةملم سأ ت صأيق  خأال  مأ  األسقسأ  رومأق ونظأق 

  احملكمة 
أ ية افتمثيا اجلغفايف افعق   وافت ا ن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة  وعنل االقتضقء  يف  ؤكلوإذ ت 

  عما اجلمعية وهيئق ق افففعية  
ضفورة تشجيع افألو  األطأفا  واملأفاقبني وافألو  افأيت ال تتمتَأع مبفكأز املفاقأب  وإذ تضع يف اعتبقرهق 

على املشقركة بص رة كقملة يف  ورا  اجلمعية وضأفورة افعمأا علأى إبأفا   ور احملكمأة واجلمعيأة علأى أوسأع 
  نطقق  
ق  إىل بأألن املسأأقواة بأأني افضأأحقيق يف ا أأ  يف اف صأأ   علأأى وجأأ  افسأأفعة وبلسأأل ب فعأأ وإذ تسأألم 

افعلافة وا مقية وافلعم  واجلرب افف ري واملنقسب ع  األضفار افيت تلحأ  هبأم  ويف اف صأ   إىل املعل مأق  
علأى أ يأة  وإذ تؤكألذا  افصلة املتعلهتة بقالنتهقكق  وآفيق  االنتصأق   هأ  مك نأق  أسقسأية فلعلافأة  

  م  أجا إنفأقذ اف اليأة افففيألة فلمحكمأة محقية حهت ق ومصقيت افضحقيق واجملتمعق  املتلثفة على حن  فعق
عأأ  تصأأميمهق علأأى ضأأمقن حهتأأ ق افضأأحقيق افأأيت تشأأكا افأأفك  وإذ تعأأفب اجلنق يأأة افلوفيأأة جتأأق  افضأأحقيق  

  األسقس  فنظق  رومق األسقس  بص رة فعقفة  
أن  افألور ا يأ ي افأ ي تهتأ   بأ  افعمليأق  امليلانيأة فلمحكمأة يف بلألان ا أقال  وأ يأأة وإذ تألرك 

  يعما أصحقب املصلحة معق م  أجا ت فمل ظفو  منقسبة فعمليق  احملكمة يف امليلان  
  املخقطف افيت ي اجههق م ظف  احملكمة يف امليلان   وإذ تلرك أيضق 
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ف  بأألن احملكمأأة تعمأأا يف إطأأقر افهتيأأ   افأأيت تففضأأهق عليهأأق ميزانيأأة بفنقجميأأة سأأن ية تعتمأألهق  وإذ تأأ كِّ
 اجلمعية  

 افتزامهأأأقكأأأفر وت  حمقيأأألةلمحكمأأأة كمؤسسأأأة قضأأأق ية مسأأأتهتلة و ثقبأأأم ف عمهأأأق اف مأأأ  جليأأأل تؤكأأأل -1
سأالمتهق   علأى وا فأقظ األسقسأ  وافألفقؤ عنهأق رومأق نظأق  يف عليهأق املنصأ ص وافهتيم بقملبق ئ بقفتمسك

 يأ إ اء قلهتهأق عأ  وتعأفبمعهق   يتعقون ن واف ي  وم ظفيهقغمل عقبئة بلي  ليلا  م جهة ضل احملكمة 
  افعهتقب م  اإلفال  ضل متحلة اف ق   ىعل عزمهق وجتل  احملكمة  مسؤويل ضل تلابمل

 عالمية نظام روما األساسي  -ألف

من  افلورة افسقبعة  نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةبقفلو  افيت انضمم إىل  تفحب -2
تصأأبح بعأأل أطفافأأق يف نظأأق  رومأأق األسقسأأ  فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة إىل أن  افأألو  افأأيت مل تأألع عشأأفة و

إىل مجيأأع افأألو  األطأأفا  أن تكثأأ   وتطلأأبتصأأبح أطفافأأق فيأأ   بصأأيغت  املعلفأأة  يف أقأأفب وقأأم ممكأأ   
  جه  هق فتعزيز عقملية افنظق   

 127م  املق ة  1طف  مب جب اففهتفة  ةإخطقر االنسحقب املهتل  م   وف تالحظ مع بقفغ األس  -3
 29وكأأأ فك سأأأحب  وفأأأة أخأأأف  صأأأك انضأأأمقمهق يف   2018آذار/مأأأقرس  17مأأأ  افنظأأأق  األسقسأأأ  يف 

   (2)ه ي  االنسحقبني يف افنظف تعيلا هبقتني افلوفتني أن و يب  2019 ابفيا/نيسقن
بأني أففيهتيأق واحملكمأة اجلنق يأة  ر يس اجلمعية ا أ ار بشألن "افعالقأةمب اصلة أيضق  تفحب مع افتهتليف -4

كتب إىل ت سأيع امل وتلع   افلو  األطفا  افلوفية" اف ي بلأ  املكتب أثنقء افلورة اخلقمسة عشفة جلمعية
   حسب االقتضقء مع مجيع افلو  األطفا  املعنية وتعمي  ه ا ا  ار

  فضأال عأ  (3)افلوفيأة اجلنق يأة فعلافأةايأ   بمت  /ي فيأ   17بقملبق را  املتخ ة فالحتفأق  يف  فحبت -5
بلن ت اصا مجيع اجلهق    ص تو بقف كف  افعشفي  فنظق  رومق األسقس    املبق را  افيت اخت   فالحتفق 

املشقركة يف إعألا  األنشأطة املنقسأبة  افلروس املستفق ة بنقء على احملكمة  فضال ع   اففقعلة ذا  افصلة 
هأأأق مأأأ  وغمل  (4)أمقنأأأة اجلمعيأأأة عأأأ  طفيأأأ اسخأأأفي  هلأأأ ا افغأأأفض املعل مأأأق  مأأأع أصأأأحقب املصأأألحة  بأأأق  وت

    اجلهق  ذا  افصلة
جبميع املنظمق  افلوفية واإلقليمية ومنظمق  اجملتمع امللين أن تكث  جه  هق فتعزيز عقملية   يب -6

  افنظق   
أن تبهتأأأأ  حأأأأق  افتصأأأأليهتق  قيأأأأل االسأأأأتعفاض  وأن تفصأأأأل افتطأأأأ را  يف ميأأأألان افتشأأأأفيعق   تهتأأأأفر -7

افتنفي ية بغية قهتي  أم ر منهق تسهيا ت فمل املسقعلة افتهتنية افيت قل تطلبهق افلو  األطفا  يف نظق  رومأق 
املؤسسأأأق   األسقسأأأ   أو افأأألو  اففاغبأأأة يف أن تصأأأبح أطفافأأأقمل فيأأأ   مأأأ  افأأألو  األطأأأفا  األخأأأف  أو مأأأ 

                                                                            
     انظف:C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10 إشعقر اف  يع( 2)

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf. 
 م12  اففهتفة (RC/Decl.1)إعالن كمبقال  ،بقء-اجلزء افثقين  (RC/11)2010املؤمتف االستعفاض  ممم م اف ثق   اففمسية مم( 3)
  أمقنة مجعية افلو  األطفا  يف:  -نظف: احملكمة اجلنق ية افلوفية ا( 4)

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

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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 األطأأأأفا  افأأأألو  مجعيأأأأة أمقنأأأأة إىل سأأأأن يقمل  تهتأأأل  أن افأأأألو  إىل وتطلأأأأب  افعقملأأأة يف اجملأأأأقال  ذا  افصأأأألة
   (5)((ح) 6 اففهتفة) افعما خلطة وفهتقمل  افلوفية  فلعلافة افلاعمة واألنشطة اإلجفاءا  ع لثة حم معل مق 

ف  -8 بلن افتصلي  على نظق  رومق األسقس  ينبغأ  أن يكأ ن مصأح بق بتنفيأ  االفتزامأق  اف طنيأة ت كِّ
ذا  افصألة ب سأأق ا منهأأق علأأى وجأ  اخلصأأ ص سأأ  تشأأفيعق  تنفي يأة  السأأيمق يف جمأأق  افهتأأقن ن اجلنأأق    

و  األطأفا  افألقأث وققن ن اإلجفاءا  اجلنق ية  وافتعقون افلويل  واملسقعلة افهتضأق ية  ويف هأ ا افصأل   
يف نظق  رومأق األسقسأ  افأيت فأأم تعتمأل بعأل مثأا هأ   افتشأفيعق  علأى افهتيأق  بأ فك علأى سأبيا األوف يأة  

  حبسب االقتضقء  عنل االقتضقء و على اعتمق  أحكق  بشلن افضحقيق   وتشجِّع
بتهتفيأأف املكتأأب بشأألن خطأأة افعمأأا اففاميأأة إىل قهتيأأ  عقمليأأة نظأأق  رومأأق األسقسأأ  وتنفيأأ    تفحأأب -9

اجلهأأ   افأأيت يبأأ هلق ر أأيس احملكمأأة  ومكتأأب املأألع  افعأأق   ور أأيس  وتالحأأظ مأأع افتهتأأليف  )6(تنفيأأ ا كأأقمال
ىل قهتي  افعقملية  وتشجع اجلمعية  واجلمعية  وافلو  األطفا   واجملتمع امللين فتعزيز فعقفية اجله   اففامية إ

افأأأألو  علأأأأى أن تصأأأأبح أطفافأأأأقمل يف نظأأأأق  رومأأأأق األسقسأأأأ   بصأأأأيغت  املعَلفأأأأة  ويف اتفأأأأقق امتيأأأأق ا  احملكمأأأأة 
وحصقنق ق  واجله   ذا  افصلة افيت يتم االضطالؤ هبأق يف إطأقر االسأتعفاض افألوري افشأقما افأ ي جيفيأ  

  جملس حهت ق اإلنسقن  
اف ي اختأ   املكتأب  افهتفار وتؤيل األطفا   افلو  جلمعية افلاخل  افنظق  م  42 إىل املق ة تشمل -10
 يف املفاقبأأأأأأة افأأأأأألو  مشأأأأأأقركة بشأأأأأألن تفق أأأأأأق مب جبأأأأأأ  اعتمأأأأأأل افأأأأأأ ي 2017 تشأأأأأأفي  األو /أكتأأأأأأ بف 18يف 

 وشفقفية انفتقح فسي وت األسقس  رومق نظق  عقملية تعزيز أ ية وتؤكل  (7)األطفا  افلو  مجعية اجتمقعق 
 اجلمعية 

  اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها -باء

بقفلو  األطفا  افيت أصبحم أطفافق يف اتفقق امتيق ا  احملكمة اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق  تفحب -11
ف  بلن ه ا االتفقق واملمقرسة افلوفيأة ذا  افصألة يُعفيأقن مأق يتهتقضأق  مسأؤوف  احملكمأة وم ظف هأق مأ  وت كِّ

يف هأأأ ا افصأأأل  افأأألو  األطأأأفا   وتأأألع ال  تأأألفعهق احملكمأأأة مأأأ  افضأأأفا ب اف طنيأأأة  رواتأأأب وأجأأأ ر وبأأأل
وك فك افلو  غمل األطفا  افيت فأم تصبح بعل أطفافقمل يف ه ا االتفقق إىل أن تصبح أطفافق في  على سبيا 

فعأأأقملني األوف يأأأة  وإىل اختأأأقذ اإلجأأأفاءا  افتشأأأفيعية وغأأأمل ذفأأأك مأأأ  اإلجأأأفاءا  افال مأأأة إلعفأأأقء رعقيقهأأأق ا
بقحملكمأأة مأأ  ضأأفيبة افأألخا اف طنيأأة فيمأأق خيأأز رواتأأبهم وأجأأ رهم وبأألال م افأأيت تأألفعهق هلأأم احملكمأأة أو 
إلعفق هم بلي شكا آخف مأ  ضأفيبة افألخا املتعلهتأة هبأ   املألف عق  ريثمأق تصأّلق علأى هأ ا االتفأقق أو 

  تنضم إفي   
افتزا  افلو  األطفا  بلن قرت  يف إقليمهق االمتيق ا  وا صقنق  افال مة فتحهتي   تؤكل م  جليل -12

مجيع افلو  افيت فيسم طففقمل يف اتفقق امتيق ا  احملكمة اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق  وتنقشلمهتقصل احملكمة 
و األص   أن قمأ  افيت ت جل فيهق ممتلكق  وأص   فلمحكمة أو افيت تُنهتا م  خالهلق تلك املمتلكق  أ

  ممتلكق  وأص   احملكمة م  افتفتيش واالستيالء واملصق رة  وم  أي شكا آخف م  أشكق  افتلخا  
                                                                            

(5 )ICC-ASP/5/Res.3    األو ماملفف 
(6) ICC-ASP/17/32م 
علأى  وافهتأفارا  افأيت اختأ   يف هأ ا االجتمأقؤ  املففأ  افثأقين  افتأ ييا فلمكتأبجتمأقؤ افسأق س الجألو  أعمأق  ا فنظأا (7)

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

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

  بشلن افتعقون   ICC-ASP/18/Res.3إىل افهتفار  تشمل -13
زا  بقفتعأقون بقفلو  األطفا  أن تتهتيل بقفتزامق ق مب جب نظق  رومق األسقس  وال سأيمق االفتأ  يب -14

افأأألو  األطأأأفا  علأأأى ضأأأمقن افتعأأأقون افكقمأأأا  أيضأأأقوتنقشأأأل وفهتأأأق فلبأأأقب افتقسأأأع مأأأ  افنظأأأق  األسقسأأأ   
واففعأأق  مأأع احملكمأأة وفهتأأق فنظأأق  رومأأق األسقسأأ   السأأيمق يف جمأأقال  تنفيأأ  اإلطأأقر افلسأأت ري وافتشأأفيع   

  وإنفقذ أحكق  احملكمة  وتنفي  أوامف افهتبض  
مجيأأأع افأأأ ي  يتعأأأقون ن مأأأع احملكمأأأة  مبأأأق يف ذفأأأك افأأألو  واهليئأأأق   أ يأأأة  عأأأم تؤكأأأل مأأأ  جليأأأل  -15

املتمثلأأأة يف ا قمسأأأة اف فأأأقء ب اليتهأأأق  علأأأىكمأأأة وافكيقنأأأق  افلوفيأأأة ذا  افصأأألة  مأأأ  أجأأأا ضأأأمقن قأأألرة احمل
  افعلافة فلضحقيق قهتي  مفتك  أخطف اجلفا م افيت  م اجملتمع افلويل و مسقءفة 

بقفأألو  األطأأفا  أن ت اصأأا افتعبأأمل عأأ   عمهأأق افسيقسأأ  وافلبل مقسأأ  فلمحكمأأة    يأأب أيضأأق -16
فو افألو  األطأفا  واحملكمأة  وتشأجع  ICC-ASP/6/Res.2بقفت صيق  افسم وافستني املففهتأة بأقفهتفار  ت كِّ

رة  على افنظف يف اختقذ مزيل م  افتلابمل فتعزيز تنفي هق وتكثي  جه  هأق فضأمقن افتعأقون مأع احملكمأة بصأ  
  كقملة وفعقفة  

 واحملكمأة افألو  بأني افتعأقون فتحسأني افعمليأة ا لأ   بشألن املنققشأق  م اصألة ضفورة على تشل  -17
 قفتعأقوناملعنيأقن ب نامليسأفا نظمهأق افأيت افلراسأية ا لهتأة عهتأب املعلهتأة افهتبض أوامف تنفي  ففص تعزيز هبل 

  الهقي يف 2018 ن فمرب/افثقين تشفي  7 يف
بشلن افتعقون  افيت أتقحم  بقجللسة افعقمة افيت عهتل  خال  افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية حبتف  -18
افألو  األطأفا  واحملكمأة  مع املؤسسق فيمق بني افلو  و افتعقون فيمق بني  ففصة فتبق   أفضا ممقرسق اف

األطفا  يف ه    افلو م  جقنب  شقركةاملوأصحقب املصلحة اسخفي   وافيت أبف   ا قجة إىل مزيل م  
  املسلفة
 بقفتعقون افلو  م  وغملهق األطفا  فللو  تسمح فعقفة وآفيق  إجفاءا  وج   أ ية على تشلِّ    -19
 ميكأ   مأق بلسفؤ مصق ر ق أو وجتميلهق وتتبعهق واألص    واملمتلكق  افعق لا  قليل على احملكمة مع

 يتعلأ  فيمأق احملكمأة ت اجههأق افأيت افتعأقون قأليق بشألن  املسأتفيض وعفضأهق احملكمأة بتهتفيأف وتفحأب
 فعقفة آفيق  وتضع إجفاءا  افصل  ه ا يف تتخ  أن إىل األطفا  افلو  كا وتلع  املقفية  بقفتحهتيهتق 
 افلوفية    واملنظمق  افلو  م  وغملهق األطفا  وافلو  احملكمة بني افتعقون تيسمل بغية وقسينهق

  املففأأأأأأأ  بأأأأأأأقفهتفار بأأأأأأأقريس غأأأأأأأمل امللأأأأأأأز  ققن نأأأأأأأق بشأأأأأأألن اسأأأأأأأرت ا  األصأأأأأأأ   إعأأأأأأأالنأ يأأأأأأأة  تشأأأأأأأمل إىل -20
ICC-ASP/16/Res.2  

كأأأقن ن   24تفحأأأب بقالتفأأأقق بشأأألن افتعأأأقون يف إنفأأأقذ األحكأأأق  املعهتأأأ   بأأأني ج رجيأأأق واحملكمأأأة يف  -21
  2019افثقين/ينقيف 

 هأأأأأأأأأأأأأققفار  إىل اإلجأأأأأأأأأأأأأفاءا  املتعلهتأأأأأأأأأأأأأة بعأأأأأأأأأأأأأل  افتعأأأأأأأأأأأأأقون افأأأأأأأأأأأأأيت اعتمأأأأأأأأأأأأأل ق اجلمعيأأأأأأأأأأأأأة يف تشأأأأأأأأأأأأأمل  -22
ICC-ASP/10/Res.5   املعأأل  بهتأأفار اجلمعيأأةICC-ASP/17/Res.5  ال يأأزا  يرتتأأب  مبأأقتسأألم مأأع افهتلأأ  و

 احملكمأة بهتأفار علمق وقيط على عل  تنفي  طلبق  احملكمة م  آثقر سلبية على قلر ق على تنفي  واليتهق 
 قضية افبشمل  يف افتعقون عل يف افطع  املهتل  م  األر ن بشلن 
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 بعأل  املتعلهتأة اجلمعيأة إجأفاءا  مأ  اففمسأ  غأمل افبعأل األ وا  املتعلهتأة بتنفيأ  جمم عأة تشأمل إىل  -23
ICC-ASP/17/31املعلفأة ب صأفهق املففأ  افثقفأث فلهتأفار   (8)افتعأقون

 علأى األطأفا  افألو  وتشأجع  (9)
 بعأل  املتعلهتأة اجلمعيأة إجأفاءا  تنفيأ  قسأني منقسأبق مأ  أجأا تأفا  حسأبمق األ وا  جمم عأة اسأتعمق 
  افتعقون
بأأقجله   افأأأيت يبأأ هلق ر أأأيس اجلمعيأأأة  وتفحأأأب  (10)عأأأل  افتعأأقونبشأألن بتهتفيأأف املكتأأأب  قأأيط علمأأأق -24

ف بلن املتعلهتة بعل  افتعقون  اجلمعية فتنفي  إجفاءا   ر أيس اجلمعيأة جهأة تنسأي  فلمنطهتأة اخلقصأة بأ  وت كِّ
حة  علأأى مجيأأع املسأأت يق   علأأى االسأأتمفار يف مسأأقعلة مجيأأع أصأأحقب املصأألوتنقشأأل   (11)حبكأأم منصأأب 

ر يس مجعية افلو  األطفا   مبق يف ذفك عنل اضطالع  مبهقمأ  بألعم مأ  جهأق  افتنسأي  اف طنيأة املعنيأة 
 بعل  افتعقون 

بأألور مجعيأأة افأألو  األطأأفا  وجملأأس األمأأ  فيمأأق يتعلأأ  بعأأل  افتعأأقون علأأى افنحأأ  افأأ ار  يف  تأأ كِّف -25
بأقجله   افأيت تبأأ هلق تفحأب و مأأ  نظأق  رومأق األسقسأ    87مأ  املأق ة  7  واففهتأفة 87مأ  املأق ة  5اففهتأفة 

 افلو  األطفا  فتعزيز افعالقة بني احملكمة واجمللس 
إىل افأأألو  األطأأأفا  أن ت اصأأأا جه  هأأأق فضأأأمقن أن يعأأأق  جملأأأس األمأأأ  افبالغأأأق  افأأأيت  تطلأأأب  -26

ر أيس اجلمعيأة واملكتأب علأى وتشجع مال بنظق  رومق األسقس   يتلهتقهق م  احملكمة بشلن عل  افتعقون ع
كأأأال مأأأ  اجلمعيأأأة وجملأأأس األمأأأ  علأأأى تعزيأأأز افتزامهمأأأق   وتشأأأجع أيضأأأقم اصأأألة افتشأأأقور مأأأع جملأأأس األمأأأ   

 املتبق   يف ه ا افشلن  
بقألوامف افصق رة م  افلا فة افتمهيلية وامل جهة إىل املسجا بشلن اإلجأفاءا  اف اجأب  قيط علمق -27

افأأألو  علأأأى أن تتبأأأق   مأأأع جهأأأق  وقأأأث   (12)اتبقعهأأأق يف حقفأأأة وجأأأ   معل مأأأق  عأأأ  سأأأفف املشأأأتب  هبأأأم
امأف افتنسي  املعنية بعل  افتعقون أي معل مق  بشلن افسفف احملتما أو املؤكأل فألشأخقص افأ ي  صألر  أو 

  بقفهتبض عليهم 

 الدولة المضيفة -دال

 وقيط علمق مع افتهتليفبل ية افعالقة بني احملكمة وافلوفة املضيفة وفهتقمل ألحكق  اتفقق املهتف   تسلم -28
    بقفتزا  افلوفة املضيفة املت اصا بزيق ة كفقءة احملكمة 

 العالقة مع األمم المتحدة  -هاء

بضأأفورة تعزيأز ا أأ ار املؤسسأأ  مأع األمأأم املتحأألة  مبأق يف ذفأأك ا أأ ار بشألن ا أأقال  احملقفأأة  تسألم -29
   م  جملس األم  إىل احملكمة 

                                                                            
(8 )ICC-ASP/15/31/Add.1املفف  افثقينم   
(9) ICC-ASP/17/31  جمم عة األ وا  املعلفة(م -)تهتفيف املكتب بشلن عل  افتعقون  املفف  افثقفث 
(10) ICC-ASP/18/23م  
(11 )ICC-ASP/11/29 م 12  اففهتفة 
 " معل مأأق  عأأ  سأأفف املشأأتب  هبأأمأوامأأف املسأأجا بشأألن اإلجأأفاءا  اف اجأأب اتبقعهأأق يف حقفأأة وجأأ   انظأأف تصأأ يب " (12)

 ICC-02/05-01/09-235-Corr. (15 2015قن/أبفيا سني) م 
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نصأأأ  افسأأأن ية عأأأ  ا أأأقال  احملقفأأأة مأأأ  جملأأأس األمأأأ  افتأأأقبع فألمأأأم  املأأألع  افعأأأق بتهتأأأقريف  تفحأأأب -30
املتكأأفرة  املأألع  افعأأق طلبأأق   تالحأأظ وإذ(  2011)1970( و2005)1593املتحأألة وفهتأأق فلهتأأفاري  

وقأث أعضقء جملس األم  يف ه ا افصل    بعضافيت يب هلق ه   قجلب تسلممبتقبعة فعقفة م  جملس األم   
  مثا ه   افطلبق  يف املستهتبا  مجيع أعضقء جملس األم  على  عم 

بأأأألن تصأأأألي  أعضأأأأقء جملأأأأس األمأأأأ  افتأأأأقبع فألمأأأأم املتحأأأألة علأأأأى نظأأأأق  رومأأأأق األسقسأأأأ  أو  تسأأأألم -31
افعهتقب على أشل اجلفا م خط رة افيت تثمل قل   اإلفال  م  انضمقمهم إفي  يعز  جه  نق املشرتكة ملكقفحة

  اجملتمع افلويل ككا  
علأى م اصألة تعزيأز  وتشأجعكمأة بنلاء جملس األم  املتعل  بل ية تعقون افلو  مع احملأيضق  تسلم -32

 افعالقة بني جملس األم  واحملكمة م  خال : 
  ت فمل متقبعة فعقفة و عمق سيقسيق مستمفا فلحقال  احملقفة م  جملس األم  إىل احملكمة  )أ( 
متكني افلعم املقيل م  األمم املتحلة فلنفهتق  افيت تتكبلهق احملكمة نتيجة فإلحقال  مأ   (ب) 

   لساجمل
م اصلة تهتل  افلعم فلعما اف ي تهت   ب  احملكمأة مأ  خأال  افتعأقون واملسأقعلة املهتألمني  (ج) 

مأأ  بعثأأق  حفأأظ افسأأال   وافبعثأأق  افسيقسأأية اخلقصأأة بتكليأأ  مأأ  جملأأس األمأأ   مبأأق يف ذفأأك بأأقفنظف يف 
  األسقسأية تهتل  أفضا املمقرسق  فيمق يتعل  بصيقغة واليق  عمليق  حفأظ افسأال  مأع احأرتا  مبق  هأق

  و يق ة افتعقون بني جلقن اجلزاءا  واحملكمة 
افنظأأأأف يف تكليأأأأأ  بعثأأأأأق  حفأأأأأظ افسأأأأأال  وافبعثأأأأأق  افسيقسأأأأأية اخلقصأأأأأة بقإلسأأأأأهق   عنأأأأأل  ( ) 

  االقتضقء  يف تعزيز نظم افعلافة اف طنية ع  طفي  افتلريب وافت عية وغمل ذفك م  أشكق  املسقعلة 
اجمللأس مأأع ممثلأأ  احملكمأة ويف املسأأق ا املتصألة بقحملكمأأة اجلنق يأأة  يأق ة املشأأقركة مأ  جقنأأب  )ه( 

  افلوفية بلشكق  خمتلفة 
إضأأأفقء افطأأأقبع املؤسسأأأأ  علأأأى افتعأأأقون بأأأأني اجمللأأأس واحملكمأأأة مأأأأع  عأأأم احملكمأأأة يف هأأأأ ا  و() 
    افصل  
افتعأأأقون يف إىل تهتفيأأأف احملكمأأأة عأأأ  حأأأق  افتعأأأقون اجلأأأقري مأأأع األمأأأم املتحأأألة  مبأأأق يف ذفأأأك تشأأأمل  -33

     (13)امليلان
مجيع مكقتب وصنق ي  وبفامع األمم املتحلة على تعزيز تعقوهنق مع احملكمأة وعلأى افتعأقون  تشجع -34

بصأأأ رة فعقفأأأأة مأأأع مكتأأأأب افشأأأؤون افهتقن نيأأأأة ب صأأأأف  جهأأأة افتنسأأأأي  فلتعأأأقون بأأأأني منظ مأأأة األمأأأأم املتحأأأألة 
 واحملكمة  

 إىل ا قجأة اسأتمفار على وتشل   املتحلة واألمم احملكمة بني افعالقة اتفقق م  4 املق ة إىل شملت -35
 افتفقعأأا علأأى وقأألر ق املتحأألة األمأأم مأأععملهأأق بصأأفة مفاقأأب  ممقرسأأة علأأىافكقملأأة  احملكمأأة قأألرة ضأأمقن

 أنشأطة يف مفاقب بصفة ومشقركتهقم  خال  حض رهق  ذفك يف مبق املتحلة  األمم مع ا  اراملشقركة يف و 
 إحقطق فتهتل   املتحلة ألممنتظمة فامل احملكمة ظف  يقرا  م   خال  وم  املتحلة  فألمم افعقمة اجلمعية
  أنشطتهق معل مق  حملثة ع و  إعالمية

                                                                            
(13 )ICC-ASP/12/42م 
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 عمهأأق  وتكأأفربقفعمأأا اهلأأق  افأأ ي يهتأأ   بأأ  مكتأأب االتصأأق  يف ني يأأ رك افتأأقبع فلمحكمأأة  تشأأيل  -36
 3و 2ألعمأق  املكتأب وتعزيأز  وفهتأق فلفهتأفا  علأى أ يأة م اصألة افألعم املهتأل   وتشأل افكقما فلمكتب  

   ICC-ASP/4/6م  اف ثيهتة  4و
بأأقفتط را  املتعلهتأأة بقحملكمأأة يف األمأأم  2019بنحقطأأة افأألو  األطأأفا  علمأأق طأأ ا  عأأق   تفحأأب -37

املتحلة وعلى وج  اخلص ص يف جملس األم   السيمق م  خال  جلسق  إحقطة منتظمأة تنظمهأق افلوفأة 
افأأألو  األطأأفا  األعضأأقء يف املكتأأب وغملهأأق مأأ  افأأألو   وتأألع افطأأف  املعينأأة افعضأأ  يف جملأأس األمأأ   

  جه  هأأأق يف األمأأأم املتحأأألة ويف أي حمقفأأأا  وفيأأأة أو األطأأأفا  إىل م اصأأألة تزويأأأل املكتأأأب مبعل مأأأق  عأأأ
  اقليمية أخف  فتعزيز مكقفحة اإلفال  م  افعهتقب  

وبقفتحليأل برتكيأأز   (14)بتهتأل  افتهتفيأأف افسأن ي فلمحكمأأة إىل اجلمعيأة افعقمأأة فألمأم املتحأألة تفحأب -38
   A/RES/74/6 اجلمعية افعقمة قفار بقعتمق وتفحب أيضق املتزايل على افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة  

افلو  األطفا  على م اصلة املشأقركة افبنّأقءة مأع افألو  األعضأقء يف األمأم املتحألة مل اصألة تعزيأز  وتشجع
    ي افهتفار  ي ه 
أن افلو  األطفا  ال تزا  تتحما وحألهق  حأ  اسن  افتكأقفي  افأيت تتكبألهق  تالحظ مع افهتل  -39

أن امليزانيأأأأة املعتمأأألة املخصصأأأة يف احملكمأأأأة تالحأأأظ احملكمأأأة نتيجأأأة فلحأأأأقال  احملقفأأأة مأأأ  جملأأأأس األمأأأ  و
   ملي ن ي رو  64 600 فإلحقال  م  جملس األم  بلغم ح  اسن حن 

املتحأألة مأأ  تأأ فمل األمأأ ا  افال مأأة فتغطيأأة افنفهتأأق  املتكبأألة نتيجأأة  أنأأ  إذا مل تأأتمك  األمأأم تؤكأأل -40
فإلحقال  م  جملس األم   سيستمف نتيجة ف فك  عالوة على ع اما أخف   تفققم افضغ ط على م ار  

  احملكمة  
افلو  األطأفا  علأى أن ت اصأا  مأع اجلمعيأة افعقمأة فألمأم املتحألة  تنفيأ  اففهتأفة )ب( مأ  قث  -41
مأ  اتفأقق  13مأ  املأق ة  1م  نظق  رومق األسقس   مأع األخأ  يف االعتبأقر أيضأق أن اففهتأفة  115 ة املق

افشأفوط افأيت تفصأل مب جبهأق أي أمأ ا  فلمحكمأة افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة تنز على أن ختضع 
  فرتتيبق  مستهتلة  مب جب قفار م  اجلمعية افعقمة 

لة االشرتاك مع جلقن اجلزاءا  ذا  افصلة افتقبعأة جمللأس األمأ  بأقألمم احملكمة على م اص تشجع  -42
املتحأألة مأأ  أجأأا قسأأني افتعأأقون بينهمأأق وتنسأأي  املسأأق ا املتعلهتأأة بقجملأأقال  ذا  االهتمأأق  املشأأرتك ب جأأ  

  أفضا  
قس أن مجيع أشكق  افتعقون اف ي تتلهتق  احملكمة م  األمم املتحألة تأتم حصأفيق علأى أسأ تالحظ  -43

  افسلا   

 العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى -واو

بقجله   افيت تب هلق املنظمق  االقليمية املختلفة واملنظمأق  افلوفيأة األخأف  فألعم احملكمأة  تفحب  -44
  يف تنفي  واليتهق  

                                                                            
  مA/RES/74/6( وثيهتة األمم املتحلة 14)
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مأ كفا  افتفأقهم واتفققيأق  افتعأقون افأيت أبفمتهأق احملكمأة مأع االقأق  األورويب  واملنظمأأة  تشأمل إىل  -45
ومنظمأأأأأة افأأأأألو  األمفيكيأأأأأة  وافك من فأأأأأث  واملنظمأأأأأة افلوفيأأأأأة  األففيهتيأأأأأة -االستشأأأأأقرية افهتقن نيأأأأأة اسسأأأأأي ية

    ة  هت ق اإلنسقنحمكمة افبللان األمفيكيو   فلففانكف نية  وبفملقن افس ق املشرتكة فلمخفوط اجلن يب
بأأقجله   افأيت تبأأ هلق احملكمأة فلتعقمأأا مأع خمتلأأ  اهليئأق  وافكيقنأأق  اإلقليميأة  مبأأق يف ذفأأك  فحأبت -46

تعزيأز افتعأقون مأع نظمأة افألو  األمفيكيأة بشألن اف ي يعهتل كا عأقمني ملجتمقؤ الم  خال  مشقركتهق يف ا
مق أأألة اجتمأأأقؤ وتنظأأأيم   اإلفأأأال  مأأأ  افعهتأأأقبكقفحأأأة احملكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة  ويأأأ   االقأأأق  األورويب مل

 واحملأيط افكأقري  وافبحف ففيهتيقأ  و  ةجمم ع إىل املهتلمة ةاالعالمي ةحقطإلوامستليفة مع االقق  األورويب  
  ةففيهتيألا -ة سي يسا افهتقن نية االستشقرية فلمنظمة افسن ية افلورة وك فك بلجيكق  بفوكسا  يف اهلق ئ
كثي  ا  ار مع االقق  األففيهت  وتعزيز افعالقة بني تعلى ضفورة م اصلة اجله   اففامية إىل  تشل  -47

بقالقق  األففيهت  وافبعثق  افلبل مقسية اتصق  احملكمة بقنتظق   بقستمفارتفحب و   واالقق  األففيهت  احملكمة
صأأأأا بأأأأني ر أأأأيس اجلمعيأأأأة بقفت ا وقأأأأيط علمأأأأقمكتأأأأب اتصأأأأق  فلمحكمأأأأة  قسأأأأبق إلنشأأأأقء يف أ يأأأأس أبقبأأأأق 

تأأأ فمل افأأألعم املعنيأأأني مجيأأأع أصأأأحقب املصأأألحة  وتطلأأأب إىلواملسأأأؤوفني بقالقأأأق  األففيهتأأأ  يف أ يأأأس أبقبأأأق  
 افال   فتعزيز افعالقة بني احملكمة واالقق  األففيهت   

بسلسلة االجتمقعق  افيت عهتل  سقبهتق يف أ يس أبقبق وافيت اخت   شكا حلهتق   راسية  فحبت -48
 ومتأأأأ  /  2012وتشأأأأفي  األو /أكتأأأأ بف   2011مشأأأأرتكة بأأأأني احملكمأأأأة واالقأأأأق  األففيهتأأأأ  يف مت  /ي فيأأأأ  

 تشأأأفي  األو /   وبأأأقملعتكفني افلأأأ ي  نظمتهمأأأق احملكمأأأة يف2015وتشأأأفي  األو /أكتأأأ بف   2014 ي فيأأأ 
إجأأفاء حأأ ار صأأفيح وبنأأقء بأأني احملكمأأة وافأألو  مأأ  أجأأا  2017وتشأأفي  افثأأقين/ن فمرب   2016أكتأأ بف 

