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 [(Add.1و  A/70/L.47دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية )]
  
 اجلنائية الدوليةتقرير احملكمة  - 70/264  

 
 ،العامة اجلمعية إن 
وإىل مجيع قراراهتا السـاققة   2015أيار/مايو  8املؤرخ  69/279إىل قرارها  إذ تشري 

 ،ذات الصلة

يعيـد تكييـد    (1)إىل أن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة   وإذ تشري أيضا 
 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

قـكن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة مؤسسـة ق ـائية دائمـة مسـتقلة، وقـكن األمـم            موإذ تسّل 
 مريز الطرف اآلخر وواليته، ،يف هذا الصدد ،املتحدة واحملكمة حيترم يل منهما

 املغزى التارخيي العتماد نظام روما األساسي، تأكيد وإذ تكرر 

ــ  ت ــهد       وإذ تشدددد  ــات ال ــة يف ا تمع ــة االنتقالي ــة، وال ســيما العدال ــأ أن العدال عل
 قعد النـزاع، لبنة أساسية من لبنات السالم املستدام، نـزاعات وال  متر مبرحلة ما

ــر  ــرور  لطــي صــ حة         واقتناعددا مندد ا   ــال أم ــن العق ــالت م ــكن و ــع حــد لن  ق
 ارتكال جرائم من ذلك القبيل يف املستقبل،كبت يف املا ي وملنع جرائم ارُت أ 

_________________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 

http://undocs.org/ar/A/70/L.47
http://undocs.org/ar/A/RES/69/279
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قالتقدم الكبري الذ  أحرزته احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف ققيقاهتـا وإجرا اهتـا       وإذ تنوه 
الق ائية يف خمتلف احلـاالت والق ـايا الـ  أحيلـت إليهـا مـن الـدول األنـراف يف نظـام رومـا           

محكمـة يف النظـر  يهـا مببـادرة منـه،      األساسي ومـن للـا األمـن والـ  اـرع املـدعي العـام لل       
 و قا لنظام روما األساسي،

إىل أن تعاون الدول واألمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واققليميـة األخـرى     وإذ تشري 
مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وتقــدةها املســاعدة للمحكمــة علــأ مجــو  عــال واــامل يف مجيــع    

 طالعها قكن طتها،جوانب واليتها يظالن أمرين أساسيني ال 

لألمـني العـام ملسـاعدته للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة علـأ مجـو          وإذ تعرب عن تقديرها 
 ،(2)يتسم قال عالية والك ا ة، و قا الت اق العالقة قني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية

ــا       وإذ تنددوه  ــة يف قراره ــة العام ــه اجلمعي ــت علي ــذ  وا ق ــة ال ــاق العالق  58/318قات 
مـن القـرار املتعلقـة قالسـداد الكامـل       3، مبـا يف ذلـك ال قـرة    2004أيلول/سبتمرب  13املؤرخ 

، والـذ  يـو ر إنـارا للتعـاون     (3)للن قات املسـتحقة لألمـم املتحـدة نتيتـة تن يـذ ات ـاق العالقـة       
ولية واألمم املتحدة يتيح لألمـم املتحـدة، يف مجلـة أمـور، تيسـري      احملكمة اجلنائية الد املستمر قني

األن ــطة امليدانيــة للمحكمــة، وإذ ت ــتع علــأ إقــرام ترتيبــات وات اقــات تكميليــة قينــهما،         
 ال رورة، حسب

 ــرورة متويــل الن قــات املتصــلة قالتحقيقــات أو احملايمــات الــ   ريهــا   وإذ تالحدد  
 يتعلق قاحلاالت ال  حييلها للا األمن إىل احملكمة،  يها ما احملكمة اجلنائية الدولية، مبا

