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ICC-ASP/17/Res.5القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١٢املعقودة يف الثالث عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.5
األطرافالدولوجمعيةالدوليةالجنائيةالمحكمةتعزيز

إن مجعية الدول األطراف،
ا من جرمية اإلبادة اجلماعية إذ تضع يف اعتبارها أن على كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا

وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء ما 
رة بضرو ُ  َّ            ً             يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه ي سل م اآلن تسليما  واسع النطاق 

تمع الدويل والقضاء عليها وضرورة وضع حد إلفالت مقرتفيها منعوواجب  أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
من العقاب،

بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام واقتناعا منها
القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة 

بعملية بناء وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض 
ً              السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقا  ملقاصد ومبادئ 

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

رومالنظامالعشرينبالذكرىاالحتفالإطاريفجرتاليتواألحداثباألنشطةوإذ ترحب
تمعاألطرافالدولدعمجديدمنتؤكداليتاألساسي، للعملاآلخريناملصلحةوأصحاباملدينوا

،احملكمةبهتقومالذياهلام
تمع الدويل على وإذ ترحب مساملة ال يهمش فيها أحد إقامة جمتمعات على تشجيع الباتفاق ا

العدالة وبناء مؤسسات فعالة اجلميع إىل وصول إتاحة إمكانية املستدامة، و من أجل حتقيق التنمية 
تمعات اليت  وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات، وإذ تشجع، يف هذا الصدد، ا

تواجه صراعات على االنتقال من احلرب إىل السالم من خالل احللول السلمية،
وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت ومكافحة اإلفالت من العقاب بأن العدالةواقتناعا منها كذلك

تمع الدويل واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي أم ور ال تقبل التجزئة وينبغي تثري قلق ا
بأمهية وأن عاملية االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم أن تبقى كذلك 

أساسية يف هذا الصدد، 
بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ِّ وإذ ترح ب

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

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

القانونية الوطنية على مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، 
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وما األساسي وتصميمها على عدم إفالت مرتكيب أخطر التزامها بنظام ر وإذ تؤكد من جديد
تمع الدويل بأسره من العقاب،  أمهية استعداد النظم القانونية الوطنية وتشدد علىاجلرائم اليت تثري قلق ا

ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها ، وقدر
ا يف تقدمي األشخاص األوإذ ترحب كثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم جبهود احملكمة واجنازا

بالسوابق وحتيط علما املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة واإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم
القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،

من نظام روما األساسي املتعلقة مبقبولية القضايا أمام ١٩و١٨و١٧بأن تطبيق املواد ِّ وإذ تذك ر
حملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة، ا

بأنه ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لكيفية إجناز أعمال احملكمة يف بلدان احلاالت ِّ      وإذ تذك ر أيضا
وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات 

اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة، الوطنية عند 
دد السلم واألمن ورفاه وإذ تسلم العامل، وبالتايل بأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 

، القيم اليت حيميها نظام روما األساسيدد 
ا القضائية ِّ وإذ تؤك د احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها، 
ً            بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويا  فيما يتعلق ً           وإذ حتيط علما  مع التقدير

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

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

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

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

العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك جلان احلقيقة واملصاحلة، والربامج الوطنية جلرب الضرر، واإلصالحات املؤسسية 
والقانونية، مبا يف ذلك ضمانات عدم التكرار، 

ة ذات الصلة اليت اعرتفت بأن اإلسهام يف تعزيز السالم واملصاحلة قد إىل قرارات احملكموإذ تشري 
يكون عامال مهما يف حتديد العقوبات، على أساس كل حالة على حدة،

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

إىل قرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر وإذ تشري كذلك
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة د من جديدِّ وتؤك  االحتاد 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 القي مة اليت يقدمها ا
ل األطراف مع احملكمة من أجل الوفاء بواليتها وتعرب عن أمهية تعاون الدو وإذ تؤكد من جديد 

عن قلقها الشديد إزاء حماوالت الرتهيب الرامية إىل منع التعاون،
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إزاء التقارير األخرية املتعلقة بعمليات التهديد والرتهيب املوجهة إىل بعض وإذ تعرب عن قلقها
،تمع املدين املتعاونة مع احملكمةمنظمات ا

أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، يف ؤكدوإذ ت
ا الفرعية،  عمل اجلمعية وهيئا
َّ              ضرورة تشجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمت ع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها

اجلمعية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع على املشاركة بصورة كاملة يف دورات
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 وإذ تؤكدت الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، ذا
تمعات املتأثرة على حنو فعال من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة  محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

ايا اليت تشكل الركن عن تصميمها على ضمان حقوق الضحوإذ تعرب اجلنائية 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
بأن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها ِّ وإذ تذك ر

اجلمعية، 
التزامهاكرر وت، حمايدةلمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة و ثابت لدعمها التؤكد من جديد-١

سالمتها، علىواحلفاظاألساسي والدفاع عنهارومانظاميفعليهااملنصوصوالقيمباملبادئبالتمسك
ديدات موجهة ضد احملكمة  تصميمها على وجتددمعها، يتعاونونوالذينوموظفيهاغري عابئة بأي 

ضد اإلفالت من العقاب؛صفا واحدا الوقوف 

عالمية نظام روما األساسي -ألف
تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أن الدول اليت ملتدعو-٢

إىل مجيع الدول األطراف أن تكثف وتطلبتصبح أطرافا فيه، بصيغته املعدلة، يف أقرب وقت ممكن، 
جهودها لتعزيز عاملية النظام؛ 

١إخطار االنسحاب املقدم من إحدى الدول األطراف مبوجب الفقرة تالحظ مع بالغ األسف-٣
النظر أن تعيد تلك الدولة طلب إىلوت،٢٠١٨آذار/مارس ١٧من النظام األساسي يف ١٢٧ملادة من ا

ا ؛)١(يف انسحا
واحملكمة رئيس اجلمعية واملكتب احلوار بشأن "العالقة بني أفريقيا مبواصلة أيضا ترحب مع التقدير-٤

كتب إىل املوتدعو،الدول األطرافاجلنائية الدولية" الذي بدأه املكتب أثناء الدورة اخلامسة عشرة جلمعية
؛حسب االقتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنيةتوسيع وتعميق هذا احلوار

، فضال عن )٢(الدوليةلعدالة اجلنائيةايوم بمتوز/يوليه ١٧باملبادرات املتخذة لالحتفال يف رحبت-٥
بأن تواصل مجيع اجلهات وصيتو بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي، املبادرات اليت اختذت لالحتفال

/https://treaties.un.org/doc/publication/CN/2018:انظر، C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10إشعار الوديع )١(
CN.138.2018-eng.pdf..
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املشاركة يف إعداد األنشطة املناسبة الدروس املستفادة،بناء على احملكمة، فضال عن الفاعلة ذات الصلة،
ها من وغري )٣(أمانة اجلمعيةعن طريقاملعلومات مع أصحاب املصلحة اآلخرين هلذا الغرض بادلوت

؛ اجلهات ذات الصلة
تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية يب-٦ جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا

النظام؛ 
أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات ِ  تق رر-٧

التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية اليت قد تطلبها الدول األطراف يف نظام روما 
املؤسسات ً                                 األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافا  فيه، من الدول األطراف األخرى أو من

االت ذات الصلة األطرافالدولمجعيةأمانةإىلً سنويا  تقدمأنالدولإىلوتطلب؛ العاملة يف ا
؛)٤())ح(٦الفقرة(العملخلطةً وفقا  الدولية،للعدالةالداعمةواألنشطةاإلجراءاتعندثة حممعلومات

بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزامات الوطنية ِّ  تذك ر -٨
ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، السيما يف جمال القانون اجلنائي، 

ول األطراف الدحتث وقانون 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، 

حبسب االقتضاء؛ عند االقتضاء و على اعتماد أحكام بشأن الضحايا، ِّ وتشج ع
بتقرير املكتب بشأن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترحب-٩

اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس وتالحظ مع التقدير، )٥(تنفيذا كامال
تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع اجلمعية، واجلمعية، والدول األطراف، وا

ً                                َّ                            الدول على أن تصبح أطرافا  يف نظام روما األساسي، بصيغته املعد لة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة 
ا يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه  ا، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع  وحصانا

جملس حقوق اإلنسان؛ 
الذي اختذه املكتب القراروتؤيداألطراف،الدولجلمعيةالداخليالنظاممن٤٢إىل املادةتشري-١٠
اجتماعاتيفاملراقبةالدولمشاركةبشأنتفامهامبوجبهاعتمدالذي٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر١٨يف 

اجلمعية؛وشفافيةانفتاحرسيخوتاألساسيرومانظامعامليةتعزيزأمهيةوتؤكداألطراف،الدولمجعية

نظام روما األساسي لاالحتفال بالذكرى العشرين -باء
١٧ً    جرمية العدوان اعتبارا  من النظر يف احملكمة اجلنائية الدولية باختصاص بتفعيل ترحب-١١

امجعية الدول األطراف بتوافق اآلراء يف قرارهوفقا ملا انتهت إليه ، ٢٠١٨متوز/يوليه 
ICC-ASP/16/Res.5مساءلة األفراد عن هذه اجلرمية، منح ألول مرة حملكمة دولية دائمة احلق يف الذي

؛٢٠١٠و١٩٩٨وما وكمباال يف عامي ر يإجنازات مؤمتر الذي استكمل بذلك و 
ا جتدد -١٢ على نظام أدخلت اليت لنظر يف التصديق على التعديالتامجيع الدول األطراف مناشد

أو قبوهلا؛وان روما األساسي بشأن جرمية العد

.١٢، الفقرة (RC/Decl.1)إعالن كمباال ،باء-اجلزء الثاين ،(RC/11)٢٠١٠املؤمتر االستعراضي... . الوثائق الرمسية..)٢(
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/aspيف: أمانة مجعية الدول األطراف -نظر: احملكمة اجلنائية الدولية ا) ٣(

%20events/ICJD/Pages/default.aspx.
)٤ (

ICC-ASP/5/Res.3 ، األول.املرفق
)٥(

ICC-ASP/17/32.
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/ متوز١٧و ١٦يفواجلمعيةاحملكمةتنظيمهيفشاركتالذياملستوىالرفيعباحلدثترحب-١٣
القيمة"موضوعحولوندوةاستماع،وجلسةصورية،حماكمةتضمنالذيالهاي،يف٢٠١٨يوليه

؛"للبشريةاألساسيرومالنظامالدائمة
احلاجة: األساسيرومالنظامالعشرينالسنويةالذكرى"املعنوناملستوىالرفيعباحلدثترحب-١٤
١٥تنظيمهيفشاركتالذي،"العدوانجرميةالنظر يفبالدوليةاجلنائيةاحملكمةواختصاصالعامليةإىل

نيويورك؛يفاملتحدةاألممقرمب٢٠١٨يوليه/متوز١٧يفالذي عقدو األطرافالدولمندولة
نظامعاما على ٢٠"بعنوانللجمعيةعشرةالسابعةالدورةيفجرتاليتالعامة باملناقشةترحب-١٥
دعمللرؤيةحتديديت كان اهلدف منها هو ال،ستقبلية"واملالية احللتحدياتالتصدي ل-األساسيروما

االضطالعملواصلةاألساسيروماعلى نطاق أوسع لنظام و للمحكمةالالزمةاتيفيوالتكاتالقدر و 
؛ةفعالبصورة ابواليته

: اجلنوبيةوأمريكاالدوليةاجلنائيةاحملكمة"بشأناملستوىالرفيعةاإلقليميةالدراسيةباحللقةترحب -١٦
إكوادور،كيتو،يفليت عقدت ا،"األساسيرومانظاممنعاما٢٠بعداخلرباتوتبادلالتعاونفرص
العشرينالسنويةالذكرىيفكيتوإعالن"بنتيجتها وهيً علما  وحتيط، ٢٠١٨يونيه/حزيران٨و٧يف 

؛)٦("الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظامالعتماد
معبالتعاونالدوليةاجلنائيةاحملكمةنظمتهااليتاملستوىالرفيعةاإلقليميةالدراسيةباحللقةترحب -١٧

التعاونفرص"بعنوان الشرقيةأوروبايفاإلقليميالتعاونلتشجيعاألوروبيةواملفوضيةجورجياحكومة
٢٥و٢٤يفجورجيا،تبليسي،يف، اليت عقدت "األساسيرومانظاممنعاما٢٠بعداخلرباتوتبادل

؛٢٠١٨أكتوبرتشرين األول/
على املستوى الدويل واإلقليمي والوطيناليت اختذت جبميع األحداث واألنشطة األخرى ترحب-١٨

نظام روما والتوعية بفهم السني حتيف واليت أسهمت لالحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي
، أخطر اجلرائم الدوليةلىحملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب عالذي تقوم به ااألساسي والدور اهلام 

؛)٧(نشورةث واألنشطة املقوائم األحداحتيط علما بو 

المحكمة وحصاناتهااتفاق امتيازات-جيم
ا ترحب-١٩ بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

ُ                                          بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة ي عفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من ِّ  وتذك ر 
يف هذا الصدد الدول األطراف وتدعوب الوطنية، رواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائ

ً                                             وكذلك الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أطرافا  يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا فيه على سبيل 
األولوية، وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني 

م اليت تدفعها هلم احملكمة أو باحملكمة من ضريبة ال دخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال
ذه املدفوعات ريثما تصد ق على هذا االتفاق أو  ّ                    إلعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 

تنضم إليه؛ 
التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-٢٠

ا وتناشدمقاصد احملكمة  ً                                                 مجيع الدول اليت ليست طرفا  يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

)٦(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/20a/Approved%20Quito%20Declaration%20ENG.pdf..

