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الجزء األول
الوقائع
ألف -مقدِّمة
 -0عمال بقفهتفار اف ي اخت مكتب مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية
افلوفية ("اجلمعية") يف  7شبقط/فربايف  8109عهتلم افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية يف الهقي يف اففرتة
م  7إىل  07كقن ن األو  /يسمرب  .8181ونتيجة فلصع بقم افيت واجهم عهتل افلورة افتقسعة عشفة
يف ني ي رك بسبب افهتي املتصلة ب بقء "ك فيل "09-قفر مكتب اجلمعية يف  0تشفي
األو /أكت بف 8181أن تعهتل افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية يف الهقي يف اففرتة م  04إىل  06كقن ن
األو  /يسمرب  8108ملق جمم عر ثالثة أيق عمق ( )0وقفر ك فك يف  83تشفي األو /أكت بف أن
تعهتل ورة افتقسعة عشفة املستلنفة مبل يق يف مهتف األمم املتحلة ني ي رك م  07إىل  83يسمرب
.8181
 -8ووفهتق فلنظق افلاخل جلمعية افلو األطفا ("( )8افنظق افلاخل ") عق ر يس اجلمعية مجيع
افلو األطفا يف نظق رومق األسقس إىل املشقركة يف افلورة .و عيم أيضق إىل املشقركة يف افلورة بصفة
مفاقب افلو األخف افيت وقعم على افنظق األسقس أو على اف ثيهتة اخلتقمية.
 -3ووفهتق فلمق ة  98م افنظق افلاخل فلجمعية وجهم أيضق ع ام فلمشقركة يف افلورة بصفة
مفاقب إىل ممثل املنظمقم ا ك مية افلوفية وغريهق م افكيقنقم افيت تلهتم ع ة ا مة م اجلمعية
افعقمة فألمم املتحلة عمال بهتفارا ق ذام افصلة( )3فضال ع ممثل املنظمقم ا ك مية افلوفية اإلقليمية
وسق ف اهليئقم افلوفية افيت عيم ض ر مؤمتف األمم املتحلة فلمف ضني املعي بجنشقء حمكمة جنق ية وفية
(رومق حزيفان/ي نير – مت /ي فير  )0992أو املعتملة فل افلجنة افتحضريية فلمحكمة اجلنق ية افلوفية
أو افيت تلع م قِبق اجلمعية.
 -4ك فك وعمال بقملق ة  93م افنظق افلاخل حضفم أعمق اجلمعية وشقركم فيهق املنظمقم
غري ا ك مية امللع ة إىل مؤمتف رومق واملسجلة فل افلجنة افتحضريية فلمحكمة اجلنق ية افلوفية أو افيت
تتمتع مبفكز استشقري فل اجمللس االقتصق ي واالجتمقع افتقبع فألمم املتحلة وافيت تتصق أنشطتهق
بلنشطة احملكمة أو افيت عتهق مجعية افلو األطفا أو تلك افيت حضفم وشقركم يف أعمق اجلمعية.

()0

0

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau%208.%20Agenda%20and%20decisions%20-%29ENG-

..pdf
( )

 8اف ثق اففمسية  ...افلورة األوىل  01-3 ...أيل /سبتمرب  ICC-ASP/1/3(8118و )Corr.1اجلزء افثقين-جيم.
( )3قأفارام اجلمعية افعقمة  )3 - ( 853و )5 - ( 477و )81 - ( 8100و )89 - ( 3812و( 3837
  )89و )31 - ( 3369و 3/30و 02/33و 8/35و 3/35و 4/36و 01/48و 6/43و6/44و 6/45و 2/46و 4/47و 8/42و 3/42و 4/42و 5/42و 837/42و 865/42و 0/49و8/49
و 8/51و 0/50و 6/50و 814/50و 6/58و 5/53و 6/53و 806/53و 5/54و 01/54و095/54
و 061/55و 060/55و 91/56و 90/56و 98/56و 89/57و 31/57و 30/57و 38/57و23/52
و 24/52و 25/52و 26/52و 42/59و 49/59و 51/59و 50/59و 58/59و 53/59و43/60
و 859/60و 030/63و 038/63و 3/64و 080/ 64و 088/64و 083/64و 084/64واملهتفر .475/56
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 -5ووفهتق فلمق ة  94م افنظق افلاخل جلمعية افلو األطفا عيم افلو افتقفية ض ر أعمق
اجلمعية :إس اتيي وب تقن ومجه رية ك ريق افشعبية افلميهتفاطية وغينيق االست ا ية ومجه رية الو افلميهتفاطية
افشعبية وفبنقن وم ريتقنيق وميكفونيزيق (واليقم  -املتحلة) وميقمنقر وني ي وبقالو وبقب ا غينيق
اجلليلة وروانلا وافص مق وجن ب افس ان وت نغق وتفكمقنستقن وت فقف .
-6

وتف قق مة اف ف املشقركة يف افلورة يف اف ثيهتة .ICC-ASP/19/INF.1

 -7وافتتح افلورة ر يس مجعية افلو األطفا افسيل أو -غ ن ك ون (مجه رية ك ريق) اف ي سب
انتخقبر ر يسق فلجمعية يف افلورام م افسقبعة عشفة إىل افتقسعة عشفة(.)4
 -2ويف اجللسة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181أ ىل املتحلث افف يس
سعق ة افسيل ستي بل ك و يف خقرجية ه فنلا ببيقن عرب شفيط فيلي مسجق مسبهتق
 -9ويف اجللسة افعقمة األوىل أيضق عينم اجلمعية افعقمة افسيل إ ريسق سق ي (افسنغق ) مهتفرا فللورة
افتقسعة عشفة (الهقي) وافسيل مقمق و راسني يل (افسنغق ) مهتفرا فللورة افتقسعة عشفة املستلنفة
(ني ي رك).
 -01واضطلع مليف أمقنة اجلمعية افسيل رينقن فيالسيس مبهق أمني اجلمعية .وقلمم األمقنة خلمق ق
إىل اجلمعية.
 -00ويف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181افتزمم اجلمعية قيهتة
صمم فلصالة أو افتلمق وفهتق فلمق ة  43م افنظق افلاخل وت كفم على وجر اخلص ص افضحقيق.
أقفم اجلمعية جلو األعمق افتقيل ( ICC-ASP/19/1و:)Corr.1
 -08ويف اجللسة نفسهق ّ
-0
-8

افتتقح ر يس اجلمعية فللورة
قيهتة صمم فلصالة وافتلمق.

-3

انتخقب افف يس فللورتني م افعشفي إىل افثقنية وافعشفي .
انتخقب نق بني فلف يس ومثقنية عشف عض ا م أعضقء املكتب فللورتني م افعشفي إىل
افثقنية وافعشفي .
افلو املتلخفة ع سلا اشرتاكق ق.

-6

وثق تف يض ممثل افلو األطفا يف افلورة افثقمنة عشفة:

-4
-5

(أ)

تعيني جلنة وثق افتف يض؛

( )4يف افلورة افسق سة عشفة انتخبم اجلمعية عمال بقملق ة  89م نظقمهق افلاخل املكتب فللورام افسقبعة عشفة إىل
افتقسعة عشفة فلجمعية على افنح افتقيل :افف يس :افسيل أو  -غ ن ك ون (مجه رية ك ريق)؛ ن اب افف يس :افسيل م مقر
ي ب (افسنغق ) وافسيل ميجق ملينقر (سل فقكيق)؛ أعضقء آخفون بقملكتب :األرجنتني وأسرتافيق وافنمسق وك ف مبيق وك م
يف ار وافلامنفك وإك ا ور وإست نيق وففنسق وغقمبيق وغقنق وافيقبقن واملكسيك وه فنلا وصفبيق وسل فينيق و وفة فلسطني
وأوغنلا .انظف :اف ثق اففمسية  ...افلورة افسق سة عشفة  (ICC-ASP/16/20) 8107 ...اجمللل األو اجلزء األو اففهتفتني
 06و .07ويف اجللسة افعقمة األوىل م افلورة افسقبعة عشفة انتخبم اجلمعية عمال بقملق ة  89م نظقمهق افلاخل
افسيل ينس -أوت ه رسلينل (افلامنفك) بقفتزكية نق بق فف يس اجلمعية الستكمق ملة عض ير افسيل م مقر ي ب (افسنغق )
اف ي سب انتخقبر نق بق فف يس اجلمعية واف ي استهتق م منصبر اعتبقرا م  09آذار/مقرس .8102
6
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(ب)

تهتفيف جلنة وثق افتف يض.

-7

تنظيم افعمق.

-2

املنققشة افعقمة.

-9

افتهتفيف ع أنشطة املكتب.

 -01افتهتفيف ع أنشطة احملكمة.
 -00تهتفيف جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق.
 -08استعفاض احملكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق األسقس .
 -03انتخقب امل ّلع افعق ّ.
 -04انتخقب ستة قضقة.
 -05انتخقب ستة أعضقء يف جلنة امليزانية واملقفية.
 -06افنظف يف ميزانية افسنة املقفية افثقمنة عشفة واعتمق هق.
 -07افنظف يف تهتقريف مفاجعة ا سقبقم.
 -02تعيني مفاجع ا سقبقم اخلقرج .
 -09تعليالم نظق رومق األسقس وافهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم.
 -81افتعقون.
 -80استعفاض عمق آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق افتشغيلية.
 -88افهتفار املتعل مب عل ومكقن انعهتق افلورة املهتبلة جلمعية افلو األطفا .
 -83افهتفار املتعل مب عل ومكقن انعهتق افلورتني املهتبلتني فلجنة امليزانية واملقفية.
 -88مسق ق أخف .
 -03وتف افهتق مة املشفوحة بقمل ا امللرجة يف جلو األعمق املؤقم يف م كفة األمقنة يف اف ثيهتة
.ICC-ASP/19/1/Add.1/Rev.1

 -04ويف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181أيضق وافهتم اجلمعية
على بفنقمج افعمق وقفرم أن جتتمع يف شكق جلسقم عقمة وك فك يف شكق أففقة عقملة .وأنشلم
اجلمعية ففيهتق عقمال معنيق بقمليزانية افربنقجمية فعق .8181
 -05وع ّني افسيل أنلريس تريان بقرا (إك ا ور) منسهتق فلففي افعقمق املعي بقمليزانية افربنقجمية
فعق  .8180وع ِّني افسيل فنسنم ريتينف (س يسفا) منسهتق فلمشقورام بشلن افهتفار اجلقمع.

باء  -النظر في القضايا المعروضة على جدول أعمال الجمعية أثناء الدورة التاسعة عشرة
-4
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 -06يف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181أبلغم اجلمعية بلن
اففهتفة  2م املق ة  008م نظق رومق األسقس تنطب على  08م افلو األطفا .
 -07وجل ر يس اجلمعية ع تر فللو األطفا افيت عليهق متلخفام بلن تس ي حسقبق ق فل
احملكمة يف أقفب وقم ممك  .ونقشل افف يس أيضق كقفة افلو األطفا أن تسل اشرتاكق ق املهتفرة فعق
 8180يف امل عل احملل .
 -02وعمال بقففهتفة  2م املق ة  008م نظق رومق األسقس قلمم ثالث و أطفا متلخفة يف
املتلخفام طلبق إىل اجلمعية افعقمة إلعفقءهق م فهتلان حهت قهق يف افتص يم على أن ت اف اجلمعية على
افطلب يف جلستهق افعقمة األوىل يف  06كقن ن األو  /يسمرب .8181
-0

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الثامنة عشرة
 -09ويف اجللسة افتقسعة عشفة عينم اجلمعية أعضقء افبللان افتقفية يف جلنة وثق
األرجنتني بلجيكق مجه رية ك ريق رومقنيق فنلنلا املكسيك هنغقريق.

افتف يض :

 -81ويف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب  8181اعتملم اجلمعية
تهتفيف جلنة وثق افتف يض (انظف املفف األو هل ا افتهتفيف).
-3

المناقشة العامة
 -80يف اجللسة افعقمة األوىل خقطب معقيل افسيل ستي بل ك و يف خقرجية ه فنلا اجلمعية .ويف
اجللسة افعقمة افثقنية املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181أ ىل ببيقن ر يس مجه رية افك نغ
افلميهتفاطية و سعق ة افسيل فيليكس تشيسيكيلي نيقبة عنر .وأ ىل ببيقنقم أيضق ممثل أفغقنستقن؛
أفبقنيق؛ أنلورا؛ األرجنتني؛ أسرتافيق؛ افنمسق؛ بنغال يش؛ بلجيكق؛ ب فيفيق ( وفة  -املتعل ة افهت ميقم)؛
افربا يق؛ بلغقريق؛ كنلا شيل ؛ ك ف مبيق؛ ك ستقريكق؛ قربص؛ اجلمه رية افتشيكية؛ افلامنفك؛ إك ا ور؛
افسلفق ور؛ إست نيق؛ فنلنلا؛ ففنسق؛ غقمبيق؛ ج رجيق؛ أملقنيق( بقسم االحتق األورويب)؛ افي نقن؛ غ اتيمقال؛
هنلوراس؛ أيففنلا؛ إيطقفيق؛ افيقبقن؛ كينيق؛ فيختنشتقي ؛ فكسمربغ؛ مالوي؛ مقفطة؛ املكسيك؛ منغ فيق؛
ني يلنلا؛ نيجرييق؛ افنفويج؛ بنمق؛ بقراغ اي؛ بريو؛ ب فنلا؛ افربتغق ؛ مجه رية ك ريق؛ رومقنيق؛ افسنغق ؛
صفبيق؛ سريافي ن؛ سل فقكيق؛ سل فينيق؛ جن ب أففيهتيق؛ إسبقنيق؛ وفة فلسطني؛ افس يل؛ س يسفا؛ تنزانيق
مجه رية )تيم ر  -فيشيت؛( هأ )تفينيلا وت بقغ ؛ اململكة املتحلة فربيطقنيق افعظمى وأيففنلا افشمقفية؛
أوروغ اي؛ فنزويال( مجه رية  -افب فيفقرية ).وأ ىل ببيقنقم أيضق كق م افصني( مجه رية افصني افشعبية)؛
وافصني ك بق؛ وإيفان (مجه رية – اإلسالمية).
 -88وأ فم املنظمقم افلوفية افتقفية ببيقنقم :منظمة افتشقور افهتقن ين اآلسي ية  -األففيهتية؛ منظمة
ققن ن افتنمية افلوفية.
 -83وأ فم رابطة احملقمني فل احملكمة اجلنق ية افلوفية ببيقن .وأ فم ببيقنقم أيضق منظمقم اجملتمع
امللين افتقفية :افشبكة األففيهتيةاملعنية بقفعلافة اجلنق ية افلوفية؛ ومفكز امل ار افهتقن نية اآلسي ي؛ واال تال
م أجق احملكمة اجلنق ية افلوفية؛ واال تال اف طي اجل رج م أجق احملكمة اجلنق ية افلوفية؛ ومنظمة
( )5وقل أفهتيم بعض افبيقنقم ع طفي شفيط فيلي مسجق مسبهتق وبعضهق شخص وبعضهق افبعض ع طفي م كفام
خطية .وت جل قق مة جبميع افبيقنقم ومهتقطع اففيلي املسجلة مسبهتق على م قع اجلمعية على اإلنرتنم على امل قع افشبك
فلجمعية افعقمة علىhttps://asp.icc
cpi.int/en_menus/asp/sessions/general%20debate/Pages/GeneralDebate_19th_session.aspx
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رصل حهت ق اإلنسقن؛ وشبكة املنظمقم غري ا ك مية اففنزويلية غري اففمسية؛ مشفوع احملكمة اجلنق ية
افلوفية رابطة احملقمني األمفيكية؛ االحتق افلويل هت ق اإلنسقن؛ ورابطة ”خ س أففيقر ريسرتيبّ “
فلمحقمني؛ اال تال املقفيزي اف طنيألجق افلمحكمة اجلنق ية افلوفية؛ واملفكز املغفيب فلسال وافهتقن ن؛
ومبق رة افعلافة يف اجملتمع املفت ح؛ واملنظمقم اففلسطينية هت ق اإلنسقن؛ ومؤسسة وق إيك سيل؛
ومشقريع افسال يف الهقي؛و افففي االستشقري افهتقن ين األوكفاين؛ وا فكة االحتق ية افعقملية/معهل
افسيقسقم افعقملية.
-1

التقرير عن أنشطة المكتب
 - 84يف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181أحقطم اجلمعية علمق
بقفتهتفيف افشف ي اف ي أفهتق سعق ة افسيل أو -غ ن ك ون ر يس اجلمعية ع أنشطة املكتب( .)6وأشقر
افف يس إىل أنر من انعهتق افلورة افثقمنة عشفة عهتل املكتب  04اجتمقعق رمسيق ملسقعلة اجلمعية يف
االضطالع مبسؤوفيق ق مب جب نظق رومق األسقس .
 -85وأعفب افف يس نيقبة ع املكتب ع سفور فلعمق اف ي قق بر افففيهتقن افعقمالن افتقبعقن
فلمكتب يف الهقي وني ي رك وامليسفون وجهقم افتنسي افهتطفية يف عق  8181حيث جنح ا يف تنفي
واليقم اجلمعية بهتيق ة املنسهتني املعنيني بقفففيهتني افعقملني ينس -أوت ه رسلينل (افلامنفك) ونق ب
افف يس افسفري ميشق ملينقر (سل فقكيق) .وأعفب افف يس ع سفور أيضق فلعمق اف ي قق بر افففي
افلراس املعي بق كمة بهتيق ة افسفرية مقريق ترييزا انفقنيت كقفي (شيل ) وافسفري هقينس ووفلك-
نيليفك رن (س يسفا) فضال ع جهقم افتنسي افتقبعة فلففي افلراس  .وقل متك املكتب نتيجة ف فك
م تهتلمي افتهتقريف وافت صيقم املتعلهتة بقملسق ق افيت تلخق يف نطقق واليتر إىل اجلمعية فلنظف.

 التقرير عن أنشطة المحكمة -86ويف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181استمعم اجلمعية إىل
كق م افهتقض شيل إيب  -أوس ج ر يس احملكمة وافسيلة فقت بنس ا امللعية
بيقنقم أ ىل هبق ّ
مسجق احملكمة .ويف اجللسة نفسهق أحقطم اجلمعية علمق بقفتهتفيف
افعقمة فلمحكمة وافسيل بيرت ف يس (ّ )7
املتعل بلنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية .
 -6تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا
 -87ويف اجللسة افعقمة األوىل املعهت ة يف  04كقن ن األو  /يسمرب  8181استمعم اجلمعية إىل
بيقن أ فم بر افسيلة ك ييت ومبيق ر يس جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق .ونظفم اجلمعية يف
افتهتفيف املتعل مبشقريع وأنشطة جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق يف اففرتة م  0مت /ي في
 8102إىل  31حزيفان/ي ني  8181وأحقطم علمق بر(.)2
-7

استعراض المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي
( )6املفف افثقين.
() 7
() 2
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 -82ووفهتق فلهتفار  ICC-ASP/18/Res.7اف ي كلفم اجلمعية مب جبر بججفاء استعفاض فلخرباء
املستهتلني اعتبقرا م  0كقن ن افثقين/ينقيف  )9(8181وعينم ففيهتق م اخلرباء املستهتلني( )01نظفم
اجلمعية يف تهتفيف وت صيقم استعفاض اخلبري املستهتق( )00وقفرم م اصلة نظفهق يف ه ا افبنل م جلو
األعمق يف افلورة افتقسعة عشفة املستلنفة فلجمعية.
-8

النظر في ميزانية السنة المالية التاسعة عشرة واعتمادها
 -89استمعم اجلمعية إىل بيقنني أ ىل هبمق افسيل بيرت ف يس مسجق احملكمة
سقنشيز إيزكيري و( )08ر يسة جلنة امليزانية واملقفية ("افلجنة").

وافسيلة م نيكق

 -31ونظفم اجلمعية م خال ففيهتهق افعقمق املعي بقمليزانية افربنقجمية يف امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق
 8180وتهتفيفي جلنة امليزانية واملقفية وتهتقريف مفاجع ا سقبقم اخلقرج  .ونظفم اجلمعية أيضق يف تهتفيفي
جلنة املفاجعة.
 -30ويف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب  8181اعتملم اجلمعية تهتفيف
افففي افعقمق املعي بقمليزانية افربنقجمية ( )ICC- ASP/98/WGPB/CRP.1اف ي يتضم يف مجلة أم ر
ت صية افففي افعقمق بلن ت اف اجلمعية على ت صيقم جلنة امليزانية واملقفية يف ور ق اخلقمسة وافثالثني.
 -38ويف اجللسة نفسهق نظفم اجلمعية أيضق يف امليزانية افربنقجمية فعق  8180واعتمل ق بت اف
اآلراء.
 -33ويف اجللسة ذا ق اعتملم اجلمعية بت اف اآلراء افهتفار
افربنقجمية فيمق يتعل مبق يل :

ICC-ASP/19/Res 1.

بشلن امليزانية

(أ) امليزانية افربنقجمية فعق  8180مبق يف ذفك االعتمق ام افيت يبلغ جمم عهق 042 85951
أف ي رو وجلاو امل ظفني املتعلهتة بكق بفنقمج م افربامج افف يسية .وخيصم م ه ا املبلغ األقسقط
املستحهتة فلهتفض م افلوفة املضيفة؛
(ب) صنلوق رأس املق افعقمق فعق 8180؛
(ج) االشرتاكقم املستحهتة افلفع؛
()

صنلوق افط ارئ؛

(هأ)

جلو األنصبة املهتفرة يف نفهتقم احملكمة؛

(و)

مت يق االعتمق ام فعق 8180؛

()

مبقين احملكمة؛

( ICC-ASP/18/Res.7 )9اففهتفة .6
( )01املفجع نفسر اففهتفة  7واملفف افثقين.
(" )00مفاجعة اخلرباء املستهتلني فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ونظق نظق رومق األسقس  -افتهتفيف افنهق " بتقريخ 31
أيل /سبتمرب .(ICC-ASP/19/16) 8181
( )08املفف افثقفث.
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(ح) منققلة األم ا بني افربامج افف يسية يف إطقر امليزانية افربنقجمية املعتملة فعق 8181؛
(ط) مفاجعة ا سقبقم؛
(ي) اإلشفا على إ ارة امليزانية؛
(ك) وضع مهترتحقم امليزانية؛
( )

افنهج االسرتاتيج فتحسني عملية وضع امليزانية؛

()

امل ار افبشفية؛

(ن)

اإلحقالم م جملس األم ؛

(س) االسرتاتيجية اخلمسية فتكن ف جيق املعل مقم وإ ارة املعل مقم؛
 -34ويف اجللسة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب  8181إضقفة إىل اف الية اف ار ة يف
افهتفار  ICCASP/18/Res.2وتهتفيف ففي األج ر افهتضق ية 03اعتملم اجلمعية بت اف اآلراء افهتفار
] ICCASP/19/Res.3 [..املتعل مبفتبقم قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية.
-1

النظر في تقارير مراجعة الحسابات
 -35واستمعم اجلمعية إىل بيقن ق ّلمتر م افسيلة مقرغفيم وامب ي نغ غ شقفق ر يسة جلنة مفاجعة
ا سقبقم .كمق تلهتم اجلمعية بيقنق م مفاجع ا سقبقم اخلقرج  .وأحقطم اجلمعية علمق مع افتهتليف
بتهتقريف مفاجع ا سقبقم اخلقرج ع مفاجعة افبيقنقم املقفية فلمحكمة فلفرتة م  0كقن ن افثقين/ينقيف
إىل  30كقن ن األو  /يسمرب  )04(8109وافبيقنقم املقفية فلصنلوق االستئمقين فلضحقيق فنفس
اففرتة(.)05

 -42استعراض عمل آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية
 -36ومب جب افهتفار  )06(ICC-ASP/18/Res.طلبم اجلمعية افعقمة إىل املكتب أن يستكمق استعفاض
عمق اآلفية وواليتهق افتنفي ية .ويف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
اعتملم اجلمعية بت اف اآلراء افهتفار  ICC-ASP/19/Res.6.اف ي يتضم اف الية افتنفي ية املنهتحة آلفية
اففققبة املستهتلة (املفف افثقين).
 -44التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 -37ويف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  05كقن ن األو  /يسمرب  8181أحقطم اجلمعية علمق
بتهتفيف افففي افعقمق املعي بقفتعليالم( ).
()03
()04

ICC-ASP/19/18

اف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة ...

( )05املفجع نفسر اجلزء جيم.8-
( )06اففهتفة  05املفف األو .
(.ICC-ASP/19/28 )07
20-A-020321
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اجمللل افثقين اجلزء األو  -جيم.
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 -40التعاون
 -32ويف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب  8181اعتملم اجلمعية
بت اف اآلراء افهتفار ICC-ASP/19/Res.2.بشلن افتعقون.
 -43القرار المتعلق بموعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين لجمعية الدول األطراف
 -39يف اجللسة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب  8181قفرم اجلمعية أن تعهتل ور ق
افعشفي يف الهقي يف اففرتة م  67إىل  00كقن ن األو  /يسمرب  8180و ور ق ا ق ية وافعشفي يف
الهقي.
 -41القرار المتعلق بموعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والمالية
 -41يف اجللسة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب  8181قفرم اجلمعية أن تعهتل جلنة
امليزانية واملقفية ورتيهق افسق سة وافثالثني وافسقبعة وافثالثني يف الهقي يف اففرتة م  07إىل 80
أيقر/مقي  8180واففرتة م  6إىل  07أيل /سبتمرب  8180على افت ايل.
 -4مسائل أخرى
-0

افصنلوق االستئمقين ملشقركة أقق افبللان من ا وبللان نقمية أخف يف أعمق اجلمعية

 -40أعفبم اجلمعية ع تهتليفهق أليففنلا على افتربعقم افيت قلمتهق إىل افصنلوق االستئمقين ملشقركة
أقق افبللان من ا وافلو افنقمية األخف يف أعمق اجلمعية.
 -48ونظفا فن اح عل افيهتني افنقمجة ع وبقء فريوس ك رونق املستجل ( )COVID-19فيمق خيص
افسفف وع أسقفيب عمق افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية افعقمة مل يك م املمك املض قلمق يف
استخلا افصنلوق االستئمقين.

12

20-A-020321

ICC-ASP/19/20

Advance version

الجزء الثاني
المراجعة الخارجية للحسابات ،الميزانية البرنامجية لعام  0204والوثائق ذات الصلة
ألف -مقدمة
 -0ك أأقن معفوض أأق عل أأى مجعي أأة اف أألو األط أفا امليزاني أأة افربنقجمي أأة املهترتح أأة فع أأق  8181املهتلم أأة م أ
مسجق احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة يف صأيغتهق األوفيأة يف  31متأ /ي فيأر  )0(8181تهتفيأفا افألورتني اففابعأة
وافثالث أ أأني( )8واخلقمس أ أأة وافثالث أ أأني( )3فلجن أ أأة امليزاني أ أأة واملقفي أ أأة وتهت أ أأقريف جلن أ أأة املفاجع أ أأة يف ورتيه أ أأق افتقس أ أأعة
()5
وافعقش أأفة( )4وافبيقن أأقم املقفي أأة عأ أ افف أأرتة  0ك أأقن ن افث أأقين/ين أأقيف إىل  30ك أأقن ن األو  /يس أأمرب 8102
وافبيقن أ أأقم املقفي أ أأة فلص أ أأنلوق االس أ أأتئمقين فلض أ أأحقيق ع أ أ أ افف أ أأرتة  0ك أ أأقن ن افث أ أأقين/ين أ أأقيف إىل  30ك أ أأقن ن
األو  /يسأأمرب  .)6(8109كمأأق كأأقن معفوضأأق علأأى اجلمعيأأة املففأ اففابأأع بتهتفيأأف افلجنأأة عأ أعمأأق ور أأق
ا ق ية وافثالثني اف ي بينم فير احملكمة اآلثأقر املرتتبأة يف امليزانيأة علأى ت صأيقم افلجنأة يف إطأقر ميزانيأقم
افربامج افف يسية.
 -3وتلهتأأم اجلمعيأأة بيقنأأقم م أ مسأأجق احملكمأأة افسأأيل بيأأرت ف أ يس ور يس أة افلجنأأة افسأأيلة م نيكأأق
سقنتشيز إيزكري و وافسيلة افسيلة مفغفيم وامب ي نغ غ شقيق ر يسأة جلنأة املفاجعأة واملفاجأع اخلأقرج
فلحسقبقم (اجمللأس األعلأى فلحسأقبقم ففنسأق) .وسأقعلم اجلمعيأة كأ فك نق أب ر أيس افلجنأة افسأيل
أورميم يل.
 -4واجتمأأع افففي أ افعقمأأق املعأأي بقمليزانيأأة ي أ  05كأأقن ن األو  /يسأأمرب  .8181وأثنأأقء االجتمأأقع
املعهت مت افنظف يف مشفوع افهتفار ووضعر يف صيغتر افنهق ية.
 -5والحأ افففيأ افعقمأق أنأر نتيجأة فلهتيأ افأيت ففضأهق وبأقء" ك فيأل "09-كأقن اف قأم املتأقح إلجأفاء
مشقورام غري رمسية حملو ا ط افعق  .8181وف فك أوصى منس افففي افعقمق بلن تبلأ املشقورام غري
اففمسيأة يف تيسأري ميزانيأة افففيأ افعقمأق يف أوا أق عأق  8180فكأ ينظأف يف مجيأع املسأق ق ذام افصألة
بقفكقمق.

باء -المراجعة الخارجية للحسابات
 -5أحقطأأم اجلمعيأأة علمأأق مأأع افتهتأأليف بتهتأأقريف املفاجأأع اخلأأقرج فلحسأأقبقم وبتعليهتأأقم افلجنأأة ذام
افصلة اف ار ة يف افتهتفيف املتعل بلعمق ور ق اخلقمسة وافثالثني.
( )0اف ثق

اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة (ICC-ASP/19/20) 8181 ... ...

اجمللل افثقين اجلزء أف .

( )8املفجع نفسر اجلزء بقء.0-
( )3املفجع نفسر اجلزء بقء.8-
( )4متقح على م قع اجلمعية . http://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/
( )5اجمللل افثقين اجلزء أف .0-
( )6املفجع نفسر اجلزء بقء.8-
20-A-020321
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جيم -مبلغ االعتمادات
 -6بلغأ أأم امليزانيأ أأة افربنقجميأ أأة املهترتحأ أأة فعأ أأق  8180فلمحكمأ أأة مهتأ أألار  042 518 3أف أ أ ي أ أ رو مبأ أأق يف
ذفك  3 525 011ي رو تتعل بقفربنقمج افف يس افسقبع–( 8افهتفض املهتل م افلوفة املضيفة).
 -7نظفم افلجنة يف امليزانيأة افربنقجميأة املهترتحأة فعأق  8180فلمحكمأة أثنأقء ور أق اخلقمسأة وافثالثأني
وخلصم إىل أن هنقفك بعض اجملأقالم افأيت ميكأ فيهأق حتهتيأ وفأ رام .وتبعأق فأ فك أوصأم افلجنأة بألن
خيفض املبلغ املخصص فلميزانية إىل مق جمم عر  042 859 5ي رو مبق يف ذفك  3 525 50ي رو املتعلهتة
بقفربنقمج افف يس افسقبع( 8-افهتفض املهتل م افلوفة املضيفة).
 -2وأقأفم اجلمعيأة افت صأية افأيت يتضأمنهق تهتفيأف افلجنأة .وفأ فك وافهتأم اجلمعيأة علأى اعتمأق يف
امليزانية فعق 8180قلر  042 859 1أف ي رو.
 -9والحظأأم اجلمعيأأة أنأأر بأألون افربنأأقمج افف يسأ افسأأقبع ( 8-قأأفض افلوفأأة املضأأيفة) فأأجن املسأأت
افكل فألنصبة املهتفرة فلميزانية افربنقجمية فعق  1818يبلغ مهتلارهق  044 67359أف ي رو.

دال -الصندوق االحتياطي
 -01قفرم اجلمعية احملقفظة على املست

ا كم فصنلوق افط ارئ عنل سبعة ماليني ي رو.

 -00وأذنم اجلمعيأة فلمحكمأة مبنققلأة األمأ ا مأ بفنأقمج ر يسأ إىل غأري يف اقيأة افسأنة إذا مأق تعأ ر
استيعقب تكقفي األنشطة غري املت قعة ضم بفنقمج ر يس بعينر فيمق يت فف فق ض يف بفنقمج ر يس غري
وذفك فضمقن استنفق كقفة االعتمق ام املخصصة فعق  8181قبق افلج ء إىل صنلوق افط ارئ.

هاء -صندوق رأس المال المتداول
 -08وأحقطم اجلمعية علمأق بت صأيقم جلنأة امليزانيأة واملقفيأة وقأفرم إنشأقء صأنلوق رأس املأق املتألاو
فعق  8180مببلغ  0056ملي ن ي رو .وقفرم اجلمعية أيضق أنر ال جي فلمحكمة أن تستخل األمأ ا
اففق ضة واألم ا اف ار ة م سلا االشرتاكقم غري املسل ة إال فبل غ املست املهتأفر فصأنلوق رأس املأق
املتلاو .
 -03والحظم اجلمعية أن افلجنة قل أوصم يف ور ق اخلقمسة وافثالثني يف ض ء خمقطف افسأي فة افأيت
ت اجههأق احملكمأة بألن يبهتأ املكتأب واجلمعيأة افعقمأة علأى مسأت صأنلوق رأس املأق املتألاو قيأل
االستعفاض .والحظم اجلمعية ك فك أن افلو األطفا ست اصق افنظف يف ه املسلفة اهلقمة وافعقجلة
يف تيسري ميزانية افففي افعقمق يف الهقي.

واو -تمويل اعتمادات عام 0202
 -04ق أأفرم اجلمعي أأة أن يك أ ن جمم أ ع مهت أألار األنص أأبة املهت أأفرة فالش أرتاكقم ع أأق  8180ه أ 67359
 044أف ي رو.
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الجزء الثالث
القرارات التي اتخذتها جمعية الدول األطراف
القرار

ICC-ASP/19/Res.1

اعتمل بت اف اآلراء يف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
ICC-ASP/19/Res.1

قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ،0204
وصندوق رأس المال العامل لعام  ،0204وجدول األنصبة المقررة لتوزيع
نفقات المحكمة الجنائية الدولية ،وتمويل االعتمادات لعام ،0204
وصندوق الطوارئ
إن مجعية افلو األطفا
قل نظفم يف امليزانية افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ("احملكمة") فعق 8180
واالستنتقجقم وافت صيقم املتعلهتة هب امليزانية اف ار ة يف تهتفيفي جلنة امليزانية واملقفية ("افلجنة") ع أعمق
ورتيهق اففابعة( )0وافثالثني واخلقمسة) (8وافثالثني
وإذ حتيط علمق بقفت صيقم اف ار ة يف افتهتفيف افنهق الستعفاض اخلبري املستهتق بشلن احملكمة اجلنق ية
افلوفية ونظق رومق األسقس ( )3وال سيمق فيمق يتعل بعملية امليزانية ون املسقس بقفهتفار املتعل
بقستعفاض احملكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق األسقس

ألف-

الميزانية البرنامجية لعام 0204
 -0ت اف على اعتمق ام يبلغ جمم عهق  042 859 111ي رو يف أب اب االعتمق ام املبينة يف
اجللو افتقيل:
بآال افي رو

بقب االعتمق
افربنقمج افف يس

األو

اهليئة افهتضق ية

00 756 3

افربنقمج افف يس

افثقين

افربنقمج افف يس

افثقفث

مكتب امل ّلع افعق

47 4334 2

قلم احملكمة

افربنقمج افف يس

اففابع

أمقنة مجعية افلو األطفا

78 237 51

افربنقمج افف يس

اخلقمس

املبقين

8 871 1

75 724 1

( )0اف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة  (ICC-ASP/19/20) 8181 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء.0-
( )8املفجع نفسر اجلزء بقء.8-
() 3
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بآال افي رو

بقب االعتمق
افربنقمج افف يس

افسق س

أمقنة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق

3 099 6

افربنقمج افف يس

افسقبع5-

آفية اففققبة املستهتلة

739 5

افربنقمج افف يس

افسقبع6-

مكتب املفاجعة افلاخلية

758 7

اجملم ع افففع

044 673 9
افسقبع8-

افربنقمج افف يس

3 52550

قفض افلوفة املضيفة

المجموع

042 859 1

 -8تالح أن افلو األطفا افيت اختقرم تسليل ملف عق ق يف املبقين افلا مة فعة واحلة وافيت
سل م ه امللف عقم بكقملهق ف تلخق يف حسقب االشرتاكقم املهتفرة املهتقبلة فلربنقمج افف يس افسقبع8-
(قفض افلوفة املضيفة) افبقفغ قلرهق  3 525 011ي رو؛
 -3تالح أيضق أن ه االشرتاكقم ستؤ ي إىل اخنفقض مست االعتمق ام يف امليزانية افربنقجمية فعق
 8180افيت يلز تهتليفهق فتحليل االشرتاكقم املهتفرة فللو األطفا م  042 859 111ي رو إىل
 044 673 911ي رو وأن ه ا املبلغ سيتم تهتليف وفهتق فلمبق ئ املبينة يف افهتسم هقء؛
-4

16

ت اف أيضق على اجللو افتقيل ملالك امل ظفني فكق بقب م أب اب االعتمق ام أعال :

اهليئة
افهتضق ية

مكتب
امل ّلع
افعق

قلم
احملكمة

وكيق أمني عق

-

0

-

أمني عق
مسقعل

-

أمقنة
افصنلوق
االستئمقين
فلضحقيق

أمقنة
مجعية
افلو
األطفا

آفية اففققبة
املستهتلة

مكتب
املفاجعة
افلاخلية

اجملم ع

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

9

-

45
91

8

0

0

مل8-

-

-

-

-

مل0-

-

3

3

0

0

5-

3

02

88

0

-

0

4-

3

36

44

0

4

0

0

3-

80

77

28

0

8

-

0

024

8-

08

79

91

0

-

0

-

023

0-

-

85

5

-

-

-

-

31

اجملم ع افففع

39

841

847

5

7

3

3

544

خع-رر

0

0

05

8

-

-

-

09

خع–رأ

00

79

308

3

8

0

0

419

اجملم ع افففع

08

21

387

5

8

0

0

482

المجموع
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53

9

5

5
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صندوق رأس المال العامل لعام 0204
إن مجعية افلو األطفا
إذ تش أأري إىل أن افغ أأفض م أ إنش أأقء ص أأنلوق رأس امل أأق افعقم أأق ه أ متك أأني احملكم أأة م أ م اجه أأة
()4
مشقكق افسي فة على املل افهتصري ريثمق تف االشرتاكقم املهتفرة
وإذ حتأأيط علمأأق بت صأأية جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة يف ور أأق افسأأقبعة وافعشأفي بجعأأق ة مسأأت صأأنلوق
رأس املأأق افعقمأأق إىل مأأق يعأأق نفهتأأقم احملكمأأة يف شأأهف واحأأل تهتفيبأأق وفهتأأق مليزانيأأة احملكمأأة املعتمأألة فعأأق
()5
 0056( 8106ملي ن ي رو)
()6

وإذ حتيط علمق أيضق بت صية افلجنة بقفنظف يف جلو مي متعل افسن ام فلتم يق
-0

تالح أن صنلوق رأس املق افعقمق أنشئ يف عق  8109مببلغ  0056ملي ن ي رو؛

-8

تالح أيضق أن اففصيل ا قيل فصنلوق رأس املق افعقمق يبلغ  00 5ماليني ي رو؛

 -3تهتفر إنشقء صنلوق رأس املق افعقمق فعق  8180مببلغ  0056ملي ن ي رو وتلذن فلمسجق
بتهتلمي سل م افصنلوق وفهتق فألحكق ذام افصلة م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية فلمحكمة؛
 -4حتيط علمق بت صية افلجنة( )7يف ور ق افثقنية وافثالثني بقإلبهتقء على مست صنلوق رأس املق
افعقمق عنل شهف واحل م نفهتقم احملكمة وت ص بقفتقيل بزيق ة املست ا كم فلصنلوق إىل 0853
ملي ن ي رو وتالح أن افلجنة أوصم يف ور ق اخلقمسة وافثالثني يف ض ء خمقطف افسي فة افيت ت اجههق
احملكمة بلن يبهت املكتب واجلمعية افعقمة على مست صنلوق رأس املق املتلاو قيل االستعفاض كمق
تالح أن افلو األطفا ست اصق افنظف يف ه املسلفة اهلقمة وافعقجلة م خال آفية افتيسري افتقبعة
فلففي افعقمق يف الهقي واملعنية بقمليزانية؛
 -5تهتفر أنر جي فهتط فلمحكمة أن تستخل األم ا اففق ضة واألم ا املتلهتقة م تسليل
االشرتاكقم املهتفرة فبل غ املست احملل فصنلوق رأس املق افعقمق.

جيم-

االشتراكات غير المسددة
إن مجعية افلو األطفا
إذ تفحب بتهتفيف املكتب ع متلخفام افلو األطفا
()9
اف ار ة يف ه ا افتهتفيف

() 4

()2

وخقصة بقالستنتقجقم وافت صيقم

افبنل  8-6م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية.

( )5اف ثق اففمسية  ...افلورة اخلقمسة عشفة  (ICC-ASP/15/20) 8106 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .044
( )6املفجع نفسر اففهتفة .042
( )7اف ثق اففمسية  ...افلورة اخلقمسة عشفة  (ICC-ASP/15/20) 8106 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .66
(.ICC-ASP/19/27 )2
( )9املفجع نفسر اففهتفتقن  05و.06
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17

Advance version

ICC-ASP/19/20

 -0حتث مجيع افلو األطفا على تسليل االشرتاكقم املهتفرة يف اف قم املنقسب وتطلب إىل
احملكمة وافلو األطفا أن تب جه ا جلية وأن تتخ مق يلز م خط ام فتهتليق املتلخفام
واالشرتاكقم غري املسل ة قلر اإلمكقن م أجق جتنب مشقكق افسي فة يف احملكمة وتطلب أيضق إىل
احملكمة تزويل افلجنة جبميع املعل مقم املتعلهتة بقالشرتاكقم املهتفرة غري املسل ة قبق افلورة افعشفي جلمعية
افلو األطفا ؛
 -8تفحب بقملبق ئ افت جيهية افيت وضعتهق احملكمة( )01وفهتق فلهت اعل واألنظمة افهتق مة فتمكني
افلو األطفا املتلخفة ع تسليل اشرتاكق ق اخلقضعة ألحكق اففهتفة  2م املق ة  008م نظق رومق
األسقس وافيت ت اجر صع بقم اقتصق ية كبرية م افلخ يف خطط ط عية ومستلامة فلتسليل وتشجع
افلو األطفا افيت عليهق متلخفام رهنق بلحكق اففهتفة  2م املق ة  008على افلخ بصفة ط عية
وبقفتنسي مع احملكمة يف مثق ه اخلطط وتطلب ك فك إىل احملكمة إبهتقء افلو األطفا على علم
بلي خطط تسليل م ه ا افهتبيق وتنفي هق م خال آفية افتيسري افتقبعة فلففي افعقمق يف الهقي واملعنية
بقمليزانية مبق يف ذفك ع طفي افتهتقريف املقفية افشهفية افيت تهتلمهق إىل افلو األطفا ؛
 -3حتيط علمق بت صيقم افلجنة( )00واملفاجع اخلقرج ( )08بشلن مسق ق افسي فة وتالح أن افلو
األطفا ست اصق افنظف يف ه املسقفة م خال آفية افتيسري افتقبعة فلففي افعقمق يف الهقي واملعنية
بقمليزانية.

