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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/71/L.49( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

 تقرير احملكمة اجلنائية الدولية  - ٧١/٢٥٣
  

 ،العامة اجلمعية إن  

ــا إذ تشـــري   ــؤرخ  ٧٠/٢٦٤ إىل قرارهـ ــايو  ١٣املـ ــا  ٢٠١٦أيار/مـ ــع قراراـ وإىل مجيـ
 ،ذات الصلةالسابقة 

يعيـد تأكيـد    )١(إىل أن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة   وإذ تشري أيضا  
  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

بـأن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة مؤسسـة قضـائية دائمـة مسـتقلة، وبـأن األمـم            موإذ تسلّ  
 مركز الطرف اآلخر وواليته، ،يف هذا الصدد ،املتحدة واحملكمة حيترم كل منهما

 املغزى التارخيي العتماد نظام روما األساسي، تأكيد تكرروإذ   

ــة، و  وإذ تشــدد   ــى أن العدال ــيت تشــهد     ال ســيماعل ــات ال ــة يف اتمع ــة االنتقالي العدال
 بعد النـزاع، لبنة أساسية من لبنات السالم املستدام،  ما نـزاعات واليت متر مبرحلة

ــها    ــا من ــر ضــروري لطــي صــفحة         واقتناع ــاب أم ــن العق ــالت م ــأن وضــع حــد لإلف ب
 كبت يف املاضي وملنع ارتكاب جرائم من ذلك القبيل يف املستقبل،جرائم ارت  أي

بالتقدم الكبري الذي أحرزته احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف حتقيقاـا وإجراءاـا       وإذ تنوه  
يهـا مـن الـدول األطـراف يف نظـام رومـا       القضائية يف خمتلف احلـاالت والقضـايا الـيت أحيلـت إل    

األساسي ومـن جملـس األمـن والـيت شـرع املـدعي العـام للمحكمـة يف النظـر فيهـا مببـادرة منـه،             
 وفقا لنظام روما األساسي،

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 
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إىل أن تعاون الدول واألمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى     وإذ تشري  
املســاعدة للمحكمــة علــى حنــو فعــال وشــامل يف مجيــع    مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وتقــدميها 

 جوانب واليتها يظالن أمرين أساسيني الضطالعها بأنشطتها،

حملكمة اجلنائية الدولية على حنـو يتسـم   الألمني العام ملساعدته  وإذ تعرب عن تقديرها  
 ،)٢(الدوليةبالفعالية والكفاءة، وفقا التفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية 

املـؤرخ   ٥٨/٣١٨باتفاق العالقة الذي وافقت عليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا    وإذ تنوه  
مـن القـرار املتعلقـة بالسـداد الكامـل للنفقـات        ٣، مبا يف ذلـك الفقـرة   ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٣

 ، والـذي يـوفر إطـارا للتعـاون املسـتمر بـني      )٣(نفيذ اتفـاق العالقـة  املستحقة لألمم املتحدة نتيجة ت
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة واألمــم املتحــدة يتــيح لألمــم املتحــدة، يف مجلــة أمــور، تيســري األنشــطة    

 ،االقتضاء امليدانية للمحكمة، وإذ تشجع على إبرام ترتيبات واتفاقات تكميلية بينهما، حسب

ضــرورة متويــل النفقــات املتصــلة بالتحقيقــات أو احملاكمــات الــيت جتريهــا   وإذ تالحــظ  
 يتعلق باحلاالت اليت حييلها جملس األمن إىل احملكمة،  ما احملكمة اجلنائية الدولية، مبا فيها

 بالدعم الذي يواصل اتمع املدين تقدميه للمحكمة اجلنائية الدولية، وإذ ترحب  

يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجـام،   األمهية اليتعلى  وإذ تؤكد  
 تشـدد علـى   ضـائية واملطالبـة جبـرب الضـرر، وإذ    حقهم يف املشـاركة يف اإلجـراءات الق   ال سيماو

أجل تفعيل الواليـة   املتضررة باملعلومات وإشراكهم منأمهية تزويد الضحايا واتمعات احمللية 
 دولية يف شقها املتعلق بالضحايا،املسندة إىل احملكمة اجلنائية ال

 ؛)٤(٢٠١٥/٢٠١٦بتقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفترة  ترحب  - ١  

بالدول اليت أصبحت أطرافـا يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة       ترحب أيضا  - ٢  
نظـام   ، ويب جبميع الدول يف مجيع مناطق العامل اليت مل تصـبح بعـد أطرافـا يف   )١(اجلنائية الدولية

 ؛تأخري أو االنضمام إليه دون أو قبوله أو املوافقة عليه روما األساسي أن تنظر يف التصديق عليه

ــدول األطــر  ترحــب كــذلك   - ٣   ــا    بال ــدول غــري األطــراف يف نظــام روم اف وبال
، ويـب جبميـع   )٥(األساسي األطـراف يف اتفـاق امتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة وحصـاناا       

 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف ذلك االتفاق أن تنظر يف القيام بذلك؛

_______________ 

)٢(  A/58/874  وAdd.1. 