)٧(ICC-ASP/17/32والرابط ملوقع مجعية الدول األطراف بشأن أحداث الذكرى العشرين لنظام روما ؛، املرفق الثاين
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/20a/Pages/default.aspxاألساسي:



ICC-ASP/17/20 Advance version

44 20E121218

و األصول أن حتمي ُ                          اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت ت نقل من خالهلا تلك املمتلكات أ
ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛ 

التعاون -دال
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/17/Res.3إىل القرار تشري-٢١
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب-٢٢ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

الدول األطراف على ضمان التعاون الكامل والفعال مع وتناشدوفقا للباب التاسع من النظام األساسي؛ 
تشريعي، وإنفاذ أحكام احملكمة وفقا لنظام روما األساسي، السيما يف جماالت تنفيذ اإلطار الدستوري وال

احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛ 
مجيع الذين يتعاونون مع احملكمة، مبا يف ذلك الدول واهليئات أمهية دعمتؤكد من جديد-٢٣

املتمثلة يف احلامسة الوفاء بواليتها علىكمة والكيانات الدولية ذات الصلة، من أجل ضمان قدرة احمل
تمع الدويل و مرتكيب أخطر مساءلة  م ا العدالة للضحايا؛حتقيق اجلرائم اليت 

بالدول األطراف أن تواصل التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-٢٤
الدول األطراف واحملكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار ِّ تذك رو

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

بعنوان التعاون مع احملكمة املعنيان بن اباحللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املشاركترحب-٢٥
تشرين الثاين/نوفمرب ٧اليت عقدت يف "كافحة اإلفالت من العقابملرئيسي "عمليات القبض: التحدي ال

لإلسهامات املقدمة من اخلرباء الدوليني والوطنيني تعرب عن تقديرهاو يف مقر احملكمة يف الهاي، ٢٠١٨
تعزيز احتماالت تنفيذ بغية حلول عملية لتحسني التعاون بني الدول واحملكمة حتديد إىل املشاركني الرامية 

هذه بغية تعزيز وتنفيذ الفريق العامل يف الهاي على مواصلة املناقشات ثحتو املعلقة، أوامر القبض 
مالقبض علىضمان االقرتاحات اليت تسهم يف االقرتاحات وغريها من  ؛وتسليمهماملشتبه 

الدولجلمعيةعشرةالسابعةالدورةخالل التعاونبشأنُ   ع قدتاليتالعامةباجللسةترحب-٢٦
تمع املدين حول  اوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولبنياحلوارلتعزيزفرصةالأتاحتاليتاألطراف
بنيتعاونالاتفاقعلى توقيعالبوترحبالطوعية،واالتفاقاتقبضوالاملاليةبالتحقيقاتاملتعلقةاملسائل 
السابعةالدورةخالل التعاونبشأنُ   ع قدتاليتالعامةاجللسةيفاألحكامتنفيذ يفواحملكمةسلوفينيا

؛للجمعيةعشرة
بالتعاونالدولمنوغريهااألطرافللدولتسمحفعالةوآلياتإجراءاتوجودأمهيةعلىِّ تشد د-٢٧
اأووجتميدهاوتتبعهاواألصول،واملمتلكاتالعائداتحتديدعلىاحملكمةمع ميكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيمااحملكمةتواجههااليتالتعاونحتدياتبشأناملستفيضوعرضهااحملكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذايفتتخذأنإىلاألطرافالدولكلوتدعواملالية،بالتحقيقات

الدولية؛  واملنظماتالدولمنوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنيالتعاونتيسريبغيةوحتسينها
املرفق بالقرارإعالن باريس غري امللزم قانونا بشأن اسرتداد األصولأمهية تشري إىل-٢٨

ICC-ASP/16/17  ؛
ا اجلمعية يف قرار تشري-٢٩ هاإىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد

ICC-ASP/10/Res.5ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية مباتسلم مع القلق ، و
ا على تنفيذ واليتها، عل اجلمعيةإجراءات استعراضيف استكمال األطرافالدولمبشاركةوترحبى قدر
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ذااملرفقةعدلة املالتعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتاعتمادوتقرر،بنجاحالتعاونبعدماملتعلقة
؛القرار
بعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتمنالرمسيغريالبعداألدوات املتعلقة بتنفيذجمموعةتشري إىل-٣٠

حتسنيمناسبا من أجلتراهحسبمااألدواتجمموعةاستعمالعلىاألطرافالدولوتشجع)٨(التعاون
؛)٩(التعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتتنفيذ
باجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية وترحب، )١٠(عدم التعاونبشأن بتقرير املكتب حتيط علما-٣١

رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به ِّ      وتذك ر بأن املتعلقة بعدم التعاون، اجلمعية لتنفيذ إجراءات 
مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة وتناشد ، )١١(حبكم منصبه

عند اضطالعه مبهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك 
بعدم التعاون؛

بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف ِّ تذك ر-٣٢
باجلهود اليت تبذهلا ترحب و من نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥الفقرة 

لس؛ الدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا
يف هذا الصدد باالجتماع بصيغة آريا الذي عقده جملس األمن بشأن العالقة بني احملكمة ترحب -٣٣

، واجتماع املتابعة الذي نظمه امليسران املشاركان املعنيان بالتعاون يف ٢٠١٨متوز/يوليه ٦وجملس األمن يف 
؛٢٠١٨أيلول/سبتمرب١٨
إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت تطلب-٣٤

رئيس اجلمعية واملكتب على وتشجع يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، 
عزيز التزامهما كال من اجلمعية وجملس األمن على توتشجع أيضامواصلة التشاور مع جملس األمن، 

املتبادل يف هذا الشأن؛ 
باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب حتيط علما-٣٥

م الدول على أن تتبادل مع جهات وحتث ، )١٢(اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت أوامر التنسيق املعنية بعدم التعاون أي 

بالقبض عليهم؛

الدولة المضيفة-هاء
وحتيط علما مع التقديرً                   بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقا  ألحكام اتفاق املقر، تسلم-٣٦

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛

العالقة مع األمم المتحدة -ووا
بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن احلاالت احملالة تسلم-٣٧

من جملس األمن إىل احملكمة؛

)٨ (
ICC-ASP/15/31/Add.1.املرفق الثاين ،

)٩(
ICC-ASP/17/31

)١٠(
ICC-ASP/16/17.

)١١(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

مانظر تصويب ")١٢( "،أوامر املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-02/05-01/09-235-Corr.)٢٠١٥ان/أبريل سني١٥.(



ICC-ASP/17/20 Advance version

46 20E121218

بتقارير املدعية العامة نصف السنوية عن احلاالت احملالة من جملس األمن التابع لألمم ترحب-٣٨
طلبات املدعية العامة املتكررة تالحظوإذ)، ٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣املتحدة وفقا للقرارين 

وحتث أعضاء جملس األمن يف هذا الصدد،بعضاليت يبذهلا هود اجلبتسلممبتابعة فعالة من جملس األمن، 
مثل هذه الطلبات يف املستقبل؛ مجيع أعضاء جملس األمن على دعم 

بأن تصديق أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة على نظام روما األساسي أو تسلم-٣٩
العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اإلفالت منانضمامهم إليه يعزز جهودنا املشرتكة ملكافحة

تمع الدويل ككل؛  ا
على مواصلة تعزيز وتشجعبنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة أيضا تسلم-٤٠

العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 
لة من جملس األمن إىل احملكمة؛توفري متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للحاالت احملا(أ)
متكني الدعم املايل من األمم املتحدة للنفقات اليت تتكبدها احملكمة نتيجة لإلحاالت )ب(

؛لسامن 
مواصلة تقدمي الدعم للعمل الذي تقوم به احملكمة من خالل التعاون واملساعدة املقدمني )ج(

اخلاصة بتكليف من جملس األمن، مبا يف ذلك بالنظر يف من بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية 
، تقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام مبادئها األساسية

وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة؛
، عند النظر يف تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة باإلسهام) د(

االقتضاء، يف تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة؛
لس مع ممثلي احملكمة ويف املسائل املتصلة باحملكمة اجلنائية (ه) زيادة املشاركة من جانب ا

الدولية بأشكال خمتلفة؛
لس واحملكمة مع دعم احملكمة يف هذا إضفاءو)( الطابع املؤسسي على التعاون بني ا

الصدد؛
إىل تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف تشري -٤١

؛ )١٣(امليدان
ا مع احملتشجع-٤٢ كمة وعلى التعاون مجيع مكاتب وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو

بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 
واحملكمة؛ 

إىلاحلاجةاستمرارعلىوتشدد،املتحدةواألمماحملكمةبنيالعالقةاتفاقمن٤املادةإىلشريت-٤٣
ااملتحدةاألمممععملها بصفة مراقب ممارسةعلىالكاملة احملكمةقدرةضمان التفاعلعلىوقدر

أنشطةيفمراقببصفةومشاركتهامن خالل حضورها ذلكيفمبااملتحدة،األمممعاحلواراملشاركة يف و 
إحاطاتلتقدمي املتحدةألممنتظمة لاملاحملكمةظفيزيارات مو خاللومناملتحدة،لألممالعامةاجلمعية
؛أنشطتهامعلومات حمدثة عنو إعالمية

دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٤٤
٣و٢على أمهية مواصلة الدعم املقدم ألعمال املكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشددالكامل للمكتب، 

؛ ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

)١٣(
ICC-ASP/12/42.
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ضمان تنفيذ مهامه على حنو أكثر  من أجل بنقل مكتب االتصال إىل قلم احملكمة يط علماحت-٤٥
احملكمة؛التآزر داخل أوجه تعزيز عن طريق ، مبا يف ذلك فعاليةكفاءة و 

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم ٢٠١٨بإحاطة الدول األطراف علما طوال عام ترحب-٤٦
املتحدة وعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن، السيما من خالل جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة 

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

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
وبالتحديد برتكيزه )١٤(بتقدمي التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-٤٧

، A/RES/73/7اجلمعية العامةقرارباعتمادوترحب أيضا املتزايد على العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، 
ّ                                               الدول األطراف على مواصلة املشاركة البن اءة مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ملواصلة تعزيز وتشجع

؛ ينالقرار ينهذ
أن الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها تالحظ مع القلق-٤٨

أن امليزانية املعتمدة املخصصة يف احملكمة تالحظ ت احملالة من جملس األمن واحملكمة نتيجة للحاال
مليون يورو؛٦١لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت اآلن حنو 

أنه إذا مل تتمكن األمم املتحدة من توفري األموال الالزمة لتغطية النفقات املتكبدة نتيجة تؤكد-٤٩
لإلحاالت من جملس األمن، سيستمر نتيجة لذلك، عالوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 

احملكمة؛ 
نفيذ الفقرة (ب) من الدول األطراف على أن تواصل، مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تحتث -٥٠

