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الجزء األول
الوقائع
ألف -مقدِّمة
 -1عمال بقفهتفار اف ي اخت مكتب مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية
افلوفية ("اجلمعية") يف  7شبقط/فربايف  2019عهتل افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية يف الهقي يف اففرتة
م  2إىل  7كقن ن األو  /يسمرب  2019ملق جمم عر ستة أيق عما()1م وقل اختأ هأ ا افهتأفار بنأقء علأى
افهتأفار افأ ي اخت تأر اجلمعيأة يف اجللسأة افعقمأة افثقفثأة عشأفة مأ افألورة افسأقبعة عشأفة فلجمعيأة املعهتأ ة يف
 12كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2018بأألن تهتأأل األمقنأأة "خيأأقرا فتحليأأل م اعيأأل افأألورة املهتبلأأة فلجمعيأأة"
وتطلأأب إىل املكتأأب "أن يبأأم يف تأأقري ومكأأقن انعهتأأق افأألورة افثقمنأأة عشأأفة يف م عأأل غقيتأأر  31كأأقن ن
افثقين/ينقيف )2("2019م
 -2ووفهتأأق فلنظأأق افأألاخل جلمعيأأة افأألو األطأفا ("( )3افنظأأق افأألاخل ") عأأق ر أأيس اجلمعيأأة مجيأأع
افلو األطفا يف نظق رومق األسقس إىل املشقركة يف افلورةم و عيم أيضق إىل املشقركة يف افلورة بصفة
مفاقب افلو األخف افيت وقعم على افنظق األسقس أو على اف ثيهتة اخلتقميةم
 -3ووفهتق فلمق ة  92م افنظق افلاخل فلجمعيأة وجهأم أيضأق عأ ا فلمشأقركة يف افألورة بصأفة
مفاقأأب إىل ممثل أ املنظمأأق ا ك ميأأة افلوفيأأة وغملهأأق م أ افكيقنأأق افأأيت تلهتأأم ع أ ة ا مأأة م أ اجلمعيأأة
افعقمة فألمأم املتحألة عمأال بهتفارا أق ذا افصألة( )4فضأال عأ ممثلأ املنظمأق ا ك ميأة افلوفيأة اإلقليميأة
وسق ف اهليئق افلوفية افيت عيم ض ر مؤمتف األمم املتحلة فلمف ضني املعي بإنشقء حمكمة جنق ية وفية
(رومق حزيفان/ي نير – مت /ي فير  )1998أو املعتملة فل افلجنة افتحضأملية فلمحكمأة اجلنق يأة افلوفيأة
أو افيت تلع م قِبا اجلمعيةم
 -4ك فك وعمال بقملق ة  93م افنظق افلاخل حضف أعمق اجلمعية وشقركم فيهق املنظمق
غأمل ا ك ميأة املأألع ة إىل مأؤمتف رومأأق واملسأجلة فأأل افلجنأة افتحضأأملية فلمحكمأة اجلنق يأأة افلوفيأة أو افأأيت
(https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-Bureau-1-b.pdf )1م
( )2اف ث أأق اففمسي أأة جلمعي أأة اف أألو األط أفا يف نظ أأق روم أأق األسقس أ فلمحكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة اف أألورة افس أأقبعة عش أأفة
الهقي  12-5كقن ن األو  /يسمرب  (ICC-ASP/17/20( 2018اجلزء افثقفث  ICC-ASP/17/Res.5املفف األو
اففهتفة (19ب)م
( )3اف ثق اففمسية ممم افلورة األوىل ممم  10-3أيل /سبتمرب  ICC-ASP/1/3(2002و )Corr.1اجلزء افثقين-جيمم
( )4ق أ أ أ أ أ أ أ أ أفارا اجلمعي أ أ أ أ أ أ أ أأة افعقمأ أ أ أ أ أ أ أأة  )3 - ( 253و )5 - ( 477و )20 - ( 2011و)29 - ( 3208
و )29 - ( 3237و )30 - ( 3369و 3/31و 18/33و 2/35و 3/35و 4/36و10/42
و 6/43و 6/44و 6/45و 8/46و 4/47و 2/48و 3/48و 4/48و 5/48و237/48
و 265/48و 1/49و 2/49و 2/50و 1/51و 6/51و 204/51و 6/52و 5/53و6/53
و 216/53و 5/54و 10/54و 195/54و 160/55و 161/55و 90/56و 91/56و92/56
و 29/57و 30/57و 31/57و 32/57و 83/58و 84/58و 85/58و 86/58و48/59
و 49/59و 50/59و 51/59و 52/59و 53/59و 43/61و 259/61و 131/63و132/63
و 3/64و 121/ 64و 122/64و 123/64و 124/64واملهتفر 475/56م
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تتمتأأع مبفكأأز استشأأقري فأأل اجمللأأس االقتصأأق ي واالجتمأأقع افتأأقبع فألمأأم املتحأألة وافأأيت تتصأأا أنشأأطتهق
بلنشطة احملكمة أو افيت عتهق مجعية افلو األطفا م
 -5ووفهتق فلمق ة  94م افنظق افلاخل جلمعية افلو األطفا عيم افألو افتقفيأة ضأ ر أعمأق
اجلمعية :إس اتيي وب تقن ومجه رية ك ريق افشعبية افلميهتفاطية وغينيق االست ا ية ومجه رية الو افلميهتفاطية
افشأأعبية وكمليبأأق وفبنأأقن وم ريتقنيأأق وميكفونيزيأأق (واليأأق  -املتحأألة) وميقمنأأقر ونيأ ي وبأأقالو وبأأقب ا
غينيق اجلليلة وروانلا وافص مق وجن ب افس ان وت نغق وتفكمقنستقن وت فقف م
-6

وتف قق مة اف ف املشقركة يف افلورة يف اف ثيهتة ICC-ASP/18/INF.1م

 -7وافتتح افلورة ر يس مجعية افلو األطأفا افسأيل أو -غأ ن كأ ون (مجه ريأة ك ريأق) افأ ي سأب
انتخقبر ر يسق فلجمعية يف افلورا م افسقبعة عشفة إىل افتقسعة عشفة()5م
 -8ويف اجللس أ أتني افعأ أأقمتني األوىل وافسأ أأقبعة فلجمعيأ أأة املعهت أ أ تني يف  2و 5كأ أأقن ن األو  /يسأ أأمرب
 2019على افت ايل ووفهتق فلمق ة  25م نظقمهق افلاخل ُعيّنأم افألو افتقفيأة فلعمأا يف عضأ ية جلنأة
وثق افتف يض :جن ب أففيهتيق واجلمه رية افلومينيكيأة و وفأة فلسأطني ورومقنيأق واملكسأيك وافنمسأق
وني يلنلا وهنغقريق وافيقبقنم
 -9ويف اجللسأأة افعقمأأة افسأأقبعة عينأأم اجلمعيأأة افسأأيل مقمأأق و راسأأني الي (افسأأنغق ) مهتأأفرا فلأألورة
افثقمنة عشفةم
 -10واضطلع مليف أمقنة اجلمعية افسيل رينقن فيالسيس مبهق أمني اجلمعيةم وقلمم األمقنة خلمق ق
إىل اجلمعيةم 11
 -11ويف اجللسأأة افعقمأأة األوىل املعهت أ ة يف  2كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019افتزمأأم اجلمعيأأة قيهتأأة
صمم فلصالة أو افتلما وفهتق فلمق ة  43م افنظق افلاخل وت كف على وجر اخلص ص افضحقيقم
أقف اجلمعية جلو األعمق افتقيل (:)ICC-ASP/18/1/Rev.1
 -12ويف اجللسة نفسهق ّ
 -1افتتقح ر يس اجلمعية فللورة
-2

قيهتة صمم فلصالة وافتلمام

-3

إقفار جلو األعمق م

-4

انتخقب عض يف املكتبم

-5

افلو املتلخفة ع سلا اشرتاكق قم

( )5يف افألورة افسق سأة عشأفة انتخبأم اجلمعيأأة عمأالة بقملأق ة  29مأ نظقمهأق افأألاخل املكتأب فلألورات افسأقبعة عشأأفة
إىل افتقسأأعة عشأأفة فلجمعيأأة علأأى افنح أ افتأأقيل :افأأف يس :افسأأيل أو  -غ أ ن ك أ ون (مجه ريأأة ك ريأأق)؛ ن أ اب افأأف يس :افسأأيل
م مقر ي ب (افسنغق ) وافسيل ميجق ملينأقر (سأل فقكيق)؛ أعضأقء آخأفون بقملكتأب :األرجنتأني وأسأرتافيق وافنمسأق وك ف مبيأق
يف ار وافلامنفك وإك ا ور وإست نيق وففنسق وغقمبيق وغقنق وافيقبقن واملكسيك وه فنلا وصفبيق وسل فينيق و وفة فلسأطني
وك
وأوغن أألام انظ أأف :اف ث أأق اففمسي أأة ممم اف أألورة افسق س أأة عش أأفة ممم  (ICC-ASP/16/20) 2017اجملل أأل األو اجل أأزء األو
اففهتأفتني  16و17م ويف اجللسأأة افعقمأأة األوىل مأ افأألورة افسأأقبعة عشأأفة انتخبأأم اجلمعيأأة عمأأال بقملأأق ة  29مأ نظقمهأأق
افلاخل افسيل ينس  -أوت ه رسلينل (افلامنفك) بقفتزكية نق بق فف يس اجلمعية السأتكمق مألة عضأ ير افسأيل م مأقر يأ ب
(افسنغق ) اف ي سب انتخقبر نق بق فف يس اجلمعية واف ي استهتق م منصبر اعتبقرا م  19آذار/مقرس 2018م
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-6

وثق تف يض ممثل افلو األطفا يف افلورة افثقمنة عشفة:
(أ)

تعيني جلنة وثق افتف يض؛

(ب) تهتفيف جلنة وثق افتف يضم
-7

تنظيم افعمام

-8

املنققشة افعقمةم

-9

افتهتفيف ع أنشطة املكتبم

 -10افتهتفيف ع أنشطة احملكمةم
 -11تهتفيف جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيقم
 -12انتخقب ستة أعضقء يف جلنة امليزانية واملقفيةم
 -13انتخقب ملاء منصب شقغف يف جلنة امليزانية واملقفيةم
 -14انتخقب عض واحل يف افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق افهتضقةم
 -15افنظف يف ميزانية افسنة املقفية افثقمنة عشفة واعتمق هقم
 -16افنظف يف تهتقريف مفاجعة ا سقبق م
 -17استعفاض عما آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق افتشغيليةم
 -18تعليال نظق رومق األسقس وافهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبق م
 -19افتعقونم
 -20افهتفار املتعل مب عل ومكقن انعهتق افلورة املهتبلة جلمعية افلو األطفا م
 -21افهتفار املتعل مب عل ومكقن انعهتق افلورتني املهتبلتني فلجنة امليزانية واملقفيةم
 -22مسق ا أخف م
 -13وتأأف افهتق مأأة املشأأفوحة بأأقمل ا امللرجأأة يف جأألو األعمأأق املؤقأأم يف م أ كفة األمقنأأة يف اف ثيهتأأة
ICC-ASP/18/1/Add.1م
 -14ويف اجللسأأة افعقمأأة األوىل أيضأأق املعهت أ ة يف  2كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019وافهتأأم اجلمعيأأة
علأأى بفنأأقمع افعمأأا وقأأفر أن جتتمأأع يف شأأكا جلسأأق عقمأأة وك أ فك يف شأأكا أففق أة عقمل أةم وأنشأأل
اجلمعية ففيهتق عقمال معنيق بقمليزانية افربنقجمية فعق  2020وعينم افسيلة مقرفني ب نيتش (مقفطة) منسهتقة
فلففي افعقما املعي بقمليزانيأة افربنقجميأة فعأق 2020م وعينأم أيضأق افسأيل فنسأنم ريتنأف (س يسأفا) منسأهتقة
فلمشقورا بشلن افهتفار اجلقمع وعينم افسيل في ك روثتأ ن (ني يلنألا) منسأهتق معنيأق بقسأتعفاض إجأفاءا
تفشيح افهتضقة وانتخقهبم وعينم افسيل مقرت س ربس (افنفويع) منسهتق معنيق مبفاجعة أج ر افهتضقةم
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باء -النظر في القضايا المعروضة على جدول أعمال الجمعية أثناء الدورة الثامنة عشرة
-1

انتخاب عضو في المكتب
 -15يف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  2كقن ن األو  /يسأمرب  2019انتخبأم اجلمعيأة عمأال
بقملأق ة  29مأ نظقمهأق افألاخل وفأة فلسأطني السأتكمق واليأة افيقبأقن يف عضأ ية املكتأب ابتألاء مأ
افيأ افتأأقيل الختتأق افأألورة افثقمنأأة عشأفة فلجمعيأأة وإىل حأأني انتهأقء افأألورة افتقسأأعة عشأفة وفهتأأق فلرتتيأأب
افلاخل افسقب املعهت يف جمم عة آسيق واحمليط اهلق ي()6م

-2

الدول المتأخرة عن سداد اشتراكاتها
 -16يف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  2كقن ن األو  /يسمرب  2019أُبلغم اجلمعية بلن اففهتفة 8
م املق ة  112م نظق رومق األسقس تنطب على  12م افلو األطفا م
 -17وجأأل ر أأيس اجلمعيأأة ع تأأر فلأألو األط أفا افأأيت عليهأأق متأألخفا ب ألن تس أ ي حسأأقبق ق فأأل
احملكمة يف أقفب وقم ممك م ونقشل افف يس أيضق كقفة افلو األطفا أن تسل اشرتاكق ق املهتأفرة فعأق
 2020يف امل عل احملل م

-3

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الثامنة عشرة
 -18ويف اجللسة افعقمة افتقسعة املعهت ة يف 6كقن ن األو  /يسأمرب  2019اعتمأل اجلمعيأة تهتفيأف
جلنة وثق افتف يض (انظف املفف األو هل ا افتهتفيف)م

-4

المناقشة العامة
 -19يف اجللسة افعقمة األوىل وافثقنية وافثقفثة واففابعة املعهت ة يف  2و 3كقن ن األو  /يسمرب 2019
أ ىل ببيقن أأق ممثل أ أ األرجنتأ أأني وإسأ أأبقنيق واس أ أرتافيق واسأ أأت نيق واك أ أ ا ور وأملقنيأ أأق وأنأ أألورا وأورغ أ أ اي
وأوغنأألا وآيففنأألا ،وآيسأألنلا وايطقفيأأق وبأأقراغ اي وافربا يأأا وافربتغأأق وبلجيكأأق وبلغقريأأق وبأنغال يش
وبنمأأق وب تس أ انق وب فنأألا وب ايفيأأق ( وفأأة ممم املتعأأل ة افهت ميأأق ) وبأأملو وتفينيأألا وت بأأقغ وت أ نس
وتيمأ أ ر فيش أأيت واجلمه ري أأة افتش أأيكية ومجه ري أأة ك ري أأق وجن أ أ ب أففيهتي أأق وج رجي أأق واف أألامنفك و وف أأة
فلسطني ورومقنيق و امبيق وافسلفق ور وسل فقكيق وسل فينيق وافسنغق وافس يل وس يسفا وسملافي ن
وشأيل وغقمبيأق وغقنأق وفأقن ات وففنسأق وفنأزويال (مجه ريأة ممم افب فيفقريأة( وفنلنألا (نيقبأة عأ االقأق
األورويب) وقأأربص وكنأألا وك سأأتقريكق وك ف مبيأأق وكينيأأق والتفيأأق وفكسأأمرب وفيختنشأأتقي وفيسأ ت
ومأأقيل ومقفطأأة واملكسأأيك وم أالوي وملأألي واململكأأة املتحأألة فربيطقنيأأق افعظمأأى وأيففنأألا افشأأمقفية
وافنفويع وافنمسأق ونيجمليأق وني يلنألا وهنغقريأق وه فنألا وافيقبأقن وافي نأقنم وأ فأم إيأفان (مجه ريأة -
اإلسالمية) وافصني (ممه رية ممم افشعبية) وك بق أيضق بيقنق م
( )6انظ أ أ أأف جأ أ أألو األعم أ أ أأق ومهت أ أ أأفرا جلس أ أ أأة املكت أ أ أأب املعهت أ أ أ ة يف  4كأ أ أأقن ن األو  /يسأ أ أأمرب  2017عأ أ أأرب افأ أ أ أفابط
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-07.pdf؛ واف ثق اففمسيأة ممم افألورة
افسقبعة عشفة ممم  (ICC-ASP/17/20( 2018اجمللل األو اجلزء األو اففهتفة 16م
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 -20وأ فأأم املنظمأأق وافكيقنأأق افلوفيأأة األخأأف افتقفيأأة ببيقنأأق  :االقأأق األففيهت أ وجملأأس أوروبأأق
وافلجنة افلوفية فلصليب األمحف واملنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية ونظق مقفطة ذا افسيق ةم
 -21وأ فم رابطة احملقمني فأل احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة ببيأقنم وأ فأم ببيقنأق أيضأق منظمأق اجملتمأع
امللين افتقفية :منظمة املع نة افهتقن نية األففيهتية واملفكأز اسسأي ي فلمأ ار افهتقن نيأة (بأنغال يش) واال أتال
م أ أجأأا احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة وجمم عأأة افعمأأا افنسأأق ية يف ارف أ ر افتقبعأأة فلشأأبكة األففيهتيأأة فلعلافأأة
اجلنق ي أأة افلوفي أأة واالق أأق اف أألويل هت أ ق اإلنس أأقن واملفك أأز اإلقليم أ هت أ ق اإلنس أأقن (أوكفاني أأق) ورابط أأة
احملقمني م أجا افعلافة يف فيبيق ورابطة افربملقنيني م أجا افعما افلويل ورابطة افتنسي يف جمق افعلافة
االنتهتقفية (أفغقنستقن) وافشبكة افف نزويلية غمل اففمسية املعنية بقحملكمة اجلنق ية افلوفيةم
-5

التقرير عن أنشطة المكتب
 -22يف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  2كأقن ن األو  /يسأمرب  2019أحقطأم اجلمعيأة علمأقة بأقفتهتفيف
افشف ي اف ي أفهتق سعق ة افسيل أو -غأ ن كأ ون ر أيس اجلمعيأة عأ أنشأطة املكتأبم وأشأقر افأف يس إىل أنأر
منأ انعهتأق افألورة افسأأقبعة عشأفة عهتأل املكتأأب  11اجتمقعأقة رمسيأقة ملسأأقعلة اجلمعيأة يف االضأطالؤ مبسأأؤوفيق ق
مب جب نظق رومق األسقس فضال ع معتك املكتب يف  13حزيفان/ي نير 2019م
 -23وأعأأفب اف أف يس نيقبأأة ع أ املكتأأب ع أ سأأفور فلعمأأا اف أ ي قأأق بأأر افففيهتأأقن افعأأقمالن افتقبعأأقن
فلمكتب يف الهقي وني ي رك وامليسفون وجهق افتنسأي افهتطفيأة يف عأق  2019حيأث ححأ ا يف تنفيأ
واليأأق اجلمعيأأة بهتيأأق ة املنسأأهتني املعنيأأني بأأقفففيهتني افعأأقملني نق أأب افأأف يس افسأأفمل يأأنس -أوتأ ه رسأألينل
(افلامنفك) ونق ب افف يس افسفمل ميشق ملينقر (سل فقكيق)م وأعفب افف يس عأ سأفور أيضأق فلعمأا افأ ي
قق بر افففي افلراسأ املعأي بق كمأة بهتيأق ة افسأفملة مقريأق تمليأزا انفأقنيت كأقفي (شأيل ) وافسأفمل هملوشأ
اين مقتأأق (افيقبأأقن) ومأ بعأأل افسأأفمل هيليهيسأأق ه رين ش أ (افيقبأأقن) فضأأال ع أ جهأأق افتنسأأي افتقبعأأة
فلففي أ افلراس أ م وقأأل متك أ املكتأأب نتيجأأة ف أ فك م أ تهتأألم افتهتأأقريف وافت صأأيق املتعلهتأأة بقملسأأق ا افأأيت
تلخا يف نطقق واليتر إىل اجلمعية فلنظفم

 -6التقرير عن أنشطة المحكمة
 -24ويف اجللسأأة افعقم أأة األوىل املعهت أ ة يف  2كأأقن ن األو  /يس أأمرب  2019اس أأتمعم اجلمعي أأة إىل
بيقنأأق أ ىل هبأأق افهتقض أ شأأيل إيب أ  -أوس أ ج ر أأيس احملكمأأة وافسأأيلة فأأقت بنس أ ا امللعيأأة افعقمأأة
فلمحكمةم ويف اجللسة نفسهق أحقطم اجلمعية علمق بقفتهتفيف املتعل بلنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية()7م
-7

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا
 -25ويف اجللسأأة األوىل املعهت أ ة يف  2كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019اسأأتمعم اجلمعيأأة إىل بيأأقن أ ىل
بأأر افسأأيل فيليأأب ميشأأيليي ر أأيس جملأأس إ ارة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيقم ونظأأف اجلمعيأأة يف افتهتفيأأف

(ICC-ASP/18/9 )7م
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املتعلأ مبشأأقريع وأنشأأطة جملأأس إ ارة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق يف اففأأرتة مأ  1مت /ي في أر  2018إىل
 30حزيفان/ي ني  2019وأحقطم علمقة بر()8م
-8

انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية
 -26يف م أ كفة مؤرخ أأة  5أيل /س أأبتمرب  2019أبلغ أأم األمقن أأة افأألو بلهن أأق تلهت أأم س أأتة تفش أأيحق
وقلمم فلجمعية قق مة بلمسأقء املفشأحني افسأتة افأ ي تفشأحهم افألو األطأفا فالنتخأقب بلجنأة امليزانيأة
واملقفية()9م
 -27ويف اجللس أة افعقم أة األوىل املعهت أ ة يف  2كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019اسأأتغنم اجلمعيأأة ع أ
إج أ أفاء اق أ أرتاؤ سأ أأفي( )10وانتخبأ أأم األعضأ أأقء افسأ أأتة يف جلنأ أأة امليزانيأ أأة واملقفيأ أأة بت اف أ أ اسراء عمأ أأال بأ أأقفهتفار
 )11(ICC-ASP/1/Res.5املؤرخ  12أيل /سبتمرب  2003وت صية املكتب(: )12
(أ)

افسيلة كقروفينق مقريق ففنقنليز -أوبق و (املكسيك)

(ب) افسيل أورمم يل (است نيق)
(ج) افسيل ف ون أوففس ن مقتيق (مالوي)
()

افسيل انييا مقكلونيا (اململكة املتحلة فربيطقنيق افعظمى وأيففنلا افشمقفية)

(ه) افسيل كالوس شتقي (أملقنيق)
(و)

افسيل ريتشقر فين (ففنسق)م

 -28وستبلأ فرتة والية األعضأقء افسأتة يف  21نيسأقن/أبفيا )13(2020م وعمأال بقفت صأية املهتلمأة مأ
املكتب يف  12تشفي افثقين/ن فمرب  )14(2019بنقء على ت صية جلنة امليزانية واملقفية( )15قفر اجلمعية
أن تب أألأ ف أأرتة والي أأة أعض أأقء جلن أأة امليزاني أأة واملقفي أأة املنتخب أأني يف اف أألورة افثقمن أأة عش أأفة يف  21نيس أأقن/أبفيا
 2020وتنته يف  31كقن ن األو  /يسمرب 2022م
-9

انتخاب لملء منصب شاغر في لجنة الميزانية والمالية
 -29عمأال بأقففهتفة  2مأ مففأ افهتأفار  ICC-ASP/1/Res.5قأفر املكتأب يف  7أيقر/مأقي  2019أن
جيأفي االنتخأقب ملأاء املنصأب افشأقغف بعأل اسأتهتقفة افسأيلة إنغفيأل أيكأ هأ ملغفي (افسأ يل) مأ 18
(ICC-ASP/18/14 )8م
( ICC-ASP/18/7 )9م
( ICC-ASP/1/Res.5 )10اففهتفة 11م
( )11املعل بقفهتفار ICC-ASP/2/Res.4م
( )12انظأف جألو أعمأق اجتمأقؤ املكتأب املعهتأ يف  17أيل /سأبتمرب  2019وافهتأفارا افأيت اختأ يف هأ ا االجتمأأقؤ
على اففابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfم
(ICC-ASP/18/7 )13م
(https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdf )14م
( )15تهتفيأأف جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة ع أ أعمأأق ور أأق افثقفثأأة وافثالثأأني اف ثأأق اففمسيأأة ممم افأألورة افثقمنأأة عشأأفةممم 2019
) (ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء بقء 2-اففهتفتقن  270و271م

20-A-240720

11

ICC-ASP/18/20

آذار/مقرس  2019أثنقء افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية وفتحم بقب افرتشيح ملاء ه ا املنصأب افشأقغف
م  3حزيفان/ي نير إىل  25آب/أغسطس ( 2019بت قيم وسط أوروبق)م
 -30وعنل انتهقء فرتة افرتشيح ور تفشيح واحل فهتأط مأ افتمسأقم ويف مأ كفة مؤرخأة  5أيل /سأبتمرب
 2019أبلغم األمقنة مجعية افلو األطفا بقسم ه ا املفشح()16م
 -31ويف اجللس أ أ أ أة افعقم أ أ أ أة األوىل املعهت أ أ أ أ ة يف  2كأ أ أ أأقن ن األو  /يسأ أ أ أأمرب  2019عمأ أ أ أأال بأ أ أ أأقفهتفار
 ICC-ASP/1/Res.5وت صية املكتب( )17استغنم اجلمعية ع إجفاء اقرتاؤ سفي وانتخبأم افعضأ افتأقيل
يف جلنة امليزانية واملقفية:
افسيل فملنف روما (افنمسق)
 -32وانتخأأب افسأأيل رومأأا فبهتيأأة فأأرتة واليأأة افسأأيل ه أ ملغفي أي ح أ  ٢٠نيس أأقن/أبفيا ٢٠21
وسيك ن مؤهال فالنتخقب مفة أخف م
 -10انتخاب عضو واحد في اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة
 -33يف افأألورة افسأأقبعة عشأأفة عينأأم اجلمعيأأة بنأأقء علأأى ت صأأية املكتأأب( )18بت افأ اسراء نقنيأأة أعضأأقء
يف افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق افهتضقة مللة ثالث سأن ا تبألأ يف  5كأقن ن األو  /يسأمرب 2018
وقفر أن يتم انتخقب افعض افتقسع يف افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية()19م
 -34ويف م أ كفة مؤرخأأة  27أيل /سأأبتمرب  2019أوصأأى املكتأأب بقنتخأأقب املفشأأح اف حيأأل املهتأأل
فلتعي أ أأني يف افلجن أ أأة االستش أ أأقرية()20م ويف اجللسأ أ أة افعقمأ أ أة األوىل املعهتأ أ أ ة يف  2ك أ أأقن ن األو  /يس أ أأمرب
 2019عين أ أأم اجلمعي أ أأة بن أ أأقء عل أ أأى ت ص أ أأية املكت أ أأب( )21افعض أ أ افت أ أأقيل يف افلجن أ أأة االستش أ أأقرية املعني أ أأة
برتشيحق افهتضقة مللة ثالث سن ا تبلأ يف  2كقن ن األو  /يسمرب :2019
افسيل سقنغ  -هي ن س نغ (مجه رية ك ريق)
 -35وعمأالة بت صأأية املكتأأب املهتلمأأة إىل افأألورة افسأأقبعة عشأأفة ( )22سأأيعما املفشأأح افأ ي ن تعيينأأة فأأرتة
ثالث سن ا أي ح  4كقن ن األو  /يسمرب  2021وسيك ن مؤهال إلعق ة انتخقبر مفة واحلة فهتطم

(ICC-ASP/18/8 )16

( )17انظأف جألو أعمأق اجتمأقؤ املكتأب املعهتأ يف  17أيل /سأبتمرب  2019وافهتأفارا افأيت اختأ يف هأ ا االجتمأأقؤ
على اففابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfم
(( )18تهتفيف املكتب بشلن افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق )(ICC-ASP/17/21م
( )19اف ثق اففمسية ممم افلورة افسقبعة عشفة ممم  (ICC-ASP/17/20( 2018اجمللل األو اجلزء األو اففهتفة 28م
(ICC-ASP/18/19 )20م
( )21املفجع نفسرم انظف أيضقة جلو أعمق اجتمقؤ املكتأب املعهتأ يف  17أيل /سأبتمرب  2019وافهتأفارا افأيت اختأ
يف ه ا االجتمقؤ https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-BUREAU-8.pdfم
( )22تهتفيف املكتب بشلن افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق ) (ICC-ASP/17/21اففهتفة 13م
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 -11النظر في ميزانية السنة المالية الثامنة عشرة واعتمادها
 -36ويف اجللسأأة افعقمأأة اخلقمسأأة املعهتأ ة يف  4كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019اسأأتمعم اجلمعيأأة إىل
بيقنني أ ىل هبمق افسيل بيرت ف يس مسجا احملكمة وافسأيل هيت شأ كأ اك ر أيس جلنأة امليزانيأة واملقفيأة
("افلجنة")م
 -37ونظأأف اجلمعيأأة م أ خأأال ففيهتهأأق افعقمأأا املعأأي بقمليزانيأأة افربنقجميأأة يف امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة
فعق  2020وتهتفيفي جلنة امليزانية واملقفية وتهتأقريف مفاجأع ا سأقبق اخلأقرج م ونظأف اجلمعيأة أيضأق يف
تهتفيفي جلنة املفاجعةم
 -38ويف اجللسة افعقمة افتقسعة املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب  2019اعتمل اجلمعية تهتفيأف
افففي أ افعقمأأا املعأأي بقمليزانيأأة افربنقجميأأة ( )ICC-ASP/18/WGPB/CRP.1اف أ ي يتضأأم يف مجلأأة أم أ ر
ت صأية افففيأ افعقمأا بأألن ت افأ اجلمعيأأة علأى ت صأأيق جلنأة امليزانيأأة واملقفيأة يف ور أأق افثقفثأة وافثالثأأني مأأع
افتعليال اإلضقفية املشقر إفيهق يف افهتفار ICC-ASP/18/Res.1م
 -39ويف اجللس أأة نفس أأهق نظ أأف اجلمعي أأة أيض أأق يف امليزاني أأة افربنقجمي أأة فع أأق  2020واعتم أأل ق بت اف أ
اسراءم
 -40ويف اجللسأ أأة ذا أ أأق اعتمأ أأل اجلمعيأ أأة بت اف أ أ اسراء افهت أ أفار  ICC-ASP/18/Res.1بشأ أألن امليزانيأ أأة
افربنقجمية فيمق يتعل مبق يل :
(أ) امليزانيأأة افربنقجميأأة فعأأق  2020مبأأق يف ذفأأك االعتمأأق ا افأأيت يبلأأغ جمم عهأأق 6م149 205
أفأ يأ رو وجأألاو املأ ظفني املتعلهتأأة بكأأا بفنأأقمع مأ افأربامع افف يسأأيةم وخيصأأم مأ هأ ا املبلأأغ األقسأأقط
املس أأتحهتة فلهت أأفض مأ أ افلوف أأة املض أأيفة واجل أأزء مأ أ امليزاني أأة املعتم أألة فلربن أأقمع افف يس أ اففاب أأع افب أأقفغ ق أألر
7م 479ي رو اف ي سيتم مت يلر م اففق ض افنهتلي فعق 2017؛
(ب) صنلوق رأس املق افعقما فعق 2020؛
(ج) االشرتاكق املستحهتة افلفع؛
()

صنلوق افط ارئ؛

(هأ)

جلو األنصبة املهتفرة يف نفهتق احملكمة؛

(و)

مت يا االعتمق ا فعق 2020؛

()

مبقين احملكمة؛

(ح) منققلة األم ا بني افربامع افف يسية يف إطقر امليزانية افربنقجمية املعتملة فعق 2019؛
(ط) مفاجعة ا سقبق ؛
(ي) اإلشفا على إ ارة امليزانية؛
(ك) وضع مهترتحق امليزانية؛
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(ن)

اإلحقال م جملس األم ؛

(س) االسرتاتيجية اخلمسية فتكن ف جيق املعل مق وإ ارة املعل مق ؛
(ؤ) افتعليال على افنظق افلاخلى فلجنة امليزانية واملقفيةم
 -41ويف اجللسأ أة افعقم أأة افتقس أأعة املعهتأ أ ة يف  6ك أأقن ن األو  /يس أأمرب  2019اعتم أأل اجلمعي أأة
()23
بت اف أ أ اسراء افهت أ أفار ICC-ASP/18/Res.2
عم أ أالة بقف اليأ أأة اف أ أ ار ة يف افهت أ أفار ICC-ASP/17/Res.1
املتعل مبفتبق قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفيةم
 -12النظر في تقارير مراجعة الحسابات
 -42ويف اجللسأأة افعقمأأة اخلقمسأأة املعهتأ ة يف  4كأقن ن األو  /يسأأمرب  2019اسأأتمعم اجلمعيأأة إىل
بيقن أ ىل بر افسيل مسمل أب فغل ر يس جلنة املفاجعةم واستمعم اجلمعية أيضق إىل بيقن أ ىل بر افسيل غ
بيأ يل بقفنيقبأأة عأ مفاجأأع ا سأأقبق اخلأأقرج افسأأيل يلييأأر ميغأ م وأحقطأأم اجلمعيأأة علمأأق مأأع افتهتأأليف
بتهتفي أأفي املفاجأ أأع اخلأ أأقرج فلحسأ أأقبق بشأ أألن مفاجعأ أأة افبيقن أأق املقفيأ أأة فلمحكمأ أأة فلفأ أأرتة م أ أ  1كأ أأقن ن
افثقين/ين أأقيف إىل  31ك أأقن ن األو  /يس أأمرب  )24(2018وافبيقن أأق املقفي أأة فلص أأنلوق االس أأتئمقين فلض أأحقيق
فنفس اففرتة()25م
 -13استعراض عمل آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية
 -43مب جب افهتفار  )26(ICC-ASP/18/Res.6طلبم اجلمعية إىل املكتب أن تستكما استعفاض عما
آفي أأة اففققب أأة املس أأتهتلة وواليته أأق افتش أأغيلية مب أأق يف ذف أأك افنظ أأف يف إ خ أأق تع أأليال عل أأى واليته أأق فتغطي أأة
افتحهتيهتق يف اال عقءا املهتلمة ضل املسؤوفني افسقبهتنيم
 -14التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 -44يف اجللسأة افعقمأأة افتقسأأعة املعهتأ ة يف  6كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019أحقطأأم اجلمعيأأة علمأأق
بتهتفيأأف افففي أ افعقمأأا املعأأي بقفتعأأليال ()27م ويف نفأأس اجللسأأة اعتمأأل اجلمعيأأة بت اف أ اسراء افهت أفار
 ICC ASP/18/Res.5بشلن تعليا املق ة  8م نظق رومق األسقس م
 -15التعاون
 -45يف اجللسأ أأة افعقمأ أأة افسأ أأقبعة املعهت أ أ ة يف  5كأ أأقن ن األو  /يسأ أأمرب  2019نظأ أأف اجلمعيأ أأة يف
م ضأ ؤ افتعأقون مأع احملكمأة يف جأزأي بشألن افتعأقون فيمأأق بأني افألو وفيمأق بأني املؤسسأق  :أمثلأة علأأى
مبق را افتعقون فيمق بني افلو وافتعقون اإلقليم م أجا افتنفي اففعق ف الية احملكمة اجلنق ية افلوفية
وأوفيق احملكمة وقليق ق فيمق يتعل بقفتعقون مع افرتكيز على افهتبض واتفققق افتعقون افط ع م
( )23اففهتفة 2م
( )24اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  )ICC-ASP/17/20( 2019اجمللل افثقين اجلزء جيم1-م
( )25املفجع نفسر اجلزء جيم2-م
( )26املفف األو اففهتفة 15م
(ICC-ASP/17/32 )27م
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 -46ويف اجللسأ أة افعقم أأة افتقس أأعة املعهتأ أ ة يف  6ك أأقن ن األو  /يس أأمرب  2019اعتم أأل اجلمعي أأة
بت اف اسراء افهتفار  ICC-ASP/18/Res.3بشلن افتعقونم
 -16القرار المتعلق بموعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين لجمعية الدول األطراف
 -47يف اجللسة افعقمة افتقسعة املعهتأ ة يف  6كأقن ن األو  /يسأمرب  2019قأفر اجلمعيأة أن تعهتأل
ور ق افتقسعة عشفة يف ني ي رك يف اففرتة م  7إىل  17كقن ن األو  /يسمرب  2020و ور ق افعشفي
يف الهقيم
 -17القرار المتعلق بموعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والمالية
 -48يف اجللسأة افعقمأة افتقسأعة املعهتأ ة يف  6كأأقن ن األو  /يسأمرب  2019قأفر اجلمعيأة أن تعهتأل جلنأأة
امليزانية واملقفية ورتيهق اففابعة وافثالثني واخلقمسة وافثالثأني يف الهأقي يف اففأرتة مأ  4إىل  8أيقر/مأقي 2020
واففرتة م  14إىل  25أيل /سبتمرب  2020على افت ايلم
 -18مسائل أخرى

(أ)

استعفاض احملكمة
 -49يف اجللسة افعقمة افسق سة املعهت ة يف  4كقن ن األو  /يسمرب  2019عهتل اجلمعية منققشة
بشلن استعفاض احملكمةم
 -50ويف اجللسة افعقمة افتقسعة املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب  2019اعتمل اجلمعية افهتفار
 ICC-ASP/18/Res.7املعن ن "استعفاض احملكمة اجلنقية افلوفية ونظق رومق األسقس "م

(ب )

افصنلوق االستئمقين ملشقركة أقا افبللان من ا وبللان نقمية أخف يف أعمق اجلمعية
 -51أعفب أأم اجلمعي أأة عأ أ تهت أأليفهق أليففن أألا وفنلن أألا عل أأى افتربع أأق املهتلم أأة إىل افص أأنلوق االس أأتئمقين
ملشقركة أقا افبللان من ا وافلو افنقمية األخف يف أعمق اجلمعيةم
 -52وأحقطأم اجلمعيأة علمأأق مأع االرتيأقح بألن سأبعة وفأ اسأتفق
افلورة افثقمنة عشفة فلجمعيةم

مأ افصأأنلوق االسأتئمقين ضأ ر

_______________
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الجزء الثاني
المراجعة الخارجية للحسابات ،الميزانية البرنامجية لعام  2020والوثائق ذات الصلة
ألف -مقدمة
 -1كأأقن معفوض أقة علأأى مجعيأأة افأألو األط أفا ("اجلمعيأأة") امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة فعأأق 2020
املهتلم أ أأة مأ أ أ مس أ أأجا احملكم أ أأة اجلنق ي أ أأة افلوفي أ أأة ("احملكم أ أأة") يف ص أ أأيغتهق األوفي أ أأة يف  16مت /ي في أ أأر
 )1(2019اإلضأقفتقن فلميزانيأة( )2وتهتفيأفا افألورتني افثقنيأأة وافثالثأني( )3واففابعأة وافثالثأني( )4فلجنأة امليزانيأأة
واملقفية ("افلجنة") وتهتقريف جلنة املفاجعة يف ورتيهق افتقسعة وافعقشفة( )5وافبيقنق املقفية ع اففرتة  1كقن ن
افثقين/ينقيف إىل  31كقن ن األو  /يسمرب  )6(2018وافبيقنأق املقفيأة فلصأنلوق االسأتئمقين فلضأحقيق عأ
اففأأرتة  1كأأقن ن افثقين/ينأأقيف إىل  31كأأقن ن األو  /يسأأمرب )7(2018م كمأأق كأأقن معفوض أقة علأأى اجلمعيأأة
املفف أ اففابأأع بتهتفيأأف افلجنأأة ع أ أعمأأق ور أأق ا ق يأأة وافثالثأأني اف أ ي بينأأم فيأأر احملكمأأة اسثأأقر املرتتبأأة يف
امليزانية على ت صيق افلجنة يف إطقر ميزانيق افربامع افف يسيةم
 -3واسأأتمعم اجلمعيأأة يف جلسأأتهق افعقمأأة اخلقمسأأة إىل بيقنأأق أفهتقهأأق مسأأجا احملكمأأة افسأأيل بيأأرت
ف يس ور يس افلجنة افسيل هيت ش ك اك وافسأيل مسأمل أبأ فغأل وممثأا املفاجأع اخلأقرج فلحسأقبق
(اجمللأأس األعلأأى فلحسأأقبق ففنسأأق) افسأأيل غأ بي أ يلم وسأأقعل اجلمعيأأة ك أ فك نق أأب ر أأيس افلجنأأة
افسيل أورميم يلم
 -4واجتمع افففي افعقما املعي بقمليزانية ي م  6و 7كقن ن األو  /يسمرب 2019م وأثنقء االجتمقؤ
املعهت ن افنظف يف مشفوؤ افهتفار ووضعر يف صيغتر افنهق يةم

باء -المراجعة الخارجية للحسابات
 -5أحقطأأم اجلمعيأأة علم أقة مأأع افتهتأأليف بتهتأأقريف املفاجأأع اخلأأقرج فلحسأأقبق وبتعليهتأأق افلجنأأة ذا
افصلة اف ار ة يف افتهتفيف املتعل بلعمق ور ق ا ق ية وافثالثنيم

جيم -مبلغ االعتمادات
 -6بلغ أأم امليزاني أأة افربنقجمي أأة املهترتح أأة فع أأق  2020فلمحكم أأة مهت أألار  151 234,2أفأ أ يأ أ رو مب أأق يف
ذفأأك  3 585 100ي أ رو تتعل أ بقفربنأأقمع افف يس أ افسأأقبع–( 2افهتأأفض املهتأأل م أ افلوفأأة املضأأيفة)م وإضأأقفة

( )1اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم 2019
املففهتقن افتقسع عشف وافعشفونم
اجلزء بقء1-م
اجلزء بقء2-م
اجلزء بقء2-م

)(ICC-ASP/18/20

اجمللل افثقين اجلزء أف م

( )2املفجع نفسر
( )3املفجع نفسر
( )4املفجع نفسر
( )5املفجع نفسر
( )6اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  (ICC-ASP/18/20) 2019اجمللل افثقين اجلزء جيم1-م
( )7املفجع نفسر اجلزء جيم2-م
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أوىل مببلغ  230,7أف ملتطلبق املسقعلة افهتقن نية يف قضية ا س وإضقفة ثقنية مببلغ  479,7أفأ ضأم
افربنقمع افف يس اففابع فتكقفي جلنة انتخقب امللع افعق واستعفاض اخلرباء املستهتلني.
 -7نظأأف افلجنأأة يف امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة فعأأق  2020فلمحكمأأة أثنأأقء ور أأق افثقفثأأة وافثالثأأني
وخلصم إىل أن هنقفك بعض اجملأقال افأيت ميكأ فيهأق قهتيأ وفأ را م وتبعأقة فأ فك أوصأم افلجنأة بألن
خيفأأض املبلأأغ املخصأأز فلميزانيأأة إىل مأأق جمم عأأر  149 788,5يأ رو مبأأق يف ذفأأك  3 585 100ي أ رو
املتعلهتة بقفربنقمع افف يس افسقبع( 2-افهتفض املهتل م افلوفة املضيفة)م وإضقفة أوىل مببلغ  230,7أف
ي رو ملتطلبق املسقعلة افهتقن نية يف قضية ا س وإضقفة ثقنية مببلأغ  479,7أفأ يأ رو ضأم افربنأقمع
افف يس اففابع فتكقفي جلنة انتخقب امللع افعق واستعفاض اخلرباء املستهتلني.
 -8والحظم اجلمعية أن احملكمة أبلغم افلو األطفا بلن امل ار اإلضقفية افبقفغأة  0230,7أفأ
ي رو افيت طلبتهق احملكمة يف اإلضقفة األوىل فلميزانية( )8ميك أن تك ن يف حلو ميزانية املسقعلة افهتقن نية
فللفقؤ على افنح اف ي أوصم بر افلجنة أصال خأال ور أق افثقفثأة وافثالثأني وذفأك بعأل افنظأف بعنقيأة
يف آخأأف افتط أ را يف ا فهتضأأقيق وا أأقال م وأشأأقر احملكمأأة إىل أن ذفأأك ال ميك أ قهتيهتأأر إال بعأأل راسأأة
مفصلة فلغقية يف تطبي سيقسة املسقعلة افهتقن نية علأى افتطأ را اجلليألة بعأل أن تنظأف افلجنأة يف امليزانيأة
املهترتحة فلربنقمع فعق 2020م
 -9وأق أأف اجلمعي أأة افت ص أأية اف أأيت يتض أأمنهق تهتفي أأف افلجن أأة م أأع تسأ أ ية إض أأقفية م أأع افربن أأقمع افف يسأ أ
افسق س على حن مق ه وار يف افهتفار .ICC-ASP/18/Res. 1.
 -10وقفر اجلمعية افعقمة على أسقس استثنق فعق  2020مت يا مبلغ  479,7أف ي رو أفأ
م اعتمأق ا امليزانيأة افأيت وافهتأم عليهأق اجلمعيأة افعقمأة فلربنأقمع افف يسأ اففابأع بقسأتخلا فأق ض افنهتليأة
اعتبقرا م عق .2017
 -11ف أ فك وافهتأأم اجلمعيأأة علأأى اعتمأأق ا امليزانيأأة مبهتأألار فعأأق  2020قأألر 6م 149 205آال
ي رو.
 -12والحظم اجلمعية أنر بلون افربنقمع افف يس افسقبع ( 2-قفض افلوفة املضيفة) واجلزء م امليزانية
املعتمأألة فلربنأأقمع افف يس أ اففابأأع اف أ ي سأأيم م أ افنهتليأأة فعأأق  2017فأأإن املسأأت افكل أ فألنصأأبة
املهتفرة فلميزانية افربنقجمية فعق  2020يبلغ مهتلارهق  144 550أف ي رو.

