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  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٢ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.76( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  تقرير احملكمة اجلنائية الدولية  - ٦٧/٢٩٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل مجيـــع قراراـــا ٢٠١٢ مـــايو/أيـــار ٢٩ملـــؤرخ  ا٦٦/٢٦٢إىل قرارهـــا  إذ تـــشري  

  ، الصدداملتخذة يف هذاالسابقة 

  يعيـد تأكيـد    )١(إىل أن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة         وإذ تشري أيضا      

  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

  املغزى التارخيي العتماد نظام روما األساسي،وإذ تكرر تأكيد   

ات الـيت   االنتقاليـة يف اتمعـ    يف املرحلـة    على أن العدالة، وال سـيما العدالـة         وإذ تشدد     

  ستدام،املسالم ال أساسية من لبناتتشهد نـزاعات واليت متر مبرحلة ما بعد النـزاع، لبنة 

تجـاوز اتمعـات    لبأن وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب أمـر ضـروري                واقتناعا منها     

 مـن  ارتكـاب جـرائم   املرتكبـة يف املاضـي وملنـع    اجلـرائم أو اليت تتعـاىف منـه   متر برتاع مسلح  اليت  

  لقبيل يف املستقبل،ذلك ا

التقدم الكبري الذي أحرزتـه احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف حتليالـا وحتقيقاـا                ب تنوهوإذ    

 إليها دول أطـراف يف نظـام رومـا     اليت أحالتها وإجراءاا القضائية يف خمتلف احلاالت والقضايا       

ائيـة الدوليـة يف النظـر      املـدعي العـام للمحكمـة اجلن       وشـرع  جملس األمـن     وأحاهلا إليها األساسي  

  وفقا لنظام روما األساسي،فيها مببادرة منه، 

_______________ 

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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الدول واألمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى        تعاون  إىل أن   وإذ تشري     

 وتقــدميها املــساعدة للمحكمــة علــى حنــو فعــال وشــامل يف مجيــع    اجلنائيــة الدوليــةاحملكمــة مــع

  بأنشطتها،الضطالعها  نيي أساسين أمرن يظالجوانب واليتها

 علـى حنـو    للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة   ملـساعدته لألمـني العـام   وإذ تعرب عن تقـديرها      

  ،)٢( بالفعالية والكفاءة، وفقا التفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدوليةيتسم

 املـؤرخ  ٥٨/٣١٨ وافقت عليه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    الذياتفاق العالقة  تقروإذ    

 من القـرار املتعلقـة بالـسداد الكامـل للنفقـات      ٣الفقرة  ذلك   ، مبا يف  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٣

 الـذي يـوفر إطـارا للتعـاون املـستمر بـني        )٣(املستحقة لألمم املتحدة نتيجـة تنفيـذ اتفـاق العالقـة          

 ألنـشطة ا مـور، تيـسري  ، يف مجلـة أ     لألمـم املتحـدة    تـيح احملكمة اجلنائيـة الدوليـة واألمـم املتحـدة ي         

امليدانيـــــة للمحكمـــــة، وإذ تـــــشجع علـــــى إبـــــرام ترتيبـــــات واتفاقـــــات تكميليـــــة بينـــــهما،  

  الضرورة، حسب

 ضــرورة متويــل النفقــات املتــصلة بالتحقيقــات أو احملاكمــات الــيت جتريهــا  وإذ تالحــظ  

  احملكمة، احملكمة اجلنائية الدولية، مبا فيها ما يتعلق باحلاالت اليت حييلها جملس األمن إىل

  للمحكمة اجلنائية الدولية،تقدميه  اتمع املدين يواصلبالدعم الذي وإذ ترحب   

ــة لتقــدميها املــساعدة   وإذ تعــرب عــن تقــديرها     ــة الدولي حملكمــة إىل اللمحكمــة اجلنائي

  اخلاصة لسرياليون،

  ؛)٤(٢٠١١/٢٠١٢ بتقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفترة ترحب  - ١  

ــة       باترحــب  - ٢   ــا األساســي للمحكم ــا يف نظــام روم ــيت أصــبحت أطراف ــدول ال ل

مل تـصبح   يف السنة املاضية، ويب جبميع الـدول يف مجيـع منـاطق العـامل الـيت                 )١(اجلنائية الدولية 

  بعد أطرافا يف نظام روما األساسي أن تنظر يف التصديق عليه أو االنضمام إليه دون تأخري؛

