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  مجعية الدول األطراف
 

 الدورة احلادية عشرة  
 ٢٠١٢مرب نوف/ تشرين الثاين٢٢ – ١٤ ،الهاي

  عن التعاونكتبتقرير امل

  مذكرة أعدا األمانة

، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ICC-ASP/10/Res.2 من القرار ١٥عمال بالفقرة   
ويعكس هذا التقرير . التعاون لكي تنظر فيه اجلمعيةاألطراف طيه تقريراً عن يقدم مكتب مجعية الدول 

مع احملكمة وجهات التابع للمكتب يف الهاي نتيجة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل 
  .معنية أخرى
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  علومات أساسية م  -أوال

 مجعية الذي اعتمدته" التعاون"املعنون   ICC-ASP/10/Res.2قرار من منطوق ال١٣طلبت الفقرة  -١
 يعني ميسراًإىل املكتب أن  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٠يف  ")اجلمعية"فيما بعد (الدول األطراف 

احلكومية فضال عن الدول املعنية واحملكمة واملنظمات غري لشؤون التعاون للتشاور مع الدول األطراف 
  .األخرى واملنظمات ذات الصلة من أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة

 أنيكن رامربغ ة السفري٢٠١٢فرباير / شباط٢٨وعني املكتب يف اجتماعه السابع املعقود يف  -٢
 . لشؤون التعاونيسرةم) النرويج(كروتنس 

  تنظيم العمل والنتائج العامة  -ثانيا

 مشاورات ٧ما جمموعه ) "الفريق العامل"(، عقد الفريق  العامل يف الهاي ٢٠١٢ عام يف  -٣
 ٢٩غري رمسية بشأن مسألة التعاون مع ممثلني للدول األطراف واألجهزة املختلفة للمحكمة يف 

 ١٨يونيه، و/ حزيران١٩مايو، و/ أيار٣١مايو، و/ أيار١٥أبريل، و/ نيسان٢٦مارس، و/آذار
وعقد اجتماعات ومشاورات مع عدد من اجلهات . ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١٠ و سبتمرب،/أيلول

املعنية، مبا يف ذلك مع بعض الدول، ومسؤولني باحملكمة، ورئيس اموعة الفرعية للفريق العامل املعين 
.  للمجتمع املدينبالقانون الدويل العام التابع لالحتاد األورويب واملعنية باحملكمة اجلنائية الدولية، وممثلني

، بدعم عملي قيم من احملكمة ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١وباإلضافة إىل ذلك، نظمت امليسرة يف 
  .     ومنشآا، حلقة عمل بشأن التعاون للخرباء واملمارسني املدعوين

، عقدت مشاورات غري رمسية مع ٢٠١٢مارس / آذار٢٩ويف اجتماعه األول املعقود يف   -٤
 ينبغي تركيز جهود اليتلدول األطراف ومجيع أجهزة احملكمة لتحديد جمموعة املسائل الرئيسية ممثلني ل

ومع وضع النطاق الواسع من املواضيع ذات الصلة اليت ينبغي معاجلتها يف جمال . الفريق العامل عليها
  :التعاون يف االعتبار، اتفقت الدول واحملكمة على التركيز على املسائل التالية

  ؛حجزهاحتديد املوجودات وجتميدها و  )أ(  

  قنوات االتصال واإلجراءات احمللية للتعامل مع طلبات التعاون املقدمة من احملكمة؛  )ب(  

  أفضل املمارسات؛بادل حتديد وت  )ج(    

  .  وجهات التنسيق الوطنيةالتشريعات التنفيذيةإعداد قواعد بيانات بشأن   )د(  

احملكمة أمهية جماالت أخرى للتعاون، مثل تنفيذ أوامر القبض، برزت أوباإلضافة إىل ذلك،   -٥
ويف أعقاب األحداث اليت وقعت . فضال عن اتفاقات التعاون الطوعي والدعم الدبلوماسي والسياسي

، نشأت احلاجة إىل مزيد من الوضوح فيما يتعلق ٢٠١٢يوليه / متوز-يونيه/يف زنتان بليبيا، يف حزيران
  .موظفي احملكمة كموضوع هام إضايف للمناقشةبامتيازات وحصانات 
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  االتصال بني احملكمة والدول األطراف  -ألف

 ألغراض التعاون، مت االتفاق على االتصال بني احملكمة والدول األطرافعند مناقشة مسألة   -٦
ض، وهلذا الغر. فاهيميةاملناقشات وليس على املتركيز املناقشات على التجارب واالعتبارات العملية 

الوفود واحملكمة على حد حددت  ،ICC-ASP/10/Res.2 قرارمنطوق ال من ٨شارة إىل الفقرة إلاوب
 عائدات وممتلكات حجزالتصال املتعلق باملساعدة املقدمة من الدول يف حتديد وجتميد واسواء 