دال -الصندوق االحتياطي
 -13قفر اجلمعية احملقفظة على املست

ا كم فصنلوق افط ارئ عنل سبعة ماليني ي روم

 -14وأذنم اجلمعيأة فلمحكمأة مبنققلأة األمأ ا مأ بفنأقمع ر يسأ إىل غأمل يف هنقيأة افسأنة إذا مأق تعأ ر
استيعقب تكقفي األنشطة غمل املت قعة ضم بفنقمع ر يس بعينر فيمق يت فف فق ض يف بفنقمع ر يس غمل
وذفك فضمقن استنفق كقفة االعتمق ا املخصصة فعق  2019قبا افلج ء إىل صنلوق افط ارئم

( )8املفجع نفسر اجلزء أف
20-A-240720

املفف افتقسع عشفم
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هاء -صندوق رأس المال المتداول
 -15أحقطم اجلمعية علمقة بت صيق افلجنة وقأفر أن ينشأل صأنلوق رأس املأق افعقمأا فعأق 2020
مببلغ  11,6ملي ن ي روم كمق قفر اجلمعية أنر ال جي فلمحكمة أن تستخل األم ا اففق ضة واألم ا
املتلهتقة م االشرتاكق غمل املسل ة إال فبل املست املنشل بقفنسبة فصنلوق رأس املق املتلاو م
ُ

المدرجة في النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية
واو -التعديالت ُ

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

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

( )9وي اص أأا األم أأني افتنفيأ أ ي أ اء مه أأق عقم أأة اخ أأا األمقن أأة افعقم أأة كك أأا وفهت أأق فلفهت أأفة  632مأ أ بفن أأقمع امليزاني أأة املهت أأرتح
فلمحكمة فعق ( 2020اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  (ICC-ASP/18/20) 2019اجمللل افثقين اجلزء أف م)
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الجزء الثالث
القرارات التي اتخذتها جمعية الدول األطراف
القرار

ICC-ASP/18/Res.1

اعتُمل بت اف اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ير عشف املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب 2019
ICC-ASP/18/Res.1

قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعاام  ،2020وصاندوق
رأس الم ااال العام اال لع ااام  ،2020وج اادول األنص اابة المق ااررة لتوزي ااع نفق ااات المحكم ااة
الجنائية الدولية ،وتمويل االعتمادات لعام  ،2020وصندوق الطوارئ
إن مجعية افلو األطفا
وق أأل نظ أأف يف امليزاني أأة افربنقجمي أأة املهترتح أأة فلمحكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة ("احملكم أأة") فع أأق 2020
واالستنتقجق وافت صيق املتعلهتة هب امليزانية اف ار ة يف تهتفيفي جلنة امليزانية واملقفية ("افلجنة") ع أعمق
()2
ورتيهق افثقنية وافثالثني( )1وافثقفثة وافثالثني

ألف -الميزانية البرنامجية لعام 2020
 -1ت اف أ علأأى اعتمأأق ا يبلأأغ جمم عهأأق  149 205 600ي أ رو يف أب أ اب االعتمأأق ا املبين أأة يف
اجللو افتقيل:
بآال افي رو

بقب االعتمق
افربنقمع افف يس

األو

اهليئة افهتضق ية

12 081,5

افربنقمع افف يس

افثقين

مكتب امل ّلع افعق

47 383,5

افربنقمع افف يس

افثقفث

قلم احملكمة

75 916,9

افربنقمع افف يس

اففابع

أمقنة مجعية افلو األطفا

3 316,7

افربنقمع افف يس

اخلقمس

املبقين

2 270

افربنقمع افف يس

افسق س

أمقنة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق

3 226,1

افربنقمع افف يس

افسقبع5-

آفية اففققبة املستهتلة

704,7

افربنقمع افف يس

افسقبع6-

مكتب املفاجعة افلاخلية

721,2

اجملم ؤ افففع

( )1اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم 2019
( )2املفجع نفسر اجلزء بقء2-م
20-A-240720

145 140,8

)(ICC-ASP/18/20

اجمللل افثقين اجلزء بقء1-م
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بآال افي رو

بقب االعتمق
افسقبع2-

افربنقمع افف يس

1م3 585

قفض افلوفة املضيفة

149 205 ,6

المجموع

 -2تالحظ أن افلو األطفا افيت اختقر تسليل ملف عق ق يف املبقين افلا مة فعأة واحألة وافأيت سأل
هأ املأألف عق بكقملهأق فأ تألخا يف حسأأقب االشأرتاكق املهتأأفرة املهتقبلأة فلربنأأقمع افف يسأ افسأأقبع( 2-قأأفض
افلوفة املضيفة) افبقفغ قلرهق  3 585 100ي رو؛
 -3تالحظ أيضقة أن ه امللف عق وك فك اجلزء م امليزانية املعتملة فلربنقمع افف يس اففابع اف ي يبلغ
 479 645يأ رو افأ ي سأأيم مأ اففأأق ض افنهتأألي فعأأق  2017علأى حنأ مأأق تهتأأفر بصأ رة اسأأتثنق ية يف
اففهت أأفة  1مأ أ افف أأفؤ واو م أ أ هأ أ ا افهتأ أفار س أأيؤ ي إىل اخنف أأقض مس أأت االعتم أأق ا يف امليزاني أأة افربنقجمي أأة
فعأأق  2020افأأيت يلأأز تهتأأليفهق فتحليأأل االشأرتاكق املهتأأفرة فلأألو األطأفا مأ  149 205 600أفأ
ي رو إىل  145 140 800أف ي رو وأن ه ا املبلغ سيتم تهتليف وفهتقة فلمبق ئ املبينة يف افهتسم هقء؛
-4

ت اف أيضقة على اجللو افتقيل ملالك امل ظفني فكا بقب م أب اب االعتمق ا أعال :
اهليئة
افهتضق ية

وكيا أمني عق

-

أمني عق
مسقعل

-

1

-

1

1

مل2-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

-

- -

2

مل1-

-

3

3

1

1

-

1

9

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

240

248

5

7

3

3

545

1

15

2

-

-

-

19

خ ؤ – ر أ 11

79

312

3

2

1

1

409

اجملم ؤ افففع 12

80

327

5

2

1

1

428

320

575

10

9

4

4

973

اجملم ؤ افففع 39
خؤ-رر

المجموع

20

قلم
مكتب
امل ّلع افعق احملكمة

مكتب
أمقنة مجعية أمقنة افصنلوق
آفية اففققبة املفاجعة
االستئمقين
افلو
املستهتلة افلاخلية اجملم ؤ
فلضحقيق
األطفا

1
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باء -صندوق رأس المال العامل لعام 2020
إن مجعية افلو األطفا
إذ تش أأمل إىل أن افغ أأفض م أ إنش أأقء ص أأنلوق رأس امل أأق افعقم أأا ه أ متك أأني احملكم أأة م أ م اجه أأة
()3
مشقكا افسي فة على املل افهتصمل ريثمق تف االشرتاكق املهتفرة
وإذ قأأيط علمأأق بت صأأية جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة يف ور أأق افسأأقبعة وافعشأفي بإعأأق ة مسأأت صأأنلوق
رأس امل أأق افعقم أأا إىل م أأق يع أأق نفهت أأق احملكم أأة يف ش أأهف واح أأل تهتفيب أأق وفهت أأق مليزاني أأة احملكم أأة املعتم أألة
()4
فعق 6( 2016م 11ملي ن ي رو)
وإذ قيط علمق أيضق بت صية افلجنة بقفنظف يف جلو مي متعل افسن ا فلتم يا
-1

()5

تالحظ أن صنلوق رأس املق افعقما أنشئ يف عق  2019مببلغ 6م 11ملي ن ي رو؛

 -2تالحأأظ أيضأأق أن اففصأأيل ا أأقيل فصأأنلوق رأس امل أأق افعقمأأا يبلأأغ 1م 9ماليأأني ي أ رو وتالح أأظ
كأ فك أن احملكمأأة سأأتجل م أ ار صأأنلوق رأس املأأق افعقمأأا مببلأأغ 54م 11ملي أ ن يأ رو بأأقفلج ء بصأأفة
استثنق ية إىل اففق ض افنهتلي املتقح م عق  2017مبق يتمقشى مع ت صير افلجنة()6؛

 -3تهتأأفر إنشأأقء صأأنلوق رأس املأأق افعقمأأا فعأأق  2020مببلأأغ 6م 11ملي أ ن ي أ رو وتأألذن فلمسأأجا
بتهتلم سل م افصنلوق وفهتق فألحكق ذا افصلة م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية فلمحكمة؛
 -4قيط علمق بت صأية افلجنأة( )7يف ور أق افثقنيأة وافثالثأني بقإلبهتأقء علأى مسأت صأنلوق رأس املأق
افعقما عنل شهف واحل م نفهتق احملكمة وت ص بقفتقيل بزيق ة املست ا كم فلصنلوق إىل 3م12
مليأ ن يأ رو وتالحأأظ أن افأألو األطأفا ست اصأأا افنظأأف يف هأ املسألفة مأ خأأال آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة
فلففي افعقما يف الهقي واملعنية بقمليزانية؛
 -5تهتأ أأفر أنأ أأر جي أ أ فهتأ أأط فلمحكمأ أأة أن تسأ أأتخل األم أ أ ا اففق ضأ أأة واألم أ أ ا املتلهتأ أأقة م أ أ تسأ أأليل
االشرتاكق املهتفرة فبل املست احملل فصنلوق رأس املق افعقمام

جيم -االشتراكات غير المسددة
إن مجعية افلو األطفا
إذ تفحأأب بتهتفي أأف املكتأأب ع أ متأألخفا اف أألو األط أفا ( )8وخقص أأة بقالسأأتنتقجق وافت ص أأيق
()9
اف ار ة يف ه ا افتهتفيف

( )3افبنل  2-6م افنظق املقيل وافهت اعل املقفيةم
( )4اف ثق اففمسية ممم افلورة اخلقمسة عشفة ممم  (ICC-ASP/15/20) 2016اجمللل افثقين اجلزء بقء 2-اففهتفة 144م
( )5املفجع نفسر اففهتفة 148م
( ICC-ASP/18/15 )6اففهتفة 179م
( ICC-ASP/18/5 )7اففهتفة 66م
(ICC-ASP/18/34 )8م
( ICC-ASP/18/34 )9اففهتفتقن  15و16م
20-A-240720
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 -1ق أأث مجي أأع اف أألو األط أفا عل أأى تس أأليل االش أرتاكق املهت أأفرة يف اف ق أأم املنقس أأب وتطل أأب إىل
احملكم أأة واف أألو األطأ أفا أن تبأ أ جهأ أ ا جلي أأة وأن تتخأ أ م أأق يل أأز مأ أ خطأ أ ا فتهتلي أأا املت أألخفا
واالشأرتاكق غأأمل املسأأل ة قأألر اإلمكأأقن مأ أجأأا جتنأأب مشأأقكا افسأأي فة يف احملكمأأة وتطلأأب أيضأأق إىل
احملكمة تزويل افلجنة جبميع املعل مق املتعلهتة بقالشرتاكق املهتأفرة غأمل املسأل ة قبأا افألورة افتقسأعة عشأفة
جلمعية افلو األطفا ؛
 -2تفحأأب بقملبأأق ئ افت جيهيأأة اف أأيت وضأأعتهق احملكمأأة( )10وفهتأأق فلهت اع أأل واألنظمأأة افهتق مأأة فتمك أأني
افلو األطفا املتلخفة ع تسليل اشرتاكق ق اخلقضعة ألحكق اففهتفة  8مأ املأق ة  112مأ نظأق رومأق
األسقس وافيت ت اجر صع بق اقتصق ية كبملة م افلخ يف خطط ط عية ومستلامة فلتسليل وتشجع
اف أألو األط أفا اف أأيت عليه أأق مت ألخفا رهن أأق بلحك أأق اففهت أأفة  8م أ امل أأق ة  112عل أأى اف أألخ بص أأفة
ط عيأأة وبقفتنسأأي مأأع احملكمأأة يف مثأأا هأ اخلطأأط وتطلأأب كأ فك إىل احملكمأأة إبهتأأقء افأألو األطأفا
علأى علأأم بأألي خطأأط تسأأليل مأ هأ ا افهتبيأأا وتنفيأ هق مأ خأأال آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة فلففيأ افعقمأأا يف
الهقي واملعنية بقمليزانية مبق يف ذفك ع طفي افتهتقريف املقفية افشهفية افيت تهتلمهق إىل افلو األطفا ؛
 -3قيط علمق بت صأيق افلجنأة( )11واملفاجأع اخلأقرج ( )12بشألن مسأق ا افسأي فة وتالحأظ أن افألو
األطأفا ست اصأأا افنظأأف يف هأ املسأأقفة مأ خأأال آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة فلففيأ افعقمأأا يف الهأأقي واملعنيأأة
بقمليزانيةم

دال -صندوق الطوارئ
إن مجعية افلو األطفا
إذ تشأأمل إىل قفارهأأق  ICC-ASP/3/Res.4اف أ ي أنشأأئ مب جبأأر صأأنلوق افط أ ارئ مببلأأغ  10ماليأأني
يأ رو وقفارهأأق  ICC-ASP/7/Res.4افأ ي طلبأأم فيأأر إىل املكتأأب أن ينظأأف يف خيأأقرا فتجليأأل مأ ار كأأا
م صنلوق افط ارئ وصنلوق رأس املق افعقما
وإذ تشمل أيضق إىل أن صنلوق افط ارئ إمنأق أنشأئ فضأمقن قألرة احملكمأة علأى اف فأقء مبأق يلأ ( :أ)
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
عنل اعتمق امليزانية أو (ج) افتكقفي املفتبطة بقجتمقؤ غمل مت قع جلمعية افلو األطفا
وإذ قيط علمقة مبش رة افلجنة يف افتهتقريف عأ أعمأق
عشفة وا ق ية وافعشفي

ورا أق ا ق يأة عشأفة وافثقفثأة عشأفة وافتقسأعة

(ICC-ASP/18/6 )10م
( ICC-ASP/18/15 )11اففهتفة 193م
( ICC-ASP/18//2/Rev.1 )12افت صية 9م
( )13افبنل  6-6م افنظق املقيل وافهت اعل املقفيةم
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وإذ تشأأمل إىل أن اجلمعيأأة قأأفر يف ور أأق افسق سأأة عشأأفة أن تهتأ إذا اخنفأأض مسأأت صأأنلوق
افط أ ارئ إىل م أأق ون  5.8مالي أأني ي أ رو حبل أ ور أأق افس أأقبعة عش أأفة بتهت أأليف م أأل ا قج أأة إىل جتلي أأل
م ار مع مفاعقة تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية( )14وافبنل  6-6م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية
-1

تالحظ أن املست

-2

تهتفر إبهتقء صنلوق افط ارئ عنل مست ا ا كم افبقفغ قلر 0م 7ماليني ي رو فعق 2020؛

ا قيل فصنلوق افط ارئ يبلغ 2م 5ماليني ي رو؛

 -3تطلب إىل املكتب إبهتقء افعتبة افبقفغ قلرهق 0م 7ماليأني يأ رو قيأل االسأتعفاض يف ضأ ء املزيأل مأ
اخلربة فسمل افعما يف صنلوق افط ارئم

هاء -جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة
إن مجعية افلو األطفا
 -1تهتفر فيمق يتعل بعأق  2020أن يأتم تهتأليف االشأرتاكق املهتأفرة فلألو األطأفا وفهتأق فلجألو
اف ي اعتملتر اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة مليزانيتهق افعق ية يف اففرتة  )15(2021-2019املعأل وفهتأق
فلمبق ئ افيت يهت عليهق اجللو ()16؛
 -2تالحأظ أنأأر بقإلضأأقفة إىل ذفأأك ينطبأ أي حأأل أقصأأى فالشأرتاكق املهتأأفرة ألكأأرب املسأأق ني وأقأأا
افبللان من ا يف امليزانية افعق ية فألمم املتحلة على جلو األنصبة املهتفرة فلمحكمةم

واو -تمويل االعتمادات لعام 2020
إن مجعية افلو األطفا
األسقس

إذ تشأ أأمل إىل قفاره أ أأق  ICC-ASP/18/...بشأ أ ألن اس أ أأتعفاض احملكم أ أأة اجلنق ي أ أأة افلوفي أ أأة ونظ أ أأق روم أ أأق
وإذ تشمل أيضق إىل قفار املكتب بشلن إنشقء جلنة معنية بقنتخقب امللع افعق

وإذ تشمل ك فك إىل إضقفة امليزانية افربنقجميأة املهترتحأة فلمحكمأة فعأق  2020افأيت تهتأرتح امل افهتأة
على م ار إضقفية يبلغ قلرهق  479 645ي رو فتم يا استعفاض اخلرباء املستهتلني وأعمق افلجنة املعنية
بقنتخقب امللع افعق وك فك ت صيق جلنة امليزانية واملقفية
 -1تهت أأفر أن ي أأتم بص أأفة اس أأتثنق ية فع أأق  2020مت ي أأا  479 645يأ أ رو مأ أ امليزاني أأة املعتم أألة
فلربنقمع افف يس اففابع م اففق ض افنهتلي فعق 2017؛
 -2تالحأأظ أن املأألف عق املهتقبلأأة فلهتأأفض املهتأأل م أ افلوفأأة املضأأيفة يف افربنأأقمع افف يس أ افسأأقبع2 -
وك أ فك اجل أأزء مأ أ امليزاني أأة املعتم أألة فلربن أأقمع افف يسأ أ اففاب أأع افأ أ ي س أأيتم مت يل أأر م أ افف أأق ض افنهت أألي فع أأق

( )14اف ثق اففمسية ممم افلورة افسقبعة عشفة ممم 2018

)(ICC-ASP/17/20

(A/RES/73/271 )15م
( )16نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية املق ة 117م
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 2017س أيؤ يقن إىل اخنف أأقض مسأأت اعتم أأق ا امليزانيأأة اف أأيت يلأأز تهت أأليفهق فتحليأأل االش أرتاكق املهت أأفرة
فللو األطفا مبهتلار 145 140 800ي رو؛
 -3تهتأ ِفر فيمأأق يتعلأ بعأأق  2020مت يأأا اعتمأأق ا امليزانيأأة افبأأقفغ قأألرهق 145 140 800ي أ رو
افيت وافهتم عليهق اجلمعية مب جأب اففهتأفة  1مأ افهتسأم أفأ مأ هأ ا افهتأفار وفهتأقة فلبنألي  1-5و2-5
م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية فلمحكمة؛
-4

تؤكل أن افصيغة أعال ال تشكا سقبهتة فتم يا امليزانية افعق ية فلمحكمةم

زاي -مباني المحكمة
إن مجعية افلو األطفا
احملكمة

إذ قأيط علمأق بت صأأيق جلنأة امليزانيأأة واملقفيأة فيمأأق يتعلأ بقفصأأيقنة واسأتبلا األصأ افثقبتأة ملبأأقين

()17

 -1ت اف أ عل أى أن يب أألأ اس أأتبلا األص أ افثقبت أأة ملب أأقين احملكم أأة عل أى مس أأت  425أف أ ي أ رو يف
عق  2020مع افتشليل على ضفورة افنظف يف افصيقنة واستبلا األص افثقبتة معق؛
 -2تشل على ضفورة وج مق يربر استبلا األص افثقبتة متقمق وأن يهتتصف االستبلا على افعنقصف
افضفورية فلغقية فهتط وتطلب إىل احملكمة أن تضم اختقذ مجيع افتلابمل افال مة فتحهتي وف را وكفقءا
مبق يف ذفك استخلا بلا ا الستبلا األص افثقبتة كلمأق كأقن ذفأك ممكنأق وتألع احملكمأة إىل أن تهتأل
خطة وتهتليفا ط يلة األجا الستبلا األص افثقبتة مبق يتمقشى مع ه املبق ئ؛
 -3تالحأظ أنأأر ينبغأ مت يأأا أي احتيقجأأق السأتبلا األصأ افثقبتأأة افنقشأئة يف املسأأتهتبا افهتفيأأب يف
نطقق عملية امليزانية افعق ية؛
 -4تفحب بقعتزا افلجنة استعفاض اخلطط وافتهتأليفا املت سأطة وافط يلأة األجأا فضأال عأ اسفيأق
املقفيأأة واإل اريأة السأأتبلا األصأ افثقبتأأة يف ور أأق اففابعأأة وافثالثأأني( )18وتأألع افلجنأأة إىل اجأفاء قليأأا
وتهتييم مفصلني فلميزانية املهترتحة مع مفاعقة ا قجة إىل قليل األوف يق ؛
 -5قأيط علمأأق بت صأأية افلجنأأة( )19املتعلهتأأة بإنشأأقء آفيأة فتهتأألم مشأ رة اخلأرباء بأألون مهتقبأأا مأ افأألو
األطفا يف ختطيط وتنفي استبلا األص افثقبتة وتلع افلو األطأفا إىل م اصألة استكشأق هأ
االمكقنية وطفح اقرتاحق يف ه ا افصل ؛
 -6تؤكأأل مأ جليأأل أن املكتأأب مكلأ بقف اليأأة املتعلهتأأة بقهليكأأا اإل اري وافتكلفأأة اإلمجقفيأة فلملكيأأة
مأ خأأال آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة فلففي أ افعقمأأا يف الهأأقي واملعنيأأة بقمليزانيأأة وتطلأأب تهتأألم تهتفيأأف ع أ ه أ ا
امل ض ؤ فتنظف فير اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
-7

تفحب مع افتهتليف بقألعمق اففنية افيت منحتهق علة و أطفا ملبقين احملكمة يف عق 2019م

( ICC-ASP/18/5 )17اففهتفا  76إىل 83
( ICC-ASP/18/15 )18اففهتفة 114م
( ICC-ASP/18/15 )19اففهتفة 116م
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حاء -مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام 2019
إن مجعية افلو األطفا
إذ تلرك أنر مب جب افبنل  8-4م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية ال جي منققلة األم ا بني أب اب
االعتمق ا إال بإذن م اجلمعية
 -1تهتأأفر أنأأر وفهتأقة فلممقرسأأة املتَبمعأأة جيأ فلمحكمأأة منققلأأة أي أمأ ا متبهتيأأة مأ افأربامع افف يسأأية يف
هنقية عق  2019إذا تع ر استيعقب تكقفي أنشطة مل تك مت قعة أو مل يك م املمك تهتليفهق بلقة
يف بفنأأقمع ر يس أ واح أأل بينمأأق ي ج أأل ف أأق ض يف ب أفامع ر يسأأية أخ أأف م أ أجأأا ض أأمقن اس أأتنفق املب أأقفغ
املعتملة فكا بفنقمع ر يس قبا استخلا صنلوق افط ارئم

طاء -المراجعة
إن مجعية افلو األطفا
إذ تلخ أ يف االعتب أأقر ميث أأقق جلن أأة مفاقب أأة ا س أأقبق اف أ ي اعتملت أأر يف ور أأق اففابع أأة عش أأفة
بصيغتر املعلفة
وإذ قيط علمقة بقفتهتفيفي ع أعمق افلورتني افتقسعة وافعقشفة فلجنة املفاجعة

)21

وإذ قيط علمقة أيضقة بت صيق جلنة امليزانية واملقفية بشلن املسق ا املتعلهتة بقملفاجعة
-1

()20

()22

تفحب بقفتهتفيفي ع أعمق افلورتني افتقسعة وافعقشفة فلجنة املفاجعة؛

 -2تهتأأفر متليأأل واليأأة مفاجأأع ا سأأقبق اخلأأقرج ي أ ان احملقسأأبة بففنسأأق سأأنة أخأأف حبيأأث تشأأما
افبيقنق املقفية فلمحكمة وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق فعق 2020؛
 -3تالحأأظ أن إج أفاءا االختي أأقر املفصأألة فت أ فمل مفاج أأع خ أأقرج سأأتتم يف اف ق أأم املنقس أأب فل أألورة
افتقسعة عشفة جلمعية افلو األطفا ؛
 -4تهتأأفر إعأأق ة تعيأأني افسأأيلة ايلينأأق س أ بك فق عض أ اة يف جلن أة املفاجع أة ملأألة ثأأالث سأأن ا تبأألأ يف 1
كقن ن افثقين/ينقيف  2020مع بهتق هق عض اة عقمال يف جلنة امليزانية واملقفية؛
 -5قيط علمقة بقفت صيق افيت قلمهق ففي االختيقر املخصز وتهتفر إعق ة تعيني افسيل مسمل أب فغل
(األر ن) وتعيني افسيلة كالريسق فقن همل ن (جن ب أففيهتيق) عض ي يف جلنة املفاجعة ملألة ثأالث سأن ا
تبلأ يف  1كقن ن افثقين/ينقيف 2020؛
 -6تطلأأب إىل املفاجأأع اخلأأقرج أ ن جيأأفي تهتييمأأق هليئأأق اففققبأأة افتقبعأأة فلمحكمأأة كجأأزء مأ عملأأر يف
ع أأق  2020ب أألال مأ أ مفاجع أة األ اء وأن ي صأ أ ب أأقإلجفاءا املمك أ اختقذه أأق بشأ ألن والي أأة ك أأا منه أأق
وتسلسا اإلبال مع االحرتا افكقما الستهتال احملكمة ككا؛
( )20اف ثق اففمسية ممم افلورة اففابعة عشفة ممم  (ICC-ASP/14/20) 2015اجمللل افثقين اجلزء بقء 3-املفف اففابعم
( AC/9/5 )21و AC/10/5متقحقن على م قع جلنة املفاجعة .https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommitteeم
( ICC-ASP/18/15 )22اففهتفا 257-231م
20-A-240720
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 -7قيط علمق بقفتعليال املهترتح إ خقهلق على ميثقق جلنة املفاجعة اف ار ة يف املفف افثقفث فتهتفيف جلنة
املفاجعة ع أعمق ور ق افعقشفة وتطلب إىل جلنة املفاجعة أن تهتل معل مق أسقسية أكثف تفصيال ع
افتعأأليال املهترتحأأة وتهتأأفر افنظأأف يف هأ افتعأأليال مبأأق يف ذفأأك يف أي معل مأأق إضأأقفية تهتأألمهق جلنأأة
امليزانيأأة واملقفيأأة مأأع أخ أ نتأأق ع افتهتيأأيم اف أ ي سأأيجفير املفاجأأع اخلأأقرج يف االعتبأأقر م أ أجأأا اختأأقذ ق أفار
حسب االقتضقءم

ياء -الرقابة على إدارة الميزانية
إن مجعية افلو األطفا
 -1تالحظ أن اخلطط االسرتاتيجية فلمحكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة تتسم بق ي ية ويأتم
قليثهق بقنتظق ؛
 -2قيط علمق بقخلطط االسأرتاتيجية فلمحكمأة ومكتأب املألع افعأق وقلأم احملكمأة فلفأرتة 2021-2019
وتالحظ أيضق أ ن اخلطط االسرتاتيجية تستفيل م اسراء وافتعليهتق افيت تبليهق افلو األطأفا يف ا أ ار
مع احملكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة؛

 -3تفحب بتهتفيف مكتب امللع افعق ع تنفي خطتر االسرتاتيجية فلفرتة  2018-2016وتطلب
إىل احملكمة أن ت اصا تهتييم افلروس املستفق ة منهق وتط يفهق وتطبيهتهق؛
 -4تؤكل م جليل أ ية تعزيز افعالقق واالتسأقق بأني عمليأة افتخطأيط االسأرتاتيج وعمليأة امليزنأة
وأهنمق أمفان ضفوريقن ملصلاقية افنهع االسرتاتيج افط يا األجا واستلامتر؛
 -5تشأمل إىل ع أأق امل جهأأة إىل احملكمأة إلجأفاء مشأأقورا سأن ية مأأع املكتأأب خأال اففبأأع األو مأ
افعق بشلن تنفي خططهق االسرتاتيجية خال افسأنة افتهت مييأة افسأقبهتة والسأيمق بشألن اسأتخلا مؤشأفا
األ اء وإ خق قسينق عليهق؛
 -6تألع احملكمأأة ومكتأأب املأألع افعأأق وقلأأم احملكمأأة إىل تهتأألم تهتفيأأف سأأن ي إىل اجلمعيأأة عأ تنفيأ
اخلطط االسرتاتيجية؛
 -7تالحظ افألور اففقأقيب افأ ي تهتأ بأر جلنأة املفاجعأة وجلنأة امليزانيأة واملقفيأة واملفاجأع اخلأقرج وآفيأة
اففققبأة املسأأتهتلة ومكتأب املفاجعأأة افلاخليأة وت صأ بألن ت اصأا هأ اهليئأق ت سأأيع نطأقق تنسأأيهتهق مأ
أجأأا قسأأني تبأأق املعل مأأق يف اف قأأم املنقسأأب واإلبأأال ع أ افنتأأق ع فيمأأق بينهأأق وبينهأأق وبأأني أجهأأزة
احملكمة واملكتب واجلمعية م أجا تعظيم قلرا ق اففققبية وجتنب ا واجية االختصقص وافعمام

كاف -وضع مقترحات الميزانية
إن مجعية افلو األطفا
 -1تطل أأب إىل احملكم أأة أن تهت أأل مهترتح أأق مس أأتلامة فلميزاني أأة افربنقجمي أأة فع أأق  2021تهت أ أ عل أأى
تهتييمق مقفية شفقفة و قيهتة وقليا االحتيقجق م وينبغ أن ال تتجقو افزيق ا املهترتحة املطل بة مست
امليزانية املعتملة فعأق  2020إال عنأل افضأفورة ألغأفاض األنشأطة املهتأفرة وبعأل اختأقذ مجيأع افتألابمل املمكنأة
فتم يا ه افزيق ا م خال اف ف را وافكفقءا ؛
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 -2تشأأمل إىل أن امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة ينبغ أ أن تبأ ّأني افتكأأقفي املتعلهتأأة بقفسأأنة افتقفيأأة ع أ طفي أ
تسليط افض ء أوالة علأى افتكأقفي املفتبطأة مب اصألة األنشأطة اجلقريأة ق اقأرتاح افتغيأملا املأفا إ خقهلأق علأى
تلك األنشطة مع تهتليف افتكلفة افكقملة هل افتغيملا ؛
 -3تلع احملكمة إىل م اصلة ضمقن عملية اخليأة صأقرمة فلميزانيأة بنأقء علأى ت جيهأق قلأم احملكمأة
وذفك كجزء م ورة سن ية تلخ يف االعتبقر افنفهتق افسقبهتة وتفض إىل اقرتاح ميزانية سليمة وشفقفة
ممأأق يسأأمح فلمحكمأأة بأأإ ارة حقفتهأأق املقفيأأة علأأى حن أ مسأأؤو وتشأأجع احملكمأأة عل أى ب أ مجيأأع اجله أ
املمكنة فضمقن ميزانية مت ا نة حسب االقتضقء بني األجهزة وتشل على ضفورة أن تسعى احملكمة إىل
تهتلم مهترتحق قيهتة ومستلامة بشلن امليزانية استنق ا إىل ت قعق ق ية؛
 -4تفحب بت صية املفاجع اخلقرج ( )23بلن تتسقء احملكمة ع طبيعة االعتمق ا ا قفية عنل اعألا
امليزانية افسن ية املهترتحة فتاليف حلوث احنفا تلرجي يف اعتمق ا امليزانية؛
 -5تشأأمل إىل اسأأتنتقجق املفاجأأع اخلأأقرج بشأألن عمليأأق امل ا نأأة املقفيأأة( )24وتشأأمل أيضأأق إىل افأألعم
اف ي تهتلمر افلو األطفا فلمحكمة بعلة طفق وك فك م خقرج عملية امليزانية افعق ية؛
 -6تفحّأب بأق ار افبنّأقء افأ ي ار بأني جلنأة امليزانيأة واملقفيأة واحملكمأة يف افألورة افثقنيأة وافثالثأني فلجنأة
بشلن تهتلم مهترتحق امليزانية وتطلب إىل احملكمة أن تضع أهلافق سن ية فلكفقءة يف احملكمة بلكملهق وأن
تهتل مففهتق فلميزانية افربنقجمية فعق  2021يتضم االحق ا افيت قهتهتم بشلن ه األهلا فضال ع
معل مق تفصيلية متيز ب ض ح بهتلر اإلمكقن بني اف ف را وافكفقءا وافتخفيضق يف افتكأقفي غأمل
املتك أأفرة وافتخفيض أأق يف افتك أأقفي اإلض أأقفية اف أأيت قهتهت أأم يف ع أأق  2020وافت قع أأق فع أأق 2021
وتشمل وفهتق ملق أوصى بر املفاجع اخلقرج ( )25إىل اف ف را وافكفقءا افنقجتة ع مبق را إ ارية حهتيهتية
وافيت تؤثف على خط األسقس؛
 -7تفحب أيضق بت صيق افلجنة املتعلهتة بعفض مهترتحق امليزانية واجله افيت تب هلق احملكمة يف هأ ا
افصل وتشجع على م اصلة افتحسني وتالحظ أن افلجنة ستستكما أعمقهلق بشلن افتلابمل افيت اخت ق
احملكمة قبا ور ق اففابعة وافثالثني وستلرج تعليهتق ق يف تهتقريفهق املهتلمة إىل مجعية افلو األطفا م

الم -النهج االستراتيجي لتحسين عملية الميزنة
إن مجعية افلو األطفا
إذ تضع يف اعتبقرهق االستهتال وافسفية افال مأني فلسأمقح فلسألطة افهتضأق ية ومكتأب املألع افعأق
بل اء مهقمهمق
 -1تؤكأأل افأألور افف يس أ اف أ ي يهت أ بأأر تهتفيأأف جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة يف افتحضأأمل فلمنققشأأق املتعلهتأأة
بقمليزانية يف ورا اجلمعية وتطلب إىل افلجنة أن تتلكل م نشف تهتقريفهأق يف أقأفب وقأم ممكأ بعأل كأا
ورة م ورا ق؛
(ICC-ASP/18/2/Rev.1 )23
(ICC-ASP/18/2/Rev.1 )24
(ICC-ASP/18/2/Rev.1 )25
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 -2تكأأفر افتلكيأأل علأأى ضأأفورة تهتأألم اف ثأأق
افلورة املعنية فلجنة بلغيت افعما يف احملكمة؛

مأ حيأأث املبأألأ قبأأا  45ي مأأق علأأى األقأأا مأ بلايأأة

 -3تشل على األ ية افبقفغة فتحهتي وف را ا جم وتبسيط األنشطة وقليأل اال واجيأة احملتملأة
وتعزيز افتآ ر اخا األجهزة املختلفة فلمحكمة وفيمق بني ه األجهزة؛
 -4تفحب بقجله املت اصلة افيت تب هلق احملكمة فتنفي "مبلأ احملكمة اف احلة" تنفي ا كقمال عنل وضع
امليزا نية افربنقجمية املهترتحة ممق أ إىل إ خق قسينق يف عملية امليزنة؛
 -5تفحأأب جبأألاو املهتقرنأأة افأ ار ة يف تهتفيأأف افلجنأأة وافأأيت تبأأني افزيأأق ا افسأأن ية يف امليزانيأأق افربنقجميأأة
املعتم أألة خ أأال افف أأرتة  2019-2013وخمصص أأق امليزاني أأة حبس أأب ك أأا قهتي أ نقش أأط جي أأفي يف إط أأقر
افربنقمع افف يسأ افثأقين وتألع احملكمأة إىل إ راج صأيغ حملثأة هلأ اجلألاو يف املهترتحأق املتعلهتأة بقمليزانيأة
مستهتبالة؛
 -6تفحأأب بقفعمأأا املسأأتمف افأ ي تهتأ بأأر احملكمأأة بشأألن م ضأ ؤ مؤشأفا األ اء بقعتبأأقر أ اة مهمأأة
فالضطالؤ مبهقمهق السيمق فيمق يتعل بقفهتيق ة واإل ارة بص رة فعقفة وتشجع احملكمأة علأى م اصألة هأ ا
افعمأأا يف ض أ ء ت صأأيق املفاجأأع اخلأأقرج وتبأأق املعل مأأق مأأع افأألو األط أفا بشأألن مأأق يسأأتج ّل م أ
تط را على صعيل مؤشفا األ اء؛
 -7تلع جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق إىل افنظف يف ت صيق جلنة امليزانية واملقفية املتعلهتة
بلمقنة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق وتشجع أمقنة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق على م اصلة تنسأيهتهق
اف ثي مع األجهزة األخف فلمحكمة [وقيط علمق بتهتلم افتهتفيف اف ي أعلتر آفية اففققبة املستهتلة بشألن
افتهتيأأيم اإل اري ألمقنأأة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق وتلس أ فلتأألخمل يف تهتأألم ه أ ا افتهتفيأأف إىل ر أأيس
اجلمعيأأة وتهتأأفر راسأأة االسأأتنتقجق وافت صأأيق افأ ار ة بأأر مأ خأأال املكتأأب وففيهتأأر افعقمأأا مأ أجأأا
قليأأل افتأألابمل اففاميأأة إىل قسأأني افعمليأأق و يأأق ة كفقء أأق وفعقفيتهأأق يف تنفي أ واليتهأأق يف افأألورة افتقسأأعة
عشفة فلجمعية]
 -8تالحأأظ أ ي أة إع أأق ة افنظ أأف بقسأأتمفار يف قيم أأة األنش أأطة اجلقري أأة مبأأق يف ذف أأك يف افف أأفص احملتمل أأة
إلعق ة افت يع( )26وتشمل إىل أن قليل األوف يق بعنقية مبلأ مهم فإل ارة اجمللية واففعقفة ومفتقح فتحهتي
نتق ع نقجحة؛
 -9تطل أأب إىل احملكم أأة أن ت اص أأا بقفتش أأقور م أأع جلن أأة امليزاني أأة واملقفي أأة وبن أأقء عل أأى ت جيه أأق قل أأم
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)
وأهلافهق األسقسية إىل ختطيط اسرتاتيج منس وق ي مع قليل األوف يق ؛
(ب) م اصأألة تعزيأأز ا أ ار وتبأأق املعل مأأق بأأني احملكمأأة وافأألو األط أفا بشأألن االفرتاضأأق
واألهلا واألوف يق افيت يهت عليهق مشفوؤ امليزانية افربنقجمية يف مفحلة مبكفة؛
(ج) اسأأتخلا أقص أأى رج أأق املفون أأة يف إ ارة م ار ه أأق افبش أفية عن أأل االس أأتجقبة أأقال غ أأمل
مت قعة مع افهتيق بلقصى قلر ممك بإعق ة ت يع امل ار على أسقس متطلبق عبء افعما اففعلية؛
(ICC-ASP/18/15 )26
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( ) االستمفار يف إجيق افسبا املنقسبة فلحفقظ على قلرة احملكمة يف املل افط يا على اف فقء
ب اليتهق بفعقفية وكفقءة مع مفاعقة افهتي املقفية فللو األطفا ؛
(ه) تعزي أأز ا أ أ ار وتب أأق املعل م أأق ب أأني احملكم أأة واف أألو األطأ أفا عل أأى مس أأببق افتكلف أأة
املت سطة األجا احملتملة هبل تعزيز افهتلرة على افتنبؤ بقمليزانية؛
(و)

م اصلة ب كا اجله املمكنة فضمقن افتنبؤا وافنفهتق افلقيهتة جلميع بن امليزانية؛

 -10تطلب إىل احملكمة أن ت اصا تهتلم تهتفيفهق افسن ي ع أنشطة وأ اء افربامع مبق يف ذفك حسأب
االقتضأقء املعل مأق ذا افصألة بشألن امليزانيأة املعتمألة وافنفهتأق وافتبأقي علأى مسأت افأربامع افففعيأأة
مأأع مجيأأع بن أ امليزانيأأة فضأأال ع أ افنفهتأأق واإلي أفا ا املؤقتأأة جلميأأع افصأأنق ي االسأأتئمقنية افأأيت تأأليفهق
احملكمة وينبغ أن تهتل احملكمة ه املعل مق يف بيقنق ق املقفية أيضق؛
 -11تفحب بقفتهتقريف املقفية افشهفية افيت تهتلمهق احملكمة إىل افلو األطأفا وافأيت تبأني األرقأق افشأهفية
فلت أألفهتق افنهتلي أأة وأرص أألة افص أأنلوق افع أأق وص أأنلوق رأس امل أأق افعقم أأا وص أأنلوق افطأ أ ارئ وحقف أأة
األنصبة املهتفرة وافتنبؤا افشهفية وافسن ية فلتلفهتق املقفية وتشل على أ ية ه افتهتقريف؛
 -12تلتز بقملمقرسق املقفية افيت تعط أوف ية قص
افصنق ي املتعل ة افسن ا افيت تلار خقرج ورة امليزانيةم

فلورة امليزانية افسأن ية وتألع إىل تهتييأل اسأتخلا

ميم -الموارد البشرية
إن مجعية افلو األطفا
إذ تشأأمل إىل قفارهأأق اف أ ي اخت تأأر يف ور أأق اخلقمسأأة عشأأفة( )27بشأألن امل افهتأأة علأأى تنفي أ جمم عأأة
عنقصف األجف اجلليلة اعتبقراة م  1كقن ن افثقين/ينقيف  2017مبق يتمقشى مع افتغيملا واجللاو افزمنية
افيت اعتمل ق اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة
وإذ تالحأظ تهتفيأف جلنأة امليزانيأة واملقفيأة عأ أعمأق
افيت وضعتهق احملكمة بشلن جمم عة عنقصف األجف املعلفة

ور أق افثقمنأة وافعشأفي افأ ي يفحأب بقفسيقسأأة

()28

وإذ تالحظ أيضأق أن احملكمأة قألمم افأنز املعأل فلنظأق اإل اري فلمأ ظفني املتعلأ مبنحأة األمأم
املتحلة فلتعليم ومنحة افتعليم اخلقصة واالستحهتققق ذا افصلة إىل جلنة امليزانية واملقفيأة يف ور أق افثقنيأة
()29
وافثالثني وأن افلجنة أوصم بلن ت اف اجلمعية على افتعليال املهترتحة
 -1تفحأأب بقفعمأأا اف أ ي تهت أ بأأر احملكمأأة فتنفي أ افتعأأليال املتعلهتأأة بتنفي أ جمم عأأة عنقصأأف األجأأف
اجلليلة مل ظف اففئة اففنية واففئق افعليق وفهتق ملعقيمل افنظق امل حل فألمم املتحلة؛
 -2قأأيط علمأأق بأأقفنز املعأأل فلنظأأق اإل اري فلمأ ظفني املتعلأ مبنحأأة األمأأم املتحأألة فلتعلأأيم ومنحأأة
افتعلأيم اخلقصأأة واالسأتحهتققق ذا افصأألة وتالحأظ أن ا كمأأة تعتأز إصأألار افتعأليال ذا افصأألة يف
افنظق اإل اري فلم ظفني يف أوا ا عق 2020؛
(ICC-ASP/15/Res.1 )27

افهتسم ن ن اففهتفة 1م

( )28اف ثق اففمسية ممم افلورة افسق سة عشفة ممم 2017
(ICC-ASP/18/15 )29
20-A-240720

اففهتفة 121م

)(ICC-ASP/16/20

اجمللل افثقين اجلزء بقء 1-اففهتفة 105م
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()30

 -3قيط علمقة بقفت جير اإل اري املتعل بتصني وإعق ة تصني اف ظق اف ي أصلر املسجا
وتطلب إىل جلنة امليزانية واملقفية أن ت اصا مفاقبة تنفي افت جير اإل اري يف ورتيهق اففابعة وافثالثني
واخلقمسة وافثالثني وأن تهتل تهتفيفاة يف ه ا افشلن إىل اجلمعية تهتفر امل افهتة على عمليق إعق ة افتصني
افيت أوصم هبق افلجنة فعق  2020تهتفر أيضق أنر ال ينبغ فلمحكمة أن تهتل أي طلبق جليلة
إلعق ة افتصني إىل أن يتم االنتهقء م االستعفاض اجلليل فألمف اإل اري()31م وتشل على أن إعق ة
تصني اف ظق ال ميك أن تستخل أ اة فلرتقية أو متثا تبعة م تبعق تزايل أعبقء افعما وتشمل إىل
أ ية اإلنصق وافشفقفية يف كقفة عمليق اختقذ افهتفار؛

 -4قيط علمقة بت صيق املفاجأع اخلأقرج بألن تسأع احملكمأة جقهألة إىل تطبيأ جمم عأة م حألة مأ
سيقسق إ ارة امل ار افبشفية( )32وبلن تضع ميثقققة فألخالقيأق وتنشأف ( )33وتشأجع احملكمأة علأى م افأقة
افلو األطفا مبعل مق حملثة ع تنفي ه افت صيق ؛

 -5تشأأجع اإل ارة ا كيمأأة فلمأ ار افبشأفية فلمحكمأأة فضأأمقن االنضأأبقط افكقمأأا فلميزانيأأة وتالحأأظ
أنر جيب تربيف مجيع امل ظفني اجلل م أي فئة مبق يف ذفك امل ظف ن املؤقت ن بشكا منقسب()34م

نون -اإلحاالت من مجلس األمن
إن مجعية افلو األطفا
إذ تالحظ مع افهتل أن افلو األطأفا قملأم وحألهق حأ اسن افنفهتأق افأيت تكبأل ق احملكمأة
()35
نتيجة فإلحقال م جملس األم افتقبع فألمم املتحلة
وإذ تشأأمل إىل املأأق ة  115م أ نظأأق رومأأق األسقس أ افأأيت تأأنز علأأى أن تغطأأى نفهتأأق احملكمأأة
واجلمعيأأة يف مجلأأة أمأ ر بأأقألم ا املهتلمأأة مأ األمأأم املتحأألة رهنأأق مب افهتأأة اجلمعيأأة افعقمأأة و قصأأة فيمأأق
يتصا بقفنفهتق املتكبلة نتيجة فإلحقال م جملس األم
وإذ تضأأع يف اعتبقرهأأق أنأأر عمأأال بأأقففهتفة  1مأ املأأق ة  13مأ اتفأأقق افعالقأأة بأأني احملكمأأة واألمأأم
املتحأألة ختضأأع افشأأفوط افأأيت تفصأأل مب جبهأأق أي أم أ ا فلمحكمأأة مب جأأب ق أفار فلجمعيأأة افعقمأأة فألمأأم
املتحلة فرتتيبق مستهتلة
 -1قيط علمقة بتهتفيف قلم احملكمأة بشألن افتكأقفي افتهتفيبيأة املخصصأة حأ اسن يف احملكمأة واملتعلهتأة
بقإلحقال مأ جملأس األمأ ( )36وتالحأظ أن امليزانيأق املعتمألة املخصصأة فإلحأقال مأ جملأس األمأ
بلغم ح اسن  65ملي ن ي رو تهتفيبق وأن افلو األطفا قملم حصفيق ه املبقفغ؛
-2

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

(ICC/AI/2018/002 )30

 22تشفي افثقين/ن فمرب 2018م

( )31اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  (ICC-ASP/18/20) 2019اجمللل افثقين اجلزء بقء 2-اففهتفة 43م
( )32تهتفيف املفاجعة افنهق ية بشلن إ ارة امل ار افبشفية )(ICC-ASP/17/7م افت صية 2م
( )33تهتفيف املفاجعة افنهق ية بشلن إ ارة امل ار افبشفية ) (ICC-ASP/17/7اففهتفا 240-238م
( ICC-ASP/18/15 )34اففهتفة 37م
( )35افهتفاران  )2005(1593و )2011(1970جمللس األم افتقبع فألمم املتحلةم
(ICC-ASP/18/28 )36م
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 -3تلع احملكمة إىل م اصلة تنقو ه املسلفة يف ا ار املؤسس مع األمم املتحلة وتهتلم تهتفيف يف
ه ا افشلن إىل افلورة افتقسعة عشفة فلجمعيةم

عين -االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات
إن مجعية افلو األطفا
إذ قيط علمقة بت صية جلنة امليزانية واملقفيأة يف ور أق ا ق يأة وافثالثأني بشألن االسأرتاتيجية اخلمسأية
()37
فتكن ف جيق املعل مق وإ ارة املعل مق ("االسرتاتيجية")
وإذ تشمل إىل طلب احملكمة( )38تزويل جلنأة امليزانيأة واملقفيأة يف ور أق افثقنيأة وافثالثأني حبأا ضأم
معأأقيمل افنظأأق املأأقيل وافهت اعأأل املقفيأأة فتح يأأا األم أ ا غأأمل املنفهتأأة م أ االس أرتاتيجية افنقمجأأة ع أ افتأألخمل
امل ض ع يف افشفاء م سنة مقفية إىل افسنة املقفية افتقفية هلق
وإذ قيط علمق بت صية افلجنة يف ور ق افثقفثة وافثالثني( )39بلن ت اصا احملكمة تنفي االسرتاتيجية
على أسقس افتهتليفا افهتص فلتكقفي فلسن ا  2021 -2019على افنح اف ار يف تهتفيف افلجنأة
ع أ أعمأأق ور أأق ا ق يأأة وافثالثأأني ( 2 168.5 :2019أف أ ي أ رو و 2 072.5 :2020أف أ
ي رو و 2 559.5 :2021أف ي رو)()40؛
 -1تهتفر نظفا فلطبيعة افط يلة األجا فلمشفوؤ أن يظا اجلزء م امليزانية املعتملة فإلسأرتاتيجية فعأق
 2019افنقجم ع افتلخمل امل ض ع يف افشفاء وافبقفغ قلر  307أف ي رو متقحق يف عق 2020؛
-2

تطلب إىل املسجا أن يهتل إىل اجلمعية م خال افلجنة تهتفيفا سن يق ع تنفي االسرتاتيجيةم

فاء -التعديالت على النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية
إن مجعية افلو األطفا
 -1قيط علمقة بقفتعليال املهترتح إ خقهلق على افنظق افلاخل فلجنة امليزانيأة واملقفيأة افأ ار ة يف املففأ
اففابع فتهتفيف افلجنة ع أعمق ور ق افثقنية وافثالثني()41؛
 -2تشأمل إىل أن اجلمعيأة نظأأف يف افتعأليال املهترتحأة واملعل مأأق األسقسأية ذا افصألة واضأأعة يف
اعتبقرهق أن مجعية افلو األطفا ه اهليئة اف حيلة افيت فليهق افسلطة افال مة ملفاجعة قفارا ق؛
-3

تهتفر اعتمق افنظق افلاخل فلجنة امليزانية واملقفية على افنح اف ار يف املفف األو هل ا افهتفار؛

 -4وتهتفر أيضق إ راج ه املسلفة كجزء م االستعفاض افشقما فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق
األسقس (.)42
( )37اف ثق اففمسية ممم افلورة افسقبعة عشفة ممم 2018

)(ICC-ASP/17/20

اجمللل افثقين اجلزء بقء 2-اففهتفة 104م

( ICC-ASP/18/Res.4 )38افهتسم عني اففهتفة 1م
( ICC-ASP/18/15 )39اففهتفة 86م
( ICC-ASP/18/15 )40اففهتفة  98اجللو 5م
( )41اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقمنة عشفة ممم  ICC-ASP/18/20)( 2019اجمللل افثقين اجلزء بقء1-م
(ICC-ASP/18/Res.7 )42م
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المرفق
التعااديالت المقترحااة علااى نظااام القواعااد اإلجرائيااة الااداخلي للجنااة الميزانيااة
والمالية
أوالا -الدورات
القاعدة 1
تواتر الدورات
جتتمع جلنة امليزانية واملقفية (املشقر إفيهق فيمق بعل بقسم "افلجنة") عنل االقتضقء وعلى األقا مفتني
()1
يف افسنةم
القاعدة 2
مكان عقد الدورات
بشأأكا عأأق جتتمأأع افلجنأأة يف مهتأأف احملكمأأةم وجيأ عهتأأل ورا افلجنأأة يف مكأأقن آخأأف إذا قأأفر
ذفك افلجنة و/أو مجعية افلو األطفا (املشقر إفيهق فيمق بعل بقسم "اجلمعية")م
القاعدة 3
عقد الدورات
-1

يتم عهتل ورا افلجنة بنقء على طلب:
(أ )

اجلمعية؛

(ب) أغلبية أعضقء افلجنة؛
(ج) أو ر يس افلجنةم
 -2قبأأا أن يهتأأفر افف يس/افف يسأأة تنظأأيم ورة فلجنأأة يتشأأقور مأأع أعضأأقء افلجنأأة مبأأق يف ذفأأك تأأقري
افلورة ومل قم
 -3يتم طلب عهتل أي ورة فلجنة بنقء على طلب اجلمعية يف أقفب وقم ممك وفك يف م عأل ال
يتجقو ستني ي مقة م تقري تهتلم افطلب مق مل تهتفر اجلمعية خال ذفكم
القاعدة 4
إخطار األعضاء

( )1اف ث أأق اففمسي أأة جلمعي أأة اف أألو األط أفا يف نظ أأق روم أأق األسقسأ أ فلمحكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة اف أألورة األوىل ني يأ أ رك 7-3
شبقط/فربايف  ICC-ASP/1/3/Add.1)( 2003و ICC-ASP/1/Res.4املفف اففهتفة 4م
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يهت افف يس ع طفي األمني افتنفي ي( )2بإخطقر أعضقء افلجنة يف أقفب وقم ممك ع تقري
وملة كا ورةم

ثانيا -جدول األعمال
القاعدة 5
إعداد جدول األعمال المؤقت
ي أأتم إع أألا ج أألو األعم أأق املؤق أأم فك أأا ورة م أ
بقفتشقور مع ر يس افلجنة كلمق أمك ويشما مق يل :
(أ)

ورا افلجن أأة م أ جقن أأب األم أأني افتنفي أ ي

مجيع افبن افيت تهترتحهق اجلمعية؛

(ب) مجيع افبن افيت يهترتحهق افف يس؛
(ج) مجيع افبن افيت يهترتحهق أعضقء افلجنة؛
()

مجيع افبن افيت تهترتحهق احملكمةم

القاعدة 6
إبالغ جدول األعمال المؤقت
يُبلّأأغ جأألو األعمأأق املؤقأأم فكأأا ورة م أ ورا افلجنأأة إىل أعضأأقء افلجنأأة واحملكمأأة وافأألو
األطفا يف أقفب وقم ممك قبا انعهتق افلورة وفك قبا  21ي مق على األقا م افتتقح افلورةم ويُففع
أي تغيمل أو إضقفة الحهتة يف جألو األعمأق املؤقأم إىل انتبأق أعضأقء افلجنأة واحملكمأة وافألو األطأفا
يف اجلمعية قبا انعهتق افلورة ب قم كق م
القاعدة 7
اعتماد جدول األعمال
-1

يف بلاية كا ورة تعتمل افلجنة جلو أعمقهلق فللورة على أسقس جلو األعمق املؤقمم

 -2وإذا فز األمأف جيأ فلجنأة تعأليا جألو األعمأق شأفيطة عأل حأ
إفيهق اجلمعيةم

ثالثا-

أو تعأليا أي بنأل قيلأر

مهام اللجنة

القاعدة 8
المهام
-1

افلجنة ه هيئة ففعية فلجمعية تتك ن م خرباء مستهتلني تنتخبهم اجلمعيةم

()3

( )2ارجع إىل افهتقعلة 16م
(ICC-ASP/1/Res.4 )3م
34
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 -2تك ن افلجنة مسؤوفة ع اففحز اففي ألية وثيهتة مهتلمة إىل اجلمعية قت ي على تبعق مقفية أو
على امليزانية أو أي مسلفة أخأف ذا طبيعأة مقفيأة أو إ اريأة أو تألثمل علأى امليزانيأة وافأيت قأل تسأنلهق إفيهأق
اجلمعي أأةم وعل أأى وج أأر افتحلي أأل تهتأ أ افلجن أأة بقس أأتعفاض امليزاني أأة افربنقجمي أأة املهترتح أأة فلمحكم أأة وتهت أأل
افت صيق ذا افصلة إىل اجلمعيةم وتنظف افلجنأة أيضأقة يف تهتأقريف جلنأة افتألقي يف ا سأقبق ( )4ومفاجعأ
ا سأأقبق اخلأأقرجيني بشأألن افعمليأأق املقفيأأة فلمحكمأأة وقيلهأأق إىل اجلمعيأأة مأأع أي مالحظأأق قأأل تفاهأأق
منقسبةم
القاعدة 9
األنشطة غير المتوافقة والسرية
 -1جيب أن ال يك ن ألعضأقء افلجنأة أي مصألحة مقفيأة يف أي نشأقط يتعلأ مبسأق ا تهتأع علأى عأقت
افلجنة مسؤوفية تهتلم افت صيق بشلهنقم وال جي هلم اإلفصقح عأ أي معل مأق سأفية تصأا إىل علمهأم
بسبب واجبق م جتق افلجنة ح بعل إهنقء مهقمهمم
-2

ال حي ألعضقء افلجنة ت يل أي مهق أخف يف احملكمة اجلنق ية افلوفية خال فرتة واليتهمم

 -3على أعضقء افلجنأة إبأال افأف يس( )5عأ أي تضأقرب حمتمأا يف املصأقيت افأيت قأل تكأ ن فأليهم أو
افيت قل تنشلم األعضقء اف ي جيلون أنفسهم يف مثأا هأ ا قفأة فأ يشأقرك ا يف اعتبأقر األمأ ر افأيت يتعلأ
هبأأق ه أ ا افتضأأقرب كمأأق أهنأأم ف أ يص أ ت ن علأأى ه أ األم أ رم وإذا كأأقن فلأأف يس أي تضأأقرب يف املصأأقيت
فيتعني علير/هق إبال أعضقء افلجنة حيث سيهت نق ب افف يس بقعتبقر ه ا األمفم

رابعا -أعضاء اللجنة
القاعدة 10
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة واليتهما
-1

تهت افلجنة كا سنة يف اجتمقعهق األو بإنتخقب ر يسقة ونق بقة فلف يس م بني أعضق هقم

 -2يأأتم انتخأأقب افأأف يس ونق أأب افأأف يس ففأأرتة تنتهأ يف افيأ افسأأقب فلأألورة األوىل يف افسأأنة افتهت مييأأة
افتقفية ويك نقن مؤهلني إلعق ة االنتخقب مفتنيم
القاعدة 11
الرئيس باإلنابة
-1

يف غيقب افف يس حيا نق ب افف يس مكقنر وميقرس مهقمر/هقم

 -2إذا ت قأ افأأف يس عأ شأأغا منصأأبر عمأالة بقملأأق ة  15يهتأ نق أأب افأأف يس بلخأ مكقنأأر وممقرسأأة
مهقمر/هق ح يتم انتخقب ر يس جليلم
القاعدة 12
( )4وافهتأم اجلمعيأة يف ور أق اففابعأة عشأفة علأى إعأق ة إنشأأقء جلنأة افتألقي يف ا سأقبق م اف ثأق اففمسيأة ممم افألورة اففابعأأة
عشفة ممم  ICC-ASP/14/20)( 2015اجمللل افثقين اجلزء بقء 3-اففهتفا  140إىل  145واملفف اففابعم
( )5أو نق ب افف يس إذا كقن افعض يف ه ا قفة ه افف يسم
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صالحيات الرئيس
-1

يبهتى افف يس يف قيقمر مبمقرسة مهقمر خقضعقة فسلطة افلجنةم

 -2بقإلضأأقفة إىل ممقرسأأة افصأأالحيق املخ فأأة فأأر/هلق يف أي مكأأقن آخأأف ضأأم ه أ افهت اعأأل جي أ
فلأأف يس أن يعلأ افتتأأقح واختتأأق كأأا جلسأأة فلجنأأة وت جيأأر املنققشأأق وافتأأيهت مأ مفاعأأقة هأ افهت اعأأل
وإعطقء ا يف افكال وطفح األسئلة فلتص يم وإعالن افهتفارا م وافبم يف افنهتقط افنظقمية ورهنق هب
افهت اعل يهت بإ ارة أعمق افلجنأة افكقملأة وحفأظ افنظأق يف اجتمقعق أقم جيأ فلأف يس أثنأقء منققشأة أي
بنأل أن يهتأأرتح علأأى افلجنأأة قليأأل اف قأأم افأ ي يسأأمح فيأأر فلمتكلمأأني وا أأل مأ عأأل املأفا افأأيت جيأ
فيهق فكا عض أن يتكلم بشلن أي مسلفة وإغالق قق مة املتكلمني أو إغأالق افنهتأق م كمأق جيأ فأر/هلق
أن يهترتح تعلي اجللسة أو رفعهق أو ملاوفة املسلفة قيل املنققشةم
 -3ميثأأا افأأف يس افلجنأأة يف االجتمقعأأق ذا افصأألة فأألعم عمأأا افلجنأأة أو قأأل يف أ ّ ض عض أ ةا آخأأف
فلهتيق ب فكم يهتل افف يس تهتقريف إىل مجيع األعضقء بشلن أي م ه االجتمقعق م
القاعدة 13
صالحيات الرئيس باإلنابة
يك ن فنق ب افف يس اف ي يعما كف يس نفس افصالحيق واف اجبق افيت يتمتع هبق افف يسم
القاعدة 14
المقرر
جي فلجنة تعيني أحل أعضق هق كمهتفر يف كا ورةم
القاعدة 15
استبدال الرئيس أو نائب الرئيس
إذا ت ق افف يس أو نق بر ع افهتيق مبهقمأر/هق أو ت قأ عأ افعمأا كعضأ يف افلجنأة فسأيت ق
ع شغا ه ا املنصب وسيتم انتخقب ر يس جليل أو نق ب فلف يس فلملة واليتر املتبهتيةم

خامس ا -األمانة
القاعدة 16
واجبات األمانة
 -1تسقعل افلجنة أمقنة مجعية افلو األطفا م وقل ُع ِّني هل ا افغفض( )6أمني تنفي ي م اخا أمقنة
مجعيأأة افأألو األط أفا م وجي أ ميك أ فأأف يس أمقنأأة مجعيأأة افأألو األط أفا أن خيصأأز م أ ار إضأأقفية عنأأل
االقتضقءم
 -2ويففأأع األمأأني افتنفي أ ي افتهتأأقريف إىل ر أأيس افلجنأأة بشأألن مجيأأع املسأأق ا امل ض أ عية املتعلهتأأة بعمأأا
افلجنة فكنر يظا عض ا يف أمقنة اجلمعية متشيق مع اهليكا اإل اري فلمحكمة()7م
( )6اف ثق اففمسية ممم افلورة افعقشفة ممم  )ICC-ASP/10/20) 2011اجمللل افثقين اجلزء بقء 2-اففهتفة 122م
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 -3ويتلهتى األمني افتنفي ي وه م ظ يف األمقنة حمف ظق افلجنة ويرتمجهق ويستنسخهق وي عهق
ويهتأأل إىل افلجنأأة ويفسأأف افبيقنأأق افأأيت تُأألىل هبأأق يف االجتمقعأأق ويعأأل ويعمأأم عنأألمق يتهتأأفر ذفأأك
سأأجال افأألورة ويكأ ن هلأأق اف صأأقية علأأى حمف ظأأق افلجنأأة وحفظهأأق علأأى افنحأ افسأأليم ويهتأ عم مأأق
جبميع األعمق األخف افيت قل قتقجهق افلجنة.
-4
املعنية.