األففيهتيأأة األطأأفا  يف نظأأأق  رومأأق األسقسأأ  كتأأألبمل ر يسأأ  فتعزيأأأز افعالقأأة بأأني احملكمأأأة وشأأفكق هق األفقرقأأأة 
    افعالقة  املتصلة هبوافتصلي فلتحليق  

بقبأق  اثي بيأق  بأني احملكمأة أ يس أ يف 2019  حزيفان/ي ني 12ك فك بتنظيم معتك  يف تفحب  -49
ففيهتأأ  ألمكتأأب املستشأأقر افهتأأقن ين فالقأأق  ا ةمبشأأقركاألطأأفا  يف نظأأق  رومأأق األسقسأأ    ةففيهتيأأألوافأألو  ا

 وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق 
 16ة يف اففأأأرتة مأأأ  بأأأني احملكمأأأة واجلمقعأأأة افكقريبيأأأتني مشأأأرتك تني راسأأأيتأأأني تفحأأأب بتنظأأأيم حلهت -50
ينيأأأألا  برت  و  سأأأأبنيأيف بأأأأ ر    2017كأأأأقن ن افثقين/ينأأأأقيف   11إىل  10و  2011أيقر/مأأأأقي   17 إىل

  ةتنفي يأأافتشأأفيعق  افنظأأق  رومأأق األسقسأأ   واعتمأأق   ةافعمأأا مأأ  أجأأا قهتيأأ  عقمليأأ ة يأأأن لوت بأأقغ   بشأأ
 افلو  األطفا    ةو يق ة املشقركة يف اجتمقعق  مجعي

 ذفأأك يف مبأأق اإلقليميأأة  املنظمأأق  اجتمقعأأق  يف احملكمأأة وجأأ   فتعزيأأز املب وفأأة بأأقجله   أيضأأق تفحأأب -51
 يف سأقم ا  أبيأق  يف عهتأل واألربعني افأ ي افثقم  اهلق ئ احمليط جزر منتل  يف جقن  حلث تنظيم خال  م 

اخلقمسأأة واخلمسأأني  افعق يأأة افأألورة إىل احملكمأأة ر أأيس وخطأأقب  2017 سأأبتمرب/أيلأأ   8 إىل 4 مأأ  اففأأرتة
 29 يف نيجمليأأأأأق  يف أب جأأأأأق  اففيهتيأأأأأق  غأأأأأفب فأأأأألو  االقتصأأأأأق ية اجلمقعأأأأأة وحك مأأأأأق   و  رؤسأأأأأقء فسأأأأألطة
   2019 ي ني /حزيفان
متكنأأم افلجنأأة افلوفيأأة فتهتصأأ  ا هتأأق   يف املسأأق ا اإلنسأأقنية  افأأيت أنشأأئم إلسأأهق  افأأ ي بق تأأ كِّف -52

  مأأأ  تهتلميأأأ  فتلكيأأأل 1949مأأأ  افربوت كأأأ   اإلضأأأقيف األو  التفققيأأأق  جنيأأأ  فعأأأق   90 مب جأأأب املأأأق ة
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اف قق ع املتصلة مبق يُّلعى ارتكقب  م  انتهقكق  فلهتقن ن اإلنسقين افلويل  وتسهيا  عنل االقتضقء  مالحهتة 
  مفتك  جفا م ا فب  على املست   اف طي أو أمق  احملكمة على حل س اء  

 أنشطة المحكمة -حاء

    (15)بقفتهتفيف األخمل املهتل  إىل مجعية افلو  األطفا  ع  أنشطة احملكمة قيط علمقمل  -53
استمفار افتهتل  افكبمل يف أنشطة احملكمة  اف ي يُعز  إىل حل فيس بهتليا إىل  تالحظ مع االرتيقح -54

وإجفاءا  قضق ية يف خمتل   تفقين امل ظفني  مبق يف ذفك افتهتل  فيمق جتفي  م   راسق  متهيلية وقهتيهتق 
 ةفعم امللعيأأو افأيت شأ (16)ا قال  احملقفة إفيهق م  افلو  األطأفا  أو جملأس األمأ  افتأقبع فألمأم املتحألة

  يف افتحهتي  فيهق م  تلهتقء نفسهق  ةافعقم
 إىل  عأأأ ة احملكمأأأة إىل م اصأأألة اإلحقطأأأة علمأأأق بلفضأأأا ممقرسأأأق  سأأأق ف املنظمأأأق  واحملأأأقكم تشأأأمل -55

افلوفية واف طنية ذا  افصألة  مبأق فيهأق املمقرسأق  افأيت اكتسأبتهق املؤسسأق  اف طنيأة افأيت حهتهتأم  واسفيق 
م  قبا يف جفا م تلخا يف اختصقص احملكمة وققمم مبالحهتة مفتك  ه   اجلفا م  يف تأ فيا افتحأليق  

    ال  احملكمةجليل احرتامهق الستهتافعملية املمقثلة فلتحليق  افيت ت اجههق احملكمة  وتؤكل م  
فيأأق  اساحملأأقكم و املنظمأأق  و افأأيت تتبعهأأق  لفضأأا املمقرسأأق احملكمأأة علأأى اإلحقطأأة علمأأق بشأأجع ت -56

اجلنسأقنية  مبأق يف ذفأك املمقرسأق  املتعلهتأة بأقفتحهتي  اجلفا م افلوفية واف طنية ذا  افصلة بقجلفا م اجلنسية و 
اخلقضأعة فنظأأق  رومأأق األسقسأ   مبأأق يف ذفأأك اجلأأفا م ا افتحأليق  املتعلهتأأة بأأقجلفا م    أأواملهتقضأقة وافتأألريب

 احرتامهق الستهتال  احملكمة  ىكيل م  جليل عللافتاجلنسقنية  مع اجلفا م اجلنسية و 
ومع افت كمل  ص ص عليهق يف نظق  رومق األسقس  قهتي  املسقءفة ع  مجيع اجلفا م املن ة يلب تسلم -57

افأألو  علأى افت اصأأا مأأع  املكتأأبشأأجع ت ت جأأل أسأأبهتية مأ  حيأأث األ يأأة إلحأألاهق علأى األخأأف   بلنأ  ال
افيت ه   اجللعم املتقحة فسبا افتحليل فواحملكمة وغملهق م  اجلهق  اففقعلة ذا  افصلة املهتمة األطفا  

افأيت تألخا يف نطأقق فا م ة اجلأبلأغ مفتبأفأيت تنسأقنية ااجلأفا م اجلو اجلنسأية تب هلق احملكمأة فيمأق يتعلأ  بأقجلفا م 
 لجمعية افلورة افتقسعة عشفة ف ن إىلله ا افشيف  تهتل  تهتفيفبغية  نظق  رومق األسقس 

بقجله   افيت يب هلق مكتب املَلع  افعق  فت فمل افكفقءة وافشفقفية فيمق جيفي   قيط علمق مع افتهتليف -58
  م   راسق  متهيلية وقهتيهتق  ومالحهتق  قضق ية  

ايأأالء قختيأأقر افهتضأأقيق و املتعلهتأأة بافسيقسأأة افعقمأأة تنفيأأ  ورقأأق  مكتأأب املأألع  افعأأق   اصأألة مب تفحأأب -59
يف هأ ا افصأل  علأى أ يأة قيأق   وتشأل   واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية قألطفق األوف ية فلجفا م املتعلهتة ب

واجلفا م املتعلهتأة  اجلنسقنيةيف اجلفا م اجلنسية واجلفا م احملكمة واحملقكم اف طنية بقفتحهتي  واملهتقضقة بص رة فعقفة 
افأألو  األطأأفا  أن تنظأأأف يف  وتطلأأأب إىلفا م مأأ  افعهتأأقب  هأأ   اجلأأأ ضأأع حأأل إلفأأأال  مأأفتك  بقألطفأأق  ف

قإلعألا  اجلأقري ف رقأة ب وقيط علمأق  ليقحماجلفا م ه   سيقسة عقمة فتعزيز افتحهتي  واملهتقضقة يف  ق ورقوضع 
   شلن محقية املمتلكق  افثهتقفية يف إطقر نظق  رومق األسقس  افعق  بكتب امللع  مل عقمةسيقسة 
ملكتب امللع  افعق  فتشقور  مع افلو  األطفا  وغملهق م  أصحقب املصألحة  تعفب ع  تهتليفهق -60

  بقإلسهقمق  املهتلمة م  افلو  األطفا  يف ه ا افصل    وتفحبقبا إصلار سيقسقت  واسرتاتيجيقت   
                                                                            

(15 )ICC-ASP/18/9م 
 ملس األم  افتقبع فألمم املتحلةجمل (2011) 1970( و2005) 1593 انفار افهت( 16)
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بأأأقجله   افأأأيت تبأأأ هلق احملكمأأأة فتطبيأأأ  مبأأألأ احملكمأأأة اف احأأألة  وتنسأأأي  أنشأأأطتهق بأأأني  أيضأأأق تفحأأأب -61
أجهز ق على كقفة املسأت يق   ب سأق ا منهأق اختأقذ تألابمل فزيأق ة اف ضأ ح يف مسأؤوفية خمتلأ  األجهأزة  مأع 

احملكمة علأى بأ   كأا اجلهأ   افال مأة  وتشجعوحيق  قلم احملكمة   ةافعقم ةاحرتا  استهتال  افهتضقة وامللعي
فتطبي  مبلأ احملكمأة اف احألة تطبيهتأقمل كأقمالمل  ابتغأقء أمأ ر منهأق ضأمقن افشأفقفية افكقملأة  وا  كمأة اجليألة  

  واالستخلا  اففعق  فلم ار  املقفية  واإل ارة افسليمة  
-2019لأأأأم احملكمأأأأة فلفأأأأرتة بأأأأقخلطط االسأأأأرتاتيجية فلمحكمأأأأة  ومكتأأأأب املأأأألع  افعأأأأق   وق قأأأأيط علمأأأأق -62

بقستفق ة اخلطط االسرتاتيجية م  اسراء وافتعليهتق  افيت تبليهق افلو  األطفا   علمق أيضققيط و 2021
 يف ح ارهق مع احملكمة  ومكتب امللع  افعق   وقلم احملكمة  

م اصأألة اجلهأأ   افأأيت يبأأ هلق املسأأجا فتخفيأأ  املخأأقطف افأأيت ت اجههأأق احملكمأأة تالحأأظ مأأع افتهتأأليف  -63
وتشأجع فيمق يتعل  مبكقتبهق امليلانية وفتعزيز عمليق  احملكمة امليلانية بغية  يق ة فعقفية احملكمة ومكقنتهأق  

حأأألة  حسأأأب بقفتعأأأقون اف ثيأأأ  مأأأع األمأأأم املتامليلانيأأأة  ألنشأأأطتهق احملكمأأأة علأأأى م اصأأألة افتحسأأأني األمثأأأا
  ضمقنق الستمفار كفقءة احملكمة وأثفهق يف افلو  افيت تضطلع بعملهق فيهق  االقتضقء  

بأأأقجله   اجلقريأأأة افأأأيت تبأأأ هلق احملكمأأأة فتحسأأأني اسأأأتخلامهق فلمصأأأق ر افبليلأأأة فلمعل مأأأق  تفحأأأب  -64
وتشأأجع املقفيأأة   واأل فأأة  فضأأال عأأ  قسأأني قأألرا ق فتحهتيأأ  هأأ   افغقيأأة  مبأأق يف ذفأأك يف جمأأق  افتحهتيهتأأق 

  إىل أ ية تزويل احملكمة بقف سق ا املنقسبة هل ا افغفض   وتشمل احملكمة على م اصلة ه   اجله   
افعما اهلق  افأ ي يضأطلع بأ  م ظفأ  احملكمأة افعأقمل ن يف امليألان يف بيئأق  صأعبة ومعهتألة  تهتلِّر  -65

  ة  فتفقنيهم يف افعما م  أجا رسقفة احملكم وتعفب ع  تهتليفهق
 تطأ يف م اصألة أجأا مأ  افت عيأة أنشأطة وتكييأ  قسأني احملكمأة ت اصأا أن ضأفورة علأى تشأل  -66

 يف افت عية خال  م  االقتضقء  عنل ذفك  يف مبق املتلثفة  افبللان يف (17)فلت عية االسرتاتيجية اخلطة وتنفي 
   افتمهيلية  افلراسة مفحلة يف وك فك احملكمة  تلخا م  مبكف وقم
 بأني مشأرتكة مسأؤوفية تشأكا وأنشأطتهق بقحملكمأة يتعلأ  فيمأق واالتصأق  اإلعأال  قضأقيق بألن تأ كِّف -67

 ف ضع اسخفون املصلحة أصحقب يهتلمهق افيت افكبملة بقإلسهقمق  علمق وقيط األطفا   وافلو  احملكمة
   وشقما  منس  عهن

 االنتخابات  -اءح

 ا اإلجأفاء علأى تعأليال اف أمأ ر  مجلأة يف اعتمأل  افأ ي  ICC-ASP/18/Res.4 افهتأفار إىل شأملت -68
 علأأأأأأى تعأأأأأليال افو  افهتضأأأأأقة  وانتخأأأأأقب تفشأأأأأأيحبشأأأأألن  ICC-ASP/3/Res.6افهتأأأأأفار  يف قعليهأأأأأ املنصأأأأأ ص

يف  اجلمعيأة اعتمأل ق افأيت افلوفيأة اجلنق يأة احملكمأة قضقة برتشيحق  املعنية االستشقرية افلجنةاختصقصق  
  ICC ASP/10/Res.5 افهتفار م  19اففهتفة 
مأأ  بأأني األشأأخقص افأأ ي  يتحلأأ ن بأأقألخالق افففيعأأة  افهتضأأقة وانتخأأقب تفشأأيحعلأأى أ يأأة تشأأل   -69

 وفهتق افهتضق ية  املنقصب أعلى يف لتعينيفة كا منهم ف و  يف املطل بة املؤهال وتت افف فيهم  وافنزاهة وا يق 
 شأأقملة عمليأأق  إجأأفاء علأأى األطأأفا  افأألو  تشأأجع افغأأفض وهلأأ ا األسقسأأ   رومأأق نظأأق  مأأ  36 لمأأق ةف

 املفشحني  أفضا فتحليل وشفقفة

                                                                            
(17 )ICC-ASP/5/12م 
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علأأأى أ يأأأة تعهأأأل افهتضأأأقة املنتخبأأأني رمسيأأأق بقسأأأتعلا هم فلعمأأأا علأأأى أسأأأقس افتفأأأف  عنأأألمق تشأأأل   -70
  يتطلب حجم افعما بقحملكمة ذفك  

    (18)رتشيحق قفافلجنة االستشقرية املعنية باملكتب ع   بتهتفيف تفحب -71
أن تعهتأأل افلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة بقفرتشأأيحق  اجتمقعق أأق يف الهأأقي أو يف ني يأأ رك  وفهتأأق تهتأأفر  -72

  ففعقفية املكقن احملل  م  حيث افتكلفة  
   مبق يف ذفك ع  طفي  اففيلي  أو طفق ممقثلة أ ية إجفاء مهتقبال  مع املفشحنيتؤكل م  جليل  -73

مسؤوفية افلو  املفشحة ع  حض ر املفشحني إلجفاء مهتقبال  وتؤكل فالضطالؤ على حن  فعق  ب اليتهق  
     مع افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق

احملكمأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة افأأأيت يف  رتشأأأيحق  افهتضأأأقةبإىل واليأأأة افلجنأأأة االستشأأأقرية املعنيأأأة  شأأأملت  -74
  ICC-ASP/18/Res.4املعلفأة بأقفهتفار   ICC-ASP/10/Res.5 افهتأفار مأ  19اففهتأفة  يفاعتمل ق اجلمعية 

يف افلجنأة االستشأقرية أن تضأع يف م اطنيهأق فلعضأ ية تنظأف يف تفشأيح قل إىل افلو  األطفا  افيت  تطلبو 
    فكال اجلنسني" افعق  اعتبقرهق أن تك ي  افلجنة ينبغ  أن يعكس  يف مجلة أم ر  "افتمثيا 

 أمانة جمعية الدول األطراف -اءط

أن  وتؤِكأل مأ  جليألبل ية افعمأا افأ ي تهتأ   بأ  أمقنأة مجعيأة افألو  األطأفا  )"األمقنأة"(   تسلِّم -75
افعالقة بني األمقنة وسق ف أجهزة احملكمة قكمهق مبق ئ افتعقون وافتعقضل واملشقركة يف املأ ار  واخلألمق   

مليف األمقنة يف اجتمقعق  جملس مبشقركة  وتفحب  ICC-ASP/2/Res.3على افنح  املبنَي يف مفف  افهتفار 
 افتنسي  عنل افنظف يف املسق ا ذا  االهتمق  املشرتك  

إىل اف ظيفة اففققبية افعقمة فلمكتب فيمأق يتعلأ  بقألمقنأة  علأى افنحأ  افأ ار  يف افهتأفار املنشأئ  تشمل -76
   (19)فألمقنة
    (20)ب تفحب بتهتفيف املكتب بشلن تهتييم األمقنة وبقفت صيق  اف ار ة  -77

 المحامون -ياء

بل يأأأة افعمأأأا افأأأ ي تهتأأأ   بأأأ  هيئأأأق  افتمثيأأأا املسأأأتهتلة ففابطأأأق  احملأأأقمني واففابطأأأق   قأأأيط علمأأأق -78
مأأ   20مأأ  افهتقعأألة  3افهتقن نيأأة  مبأأق يف ذفأأك اففابطأأق  افهتقن نيأأة افلوفيأأة املشأأقر إفيهأأق يف اففهتأأفة افففعيأأة 

  افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبق   
   (21)احملقمني فل  احملكمة اجلنق ية افلوفية بقفتهتفيف املتعل  بتشكيا وأنشطة رابطة علمق قيط -79
ميكنهأق  فلمحأقمني مسأتهتلة متثيليأة هيئة ب صفهق افلوفية اجلنق ية حملكمةفل  ا احملقمني بفابطة تعرت  -80

  اإلثبق  وق اعل االجفا ية افهت اعل م ( 3) 20 بقفهتقعلة عمالافتشقور  عنل االقتضقء  مع املسجا 
                                                                            

(18 )ASP/18/19-ICCم 

(19 )ICC-ASP/2/Res.3 م10  املفف   اففهتفة 
(20 )ICC-ASP/17/39م 
(21 )ICC-ASP/18/21م  
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مأ  خأال  املكتأب احملأقمني فأل  احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة إىل تهتأل  تهتفيأف إىل اجلمعيأة  رابطة تلع  -81
   عشفة ب قم كق   تقسعةأنشطتهق قبا  ور ق افع  
وت اصا افت ا ن بني اجلنسني وافتمثيا اجلغفايف افعق   يف قق مة احملقمني   رة قسنيبضفو  يط علمقق -82

على تهتأل  طلبأق  اإل راج يف قق مأة احملأقمني افأيت وضأعم علأى افنحأ  املنصأ ص عليأ  يف  بقفتقيل افتشجيع
   مأأأ  افهت اعأأأل اإلجفا يأأأة وق اعأأأل اإلثبأأأق  بغيأأأة ضأأأمقن افتمثيأأأا اجلغأأأفايف افعأأأق 21مأأأ  افهتقعأأألة  2اففهتأأأفة 

وافتأأ ا ن بأأأني اجلنسأأأني  فضأأأال عأأأ  اخلأأأربة افهتقن نيأأأة يف مسأأق ا معَينأأأة مثأأأا افعنأأأ  افأأأ ي يسأأأتهل  افنسأأأقء 
  واألطفق   حبسب االقتضقء  

 المساعدة القانونية  -كاف

وتؤكأل بقجله   افيت تب هلق احملكمأة مل اصألة تنفيأ  سيقسأة األجأ ر املتعلهتأة بقملسأقعلة افهتقن نيأة  تسلم -83
ة إىل مفاجعأأأة كفأأأقءة نظأأأق  املسأأأقعلة افهتقن نيأأأة بصأأأ رة مسأأأتمفة مأأأ  أجأأأا  عأأأم وتعزيأأأز مبأأأق ئ علأأأى ا قجأأأ

    (22)املسقعلة افهتقن نية املتمثلة يف احملقكمة افعق فة وامل ض عية وافشفقفية واالقتصق  واالستمفارية واملفونة
جلنة امليزانية واملقفية يف هأ ا وافت صيق  املهتلمة م   (23)هتلمة م  املسجابقملعل مق  امل قيط علمق -84

  (24)افصل 
إىل األ يأأأة األسقسأأأية فنظأأأق  املسأأأقعلة افهتقن نيأأأة فضأأأمقن نزاهأأأة اإلجأأأفاءا  افهتضأأأق ية وحأأأ   تشأأأمل -85

  املتهمني وافضحقيق يف افتمثيا افهتقن ين املنقسب 

 الفريق الدراسي المعني بالحوكمة -الم

بقسأتمفار ا أأ ار املنهجأ  بأأني افألو  األطأأفا  واحملكمأة بغيأأة تعزيأز اإلطأأقر املؤسسأ  فنظأأق  تفحِّأب  -86
  رومق األسقس  و يق ة كفقءة وفعقفية احملكمة مع ا فقظ افتق  على استهتالهلق افهتضق    

     (25)بتهتفيف املكتب ع  افففي  افلراس  املعي بق  كمة قيط علمق -87
افأأيت  ICC-ASP/9/Res.2فأأرتة واليأأة افففيأ  افلراسأأ   املنصأأ ص عليهأأق يف افهتأأفار فسأأنة أخأأف  متألِّ   -88

   ICC-ASP/12/Res.8  وICC-ASP/11/Res.8  وICC-ASP/10/Res.5سأأأأأأأأأأأأأأب  متليأأأأأأأأأأأأأألهق بأأأأأأأأأأأأأأقفهتفارا  

  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

  مبأق يف ذفأك يف م ضأ ؤ 2020يف م ض ؤ املمقرسة يف عق   قعلى م اصلة عمله كمةاحمل تشجع -89
  مشقركة افضحقيق

افأأأألو  األطأأأأفا  أن ت اصأأأأا افنظأأأأف يف افتعأأأأليال  املهترتحأأأأة مأأأأ  افففيأأأأ  افعقمأأأأا املعأأأأي  تطلأأأأب إىل -90
      عنل االقتضقءبقفلروس املستفق ة

                                                                            
(22 )ICC-ASP/3/16 م16  اففهتفة  
(23 )CBF/32/11 وCBF/32/7م 
(24 )ICC-ASP/18/15    م98و 97و 96و 93اففهتفا 
(25 )ICC-ASP/18/27م  
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    بقعتبقرهق أ اة هقمة فل فقء مبهقمهق  ض ؤ مؤشفا  األ اءمب اصلة عما احملكمة بشلن م تفحب  -91
 أنمأأأع مفاعأأأقة عأأأ  رغبأأأة اجلمعيأأأة يف م اصأأألة ح ارهأأأق مأأأع احملكمأأأة بشأأألن هأأأ ا امل ضأأأ ؤ   عأأأفبت  -92

   ار  مل اصلة ام  أجا افت صا إىل نتق ع ميك  أن تشكا أسقسق  هق املهتص  أن تنف  هنجاحملكمة ينبغ  
 11 املؤرخأة" األسقسأ  رومأق ونظأق  احملكمأة فتعزيأز احملتملأة املتعلهتة بقجملأقال  املصف فة" بأ علمق قيط -93

 اخلأأأأرباء اسأأأأتعفاض قختصقصأأأأق ب وكأأأأ فك اجلمعيأأأأة  ر قسأأأأة أعأأأأل ق افأأأأيت 2019 أكتأأأأ بف/  األو  تشأأأأفي 
  "ا  كمة"طقر إفيهق يف إقل ينظف يف بعض املسق ا املشقر   افلراسافففي  ن أ وتالحظ  نيستهتلامل

 إجراءات المحكمة -ميم

أن فعقفيأأة إجأأفاءا  احملكمأأة أسقسأأية  هتأأ ق افضأأحقيق وحهتأأ ق املتهمأأني  ومصأألاقية ومكقنأأة  تؤكأأل -94
  املؤسسة  وتعزيز عقملية افنظق  األسقس   فضال ع  االستخلا  األمثا مل ار  احملكمة  

بقجله   افيت تب هلق احملكمة فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءا   فضأال عأ  اجلهأ   افأيت تبأ هلق  تفحب  -95
 وتشأمل إىلأ ية م اصألة ا أ ار بشألن هأ   املسألفة   وتلركافلو  األطفا  واجملتمع امللين يف ه ا افصل   

  املسؤوفية املشرتكة بني احملكمة وافلو  األطفا  يف ه ا افشلن  

 عراض أساليب العمل است -نون

بف ا أأل تفشأأيل أسأأقفيب عمأأا اهليئأأق  افففعيأأة افتقبعأأة فلمكتأأب واجلمعيأأة مأأ  أجأأا افنهأأ ض  تسأألم -96
  بعبء افعما املتزايل  

  بقخلط ا  افيت اخت هق املكتب ح  اسن فتحسني أسقفيب افعما   تفحب -97
 األطفا   وفتحهتي  ذفك: مجعية افلو إ ارة عما املكتب و  أسقفيبم اصلة قسني  تهتفر -98

  لهتأأأأفارفخقرطأأأأة افطفيأأأأ  افعقمأأأأة املعلفأأأأة سفيأأأأق  افتيسأأأأمل افأأأأ ار ة يف املففأأأأ  افثأأأأقين  إىلشأأأأمل ت )أ( 
ICC-ASP/15/Res.5  على ضفورة تنفي هق تنفي ا كقمال   وتشل 

 بعهتل اجتمقعق  املكتب يف ني ي رك أو الهقي على حل س اء   تفحب )ب( 
بل يأأأأأة ضأأأأأمقن أن يسأأأأأمح جأأأأألو  أعمأأأأأق  اجلمعيأأأأأة ب قأأأأأم كأأأأأق  إلجأأأأأفاء منققشأأأأأق   تسأأأأألم )ج( 

 م ض عية  
بل ية تبق   املعل مق  وك فك املشأقورا  املشأرتكة بأني افففيأ  افعقمأا يف ني يأ رك وافففيأ   تسلم ) ( 

 افعقما يف الهقي بشلن املسق ا ذا  االهتمق  املشرتك هبل  تعزيز افكفقءة مع جتنب ا  واجية اجله    
ق  مجيأأع افأألو  األطأأفا  علأأى اسأأتخلا  افشأأبكة اخلقرجيأأة املخصصأأة فعمأأا اهليئأأ تشأأجع )ه( 

 افففعية افتقبعة فلمكتب واجلمعية وافيت قت ي على مجيع اف ثق   افال مة فلعما اجلقري بقحملكمة  
افألو  األطأفا  علأى اإل الء ببيقنأق  ال تتجأقو  اأس  قأق    وعلأى تهتأل  أيضأق  تشجع )و( 

   بيقنق  خطية بلالمل م  افبيقنق  افشف ية 
    يسفون وجهق  افتنسي بل ية افعما اف ي يهت   ب  امل تسلم -99
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أعضأأأقء املكتأأأب علأأأى تعزيأأأز افت اصأأأا مأأأع افأأألو   وتشأأأجعإىل افتمثيأأأا اجلغأأأفايف فلمكتأأأب   تشأأأمل -100
علمق مبنققشق  املكتب  مبق يف ذفك بننشقء آفيق   قاألطفا  يف اجملم عق  اإلقليمية فكا منهم إلحقطته

 منقسبة فتهتل  معل مق  حملثة بقنتظق  ع  عما املكتب  
 افعأأأق   اجلغأأأفايف افت  يأأأع مفاعأأأقةفلمكتأأأب وعلأأأى ضأأأفورة  تمثيلأأأ اف قبععلأأأى افطأأأ تؤكأأأل مأأأ  جليأأأل -101

هأأأ    يبهتأأ  أن املكتأأأب إىل وتطلأأب  بأأني أعضأأأق   افعأأقمل يف افف يسأأأية افهتقن نيأأة ألنظمأأأةتكأأقفئ فامل وافتمثيأأا
  أنشطت  ع  افسن ي افتهتفيف يفه   املسلفة  ع  تهتفيفا يهتل  وأن نظف  قيل املسلفة
يف   إىل املكتأأب أن يهتأأل   بقفتشأأقور مأأع مجيأأع افأألو  األطأأفا  واحملكمأأة واجملتمأأع املأألين تطلأأب  -102

 ا أقيل  بقجلألو  يتعل  فيمق وافتحليق  افف ا ل يهتّيمإىل افلورة املهتبلة فلجمعية الهقي  تهتفيفا يف ني ي رك و 
مأأأ  كأأأا سأأأنة  األوىلاألشأأأهف افسأأأتة فالقأأأرتاح املتعلأأأ  بعهتأأأل االجتمقعأأأق  املهتبلأأأة فلجمعيأأأة يف  ذفأأأك يف مبأأأق

 ت صيق  وتهتل   واملكتب   ومكقن انعهتق  اجتمقعق  اجلمعيةهقاقرتاح تهتليصمبق يف ذفك تهت ميية  ومل ق  
 افكفقءة  فتحسني
 اجلمعيأأة تعهتأأل نبأأل االقأأرتاح [103اففهتأأفة ] أعأأال  تهتفيأأف  يف يتنأأقو  أن املكتأأب إىل أيضأأق تطلأأب -103
 تهتأأ مي  أسأأب ؤ  مأأل ىعلأأ ذفأأك يكأأ ن ن  ومأأ  األفضأأا أأيأأق  ة تصأأا إىل سأأتةلكهتقعأألة عقمأأة ملأأ  ورا أأق
  قضق ية أو انتخقبق  فلملع  افعق  خال  افلورة انتخقبق يتهتفر إجفاء  مل مق  واحل
املشأقر إفيهأق  1اففهتأفة  األطأفا  افألو  جلمعيأة افلاخل  افنظق  م  29 املق ة بعل تلرج نأ تهتفر -104
 افهتفار  هل ا افثقين املفف  يف

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

بشأأأأألن افضأأأأأحقيق واجملتمعأأأأأق  املتأأأأألثفة  وجأأأأأرب األضأأأأأفار   ICC-ASP/13/Res.4إىل قفارهأأأأأق  تشأأأأأمل -105
  وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق  

أن حأأ  افضأأحقيق يف عأأفض آرا هأأم وشأأ اغلهم وافنظأأف فيهأأق يف أي مفحلأأة مأأ  اإلجأأفاءا   تكأأفر  -106
قههم افيت تفاهق احملكمة منقسبة  حيثمق تتلثف مصأق هم افشخصأية  و مقيأة سأالمتهم افبلنيأة وافنفسأية ورفأ

مأأ  نظأأق  رومأأق األسقسأأ   فضأأال عأأ  حهتهأأم يف اف صأأ   إىل  68وكأأفامتهم وخص صأأيتهم مب جأأب املأأق ة 
علأى أ يأة افت اصأا اففعأق  تؤكأل املعل مق  ذا  افصلة  م  افعنقصف األسقسية فلعلافة  ويف هأ ا افصأل   

  مع افضحقيق واجملتمعق  املتلثفة م  أجا إنفقذ والية احملكمة  
علأأأأى األ يأأأة احمل ريأأأأة افأأأيت ي فيهأأأأق نظأأأأق  رومأأأق األسقسأأأأ   هتأأأ ق افضأأأأحقيق واحتيقجأأأأق م   تشأأألِّ  -107

علأأأى أ يأأأة تزويأأأل  وتؤكأألوالسأأيمق حهتهأأأم يف املشأأأقركة يف اإلجأأأفاءا  افهتضأأق ية ويف املطقفبأأأة جبأأأرب األضأأأفار  
ة افففيلة فلمحكمأة افضحقيق واجملتمعق  املتلثفة بقملعل مق  ومشقركتهم يف اإلجفاءا  م  أجا إنفقذ اف الي

  بشلن افضحقيق  
يف ه ا افصل   إىل  ور احملكمة يف جمق  افعلافأة و   نظق  رومق األسقس  م  75املق ة إىل  تشمل -108

سأأهمقن يف بنأأقء ياملصأأق ة و شأأجعقن علأأى افضأأحقيق وجأأرب أضأأفارهم قأأل ي مسأأقعلةأن  تالحأأظو افتع يضأأية  
  افسال   
اففضأألى فألطفأأق      مبأأق يف ذفأأك مفاعأأقة املصأأقيتلضأأحقيق وافشأأه  ف مقيأأة ابل يأأة تأألابمل تسأألم  -109

وحهتأأأ قهم ورفأأأقههم  وا فأأأقظ علأأأى افسأأأالمة افبلنيأأأة وافنفسأأأية فلشأأأه    السأأأيمق فضأأأحقيق اجلأأأفا م اجلنسأأأية 
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مأع احملكمأة مأ  أجأا   افلو  اتفققق رب على ضفورة أن ت وتشل فتنفي  والية احملكمة  واجلفا م اجلنسقنية  
بقتفأقق إعأق ة  وتفحأب  بسفعة على افنطقق افألويلإعق ة ت طني األشخقص املعفضني فلخطف تيسمل عملية 
مجيأع افألو  علأى افنظأف يف إبأفا   وقأث  من  افلورة افسأقبعة عشأفة فلجمعيأةاحملكمة  ي عهتلت  افت طني اف

 ة افت طني  مجيع افلو  على افتربؤ فلصنلوق اخلقص إلعق  وتشجعاتفققق  إعق ة افت طني  
  بقفنظف إىل أن قليل وتعهتب وجتميل أو مصق رة أي أص   فلشخز امللان ضأفوري جلأرب تؤكل -110

األضأأفار  أن مأأ  األ يأأة مبكأأقن أن تتخأأ  مجيأأع افتأألابمل افال مأأة هلأأ ا افغأأفض مأأ  أجأأا تأأ فمل املسأأقعلة يف 
مأ   109()ك( و1)93و 75ا  اف قم املنقسب وبصأ رة فعقفأة فلألو  وافكيقنأق  ذا  افصألة عمأال بأقمل  

إىل افأأألو  األطأأأفا  أن تعهتأأأل اتفققأأأق  ط عيأأأة أو تفتيبأأأق  أو أي وسأأأق ا  وتطلأأأبنظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ   
 أخف  فتحهتي  ه   افغقية مع احملكمة  عنل االقتضقء  

 انتهأأقء مبجأأف  بقفضأأحقيقاملتعلهتأأة  املنهتحأأة اسأرتاتيجيتهق بقسأأتعفاض افسأأقب  احملكمأأة افتأأزا  إىل تشأمل -111
 فلهتيقس ققبلة أهلا  ذفك يف مبق حملثة  اسرتاتيجية تهتل  احملكمة إىل تطلب وبقفتقيل  (26)افهتضق ية افلورة
 عشفة  افتقسعة  ور ق يف اجلمعية إىل  منيق  وحمل ة
جمللس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق وأمقنة افصأنلوق الفتزامهمأق  تعفب جمل ا ع  تهتليفهق -112

    واجملتمعق  املتلثفة  املت اصا جتق  افضحقيق
عمليق  جلرب  أربع حقفيق شمات يتيف أنشطة افصنلوق االستئمقين  اف ةافكبمل بقفزيق ة قيط علمق  -113
  املسقعلة فتشما املزيل م  ا قال  املعفوضة على احملكمة   بفامع  فضال ع  ت سيع نطقق األضفار
بقفأألو  واملنظمأأق  افلوفيأأة واملنظمأأق  ا ك ميأأة افلوفيأأة واألفأأفا  واملؤسسأأق  وافكيقنأأق    يأأب -114

