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الدورة الرابعة والسبعون
البند  73من جدول األعمال
تقرير احملكمة اجلنائية الدولية
األرجنتني ،وإسب ب ب ببباايا ،ووسب ب ب ببإاليا ،وإسب ب ب ببتوايا ،وإووا ور ،وو اايا ،وويرلندا ،وويسب ب ب ببطندا ،وإي اليا،
وابراغواي ،والربتغببا  ،وبطكيكببا ،وبطغببارم ،وبنمببا ،وبولنببدا ،وباو ،وتو ب ب ب ب ببيكيببا ،و وريببة و ريقيببا
الوسب ب ب ب ر ،و ورية وورم ،والدامنرك ،وروماايا ،وس ب ب بباموا ،وس ب ب ببطو اويا ،وس ب ب ببطو ينيا ،والس ب ب ببنغا ،
والسويد ،وسويسرا ،وسااليون ،وشيطي ،وصربيا ،وغواتيماال ،و راسا ،و نطندا ،وقربص ،وورواتيا،
ووندا ،وووسببتاريكا ،ووولومبيا ،ولكسببمربا ،وا مطكة ا تلدة لربي اايا العومر وويرلندا الوببمالية،
والنرويج ،وايوزيطندا ،وهولندا ،والياابن ،واليوانن :موروع قرار

تقرير احملكمة اجلنائية الدولية
إن اجلمعية العامة،
إذ توب ببا إىل قرارها  7/73املؤرخ  29تشـ ـ ـرون األول/ر ت ر  2018وإىل مجيع قراراهتا الس ـ ــا
ذات الصل ،
وإذ تو ببا وي ببا إىل رن نظام روما األس ــاس ــة للمحئم النالي الدولي ( )1وعيد أت يد م اص ــد
ميثاق األمم املتحدة ومبادله،
وإذ تس ب ببطم أبن احملئم النالي الدولي مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ـ قتـ ـ ــالي دالم مسـ ـ ــت ل  ،وأبن األمم املتحدة
واحملئم حيرتم ل منهما ،يف هذا الصدد ،مر ز الطرف اآلخر ووالوته،
وإذ تكرر أتويد املغزى التارخية العتماد نظام روما األساسة،
وإذ تود على رن العدال  ،وال سيما العدال االنت الي يف اجملتمعات اليت تشهد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاعات واليت
متر مبرحل ما عد النـزاع ،لبن رساسي من لبنات السالم املستدام،
_________________

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

)19-18565 (A

291019

**1918565

311019

A/74/L.8

واقتناعا من ا أبن وضــع حد لالتالت من الع اأ رمر ضــروري لطة ص ـ ح ري جرالم ارتئبت
يف املاضة وملنع ارتئاأ جرالم من ذلك ال بيل يف املست بل،
وإذ تنوه ابلت دم الئبري الذي رحرزته احملئم النالي الدولي يف حت ي اهتا وإجراءاهتا ال تــالي يف
خمتلف احلاالت وال تــاا اليت رحيلت إليها من الدول األاراف يف نظام روما األســاســة ومن مل األمن
واليت شرع املدعة العام للمحئم يف النظر تيها مببادرة منه ،وت ا لنظام روما األساسة،
وإذ توب ببا إىل رن تعاون الدول واألمم املتحدة واملنظمات الدولي واإلقليمي األخرى مع احملئم
النالي الدولي وت دميها املســاعدة للمحئم على تعال وشــامل يف مجيع ج اني والوتها وظالن رمرون
رساسيني الضطالعها أبنشطتها،
وإذ تعرب عن تقديرها لألمني العام ملس ـ ــاعدته احملئم النالي الدولي على
والئ اءة ،وت ا الت اق العالق ني األمم املتحدة واحملئم النالي الدولي (،)2

وتس ـ ــم ابل عالي

وإذ تنوه ابت ـ ــاق العالق ـ ـ الـ ــذي وات ـ ــت عليـ ــه المعي ـ ـ العـ ــام ـ ـ يف قرارهـ ــا  318/58املؤرخ
 13رول ل/س ـ ــبتم  ،2004مبا يف ذلك ال رة  3من ال رار املتعل ابلس ـ ــداد الئامل للن ات املس ـ ــتح
لألمم املتحدة نتيج تن يذ ات اق العالق ( ،)3والذي و تر إاارا للتعاون املستمر ني احملئم النالي الدولي
واألمم املتحدة وتيح لألمم املتحدة ،يف مجل رم ر ،تيس ـ ــري األنش ـ ــط امليداني للمحئم  ،وإذ تش ـ ــجع على
إ رام ترتيبات وات اقات تئميلي ينهما ،حسي االقتتاء،
وإذ تالحظ ضــرورة مت ول الن ات املتصــل ابلتح ي ات رو احملا مات اليت اروها احملئم النالي
الدولي  ،مبا تيها ما وتعلق ابحلاالت اليت حييلها مل األمن إىل احملئم ،
وإذ ترحب ابلدعم الذي و اصل اجملتمع املدين ت دميه للمحئم النالي الدولي ،
وإذ تؤود على األمهي اليت و ليها نظام روما األس ــاس ــة حل ق الت ــحاا واحتياجاهتم ،وال س ــيما
ح هم يف املش ـ ــار يف اإلجراءات ال ت ـ ــالي واملطالب ذ الت ـ ــرر ،وإذ تش ـ ــدد على رمهي تزوود الت ـ ــحاا
واجملتمعات احمللي املتتررة ابملعل مات وإشرا هم من رجل ت عيل ال الو املسندة إىل احملئم النالي الدولي
يف ش ها املتعلق ابلتحاا،
-1

