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الدورة الثامنة واخلمسون 

البند ١٥٤ من جدول األعمال 
احملكمة اجلنائية الدولية 
 
 

اتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية 
 

مذكرة من األمني العام 

دعتـين اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٧٩/٥٨ إىل اختـاذ خطـوات مناسـبة إلبـرام اتفـاق عالقـات بـني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة  - ١

الدولية وعرض مشروع االتفاق الذي ستسفر عنه املفاوضات على اجلمعية العامة طلبا ملوافقتها عليه. 

وعقب استكمال املفاوضات على مستوى العمـل، وقّـع ممثلـي وممثـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بـاحلروف األوىل علـى نـص مشـروع  - ٢

اتفاق تفاوضي بشأن العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية وذلك يف ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ يف الهاي. 

وُأبلغـت بـأن مشـروع االتفـاق التفـاوضي سـيقدم إىل مجعيـة الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـــة الدوليــة  - ٣

للموافقة عليه يف دورا الثالثة اليت ستعقد يف الفترة من ٦ إىل ١٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤. 

ــة  وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة ٧٩/٥٨، أقـدم طيـه إىل اجلمعيـة العامـة مشـروع االتفـاق بشـأن العالقـة بـني األمـم املتحـدة واحملكم - ٤

اجلنائيـة الدوليـة ملوافقتـها عليـه. ووفقـا للمـادة ٢٣ مـن مشـروع االتفـاق، يدخـل االتفـاق حـيز النفـاذ لـدى التوقيـع عليـه، وذلـك بعـد أن توافــق 

عليه اجلمعية العامة ومجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي. 
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مرفق 
 

٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ 
 
 

مشروع اتفاق تفاوضي بشأن العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية 
 

الديباجة 
إن األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، 

إذ تضعان يف االعتبار مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة، 

وإذ تشريان إىل أن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ  ميثاق األمم املتحدة، 

وإذ تالحظان الــدور اهلـام املنـوط باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف معاجلـة أشـد اجلرائـم خطـورة موضـع اهتمـام اتمـع الـدويل برمتـه، 

على النحو املشار إليه يف نظام روما األساسي، واليت تهدد السالم واألمن والرفاه يف العامل، 

ــار أنـه، وفقـا لنظـام رومـا األساسـي، ُأنشـئت احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة كمؤسسـة دائمـة مسـتقلة ذات عالقـة  وإذ تضعان يف االعتب

مبنظومة األمم املتحدة، 

وإذ تشـريان أيضـا إىل أنـه وفقـا للمـادة ٢ مـن نظـام رومـا األساسـي، تنظـم العالقـة بـني احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واألمـــم املتحــدة 

مبوجب اتفاق تعتمده مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها، 

وإذ تشـريان كذلـك إىل قـرار اجلمعيـة العـامة ٧٩/٥٨ املـــؤرخ ٩ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣، الــذي يدعــو إىل إبــرام اتفــاق 

بشأن العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، 

وإذ تالحظان إىل مسؤولية األمني العام لألمم املتحدة املقررة مبوجب أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  

ورغبـة منـهما يف اختـاذ التدابـري الكفيلـة بإقامـة نظـام فعـال لعالقـة ذات منفعـة متبادلـة تســـهل لكــل مــن األمــم املتحــدة واحملكمــة 

اجلنائية الدولية الوفاء مبسؤولياا، 

وإذ تأخذان يف اعتبارمها، هلذا الغرض، أحكام ميثاق األمم املتحدة وأحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

تتفقان على ما يلي: 
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أحكام عامة  أوال –
املادة ١ 

اهلدف من االتفاق 

هذا االتفاق الذي تربمـه األمـم املتحـدة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة (�احملكمـة�)، عمـال بأحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة (�امليثـاق�)  - ١

ونظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة (�النظـام األساســـي�) علــى التــوايل، حيــدد األحكــام املنظمــة للعالقــة بــني األمــم املتحــدة 

واحملكمة. 

ويف هذا االتفاق، تشمل �احملكمة� أيضا أمانة مجعية الدول األطراف.  - ٢
 

املادة ٢ 

املبادئ 

تعـترف األمـم املتحـدة باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بوصفـها مؤسسـة قضائيـة دائمـة مسـتقلة ذات شــخصية قانونيــة دوليــة، وهلــا مــن  - ١

األهلية القانونية ما يلزم ملمارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، وذلك وفقا للمادتني ١ و ٤ من النظام األساسي. 