دال-

صندوق الطوارئ
إن مجعية افلو األطفا
إذ تشري إىل قفارهق  ICC-ASP/3/Res.4اف ي أنشئ مب جبر صنلوق افط ارئ مببلغ  01ماليني
ي رو وقفارهق  ICC-ASP/7/Res.4اف ي طلبم فير إىل املكتب أن ينظف يف خيقرام فتجليل م ار كق
م صنلوق افط ارئ وصنلوق رأس املق افعقمق
وإذ تشري أيضق إىل أن صنلوق افط ارئ إمنق أنشئ فضمقن قلرة احملكمة على اف فقء مبق يل ( :أ)
افتكقفي املتعلهتة حبقفة غري مت قعة إثف اختقذ امللع افعق قفارا بفتح حتهتي أو (ب) نفهتقم ال منقص منهق
بسبب حلوث تط رام يف أوضقع قق مة مل يك م املمك ت قعهق أو مل يك م املمك تهتليفهق بلقة
()03
عنل اعتمق امليزانية أو (ج) افتكقفي املفتبطة بقجتمقع غري مت قع جلمعية افلو األطفا
وإذ حتيط علمق مبش رة افلجنة يف افتهتقريف ع أعمق
عشفة وا ق ية وافعشفي

ورا ق ا ق ية عشفة وافثقفثة عشفة وافتقسعة

وإذ تشري إىل أن اجلمعية قفرم يف ور ق افسق سة عشفة أن تهت إذا اخنفض مست صنلوق
افط ارئ إىل مق ون  552ماليني ي رو حبل ور ق افسقبعة عشفة بتهتليف مل ا قجة إىل جتليل

()01
()00
()08
()03
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م ار مع مفاعقة تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية( )04وافبنل  6-6م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية
-0

تالح أن املست

-8

تهتفر إبهتقء صنلوق افط ارئ عنل مست ا ا كم افبقفغ قلر  751ماليني ي رو فعق 8180؛

ا قيل فصنلوق افط ارئ يبلغ  558ماليني ي رو؛

 -3تطلب إىل املكتب إبهتقء افعتبة افبقفغ قلرهق  751ماليني ي رو قيل االستعفاض يف ض ء املزيل م
اخلربة فسري افعمق يف صنلوق افط ارئ.

هاء-

جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة
إن مجعية افلو األطفا
 -0تهتفر فيمق يتعل بعق  8180أن يتم تهتليف االشرتاكقم املهتفرة فللو األطفا وفهتق فلجلو
اف ي اعتملتر اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة مليزانيتهق افعق ية يف اففرتة  )05(8180-8109املعل وفهتق
فلمبق ئ افيت يهت عليهق اجللو ()06؛
 -8تالح أنر بقإلضقفة إىل ذفك ينطب أي حل أقصى فالشرتاكقم املهتفرة ألكرب املسقمهني وأقق
افبللان من ا يف امليزانية افعق ية فألمم املتحلة على جلو األنصبة املهتفرة فلمحكمة.

واو-

تمويل االعتمادات لعام 0204
إن مجعية افلو األطفا
 -0تالح أن امللف عقم املهتقبلة فلهتفض املهتل م افلوفة املضيفة يف افربنقمج افف يس افسقبع8 -
سيؤ يقن إىل اخنفقض مست اعتمق ام امليزانية افيت يلز تهتليفهق فتحليل االشرتاكقم املهتفرة فللو
األطفا مبهتلار 044 673 911ي رو؛
 -3تهت ِفر فيمق يتعل بعق  8180مت يق اعتمق ام امليزانية افبقفغ قلرهق 044 673 911ي رو افيت
وافهتم عليهق اجلمعية مب جب اففهتفة  0م افهتسم أف م ه ا افهتفار وفهتق فلبنلي  0-5و 8-5م
افنظق املقيل وافهت اعل املقفية فلمحكمة؛

زاي-

مباني المحكمة
إن مجعية افلو األطفا
احملكمة
()04

إذ حتيط علمق بت صيقم جلنة امليزانية واملقفية فيمق يتعل بقفصيقنة واستبلا األص

()07

اف ثق اففمسية  ...افلورة افسقبعة عشفة  (ICC-ASP/17/20) 8102 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء.8-

(.A/RES/73/271 )05
( )06نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية املق ة .007
()07

اف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة ...

إىل .017
20-A-020321
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 -0ت اف على استبلا األص افثقبتة ملبقين احملكمة على مست  372 9أف
 8180مع افتشليل على ضفورة افنظف يف افصيقنة واستبلا األص افثقبتة معق؛

ي رو يف عق

 -8تكفّر على ضفورة وج مق يربر استبلا األص افثقبتة متقمق وأن يهتتصف االستبلا على افعنقصف
افضفورية فلغقية فهتط وتطلب إىل احملكمة أن ت اصق ضمقن اختقذ مجيع افتلابري افال مة فتحهتي وف رام
وكفقءام مبق يف ذفك استخلا بلا ق الستبلا األص افثقبتة كلمق كقن ذفك ممكنق وتلع احملكمة إىل
تهتلمي خطة مت سطة ومستكملة ط يلة األجق وتهتليفام خلطط وتهتليفام استبلا رأس املق مبق يتمقشى مع
ه املبق ئ؛
 -3تالح أنر ينبغ مت يق أي احتيقجقم الستبلا األص
نطقق عملية امليزانية افعق ية؛

افثقبتة افنقشئة يف املستهتبق افهتفيب يف

 -4تفحب بقعتزا افلجنة استعفاض اخلطط وافتهتليفام املت سطة وافط يلة األجق فضال ع اآلفيقم
املقفية واإل ارية مبق يف ذفك افبلا ق املمكنة فلرتتيبقم افتعققلية ا قفية يف ورتيهق افسق سة وافثالثني وافسقبعة
وافثالثني ( )02وتلع افلجنة إىل م اصلة اجفاء حتليق وتهتييم مفصلني فلميزانية املهترتحة مع مفاعقة ا قجة
إىل حتليل األوف يقم؛
 -5تشري إىل ت صية افلجنة( )09املتعلهتة بجنشقء آفية فتهتلمي مش رة اخلرباء بلون مهتقبق م افلو
األطفا يف ختطيط وتنفي استبلا األص افثقبتة وتلع افلو األطفا إىل م اصلة استكشق ه
االمكقنية وطفح اقرتاحقم يف ه ا افصل ؛
 -6تؤكل م جليل أن املكتب مكل بقف الية املتعلهتة بقهليكق اإل اري وافتكلفة اإلمجقفية فلملكية
م خال آفية افتيسري افتقبعة فلففي افعقمق يف الهقي واملعنية بقمليزانية وتطلب تهتلمي تهتفيف ع ه ا
امل ض ع فتنظف فير اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
-7

حاء-

تفحب مع افتهتليف بقألعمق اففنية افيت منحتهق علة و أطفا ملبقين احملكمة يف عق .8181

مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام 0202
إن مجعية افلو األطفا
إذ تلرك أنر مب جب افبنل  2-4م افنظق املقيل وافهت اعل املقفية ال جي منققلة األم ا بني أب اب
االعتمق ام إال بجذن م اجلمعية
 -0تهتفر أنر وفهتق فلممقرسة املتَّبمعة جي فلمحكمة منققلة أي أم ا متبهتية م افربامج افف يسية يف
اقية عق  8181إذا تع ر استيعقب تكقفي أنشطة مل تك مت قعة أو مل يك م املمك تهتليفهق بلقة
يف بفنقمج ر يس واحل بينمق ي جل فق ض يف بفامج ر يسية أخف م أجق ضمقن استنفق املبقفغ
املعتملة فكق بفنقمج ر يس قبق استخلا صنلوق افط ارئ.

طاء-

مراجعة الحسابات
()02

املفجع نفسر اففهتفتقن ة  015و.016

( )09اف ثق اففمسية  ...افلورة افثقمنة عشفة  (ICC-ASP/18/20) 8109 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة 006
واف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة  (ICC-ASP/19/20) 8181 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .004
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إن مجعية افلو األطفا
()81

إذ تلخ يف االعتبقر ميثقق جلنة مفاقبة ا سقبقم اف ي اعتملتر يف ور ق اففابعة عشفة
بصيغتر املعلفة
وإذ حتيط علمق بقفتهتفيفي ع أعمق افلورتني ا ق ية عشفة وافثقنية عشفة فلجنة املفاجعة

)80

()88

وإذ حتيط علمق أيضق بت صيقم جلنة امليزانية واملقفية بشلن املسق ق املتعلهتة بقملفاجعة
-0

تفحب بقفتهتفيفي ع أعمق افلورتني ا ق ية عشفة وافثقنية عشفة فلجنة املفاجعة؛

 -8تهتفر تعيني يهتفر أن ُيل على املل افط يق ف حة ا سقبقم وافتفتيش جلمه رية ك ريق بصفتهق
مفاجع ا سقبقم اخلقرج واحملكمة اجلنق ية افلوفية وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق مللة أربع سن ام
تبلأ مبستهق افسنة املقفية 8180؛
 -3تشري إىل طلبهق إىل املفاجع اخلقرج ي ان احملقسبة أن جيفي تهتييمق هليئقم اففققبة افتقبعة
فلمحكمة كجزء م عملر يف عق  8181بلال م مفاجعة األ اء وأن ي ص بقإلجفاءام املمك
اختقذهق بشلن والية كق منهق وتسلسق اإلبالغ مع االحرتا افكقمق الستهتال احملكمة ككق وتتطلع إىل
افنظف يف نتيجة ه ا افتهتييم مبجف ت افف ؛
 -4حتيط علمق بقفتعليالم املهترتح إ خقهلق على ميثقق جلنة املفاجعة اف ار ة يف املفف افثقفث فتهتفيف جلنة
املفاجعة ع أعمق ور ق افعقشفة 83وتهتفر افنظف يف ه افتعليالم مع مفاعقة نتق ج افتهتييم اف ي
سيجفير املفاجع اخلقرج وتهتفيف استعفاض اخلبري املستهتق 84م أجق اختقذ قفار حسب االقتضقء.

ياء-

الرقابة على إدارة الميزانية
إن مجعية افلو األطفا
 -0تالح أن اخلطط االسرتاتيجية فلمحكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة وافصنلوق
االستئمقين فلضحقيق تتسم بق ي ية ويتم حتليثهق بقنتظق ؛
 -8حتيط علمق بقخلطط االسرتاتيجية فلمحكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة فلفرتة -8109
 8180وافصنلوق االسستئمقين فلضحقيق وتالح أيضق أن اخلطط االسرتاتيجية تستفيل م اآلراء
وافتعليهتقم افيت تبليهق افلو األطفا يف ا ار مع احملكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة
وافصنلوق االسستئمقين فلضحقيق؛

 -3تفحب بتهتفيف مكتب امللع افعق ع تنفي خطتر االسرتاتيجية فلفرتة  8102-8106وتطلب
()81
()80

اف ثق اففمسية  ...افلورة اففابعة عشفة 8105 ...

 AC/9/5وAC/10/5

)(ICC-ASP/14/20

متقحقن على م قع جلنة املفاجعة

اجمللل افثقين اجلزء بقء 3-املفف اففابع.

.https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee.

( )88اف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة  (ICC-ASP/19/20) 8181 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 0-اففهتفام -81
 84واف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة  (ICC-ASP/19/20) 8181 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة 804
إىل .887
()83
 AC/10/5متقح على امل قع افشبك فلجنة افتلقي على https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
(.ICC-ASP/19/16 )84
20-A-020321
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إىل احملكمة أن ت اصق تهتييم افلروس املستفق ة منهق وتط يفهق وتطبيهتهق؛
 -4تؤكل م جليل أمهية تعزيز افعالققم واالتسقق بني عملية افتخطيط االسرتاتيج وعملية امليزنة
وأامق أمفان ضفوريقن ملصلاقية افنهج االسرتاتيج افط يق األجق واستلامتر؛
 -5تشري إىل ع ق امل جهة إىل احملكمة إلجفاء مشقورام سن ية مع املكتب خال اففبع األو م
افعق بشلن تنفي خططهق االسرتاتيجية خال افسنة افتهت ميية افسقبهتة والسيمق بشلن استخلا مؤشفام
األ اء وإ خق حتسينقم عليهق؛
 -6تلع احملكمة ومكتب امللع افعق وقلم احملكمة وافصنلوق االسستئمقين فلضحقيق إىل تهتلمي
تهتفيف سن ي إىل اجلمعية ع تنفي اخلطط االسرتاتيجية؛
 -7تالح افلور اففققيب اف ي تهت بر جلنة املفاجعة وجلنة امليزانية واملقفية واملفاجع اخلقرج وآفية
اففققبة املستهتلة ومكتب املفاجعة افلاخلية وت ص بلن ت اصق ه اهليئقم ت سيع نطقق تنسيهتهق م
أجق حتسني تبق املعل مقم يف اف قم املنقسب واإلبالغ ع افنتق ج فيمق بينهق وبينهق وبني أجهزة
احملكمة واملكتب واجلمعية م أجق تعظيم قلرا ق اففققبية وجتنب ا واجية االختصقص وافعمق.
كاف-

وضع مقترحات الميزانية

إن مجعية افلو األطفا
 -0تطلب إىل احملكمة أن تهتل مهترتحقم مستلامة فلميزانية افربنقجمية فعق  8188تهت على
تهتييمقم مقفية شفقفة و قيهتة وحتليق االحتيقجقم .وينبغ أن ال تتجقو افزيق ام املهترتحة املطل بة مست
امليزانية املعتملة فعق  8180إال عنل افضفورة ألغفاض األنشطة املهتفرة وبعل اختقذ مجيع افتلابري املمكنة
فتم يق ه افزيق ام م خال اف ف رام وافكفقءام؛
تبني افتكقفي املتعلهتة بقفسنة افتقفية ع طفي
 -8تشري إىل أن امليزانية افربنقجمية املهترتحة ينبغ أن ّ
تسليط افض ء أوال على افتكقفي املفتبطة مب اصلة األنشطة اجلقرية مث اقرتاح افتغيريام املفا إ خقهلق على
تلك األنشطة مع تهتليف افتكلفة افكقملة هل افتغيريام؛
 -3تلع احملكمة إىل م اصلة ضمقن عملية اخلية صقرمة فلميزانية بنقء على ت جيهقم قلم احملكمة
وذفك كجزء م ورة سن ية تلخ يف االعتبقر افنفهتقم افسقبهتة وتفض إىل اقرتاح ميزانية سليمة وشفقفة
ممق يسمح فلمحكمة بج ارة حقفتهق املقفية على حن مسؤو وتشجع احملكمة على ب مجيع اجله
املمكنة فضمقن ميزانية مت ا نة حسب االقتضقء بني األجهزة وتشل على ضفورة أن تسعى احملكمة إىل
تهتلمي مهترتحقم قيهتة ومستلامة بشلن امليزانية استنق ا إىل ت قعقم ق ية؛
 -4تفحب بت صية املفاجع اخلقرج ( )85بلن تتسقء احملكمة ع طبيعة االعتمق ام ا قفية عنل اعلا
امليزانية افسن ية املهترتحة فتاليف حلوث احنفا تلرجي يف اعتمق ام امليزانية؛
 -5تشري إىل استنتقجقم املفاجع اخلقرج بشلن عمليقم امل ا نة املقفية( )86وتشري أيضق إىل افلعم
اف ي تهتلمر افلو األطفا فلمحكمة بعلة طفق وك فك م خقرج عملية امليزانية افعق ية؛
( )85تهتفيف املفاجعة افنهق ية بشلن إ ارة امل ار افبشفية
(  )86املفجع نفسر اففهتفة .803
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 -6تفحّب بق ار افبنّقء اف ي ار بني جلنة امليزانية واملقفية واحملكمة يف افلورة افثقنية وافثالثني فلجنة
بشلن تهتلمي مهترتحقم امليزانية وتطلب إىل احملكمة أن تضع أهلافق سن ية فلكفقءة يف احملكمة بلكملهق وأن
تهتل مففهتق فلميزانية افربنقجمية فعق  8188يتضم االجنق ام افيت حتهتهتم بشلن ه األهلا فضال ع
معل مقم تفصيلية متيز ب ض ح بهتلر اإلمكقن بني اف ف رام وافكفقءام وافتخفيضقم يف افتكقفي غري
املتكفرة وافتخفيضقم يف افتكقفي اإلضقفية افيت حتهتهتم يف عق  8180وافت قعقم فعق  8188وتشري
وفهتق ملق أوصى بر املفاجع اخلقرج ( )87إىل اف ف رام وافكفقءام افنقجتة ع مبق رام إ ارية حهتيهتية وافيت
تؤثف على خط األسقس؛
 -7تفحب أيضق بت صيقم افلجنة املتعلهتة بعفض مهترتحقم امليزانية واجله افيت تب هلق احملكمة يف ه ا
افصل وتشجع على م اصلة افتحسني وتالح أن افلجنة ستستكمق أعمقهلق بشلن افتلابري افيت اخت ق
احملكمة قبق ور ق افسق سة وافثالثني وستلرج تعليهتق ق يف تهتقريفهق املهتلمة إىل مجعية افلو األطفا .

الم-

النهج االستراتيجي لتحسين عملية الميزنة
إن مجعية افلو األطفا
إذ تضع يف اعتبقرهق االستهتال وافسفية افال مني فلسمقح فلسلطة افهتضق ية ومكتب امللع افعق
مهقمهمق
بل اء ّ

 -0وإذ تف أن احملكمة متكنم م افتخفي م اآلثقر افضقرة ف بقء "ك فيل "09-وضمقن استمفارية
تصفي األعمق م خال املفونة وتعل االستخلامقم يف إ ار ق افسليمة فلعمليقم وإذ تالح أن
ختفيضقم افتكقفي يف امليزانية تتصق جز يق هب افظفو االستثنق ية؛
 - 8تؤكل افلور افف يس اف ي يهت بر تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية يف افتحضري فلمنققشقم املتعلهتة
بقمليزانية يف ورام اجلمعية وتطلب إىل افلجنة أن تتلكل م نشف تهتقريفهق يف أقفب وقم ممك بعل كق
ورة م ورا ق؛
 - 8تكفر افتلكيل على ضفورة تهتلمي اف ثق
املعنية فلجنة بلغيت افعمق يف احملكمة؛

م حيث املبلأ قبق  45ي مق على األقق م بلاية افلورة

 - 3تشل على األمهية افبقفغة فتحهتي وف رام ا جم وتبسيط األنشطة وحتليل اال واجية احملتملة
وتعزيز افتآ ر اخق 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
امليزانية افربنقجمية املهترتحة ممق أ إىل إ خق حتسينقم يف عملية امليزنة؛
 -5تفحب جبلاو املهتقرنة اف ار ة يف تهتفيف افلجنة وافيت تبني افزيق ام افسن ية يف امليزانيقم افربنقجمية
املعتملة خال اففرتة  828181-8103وخمصصقم امليزانية حبسب كق حتهتي نقشط جيفي يف إطقر
افربنقمج افف يس افثقين وتلع احملكمة إىل إ راج صيغ حملثة هل اجللاو يف املهترتحقم املتعلهتة بقمليزانية
مستهتبال؛
()87
()82
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 -6تفحب بقفعمق املستمف اف ي تهت بر احملكمة بشلن م ض ع مؤشفام األ اء بقعتبقر أ اة مهمة
فالضطالع مبهقمهق السيمق فيمق يتعل بقفهتيق ة واإل ارة بص رة فعقفة وتشجع احملكمة على م اصلة ه ا
افعمق يف ض ء ت صيقم املفاجع اخلقرج وتبق املعل مقم مع افلو األطفا بشلن مق يستج ّل م
تط رام على صعيل مؤشفام األ اء؛
 -7يالح فيمق يتعل بتهتفيف آفية اففققبة املستهتلة (تشفي افثقين/ن فمرب  )8109ع تهتييم أمقنة افصنلوق
االستئمقين فلضحقيق قفار جملس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق يف كقن ن األو  /يسمرب  8109بهتب
ت صيقم افتهتفيف وطلب إىل املليف افتنفي ي تهتلمي خطة عمق فتنفي افت صيقم؛ يشري أيضق إىل م افهتة اجمللس
على خطة افعمق يف آذار/مقرس  8181وإ مقجهق يف اخلطة االسرتاتيجية املنهتحة فلصنلوق االستئمقين
فلضحقيق وتعهتب أنشطتر كمق اعتمل كالمهق يف آب/أغسطس8181؛ ُييط علمق بجخطقر افصنلوق
االستئمقين فلضحقيق بقإلصلارام افعقمة م أ اة تعهتب األنشطة وك فك مب كفة اإل ارة افصق رة يف تشفي
األو /أكت بف  8181وبقفتقيل إجفاء حمقسبة شفقفة وشقملة ألنشطة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق مبق يف
ذفك مق يتعل بت صيقم آفية اففققبة املستهتلة؛ وتشجع جملس وأمقنة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق بقفتعقون
اف ثي مع احملكمة وال سيمق مع قلم احملكمة على م اصلة تنفي افتلابري اففامية إىل حتسني أ اء افصنلوق
االستئمقين فلضحقيق و يق ة افكفقءة واففعقفية فيمق يتعل ب اليتر وأهلافر االسرتاتيجية املتمثلة يف افتلثري على
افضحقيق واأل اء افتنظيم ؛
 -2تالح أمهية إعق ة افنظف بقستمفار يف قيمة األنشطة اجلقرية مبق يف ذفك يف افففص احملتملة
إلعق ة افت يع( )89وتشري إىل أن حتليل األوف يقم بعنقية مبلأ مهم فإل ارة اجمللية واففعقفة ومفتقح فتحهتي
نتق ج نقجحة؛
 -9تطلب إىل احملكمة أن ت اصق بقفتشقور مع جلنة امليزانية واملقفية وبنقء على ت جيهقم قلم
احملكمة تط يف عملية امليزانية ع طفي مق يل :
يق ة تعزيز "مبلأ احملكمة اف احلة" ع طفي ضمقن أن تستنل عملية امليزانية وافرتاضق ق
(أ)
وأهلافهق األسقسية إىل ختطيط اسرتاتيج منس وق ي مع حتليل األوف يقم؛
(ب) م اصلة تعزيز ا ار وتبق املعل مقم بني احملكمة وافلو األطفا
واألهلا واألوف يقم افيت يهت عليهق مشفوع امليزانية افربنقجمية يف مفحلة مبكفة؛

بشلن االفرتاضقم

(ج) استخلا أقصى رجقم املفونة يف إ ارة م ار هق افبشفية عنل االستجقبة قالم غري
مت قعة مع افهتيق بلقصى قلر ممك بجعق ة ت يع امل ار على أسقس متطلبقم عبء افعمق اففعلية؛
( ) االستمفار يف إجيق افسبق املنقسبة فلحفقظ على قلرة احملكمة يف املل افط يق على اف فقء
ب اليتهق بفعقفية وكفقءة مع مفاعقة افهتي املقفية فللو األطفا ؛
(ه) تعزيز ا ار وتبق املعل مقم بني احملكمة وافلو األطفا
املت سطة األجق احملتملة هبل تعزيز افهتلرة على افتنبؤ بقمليزانية؛
(و)

على مسببقم افتكلفة

م اصلة ب كق اجله املمكنة فضمقن افتنبؤام وافنفهتقم افلقيهتة جلميع بن امليزانية؛

 -01تطلب إىل احملكمة أن ت اصق تهتلمي تهتفيفهق افسن ي ع أنشطة وأ اء افربامج مبق يف ذفك حسب
()89

24

اف ثق اففمسية  ...افلورة افثقمنة عشفة  (ICC-ASP/18/20) 8109 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .87
20-A-020321

ICC-ASP/19/20

Advance version

االقتضقء املعل مقم ذام افصلة بشلن امليزانية املعتملة وافنفهتقم وافتبقي على مست افربامج افففعية
مع مجيع بن امليزانية فضال ع افنفهتقم واإليفا ام املؤقتة جلميع افصنق ي االستئمقنية افيت تليفهق
احملكمة وينبغ أن تهتل احملكمة ه املعل مقم يف بيقنق ق املقفية أيضق؛
 - 00تطلب إىل احملكمة أن ت اصق افسع إىل تعزيزام هيكلية ومستلامة يف كفقءة عملهق؛
 - 08تفحب بقفتهتقريف املقفية افشهفية افيت تهتلمهق احملكمة إىل افلو األطفا وافيت تبني األرقق افشهفية
فلتلفهتقم افنهتلية وأرصلة افصنلوق افعق وصنلوق رأس املق افعقمق وصنلوق افط ارئ وحقفة
األنصبة املهتفرة وافتنبؤام افشهفية وافسن ية فلتلفهتقم املقفية وتشل على أمهية ه افتهتقريف؛
 -04تلتز بقملمقرسقم املقفية افيت تعط أوف ية قص
افصنق ي املتعل ة افسن ام افيت تلار خقرج ورة امليزانية.

ميم-

فلورة امليزانية افسن ية وتلع إىل تهتييل استخلا

الموارد البشرية
إن مجعية افلو األطفا
إذ تشري إىل قفارهق اف ي اخت تر يف ور ق اخلقمسة عشفة( )31بشلن امل افهتة على تنفي جمم عة
عنقصف األجف اجلليلة اعتبقرا م  0كقن ن افثقين/ينقيف  8107مبق يتمقشى مع افتغيريام واجللاو افزمنية
افيت اعتمل ق اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة
وإذ تالح تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية ع أعمق
افيت وضعتهق احملكمة بشلن جمم عة عنقصف األجف املعلفة

()30

ور ق افثقمنة وافعشفي اف ي يفحب بقفسيقسة

وإذ تالح أيضق أن احملكمة قلمم افنص املعل فلنظق اإل اري فلم ظفني املتعل مبنحة األمم
املتحلة فلتعليم ومنحة افتعليم اخلقصة واالستحهتقققم ذام افصلة إىل جلنة امليزانية واملقفية يف ور ق افثقنية
()38
وافثالثني وأن افلجنة أوصم بلن ت اف اجلمعية على افتعليالم املهترتحة
 -0تفحب بقفعمق اف ي تهت بر احملكمة فتنفي افتعليالم املتعلهتة بتنفي جمم عة عنقصف األجف
اجلليلة مل ظف اففئة اففنية واففئقم افعليق وفهتق ملعقيري افنظق امل حل فألمم املتحلة؛
 -8وإذ يشري إىل أن احملكمة قل قلمم نصقًّ معلال املعل فلنظق اإل اري فلم ظفني املتعل مبنحة األمم
املتحلة فلتعليم ومنحة افتعليم اخلقصة واالستحهتقققم ذام افصلة وتالح أن ا كمة تعتز إصلار
افتعليالم ذام افصلة يف افنظق اإل اري فلم ظفني يف أوا ق عق 8180؛
()33

 -3حتيط علمق بقفت جير اإل اري املتعل بتصني وإعق ة تصني اف ظق اف ي أصلر املسجق
وتطلب إىل جلنة امليزانية واملقفية أن ت اصق مفاقبة تنفي افت جير اإل اري يف ورتيهق افسق سة وافثالثني
وافسقبعة وافثالثني وأن تهتل تهتفيفا يف ه ا افشلن إىل اجلمعية وتشري إىل قفارهق بعل تهتلمي احملكمة أي

()31

ICC-ASP/15/Res.1

افهتسم ن ن اففهتفة .0
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 88 ICC/AI/2018/002 33تشفي افثقين/ن فمرب .8102
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طلبقم جليلة إلعق ة افتصني إىل أن يتم االنتهقء م االستعفاض اجلليل فلتعليمقم اإل ارية( )34وتشل

على أن إعق ة تصني اف ظق ال ميك أن تستخل أ اة فلرتقية أو متثق تبعة م تبعقم تزايل أعبقء
افعمق وتشري إىل أمهية اإلنصق وافشفقفية يف كقفة عمليقم اختقذ افهتفار؛
 – 4حتيط علمق بت صيقم املفاجع اخلقرج بلن تسع احملكمة جقهلة إىل تطبي جمم عة م حلة م
سيقسقم إ ارة امل ار افبشفية( )35وبلن تضع ميثققق فألخالقيقم وتنشف ( )36وتشجع احملكمة على م افقة
افلو األطفا مبعل مقم حملثة ع تنفي ه افت صيقم؛

تشجع اإل ارة ا كيمة فلم ار افبشفية فلمحكمة فضمقن االنضبقط افكقمق فلميزانية وتالح

-5
أنر جيب تربيف مجيع امل ظفني اجلل م أي فئة مبق يف ذفك امل ظف ن املؤقت ن بشكق منقسب .
()37

نون-

اإلحاالت من مجلس األمن
إن مجعية افلو األطفا
إذ تالح مع افهتل أن افلو األطفا حتملم وحلهق حىت اآلن افنفهتقم افيت تكبل ق احملكمة
()32
نتيجة فإلحقالم م جملس األم افتقبع فألمم املتحلة
وإذ تشري إىل املق ة  005م نظق رومق األسقس افيت تنص على أن تغطى نفهتقم احملكمة
واجلمعية يف مجلة أم ر بقألم ا املهتلمة م األمم املتحلة رهنق مب افهتة اجلمعية افعقمة وخبقصة فيمق
يتصق بقفنفهتقم املتكبلة نتيجة فإلحقالم م جملس األم
وإذ تضع يف اعتبقرهق أنر عمال بقففهتفة  0م املق ة  03م اتفقق افعالقة بني احملكمة واألمم
املتحلة ختضع افشفوط افيت تفصل مب جبهق أي أم ا فلمحكمة مب جب قفار فلجمعية افعقمة فألمم
املتحلة فرتتيبقم مستهتلة
 -0حتيط علمق بتهتفيف قلم احملكمة بشلن افتكقفي افتهتفيبية املخصصة حىت اآلن يف احملكمة واملتعلهتة
بقإلحقالم م جملس األم ( )39وتالح أن امليزانيقم املعتملة املخصصة فإلحقالم م جملس األم
بلغم حىت اآلن  71ملي ن ي رو تهتفيبق وأن افلو األطفا حتملم حصفيق ه املبقفغ؛
-8

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

 -3تلع احملكمة إىل م اصلة تنقو ه املسلفة يف ا ار املؤسس مع األمم املتحلة وتهتلمي تهتفيف يف
ه ا افشلن إىل افلورة افعشفي فلجمعية.

عين-

االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات
()34
()35
()36
()37
()32

اف ثق اففمسية  ...افلورة افثقمنة عشفة  (ICC-ASP/18/20) 8109 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .43
تهتفيف املفاجعة افنهق ية بشلن إ ارة امل ار افبشفية ) .(ICC-ASP/17/7افت صية .8
املفجع نفسر اففهتفام .841-832
اف ثق اففمسية  ...افلورة افثقمنة عشفة  (ICC-ASP/18/20) 8109 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .37
افهتفاران  )8115(0593و )8100(0971جمللس األم افتقبع فألمم املتحلة.
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إن مجعية افلو األطفا
إذ حتيط علمق بت صية جلنة امليزانية واملقفية يف ور ق ا ق ية وافثالثني بشلن االسرتاتيجية اخلمسية
()41
فتكن ف جيق املعل مقم وإ ارة املعل مقم ("االسرتاتيجية")
وإذ تشري إىل طلب احملكمة( )40تزويل جلنة امليزانية واملقفية يف ور ق افثقنية وافثالثني حبق ضم
معقيري افنظق املقيل وافهت اعل املقفية فتح يق األم ا غري املنفهتة م االسرتاتيجية افنقمجة ع افتلخري
امل ض ع يف افشفاء م سنة مقفية إىل افسنة املقفية افتقفية هلق
وإذ حتيط علمق بت صية افلجنة يف ور ق افثقفثة وافثالثني( )48بلن ت اصق احملكمة تنفي االسرتاتيجية
على أسقس افتهتليفام افهتص فلتكقفي فلسن ام  8180 -8109على افنح اف ار يف تهتفيف افلجنة
ع أعمق ور ق ا ق ية وافثالثني ( 8 06255 :8109أف ي رو و 8 17855 :8181أف ي رو
و 8 55955 :8180أف ي رو)()43؛
وإذ تالح أيضق ت صية افلجنة يف ور ق اخلقمسة وافثالثني ( )44بتمليل االسرتاتيجية حىت اقية
عق  8188مع وضع حلو قص جليلة فالتفقق مببلغ 158و 8 5أف ي رو فعق  8180و 052
أف ي رو فعق 8188
وإذ يالح ك فك أن االسرتاتيجية ستسفف ع وف رام إمجقفية مت قعة قلرهق  413 9أف
ي رو استنق ا إىل افتنفي املت قع افبقفغ  2 867 1أف ي رو واجملم ع افبقفغ قلر  2 671 9أف ي رو
()45
أقفتر افلجنة يف األصق
اف ي ّ

 -0تهتفر نظفا فلطبيعة افط يلة األجق فلمشفوع أن يظق اجلزء م امليزانية املعتملة فإلسرتاتيجية فعق
 8181افنقجم ع افتلخري امل ض ع يف افشفاء وافبقفغ قلر  065أف ي رو متقحق يف عق 8180؛

تطلب إىل املسجق أن يهتل إىل اجلمعية م خال افلجنة تهتفيفا سن يق ع تنفي االسرتاتيجية.

-8

()41
()40

()48

اف ثق اففمسية  ...افلورة افسقبعة عشفة 8102 ...

)(ICC-ASP/17/20

اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .014

 ICC-ASP/18/Res.4افهتسم عني اففهتفة .0
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اف ثق اففمسية  ...افلورة افثقمنة عشفة ...

(ICC-ASP/18/20) 8109

اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة

( )43اف ثق اففمسية  ...افلورة افسقبعة عشفة  (ICC-ASP/17/20) 8102 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة 92
اجللو .5
( )44اف ثق اففمسية  ...افلورة افتقسعة عشفة  ،(ICC-ASP/19/20) 8181 ...اجمللل افثقين اجلزء بقء 8-اففهتفة .75
( )45املفجع نفسر اففهتفة  74اجللو .3
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ICC-ASP/19/Res.2

اعتمل بت اف اآلراء يف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
ICC-ASP/19/Res.2

مشروع قرار بشأن التعاون
إن مجعية افلو األطفا
إذ ت ِّكف بلحكق نظق رومق األسقس وبقإلعالن املتعل بقفتعقون (الوثيقة  )RC/Dec.2اف ي أقفتر
افلو األطفا يف املؤمتف االستعفاض اف ي عهتل يف كمبقال وبقفهتفارام وافبيقنقم افسقبهتة افصق رة ع
مجعية افلو األطفا فيمق يتعل بقفتعقون مبق فيهق افهتفارام  ICC-ASP/8/Res.2وICC-ASP/9/Res.3
و ICC-ASP/10/Res.2و ICC-ASP/11/Res.5و ICC-ASP/12/Res.3وICC-ASP/13/Res.3
و ICC-ASP/14/Res.3و ICC-ASP/15/Res.3و ICC-ASP/16/Res.2و،ICC-ASP/17/Res3
و ،ICC-ASP/18/Res.3وبقفت صيقم افسم وافستني املففهتة بقفهتفار ICC-ASP/6/Res.2
وإذ ُيلوهق افعز على وضع حل فإلفالم م افعهتقب مبحقسبة مهترتيف أخطف اجلفا م افيت تثري قل
اجملتمع افلويل بلمجعر وإذ تؤِّكل م جليل أنر جيب تعزيز مالحهتة ه اجلفا م بص رة فعقفة وسفيعة
ب سق ق منهق تعزيز افتعقون افلويل
تشل على أمهية افتعقون واملسقعلة اففعقفني وافشقملني م جقنب افلو األطفا وافلو
وإذ ِّ
األخف واملنظمقم افلوفية واإلقليمية فتمكني احملكمة م االضطالع بقملهق املن طة هبق يف إطقر واليتهق
َّ
احملل ة يف نظق رومق األسقس وعلى أنر يهتع على عقت افلو األطفا افتزا عق بقفتعقون تعقونق كقمال
مع احملكمة فيمق جتفير م حتهتيهتقم يف اجلفا م افيت تنلرج يف إطقر واليتهق ومالحهتة مفتكبيهق مبق يف ذفك
مق يتعل بتنفي أوامف إفهتقء افهتبض وطلبقم افتسليم إىل جقنب سق ف أشكق افتعقون األخف على افنح
املبني يف املق ة  93م نظق رومق األسقس
َّ
()0

وإذ تفحب بتهتفيف احملكمة ع افتعقون

املهتل عمال بقففهتفة عمال بقففهتفة  36م افهتفار

ICC-

ASP/18/Res.3

وإذ تالح أنر ينبغ جتنب االتصق بقألشخقص اف ي أصلرم احملكمة أمفا بقفهتبض عليهم
واف ي ال يزا ه ا األمف معلهتق بشلام عنلمق خيق ه ا االتصق بلهلا نظق رومق األسقس
وإذ تشري أيضق إىل املبق ئ افت جيهية فلهتبض افيت أصلرهق مكتب امللع افعق فتنظف فيهق افلو
وم بينهق يف مجلة أم ر إفغقء االتصقالم غري األسقسية مع األففا اخلقضعني ألوامف افهتبض افصق رة ع
احملكمة وافهتيق عنلمق يك ن االتصق هبم ضفوريق مبحقوفة افتعقمق مع األففا اف ي ال خيضع ن ألمف
بقفهتبض أوال

() 0
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تبني سيقسة األمقنة افعقمة فألمم املتحلة فيمق يتعل
وإذ تشري إىل املبق ئ افت جيهية افيت ِّ
بقالتصقالم بني مسؤويل األمم املتحلة واألشخقص اف ي أصلرم احملكمة أوامف بجفهتقء افهتبض عليهم أو
اف ي أصلرم احملكمة استلعقءام ملث هلم أمقمهق على افنح املفف بفسقفة األمني افعق فألمم املتحلة
إىل ر يس اجلمعية افعقمة ور يس جملس األم املؤرخة يف  3نيسقن/أبريل ،8103
وإذ تهتف بلنر ينبغ أن تفاع طلبقم افتعقون وتنفي هق حهت ق املتهمني
افط عية

وإذ تشيل بقفلعم اف ي تهتلمر املنظمقم افلوفية واإلقليمية فتعزيز افتعقون يف جمق االتفقققم

وإذ ت ِّكف بقفتعهلام افيت قطعتهق افلو األطفا على نفسهق يف املؤمتف االستعفاض اف ي عهتل
يف كمبقال بشلن افتعقون وإذ تن ِّ بلمهية افسهف على املتقبعة املال مة فيمق خيص اف فقء هب افتعهلام