يأأؤ ي األمأأني افتنفي أ ي ه أ اف اجبأأق ع أ طفي أ افتنسأأي بأأني أعضأأقء افلجنأأة ووحأألا احملكمأأة

 -5ويتصف األمني افتنفيأ ي بصأفتر يف مجيأع اجتمقعأق افلجنأةم ويضأطلع هبأ املهأق األخأف افأيت
تسأأنلهق إفيأأر افلجنأأةم ويهت أ األمأأني افتنفي أ ي بت أ فمل وت جيأأر امل أ ظفني املطل أ بني م أ افلجنأأة مأأع مفاعأأقة
متطلبأأق االقتصأأق وافكفأأقءة إىل أقصأأى حأأل ممك أ ويك أ ن مسأأؤوال ع أ مجيأأع افرتتيبأأق افأأيت قأأل تك أ ن
ضفورية الجتمقعق ق.
-6

على األمني افتنفي ي إطالؤ أعضقء افلجنة ع أي مسق ا قل تُطفح عليهم فلنظف فيهقم

-7
افلجنةم

يهتل األمني افتنفي ي إىل افلجنة بنقء علأى طلبهأق معل مأق وتهتأقريف بشألن املسأق ا افأيت قأل هق

سادسا -تصريف األعمال
القاعدة 17
تصريف األعمال
وفيمق يتعلأ بتصأفي األعمأق ختضأع إجأفاءا افلجنأة فلممقرسأق افعقمأة علأى افنحأ افأ ار يف
افهت اعل اإلجفا ية فلجمعيةم

سابعا -صنع القرار
القاعدة 18
حقوق التصويت
يك ن فكا عض يف افلجنة مبق يف ذفك افف يس اإل الء بص

واحلم

القاعدة 19
اتخاذ القرارات
 -1كهتقعأألة عقمأأة ينبغأ أن يكأ ن صأأنع افهتأفار يف افلجنأأة بت افأ اسراءم إذا اسأأتُنفل مجيأأع اجلهأ
فلت صا إىل قفار بت اف اسراء تتخ افهتفارا بلغلبية األعضقء ا قضفي واملص تنيم
-2

إذا انهتسمم األص ا بقفتسقوي فسيُعترب افطفح أو املهترتح بلنر مفف ضقةم

(ICC-ASP/2/Res.3 )7م
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القاعدة 20
معنى عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين"
ألغفاض ه افهت اعل معأى عبأقرة "األعضأقء ا قضأفي واملصأ تني" هأ األعضأقء ا قضأفي افأ ي
يلف ن بلص ا م إجيقبقة أو سلبقةم واألعضقء اف ي ميتنع ن ع افتص يم يعتربون غمل مص تنيم
القاعدة 21
إجراء التصويت
تُطب افلجنأة مبألأ مأع مأق يلأز مأ تغيأمل فلهت اعأل املتعلهتأة بأإجفاء افتصأ يم يف افهت اعأل اإلجفا يأة
فلجمعيةم
القاعدة 22
االنتخابات
ُجتف مجيع االنتخقبق بقالقرتاؤ افسفيم
القاعدة 23
إجراء االنتخابات
تطب افلجنة مبلأ مع مق يلز م تغيمل فلهت اعل املتعلهتة بقالنتخقبق اف ار ة يف افهت اعل اإلجفا ية
فلجمعيةم

ثامن ا -اللغات
القاعدة 24
لغات اللجنة
ومتشيقة مع املق ة  38م افنظق افلاخل فالسرتاتيجية تك ن افلغق افعفبيأة وافصأينية واإلنكليزيأة
وافففنسأأية واففوسأأية واإلسأأبقنية فغأأق افلجنأأةم ميكأ فلجنأأة أن تهتأأفر افلغأأة (افلغأأق ) افأأيت ستسأأتخلمهق مأ
افلغق افسم كلغق افعمام
القاعدة 25
الترجمة الشفوية
ترتجم افبيقنق افيت تُلىل بلي م فغق افلجنة افسم إىل افلغق اخلمس األخأف إذا طلأب هأق
أي عض م أعضقء املؤسسة ووفهتق فلهت اعل ذا افصلة.
القاعدة 26
لغات أخرى
جي ألي عض أن يليل ببيقن بلغة غمل فغق افلجنةم يف ه ا قفة يهت ه نفسأر بتأ فمل افرتمجأة
-1
افشف ية إىل إحل فغق افلجنةم جي أن تستنل افرتمجة إىل فغق افلجنة األخف على تفمجة افلغة األوىلم
 -2وميكأ أ أن تس أأتنل افرتمج أأة افش أأف ية إىل افلغ أأق األخ أأف فلجن أأة (مأ أ جقن أأب املرتمج أأني افش أأف يني
فلمحكمة حيثمق أمك ) إىل افرتمجة افشف ية املهتلمة بقفلغة األوىل م ه ا افهتبيا.
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القاعدة 27
الترجمة الخطية
يأأتم نشأأف مجيأأع افت صأأيق واف ثأأق األخأأف اخلقصأأة بقفلجنأأة بلغأأق افلجنأأة وافأأيت وه أ أيضأأق افلغأأق
()8
اففمسية فلوفة طف واحلة على األقا يف نظق رومق األسقس مق مل يهتفر ر يس افلجنة خال ذفكم
تاسعا -االجتماعات
القاعدة 28
االجتماعات
-1

تُعهتل اجتمقعق افلجنة يف جلسق مغلهتة مق مل تهتفر افلجنة خال ذفكم

-2

قل تهتفر افلجنة إصلار بيقن رمس ع طفي األمني افتنفي يم

عاشرا -مراجعة القواعد
القاعدة 29
مراجعة القواعد
جيأ مفاجعأأة نظأأق افهت اعأأل اإلجفا يأأة افأألاخل وتعليلأأر حسأأب االقتضأأقء ويأأتم إقفارهأأق مأ طأأف
اجلمعية فلم افهتة عليهقم
____________

(ICC-ASP/7/Res.7 )8م
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القرار

ICC-ASP/18/Res.2

اعتُمل بت اف اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ير عشف املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب 2019
ICC-ASP/18/Res.2

قرار بشأن أجور قضاة المحكمة الجنائية الدولية

إن مجعية افلو األطفا
إذ تشمل إىل قفارا ق افسقبهتة ع أج ر قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية
وإذ تشمل أيضأقة إىل طلبهأق( )1مأ املكتأب أن ينشأئ ففيهتأقة عأقمالة يكأ ن مهتأف يف الهأقي ويُفأتح يف
وجر افلو األطفا فهتط بغية منققشة آفية فلنظف يف مفاجعة أج ر افهتضقة
وإذ تش أأمل كأ أ فك إىل قفاره أأق  ICC-ASP/17/Res.1افأ أ ي ق أأفر مب جب أأر إنش أأقء آفي أأة ملفاجع أأة أجأ أ ر
افهتضقة رهنق بقعتمق هق فالختصقصق ( )2وطلبم مأ قلأم احملكمأة أن يكلأ بقفتنسأي مأع افففيأ افعقمأا
املعي مبفاجعة أج ر افهتضأقة خبأمل يف نظأم األجأ ر افلوفيأة فيهتأ بأإجفاء راسأة عأ أجأ ر افهتضأقة مبأق يف ذفأك
هيكلية األج ر وحز املزايق وافنظف يف اختصقصأق حمتملأة سفيأة مفاجعأة أجأ ر افهتضأقة مأع األخأ بقالعتبأقر
()3
اسثقر املرتتبة على افتكقفي واملهترتحق املهتلمة يف تهتفيف افففي افعقما املعي مبفاجعة أج ر افهتضقة
وإذ تشأأمل إىل طلبهأأق م أ افففي أ افعقمأأا املعأأي مبفاجعأأة أج أ ر افهتضأأقة بأألن يهت أ آخ أ ا يف اعتبأأقر
ت صيق اخلبمل بإعلا اختصقصق آفية مفاجعة أج ر افهتضقة بغية اختقذ قفار بشلن اعتمق هق يف افألورة
افثقمنة عشفة فلجمعية

افهتفار؛

()4

-1

تفحب بتهتفيف افففي افعقما املعي مبفاجعة أج ر افهتضقة؛

-2

وتعتمل اختصقصق مفاجعة أج ر افهتضقة ("االختصقصق ") اف ار ة يف املفف األو هل ا

 -3وتطلب مأ افففيأ املشأقر إفيأر يف االختصقصأق أن ينفأ اإلجأفاءا املنصأ ص عليهأق يف
تلأأك االختصقصأأق ألو مأأفة يف عأأق  2020وفلمأأفة افثقنيأأة يف عأأق  2022وبعأأل ذفأأك ينف أ هق كأأا
ثالث سن ا ؛
 -4وتشأأمل إىل أنأر جيأأب تغطيأأة مجيأأع افتكأأقفي املفتبطأأة بأأقفففي املشأأقر إفيأأر يف االختصقصأأق
م امل ار ا قفية فلمحكمة املخصصة حسب سنة االشتغق ؛
 -5تهتأأفر تعأأليا شأأفوط خلمأأة افهتضأأقة وتع يض أهم يف احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة( )5ع أ طفي أ
االستعقضة ع افهتسم "ثقفث عشف" بقفنز اف ار يف املفف افثقين هل ا افهتفارم
( )1اففهتفة  1م افهتسم "ن ن" بقفهتفار ICC-ASP/16/Res.1م
( )2اففهتفة  6م افهتفار ICC-ASP/17/Res.1م
( )3اففهتفة  3م افهتفار ICC-ASP/17/Res.1م
( )4اف ثيهتة ICC-ASP/18/33م
( )5بقفصيغة افيت اعتمل ق اجلمعية يف افهتفار  ICC-ASP/3/Res.3وبقفصيغة املعلفة مب جب افهتفار ICC-ASP/6/Res.6م
40
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المرفق األول
اختصاصات مراجعة أجور القضاة
تنظم ه االختصقصق عملية مفاجعة أج ر افهتضقةم

ألف -التفويض
 -1يهتأ ففيأ مأ ثالثأأة أعضأأقء يتأألف مأ نق أأب ر أأيس افففيأ افعقمأأا يف الهأأقي ومنسأأهتر وامليسأأف
املعأأي بقمليزانيأأة وعضأ منتهيأأة واليتأأر أو عضأ سأأقب يف جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة يعينأأر املكتأأب بتيسأأمل مهمأأة
اجلمعية فتنظأف يف افتعأليال املمكأ إ خقهلأق علأى أجأ ر قضأقة احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة وفهتأق فلمأق ة 49
م نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةم

باء -المنهجية
 -2يهتل افففي تهتفي ةأفا إىل املكتأب كأا ثأالث سأن ا قبأا هنقيأة شأهف مأقي مأ افعأق املعأي يتضأم
ت صية ح افتعليال املمك إ خقهلق على أج ر قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفيةم
 -3وعهتأأب نظأأف افففيأ افعقمأأا يف الهأأقي يف تهتفيأأف هأ ا افففيأ يهتأأل املكتأأب افتهتفيأأف إىل اجلمعيأأة يف
ور ق افعق ية افتقفية بغفض امل افهتة افنهق ية على افتعليال امل صى هبق أو رفضهقم
 -4وإذا وافهتأأم اجلمعيأأة علأأى ذفأأك تصأأبح افتعأأليال امللخلأأة علأأى أج أ ر افهتضأأقة سأأقرية املفع أ
اعتبقرا م  1كقن ن افثقين/ينقيف م افعق افتقيلم وال تنطب ه افتعليال بلثف رجع م
ة
-5

وعنل تهتلم ت صيقتر يلخ افففي يف االعتبقر على وجر اخلص ص:
(أ)

قلرة احملكمة على اجت اب مفشحني ذوي املؤهال افعقفية فشغا املنقصب افهتضق ية؛

(ب) وتكلفة املعيشة يف ه فنلا؛
(ج) واف ضعية املقفية فلمحكمةم

جيم -أساليب العمل
 -6ينطب أ افنظ أأق اف أألاخل جلمعي أأة اف أألو األط أفا عل أأى إج أفاءا افففي أ م أأع مفاع أأقة م أأق يهتتض أأير
اختال ا ق م
 -7وجي فلففي أن جيتمع شخصيةق أو بقملفاسلة أو عرب رابط ع بُعل حسب االقتضقء وبطفيهتة فعقفة
م حيث افتكلفةم
-8

وتهتل أمقنة مجعية افلو األطفا افلعم اإل اري فلففي م

دال -التعديالت
-9

ختضع تعليال ه االختصقصق فلهتفار اف ي ستتخ اجلمعيةم

 -10وتهت اجلمعية مبفاجعة ه االختصقصق بعل أن تك ن قل متم مفاجعتهق فثالث مفا م
20-A-240720

41

ICC-ASP/18/20

المرفق الثاني
تعديل شروط خدمة القضاة وتعويضهم في المحكمة الجنائية الدولياة كماا هاو
وارد في مرفق القرار  ICC-ASP/3/Res.3وبالصيغة المعدلة بموجاب القارار
ICC-ASP/6/Res.6
يُستعقض ع افهتسم "ثقفث عشف" بقفنز افتقيل:

تفاجع اجلمعية أج ر قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية وف ةهتق الختصقصق مفاجعة أج ر افهتضقة اف ار ة
يف املفف األو فلهتفار  .ICC-ASP/18/Res.2وجي مفاجعة مجيع األحكق األخأف املتعلهتأة بشأفوط خلمأة
افهتضقة وتع يضهم حسب االقتضقءم
____________
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القرار

ICC-ASP/18/Res.3

اعتُمل بت اف اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ير عشف املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب 2019
ICC-ASP/18/Res.3

قرار بشأن التعاون

إن مجعية افلو األطفا
إذ ت أ ِّكف بلحكأأق نظأأق رومأأق األسقس أ وبأأقإلعالن املتعل أ بقفتعأأقون (الوثيق ة  )RC/Dec.2اف أ ي
أقفتر افلو األطفا يف املؤمتف االستعفاضأ افأ ي ُعهتأل يف كمبأقال وبأقفهتفارا وافبيقنأق افسأقبهتة افصأق رة
ع أ أ أ مجعي أ أأة اف أ أألو األط أ أ أفا فيمأ أ أأق خي أ أأز افتع أ أأقون مب أ أأق فيه أ أأق افهت أ أ أفارا  ICC-ASP/8/Res.2وICC-
ASP/9/Res.3
و ICC-ASP/10/Res.2و ICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3

وICC-ASP/13/Res.3

و ICC-ASP/14/Res.3و ICC-ASP/15/Res.3و ICC-ASP/16/Res.2و،ICC-ASP/17/Res3

وبقفت صيق افسم وافستني املففهتة بقفهتفار

ICC-ASP/6/Res.2

وإذ حيلوهق افعز على وضع حل فإلفال م افعهتقب مبحقسبة مهترتيف أخطف اجلفا م افيت تثمل قل
اجملتمأأع افأألويل بلمجعأأر وإذ تؤِّكأأل م أ جليأأل أنأأر جيأأب تعزيأأز مالحهتأأة ه أ اجل أفا م بص أ رة فعقفأأة وس أفيعة
ب سق ا منهق تعزيز افتعقون افلويل
وإذ تشأ ِّأل علأأى أ يأأة افتعأأقون واملسأأقعلة اففعأأقفني وافشأأقملني مأ جقنأأب افأألو األطأفا وافأألو
األخف واملنظمأق افلوفيأة واإلقليميأة فتمكأني احملكمأة مأ االضأطالؤ بقملهأق املن طأة هبأق يف إطأقر واليتهأق
احمل َل ة يف نظق رومق األسقس وعلى أنر يهتع على عقت افلو األطفا افتزا عق بقفتعقون تعقونأق كأقمال
مع احملكمة فيمق جتفير م قهتيهتق يف اجلفا م افيت تنلرج يف إطقر واليتهق ومالحهتة مفتكبيهق مبأق يف ذفأك
مق يتعل بتنفي أوامف إفهتقء افهتبض وطلبق افتسليم إىل جقنب سق ف أشكق افتعقون األخف على افنح
املبني يف املق ة  93م نظق رومق األسقس
َ
()1

وإذ تفحب بتهتفيف احملكمة ع افتعقون

املهتل عمال بقففهتفة  31م افهتفار

ICC-ASP/17/Res.3

وإذ تالحأأظ أن أر ينبغ أ جتنأأب االتصأأق بقألشأأخقص اف أ ي أصأألر احملكمأأة أم أفا بأأقفهتبض علأأيهم
واف ي ال يزا ه ا األمف معلهتق بشلهنم عنلمق حيا ه ا االتصق بلهلا نظق رومق األسقس
وإذ تشمل أيضق إىل املبق ئ افت جيهية فلهتبض افأيت أصألرهق مكتأب املألع افعأق فتنظأف فيهأق افألو
وم بينهق يف مجلة أم ر إفغقء االتصقال غمل األسقسية مع األففا اخلقضعني ألوامف افهتبض افصق رة ع
احملكمأأة وافهتيأأق عنأألمق يكأ ن االتصأأق هبأأم ضأأفوريق مبحقوفأأة افتعقمأأا مأأع األفأفا افأ ي ال خيضأأع ن ألمأأف
بقفهتبض أوالة
وإذ تش أأمل إىل املبأ أأق ئ افت جيهيأ أأة افأ أأيت تبأ أ ِّأني سيقسأ أأة األمقنأ أأة افعقمأ أأة فألمأ أأم املتحأ أألة فيمأ أأق يتعل أ أ
بقالتصقال بني مسؤويل األمم املتحلة واألشخقص اف ي أصلر احملكمة أوامف بإفهتقء افهتبض علأيهم أو
( ICC-ASP/18/1 )1وCorr.1م
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افأ ي أصألر احملكمأة اسأتلعقءا ملثأ هلم أمقمهأق علأى افنحأ املففأ بفسأقفة األمأني افعأق فألمأم املتحألة
ُ
إىل ر يس اجلمعية افعقمة ور يس جملس األم املؤرخة يف  3نيسقن/أبريل ،2013
وإذ تفحأأب بقفنشأأفة افأيت أصأألر ق احملكمأأة يف افأألورة افسأأقبعة عشأأفة فلجمعيأأة بعنأ ان "افهتأأبض علأأى
املشأتبر هبأم فأل احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة افطلهتأقء :مأق أ يأأة ذفأك ومأق افأ ي تهتأ بأر احملكمأة ومأق افأ ي
ميك أن تهت بر افلو " وا ملة افيت ققمم هبق احملكمة علأى وسأق ا افت اصأا االجتمأقع فلت عيأة بألوامف
افهتبض اخلمسة عشف افيت أصلر ق احملكمة وافيت مل يتم تنفي هق؛
وإذ تهتف بلنر ينبغ أن تفاع طلبق افتعقون وتنفي هق حهت ق املتهمني
افط عية

وإذ تشأأيل بقفأألعم اف أ ي تهتلمأأر املنظمأأق افلوفيأأة واإلقليميأأة فتعزيأأز افتعأأقون يف جمأأق االتفققأأق

وإذ ت ِّكف بقفتعهلا افأيت قطعتهأق افألو األطأفا علأى نفسأهق يف املأؤمتف االستعفاضأ افأ ي ُعهتأل
يف كمبقال بشلن افتعقون وإذ تن ِّ بل ية افسهف على املتقبعة املال مة فيمق خيز اف فقء هب افتعهلا
وإذ قأأيط علمأأق ب "مصأأف فة اجملأأقال املمكنأأة فتعزيأأز احملكمأأة ونظأأق رومأأق األسقسأ " املؤرخأأة 11
تشأفي األو /أكتأ بف  2019افأيت أعأأل ق ر قسأة اجلمعيأة وافأيت قأأل تعزيأز افتعأقون كمسألفة ذا أوف يأة
ينبغ أن يتنقوهلق املكتب وافففيهتني افعقملني افتقبعني فلمكتب؛
 -1تشأ ِّأل علأأى أ يأأة قيأأق افأألو األط أفا وافأألو األخأأف امللزمأأة بقفتعأأقون مأأع احملكمأأة أو افأأيت يأأتم
تشأجيعهق علأأى افتعأأقون معهأق عمأأال بقفبأأقب  9مأ نظأأق رومأأق األسقسأ أو بهتأفار صأأق ر عأ جملأأس األمأ
افتقبع فألمم املتحلة بقفتعقون مع احملكمة وبتهتلم املسقعلة هلق يف اف قم املنقسب وعلأى حنأ فعأق ملأق قأل
يرتتب عل عأل افتعأقون معهأق هبأ افصأ رة يف سأيقق اإلجأفاءا افهتضأق ية مأ آثأقر علأى كفأقءة احملكمأة
وتؤكل أن عل تنفي طلبق افتعقون يؤثف تلثملا سلبيق على قلرة احملكمة على تنفي واليتهق السيمق عنلمق
يتعل األمف بإفهتقء افهتبض على األشخقص اف ي صلر بشلهنم أوامف بقفهتبض عليهم وتسليمهم؛
 -2تع أأفب ع أ أ قلهته أأق افب أأقفغ إ اء ع أأل تنفي أ أ أوام أأف افهت أأبض أو طلب أأق افتس أأليم افص أأق رة حب أ أ 15
شخصأ أقة( )2رغ أأم افهت أأبض عل أأى شخص أأني مش أأتبر هبمأ أق وتس أأليمهمق إىل احملكم أأة يف تشأ أفي افث أأقين/ن فمرب
 2018وكأقن ن افثقين/ينأقيف  2019وقأث افألو علأى افتعأأقون افتأق وفهتأقة الفتزامهأق بأقفهتبض علأى هأأؤالء
األشخقص وتسليمهم إىل احملكمة؛
 -3تالحظ اجله املشرتكة افيت يبأ هلق مكتأب املألع افعأق وقلأم احملكمأة ف ضأع وتنفيأ اسأرتاتيجيق
مشرتكة وافهتيق ببعثق فتعزيأز افهتأبض علأى املشأتبر هبأم يف إطأقر افففيأ افعقمأا املشأرتك بأني األجهأزة املعأي
بقسرتاتيجيق افهتبض اف ي أنشئ يف آذار/مقرس 2016؛
 -4تعيل افتلكيل على أن اخلط ا وافتألابمل امللم سأة اففاميأة إىل تألمني إفهتأقء افهتأبض علأى املشأتبر هبأم
يتعأ َأني أن يُنظ أأف فيهأأق عل أأى حن أ مأأنظَم ومنهج أ بقالسأأتنق إىل اخل أأربة املكتس أأبة يف إطأأقر اف أأنظم اف طني أأة
واحملقكم افلوفية املخصصة واملختلطة إىل جقنب احملكمة اجلنق ية افلوفية؛

( )2ح  23تشفي األو /أكت بف  2019انظف اف ثيهتة
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 -5تشل على ضفورة م اصألة املنققشأق بشألن ا لأ افعمليأة فتحسأني افتعأقون بأني افألو واحملكمأة
هبأأل تعزيأأز احتمأأقال تنفي أ أوامأأف افهتأأبض املعلهتأأة عهتأأب ا لهتأأة افلراسأأية افأأيت نظمهأأق امليسأأفان املعنيأأقن
بقفتعقون يف  7تشفي افثقين/ن فمرب  2018يف الهقي؛
 -6قأأث افأألو األط أفا علأأى جتنأأب االتصأأق بقألشأأخقص اف أ ي أصأألر احملكمأأة أوامأأف ب أقفهتبض
علأيهم مأأق مل تأف افلوفأأة افطأف أن هأ ا االتصأأق ضأفوريق وتفحأأب بأقجله افأأيت تبأ هلق افأألو واملنظمأأق
افلوفية واإلقليمية يف ه ا افصل وتهتف بلنر جي فللو األطفا أن ختطف احملكمة على أسأقس طأ ع مبأق
فليهق م اتصقال مع أشخقص صلر يف حهتهم أوامف بقفهتبض نتيجة هل ا افتهتييم؛
 -7تأ ِّكف بألن افتصألي علأى نظأق رومأق األسقسأ جيأب أن يهتقبلأر تنفيأ االفتزامأق افنقشأئة عنأر علأى
ث يف هأ ا افصأل افألو األطأفا يف نظأق
افصعيل افأ طي السأيمق مأ خأال افتشأفيعق افتنفي يأة وقأ ّ
رومق األسقس افيت فأم تعتمل بعل مثا ه افتشفيعق على افهتيق ب فك مع وضع إجفاءا وهيقكا فعقفة
فضمقن قلر ق على اف فقء بقفتزامق ق مب جب نظق رومأق األسقسأ بقفكقمأا فيمأق يتعلأ بقفتعأقون واملسأقعلة
افهتضق ية؛
 -8تهتف بأقجله افأيت تبأ هلق افألو ومنظمأق اجملتمأع املألين واحملكمأة مبأق يف ذفأك مأ خأال مشأفوؤ
األ وا افهتقن نية فتيسمل تبق املعل مق واخلربا بغية يق ة اف ع وتيسأمل صأيقغة افتشأفيعق افتنفي يأة
على افصعيل اف طي وتشل على ضفورة يق ة تبق اخلربا وأفضا املمقرسق بني افلو األطفا ؛
أجع افأألو علأأى إنشأأقء جهأأة تنسأأي و/أو هيئ ة كريةي ة و أي ة أو اري ة كةةل مكل أ بتنسأأي
 -9تشأ ِّ
املسق ا املتصلة بقحملكمة وتعميمهق مبق يف ذفك طلبق املسقعلة ضم املؤسسق ا ك مية وفيمق بينهق
كجزء م اجله اففامية إىل جعا اإلجفاءا اف طنية املتعلهتة بقفتعقون أكثف كفقءة حسب االقتضقء؛
 -10تشمل إىل افتهتفيف املهتل إىل افلورة افثقفثة عشفة فلجمعية بشألن راسأة اجلألو املتعلهتأة بإنشأقء آفيأة
تنسي فلسلطق اف طنية وتشجع افلو األطفا على م اصلة املنققشة
 -11تؤكأأل أيضأأق اجلهأ املسأأتمفة افأأيت تبأ هلق احملكمأأة فتهتأألم طلبأأق مفكأأزة فلتعأأقون واملسأأقعلة مأ أجأأا
متكني افلو األطفا وغملهق م افلو م االستجقبة بسفعة فتلك افطلبق وتلع احملكمة إىل م اصلة
قسأني ممقرسأق ق يف إرسأأق طلبأق حمأل ة وكقملأأة ومنقسأبة مأ حيأث افت قيأم فلتعأأقون واملسأقعلة وتأألع
افلو إىل افنظف يف تهتلم املش رة وتيسمل االجتمقعق بني أجهزة احملكمة افيت تص افطلبأق وافسألطق
اف طنية املختصة املسؤوفة يف هنقية املطق ع تنفي هق هبل إجيق حل معق ح سبا املسقعلة أو نهتا
املعل مق املطل بة وعنل االقتضقء إىل متقبعة تنفي افطلبق ومنققشة أكثف افسبا فعقفية فلمض قلمق؛
 -12تهتأأف ب ألن افتعأأقون بص أ رة فعقفأأة وبسأأفعة فيمأأق يتعل أ بطلبأأق احملكمأأة اففاميأأة إىل قليأأل افعق أألا
واملمتلكق واألص وأ وا اجلفمية وتعهتبهق وجتميلهق أو ضبطهق أمف بقفغ األ ية جلرب أضأفار افضأحقيق
ورمبق ملعقجلة افتكقفي املتصلة بقملسقعلة افهتقن نية؛
تشل على أ ية وج إجفاءا وآفيق فعقفة تسمح فللو األطفا وغملهق مأ افألو بقفتعأقون
ِّ -13
مأع احملكمأأة علأأى قليأأل افعق أألا واملمتلكأأق واألصأ وتعهتبهأأق وجتميأألهق أو ضأأبطهق بلسأأفؤ مأأق ميكأ
وتأألع كقفأأة افأألو األط أفا إىل أن تتخ أ يف ه أ ا افصأأل إج أفاءا وتضأأع آفيأأق فعقفأأة وقسأأنهق بغيأأة
تيسمل افتعقون بني احملكمة وافلو األطفا وغملهق م افلو واملنظمق افلوفية؛
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 -14تش أ أأمل إىل أ ي أ أ أة إع أ أ أأالن ب أ أ أأقريس غ أ أ أأمل املل أ أ أأز ققن ن أ أ أأق بش أ أ ألن اس أ أ أأرت ا األص أ أ أ املفف أ أ أ ب أ أ أأقفهتفار
ICC-ASP/16/Res.2؛

 -15تفحأأب بأأقالقرتاح املهتأأل مأ امليسأفي املعنيأأني بقفتعأأقون إلنشأأقء منصأأة رقميأة مضأأم نة فتعزيأأز تبأأق
املعل مق ذا افصلة بني افلو األطفا وتشجيع افتعقون بني افلو وتعزيز قلرة افألو علأ افتعأقون
مع احملكمة؛ وقليل افتحليق افعمليأة افأيت تعأرتض تنفيأ طلبأق احملكمأة املتعلهتأة بقفتعأقون بصأ رة فعقفأة
و يأأق ة اف أ ع ب اليأأة احملكمأأة ومتطلبأأق افتحهتيهتأأق املقفيأأة واسأأرت ا األص أ وتهتأأفر م اصأألة افعمأأا مأأع
احملكمة وأمقنة اجلمعية الفتتقح املنصة يف عق 2020؛
ث افألو األطأفا علأى افتعأقون فتلبيأة طلبأق احملكمأة افصأق رة فصأقيت أففقأة افألفقؤ مأ أجأا
 -16ق ّ
ضمقن نزاهة اإلجفاءا أمق احملكمة؛
 -17تأألع افأألو األطأفا وافأألو غأأمل األطأفا افأأيت مل تُصأأبح بعأأل طففأأق يف اتفأأقق امتيأأق ا احملكمأأة
اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق إىل افهتيق ب فك على سبيا األوف يأة وإىل إ راج االتفأقق يف تشأفيعق ق اف طنيأة
حسب االقتضقء؛

 -18تهتف مبق تتسم بر تلابمل محقية اجملي عليهم وافشه م أ ية فتنفي والية احملكمأة ِ
وتفحأب بقتفأقق
إع أأق ة افت أ طني اجللي أأل املعهت أ من أ افهت أفار األخ أأمل املتعل أ بقفتع أأقون وتش أأل عل أأى ا قج أأة إىل املزي أأل م أ
اتفققق وتفتيبق إعق ة افت طني مع احملكمة م أجا إعق ة ت طني افشه بسفعة؛
 -19تلع مجيع افلو األطفا وغملهق م افلو إىل افنظف يف تعزيز تعقوهنق مع احملكمة بإبفا اتفققق
أو تفتيبأأق معهأأق أو بليأأة وسأأيلة أخأأف فيمأأق يتعلأ بأألم ر منهأأق تأألابمل محقيأأة افضأأحقيق وافشأأه وأسأأفهم
واألشخقص اسخفي املعَفضني فلخطف بسبب إ الء افشه بشهق ا م؛
 -20تهتأأف بلنأأر ينبغأ عنأألمق تتبأ َأني ضأأفورة إعأأق ة تأ طني افشأأه وأسأأفهم إيأأالء االعتبأأقر افأأال إلجيأأق
حلأ تفأ مبتطلبأأق افسأأالمة افصأأقرمة وتهتلأأا أيضأأق مأ افتكأأقفي اإلنسأأقنية فلبعأأل اجلغأفايف وتغيأأمل افبيئأأة
افلغ يأأة وافثهتقفيأأة وقأث مجيأأع افأألو األطأفا علأأى افنظأأف يف تهتأألم تربعأأق فلصأنلوق اخلأأقص بعمليأأق
إعق ة افت طني؛
 -21تفحب بإبفا اتفققني بني احملكمة ومجه رية سل فينيق ومجه رية ج رجيق بشلن إنفقذ األحكق ؛
 -22تشأأل علأأى احتمأأق يأأق ة االحتيأأقج إىل افتعأأقون مأأع احملكمأأة يف إنفأأقذ األحكأأق واإلف أفاج املؤقأأم
واإلفأفاج افنهأأق يف افسأأن ا افهتق مأأة نتيجأأة القأرتاب املزيأأل مأ افهتضأأقيق مأ هنقيتهأأق وتشأأمل إىل أنأأر ينبغأ
فلأألو األط أفا وفهتأأق فلمبأألأ املنص أ ص عليأأر يف نظأأق رومأأق األسقس أ أن تش أقرك يف املسأأؤوفية ع أ تنفي أ
أحكق افسج واإلففاج املؤقم واإلففاج افنهق وفهتق ملبق ئ افت يع افعق وتلع افلو األطفا إىل أن
تنظف جبلية يف إبفا اتفققق مع احملكمة قهتيهتق هل افغقية؛
 -23تشيل بعما احملكمة وتشجع أيضق عملهق يف جمق االتفققأق أو افرتتيبأق اإلطقريأة أو أي وسأيلة
أخأف يف جمأقال مثأا اإلفأفاج املؤقأم واإلفأفاج افنهأأق  -مبأق يف ذفأك يف حقفأأة افأرباءة  -وإنفأقذ األحكأأق
افأأيت قأأل تكأ ن ضأأفورية فضأأمقن حهتأ ق املشأأتبر هبأأم واملتهمأأني عمأأال بنظأأق رومأأق األسقسأ وضأأمقنق هتأ ق
األشخقص امللانني وقث مجيع افلو األطفا على افنظف يف تعزيز افتعقون يف ه اجملقال ؛
 -24تطلب إىل املكتب أن ي اصا م خال ففيهتير افعقملني املنققشق بشلن االتفققق أو افرتتيبق
اإلطقرية افط عية وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
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ِ -25
تفحب بزيق ة افتعقون بني احملكمة واألمم املتحلة وغملهق م املنظمق افلوفية واإلقليمية واسفيق
ذا افص أألة جبم أأع األ فأ أة وا ف أأقظ عليه أأق واملؤسس أأق املش أأرتكة ب أأني ا ك م أأق هب أأل تعزي أأز املالحهت أأة
افهتضق ية فلجفا م افيت تلخا يف اختصقص احملكمة وتشجع على م اصلة ه ا افتعقون؛
 -26قث افلو األطأفا علأى استكشأق إمكقنيأق تيسأمل املزيأل مأ افتعأقون وافت اصأا بأني احملكمأة
واملنظمق افلوفية واملنظمق اإلقليمية مبق يف ذفأك عأ طفيأ تألمني واليأق كقفيأة وواضأحة عنألمق حييأا
جملس األم افتقبع فألمم املتحلة حقال إىل احملكمة وافتيهت م افلعم افلبل مقس واملقيل؛ وافتعقون بني
مجيع افلو األعضقء يف األمم املتحلة ومتقبعة ه اإلحقال فضال ع مفاعقة والية احملكمة يف سيقق
جمقال أخف مأ جمأقال عمأا جملأس األمأ مبأق يف ذفأك صأيقغة قأفارا جملأس األمأ بشألن افعهت بأق
واملنققشق امل اضيعية وافهتفارا ذا افصلة؛
-27
أشأأكق
افلويل
فتحهتي

تشأ ِّأل علأأى أ يأأة قيأأق افأألو األطأفا بتعزيأأز وتعمأأيم افأألعم افلبل مقسأ وافسيقسأ وغمل أأق مأ
افأألعم ألنشأأطة احملكمأأة وعلأأى أ يأأة م اصأألة تعزيأأز افأ ع هب أ األنشأأطة وفهمهأق علأأى املسأأت
وتشأجع افألو األطأفا علأى االسأتفق ة مأ عضأ يتهق يف املنظمأق افلوفيأة واملنظمأق اإلقليميأة
ه ا افغفض؛

 -28تفحب بقفعما اف ي ن االضأطالؤ بأر بشألن تنفيأ افت صأيق افسأم وافسأتني بشألن افتعأقون افأيت
اعتمأأل ق افأألو األط أفا يف عأأق  )3(2007وتشأأمل إىل افنشأأفة افأأيت أعأأل ق احملكمأأة وافأأيت ميك أ جلميأأع
أصحقب املصلحة استخلامهق فتعزيز افت صيق افسم وافسأتني و يأق ة فهأم اجلهأق اففقعلأة اف طنيأة ذا
افصلة واحملكمة وتنفي هق؛
 -29تطلأب إىل املكتأأب اإلبهتأأقء علأأى آفيأأة افتيسأأمل افتقبعأأة جلمعيأأة افأألو األطأفا واملعنيأأة بقفتعأأقون
فلتشأقور مأع افألو األطأفا واحملكمأة وافألو املهتمأة األخأف واملنظمأق ذا افصألة واملنظمأق غأمل
ا ك مية م أجا يق ة تعزيز افتعقون مع احملكمة؛
 -30تطلأأب إىل املكتأأب اإلس أفاؤ م أ خأأال ففيهتيأأر افعأأقملني يف اسأأتعفاض تنفي أ افت صأأيق افسأأم
وافستني بقفتعقون اف ثي مع احملكمة حسب االقتضقء؛
 -31تطلب إىل املكتب افهتيق م خال اسفية املعنية بتيسمل افتعأقون ومأع مفاعأقة افعمليأة افأيت أطلهتأم
السأتعفاض احملكمأأة وتعزيزهأأق بلراسأة املسأأق ا وافتحأأليق املتصألة بقفتعأأقون بغيأأر قليأل تأألابمل وإجأفاءا
متقبعة ملم سة مل اجهة تلك افتحليق وتهتلم تهتفيف عنهق إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
 -32تشأأجع املكتأأب علأأى قليأأل اف سأأق ا افأأيت ميكأ فلجمعيأأة أن ت اصأأا املنققشأق افعقمأأة فلم اضأأيع
احملل ة املتعلهتة بقفتعقون م خالهلق مبق يف ذفك مسلفة افتحهتيهتق املقفية وأوامف افهتبض؛
 -33تهت أأف بل ي أأة ض أأمقن بيئ أأة آمن أأة فتعزي أأز وتش أأجيع افتع أأقون ب أأني اجملتم أأع امل أألين واحملكم أأة واخت أأقذ مجي أأع
اإلجفاءا افال مة مل اجهة أعمق افتهليل وافتخ ي افيت تستهل منظمق اجملتمع امللين؛
 -34تفح أأب بهتي أأق احملكم أأة ب أألعم م أ اف أألو األط أفا واملنظم أأق افلوفي أأة واإلقليمي أة بتنظ أأيم ا لهت أأة
افلراسية افسق سة جلهق افتنسي املعنية بقفتعقون يف كقن ن افثقين/ينقيف  2019يف مهتف احملكمة حبض ر 28
جهأأة مأ جهأأق افتنسأأي اف طنيأأة يف بلأألان ا أأقال وغملهأأق مأ افبلأألان ذا افصأألة بقألنشأأطة افهتضأأق ية
( )3افهتفار
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فلمحكمأأة وحلهت أة راسأأية تهتنيأأر ملأألة ي أ واحأأل بعأأل ا لهتأأة افلراسأأية املعهتأ ة ملفاكأأز افتنسأأي مبقشأأفة مأأع
افرتكيأز علأى افتعأقون يف افتحهتيهتأق املقفيأة واسأرت ا األصأ وتؤكأل أن ا لهتأق افلراسأية مأ هأ ا افهتبيأأا
تشأأكا منأأقبف هقم أة فتعزيأأز ا أ ار وافتعأأقون بأأني احملكمأأة وافأألو األط أفا مبأأق يف ذفأأك بشأألن افتط أ را
اجلليلة يف جمقال افتعقون افتهتي وتشجع مجيع أصحقب املصلحة مبق يف ذفك منظمق اجملتمع املألين
على م اصلة تنظيم املنقسبق افيت تسمح بتبق املعل مق هبل تعزيز افتعقون وافبحث ع حل بنأقءة
فلتحليق احملل ة؛
 -35تفحب بقجللسة افعقمة افيت عهتل خال افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية بشلن افتعقون افيت أتقحم
افففصة فتبق أفضا ممقرسق افتعقون فيمق بني افلو وفيمق بني املؤسسق مع افألو األطأفا واحملكمأة
وأصحقب املصلحة اسخفي وافيت أبف ا قجة إىل مزيل م املشقركة م جقنب افلو األطفا يف ه
املسلفة؛
 -36تهتف بل ية مسق ة احملكمة يف اجله افيت تب هلق اجلمعية فتعزيز افتعقون وتفحب بتهتفيف احملكمة ع
افتعقون( )4وتطلب إىل احملكمة أن تهتل إىل اجلمعية تهتفيفا حملثق ع افتعقون يف ور ق افتقسعة عشفة وأن
تهتل يف ه ا افتهتفيف بيقنق مفصلة ع افف و افيت قلمتهق افلو األطفا مبأق يف ذفأك أن تسألط افضأ ء
على افتحليق افف يسيةم

(ICC-ASP/18/16 )4
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القرار

ICC-ASP/18/Res.4

املعتمل يف اجللسة افعقمة افتقسعة املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب  2019بت اف اسراء
ICC-ASP/18/Res.4

قرار بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة
إن مجعية افلو األطفا
إذ تضع يف اعتبقرهق أحكق نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ("احملكمة")
وإذ تؤكل على أن احملكمة ه حمكمة جنق ية وفية ا مة تتمتع بسلطة ممقرسة اختصقصهق مب جب
نظق رومق األسقس على األشأخقص جأفاء ارتكأقهبم جأفا م خطأملة متأس اجملتمأع افألويل ككأا وعليهأق
جفاء ذفك ضمقن ا فقظ على أعلى املعقيمل يف إجفاءا ق

وإذ تفحب بقملسق ة افيت قلمتهق احملكمة يف املسقءفة واالحرتا افألا م فلعلافأة افلوفيأة وقأل عزمأم

على م اصلة جه هق فتعزيز احملكمة ومسقعل ق يف ممقرسة وظيفتهق بفعقفية

وإذ تشمل إىل أن اجلمعية وافهتأم يف قفارهأق  ICC-ASP/1/Res.3علأى اسأتعفاض إجأفاءا انتخأقب
افهتضقة مبنقسبة االنتخقبق املهتبلة هبل إجفاء أي قسينق قل تك ن ضفورية
وإذ تؤكل أن افلو األطفا تتحما مسؤوفية تفشيح وانتخقب أشخقص فشغا املنقصب افهتضق ية
وفهتقة فلمق ة  36م نظق رومق األسقس
وإذ تهتف بق قجة إىل تعليا االختصقصق املتعلهتأة بإنشأقء جلنأة استشأقرية معنيأة برتشأيحق قضأقة
احملكمة اجلنق ية افلوفية وفهتق فلمق ة  36م نظق رومق األسقس
وإذ تؤكل على أ ية افتمثيا اجلغفايف افعق

وافت ا ن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة

 -1تشأأل علأأى أ يأأة تفشأأيح وانتخأأقب افهتضأأقة م أ بأأني األشأأخقص امل أؤهلني وذوي افكفأأقءة واخل أربة
افعقفية اف ي يتحل ن بقألخالق افففيعة وا يأق وافنزاهأة وتتأ افف فأيهم املأؤهال املطل بأة يف وفأة كأا مأنهم
فلتعيأأني يف أعلأأى املنقصأأب افهتضأأق ية وف ةهتأأق فلمأأق ة  36م أ نظأأق رومأأق األسقس أ وتهتأأفر تعزيأأز افلجنأأة
االستشقرية املعنية برتشيحق افهتضقة فتتمك م مسقعلة افلو األطفا على قهتي ه افغقية؛
 -2تؤكل م جليل ضفورة قيق افلو األطفا بتهتيأيم كفأقءة املفشأحني وفهتأق فلفهتأفة  3مأ املأق ة 36
م نظق رومق األسقس ؛
 -3تطلأأب إىل افلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة برتشأأيحق افهتضأأقة تهتأألم املعل مأأق وافتحلأأيال إىل افأألو
األطفا بشلن تهتييم مؤهال املفشحني وفهتق فلمق ة ()3(36ب) قبا افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية؛
 -4تشأأمل إىل أنأأر مب جأأب املأأق ة ()4(36أ) م أ افنظأأق األسقس أ جي أ ألي وفأأة طأأف يف افنظأأق
األسقس أن تهتل م تفشحهم فالنتخقب م أجا شغا منصب قضق يف احملكمة ويتم ذفك إمق ع
طفي إجفاءا تسمية املفشحني املزمع تعيينهم يف أعلى املنقصب افهتضق ية يف افلوفة املعنيأة أو عأ طفيأ
اإلج أفاءا املنص أ ص عليه أق بشأألن تسأأمية املفشأأحني فشأأغا منصأأب قضأأق يف حمكمأأة افعأأل افلوفيأأة يف
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افنظق األسقس فتلك احملكمة ويف ه ا افصل تشل على ضفورة أن تك ن افلو األطأفا متسأهتة مأع
افتزامق ق مب جب نظق رومق األسقس ؛
 -5تشجع افلو األطفا أيضق على أن تلخ يف ا سبقن أفضا املمقرسق علأى افصأعيلي افأ طي
وافلويل عنل تنفي إجفاءا ق اف طنية فتسمية املفشحني فشغا منصب قضق يف احملكمة؛
 -6تشجع افلو األطفا على تهتلم معل مأق وتعليهتأق حأ إجأفاءا افرتشأيح واالختيأقر ا قفيأة
أو املفتهتبأ أأة اخلقصأ أأة هبأ أأق إىل أمقنأ أأة اجلمعيأ أأة وتطلأ أأب إىل األمقنأ أأة إتقحأ أأة تلأ أأك املعل مأ أأق املهتلمأ أأة فلجنأ أأة
االستش أأقرية املعني أأة برتش أأيح افهتض أأقة وإتقحته أأق ك أ أ فك فلجمه أ أ ر إذا مل تع أأرتض افلوف أأة افط أأف املهتلم أأة
فلمعل مق على ذفك؛
 -7تطلب إىل افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق افهتضقة بقفتشقور مع افلو وغملهق مأ أصأحقب
املصلحة املعنيني أن تعل وتهت ّل يف أقفب وقم ممك وفكأ يف م عأل ال يتجأقو افألورة افعشأفي جلمعيأة
افلو األطفا جمم عة مأ املعل مأق املهتلمأة مأ افألو األطأفا وأن تعأل وثيهتأة مفجعيأة فتسأتخلمهق
ا فلو األطفا على أسقس اختيقري تشما املمقرسق افيت ميك أن تؤخ يف االعتبقر عنلمق تهت افلو
األطفا ب ضع أو استخلا إجفاءا افرتشيح اف طنية؛
 -8قيط علمقة مأع افتهتأليف بعمأا افلجنأة االستشأقرية املعنيأة برتشأيح افهتضأقة وتشأمل إىل أن املعل مأق
وافتحليال افأيت تهتألمهق افلجنأة أل إىل إثأفاء عمليأة اختأقذ افهتأفارا يف افألو األطأفا وتعزيأز تهتييمهأق
فلمفشحني وفيسم ملزمة بلي حق م األح ا هلق أو جلمعية افلو األطفا ؛
-9

تشمل إىل أنر ينبغ فللو األطفا أن متقرس تص يتهق وفهتق فلمق ة 36؛

 -10تشجع افلو األطفا على افنلي ع املتقجفة يف األص ا ؛
 -11تشجع املفشحني على تعمي معففتهم بنظق رومق األسقس وتفحب بقجله افيت يب هلق املفشح ن
مبق يف ذفك ا ص على افتلريب املنقسب حسب االقتضقء؛
 -12تهت أأفر اعتم أأق افتع أأليال امللخل أأة عل أأى إجأ أفاءا تفش أأيح وانتخ أأقب افهتض أأقة وافتع أأليال عل أأى
اختصقصق افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق افهتضأقة افأ ار ة يف املأففهتني األو وافثأقين علأى افتأ ايل
هل ا افهتفارم
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المرفق األول
التعااديالت المدخلااة علااى القاارار  ICC-ASP/3/Res.6بشااأن إجااراءات ترشاايح
وانتخاب القضاة
ألف -الفقرة 3
ق عبقرة "تفتتح فرتة افرتشيح  32أسب عق قبا االنتخقبق وتلو  12أسب عق" وتضق عبقرة
تأأنز علأأى مأأق يل أ " :تُفتأأتح فأأرتة افرتشأأيح يف أو ي أ اثنأأني م أ افسأأنة افتهت مييأأة افأأيت جيأأب أن تأأتم فيهأأق
االنتخقبأأق وتسأأتمف ملأألة  12أسأأب ةعقم وجيأأب أن يلخ أ أي متليأأل يف فأأرتة افرتشأأيح يف االعتبأأقر حقجأأة
افلجن أ أأة االستش أ أأقرية املعني أ أأة برتش أ أأيحق افهتض أ أأقة إىل تهت أ أألم تهتفيفه أ أأق قب أ أأا  16أس أ أأب ةعق عل أ أأى األق أ أأا م أ أ
االنتخقبق "م

باء -إضافة ما يلي بصفنه فقرة ( 6و) جديدة
يشأأمل إىل مأأق إذا كأأقن افرتشأأيح قأأل ن مب جأأب اففهتأأفة (4أ)  1أو اففهتأأفة (4أ)  2م أ املأأق ة 36
وحيل عنقصف ه اإلجفاءا بقفتفصيا افال م

جيم -إضافة ما يلي بصفته فقرة  12مكررا جديدة
جيب أن يك ن مجيع املفشحني متقحني إلجفاء املهتقبال مبق يف ذفك ع طفي اففيلي أو وسق ا
ممقثل أأة أم أأق افلجن أأة االستش أأقرية املعني أأة بقفرتش أأيحق م وينبغ أ أن تس أأعى اف أألو املهتلم أأة فلرتش أأيحق إىل
ضمقن أن يك ن مجيع املفشحني متقحني إلجفاء املهتقبال أمق افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق م

دال -إضافة ما يلي بصفته فقرة  12ثالثا جديدة
جمف أن تهت افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق بتهتييم فلمفشحني ويف أقفب وقم ممك قبأا
االنتخقبق ييسف املكتب منققشق املق لة املستليفة افعقمة مع مجيع املفشحنيم وتكأ ن منققشأق املق ألة
وجتأف بلغأيت افعمأا يف احملكمأة.
املستليفة مفت حة فللو األطفا وغملهق م أصحقب املصلحة املعنيأني ُ
يشة ة ملر اور ةةىول بت ةةل لاة ة و ال هل ةةل ر ا عهلة ة ول ةةو ة ة اوشة ة ملي ة ة رية ة ال ي ةةليو .وتُسأ أ َجا
منققشأأق املق أألة املسأأتليفة علأأى اففيأألي إلتقحتهأأق علأأى امل قأأع اإلفكأأرتوين جلمعيأأة افأألو األطأفا  .وحيأأل
افففي افعقما بني ي رك افطفا املتبهتية ملنققشق املق لة املستليفة
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المرفق الثاني
التعديالت المدخلة على اختصاصات اللجنة االستشاارية المعنياة بالترشايحات،
()1
الواردة في مرفق الوثيقة ICC-ASP/10/36
ألف -الفقرة 3
تضق يف هنقية اففهتفة  3افعبقرة افتقفية" :ال جي ألي عض م رعقيق وفة طف معينة أن يشقرك
يف تهتييم املفشحني اف ي تفشحهم تلك افلوفة افطف "م

باء -إضافة ما يلي بصفته فقرة  5مكررا جديدة
وهل ا افغفض يتعني على افلجنة:
(أ) وضع استبيقن مشرتك جلميع املفشحني يطلب منهم ت ضيح مق يلأ  ’1‘ :خأرب م يف إ ارة
افأ أألعقو اجلنق يأ أأة املعهتأ أألة؛ و‘ ’2خأ أأرب م يف افهتأ أأقن ن افأ أألويل افعأ أأق ؛ و‘ ’3خأ أأرب م يف املسأ أأق ا افنتعلهتأ أأة
بقملسأقواة بأني اجلنسأني واألطفأق بقفتحليأل؛ و‘ ’4سأجلهم يف ا يأق وافنزاهأة؛ ‘ ’4إتهتأقهنم إلحأل فغأيت
افعما يف احملكمة وإتقحة افففصة جلميع املفشحني جلعا إجقبق م على االستبيقن متقحة فلجمه رم
(ب) مطقفبة املفشحني بإثبق معففتهم افهتقن نية ع طفي تهتلم األ فة ذا افصلة؛
(ج) افتحهت م األشخقص املفجعيني فلمفشحني وأي معل مق أخف متقحة فلجمه ر؛
( ) صيقغة تصفيح م حل جلميع املفشحني فت قيعر ي ضح مق إذا كقن ا على علم بلي ا عقءا
بس ء افسل ك مبق يف ذفك افتحف اجلنس ا م ا هبق؛
(ه) تهتييم املهقرا افعمليأة مثأا افهتألرة علأى افعمأا اجلمأقع ؛ معففأة افأنظم افهتقن نيأة املختلفأة؛
وافتعقما مع افبيئق افسيقسية واالجتمقعية وافثهتقفية اإلقليمية و ون اإلقليمية وفهمهق؛
اف طي يف افلو األطفا املفشحة؛

(و)

ت ثي عمليق افرتشيح على املست

()