 بالدول األطراف وبالدول غري األطراف يف نظام روما األساسـي الـيت           ترحب  - ٣  

، ويب جبميـع الـدول   )٥(أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا  

  ؛القيام بذلكاليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاق أن تنظر يف 

_______________ 

 .١٢٧٢، الرقم ٢٢٨٣املرجع نفسه، الد  )٢(

 . من اتفاق العالقة١٣ و ١٠املادتان  )٣(

  .A/67/308انظر  )٤(

  .٤٠٤٤٦، الرقم ٢٢٧١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
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لتعــديالت الــيت اعتمــدها مــؤمتر علــى امــا جــرى مــؤخرا مــن تــصديق  تالحــظ  - ٤  

 ١١مــايو إىل / أيــار٣١الفتــرة مــن  كمبــاال يف يف الــذي عقــد نظــام رومــا األساســي اســتعراض

 ؛٢٠١٠ يونيه/حزيران

لواليـــات تكمــل ا  يف اعتبارهــا أن احملكمـــة اجلنائيــة الدوليـــة   واضـــعة، تؤكــد   - ٥  

الدول تـدابري مالئمـة يف       تتخذأن   ضرورة ،القضائية اجلنائية الوطنية وفقا لنظام روما األساسي      

 ىلتــوت أن ، مبوجــب القــانون الــدويل،اجلــرائم الــيت يــتعني بــشأن نظمهــا القانونيــة الوطنيــة إطــار

  عن التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ةسؤوليامل

ــشجع  - ٦   ــة والــدول       ت ــة واإلقليمي ــن املنظمــات الدولي ــا م ــم املتحــدة وغريه  األم

ن اجلهود ملساعدة الدول على النحو املالئم، بناء علـى طلبـها،    واتمع املدين على بذل مزيد م     

 ؛ مرتكبيهاومقاضاةيف اجلرائم من أجل تعزيز قدراا احمللية على التحقيق 

املـساعدة القـضائية يف     تقـدمي   الـدويل و  علـى الـصعيد     على أمهية التعاون     تشدد  - ٧  

 االضطالع مبهام التحقيق واملقاضاة بفعالية؛ 

الدور الذي تقوم به احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف نظـام متعـدد األطـراف             ب تنوه  - ٨  

ــرام حقــوق       ــز احت يرمــي إىل وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وإرســاء ســيادة القــانون وتعزي

ــة األمــم، النــهوض بواإلنــسان وتــشجيعه وحتقيــق الــسالم املــستدام    وفقــا للقــانون الــدويل  تنمي

  ؛ومبادئه  األمم املتحدةومقاصد ميثاق

 بالدول األطراف يف نظام روما األساسي الـيت مل تعتمـد بعـد تـشريعات        يب  - ٩  

األساسي ومل تتعـاون بعـد مـع احملكمـة اجلنائيـة            روما  وطنية لتنفيذ االلتزامات الناشئة عن نظام       

 الــيت تقــدمهااملــساعدة التقنيــة   إليهــا أن تفعــل ذلــك، وتــشري إىلاملــسندةالدوليــة يف أداء املهــام 

  األطراف يف هذا الصدد؛الدول 

ــه  ترحــب  - ١٠   ــدول غــري األطــراف واألمــم املتحــدة    مبــا أبدت  الــدول األطــراف وال

 ومبـا قدمتـه إليهـا     حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     من تعاون مع ا    واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى   

 ذا النحـو  تتعـاون علـى هـ     ، ويب بالدول اليت عليهـا التـزام بالتعـاون أن            من مساعدة حىت اآلن   

هذه املـساعدة يف املـستقبل، وخباصـة فيمـا يتعلـق باالعتقـال والتـسليم وتـوفري األدلـة                  أن تقدم   و

  ومحاية الضحايا والشهود ونقلهم إىل أماكن إقامة أخرى وإنفاذ األحكام؛

 يـتعني مبوجبـها أن تتعـاون األمـم           الـيت  )٢( مـن اتفـاق العالقـة      ٣إىل املادة   ري  تش  - ١١  
املتحـدة واحملكمــة اجلنائيـة الدوليــة علـى حنــو وثيـق، حيثمــا اقتـضى األمــر، وأن تتـشاورا بــشأن       
املسائل اليت م الطرفني بغرض اضطالع كل منهما مبسؤوليتها على حنو فعال، عمال بأحكـام             
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ي، وأن حتتـرم كـل منـهما    اتفاق العالقة وطبقـا ألحكـام كـل مـن امليثـاق ونظـام رومـا األساسـ                
وثيقـة   إدراج معلومـات  يواظـب علـى  ، وتطلب إىل األمـني العـام أن   )٦(مركز األخرى وواليتها  