مأأأ  أجأأأا ت سأأأيع ققعأأألة مأأأ ار    املقفيأأأة   م وفهتأأأق فهتأأألرافلصأأأنلوق االسأأأتئمقين فلضأأأحقيق   األخأأف  بأأأقفتربؤ
وكأأأ فك  قفضأأأحقيقافأأأيت تلحأأأ  بألضأأأفار فاالسأأأتجقبة االسأأأتمفار يف و علأأأى افتنبأأأؤ بقفتم يأأأا   ةهتأأألر افوقسأأأني 

     فل ي  ققم ا ب فك تعفب جمل ا ع  تهتليفهقو  لتط را  افهتضق ية فلمحكمةف
املتعلهتأأأة بتهتأأأل  ضأأأحقيق لافأأألو  األطأأأفا  إىل االسأأأتجقبة فطلبأأأق  افصأأأنلوق االسأأأتئمقين ف تأأألع  -115

جلأرب األضأفار االحتيأقط  افعأق  مأ ار   وتعزيز   فضال ع  جتليلحمل ةأحكق  جرب  تم يافخمصصة تربعق  
  بقففعا   فل ي  ققم ا ب فك تهتليفهقوتعفب ع  بقفصنلوق  

ضأحقيق فصأقيت لصأنلوق االسأتئمقين خمصصة فافلو  األطفا  إىل افنظف يف تهتل  تربعق  تلع   -116
     بقففعا  فل ي  ققم ا ب فك وتعفب ع  تهتليفهق  افعن  افهتق م على ن ؤ اجلنسافعن  اجلنس  و 

ماليأني يأ رو  10اعتزا  افصنلوق االستئمقين فلضأحقيق مجأع تربعأق  ومأنح خقصأة تبلأغ  تالحظ -117
فصقيت افضحقيق يف افهتضقيق تنفي  أوامف اجلرب افصق رة م  احملكمة وأنشطة املسقعلة احملل ة سن يق م  أجا 

  احملكمة ىوا قال  املعفوضة عل

 تعيين الموظفين  -عين

ز جه  هأأق يأأتعز  احملكمأأةإىل وتطلأأب   (27)املأأ ار  افبشأأفيةإ ارة بتهتفيأأف احملكمأأة بشأألن  قأأيط علمأأق -118
املفشأأحني مأأ  افأألو  ع افرتكيأأز ب جأأ  خأأقص علأأى مأأتعيأأني املأأ ظفني يف افتمثيأأا اجلغأأفايف افعأأق   اففاميأأة إىل 

                                                                            
(26 )ICC-ASP/13/Res.4   م1ة اففهتف 
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وأعلأأأى مسأأأت يق  افكفأأأقءة واففعقفيأأأة   افتأأأ ا ن بأأأني اجلنسأأأنيو   نققصأأأقاألطأأأفا  غأأأمل املمثلأأأة واملمثلأأأة متثأأأيال 
ا صأأأأف  ال حمأأأأل ة  منهأأأأق علأأأأى سأأأأبيا املثأأأأق   قال فبحأأأأث عأأأأ  اخلأأأأربا  يف جمأأأأعلأأأأى اوافنزاهأأأأة  وكأأأأ فك 

افنسأقء أو األطفأق   ضأل   وافعنأ  افنفسأية االحتيقجق  افنفسية واالجتمقعية اخلقصأة املتصألة بقفصألمق 
  املزيل م  افتهتل  يف ه ا افصل  على قهتي  وتشجِّع
 افعأق   اجلغأفايف افتمثيأا افتمقس إىل اففامية جه  هق نتق ع ع هتل  تهتفيفا ت نأ احملكمة إىل تطلب -119
 بأني وافتأ ا ن نققصأق متثأيال واملمثلأة املمثلأة غأمل األطأفا  افلو  م  املفشحني على خقص بشكا افرتكيز مع

 عملية يف قسينق  ا صف  ال املثق  سبيا على ذفك يف مبق عشفة  افتقسعة  ور ق يف اجلمعية إىل اجلنسني
  افسن ية افت ظي  وبيقنق  افت ظي 
ضأأمقن افتمثيأأا اجلغأأفايف افعأأق   وافتأأ ا ن بأأني فبأأني احملكمأأة واملكتأأب  ا أأ اربقسأأتمفار يط علمأأق قأأ -120

    (28)ريف املكتب وت صيقت قبتهت وتفحباجلنسني يف تعيني امل ظفني  
املفشأحني احملتملأني فل ظأق   جمم عأق  سأيع افلو  األطفا  على ب   جه   فتحليل وت   قث -121
  مبأأق يف قنققصأأوافبلأألان غأأمل املمثلأة أو املمثلأأة متثأأيال بقحملكمأأة مأأ  افأألو  األطأفا  اف اقعأأة يف املنأأقط  اففنيأة 

قمع املأأ ظفني اففنيأأني نأأاجلمعيأأة  وبف ذفأأك مأأ  خأأال  بأأفامع افتأألريب افأألاخل  وافزيأأقرا  املهنيأأة افأأيت مت هلأأق 
اإلعالنأأق  املتعلهتأأة افت عيأأة املسأأتهلفة  ونشأأف مأأ  خأأال  مبأأق را  و   األطأأفا  افأألو   مت فأأ  ياملبتأأل ني افأأ

 املؤسسق  واملنظمق  اف طنية ذا  افصلة  بني بقف ظق   افشقغفة بقحملكمة 
 واملهنيأنيافألاخليني  ملتلربنيتعيني ا  افتربعق  خال  م   ننشقء بفنقمع بقحملكمة فتم ياب تفحب -122
 متثأأيالمل  واملمثلأأة املمثلأة غأأملاملنأأقط   مأ  املفشأأحني علأى خأأقص ب جأأ  رتكيأزاف مأأعافنقميأأة   املنأقط  مأأ  ي افزا أف 
 افربنقمع  ه ا يفإىل اإلسهق   األطفا  افلو  وتلع   اسن ح تلهتقة امل بقفتربعق  وتفحب  نققصقمل 
 واملهنيأأأنيافأأألاخليني  ملتأأألربنيإىل احملكمأأأة أن تضأأأع املزيأأأل مأأأ  اسفيأأأق  اففاميأأأة إىل تعيأأأني ا تطلأأأب -123
 واقأرتاح استكشأق  احملكمأة إىلأيضأق  وتطلأب  افنقميأة املنأقط  مأ بطفيهتة أكثأف اسأتلامة ومنهجيأة  ي افزا ف 
غأأمل املمثلأأة واملمثلأأة متثأأيال  األطأأفا  افأألو  مأأ  فلمفشأأحنياملأأ ظفني اففنيأأني املبتأأل ني  بأأفامع تنفيأأ ف  ا أأطف 

  افتربعق  طفي  ع  مت  افيت  افنقمية  املنقط  م  السيمقو   نققصق
 افلوفيأأأة اجلنق يأأأة احملكمأأأة يف افتنأأأقوب سيقسأأأة سأأأتطب  كقنأأأم إذا فيمأأأق افنظأأأف إىل احملكمأأأة تأأألع  -124
 األطفا   افلو  مع نتيجة أي تهتقسم إىل ك فك احملكمة وتلع 
افثالثأأأأ   عملهأأأأق وبفنأأأأقمع 2021-2019 فلفأأأأرتةهتلأأأأم احملكمأأأأة ف االسأأأأرتاتيجية بقخلطأأأأة تفحأأأأب -125

 قلم احملكمة  أوف يق وفية م  كل اجلنسني بني وافت ا ن اجلغفايف افتمثيا فتحسني سن ا اف

 التكامل -فاء

بلن افلو  ه  املسؤوفة يف املهتق  األو  ع  افتحهتي  يف أخطف اجلفا م افيت تثمل قل  اجملتمع  ت كِّف -126
افأألويل وعأأ  مالحهتأأة مأأفتك  هأأ   اجلأأفا م  وأنأأ  يتعأأني هلأأ   افغقيأأة اعتمأأق  افتأألابمل املنقسأأبة علأأى املسأأت   

اسأأتعلا  افأأنظم افهتقن نيأأة  افأأ طي  كمأأق يتعأأني تعزيأأز افتعأأقون افأألويل واملسأأقعلة افهتضأأق ية  مأأ  أجأأا ضأأمقن
  اف طنية وقلر ق حب  على افتحهتي  يف ه   اجلفا م ومالحهتتهق  

                                                                                                                                                                                                 
(27 )ICC-ASP/18/4م 
(28 )ICC-ASP/17/36م  
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علأأى م اصأألة افأأرتويع يف احملقفأأا ذا  افصأألة علأأى تنفيأأ  نظأأق  رومأأق األسقسأأ  علأأى  تعهتأأل افعأأز  -127
طأف اجلأفا م افأيت افصعيل احملل  بص رة فعقفة وتعزيز قلرة اهليئق  افهتضأق ية اف طنيأة علأى مالحهتأة مأفتك  أخ
  تثمل قل  اجملتمع افلويل وفهتقمل ملعقيمل احملقكمة افعق فة املسلم هبق  وفيقمل وطبهتقمل ملبلأ افتكقما  

مبشقركة اجملتمع افلويل يف تعزيز قلرا  افسلطق  افهتضق ية احمللية وافتعقون بني افلو  م   تفحب -128
  ص عليهق يف نظق  رومق األسقس   أجا متكني افلو  م  افتحهتي  حب  يف اجلفا م املنص  

بأأأأقجله   افأأأأيت تبأأأأ هلق األمأأأأم املتحأأأألة  واملنظمأأأأق  افلوفيأأأأة  واملنظمأأأأق  اإلقليميأأأأة   تفحأأأأب أيضأأأأق -129
فيمق  اف طنية افهتضق ية األجهزةوافلو   واجملتمع امللين يف تعميم أنشطة بنقء افهتلرا  افيت  ل  إىل تعزيز 

يتعل  بقفتحهتي  ومالحهتة اجلفا م افأيت تألخا يف اختصأقص نظأق  رومأق األسقسأ  وبأفامع وأ وا  املسأقعلة 
علأأأى أن تبأأأ   املنظمأأأق  افلوفيأأأة واملنظمأأأق  اإلقليميأأأة األخأأأف   وتشأأأجع بهتأأأ ةافتهتنيأأأة افهتق مأأأة واجلليأأألة  

 وافلو  واجملتمع امللين املزيل م  اجله   يف ه ا افصل   
افعمأأأا وتأألرك  (29)فلتنميأأأة املسأأتلامة 2030يف هأأ ا افصأأل   بقعتمأأأق  جأألو  أعمأأق    تفحأأب -130

اهلأق  افأ ي يأتم االضأطالؤ بأ  فيمأق يتعلأ  بتعزيأز سأيق ة افهتأقن ن علأى افصأعيلي  افأ طي وافألويل  وضأأمقن 
  املسقواة يف ا ص   على افعلافة فلجميع  

  مأأ  افأألو  أن تأألرج اجلأأفا م املنصأأ ص عليهأأق يف علأأى أن افتنفيأأ  افسأأليم ملبأألأ افتكقمأأا يهتتضأأتشأأل   -131
م  نظق  رومأق األسقسأ  ب صأفهق جأفا م تسأت جب افعهتأقب مب جأب افهتأ انني اف طنيأة وأن تنشأئ  ٨و ٧و ٦امل ا  

  افلو  على افهتيق  ب فك  وقث والية قضق ية خمتصة هل   اجلفا م وتكفا افتنفي  اففعق  هل   افهت انني 
 وأن نظأأف  قيأأل املسأألفة هأأ   يبهتأأ  أن املكتأأب إىل وتطلأأب  (30)اافتكقمأأ عأأ  املكتأأب بتهتفيأأف تفحأب -132
 افهتألرا  بنأقء بشلن أنشأطة ذفك يف مبق  افتكقما بشلن املصلحة أصحقب م  وغملهق احملكمة مع ا  ار ي اصا
 اسأأأرتاتيجيق  وبشأأألن اف طنيأأأة  افهتضأأأق ية األجهأأأزة ملسأأأقعلة افأأألويل اجملتمأأأع هبأأأق يضأأأطلع افأأأيت بقفتكقمأأأا املتصأأألة

 هأأ ا يف األخأأف  اففقعلأأة واجلهأأق  اف طنيأأة افسأألطق  مأأع افشأأفاكق  و ور حأأقال  معينأأة احملكمأأة احملتملأأة إلحأأق 
  واجلفا م اجلنسقنية أيضق   اجلنسية واجلفا م وافضحقيق افشه   محقية مثا قضقيق يف افصل   وبشلن املسقعلة

بشأألن افتهتأأل  احملأأف  يف تنفيأأ  مجعيأأة افأألو  األطأأفا  بقملعل مأأق  املهتلمأأة مأأ  أمقنأأة  تفحأأب أيضأأق -133
واليتهق املتعلهتة بتسهيا تبق   املعل مق  بني احملكمة وافلو  األطفا  وأصحقب املصلحة اسخفي   مبق يف 

 كأأ فك  وتفحأأب  اف طنيأأة افهتضأأق ية األجهأأزةذفأأك املنظمأأق  افلوفيأأة واجملتمأأع املأألين  افأأيت  أأل  إىل تعزيأأز 
 املأ ار  حألو  يف  ت اصأاأن  األمقنةإىل  وتطلبح  اسن   م ب  األمقنة ور يس اجلمعيةبقفعما اف ي ققم

 مأأأ  وغملهأأأق األطأأأفا  وافأأألو  احملكمأأأة بأأأني املعل مأأأق  تبأأأق   تيسأأأملاففاميأأأة إىل  جه  هأأأق تطأأأ يفاملتقحأأأة  
 افهتضأق ية األجهأزة تعزيأز إىل  أل افأيت  املألين  واجملتمأع افلوفيأة املنظمق  ذفك يف مبق املصلحة  أصحقب
م   وغملهق افلو  فيهق فتنظف افهتلرا  م  احتيقجق ق بشلن معل مق  تهتل  إىل افلو  أن تلع و   اف طنية
 هأأ ا يف اختأأ   افأأيت افعمليأأة اخلطأأ ا  عأأ  تهتفيأأفا هتأأل ت وأن املسأأقعلة  تهتأأل  كنهأأقافأأيت مي اففقعلأأة اجلهأأق 
 فلجمعية  عشفة افتقسعة افلورة يف افشلن
إىل معل مق  اإلقليمية واجملتمع امللين على أن تهتل  املنظمق  و  افلوفيةافلو  واملنظمق   تشجع -134

 اف طنية  وافسلطق  افلويل اجملتمع يب هلق افيت بقجله   أيضقتفحب و  األمقنة ع  أنشطتهق املتصلة بقفتكقما
                                                                            

  مA/RES/70/1 ( قفار اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة29)
(30 )ASP/18/25-ICCم  
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اجلنسأقنية افأيت قأل  واجلأفا م اجلنسأية اجلأفا م واملهتقضأقة يف فلتحهتيأ  افهتلرا  اف طنيأة بنقء أنشطة ذفك يف مبق
و قصة اجلهأ   املسأتمفة يف جمأق  اإلجأفاءا   األسقس   رومق تبلغ خط رة اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق 

إىل  وتشأأأأملاالسأأأأرتاتيجية فضأأأأمقن اف صأأأأ   إىل افعلافأأأأة وتعزيأأأأز افتمكأأأأني فلضأأأأحقيق علأأأأى افصأأأأعيل افأأأأ طي  
   خال  افلورة اففابعة عشفة فلجمعية (31)فهتقن ن افتنمية افت صيق  املهتلمة م  املنظمة افلوفية

احملكمة على م اصلة جه  هق يف جمق  افتكقما  مبق يف ذفك ع  طفي  تبأق   املعل مأق   تشجع -135
بقفأأأألور احملأأأألو  فلمحكمأأأأة يف جمأأأأق  تعزيأأأأز وتأأأأ ّكف بأأأأني احملكمأأأأة واجلهأأأأق  اففقعلأأأأة األخأأأأف  ذا  افصأأأألة  

علأأى م اصأألة افتعأقون بأأني افألو   عأأ  طفيأ  مشأأقركة اجلهأأق   وتشأأجع أيضأق  افسألطق  افهتضأأق ية اف طنيأة
اففقعلة افلوفية واإلقليمية واف طنية افعقملة يف قطقؤ افعلافة  فضأال عأ  اجملتمأع املألين  يف تبأق   املعل مأق  

لتحهتيأ  واملهتقضأقة واملمقرسق  املتعلهتة بقجله   االسأرتاتيجية واملسأتلامة اففاميأة إىل تعزيأز افهتألرا  اف طنيأة ف
وتعزيز وص   ضحقيق ه   اجلفا م فلعلافة  مبأق يف ذفأك  األسقس  رومق نظق  يف عليهق يف اجلفا م املنص ص
 افلوفية   اإلمنق ية ع  طفي  املسقعلة

" األسقسأأأأ  رومأأأأق ونظأأأأق  احملكمأأأأة فتعزيأأأأز احملتملأأأأة قجملأأأأقال املتعلهتأأأأة ب صأأأأف فةامل" بأأأأأ علمأأأأق قأأأأيط -136
 اسأأتعفاض قختصقصأق ب وكأ فك اجلمعيأة  ر قسأة أعأل ق افأيت 2019 أكتأ بف/  األو  تشأفي  11 ةاملؤرخأ
 احتمق  أن ينظف املكتب يف قضقيق افتكقما املشقر إفيهق فيهمق  يف مجلة أم ر  وتالحظ  نيستهتلامل اخلرباء

 آلية الرقابة المستقلة  -صاد

أعمأأق  آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة اسأأتعفاض  بشأألن 2019 عأأق  خأأال   ار  افأأيت بقملنققشأأق  تفحأأب -137
  ور أأق يف اجلمعيأأة إىل تهتفيأأف وتهتأأل  اسأأتكمق  هأأ ا االسأأتعفاض علأأى أ يأأةوتشأأل    افتشأأغيلية وواليتهأأق
 عشفة  افتقسعة
 اسفيأة ر يس قلمهق افيت املستهتلة اففققبة سفية املنهتحة افتنفي ية فل الية األويل قملشفوؤب قيط علمق -138
بشألن احملكمأة  مأ  ور   افأيت افتعليهتأق  وقيط علمأق أيضأق  2019 عق افيت  ار  يف  نققشق امل خال 
   املشفوؤ ه ا

 حملقوفأة واحملكمأة افتقبعأة فلجمعيأة اففققبأة وهيئأق  افيت اخت هق املكتب افتكميلية بقملبق را  تفحب -139
 أن ينبغأ  افأيت افسأل ك  ق اعأل مألونق /م اثيأ  وقأليث املختلفأة بتبسأيط احملكمأة افتلكأل مأ  قيأق  أجهأزة

  اإلمكقن  بهتلر متسهتة تك ن
 ألن تؤ ي آفية اففققبة املستهتلة عملهق بطفيهتة مستهتلة وشفقفة وحمقيلة  بعيلامل األ ية افبقفغة  تؤكل -140
   ف  ربرم ال تلثمل أي ع 

 نتأأأأق ع عأأأأ  األطأأأأفا  افأأأألو  إىل تهتأأأأقريف املسأأأأتهتلة اففققبأأأأة آفيأأأأة أن تهتأأأأل  أ يأأأأة جليأأأأل مأأأأ  تؤكأأأأل -141
 أنشطتهق 
 املهنيأأأأأة عأأأأأقيملامل املنتخبأأأأأني بأأأأألعلى واملسأأأأأؤوفني احملكمأأأأأة مأأأأأ ظف  مجيأأأأأع افتأأأأأزا  أ يأأأأأة علأأأأأى تشأأأأأل  -142

 وتسأأألم املنتخبأأأني  فلمسأأأؤوفني واألخالقأأأ  املهأأأي اإلطأأأقر م اصأأألة تعزيأأأز إىل ا قجأأأة وتالحأأأظ  يأأأةواألخالق
 احملكمأأأة اختأأأ  ق افأأأيت بأأأقخلط ا  وتفحأأأب املسأأأتهتلة  اففققبأأأة آفيأأأة تهتأأأ   بأأأ  بقفأأألور األسقسأأأ  وافعمأأأا افأأأ ي

                                                                            
"  تشأفي  اف حشأية اجلنسأقنيةاجلأفا م جلفا م اجلنسأية و فيمأق يتعلأ  بأق( ورقة املنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية بعنأ ان "افتكقمأا 31)

 م2015افثقين/ن فمرب 
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 بأأقفتهتفيف وتفحأأب  مبسأأؤوفني سأأقبهتني ةيطأأحملاملتعلهتأأة بسأأ ء افسأأل ك اسثأأقر احملتملأأة فال عأأقءا  ا يف فلتحهتيأأ 
 يف اجلمعيأأة تنظأأف بأألن افعأأق  املأألع  مكتأأب ت صأأية وتالحأأظ  (32)افعأأق  املأألع  مكتأأب مأأ  املهتأأل  املؤقأأم
 املنتخبأني واملأ ظفني فلمسأؤوفني املزعأ   افسأل ك يف افتحهتيأ  مأ  فتمكينهأق املستهتلة اففققبة آفية والية ت سيع

 هأأأ ا كمق اسأأأت علأأأى احملكمأأأة وقأأأث بقحملكمأأأة  خأأألمتهم انتهأأأقء عنأأأل أو خأأألمتهم أثنأأأقء سأأأ اء افسأأأقبهتني
   اجلمعيأأأة أو/و حملكمأأأةمأأأ  جقنأأأب ا لمتقبعأأأةال   ف إجأأأفاء أي فتحليأأأل وشأأأفق   كقمأأأا بشأأأكا افتحهتيأأأ 
  عشفة  افتقسعة  ور ق قبا اجلمعية إىل تهتفيف وتهتل 
 وتشجع املستهتلة  اففققبة آفية والية معبصفة رمسية  احملكمة ف ا ح  اءمةم يف احملف  بقفتهتل  تفحب -143
 افصألة ذا  اف ثأق   مجيأع تحأليثب االقتضقء  حسب املستهتلة  اففققبة آفية م  بلعم على افهتيق   احملكمة

 اتسققهق مع افهت اعل اف اجبة افتطبي م أجا م  املستهتلة اففققبة آفية والية مع وم اءمتهق

 الميزانية البرنامجية -قاف

أل جمأَل امل بقفعما املهّم اف ي تهت   بأ  جلنأة امليزانيأة واملقفيأة   قيط علمقمل  -144 اسأتهتال  أعضأقء هأ    وتؤكِّ
 افلجنة  
عأ  افلراسأة افتهتنيأة ألي وثيهتأة  (33)بلن جلنة امليزانية واملقفية مسؤوفة وفهتقمل فنظقمهأق افألاخل  ت كِّف -145

علأى أ يأة ضأمقن متثيأا افلجنأة يف  وتشأل تهتَل  إىل اجلمعيأة وترتتأب عليهأق آثأقر مقفيأة أو آثأقر يف امليزانيأة  
  ب عليهق آثقر مقفية أو آثقر يف امليزانية  مجيع مفاحا امللاوال  اجلقرية يف اجلمعية عنل افنظف يف وثق   ترتت

  (34)بتهتفيف املكتب ع  املتلخفا  املستحهتة على افلو  األطفا  قيط علمق مع افهتل  -146
مجيع افلو  األطفا  يف نظق  رومأق  وقثعلى أ ية تزويل احملكمة بقمل ار  املقفية افال مة   تشل  -147

املهتفرة بقفكقما وعلى أن تفعا ذفأك يف األجأا احملأل  فتسأليل هأ    األسقس  على ق يا مبقفغ اشرتاكق ق
مأ  نظأق   115 االشرتاكق  أو  يف حقفة املتلخفا  ع  فرتا  سقبهتة  على أن تسل هق ف رامل وفهتأقمل فلمأق ة

م  افنظق  املقيل وافهت اعل املقفية  وسق ف افهتأفارا  ذا  افصألة افصأق رة  1-105رومق األسقس   وافهتقعلة 
  جلمعية  ع  ا
بقفأألو  واملنظمأأق  افلوفيأأة واألفأأفا  واملؤسسأأق  وغملهأأق مأأ  افكيقنأأق  أن تهتأأل  تربعأأق    يأأب -148

  فلجهق  افيت ققمم ب فك   وتعفب ع  تهتليفهقفلمحكمة  

  المؤتمر االستعراضي -راء

بلن افلو  األطفا  يف املؤمتف االستعفاض  األو  فنظق  رومق األسقس   اف ي عهتل بنجقح  ت كِّف -149
م   2  اعتمل  وفهتقمل فلفهتفة 2010حزيفان/ي ني   11أيقر/مقي  إىل  31يف كمبقال بلوغنلا يف اففرتة م  

   فلمحكمأأة مأأ  نظأأق  رومأأق األسقسأأ  تعأأليال  فتعفيأأ  جفميأأة افعأألوان وقليأأل افشأأفوط افأأيت جيأأ 5املأأق ة 

                                                                            
-ICC/ASP/17/Res.5 (ICC مأأأأ  افهتأأأأفار 140املؤقأأأأم املهتأأأأل  مأأأأ  مكتأأأأب املأأأألع  افعأأأأق  اسأأأأتجقبة فلفهتأأأأفة ( افتهتفيأأأأف 32)

ASP/18/INF.5)م 
 (  املفف  افثقفثمICC-ASP/2/10) 2003 اف ثق   اففمسية ممم افلورة افثقنية ممم( 33)
(34 )ICC-ASP/18/34م  
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واعتمل  أيضق تعليال  وسعم مب جبهق نطقق  (35)مب جبهق أن متقرس اختصقصهق فيمق يتعل  هب   اجلفمية
اختصأأأقص احملكمأأأة فيشأأأما ثأأأالث جأأأفا م أخأأأف  مأأأ  جأأأفا م ا أأأفب افتهتليليأأأة حأأأني تُفتكأأأب يف افنزاعأأأق  

     (36)املسّلحة غمل ذا  افطقبع افلويل
مأ   5املعنية ره  افتصلي  عليهق أو قب هلق ويبلأ نفقذهق وفهتأقمل فلفهتأفة  افتعليال بلن  قيط علمقمل  -150
مبق ن مؤخفامل م  عمليق  افتصلي  على ه    افتهتليف معقيط علمقمل و  م  نظق  رومق األسقس  121املق ة 

مأأأ   4فهتأأأفة إعالنأأأق وفهتأأق فل قأو عتأأأاألطأأفا   افأأألو  وفتأأأني مأأ   أن مأأع افتهتأأأليف وتالحأأأظ  (37)افتعأأليال 
     (38)سقس م  نظق  رومق األمكفرا  15 ق ةامل

   إىل مجيع افلو  األطفا  افنظف يف افتصلي  على ه   افتعليال تطلب -151
 17 مأأأأ  اعتبأأأأقرا افعأأألوان جفميأأأأةبأأأقفنظف يف  افلوفيأأأأة اجلنق يأأأة احملكمأأأأةاختصأأأقص  بتفعيأأأأا تفحأأأب -152
ممأق   ICC-ASP/16/Res. 5يف قفارهق  اسراء مجعية افلو  األطفا  بت اف وفهتق ملق قفرت    2018 ي في /مت  
 هأأأ   اجلفميأأأة  وبأأأ فكعأأأ  فأأأفا  ألا ةمسأأأقءف ةسأأألطب ا مأأأة  ة وفيأأأ ةحمكمأأأتتمتأأأع فيهأأأق افأأأيت  ألوىلاملأأأفة اميثأأأا 

  2010و 1998فعقم   وكمبقال رومق مؤمتفي إحق ا  تستكما
وتالحأأظ  إىل املنققشأأق  افأيت جأأف  أثنأقء املأأؤمتف االستعفاضأ  بشأألن مسألفة افسأأال  وافعأل  تشأمل -153
    افلو  األطفا  املعنية إىل االستمفار يف افهتيق  ب فك وتلع   املنققشق  املتعلهتة هب   املسلفة  اصلةمأ ية 
إىل مق قطعت  على نفسهق اس وثالث ن  وفأة طففأقمل و وفأة واحألة تتمتأع بصأفة  تشمل مع افتهتليف -154

تلك افلو   وتنقشلاملفاقب ومنظمة إقليمية واحلة م  تعهلا  بلن تهتلِّ  إىل احملكمة مزيلامل م  املسقعلة  
قليميأة أن افألو  واملنظمأق  اإل كمأق تنقشألواملنظمة اإلقليمية املأ ك رة علأى سأفعة اف فأقء هبأ   افتعهألا   

عشأفة فلجمعيأة بشأكا كتأقيب أو مأ  خأال  بيقنق أق فتقسأعة تهتلِّ  تعهلا  إضقفية وأن تعلنهق أثنأقء افألورة ا
   أثنقء املنققشة افعقمة بشلن تنفي  ه   افتعهلا   

 النظر في التعديالت -شين

    (39)بتهتفيف افففي  افعقما املعي بقفتعليال  تفحب -155
 رومأأق نظأأق  مالءمأأة علأأى املتعققبأأة افتعأأليال املرتتبأأة علأأى  اسثأأقر يف افنظأأف م اصأألة بل يأأة تسأألم -156

 وسالمت   األسقس 
 مجيأأع مأأ  مهتب فأأة  ‘19’ (ه( )2) 8 املأأق ة يف إفيهأأق املشأأقر اجلفميأأة بأألن افصأأل  هأأ ا يف تسأألم -157
 فلتصألي املنقسأب اف قأم يف إجأفاءا  اختأقذ األطأفا  افألو  مأ  تهتتضأ  جفميأة بقعتبقرهأق األطفا  افلو 

 افسيقق  ه ا يف قهل

                                                                            
 مRC/Res.6(  اجلزء افثقين  افهتفار RC/11) 2010 املؤمتف االستعفاض  ممم اف ثق   اففمسية ممم (35)
 مRC/Res.5( املفجع نفس   36)
(37) https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter= 

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

a&chapter=18&clang=_enم 
(38) https://www.icc-cpi.int/resource-library#م  
(39) ICC-ASP/17/35م 

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
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://www.icc-cpi.int/resource-library
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 يتعلأ  فيمأق 8 املأق ة علأى أ خأا اف ي افتعليا تهتبا أو تصلق أن األطفا  افلو  جبميع  يب -158
  افلوفية غمل املسلحة افنزاعق  يف ا فب وسق ا م  ك سيلة امللنيني جت يع يف املتمثلة ا فب جبفمية
 أو قب ف    124مجيع افلو  األطفا  إىل افتصلي  على افتعليا اف ي أ خا على املق ة  تلع  -159
 8علأأأى املأأأق ة  مأ خلأأأافأأأيت  ال مجيأأأع افأأألو  األطأأأفا  إىل افتصأأألي  علأأأى افتعأأألي أيضأأأقتأأألع   -160

   (40)قأو قب هليف افلورة افسق سة عشفة فلجمعية  واملعتملة

  المشاركة في جمعية الدول األطراف -اءت

افأألو  واملنظمأأق  افلوفيأأة واألفأأفا  واملؤسسأأق  وغملهأأق مأأ  افكيقنأأق  أن تتأأربؤ يف اف قأأم تنقشأأل  -161
املنقسب فلصنلوق االستئمقين إلتقحأة مشأقركة أقأا افبلألان منأ امل وافألو  افنقميأة األخأف  يف  ورا  اجلمعيأة 

    ققمم ب فكفللو  افيت سب  أن  وتعفب ع  تهتليفهقافسن ية  
على م اصلة اجله   افيت يب هلق ر يس مجعية افلو  األطفا  فعهتل ح ار مستمف مع مجيع  تشجع -162

إىل مجيأأع افأألو  األطأأفا  أن تهتأأل  افأألعم  وتطلأأبأصأأحقب املصأألحة  مبأأق يف ذفأأك املنظمأأق  اإلقليميأأة  
  األسقس  ككا   فف يس اجلمعية يف مبق رات  اففامية إىل تعزيز احملكمة  واستهتال  اإلجفاءا   ونظق  رومق

واملنظمأأأأق  غأأأأمل   وافأأأألو  األطأأأأفا   بأأأأني اجلمعيأأأأة واملسأأأأتمفإىل افتعأأأأقون افط يأأأأا األجأأأأا  تشأأأأمل -163
عأرتا  بقفألور افتنسأيهت  اال بشلن ICC-ASP/2/Res.8 افهتفار ؤكل م  جليلوتا ك مية يف اجملتمع امللين  

  قحملكمة اجلنق ية افلوفية  املعنية باملنظمق  غمل ا ك مية اف ي يؤ ي  ققف  ي مل وافتيس
أن تعهل إىل احملكمة  ور يس اجلمعية  واملكتأب  وافلجنأة االستشأقرية املعنيأة بقفرتشأيحق    تهتفر -164

وجملس إ ارة وأمقنة افصنلوق االستئمقين  وافففي  افعقما املعي بقفتعليال   وآفية اففققبة املستهتلة  واألمقنة 
  م ا افهتفارق  املبَينة يف املفف  األو  هلحسب االقتضقء  بقمله فلضحقيق 

                                                                            
(40) ICC-ASP/16/Res.4م 
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 رفق األوللما

 الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين

 عالمية نظام روما األساسي، فيمق خيز -1
افت صأيق  افأ ار ة يف تهتفيأف املكتأب عأأ  خطأة افعمأا اففاميأة إىل قهتيأ  افعقمليأة فنظأأق   تؤيأل )أ( 

   رومق األسقس  وتنفي   تنفي ا كقمال  
إىل املكتب أن ي اصا مفاقبة تنفي  خطة افعما اففامية إىل قهتي  افعقملية فنظق  رومق تطلب  )ب( 

 عشفة   افتقسعةاألسقس  وتنفي   تنفي ا كقمال  وأن يهتل  تهتفيفامل ع  ذفك إىل اجلمعية يف  ور ق 
إىل املكتب أن ي اصأا تهتأل  افألعم فلتصألي   تطلب  اتفاق االمتيازات والحصاناتز فيمق خي -2

   على االتفقق  
 التعاون،  فيمق خيز -3

  مأأ  خأأال  افففيأأ  افعقمأأا يف الهأأقي  املنققشأأق  بشأألن  اصأأاأن ياملكتأأب علأأى  قأأث  (أ) 
تشأأأأأأفي   7االقرتاحأأأأأأق  افنقجتأأأأأأة عأأأأأأ  ا لهتأأأأأأة افلراسأأأأأأية افأأأأأأيت نظمهأأأأأأق امليسأأأأأأفان املشأأأأأأقركقن يف الهأأأأأأقي  يف 

 " كقفحة اإلفال  م  افعهتقبملف يس  "عمليق  افهتبض: افتحلي اف  بعن ان 2018مرب افثقين/ن ف
املنققشأق  املتعلهتأة بقالتفققأق  ي اصأا  مأ  خأال  ففيهتيأ  افعأقملني   أن املكتب إىل تطلب (ب) 

 عشفة   تقسعةأو افرتتيبق  اإلطقرية افط عية وأن يهتل  تهتفيفا ع  ذفك إىل اجلمعية يف  ور ق اف
املكتأب إىل أن ينأأققش  مأ  خأال  ففيهتيأأ  افعأقملني  اجلألو  مأأ  إنشأقء آفيأة تنسأأي   تألع  )ج( 

  فلسلطق  اف طنية 
 اف قأم ويف وكقملأة حمأل ة طلبأق  تهتأل  يف ممقرسأتهق قسأني م اصألة إىل احملكمأة تألع  ) ( 
 افلوفأة مأع مشأقورا  إجأفاء يف افنظأف طفيأ  عأ  ذفأك يف مبأق واملسأقعلة  افتعأقون علأى فلحصأ   املنقسأب
  عنل االقتضقء   املعنية افطف 
 افت صأيق  تنفيأ اسأتعفاض يف   مأ  خأال  ففيهتيأ  افعأقملني  اإلسأفاؤ املكتأب إىل تطلأب )ه( 
   االقتضقء   حسب احملكمة  مع اف ثي  بقفتعقون  (1)2007وافستني افيت اعتمل ق اجلمعية يف عق   افسم

