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ICC-ASP/16/Res.3القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤ُ                                                      اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة املعقودة يف 

ICC-ASP/16/Res.3
(ج) من نظام روما األساسي ٩٧ً         قرار بشأن المشاورات المجراة عمال  بالمادة 

الدوليةللمحكمة الجنائية
إن مجعية الدول األطراف

من نظام روما األساسي املتعلق بالتعاون الدويل واملساعدة ٩أحكام الباب إذ تضع يف اعتبارها
القضائية، وبالقواعد ذات الصلة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،

االحرتام الكامل ملبادئ وأحكام نظام روما األساسي ضروري فيما خيص بأنوإذ حتدوها القناعة 
لقضائية،فعالية التعاون الدويل واملساعدة ا

َ                                  ّ    أمهية اإلجراءات واآلليات اليت متك ن الدول  األطراف من التعاون مع احملكمة، وال سي ما وإذ تدرك       ِّ
من نظام روما األساسي تستبني فيما يتعلق به ٩ً           يف حاالت تلقي الدولة الطرف طلبا  مبوجب الباب

َ                                        وجود  مشكالت قد تعوق تنفيذه أو حتول دون تنفيذه،
الدور احملوري الذي يؤديه التعاون الدويل والتعاضد القضائي بني الدول هاوإذ تضع نصب عيني

(ج) من نظام روما األساسي،٩٧َّ          األطراف واحملكمة فيما يتعلق باملسائل املبي نة يف املادة
ا الرابعة عشرة مسألة تطبيق  وتنفيذ  املادة ِّ وإذ تذك ر ا ناقشت يف دور ِ        بأ من نظام روما ٩٧ِ      

األساسي،
ً                   فريقا  عامال  يتوىل تدارس تطبيق ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣أن املكتب أنشأ يف ذ تأخذ يف اعتبارهاوإ     ً

من نظام روما األساسي بالتشاور الوثيق مع احملكمة، مع صون استقالل احملكمة القضائي، وأن ٩٧املادة
هذا الفريق العامل كان مفتوح باب العضوية جلميع الدول األطراف،

ا اخلامسة عشرة أن يواصل الفريق العامل استكشاف اعتبارهاوإذ تأخذ يف كذلك طلبها يف دور
ّ                  من نظام روما األساسي، وال سي ما فيما خيص املشكالت ٩٧مجيع الوسائل املمكنة لتحسني تطبيق املادة

(ج)، بالتشاور الوثيق مع احملكمة،الفرعيةَّ                احملد دة يف إطار الفقرة
ّ                                      شاركة الدول األطراف الفع الة يف مداوالت الفريق العامل وإلسهامها يف ملوإذ تعرب عن تقديرها

ٍ                        هذه املداوالت بإبدائها آراء ها وتقدميها مقرتحات  بشأن التعاون مع احملكمة،                 َ
التزامها مببدأ استقالل احملكمة القضائي،وإذ تعيد تأكيد

ا املادة "التفاهم بشأنتعتمد.١ نظام روما األساسي" الوارد نصه يف من ٩٧املشاورات اليت تقضي 
ذا القرار. املرفق 
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المرفق
(ج) من نظام روما ٩٧تفاهم بشأن المشاورات التي تقضي بها المادة 

األساسي
يساعد ما يلي على توضيح سريورة املشاورات بني الدولة الطرف واحملكمة يف احلاالت 

األساسي:(ج) من نظام روما ٩٧املنصوص عليها يف املادة 
ّ                                          ِّ  عندما يكون طلب التعاون صادرا  عن مكتب املد عي العام، ينبغي للدولة املطلوب منها أن تقد م .١            ً

ّ                      ً         دون إبطاء طلبا  كتابيا  إىل مكتب املد عي العام للتشاور وفقا  للقاعدة  من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٧٦ً       ً           
اإلثبات.

ائر احملكمة، ينبغي للدولة املطلوب منها ً                عندما يكون طلب التعاون صادرا  عن دائرة من دو (أ).٢
ِّ                ً       ً            أن تقد م دون إبطاء طلبا  كتابيا  للتشاور إىل:

دائرة احملكمة اليت أصدرت طلب التعاون؛ أو)١(
هيئة رئاسة احملكمة. وال يكون للمشاورات املعنية طابع قضائي.)٢(

إن طلبات التشاور املعنية ينبغي أن حتال عن طريق رئيس قلم احملكمة.(ب)
رى وفقا  للفقرة.٣ ً              ، جيوز للدائرة أو هيئة الرئاسة، رهنا  بأحكام املادة ٢ُ      ً        فيما خيص املشاورات اليت جت 

) من نظام روما األساسي، أن ٢و١(الفقرتني ٤٣) واملادة ٢و١(الفقرتني ٤٢) واملادة ١(الفقرة ٤٠
دة، عند االقتضاء وعند تدعو إىل املشاركة يف التشاور أي جهاز أو مسؤول معين آخر بوسعه املساع

املسؤول املطلوب منه أن يشارك. موافقة اجلهاز أو
، ينبغي ملكتب املدعي العام أو ٢أو الفقرة ١عند استالم طلب إجراء مشاورات مبوجب الفقرة .٤

ٍ                        لرئيس قلم احملكمة أو هليئة رئاسة احملكمة، حبسب االقتضاء، القيام دون إبطاء  بإعالم الدولة الطرف وكل 
ً      ً                                                      مسؤول معين آخر إعالما  كتابيا  بالتاريخ واملكان املقرتحني لعملية التشاور و/أو بغريمها من از أوجه

جوانب إجرائها.
رى التشاور وأن ي نجز دون إبطاء..٥ ُ                ُ              ينبغي أن جي 
إذا رأى اجلهاز الذي يصدر الطلب، أو هيئة الرئاسة، أو الدولة الطرف املطلوب منها، (أ).٦
ْ ِ                                     ً                        و ف يت، فينبغي له (هلا) أن خيطر (ختطر) كتابيا  اجلهات األخرى املشاركة يف ُ املشاورات قد استـ  أن

املشاورات.
َ            ً        إثر استالم مثل هذا اإلخطار، جيوز أن ت عاجل  املسألة وفقا  للمادة(ب) من نظام روما ٨٧ُ  

األساسي وغريها من أحكامه الواجبة التطبيق حبسب اللزوم.
ً                    للمشاورات، وال لنتيجة املشاورات أيا  كانت، أي أثر إيقايف ال يكون لطلب إجراء املشاورات، وال.٧

ما مل تأمر بذلك دائرة خمتصة.
ِ       َُ  ُّ        ال ميس  ما تقد م مببدأ االستقالل القضائي وال بطبيعة املشاورات ونطاقها املرنـ ني   كما يـ ن ص  عليه يف .٨ ْ  َ                                                      َّ       ُّ

من نظام روما األساسي.٩٧سائر أحكام املادة
َّ                                                             قد م على حنو يتوافق مع نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد جيري تفسري وتنفيذ ما ت.٩

.١٧٦اإلثبات، مبا فيها القاعدة