من اتفاق ١٣من املادة ١من نظام روما األساسي، مع األخذ يف االعتبار أيضا أن الفقرة ١١٥املادة 
الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال للمحكمة العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص على أن ختضع 

لرتتيبات مستقلة؛ مبوجب قرار من اجلمعية العامة 
لس األمن باألمم تشجع-٥١ 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؛ 

ملتحدة تتم حصريا على أساس أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم اتالحظ-٥٢
السداد؛ 

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-زاي
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة واملنظمات الدولية األخرى لدعم احملكمة ترحب-٥٣

يف تنفيذ واليتها؛ 
مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، واملنظمة تشري إىل-٥٤

ومنظمة الدول األمريكية، والكومنولث، واملنظمة الدولية األفريقية،-االستشارية القانونية اآلسيوية
؛ ة حلقوق اإلنسانحمكمة البلدان األمريكيو ، للفرانكفونية، وبرملان السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب

باجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتعامل مع خمتلف اهليئات والكيانات اإلقليمية، مبا يف ذلك من رحبت-٥٥
خالل مشاركتها يف اجتماع منظمة الدول األمريكية نصف السنوي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، ويوم 

.A/73/334وثيقة األمم املتحدة )١٤(
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وتنظيم مائدة مستديرة مع االحتاد األورويب، فضال عن ،االحتاد األورويب ملناهضة اإلفالت من العقاب
؛الدورة السنوية للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية

على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد-٥٦
باالحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية اتصال احملكمة بانتظام باستمرارترحب و ،واالحتاد األفريقياحملكمة

بالتواصل بني رئيس اجلمعية وحتيط علمامكتب اتصال للمحكمة، حتسبا إلنشاء يف أديس أبابا 
توفري الدعم املعنيني مجيع أصحاب املصلحة وتطلب إىلواملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

عالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛ الالزم لتعزيز ال
بسلسلة االجتماعات اليت عقدت سابقا يف أديس أبابا واليت اختذت شكل حلقات رحبت-٥٧

ومتوز/ ،٢٠١٢وتشرين األول/أكتوبر ،٢٠١١دراسية مشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقي يف متوز/يوليه 
تشرين وباملعتكفني اللذين نظمتهما احملكمة يف، ٢٠١٥وتشرين األول/أكتوبر ،٢٠١٤يوليه

إجراء حوار صريح وبناء بني احملكمة من أجل ٢٠١٧وتشرين الثاين/نوفمرب ،٢٠١٦األول/أكتوبر 
والدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي كتدبري رئيسي لتعزيز العالقة بني احملكمة وشركائها 

ذه العالقة؛ لة املتصاألفارقة والتصدي للتحديات 
باجلهود الرامية إىل تعزيز حضور احملكمة يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية، مبا يف ترحب أيضا-٥٨
يف آبيا،الذي عقد زر احمليط اهلادئجلثامن واألربعنينتدى الاملتنظيم حدث جانيب يف عن طريق ذلك

ساموا؛ب
متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت إلسهام الذي باِّ تذك ر-٥٩

، من تقدميه لتأكيد الوقائع ١٩٤٩من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ٩٠مبوجب املادة
ّ                                                                         املتصلة مبا ي د عى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند االقتضاء، مالحقة  مرتكيب ُ

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

أنشطة المحكمة-حاء
؛)١٥(بالتقرير األخري املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةً حتيط علما  -٦٠
ُ                       استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي ي عزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح-٦١

وإجراءات قضائية يف خمتلف تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحتقيقات
رعت املدعية أو اليت ش) ١٦(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العامة يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛
إىل دعوة احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملاكم تشري-٦٢

الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت من قبل يف 
صاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، يف تذليل التحديات العملية جرائم تدخل يف اخت

؛جديد احرتامها الستقالل احملكمةاملماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من 
َّ                                        باجلهود اليت يبذهلا مكتب املد عية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٦٣

جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛ 
ايالء اختيار القضايا و املتعلقة بالسياسة العامة تنفيذ ورقات مكتب املدعية العامة واصلة مبترحب-٦٤

يف هذا وتشدد، واجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنساألطفالاألولوية للجرائم املتعلقة ب

)١٥ (ICC-ASP/17/9.
.لس األمن التابع لألمم املتحدة)٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣انرار الق)١٦(
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الصدد على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
قاب، رائم من العهذه اجلوضع حد إلفالت مرتكيب واجلرائم املتعلقة باألطفال لالقائمة على نوع اجلنس 

هذه سياسة عامة لتعزيز التحقيق واملقاضاة يف اتورقوضع الدول األطراف أن تنظر يف إىلوتطلب
شأن محاية املمتلكات العامة بةكتب املدعيعامة ملاإلعداد اجلاري لورقة سياسة بوحتيط علما، لياحماجلرائم 

الثقافية يف إطار نظام روما األساسي؛
ملكتب املدعية العامة لتشاوره مع الدول األطراف وغريها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٦٥

باإلسهامات املقدمة من الدول األطراف يف هذا وترحباملصلحة قبل إصدار سياساته واسرتاتيجياته، 
الصدد؛ 

باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بني أيضاترحب-٦٦
ا على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع  أجهز

اجلهود الالزمة احملكمة على بذل كلوتشجعَّ                            احرتام استقالل القضاة واملد عية العامة وحياد قلم احملكمة، 
ً                                                          لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقا  كامال ، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة،      ً

واالستخدام الفعال للموارد املالية، واإلدارة السليمة؛ 
رتة اعتزام احملكمة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة إعداد خطط اسرتاتيجية للفتالحظ-٦٧

على أمهية استالم اخلطط االسرتاتيجية يف وقت وتشدد ، ٢٠١٩يف الربع األول من عام ٢٠٢١- ٢٠١٩
إىل احملكمةوتطلب مبكر بقدر اإلمكان ومن األفضل قبل بداية الفرتة احملددة للخطة االسرتاتيجية، 

ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة موافاة الدول األطراف مبعلومات حمدثة عن التطورات يف وضع تلك 
اخلطط؛ 

مواصلة اجلهود اليت يبذهلا املسجل لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة تالحظ مع التقدير -٦٨
وتشجع ية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، فيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغ

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

باجلهود اجلارية اليت تبذهلا احملكمة لتحسني استخدامها للمصادر البديلة للمعلومات ترحب -٦٩
ا لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك يف جمال التحقيقات املالية،  وتشجع واألدلة، فضال عن حتسني قدرا

الغرض؛ إىل أمهية تزويد احملكمة بالوسائل املناسبة هلذاوتشرياحملكمة على مواصلة هذه اجلهود،
العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، ِّ  تقد ر -٧٠

لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن تقديرها
تطويرمواصلةأجلمنالتوعيةأنشطةوتكييفحتسنياحملكمةتواصلأنضرورةعلىتشدد-٧١

يفالتوعيةخاللمناالقتضاء،عندذلك،يفمبااملتأثرة،البلدانيف) ١٧(للتوعيةاالسرتاتيجيةاخلطةوتنفيذ
التمهيدية؛الدراسةمرحلةيفوكذلكاحملكمة،تدخلمنمبكروقت
بنيمشرتكةمسؤوليةتشكلوأنشطتهاباحملكمةيتعلقفيماواالتصالاإلعالمقضايابأنِّ تذك ر-٧٢

لوضعاآلخروناملصلحةأصحابيقدمهااليتالكبريةباإلسهاماتعلماوحتيطاألطراف،والدولاحملكمة
وشامل؛منسقج

)١٧(
ICC-ASP/5/12.
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االنتخابات -اءط
على أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى تشدد -٧٣

هلذه الغاية الدول األطراف على ِّ وتشج عمن نظام روما األساسي، ٣٦املناصب القضائية وفقا للمادة 
َّ    اتباع اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرش حني؛ 

اة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أمهية تعهد القضتشدد -٧٤
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛ 

؛)١٨(رتشيحاتالاللجنة االستشارية املعنية باملكتب عن بتقريرترحب-٧٥
ا يف الهاي أو يف نيويورك، وفقا تقرر -٧٦ أن تعقد اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات اجتماعا

لفعالية املكان احملدد من حيث التكلفة؛ 
أمهية إجراء مقابالت وجها لوجه مع املرشحني لالضطالع على حنو فعال تؤكد من جديد -٧٧

شحني إلجراء مقابالت وجها لوجه مع اللجنة مسؤولية الدول املرشحة عن حضور املر وتؤكد بواليتها، 
؛ تاالستشارية املعنية بالرتشيحا

احملكمة اجلنائية الدولية اليت يف رتشيحات القضاةبإىل والية اللجنة االستشارية املعنية شريتوإذ -٧٨
ا اجلمعية  تنظر قد إىل الدول األطراف اليت تطلب،ICC-ASP/10/Res.5القرارمن١٩الفقرة يفاعتمد

يف اللجنة االستشارية أن تضع يف اعتبارها أن تكوين اللجنة ينبغي أن مواطنيها للعضوية يف ترشيح 
؛ يعكس، يف مجلة أمور، "التمثيل العادل لكال اجلنسني"

أمانة جمعية الدول األطراف-اءي
أن ِ         وتؤك د من جديدبأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، ِّ تسل م-٧٩

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

التنسيق عند النظر يف املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ 
إىل الوظيفة الرقابية العامة للمكتب فيما يتعلق باألمانة، على النحو الوارد يف القرار املنشئ تشري-٨٠

؛ )١٩(لألمانة
؛)٢٠(ترحب بتقرير املكتب بشأن تقييم األمانة وبالتوصيات الواردة به-٨١

المحامون-كاف
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما-٨٢

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

وتدعو؛ )٢١(قابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةبالتقرير املتعلق بتشكيل وأنشطة نحتيط علما-٨٣
عن تشكيلها من خالل املكتب نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية 

ا السا ة عشرة بوقت كاف؛بعوأنشطتها قبل دور

)١٨(
ICC-ASP/17/21.

)١٩(
ICC-ASP/2/Res.3 ١٠، املرفق، الفقرة.

)٢٠(
ICC-ASP/17/39..
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وتواصل التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، رة حتسنيبضرو يط علماحت-٨٤
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو املنصوص عليه يف بالتايل التشجيع

دل من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف العا٢١من القاعدة ٢الفقرة 
َّ                                والتوازن بني اجلنسني، فضال عن اخلربة القانونية يف مسائل معي نة مثل العنف الذي يستهدف النساء 

واألطفال، حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية -الم
وتؤكد باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية تسلم-٨٥

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

املقدمة من جلنة امليزانية واملالية يف هذا والتوصيات )٢٣(قدمة من املسجلباملعلومات املحتيط علما-٨٦
؛)٢٤(الصدد

إىل األمهية األساسية لنظام املساعدة القانونية لضمان نزاهة اإلجراءات القضائية وحق تشري-٨٧
املتهمني والضحايا يف التمثيل القانوين املناسب؛

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-ممي
باستمرار احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام ِّ  ترح ب -٨٨

روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي؛ 
؛ )٢٥(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما-٨٩
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار ِّ  متد د -٩٠

، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5سبق متديدها بالقرارات 

؛ICC-ASP/16/Res.6و؛ICC-ASP/15/Res.5و،ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و
، مبا يف ذلك يف موضوع ٢٠١٩يف موضوع املمارسة يف عام اعلى مواصلة عملهكمةاحملتشجع-٩١

؛مشاركة الضحايا
تمع املدين واملمارسني يف املناقشة ترحب أيضا-٩٢ باحلوار بني الدول األطراف واحملكمة وأعضاء ا

ة واليت ركزت على العامة بشأن مشاركة الضحايا اليت عقدت خالل الدورة السابعة عشرة للجمعي
عاما على اعتماد نظام روما ٢٠االجنازات والتحديات املتعلقة مبشاركة الضحايا ومتثيلهم بعد مرور 

األساسي؛
الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٩٣

بالدروس املستفادة؛ 
؛ باعتبارها أداة هامة للوفاء مبهامهامبواصلة عمل احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداءترحب-٩٤

)٢١(
ICC-ASP/17/38..

)٢٢(
ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.

)٢٣(
ICC-ASP/17/4.

