
ICC-ASP/15/20

20-A-071216 43

ICC-ASP/15/Res.5القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤عشرة  املعقودة يف ادية احليف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.5

األطرافالدولوجمعيةالدوليةالجنائيةالمحكمةتعزيزقرار بشأن 
األطراف،إن مجعية الدول 

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 يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه يُسلَّم اآلن تسليماً واسع النطاق بضرو 
تمع الدويل والقضاء عليها وضرورة وضع حد إلفالت مقرتفيها من  منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

العقاب، 
بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام واقتناعا منها

و يف ضمان احلرية واألمن والعدالة القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النح
وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 
السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقًا ملقاصد ومبادئ 

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

تمع الدويل واقتناعا منها كذلك بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن 

م إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد، عاملية االنضما
بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة وإذ ترحِّب

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

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

يب هذه اجلرائم، القانونية الوطنية على مالحقة مرتك
التزامها بنظام روما األساسي وتصميمها على عدم إفالت مرتكيب أخطر 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 األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم ترحبوإذ  جبهود احملكمة واجنازا
بالسوابق وحتيط علما املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة واإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم

القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،
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من نظام روما األساسي املتعلقة مبقبولية القضايا أمام ١٩و١٨و١٧بأن تطبيق املواد وإذ تذكِّر
احملكمة والتحديات اليت تواجهها يف هذا الصدد وبصدد واليتها مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة 

احملكمة، 
كمة يف بلدان احلاالت بأنه ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لكيفية إجناز أعمال احملوإذ تذكِّر أيضا

وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات 
الوطنية عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة، 

دد السلم واألمن ورفاه العامل، وإذ تسلم بأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
ا القضائية ؤكِّدوإذ ت احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويًا فيما يتعلق وإذ حتيط علمًا مع التقدير

باحملكمة،
الذي أكد فيه ٢٠١٣اير شباط/فرب 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 وفقًا اللتزامات كل منهما، وأعرب فيه عن التزامه مبتابعة قرارات ا

بصورة فعالة، 
ا جملس األمن لقراراته إوإذ تعرب عن قلقها العميق زاء 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
، ٢٠١٠يران/يونيه حز 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 وتؤكِّد من جديداالحتاد 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 القّيمة اليت يقدمها ا
علقة بعمليات التهديد والرتهيب املوجهة إىل بعض إزاء التقارير األخرية املتوإذ تعرب عن قلقها

تمع املدين املتعاونة مع احملكمة، منظمات ا
أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، وإذ تدرك

ا الفرعية،  يف عمل اجلمعية وهيئا
األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتَّع مبركز املراقب ضرورة تشجيع الدولوإذ تضع يف اعتبارها

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

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا اليت تشكل الركن وإذ تعرب اجلنائية الدولية جتاه الضحايا، 
األساسي لنظام روما األساسي بصورة فعالة، 

يوي الذي تقوم به العمليات امليدانية للمحكمة يف بلدان احلاالت وأمهية أن الدور احلوإذ تدرك
يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان، 

املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان، وإذ تدرك أيضا
اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها بأن احملكمة تعمل يف إطار القيود وإذ تذكِّر

اجلمعية، 

عالمية نظام روما األساسي -ألف
بالدولة اليت أصبحت طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترحب-١

تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول اليت ملوتدعوالرابعة عشرة للجمعية، 
إىل مجيع الدول األطراف وتطلبالدولية إىل أن تصبح أطرافا فيه، بصيغته املعدلة، يف أقرب وقت ممكن، 

أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية النظام؛ 
ا من نظام تطلب -٢ روما األساسي أن تعيد النظر يف إىل الدول األطراف اليت أعلنت انسحا

قرارها؛ 
باحلوار املعقود يف االجتماع املفتوح للمكتب بشأن "العالقة بني أفريقيا ترحب مع التقدير-٣

أمهية مواصلة احلوار وتضع يف اعتبارهاواحملكمة اجلنائية الدولية" اثناء الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، 
بشأن هذه املسألة؛ 

تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية يب-٤ جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا
النظام؛ 

أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات تِقرر-٥
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 أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من
االت ذات الصلة؛  العاملة يف ا

بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزامات الوطنية تذكِّر -٦
ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، السيما يف جمال القانون اجلنائي، 

الدول األطراف حتث ون الدويل، واملساعدة القضائية، ويف هذا الصدد، وقانون اإلجراءات اجلنائية، والتعا
يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك على سبيل األولوية، 

على اعتماد أحكام بشأن الضحايا، حبسب االقتضاء؛ وتشجِّع
ة إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه بتقرير املكتب بشأن خطة العمل الراميترِحب-٧

اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس وتالحظ مع التقدير، )١(تنفيذا كامال

)١(ICC-ASP/15/19.
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تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع  اجلمعية، واجلمعية، والدول األطراف، وا
أن تصبح أطرافًا يف نظام روما األساسي، بصيغته املعدَّلة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة الدول على

ا يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه  ا، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع  وحصانا
جملس حقوق اإلنسان؛ 

تمع املدين على االحتفال احملكمة، والدول األعضاء، واملنظمات الدولية ذات الصتشجع-٨ لة، وا
؛ ٢٠١٨بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي يف عام 

اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها-باء
ا ترحب-٩ بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة يُعفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من وتذكِّر 
يف هذا الصدد الدول األطراف وتدعورواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائب الوطنية، 

رافا فيه على سبيل وكذلك الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أطرافاً يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أط
األولوية، وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني 
م اليت تدفعها هلم احملكمة أو  باحملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال

ذه  املدفوعات ريثما تصّدق على هذا االتفاق أو إلعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 
تنضم إليه؛ 

بالتعهدات اليت قدمت يف حفل إعالن التربعات الذي عقد خالل الدورة اخلامسة عشرة ترحب -١٠
ا قبل متوز/يوليه ١٧للجمعية بشأن التصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

ة العشرين لنظام روما األساسي؛ ، تاريخ الذكرى السنوي٢٠١٨
التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-١١

ا وتناشدمقاصد احملكمة  مجيع الدول اليت ليست طرفاً يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو األصول أن حتمي اليت توجد فيها ممتلكات وأصول 

ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛ 

التعاون -جيم
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/15/Res.3إىل القرار تشري-١٢
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب-١٣ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

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

احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛ 
بالدول األطراف أن تواصل التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٤

الدول األطراف واحملكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار تذكِّرو
على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع احملكمة بصورة  

كاملة وفعالة؛ 
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أيضاوحتيط علما ، )٢(بالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبضحتيط علما -١٥
؛)٣(ت إلقاء القبضمبشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيا

؛٢٠١٤إىل إبرام أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت يف عام تشري-١٦
بإبرام اتفاقني خمصصني بني احملكمة ومجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن تنفيذ حكمني ترحب -١٧

ما احملكمة، وبإبرام اتفاق إطاري بني احملكمة  والنرويج بشأن إنفاذ األحكام، مما جيعل بالسجن قضت 
العدد اإلمجايل لالتفاقات اإلطارية السارية مثانية اتفاقات؛

تمعوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولباحلوار املعزز الذي جرى بنيأيضاترحب-١٨ يف املدينمن ا
خاصبشكلالرتكيزمعالتعاون،للجمعية بشأن عشرةاخلامسةالدورةاليت جرت خاللالعامةاملناقشة

عنواملساءلةيف التعاون بصورة فعالةالدوليةاحلكوميةواملنظماتواإلقليميةالوطنيةإسهام املبادراتعلى
األساسي؛املنصوص عليها يف نظام رومااجلرائم
بالتعاونالدولمنوغريهااألطرافللدولمحتسفعالةوآلياتإجراءاتوجودأمهيةعلىتشدِّد-١٩
اأووجتميدهاوتتبعهاواألصول،واملمتلكاتالعائداتحتديدعلىاحملكمةمع ميكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيمااحملكمةتواجههااليتالتعاونبشأن حتدياتاملستفيضوعرضهااحملكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذايفتتخذأنإىلاألطرافالدولكلوتدعواملالية،بالتحقيقات

؛ الدوليةواملنظماتالدولمنوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنيالتعاونتيسريبغيةوحتسينها
ا اجلمعية يف القرارتشري-٢٠ ICC-ASP/10/Res.5إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد

مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية تسلم مع القلق بشأن عدم التعاون، و
ا على تنفيذ واليتها،  بقرارات احملكمة بشأن استنتاجات عدم التعاون املتعلقة وحتيط علماعلى قدر

باجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية وترحب، )٤(جبيبويت وأوغندا وكينيا، وبتقرير املكتب عن عدم التعاون
رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة وتذكِّر بأن اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة واليته، لتنفيذ

مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف وتناشد ، )٥(اخلاصة به حبكم منصبه
هات التنسيق مساعدة رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك عند اضطالعه مبهامه بدعم من ج

مجيع الدول األطراف على التعاون من أجل جناح االستعراض اجلاري تشجعالوطنية املعنية بعدم التعاون، و
لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون؛ 

بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف تذكِّر-٢١
باجلهود اليت تبذهلا وترحب من نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧والفقرة ،٨٧من املادة ٥الفقرة 

لس، و كانون٢١يفاملؤرخةبالرسالةعلماحتيطالدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا
مناحملكمة اليت حييل فيها رسالةرئيسةإىلاملتحدةلألممالعاماألمنيمناملوجهة٢٠١٥ديسمرب/األول
دارفور يفبشأن األوضاعالتمهيديةالدوائرقراراتاليت نقلتالرسائلأنتشري إىلاألمنجملسرئيس

األمن؛ جملسأعضاءعلىعرضتوليبياوالسودان
إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت يتلقاها تطلب-٢٢

رئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة وتشجع من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، 

)٢(ICC-ASP/14/26/Add.1 ،.املرفق الرابع
نفسه، التذييل.املرجع)٣(
)٤ (ICC-ASP/15/31.
)٥(ICC-ASP/11/29 ، ١٢الفقرة.



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 48

ملتبادل يف كال من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما اوتشجع أيضاالتشاور مع جملس األمن، 
هذا الشأن؛ 

باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب حتيط علما-٢٣
م الدول على أن تتبادل مع جهات التنسيق وحتث ، )٦(اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 

احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر املعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر 
بالقبض عليهم؛

األدوات املتعلقة إعداد جمموعةمنالتعاونعدممبسألةاملعنيةجهات التنسيقبانتهاءترحب -٢٤
علىاألطرافالدولوتشجع)٧(التعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتمنالرمسيغريالبعدبتنفيذ

بعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتتنفيذحتسنيمناسبا من أجلتراهحسبمااألدواتجمموعةاستعمال
؛ )٨(التعاون

الدولة المضيفة-دال
وحتيط علما مع التقديربأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر، تسلم-٢٥

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛

العالقة مع األمم المتحدة -هاء
بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن احلاالت احملالة تسلم-٢٦

من جملس األمن إىل احملكمة؛
بأن تصديق أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة على نظام روما األساسي أو أيضاتسلم-٢٧

تمع  انضمامهم إليه يعزز جهودنا املشرتكة ملكافحة العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق ا
الدويل ككل؛ 

على مواصلة تعزيز وتشجعبنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة كذلك تسلم-٢٨
العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 

توفري متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للحاالت احملالة من جملس األمن إىل احملكمة؛(أ)
متكني الدعم املايل من األمم املتحدة للنفقات اليت تتكبدها احملكمة نتيجة لإلحاالت )ب(

؛من جملس األمن

م،) ٦( األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-01/04-635(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وICC-02/04-211 أوغندا)؛ و(احلالة يفICC-01/05-83

،(احلالة يف كينيا)ICC-01/09-151(احلالة يف دارفور)؛ وICC-02/05-247(احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ و
PTC- I و؛ICC-01/11-46 (احلالة يف ليبيا)؛وICC-02/11-47(احلالة يف كوت ديفوار)؛ وICC-01/12-25 احلالة يف)

(مايل)؛ و ICC-01/13-16 احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبودبا)؛
ICC-02/05-01/09-235(احلالة الثانية املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و ICC-01/14-6و - Corr (قضية البشري)؛
ية سيف اإلسالم)؛ (قضICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ وICC-02/05-01/07-71و
((قضية حسني)؛ وICC-02/05-01/12-31و ICC-01/04-01/12-12قضية لوبانغا)؛ وICC-02/11-01/12-73
(قضية باراسا)؛ ICC-01/09-01/13-29(قضية أونغوين)؛ وICC-02/04-01/15-222قضية سيمون غباغبو)؛ و(
(قضية غيشورو وبت).ICC-01/09-01/15-6و
)٧ (ICC-ASP/15/31/Add.1.املرفق الثاين ،
)٨(ICC-ASP/10/Res.5.املرفق ،
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مواصلة تقدمي الدعم للعمل الذي تقوم به احملكمة من خالل التعاون واملساعدة املقدمني )ج(
من بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية اخلاصة بتكليف من جملس األمن، مبا يف ذلك بالنظر يف 

، اسيةتقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام مبادئها األس
وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة؛

النظر يف تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة باإلسهام، عند ) د(
االقتضاء، يف تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة؛

لس مع (ه) ممثلي احملكمة ويف املسائل املتصلة باحملكمة اجلنائية زيادة املشاركة من جانب ا
الدولية بأشكال خمتلفة؛

لس واحملكمة مع دعم احملكمة يف هذا و)( إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني ا
الصدد؛

حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف إىل تقرير احملكمة عنتشري -٢٩
؛ )٩(امليدان

ا مع احملكمة وعلى التعاون تشجع-٣٠ مجيع مكاتب وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 

كمة؛ واحمل
دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٣١

٣و٢على أمهية مواصلة الدعم املقدم ألعمال املكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشددالكامل للمكتب، 
؛ ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم ٢٠١٦بإحاطة الدول األطراف علما طوال عام ترحب-٣٢
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، 
طراف إىل مواصلة تزويد املكتب مبعلومات عن جهودها يف األمم املتحدة ويف أي حمافل دولية أو األ