 .من اتفاق العالقة ١٣و  ١٠املادتان   )٣(

)٤(  A/71/342. 

)٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2271, No. 40446. 
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جــرى مــؤخرا مــن تصــديق علــى التعــديالت الــيت اعتمــدها مــؤمتر  مــا تالحــظ  - ٤  
 أيار/مـــايو إىل ٣١اســـتعراض نظـــام رومـــا األساســـي الـــذي عقـــد يف كمبـــاال يف الفتـــرة مـــن  

 ؛، وقبوهلا٢٠١٠حزيران/يونيه   ١١

، واضعة يف اعتبارها أن احملكمة اجلنائية الدوليـة تكمـل احملـاكم اجلنائيـة     تؤكد  - ٥  
مالئمــة يف إطــار ضــرورة أن تتخــذ الــدول تــدابري  علــى الوطنيــة وفقــا لنظــام رومــا األساســي،  

نظمها القانونية الوطنية بشأن اجلرائم اليت يتعني، مبوجب القـانون الـدويل، أن تتـوىل املسـؤولية     
 التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ عن

ــة والــدول        تشــجع  - ٦   ــة واإلقليمي ــن املنظمــات الدولي ــا م ــم املتحــدة وغريه األم
لدول على النحو املالئم، بناء علـى طلبـها،   واتمع املدين على بذل مزيد من اجلهود ملساعدة ا

 هــذا مـن أجـل تعزيـز قـدراا احملليـة علـى التحقيـق يف اجلـرائم ومقاضـاة مرتكبيهـا، وتؤكـد يف           
 أمهية مبدأ امللكية الوطنية؛على الصدد 

علــى أمهيــة التعــاون علــى الصــعيد الــدويل وتقــدمي املســاعدة القضــائية    تشــدد  - ٧  
 ق واملقاضاة بفعالية؛االضطالع مبهام التحقي  يف

بالدور الذي تقوم به احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف نظـام متعـدد األطـراف        تنوه  - ٨  
يرمـي إىل وضـع حـد لإلفــالت مـن العقـاب واالرتقـاء بســيادة القـانون وتعزيـز احتـرام حقــوق          

ــة األمــم، وفقــا للقــانون الــدو     يل اإلنســان وتشــجيعه وحتقيــق الســالم املســتدام والنــهوض بتنمي
 ومقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛

بالدول األطراف يف نظام روما األساسي الـيت مل تعتمـد بعـد تشـريعات      يب  - ٩  
وطنية لتنفيذ االلتزامات الناشئة عن نظام روما األساسي ومل تتعـاون بعـد مـع احملكمـة اجلنائيـة      

ىل املســاعدة التقنيــة الــيت تقــدمها الدوليــة يف أداء املهــام املســندة إليهــا أن تفعــل ذلــك، وتشــري إ 
 الدول األطراف يف هذا الصدد؛

ــدول غــري األطــراف واألمــم املتحــدة      ترحــب  - ١٠   ــه الــدول األطــراف وال مبــا أبدت
واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى من تعاون مع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ومبـا قدمتـه إليهـا       

عليهـا التـزام بالتعـاون أن تتعـاون علـى هـذا النحـو         من مساعدة حىت اآلن، ويب بالدول اليت
وأن تقدم هذه املسـاعدة يف املسـتقبل، وخباصـة فيمـا يتعلـق باالعتقـال والتسـليم وتـوفري األدلـة          

 ومحاية الضحايا والشهود ونقلهم إىل أماكن إقامة أخرى وإنفاذ األحكام؛

التعـاون بـني األمـم    يبذله األمـني العـام مـن جهـود يف سـبيل تعزيـز        ما تالحظ  - ١١  
املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وفقــا التفــاق العالقــة بــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة   



تقرير احملكمة اجلنائية الدولية A/RES/71/253  
 

4/6 

، وتالحظ أيضا يف هـذا الصـدد أن ملكتـب الشـؤون القانونيـة يف األمانـة العامـة دوراً        )٢(الدولية
 حمدداً يضطلع به داخل األمم املتحدة؛

مــن اتفــاق العالقــة الــيت يــتعني مبوجبــها أن تتعــاون األمــم     ٣إىل املــادة  تشــري  - ١٢  
تحـدة واحملكمــة اجلنائيـة الدوليــة علـى حنــو وثيـق، حيثمــا اقتضـى األمــر، وأن تتشـاورا بشــأن       امل

