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ICC-ASP/12/Res.3القرار 

٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.3
التعاون

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

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

ICC-ASP/11/Res.5بالقراراملرفقةالستنيو الستوالتوصياتICC-ASP/6/Res.2،

تمع الدويل بأسره من مرتكيب أخطر وضع حد إلفالتعلىوقد عقدت العزم  اجلرائم اليت تثري قلق ا
مور، تعزيز يف مجلة أ، مرتكبيها على حنو فعال من خاللمقاضاة ه جيب تعزيز أنوإذ تؤكد من جديدالعقاب، 

التعاون الدويل،

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

التحقيق واملالحقة أعمالمة يفالدول األطراف االلتزام العام بالتعاون مع احملكوأنه يتوجب على روما األساسي،
ا نطاق واليتها، اليت تقع ضمنالقضائية للجرائم  تنفيذ مذكرات االعتقال وطلبات بملزمة بالتعاون التام وأ

من نظام روما األساسي،٩٣، فضال عن توفري أشكال أخرى من التعاون املنصوص عليها يف املادة التسليم
-ICCوكذلك قرارICC-ASP/10/Res.2قرارلوفقاً لتعاون، املقدم البشأنبتقرير احملكمة رحبتوإذ 

ASP/11/Res.5
)١(،

كمة احملن ممر اعتقال واأحبقهم الذين صدرتاالتصاالت مع األشخاص ه جيب تاليفإىل أنشريوإذ ت
أهداف نظام روما األساسي،تقوض سمثل هذه االتصاالتكانتنإواليت ما زالت معلقة،

االعتقال التوجيهية الصادرة عن مكتب املدعي العام لتنظر فيها الدول، مبا يف مبادئإىل ذلكشري كوإذ ت
اات مذكر الذين خيضعون إىل االتصاالت غري الضرورية مع األفراد إزالةأخرى،ذلك يف مجلة أمور اعتقال أصدر

خيضعون إىل ال الذين مع األفراد أوًال عل حماولة التفاينبغي ، ضروريةاحملكمة، وأنه عندما تكون االتصاالتحبقهم
اعتقال،مذكرات 

حتدد سياسة األمانة العامة واليت وإعادة توزيعها تهاإعادة صياغاليت متت إىل املبادئ التوجيهية شري وإذ ت
مذكرات احملكمةمن قبلالصادر حبقهملألمم املتحدة بشأن االتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص 

من قبل األمني العام ٢٠١٣أبريل نيسان/٣يفرسالة مؤرخةيف رفق على النحو امل، استدعاءمذكرات تقال أو اع
لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن،

)١  (ICC-ASP/12/35.
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ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار حقوق املتهم،هاتنفيذو بأن طلبات التعاون إذ تدرك
الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال عملتهايتعلقة بالتعاون الإىل التعهدات املتشريتوإذ 

التعهدات،هذهإىل أمهية ضمان املتابعة الكافية فيما يتعلق بتنفيذوتشري
-ICCقرارالوكذلك ICC-ASP/10/Res.2وفقًا للقرارالتعاون، املقدم بشأنبتقرير احملكمة ترحب-١

ASP/11/Res.5؛
)٢(شخصا ال تزال معلقة،١٤ضد التسليمعتقال أو طلبات االأن مذكرات الغبقلقها العن عربت-٢

حملكمة؛إىل اتسليم الالعتقال و للقيام بادعو الدول إىل التعاون التام وفقا اللتزامهاتو 
والدولفاألطراالدولجانبمنفعالةوبصورةاملناسبالوقتيفواملساعدةالتعاونأمهيةعلىشددت-٣

جملسمنصادرقرارأواألساسيرومانظاممنالتاسعللبابوفقاً احملكمةمعالتعاونبالتزامعليهااليتاألخرى
اإلجراءاتسياقيفالتعاونعدمإليهيؤديقدملا،اليت تشجع على هذا التعاونأواملتحدةلألمماألمن التابع

علىسلبية آثارمناحملكمةطلباتتنفيذعدمإليهيؤديقدماؤكد وتاحملكمة،فعاليةعلىتأثريمنالقضائية
بالقبضأوامرحبقهمتصدرأشخاصعلىبالقبضاألمريتعلقعندماالسيماواليتها،تنفيذعلىاحملكمةقدرة

للمحكمة؛وتسليمهمعليهم

ظمة ومنهجية، تيها بطريقة مناالعتقاالت حتتاج إىل النظر فلعململموسة وتدابري بأن خطوات تقّدر-٤
املختلطة، وكذلك من قبل احملكمة؛و ة اخلاصةالدولينظمة الوطنية، واحملاكم األيف املطورةاستنادا إىل اخلربة 

من احملكمة طلباتأن بحتمال االلتعزيز تشغيليةطريق لتحقيق أداة الارطة املتعلق خباملرفق عتمدت-٥
يفالفريق العامل املفهوم امللحقة اليت أعدهاوثيقةؤيدوت، )٣(على وجه السرعةيتم تنفيذهاوالتسليملالعتقال
الثالثة عشرة؛اإىل املكتب أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دوروتطلبالهاي، 