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
وبالتحديد برتكيزه )١٠(بتقدمي التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-٣٣

باعتماد قرار اجلمعية العامة وترحب أيضا كمة واألمم املتحدة، املتزايد على العالقة بني احمل
A/RES/70/264 ،الدول األطراف على مواصلة املشاركة البّناءة مع الدول األعضاء يف األمم وتشجع

املتحدة ملواصلة تعزيز هذا القرار؛ 
مع القلق أن الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها تالحظ-٣٤

أن امليزانية املعتمدة املخصصة يف احملكمة تالحظ احملكمة نتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن و
مليون يورو؛٥٥لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت اآلن حنو 

األمم املتحدة من توفري األموال الالزمة لتغطية النفقات املتكبدة نتيجة أنه إذا مل تتمكن تؤكد-٣٥
لإلحاالت من جملس األمن، سيستمر نتيجة لذلك، عالوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 

احملكمة؛ 

)٩(ICC-ASP/12/42.
.A/71/342وثيقة األمم املتحدة )١٠(
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الدول األطراف على أن تواصل، مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تنفيذ الفقرة (ب) من حتث -٣٦
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؛ بقرار من اجلمعية العامة 

لس األمن باألمم تشجع-٣٧ 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؛ 
تتم حصريا على أساس أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم املتحدة تالحظ-٣٨

السداد؛ 

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-واو
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة واملنظمات الدولية األخرى لدعم احملكمة ترحب-٣٩

يف تنفيذ واليتها؛ 
حمكمة البلدان األمريكية حلقوق مع االرتياح مبذكرة التفاهم اليت أبرمتها احملكمة معترحب أيضا -٤٠

مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، واملنظمة وتشري إىلاإلنسان 
األفريقية، ومنظمة الدول األمريكية، والكومنولث، واملنظمة الدولية -االستشارية القانونية اآلسيوية

للفرانكفونية، وبرملان السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب؛ 
اصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني على ضرورة مو تشدد-٤١

إىل احملكمة أن تواصل بانتظام االتصال باالحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية وتطلباحملكمة واالحتاد، 
عية بالتواصل بني رئيس اجلموحتيط علمايف أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 

مجيع أصحاب املصلحة توفري الدعم الالزم لتعزيز وتطلب إىلواملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 
العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛ 

باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت تذكِّر-٤٢
، من تقدميها لتأكيد ١٩٤٩الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام من ٩٠مبوجب املادة

الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند االقتضاء، مالحقة 
مرتكيب جرائم احلرب، على املستوى الوطين أو أمام احملكمة على حد سواء؛ 

ةأنشطة المحكم-زاي
؛ )١١(بالتقرير األخري املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةحتيط علماً -٤٣
استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح-٤٤

تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحتقيقات وإجراءات قضائية يف خمتلف 
رعت املدعية أو اليت ش) ١٢(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العامة يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛

)١١ (ICC-ASP/15/16.
).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣جملس األمن التابع لألمم املتحدة اقرار ) ١٢(
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إىل دعوة احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملاكم تشري-٤٥
الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت من قبل يف 

ت العملية جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، يف تذليل التحديا
املماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل احملكمة؛ 

باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٤٦
جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛ 

مكتب املدعية العامة ورقات سياسة عامة بشأن اختيار القضايا وحتديد بإصدار ترحب-٤٧
، على التوايل، ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦أيلول/سبتمرب و١٥األولويات، وبشأن األطفال، يف 

وباستمرار تنفيذ ورقة السياسة العامة للمكتب بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على أساس نوع 
يف هذا الصدد على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف ددوتشاجلنس، 

اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، من أجل وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم العنف 
ز التحقيق إىل الدول األطراف أن تنظر يف ورقة السياسة العامة لتعزيوتطلباجلنسي من العقاب، 

واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس حمليا؛ 
ملكتب املدعية العامة لتشاوره مع الدول األطراف وغريها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٤٨

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

ا ترحب-٤٩ باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بني أجهز
على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع احرتام 

احملكمة على بذل كل اجلهود الالزمة لتطبيق وتشجعاملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة، استقالل القضاة و 
مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقًا كامًال، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة، 

واالستخدام الفعال للموارد املالية، واإلدارة السليمة؛ 
لة اجلهود اليت يبذهلا املسجل لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة مواصتالحظ مع التقدير -٥٠

وتشجعفيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، 
ها يف الدول احملكمة على مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها امليدانية ضمانا الستمرار كفاءة احملكمة وأثر 

اليت تضطلع بعملها فيها؛ 
باجلهود اجلارية اليت تبذهلا احملكمة لتحسني استخدامها للمصادر البديلة للمعلومات ترحب -٥١

ها لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك يف جمال التحقيقات املالية،  وتشجع واألدلة، فضال عن حتسني قدرا
إىل أمهية تزويد احملكمة بالوسائل املناسبة هلذا الغرض؛ وتشرياحملكمة على مواصلة هذه اجلهود،

العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر -٥٢
لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن تقديرها

بانتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة اليت أنشئت لتحقيق الغرض منها بنجاح، وتالحظ مع ترحب -٥٣
حبضور ممثلني رفيعي املستوى ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩االرتياح االفتتاح الرمسي للمقر الدائم للمحكمة يف 

تمع الدويل األوسع نطاقا؛  من الدول األطراف واملنظمات الدولية وا

بات االنتخا-حاء
على أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى تشدد -٥٤

هلذه الغاية الدول األطراف على وتشجِّعمن نظام روما األساسي، ٣٦املناصب القضائية وفقا للمادة 
اتباع اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرشَّحني؛ 
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ية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أمهتشدد -٥٥
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛ 

بتقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة الذي يتضمن استعراضا لتجربة اللجنة ترحب-٥٦
؛ )١٣(االستشارية

ا يف الهاي أو يف نيويورك، وفقا تقرر -٥٧ أن تعقد اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات اجتماعا
لفعالية املكان احملدد من حيث التكلفة؛ 

أيلول/سبتمرب ١٨بقرار اللجنة االستشارية بأن تعقد اجتماعها السادس اعتبارا من حتيط علما-٥٨
، من أجل االضطالع بواليتها فيما يتعلق بانتخاب يف الهاي، ملدة ستة أيام عمل على األقل٢٠١٧

ستة قضاة املتوقع أن يتم يف الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ 
أمهية إجراء مقابالت وجها لوجه مع املرشحني لالضطالع على حنو فعال تؤكد من جديد -٥٩

وجها لوجه مع اللجنة مسؤولية الدول املرشحة عن حضور املرشحني إلجراءات مقابالت وتؤكد بواليتها، 
الدول املرشحة على اختاذ الالزم لوجود املرشحني يف الهاي أثناء وحتث االستشارية املعنية بالرتشيحات، 