إعلا تهتفيف ع اجل انب امل ك رة أعال م

جيم -إضافة ما يلي بصفته فقرة  8مكررا جديدة
أيضق بنقءة على طلب إحل افلو األطفا أن تهتل تهتييمأقة سأفيقة ومؤقتأقة ملأل
يتعني على افلجنة ة
مالءمأأة مفشأأح حمتمأأا فتلأأك افلوفأأة افطأأف م ويسأأتنل ه أ ا افتهتيأأيم املؤقأأم فهتأأط علأأى املعل مأأق افأأيت تهتأألمهق
افلوفأأة افطأأف املعنيأأة إىل افلجنأأة وال يشأأرتط علأأى افلجنأأة افت اصأأا مأأع املفشأأح احملتمأأام وال ينبغ أ أن ميأأس
طلأأب إج أفاء تهتي أأيم مؤقأأم علأأى املفش أح احملتمأأا بهت أفار افلوف أأة افطأأف بتسأأمية أو ع أأل تسأأمية ه أ ا املفش أأح
احملتمأأام وال ينبغ أ أن ميأأس أي تهتيأأيم مؤقأأم بتهتيأأيم ذفأأك اففأأف م أ قبأأا افلجنأأة إذا رشأأحتر وفأأة طأأف م
وينبغ أال يتجقو عل أعضقء افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق املسؤوفني ع إجفاء تهتييم مؤقم ثالثة
) (1تهتفيف املكتب ع إنشقء جلنة استشقرية بشلن تفشيحق قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفيةم
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أعضقءم ويف حقفة تسمية افلوفة افطف ملفشح مق بعأل افتهتيأيم املؤقأم جيأب علأى أعضأقء افلجنأة االستشأقرية
املعنية بقفرتشيحق اف ي أجفوا افتهتييم املؤقم فلمفشح أن يرتاجع ا ع افتهتييم اففمس ف فك املفشحم

دال -إضافة ما يلي بصفته فقرة  10مكررا جديدة
مبجأأف أن تنته أ افلجنأأة م أ عملهأأق تهت أ بإعأألا تهتفيأأف شأأقما ومفصأأا ذي طأأقبع تهتأأي يشأأما
مق يل ع كا مفشح:
(أ)

املعل مق افيت ن مجعهق وف ةهتق فلفهتفة  5مكفرا؛

(ب) افتهتييمق افن عية واملعل مق وافتحليال افأيت أُجفيأم بلقأة بشألن مأل مالءمأة
أو ع أأل مالءم أأة ك أأا مفش أأح فلهتي أأق ب أألور قض أأق يف ضأ أ ء متطلب أأق امل أأق ة  36مب أأق يف ذف أأك
األسبقب افتفصيلية وراء تهتييم افلجنة؛
(ج) اإلشأأقرة إىل إجأفاءا افرتشأأيح اف طنيأأة املسأأتخلمة مبأأق يف ذفأأك مأأق إذا كقنأأم قأأل
اتبعم يف كا حقفة حمل ة؛

هاء -إضافة ما يلي بصفته فقرة  10مكررا ثانيا جديدة
جي فلجنة أن تطلب إىل افلو تهتلم مزيل م املعل مق ح املفشأحني افأيت قتقجهأق فلنظأف يف
مل مال مة املفشح وتهتييمر كمفشح فشغا منصب قضق م

واو -تعديل الفقرة 11
يتأقح تهتفيأأف افلجنأأة فلأألو األطأفا واملأفاقبني مأ خأأال املكتأأب قبأأا  16أسأأب ةعق علأأى األقأأا مأ
االنتخقبق فتنظف فير مجعية افلو األطفا الح ةهتقم
____________
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القرار

ICC-ASP/18/Res.5

اعتُمل بت اف اسراء يف اجللسة افعقمة ا ق ير عشف املعهت ة يف  6كقن ن األو  /يسمرب 2019
ICC-ASP/18/Res.5

قرار بشأن تعديل المادة  ٨من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

إن مجعية افلو األطفا
إذ تشمل إىل اففهتفتني  ١و  ٢مأ املأق ة  ١٢١مأ نظأق رومأق األسقسأ فلمحكمأة اجلنق يأة افلوفيأة
افلتني تسمحقن جلمعية افلو األطفا بقعتمق أي تعليا مهترتح فنظق رومأق األسقسأ بعأل انهتضأقء سأبع
سن ا م بلء نفقذ افنظق األسقس
وإذ تشأمل إىل اففهتأفة  ٥مأ املأق ة  ١٢١مأ افنظأق األسقسأ افأيت تأنز علأى أن يصأبح أي تعأليا
على امل ا  ٥و  ٦و  ٧و  ٨م افنظق األسقس نقف ا بقفنسبة إىل افألو األطأفا وذفأك بعأل سأنة واحألة
م إيلاؤ صك ك افتصلي أو افهتب اخلقصة هبق ويف حقفة افلوفة افطف افيت ال تهتبا افتعليا أن ال متقرس
احملكمة اختصقصهق فيمق يتعل جبفمية مشم فة بقفتعليا عنلمق يفتكب ه اجلفمية م اطنأ ن مأ تلأك افلوفأة
أو تفتكب اجلفمية يف إقليمهق وإذ تؤكل فهمهأق أنأر فيمأق يتعلأ هبأ ا افتعأليا ينطبأ املبألأ افأ ي ينطبأ علأى
افلوفة افطف افيت مل تهتبا افتعليا على افلو افيت فيسم أطفافق يف افنظق األسقس أيضق
وإذ تؤكل أنر يف ض ء األحكق اف ار ة يف اففهتفة  ٥م املق ة  ٤٠م اتفققية فيينق فهتقن ن املعقهلا
جي فللو افيت ستصبح فيمق بعل أطفافق يف افنظق األسقس أن تهتفر عنل افتصلي على افنظق األسقس أو
قب فر أو امل افهتة علير أو االنضمق إفير مق إذا كقنم ستهتبا افتعليال اف ار ة يف ه ا افهتفار
وإذ تشمل إىل املق ة  ٩م افنظق األسقس املتعلهتة بلركقن اجلفا م افأيت تأنز علأى أن تلأك األركأقن
تسقعل احملكمة يف تفسمل وتطبي أحكق اجلفا م افيت تلخا يف اختصقصهق
وإذ تضأع يف اعتبقرهأق أن اجلفميأة املشأقر إفيهأق يف اففهتأفة ( ٢ه) ’‘19مأ املأق ة  8تشأكا انتهقكأق خطأملا
فلهت انني واألعفا املنطبهتة على افنزاعق املسلحة ذا افطقبع غمل افلويل
وإذ تشمل إىل أن اجلفمية املشقر إفيهق يف اففهتفة ( ٢ه) ’‘19مأ املأق ة  8مأ نظأق رومأق األسقسأ
ال ختا بقفربوت ك اإلضقيف افثقين التفققيق جني املؤرخ  9حزيفان/ي نير 1977
 -1تهتأفر اعتمأق افتعأليا علأى اففهتأفة ( ٢ه) ’‘19مأ املأق ة  8مأ نظأق رومأق األسقسأ فلمحكمأة
اجلنق يأة افلوفيأة علأى افنحأ افأ ار يف افتأ ييا األو هلأ ا افهتأفار وأن هأ ا افتعأليا خيضأع فلتصألي أو
افهتب ويبلأ نفقذ وفهتق فلفهتفة  ٥م املق ة  ١٢١م افنظق األسقس ؛
 -2تهتأفر اعتمأق األركأقن ذا افصألة اف اجأب إضأقفتهق إىل أركأقن اجلأفا م كمأق هأ وار ة يف افتأ ييا
افثقين هل ا افهتفار؛
-3

تلع مجيع افلو األطفا إىل افتصلي على تعليا املق ة  8أو قب فر؛

 -4قث مجيع افلو افيت مل تصلق بعل على نظق رومق األسقس أو تنضم إفير على افهتيق ب فك
وعلى افتصلي بقفتقيل على تعليا املق ة  8أو قب فر أيضقم
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التذييل األول
يدرج باعتباره المادة ()2(8ه) ’ ‘19الجديدة من نظام روما األساسي
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
أركااان الجريمااة المنصااوي عليهااا فااي المااادة ()2(8ه) ’ ‘19الجدياادة ماان
نظام روما األساسي
-1

أن حيف مفتكب اجلفمية امللنيني م م ا ال غى عنهق فبهتق هم على قيل ا يقةم

-2

أن يتعمل مفتكب اجلفمية جت يع امللنيني كلسل ب م أسقفيب ا فبم

-3

أن يصلر افسل ك يف سيقق نزاؤ مسلح غمل ذي طقبع ويل ويك ن مهترتنق برم

-4

أن يك ن مفتكب اجلفمية على علم بقفظفو ا ف اقعية افيت تثبم وج نزاؤ مسلحم
____________
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القرار

ICC-ASP/18/Res.6

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

القرار

ICC-ASP/18/Res.6

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف
إن مجعية افلو األطفا

إذ تضع يف اعتبقرهق أن علأى كأا وفأة وحألهق مسأؤوفية محقيأة سأكقهنق مأ جفميأة اإلبأق ة اجلمقعيأة
وج أفا م ا أأفب واجل أفا م ضأأل اإلنسأأقنية وأن افضأأممل اإلنسأأقين مأأق ا يشأأعف بصأألمة عميهتأأة م أ ج أفاء مأأق
يفتكب يف ش أحنقء افعقمل م أعمق وحشية تف ق اخليق وأنر يُسلَم اسن تسليمقة واسع افنطقق بضفورة
وواجب منع أخطف اجلفا م افيت تثمل قل اجملتمع افلويل وافهتضقء عليهق وضفورة وضع حل إلفأال مهترتفيهأق
م افعهتقب
واقتنقعأأق منهأأق بأألن احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة ("احملكمأأة") وسأأيلة أسقسأأية م أ وسأأق ا تعزيأأز اح أرتا
افهتقن ن افألويل اإلنسأقين وحهتأ ق اإلنسأقن وهأ تسأهم علأى هأ ا افنحأ يف ضأمقن ا فيأة واألمأ وافعلافأة
وسيق ة افهتقن ن ويف منع افنزاعق املسلحة وا فقظ على افسلم وتعزيز األم افألويل وافنهأ ض بعمليأة بنأقء
افسلم وقهتي افصلح يف فرتا مأق بعأل افنزاعأق وذفأك بغيأة قهتيأ سأال مسأتلا وفهتأقة ملهتقصأل ومبأق ئ
ميثقق األمم املتحلة
واقتنقعق منهق أيضق بلن افعل وافسلم متكقمالن ويعز كا منهمق اسخف
وإذ تفحب بقتفقق اجملتمع افلويل على افتشأجيع علأى إققمأة جمتمعأق مسأقملة ال يهمأش فيهأق أحأل
مأ أ أج أأا قهتيأ أ افتنمي أأة املس أأتلامة وإتقح أأة إمكقني أأة وصأ أ اجلمي أأع إىل افعلاف أأة وبن أأقء مؤسس أأق فعقف أأة
وخقضأأعة فلمسأأقءفة وشأأقملة فلجميأأع علأأى مجيأأع املسأأت يق وإذ تشأأجع يف هأ ا افصأأل اجملتمعأأق افأأيت
ت اجر صفاعق على االنتهتق م ا فب إىل افسال م خال ا ل افسلمية
واقتنقعق منهق ك فك بلن افعلافة ومكقفحة اإلفال م افعهتقب وحمقسبة مهترتيف أخطف اجلفا م افأيت
تثمل قل اجملتمع افلويل واألشخقص املسؤوفني جنق يق مب جب افنظق األسقس أم ر ال تهتبا افتجز ة وينبغ
أن تبهتأأى ك أ فك وأن عقمليأأة االنضأأمق إىل نظأأق رومأأق األسقس أ فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة تتسأأم بل يأأة
أسقسية يف ه ا افصل
تفحأأب بقفأألور احمل أ ري اف أ ي تضأأطلع بأأر احملكمأأة بقعتبقرهأأق احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة افلا مأأة
وإذ ِّ
اف حيأألة ضأأم نظأأق افعلافأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة اف أ ي يتط أ ر وبإسأأهق احملكمأأة يف ضأأمقن اسأأتمفار اح أرتا
افعلافة افلوفية وإنفقذهق
وإذ تن أ ِّ إىل أن هيئأأق افهتضأأقء اف أ طي ه أ املسأأؤوفة يف املهتأأق األو ع أ مالحهتأأة م أفتك أخطأأف
اجل أفا م افأأيت تثأأمل افهتل أ علأأى افصأأعيل افأألويل وإىل تزايأأل ا قجأأة إىل افتعأأقون م أ أجأأا ضأأمقن قأألرة افأأنظم
افهتقن نية اف طنية على مالحهتة مفتك ه اجلفا م
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وإذ تؤكل م جليل افتزامهق بنظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية وتصأميمهق علأى عأل
إفال مفتك أخطف اجلفا م افأيت تثأمل قلأ اجملتمأع افألويل بلسأف مأ افعهتأقب وتشأل علأى أ يأة اسأتعلا
افنظم افهتقن نية اف طنية وقلر ق حهتق على افتحهتي يف ه اجلفا م ومالحهتتهق،
وإذ تفحأأب جبه أ احملكمأأة واحق ا أأق يف تهتأألم األشأأخقص األكثأأف مسأأؤوفية ع أ ارتكأأقب اجل أفا م
املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس فلعلافة واإلسهق ب فك يف منع تلك اجلفا م وقيط علمق بقفس اب
افهتضق ية فلمحكمة يف مسلفة افتكقما
وإذ تفحب أيضق يف ه ا افصل بقإلسهقمق ذا افصلة املهتلمة مأ احملكمأة فيمأق يتعلأ بأقجلفا م
اجلنسأأية واجلأفا م اجلنسأأقنية مثأأا ورقأأة افسيقسأأق افأأيت أعأألهق مكتأأب املأألع افعأأق بشأألن اجلأفا م اجلنسأأية
واجل أفا م اجلنسأأقنية( )1وك أ فك بقإلسأأهقمق املهتلمأأة م أ افأألو األط أفا واجلهأأق اففقعلأأة األخأأف ذا
افصلة مبق يف ذفك املبق را اففامية إىل تعزيز معففة ه اجلفا م وفهمهق واقتنقعق منهق بلن هأ املبأق را
ينبغأ أن تكأ ن جأأزءا ال يتجأزأ مأ ا أ ارا واإلجأفاءا االسأرتاتيجية فتعزيأأز احملكمأأة واحملأأقكم اف طنيأأة يف
مكقفحة اإلفال م افعهتقب مع االحرتا افتق الستهتالهلق افهتضق
وإذ ت ِّكف بلن تطبي امل ا  17و 18و 19م نظق رومق األسقس املتعلهتة مبهتب فية افهتضأقيق أمأق
احملكمة مسلفة قضق ية يهت بقففصا فيهق قضقة احملكمة
وإذ ت ِّكف أيضق بلنر ينبغ إيالء مزيل م االعتبقر فكيفية إحأق أعمأق احملكمأة يف بلألان ا أقال
وإمكقنية أن تهتل اسرتاتيجيق اإلحق ت جيهق بشلن كيفية مسقعلة افبلل املعأي علأى تنفيأ اإلجأفاءا
اف طنية عنل احق أعمق احملكمة يف حقفة معينة
وإذ تسلم بلن اجلأفا م افأيت تألخا يف اختصأقص احملكمأة أل افسألم واألمأ ورفأق افعأقمل وبقفتأقيل
ل افهتيم افيت حيميهق نظق رومق األسقس
وإذ تؤِّك أأل احرتامه أأق فالس أأتهتال افهتض أأق فلمحكم أأة وافتزامه أأق بض أأمقن اح أ أرتا قفارا أأق افهتض أأق ية
وتنفي هق
وإذ قأأيط علمأأقة مأأع افتهتأأليف بهتأفارا اجلمعيأأة افعقمأأة فألمأأم املتحأألة افأأيت تصأألر سأأن يقة فيمأأق يتعلأ
بقحملكمة
وإذ تفحب بقفبيقن اف ي أ ىل بر ر أيس جملأس األمأ يف  12شأبقط/فربايف  2013افأ ي أكأل فيأر
اعتزا اجمللس االستمفار يف مكقفحة اإلفال م افعهتقب وكفر افنلاء افسقب فلمجلس بشلن أ ية تعقون
افأألو مأأع احملكمأأة وفهتأقة الفتزامأأق كأأا منهمأأق وأعأأفب فيأأر عأ افتزامأأر مبتقبعأأة قأفارا اجمللأأس ذا افصأألة
بص رة فعقفة
وإذ تعأأفب عأ قلهتهأأق افعميأ إ اء اسأأتمفار عأأل فعقفيأأة املتقبعأأة افأأيت يهتأ هبأأق جملأأس األمأ فهتفاراتأأر
املتعلهتة بإحقفة ا قال إىل احملكمة ونتق جهق رغم اجله افيت تب هلق افلو األطفا

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

June-2014.pdfم
20-A-240720

57

ICC-ASP/18/20

وإذ تشمل إىل آفيق افعلافة واملصق ة جبميع أشكقهلق افيت تتخ تلابمل إصأالحية مكملأة فعمليأق
افعلافة اجلنق ية مبق يف ذفك جلقن ا هتيهتة واملصق ة وافربامع اف طنية جلرب افضفر واإلصأالحق املؤسسأية
وافهتقن نية مبق يف ذفك ضمقنق عل افتكفار
وإذ تشمل إىل قفارا احملكم ة ذا افصلة افيت اعرتفم بلن اإلسأهق يف تعزيأز افسأال واملصأق ة قأل
يك ن عقمال مهمق يف قليل افعهت بق على أسقس كا حقفة على حلة
وإذ تشأأمل أيضأأق إىل حأأقح امل أؤمتف االستعفاض أ األو فنظأأق رومأأق األسقس أ اف أ ي عهتأأل يف كمبأأقال
بلوغنلا يف اففرتة م  31أيقر/مقي إىل  11حزيفان/ي نير 2010
وإذ تشأأمل ك أ فك إىل ق أفار مجعي أأة اف أألو األط أفا ("اجلمعي أأة") بإنش أأقء متثيأأا فلمحكم أأة يف مهت أأف
االقأأق األففيهتأ يف أ يأأس أبقبأأق وتؤِّكأأل مأ جليأأل أن مأ شأألن هأ ا افتمثيأأا أن يعأأز ا أ ار مأأع احملكمأأة
وافت عية بفسقفتهق يف االقق األففيهت وفيمق بني افلو األففيهتية بشكا فف ي أو مجقع
وإذ تعفب ع تهتليفهق فلمسقعلة افهتيّمة افيت يهتلمهق اجملتمع امللين فلمحكمة

وإذ تؤكل م جليل أ ية تعقون افلو األطأفا مأع احملكمأة مأ أجأا اف فأقء ب اليتهأق وتعأفب عأ
قلهتهق افشليل إ اء حمقوال افرتهيب اففامية إىل منع افتعقون
وإذ تعأأفب عأ قلهتهأأق إ اء افتهتأأقريف األخأأملة املتعلهتأأة بعمليأأق افتهليأأل وافرتهيأأب امل جهأأة إىل بعأأض
منظمق اجملتمع امللين املتعقونة مع احملكمة
وإذ تفحب بقجله افيت يب هلق املكتب وففيهتير افعقملني فتحليل سبا تعزيز احملكمة اجلنق ية افلوفيأة
ونظأق رومأق األسقسأ مأ خأال ت صأيق ملم سأة وققبأا فلتنفيأ تفمأ إىل تعزيأز األ اء وافكفأقءة وفعقفيأة
احملكمة
وإذ تؤكل أ ية افتمثيا اجلغفايف افعق وافت ا ن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة وعنل االقتضقء يف
عما اجلمعية وهيئق ق افففعية
وإذ تضع يف اعتبقرهق ضفورة تشجيع افألو األطأفا واملأفاقبني وافألو افأيت ال تتمتَأع مبفكأز املفاقأب
على املشقركة بص رة كقملة يف ورا اجلمعية وضأفورة افعمأا علأى إبأفا ور احملكمأة واجلمعيأة علأى أوسأع
نطقق
وإذ تسأألم بأألن املسأأقواة بأأني افضأأحقيق يف ا أ يف اف صأ علأأى وجأأر افسأأفعة وبلسأأل ب فع أق إىل
افعلافة وا مقية وافلعم واجلرب افف ري واملنقسب ع األضفار افيت تلحأ هبأم ويف اف صأ إىل املعل مأق
ذا افصلة املتعلهتة بقالنتهقكق وآفيق االنتصأق هأ مك نأق أسقسأية فلعلافأة وإذ تؤكأل علأى أ يأة
محقية حهت ق ومصقيت افضحقيق واجملتمعق املتلثفة على حن فعق م أجا إنفأقذ اف اليأة افففيألة فلمحكمأة
اجلنق يأأة افلوفيأأة جتأأق افضأأحقيق وإذ تعأأفب عأ تصأأميمهق علأأى ضأأمقن حهتأ ق افضأأحقيق افأأيت تشأأكا افأأفك
األسقس فنظق رومق األسقس بص رة فعقفة
وإذ تألرك افألور ا يأ ي افأ ي تهتأ بأر افعمليأق امليلانيأة فلمحكمأة يف بلألان ا أقال وأ يأأة أن
يعما أصحقب املصلحة معق م أجا ت فمل ظفو منقسبة فعمليق احملكمة يف امليلان
وإذ تلرك أيضق املخقطف افيت ي اجههق م ظف احملكمة يف امليلان
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اجلمعية

وإذ ت أ ِّكف بأألن احملكمأأة تعمأأا يف إطأأقر افهتي أ افأأيت تففضأأهق عليهأأق ميزانيأأة بفنقجميأأة سأأن ية تعتمأألهق

 -1تؤكأأل م أ جليأأل عمهأأق افثقبأأم فلمحكمأأة كمؤسسأأة قضأأق ية مسأأتهتلة وحمقيأألة وتكأأفر افتزامه أأق
بقفتمسك بقملبق ئ وافهتيم املنصأ ص عليهأق يف نظأق رومأق األسقسأ وافألفقؤ عنهأق وا فأقظ علأى سأالمتهق
غمل عقبئة بلي ليلا م جهة ضل احملكمة وم ظفيهق واف ي يتعقون ن معهق وتعأفب عأ قلهتهأق إ اء أي
تلابمل ضل مسؤويل احملكمة وجتل عزمهق على اف ق متحلة ضل اإلفال م افعهتقب؛

ألف -عالمية نظام روما األساسي
 -2تفحب بقفلو افيت انضمم إىل نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية من افلورة افسقبعة
عشأأفة وتأألع افأألو افأأيت مل تصأأبح بعأأل أطفافأأق يف نظأأق رومأأق األسقسأ فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة إىل أن
تصأأبح أطفافأأق فيأأر بصأأيغتر املعلفأأة يف أقأأفب وقأأم ممك أ وتطلأأب إىل مجيأأع افأألو األط أفا أن تكث أ
جه هق فتعزيز عقملية افنظق ؛
 -3تالحظ مع بقفغ األس إخطقر االنسحقب املهتل م وفة طف مب جب اففهتفة  1م املق ة 127
م أ افنظ أأق األسقس أ يف  17آذار/م أأقرس  2018وك أ فك س أأحب وف أأة أخ أأف ص أأك انض أأمقمهق يف 29
نيسقن/ابفيا  2019و يب هبقتني افلوفتني أن تعيلا افنظف يف ه ي االنسحقبني()2؛
 -4تفحب مع افتهتليف أيضق مب اصلة ر يس اجلمعية ا أ ار بشألن "افعالقأة بأني أففيهتيأق واحملكمأة اجلنق يأة
افلوفية" اف ي بلأ املكتب أثنقء افلورة اخلقمسة عشفة جلمعية افلو األطفا وتلع املكتب إىل ت سأيع
وتعمي ه ا ا ار حسب االقتضقء مع مجيع افلو األطفا املعنية؛
 -5تفحب بقملبق را املتخ ة فالحتفأق يف  17مت /ي فيأر بيأ افعلافأة اجلنق يأة افلوفيأة( )3فضأال عأ
املبق را افيت اخت فالحتفق بقف كف افعشفي فنظق رومق األسقس وت ص بلن ت اصا مجيع اجلهق
اففقعلة ذا افصلة فضال ع احملكمة بنقء على افلروس املستفق ة املشقركة يف إعألا األنشأطة املنقسأبة
وتبأأق املعل مأأق مأأع أصأأحقب املصأألحة اسخ أفي هل أ ا افغأأفض ع أ طفي أ أمقنأأة اجلمعيأأة( )4وغملهأأق م أ
اجلهق ذا افصلة؛
-6
افنظق ؛

يب جبميع املنظمق افلوفية واإلقليمية ومنظمق اجملتمع امللين أن تكث جه هق فتعزيز عقملية

ِ -7تهت أأفر أن تبهتأ أ ح أأق افتص أأليهتق قي أأل االس أأتعفاض وأن تفص أأل افتطأ أ را يف مي أألان افتشأ أفيعق
افتنفي ية بغية قهتي أم ر منهق تسهيا ت فمل املسقعلة افتهتنية افيت قل تطلبهق افلو األطفا يف نظق رومأق
األسقس أ أو اف أألو اففاغب أأة يف أن تص أأبح أطفاف أقة في أأر م أ اف أألو األط أفا األخ أأف أو م أ املؤسس أأق

( )2إشعقر اف يع

C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10

انظف:

.https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf
( )3اف ثق اففمسية ممم املؤمتف االستعفاض ممم  (RC/11)2010اجلزء افثقين-بقء ،إعالن كمبقال ) (RC/Decl.1اففهتفة 12م
( )4انظف :احملكمة اجلنق ية افلوفية  -أمقنة مجعية افلو األطفا يف:

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspxم
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افعقمل أأة يف اجمل أأقال ذا افص أألة؛ وتطل أأب إىل اف أألو أن تهت أأل س أأن يقة إىل أمقن أأة مجعي أأة اف أألو األطأ أفا
معل مق حملثة ع اإلجفاءا واألنشطة افلاعمة فلعلافة افلوفية وفهتقة خلطة افعما (اففهتفة ( 6ح)) ؛
()5

 -8ت ِّكف بلن افتصلي على نظق رومق األسقس ينبغأ أن يكأ ن مصأح بق بتنفيأ االفتزامأق اف طنيأة
ذا افصألة ب سأأق ا منهأأق علأأى وجأر اخلصأ ص سأ تشأفيعق تنفي يأة السأأيمق يف جمأأق افهتأأقن ن اجلنأأق
وققن ن اإلجفاءا اجلنق ية وافتعقون افلويل واملسقعلة افهتضأق ية ويف هأ ا افصأل قأث افألو األطأفا
يف نظق رومأق األسقسأ افأيت فأأم تعتمأل بعأل مثأا هأ افتشأفيعق علأى افهتيأق بأ فك علأى سأبيا األوف يأة
وتشجع على اعتمق أحكق بشلن افضحقيق عنل االقتضقء وحبسب االقتضقء؛
ِّ
 -9تفحأأب بتهتفيأأف املكتأأب بشأألن خطأأة افعمأأا اففاميأأة إىل قهتي أ عقمليأأة نظأأق رومأأق األسقس أ
تنفي أ ا كأأقمال) (6وتالحأأظ مأأع افتهتأأليف اجله أ افأأيت يب أ هلق ر أأيس احملكمأأة ومكتأأب املأألع افعأأق
اجلمعية واجلمعية وافلو األطفا واجملتمع امللين فتعزيز فعقفية اجله اففامية إىل قهتي افعقملية
اف أألو عل أأى أن تص أأبح أطفافأ أقة يف نظ أأق روم أأق األسقسأ أ بصأ أيغتر املع َلف أأة ويف اتف أأقق امتي أأق ا
وحصقنق ق واجله ذا افصلة افيت يتم االضطالؤ هبأق يف إطأقر االسأتعفاض افألوري افشأقما افأ
جملس حهت ق اإلنسقن؛

وتنفي أ
ور أأيس
وتشجع
احملكم أأة
ي جيفيأر

 -10تشمل إىل املق ة  42م افنظق افلاخل جلمعية افلو األطفا وتؤيل افهتفار اف ي اختأ املكتأب
يف  18تشأ أ أفي األو /أكتأ أ أ بف  2017افأ أ أ ي اعتم أ أأل مب جب أ أأر تفق أ أأق بش أ أألن مش أ أأقركة اف أ أألو املفاقب أ أأة يف
اجتمقعق مجعية افلو األطفا ( )7وتؤكل أ ية تعزيز عقملية نظق رومق األسقس وتفسي انفتقح وشفقفية
اجلمعية؛

باء -اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها
 -11تفحب بقفلو األطفا افيت أصبحم أطفافق يف اتفقق امتيق ا احملكمة اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق
وت ِّكف بلن ه ا االتفقق واملمقرسة افلوفيأة ذا افصألة يُعفيأقن مأق يتهتقضأق مسأؤوف احملكمأة وم ظف هأق مأ
رواتأأب وأج أ ر وبأألال تأألفعهق احملكمأأة م أ افض أفا ب اف طنيأأة وتأألع يف ه أ ا افصأأل افأألو األط أفا
وك فك افلو غمل األطفا افيت فأم تصبح بعل أطفافقة يف ه ا االتفقق إىل أن تصبح أطفافق فير على سبيا
األوف ي أأة وإىل اخت أأقذ اإلج أفاءا افتش أفيعية وغ أأمل ذف أأك م أ اإلج أفاءا افال م أأة إلعف أأقء رعقيقه أأق افع أأقملني
بقحملكمأأة م أ ض أفيبة افأألخا اف طنيأأة فيمأأق خيأأز رواتأأبهم وأج أ رهم وبأألال م افأأيت تأألفعهق هلأأم احملكمأأة أو
إلعفق هم بلي شكا آخف مأ ضأفيبة افألخا املتعلهتأة هبأ املألف عق ريثمأق تصأ ّلق علأى هأ ا االتفأقق أو
تنضم إفير؛
 -12تؤكل م جليل افتزا افلو األطفا بلن قرت يف إقليمهق االمتيق ا وا صقنق افال مة فتحهتي
مهتقصل احملكمة وتنقشل مجيع افلو افيت فيسم طففقة يف اتفقق امتيق ا احملكمة اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق
افيت ت جل فيهق ممتلكق وأص فلمحكمة أو افيت تُنهتا م خالهلق تلك املمتلكق أو األص أن قمأ
ممتلكق وأص احملكمة م افتفتيش واالستيالء واملصق رة وم أي شكا آخف م أشكق افتلخا؛
(ICC-ASP/5/Res.3 )5

املفف األو م

(ICC-ASP/17/32 )6م
( )7انظأف جألو أعمأق االجتمأقؤ افسأق س فلمكتأب وافهتأفارا افأيت اختأ يف هأ ا االجتمأقؤ املففأ افثأقين افتأ ييا علأى
اففابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-8.pdfم
60

20-A-240720

ICC-ASP/18/20

جيم -التعاون
 -13تشمل إىل افهتفار  ICC-ASP/18/Res.3بشلن افتعقون؛
 -14يب بقفلو األطفا أن تتهتيل بقفتزامق ق مب جب نظق رومق األسقس وال سأيمق االفتأزا بقفتعأقون
وفهتأأق فلبأأقب افتقسأأع م أ افنظأأق األسقس أ ؛ وتنقشأأل أيضأأق افأألو األط أفا علأأى ضأأمقن افتعأأقون افكقمأأا
واففعأأق مأأع احملكمأأة وفهتأأق فنظأأق رومأأق األسقسأ السأأيمق يف جمأأقال تنفيأ اإلطأأقر افلسأأت ري وافتشأفيع
وإنفقذ أحكق احملكمة وتنفي أوامف افهتبض؛
 -15تؤك أأل م أ جلي أأل أ ي أأة ع أأم مجي أأع افأ أ ي يتع أأقون ن م أأع احملكم أأة مب أأق يف ذف أأك اف أألو واهليئ أأق
وافكيقنأأق افلوفيأأة ذا افصأألة م أ أجأأا ضأأمقن قأألرة احملكمأأة علأأى اف فأأقء ب اليتهأأق ا قمسأأة املتمثلأأة يف
مسقءفة مفتك أخطف اجلفا م افيت م اجملتمع افلويل وقهتي افعلافة فلضحقيق؛
 -16يأأب أيضأأق بقفأألو األطأفا أن ت اصأأا افتعبأأمل عأ عمهأأق افسيقسأ وافلبل مقسأ فلمحكمأأة
وت ِّكف بقفت صيق افسم وافستني املففهتأة بأقفهتفار  ICC-ASP/6/Res.2وتشأجع افألو األطأفا واحملكمأة
على افنظف يف اختقذ مزيل م افتلابمل فتعزيز تنفي هق وتكثي جه هأق فضأمقن افتعأقون مأع احملكمأة بصأ رة
كقملة وفعقفة؛
 -17تشل على ضفورة م اصألة املنققشأق بشألن ا لأ افعمليأة فتحسأني افتعأقون بأني افألو واحملكمأة
هبل تعزيز ففص تنفي أوامف افهتبض املعلهتأة عهتأب ا لهتأة افلراسأية افأيت نظمهأق امليسأفان املعنيأقن بقفتعأقون
يف  7تشفي افثقين/ن فمرب  2018يف الهقي؛
 -18تفحب بقجللسة افعقمة افيت عهتل خال افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية بشلن افتعقون افيت أتقحم
افففصة فتبق أفضا ممقرسق افتعقون فيمق بني افلو وفيمق بني املؤسسق مع افألو األطأفا واحملكمأة
وأصحقب املصلحة اسخفي وافيت أبف ا قجة إىل مزيل م املشقركة م جقنب افلو األطفا يف ه
املسلفة؛
تشل على أ ية وج إجفاءا وآفيق فعقفة تسمح فللو األطفا وغملهق م افلو بقفتعقون
-19
ِّ
مع احملكمة على قليل افعق لا واملمتلكق واألص وتتبعهق وجتميلهق أو مصق ر ق بلسفؤ مأق ميكأ
وتفحأب بتهتفيأف احملكمأة وعفضأهق املسأتفيض بشألن قأليق افتعأقون افأيت ت اجههأق احملكمأة فيمأق يتعلأ
بقفتحهتيهتق املقفية وتلع كا افلو األطفا إىل أن تتخ يف ه ا افصل إجفاءا وتضع آفيق فعقفة
وقسينهق بغية تيسمل افتعقون بني احملكمة وافلو األطفا وغملهق م افلو واملنظمق افلوفية؛
 -20تش أ أأمل إىل أ ي أ أ أأة إع أ أ أأالن ب أ أ أأقريس غ أ أ أأمل املل أ أ أأز ققن ن أ أ أأق بش أ أ أألن اس أ أ أأرت ا األص أ أ أ املفف أ أ أ ب أ أ أأقفهتفار
ICC-ASP/16/Res.2؛
 -21تفحأأب بقالتفأأقق بشأألن افتعأأقون يف إنفأأقذ األحكأأق املعهت أ بأأني ج رجيأأق واحملكمأأة يف  24كأأقن ن
افثقين/ينقيف 2019؛
 -22تش أ أ أ أأمل إىل اإلج أ أ أ أ أ أفاءا املتعلهت أ أ أ أ أ أأة بع أ أ أ أ أ أأل افتع أ أ أ أ أ أأقون اف أ أ أ أ أ أأيت اعتم أ أ أ أ أ أأل ق اجلمعي أ أ أ أ أ أأة يف قفاره أ أ أ أ أ أأق
 ICC-ASP/10/Res.5املعأأل بهت أفار اجلمعيأأة  ICC-ASP/17/Res.5وتسأألم مأأع افهتل أ مبأأق ال ي أزا يرتتأأب
على عل تنفي طلبق احملكمة م آثقر سلبية على قلر ق على تنفي واليتهق وقيط علمق بهتأفار احملكمأة
يف افطع املهتل م األر ن بشلن عل افتعقون يف قضية افبشمل؛
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 -23تشأمل إىل جمم عأة األ وا املتعلهتأة بتنفيأ افبعأل غأمل اففمسأ مأ إجأفاءا اجلمعيأة املتعلهتأة بعأل
افتعأقون( )8املعلفأة ب صأفهق املففأ افثقفأث فلهتأفار  )9(ICC-ASP/17/31وتشأجع افألو األطأفا علأى
اسأتعمق جمم عأة األ وا حسأبمق تأفا منقسأبق مأ أجأا قسأني تنفيأ إجأفاءا اجلمعيأة املتعلهتأة بعأل
افتعقون؛
 -24قأأيط علمأأق بتهتفيأأف املكتأأب بشأألن عأأل افتعأأقون( )10وتفحأأب بأأقجله افأأيت يب أ هلق ر أأيس اجلمعيأأة
فتنفي إجفاءا اجلمعية املتعلهتة بعل افتعقون وت ِّكف بلن ر أيس اجلمعيأة جهأة تنسأي فلمنطهتأة اخلقصأة بأر
حبكأأم منصأأبر( )11وتنقشأأل مجيأأع أصأأحقب املصأألحة علأأى مجيأأع املسأأت يق علأأى االسأأتمفار يف مسأأقعلة
ر يس مجعية افلو األطفا مبق يف ذفك عنل اضطالعر مبهقمأر بألعم مأ جهأق افتنسأي اف طنيأة املعنيأة
بعل افتعقون؛
 -25تأ ِّكف بأألور مجعيأأة افأألو األطأفا وجملأأس األمأ فيمأأق يتعلأ بعأأل افتعأأقون علأأى افنحأ افأ ار يف
اففهتأفة  5مأ املأق ة  87واففهتأفة  7مأ املأق ة  87مأ نظأق رومأق األسقسأ وتفحأب بأقجله افأيت تبأ هلق
افلو األطفا فتعزيز افعالقة بني احملكمة واجمللس؛
 -26تطلأأب إىل افأألو األط أفا أن ت اصأأا جه هأأق فضأأمقن أن يعأأق جملأأس األم أ افبالغأأق افأأيت
يتلهتقهق م احملكمة بشلن عل افتعقون عمال بنظق رومق األسقس وتشجع ر أيس اجلمعيأة واملكتأب علأى
م اصأألة افتشأأقور مأأع جملأأس األم أ وتشأأجع أيضأأق كأأال م أ اجلمعيأأة وجملأأس األم أ علأأى تعزيأأز افتزامهمأأق
املتبق يف ه ا افشلن؛
 -27قيط علمق بقألوامف افصق رة م افلا فة افتمهيلية وامل جهة إىل املسجا بشلن اإلجأفاءا اف اجأب
اتبقعهأأق يف حقفأأة وج أ معل مأأق ع أ سأأفف املشأأتبر هبأأم( )12وقأأث افأألو علأأى أن تتبأأق مأأع جهأأق
افتنسي املعنية بعل افتعقون أي معل مق بشلن افسفف احملتما أو املؤكأل فألشأخقص افأ ي صألر أوامأف
بقفهتبض عليهم؛

دال -الدولة المضيفة
 -28تسلم بل ية افعالقة بني احملكمة وافلوفة املضيفة وفهتقة ألحكق اتفقق املهتف وقيط علمق مع افتهتليف
بقفتزا افلوفة املضيفة املت اصا بزيق ة كفقءة احملكمة؛

هاء -العالقة مع األمم المتحدة
 -29تسألم بضأأفورة تعزيأز ا أ ار املؤسسأ مأع األمأأم املتحأألة مبأق يف ذفأأك ا أ ار بشألن ا أأقال احملقفأأة
م جملس األم إىل احملكمة؛
( ICC-ASP/15/31/Add.1 )8املفف افثقينم
(( ICC-ASP/17/31 )9تهتفيف املكتب بشلن عل افتعقون املفف افثقفث  -جمم عة األ وا املعلفة)م
(ICC-ASP/18/23 )10م
( ICC-ASP/11/29 )11اففهتفة 12م
( )12انظأأف تص أ يب "أوامأأف املسأأجا بشأألن اإلج أفاءا اف اجأأب اتبقعهأأق يف حقفأأة وج أ معل مأأق ع أ سأأفف املشأأتبر هبأأم"
 15( ICC-02/05-01/09-235-Corr.نيسقن/أبفيا )2015م
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 -30تفحأأب بتهتأأقريف املأألع افعأأق نص أ افسأأن ية ع أ ا أأقال احملقفأأة م أ جملأأس األم أ افتأأقبع فألمأأم
املتحأألة وفهتأأق فلهت أفاري  )2005(1593و )2011(1970وإذ تالحأأظ طلبأأق املأألع افعأأق املتكأأفرة
مبتقبعة فعقفة م جملس األم تسلم بقجله افيت يب هلق بعض أعضقء جملس األم يف ه ا افصل وقأث
مجيع أعضقء جملس األم على عم مثا ه افطلبق يف املستهتبا؛
 -31تس أألم ب أألن تص أألي أعض أأقء جمل أأس األمأ أ افت أأقبع فألم أأم املتح أألة عل أأى نظ أأق روم أأق األسقسأ أ أو
انضمقمهم إفير يعز جه نق املشرتكة ملكقفحة اإلفال م افعهتقب على أشل اجلفا م خط رة افيت تثمل قل
اجملتمع افلويل ككا؛
 -32تسلم أيضق بنلاء جملس األم املتعل بل ية تعقون افلو مع احملكمأة وتشأجع علأى م اصألة تعزيأز
افعالقة بني جملس األم واحملكمة م خال :
(أ)
اجمللس؛

ت فمل متقبعة فعقفة و عمق سيقسيق مستمفا فلحقال احملقفة م جملس األم إىل احملكمة؛

(ب) متكني افلعم املقيل م األمم املتحلة فلنفهتق افيت تتكبلهق احملكمة نتيجة فإلحقال مأ

(ج) م اصلة تهتلم افلعم فلعما اف ي تهت بر احملكمأة مأ خأال افتعأقون واملسأقعلة املهتألمني
مأ بعثأأق حفأأظ افسأأال وافبعثأأق افسيقسأأية اخلقصأأة بتكليأ مأ جملأأس األمأ مبأأق يف ذفأأك بأأقفنظف يف
تهتلم أفضا املمقرسق فيمق يتعل بصيقغة واليق عمليق حفأظ افسأال مأع احأرتا مبق هأق األسقسأية
و يق ة افتعقون بني جلقن اجلزاءا واحملكمة؛
( ) افنظأ أأف يف تكلي أ أ بعثأ أأق حفأ أأظ افسأ أأال وافبعثأ أأق افسيقسأ أأية اخلقصأ أأة بقإلسأ أأهق عنأ أأل
االقتضقء يف تعزيز نظم افعلافة اف طنية ع طفي افتلريب وافت عية وغمل ذفك م أشكق املسقعلة؛
(ه) يأق ة املشأأقركة مأ جقنأأب اجمللأس مأأع ممثلأ احملكمأة ويف املسأأق ا املتصألة بقحملكمأأة اجلنق يأأة
افلوفية بلشكق خمتلفة؛
افصل ؛

(و)

إض أأفقء افط أأقبع املؤسسأ أ عل أأى افتع أأقون ب أأني اجملل أأس واحملكم أأة م أأع ع أأم احملكم أأة يف هأ أ ا

 -33تش أأمل إىل تهتفي أأف احملكم أأة ع أ ح أأق افتع أأقون اجل أأقري م أأع األم أأم املتح أألة مب أأق يف ذف أأك افتع أأقون يف
امليلان()13؛
 -34تشجع مجيع مكقتب وصنق ي وبفامع األمم املتحلة على تعزيز تعقوهنق مع احملكمأة وعلأى افتعأقون
بصأ أ رة فعقف أأة م أأع مكت أأب افش أأؤون افهتقن ني أأة ب ص أأفر جه أأة افتنس أأي فلتع أأقون ب أأني منظ م أأة األم أأم املتح أألة
واحملكمة؛
 -35تشمل إىل املق ة  4م اتفقق افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة وتشل على اسأتمفار ا قجأة إىل
ضأأمقن قأألرة احملكمأأة افكقملأأة علأأى ممقرسأأة عملهأأق بصأأفة مفاقأأب مأأع األمأأم املتحأألة وقأألر ق علأأى افتفقعأأا
واملشقركة يف ا ار مع األمم املتحلة مبق يف ذفك م خال حض رهق ومشقركتهق بصفة مفاقب يف أنشأطة
اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة وم خال يقرا م ظف احملكمة املنتظمة فألمم املتحلة فتهتلم إحقطق
إعالمية ومعل مق حملثة ع أنشطتهق؛
(ICC-ASP/12/42 )13م
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 -36تشأأيل بقفعمأأا اهلأأق افأ ي يهت أ بأأر مكتأأب االتصأأق يف ني ي أ رك افتأأقبع فلمحكمأأة وتكأأفر عمهأأق
افكقما فلمكتب وتشأل علأى أ يأة م اصألة افألعم املهتأل ألعمأق املكتأب وتعزيأز وفهتأق فلفهتأفا  2و3
و 4م اف ثيهتة ICC-ASP/4/6؛
 -37تفحأأب بإحقطأأة افأألو األط أفا علمأأق ط أ ا عأأق  2019بأأقفتط را املتعلهتأأة بقحملكمأأة يف األمأأم
املتحلة وعلى وجر اخلص ص يف جملس األم السيمق م خال جلسق إحقطة منتظمأة تنظمهأق افلوفأة
افطأأف املعينأأة افعض أ يف جملأأس األم أ وتأألع افأألو األط أفا األعضأأقء يف املكتأأب وغملهأأق م أ افأألو
األط أفا إىل م اص أألة تزوي أأل املكت أأب مبعل م أأق ع أ جه ه أأق يف األم أأم املتح أألة ويف أي حمقف أأا وفي أأة أو
اقليمية أخف فتعزيز مكقفحة اإلفال م افعهتقب؛
 -38تفحأب بتهتألم افتهتفيأأف افسأن ي فلمحكمأأة إىل اجلمعيأة افعقمأأة فألمأم املتحأألة( )14وبقفتحليأل برتكيأأز
املتزايل على افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة وتفحب أيضق بقعتمق قفار اجلمعية افعقمة A/RES/74/6
وتشجع افلو األطفا على م اصلة املشأقركة افبنّأقءة مأع افألو األعضأقء يف األمأم املتحألة مل اصألة تعزيأز
ه ي افهتفاري ؛
 -39تالحظ مع افهتل أن افلو األطفا ال تزا تتحما وحألهق حأ اسن افتكأقفي افأيت تتكبألهق
احملكم أأة نتيج أأة فلح أأقال احملقف أأة مأ أ جمل أأس األمأ أ وتالح أأظ أن امليزاني أأة املعتم أألة املخصص أأة يف احملكم أأة
فإلحقال م جملس األم بلغم ح اسن حن  64 600ملي ن ي رو؛
 -40تؤكأأل أنأأر إذا مل تأأتمك األمأأم املتحأألة م أ تأ فمل األم أ ا افال مأأة فتغطيأأة افنفهتأأق املتكبأألة نتيجأأة
فإلحقال م جملس األم سيستمف نتيجة ف فك عالوة على ع اما أخف تفققم افضغ ط على م ار
احملكمة؛
 -41قث افلو األطأفا علأى أن ت اصأا مأع اجلمعيأة افعقمأة فألمأم املتحألة تنفيأ اففهتأفة (ب) مأ
املق ة  115م نظق رومق األسقس مأع األخأ يف االعتبأقر أيضأق أن اففهتأفة  1مأ املأق ة  13مأ اتفأقق
افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة تنز على أن ختضع افشأفوط افأيت تفصأل مب جبهأق أي أمأ ا فلمحكمأة
مب جب قفار م اجلمعية افعقمة فرتتيبق مستهتلة؛
 -42تشجع احملكمة على م اصلة االشرتاك مع جلقن اجلزاءا ذا افصلة افتقبعأة جمللأس األمأ بأقألمم
املتحأألة مأ أجأأا قسأأني افتعأأقون بينهمأأق وتنسأأي املسأأق ا املتعلهتأأة بقجملأأقال ذا االهتمأأق املشأأرتك ب جأأر
أفضا؛
 -43تالحظ أن مجيع أشكق افتعقون اف ي تتلهتق احملكمة م األمم املتحألة تأتم حصأفيق علأى أسأقس
افسلا ؛

واو -العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى
 -44تفحب بقجله افيت تب هلق املنظمق االقليمية املختلفة واملنظمأق افلوفيأة األخأف فألعم احملكمأة
يف تنفي واليتهق؛

( )14وثيهتة األمم املتحلة A/RES/74/6م
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 -45تشأمل إىل مأ كفا افتفأقهم واتفققيأق افتعأقون افأيت أبفمتهأق احملكمأة مأع االقأق األورويب واملنظمأأة
االستشأ أأقرية افهتقن نيأ أأة اسسأ أأي ية-األففيهتيأ أأة ومنظمأ أأة افأ أألو األمفيكيأ أأة وافك من فأ أأث واملنظمأ أأة افلوفيأ أأة
فلففانكف نية وبفملقن افس ق املشرتكة فلمخفوط اجلن يب وحمكمة افبللان األمفيكية هت ق اإلنسقن؛
 -46تفحأب بأأقجله افأيت تبأ هلق احملكمأة فلتعقمأأا مأع خمتلأ اهليئأق وافكيقنأأق اإلقليميأة مبأأق يف ذفأأك
م خال مشقركتهق يف االجتمقؤ اف ي يعهتل كا عأقمني ملنظمأة افألو األمفيكيأة بشألن تعزيأز افتعأقون مأع
احملكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة وي أ االق أأق األورويب ملكقفح أأة اإلف أأال م أ افعهت أأقب وتنظ أأيم اجتم أأقؤ مق أألة
مستليفة مع االقق األورويب واإلحقطة االعالمية املهتلمة إىل جمم عة و أففيهتيق وافبحف افكأقري واحملأيط
اهلق ئ يف بفوكسا بلجيكق وك فك افلورة افسن ية فلمنظمة االستشقرية افهتقن نية اسسي ية  -األففيهتية؛
 -47تشل على ضفورة م اصلة اجله اففامية إىل تكثي ا ار مع االقق األففيهت وتعزيز افعالقة بني
احملكمة واالقق األففيهت وتفحب بقستمفار اتصق احملكمة بقنتظق بقالقق األففيهت وافبعثق افلبل مقسية
يف أ ي أأس أبقب أأق قس أأبق إلنش أأقء مكت أأب اتص أأق فلمحكم أأة وق أأيط علم أأق بقفت اص أأا ب أأني ر أأيس اجلمعي أأة
واملسأأؤوفني بقالقأأق األففيهت أ يف أ يأأس أبقبأأق وتطلأأب إىل مجيأأع أصأأحقب املصأألحة املعنيأأني ت أ فمل افأألعم
افال فتعزيز افعالقة بني احملكمة واالقق األففيهت ؛
 -48تفحب بسلسلة االجتمقعق افيت عهتل سقبهتق يف أ يس أبقبق وافيت اخت شكا حلهتق راسية
مش أأرتكة ب أأني احملكم أأة واالق أأق األففيهتأ أ يف مت /ي في أأر  2011وتشأ أفي األو /أكتأ أ بف  2012ومتأ أ /
ي فيأأر  2014وتش أفي األو /أكت أ بف  2015وبأأقملعتكفني افل أ ي نظمتهمأأق احملكمأأة يف تش أفي األو /
أكت أ بف  2016وتش أفي افثأأقين/ن فمرب  2017م أ أجأأا إج أفاء ح أ ار ص أفيح وبنأأقء بأأني احملكمأأة وافأألو
األففيهتيأأة األط أفا يف نظأأق رومأأق األسقس أ كتأألبمل ر يس أ فتعزيأأز افعالقأأة بأأني احملكمأأة وشأأفكق هق األفقرقأأة
وافتصلي فلتحليق املتصلة هب افعالقة؛
 -49تفحب ك فك بتنظيم معتك يف  12حزيفان/ي نير  2019يف أ يس أبقبأق اثي بيأق بأني احملكمأة
وافأألو األففيهتي أة األط أفا يف نظأأق رومأأق األسقس أ مبشأأقركة مكتأأب املستشأأقر افهتأأقن ين فالقأأق األففيهت أ
وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق؛
 -50تفح أأب بتنظ أأيم حلهتت أأني راس أأيتني مش أأرتكتني ب أأني احملكم أأة واجلمقع أأة افكقريبيأ أة يف افف أأرتة مأ أ 16
إىل  17أيقر/م أأقي  2011و 10إىل  11ك أأقن ن افثقين/ين أأقيف  2017يف بأ أ ر أو س أأبني برتيني أألا
وت بأأقغ بشألن أ يأة افعمأأا مأ أجأأا قهتيأ عقمليأة نظأأق رومأأق األسقسأ واعتمأأق افتشأفيعق افتنفي يأة
و يق ة املشقركة يف اجتمقعق مجعية افلو األطفا ؛
 -51تفحأأب أيضأأق بأأقجله املب وفأأة فتعزيأأز وجأ احملكمأأة يف اجتمقعأأق املنظمأأق اإلقليميأأة مبأأق يف ذفأأك
م خال تنظيم حلث جقن يف منتل جزر احمليط اهلق ئ افثقم واألربعني افأ ي عهتأل يف أبيأق سأقم ا يف
اففأأرتة م أ  4إىل  8أيل أ /سأأبتمرب  2017وخطأأقب ر أأيس احملكمأأة إىل افأألورة افعق يأأة اخلقمسأأة واخلمسأأني
فس أ أألطة رؤس أ أأقء و وحك م أ أأق اجلمقع أ أأة االقتص أ أأق ية ف أ أألو غ أ أأفب اففيهتي أ أأق يف أب ج أ أأق نيجملي أ أأق يف 29
حزيفان/ي نير 2019؛
 -52تأ ِّكف بقإلسأأهق افأ ي متكنأأم افلجنأأة افلوفيأأة فتهتصأ ا هتأأق يف املسأأق ا اإلنسأأقنية افأأيت أنشأأئم
مب ج أأب امل أأق ة  90م أ افربوت ك أ اإلض أأقيف األو التفققي أأق جني أ فع أأق  1949م أ تهتلمي أأر فتلكي أأل
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اف قق ع املتصلة مبق يُ ّلعى ارتكقبر 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؛

