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 مجعية الدول األطراف
 

 الدورة العاشرة
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  املكتب عن التعاونتقرير 

   األمانةمنمذكرة 

منذ الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف علي النحو التعاون واليتها لشؤون نفذت امليسرة 
  .ICC-ASP/9/Res.3واألحكام ذات الصلة من القرار  ICC-ASP/8/Res.2 املنصوص عليه يف القرار

سلسلة من املشاورات غري الرمسية تضم احملكمة، والدول األطراف، ودول أخرى، وعقدت 
  من الوثيقة) أ(١٦ملسائل احملددة يف الفقرة  للنظر يف امعنيةومنظمات غري حكومية، ومنظمات 

 ICC-ASP/8/2 .  

ديسمرب / كانون األول١٠ؤرخ امل ICC-ASP/9/Res.3 من القرار ١١وبناء على الفقرة 
  .تنظر فيه اجلمعيةكي التقرير عن التعاون لطيه ، يقدم مكتب مجعية الدول األطراف ٢٠١٠

  مقدمة  -أوال

 ICC-ASP/9/Res.3من القرار  ١١يف الفقرة   -١
تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية "املعنون  )١(

، طلبت اجلمعية إىل ٢٠١٠ديسمرب /األول  كانون١٠يف  ، الذي اعتمدته اجلمعية"الدول األطراف
أن  و،ICC-ASP/8/Res.2مليسرة أن تواصل عملها بشأن التعاون على النحو املنصوص عليه يف القرار ا

يسري تبادل اخلربات واملبادرات األخرى الرامية إىل تعزيز التعاون كإدراج بند تستكشف اقتراحات لت
 . بشأن التعاوندائم يف جدول أعمال اجلمعية

 املكتب يف اجتماعه األول املعقود يف عين ، ICC-ASP/8/Res.2للقرار معية اجلوبعد اعتماد   -٢
.ميسرة لشؤون التعاون) اايرلند( السفرية ماري ويالن ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩

_________________________ 
 ٢٦-١٨الثامنة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  ) ١(

 .الد األول، اجلزء الثاين ،)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين
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 .)٢(وأصدرت احملكمة حتديثاً لتقريرها عن التعاون  -٣

  تنظيم العمل  -ثانيا

رمسية ات غري مشاورجولة  ١٧  ما جمموعه، عقد الفريق العامل يف الهاي٢٠١١يف عام   -٤
 ٩اير، وفرب/ شباط٢٥ مع ممثلني للدول األطراف واألجهزة املختلفة للمحكمة، يف  التعاونسألةبشأن م

 ٢٦ و٦سبتمرب، و/ أيلول٣٠يوليه، و/ متوز٢٠مايو، و/ أيار٢٠أبريل، و/ نيسان٨مارس، و/ آذار٢٣و
  .نوفمرب، على التوايل/ تشرين الثاين١١ و٧ و٤أكتوبر، و/تشرين األول

، ناقش الفريق العامل مسألة عدم ٢٠١١فرباير / شباط٢٥ويف اجتماعه األول املعقود يف   -٥
نفيذية يف بعض الدول األطراف مما يشكل عقبة لتنفيذ طلبات التعاون املقدمة من صدور تشريعات ت

 عرضتوخصصت عدة اجتماعات للفريق العامل ملسألة اإلفراج املؤقت، و.  بصورة فعالةاحملكمة
ونوقشت ". تبادل الرسائل بشأن اإلفراج املؤقت"هذه االجتماعات اتفاقا منوذجيا بعنوان  احملكمة يف

، تنفيذ األحكام، واتفاقات إعادة توطني الشهودأخرى مثل مسائل  املشاورات غري الرمسية  يفأيضاً
مشروع األدوات عقدت أيضاً جلسة إحاطة بشأن و. وإعادة توطني الشهود يف حاالت الطوارئ

       . القانونية

٦-  عية لألعمال التحضريية للدورة العاشرة جلمالفريق العامل ت ستة من اجتماعات صصوخ
   من القرار١٣عمال بالفقرة يف هذه االجتماعات، قدمت احملكمة واألطراف الدول 

ICC-ASP/9/Res.3 ،وبناء على التعليقات واملالحظات اليت أبديت على  .تقريراً حمدثاً عن التعاون
نسخة منقحة من تقريرها  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨يف مشروع التقرير األويل، عممت احملكمة 