تعترف احملكمة مبسؤوليات األمم املتحدة وفقا للميثاق.  - ٢

تتعهد األمم املتحدة واحملكمة بأن حتترم كل منهما مركز األخرى وواليتها.  - ٣
 

املادة ٣ 

االلتزام بالتعاون والتنسيق 

تتفق األمم املتحدة واحملكمة، رغبة منهما يف تيسـري الوفـاء الفعلـي مبسـؤولياما، علـى التعـاون علـى حنـو وثيـق فيمـا بينـهما، حيثمـا 

اقتضـى األمـر، وعلـى التشـاور بشـأن املسـائل ذات االهتمـام املتبـادل، تقيـدا بأحكـام هـذا االتفـــاق وطبقــا ألحكــام كــل  مــن امليثــاق والنظــام 

األساسي. 
 

العالقات املؤسسية  ثانيا –
املادة ٤ 

التمثيل املتبادل 

رهنـا باألحكـام السـارية مـن القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات لـدى احملكمـة (�القواعـد اإلجرائيـة وقواعـــد اإلثبــات�)، يدعــى  - ١

األمني العام لألمم املتحـدة (�األمـني العـام�) أو ممثلـه، بصـورة دائمـة، حلضـور اجللسـات العلنيـة لدوائـر احملكمـة ذات الصلـة بالقضايـا الـيت ـم 

األمم املتحدة وأي جلسات علنية للمحكمة. 
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جيـوز للمحكمـة أن حتضـر وتشـارك يف أعمـال اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بصفـة مراقـــب. ورهنــا بقواعــد وممــارسات اهليئــات  - ٢

املعنية، تدعو األمم املتحدة احملكمة إىل حضور االجتماعـات واملؤمتـرات املعقـودة حتـت إشـراف األمـم املتحـدة، عندمـا يسـمح حبضـور املراقبـني، 

وتكون قيد املناقشة أمور م احملكمة. 

عندما ينظر جملس األمن يف أمور تتعلــق بأنشــطة احملكمـة، جيـوز لرئيـس احملكمـة (�الرئيـس�) أو مدعيـها العـام (�املدعـي العـام�)  - ٣

أن خياطب الس، بناء على دعوته، لتقدمي املساعدة يف األمور املندرجة يف اختصاص احملكمة. 
 

املادة ٥ 

تبادل املعلومات 

ـــة،  دون اإلخـالل بأحكـام هـذا االتفـاق األخـرى املتعلقـة بتقـدمي املسـتندات واملعلومـات املتصلـة بقضايـا معينـة منظـورة أمـام احملكم - ١

ـــه  تتخـذ األمـم املتحـدة واحملكمـة، إىل أقصـى حـد ممكـن ومتيسـر، ترتيبـات لتبـادل املعلومـات واملسـتندات ذات االهتمـام املشـــــترك. وعلـى وج

اخلصوص: 

يقوم األمني العام مبا يلي:  (أ)

حييل إىل احملكمة معلومات عن التطورات املتصلة بالنظام األساسي الـيت تكـون ذات صلـة بعمـل احملكمـة، مبـا يف ذلـك  �١�

املعلومـات املتعلقـة بالرسـائل الـيت يتلقاهـا األمـني العـام بصفتـه وديـع النظـام األساســـي أو وديــع أيــة اتفاقــات أخــرى 

تتصل مبمارسة احملكمة الختصاصها؛ 

ـــادة ١٢٣ مــن النظــام األساســي املتصلــة بدعــوة  يبقـي احملكمـة علـى علـم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقرتـني ١ و ٢ مـن امل �٢�

األمني العام إىل عقد مؤمترات استعراضية؛ 

إضافـة إىل مـا تقتضيـه الفقـرة ٧ مـن املـادة ١٢١ مـن النظـام األساسـي، يعمـم علـى مجيـــع الــدول األعضــاء يف األمــم  �٣�

ـــة الذريــة غــري األطــراف يف النظــام  املتحـدة أو الـدول األعضـاء يف الوكـاالت املتخصصـة أو يف الوكالـة الدوليـة للطاق

األساسي، نص أي تعديل يعتمد عمال باملادة ١٢١ من النظام األساسي؛ 

يقوم رئيس قلم احملكمة (�رئيس القلم�) مبا يلي:  (ب)