االجتماع السادس للجنة إلجراء مقابالت معهم؛ 

أمانة جمعية الدول األطراف-طاء
أن وتؤِكد من جديدبأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم-٦٠

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.3على النحو املبنيَّ يف مرفق القرار 

التنسيق عند النظر يف املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ 

المحامون-ياء
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما-٦١

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

نقابة احملامني لدى وتدعوبإنشاء نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية؛ أيضا حتيط علما-٦٢
ا من خالل املكتب احملكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية  عن تشكيلها وأنشطتها قبل دور

السادسة عشرة بوقت كاف؛ 
وتواصل رة حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، بضرو يط علما حت-٦٣

على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو املنصوص عليه يف بالتايل التشجيع
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف العادل ٢١) من القاعدة ٢الفقرة (

والتوازن بني اجلنسني، فضال عن اخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء 
واألطفال، حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية -كاف

.(ICC-ASP/15/8)اخلامس اجتماعهاأعمالالقضاة عنبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةتقرير)١٣(
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وتؤكد هلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية باجلهود اليت تبذتسلم-٦٤
على احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ 

؛ )١٤(املرونةاملساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية و 

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-الم
باستمرار احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام ترحِّب -٦٥

روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي؛ 

؛ )١٥(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما-٦٦
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار متدِّد -٦٧

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

؛ ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و
بشأن املسائل املتصلة القضاة على مواصلة عملهم تشجعبإصدار دليل املمارسة للدوائر وترحب-٦٨

؛ ٢٠١٧املمارسة يف عام ب
الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٦٩

بالدروس املستفادة؛ 
من تقرير جلنة امليزانية واملالية ٤٤ناقشات اليت جرت بشأن التوصية الواردة يف الفقرة باملترحب-٧٠

ا الثالثة والعشرين ؛ )١٦(بشأن حتديد الغالف املايلعن أعمال دور
وتالحظ أنه أويل االعتبار الالزم لتحليل مجيع العناصر املنهجية املقدمة يف هذا الشأن تالحظ-٧١
ج يعتمد على املوارد؛ أيضا أنه بالنظر إىل العناصر املنهجية املتاحة، قد يؤدي إنشاء غالف مايل إىل 
بأن والية الفريق الدراسي فيما يتعلق بالنظر يف اجلدوى من إنشاء غالف مايل، يف سياق تقر-٧٢

استعراض عملية احلوكمة وامليزنة، قد استوفيت يف املرحلة احلالية؛ 
بالعمل الذي تقوم به احملكمة والنتائج اجلوهرية اليت توصلت إليها لتحديد مؤشرات نوعية ترحب-٧٣

ا بوجه أفضل، فضال عن السماح  ا واحتياجا ا أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا وكمية اليت من شأ
للدول األطراف بتقييم أداء احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية؛ 

تمعوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولالبناء الذي جرى بنيباحلوارأيضاترحب-٧٤ يف املدينمن ا
معللجمعية بشأن كفاءة وفعالية إجراءات احملكمة،عشرةاخلامسةالدورةاليت جرت خاللالعامةاملناقشة
موضوع مؤشرات األداء للمحكمة اجلنائية الدولية؛علىالرتكيز

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٧٥

املؤسسة، وتعزيز عاملية النظام األساسي، فضال عن االستخدام األمثل ملوارد احملكمة؛ 

)١٤(ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.
)١٥(ICC-ASP/15/21.
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية .... الدورة الثالثة عشرة...)١٦( . ٢-، ا



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 54

باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، فضال عن اجلهود اليت تبذهلا ترحب-٧٦
تمع املدين يف هذا الصدد،  وتشري إىلأمهية مواصلة احلوار بشأن هذه املسألة، وتدركالدول األطراف وا

املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف هذا الشأن؛ 

راض أساليب العمل استع-نون
بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض تسلم-٧٧

بعبء العمل املتزايد؛ 
باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن لتحسني أساليب العمل؛ ترحب-٧٨
طراف، ولتحقيق ذلك:مواصلة حتسني طرائق عمل املكتب وحوكمة مجعية الدول األتقرر-٧٩

خارطة الطريق العامة املعدلة آلليات التيسري الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار تعتمد(أ)
على 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 
اجلهود؛ 

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

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

؛رون وجهات التنسيقبأمهية العمل الذي يقوم به امليستسلم-٨٠
أعضاء املكتب على تعزيز وتشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، تشري-٨١

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

التخطيط االستراتيجي - سين

بأن اخلططتني االسرتاتيجيتني للمحكمة ومكتب املدعية العامة ديناميتني ويتم حتيط علما -٨٢
حتديثما على أساس منتظم؛

باملبادرات اليت اختذت لالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يومًا للعدالة اجلنائية ترحب-٨٣
يواصل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، إىل جانب احملكمة واستنادا إىل الدروس وتوصي بأن، )١٧(الدولية

املستفادة، املشاركة يف إعداد األنشطة املناسبة؛ 

.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-اجلزء الثاين)، RC/11(٢٠١٠. .املؤمتر االستعراضي..الوثائق الرمسية)١٧(
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باعتزام وترحب، ٢٠١٧-٢٠١٣بتحديث اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة حتيط علما-٨٤
، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك افرتاضات ٢٠٢٠-٢٠١٨احملكمة إعداد خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة 

ا من أجل تعزيز عملية امليزنة؛  امليزانية، على أساس سنوي، وإبالغ املكتب 
لدعمسويسرايفغليونمعهدعقد يفالذياملعتكفخاللباملبادرات اليت اختذتأيضا ترحب-٨٥

احملكمة؛ املتعلقة بأنشطةاألداء ملؤشراتحمدثةنسخةاحملكمة ومناقشةعمل
األولويات اليت قدمها مكتبوحتديدالقضاياباختياراملتعلقةالسياساتبورقةكذلكترحب-٨٦

؛ )١٨(العامةاملدعية
اجلنائية احملكمةقلمتنظيماملسجل بشأن إعادةبالتقرير الشامل الذي قدمه مكتبعلماحتيط-٨٧

؛ )١٩(الدولية
أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، وهو أمر تكرر-٨٨

حاسم بالنسبة ملصداقية واستمرارية النهج االسرتاتيجي على املدى األطول أجال؛ 

الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا -عين
تمعات املتأثرة، وجرب األضرار، ICC-ASP/13/Res.4إىل قرارها تشري-٨٩ بشأن الضحايا وا

والصندوق االستئماين للضحايا؛ 
أن حق الضحايا يف عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات اليت تكرر-٩٠

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 تشدِّد-٩١ على األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
على أمهية تزويد الضحايا وتؤكديف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حقهم

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

على ضرورة أن وتشددوالية احملكمة، بأمهية اختاذ تدابري حلماية الضحايا والشهود لتنفيذتسلم -٩٢
تعقد الدول اتفاقات مع احملكمة من أجل تسهيل إعادة توطني األشخاص املعرضني للخطر دوليا بسرعة، 