يت تسهم الاملركزةلتعاون واملساعدةااجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة يف تقدمي طلبات على تشدد أيضاً -٦
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 
االتصاالت غري الضرورية، مسألةناقشات حول إىل املكتب، من خالل جمموعات العمل، مواصلة املطلبت-٧

عشرة؛ادورقبلوتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة 
م يف مسألة الصالت غري األساسية وأن يقدِّ بالنظرأفرقته العاملة، من خالل، يقوممن املكتب أن تطلب-٥

ا  عشرة؛الثالثة تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية قبل انعقاد دور
ا اجلمعية ةرئيسبذهلا تاليت املتواصلة هود اجلبترحب-٨ اجلمعية يف تنفيذ إجراءات عدم التعاون اليت اعتمد

وتنفيذها قيد املذكورةجراءاتاإلعلى احلفاظ علىاجلمعية وتشجع، ICC-ASP/10/Res.5قرارها العامة يف
لعمل افرص حولاملبكرلدول األطرافاطار إخب، مبا يف ذلك فيما يتعلق تهافعاليضماناالستعراض من أجل 

عدم التعاون؛لتاليفمعاً 
٢إىليونيه/حزيران٧منيف الفرتة احملكمةموظفيمنأربعةباحتجازيتعلقفيماقلقها البالغ تكررو -٩

.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢كما كان يف)  ٢(
)٣ (

ICC-ASP/12/36 ،.املرفق الرابع
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وفقا كمةاحملواملسؤولني بوظفنياملعلى أمهية احرتام امتيازات وحصانات التشديديف ستمرتو ،٢٠١٢يوليهمتوز/
احلاالتمجيعيفواحلصاناتاالمتيازاتهذه احرتامضمان ضرورةعلى و من نظام روما األساسي، ٤٨للمادة 

الصلة؛ذاتالوطنيةالتشريعاتاعتمادأمور،مجلةعن طريق، يف 
احملكمة اتفاق امتيازاتأطرافًا يفبعد بح الدول غري األطراف اليت مل تصوكذلك الدول األطرافتدعو -١٠

ا ، حسب إدراجهإىل كمسألة ذات أولوية و يف هذا االتفاق  أن تصبح أطرافا على اجلنائية الدولية وحصانا
ا الوطنيةاالقتضاء،  ؛يف تشريعا

املؤسسات و زيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليميةبترحب -١١
احلكومية الدولية؛

الدبلوماسي والسياسي وغريه من أشكال الدعم الدول األطراف أن تعزز وأن تعمم أمهية علىتشدد-١٢
ا  تشجعو، زيادة الوعي والفهم ألنشطة احملكمة على الصعيد الدويللالدعم  الدول األطراف على استخدام قدرا

كأعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هذه الغاية؛
احملكمة بنيواالتصاالتالتعاونمناملزيدلتيسريإمكانياتاستكشافعلىاألطرافلدولاتشجع-١٣

التابعاألمنجملسيلحيعندماوكافيةواضحةوالياتتأمنيعن طريق ذلكيفمباواإلقليمية،الدوليةاملنظماتو 
واليةمراعاةعنفضالاالت،اإلحهذهملتابعةوالتعاونالدعموضماناحملكمة،إىلحاالتاملتحدةلألمم

املتعلقةاألمنجملسقراراتصياغةذلكيفمبااألمن،جملسلاعمأمنأخرىجماالتسياقيفاحملكمة
الصلة؛ذاتاملواضيعيةواملناقشات والقراراتباجلزاءات

اع، من أجل فرق الدفصاحليف اليت يتم عملهاحملكمةالتعاون مع طلبات على االدول األطراف حتث-١٤
أمام احملكمة؛املاثلةضمان عدالة اإلجراءات

النامجة الوطنيةااللتزاماتبتنفيذمصحوبايكونأنينبغياألساسيرومانظامعلىالتصديقبأنتذّكر-١٥
ملاليتاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولحتث، ويف هذا الصدد، تنفيذ التشريعاتطريقعنالسيما،عنه
تقعاليتبااللتزاماتالوفاءضمانأجلمنبذلكالقيامعلىاألخرىوالتدابريالتشريعاتهذهمثلبعددتعتم
كاملة؛بصورةاألساسيرومانظاممبوجبعاتقهاعلى
تبادل يسرياجلهود املبذولة من الدول واحملكمة، مبا يف ذلك من خالل مشروع األدوات القانونية، لتبتسلم-١٦

الوطنية؛يةتشريعات التنفيذالصياغة يسري زيادة الوعي وتمن أجل ت واخلربات، املعلوما
وطنية معنية عمل أفرقة مركزية أو ات سلطالدول على النظر يف أنشاء جهات تنسيق وطنية و/أو تشجع -١٧

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

من إىل املكتب أن يقدم تقريرا إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية حول جدوى إنشاء آلية تنسيقتطلب-١٨
، على أساس طوعي؛واملهارةالتعاون مع احملكمة، لتبادل املعرفة للتعامل بشؤون السلطات الوطنية 