 عنيأةاملافتقبعأة جلمعيأة افألو  األطأفا   تيسأملاف آفيأةبهتأ  علأى ي أن املكتأب إىل تطلأب (و) 
 افصألة ذا  واملنظمأق  األخأف  املهتمأة وافألو  واحملكمأة افألو  األطأفا  مأع افتشأقور أجأا  مأ بقفتعقون

 احملكمة   مع تعزيز افتعقون  يق ة أجا م  ا ك مية غمل واملنظمق 
 افأيت افعمليأة مفاعأقة مأعو  قفتعأقونافتيسأمل املعنيأة بآفية  خال  م  افنظف  املكتب إىل تطلب ( ) 
 ملم سأأة تألابمل قليأأل بغيأة بقفتعأأقون  املتعلهتأة وافتحأليق  املسأأق ايف  وتعزيزهأق  احملكمأأة السأتعفاض بألأ 
 عشفة  افتقسعة  ور ق يف اجلمعية إىل عنهق تهتفيف وتهتل  افتحليق  تلك م اجهة أجا م  افعما ومتقبعة

                                                                            
(1) ICC-ASP/6/Res.2املفف  افثقينم   
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  ور أأأأق يف اجلمعيأأأأة إىل افتعأأأأقون عأأأأ  حمأأأألث تهتفيأأأأف تهتأأأأل  ت اصأأأأا أن احملكمأأأأة إىل تطلأأأأب (ح) 
أن  ذفأك يف مبأق األطأفا   افألو  قألمتهق افأيت افأف و  عأ  مفصألة بيقنأق  افتهتفيفه ا  يف تهتل  وأن افسن ية
   ؛افف يسية افتحليق  على افض ء تسلط

 عشأفة  ثقمنأةاف  ور أق يف اجلمعية إىل افتعقون حملثق ع  تهتفيفا تهتل  أن احملكمة إىل تطلب (ط) 
    بعل ذفك   سنة كا ق

 يفاملنققشق  بشألن افتعأقون مب اصلة م  خال  ففيهتي  افعقملني   املكتب يف افهتيق   ف ضت (ي) 
   إعالن بقريسضبطهق على افنح  املنص ص علي  يف افتحهتيهتق  املقفية وجتميل األص   و 

 أصأأأأحقب مجيأأأأع مأأأأع بنأأأأقء وبشأأأأكا بنشأأأأقط افت اصأأأأاا م اصأأأألة اجلمعيأأأأة ر أأأأيس إىل تطلأأأأب (ك) 
 مسألفة وملتقبعأة افتعأقون عأل  حأقال  ملنأع افتعقون  بعل  املتعلهتة اجلمعية إلجفاءا  وفهتق املعنيني  املصلحة

  اجلمعية  إىل احملقفة م  احملكمة افتعقون عل 
 حبهتهأمصألر   تبأق   أي معل مأق  تتعلأ  بقفسأفف احملتمأا أو املؤكأل ألشأخقص تطلأب ( ) 
  عليهم على افف ر مع احملكمة م  خال  جهق  افتنسي  املعنية بعل  افتعقون  بقفهتبض أوامف

مأع مجيأع  افألورتني بأني مأق ي اصأا االشأرتاك بنشأقط طأ ا  فأرتة أن املكتأب إىل تطلأب ( ) 
افتعأقون  أصحقب املصلحة ذوي افصلة يف م اصلة ضمقن افتنفي  اففعق  إلجفاءا  اجلمعية املتعلهتأة بعأل  

   عشفة تقسعةاف وأن يهتل  تهتفيفا ع  أنشطت  إىل اجلمعية يف  ور ق
  العالقة مع األمم المتحدةفيمق خيز  -4

املؤسس  مع األمم املتحلة  بنقء على اتفأقق افعالقأة بأني  ا  اراحملكمة إىل م اصلة  تلع  )أ( 
  األمم املتحلة واحملكمة اجلنق ية افلوفية  

إىل قلأأم احملكمأأة أن يهتأأل  تهتفيأأفا حمأألثق عأأ  افتكأأقفي  افتهتفيبيأأة املخصصأأة بقحملكمأأة  تطلأأب )ب( 
  عشفة فلجمعية ب قم كق    فتقسعةقبا انعهتق  افلورة ا (2)ح  اسن فلحقال  احملقفة م  جملس األم 

احملكمأأة إىل أن تضأأأم   تأأألع   العالقاااة مااع المنظماااات والهيئااات الدولياااة األخاارىفيمأأق خيأأز  -5
فهق افسن ي اف ي تهتلم  إىل اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة قسمق ع  حقفة االتفققأق  اخلقصأة بقفتعأقون تهتفي

  املعهت  ة مع منظمق   وفية أخف  وتنفي هق  
  االنتخاباتفيمق خيز  -6

 يف عليأ  املنصأ ص افنحأ  علأى افهتضأقة وانتخأقب تفشأيح إجأفاءا  م اصألة اسأتعفاضتهتفر  )أ( 
 عشأفة افسق سأة افألورة انعهتأق  بعأل املهتبلة االنتخقبق  مبنقسبة املعلفة  بصيغت   ICC-ASP/3/Res.6 افهتفار
 حأأ  اسن علأأى افنحأأ  املبأأني يف ن افأأ ي افعمأأا مفاعأأقة مأأع ضأأفورية  تكأأ ن قأأل قسأأينق  أي إ خأأق  بغيأأة

     (3)ملهتل  م  امليسفافتهتفيف ا
عشأأفة تهتفيأأفا حمأألثق عأأ  افتهتأأل  تقسأأعة إىل املكتأأب أن يهتأأل  إىل اجلمعيأأة يف  ور أأق اف تطلأأب (ب) 

  احملف  يف استعفاض اإلجفاءا  املتعلهتة برتشيح وانتخقب افهتضقة   

                                                                            
(2 )ICC-ASP/18/28م 
 م(ICC-ASP/18/31) افهتضقةتهتفيف املكتب ع  استعفاض إجفاءا  تعيني وانتخقب  (3)
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ر أيس اجلمعيأة إىل تهتأل  تهتفيأف إىل افألورة افثقمنأة عشأفة فلجمعيأة بشألن  تألع   األمانةفيمق خيأز  -7
   (4)تنفي  افت صيق  اف ار ة يف تهتفيف املكتب ع  تهتييم األمقنة

  المساعدة القانونيةز فيمق خي -8
القأرتاح قصأقر  جهألهق بلن تبأ   احملكمأة  ت صية جلنة امليزانية واملقفية إذ تضع يف اعتبقرهق )أ( 
افعأبء اإل اري  سأتيعقبالاملتقحأة عأ  طفيأ  استكشأق  اففأفص قفيأة قمل ار  ا بأ قميك  قهتيهته ق إصالح
أن ت اصأأأا استعفاضأأأهق أل اء  احملكمأأأةإىل  تطلأأأب املسأأأقءفة وقليأأأل األوف يأأأق  اإلخأأأال  بق قجأأأة إىل  ون 
  خأق إل مهترتحق  األطفا   افلو  مع املشقورا  م  مزيل جفاءإ بعل تهتل  وأن  ةافهتقن نياملسقعلة نظق  

 يف  افلجنأة طفيأ  عأ  اجلمعيأة  فيهأق تنظأف فكأ  افهتقن نيأة قملسقعلةاملتعلهتة ب ج راأل سيقسة ىعل تعليال 
  عشفة افتقسعة  ور ق

 املهتلمأأة املهترتحأأق  ةملنققشأأ افهتقن نيأأة املسأأقعلة نبشأأل عملأأ  ي اصأأا نإىل املكتأأب أ تطلأأب )ب( 
 بسيقسأأأأة احمليطأأأأة املتكقمأأأأا االسأأأأتعفاض ةعمليأأأأ عأأأأ  املنبثهتأأأأة افت صأأأأيق  االقتضأأأأقء  وحسأأأأب احملكمأأأأة  مأأأأ 

 ة عشف  افتقسعة  ور ق يف اجلمعية إىل ذفك ع  تهتفيفا يهتل  نأو  افهتقن نية  املسقعلة
 املتعلهتأة املسأق ا نلبش املضيفة وافلوفة احملكمة بني املشقورا  م  املزيل اجفاء ىعل تشجع (ج) 
  افلعم وم ظف  افهتقن نية قملسقعلةاملعنيني باحملقمني  ىعل افضفا ب بففض

  الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيمق خيز  -9
احملكمة إىل م اصلة ا  ار املنهج  مع افلو  األطأفا  بغيأة تعزيأز اإلطأقر املؤسسأ   تلع  )أ( 

   فنظق  رومق األسقس  و يق ة كفقءة وفعقفية احملكمة مع ا فقظ افتق  على استهتالهلق افهتضق    
  مؤشفا  األ اءبشلن مع احملكمة ي اصا ا  ار إىل افففي  افلراس  أن  طلبت )ب( 
أي معل مأأأق  حملثأأأة عأأأ  افتطأأأ را  يف املؤشأأأأفا   تبأأأأق  م اصأأألة  علأأأىاحملكمأأأة  شأأأجعت  )ج( 

   افن عية وافكمية مع افففي  افلراس  املعي بق  كمة  
احملكمة أيضق إىل مفاقبة استخلا  اف سطقء م  خال  ففيهتهق افعقما املعي بقف سطقء  تلع  ) ( 

  املتهمنيبغية ا فقظ على نزاهة افعملية افهتضق ية وحهت ق 
بأقفتط را  اهلقمأة يف اسأتخلا   افألو  األطأفا   عنأل االقتضأقء إبال  إىل احملكمة  تطلب )ه( 

     اف سطقء افيت قل تتطلب م  احملكمة إ خق  تعليال  على املبق ئ افت جيهية  
 اعتبأقر  يف واضأعق  املصأف فة يف امللرجأة افتقفيأة املسأق ا يف افنظأف إىل افلراس  افففي  تلع  (و) 
 :فلجمعية ةعشف  افتقسعة افلورة إىل ذفك ع  تهتفيفا يهتل  نأو  املستهتلني  اخلرباء ففي  عما

 املسجا  انتخقب 1-4 ‘1’
 األ اء  مؤشفا  1-8 ‘2’
  ق اعل اإلثبق و  ةجفا يإلا افهت اعل تعليا إجفاءا  1-13 ‘3’
   فهتضق  عمليق  االنتهتق  يف اجلهق  ا ة ار إ 2-9 ‘4’

                                                                            
(4 )ICC-ASP/17/39م 
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  إجراءات المحكمةفيمق خيز  -10
احملكمة إىل تكثي  جه  هق فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءا  مبق يف ذفك م  خال   تلع  )أ( 

   اعتمق  تعليال  أخف  يف املمقرسة  
ففيهتيأ  افعأقملني وافففيأ  افلراسأ  املعأي بق  كمأة   خأال املكتب  مبق يف ذفأك مأ   تشجع (ب) 

  على م اصلة  عم اجله   افيت تب هلق احملكمة فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءا   
احملأأأقكم املنظمأأأق  و افأأأيت تتبعهأأأق  لفضأأأا املمقرسأأأق ب علمأأأقاحملكمأأأة علأأأى اإلحقطأأأة شأأأجع ت )ج( 

اجلنسأقنية  مبأق يف ذفأك املمقرسأق  املتعلهتأة اجلأفا م اجلنسأية و فيق  افلوفية واف طنية ذا  افصلة بأقجلفا م اسو 
اخلقضعة فنظق  رومق األسقس   مبق يف ذفأك ا افتحليق  املتعلهتة بقجلفا م    بقفتحهتي  واملهتقضقة وافتلريب

 احرتامهق الستهتال  احملكمة  ىكيل م  جليل عللافتاجلنسقنية  مع اجلفا م اجلنسية و اجلفا م 
واحملكمأأة وغملهأأق مأأ  اجلهأأق  املهتمأأة افأألو  األطأأفا  علأأى افت اصأأا مأأع  كتأأباملشأأجع ت ) ( 

اجلأأفا م و اجلنسأأية افأأيت تبأأ هلق احملكمأأة فيمأأق يتعلأأ  بأأقجلفا م هأأ   اجللعم فأأتحليأأل سأأبا فاففقعلأأة ذا  افصأألة 
ن لهأ ا افشأ يف تهتأل  تهتفيأفبغيأة  نظق  رومق األسقس افيت تلخا يف نطقق فا م بلغ مفتبة اجلفيت تنسقنية ااجل
 لجمعية افلورة افتقسعة عشفة ف إىل
  استعراض أساليب العملفيمق خيز  -11

 إىل تصأأأا ملأألة متليأألهق إمكقنيأأأة مأأع عمأأا أيأأأق  سأأبعة ملأألة افسأأأن ية تعهتأأل  ور أأق أن تهتأأفر )أ( 
األوفأأني يف تلأأك افسأأن ا   افيأأ منياالقتضأأقء  مأأع ختصأأيز  عنأأل إضأأقفيني يف سأأن ا  االنتخقبأأق   يأأ مني

    النتخقب افهتضقة 
عقمأأأة واحأأألة أو جلسأأأتني عأأأقمتني مل اضأأأيع  جلسأأأةأن تشأأأما  ورا أأأق افسأأأن ية تهتأأأفر أيضأأأق  )ب( 

  حمل ة ملرجة يف جلو  األعمق    
  امليسفي  وجهق  افتنسي  إىل تهتل  تهتفيف ع  أعمقهلم  عنل االقتضقء  إىل اجلمعية   تلع  )ج( 
االفتأأزا  مأألة تصأأا إىل ثأأالث سأأن ا  حسأأب  إىلامليسأأفي  وجهأأق  افتنسأأي   أيضأأقتأألع    ) ( 

خص صأأية وتعهتيأأل كأأا واليأأة وإىل تهتأأل  تهتفيأأف إىل اجلمعيأأة يف هنقيأأة واليأأتهم يتضأأم  افأألروس املسأأتفق ة  
  عالوة على تهتقريفهم افعق ية   

     (5)2013افعما فعق  يف افتهتفيف ع  طفا    اف ار ةاملكتب إىل تنفي  افت صيق   تلع  )ه( 
املكتب تهتل  تسهيال  عنلمق تتطلب والية املشقورا  املفت حة افعض ية ذفك تطلب إىل  (و) 

املأأ ار   مثأا مهتأأفر أو جهأأة  حيأأثميكأ  معقجلأأة املسأألفة قيأل افبحأأث بآفيأأة أقأا كثقفأأة مأ   فهتأط  وعنأألمق ال
  (6)تنسي 

ا ليثأأة مثأأا املأأؤمتفا  افأأيت تعهتأأل بقففيأألي  مأأ   افتكن ف جيأأق املكتأأب إىل اسأأتخلا  تأألع   ( ) 
    أجا ضمقن مشقركة أعضقء املكتب غمل املمثلني يف مكقن انعهتق  االجتمقؤ 

                                                                            
(5 )ICC-ASP/12/59م 
)ب( مأأ  افتهتفيأأف بشأألن تهتيأأيم وتفشأأيل طفا أأ  عمأأا اهليئأأق  افففعيأأة افتقبعأأة 23)أ( و21( حسأأبمق ور  مأأثال يف اففهتأأفتني 6)

 م(ICC-ASP/12/59)فلمكتب 
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تهتييمق  فآلفيأق  افهتق مأة  وعنأل االقتضأقء  افنظأف  إجفاءاالستمفار يف املكتب تطلب إىل  (ح) 
 ؛ يف إ راج م اعيل هنق ية  وأن يعل ت صيق  بشلن ختفيض عل  وط   افتهتقريف

  املكتب أن يهتل   بقفتشقور مع مجيع افلو  األطأفا  واحملكمأة واجملتمأع املألين إىل تطلب (ط) 
فالقأأرتاح  ذفأأك يف مبأأق ا أأقيل  بقجلأألو  يتعلأأ  فيمأأق وافتحأأليق  افف ا أأل الهأأقي  تهتفيأأفا يهتأأّيميف يف ني يأأ رك و 

مبأأق يف ذفأأك املتعلأأ  بعهتأأل االجتمقعأأق  املهتبلأأة فلجمعيأأة يف افنصأأ  األو  مأأ  كأأا سأأنة تهت مييأأة  ومأأل ق  
 افكفقءة  فتحسني ت صيق  وتهتل   واملكتب   ومكقن انعهتق  اجتمقعق  اجلمعيةهقاقرتاح تهتليص

 بعمليأأة األطأأفا   افأألو  مأأع بقفتشأأقور  افهتيأق  افتنسأأي هأأق  جو  امليسأأفي  مجيأأع إىل تطلأب )ي( 
 عشفة  افتقسعة فللورة افهتفار ه ا فتبسيط
  الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايافيمق خيز  -12

مأأ   1إىل احملكمأأة م اصأألة وضأأع مبأأق ئ بشأألن جأأرب األضأأفار مبأأق يتفأأ  مأأع اففهتأأفة  تطلأأب )أ( 
 اجلقرية فإلجفاءا  افهتضق ية  مفاجعتهقم  نظق  رومق األسقس  على سبيا األوف ية  يف سيقق  75املق ة 

جملأأأس إ ارة افصأأأنلوق االسأأأتئمقين فلضأأأحقيق وأمقنتأأأ  علأأأى م اصأأألة تعزيأأأز ح ار أأأق  تشأأأجع )ب( 
اجلقري مع احملكمة وافلو  األطفا  واجملتمأع افألويل علأى نطأقق أوسأع  مبأق يف ذفأك اجلهأق  املقحنأة فضأالمل 

تئمقين عأ  املنظمأأق  غأأمل ا ك ميأأة  افأأ ي  يسأأق  ن مجيعأأقمل يف افعمأأا افهتأأّيم افأأ ي يهتأأ   بأأ  افصأأنلوق االسأأ
فلضأأحقيق  مأأ  أجأأا  يأأق ة اف ضأأ ح االسأأرتاتيج  وافعملأأ  فتأألخال  افصأأنلوق  وتعظأأيم تلثملهأأق  وضأأمقن 

   استمفاريتهق واستلامتهق  
إىل احملكمأأأة وافصأأأنلوق االسأأأتئمقين فلضأأأحقيق م اصأأألة إققمأأأة شأأأفاكة تعقونيأأأة ق يأأأة   تطلأأأب )ج( 

   ع  احملكمة   افصق رةضفار تفاع  أ وار ومسؤوفيق  كا منهمق  فتنفي  أوامف جرب األ
م اصلة رصل تنفي  حهت ق افضحقيق مب جب نظق  رومق األسقس  بغية ضمقن ممقرسأة  تهتفر ) ( 

بشألن افضأحقيق واجملتمعأق  املتألثفة  األسقسأ ه   ا هت ق بص رة كقملة واستمفار األثف اإلجيقيب فنظق  رومأق 
   بص رة مستلامة  

منهتحأة حملثأة  إىل اجلمعية يف  ور ق افتقسعة عشأفة اسأرتاتيجية أن تهتل  إىل احملكمة تطلب )ه( 
 ققبلة فلهتيقس وحمل ة امللة   فيمق يتعل  بقفضحقيق  مبق يف ذفك أهلا 

املتصأأألة بقفضأأأحقيق  حسأأأب االقتضأأأقء أو عنأأأل  املسأأأق ا اصأأألة افنظأأأف يف مباملكتأأأب  تكلّأأأ  )و( 
   نشل ق  وذفك بقفلج ء إىل أي عملية أو آفية منقسبة  

إىل احملكمأأأأأة أن تهتأأأأأل  فلجمعيأأأأأة إحصأأأأأقءا  منقسأأأأأبة بشأأأأألن افضأأأأأحقيق املهتبأأأأأ فني  تطلأأأأأب ) ( 
فلمشأأقركة يف اإلجأأفاءا  أمأأق  احملكمأأة عنأأل مبقشأأفة هأأ   اإلجأأفاءا  عالنيأأة أمأأق  افأألوا ف املعنيأأة يف سأأيقق 

اجلفمية اإلجفاءا  افهتضق ية  وقل تشما ه   اإلحصقءا   حسب االقتضقء  معل مق  ع  ن ؤ اجلنس  و 
  اجلنق ية  وا قفة  ضم  معقيمل أخف  ذا  صلة قل هق افلا فة املختصة  

   تعيين الموظفينفيمق خيز  -13
بقفتمثيأا اجلغأفايف وافتأ ا ن بأني اجلنسأني افأ ار ة ة املتعلهتأة ت صيق  جلنأة امليزانيأة واملقفيأ تؤيل  )أ( 

وقأأأث احملكمأأأة علأأأى اختأأأقذ   (7)الثأأأني وافثقفثأأأة وافثالثأأأنيثافافثقنيأأأة و  لعمأأأق   ورتيهأأأقي  املتعلهتأأأني بتهتفيأأأف افيف 
     في هقتنا  افال مة ف  اخلط

                                                                            
(7 )ICC-ASP/18/5 وICC-ASP/18/15م 
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عشأفة تهتفيأفامل يتضأم  معل مأق   تقسأعةاف  ور أقإىل احملكمة أن تهتل  إىل اجلمعيأة يف  تطلب )ب( 
   2019لجنة يف عق  افحملثة ع  تنفي  ت صيق  

 عأ  افبحأث يف افت ظيأ  عمليأة فتحسأني جه  هأق عأ  تهتفيأفا تهتأل  أنإىل احملكمة  تطلب )ج( 
 واملمثلأأة املمثلأة غأمل األطأأفا  افألو  مأ  املفشأأحني علأى خأقص بشأأكا افرتكيأز مأع افعأأق   اجلغأفايف افتمثيأا
 افتقسأأعة  ور أأق يف اجلمعيأأة إىل افسأأن ية افت ظيأأ  بيقنأأق  ذفأأك يف مبأأق اجلنسأأني  بأأني وافتأأ ا ن نققصأأق متثأأيال
  عشفة

إىل املكتب م اصلة افعما مع احملكمة إلجيق  سبا فتحسني افتمثيا اجلغفايف افعق    طلبت ( ) 
 م اصألة افنظأف يف مسألفة افتمثيأا اجلغأفايف وافتأ ا ن بأنيفضال ع  نية   ظق   اففوافت ا ن بني اجلنسني يف اف

 عشفة فلجمعية   تقسعةوأن يهتل  تهتفيفا إىل افلورة افاجلنسني  
اغتنأأأأأق  اففأأأأأفص افأأأأأيت تتيحهأأأأأق عمليأأأأأق  افت ظيأأأأأ  ا قفيأأأأأة  م اصأأأأألة لأأأأأىاحملكمأأأأأة ع قأأأأأث  )ه( 

واملسأأأتهتبلية فتنفيأأأ  تأأألابمل مأأأ  شأأألهنق أن تسأأأهم يف اجلهأأأ   اففاميأأأة إىل قهتيأأأ  املسأأأت يق  املفغ بأأأة فلتمثيأأأا 
   اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني 

  التكاملفيمق خيز  -14
إىل املكتب أن يبهت  مسلفة افتكقما قيل االستعفاض وأن ي اصا ا  ار مع احملكمة  تطلب )أ( 

وأصأأأحقب املصأأألحة اسخأأأفي  بشأأألن افتكقمأأأا  مبأأأق يف ذفأأأك افتكقمأأأا املتصأأأا بلنشأأأطة بنأأأقء افهتأأألرا  افأأأيت 
أعمأق   يضطلع هبق اجملتمع افلويل ملسقعلة افسلطق  افهتضأق ية اف طنيأة عنأل افهتيأق  بتنفيأ  اسأرتاتيجية إحأق 

احملكمة يف حقفة معينة  و ور افشفاكق  مع افسألطق  اف طنيأة واجلهأق  اففقعلأة األخأف  يف هأ ا افصأل   
   اجلنسقنيةأيضق املسقعلة يف قضقيق مثا محقية افشه   وافضحقيق  واجلفا م اجلنسية واجلفا م  ذفكومبق يف 
جه  هأق اففاميأة إىل تيسأأمل  تطأ يف إىل األمقنأة أن ت اصأا  يف حألو  املأأ ار  املتقحأة تطلأب  )ب( 

وأصحقب املصلحة اسخفي   مبق يف ذفك املنظمأق  افلوفيأة األطفا  وافلو   كمةاحمل تبق   املعل مق  بني
احتيقجق ق م  تلع  افلو  إىل تهتل  معل مق  ع  و احمللية  اهليئق  افهتضق ية واجملتمع امللين  هبل  تعزيز 

واجلهأأق  اففقعلأأة األخأأف  افهتأأق رة علأى تهتأأل  املسأأقعلة  وأن تهتأأل  تهتفيأأفا تنظأأف فيهأأق افألو  ا  فكأأ  هتألر اف
 عشفة فلجمعية  ثقمنةع  اخلط ا  افعملية املتخ ة يف ه ا افصل  إىل افلورة اف

 ،آلية الرقابة المستقلة فيمق خيز -15
  افتشأغيل  وواليتهأق املسأتهتلة اففققبأة آفيأة عمأا ضاسأتعف أن يسأتكما اإىل املكتأب طلأب ت )أ( 

املنسأأأ بة إىل   عأأأقءا االتعأأأليا واليأأأة آفيأأأة اففققبأأأة املسأأأتهتلة فتشأأأما افتحهتيهتأأأق  يف يف مبأأأق يف ذفأأأك افنظأأأف 
 املسؤوفني افسقبهتني وأن يهتل  تهتفيفا إىل اجلمعية يف  ور ق افتقسعة عشفة 

  الميزانية البرنامجيةفيمق خيز  -16
انيأة واملقفيأة اختأقذ افرتتيبأق  افال مأة فضأمقن متثيأا إىل األمقنة أن ت اصا مع جلنة امليز  تطلب )أ( 

يف وثأق   ترتتأب عليهأق  خالهلقجلنة امليزانية واملقفية يف مجيع مفاحا امللاوال  افيت جتفيهق اجلمعية وافيت يُنظف 
   آثقر مقفية أو آثقر على امليزانية  

أن ي اصأا املكتأب  مأ  خأال  ر أيس اجلمعيأة ومنسأ  افففيأ  افعقمأا وامليسأف  مفاقبأة  تهتفر )ب( 
تعزيأز املألف عق  مأ  يف اختأقذ تألابمل إضأقفية ف نظأفواف حقفة امللف عق  اف ار ة ط ا  افسنة املقفية فلمحكمأة
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اشأرتاكق ق مأع افألو  األطأفا  افأيت مل تسأل   اصأا ا أ ار ي ن  حسأب االقتضأقء  وأمجيع افلو  األطأفا 
ع  تهتفيفا  ع  طفي  إعق ة إنشقء آفية افتيسمل افسن ية املعنية بقملتلخفا   وأن يهتل أو افيت عليهق متلخفا  

  تقسعة عشفةذفك إىل اجلمعية يف  ور ق اف
افأأأألو  افأأأأيت اسأأأأتعق   حهتأأأأ ق  بلمسأأأأقءاألمقنأأأأة إبأأأأال  افأأأألو  األطأأأأفا   وريأأأأقمل  تطلأأأأب إىل )ج( 

  يهق م  متلخفا   افتص يم بعل تسليل مق عل
إىل األمقنأأأة أن تتأأأيح فلجمهأأأ ر علأأأى م قأأأع احملكمأأأة  تطلأأأب  الماااؤتمر االستعراضااايفيمأأأق خيأأأز  -17
نرتنم كقفة املعل مق  افأيت تهتألمهق افألو  واملنظمأق  اإلقليميأة عمأق قطعتأ  علأى نفسأهق يف كمبأقال مأ  إلبق

   تهتل  املزيل م  املسقعلة إىل احملكمة  بشلن تعهلا  
  النظر في التعديالتفيمق خيز  -18

افنظأأف يف مجيأأع افتعأأليال  املهترتحأأة   م اصأألةافففيأأ  افعقمأأا املعأأي بقفتعأأليال  إىل  تأألع  )أ( 
 وفهتق الختصقصق  افففي  افعقما 

   عشفة   تقسعةاجلمعية يف  ور ق اف في إىل افففي  افعقما أن يهتل  تهتفيفامل فك  تنظف تطلب  )ب( 
   المشاركة في جمعية الدول األطراففيمق خيز  -19

أيقر/مأقي   8إىل  4 يف اففأرتة مأ الثأني افثاففابعأة و أن تعهتل جلنة امليزانية واملقفية  ور ق  تهتفر (أ) 
    2020أيل  /سبتمرب  25إىل  14يف اففرتة م  وافثالثني خلقمسة و ور ق ا  2020
كأأأأأقن ن   17إىل  7 يف اففأأأأأرتة مأأأأأ افتقسأأأأأعة عشأأأأأفة  ور أأأأأق اجلمعيأأأأأة أن تعهتأأأأأل  أيضأأأأأق تهتأأأأأفر (ب) 

 يف ني ي رك  و ور ق افعشفي  يف الهقيم 2020األو / يسمرب 
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 الثاني المرفق

 من النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف 29تعديل المادة 
 م  افنظق  افلاخل : 29م  املق ة  1بضق  افنز افتقيل بعل اففهتفة  

 فلمكتب جي   افلورتني  بني مق فرتة خال  اجلمعية ر يس نق ب منصب شغ ر حقفة يف -مكفرا 1
 ةمؤقتأبصأفة  املنصأب ه ا يشغاف املكتب يف األطفا  لو م  رعقيق إحل  اف قشخص ينتخب أن

 ىعلأأ بنأأقء  فتقفيأأةا  ور أأق يف اجلمعيأأة وتنتخأأبم جليأأل ر أأيس نق أأب قنتخأأقب أأني قيأأق  اجلمعيأأة ب
 ة نق ب افف يس افسقب ممل م يف اففرتة املتبهتية  املكتب يف عمايف فلف يس نق بق املكتب  ت صية

____________ 
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 ICC-ASP/18/Res.7 قرارال

  2019كقن ن األو / يسمرب  6 يف افتقسعة  افعقمة اجللسة اسراء يف بت اف  اعتمل

 ICC-ASP/18/Res.7 قرارال
 المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسينظام استعراض 

  إن مجعية افلو  األطفا 
بقفأأألور افف يسأأأ  فلمحكمأأأة يف مكقفحأأأة اإلفأأأال  مأأأ  افعهتأأأقب علأأأى املسأأأت   إذ تعأأأرت  

 افلويل  بقعتبقرهق احملكمة اجلنق ية افلوفية افلا مة اف حيلة  افهتق مة على مبلأ افتكقما 
بقإلحق ا  افيت حهتهتهق اجملتمع افألويل يف مكقفحأة اإلفأال  مأ  افعهتأقب  إذ تعرت  أيضقو

 من  بلء نفقذ نظق  رومق األسقس  واإلسهق  األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية يف ه ا افصل  
أن أخطف اجلفا م افيت  م اجملتمأع افألويل ككأا جيأب أال متأف مأ   ون  إذ تؤكل م  جليلو

حهتة افهتضق ية اففعقفة بقختقذ تلابمل على املست   افأ طي وتعزيأز افتعأقون عهتقب وأن  جيب ضمقن املال
 افلويل 

تصأأميمهق علأأى وضأأع حأأل إلفأأال  مأأفتك  هأأ   اجلأأفا م مأأ   إذ تؤكأأل مأأ  جليأأل أيضأأقو
افعهتأأأقب وعلأأأى قهتيأأأ  افعلافأأأة فضأأأحقيق هأأأ   اجلأأأفا م  وبقفتأأأقيل اإلسأأأهق  يف ا يل فأأأة  ون وقأأأ ؤ هأأأ   

 اجلفا م 
 أن احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة هأأ  مكملأأة فل اليأأق  افهتضأأق ية اجلنق يأأة اف طنيأأة إىل إذ تشأأملو

وأن افأألو  تتحمأأا املسأأؤوفية افف يسأأية عأأ  افتحهتيأأ  ا هتيهتأأ  يف اجلأأفا م افأأ ار ة يف افنظأأق  األسقسأأ  
 ومالحهتة مفتكبيهق قضق يق 

قءة واففعقفية ه  أن افتحهتيهتق  واملالحهتق  واإلجفاءا  افهتضق ية املتسمة بقفكف إذ تؤكلو
 ضفورية يف اف فقء ب الية احملكمة 

بلن افتعقون افتق  وك فك افلعم افلبل مقس  وافسيقس  م  جقنب مجيع افألو  إذ تسلم و
 األطفا   ق ال مقن فضمقن اففعقفية فعما احملكمة 

 يف إ ارة احملكمة واملسقءفة  أيضق بل ية ا  كمة اففشيلة إذ تسلمو
إ اء افتحأأأأليق  املتعأأأأل ة اجل انأأأأب افأأأأيت ت اجأأأأ  احملكمأأأأة اجلنق يأأأأة  بأأأأقفغ افهتلأأأأ إذ يسأأأأقورهق و

وضع حل فإلفال  م  افعهتقب وا يل فة  ون وق ؤ اجلفا م يف  طقرإافلوفية ونظق  رومق األسقس  يف 
 املستهتبا 

أن ه   افتحليق  هلق أسأبقب متعأل ة وضأفورة قيأق  مجيأع أصأحقب  إذ تضع يف اعتبقرهقو
عنيني بقختقذ إجفاءا  مشرتكة فضمقن فعقفية احملكمة اجلنق ية افلوفية يف مكقفحة اإلفال  املصلحة امل

 م  افعهتقب على افصعيل افعقمل  
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مب اصلة تعزيز احملكمة ونظق  رومق األسقس  ك سيلة ف ضع حأل إلفأال  مأفتك   إذ تلتز و
 اإلسأأهق  يف ا يل فأأة  ون وقأأ ؤ اجلأأفا م مأأ  افعهتأأقب وفتحهتيأأ  افعلافأأة فضأأحقيق هأأ   اجلأأفا م  وبقفتأأقيل
 مثا ه   اجلفا م وك فك قهتي  افتزا   ا م وعقمل  بقفنظق  األسقس  

 أ ية االستهتال  افهتضق   واال عقء افعق  املنص ص علي  يف افنظق  األسقس   إذ تشل  علىو
  بأأأأن ارة مسأأأأؤوفية مجعيأأأأة افأأأألو  األطأأأأفا  يف تأأأأ فمل اففققبأأأأة اإل اريأأأأة فيمأأأأق يتعلأأأأ إذ تؤكأأأأل أيضأأأأقو
 احملكمة 

بأأأقجله   افأأأيت يبأأأ هلق املكتأأأب وأففقتأأأ  افعقملأأأة يف سأأأبيا تعزيأأأز األ اء افتشأأأغيل  فنظأأأق  رومأأأق تفحأأأب  -1
 األسقس  واحملكمة على افنح  اف ار  يف تهتفيف املكتب ع  أنشطت  

ق  رومق ح   اجملقال  املمكنة فتعزيز احملكمة ونظة مصف ف" ب ثيهتة عما املكتب بعن انقيط علمق  -2
كنهتطأة انطأالق حنأ  حأ ار شأقما بشألن   (ملصف فة)ا  2019ن فمرب تشفي  افثقين/ 27األسقس "  بتقري  
   ب صفهق وثيهتة حية وضعهقاستعفاض احملكمة و 

بأأقجله   املت اصأألة افأأيت تبأأ هلق احملكمأأة يف سأأبيا تعزيأأز فعقفيتهأأق وكفقء أأق وا أأ ار افبنأأقء مأأع  تفحأأب -3
 اجلمعية يف ه ا افصل  

