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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.19( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 تقرير احملكمة اجلنائية الدولية - ٦٣/٢١
 ،العامة اجلمعية إن 
ــشري إذ  ــا إىل ت ــؤرخ٦٢/١٢ قراره ــشرين ٢٦ امل ــاينت ــوفمرب/ الث ــع٢٠٠٧ن  وإىل مجي

 قراراا السابقة ذات الصلة،
 يؤكـد مـن)١(ىل أن نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـةإوإذ تشري أيضا 

 جديد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
 املغزى التارخيي العتماد نظام روما األساسي الـذي تـصادف ذكـراهتكرر تأكيدوإذ 

 ،٢٠٠٨يوليه/متوز ١٧  يفالسنوية العاشرة
ــة،وإذ تــشدد  ــى أن العدال ــة الو عل ــشهدســيما العدال ــيت ت ــات ال ــة يف اتمع  االنتقالي

 بعد النـزاع، لبنة أساسية لبناء سالم مستدام، نـزاعات واليت متر مبرحلة ما
 بأن وضع حـد لإلفـالت مـن العقـاب أمـر ضـروري لتجـاوز اتمعـاتواقتناعا منها 

تأثرين بالنــزاعاتاليت متر بنـزاع أو اليت تتعاىف منه اإلساءات املرتكبة يف املاضي ضد املدنيني امل
 املسلحة وملنع حدوث إساءات من ذلك القبيل يف املستقبل،

 التقــدم الكــبري الــذي أحرزتــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يفوإذ تالحــظ مــع االرتيــاح 
حتليالا وحتقيقاـا وإجراءاـا القـضائية يف خمتلـف احلـاالت والقـضايا الـيت أحالتـها إليهـا دول

  وفقا لنظام روما األساسي،، األساسي وأحاهلا إليها جملس األمنأطراف يف نظام روما

_______________

 .٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
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الدول واألمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى  إىل أن تقدميوإذ تشري 
التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني لوالية احملكمة اجلنائية الدولية جبميـع جوانبـها يظـل أمـرا

  بأنشطتها،أساسيا لكي تضطلع احملكمة
يقدمــه مـن مــساعدة تتـسم بالفعاليــة  لألمــني العـام علــى مـاوإذ تعـرب عــن تقـديرها 

 وفقا التفاق العالقـة بـني األمـم املتحـدة واحملكمـة اجلنائيـة،والكفاءة للمحكمة اجلنائية الدولية
 ،)٢()“اتفاق العالقة”(الدولية

 املـؤرخ٥٨/٣١٨ة يف قرارهـااتفاق العالقة كما وافقت عليه اجلمعية العامـب وإذ تقر 
ــه الفقــرة٢٠٠٤ســبتمرب/أيلــول ١٣  مــن القــرار املتعلقــة بالــسداد الكامــل للنفقــات٣، مبــا في

 الـذي يـوفر إطـارا للتعـاون املـستمر بـني،)٣(املستحقة لألمم املتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العالقـة
مـم املتحـدة بتيـسري األنـشطةاحملكمة اجلنائيـة الدوليـة واألمـم املتحـدة ميكـن أن يـشمل قيـام األ

امليدانيــة للمحكمــة، وإذ تــشجع علــى إبـــرام ترتيبــات واتفاقــات تكميليــة بينــهما، حـــسب
 الضرورة،

  بالدعم املستمر الذي يقدمه اتمع املدين للمحكمة اجلنائية الدولية،ترحب وإذ 
 األطـرافبالـدور الـذي تقـوم بـه احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف نظـام متعـددوإذ تسلم 

ــرام حقــوق يرمــي إىل وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وإرســاء ســيادة القــانون وتعزيــز احت
ــدويل ومقاصــد امليثــاق ــانون ال ــا للق ــستدام، وفق ــسالم امل ــق ال ــه وحتقي ــشجيع علي ــسان والت اإلن

 ومبادئه،
ــديرها  ــةوإذ تعــرب عــن تق ــساعدة للمحكم ــة لتقــدميها امل ــة الدولي  للمحكمــة اجلنائي