ا ترحبللضحايا والشهود لتنفيذ والية احملكمة،أمهية التدابري الوقائية بتسلم-١٩ إعادة اتفاقات بويف حني أ
ا ، ٢٠١٣املربمة مع احملكمة يف عام التوطني حىت اآلن مل تقم إال عدد أنهالبالغعبري عن قلقهاتعلى التشدد فإ

ادة توطني الضحايا والشهود إلعترتيبات كافية مع احملكمة إنشاء اتفاقات أو بإبراممن الدول األطراف قليل فقط 
؛بسرعة

اتعزيزيفبالنظر،األخرىوالدولاألطرافالدولمجيعتدعو-٢٠ اتفاقاتإبرامطريقعناحملكمةمعتعاو
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وأسرهم الشهودو الضحايامحايةتدابريأمور،مجلةيفبشأن،من وسائل التعاون أخرىوسيلةأيأوترتيباتأو
ابسبب شهاداتللخطررضنياملعوغريهم من األشخاص  ؛الشهوديديل 

، ينبغي إيالء االعتبار الواجب إلجياد احللول ضرورياً الشهود وأسرهم إعادة توطنييصبحأنه عندما تسّلم-٢١
ا تليب اليت، يف حني  املسافة اجلغرافية ناحيةالتكاليف اإلنسانية أيضا منأن ختفضمتطلبات السالمة الصارمة، أ

مجيع الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل الصندوق اخلاص وحتث،ثقافيةاللغوية و البيئة الوتغيري
؛إعادة التوطنيلعمليات 

وسيلةأيأواإلطاريةالرتتيباتأواالتفاقاتجمالاحملكمة يفبهتقومالذيالعملوتشجع كذلكتثين-٢٢
وتنفيذ األحكام اليت قد تكون ضرورية النهائي،واإلفراجاملؤقت،فراجاإلمثلجماالتيفالتعاونوسائلمنأخرى

مجيع وحتثمن نظام روما األساسي وضمان حقوق األشخاص املدانني ٦٧يف املادة الواردة لضمان حقوق املتهم 
االت؛ الدول األطراف أن تنظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا

أو حجز جتميد وأتعقب وأطلبات احملكمة لتحديد بع فيما يتعلق بأن التعاون الفعال والسريتسّلم-٢٣
ضالتخفيو أمر حاسم لتوفري جرب الضرر للضحايا هو واألدوات املتعلقة باجلرائم وجوداتواملالعائدات واملمتلكات 

تكاليف املساعدة القانونية؛احملتمل ل
التعاون يسري تمن أجل ديدةاجلورمبا لقائمة القنوات امواصلة حتسني االتصال عن طريق أمهية علىتؤكد-٢٤

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 نظام روما األساسي أو قرار جملس األمن منالتاسع
؛ألساسيروما من نظام ٩٣املادة (ك) من ١الفقرة احملكمة، على النحو املتوخى يف من 
اصلة التعاون مع مجيع الدول األطراف إىل وضع اإلجراءات واآلليات الفعالة اليت متكنهم من مو دعوت-٢٥

أسرع وقت ممكن؛بجتميد أو حجز العائدات واملمتلكات واألصول وأتعقب أو احملكمة يف ما يتعلق بتحديد 
تمع األهليبتعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمةترحب-٢٦ ، الذي أتاحته جلسات النقاش العامة وا

مع الرتكيز بشكل خاص على محاية الشهود، ،شرة للجمعيةعالثانيةبشأن التعاون اليت ُعقدت خالل الدورة 
إىل ه مع التقديرتنوِّ و أمهية التعاون الكامل والفعال مع احملكمة وفقا لنظام روما األساسي، واألخذ يف عني االعتبار

وأمهية تبادل اآلراء املثمر بشأن أمور منها التحديات اليت تواجهها الدول واحملكمة يف ضمان محاية الشهود، 
وطنية، الحلماية االصندوق اخلاص إلعادة التوطني، فضال عن الدور التكميلي لنظم و إعادة التوطني اتفاقات 
دورات اجلمعية القادمة؛مشل التعاون كبند دائم على جدول أعمال إىل واحلاجة 

الدولعمرمجعية الدول األطراف للتعاون من أجل التشاو شؤونمواصلة تيسري املكتبإىلتطلب-٢٧
زيادةأجلمنالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملعنيةالدولعنفضالاحلكوميةغريواملنظماتواحملكمةاألطراف

احملكمة؛معالتعاونتعزيز
حمدثاً قدم تقريرا تمن احملكمة أن تطلبو جهود اجلمعية لتعزيز التعاون، يف احملكمة مشاركةبأمهية تسلم-٢٨

ا اجلمعية عن التعاون إىل الثالثة عشرة وسنويا بعد ذلك؛يف دور
ا الثالثة عشرة بشأن التقدم الذي أحرزته الدول إىلتطلبو -٢٩ املكتب أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور

يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال.مت عملهااألطراف يف تنفيذ التعهدات اليت 