إنشأأقء عمليأأة شأأفقفة جقمعأأة وشأأقملة فتحليأأل وتنفيأأ  تأألابمل تفمأأ  إىل تعزيأأز احملكمأأة وقسأأني  تهتأأفر -4
علأأأى أنأأأ  فكأأأ  تكأأأ ن هأأأ   افعمليأأأة نقجحأأأة  فأأأال بأأأل مأأأ  إشأأأفاك مجيأأأع افأأألو  األطأأأفا   تشأأأل أ ا هأأأق  و

 واحملكمة وسق ف أصحقب املصلحة املعنيني 
 حرتامق تقمق االستهتال  افهتقن ين فلمحكمة على أن ه   افعملية جيب أن قرت  ا تشل  -5

 استعراض الخبراء المستقلين -ألف

  2020كقن ن افثقين/ينقيف   1تكلي  ففي  م  اخلرباء املستهتلني بنجفاء استعفاض اعتبقرملا م   تهتفر -6
وفهتملأأق فالختصقصأأق  افأأ ار ة يف املففأأ  األو  هلأأ ا افهتأأفار  هبأأل  تهتأأل  ت صأأيق  ملم سأأة وققبلأأة فلتحهتيأأ  

  ككأأا  مأع مفاعأأقة فغأأق  وققبلأة فلتنفيأأ  تفمأ  إىل تعزيأأز أ اء وكفأقءة وفعقفيأأة احملكمأأة ونظأق  رومأأق األسقسأ
 افعما يف احملكمة بقفكقما  وتهتلميهق إىل اجلمعية واحملكمة فلراستهق 

  ين هل ا افهتفارافثقاملفف  ففي  خرباء مستهتلني يتلف  م  األشخقص املنص ص عليهم يف  تعني -7
  (1)مت يا ففي  اخلرباء املستهتلني  على افنح  املنص ص علي  يف قفار امليزانية تهتفر -8
إىل ر أيس ففيأ  اخلأرباء املسأتهتلني إبهتأقء افألو  األطأفا  واحملكمأة وسأق ف أصأحقب املصألحة  تطلب -9

املعنيأأني علأأى علأأم بقفتهتأأل  احملأأف   مأأ  خأأال  املكتأأب وأففقتأأ  افعقملأأة  مبأأق يكفأأا اطأأالؤ افأألو  األطأأفا  
ي  يف أعمأقهلم  وذفأك وسق ف أصحقب املصلحة املعنيني علأى آخأف املسأتجلا  بشألن حقفأة افتهتأل  وافتنسأ

 30  وتهتأأأأأأأل  افتهتفيأأأأأأأف افنهأأأأأأأق   وافت صأأأأأأأيق  يف م عأأأأأأأل ال يتجأأأأأأأقو  2020حبلأأأأأأأ   هنقيأأأأأأأة حزيفان/ي نيأأأأأأأ  
  2020أيل  /سبتمرب 

                                                                            
(1 )ICC-ASP/18/Res.1م 
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اختأأقذ مجيأأع االسأأتعلا ا  افال مأأة السأأتعفاض اخلأأرباء املسأأتهتلني ر أأيس اجلمعيأأة إىل احملكمأأة و  تطلأأب -10
لجمعية  مبق يف ذفك املتطلبأق  افل جسأتية فففيأ  اخلأرباء املسأتهتلني مبقشفة بعل اختتق  افلورة افثقمنة عشفة ف

 وإمكقنية ت اصل  م   ون ع ا    مع مفاعقة املتطلبق  افهتقن نية وافتنظيمية  وتفتيبق  افسفية املنقسبة 
سأأق ف  تألع إىل احملكمأة وافأألو  األطأفا  افتعأقون تعقونأأق تقمأق مأأع ففيأ  اخلأرباء املسأأتهتلني  و تطلأب -11
 وي املصقيت اسخفي  أن حي وا نفس ا  و ذ

ملكتب اختقذ تلابمل إضقفية حسب االقتضقء وعلى حن  معهت   فتيسمل االختتق  افعقجا اإىل  تطلب -12
   الستعفاض اخلرباء املستهتلني

 والمحكمةجمعية الدول األطراف  -باء

مبشأأأأقركة احملكمأأأأة وافأأأألو  األطأأأأفا  وكأأأ فك سأأأأق ف أصأأأأحقب املصأأأألحة املعنيأأأأني يف عمليأأأأة  تفحأأأب -13
 استعفاض وتعزيز نظق  احملكمة ونظق  رومق األسقس  

علأأى ضأأفورة افتحسأأني املسأأتمف يف  تشأأل بقففعأأا و (2)بأأقخلط ا  افأأيت اختأأ  ق احملكمأأة تفحأأب أيضأأق -14
 عمليق ق 

  (3)افهتضقة وانتخقهبمتفشيح عملية تفحب بقفهتفار بشلن  -15
أن فلأأألو  األطأأأفا   ورا مهمأأأق يف ضأأأمقن كفأأأقءة وفعقفيأأأة احملكمأأأة وأهنأأأق تتحمأأأا  تؤكأأأل مأأأ  جليأأأل -16

 مسؤوفيق ق وافتزامق ق على افنح  املنص ص علي  يف نظق  رومق األسقس  
ن تعقجلهأأق أن عأأل ا مأأ  املسأأق ا افأأيت حأأل  ق افأألو  األطأأفا  واملبينأأة يف املصأأف فة جيأأب أتالحأأظ  -17

 اجلمعية  أو اجلمعية واحملكمة  بقالشرتاك مع أصحقب املصلحة املعنيني 
  مأ  خأال  األففقأة 2020إىل املكتب معقجلة افهتضأقيق افتقفيأة علأى سأبيا األوف يأة يف عأق  تطلب  -18

املسأنلة إفيهأق  افعقملة وسبا افتيسأمل املتقحأة افتقبعأة هلأق  بطفيهتأة شأقملة فلجميأع متقمأق  متقشأيقمل مأع اف اليأق  
 وافشفوؤ يف املشقورا  يف بلاية افعق   وتهتل  تهتفيف ع  افتهتل  احملف  إىل اجلمعية يف  ور ق افعق ية افهتق مة:

 تعزيز افتعقون  )أ( 
 عل  افتعقون  )ب( 
 افتكقما  وافعالقة بني اف اليق  افهتضق ية اف طنية واحملكمة  )ج( 
 وافت ا ن بني اجلنسني[ افتمثيا اجلغفايف افعق    ) ( 

إىل املكتأأأب مأأأ  خأأأال  أففقتأأأ  افعقملأأأة وسأأأبا افتيسأأأمل املتقحأأأة افتقبعأأأة هلأأأق  راسأأأة أي  تطلأأأب أيضأأأق -19
مسأأأق ا متبهتيأأأة يتعأأأني معقجلتهأأأق هبأأأل  قليأأأل افتأأألابمل امللم سأأأة اف اجأأأب اختقذهأأأق وتهتأأأل  تهتفيأأأف إىل ر قسأأأة 

 افتقسعة عشفة اجلمعية افعقمة كجزء م  األعمق  افتحضملية فللورة 

                                                                            
  2021-2019  واخلطة االسرتاتيجية ملكتب امللع  افعق  فلفأرتة 2019/2021اخلطة االسرتاتيجية فلمحكمة فلفرتة ( 2)

تشأأأأفي   3-2يف اففأأأأرتة  نتأأأأق ع اخللأأأأ ة افأأأأيت عهتأأأألهق افهتضأأأأقة  2021-2019واخلطأأأأة االسأأأأرتاتيجية فهتلأأأأم احملكمأأأأة فلفأأأأرتة 
 م2019األو /أكت بف 

(3 )ICC-ASP/18/Res.4 
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بقفتعأقون و يبهت  قيل نظف  عمليأة االسأتعفاض افشأقما  أن إىل املكتب وأففقت  افعقملة  تطلب ك فك -20
ت صأأأيق  اسأأأتعفاض اخلأأأرباء يف اجلمعيأأأة  تنظأأأفاف ثيأأأ  مأأأع احملكمأأأة  اختأأأقذ مجيأأأع االسأأأتعلا ا  افال مأأأة كأأأ  

مأأع مالحظأأأة أن حسأأب االقتضأأقء  اءا  املسأأتهتلني يف  ور أأق افتقسأأعة عشأأفة  بغيأأة اختأأقذ مزيأأل مأأ  اإلجأأف 
 احملكمةم اختصقصافنظف يف ه   افت صيق   يف حلو  ع   أيضقمل أجهزة احملكمة ستك ن مسؤوفة 
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 األول  المرفق

 اختصاصات استعراض الخبراء المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية

 الوالية  -لفأ

السأأتعفاض اخلأأرباء املسأأتهتلني يف قليأأل سأأبا تعزيأأز احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة افشأأقما يتمثأأا اهلأأل   -1
ونظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ  مبأأأق يفضأأأ  إىل تعزيأأأز االعأأأرتا  افعأأأقمل  بأأألور ق املفكأأأزي يف مكقفحأأأة اإلفأأأال  مأأأ  

مبق يف افعهتقب وتعزيز أ ا همق افعق   مع ا فقظ على املبق ئ افف يسية املنص ص عليهق يف افنظق  األسقس   
ذفأأك مبأأق ئ افتكقمأأا وافنزاهأأة واالسأأتهتال  افهتضأأق   واال عأأقء افعأأق م وقهتيهتأأقمل هلأأ   افغقيأأة  يتعأأنَي أن يهتأأل  
اسأأتعفاض اخلأأرباء املسأأتهتلني ت صأأيق  ملم سأأة وققبلأأة فلتحهتيأأ  وققبلأأة فلتنفيأأ  تفمأأ  إىل تعزيأأز أ اء وكفأأقءة 

فك م  خال  افهتيق  بقستعفاض  قي  ذي طقبع وفعقفية احملكمة ونظق  رومق األسقس  ككام ويتم قهتي  ذ
تهتي يشما سملورا  عمليق  احملكمة وإجفاءا ق وممقرسق ق وتنظيمهق وإطقرهق  على افنح  املنص ص علي  

 يف افنظق  األسقس م وتهتل  افنتق ع إىل مجعية افلو  األطفا  فلنظف فيهقم
إىل مجعيأأأة افأأألو  األطأأأفا  واحملكمأأأة بشأأألن وُيكلأأ  ففيأأأ  مأأأ  اخلأأأرباء املسأأأتهتلني بتهتأأأل  ت صأأأيق   -2

 مسق ا تهتنية معهتلة حمل ة يف إطقر جمم عق  املسق ا افتقفية:
 ا  كمة  )أ( 
 واجلهق  افهتضق    )ب( 
 وافتحهتيهتق  واملالحهتق  افهتضق يةم  )ج( 

افثأأقين   يياافتأأوتأف  املسأأق ا افهتقن نيأة وافتهتنيأأة احملأل ة افأأيت ينبغأ  تغطيتهأأق يف إطأقر كأأا جمم عأة  يف  -3
افثأأقين هأأ ا قق مأأة تشأأما متقمملأأق املسأأق ا املأأفا  تغطيتهأأق  فيجأأ   فكأأا  افتأأ يياهلأأ   االختصقصأأق م وال يعأأل 

وضأأع سأألم أوف يأأق  فلمسأأق ا  ضأأفورة مفاعأأقةجمم عأأة تعأأليا احملتأأ   يف سأأيقق عملهأأق واسأأتنتقجق ق  مأأع 
 موافت يياافثقين ووفهتملق فل الية  افت ييااحملل ة يف 

واليأأة ففيأأ  اخلأأرباء املسأأتهتلني حمأألو ة املأألة وتسأأتمف إىل حأأني تهتأألميهم افتهتفيأأف افنهأأق   إىل  وتكأأ ن -4
 املكتب  ومجعية افلو  األطفا   واحملكمة  وفهتقمل فلهتسم )خقمسق( أ نق م

ويُعأألا اسأأتعفاض اخلأأرباء املسأأتهتلني جأأزءملا مأأ  عمليأأة اسأأتعفاض أوسأأع نطققملأأق تهتأأ   هبأأق افلوفأأة افطأأف   -5
بقالشرتاك مع احملكمةم ويسأعى اخلأرباء إىل جتنأب افتألاخا وإىل افبحأث عأ  أوجأ  افتأآ ر متقشأيق مأع اف اليأة 

افأأأأيت تضأأأأطلع هبأأأأق افأأأألو   افأأأأيت حأأأأل  ق اجلمعيأأأأة  خشأأأأية أن تأأأأؤ ي ت صأأأأيق م إىل تكأأأأفار األنشأأأأطة ا قفيأأأأة
افثأأأقين  إذ أن بعضأأأهق ذو طبيعأأأة سيقسأأأيةم ويضأأأع اخلأأأرباء يف  افتأأأ ييااألطأأأفا  علأأأى حنأأأ  مأأأق هأأأ  حمأأأل  يف 

 اعتبقرهم اجله   املستمفة افيت تب هلق احملكمة يف سبيا تعزيز كفقءة وفعقفية عمليق قم

 تشكيلة الفريق -باء

على تفشيح ر قسة مجعية افألو  األطأفا   بت افأ  اسراء  مبأق  ي ص  املكتب مجعية افلو  األطفا   بنقءمل  -6
خأأرباء  إلجأأفاء اسأأتعفاض مسأأتهتا فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة  عمأأالمل بقف اليأأة املنصأأ ص  وتسأأع سأأمّ يأأرتاوح بأأني 

 عليهق يف ه   االختصقصق م
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كأقن خبأململا   ال جي    على مل  ثالث سن ا  بعل االنتهقء م  تهتل  افتهتفيف  تفشيح أي شخز   -7
 كمفشح فالنتخقب يف احملكمة وال ه  أن يتهتل  ألي منصب يف احملكمةم

خأأرباء فكأأا جمم عأأة مأأ  جمم عأأق  املسأأق ا علأأى افنحأأ   اثنأأني وثأأالثوتعأأنّي هيئأأة افف قسأأة مأأق بأأني  -8
األو م وتهت   اجلمعية بتعيني اخلرباء على  ت ييا" ووفهتق فلمعقيمل اف ار ة يف افف املنص ص علي  يف افهتسم "أ

 أسقس ت صية املكتبم
ويك ن اخلرباء م  م اطي افلو  األطفا م وجيب أن يعكس تفشيح وتعيني اخلرباء افأنظم افهتقن نيأة  -9

  علأى أن تكأ ن افكفأقءة قألر اإلمكأقن افف يسية يف افعقمل  وافتمثيا اجلغأفايف افعأق    وافتأ ا ن بأني اجلنسأني
 راية اففنية  ق املبلأ افت جيه موافل
ويعمأأا اخلأأرباء بقسأأتهتالفية وبصأأفتهم افشخصأأية املتسأأمة بأأقخلربة  وال جيأأ   هلأأم تلهتأأ  تعليمأأق  مأأ   -10

 افلو  األطفا  أو احملكمة أو أي منظمة أخف  أو فف  آخفم

 أساليب العمل -جيم

  فيعملأ ن بتنسأي  2املبأني يف اففهتأفة يُنظم ففي  اخلرباء املسأتهتلني يف ثأالث جمم عأق  علأى افنحأ   -11
أأق يتأأ ىل املهأأق  ب صأأف  جهأأة اتصأأق  فلخأأرباءم ويعمأأا افأأف يس كمنسأأ   وثيأأ م ويعأأني اخلأأرباء فيمأأق بيأأنهم ر يسمل
شأأقما فلمجم عأأأق  افأأأثالث  مبأأأق يضأأم  االتسأأأقق  وافتهتياأأأل بقجلأأألاو  افزمنيأأة  وافتنأأأقو  افسأأأليم فلمسأأأق ا 

 ص   على تعقوهنق  وتهتل  افتهتقريف على حن  م حل م  حيث افشكا  املتلاخلة  وافت اصا مع احملكمة وا
وغمل ذفك م  املسق ا اإل اريةم وتعما ر قسة اجلمعية على تيسمل عما ففي  اخلرباء املسأتهتلني إمنأق ال جيأ   

 هلق االخنفاط يف املسق ا اجل هفية أو إسلاء املش رة بشلهنقم
اء املسأأتهتلني  بتنسأأي  مأأ  افأأف يس  بتنظأأيم أعمقهلأأق اخلقصأأة وتهتأأ   كأأا جمم عأأة مأأ  جمم عأأق  اخلأأرب  -12

"م وعلأأأى سأأأبيا هأأأقءوتسأأأتكما مسأأأقر عملهأأأق يف أقأأأفب وقأأأم ممكأأأ  ويف اإلطأأأقر افأأأزمي احملأأأل  يف افهتسأأأم "
األوف يأأة ومأأع مفاعأأقة متطلبأأق  افسأأفية  يضأأع ففيأأ  اخلأأرباء املسأأتهتلني طفا أأ  فلت اصأأا مأأع احملكمأأة وافتفقعأأا 

فيهق املنتخبني وم ظفيهق وحمقم  افلفقؤ وافضحقيق وجملس اقق  م ظف  احملقكمم ويهت    معهق ومع املسؤوفني
ففي  اخلرباء  م  خال  افف يس  بنبال  ر قسة اجلمعية بتنظيم أعمقف  وإخطأقر ر قسأة اجلمعيأة قبأا افشأفوؤ 

قينم وتتعأأأقون افثأأأ تأأأ ييايف إ خأأأق  أي تعأأأليال  علأأأى قق مأأأة امل اضأأأيع فلمجم عأأأق  افأأأثالث احملأأأل ة يف اف
 احملكمة تعقونقمل كقمالمل مع اخلرباءم

وقبأأأا افشأأأفوؤ يف افعمأأأا اففعلأأأ   علأأأى كأأأا خبأأأمل أن يطلأأأع )هأأأ  أو هأأأ ( شخصأأأيق علأأأى اف ثأأأق    -13
وافتحقفيأأا واملأأ ا  األسقسأأية ذا  افصأألة  مبأأق يف ذفأأك مأأق هأأ  ذو صأألة مأأ  وثأأق   اجلمعيأأة واملكتأأب وأففقأأة 

على االستعفاضق  افسقبهتة افأيت أجفاهأق خأرباء فلمحكمأة  واف ثأق    افعما  فضال ع  اطالع  أو اطالعهق
 غمل اففمسية افيت تشكا جزءملا م  منققشق  االستعفاض اففاه م

وجيتمأع اخلأرباء كلمأق  عأأم افضأفورة وقأل جيتمعأ ن شخصأأيملق أو بقملفاسألة أو عأرب روابأط )إفكرتونيأأة(  -14
لفأأأةم وُتسأأتخل  وسأأأق ا االتصأأق  اإلفكرتونيأأأة إىل بعيأألة  حسأأب االقتضأأأقء وبطفيهتأأة فعقفأأأة مأأ  حيأأث افتك

 أقصى حل ممك  فتيسمل افعمام
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وحيفص اخلرباء  مبسقعلة احملكمة  علأى سأفية مجيأع املفاسأال  واملنققشأق  واف ثأق   يف أثنأقء افهتيأق   -15
 بقالسأأأتعفاض وبعأأأل  مبأأأق يكفأأأا االمتثأأأق  فلمتطلبأأأق  املنصأأأ ص عليهأأأق يف افنظأأأق  األسقسأأأ  وجلميأأأع ق اعأأأل

 وف ا ح احملكمة ذا  افصلةم
وتتشقور كا جمم عة م  اخلرباء على نطقق واسع مع مجيع أصحقب املصلحة املعنيني  مبق يف ذفك  -16

افلو  األطفا  واحملكمة واجملتمع امللين  بشلن جمم عة املسق ا احملل ة هلقم وتيسملا هل   املشقورا   يعما 
ة ويتأ فف هلأم اف صأ    ون ع ا أأ  إىل مجيأع املأ ظفني واملأ ا  علأأى اخلأرباء عأ  كثأب مأع املسأأؤوفني يف احملكمأ

حن  مأق هأ  مطلأ ب  رهنأق بقملتطلبأق  افهتقن نيأة واففققبيأة  وتفتيبأق  افسأفية املال مأة وذفأك يف أثنأقء واليأتهم 
 وبعلهق  وف  افشفوط افيت يتم وضعهق بقفتنسي  مع احملكمةم 

فا  واحملكمة واجملتمع امللين وغملهم م  أصحقب املصألحة وجي   إجفاء املشقورا  مع افلو  األط -17
شفهيق أو كتقبة أو بقجلمع بني األسل بنيم ويُ ىل االعتبقر يف اف قم املنقسب إىل وضأع اإلجأفاءا  املال مأة 
فكا جمم عة يف ه ا افصل   مثا إجفاء مشقورا  مكت بة  وقليأل اجتمقعأق  حمتملأة فففيأ  افعمأا  ومأق 

 غمل ذفكم 
وتنس  اجملم عق  افثالث عملهق وتهتل  تهتفيفا شأقمال حيتأ ي علأى جمم عأة واحألة مأ  افت صأيق م  -18

ويُ ىل اهتمق  خقص فلمسق ا أو املشقكا ذا  افطبيعة افشقملة فعلة قطقعأق   وتبأ   كأا اجلهأ   ملعقجلأة 
 ه   املسق ا )واملشقكا( بطفيهتة م حلة وجتنب اال  واجية بشلهنقم 

ور قسة اجلمعية تهتقريف منتظمة ع  افتهتأل  احملأف  يف االسأتعفاض املستهتّلني ففي  اخلرباء  ويهتل  ر يس -19
مأ  خأأال  اجتمقعأق  املكتأأب وأففقتأ  افعقملأأةم ويهتأأل  ففيأ  اخلأأرباء تهتفيأفملا مفحليأأق  ويهتأل  أيضأأق إحقطأأة إىل 

 فيهق على حقفة افعمام افلو  األطفا   بليال ف فك  إذا مل يك  تهتل  افتهتفيف املكت ب ميس را  فيطلعهق
وف ر إهنقء ففي  اخلرباء املسأتهتلني عملأ   يُعأل تهتفيأفامل مكت بأقمل عأ  ذفأك  ويهتلمأ  إىل املكتأب ومجعيأة  -20

افلو  األطفا  واحملكمةم وميك  تهتل  االسأتنتقجق  افتفصأيلية افأيت ختلأز إفيهأق كأا جمم عأة يف مففهتأق  
 لابمل افسفية املال مةم افتهتفيفم ويك ن افتهتفيف وثيهتة عقمة خقضعة فت

ويك ن افرتكيز يف تهتل  افتهتقريف على ت فمل حل   ملم سة وعملية وواقعيأة  وتكأ ن افتهتأقريف مأ جزة  -21
 قلر اإلمكقنم وُت ىل األوف ية فلمسق ا افيت هلق أكرب تلثمل على أ اء احملكمة وكفقء ق وفعقفيتهقم

افف قسأة أن تألع  اخلأرباء إىل تهتأل  مزيأل مأ  اإليضأقحق  وعهتب تهتل  افتهتفيف افنهق    جي   هليئأة  -22
 بشكا مال م ح   ج انب أو استنتقجق  أو ت صيق  حمل ة هلق أ ية خقصةم

بأأقمل ار  املتقحأأة  جيأأ   فكأأا جمم عأأة  بقفتنسأأي  مأأع ر قسأأة اجلمعيأأة  أن يهتأأل  هلأأق مأأق يلأأز  مأأ   ورهنأأقمل  -23
واإل ارةم وتهتأأل  أمقنأأة اجلمعيأأة افأألعم افل جسأأيت حسأأب مسأأقعلة يف جمأأقال  مأأ  قبيأأا افبحأأ ث وافصأأيقغة 

 افضفورةم

 التمويل -دال

تظا تكلفة استعفاض اخلرباء املستهتلني عنأل حأل أ م مأ   ون املسأقس بقفكفأقءةم ويكقفأل كأا مأ   -24
 م(1)اخلرباء واملسقعلة املهتلمة وتُغط  افتكقفي  األخف  على حن  مق ه  حمل  يف افهتفار املتعل  بقمليزانية

                                                                            
(1 )ICC-ASP/18/Res.1م 
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 الجدول الزمني -هاء

عنلمق يُعتمل قفار م  قبا افلورة افثقمنأة عشأفة جلمعيأة افألو  األطأفا   ميكأ  فلخأرباء افشأفوؤ يف  -25
 أعمقهلم على افف ر على افنح  افتقيل:

 إعداد وتنظيم العمل. :2020كانون الثاني/يناير  )أ( 
 إجااااراء مشاااااورات مااااع الاااادول األطااااراف  :2020آذار/مارس  - شباط/ فبراير )ب( 
المحكمااة ومااع المجتمااع  والمسااؤولين فااي   
 المدني.
تحليااااال المعلوماااااات التاااااي ياااااتم جمعهاااااا  :2020آب/أغسطس  -نيسان/أبريل  )ج( 

 وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياغة 
 التقارير.   
تقاااديم تقريااار مرحلاااي أو إحاطاااة إعالمياااة  :2020تموز/يوليه  -حزيران/يونيه  ) ( 

 إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 
 األطراف.الدول    
تقاااااديم التقريااااار النهاااااائي إلاااااى المكتاااااب  :2020أيلول/سبتمبر  )هأ( 

 وجمعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 الدول األطراف.   

ويهتل  افهتفيف افنهق   إىل افلورة افتقسعة عشفة جلمعية افلو  األطفا  م  خال  املكتب  مبق يتف   -26
فزمنيأة بسأبب ظأفو  ققسأية غأمل بلقة مع اجللاو  افزمنيةم وإذا فز  األمأف إ خأق  تعأليال  علأى اجلألاو  ا

مت قعأأة  يهتأأ   اخلأأرباء بنحقطأأة ر قسأأة اجلمعيأأة علمأأق بأأ فك مأأ   ون إبطأأقء  مبأأق يشأأما ا قفأأة افأأيت يلأأز  فيهأأق 
إ خأأأأق  تعأأأأليال  علأأأأى نطأأأأقق افعمأأأأام وتلفأأأأم هيئأأأأة افف قسأأأأة نظأأأأف املكتأأأأب إىل حأأأأقال  افتأأأألخمل الختأأأأقذ 

 اإلجفاءا  املال مة بشلهنقم
يهتفر تكلي  جهة مق افهتيق  مبزيل مأ  افعمأا بشألن مسأق ا حمأل ة  إذا فأز  األمأف  وجي   فلمكتب أن  -27

 بعل تهتل  افتهتفيف افنهق  م ويتم ذفك بقفتنسي  مع أففقة افعما افتقبعة فلمكتب وجهق  افتيسمل املعنيةم
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 األول التذييل

 نبذات عن خبراء المجموعات الثالث
يُنظم استعفاض اخلرباء املستهتلني يف ثالث جمم عق  منفصلة كمق هأ  مبأني يف افهتسأم "أفأ " مأ   -1

هأ   االختصقصأأق م وتسأأعى اجملم عأأق  افأثالث إىل افعمأأا بقفتنسأأي  فيمأأق بينهأق  ال سأأيمق بشأألن املسأأق ا 
كمأةم ويكأ ن افشقملة فعلة قطقعق   مع األخ  يف االعتبقر افعما اف ي تضأطلع بأ  افألو  األطأفا  واحمل

اخلرباء م  افشخصيق  افبقر ة ذا  افطأقبع األخالقأ  افففيأعم ويعكأس تعيأني اخلأرباء صأ رة افأنظم افهتقن نيأة 
افف يسية يف افعقمل  وافتمثيا اجلغفايف افعق    وافتأ ا ن بأني اجلنسأني  علأى أن تكأ ن افكفأقءة وافلرايأة اففنيأة 

قأأل سأأب  هلأأم أن عملأأ ا فأأل  احملكمأأة كمأأق جيأأب أن يك نأأ ا  أأق املبأألأ افتأأ جيه م وجيأأب أال يكأأ ن اخلأأرباء 
حمرتمني فلغقية وقق ري  على افعما بقستهتالفية وسفعةم وت ص  هيئة افف قسة بقخلرباء فل  املكتب بقالستنق  

 إىل املعقيمل افتقفية: 

 : الحوكمة1المجموعة  -ألف

 املنظمق  افلوفية  يت فف فليهم مق يل :خبملان إىل ثالثة خرباء مشه رون  وفيق يف جمق  ح كمة  -2
 رايأأأأة فنيأأأأة راسأأأأخة وخأأأأربة يف ح كمأأأأأة املنظمأأأأق  افلوفيأأأأة  وال سأأأأيمق يف جمأأأأق  اف اليأأأأأق   )أ( 

 افهتضق ية اجلنق ية افلوفية 
و رايأأأأة فنيأأأأة راسأأأأخة وخأأأأربة يف افتعقمأأأأا مأأأأع افبيئأأأأق  وافهتيأأأأ   افهتقن نية/افهتضق ية/افسيقسأأأأية  )ب( 
 املعهتلة 
خة يف اإل ارة وافهتيق ة على افصعيل افلويل يف جمق  املأ ار  افبشأفية  ويفضأا مأ  وخربة راس )ج( 

 عما فل  منظمق   وفية أخف  متمكنة فلغقية يف ه ا اجملق  
 وسجا حقفا مثبم يف إسلاء املش رة إىل املنظمق  افعقمة يف افبيئق  افسيقسية املعهتلة  ) ( 
وخأأأربة عمليأأأة راسأأأخة يف إ ارة نقجحأأأة ملنظمأأأة  وفيأأأة مشأأأقهبة  ويفضأأأا أن تشأأأما تنفيأأأ   )هأ( 

 بفنقمع استعفاض/إصالح شقما وإ ارة افتغيملم 

 : الجهاز القضائي والعملية القضائية 2المجموعة  -باء

ة إىل ثالثة خأرباء مشأه رون  وفيأق يتمتعأ ن بلرايأة فنيأة راسأخة يف مؤسسأق  جنق يأة قضأق يخبملان  -3
  وفية وخربة يف افتعقما مع ه   املؤسسق   يت فف فليهم مق يل :

معففأأأأة متعمهتأأأأة بقفهتأأأأقن ن اجلنأأأأق   افأأأألويل واإلجأأأأفاءا  اجلنق يأأأأة ذا  افصأأأألة وكأأأأ فك إ ارة  )أ( 
احملقكمق  على املسأت   افأ طي أو افألويل  ويفضأا أن تشأما هأ   املعففأة املسأق ا املتعلهتأة حبهتأ ق افألفقؤ 

 واجلفا م اجلنسية واجلنسقنية وافضحقيق 
وخربة عملية راسخة يف افعما بنجقح يف والية قضق ية جنق ية  وفية كهتأقض  أو مأق يعق فأ    )ب( 

 مبق يف ذفك ت يل منقصب قيق ية أو ا تمقنية  اخا كلية قضق ية 
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لة يف اخللمة بنجقح يف منظمأة قضأق ية  وفيأة متعأل ة افثهتقفأق  ومعهتأ وخربة عملية راسخة (ج) 
 ومتعل ة األوج م

 : الفحوصات األولية والتحقيقات والمالحقات القضائية 3المجموعة  -جيم

أو ثالثأأة خأأرباء مشأأه رون  وفيأأق يف افتحهتيأأ  يف اجلأأفا م افلوفيأأة ومالحهتتهأأق قضأأق يق  يتأأ فف خبأأملان  -4
 فليهم مق يل :

افهتضأق ية واسأعة افنطأقق يف معففة واسعة وخربة تنفي ية مثبتقن يف افتحهتيهتأق  واملالحهتأق   )أ( 
اجلفا م افلوفية على املست   اف طي أو افلويل  مبق يشما املسق ا املتعلهتة حبهت ق افلفقؤ وافضحقيق واجلأفا م 

 اجلنسية واجلنسقنية 
وخربة يف صيقغة وتنفيأ  سيقسأق  افتحهتيأ  واال عأقء افعأق   ويفضأا أن تكأ ن هأ   اخلأربة  )ب( 

ففظقعأأة أو اجلأأفا م افنقجتأأة عأأ  حأأقال  افنأأزاؤ  يف افبيئأأق  افتشأأغيلية وافسيقسأأية متصأألة بأأقجلفا م املتسأأمة بق
 املعهتلة 
 يف اجلفا م ا سقسة سيقسيق ومالحهتتهق قضق يق يف افبيئق  املعهتلةم وخربة يف افتحهتي  )ج( 

 الثاني  التذييل

 قائمة المسائل القانونية والتقنية التي ينبغي تغطيتها في كل مجموعة
نهتطأأة االنطأأالق فلخأأرباء يف اف ثيهتأأة غأأمل اففمسيأأة افأأيت تلخأأز املنققشأأق  افأأيت تأألور فيمأأق بأأني تتمثأأا  -1

م (1)وهأأ  مأأق يسأأمى "املصأأف فة" –افأألو  األطأأفا  واحملكمأأة وسأأق ف أصأأحقب املصأألحة املعنيأأني حأأ  اسن 
قم وافهتضأأأقيق وقأأأل  املصأأأف فة عأأأل ملا مأأأ  املسأأأق ا افأأأيت تفغأأأب افأأألو  األطأأأفا  يف أن يهتأأأ   اخلأأأرباء بلراسأأأته

فيسم شقملة وميك  أن تشهل تتط را مع افتهتل  يف مسقر افعمام وت ىل األوف ية إىل املسق ا امللرجة أ نق  
م وبقإلضأقفة إىل ذفأك  يتعأف  اخلأرباء وفعقفيتهأقوإىل املسق ا افيت هلق أكرب تألثمل علأى أ اء احملكمأة وكفقء أق 

مأأ  احملكمأأة  وغملهأأق مأأ  افتعليهتأأق  املهتلمأأةم وتأأف  امل اضأأيع  إىل افتعليهتأأق  افأأيت تأأف  علأأى املصأأف فة املهتلمأأة
 املستهتقة م  املصف فة املنهتحة بقفرتتيب افعل يم

 الحوكمة  1المجموعة  -ألف

إطأأأقر ا  كمأأأة وافتنسأأأي  وافتعأأأقون املشأأأرتك بأأأني األجهأأأزة وكأأأ فك  1يسأأأتعفض اخلأأأرباء يف اجملم عأأأة  -2
 اهتمق  خقص ملق يل :سيقسق  اإل ارة وثهتقفة افهتيق ة مع إيالء 

 ثهتقفة اإل ارة وا  كمة -1-5
 افلور اإل اري فلمسجا )تعزيز افعمليق  واإلجفاءا  اإل ارية امل حلة وافشفقفة( -1-6
 ا  كمة وافهتيق ة امل حلتقن )مبلأ احملكمة اف احلة  وافهتيم املشرتكة( -1-7

                                                                            
(1 )”Matrix over possible areas of strengthening the Court and the Rome Statute system, dated 27 

November 2019م 
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 مشقركة امل ظفني -1-9
يأأأأأة اف افيأأأأة )مبأأأأأق يف ذفأأأأك حأأأأأقال  اإلعأأأأقرة  وسيقسأأأأأق  املأأأأ ار  افبشأأأأأفية افن عيأأأأة وافكم -1-10

 افت ظي (م
 املفونة وققبلية افت سع يف مست يق  افتزويل بقمل ظفني  -1-11
 إنشقء منصب أمني املظقمل/إجفاءا  افتظلم افلاخلية -1-12
 تعزيز إطقر تهتييم األ اء -1-16
يا إىل أ م حل م  افتلاخا  جهق ا اإلشفا  وافتلقي  يف مجعية افلو  األعضقء )افتهتل -3-8

 يف االستغال (م روسبا افتآ  
 والية افصنلوق االستئمقين فلضحقيق وعمل  -1-19
 عملية امليزانية فلمحكمة -1-18
 احملقكمة افعق فة  افلفقؤ واملسقعلة افهتقن نية -2-13

X-X-  احملكمة افعق  وص رة تعزيز اف ع 

 والعملية القضائية: الجهاز القضائي 2المجموعة  -باء

  مأع مفاعأقة احأرتا  االسأتهتال  افهتضأق   فلمحكمأة  بقسأتعفاض هيكأا 2اخلأرباء يف اجملم عأة يهت    -3
 اجلهق  افهتضق   وتنظيم  وإ ارت  وتزويل  بقمل ظفني وأسقفيب عمل  مع إيالء اهتمق  خقص ملق يل :