، واجلزء ١١٨-١١٢الفقرات،١- اجلزء باء،ICC-ASP/17/20)(٢٠١٨الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... الوثائق )٢٤(
.٢٢٨-٢٢٦الفقرات ، ٢- باء 

)٢٥(
ICC-ASP/17/36.
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أنمع مراعاة عن رغبة اجلمعية يف مواصلة حوارها مع احملكمة بشأن هذا املوضوع، عربت-٩٥
جاحملكمة ينبغي  من أجل التوصل إىل نتائج ميكن أن تشكل أساسا حلوار الحق؛ ها املقصودأن تنفذ 

إجراءات المحكمة-نون
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٩٦

املؤسسة، وتعزيز عاملية النظام األساسي، فضال عن االستخدام األمثل ملوارد احملكمة؛ 
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، فضال عن اجلهود اليت تبذهلا ترحب-٩٧

تمع املدين يف هذا الصدد،  وتشري إىلأمهية مواصلة احلوار بشأن هذه املسألة، وتدركالدول األطراف وا
املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف هذا الشأن؛ 

استعراض أساليب العمل -سين
بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض تسلم-٩٨

بعبء العمل املتزايد؛ 
باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن لتحسني أساليب العمل؛ ترحب-٩٩

الدول األطراف، ولتحقيق ذلك:مجعية إدارة عمل املكتب و أساليبمواصلة حتسني تقرر-١٠٠
-ICCلقرارلخارطة الطريق العامة املعدلة آلليات التيسري الواردة يف املرفق الثاين إىلشري ت(أ)

ASP/15/Res.5على ضرورة تنفيذها تنفيذا كامال؛ وتشدد
بعقد اجتماعات املكتب يف نيويورك أو الهاي على حد سواء؛ ترحب(ب) 
بأمهية ضمان أن يسمح جدول أعمال اجلمعية بوقت كاف إلجراء مناقشات تسلم(ج) 

موضوعية؛ 
بأمهية تبادل املعلومات وكذلك املشاورات املشرتكة بني الفريق العامل يف نيويورك تسلم(د)

دف تعزيز الكفاءة مع جتنب ازدواجية  والفريق العامل يف الهاي بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك 
هود؛ اجل

مجيع الدول األطراف على استخدام الشبكة اخلارجية املخصصة لعمل اهليئات تشجع(ه)
الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية واليت حتتوي على مجيع الوثائق الالزمة للعمل اجلاري باحملكمة؛ 

تقدمي الدول األطراف على اإلدالء ببيانات ال تتجاوز مخس دقائق، وعلى أيضا تشجع(و)
ً                     بيانات خطية بدال  من البيانات الشفوية؛

؛بأمهية العمل الذي يقوم به امليسرون وجهات التنسيقتسلم-١٠١
أعضاء املكتب على تعزيز وتشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، تشري-١٠٢

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

تمع املدينتطلب-١٠٣ يف ،إىل املكتب أن يقدم، بالتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة وا
لالقرتاح املتعلق ذلكيفمبااحلايل،باجلدوليتعلقفيماوالتحدياتالفوائدّ الهاي، تقريرا يقي ميف نيويورك و 

ا،  اقرتاح مبا يف ذلك بعقد االجتماعات املقبلة للجمعية يف النصف األول من كل سنة تقوميية، ومد
الكفاءة؛لتحسنيتوصياتوتقدمي،واملكتب، ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعيةهاتقليص
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بر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وج-عين
تمعات املتأثرة، وجرب األضرار، ICC-ASP/13/Res.4إىل قرارها تشري-١٠٤ بشأن الضحايا وا

والصندوق االستئماين للضحايا؛ 
أن حق الضحايا يف عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات اليت تكرر-١٠٥

تراها احملكمة مناسبة، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية، وحلماية سالمتهم البدنية والنفسية ورفاههم 
من نظام روما األساسي، فضال عن حقهم يف الوصول إىل ٦٨وكرامتهم وخصوصيتهم مبوجب املادة 

على أمهية التواصل الفعال تؤكد املعلومات ذات الصلة، من العناصر األساسية للعدالة، ويف هذا الصدد، 
تمعات املتأثرة من أجل إنفاذ والية احملكمة؛  مع الضحايا وا

م، والسيما ِّ تشد د-١٠٦ على األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
على أمهية تزويد الضحايا وتؤكدهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حق

تمعات املتأثرة باملعلومات ومشاركتهم يف اإلجراءات من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة بشأن  وا
الضحايا؛ 

يف هذا الصدد، إىل دور احملكمة يف جمال العدالة و ، نظام روما األساسيمن٧٥املادة إىل تشري-١٠٧
سهمان يف بناء ياملصاحلة و شجعان على أن مساعدة الضحايا وجرب أضرارهم قد يتالحظو التعويضية، 

السالم؛ 
الفضلى لألطفال، ، مبا يف ذلك مراعاة املصاحللضحايا والشهودلحلماية ابأمهية تدابري تسلم -١٠٨

وحقوقهم ورفاههم، واحلفاظ على السالمة البدنية والنفسية للشهود، السيما لضحايا اجلرائم اجلنسية 
مع تالدول اتفاقاربمعلى ضرورة أن توتشددلتنفيذ والية احملكمة، واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، 

، بسرعة على النطاق الدويلني للخطر إعادة توطني األشخاص املعرضتيسري عملية احملكمة من أجل 
مجيع وحتث،منذ الدورة السادسة عشرة للجمعيةاحملكمة ذي عقدته باتفاق إعادة التوطني الوترحب

مجيع الدول على التربع للصندوق اخلاص وتشجعالدول على النظر يف إبرام اتفاقات إعادة التوطني، 
إلعادة التوطني؛ 

حتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول للشخص املدان ضروري جلرب ، بالنظر إىل أن تؤكد-١٠٩
األضرار، أن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة هلذا الغرض من أجل توفري املساعدة يف 

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥الوقت املناسب وبصورة فعالة للدول والكيانات ذات الصلة عمال باملواد 
إىل الدول األطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبساسي، نظام روما األ

أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، عند االقتضاء؛ 
انتهاءمبجردبالضحايااملتعلقة املنقحةاسرتاتيجيتهاباستعراضالسابقاحملكمةالتزامإىلتشري-١١٠
للقياسقابلةأهدافذلكيفمباحمدثة،اسرتاتيجيةتقدمياحملكمةإىلتطلبوبالتايل،)٢٦(القضائيةالدورة

ايفاجلمعيةإىلزمنيا،وحمددة عشرة؛الثامنةدور
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق اللتزامهما تعرب جمددا عن تقديرها-١١١

تمعات املتأثرة؛املتواصل جتاه الضحايا وا
عمليات جلرب أربعحالياشملتيتيف أنشطة الصندوق االستئماين، الةالكبري بالزيادة حتيط علما -١١٢

، فضال عن توسيع نطاق برامج املساعدة لتشمل املزيد من احلاالت املعروضة على احملكمة؛ األضرار
بالدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات يب-١١٣

من أجل توسيع قاعدة موارده، املالية، م وفقا لقدراللصندوق االستئماين للضحايا، األخرى بالتربع
)٢٦(

ICC-ASP/13/Res.4، ١ة الفقر.
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وكذلك حاياالضاليت تلحق بألضرار لاالستجابة االستمرار يف و على التنبؤ بالتمويل، ةقدر الوحتسني 
؛ للذين قاموا بذلكتعرب جمددا عن تقديرهاو،لتطورات القضائية للمحكمةل

املتعلقة بتقدمي ضحايا لالدول األطراف إىل االستجابة لطلبات الصندوق االستئماين لتدعو-١١٤
جلرب األضرار االحتياطي العام موارد وتعزيزحمددة، فضال عن جتديدأحكام جرب تمويللخمصصة تربعات 

بالفعل؛ للذين قاموا بذلكتقديرهاوتعرب عن بالصندوق، 
ضحايا لصاحل لصندوق االستئماين خمصصة لالدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات تدعو -١١٥

بالفعل؛للذين قاموا بذلكوتعرب عن تقديرها، العنف القائم على نوع اجلنسالعنف اجلنسي و 
مليون يورو ٣٠تبلغ خاصة منح تربعات و مجع الصندوق االستئماين للضحايا باعتزام علماحتيط -١١٦

قضايا يف احلاالت والالضحايا املتعلقة بساعدة اجلرب ووالية املوامر أمن أجل تنفيذ ٢٠٢٠حبلول عام 
املعروضة على احملكمة؛ 

تعيين الموظفين -فاء
الرامية إىل ز جهودها يتعز احملكمةإىل وتطلب ، )٢٧(بتقرير احملكمة بشأن املوارد البشريةحتيط علما-١١٧

املرشحني من الدول األطراف غري ع الرتكيز بوجه خاص على متعيني املوظفني يف التمثيل اجلغرايف العادل 
وأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك ،التوازن بني اجلنسنيو ،املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا

احلصر، االحتياجات النفسية ال حمددة، منها على سبيل املثال االتلبحث عن اخلربات يف جمعلى ا
على حتقيق ِّ وتشج عالنساء أو األطفال، ضد ، والعنف النفسيةواالجتماعية اخلاصة املتصلة بالصدمات

دد؛املزيد من التقدم يف هذا الص
ضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني لبني احملكمة واملكتب احلوارباستمرار يط علما حت-١١٨

؛)٢٨(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحباجلنسني يف تعيني املوظفني، 
املرشحني احملتملني للوظائف جمموعات سيع الدول األطراف على بذل جهود لتحديد وتو حتث-١١٩
، مبا يف اناقصوالبلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الفنية 

امج املوظفني الفنيني نذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت متوهلا اجلمعية، وبر 
اإلعالنات املتعلقة املستهدفة، ونشر التوعيةمن خالل مبادرات و ، األطرافالدولهمتولذياملبتدئني ال

املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛ بني بالوظائف الشاغرة باحملكمة 
واملهنينيالداخليني ملتدربنيتعيني االتربعات،خاللمن،إنشاء برنامج باحملكمة لتمويلبترحب-١٢٠
ً متثيال  واملمثلةاملمثلةغرياملناطق مناملرشحنيعلىخاصبوجهرتكيزالمعالنامية، املناطقمنينالزائر 

الربنامج؛هذايفإىل اإلسهام األطرافالدولوتدعو، اآلنحىتتلقاة املبالتربعاتوترحب،ً ناقصا  
واملهنينيالداخليني ملتدربنيإىل احملكمة أن تضع املزيد من اآلليات الرامية إىل تعيني اتطلب-١٢١
واقرتاحاستكشافاحملكمةإىلأيضا وتطلب،الناميةاملناطقمنبطريقة أكثر استدامة ومنهجية ينالزائر 
السيماو ،املمثلة متثيال ناقصااألطرافالدولمنللمرشحنياملوظفني الفنيني املبتدئني برامجتنفيذلقائطر 
؛التربعاتطريقعنمتولاليت النامية،املناطقمن

)٢٧(
ICC-ASP/17/5.املرفق الثاين ،

)٢٨(
ICC-ASP/17/36.
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التكامل-صاد
تمع ِّ تذك ر-١٢٢ 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 
ل ضمان استعداد النظم القانونية الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أج

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها؛  الوطنية وقدر
على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي تعقد العزم-١٢٣

تكيب أخطر اجلرائم على الصعيد احمللي بصورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مر 
ا دوليا  وطبقا  ملبدأ التكامل؛  تمع الدويل وفقا  ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  ً                                    ً      ً               اليت تثري قلق ا

تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-١٢٤ مبشاركة ا
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، والدول، ترحب أيضا-١٢٥
دف إىل تعزيز  تمع املدين يف تعميم أنشطة بناء القدرات اليت  فيما يتعلق الوطنيةالقضائيةاألجهزةوا

بالتحقيق ومالحقة اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص نظام روما األساسي وبرامج وأدوات املساعدة التقنية 
على أن تبذل املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية األخرى والدول وتشجع بقوةالقائمة واجلديدة، 

تمع املدين املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛  وا
العمل اهلام وتدرك )٢٩(للتنمية املستدامة٢٠٣٠يف هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ،ترحب-١٢٦

الذي يتم االضطالع به فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان املساواة 
يف احلصول على العدالة للجميع؛ 

على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يقتضي من الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها تشدد -١٢٧
من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن ٨و٧و٦يف املواد 

على القيام الدولوحتث تنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 
بذلك؛ 