وإذ حتيط علمق بقفهتفار املتعل بقستعفاض احملكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق األسقس ( )8اف ي
اعتملتر مجعية افلو األطفا يف ور ق افثقمنة عشفة واف ي يطلب إىل املكتب "معقجلة افهتضقيق افتقفية
على سبيق األوف ية يف عق  8181م خال ففيهتير افعقملني وآفيقم افتنسي بطفيهتة شقملة متقمق مبق
يتمقشى مع واليق ق [( :]...أ) تعزيز افتعقون" وب "مصف فة اجملقالم املمكنة فتعزيز احملكمة ونظق رومق
األسقس " املؤرخة  00تشفي األو /أكت بف  8109افيت أعل ق ر قسة اجلمعية وافيت حتل تعزيز افتعقون
كمسلفة ذام أوف ية ينبغ أن يتنقوهلق املكتب وافففيهتني افعقملني افتقبعني فلمكتب
وإذ حتيط علمق أيضق ب "تهتفيف االستعفاض افنهق فلخرباء املستهتلني فلمحكمة اجلنق ية افلوفية
ونظق رومق األسقس " املؤرخ  31أيل /سبتمرب  8181اف ي أعل اخلرباء املستهتل ن
تشل على أمهية قيق افلو األطفا وافلو األخف امللزمة بقفتعقون مع احملكمة أو افيت يتم
-0
ِّ
تشجيعهق على افتعقون معهق عمال بقفبقب  9م نظق رومق األسقس أو بهتفار صق ر ع جملس األم
افتقبع فألمم املتحلة بقفتعقون مع احملكمة وبتهتلمي املسقعلة هلق يف اف قم املنقسب وعلى حن فعق ملق قل
يرتتب على عل افتعقون معهق هب افص رة يف سيقق اإلجفاءام افهتضق ية م آثقر على كفقءة احملكمة
وتؤكل أن عل تنفي طلبقم افتعقون يؤثف تلثريا سلبيق على قلرة احملكمة على تنفي واليتهق السيمق عنلمق
يتعل األمف بجفهتقء افهتبض على األشخقص اف ي صلرم بشلام أوامف بقفهتبض عليهم وتسليمهم؛
تنفيذ أوامر القبض
 -8تعفب ع قلهتهق افبقفغ إ اء عل تنفي أوامف افهتبض أو طلبقم افتسليم افصق رة حب  03شخصق
رغم افهتبض على شخصني مشتبر هبمق وتسليمهمق إىل احملكمة يف حزيفان/ي نير  8181وتشفي
افثقين/ن فمرب  8181وحتث افلو على افتعقون افتق وفهتق الفتزامهق بقفهتبض على هؤالء األشخقص
وتسليمهم إىل احملكمة؛
 -3تالح اجله املشرتكة افيت يب هلق مكتب امللعية افعقمة وقلم احملكمة ف ضع وتنفي اسرتاتيجيقم
مشرتكة وافهتيق ببعثقم فتعزيز افهتبض على املشتبر هبم يف اطقر افففي افعقمق املشرتك بني األجهزة املعي
بقسرتاتيجيقم افهتبض اف ي أنشئ يف آذار/مقرس 8106؛
() 8
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 -4تعيل افتلكيل على أن اخلط ام وافتلابري امللم سة اففامية إىل تلمني إفهتقء افهتبض على املشتبر هبم
يتعني أن ينظف فيهق على حن منظَّم ومنهج بقالستنق إىل اخلربة املكتسبة يف إطقر افنظم اف طنية
َّ
واحملقكم افلوفية املخصصة واملختلطة إىل جقنب احملكمة اجلنق ية افلوفية؛
 - 5تشل عل ضفورة م اصلة املنققشقم بشلن ا ل افعملية فتحسني افتعقون بني افلو واحملكمة
هبل تعزيز احتمقالم تنفي أوامف افهتبض املعلهتة عهتب ا لهتة افلراسية افيت نظمهق امليسفان املعنيقن
بقفتعقون يف  7تشفي افثقين/ن فمرب  8102يف الهقي؛
 -6حتث افلو األطفا على جتنب االتصق بقألشخقص اف ي أصلرم احملكمة أوامف بقفهتبض عليهم
مق مل تف افلوفة افطف أن ه ا االتصق ضفوريق وتفحب بقجله افيت تب هلق افلو واملنظمقم افلوفية
واإلقليمية يف ه ا افصل وتهتف بلنر جي فللو األطفا أن ختطف احملكمة على أسقس ط ع مبق فليهق
م اتصقالم مع أشخقص صلرم يف حهتهم أوامف بقفهتبض نتيجة هل ا افتهتييم؛
التشريعات التنفيذية لنظام روما األساسي
 -7ت ِّكف بلن افتصلي على نظق رومق األسقس جيب أن يهتقبلر تنفي االفتزامقم افنقشئة عنر على
ث يف ه ا افصل افلو األطفا يف نظق
افصعيل اف طي السيمق م خال افتشفيعقم افتنفي ية وحت ّ
رومق األسقس افيت فأم تعتمل بعل مثق ه افتشفيعقم على افهتيق ب فك مع وضع إجفاءام وهيقكق فعقفة
فضمقن قلر ق على اف فقء بقفتزامق ق مب جب نظق رومق األسقس بقفكقمق فيمق يتعل بقفتعقون واملسقعلة
افهتضق ية؛
 -2تهتف بقجله افيت تب هلق افلو ومنظمقم اجملتمع امللين واحملكمة مبق يف ذفك م خال مشفوع
األ وام افهتقن نية فتيسري تبق املعل مقم واخلربام بغية يق ة اف ع وتيسري صيقغة افتشفيعقم افتنفي ية
على افصعيل اف طي وتشل على ضفورة يق ة تبق اخلربام وأفضق املمقرسقم بني افلو األطفا ؛
المشاورات غير الرسمية وإنشاء جهات التنسيق
تشجع افلو على إنشقء جهة تنسي و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل مكل بتنسي
-9
ِّ
املسق ق املتصلة بقحملكمة وتعميمهق مبق يف ذفك طلبقم املسقعلة ضم املؤسسقم ا ك مية وفيمق بينهق
كجزء م اجله اففامية إىل جعق اإلجفاءام اف طنية املتعلهتة بقفتعقون أكثف كفقءة حسب االقتضقء؛
 -01تشري إىل افتهتفيف املهتل إىل افلورة افثقفثة عشفة فلجمعية بشلن راسة اجللو املتعلهتة بجنشقء آفية
تنسي فلسلطقم اف طنية وتشجع افلو األطفا على م اصلة املنققشة
 -00تؤكل اجله املستمفة افيت تب هلق احملكمة فتهتلمي طلبقم مفكزة فلتعقون واملسقعلة م أجق متكني
افلو األطفا وغريهق م افلو م االستجقبة بسفعة فتلك افطلبقم وتلع احملكمة إىل م اصلة
حتسني ممقرسق ق يف إرسق طلبقم حمل ة وكقملة ومنقسبة م حيث افت قيم فلتعقون واملسقعلة وتلع
افلو إىل افنظف يف تهتلمي املش رة وتيسري االجتمقعقم بني أجهزة احملكمة افيت تص غ افطلبقم وافسلطقم
اف طنية املختصة املسؤوفة يف اقية املطق ع تنفي هق هبل إجيق حل معق ح سبق املسقعلة أو نهتق
املعل مقم املطل بة وعنل االقتضقء إىل متقبعة تنفي افطلبقم ومنققشة أكثف افسبق فعقفية فلمض قلمق؛
التحقيقات المالية وتجميد األصول
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 -08تهتف بلن افتعقون بص رة فعقفة وبسفعة فيمق يتعل بطلبقم احملكمة اففامية إىل حتليل افعق لام
واملمتلكقم واألص وأ وام اجلفمية وتعهتبهق وجتميلهق أو ضبطهق أمف بقفغ األمهية جلرب أضفار افضحقيق
ورمبق ملعقجلة افتكقفي املتصلة بقملسقعلة افهتقن نية؛
تشل على أمهية وج إجفاءام وآفيقم فعقفة تسمح فللو األطفا وغريهق م افلو بقفتعقون
-03
ِّ
مع احملكمة على حتليل افعق لام واملمتلكقم واألص وتعهتبهق وجتميلهق أو ضبطهق بلسفع مق ميك
وتلع كقفة افلو األطفا إىل أن تتخ يف ه ا افصل إجفاءام وتضع آفيقم فعقفة وحتسنهق بغية
تيسري افتعقون بني احملكمة وافلو األطفا وغريهق م افلو واملنظمقم افلوفية؛
 -04تشري إىل أمهية إعالن بقريس غري امللز ققن نق بشلن اسرت ا األص
ASP/16/Res. 2؛

املفف

بقفهتفارICC-

 -05تفحب بجطالق منصة رقمية آمنة فتعزيز تبق املعل مقم ذام افصلة بني افلو األطفا
وتشجيع افتعقون بني افلو وتعزيز قلرة افلو على افتعقون مع احملكمة وحتليل افتحليقم افعملية افيت
تعرتض تنفي طلبقم احملكمة املتعلهتة بقفتعقون بص رة فعقفة و يق ة اف ع ب الية احملكمة ومتطلبقم
افتحهتيهتقم املقفية واسرت ا األص وتهتفر م اصلة افعمق مع احملكمة وأمقنة اجلمعية فتعزيز املنصة يف عق
8180؛
التعاون مع الدفاع
ث افلو األطفا على افتعقون فتلبية طلبقم احملكمة افصق رة فصقحل أففقة افلفقع م أجق
 -06حت ّ
ضمقن نزاهة اإلجفاءام أمق احملكمة؛
اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها
 -07تلع افلو األطفا وافلو غري األطفا افيت مل تصبح بعل طففق يف اتفقق امتيق ام احملكمة
اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق إىل افهتيق ب فك على سبيق األوف ية وإىل إ راج االتفقق يف تشفيعق ق اف طنية
حسب االقتضقء؛
التعاون الطوعي

 -02تهتف مبق تتسم بر تلابري محقية افضحقيق وافشه م أمهية فتنفي والية احملكمة ِ
وتفحب بقتفقق
إعق ة افت طني اجلليل املعهت من افهتفار األخري املتعل بقفتعقون وتشل على ا قجة إىل املزيل م
اتفقققم وتفتيبقم إعق ة افت طني مع احملكمة م أجق إعق ة ت طني افشه بسفعة؛
 -09تلع مجيع افلو األطفا وغريهق م افلو إىل افنظف يف تعزيز تعقواق مع احملكمة بجبفا
اتفقققم أو تفتيبقم معهق أو بلية وسيلة أخف فيمق يتعل بلم ر منهق تلابري محقية افضحقيق وافشه
املعفضني فلخطف بسبب إ الء افشه بشهق ا م؛
وأسفهم واألشخقص اآلخفي َّ
تتبني ضفورة إعق ة ت طني افشه وأسفهم إيالء االعتبقر افال إلجيق
 -81تهتف بلنر ينبغ عنلمق َّ
حل تف مبتطلبقم افسالمة افصقرمة وتهتلق أيضق م افتكقفي اإلنسقنية فلبعل اجلغفايف وتغيري افبيئة
افلغ ية وافثهتقفية وحتث مجيع افلو األطفا على افنظف يف تهتلمي تربعقم فلصنلوق اخلقص بعمليقم
إعق ة افت طني؛
20-A-020321
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 -80تشل على احتمق يق ة االحتيقج إىل افتعقون مع احملكمة يف إنفقذ األحكق واإلففاج املؤقم
واإلففاج افنهق يف افسن ام افهتق مة نتيجة القرتاب املزيل م افهتضقيق م اقيتهق وتشري إىل أنر ينبغ
فللو األطفا وفهتق فلمبلأ املنص ص علير يف نظق رومق األسقس أن تشقرك يف املسؤوفية ع تنفي
أحكق افسج واإلففاج املؤقم واإلففاج افنهق وفهتق ملبق ئ افت يع افعق وتلع افلو األطفا إىل أن
تنظف جبلية يف إبفا اتفقققم مع احملكمة حتهتيهتق هل افغقية؛
 -88تشيل بعمق احملكمة وتشجع أيضق عملهق يف جمق االتفقققم أو افرتتيبقم اإلطقرية أو أي وسيلة
أخف يف جمقالم مثق اإلففاج املؤقم واإلففاج افنهق  -مبق يف ذفك يف حقفة افرباءة  -وإنفقذ األحكق
افيت قل تك ن ضفورية فضمقن حهت ق املشتبر هبم واملتهمني عمال بنظق رومق األسقس وضمقنق هت ق
األشخقص امللانني وحتث مجيع افلو األطفا على افنظف يف تعزيز افتعقون يف ه اجملقالم؛
 -83تطلب إىل املكتب أن ي اصق م خال ففيهتير افعقملني املنققشقم بشلن االتفقققم أو
افرتتيبقم اإلطقرية افط عية وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
التعاون مع األمم المتحدة

ِ -84
تفحب بزيق ة افتعقون بني احملكمة واألمم املتحلة وغريهق م املنظمقم افلوفية واإلقليمية واآلفيقم
ذام افصلة جبمع األ فة وا فقظ عليهق واملؤسسقم املشرتكة بني ا ك مقم هبل تعزيز املالحهتة
افهتضق ية فلجفا م افيت تلخق يف اختصقص احملكمة وتشجع على م اصلة ه ا افتعقون؛
 -85حتث افلو األطفا على استكشق إمكقنيقم تيسري املزيل م افتعقون وافت اصق بني احملكمة
واملنظمقم افلوفية واملنظمقم اإلقليمية مبق يف ذفك ع طفي تلمني واليقم كقفية وواضحة عنلمق ُييق
جملس األم افتقبع فألمم املتحلة حقالم إىل احملكمة وافتيهت م افلعم افلبل مقس واملقيل؛ وافتعقون بني
مجيع افلو األعضقء يف األمم املتحلة ومتقبعة ه اإلحقالم فضال ع مفاعقة والية احملكمة يف سيقق
جمقالم أخف م جمقالم عمق جملس األم مبق يف ذفك صيقغة قفارام جملس األم بشلن افعهت بقم
واملنققشقم امل اضيعية وافهتفارام ذام افصلة؛
الدعم الدبلوماسي
-86
أشكق
افلويل
فتحهتي

تشل على أمهية قيق افلو األطفا بتعزيز وتعميم افلعم افلبل مقس وافسيقس وغريمهق م
ِّ
افلعم ألنشطة احملكمة وعلى أمهية م اصلة تعزيز اف ع هب األنشطة وفهمهق على املست
وتشجع افلو األطفا على االستفق ة م عض يتهق يف املنظمقم افلوفية واملنظمقم اإلقليمية
ه ا افغفض؛
تعزيز الحوار مع جميع أصحاب المصلحة

 -87تفحب بقفعمق اف ي مت االضطالع بر بشلن تنفي افت صيقم افسم وافستني بشلن افتعقون افيت
اعتمل ق افلو األطفا يف عق  )3(8117وتشري إىل افنشفة افيت أعل ق احملكمة وافيت ميك جلميع

() 3
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أصحقب املصلحة استخلامهق فتعزيز افت صيقم افسم وافستني و يق ة فهم اجلهقم اففقعلة اف طنية ذام
افصلة واحملكمة وتنفي هق؛
 -82تفحب حبلهتة افنهتقش املشرتكة بشلن تعزيز افتعقون مع احملكمة افيت نظمهق امليسفان املشقركقن
املعنيقن بقفتعقون وجهقم افتنسي املعنية بعل افتعقون يف  5تشفي األو /أكت بف 8181؛
 -89حتيط علمق بتهتفيف املكتب ع افتعقون( )4اف ي يتنقو يف مجلة أم ر متقبعة إعالن بقريس
بشلن افتحهتيهتقم املقفية واسرت ا األص وافعمق املتعل بجنشقء منصة رقمية آمنة فلتعقون وافنظف يف
عالقة احملكمة بقألمم املتحلة ومهترتحقم بشلن إجفاءام املتقبعة املتعلهتة بهتضقيق افتعقون احملل ة يف إطقر
عملية استعفاض وتعزيز احملكمة ونظق رومق األسقس واجملقالم ذام األوف ية فعق 8180؛
 -31تطلب إىل املكتب اإلبهتقء على آفية افتيسري افتقبعة جلمعية افلو األطفا واملعنية بقفتعقون فلتشقور
مع افلو األطفا واحملكمة وافلو املهتمة األخف واملنظمقم ذام افصلة واملنظمقم غري ا ك مية م
أجق يق ة تعزيز افتعقون مع احملكمة؛
 -30تطلب إىل املكتب اإلسفاع م خال ففيهتير افعقملني يف استعفاض تنفي افت صيقم افسم
وافستني بقفتعقون اف ثي مع احملكمة حسب االقتضقء؛
 -38تطلب إىل املكتب افهتيق م خال اآلفية املعنية بقفتعقون ومع مفاعقة اآلفية افيت أنشئم ملتقبعة
عملية تهتييم وتنفي ت صيقم اخلرباء املستهتلني افيت بلأم الستعفاض احملكمة وتعزيزهق أن يلرس املسق ق
وافتحليقم املتصلة بقفتعقون بغية حتليل افتلابري امللم سة وإجفاءام املتقبعة م أجق افتصلي فتلك
افتحليقم وتهتلمي تهتفيف ع ذفك إىل اجلمعية افعقمة يف ور ق افعشفي مبق يتمقشى مع اإلطقر افعق
فتهتلمي افتهتقريف اف ي حل تر اجلمعية فآلفية؛
 -33تطلب إىل املكتب أن ي اصق م خال آفية افتيسري املعنية بقفتعقون
افيت كقنم ذام أوف ية يف افسن ام األخرية وأن ي يل األوف ية مل اصلة افعمق
املنصة اآلمنة فلتعقون وعهتل مشقورام ح استص اب إنشقء جهقم تنسي
بقفتعقون إنشقء هيكق ا م فشبكة م املمقرسني اف طنيني وجهقم افتنسي
افعالقة بني األمم املتحلة ووكقال ق وكيقنق ق مبق يف ذفك فبنقء افهتلرام م
احملكمة؛

معقجلة عل م افهتضقيق
على يق ة تط يف حمت
م اضيعية إقليمية معنية
املعنية بقفتعقون وتعمي
أجق تعزيز افتعقون مع

 -34تشجع املكتب على حتليل اف سق ق افيت ميك فلجمعية م خالهلق أن ت اصق املنققشقم افعقمة
فلم اضيع احملل ة املتعلهتة بقفتعقون مبق يف ذفك مسلفة افتحهتيهتقم املقفية وأوامف افهتبض؛
 -35تهتف بلمهية ضمقن بيئة آمنة فتعزيز وتشجيع افتعقون بني اجملتمع امللين واحملكمة واختقذ مجيع
اإلجفاءام افال مة مل اجهة أعمق افتهليل وافتخ ي افيت تستهل منظمقم اجملتمع امللين؛
 -36حتيط علمق بلن احملكمة مل تتمك بسبب جق حة افك رونق م تنظيم حلهتتهق افلراسية افسقبعة
املتعلهتة جبهقم افتنسي املعنية بقفتعقون خال اففرتة املشم فة بقفتهتفيف وبلن م املت قع أن تعهتل ه
ا لهتة افلراسية يف عق  8180وتؤكل أن تلك ا لهتقم افلراسية تشكق منقبف هقمة فتعزيز ا ار وافتعقون
بني احملكمة وافلو األطفا مبق يف ذفك بشلن افتط رام اجلليلة يف جمقالم افتعقون افتهتي وتشجع
( )4اف ثيهتة .ICC-ASP/19/33
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مجيع أصحقب املصلحة مبق يف ذفك منظمقم اجملتمع امللين على م اصلة تنظيم املنقسبقم افيت تسمح
بتبق املعل مقم هبل تعزيز افتعقون وافبحث افبنقء ع حل فلتحليقم احملل ة؛
 -37تهتف بلمهية مسقمهة احملكمة يف اجله افيت تب هلق اجلمعية فتعزيز افتعقون وتفحب بتهتفيف احملكمة
ع افتعقون( )5اف ي يتضم بيقنقم مفصلة ع افف و املهتلمة م افلو األطفا مبق يف ذفك تسليط
افض ء على افتحليقم افف يسية وتطلب إىل احملكمة أن تهتل إىل اجلمعية تهتفيفا حملثق ع افتعقون يف
ور ق افعشفي .

( )5اف ثيهتة
34
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القرار ICC-ASP/19/Res.3

اعتمل بت اف اآلراء يف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
ICC-ASP/19/Res.3

قرار بشأن مكافآت قضاة المحكمة الجنائية الدولية
إن مجعية افلو األطفا
افهتضقة

إذ تشري إىل قفارهق

2.seR/ 1/PSA-CII

0

اف ي اعتملم مب جبر اختصقصقم مفاجعة أج ر

وإذ تفحب بتهتفيف افففي املعي بلج ر افهتضقة  8املهتل إىل مكتب مجعية افلو األطفا
فتلك االختصقصقم
ككق

وفهتق

وإذ تضع يف اعتبقرهق ت صييت افففي املعي بلج ر افهتضقة 3فيمق يتعل مبجم عة عنقصف األجف

 -8تهتفر تعليق شفوط اخللمة وافتع يضقم فلهتضقة املتففغني بقحملكمة اجلنق ية افلوفية  4بقالستعقضة
عنهق بشفوط اخللمة وافتع يضقم ف كيق األمني افعق يف افنظق امل حل فألمم املتحلة مبق يف ذفك
املسقمهة يف افصنلوق املشرتك فلمعقشقم افتهتقعلية مل ظف األمم املتحلة بقإلضقفة إىل افبلالم
احملل ة يف افت ييق األو هل ا افهتفار .وختضع م اءمة شفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة مع معقيري
افنظق امل حل فألمم املتحلة وأي تعليالم الحهتة هلق ألحكق املق ة  49م نظق رومق
األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية؛
 -3تهتفر أيضق تعليق شفوط اخللمة وافتع يضقم فلهتضقة غري املتففغني بقحملكمة اجلنق ية افلوفية 5على
افنح املبني يف افت ييق افثقين هل ا افهتفار؛

 -4تهتفر ك فك أن يبلأ نفقذ شفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة فلهتضقة املتففغني وافهتضقة غري
املتففغني على افنح املنص ص علير يف اففهتفتني  0و  8أعال يف  00آذار/مقرس 8180؛

() 0

افهتفار ICC-ASP/18/Res.2

املفف األو .

( )8اف ثيهتة
( )3اف ثيهتة  ، ICC-ASP/19/18اففهتفة .81
( )4على افنح املعتمل م اجلمعية يف افهتفار
. ICC-ASP/19/18

. ICC-ASP/18/Res.2
() 5

ICC-ASP/3/Res.3

املعل بقفهتفار

.ICC-ASP/6/Res.6

وافهتفار

على افنح املعتمل م اجلمعية يف ور ق األوىل املعهت ة يف أيل /سبتمرب  8118واملنهتَّح واملعق إصلار يف اجلزء
افثقفث  -أف م اف ثيهتة . ICC-ASP/2/10
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 -5تهتفر أن تتيح فلهتضقة ا قفيني إمكقنية االختيقر خال اففرتة املتبهتية م واليتهم بني (أ) اخلض ع
فشفوط اخللمة وافتع يضقم ا قفية 6أو (ب) اخلض ع فشفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة على
افنح املنص ص علير يف اففهتفة  0أعال ؛
 -6تهتفر أيضق أن يك ن افهتضقة املنتخب ن خال افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية وافلورام افالحهتة
خال فرتة واليتهم خقضعني حصفيق فشفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة على افنح املنص ص
علير يف اففهتفتني  0و  8أعال حسب االقتضقء؛
 -7تطلب إىل احملكمة أن تعتمل بقفتشقور مع افففي املعي بلج ر افهتضقة افتلابري االنتهتقفية افيت تفاهق
ال مة مبق يف ذفك ضمقن االمتثق فلمق ة  49م نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية
فيمق يتعل بقفهتضقة ا قفيني اف ي خيتقرون شفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة عمال بقففهتفة 4
(ب) أعال ؛
 -2تلع احملكمة إىل اختقذ أي تفتيبقم تشغيلية ال مة بقفتشقور مع افهتضقة ا قفيني وفهتق فلفهتفة 4
(ب) أعال م أجق انتهتقهلم إىل شفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة اعتبقرا م  00آذار/مقرس
8180؛
 -9تالح أن تكقفي
املعتملة فلمحكمة.

() 6

شفوط اخللمة وافتع يضقم اجلليلة يف عق  8180ستست ىف م امليزانية

على افنح املعتمل م اجلمعية يف افهتفار

. ICC-ASP/18/Res.2

ICC-ASP/3/Res.3

املعل بقفهتفار

.ICC-ASP/6/Res.6

وافهتفار

.
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المرفق األول

افبلالم اإلضقفية
 - 0يتهتقضى افف يس بلال سن يق خقصق صقفير  02 111ي رو.
ُ - 8ي فلنق ب األو أو افنق ب افثقين فلف يس أو أي ققض آخف مكل بقفعمق بصفة ر يس يف
ظفو استثنق ية ا ص على بل خقص صقفير  011ي رو يف افي ع كق ي عمق بصفة ر يس
حبل أقصى قلر  01 111ي رو يف افسنة.
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المرفق الثاني
شروط الخدمة والتعويضات لقضاة المحكمة الجنائية الدولية غير المتفرغين
حتق ه افنسخة م شفوط اخللمة وافتع يضقم فلهتضقة غري املتففغني بقحملكمة اجلنق ية افلوفية حمق
افشفوط افيت اعتمل ق اجلمعية يف ور ق األوىل املعهت ة يف أيل /سبتمرب  8118ونهتحم وأعيل إصلارهق
يف اجلزء افثقفث  -أف م اف ثيهتة. ICC-ASP/2/10
ألف  -البدالت

افبل افسن ي

 -0بل سن ي يلفع شهفيق يعق تسع املفتب افصقيف (اف ي يشمق كال م املفتب األسقس وتس ية
مهتف افعمق) ف كيق األمني افعق يف افنظق امل حل فألمم املتحلة.
 -8وبقإلضقفة إىل بل سن ي إذا صفح ققض أو ققضية فف يس احملكمة سن يق أن صقيف خلر أو
خلهق مبق يف ذفك افبل افسن ي املشقر إفير يف اففهتفة  0أعال يهتق سن يق عمق يعق ثلث املفتب
افصقيف (اف ي يشمق كال م املفتب األسقس وتس ية مهتف افعمق) ف كيق األمني افعق يف افنظق امل حل
فألمم املتحلة فسيتلهتى افهتقض أو افهتقضية بلال يلفع شهفيق فتكملة صقيف افلخق املعل يف حلو
ثلث املفتب افصقيف ف كيق األمني افعق يف افنظق امل حل فألمم املتحلة.

افبل اخلقص عنل افهتيق بلعمق احملكمة

 -3بل خقص قلر  871ي رو ع كق ي ميضير افهتقض أو افهتقضية يف أعمق احملكمة حسب مق
تصلق علير هيئة افف قسة.

بل اإلققمة

 -4بل إققمة بسعف األمم املتحلة بقفي رو ينطب على وكيق األمني افعق يف افنظق امل حل فألمم
صف ع كق ي ُيضف فير افهتقض جلسقم احملكمة.
املتحلة وي م
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باء  -االستحقاقات

املعقش افتهتقعلي

 -5ال ُي فلهتضقة غري املتففغني ا ص على معقش تهتقعلي .ومبجف استلعق هم فلعمق بصفة ققض
متففغ ينطب عليهم نظق استحهتقققم املعقش افتهتقعلي فلهتقض املتففغ.

افتلمني افصح

 -6سيك ن افهتضقة اف ي هلم وضع افهتقض غري املتففغ مسؤوفني ع تلمينهم افصح  .ومبجف
استلعق هم فلعمق بصفة ققض متففغ ينطب عليهم نظق افتلمني افصح فلهتقض املتففغ.

تكقفي افسفف

 -7افسفف إىل اجللسقم اففمسية فلمحكمة .ويك ن افسفف يف مجيع األح ا بلرجة رجق األعمق بني
املنز املعل ومهتف احملكمة عرب أقصف افطفق املبقشفة.
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القرار ICC-ASP/19/Res.4

اعتمل بت اف اآلراء يف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
ICC-ASP/19/Res.4
القرار المتعلّق بإجراء اعتماد القرارات من قبل الجمعيّة خالل الجلسة التاسعة عشرة لجمعيّة
الدول األطراف في نظام روما األساسي بفعل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد.)41-

إ ّن مجعيّة افلو األطفا
افصأحة
تالح بهتل اف ضع املتعلّ مبفض فريوس ك رونق (ك فيأل )09-وافت جيهأقم افأيت وضأعتهق منظمأة ّ

افعقمليّأأة يف ت صأأيقم افتخطأأيط افف يسأأيّة فلتجمعأأقم ا قشأألة يف سأأيقق ك فيأأل )0(09-واهلق فأأة إىل تهتلأأيص
خطف انتهتق اففريوس
 -0جتيأأز فأأف يس اجللسأأة افتقسأأعة عشأأفة فلجمعيّأأة ور أأيس اجللسأأة افعشأفي فلجمعيّأأة يف حأأق اسأأتحقفة
افصأأقمتة ففأأرتة 78
عهتأأل اجتمأأقع اجللسأأة شخصأأيّق تعمأأيم مشأأقريع قأفارام اجلمعيّأأة مب جأأب إج أفاء امل افهتأأة ّ
سقعة على األقق؛
افص أأمم س أأيعترب افهت أفار معتم أألا وس أأتلخ اجللس أأة افتقس أأعة عش أأفة
 -8تهت أأفّر أنّأأر يف ح أأق ع أأل كس أأف ّ
واجللسة افعشفي علمق بقفهتفار يف أو اجتمقع مبقشف تعهتل حقملأق تسأمح افظأفو بأ فك وأ ّن هأ ا افهتأفار
املتعلّ بججفاء اعتمأق افهتأفارام مأ قبأق اجلمعيأة سأيبهتى سأقري املفعأ حأىت أو اجتمأقع شخصأ تعهتأل
اجللسة افعشفي فلجمعيّة؛
 -3تهتأأفّر ك أ فك أنأأر خأأال اجللسأأة افعش أفي واجللسأأة املسأأتلنفة فلجمعيّأأة يك أ ن ب سأأع جلنأأة وثأأق
افتف يض تطبي اإلجفاء احمل ّل أعال م تلهتقء نفسهق.

() 0
اففابط
افت جيهقم املفحليّة  89أيقر/مقي  8181مت افف على ّ

http://www.who.int/publications/i/item/10665-

.332235
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القرار

ICC-ASP/19/Res.5

اعتمل بت اف اآلراء يف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
ICC-ASP/19/Res.5

قرار بشأن االستئناف الثاني المحتمل للدورة التاسعة عشرة للجمعية وم ّدة
والية المكتب الحالي المتصلة بذلك
إ ّن مجعيّة افلو األطفا
()0
إذ تشري إىل قفارهق عهتل ور ق افتقسعة عشفة يف ني ي رك يف اففرتة م  7إىل  07كقن ن األو 8181
وإذ حتيط علمق بقفتحليقم افيت تشكلهق جق حة
إجفاؤهق يف افلورة افتقسعة عشفة يف ني ي رك

COVID-19

فيمق يتعل بججفاء االنتخقبقم املهتفر

وإذ تضع يف اعتبقرهق أحكق اففهتفة  3م املق ة  008م نظق رومق األسقس واملق ة  89م افنظق
افلاخل جلمعية افلو األطفا فيمق يتعل بفرتة عمق املكتب
وإذ تضع يف اعتبقرهق أنر قل يك ن م افضفوري متليل افلورة افتقسعة عشفة إىل مق بعل افسنة افتهت ميية افيت
حتق فيهق والية املكتب افبقفغة ثالث سن ام
 - 0تهتفر تكلي املكتب بقفنظف يف اجل انب افعملية فعهتل استئنق ثقن فللورة افتقسعة عشفة يف أقفب
وقم ممك يف افشهفي األوفني م عق  8180يف ني ي رك وذفك فتمكني اجلمعية م االنتهقء م افنظف
يف بن جلو األعمق "انتخقب امل ّلع افعق " و"انتخقب ستة قضقة" وافيت قل تظق مفت حة يف اقية
استئنق افلورة افتقسعة عشفة يف  83كقن ن األو  8181مبق يف ذفك افت قيم واآلثقر املقفية واملض
قلمق يف عهتل االستئنق افثقين إذا كقن ذفك منقسبق؛
()8
فسيستمف يف شغق
 – 8تهتفّر ك فك أ ّن املكتب املنتخب فللورام افسقبعة عشفة إىل افتقسعة عشفة
ّ
منصبر حىت اختتق افلورة افتقسعة عشفة أو حىت  82شبقط  8180أيهمق أسب ؛

 - 3تهتفر ك فك بلن افهتفار اف ار يف اففهتفة  8م ه ا افهتفار ال ينطب إال على افلورة افتقسعة عشفة
فلجمعية يف سيقق جق حة  COVID-19وف يشكق سقبهتة ففرتة عمق أي مكتب مهتبق.

()0

ICC-ASP/18/Res.6

اففهتفة  47واملفف األو اففهتفة ( 09ب).

( )8اف ثق اففمسية جلمعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية افلورة افسق سة عشفة
األو اففهتفتقن .07-06
ني ي رك  04-4كقن ن األو  /يسمرب  (ICC-ASP /16/20) 8107اجمللل ّ
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ICC-ASP/19/Res.6

اعتمل بت اف اآلراء يف اجللسة افعقمة اففابعة املعهت ة يف  06كقن ن األو  /يسمرب 8181
ICC-ASP/19/Res.6

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف
إن مجعية افلو األطفا
إذ تضع يف اعتبقرهق أن علأى كأق وفأة وحألهق مسأؤوفية محقيأة سأكقاق مأ جفميأة اإلبأق ة اجلمقعيأة
وج أفا م ا أأفب واجل أفا م ضأأل اإلنسأأقنية وأن افضأأمري اإلنسأأقين مأأق ا يشأأعف بصأألمة عميهتأأة م أ ج أفاء مأأق
يفتكب يف شىت أحنقء افعقمل م أعمق وحشية تف ق اخليق وأنر يسلَّم اآلن تسليمق واسع افنطقق بضفورة
وواجب منع أخطف اجلفا م افيت تثري قل اجملتمع افلويل وافهتضقء عليهق وضفورة وضع حل إلفأالم مهترتفيهأق
م افعهتقب
واقتنقعأأق منهأأق بأألن احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة ("احملكمأأة") وسأأيلة أسقسأأية م أ وسأأق ق 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 افنزاعقم املسلحة وا فقظ على افسلم وتعزيز األم افألويل وافنهأ ض بعمليأة بنأقء
افسلم وحتهتي افصلح يف فرتام مأق بعأل افنزاعأقم وذفأك بغيأة حتهتيأ سأال مسأتلا وفهتأق ملهتقصأل ومبأق ئ
ميثقق األمم املتحلة
واقتنقعق منهق أيضق بلن افعل وافسلم متكقمالن ويعز كق منهمق اآلخف
وإذ تفحب بقتفقق اجملتمع افلويل على افتشأجيع علأى إققمأة جمتمعأقم مسأقملة ال يهمأش فيهأق أحأل
مأ أ أج أأق حتهتيأ أ افتنمي أأة املس أأتلامة وإتقح أأة إمكقني أأة وصأ أ اجلمي أأع إىل افعلاف أأة وبن أأقء مؤسس أأقم فعقف أأة
وخقضأأعة فلمسأأقءفة وشأأقملة فلجميأأع علأأى مجيأأع املسأأت يقم وإذ تشأأجع يف هأ ا افصأأل اجملتمعأأقم افأأيت
ت اجر صفاعقم على االنتهتق م ا فب إىل افسال م خال ا ل افسلمية
واقتنقعق منهق ك فك بلن افعلافة ومكقفحة اإلفالم م افعهتقب وحمقسبة مهترتيف أخطف اجلفا م افأيت
تثري قل اجملتمع افلويل واألشخقص املسؤوفني جنق يق مب جب افنظق األسقس أم ر ال تهتبق افتجز ة وينبغ
أن تبهتأأى ك أ فك وأن عقمليأأة االنضأأمق إىل نظأأق رومأأق األسقس أ فلمحكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة تتسأأم بلمهيأأة
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 وبجسأأهق احملكمأأة يف ضأأمقن اسأأتمفار اح أرتا
افعلافة افلوفية وإنفقذهق
وإذ تن أ ِّ إىل أن هيئأأقم افهتضأأقء اف أ طي ه أ املسأأؤوفة يف املهتأأق األو ع أ مالحهتأأة م أفتك أخطأأف
اجل أفا م افأأيت تثأأري افهتل أ علأأى افصأأعيل افأألويل وإىل تزايأأل ا قجأأة إىل افتعأأقون م أ أجأأق 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
إفالم مفتك أخطف اجلفا م افأيت تثأري قلأ اجملتمأع افألويل بلسأف مأ افعهتأقب وتشأل علأى أمهيأة اسأتعلا
افنظم افهتقن نية اف طنية وقلر ق حهتق على افتحهتي يف ه اجلفا م ومالحهتتهق،
وإذ تفحأأب جبه أ احملكمأأة واجنق ا أأق يف تهتأألمي 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 وحتيط علمق بقفس اب
افهتضق ية فلمحكمة يف مسلفة افتكقمق
وإذ تفحب أيضق يف ه ا افصل بقإلسهقمقم ذام افصلة املهتلمة مأ احملكمأة فيمأق يتعلأ بأقجلفا م
اجلنسأأية واجلأفا م اجلنسأأقنية مثأأق ورقأأة افسيقسأأقم افأأيت أعأألهق مكتأأب املأألع افعأأق بشأألن اجلأفا م اجلنسأأية
واجل أفا م اجلنسأأقنية( )0وك أ فك بقإلسأأهقمقم املهتلمأأة م أ افأألو األط أفا واجلهأأقم اففقعلأأة األخأأف ذام
افصلة مبق يف ذفك املبق رام اففامية إىل تعزيز معففة ه اجلفا م وفهمهق واقتنقعق منهق بلن هأ املبأق رام
ينبغأ أن تكأ ن جأأزءا ال يتجأزأ مأ ا أ ارام واإلجأفاءام االسأرتاتيجية فتعزيأأز احملكمأأة واحملأأقكم اف طنيأأة يف
مكقفحة اإلفالم م افعهتقب مع االحرتا افتق الستهتالهلق افهتضق
وإذ ت ِّكف بلن تطبي امل ا  07و 02و 09م نظق رومق األسقسأ املتعلهتأة مبهتب فيأة افهتضأقيق أمأق
احملكمة مسلفة قضق ية يهت بقففصق فيهق قضقة احملكمة
وإذ ت ِّكف أيضق بلنر ينبغ إيالء مزيل م االعتبقر فكيفية إجنأق أعمأق احملكمأة يف بلألان ا أقالم
وإمكقنية أن تهتل اسرتاتيجيقم اإلجنق ت جيهقم بشلن كيفية مسقعلة افبلل املعأي علأى تنفيأ اإلجأفاءام
اف طنية عنل اجنق أعمق احملكمة يف حقفة معينة
وإذ تسلم بلن اجلأفا م افأيت تألخق يف اختصأقص احملكمأة أل افسألم واألمأ ورفأق افعأقمل وبقفتأقيل
ل افهتيم افيت ُيميهق 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
بقحملكمة

وإذ حتأأيط علمأأق مأأع افتهتأأليف بهتأفارام اجلمعيأأة افعقمأأة فألمأأم املتحأألة افأأيت تصأألر سأأن يق فيمأأق يتعلأ

وإذ تفحب بقفبيقن افأ ي أ ىل بأر ر أيس جملأس األمأ يف  08شأبقط/فربايأف  8103افأ ي أكأل فيأر
اعتزا اجمللس االستمفار يف مكقفحة اإلفالم م افعهتقب وكفر افنلاء افسقب فلمجلس بشلن أمهية تعقون
افأألو مأأع احملكمأأة وفهتأأق الفتزامأأقم كأأق منهمأأق وأعأأفب فيأأر عأ افتزامأأر مبتقبعأأة قأفارام اجمللأأس ذام افصأألة
بص رة فعقفة
وإذ تعأأفب عأ قلهتهأأق افعميأ إ اء اسأأتمفار عأأل فعقفيأأة املتقبعأأة افأأيت يهتأ هبأأق جملأأس األمأ فهتفاراتأأر
املتعلهتة بجحقفة ا قالم إىل احملكمة ونتق جهق رغم اجله افيت تب هلق افلو األطفا

( )

0
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes-.June-2014.pdf
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وإذ تشري إىل آفيقم افعلافة واملصق ة جبميع أشكقهلق افيت تتخ تلابري إصأالحية مكملأة فعمليأقم
افعلافة اجلنق ية مبق يف ذفك جلقن ا هتيهتة واملصق ة وافربامج اف طنية جلرب افضفر واإلصأالحقم املؤسسأية
وافهتقن نية مبق يف ذفك ضمقنقم عل افتكفار
وإذ تشري إىل قفارام احملكم ة ذام افصلة افيت اعرتفم بلن اإلسأهق يف تعزيأز افسأال واملصأق ة قأل
يك ن عقمال مهمق يف حتليل افعهت بقم على أسقس كق حقفة على حلة
وإذ تشأأري أيضأأق إىل جنأأقح امل أؤمتف االستعفاض أ األو فنظأأق رومأأق األسقس أ اف أ ي عهتأأل يف كمبأأقال
بلوغنلا يف اففرتة م  30أيقر/مقي إىل  00حزيفان/ي نير 8101
وإذ تشأأري ك أ فك إىل ق أفار مجعي أأة اف أألو األط أفا ("اجلمعي أأة") بجنش أأقء متثيأأق فلمحكم أأة يف مهت أأف
االحتأأق األففيهتأ يف أ يأأس أبقبأأق وتؤِّكأأل مأ جليأأل أن مأ شأألن هأ ا افتمثيأأق أن يعأأز ا أ ار مأأع احملكمأأة
وافت عية بفسقفتهق يف االحتق األففيهت وفيمق بني افلو األففيهتية بشكق فف ي أو مجقع
وإذ تعفب ع تهتليفهق فلمسقعلة افهتيّمة افيت يهتلمهق اجملتمع امللين فلمحكمة

وإذ تؤكل م جليل أمهية تعقون افلو األطأفا مأع احملكمأة مأ أجأق اف فأقء ب اليتهأق وتعأفب عأ
قلهتهق افشليل إ اء حمقوالم افرتهيب اففامية إىل منع افتعقون
وإذ تعأأفب عأ قلهتهأأق إ اء افتهتأأقريف األخأأرية املتعلهتأأة بعمليأأقم افتهليأأل وافرتهيأأب امل جهأأة إىل بعأأض
منظمقم اجملتمع امللين املتعقونة مع احملكمة
وإذ تفحب بقجله افيت يب هلق املكتب وففيهتير افعقملني فتحليل سبق تعزيز احملكمة اجلنق ية افلوفيأة
ونظأق رومأق األسقسأ مأ خأال ت صأيقم ملم سأة وققبأق فلتنفيأ تفمأ إىل تعزيأز األ اء وافكفأقءة وفعقفيأة
احملكمة
وإذ تؤكل أمهية افتمثيق اجلغفايف افعق وافت ا ن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة وعنل االقتضقء يف
عمق اجلمعية وهيئق ق افففعية
وإذ تضع يف اعتبقرهق ضفورة تشجيع افألو األطأفا واملأفاقبني وافألو افأيت ال تتمتَّأع مبفكأز املفاقأب
على املشقركة بص رة كقملة يف ورام اجلمعية وضأفورة افعمأق 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 مأقم
ذام افصلة املتعلهتة بقالنتهقكقم وآفيقم االنتصأق هأ مك نأقم أسقسأية فلعلافأة وإذ تؤكأل علأى أمهيأة
محقية حهت ق ومصقحل افضحقيق واجملتمعقم املتلثفة على حن فعق م أجق إنفأقذ اف اليأة افففيألة فلمحكمأة
اجلنق يأأة افلوفيأأة جتأأق افضأأحقيق وإذ تعأأفب عأ تصأأميمهق علأأى ضأأمقن حهتأ ق افضأأحقيق افأأيت تشأأكق افأأفك
األسقس فنظق رومق األسقس بص رة فعقفة
وإذ تألرك افألور ا يأ ي افأ ي تهتأ بأر افعمليأقم امليلانيأة فلمحكمأة يف بلألان ا أقالم وأمهيأأة أن
يعمق أصحقب املصلحة معق م أجق ت فري ظفو منقسبة فعمليقم احملكمة يف امليلان
وإذ تلرك أيضق املخقطف افيت ي اجههق م ظف احملكمة يف امليلان
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وإذ ت أ ِّكف بأألن احملكمأأة تعمأأق يف إطأأقر افهتي أ افأأيت تففضأأهق عليهأأق ميزانيأأة بفنقجميأأة سأأن ية تعتمأألهق

 -0تؤكأأل 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 وافألفقع عنهأق وا فأقظ علأى سأالمتهق
غري عقبئة بلي ليلام م جهة ضل احملكمة وم ظفيهق واف ي يتعقون ن معهق وتعأفب عأ قلهتهأق إ اء أي
تلابري ضل مسؤويل احملكمة وجتل عزمهق على اف ق متحلة ضل اإلفالم م افعهتقب؛

ألف -عالمية نظام روما األساسي
 -8تفحأب بقفألو افأيت أصأأبحم طففأق يف نظأق رومأأق األسقسأ فلمحكمأة اجلنق يأأة افلوفيأة منأ افأألورة
افثقمنة عشفة فلجمعية وتلع افلو افأيت مل تصأبح بعأل أطفافأق يف نظأق رومأق األسقسأ فلمحكمأة اجلنق يأة
افلوفية إىل أن تصبح أطفافق فير بصيغتر املعلفة يف أقفب وقم ممك وتطلب إىل مجيأع افألو األطأفا
أن تكث جه هق فتعزيز عقملية افنظق ؛
 -3تالح مع بقفغ األس إخطقر االنسحقب املهتل م وفة طف مب جب اففهتفة  0مأ املأق ة 087
مأ أ افنظ أأق األسقسأ أ يف  07آذار/م أأقرس  8102وكأ أ فك س أأحب وف أأة أخ أأف ص أأك انض أأمقمهق يف 89
نيسقن/ابفيق  8109و يب هبقتني افلوفتني أن تعيلا افنظف يف ه ي االنسحقبني()8؛
 -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 رام املتخ ة فالحتفأق يف  07متأ /ي فيأر بيأ افعلافأة اجلنق يأة افلوفيأة( )3فضأال عأ
املبق رام افيت اخت م فالحتفق بقف كف افعشفي فنظق رومق األسقس وت ص بلن ت اصق مجيع اجلهقم
اففقعلة ذام افصلة فضال ع احملكمة بنقء على افلروس املستفق ة املشقركة يف إعألا األنشأطة املنقسأبة
وتبأأق املعل مأأقم مأأع أصأأحقب املصأألحة اآلخ أفي هل أ ا افغأأفض ع أ طفي أ أمقنأأة اجلمعيأأة( )4وغريهأأق م أ
اجلهقم ذام افصلة؛
-6
افنظق ؛

يب جبميع املنظمقم افلوفية واإلقليمية ومنظمقم اجملتمع امللين أن تكث جه هق فتعزيز عقملية

ِ -7تهت أأفر أن تبهتأ أ ح أأق افتص أأليهتقم قي أأل االس أأتعفاض وأن تفص أأل افتطأ أ رام يف مي أألان افتشأ أفيعقم
افتنفي ية بغية حتهتي أم ر منهق تسهيق ت فري املسقعلة افتهتنية افيت قل تطلبهق افلو األطفا يف نظق رومأق
األسقس أ أو اف أألو اففاغب أأة يف أن تص أأبح أطفاف أأق في أأر م أ اف أألو األط أفا األخ أأف أو م أ املؤسس أأقم

( )8إشعقر 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  ...املؤمتف االستعفاض  (RC/11)8101 ...اجلزء افثقين-بقء ،إعالن كمبقال ) (RC/Decl.1اففهتفة .08
( )4انظف :احملكمة اجلنق ية افلوفية  -أمقنة مجعية افلو األطفا يف:

.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
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افعقمل أأة يف اجمل أأقالم ذام افص أألة؛ وتطل أأب إىل اف أألو أن تهت أأل س أأن يق إىل أمقن أأة مجعي أأة اف أألو األطأ أفا
معل مقم حملثة ع اإلجفاءام واألنشطة افلاعمة فلعلافة افلوفية وفهتق خلطة افعمق (اففهتفة ( 6ح)) ؛
()5

 -2ت ِّكف بلن افتصلي على نظق رومق األسقس ينبغأ أن يكأ ن مصأح بق بتنفيأ االفتزامأقم اف طنيأة
ذام افصألة ب سأأق ق منهأأق علأأى وجأر اخلصأ ص سأ تشأفيعقم تنفي يأة السأأيمق يف جمأأق افهتأأقن ن اجلنأأق
وققن ن اإلجفاءام اجلنق ية وافتعقون افلويل واملسقعلة افهتضأق ية ويف هأ ا افصأل حتأث افألو األطأفا
يف نظق رومأق األسقسأ افأيت فأأم تعتمأل بعأل مثأق هأ افتشأفيعقم علأى افهتيأق بأ فك علأى سأبيق األوف يأة
وتشجع على اعتمق أحكق بشلن افضحقيق عنل االقتضقء وحبسب االقتضقء؛
ِّ
 -9تفحأأب بتهتفيأأف املكتأأب بشأألن خطأأة افعمأأق اففاميأأة إىل حتهتي أ عقمليأأة نظأأق رومأأق األسقس أ وتنفي أ
تنفي أ ا كأأقمال) (6وتالح أ مأأع افتهتأأليف اجله أ افأأيت يب أ هلق ر أأيس احملكمأأة ومكتأأب املأألع افعأأق ور أأيس
اجلمعية واجلمعية وافلو األطفا واجملتمع امللين فتعزيز فعقفية اجله اففامية إىل حتهتي افعقملية وتشجع
اف أألو عل أأى أن تص أأبح أطفاف أأق يف نظ أأق روم أأق األسقسأ أ بصأ أيغتر َّ
املعلف أأة ويف اتف أأقق امتي أأق ام احملكم أأة
وحصقنق ق واجله ذام افصلة افيت يتم االضطالع هبأق يف إطأقر االسأتعفاض افألوري افشأقمق افأ ي جيفيأر
جملس حهت ق اإلنسقن؛
 -01تشري إىل املق ة  48م افنظق افلاخل جلمعية افلو األطفا وتؤيل افهتفار افأ ي اختأ املكتأب
يف  02تشفي األو /أكت بف  8107اف ي اعتمل مب جبر تفقمهق بشلن مشقركة افلو املفاقبة يف اجتمقعقم
مجعية افلو األطفا ( )7وتؤكل أمهية تعزيز عقملية نظق رومق األسقس وتفسيخ انفتقح وشفقفية اجلمعية؛

باء -اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها
 -00تفحب بقفلو األطفا افيت أصبحم أطفافق يف اتفقق امتيق ام احملكمة اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق
وت ِّكف بلن ه ا االتفقق واملمقرسة افلوفيأة ذام افصألة يعفيأقن مأق يتهتقضأق مسأؤوف احملكمأة وم ظف هأق مأ
رواتأأب وأج أ ر وبأألالم تأألفعهق احملكمأأة م أ افض أفا ب اف طنيأأة وتأألع يف ه أ ا افصأأل افأألو األط أفا
وك فك افلو غري األطفا افيت فأم تصبح بعل أطفافق يف ه ا االتفقق إىل أن تصبح أطفافق فير على سبيق
األوف ي أأة وإىل اخت أأقذ اإلج أفاءام افتش أفيعية وغ أأري ذف أأك م أ اإلج أفاءام افال م أأة إلعف أأقء رعقيقه أأق افع أأقملني
بقحملكمأأة م أ ض أفيبة افأألخق اف طنيأأة فيمأأق خيأأص رواتأأبهم وأج أ رهم وبأألال م افأأيت تأألفعهق هلأأم احملكمأأة أو
إلعفق هم بلي شكق آخف مأ ضأفيبة افألخق املتعلهتأة هبأ املألف عقم ريثمأق تصأ ّلق علأى هأ ا االتفأقق أو
تنضم إفير؛
 -08تؤكل م جليل افتزا افلو األطفا بلن حترت يف إقليمهق االمتيق ام وا صقنقم افال مة فتحهتي
مهتقصل احملكمة وتنقشل مجيع افلو افيت فيسم طففق يف اتفقق امتيق ام احملكمة اجلنق ية افلوفية وحصقنق ق
افيت ت جل فيهق ممتلكقم وأص فلمحكمة أو افيت تنهتق م خالهلق تلك املمتلكقم أو األص أن حتمأ
ممتلكقم وأص احملكمة م افتفتيش واالستيالء واملصق رة وم أي شكق آخف م أشكق افتلخق؛
( )
ICC-ASP/5/Res.3 5
() 6

املفف األو .