مجيع الدول على النظر يف وحتث،٢٠١٦باتفاقات إعادة التوطني اليت أبرمتها احملكمة يف عام وترحب
مجيع الدول على التربع للصندوق اخلاص إلعادة التوطني؛ وتشجعإبرام اتفاقات إعادة التوطني، 

، بالنظر إىل أن حتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول للشخص املدان ضروري جلرب تؤكد-٩٣
األضرار، أن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة هلذا الغرض من أجل توفري املساعدة يف 

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥فعالة للدول والكيانات ذات الصلة عمال باملواد الوقت املناسب وبصورة 
إىل الدول األطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبنظام روما األساسي، 

أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، عند االقتضاء؛ 

)١٨(Selection_Eng.pdf-Policy_Case-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-https://www.icc..
)١٩(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR.pdf..
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ئماين للضحايا وأمانة الصندوق اللتزامهما لس إدارة الصندوق االستتعرب جمددا عن تقديرها-٩٤
املتواصل جتاه الضحايا؛ 

بالدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات يب-٩٥
األخرى بالتربع للصندوق االستئماين للضحايا أيضا يف ضوء التعويضات احملتملة، من أجل زيادة حجم 

تعرب جمددا ستئماين للضحايا، وتوسيع قاعدة موارده، وحتسني القدرة على التنبؤ بالتمويل، والصندوق اال
ملن قام بذلك؛ عن تقديرها

تعيين الموظفين -فاء
احملكمة على تعزيز جهودها يف جمال وتشجع ، )٢٠(بتقرير احملكمة بشأن املوارد البشريةحتيط علما-٩٦

تعيني املوظفني من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات 
الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات يف مسائل حمددة، منها على سبيل املثال وليس 

جتماعية اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واال
على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ وتشجِّعيستهدف النساء أو األطفال، 

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن تشدِّد -٩٧
؛ )٢١(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحببني اجلنسني يف تعيني املوظفني، 

الدول األطراف على بذل جهود لتحديد وتوفري جمموعات من مقدمي طلبات التوظيف حتث-٩٨
ني يف الوظائف الفنية باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الناقصة احملتملني املؤهلني للتعي

التمثيل، مبا يف ذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت متوهلا اجلمعية، وبرامج 
ة بالوظائف الشاغرة التدريب املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني اليت متوهلا الدول، ونشر اإلعالنات املتعلق

باحملكمة يف املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛ 

التكامل-صاد
تمع تذكِّر-٩٩ 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 
استعداد النظم القانونية الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أجل ضمان

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها؛  الوطنية وقدر
على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي على تعقد العزم-١٠٠

طر اجلرائم اليت الصعيد احمللي بصورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخ
ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛  تمع الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  تثري قلق ا

تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-١٠١ مبشاركة ا
ص عليها يف نظام روما األساسي؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم املنصو 

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، والدول، ترحب أيضا-١٠٢
دف إىل تعزيز األجهزة القضائية الوطنية فيما يتعلق  تمع املدين يف تعميم أنشطة بناء القدرات اليت  وا

ليت تدخل يف اختصاص نظام روما األساسي وبرامج وأدوات املساعدة التقنية بالتحقيق ومالحقة اجلرائم ا

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرمسية)٢٠( ، املرفق ٢-باء، اجلزء لثاينا
الثاين.

)٢١(ICC-ASP/15/32.
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على أن تبذل املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية األخرى والدول وتشجع بقوةالقائمة واجلديدة، 
تمع املدين املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛  وا

وتدرك العمل اهلام )٢٢(للتنمية املستدامة٢٠٣٠، يف هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ترحب-١٠٣
الذي يتم االضطالع به فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان املساواة 

يف احلصول على العدالة للجميع؛ 
يها على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يقتضي من الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص علتشدد -١٠٤

من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن ٨و٧و٦يف املواد 
الدول على القيام وحتث تنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 

بذلك؛ 
؛)٢٣(لالتكامعناملكتببتقريرترحب-١٠٥
باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها املتعلقة بتسهيل ترحب أيضا-١٠٦

تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
دف إىل تعزيز األجهزة القضائية احمللية،  تمع املدين، اليت  ذي قامت به األمانة بالعمل الوترحبوا

؛ورئيس اجلمعية
تمعيبذهلااليتباجلهودكذلكترحب-١٠٧ بناءأنشطةذلكيفمباالوطنية،والسلطاتالدويلا

القائمة على نوع اجلنس اليت قد تبلغ واجلرائماجلنسيةاجلرائمواملقاضاة يفللتحقيقالقدرات الوطنية
وخباصة اجلهود املستمرة يف جمال اإلجراءات األساسي،رومانظامخطورة اجلرائم املنصوص عليها يف 

إىل وتشرياالسرتاتيجية لضمان الوصول إىل العدالة وتعزيز التمكني للضحايا على الصعيد الوطين، 
؛ )٢٤(التوصيات املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية

احملكمة على مواصلة جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات تشجع-١٠٨
بالدور احملدود للمحكمة يف جمال تعزيز وتذّكر بني احملكمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، 

ت على مواصلة التعاون بني الدول، عن طريق مشاركة اجلهاوتشجع أيضاالسلطات القضائية الوطنية، 
تمع املدين، يف تبادل املعلومات  الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة، فضال عن ا
واملمارسات املتعلقة باجلهود االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق واملقاضاة 

وتعزيز وصول ضحايا هذه اجلرائم للعدالة، مبا يف ذلك األساسيرومانظاميفعليهايف اجلرائم املنصوص
الدولية؛ اإلمنائيةعن طريق املساعدة

آلية الرقابة المستقلة -قاف
اية عاميكتملأنتتوّقعاملستقّلةالرقابةأن آليةتالحظ-١٠٩ ا ٢٠١٦قوامها من املوظفني يف  وأ
يتعلق بكامل طاقتها أيضًا فيماوستعملوالتفتيش،التحقيقمبهاميتعلقفيماطاقتهااآلن بكاملتعمل

؛ ٢٠١٧عامخاللبوظيفة التقييم
لضمان األداء الفعال للمحكمة يفاحملكمةبشكل وثيق معاملستقّلةالرقابةآليةبعملترحب -١١٠
االنتقام؛سياساتمنواحلمايةاإلبالغجمال

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٢(
)٢٣(ICC-ASP/15/22.
ورقة املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان " التكامل للجرائم الفظيعة اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس"، تشرين )٢٤(

.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
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بأن تستعرض اجلمعية أعمال ٢٠١٦يف عاماملعقوداخلامساجتماعهيفاملكتببتوصيةتذّكر-١١١
ا السابعة عشرة؛آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية بالكامل يف دور

بشأن ٢٠١٧يف غضون عام املكتبإىلتقريراسيقدماملستقّلةالرقابةآليةرئيسأنتالحظ-١١٢
االت اليتاملؤقتة املتعلقة، يف مجلة أمو العملإجراءات معاحلاليةاآلليةواليةفيهاتتعارضقدر، با
ضدالواردةللتعامل مع التقاريراحملددةاإلداريةواإلجراءاتاإلثبات يف احملكمة،وقواعداإلجرائيةالقواعد
بعمليات بالطلبات املوجهة من اجلمعية إىل اآللية للقيام اإلدارية لإلبالغاهليئات، واإلجراءاترؤساء
وتقييم، وأن مجيع هذه اإلجراءات املؤقتة ستدمج يف عملية االستعراض الكامل لتنظر فيها اجلمعية تفتيش