يواصلوأننظرهقيداملسألةهذهيبقيأناملكتبإىلوتطلبلالتكامعناملكتببتقريرترحب-١٢٨
القدراتبناءأنشطةبشأن ذلكيفمبا،التكاملبشأناملصلحةأصحابمنوغريهااحملكمةمعاحلوار

تمعايضطلعاليتبالتكاملاملتصلة اسرتاتيجياتبشأنو ،الوطنيةالقضائيةاألجهزةملساعدةالدويلا
يفاألخرىالفاعلةواجلهاتالوطنيةالسلطاتمعالشراكاتودورحاالت معينةإلجنازاحملكمة احملتملة 

واجلرائم القائمة على اجلنسيةواجلرائموالضحاياالشهودمحايةمثلقضايايفاملساعدة، وبشأن الصددهذا
؛أيضانوع اجلنس

بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ مجعية الدول األطراف باملعلومات املقدمة من أمانة ترحب أيضا-١٢٩
واليتها املتعلقة بتسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف 

دف إىل تعزيز  تمع املدين، اليت  كذلكوترحب، الوطنيةالقضائيةاألجهزةذلك املنظمات الدولية وا
املواردحدوديف،تواصلأن األمانةإىل وتطلبحىت اآلن، بالعمل الذي قامت به األمانة ورئيس اجلمعية

منوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنياملعلوماتتبادلتيسريالرامية إىل جهودهاتطويراملتاحة، 
تمعالدوليةاملنظماتذلكيفمبااملصلحة،أصحاب القضائيةاألجهزةتعزيزإىلدفاليت املدين،وا

ابشأنمعلوماتتقدميإىلالدولأن تدعوو ،الوطنية من وغريهاالدولفيهالتنظرالقدراتمناحتياجا

.A/RES/70/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٩(
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هذايفاختذتاليتالعمليةاخلطواتعنتقريراقدمتوأناملساعدة،تقدميكنهااليت ميالفاعلةاجلهات
للجمعية؛عشرةالثامنةالدورةيفالشأن
تمع املدين على أن تقدم املنظمات الدول واملنظمات الدولية و تشجع-١٣٠ إىل معلومات اإلقليمية وا

تمعيبذهلااليتباجلهودأيضا ترحبو األمانة عن أنشطتها املتصلة بالتكامل الوطنية،والسلطاتالدويلا
القائمة على نوع واجلرائماجلنسيةاجلرائمواملقاضاة يفللتحقيقالقدرات الوطنيةبناءأنشطةذلكيفمبا

وخباصة اجلهود املستمرة يف األساسي،رومااجلنس اليت قد تبلغ خطورة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام
لى الصعيد الوطين، جمال اإلجراءات االسرتاتيجية لضمان الوصول إىل العدالة وتعزيز التمكني للضحايا ع

؛ )٣٠(إىل التوصيات املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعيةوتشري
احملكمة على مواصلة جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات تشجع-١٣١

بالدور احملدود للمحكمة يف جمال تعزيز ّ  وتذك ر بني احملكمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، 
على مواصلة التعاون بني الدول، عن طريق مشاركة اجلهات وتشجع أيضاالسلطات القضائية الوطنية، 

تمع املدين، يف تبادل املعلومات  الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة، فضال عن ا
باجلهود االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق واملقاضاة واملمارسات املتعلقة
وتعزيز وصول ضحايا هذه اجلرائم للعدالة، مبا يف ذلك األساسيرومانظاميفعليهايف اجلرائم املنصوص
الدولية؛ اإلمنائيةعن طريق املساعدة

آلية الرقابة المستقلة -قاف
٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١يف املستقلةالرقابةليةباكتمال املالك الوظيفي آليط علماحت-١٣٢

التقييم؛ و والتفتيشالتحقيقها املتعلقة بمهامواستعدادها ألداء 
الشكاوىباستالماملتعلقةاإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن٢٦القاعدةبتعديلعلماحتيط-١٣٣

ومقبوليتها؛املستقلةالرقابةآليةمناملقدمة
أعمال آلية الرقابة املستقلة استعراض بشأن٢٠١٨عامخاللدارتاليتباملناقشاتترحب-١٣٤

ايفاجلمعيةإىلتقريروتقدمياستكمال هذا االستعراضعلى أمهيةوتشدد ،التشغيليةوواليتها الثامنةدور
عشرة؛
االت اليت عن إلبالغ اآلليات احملتملة لبشأن أن املناقشة تالحظ أيضا-١٣٥ قد تقدم فيها آلية ا

االستعراض الكامل خل يف نطاق إجراء تفتيش أو تقييم ستدللنظر يف ملكتب املشورة إىل استقلة الرقابة امل
ا الآلية الرقابة املستقلة وتنظيمها اليت سلوالية  عشرة؛ثامنة تنظر فيها اجلمعية يف دور
املستقلة آلية الرقابةواليةمعللمحكمةاألساسيالنظامملواءمةبأنه جاري النظر يف اقرتاحّ  ك ر تذ -١٣٦
ذاتالوثائقعلى حتديث مجيعاالقتضاء،حسباملستقلة،الرقابةوآليةواحملكمةاجلمعيةوتشجعرمسيا،
التطبيق،الواجبةالقواعداملستقلة لضمان التجانس بنيآلية الرقابةواليةومواءمتها معالصلة
حملاولةواحملكمةالتابعة للجمعيةالرقابةوهيئاتاليت اختذها املكتبالتكميليةباملبادراتترحب-١٣٧

أنينبغياليتالسلوك،قواعدمدونات/مواثيقوحتديثاملختلفة بتبسيطاحملكمةالتأكد من قيام أجهزة
اإلمكان؛بقدرمتسقةتكون

األمهية احلامسة ألن تؤدي آلية الرقابة املستقلة عملها بطريقة مستقلة جديدتؤكد من-١٣٨
؛ لهمسوغالتأثريأيعنً وشفافة وحمايدة، بعيدا  

القائمة على نوع اجلنساجلرائم جلرائم اجلنسية و فيما يتعلق باورقة املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان "التكامل )٣٠(
.٢٠١٥"، تشرين الثاين/نوفمرب الوحشية
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نتائجعناألطرافالدولإىلتقاريراملستقلةالرقابةآليةأن تقدمأمهيةجديدمنتؤكد-١٣٩
أنشطتها؛

املهنيةعايرياملاملنتخبني بأعلىواملسؤولنياحملكمةموظفيمجيعالتزامأمهيةعلىتشدد-١٤٠
وتسلماملنتخبني،للمسؤولنيواألخالقياملهيناإلطارمواصلة تعزيزإىلاحلاجةوتالحظ،يةواألخالق

االيتباخلطواتوترحباملستقلة،الرقابةآليةتقوم بهبالدور األساسي والعمل الذي )٣١(احملكمةاختذ

على العمل مبسؤولني سابقنيةيطحملاملتعلقة بسوء السلوك اآلثار احملتملة لالدعاءات ايفللتحقيق
اء هذااخلطواتمنمزيداختاذعلىاحملكمةوحتثباحملكمة، تحديد لبصورة كاملة وشفافة التحقيقإل

اقبلاجلمعيةإىلتقريرتقدمي، و جلمعيةو/أو اللمحكمةأي إجراءات متابعة ضرورية  عشرة؛الثامنةدور

الميزانية البرنامجية-راء
استقالل أعضاء هذه ِّ    َّ  ً وتؤك د جمد دا  ّ                                    بالعمل املهم  الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، ً حتيط علما  -١٤١

اللجنة؛ 
عن الدراسة التقنية ألي وثيقة )٣٢(ً                بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة وفقا  لنظامها الداخليِّ تذك ر-١٤٢

على أمهية ضمان متثيل اللجنة يف وتشددُ  َّ                                                       ت قد م إىل اجلمعية وترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية، 
مجيع مراحل املداوالت اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف وثائق ترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية؛ 

؛)٣٣(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافالقلقحتيط علما مع-١٤٣
مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، تشدد-١٤٤

ا املقررة بالكامل وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد ه ذه األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا
من نظام ١١٥ً    ً        االشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فورا  وفقا  للمادة

من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة ١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 
عن اجلمعية؛ 

ؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات بالدول واملنظمات الدولية واألفراد وامليب-١٤٥
للجهات اليت قامت بذلك؛ وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي-شين
بأن الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح ِّ تذك ر-١٤٦

من ٢ً        ، اعتمدت وفقا  للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١يف كمباال بأوغندا يف الفرتة من 
وز للمحكمة من نظام روما األساسي تعديالت لتعريف جرمية العدوان وحتديد الشروط اليت جي٥املادة 

ذه اجلرمية واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق )٣٤(مبوجبها أن متارس اختصاصها فيما يتعلق 
ُ                اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني ت رتكب يف النزاعات 

؛ )٣٥(ّ                      املسل حة غري ذات الطابع الدويل
من ٥ً        التعديالت املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقا  للفقرة بأن ً حتيط علما  -١٤٧
ً                           مبا مت مؤخرا  من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

)٣١(
ICC-ASP/17/INF.5.

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الثانية ...الوثائق الرمسية ... الدورة )٣٢(
)٣٣(

ICC-ASP/17/37.
.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ...)٣٤(
.RC/Res.5املرجع نفسه، )٣٥(
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من مكررا ١٥ادة من امل٤فقرة إعالنا وفقا للاأودعتاألطراف الدولدولتني من أنوتالحظ، التعديالت
؛ساسينظام روما األ

ت؛إىل مجيع الدول األطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالتطلب-١٤٨
إىل املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدلتشري أيضا-١٤٩

ذه املسألةواصلةمأمهية وتالحظ  الدول األطراف املعنية إىل االستمرار يف وتدعو، املناقشات املتعلقة 
؛ القيام بذلك

ً                        إىل ما قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفا  ودولة واحدة تتمتع بصفة تشري مع التقدير-١٥٠
تلك الدول وتناشدِّ                ً             املراقب ومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقد م إىل احملكمة مزيدا  من املساعدة، 

ذه التعهدات،  الدول واملنظمات اإلقليمية أن كما تناشدواملنظمة اإلقليمية املذكورة على سرعة الوفاء 
ا لثامنة ِّ                                         تقد م تعهدات إضافية وأن تعلنها أثناء الدورة ا عشرة للجمعية بشكل كتايب أو من خالل بيانا
أثناء املناقشة العامة بشأن تنفيذ هذه التعهدات؛ 

النظر في التعديالت-تاء
؛)٣٦(بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتترحب-١٥١
أو قبوله؛ ١٢٤مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديل الذي أدخل على املادة تدعو-١٥٢
يف واملعتمدة ٨على املادة تأدخلاليت التمجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديتدعو-١٥٣

؛ )٣٧(اأو قبوهلالدورة السادسة عشرة للجمعية 

المشاركة في جمعية الدول األطراف-ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد -١٥٤

ً                                     إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوا  والدول النامية األخرى يف دورات اجلمعية املناسب للصندوق االستئماين
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛ وتعرب عن تقديرهاالسنوية، 

على مواصلة اجلهود اليت يبذهلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع تشجع-١٥٥
إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلبنظمات اإلقليمية، أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك امل

لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ونظام روما األساسي ككل؛ 
تشري، يف ضوء الذكرى العشرين لنظام روما األساسي، إىل التعاون الطويل األجل واملستمر بني -١٥٦

تمع املدين، ،والدول األطراف،اجلمعية القرارؤكد من جديدوتواملنظمات غري احلكومية يف ا
ICC-ASP/2/Res.8املنظمات غري الذي يؤديه حتالف ي ري عرتاف بالدور التنسيقي والتيساالبشأن

احملكمة اجلنائية الدولية؛ املعنية باحلكومية 
أن تعهد إىل احملكمة، ورئيس اجلمعية، واملكتب، واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، تقرر-١٥٧

وجملس إدارة وأمانة الصندوق االستئماين والفريق العامل املعين بالتعديالت، وآلية الرقابة املستقلة، واألمانة،
.القرارذا َّ                 حسب االقتضاء، باملهام املبي نة يف املرفق األول هلللضحايا،

)٣٦(
ICC-ASP/17/34..