ترحب ت رور احملئم النالي الدولي لل رتة )4(2019/2018؛

 - 2ترحب وي ببا ابلدول اليت رص ــبحت راراتا يف نظام روما األس ــاس ــة للمحئم النالي
الدولي ( ،)1وهتيي ذميع الدول يف مجيع منااق العامل اليت مل تصــبح عد راراتا يف نظام روما األســاســة رن
تنظر يف التصدوق عليه رو قب له رو امل ات عليه رو االنتمام إليه دون أتخري؛

_________________

( A/58/874 )2و .A/58/874/Add.1
( )3املاداتن  10و  13من ات اق العالق .
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 - 3ترحب وذلك ابلـدول األاراف وابلــدول ري األاراف يف نظــام رومــا األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األاراف يف ات اق امتيازات احملئم النالي الدولي وحصــا هتا( ،)5وهتيي ذميع الدول اليت مل تصــبح عد
راراتا يف ذلك االت اق رن تنظر يف ال يام ذلك؛
 - 4تالحظ ما جرى مؤخرا من تصـ ـ ـ ـ ـ ــدوق على التعدوالت اليت اعتمدها مؤمتر اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا
نظام روما األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمحئم النالي الدولي الذي ع د يف مباال يف ال رتة من  31رار/ماو إىل
 11حزوران/و نيه  ،2010وقب هلا؛
 - 5تؤود ،واضع يف اعتبارها رن احملئم النالي الدولي ت ِّ
ئمل احملا م النالي ال اني وت ا
لنظام روما األس ــاس ــة ،على ض ــرورة رن تتاذ الدول تدا ري ماللم يف إاار نظمها ال ان ني ال اني ش ـ ن
الرالم اليت وتعني ،مب جي ال ان ن الدويل ،رن تت ىل املسؤولي عن التح يق تيها وم اضاة مرتئبيها؛

 - ٦تو ب ب ب ب ببك األمم املتحدة و ريها من املنظمات الدولي واإلقليمي والدول واجملتمع املدين
على ذل مزود من اله د ملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الدول على النح املاللم ،ناء على البها ،من رجل تعزوز قدراهتا
احمللي على التح يق يف الرالم وم اضاة مرتئبيها ،وتؤ د يف هذا الصدد على رمهي مبدر امللئي ال اني ؛
 - 7تود على رمهي التعاون على الصعيد الدويل وت دمي املساعدة ال تالي يف االضطالع
مبهام التح يق وامل اضاة عالي ؛
 - 8تنوه ابلـدور الـذي ت م ـه احملئمـ النـاليـ الـدوليـ يف نظـام متع ِّـدد األاراف ورمة إىل
وضــع حد لالتالت من الع اأ واالرت اء ســيادة ال ان ن وتعزوز احرتام ح ق اإلنســان وتشــجيعه وحت يق
تنمي األمم ،وت ا لل ان ن الدويل وم اصد ميثاق األمم املتحدة ومبادله؛
السالم املستدام والنه
 - 9هتيب ابلدول األاراف يف نظام روما األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة اليت مل تعتمد عد تش ـ ـ ـ ـروعات واني
لتن يذ االلتزامات الناشئ عن نظام روما األساسة ومل تتعاون عد مع احملئم النالي الدولي يف رداء املهام
املسندة إليها رن ت عل ذلك ،وتشري إىل املساعدة الت ني اليت ت دمها الدول األاراف يف هذا الصدد؛
 - 10ترحببب مب ــا ر ــدت ــه ال ــدول األاراف وال ــدول ري األاراف واألمم املتح ــدة واملنظم ــات
الدولي واإلقليمي األخرى من تعاون مع احملئم النالي الدولي ومبا قدمته إليها من مس ـ ـ ـ ــاعدة ح اآلن،
وهتيي ابلدول اليت عليها التزام ابلتعاون رن تتعاون على هذا النح ورن ت دم هذه املســاعدة يف املســت بل،
وخباصـ ـ ـ تيما وتعلق ابالعت ال والتس ـ ــليم وت تري األدل وواو الت ـ ــحاا والش ـ ــه د ون لهم إىل رما ن إقام
رخرى وإن اذ األحئام؛
 - 11تالحظ مــا وبــذلــه األمني العــام من جه د يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل تعزوز التعــاون ني األمم املتحــدة
واحملئم النالي الدولي وت ا الت اق العالق ني األمم املتحدة واحملئم النالي الدولي ( ،)2وتالحظ روتــا
يف هذا الصدد رن ملئتي الشؤون ال ان ني يف األمان العام دوراً حمدداً وتطلع ه داخل األمم املتحدة؛

