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ICC-ASP/11/Res.5قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21تاريخبالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمدعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.5

التعاون

إن مجعية الدول األطراف،
عليهوافقتالذي(RC/Dec.2)التعاونبشأنواإلعالناألساسي،رومانظامأحكامإىلتشريإذ

بشأناألطرافولالدجلمعيةالسابقةواإلعالناتوالقراراتكمباال،االستعراضي يفاملؤمتريفاألطرافالدول
،ICC-ASP/10/Res.2و،ICC-ASP/9/Res.3و،ICC-ASP/8/Res.2القرارات ذلكيفمباالتعاون،

،ICC-ASP/6/Res.2بالقراراملرفقةالستنيو الستوالتوصيات
مرتكيب أخطر وضع حد إلفالتعلىوقد عقدت العزم 

مور، تعزيز يف مجلة أ، مرتكبيها على حنو فعال من خاللمقاضاة ه جيب تعزيز أنذ تؤكد من جديدوإالعقاب، 
التعاون الدويل،

األطراف، والدول الدولتبديهمااللذينوالشاملنيالفّعالنيواملساعدةالتعاونأمهيةعلىتشددإذو
املنصوص عليه يف نظام ونحالعلىواليتهاأداءمناحملكمةتتمكنحىت،واإلقليميةالدوليةواملنظماتاألخرى، 

روما األساسي،
إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت مع األشخاص الذين صدر عن احملكمة أمر بالقبض عليهم هوإذ تنوِّ 

،ذ عندما تقوض هذه االتصاالت العمل من أجل حتقيق أهداف نظام روما األساسيلـّما ينفَّ و 
كان تعاون احملكمة مع الدول "هبأناحملكمةعن أنشطة تقريرالمن80رةالفقيفتسليمبالترحب-1

؛۱"األطراف قائماً بوجه عام
والدولاألطرافالدولجانبمنفعالةوبصورةاملناسبالوقتيفواملساعدةالتعاونأمهيةعلىشددت-2

جملسمنصادرقرارأواألساسيرومانظاممنالتاسعللبابوفقاً احملكمةمعالتعاونبالتزامعليهااليتاألخرى
اإلجراءاتسياقيفالتعاونعدمإليهيؤديقدملا،اليت تشجع على هذا التعاونأواملتحدةلألمماألمن التابع

علىسلبية آثارمناحملكمةطلباتتنفيذعدمإليهيؤديقدماؤكد وتاحملكمة،فعاليةعلىتأثريمنالقضائية
بالقبضأوامرحبقهمتصدرأشخاصعلىبالقبضاألمريتعلقعندماالسيماواليتها،تنفيذعلىةاحملكمقدرة

للمحكمة؛وتسليمهمعليهم
واحملاكم املختلطة بشأن إنفاذ األوامر بالقبض؛الدوليةأمهية العرب املستخلصة من احملاكم د علىتشدَّ -3
اليت تسهم املركزةلتعاون واملساعدةاا احملكمة يف تقدمي طلبات اجلهود املتواصلة اليت تبذهلعلى تشدد أيضاً -4

وتدعو يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على االستجابة بسرعة للطلبات املقدمة من احملكمة، 
طلبات حمددة وكاملة ويف الوقت املناسب للتعاون واملساعدة؛إرسالاحملكمة أيضا مواصلة حتسني ممارستها يف 

األجهزة ذات تبديهاأفرقته العاملة، على ضوء اآلراء األخرى اليت من خالل، يقومتطلب من املكتب أن -5
م تقريرًا عن ذلك إىل اجلمعية قبل انعقاد يف مسألة الصالت غري األساسية وأن يقدِّ بالنظرالصلة يف احملكمة، 
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قرارها يفاجلمعيةاليتالتعاونعدمإجراءاتتنفيذيفاجلمعيةرئيسذهلاباليتاجلهودبترحب-6
ICC-ASP/10/Res.5،مناالستعراضقيدوتنفيذهااملذكورةاإلجراءاتعلى احلفاظ علىاجلمعيةوتشجع