 قالدعم الذ  يواصل ا تمع املدين تقدةه للمحكمة اجلنائية الدولية، وإذ ترحب 

األمهيــة الــ  يوليهــا نظــام رومــا األساســي حلقــوق ال ــحايا واحتياجــاهتم،   وإذ تؤكددد 
ية واملطالبـــة اــرب ال ـــرر، وإذ ت ـــدد  ســيما حقهـــم يف امل ـــارية يف اقجــرا ات الق ـــائ   وال
أمهية تزويد ال حايا وا تمعات احمللية املت ـررة قاملعلومـات وإاـرايهم مـن أجـل ت عيـل        علأ

 الوالية املسندة إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف اقها املتعلق قال حايا،

 ؛(4)2014/2015قتقرير احملكمة اجلنائية الدولية لل ترة  ترحب - 1 

_________________ 

 (2) A/58/874  وAdd.1. 

 .من ات اق العالقة 13و  10املادتان  (3) 

 (4) A/70/350. 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/318
http://undocs.org/ar/A/58/874
http://undocs.org/ar/A/70/350
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قالدول ال  أصبحت أنرا ا يف نظام رومـا األساسـي للمحكمـة     ترحب أيضا - 2 
 ، وهتيـب اميـع الـدول يف مجيـع منـانق العـامل الـ  مل تصـبح قعـد أنرا ـا يف          (1)اجلنائية الدوليـة 

أو االن ــمام إليــه  أو قبولــه أو املوا قــة عليــه نظــام رومــا األساســي أن تنظــر يف التصــديق عليــه 
 تكخري؛ دون

ــا      حددب كدد ل  تر - 3  ــري األنــراف يف نظــام روم ــدول ر ــدول األنــراف وقال قال
، وهتيـب اميـع   (5)األساسي األنـراف يف ات ـاق امتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة وحصـاناهتا       
 الدول ال  مل تصبح قعد أنرا ا يف ذلك االت اق أن تنظر يف القيام قذلك؛

الــ  اعتمــدها مــؤمتر  جــرى مــؤخرا مــن تصــديق علــأ التعــديالت مــا تالحدد  - 4 
 أيار/مـــايو إىل 31اســـتعراظ نظـــام رومـــا األساســـي الـــذ  عقـــد يف يمبـــاال يف ال تـــرة مـــن  

 ؛، وقبوهلا2010حزيران/يونيه  11

، وا عة يف اعتبارها أن احملكمة اجلنائية الدوليـة ُتكملـل احملـايم اجلنائيـة     تؤكد - 5 
لـدول تـداقري مالئمـة يف إنـار نظمهـا      الوننية و قـا لنظـام رومـا األساسـي،  ـرورة أن تت ـذ ا      

 القانونية الوننية ق ـكن اجلـرائم الـ  يـتعني، مبوجـب القـانون الـدوت، أن تتـوىل املسـؤولية عـن          
 التحقيق  يها ومقا اة مرتكبيها؛

ــدول        تشدد   - 6  ــة وال ــة واققليمي ــات الدولي ــن املنظم ــا م ــم املتحــدة ورريه األم
ود ملساعدة الدول علأ النحو املالئم، قنا  علـأ نلبـها،   وا تمع املدين علأ قذل مزيد من اجله

 هـذا  من أجـل تعزيـز قـدراهتا احملليـة علـأ التحقيـق يف اجلـرائم ومقا ـاة مرتكبيهـا، وتؤيـد يف          
 الصدد أمهية مبدأ امللكية الوننية؛

 علأ أمهية التعاون علـأ الصـعيد الـدوت وتقـدس املسـاعدة الق ـائية يف       تشدد - 7 
 مبهام التحقيق واملقا اة ق عالية؛اال طالع 

قالدور الذ  تقوم قه احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف نظـام متعـدلد األنـراف        تنوه - 8 
يرمـي إىل و ـع حـد لن ـالت مـن العقـال واالرتقـا  قسـيادة القـانون وتعزيـز احتـرام حقــوق            