 - 12تو ب ب ب ب ببا إىل املــادة  3من ات ــاق العالق ـ اليت وتعني مب جبهــا رن تتعــاون األمم املتحــدة
واحملئم النالي الدولي على وثيق ،حيثما اقتتــى األمر ،ورن تتشــاورا شـ ن املســالل اليت هتم الطرتني
غر تيسـري اضــطالع ل منهما مبســؤوليتها على تعال ،عمال أبحئام ات اق العالق واب ا ألحئام
_________________
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ل من امليثاق ونظام روما األسـ ــاسـ ــة ،ورن حترتم ل منهما مر ز األخرى ووالوتها( ،)٦وتطلي إىل األمني
العــام رن و ا ــي على إدرال معل مــات ذات ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ تن يــذ املــادة  3من ات ــاق العالقـ يف الت رور الــذي
سي دمه إىل المعي العام يف دورهتا اخلامس والسبعني؛
 - 13توا إىل الت جيهات اليت رصدرها األمني العام ش ن االتصاالت مع األشااص الذون
رصدرت احملئم النالي الدولي روامر إبل اء ال بض عليهم رو ابستدعالهم( ،)7وحتيط علما يف هذا الصدد
ابملعل مات املدرج يف ت رور األمني العام ش ن تن يذ املادة  3من ات اق العالق ()8؛
 - 14تو ب ب ب ب ببا إىل ات اق العالق  ،وتالحظ رن الن ات اليت تتئبدها احملئم النالي الدولي
تيمــا وتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ابلتح ي ــات رو احملــا مــات املتعل ـ ابحلــاالت اليت رحــاهلــا مل األمن إىل احملئمـ رو اليت
رحيلت إليها شئل آخر تتئ ل هبا حصرا الدول األاراف يف نظام روما األساسة؛
 - 15تود على رمهي التعاون مع الدول ري األاراف يف نظام روما األساسة؛
 - 1٦تدعو املنظمات اإلقليمي إىل النظر يف إ رام ات اقات تعاون مع احملئم النالي الدولي ؛
 - 17تو ب ب ببا إىل رنه جي ز ألي دول ري ارف يف نظام روما األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة رن ت دع ،مب جي
رحئام ال رة  3من املادة  12من نظام روما األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،إعال لدى رلي قلم احملئم النالي الدولي
ت بل مب جبه ممارس ـ ـ ـ احملئم اختصـ ـ ــاصـ ـ ــها تيما وتعلق ابلرمي قيد النظر ،إذا ان قب ل تلك الدول لنظام
روما األساسة الزما مب تتى ال رة  2من املادة  12من نظام روما األساسة؛
 - 18حتث مجيع الدول األاراف على رن تتــع مصــاة احملئم النالي الدولي وحاجتها إىل
املس ـ ـ ــاعدة ووالوتها يف االعتبار لدى مناقشـ ـ ـ ـ املس ـ ـ ــالل املتص ـ ـ ــل هبا يف األمم املتحدة ،وتدع مجيع الدول
األخرى إىل النظر يف رن حتذو حذو تلك الدول حسي االقتتاء؛
 - 19توب ببد على رمهي التن يذ التام لميع ج اني ات اق العالق الذي وش ـ ــئل إاارا إلقام
تعاون وثيق ني املنظمتني وللتش ـ ــاور شـ ـ ـ ن املس ـ ــالل اليت هتم الطرتني ،عمال أبحئام ذلك االت اق واب ا
ألحئام امليثاق ونظام روما األس ــاس ــة ،وعلى ض ــرورة رن و اص ــل األمني العام ت دمي معل مات إىل المعي
العام يف دورهتا اخلامس والسبعني عن الن ات اليت تئبدهتا األمم املتحدة واملبالغ اليت اسرتدهتا تيما وتعلق
ابملساعدة امل دم إىل احملئم النالي الدولي ؛
 - 20توب ب ب ببك على م اصـ ـ ـ ـ ــل احل ار ني األمم املتحدة واحملئم النالي الدولي  ،وترحي يف
هذا الصدد زادة التحاور ني مل األمن واحملئم ش األشئال ،مبا يف ذلك ع د مناقشات م ت ح
ش ن السالم والعدال و ش ن رساليي العمل تر ز شئل خاص على دور احملئم ؛

