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ICC-ASP/14/Res.4القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦عشرة املعقودة يف ثانية اليف اجللسة العامةبتوافق اآلراءمدعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.4

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطرافقرار بشأن 

إن مجعية الدول األطراف،
ا من جرمية اإلبادة ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها  كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا

اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من 
جراء ما يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه ُيسلَّم اآلن تسليمًا واسع 

تمع الدويل ووضع حد إلفالت مقرتفيها من العقاب، النطاق بضرورة منع  أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام واقتناعا منها 

عدالة القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن وال
وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 
السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقًا ملقاصد ومبادئ 

ميثاق األمم املتحدة، 
ويعزز كل منهما اآلخر، متكامالنوالسلم بأن العدل واقتناعا منها أيضا 

تمع الدويل واقتناعا منها كذلك بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي 

حكمة اجلنائية الدولية تتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد، عاملية االنضمام إىل نظام روما األساسي للم
بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة وإذ ترحِّب 

وبإسهام احملكمة يف ضمان استمرار احرتام الوحيدة ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي يتطور، 
، الدولية وإنفاذهاالعدالة 

أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتكيب أخطر وإذ تنوِّه إىل
اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

القانونية الوطنية على مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، 
التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على عدم وإذ تؤكد من جديد 

تمع الدويل بأسره من العقاب،  استعداد أمهية وتشدد علىإفالت مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتهالنظم القانونية الوطنية  ا، وقدر

ا يف تقدمي األشخاص األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم وإذ ترحب جبهود احملكمة واجنازا
بالسوابق وحتيط علماواإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة

القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،
نظام روما األساسي املتعلقتني مبقبولية القضايا أمام من ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني تذكِّر وإذ 

احملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة، 
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يف بلدان احلاالت فية إجناز أعمال احملكمة لكيمزيد من االعتبار إيالء ينبغي بأنه أيضاتذكِّر وإذ 
اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات

الوطنية عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة،
دد السلم واألمن ورفاه العامل، وإذ تسلم بأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
ا القضائية وإذ تؤكِّد احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويًا فيما يتعلق وإذ حتيط علمًا مع التقدير

باحملكمة، 
الذي أكد فيه  ٢٠١٣شباط/فرباير ١٢بالبيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف ترحبوإذ 

لس االستمرار يف  النداء السابق للمجلس بشأن أمهية تعاون مكافحة اإلفالت من العقاب، وكرر اعتزام ا
لس ذات الصلة الدول مع احملكمة وفقًا اللتزامات كل منهما، وأعرب فيه عن التزامه مبتابعة قرارات ا

بصورة فعالة،
ا عن قلقها العميق إزاء وإذ تعرب جملس األمن لقراراته استمرار عدم فعالية املتابعة اليت يقوم 

املتعلقة بإحالة احلاالت إىل احملكمة ونتائجها رغم اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف، 
اليت تتخذ تدابري إصالحية مكملة لعمليات آليات العدالة واملصاحلة جبميع أشكاهلاإىل وإذ تشري

، مبا يف ذلك جلان احلقيقة واملصاحلة، والربامج الوطنية جلرب الضرر، واإلصالحات املؤسسية العدالة اجلنائية
تكرار،ضمانات عدم المبا يف ذلكوالقانونية، 

جناح املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال إىل شري أيضا وإذ ت
، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١بأوغندا يف الفرتة من 

قرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر إىل تشري كذلك وإذ 
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة جديد تؤكِّد من ،واالحتاد األفريقي يف أديس أبابا

والتوعية برسالتها يف االحتاد األفريقي، وفيما بني الدول األفريقية، بشكل فردي أو مجاعي، 
تمع املدين للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة القّيمة اليت يقدمها ا

يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، التوازن بني اجلنسنيو أمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك 
ا الفرعية،  يف عمل اجلمعية وهيئا

ضرورة تشجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتَّع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها
بصورة كاملة يف دورات اجلمعية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق، 

بأن املساواة بني الضحايا يف احلق يف الوصول على وجه السرعة وبأسلوب فعال إىل وإذ تسلم 
م، ويف الوصول إىل املعلومات العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن األضرار اليت تلحق 

على أمهية إذ تؤكدذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، و
تمعات املت الوالية الفريدة للمحكمة من أجل إنفاذعلى حنو فعالأثرةمحاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا اليت تشكل الركن وإذ تعرباجلنائية الدولية جتاه الضحايا، 
األساسي لنظام روما األساسي بصورة فعالة، 

الدور احليوي الذي تقوم به العمليات امليدانية للمحكمة يف بلدان احلاالت وأمهية أن وإذ تدرك 
يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان، 

املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان، وإذ تدرك أيضا 
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القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها بأن احملكمة تعمل يف إطاروإذ تذكِّر
اجلمعية، 

عالمية نظام روما األساسي -ألف
بالدولة اليت أصبحت طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترحب -١

تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول اليت ملدعو وتالثالثة عشرة للجمعية، 
مجيع الدول األطراف وتطلب إىليف أقرب وقت ممكن، بصيغته املعدلة،الدولية إىل أن تصبح أطرافا فيه، 

أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية النظام؛ 
تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ايب -٢

النظام؛
أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات تِقرر-٣

التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام 
لراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات روما األساسي، أو الدول ا

االت ذات الصلة؛  العاملة يف ا
بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزامات الوطنية تذكِّر -٤

السيما يف جماالت القانون اجلنائي، ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، 
الدول األطراف ، حتثوقانون اإلجراءات اجلنائية، والتعاون الدويل، واملساعدة القضائية، ويف هذا الصدد

يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك على سبيل األولوية، 
ضحايا، حبسب االقتضاء؛ اعتماد أحكام بشأن العلىوتشجِّع

خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه بشأن بتقرير املكتب ترِحب-٥
اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس وتالحظ مع التقدير ، )١(تنفيذا كامال

تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود  مجعية الدول األطراف، ومجعية الدول األطراف، والدول األطراف، وا
بصيغته املعدَّلة،الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام روما األساسي، 

ا يف إطار االستعراض  ا، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع  ويف اتفاق امتيازات احملكمة وحصانا
الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 

تفاق امتيازات المحكمة وحصاناتهاا-باء
ا اجلنائية الدولية بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة ترحب-٦ وحصانا

بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة يُعفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من وتذكِّر
يف هذا الصدد الدول األطراف وتدعو رواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائب الوطنية ، 

طرافاً يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا فيه على سبيل وكذلك الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أ
األولوية، وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني 
م اليت تدفعها هلم احملكمة أو  باحملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال

ذه املدفوعات ريثما تصّدق على هذا االتفاق أو إلعفائهم بأي ش كل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 
تنضم إليه؛

التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-٧
مجيع الدول اليت ليست طرفًا يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وتناشدمقاصد احملكمة 

)١(
ICC-ASP/14/31.
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ا اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو  وحصانا
األصول أن حتمي ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من 

كال التدخل؛أش

التعاون-جيم
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/14/Res.3القرار  تشري إىل -٨

ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب -٩ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما
ضمان التعاون الكامل والفعال مع على الدول األطراف ناشدوت؛ األساسيوفقا للباب التاسع من النظام

، وإنفاذ أحكام طار الدستوري والتشريعياإلتنفيذالتلنظام روما األساسي، السيما يف جماوفقا احملكمة 
احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛

التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، أن تواصلبالدول األطراف يب أيضا-١٠
الدول األطراف واحملكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار وتذكِّر 

على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع احملكمة بصورة  
كاملة وفعالة؛ 

خبطة العمل حتيط علما ، و)٢(القبضقاءإلبالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجياتحتيط علما-١١
؛القبضإلقاءاسرتاتيجياتبشأن 

يف العام املاضي؛ أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقتإبرام تشري إىل -١٢
تمع املدين ذي جرى الاملعزز احلوار برحب ت-١٣ املناقشة العامة أثناء بني الدول األطراف واحملكمة وا