اضطالع كل منهما مبسـؤوليتها علـى حنـو فعـال، عمـال      تيسري املسائل اليت م الطرفني بغرض 
 نظـام رومـا األساسـي، وأن حتتـرم كـل     بأحكام اتفاق العالقة وطبقا ألحكام كل مـن امليثـاق و  

، وتطلب إىل األمـني العـام أن يواظـب علـى إدراج معلومـات      )٦(ز األخرى وواليتهامنهما مرك
مـن اتفــاق العالقــة يف التقريــر الـذي ســيقدمه إىل اجلمعيــة العامــة يف    ٣صـلة بتنفيــذ املــادة   ذات

 السبعني؛و الثانيةدورا 

 التوجيهـــات الـــيت أصـــدرها األمـــني العـــام بشـــأن االتصـــاالت مـــعإىل  تشـــري  - ١٣  
ــخ ــيهم       األشــ ــبض علــ ــاء القــ ــر بإلقــ ــة أوامــ ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ ــدرت احملكمــ ــذين أصــ اص الــ

، وحتــيط علمــا يف هــذا الصــدد باملعلومــات املدرجــة يف تقريــر األمــني العــام    )٧(باســتدعائهم أو
 ؛)٨(من اتفاق العالقة ٣بشأن تنفيذ املادة 

ــري  - ١٤   ــدها      تشـ ــات الـــيت تتكبـ ــظ أن النفقـ ــاق العالقـــة، وتالحـ احملكمـــة  إىل اتفـ
الدوليــة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات أو احملاكمــات املتعلقــة باحلــاالت الــيت أحاهلــا جملــس    اجلنائيــة

ــيت أحيلــت إليهــا بشــكل آخــر ت    األمــن إىل ــدول األطــراف   احملكمــة أو ال تكفــل ــا حصــريا ال
 ؛األساسي نظام روما  يف

 األساسي؛ على أمهية التعاون مع الدول غري األطراف يف نظام روما تشدد  - ١٥  

ــدعو  - ١٦   ــة       ت ــع احملكم ــاون م ــات تع ــرام اتفاق ــة إىل النظــر يف إب املنظمــات اإلقليمي
 اجلنائية الدولية؛

إىل أنه جيوز ألي دولـة غـري طـرف يف نظـام رومـا األساسـي أن تـودع،         تشري  - ١٧  
رئــيس مــن نظــام رومــا األساســي، إعالنــا لــدى       ١٢مــن املــادة   ٣مبوجــب أحكــام الفقــرة   

ــة تقبــل مبوجبــه ممارســة احملكمــة ا   احملكمــة قلــم ــة الدولي ختصاصــها فيمــا يتعلــق باجلرميــة  اجلنائي
مــن  ٢الزمــا مبقتضــى الفقــرة قبــول تلــك الدولــة لنظــام رومــا األساســي   كــان النظــر، إذا قيــد
 األساسي؛  من نظام روما ١٢  املادة

_______________ 

 .من اتفاق العالقة ٢من املادة  ٣الفقرة   )٦(

)٧(  A/67/828-S/2013/210املرفق ،. 

)٨(  A/71/346. 
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مجيــع الــدول األطــراف علــى أن تضــع مصــاحل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة   حتــث  - ١٨  
وحاجتها إىل املساعدة وواليتها يف االعتبار لدى مناقشة املسائل املتصلة ا يف األمـم املتحـدة،   

 وتدعو مجيع الدول األخرى إىل النظر يف أن حتذو حذو تلك الدول حسب االقتضاء؛

لتام جلميع جوانب اتفاق العالقة الـذي يشـكل إطـارا    على أمهية التنفيذ ا تشدد  - ١٩  
إلقامة تعاون وثيق بني املنظمتني وللتشاور بشأن املسائل اليت م الطـرفني، عمـال بأحكـام ذلـك     
االتفاق وطبقا ألحكـام امليثـاق ونظـام رومـا األساسـي، وعلـى ضـرورة أن يواصـل األمـني العـام           

تكبـدا األمـم    السـبعني عـن النفقـات الـيت    الثانيـة و ورـا  تقدمي معلومات إىل اجلمعية العامـة يف د 
 ؛املتحدة واملبالغ اليت استردا فيما يتعلق باملساعدة املقدمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية

علــى مواصــلة احلــوار بــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة،    تشــجع  - ٢٠  
لس األمن واحملكمة بشىت األشـكال، مبـا يف ذلـك    وترحب يف هذا الصدد بزيادة التحاور بني جم

عقد مناقشات مفتوحة بشأن السالم والعدالة وبشأن أساليب العمل تركز بشكل خاص علـى  
 دور احملكمة؛