يقدم، وفقا للنظـام األساسـي والقواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات، املعلومـات واملسـتندات املتصلـة مبرافعـات احملكمـة  �١�

ـــا الــيت  وإجراءاـا الشـفوية وأحكامـها وأوامرهـا يف القضايـا الـيت قـد ـم األمـم املتحـدة بوجـه عـام، خاصـة يف القضاي

ـــتخدام علــم األمــم املتحــدة  تنطـوي علـى جرائـم ارتكبـت ضـد أفـراد األمـم املتحـدة، أو الـيت تنطـوي علـى إسـاءة اس

وشـعارها وزيـها الرمسـي وتـؤدي إىل املـوت أو التعـرض إلصابـات بدنيـة جسـيمة، فضـال عـن أي قضايـا تنطـوي علــى 

املالبسات املشار إليها يف الفقرة ١ أو ٢ من املادة ١٦ أو ١٧ أو ١٨ من هذا االتفاق؛ 

يزود األمم املتحدة، مبوافقة احملكمة، ومـع مراعـاة نظامـها األساسـي وقواعدهـا، بـأي معلومـات تتصـل بعمـل احملكمـة  �٢�

تطلبها حمكمة العدل الدولية وفقا لنظامها األساسي؛ 
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تبذل األمم املتحـدة واحملكمـة كـل جـهد ممكـن لتحقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون مـن أجـل جتنـب االزدواجيـة غـري املقبولـة يف مجـع  - ٢

ـــر، إىل حشــد  وحتليـل ونشـر وتوزيـع املعلومـات املتصلـة باملسـائل ذات االهتمـام املشـترك. وتسـعى األمـم املتحـدة واحملكمـة، حيثمـا اقتضـي األم

جهودمها لضمان االستفادة واالنتفاع من هذه املعلومات إىل أقصى حد ممكن. 
 

املادة ٦ 

تقدمي التقارير إىل األمم املتحدة 

جيوز للمحكمة أن تقدم تقارير عن أنشطتها إىل األمم املتحدة، عن طريق األمني العام، إذا ارتأت أن ذلك مالئما. 

املادة ٧ 

بنود جدول األعمال 

جيوز للمحكمة أن تقترح علـى األمـم املتحـدة بنـودا كـي تنظـر فيـها. ويف مثـل هـذه احلـاالت، ختطـر احملكمـة األمـني العـام بذلـك، 

مـع توفـري أيـة معلومـات تتصـل بـالبنود. ويقـوم األمـني العـام، مبقتضـى سـلطته، بعـرض البنـد املقـترح أو البنـود املقترحـة علـى اجلمعيـة العامـــة أو 

جملس األمن، وكذلك على أي جهاز آخر يف األمم املتحدة، مبا يشمل أجهزة برامج وصناديق األمم املتحدة. 
 

املادة ٨ 

الترتيبات املتعلقة بشؤون املوظفني 

ـــى التشــاور والتعــاون، قــدر اإلمكــان، بشــأن املعايــري واألســاليب والترتيبــات املتعلقــة بشــؤون  تتفـق األمـم املتحـدة واحملكمـة عل - ١

املوظفني. 

تتفق األمم املتحدة واحملكمة على ما يلي:  - ٢

القيـام بصفـة دوريـة بالتشـاور يف املسـائل ذات االهتمـام املشـترك املتصلـة بتعيـني املسـؤولني واملوظفـني يف كـل منــهما،  (أ)

ـــني، والتصنيــف، وجــدول املرتبــات والبــدالت، وحقــوق التقــاعد واملعاشــات التقاعديــة، والنظــامني  مبـا يف ذلـك شـروط اخلدمـة، ومـدة التعي

األساسي واإلداري للموظفني؛ 

التعـاون يف جمـال التبـادل املؤقـت للموظفـني، حسـب االقتضـاء، مـع مراعـاة احلفــاظ الواجــب علــى حقــوق األقدميــة  (ب)

واملعاشات التقاعدية؛ 

العمل على حتقيق أقصى قدر من التعاون بغية حتقيق أكفـأ اسـتفادة ممكنـة مـن األفـراد املتخصصـني والنظـم واخلدمـات  (ج)

املتخصصة. 
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املادة ٩ 

التعاون اإلداري 

ــة، مـن حـني آلخـر، بشـأن حتقيـق أكفـأ اسـتفادة ممكنـة مـن املرافـق واملوظفـني واخلدمـات بغيـة جتنـب  تتشاور األمم املتحدة واحملكم

إنشاء وتشغيل مرافق وخدمات متداخلة. كما جيـوز هلمـا أن يتشـاورا السـتطالع إمكانيـة إنشـاء مرافـق وخدمـات مشـتركة يف جمـاالت حمـددة، 

مع املراعاة الواجبة للتوفري يف التكاليف. 