حاء -أنشطة المحكمة
 -53قيط علمقة بقفتهتفيف األخمل املهتل إىل مجعية افلو األطفا ع أنشطة احملكمة()15؛
 -54تالحظ مع االرتيقح استمفار افتهتل افكبمل يف أنشطة احملكمة اف ي يُعز إىل حل فيس بهتليا إىل
تفقين امل ظفني مبق يف ذفك افتهتل فيمق جتفير م راسق متهيلية وقهتيهتق وإجفاءا قضق ية يف خمتل
ا قال احملقفة إفيهق م افلو األطأفا أو جملأس األمأ افتأقبع فألمأم املتحألة( )16أو افأيت شأفعم امللعيأة
افعقمة يف افتحهتي فيهق م تلهتقء نفسهق؛
 -55تش أأمل إىل ع أ ة احملكم أأة إىل م اص أألة اإلحقط أأة علم أأق بلفض أأا ممقرس أأق س أأق ف املنظم أأق واحمل أأقكم
واسفيق افلوفية واف طنية ذا افصألة مبأق فيهأق املمقرسأق افأيت اكتسأبتهق املؤسسأق اف طنيأة افأيت حهتهتأم
م قبا يف جفا م تلخا يف اختصقص احملكمة وققمم مبالحهتة مفتك ه اجلفا م يف تأ فيا افتحأليق
افعملية املمقثلة فلتحليق افيت ت اجههق احملكمة وتؤكل م جليل احرتامهق الستهتال احملكمة؛
 -56تشأأجع احملكمأأة علأأى اإلحقطأأة علمأأق بلفضأأا املمقرسأأق افأأيت تتبعهأأق املنظمأأق واحملأأقكم واسفيأأق
افلوفية واف طنية ذا افصلة بقجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسأقنية مبأق يف ذفأك املمقرسأق املتعلهتأة بأقفتحهتي
واملهتقضأقة وافتأألريب أا افتحأليق املتعلهتأأة بأأقجلفا م اخلقضأعة فنظأأق رومأأق األسقسأ مبأأق يف ذفأأك اجلأفا م
اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية مع افتلكيل م جليل على احرتامهق الستهتال احملكمة؛
 -57تسلم بل ية قهتي املسقءفة ع مجيع اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس ومع افت كمل
بلنأر ال ت جأأل أسأأبهتية مأ حيأأث األ يأأة إلحأألاهق علأى األخأأف تشأأجع املكتأأب علأى افت اصأأا مأأع افأألو
األطفا املهتمة واحملكمة وغملهق م اجلهق اففقعلة ذا افصلة فتحليل افسبا املتقحة فلعم اجله افيت
تب هلق احملكمأة فيمأق يتعلأ بأقجلفا م اجلنسأية واجلأفا م اجلنسأقنية افأيت تبلأغ مفتبأة اجلأفا م افأيت تألخا يف نطأقق
نظق رومق األسقس بغية تهتلم تهتفيف يف ه ا افشلن إىل افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية؛
 -58قيط علمق مع افتهتليف بقجله افيت يب هلق مكتب امللَع افعق فت فمل افكفقءة وافشفقفية فيمق جيفير
م راسق متهيلية وقهتيهتق ومالحهتق قضق ية؛
 -59تفحأأب مب اصأألة مكتأأب املأألع افعأأق تنفي أ ورقأأق افسيقسأأة افعقمأأة املتعلهتأأة بقختيأأقر افهتضأأقيق وايأأالء
األوف ية فلجفا م املتعلهتة بقألطفق واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية وتشأل يف هأ ا افصأل علأى أ يأة قيأق
احملكمة واحملقكم اف طنية بقفتحهتي واملهتقضقة بص رة فعقفة يف اجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية واجلفا م املتعلهتأة
بقألطفأأق ف ضأأع حأأل إلفأأال م أفتك ه أ اجل أفا م م أ افعهتأأقب وتطلأأب إىل افأألو األط أفا أن تنظأأف يف
وضع ورقق سيقسة عقمة فتعزيز افتحهتي واملهتقضقة يف ه اجلفا م حمليق وقيط علمأق بقإلعألا اجلأقري ف رقأة
سيقسة عقمة ملكتب امللع افعق بشلن محقية املمتلكق افثهتقفية يف إطقر نظق رومق األسقس ؛
 -60تعفب ع تهتليفهق ملكتب امللع افعق فتشقور مع افلو األطفا وغملهق م أصحقب املصألحة
قبا إصلار سيقسقتر واسرتاتيجيقتر وتفحب بقإلسهقمق املهتلمة م افلو األطفا يف ه ا افصل ؛
(ICC-ASP/18/9 )15م
( )16افهتفاران  )2005( 1593و )2011( 1970جمللس األم افتقبع فألمم املتحلةم
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 -61تفحأأب أيضأأق بأأقجله افأأيت تب أ هلق احملكمأأة فتطبي أ مبأألأ احملكمأأة اف احأألة وتنسأأي أنشأأطتهق بأأني
أجهز ق على كقفة املسأت يق ب سأق ا منهأق اختأقذ تألابمل فزيأق ة اف ضأ ح يف مسأؤوفية خمتلأ األجهأزة مأع
احرتا استهتال افهتضقة وامللعية افعقمة وحيق قلم احملكمة وتشجع احملكمة علأى بأ كأا اجلهأ افال مأة
فتطبي مبلأ احملكمأة اف احألة تطبيهتأقة كأقمالة ابتغأقء أمأ ر منهأق ضأمقن افشأفقفية افكقملأة وا كمأة اجليألة
واالستخلا اففعق فلم ار املقفية واإل ارة افسليمة؛
 -62ق أأيط علم أأق ب أأقخلطط االسأ أرتاتيجية فلمحكم أأة ومكت أأب امل أألع افع أأق وقل أأم احملكم أأة فلف أأرتة -2019
 2021وقيط علمق أيضق بقستفق ة اخلطط االسرتاتيجية م اسراء وافتعليهتق افيت تبليهق افلو األطفا
يف ح ارهق مع احملكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة؛
 -63تالحأأظ مأأع افتهتأأليف م اصأألة اجلهأ افأأيت يبأ هلق املسأأجا فتخفيأ املخأأقطف افأأيت ت اجههأأق احملكمأأة
فيمق يتعل مبكقتبهق امليلانية وفتعزيز عمليق احملكمة امليلانية بغية يق ة فعقفية احملكمة ومكقنتهأق وتشأجع
احملكمأأة عل أأى م اصأألة افتحس أأني األمث أأا ألنشأأطتهق امليلاني أأة بقفتعأأقون اف ثي أ م أأع األمأأم املتح أألة حس أأب
االقتضقء ضمقنق الستمفار كفقءة احملكمة وأثفهق يف افلو افيت تضطلع بعملهق فيهق؛
 -64تفح أأب ب أأقجله اجلقري أأة اف أأيت تبأ أ هلق احملكم أأة فتحس أأني اس أأتخلامهق فلمص أأق ر افبليل أأة فلمعل م أأق
واأل فأأة فضأأال عأ قسأأني قأألرا ق فتحهتيأ هأ افغقيأأة مبأأق يف ذفأأك يف جمأأق افتحهتيهتأأق املقفيأأة وتشأأجع
احملكمة على م اصلة ه اجله وتشمل إىل أ ية تزويل احملكمة بقف سق ا املنقسبة هل ا افغفض؛
 -65تهتلِّر افعما اهلق افأ ي يضأطلع بأر م ظفأ احملكمأة افعأقمل ن يف امليألان يف بيئأق صأعبة ومعهتألة
وتعفب ع تهتليفهق فتفقنيهم يف افعما م أجا رسقفة احملكمة؛
 -66تشأل علأى ضأفورة أن ت اصأا احملكمأة قسأني وتكييأ أنشأطة افت عيأة مأ أجأا م اصألة تطأ يف
وتنفي اخلطة االسرتاتيجية فلت عية( )17يف افبللان املتلثفة مبق يف ذفك عنل االقتضقء م خال افت عية يف
وقم مبكف م تلخا احملكمة وك فك يف مفحلة افلراسة افتمهيلية؛
 -67تأ ِّكف بألن قضأقيق اإلعأال واالتصأق فيمأق يتعلأ بقحملكمأة وأنشأطتهق تشأكا مسأؤوفية مشأرتكة بأني
احملكمة وافلو األطفا وقيط علمق بقإلسهقمق افكبملة افيت يهتلمهق أصحقب املصلحة اسخفون ف ضع
هنع منس وشقما؛

حاء -االنتخابات
 -68تشأمل إىل افهتأفار  ICC-ASP/18/Res.4افأ ي اعتمأل يف مجلأة أمأ ر افتعأليال علأى اإلجأفاءا
املنصأ أ أ ص عليه أ أأق يف افهتأ أ أفار  ICC-ASP/3/Res.6بش أ أألن تفش أ أأيح وانتخ أ أأقب افهتض أ أأقة وافتع أ أأليال عل أ أأى
اختصقصق افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحق قضقة احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة افأيت اعتمأل ق اجلمعيأة يف
اففهتفة  19م افهتفار ICC ASP/10/Res.5؛
 -69تشأأل علأأى أ يأأة تفشأأيح وانتخأأقب افهتضأأقة مأ بأأني األشأأخقص افأ ي يتحل أ ن بأأقألخالق افففيعأأة
وا يق وافنزاهة وتت افف فيهم املؤهال املطل بة يف وفة كا منهم فلتعيني يف أعلى املنقصب افهتضق ية وفهتق
فلمأأق ة  36مأ نظأأق رومأأق األسقسأ وهلأ ا افغأأفض تشأأجع افأألو األطأفا علأأى إجأفاء عمليأأق شأأقملة
وشفقفة فتحليل أفضا املفشحني؛
(ICC-ASP/5/12 )17م
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 -70تشأأل علأأى أ ي أأة تعهأأل افهتض أأقة املنتخبأأني رمسي أأق بقسأأتعلا هم فلعم أأا علأأى أس أأقس افتفأأف عن أألمق
يتطلب حجم افعما بقحملكمة ذفك؛
 -71تفحب بتهتفيف املكتب ع افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق ()18؛
 -72تهتأأفر أن تعهتأأل افلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة بقفرتشأأيحق اجتمقعق أأق يف الهأأقي أو يف ني يأ رك وفهتأأق
ففعقفية املكقن احملل م حيث افتكلفة؛
 -73تؤكل م جليل أ ية إجفاء مهتقبال مع املفشحني مبق يف ذفك ع طفي اففيلي أو طفق ممقثلة
فالضطالؤ على حن فعق ب اليتهق وتؤكل مسؤوفية افلو املفشحة ع حض ر املفشحني إلجفاء مهتقبال
مع افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق ؛
 -74تش أأمل إىل والي أأة افلجن أأة االستش أأقرية املعني أأة برتش أأيحق افهتض أأقة يف احملكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة اف أأيت
اعتمل ق اجلمعية يف اففهتأفة  19مأ افهتأفار  ICC-ASP/10/Res.5املعلفأة بأقفهتفار ICC-ASP/18/Res.4
وتطلب إىل افلو األطفا افيت قل تنظأف يف تفشأيح م اطنيهأق فلعضأ ية يف افلجنأة االستشأقرية أن تضأع يف
اعتبقرهق أن تك ي افلجنة ينبغ أن يعكس يف مجلة أم ر "افتمثيا افعق فكال اجلنسني"؛

طاء -أمانة جمعية الدول األطراف
ِّ -75
تسلم بل ية افعمأا افأ ي تهتأ بأر أمقنأة مجعيأة افألو األطأفا ("األمقنأة") وتؤِكأل مأ جليأل أن
افعالقة بني األمقنة وسق ف أجهزة احملكمة قكمهق مبق ئ افتعقون وافتعقضل واملشقركة يف املأ ار واخلألمق
املبني يف مفف افهتفار  ICC-ASP/2/Res.3وتفحب مبشقركة مليف األمقنة يف اجتمقعق جملس
على افنح َ
افتنسي عنل افنظف يف املسق ا ذا االهتمق املشرتك؛
 -76تشمل إىل اف ظيفة اففققبية افعقمة فلمكتب فيمأق يتعلأ بقألمقنأة علأى افنحأ افأ ار يف افهتأفار املنشأئ
فألمقنة()19؛
 -77تفحب بتهتفيف املكتب بشلن تهتييم األمقنة وبقفت صيق اف ار ة بر()20؛

ياء -المحامون
 -78ق أأيط علم أأق بل ي أأة افعم أأا اف أ ي تهت أ ب أأر هيئ أأق افتمثي أأا املس أأتهتلة ففابط أأق احمل أأقمني واففابط أأق
افهتقن نيأأة مبأأق يف ذفأأك اففابطأأق افهتقن نيأأة افلوفيأأة املشأأقر إفيهأأق يف اففهتأأفة افففعيأأة  3م أ افهتقعأألة  20م أ
افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبق ؛
 -79قيط علمق بقفتهتفيف املتعل بتشكيا وأنشطة رابطة احملقمني فل احملكمة اجلنق ية افلوفية()21؛
 -80تعرت بفابطة احملقمني فل احملكمة اجلنق ية افلوفية ب صفهق هيئة متثيليأة مسأتهتلة فلمحأقمني ميكنهأق
افتشقور عنل االقتضقء مع املسجا عمال بقفهتقعلة  )3( 20م افهت اعل االجفا ية وق اعل اإلثبق ؛
(ICC-ASP/18/19 )18م
( ICC-ASP/2/Res.3 )19املفف اففهتفة 10م
(ICC-ASP/17/39 )20م
(ICC-ASP/18/21 )21م
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 -81تلع رابطة احملأقمني فأل احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة إىل تهتألم تهتفيأف إىل اجلمعيأة مأ خأال املكتأب
ع أنشطتهق قبا ور ق افتقسعة عشفة ب قم كق ؛

 -82قيط علمق بضفورة قسني افت ا ن بني اجلنسني وافتمثيا اجلغفايف افعق يف قق مة احملقمني وت اصا
بقفتقيل افتشجيع على تهتألم طلبأق اإل راج يف قق مأة احملأقمني افأيت وضأعم علأى افنحأ املنصأ ص عليأر يف
اففهتأأفة  2م أ افهتقعأألة  21م أ افهت اعأأل اإلجفا يأأة وق اعأأل اإلثبأأق بغيأأة ضأأمقن افتمثيأأا اجلغ أفايف افعأأق
وافت أ ا ن بأأني اجلنسأأني فضأأال ع أ اخلأأربة افهتقن نيأأة يف مسأأق ا معيَنأأة مثأأا افعن أ اف أ ي يسأأتهل افنسأأقء
واألطفق حبسب االقتضقء؛

كاف -المساعدة القانونية
 -83تسلم بقجله افيت تب هلق احملكمأة مل اصألة تنفيأ سيقسأة األجأ ر املتعلهتأة بقملسأقعلة افهتقن نيأة وتؤكأل
علأأى ا قجأأة إىل مفاجعأأة كفأأقءة نظأأق املسأأقعلة افهتقن نيأأة بص أ رة مسأأتمفة م أ أجأأا عأأم وتعزيأأز مبأأق ئ
املسقعلة افهتقن نية املتمثلة يف احملقكمة افعق فة وامل ض عية وافشفقفية واالقتصق واالستمفارية واملفونة()22؛

 -84قيط علمق بقملعل مق املهتلمة م املسجا( )23وافت صيق املهتلمة م جلنة امليزانية واملقفية يف هأ ا
افصل ()24؛
 -85تش أأمل إىل األ ي أأة األسقس أأية فنظ أأق املس أأقعلة افهتقن ني أأة فض أأمقن نزاه أأة اإلجأ أفاءا افهتض أأق ية وحأ أ
املتهمني وافضحقيق يف افتمثيا افهتقن ين املنقسب؛

الم -الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
تفحأب بقسأتمفار ا أ ار املنهجأ بأأني افألو األطأفا واحملكمأة بغيأأة تعزيأز اإلطأأقر املؤسسأ فنظأأق
ِّ -86
رومق األسقس و يق ة كفقءة وفعقفية احملكمة مع ا فقظ افتق على استهتالهلق افهتضق ؛
 -87قيط علمق بتهتفيف املكتب ع افففي افلراس املعي بق كمة()25؛
 -88مت ِّأل فسأأنة أخأأف فأأرتة واليأأة افففيأ افلراسأ املنصأ ص عليهأأق يف افهتأفار  ICC-ASP/9/Res.2افأأيت
س أ أ أ أ أ أأب متلي أ أ أ أ أ أألهق ب أ أ أ أ أ أأقفهتفارا  ICC-ASP/10/Res.5و ICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/12/Res.8
و ICC-ASP/13/Res.5و ICC-ASP/14/Res.4وICC-ASP/15/Res.5؛ وICC-ASP/16/Res.6؛
وICC-ASP/17/Res.5؛
 -89تشجع احملكمة على م اصلة عملهق يف م ض ؤ املمقرسة يف عق  2020مبأق يف ذفأك يف م ضأ ؤ
مشقركة افضحقيق؛
 -90تطل أأب إىل اف أألو األطأ أفا أن ت اص أأا افنظ أأف يف افتع أأليال املهترتح أأة مأ أ افففيأ أ افعقم أأا املع أأي
بقفلروس املستفق ة عنل االقتضقء؛
( ICC-ASP/3/16 )22اففهتفة 16م
( CBF/32/11 )23وCBF/32/7م
( ICC-ASP/18/15 )24اففهتفا  93و 96و 97و98م
(ICC-ASP/18/27 )25م
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 -91تفحب مب اصلة عما احملكمة بشلن م ض ؤ مؤشفا األ اء بقعتبقرهق أ اة هقمة فل فقء مبهقمهق؛
 -92تع أأفب ع أ رغب أأة اجلمعي أأة يف م اص أألة ح اره أأق م أأع احملكم أأة بش أألن ه أ ا امل ض أ ؤ م أأع مفاع أأقة أن
احملكمة ينبغ أن تنف هنجهق املهتص م أجا افت صا إىل نتق ع ميك أن تشكا أسقسق مل اصلة ا ار؛
 -93قيط علمق بأ "املصف فة املتعلهتة بقجملأقال احملتملأة فتعزيأز احملكمأة ونظأق رومأق األسقسأ " املؤرخأة 11
تش أ أفي األو  /أكت أ أ بف  2019اف أأيت أع أأل ق ر قس أأة اجلمعي أأة وك أ أ فك بقختصقص أأق اس أأتعفاض اخل أ أرباء
املستهتلني وتالحظ أن افففي افلراس قل ينظف يف بعض املسق ا املشقر إفيهق يف إطقر "ا كمة"؛

ميم -إجراءات المحكمة
 -94تؤكأأل أن فعقفيأأة إجأفاءا احملكمأأة أسقسأأية هت أ ق افضأأحقيق وحهت أ ق املتهمأأني ومصأألاقية ومكقنأأة
املؤسسة وتعزيز عقملية افنظق األسقس فضال ع االستخلا األمثا مل ار احملكمة؛
 -95تفحب بقجله افيت تب هلق احملكمة فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءا فضأال عأ اجلهأ افأيت تبأ هلق
افلو األطفا واجملتمع امللين يف ه ا افصل وتلرك أ ية م اصألة ا أ ار بشألن هأ املسألفة وتشأمل إىل
املسؤوفية املشرتكة بني احملكمة وافلو األطفا يف ه ا افشلن؛

نون -استعراض أساليب العمل
 -96تسأألم بف ا أأل تفشأأيل أسأأقفيب عمأأا اهليئأأق افففعيأأة افتقبعأأة فلمكتأأب واجلمعيأأة م أ أجأأا افنه أ ض
بعبء افعما املتزايل؛
 -97تفحب بقخلط ا افيت اخت هق املكتب ح اسن فتحسني أسقفيب افعما؛
 -98تهتفر م اصلة قسني أسقفيب عما املكتب وإ ارة مجعية افلو األطفا

وفتحهتي ذفك:

(أ) تش أأمل إىل خقرط أأة افطفيأ أ افعقم أأة املعلف أأة سفي أأق افتيس أأمل افأ أ ار ة يف املففأ أ افث أأقين فلهتأ أفار
 ICC-ASP/15/Res.5وتشل على ضفورة تنفي هق تنفي ا كقمال؛
(ب) تفحب بعهتل اجتمقعق املكتب يف ني ي رك أو الهقي على حل س اء؛
(ج) تسأ أألم بل ي أ أأة ض أ أأمقن أن يس أ أأمح ج أ أألو أعم أ أأق اجلمعي أ أأة ب ق أ أأم ك أ أأق إلج أ أفاء منققش أ أأق
م ض عية؛
( ) تسلم بل ية تبق املعل مق وك فك املشأقورا املشأرتكة بأني افففيأ افعقمأا يف ني يأ رك وافففيأ
افعقما يف الهقي بشلن املسق ا ذا االهتمق املشرتك هبل تعزيز افكفقءة مع جتنب ا واجية اجله ؛
(ه) تشأأجع مجيأأع افأألو األط أفا علأأى اسأأتخلا افشأأبكة اخلقرجيأأة املخصصأأة فعمأأا اهليئأأق
افففعية افتقبعة فلمكتب واجلمعية وافيت قت ي على مجيع اف ثق افال مة فلعما اجلقري بقحملكمة؛
(و) تشجع أيضأق افألو األطأفا علأى اإل الء ببيقنأق ال تتجأقو اأس قأق
بيقنق خطية بلالة م افبيقنق افشف ية؛

وعلأى تهتألم

 -99تسلم بل ية افعما اف ي يهت بر امليسفون وجهق افتنسي ؛
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 -100تشأأمل إىل افتمثيأأا اجلغ أفايف فلمكتأأب وتشأأجع أعضأأقء املكتأأب علأأى تعزيأأز افت اصأأا مأأع افأألو
األطفا يف اجملم عق اإلقليمية فكا منهم إلحقطتهق علمق مبنققشق املكتب مبق يف ذفك بإنشقء آفيق
منقسبة فتهتلم معل مق حملثة بقنتظق ع عما املكتب؛
 -101تؤكأأل م أ جليأأل علأأى افطأأقبع افتمثيل أ فلمكتأأب وعلأأى ضأأفورة مفاعأأقة افت يأأع اجلغ أفايف افعأأق
وافتمثيأأا املتكأأقفئ فألنظمأأة افهتقن نيأأة افف يسأأية يف افعأأقمل بأأني أعضأأق ر وتطلأأب إىل املكتأأب أن يبهت أ ه أ
املسلفة قيل نظف وأن يهتل تهتفيفا ع ه املسلفة يف افتهتفيف افسن ي ع أنشطتر؛
 -102تطلأأب إىل املكتأأب أن يهتأأل بقفتشأأقور مأأع مجيأأع افأألو األطأفا واحملكمأأة واجملتمأأع املأألين يف
ني ي رك ويف الهقي تهتفيفا إىل افلورة املهتبلة فلجمعية يهتيّم افف ا ل وافتحليق فيمق يتعل بقجلألو ا أقيل
مبأأق يف ذفأأك فالق أرتاح املتعل أ بعهتأأل االجتمقعأأق املهتبلأأة فلجمعيأأة يف األشأأهف افسأأتة األوىل م أ كأأا س أأنة
تهت ميية ومل ق مبق يف ذفك اقرتاح تهتليصهق ومكقن انعهتق اجتمقعق اجلمعية واملكتب وتهتلم ت صيق
فتحسني افكفقءة؛
 -103تطلأأب أيضأأق إىل املكتأأب أن يتنأأقو يف تهتفيأأف أعأأال [اففهتأأفة  ]103االقأرتاح بأألن تعهتأأل اجلمعيأأة
ورا أأق كهتقعأألة عقمأأة ملأألة تصأأا إىل سأأتة أيأأق ومأ األفضأأا أن يك أ ن ذفأأك علأأى مأأل أسأأب ؤ تهت أ مي
واحل مق مل يتهتفر إجفاء انتخقبق قضق ية أو انتخقبق فلملع افعق خال افلورة؛
 -104تهتفر أن تلرج بعل املق ة  29م افنظق افلاخل جلمعيأة افألو األطأفا اففهتأفة  1املشأقر إفيهأق
يف املفف افثقين هل ا افهتفار؛

سين -الضحايا والمجتمعات المتأثرة ،وجبر األضرار ،والصندوق االستئماني للضحايا
 -105تشأ أأمل إىل قفارهأ أأق  ICC-ASP/13/Res.4بشأ أألن افضأ أأحقيق واجملتمعأ أأق املتأ أألثفة وجأ أأرب األض أ أفار
وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق؛
 -106تكأأفر أن حأ افضأأحقيق يف عأأفض آرا هأأم وشأ اغلهم وافنظأأف فيهأأق يف أي مفحلأأة مأ اإلجأفاءا
افيت تفاهق احملكمة منقسبة حيثمق تتلثف مصأق هم افشخصأية و مقيأة سأالمتهم افبلنيأة وافنفسأية ورفأقههم
وك أفامتهم وخص صأأيتهم مب جأأب املأأق ة  68م أ نظأأق رومأأق األسقس أ فضأأال ع أ حهتهأأم يف اف ص أ إىل
املعل مق ذا افصلة م افعنقصف األسقسية فلعلافة ويف هأ ا افصأل تؤكأل علأى أ يأة افت اصأا اففعأق
مع افضحقيق واجملتمعق املتلثفة م أجا إنفقذ والية احملكمة؛
 -107تش أ ِّأل عل أأى األ ي أأة احمل ري أأة اف أأيت ي فيه أأق نظ أأق روم أأق األسقسأ أ هتأ أ ق افض أأحقيق واحتيقج أأق م
والسأأيمق حهتهأأم يف املشأأقركة يف اإلج أفاءا افهتضأأق ية ويف املطقفبأأة جبأأرب األض أفار وتؤكأأل علأأى أ يأأة تزويأأل
افضحقيق واجملتمعق املتلثفة بقملعل مق ومشقركتهم يف اإلجفاءا م أجا إنفقذ اف الية افففيلة فلمحكمأة
بشلن افضحقيق؛
 -108تشمل إىل املق ة  75م نظق رومق األسقس ويف ه ا افصل إىل ور احملكمة يف جمق افعلافأة
افتع يضأأية وتالحأأظ أن مسأأقعلة افضأأحقيق وجأأرب أضأفارهم قأأل يشأأجعقن علأأى املصأأق ة ويسأأهمقن يف بنأأقء
افسال ؛
 -109تسأألم بل يأأة تأألابمل ا مقيأأة فلضأأحقيق وافشأأه مبأأق يف ذفأأك مفاعأأقة املصأأقيت اففضأألى فألطفأأق
وحهت أ قهم ورفأأقههم وا فأأقظ علأأى افسأأالمة افبلنيأأة وافنفسأأية فلشأأه السأأيمق فضأأحقيق اجل أفا م اجلنسأأية
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واجلفا م اجلنسقنية فتنفي والية احملكمة وتشل على ضفورة أن ترب افلو اتفققق مأع احملكمأة مأ أجأا
تيسمل عملية إعق ة ت طني األشخقص املعفضني فلخطف بسفعة على افنطقق افألويل وتفحأب بقتفأقق إعأق ة
افت طني اف ي عهتلتر احملكمة من افلورة افسأقبعة عشأفة فلجمعيأة وقأث مجيأع افألو علأى افنظأف يف إبأفا
اتفققق إعق ة افت طني وتشجع مجيع افلو على افتربؤ فلصنلوق اخلقص إلعق ة افت طني؛
 -110تؤكل بقفنظف إىل أن قليل وتعهتب وجتميل أو مصق رة أي أص فلشخز امللان ضأفوري جلأرب
األض أفار أن م أ األ يأأة مبكأأقن أن تتخ أ مجيأأع افتأألابمل افال مأأة هل أ ا افغأأفض م أ أجأأا ت أ فمل املسأأقعلة يف
اف قم املنقسب وبصأ رة فعقفأة فلألو وافكيقنأق ذا افصألة عمأال بأقمل ا  75و()1(93ك) و 109مأ
نظأأق رومأأق األسقس أ وتطلأأب إىل افأألو األط أفا أن تعهتأأل اتفققأأق ط عيأأة أو تفتيبأأق أو أي وسأأق ا
أخف فتحهتي ه افغقية مع احملكمة عنل االقتضقء؛
 -111تشأمل إىل افتأزا احملكمأأة افسأأقب بقسأأتعفاض اسأرتاتيجيتهق املنهتحأأة املتعلهتأأة بقفضأأحقيق مبجأأف انتهأقء
افلورة افهتضق ية( )26وبقفتقيل تطلب إىل احملكمة تهتلم اسرتاتيجية حملثة مبق يف ذفك أهلا ققبلة فلهتيقس
وحمل ة منيق إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
 -112تعفب جمل ا ع تهتليفهق جمللس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق وأمقنة افصأنلوق الفتزامهمأق
املت اصا جتق افضحقيق واجملتمعق املتلثفة؛
 -113قيط علمق بقفزيق ة افكبملة يف أنشطة افصنلوق االستئمقين افيت تشما حقفيق أربع عمليق جلرب
األضفار فضال ع ت سيع نطقق بفامع املسقعلة فتشما املزيل م ا قال املعفوضة على احملكمة؛
 -114يأأب بقفأألو واملنظمأأق افلوفيأأة واملنظمأأق ا ك ميأأة افلوفيأأة واألف أفا واملؤسسأأق وافكيقنأأق
األخأأف بأأقفتربؤ فلصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق وفهتأأق فهتأألرا م املقفيأأة م أ أجأأا ت سأأيع ققعأألة م أ ار
وقسأأني افهتأألرة علأأى افتنبأأؤ بقفتم يأأا واالسأأتمفار يف االسأأتجقبة فألض أفار افأأيت تلح أ بقفضأأحقيق وك أ فك
فلتط را افهتضق ية فلمحكمة وتعفب جمل ا ع تهتليفهق فل ي ققم ا ب فك؛
 -115تأألع افأألو األط أفا إىل االسأأتجقبة فطلبأأق افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق املتعلهتأأة بتهتأألم
تربعق خمصصة فتم يا أحكق جرب حمل ة فضال ع جتليل وتعزيز مأ ار االحتيأقط افعأق جلأرب األضأفار
بقفصنلوق وتعفب ع تهتليفهق فل ي ققم ا ب فك بقففعا؛
 -116تلع افلو األطفا إىل افنظف يف تهتلم تربعق خمصصة فلصأنلوق االسأتئمقين فصأقيت ضأحقيق
افعن اجلنس وافعن افهتق م على ن ؤ اجلنس وتعفب ع تهتليفهق فل ي ققم ا ب فك بقففعا؛
 -117تالحظ اعتزا افصنلوق االستئمقين فلضأحقيق مجأع تربعأق ومأنح خقصأة تبلأغ  10ماليأني يأ رو
سن يق م أجا تنفي أوامف اجلرب افصق رة م احملكمة وأنشطة املسقعلة احملل ة فصقيت افضحقيق يف افهتضقيق
وا قال املعفوضة على احملكمة؛

عين -تعيين الموظفين
 -118قأأيط علمأأق بتهتفيأأف احملكمأأة بشأألن إ ارة امل أ ار افبش أفية( )27وتطلأأب إىل احملكمأأة تعزي أز جه هأأق
اففاميأأة إىل افتمثيأأا اجلغأفايف افعأأق يف تعيأأني امل أ ظفني مأع افرتكيأأز ب جأأر خأأقص علأأى املفشأأحني مأ افأألو
(ICC-ASP/13/Res.4 )26
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األط أفا غأأمل املمثل أأة واملمثلأأة متثأأيال نققص أأق وافت أ ا ن ب أأني اجلنسأأني وأعلأأى مس أأت يق افكفأأقءة واففعقفي أأة
وافنزاه أأة وك أ أ فك عل أأى افبح أأث ع أ أ اخل أ أربا يف جم أ أقال حم أأل ة منه أأق عل أأى س أأبيا املث أأق ال ا ص أأف
االحتيقجق افنفسية واالجتمقعية اخلقصأة املتصألة بقفصألمق افنفسأية وافعنأ ضأل افنسأقء أو األطفأق
وتشجع على قهتي املزيل م افتهتل يف ه ا افصل ؛
ِّ
 -119تطلب إىل احملكمة أن تهتل تهتفيفا ع نتق ع جه هق اففامية إىل افتمقس افتمثيأا اجلغأفايف افعأق
مع افرتكيز بشكا خقص على املفشحني م افلو األطأفا غأمل املمثلأة واملمثلأة متثأيال نققصأق وافتأ ا ن بأني
اجلنسني إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة مبق يف ذفك على سبيا املثق ال ا صف قسينق يف عملية
افت ظي وبيقنق افت ظي افسن ية؛
 -120قأيط علمأأق بقسأأتمفار ا أ ار بأأني احملكمأأة واملكتأأب فضأأمقن افتمثيأأا اجلغأفايف افعأأق
اجلنسني يف تعيني امل ظفني وتفحب بتهتقريف املكتب وت صيقتر()28؛

وافتأ ا ن بأأني

 -121قث افلو األطفا على ب جه فتحليل وت سأيع جمم عأق املفشأحني احملتملأني فل ظأق
اففنيأة بقحملكمأأة مأ افأألو األطأفا اف اقعأأة يف املنأأقط وافبلأألان غأأمل املمثلأة أو املمثلأأة متثأأيال نققصأق مبأأق يف
ذفأأك م أ خأأال ب أفامع افتأألريب افأألاخل وافزيأأقرا املهنيأأة افأأيت مت هلأأق اجلمعيأأة وبفنأقمع امل أ ظفني اففنيأأني
املبتأأل ني افأ ي مت فأر افأألو األطأفا ومأ خأأال مبأأق را افت عيأأة املسأأتهلفة ونشأأف اإلعالنأأق املتعلهتأأة
بقف ظق افشقغفة بقحملكمة بني املؤسسق واملنظمق اف طنية ذا افصلة؛
 -122تفحب بإنشقء بفنقمع بقحملكمة فتم يا م خال افتربعق تعيني املتلربني افألاخليني واملهنيأني
افزا أفي مأ املنأقط افنقميأأة مأأع افرتكيأز ب جأأر خأأقص علأى املفشأأحني مأ املنأأقط غأأمل املمثلأة واملمثلأأة متثأأيالة
نققصقة وتفحب بقفتربعق املتلهتقة ح اسن وتلع افلو األطفا إىل اإلسهق يف ه ا افربنقمع؛
 -123تطلأأب إىل احملكمأأة أن تضأأع املزيأأل م أ اسفيأأق اففاميأأة إىل تعيأأني املتأألربني افأألاخليني واملهنيأأني
افزا في بطفيهتة أكثأف اسأتلامة ومنهجيأة مأ املنأقط افنقميأة وتطلأب أيضأق إىل احملكمأة استكشأق واقأرتاح
طفا أ فتنفي أ ب أفامع امل أ ظفني اففنيأأني املبتأأل ني فلمفشأأحني م أ افأألو األط أفا غأأمل املمثلأأة واملمثلأأة متثأأيال
نققصق والسيمق م املنقط افنقمية افيت مت ع طفي افتربعق ؛
 -124تأألع احملكمأأة إىل افنظأأف فيم أأق إذا كقنأأم سأأتطب سيقسأأة افتن أأقوب يف احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفي أأة
وتلع احملكمة ك فك إىل تهتقسم أي نتيجة مع افلو األطفا ؛
 -125تفح أأب بقخلطأ أأة االس أ أرتاتيجية فهتل أأم احملكمأ أأة فلفأ أأرتة  2021-2019وبفن أأقمع عملهأ أأق افثالث أ أ
افسن ا فتحسني افتمثيا اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني كلوفية م أوف يق قلم احملكمة؛

فاء -التكامل
 -126ت ِّكف بلن افلو ه املسؤوفة يف املهتق األو ع افتحهتي يف أخطف اجلفا م افيت تثمل قل اجملتمع
افأألويل وع أ مالحهتأأة م أفتك ه أ اجل أفا م وأنأأر يتعأأني هل أ افغقيأأة اعتمأأق افتأألابمل املنقسأأبة علأأى املسأأت
افأ طي كمأأق يتعأأني تعزيأأز افتعأأقون افأألويل واملسأأقعلة افهتضأأق ية م أ أجأأا ضأأمقن اسأأتعلا افأأنظم افهتقن نيأأة
اف طنية وقلر ق حب على افتحهتي يف ه اجلفا م ومالحهتتهق؛
(ICC-ASP/18/4 )27م
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 -127تعهتأأل افعأأز علأأى م اصأألة افأأرتويع يف احملقفأأا ذا افصأألة علأأى تنفي أ نظأأق رومأأق األسقس أ علأأى
افصعيل احملل بص رة فعقفة وتعزيز قلرة اهليئق افهتضأق ية اف طنيأة علأى مالحهتأة مأفتك أخطأف اجلأفا م افأيت
تثمل قل اجملتمع افلويل وفهتقة ملعقيمل احملقكمة افعق فة املسلم هبق وفيقة وطبهتقة ملبلأ افتكقما؛
 -128تفحب مبشقركة اجملتمع افلويل يف تعزيز قلرا افسلطق افهتضق ية احمللية وافتعقون بني افلو م
أجا متكني افلو م افتحهتي حب يف اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس ؛
 -129تفح أأب أيض أأق ب أأقجله اف أأيت تبأ أ هلق األم أأم املتح أألة واملنظم أأق افلوفي أأة واملنظم أأق اإلقليمي أأة
وافلو واجملتمع امللين يف تعميم أنشطة بنقء افهتلرا افيت ل إىل تعزيز األجهزة افهتضق ية اف طنية فيمق
يتعل بقفتحهتي ومالحهتة اجلفا م افأيت تألخا يف اختصأقص نظأق رومأق األسقسأ وبأفامع وأ وا املسأقعلة
افتهتنيأأة افهتق مأأة واجلليأألة وتشأأجع بهت أ ة عل أأى أن تب أ املنظمأأق افلوفيأأة واملنظمأأق اإلقليميأأة األخ أأف
وافلو واجملتمع امللين املزيل م اجله يف ه ا افصل ؛
 -130تفحأأب يف ه أ ا افصأأل بقعتمأأق جأألو أعمأأق  2030فلتنميأأة املسأأتلامة( )29وتأألرك افعمأأا
اهلأق افأ ي يأتم االضأطالؤ بأر فيمأق يتعلأ بتعزيأز سأيق ة افهتأقن ن علأى افصأعيلي افأ طي وافألويل وضأأمقن
املسقواة يف ا ص على افعلافة فلجميع؛
 -131تشأأل علأأى أن افتنفيأ افسأأليم ملبأألأ افتكقمأأا يهتتضأ مأ افأألو أن تأألرج اجلأفا م املنصأ ص عليهأأق يف
امل ا  ٦و ٧و ٨م نظق رومأق األسقسأ ب صأفهق جأفا م تسأت جب افعهتأقب مب جأب افهتأ انني اف طنيأة وأن تنشأئ
والية قضق ية خمتصة هل اجلفا م وتكفا افتنفي اففعق هل افهت انني وقث افلو على افهتيق ب فك؛
 -132تفحأب بتهتفيأأف املكتأأب عأ افتكقمأا( )30وتطلأأب إىل املكتأأب أن يبهتأ هأ املسأألفة قيأأل نظأأف وأن
ي اصا ا ار مع احملكمة وغملهق م أصحقب املصلحة بشلن افتكقما مبق يف ذفك بشلن أنشأطة بنأقء افهتألرا
املتص أألة بقفتكقم أأا اف أأيت يض أأطلع هب أأق اجملتم أأع اف أألويل ملس أأقعلة األجه أأزة افهتض أأق ية اف طني أأة وبش أألن اس أرتاتيجيق
احملكمأأة احملتملأأة إلحأأق حأأقال معينأأة و ور افشأفاكق مأأع افسأألطق اف طنيأأة واجلهأأق اففقعلأأة األخأأف يف هأ ا
افصل وبشلن املسقعلة يف قضقيق مثا محقية افشه وافضحقيق واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية أيضق؛
 -133تفحأأب أيضأأق بقملعل مأأق املهتلمأأة مأ أمقنأأة مجعيأأة افأألو األطأفا بشأألن افتهتأأل احملأأف يف تنفيأ
واليتهق املتعلهتة بتسهيا تبق املعل مق بني احملكمة وافلو األطفا وأصحقب املصلحة اسخفي مبق يف
ذفأأك املنظمأأق افلوفيأأة واجملتمأأع املأألين افأأيت أأل إىل تعزيأأز األجهأأزة افهتضأأق ية اف طنيأأة وتفحأأب كأ فك
بقفعما اف ي ققمم بر األمقنة ور يس اجلمعية ح اسن وتطلب إىل األمقنة أن ت اصأا يف حألو املأ ار
املتقح أأة تط أ يف جه ه أأق اففامي أأة إىل تيس أأمل تب أأق املعل م أأق ب أأني احملكم أأة واف أألو األط أفا وغمله أأق م أ
أصحقب املصلحة مبق يف ذفك املنظمق افلوفيأة واجملتمأع املألين افأيت أل إىل تعزيأز األجهأزة افهتضأق ية
اف طنية وأن تلع افلو إىل تهتلم معل مق بشلن احتيقجق ق م افهتلرا فتنظف فيهق افلو وغملهق م
اجلهأأق اففقعلأأة افأأيت ميكنهأأق تهتأألم املسأأقعلة وأن تهتأأل تهتفيأفا عأ اخلطأ ا افعمليأأة افأأيت اختأ يف هأ ا
افشلن يف افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية؛
 -134تشجع افلو واملنظمق افلوفية واملنظمق اإلقليمية واجملتمع امللين على أن تهتل معل مق إىل
األمقنة ع أنشطتهق املتصلة بقفتكقما وتفحب أيضق بقجله افيت يب هلق اجملتمع افلويل وافسلطق اف طنية
( )29قفار اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة A/RES/70/1م
(ICC-ASP/18/25 )30م
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مبق يف ذفك أنشطة بنقء افهتلرا اف طنيأة فلتحهتيأ واملهتقضأقة يف اجلأفا م اجلنسأية واجلأفا م اجلنسأقنية افأيت قأل
تبلغ خط رة اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس و قصة اجلهأ املسأتمفة يف جمأق اإلجأفاءا
االسأ أرتاتيجية فض أأمقن اف صأ أ إىل افعلاف أأة وتعزي أأز افتمك أأني فلض أأحقيق عل أأى افص أأعيل افأ أ طي وتش أأمل إىل
افت صيق املهتلمة م املنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية( )31خال افلورة اففابعة عشفة فلجمعية؛
 -135تشجع احملكمة على م اصلة جه هق يف جمق افتكقما مبق يف ذفك ع طفي تبأق املعل مأق
ب أأني احملكم أأة واجله أأق اففقعل أأة األخ أأف ذا افص أألة وتأ أ ّكف بقف أألور احمل أألو فلمحكم أأة يف جم أأق تعزي أأز
افسألطق افهتضأأق ية اف طنيأة وتشأأجع أيضأق علأأى م اصأألة افتعأقون بأأني افألو عأ طفيأ مشأأقركة اجلهأأق
اففقعلة افلوفية واإلقليمية واف طنية افعقملة يف قطقؤ افعلافة فضأال عأ اجملتمأع املألين يف تبأق املعل مأق
واملمقرسق املتعلهتة بقجله االسأرتاتيجية واملسأتلامة اففاميأة إىل تعزيأز افهتألرا اف طنيأة فلتحهتيأ واملهتقضأقة
يف اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس وتعزيز وص ضحقيق ه اجلفا م فلعلافة مبأق يف ذفأك
ع طفي املسقعلة اإلمنق ية افلوفية؛
 -136ق أأيط علم أأق ب أ أ "املص أأف فة املتعلهت أأة بقجمل أأقال احملتمل أأة فتعزي أأز احملكم أأة ونظ أأق روم أأق األسقس أ أ "
املؤرخأة  11تشأفي األو  /أكتأ بف  2019افأيت أعأل ق ر قسأة اجلمعيأة وكأ فك بقختصقصأق اسأأتعفاض
اخلرباء املستهتلني وتالحظ احتمق أن ينظف املكتب يف قضقيق افتكقما املشقر إفيهق فيهمق يف مجلة أم ر؛

صاد -آلية الرقابة المستقلة
 -137تفحأأب بقملنققشأأق افأأيت ار خأأال عأأق  2019بشأألن اسأأتعفاض أعمأأق آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة
وواليتهأأق افتشأأغيلية وتشأأل علأأى أ يأأة اسأأتكمق ه أ ا االسأأتعفاض وتهتأألم تهتفيأأف إىل اجلمعيأأة يف ور أأق
افتقسعة عشفة؛
 -138قيط علمق بقملشفوؤ األويل فل الية افتنفي ية املنهتحة سفية اففققبة املستهتلة افيت قلمهق ر يس اسفيأة
خال املنققشق افيت ار يف عق  2019وقيط علمأق أيضأق افتعليهتأق افأيت ور مأ احملكمأة بشألن
ه ا املشفوؤ؛
 -139تفحب بقملبق را افتكميلية افيت اخت هق املكتب وهيئأق اففققبأة افتقبعأة فلجمعيأة واحملكمأة حملقوفأة
افتلكأل مأ قيأق أجهأزة احملكمأة املختلفأة بتبسأيط وقأليث م اثيأ /مألونق ق اعأل افسأل ك افأيت ينبغأ أن
تك ن متسهتة بهتلر اإلمكقن؛
 -140تؤكل األ ية افبقفغة ألن تؤ ي آفية اففققبة املستهتلة عملهق بطفيهتة مستهتلة وشفقفة وحمقيلة بعيلاة
ع أي تلثمل ال مربر فر؛
 -141تؤك أأل مأ أ جلي أأل أ ي أأة أن تهت أأل آفي أأة اففققب أأة املس أأتهتلة تهت أأقريف إىل اف أألو األطأ أفا عأ أ نت أأق ع
أنشطتهق؛
 -142تشأ أأل علأ أأى أ يأ أأة افت أ أزا مجيأ أأع م أ أ ظف احملكمأ أأة واملسأ أأؤوفني املنتخبأ أأني بأ أألعلى املعأ أأقيمل املهنيأ أأة
واألخالقيأأة وتالحأأظ ا قجأأة إىل م اصأألة تعزيأأز اإلطأأقر املهأأي واألخالق أ فلمسأأؤوفني املنتخبأأني وتسأألم
بقفأألور األسقس أ وافعمأأا اف أ ي تهت أ بأأر آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة وتفحأأب بأأقخلط ا افأأيت اخت أ ق احملكم أأة
( )31ورقة املنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية بعنأ ان "افتكقمأا فيمأق يتعلأ بأقجلفا م اجلنسأية واجلأفا م اجلنسأقنية اف حشأية" تشأفي
افثقين/ن فمرب 2015م
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فلتحهتيأ يف اسثأأقر احملتملأأة فال عأأقءا املتعلهتأأة بسأ ء افسأأل ك احمليطأة مبسأأؤوفني سأأقبهتني وتفحأأب بأأقفتهتفيف
املؤقأأم املهتأأل مأ مكتأأب املأألع افعأأق ( )32وتالحأأظ ت صأأية مكتأأب املأألع افعأأق بأألن تنظأأف اجلمعيأأة يف
ت سيع والية آفية اففققبة املستهتلة فتمكينهأق مأ افتحهتيأ يف افسأل ك املزعأ فلمسأؤوفني واملأ ظفني املنتخبأني
افس أأقبهتني س أ اء أثن أأقء خ أألمتهم أو عن أأل انته أأقء خ أألمتهم بقحملكم أأة وق أأث احملكم أأة عل أأى اس أأتكمق ه أ ا
افتحهتي أ بشأأكا كقمأأا وشأأفق فتحليأأل أي إج أفاء ال فلمتقبعأأة م أ جقنأأب احملكمأأة و/أو اجلمعيأأة
وتهتلم تهتفيف إىل اجلمعية قبا ور ق افتقسعة عشفة؛

 -143تفحب بقفتهتل احملف يف م اءمة ف ا ح احملكمة بصفة رمسية مع والية آفية اففققبة املستهتلة وتشجع
احملكمة على افهتيق بلعم م آفية اففققبة املستهتلة حسب االقتضقء بتحأليث مجيأع اف ثأق ذا افصألة
وم اءمتهق مع والية آفية اففققبة املستهتلة م أجا اتسققهق مع افهت اعل اف اجبة افتطبي م

قاف -الميزانية البرنامجية
املهم اف ي تهت بأر جلنأة امليزانيأة واملقفيأة وتؤِّكأل جمأ َل اة اسأتهتال أعضأقء هأ
 -144قيط علمقة بقفعما ّ
افلجنة؛
 -145ت ِّكف بلن جلنة امليزانية واملقفية مسؤوفة وفهتقة فنظقمهأق افألاخل ( )33عأ افلراسأة افتهتنيأة ألي وثيهتأة
تُهت َل إىل اجلمعيأة وترتتأب عليهأق آثأقر مقفيأة أو آثأقر يف امليزانيأة وتشأل علأى أ يأة ضأمقن متثيأا افلجنأة يف
مجيع مفاحا امللاوال اجلقرية يف اجلمعية عنل افنظف يف وثق ترتتب عليهق آثقر مقفية أو آثقر يف امليزانية؛
 -146قيط علمق مع افهتل بتهتفيف املكتب ع املتلخفا املستحهتة على افلو األطفا ()34؛
 -147تشل على أ ية تزويل احملكمة بقمل ار املقفية افال مة وقث مجيع افلو األطفا يف نظق رومأق
األسقس على ق يا مبقفغ اشرتاكق ق املهتفرة بقفكقما وعلى أن تفعا ذفأك يف األجأا احملأل فتسأليل هأ
االشرتاكق أو يف حقفة املتلخفا ع فرتا سقبهتة على أن تسل هق ف راة وفهتأقة فلمأق ة  115مأ نظأق
رومق األسقس وافهتقعلة  1-105م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية وسق ف افهتأفارا ذا افصألة افصأق رة
ع اجلمعية؛
 -148يأأب بقفأألو واملنظمأأق افلوفيأأة واألف أفا واملؤسسأأق وغملهأأق م أ افكيقنأأق أن تهتأأل تربعأأق
فلمحكمة وتعفب ع تهتليفهق فلجهق افيت ققمم ب فك؛

راء -المؤتمر االستعراضي
 -149ت ِّكف بلن افلو األطفا يف املؤمتف االستعفاض األو فنظق رومق األسقس اف ي عهتل بنجقح
يف كمبقال بلوغنلا يف اففرتة م  31أيقر/مقي إىل  11حزيفان/ي نير  2010اعتمل وفهتقة فلفهتفة  2م
املأأق ة  5مأ نظأأق رومأأق األسقسأ تعأأليال فتعفيأ جفميأأة افعأألوان وقليأأل افشأأفوط افأأيت جيأ فلمحكمأأة

( )32افتهتفي أأف املؤق أأم املهت أأل مأ أ مكت أأب امل أألع افع أأق اس أأتجقبة فلفهت أأفة  140مأ أ افهتأ أفار
)ASP/18/INF.5م
( )33اف ثق اففمسية ممم افلورة افثقنية ممم  )ICC-ASP/2/10( 2003املفف افثقفثم
(ICC-ASP/18/34 )34م
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مب جبهق أن متقرس اختصقصهق فيمق يتعل هب اجلفمية( )35واعتمل أيضق تعليال وسعم مب جبهق نطقق
اختصأأقص احملكمأأة فيشأأما ثأأالث ج أفا م أخأأف م أ ج أفا م ا أأفب افتهتليليأأة حأأني تُفتكأأب يف افنزاع أأق
املسلّحة غمل ذا افطقبع افلويل()36؛
 -150قيط علمقة بلن افتعليال املعنية ره افتصلي عليهق أو قب هلق ويبلأ نفقذهق وفهتأقة فلفهتأفة  5مأ
املق ة  121م نظق رومق األسقس وقيط علمقة مع افتهتليف مبق ن مؤخفاة م عمليق افتصلي على ه
افتعأأليال ( )37وتالحأأظ مأأع افتهتأأليف أن وفتأأني م أ افأألو األط أفا أو عت أق إعالنأأق وفهتأأق فلفهتأأفة  4م أ
املق ة  15مكفرا م نظق رومق األسقس ()38؛
 -151تطلب إىل مجيع افلو األطفا افنظف يف افتصلي على ه افتعليال ؛
 -152تفح أأب بتفعي أأا اختص أأقص احملكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة ب أأقفنظف يف جفمي أأة افع أألوان اعتب أأقرا مأ أ 17
مت /ي فير  2018وفهتق ملق قفرتر مجعية افلو األطفا بت اف اسراء يف قفارهق  ICC-ASP/16/Res. 5ممأق
ميثأأا املأأفة األوىل افأأيت تتمتأأع فيهأأق حمكم أة وفي أة ا مأأة بسأألطة مسأأقءفة األف أفا ع أ ه أ اجلفميأأة وب أ فك
تستكما إحق ا مؤمتفي رومق وكمبقال فعقم  1998و2010؛

 -153تشأمل إىل املنققشأأق افأيت جأأف أثنأقء املأؤمتف االستعفاضأ بشأألن مسألفة افسأأال وافعأل وتالحأأظ
أ ية م اصلة املنققشق املتعلهتة هب املسلفة وتلع افلو األطفا املعنية إىل االستمفار يف افهتيق ب فك؛
 -154تشمل مع افتهتليف إىل مق قطعتر على نفسهق اس وثالث ن وفأة طففأقة و وفأة واحألة تتمتأع بصأفة
تهتل إىل احملكمة مزيلاة م املسقعلة وتنقشل تلك افلو
املفاقب ومنظمة إقليمية واحلة م تعهلا بلن ِّ
واملنظمة اإلقليمية املأ ك رة علأى سأفعة اف فأقء هبأ افتعهألا كمأق تنقشأل افألو واملنظمأق اإلقليميأة أن
تهتل تعهلا إضقفية وأن تعلنهق أثنأقء افألورة افتقسأعة عشأفة فلجمعيأة بشأكا كتأقيب أو مأ خأال بيقنق أق
ِّ
أثنقء املنققشة افعقمة بشلن تنفي ه افتعهلا ؛