بشكل خاص على التعاون الطوعي عن طريق مع الرتكيز الدورة الرابعة عشرة للجمعية، يف بشأن التعاون 
تبادل الالحظ مع التقديرتو ة، وفعالةكاملأن تعمل احملكمة بصورة  أمهية درك وتاتفاقات التعاون الطوعية، 

ون والتحديات اليت تواجهها احملكمة، السيما يف شكال الطوعية من التعااألضرورة لآلراء بشأن ثمر امل
الوطنية يف هذا الصدد؛فضال عن التجارب وتنفيذ األحكام، إعادة توطني الشهودجماالت 

مبذكرة التفاهم بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن تعزيز ترحب -١٤
؛يف جمال محاية الشهودقدرات الدول 

ا اجلمعية يف القرار باإلجراءاتتذكِّر -١٥ بشأن عدم التعاون،  ICC-ASP/10/Res.5اليت اعتمد
ا على تنفيذ من آثار سلبية على عدم تنفيذ طلبات احملكمة مبا ال يزال يرتتب على مع القلقسلم وت قدر

، )٣(وبتقرير املكتب عن عدم التعاونبقرارات احملكمة املوجهة إىل اجلمعية حىت اآلن وحتيط علما واليتها، 
وتذكِّرتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة واليته، لمعية اجلبذهلا رئيس يباجلهود اليت وترحب

مجيع أصحاب املصلحة، على ، وتناشد)٤(بأن رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبه
مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك عند اضطالعه 

مجيع الدول األطراف على التعاون وتشجع، مبهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون
؛  )٥(التوصل إىل نتيجة مرضيةعاون من أجلاالستعراض اجلاري لإلجراءات املتعلقة بعدم التيف 

)٢(
ICC-ASP/14/26/Add.1.التذييل ،

)٣(
ICC-ASP/14/38.

)٤(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5االستعراض الذي تقوم به جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون بناء على الوالية الواردة يف القرار )٥(
(ز).٢
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بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف تذكِّر -١٦
باجلهود اليت تبذهلا وترحبمن نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥الفقرة 

لس،  الدول األطراف أن تواصل جهودها وتطلب إىلالدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا
لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما 

كال من أيضاوتشجع ر مع جملس األمن، لتشاو واملكتب على مواصلة ااجلمعية رئيس تشجع و األساسي، 
اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن؛ 

واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب الدائرة التمهيدية باألوامر الصادرة من حتيط علما -١٧
معن معلومات اتباعها يف حالة وجود  جهات مع أن تتبادل الدول على حتثو ، )٦(سفر املشتبه 

الذين صدرت حبقهم شخاص أي معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألعدم التعاون التنسيق املعنية ب
أوامر بالقبض عليهم؛ 

الدولة المضيفة-دال
وحتيط علما مع التقدير بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر، تسلم -١٨

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛ 

العالقة مع األمم المتحدة -هاء
الة حلاالت احملبضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن اتسلم -١٩

إىل احملكمة؛ من جملس األمن
مواصلة علىوتشجعنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة بأيضاحتيط علما-٢٠

تعزيز العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 
للحاالت احملالة من  جملس األمن إىل احملكمة؛ودعما سياسيا مستمرا توفري متابعة فعالة (أ)

من خالل التعاون واملساعدة املقدمني من مواصلة تقدمي الدعم للعمل الذي تقوم به احملكمة(ب)
مبا يف ذلك بالنظر يف من جملس األمن، بتكليف بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية اخلاصة

تقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام مبادئها 
مة؛وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكاألساسية، 

النظر يف تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة باإلسهام، عند االقتضاء، يف (ج) 
تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة؛

لس مع ممثلي احملكمة ويف املسائل املتصلة باحملكمة )د( اجلنائية الدولية زيادة املشاركة من جانب ا
بأشكال خمتلفة؛

لس واحملكمة مع دعم احملكمة يف هذا الصدد؛(ه) إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني ا

م،)٦( (احلالة يف ICC-01/04-635األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-02/05-247(احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ ICC-01/05-83(احلالة يف أوغندا)؛ ICC-02/04-211مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ 

(احلالة يف كوت ICC-02/11-47(احلالة يف ليبيا)؛ ICC-01/11-46؛PTC-I(احلالة يف كينيا)؛ ICC-01/09-151(احلالة يف دارفور)؛ 
(احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر ومجهورية اليونان ومملكة كمبودبا)؛  ICC01/13-16(احلالة يف مايل)؛ICC-01/12-25ديفوار)؛ 

ICC-01/14-6 مهورية أفريقيا الوسطى)؛ جب(احلالة الثانية املتعلقةICC-02/05-01/09-235-Corr (قضية البشري)؛ICC-02/05-01/07-71

(قضية حسني).ICC-02/05-01/12-31(قضية سيف اإلسالم)؛  ICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ 
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تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف  تشري إىل -٢١
؛)٧(امليدان

ا مع احملكمة وعلى التعاون وصناديق وبرامج امجيع مكاتبتشجع-٢٢ ألمم املتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 

واحملكمة؛ 
دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد-٢٣

٣و٢على أمهية مواصلة الدعم املقدم ألعمال املكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشدد الكامل للمكتب، 
؛ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم ٢٠١٥علما طوال عام دول األطرافبإحاطة الترحب-٢٤
، السيما من خالل جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة املتحدة وعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن

الدول األطراف األعضاء يف املكتب وغريها من الدول وتدعوالطرف املعينة العضو يف جملس األمن، 
األطراف إىل مواصلة تزويد املكتب مبعلومات عن جهودها يف األمم املتحدة ويف أي حمافل دولية أو 

اإلفالت من العقاب؛ اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة 
وبالتحديد برتكيزه )٨(بتقدمي التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-٢٥

باعتماد قرار اجلمعية العامة أيضا وترحب املتزايد على العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، 
A/RES/69/279، مع الدول األعضاء يف األمم ةاءالبنّ ملشاركة الدول األطراف على مواصلة اتشجعو

تعزيز هذا القرار؛ ملواصلة املتحدة 
أن الدول األطراف حتملت وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها احملكمة تالحظ مع القلق -٢٦

الدول األطراف على بدء مناقشات بشأن  وحتثنتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن إىل احملكمة، 
من نظام روما األساسي، ١١٥تنفيذ الفقرة (ب) من املادة معاجلة هذه املسألة، مبا يف ذلك بشأن كيفية 

من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص ١٣من املادة ١مع األخذ يف االعتبار أيضا أن الفقرة 
ذا االتفاق خاضعة على أن تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن التعاون أو تقدمي اخلدمات عم ال 

؛ أيضا لرتتيبات مستقلة بني األمم املتحدة واحملكمة
لس األمن باألمم تشجع -٢٧ احملكمة على مواصلة االشرتاك مع جلان اجلزاءات ذات الصلة التابعة 

االت ذات االهتمام املشرتك  بوجه املتحدة من أجل حتسني التعاون بينهما وتنسيق املسائل املتعلقة با
أفضل؛ 

أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم املتحدة تتم حصريا على أساس تالحظ-٢٨
السداد؛ 

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-واو
لدعم احملكمة واملنظمات الدولية األخرى باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة ترحب-٢٩

يف تنفيذ واليتها؛ 
نظمة املتعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، و التفاهم واتفاقيات الذكرات مبرتذكّ -٣٠

األفريقية، ومنظمة الدول األمريكية، والكومنولث، واملنظمة الدولية -االستشارية القانونية اآلسيوية
املشرتكة؛ املشرتكة للمخروط اجلنويب، والسوق اجلنوبيةالسوق للفرانكفونية، وبرملان 

)٧ (
ICC-ASP/12/42.