املادة ١٠ 

اخلدمات واملرافق 

توافق األمم املتحدة على أن توفر للمحكمة، بناء على طلبها، مـا قـد حتتاجـه مـن مرافـق وخدمـات لعقـد اجتماعـات مجعيـة الـدول  - ١

األطــراف (�اجلمعيــة�) أو اجتماعــات مكتبــها أو هيئاــا الفرعيــة، مبــا يشــمل خدمــات الترمجــة التحريريــة والشــفوية والوثــائق وخدمـــات 

املؤمترات، وذلك رهنا بتوافر تلـك املرافـق واخلدمـات وعلـى أسـاس اسـترداد التكـاليف أو حسـبما يتفـق عليـه. وعندمـا ال يكـون مبقـدور األمـم 

املتحدة تلبية طلب احملكمة، تبادر إىل إخطار احملكمة بذلك، على أن يكون اإلخطار يف توقيت مناسب . 

ــر األمـم املتحـدة للمحكمـة مبوجبـها أي مرافـق أو خدمـات مـن ذلـك القبيـل، حسـب االقتضـاء،  ختضع األحكام والشروط اليت توف - ٢

لترتيبات تكميلية. 
 

املادة ١١ 

الوصول إىل مقر األمم املتحدة 

ـــراف يف النظــام األساســي  تسـعى األمـم املتحـدة واحملكمـة، رهنـا بقواعـد كـل منـهما،  إىل تيسـري وصـول ممثلـي مجيـع الـدول األط

وممثلـي احملكمـة واملراقبـني يف اجلمعيـة، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرة ١ مـن املـادة ١١٢ مـن النظـام األساسـي، إىل مقـر األمـــم املتحــدة 

عند عقد اجتماع للجمعية فيه. وينطبق هذا أيضا، حسب االقتضاء، على اجتماعات املكتب أو اهليئات الفرعية. 
 

املادة ١٢ 

جواز املرور 

حيق للقضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام ورئيس القلم ومسـؤويل مكتـب املدعـي العـام وقلـم احملكمـة، وفقـا ملـا قـد يعقـد مـن 

ترتيبات خاصة بني األمني العام واحملكمة، استخدام جواز مرور األمم املتحدة كوثيقـة سـفر صحيحـة حيثمـا يكـون ذلـك االسـتخدام معترفـا بـه 

مـن قبـل الـدول األطـراف يف االتفاقـات الـيت تعـرف امتيـازات احملكمـة وحصاناـا. وموظفـو �قلـم احملكمـة� يشـــملون موظفــي هيئــة الرئاســة 

IC C - والدوائـر، عمـال باملـادة ٤٤ مـن النظـام األساسـي، وموظفـي أمانـة مجعيـة الـدول األطـــراف، عمــال بــالفقرة ٣ مــن مرفــق القــرار 

 .ASP/2/RES.3
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املادة ١٣ 

املسائل املالية 

فيما يتعلق بالشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال للمحكمـة مبوجـب قـرار للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة عمـال باملـادة ١١٥ مـن  - ١

النظـام األساسـي، تتفـق األمـم املتحـدة واحملكمـة علـى إخضـاع تلـــك الشــروط لترتيبــات مســتقلة. ويبلــغ رئيــس القلــم اجلمعيــة بوضــع هــذه 

الترتيبات. 

تتفـق األمـم املتحـدة واحملكمـة كذلـك علـى أن تكـون التكـاليف والنفقـــات الناشــئة عــن التعــاون أو تقــدمي اخلدمــات عمــال ــذا  - ٢

االتفاق خاضعة أيضا لترتيبات مستقلة بني األمم املتحدة واحملكمة. ويبلغ رئيس القلم اجلمعية بوضع هذه الترتيبات. 