  . التعاوننع

وأعربت بعض الدول األطراف عن قلقها . وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية لتقرير احملكمة  -٧
   .٢٠١٢من الدقة يف عام د يمبزالتقرير أن يناقش  ورأت أن من األفضل بشأن جوانب معينة من التقرير

اده يف الدورة العاشرة واتفق الفريق العامل على تقدمي مشروع قرار واحد بشأن التعاون العتم  -٨
وعالوة على ذلك، أعد الفريق العامل أيضاً مشروع نص إلدراجه يف القرار ). املرفق األول(للجمعية 
  ). املرفق الثاين(اجلامع 

  التوصيات   -ثالثا

، أوصى الفريق العامل بإدراج بند ICC-ASP/9/Res.3 من القرار ١١ الفقرةوفقاً ملا جاء يف   -٩
، وبأن تواصل  بشأن التعاونمال الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطرافخاص يف جدول أع

اجلمعية رصد التعاون بغية تيسري تبادل اخلربات بني الدول األطراف والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز 
   .)٣(التعاون يف احملكمة

_________________________ 
  . (ICC-ASP/10/40) تقرير احملكمة عن التعاون)٢(
 . من مشروع القرار املرفق بشأن التعاون١٤ انظر الفقرة )٣(
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  املرفق األول

  مشروع قرار بشأن التعاون

  إن مجعية الدول األطراف،

الذي وافقت   (RC/Dec.2)أحكام نظام روما األساسي، واإلعالن بشأن التعاون إىل إذ تشري  
عليه الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي الذي عقد يف كمباال، والقرارات واإلعالنات السابقة 

  والقرار ICC-ASP/8/Res.2لقرار ، مبا يف ذلك اجلمعية الدول األطراف بشأن التعاون
ICC-ASP/9/Res.3 والتوصيات الست والثالثني املرفقة بالقرار ،ICC-ASP/6/Res.2؛  

 على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني اللذين تبديهما الدول واملنظمات إذ تشددو  
 الدولية واإلقليمية حىت تتمكن احملكمة من أداء واليتها على الوجه السليم؛

 إىل مواصلة احلوار مع احملكمة بشأن وتتطلع )١(عاونالت بتقرير احملكمة عن وإذ حتيط علما
  ؛)٢(املسائل اليت أثريت يف التقرير

  ،)٣("باالستعداد عموماً للتعاون مع احملكمة" من تقرير احملكمة ٢باالعتراف يف الفقرة ترحب   -١

 الدول جانب ت املناسب وبصورة فعالة منقوالتعاون واملساعدة يف ال على أمهيةتؤكد   -٢
طراف والدول األخرى اليت عليها التزام بالتعاون مع احملكمة وفقاً للباب التاسع من نظام روما األ

األساسي أو قرار صادر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة، ملا قد يؤدي إليه عدم التعاون يف سياق 
م تنفيذ طلبات احملكمة  ما قد يؤدي إليه عدوتالحظاإلجراءات القضائية من تأثري على فعالية احملكمة، 

من آثار على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، السيما عندما يتعلق األمر بالقبض على أشخاص تصدر 
  وتسليمهم للمحكمة؛عليهم حبقهم أوامر بالقبض 

 جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون مع الدول واملنظمات الدولية تشجع احملكمة على مواصلة  -٣
إىل أن التعاون الفعال يظل أساسياً بالنسبة للمحكمة من أجل تشري واإلقليمية واتمع الدويل و

  اضطالعها بأنشطتها؛

االلتزامات تنفيذ كون مصحوبا ببأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يتذكّر   -٤
، السيما عن طريق التشريعات التنفيذية واختاذ التدابري املناسبة على الصعيد الوطين، ة ذات الصلةطنيالو

الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تعتمد بعد مثل هذه التشريعات والتدابري األخرى وحتث 
وجب نظام روما األساسي على القيام بذلك من أجل ضمان الوفاء بااللتزامات اليت تقع على عاتقها مب

  ؛بصورة كاملة

_________________________ 
)١(  ICC-ASP/10/40 .  
وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية لتقرير ": (ICC-ASP/10/28) اون التععن من تقرير املكتب ٧ انظر الفقرة )٢(

وأعربت بعض الدول األطراف عن قلقها بشأن جوانب معينة من التقرير ورأت أن من . احملكمة
  ".٢٠١٢األفضل أن يتاقش التقرير مبزبد من الدقة يف عام 

