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ICC-ASP/14/Res.3القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦عشرة املعقودة يف ثانيةاليف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.3

تعاونالقرار بشأن 
إن مجعية الدول األطراف،

) الذي RC/Dec.2أحكام نظام روما األساسي، واإلعالن املتعلق بالتعاون (الوثيقة شري إىل إذ ت
القرارات والبيانات السابقة الصادرة لذي ُعقد يف كمباال، و ايؤمتر االستعراضاملأقرته الدول األطراف يف 

ICC-ASP/8/Res.2عن مجعية الدول األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات 

، ICC-ASP/12/Res.3، وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/9/Res.3و
؛ICC-ASP/6/Res.2املرفقة بالقرار ني، والتوصيات الست والستICC-ASP/13/Res.3و

على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت العزمقد عقدت و 
تمع الدويل بأ أنه جيب تعزيز املالحقة على هذه اجلرائم بصورة فعالة وتؤكِّد من جديد، سرهتثري قلق ا

وسريعة، بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،
على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات وإذ تشدِّد

ضطالع باملهام املنوطة ، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االهلااإلقليمية مع احملكمة وتقدمي املساعدة 
ا يف إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزاٌم عام 
بالتعاون تعاونًا كامًال مع احملكمة فيما جتريه من حتقيٍق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة 

األوامر بإلقاء القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال مرتكبيها، ومن ذلك ما خيص تنفيذ 
من نظام روما األساسي،٩٣التعاون على النحو املبنيَّ يف املادة 

،ICC-ASP/13/Res.3من القرار ٢٧بتقرير احملكمة عن التعاون، املقدَّم عمالً بالفقرة وإذ ترحِّب
ن ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض عليهم باألشخاص الذيجتنب االتصال ضرورة إىلوإذ تشري 

تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،ا االتصالقائمة عندما يكون من شأن هذ
من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من ةالعامةإىل ما صدر عن مكتب املدَّعيوإذ تشري أيضاً 

القبض عليهم والقيام، صدرت من احملكمة أوامر بالذيناألشخاص جتنب االتصال بغري مقتض ببينها 
مر بالقبض عليهم،الذين مل تصدر أواشخاص باالتصال أوال باألضروريا، هذا االتصال عندما يكون 

سياسة األمانة العامة لألمم بشأنمبادئ توجيهية من إىل ما أعيد صوغه وتوزيعهوإذ تشري 
احملكمة بإلقاء القبض أوامر من واألشخاص الذين صدرت بني مسؤويل األمم املتحدةلالتصال املتحدة 

األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس املوجهة من رسالة الرفق على النحو الوارد يف معليهم أو حبضورهم، 
،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ؤرخة يف املاجلمعية العامة ورئيس جملس األمن

حقوق املتهمني،وعند تنفيذها طلبات التعاون بضرورة أن تراعي يف وإذ تقر
مبذكرة التفاهم اليت أُبرمت بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وإذ ترحب، 

مذكرة تشري إىل إذواجلرمية بشأن تعزيز قدرة الدول على استقبال الشهود والضحايا ألغراض احلماية، و
التفاهم اليت أُبرمت بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن تعزيز قدرة الدول 

دعم املنظمات الدولية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية،علىوإذ تثينعلى إنفاذ األحكام، 
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الذي ُعقد يف كمباال من ياالستعراضؤمتراملمبا قطعته الدول األطراف على نفسها يف وإذ تذكِّر
ذه التعهدات،الوفاء بصورة مالميةبأمهية متابعة تنوِّهالتعاون، وبشأن تعهدات 

على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة تشدِّد-١
سي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم من نظام روما األسا٩على التعاون معها عمًال بالباب 

ملا قد يؤدي إليه املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال، 
على أن وتشدِّد، من إخالل بفعاليتهايف سياق اإلجراءات القضائية على هذا النحو التعاون معها عدم 

اون يؤثر سلبًا على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، ال سّيما عندما يتعلق األمر عدم تنفيذ طلبات التع
م أوامر بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم؛ بإلقاء القبض على األشخاص الذين صدرت بشأ

املتعلقة بثالثة عشر تسليمالعن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر القبض أو طلبات تعرب-٢
وفقاً اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشخاص بوجه كامل الدول على التعاون وحتث ،)١(شخصا

وتسليمهم إىل احملكمة؛
امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على اخلطوات والتدابريعلى ضرورة النظر يف تعيد التأكيد -٣

م  ة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، حنو منهجي، باالستناد إىل اخلرب على بانتظام و األشخاص املشتبه 
واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛

