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ICC-ASP/13/Res.3القرار 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يف الثايف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.3

شأن التعاونبقرار
إن مجعية الدول األطراف،

) الذي RC/Dec.2بأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون (الوثيقة إذ تذكِّر
أقرته الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة 

،ICC-ASP/8/Res.2لتعاون، مبا فيها القرارات عن مجعية الدول األطراف فيما خيص ا
، ICC-ASP/12/Res.3و،ICC-ASP/11/Res.5و،ICC-ASP/10/Res.2و،ICC-ASP/9/Res.3و

،ICC-ASP/6/Res.2املرفقة بالقرارنيوبالتوصيات الست والست
ليت على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اإذ حيدوها العزمو

تمع الدويل بأمجعه،  أنه جيب تعزيز املالحقة على هذه اجلرائم بصورة فعالة وتؤكِّد من جديدتثري قلق ا
وسريعة، بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،

على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات وإذ تشدِّد
مي املساعدة إليها، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االضطالع باملهام اإلقليمية مع احملكمة وتقد

ا يف إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام  املنوطة 
حقة ملرتكبيها، يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالعام بالتعاون مع احملكمة فيما جتريه من حتقيق

وأنه من واجب هذه الدول أن تتعاون تعاونًا كامًال فيما خيص تنفيذ األوامر بإلقاء القبض وطلبات 
من نظام روما ٩٣التسليم إىل احملكمة، إىل جانب توفري سائر أشكال التعاون على النحو املبنيَّ يف املادة 

األساسي،
،ICC-ASP/12/Res.3من القرار ٢٨ملقدَّم عمالً بالفقرة بتقرير احملكمة عن التعاون، اوإذ ترحِّب
أنه ينبغي تفادي الصالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض إىلوإذ تشري 

عليهم قائمة عندما يكون من شأن هذه الصالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،
مكتب املدَّعية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من إىل ما صدر عن وإذ تشري أيضاً 

بينها التخلي عن الصالت غري األساسية مع األشخاص حمل أوامر بإلقاء القبض عليهم صادرة عن 
احملكمة والقيام، عندما يكون ربط الصالت ضروريا، مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسوا حمل أوامر 

بالقبض عليهم،
مبادئ توجيهية تبنيِّ سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة من إىل ما أعيد صوغه وتوزيعهذ تشري وإ

فيما يتعلق بالصالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض 
رئيس اجلمعية العامة عليهم أو حبضورهم، مثلما هو ُمرفق برسالة من األمني العام لألمم املتحدة إىل

،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ورئيس جملس األمن، مؤرخة يف 
بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر

مبذكرة التفاهم اليت أُبرمت بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وإذ ترحب 
دعم املنظمات الدولية لتعزيز التعاون يف جمال علىوإذ تثيننفاذ األحكام، بشأن تعزيز قدرة الدول على إ

االتفاقات الطوعية،



ICC-ASP/13/20

20-A-120515 34

مبا قطعته الدول األطراف على نفسها يف املؤمتر االستعراضي الذي ُعقد يف كمباال من وإذ تذكِّر
ذه التعهداتبأمهية املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاتنوِّهتعهدات فيما يتعلق بالتعاون، و ،ء 

أو طلبات شخصا ١٣عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-١
القبض على هؤالء األشخاص إلقاء وفقًا اللتزامها بالكاملالدول على التعاون وحتث ،)١(تسليمهم

إىل احملكمة؛سليمهم وت
زمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتتشدِّد-٢

من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩على التعاون معها عمًال بالباب 
املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال، ألن عدم التعاون 

ذه الصورة يف سياق اإل مدة عدم تنفيذ امتداد على أن وتشدِّد، جراءات القضائية يضر بفعاليتهامعها 
ا على تنفيذ املهام  ا يف إطار واليتها، الطلبات احملكمة يؤثر سلبًا على قدر سّيما عندما يتعلق املنوطة 

م أوامر بإلقاء القبض عليهم وتقدميهم  األمر بإلقاء القبض على األشخاص الذين صدرت بشأ
؛حكمةللم
يتعنيَّ أن مبأن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه تسلِّم-٣

يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، واحملاكم الدولية 
؛احملكمة اجلنائية الدوليةفضال عن املخصصة واملختلطة، 