ا السابعة عشرة؛ يف دور
األمهية احلامسة ألن تؤدي آلية الرقابة املستقلة عملها بطريقة مستقلة وشفافة تؤكد من جديد-١١٣

؛ وحمايدة بدون أي تأثري بغري مقتض

الميزانية البرنامجية-ءرا
استقالل أعضاء هذه وتؤكِّد جمدَّداً بالعمل املهّم الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، حتيط علماً -١١٤

اللجنة؛ 
عن الدراسة التقنية ألي وثيقة )٢٥(بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة وفقًا لنظامها الداخليتذكِّر-١١٥

على أمهية ضمان متثيل اللجنة يف وتشددتُقدَّم 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؛ 

؛ )٢٦(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافالقلقحتيط علما مع -١١٦
مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، تشدد-١١٧

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

نظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة من ال١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 
عن اجلمعية؛ 

بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-١١٨
للجهات اليت قامت بذلك؛ وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي-شين
بأن الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح تذكِّر-١١٩

من ٢، اعتمدت وفقاً 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 )٢٧(مبوجبها أن متارس اختصاصها فيما يتعلق 

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ...)٢٥(
)٢٦(ICC-ASP/15/28.
.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ...)٢٧(
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نطاق اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات 
؛ )٢٨(املسّلحة غري ذات الطابع الدويل

من ٥املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة بأن التعديالت حتيط علماً -١٢٠
مبا مت مؤخرًا من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

مكررا ١٥ادة من امل٤فقرة أودعت إعالنا وفقا للاألطراف أن إحدى الدولوتالحظ أيضا، التعديالت
من نظام روما األساسي؛ 

ا على ٣٠حبقيقة أن أكثر من ترحب-١٢١ من الدول األطراف أودعت صكوك التصديق اخلاصة 
التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان، مما يسمح للجمعية باختاذ قرار لتفعيل اختصاص احملكمة بالنظر يف 

؛ ٢٠١٧جرمية العدوان يف عام 
وتعقد العزمألطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا، إىل مجيع الدول اتطلب-١٢٢

كانون ١على تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد 
بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد التعديل على نظام روما األساسي؛ ٢٠١٧الثاين/يناير 

إىل املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدل أيضاتشري-١٢٣
ذه املسألة؛ وتالحظ االهتمام مبواصلة املناقشات املتعلقة 

إىل ما قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفًا ودولة واحدة تتمتع بصفة تشري مع التقدير-١٢٤
تلك الدول وتناشدمن تعهدات بأن تقدِّم إىل احملكمة مزيداً من املساعدة، املراقب ومنظمة إقليمية واحدة 

ذه التعهدات،  الدول واملنظمات اإلقليمية أن كما تناشدواملنظمة اإلقليمية املذكورة على سرعة الوفاء 
ا عشرة للجمعية بشكل كتايب أو من خالل لسادسة تقدِّم تعهدات إضافية وأن تعلنها أثناء الدورة ا بيانا

أثناء املناقشة العامة بشأن تنفيذ هذه التعهدات؛ 

النظر في التعديالت-تاء
؛ )٢٩(ترحب بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت-١٢٥
أو قبوله؛ ١٢٤مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديل الذي أدخل على املادة تدعو-١٢٦

األطرافالمشاركة في جمعية الدول -ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد -١٢٧

املناسب للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دورات اجلمعية 
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-١٢٨
إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلبأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 

تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ونظام روما األساسي ككل؛ لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل 
أن تعهد إىل احملكمة، ورئيس اجلمعية، واملكتب، واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، تقرر-١٢٩

، والفريق العامل املعين بالتعديالت، وجهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، وآلية الرقابة املستقلة، واألمانة
.حسب االقتضاء، باملهام املبيَّنة يف املرفق األول هلذا القرار

.RC/Res.5املرجع نفسه، القرار )٢٨(
)٢٩(ICC-ASP/15/24وAdd.1 وAdd.2.
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رفق األولالم
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 السادسة عشرة؛  األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
إدراج بند خاص بشأن االحتفال بالذكرى العشرين يف جدول أعمال الدورة تقرر(ج)
رة للجمعية؛ السادسة عش

إىل املكتب أن يواصل تقدمي الدعم للتصديق تطلب، باتفاق االمتيازات والحصاناتفيما يتعلق -٢
على االتفاق؛ 

التعاون، فيما خيص-٣

املكتب على مواصلة النظر يف التوصيات املتعلقة خبطة العمل بشأن اسرتاتيجيات حتث)أ(
من أجل اعتمادها وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ )٢(إلقاء القبض

املناقشات املتعلقة باالتفاقات يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)ب(
ا السادسة عشرة؛  أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

إىل الفريقتطلب احملكمة، معبالتعاون التاماألطرافالدولالتزاماعتبارهايفتضعإذ(ج)
مواصلةاألساسيرومانظاممن٩٧املادةواملعين بتنفيذالتابع للمكتبالعضويةاملفتوحالعامل

يتعلقفيماالسيمااألساسي،رومانظاممن٩٧تنفيذ املادةلتحسنياملمكنةالسبلمجيعاستكشاف
الفريقإىلأيضاوتطلباحملكمة،معالوثيقبالتشاور،)(جالفرعيةالفقرةإطاريفاحملددةباملشاكل

للجمعية؛عشرةالسادسةالدورةإىلالتوصياتمعاملسألةهذهعنتقريرايقدمأنالعضويةاملفتوحالعامل
تنسيقآليةاجلدوى من إنشاءيناقش، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتب إىلتدعو)د(
إىلاملقدمالتعاونعناملكتبتقريرمنالثايناملرفقيفالواردةالدراسةمراعاةمعالوطنية،للسلطات

؛عشرةالسادسةالدورةقبلمبكروقتيفاجلمعيةإىلتقريرايقدم، وأن)٣(عشرةالثالثةالدورة
الوقتويفوكاملةحمددةطلباتتقدمييفممارستهاحتسنيمواصلةإىلاحملكمةتدعو(ه)

الدولةمعمشاوراتإجراءيفالنظرطريقعنذلكيفمباواملساعدة،التعاونعلىللحصولاملناسب
عند االقتضاء؛ املعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)و(
ا اجلمعية يف عام الست االقتضاء؛ حسباحملكمة،معالوثيقبالتعاون)٤(٢٠٠٧والستني اليت اعتمد

)١(ICC-ASP/15/19.
)٢(ICC-ASP/14/26/add.1 ، ،التذييل.املرفق الرابع
)٣(ICC-ASP/13/29.
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حول عامةمناقشةجلساتعقداجلمعيةلكي تواصلحتديد مسائلعلىاملكتبتشجع)ز(
املالية؛ التحقيقاتمسألةذلكيفمباتتعلق بالتعاون،حمددةمواضيع