جيـوز لألمـم املتحـدة، بنـاء علـى طلـب احملكمـة ورهنـا بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة، أن تسـدي للمحكمـة املشـورة يف مـا يهمـها مــن  - ٣

مسائل مالية وضريبية. 
 

املادة ١٤ 

االتفاقات األخرى اليت تربمها احملكمة 

تتشـاور األمـم املتحـدة واحملكمـة، عنـد االقتضـاء، بشـأن تسـجيل أي اتفاقـات تربمـها احملكمـة مـع دول أو مـــع منظمــات دوليــة أو 

حفظها وإيداعها لدى األمم املتحدة. 
 

التعاون واملساعدة القضائية  ثالثا -
املادة ١٥ 

األحكام العامة املتعلقة بالتعاون بني األمم املتحدة واحملكمة 

مع إيالء االعتبار الواجب ملسؤوليات األمم املتحـدة واختصاصاـا مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة، ومـع مراعـاة قواعدهـا املنصـوص  - ١

عليـها يف القـانون الـدويل املنطبـق، تتعـهد األمـم املتحـدة بـأن تتعـــاون مــع احملكمــة وأن توافيــها مبــا تطلبــه مــن معلومــات أو مســتندات عمــال 

بالفقرة ٦ من املادة ٨٧ من النظام األساسي. 

جيـوز لألمـم املتحـدة أو براجمـها وصناديقـها ومكاتبـها املعنيـة أن توافـق علـى أن توفـر للمحكمـة مـا يتفـق وأحكـام امليثـــاق والنظــام  - ٢

األساسي من أشكال أخرى من التعاون واملساعدة. 

يف حالـة مـا إذا كـان الكشـف عـن املعلومـات أو املسـتندات، أو تقـدمي أشـكال التعـاون األخـرى، مـن شـأنه أن يعـرض ســــالمة أو  - ٣

ــو آخـر بـأمن أيـة عمليـات أو أنشـطة لألمـم املتحـدة أو بسـالمة تنفيذهـا،  أمن موظفي األمم املتحدة احلاليني أو السابقني للخطر، أو خيل على حن

جيوز للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب األمــم املتحـدة بـالذات، باختـاذ تدابـري محايـة مالئمـة. ويف غيبـة تلـك التدابـري، تسـعى األمـم املتحـدة إىل 

الكشـف عـن املعلومـات أو املسـتندات، أو تقـدمي التعـاون املطلـوب، مـع االحتفـاظ حبقـها يف اختـاذ تدابـري احلمايـة اخلاصـــة ــا، والــيت جيــوز أن 

تشمل حجب بعض املعلومات أو املستندات أو تقدميها يف شكل مناسب، مبا يف ذلك تعديلها. 
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املادة ١٦ 

شهادة موظفي األمم املتحدة 

ـــدة أو بــأحد براجمــها أو صناديقــها أو مكاتبــها، تتعــهد األمــم املتحــدة بــأن  إذا طلبــــــت احملكمـة شــــــهادة موظـف بـاألمم املتح - ١

تتعـاون مـع احملكمـة، وأن تبـادر، إذا دعـت الضـرورة ومـع املراعـاة الواجبـة ملسـؤولياا واختصاصاـا املقـررة مبوجـب امليثـاق واتفاقيـة امتيـــازات 

األمم املتحدة وحصاناا ورهنا بقواعدها، إىل إعفاء هذا الشخص من واجب االلتزام بالسرية. 

تأذن احملكمة لألمني العام بتعيني ممثل عن األمم املتحدة ملساعدة أي موظف ا ميثل للشهادة أمام احملكمة.  - ٢
 

املادة ١٧ 

التعاون بني جملس األمن التابع لألمم املتحدة واحملكمة 

عندمـا يقـرر جملـس األمـن، متصرفـا مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أن حييـل إىل املدعـي العـــام، عمــال بــالفقرة  - ١

(ب) من املادة ١٣ من النظـام األساسـي، حالـة ارتكبـت فيـها، علـى مـا يبـدو، جرميـة أو أكـثر مـن اجلرائـم املشـار إليـها يف املـادة ٥ مـن النظـام 

األساسي، حييل األمني العام على الفور قرار جملس األمـن اخلطـي إىل املدعـي العـام، مشـفوعا باملسـتندات واملـواد األخـرى الـيت قـد تكـون وثيقـة 

الصلة بقرار الس. وتتعهد احملكمة بإبقاء جملس األمن على علـم يف هـذا الصـدد، وفقـا للنظـام األساسـي والقواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات. 