فعاليتها؛ضمانأجل
2إىليونيه/حزيران7منيف الفرتة احملكمةموظفيمنأربعةباحتجازيتعلقفيماعن قلقها البالغ تعرب -7

فيمادوليةومنظماتأخرودولأطرافدولهاتقدماليتباملساعدةالتقديرمععلماحتيطو،2012يوليهمتوز/
عنهم؛اإلفراجبتأمنييتعلق

ومار نظاممن48للمادةوفقااحملكمةواملسؤولني بوظفنياملوحصاناتامتيازاتاحرتامأمهيةعلى تشدد-8
أمور،مجلةعن طريق، يف احلاالتمجيعيفواحلصاناتاالمتيازاتهذه احرتامضمان ضرورةعلى و األساسي،

الصلة؛ذاتالوطنيةالتشريعاتاعتماد
اتفاق امتيازات احملكمة أطرافًا يفبعد بح الدول غري األطراف اليت مل تصوكذلك الدول األطرافتدعو -9

، حسب إدراجهإىل كمسألة ذات أولوية و يف هذا االتفاق  أن تصبح أطرافا على اجلنائية الدولية وحصان
؛االقتضاء، 

املؤسسات و زيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليميةبترحب -10
احلكومية الدولية؛

الدبلوماسي والسياسي وغريه من أشكال الدعم الدول األطراف مم أن تعزز وأن تعأمهية علىتشدد-11
تشجعو، زيادة الوعي والفهم ألنشطة احملكمة على الصعيد الدويللالدعم 

كأعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هذه الغاية؛
احملكمة بنيواالتصاالتالتعاونمناملزيدلتيسرياتإمكانياستكشافعلىاألطرافالدولتشجع-12

التابعاألمنجملسيلحيعندماوكافيةواضحةوالياتتأمنيعن طريق ذلكيفمباواإلقليمية،الدوليةاملنظماتو 
واليةمراعاةعنفضالاإلحاالت،هذهملتابعةوالتعاونالدعموضماناحملكمة،إىلحاالتاملتحدةلألمم

املتعلقةاألمنجملسقراراتصياغةذلكيفمبااألمن،جملسلاعمأمنأخرىجماالتسياقيفكمةاحمل
الصلة؛ذاتاملواضيعيةواملناقشات والقراراتباجلزاءات

ذاتالوطنيةااللتزاماتبتنفيذمصحوبايكونأنينبغياألساسيرومانظامعلىالتصديقبأنتذّكر-13
اليتاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولحتث، ويف هذا الصدد، التنفيذيةالتشريعاتيقطر عنالسيماالصلة،

تقعاليتبااللتزاماتالوفاءضمانأجلمنبذلكالقيامعلىاألخرىوالتدابريالتشريعاتهذهمثلبعدتعتمدمل
كاملة؛بصورةاألساسيرومانظاممبوجبعاتقهاعلى
تبادل يسريذولة من الدول واحملكمة، مبا يف ذلك من خالل مشروع األدوات القانونية، لتاجلهود املببتسلم-14

الوطنية؛يةتشريعات التنفيذالصياغة يسري زيادة الوعي وتمن أجل املعلومات واخلربات، 
وطنية معنية عمل أفرقة مركزية أو ات سلطالدول على النظر يف أنشاء جهات تنسيق وطنية و/أو تشجع -15

داخل املؤسسات الوطنية املسائل املتعلقة باحملكمة، مبا يف ذلك طلبات احلصول على املساعدة، تعميم بتنسيق و 
وفيما بني هذه املؤسسات؛