شين -النظر في التعديالت
 -155تفحب بتهتفيف افففي افعقما املعي بقفتعليال ()39؛
 -156تسأألم بل يأأة م اصأألة افنظأأف يف اسثأأقر املرتتبأأة علأأى افتعأأليال املتعققبأأة علأأى مالءمأأة نظأأق رومأأق
األسقس وسالمتر؛
 -157تسأألم يف ه أ ا افصأأل بأألن اجلفميأأة املشأأقر إفيهأأق يف املأأق ة ( )2( 8ه) ’ ‘19مهتب فأأة م أ مجيأأع
افلو األطفا بقعتبقرهأق جفميأة تهتتضأ مأ افألو األطأفا اختأقذ إجأفاءا يف اف قأم املنقسأب فلتصألي
هلق يف ه ا افسيقق؛
( )35اف ثق اففمسية ممم املؤمتف االستعفاض ممم  )RC/11( 2010اجلزء افثقين افهتفار RC/Res.6م
( )36املفجع نفسر RC/Res.5م
(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter= )37
 18&lang=enوhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-
a&chapter=18&clang=_enم
(https://www.icc-cpi.int/resource-library# )38م
(ICC-ASP/17/35 )39م
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 -158يب جبميع افلو األطفا أن تصلق أو تهتبا افتعليا اف ي أ خأا علأى املأق ة  8فيمأق يتعلأ
جبفمية ا فب املتمثلة يف جت يع امللنيني ك سيلة م وسق ا ا فب يف افنزاعق املسلحة غمل افلوفية؛
 -159تلع مجيع افلو األطفا إىل افتصلي على افتعليا اف ي أ خا على املق ة  124أو قب فر؛
 -160تأألع أيضأأق مجيأأع افأألو األط أفا إىل افتصأألي علأأى افتعأأليال افأأيت أ خل أم علأأى املأأق ة 8
واملعتملة يف افلورة افسق سة عشفة فلجمعية أو قب هلق()40؛

تاء -المشاركة في جمعية الدول األطراف
 -161تنقشأأل افأألو واملنظمأأق افلوفيأأة واألفأفا واملؤسسأأق وغملهأأق مأ افكيقنأأق أن تتأأربؤ يف اف قأأم
املنقسب فلصنلوق االستئمقين إلتقحأة مشأقركة أقأا افبلألان منأ اة وافألو افنقميأة األخأف يف ورا اجلمعيأة
افسن ية وتعفب ع تهتليفهق فللو افيت سب أن ققمم ب فك؛
 -162تشجع على م اصلة اجله افيت يب هلق ر يس مجعية افلو األطفا فعهتل ح ار مستمف مع مجيع
أصأأحقب املصأألحة مبأأق يف ذفأأك املنظمأأق اإلقليميأأة وتطلأأب إىل مجيأأع افأألو األطأفا أن تهتأأل افأألعم
فف يس اجلمعية يف مبق راتر اففامية إىل تعزيز احملكمة واستهتال اإلجفاءا ونظق رومق األسقس ككا؛
 -163تش أأمل إىل افتع أأقون افط ي أأا األج أأا واملس أأتمف ب أأني اجلمعي أأة واف أألو األطأ أفا واملنظم أأق غ أأمل
ا ك مية يف اجملتمع امللين وتؤكل م جليل افهتفار  ICC-ASP/2/Res.8بشلن االعأرتا بقفألور افتنسأيهت
وافتيسملي اف ي يؤ ير ققف املنظمق غمل ا ك مية املعنية بقحملكمة اجلنق ية افلوفية؛
 -164تهتفر أن تعهل إىل احملكمة ور يس اجلمعية واملكتأب وافلجنأة االستشأقرية املعنيأة بقفرتشأيحق
وافففي افعقما املعي بقفتعليال وآفية اففققبة املستهتلة واألمقنة وجملس إ ارة وأمقنة افصنلوق االستئمقين
فلضحقيق حسب االقتضقء بقملهق املبيَنة يف املفف األو هل ا افهتفارم

(ICC-ASP/16/Res.4 )40م
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المرفق األول
الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين
-1

فيمق خيز عالمية نظام روما األساسي،

(أ) تؤيأل افت صأيق افأ ار ة يف تهتفيأف املكتأب عأ خطأة افعمأا اففاميأة إىل قهتيأ افعقمليأة فنظأأق
رومق األسقس وتنفي تنفي ا كقمال؛
(ب) تطلب إىل املكتب أن ي اصا مفاقبة تنفي خطة افعما اففامية إىل قهتي افعقملية فنظق رومق
األسقس وتنفي تنفي ا كقمال وأن يهتل تهتفيفاة ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
 -2فيمق خيز اتفاق االمتيازات والحصانات تطلب إىل املكتب أن ي اصأا تهتألم افألعم فلتصألي
على االتفقق؛
-3

فيمق خيز التعاون،

قأأث املكتأأب علأأى أن ي اصأأا م أ خأأال افففي أ افعقمأأا يف الهأأقي املنققشأأق بشأألن
(أ )
االقرتاح أ أأق افنقجت أ أأة عأ أ أ ا لهت أ أأة افلراس أ أأية اف أ أأيت نظمه أ أأق امليسأ أ أفان املش أ أأقركقن يف اله أ أأقي يف  7تشأ أ أفي
افثقين/ن فمرب  2018بعن ان "عمليق افهتبض :افتحلي افف يس ملكقفحة اإلفال م افعهتقب"؛
(ب) تطلب إىل املكتب أن ي اصأا مأ خأال ففيهتيأر افعأقملني املنققشأق املتعلهتأة بقالتفققأق
أو افرتتيبق اإلطقرية افط عية وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
(ج) تألع املكتأب إىل أن ينأأققش مأ خأال ففيهتيأأر افعأقملني اجلألو مأ إنشأقء آفيأة تنسأأي
فلسلطق اف طنية؛
( ) تألع احملكمأة إىل م اصألة قسأني ممقرسأتهق يف تهتألم طلبأق حمأل ة وكقملأة ويف اف قأم
املنقسأب فلحصأ علأى افتعأقون واملسأقعلة مبأق يف ذفأك عأ طفيأ افنظأف يف إجأفاء مشأقورا مأع افلوفأة
افطف املعنية عنل االقتضقء؛
(ه) تطلأب إىل املكتأب اإلسأفاؤ مأ خأال ففيهتيأر افعأقملني يف اسأتعفاض تنفيأ افت صأيق
افسم وافستني افيت اعتمل ق اجلمعية يف عق  )1(2007بقفتعقون اف ثي مع احملكمة حسب االقتضقء؛
(و) تطلأب إىل املكتأب أن يبهتأ علأى آفيأة افتيسأمل افتقبعأة جلمعيأة افألو األطأفا املعنيأة
بقفتعقون مأ أجأا افتشأقور مأع افألو األطأفا واحملكمأة وافألو املهتمأة األخأف واملنظمأق ذا افصألة
واملنظمق غمل ا ك مية م أجا يق ة تعزيز افتعقون مع احملكمة؛
( ) تطلب إىل املكتب افنظف م خال آفية افتيسأمل املعنيأة بقفتعأقون ومأع مفاعأقة افعمليأة افأيت
بألأ السأتعفاض احملكمأأة وتعزيزهأق يف املسأأق ا وافتحأليق املتعلهتأة بقفتعأأقون بغيأة قليأأل تألابمل ملم سأأة
ومتقبعة افعما م أجا م اجهة تلك افتحليق وتهتلم تهتفيف عنهق إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛

(ICC-ASP/6/Res.2 )1
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(ح) تطل أأب إىل احملكم أأة أن ت اص أأا تهت أألم تهتفي أأف حم أألث عأ أ افتع أأقون إىل اجلمعي أأة يف ور أأق
افسن ية وأن تهتل يف ه ا افتهتفيف بيقنأق مفصألة عأ افأف و افأيت قألمتهق افألو األطأفا مبأق يف ذفأك أن
تسلط افض ء على افتحليق افف يسية؛
(ط) تطلب إىل احملكمة أن تهتل تهتفيفا حملثق ع افتعقون إىل اجلمعية يف ور أق افثقمنأة عشأفة
ق كا سنة بعل ذفك؛
(ي) تف ض املكتب يف افهتيق م خال ففيهتير افعقملني مب اصلة املنققشق بشألن افتعأقون يف
افتحهتيهتق املقفية وجتميل األص وضبطهق على افنح املنص ص علير يف إعالن بقريس؛
(ك) تطل أأب إىل ر أأيس اجلمعي أأة م اص أألة اافت اص أأا بنش أأقط وبش أأكا بن أأقء م أأع مجي أأع أص أأحقب
املصلحة املعنيني وفهتق إلجفاءا اجلمعية املتعلهتة بعل افتعقون ملنأع حأقال عأل افتعأقون وملتقبعأة مسألفة
عل افتعقون احملقفة م احملكمة إىل اجلمعية؛
( ) تطلأب تبأق أي معل مأق تتعلأ بقفسأفف احملتمأا أو املؤكأل ألشأخقص صألر حبهتهأم
أوامف بقفهتبض عليهم على افف ر مع احملكمة م خال جهق افتنسي املعنية بعل افتعقون؛
( ) تطلأب إىل املكتأب أن ي اصأا االشأرتاك بنشأقط طأ ا فأرتة مأق بأني افألورتني مأع مجيأع
أصحقب املصلحة ذوي افصلة يف م اصلة ضمقن افتنفي اففعق إلجفاءا اجلمعية املتعلهتأة بعأل افتعأقون
وأن يهتل تهتفيفا ع أنشطتر إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
-4

فيمق خيز العالقة مع األمم المتحدة

(أ) تلع احملكمة إىل م اصلة ا ار املؤسس مع األمم املتحلة بنقء على اتفأقق افعالقأة بأني
األمم املتحلة واحملكمة اجلنق ية افلوفية؛
(ب) تطلأأب إىل قلأأم احملكمأأة أن يهتأأل تهتفيأفا حمأألثق عأ افتكأأقفي افتهتفيبيأأة املخصصأأة بقحملكمأأة
ح اسن فلحقال احملقفة م جملس األم ( )2قبا انعهتق افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية ب قم كق ؛
 -5فيمأأق خيأأز العالقااة مااع المنظمااات والهيئااات الدوليااة األخاارى تأألع احملكمأأة إىل أن تضأأم
تهتفي فهق افسن ي اف ي تهتلمر إىل اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة قسمق ع حقفة االتفققأق اخلقصأة بقفتعأقون
املعهت ة مع منظمق وفية أخف وتنفي هق؛
-6

فيمق خيز االنتخابات

(أ) تهتفر م اصألة اسأتعفاض إجأفاءا تفشأيح وانتخأقب افهتضأقة علأى افنحأ املنصأ ص عليأر يف
افهتفار  ICC-ASP/3/Res.6بصيغتر املعلفة مبنقسبة االنتخقبق املهتبلة بعأل انعهتأق افألورة افسق سأة عشأفة
بغيأأة إ خأأق أي قسأأينق قأأل تكأ ن ضأأفورية مأأع مفاعأأقة افعمأأا افأ ي ن حأ اسن علأأى افنحأ املبأأني يف
افتهتفيف املهتل م امليسف()3؛
(ب) تطلأأب إىل املكتأأب أن يهتأأل إىل اجلمعيأأة يف ور أأق افتقسأأعة عشأأفة تهتفيأفا حمأألثق عأ افتهتأأل
احملف يف استعفاض اإلجفاءا املتعلهتة برتشيح وانتخقب افهتضقة؛
(ICC-ASP/18/28 )2م
( )3تهتفيف املكتب ع استعفاض إجفاءا تعيني وانتخقب افهتضقة )(ICC-ASP/18/31م
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 -7فيمق خيأز األمانة تألع ر أيس اجلمعيأة إىل تهتألم تهتفيأف إىل افألورة افثقمنأة عشأفة فلجمعيأة بشألن
تنفي افت صيق اف ار ة يف تهتفيف املكتب ع تهتييم األمقنة()4؛
-8

فيمق خيز المساعدة القانونية

(أ) إذ تضع يف اعتبقرهق ت صية جلنة امليزانية واملقفية بلن تبأ احملكمأة قصأقر جهألهق القأرتاح
إصالحق ميك قهتيهتهق بأقمل ار ا قفيأة عأ طفيأ استكشأق اففأفص املتقحأة السأتيعقب افعأبء اإل اري
ون اإلخأأال بق قجأأة إىل املسأأقءفة وقليأأل األوف يأأق تطلأأب إىل احملكمأأة أن ت اصأأا استعفاضأأهق أل اء
نظق املسقعلة افهتقن نية وأن تهتل بعل إجفاء مزيل م املشقورا مع افلو األطفا مهترتحق إل خأق
تعليال على سيقسة األج ر املتعلهتة بقملسقعلة افهتقن نيأة فكأ تنظأف فيهأق اجلمعيأة عأ طفيأ افلجنأة يف
ور ق افتقسعة عشفة؛
(ب) تطلأأب إىل املكتأأب أن ي اصأأا عملأأر بشأألن املسأأقعلة افهتقن نيأأة ملنققشأأة املهترتحأأق املهتلمأأة
مأ أ احملكم أأة وحس أأب االقتض أأقء افت ص أأيق املنبثهت أأة عأ أ عملي أأة االس أأتعفاض املتكقم أأا احمليط أأة بسيقس أأة
املسقعلة افهتقن نية وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
(ج) تشجع على اجفاء املزيل م املشقورا بني احملكمة وافلوفة املضيفة بشلن املسأق ا املتعلهتأة
بففض افضفا ب على احملقمني املعنيني بقملسقعلة افهتقن نية وم ظف افلعم؛
-9

فيمق خيز الفريق الدارسي المعني بالحوكمة

(أ) تلع احملكمة إىل م اصلة ا ار املنهج مع افلو األطأفا بغيأة تعزيأز اإلطأقر املؤسسأ
فنظق رومق األسقس و يق ة كفقءة وفعقفية احملكمة مع ا فقظ افتق على استهتالهلق افهتضق ؛
(ب) تطلب إىل افففي افلراس أن ي اصا ا ار مع احملكمة بشلن مؤشفا األ اء؛
(ج) تش أأجع احملكم أأة عل أأى م اص أألة تب أأق
افن عية وافكمية مع افففي افلراس املعي بق كمة؛

أي معل م أأق حملث أأة عأ أ افتطأ أ را يف املؤشأ أفا

( ) تلع احملكمة أيضق إىل مفاقبة استخلا اف سطقء م خال ففيهتهق افعقما املعي بقف سطقء
بغية ا فقظ على نزاهة افعملية افهتضق ية وحهت ق املتهمني؛
(ه) تطلب إىل احملكمة إبال افألو األطأفا عنأل االقتضأقء بأقفتط را اهلقمأة يف اسأتخلا
اف سطقء افيت قل تتطلب م احملكمة إ خق تعليال على املبق ئ افت جيهية؛
(و) تلع افففي افلراس إىل افنظأف يف املسأق ا افتقفيأة امللرجأة يف املصأف فة واضأعق يف اعتبأقر
عما ففي اخلرباء املستهتلني وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية:
’‘1

4-1

انتخقب املسجا؛

’‘2

8-1

مؤشفا األ اء؛

’‘3

13-1

إجفاءا تعليا افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبق ؛

’‘4

9-2

إ ارة عمليق االنتهتق يف اجلهق افهتضق ؛

(ICC-ASP/17/39 )4م
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 -10فيمق خيز إجراءات المحكمة
(أ) تلع احملكمة إىل تكثي جه هق فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءا مبق يف ذفك م خال
اعتمق تعليال أخف يف املمقرسة؛
(ب) تشجع املكتب مبق يف ذفأك مأ خأال ففيهتيأر افعأقملني وافففيأ افلراسأ املعأي بق كمأة
على م اصلة عم اجله افيت تب هلق احملكمة فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءا ؛
(ج) تشأأجع احملكمأأة علأأى اإلحقطأأة علمأأق بلفضأأا املمقرسأأق افأأيت تتبعهأأق املنظمأأق واحملأأقكم
واسفيق افلوفية واف طنية ذا افصلة بأقجلفا م اجلنسأية واجلأفا م اجلنسأقنية مبأق يف ذفأك املمقرسأق املتعلهتأة
بقفتحهتي واملهتقضقة وافتلريب ا افتحليق املتعلهتة بقجلفا م اخلقضعة فنظق رومق األسقس مبق يف ذفأك
اجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية مع افتلكيل م جليل على احرتامهق الستهتال احملكمة؛
( ) تشأأجع املكتأأب علأأى افت اصأأا مأأع افأألو األط أفا املهتمأأة واحملكمأأة وغملهأأق م أ اجلهأأق
اففقعلأأة ذا افصأألة فتحليأأل سأأبا فألعم اجلهأ افأأيت تبأ هلق احملكمأأة فيمأأق يتعلأ بأأقجلفا م اجلنسأأية واجلأفا م
اجلنسقنية افيت تبلغ مفتبة اجلفا م افيت تلخا يف نطقق نظق رومق األسقس بغيأة تهتألم تهتفيأف يف هأ ا افشألن
إىل افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية؛
 -11فيمق خيز استعراض أساليب العمل
(أ) تهتأأفر أن تعهتأأل ور أأق افسأأن ية ملأألة سأأبعة أيأأق عمأأا مأأع إمكقنيأأة متليأألهق ملأألة تصأأا إىل
ي أ مني إضأأقفيني يف سأأن ا االنتخقبأأق عنأأل االقتضأأقء مأأع ختصأأيز افي أ مني األوفأأني يف تلأأك افسأأن ا
النتخقب افهتضقة؛
(ب) تهتأأفر أيضأأق أن تشأأما ورا أأق افسأأن ية جلسأأة عقمأأة واحأألة أو جلسأأتني عأأقمتني مل اضأأيع
حمل ة ملرجة يف جلو األعمق ؛
(ج) تلع امليسفي وجهق افتنسي إىل تهتلم تهتفيف ع أعمقهلم عنل االقتضقء إىل اجلمعية؛
( ) تأألع أيضأأق امليس أفي وجهأأق افتنسأأي إىل االفت أزا مأألة تصأأا إىل ثأأالث سأأن ا حسأأب
خص صأأية وتعهتيأأل كأأا واليأأة وإىل تهتأألم تهتفيأأف إىل اجلمعيأأة يف هنقيأأة واليأأتهم يتضأأم افأألروس املسأأتفق ة
عالوة على تهتقريفهم افعق ية؛
(ه)

تلع املكتب إىل تنفي افت صيق اف ار ة يف افتهتفيف ع طفا افعما فعق )5(2013؛

(و) تطلب إىل املكتب تهتلم تسهيال عنلمق تتطلب والية املشقورا املفت حة افعض ية ذفك
فهتأط وعنأألمق ال ميكأ معقجلأأة املسأألفة قيأل افبحأأث بآفيأأة أقأا كثقفأأة مأ حيأأث املأ ار مثأا مهتأأفر أو جهأأة
تنسي ()6؛
( ) تأألع املكتأأب إىل اسأأتخلا افتكن ف جيأأق ا ليثأأة مثأأا املأؤمتفا افأأيت تعهتأأل بقففيأألي مأ
أجا ضمقن مشقركة أعضقء املكتب غمل املمثلني يف مكقن انعهتق االجتمقؤ؛
(ICC-ASP/12/59 )5م
( )6حسأأبمق ور مأأثال يف اففهت أفتني (21أ) و(23ب) م أ افتهتفيأأف بشأألن تهتيأأيم وتفشأأيل طفا أ عمأأا اهليئأأق افففعيأأة افتقبعأأة
فلمكتب )(ICC-ASP/12/59م
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(ح) تطلب إىل املكتب االستمفار يف إجفاء تهتييمق فآلفيأق افهتق مأة وعنأل االقتضأقء افنظأف
يف إ راج م اعيل هنق ية وأن يعل ت صيق بشلن ختفيض عل وط افتهتقريف؛
(ط) تطلب إىل املكتب أن يهتل بقفتشقور مع مجيع افلو األطأفا واحملكمأة واجملتمأع املألين
يف ني يأ رك ويف الهأقي تهتفيأفا يهتأأيّم افف ا أأل وافتحأأليق فيمأأق يتعلأ بقجلأألو ا أأقيل مبأأق يف ذفأأك فالقأرتاح
املتعل أ بعهتأأل االجتمقعأأق املهتبلأأة فلجمعيأأة يف افنص أ األو م أ كأأا سأأنة تهت مييأأة ومأأل ق مبأأق يف ذفأأك
اقرتاح تهتليصهق ومكقن انعهتق اجتمقعق اجلمعية واملكتب وتهتلم ت صيق فتحسني افكفقءة؛
(ي) تطلأب إىل مجيأأع امليسأفي وجهأأق افتنسأأي افهتيأق بقفتشأأقور مأأع افأألو األطأفا
فتبسيط ه ا افهتفار فللورة افتقسعة عشفة؛

بعمليأأة

 -12فيمق خيز الضحايا والمجتمعات المتأثرة ،وجبر األضرار ،والصندوق االستئماني للضحايا
(أ) تطلأأب إىل احملكمأأة م اصأألة وضأأع مبأأق ئ بشأألن جأأرب األضأفار مبأأق يتف أ مأأع اففهتأأفة  1م أ
املق ة  75م نظق رومق األسقس على سبيا األوف ية يف سيقق مفاجعتهق اجلقرية فإلجفاءا افهتضق ية؛
(ب) تشأأجع جملأأس إ ارة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق وأمقنتأأر علأأى م اصأألة تعزيأأز ح ار أأق
اجلقري مع احملكمة وافلو األطفا واجملتمأع افألويل علأى نطأقق أوسأع مبأق يف ذفأك اجلهأق املقحنأة فضأالة
عأ املنظمأأق غأأمل ا ك ميأأة افأ ي يسأأق ن مجيعأقة يف افعمأأا افهتأأيّم افأ ي يهتأ بأأر افصأأنلوق االسأأتئمقين
فلضأأحقيق مأ أجأأا يأأق ة اف ضأ ح االسأرتاتيج وافعملأ فتأألخال افصأأنلوق وتعظأأيم تلثملهأأق وضأأمقن
استمفاريتهق واستلامتهق؛
(ج) تطلأأب إىل احملكمأأة وافصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق م اصأألة إققمأأة ش أفاكة تعقونيأأة ق يأأة
تفاع أ وار ومسؤوفيق كا منهمق فتنفي أوامف جرب األضفار افصق رة ع احملكمة؛
( ) تهتفر م اصلة رصل تنفي حهت ق افضحقيق مب جب نظق رومق األسقس بغية ضمقن ممقرسأة
ه ا هت ق بص رة كقملة واستمفار األثف اإلجيقيب فنظق رومأق األسقسأ بشألن افضأحقيق واجملتمعأق املتألثفة
بص رة مستلامة؛
(ه) تطلب إىل احملكمة أن تهتل إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشأفة اسأرتاتيجية منهتحأة حملثأة
فيمق يتعل بقفضحقيق مبق يف ذفك أهلا ققبلة فلهتيقس وحمل ة امللة؛
(و) تكلّأ املكتأأب مب اصأألة افنظأأف يف املسأأق ا املتصأألة بقفضأأحقيق حسأأب االقتضأأقء أو عنأأل
نشل ق وذفك بقفلج ء إىل أي عملية أو آفية منقسبة؛
( ) تطلأ أأب إىل احملكم أ أأة أن تهت أ أأل فلجمعي أ أأة إحص أ أأقءا منقس أ أأبة بش أ أألن افض أ أأحقيق املهتبأ أ أ فني
فلمشأأقركة يف اإلج أفاءا أمأأق احملكمأأة عنأأل مبقشأأفة ه أ اإلج أفاءا عالنيأأة أمأأق افأألوا ف املعنيأأة يف سأأيقق
اإلجفاءا افهتضق ية؛ وقل تشما ه اإلحصقءا حسب االقتضقء معل مق ع ن ؤ اجلنس واجلفمية
اجلن ق ية وا قفة ضم معقيمل أخف ذا صلة قل هق افلا فة املختصة؛
 -13فيمق خيز تعيين الموظفين
تؤيل ت صيق جلنأة امليزانيأة واملقفيأة املتعلهتأة بقفتمثيأا اجلغأفايف وافتأ ا ن بأني اجلنسأني افأ ار ة
(أ)
()7
يف افتهتفي أأفي املتعلهت أأني بلعم أأق ورتيه أأق افثقني أأة وافثالث أأني وافثقفث أة وافثالث أأني وق أأث احملكم أأة عل أأى اخت أأقذ
اخلط ا افال مة فتنفي هق؛
( ICC-ASP/18/5 )7وICC-ASP/18/15م
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(ب) تطلب إىل احملكمة أن تهتل إىل اجلمعيأة يف ور أق افتقسأعة عشأفة تهتفيأفاة يتضأم معل مأق
حملثة ع تنفي ت صيق افلجنة يف عق 2019؛
(ج) تطلب إىل احملكمة أن تهتأل تهتفيأفا عأ جه هأق فتحسأني عمليأة افت ظيأ يف افبحأث عأ
افتمثيأا اجلغأفايف افعأأق مأع افرتكيأز بشأأكا خأقص علأى املفشأأحني مأ افألو األطأفا غأمل املمثلأة واملمثلأأة
متثأأيال نققصأأق وافت أ ا ن بأأني اجلنسأأني مبأأق يف ذفأأك بيقنأأق افت ظي أ افسأأن ية إىل اجلمعيأأة يف ور أأق افتقسأأعة
عشفة؛
( ) تطلب إىل املكتب م اصلة افعما مع احملكمة إلجيق سبا فتحسني افتمثيا اجلغفايف افعق
وافت ا ن بني اجلنسني يف اف ظق اففنية فضال ع م اصألة افنظأف يف مسألفة افتمثيأا اجلغأفايف وافتأ ا ن بأني
اجلنسني وأن يهتل تهتفيفا إىل افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية؛
(ه) قأ أأث احملكمأ أأة علأ أأى م اصأ أألة اغتنأ أأق اففأ أأفص افأ أأيت تتيحهأ أأق عمليأ أأق افت ظي أ أ ا قفيأ أأة
واملس أأتهتبلية فتنفي أ ت أألابمل م أ ش أألهنق أن تس أأهم يف اجله أ اففامي أأة إىل قهتي أ املس أأت يق املفغ ب أأة فلتمثي أأا
اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني؛
 -14فيمق خيز التكامل
(أ) تطلب إىل املكتب أن يبهت مسلفة افتكقما قيل االستعفاض وأن ي اصا ا ار مع احملكمة
وأصأأحقب املصأألحة اسخ أفي بشأألن افتكقمأأا مبأأق يف ذفأأك افتكقمأأا املتصأأا بلنشأأطة بنأأقء افهتأألرا افأأيت
يضطلع هبق اجملتمع افلويل ملسقعلة افسلطق افهتضأق ية اف طنيأة عنأل افهتيأق بتنفيأ اسأرتاتيجية إحأق أعمأق
احملكمة يف حقفة معينة و ور افشفاكق مع افسألطق اف طنيأة واجلهأق اففقعلأة األخأف يف هأ ا افصأل
ومبق يف ذفك أيضق املسقعلة يف قضقيق مثا محقية افشه وافضحقيق واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية؛
(ب) تطلأب إىل األمقنأة أن ت اصأا يف حألو املأ ار املتقحأة تطأ يف جه هأق اففاميأة إىل تيسأأمل
تبق املعل مق بني احملكمة وافلو األطفا وأصحقب املصلحة اسخفي مبق يف ذفك املنظمأق افلوفيأة
واجملتمع امللين هبل تعزيز اهليئق افهتضق ية احمللية وتلع افلو إىل تهتلم معل مق ع احتيقجق ق م
افهتألرا فكأ تنظأأف فيهأأق افألو واجلهأأق اففقعلأأة األخأأف افهتأأق رة علأى تهتأألم املسأأقعلة وأن تهتأأل تهتفيأفا
ع اخلط ا افعملية املتخ ة يف ه ا افصل إىل افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية؛
 -15فيمق خيز آلية الرقابة المستقلة،
(أ) تطلأب إىل املكتأب أن يسأتكما اسأتعفاض عمأا آفيأة اففققبأة املسأتهتلة وواليتهأق افتشأغيل
مبأأق يف ذفأأك افنظأأف يف تعأأليا واليأأة آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة فتشأأما افتحهتيهتأأق يف اال عأأقءا املنس أ بة إىل
املسؤوفني افسقبهتني وأن يهتل تهتفيفا إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
 -16فيمق خيز الميزانية البرنامجية
(أ) تطلب إىل األمقنة أن ت اصا مع جلنة امليزانيأة واملقفيأة اختأقذ افرتتيبأق افال مأة فضأمقن متثيأا
جلنة امليزانية واملقفية يف مجيع مفاحا امللاوال افيت جتفيهق اجلمعية وافيت يُنظف خالهلق يف وثأق ترتتأب عليهأق
آثقر مقفية أو آثقر على امليزانية؛
(ب) تهتفر أن ي اصأا املكتأب مأ خأال ر أيس اجلمعيأة ومنسأ افففيأ افعقمأا وامليسأف مفاقبأة
حقفة امللف عق اف ار ة ط ا افسنة املقفية فلمحكمأة وافنظأف يف اختأقذ تألابمل إضأقفية فتعزيأز املألف عق مأ
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مجيع افلو األطأفا حسأب االقتضأقء وأن ي اصأا ا أ ار مأع افألو األطأفا افأيت مل تسأل اشأرتاكق ق
أو افيت عليهق متلخفا ع طفي إعق ة إنشقء آفية افتيسمل افسن ية املعنية بقملتلخفا وأن يهتل تهتفيفا ع
ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
(ج) تطل أأب إىل األمقن أأة إب أأال اف أألو األطأ أفا
افتص يم بعل تسليل مق عليهق م متلخفا ؛

وريأ أقة بلمس أأقء اف أألو اف أأيت اس أأتعق

حهتأ أ ق

 -17فيم أأق خي أأز الم ااؤتمر االستعراض ااي تطل أأب إىل األمقن أأة أن تت أأيح فلجمهأ أ ر عل أأى م ق أأع احملكم أأة
بقإل نرتنم كقفة املعل مق افأيت تهتألمهق افألو واملنظمأق اإلقليميأة عمأق قطعتأر علأى نفسأهق يف كمبأقال مأ
تعهلا بشلن تهتلم املزيل م املسقعلة إىل احملكمة؛
 -18فيمق خيز النظر في التعديالت
(أ) تأألع افففي أ افعقمأأا املعأأي بقفتعأأليال إىل م اصأألة افنظأأف يف مجيأأع افتعأأليال املهترتحأأة
وفهتق الختصقصق افففي افعقما؛
(ب) تطلب إىل افففي افعقما أن يهتل تهتفيفاة فك تنظف فير اجلمعية يف ور ق افتقسعة عشفة؛
 -19فيمق خيز المشاركة في جمعية الدول األطراف
(أ) تهتفر أن تعهتل جلنة امليزانية واملقفية ور ق اففابعأة وافثالثأني يف اففأرتة مأ  4إىل  8أيقر/مأقي
 2020و ور ق اخلقمسة وافثالثني يف اففرتة م  14إىل  25أيل /سبتمرب 2020؛
(ب) تهتأ أأفر أيضأ أأق أن تعهت أ أأل اجلمعي أ أأة ور أ أأق افتقسأ أأعة عش أ أأفة يف افف أ أأرتة م أ أ  7إىل  17ك أ أأقن ن
األو  /يسمرب  2020يف ني ي رك و ور ق افعشفي يف الهقيم
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المرفق الثاني
تعديل المادة  29من النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف
بضق

افنز افتقيل بعل اففهتفة  1م املق ة  29م افنظق افلاخل :

 1مكفرا  -يف حقفة شغ ر منصب نق ب ر يس اجلمعية خال فرتة مق بني افلورتني جي فلمكتب
أن ينتخب شخصق م رعقيق إحل افلو األطفا يف املكتب فيشغا ه ا املنصأب بصأفة مؤقتأة
أأني قيأأق اجلمعيأأة بقنتخأأقب نق أأب ر أأيس جليأألم وتنتخأأب اجلمعيأأة يف ور أأق افتقفيأأة بنأأقء علأأى
ت صية املكتب نق بق فلف يس فيعما يف املكتب يف اففرتة املت بهتية م ملة نق ب افف يس افسقب م
____________
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القرار

ICC-ASP/18/Res.7

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

القرار

ICC-ASP/18/Res.7

استعراض نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي
إن مجعية افلو األطفا
إذ تع أأرت بقف أألور افف يس أ فلمحكم أأة يف مكقفح أأة اإلف أأال م أ افعهت أأقب عل أأى املس أأت
افلويل بقعتبقرهق احملكمة اجلنق ية افلوفية افلا مة اف حيلة افهتق مة على مبلأ افتكقما
وإذ تعرت أيضق بقإلحق ا افيت حهتهتهق اجملتمع افألويل يف مكقفحأة اإلفأال مأ افعهتأقب
من بلء نفقذ نظق رومق األسقس واإلسهق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية يف ه ا افصل
وإذ تؤكل م جليل أن أخطف اجلفا م افيت م اجملتمأع افألويل ككأا جيأب أال متأف مأ ون
عهتقب وأنر جيب ضمقن املالحهتة افهتضق ية اففعقفة بقختقذ تلابمل على املست افأ طي وتعزيأز افتعأقون
افلويل
وإذ تؤكأأل م أ جليأأل أيضأأق تصأأميمهق علأأى وضأأع حأأل إلفأأال م أفتك ه أ اجل أفا م م أ
افعهتأأقب وعلأأى قهتي أ افعلافأأة فضأأحقيق ه أ اجل أفا م وبقفتأأقيل اإلسأأهق يف ا يل فأأة ون وق أ ؤ ه أ
اجلفا م
وإذ تشأأمل إىل أن احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة هأ مكملأأة فل اليأأق افهتضأأق ية اجلنق يأأة اف طنيأأة
وأن افأألو تتحمأأا املسأأؤوفية افف يسأأية ع أ افتحهتي أ ا هتيهت أ يف اجل أفا م اف أ ار ة يف افنظأأق األسقس أ
ومالحهتة مفتكبيهق قضق يق
وإذ تؤكل أن افتحهتيهتق واملالحهتق واإلجفاءا افهتضق ية املتسمة بقفكفقءة واففعقفية ه
ضفورية يف اف فقء ب الية احملكمة
األطفا

وإذ تسلم بلن افتعقون افتق وك فك افلعم افلبل مقس وافسيقس م جقنب مجيع افألو
ق ال مقن فضمقن اففعقفية فعما احملكمة
وإذ تسلم أيضق بل ية ا كمة اففشيلة واملسقءفة يف إ ارة احملكمة

وإذ يس أأقورهق ب أأقفغ افهتلأ أ إ اء افتح أأليق املتع أأل ة اجل ان أأب اف أأيت ت اج أأر احملكم أأة اجلنق ي أأة
افلوفية ونظق رومق األسقس يف إطقر وضع حل فإلفال م افعهتقب وا يل فة ون وق ؤ اجلفا م يف
املستهتبا
وإذ تضع يف اعتبقرهق أن ه افتحليق هلق أسأبقب متعأل ة وضأفورة قيأق مجيأع أصأحقب
املصلحة املعنيني بقختقذ إجفاءا مشرتكة فضمقن فعقفية احملكمة اجلنق ية افلوفية يف مكقفحة اإلفال
م افعهتقب على افصعيل افعقمل
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وإذ تلتز مب اصلة تعزيز احملكمة ونظق رومق األسقس ك سيلة ف ضع حأل إلفأال مأفتك
اجلأفا م مأ افعهتأأقب وفتحهتيأ افعلافأأة فضأأحقيق هأ اجلأفا م وبقفتأأقيل اإلسأأهق يف ا يل فأأة ون وقأ ؤ
مثا ه اجلفا م وك فك قهتي افتزا ا م وعقمل بقفنظق األسقس
وإذ تشل على أ ية االستهتال افهتضق واال عقء افعق املنص ص علير يف افنظق األسقس
احملكمة

وإذ تؤك أأل أيض أأق مس أأؤوفية مجعي أأة اف أألو األطأ أفا يف تأ أ فمل اففققب أأة اإل اري أأة فيم أأق يتعلأ أ ب أأإ ارة

 -1تفحأأب ب أأقجله اف أأيت يب أ هلق املكت أأب وأففقت أأر افعقملأأة يف س أأبيا تعزي أأز األ اء افتش أأغيل فنظ أأق روم أأق
األسقس واحملكمة على افنح اف ار يف تهتفيف املكتب ع أنشطتر؛
 -2قيط علمق ب ثيهتة عما املكتب بعن ان "مصف فة ح اجملقال املمكنة فتعزيز احملكمة ونظق رومق
األسقس " بتقري  27تشفي افثقين/ن فمرب ( 2019املصف فة) كنهتطأة انطأالق حنأ حأ ار شأقما بشألن
استعفاض احملكمة ووضعهق ب صفهق وثيهتة حية؛
 -3تفحأأب بأأقجله املت اصأألة افأأيت تب أ هلق احملكمأأة يف سأأبيا تعزيأأز فعقفيتهأأق وكفقء أأق وا أ ار افبنأأقء مأأع
اجلمعية يف ه ا افصل ؛
 -4تهتأأفر إنشأأقء عمليأأة شأأفقفة جقمعأأة وشأأقملة فتحليأأل وتنفيأ تأألابمل تفمأ إىل تعزيأأز احملكمأأة وقسأأني
أ ا هأأق وتشأأل علأأى أنأأر فك أ تك أ ن ه أ افعمليأأة نقجحأأة فأأال ب أل م أ إش أفاك مجيأأع افأألو األط أفا
واحملكمة وسق ف أصحقب املصلحة املعنيني؛
-5

تشل على أن ه افعملية جيب أن قرت احرتامق تقمق االستهتال افهتقن ين فلمحكمة؛

ألف -استعراض الخبراء المستقلين
اعتبقرا م  1كقن ن افثقين/ينقيف 2020
 -6تهتفر تكلي ففي م اخلرباء املستهتلني بإجفاء استعفاض ة
وف ةهتأأق فالختصقصأأق افأ ار ة يف املفف أ األو هلأ ا افهت أفار هبأأل تهتأألم ت صأأيق ملم سأأة وققبلأأة فلتحهتي أ
وققبلأة فلتنفيأ تفمأ إىل تعزيأأز أ اء وكفأقءة وفعقفيأأة احملكمأأة ونظأق رومأأق األسقسأ ككأأا مأع مفاعأأقة فغأأق
افعما يف احملكمة بقفكقما وتهتلميهق إىل اجلمعية واحملكمة فلراستهق؛
-7

تعني ففي خرباء مستهتلني يتلف م األشخقص املنص ص عليهم يف املفف افثقين هل ا افهتفار؛

-8

تهتفر مت يا ففي اخلرباء املستهتلني على افنح املنص ص علير يف قفار امليزانية()1؛

 -9تطلب إىل ر أيس ففيأ اخلأرباء املسأتهتلني إبهتأقء افألو األطأفا واحملكمأة وسأق ف أصأحقب املصألحة
املعنيأأني علأأى علأأم بقفتهتأأل احملأأف م أ خأأال املكتأأب وأففقتأأر افعقملأأة مبأأق يكفأأا اطأأالؤ افأألو األط أفا
وسق ف أصحقب املصلحة املعنيني علأى آخأف املسأتجلا بشألن حقفأة افتهتأل وافتنسأي يف أعمأقهلم وذفأك
حبل أ أ أ هنقيأ أ أأة حزيفان/ي ني أ أ أ  2020وتهتأ أ أألم افتهتفيأ أ أأف افنهأ أ أأق وافت صأ أ أأيق يف م عأ أ أأل ال يتجأ أ أأقو 30
أيل /سبتمرب 2020؛

(ICC-ASP/18/Res.1 )1م
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 -10تطلأأب إىل احملكمأأة ور أأيس اجلمعيأأة اختأأقذ مجيأأع االسأأتعلا ا افال مأأة السأأتعفاض اخلأرباء املسأأتهتلني
مبقشفة بعل اختتق افلورة افثقمنة عشفة ف لجمعية مبق يف ذفك املتطلبأق افل جسأتية فففيأ اخلأرباء املسأتهتلني
وإمكقنية ت اصلر م ون ع ا مع مفاعقة املتطلبق افهتقن نية وافتنظيمية وتفتيبق افسفية املنقسبة؛
 -11تطلأب إىل احملكمأة وافأألو األطأفا افتعأقون تعقونأأق تقمأق مأأع ففيأ اخلأرباء املسأأتهتلني وتألع سأأق ف
ذوي املصقيت اسخفي أن حي وا نفس ا و؛
 -12تطلب إىل املكتب اختقذ تلابمل إضقفية حسب االقتضقء وعلى حن معهت فتيسمل االختتق افعقجا
الستعفاض اخلرباء املستهتلني؛

باء -جمعية الدول األطراف والمحكمة
 -13تفح أأب مبش أأقركة احملكم أأة واف أألو األطأ أفا وكأ أ فك س أأق ف أص أأحقب املص أألحة املعني أأني يف عملي أأة
استعفاض وتعزيز نظق احملكمة ونظق رومق األسقس ؛
 -14تفحأأب أيضأأق بأأقخلط ا افأأيت اختأ ق احملكمأأة( )2بقففعأأا وتشأأل علأأى ضأأفورة افتحسأأني املسأأتمف يف
عمليق ق؛
 -15تفحب بقفهتفار بشلن عملية تفشيح افهتضقة وانتخقهبم()3؛
 -16تؤكأأل م أ جليأأل أن فلأألو األط أفا ورا مهمأأق يف ضأأمقن كفأأقءة وفعقفيأأة احملكمأأة وأهنأأق تتحمأأا
مسؤوفيق ق وافتزامق ق على افنح املنص ص علير يف نظق رومق األسقس ؛
 -17تالحأأظ أن عأأل ا مأ املسأأق ا افأأيت حأأل ق افأألو األطأفا واملبينأأة يف املصأأف فة جيأأب أن تعقجلهأأق
اجلمعية أو اجلمعية واحملكمة بقالشرتاك مع أصحقب املصلحة املعنيني؛
 -18تطلب إىل املكتب معقجلة افهتضأقيق افتقفيأة علأى سأبيا األوف يأة يف عأق  2020مأ خأال األففقأة
افعقملة وسبا افتيسأمل املتقحأة افتقبعأة هلأق بطفيهتأة شأقملة فلجميأع متقمأق متقشأيقة مأع اف اليأق املسأنلة إفيهأق
وافشفوؤ يف املشقورا يف بلاية افعق وتهتلم تهتفيف ع افتهتل احملف إىل اجلمعية يف ور ق افعق ية افهتق مة:
(أ)

تعزيز افتعقون

(ب) عل افتعقون
(ج) افتكقما وافعالقة بني اف اليق افهتضق ية اف طنية واحملكمة
()

افتمثيا اجلغفايف افعق

وافت ا ن بني اجلنسني]؛

 -19تطلأأب أيضأأق إىل املكتأأب م أ خأأال أففقتأأر افعقملأأة وسأأبا افتيسأأمل املتقحأأة افتقبعأأة هلأأق راسأأة أي
مسأأق ا متبهتيأأة يتعأأني معقجلتهأأق هبأأل قليأأل افتأألابمل امللم سأأة اف اجأأب اختقذهأأق وتهتأألم تهتفيأأف إىل ر قسأأة
اجلمعية افعقمة كجزء م األعمق افتحضملية فللورة افتقسعة عشفة؛
( )2اخلطة االسرتاتيجية فلمحكمة فلفرتة  2021/2019واخلطة االسرتاتيجية ملكتب امللع افعق فلفأرتة 2021-2019
واخلط أأة االسأ أرتاتيجية فهتل أأم احملكم أأة فلف أأرتة  2021-2019نت أأق ع اخللأ أ ة اف أأيت عهت أألهق افهتض أأقة يف افف أأرتة  3-2تشأ أفي
األو /أكت بف 2019م
(ICC-ASP/18/Res.4 )3
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 -20تطلب ك فك إىل املكتب وأففقتر افعقملة أن يبهت قيل نظف عمليأة االسأتعفاض افشأقما وبقفتعأقون
اف ثي أ مأأع احملكمأأة اختأأقذ مجيأأع االسأأتعلا ا افال مأأة ك أ تنظأأف اجلمعيأأة يف ت صأأيق اسأأتعفاض اخل أرباء
املسأأتهتلني يف ور أأق افتقسأأعة عشأأفة بغيأأة اختأأقذ مزيأأل م أ اإلجأأفاءا حسأأب االقتضأأقء مأأع مالحظأأة أن
أجهزة احملكمة ستك ن مسؤوفة أيضقة ع افنظف يف ه افت صيق يف حلو اختصقص احملكمةم
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المرفق األول
اختصاصات استعراض الخبراء المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية
ألف -الوالية
 -1يتمثأأا اهلأأل افشأأقما السأأتعفاض اخلأرباء املسأأتهتلني يف قليأأل سأأبا تعزيأأز احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة
ونظأأق رومأأق األسقس أ مبأأق يفض أ إىل تعزيأأز االع أرتا افعأأقمل بأألور ق املفكأأزي يف مكقفحأأة اإلفأأال م أ
افعهتقب وتعزيز أ ا همق افعق مع ا فقظ على املبق ئ افف يسية املنص ص عليهق يف افنظق األسقس مبق يف
ذفأأك مبأأق ئ افتكقمأأا وافنزاهأأة واالسأأتهتال افهتضأأق واال عأأقء افعأأق م وقهتيهتأقة هلأ افغقيأأة يتعأ َأني أن يهتأأل
اسأأتعفاض اخل أرباء املسأأتهتلني ت صأأيق ملم سأأة وققبلأأة فلتحهتي أ وققبلأأة فلتنفي أ تفم أ إىل تعزيأأز أ اء وكفأأقءة
وفعقفية احملكمة ونظق رومق األسقس ككام ويتم قهتي ذفك م خال افهتيق بقستعفاض قي ذي طقبع
تهتي يشما سملورا عمليق احملكمة وإجفاءا ق وممقرسق ق وتنظيمهق وإطقرهق على افنح املنص ص علير
يف افنظق األسقس م وتُهتل افنتق ع إىل مجعية افلو األطفا فلنظف فيهقم
 -2ويُكل أ ففي أ م أ اخل أرباء املسأأتهتلني بتهتأألم ت صأأيق إىل مجعيأأة افأألو األط أفا واحملكمأأة بشأألن
مسق ا تهتنية معهتلة حمل ة يف إطقر جمم عق املسق ا افتقفية:
(أ)

ا كمة؛

(ب) واجلهق افهتضق ؛
(ج) وافتحهتيهتق واملالحهتق افهتضق يةم
 -3وتأف املسأأق ا افهتقن نيأة وافتهتنيأأة احملأل ة افأأيت ينبغأ تغطيتهأأق يف إطأقر كأأا جمم عأة يف افتأ ييا افثأأقين
متقمأأق املسأأق ا املأفا تغطيتهأأق فيجأ فكأأا
هلأ االختصقصأأق م وال يعأأل افتأ ييا افثأأقين هأ ا قق مأأة تشأأما ة
جمم عأأة تعأأليا احملت أ يف سأأيقق عملهأأق واسأأتنتقجق ق مأأع مفاعأأقة ضأأفورة وضأأع سأألم أوف يأأق فلمسأأق ا
احملل ة يف افت ييا افثقين ووف ةهتق فل الية وافت ييام
 -4وتك أ ن واليأأة ففي أ اخل أرباء املسأأتهتلني حمأألو ة املأألة وتسأأتمف إىل حأأني تهتأألميهم افتهتفيأأف افنهأأق إىل
املكتب ومجعية افلو األطفا واحملكمة وفهتقة فلهتسم (خقمسق) أ نق م
 -5ويُعأ ال اسأأتعفاض اخلأرباء املسأأتهتلني جأأزءةا مأ عمليأأة اسأأتعفاض أوسأأع نطققةأأق تهتأ هبأأق افلوفأأة افطأأف
بقالشرتاك مع احملكمةم ويسأعى اخلأرباء إىل جتنأب افتألاخا وإىل افبحأث عأ أوجأر افتأآ ر متقشأيق مأع اف اليأة
اف أأيت ح أأل ق اجلمعي أأة خش أأية أن ت أأؤ ي ت ص أأيق م إىل تكأ أفار األنش أأطة ا قفي أأة اف أأيت تض أأطلع هب أأق اف أألو
األط أفا علأأى حن أ مأأق ه أ حمأأل يف افت أ ييا افثأأقين إذ أن بعضأأهق ذو طبيعأأة سيقسأأيةم ويضأأع اخل أرباء يف
اعتبقرهم اجله املستمفة افيت تب هلق احملكمة يف سبيا تعزيز كفقءة وفعقفية عمليق قم

باء -تشكيلة الفريق
 -6ي ص املكتب مجعية افلو األطفا بنقءة على تفشيح ر قسة مجعية افألو األطأفا بت افأ اسراء مبأق
أم وتسأأع خ أرباء إلج أفاء اسأأتعفاض مسأأتهتا فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة عم أالة بقف اليأأة املنص أ ص
ي أرتاوح بأأني سأ ّ
عليهق يف ه االختصقصق م
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أملا
 -7ال جي على مل ثالث سن ا بعل االنتهقء م تهتلم افتهتفيف تفشيح أي شخز كأقن خب ة
كمفشح فالنتخقب يف احملكمة وال ه أن يتهتل ألي منصب يف احملكمةم
 -8وتعأ ّأني هيئأأة افف قسأأة مأأق بأأني اثنأأني وثأأالث خأرباء فكأأا جمم عأأة مأ جمم عأأق املسأأق ا علأأى افنحأ
املنص ص علير يف افهتسم "أف " ووفهتق فلمعقيمل اف ار ة يف افت ييا األو م وتهت اجلمعية بتعيني اخلرباء على
أسقس ت صية املكتبم
 -9ويك ن اخلرباء م م اطي افلو األطفا م وجيب أن يعكس تفشيح وتعيني اخلرباء افأنظم افهتقن نيأة
افف يسية يف افعقمل وافتمثيا اجلغأفايف افعأق وافتأ ا ن بأني اجلنسأني قألر اإلمكأقن علأى أن تكأ ن افكفأقءة
وافلراية اففنية ق املبلأ افت جيه م
 -10ويعمأأا اخلأرباء بقسأأتهتالفية وبصأأفتهم افشخصأأية املتسأأمة بأأقخلربة وال جيأ هلأأم تلهتأ تعليمأأق مأ
افلو األطفا أو احملكمة أو أي منظمة أخف أو فف آخفم

جيم -أساليب العمل
 -11يُنظم ففي اخلرباء املسأتهتلني يف ثأالث جمم عأق علأى افنحأ املبأني يف اففهتأفة  2فيعملأ ن بتنسأي
يسأأق يتأ ىل املهأأق ب صأأفر جهأأة اتصأأق فلخأرباءم ويعمأأا افأأف يس كمنسأ
وثيأ م ويعأأني اخلأرباء فيمأأق بيأأنهم ر ة
شأأقما فلمجم عأأق افأأثالث مبأأق يضأأم االتسأأقق وافتهتياأأل بقجلأألاو افزمنيأأة وافتنأأقو افسأأليم فلمسأأق ا
املتلاخلة وافت اصا مع احملكمة وا ص على تعقوهنق وتهتلم افتهتقريف على حن م حل م حيث افشكا
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
 -12وتهتأ كأأا جمم عأأة مأ جمم عأأق اخلأرباء املسأأتهتلني بتنسأأي مأ افأأف يس بتنظأأيم أعمقهلأأق اخلقصأأة
وتسأأتكما مسأأقر عملهأأق يف أقأأفب وقأأم ممك أ ويف اإلطأأقر افأأزمي احمل أل يف افهتسأأم "هأأقء"م وعلأأى سأأبيا
األوف يأأة ومأأع مفاعأأقة متطلبأأق افسأفية يضأأع ففيأ اخلأرباء املسأأتهتلني طفا أ فلت اصأأا مأأع احملكمأأة وافتفقعأأا
معهق ومع املسؤوفني فيهق املنتخبني وم ظفيهق وحمقم افلفقؤ وافضحقيق وجملس اقق م ظف احملقكمم ويهت
ففي اخلرباء م خال افف يس بإبال ر قسة اجلمعية بتنظيم أعمقفر وإخطأقر ر قسأة اجلمعيأة قبأا افشأفوؤ
يف إ خأأق أي تعأأليال علأأى قق مأأة امل اضأأيع فلمجم عأأق افأأثالث احملأأل ة يف افت أ ييا افثأأقينم وتتعأأقون
احملكمة تعقونقة كقمالة مع اخلرباءم
 -13وقبأأا افشأأفوؤ يف افعمأأا اففعل أ علأأى كأأا خبأأمل أن يطلأأع (ه أ أو ه أ ) شخصأأيق علأأى اف ثأأق
وافتحقفيأأا واملأ ا األسقسأأية ذا افصأألة مبأأق يف ذفأأك مأأق هأ ذو صأألة م أ وثأأق اجلمعيأأة واملكتأأب وأففقأأة
افعما فضال ع اطالعر أو اطالعهق على االستعفاضق افسقبهتة افأيت أجفاهأق خأرباء فلمحكمأة واف ثأق
غمل اففمسية افيت تشكا جزءةا م منققشق االستعفاض اففاه م
 -14وجيتمأع اخلأرباء كلمأق عأأم افضأفورة وقأل جيتمعأ ن شخصأأيةق أو بقملفاسألة أو عأرب روابأط (إفكرتونيأأة)
بعيأألة حسأأب االقتضأأقء وبطفيهتأأة فعقفأأة م أ حيأأث افتكلفأأةم وتُسأأتخل وسأأق ا االتصأأق اإلفكرتونيأأة إىل
أقصى حل ممك فتيسمل افعمام
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 -15وحيفص اخلرباء مبسقعلة احملكمة علأى سأفية مجيأع املفاسأال واملنققشأق واف ثأق يف أثنأقء افهتيأق
بقالسأأتعفاض وبعأأل مبأأق يكفأأا االمتثأأق فلمتطلبأأق املنص أ ص عليهأأق يف افنظأأق األسقس أ وجلميأأع ق اعأأل
وف ا ح احملكمة ذا افصلةم
 -16وتتشقور كا جمم عة م اخلرباء على نطقق واسع مع مجيع أصحقب املصلحة املعنيني مبق يف ذفك
افلو األطفا واحملكمة واجملتمع امللين بشلن جمم عة املسق ا احملل ة هلقم وتيسملا هل املشقورا يعما
اخلأرباء عأ كثأب مأع املسأأؤوفني يف احملكمأة ويتأ فف هلأم اف صأ ون ع ا أ إىل مجيأع املأ ظفني واملأ ا علأأى
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
 -17وجي إجفاء املشقورا مع افلو األطفا واحملكمة واجملتمع امللين وغملهم م أصحقب املصألحة
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
 -18وتنس اجملم عق افثالث عملهق وتهتل تهتفيفا شأقمال حيتأ ي علأى جمم عأة واحألة مأ افت صأيق م
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
 -19ويهتل ر يس ففي اخلرباء املستهتلّني ور قسة اجلمعية تهتقريف منتظمة ع افتهتأل احملأف يف االسأتعفاض
مأ خأأال اجتمقعأق املكتأأب وأففقتأر افعقملأأةم ويهتأأل ففيأ اخلأرباء تهتفي ةأفا مفحليأأق ويهتأل أيضأأق إحقطأأة إىل
افلو األطفا بليال ف فك إذا مل يك تهتلم افتهتفيف املكت ب ميس را فيطلعهق فيهق على حقفة افعمام
 -20وف ر إهنقء ففي اخلرباء املسأتهتلني عملأر يُعأل تهتفيأفاة مكت بأقة عأ ذفأك ويهتلمأر إىل املكتأب ومجعيأة
افلو األطفا واحملكمةم وميك تهتلم االسأتنتقجق افتفصأيلية افأيت ختلأز إفيهأق كأا جمم عأة يف مففهتأق
افتهتفيفم ويك ن افتهتفيف وثيهتة عقمة خقضعة فتلابمل افسفية املال مةم
 -21ويك ن افرتكيز يف تهتلم افتهتقريف على ت فمل حل ملم سة وعملية وواقعيأة وتكأ ن افتهتأقريف مأ جزة
قلر اإلمكقنم وتُ ىل األوف ية فلمسق ا افيت هلق أكرب تلثمل على أ اء احملكمة وكفقء ق وفعقفيتهقم
 -22وعهتب تهتلم افتهتفيف افنهق جي هليئأة افف قسأة أن تألع اخلأرباء إىل تهتألم مزيأل مأ اإليضأقحق
بشكا مال م ح ج انب أو استنتقجق أو ت صيق حمل ة هلق أ ية خقصةم
 -23ورهنأقة بأأقمل ار املتقحأأة جيأ فكأأا جمم عأأة بقفتنسأأي مأأع ر قسأأة اجلمعيأأة أن يُهتأأل هلأأق مأأق يلأأز مأ
مسأأقعلة يف جمأأقال مأ قبيأأا افبحأ ث وافصأأيقغة واإل ارةم وتهتأأل أمقنأأة اجلمعيأأة افأألعم افل جسأأيت حسأأب
افضفورةم

دال -التمويل
 -24تظا تكلفة استعفاض اخلرباء املستهتلني عنأل حأل أ م مأ ون املسأقس بقفكفأقءةم ويكقفأل كأا مأ
اخلرباء واملسقعلة املهتلمة وتُغط افتكقفي األخف على حن مق ه حمل يف افهتفار املتعل بقمليزانية()1م
(ICC-ASP/18/Res.1 )1م
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هاء -الجدول الزمني
 -25عنلمق يُعتمل قفار م قبا افلورة افثقمنأة عشأفة جلمعيأة افألو األطأفا
أعمقهلم على افف ر على افنح افتقيل:
(أ)

كانون الثاني/يناير :2020

(ب) شباط /فبراير  -آذار/مارس :2020
المدني.