مناألطرافالدولجلمعيةوتابعةبالتعاونمعنيةتيسريآليةينشئأناملكتبإىلتطلب)ح(
غريواملنظماتالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملهتمةوالدولواحملكمةالدول األطرافمعالتشاورأجل

احملكمة؛ معتعزيز التعاونزيادةأجلمناحلكومية
ايفاجلمعيةإىلالتعاونحمدثا عنتقريراتقدمأناحملكمةإىلتطلب)ط( السادسةدور

بعد ذلك؛ سنةكلمثعشرة،
أصحابمجيعمعبناءوبشكلبنشاطاملشاركةمواصلةاجلمعيةرئيسإىلتطلب(ي)

مسألةوملتابعةالتعاونعدمحاالتملنعالتعاون،بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتوفقااملعنيني،املصلحة
اجلمعية؛إىلاحملالة من احملكمةالتعاونعدم

صدرت حبقهمتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاصتطلب)ك(
عليهم على الفور مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون؛بالقبضأوامر

مع مجيع الدورتنيبنيمايواصل االشرتاك بنشاط طوال فرتةأناملكتبإىلتطلب)ل(
أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف مواصلة ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، 

ا السادسة عشرة ؛وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور
يواصل، من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، أناملكتبإىلتطلب أيضا)م(
بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتاستعراضإجراءيفمع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة االشرتاك 

التعاون، بغية التوصية بأي تعديالت أو إضافات الزمة؛ 

،العالقة مع األمم المتحدةفيما خيص -٤

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

إىل قلم احملكمة أن يقدم تقريرا حمدثا عن التكاليف التقريبية املخصصة باحملكمة تطلب(ب)
قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية بوقت كاف؛ ) ٥(حىت اآلن للحاالت احملالة من جملس األمن

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

خرى وتنفيذها؛ املعقودة مع منظمات دولية أ

،االنتخاباتفيما خيص -٦

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

)٤(ICC-ASP/6/Res.2 ،املرفق الثاين.
)٥(ICC-ASP/15/30.

، املرفق األول.(ICC-ASP/15/23)راءات ترشيح وانتخاب القضاةجمقدم إىل املكتب بشأن استعراض اتقرير)٦(
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ا السابعة عشرة تقريرا حمدثا عن التقدم تطلب)ب( إىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
؛ )٧(احملرز يف استعراض اإلجراءات املتعلقة برتشيح وانتخاب القضاة

إىل املكتب ضمان عدم إخالل انتخابات القضاة وغريهم من املسؤولني تطلب أيضا(ج)
باحملكمة اليت تتم يف الدورات العادية للجمعية بالنظر يف البنود األخرى جلدول األعمال، السيما يف ضوء 

ا الثالثة عشرة؛  التجربة اليت تعرضت هلا اجلمعية مؤخرا يف دور
تقدم تقريرا عن أعماهلا إىل الدورة السادسة عشرة إىل اللجنة االستشارية أنتطلب(د)
للجمعية؛ 

إىل املسجل أن ينشئ صندوقا استئمانيا تابعا ألمانة مجعية الدول األطراف لتمويل تطلب(ه)
الدول، واملنظمات الدولية، واألفراد تدعو سفر املرشحني من أقل البلدان منوا إىل مكان إجراء املقابالت، و

يانات األخرى إىل اإلسهام بصورة طوعية يف الصندوق؛ والشركات والك

ا حاليا ومهام كل تطلب، األمانةفيما خيص -٧ إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن الوظائف املنشأة 
؛وظيفة، وكذلك أن تنشر دليال حمدثا بانتظام للموظفني

أداء نظام املساعدة القانونية احملكمة أن تعيد تقييم تطلب إىل ، المساعدة القانونيةفيما خيص -٨
وأن تقدم، حسب االقتضاء، مقرتحات إلدخال تعديالت على سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية 

ا السادسة عشرة ؛لتنظر فيها اجلمعية يف دور

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٩

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

ا السادسة تطلب(ب) إىل الفريق الدارسي املعين باحلوكمة أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
شرة؛ ع

احملكمة إىل مواصلة تبادل أي معلومات حمدثة عن التطورات يف املؤشرات النوعية تدعوج)(
والكمية مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة؛ 

احملكمة أيضا إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين تدعو)د(
ئية وحقوق املتهمني؛ بالوسطاء بغية احلفاظ على نزاهة العملية القضا

الدول األطراف، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف استخدام إبالغ إىل احملكمة تطلب(ه)
الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ 

،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(
ة اإلجراءات؛ على مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالي

.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الدورة الثالثة .......الوثائق الرمسية،)٧(
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،استعراض أساليب العملفيما خيص -١١

اأنتقرر(أ) إىلتصلملدةمتديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةملدةالسنويةتعقد دور
االقتضاء، مع ختصيص اليومني األولني النتخاب القضاة؛عندإضافيني،يومني

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؛

حسب امليسرين وجهات التنسيق إىل االلتزام مدة تصل إىل ثالث سنواتتدعو أيضا(د)
اية واليتهم يتضمن الدروس املستفادة،  خصوصية وتعقيد كل والية وإىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

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

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

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

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

ائية، وأن يعد توصيات بشأن ختفيض عدد وطول التقارير ؛ يف إدراج مواعيد 

، التخطيط االستراتيجيفيما خيص -١٢

املكتب، بالنظر إىل وجود العديد من التداخالت بني أفرقة التيسري، بأن يتخذ توصي)(أ
إجراءات من أجل حتسني أو تقسيم املهام، مبا يف ذلك بإجراء تقييمات تكميلية من خالل أجهزة 

؛ )١٠(املراجعة القائمة أو آلية املراجعة املستقلة وفقا لواليتها
ا املوجهة إىل احملكتذّكر(ب) مة ألن تعقد يف األشهر الثالثة األوىل من كل سنة بدعو

دف  مشاورات مع املكتب بشأن تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 
حتسني مؤشرات األداء؛ 

ا املوجهة إىل مكتب املدعية العامة من أجل تقدمي معلومات للمكتب تذّكر(ج) أيضا بدعو
؛ ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة بشأن تنفيذ خطته 

)٨(ICC-ASP/12/59.
(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات ٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال يف الفقرتني )٩(

.(ICC-ASP/12/59)الفرعية التابعة للمكتب
)١٠ (ICC-ASP/12/Res.6 ، أوبرنامجأيبتقييماملستقلةالرقابةآلية. التقييم: تقوم١٦املرفق، الفقرة

وفعاليةوكفاءةومالءمةسالمةعلىاحلكمبأنهالتقييمويعرف.أو املكتباجلمعيةطلبعلىبناءسياسةأو
عليها.متفقمرجعيةومؤشراتمعايريعلىبناءمعني،أو برنامجمشروعواستدامةوتأثري
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املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة تطلب إىل(د)
املخاطر وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ 

،للضحاياالضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئمانيفيما خيص -١٣

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 

ز حوارمها جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانته على مواصلة تعزيتشجع(ب) 
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضالً  اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا
عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين 