)٣٧(
ICC-ASP/16/Res.4.
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رفق األوللما
الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين

عالمية نظام روما األساسي،فيما خيص-١

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

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

،اتفاق االمتيازات والحصاناتص فيما خي-٢

إىل املكتب أن يواصل تقدمي الدعم للتصديق على االتفاق؛ تطلب

التعاون، فيما خيص-٣

، من خالل الفريق العامل يف الهاي، املناقشات بشأن واصلأن ياملكتب على حتث)أ(
تشرين ٧االقرتاحات الناجتة عن احللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املشاركان يف الهاي، يف 

"،كافحة اإلفالت من العقابملرئيسي "عمليات القبض: التحدي ال، بعنوان ٢٠١٨الثاين/نوفمرب 
املناقشات املتعلقة باالتفاقات يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)ب(

ا ال عشرة؛ ثامنةأو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
املكتب إىل أن يناقش، من خالل فريقيه العاملني، اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق تدعو(ج)

للسلطات الوطنية ؛
الوقتويفوكاملةحمددةطلباتتقدمييفممارستهاحتسنيمواصلةإىلاحملكمةتدعو)(د

الدولةمعمشاوراتإجراءيفالنظرطريقعنذلكيفمباواملساعدة،التعاونعلىللحصولاملناسب
عند االقتضاء؛ املعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب(ه)
ا اجلمعية يف عام الست االقتضاء؛ حسباحملكمة،معالوثيقبالتعاون)٢(٢٠٠٧والستني اليت اعتمد

عنيةاملالتابعة جلمعية الدول األطراف تيسريالآليةبقي على يأناملكتبإىلتطلب)و(
الصلةذاتواملنظماتاألخرىاملهتمةوالدولواحملكمةالدول األطرافمعالتشاورأجلنمبالتعاون

احملكمة؛ معتعزيز التعاونزيادةأجلمناحلكوميةغريواملنظمات
ايفاجلمعيةإىلالتعاونحمدثا عنتقريراتقدمأناحملكمةإىلتطلب)ز( عشرة،ثامنةالدور

بعد ذلك؛ سنةكلمث
يفاملناقشات بشأن التعاون مبواصلة من خالل فريقيه العاملني، املكتب يف القيام،فوضت)ح(

؛ إعالن باريسضبطها على النحو املنصوص عليه يف التحقيقات املالية وجتميد األصول و 

)١(
ICC-ASP/17/32.

)٢(
ICC-ASP/6/Res.2.املرفق الثاين ،
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أصحابمجيعمعبناءوبشكلبنشاطاملشاركةمواصلةاجلمعيةرئيسإىلتطلب(ط)
مسألةوملتابعةالتعاونعدمحاالتملنعالتعاون،بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتوفقااملعنيني،املصلحة

اجلمعية؛إىلاحملالة من احملكمةالتعاونعدم
صدرت حبقهمتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاصتطلب)ي(

التعاون؛عليهم على الفور مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم بالقبضأوامر
مع مجيع الدورتنيبنيمايواصل االشرتاك بنشاط طوال فرتةأناملكتبإىلتطلب)ك(

أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف مواصلة ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، 
ا ؛عشرةثامنةالوأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور

،العالقة مع األمم المتحدةفيما خيص -٤

احملكمة إىل مواصلة احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، بناء على اتفاق العالقة بني تدعو(أ)
األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية؛ 

إىل قلم احملكمة أن يقدم تقريرا حمدثا عن التكاليف التقريبية املخصصة باحملكمة تطلب(ب)
عشرة للجمعية بوقت كاف؛ ثامنةقبل انعقاد الدورة ال) ٣(حىت اآلن للحاالت احملالة من جملس األمن

احملكمة إىل أن تضمن تدعو، العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيما خيص -٥
رها السنوي الذي تقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسما عن حالة االتفاقات اخلاصة بالتعاون تقري

املعقودة مع منظمات دولية أخرى وتنفيذها؛ 

،االنتخاباتفيما خيص -٦

يفعليهاملنصوصالنحوعلىالقضاةوانتخابترشيحإجراءاتمواصلة استعراضتقرر (أ)
عشرةالسادسةالدورةانعقادبعداملقبلةاالنتخاباتمبناسبةاملعدلة،بصيغته،ICC-ASP/3/Res.6القرار
حىت اآلن على النحو املبني يفمتالذيالعملمراعاةمعضرورية،تكونقدحتسيناتأيإدخالبغية
؛  )٤(املناقشة املقدمة من امليسرورقة

ا التطلب)ب( عشرة تقريرا حمدثا عن التقدم ثامنة إىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
؛  )٥(احملرز يف استعراض اإلجراءات املتعلقة برتشيح وانتخاب القضاة

رئيس اجلمعية إىل تقدمي تقرير إىل الدورة الثامنة عشرة للجمعية بشأن تدعو،األمانةفيما خيص -٧
؛ )٦(تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن تقييم األمانة

،المساعدة القانونيةص فيما خي-٨

القرتاح قصارى جهدها بأن تبذل احملكمة توصية جلنة امليزانية واملاليةإذ تضع يف اعتبارها(أ)
العبء اإلداري ستيعابالاملتاحة عن طريق استكشاف الفرص الية املوارد احلباميكن حتقيقهاتإصالح
إىل احملكمة أن تواصل استعراضها ألداء تطلب،)٧(املساءلة وحتديد األولوياتاإلخالل باحلاجة إىل دون 

)٣(
ICC-ASP/17/27.

، املرفق األول.(ICC-ASP/15/23)تقرير املكتب عن استعراض إجراءات تعيني وانتخاب القضاة)٤(
.ICC-ASP/3/Res.6القرار ، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤...الدورة الثالثة الوثائق الرمسية ..)٥(
)٦(

ICC-ASP/17/39.
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رتحات لتعديل سياسة ، حسب االقتضاء، مق٢٠١٩، وأن تقدم يف أوائل عام ةالقانونياملساعدة نظام 
ا ،القانونية لكي تنظر فيها اجلمعيةاألجور املتعلقة باملساعدة  من خالل جلنة وامليزانية واملالية، يف دور

عشرة؛ثامنةال

إىل املكتب إنشاء آلية تيسري معنية باملساعدة القانونية ملناقشة االقرتاحات املقدمة تطلب(ب)
من احملكمة وتقدمي تقرير عنها إىل اجلمعية؛ 

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٩

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

ا الإىل الفريق الدارسي أن يقدم تقتطلب(ب) عشرة؛ ثامنةريرا إىل اجلمعية يف دور
املؤشرات، وعند االقتضاء أن يواصل احلوار تابع تطورإىل الفريق الدراسي أن يطلبت(ج)

بشأن هذا التطور؛ 
مواصلة تبادل أي معلومات حمدثة عن التطورات يف املؤشرات النوعية علىاحملكمة شجعت(د)

والكمية مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة؛ 
احملكمة أيضا إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين بالوسطاء تدعو(ه)

بغية احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني؛ 
بالتطورات اهلامة يف استخدام الدول األطراف، عند االقتضاء،إبالغ إىل احملكمة تطلب)و(

دخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إ

،إجراءات المحكمةفيما خيص -١٠

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

املكتب، مبا يف ذلك من خالل فريقيه العاملني والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، تشجع)ب(
على مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات؛ 

،استعراض أساليب العملفيما خيص -١١

اأنتقرر(أ) إىلتصلملدةمتديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةملدةالسنويةتعقد دور
االقتضاء، مع ختصيص اليومني األولني يف تلك السنوات عندإضافيني يف سنوات االنتخابات،يومني

النتخاب القضاة؛
ا السنوية جلسة عامة واحدة أو جلستني عامتني ملواضيع تقرر أيضا (ب) أن تشمل دورا

حمددة مدرجة يف جدول األعمال؛  
امليسرين وجهات التنسيق إىل تقدمي تقرير عن أعماهلم، عند االقتضاء، إىل تدعو(ج)

اجلمعية؛ 

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/16/20(٢٠١٧عشرة ..سادسة الوثائق الرمسية ... الدورة ال)٧( ١٧٦و١١، الفقرات )، ا
.١٨٣إىل 
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امليسرين وجهات التنسيق إىل االلتزام مدة تصل إىل ثالث سنوات حسب تدعو أيضا(د)
اية واليتهم يتضمن الدروس املستفادة،  خصوصية وتعقيد كل والية وإىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

ة على تقاريرهم العادية؛  عالو 
؛ )٨(٢٠١٣املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو(ه)

املكتب تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك تطلب إىل )و(
من حيث املوارد، مثل مقرر أو جهة فقط، وعندما ال ميكن معاجلة املسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة

؛)٩(تنسيق
املكتب إىل استخدام التكنولوجيات احلديثة مثل املؤمترات اليت تعقد بالفيديو من تدعو )ز(

أجل ضمان مشاركة أعضاء املكتب غري املمثلني يف مكان انعقاد االجتماع؛
القائمة، وعند االقتضاء، النظر إجراء تقييمات لآللياتاالستمرار يف املكتب تطلب إىل )ح(

ائية، وأن يعد توصيات بشأن ختفيض عدد وطول التقارير ؛ يف إدراج مواعيد 
تمع املدينتطلب(ط) ،إىل املكتب أن يقدم، بالتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة وا

لالقرتاح ذلكيفمبااحلايل،باجلدوليتعلقفيماوالتحدياتالفوائدّ الهاي، تقريرا يقي ميف يف نيويورك و 
ا،  مبا يف ذلك املتعلق بعقد االجتماعات املقبلة للجمعية يف النصف األول من كل سنة تقوميية، ومد

الكفاءة؛لتحسنيتوصياتوتقدمي،واملكتب، ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعيةهااقرتاح تقليص

،الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايافيما خيص -١٢

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

جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانته على مواصلة تعزيز حوارمها جعتش(ب) 
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضال   ً اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا

ستئماين ً            ّ                          عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعا  يف العمل القي م الذي يقوم به الصندوق اال
للضحايا، من أجل زيادة الوضوح االسرتاتيجي والعملي لتدخالت الصندوق، وتعظيم تأثريها، وضمان 

استمراريتها واستدامتها؛ 
إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ج)

األضرار الصادرة عن احملكمة؛ تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب 
مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة تقرر(د)

تمعات املتأثرة  هذه احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا
بصورة مستدامة؛ 

ا الثامنة عشرة اسرتاتيجيةأن تقدإىل احملكمةتطلب(ه)  منقحة حمدثة م إىل اجلمعية يف دور
قابلة للقياس وحمددة املدة؛ فيما يتعلق بالضحايا، مبا يف ذلك أهداف

واصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو عند مباملكتب ّ تكل ف(و) 
ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛  نشأ

)٨(
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة ٢٣(أ) و٢١ورد مثال يف الفقرتني حسبما)٩(
.(ICC-ASP/12/59)للمكتب 
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إىل احملكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا املقبولني تطلب(ز)
ة أمام الدوائر املعنية يف سياق للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة عند مباشرة هذه اإلجراءات عالني

اإلجراءات القضائية؛ وقد تشمل هذه اإلحصاءات، حسب االقتضاء، معلومات عن نوع اجلنس، واجلرمية 
اجلنائية، واحلالة، ضمن معايري أخرى ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛ 

، تعيين الموظفينفيما خيص -١٣
بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة ة املتعلقة توصيات جلنة امليزانية واملاليتؤيد(أ)

؛ )١٠(الثني واحلادية والثالثنيثأعمال دورتيها الين املتعلقني بتقرير اليف 
ا التطلب(ب) ً               عشرة تقريرا  يتضمن معلومات ثامنة إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

؛ ٢٠١٩تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية يف عام حمدثة عن 
إىل املكتب مواصلة العمل مع احملكمة إلجياد سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف العادل طلبت(ج)

مواصلة النظر يف مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بنيفضال عن نية، وظائف الفوالتوازن بني اجلنسني يف ال
عشرة للجمعية؛ ثامنةتقريرا إىل الدورة الوأن يقدماجلنسني، 

اغتنام الفرص اليت تتيحها عمليات التوظيف احلالية مواصلةاحملكمة علىحتث(د)
ا أن تسهم يف اجلهود الرامية إىل حتقيق املستويات املرغوبة للتمثيل  واملستقبلية لتنفيذ تدابري من شأ

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛

،التكاملفيما خيص -١٤

إىل املكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع تطلب(أ)
احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات 
تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند القيام بتنفيذ اسرتاتيجية إجناز ا ا اليت يضطلع 