 انتخقب ر يس احملكمة ون اب ر يسهق -1-3
افهتضأأأأق ية )يف مجيأأأأع املفاحأأأأا  مبأأأأق يف ذفأأأأك افأأأألور مأأأأق قبأأأأا احملقكمأأأأة  كفأأأأقءة افعمليأأأأة  -2-7

 واجللاو  افزمنية  واملها افزمنية(
تط يف افعملية افهتضق ية واإلجفاءا  اففامية إىل تعزيز اففهت  وصنع افهتفار على حن  متس   -2-8

ق  وسها املنق   مبق يف ذفك م  خال  افتعلم م  أفضا املمقرسق  املستهتقة م  واليأ
 قضق ية أخف   مع مفاعقة احرتا  استهتال  اجلهق  افهتضق   وسلطقت م

أسقفيب عما اجلهق  افهتضق   )استلعقء افهتضقة املنتخبني حليثملق  وافتلريب  واملزاملة   -2-10
 وآفيق  تبق   أفضا املمقرسق  مع سق ف افهتضقة افلوفيني واف طنيني(

 افضحقيق )املشقركة( -2-11
 افتع يضق  -2-12

 الفحوصات األولية والتحقيقات والمالحقات القضائية  :3المجموعة  -جيم

 عأقء افعأق   بقسأتعفاض هيكأا مكتأب اال  مأع مفاعأقة احأرتا  اسأتهتالفية 3اخلرباء يف اجملم عأة يهت    -4
 امللع  افعق  وتنظيم  وإ ارت  وتزويل  بقمل ظفني وأسقفيب عمل  مع إيالء اهتمق  خقص ملق يل :

 افعل  )افعقما جز يق/مؤقتق( ن اب امللع  افعق  ومهقمهم اف ظيفيةم -1-2
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 اففح صق  األوفيةم  -2-1
اسرتاتيجيق  اال عقء افعأق   مبأق يف ذفأك مأق يتعلأ  بقختيأقر افهتضأقيق وقليأل األوف يأق   -2-3

 بشلهنقم
يجيقت  افتحهتيهتق  واألعمق  افتحضملية فلهتضقيق )مبق يف ذفك أسأقفيب افتحهتيأ  واسأرتات -2-4

 وأ وات   وافتحهتيهتق  املقفية(م
 هيكا مكتب امللع  افعق  )مبق يف ذفك مست يق  افتزويل بقمل ظفني وافكفقءا (م -2-5
 اسرتاتيجيق  اإلحق  )افرتكيز على آفية فإلغالق(م -2-6

 يكأأ ن اخلأأرباء علأأى  رايأأة بأألن افأألو  األطأأفا  تعتأأز  افهتيأأق   عنأأل االقتضأأقء مأأ  خأأال  ا أأ ار مأأع -5
مبعقجلة املسق ا املتعلهتة بقنتخأقب افهتضأقة   ووفهتملق ف اليق  افتسهيال  واألففقة افعقملة ذا  افصلة احملكمة 

(  واإلجأأأأفاء املتعلأأأأ  بن خأأأأأق  تعأأأأليال  علأأأأأى -4-1(  واملسأأأأأجا )-2-1(  واملأأأألع  افعأأأأق  )-1-1)
 اجلنسأأأني وافتأأأ ا ن (  وإ خأأأق  قسأأأينق  علأأأى افتأأأ ا ن بأأأني-13-1افهت اعأأأل اإلجفا يأأأة وق اعأأأل اإلثبأأأق  )

(  وافتكقمأأأأأأا -9-2االنتهتأأأأأأق  يف اجلهأأأأأأق  افهتضأأأأأأق   ) (  وإ ارة عمليأأأأأأق -14-1اجلغأأأأأأفايف فلمأأأأأأ ظفني )
(  وتنفيأ  أوامأف -1-3(  وتعقون افلوفة )-2-2افهتضق ية اف طنية واحملكمة ) االختصقصق وافعالقة بني 
 (م-7-3(  واستعفاض أسقفيب عما اجلمعية )-3-3(  وعل  افتعقون )-2-3االعتهتق  )

____________ 
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 قائمة الخبراء المستقل ين

 : الحوكمة1المجموعة  -ألف

 نيك ال غي  )ففنسق(افسيل  -
 افسيلة م نيكق بينت  )األرجنتني( -
 افسيل مقيك مسيث )أسرتافيق( -

 : الجهاز القضائي والعملية القضائية 2 المجموعة -باء

 افسيلة آنق بيلنقريك )ب فنلا( -
 افسيل حس  جقف  )غقمبيق( -
 افسيل حممل شقنلي عثمقن )تقنزانيق( -

 : الفحوصات األولية والتحقيقات والمالحقات القضائية 3المجموعة  -جيم

 افسيل ريتشف  غ فلست ن )جن ب اففيهتيق( -
 افسيل حس  جقف  )غقمبيق( -
 رومقن  )بفا يا(ش انزي افسيلة كفيستينق  -

____________
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 المرفقات

 األول لمرفقا

 ضتقرير لجنة وثائق التفوي
 افسيلة أكسمقري غ  مقن نينق )اجلمه رية افلومينيكية( افف يسة: 

علأأأى  2019كأأقن ن األو / يسأأأمرب   5و 2يف اجللسأأتني افعأأأقمتني األوىل وافسأأقبعة  املعهتأأأ  تني يف  -1
 25افت ايل  عَينم مجعية افلو  األطفا  يف نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق يأة افلوفيأة  وفهتأقمل فلمأق ة 

عشأفة تتألف  مأ  ممثلأ  افألو  األطأفا  افثقمنأة فلجمعيأة  جلنأة وثأق   تفأ يض فألور ق  م  افنظق  افألاخل 
اجلمه ريأأأأة افلومينيكيأأأأة وجنأأأأ ب أففيهتيأأأأق و وفأأأأة فلسأأأأطني ورومقنيأأأأق واملكسأأأأيك وافنمسأأأأق وني  يلنأأأألا  افتقفيأأأأة:

 موهنغقريق وافيقبقن
 م2019/ يسمرب كقن ن األو   6و 5و 2وعهتل  جلنة وثق   افتف يض ثالثة اجتمقعق  يف  -2
كأأأأأقن ن األو / يسأأأأأمرب   2وُعفضأأأأأم علأأأأأى جلنأأأأأة وثأأأأأق   افتفأأأأأ يض  يف اجتمقعهأأأأأق افأأأأأ ي ُعهتأأأأأل يف  -4

تتعلأأ  ب ثأأق   تفأأ يض ممثلأأ  افأألو   2019كأأقن ن األو / يسأأمرب   2  مأأ كفة مأأ  األمقنأأة بتأأقري  2019
ة جلمعيأأأأة افأأأألو  عشأأأأف افثقمنأأأأة األطأأأأفا  يف نظأأأأق  رومأأأأق األسقسأأأأ  فلمحكمأأأأة اجلنق يأأأأة افلوفيأأأأة يف افأأأألورة 

 األطفا م 
  كقنم قأل ور   وثأق   2019كقن ن األو / يسمرب    6وقمم اجتمقؤ جلنة وثق   افتف يض  يف  -5

عشفة جلمعيأة افألو  األطأفا   بقفشأكا املنصأ ص عليأ  يف املأق ة ثقمنة افتف يض رمسية فلممثلني يف افلورة 
األرجنتني واألر ن وإسبقنيق وأسرتافيق وإست نيق افتقفية:   75ف م  افنظق  افلاخل   م  افلو  األطفا  ا 24

وأفبقنيق وأملقنيق وأنلورا وأوروغ اي وأيففنلا وآيسألنلا وإيطقفيأق وبأقراغ اي وافربا يأا وافربتغأق  وبلجيكأق وبلغقريأق 
وبأأأأملو املتعأأأأل ة افهت ميأأأأق (  -وبأأأن  وب تسأأأأ انق وب ركينأأأأق فقسأأأأ  وافب سأأأنة واهلفسأأأأك وب فنأأأألا وب فيفيأأأأق ) وفأأأة 

فيشأأيت واجلمه ريأأة افتشأأيكية واجلمه ريأأة افلومينيكيأأة ومجه ريأأة ك ريأأق  -وتفينيأألا  وت بأأقغ  وتأأ نس وتيمأأ ر 
وجنأأأأ ب أففيهتيأأأأق وج رجيأأأأق وافأأأألامنفك و وفأأأأة فلسأأأأطني ورومقنيأأأأق و امبيأأأأق وافسأأأألفق ور وسأأأأل فقكيق وسأأأأل فينيق 

افب فيفقريأأة(  –نسأأق وفنأأزويال )مجه ريأأة وافسأأنغق  وافسأأ يل وس يسأأفا وشأأيل  وصأأفبيق وغقمبيأأق وغ اتيمأأقال وفف 
وفنلنلا وقربص وكفواتيق وكنلا وك    يف ار وك ستقريكق وك ف مبيق والتفيق وفكسمرب  وفيت انيأق وفيختنشأتقي  
وفيس ت  ومقفطة ومأقيل واملكسأيك ومأالوي وملألي  واململكأة املتحألة فربيطقنيأق افعظمأى وأيففنألا افشأمقفية 

 مسق وني  يلنلا وهنغقريق وه فنلا وافيقبقن وافي نقنومنغ فيق وافنفويع وافن
عشفة  ثقمنةافكقنم قل أُبِْلغم إىل األمقنة معل مق  ع  تعيني ممثل  افلو  األطفا  افتقفية يف افلورة  -6

  2019كأأقن ن األو / يسأأأمرب   6افأألو  األطأأأفا   وقأأم اجتمأأقؤ جلنأأأة وثأأق   افتفأأ يض املنعهتأأأل يف  جلمعيأأة
م  ر يس افلوفة أو ا ك مة أو و يف اخلقرجية يف افلو  أو بطفيهتة إفكرتونية أخف   بقففقكس بفسق ا بفقية أو 

أفغقنسأأأتقن وإكأأأ ا ور وأوغنأأألا وبأأأنغال يش وبنمأأأق وتشأأأق  ومجه ريأأأة أففيهتيأأأق اف سأأأطى  افتقفيأأأة: 21ف األطأأأفا  ا
بأأأ   وسأأملافي ن وغقنأأأق وفأأأقن ات  ومجه ريأأة تنزانيأأأق املتحأألة ومجه ريأأأة افك نغأأ  افلميهتفاطيأأأة ومجه ريأأأة م فأألوفق وجي

 وكمب  يق وكينيق وملغشهتف وم ريشي س ونقميبيق ونيجمليق وهنلوراسم
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  أوصى افف يس بلن تهتبا افلجنة وثق   2019كقن ن األو / يسمرب  6خال  اجللسة املنعهتلة يف  -7
م افأأقة األمقنأأة يف أقأأفب تفأأ يض ممثلأأ  مجيأأع افأألو  األطأأفا  املشأأقر إفيهأأق يف مأأ كفة األمقنأأة  علأأى أن تأأتم 
 .م  ه ا افتهتفيف 5وقم ممك  ب ثق   افتف يض اففمسية ملمثل  افلو  األطفا  املشقر إفيهق يف اففهتفة 

 :وبنقء على اقرتاح افف يس  اعتمل  افلجنة مشفوؤ افهتفار افتقيل -8
 "إن جلنة وثق   افتف يض  

عشأفة جلمعيأة افألو  األطأفا  يف  ثقمنأةافوثأق   تفأ يض املمثلأني إىل افألورة  وقل نظف  يف
 م  ه ا افتهتفيف  6و 5نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية املشقر إفيهم يف اففهتفتني 

 ."وثق   تف يض ممثل  افلو  األطفا  املعنية تهتبا
 واعُتمل مشفوؤ افهتفار اف ي اقرتح  افف يس بلون تص يمم  -9

 12لجنة مجعية افلو  األطفا  بقعتمق  مشفوؤ قأفار )انظأف اففهتأفة واقرتح افف يس عنل   أن ت ص  اف -10
 أ نق (م واعُتمل ذفك املهترتح بلون تص يمم 

 ويف ض ء مق سل   يهتَل  ه ا افتهتفيف إىل مجعية افلو  األطفا م -11

 توصية لجنة وثائق التفويض
ت صأأأ  جلنأأأة وثأأأق   افتفأأأ يض مجعيأأأة افأأألو  األطأأأفا  يف نظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ  فلمحكمأأأة اجلنق يأأأة  -12

 افلوفية بقعتمق  مشفوؤ افهتفار افتقيل: 
عشاارة لجمعيااة الاادول األطااراف فااي نظااام رومااا  ثامنااة"وثااائق تفااويض الممثلااين فااي الاادورة ال

 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
   نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةإن مجعية افلو  األطفا  يف

 ثقمنأةيف تهتفيف جلنة وثأق   افتفأ يض املتعلأ  ب ثأق   تفأ يض املمثلأني يف افألورة اف وقل نظف 
 عشفة فلجمعية ويف افت صية اف ار ة في  

 تهتفيف جلنة وثق   افتف يض"م  تعتمل  
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التقرير الشفوي عان أنشاطة المكتاب الاذي قدماه رئايس الجمعياة فاي الجلساة 
كاااااانون  2العاماااااة األولاااااى للااااادورة الثامناااااة عشااااارة للجمعياااااة المعقاااااودة فاااااي 

 2019األول/ديسمبر 
بصفيت ر يسق فلجمعية  يشففي أن أقل  تهتفيفا إىل مجعية افلو  األطفا  ع  األنشطة افيت اضطلع  -1

 م2019-2018خال  اففرتة مق بني افلورتني هبق مكتب اجلمعية 

 االجتماعات والواليات -ألف

جلسأة ملسأقعلة اجلمعيأة  11  2019من  افلورة افسقبعة عشفة فلجمعية  عهتل املكتب  يف عأق   -2
 يف االضطالؤ مبسؤوفيق ق مب جب نظق  رومق األسقس م

عة عشأأفة فلجمعيأأة  املعهتأأ  ة يف كأأأقن ن وعمأأال بقف اليأأق  املعهأأ   هبأأق إىل املكتأأب يف افأألورة افسأأقب -3
  عهأأأأل املكتأأأأب ب اليأأأأق  فففيهتيأأأأ  افعأأأأقملني وقأأأأق   بنأأأأقء علأأأأى ت صأأأأيق  اففأأأأفيهتني 2018األو / يسأأأأمرب 

 م2019افعقملني  بتعيني امليّسفي  وجهق  افتنسي  فعق  
 حيأأث ققمأأأق 2019ويعأأفب املكتأأب عأأأ  امتنقنأأ  فلعمأأأا افأأ ي قأأأق  بأأ  افففيهتأأأقن افعأأقمالن يف عأأأق   -4

 بتنفي  اف اليق  املعه   هبق إفيهمق م  اجلمعية بنجقحم
وأو  أن أعأأأفب عأأأأ  تهتأأأأليفي فلعمأأأأا افأأأأ ي قأأأأق  بأأأ  نق بأأأأق ر أأأأيس اجلمعيأأأأة  افسأأأأفمل ميشأأأأق  ملينأأأأقر  -5

 أوت  ه رسل نل )افلامنفك(م -)سل فقكيق( وافسفمل جينس

 آلية الرقابة المستقلة -باء

تهتقريف  وريأة إىل املكتأب   الية املعه   هبق إفيهق م  اجلمعية آفية اففققبة املستهتلة  عمال بقف  قلمم  -6
وعأأالوة علأأى ذفأأك   م)1(عأأالوة علأأى "افتهتفيأأف افسأأن ي املهتأأل  مأأ  ر أأيس آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة إىل اجلمعيأأة"

طلبأأم اجلمعيأأة إىل آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة إعأألا  تهتيأأيم بشأألن أمقنأأة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق  وقأأل  
 .2019تشفي  افثقين/ ن فمرب  26افتهتفيف إىل املكتب يف 

وفكن  سأيتطلب مشأقورا  إضأقفية يف  2019واستمف استعفاض والية آفية اففققبة املستهتلة يف عق   -7
 (2)م2020عق  

 العمل  اليبأس -جيم

املكتأأب  بنأأقء علأأى "افتفأأقهم بشأألن مشأأقركة افأألو  املفاقبأأة يف اجتمقعأأق  اجلمعيأأة"  املعتمأأل بهتأأفار -8
 28  أحقط املكتب علمقمل يف اجتمقعأ  ا أق ي عشأف  املعهتأ   يف 2017تشفي  األو /أكت بف  18املؤرخ 

                                                                            
(1) ICC-ASP/18/22 وAdd.1 سفي(م( 
(2) ICC-ASP/18/29م 
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  بهتق مأأة اجتمقعأأق  اجلمعيأأة وهيئق أأق افففعيأأة املفت حأأة افعضأأ ية افأأيت عهتأأل  2019افثأأقين/ن فمرب  تشأأفي 
 م 2019بشكا خقص يف عق  

 عدم التعاون/مجلس األمن -دال

نظأف  عمأال بقملأق ة افعأ    مأ  نظأق  رومأق األسقسأ 112م  املق ة  2مسؤوفة مب جب اففهتفة معية اجل -9
م  افنظق  األسقس   يف أي مسلفة تتعل  بعل  افتعأقونم وبنأقءمل علأى طلأب اجلمعيأة  سلسأتمف يف افعمأا  87

بعل  افتعقون  س اء بنشقط وبص رة بنقءة مع مجيع أصحقب املصلحة املعنيني وفهتملق إلجفاءا  اجلمعية املتعلهتة 
 .بشلن عل  افتعقون احملكمة إىل اجلمعيةحمقفة م  ملنع حقال  عل  افتعقون أو ملتقبعة أي مسلفة 

سأأفف تقبعأأة ورصأأل بعأأل  افتعأأقون  مب ةاملعنيأأمأأع جهأأق  افتنسأأي  قمأأم  وطأأ ا  افعأأق  املقضأأ   -10
مبأأق يف ذفأأك    بلقأأة غأأمل أطأأفا  و  أمأأق  احملكمأأة إىل  و  أطأأفا  و  مطلأأ ب مثأأ هلاملشأأخقص األ

شأأأقورا  مأأأع سأأألطق  األمقنأأأة افعقمأأأة فألمأأأم املتحأأألة املسأأأؤوفة عأأأ  وضأأأع مبعلأأأى سأأأبيا املثأأأق  ال ا صأأأف  
كبأقر املسأؤوفني يف األمأم املتحألة مأع فافسيقسق  واإلشفا  عليهأق فيمأق يتعلأ  بقالتصأقال  غأمل افضأفورية 

ومأأ  خأأال   نأأة افعقمأأة فألمأأم املتحأألةبقفتنسأأي  مأأع األمق  هأأؤالء األشأأخقصم وعلأأى وجأأ  اخلصأأ ص قمأأم
وشأأجعم أيضأأق علأأى أن م املعل مأأق  ذا  افصأألة مأأع أعضأأقء املكتأأب   بتبأأق   حبكأأم منصأأباملنسأأ  املعأأي 

 وفهتأأأق جملم عأأأة األ وا عم مأأأق يف تبأأأق   املعل مأأأق  مأأأع افأأألو  األطأأأفا   قمل طقنشأأأأكثأأأف األمقنأأأة بأأألور تهتأأأ   
يتعأني علأى املكتأب أن ي اصأا و  اجلمعيأة املتعلهتأة بعأل  افتعأقونمتنفي  افبعل غمل اففمس  إلجأفاءا  املتعلهتة ب

تفعيلهأق مبجأف  افت صأا ينبغأ  يف تطبي  ج انبهق اففمسية  افأيت سيمق  الاالخنفاط يف تطبي  ه   اإلجفاءا   
 منإىل نتيجة قضق ية بشلن عل  افتعقو 

 المتأخرات -هاء

اشأأرتاكق ق يف اف قأم املنقسأأبم وفألسأأ   كمأأق أوجأ  افشأأكف إىل مجيأأع افأألو  األطأفا  افأأيت سأأل    -11
حأأألث يف افعأأأق  املقضأأأ   أحأأأقط املكتأأأب علمأأأقمل بقحتمأأأق  أن ت اجأأأ  احملكمأأأة نهتصأأأقمل يف افسأأأي فة حبلأأأ   كأأأقن ن 

م ونظف  جلنة امليزانية واملقفية )افلجنة(  كمق فعلم يف افعق  املقض   يف مسلفة افنهتز 2019األو / يسمرب 
مم بعأأض افت صأأيق  بشأألهنق  مبأأق يف ذفأأك إنشأأقء آفيأأة فلتعقمأأا مأأع قضأأقيق افسأأأي فةم احملتمأأا يف افسأأي فة وقأأل

 م2020ونظف  افلو  األطفا  يف ه   افت صيق  وفكنهق قتقج إىل مزيل م  املشقورا  يف عق  
إذا   إنشأقء مثأا هأ   اسفيأةف  تكأ ن هنأقك مثأا هأ   ا قفأة  وفأ  تكأ ن هنأقك أيضأق ا قجأة إىل و  -12

افلو  األطفا  اشرتاكق ق املهتفرة يف اف قم املنقسبم وف فك  أحث مفة أخف  مجيع افألو  سل   مجيع 
مسأأل ة علأأى بأأ   قصأأقر  جهأألهق فسأألا  هأأ   االشأأرتاكق   مبأأق يف  غأأملكق  ا األطأأفا  افأأيت فأأليهق اشأأرت 

فارا  ذفك ع  طفي  خطط افسلا  املهترتحة افيت سيتم إضفقء افطقبع اففمس  عليهق م  خال  قأفار مأ  افهتأ
 .افيت ستتخ هق اجلمعية خال  ه   افلورة
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 أمانة الجمعية -زاي

واصألم أمقنأة مجعيأة افألو  األطأفا   طأأ ا  افعأق   االضأطالؤ ب اليتهأق املتعلهتأة مبسأقعلة اجلمعيأأة  -13
  مICC-ASP/2/Res.3 وهيئق ق افففعية يف كا م  الهقي وني ي رك  وفهتقمل فلهتفار

مقنة  يف ح ار مع احملكمة بشلن عل  متزايل م  ألمكتبهق ومبسقعلة اوتشقرك اجلمعية  م  خال   -14
 .افهتضقيق  بعضهق معهتلة فلغقية  ممق أ   إىل تهتليف مسؤوفيق  كا منهمق بشكا أفضا

وت اصأأا األمقنأأة افأألعم افأأ ي تهتلمأأ  جلمأأع املعل مأأق  املتعلهتأأة بتعزيأأز عقمليأأة نظأأق  رومأأق األسقسأأ   -15
ر و  علأأى االسأأتبيقن املتعلأأ   ثالثأأة  تلهتأأم األمقنأأة نأأ فمرب/افثأأقينتشأأفي   26 وتنفيأأ   تنفيأأ ا كأأقمالم وحأأ 

 م(3)وتنفي   تنفي ا كقمال   طة افعما اففامية إىل قهتي  عقملية نظق  رومق األسقس
وققمأم األمقنأأة  يف أعهتأأقب افتهتفيأأف افأأ ي أعأأل  املكتأب بشأألن افتهتيأأيم افسأأن ي ألعمأأق  األمقنأأة يف  -16
لثأأة فلأألو  احملقرجيأأة اخلشأأبكة افعمأأا يف اف م وبأألأ(4)  افتأألابمل املت خأأقة يف هأأ ا افتهتفيأأف  بتنفيأأ2018عأأق  

تشأأأأأفي   18يف   فأأأأألو  األطأأأأأفا عأأأأأ  االتصأأأأأق  بقمعل مأأأأأق  و افأأأأأيت تتضأأأأأم  ققعأأأأألة بيقنأأأأأق    األطأأأأأفا 
 م2019 ن فمربافثقين/

 ةللمحكمة الجنائية الدولي لمقبلانتخاب المدعي العام ا -زاي

نظأف يف عمليأة انتخأقب املألع  اف  واصأا املكتأب 2018املنققشأق  افأيت جأف  يف عأق  بنقء على  -17
 نيسأأأأقن/أبفيا 3افعأأأأق  املهتبأأأأام واعتمأأأأل املكتأأأأب اختصقصأأأأق  افلجنأأأأة املعنيأأأأة بقنتخأأأأقب املأأأألع  افعأأأأق  يف 

م ومب جب ه   االختصقصق   قفر املكتب تعيأني ممثأا واحأل فكأا جمم عأة إقليميأة  بنأقء علأى (5)2019
املعنيأة بقنتخأقب املألع  افعأق م وواليأة افلجنأة هأ   ا  مأع اجملم عأق  اإلقليميأة  كلعضأقء يف افلجنأةمشقور 

تسأأهيا تفشأأيح وانتخأأقب املأألع  افعأأق  افهتأأق   فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة وفهتأأق ألسأأقفيب افعمأأا املبينأأة يف 
اء مسأتهتلني  واحأل مأ  اسأة خأرب يتكأ ن  ففيأ تشأكيا االختصقصق م وبقإلضقفة إىل ذفك  قفر املكتأب 

حزيفان/ي ني   7فكا جمم عة إقليمية  ملسقعلة افلجنة يف تنفي  واليتهقم وبنقء على ذفك  عنّي املكتب يف 
  عأأنّي املكتأأأب ففيأأ  اخلأأرباء ملسأأأقعلة 2019حزيفان/ي نيأأ   27أعضأأقء جلنأأة انتخأأقب املأأألع  افعأأق   ويف 

ينم افلجنة افسفمل سقبني ن فك  )كنلا( ر يسملق هلق   ع2019 في  يمت  / 23يف و افلجنة يف تنفي  واليتهقم 
وافسفمل أنلريقس مقففويقنيس )قربص( نق بق فف يسهق  وم  أجا تسأهيا افتنسأي  بأني افلجنأة وففيأ  اخلأرباء  

 .عينم افلجنة افربوفيس ر تشقرفز جل ح ر يسق فلخرباء
  مبأأأق يف ذفأأأك مبشأأأقركة ففيأأأ  2019واجتمعأأأم افلجنأأأة عأأأ  طفيأأأ  اففيأأألي  يف عأأألة منقسأأأبق  يف عأأأق   -18

  وافأأأ  املكتأأأب علأأأى إعأأأالن اف ظأأأق   افشأأأقغفة افأأأ ي صأأأقغ  ففيأأأ  اخلأأأرباء 2019مت  /ي فيأأأ   31يف و اخلأأأرباءم 
م عأأل هنأأق      مأأع2019آب/أغسأأطس  2ون نشأأف  علأأى امل قأأع اإلفكأأرتوين فلمحكمأأة يف   واستعفضأأت  افلجنأأة
م وبنأقءمل علأى ت صأية مأ  افلجنأة  قأفر املكتأب متليأل امل عأل 2019ي  األو /أكت بف ف شت 31فتهتل  افطلبق  يف 

تشأأفي  افثأأقين/ن فمربم وتلهتأأى املكتأأب معل مأأق  حملثأأة مأأ  افلجنأأة بشأألن حقفأأة  25فتهتأأل  افطلبأأق  إىل افنهأأق   
 متشفي  افثقين/ن فمرب 28يف   بالك )ب فنلا(افطلبق   مبق يف ذفك إحقطة قلمهق افسفمل مقرسني شي

                                                                            
-https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-ofانظف  (3)

Action.aspxم 
(4) ICC-ASP/17/39م 

(5) ICC-ASP/18/INF.2م 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-Action.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-Action.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-Action.aspx
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  اجتمأأع ففيأأ  اخلأأرباء يف الهأأقي فتأألقي  افطلبأأق  2019كأأقن ن األو / يسأأمرب   3و 2يف يأأ م  و  -19
سأيعهتل و فلجنأةم افيت سأتهت   هبأق امهتقبلة فلواقرتاح أسئلة    صى هبقمط فة فلطلبق  املوإعلا  قق مة  ار ة  اف

  اخلأأرباء ملفاجعأأة تهتييمأأق  ففيأأ  2020فربايف شأأبقط/ ي مأأقن يف ني يأأ رك يفأعضأأقء افلجنأأة اجتمقعملأأق ملتأأ  
سأيعهتل اجتمأأقؤ و وطفا هتهأقم األسأئلة ذا  افصألة هتأقبلتهم  وقليأل هت   مبووضأع قق مأة بقملفشأحني افأ ي  سأت

 املهتقبال  وقليلإلجفاء  2020أبفيا نيسقن/ ثالثة أيق  فكا م  افلجنة وففي  اخلرباء يف الهقي يف ملت 
 األطفا ممضم ن افتهتفيف افنهق   فلجنة  مبق يف ذفك افهتق مة املختصفة فلمفشحني امل صى هبق فللو  

 اف ثيهتأأأأأأأأة   ب صأأأأأأأأف 2019تشأأأأأأأأفي  افثأأأأأأأأقين/ن فمرب  1وصأأأأأأأألر افتهتفيأأأأأأأأف املؤقأأأأأأأأم فلجنأأأأأأأأة  املأأأأأأأأؤرخ  -20
ICC-ASP/18/INF.4 امل عأل افنهأق   بعأل متليأل  تضأم  حقفأة افطلبأق تفلتهتفيأف املؤقأم م وستصلر إضأقفة

 م2019تشفي  افثقين/ن فمرب  25فلطلبق  يف 
مأأ  و افعمليأأةم بقفتهتأأل  احملأأف  يف ست اصأأا افلجنأأة إبهتأأقء املكتأأب وافأألو  األطأأفا  علأأى علأأم تأأق  و  -21

 م2020 مقي أيقر/ يف أواخفافنهق    هقتهتفيف افلجنة املت قع أن تهتل  

 مراجعة المحكمة -حاء

فيت ت اج  احملكمة وكيفية معقجلتهأق انتبأق  افألو  األطأفا  واملكتأب يف اسرتعى م ض ؤ افتحليق  ا -22
 حمأأطظأأم افأألو  األطأفا  واملكتأأب أيضأأق أن بعأض هأأ   افتحأأليق  ح  وال2019اجلأزء األكأأرب مأأ  عأق  

اهتمق  وسق ط اإلعال  واألوسقط األكق مييةم وأقف  احملكمة نفسهق بقفتحليق  افيت ت اجههق وا قجأة إىل 
يف ه فنأأألا يف  2019زيفان/ي نيأأأ  ح 13وفأأأ فك  بأأألأ املكتأأأب يف االعتكأأأق  افأأأ ي عهتأأأل  يف  معقجلتهأأأقم

ه  "م اجهة قليق  افي   مأ  أجأا حمكمأة ملنققشة يف املعتك  افنظف يف مفاجعة احملكمةم وكقن م ض ؤ ا
ا"م   وأهنأق  خمتلفأة منأقط يف  ا أقال  مأ  افعليأل يفتبقشف نشقطهق  احملكمة أن إىل املكتب وأشقرأق   غلمل

 بأأألأ  أن منأأأ  افتحأأأليق  مأأأ عأأأالوة علأأأى ذفأأأك افعليأأأل  نشأأأل أنأأأ و  افهتضأأأق ية  اجتهق ا أأأق تطأأأ يف بصأأأل 
  ركأأز أعضأأقء املكتأأب علأأى امل ضأأ عق  احملأأل ة افتقفيأأة: ا  كمأأة واإل ارة وافهتيأأق ة  عتكأأ ويف املم عمليق أأق

 وافتحهتي  واملهتقضقة وافعملية افهتضق ية  وافبيئة اخلقرجيةم
املنققشق   أعل  ر قسة اجلمعية "مصأف فة بشألن اجملأقال  املمكنأة فتعزيأز احملكمأة وبنقء عا ه    -23

  : افأألو   واحملكمأأةاجلهأأق  املعنيأأةمجيأأع املصأأف فة فصأأقيت وضأأعم و ونظأأق  رومأأق األسقسأأ " )املصأأف فة(  
مأ  امللم سة وافهتقبلة فلتنفيأ  ل م  افهتضقيق يعلبني افتهتفيب افواجملتمع امللينم واملصف فة وثيهتة حية  ققو  

مزيأل مأ  املنققشأة  افأيت قتأقج إىل افهتضأقيق املصف فة ل  وقاملنققشق  بني مجيع أصحقب املصلحةم خال  
ني مأ  أجأأا  أ ار ومفاجعأأة شأقمل بلايأةتلأأك املنققشأق م واملصأف فة نهتطأأة افاملعنيأة بافعمأا أففقأة واملنتليق /

وأكأأأل  افف قسأأأة طأأأ ا  افعمليأأأة علأأأى مبأأأق ئ افشأأأم فية وافشأأأفقفية تعزيأأأز احملكمأأأة ونظأأأق  رومأأأق األسقسأأأ م 
 .وا قجة إىل إجفاء املفاجعة بقفتعقون اف ثي  مع احملكمة

فعليأل ميكنهق أن تعق  اوالحظم افلو  األطفا  يف منققشق ق بشلن املصف فة أن احملكمة نفسهق  -24
واعرتفأم   معينأة قضأقيق تعق  أن نفسهق طفا األ فللو  ميك  أن  على أيضقم واتفهت  م  املسق ا احملل ة
فأأ فك أعأأأل  و بعأأض املسأأأق ا افهتقن نيأأة واملعهتأأألةم ضأأفورة االسأأأتعقنة  أأرباء مسأأأتهتلني يف يف اف قأأم نفسأأأ  ب

  مع مفاعقة آراء افلو  واحملكمة وعل  م  منظمق  اجملتمع فلخرباء املستهتلنيافف قسة مشفوؤ اختصقصق  
وأجأأأأف  مشأأأأفوؤ قأأأأفار بعنأأأأ ان "مفاجعأأأأة احملكمأأأأة ونظأأأأق  رومأأأأق األسقسأأأأ " أيضأأأأق أعأأأأل  افف قسأأأأة و  املأأأألينم



Advance version ICC-ASP/18/20 

20-A-160420 106 

 اجللسق  إحل  يف افهتفار مشفوؤ عفض افف قسة تعتز و م وني ي رك الهقي يف امل ج  ة اف ف   مع مشقورا 
 مفلجمعيةافيت ستعهتل يف افلورة ا قفية  افعقمة

  افأأ ي يلمأأا املكتأأب يف اعتمأأق   يف افأألورة ا قفيأأة نيوحيأأل  مشأأفوؤ اختصقصأأق  اخلأأرباء املسأأتهتل -25
  يف كأا جمم عأة مأ  اجملم عأق  افأثالث: ا  كمأةمعقجلتهأق فلجمعية  املسق ا افهتقن نيأة وافتهتنيأة افأيت يتعأني 

وافلراسأأأأق  األوفيأأأأة وافتحهتيهتأأأأق  واحملقكمأأأأق م ويصأأأأ  مشأأأأفوؤ   وافسأأأألطة افهتضأأأأق ية وافعمليأأأأة افهتضأأأأق ية
وفهتملأق و م هأمواجلألو  افأزمي فعمل همومت يل هموأسقفيب عمل هموتك يناء املستهتلني والية اخلرب االختصقصق  

  وأن جتأأفي 2020ف ينأأقيكأأقن ن افثقين/هلأأ ا اجلأألو  افأأزمي  مأأ  املت قأأع أن يبأألأ إعأألا  وتنظأأيم افعمأأا يف  
ىل أبفيا إنيسأأقن/ختصأأز اففأأرتة مأأ    وأن /مأأقرسوآذارفربايف شأأبقط/مشأقورا  مأأع أصأأحقب املصأألحة بأأني 

ي فيأ  /متأ  و  نيأ  /يحزيفانبأني  ستتلهتى افلو  األطفا م و أغسطس فتحليا املعل مق  وصيقغة افتهتقريفآب/
 م2020 سبتمربأيل  /وم  املت قع تهتل  افتهتفيف افنهق   يف م جزا فلتهتفيفم أو  قمؤقت اتهتفيف 
 مأة افال مأة فلمضأ  قألمقمل وتلما ر قسة اجلمعيأة يف أن تتخأ  اجلمعيأة  يف هأ   افألورة  افهتأفارا  اهلق -26