ماسرتاتيجيات إلقاء القبض على املقرر املعين ببتقرير حتيط علما-٤ حتيط علما خبطةو )٢(املشتبه 
املكتب على مواصلة النظر يف توصيات تقرير خطة العمل وحتثالعمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض، 
م  بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض على  دف اعتماده، ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة املشتبه 

اخلامسة عشرة للجمعية؛
تفادي الصالت مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض علىالدول األطراف حتثّ -٥

باجلهود اليت تبذهلا ترحبعليهم، إال إذا كانت هذه الصالت مسألة جوهرية بالنسبة إىل الدولة الطرف، و
بأنه ميكن للدول األطراف إعالم احملكمة على وتقر يف هذا الصدد الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، 

ي مبا لديها من صالت مع أشخاص حمل أوامر بإلقاء القبض صدرت نتيجة مثل هذا التقييم؛أساس طوع
باجلهود املستمرة اليت يبذهلا رئيس اجلمعية يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت ترحِّب-٦

ا اجلمعية يف القرار  املعنية وتنفيذها اجلمعيَة على إبقاء اإلجراءاتوتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5اعتمد
قيد االستعراض بغية ضمان فعاليتها، مبا يف ذلك ما خيص القيام مبكِّرًا بإخطار الدول األطراف بفرص 

العمل معاً لتفادي عدم التعاون؛
التصديق على نظام روما األساسي بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على يقرتنأنضرورة بتذكِّر-٧

يف هذا الصدد الدول األطراف وحتثّ الصعيد الوطين، بوسائل منها على اخلصوص سن تشريعات وطنية، 
على القيام بذلكتعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري الالزمةام روما األساسي اليت لـم يف نظ

ا مبوجب نظام روما األساسي تكونل اعتماد هذه التدابري؛علىقادرة على الوفاء التام بالتزاما
تمع املدين باجلهود اليت تبذهلا الدولتقرّ -٨ واحملكمة، بوسائل منها مشروع األدوات ومنظمات ا

ات التنفيذ على القانونية، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وتيسري إعداد نصوص تشريع
الصعيد الوطين؛

.٢٠١٥آب/أغسطس ٢١إىل غاية )١(
)٢(

ICC-ASP/14/26/Add.1.التذييل ،
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الدوَل على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوّيل تنسيق املسائل تشجِّع-٩
ا، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية، كجزء  املتصلة باحملكمة وتعميم االهتمام 

ة املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطني
إنشاء آلية تنسيق من دوى اجلإىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن قدم بالتقرير املترحب -١٠

إنشاء هذه من دوى أن يناقش، من خالل فريقيه العاملني، اجلاملكتب إىل تدعولسلطات الوطنية ول
إىل الدورة الثالثة قدمق الثاين من تقرير املكتب عن التعاون املاآللية، مع أخذ الدراسة الواردة يف املرف

؛بوقت كافبعني االعتبار ورفع تقرير إىل اجلمعية قبل الدورة السادسة عشرة)٣(عشرة
أيضًا على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة تشدِّد-١١

وتدعوتسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، 
ا يف إرسال طلبات للمساعدة و  يف الوقت الطابع وكاملة و التعاون حمدَّدةاحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارسا

املناسب؛
أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد العائدات تدرك-١٢

ا، أمٌر مفيد لتوفري تعويضات واملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، وتتبعها وجتميدها أو مصادر
؛ومواجهة تكاليف املساعدة القانونيةللضحايا

أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون علىتشدِّد-١٣
ا بأسرع ما ميكن؛  مع احملكمة على حتديد العائدات واملمتلكات واألصول، وتتبعها وجتميدها أو مصادر

ينها بغية تيسري كل الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وحتستدعوو
التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛

الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، سهرًا على حتثّ -١٤
عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛

يت مل ُتصبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة الدول األطراف والدول غري األطراف الوتدعو -١٥
ا الوطنية، حسب  ا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعا اجلنائية الدولية وحصانا

االقتضاء؛
والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، الضحايامبا تتسم به تدابري محاية تعرتف-١٦

وتشدد ، ٢٠١٥املربمة مع احملكمة يف عام الضحاياات املتعلقة بإعادة توطني الشهود و باالتفاقترحِّبو
إبرام املزيد من هذه االتفاقات والتدابري مع احملكمة من أجل تسريع إعادة توطني الشهود؛على احلاجة إىل

ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات تدعو -١٧ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو
م، الضحاياأو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية  والشهود، وعائال