ــة األمــم، و قــا     للقــانون الــدوت اقنســان وت ــتيعه وققيــق الســالم املســتدام والنــهوظ قتنمي
 ومقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛

قالدول األنراف يف نظام روما األساسي ال  مل تعتمـد قعـد ت ـريعات     هتيب - 9 
وننية لتن يذ االلتزامات الناائة عن نظام روما األساسي ومل تتعـاون قعـد مـع احملكمـة اجلنائيـة      

_________________ 

 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 2271, No. 40446. 
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ذلــك، وت ــري إىل املســاعدة التقنيــة الــ  تقــدمها  الدوليــة يف أدا  املهــام املســندة إليهــا أن ت عــل 
 الدول األنراف يف هذا الصدد؛

ــه الــدول األنــراف والــدول رــري األنــراف واألمــم املتحــدة      ترحددب - 10  مبــا أقدت
واملنظمات الدولية واققليمية األخرى من تعاون مع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ومبـا قدمتـه إليهـا       

قالدول ال  عليهـا التـزام قالتعـاون أن تتعـاون علـأ هـذا النحـو         من مساعدة حىت اآلن، وهتيب
وأن تقدم هذه املسـاعدة يف املسـتقبل، وصاصـة  يمـا يتعلـق قاالعتقـال والتسـليم وتـو ري األدلـة          

 ومحاية ال حايا وال هود ونقلهم إىل أماين إقامة أخرى وإن اذ األحكام؛

سـبيل تعزيـز التعـاون قـني األمـم       يبذله األمـني العـام مـن جهـود يف     ما تالح  - 11 
املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة و قــا الت ــاق العالقــة قــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة   

، وتالحظ أي ا يف هـذا الصـدد أن ملكتـب ال ـؤون القانونيـة يف األمانـة العامـة دورا         (2)الدولية
 حمددا  ي طلع قه داخل األمم املتحدة؛

مــن ات ــاق العالقــة الــ  يــتعني مبوجبــها أن تتعــاون األمــم     3 املــادة إىل تشددري - 12 
املتحـدة واحملكمـة اجلنائيــة الدوليـة علـأ مجــو وميـق، حيثمـا اقت ــأ األمـر، وأن تت ـاورا ق ــكن         

ا طالع يل منهما مبسـؤوليتها علـأ مجـو  عـال، عمـال      تيسري املسائل ال  هتمُّ الطر ني قغرظ 
ا ألحكام يل مـن امليثـاق ونظـام رومـا األساسـي، وأن قتـرم يـل        قكحكام ات اق العالقة ونبق

، وتطلب إىل األمني العـام أن يوابـب علـأ إدراع معلومـات     (6)منهما مريز األخرى وواليتها
مــن ات ـاق العالقــة يف التقريـر الــذ  سـيقدمه إىل اجلمعيــة العامــة يف     3صـلة قتن يــذ املـادة    ذات

 السبعني؛احلادية ودورهتا 

 التوجيهـــات الـــ  أصـــدرها األمـــني العـــام ق ـــكن االتصـــاالت مـــعإىل  ريتشددد - 13 
ــيهم         ــب  علــ ــا  القــ ــر ق لقــ ــة أوامــ ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ ــدرت احملكمــ ــذين أصــ ــ اذ الــ األاــ

ــر األمــني العــام    (7)قاســتدعائهم أو ، وقــيع علمــا يف هــذا الصــدد قاملعلومــات املدرجــة يف تقري
 ؛(8)من ات اق العالقة 3ق كن تن يذ املادة 

 إىل ات اق العالقة، وتالحـظ أن الن قـات الـ  تتكبـدها احملكمـة اجلنائيـة       تشري - 14 
 الدولية  يما يتصـل قالتحقيقـات أو احملايمـات املتعلقـة قاحلـاالت الـ  أحاهلـا للـا األمـن إىل         

_________________ 

 .من ات اق العالقة 2من املادة  3ال قرة  (6) 

 (7) A/67/828-S/2013/210املر ق ،. 