املكتب إىل مواصلة وتدعواسرتاتيجيات القبض املقدم من املقرر بشأن رير التقبحتيط علما-٤
لكي اسرتاتيجيات القبض ناقشات بشأن هذا املوضوع من أجل تقدمي مشروع خطة عمل موحدة بشأن امل

؛تنظر فيها مجعية الدول األطراف
يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة أيضًا على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة تشدِّد-٥

احملكمة وتدعو، بسرعةتسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على تلبية طلبات احملكمة 
يف الوقت املناسب؛التعاون حمدَّدة الطابع وكاملة و ا بإصدار طلبات للمساعدة و اإىل مواصلة حتسني ممارس

مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض الصالت فادي تعلىالدول األطراف حتثّ -٦
باجلهود اليت تبذهلا وترحب مسألة جوهرية بالنسبة إىل الدولة الطرف، صالت عليهم، إال إذا كانت هذه ال

األطراف إعالم احملكمة لدوللبأنه جيوز يط علما حت، ويف هذا الصددالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية
ثل هذا ملقبض صدرت نتيجة طوعي مبا لديها من صالت مع أشخاص حمل أوامر بإلقاء العلى أساس

التقييم؛
باجلهود املستمرة اليت تبذهلا رئيسة اجلمعية يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت ترحِّب-٧

ا بقرارها  عنية وتنفيذها قيد على إبقاء اإلجراءات املاجلمعيةَ وتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5اعتمد
استعراضها بغية ضمان فعاليتها، مبا يف ذلك ما خيص القيام مبكِّراً بإخطار الدول األطراف بفرص العمل 

معاً لتفادي عدم التعاون؛
طرفا يف االتفاق بشأن كذلك الدول غري األطراف اليت ليست بعد الدول األطراف و تدعو -٨

ا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية، وأن تدرجه يف امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصان ا
ا الوطنية، حسب االقتضاء؛ تشريعا

بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية، واملنظمات ترحِّب-٩
الدولية؛اإلقليمية، وسائر املؤسسات احلكومية

.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٦إىل غاية (١(
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عزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريه من على أمهية قيام الدول األطراف بتتشدِّد-١٠
الدول األطراف وتشجِّعا على املستوى الدويل، وزيادة التوعية والفهم أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، 

؛هلذه الغايةها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليميةري عضويتعلى تسخ
ري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة الدول األطراف على استطالع إمكانية تيسحتثّ -١١

عندما حييل هاواملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، بوسائل منها ضمان مالءمِة الواليات ووضوحِ 
؛ والتعاون هلاالدعم الدبلوماسي واملايلضمانجملس األمن التابع لألمم املتحدة احلاالت إىل احملكمة، و 

ضاء يف األمم املتحدة، واملتابعة فيما يتعلق بإحالة هذه احلاالت، ومراعاة من جانب مجيع الدول األع
والية احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس األمن، مبا يف ذلك إعداد نصوص قراراته بشأن 

العقوبات ومناقشاته املواضيعية وقراراته ذات الصلة؛
ة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، سهرًا على الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمحتثّ -١٢

بورقة احملكمة اإلعالمية عن قضايا الدفاع والتعاون؛ترحب والقضائية أمام احملكمة؛اإلجراءات عدالة 
بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يقرتن بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على تذكِّر-١٣

يف هذا الصدد الدول وحتثاخلصوص سن تشريعات تنفيذية، الصعيد الوطين، بوسائل منها على 
األطراف يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك من أجل 

ا على الوفاء الضمان  ا مبوجب نظام روما األساسي؛ كاملقدر بالتزاما
نها مشروع األدوات القانونية، لتيسري تبادل باجلهود اليت تبذهلا الدول واحملكمة، بوسائل متقر-١٤

املعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وتيسري إعداد نصوص التشريعات التنفيذية على الصعيد الوطين؛
الدول على إنشاء جهة تنسيق وطنية و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوّيل تنسيق تشجِّع-١٥

ا، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، املسائل املتصلة باحملكمة وتعميم اال املؤسسات احلكومية يفهتمام 
؛وفيما بني هذه املؤسسات