أنه على الرغم من اجلهود تالحظ مع القلق لشهود لتنفيذ والية احملكمة، ومحاية اأمهية تدابري بتسلم-16
إلعادة توطني الشهود الذين يواجهون ترتيبات كافية أو ضمان تدابري أخرى وضعيف نجح احملكمة تمل ،املتواصلة
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؛
طريقعناحملكمةمعتعزيزيفاإلمكان،عندبالنظر،األخرىوالدولاألطرافالدولمجيعتدعو-17
الشهودمحايةتدابريأمور،مجلةيفبشأن،من وسائل التعاون أخرىوسيلةأيأوترتيباتأواتفاقاتإبرام

األحكام؛وتنفيذبسبب شهادات الشهود للخطراملعرضنيوأسرهم وغريهم من األشخاص 
على النظر يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص إلعادة التوطني والنظر يف مجيع الدول األطرافتشجع -18

كمة، بدون تكلفة؛الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات إعادة التوطني مع احمل
منأخرىوسيلةأيأواإلطاريةالرتتيباتأواالتفاقاتجمالاحملكمة يفبهتقومالذيالعملعلىتثين-19

وتشجعاألحكام،وتنفيذالشهود،توطنيوإعادةالنهائي،واإلفراجاملؤقت،اإلفراجمثلجماالتيفالتعاونوسائل
يفالطوعيالتعاونيف تعزيزالنظرعلىاألطرافالدولمجيعحثو الصدد،هذايفعملهامواصلةعلىاحملكمة

هذه
التعاون يسري تمن أجل ديدةاجلورمبا القنوات القائمة مواصلة حتسني االتصال عن طريق أمهية علىتؤكد-20

جتميد أو حجز العائدات وأتعقب وأحتديد يف بني احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية 
قابل من الدول األطراف والدول األخرى بالتعاون مع احملكمة عمال بالبابامللتزام ال، واوجوداتواملمتلكات وامل

التعاون املقدمة االمتثال لطلبات بشأن لألمم املتحدةالتابع من نظام روما األساسي أو قرار جملس األمن التاسع
؛ألساسيروما نظام من 93املادة (ك) من 1الفقرة املتوخى يف احملكمة، على النحو من 
املمتلكاتو تعقب أو جتميد أو حجز العائداتأو حتديديف طلبات املساعدة رسال إأمهية علىتؤكد-21
بأسرع ما ميكن؛إىل الدول واملنظماتوجودات وامل

، الذي أتاحته جلسات النقاش العامة األهليبتعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمةترحب-22
حيث رُكِّز تركيزًا خاصًا على إلقاء ،بشأن التعاون اليت ُعقدت للمرة األوىل خالل الدورة احلادية عشرة للجمعية

ه مع تنوِّ و نصب عينيها أمهية التعاون مع احملكمة بصورة كاملة وعلى حنو فعال وفقًا لنظام روما األساسي، واضعةً 
التقدير إىل تبادل اآلراء املثمر بشأن أمور منها التدابري العملية لتحسني تنفيذ طلبات التعاون، وضرورة إدراج 

ال دورات اجلمعية القادمة؛التعاون مبثابة بند دائم يف جدول أعم
الدولمعللتشاوراألطرافالدولجلمعيةتابعاالتعاونلشؤونيسرًا ميعنيأناملكتبإىلتطلب-23

زيادةأجلمنالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملعنيةالدولعنفضالاحلكوميةغريواملنظماتواحملكمةاألطراف
احملكمة؛معالتعاونتعزيز
والنظراألطرافالدولبنياخلرباتتبادلتيسريبغيةالتعاونرصداألطرافالدولمجعيةتواصلأنتقرر-24
بنداً عشرةثانيةالأعمالجدوليفاجلمعيةتدرجأنتقررذلك،ولتحقيق،التعاونلتعزيزأخرىمبادراتيف

التعاون؛بشأنخاصاً 
حمدثاً عن التعاون إىل تقريراً تقدمأناحملكمةإىلعاشرة اليفاألطرافالدولمجعيةبطلبذّكرت- 25

..ICC-ASP/10/Res.2من القرار15اجلمعية 