.ICC-ASP/19/30
( )7انظف جلو أعمق االجتمقع افسق س فلمكتب وافهتفارام افيت اخت م يف ه ا االجتمقع املفف افثقين افت ييق على
اففابط .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-06.pdf
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جيم -التعاون
 -03تشري إىل افهتفار  ICC-ASP/19/Res.2بشلن افتعقون؛
 -04يب 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 افكقمأأق
واففعأأق مأأع احملكمأأة وفهتأأق فنظأأق رومأأق األسقسأ السأأيمق يف جمأأقالم تنفيأ اإلطأأقر افلسأأت ري وافتشأفيع
وإنفقذ أحكق احملكمة وتنفي أوامف افهتبض؛
 -05تؤك أأل م أ جلي أأل أمهي أأة ع أأم مجي أأع افأ أ ي يتع أأقون ن م أأع احملكم أأة مب أأق يف ذف أأك اف أألو واهليئ أأقم
وافكيقنأأقم افلوفيأأة ذام افصأألة م أ أجأأق ضأأمقن قأألرة احملكمأأة علأأى اف فأأقء ب اليتهأأق ا قمسأأة املتمثلأأة يف
مسقءفة مفتك أخطف اجلفا م افيت م اجملتمع افلويل وحتهتي افعلافة فلضحقيق؛
 -06يأأب أيضأأق بقفأألو األطأفا أن ت اصأأق افتعبأأري عأ عمهأأق افسيقسأ وافلبل مقسأ فلمحكمأأة
وت ِّكف بقفت صيقم افسم وافستني املففهتأة بأقفهتفار  ICC-ASP/6/Res.2وتشأجع افألو األطأفا واحملكمأة
على افنظف يف اختقذ مزيل م افتلابري فتعزيز تنفي هق وتكثي جه هأق فضأمقن افتعأقون مأع احملكمأة بصأ رة
كقملة وفعقفة؛
 -07تفحب بتهتفيف احملكمة وافعفض افشقمق بشلن افتعقون ( )2واف ي تضم بيقنقم مفصلة عأ افأف و
افيت قلمتهق افلو األطفا مبق يف ذفك تسليط افض ء على افتحليقم افف يسية؛
 -02تشل على ضفورة م اصألة املنققشأقم 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  8102يف الهقي؛
 -09تفحب بقملنققشة املشرتكة افيت أجفاهق ففي اخلرباء املعي بتعزيز افتعقون مع احملكمة وافيت نظمهق
امليسفون املشقرك ن بشلن افتعقون وجهقم افتنسي املعنية بعل افتعقون يف  5تشفي األو /أكت بف
8181؛
تشل على أمهية وج إجفاءام وآفيقم فعقفة تسمح فللو األطفا وغريهق م افلو بقفتعقون
-81
ِّ
مع احملكمة على حتليل افعق لام واملمتلكقم واألص وتتبعهق وجتميلهق أو مصق ر ق بلسفع مأق ميكأ
وتلع كق افلو األطفا إىل أن تتخ يف ه ا افصل إجفاءام وتضع آفيقم فعقفة وحتسينهق بغية تيسري
افتعقون بني احملكمة وافلو األطفا وغريهق م افلو واملنظمقم افلوفية؛
 -80تش أ أأري إىل أمهي أ أ أأة إع أ أ أأالن ب أ أ أأقريس غ أ أ أأري 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؛
 - 88تفحب بجنشقء منصة رقمية مضم نة فللو األطفا فتبق املعل مقم ذام افصلة ع افتعقون
وافتحهتيهتقم املقفية واسرت ا األص ؛
 -83تشري إىل افت صيقم املتعلهتة بقفتعقون اف ار ة يف تهتفيف اخلرباء املستهتلني( )9املؤرخ  31أيل /سبتمرب
8181؛
(.ICC-ASP/19/33 )2
(.ICC-ASP/19/16 )9
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 -84تش أ أ أ أأري إىل اإلج أ أ أ أ أ أفاءام 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
علأأى عأأل تنفيأ طلبأأقم احملكمأأة مأ آثأأقر سأألبية علأأى قأألر ق علأأى تنفيأ واليتهأأق وحتأأيط علمأأق بهتأفارام
احملكمة افسقبهتة بشلن عل افتعقون؛
 -85تشأري إىل جمم عأة األ وام املتعلهتأة بتنفيأ افبعأل غأري اففمسأ مأ إجأفاءام اجلمعيأة املتعلهتأة بعأل
افتعأقون( )01املعلفأة ب صأفهق املففأ افثقفأث فلهتأفار  )00(ICC-ASP/17/31وتشأجع افألو األطأفا علأى
اسأتعمق جمم عأة األ وام حسأبمق تأفا منقسأبق مأ أجأق حتسأني تنفيأ إجأفاءام اجلمعيأة املتعلهتأة بعأل
افتعقون؛
 -86حتأأيط علمأأق بتهتفيأأف املكتأأب بشأألن عأأل افتعأأقون( )08وتفحأأب بأأقجله افأأيت يب أ هلق ر أأيس اجلمعيأأة
فتنفي إجفاءام اجلمعية املتعلهتة بعل افتعقون وت ِّكف بلن ر أيس اجلمعيأة جهأة تنسأي فلمنطهتأة اخلقصأة بأر
حبكأأم منصأأبر( )03وتنقشأأل مجيأأع أصأأحقب املصأألحة علأأى مجيأأع املسأأت يقم علأأى االسأأتمفار يف مسأأقعلة
ر يس مجعية افلو األطفا مبق يف ذفك عنل اضطالعر مبهقمأر بألعم مأ جهأقم افتنسأي اف طنيأة املعنيأة
بعل افتعقون؛
 -87تأ ِّكف بأألور مجعيأأة افأألو األطأفا وجملأأس األمأ فيمأأق يتعلأ بعأأل افتعأأقون علأأى افنحأ افأ ار يف
اففهتأأفة  5مأ املأأق ة  27واففهتأأفة  7مأ املأأق ة  27مأ نظأأق رومأأق األسقسأ وتفحأأب بأأقجله افأأيت تبأ هلق
افلو األطفا فتعزيز افعالقة بني احملكمة واجمللس؛
 -82تطلأأب إىل افأألو األط أفا أن ت اصأأق جه هأأق فضأأمقن أن يعأأقل جملأأس األم أ افبالغأأقم 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؛
 -89حتيط علمق مع افتهتليف بقفتط ر االجيقيب اف ي حلث يف افس ان بعل حقفة م عل افتعقون سق م
على مل عهتل م افزمقن وتشجع افسلطقم اجلليلة على اإلسهق بشكق جمل م خال افتعقون اففعق
يف تنفي والية احملكمة وقفار جملس االم 0593؛
 -31حتيط علمق بقألوامف افسقبهتة افصق رة م افلا فة افتمهيلية وامل جهأة إىل املسأجق بشألن اإلجأفاءام
اف اجب اتبقعهق يف حقفة وج معل مقم ع سفف املشأتبر هبأم وحتأث افألو علأى أن تتبأق مأع جهأقم
افتنسي املعنية بعل افتعقون أي معل مقم بشلن افسفف احملتمق أو املؤكأل فألشأخقص افأ ي صألرم أوامأف
بقفهتبض عليهم؛

دال -الدولة المضيفة

( ICC-ASP/15/31/Add.1 )01املفف افثقين.
(( ICC-ASP/17/31 )00تهتفيف املكتب بشلن عل افتعقون املفف افثقفث  -جمم عة األ وام املعلفة).
(.ICC-ASP/19/23 )08
( )03انظف  ICC-ASP/11/29اففهتفة .08
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 -30تسلم بلمهية افعالقة بني احملكمة وافلوفة املضيفة وفهتق ألحكق اتفقق املهتف وحتيط علمق مع افتهتليف
بقفتزا افلوفة املضيفة املت اصق بزيق ة كفقءة احملكمة؛

هاء -العالقة مع األمم المتحدة
 -38تسألم بضأأفورة تعزيأز ا أ ار املؤسسأ مأع األمأأم املتحأألة مبأق يف ذفأأك ا أ ار بشألن ا أأقالم احملقفأأة
م جملس األم إىل احملكمة؛
 -33تفحأأب بتهتأأقريف املأألع افعأأق نص أ افسأأن ية ع أ ا أأقالم احملقفأأة م أ جملأأس األم أ افتأأقبع فألمأأم
املتح أألة وفهت أأق فلهتأ أفاري  )8115(0593و )8100(0971وإذ تالح أ طلب أأقم امل أألع افع أأق املتك أأفرة
مبتقبعة فعقفة م جملس األم تسلم بقجله افيت يب هلق بعض أعضقء جملس األم يف ه ا افصل وحتأث
مجيع أعضقء جملس األم على عم مثق ه افطلبقم يف املستهتبق؛
 -34تس 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 اإلفالم م افعهتقب على أشل اجلفا م خط رة افيت تثري قل
اجملتمع افلويل ككق؛
 -35تسلم أيضق بنلاء جملس األم املتعل بلمهية تعقون افلو مع احملكمأة وتشأجع علأى م اصألة تعزيأز
افعالقة بني جملس األم واحملكمة م خال :
(أ )
اجمللس؛

ت فري متقبعة فعقفة و عمق سيقسيق مستمفا فلحقالم احملقفة م جملس األم إىل احملكمة؛

(ب) متكني افلعم املقيل م األمم املتحلة فلنفهتقم افيت تتكبلهق احملكمة نتيجة فإلحقالم مأ

(ج) م اصلة تهتلمي افلعم فلعمق اف ي تهت بر احملكمأة مأ خأال افتعأقون واملسأقعلة املهتألمني
مأ بعثأأقم حفأ افسأأال وافبعثأأقم افسيقسأأية اخلقصأأة بتكليأ مأ جملأأس األمأ مبأأق يف ذفأأك بأأقفنظف يف
تهتلمي أفضق املمقرسقم فيمق يتعل بصيقغة واليقم عمليقم حفأ افسأال مأع احأرتا مبق هأق األسقسأية
و يق ة افتعقون بني جلقن اجلزاءام واحملكمة؛
( ) افنظأ أأف يف تكلي أ أ بعثأ أأقم حف أ أ افسأ أأال وافبعثأ أأقم افسيقسأ أأية اخلقصأ أأة بقإلسأ أأهق عنأ أأل
االقتضقء يف تعزيز نظم افعلافة اف طنية ع طفي افتلريب وافت عية وغري ذفك م أشكق املسقعلة؛
(ه) يأق ة املشأأقركة مأ جقنأأب اجمللأس مأأع ممثلأ احملكمأة ويف املسأأق ق 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

 -36تش أأري 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()04؛

( .ICC-ASP/12/42 )04
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 -37تشجع مجيع مكقتب وصنق ي وبفامج األمم املتحلة على تعزيز تعقواق 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؛
 -32تشري إىل املق ة  4م اتفقق افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة وتشل علأى اسأتمفار ا قجأة إىل
ضأأمقن قأألرة احملكمأأة افكقملأأة علأأى ممقرسأأة عملهأأق بصأأفة مفاقأأب مأأع األمأأم املتحأألة وقأألر ق علأأى افتفقعأأق
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 يقرام م ظف احملكمة املنتظمة فألمم املتحلة فتهتلمي إحقطقم
إعالمية ومعل مقم حملثة ع أنشطتهق؛
 -39تشأأيل بقفعمأأق اهلأأق افأ ي يهت أ بأأر مكتأأب االتصأأق يف ني ي أ رك افتأأقبع فلمحكمأأة وتكأأفر عمهأأق
افكقمق فلمكتأب وتشأل علأى أمهيأة م اصألة افألعم املهتأل ألعمأق املكتأب وتعزيأز وفهتأق فلفهتأفام  8و3
و 4م اف ثيهتة ICC-ASP/4/6؛
 -41تفحأأب بجحقطأأة افأألو األط أفا علمأأق ط أ ا عأأق  8181بأأقفتط رام املتعلهتأأة بقحملكمأأة يف األمأأم
املتحلة وعلى وجر اخلص ص يف جملس األم السيمق م خال جلسقم إحقطة منتظمأة تنظمهأق افلوفأة
افطأأف املعينأأة افعض أ يف جملأأس األم أ وتأألع افأألو األط أفا األعضأأقء يف املكتأأب وغريهأأق م أ افأألو
األط أفا إىل م اص أألة تزوي أأل املكت أأب مبعل م أأقم ع أ جه ه أأق يف األم أأم املتح أألة ويف أي حمقف أأق وفي أأة أو
اقليمية أخف فتعزيز مكقفحة اإلفالم م افعهتقب؛
 -40تفحأب بتهتأألمي افتهتفيأأف افسأأن ي فلمحكمأأة إىل اجلمعيأة افعقمأأة فألمأأم املتحأألة( )05وبقفتحليأأل برتكيأأز
املتزايل على افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة وتفحب أيضق بقعتمق قفار اجلمعية افعقمة A/RES/75/3
وتشجع افلو األطفا على م اصلة املشأقركة افبنّأقءة مأع افألو األعضأقء يف األمأم املتحألة مل اصألة تعزيأز
ه ي افهتفاري ؛
 -48تالح مع افهتل أن افلو األطفا ال تزا تتحمق وحألهق حأىت اآلن افتكأقفي افأيت تتكبألهق
احملكم أأة نتيج أأة فلح أأقالم احملقف أأة مأ أ جمل أأس األمأ أ وتالح أ أن امليزاني أأة املعتم أألة املخصص أأة يف احملكم أأة
فإلحقالم م جملس األم بلغم حىت اآلن حن  70ملي ن ي رو؛
 -43تؤكأأل أنأأر إذا مل تأأتمك األمأأم املتحأألة م أ تأ فري األم أ ا افال مأأة فتغطيأأة افنفهتأأقم املتكبأألة نتيجأأة
فإلحقالم م جملس األم سيستمف نتيجة ف فك عالوة على ع امق أخف تفققم افضغ ط على م ار
احملكمة؛
 -44حتث افلو األطأفا علأى أن ت اصأق مأع اجلمعيأة افعقمأة فألمأم املتحألة تنفيأ اففهتأفة (ب) مأ
املق ة  005م نظأق رومأق األسقسأ مأع األخأ يف االعتبأقر أيضأق أن اففهتأفة  0مأ املأق ة  03مأ اتفأقق
افعالقة بني احملكمة واألمم املتحلة تنص على أن ختضع افشأفوط افأيت تفصأل مب جبهأق أي أمأ ا فلمحكمأة
مب جب قفار م اجلمعية افعقمة فرتتيبقم مستهتلة؛
 -45تشجع احملكمة على م اصلة االشرتاك مع جلقن اجلزاءام ذام افصلة افتقبعأة جمللأس األمأ بأقألمم
املتحأألة مأ أجأأق حتسأأني افتعأأقون بينهمأأق وتنسأأي املسأأق ق املتعلهتأأة بقجملأأقالم ذام االهتمأأق املشأأرتك ب جأأر
أفضق؛
( )05وثيهتة األمم املتحلة .A/75/324
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 -46تالح أن مجيع أشكق افتعقون اف ي تتلهتق احملكمة م األمم املتحألة تأتم حصأفيق علأى أسأقس
افسلا ؛

واو -العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى
 -47تفحب بقجله افيت تب هلق املنظمقم االقليمية املختلفة واملنظمأقم افلوفيأة األخأف فألعم احملكمأة
يف تنفي واليتهق؛
 -42تشأري إىل مأ كفام افتفأقهم واتفققيأقم افتعأقون افأيت أبفمتهأق احملكمأة مأع االحتأق األورويب واملنظمأأة
االستشأ أأقرية افهتقن نيأ أأة اآلسأ 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؛
 -49تفحأب بأأقجله افأيت تبأ هلق احملكمأة فلتعقمأأق مأع خمتلأ اهليئأقم وافكيقنأأقم اإلقليميأة مبأأق يف ذفأأك
م خال مشقركتهق يف االجتمقع اف ي يعهتل كق عأقمني ملنظمأة افألو األمفيكيأة بشألن تعزيأز افتعأقون مأع
احملكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة وي أ االحت أأق األورويب ملكقفح أأة اإلف أأالم م أ افعهت أأقب وتنظ أأيم اجتم أأقع مق أألة
مستليفة مع االحتق األورويب واإلحقطة االعالمية املهتلمة إىل جمم عة و أففيهتيق وافبحف افكأقري واحملأيط
اهلق ئ يف بفوكسق بلجيكق وك فك افلورة افسن ية فلمنظمة االستشقرية افهتقن نية اآلسي ية  -األففيهتية؛
 -51تشل على ضفورة م اصلة اجله اففامية إىل تكثي ا ار مع االحتق األففيهت وتعزيز افعالقة بني
احملكمة واالحتق األففيهت وتفحب بقستمفار اتصق احملكمة بقنتظق بقالحتق األففيهت وافبعثقم افلبل مقسية
يف أ ي أأس أبقب أأق حتس أأبق إلنش أأقء مكت أأب اتص أأق فلمحكمأ أة وحت أأيط علم أأق بقفت اص أأق ب أأني ر أأيس اجلمعي أأة
واملسأأؤوفني بقالحتأأق األففيهت أ يف أ يأأس أبقبأأق وتطلأأب إىل مجيأأع أصأأحقب املصأألحة املعنيأأني ت أ فري افأألعم
افال فتعزيز افعالقة بني احملكمة واالحتق األففيهت ؛
 -50تفحب بسلسلة االجتمقعقم افيت عهتلم سقبهتق يف أ يس أبقبق وافيت اخت م شكق حلهتقم راسية
مش أأرتكة ب أأني احملكم أأة واالحت أأق األففيهتأ أ يف متأ أ /ي في أأر  8100وتشأ أفي األو /أكتأ أ بف  8108ومتأ أ /
ي في أأر  8104وتش أفي األو /أكت أ بف  8105وب أأقملعتكفني افل أ ي نظمتهم أأق احملكم أأة يف تشأ أفي األو /
أكت أ بف  8106وتش أفي افثأأقين/ن أ فمرب  8107م أ أجأأق إج أفاء ح أ ار ص أفيح وبنأأقء بأأني احملكمأأة وافأألو
األففيهتيأأة األط أفا يف نظأأق رومأأق األسقس أ كتأألبري ر يس أ فتعزيأأز افعالقأأة بأأني احملكمأأة وشأأفكق هق األفقرقأأة
وافتصلي فلتحليقم املتصلة هب افعالقة؛
 -58تفحب ك فك بتنظيم معتك يف  08حزيأفان/ي نيأر  8109يف أ يأس أبقبأق اثي بيأق بأني احملكمأة
وافأألو األففيهتي أة األط أفا يف نظأأق رومأأق األسقس أ مبشأأقركة مكتأأب املستشأأقر افهتأأقن ين فالحتأأق األففيهت أ
وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق؛
 -53تفح أأب بتنظ أأيم حلهتت أأني راس أأيتني مش أأرتكتني ب أأني احملكم أأة واجلمقع أأة افكقريبيأ أة يف افف أأرتة مأ أ 06
إىل  07أي أأقر/م أأقي  8100و 01إىل  00ك أأقن ن افث أأقين/ين أأقيف  8107يف بأ أ رم أو س أأبني برتيني أألا
وت بأأقغ بشألن أمهيأة افعمأأق مأ أجأأق حتهتيأ عقمليأة نظأأق رومأأق األسقسأ واعتمأأق افتشأفيعقم افتنفي يأة
و يق ة املشقركة يف اجتمقعقم مجعية افلو األطفا ؛
 -54تفحأأب أيضأأق بأأقجله املب وفأأة فتعزيأأز وجأ احملكمأأة يف اجتمقعأأقم املنظمأأقم 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
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اففأأرتة م أ  4إىل  2أيل أ /سأأبتمرب  8107وخطأأقب ر أأيس احملكمأأة إىل افأألورة افعق يأأة اخلقمسأأة واخلمسأأني
فس أ أألطة رؤس أ أأقء و وحك م أ أأقم اجلمقع أ أأة االقتص أ أأق ية ف أ أألو غ أ أأفب اففيهتي أ أأق يف أب ج أ أأق نيجريي أ أأق يف 89
حزيفان/ي نير 8109؛
 -55تأ ِّكف بقإلسأأهق افأ ي متكنأأم افلجنأأة افلوفيأأة فتهتصأ ا هتأأق يف املسأأق ق اإلنسأأقنية افأأيت أنشأأئم
مب جب املق ة  91م افربوت ك اإلضقيف األو التفققيقم جني فعق  0949م تهتلمير فتلكيل اف قق ع
املتصلة مبق ي ّلعى ارتكقبر م انتهقكقم فلهتقن ن اإلنسقين افلويل وتسهيق عنل االقتضقء مالحهتة مفتك
جفا م ا فب على املست اف طي أو أمق احملكمة على حل س اء؛

حاء -أنشطة المحكمة
 -56حتيط علمق بقفتهتفيف األخري املهتل إىل مجعية افلو األطفا ع أنشطة احملكمة()06؛
 -57تالح مع االرتيقح استمفار افتهتل افكبري يف أنشطة احملكمة اف ي يعز إىل حل فيس بهتليق إىل
تفقين امل ظفني مبق يف ذفك افتهتل فيمق جتفير م راسقم متهيلية وحتهتيهتقم وإجفاءام قضق ية يف خمتل
ا قالم احملقفة إفيهق م افلو األطأفا أو جملأس األمأ افتأقبع فألمأم املتحألة( )07أو افأيت شأفعم امللعيأة
افعقمة يف افتحهتي فيهق م تلهتقء نفسهق؛
 -52تش أأري إىل ع أ ة احملكم أأة إىل م اص أألة اإلحقط أأة علم أأق بلفض أأق ممقرس أأقم س أأق ف املنظم أأقم واحمل أأقكم
واآلفيقم افلوفية واف طنية ذام افصألة مبأق فيهأق املمقرسأقم افأيت اكتسأبتهق املؤسسأقم اف طنيأة افأيت حهتهتأم
م قبق يف جفا م تلخق يف اختصقص احملكمة وققمم مبالحهتة مفتك ه اجلفا م يف تأ فيق افتحأليقم
افعملية املمقثلة فلتحليقم افيت ت اجههق احملكمة وتؤكل م جليل احرتامهق الستهتال احملكمة؛
 -59تشأأجع احملكمأأة علأأى اإلحقطأأة علمأأق بلفضأأق املمقرسأأقم افأأيت تتبعهأأق املنظمأأقم واحملأأقكم واآلفيأأقم
افلوفية واف طنية ذام افصلة بقجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسأقنية مبأق يف ذفأك املمقرسأقم املتعلهتأة بأقفتحهتي
واملهتقضأقة وافتأألريب أق افتحأليقم املتعلهتأأة بأأقجلفا م اخلقضأعة فنظأأق رومأأق األسقسأ مبأأق يف ذفأأك اجلأفا م
اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية مع افتلكيل م جليل على احرتامهق الستهتال احملكمة؛
 -61تسلم بلمهية حتهتي املسقءفة ع مجيع اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس ومع افت كري
بلنأر ال ت جأأل أسأأبهتية مأ حيأأث األمهيأأة إلحأألاهق علأى األخأأف تشأأجع املكتأأب علأى افت اصأأق مأأع افأألو
األطفا املهتمة واحملكمة وغريهق م اجلهقم اففقعلة ذام افصلة فتحليل افسبق املتقحة فلعم اجله افيت
تب هلق احملكمأة فيمأق يتعلأ بأقجلفا م اجلنسأية واجلأفا م اجلنسأقنية افأيت تبلأغ مفتبأة اجلأفا م افأيت تألخق يف نطأقق
نظق رومق األسقس بغية تهتلمي تهتفيف يف ه ا افشلن إىل افلورة افعشفي فلجمعية؛
 -60حتيط علمق مع افتهتليف بقجله افيت يب هلق مكتب امللَّع افعق فت فري افكفقءة وافشفقفية فيمق جيفير
م راسقم متهيلية وحتهتيهتقم ومالحهتقم قضق ية؛
 -68تفحأأب مب اصأألة مكتأأب املأألع افعأأق تنفي أ ورقأأقم افسيقسأأة افعقمأأة املتعلهتأأة بقختيأأقر افهتضأأقيق وإيأأالء
األوف ية فلجفا م املتعلهتة بقألطفق واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية وتشأل يف هأ ا افصأل علأى أمهيأة قيأق
احملكمة واحملقكم اف طنية بقفتحهتي واملهتقضقة بص رة فعقفة يف اجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية واجلفا م املتعلهتأة
(
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بقألطفأأق ف ضأأع حأأل إلفأأالم م أفتك ه أ اجل أفا م م أ افعهتأأقب وتطلأأب إىل افأألو األط أفا أن تنظأأف يف
وضع ورققم سيقسة عقمة فتعزيز افتحهتي واملهتقضقة يف ه اجلفا م حمليق وحتيط علمأق بقإلعألا اجلأقري ف رقأة
سيقسة عقمة ملكتب امللع افعق بشلن محقية املمتلكقم افثهتقفية يف إطقر نظق رومق األسقس ؛
 -63تعفب ع تهتليفهق ملكتب امللع افعق فتشقور مع افلو األطفا وغريهق م أصحقب املصألحة
قبق إصلار سيقسقتر واسرتاتيجيقتر وتفحب بقإلسهقمقم املهتلمة م افلو األطفا يف ه ا افصل ؛
 -64تفحأأب أيضأأق بأأقجله افأأيت تب أ هلق احملكمأأة فتطبي أ مبأألأ احملكمأأة اف احأألة وتنسأأي أنشأأطتهق بأأني
أجهز ق على كقفة املسأت يقم ب سأق ق منهأق اختأقذ تألابري فزيأق ة اف ضأ ح يف مسأؤوفية خمتلأ األجهأزة مأع
احرتا استهتال افهتضقة وامللعية افعقمة وحيق قلم احملكمة وتشجع احملكمة علأى بأ كأق اجلهأ افال مأة
فتطبي مبلأ احملكمأة اف احألة تطبيهتأق كأقمال ابتغأقء أمأ ر منهأق ضأمقن افشأفقفية افكقملأة وا كمأة اجليألة
واالستخلا اففعق فلم ار املقفية واإل ارة افسليمة؛
 -65حتيط علمق بقخلطط االسرتاتيجية فلمحكمة ومكتب املألع افعأق وقلأم احملكمأة فلفأرتة 8180-8109
وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق فلفرتة  8180-8181وحتيط علمق أيضأق بقسأتفق ة اخلطأط االسأرتاتيجية
م أ اآلراء وافتعليهتأأقم افأأيت تبأأليهق افأألو األط أفا يف ح ارهأأق مأأع احملكمأأة ومكتأأب املأألع افعأأق وقلأأم
احملكمة وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق؛
 -66تالحأ مأأع افتهتأأليف م اصأألة اجلهأ افأأيت يبأ هلق املسأأجق فتخفيأ املخأأقطف افأأيت ت اجههأأق احملكمأأة
فيمق يتعل مبكقتبهق امليلانية وفتعزيز عمليقم احملكمة امليلانية بغية يق ة فعقفية احملكمة ومكقنتهأق وتشأجع
احملكمأأة عل أأى م اصأألة افتحس أأني األمث أأق 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؛
 -67تفح أأب ب أأقجله اجلقري أأة اف أأيت تبأ أ هلق احملكم أأة فتحس أأني اس أأتخلامهق فلمص أأق ر افبليل أأة فلمعل م أأقم
واأل فأأة فضأأال عأ حتسأأني قأألرا ق فتحهتيأ هأ افغقيأأة مبأأق يف ذفأأك يف جمأأق افتحهتيهتأأقم املقفيأأة وتشأأجع
احملكمة على م اصلة ه اجله وتشري إىل أمهية تزويل احملكمة بقف سق ق املنقسبة هل ا افغفض؛
 -62تهتلِّر افعمق اهلق افأ ي يضأطلع بأر م ظفأ احملكمأة افعأقمل ن يف امليألان يف بيئأقم صأعبة ومعهتألة
وتعفب ع تهتليفهق فتفقنيهم يف افعمق م أجق رسقفة احملكمة؛
 -69تشأل علأى ضأفورة أن ت اصأق احملكمأة حتسأني وتكييأ أنشأطة افت عيأة مأ أجأق م اصألة تطأ يف
وتنفي اخلطة االسرتاتيجية فلت عية( )02يف افبللان املتلثفة مبق يف ذفك عنل االقتضقء م خال افت عية يف
وقم مبكف م تلخق احملكمة وك فك يف مفحلة افلراسة افتمهيلية؛
 -71تأ ِّكف بألن قضأقيق اإلعأال واالتصأق فيمأق يتعلأ بقحملكمأة وأنشأطتهق تشأكق مسأؤوفية مشأرتكة بأني
احملكمة وافلو األطفا وحتيط علمق بقإلسهقمقم افكبرية افيت يهتلمهق أصحقب املصلحة اآلخفون ف ضع
اج منس وشقمق؛

حاء -االنتخابات
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 -70تشأري إىل افهتأفار  ICC-ASP/18/Res.4افأ ي اعتمأل يف مجلأة أمأ ر افتعأليالم علأى اإلجأفاءام
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 أأليالم عل أ أأى
اختصقصقم افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحقم قضقة احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة افأيت اعتمأل ق اجلمعيأة يف
اففهتفة  09م افهتفار ICC ASP/10/Res.5؛
 -78تشأأل علأأى أمهيأأة تفشأأيح وانتخأأقب افهتضأأقة مأ بأأني األشأأخقص افأ ي يتحل أ ن بأأقألخالق افففيعأأة
وا يق وافنزاهة وتت افف فيهم املؤهالم املطل بة يف وفة كق منهم فلتعيني يف أعلى املنقصب افهتضق ية وفهتق
فلمأأق ة  36مأ نظأأق رومأأق األسقسأ وهلأ ا افغأأفض تشأأجع افأألو األطأفا علأأى إجأفاء عمليأأقم شأأقملة
وشفقفة فتحليل أفضق املفشحني؛
 -73تشأأل علأأى أمهي أأة تعهأأل افهتض أأقة املنتخبأأني رمسي أأق بقسأأتعلا هم فلعم أأق علأأى أس أأقس افتفأأفغ عن أألمق
يتطلب حجم افعمق بقحملكمة ذفك؛
 -74حتيط علمق بتهتفيف افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحقم افهتضقة( )09ع أعمق
اف ي يتضم ت صيقم بشلن انتخقب ستة قضقة خال افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية؛

ور ق افسقبعة

 -75تهتأأفر أن تعهتأأل افلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة بقفرتشأأيحقم اجتمقعق أأق يف الهأأقي أو يف ني يأ رك وفهتأأق
ففعقفية املكقن احملل م حيث افتكلفة؛
 -76تؤكل م جليل أمهية إجفاء مهتقبالم مع املفشحني مبق يف ذفك ع طفي اففيلي أو طفق ممقثلة
فالضطالع على حن فعق ب اليتهق وتؤكل مسؤوفية افلو املفشحة ع حض ر املفشحني إلجفاء مهتقبالم
مع افلجنة االستشقرية املعنية بقفرتشيحقم؛
 -77تش أأري إىل والي أأة افلجن أأة االستش أأقرية املعني أأة برتش أأيحقم افهتض أأقة يف احملكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة اف أأيت
اعتمل ق اجلمعيأة يف اففهتأفة  09مأ 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 "افتمثيق افعق فكال اجلنسني"؛
 -72تفحب بقفعملية افيت أنشلهق مكتب مجعية افلو األطفا النتخقب امللع افعق افثقفث فلمحكمة
اجلنق ية افلوفية وتطلب إىل املكتب أن يهت م خال مشقورام شفقفة وشقملة مع افلو األطفا
واجملتمع امللين وب اسطة تعليهتقم افلجنة ع انتخقب امللعى افعق وففي اخلرباء بشقن تنفي واليتهمق
ضم امل ار املتقحة فلراسة سبق م اصلة تعزيز افعملية افيت ينتخب م خالهلق امللع افعق ؛

طاء -أمانة جمعية الدول األطراف
ِّ -79
تسلم بلمهية افعمأق افأ ي تهتأ بأر أمقنأة مجعيأة افألو األطأفا ("األمقنأة") وتؤِكأل مأ جليأل أن
افعالقة بني األمقنة وسق ف أجهزة احملكمة حتكمهق مبق ئ افتعقون وافتعقضل واملشقركة يف املأ ار واخلألمقم
املبني يف مفف افهتفار  ICC-ASP/2/Res.3وتفحب مبشقركة مليف األمقنة يف اجتمقعقم جملس
على افنح َّ
افتنسي عنل افنظف يف املسق ق ذام االهتمق املشرتك؛
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 -21تشري إىل اف ظيفة اففققبية افعقمة فلمكتب فيمأق يتعلأ بقألمقنأة علأى افنحأ افأ ار يف افهتأفار املنشأئ
فألمقنة()81؛
 -20تفحب بتهتفيف املكتب بشلن تهتييم األمقنة وبقفت صيقم اف ار ة بر()80؛

ياء -المحامون
 -28حت أأيط علم أأق بلمهي أأة افعم أأق اف أ ي تهت أ ب أأر هيئ أأقم افتمثي أأق املس أأتهتلة ففابط أأقم احمل أأقمني واففابط أأقم
افهتقن نيأأة مبأأق يف ذفأأك اففابطأأقم افهتقن نيأأة افلوفيأأة املشأأقر إفيهأأق يف اففهتأأفة افففعيأأة  3م أ افهتقعأألة  81م أ
افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم؛
 -23حتيط علمق بقفتهتفيف املتعل بتشكيق وأنشطة رابطة احملقمني فل احملكمة اجلنق ية افلوفية()88؛
 -24تلع رابطة احملأقمني فأل احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة إىل تهتألمي تهتفيأف إىل اجلمعيأة مأ خأال املكتأب
ع أنشطتهق قبق ور ق افعشفي ب قم كق ؛

 -25حتيط علمق بضفورة حتسني افت ا ن بني اجلنسني وافتمثيق اجلغفايف افعق يف قق مة احملقمني وت اصق
بقفتقيل افتشجيع على تهتألمي طلبأقم اإل راج يف قق مأة احملأقمني افأيت وضأعم علأى افنحأ املنصأ ص عليأر يف
اففهتأأفة  8م أ افهتقعأألة  80م أ افهت اعأأل اإلجفا يأأة وق اعأأل اإلثبأأقم بغيأأة ضأأمقن افتمثيأأق اجلغ أفايف افعأأق
وافت أ ا ن بأأني اجلنسأأني فضأأال ع أ اخلأأربة افهتقن نيأأة يف مسأأق ق معيَّن أة مثأأق افعن أ اف أ ي يسأأتهل افنسأأقء
واألطفق حبسب االقتضقء؛

كاف -المساعدة القانونية
 -26تسلم 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 أجأأق ع أم وتعزيأأز مبأأق ئ
املسقعلة افهتقن نية املتمثلة يف احملقكمة افعق فة وامل ض عية وافشفقفية واالقتصق واالستمفارية واملفونة()83؛

 -27حتيط علمق بقملعل مقم املهتلمة م املسجق( )84وافت صيقم املهتلمة م جلنة امليزانية واملقفيأة يف هأ ا
افصل ()85؛
 -22تش أأري إىل األمهي أأة األسقس أأية فنظ أأق املس أأقعلة افهتقن ني أأة فض أأمقن نزاه أأة اإلجأ أفاءام افهتض أأق ية وحأ أ
املتهمني وافضحقيق يف افتمثيق افهتقن ين املنقسب؛

الم -الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
( )
ICC-ASP/2/Res.3 81
(.ICC-ASP/17/39 )80
(.ICC-ASP/19/32 )88
( ICC-ASP/3/16 )83اففهتفة .06
( CBF/32/11 )84و.CBF/32/7
()85

املفف اففهتفة .01

اف ثق اففمسية ...افلورة افثقمنة عشفة8109 ...
و 97و.92
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تفحأب بقسأتمفار ا أ ار املنهجأ بأأني افألو األطأفا واحملكمأة بغيأأة تعزيأز اإلطأأقر املؤسسأ فنظأأق
ِّ -29
رومق األسقس و يق ة كفقءة وفعقفية احملكمة مع ا فقظ افتق على استهتالهلق افهتضق ؛
 -91حتيط علمق بتهتفيف املكتب ع افففي افلراس املعي بق كمة()86؛ اف ي يشمق االعتبقرام
املتصلة بقملسق ق افتقفية :انتخقب املسجق؛ ومؤشفام األ اء؛ وإجفاءام تعليق افهت اعل اإلجفا ية وق اعل
اإلثبقم؛ وإ ارة افتح الم يف افسلطة افهتضق ية؛
 -90مت ِّ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 أأقفهتفارام  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؛
و ICC-ASP/17/Res.5و ICC-ASP/18/Res.6؛
 -98تفحب مب اصلة عمق احملكمة بشلن م ض ع مؤشفام األ اء بقعتبقرهق أ اة هقمة فل فقء مبهقمهق؛
 -93تشجع احملكمة على م اصلة عملهق يف عق  8180بشلن وضع ممقرسة مشرتكة وال سيمق بشلن
مؤشفام األ اء؛
 -94حتيط علمق بقستعفاض اخلرباء املستهتلني فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق األسقس افتهتفيف
افنهق ( )87افصق ر يف  31أيل /سبتمرب  8181واف ي أعل اخلرباء املستهتل ن ويالح أن ففي
افلراسة املعي بشؤون ا كمة سينظف يف افت صيقم افيت تلخق يف نطقق عملر مبق يف ذفك افت صيقم
املتعلهتة بججفاءام تعليق افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم؛ ومؤشفام األ اء؛ وإ ارة افتح الم يف افسلطة
افهتضق ية وانتخقب املسجق؛