     .أولوية خاصةكمسألة ذات وموجودات املشتبه م واملتهمني 

من اجللسات  ديعداليد وحجز املمتلكات واملوجودات يف ونوقش موضوع حتديد وجتم  -٧
 للمناقشة بشأن األوليات لتحديد ني، قدمت احملكمة ورقت٢٠١٢ أبريل/ نيسان٢٦ ويف .املعقودة

اإلجراءات احمللية للتعامل مع /وجتميد وحجز العائدات واملمتلكات واملوجودات وبشأن قنوات االتصال
عرض ال إىل ٢٠١٢ مايو/ أيار١٥واستمع االجتماع الذي عقد يف . كمةطلبات التعاون املقدمة من احمل

التابعة للشبكة القضائية األوروبية الذي  منسق شبكة االحتاد األورويب املعنية باإلبادة اجلماعية  منقدمامل
حتديد وجتميد وحجز املمتلكات وصف فيه تركيب وعمل الشبكة، مع التركيز بوجه خاص على  

  .واملوجودات

حلقة عمل ، باالشتراك مع احملكمة، نظمت امليسرة، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١ويف   -٨
 مع التركيز بوجه خاص على طلبات املساعدة املقدمة ،االتصال بني احملكمة والدول األطرافبشأن 

وشارك يف حلقة العمل ممثلون للدول األطراف من . حديد وجتميد وحجز املمتلكات واملوجوداتلت
اموعات اإلقليمية، وممثلون للدول غري األطراف اليت هلا تاريخ سابق يف التعاون، وموظفون من مجيع 

وكان من بني . األجهزة املختلفة للمحكمة، فضال عن ممثلني للمحاكم الدولية واملنظمات الدولية
 يف عمليات األهداف الرئيسية حللقة العمل حتديد التحديات الرئيسية اليت تواجه احملكمة والدول

االتصال والعمل احمليطة بطلبات املساعدة املقدمة من احملكمة ومناقشة التوصيات الالزمة ملواجهة هذه 
وكان من بني األهداف الرئيسية . التحديات واليت ميكن تطبيقها عمليا يف ظل اإلطار القانوين القائم

بني، يف مجلة أمور، جهات  "ملستفادةالدروس ا"أيضاً تيسري تبادل اخلربات واألفكار وحللقة العمل 
واستعرضت حلقة العمل أمثلة لتجارب اهليئات األخرى . التنسيق يف الوكاالت الوطنية واحملكمة

وعرضت على املشاركني دراسة إفرادية تتكون من جمموعة من السيناريوهات اليت أعدت . للمعاهدات
 املمارسات من علىاملزيد من التحسينات لتحديات احملتملة والفرص املتاحة إلدخال ستكشاف اال

وتناولت حلقة العمل أيضاً مسألة الطلبات املتعارضة املتعلقة . جانب احملكمة والدول على حد سواء
تقريراً يتضمن قائمة لالقتراحات واملقترحات املقدمة من املشاركني  وأعدت امليسرة. بنفس املوجودات

هذه االقتراحات قد تيسر  وكما ذكر يف التقرير، .)١(امقاعدة دار تشاتل يف حلقة العمل وفقاً
، بيد أا العمل الذي قد يقوم به الفريق العامل أو أي حمفل آخر بشأن التعاون يف املستقبلواملقترحات 

  ". تأييدمل ختضع ألي شكل من أشكال ال"

 

                                                 
  . املرفق الثاين)1(
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   ذات األمهية اخلاصة للتعاونالتشريعات التنفيذية   -باء

 الوطنية التشريعات التنفيذية ملسألة ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٩عقود يف خصص االجتماع امل  -٩
  .عرض مشروع األدوات القانونية للمحكمة الذي قدمه منسق املشروع و،ذات الصلة بالتعاون

 والقرارات واإلعالنات ICC-ASP/10/Res.2 قرارمنطوق ال من ٤الفقرة وباإلشارة إىل   -١٠
وأثارت بعض . تشريعات التنفيذيةعلى حد سواء على أمهية الالسابقة، أكدت الدول واحملكمة 

ويف هذا الصدد، قدم . بالتشريعات التنفيذيةاألطراف احلاجة إىل تيسري تبادل املعلومات فيما يتعلق 
قاعدة بيانات األدوات القانونية التابعة ل مبواصلة تطوير أداة التشريعات التنفيذية الوطنية اقتراح