أعمال احملكمة يف حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا 
الصدد، ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود والضحايا، واجلرائم اجلنسية واجلرائم 

القائمة على نوع اجلنس؛ 
جهودها الرامية إىل تيسري رد املتاحة، تطويرإىل األمانة أن تواصل، يف حدود املواتطلب (ب)

وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية األطراف والدول كمةاحملتبادل املعلومات بني
دف تعزيز  تمع املدين،  ا من تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن و احمللية، اهليئات القضائية وا احتياجا

فيها الدول واجلهات الفاعلة األخرى القادرة على تقدمي املساعدة، وأن تقدم تقريرا تنظر ات لكي قدر ال
عشرة للجمعية؛ ثامنةعن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد إىل الدورة ال

،آلية الرقابة المستقلةفيما خيص-١٥
وواليتهااملستقلةالرقابةآليةعملضاستعر أن يواصل اعتبارا من اآلن اإىل املكتب طلب ت(أ)

ا الثامنة عشرة؛التشغيلية وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
تعديل والية آلية الرقابة املستقلة لتشمل التحقيقات يف ينظر يف أنإىل املكتب طلب ت(ب)

املنسوبة إىل مسؤولني سابقني عند استعراضه للوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة؛ اإلدعاءات

)، اجلزء باء.ICC-ASP/17/20(٢٠١٨عشرة ..سابعة الوثائق الرمسية ... الدورة ال)١٠(
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،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٦

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

آثار مالية أو آثار على امليزانية؛ 
من خالل رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل وامليسر، مراقبة أن يواصل املكتب، تقرر(ب)

تعزيز املدفوعات من يف اختاذ تدابري إضافية لنظروالحالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة
ا واصل احلوار ين، حسب االقتضاء، وأمجيع الدول األطراف مع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكا

عن تقريرا عن طريق إعادة إنشاء آلية التيسري السنوية املعنية باملتأخرات، وأن يقدمعليها متأخرات أو اليت
ا ال ؛ثامنة عشرةذلك إىل اجلمعية يف دور

ً                              األمانة إبالغ الدول األطراف دوريا  بأمساء الدول اليت استعادت حقوق تطلب إىل(ج)
التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛ 

إىل األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة تطلب،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٧
باالنرتنت كافة املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من 

تقدمي املزيد من املساعدة إىل احملكمة؛ بشأن تعهدات 

،التعديالتالنظر في فيما خيص -١٨
الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة، تدعو(أ)

وفقا الختصاصات الفريق العامل؛ 
ا التطلب (ب) عشرة؛ ثامنةً                               إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا  لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور

،ل األطرافالمشاركة في جمعية الدو فيما خيص -١٩

ا تقرر)أ( نيسان/أبريل ٢٩يف الفرتة منالثني الثالثانية و أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا ا٢٠١٩أيار/مايو ٣إىل  أيلول/سبتمرب ٦آب/أغسطس إىل ٢٦يف الفرتة من والثالثني لثالثة ودور

؛ ٢٠١٩
إىل طلب تو خيارات لتحديد موعد الدورة القادمة للجمعية أن تقدم األمانة إىل طلبت)ب(

كانون الثاين / يناير ٣١يف موعد غايتهاملكتب أن يبت يف تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة 
٢٠١٩.
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الثانيالمرفق
)١(بعدم التعاونالمتعلقةإجراءات الجمعية 

معلومات أساسية- ألف
من نظام روما األساسي على ما يلي:١١٢من املادة ٢تنص الفقرة - ١

قوم اجلمعية مبا يلي:ت- ٢"
[...]

، يف أي مســـألة تتعلـــق بعـــدم ٨٧مـــن املـــادة ٧و٥النظـــر، عمـــال بـــالفقرتني (و)
التعاون؛

أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية (ز)
".توقواعد اإلثبا

على ما يلي:٨٧من املادة ٧و٥وتنص الفقرتان - ٢
(أ) للمحكمـــة أن تـــدعو أي دولـــة غـــري طـــرف يف هـــذا النظـــام األساســـي إىل تقـــدمي - ٥"

املســاعدة املنصــوص عليهــا يف هــذا البــاب علــى أســاس ترتيــب خــاص أو اتفــاق مــع هــذه 
الدولة أو على أي أساس مناسب آخر؛

طرف يف هذا النظام األساسي، عقدت ترتيبا خاصا (ب) يف حالة امتناع دولة غري 
أو اتفاقا مع احملكمة، عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ترتيب أو اتفاق من 
هـذا القبيـل، جيـوز للمحكمــة أن ختطـر بـذلك مجعيـة الــدول األطـراف أو جملـس األمــن إذا  

."كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة
عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبـا يتنـاىف وأحكـام يف حالة- ٧"

ا مبوجـب هـذا النظـام،  هذا النظام األساسي وحيول دون ممارسة احملكمة وظائفها وسـلطا
ذا املعىن وأن حتيل املسـألة إىل مجعيـة الـدول األطـراف أو   ً ً                                                 جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا

."األمن قد أحال املسألة إىل احملكمةإىل جملس األمن إذا كان جملس
ــــنص الفقــــرة - ٣ ــــة المــــن ١وت كــــانون ١٤يف )٢(بشــــأن التعــــاونقــــرار الــــذي اعتمدتــــه اجلمعي

على ما يلي:٢٠١٧األول/ديسمرب 
أواحملكمةمعبالتعاونامللتزمةاألخرىوالدولاألطراف،الدولقيامأمهيةعلىتشدد

جملسعنصادربقرارأواألساسيرومانظاممن٩بالبابً عمال  معهاالتعاونَّ      املشج عة على
وعلىاملناسبالوقتيفهلااملساعدةوبتقدمياحملكمةمعبالتعاونلألمم املتحدة،التابعاألمن

ِّ وتشد داحملكمة،بكفاءةيضرالقضائيةاإلجراءاتسياقيفالتعاون معهاعدمألنفعال،حنو
السيماواليتها،تنفيذعلىاحملكمةقدرةعلىً سلبا  يؤثرطلبات التعاونتنفيذعدمأنعلى

القبضبإلقاءأوامرمبشأصدرتالذينعلى األشخاصالقبضبإلقاءاألمريتعلقعندما
وتسليمهم؛عليهم

، )ICC-ASP/10/20(٢٠١١.. عاشرة .ثائق الرمسية...الدورة الالو ترد اإلجراءات املعتمدة بصيغتها األصلية يف)١(
لد األول، اجلزء الثالث،  .املرفق،ICC-ASP/10/Res.5ا

لد األول، اجلزء الثالث،)ICC-ASP/16/20(٢٠١٧... سادسة عشرةالوثائق الرمسية...الدورة ال)٢( ، ا
ICC-ASP/16/Res..2 ، ١الفقرة.
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النطاق العام إلجراءات عدم التعاون وطبيعتها- اءب
دخلـت يف أو أي دولـة دولة طرف أي عدم التعاون امتناع ألغراض هذه اإلجراءات، يعين - ٤

") ب منهـا التعـاونترتيب خاص أو اتفاق مع احملكمة (املشار إليها فيما بعد بعبارة "الدولة املطلـو 
مــن النظــام األساســي)، ٩٣و٨٩التعــاون (املادتــان بشــأنعــن االمتثــال لطلــب حمــدد مــن احملكمــة 

من النظام األساسي.٨٧من املادة ٧) و(ب٥تنيالفقر الوارد يف على النحو 
يهـا طلـب حمـدد مـن احملكمـة ولكـن مل الـيت ال يوجـد فواحلالـة احلالـة ب التمييز بـني هـذه وجي- ٥

االمتثـــال بهلــا علــى الصـــعيد احمللــي بعـــد بطريقــة تســـمح لدولـــة الطــرف نظـــام رومــا األساســـي تنفــذ ا
ال تتنـــاول املتوســـط. و الطويـــل أو األجـــل يفبالتـــايل قـــد يتعـــذر عليهـــا التعـــاون لطلبـــات احملكمـــة، و 

بشــأن اإلجــراءات قــد البحــث هــذا الســيناريو حيــث ســبق للجمعيــة تناولــه يف ســياق العمــل اجلــاري 
التعاون، والسيما يف املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاي.

غـري ي رد مـن اجلمعيـة سـيكون من احملكمة واجلمعية، فإن أنظرا للدور الذي تقوم به كلو - ٦
مـــن النظـــام األساســـي. ١١٢وسيســـتند إىل اختصاصـــات اجلمعيـــة مبوجـــب املـــادة بطبيعتـــه قضـــائي

من خالل القنوات عالية نظام روما األساسي لتعزيز فجلمعية وتعكس اإلجراءات اجلهود اليت تبذهلا ا
حملاجلهودهذهال حتل ،ذلكمعو دبلوماسية لتعزيز التعاون والتصدي لعدم التعاون. السياسية و ال

.للمحكمةالقضائيةالقرارات
طلـب السـيناريوهان التاليـان إجـراءاتوفيما يتعلق باحلاالت امللموسـة لعـدم التعـاون، قـد يت- ٧

من اجلمعية:
من نظام ٨٧مبوجب املادة سيناريو حتيل فيه احملكمة مسألة عدم تعاون إىل اجلمعية(أ)

التعاون؛إىل إجراء عاجل من اجلمعية وتبعا للظروف، قد يؤدي .)٣(روما األساسي
إىل اجلمعيـة بعـد تعـاون المسـألة عـدم بإحالـة احملكمةحاالت استثنائية مل تقم فيها (ب)

ً علـى وشـك الوقـوع أو يقـع  فعـال ً     ً                        ولكن هناك أسباب تـدعو إىل االعتقـاد بـأن حادثـا معينـًا وخطـريا
مـن ٨٩(املـادة سـليمهأو تمعني ص عدم القبض على شخبذلك ، مبا يفعدم التعاونفيما يتعلق ب

؛)٤(حتقيق التعاونعلىنظام روما األساسي) ومن شأن إجراء عاجل للجمعية أن يساعد 
دد علــى النحـو احملــمنهــا التعـاون الــدول املطلـوبيف هــذا التقريـر باإلجــراءات املبينـة وتتعلـق - ٨

ا هذه اإلجراءات بأي حال وال ختل أعاله.  من األحوال بأي خطوات قد تتخذها اجلمعية (وأجهز
.أخرىدولتعلق بالفرعية) بشأن التعاون (وعدمه) فيما ي

عام إلجراءات عدم التعاونالنهج ال- جيم
(ب) لعدم التعاون إجراءات خمتلفة، وإن كان من الوارد أن ٧(أ) و٧يتطلب السيناريوهان - ٩

. ً تتداخل جزئيًا
امة، على أساس أنه ، مبا يف ذلك بعض العناصر العةرمسياستجابة (أ) ٧السيناريو طلب تيو - ١٠

تفاصـيل القضـية، قـد تكـون هنـاك بنـاء علـى و قرار رمسي من احملكمة بإحالة املسـألة إىل اجلمعيـة.بدأ ب

راف املتعلقة بعدم التعاون على طالتعاون بصفحة املوقع الشبكي جلمعية الدول األمترد قرارات احملكمة املتعلقة بعد)٣(
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspxالعنوان التايل: 

ملحة بطبيعتها، ال يلزم على أيضا ىل اجلمعية واليت ال تكون يف احلاالت اليت مل تكن احملكمة قد أحالت بعد املسألة إ)٤(
ما يبدو اختاذ إجراءات حمددة. وعوضا عن ذلك، األمر مرتوك للمحكمة لتقرر ما إذا كانت ستثري عمل اجلمعية بإحالة أو 

عدم إحالة املسألة إليها.



Advance version ICC-ASP/17/20

20E121218 67

، الســيما حيــث ال يــزال مــن املمكــن ، كمقدمــة لــرد رمســيميــزة يف الســعي إىل اســتجابة غــري رمسيــة وعاجلــة
.حتقيق التعاون

ً                         متامــاً علــى الصــعيدين الدبلوماســي ةغــري رمسيــا، ولكنهــةعاجلــاســتجابة (ب) ٧الســيناريو تطلــب وي- ١١
تنفيـذ البعـد غـري الرمسـي إلجـراءات اجلمعيـة املتعلقـة بعــدم املتعلقـة بدوات ألاوالسياسـي، مـع مراعـاة جمموعـة 

بســرعة كافيــة حلالــة عــدم ال ميكنــه أحيانــا االســتجابة التجربــة الســابقة أن املكتــبتبــني مــن وقــد .)٥(التعــاون
تعاون فورية، على النحو املبني أدناه.