وحتال تلك املعلومات عن طريق األمني العام. 

ـــب فيــه مــن احملكمــة، عمــال باملــادة ١٦ مــن النظــام  عندمـا يصـدر جملـس األمـن، مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، قـرارا يطل - ٢

األساسي، عدم البدء أو املضي يف أي حتقيق أو حماكمة، حييـل األمـني العـام هـذا الطلـب علـى الفـور إىل رئيـس احملكمـة ومدعيـها العـام. وختطـر 

احملكمة جملس األمن، عن طريق األمـني العـام، بتلقيـها ذلـك الطلـب، كمـا ختطـر جملـس األمـن، حسـب االقتضـاء وعـن طريـق األمـني العـام، مبـا 

تكون قد اختذته من إجراءات يف هذا الصدد. 

عندمـا حتـال إىل احملكمـة مسـألة مـن جملـس األمـن وتقـرر احملكمـة، عمـال بـالفقرة ٥ (ب) أو الفقـرة ٧ مـن املـــادة ٨٧ مــن النظــام  - ٣

األساسي، أن دولة مـا مل تتعـاون معـها، تبلـغ احملكمـة جملـس األمـن بذلـك، أو حتيـل املسـألة إليـه، حسـب مقتضـى احلـال، ويرسـل رئيـس القلـم 

قـرار احملكمـة هـذا إىل جملـس األمـن، عـن طريـق األمـني العـام، مشـفوعا باملعلومـات املتصلـة بالقضيـة. ويتـوىل جملـس األمـن، عـن طريــق األمــني 

العام، إبالغ احملكمة، عن طريق رئيس القلم، مبا يكون قد اختذه من إجراءات يف ظل تلك الظروف. 
 

املادة ١٨ 

التعاون بني األمم املتحدة واملدعي العام 

تتعهد األمم املتحدة، مـع مراعـاة مسـؤولياا واختصاصاـا املقـررة مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة، ورهنـا بقواعدهـا، بالتعـاون مـع  - ١

املدعي العام، وبأن تعقد مع املدعي العام ما قد يلزم مــن ترتيبـات أو اتفاقـات، حسـب االقتضـاء، لتسـهيل هـذا التعـاون، ال سـيما عندمـا ميـارس 
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ـــإجراء التحقيقــات أو عندمــا يســعى للتعــاون مــع األمــم  املدعـي العـام، مبوجـب املـادة ٥٤ مـن النظـام  األساسـي، واجباتـه وسـلطاته املتعلقـة ب

املتحدة، مبقتضى تلك املادة. 

مع مراعاة قواعد اهليئة املعنية، تتعهد األمم املتحدة بالتعاون فيما يتعلـق بطلبـات املدعـي العـام بتقـدمي مـا قـد يلتمسـه مـن معلومـات  - ٢

إضافية من هيئات األمم املتحدة، وفقا للفقرة ٢ من املادة ١٥ من النظام األساسـي، خبصـوص التحقيقـات الـيت يباشـرها املدعـي العـام مـن تلقـاء 

نفسه، عمال بتلك املادة. ويوجه املدعي العام طلب احلصول على هذه املعلومـات إىل األمـني العـام، الـذي يقـوم بإحالـة الطلـب إىل رئيـس اهليئـة 

املعنية أو إىل أي مسؤول خمتص آخر فيها. 

جيوز أن تتفق األمم املتحدة واملدعي العام على أن تقدم األمـم املتحــــــدة مسـتندات أو معلومـات إىل املدعـي العـام بشـرط احملافظـة  - ٣

على سريتها وبغرض العثور على أدلة جديدة ليـس إال، علـى أال يكشـف عـن هـذه املعلومـات ألجـهزة أخـرى مـن أجـهزة احملكمـة أو ألطـراف 

ثالثة، يف أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة األمم املتحدة. 

جيوز للمدعي العام ولألمم املتحـدة أو براجمـها أو صناديقـها أو مكاتبـها املعنيـة أن تعقـد مـا يلـزم مـن ترتيبـات لتسـهيل تعاوـا مـن  - ٤

أجـل تنفيـذ هـذه املـادة، وعلـى األخـص لضمـان سـرية املعلومـات، أو محايـــة أي شــخص، مبــن يف ذلــك موظفــو األمــم املتحــدة الســابقون أو 

احلاليون، ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة لألمم املتحدة أو سالمة تنفيذها. 
 