يف املفاجعأأأة افشأأأقملة واهلق فأأأة فلمحكمأأأة  افأأأيت مأأأ  شأأألهنق أن تعأأأز  احملكمأأأة يف هنقيأأأة املطأأأق  ومتكنهأأأق مأأأ  
 .عقمق م  اعتمق  نظق  رومق األسقس  21م اجهة افتحليق  افيت ت اجههق افي   بنجقح  بعل 

 نظرة عامة على أنشطة الرئيس -اءط

شأأقركم علأأى مأألار افعأأق  يف عأألة اجتمقعأأق  كأأقن فيهأأق افتعأأقون وافتكقمأأا وافعقمليأأة مأأ  امل اضأأيع  -27
لة فهتقءا  بصفيت عافف يسية فلمنققشةم وعهتل  على ملار افعق  أيضق سلسلة م  االجتمقعق  وحضف  

وني يأأ رك  فأأيت عهتأل  يف الهأقيا  مبأأق يف ذفأك يف االجتمقعأق  تشأقورمتحألثق ر يسأيق أو عضأأ ا يف أففقأة اف
يف تلأأك االجتمقعأق   شأأجعم بشأكا خأقص افأألو  املفاقبأة علأأى أن تصأبح أطفافملأأق يف و  وسأي   وفأقن ات م

نظأأأأق  رومأأأأق األسقسأأأأ  واتفأأأأقق امتيأأأأق ا  احملكمأأأأة اجلنق يأأأأة افلوفيأأأأة وحصأأأأقنق ق مأأأأ  خأأأأال  االسأأأأتمقؤ إىل 
ب عليهأق  وشأل   علأى أ يأة أن افتحليق  املفتبطة بهتفارهق احملتما بلن تصبح أطفافملق ومنققشة سأبا افتغلأ

 ميك ن فل  افلو  تشفيعق  تنفي  على املست   اف طي
وقهتيهتأأق هلأأ ا افغأأفض  عهتأأل  اجتمقعأأق  مأأع منأألوبني مأأ  بلأألان آسأأيق واحملأأيط اهلأأق ئ وشأأقركم   -28

كمتحأأأألث ر يسأأأأ  يف اجتمأأأأقؤ املق أأأألة املسأأأأتليفة جلأأأأزر احملأأأأيط اهلأأأأق ئ بشأأأألن افتصأأأألي  علأأأأى نظأأأأق  رومأأأأق 
وتنفيأأ   يف فأأقن ات   حيأأث ركأأز  أيضأأق علأأى تعزيأأز افنظأأق  األسقسأأ م وشأأقركم أيضملأأق يف غأأ اء  األسقسأأ 

عما على مست   افسففاء بشلن احملكمة اجلنق ية افلوفية ومنطهتة احمليط اهلأق ئ  حيأث أجفيأم منققشأق  
لين أن تفقعليأأة حأأ   املخأأقو  افأأيت أعفبأأم عنهأأق وفأأ   مأأ  جأأزر احملأأيط اهلأأق ئم ويف هأأ ا افسأأيقق  يسأأع

أأأ 2019/ن فمرب ينتشأأفي  افثأأق 26أالحأأظ أن كمليبأأق  قأأل انضأأمم إىل نظأأق  رومأأق األسقسأأ  يأأ   افثالثأأقء 
وأهنئ كمليبق  بنخالص على ه   اخلط ة وأرحب هبق يف عق لة نظق  رومق األسقس م وأو  أيضق أن أعفب 

املأأألين  مبأأأق يف ذفأأأك أسأأأرتافيق    هلق افأأألو  األطأأأفا  واجملتمأأأعبأأأعأأأ  تهتأأأليفي فلأأألعم واجلهأأأ   افهت يأأأة افأأأيت ت
 .ومجه رية ك ريق  وافتحقف  م  أجا احملكمة اجلنق ية افلوفية  ومنظمة افربملقنيني م  أجا افعما افعقمل 

وط ا  افعق   ت اصلم بنشقط مع خمتل  املنظمق  غمل ا ك مية ونهتقبق  احملقمني فإلحقطة علمق  -29
جلمعيأأة واحملكمأأةم ولأأا ذفأأك االجتمأأقؤ بقنتظأأق  معهمأأق ملنققشأأة ب جهأأق  نظأأف اجملتمأأع املأألين يف أعمأأق  ا

 افهتضقيق وافتحليق  املستمفة افيت ت اجههق احملكمةم
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ظأأق  رومأأق نفقلمتأأ  اجلهأأق  املعنيأأة املختلفأأة مأأفارا وأعأأفب عأأ  امتنأأقين فلأألعم املسأأتمف واملعأأز  افأأ ي  -30
األسقسأيةم  تهأقوالي هبأق تنفأ  افأيت افطفيهتأة سأنيق مب اصألةفتأزا  احملكمأة الافعأق   مبأق يف ذفأك هأ ا األسقس  

مكقفحة  وه شرتك هلفنق املوإني ف اث  متقمق يف أن افلورة افثقمنة عشفة ا قفية فلجمعية ستسهم يف قهتي  
  افلفقؤ ع  املبق ئ وافهتيم املكفسة يف نظق  رومق األسقس مو اإلفال  م  افعهتقب ع  أبشع اجلفا م  

*** 
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 الثالث المرفق

بياااان ألقااااه رئااايس لجناااة الميزانياااة والمالياااة أماااام الجمعياااة فاااي جلساااتها العاماااة 
كااانون األول/ديساامبر   4، المعقااودة فااي للجمعية ةعشرامنااة لثا ورةللد الثامنااة

2019 
 موافثقفثة وافثالثني فلجنة امليزانية واملقفيةيشففي أن أقل  افنتق ع افف يسية فللورتني افثقنية وافثالثني  -1
يف  افلجنأة علأى تفأقنيهم وعملهأم افشأققّ  يفيف افبلاية  أو  أن أغتنم ه   افففصة ألشأكف  مال أ   -2

فألعمهم املتميأزم أو  أيضأق أن أشأكف   ألمني افتنفي ي وففيهت  وأمقنأة اجلمعيأةاافلورتني األخملتني  وك فك 
 مهقاحملكمة على  عم

أيل  /سأبتمرب   6آب/أغسأطس إىل  26خال   ور ق افثقفثة وافثالثني  افيت عهتل  يف اففرتة مأ   -3
سألعفض اسن بنجيأق  أ اء و  م2020ركز  افلجنة على افنظف يف امليزانية افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة فعأق  

 .2020 ار  امل صى هبق فعق  منققشقتنق ح   املافيت اسفف  عنهق وافنتق ع افف يسية   2019امليزانية فعق  

 الميزانية أداء -ألف

  افتنفيأأأ  املت قأأأع فلمحكمأأأة  يف هنقيأأأة أن معأأألّ إىل افلجنأأأة  أشأأأقر   باااأداء الميزانياااةفيمأأأق يتعلأأأ   -4
يف  4م99 بلأأغ نسأأبةقملبأأقين  مأأ  املت قأأع أن ياملتعلأأ  ب  مبأأق يف ذفأأك افف ا أأل وسأألا  رأس املأأق  2019 عأأق 

 مملي ن ي رو 14م148افبقفغة  2019عق  فملي ن ي رو  مهتقرنة امليزانية املعتملة  3م147 املق ة  أو
مببلأأأغ إمجأأأقيل   2019تلهتأأأم افلجنأأأة ثالثأأأة إخطأأأقرا  مأأأ  صأأأنلوق افطأأأ ارئ حأأأ  اسن يف عأأأق   -5

يف كأأ    ا قفأةبأقغب /بل  غأ  ي )غكأقن اثنأأقن مأ  هأ   اإلخطأقرا  يتعلهتأأقن بو مليأ ن يأ روم  45م2 قألر 
طلبأأم و يف مجه ريأأة إففيهتيأأق اف سأأطى(م  ا قفأأة)بييكقت  /نغقيسأأ نق  تعلأأ يكأأقن اإلخطأأقر افثقفأأث و ار(م  يفأأ  

 جهلهق الستيعقب ه   افنفهتق  غمل املت قعة يف امليزانية افعق يةم احملكمة أن تب   قصقر إىل افلجنة 

 .السيولة مسألةالنظر في  -باء
  وقل  و  ق احملكمة بلحلث 2019آب/أغسطس  31ح   االشرتاكق نظف  افلجنة يف حقفة  -6

عمليأأأق  احملكمأأأة أمأأأق  خأأأقطف املفتجنأأأب حأأألوث نهتأأأز يف افسأأأي فة وختفيأأأ  و ت قعأأأق  افتأأألف  افنهتأأأليم 
مليأأ ن يأأ رو فتغطيأأة  3م12 املتأألاو ومسعتهأأق  أوصأأم افلجنأأة بزيأأق ة املسأأت   افنظأأفي فصأأنلوق رأس املأأق  

ماليني ي رو  3ضقفة إىل ذفك  أوصم افلجنة بقستخلا  فق ض قلر  نفهتق  احملكمة مللة شهف واحلم بقإل
 مرأس املق  افعقمال فتجلي 2017م  افسنة املقفية 

افأأيت قأأّلمهق مفاجأأع ا سأأقبق  اخلأأقرج  يف تهتفيأأف   (1)9عأأالوة علأأى ذفأأك  رحبأأم افلجنأأة بقفت صأأية رقأأم  -7
سأأؤوفية إىل املكتأأب  علأأى حنأأ  مأأق أوصأأم بأأ  عأأ  مفاجعأأة ميزانيأأة عمليأأة احملكمأأة  بأألن تفأأّ ض اجلمعيأأة بعأأض امل

 .يف حقفة حلوث نهتز يف افسي فة وافتبعق  على مسعتهقافلجنة مسبهتملق  هبل  افتخفي  م  اسثقر املقفية 
                                                                            

فق يأأأق فآلثأأأقر املقفيأأأة واملتعلهتأأة بقفسأأأمعة يف حقفأأأة حأأألوث نهتأأأز يف افسأأأي فة  ت" :ICC-ASP/18/2/Rev.1  9افت صأأية رقأأأم ( 1)
أن  ‘1‘ :ي صأأ  مفاجأأع ا سأأقبق  جملأأس آسأأيق واحملأأيط اهلأأق ئ بتفأأ يض املسأأؤوفيق  إىل املكتأأب بطفيهتأأة مأأق  مأأ  أجأأا مأأق يلأأ 

قبأأأا أن متثأأأا  -قتأأأقج إىل قليأأأل أكثأأأف  قأأأة  -مثأأأا أسأأأب عني/ثالثة أسأأأقبيع تعلأأأ   يف اف قأأأم املنقسأأأب )أي تأأأفك فأأأرتة معهت فأأأة  
افنهتليأأة املتقحأأة املت قعأأة أقأأا مأأ  شأأهف قيقسأأ  واحأأل فهتأأط مأأ  املأألف عق (  أن احملكمأأة سأأتؤذن هلأأق بشأأكا اسأأتثنق   بقسأأتخلا  
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 وإعادة تصنيفها تصنيف الوظائف األمر اإلداري بشأن النظر في -جيم

وسأرتاجع   بقعتبأقر  "وثيهتأة حيأة" بقسأتمفار األمأف اإل اريقلأم احملكمأة يفاقأب كأ ن رحبم افلجنة ب -8
 .االقتضقء حسبأو قبا ذفك   2021املنظمة يف عق  

ا قيل وكفر   األمف اإل اريمب جب  2020افلجنة طلبق  إعق ة افتصني  املهتلمة فعق  فحصم  -9
طل بأأأةم ويف املتصأأأني  افإعأأأق ة مأأأ  عمليأأأق  عمليأأأة  12أصأأأا  مأأأ ت صأأأيتهق افسأأأقبهتة بقمل افهتأأأة علأأأى تسأأأع 

نفس   أوصم افلجنة بعل  تهتأل  أي طلبأق  جليألة إلعأق ة افتصأني  مأ  قبأا احملكمأة حأ  يأتم  اف قم
 .االنتهقء م  املفاجعة اجلليلة ملنظمة افعف  افلوفية وختفي  مجيع افعمليق  واملخقطف املقفية بقفكقما

 2020المقترحة لعام  لميزانيةالنظر في ا -دال

مليأأ ن يأأ رو  9م146  افأأيت تبلأأغ 2020افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة فعأأق  راجعأأم افلجنأأة امليزانيأأة  -10
 4م2ملي ن ي رو(م وميثا ه ا  يق ة إمجقفية مطل بة قلرهق  6م3)بقستثنقء أقسقط قفض افلوفة املضيفة افبقفغة 

 .ة  بقستثنقء قفض افلوفة املضيف2019يف املق ة( ع  امليزانية املعتملة فعق   7م1ملي ن ي رو )أو 

 توصيات تتعلق بأهم البرامج الرئيسية -هاء

سأألتطفق اسن بنجيأأق  إىل افت صأأيق  افف يسأأية فلجنأأة بشأألن افأأربامع افف يسأأية علأأى افنحأأ  افأأ ار  يف  -11
 .(ICC-ASP/18/15) وافثالثني افثقفثةتهتفيف افلجنة ع  أعمق   ور ق 

 البرنامج الرئيسي األول )الهيئة القضائية( -1

 .افربنقمع افف يس  األو طفيفة يف امل ار  املطل بة  ختفيضق أوصم افلجنة بنجفاء  -12

 )مكتب المدعي العام( البرنامج الرئيسي الثاني -2

 4م2ملي ن ي رو ) 1م1ملي ن ي رو  أي بزيق ة قلرهق  9م47 2020بلغم امليزانية املهترتحة فعق   -13
 .2019مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق    يف املق ة(

كبأمل فيمأق    ون تغيأمل إىل حألّ  2020ظلم االفرتاضق  اإلمجقفية يف مكتب امللع  افعق  يف عأق   -14
م وتفجأع افزيأق ا  يف تكأقفي  املأ ظفني إىل تطبيأ  افنظأق  امل حأل فألمأم املتحألة 2019يتعل  حبلأ   عأق  

 .أف  ي رو( 722)
املسأأت   علأأى نفأأس الحظأأم افلجنأأة أن تكأأقفي  غأأمل املأأ ظفني يف مكتأأب املأألع  افعأأق  قأأل طلبأأم و  -15

افيت كقنم علي  يف افعق  افسقب م وإذ شل   افلجنة على أن مجيع طلبق  امل ار  ينبغ  أن تستنل إىل تنبؤا  
ق يف ذفأك إعأق ة تفتيأب   فهتل طلبم قليثهق ع  طفق  مع مثا ه ا افأنهع يف عمليأة تنسأي  امليزانيأة مبأ قيهتة

                                                                                                                                                                                                 
عل  افسأمقح  ‘2‘ على خط ا تمقن  صنلوق افط ارئ  و/أو  يف حقفة عل  ت افف افنهتلية املتقحة يف افصنلوق  فلتفقوض مسبهتق

فلمحكمأة بقسأأتخلا  أي مأأ  املأأففهتني أو كليهمأأق اسأتخلامق فعأأقال إال إذا مأأق أصأأبح مأأ  اف اضأح أنأأ  ال ميكأأ  جتنأأب أ مأأة افسأأي فة 
)علأأأى سأأأبيا املثأأأق   عنأأألمق يتبهتأأأى يأأأ   واحأأأل أو يأأأ مني فهتأأأط مأأأ  افنهتأأأل(  فأأأنن هأأأ ا افتأأألخمل حيتأأأقج أيضأأأق إىل قليأأأل  قيأأأ  جأأألا 

 ."افنز على تهتل  تهتقريف ف رية ع  ا قفة إىل افلو  األطفا  ع  كال افهتفاري  افسقبهتني‘ 3‘  مق( مهتل
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أوف يق  األنشطة  وك فك ملنققشة عمليق  إعق ة افت  يع وطفق افنظف يف طلبأق  مأ ار  جليألة مأ  املأ ظفني 
 .2020مقي  أيقر/امليزانية يف بشلن افهتق مة حلهتة افعما ا قفية يف  املخصصق مهتقبا 
املأأأأأ ظفني وغأأأأأمل املأأأأأ ظفني  أوصأأأأأم افلجنأأأأأة بأأأأأنجفاء ختفيضأأأأأق   تكأأأأأقفي بعأأأأأل افتأأأأألقي  يف مجيأأأأأع  -16
مليأ ن يأ رو  4م47أوصأم افلجنأة اجلمعيأة بقمل افهتأة علأى مأق جمم عأ  وبقفتأقيل أف  يأ روم  9م552 قلرهق

 مفلربنقمع افف يس  افثقين

 )قلم المحكمة( البرنامج الرئيسي الثالث -3

أفأأ   500مليأأ ن يأأ رو  ممأأق ميثأأا اخنفقضملأأق قأألر   1م76املهترتحأأة  2020فهتأأل بلغأأم ميزانيأأة عأأق   -17
رحبأم افلجنأة بأقفنهع افأ ي اتبعأ  قلأم و م 2019يف املق ة( مهتقرنة بقمليزانيأة املعتمألة فعأق   7م0-ي رو )أو 

وافأأ ي ن قهتيهتأأ  مأأ   احملكمأأة فيمأأق يتعلأأ  مبيزانيتأأ  املهترتحأأة  ممأأق أسأأفف عأأ  طلأأب افنمأأ  افصأأففي االمسأأ  
نعأأق ة ختصأأيز املأأ ار  واف فأأ را  وافكفأأقءا   وكأأ فك مأأ  خأأال  افتكأأقفي  غأأمل بخأأال  م ا نأأة افزيأأق ا  

  متكأأ  قلأأم احملكمأأة مأأ  ق  املتعلهتأأة بقحملقكمأأق املتكأأفرة وختفيضأأق  افتكلفأأة نظأأفملا فتهتليأأا متطلبأأق  اخلأألم
 مافنظق  امل حل فألمم املتحلةة ع  تطبي  إعق ة ختصيز امل ار  واستيعقب افضغ ط املقفية افنقجت

أثنم افلجنة على قلم احملكمأة السأتيعقب افزيأق ة يف افربنأقمع افف يسأ  افثقفأث )قلأم احملكمأة( مببلأغ  -18
 أف  ي رو يف إطقر بنل ميزانية حمقم  افلفقؤ  قفة افسيل ا س م 7م230إمجقيل قلر  

غمل امل ظفني  مأع مفاعأقة افزيأق ا  يف تكأقفي  املأ ظفني  بعل افتلقي  يف مجيع تكقفي  امل ظفني و  -19
افأأأيت كقنأأأم مفتبطأأأة بأأألعم تكثيأأأ  افعمليأأأق  يف مجه ريأأأة أففيهتيأأأق اف سأأأطى ومأأأقيل  أوصأأأم افلجنأأأة بأأأنجفاء 

 9م75ي رو أف م ف فك أوصأم افلجنأة اجلمعيأة بقمل افهتأة علأى مأق جمم عأ   217مببلغ  إمجقفيةختفيضق  
 يس  افثقفثمملي ن ي رو فلربنقمع افف 

 )أمانة جمعية الدول األطراف(البرنامج الرئيسي الرابع  -4

  أُبلغأأم افلجنأأة بنضأأأقفة ثقنيأأة إىل امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأأة 2019تشأأفي  افثأأقين/ن فمرب  28يف  -20
عهتأأأأب افتطأأأأ را  املتعلهتأأأأة هبيئتأأأأني كلفتهمأأأأق اجلمعيأأأأة افعقمأأأأة  مفاجعأأأأة اخلأأأأرباء املسأأأأتهتلني فلمحكمأأأأة  مببلأأأأغ 

مق ه  أعلى جأ  ة ة افلجنوضحم م وأي رو أف  44,6مببلغ  افعق ف  وجلنة انتخقب امللع  أ 435,1
 مميك  قهتيهتهق إذا اختقر  احملكمة اخلرباء بعل عملية افشفاءبلفضا سعف 

  ومع مفاعقة افكفأقءة افأيت 2020خال  عق  قمل وف  يُنّف  إال استثنق ييعل مشفوعقمل مبق أن ه ا املشفوؤ  -21
ميزانيأة وإضأقفت  إىل  يأ روفأ  أ 435,1قألر   قمل إمجقفيأ قمل مبلغأاجلمعية  تعتملميك  قهتيهتهق  أوصم افلجنة بلن 

وعالوة على ذفك  أوصم افلجنة بلن يهتتصف استخلا  ه   امليزانية االستثنق ية علأى  مافربنقمع افف يس  اففابع
 م أي فق ض م  ه ا املبلغ إىل حسقب اإليفا ا  املتن عةصّب غفض استعفاض اخلرباءم وينبغ  أن ي

املأأأألع  افعأأأأق   نظأأأأف  افلجنأأأأة يف املعل مأأأأق  اإلضأأأأقفية املهتلمأأأأة فيمأأأأق يتعلأأأأ  بعمأأأأا جلنأأأأة انتخأأأأقب  -22
م وطلبم افلجنة تهتل  تهتفيفي  منفصلني ي رو أف  44,6وأوصم اجلمعية بقمل افهتة على مبلغ إمجقيل قلر  

 .ع  افنفهتق  اجلقرية املتكبلة على كا م  هقتني اهليئتني يف  ور ق اففابعة وافثالثني
 (المباني) الخامسالبرنامج الرئيسي  -5

مليأأأ ن يأأأ رو  3م1مليأأأ ن يأأأ رو  ممأأأق ميثأأأا  يأأأق ة قأأألرهق  1م3املهترتحأأأة  2020بلغأأأم ميزانيأأأة عأأأق   -23
 م2019يف املق ة( مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق   6م71)
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م ويف ضأ ء 2020اعتبأقرملا مأ  عأق   قفيأةفأمسافتجهيزا  اف ورأ  افلجنة أن  ينبغ  افبلء يف استبلا  -24
 افأأ ي قلمتأأ  احملكمأأة واملهتأأقو  افف يسأأ   شأأل   افلجنأأة علأأى أن افتأألخمل يف بأألء اسأأتبلا تهتأأي افتحليأأا اف

 علأى املأل  افط يأا  افتجهيأزا  ف  يؤ ي إىل  يق ة تكأقفي  افصأيقنة افعقمأة واسأتبلا قفيةفأمسافتجهيزا  اف
املخأقطف األمنيأة وافتشأغيلية فلمحكمأةم يزيأل مأ  مأ  شألن  أيضأق أن ق إمنأ  و املبأقينا مأ  قيمأة أصأ   يتهتلافو 
علأأى املأأل   يأأةفأمسقفافتجهيأأزا  افمأأ  وجهأأة افنظأأف املقفيأأة  أبأأف   افلجنأأة أ يأأة تأألمني افتم يأأا السأأتبلا  و 

 افط يا بطفيهتة ميك  افتنبؤ هبق  ون افتهتلبق  غمل افضفورية يف امليزانيق  افسن يةم
أفأأ  يأأ روم فأأ فك أوصأأم افلجنأأة بأألن ت افأأ   1م313تخفيضأأق  إمجقفيأأة قأألرهق أوصأأم افلجنأأة ب -25

 ملي ن ي رو فلربنقمع افف يس  اخلقمسم 8م2اجلمعية افعقمة على مق جمم ع  

 )أمانة الصندوق االستئماني للضحايا( سادسالبرنامج الرئيسي ال -6

 5م6آال  يأ رو ) 203ملي ن ي رو  أي بزيق ة قألرهق  3م3 2020بلغم امليزانية املهترتحة فعق   -26
نتجأأأم افزيأأأق ة املطل بأأأة بشأأأكا ر يسأأأ  عأأأ  افزيأأأق ا  و م 2019يف املق أأأة( مهتقرنأأأة بقمليزانيأأأة املعتمأأألة فعأأأق  
 أف  ي رو(م 8م96أف  ي رو( وتكقفي  امل ظفني ) 9م105املتعلهتة بقفنظق  امل حل فألمم املتحلة )

أن هأ ا قأل وهأ  تأف  ربنأقمع افف يسأ   ف ا اوالحظم افلجنة مأع افهتلأ  اسأتمفار افتنفيأ  افنأققز هلأ -27
 ربنقمع افزيق ا  املتعلهتة بقفنظق  امل حل فألمم املتحلةمه ا اف أتقح اجملق  الستيعقب

بأنجفاء ختفيضأق  إمجقفيأة بعل افتلقي  يف مجيع تكقفي  املأ ظفني وغأمل املأ ظفني  أوصأم افلجنأة و  -28
 2م3آال  يأأ روم فأأ فك أوصأأم افلجنأأة بأألن ت افأأ  اجلمعيأأة افعقمأأة علأأى مبلأأغ إمجأأقيل قأألر   107بلغأأم 

 ملي ن ي رو فلربنقمع افف يس  افسق سم

 )آلية الرقابة المستقلة(، 5-البرنامج الرئيسي السابع  -7

أفأأأ  يأأأ روم فأأأ فك  233كليأأأة مببلأأأغ أوصأأأم افلجنأأأة  بعأأأل املفاجعأأأة افلقيهتأأأة  بأأأنجفاء ختفيضأأأق    -29
 م5-أف  ي رو فلربنقمع افف يس  افسقبع  1م551أوصم افلجنة بلن ت اف  اجلمعية على مق جمم ع  

أحقطأأأم افلجنأأأة علمأأأق بأأأقمل ار  املطل بأأأة وأوصأأأم بأأأنجفاء باااالبرامج الرئيساااية األخااارى،  فيمأأأق يتعلأأأ  -30
 .األو نقمع افف يس  فلرب  املطل بةختفيضق  طفيفة على امل ار  

وإضأأقفتهق واملأأربرا  املهتلمأأة  أوصأأم   2020لميزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة فعأأق  ف افلراسأأة افلقيهتأأةبعأأل  -31
مليأأأ ن يأأأ روم وتبلأأأغ امليزانيأأأة افربنقجميأأأة املهترتحأأأة فعأأأق   4م1افلجنأأأة بنمكقنيأأأة قهتيأأأ  ختفيضأأأق  إمجقفيأأأة قأأألرهق 

مليأأ ن يأأ رو بهتأأفض مأأ  افلوفأأة املضأأيفة(م وميثأأا هأأ ا  يأأق ة  6م149مليأأ ن يأأ رو )أو  146املعلفأأة  2020
 م2019يف املق ة( مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق   1ملي ن ي رو )أو  4م1قلرهق 

   المحكمةالخارجي لهيئات الرقابة في الحسابات باستعراض مراجع  -واو

تؤيل افلجنة ه ا االستعفاض وقل تفغب يف تسليط افض ء على مسلفة تضقرب املصقيت احملتما مأع  -32
قيأأق  املفاجأأع اخلأأقرج  ا أأقيل بأأنجفاء هأأ ا االسأأتعفاض كجأأزء مأأ  آفيأأة اففققبأأة يف احملكمأأةم فكأأ  حنأأ  علأأى 

تملأأأةم كمأأأق أو  اسأأأتعلا  ملسأأأقعلة املفاجأأأع اخلأأأقرج  خأأأال  هأأأ   املفاجعأأأة فلتغلأأأب علأأأى هأأأ   املخأأأقطف احمل
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إبهتق هق على علم يف افتلكيل على أ ية إشفاك افلجنة يف مجيع املنققشق  املتعلهتة بقستعفاض هيئق  اففققبة و 
 ممجيع مفاحا افعملية

 تعديالت التي اقترحتها اللجنة فيما يخص  نظامها الداخليال -زاي

بصفتهق هيئة استشقرية فلجمعية  تسعى افلجنأة بقسأتمفار إىل قسأني عمليق أق وإجفاءا أق افلاخليأة  -33
املشأأ رة اجليأألة يف اف قأأم املنقسأأب إىل  إسأألاءهبأأل    افلاخليأأة املمقرسأأق فضأأمقن االمتثأأق  فتطأأ ر أفضأأا 

 .معقجلة عبء افعما املتزايل بقستمفارويف اف قم نفس  اجلمعية  
قل عملم افلجنة على طيلة افعأقمني املقضأيني فتحأليث نظقمهأق افألاخل   افأ ي اعتملتأ  اجلمعيأة  -34

بشأألن  2018م وت صأألم افلجنأأة إىل ت افأأ  يف اسراء يف  ور أأق افثالثأأني يف نيسأأقن/أبفيا 2003يف عأأق  
  ق اجلمعيأأأةم يف ممقرسأأأق ق افلاخليأأأة وافهتأأأفارا  ذا  افصأأألة افأأأيت اختأأأ افتحسأأأينق افتعأأأليال  افأأأيت تعكأأأس 

أأق  مليأأة اختأأقذ افهتأأفار افنهق يأأة ختأأز اجلمعيأأة  ن تهتأأل  اقأأرتاح تعأأليا فلنظأأف فيأأ  متأأق  اإل راك أَن منهأأق وإ راكمل
 .وامل افهتة علي  م  قبا اجلمعية

م وامسح ا ة اففشيلةافلاخلي ارة أو  افتلكيل على أن مفاجعة افهت اعل اإلجفا ية ه  ممقرسة جيلة فإل -35
ال ترتتب عليهق آثقر يف امليزانية وال  ل  إىل إنشقء هيكا جليل  املهترتحةأن افتعليال   أيضقمل  يل أن أؤكل

تستنل افتعليال  املهترتحة إىل قفارا  و بلي شكا م  األشكق م  ةفلحكم وال اإلضفار ب حلة أمقنة اجلمعي
لة إىل اجلمعية وإىل احملكمةم مش رة جي بنسلاءافعمل  ا قيل اف ي يسمح فلجنة  ا ّيز اجلمعية  افيت خل 

نظمأأق   وفيأأة ممقثلأأة مثأأا افلجنأأة افأأيت تتبعهأأق افلجنأأة عأأ  ممقرسأأق  املوتعكأأس افتعأأليال  املهترتحأأة أيضملأأق 
وجلنة األمم املتحلة فإل ارة وامليزانية )افلجنة اخلقمسة(م وتشل  افلجنة ية  االستشقرية فشؤون اإل ارة وامليزان
 يهتلمهق األمأني افتنفيأ ي املسأؤو  واخلقضأع فلمسأقءفة أمأق  افلجنأة كقنأم على أن اخللمق  املخصصة افيت

 ون مفاعأقة  ومقمل ال مة مل اصلة تهتل  مش رة جيلة إىل اجلمعية وإىل احملكمةم إن تغيمل ا ّيز افعمل  ا قيل 
جيألة   م  شلن  أن يضأع  فعقفيأة عمأا افلجنأة وأن خيأقطف بتهتلأيز قألرة افلجنأة علأى تهتأل  مشأ رة تقمة

 بمنقسامل قم افيف  اجلمعيةإىل تهتنية م  افنقحية اف
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 الرابع المرفق

بيانااات التاااي أُلقياااات أماااام الجمعياااة العاماااة بشاااأن اعتمااااد قااارار الميزانياااة فاااي ال
 2019كانون األول/ديسمبر   6جلستها العامة التاسعة، المعقودة في 

 اعتماد القرار  لتعليل الموقف بعدالبيان الذي ألقته بلجيكا  -ألف

نيقبأأأأأة عأأأأأ  األرجنتأأأأأني  وبلجيكأأأأأق  وك سأأأأأتقريكق  وفنلنأأأأألا  وأيففنأأأأألا  وفيختنشأأأأأتقي   وفكسأأأأأمب ر    -1
 م2020نعفب ع  خيبة أملنق حيق  ميزانية افربنقمع فعق   أنوسل فينيق  وافس يل  وه فنلا  ن   

  بعل اعتمق  ميزانية 2018كقن ن أو / يسمرب   12املقض   يف  افعق فهتل ظا افنلاء اف ي أطل   -2
 غمل مسم ؤم ف ا فلنكفر ذفك افنلاء م  جليلم 2019افربنقمع فلعق  ا قيل 

كقنأأأم وف  نأأأق تتمأأأَى أن ُت ضأأأع ميزانيأأأة أكثأأأف انسأأأجقمق مأأأع احتيقجأأأق  احملكمأأأة وعمليأأأة تفأأأقوض  -3
اجلبهأة امل حألة بأني افألو  األطأفا  مبأأق يلأز  افألفقؤ عأ  اسأتهتال  احملكمأة واملهمأة افأأيت تفضأ  إىل تشأكيا 

 ينط ي عليهق نظق  رومق األسقس م 
وإننق نلس   بقففعا  ألن افهتفار اف ي اعتملتأ  مجعيأة افألو  األطأفا  هأ   ون افت صأية افصأق رة  -4

نيني افيت أنشأل ق افألو  األطأفا  فلنظأف يف اف ثأق   املقفيأة ع  جلنة امليزانية واملقفية  افيت ه  هيئة اخلرباء افتهت
ووثق   امليزانية واف ثق   اإل ارية املهتلمة م  احملكمة اجلنق ية افلوفية إىل مجعيأة افألو  األطأفا م فأنن افزيأق ة 

فنلا بقففعا مت اضعة فلغقية وال تغط  ح  معل  افتضخم يف ه   كقنميف املق ة   81م0امل صى هبق افبقفغة 
م واألمف األس أ م  ذفأك هأ  أهنأق سأتنط ي بقففعأا علأى اخنفأقض حهتيهتأ  يف مأ ار  ميزانيأة 2019يف عق  

احملكمأأةم وخنشأأى مأأ  أن افهتأألرة افتشأأغيلية فلمحكمأأة سأأ   تتأألثف سأألبق وأن عمليأأة امليزانيأأة ستسأأفف  عقمأأق 
ال  م  افعهتقب على حن  بعل عق   ع  عل  كفقية افتم يا فلسمقح فلمحكمة بن ارة جه   مكقفحة اإلف

فعق م ونف  أن  يلز  إجيق  افت ا ن افصحيح بني افبحث ع  افكفقءة يف استخلا  امل ار  ووج   ميزانية وافية 
 مبق ميك  احملكمة م  تنفي  واليتهقم

هنق يأأق تفسأأا إشأأقرة ال تتطأأقب  مأأع افأألعم فلمحكمأأة افأأ ي جأأف   عليهأأقوامليزانيأأة افأأيت متأأم امل افهتأأة  -5
ب عنأأ  يف افعليأأل مأأ  املنققشأأق  خأأال  انعهتأأق  هأأ   اجلمعيأأةم فنلسأأ  ألن هأأ   افنتيجأأة قأأل تكأأ ن اإلعأأفا

 نقمجة جز يملق ع  افتطفا  يف ممقرسة اإل ارة افِصغفيةم
أأل مأأ  جليأأل قلهتنأأق إ اء ا قفأأة اهلشأأة افأأيت ت اجههأأق احملكمأأة مأأ  حيأأث افسأأي فةم  -6 ونأأ   أيضأأق أن نؤكِّ

م  احملكمة وجلنة امليزانية واملقفية وملقهت  ا سقبق   افلو  األطأفا   فعلى مل  علة سن ا   ح ر كا 
م  حقفة افشّح افيت تعرتي منس ب اإلملا  افنهتلي فلمحكمةم فضمقن االحتيقطيق  اف قق ية افكقفية هأ  

 مسلفة متصلة ب ج   إ ارة مقفية تك ن مسؤوفةم
ماليأني يأ رو  فهتأل  10بأل يملق مببلأغ   افأ ي حأل   سأهتف  اجلمعيأة مافطأ ارئأمأق مسأت   صأنلوق  -7