_________________

( )٦ال رة  3من املادة  2من ات اق العالق .
( ،A/67/828-S/2013/210 )7املرتق.
(.A/74/325 )8
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 - 21تواصب ب ب ب الرتحيي بيان رلي مل األمن املؤرخ  12ش ـ ـ ـ ــبا /ت اور  )9(2013الذي
رر تيه اجملل أت يد نداله الس ــا ق شـ ـ ن رمهي تعاون الدول مع احملئم النالي الدولي وت ا لاللتزامات
املن ا ئل دول ورعرأ تيه عن التزامه مبتا ع قرارات اجملل هبذا الش ن على تعال؛
 - 22تعرب عن تقببديرهببا ملئت ــي االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الت ــا ع للمحئم ـ الن ــالي ـ ال ــدولي ـ يف م ر
األمم املتحدة ملا وت ـ ـ ـ ــطلع ه من رعمال ،وتش ـ ـ ـ ــجع األمني العام على م اص ـ ـ ـ ــل العمل ش ـ ـ ـ ــئل وثيق مع
ذلك املئتي؛
 - 23توببك الدول على ت دمي ت عات للصــندوق االســتئماين املنش ـ لصــاة ضــحاا الرالم
ال اقع ضـمن اختصـاص احملئم النالي الدولي ولصـاة رسـر هؤالء التـحاا ،وتن ه مع الت دور ابلت عات
امل دم للصندوق االستئماين ح اآلن؛
 - 24توب ب ب ببا إىل رن الدول األاراف رعادت أت يد التزامها ،يف مؤمتر اس ـ ـ ـ ـ ــتعرا نظام روما
األس ـ ــاس ـ ــة الذي دعا األمني العام إىل ع ده واتتتح رعماله ،نظام روما األس ـ ــاس ـ ــة و تن يذه على اتم
و عامليته ووحدته ،ورن مؤمتر االس ـ ـ ـ ــتعرا رجرى ت ييما للعدال النالي الدولي مع النظر يف ال قت ذاته يف
آاثر نظام روما األساسة على التحاا واجملتمعات املتتررة والسالم والعدال والتئامل والتعاون ،ودعا إىل
تعزوز إن اذ األحئام واعتمد التعدوالت اليت ردخلت على نظام روما األس ــاس ــة لت س ــيع نطاق اختص ــاص
احملئم ليش ــمل ثالر جرالم حرأ إض ــاتي عندما ترتئي يف النزاعات املس ــلح اليت ال تئ ن ذات اا ع
دويل ،واعتمد التعدوالت اليت ردخلت على نظام روما األس ــاس ــة لتعروف جرمي العدوان ووض ــع الش ــرو
اليت ميئن للمحئم مب جبها ممارس االختصاص تيما وتعلق تلك الرمي ؛
 - 25تنوه ت رور األمني العام عن رعمال املنظم ()10؛
 - 2٦حتيط عطما رار مجعي الدول األاراف يف نظام روما األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمحئم النالي
الدولي  ،يف دورهتا اخلامس ـ ـ ـ عش ـ ــرة ،رن تع د دورهتا الثامن عش ـ ــرة يف الهاي ،مش ـ ــرية يف ال قت ذاته إىل رن
مجعي الدول األاراف اتمع ،وت ا لل رة  ٦من املادة  112من نظام روما األساسة ،يف م ر احملئم رو يف
م ر األمم املتحدة ،وتتطلع إىل الدورة الثامن عشرة امل رر ع دها يف ال رتة من  2إىل  7ان ن األول/دوسم
 ،2019وتطلي إىل األمني العام ت تري اخلدمات واملراتق الالزم وت ا الت اق العالق وال رار 318/58؛
 - 27توب ب ب ببك على مشـ ـ ـ ـ ــار ر عدد ممئن من الدول يف مجعي الدول األاراف ،وتدع
الدول إىل ت دمي ت عات للصندوق االستئماين لتيسري مشار رقل البلدان من ا ،وتن ه مع الت دور ابلت عات
امل دم للصندوق االستئماين ح اآلن؛
 - 28تدعو احملئمـ النــاليـ الـدوليـ إىل رن ت ــدم ،وت ــا للمــادة  ٦من ات ــاق العالقـ  ،ت رورا
عن رنش ـ ـ ـ ـ ــطتها لل رتة  2020/2019إذا اعت ت ذلك مناس ـ ـ ـ ـ ــبا ،لئة تنظر تيه المعي العام يف دورهتا
اخلامس والسبعني.

_________________
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