.A/70/350املتحدةوثيقة األمم )٨(
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ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد على-٣١
الحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية بااحملكمة أن تواصل بانتظام االتصالوتطلب إىل احملكمة واالحتاد، 

بالتواصل بني رئيس اجلمعية وحتيط علمايف أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 
أصحاب املصلحة توفري الدعم الالزم لتعزيز مجيعوتطلب إىل واملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

ي؛العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريق
باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت تذكِّر-٣٢

، من تقدميها لتأكيد ١٩٤٩من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ٩٠مبوجب املادة
االقتضاء، مالحقة الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند 

مرتكيب جرائم احلرب، على املستوى الوطين أو أمام احملكمة على حد سواء؛

أنشطة المحكمة-زاي
؛)٩(قدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةبالتقرير األخري املحتيط علماً -٣٣

الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة،تالحظ مع االرتياح - ٣٤
يف خمتلف تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحتقيقات وإجراءات قضائية

أو اليت شرعت املدعية )١٠(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قاء نفسها؛العامة يف التحقيق فيها من تل

احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملاكم دعوة تشري إىل- ٣٥
يف من قبل الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت 

يف تذليل التحديات العملية اجلرائم،جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه
يف هذا ترحباملماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل احملكمة، و

املتطورة للمحاكم الدولية يف استغرقت يومني بشأن املمارساتثانية حلقة عمل الصدد باستضافة احملكمة
؛ مبانيها

باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما التقديرحتيط علما مع-٣٦
جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛

ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس بالتنفيذ اجلاري لترحب-٣٧
على أمهية قيام احملكمة واحملاكم وتشدد، ٢٠١٤الصادرة عن مكتب املدعية العامة يف حزيران/يونيه 

جل الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، من أ
الدول األطراف أن تنظر يف وتطلب إىلوضع حد إلفالت مرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب، 

ورقة السياسات لتعزيز التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس حمليا؛ 
لواحدة، وتنسيق أنشطتها بني باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة اترحب أيضا-٣٨

ا على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع  أجهز
احملكمة على بذل كل اجلهود الالزمة وتشجعاحرتام استقالل القضاة واملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة، 

كامًال، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة، لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقاً 
واإلدارة السليمة؛ واالستخدام الفعال للموارد املالية، 

)٩(
ICC-ASP/14/29.

).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )١٠(
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من خالل تنفيذ اهليكل املعدل لقلم احملكمة، اجلهود اليت يبذهلا املسجل، التقديرتالحظ مع-٣٩
لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغية 

احملكمة على مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها امليدانية ضمانا وتشجعزيادة فعالية احملكمة ومكانتها، 
فيها؛الستمرار كفاءة احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها

العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر-٤٠
تقديرها لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن

االنتخابات -حاء
املطلوبة للتعيني يف أعلى تتوافر فيهم املؤهالت أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تشدِّد على-٤١

هلذه الغاية الدول األطراف على اتباع وتشجِّعمن نظام روما األساسي، ٣٦وفقا للمادة املناصب القضائية
؛اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرشَّحني

أمهية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما تشدد على-٤٢
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛

الوارد يف املرفق الثاين )١١(اعتماد التعديل الذي أدخل على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةتقرر- ٤٣
هلذا القرار؛

انتخاب القضاة على النحو املبني يف القرارترشيح و استعراض إجراءات مواصلةتقرر أيضا- ٤٤
ICC-ASP/3/Res.6 دف ادخال أي بصيغته املعدلة، مبا يف ذلك القرار احلايل، مبناسبة االنتخابات املقبلة 

) ١٢(يسرقد تكون ضرورية، مع أخذ العمل الذي مت حىت اآلن واملبني يف ورقة املناقشة املقدمة من املحتسينات 

يف االعتبار؛
املعنية اللجنة االستشارية واملعين ببتقرير الفريق العامل التابع للمكتب يط علما حت-٤٥
؛الفريق العاملطبقا لتوصية تسعة للجنة االستشارية األعضاء البتعيني وترحب ، )١٣(رتشيحاتبال

بشأن إنشاء صندوق لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف قرار الاعتماد التعديل على تقرر-٤٦
يف املرفق الثالث هلذا القرار؛ على النحو الوارد ، )١٤(اختصاص احملكمة وأسرهم 

أمانة جمعية الدول األطراف-طاء
أن وتؤِكد من جديد بأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم -٤٧

العالقة بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، 
مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس وترحب،ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف مرفق القرار 

التنسيق عند النظر يف مسائل ذات اهتمام مشرتك؛ 

لمحامونا-ياء
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما -٤٨

من ٢٠من القاعدة ٣الفرعيةالقانونية، مبا يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 

.ICC-ASP/3/Res.6)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... ) ١١(
)١٢(

ICC-ASP/14/41 ، عارابالقسم.
)١٣(

ICC-ASP/14/42.
.ICC-ASP/4/Res.5املعدل بالقرار ICC-ASP/1/Res.6القرار )١٤(
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نشاء هيئة متثيلية إل، بالتشاور مع احملكمة، اليت يبذهلا احملامون مؤخرااجلهود بأيضا حتيط علما-٤٩
اعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية و من الق٢٠من القاعدة ٣فقرة الفرعية وفقا لللمحامنيلمستقلة 

واعد قوضمان الدفاع عن ، بصورة فعالةاحملكمةين لدى ضمان متثيل املصاحل العامة للمحامني املعتمد
م وتعزيز استقالل مهنة احملاماة أمام احملكمة؛ املهنيةالسلوك اخلاصة 

بضرورة حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، كذلكحتيط علما-٥٠
املنصوص على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو وتواصل بالتايل التشجيع

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف ٢١) من القاعدة ٢عليه يف الفقرة (
اخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف فضال عن العادل والتوازن بني اجلنسني، 

النساء واألطفال، حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية-كاف
تؤكد علىو تنفيذ سياسة أجور املساعدة القانونية ملواصلة باجلهود اليت تبذهلا احملكمةتسلم -٥١

احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ املساعدة 
؛)١٥(القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة- الم

احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام باستمرار ترحِّب -٥٢
؛ اظ التام على استقالهلا القضائيروما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلف

؛ )١٦(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما -٥٣
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار متدِّد-٥٤

ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5اتسبق متديدها بالقرار 

؛ ICC-ASP/13/Res.5و
موعة دال (فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأنبتقريرترحب -٥٥ ): تطبيقات ١ا

؛  ٢٠١٦يف عام القضاة على مواصلة عملهم بشأن هذه املسألةوتشجع؛ الضحاياوتعويض مشاركة
موعات فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأناملرحلي املقدم من تقرير البترحب-٥٦ ا

القضاة على مواصلة وتشجع؛ التمهيديةةحلللمر الدليل العملي ألف وباء وجيم وهاء، مبا يف ذلك
؛  ٢٠١٦يف عام ائلعملهم بشأن هذه املس

الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٥٧
بالدروس املستفادة؛

من تقرير جلنة امليزانية واملالية ٤٤املناقشات اليت جرت بشأن التوصية الواردة يف الفقرة بترحب-٥٨
ا الثالثة والعشرين عدم التوصل إىل توافق لآلراء بشأن حتديد الغالف الحظت، و)١٧(عن أعمال دور

؛املايل

)١٥ (
ICC-ASP/3/16 ، ١٦الفقرة.

)١٦(
ICC-ASP/14/30.

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٧( .٢-ا
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ا أن تسمح باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ترحب -٥٩ لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأ
ا  ا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف بتقييم أداء للمحكمة أن تبني إجنازا واحتياجا

؛احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٦٠

املؤسسة، فضال عن االستخدام األمثل للموارد؛
، فضال عن اجلهود  اليت تبذهلا ترحب باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات-٦١

تمع املدين يف هذا الصدد ؛ الدول األطراف، وا
تمع املدين أثناءباحلوار ترحب أيضا -٦٢ املناقشة املركز الذي جرى بني الدول األطراف واحملكمة وا

أمهية مواصلة وتدرك، الدورة الرابعة عشرة للجمعيةيفكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة املتعلقة بالعامة 
إىل املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف هذا الشأن؛وتشرياحلوار يف هذا الشأن، 

العمل أساليب استعراض -نون
ة التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعيتسلم -٦٣

بعبء العمل املتزايد؛ 
لتحسني أساليب العمل؛ باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن ترحب-٦٤
:مواصلة حتسني طرائق عمل املكتب وحوكمة مجعية الدول األطراف، ولتحقيق ذلكتقرر-٦٥
اليت اعتمدت يف الدورة الثالثة عشرة آلليات التيسري ضرورة تنفيذ خارطة الطريق العامةتكرر(أ)