ت الصندوق، وتعظيم تأثريها، وضمان للضحايا، من أجل زيادة الوضوح االسرتاتيجي والعملي لتدخال
استمراريتها واستدامتها؛ 

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ج)
تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛ 

ا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايتقرر(د)
تمعات املتأثرة  هذه احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ 
إىل املكتب مواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو عند تطلب(ه) 

ا، وذلك با للجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛ نشأ
إىل احملكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا املقبولني تطلب(و) 

للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة عند مباشرة هذه اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سياق 
االقتضاء، معلومات عن نوع اجلنس، واجلرمية اإلجراءات القضائية؛ وقد تشمل هذه اإلحصاءات، حسب 

اجلنائية، واحلالة، ضمن معايري أخرى ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛ 
، تعيين الموظفينفيما خيص -١٤

توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني تؤيد(أ)
؛ )١١(ال دورتيها السادسة والعشرين، والسابعة والعشرينالواردة يف تقاريرها عن أعم

ا السادسة عشرة تقريراً يتضمن معلومات تطلب(ب) إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور
؛ ٢٠١٧حمدثة عن تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية يف عام 

إىل املكتب أن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل تطلب (ج)
اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف تلك الوظائف، دون 

عدم قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو اإلخالل بكل ما
مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

ا السادسة عشرة يف هذا الشأن؛  دور
قلم احملكمة على اغتنام فرصة التعيني املؤجل واملقبل للموظفني الختاذ تدابري من حتث(د)

ا اإلسهام يف اجلهود املبذولة  لتحقيق املستويات املرغوب فيها للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛ شأ

لد )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦..الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة )١١( .الثاين، اجلزء باءا



ICC-ASP/15/20

20-A-07121665

،التكاملفيما خيص -١٥

إىل املكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع تطلب(أ)
درات احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء الق

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 

لضحايا، واجلرائم اجلنسية واجلرائم الصدد، ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود وا
القائمة على نوع اجلنس؛ 

إىل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل اجلهود لتسهيل تبادل تطلب(ب)
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 

ا السادس دف تعزيز السلطات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور تمع املدين،  ة عشرة وا
عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 

،آلية الرقابة المستقلةفيما خيص-١٦
تقريرا٢٠١٧املكتب يف غضون عام إىلإىل أن يقدماملستقّلةالرقابةآليةرئيستدعو(أ)

املستقّلةالرقابةآليةواليةفيهاتتعارضمبجاالت قد، يف مجلة أمور، املتعلقةاملؤقتةالعملبشأن إجراءات
اإلثبات يف احملكمة؛ وقواعداإلجرائيةمع القواعداحلالية

ا بالكاملالتشغيليةوواليتهااملستقلةالرقابةآليةاجلمعية عملتستعرضأنتقرر(ب) يف دور
عشرة؛السابعة

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٧

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 يُنظر خالهلا يف وثائق ترتتب عليها 

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

حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد 
مجيع الدول األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول 

ا األطراف اليت مل تس ا أو اليت عليها متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور دد اشرتاكا
السادسة عشرة؛ 

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

،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٨

األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة باالنرتنت كافة املعلومات اليت إىلتطلب(أ)
تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد من 

املساعدة إىل احملكمة؛ 

األطراف لدولالعضوية لنيويورك وتكون مفتوحةيفإنشاء آلية تيسري يكون مقرهاتقرر(ب)
وأن تبذل هذه ،RC/RES.6للقراروفقاالعدوانبالنظر يف جرميةاختصاص احملكمةفقط ملناقشة تفعيل
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امباشرة قبلاجلمعيةخطيا إىللآلراء وتقدم تقريراتوافقإىلاآللية قصارى جهدها للتوصل انعقاد دور
عشرة بوقت كاف؛السادسة

،التعديالتالنظر في فيما خيص -١٩

الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة، تدعو(أ)
وفقا الختصاصات الفريق العامل؛ 

ا السادسة عشرة؛ تطلب (ب) إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور

،في جمعية الدول األطرافالمشاركةفيما خيص -٢٠

ا الثامنة والعشرين يف الفرتة من تقرر)أ( أيار/مايو ٥إىل ١أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا التاسعة والعشرين يف الفرتة من ٢٠١٧ ؛ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩إىل ١٨ودور

ا السادسة عشرة يف نيويوركتقرر أيضا)ب( ١٤إىل ٤يف الفرتة من أن تعقد اجلمعية دور
ا السابعة عشرة يف الهاي. ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ، ودور
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المرفق الثاني
) ١٢(التيسيرلعمليات خارطة الطريق العامة 

التاريخجدول األعمالاهليئةالتاريخ
اية الدورة  بالقرب من 

املعقودة للجمعية 
ا إىل املكتبتوزيع البنوداملكتب للسنة القادمة املعهود 

يف الهاي والفريق العامل يف املبني الفريق الع
نيويورك

اية شباط/فرباير  العمليات بشأنقرارواختاذالوالياتجتديديفالنظراملكتبحبلول 
،)غري ذلكأو مقرر، أو(ميسر،أو اآلليات املناسبة

يقوم به مسبقا منسقو األفرقة تقييمإىلاستنادا
العاملة.

أو/ وواملقررينالتنسيق،وجهاتامليسرين،تعيني
عند االقتضاءغريهم،

اية آذار/مارس  الفريقان العامالن يف الهاي حبلول 
ونيويورك

عملجهة تنسيق برنامجأو/ وميسركليقدم
الفريق العامل ذي الصلة حيتوي على جدولملنسق
بداية دورةحىتحتقيقهااملرادموعة األهدافزمين

املقررة، عند اإلمكانوكذلك لالجتماعاتاجلمعية،
أربعة أسابيع قبل 

اجلمعية
الفريقان العامالن يف الهاي 

ونيويورك
بواسطة امليسرينوالقراراتالتقاريرتقدمي مشاريع

التنسيقوجهات
أربعة أسابيع قبل 

اجلمعية
الفريقان العامالن يف الهاي 

ونيويورك
والقراراتالتقاريرمشاريعاعتماد

ثالثة أسابيع قبل 
اجلمعية

والقراراتالتقاريرمشاريعاعتماداملكتب

ثالثة أسابيع قبل 
اجلمعية

للجمعيةالرمسيةالوثائقنشرأمانة مجعية الدول األطراف

والقراراتالتقاريرالنظر يف مشاريعمجعية الدول األطراف

يف إطار هذا يف حني ينطبق ، أيضاالفريق الدراسي املعين باحلوكمةنطبق خارطة الطريق اإلرشادية املذكورة أعاله على ت)١٢(
وفقا للممارسات السابقة والظروف املسائل اليت يتناوهلا الفريق الدراسي. و لمجموعة األوىل من لجدول زمين خاصالفريق 

ينبغي مناقشة هذه ،التعديالتبامليزانية، وكذلك الفريق العامل املعين التيسريات املتعلقة باجلامع و القرار حتكم احملددة اليت
على أساس سنوي.ذو الصلة امليسر سيضعها وفقا خلارطة طريق منفصلةاملواضيع 