 اليون،اخلاصة لسري
 ؛)٤(٢٠٠٧/٢٠٠٨ بتقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفترةترحب - ١ 
ــةترحــب - ٢  ــا يف نظــام رومــا األساســي للمحكم ــيت أصــبحت أطراف ــدول ال  بال

 يف السنة املاضية، ويب جبميع الـدول يف مجيـع منـاطق العـامل الـيت مل تـصبح)١(اجلنائية الدولية
 أن تنظر يف التصديق عليه أو االنضمام إليه دون تأخري؛بعد أطرافا يف نظام روما األساسي

_______________

 .Add.1  وA/58/874انظر )٢(
 . من اتفاق العالقة١٣  و١٠املادتان )٣(
 .A/63/323 انظر )٤(
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ــدول غــري األطــراف يف نظــام رومــاترحــب - ٣   بالــدول األطــراف وكــذلك بال
ــة وحــصاناا ــة الدولي ــازات احملكمــة اجلنائي ــاق امتي ــا يف اتف ــيت أصــبحت أطراف ،)٥(األساســي ال

 ظر يف هذا األمر؛ويب جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاق أن تن
 بالدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تعتمـد بعـد تـشريعاتيب - ٤ 

نظــام األساســي ومل تتعــاون بعــد مــع احملكمــة اجلنائيــةالوطنيــة لتنفيــذ االلتزامــات الناشــئة عــن
دة التقنيـةالدولية يف أداء املهام املوكولة إليها أن تفعل ذلك، وتشري إىل احلكـم املتعلـق باملـساع

 اليت تقدمها الدول األطراف يف هذا الصدد؛
 بالتعاون واملساعدة املقدمني لغاية اآلن للمحكمة اجلنائية الدوليـة مـنترحب - ٥ 

الــدول غــري األطــراف واألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــةكــذلك مــنالــدول األطــراف و
عــاون أن تقـدم هــذا التعـاون وهــذهواإلقليميـة األخـرى، ويــب بالـدول الــيت عليهـا التـزام بالت

 فيما يتعلـق باالعتقـال والتـسليم وتـوفري األدلـة ومحايـة الـضحاياخباصةاملساعدة يف املستقبل، و
 والشهود ونقلهم إىل أماكن أخرى وإنفاذ األحكام؛

ــ - ٦  ــدول الــيت ليــست أطرافــا يف نظــام رومــاشددت ــع ال  علــى أمهيــة التعــاون م
 األساسي؛

ــدعو - ٧  ــةت ــع احملكم ــاون م ــات تع ــرام اتفاق ــة إىل النظــر يف إب  املنظمــات اإلقليمي
 اجلنائية الدولية؛

 بأنــه جيــوز ألي دولــة غــري طـرف يف نظــام رومــا األساســي أن تــودع،تـذكر - ٨ 
نظـام األساسـي، إعالنـا لـدى مـسجل احملكمـةال مـن١٢ مـن املـادة٣مبوجب أحكـام الفقـرة

سة احملكمة اختصاصها فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املـذكورة علـى وجـهاجلنائية الدولية تقبل فيه ممار
  من تلك املادة؛٢التحديد يف الفقرة

ــضع يف اعتبارهــا مــصاحل احملكمــةتــشجع - ٩  ــى أن ت ــدول األطــراف عل ــع ال  مجي
ــصلة ــا يف ــسائل ذات ال ــشة امل ــدى مناق ــها ل ــساعدة وواليت ــها إىل امل ــة وحاجت ــة الدولي اجلنائي

 املتحدة؛ األمم
 الذي يـشكل إطـارا إلقامـة)٢(على أمهية التنفيذ الكامل التفاق العالقة تشدد - ١٠ 

تعاون وثيق بني املنظمـتني وللتـشاور بـشأن املـسائل الـيت ـم الطـرفني عمـال بأحكـام االتفـاق
وطبقا ألحكام كل مـن ميثـاق األمـم املتحـدة ونظـام رومـا األساسـي، وكـذلك علـى ضـرورة