 .٢ الفقرة ،ICC-ASP/10/28  تقرير احملكمة عن التعاون )٣( 
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احملافظة تقدمي األدلة و احلاجة إىل تعاون الدول األطراف مع احملكمة يف جماالت مثل تؤكد  -٥
، وتبادل )٤(وتسليمهم للمحكمةعليهم ، وضبط األشخاص الذين تصدر حبقهم أوامر بالقبض يهاعل

      املعلومات ومحاية الضحايا؛

 تعاوا مع ز، عند اإلمكان، يف تعزي بالنظرألطراف والدول األخرىتدعو مجيع الدول ا  -٦
بشأن، يف مجلة أمور، تدابري محاية احملكمة عن طريق إبرام اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسيلة أخرى 

    الشهود املعرضني للخطر وتنفيذ األحكام؛

أو أي وسيلة طارية إلاتيبات ترالتفاقات أو العمل الذي تقوم به احملكمة يف جمال االتثين على   -٧
الشهود، إعادة توطني أخرى من وسائل التعاون يف جماالت مثل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائي، و

 مجيع الدول األطراف شجعتوة على مواصلة عملها يف هذا الصدد،  احملكموتشجعوتنفيذ األحكام، 
  ذه ااالت؛على النظر، عند اإلمكان، يف تعزيز التعاون الطوعي يف ه

 ضرورة أن تتخذ احملكمة جاً استباقياً، بالتشاور مع الدول األطراف، لوضع تؤكد على  -٨
استراتيجيات فعالة لتيسري التعاون من جانب الدول األطراف الدول األخرى يف حتديد، أو تعقب، أو 

 ملثل هذه متثالطراف باال، وااللتزام املقابل للدول األادالعائدات واملمتلكات واملوحجز جتميد، أو 
 من نظام روما ٩٣من املادة ) ك(١فقرة لن احملكمة، على النحو املتوخي يف اعالطلبات الصادرة 

  ؛)٥(األساسي، لألغراض املنصوص عليها يف هذا النظام

 مجيع الدول األطراف على النظر، وتشجع بإنشاء الصندوق اخلاص إلعادة التوطني ترحب  -٩
، وعلى النظر تكلفةدون بالدخول يف اتفاقات أو ترتيبات إعادة التوطني مع احملكمة، عند اإلمكان، يف 

  يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص إلعادة التوطني؛

أفرقة املقدمة من  على أمهية استجابة الدول األطراف، بقدر اإلمكان، لطلبات املساعدة تشدد  -١٠
  ، عند االقتضاء؛الة هذه الطلبات إىل الدول األطراف أنه ميكن للمحكمة أن تيسر إحوتالحظ  الدفاع

 بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، ترحب  -١١
  وغري ذلك من املؤسسات احلكومية الدولية؛

  أمهية أن تعزز الدول األطراف الدعم للمحكمة على الصعيد الدويل؛تؤكد    -١٢

ع معية الدول األطراف للتشاور م إىل املكتب أن يعني منسقا لشؤون التعاون تابعا جلتطلب  -١٣
 فضال عن الدول املعنية األخرى واملنظمات ذات الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية

  الصلة من أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛ 

لتعاون بغية تيسري تبادل اخلربات بني الدول  أن تواصل مجعية الدول األطراف رصد اتقرر  -١٤
أن تدرج اجلمعية يف جدول تقرر األطراف والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون؛ ولتحقيق ذلك، 

  أعمال دورا احلادية عشرة بنداً خاصاً بشأن التعاون؛

_________________________ 
  . من نظام روما األساسي٩٣من املادة ) ١(١ والفقرة ٧٢وفقاً للمادة  )٤(
  .من نظام روما األساسي) ٢(١٠٩، و)ك)(١(٩٣، و )٢(٧٩، و )٢(٧٧ املواد )٥(
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اف يف دورا إىل املكتب أن يقدم تقريراً عن أهم التطورات إىل مجعية الدول األطرتطلب   -١٥
 احملكمة أن تقدم تقريراً حمدثاً عن التعاون إىل اجلمعية يف دورا الثانية  إىلوتطلب كذلكاحلادية عشرة 

  .عشرة

 

  

  املرفق الثاين

  مشروع فقرات إلدراجها يف القرار اجلامع     

  إن مجعية الدول األطراف،    

[...]  

لة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر وحتيط بأمهية التعاون يف العالقة بني احملكمة والدو تسلم
  ؛املضيفة بتمكني احملكمة من أداء أعماهلا مبزيد من الفعاليةعلماً مع التقدير باستمرار التزام الدولة 

 [...]  

____________ 