ــل الترحيـــب  - ٢١   ــؤرخ    تواصـ ــن املـ ــس األمـ ــيس جملـ ــان رئـ ــباط/فرباير ١٢ببيـ  شـ
تعـاون الـدول مـع احملكمـة     الذي كرر فيـه الـس تأكيـد ندائـه السـابق بشـأن أمهيـة         )٩(٢٠١٣

اجلنائيـة الدوليــة وفقــا لاللتزامــات املنوطـة بكــل دولــة وأعــرب فيـه عــن التزامــه مبتابعــة قــرارات    
 الس ذا الشأن على حنو فعال؛

 مقـر  ملكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف   عن تقديرها تعرب  - ٢٢  
وتشجع األمني العام على مواصلة العمل بشـكل وثيـق   األمم املتحدة ملا يضطلع به من أعمال، 

 مع ذلك املكتب؛

الدول على تقدمي تربعات للصندوق االستئماين املنشـأ لصـاحل ضـحايا     تشجع  - ٢٣  
اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ولصـاحل أسـر هـؤالء الضـحايا، وتنـوه        

 ستئماين حىت اآلن؛مع التقدير بالتربعات املقدمة للصندوق اال

إىل أن الدول األطراف أعادت تأكيد التزامها، يف مـؤمتر اسـتعراض نظـام     تشري  - ٢٤  
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي دعا األمني العام إىل عقده وافتتح أعمالـه، بنظـام   

أجـرى تقييمـا    روما األساسي وبتنفيذه على حنـو تـام وبعامليتـه ووحدتـه، وأن مـؤمتر االسـتعراض      
للعدالـة اجلنائيــة الدوليــة مــع النظـر يف الوقــت ذاتــه يف آثــار نظـام رومــا األساســي علــى الضــحايا    

_______________ 

)٩( S/PRST/2013/2متوز/يوليـــه ٣١ - ٢٠١٢آب/أغســـطس  ١قـــرارات ومقـــررات جملـــس األمـــن، انظـــر  ؛ 
٢٠١٣  (S/INF/68). 
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ــاذ األحكــام       ــز إنف ــة والتكامــل والتعــاون، ودعــا إىل تعزي واتمعــات املتضــررة والســالم والعدال
كمــة واعتمـد التعــديالت الــيت أدخلــت علــى نظــام رومــا األساســي لتوســيع نطــاق اختصــاص احمل 

طـابع   تكون ذات ال ليشمل ثالث جرائم حرب إضافية عندما ترتكب يف الرتاعات املسلحة اليت
دويل، واعتمد التعديالت اليت أدخلت على نظام روما األساسي لتعريف جرمية العـدوان ووضـع   

 ؛اجلرمية الشروط اليت ميكن للمحكمة مبوجبها ممارسة االختصاص فيما يتعلق بتلك

 ؛)١٠(قرير األمني العام عن أعمال املنظمةبت تنوه  - ٢٥  

بقرار مجعية الدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة       حتيط علما  - ٢٦  
، نيويــوركعشــرة يف دورــا السادســة عقــد أن ت ،عشــرة اخلامســةيف دورــا  ،اجلنائيــة الدوليــة

 ١١٢مـن املـادة    ٦يف الوقت ذاتـه إىل أن مجعيـة الـدول األطـراف جتتمـع، وفقـا للفقـرة         مشرية
ــدورة         ــع إىل ال ــم املتحــدة، وتتطل ــر األم ــة أو يف مق ــر احملكم ــا األساســي، يف مق ــن نظــام روم م

، وتطلـب  ٢٠١٧ديسـمرب  /كانون األول ١٤إىل  ٤عشرة املقرر عقدها يف الفترة من  السادسة
 ؛٥٨/٣١٨ري اخلدمات واملرافق الالزمة وفقا التفاق العالقة والقرار األمني العام توف  إىل

على مشاركة أكرب عدد ممكن من الدول يف مجعيـة الـدول األطـراف،     تشجع  - ٢٧  
منـوا، وتنـوه    وتدعو الدول إىل تقدمي تربعات للصندوق االستئماين لتيسري مشاركة أقل البلـدان 

 مع التقدير بالتربعات املقدمة للصندوق االستئماين حىت اآلن؛

من اتفـاق العالقـة،    ٦احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن تقدم، وفقا للمادة  تدعو  - ٢٨  
إذا اعتـربت ذلـك مناسـبا، لكـي تنظـر فيـه اجلمعيـة         ٢٠١٦/٢٠١٧تقريرا عن أنشطتها للفتـرة  

  .السبعنيو الثانية العامة يف دورا
  

  ٦٨ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣

 

_______________ 
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