تنفيذا كامال؛)١٨(للجمعية
ي؛عقد اجتماعات املكتب على حد سواء يف نيويورك أو يف الهابرحبت) ب(
؛ إلجراء مناقشات موضوعيةبوقت كاف جدول أعمال اجلمعية ضمان أن يسمح بأمهية سلمت)ج(
املعلومات، فضال عن التشاور بني الفريق العامل يف نيويورك والفريق العامل يف مهية تبادل بأتسلم)د(

دف تعزيز الكفاءة مع جتنب ازدواجية اجلهود؛ الهاي بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك 
لعمل اهليئات الفرعية خصصة مجيع الدول األطراف على استخدام الشبكة اخلارجية املتشجع (ه)

اجلاري باحملكمة؛ لعمللحتتوي على مجيع الوثائق الالزمة واليت لمكتب واجلمعية التابعة ل
أعضاء املكتب على تعزيز تشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، وتشري-٦٦

موعات اإلقليمية لكل منهم إلحاطتهم علما مبناقشات املكتب،  مبا يف التواصل مع الدول األطراف يف ا
ذلك بإنشاء آليات مناسبة لتقدمي معلومات حمدثة بانتظام عن عمل املكتب؛ 

التخطيط االستراتيجي-سين
باستعراض وحتديث اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة، واخلطة االسرتاتيجية ملكتب حتيط علما-٦٧

بالشروع يف ضوء املشاريع وترحب املدعية العامة، واخلطط االسرتاتيجية األخرى على أساس منتظم، 

)١٨ (
ICC-ASP/13/Res.5 :الطريق العامة آلليات التيسري.خارطة، املرفق الرابع
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اخلاصة بتحسني كل جهاز، واالنتقال إىل املباين الدائمة، يف وضع خطة اسرتاتيجية تقوم على أسس 
؛٢٠١٦جديدة للمحكمة بأكملها، جبانب اخلطط اخلاصة بكل جهاز يف عام 

تطوير ضرورة أن تواصل احملكمة حتسني وتكييف أنشطة التوعية من أجل مواصلةتشدد على-٦٨
التوعية يف من خالل، عند االقتضاء، مبا يف ذلك،أثرةيف البلدان املت)١٩(وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتوعية

، مبا يف ذلك يف مرحلة الدراسة التمهيدية؛احملكمةتدخلوقت مبكر من
فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشرتكة بني قضايا اإلعالم واالتصال بأن تذكِّر-٦٩

لوضع باإلسهامات الكبرية اليت يقدمها أصحاب املصلحة اآلخرونوحتيط علمااحملكمة والدول األطراف، 
؛ج منسق وشامل

، )٢٠(الدوليةلالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يومًا للعدالة اجلنائية املبادرات املتخذةبترحب-٧٠
املعنيني، جنبا إىل جنب مع احملكمة، واستنادا إىل الدروس أصحاب املصلحة بأن يواصل مجيع وتوصي 

املستفادة، املشاركة يف التحضري هلذا االحتفال السنوي بغية تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة اإلفالت من 
العقاب؛ 

وترحب ، ٢٠١٧-٢٠١٣محكمة للفرتة لللخطة االسرتاتيجية لتعديالت املؤقتة لباحتيط علما -٧١
تكييف خطتها حسب االقتضاء على أساس سنوي، مبا يف ذلك لغرض صياغة مواصلة باعتزام احملكمة 

مليزنة؛ اتعزيز عملية ا من أجل افرتاضات امليزانية، وإبالغ املكتب 
؛٢٠١٨-٢٠١٦فرتة االسرتاتيجية للتهخلطةالعامةبالعرض الذي قدمه مكتب املدعييط علماحت-٧٢
هوعملياتقلم احملكمة كبري لرتكيبعملية املراجعة اليت أدت إىل إعادة تنظيم  بانتهاء حتيط علما-٧٣

اجلديد، من رتكيبالباآلثار املرتتبة على علما على النحو الواجب اإىل إحاطتهتطلعتو ، هوأساليب عمل
ت نتيجة حتققاليت لموسة ات املالكفاء، ومن حيث العملحجمات يف حيث قدرته على استيعاب الزياد

لذلك، على حد سواء؛ 
أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، وهو أمر تكرر -٧٤

حاسم بالنسبة ملصداقية واستمرارية النهج االسرتاتيجي على املدى الطويل؛

، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا أثرةالضحايا والمجتمعات المت-عين
تمعات املتبشأن ICC-ASP/13/Res.4قرارها تشري إىل-٧٥ ، وجرب األضرار، أثرةالضحايا وا

؛والصندوق االستئماين للضحايا
اليتمرحلة من اإلجراءاتيف أي والنظر فيها آرائهم وشواغلهم أن حق الضحايا يف عرض تكرر -٧٦

ورفاههم حلماية سالمتهم البدنية والنفسية و تتأثر مصاحلهم الشخصية،ة، حيثما  مناسباحملكمة تراها 
الوصول إىل فضال عن حقهم يف من نظام روما األساسي، ٦٨مبوجب املادة وكرامتهم وخصوصيتهم
على أمهية التواصل الفعال تؤكد ، ذا الصدديف هو،العناصر األساسية للعدالة، من املعلومات ذات الصلة

تمعات املتأثرة من أجل إنفاذ والية احملكمة؛مع الضحايا وا
م، والسيما علىتشدِّد-٧٧ األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا

الضحايا تزويدأمهية وتؤكد على حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، 
تمعات املت فريدة للمحكمة بشأن باملعلومات ومشاركتهم يف اإلجراءات من أجل إنفاذ الوالية الأثرةوا

؛ لضحاياا

)١٩(
ICC-ASP/5/12.

.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-)، اجلزء الثاينRC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... املؤمتر االستعراضي ... )٢٠(
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أن على ضرورة شدد تو بأمهية اختاذ تدابري حلماية الضحايا والشهود لتنفيذ والية احملكمة، تسلم-٧٨
، دوليا بسرعةاألشخاص املعرضني للخطرإعادة توطني الدول اتفاقات مع احملكمة من أجل تسهيل تعقد 

مجيع الدول على النظر يف وحتث، ٢٠١٥احملكمة يف عام إعادة التوطني اليت أبرمتهااتفاقات بترحبو 
؛اص إلعادة التوطنياخلصندوق تربع للمجيع الدول على الوتشجعاتفاقات إعادة التوطني، برام إ

جلرب ضروري لشخص املدان لحتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول ما دام ، تؤكد-٧٩
من أجل توفري املساعدة يف يع التدابري الالزمة هلذا الغرض مجتتخذمن األمهية مبكان أن أن ، األضرار

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥د واذات الصلة عمال باملوالكيانات لدول ة لفعالبصورة الوقت املناسب و 
ائل ترتيبات أو أي وسأو اتفاقات طوعيةأن تعقد إىل الدول األطراف تطلبنظام روما األساسي، و

عند االقتضاء؛أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، 
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا جتدد-٨٠ اللتزامهما املتواصل وأمانة الصندوق تقديرها 

جتاه الضحايا؛
والكيانات ؤسساتاملاألفراد و و الدولية احلكومية املنظمات بالدول واملنظمات الدولية و يب -٨١

، من أجل زيادة حجم تملةلصندوق االستئماين للضحايا أيضا يف ضوء التعويضات احملالتربع لباألخرى 
وجتدد تقديرهاالتمويل؛ بوحتسني القدرة على التنبؤ موارده، الصندوق االستئماين للضحايا، وتوسيع قاعدة 

قام بذلك؛ن مل

فين ظتعيين المو -فاء
باجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف ترحبو)، ٢١(املوارد البشريةبتقرير احملكمة بشأن حتيط علما-٨٢

من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات تعيني املوظفني جمال 
الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات يف مسائل حمددة، منها على سبيل املثال وليس 
على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي 

على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ بقوةوتشجِّع يستهدف النساء أو األطفال، 
عادل والتوازن على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف التشدِّد-٨٣

؛)٢٢(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحب، بني اجلنسني يف تعيني املوظفني
توفري جمموعات من مقدمي طلبات التوظيف الدول األطراف على بذل جهود لتحديد و حتث-٨٤

الناقصة ناطق الدول األطراف الواقعة يف املاحملكمة من للتعيني يف الوظائف الفنية بحملتملني املؤهلني ا
اليت متوهلا اجلمعية، وبرامج املهنيةاتزيار الو الداخلي لتدريب برامج امبا يف ذلك من خالل التمثيل، 

اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة ، ونشراليت متوهلا الدولملوظفني الفنيني املبتدئنيالتدريب املتعلقة با
ة؛املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصليفاحملكمة ب

التكامل-صاد
تمع تذكِّر-٨٥ بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

الدويل وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني هلذه الغاية اعتماد التدابري املناسبة على املستوى 
استعداد النظم القانونية الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أجل ضمان

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتهاالوطنية  ؛  وقدر

)٢١(
ICC-ASP/14/7.