عدم التعاونلمحددة الإلجراءات ا- دال
ســيتعني علــى املكتــب واجلمعيــة تنفيــذ اإلجــراءات املبينــة أدنــاه مــع االحــرتام الكامــل لســلطة - ١٢

ا، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي واستقاللية احملكمة وإجراءا
وترمــي هــذه اإلجــراءات إىل تعزيــز تنفيــذ قــرارات احملكمــة. .)٦(اإلثبــاتاإلجرائيــة وقواعــدقواعــدالو 

وجيب على مجيع اجلهات الفاعلة املعنية أن حترص على أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل 
احملكمة أو النيل من النتائج اليت خلصت إليها احملكمة. مناقشات بشأن األسس املوضوعية لطلب 

ل بــاإلجراءات الــيت تتخــذها الــدول  ــا الفرعيــة وال ُختــ ُ                             وتتنــاول هــذه اإلجــراءات دور اجلمعيــة وأجهز
على الصعيدين الثنائي أو اإلقليمي من أجل تعزيز التعاون.

ـــة ليـــة يتعـــين علـــى : خطـــوات متتاةالرســـمياإلجـــراءات المتعلقـــة باإلســـتجابة - ١ المكتـــب والجمعي
اتخاذها

إطالق العملية(أ)

بقرار من إال اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاوناتتخذهة اليت رمسيال تنطلق اإلجراءات ال- ١٣
ه إىل اجلمعية أي قرار من هذا القبيل أن حتيل أمانة مجعية الدول األطراف وينبغي .)٧(َّ           احملكمة موجَّ

عن طريق بيان صحفي بالقرار . وينبغي إبالغ عامة اجلمهور رياألطراف دون تأخإىل مجيع الدول 
مجعية الدول األطراف. رئيس صادر عن 

اإلجراءات(ب)

باإلضــافة إىل إجــراءات عاجلــة املســألة، التاليــة ملطــوات اخلاختــاذ يوصــى ببعــد قــرار احملكمــة، - ١٤
مــع مراعــاة املســاعي احلميــدة لــرئيس أخــرى ينبغــي النظــر فيهــا علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، 

أدناه:١٦يف الفقرة بنياجلمعية على النحو امل
عقـــد اجتمـــاع طـــارئ للمكتـــب: إذا كانـــت املســـألة يف مرحلـــة ال يـــزال فيهـــا حتقيـــق (أ)

كن عقد اجتماع للمكتـب خـالل مهلـة قصـرية. ميً                             التعاون واردًا بإجراء عاجل من جانب اجلمعية، 
عن أي إجـراء متخـذ، وللبـت يف أي إجـراء اجلمعية ن رئيس متلقي تقرير ويكون االجتماع فرصة ل

وينبغــي إبــالغ مجيــع الــدول األطــراف بــدعوة املكتــب إىل االنعقــاد وبــأي قــرار آخــر ســيتعني اختــاذه.
يتخذ يف هذا الصدد.

طلــوب منهــا التعــاون إىل الدولــة املتوجيــه رســالة مفتوحــة مــن رئــيس اجلمعيــةميكــن (ب)
يف رأيها بشأن املسألة يف إطار اإلجراءات املتعلقة بالتعاون الرمسي بواجب التعاون وطلب لتذكريها 

.ICC-ASP/15/31/Add.1انظر جمموعة األدوات (مرفق التقرير املتعلق بعدم التعاون)، )٥(
.ألف- اجلزء الثاين ،)Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل ... )  ٦(
.https://asp.icc-cpi.int/en_menurs/asp/non-cooperation/Pages/default.aspxانظر) ٧(
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وتشــجيعها يس اجلمعيـة إىل مجيــع الـدول األطـرافينبغـي إرســال نسـخة مـن رســالة رئـو أجـل حمـدد.
منها التعاون، عند االقتضاء.الدولة املطلوبمع على إثارة املسألة 

، ينبغــي دعــوة ممثــل عــن الدولــة املوجــه إليهــا الطلــب ملناقشــة مكتــبيف االجتمــاع القــادم لل(ج)
ــا مــع  ــا وعــرض وجهــات نظرهــا بشــأن كيفيــة تعاو اآلثــار املرتتبــة علــى قــرار احملكمــة فيمــا يتعلــق بعــدم تعاو

.احملكمة يف املستقبل
أن تعقد الدورة القادمة للجمعية بعد أكثر من ثالثة أشهر إذا كان من املقرر ذلك، و بعد (د)

جيوز للمكتب أن يطلب إىل الفريق العامل يف نيويورك (ج) ، يف البندمن اجتماع املكتب املشار إليه 
. منهــا التعــاونعقــد جلســة علنيــة بشــأن املســألة ليتســىن إجــراء حــوار مفتــوح مــع الدولــة املطلــوب

تمع املدين على النحـو املنصـوص عليـه ويشمل ذلك مشاركة الدول األ طراف، واملراقبني، وممثلي ا
.)٨(ً                                    حاليًا يف النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف

ا التاليـة (أو تالذي امع يف القرار اجلينبغي اإلشارة إىل قرار احملكمة )ه( عتمده اجلمعية يف دور
).اجلارية

بغية ١٥ميكن مناقشة التقرير املشار إليه يف الفقرة ، للجمعية(أو اجلارية) تالية يف الدورة ال(و)
ّ          عنــد االقتضــاء ، ميكــن للمكتــب تعيــني مســؤول مكــّرس للتشــاور . و تعزيــز التعــاون يف املســتقبل مــع احملكمــة

.ى توصيات حمددة بشأن هذه املسألةبشأن مشروع قرار حيتوي عل
، ٨٧احملكمة إىل جملس األمن مبوجب املادة يف تنفيذ قرار حمال من يف حالة عدم التعاون (ز)

اإلحالــة مـن جملــس األمـن متابعــة اإىل رئـيس جملــس األمـن يطلــب فيهــوجــه رســالة لــرئيس اجلمعيـة أن يجيـوز 
.حملكمةاستجابة إلحالة اجلمعية اتوضيح ما قامت به وحملكمة امع ون لتعااتشجيع بغية 
أعــاله إىل ١٤اإلجـراءات املتخــذة وفقـا للفقـرة عـن ابعـد صـدور قـرار احملكمــة، يقـدم املكتـب تقريــر -١٥

.الدورة املقبلة (أو اجلارية) للجمعية ، مبا يف ذلك أي توصيات حمددة بشأن هذه املسألة

: المساعي الحميدة لرئيس الجمعيةةالرسميات االستجابة غير إجراء- ٢

ا أن تؤدي - ١٦ لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية، من شأ
رغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلالة بالـذات، قـد يلـزم إنشـاء آليـة مرنـة الختـاذ إجـراء عاجـل. 

واملنسـقنياجلمعيةلرئيساحلميدةاملساعياستخدامبشأنإرشاداتأدناهاملبينةاإلجراءاتوتوفر
دفالتعاونبعدماملعنينياإلقليميني .للتعاوناجلمعيةتوليهااليتاألمهيةإبرازإىلو

)٩(لتعاوناملعنية بعدم اجهات االتصال اإلقليمية(أ)

أو جهات اتصالأربعساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة، يعني املكتب من بني أعضائه مل- ١٧
جهات اتصال على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل.بناء على طلب الرئيس مخس

إطالق العملية(ب)

أن شــروط الســـيناريو بالتشــاور مــع احملكمــة يــرى ميــارس الــرئيس نشــاطه مببــادرة منــه عنـــدما - ١٨
ينبغي أن ميارس الرئيس نشاطه مببادرة منه عالوة على ذلك، و ُ      أعاله قد اسُتوفيت. ة(ب) املوصوف٧

فرصة وأن ُ    أعاله قد اسُتوفيتة) املوصوفأ(٧أن شروط السيناريو بالتشاور مع احملكمة يرى عندما 

اجلزء الثاين جيم؛ الباب العشرون.)Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل ... )٨(
املرفق األول.،ICC-ASP/11/Res.8املعدل بالقرار )٩(
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ً         يف الوقـــت الــذي ســيكون فيــه املكتــب قــادراً علــى عقـــد قــد ال تعــود ســليم طلــب القــبض أو التالوفــاء ب
الـــرئيس أعضـــاء املكتــب علـــى الفـــورينبغـــي أن خيطــر ، يف مجيـــع األحــوالاجتمــاع طـــارئ ملناقشــة املســـألة. و 

.رئاسةللاملساعي احلميدة بناء على إىل أنه يتصرف الرئيسأن يشريويف بداية النشاط، ينبغي . باملبادرة
.املكتبوفقا لقرار ً طاً يأو يظل نشميارس الرئيس نشاطه ذلك ، لاخالفو -١٩

الوالية واإلجراءات (ج)

عنــدما تنطلــق املســاعي احلميــدة للــرئيس علــى النحــو املبــني أعــاله، يثــري الــرئيس املســألة بعــد - ٢٠
التشــاور مــع احملكمــة، حســب االقتضــاء، بصــورة غــري رمسيــة وبشــكل مباشــر مــع املســؤولني بالدولــة 
دف تعزيز التعاون الكامل. واهلدف  املطلوب منها التعاون وغريهم من اجلهات أصحاب املصلحة 

ذا التفاعل مـع الدولـة املطلوبـة هـو التوعيـة باملسـألة وتعزيـز التعـاون الكامـل إذا كـان ذلـك ال من ه
تعد من صالحيات احملكمة وحدها. اليت يزال ممكنا، وليس التوصل إىل نتائج ذات طبيعة قضائية 

ـذكر الدولــة املطلــوب منهــا التعــاون بإمكانيــة التشــاور مــع احملكمــة علــى النحــو وللــرئيس ُ                                                                   أيضــا أن يُـ
تنسيق. وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة )١٠(من النظام األساسي٩٧املنصوص عليه يف املادة 

إقليمية، أو إىل أي عضو آخر يف املكتب، حسب االقتضاء، تقدمي املساعدة يف هذا التفاعل. ويف 
(ب) أعاله، ينبغي للـرئيس أن يسـتخدم التفاعـل مـع املسـؤولني بالدولـة املطلـوب ٧لة السيناريو حا

منها التعاون للتحقق من املعلومات اليت بدأ على أساسها التفاعل.
املكتــب باملعلومــات بــالغإكمــا ينبغــي ً                      نبغــي أن يقــدم الــرئيس تقريــراً إىل املكتــب بشــأن مشــاركتهيو- ٢١

ألمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة علـــى النحـــو املبـــني يف التوجيهـــات بشـــأن االتصـــاالت مـــع مـــن االـــيت يتلقاهـــا 
.)١١(األشخاص اخلاضعني ألوامر التوقيف أو أوامر االستدعاء الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية

عدم التعاون يف ممارسة املساعي احلميدة املعنية باإلقليمية تنسيقالجهات ينبغي أن تساعد و -٢٢
، حسب االقتضاء ، مع املسؤولني من الدولة املطلوب عن طريق االتصالللرئيس على النحو املبني أعاله 

. وعند الكاملتعاونالتعزيز بغية وممثلي احملكمة وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني التعاونمنها
التصال اإلقليمية املعلومات مع الدول األطراف لتشجيعها على اجهات بادل، ينبغي أن تتاالقتضاء

البعد املتعلقة بتنفيذ جمموعة األدوات االستفادة من املشاركة يف التوعية، اليت قد ترغب الدول األطراف يف 
االتصال اإلقليمية على تظل جهات ينبغي أن و غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون. 

.باحملكمة للحصول على املشورة وتبادل املعلوماتاتصال 
الرد الرمسي وممارسة اتأمانة مجعية الدول األطراف بشكل كامل يف إجراءأن تساعد ينبغي و -٢٣

األمانة بصفتها جهة أن تساعد وعند االقتضاء، ينبغياملساعي احلميدة للرئيس على النحو املبني أعاله. 
.االتصال اإلقليميةجهات تبادل املعلومات مع تنسيق رمسية يف اإلجراءات ويف

واملرفق.ICC-ASP/16/Res.3(ج) من نظام روما األساسي، انظر ٩٧فيما يتعلق باملشاورات بناء على املادة )١٠(
.https://digitallibrary.un.org/record/747189/files/A_67_828_S_2013_210-EN.pdfانظر)١١(