ميكأ فلخأرباء افشأفوؤ يف

إعداد وتنظيم العمل.
إج ااراء مش اااورات م ااع ال اادول األط ااراف
والمسااؤولين فااي المحكمااة ومااع المجتمااع

(ج) نيسان/أبريل  -آب/أغسطس  :2020تحليا اال المعلوما ااات الت ا ااي يا ااتم جمعه ا ااا
وص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااياغة
التقارير.
تقااديم تقرياار مرحلااي أو إحاطااة إعالميااة
( ) حزيران/يونيه  -تموز/يوليه :2020
إل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى
الدول األطراف.
تق ا ااديم التقري ا اار النه ا ااائي إل ا ااى المكت ا ااب
(هأ) أيلول/سبتمبر :2020
وجمعي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
الدول األطراف.
 -26ويُهتل افهتفيف افنهق إىل افلورة افتقسعة عشفة جلمعية افلو األطفا م خال املكتب مبق يتف
بلقة مع اجللاو افزمنيةم وإذا فز األمأف إ خأق تعأليال علأى اجلألاو افزمنيأة بسأبب ظأفو ققسأية غأمل
مت قعأأة يهتأ اخلأرباء بإحقطأأة ر قسأأة اجلمعيأأة علمأأق بأ فك مأ ون إبطأأقء مبأأق يشأأما ا قفأأة افأأيت يلأأز فيهأأق
إ خ أأق تع أأليال عل أأى نط أأقق افعم أأام وتلف أأم هيئ أأة افف قس أأة نظ أأف املكت أأب إىل ح أأقال افت أألخمل الخت أأقذ
اإلجفاءا املال مة بشلهنقم
 -27وجي فلمكتب أن يهتفر تكلي جهة مق افهتيق مبزيل مأ افعمأا بشألن مسأق ا حمأل ة إذا فأز األمأف
بعل تهتلم افتهتفيف افنهق م ويتم ذفك بقفتنسي مع أففقة افعما افتقبعة فلمكتب وجهق افتيسمل املعنيةم
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التذييل األول
نبذات عن خبراء المجموعات الثالث
 -1يُنظم استعفاض اخلرباء املستهتلني يف ثالث جمم عق منفصلة كمق هأ مبأني يف افهتسأم "أفأ " مأ
هأ االختصقصأأق م وتسأأعى اجملم عأأق افأثالث إىل افعمأأا بقفتنسأأي فيمأأق بينهأق ال سأأيمق بشأألن املسأأق ا
افشقملة فعلة قطقعق مع األخ يف االعتبقر افعما اف ي تضأطلع بأر افألو األطأفا واحملكمأةم ويكأ ن
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
أأق املبأألأ افت أ جيه م وجيأأب أال يك أ ن اخل أرباء قأأل سأأب هلأأم أن عمل أ ا فأأل احملكمأأة كمأأق جيأأب أن يك ن أ ا
حمرتمني فلغقية وقق ري على افعما بقستهتالفية وسفعةم وت ص هيئة افف قسة بقخلرباء فل املكتب بقالستنق
إىل املعقيمل افتقفية:

ألف -المجموعة  :1الحوكمة
-2

خبملان إىل ثالثة خرباء مشه رون وفيق يف جمق ح كمة املنظمق افلوفية يت فف فليهم مق يل :

رايأ أأة فنيأ أأة راسأ أأخة وخأ أأربة يف ح كمأ أأة املنظمأ أأق افلوفيأ أأة وال سأ أأيمق يف جمأ أأق اف اليأ أأق
(أ)
افهتضق ية اجلنق ية افلوفية؛
املعهتلة؛

(ب) و راي أأة فني أأة راس أأخة وخ أأربة يف افتعقم أأا م أأع افبيئ أأق وافهتيأ أ افهتقن نية/افهتضق ية/افسيقس أأية

(ج) وخربة راسخة يف اإل ارة وافهتيق ة على افصعيل افلويل يف جمق املأ ار افبشأفية ويفضأا مأ
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؛

(هأ) وخ أأربة عملي أأة راس أأخة يف إ ارة نقجح أأة ملنظم أأة وفي أأة مش أأقهبة ويفض أأا أن تش أأما تنفيأ أ
بفنقمع استعفاض/إصالح شقما وإ ارة افتغيملم

باء -المجموعة  :2الجهاز القضائي والعملية القضائية
 -3خبملان إىل ثالثة خأرباء مشأه رون وفيأق يتمتعأ ن بلرايأة فنيأة راسأخة يف مؤسسأق جنق يأة قضأق ية
وفية وخربة يف افتعقما مع ه املؤسسق يت فف فليهم مق يل :
(أ) معفف أأة متعمهت أأة بقفهت أأقن ن اجلن أأق اف أألويل واإلجأ أفاءا اجلنق ي أأة ذا افص أألة وكأ أ فك إ ارة
احملقكمق على املسأت افأ طي أو افألويل ويفضأا أن تشأما هأ املعففأة املسأق ا املتعلهتأة حبهتأ ق افألفقؤ
وافضحقيق واجلفا م اجلنسية واجلنسقنية؛
(ب) وخربة عملية راسخة يف افعما بنجقح يف والية قضق ية جنق ية وفية كهت أ
أقض أو مأق يعق فأر
مبق يف ذفك ت يل منقصب قيق ية أو ا تمقنية اخا كلية قضق ية؛
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(ج) وخربة عملية راسخة يف اخللمة بنجقح يف منظمأة قضأق ية وفيأة متعأل ة افثهتقفأق ومعهتألة
ومتعل ة األوجرم

جيم -المجموعة  :3الفحوصات األولية والتحقيقات والمالحقات القضائية
 -4خبأملان أو ثالثأأة خأرباء مشأأه رون وفيأأق يف افتحهتي أ يف اجلأفا م افلوفيأأة ومالحهتتهأأق قضأأق يق يت أ فف
فليهم مق يل :
(أ) معففة واسعة وخربة تنفي ية مثبتقن يف افتحهتيهتأق واملالحهتأق افهتضأق ية واسأعة افنطأقق يف
اجلفا م افلوفية على املست اف طي أو افلويل مبق يشما املسق ا املتعلهتة حبهت ق افلفقؤ وافضحقيق واجلأفا م
اجلنسية واجلنسقنية؛
(ب) وخربة يف صيقغة وتنفيأ سيقسأق افتحهتيأ واال عأقء افعأق ويفضأا أن تكأ ن هأ اخلأربة
متصأألة بأأقجلفا م املتسأأمة بقففظقعأأة أو اجل أفا م افنقجتأأة ع أ حأأقال افن أزاؤ يف افبيئأأق افتشأأغيلية وافسيقسأأية
املعهتلة؛
(ج) وخربة يف افتحهتي يف اجلفا م ا سقسة سيقسيق ومالحهتتهق قضق يق يف افبيئق املعهتلةم

التذييل الثاني
قائمة المسائل القانونية والتقنية التي ينبغي تغطيتها في كل مجموعة
 -1تتمثأأا نهتطأأة االنطأأالق فلخأرباء يف اف ثيهتأأة غأأمل اففمسيأأة افأأيت تلخأأز املنققشأأق افأأيت تأألور فيمأأق بأأني
افأألو األطأفا واحملكمأأة وسأأق ف أصأأحقب املصأألحة املعنيأأني حأ اسن – وهأ مأأق يسأأمى "املصأأف فة"()1م
وقأأل املصأأف فة عأأل ةا م أ املسأأق ا افأأيت تفغأأب افأألو األط أفا يف أن يهت أ اخل أرباء بلراسأأتهقم وافهتضأأقيق
فيسم شقملة ومي ك أن تشهل تتط را مع افتهتل يف مسقر افعمام وت ىل األوف ية إىل املسق ا امللرجة أ نق
وإىل املسق ا افيت هلق أكرب تألثمل علأى أ اء احملكمأة وكفقء أق وفعقفيتهأقم وبقإلضأقفة إىل ذفأك يتعأف اخلأرباء
إىل افتعليهتأأق افأأيت تأأف علأأى املصأأف فة املهتلمأأة مأ احملكمأأة وغملهأأق مأ افتعليهتأأق املهتلمأأةم وتأأف امل اضأأيع
املستهتقة م املصف فة املنهتحة بقفرتتيب افعل يم

ألف -المجموعة  1الحوكمة
 -2يسأأتعفض اخل أرباء يف اجملم عأأة  1إطأأقر ا كمأأة وافتنسأأي وافتعأأقون املشأأرتك بأأني األجهأأزة وك أ فك
سيقسق اإل ارة وثهتقفة افهتيق ة مع إيالء اهتمق خقص ملق يل :
 -5-1ثهتقفة اإل ارة وا كمة

( )1

-6-1

افلور اإل اري فلمسجا (تعزيز افعمليق واإلجفاءا اإل ارية امل حلة وافشفقفة)

-7-1

ا كمة وافهتيق ة امل حلتقن (مبلأ احملكمة اف احلة وافهتيم املشرتكة)

”Matrix over possible areas of strengthening the Court and the Rome Statute system, dated 27

November 2019م

96

20-A-240720

ICC-ASP/18/20

 -9-1مشقركة امل ظفني
 -10-1امل أ أ ار افبش أ أفية افن عيأ أأة وافكميأ أأة اف افيأ أأة (مبأ أأق يف ذفأ أأك حأ أأقال اإلعأ أأقرة وسيقسأ أأق
افت ظي )م
 -11-1املفونة وققبلية افت سع يف مست يق افتزويل بقمل ظفني
 -12-1إنشقء منصب أمني املظقمل/إجفاءا افتظلم افلاخلية
 -16-1تعزيز إطقر تهتييم األ اء
 -8-3جهق ا اإلشفا وافتلقي يف مجعية افلو األعضقء (افتهتليا إىل أ م حل م افتلاخا
وسبا افتآ ر يف االستغال )م
 -19-1والية افصنلوق االستئمقين فلضحقيق وعملر
 -18-1عملية امليزانية فلمحكمة
 -13-2احملقكمة افعق فة افلفقؤ واملسقعلة افهتقن نية
-X-X

تعزيز اف ع افعق وص رة احملكمة

باء -المجموعة  :2الجهاز القضائي والعملية القضائية
 -3يهت اخلأرباء يف اجملم عأة  2مأع مفاعأقة احأرتا االسأتهتال افهتضأق فلمحكمأة بقسأتعفاض هيكأا
اجلهق افهتضق وتنظيمر وإ ارتر وتزويل بقمل ظفني وأسقفيب عملر مع إيالء اهتمق خقص ملق يل :
 -3-1انتخقب ر يس احملكمة ون اب ر يسهق
 -7-2كف أأقءة افعملي أأة افهتض أأق ية (يف مجي أأع املفاح أأا مب أأق يف ذف أأك اف أألور م أأق قب أأا احملقكم أأة
واجللاو افزمنية واملها افزمنية)
-8-2

تط يف افعملية افهتضق ية واإلجفاءا اففامية إىل تعزيز اففهتر وصنع افهتفار على حن متس
وسها املنق مبق يف ذفك م خال افتعلم م أفضا املمقرسق املستهتقة م واليأق
قضق ية أخف مع مفاعقة احرتا استهتال اجلهق افهتضق وسلطقترم

 -10-2أسقفيب عما اجلهق افهتضق (استلعقء افهتضقة املنتخبني حليثةق وافتلريب واملزاملة
وآفيق تبق أفضا املمقرسق مع سق ف افهتضقة افلوفيني واف طنيني)
 -11-2افضحقيق (املشقركة)
 -12-2افتع يضق

جيم -المجموعة  :3الفحوصات األولية والتحقيقات والمالحقات القضائية
 -4يهت اخلرباء يف اجملم عأة  3مأع مفاعأقة احأرتا اسأتهتالفية اال عأقء افعأق بقسأتعفاض هيكأا مكتأب
امللع افعق وتنظيمر وإ ارتر وتزويل بقمل ظفني وأسقفيب عملر مع إيالء اهتمق خقص ملق يل :
 -2-1افعل (افعقما جز يق/مؤقتق) ن اب امللع افعق ومهقمهم اف ظيفيةم
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 -1-2اففح صق األوفيةم
 -3-2اسرتاتيجيق اال عقء افعأق مبأق يف ذفأك مأق يتعلأ بقختيأقر افهتضأقيق وقليأل األوف يأق
بشلهنقم
 -4-2افتحهتيهتق واألعمق افتحضملية فلهتضقيق (مبق يف ذفك أسأقفيب افتحهتيأ واسأرتاتيجيقتر
وأ واتر وافتحهتيهتق املقفية)م
-5-2

هيكا مكتب امللع افعق (مبق يف ذفك مست يق افتزويل بقمل ظفني وافكفقءا )م

-6-2

اسرتاتيجيق اإلحق (افرتكيز على آفية فإلغالق)م

 -5يك أ ن اخل أرباء علأأى رايأأة بأألن افأألو األط أفا تعتأأز افهتيأأق عنأأل االقتضأأقء م أ خأأال ا أ ار مأأع
احملكمة ووف ةهتق ف اليق افتسهيال واألففقة افعقملة ذا افصلة مبعقجلة املسق ا املتعلهتة بقنتخأقب افهتضأقة
( )-1-1واملأ أألع افعأ أأق ( )-2-1واملسأ أأجا ( )-4-1واإلج أ أفاء املتعل أ أ بإ خأ أأق تعأ أأليال علأ أأى
افهت اع أأل اإلجفا ي أأة وق اع أأل اإلثب أأق ( )-13-1وإ خ أأق قس أأينق عل أأى افت أ ا ن ب أأني اجلنس أأني وافت أ ا ن
اجلغأ أ أفايف فلمأ أ أ ظفني ( )-14-1وإ ارة عملي أ أأق االنتهت أ أأق يف اجله أ أأق افهتض أ أأق ( )-9-2وافتكقم أ أأا
وافعالقة بني االختصقصق افهتضق ية اف طنية واحملكمة ( )-2-2وتعقون افلوفة ( )-1-3وتنفيأ أوامأف
االعتهتق ( )-2-3وعل افتعقون ( )-3-3واستعفاض أسقفيب عما اجلمعية ()-7-3م
____________
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المرفق الثاني
قائمة الخبراء المستقلين
ألف -المجموعة  :1الحوكمة
 افسيل نيك ال غي (ففنسق) افسيلة م نيكق بينت (األرجنتني) -افسيل مقيك مسيث (أسرتافيق)

باء -المجموعة  :2الجهاز القضائي والعملية القضائية
 افسيلة آنق بيلنقريك (ب فنلا) افسيل حس جقف (غقمبيق) -افسيل حممل شقنلي عثمقن (تقنزانيق)

جيم -المجموعة  :3الفحوصات األولية والتحقيقات والمالحقات القضائية
 افسيل ريتشف غ فلست ن (جن ب اففيهتيق) افسيل حس جقف (غقمبيق) افسيلة كفيستينق ش انزي رومقن (بفا يا)____________
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المرفقات
المرفق األول
تقرير لجنة وثائق التفويض
افف يسة :افسيلة أكسمقري غ مقن نينق (اجلمه رية افلومينيكية)
 -1يف اجللسأأتني افعأأقمتني األوىل وافسأأقبعة املعهت أ تني يف  2و 5كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019علأأى
افت ايل عيَنم مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق يأة افلوفيأة وفهتأقة فلمأق ة 25
م افنظق افألاخل فلجمعيأة جلنأة وثأق تفأ يض فألور ق افثقمنأة عشأفة تتألف مأ ممثلأ افألو األطأفا
افتقفي أأة :اجلمه ري أأة افلومينيكي أأة وجنأ أ ب أففيهتي أأق و وف أأة فلس أأطني ورومقني أأق واملكس أأيك وافنمس أأق وني يلن أألا
وهنغقريق وافيقبقنم
-2

وعهتل جلنة وثق افتف يض ثالثة اجتمقعق يف  2و 5و 6كقن ن األو  /يسمرب 2019م

وعفضأ أأم علأ أأى جلنأ أأة وثأ أأق افتف أ أ يض يف اجتمقعهأ أأق اف أ أ ي ُعهتأ أأل يف  2كأ أأقن ن األو  /يسأ أأمرب
-4
ُ
 2019م أ كفة م أ األمقنأأة بتأأقري  2كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019تتعل أ ب ثأأق تف أ يض ممثل أ افأألو
األط أ أفا يف نظ أأق روم أأق األسقس أ أ فلمحكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة يف افأ أألورة افثقمن أأة عش أأفة جلمعي أأة افأ أألو
األطفا م
وقم اجتمقؤ جلنة وثق افتف يض يف  6كقن ن األو  /يسمرب  2019كقنم قأل ور وثأق
-5
م
تف يض رمسية فلممثلني يف افلورة افثقمنة عشفة جلمعيأة افألو األطأفا بقفشأكا املنصأ ص عليأر يف املأق ة
 24م افنظق افلاخل م افلو األطفا اف  75افتقفية :األرجنتني واألر ن وإسبقنيق وأسرتافيق وإست نيق
وأفبقنيق وأملقنيق وأنلورا وأوروغ اي وأيففنلا وآيسألنلا وإيطقفيأق وبأقراغ اي وافربا يأا وافربتغأق وبلجيكأق وبلغقريأق
وب أأن وب تسأ أ انق وب ركين أأق فقسأ أ وافب س أأنة واهلفس أأك وب فن أألا وب فيفي أأق ( وف أأة  -املتع أأل ة افهت مي أأق ) وب أأملو
وتفينيأألا وت بأأقغ وت أ نس وتيم أ ر  -فيشأأيت واجلمه ريأأة افتشأأيكية واجلمه ريأأة افلومينيكيأأة ومجه ريأأة ك ريأأق
وجن أ أ ب أففيهتي أأق وج رجي أأق واف أألامنفك و وف أأة فلسأ أأطني ورومقني أأق و امبي أأق وافس أألفق ور وس أأل فقكيق وسأ أأل فينيق
وافسأأنغق وافس أ يل وس يس أفا وشأأيل وص أفبيق وغقمبيأأق وغ اتيمأأقال وففنسأأق وفنأأزويال (مجه ريأأة – افب فيفقريأأة)
يف ار وك ستقريكق وك ف مبيق والتفيق وفكسمرب وفيت انيأق وفيختنشأتقي
وفنلنلا وقربص وكفوا تيق وكنلا وك
وفيس ت ومقفطة ومأقيل واملكسأيك ومأالوي وملألي واململكأة املتحألة فربيطقنيأق افعظمأى وأيففنألا افشأمقفية
ومنغ فيق وافنفويع وافنمسق وني يلنلا وهنغقريق وه فنلا وافيقبقن وافي نقن
 -6كقنم قل أُبْلِغم إىل األمقنة معل مق ع تعيني ممثل افلو األطفا افتقفية يف افلورة افثقمنة عشفة
جلمعيأأة افأألو األط أفا وقأأم اجتمأأقؤ جلنأأة وثأأق افتف أ يض املنعهتأأل يف  6كأأقن ن األو  /يسأأمرب 2019
بفسق ا بفقية أو بقففقكس أو بطفيهتة إفكرتونية أخف م ر يس افلوفة أو ا ك مة أو و يف اخلقرجية يف افلو
األط أفا اف  21افتقفي أأة :أفغقنس أأتقن وإك أ ا ور وأوغن أألا وب أأنغال يش وبنم أأق وتش أأق ومجه ري أأة أففيهتي أأق اف س أأطى
ومجه ريأأة تنزانيأأق املتحأألة ومجه ريأأة افك نغ أ افلميهتفاطيأأة ومجه ريأأة م فأألوفق وجيب أ وس أملافي ن وغقنأأق وفأأقن ات
وكمب يق وكينيق وملغشهتف وم ريشي س ونقميبيق ونيجمليق وهنلوراسم
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 -7خال اجللسة املنعهتلة يف  6كقن ن األو  /يسمرب  2019أوصى افف يس بلن تهتبا افلجنة وثق
تفأ يض ممثلأ مجيأأع افأألو األطأفا املشأأقر إفيهأأق يف مأ كفة األمقنأأة علأأى أن تأأتم م افأأقة األمقنأأة يف أقأأفب
وقم ممك ب ثق افتف يض اففمسية ملمثل افلو األطفا املشقر إفيهق يف اففهتفة  5م ه ا افتهتفيف.
-8

وبنقء على اقرتاح افف يس اعتمل افلجنة مشفوؤ افهتفار افتقيل:
"إن جلنة وثق افتف يض
وقل نظف يف وثأق تفأ يض املمثلأني إىل افألورة افثقمنأة عشأفة جلمعيأة افألو األطأفا يف
نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية املشقر إفيهم يف اففهتفتني  5و 6م ه ا افتهتفيف؛

تهتبا وثق تف يض ممثل افلو األطفا املعنية".
-9

واعتُمل مشفوؤ افهتفار اف ي اقرتحر افف يس بلون تص يمم

 -10واقرتح افف يس عنل أن ت ص افلجنة مجعية افلو األطفا بقعتمق مشفوؤ قأفار (انظأف اففهتأفة 12
أ نق )م واعتُمل ذفك املهترتح بلون تص يمم
 -11ويف ض ء مق سل

يُهت َل ه ا افتهتفيف إىل مجعية افلو األطفا م

توصية لجنة وثائق التفويض
 -12ت ص أ جلنأأة وثأأق افتف أ يض مجعيأأة افأألو األط أفا يف نظأأق رومأأق األسقس أ فلمحكمأأة اجلنق يأأة
افلوفية بقعتمق مشفوؤ افهتفار افتقيل:
"وثااائق تفااويض الممثلااين فااي الاادورة الثامنااة عشاارة لجمعيااة الاادول األطااراف فااي نظااام رومااا
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

إن مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية
وقل نظف يف تهتفيف جلنة وثأق افتفأ يض املتعلأ ب ثأق تفأ يض املمثلأني يف افألورة افثقمنأة
عشفة فلجمعية ويف افت صية اف ار ة فير
تعتمل تهتفيف جلنة وثق افتف يض"م
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المرفق الثاني
التقرير الشفوي عان أنشاطة المكتاب الاذي قدماه رئايس الجمعياة فاي الجلساة
العام ا ااة األول ا ااى لل ا اادورة الثامن ا ااة عش ا اارة للجمعي ا ااة المعق ا ااودة ف ا ااي  2ك ا ااانون
األول/ديسمبر 2019
 -1بصفيت ر يسق فلجمعية يشففي أن أقل تهتفيفا إىل مجعية افلو األطفا ع األنشطة افيت اضطلع
هبق مكتب اجلمعية خال اففرتة مق بني افلورتني 2019-2018م

ألف -االجتماعات والواليات
 -2من افلورة افسقبعة عشفة فلجمعية عهتل املكتب يف عأق  11 2019جلسأة ملسأقعلة اجلمعيأة
يف االضطالؤ مبسؤوفيق ق مب جب نظق رومق األسقس م
 -3وعمأأال بقف اليأأق املعه أ هبأأق إىل املكتأأب يف افأألورة افسأأقبعة عشأأفة فلجمعيأأة املعهت أ ة يف كأأقن ن
األو  /يس أأمرب  2018عه أأل املكت أأب ب الي أأق فففيهتي أأر افع أأقملني وق أأق بن أأقء عل أأى ت ص أأيق افف أ أفيهتني
امليسفي وجهق افتنسي فعق 2019م
افعقملني بتعيني ّ
 -4ويعأأفب املكتأأب ع أ امتنقنأأر فلعمأأا اف أ ي قأأق بأأر افففيهتأأقن افعأأقمالن يف عأأق  2019حيأأث ققمأأق
بتنفي اف اليق املعه هبق إفيهمق م اجلمعية بنجقحم
 -5وأو أن أع أأفب عأ أ تهت أأليفي فلعم أأا افأ أ ي ق أأق ب أأر نق ب أأق ر أأيس اجلمعي أأة افس أأفمل ميش أأق ملين أأقر
(سل فقكيق) وافسفمل جينس -أوت ه رسل نل (افلامنفك)م

باء -آلية الرقابة المستقلة
 -6قلمم آفية اففققبة املستهتلة عمال بقف الية املعه هبق إفيهق م اجلمعية تهتقريف وريأة إىل املكتأب
عأأالوة علأأى "افتهتفيأأف افسأأن ي املهتأأل مأ ر أأيس آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة إىل اجلمعيأأة")(1م وعأأالوة علأأى ذفأأك
طلبأأم اجلمعيأأة إىل آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة إعأألا تهتيأأيم بشأألن أمقنأأة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق وقأأل
افتهتفيف إىل املكتب يف  26تشفي افثقين /ن فمرب .2019
 -7واستمف استعفاض والية آفية اففققبة املستهتلة يف عق  2019وفكنر سأيتطلب مشأقورا إضأقفية يف
()2
عق 2020م

جيم -أساليب العمل
 -8بنأأقء علأأى "افتفأأقهم بشأألن مشأأقركة افأألو املفاقبأأة يف اجتمقعأأق اجلمعيأأة" املعتمأأل بهت أفار املكتأأب
املؤرخ  18تشفي األو /أكت بف  2017أحقط املكتب علمقة يف اجتمقعأر ا أق ي عشأف املعهتأ يف 28
( ICC-ASP/18/22 )1و( Add.1سفي)م
(ICC-ASP/18/29 )2م
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تشأفي افثأأقين/ن فمرب  2019بهتق مأأة اجتمقعأأق اجلمعيأأة وهيئق أأق افففعيأأة املفت حأأة افعضأ ية افأأيت عهتأأل
بشكا خقص يف عق 2019م

دال -عدم التعاون/مجلس األمن
 -9اجلمعية مسؤوفة مب جب اففهتفة  2م املق ة  112مأ نظأق رومأق األسقسأ عأ افنظأف عمأال بقملأق ة
 87م افنظق األسقس يف أي مسلفة تتعل بعل افتعأقونم وبنأقءة علأى طلأب اجلمعيأة سلسأتمف يف افعمأا
بنشقط وبص رة بنقءة مع مجيع أصحقب املصلحة املعنيني وف ةهتق إلجفاءا اجلمعية املتعلهتة بعل افتعقون س اء
ملنع حقال عل افتعقون أو ملتقبعة أي مسلفة حمقفة م احملكمة إىل اجلمعية بشلن عل افتعقون.

 -10وط أ ا افعأأق املقض أ قمأأم مأأع جهأأق افتنسأأي املعني أة بعأأل افتعأأقون مبتقبعأأة ورصأأل سأأفف
األشأأخقص املطل أ ب مثأ هلم أمأأق احملكمأأة إىل و أط أفا و و غأأمل أط أفا بلقأأة مبأأق يف ذفأأك

علأأى سأأبيا املثأأق ال ا صأأف مبشأأقورا مأأع سأألطق األمقنأأة افعقمأأة فألمأأم املتحأألة املسأأؤوفة ع أ وضأأع
افسيقسق واإلشفا عليهأق فيمأق يتعلأ بقالتصأقال غأمل افضأفورية فكبأقر املسأؤوفني يف األمأم املتحألة مأع
هأأؤالء األشأأخقصم وعلأأى وجأأر اخلصأ ص قمأأم بقفتنسأأي مأأع األمقنأأة افعقمأأة فألمأأم املتحأألة ومأ خأأال
املنسأ املعأأي حبكأأم منصأأبر بتبأأق املعل مأأق ذا افصأألة مأأع أعضأأقء املكتأأبم وشأأجعم أيضأأق علأأى أن
تهت أ األمقنأأة بأألور أكثأأف نش أقطقة يف تبأأق املعل مأأق مأأع افأألو األط أفا عم مأأق وفهتأأق جملم عأأة األ وا
املتعلهتة بتنفي افبعل غمل اففمس إلجأفاءا اجلمعيأة املتعلهتأة بعأل افتعأقونم ويتعأني علأى املكتأب أن ي اصأا
االخنفاط يف تطبي ه اإلجفاءا ال سيمق يف تطبي ج انبهق اففمسية افأيت ينبغأ تفعيلهأق مبجأف افت صأا
إىل نتيجة قضق ية بشلن عل افتعقونم

هاء -المتأخرات
 -11أوجأر افشأأكف إىل مجيأأع افأألو األطأفا افأأيت سأأل اشأرتاكق ق يف اف قأم املنقسأأبم وفألسأ كمأأق
حأألث يف افعأأق املقض أ أحأأقط املكتأأب علم أقة بقحتمأأق أن ت اجأأر احملكمأأة نهتص أقة يف افسأأي فة حبل أ كأأقن ن
األو  /يسمرب 2019م ونظف جلنة امليزانية واملقفية (افلجنة) كمق فعلم يف افعق املقض يف مسلفة افنهتز
احملتمأأا يف افسأأي فة وقأألمم بعأأض افت صأأيق بشأألهنق مبأأق يف ذفأأك إنشأأقء آفيأأة فلتعقمأأا مأأع قضأأقيق افسأأي فةم
ونظف افلو األطفا يف ه افت صيق وفكنهق قتقج إىل مزيل م املشقورا يف عق 2020م
 -12وف تكأ ن هنأقك مثأا هأ ا قفأة وفأ تكأ ن هنأقك أيضأق ا قجأة إىل إنشأقء مثأا هأ اسفيأة إذا
سل مجيع افلو األطفا اشرتاكق ق املهتفرة يف اف قم املنقسبم وف فك أحث مفة أخف مجيع افألو
األطأفا افأأيت فأأليهق اشأأرتاكق غأأمل مسأأل ة علأأى بأ قصأأقر جهأألهق فسأألا هأ االشأرتاكق مبأأق يف
ذفك ع طفي خطط افسلا املهترتحة افيت سيتم إضفقء افطقبع اففمس عليهق م خال قأفار مأ افهتأفارا
افيت ستتخ هق اجلمعية خال ه افلورة.
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زاي -أمانة الجمعية
 -13واصألم أمقنأة مجعيأة افألو األطأفا طأ ا افعأق االضأطالؤ ب اليتهأق املتعلهتأة مبسأقعلة اجلمعيأأة
وهيئق ق افففعية يف كا م الهقي وني ي رك وفهتقة فلهتفار ICC-ASP/2/Res.3م
 -14وتشقرك اجلمعية م خال مكتبهق ومبسقعلة األمقنة يف ح ار مع احملكمة بشلن عل متزايل م
افهتضقيق بعضهق معهتلة فلغقية ممق أ إىل تهتليف مسؤوفيق كا منهمق بشكا أفضا.
 -15وت اصأأا األمقنأأة افأألعم اف أ ي تهتلمأأر جلمأأع املعل مأأق املتعلهتأأة بتعزيأأز عقمليأأة نظأأق رومأأق األسقس أ
وتنفيأ تنفيأ ا كأأقمالم وحأ  26تشأفي افثأأقين/نأ فمرب تلهتأأم األمقنأأة ثالثأأة ر و علأأى االسأأتبيقن املتعلأ
طة افعما اففامية إىل قهتي عقملية نظق رومق األسقس وتنفي تنفي ا كقمال()3م
 -16وققمأم األمقنأأة يف أعهتأأقب افتهتفيأأف افأ ي أعأأل املكتأب بشأألن افتهتيأأيم افسأأن ي ألعمأأق األمقنأأة يف
عأأق  2018بتنفي أ افتأألابمل املت خأأقة يف ه أ ا افتهتفيأأف()4م وبأألأ افعمأأا يف افشأأبكة اخلقرجيأأة احمللثأأة فلأألو
األط أ أفا افأ أأيت تتض أ أأم ققعأ أألة بيقنأ أأق ومعل م أ أأق ع أ أ االتصأ أأق بقف أ أألو األط أ أفا يف  18تش أ أفي
افثقين/ن فمرب 2019م

زاي -انتخاب المدعي العام المقبل للمحكمة الجنائية الدولية
 -17بنقء على املنققشأق افأيت جأف يف عأق  2018واصأا املكتأب افنظأف يف عمليأة انتخأقب املألع
افع أأق املهتب أأام واعتم أأل املكت أأب اختصقص أأق افلجن أأة املعني أأة بقنتخ أأقب امل أألع افع أأق يف  3نيس أأقن/أبفيا
 )5(2019م ومب جب ه االختصقصق قفر املكتب تعيأني ممثأا واحأل فكأا جمم عأة إقليميأة بنأقء علأى
مشقورا مأع اجملم عأق اإلقليميأة كلعضأقء يف افلجنأة املعنيأة بقنتخأقب املألع افعأق م وواليأة افلجنأة هأ
تسأأهيا تفشأأيح وانتخأأقب املأألع افعأأق افهتأأق فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة وفهتأأق ألسأأقفيب افعمأأا املبينأأة يف
االختصقصق م وبقإلضقفة إىل ذفك قفر املكتأب تشأكيا ففيأ يتكأ ن مأ اسأة خأرباء مسأتهتلني واحأل
عني املكتب يف  7حزيفان/ي نير
فكا جمم عة إقليمية ملسقعلة افلجنة يف تنفي واليتهقم وبنقء على ذفك ّ
أعضأأقء جلنأأة انتخأأقب املأألع افعأأق ويف  27حزيفان/ي نيأأر  2019عأ ّأني املكتأأب ففي أ اخل أرباء ملسأأقعلة
يسق هلق
افلجنة يف تنفي واليتهقم ويف  23مت /ي فير  2019عينم افلجنة افسفمل سقبني ن فكر (كنلا) ر ة
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.
 -18واجتمعأأم افلجنأأة ع أ طفي أ اففيأألي يف عأألة منقسأأبق يف عأأق  2019مبأأق يف ذفأأك مبشأأقركة ففي أ
اخل أرباءم ويف  31مت /ي في أأر  2019واف أ املكت أأب علأأى إع أأالن اف ظ أأق افش أأقغفة اف أ ي ص أأقغر ففي أ اخل أرباء
واستعفضأأتر افلجنأأة ون نشأأف علأأى امل قأأع اإلفكأأرتوين فلمحكمأأة يف  2آب/أغسأأطس  2019مأأع م عأأل هنأأق
فتهتلم افطلبق يف  31تشفي األو /أكت بف 2019م وبنأقءة علأى ت صأية مأ افلجنأة قأفر املكتأب متليأل امل عأل
افنهأأق فتهتأألم افطلبأأق إىل  25تشأفي افثأأقين/ن فمربم وتلهتأأى املكتأأب معل مأأق حملثأأة مأ افلجنأأة بشأألن حقفأأة
افطلبق مبق يف ذفك إحقطة قلمهق افسفمل مقرسني شيبالك (ب فنلا) يف  28تشفي افثقين/ن فمربم
( )3انظف

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-

Action.aspxم
(ICC-ASP/17/39 )4م
(ICC-ASP/18/INF.2 )5م
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 -19ويف يأ م  2و 3كأأقن ن األو  /يسأأمرب  2019اجتمأأع ففيأ اخلأرباء يف الهأأقي فتأألقي افطلبأأق
اف ار ة وإعلا قق مة مط فة فلطلبق امل صى هبق واقرتاح أسئلة فلمهتقبلة افيت سأتهت هبأق افلجنأةم وسأيعهتل
اجتمقعأأق ملتأأر ي مأأقن يف ني ي أ رك يف شأأبقط/فربايف  2020ملفاجعأأة تهتييمأأق ففي أ اخل أرباء
أعضأأقء افلجنأأة
ة
ووضأع قق مأة بقملفشأحني افأ ي سأتهت مبهتأقبلتهم وقليأل األسأئلة ذا افصألة وطفا هتهأقم وسأيعهتل اجتمأأقؤ
ملتر ثالثة أيق فكا م افلجنة وففي اخلرباء يف الهقي يف نيسقن/أبفيا  2020إلجفاء املهتقبال وقليل
مضم ن افتهتفيف افنهق فلجنة مبق يف ذفك افهتق مة املختصفة فلمفشحني امل صى هبق فللو األطفا م
 -20وص أ أ أألر افتهتفي أ أ أأف املؤق أ أ أأم فلجن أ أ أأة امل أ أ أأؤرخ  1تش أ أ أ أفي افث أ أ أأقين/ن فمرب  2019ب ص أ أ أأفر اف ثيهت أ أ أأة
ICC-ASP/18/INF.4م وستصلر إضأقفة فلتهتفيأف املؤقأم تتضأم حقفأة افطلبأق بعأل متليأل امل عأل افنهأق
فلطلبق يف  25تشفي افثقين/ن فمرب 2019م
 -21وست اصأأا افلجنأأة إبهتأأقء املكتأأب وافأألو األط أفا علأأى علأأم تأأق بقفتهتأأل احملأأف يف افعمليأأةم وم أ
املت قع أن تهتل افلجنة تهتفيفهق افنهق يف أواخف أيقر/مقي 2020م

حاء -مراجعة المحكمة
 -22اسرتعى م ض ؤ افتحليق افيت ت اجر احملكمة وكيفية معقجلتهأق انتبأق افألو األطأفا واملكتأب يف
اجلأزء األكأأرب مأ عأق  2019والحظأأم افأألو األطأفا واملكتأأب أيضأأق أن بعأض هأ افتحأأليق حمأأط
اهتمق وسق ط اإلعال واألوسقط األكق مييةم وأقف احملكمة نفسهق بقفتحليق افيت ت اجههق وا قجأة إىل
معقجلتهأأقم وف أ فك بأألأ املكتأأب يف االعتكأأق اف أ ي عهتأأل يف  13حزيفان/ي نيأأر  2019يف ه فنأألا يف
افنظف يف مفاجعة احملكمةم وكقن م ض ؤ املنققشة يف املعتك ه "م اجهة قليق افي مأ أجأا حمكمأة
غلا"م وأشقر املكتب إىل أن احملكمة تبقشف نشقطهق يف افعليأل مأ ا أقال يف منأقط خمتلفأة وأهنأق
أق
ة
بصأأل تط أ يف اجتهق ا أأق افهتض أأق ية وأن أأر نش أأل ع أأالوة علأأى ذف أأك افعلي أأل م أ افتح أأليق من أ أن ب أألأ
عمليق أأقم ويف املعتكأ ركأأز أعضأأقء املكتأأب علأأى امل ضأ عق احملأأل ة افتقفيأأة :ا كمأأة واإل ارة وافهتيأأق ة؛
وافتحهتي واملهتقضقة وافعملية افهتضق ية؛ وافبيئة اخلقرجيةم
 -23وبنقء عا ه املنققشق أعل ر قسة اجلمعية "مصأف فة بشألن اجملأقال املمكنأة فتعزيأز احملكمأة
ونظأأق رومأأق األسقس أ " (املصأأف فة) ووضأأعم املصأأف فة فصأأقيت مجيأأع اجلهأأق املعنيأأة :افأألو واحملكمأأة
واجملتمع امللينم واملصف فة وثيهتة حية ققو افتهتفيب بني افعليل م افهتضقيق امللم سة وافهتقبلة فلتنفيأ مأ
خال املنققشق بني مجيع أصحقب املصلحةم وقل املصف فة افهتضأقيق افأيت قتأقج إىل مزيأل مأ املنققشأة
واملنتليق /أففقأة افعمأا املعنيأة بتلأأك املنققشأق م واملصأف فة نهتطأأة افبلايأة أ ار ومفاجعأأة شأقملني مأ أجأأا
تعزيأأز احملكمأأة ونظ أأق رومأأق األسقس أ م وأكأأل افف قس أأة ط أ ا افعملي أأة علأأى مب أأق ئ افشأأم فية وافش أأفقفية
وا قجة إىل إجفاء املفاجعة بقفتعقون اف ثي مع احملكمة.
 -24والحظم افلو األطفا يف منققشق ق بشلن املصف فة أن احملكمة نفسهق ميكنهق أن تعق افعليأل
م املسق ا احملل ة واتفهتم أيضق على أنر ميك فللو األطفا نفسهق أن تعق قضأقيق معينأة واعرتفأم
يف اف قأأم نفسأأر بضأأفورة االسأأتعقنة أرباء مسأأتهتلني يف بعأأض املسأأق ا افهتقن نيأأة واملعهتأألةم وف أ فك أعأأل
افف قسة مشفوؤ اختصقصق فلخرباء املستهتلني مع مفاعقة آراء افلو واحملكمة وعل م منظمق اجملتمع
امل أألينم وأع أأل افف قس أأة أيض أأق مش أأفوؤ قأ أفار بعنأ أ ان "مفاجع أأة احملكم أأة ونظ أأق روم أأق األسقسأ أ " وأج أأف
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مشقورا مع اف ف امل ج ة يف الهقي وني ي ركم وتعتز افف قسة عفض مشفوؤ افهتفار يف إحل اجللسق
افعقمة افيت ستعهتل يف افلورة ا قفية فلجمعيةم
 -25وحيأأل مشأأفوؤ اختصقصأأق اخل أرباء املسأأتهتلني اف أ ي يلمأأا املكتأأب يف اعتمأأق يف افأألورة ا قفيأأة
فلجمعية املسق ا افهتقن نيأة وافتهتنيأة افأيت يتعأني معقجلتهأق يف كأا جمم عأة مأ اجملم عأق افأثالث :ا كمأة
وافس أألطة افهتض أأق ية وافعملي أأة افهتض أأق ية وافلراس أأق األوفي أأة وافتحهتيهت أأق واحملقكم أأق م ويص أ أ مش أأفوؤ
االختصقصق والية اخلرباء املستهتلني وتك ينهم وأسقفيب عملهم ومت يلهم واجلألو افأزمي فعملهأمم ووف ةهتأق
هل أ ا اجلأألو افأأزمي م أ املت قأأع أن يبأألأ إعأألا وتنظأأيم افعمأأا يف كأأقن ن افثقين/ينأأقيف  2020وأن جتأأفي
مشأقورا مأأع أصأأحقب املصأألحة بأأني شأأبقط/فربايف وآذار/مأأقرس وأن ختصأأز اففأأرتة مأ نيسأأقن/أبفيا إىل
آب/أغسطس فتحليا املعل مق وصيقغة افتهتقريفم وستتلهتى افلو األطفا بأني حزيفان/ي نيأر ومتأ /ي فيأر
تهتفيفا مؤقتق أو م جزا فلتهتفيفم وم املت قع تهتلم افتهتفيف افنهق يف أيل /سبتمرب 2020م
 -26وتلما ر قسة اجلمعيأة يف أن تتخأ اجلمعيأة يف هأ افألورة افهتأفارا اهلقمأة افال مأة فلمضأ قألمقة
يف املفاجعأأة افشأأقملة واهلق فأأة فلمحكمأأة افأأيت م أ شأألهنق أن تعأأز احملكمأأة يف هنقيأأة املطأأق ومتكنهأأق م أ
م اجهة افتحليق افيت ت اجههق افي بنجقح بعل  21عقمق م اعتمق نظق رومق األسقس .

طاء -نظرة عامة على أنشطة الرئيس
 -27شأأقركم علأأى مأألار افعأأق يف عأألة اجتمقعأأق كأأقن فيهأأق افتعأأقون وافتكقمأأا وافعقمليأأة م أ امل اضأأيع
افف يسية فلمنققشةم وعهتل على ملار افعق أيضق سلسلة م االجتمقعق وحضف علة فهتقءا بصفيت
متحألثق ر يسأيق أو عضأ ا يف أففقأة افتشأقور مبأأق يف ذفأك يف االجتمقعأق افأأيت عهتأل يف الهأقي وني يأ رك
وسأي وفأقن ات م ويف تلأأك االجتمقعأق شأأجعم بشأكا خأقص افأألو املفاقبأة علأأى أن تصأبح أطفافةأأق يف
نظ أأق رومأ أأق األسقس أ أ واتفأ أأقق امتي أأق ا احملكمأ أأة اجلنق يأ أأة افلوفي أأة وحصأ أأقنق ق م أ أ خأ أأال االسأ أأتمقؤ إىل
افتحليق املفتبطة بهتفارهق احملتما بلن تصبح أطفافةق ومنققشة سأبا افتغلأب عليهأق وشأل علأى أ يأة أن
يك ن فل افلو تشفيعق تنفي على املست اف طيم
 -28وقهتيهتأأق هل أ ا افغأأفض عهتأأل اجتمقعأأق مأأع منأألوبني م أ بلأألان آسأأيق واحملأأيط اهلأأق ئ وشأأقركم
كمتح أألث ر يسأ أ يف اجتم أأقؤ املق أألة املس أأتليفة جل أأزر احمل أأيط اهل أأق ئ بش أألن افتص أألي عل أأى نظ أأق روم أأق
أيضأأق يف غ أ اء
األسقس أ وتنفي أ يف فأأقن ات حيأأث ركأأز أيضأأق علأأى تعزيأأز افنظأأق األسقس أ م وشأأقركم ة
عما على مست افسففاء بشلن احملكمة اجلنق ية افلوفية ومنطهتة احمليط اهلأق ئ حيأث أجفيأم منققشأق
تفقعليأأة ح أ املخأأقو افأأيت أعفبأأم عنهأأق وف أ م أ جأأزر احملأأيط اهلأأق ئم ويف ه أ ا افسأأيقق يسأأعلين أن
أالحأأظ أن كمليبأأق قأأل انضأأمم إىل نظأأق رومأأق األسقسأ يأ افثالثأأقء  26تشأفي افثأأقين/ن فمرب  2019أ
وأهنئ كمليبق بإخالص على ه اخلط ة وأرحب هبق يف عق لة نظق رومق األسقس م وأو أيضق أن أعفب
ع أ تهت أأليفي فل أألعم واجله أ افهت ي أأة اف أأيت تب أ هلق اف أألو األط أفا واجملتم أأع امل أألين مب أأق يف ذف أأك أس أرتافيق
ومجه رية ك ريق وافتحقف م أجا احملكمة اجلنق ية افلوفية ومنظمة افربملقنيني م أجا افعما افعقمل .
 -29وط ا افعق ت اصلم بنشقط مع خمتل املنظمق غمل ا ك مية ونهتقبق احملقمني فإلحقطة علمق
ب جهأأق نظأأف اجملتمأأع املأألين يف أعمأأق اجلمعيأأة واحملكمأأةم ولأأا ذفأأك االجتمأأقؤ بقنتظأأق معهمأأق ملنققشأأة
افهتضقيق وافتحليق املستمفة افيت ت اجههق احملكمةم
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 -30وأعأأفب عأ امتنأأقين فلأألعم املسأأتمف واملعأأز افأ ي قلمتأأر اجلهأأق املعنيأأة املختلفأأة مأفارا فنظأأق رومأأق
األسقس هأ ا افعأق مبأق يف ذفأك الفتأزا احملكمأة مب اصألة قسأني افطفيهتأة افأيت تنفأ هبأق واليتهأق األسقسأيةم
وإني ف اث متقمق يف أن افلورة افثقمنة عشفة ا قفية فلجمعية ستسهم يف قهتي هلفنق املشرتك وه مكقفحة
اإلفال م افعهتقب ع أبشع اجلفا م وافلفقؤ ع املبق ئ وافهتيم املكفسة يف نظق رومق األسقس م
***
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المرفق الثالث
بيااان ألقاااه رئاايس لجنااة الميزانيااة والماليااة أمااام الجمعيااة فااي جلسااتها العامااة
الثامنااة للدورة الثامنااة عشرة للجمعية ،المعقااودة فااي  4كااانون األول/ديساامبر
2019
-1

يشففي أن أقل افنتق ع افف يسية فللورتني افثقنية وافثالثني وافثقفثة وافثالثني فلجنة امليزانية واملقفيةم

أقق يف
 -2يف افبلاية أو أن أغتنم ه افففصة ألشأكف مال أ يف افلجنأة علأى تفأقنيهم وعملهأم افش ّ
افلورتني األخملتني وك فك األمني افتنفي ي وففيهتر وأمقنأة اجلمعيأة فألعمهم املتميأزم أو أيضأق أن أشأكف
احملكمة على عمهقم
 -3خال ور ق افثقفثة وافثالثني افيت عهتل يف اففرتة مأ  26آب/أغسأطس إىل  6أيل /سأبتمرب
ركز افلجنة على افنظف يف امليزانية افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة فعأق 2020م وسألعفض اسن بإجيأق أ اء
امليزانية فعق  2019وافنتق ع افف يسية افيت اسفف عنهق منققشقتنق ح امل ار امل صى هبق فعق .2020

ألف -أداء الميزانية
 -4فيم أأق يتعل أ ب ااأداء الميزاني ااة أش أأقر افلجن أأة إىل أن مع أ ّل افتنفي أ املت ق أأع فلمحكم أأة يف هنقي أأة
عأأق  2019مبأأق يف ذفأأك افف ا أأل وسأألا رأس املأأق املتعلأ بقملبأأقين مأ املت قأأع أن يبلأأغ نسأأبة 4م 99يف
املق ة أو 3م 147ملي ن ي رو مهتقرنة امليزانية املعتملة فعق  2019افبقفغة 14م 148ملي ن ي روم
 -5تلهت أأم افلجن أأة ثالث أأة إخط أأقرا م أ ص أأنلوق افط أ ارئ ح أ اسن يف ع أأق  2019مببل أأغ إمج أأقيل
قألر 45م 2مليأ ن يأ روم وكأقن اثنأأقن مأ هأ اإلخطأقرا يتعلهتأأقن بغبأقغب /بل غأ ي (ا قفأة يف كأ
يف أ ار)م وكأأقن اإلخطأأقر افثقفأأث يتعل أ بييكقت /نغقيس أ نق (ا قفأأة يف مجه ريأأة إففيهتيأأق اف سأأطى)م وطلبأأم
افلجنة إىل احملكمة أن تب قصقر جهلهق الستيعقب ه افنفهتق غمل املت قعة يف امليزانية افعق يةم

باء -النظر في مسألة السيولة.
 -6نظف افلجنة يف حقفة االشرتاكق ح  31آب/أغسطس  2019وقل و ق احملكمة بلحلث
ت قع أأق افت أألف افنهت أأليم وفتجن أأب ح أألوث نهت أأز يف افس أأي فة وختفي أ املخ أأقطف أم أأق عملي أأق احملكم أأة
ومسعتهأأق أوصأأم افلجنأأة بزيأأق ة املسأأت افنظأأفي فصأأنلوق رأس املأأق املتأألاو 3م 12مليأ ن يأ رو فتغطيأأة
نفهتق احملكمة مللة شهف واحلم بقإلضقفة إىل ذفك أوصم افلجنة بقستخلا فق ض قلر  3ماليني ي رو
م افسنة املقفية  2017فتجليل رأس املق افعقمام
 -7عأأالوة علأأى ذفأأك رحبأأم افلجنأأة بقفت صأأية رقأأم  )1(9افأأيت قأ ّلمهق مفاجأأع ا سأأقبق اخلأأقرج يف تهتفيأأف
عأ مفاجعأأة ميزانيأأة عمليأأة احملكمأأة بأألن تفأ ّض اجلمعيأأة بعأأض املسأأؤوفية إىل املكتأأب علأأى حنأ مأأق أوصأأم بأأر
افلجنة مسب ةهتق هبل افتخفي م اسثقر املقفية وافتبعق على مسعتهق يف حقفة حلوث نهتز يف افسي فة.
( )1افت صأأية رقأأم " :ICC-ASP/18/2/Rev.1 9تفق يأأق فآلثأأقر املقفيأأة واملتعلهتأأة بقفسأأمعة يف حقفأأة حأألوث نهتأأز يف افسأأي فة
ي صأ مفاجأأع ا سأأقبق جملأأس آسأأيق واحملأأيط اهلأأق ئ بتفأ يض املسأأؤوفيق إىل املكتأأب بطفيهتأأة مأأق مأ أجأأا مأأق يلأ  ‘1‘:أن
تعل أ يف اف قأأم املنقس أأب (أي تأأفك فأأرتة معهت ف أأة مثأأا أسأأب عني/ثالثة أس أأقبيع  -قتأأقج إىل قليأأل أكث أأف قأأة  -قبأأا أن متث أأا
افنهتليأأة املتقحأأة املت قعأأة أقأأا مأ شأأهف قيقسأ واحأأل فهتأأط مأ املأألف عق ) أن احملكمأأة سأأتؤذن هلأأق بشأأكا اسأأتثنق بقسأأتخلا
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جيم -النظر في األمر اإلداري بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها
 -8رحبم افلجنة بكأ ن قلأم احملكمأة يفاقأب األمأف اإل اري بقسأتمفار بقعتبأقر "وثيهتأة حيأة" وسأرتاجع
املنظمة يف عق  2021أو قبا ذفك حسب االقتضقء.
 -9فحصم افلجنة طلبق إعق ة افتصني املهتلمة فعق  2020مب جب األمف اإل اري ا قيل وكفر
ت صأأيتهق افسأأقبهتة بقمل افهتأأة علأأى تسأأع م أ أصأأا  12عمليأأة م أ عمليأأق إعأأق ة افتصأأني املطل بأأةم ويف
اف قم نفسر أوصم افلجنة بعل تهتألم أي طلبأق جليألة إلعأق ة افتصأني مأ قبأا احملكمأة حأ يأتم
االنتهقء م املفاجعة اجلليلة ملنظمة افعف افلوفية وختفي مجيع افعمليق واملخقطف املقفية بقفكقما.