)٢٢ (ICC-ASP/14/39.
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على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي على تعقد العزم-٨٦
أخطر اجلرائم اليت الصعيد احمللي بصورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب

ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛  تمع الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  تثري قلق ا
تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-٨٧ مبشاركة ا

نصوص عليها يف نظام روما األساسي؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم امل
، والدول،اإلقليميةاملنظمات و ،واملنظمات الدولية،اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدةبترحب أيضا-٨٨

تمع املدين يف القضائية الوطنية فيما يتعلق ألجهزة دف إىل تعزيز االيت أنشطة بناء القدرات تعميم وا
املساعدة التقنية وأدواتبرامجو نظام روما األساسي اليت تدخل يف اختصاص رائم اجلبالتحقيق ومالحقة 
املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية األخرى والدول على أن تبذلبقوة تشجع و القائمة واجلديدة، 

تمع املدين هود يف هذا الصدد؛ املزيد من اجلوا
العمل اهلام تدركو )٢٣(للتنمية املستدامة٢٠٣٠عمال اعتماد جدول أب، يف هذا الصدد، رحبت-٨٩

فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان املساواة به ع الضطيتم االالذي 
يف احلصول على العدالة للجميع؛ 

الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها قتضي من على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يتشدد-٩٠
من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن ٨و٧و٦يف املواد 

الدول على القيام وحتثتنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 
بذلك؛

؛)٢٤(التكاملبتقرير املكتب بشأنترحب-٩١
سهيل املتعلقة بتواليتها تنفيذيف احملرز مانة بشأن التقدم باملعلومات املقدمة من األترحب أيضا-٩٢

تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
دف إىل تعزيز  تمع املدين، اليت  األمانة قامت به بالعمل الذي ترحب و ؛ةاحملليالقضائيةاألجهزة وا

بالفعل؛ورئيس اجلمعية
سرتاتيجي لتعزيز القدرات الوطنية العمل ااآلراء بشأن الركز وتبادل ر املواباحلترحب كذلك-٩٣

املنصوص رائم قد تعادل اجلعلى نوع اجلنس اليت ةالقائماجلرائم يف اجلرائم اجلنسية و واملقاضاة للتحقيق 
لوصول إىل العدالة ومتكني الضحايا، الذي وعلى وجه اخلصوص بشأن انظام روما األساسي، عليها يف 

بالتوصيات أحاطت علماو الدورة الرابعة عشرة للجمعية، يف التكامل جرى أثناء املناقشة العامة ملوضوع 
؛ )٢٥(املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية

احملكمة على أن تواصل الرتكيز على العمل املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك العمل من خالل تشجع-٩٤
تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنية مع التذكري بالدور احملدود املنوط باحملكمة يف جمال 

صدد؛ التعاون فيما بني الدول يف هذا الوتشجع أيضاتعزيز السلطات القضائية الوطنية، 

آلية الرقابة المستقلة-قاف
بشأن آلية الرقابة املستقلة؛ ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشري إىل-٩٥

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٣(
)٢٤(

ICC-ASP/14/32.
املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان ""التكامل فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس الوحشية"، الورقة املقدمة من )٢٥(

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
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ً          ، وفقا  للقرارين لكفاءة وفعالية عمل احملكمةآلية رقابة مستقلة استقالال كامالبأمهية وجود ذّكر ت-٩٦
ICC-ASP/8/Res.1وICC-ASP/9/Res.5،باختيار املكتب رئيسا آللية الرقابة املستقلة وتويل وترحب

؛ ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٥مهام منصبه اعتبارا من 

الميزانية البرنامجية-راء
استقالل أعضاء هذه تؤكِّد جمدَّدًا بالعمل املهّم الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، وحتيط علمًا -٩٧

اللجنة؛  
، عن )٢٦(بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة، وفقًا للنظام الداخلي للجنة امليزانية واملاليةتذكِّر-٩٨

علىتشددالفحص التقين ألي وثيقة تُقدَّم إىل اجلمعية وتشتمل على آثار مالية أو آثار تتعلق بامليزانية، و
أمهية ضمان متثيل اللجنة يف مجيع  مراحل املداوالت اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف وثائق ترتب آثارا 

مالية أو آثارا على امليزانية؛ 
؛)٢٧(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافحتيط علما مع القلق-٩٩

مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، علىتشدد-١٠٠
ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه  األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا

من نظام ١١٥مادةاالشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فوراً وفقًا لل
من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة ١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 

عن اجلمعية؛ 
بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-١٠١

ت بذلك؛ للجهات اليت قاموتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي-شين
بأن الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح يف  تذكِّر -١٠٢

٥من املادة ٢، اعتمدت وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١كمباال بأوغندا يف الفرتة من 
تعديالت لتعريف جرمية العدوان وحتديد الشروط اليت جيوز للمحكمة مبوجبها أن من نظام روما األساسي 

ذه اجلرمية ؛ واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق اختصاص )٢٨(متارس اختصاصها فيما يتعلق 
احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات 

؛)٣٠(من نظام روما األساسي١٢٤، وقررت اإلبقاء، يف الوقت الراهن، على املادة )٢٩(الطابع الدويل
من ٥املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة التعديالتبأن حتيط علمًا -١٠٣
مبا مت مؤخرًا من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

التعديالت؛ 
وتعقد العزم مجيع الدول األطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا، تطلب إىل -١٠٤
كانون ١تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد على

نظام روما األساسي؛على تعديل الأغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد بنفس ٢٠١٧الثاين/يناير 

املرفق الثالث.)، ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... )٢٦(
)٢٧(

ICC-ASP/14/40.
.RC/Res.6)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ... )٢٨(
.RC/Res.5املرجع نفسه، القرار )٢٩(
.RC/Res.4املرجع نفسه، القرار )٣٠(
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املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدل إىلتشري أيضا-١٠٥
ذه املسألة؛وتالحظ االهتمام مبواصلة املناقشات املتعلقة 

مع التقدير مبا قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفاً ودولة واحدة تتمتع بصفة املراقب تذكِّر-١٠٦
تلك الدول وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّم إىل احملكمة مزيدًا من املساعدة، 

ذه التعهدات، املذكورة اإلقليمية ة واملنظم نظمات اإلقليمية أن الدول واملكما تناشدعلى سرعة الوفاء 
ا ةدور الها أثناء نتقدِّم تعهدات إضافية وأن تعل اخلامسة عشرة للجمعية بشكل كتايب أو من خالل بيانا

نفيذ هذه التعهدات؛أثناء املناقشة العامة بشأن ت

النظر في التعديالت-تاء
؛)٣١(ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت-١٠٧
عمال بالقرار١٢٤اعتماد التعديل الذي أدخل على املادة قرارها املتعلق بإىل تشري -١٠٨

ICC-ASP/14/Res.2 ذ وفقا اضع للتصديق أو القبول ويدخل حيز النفخيأن هذا التعديل وتالحظ
من نظام روما األساسي؛ ١٢١من املادة ٤للفقرة 
ه، أو قبول١٢٤التعديل الذي أدخل على املادة على لتصديق إىل امجيع الدول األطراف تدعو-١٠٩

أو تنضم إليه إىل أن تقوم أثناء قيامها نظام روما األساسي على بعد صدق تمجيع الدول اليت ملث حتو 
؛ أو قبوله١٢٤التعديل الذي أدخل على املادة بذلك بالتصديق أيضا على 