ميم -إجراءات المحكمة
 -95تؤكأأل أن فعقفيأأة إجأفاءام احملكمأأة أسقسأأية هت أ ق افضأأحقيق وحهت أ ق املتهمأأني ومصأألاقية ومكقنأأة
املؤسسة وتعزيز عقملية افنظق األسقس فضال ع االستخلا األمثق مل ار احملكمة؛
 -96تفحب بقجله افيت تب هلق احملكمة فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءام فضأال عأ اجلهأ افأيت تبأ هلق
افلو األطفا واجملتمع امللين يف ه ا افصل وتلرك أمهية م اصألة ا أ ار بشألن هأ املسألفة وتشأري إىل
املسؤوفية املشرتكة بني احملكمة وافلو األطفا يف ه ا افشلن؛

نون -استعراض أساليب العمل
 -97تسأألم بف ا أأل تفشأأيل أسأأقفيب عمأأق اهليئأأقم افففعيأأة افتقبعأأة فلمكتأأب واجلمعيأأة م أ أجأأق افنه أ ض
بعبء افعمق املتزايل؛
 -92تفحب بقخلط ام افيت اخت هق املكتب حىت اآلن فتحسني أسقفيب افعمق؛
 -99تهتفر م اصلة حتسني أسقفيب عمق املكتب وإ ارة مجعية افلو األطفا

()86
()87
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(أ) تش أأري إىل خقرط أأة افطفيأ أ افعقم أأة املعلف أأة آلفي أأقم افتيس أأري 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 اجتمقعقم املكتب يف ني ي رك أو الهقي على حل س اء؛
(ج) تسأ أألم بلمهي 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 أأقم
م ض عية؛
( ) تسلم بلمهية تبق املعل مقم وك فك املشأقورام املشأرتكة بأني افففيأ افعقمأق يف ني يأ رك وافففيأ
افعقمق يف الهقي بشلن املسق ق ذام االهتمق املشرتك هبل تعزيز افكفقءة مع جتنب ا واجية اجله ؛
(ه) تشأأجع مجيأأع افأألو األط أفا علأأى اسأأتخلا افشأأبكة اخلقرجيأأة املخصصأأة فعمأأق اهليئأأقم
افففعية افتقبعة فلمكتب واجلمعية وافيت حتت ي على مجيع اف ثق افال مة فلعمق اجلقري بقحملكمة؛
(و) تشجع أيضأق افألو األطأفا علأى اإل الء ببيقنأقم ال تتجأقو اأس قأق
بيقنقم خطية بلال م افبيقنقم افشف ية؛

وعلأى تهتألمي

 -011تسلم بلمهية افعمق اف ي يهت بر امليسفون وجهقم افتنسي ؛
 -010تشأأري إىل افتمثيأأق اجلغ أفايف فلمكتأأب وتشأأجع أعضأأقء املكتأأب علأأى تعزيأأز افت اصأأق مأأع افأألو
األطفا يف اجملم عقم اإلقليمية فكق منهم إلحقطتهق علمق مبنققشقم املكتب مبق يف ذفك بجنشقء آفيقم
منقسبة فتهتلمي معل مقم حملثة بقنتظق ع عمق املكتب؛
 -018تؤكأأل م أ جليأأل علأأى افطأأقبع افتمثيل أ فلمكتأأب وعلأأى ضأأفورة مفاعأأقة افت يأأع اجلغ أفايف افعأأق
وافتمثيأأق 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؛
 -013تطلأأب 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 وافتحليقم فيمق يتعل بقجلألو ا أقيل
مبأأق يف ذفأأك فالق أرتاح املتعل أ بعهتأأل االجتمقعأأقم املهتبلأأة فلجمعيأأة يف األشأأهف افسأأتة األوىل م أ كأأق س أأنة
تهت ميية ومل ق مبق يف ذفك اقرتاح تهتليصهق ومكقن انعهتق اجتمقعقم اجلمعية واملكتب وتهتلمي ت صيقم
فتحسني افكفقءة؛
 -014تطلأأب أيضأأق إىل املكتأأب أن يتنأأقو يف تهتفيأأف أعأأال )اففهتأأفة  (013االق أرتاح بأألن تعهتأأل اجلمعيأأة
ورا أأق كهتقعأألة عقمأأة ملأألة تصأأق إىل سأأتة أيأأق ومأ األفضأأق أن يك أ ن ذفأأك علأأى مأأل أسأأب ع تهت أ مي
واحل مق مل يتهتفر إجفاء انتخقبقم قضق ية أو انتخقبقم فلملع افعق خال افلورة؛

سين -الضحايا والمجتمعات المتأثرة ،وجبر األضرار ،والصندوق االستئماني للضحايا
 -015تشأ أأري إىل قفارهأ أأق  ICC-ASP/13/Res.4بشأ أألن افضأ أأحقيق واجملتمعأ أأقم املتأ أألثفة وجأ أأرب األض أ أفار
وافصنلوق االستئمقين فلضحقيق؛
 -016تكأأفر أن حأ افضأأحقيق يف عأأفض آرا هأأم وشأ اغلهم وافنظأأف فيهأأق يف أي مفحلأأة مأ اإلجأفاءام
افيت تفاهق احملكمة منقسبة حيثمق تتلثف مصأق هم افشخصأية و مقيأة سأالمتهم افبلنيأة وافنفسأية ورفأقههم
وك أفامتهم وخص صأأيتهم مب جأأب املأأق ة  62م أ نظأأق رومأأق األسقس أ فضأأال ع أ حهتهأأم يف اف ص أ إىل
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املعل مقم ذام افصلة م افعنقصف األسقسية فلعلافة ويف هأ ا افصأل تؤكأل علأى أمهيأة افت اصأق اففعأق
مع افضحقيق واجملتمعقم املتلثفة م أجق إنفقذ والية احملكمة؛
 -017تش أ ِّأل عل أأى األمهي 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 أفاءام افهتضأأق ية ويف املطقفبأأة جبأأرب األض أفار وتؤكأأل علأأى أمهيأأة تزويأأل
افضحقيق واجملتمعقم املتلثفة بقملعل مقم ومشقركتهم يف اإلجفاءام م أجق إنفقذ اف الية افففيلة فلمحكمأة
بشلن افضحقيق؛
 -012تشري إىل املق ة  75م نظق رومق األسقس ويف ه ا افصل إىل ور احملكمة يف جمأق افعلافأة
افتع يضأأية وتالحأ أن مسأأقعلة افضأأحقيق وجأأرب أضأفارهم قأأل يشأأجعقن علأأى املصأأق ة ويسأأهمقن يف بنأأقء
افسال ؛
 -019تسأألم بلمهيأأة تأألابري ا مقيأأة فلضأأحقيق وافشأأه مبأأق يف ذفأأك مفاعأأقة املصأأقحل اففضأألى فألطفأأق
وحهت أ قهم ورفأأقههم وا فأأقظ علأأى افسأأالمة افبلنيأأة وافنفسأأية فلشأأه السأأيمق فضأأحقيق اجل أفا م اجلنسأأية
واجلفا م اجلنسقنية فتنفي والية احملكمة وتشل على ضفورة أن ترب افلو اتفقققم مأع احملكمأة مأ أجأق
تيسأأري عمليأأة إعأأق ة تأ طني األشأأخقص املعفضأأني فلخطأأف بسأأفعة علأأى افنطأأقق افأألويل وحتأأث مجيأأع افأألو
علأأى افنظأأف يف إبأفا اتفققأأقم إعأأق ة افتأ طني وتشأأجع مجيأأع افأألو علأأى افتأأربع فلصأأنلوق اخلأأقص إلعأأق ة
افت طني؛
 -001تؤكل بقفنظف إىل أن حتليل وتعهتب وجتميل أو مصق رة أي أص فلشخص امللان ضأفوري جلأرب
األض أفار أن م أ األمهيأأة مبكأأقن أن تتخ أ مجيأأع افتأألابري افال م أة هل أ ا افغأأفض م أ أجأأق ت أ فري املسأأقعلة يف
اف قأأم املنقسأأب وبصأ رة فعقفأأة فلأألو وافكيقنأأقم ذام افصأألة عمأأال بأأقمل ا  75و()0(93ك) و 019مأ
نظأأق رومأأق األسقس أ وتطلأأب إىل افأألو األط أفا أن تعهتأأل اتفققأأقم ط عيأأة أو تفتيبأأقم أو أي وسأأق ق
أخف فتحهتي ه افغقية مع احملكمة عنل االقتضقء؛
 -000تشأري إىل افتأزا احملكمأأة افسأأقب بقسأأتعفاض اسأرتاتيجيتهق املنهتحأأة املتعلهتأأة بقفضأأحقيق مبجأأف انتهأأقء
افلورة افهتضق ية( )82وبقفتقيل تطلب إىل احملكمة تهتلمي اسرتاتيجية حملثة مبق يف ذفك أهلا ققبلة فلهتيقس
وحمل ة منيق إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
 -008تعفب جمل ا ع تهتليفهق جمللس إ ارة افصنلوق االستئمقين فلضحقيق وأمقنة افصأنلوق الفتزامهمأق
املت اصق جتق افضحقيق واجملتمعقم املتلثفة؛
 -003حتيط علمق بقفزيق ة افكبرية يف أنشطة افصنلوق االستئمقين افيت تشمق حقفيق أربع عمليقم جلرب
األضفار فضال ع ت سيع نطقق بفامج املسقعلة فتشمق املزيل م ا قالم املعفوضة على احملكمة مبأق يف
ذفك مجه رية أففيهتيق اف سطى وك م يف ار؛
 -004يأأب بقفأألو واملنظمأأقم افلوفيأأة واملنظمأأقم ا ك ميأأة افلوفيأأة واألف أفا واملؤسسأأقم وافكيقنأأقم
األخأأف بأأقفتربع فلصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق وفهتأأق فهتأألرا م املقفيأأة م أ أجأأق ت سأأيع ققعأألة م أ ار
وحتسأأني افهتأألرة علأأى افتنبأأؤ بقفتم يأأق واالسأأتمفار يف االسأأتجقبة فألض أفار افأأيت تلح أ بقفضأأحقيق وك أ فك
فلتط رام افهتضق ية فلمحكمة وتعفب جمل ا ع تهتليفهق فل ي ققم ا ب فك؛
()82
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 -005تأألع افأألو األط أفا إىل االسأأتجقبة فطلبأأقم افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق املتعلهتأأة بتهتأألمي
تربعقم خمصصة فتم يق أحكق جرب حمل ة فضال ع جتليل وتعزيز مأ ار االحتيأقط افعأق جلأرب األضأفار
بقفصنلوق وتعفب ع تهتليفهق فل ي ققم ا ب فك بقففعق؛
 -006تلع افلو األطفا إىل افنظف يف تهتلمي تربعقم خمصصة فلصأنلوق االسأتئمقين فصأقحل ضأحقيق
افعن اجلنس وافعن افهتق م على ن ع اجلنس وتعفب ع تهتليفهق فل ي ققم ا ب فك بقففعق؛
 -007تالح اعتزا افصنلوق االسأتئمقين فلضأحقيق مجأع تربعأقم ومأنح خقصأة تبلأغ  01ماليأني يأ رو
سن يق م أجق تنفي أوامف اجلرب افصق رة م احملكمة وأنشطة املسقعلة احملل ة فصقحل افضحقيق يف افهتضقيق
وا قالم املعفوضة على احملكمة؛

عين -تعيين الموظفين
 -002حت أأيط علم أأق بتهتفي أأف احملكم أأة بش أألن إ ارة املأ أ ار افبشأ أفية( )89وتطل أأب إىل احملكم أأة ي أأق ة تعزيأ أز
جه هق اففامية إىل افتمثيق اجلغفايف افعأق يف تعيأني املأ ظفني مأع افرتكيأز ب جأر خأقص علأى املفشأحني مأ
افلو األطفا غري املمثلة واملمثلة متثيال نققصق وافت ا ن بني اجلنسني وأعلى مست يقم افكفقءة واففعقفية
وافنزاه أأة وك أ أ فك عل أأى افبح أأث ع أ أ اخل أ أربام يف جم أ أقالم حم أأل ة منه أأق عل أأى س أأبيق املث أأق ال ا ص أأف
االحتيقجقم افنفسية واالجتمقعية اخلقصأة املتصألة بقفصألمقم افنفسأية وافعنأ ضأل افنسأقء أو األطفأق
وتشجع على حتهتي املزيل م افتهتل يف ه ا افصل ؛
ِّ
 -009تطلب إىل احملكمة أن تهتل تهتفيفا ع نتق ج جه هق اففامية إىل افتمقس افتمثيأق اجلغأفايف افعأق
مع افرتكيز بشكق خقص على املفشحني م افلو األطأفا غأري املمثلأة واملمثلأة متثأيال نققصأق وافتأ ا ن بأني
اجلنسأأني إىل اجلمعيأأة يف ور أأق افعش أفي مبأأق يف ذفأأك علأأى سأأبيق املثأأق ال ا صأأف حتسأأينقم يف عمليأأة
افت ظي وبيقنقم افت ظي افسن ية؛
 -081حتأيط علمأأق بقسأأتمفار ا أ ار بأأني احملكمأأة واملكتأأب فضأأمقن افتمثيأأق اجلغأفايف افعأأق
اجلنسني يف تعيني امل ظفني وتفحب بتهتقريف املكتب وت صيقتر() 31؛

وافتأ ا ن بأأني

 -080حتث افلو األطفا على ب جه فتحليل وت سأيع جمم عأقم املفشأحني احملتملأني فل ظأق
اففنيأة بقحملكمأأة مأ افأألو األطأفا اف اقعأأة يف املنأأقط وافبلأألان غأأري املمثلأة أو املمثلأأة متثأأيال نققصأق مبأأق يف
ذفأأك م أ خأأال ب أفامج افتأألريب افأألاخل وافزيأأقرام املهنيأأة افأأيت مت هلأأق اجلمعيأأة وبفنأقمج امل أ ظفني اففنيأأني
املبتأأل ني افأ ي مت فأر افأألو األطأفا ومأ خأأال مبأأق رام افت عيأأة املسأأتهلفة ونشأأف اإلعالنأأقم املتعلهتأأة
بقف ظق افشقغفة بقحملكمة بني املؤسسقم واملنظمقم اف طنية ذام افصلة؛
 -088تفحب بجنشقء بفنقمج بقحملكمة فتم يق م خال افتربعقم تعيني املتلربني افألاخليني واملهنيأني
افزا أفي مأ املنأقط افنقميأأة مأأع افرتكيأز ب جأأر خأأقص علأى املفشأأحني مأ املنأأقط غأأري املمثلأة واملمثلأأة متثأأيال
نققصق وتفحب بقفتربعقم املتلهتقة حىت اآلن وتلع افلو األطفا إىل اإلسهق يف ه ا افربنقمج؛
 -083تطلأأب إىل احملكمأأة أن تضأأع املزيأأل م أ اآلفيأأقم اففاميأأة إىل تعيأأني املتأألربني افأألاخليني واملهنيأأني
افزا في بطفيهتة أكثأف اسأتلامة ومنهجيأة مأ املنأقط افنقميأة وتطلأب أيضأق إىل احملكمأة استكشأق واقأرتاح
(.ICC-ASP/19/4 )89
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طفا أ فتنفي أ ب أفامج امل أ ظفني اففنيأأني املبتأأل ني فلمفشأأحني م أ افأألو األط أفا غأأري املمثلأأة واملمثلأأة متثأأيال
نققصق والسيمق م املنقط افنقمية افيت مت ع طفي افتربعقم؛
 -084تطلب إىل احملكمة افنظف فيم تلابري العتمق سيقسة افتنقوب يف احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة وتطلأب
إىل احملكمة ك فك تهتلمي تهتفيف ع افنتق ج إىل اجلمعية؛
 -085تفحأ أأب بقخلطأ أأة االس أ أرتاتيجية فهتلأ أأم احملكمأ أأة فلفأ أأرتة  8180-8109وبفنأ أأقمج عملهأ أأق افثالث أ أ
افسن ام فتحسني افتمثيق اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني كلوفية م أوف يقم قلم احملكمة؛
 -086حتيط علمق بتهتفيف استعفاض اخلرباء املستهتلني فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق
األسقس ((30وتالح أن تيسري افتمثيق اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني سيلخ يف االعتبقر افت صيقم افيت
تلخق يف نطقق ه ا افتهتفيف؛

فاء -التكامل
 -087ت ِّكف بلن افلو ه املسؤوفة يف املهتق األو ع افتحهتي يف أخطف اجلفا م افيت تثري قل اجملتمع
افأألويل وع أ مالحهتأأة م أفتك ه أ اجل أفا م وأنأأر يتعأأني هل أ افغقيأأة اعتمأأق افتأألابري املنقسأأبة علأأى املسأأت
افأ طي كمأأق يتعأأني تعزيأأز افتعأأقون افأألويل واملسأأقعلة افهتضأأق ية م أ أجأأق ضأأمقن اسأأتعلا افأأنظم افهتقن نيأأة
اف طنية وقلر ق حب على افتحهتي يف ه اجلفا م ومالحهتتهق؛
 -082تعهتأأل افعأأز علأأى م اصأألة افأأرتويج يف احملقفأأق ذام افصأألة علأأى تنفي أ نظأأق رومأأق األسقس أ علأأى
افصعيل احملل بص رة فعقفة وتعزيز قلرة اهليئقم افهتضأق ية اف طنيأة علأى مالحهتأة مأفتك أخطأف اجلأفا م افأيت
تثري قل اجملتمع افلويل وفهتق ملعقيري احملقكمة افعق فة املسلم هبق وفيق وطبهتق ملبلأ افتكقمق؛
 -089تفحب مبشقركة اجملتمع افلويل يف تعزيز قلرام افسلطقم افهتضق ية احمللية وافتعقون بني افلو م
أجق متكني افلو م افتحهتي حب يف اجلفا م املنص ص عليهق يف نظق رومق األسقس ؛
 -031تفح أأب أيض أأق ب أأقجله اف أأيت تبأ أ هلق األم أأم املتح أألة واملنظم أأقم افلوفي أأة واملنظم أأقم اإلقليمي أأة
وافلو واجملتمع امللين يف تعميم أنشطة بنقء افهتلرام افيت ل إىل تعزيز األجهزة افهتضق ية اف طنية فيمق
يتعل بقفتحهتي ومالحهتة اجلفا م افأيت تألخق يف اختصأقص نظأق رومأق األسقسأ وبأفامج وأ وام املسأقعلة
افتهتنيأأة افهتق مأأة واجلليأألة وتشأأجع بهت أ ة عل أأى أن تب أ املنظمأأقم افلوفيأأة واملنظمأأقم اإلقليميأأة األخ أأف
وافلو واجملتمع امللين املزيل م اجله يف ه ا افصل ؛
 -030تفحأأب يف ه أ ا افصأأل بقعتمأأق جأألو أعمأأق  8131فلتنميأأة املسأأتلامة( )38وتأألرك افعمأأق
اهلأق افأ ي يأتم االضأطالع بأر فيمأق يتعلأ بتعزيأز سأيق ة افهتأقن ن علأى افصأعيلي افأ طي وافألويل وضأأمقن
املسقواة يف ا ص على افعلافة فلجميع؛
 -038تشأأل علأأى أن افتنفيأ افسأأليم ملبأألأ افتكقمأأق يهتتضأ مأ افأألو أن تأألرج اجلأفا م املنصأ ص عليهأأق يف
امل ا  6و 7و 2م 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 وتكفق افتنفي اففعق هل افهت انني وحتث افلو على افهتيق ب فك؛
()30
()38
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 -033تفحب بتهتفيف املكتب ع افتكقمق()33وحتيط علمق بقفت صيقم املهتلمة بشلن املشقورام املهتبلة
احملل ة يف ه ا افتهتفيف و ون املسقس بلي قفار م قفارام افلجنة اجلمعية افعقمة بشلن افعمليقم املهتبلة
فيمق يتعل بتهتفيف استعفاض ففي اخلرباء املستهتق وتطلب إىل املكتب أن يبهت ه املسلفة قيل نظف وأن
ي اصق ا ار مع احملكمة وغريهق م أصحقب املصلحة بشلن افتكقمق مبق يف ذفك بشلن أنشطة بنقء افهتلرام
املتصلة بقفتكقمق افيت يضطلع هبق اجملتمع افلويل ملسقعلة األجهزة افهتضق ية اف طنية وبشلن اسرتاتيجيقم
احملكمة احملتملة إلجنق حقالم معينة و ور افشفاكقم مع افسلطقم اف طنية واجلهقم اففقعلة األخف يف ه ا
افصل وبشلن املسقعلة يف قضقيق مثق محقية افشه وافضحقيق واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية أيضق؛
 -034تفحأأب أيضأأق بقملعل مأأقم املهتلمأأة مأ أمقنأأة مجعيأأة افأألو األطأفا بشأألن افتهتأأل احملأأف يف تنفيأ
واليتهق املتعلهتة بتسهيق تبق املعل مقم بني احملكمة وافلو األطفا وأصحقب املصلحة اآلخفي مبق يف
ذفأأك املنظمأأقم افلوفيأأة واجملتمأأع املأألين افأأيت أأل إىل تعزيأأز األجهأأزة افهتضأأق ية اف طنيأأة وتفحأأب كأ فك
بقفعمق اف ي ققمم بر األمقنة ور يس اجلمعية حىت اآلن وتطلب إىل األمقنة أن ت اصأق يف حألو املأ ار
املتقح أأة تط أ يف جه ه أأق اففامي أأة إىل تيس أأري تب أأق املعل م أأقم ب أأني احملكم أأة واف أألو األط أفا وغريه أأق م أ
أصحقب املصلحة مبق يف ذفك املنظمقم افلوفيأة واجملتمأع املألين افأيت أل إىل تعزيأز األجهأزة افهتضأق ية
اف طنية وأن تلع افلو إىل تهتلمي معل مقم بشلن احتيقجق ق م افهتلرام فتنظف فيهق افلو وغريهق م
اجلهأأقم اففقعلأأة افأأيت ميكنهأأق تهتأألمي املسأأقعلة وأن تهتأأل تهتفيأفا عأ اخلطأ ام افعمليأأة افأأيت اختأ م يف هأ ا
افشلن يف افلورة افعشفي فلجمعية؛
 -035تشجع افلو واملنظمقم افلوفية واملنظمقم اإلقليمية واجملتمع امللين على أن تهتل معل مقم إىل
األمقنة ع أنشطتهق املتصلة بقفتكقمق وتفحب أيضق بقجله افيت يب هلق اجملتمع افلويل وافسلطقم اف طنية
مبق يف ذفك أنشطة بنقء افهتلرام 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 وخبقصة اجلهأ املسأتمفة يف جمأق اإلجأفاءام
االسأ أرتاتيجية فض أأمقن اف صأ أ إىل افعلاف أأة وتعزي أأز افتمك أأني فلض أأحقيق عل أأى افص أأعيل افأ أ طي وتش أأري إىل
افت صيقم املهتلمة م املنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية( )34خال افلورة اففابعة عشفة فلجمعية؛
 -036تشجع احملكمة على م اصلة جه هق يف جمق افتكقمق مبق يف ذفك ع طفي تبأق املعل مأقم
ب أأني احملكم أأة واجله أأقم اففقعل أأة األخ أأف ذام افص أألة وتأ أ ّكف بقف أألور احمل أألو فلمحكم أأة يف جم أأق تعزي أأز
افسألطقم افهتضأأق ية اف طنيأة وتشأأجع أيضأق علأأى م اصأألة افتعأقون بأأني افألو عأ طفيأ مشأأقركة اجلهأأقم
اففقعلة افلوفية واإلقليمية واف طنية افعقملة يف قطقع افعلافة فضأال عأ اجملتمأع املألين يف تبأق املعل مأقم
واملمقرسقم املتعلهتة بقجله االسأرتاتيجية واملسأتلامة اففاميأة إىل تعزيأز افهتألرام 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؛

صاد -آلية الرقابة المستقلة

()33

.ICC-ASP/19/22

( )34ورقة املنظمة افلوفية فهتقن ن افتنمية بعن ان "افتكقمق فيمق يتعل بقجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية اف حشية" تشفي
افثقين/ن فمرب .8105
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 -037تشري إىل مهتفرا ق اف ار ة يف افهتفاري  ICC-ASP/15/Res.5و ICC-ASP/16/Res.6بلن تستعفض
بشكق كقمق عمق ووالية آفية اففققبة املستهتلة يف ور ق افسقبعة عشفة ومهتفرا ق اف ار ة يف افهتفاري ICC-
 ASP/17/Res.5و ICC-ASP/18/Res.6بلن تطلب م املكتب م اصلة االستعفاض وإكمقفر مبق يف ذفك
افنظف يف إ خق تعليالم على والية تشمق افتحهتيهتقم يف اال عقءام امل جهة ضل املسؤوفني افسقبهتني
وتهتلمي تهتفيف ع ذفك إىل اجلمعية افعقمة يف ور ق افتقسعة عشفة؛
 -032تفحأأب بقملنققشأأقم افأأيت ارم خأأال عأأق  8181بشأألن اسأأتعفاض أعمأأق آفيأأة اففققبأأة املسأأتهتلة
وواليتهق افتشغيلية وه هيئة ففعية جلمعية افلو األطفا ؛
 -039تفحب مبشفوع اف الية افتنفي ية املنهتحة آلفية اففققبة املستهتلة املففهتة بقفتهتفيف املتعل بقستعفاض
أعمق آفية املفاقبة املستهتلة( )35وواليتهق افتنفي ية نتيجة فلمنققشقم املستفيضة افيت جفم فيمق بني افلو
األطفا مع ممثل أجهزة احملكمة وآفية اففققبة املستهتلة؛
 -041حتيط علمق بقفتهتفيف افنهق الستعفاض اخلرباء املستهتلني فلمحكمة اجلنق ية افلوفية ونظق رومق
األسقس ( )36وال سيمق ت صيقتر املتعلهتة بعمق آفية املفاقبة املستهتلة وواليتهق افتنفي ية افيت تستح إجفاء
منققشقم مستفيضة بني افلو األطفا وافنظف فيهق وقل تلع إىل إجفاء املزيل م افتنهتيحقم فل الية؛
 -040ت هتفر اعتمق اف الية افتنفي ية املنهتحة آلفية اففققبة املستهتلة املففهتة هب ا افهتفار افيت حتق حمق أحكق
اف الية اف ار ة يف مفف افهتفار  ICC-ASP/12/Res.6وتطب مؤقتق و ون مسقس بلي قفار تتخ اجلمعية
افعقمة بتعليق او استبلا اف الية بعل نظفهق يف افتهتفيف وت صيقم استعفاض اخلرباء املستهتق؛
 -048تفحب بقملبق رام افتكميلية افيت اخت هق املكتب وهيئقم املفاقبة افتقبعة فلجمعية واحملكمة حملقوفة
ضمقن قيق خمتل أجهزة احملكمة بتبسيط واستكمق م اثي /ملونقم ق اعل افسل ك املتعلهتة بقألخالق
افيت ينبغ أن تك ن متسهتة قلر اإلمكقن؛
 -043تؤكل م جليل على األمهية ا قمسة آلفية اففققبة املستهتلة يف االضطالع بعملهق على حن مستهتق
وشفق وحمقيل خق م أي تلثري ال مربر فر؛
()37
 -044حتيط علمق بقفتهتفيف افسن ي فف يس آفية اففققبة املستهتلة؛
 -045تؤكل م جليل أمهية أن تهتل آفية اففققبة املستهتلة تهتقريف ع نتق ج أنشطتهق إىل افلو األطفا ؛
 -046تشل على أمهية افتزا مجيع م ظف احملكمة واملسؤوفني املنتخبني بلعلى املعقيري املهنية
واألخالقية وتالح اجله املب وفة فتعزيز اإلطقر املهي واألخالق فلمسؤوفني املنتخبني وتسلم بقفلور
األسقس وافعمق اف ي تهت بر آفية اففققبة املستهتلة وتفحب بقخلط ام افيت اخت ق احملكمة فلتحهتي يف
اآلثقر احملتملة فال عقءام املتعلهتة بس ء افسل ك احمليطة مبسؤوفني سقبهتني وتفحب بلنر وفهتق فت صيقم
مكتب امللع افعق واملشقورام افالحهتة تسمح اف الية افتنفي ية املنهتحة آلفية اففققبة املستهتلة م افتحهتي
يف افسل ك املزع فلمسؤوفني وامل ظفني املنتخبني افسقبهتني س اء أثنقء خلمتهم أو عنل انتهقء خلمتهم
بقحملكمة على افنح املنص ص علير يف اففهتفة  01وحتيط علمق بتهتفيف ا قفة املهتل م قبق مكتب
امللع افعق وحتث احملكمة على استكمق ه ا افتحهتي بشكق كقمق وشفق فتحليل أي إجفاء ال
فلمتقبعة م جقنب احملكمة و/أو اجلمعية وتهتلمي تهتفيف إىل اجلمعية افعقمة قبق ور ق افعشفي ؛
()35
. ICC-ASP/19/24.
( )36
. ICC-ASP/19/16
()37
.ICC-ASP/19/26
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 -047تفحب 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 ذام افصألة
وم اءمتهق مع والية آفية اففققبة املستهتلة م أجق اتسققهق مع افهت اعل اف اجبة افتطبي .

قاف -الميزانية البرنامجية
املهم اف ي تهت بأر جلنأة امليزانيأة واملقفيأة وتؤِّكأل جم َّأل ا اسأتهتال أعضأقء هأ
 -042حتيط علمق بقفعمق ّ
افلجنة؛
 -049ت ِّكف بلن جلنة امليزانية واملقفية مسؤوفة وفهتأق فنظقمهأق افألاخل ( )32عأ افلراسأة افتهتنيأة ألي وثيهتأة
ت َّ
هتل إىل اجلمعيأة وترتتأب عليهأق آثأقر مقفيأة أو آثأقر يف امليزانيأة وتشأل علأى أمهيأة ضأمقن متثيأق افلجنأة يف
مجيع مفاحق امللاوالم اجلقرية يف اجلمعية عنل افنظف يف وثق ترتتب عليهق آثقر مقفية أو آثقر يف امليزانية؛
 -051حتيط علمق مع افهتل بتهتفيف املكتب ع املتلخفام املستحهتة على افلو األطفا () 39؛
 -050تشل على أمهية تزويل احملكمة بقمل ار املقفية افال مة وحتث مجيع افلو األطفا يف نظق رومأق
األسقس على حت يق مبقفغ اشرتاكق ق املهتفرة بقفكقمق وعلى أن تفعق ذفأك يف األجأق احملأل فتسأليل هأ
االشرتاكقم أو يف حقفة املتلخفام ع فرتام سقبهتة على أن تسأل هق فأ را وفهتأق فلمأق ة  005مأ نظأق
رومق األسقس وافهتقعلة  0-015م افنظق املقيل وافهت اعل املقفيأة وسأق ف افهتأفارام ذام افصألة افصأق رة
ع اجلمعية؛
 -058يأأب بقفأألو واملنظمأأقم افلوفيأأة واألف أفا واملؤسسأأقم وغريهأأق م أ افكيقنأأقم أن تهتأأل تربعأأقم
فلمحكمة وتعفب ع تهتليفهق فلجهقم افيت ققمم ب فك؛

راء -المؤتمر االستعراضي
 -053ت ِّكف بلن افلو األطفا يف املؤمتف االستعفاض األو فنظق رومق األسقس اف ي عهتل بنجقح
يف كمبقال بلوغنلا يف اففرتة م  30أيقر/مقي إىل  00حزيفان/ي نير  8101اعتملم وفهتق فلفهتأفة  8مأ
املأأق ة  5مأ نظأأق رومأأق األسقسأ تعأأليالم فتعفيأ جفميأأة افعأألوان وحتليأأل افشأأفوط افأأيت جيأ فلمحكمأأة
مب جبهأأق أن متأأقرس اختصقصأأهق فيمأأق يتعل أ هب أ اجلفميأأة( )41واعتمأألم أيضأأق تعأأليالم وسأأعم مب جبهأأق
نطقق اختصقص احملكمة فيشمق ثالث جفا م أخف م جفا م ا فب افتهتليلية حني تفتكب يف افنزاعأقم
املسلّحة غري ذام افطقبع افلويل()40؛
 -054حتيط علمق بلن افتعليالم املعنية ره افتصلي عليهق أو قب هلق ويبلأ نفقذهأق وفهتأق فلفهتأفة  5مأ
املق ة  080م نظق رومق األسقس وحتيط علمق مع افتهتليف مبق مت مؤخفا م عمليقم افتصلي على ه

()32
()39

ICC-ASP/18/Res.1

.ICC-ASP/19/27

املفف .

( )41اف ثق اففمسية  ...املؤمتف االستعفاض  )RC/11( 8101 ...اجلزء افثقين افهتفار .RC/Res.6
( )40املفجع نفسر .RC/Res.5
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افتعأأليالم( )48وتالح أ مأأع افتهتأأليف أن وفتأأني م أ افأألو األط أفا أو عت أق إعالنأأق وفهتأأق فلفهتأأفة  4م أ
املق ة  05مكفرا م نظق رومق األسقس ))43؛
 -055تطلب إىل مجيع افلو األطفا افنظف يف افتصلي على ه افتعليالم؛
 -056تفح أأب بتفعي أأق اختص أأقص احملكم أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة ب أأقفنظف يف جفمي أأة افع أألوان اعتب أأقرا مأ أ 07
مت /ي فير  8102وفهتق ملق قفرتر مجعية افلو األطفا بت افأ اآلراء يف قفارهأق  ICC-ASP/16/Res. 5ممأق
ميثأأق املأأفة األوىل افأأيت تتمتأأع فيهأأق حمكم أة وفي أة ا مأأة بسأألطة مسأأقءفة األف أفا ع أ ه أ اجلفميأأة وب أ فك
تستكمق إجنق ام مؤمتفي رومق وكمبقال فعقم  0992و8101؛

 -057تشأري إىل املنققشأأقم افأيت جأأفم أثنأقء املأؤمتف االستعفاضأ بشأألن مسألفة افسأأال وافعأل وتالحأ
أمهية م اصلة املنققشقم املتعلهتة هب املسلفة وتلع افلو األطفا املعنية إىل االستمفار يف افهتيق ب فك؛
 -052تشري مع افتهتليف إىل مق قطعتر على نفسهق اس وثالث ن وفأة طففأق و وفأة واحألة تتمتأع بصأفة
تهتل إىل احملكمة مزيلا م املسقعلة وتنقشل تلك افلو
املفاقب ومنظمة إقليمية واحلة م تعهلام بلن ِّ
واملنظمة اإلقليمية املأ ك رة علأى سأفعة اف فأقء هبأ افتعهألام كمأق تنقشأل افألو واملنظمأقم اإلقليميأة أن
تهتل تعهلام إضأقفية وأن تعلنهأق أثنأقء افألورة افعشأفي فلجمعيأة بشأكق كتأقيب أو مأ خأال بيقنق أق أثنأقء
ِّ
املنققشة افعقمة بشلن تنفي ه افتعهلام؛

شين -النظر في التعديالت
 -059تفحب بتهتفيف افففي افعقمق املعي بقفتعليالم

()44؛

 -061تلع مجيع افلو األطفا إىل افتصلي على افتعليق اف ي أ خق على املق ة  084أو قب فر؛
 -060تأألع أيضأأق مجيأأع افأألو األط أفا إىل افتصأألي علأأى افتعأأليالم افأأيت أ خل أم علأأى املأأق ة 2
واملعتملة يف افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية أو قب هلق()45؛

تاء -المشاركة في جمعية الدول األطراف
 -068تنقشأأل افأألو واملنظمأأقم افلوفيأأة واألفأفا واملؤسسأأقم وغريهأأق مأ افكيقنأأقم أن تتأأربع يف اف قأأم
املنقسب فلصنلوق االستئمقين إلتقحأة مشأقركة أقأق افبلألان منأ ا وافألو افنقميأة األخأف يف ورام اجلمعيأة
افسن ية وتعفب ع تهتليفهق فللو افيت سب أن ققمم ب فك؛
 -063تشجع على م اصلة اجله افيت يب هلق ر يس مجعية افلو األطفا فعهتل ح ار مستمف مع مجيع
أصأأحقب املصأألحة مبأأق يف ذفأأك املنظمأأقم اإلقليميأأة وتطلأأب إىل مجيأأع افأألو األطأفا أن تهتأأل افأألعم
فف يس اجلمعية يف مبق راتر اففامية إىل تعزيز احملكمة واستهتال اإلجفاءام ونظق رومق األسقس ككق؛
()48

=https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter
وhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-
18&lang=en
.a&chapter=18&clang=_en

(.https://www.icc-cpi.int/resource-library# )43
(.ICC-ASP/19/28 )44
( ICC-ASP/16/Res.4 )45و. ICC-ASP/18/Res.5.
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 -064تش أأري إىل افتع أأقون افط ي أأق األج أأق واملس أأتمف ب أأني اجلمعي أأة واف أألو األطأ أفا واملنظم أأقم غ أأري
ا ك مية يف اجملتمع امللين وتؤكل م جليل افهتفار  ICC-ASP/2/Res.8بشلن االعأرتا بقفألور افتنسأيهت
وافتيسريي اف ي يؤ ير حتقف املنظمقم غري ا ك مية املعنية بقحملكمة اجلنق ية افلوفية؛
 -065تهتفر أن تعهل إىل احملكمة ور يس اجلمعية واملكتأب وافلجنأة االستشأقرية املعنيأة بقفرتشأيحقم
وافففي افعقمق املعي بقفتعليالم وآفية اففققبة املستهتلة واألمقنة وجملس إ ارة وأمقنة افصنلوق االستئمقين
فلضحقيق حسب االقتضقء بقملهق املبيَّنة يف املفف األو هل ا افهتفار.
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المرفق األول
الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين
-0

فيمق خيص عالمية نظام روما األساسي،

(أ) تؤيأل افت صأيقم افأ ار ة يف تهتفيأف املكتأب عأ خطأة افعمأق اففاميأة إىل حتهتيأ افعقمليأة فنظأأق
رومق األسقس ()0وتنفي تنفي ا كقمال؛
(ب) تطلب إىل املكتب أن ي اصق مفاقبة تنفي خطة افعمق اففامية إىل حتهتي افعقملية فنظق رومق
األسقس وتنفي تنفي ا كقمال وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
 -8فيمق خيص اتفاق االمتيازات والحصانات تطلب إىل املكتب أن ي اصأق تهتألمي افألعم فلتصألي
على االتفقق؛
-3

فيمق خيص التعاون،

حتأأث املكتأأب علأأى أن ي اصأأق م أ خأأال افففي أ افعقمأأق يف الهأأقي املنققشأأقم بشأألن
(أ )
االقرتاح أ أأقم 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  7تش أ أ أفي
افثقين/ن فمرب  8102بعن ان "عمليقم افهتبض :افتحلي افف يس ملكقفحة اإلفالم م افعهتقب"؛
(ب) تطلب إىل املكتب أن ي اصأق مأ خأال ففيهتيأر افعأقملني املنققشأقم املتعلهتأة بقالتفققأقم
أو افرتتيبقم اإلطقرية افط عية وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
(ج) تألع املكتأب إىل أن ينأأققش مأ خأال ففيهتيأأر افعأقملني اجلألو مأ إنشأقء آفيأة تنسأأي
فلسلطقم اف طنية؛
( ) تلع املكتب م خال ففيهتير افعقملني إىل م اصلة تعزيز افعالقة بني االمم املتحلة
ووكقال ق وكيقنق ق مبق يف ذفك بنقء افهتلرام واحملكمة اجلنق ية افلوفية وافلو االطفا فتعزيز افتعقون
مع احملكمة؛
(هأ) تألع احملكمأة إىل م اصألة حتسأني ممقرسأتهق يف تهتألمي طلبأقم حمأل ة وكقملأة ويف اف قأم
املنقسأب فلحصأ علأى افتعأقون واملسأقعلة مبأق يف ذفأك عأ طفيأ افنظأف يف إجأفاء مشأقورام مأع افلوفأة
افطف املعنية عنل االقتضقء؛
(و) تطلأب إىل املكتأب اإلسأفاع مأ خأال ففيهتيأر افعأقملني يف اسأتعفاض تنفيأ افت صأيقم
افسم وافستني افيت اعتمل ق اجلمعية يف عق  )8(8117بقفتعقون اف ثي مع احملكمة حسب االقتضقء؛
( ) تطلأب إىل املكتأب أن يبهتأ علأى آفيأة افتيسأري افتقبعأة جلمعيأة افألو األطأفا املعنيأة
بقفتعقون مأ أجأق افتشأقور مأع افألو األطأفا واحملكمأة وافألو املهتمأة األخأف واملنظمأقم ذام افصألة
واملنظمقم غري ا ك مية م أجق يق ة تعزيز افتعقون مع احملكمة؛
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(ح) تطلب إىل املكتب ع طفي تيسري افتعقون ووفهتق فلهتفار املتعل بقستعفاض احملكمة
اجلنق ية افلوفية ونظق رومق األسقس أن يلرس املسق ق وافتحليقم املتصلة بقفتعقون بغية حتليل تلابري
ملم سة وإجفاءام متقبعة م أجق افتصلي فتلك افتحليقم وتهتلمي تهتفيف ع ذفك إىل اجلمعية افعقمة يف
ور ق افعشفي ؛
(ط) تطل أأب إىل احملكم أأة أن ت اص أأق تهت أألمي تهتفي أأف حم أألث عأ أ افتع أأقون إىل اجلمعي أأة يف ور أأق
افسن ية يتضم بيقنقم مفصلة ع افف و افيت قلمتهق افلو األطفا مبق يف ذفك أن تسلط افض ء على
افتحليقم افف يسية؛
(ي) تف ض املكتب يف افهتيق م خال ففيهتير افعقملني مب اصلة املنققشقم بشألن افتعأقون يف
افتحهتيهتأأقم املقفيأأة وجتميأأل األص أ وضأأبطهق علأأى افنح أ املنص أ ص عليأأر يف إعأأالن بأأقريس مبأأق يف ذفأأك
م اصلة افعمق ف ضع منصة رقمية مضم نة؛
(ك) تطل أأب إىل ر أأيس اجلمعي أأة م اص أألة اافت اص أأق بنش أأقط وبش أأكق بن أأقء م أأع مجي أأع أص أأحقب
املصلحة املعنيني وفهتق إلجفاءام اجلمعية املتعلهتة بعل افتعقون ملنأع حأقالم عأل افتعأقون وملتقبعأة مسألفة
عل افتعقون احملقفة م احملكمة إىل اجلمعية؛
( ) تطلأب تبأق أي معل مأقم تتعلأ بقفسأفف احملتمأق أو املؤكأل ألشأخقص صألرم حبهتهأم
أوامف بقفهتبض عليهم على افف ر مع احملكمة م خال جهقم افتنسي املعنية بعل افتعقون؛
( ) تطلأب إىل املكتأب أن ي اصأق االشأرتاك بنشأقط طأ ا فأرتة مأق بأني افألورتني مأع مجيأع
أصحقب املصلحة ذوي افصلة يف م اصلة ضمقن افتنفي اففعق إلجفاءام اجلمعية املتعلهتأة بعأل افتعأقون
وأن يهتل تهتفيفا ع أنشطتر إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
-4

