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 ICC-ASP/8/Res.2القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٦ املعقودة يف ثامنةأعتمد يف اجللسة العامة ال

ICC-ASP/8/Res.2  
 

 التعاون

  إن مجعية الدول األطراف،

واإلقليمية حىت واملنظمات الدولية  ما الدولواملساعدة الفعالني والشاملني اللذين تبديه على أمهية التعاون إذ تشدد  

  تتمكن احملكمة من أداء واليتها على الوجه السليم؛

 إىل أن اجلمعية شجعت يف دورا السابعة املكتب على مواصلة عمله املتعلق بالتعاون من خالل التنسيق عن وتشري

  ؛)١(كثب مع احملكمة وإعداد تقرير عن التطورات املهمة يرفع إىل اجلمعية يف دورا الثامنة

   بتقرير احملكمة عن قضية التعاون؛ذ حتيط علماوإ  

 اجلمعية املتعلق بتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف يف دورا السادسة ويف قرار اعتماد  إىلريتش  -١

أمور ، وتشجع بقوة الدول األطراف على مواصلة تكثيف تعاوا مع احملكمة من خالل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤

  .منها طائفة التوصيات الواردة يف املرفق الثاين للقرار

  سلطات اإلدعاء الوطنية على التعاون وتبادل املعلومات وأفضل املمارسات املتعلقة مبالحقة اجلرائم الدولية؛تشجع  -٢

إلقليمية واتمع  جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون مع الدول واملنظمات الدولية واتشجع احملكمة على مواصلة  -٣

  إىل أن التعاون الفعال يظل أساسيا بالنسبة للمحكمة من أجل اضطالعها بأنشطتها؛تشري الدويل و

 والنهوض بالتنفيذ املتحدة يف سبيل تعزيز تعاواتعبر عن مشاعر االرتياح للجهود اليت تبذهلا احملكمة واألمم   -٤

   اجلنائية الدولية واألمم املتحدة؛الكامل التفاق العالقة املربم بني احملكمة 

   للجهود اليت يبذهلا األمني العام يف سبيل تعزيز التعاون بني األمم املتحدة وبني احملكمة؛تعبر عن امتناا  -٥

                                                      
 ٢٢-١٤، الهاي، سابعةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال ل األطـراف يف نظامالوثائق الرمسية جلمعية الدو  )١(

الثالث، القرار ، اجلزء ألول، الد ا)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
ICC-ASP/7/Re.s3 ٤٢، الفقرة.  
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 باستمرار التعاون بني احملكمة وبني منظومة األمم املتحدة كما تشهد بذلك استضافة حماكمة تسلّم مع التقدير  -٦

كمة اخلاصة لسرياليون والترتيبات التكميلية اليت وضعت يف اإلطار الذي يوفره اتفاق العالقة بني احملكمة وبني أجرا احمل

  األمم املتحدة؛

 بتنفيذ اتفاق التعاون واملساعدة بني احملكمة اجلنائية الدولية وبني االحتاد األورويب فضال عن االتفاقات ترحب  -٧

احملكمة على التبكري بإبرام اتفاق تعاون مع االحتاد األفريقي وتشجع  ومكتب املدعي العام األخرى اليت أبرمتها احملكمة

   املنظمات اإلقليمية األخرى املعنية إىل النظر يف إبرام مثل هذه االتفاقات مع احملكمة؛تدعوو

املمكن أن يعتمد عليها  مجيع الدول اليت مت فيها وزع املوظفني التابعني للمحكمة وكافة الدول األخرى تناشد  -٨

أولئك املوظفون من أجل تأمني سالمة املوظفني التابعني للمحكمة واحليلولة دون تعرضهم للهجوم وإبداء التعاون 

  واملساعدة القضائية بغرض تيسري أداء وإجناز الوالية املنوطة م؛

ألفراد املنتسبون إليها بإحاطة اتمع تسلم بالدور احلاسم الذي يقوم به الصحفيون وموظفو وسائط اإلعالم وا  -٩

الدويل علما بأنشطة احملكمة، وتشدد على ضرورة قيام الدول وغريها من األطراف يف الرتاعات املسلحة حبماية أولئك 

  األشخاص شأم كشأن املدنيني شرط أن يكونوا متمتعني بذلك املركز مبقتضى القانون اإلنساين الدويل؛

نشطة اجلارية اليت تضطلع ا املنظمات والوكاالت الدولية وغريها من املنظمات، مبا فيها املنظمات  باألحتيط علما  -١٠

  غري احلكومية، يف جمال تعزيز العدالة اجلنائية الدولية والدعم الذي حتظى به احملكمة؛

 واليت تقدم بناء على الطلب  ما للمسامهة احملتمل أن تشكلها املبادرات التعاونية املشتركة بني احلكوماتتالحظ  -١١

ويف اإلطار القانوين، من دور من اإلنفاذ الفعال للعدالة اجلنائية الدولية وذلك، على سبيل املثال، من خالل املسارعة بتعيني 

 ومجع وحفظ املعلومات القابلة للتلف واملتصلة باجلرائم اليت ينص عليها القانون الدويل مبا يف ذلك جلنة تقصي احلقائق

  الدولية وما شاما من املؤسسات؛

باعتبارها آلية تعاونية حكومية دولية لدعم العدالة " االستجابة السريعة يف جمال العدالة"جباهزية حتيط علما كذلك   -١٢

اجلنائية الدولية، من خالل إنشاء مرفق احتياطي يضم خرباء للمساعدة على اإلسراع بتحديد ومجع وحفظ املعلومات ذات 

  ة باجلرائم مبقتضى القانون الدويل وحتيط علما كذلك بالتنمية املتواصلة هلذه اآللية وبقابليتها للتشغيل؛الصل