جلمعيـة العامـة يف دورـا    تقرير الـذي سـيقدمه إىل ا   ال من اتفاق العالقة يف      ٣بتنفيذ املادة    الصلة
  والستني؛ الثامنة

األمني العـام بـشأن االتـصاالت       بالتوجيهات األخرية اليت أصدرها      يط علما حت  - ١٢ 
ــة الدو     ــة اجلنائيـ ــدرت احملكمـ ــذين أصـ ــخاص الـ ــع األشـ ــيهم    مـ ــبض علـ ــاء القـ ــر بإلقـ ــة أوامـ ليـ

  ؛)٧(باستدعائهم أو

  األساسي؛ طراف يف نظام روماغري األعلى أمهية التعاون مع الدول  تشدد  - ١٣  

ــدعو  - ١٤   ــة إىل  ت ــة      املنظمــات اإلقليمي ــع احملكم ــاون م ــات تع ــرام اتفاق النظــر يف إب
  اجلنائية الدولية؛

 أن تـودع،  نظـام رومـا األساسـي   جيوز ألي دولـة غـري طـرف يف    أنه   إىلتشري    - ١٥  
 األساسي، إعالنا لـدى مـسجل احملكمـة      روما  من نظام  ١٢ من املادة    ٣مبوجب أحكام الفقرة    

باجلرميـة قيـد النظـر، إذا لـزم     صاصها فيما يتعلق  ممارسة احملكمة اخت مبوجبه تقبل اجلنائية الدولية 
ــرة     ــي مبقتـــضى الفقـ ــا األساسـ ــام رومـ ــة لنظـ ــول تلـــك الدولـ ــادة ٢قبـ ــن املـ ــام١٢ مـ ــن نظـ   مـ

  ؛األساسي روما

 مجيــع الــدول األطــراف علــى أن تــضع مــصاحل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ثحتــ  - ١٦  
 املتحـدة  صلة ـا يف األمـم     تـ ملسائل امل عتبار لدى مناقشة ا   االوحاجتها إىل املساعدة وواليتها يف      

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

الــذي يــشكل  هميــع جوانبــجب العالقــة تفــاقال التــام علــى أمهيــة التنفيــذ تــشدد  - ١٧  
  عمــال،إطــارا إلقامــة تعــاون وثيــق بــني املنظمــتني وللتــشاور بــشأن املــسائل الــيت ــم الطــرفني   

 أن يواظــبيثــاق ونظــام رومــا األساســي، وعلــى ضــرورة  املبأحكــام االتفــاق وطبقــا ألحكــام  
لنفقـات  اعـن   والـستني  الثامنـة اجلمعيـة العامـة يف دورـا     تقـدمي معلومـات إىل    علىاألمني العام   

الــيت تكبــدا األمــم املتحــدة واملبــالغ الــيت اســتردا فيمــا يتعلــق باملــساعدة املقدمــة إىل احملكمــة   
  الدولية؛ جلنائيةا

ــة     تــشجع  - ١٨  ــة الدولي  علــى مواصــلة احلــوار بــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائي

شـكال، مبـا يف ذلـك    األ بشىتاحملكمة و جملس األمن بني التحاوروترحب يف هذا الصدد بزيادة  

  احملكمة؛ تركز بشكل خاص على دورعقد مناقشة مفتوحة بشأن السالم والعدالة 
_______________ 

  . من اتفاق العالقة٢ من املادة ٣الفقرة   )٦(

)٧(  A/67/828-S/2013/210املرفق ،.  
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 الـذي  )٨(٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١٢يان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ          بب ترحب  - ١٩  

أمهية تعاون الدول مع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة وفقـا       كرر فيه الس تأكيد ندائه السابق بشأن        

 علــى ــذا الــشأنالــس مبتابعــة قــرارات ل دولــة وأعــرب عــن التزامــه  املنوطــة بكــاللتزامــاتل

  ؛فعال حنو

 ملكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف مقـر            هاعن تقدير  تعرب  - ٢٠  

 بـشكل وثيـق  األمم املتحدة ملا يضطلع به من أعمال، وتشجع األمني العام على مواصلة العمل          