دال -النظر في الميزانية المقترحة لعام 2020
 -10راجعأأم افلجنأأة امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة فعأأق  2020افأأيت تبلأأغ 9م 146ملي أ ن ي أ رو
(بقستثنقء أقسقط قفض افلوفة املضيفة افبقفغة 6م 3ملي ن ي رو)م وميثا ه ا يق ة إمجقفية مطل بة قلرهق 4م2
ملي ن ي رو (أو 7م 1يف املق ة) ع امليزانية املعتملة فعق  2019بقستثنقء قفض افلوفة املضيفة.

هاء -توصيات تتعلق بأهم البرامج الرئيسية
 -11سأألتطفق اسن بإجيأأق إىل افت صأأيق افف يسأأية فلجنأأة بشأألن اف أربامع افف يسأأية علأأى افنح أ اف أ ار يف
تهتفيف افلجنة ع أعمق ور ق افثقفثة وافثالثني(ICC-ASP/18/15).
-1

البرنامج الرئيسي األول (الهيئة القضائية)
 -12أوصم افلجنة بإجفاء ختفيضق طفيفة يف امل ار املطل بة افربنقمع افف يس األو .

-2

البرنامج الرئيسي الثاني (مكتب المدعي العام)

 -13بلغم امليزانية املهترتحة فعق 9 2020م 47ملي ن ي رو أي بزيق ة قلرهق 1م 1ملي ن ي رو (4م2
يف املق ة) مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق .2019
 -14ظلم االفرتاضق اإلمجقفية يف مكتب امللع افعق يف عأق  2020ون تغيأمل إىل حأ ّل كبأمل فيمأق
يتعل حبلأ عأق  2019م وتفجأع افزيأق ا يف تكأقفي املأ ظفني إىل تطبيأ افنظأق امل حأل فألمأم املتحألة
( 722أف ي رو).
 -15والحظأأم افلجنأأة أن تكأأقفي غأأمل املأ ظفني يف مكتأأب املأألع افعأأق قأأل طلبأأم علأأى نفأأس املسأأت
افيت كقنم علير يف افعق افسقب م وإذ شل افلجنة على أن مجيع طلبق امل ار ينبغ أن تستنل إىل تنبؤا
قيهتة فهتل طلبم قليثهق ع طفق مع مثا ه ا افأنهع يف عمليأة تنسأي امليزانيأة مبأق يف ذفأك إعأق ة تفتيأب
صنلوق افط ارئ و/أو يف حقفة عل ت افف افنهتلية املتقحة يف افصنلوق فلتفقوض مسبهتق على خط ا تمقن؛ ‘ ‘2عل افسأمقح
فلمحكمأة بقسأأتخلا أي مأ املأففهتني أو كليهمأأق اسأتخلامق فعأأقال إال إذا مأأق أصأأبح مأ اف اضأح أنأأر ال ميكأ جتنأأب أ مأأة افسأأي فة
(علأأى سأأبيا املثأأق عنأألمق يتبهتأأى ي أ واحأأل أو ي أ مني فهتأأط م أ افنهتأأل) فأأإن ه أ ا افتأألخمل حيتأأقج أيضأأق إىل قليأأل قي أ جأألا
مهتلمق)؛ ‘ ‘3افنز على تهتلم تهتقريف ف رية ع ا قفة إىل افلو األطفا ع كال افهتفاري افسقبهتني".
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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
مهتقبا املخصصق ا قفية يف حلهتة افعما افهتق مة بشلن امليزانية يف أيقر/مقي .2020
 -16بعأ أأل افتأ أألقي يف مجي أ أأع تكأ أأقفي امل أ أ ظفني وغ أ أأمل امل أ أ ظفني أوصأ أأم افلجن أ أأة بأ أأإجفاء ختفيض أ أأق
قلرهق 9م 552أف يأ روم وبقفتأقيل أوصأم افلجنأة اجلمعيأة بقمل افهتأة علأى مأق جمم عأر 4م 47مليأ ن يأ رو
فلربنقمع افف يس افثقينم
-3

البرنامج الرئيسي الثالث (قلم المحكمة)
اخنفقضأأق قأألر  500أفأ
 -17فهتأأل بلغأأم ميزانيأأة عأأق  2020املهترتحأأة 1م 76مليأ ن يأ رو ممأأق ميثأأا
ة
ي رو (أو 7-م 0يف املق ة) مهتقرنة بقمليزانيأة املعتمألة فعأق 2019م ورحبأم افلجنأة بأقفنهع افأ ي اتبعأر قلأم
احملكمأأة فيمأأق يتعل أ مبيزانيتأأر املهترتحأأة ممأأق أسأأفف ع أ طلأأب افنم أ افصأأففي االمس أ واف أ ي ن قهتيهتأأر م أ
خأأال م ا نأأة افزيأأق ا بإعأأق ة ختصأأيز املأ ار واف فأ را وافكفأأقءا وكأ فك مأ خأأال افتكأأقفي غأأمل
املتكأأفرة وختفيضأأق افتكلفأأة نظأ ةأفا فتهتليأأا متطلبأأق اخلأألمق املتعلهتأأة بقحملقكمأأق متكأ قلأأم احملكمأأة مأ
إعق ة ختصيز امل ار واستيعقب افضغ ط املقفية افنقجتة ع تطبي افنظق امل حل فألمم املتحلةم
 -18أثنم افلجنة على قلم احملكمأة السأتيعقب افزيأق ة يف افربنأقمع افف يسأ افثقفأث (قلأم احملكمأة) مببلأغ
إمجقيل قلر 7م 230أف ي رو يف إطقر بنل ميزانية حمقم افلفقؤ قفة افسيل ا س م
 -19بعل افتلقي يف مجيع تكقفي امل ظفني وغمل امل ظفني مأع مفاعأقة افزيأق ا يف تكأقفي املأ ظفني
افأأيت كقنأأم مفتبطأأة بأألعم تكثي أ افعمليأأق يف مجه ريأأة أففيهتيأأق اف سأأطى ومأأقيل أوصأأم افلجنأأة بأأإجفاء
ختفيضق إمجقفية مببلغ  217ي رو أف م ف فك أوصأم افلجنأة اجلمعيأة بقمل افهتأة علأى مأق جمم عأر 9م75
ملي ن ي رو فلربنقمع افف يس افثقفثم

-4

البرنامج الرئيسي الرابع (أمانة جمعية الدول األطراف)
 -20يف  28تش أفي افثأأقين/ن فمرب  2019أُبلغأأم افلجنأأة بإضأأقفة ثقنيأأة إىل امليزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة
عهت أأب افتطأ أ را املتعلهت أأة هبيئت أأني كلفتهم أأق اجلمعي أأة افعقم أأة؛ مفاجع أأة اخلأ أرباء املس أأتهتلني فلمحكم أأة مببل أأغ
 435,1أف وجلنة انتخقب امللع افعق مببلغ  44,6أف ي روم وأوضحم افلجنة مق ه أعلى جأ ة
بلفضا سعف ميك قهتيهتهق إذا اختقر احملكمة اخلرباء بعل عملية افشفاءم
 -21مبق أن ه ا املشفوؤ يعل مشفوعقة استثنق يقة وف يُن ّف إال خال عق  2020ومع مفاعقة افكفأقءة افأيت
ميك قهتيهتهق أوصم افلجنة بلن تعتمل اجلمعية مبلغأقة إمجقفيأقة قألر  435,1أفأ يأ رو وإضأقفتر إىل ميزانيأة
افربنقمع افف يس اففابعم وعالوة على ذفك أوصم افلجنة بلن يهتتصف استخلا ه امليزانية االستثنق ية علأى
صب أي فق ض م ه ا املبلغ إىل حسقب اإليفا ا املتن عةم
غفض استعفاض اخلرباءم وينبغ أن ي ّ

 -22فيم أأق يتعلأ أ بعم أأا جلن أأة انتخ أأقب امل أألع افع أأق نظ أأف افلجن أأة يف املعل م أأق اإلض أأقفية املهتلم أأة
وأوصم اجلمعية بقمل افهتة على مبلغ إمجقيل قلر  44,6أف ي روم وطلبم افلجنة تهتلم تهتفيفي منفصلني
ع افنفهتق اجلقرية املتكبلة على كا م هقتني اهليئتني يف ور ق اففابعة وافثالثني.

-5

البرنامج الرئيسي الخامس (المباني)
 -23بلغأأم ميزانيأأة عأأق  2020املهترتحأأة 1م 3ملي أ ن ي أ رو ممأأق ميثأأا يأأق ة قأألرهق 3م 1ملي أ ن ي أ رو
(6م 71يف املق ة) مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق 2019م
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 -24ورأ افلجنة أنر ينبغ افبلء يف استبلا افتجهيزا اففأمسقفيأة اعتب ةأقرا مأ عأق 2020م ويف ضأ ء
افتحليأأا افتهتأأي افأ ي قلمتأأر احملكمأأة واملهتأأقو افف يسأ شأأل افلجنأأة علأأى أن افتأألخمل يف بأألء اسأأتبلا
افتجهيزا اففأمسقفية ف يؤ ي إىل يق ة تكأقفي افصأيقنة افعقمأة واسأتبلا افتجهيأزا علأى املأل افط يأا
وافتهتليا مأ قيمأة أصأ املبأقين وإمنأق مأ شألنر أيضأق أن يزيأل مأ املخأقطف األمنيأة وافتشأغيلية فلمحكمأةم
وم أ وجهأأة افنظأأف املقفيأأة أبأأف افلجنأأة أ يأأة تأألمني افتم يأأا السأأتبلا افتجهي أزا اففأمسقفيأأة علأأى املأأل
افط يا بطفيهتة ميك افتنبؤ هبق ون افتهتلبق غمل افضفورية يف امليزانيق افسن يةم
 -25أوصأأم افلجنأأة بتخفيضأأق إمجقفيأأة قأألرهق 1م 313أفأ يأ روم فأ فك أوصأأم افلجنأأة بأألن ت افأ
اجلمعية افعقمة على مق جمم عر 8م 2ملي ن ي رو فلربنقمع افف يس اخلقمسم
-6

البرنامج الرئيسي السادس (أمانة الصندوق االستئماني للضحايا)
 -26بلغم امليزانية املهترتحة فعق 3 2020م 3ملي ن ي رو أي بزيق ة قألرهق  203آال يأ رو (5م6
يف املق أأة) مهتقرنأأة بقمليزانيأأة املعتمأألة فعأأق 2019م ونتجأأم افزيأأق ة املطل بأأة بشأأكا ر يس أ ع أ افزيأأق ا
املتعلهتة بقفنظق امل حل فألمم املتحلة (9م 105أف ي رو) وتكقفي امل ظفني (8م 96أف ي رو)م
 -27والحظم افلجنة مأع افهتلأ اسأتمفار افتنفيأ افنأققز هلأ ا افربنأقمع افف يسأ
أتقح اجملق الستيعقب ه ا افربنقمع افزيق ا املتعلهتة بقفنظق امل حل فألمم املتحلةم

وهأ تأف أن هأ ا قأل

 -28وبعل افتلقي يف مجيع تكقفي املأ ظفني وغأمل املأ ظفني أوصأم افلجنأة بأإجفاء ختفيضأق إمجقفيأة
بلغأأم  107آال يأ روم فأ فك أوصأأم افلجنأأة بأألن ت افأ اجلمعيأأة افعقمأأة علأأى مبلأأغ إمجأأقيل قأألر 2م3
ملي ن ي رو فلربنقمع افف يس افسق سم
-7

البرنامج الرئيسي السابع ( 5-آلية الرقابة المستقلة)،
 -29أوص أأم افلجن أأة بع أأل املفاجع أأة افلقيهت أأة ب أأإجفاء ختفيض أأق كلي أأة مببل أأغ  233أف أ ي أ روم ف أ فك
أوصم افلجنة بلن ت اف اجلمعية على مق جمم عر 1م 551أف ي رو فلربنقمع افف يس افسقبع 5-م
 -30فيم أأق يتعل أ ب ااالبرامج الرئيس ااية األخ اارى ،أحقط أأم افلجن أأة علم أأق ب أأقمل ار املطل ب أأة وأوص أأم ب أأإجفاء
ختفيضق طفيفة على امل ار املطل بة فلربنقمع افف يس األو .
 -31بعأأل افلراسأأة افلقيهتأأة فلميزانيأأة افربنقجميأأة املهترتحأأة فعأأق  2020وإضأأقفتهق واملأأربرا املهتلمأأة أوصأأم
افلجن أأة بإمكقني أأة قهتي أ ختفيض أأق إمجقفي أأة ق أألرهق 4م 1ملي أ ن ي أ روم وتبل أأغ امليزاني أأة افربنقجمي أأة املهترتح أأة فع أأق
 2020املعلفأأة  146ملي أ ن ي أ رو (أو 6م 149ملي أ ن ي أ رو بهتأأفض م أ افلوفأأة املضأأيفة)م وميثأأا ه أ ا يأأق ة
قلرهق 4م 1ملي ن ي رو (أو  1يف املق ة) مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق 2019م

واو -باستعراض مراجع الحسابات الخارجي لهيئات الرقابة في المحكمة
 -32تؤيل افلجنة ه ا االستعفاض وقل تفغب يف تسليط افض ء على مسلفة تضقرب املصقيت احملتما مأع
قيأأق املفاجأأع اخلأأقرج ا أأقيل بأأإجفاء ه أ ا االسأأتعفاض كجأأزء م أ آفيأأة اففققبأأة يف احملكمأأةم فك أ حن أ علأأى
اس أأتعلا ملس أأقعلة املفاج أأع اخل أأقرج خ أأال ه أ املفاجع أأة فلتغل أأب عل أأى ه أ املخ أأقطف احملتمل أأةم كم أأق أو
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افتلكيل على أ ية إشفاك افلجنة يف مجيع املنققشق املتعلهتة بقستعفاض هيئق اففققبة وإبهتق هق على علم يف
مجيع مفاحا افعمليةم

زاي -التعديالت التي اقترحتها اللجنة فيما يخص نظامها الداخلي
 -33بصفتهق هيئة استشقرية فلجمعية تسعى افلجنأة بقسأتمفار إىل قسأني عمليق أق وإجفاءا أق افلاخليأة
فضأأمقن االمتثأأق فتطأ ر أفضأأا املمقرسأأق افلاخليأأة هبأأل إسأألاء املشأ رة اجليأألة يف اف قأأم املنقسأأب إىل
اجلمعية ويف اف قم نفسر معقجلة عبء افعما املتزايل بقستمفار.
 -34قل عملم ا فلجنة على طيلة افعأقمني املقضأيني فتحأليث نظقمهأق افألاخل افأ ي اعتملتأر اجلمعيأة
يف عأأق  2003م وت صأألم افلجنأأة إىل ت اف أ يف اسراء يف ور أأق افثالثأأني يف نيسأأقن/أبفيا  2018بشأألن
افتعأأليال افأأيت تعكأأس افتحسأأينق يف ممقرسأأق ق افلاخليأأة وافهت أفارا ذا افصأألة افأأيت اخت أ ق اجلمعيأأةم
وإ را ةكأأق منهأأق متأأق اإل راك أ َن مليأأة اختأأقذ افهت أفار افنهق يأأة ختأأز اجلمعيأأة ن تهتأألم اق أرتاح تعأأليا فلنظأأف فيأأر
وامل افهتة علير م قبا اجلمعية.
 -35أو افتلكيل على أن مفاجعة افهت اعل اإلجفا ية ه ممقرسة جيلة فإل ارة افلاخلية اففشيلةم وامسح ا
يل أن أؤكل أيضقة أن افتعليال املهترتحة ال ترتتب عليهق آثقر يف امليزانية وال ل إىل إنشقء هيكا جليل
فلحكم وال اإلضفار ب حلة أمقنة اجلمعية بلي شكا م األشكق م وتستنل افتعليال املهترتحة إىل قفارا
اجلمعية افيت خل ا يّز افعمل ا قيل اف ي يسمح فلجنة بإسلاء مش رة جيلة إىل اجلمعية وإىل احملكمةم
أيضأأق املمقرسأأق افأأيت تتبعهأأق افلجنأأة عأ منظمأأق وفيأأة ممقثلأأة مثأأا افلجنأأة
وتعكأأس افتعأأليال املهترتحأأة ة
االستشقرية فشؤون اإل ارة وامليزانية وجلنة األمم املتحلة فإل ارة وامليزانية (افلجنة اخلقمسة)م وتشل افلجنة
على أن اخللمق املخصصة افيت يهتلمهق األمأني افتنفيأ ي املسأؤو واخلقضأع فلمسأقءفة أمأق افلجنأة كقنأم
ومقة ال مة مل اصلة تهتلم مش رة جيلة إىل اجلمعية وإىل احملكمةم إن تغيمل ا يّز افعمل ا قيل ون مفاعأقة
تقمة م شلنر أن يضأع فعقفيأة عمأا افلجنأة وأن خيأقطف بتهتلأيز قألرة افلجنأة علأى تهتألم مشأ رة جيألة
م افنقحية افتهتنية إىل اجلمعية يف اف قم املنقسبم
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المرفق الرابع
البيانااات التااي أُلقيااات أمااام الجمعيااة العامااة بشااأن اعتماااد ق ارار الميزانيااة فااي
جلستها العامة التاسعة ،المعقودة في  6كانون األول/ديسمبر 2019
ألف -البيان الذي ألقته بلجيكا لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -1نيقبأ أأة ع أ أ األرجنتأ أأني وبلجيكأ أأق وك سأ أأتقريكق وفنلنأ أألا وأيففنأ أألا وفيختنشأ أأتقي وفكسأ أأمب ر
وسل فينيق وافس يل وه فنلا ن أن نعفب ع خيبة أملنق حيق ميزانية افربنقمع فعق 2020م
 -2فهتل ظا افنلاء اف ي أطل افعق املقض يف  12كقن ن أو  /يسمرب  2018بعل اعتمق ميزانية
افربنقمع فلعق ا قيل  2019غمل مسم ؤم ف ا فلنكفر ذفك افنلاء م جليلم
 -3كقنأأم وف نأأق تتم أ َأى أن تُ ضأأع ميزاني أأة أكثأأف انسأأجقمق م أأع احتيقجأأق احملكم أأة وعمليأأة تف أأقوض
تفضأ إىل تشأكيا اجلبهأة امل حألة بأني افألو األطأفا مبأأق يلأز افألفقؤ عأ اسأتهتال احملكمأة واملهمأة افأأيت
ينط ي عليهق نظق رومق األسقس م
 -4وإننق نلس بقففعا ألن افهتفار اف ي اعتملتأر مجعيأة افألو األطأفا هأ ون افت صأية افصأق رة
ع جلنة امليزانية واملقفية افيت ه هيئة اخلرباء افتهتنيني افيت أنشأل ق افألو األطأفا فلنظأف يف اف ثأق املقفيأة
ووثق امليزانية واف ثق اإل ارية املهتلمة م احملكمة اجلنق ية افلوفية إىل مجعيأة افألو األطأفا م فأإن افزيأق ة
امل صى هبق افبقفغة 81م 0يف املق ة كقنم بقففعا مت اضعة فلغقية وال تغط ح معل افتضخم يف ه فنلا
يف عق 2019م واألمف األس أ م ذفأك هأ أهنأق سأتنط ي بقففعأا علأى اخنفأقض حهتيهتأ يف مأ ار ميزانيأة
احملكمأأةم وخنشأأى مأ أن افهتأألرة افتشأأغيلية فلمحكمأأة سأ تتأألثف سأألبق وأن عمليأأة امليزانيأأة ستسأأفف عقمأأق
بعل عق ع عل كفقية افتم يا فلسمقح فلمحكمة بإ ارة جه مكقفحة اإلفال م افعهتقب على حن
فعق م ونف أنر يلز إجيق افت ا ن افصحيح بني افبحث ع افكفقءة يف استخلا امل ار ووج ميزانية وافية
مبق ميك احملكمة م تنفي واليتهقم
 -5وامليزانيأأة افأأيت متأأم امل افهتأأة عليهأأق هنق يأأق تفسأأا إشأأقرة ال تتطأأقب مأأع افأألعم فلمحكمأأة افأ ي جأأف
اإلعأفاب عنأأر يف افعليأأل مأ املنققشأأق خأأال انعهتأأق هأ اجلمعيأأةم فنلسأ ألن هأ افنتيجأأة قأأل تكأ ن
نقمجة جز يق ع افتطاف يف ممقرسة اإل ارة ِ
افصغفيةم
ة
 -6ونأ أيضأأق أن نؤِّكأأل مأ جليأأل قلهتنأأق إ اء ا قفأأة اهلشأأة افأأيت ت اجههأأق احملكمأأة مأ حيأأث افسأأي فةم
فعلى مل علة سن ا ح ر كا م احملكمة وجلنة امليزانية واملقفية وملقهت ا سقبق افلو األطأفا
افشح افيت تعرتي منس ب اإلملا افنهتلي فلمحكمةم فضمقن االحتيقطيق اف قق ية افكقفية هأ
م حقفة ّ
مسلفة متصلة ب ج إ ارة مقفية تك ن مسؤوفةم

 -7أمأق مسأت صأنلوق افطأ ارئ افأ ي حأل سأهتفر اجلمعيأة مبأل يةق مببلأغ  10ماليأني يأ رو فهتأل
ب أأق حقفية أأق 2م 5مليأ أ ن يأ أ رو وهأ أ أ م مس أأت ف أأر عل أأى م أ ِّأف اف أأزم م ونلسأ أ ألن جتلي أأل مأ أ ار هأ أ ا
افصنلوق مل يعل مصلر قل فبعض افلو األطفا م
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 -8ويف األصأأا كأأقن فأأل افأألو افأأيت صأألقم علأأى نظأأق رومأأق األسقسأ رؤيأأة مشأأرتكة ملأأق ينبغأ أن
تكأ أ ن علي أأر افعلاف أأة اجلنق ي أأة افلوفيأ أةم أم أأق افيأ أ وحنأ أ م جأ أ ون يف س أأيقق ص أأعب ف أأال ب أأل أن نكف أأا
فلمحكمة م ار وافية ِّ
متكنهق م تلبية افطلب املتزايل على ت اسا افعلافة م أجا ضمقن وصأ افضأحقيق
إىل افعلافة افيت يستحهت هنقم
-9
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باء -البيان الذي ألقاه اليابان لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -1بقفنيقبأأة ع أ األرجنتأأني وبلجيكأأق وك سأأتقريكق وفنلنأألا وفيختنشأأتقي وفكسأأمرب وه فنأألا وسأأل فينيق
وافس يل وس يسفا ن أن نعفب ع خيبة أملنق إ اء امليزانية افربنقجمية فعق 2019م وكقنم وف نق ت أن
تك ن هنأقك ميزانيأة أكثأف اتسأققق مأع االحتيقجأق ا هتيهتيأة فلمحكمأة وعمليأة تفأقوض تفضأ إىل تشأكيا
جبهأأة م حأألة بأأني افأألو األط أفا ضأأفورية فلأألفقؤ ع أ اسأأتهتال احملكمأأة ومهمأأة نظأأق رومأأق األسقس أ
خال ه األوقق املضطفبة.
 -2اف اقأأع أننأأق نلس أ ألن افهتأفار اف أ ي اعتملتأأر مجعيأأة افأألو األطأفا أقأأا مأ ت صأأية جلنأأة امليزانيأأة
واملقفيأأة وه أ هيئأأة اخل أرباء افتهتنيأأني افأأيت أنشأأل ق افأألو األط أفا فلنظأأف يف اف ثأأق املقفيأأة ووثأأق امليزانيأأة
واإل ارة افيت قلمتهق احملكمة اجلنق ية افلوفية إىل مجعية افلو األطفا م وكقنم افزيق ة املهترتحة افبقفغة 6م0
يف املق ة فعالة ج ّل مت اضعة ومل تك تغطّ ح معل افتضخم يف ه فنلا يف عق 2018م ومق خنشق ه
أن تتلثف افهتلرة افتشغيلية فلمحكمة سلبق وأن تسفف عملية امليزانية عقمق بعل عق ع عل كفقية افتم يا
فتمكأني احملكمأة مأ إ ارة مكقفحأة اإلفأال مأ افعهتأقب إ ارة فعقفأةم ونأأف أنأر مأ افضأأفوري إجيأق تأ ا ن
سليم بني افبحث ع افكفقءة يف استخلا امل ار ووضع ميزانية كقفية فتمكني احملكمة م تنفي واليتهق
 -3ون أيضق أن نكفر اإلعفاب ع قلهتنق إ اء ا قفة اهلشة افأيت ت اجههأق احملكمأة مأ حيأث افسأي فةم
وعلأى مأل عألة سأن ا حأ ر احملكمأة وجلنأة امليزانيأة واملقفيأة ومفاجعأ ا سأقبق افألو األطأفا مأ
حقفأأة افتأألف افنهتأألي افضأأعيفة فلمحكمأأةم فضأأمقن احتيقطأأق احرتا يأأة كقفيأأة مسأألفة تتعلأ بأأقإل ارة املقفيأأة
املسأأؤوفةم ويبلأأغ مسأأت صأأنلوق افط أ ارئ اف أ ي حل تأأر اجلمعيأأة افعقمأأة يف افبلايأأة  10ماليأأني ي أ رو
حقفيق  5,2ملي ن ي رو وه أ م مست شهل يف تقرخيأرم ونلسأ ألن افألو األطأفا مل تأتمك مأ
االتفقق على جتليل م ار افصنلوق ومل تتف على تلابمل ط يلة األجا ملعقجلة مسلفة م املفجح أن تظهف
م جليل يف املستهتبا.
 -4قبأأا عش أفي عقمأأق كقنأأم فأألينق رؤيأأة مشأأرتكة ملأأق ينبغ أ أن تك أ ن عليأأر افعلافأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة
وافي أ يف سأأيقق صأأعب جيأأب أن نكفأأا أن تت أ فف فلمحكمأأة امل أ ار افكقفيأأة فتلبيأأة افطلأأب املتزايأأل علأأى
افعلافة م أجا ضمقن وص افضحقيق إىل افعلافة افيت يستحهت هنقم
-5
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المرفق الخامس
الملقى أمام الجمعية بشأن اعتمااد القارار المتعلاق باساتعراض إجاراءات
البيان ُ
ترشاايح وانتخاااب القضاااة ،فااي جلسااتها العامااة التاسااعة المعقااودة فااي  6كااانون
األول/ديسمبر 2019
ألف -البيان الذي ألقته أوروغواي لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -1يف وفل أوروغ اي أن ه ا افهتفار اف ي يهل إىل تعزيز أ اء احملكمة اجلنق ية افلوفية فيمأق يتعلأ
بأأإجفاءا تفشأأيح وانتخأأقب افهتضأأقة قبأأا افعمليأأة افأأيت سأأتتم يف عأأق  2020افأأيت قكمهأأق املأأق ة  36مأ
نظق رومق األسقس يل يف اف قم املنقسبم
 -2وأو أن أضي أنر جيلر افثنقء فلتلكيل على أ ية افتمثيا اجلغفايف افعق واملت ا ن بني اجلنسني يف
أجهزة احملكمة يف اففهتفة افسقبعة م يبقجة افهتفار املعتملم وه جأليف بقفثنأقء ألنأر يتعلأ بقفتمثيأا افعأق
وافأال يف عضأ ية احملكمأة علأأى افنحأ املنصأ ص عليأأر يف املأق ة ( )8( 36أ) مأ نظأق رومأأق األسقسأ م
وه أ أ أ أ أ ج أ أ أ أ أأليف بقفثنأ أ أ أ أأقء أيض أ أ أ أ أأق ألن ا أ أ أ أ أأل األ م املطل أ أ أ أ أ ب فلتص أ أ أ أ أ يم املنص أ أ أ أ أ ص عليأ أ أ أ أأر يف افهت أ أ أ أ أفار
 ICC-ASP/3/Res.6افأ ي اعتملتأأر اجلمعيأة يف عأأق  2004ال يضأأم بقفضأفورة كمأأق هأ ا أأق مأأع أي
نظق فلحصز مثا ه ا افتمثيا املت ا نم
 -3وتشمل املق ة ( )8( 36أ) م نظق رومق األسقس افيت قل املعقيمل افثالثة افيت ينبغ افنظف فيهق
يف إطقر عض ية احملكمة إىل ا قجة إىل "متثيا افنظم افهتقن نية افف يسية يف افعقمل".
 -4وإذا طبهتنأأق املأأق ة  36تطبيهتأأق كأأقمال سأأتك ن فأل افأألو األطأفا نظأأفة عقمأأة واضأأحة فلعضأ ية
افكقمل أأة فلمحكم أأة يف ك أأا مفحل أأة م أ املفاح أأا املؤ ي أأة إىل انتخ أأقب افهتض أأقة إىل جقن أأب املعل م أأق اف أأيت
تهتلمهق األمقنة بشلن معقيمل افتمثيا افثالثة افال مةم
 -5وتشأأما املفاحأأا املختلفأأة فلعمليأأة مأأق يلأ  :إرسأأق افألع ا فرتشأأيح افهتضأأقة وافتحضأأمل الجتمأأقؤ
افلجنة االستشقرية املعنية برتشيح افهتضقة وإرسق افتهتفيف املتعل بتهتييم افلجنة وافتحضمل فلمفحلة افنهق ية
فالنتخقبق افيت ستعهتل يف مجعية افلو األطفا م
 -6وينبغ فلمحكمة اجلنق ية افلوفية افيت تطمأح يف أن تكأ ن عقمليأة وافأيت تنظأف يف ا أقال وافهتضأقيق
افيت تهتع يف عل كبمل م افبللان أن تكفا افتمثيا افكقيف فلنظم افهتقن نية افف يسية يف افعقملم
 -7وسيضف ذفك املزيل م افشفعية علأى احملكمأة وسأيثفي أيضأق افتحليأا افهتأقن ين امل ضأ ع افأ ي
ينبغ أن يستنل إفير أي قفار قضق مؤيل بل فة كقفيةم
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المرفق السادس
بيانات أمام الجمعية العامة بشأن اعتماد القارار المتعلاق بتعاديل الماادة  8مان
نظااام رومااا األساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة فااي جلسااتها العامااة التاسااعة،
في  6كانون األول/ديسمبر 2019
ألف -البيان الذي ألقته فنزويال لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -1ي وفلنق أن يبني م قفر بشلن تعليا املق ة  8م نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية
وإضقفة فهتفة جليلة إىل ه املق ةم
 -2فكمأأق ذكأأف س يس أفا افلوفأأة افأأيت اقرتحأأم افتعأأليا يف اففسأأقفة امل جهأأة إىل األمأأني افعأأق فألمأأم
املتحألة يف  28آب/أغسأطس  2019افغأفض مأ افتعأليا هأ إ راج جت يأع افسأكقن املألنيني يف سأيقق
افنزاعق املسلحة غمل افلوفية ضم جفا م ا فب افيت تلخا يف اختصقص احملكمة اجلنق ية افلوفيةم
 -3وكمق تعلم ن يشكا جت يع افسكقن امللنيني يف سيقق افنزاعق املسلحة افلوفية يف اف قأم ا أقيل
جفمية حفب مب جب نظق رومق األسقس م
 -4وم املفيل يف ه ا افسيقق افت كمل بلن املعقيمل امل ض عة يف اتفققيق جني تنطب علأى افنزاعأق
املسلحة افلوفية وافنزاعق املسلحة غمل افلوفية على حل س اءم
 -5ومع ذفك حيتع أصحقب افتعليا املهترتح ب ج ففا ققن ين حقفيأق ويزعمأ ن أن معظأم افنزاعأق
املسلحة املعقصفة ه نزاعق مسلحة غمل وفيةم
 -6بيأأل أننأأق كمأأق ذكفنأأق ف فأألي س يسأفا واملكسأأيك املأ قفي بصأأفتهمق امليسأفي فلففيأ افعقمأأا املعأأي
بقفتعليال على افت ايل تتعل ش اغلنق بقفصأيقغة املهترتحأة فلتعأليا املعأي وعلأى وجأر اخلصأ ص بإضأقفة
افعليأأل م أ افعنقصأأف األسقسأأية ذا افطبيعأأة اإلجفاميأأة افأأيت ميك أ تفسأأملهق بطأأفق واسأأعة فلغقيأأة وافأأيت قأأل
تؤ ي إىل سلسة كقملة م افتفسملا افيت ميك استخلامهق فتجفم أفعق مل قل طبيعتهق ح اسنم
 -7وبقإلضقفة إىل ذفك استنق ا إىل افتجأقرب افأيت تعفضأنق هلأق مأؤخفا نأ أن نشأمل علأى سأبيا املثأق
إىل ا أألث اف أ ي وقأأع يف شأأبقط/فربايف م أ ه أ ا افعأأق م فهتأأل أطلهتأأم علأأى أحأأل حأألو نق افربيأأة ألغ أفاض
سيقسية حبتأة محلأة إعالميأة حأ افعهتبأق افأيت حقفأم ون ت يأع مأق ا عأ أهنأق مسأقعلا إنسأقنية علأى
اففغم م عل االفتزا بقفهت اعل اف طنية وافلوفية املتعلهتة مبثا ه املسقعلا م
 -8وفك أ ثبأأم أن ه أ ا ا أألث كأأقن مفيأألا فلغقيأأة ألصأأحقب افعمليأأة فال عأأقء م أ خأأال وسأأق ا
اإلعال وشبكق افت اصا االجتمقع وغملهق م مصق ر املعل مق املفت حة بلننق منعنق خ مق يسمى
"املسأأقعلا اإلنسأأقنية" بأأا وقمنأأق أيضأأق حبفقهأأق أو إشأأعق افنأأقر فيهأأق أمأأق افكقفأأة يف حأأني أن أصأأحقب
افعملية أنفسهم هم اف ي أشعل ا افنقر يف ه املسقعلا م
 -9وتعفضم حك مة فنزويال النتهتق ا واسعة افنطقق م قبأا افأفأي افعأق وأ ينأم مسأبهتقة فعمأا مل
تأألمف بأأر ومل تهتأأم بتنفيأ علأأى افنحأ افأ ي تبأأني بعأأل ذفأأك عنأألمق نشأأف إحأأل وسأأق ا اإلعأأال وهأ
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صحيفة ني ي رك تقميز افتحهتي افأ ي ققمأم بأر هلأ ا ا ألث وأكأل أن افسألطق اففنزويليأة فيسأم هأ
افيت أشعلم ا في يف ه املسقعلا م
 -10وتشكا مثأا هأ ا أقال بأال شأك سأببق اضأقفيق فلهتلأ ألهنأق قأل تتكأفر وتأؤ ي إىل قفيأ ا هتأق
وت أألجيع املعل م أأق اف أأيت تسأ أفهبق وس أأق ا اإلع أأال املختلف أأة سأ أ اء كقن أأم افص أأحقفة أو غمله أأق مأ أ املص أأق ر
املفت حأأة بصأأف افنظأأف ع أ صأأحتهق أو عأأل صأأحتهقم وقأأل تسأأتخل املعل مأأق امل أ ك رة فتربيأأف اال أأق أو
افتحهتي أ أو اففحأأز األويل كمأأق حيأألث عأأق ة وفهتأأق فأأبعض اال عأأقءا عنأألمق يهت أ مكتأأب املأألع افعأأق
بقحملكمة اجلنق ية افلوفية بتهتييم بعض املعل مق مبق يف ذفك املعل مق املتقحة م خال املصق ر املفت حةم
 -11ويعتهت أأل بل أألنق بقفت أأقيل أنأ أ ر ميكأ أ فل أأبعض أن يس أأتخل افتع أأليا املهت أأرتح ك اجه أأة منقس أأبة فتحهتيأ أ
مصق هم افسيقسية واالقتصق ية اخلقصة وميكنهم بعل ذفأك اسأتخلا هأ ا افتعأليا فت جيأر اال قمأق إىل
سلطق وفة طف وإطالق عملية ا فة خللمة غقيق مم
 -12هل أ األسأأبقب مجيعأأق ف أ يشأأقرك وفأألنق يف اعتمأأق افتعأأليا املهتأأرتح ونفغأأب يف تسأأجيا م قفنأأق
وفكننق كمق ذكفنق ف فلي س يسفا واملكسأيك فأ نعأرتض علأى هأ ا افتعأليا كعالمأة الفتزامنأق بنظأق رومأق
األسقس و عمنق فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةم

باء -البيان الذي ألقته أستراليا لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -1تفح أأب أسأ أرتافيق بقعتم أأق هأ أ ا افتع أأليا فلم أأق ة  8وهأ أ إ راج جفمي أأة اس أأتخلا افتج ي أأع املتع َم أأل
فلمأألنيني ك سأأيلة مأ وسأأق ا ا أأفب يف نأزاؤ مسأألح غأأمل ويل :فهأ وسأأيلة رأينقهأأق تُسأأتخل مبأأق تنطأ ي
علير م ع اقب وخيمة يف افنزاعق املسلحة غمل افلوفية املعقصفةم
 -2ويسأأتنل تلييأأل أس أرتافيق هل أ ا افتعأأليا فلمأأق ة  8إىل افتزامنأأق بقألهأألا اإلنسأأقنية افأأيت يهت أ عليهأأق
ج أ هف افتع أأليام وت أألرك أس أرتافيق أن افتع أأليا م َج أأر ض أأل افس أأل ك اف أ ي ي أأؤ ي عم أألاة وقص أألا إىل جت ي أأع
افسكقن امللنيني ك سيلة م وسق ا ا فبم
أيضق نؤكل م جليل قلهتنق حيق افتعليال افأيت تسأعى إىل جتأفم وسأق ا أو أسأقفيب حمأل ة
 -3وإننق ة
فلحأفب مبأق يف ذفأك اسأتخلا أسألحة أو تهتنيأق حمأل ة مهتقرنأة بقتبأقؤ تصأاف 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
أس أأقفيب معين أأة فلح أأفب كج أفا م ح أأفب ه أ اخلل أ ص إىل اس أأتنتقج مف أأق أن اس أأتخلا تل أأك اف س أأق ا أو
أسأأقفيب ا أأفب افأأيت مل يأأتم قليأألهق ميك أ افتغقض أ عنهأأقم فلأأيس ه أ ا بقفتلكيأأل قصأألنق اجلمع أ  -نظ أفا
ي علهق نظق رومق األسقس م
النط ا ر على خمقطف تبعلنق ع األسس افيت بُ م

جيم -البيان الذي ألقته سويسرا لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -1إنر ملمق يسف س يسفا أن افهتفار املتعل بتعليا املق ة  8م نظق رومأق األسقسأ إل راج اجملقعأة يف
افصفاعق املسلحة غمل افلوفية قل اعتمألم ويعأز هأ ا افتعأليا ا مقيأة املمن حأة فلمألنيني أثنأقء افنزاعأق
املسألحة وميأنح افضأحقيق إمكقنيأة قهتيأ افعلافأةم وهأ يسأل ثغأفة ققن نيأة يف نظأق رومأق األسقسأ م وحيسأ
اتسأقق افنظأق األسقسأ مأ خأال م اءمأة اختصأقص احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة فيمأق يتعلأ جبأفا م ا أفب
املفتكبة يف افنزاعق املسلحة افلوفية وغمل افلوفية على حل س اءم
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 -2يعأقين افيأ أكثأف مأ  800مليأ ن شأخز مأ اجملقعأة ويعأيش معظمهأم يف منأقط افصأفاؤم
ويشكا جت يع امللنيني ك سيلة م وسق ا ا فب قضية ر يسية خأال هأ افصأفاعق م ونتيجأة فأ فك
فإن افتعليا اف ي اعتُمل افي يكتس أ ية أسقسيةم
 -3ومق كقن العتمق فيتحهت ف ال افلعم افهت ي م افلو األطفا األخف واجملتمع امللينم وأو أن
ميسف افففي افعقما املعي بقفتعليال إىل جقنب افلو افأ  21افيت شأقركم
أغتنم ه افففصة ألشكف ِّ
يف تهتلم افتعليا املهترتح :األرجنتني وإسبقنيق وإسأت نيق وآيففنألا وافربتغأق وبلجيكأق وبأن واجلمه ريأة
افتش أأيكية ورومقني أأق وس أأل فينيق وف أأقن ات وق أأربص وك س أأتقريكق وك ف مبي أأق وفكس أأمرب وفيختنش أأتقي
ومهتألونيق افشأمقفية وافنمسأق ونيجمليأق وه فنألا وافي نأقنم وتأ س يسأفا أيضأقة أن تشأكف مجيأع افألو
األطأفا علأى مسأق تهق يف اعتمأق هأ ا افتعأليا بطفيهتأة بنأقءة منأ إطأالق االقأرتاح املأفتبط بأر يف
نيسقن/أبفيا 2018م
وف يلخا ه ا افتعليا فلمق ة  8م نظق رومق األسقس حيز افنفقذ إال بقفنسبة فللو
األطأفا افأيت صألقم عليأرم وفأ فك مأ افضأفوري أن يصألق عليأر أكأرب عأل ممكأ مأ افألو
األطأفا يف أسأفؤ وقأم ممكأ م وس يسأفا مصأممة علأى املضأ قألمق علأى وجأر افسأفعة يف
افتصألي م وحنأث مجيأع افألو األطأفا األخأف علأى افهتيأق بقفشأ ء نفسأر مأ أجأا املسأقعلة
على محقية امللنيني يف افصفاعق املسلحة.

20-A-240720

119

ICC-ASP/18/20

المرفق السابع
الملق اى أمااام الجمعيااة بشااأن اعتماااد الق ارار المتعلااق باسااتعراض المحكمااة
البيااان ُ
الجنائيا ا ااة الدوليا ا ااة ،فا ا ااي جلسا ا ااتها العاما ا ااة التاسا ا ااعة المعقا ا ااودة فا ا ااي  6كا ا ااانون
األول/ديسمبر 2019
ألف -البي ااان ال ااذي ألقت ااه س اايراليون لتعلي اال الموق ااف بع ااد اعتم اااد القا ارار المتعل ااق باس ااتعراض
المحكمة الجنائية الدولية
 -1أتشف بتهتلم ه ا افت ضيح فلم ق
فلمحكمة اجلنق ية افلوفيةم

نيقبأة عأ افألو األففيهتيأة األطأفا يف نظأق رومأق األسقسأ

 -2تفحأأب افأألو األففيهتيأأة األطأفا يف نظأأق رومأأق األسقسأ بقعتمأأق افهتأفار بشأألن "مفاجعأأة احملكمأأة
اجلنق ية افلوفية ونظأق رومأق األسقسأ " واختصقصأق مفاجعأة اخلأرباء املسأتهتلة وقق مأة اخلأرباء املسأتهتلني يف
املففهتني األو وافثقين على افت ايلم
 -3أو أن أنتهأز هأ افففصأة ألتهتأل بقفشأكف فكأأم وفنأق افأف يس فهتيأق تكم يف افتفأقوض بشألن قأفار
املفاجعة وك فك إىل املكتب وففقر افعقملة على جه هم افشققةم
 -4فهتأأل ت افهتأأم آراؤنأأق مجيعأقة وال نفغأأب إال يف تعزيأأز فهمنأأق فلفهتأأفة  10افنقفأ ة مأ افهتأفار وأكثأأف مأ
ذفأأك افتحأ يف امللحأ هبأأق يف شأأفح هأ ا امل قأ م إننأأق نفحأأب بقفطلأأب املهتأأل إىل احملكمأأة وفف قسأأة اجلمعيأأة
الختقذ مجيع االسأتعلا ا افال مأة "مبأق يف ذفأك املتطلبأق افل جسأتية فتأ فمل إمكقنيأة افأتمك ون عأق "
فففي اخلرباء املستهتلني وبقفتقيل فإننق نفهم افتح يف بشلن "تلابمل افسفية املنقسبة" بلهنق تعي فهتط أنر يتعني
علأأى اخل أرباء املسأأتهتلني عأأل افكش أ ع أ معل مأأق س أفيةم وبقفتأأقيل سأأتبهتى إمكقنيأأة افأأتمك ون عأأق
فلخرباء املستهتلني ط ا عملية املفاجعة كمق ه مطل بم
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المرفق الثامن
قائمة الوثائق
رمز اف ثيهتة

افعن ان

ICC-ASP/18/1/Rev.1

جلو األعمق املؤقم

ICC-ASP/18/1/Add.1

افهتق مة املشفوحة فلبن امللرجة يف جلو األعمق املؤقم

ICC-ASP/18/2/Rev.1

تهتفيف مفاجعة ا سقبق افنهق ع عملية ميزانية احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/18/3

تهتفيف ع أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية وأ ا هق على صعيل تنفي بفاجمهق فعق 2018

ICC-ASP/18/4

تهتفيف احملكمة ع إ ارة امل ار افبشفية

ICC-ASP/18/5

تهتفيأأف جلن أأة امليزاني أأة واملقفيأأة ع أ أعم أأق ور أأق افثقنيأأة وافثالث أأني (امللرج أأة يف اف ث أأق اففمسيأأة جلمعي أأة اف أألو األط أفا
فلمحكمة اجلنق ية افلوفية افلورة افثقمنة عشفة  ICC-ASP/18/20 -اجمللل افثقين اجلزء بقء )1-

ICC-ASP/18/6

تهتفيف احملكمة ع خطط سلا االشرتاكق املهتفرة

ICC-ASP/18/7

انتخقب أعضقء جلنة امليزانية واملقفية

ICC-ASP/18/8

انتخقب ملاء منصب شقغف يف جلنة امليزانية واملقفية

ICC-ASP/18/9

تهتفيف ع أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/18/10

ميزانيأأة عأأق  2020افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة (امللرجأأة يف اف ثأأق فلأألورة افثقمنأأة عشأأفة فلجمعيأأة
اففمسية  ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء أف )

ICC-ASP/18/10/Add.1

ميزانيأأة عأأق  2020افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة  -إضأأقفة (امللرجأأة يف اف ثأأق فلأألورة افثقمنأأة عشأأفة
فلجمعية اففمسية  ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء أف )

ICC-ASP/18/10/Add.2

ميزانيأأة عأأق  2020افربنقجميأأة املهترتحأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة  -إضأأقفة (امللرجأأة يف اف ثأأق فلأألورة افثقمنأأة عشأأفة
فلجمعية اففمسية  ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء أف )

ICC-ASP/18/11

تهتفيف املكتب ع املسقعلة افهتقن نية

ICC-ASP/18/12

افبيقنأأق املقفيأأة فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة فلسأأنة املنتهيأأة يف  31كأأقن ن األو  /يسأأمرب ( 2018امللرجأأة يف اف ثأأق
فللورة افثقمنة عشفة فلجمعية اففمسية  ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء جيم)1-

ICC-ASP/18/13

افبيقنأأق املقفيأأة فلصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق فلسأأنة املنتهيأأة يف  31يسأأمرب ( 2018امللرجأأة يف اف ثأأق فلأألورة
افثقمنة عشفة فلجمعية اففمسية  ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء جيم)2-

ICC-ASP/18/14

تهتلم تهتفيف إىل مجعيأة افألو األطأفا عأ مشأقريع وأنشأطة جملأس إ ارة افصأنلوق االسأتئمقين فلضأحقيق فلفأرتة مأ 1
مت /ي فير  2018إىل  30حزيفان/ي نير 2019

ICC-ASP/18/15

تهتفيف جلنة امليزانية واملقفيأة عأ أعمأق ور أق افثقفثأة وافثالثأني (امللرجأة يف اف ثأق فلألورة افثقمنأة عشأفة فلجمعيأة اففمسيأة
 ICC-ASP/18/20اجمللل افثقين اجلزء بقء)2-

ICC-ASP/18/16

تهتفيف احملكمة ع افتعقون

ICC-ASP/18/16/Corr.1

تهتفيف احملكمة ع افتعقون  -تص يب
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رمز اف ثيهتة

افعن ان

ICC-ASP/18/17

تهتفيف املكتب ع افتعقون

ICC-ASP/18/18

تعيني أعضقء افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق

ICC-ASP/18/19

تهتفيف املكتب ع افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحق

ICC-ASP/18/21

تهتفيف ع ست ر وأنشطة رابطة احملقمني يف احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/18/22

افتهتفيف افسن ي فف يس آفية اففققبة املستهتلة

ICC-ASP/18/22/Add.1

(سفي)
افتهتفيف افسن ي فف يس آفية اففققبة املستهتلة  -إضقفة ّ

ICC-ASP/18/23

تهتفيف املكتب ع عل افتعقون

ICC-ASP/18/24

تهتفيف املكتب عأ خطأة عمأا مجعيأة افألو األطأفا اففاميأة إىل قهتيأ عقمليأة نظأق رومأق األسقسأ فلمحكمأة اجلنق يأة
افلوفية وتنفي افكقما

ICC-ASP/18/25

تهتفيف املكتب بشلن افتكقما

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

تهتفيف قلم احملكمة ع افتكقفي افتهتفيبية املخصصة ح اسن ضم احملكمة واملتعلهتة بقإلحقال م قبا جملس األم

ICC-ASP/18/29

تهتفيف املكتب ع استعفاض أعمق آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق افتشغيلية

ICC-ASP/18/30

تهتفيف املكتب بشلن امل اضيع افففعية املتعلهتة بفققبة إ ارة امليزانية واملبقين

ICC-ASP/18/31

تهتفيف املكتب ع استعفاض إجفاءا تعيني افهتضقة وانتخقهبم

ICC-ASP/18/32

تهتفيف افففي افعقما املعي بقفتعليال

ICC-ASP/18/33

تهتفيف افففي افعقما ع مفاجعة أج ر افهتضقة

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

مكتب مجعية افلو األطفا  :انتخقب امللع افعق  -االختصقصق

ICC-ASP/18/INF.3

امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق  2020فلمحكمة اجلنق ية افلوفية  -م جز

ICC-ASP/18/INF.4

افتهتفيف املؤقم فلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق

ICC-ASP/18/INF.4/ Add.1

افتهتفيف املؤقم فلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق /إضقفة

ICC-ASP/18/INF.5

افتهتفيف املؤقم فلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق استجقبة فلفهتفة  140م افهتفار

ICC-ASP/18/INF.6

تهتفيف املكتب اف ي يهتيّم افف ا ل وافتحليق فيمق يتعل بقجللو افزمي ا قيل فلورا اجلمعية

ICC-ASP/18/L.1

[مشفوؤ] تهتفيف مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية (اإلجفاءا )

ICC-ASP/18/L.2

[مشفوؤ] تهتفيف جلنة وثق افتف يض

ICC-ASP/18/L.3

[مشفوؤ قفار] تعزيز احملكمة اجلنق ية افلوفية ومجعية افلو األطفا (افهتفار اجلقمع)

ICC-ASP/18/L.4

[مشفوؤ] قفار [ممم] بشلن امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق [ 2020ممم] (قفار امليزانية)

ICC/ASP/17/Res.5
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ICC-ASP/18/L.5

[مشفوؤ] قفار بشلن افتعقون (املفف األو (ICC-ASP/18/17

ICC-ASP/18/L.6

[مشفوؤ] قفار بشلن تعيني افهتضقة وانتخقهبم (املفف افثقين (ICC-ASP/18/31

ICC-ASP/18/L.7

[مشفوؤ] قفار "استعفاض احملكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق األسقس "

ICC-ASP/18/L.8

قفار بشلن تعليال املق ة  8م نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية (املفف األو (ICC-ASP/18/32

ICC-ASP/18/L.9

[مشفوؤ] قفار بشلن أج ر افهتضقة

ICC-ASP/18/WGPB/CRP.1

[مشفوؤ ] تهتفيف افففي افعقما املعي بقمليزانية افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة اجلنق ية افلوفية فعق 2020
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