مليأأأ ن يأأأ رو  وهأأأ  أ م مسأأأت   فأأأ  علأأأى مأأأفِّ افأأأزم م ونلسأأأ  ألن جتليأأأل مأأأ ار  هأأأ ا  2م5بأأأق  حقفيملأأأق 
 افصنلوق مل يعل مصلر قل  فبعض افلو  األطفا م 
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ويف األصأأا  كأأقن فأأل  افأألو  افأأيت صأألقم علأأى نظأأق  رومأأق األسقسأأ  رؤيأأة مشأأرتكة ملأأق ينبغأأ  أن  -8
  وحنأأأ  م جأأأأ  ون يف سأأأأيقق صأأأأعب  فأأأأال بأأأأل أن نكفأأأأا افيأأأأ  ليأأأأ  افعلافأأأأة اجلنق يأأأأة افلوفيأأأأةم أمأأأأق تكأأأ ن ع

فلمحكمة م ار  وافية متكِّنهق م  تلبية افطلب املتزايل على ت ساا افعلافة م  أجا ضمقن وصأ   افضأحقيق 
 إىل افعلافة افيت يستحهت هنقم 

 تزامهم وعملهم املمتق معلى اف وففيهتهق  ن   أن نشكف امليسِّفة وأخملامل  -9
 وإذ نشكفكم فنننق نفج  اعتبقر ه ا افبيقن وثيهتة رمسية فلجمعيةم -10
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 البيان الذي ألقاه اليابان لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار  -باء

بقفنيقبأأة عأأأ  األرجنتأأأني وبلجيكأأأق وك سأأأتقريكق وفنلنأألا وفيختنشأأأتقي  وفكسأأأمرب  وه فنأأألا وسأأأل فينيق  -1
م وكقنم وف  نق ت   أن 2019وافس يل وس يسفا  ن   أن نعفب ع  خيبة أملنق إ اء امليزانية افربنقجمية فعق  

تفأقوض تفضأ  إىل تشأكيا ا هتيهتيأة فلمحكمأة وعمليأة  االحتيقجأق تك ن هنأقك ميزانيأة أكثأف اتسأققق مأع 
ضأأفورية فلأأألفقؤ عأأ  اسأأتهتال  احملكمأأة ومهمأأة نظأأق  رومأأق األسقسأأأ    جبهأأة م حأألة بأأني افأألو  األطأأفا 

 .خال  ه   األوقق  املضطفبة
اف اقأأع أننأأق نلسأأ  ألن افهتأأفار افأأ ي اعتملتأأ  مجعيأأة افأألو  األطأأفا  أقأأا مأأ  ت صأأية جلنأأة امليزانيأأة  -2

هيئأأأة اخلأأأرباء افتهتنيأأأني افأأأيت أنشأأأل ق افأأألو  األطأأأفا  فلنظأأأف يف اف ثأأأق   املقفيأأأة ووثأأأق   امليزانيأأأة واملقفيأأأة  وهأأأ  
 6م0م وكقنم افزيق ة املهترتحة افبقفغة مجعية افلو  األطفا واإل ارة افيت قلمتهق احملكمة اجلنق ية افلوفية إىل 

ه  مق خنشق  م و 2018 ه فنلا يف عق  ح  معل  افتضخم يف تك  تغّط  مت اضعة وملفعالمل جّل يف املق ة 
أن تتلثف افهتلرة افتشغيلية فلمحكمة سلبق وأن تسفف عملية امليزانية  عقمق بعل عق   ع  عل  كفقية افتم يا 
فتمكأني احملكمأة مأأ  إ ارة مكقفحأة اإلفأال  مأأ  افعهتأقب إ ارة فعقفأةم ونأأف  أنأ  مأ  افضأأفوري إجيأق  تأأ ا ن 

  استخلا  امل ار  ووضع ميزانية كقفية فتمكني احملكمة م  تنفي  واليتهقبني افبحث ع  افكفقءة يف سليم
ون   أيضق أن نكفر اإلعفاب ع  قلهتنق إ اء ا قفة اهلشة افأيت ت اجههأق احملكمأة مأ  حيأث افسأي فةم  -3

وعلأى مأل  عألة سأن ا   حأأ ر  احملكمأة وجلنأة امليزانيأة واملقفيأة ومفاجعأأ  ا سأقبق  افألو  األطأفا  مأأ  
علأأ  بأأقإل ارة املقفيأأة كقفيأأة مسأألفة تت  احرتا يأأةضأأمقن احتيقطأأق  فحقفأأة افتأألف  افنهتأألي افضأأعيفة فلمحكمأأةم 

  يأأأ روماليأأأني  10  افأأأ ي حل تأأأ  اجلمعيأأأة افعقمأأأة يف افبلايأأأة افطأأأ ارئاملسأأأؤوفةم ويبلأأأغ مسأأأت   صأأأنلوق 
م ونلسأ  ألن افألو  األطأفا  مل تأتمك  مأ   تقرخيأشهل  يف   وه  أ م مست   ي رو ملي ن 5,2 حقفيق

ط يلة األجا ملعقجلة مسلفة م  املفجح أن تظهف االتفقق على جتليل م ار  افصنلوق  ومل تتف  على تلابمل 
 .م  جليل يف املستهتبا

قبأأا عشأأأفي  عقمأأأق  كقنأأم فأأألينق رؤيأأأة مشأأأرتكة ملأأق ينبغأأأ  أن تكأأأ ن عليأأ  افعلافأأأة اجلنق يأأأة افلوفيأأأة   -4
وافيأأ    يف سأأيقق صأأعب  جيأأب أن نكفأأا أن تتأأ فف فلمحكمأأة املأأ ار  افكقفيأأة فتلبيأأة افطلأأب املتزايأأل علأأى 

 مم  أجا ضمقن وص   افضحقيق إىل افعلافة افيت يستحهت هنقافعلافة 
   ن   أن نشكف امليسِّفة وففيهتهق على افتزامهم وعملهم املمتق موأخملامل  -5
 



Advance version ICC-ASP/18/20 

20-A-160420 116 

  الخامس المرفق

إجاراءات أمام الجمعية بشأن اعتمااد القارار المتعلاق باساتعراض  ىالُملق بيانال
كااانون   6، فااي جلسااتها العامااة التاسااعة المعقااودة فااي القضاااةترشاايح وانتخاااب 

 2019األول/ديسمبر 

 اعتماد القرار البيان الذي ألقته أوروغواي لتعليل الموقف بعد  -ألف

  اف ي يهل  إىل تعزيز أ اء احملكمة اجلنق ية افلوفية فيمأق يتعلأ  رافهتفاه ا يف  وفل أوروغ اي أن  -1
مأأ   36افأأيت قكمهأأق املأأق ة   2020افأأيت سأأتتم يف عأأق   عمليأأةافبأأنجفاءا  تفشأأيح وانتخأأقب افهتضأأقة قبأأا 

 ماملنقسبيل  يف اف قم  نظق  رومق األسقس  
ت ا ن بني اجلنسني يف غفايف افعق   واملأ ية افتمثيا اجلجيلر افثنقء فلتلكيل على وأو  أن أضي  أن   -2

افعأق   وه  جأليف بقفثنأقء ألنأ  يتعلأ  بقفتمثيأا م عتملامل افهتفار  يبقجةأجهزة احملكمة يف اففهتفة افسقبعة م  
سأأ م ( )أ( مأأ  نظأق  رومأأق األسق8) 36احملكمأة  علأأى افنحأ  املنصأأ ص عليأأ  يف املأق ة  عضأأ يةيف افأال   و 

 يف افهتأأأأأأأأأأأفاراملنصأأأأأأأأأأأ ص عليأأأأأأأأأأأ   لتصأأأأأأأأأأأ يماملطلأأأأأأأأأأأ ب فا أأأأأأأأأأأل األ م ن وهأأأأأأأأأأأ  جأأأأأأأأأأأليف بقفثنأأأأأأأأأأأقء أيضأأأأأأأأأأأق أل
ICC-ASP/3/Res.6   كمأأق هأ  ا أأق  مأأع أي ال يضأأم  بقفضأفورة 2004افأ ي اعتملتأأ  اجلمعيأة يف عأأق  

 محصز  مثا ه ا افتمثيا املت ا نفلنظق  
افثالثة افيت ينبغ  افنظف فيهق عقيمل   افيت قل  امل( )أ( م  نظق  رومق األسقس 8) 36ملق ة شمل اتو  -3

 ."ا قجة إىل "متثيا افنظم افهتقن نية افف يسية يف افعقمليف إطقر عض ية احملكمة  إىل 
فأألو  األطأأفا  نظأأفة عقمأأة واضأأحة فلعضأأ ية ل  ا  سأأتك ن فأأالكأأقمتطبيهتأأق   36املأأق ة طبهتنأأق إذا و  -4

افأأأيت افهتضأأأقة  إىل جقنأأأب املعل مأأأق  انتخأأأقب مأأأ  املفاحأأأا املؤ يأأأة إىل افكقملأأأة فلمحكمأأأة يف كأأأا مفحلأأأة 
 مافال مة افثالثةافتمثيا األمقنة بشلن معقيمل تهتلمهق 

جتمأأقؤ افتحضأأمل الفرتشأأيح افهتضأأقة  و   ا لعافأأ: إرسأأق  مأأق يلأأ ملفاحأأا املختلفأأة فلعمليأأة وتشأأما ا -5
لمفحلة افنهق ية افتحضمل فبتهتييم افلجنة  و املتعل  شيح افهتضقة  وإرسق  افتهتفيف املعنية برت  فلجنة االستشقريةا
 ميف مجعية افلو  األطفا افيت ستعهتل النتخقبق  ف
هتضأقيق افقال  و ا أ يفافأيت تنظأف أن تكأ ن عقمليأة و يف لمحكمة اجلنق ية افلوفية افيت تطمأح وينبغ  ف -6

 مافكقيف فلنظم افهتقن نية افف يسية يف افعقمل افتمثياأن تكفا يف عل  كبمل م  افبللان افيت تهتع 
 افأ ي  مل ضأ عافهتأقن ين اافتحليأا  ضأقيثفي أيسأاحملكمأة  و وسيضف  ذفك املزيل م  افشفعية علأى  -7

 ينبغ  أن يستنل إفي  أي قفار قضق   مؤيل بل فة كقفيةم
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 سادسال المرفق

مان  8بيانات أمام الجمعية العامة بشأن اعتماد القارار المتعلاق بتعاديل الماادة 
نظااام رومااا األساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة فااي جلسااتها العامااة التاسااعة، 

 2019كانون األول/ديسمبر   6 في

 راعتماد القرالتعليل الموقف بعد فنزويال البيان الذي ألقته  -ألف

اجلنق ية افلوفية  فلمحكمة األسقس  رومق نظق  م  8 املق ة تعليابشلن  يبني م قف  أن وفلنق ي   -1
 مجليلة إىل ه   املق ة وإضقفة فهتفة

 فألمأأم افعأأق  األمأأني إىل امل جهأأة اففسأأقفة س يسأأفا  افلوفأأة افأأيت اقرتحأأم افتعأأليا  يف فكمأأق ذكأأف  -2
سأيقق  هأ  إ راج جت يأع افسأكقن املألنيني يف مأ  افتعأليا افغأفض  2019آب/أغسأطس  28 يف املتحألة
 مافلوفية اجلنق ية افيت تلخا يف اختصقص احملكمة ا فبافلوفية ضم  جفا م  غمل املسلحة افنزاعق 

يف اف قأم ا أقيل  افلوفية املسلحة افنزاعق  سيقق امللنيني يف افسكقنيشكا جت يع  تعلم ن  وكمق -3
 ممب جب نظق  رومق األسقس جفمية حفب 

 افنزاعأق  علأى تنطب  جني  اتفققيق  يف امل ض عة املعقيملوم  املفيل يف ه ا افسيقق افت كمل بلن  -4
 معلى حل س اء افلوفية غمل وافنزاعق  املسلحة افلوفية املسلحة

 افنزاعأق  معظأم أن حقفيأق  ويزعمأ ن ققن ين ففا  ب ج   املهترتح ومع ذفك  حيتع أصحقب افتعليا -5
  م وفية غمل مسلحة نزاعق  ه  املعقصفة املسلحة

فلففيأأ  افعقمأأا املعأأي  امليسأأفي  بصأأفتهمق املأأ قفي  واملكسأأيك س يسأأفا ذكفنأأق ف فأألي كمأأق بيأأل أننأأق  -6
نضأقفة فلتعأليا املعأي  وعلأى وجأ  اخلصأ ص ب املهترتحأة بقفتعليال   على افت ايل  تتعل  ش اغلنق بقفصأيقغة

افأأيت ميكأأ  تفسأأملهق بطأأفق واسأأعة فلغقيأأة وافأأيت قأأل ذا  افطبيعأأة اإلجفاميأأة  األسقسأأية افعنقصأأف افعليأأل مأأ 
  ممل قل  طبيعتهق ح  اسن أفعق  ميك  استخلامهق فتجف  افيت م  افتفسملا  تؤ ي إىل سلسة كقملة

نشأمل علأى سأبيا املثأق   أن نأ   استنق ا إىل افتجأقرب افأيت تعفضأنق هلأق مأؤخفا  ذفك  إىل وبقإلضقفة -7
 ألغأأأفاض افربيأأأة حأأألو نق أحأأأل فهتأأأل أطلهتأأأم علأأأىم افعأأأق  هأأأ ا مأأأ  شأأأبقط/فربايف يف افأأأ ي وقأأأع إىل ا أأألث
إنسأقنية  علأى  مأق ا عأ  أهنأق مسأقعلا  افأيت حقفأم  ون ت  يأع افعهتبأق محلأة إعالميأة حأ    حبتأة سيقسية

  املتعلهتة مبثا ه   املسقعلا م وافلوفية اف طنية اففغم م  عل  االفتزا  بقفهت اعل
 وسأأأق ا خأأأال  مأأأ  فال عأأأقء  ألصأأأحقب افعمليأأأة فلغقيأأأة وفكأأأ  ثبأأأم أن هأأأ ا ا أأألث كأأأقن مفيأأألا -8

بلننق منعنق  خ   مق يسمى  املفت حة  املعل مق  مصق ر م  وغملهق افت اصا االجتمقع  وشبكق  اإلعال 
إشأأأعق  افنأأأقر فيهأأأق أمأأأق  افكقفأأأة يف حأأأني أن أصأأأحقب  حبفقهأأأق أو أيضأأأقوقمنأأأق  بأأأا" اإلنسأأأقنية املسأأأقعلا "

 مه   املسقعلا  افعملية أنفسهم هم اف ي  أشعل ا افنقر يف
مل  فعمأا م  قبأا افأفأي افعأق   وأ ينأم مسأبهتقمل  افنطقق واسعة النتهتق ا  فنزويال حك مة وتعفضم -9

وهأأ  عنأألمق نشأأف  إحأأل  وسأأق ا اإلعأأال   علأأى افنحأأ  افأأ ي تبأأني بعأأل ذفأأك   تأألمف بأأ  ومل تهتأأم بتنفيأأ  
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فيسأم هأ   سألطق  اففنزويليأةوأكأل  أن اف  ا ا ألثافأ ي ققمأم بأ  هلأ تحهتي افصحيفة ني ي رك تقميز  
 ماملسقعلا افيت أشعلم ا في  يف ه   

ا هتأق    ألهنأق قأل تتكأفر وتأؤ ي إىل قفيأ  لهتلأ وتشكا مثأا هأ   ا أقال  بأال شأك سأببق اضأقفيق ف -10
 املصأأأأق ر مأأأأ  غملهأأأأق أو افصأأأأحقفة كقنأأأأم سأأأأ اء املختلفأأأأة  اإلعأأأأال  افأأأأيت تسأأأأفهبق وسأأأأق ا وتأأأألجيع املعل مأأأأق 

 أو تسأأأتخل  املعل مأأأق  املأأأ ك رة فتربيأأأف اال أأأق  وقأأأل مأو عأأأل  صأأأحتهقعأأأ  صأأأحتهق  افنظأأأف بصأأأف  املفت حأأأة 
 افعأأأق  املأألع  فأأأبعض اال عأأقءا   عنأأألمق يهتأأ   مكتأأأب وفهتأأقاألويل  كمأأأق حيأألث عأأأق ة  اففحأأز أو افتحهتيأأ 
 ماملصق ر املفت حةقحة م  خال  املتاملعل مق  املعل مق   مبق يف ذفك  بتهتييم بعض افلوفية اجلنق ية بقحملكمة

  ميكأأأأ  فلأأأأبعض أن يسأأأأتخل  افتعأأأأليا املهتأأأأرتح ك اجهأأأأة منقسأأأأبة فتحهتيأأأأ  أنأأأأبقفتأأأأقيل يعتهتأأأأل بلأأأألنق و  -11
فت جيأ  اال قمأق  إىل  افتعأليا هأ ا اسأتخلا  ذفأك بعل اخلقصة  وميكنهم قتصق يةالسيقسية وامصق هم اف
 غقيق مم خللمة  ا فة عملية وإطالق طف   وفة سلطق 

ونفغأأب يف تسأأجيا م قفنأأق   املهتأأرتح  يف اعتمأأق  افتعأأليا يشأأقرك وفأألنقمجيعأأق  فأأ   األسأأبقب هلأأ   -12
 رومأق بنظأق  الفتزامنأق فأ  نعأرتض علأى هأ ا افتعأليا كعالمأة واملكسأيك  س يسفا ذكفنق ف فلي وفكننق  كمق
 افلوفيةم اجلنق ية فلمحكمة و عمنق األسقس 

 القراراعتماد لتعليل الموقف بعد  أسترالياالبيان الذي ألقته  -باء
  وهأأأأ  إ راج جفميأأأأة اسأأأأتخلا  افتج يأأأأع املتعَمأأأأل 8 فلمأأأأق ةتفحأأأأب أسأأأأرتافيق بقعتمأأأأق  هأأأأ ا افتعأأأأليا  -1

فلمأألنيني ك سأأيلة مأأ  وسأأق ا ا أأفب يف نأأزاؤ مسأألح غأأمل  ويل: فهأأ  وسأأيلة رأينقهأأق ُتسأأتخل   مبأأق تنطأأ ي 
 علي  م  ع اقب وخيمة  يف افنزاعق  املسلحة غمل افلوفية املعقصفةم

إىل افتزامنأأأق بقألهأأألا  اإلنسأأأقنية افأأأيت يهتأأأ   عليهأأأق  8تنل تلييأأأل أسأأأرتافيق هلأأأ ا افتعأأأليا فلمأأأق ة ويسأأأ -2
جأأأ هف افتعأأأليام وتأأألرك أسأأأرتافيق أن افتعأأأليا م َجأأأ  ضأأأل افسأأأل ك افأأأ ي يأأأؤ ي عمأأألامل وقصأأألا إىل جت يأأأع 

 افسكقن امللنيني ك سيلة م  وسق ا ا فبم
افتعليال  افأيت تسأعى إىل جتأف  وسأق ا أو أسأقفيب حمأل ة وإننق أيضملق نؤكل م  جليل قلهتنق حيق   -3

فلحأفب  مبأق يف ذفأك اسأتخلا  أسألحة أو تهتنيأق  حمأل ة  مهتقرنأةمل بقتبأقؤ تصأفا  أو سأل ك يف نأزاؤ مسألح 
يؤ ي إىل نتق ع ال تطققم ومق  فنق نشعف بقفهتل  م  أن إحل  افنتق ع احملتملة فتحليل استخلا  وسق ا أو 

حأأأفب كجأأأفا م حأأأفب هأأأ  اخللأأأ ص إىل اسأأأتنتقج مفأأأق   أن اسأأأتخلا  تلأأأك اف سأأأق ا أو أسأأأقفيب معينأأأة فل
نظأأفا  -أسأأقفيب ا أأفب افأأيت مل يأأتم قليأألهق ميكأأ  افتغقضأأ  عنهأأقم فلأأيس هأأ ا بقفتلكيأأل قصأألنق اجلمعأأ  

 النط ا   على خمقطف تبعلنق ع  األسس افيت ُبيم علهق نظق  رومق األسقس م

  اعتماد القرار لتعليل الموقف بعد  سويسراالبيان الذي ألقته  -جيم

 يف اجملقعأة إل راج األسقسأ  رومأق نظق  م  8 املق ة بتعليا املتعل  افهتفار أن س يسفا إن  ملمق يسف -1
 افنزاعأق  أثنأقء فلمألنيني املمن حأة ا مقيأة افتعأليا هأ ا ويعأز  اعتمألم قل افلوفية غمل املسلحة افصفاعق 
 وحيسأ  م األسقسأ رومأق نظأق  يف ققن نيأة ثغأفة يسأل وهأ ةم افعلافأ قهتيأ  إمكقنيأة افضأحقيق وميأنح املسألحة
 ا أفب جبأفا م يتعلأ  فيمأق افلوفيأة اجلنق يأة احملكمأة اختصأقص م اءمأة خأال  مأ  األسقسأ  افنظأق  اتسأقق
 ءمس ا حل على افلوفية وغمل افلوفية املسلحة افنزاعق  يف املفتكبة
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 ؤمافصأفا  منأقط  يف معظمهأم ويعأيش  اجملقعأة مأ  شأخز مليأ ن 800 مأ  أكثأف افيأ  يعأقين  -2
 فأ فك  ونتيجأة  م افصأفاعق هأ   خأال  ر يسية قضية ا فب وسق ا م  ك سيلة امللنيني جت يع ويشكا

 ةم أسقسي أ ية يكتس  افي   اعُتمل اف ي افتعليا فنن
 أن وأو م امللين واجملتمع األخف  األطفا  افلو  م  افهت ي افلعم ف ال فيتحهت  العتمق   كقن ومق -3

 شأقركم افيت 21 افأ افلو  جقنب إىل بقفتعليال   املعي افعقما افففي  ميسِّف ألشكف افففصة ه   أغتنم
واجلمه ريأة   وبأن   وبلجيكأق  وافربتغأق   ففنألاآيو   وإسأت نيق  وإسبقنيق  األرجنتني: املهترتح افتعليا تهتل  يف

  وفيختنشأأأتقي   وفكسأأأمرب   وك ف مبيأأأق  وك سأأأتقريكق  وقأأأربص ت  وفأأأقن ا  وسأأأل فينيق  ورومقنيأأأق  افتشأأأيكية
 افألو  مجيأع تشأكف أن أيضأقمل  س يسأفا وتأ  م وافي نأقن  اوه فنأل  ونيجمليأق  وافنمسأق  ةافشأمقفي ومهتألونيق
 يف بأ  املأفتبط االقأرتاح إطأالق منأ  بنأقءة بطفيهتأة افتعأليا هأ ا اعتمأق  يف مسأق تهق علأى األطأفا 
 م2018يا نيسقن/أبف 

 فللو  بقفنسبة إال افنفقذ حيز األسقس  رومق نظق  م  8 فلمق ة افتعليا ه ا يلخا وف  
 افألو  مأ  ممكأ  عأل  أكأرب عليأ  يصألق أن افضأفوري مأ  عليأ م وفأ فك صألقم افأيت األطأفا 
 يف علأى وجأ  افسأفعة قألمق املضأ  علأى مصأممة وس يسأفا ممكأ م وقأم أسأفؤ يف األطأفا 
 املسأقعلة أجأا مأ  نفسأ  قفشأ ءافهتيأق  ب علأى األخأف  األطأفا  افألو  مجيأع وحنأث  افتصألي م

 .املسلحة افصفاعق  يف امللنيني محقية على
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 السابع المرفق

أمااام الجمعيااة بشااأن اعتماااد القاارار المتعلااق باسااتعراض المحكمااة  ىالُملقاا بيااانال
كااااااانون   6الجنائيااااااة الدوليااااااة، فااااااي جلسااااااتها العامااااااة التاسااااااعة المعقااااااودة فااااااي 

 2019األول/ديسمبر 

اعتمااااد القااارار المتعلاااق باساااتعراض لتعليااال الموقاااف بعاااد  سااايراليونالبياااان الاااذي ألقتاااه  -ألف
  المحكمة الجنائية الدولية

نيقبأة عأ  افألو  األففيهتيأة األطأفا  يف نظأق  رومأق األسقسأ   لم ق فأتشف  بتهتل  ه ا افت ضيح  -1
 فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةم

تفحأأب افأألو  األففيهتيأأة األطأأفا  يف نظأأق  رومأأق األسقسأأ  بقعتمأأق  افهتأأفار بشأألن "مفاجعأأة احملكمأأة  -2
اخلأرباء املسأتهتلة وقق مأة اخلأرباء املسأتهتلني يف اجلنق ية افلوفية ونظأق  رومأق األسقسأ "  واختصقصأق  مفاجعأة 

 املففهتني األو  وافثقين  على افت ايلم
أو  أن أنتهأز هأ   افففصأة ألتهتأل  بقفشأكف فكأأم وفنأق   افأف يس فهتيأق تكم يف افتفأقوض بشألن قأأفار  -3

  جه  هم افشققةم علىاملكتب وففق  افعقملة إىل املفاجعة  وك فك 
افنقفأأ ة مأأ  افهتأأفار  وأكثأأف مأأ   10يعأأقمل وال نفغأأب إال يف تعزيأأز فهمنأأق فلفهتأأفة نأأق مجؤ فهتأأل ت افهتأأم آرا -4

ذفأأك افتحأأ يف امللحأأ  هبأأق يف شأأفح هأأ ا امل قأأ م إننأأق نفحأأب بقفطلأأب املهتأأل  إىل احملكمأأة وفف قسأأة اجلمعيأأة 
عأق  " الختقذ مجيع االسأتعلا ا  افال مأة  "مبأق يف ذفأك املتطلبأق  افل جسأتية فتأ فمل إمكقنيأة افأتمك   ون 

بشلن "تلابمل افسفية املنقسبة" بلهنق تعي فهتط أن  يتعني  افتح يففففي  اخلرباء املستهتلني  وبقفتقيل فنننق نفهم 
علأأى اخلأأرباء املسأأتهتلني عأأل  افكشأأ  عأأ  معل مأأق  سأأفيةم وبقفتأأقيل  سأأتبهتى إمكقنيأأة افأأتمك   ون عأأق   

 فلخرباء املستهتلني ط ا  عملية املفاجعة كمق ه  مطل بم
 إننق نتطلع إىل ت صيق  ققبلة فلتنفي  م  ه   املفاجعة فتعزيز احملكمة ونظق  رومق األسقس م -5
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 ثامنال المرفق

 قائمة الوثائق

 ن انافع رمز اف ثيهتة
ICC-ASP/18/1/Rev.1  املؤقم جلو  األعمق 
ICC-ASP/18/1/Add.1 يف جلو  األعمق  املؤقم افهتق مة املشفوحة فلبن   امللرجة 
ICC-ASP/18/2/Rev.1 تهتفيف مفاجعة ا سقبق  افنهق   ع  عملية ميزانية احملكمة اجلنق ية افلوفية 

ICC-ASP/18/3 2018وأ ا هق على صعيل تنفي  بفاجمهق فعق   تهتفيف ع  أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية (CBF/32//14) 
ICC-ASP/18/4 تهتفيف احملكمة ع  إ ارة امل ار  افبشفية (CBF/32//16) 
ICC-ASP/18/5  اف ثأأأق   اففمسيأأأة جلمعيأأأة افأأألو  األطأأأفا تهتفيأأأف جلنأأأة امليزانيأأأة واملقفيأأأة عأأأ  أعمأأأق   ور أأأق افثقنيأأأة وافثالثأأأني )امللرجأأأة يف 

 (1-  اجمللل افثقين  اجلزء بقء ICC-ASP/18/20 -   افلورة افثقمنة عشفةفلمحكمة اجلنق ية افلوفية
ICC-ASP/18/6  احملكمة ع  خطط سلا  االشرتاكق  املهتفرةتهتفيف (CBF/32//12)   
ICC-ASP/18/7 انتخقب أعضقء جلنة امليزانية واملقفية 
ICC-ASP/18/8 واملقفية امليزانية جلنة يف شقغف منصب ملاء انتخقب 
ICC-ASP/18/9 تهتفيف ع  أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية 

ICC-ASP/18/10   اف ثأأق   فلأألورة افثقمنأأة عشأأفة فلجمعيأأة امللرجأأة يف ) افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة 2020ميزانيأأة عأأق
 (  اجمللل افثقين  اجلزء أف ICC-ASP/18/20اففمسية 

ICC-ASP/18/10/Add.1   اف ثأأق   فلأألورة افثقمنأأة عشأأفة امللرجأأة يف )إضأأقفة  - افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة 2020ميزانيأأة عأأق
 (  اجمللل افثقين  اجلزء أف ICC-ASP/18/20اففمسية فلجمعية 

ICC-ASP/18/10/Add.2   اف ثأأق   فلأألورة افثقمنأأة عشأأفة امللرجأأة يف )إضأأقفة  - افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة 2020ميزانيأأة عأأق
 (افثقين  اجلزء أف   اجمللل ICC-ASP/18/20اففمسية  فلجمعية

ICC-ASP/18/11 تهتفيف املكتب ع  املسقعلة افهتقن نية 
ICC-ASP/18/12  اف ثأأق   امللرجأأة يف ) 2018 يسأأمرب كأأقن ن األو / 31افبيقنأأق  املقفيأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة فلسأأنة املنتهيأأة يف

 (1-جيم  اجمللل افثقين  اجلزء ICC-ASP/18/20اففمسية فللورة افثقمنة عشفة فلجمعية 
ICC-ASP/18/13  اف ثأأأق   فلأأألورة امللرجأأأة يف ) 2018 يسأأأمرب  31افبيقنأأأق  املقفيأأأة فلصأأأنلوق االسأأأتئمقين فلضأأأحقيق فلسأأأنة املنتهيأأأة يف

 (2-جيم  اجمللل افثقين  اجلزء ICC-ASP/18/20اففمسية افثقمنة عشفة فلجمعية 
ICC-ASP/18/14   1تهتل  تهتفيف إىل مجعيأة افألو  األطأفا  عأ  مشأقريع وأنشأطة جملأس إ ارة افصأنلوق االسأتئمقين فلضأحقيق فلفأرتة مأ 

  2019  ي نيحزيفان/ 30إىل  2018  ي فيمت  /
ICC-ASP/18/15 اففمسيأة اف ثأق   فلألورة افثقمنأة عشأفة فلجمعيأة امللرجأة يف ) تهتفيف جلنة امليزانية واملقفيأة عأ  أعمأق   ور أق افثقفثأة وافثالثأني

ICC-ASP/18/20 2-بقء  اجمللل افثقين  اجلزء) 
ICC-ASP/18/16 تهتفيف احملكمة ع  افتعقون 

ICC-ASP/18/16/Corr.1 تص يب - تهتفيف احملكمة ع  افتعقون 
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 ن انافع رمز اف ثيهتة
ICC-ASP/18/17 ع  افتعقون كتبتهتفيف امل 
ICC-ASP/18/18  االستشقرية املعنية بقفرتشيحق افلجنة تعيني أعضقء 
ICC-ASP/18/19   افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق تهتفيف املكتب ع 
ICC-ASP/18/21  احملقمني يف احملكمة اجلنق ية افلوفية رابطةتهتفيف ع   ست ر وأنشطة  
ICC-ASP/18/22 افتهتفيف افسن ي فف يس آفية اففققبة املستهتلة  

ICC-ASP/18/22/Add.1 سّفي( إضقفة - افتهتفيف افسن ي فف يس آفية اففققبة املستهتلة( 
ICC-ASP/18/23   عل  افتعقونتهتفيف املكتب ع 
ICC-ASP/18/24  تهتفيف املكتب عأ  خطأة عمأا مجعيأة افألو  األطأفا  اففاميأة إىل قهتيأ  عقمليأة نظأق  رومأق األسقسأ  فلمحكمأة اجلنق يأة

 افكقماافلوفية وتنفي   
ICC-ASP/18/25  افتكقماتهتفيف املكتب بشلن 
ICC-ASP/18/26 تهتفيف املكتب ع  افتمثيا اجلغفايف افعق   وافت ا ن بني اجلنسني يف تعيني امل ظفني يف احملكمة اجلنق ية افلوفية 
ICC-ASP/18/27 تهتفيف املكتب ع  افففي  افلراس  املعي بق  كمة 
ICC-ASP/18/28 املخصصة ح  اسن ضم  احملكمة واملتعلهتة بقإلحقال  م  قبا جملس األم  احملكمة ع  افتكقفي  افتهتفيبية تهتفيف قلم 
ICC-ASP/18/29  آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق افتشغيلية تهتفيف املكتب ع  استعفاض أعمق 
ICC-ASP/18/30 امليزانية واملبقينبفققبة إ ارة  تهتفيف املكتب بشلن امل اضيع افففعية املتعلهتة 
ICC-ASP/18/31 تعيني افهتضقة وانتخقهبمإجفاءا   تهتفيف املكتب ع  استعفاض 
ICC-ASP/18/32  تهتفيف افففي  افعقما املعي بقفتعليال 
ICC-ASP/18/33 مفاجعة أج ر افهتضقةع   تهتفيف افففي  افعقما 
ICC-ASP/18/34  تهتفيف املكتب ع  متلخفا  افلو  األطفا  

ICC-ASP/18/INF.1 اف ف   إىل افلورة افثقمنة عشفة جلمعية افلو  األطفا  يف نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية 
ICC-ASP/18/INF.2   ختصقصق اال -مكتب مجعية افلو  األطفا : انتخقب امللع  افعق 
ICC-ASP/18/INF.3   م جز  -ة اجلنق ية افلوفية فلمحكم 2020امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق 
ICC-ASP/18/INF.4  افتهتفيف املؤقم فلجنة املعنية بقنتخقب امللع  افعق 

ICC-ASP/18/INF.4/ Add.1  إضقفةافتهتفيف املؤقم فلجنة املعنية بقنتخقب امللع  افعق/ 
ICC-ASP/18/INF.5  م  افهتفار  140استجقبة فلفهتفة  افتهتفيف املؤقم فلجنة املعنية بقنتخقب امللع  افعقICC/ASP/17/Res.5 
ICC-ASP/18/INF.6 تهتفيف املكتب اف ي يهتّيم افف ا ل وافتحليق  فيمق يتعل  بقجللو  افزمي ا قيل فلورا  اجلمعية 

ICC-ASP/18/L.1 []اإلجفاءا (تهتفيف مجعية افلو  األطفا  يف نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية  مشفوؤ( 
ICC-ASP/18/L.2 مشفوؤ[ تهتفيف جلنة وثق   افتف يض[ 
ICC-ASP/18/L.3 (  اجلقمعهتفار اف]مشفوؤ قفار[ تعزيز احملكمة اجلنق ية افلوفية ومجعية افلو  األطفا) 
ICC-ASP/18/L.4   امليزانية(]ممم[ )قفار  2020]مشفوؤ[ قفار ]ممم[ بشلن امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق 
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 ن انافع رمز اف ثيهتة
ICC-ASP/18/L.5 املفف  األو ) افتعقون بشلن ]مشفوؤ[ قفار  (ICC-ASP/18/17   
ICC-ASP/18/L.6 افثقين  املفف  ) بشلن تعيني افهتضقة وانتخقهبم ]مشفوؤ[ قفار(ICC-ASP/18/31   
ICC-ASP/18/L.7  مشفوؤ[ قفار "استعفاض احملكمة اجلنق ية افلوفية ونظق  رومق األسقس[" 
ICC-ASP/18/L.8  املفف  األو ) م  نظق  رومق األسقس  فلمحكمة اجلنق ية افلوفية 8قفار بشلن تعليال  املق ة  (ICC-ASP/18/32 
ICC-ASP/18/L.9 قفار بشلن أج ر افهتضقة[ شفوؤ]م 

ICC-ASP/18/WGPB/CRP.1 2020[ تهتفيف افففي  افعقما املعي بقمليزانية افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة اجلنق ية افلوفية فعق  شفوؤ]م  

___________  



Advance version ICC-ASP/18/20 

20-A-160420 124 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020أيار/مايو   