املادة ١٩ 

القواعد املتعلقة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناا 

إذا مارسـت احملكمـة اختصاصـها مبحاكمـة شـخص ادعـي أنـه مسـؤول جنائيـا عـــن ارتكــاب جرميــة تنــدرج يف نطــاق اختصــاص 

احملكمة، وكان هذا الشخص يف هذه الظـروف يتمتـع، طبقـا التفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة وحصاناـا وقواعـد القـانون الـدويل ذات الصلـة، 

ـــا تامــا مــع احملكمــة  باالمتيـازات واحلصانـات الضروريـة ألداء عملـه يف األمـم املتحـدة بصـورة مسـتقلة، تتعـهد األمـم املتحـدة بـأن تتعـاون تعاون

ـــع أي مــن هــذه االمتيــازات واحلصانــات،  وبـأن تتخـذ مجيـع التدابـري الالزمـة مـن أجـل السـماح للمحكمـة مبمارسـة اختصاصـها، ال سـيما برف

وفقا التفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناا وقواعد القانون الدويل ذات الصلة. 
 

املادة ٢٠ 

محاية السرية 

ـــات أو مســتندات تكــون مودعــة لديــها أو يف حوزــا أو حتــت ســيطرا،  إذا طلبـت احملكمـة مـن األمـم املتحـدة تزويدهـا مبعلوم

وتكون قد كشف هلا عنها بصفـة سـرية مـن جـانب دولـة أو منظمـة حكوميـة دوليـة أو منظمـة دوليـة، تبـادر األمـم املتحـدة إىل التمـاس موافقـة 

املصـدر علـى الكشـف عـن تلـك املعلومـات أو املسـتندات. وإذا كـان املصـدر دولـة طرفـا يف النظـام األساســـي ومل تتمكــن األمــم املتحــدة مــن 

احلصول على موافقتها على كشف تلك املعلومـات أو املسـتندات يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، تبلـغ األمـم املتحـدة احملكمـة بذلـك، وتسـوى 

مسألة الكشف بني الدولة الطـرف املعنيـة واحملكمـة وفقـا للنظـام األساسـي. وإذا مل يكـن مصـدر املعلومـات أو املسـتندات دولـة طرفـا يف النظـام 
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األساسي ورفض املوافقـة علـى الكشـف عنـها، تبـادر األمـم املتحـدة إىل إبـالغ احملكمـة بأـا ليسـت قـادرة علـى توفـري املعلومـات أو املسـتندات 

املطلوبة بسبب وجود التزام مسبق بالسرية جتاه املصدر. 
 

أحكام ختامية  رابعا -
املادة ٢١ 

ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا االتفاق 

جيوز لألمني العام وللمحكمة أن يعقدا، بغرض تنفيذ هذا االتفاق، ما يستصوبانه من ترتيبات تكميلية. 
 

املادة ٢٢ 

التعديالت 

جيوز تعديل هـذا االتفـاق باالتفـاق بـني األمـم املتحـدة واحملكمـة. وتوافـق اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة واجلمعيـة علـى أي تعديـل 

ـــة. ويدخــل  مـن هـذا القبيـل وفقـا للمـادة ٢ مـن النظـام األساسـي. وختطـر كـل مـن األمـم املتحـدة واحملكمـة األخـرى كتابـة بتـاريخ هـذه املوافق

االتفاق حيز النفاذ يف موعد ال يتجاوز تاريخ آخر أي من املوافقتني املذكورتني. 
 

املادة ٢٣ 

بدء النفاذ 

توافـق اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة واجلمعيـة علـى هـذا االتفـاق وفقـا للمـادة ٢ مـن النظــام األساســي. وختطــر كــل مــن األمــم 

املتحدة واحملكمة األخرى كتابة بتاريخ هذه املوافقة. ويدخل االتفاق حيز النفاذ بعد ذلك لدى التوقيع عليه. 

وإثباتا لذلك، وقَّع املوقِّعان أدناه هذا االتفاق. 

وقع يف هــذا اليـوم ______ مـن شـهر _______ مبقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك مـن أصلـني جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم 

املتحدة واحملكمة. والنصان االنكليزي والفرنسي متساويان يف احلجية. 

 