م؛ واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا
م، إيالء االعتبار الالزم تعرتف-١٨ بأنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال

إلجياد حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة كما تقلِّل يف الوقت نفسه التكاليَف من الناحية 
مجيع الدول األطراف على النظر يف حتثُ و اإلنسانية املتمثلة يف البعد اجلغرايف وتغريُّ البيئة اللغوية والثقافية، 

والشهود؛الضحاياتقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة توطني 
علىأيضا وتشجِّعهامبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية تشيد-١٩

–املؤقت، واإلفراج النهائي املضي يف العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج
م  وإنفاذ األحكام، وهو ما قد يتسم بأمهية أساسية لضمان حقوق -يف حاالت التربئة أيضا املشتبه 

)٣(
ICC-ASP/13/29
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مجيع الدول األطراف على النظر يف حتثّ واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضمان حقوق املدانني، و
االت؛ تعزيز التعاون يف هذه ا

العام املاضي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت يف ام أول اتفاق طوعي إىل إبر تشري -٢٠
املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطاريةتطلب إىلو

ا اخلامسة عشرة؛الطوعية وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية، واملنظمات ترحِّب-٢١

اإلقليمية، وسائر املؤسسات الدولية احلكومية؛
على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من تشدِّد-٢٢

ا على املستوى الدويل، الزيادة أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وأمهية  ذه األنشطة واإلحاطة  وعي 
الدول األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية هلذه الغاية؛وتشجِّع

الدول األطراف على حبث إمكانية تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة واملنظمات حتثّ -٢٣
يمية، بوسائل منها ضمان مالءمِة الواليات ووضوِحها عندما حييل جملس األمن الدولية واملنظمات اإلقل

والتعاون من جانب مجيع الدول األعضاء ،احلاالت إىل احملكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي واملايل
يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، ومراعاة والية احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس 

صياغة قراراته بشأن العقوبات واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛ذلك األمن، مبا يف 
ا فيما يتعلق ببتبادل املعلومات ترحب-٢٤ تنفيذ التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت اعتمد

الستني، بوصفها خطوة أوىل يف عملية استعراض التوصيات الست و )٤(٢٠٠٧الدول األطراف يف عام 
تعزيز التوصيات الست على كافة اجلهات املعنية ملساعدة  باملنشور الذي أعدته احملكمة وحتيط علما 

من أن يواصل،املكتبتطلب إىلو ا وتنفيذها، اجلهات الفاعلة الوطنية واحملكمة والستني وإحاطة 
الوثيق مع احملكمة، حسب ، استعراض التوصيات الست والستني، بالتعاون فريقيه العاملنيخالل 

االقتضاء؛
مبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقلمية من تنظيم ترحب-٢٥

تمع املدين، على وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  كافة اجلهات املعنية، مبا يف ذلك منظمات ا
د ف تعزيز التعاون والبحث البنَّاء عن حلول مواصلة تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل املعلومات 

؛للتحديات اليت مت حتديدها
تمع املدين البرحبت-٢٦ املناقشة العامة أتاحته ي ذتعزيز احلوار بني الدول األطراف واحملكمة وا

بشأن التعاون اليت عقدت خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية، مع الرتكيز بشكل خاص على التعاون 
سري عمل احملكمة بصورة كاملة أمهية، وإذ تضع يف اعتبارها ريق اتفاقات التعاون الطوعيةالطوعي عن ط

الطوعي من التعاون أشكال وجود ضرورة عن ثمر لوجهات النظر املتبادل المع التقدير الحظت، وفعالة
إىل ،األحكامالشهود وتنفيذ إعادة توطني اليت تواجهها احملكمة، ال سيما يف جماالت التحدياتِ بشأن و 

؛اخلربات الوطنية يف هذا الصددجانب 
واصلة عنية بالتعاون ملواملجلمعية الدول األطرافالتابعة تيسري الآلية اإلبقاء على املكتب تطلب إىل-٢٧

واملنظمات غري والدول املعنية واملنظمات ذات الصلة لتشاور مع الدول األطراف واحملكمةعملية ا
تعزيز التعاون مع احملكمة؛زيادة من أجل احلكومية

)٤(
ICC-ASP/6/Res.2ملرفق الثاين، ا.
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أن يها لإلبتطما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، احملكمة فيإسهام أمهية بإدراكا منها-٢٨
ا اخلامسة عشرة قدم ت تقريرا حمدثا عن التعاون، وأن تقدم مثل هذا التقرير على أساس سنوي بعد يف دور

ذلك.