  مع ذلك املكتب؛

لصندوق االستئماين املنـشأ لـصاحل ضـحايا    تقدمي تربعات ل الدول على   تشجع    - ٢١  

 وتنـوه كمة اجلنائيـة الدوليـة ولـصاحل أسـر هـؤالء الـضحايا،              اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احمل    

   اآلن؛حىتلصندوق االستئماين ل املقدمة بالتربعاتمع التقدير 

 مــؤمتر اســتعراض  إىل أن الــدول األطــراف أعــادت تأكيــد التزامهــا، يف  تــشري  - ٢٢  

ــة نظــام رومــا األساســي  ــة الدولي ــتح الــذي دعــا األمــني العــام إىل عقــده    للمحكمــة اجلنائي  وافت

أعماله، بنظام روما األساسي وبتنفيذه علـى حنـو تـام وبعامليتـه ونزاهتـه وأن مـؤمتر االسـتعراض               

نظـام رومـا األساسـي علـى       أجرى تقييما للعدالة اجلنائية الدولية ونظر يف الوقـت ذاتـه يف آثـار               

ــة والتكامــل والتعــاون    ــإىل  اودعــ الــضحايا واتمعــات املتــضررة والــسالم والعدال  إنفــاذز تعزي

ع نطـاق اختـصاص   يتوسـ لنظـام رومـا األساسـي       اليت أدخلت على    تعديالت  الاعتمد   و األحكام

تكـون    الـيت ال    الرتاعات املـسلحة    يف جرائم حرب إضافية عندما ترتكب    يشمل ثالث   احملكمة ل 

تعريـف جرميـة   لنظـام رومـا األساسـي    الـيت أدخلـت علـى    تعـديالت  الاعتمـد   و طـابع دويل ذات

 بتلـك يتعلـق   مـة مبوجبـها ممارسـة االختـصاص فيمـا     الشروط اليت ميكـن للمحك العدوان ووضع   

  ؛األساسي  روما من نظام١٢٤وقرر اإلبقاء على املادة  اجلرمية

الذي جاء فيه أن األمم املتحـدة     )٩(بتقرير األمني العام عن أعمال املنظمة      نوهت  - ٢٣ 

مزيد من التـصديقات علـى نظـام رومـا     واصلت تعزيز املساءلة عن اجلرائم الدولية والدعوة إىل  

، شـكل خطـوة   لوبانغـا  يف قـضية  ، الـصادر وأن أول حكم للمحكمة اجلنائية الدولية    ،  األساسي

   مساءلة الضالعني يف ارتكاب اجلرائم الدولية؛كفالةهامة يف 

لمحكمـة  لبقرار مجعية الدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي             حتيط علما     - ٢٤  

وتـشري يف الوقـت     ،  الثانية عشرة يف الهاي    عقد دورا    احلادية عشرة  يف دورا    اجلنائية الدولية 

_______________ 

)٨(  S/PRST/2013/2.  

  .(A/67/1) ١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )٩(



  A/RES/67/295  تقرير احملكمة اجلنائية الدولية
 

6/6 

 مــن نظــام رومــا ١١٢ مــن املــادة ٦أن مجعيــة الــدول األطــراف جتتمــع، وفقــا للفقــرة  ذاتــه إىل 

 يف الثانيـة عـشرة  الـدورة  عقـد  يف مقر األمم املتحدة، وتتطلـع إىل         األساسي، يف مقر احملكمة أو    

، وتطلب إىل األمني العـام تـوفري اخلـدمات          ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨  إىل ٢٠الفترة من   

  ؛٥٨/٣١٨واملرافق الالزمة، وفقا التفاق العالقة والقرار 

على مشاركة أكرب عدد ممكن من الدول يف مجعيـة الـدول األطـراف،            تشجع    - ٢٥  

 وتنـوه البلـدان منـوا،   لصندوق االستئماين لتيسري مشاركة أقل تقدمي تربعات ل وتدعو الدول إىل    

   اآلن؛حىتلصندوق االستئماين ل املقدمة بالتربعاتمع التقدير 

 من اتفـاق العالقـة،    ٦احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن تقدم، وفقا للمادة         تدعو    - ٢٦  

ــرة   ــا   ٢٠١٢/٢٠١٣تقريـــرا عـــن أنـــشطتها للفتـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ، لكـــي تنظـــر فيـ

  .والستني الثامنة

  ٩٥ العامة اجللسة

  ٢٠١٣ أغسطس/ آب٢٢

  