المشاركة في جمعية الدول األطراف-ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد-١١٠

ات اجلمعية املناسب للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دور 
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرها، السنوية
بذهلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع يمواصلة اجلهود اليت تشجع على-١١١

مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلب إىل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 
ومنظومة نظام روما األساسي  لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، 

ككل؛
واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، واملكتب، ورئيس اجلمعية، أن تعهد إىل احملكمة، تقرر-١١٢

واألمانة، حسب االقتضاء، والفريق العامل املعين بالتعديالت، وجهات التنسيق املعنية بعدم التعاون،
؛ ا القرارباملهام املبيَّنة يف املرفق األول هلذ

)٣١(
ICC-ASP/14/34.
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المرفق األول

المهام المنوطة بجمعية الدول األطراف في فترة ما بين الدورات
،عالمية نظام روما األساسيفيما خيص -١

التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما تؤيد(أ) 
؛)١(األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال

إىل املكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما تطلب (ب)
ا اخلاألساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم تقريراً  عشرة؛   امسة عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

، التعاونفيما خيص-٢

واصل، وفقاً لإلجراءات اليت وضعها املكتب بشأن عدم التعاون، ياجلمعية أن إىل رئيستطلب (أ)
العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على منع حاالت عدم 

عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛التعاون ومتابعة حاالت 
وأن يقدم )٢(القبضإلقاء سرتاتيجيات بشأن اعمل الخطة إىل املكتب النظر يف تنفيذطلبت(ب)

تقريرا عن ذلك إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية؛ 
إنشاء آلية اجلدوى منمناقشة الفريقني العاملني التابعني له، إىل املكتب، من خالل دعوت(ج)

تقرير املكتب عن التعاون من املرفق الثاين الواردة يفدراسة التنسيق للسلطات الوطنية، مع أخذ 
قبل انعقاد عن ذلك إىل اجلمعية وتقدمي تقرير يف االعتبار، )٣(الدورة الثالثة عشرةاملقدم إىل 

بوقت كاف؛السادسة عشرةا دور 
كاملة ويف الوقت املناسب و طلبات حمددةإرسالاحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارستها يف تدعو(د)

؛للتعاون واملساعدة
أن يواصل املناقشات بشأن ، من خالل الفريقني العاملني التابعني له، إىل املكتبتطلب (ه)

ا االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمع ية يف دور
عشرة؛امسةاخل

استعراض ، الفريقني العاملني التابعني له، من خالل واصلإىل املكتب أن يأيضاتطلب)و(
ا الدول األطراف عام ٦٦ل االتوصيات ، بالتعاون الوثيق )٤(٢٠٠٧بشأن التعاون اليت اعتمد

؛، عند االقتضاءمع احملكمة
إىل املكتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية تطلب كذلك)ز(

بالتعاون ملواصلة عملية التشاور مع الدول األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات 
ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية، من أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛

)١(
ICC-ASP/14/31.

)٢(
ICC-ASP/14/26/add.1.التذييل ،

)٣   (
ICC-ASP/13/29.

، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2القرار ) ٤(
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ا اخلامسة عشرة وسنويا احمدثاتقدم تقرير أن مة إىل احملكتطلب (ح) عن التعاون إىل اجلمعية يف دور
؛بعد ذلك

الذين صدرت حبقهم شخاص تبادل أي معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألتطلب(ط) 
املعنية بعدم التعاون؛ جهات التنسيقخالل مع احملكمة من أوامر بالقبض عليهم على الفور 

املكتب أن يشارك بنشاط طوال فرتة ما بني الدورتني مع مجيع أصحاب طلب كذلك إىلت)ي(
ضمان تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة وأن يقدم إىل لاملصلحة ذوي الصلة 
ا اخل نتائج استعراض التنفيذ؛ عشرة تقريرا عن امسة اجلمعية يف دور

المتحدة،األممالعالقة مع فيما خيص -٣
احملكمة إىل مواصلة احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، بناء على اتفاق العالقة بني األمم تدعو(أ)

املتحدة واحملكمة اجلنائية  الدولية؛
قلم احملكمة أن يقدم تقريرا عن التكاليف التقريبية املخصصة باحملكمة حىت اآلن تطلب إىل(ب)

من؛ للحاالت احملالة من جملس األ

احملكمة إىل أن تضمن تدعو، العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيما خيص -٤
تعاون بالاالتفاقات اخلاصةةتقريرها السنوي الذي تقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسما عن حال

؛وتنفيذهااملعقودة مع منظمات دولية أخرى

،االنتخاباتفيما خيص -٥

ا تطلب إىل(أ) معلومات حمدثة عن التطور عشرةاخلامسةاملكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
؛  )٥(انتخاب القضاةرتشيح و استعراض اإلجراءات املتعلقة باحملرز يف 

اية إىل املكتب أن أيضاتطلب(ب) يقوم، بالتشاور مع اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، ويف 
ا اخلامسة واليتها،  باستعراض اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور

عشرة بشأن هذه اخلربة املكتسبة، مبا يف ذلك اقرتاحات، حسب االقتضاء، لكيفية حتسني 
عنية برتشيح املستشارية اللجنة االختصاصات اللجنة الواردة يف مرفق تقرير املكتب عن إنشاء ا

؛ )٦()ICC-ASP/10/36للمحكمة اجلنائية الدولية (القضاة 
إىل املكتب ضمان عدم إخالل انتخابات القضاة وغريهم من املسؤولني كذلكتطلب(ج)

باحملكمة اليت تتم يف الدورات العادية للجمعية بالنظر يف البنود األخرى جلدول األعمال، ال 
ا الثالثة عشرة؛سيما يف ضوء التجربة اليت تعرضت هلا اجلمعية  مؤخرا يف دور

إىل اللجنة االستشارية أن تقدم تقريرا عن أعماهلا إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛تطلب(د)

،المساعدة القانونيةفيما خيص -٦

يبقيا نظام املساعدة القانونية قيد االستعراض؛ إىل احملكمة واملكتب أنتطلب(أ)
ملساعدة القانونية وتقييم أدائها؛ تنفيذ ااحملكمة إىل مواصلة مراقبة تدعو (ب)
-ICCمن املرفق األول للقرار ٦الفقرة ، مبا يتماشى مع إىل احملكمةهاطلبكرر ت(ج)

ASP/12/Res.8 ، من املرفق األول للقرار ٥والفقرةICC-ASP/13/Res.5، أن تعيد تقييم سري

.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الوثائق الرمسية،   الدورة الثالثة .... )٥(
مثل املسألة املتعلقة بتعارض املصاحل.)٦(
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وكذلك ،عن النتائج اليت تتوصل إليها إىل املكتبريرا تقدم تقوأن املساعدة القانونية العمل يف 
أن تقدم، عند االقتضاء، اقرتاحا إىل املكتب إلدخال تعديالت على نظام املساعدة القانونية 

ويف اإلطار الزمين احملدد يف القرار املشار إليه ) ٧(أول دورتني قضائيتني كاملتنياحلايل عند اكتمال
أعاله؛ 

أي تغيريات يف حسب االقتضاء، مواصلة النظر، بالتشاور مع احملكمة، املكتب،تطلب إىل(د)
تعزيز كفاءة زيادة تدابري ليف على نظام املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ينبغي إدخاهلا هيكلية 

نظام املساعدة القانونية؛ 

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٧

الدول األطراف بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام معاحلوار املنهجي مواصلة إىل احملكمة تدعو(أ)
؛ روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي

ا اخلالفريق الدارسي املعين باحلوكمةتطلب إىل)ب( ؛ عشرةامسةأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
احملكمة إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين بالوسطاء بغية تدعو )ج(

احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني؛ 
احملكمة أن حتيط الدول األطراف علما، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف تطلب إىل)د(

استخدام الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ 

من ٤٤التوصية الواردة يف الفقرة املكتب إىل مواصلة النظر، بالتشاور مع احملكمة، يفدعو ت) ه(
ا الثالثة والعشرينتقرير جلنة امل عملية امليزنة، مراجعة يف سياق ،)٨(يزانية واملالية عن أعمال دور