 (8) A/70/317. 

http://undocs.org/ar/A/67/828S/2013/210
http://undocs.org/ar/A/70/317
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ــام           ــراف يف نظ ــدول األن ــا حصــريا ال ــل   ــا ق ــكل هبخــر تتك  ــت إليه ــ  أحيل ــة أو ال احملكم
 األساسي؛ روما

 علأ أمهية التعاون مع الدول رري األنراف يف نظام روما األساسي؛ تشدد - 15 

ــة       تدددعو - 16  ــع احملكم ــاون م ــات تع ــرام ات اق ــة إىل النظــر يف إق املنظمــات اققليمي
 اجلنائية الدولية؛

إىل أنه جيوز أل  دولة رـري نـرف يف نظـام رومـا األساسـي أن تـودع،        تشري - 17 
 رئــيا قلــممــن نظــام رومــا األساســي، إعالنــا لــدى  12املــادة مــن  3مبوجــب أحكــام ال قــرة 

احملكمة اجلنائية الدولية تقبل مبوجبه ممارسة احملكمة اختصاصها  يما يتعلق قاجلرةة قيـد النظـر،   
مـن   12مـن املـادة    2قبول تلك الدولـة لنظـام رومـا األساسـي الزمـا مبقت ـأ ال قـرة         يان إذا

 األساسي؛ نظام روما

يــع الــدول األنــراف علــأ أن ت ــع مصــائ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  مج حتدد  - 18 
وحاجتها إىل املساعدة وواليتها يف االعتبار لدى مناق ة املسائل املتصلة  ا يف األمـم املتحـدة،   

 وتدعو مجيع الدول األخرى إىل النظر يف أن قذو حذو تلك الدول حسب االقت ا ؛

م جلميــع جوانــب ات ــاق العالقــة الــذ  ي ــكل علــأ أمهيــة التن يــذ التــا تشدددد - 19 
إنــارا ققامــة تعــاون وميــق قــني املنظمــتني وللت ــاور ق ــكن املســائل الــ  هتــمُّ الطــر ني، عمــال    
قكحكام ذلك االت اق ونبقا ألحكام امليثاق ونظام روما األساسي، وعلـأ  ـرورة أن يواصـل    

ــة العامــة يف دورهتــ   ــة وا األمــني العــام تقــدس معلومــات إىل اجلمعي الســبعني عــن الن قــات  احلادي
تكبــدهتا األمــم املتحــدة واملبــالت الــ  اســتردهتا  يمــا يتعلــق قاملســاعدة املقدمــة إىل احملكمــة    الــ 

 اجلنائية الدولية؛

علــأ مواصــلة احلــوار قــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة،    تشدد   - 20 
وترحب يف هذا الصدد قزيادة التحاور قني للا األمن واحملكمة ق ىت األاكال، مبـا يف ذلـك   
عقد مناق ات م توحة ق كن السالم والعدالة وق كن أساليب العمل تريز ق كل خاذ علـأ  

 دور احملكمة؛

 اــــبا / 12قبيــــان رئــــيا للــــا األمــــن املــــؤرخ      باسددددتمرار ترحددددب - 21 
الــذ  يــرر  يــه ا لــا تكييــد ندائــه الســاقق ق ــكن أمهيــة تعــاون الــدول مــع   (9)2013  ربايــر

_________________ 

 (9) S/PRST/2013/2متدددددو / 31 - 2012آب/أغسددددد    1قدددددرارار ومقدددددررار  لددددد  ا مدددددن     انظـــــر  ؛ 
 .(S/INF/68) 2013 يوليه

http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2؛
http://undocs.org/ar/S/INF/68
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احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة و قــا لاللتزامــات املنونــة قكــل دولــة وأعــرل  يــه عــن التزامــه مبتاقعــة  
 قرارات ا لا  ذا ال كن علأ مجو  عال؛