_______________

 .٤٠٤٤٦، الرقم٢٢٧١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
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قدمي معلومات إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـة والـستني عـن النفقـاتقيام األمني العام بت
الــيت تكبــدا األمــم املتحــدة واملبــالغ الــيت اســتردا فيمــا يتعلــق باملــساعدة املقدمــة إىل احملكمــة

 اجلنائية الدولية؛
 أن مكتـب االتـصال التـابع للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف مقـر األمـمتالحظ - ١١ 

دة أصبح اآلن قيد التشغيل الكامل، وتشجع األمني العام على مواصـلة العمـل عـن كثـباملتح
 مع ذلك املكتب؛

 ضــحايا لـصاحل املنـشأ االسـتئماين لـصندوقاملـسامهة يف ا علـى الـدول تـشجع - ١٢ 
 عتـرف، وتالضحايا هؤالء أسر ولصاحل اجلنائية الدوليةاحملكمة اختصاص ضمن الواقعة اجلرائم

 اآلن؛ لغاية االستئماينصندوقلل املقدمة سامهاتباملرمع التقدي
ــابتالحــظ - ١٣   عمــل الفريــق العامــل اخلــاص املعــين جبرميــة العــدوان املفتــوح ب

العضوية على قدم املساواة أمـام مجيـع الـدول، وتـشجع مجيـع الـدول علـى النظـر يف املـشاركة
نـص عـن جرميـة العـدوان، وفقـابصورة فعالة يف الفريق العامل دف إعداد مقترحات بـشأن

  من نظام روما األساسي؛١٢٣للمادة
 ميكـن أن يتـيح٢٠١٠عـاميف أن املؤمتر االستعراضـي الـذي سـيعقدتالحظ - ١٤ 

ــدول غــري األطــراف يف نظــام رومــا ــدول، مبــا فيهــا ال ــيت حــددا ال ــاول املــسائل ال فرصــة لتن
 ريف جرمية العدوان؛األساسي، باإلضافة إىل املسائل املتعلقة بإمكان تع

 بقرار مجعية الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي يف دورـاعلما حتيط - ١٥ 
 بأن مجعية الدول األطـراف جتتمـع، وفقـاعقد دورا السابعة يف الهاي، مع التذكريالسادسة

يف مقـر من نظام روما األساسي، يف مقر احملكمة اجلنائيـة الدوليـة أو١١٢ من املادة٦للفقرة
تتطلع إىل انعقاد الدورة السابعة جلمعية الـدول األطـراف يف الهـاي يف الفتـرةواألمم املتحدة،

، وكـذلك إىل انعقـاد الـدورة الـسابعة املـستأنفة٢٠٠٨نـوفمرب/ الثـاينتـشرين ٢٢ إىل١٤من
 ١٣ إىل٩مــنيف الفتـرة و٢٠٠٩ ينـاير/ كــانون الثـاين٢٣ إىل١٩يف نيويـورك يف الفتـرة مـن

 وفقـا التفـاق،، وتطلب إىل األمني العام توفري اخلـدمات واملرافـق الالزمـة٢٠٠٩فرباير/شباط
 ؛٥٨/٣١٨العالقة والقرار

 علــى مــشاركة أكـرب عــدد ممكــن مـن الــدول يف دوريت مجعيــة الــدولتـشجع - ١٦ 
نالــصندوق االسـتئماين لتيـسري مــشاركة أقـل البلــدايف املـسامهةاألطـراف، وتـدعو الــدول إىل

  املقدمة إىل الصندوق االستئماين لغاية اآلن؛سامهات مع التقدير باملعترفمنوا، وت
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 من اتفاق العالقـة،٦ احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن تقدم، وفقا للمادةتدعو - ١٧ 
، لكـي تنظـر فيـه اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـة٢٠٠٨/٢٠٠٩تقريرا عن أنشطتها للفتـرة

 .والستني
 ٤٥سة العامةاجلل

 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١١
 