 على حاجة الدول األطراف والدول اليت على عاتقها واجب التعاون مع احملكمة إىل القيام بذلك التعاون تشدد  -١٣

يف جماالت حفظ وتوفري األدلة، وتقاسم املعلومات وتأمني اعتقال وتسليم األشخاص الذين تصدر حبقهم أوامر القبض 

ملنظمات الدولية واإلقليمية فضال عن اتمع املدين على  اوتشجع بقوةوالتسليم إىل احملكمة ومحاية الضحايا والشهود، 

  تكثيف دعمها للمحكمة فيما تبذله من جهود يف هذه الغاية، حسب االقتضاء؛

  الدول األطراف على مواصلة التعبري عن التأييد الدبلوماسي والسياسي للمحكمة والتعاون معها؛تشجع   _١٤
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مة فيما يتعلق باختاذ تدابري حلماية الشهود، مبا يف ذلك إعادة توطينهم هم إبرام ترتيبات مع احملكالدول تناشد   _١٥

والضحايا وكذلك أسرهم وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب الشهادات اليت يدلون ا أو بداعي تنفيذ 

  األحكام؛

 كذلك وتوصيعاون لفترة سنتني،  إىل املكتب أن يعني ميسرا جديدا تابعا جلمعية الدول األطراف معنيا بالتتطلب  -١٦

احملكمة واملنظمات غري احلكومية بأن تقوم، بالتشاور عن كثب مع الدول األطراف، ومن خالل التنسيق مع الدول املعنية 

  :ذات أولويةائل واملنظمات ذات الشأن بتناول القضايا التالية باعتبارها مس

  لدبلوماسي الذي حتظى به احملكمة؛واصلة تعزيز الدعم العام واملسبل الاستكشاف   )أ(  

  واصلة تعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمة؛ملسبل الاستكشاف   )ب(  

االضطالع بتقييم أشكال أخرى للمساعدة غري منصوص عليها حتديدا يف نظام روما األساسي ولكنها   )ج(

  ضرورية ألداء احملكمة ملهامها؛

 من نظام روما األساسي وميكن أن يشمل ٨٨الوطنية طبقا للمادة وضع إطار عمل العتماد التشريعات   )د(

هذا اإلطار استحداث آلية جلمع الوثائق وأفضل املمارسات اليت تتبعها الدول فيما خيص التشريعات 

  التنفيذية؛

تعزيز إبرام اتفاقات أو ترتيبات أخرى حلماية وإعادة توطني الشهود، فضال عن وج أخرى من قبيل   )ه(

أو رعاية االتفاقات لتوفري احلماية احمللية أو اإلقليمية للضحايا أو الشهود، مبا يف /تفاقات الثالثية واال

  ذلك إيالء االعتبار املالئم إلجناز إستراتيجيات الواليات الدولية األخرى؛

نية بغية استكشاف طرق للتعاون مع الدول األطراف واملنظمات الدولية يف سبيل توفري املساعدة التق  )و(

  إرساء برامج للحماية الوطنية يف بلدان احلاالت والقيام بفحص تلك الربامج؛

  تسهيل استخدام أنواع جديدة من األدلة مبا يف ذلك املعلومات املالية؛لسبل الاستكشاف   )ز(  

ة استكشاف إمكانيات قيام احملكمة بإبرام اتفاقات أو ترتيبات أخرى مع الدول األطراف بشأن قضي  )ح(

، مبا يف ذلك إمكانية إبرام احملكمة  من نظام روما األساسي٦٠ من املادة ٢اإلفراج املؤقت عمال بالفقرة 

  ؛اتفاقات مع الدول األطراف حول هذه القضية

تعزيز إبرام اتفاقات أو ترتيبات أخرى بشأن تطبيق األحكام الصادرة مبا يف ذلك إمكانية إبرام اتفاقات   )ط(

 األطراف الراغبة يف النظر يف طلبات التمويل املكرس لتنفيذ األحكام الصادرة حبق ثالثية مع الدول

  املدانني يف إقليم دولة أخرى طرف أو مع املنظمات الدولية أو اإلقليمية بغية تيسري تنفيذ األحكام؛

ل سيادة استكشاف جوانب التآزر بني احملكمة والدول واملنظمات املتعددة األطراف العاملة يف جما  )ي(

القانون األوسع نطاقا من أجل تدعيم القدرات احمللية املكلفة مبقاضاة اجلرائم اخلطرية اليت تثري قلق 

  اتمع الدويل؛
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فحص الطرق املمكن ا أن يستخدم تقرير املكتب ثل إعداد قضية التعاون لغرض املؤمتر االستعراضي، م  )ك(

تقييم " وتنفيذ هذا القرار، من أجل ٢٠٠٩ن التعاون لعام  وتقرير احملكمة ع)١(٢٠٠٧عن التعاون لعام 

  ؛"األوضاع

نة يقضايا مع.املكتب على مواصلة العمل املتعلق بالتعاون بالتنسيق عن كثب مع احملكمة، مبا يف ذلك حتديدتشجع   -١٧

ن أهم التطورات إىل  من املكتب أن يقدم تقريرا عوترجو تقصيها بشكل كامل يف سياق التعاون واملساعدة، يلزمأخرى 

 كذلك من احملكمة أن تقدم تقريرا حمدثا عن التعاون إىل املكتب يف موعد وتطلبمجعية الدول األطراف يف دورا التاسعة 

  .يسبق تاريخ انعقاد املؤمتر االستعراضي وإىل اجلمعية يف دورا العاشرة

________________________  

                                                      
)٢(

  ).ICC-ASP/6/21 (التعاون احملكمة عن تقرير 