املتعلق تقرير ال، و ٢٠١٨-٢٠١٦ة للفرتة العامةكتب املدعيملطة االسرتاتيجية أخذ اخلمع 
؛ذات الصلة يف االعتبارحملكمةاوثائق منا وغريمهة،العامةاحلجم األساسي ملكتب املدعيب

،إجراءات المحكمةفيما خيص -٨

احملكمة إىل تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات مبا يف ذلك من خالل تدعو(أ)
اعتماد تعديالت أخرى يف املمارسة؛ 

احملكمة أيضا إىل أن تتبادل مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة أي معلومات حمدثة بشأن تدعو(ب)
ا تطوير املؤشرات  ا أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا النوعية والكمية اليت من شأ

ا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف بتقييم أداء احملكمة بطريقة أكثر  واحتياجا
؛ اسرتاتيجية

لى الفريقني العاملني والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، عاملكتب، مبا يف ذلك من خالل شجع ت(ج)
تعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، والنظر، عند االقتضاء، لاحملكمة اليت تبذهلا هود اجلمواصلة دعم 

؛ جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةيفبشأن هذه املسألة خاص بنديف إدراج 

ائي يف دورتني قضائيتني كاملتنييشري انتهاء)٧( قضية املدعية العامة ويفتوماس لوبانغا دييلو قضية املدعية العامة ضد إىل صدور حكم استئنايف 
ائي فيما يتعلق جبرب األضرار.ضد ماتيو نغودجولو تشوي ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، قرار 

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الثالثة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )٨( .٢-ا
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،العملأساليباستعراض فيما خيص -٩

؛)٩(٢٠١٣املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو)أ(
املكتب تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك فقط، تطلب إىل)ب(

وعندما ال ميكن معاجلة املسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث املوارد، مثل مقرر أو جهة 
؛)١٠(تنسيق

و من أجل الفيدياليت تعقد بؤمترات املكتب إىل استخدام التكنولوجيات احلديثة مثل املتدعو(ج) 
؛جتماعاالمكان انعقاد ني يفمثلاملضمان مشاركة أعضاء املكتب غري 

وعند االقتضاء، املتلقاة،واليات النفيذ املنشأة لتآلليات لاتقييمإىل املكتب أن جيري تطلب(د)
ائية التقارير؛حجمتوصيات بشأن ختفيض عدد و يعد وأن،النظر يف إدراج مواعيد 

إدراج بند خاص بشأن اساليب العمل يف اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية يف تقرر)ه(
جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف؛ 

،التخطيط االستراتيجيفيما خيص -١٠

يتماشى مع أن تنفذ اسرتاتيجيتها املتعلقة باالتصال بطريقة متسقة وفعالة مبا كمة إىل احملتطلب(أ)
الواليات واملسؤوليات ذات الصلة باحملكمة؛

شأن تنفيذ بمشاورات سنوية مع املكتب يف األشهر الثالثة األوىل أن تعقد احملكمة إىلتطلب)ب(
دف حتسني مؤشرات األداء  خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 

وحتديثها على أساس الدروس املستفادة؛ 
بشأن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة لمكتب إىل تقدمي معلومات لمكتب املدعية العامة تدعو)ج(

؛٢٠١٨- ٢٠١٦
صل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر إىل املكتب أن يواتطلب)د(

عشرة للجمعية؛ امسةوأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل الدورة اخل
إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي حلضور أيضا تطلب)ه(

احملكمة يف امليدان بغية تطوير اسرتاتيجية احملكمة املتعلقة بالعمليات امليدانية وأن يقدم تقريراً عن 
ذلك على أساس منتظم؛  

،لضحايال، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني أثرةالضحايا والمجتمعات المتفيما خيص -١١

٧٥من املادة ١احملكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة تطلب إىل)أ(
يف سياق مراجعتها اجلارية لإلجراءات القضائية؛من نظام روما األساسي على سبيل األولوية، 

على مواصلة تعزيز حوارمها اجلاري مع تهوأمانين للضحايا جملس إدارة الصندوق االستئماتشجع) ب(
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضالً  احملكمة والدول األطراف وا
عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق 

)٩ (
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال يف الفقرتني ) ١٠(
(ICC-ASP/12/59).
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لتدخالت الصندوق، االسرتاتيجي والعملي الوضوح من أجل زيادةاالستئماين للضحايا، 
؛  تهاواستدامتهاوضمان استمراريوتعظيم تأثريها، 

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي تطلب)ج(
أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛ 

مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة هذه تقرر)د(
تمعات  احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ أثرةاملت
ا، حسب االقتضاء أو عند املكتب مواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايإىل طلب ت(ه) 

ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛  نشأ
مشاركة يف املقبولني للالضحايا بشأن إحصاءات مناسبة إىل احملكمة أن تقدم للجمعية طلب ت(و)

مباشرة هذه اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سياق اإلجراءات أمام احملكمة عند
القضائية؛ وقد تشمل هذه اإلحصاءات، حسب االقتضاء، معلومات عن نوع اإلجراءات 

اجلنس، واجلرمية اجلنائية، واحلالة، ضمن معايري أخرى ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛

،تعيين الموظفينفيما خيص -١٢

توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة يف تؤيد)أ(
؛ )١١(نوالعشريواخلامسة ،العشرين، والرابعة و العشرينا الثالثة و دوراها عن أعمال تقارير 

ا اخلاجلمعية إىل احملكمة أن تقدم إىلتطلب(ب) عشرة تقريرًا شامًال عن املوارد امسة يف دور
ذا املوضوع معلومات حمدثة عن تنفيذ توصيات جلالبشرية، يتضمن  نة امليزانية واملالية املتعلقة 

؛ ٢٠١٦يف عام 
بأن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل املكتبإىلطلب ت)ج(

يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف تلك اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت 
قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج الوظائف، دون اإلخالل بكل ما

املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد 
ا اخلالبحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دو  عشرة يف هذا الشأن؛ امسة ر

ا قلم احملكمةحتث (د) على اغتنام فرصة التعيني املؤجل واملقبل للموظفني الختاذ تدابري من شأ
اإلسهام يف اجلهود املبذولة لتحقيق املستويات املرغوب فيها للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني 

اجلنسني؛ 

،التكاملفيما خيص -١٣

املكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع احملكمة إىلتطلب (أ)
وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات 

تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند  ا ا تنفيذ اسرتاتيجية بقيام الاليت يضطلع 
أعمال احملكمة يف حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة إجناز 

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/13/20(٢٠١٤الثالثة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )  ١١( الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة ، و٢- )، ا
لد الثاين، اجلزأين باء)،ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ...  ، على التوايل.٢-وباء١- ا



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 58

األخرى يف هذا الصدد، ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود، واجلرائم 
؛  رائم القائمة على نوع اجلنساجلنسية واجل

احة، بذل اجلهود لتسهيل تبادل املعلومات األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد املتتطلب إىل(ب)
بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
ا  دف تعزيز السلطات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور تمع املدين،  وا

عشرة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ امسةاخل

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٤

األمانة أن تواصل مع جلنة امليزانية واملالية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضمان متثيل جلنة تطلب إىل (أ)
ترتب امليزانية واملالية يف مجيع مراحل املداوالت اليت جتريها اجلمعية واليت يُنظر خالهلا يف وثائق

انية؛  آثارا مالية أو آثارا على امليز 
من خالل رئيس اجلمعية، ومنسق الفريق العامل، وجهة  التنسيق  أن يواصل املكتب، تقرر(ب)

املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية ةمراقبة حال
الدول األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن مجيع للنهوض بتسديد 

ا أو يواصل التحاور مع الدول األطراف  اليت عليها متأخرات ويقدم تقريرا اليت مل تسدد اشرتاكا
ا اخل عشرة؛امسةبذلك إىل اجلمعية يف دور

استعادت حقوق التصويت إىل األمانة إبالغ الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت تطلب(ج)
متأخرات؛ ما عليها من تسديدبعد 

األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة تطلب إىل ،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٥
باالنرتنت كافة املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف  

من املساعدة إىل احملكمة؛كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد 

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٦

الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة، وفقا تدعو(أ)
؛ الختصاصات الفريق العامل