الدورة الثالثة عشرة للجمعية وبدراسة اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق بالتقرير املرفوع إىل ترحب -١٦
مع أخذ من إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية املكتب إىل مناقشة اجلدوىوتدعو للسلطات الوطنية، 

إىل اجلمعية قبل يف االعتبار، وتقدمي تقرير)٢(الدراسة الواردة باملرفق الثاين لتقرير املكتب بشأن التعاون
؛ بقدر كافالدورة الرابعة عشرة

والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، لضحايامبا تتسم به تدابري محاية اتعرتف-١٧
على احلاجة إىلوتشدد ، ٢٠١٤املربمة مع احملكمة يف عام إعادة التوطنيباالتفاقات املتعلقة بترحِّبو

؛الشهودإعادة توطنيإبرام املزيد من هذه االتفاقات والتدابري مع احملكمة من أجل تسريع 
ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات تدعو -١٨ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو

م، الضحايامعها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية أو ترتيبات  والشهود، وعائال
م؛ واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا

م، إيالء االعتبار الالزم تعرتف-١٩ بأنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال
ي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة كما تقلِّل يف الوقت نفسه التكاليَف من الناحية إلجياد حلول تف

مجيع الدول األطراف على النظر يف وحتثاإلنسانية املتمثلة يف البعد اجلغرايف وتغريُّ البيئة اللغوية والثقافية، 
تقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة التوطني؛

)٢)ICC-ASP/13/29.
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املضي علىوتشجِّعهاعمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية به احملكمة من ا قامتمبتشيد-٢٠
يف –أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائيعلى أو يها يف العمل عل

مسم بأمهية أساسية لضمان حقوق تما قد يوهو وإنفاذ العقوبات، - حاالت التربئة أيضا املشتبه 
مجيع الدول األطراف وحتثّ املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ولضمان حقوق املدانني، واملتهمني

االت؛ على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا
إىل تطلببإبرام أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت وترحب -٢١

اإلطارية الطوعيةملناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيباتالعاملة، مواصلة اتهاملكتب، من خالل أفرق
ا الرابعة عشرة؛ وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

وجتميد أو تبع تحتديد و أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل تدرك-٢٢
مواجهة و الضحاياضرار أرب الالزمة جلاألمواللتوفري مفيد أمر العائدات واملمتلكات واألصولحجز

تكاليف املساعدة القانونية؛
من الدول بالتعاون هاأمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغري علىتشدِّد-٢٣

بأسرع ما يكن؛ حجزهاوتتبع العائدات واملمتلكات واألصول، وجتميدها أو حتديدمع احملكمة على 
طراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وحتسينها بغية تيسري كل الدول األتدعوو

التعاون بني احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية؛
بالتعاون الوثيق مع احملكمة، و ، املكتب أن يستعرض، من خالل أفرقته العاملةتطلب إىل-٢٤

ا الدول األطراف التوصيات الست والستني بشأن التعاون ال ؛)٣(٢٠٠٧عام يف يت اعتمد
تمع املدين الذي نتج عن املناقشات العلنية ترحب-٢٥ بتعزيز احلوار بني الدول األطراف واحملكمة وا

بشأن التعاون اليت ُعقدت خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية، مع الرتكيز بوجه خاص على التعاون يف 
أمهية التعاون التام والفعال مع تضع يف اعتبارهاالقائمة على نوع اجلنس، وجمال اجلرائم اجلنسية واجلرائم

التبادل املثمر لآلراء بشأن ما تواجهه الدول تالحظ مع التقدير احملكمة عمال بنظام روما األساسي، و
واحملكمة من حتديات، من بني أمور أخرى، يف ضمان املساءلة عن هذه اجلرائم الفادحة؛

كتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية بالتعاون ملواصلة املإىلتطلب-٢٦
عملية التشاور مع الدول األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري 

احلكومية، من أجل زيادة التعاون مع احملكمة؛ 
أن تطلب إليهاحملكمة فيما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، إسهام ابأمهيةإدراكا منها -٢٧

ثًا عن التعاون، وأن تقدم مثل هذا التقرير على أساس سنوي بعد  ا الرابعة عشرة تقريرًا حمدَّ تقدِّم يف دور
ذلك.

.املرفق الثاين،ICC-ASP/6/Res.2القرار )٣(