فيمق خيص 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
حىت اآلن فلحقالم احملقفة م جملس األم ( )3قبق انعهتق افلورة افعشفي فلجمعية ب قم كق ؛
 -5فيمأأق خيأأص العالقةةة مةةع المنظمةةات والهيئةةات الدوليةةة األخةةرى تأألع احملكمأأة إىل أن تضأأم
تهتفيفهق ا فسن ي اف ي تهتلمر إىل اجلمعية افعقمة فألمم املتحلة قسمق ع حقفة االتفققأقم اخلقصأة بقفتعأقون
املعهت ة مع منظمقم وفية أخف وتنفي هق؛
-6

فيمق خيص االنتخابات

(أ) تهتفر م اصألة اسأتعفاض إجأفاءام تفشأيح وانتخأقب افهتضأقة علأى افنحأ املنصأ ص عليأر يف
افهتفار  ICC-ASP/3/Res.6بصيغتر املعلفة مبنقسبة االنتخقبقم املهتبلة بعأل انعهتأق افألورة افسق سأة عشأفة
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بغيأأة إ خأأق أي حتسأأينقم قأأل تكأ ن ضأأفورية مأأع مفاعأأقة افعمأأق افأ ي مت حأأىت اآلن علأأى افنحأ املبأأني يف
افتهتفيف املهتل م امليسف()4؛
(ب) تطلب إىل املكتب أن يهتل إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي تهتفيفا حملثق ع افتهتل احملف يف
استعفاض اإلجفاءام املتعلهتة برتشيح وانتخقب افهتضقة؛
 -7فيمق خيص األمانة تلع ر يس اجلمعية إىل تهتلمي تهتفيف إىل افلورة افعشفي فلجمعيأة بشألن تنفيأ
افت صيقم اف ار ة يف تهتفيف املكتب ع تهتييم األمقنة()5؛
-2

فيمق خيص المساعدة القانونية

(أ) إذ تضع يف اعتبقرهق ت صية جلنة امليزانية واملقفية بلن تب احملكمة قصقر جهلهق القرتاح
إصالحقم ميك حتهتيهتهق بقمل ار ا قفية ع طفي استكشق افففص املتقحة الستيعقب افعبء اإل اري
ون اإلخال بق قجة إىل املسقءفة وحتليل األوف يقم تطلب إىل احملكمة أن ت اصق استعفاضهق أل اء
نظق املسقعلة افهتقن نية وأن تهتل بعل إجفاء مزيل م املشقورام مع افلو األطفا مهترتحقم إل خق
تعليالم على سيقسة األج ر املتعلهتة بقملسقعلة افهتقن نية فك تنظف فيهق اجلمعية ع طفي افلجنة يف
ور ق افعشفي ؛ مع األخ يف االعتبقر ت صيقم ففي اخلرباء املستهتلني ( )6املعي بقملسقعلة افهتقن نية ون
املسقس بلي قفار تتخ اجلمعية افعقمة بشلن عملية االستعفاض األوسع نطققق؛
(ب) تطلب إىل املكتب أن ي اصق عملر بشلن املسقعلة افهتقن نية ملنققشة املهترتحقم املهتلمة
م احملكمة وت صيقم ففي اخلرباء املستهتلني بشلن سيقسة املسقعلة افهتقن نية وتهتلمي تهتفيف ع ذفك إىل
اجلمعية افعقمة يف ور ق افعشفي ؛
(ج) تشجع على اجفاء املزيل م املشقورام بني احملكمة وافلوفة املضيفة بشلن املسأق ق املتعلهتأة
بففض افضفا ب على احملقمني املعنيني بقملسقعلة افهتقن نية وم ظف افلعم؛ مع األخ يف االعتبقر ت صيقم
ففي اخلرباء املستهتلني املعي بقملسقعلة افهتقن نية؛
-9

فيمق خيص 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) تش أأجع احملكم أأة عل أأى م اص أألة تب أأق
افن عية وافكمية مع افففي افلراس املعي بق كمة؛

أي معل م أأقم حملث أأة عأ أ افتطأ أ رام يف املؤشأ أفام

)ج) تعرت بلمهية جتنب اال واجية وتلع ففي افلراسة إىل افتعقون اف ثي مع احملكمة واهليئقم
افففعية وغريهق م افتسهيالم افيت أنشل ق اجلمعية افعقمة فلراسة وتنفي ت صيقم اخلرباء املستهتلني افيت
تتنقو قضقيق ا كمة؛

( )4تهتفيف املكتب ع استعفاض إجفاءام تعيني وانتخقب افهتضقة ).(ICC-ASP/19/35
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( ) تطلب إىل افففي افلراس افنظف يف املسق ق افتقفية امللرجة يف املصأف فة واضأعق يف اعتبأقر عمأق ففيأ
اخلرباء املستهتلني وأن يهتل تهتفيفا ع ذفك إىل افلورة افعشفي فلجمعية:
’‘0

4-0

انتخقب املسجق؛

’‘8

2-0

مؤشفام األ اء؛

’‘3

03-0

إجفاءام تعليق افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم؛

’‘4

9-8

إ ارة عمليقم االنتهتق يف اجلهق افهتضق ؛

 -01فيمق خيص إجراءات المحكمة
(أ) تلع احملكمة إىل تكثي جه هق فتعزيز كفقءة وفعقفية اإلجفاءام مبق يف ذفك م خال
اعتمق تعليالم 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 اإلجفاءام؛
(ج) تشأأجع احملكمأأة علأأى اإلحقطأأة علمأأق بلفضأأق املمقرسأأقم افأأيت تتبعهأأق املنظمأأقم واحملأأقكم
واآلفيقم افلوفية واف طنية ذام افصلة بأقجلفا م اجلنسأية واجلأفا م اجلنسأقنية مبأق يف ذفأك املمقرسأقم املتعلهتأة
بقفتحهتي واملهتقضقة وافتلريب ق افتحليقم 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 اصأأق مأأع افأألو األط أفا املهتمأأة واحملكمأأة وغريهأأق م أ اجلهأأقم
اففقعلأأة ذام افصأألة فتحليأأل سأأبق فألعم اجلهأ افأأيت تبأ هلق احملكمأأة فيمأأق يتعلأ بأأقجلفا م اجلنسأأية واجلأفا م
اجلنسقنية افيت تبلغ مفتبة اجلفا م افيت تلخق يف نطقق نظق رومق األسقس بغيأة تهتألمي تهتفيأف يف هأ ا افشألن
إىل افلورة افعشفي فلجمعية؛
 -00فيمق خيص استعراض أساليب العمل
(أ) تهتأأفر أن تعهتأأل ور أأق افسأأن ية ملأألة سأأبعة أيأأق عمأأق مأأع إمكقنيأأة متليأألهق ملأألة تصأأق إىل
ي أ مني إضأأقفيني يف سأأن ام االنتخقبأأقم عنأأل االقتضأأقء مأأع ختصأأيص افي أ مني األوفأأني يف تلأأك افسأأن ام
النتخقب افهتضقة؛
(ب) تهتأأفر أيضأأق أن تشأأمق ورا أأق افسأأن ية جلسأأة عقمأأة واحأألة أو جلسأأتني عأأقمتني مل اضأأيع
حمل ة ملرجة يف جلو األعمق ؛
(ج) تلع امليسفي وجهقم افتنسي إىل تهتلمي تهتفيف ع أعمقهلم عنل االقتضقء إىل اجلمعية؛
( ) تأألع أيضأأق امليس أفي وجهأأقم افتنسأأي إىل االفت أزا مأألة تصأأق إىل ثأأالث سأأن ام حسأأب
خص صأأية وتعهتيأأل كأأق واليأأة وإىل تهتأألمي تهتفيأأف إىل اجلمعيأأة يف اقيأأة واليأأتهم يتضأأم افأألروس املسأأتفق ة
عالوة على تهتقريفهم افعق ية؛
(ه)
()7
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(و) تطلب إىل املكتب تهتلمي تسهيالم عنلمق تتطلب والية املشقورام املفت حة افعض ية ذفك
فهتأط وعنأألمق ال ميكأ معقجلأأة املسأألفة قيأل افبحأأث بآفيأأة أقأق كثقفأأة مأ حيأأث املأ ار مثأق مهتأأفر أو جهأأة
تنسي (.)2
( ) تأألع املكتأأب إىل اسأأتخلا افتكن ف جيأأقم ا ليثأأة مثأأق املأؤمتفام افأأيت تعهتأأل بقففيأألي مأ
أجق ضمقن مشقركة أعضقء املكتب غري املمثلني يف مكقن انعهتق االجتمقع؛
(ح) تطلب إىل املكتب االستمفار يف إجفاء تهتييمقم فآلفيأقم افهتق مأة وعنأل االقتضأقء افنظأف
يف إ راج م اعيل اق ية وأن يعل ت صيقم بشلن ختفيض عل وط افتهتقريف؛
(ط) تطلب إىل املكتب أن يهتل بقفتشقور مع مجيع افلو األطأفا واحملكمأة واجملتمأع املألين
يف ني يأ رك ويف الهأأقي تهتفيأفا يهتأأيّم افف ا أأل وافتحأأليقم فيمأأق يتعلأ بقجلأألو ا أأقيل مبأأق يف ذفأأك فالقأرتاح
املتعل أ بعهتأأل االجتمقعأأقم املهتبلأأة فلجمعيأأة يف افنص أ األو م أ كأأق سأأنة تهت مييأأة ومأأل ق مبأأق يف ذفأأك
اقرتاح تهتليصهق ومكقن انعهتق اجتمقعقم اجلمعية واملكتب وتهتلمي ت صيقم فتحسني افكفقءة؛
(ي) تطلأب إىل مجيأأع امليسأفي وجهأأقم افتنسأأي افهتيأق بقفتشأأقور مأأع افأألو األطأفا
فتبسيط ه ا افهتفار فللورة افعشفي ؛

بعمليأأة

 -08فيمق خيص الضحايا والمجتمعات المتأثرة ،وجبر األضرار ،والصندوق االستئماني للضحايا
(أ) تطلأأب إىل احملكمأأة م اصأألة وضأأع مبأأق ئ بشأألن جأأرب األض أفار مبأأق يتف أ مأأع اففهتأأفة  0م أ
املق ة  75م نظق رومق األسقس على سبيق األوف ية يف سيقق مفاجعتهق اجلقرية فإلجفاءام افهتضق ية؛
(ب) تشأأجع جملأأس إ ارة افصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق وأمقنتأأر علأأى م اصأألة تعزيأأز ح ارمهأأق
اجلقري مع احملكمة وافلو األطفا واجملتمأع افألويل علأى نطأقق أوسأع مبأق يف ذفأك اجلهأقم املقحنأة فضأال
عأ املنظمأأقم غأأري ا ك ميأأة افأ ي يسأأقمه ن مجيعأأق يف افعمأأق افهتأأيّم افأ ي يهتأ بأأر افصأأنلوق االسأتئمقين
فلضأأحقيق مأ أجأأق يأأق ة اف ضأ ح االسأرتاتيج وافعملأ فتأألخالم افصأأنلوق وتعظأأيم تلثريهأأق وضأأمقن
استمفاريتهق واستلامتهق؛
(ج) تطلأأب إىل احملكمأأة وافصأأنلوق االسأأتئمقين فلضأأحقيق م اصأألة إققمأأة ش أفاكة تعقونيأأة ق يأأة
تفاع أ وار ومسؤوفيقم كق 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 واجملتمعأقم املتألثفة
بص رة مستلامة؛
(ه) تطلب إىل احملكمة أن تهتل إىل اجلمعية يف ور أق افعشأفي اسأرتاتيجية منهتحأة حملثأة فيمأق
يتعل بقفضحقيق مبق يف ذفك أهلا ققبلة فلهتيقس وحمل ة امللة؛
(و) تكلّأ املكتأأب مب اصأألة افنظأأف يف املسأأق ق 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 أأقءام منقس أ أأبة بش أ أألن افض أ أأحقيق املهتبأ أ أ فني
فلمشأأقركة يف اإلج أفاءام أمأأق احملكمأأة عنأأل مبقشأأفة ه أ اإلج أفاءام عالنيأأة أمأأق افأألوا ف املعنيأأة يف سأأيقق
( )2حسبمق ور مثال يف اففهتفتني (80أ) و(83ب) م افتهتفيف بشلن تهتييم وتفشيل طفا عمق اهليئقم افففعية افتقبعة
فلمكتب )..(ICC-ASP/12/59
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اإلجفاءام افهتضق ية؛ وقل تشمق ه اإلحصقءام حسب االقتضقء معل مقم ع ن ع اجلنس واجلفمية
اجلنق ية وا قفة ضم معقيري أخف ذام صلة حتل هق افلا فة املختصة؛
 -03فيمق خيص تعيين الموظفين
تؤيل ت صيقم جلنأة امليزانيأة واملقفيأة املتعلهتأة بقفتمثيأق اجلغأفايف وافتأ ا ن بأني اجلنسأني افأ ار ة
(أ )
()9
يف افتهتفيأأفي املتعلهتأأني بلعمأأق ورتيهأأق اخلقمسأأة وافثالثأأني وحتأأث احملكمأأة علأأى اختأأقذ اخلط أ ام افال مأأة
فتنفي هق؛
(ب) تطلب إىل احملكمة أن تهتل تهتفيفا شقمال ع امل ار افبشفية حبل اقية أيقر /مقي
 8180تنظف فير اجلمعية افعقمة يف ور ق افعشفي وسيتضم استكمقال فتنفي افت صيقم املتعلهتة
بقمل ض ع افيت قلمتهق افلجنة يف عق 8181؛
(ج) تطلأأب إىل احملكمأأة أن يتضأأم افتهتفيأأف م أ جزا ع أ جه هأأق فتحسأأني عمليأأة افت ظي أ يف
افبحأأث ع أ افتمثيأأق اجلغ أفايف افعأأق مأأع افرتكيأأز بشأأكق خأأقص علأأى املفشأأحني م أ افأألو األط أفا غأأري
املمثلة واملمثلة متثيال نققصق وافت ا ن بني اجلنسني مبق يف ذفك بيقنقم افت ظي افسن ية؛
( ) تطلب إىل املكتب م اصلة افعمق مع احملكمة إلجيق سبق فتحسني افتمثيق اجلغفايف افعق
وافت ا ن بني اجلنسني يف اف ظق اففنية فضال ع م اصألة افنظأف يف مسألفة افتمثيأق اجلغأفايف وافتأ ا ن بأني
اجلنسني وأن يهتل تهتفيفا إىل افلورة افعشفي فلجمعية؛
(ه) حتأ أأث احملكمأ أأة علأ أأى م اصأ أألة اغتنأ أأق اففأ أأفص افأ أأيت تتيحهأ أأق عمليأ أأقم افت ظي أ أ ا قفيأ أأة
واملس أأتهتبلية فتنفي أ ت أألابري م أ ش أألاق أن تس أأهم يف اجله أ اففامي أأة إىل حتهتي أ املس أأت يقم املفغ ب أأة فلتمثي أأق
اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني؛
 -04فيمق خيص التكامل
(أ) تطلب إىل املكتب أن يبهت مسلفة افتكقمق قيل االستعفاض وأن ي اصق ا ار مع احملكمة
وأصأأحقب املصأألحة اآلخ أفي بشأألن افتكقمأأق مبأأق يف ذفأأك افتكقمأأق املتصأأق بلنشأأطة بنأأقء افهتأألرام افأأيت
يضطلع هبق اجملتمع افلويل ملسقعلة افسلطقم افهتضأق ية اف طنيأة عنأل افهتيأق بتنفيأ اسأرتاتيجية إجنأق أعمأق
احملكمة يف حقفة معينة و ور افشفاكقم مع افسألطقم اف طنيأة واجلهأقم اففقعلأة األخأف يف هأ ا افصأل
ومبق يف ذفك أيضق املسقعلة يف قضقيق مثق محقية افشه وافضحقيق واجلفا م اجلنسية واجلفا م اجلنسقنية؛
(ب) تطلأب إىل األمقنأة أن ت اصأق يف حألو املأ ار املتقحأة تطأ يف جه هأق اففاميأة إىل تيسأأري
تبق املعل مقم بني احملكمة وافلو األطفا وأصحقب املصلحة اآلخفي مبق يف ذفك املنظمأقم افلوفيأة
واجملتمع امللين هبل تعزيز اهليئقم افهتضق ية احمللية وتلع افلو إىل تهتلمي معل مقم ع احتيقجق ق م
افهتألرام فكأ تنظأأف فيهأأق افألو واجلهأأقم اففقعلأأة األخأأف افهتأأق رة علأى تهتأألمي املسأأقعلة وأن تهتأأل تهتفيأفا
ع اخلط ام افعملية املتخ ة يف ه ا افصل إىل افلورة افثقمنة عشفة فلجمعية؛
 -05فيمق خيص آلية الرقابة المستقلة،
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(أ)

تطلب إىل املكتب أن يبهت قيل نظف استعفاض أعمق آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق

افتنفي ية بغية افنظف يف ت صيقم استعفاض اخلرباء املستهتق يف ه ا افصل رهنق بقملهتفرام ذام افصلة
افصق رة ع اجلمعية بشلن تنفي تهتفيف استعفاض اخلرباء املستهتلني وتهتلمي تهتفيف ع ذفك إىل اجلمعية يف
ور ق افعشفي ؛
 -06فيمق خيص الميزانية البرنامجية
(أ) تطلب إىل األمقنة أن ت اصق مع جلنة امليزانيأة واملقفيأة اختأقذ افرتتيبأقم افال مأة فضأمقن متثيأق
جلنة امليزانية واملقفية يف مجيع مفاحق امللاوالم افيت جتفيهق اجلمعية وافيت ينظف خالهلق يف وثأق ترتتأب عليهأق
آثقر مقفية أو آثقر على امليزانية؛
(ب) تهتفر أن ي اصأق املكتأب مأ خأال ر أيس اجلمعيأة ومنسأ افففيأ افعقمأق وامليسأف مفاقبأة
حقفة امللف عقم اف ار ة ط ا افسنة املقفية فلمحكمأة وافنظأف يف اختأقذ تألابري إضأقفية فتعزيأز املألف عقم مأ
مجيع افلو األطأفا حسأب االقتضأقء وأن ي اصأق ا أ ار مأع افألو األطأفا افأيت مل تسأل اشأرتاكق ق
أو افيت عليهق متلخفام ع طفي إعق ة إنشقء آفية افتيسري افسن ية املعنية بقملتلخفام وأن يهتل تهتفيفا ع
ذفك إىل اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
(ج) تطل أأب إىل األمقن أأة إب أأالغ اف أألو األطأ أفا
افتص يم بعل تسليل مق عليهق م متلخفام؛

وري أأق بلمس أأقء اف أألو اف أأيت اس أأتعق م حهتأ أ ق

 -07فيم أأق خي أأص الم ةةؤتمر االستعراض ةةي تطل أأب إىل األمقن أأة أن تت أأيح فلجمهأ أ ر عل أأى م ق أأع احملكم أأة
بقإل نرتنم كقفة املعل مقم افأيت تهتألمهق افألو واملنظمأقم اإلقليميأة عمأق قطعتأر علأى نفسأهق يف كمبأقال مأ
تعهلام بشلن تهتلمي املزيل م املسقعلة إىل احملكمة؛
 -02فيمق خيص النظر في التعديالت
(أ) تأألع افففي أ افعقمأأق املعأأي بقفتعأأليالم إىل م اصأألة افنظأأف يف مجيأأع افتعأأليالم املهترتحأأة
وفهتق الختصقصقم افففي افعقمق؛
(ب) تطلب إىل افففي افعقمق أن يهتل تهتفيفا فك تنظف فير اجلمعية يف ور ق افعشفي ؛
 -09فيمق خيص المشاركة في جمعية الدول األطراف
(أ) تهتأأفر أن تعهتأأل جلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة ور أأق افسق سأأة وافثالثأأني يف اففأأرتة م أ  07إىل 80
أيقر/مقي  8180و ور ق افسقبعة وافثالثني يف اففرتة م  6إىل  07أيل /سبتمرب 8180؛
(ب) تهتفر أيضق أن تعهتل اجلمعية ور ق افعشفي يف اففرتة م  6إىل  00كأقن ن األو  /يسأمرب
 8180يف الهقي و ور ق ا ق ية وافعشفي يف الهقي.
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المرفق الثاني
الوالية التشغيلية آللية الرقابة المستقلة
أوال -مهمة آلية الرقابة المستقلة
 -0أنشئم آفية اففققبة املستهتلة (فيمق يل اآلفية) ب صفهق هيئة ففعية تقبعة جلمعية افلو األطفا يف
نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية (فيمق يل اجلمعية) عمال بقففهتفة  4م املق ة  008م
نظق رومق األسقس بقفهتفار  ICC- ASP/8/Res.1املعل هب ا افهتفار.
 -8ووفهتق ملق ه منص ص يف اففهتفة  4م املق ة  008م نظق رومق األسقس افغفض م آفية
اففققبة املستهتلة ه ت فري رققبة شقملة فلمحكمة بججفاء حتهتيهتقم وتهتييمقم وعمليقم تفتيش إ ارية اخلية
مستهتلة م أجق تعزيز كفقءة احملكمة واالقتصق يف نفهتق ق.
 -3تتمتع آفية اففققبة املستهتلة بقالستهتال افتشغيل افتق يف ممقرستهق ملهقمهق وتهتل تهتقريفهق إىل
اجلمعية على افنح املنص ص علير يف اففهتفة  05م افهتفار .ICC-ASP/8/Res.1
 -4آلفية اففققبة املستهتلة ا يف اختقذ أي إجفاء تفا ضفوريق بنقء على أسس معهت فة فل فقء
مبسؤوفيق ق ويف تنفي ه ا اإلجفاء وتهتلمي تهتفيف عنر ون أي عق أو حقجة إىل إذن مسب بقستثنقء مق
ه منص ص علير يف ه ا افهتفار .وال جي منع آفية اففققبة املستهتلة م افهتيق بلي نشقط يلخق يف نطقق
واليتهق .ويف حقفة عل االتسقق بني والية آفية اففققبة املستهتلة وأي حكم م أحكق اإلطقر افتنظيم
افلاخل فلمحكمة اف الية ه افيت ينبغ أن تؤخ يف االعتبقر.
أنشطة الرقابة
 -5ال ختق أنشطة آفية اففققبة املستهتلة يف مجيع األح ا بقفسلطة أو االستهتال افل ي مينحهمق
نظق رومق األسقس هليئة افف قسة أو افهتضقة أو املسجق أو امللع افعق بقحملكمة .وعلى وجر اخلص ص
ينبغ أن حترت آفية اففققبة املستهتلة مفقهيم االستهتال افهتضق واستهتال اال عقء احرتامق كقمال وال ينبغ
أن ختق أنشطتهق حبس سري افعمق يف احملكمة.
 -6إذا رأم آفية اففققبة املستهتلة أن هنقك حقجة الختقذ إجفاءام فل فقء ب اليتهق افيت قل تؤثف على
استهتال افهتضقء أو اال عقء أو تؤثف على اإلجفاءام أو افتحهتيهتقم اجلقرية يف احملكمة فجاق تتشقور أوال
مع هيئة افف قسة أو امللع افعق فتحليل مسقر عمق ُيرت استهتال اال عقء أو االستهتال افهتضق وال
يتلخق ون وجر ح يف إجفاءام احملكمة أو أنشطة اال عقء مع افسمقح آلفية اففققبة املستهتلة بت فري
اففققبة املطل بة .وإذا مل يك هنقك اتفقق بشلن ه ا اإلجفاء تتف هيئة افف قسة أو امللع افعق مع ر يس
آفية اففققبة املستهتلة على إجفاء مستهتق فطف ثقفث فلتيسري واف سقطة .وبقإلضقفة إىل ذفك تهت آفية
اففققبة املستهتلة بجخطقر ر يس اجلهق املعي بلي تهتييم أو تفتيش أو حتهتي تعتز افهتيق بر مق مل تهتفر أن
م غري املنقسب افهتيق ب فك .وجي هليئة افف قسة أو امللع افعق بعل إجفاء ه املشقورام أن تثري أي
ش اغق تتصق بقفهتضقء أو اال عقء.
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 -7يف املسق ق املتعلهتة بقستهتال افهتضقء واال عقء تعمق آفية اففققبة املستهتلة ور يس اجلهق املختص
حبس نية يف مجيع األوققم فضمقن املسقءفة وفهتق فنظق رومق األسقس وافهت اعل اإلجفا ية وق اعل
اإلثبقم.
أف  -افتحهتي
اف الية افهتقن نية
 -2تتلهتى آفية اففققبة املستهتلة مبقشفة مجيع ا عقءام س ء افسل ك( )01املهتلمة ضل أي م ظ أو
خبري استشقري/متعهل متعققل مع احملكمة وحتل بعل استعفاض أويل اال عقءام افيت تك ن يف حقجة إىل
مزيل م افتهتييم .وتشمق ه اال عقءام اال عقءام املهتلمة ضل مسؤو منتخب أو م ظ أو خبري
استشقري/متعهل بس ء نية.
 -9ووفهتق فألحكق ذام افصلة م نظق رومق األسقس وافهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم( )00تك ن
آفية اففققبة املستهتلة أيضق اهليئة اف حيلة املخ فة بتلهت افشكقو املتعلهتة بس ء افسل ك وس ء افسل ك
اجلسيم ضل أي مسؤو منتخب وافتحهتي فيهق .وينبغ اإلبالغ ع نتيجة أي حتهتي مب جب ه
اففهتفة وفهتق فلهتقعلة  86م افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم.
 -01وآلفية اففققبة املستهتلة أيضق سلطة تهتليفية فلتهتييم أو افتحهتي يف أي ا عقءام بس ء افسل ك أو
س ء افسل ك اجلسيم أو افسل ك غري املفض امل جهة إىل أي م ظ منتخب سقب أو م ظ أو خبري
استشقري/متعهل شفيطة أن يك ن امل ظ املنتخب أو امل ظ أو اخلبري االستشقري أو املتعهل يف خلمة
احملكمة وقم حلوث س ء افسل ك املزع  .وتغط ه اففهتفة أيضق اال عقءام املتعلهتة بس ء افسل ك
فيمق يتعل بقالفتزامقم افيت تعهل هبق املسؤوف ن املنتخب ن أو امل ظف ن أو اخلرباء االستشقري ن أو املتعهلون
أثنقء خلمتهم وافيت متتل بعل ملة خلمتهم.
 -00وال حتهت آفية اففققبة املستهتلة يف افنزاعقم املتعلهتة بقفعهت أو املسق ق املتعلهتة بج ارة امل ار افبشفية
مبق يف ذفك املسق ق املتعلهتة بتهتييم األ اء أو شفوط اخللمة أو شكقو امل ظفني .وال حتهت آفية اففققبة
املستهتلة أيضق يف اجلفا م املنص ص عليهق يف املق ة  71م نظق رومق األسقس .
اإلجفاءام
 -08بعل االستعفاض األويل اف ي تهت بر آفية اففققبة املستهتلة مب جب اففهتفة  2جي هلق أن تهتفر
افتحهتي يف املسلفة ويف ه ا قفة ال ينبغ ألي هيئة أخف اخق احملكمة أن تتخ أي إجفاء آخف إىل
أن تنته اآلفية م حتهتيهتهق مق مل ت اف آفية اففققبة املستهتلة بعل افتشقور على أن ذفك ف يؤثف على سري
حتهتيهتق ق.
( )01ألغفاض ه اف الية يستخل س ء افسل ك بطفيهتة متبق فة مع سل ك غري مفض وه مق يعف يف اففصق افعقشف
م افنظق اإل اري مل ظف احملكمة بلنر "عل تصف امل ظ وفهتق ألي وثيهتة رمسية فلمحكمة حتكم حهت ق امل ظفني
وافتزامق م مثق افنظقمني األسقس واإل اري فلم ظفني وافنظق املقيل وافهت اعل املقفية أو أي قفارام ومهتفرام ذام صلة
تصلر ع مجعية افلو األطفا أو عل مفاعقة معقيري افسل ك املت قعة م م ظ ملين ويل قل يفقى إىل مست
افسل ك غري املفض بقملعىن املهتص يف افبنل ( 8-01أ) م افنظق األسقس فلم ظفني ممق يؤ ي إىل اختقذ إجفاءام
تل يبية وففض تلابري تل يبية.
( )00املق تقن  46و 47م نظق رومق األسقس وافهت اعل م  84إىل  86م افهت اعل اإلجفا ية وق اعل اإلثبقم.
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 -03وإذا قفرم آفية اففققبة املستهتلة بعل إجفاء استعفاض أويل مب جب اففهتفة  9عل افتحهتي يف
مسلفة مق جي هلق أن حتيق املسلفة إىل ر يس اجلهق املختص .وإذا قفر ر يس اجلهق مع ذفك افتحهتي
ينبغ أن يتم ذفك ب اسطة م ظ يعينر ر يس اجلهق أو حمهت م اخلقرج وفهتق فإلطقر افتنظيم
فلمحكمة املتعل بقفتحهتيهتقم اإل ارية.
 -04وإذا وجلم آفية اففققبة املستهتلة بعل حتهتي رمس أن هنقك مق يؤيل اال عقء بقرتكقب سل ك غري
ٍ
مفض مب جب اففهتفة  9أعال تهتل اآلفية تهتفيفا إىل ر يس اجلهق املختص مشف عق بت صيتهق بشلن مق
إذا كقن ينبغ اختقذ إجفاءام تل يبية .ويهتل ر يس اجلهق تهتفيفا مهتقبال إىل اآلفية فإلفق ة مبق إذا كقن قل
اخت إجفاءام تل يبية وإذا كقن األمف ك فك إذا ففضم تلابري تل يبية وطبيعة ه افتلابري .وإذا مل
تتخ إجفاءام تل يبية أو مل تففض تلابري تل يبية ينبغ أن يبلغ آفية اففققبة املستهتلة بلسبقب عل افهتيق
ب فك.
 -05وإذا تبني م افتحهتي احتمق ارتكقب مسؤوفني منتخبني أو م ظفني أو خرباء استشقريني/
متعهلي أعمقال إجفامية جي آلفية اففققبة املستهتلة أيضق أن حتيق املسلفة إىل ر يس اجلهق املختص
وافت صية بجحقفة املسلفة إىل افسلطقم اف طنية املعنية.
 -06وجي آلفية اففققبة املستهتلة أيضق مبق يف ذفك يف حقالم اال عقءام غري املؤيلة بل فة أن تهتل
مالحظقم وت صيقم إىل أي ر يس جهق أو شعبة أو قسم إذا كشفم نتق ج افتحهتي ع نهتقط ضع
يف االفتزا بقفسيقسقم اإل ارية أو افعمليقم أو املبق ئ افت جيهية أو اإلجفاءام أو املمقرسقم أو إذا
كقنم مسق ق حمل ة نقشئة ع افتحهتي تتطلب إجفاءام تصحيحية ف رية فتعزيز افض ابط افلاخلية ومنع
وق ع ح ا ث ممقثلة يف املستهتبق.
 -07وينبغ ا فقظ على سفية مصق ر اال عقءام بشكق صقر كمق يلز محقية أية معل مقم ذام
صلة غري ملرجة يف تهتقريف آفية اففققبة املستهتلة مق مل يك افكش عنهق ضفوريق فضمقن حهت ق أي
مسؤو منتخب أو م ظ أو خبري استشقري/متعهل .وال جي افكش قبق ا ص على م افهتة
املصلر.
 -02تسقعل آفية اففققبة املستهتلة احملكمة على وضع مبق ئ أخف تنظم استعفاض ا عقءام س ء
افسل ك مبق يتف مع ه اف الية.
بقء -افتهتييم
 -09افتهتييم ه تهتليف صقر وغري متحيز ومنهج ومستهتق فنشقط أو مشفوع أو بفنقمج أو اسرتاتيجية
أو سيقسة أو م ض ع أو مسلفة أو قطقع أو جمق تشغيل أو أ اء مؤسس ُيلق مست حتهتي كق م
افنتق ج املت قعة وغري املت قعة بقستخلا معقيري مثق املالءمة واففعقفية وافكفقءة واألثف واالستلامة.
وبقختصقر يهت ّلر افتهتييم مق يصلح ومق ال يصلح وملقذا ويسلط افض ء على افع اقب املهتص ة وغري
املهتص ة فيمق يتعل بقمل ض ع اف ي يتم تهتييمر(.)08
 -81وتعل آفية اففققبة املستهتلة بعل افتشقور مع رؤسقء األجهزة بفنقجمق سن يق مستهتال فعمليقم
افتهتييم مع مفاعقة إمكقنيقم اآلفية يف ه ا افصل وتهترتحر على اجلمعية .وجي فلجمعية أو املكتب
()08
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أيضق طلب تهتييمقم أخف إىل آفية اففققبة املستهتلة خال افتهتييمقم اف ار ة يف بفنقمج افتهتييم افسن ي
فآلفية مع ت فري األسقس املنطهت أيضق إلجفاء ه افتهتييمقم وميزانية وم ار منقسبة حسب االقتضقء.
وتهت آفية اففققبة املستهتلة عنل بتهتييم ه افطلبقم على أسقس معقيري افتهتييم فتحليل مق إذا كقن م
املمك افهتيق بقفتهتييم .وإذا كقنم افنتيجة ه عل إمكقن ذفك جتفي اآلفية مشقورام مع افسلطة
افطقفبة فلنظف يف خيقرام بليلة.
 -80وإذا مل ي اف املكتب على جزء م بفنقمج افتهتييمقم افسن ي اف ي تهترتحر آفية اففققبة املستهتلة أو
على افربنقمج بلكملر ومل تطلب اجلمعية أو املكتب تهتييمق آخف ينبغ تشجيع رؤسقء األجهزة على طلب
تهتييمقم أخف م آفية اففققبة املستهتلة .وسرتاجع اآلفية ه افطلبقم فتحليل مل مالءمتهق وستعفض
بلا ق هلق عنل االقتضقء .ويف حقفة عل وج طلبقم فلتهتييم م اجلمعية أو املكتب أو رؤسقء األجهزة
تك ن آلفية اففققبة املستهتلة افسلطة افتهتليفية فبلء تهتييم م تلهتقء نفسهق بعل افتشقور مع ر يس اجلهق
املعي.
 -88وجي آلفية اففققبة املستهتلة بنقء على طلب اجلمعية أو املكتب أو ر يس اجلهق أن تنس أي
تهتييم يهت بر أحل مكقتب اخلربة اخلقرجية أو أي ففي رفيع املست الستعفاضقم األقفان تنشئر اجلمعية
أو املكتب أو ر يس اجلهق ألغفاض تهتييم أي جقنب م ج انب عمليقم احملكمة.
 -83وجي آلفية اففققبة املستهتلة بنقء على طلب ر يس اجلهق أن تهتل افلعم افتهتي فلجهق ذي
افصلة يف إنشقء أو م اصلة اففققبة أو افتهتييم افلاخليني ألي مشفوع أو بفنقمج أو مبق رة.
 -84وآفية اففققبة املستهتلة ه اجلهة اف يعة جلميع افتهتييمقم مبق يف ذفك تلك افيت جتفي حتم إشفا
رؤسقء األجهزة .وسيهتل رؤسقء األجهزة تهتقريف إىل آفية اففققبة املستهتلة ع مجيع افتهتييمقم افلاخلية
املهتفرة واملكتملة م خال ت فري معل مقم عقمة ع ه افتهتييمقم مثق امل ض ع وافنطقق واجللو
افزمي .وحتل افتهتييمقم افلاخلية وفهتق ملبق ئ افتهتييم اف ار ة يف ق اعل ومعقيري افتهتييم افيت وضعهق ففي
األمم املتحلة املعي بقفتهتييم وال تشمق بقفتقيل املفاجعقم ومؤشفام األ اء وعمليقم املفاجعة واففصل
وافتحليالم املمقثلة األخف افيت ال تعترب تهتييمقم رمسية .وآلفية اففققبة املستهتلة ا يف اف ص غري املهتيل
إىل مجيع تهتقريف افتهتييم افلاخل افيت جتفيهق احملكمة.
 -85ومع عل اإلخال بقفتزامقم افسفية املفتبطة بعمق آفية اففققبة املستهتلة املشقر إفيهق يف ه ا افهتفار
سيتم اإلعالن ع بفنقمج افتهتييم افسن ي فآلفية ومجيع طلبقم افتهتييم املهتلمة م اجلمعية أو املكتب
فضال ع افتهتقريف افتنفي ية امل جزة فلتهتييم .وعنلمق يك ن نشف أي تهتفيف بشلن أي تهتييم غري منقسب
ألسبقب تتعل بقفسفية أو احتمق أن يعفض سالمة وأم أي فف فلخطف أو احتمق أن ينتهك ا هت ق
افهتقن نية اف اجبة فألففا جي تعليق صيقغة افتهتفيف أو يف حقالم استثنق ية عل نشف بت جير م ر يس
اجمللس أو ر يس اجلهق حسب االقتضقء.
 -86وتهتل آفية اففققبة املستهتلة افتهتفيف افنهق فلتهتييم اف ي تطلبر اجلمعية أو املكتب إىل ر يس اجلمعية
اف ي سيك ن مسؤوال بعل ذفك ع نشف .
 -87وفيمق يتعل بقفتهتييم اف ي يطلبر ر يس اجلهق عمال بقففهتفة  80ستهتل آفية اففققبة املستهتلة
افتهتفيف إىل ر يس اجلهق اف ي سيك ن مسؤوال ع نشف  .وستلرج اآلفية أيضق م جزا هل ا افتهتييم يف
تهتفيفهق افسن ي.
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جيم -افتفتيش
 -82جي آلفية اففققبة املستهتلة افهتيق بعمليقم تفتيش مفقجئة أو خمصصة ألي مبىن أو عملية بنقء
على طلب املكتب أو ر يس أي جهق  .ويهتصل بعمليقم افتفتيش عمليقم افتحهت اخلقصة أو املفقجئة أو
بقمل قع افيت تتم فنشقط معني م أجق حق املشقكق افيت تك ن حمل ة أو غري حمل ة مسبهتق(. )03
 -89ينبغ إخطقر ر يس اجلهق املختص جبميع افطلبقم املهتلمة م املكتب إىل آفية اففققبة املستهتلة
فلهتيق بقفتفتيش و ينبغ أن تسب افتفتيش مشقورة مع ر يس اجلهق  .وجي فف يس اجلهق املعي تعيني
ممثق ملكتبر ض ر عملية افتفتيش.
 -31بعل انتهقء افتفتيش اف ي يطلبر املكتب تهتل آفية اففققبة املستهتلة تهتفيفا إىل ر يس مجعية افلو
األطفا وُييق ر يس اجلمعية ه ا افتهتفيف إىل اجلمعية أو املكتب حسب االقتضقء .وتك ن اجلمعية أو
املكتب وحلمهق مسؤوفني ع أي ت يع أو نشف الح فلتهتفيف.
 - 30يف ا قالم افيت ت اف فيهق آفية اففققبة املستهتلة على افهتيق بتفتيش بنقء على طلب ر يس أحل
األجهزة تهتل آفية اففققبة املستهتلة بعل انتهقء افتفتيش تهتفيفا ع افتهتييم إىل افسلطة افطقفبة وتك ن ه
افسلطة وحلهق مسؤوفة ع أي ت يع أو نشف الح فلتهتفيف.وينبغ أن تهت آفية اففققبة املستهتلة بقإلبالغ
ع مثق ه ا افتفتيش يف تهتفيفهق افسن ي.

ثانيا -الصالحيات والسلطات
 -38آلفية اففققبة املستهتلة ا يف اف ص افكقمق وف را أو مبقشفة إىل مجيع افسجالم أو امللفقم أو
اف ثق أو افكتب أو امل ا األخف (االفكرتونية أو غري االفكرتونية) أو امل ج ام أو املبقين افتقبعة
فلمحكمة كمق هلق ا يف ا ص على أي معل مقم أو ت ضيحقم تفاهق ضفورية فل فقء مبسؤوفيق ق.
 -33وآلفية اففققبة املستهتلة ا أيضق يف االتصق افكقمق ومبقشفة جبميع املسؤوفني املنتخبني
وامل ظفني واملتعهلي وأي شخص آخف م افعقملني بقحملكمة وجيب على مجيع هؤالء األففا افتعقون
على افف ر مع أي طلب آلفية اففققبة املستهتلة مبق يف ذفك طلبقم ا ص على معل مقم وإجفاء
مهتقبالم و/أو تهتلمي تفسريام .وقل يؤ ي االمتنقع ع تهتلمي ه ا افتعقون ون ع ر مهتب إىل
إجفاءام تل يبية.
 -34ينبغ أن يظق أي طلب تهتلمر آفية اففققبة املستهتلة مب جب اففهتفتني  38و 33أعال سفيق وال
ينبغ إبالغر ألحل مبق يف ذفك ألي مسؤو منتخب أو م ظ أو خبري استشقري/متعهل آخف مق مل
ينص اإلطقر افتنظيم فلمحكمة على ذفك صفاحة أو تلذن آفية اففققبة املستهتلة ب فك ب ض ح .وقل
يؤ ي عل احرتا ه افسفية إىل اختقذ إجفاءام تل يبية.
 -35ومع عل اإلخال بقألحكق اف ار ة يف اففهتفتني  38و 33أعال خيضع ح اف ص املتقح
آلفية اففققبة املستهتلة العتبقرام افسفية املت خقة يف نظق رومق األسقس ال سيمق يف سيقق افتحهتيهتقم
اجلنق ية واإلجفاءام افهتضق ية واالفتزا افسقب جتق مصلر املعل مقم أو اف ثيهتة بعل افكش ع
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ه يتر وسالمة وأم افشه وافضحقيق واألطفا افثقفثة ومحقية املعل مقم املتصلة بقألم افهت م فللو
األطفا .
 -36ينبغ أن يثري املسؤو املنتخب أو امل ظ أو اخلبري االستشقري/املتعهل املعي أي اعرتاض على
االمتثق ألي طلب م آفية اففققبة املستهتلة مب جب اففهتفتني  38و 33يف أقفب ففصة ممكنة مع اآلفية
افيت ستتشقور بعل ذفك مع ر يس اجلهق املختص .وإذا رأ ر يس اجلهق أن افطلب م شلنر أن ينتهك
أحل اعتبقرام افسفية يف اففهتفة  35ينبغ أن خيطف ر يس اجلهق ر يس آفية اففققبة املستهتلة رمسيق ب فك.
وتب آفية اففققبة املستهتلة ور يس اجلهق كق اجله املعهت فة فلسمقح آلفية اففققبة املستهتلة بقف ص إىل
امل ا افيت تسمح هلق بتل ية مهقمهق ون املسقس بقعتبقرام افسفية اف ار ة يف اففهتفة  35مبق يف ذفك ع
طفي ت فري معل مقم منهتحة ميك أن تف ب الية آفية اففققبة املستهتلة وسفية املعل مقم.
 -37على اففغم م ب قصقر اجله إذا مل يتف ر يس اجلهق ور يس آفية اففققبة املستهتلة بشلن مق
إذا كقنم املعل مقم حممية م افكش مب جب اففهتفة  35أو إذا كقن ر يس آفية اففققبة املستهتلة يف أن
اف ص غري املهتيل إىل املعل مقم ضفوري مع ذفك فل فقء ب الية اآلفية ينبغ أن يتف ر يس اجلهق ور يس
آفية اففققبة املستهتلة على إجفاء مستهتق فطف ثقفث فلتيسري واف سقطة مع ضمقن احرتا مجيع افتزامقم
افسفية مب جب نظق رومق األسقس على افنح اف اجب.