ا اخلتطلب إىل(ب) عشرة؛ امسةاملكتب أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور

،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٧

التصديق على إلعالن التعهد بقرارها اجراء مراسم خالل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية بذّكرت(أ)
صانات لدعوة الدول األطراف للتصديق عليه قبل الذكرى السنوية احلمتيازات و الاتفاق ا

)؛ ٢٠١٨هيوليمتوز/لنظام روما األساسي (عشرين ال
ا التقرر)ب( ٢٢إىل ١٨يف الفرتة من والعشرين سادسةأن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور

ا السابعة والعشرين يف الفرتة من ٢٠١٦نيسان/أبريل  أيلول/سبتمرب ٣٠إىل ١٩ودور
؛ ٢٠١٦

ا اخلأيضاتقرر)ج( تشرين ٢٤إىل ١٦من عشرة يف الهايامسة أن تعقد اجلمعية دور
ا السابعة عشرة  يف الهاي، ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  ا السادسة عشرة  يف نيويورك، ودور .ودور
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المرفق الثاني

القضاةبشأن إجراءات ترشيح وانتخابICC-ASP/3/Res.6القرار على التعديالت

على النحو التالي١تعدل الفقرة -ألف
تعمم أمانة مجعية الدول األطراف من خالل القنوات الدبلوماسية الدعوات لرتشيح قضاة احملكمة -١

من هذا القرار وأن تذّكر ٦اجلنائية الدولية. وينبغي أن تضم الدعوات لرتشيح القضاة نص الفقرة 
م الرمسية احلكومات بأمهية استعداد القضاة املنتخبني الذي للعمل على أساس التفرغ ن يقدمون تعهدا

.عندما يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك

على النحو التالي٦تعدل الفقرة (ب)
يُرفق بكل ترشيح بيان:-٦

حيدد بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرات (أ)
(أ) ٤من النظام األساسي، وفقا للفقرة ٣٦يف املادة ٣و (ج) من الفقرة الفرعية (أ) و (ب) 

من النظام األساسي؛٣٦من املادة 
٥يشري إىل ما إذا كان يتعني إدراج اسم املرشح يف القائمة ألف أو القائمة باء ألغراض الفقرة (ب)

من النظام األساسي؛٣٦من املادة 
من ٣٦(أ) يف املادة ٨من الفقرة ’ ٣‘إىل ’ ١‘الفرعية من يتضمن معلومات تتصل بالفقرات(ج)

النظام األساسي؛
من ٣٦(ب) من املادة ٨يشري إىل ما إذا كان املرشح يتمتع باخلربة املنصوص عليها يف الفقرة (د)

النظام األساسي؛
ن النظام م٣٦من املادة٧يبّني اجلنسية اليت يتم الرتشيح على أساسها، ألغراض الفقرة (ه)

األساسي، إذا ما كان املرشح من رعايا دولتني أو أكثر؛
أساس التفرغ عندما يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك. علىإىل التزام املرشح بالعمل يشري(و)

على النحو التالي٢٣تعدل الفقرة (ج)
للجنسني، وشريطة يف أي وقت يتوقف العمل مبتطلبات التصويت بالنسبة ملنطقة ما أو بالنسبة-٢٣

أن يسمح العدد املتبقي من املرشحني باستيفاء احلّد األدىن من متطلبات التصويت فيما يتعلق بالقائمتني 
ألف وباء، ينحصر كل اقرتاع يأيت بعد ذلك يف أجنح املرشحني لالقرتاع السابق. ومن مث ُيستثىن، قبل كل 

الذي حصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع اقرتاع، املرشح (أو املرشحون، يف حالة التعادل) 
السابق، شريطة أن يبقى عدد املرشحني مساويا على األقل لضعف عدد املناصب اليت يتّعني شغلها.

ثالثا جديدة ٢٧تضاف فقرة -دال
إذا وجد شاغر قضائي يف فرتة ما بني الدورتني قبل االنتخابات العادية النتخاب ستة قضاة،- ثالثا٢٧

يتم االنتخاب مللء هذا الشاغر يف نفس الدورة، ما مل يقرر املكتب خالف ذلك بعد التشاور مع 
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احملكمة. وإذا قرر املكتب عقد االنتخاب مللء الشاغر يف نفس الدورة، تنطبق إجراءات ترشيح القضاة 
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، شريطة االلتزام باألحكام التالية: وانتخا

يعترب القضاة الذين سبق ترشيحهم لالنتخابات العادية مرشحون أيضا لالنتخابات املتعلقة مبلء (أ)
الشاغر، ما مل تقرر الدولة الطرف املرشحة خالف ذلك. وجيوز للدول األطراف أيضا تسمية 
مرشحني لالنتخابات املتعلقة مبلء الشاغر فقط، دون قيود بالنسبة ألي منطقة أو جنس أو 

ئمة. وال يلزم فرتة ترشيح منفصلة لالنتخابات املتعلقة مبلء الشاغر.قا
ال يؤثر الشاغر القضائي يف حساب احلد األدىن ملتطلبات التصويت لالنتخابات العادية (الفقرات (ب)

).٢٢و٢١و ٢٠و١١
يتم االنتخاب مللء الشاغر القضائي بعد انتهاء االنتخابات العادية النتخاب ستة قضاة وبعد (ج)

يوم على األقل من هذه االنتخابات للسماح بتوزيع التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع يف وقت 
.٢٥مبكر وفقا للفقرة 

م يف االنتخابات العادية(د) يف ورقة االقرتاع لالنتخاب مللء يدرج املرشحون الذين مل يتم انتخا
و (و) (ه)  الشاغر، ما مل تقرر الدولة الطرف املرشحة خالف ذلك، ورهنا بأحكام الفقرتني 

أدناه؛
إذا خّفض املنصب الشاغر عدد القضاة يف القائمة ألف بعد االنتخابات العادية فأصبح أقل من (ه)

يدرج يف ورقة االقرتاع إال القضاة من القائمة ، المخسة، أو يف القائمة باء فأصبح أقل من تسعة
غري املستوفية للنصاب فقط يف ورقة االقرتاع؛ ويعترب اآلخرون غري مرشحني بعد ذلك.

إذا مل يستوف بعد عملية انتخاب عادية احلد األدىن من متطلبات التصويت بالنسبة إىل منطقة (و)
إال القضاة الذين ميكنهم الوفاء بأي من متطلبات معينة أو جنس معني، ال يدرج يف ورقة االقرتاع 

احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل املنطقة غري املستوفية للنصاب، وكذلك متطلبات احلد األدىن 
للتصويت بالنسبة إىل اجلنس غري املستويف للنصاب؛ ويعترب اآلخرون غري مرشحني بعد ذلك.

اية الفرتة املتبقية لسلفه، وإذا كانت تلك يتوىل القاضي املنتخب مللء منصب شاغر(ز) مهامه إىل 
من ٣٦الفرتة تساوي ثالث سنوات أو أقل، جيوز إعادة انتخابه ملدة والية كاملة مبوجب املادة 

النظام األساسي. 
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المرفق الثالث

ضحايالصالحبشأن إنشاء صندوق ICC-ASP/1/Res.6التعديالت على القرار 
بالقرارلالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأسرهم المعد

ICC-ASP/4/Res.5

من املرفق:٣بعد الفقرة يضاف النص التايل
املتعلقة انتخابات وفقا لإلجراءات جترى ، مجيعهاملقاعد اخلمسةشغل ايف االنتخابات العادية"إذا مل يتم 

هذه ق يطبويكون تضحايا. صاحل الإدارة الصندوق االستئماين لرتشيح وانتخاب أعضاء جملس ب
األحكام التالية:ات، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، رهنا باإلجراء

ات تقل عن الفرتة املستخدمة ترشيحأن حيدد فرتة كتب مجعية الدول األطراف جيوز مل(أ)
لالنتخابات العادية؛

موعة اإلقليمية اليت مل على قتصر الرتشيحات ت(ب)  ها؛شغل مقعديا
جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن ينتخب العضو املعين؛(ج)
يفرين اآلخعضاء األعضوية رة موازية ملدة املنتخب وفقا هلذه الفقة للعضو عضويالمدة تكون (د)

لس ". ا