 مقـر  ملكتب االتصال التاقع للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف   عن تقديرها تعرب - 22 
األمم املتحدة ملا ي طلع قه من أعمال، وت تع األمني العام علأ مواصلة العمل ق ـكل وميـق   

 مع ذلك املكتب؛

الدول علأ تقدس تربعات للصندوق االستئماين املن ـك لصـائ  ـحايا     تش   - 23 
اجلرائم الواقعة  من اختصاذ احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ولصـائ أسـر هـؤال  ال ـحايا، وتنـوه        

 مع التقدير قالتربعات املقدمة للصندوق االستئماين حىت اآلن؛

، يف مــؤمتر اســتعراظ إىل أن الــدول األنــراف أعــادت تكييــد التزامهــا  تشددري - 24 
ــتح       ــة الــذ  دعــا األمــني العــام إىل عقــده وا ت ــة الدولي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائي
أعماله، قنظام روما األساسي وقتن يذه علأ مجو تام وقعامليته ووحدتـه، وأن مـؤمتر االسـتعراظ    

ام رومـا األساسـي   أجرى تقييما للعدالة اجلنائيـة الدوليـة مـع النظـر يف الوقـت ذاتـه يف هبمـار نظـ        
علأ ال حايا وا تمعات املت ررة والسالم والعدالة والتكامل والتعاون، ودعا إىل تعزيز إن ـاذ  
األحكام واعتمد التعديالت ال  أدخلت علأ نظـام رومـا األساسـي لتوسـيع نطـاق اختصـاذ       

تكـون   احملكمة لي مل مالث جرائم حرل إ ا ية عندما ترتكب يف الزناعات املسـلحة الـ  ال  
ناقع دوت، واعتمد التعديالت الـ  أدخلـت علـأ نظـام رومـا األساسـي لتعريـف جرةـة          ذات

ــا يتعلــق           ــة االختصــاذ  يم ــها ممارس ــة مبوجب ــ  ةكــن للمحكم ــدوان وو ــع ال ــرو  ال الع
 اجلرةة؛ قتلك

 ؛(10)قتقرير األمني العام عن أعمال املنظمة تنوه - 25 

ققرار مجعية الدول األنـراف يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة       حتيط علما - 26 
وت ري يف الوقـت ذاتـه إىل أن مجعيـة الـدول األنـراف       ،ة ع رةراقعاجلنائية الدولية يف دورهتا ال

مـن نظـام رومـا األساسـي، يف مقـر احملكمـة أو يف مقـر         112مـن املـادة    6 تمع، و قا لل قرة 
ة ع ــرة امســة ع ــرة يف الهــا ، وتتطلــع إىل الــدورة اخامســالــدورة اخلعقــد األمــم املتحــدة، 

ــرة مــن    ــاين/نو مرب   24إىل  16املقــرر عقــدها يف ال ت األمــني  ، وتطلــب إىل2016ت ــرين الث
 ؛58/318العام تو ري اخدمات واملرا ق الالزمة و قا الت اق العالقة والقرار 

_________________ 

 (.A/70/1) 1  امللحق رقم السبعونالوثائق الرمسية لل معية العامة  الدورة  (10) 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/318
http://undocs.org/ar/A/69/1
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علأ م ارية أيرب عدد ممكن من الدول يف مجعيـة الـدول األنـراف،     تش   - 27 
وتدعو الدول إىل تقدس تربعات للصندوق االستئماين لتيسري م ارية أقل البلـدان وـوا، وتنـوه    

 مع التقدير قالتربعات املقدمة للصندوق االستئماين حىت اآلن؛

من ات ـاق العالقـة،    6م، و قا للمادة احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن تقد تدعو - 28 
إذا اعتـربت ذلـك مناسـبا، لكـي تنظـر  يـه اجلمعيـة         2015/2016تقريرا عن أن طتها لل ترة 

 .السبعني احلادية العامة يف دورهتا
 95اجللسة العامة 
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