ثالثا -تقديم التقارير
 -32تهتل آفية اففققبة املستهتلة تهتفيفا سن يق ع عمليق ق إىل اجلمعية .ويهتل افتهتفيف افسن ي معل مقم
ع افتحهتيهتقم وافتهتييمقم وعمليقم افتفتيش افيت تهت هبق آفية اففققبة املستهتلة مع ضمقن احرتامهق
هت ق اخلص صية املتعلهتة بقملسؤوفني املنتخبني وامل ظفني واخلرباء االستشقريني/املتعهلي  .وعلى وجر
اخلص ص ينبغ أن ال يتضم افتهتفيف افسن ي أمسقء أو معل مقم ميك افتعف عليهق م افكقفة فيمق
يتعل بلي فف يشقرك يف أي حتهتي .
 -39يعمم مشفوع افتهتفيف قبق تهتلمير على رؤسقء األجهزة وجي ألي ر يس جهق أن يهتل تعليهتقم
فك تنظف فيهق آفية اففققبة املستهتلة .وجي ألي ر يس جهق أيضق أن يهتل تعليهتقم رمسية على افتهتفيف
افسن ي وتفف ه افتعليهتقم بقفتهتفيف افسن ي وتعفض على اجلمعية.
 -41افتهتفيف افسن ي (مبق يف ذفك أي مففهتقم) وثيهتة عقمة.
 -40تهتل آفية اففققبة املستهتلة أيضق تهتفيفا مؤقتق إىل مكتب اجلمعية يغط فرتة افستة أشهف افتقفية
فلتهتفيف افسن ي افسقب ويتضم م جزا فعمليقم آفية اففققبة املستهتلة هل اففرتة .وينبغ إرسق نسخة
م افتهتفيف املؤقم إىل رؤسقء األجهزة وجلنة امليزانية واملقفية وال جي افكش ع أي معل مقم أخف إال
مب افهتة ر يس اجلمعية.
 -48يعفض افتهتفيف املؤقم وافتهتفيف افسن ي يف اجتمقع فلمكتب ويك ن ر يس آفية اففققبة املستهتلة
متقحق فتهتلمي مزيل م املعل مقم ون افكش ع معل مقم سفية و/أو متس حبهت ق أي مسؤو
منتخب أو م ظ أو خبري استشقري/متعهل أو تتعقرض مع إجفاءام احملكمة أو حتهتيهتق ق.
 -43تهتل آفية اففققبة املستهتلة أيضق تهتقريف خمصصة إىل املكتب بنقء على طلبر أو حسب تهتليف ر يس
آفية اففققبة املستهتلة اف ي جي فر افهتيق ب فك بعل افتشقور مع ر يس اجلمعية.
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رابعا -الموظفون والمساءلة
 -44تفاع آفية اففققبة املستهتلة عنل اضطالعهق جبميع أنشطتهق أفضق املمقرسقم املتعقر عليهق
وتلتز بلعلى املعقيري األخالقية.
 -45بقستثنقء ا قالم املنص ص عليهق صفاحة يف ه ا افهتفار تك ن أعمق آفية اففققبة املستهتلة سفية
وتك ن اآلفية مسؤوفة ع محقية مجيع املعل مقم افسفية املهتلمة إفيهق .ويشكق قيق أحل امل ظفني افتقبعني
آلفية اففققبة املستهتلة بقفكش ع أي معل مقم سفية بغري إذن سل ك غري مفض جي اختقذ إجفاءام
تل يبية بشلنر.
 -46ال جي مل ظف آفية اففققبة املستهتلة املشقركة يف أي واجبقم تشغيلية غري متعلهتة بقآلفية وال جي
يعفض استهتالهلم فلخطف مثق افعض ية يف أي هيئة تتطلب االنتخقب
هلم افهتيق بلي نشقط قل يبلو أنر ّ
أو افتعيني.
 -47متقرس آفية اففققبة املستهتلة االستهتال افتشغيل افكقمق ع احملكمة وبقفتقيل فجاق مسؤوفة مبقشفة
أمق ر يس اجلمعية.
 -42يهت مكتب مجعية افلو األطفا بقختيقر ر يس آفية اففققبة املستهتلة .ويهت ر يس مجعية افلو
األطفا بتهتييم أ اء ر يس آفية اففققبة املستهتلة .وال جي إاقء خلمة ر يس آفية اففققبة املستهتلة إال
ألسبقب حمل ة ومب جب قفار م مكتب مجعية افلو األطفا .
 -49تلتز آفية اففققبة املستهتلة رغم اففهتفة  47بقإلطقر افتنظيم فلمحكمة .وينبغ فف يس آفية
اففققبة املستهتلة بقفتقيل أن يتبع فألغفاض اإل ارية إجفاءام احملكمة فلحص على امل افهتقم املتعلهتة
بقمل ار افبشفية وامليزانية وافشؤون املقفية واملشرتيقم مبق يف ذفك اشرتاط م افهتة املسجق على اختقذ أي
إجفاء يف ه اجملقالم .ومع ذفك ال جي فلمسجق استخلا سلطتر افتهتليفية فففض أي طلب م
اآلفية شفيطة اتبقع اإلجفاءام اإل ارية اف اجبة .ويت ىل ر يس اجلمعية حق أي خال بني املسجق ور يس
آفية اففققبة املستهتلة يف ه ا افصل ويك ن قفار اق يق.
 -51يعترب مجيع امل ظفني افعقملني بآفية اففققبة املستهتلة م امل ظفني افعقملني بقحملكمة .وينبغ بقفتقيل
أن تتف اإلجفاءام املتعلهتة بتعيينهم وشفوط خلمتهم ومعقيري افسل ك اخلقصة هبم مع افنظقمني األسقس
واإل اري فلم ظفني وافنظق املقيل وافهت اعل املقفية وافتعليمقم اإل ارية ذام افصلة بقحملكمة مق مل
يتعقرض ذفك مع ه اف الية .ويتمتع م ظف آفية اففققبة املستهتلة بنفس ا هت ق واف اجبقم واالمتيق ام
وا صقنقم واملزايق افيت يتمتع هبق امل ظف ن بقحملكمة ويهتل هلم املسجق مجيع افتسهيالم اإل ارية املطل بة.
 -50ينبغ إبالغ ر يس آفية اففققبة املستهتلة ف را بلي ا عقء يتعل بقرتكقب أحل امل ظفني بقآلفية
تصففق غري مفض ويهتفر ر يس اآلفية بعل افتشقور مع ر يس اجلمعية اإلجفاء اف اجب االتبقع.
 -58ينبغ إبالغ ر يس اجلمعية بلي ا عقء يتعل بقرتكقب ر يس آفية اففققبة املستهتلة تصففق غري
مفض ويهتفر ر يس اجلمعية اإلجفاء اف اجب االتبقع.
 -53ينبغ أن يتم افتحهتي اف ي يتعل بسل ك أحل امل ظفني افتقبعني آلفية اففققبة املستهتلة وفهتق
فلمعقيري املطبهتة على افتحهتي مع أي م ظ آخف بقحملكمة.
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 -54ت قّع افتلابري افتل يبية افيت يتم اختقذهق ضل م ظف آفية اففققبة املستهتلة م قبق املسجق بقفتشقور
مع ر يس اآلفية .وت قّع افتلابري افتل يبية افيت يتم اختقذهق ضل ر يس آفية اففققبة املستهتلة م قبق مكتب
اجلمعية بنقء على ت صية م املسجق .وال جي اختقذ إجفاء تل ي ضل م ظ تقبع آلفية اففققبة املستهتلة
أو افت صية بر ون اتبقع اإلجفاءام افتل يبية املتعلهتة بقحملكمة مبق يف ذفك اإلجفاءام املتعلهتة مبفاعقة
ا هت ق افهتقن نية اف اجبة مل ظ آفية اففققبة املستهتلة املعي.
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المرفقات
المرفق األول
تقرير لجنة وثائق التفويض
افف يس :افسفري مقري أويقر ابق (األرجنتني)
 -0يف اجللستني افعقمتني األوىل وافثقفثة املعهت تني يف  04و  05كأقن ن األو  /يسأمرب  8181علأى
افت ايل عينم مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمأة اجلنق يأة افلوفيأة وفهتأق فلمأق ة 85
م افنظق افلاخل جلمعية افلو األطأفا جلنأة وثأق تفأ يض فألور ق افتقسأعة عشأفة تتألف مأ ممثلأ
افلو األطفا افتقفية :األرجنتني وأوغنلا بلجيكق ومجه رية ك ريق ورومقنيق وونلنلا واملكسيك ووهنغقريق.
-8

وعهتلم جلنة وثق افتف يض اجتمقعني يف  04و  06كقن ن األو  /يسمرب .8181

 -3وعفض أأم عل أأى جلن أأة وث أأق افتف أ أ يض يف اجتمقعه أأق افأ أ ي عهت أأل يف  04ك أأقن ن األو  /يس أأمرب
 8181م أ كفة م أ األمقنأأة مؤرخأأة يف  04كأأقن ن األو  /يسأأمرب  8181تتعل أ ب ثأأق تف أ يض ممثل أ
افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمأة اجلنق يأة افلوفيأة يف افألورة افتقسأعة عشأفة جلمعيأة افألو
األطفا .
 -4ويف اجتمقع جلنة وثق افتف يض يف  06كقن ن األو  /يسأمرب  8181كقنأم قأل ور م وثأق
تف يض رمسية فلممثلني يف افلورة افتقسعة عشفة جلمعية افلو األطفا بقفشكق املنص ص علير يف املأق ة
 84م افنظق افلاخل م افألو األطأفا اف  63افتقفيأة :أفبقنيأق واألرجنتأني وأسأرتافيق وافنمسأق وبلجيكأق
وب فيفيأأق ( وف أأة  -املتعأأل ة افهت مي أأقم) وبلغقري أأق وب تس أ انق وش أأيل وك ف مبي أأق وك سأأتقريكق وكفواتي أأق وق أأربص
واجلمه ري أأة افتش أأيكية واف أألمنقرك ومجه ري أأة اف أألومينيكقن وإك أ أ ا ور وافس أألفق ور وإس أأت نيق وففنس أأق وفنلن أألا
وج رجيق وأملقنيق وغقنق وافي نقن وغ اتيمقال واجملف وإيطقفيق وأيففنلا وافيقبقن وكينيق والتفيق وفيختنشتقي وفيت انيق
وف كسأأمب رغ ومأأالوي ومقفطأأق واملكس أأيك ومنغ فيأأق وه فنأألا وني يلنأألا ومهت أألونيق افشأأمقفية وافنأأفويج وبنم أأق
وب فن أألا وافربتغ أأق ومجه ري أأة ك ري أأق ومجه ري أأة م ف أألوفق ورومقني أأق وس أأقن م أأقرين وافس أأنغق وص أفبيق وس أأل فينيق
وسأأل فقكيق وجن أ ب أففيهتيأأق وإسأأبقنيق و وفأأة فلسأأطني وافس أ يل وس يس أفا وت أ نس واململكأأة املتحأألة فربيطقنيأأق
افعظمى وأيففنلا افشمقفية وأوروغ اي وفنزويال (مجه رية  -افب فيفقرية).
 -5كقنم قل أبْلِغم إىل األمقنأة معل مأقم عأ تعيأني ممثلأ افألو األطأفا يف افألورة افتقسأعة عشأفة
جلمعية افألو األطأفا أثنأقء اجتمأقع جلنأة وثأق افتفأ يض يف  06كأقن ن األو  /يسأمرب  8181عأ
طفي أ بفقيأأة أو بقففأأقكس أو بطفيهتأأة إفكرتونيأأة أخأأف م أ ر أأيس افلوفأأة أو ا ك مأأة أو و يأأف اخلقرجيأأة يف
افلو األطفا افتسع عشفة افتقفية :أفغقنستقن وبأنغال يش وافربا يأق وكنألا وكأ م يفأ ار وجيبأ وغقمبيأق
وهنلوراس واألر ن وفيبرييق وملغشهتف ومقيل ونيجرييق وبقراغ اي وبريو وسأريافي ن وتفينيألا وت بأقغ وأوغنألا
ومجه رية تنزانيق املتحلة.
 - 6خأأال اجللسأأة املنعهتأألة يف  06كأأقن ن األو  /يسأأمرب  8181أوصأأى افأأف يس بأألن تهتبأأق افلجنأأة
وثأق تفأ يض ممثلأ مجيأأع افألو األطأفا املأ ك رة يف هأ ا افتهتفيأأف علأى أن تأتم م افأقة األمقنأأة يف أقأأفب
وقم ممك ب ثق افتف يض اففمسية ملمثل افلو األطفا املشقر إفيهق يف اففهتفة  5م ه ا افتهتفيف.
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وبنقء على اقرتاح افف يس اعتملم افلجنة مشفوع افهتفار افتقيل:
"إن جلنة وثق افتف يض

وقأأل نظأأفم يف وثأأق تف أ يض املمثلأأني إىل افأألورة افتقسأأعة عشأأفة جلمعيأأة افأألو األط أفا يف نظأأق رومأأق
األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية املشقر إفيهم يف اففهتفتني  4و 5م ه ا افتهتفيف؛
تهتبق وثق تف يض ممثل افلو األطفا املعنية".
-2

واعتمل مشفوع افهتفار اف ي اقرتحر افف يس بلون تص يم.

 -9واقأرتح افأف يس عنل أ أن ت صأ افلجنأأة مجعيأة افألو األطأفا بقعتمأأق مشأفوع قأفار (انظأف اففهتأأفة
 00أ نق ) .واعتمل ذفك املهترتح بلون تص يم.
 -01ويف ض ء مق سل

ي َّ
هتل ه ا افتهتفيف إىل مجعية افلو األطفا .

توصية لجنة وثائق التفويض
 -00ت ص أ جلنأأة وثأأق افتف أ يض مجعيأأة افأألو األط أفا يف نظأأق رومأأق األسقس أ فلمحكمأأة اجلنق يأأة
افلوفية بقعتمق مشفوع افهتفار افتقيل:
"وثائق تفويض الممثلين في الدورة التاسعة عشةرة لجمعيةة الةدول األطةراف فةي نظةام رومةا األساسةي
للمحكمة الجنائية الدولية
إن مجعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية
وقل نظفم يف تهتفيف جلنة وثق افتف يض املتعل ب ثق تف يض املمثلأني يف افألورة افتقسأعة عشأفة فلجمعيأة
ويف افت صية اف ار ة فير
تعتمل تهتفيف جلنة وثق افتف يض".
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المرفق الثاني
التقرير الشفوي عةن أنشةطة المكتةب الةذي قدمةس رئةيس الجمعيةة فةي الجلسةة
العامة ةةة األولة ةةى للة ةةدورة الثامنة ةةة عشة ةةرة للجمعية ةةة المعقة ةةودة فة ةةي  41كة ةةانون
األول/ديسمبر 0202
 -0بصفيت ر يس مجعية افلو األطفا أتشف بتهتلمي تهتفيف إىل اجلمعية بشألن األنشأطة افأيت نفأ هق
مكتبهق خال فرتة مق بني ور عقم  8109و 8181وخال والييت افيت بلأم قبق ثالث سن ام.
ألف -االجتماعات والمهام
 -8عهتل املكتب يف عق  8181أي من عهتل افلورة افثقمنأة عشأفة فلجمعيأة  04اجتمقعأق ملسأقعلة
اجلمعية على حتمق مسؤوفيق ق مب جب نظق رومق األسقس .
 -3وبقفنظف إىل افظفو غري املسب قة افنقمجة عأ آثأقر جق حأة ك فيأل 09-وإثأف إغأالق مهتأف احملكمأة
يف منتص آذار/مقرس املقض ومفاعقة فإلرشق ام وافتلابري افأيت اختأ ق منظمأة افصأحة افعقمليأة وافألو
املضأأيفة واألمأأم املتحأألة وغريهأأق مأ املنظمأأقم افلوفيأأة/اإلقليميأأة واهليئأأقم افف قسأأية افأأثالث فلمحكمأأة
ؤجق مجيع االجتمقعقم املتعلهتة بقجلمعية مبق فيهق تلك افيت تعهتلهق اهليئقم
أوصيم يف عق  8181بلن ت َّ
افففعية فلجمعية حىت إشعقر آخأف .واسأتلن عهتأل اجتمقعأقم املكتأب يف  82أيأقر/مأقي وعهتألم هأ
االجتمقعقم من عرب منصة احملكمة املسمقة  WebExبقستثنقء اجتمقع املكتب املعهت يف  4كقن ن
األو  /يسأأمرب اف أ ي نظِّأأم حض أ ريق يف ني ي أ رك وافرتاضأأيق متقشأأيق مأأع اف ثيهتأأة املعن نأأة "انتخأأقب املأألع
افعق  :سبيق املض قلمق" افيت اعتملهق املكتب يف  03تشفي افثقين/ن فمرب .واستلن ك فك ففيهتق افعمق
افتقبعأأقن فلمكتأأب عهتأأل اجتمقعق مأأق ابتأألاء م أ حزي أفان/ي ني أ وعهتأألا تسأأعة اجتمقعأأقم مشأأرتكة ملنققشأأة
املسأق ق املهمأأة افأيت تثأأري قلأ كأق منهمأأق .ورأيأم أن اتبأأقع هأ ا افأنمط املتمثأأق يف عهتأل اجتمقعأأقم مشأأرتكة
أفق مجيع افلو إفق ة مجة إذ متكنم اف ف يف ني ي رك والهقي وك فك يف بعض افع اصم م املشقركة
يف هأ االجتمقعأأقم .ويف عأأق  8181اضأأطلع افففي أ افلراسأ املعأأي بق كمأأة وافففي أ افعقمأأق املعأأي
امليسأفي وافلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة برتشأأيح افهتضأأقة وجلنأأة امليزانيأأة واملقفيأأة وكأ فك
بقفتعأأليالم ومجيأأع ِّ
ففيأ اخلأرباء املسأأتهتلني بعملهأأم عأأرب عهتأأل اجتمقعأأقم افرتاضأأية .وأنأأق ممأ هلأأم ألاأأم بأ ف ا جهأ ا فضأأمقن
استمفارية عمق اجلمعية رغم افتحليقم افيت طفأم يف عق .8181
 -4وعمأأال بقمله أأق اف أأيت عه أألم هب أأق اجلمعي أأة إىل املكت أأب يف ور أأق افثقمن أأة عش أأفة املعهت أ ة يف ك أأقن ن
األو  /يسمرب  8109أسنل املكتب إىل ففيهت افعمق افتقبعني فر املهق اخلقصة بكق منهمق وعيّنم على
امليسفي وجهقم االتصق فيمق خيص عق .8181
أسقس ت صيقم ففيهت افعمق ِّ
 -5واملكتب ر ٍ
اض ع افعمق افأ ي اضأطلع بأر ففيهتأق افعمأق افتقبعأقن فأر يف عأق  8181إذ متكنأق مأ
تنفي مهق اجلمعية رغم آثقر اجلق حة.

 -6وأو أيضأأق افتن يأأر بقفعمأأق ا قسأأم األمهيأأة اف أ ي اضأأطلعم بأأر افلجنأأة االستشأأقرية املعنيأأة برتشأأيح
افهتضأأقة وأالح أ أن عمأأق افلجنأأة تأألثف ه أ اآلخأأف بأأقفهتي املففوضأأة تصأأليق جلق حأأة ك فيأأل .09-فنف أ
أعضقؤهق مهقمهم امل َّسعة فك تهتل إىل افلو األطفا تهتفيأفا يتضأم تهتييمأق ومعل مأقم وحتلأيال متسأمة
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مفشأأح فشأأغق ور قضأأق يف احملكمأأة .وعهتأألم افلحنأأة  00اجتمقعأأق
بقفطأأقبع افن أ ع بشأألن مالءمأأة كأأق َّ
وققبلم  81مفشَّحق عرب منصقم افرتاضية األمف اف ي مثأق حتأليق وافأ ي مل يهيأئ أفضأق افظأفو فكأ
افلجنة واألمقنة ت صلتق إىل طفا ابتكقرية إلجفاء االجتمقعقم واملهتقبالم بقفلج ء إىل افرتمجة افشفهية ع
بعل.
 -7وأو أن أعأأرب ع أ صأأق ق تهتأأليفي فلعمأأق اف أ ي اضأأطلع بأأر نق بأأق ر أأيس اجلمعيأأة افسأأفري ميشأأق
ملين أأقر (س أأل فقكيق) وافس أأفري ج أأقنس-أوتأ أ ه رس أأل نل (اف أألامنقرك) يف ظ أأق هأ أ افظ أأفو مب أأق يف ذف أأك
بصفتهمق منسهت ففي عمق ني ي رك وففي عمق الهقي.
باء -آلية المراقبة المستقلة
 -2متقشيق مع والية اجلمعية قلمم آفية اإلشفا املستهتلة تهتقريف ورية إىل املكتب و"افتهتفيف افسن ي
اف ي يهتلمر ر يس آفية اإلشفا املستهتلة إىل اجلمعية" )0(.ويف  82أيقر/مقي  8181طلأب املكتأب مأ
آفيأأة اإلشأفا املسأأتهتلة إجأفاء تهتيأأيم بشأألن "تفقعأأق اجملأأي علأأيهم مأأع احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة" .ويت قأأع أن
تنته آفية اإلشفا املستهتلة م إجفاء ه ا افتهتييم حبل اففبع األو م عق .8180
 -9واسأأتمفم يف عأأق  8181عمليأأة مفاجعأأة مه أق آفيأأة اإلش أفا افأألاخل وبلغأأم أوجهأأق بجصأألار
مشفوع املهق املنهتَّح افكقمق فيمق خيص اآلفية اقرتح علأى اجلمعيأة افنظأف فيأر إبأقن هأ افألورة .ويفمأى مأ
مش أأفوع مه أأق اآلفي أأة اجللي أأل إىل تفش أأيل مهقمه أأق افتش أأغيلية وافتزامق أأق اخلقص أأة بتهت أألمي افتهت أأقريف واس أأتهتالهلق
افتشغيل وصال حيق ق افتحهتيهتية مبفاعقة ق اعل االستهتال وافسفية اخلقصة بقفهتضقء واملهتقضقة.
 -01وبقفنظف إىل افت صيقم افأ ار ة يف مفاجعأة اخلأرباء املسأتهتلني سأتتطلب مفاجعأة مهأق آفيأة اإلشأفا
افأألاخل إج أفاء مشأأقورام إضأأقفية يف عأأق  )8(8180وسأأتت ق علأأى افهت أفارام افأأيت سأأتتخ هق اجلمعي أة
بشلن تنفي تهتفيف اخلرباء املستهتلني.
جيم -طرائق العمل
 -00عمأأال ب"افتفأأقهم بشأألن مشأأقركة افأألو املفاقبأأة يف اجتمقعأأقم اجلمعيأأة" اف أ ي اعتمأأل املكتأأب
بهت أفار اخت أ يف  02تش أفي األو /أكت أ بف  8107أحأأقط املكتأأب علمأأق يف اجتمقعأأر اففابأأع عشأأف اف أ ي
عهت أأل يف  00ك أأقن ن األو  /يس أأمرب  8181بهتق م أأة اجتمقع أأقم اجلمعي أأة وهيئق أأق افففعي أأة اف أأيت عهت أألم
حبض ر عق وبقفسف يف عق .8181
دال -عدم التعاون/مجلس األمن التابع ألمم المتحدة
 -08عمال بقملأق تني  8-008و 27مأ نظأق رومأق األسقسأ تهتأع علأى عأقت اجلمعيأة مسأؤوفية افنظأف
يف أيأأة مسأألفة تتعلأ بعأأل افتعأأقون .وبنأأقء علأأى طلأأب اجلمعيأأة ت اصأألم علأأى مأأف واليأأيت افأأيت بأألأم قبأأق
ثأأالث سأأن ام ت اصأأال نشأأطق وبنأأقء مأأع مجيأأع اجلهأأقم املعنيأأة متقشأأيق مأأع إج أفاءام اجلمعيأأة اخلقصأأة بعأأل
افتعقون منعق قالم عل افتعقون ومتقبعة ألية قضية عل تعقون حتيلهق احملكمة إىل اجلمعية.
 -03وعلأأى مأأف هأ افسأأن ام رصأألم عأ كثأأب إىل جقنأأب جهأأقم االتصأأق املعنيأأة بعأأل افتعأأقون
حأأقالم سأأفف أشأأخقص مطلأ بني فلمحكمأأة إىل و أطأفا و و غأأري أطأفا وع ّهتبأأم عليهأأق وهأ ا مأأق
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يش أأمق عل أأى س أأبيق املث أأق ال ا ص أأف إجأ أفاء مش أأقورام م أأع س أألطقم أمقن أأة األم أأم املتح أألة املعني أأة ب ض أأع
افسيقسقم واإلشفا على تنفي هق فيمق يتعل بت اصق مسأؤويل األمأم املتحألة افففيعأ املسأت مأع هأؤالء
األشأأخقص ت اصأأال غأأري ضأأفوري .وعلأأى وجأأر اخلص أ ص تبق فأأم معل مأأقم ذام صأألة هب أ ا افشأألن مأأع
أعضأأقء املكتأأب بقفتنسأأي مأأع أمقنأأة األمأأم املتحأألة وعأأرب جهأأة االتصأأق حبكأأم املنصأأب .وشأأجعم أيضأأق
تل ية أمقنة اجلمعية ورا أنشط يف تبق املعل مقم مع مزيل م افلو األطفا متقشيق مع جمم عة املبق ئ
افت جيهيأأة اخلقصأأة بتنفي أ افبعأأل غأأري اففمسأ إلج أفاءام اجلمعيأأة املتعلهتأأة بعأأل افتعأأقون .وسأأعى املكتأأب إىل
م اصأألة املشأأقركة يف تطبي أ ه أ اإلج أفاءام وال سأأيمق أبعق هأأق اففمسيأأة افأأيت تبقشأأف حأأني يصأألر اسأأتنتقج
قضق بعل افتعقون.
 -04وشأأقركم يف اجتمأأقع صأأيغة "آريأأق" اف أ ي عهتأأل جملأأس األم أ افتأأقبع فألمأأم املتحأألة يف مت أ /ي في أ
 8102حقمال فلمفة األوىل صفة ر يس اجلمعيأة وتنأقو االجتمأقع مسأق ق اإلجنأق ام وافتحأليقم ووجأ
()3
افتآ ر يف افعالقة بني جملس األم واحملكمة اجلنق ية افلوفية.
 -05وأوصم جهقم االتصق إثف املشقورام افعلنية اجملفاة خال عقم  8102و 8109بلن تعتمل
اجلمعية "إجفاءا ق املعلَّفة بشلن عل افتعقون" و"جمم عة املبق ئ افت جيهية احمللَّثة بشلن بعل املعل مقم يف
إجفاءا ق املتعلهتة بعل افتعقون" يف ور ق افثقمنة عشفة.
 -06ويف تشفي األو /أكت بف  8181أفهتيم كلمة افتتقحية يف منققشة افففي املشرتك افيت اشرتكم يف
ميسفو افتعقون بشلن تعزيز افتعقون مع احملكمة وافيت ش ِّل
تنظيمهق جهقم االتصق املعنية بعل افتعقون و ِّ
فيهأأق علأأى أمهيأأة األنشأأطة ذام افصأألة بقفتعأأقون يف ظأأق األجأ اء افسيقسأأية افلوفيأأة اففاهنأأة وافتحأأليقم افأأيت
ست اجههق احملكمة.
هاء -المتأخرات
 -07أشأكف افأألو األطأفا افأأيت سأ ّل م اشأرتاكق ق يف اف قأم املنقسأأب .وفسأ ء ا أ وعلأأى غأفار مأأق
حصق يف افسن ام املقضية أحقط املكتب علمق بلن احملكمة قل ت اجر نهتصق يف افسي فة ابتلاء مأ كأقن ن
األو  /يسمرب .8181
 -02ومل يكأ هأ ا اف ضأع فينشأل فأ سأ ّل م مجيأع افألو األطأفا اشأرتاكق ق املهتأفرة املتألخفة يف اف قأأم
املنقسب .ف ا أحث جمل ا مجيع افلو األطفا املتلخفة ع تسليل اشرتاكق ق على ب قصقر جهلهق
فتسليلهق.
واو -أمانة الجمعية
 -09واصلم مجعية افلو األطفا على مف افسنة املنصفمة االضأطالع مبهقمهأق يف مسأقعلة اجلمعيأة
وهيئق ق افففعية يف الهقي وني ي رك متقشيق مع افهتفار .ICC-ASP/2/Res.3
 -81وبقشأفم اجلمعيأة عأأرب مكتبهأق ومبسأقعلة األمقنأأة حأ ارا مأأع احملكمأة بشألن قضأأقيق متزايألة افعأأل
بعضهق معهتَّل جلا وه ا مق أ إىل ت ضيح املسؤوفيقم اف اقعة على عقت كق جهة.
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 -80وواصلم األمقنة عم مجع املعل مقم بشلن افسع إىل حتهتيأ عقمليأة نظأق رومأق األسقسأ وتنفيأ
تنفيأ ا تقمأأق .وحأأىت  86تشأفي افثأأقين/ن أ فمرب تلهتأأم األمقنأأة ثأأالث إجقبأأقم علأأى االسأأتبيقن بشأألن خطأأة
()4
افعمق اخلقصة بتحهتي عقملية نظق رومق األسقس وتنفي تنفي ا تقمق.
 -88وإكمقال فعملية تهتييم األمقنة افيت امم سنة وافيت أجفاهق املكتب يف عق  8102نف م األمقنة
افت أألابري امل ص أأى هب أأق يف تهتفي أأف املكت أأب املن أأقظف فلتهتي أأيم )5(.و ِّش أأنم منص أأة ش أأبكية خقرجي أأة َّ
حملث أأة فص أأقحل
األطفا يف  02تشفي افثقين/ن فمرب  8109وتنط ي ه املنصة على ققعلة بيقنقم تتضم معل مأقم
االتصق اخلقصة بقفلو األطفا .
 -83وأفضأأى عهتأأل االجتمقعأأقم افرتاضأأيق إىل طأأفوء حتأأليقم إضأأقفية ألمقنأأة اجلمعيأأة مبأأق فيهأأق افتخطأأيط
فعهتل اجتمقعقم يهتيم املشقرك ن فيهق يف بللان تهتع يف منقط منية خمتلفة واالختبقر اإلضقيف فلعليل م
املنصقم افأال قبأق عهتأل االجتمقعأقم وافت صأق إىل حلأ فيمأق خيأص تهتألمي خألمقم افرتمجأة افشأفهية
عنل االقتضقء .وأققمم األمقنة نظقمق اخليق خقصق بقفرتمجة افشفهية أتقح تهتلمي خلمقم افرتمجتني افف رية
وافتتقبعيأة عأ بعأل إىل افعفبيأأة واإلنكليزيأة وافففنسأأية فصأأقحل افلجنأة االستشأأقرية املعنيأة برتشأأيح افهتضأأقة .ويف
 09تشفي افثقين/ن فمرب كقنم األمقنة سبققة يف احملكمة اجلنقية افلوفية إىل استخلا منصة " و " فتهتألمي
خألمقم افرتمجأأة افف ريأة عأ بعأأل إىل اإلنكليزيأة وافففنسأأية مأ أجأق حسأ سأأري االجتمقعأقم افأأيت عهتأألهق
املكتأأب وففيأ الهأأقي افعقمأأق افرتاضأأيق ووفّأأف قسأأم خأألمقم افلغأأقم فهتلأأم احملكمأأة أففقأأة افرتمجأأة افشأأفهية.
وهأ أ ا االبتك أأقر ب أأقفغ األمهي أأة إذ ال يتطل أأب مأ أ افرتامج أأة ا ضأ أ ر يف ققع أأقم احملقكم أأة فلمحكم أأة اجلنق ي أأة
افلوفية وه ا مق يهتلق م خطف تعفضهم ملفض ك فيأل 09-ومأق يسأتهلك قألرا أقأق مأ املأ ار مأ ذفأك
اف ي تستهلكر منصة .Interactio
زاي -انتخاب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية
()6

 -84اعتم أأل املكت أأب يف  3نيس أأقن/أبفي أأق  8109االختصقص أأقم اخلقص أأة بقنتخ أأقب امل أألع افع أأق .
وأنشأأئم مب جأأب ه أ االختصقصأأقم جلنأأة معنيأأة بقنتخأأقب املأألع افعأأق يسأأقعلهق ففي أ خ أرباء تيس أريا
فرتشيح امللع افعق افهتق فلمحكمة اجلنق ية افلوفية وانتخقبر .وقفرم افلجنة يف عق  8181عمال هب ا
مفشأأحق تأأف أمسأأقؤهم يف قق مأأة س أفية تبيقنأأق فلرجأأة مالءمأأتهم فشأأغق ه أ ا املنصأأب
افتف أ يض مهتقبلأأة َّ 06
وأجأأفم مهتأأقبالم مفِّكأأزة علأأى املهأأقرام بطفا أ افرتاضأأية ومبسأأقعلة ففي أ اخل أرباء .ويف  31حزي أفان/ي ني أ
مفشأحني فشأغق
 8181قلمم افلجنة تهتفيفهق افنهق ( )7اف ي تضأم قق مأة خمتصأفة بأال تفتيأب ألربعأة َّ
منصب امللع افعق .
املفشأأحني اف أ ار ة أمسأأقؤهم يف افهتق مأأة
 -85وإثأأف تهتأألمي افتهتفيأأف نظِّمأأم جلسأأقم اسأأتمقع علنيأأة مأأع َّ
مفشأأح ت أ افهت  .ويف  03تش أفي
املختصأأفة ي أ م  89و 31مت أ /ي في أ وبأألأم عمليأأة تشأأقورية فتحليأأل َّ
()2
افثقين/ن فمرب  8181اعتمل املكتب اف ثيهتة املعن نة "انتخأقب املألع افعأق  :سأبيق املضأ قألمق" افأيت
() 4
() 5
() 6
() 7
() 2

انظف.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-Action.aspx :
.ICC.ASP/17/39
.ICC-ASP/18/INF.2
.ICC-ASP/19/INF.2, Add.1 and Add.2

متقح على اففابط افتقيل:

https://asp.icc cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Election-cpi.int/iccdocs/asp_docs cpi.int

. /iccdocs/asp_docs/ASP19/Election%20of%20the%20Prosecutor%20-%20Way%20Forward%20-%20ENG.pdf
86

20-A-020321

ICC-ASP/19/20

Advance version

املفشأحني فشأغق منصأب
حلم حمق االختصقصقم .وقضم وثيهتة "سأبيق املضأ قألمق "بألن ت َّسأع قق مأة َّ
امللع افعق حبيث تشمق األفأفا املتبهتأني افأ ي قأقبلتهم افلجنأة يف بأق ئ االمأف وافأ ي مأق افأ ا يفغبأ ن يف
أن يلرس تفشَّحهم فشغق املنصب.
 -86وعمأأال ب ثيهتأأة "سأأبيق املض أ قأألمق" قأألمم افلجنأأة يف  85تش أفي افثأأقين/ن أ فمرب ضأأميمة( )9إىل
املفشأحني افتسأعة
تهتفيفهق األويل يتضم تهتييمقم خلمسة مفشَّحني إضقفيني .ونظِّمم جلسقم علنية مع َّ
اف ار ة أمسقؤهم يف افهتق مة امل َّسعة ي م  9و 01كقن ن األو  /يسمرب  .8181وتستمف افعملية افتشقورية
اففامية إىل حتليل مفشَّح ت افهت بلعم جمم عة متك نة م اس جهقم اتصق .
حاء -استعراض عمل المحكمة
 -87جفم مفاجعأة احملكمأة اجلنق يأة افلوفيأة ونظأق رومأق األسقسأ يف عأق  .8181وعينأم اجلمعيأة يف
ور ق افثقمنأة عشأفة بهتفارهأق  ICC-ASP/18/Res.7ففيأ اخلأرباء املسأتهتلني افأ ي بقشأف عملأر يف كأقن ن
افثقين/ينأقيف  .8181واسأتهتل اخلأرباء افأ ي قأق عملمهأم ر أيس افففيأ افسأيل ريشأقر غ فلسأت ن (جنأ ب
أففيهتيق) م مجيع منقط افعقمل ومجع يف افففي بني خمتلأ اخللفيأقم واخلأربام ومأ مأ شأك أن ذفأك
أثف عملر .وعهل إفيهم بتهتألمي ت صأيقم إىل مجعيأة افألو األطأفا واحملكمأة بشألن مسأق ق تهتنيأة َّ
معهتألة
َّ
حمل ة تتمح ر ح اجملقالم افتقفيأة( :أ) ا كمأة؛ (ب) افهتضأقء و(ج) افتحهتيأ واملهتقضأقة .وقأل خأرباء
افففي تهتفيفهم املؤقم يف  31حزيفان/ي ني  8181وقلم ا تهتفيفهم افنهأق يف  31أيلأ /سأبتمرب .وعلأى
اففغم مأ افتحأليقم افأيت تنطأ ي عليهأق افهتيأ املففوضأة تصأليق جلق حأة ك فيأل 09-افتهتأ ا مبمثلأ افألو
األطأفا واحملكمأأة واجملتمأأع املأألين حضأ ريق وافرتاضأأيق مأ أجأأق مجأأع اآلراء واملعل مأأقم افأأيت سأأقعل م يف
مهمأأتهم .وأشأأقر اخل أرباء يف تهتفيأأفهم إىل أن ر قسأأة اجلمعيأأة واحملكمأأة وأمقنأأة اجلمعيأأة تعقونأأم معهأأم أمت
افتعأأقون وإىل أاأأم حتأألث ا مأأع افكثأأري مأ املسأأؤوفني واملأ ظفني ا أأقفيني وافسأأقبهتني يف احملكمأأة وفهتأأل واف أ
آخأأفون كثأأف علأأى ا أأليث معهأأم بنأأقء علأأى طلأأب افففي أ  .وحتأألث ا أيضأأق مأأع افعليأأل م أ افأألو األط أفا
ومنظمقم اجملتمع امللين .وأرحب بقفلعم اف ي قلمتر مجيع اجلهقم اففقعلة إىل اخلرباء واف ي ف ال فكقن
إمتق اخلرباء ملهقمهم أصعب .وسفم ر قسة اجلمعية بتهتلمي مق أمك م افلعم واملسقعلة إىل اخلرباء.
 -82وقأأل اخل أرباء  324ت صأأية وأوص أ ا بأألن ت أ ىل األوف يأأة فبعضأأهق .وأو أن أشأأكف مجيأأع اخل أرباء وأن
أشأأيل هبأأم ألاأأم اسأأتمفوا يف تنفي أ مهأأقمهم يف عأأق  .8181وقأألم ا تهتفي أفا واسأأع افنطأأقق يتضأأم حتلأأيال
مستفيضأأق فعأأل هق أأق م أ جمأأقالم عمأأق احملكمأأة ومنظ مأأة نظأأق رومأأق األسقس أ سأأيتطلب متقبعأأة افأألو
األطأفا واحملكمأأة .وأحأأث افأألو األط أفا واحملكمأأة ومجيأأع اجلهأأقم اففقعلأأة علأأى أن تب أ اآلن اجله أ
افال مأأة فضأأمقن اختأأقذ اخلط أ ام املنقسأأبة فيمأأق خيأأص افت صأأيقم .وعلأأى وجأأر افعم أ أنأأق ر ٍ
اض ع أ نتيجأأة
مفاجعأأة عمأأق احملكمأأة وأنأأق متلكأأل م أ أن عمأأق خ أرباء افففي أ سأأيفيل م أ اآلن فصأأقعلا احملكمأأة ومجيأأع
اجلهقم اففقعلة إفق ة مجة.
طاء -لمحة عن أنشطة الرئيس
 -89كمأأق ذك أأف آنفأأق أوص أأيم بتلجي أأق مجيأأع االجتمقع أأقم يف منتص أ آذار/مأأقرس بس أأبب جق ح أأة
ك فيل .09-وت اصلم أيضق مع قيق ة احملكمة حفقظق على استمفار عمق احملكمة وضمقنق مل اصلتهق تل ية
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وظق فهأأق مش أأجعق افأألو األط أفا واجلهأأقم اففقعل أأة األخ أأف علأأى تهت أألمي افأألعم إىل احملكم أأة يف خمتل أ
االجتمقعقم مبق فيهق تلك افيت تعهتلهق اجلمعية.
 -31ويف إطأأقر األنشأأطة افأأيت اضأأطلعم هبأأق خأأال جق حأأة ك فيأأل 09-يف جمأأق تأألبف املخ أقطف فصأأقحل
اجلمعيأأة تشأأقورم مأأع افأألو األط أفا واحملكمأأة واجملتم أأع املأألين واألمأأم املتحأألة واقرتحأأم حل أ ال مثل أأى
فتحهتيأ أ امله أأق املتن ع أأة املعهأ أ هب أأق إىل اجلمعي أأة بقفتع أأقون اف ثيأ أ م أأع ن أأق اف أأف يس ومبس أأقعلة األمقن أأة.
وتضأأمنم هأ املهأأق انأرباء ففيأ خأرباء مسأأتهتلني ملفاجعأأة عمأأق احملكمأأة ومنظ مأأة رومأأق األسقسأ وعمأأق
افلجنة املعنية بقنتخأقب املألع افعأق وعمليأقم افتشأقور ذام اف فأة بأر وأنشأطة افلجنأة االستشأقرية املعنيأة
برتشيح افهتضقة.
 -30وبقفتشأأقور مأأع نأأق افأأف يس واملكتأأب اختأ م افتأألابري افطقر أأة افال مأأة فتمكأأني املكتأأب مأ حتمأأق
مسأأؤوفيتر ع أ اف ألع ة إىل عهتأأل افأألورة افتقسأأعة عشأأفة فلجمعيأأة عهتأألا آمنأأق وفعأأقال مبفاعأأقة افظأأفو احملليأأة
وافهتي املففوضة ختفيفق آلثقر جق حة ك فيل 09-وإمكقن شغق احملفلني يف ني ي رك والهقي .واخت م ه
افتأألابري بشأأفط أال متثأأق سأأقبهتة فعهتأأل االجتمقعأأقم املسأأتهتبلية فلجمعيأأة ومكتبهأأق .وأضأأفم أيضأأق تفتيبأأقم
افرتاضية ضمقنق التسق االجتمقعقم بقفطقبع افشقمق فلجميع قلر املستطقع.
 -38وأصلرم بيقنقم صحفية تتنقو مبقعث افهتل افبقفغة فلجمعية فيمأق يتعلأ بقفتألابري اخلقرجيأة افأيت
تستهل احملكمة وم ظفيهق معفبق ع تضقم اجلمعية مع احملكمة و عمهق اففاسخ هلق .و ع م أيضق إىل
عهتأأل اجتمقعأأقم متن عأأة فلنظ أأف يف كيفيأأة ر اجلمعيأأة عل أأى ه أ افتأألابري غ أأري املسأأب قة ونققشأأم أفك أأقرا
وخط أ ام مقي أأة اس أأتهتال احملكم أأة يف وج أأر ه أ افتحأأليقم .وش أأل م أيض أأق عل أأى أمهي أأة ت أأفويج اف أألو
املكفسة يف نظق رومق األسقس مكقفحة فإلفالم م افعهتقب.
األطفا فلمبق ئ وافهتيم َّ
 -33وعل أأى م أأف افس أأن ام اف أأثالث املقض أأية ش أأقركم يف اجتمقع أأقم ع أألة ك أأقن فيه أأق افتع أأقون وافتكقم أأق
وافعقملية م اضيع بقر ة م م اضيع املنققشأة .و علأى مأف افسأن ام عهتألم أيضأق سلسألة مأ االجتمقعأقم
وحضأأفم اففعقفيأأقم كمتحأألث ر يس أ أو كعضأ ففي أ إ ارة افنهتأأقش مبأأق فيهأأق اففعقفيأأقم افأأيت نظِّمأأم يف
الهقي وني ي رك وسي وك فك يف بقنك ك وبليل وجقكفتق وكيي واليلن وط كي وب رم فيال بفقن ات .
ويف ه االجتمقعقم شجعم افلو وال سيمق افلو املفاقبة علأى االنضأمق إىل نظأق رومأق األسقسأ
واالتفقق بشلن االمتيق ام وا صقنقم فلمحكمة اجلنق ية افلوفية .وتعففم على افتحليقم املفتبطة بهتفارهق
املفتهتب بقالنضمق إىل افصكني ونققشم معهأق سأبق افتغلأب علأى هأ افتحأليقم وشأل م علأى أمهيأة
سنهق ق انني على افصعيل اف طي.
 -34وعهتأألم يف هأ ا اإلطأأقر اجتمقعأأقم مأأع ممثلأأني عأ بلأألان منطهتأأة آسأأيق واحملأأيط اهلأأق ئ وشأأقركم
املخصصة فللو اجلزرية يف احمليط اهلق ئ بشلن افتصلي على نظق
كمتحلث ر يس يف املق لة املستليفة
َّ
رومأأق األسقس أ وتنفي أ افأأيت نظِّمأأم يف فأأقن ات يف  30أيأأقر/مأأقي  .8109وأعلمأأم املشأأقركني يف ه أ
املق لة املستليفة برتكيزي على افسع إىل حتهتي عقملية نظق رومق األسقس  .وشقركم أيضق يف أغلية عمق
علأأى مسأأت افسأأفقرام بشأألن احملكمأأة اجلنق يأأة افلوفيأأة ومنطهتأأة احملأأيط اهلأأق ئ وتسأأىن يل خالهلأأق إج أفاء
منققشقم تفقعلية بشلن افش اغق افيت عربم عنهق وف افلو اجلزرية يف احمليط اهلق ئ .ويف ه ا افسأيقق
أو أن أعرب ع تهتليفي فللعم افكبري اف ي قلمتر افلو األطفا ومنظمأقم اجملتمأع املألين واجلهأ افأيت
ب فتهق مبق فيهق أسرتافيق ومجه رية ك ريق واال تال م أجق احملكمة اجلنق ية افلوفيأة ومنظمأة "بفملأقني ن مأ
أجأأق افعمأأق افعأأقمل " يف افسأأع إىل حتهتي أ عقمليأأة نظأأق رومأأق األسقس أ يف منطهتأأة آسأأيق واحملأأيط اهلأأق ئ.
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ونتيجة اجله املشرتكة املب وفة أو عم كرييبقس صك انضأمقمهق إىل نظأق رومأق األسقسأ وانضأمم إفيأر
يف  86تشفي افثقين/ن فمرب .8109
 -35وعلى مف افسأن ام افأثالث ت اصألم ت اصأال نشأطق مأع خمتلأ منظمأقم اجملتمأع املألين ورابطأقم
احملأقمني مأ أجأأق إ خأأق منقظريهأق يف عمأأق اجلمعيأأة واحملكمأأة .وهأ ا مأق تضأأم االجتمأأقع معهأأم بقنتظأأق
ملنققشأأة املسأأق ق وافتحأأليقم افأأيت ت اجههأأق احملكمأأة حقفيأأق وافت اصأأق مأأع افأألو األط أفا واحملكمأأة فضأأم
اقرتاحقم اجملتمع امللين وملخالتر إىل خمتل ج انب عمق اجلمعية واحملكمة.
 -36وتس أأفين مع أأقو ة خمتلأ أ اجله أأقم اففقعل أأة تهت أألمي اف أألعم املت اص أأق واملع أ َّأز إىل منظ مأ أة نظ أأق روم أأق
األسقس خال والييت مبق يف ذفك افتزا احملكمة مب اصلة حتسني كيفية اضطالعهق ب اليتهق األسقسية .وأنق
متلكل كق افتلكل م أن ه افلورة افتقسعة عشفة فلجمعيأة ستسأهم يف حتهتيأ هأ ا اهلأل املشأرتك وال
سيمق يف سيقق مفاجعة عمق احملكمة ومنظ مة نظق رومق األسقس .
 -37وتتشجع احملكمة بقفلعم افكبري يف تنفي مهقمهق اف ي مل تتلهتر م افلو األطفا يف نظأق رومأق
األسقس افبقفغ عل هق  083وفة طففق فحسب بق م و أخف ومنظمأقم وفيأة ومنظمأقم اجملتمأع
امللين أيضق .وعلى امتلا خألميت افكقملأة شأقهلم إعأق ة افتشأليل علأى هأ ا االفتأزا وال سأيمق مبنقسأبة
اف أ كف افعش أفي العتم أأق نظ أأق روم أأق األسقس أ اف أأيت أحي أأم يف ع أأق  8102ومبنقس أأبة فعقفي أأقم أخ أأف
نظِّم أأم إحي أأقء فيأ أ افعلاف أأة اجلنق ي أأة افلوفي أأة يف أعأ أ ا  8102و 8109و 8181مب أأق يف ذف أأك يف وج أأر
افتحأأليقم اخلقرجيأأة .وأنأأق متلكأأل كأأق افتلكأأل م أ أن احملكمأأة ست اصأأق افتع يأأق علأأى افت أزا مجعيأأة افأألو
املكفسأأة يف نظأأق رومأأق األسقسأ وافأ و عنهأأق مبأأق فيهأأق اسأأتهتال احملكمأأة
األطأفا بتلييأأل املبأأق ئ وافهتأأيم َّ
افهتضق .
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المرفق الثالث
بيان رئاسة لجنة الميزانية والمالية في الدورة التاسعة عشرة لجمعية الدول
األطراف
 -0أو أن أشكفكم على إتقحيت ففصة خمقطبتكم افي وعفض افنتق ج افف يسية ملنققشقتنق يف افلورتني
اففابعة وافثالثني واخلقمسة وافثالثني فلجنة امليزانية واملقفية ("افلجنة").
 -8أو يف افبلاية أن أغتنم ه افففصة ألشكف مال افزمالء م افلجنة على تفقنيهم وعملهم افشقق
خال افلورتني األخريتني وملمثل احملكمة على ت اففهم وتعقوام خقصة خال ه األوققم افعصيبة .
كمق أعفب ع شكفي وتهتليفي فألمني افتنفي ي وففيهتر على عمهم املتميز
 -3وخال افلورة اففابعة وافثالثني افيت عهتلم يف اففرتة م  02إىل  09أيقر/مقي ويف 00و08
حزيفان/ي نير  8181ركزم افلجنة على افنظف يف أثف وبقء "ك فيل "09-على عمق احملكمة فضال ع
مسق ق أخف حسقسة م حيث افت قيم مثق حقفة افسي فة وتعيني مفاجع حسقبقم خقرج جليل.
وخال افلورة اخلقمسة وافثالثني افيت عهتلم يف اففرتة م  04إىل  85أيل /سبتمرب  8181ركزم
افلجنة على افنظف يف امليزانية افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة فعق  8180وأ اء ميزانية احملكمة يف عق
 .8109وبقإلضقفة إىل ذفك نظفم افلجنة يف جمم عة م املسق ق تشمق :أثف وبقء "ك فيل"09-؛
واآلثقر املرتتبة على ذفك؛ وسي فة احملكمة؛ وأعمق بفاجمهق افف يسية .كمق مت استعفاض م اضيع ر يسية
أخف مثق اسرتاتيجية تكن ف جيق املعل مقم/وإ ارة املعل مقم.
 -4وبقإلضقفة إىل ذفك أو أن أؤكل أن افلجنة قل تنقوفم االستفسقرام اف ار ة م افلو األطفا
ع طفي ميسف امليزانية افسفري تريان .ورحبم افلجنة هب ا افتفقعق مع افلو األطفا واهليئقم افففعية
افتقبعة فلجمعية افعقمة واعتربم أن ذفك يؤ ي إىل نتيجة أفضق.
 -5وسلعفض اآلن بججيق املالحظقم افف يسية فلجنة بشلن امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق  8180وأ اء
امليزانية فعق .8109

ألف -المسائل المتعلقة بالميزانية في جميع البرامج الرئيسية
أوالا -المالحظات العامة والتحليل الكلي
 -6وقلمم احملكمة ميزانية بفنقجمية مهترتحة فعق  8180قلرهق 411 147،0يورو بقستثنقء قفض
افلوفة املضيفة ممق ميثق اخنفقضق قلر  713 3آال ي رو( 1 5يف املق ة) ع افسنة افسقبهتة.
 -7والحظم افلجنة أن ميزانية احملكمة أصبحم مستهتفة وحهتهتم من ا يهتقرب افصفف يف فرتة اس
سن ام األخرية.)8180-8107( .
 -2والحظم افلجنة أن امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق  8180تلثفم بزيق ة يف تكقفي امل ظفني قلرهق
 655ماليني ي رو عمال بتطبي افنظق امل حل فألمم املتحلة .وبقإلضقفة إىل ذفك قلرم تكلفة افلعم
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اف ي قلمر قلم احملكمة فإلجفاءام افهتضق ية اإلضقفية املت قعة يف عق  8180مببلغ إضقيف قلر 851
ملي ن ي رو.
 -9وم أجق ختفيض مست االحتيقجقم م امل ار مليزانية عق  8180طبهتم احملكمة معل شغ ر
أعلى يف افربنقمج افف يس افثقفث م  01يف املق ة إىل  08يف املق ة (أو ختفيض قلر  050ملي ن ي رو)
كمق خفضم امل ار يف فئة تكقفي امل ظفني مبهتلار  852ملي ن ي رو م خال اف ظق غري املم فة
وافتخفيضقم األخف يف تكقفي امل ظفني وافهتضقة .وعالوة على ذفك اقرتحم احملكمة إجفاء
ختفيضقم يف افتكقفي غري املتعلهتة بقمل ظفني م خال ختفيضقم يف تكقفي افسفف ( 850ملي ن
ي رو) وافتكقفي األخف غري املتعلهتة بقمل ظفني  154ملي ن ي رو) واالحتيقجقم افتشغيلية يف املكقتب
افهتطفية واألنشطة امليلانية (052ملي ن ي رو) وتلجيق افتحسينقم املهتفرة يف جمق اهليقكق األسقسية (050
ملي ن ي رو.
 -01غري أن افلجنة الحظم أن معظم افتخفيضقم يف افتكقفي تتعل إمق بتلجيق افت ظي أو
بقالستثمقر يف اهليقكق األسقسية أو بقفهتي املت قعة على افسفف حىت عق  .8180وب فك صنّفم
حتملهق مفة واحلة وفيسم نتيجة فلتحسينقم
ه اهليقكق يف خقنة افتكقفي غري املتكفرة ألنر يتم ّ
اهليكلية يف كفقءة عمق احملكمة.
ثانيا آخر المستجدات بشأن الوضع فيما يتعلق بوباء كورونا المستج ّد
 -00والحظم افلجنة أن احملكمة قل أ ركم اآلثقر افضقرة افيت ترتتب على وبقء ك رونق املستج ّل
وب فك ت اصق ممقرسة املفونة وافتن ع يف عمليق ق فضمقن استمفار األعمق مثق اإل ارة املقفية ا كيمة
وتشجيع افعمق يف املنز وافتنقوب افط ع يف املكتب م أجق ت فري افسالمة واألم فلهت افعقملة.
 -08واعرتفم افلجنة أيضق بعمق جلنة افتنسي يف سعيهق إىل صيقغة آفيقم شقملة تكفق استلامة
األنشطة افتنفي ية وأوجر افتآ ر وإطقر انتهتقيل حن افتح افتلرجي إىل مكقن افعمق .وبقإلضقفة إىل
ذفك ذ ّكف بلن احملكمة تضع يف اعتبقرهق تنفي مجيع اف ف رام وافكفقءام واالحتفقظ هبق يف ض ء عل
إمكقنية افتنبؤ ب بقءك" أوفيل" 09-اف ي يثري افشك ك.
 -03وكقنم افلجنة ملركة أنر مت اعتمق طفق جليلة فلعمق خال جق حة وبقء ك رونق املستج ّل
املستمفة .وإذا مق استمفم ه املمقرسقم اجلليلة قلتؤثف إجيقبيق على تكقفي تشغيق احملكمة يف
تبني افكيفية
املستهتبق .وطلبم افلجنة إىل احملكمة أن تهتل إىل افلجنة يف ور ق افسق سة وافثالثني خطة ّ
افيت تعتز هبق احملكمة م ضم إطقر ميزانيتهق ا قفية تنفي ه افتغيريام واالستفق ة منهق .وكقنم
افلجنة حفيصة بشكق خقص على فهم تلثري ه افتغيريام على افكفقءة وتكقفي افتشغيق واملفونة
وافهتلرة على افتكي .
ثالث ا -أداء الميزانية لعام 0241
 -04نظفم افلجنة يف "تهتفيف أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية وأ اءهق افربنقجم فعق  "8109وأشقرم
إىل أن إمجقيل افنفهتقم اففعلية فلمحكمة مبق يف ذفك صنلوق افط ارئ بلغ  047 6ملي ن ي رو وه مق
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ميثق  9956يف املق ة م امليزانية املعتملة فعق  8109افبقفغة  04250ملي ن ي رو .وأمق اففصيل املتبهت
افبقفغ 155ملي ن ي رو فهتل مشق خمصصقم غري منفهتة قلرهق  153ملي ن ي رو ملشفوع اسرتاتيجية
تكن ف جيق املعل مقم/إ ارة املعل مقم املتعل افسن ام اف ي سيستمفخال عق  8181وب فك بلغ
صقيف اففصيل غري املنف  158ملي ن ي رو.
 -05وبلغ معل تنفي امليزانية افعق ية  9653يف املق ة أو مق جمم عر  045567ملي ن ي رو مهتقبق ميزانية
معتملة قلرهق 042503ملي ن ي رو.
 -06وقل قلمم إىل افلجنة أربعة إخطقرام م صنلوق افط ارئ يبلغ جمم ع املبلغ عنهق  857ملي ن
ي رو م ضمنر مبلغ يلز بقففعق وقلر  059ملي ن ي رو .ورحبم افلجنة جبه احملكمة م أجق
استيعقب افنفهتقم املتعلهتة حبقالم غري مت قعة وافتط رام يف إطقر ميزانيتهق افعق ية.
رابع ا -أداء الميزانية في النصف األول من عامم 0202
 -07وكقن معفوضق على افلجنة "تهتفيف ع أ اء ميزانية احملكمة اجلنق ية افلوفية حىت  31حزيفان/ي نير
 "8181فضال ع األ اء املت قع حىت كقن ن األو  /يسمرب  .8181والحظم افلجنة أن معل
افتنفي يف منتص افعق بلغ  5854يف املق ة أو  76585ملي ن ي رو مهتقبق امليزانية املعتملة فعق
8181افبقفغة  045568ملي ن ي رو(بقستثنقء قفض افلوفة املضيفة ).وأشقرم افلجنة إىل أن ه ا ميثق
اخنفقضق بنسبة  850يف املق ة مهتقرنة مبعل افتنفي اف ي كقن  5455يف املق ة يف  31حزيفان/ي نير
.8109
 -02وقلر معل افتنفي املت قع فلمحكمة يف  30كقن ن األو  /يسمرب  8181مبق يف ذفك افف ا ل
وملف عقم رأس املق فسلا قفض افلوفة املضيفة بنسبة  9258يف املق ة (أو  046553ملي ن ي رو)
مهتقبق امليزانية املعتملة فعق  8181افبقفغة 049580ملي ن ي رو.
خامسا -السيولة
 -09وفيمق يتعل مبسلفة سي فة احملكمة كفرم افلجنة اإلعفاب ع قلهتهق إ اء االجتق حن يق ة
املتلخفام يف افسن ام األخرية ممق أ ّ إىل خطف كبري يتمثق يف حلوث نهتص يف افسي فة .وقل مت إبفا
ه ا اخلطف أيضق يف تهتفيف مفاجعة األ اء اف ي قق بر مفاجع ا سقبقم اخلقرج بشلن عملية ميزانية
احملكمة.
 -81وعلى اففغم م افصع بقم وافشك ك افسق لة بسبب ا قفة االقتصق ية افعقملية أوصم افلجنة بلن
تسعى احملكمة يف حقفة مق حتهتهتم مسق ق افسي فة إىل إ ارة امل ار املتقحة بفعقفية ط ا األشهف املتبهتية
م افسنة .وبقإلضقفة إىل ذفك ويف حقفة حلوث نهتص يف افسي فة قبق ورة اجلمعية أوصم افلجنة
بلن ينظف املكتب بنقء على ت صية افلجنة يف اخليقرام املتقحة ملعقجلة ا قفة.
 -80وأوصم افلجنة بلن تستخل احملكمة أشكق خمتلفة م افتفقعالم مع افلو األطفا فلتهتليق
املبني يف افتهتفيف وأن ت اصق تط يفه
إىل أ ىن حل م املخقطف افيت تتعفض هلق افسي فة على افنح ّ
األشكق م افتفقعالم .وبنقء على ت صية افلجنة أخطفم أمقنة اجلمعية افلو األطفا املتلخفة مفة
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أخف يف تشفي افثقين/ن فمرب  8181قبق انعهتق افلورة افتقسعة عشفة فلجمعية مرب ة أمهية مسقمهق ق يف
امليزانية واالستهتفار املقيل فلمحكمة وعلى استعق ة افلو األطفا نفسهق هت قهق يف افتص يم.
سادس ا -استبدال رأس المال
 -88ق ّلمم احملكمة خططق مت سطة األجق وط يلة األجق الستبلا رأس املق .وأوصم افلجنة بجعق ة
تهتييمهق يف ض ء اعتمق ام امليزانية فعق  81080مع مفاعقة ا قجة إىل افتهتليق إىل أ ىن حل م املخقطف
افتشغيلية افيت ت اجههق احملكمة وإيالء األوف ية فلصيقنة على االستبلا كلمق كقن ذفك معهت ال م افنقحية
االقتصق ية متشيق مع مبلأ االستلامة.
سابع ا -استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات
 -83الحظم افلجنة أن احملكمة اتبعم خطة االستثمقر املتف عليهق بشلن اسرتاتيجية افسن ام اخلمس
املبني يف تهتفيف احملكمة .غري أنر بسبب األ مة
املتعلهتة بتكن ف جيق املعل مقم/إ ارة املعل مقم على افنح ّ
افيت أسفف عنهق وبقء ك رونق املستج ّل كقن هنقك تلخري يف تنفي افعنصف افف يس م عنقصف
االسرتاتيجية وه منهقج افعمق افهتضق ممق أ إىل طلب احملكمة متليل امل عل افنهق السرتاتيجية
تكن ف جيق املعل مقم /إ ارة املعل مقم اخلمسية بسنة واحلة واستخلا أم ا االسرتاتيجية افبقفغ قلرهق
 052أف ي رو يف عق  .8188ومع ذفك فجن افتكقفي اإلمجقفية فتنفي اسرتاتيجية تكن ف جيق
املعل مقم /إ ارة املعل مقم اخلمسية بلكملهق ستك ن أقق مببلغ  41359أف ي رو عمق كقن مهتلرا يف
عق .8107

ثامن ا-

مرتبات القضاة واستحقاقاتهم
 -84الحظم افلجنة أن اخنفقض عل افهتضقة افعقملني بلوا كقمق وافتغيري يف مهتل نظق املعقشقم
افتهتقعلية قل أ ّ إىل اخنفقض امل ار املطل بة ملعقشقم افهتضقة (م  0 57454أف ي رو يف عق
 8181إىل  98059أف ي رو يف عق  )8180بقإلضقفة إىل استحهتقققم أخف .
 -85بيل أن افلجنة الحظم أيضق أنر يف  00آذار/مقرس  8180ستنتخب هيئة ر قسة جليلة ووفهتق
فلمق ة  )3(35م نظق رومق األسقس جي هلق حسب عبء افعمق وبقفتشقور مع افهتضقة اآلخفي
أن تهتفر مل ضفورة أن يك ن أي ققض منتخب حليثق غري عض يف هيئة افف قسة عض ا متففغق.
وأوصم افلجنة بلن تب احملكمة قصقر جهلهق الستيعقب مجيع افنفهتقم غري املنظ رة فيمق يتعل
بقفهتضقة املنتخبني حليثق يف إطقر امليزانية املعتملة فعق .8180
-86تنقوفم افلجنة أيضق بعض املسق ق املتعلهتة بقإلصالح املؤسس واملسق ق اإل ارية وه مسق ق امل ار
افبشفية املتصلة بقفت ع اجلغفايف وافت ا ن بني اجلنسني.

(أ) افت يع اجلغفايف
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الحظم افلجنة أن احملكمة أ رجم افتلابري واألنشطة افيت اخت م يف حمقوفة فلتخفي م
االختالالم افهتق مة يف افتمثيق اجلغفايف .وكفرم افلجنة ت صيق ق افسقبهتة بلن تع احملكمة خبطة مت سطة
األجق وط يلة األجق وأهلا حمل ة حتليلا جيلا ملعقجلة ه ا اف ضع.
وأفق م احملكمة بلن عل م ظف اففئة اففنية اف ي ينتم ن إىل افلو األطفا غري املصلق عليهق بلغ
 59م ظفق يف  30مت /ي فير  8181مهتقرنة بأ  52م ظفق خال اففرتة نفسهق م عم .8109
وأوصم افلجنة بلن حتقو احملكمة كلمق أصبحم أي وظيفة م تلك اف ظق افأ  59م افلو غري
املصلق عليهق شقغفة مقء ه اف ظق ع طفي تعيني مفشحني م و غري ممثلة أو غري ممثلة متثيال
نققصق.

(ب) افت ا ن بني اجلنسني
كش تهتفيف احملكمة ع وج اختال كبري يف افت ا ن بني اجلنسني فصقحل امل ظفني اف ك ر يف
اففتب افعليق م اففئة اففنية ويس وضع عكس يف املست يقم األ ىن م اففتب اففنية حيث تشكق
اإلنقث أغلبية جمم ع امل ظفني يف تلك اف ظق  .وأوصم افلجنة بلن ت اصق احملكمة جه هق اففامية إىل
 -87وسلعفض اآلن افت صيقم افف يسية فلجنة بشلن افربامج افف يسية.

أوالا -البرنامج الرئيسي األول :الهيئة القضائية
تكقفي افسفف
 -82الحظم افلجنة أن ميزانية افسفف قل اقرتحم بنفس املست اف ي اقرتحم بر يف عق 8181
( 01157أف ي رو) على اففغم م أن تكقفي غري متكفرة يف ميزانية عق قلرهق  8555أف ي رو
قل خصصم فلسفف ض ر ورة اجلمعية افعقمة يف ني ي رك .وتعتهتل افلجنة أن ه افتكقفي غري
املتكفرة فيسم ال مة وينبغ شطبهق م امليزانية املهترتحة فعق .8180

ثانيا -البرنامج الرئيسي الثاني :مكتب المدعي العام
تكقفي امل ظفني
 -89الحظم افلجنة أنر على اففغم م كق اجله املب وفة طلب مكتب امللع افعق وظيفة إضقفية
واحلة م مهق املسقعلة املؤقتة افعقمة مل ظ معقون فشؤون االتصق وافتنسي يف جمق امل ار افبشفية
بفتبة (  )8-مللة ستة أشهف اخق املكتب املبقشف فلملع افعق م أجق تلبية افطلبقم افشليلة افيت
تلهتى على عقت مكتب االتصق املعي بقمل ار افبشفية مبكتب امللع افعق ّ .بيل أن افلجنة تف أنر نظفا
فتعزيز أوجر افتآ ر وافتنسي مع مهق قلم احملكمة ميك تلبية ه ا افطلب يف حلو امل ار املتقحة وم مث
أوصم بعل امل افهتة على اف ظيفة.

ثالث ا -البرنامج الرئيسي الثالث :قلم المحكمة
تكقفي امل ظفني
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 -31طلب قلم احملكمة علة وظق جليلة يف إطقر املسقعلة املؤقتة افعقمة .وبعل استعفاض قي
فلطلبقم ومفاعقة امل ار املتقحة وجمم عة املهقرام افففيلة املطل بة أوصم افلجنة بقمل افهتة على مجيع
اف ظق افلغ ية وعلى وظيفة م ظ ققن ين معقون (  )8-ففرتة ال تتجقو ستة أشهف.

املسقعلة افهتقن نية
املخصصني .واستنق ا إىل
 -30الحظم افلجنة أنر مت ختصيص مبلغ  311أف ي رو فلعمق واحملقمني
ّ
راسة افتكقفي اففعلية فلمكلفني واحملقمني املخصصني يف املقض فضال ع امل ار افال مة حىت 31
حزيفان/ي نير  26 631( 8181ي رو مهتقرنة مببلغ  8181أف ي رو افيت متم امل افهتة عليهق يف
امليزانية) أوصم افلجنة بتخفيض األم ا املخصصة فلعمق واحملقمني املخصصني مببلغ  21أف ي رو.
 -1البرنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

تكقفي امل ظفني
 -38الحظم افلجنة أنر مل تهترتح ففقة افعمق اخلقصة وظق ثقبتة جليلة فعق  .8180وطلبم ففقة
افعمق املعنية بتكفأق يق ة قلرهق  04950أف ي رو ( 955يف املق ة) بسبب تكقفي شعبة اخللمقم
املشرتكة افتقبعة فألمم املتحلة وه مق ال يعكس يق ة يف قلرام امل ظفني.
 -33ويطب افصنلوق نسبة  01يف املق ة ب صفهق "ع امق ت ظي متلخفة" على بن امليزانية اخلقصة بر
م اففئة اففنية واخللمقم افعقمة .وبلغ املبلغ املطل ب فعق  0 09050 8180أف ي رو فلفئة اففنية
وفئة اخللمقم افعقمة.
 -34واستعفضم افلجنة اجتق معل افتنفي يف افصنلوق وأوصم بففع معل طلبقم افت ظي
يف"ع امق افت ظي املتلخفة" إىل  08يف املق ة وبقفتقيل فجن افتخفيض احملهت سيبلغ  8655أف ي روو.
 -35وأوصم افلجنة بلن ت اف اجلمعية على مجيع وظق
االستئمقين.

املسقعلة املؤقتة افعقمة يف إطقر افصنلوق

 -البرنامج الرئيسي السابع :6 -مكتب المراجعة الداخلية

افتلريب
 -36الحظم افلجنة أن امليزانية املطل بة تشمق تكقفي افتلريب مببلغ  8252أف ي رو م أجق
ت فري افتعليم املهي املستمف افال ملفاجع ا سقبقم .ور ا على استفسقر م افلجنة أشقر املكتب إىل
أنر ينظف يف خيقر شفاء ورة تلريبية خمصصة فتلبية احتيقجقتر احملل ة يف بيئة عمق احملكمة بتكلفة قلرهق
 85أف ي رو .وف فك أوصم افلجنة بتخفيض  352آال ي رو م افتلريب يف عق 81080
وأوصم أيضق بلن ي اصق مكتب املفاجعة افلاخلية فلحسقبقم افسع فلحص على قيمة مهتقبق املق يف
خيقراتر افتلريبية يف املستهتبق وذفك على سبيق املثق م خال ورام تلريبية على اإلنرتنم تنظمهق
مؤسسقم مثق معهل مفاجع ا سقبقم افلاخليني.
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 -37بعل راسة ملقّهتة يف امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق  8181وإضقفتهق واملربرام املهتلمة أوصم
افلجنة بجمكقنية حتهتي ختفيضقم إمجقفية قلرهق  054ملي ن ي رو .وب فك تبلغ امليزانية افربنقجمية املهترتحة
املعلفة فعق  046 8181ملي ن ي رو (أو  04956ملي ن ي رو مع قفض م افلوفة املضيفة) .وميثق ذفك
يق ة قلرهق  054في ن ي رو (أو  0يف املق ة) مهتقرنة بقمليزانية املعتملة فعق .8109
 - 32فيمق يتعل بتقرير استعراض الخبير المستقل مل تتح فلجنة ففصة افتعلي على ه ا افتهتفيف ألنر
صلر بعل اختتق افلورة اخلقمسة وافثالثني فلجنة غري إني شخصيق أؤيل ه املبق رة وأعتهتل أن هنقك
ت صيقم جيلة م شلاق أن حتس عمق احملكمة يف جمقيل افهتضقء وا كمة .وأشقر اخلرباء إىل افعل
املتزايل م بن جلو األعمق افيت ينظف فيهق أعضقء افلجنة يف كق ورة وه مق يفجع أسقسق إىل
اف الية اف اسعة افنطقق افيت وضعتهق افلجنة افيت أنشل ق اجلمعية بلن تك ن افلجنة مسؤوفة ع اففحص
افتهتي ألي وثيهتة تهتل إىل اجلمعية وتتضم تلثريا على اجلقنب املقيل أو على امليزانية أو أي مسلفة مقفية
أخف أو فيمق خيص امليزانية أو ذام طقبع إ اري كمق قل يعهل هبق إفيهق م قبق اجلمعية .افلجنة
ب صفهق هيئة ففعية فلجمعية تفحب بلي ففصة إلجفاء ح ار هق ومثمف مع افلو األطفا واحملكمة
ففق لة احملكمة وافعلافة افلوفية.
 -39وعالوة على ذفك وفيمق يتعل باستعراض مراجع الحسابات الخارجي لهيئات الرقابة في
المحكمة تؤيل افلجنة ه ا االستعفاض وت ص بلن يتيح مفاجع ا سقبقم اخلقرج على اف رقة افيت
أعلهق قبق وقم كق م حلهتة افعمق افيت يعتز عهتلهق م أجق إعطقء اف قم افكقيف إلجفاء استعفاض
وحتليق منقسبني .وأو أيضق أن أؤكل على أمهية إشفاك افلجنة يف مجيع املنققشقم املتعلهتة بقستعفاض
هيئقم اففققبة وأن أبهت على علم هبق يف مجيع املفاحق.
 -41ويف اخلتق امسح ا يل أن أؤكل م جليل أن افلجنة ست اصق حتليق املسق ق املتعلهتة بقمليزانية
واملسق ق املقفية واإل ارية على أسقس مزايقهق اففنية متشيق مع واليتهق .وست اصق تهتلمي ت صيقم اخلرباء إىل
اجلمعية افعقمة بقفتنسي اف ثي مع هيئقم اففققبة األخف واستنق ا إىل ت جيهقم اجلمعية افعقمة.
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المرفق الرابع
البيانةةات التةةي أتلقياةةل أمةةام الجمعيةةة العامةةة بشةةأن اعتمةةاد ق ةرار الميزانيةةة فةةي
جلستها العامة الرابعة ،المعقودة في  46كانون األول/ديسمبر 0202
ألف -البيان الذي ألقتس بلجيكا لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -0نيقبأة عأ األرجنتأني وأيففنألا وبلجيكأق وجنأ ب أففيهتيأق وسأل فينيق وافسأ يل وس يسأفا وفنلنألا
وك سأتقريكق وفيختنشأتقي وفكسأمربغ وافنأفويج وافنمسأق ومنغ فيأق وه فنألا نأ أن نكأفر ع تنأق إىل وضأع
ميزانيأة تتمقشأى مأع احتيقجأقم احملكمأة وأن نعأفب عأ قلهتنأق إ اء حقفأة افسأي فة افبقفغأة اهلشقشأة افأيت
ت اجههق احملكمة.
وحنأ نأف أن مأ افضأفوري إجيأق افتأ ا ن افسأليم بأني افبحأث عأ افكفأقءة يف اسأتخلا املأ ار
-8
وميزانية كقفية فتمكني احملكمة م تنفي واليتهق .وعنل فهتط ستتمك احملكمة م حتهتي أفضق افنتق ج
بفعقفية يف مكقفحة اإلفالم م افعهتقب.
 -3ونعرت بلن املفقوضقم بشلن امليزانية هل ا افعق كقنم أكثف سالسة ممق كقنم علير يف افسن ام
افسقبهتة .وال ي جل إال فقرق بسيط ينبغ مفاعقتر بني امليزانية املهترتحة فلمحكمة وامليزانية افيت أوصم هبق
جلنأة امليزانيأة واملقفيأة .وتهتأف جلنأة امليزانيأة واملقفيأة بأقجله افأيت تبأ هلق احملكمأة فتحليأل اف فأ رام وافكفأقءة
آخ ة يف االعتبقر اآلثقر االقتصق ية افففيلة ف بقء" ك فيأل ."09-وحنأ نشأيل بقحملكمأة علأى هأ اجلهأ
ونلمأق أن تكأ ن هأ امليزانيأة فلمأفة األوىل ون امليزانيأة املعتمألة فلسأنة افسأقبهتة كقفيأة فلمحكمأة فكأ
تنجز مهمتهق يف افعق افهتق حىت وإن كقنم أنشطتهق ال تزا يف ا يق وارتفعم املفتبقم.
 -4ويف عأق  8102و 8109وجهأم بلجيكأق و و أطأفا أخأف نألاء ملعقجلأة وضأع افسأي فة.
وحنأيط علمأق بألن هأ املسألفة مل تعأقل مأفة أخأف مبأق فيأر افكفقيأة بسأبب رفأض بعأض افألو األطأفا
اختقذ تلابري ملم سة وققبلة فلتنفي يف ه ا افصل .
 -5وقل ح رم احملكمة وجلنة امليزانية واملقفية ومفاجع ا سقبقم من علة سن ام افلو م األطفا
م ضع حقفة افتلف افنهتلي فلمحكمة .إن ضمقن وج احتيقطيقم احتيقطية كقفية كمق ه ا ق
يف صنلوق رأس املق املتلاو ه مسلفة تتعل بج ارة مقفية مسؤوفة.
 -6وحنأ نعأفب عأ أسأفنق فكأ ن افألو األطأفا
افلنيق امل صى هبق م االحتيقطيقم االحتيقطية افكقفية.

مل تأتمك مأ االتفأقق علأى اف فأقء بقملتطلبأقم

 -7إن ارتفقع مهتلار املتلخفام يلع إىل افهتل افشليل .ونلع افلو األطفا إىل اف فقء بقفتزامهق
بلفع اشرتاكق ق غري املسل ة.
وافيأ ويف بيئأة تأز ا حتأليق جيأب أن نكفأق تأ افف املأ ار افكقفيأة فأل احملكمأة فتلبيأة افطلأب
-2
املتزايل على افعلافة م أجق ضمقن وص افضحقيق إىل افعلافة افيت يستحهت اق.
-9
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وأخأريا نأ أن نشأكف امليسأف سأعق ة افسأفري أنألريس تأريان وففيهتأر علأى افتأزامهم وعملهأم.
وإذ نشكفكم فجننق نفج اعتبقر ه ا افبيقن وثيهتة رمسية فلجمعية.
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البيان الذي ألقتس جمهورية كوريا لتعليل الموقف بعد اعتماد القرار
 -0نيقبأة عأ جملأس مفاجعأة ا سأقبقم وافتفتأيش يف مجه ريأة ك ريأق يشأففي أن آخأ افكلمأة أمأق
جملس احملقسبة يف منقسبة تعييننق مفاجعق خقرجيق فلمحكمة فلسن ام املقفية .8184-8180
 -8وت مجه رية ك ريق أن تعفب ع امتنقاق افعمي فلجنة املفاجعة وجلنة امليزانية واملقفية على افت صية
بتعيني مفاجع ا سقبقم اخلقرج فلمحكمة وإقفار وفللو األطفا يف جملس مفاجعأ ا سأقبقم علأى
اعتمق افهتفار اف ي يعني مكتب املفاجعة افلاخلية فلحسقبقم كمفاجع خقرج جليل.
 -3ون أيضق أن نعفب ع عمي تهتليفنق فألي ان ا سأقبقم يف ففنسأق ) (Cour des Comptesعلأى
افعمق افشق ّق اف ي قق بر كمفاجع خقرج فلحسقبقم ففرتة افسن ام افتسع م  8108إىل .8181
 -4وإذ نعفب عأ امتنقننأق افأ ي ال حألو فأر فلثهتأة افأيت وضأعم فينأق سأ نبأ قصأقر جهألنق
إلظهأقر افتزامنأق افثقبأم بأل اء واجبقتنأق واف فأقء مبسأؤوفيقتنق كمفاجأع خأقرج فلمحكمأة علأى حنأ يزيأل مأ
افكفقءة وي فف أعلى مست يقم اجل ة خللمقم مفاجعة ا سقبقم.
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المرفق الخامس
قائمة الوثائق
رمز اف ثيهتة

افعن ان

ICC-ASP/19/1

جلو األعمق املؤقم

ICC-ASP/19/1/Corr.1

جلو األعمق املؤقم

ICC-ASP/19/1/Add.1/Rev.1

افهتق مة املشفوحة بقمل ا امللرجة يف جلو األعمق املؤقم

ICC-ASP/19/2/Rev.2

االنتخقب افسقبع فهتضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/2/Rev.3

االنتخقب افسقبع فهتضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.1

االنتخقب افسقبع فهتضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.2

االنتخقب افسقبع فهتضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/2/Add.2

االنتخقب افسقبع فهتضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/2/Add.3

االنتخقب افسقبع فهتضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/3/Rev.1

انتخقب قضقة احملكمة اجلنق ية افلوفية :فيق االنتخقب افسقبع

ICC-ASP/19/4

تهتفيف احملكمة بشلن إ ارة امل ار افبشفية

ICC-ASP/19/5

تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية ع أعمق ور ق اففابعة وافثالثني

ICC-ASP/19/6

انتخقب أعضقء جلنة امليزانية واملقفية

ICC-ASP/19/7

تهتفيف ع أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية وأ ا هق على صعيل تنفي بفاجمهق فعق 8109

ICC-ASP/19/8

تهتفيف احملكمة ع اخلطط املستكملة واملفصلة وآفية افتم يق املتعل افسن ام الستبلا افتجهيزام اففأس مقفية

ICC-ASP/19/9

تهتفيف ع أنشطة احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/10

ميزانية عق  8180افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/10/Corr.1

ميزانية عق  8180افربنقجمية املهترتحة فلمحكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/11

تهتفيف املكتب ع افلجنة االستشقرية املعنية برتشيحقم افهتضقة ع أعمق ور ق افسقبعة

ICC-ASP/19/12

افبيقنقم املقفية فلمحكمة اجلنق ية افلوفية فلسنة املنتهية يف  30كقن ن األو  /يسمرب 8109

ICC-ASP/19/13

افبيقنقم املقفية فلصنلوق االستئمقين فلضحقيق فلسنة املنتهية يف  30يسمرب 8109

ICC-ASP/19/14

تهتلمي تهتفيف إىل مجعية افألو األطأفا عأ مشأقريع وأنشأطة جملأس إ ارة افصأنلوق االسأتئمقين فلضأحقيق فلفأرتة
م  0مت /ي فير  8109إىل  31حزيفان/ي نير 8181

ICC-ASP/19/15

تهتفيف جلنة امليزانية واملقفية ع أعمق ور ق اخلقمسة وافثالثني

ICC-ASP/19/16

تهتفيف آفية اففققبة املستهتلة افتقبعة فلمحكمة ونظق رومق األسقس

ICC-ASP/19/17

تهتفيأأف قلأأم احملكمأأة ع أ افتكأأقفي افتهتفيبيأأة املخصصأأة حأأىت اآلن ضأأم احملكمأأة واملتعلهتأأة بقإلحأأقالم م أ قبأأق
جملس األم
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ICC-ASP/19/20

رمز اف ثيهتة

افعن ان

ICC-ASP/19/18

تهتفيف افففي افعقمق ع مفاجعة أج ر افهتضقة

ICC-ASP/19/21

تهتفيف املكتب ع افففي افلراس املعي بق كمة

ICC-ASP/19/22

تهتفيف املكتب بشلن افتكقمق

ICC-ASP/19/23

تهتفيف املكتب ع عل افتعقون

ICC-ASP/19/24

تهتفيف املكتب ع استعفاض أعمق آفية اففققبة املستهتلة وواليتهق افتشغيلية

ICC-ASP/19/25

تهتفيف املكتب ع افتعقون

ICC-ASP/19/26

افتهتفيف افسن ي فف يس آفية اففققبة املستهتلة

ICC-ASP/19/27

تهتفيف املكتب ع متلخفام افلو األطفا

ICC-ASP/19/28

تهتفيف افففي افعقمق املعي بقفتعليالم

ICC-ASP/19/29

تهتفيف املكتب ع افتمثيق اجلغفايف افعق وافت ا ن بني اجلنسني يف تعيني امل ظفني يف احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/30

تهتفيأف املكتأأب عأ خطأأة عمأأق مجعيأة افأألو األطأفا اففاميأأة إىل حتهتيأ عقمليأة نظأأق رومأق األسقسأ فلمحكمأأة
اجلنق ية افلوفية وتنفي افكقمق

ICC-ASP/19/31

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

ICC-ASP/19/32

افتهتفيف املتعل بتشكيق وأنشطة رابطة احملقمني فل احملكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/33

تهتفيف املكتب بشلن افتعقون

ICC-ASP/19/34

اقرتاح املكتب املتعل بقختقذ افهتفار

ICC-ASP/19/35

تهتفيف املكتب ع استعفاض إجفاءام تعيني افهتضقة وانتخقهبم

ICC-ASP/19/36

تهتفيف املكتب ع جلوفة م اعيل انعهتق ورام اجلمعية

ICC-ASP/19/INF.1

اف ف إىل افلورة افتقسعة عشفة جلمعية افلو األطفا يف نظق رومق األسقس فلمحكمة اجلنق ية افلوفية

ICC-ASP/19/INF.2

تهتفيف افلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق

ICC-ASP/19/INF.2/Add.1

تهتفيف افلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق  :اإلعالن ع املنصب افشقغف

ICC-ASP/19/INF.2/Add.2

افلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق :املفشح ن  -امل ا املفجعية

ICC-ASP/19/INF.2/Add.3

افلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق  :تهتييم املفشحني اإلضقفيني

ICC-ASP/19/INF.2/Add.4

افلجنة املعنية بقنتخقب امللع افعق :املفشح ن اإلضقفي ن -امل ا املفجعية

ICC-ASP/19/INF.3

امليزانية افربنقجمية املهترتحة فعق  8180فلمحكمة اجلنق ية افلوفية – م جز

_____________________
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