 بالتزام الدول بالتعاون املعنيةية الوطنية ذاسترجاع املعلومات املتعلقة بالتشريعات التنفيللمحكمة لتيسري 
للدول أيضاً يف ، ومن احملكمة يف اتصاهلا بالدوللكل مفيدة تكون  سوظيفةن هذه الأورئي . مع احملكمة

بشأن علومات وقد تساعد هذه الوظيقة كذلك يف حتديد وتبادل امل. فيذية جديدةصياغة تشريعات تن
       .أفضل املمارسات

  االتفاقات الطوعية   -جيم

والبيان الواضح من  ICC-ASP/10/Res.2 قرارمنطوق ال من ٩ و٧ و٦الفقرات باإلشارة إىل   -١١
بني احملكمة أو ترتيبات التعاون الثنائي /شأن أمهية املوضوع، نوقش موضوع اتفاقات وباحملكمة 

أو الترتيبات املتعلقة بإنفاذ األحكام، وإعادة توطني الشهود، /ت ووالدول، مبا يف ذلك االتفاقا
وأجرى الفريق . والتوطني املؤقت للشهود، واإلفراج املؤقت يف العديد من اجتماعات الفريق العامل

الذين تصدر أحكاما العامل أيضاً مناقشة أولية بشأن االتفاقات املتعلقة بإعادة توطني األشخاص 
  .برباءم

 أول دولة أفريقية تعقد مثل هذا االتفاق مع هيوعقدت مايل اتفاقا بشأن إنفاذ األحكام، و  -١٢
بذهلا قلم احملكمة، مل توقع اتفاقات إلعادة التوطني يف عام يوعلى الرغم من اجلهود اليت . احملكمة
صندوق استئماين إلعادة التوطني يسمح بعقد من وجود رغم الهذا على وحدث . )٢(٢٠١٢

وترى احملكمة أن عدم التوقيع على اتفاقات جديدة . بدون تكلفةترتيبات إعادة التوطني /قاتاتفا
  . الذين قد يتعرضون للتهديدخطري يف قدرا على محاية الضحايا والشهود ينتقص بشكل 

   امتيازات وحصانات موظفي احملكمة  -دال

اليت أبرزت احلاجة إىل و ٢٠١٢يوليه / متوز-يونيه/ األحداث اليت وقعت يف حزيرانبعد  -١٣
امتيازات وحصانات موظفي بالتزامات الدول األطراف والدول األخرى بشأن توضيح وإذكاء الوعي 

. اجتماعا ملناقشة هذه املسألة بصفة أولية ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٨، عقد الفريق العامل يف احملكمة
 وأعرب رئيس احملكمة، .)٣(علملللتقرير ذا اوعممت امليسرة قبل االجتماع ورقة غري رمسية مرفقة 

                                                 
   .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣حىت ) ٢(
  . املرفق الثالث)٣(
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 هذا الصدد يف جلسة اإلحاطة هيون سونغ، عن تأييده للجهود اليت يبذهلا الفريق العامل يف-السيد سانغ
  . ٢٠١٢ سبتمري/ أيلول١٩لوماسية اليت عقدا احملكمة يف الدب

، ٢٠١٢ سبتمرب/ول أيل١٨ويف أعقاب عرض الورقة غري الرمسية يف االجتماع الذي عقد يف   -١٤
أحاطت احملكمة الوفود علما بعملية املراجعة الداخلية للمحكمة وبإعداد وثيقة سياسات بشأن 

والفريق العامل يف االعتبار، كمة  األختالف بني دور ووالية احملويف حني أخذ. االمتيازات واحلصانات
 اجلارية يف الفريق العامل وعملية فقد رأت احملكمة أنه يلزم التنسيق، حسب االقتضاء، بني املناقشات

ويف نفس الوقت، الحظت بعض الوفود أن املناقشات داخل الفريق العامل . املراجعة الداخلية للمحكمة
  .تكون دون اإلخالل ذه األعمالاجلارية باحملكمة وأن األعمال ينبغي أن تراعي  

 بوجه وقد يكون ذلك مفيداً. راف الدول غري األطلتشاور معوأثارت عدة وفود احلاجة إىل ا  -١٥
دول غري أطراف يف نظام روما  يفاص عند مناقشة امتيازات وحصانات موظفي احملكمة العاملني خ

 ٣ا للفقرة فقول االختصاص وباألساسي بناء على قرار صادر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو ق
العامل على ضرورة إجراء املزيد من املناقشات ووافق الفريق .  من نظام روما األساسي١٢من املادة 

قبل الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف، يف حوار مع احملكمة، وعند االقتضاء مع األمم 
  .املتحدة ومنظمات دولية أخرى

احملكمة اجلنائية اق امتيازات تفق العامل على أنه يلزم املزيد من التصديقات على ايووافق الفر  -١٦
  .)٤(اوحصاناولية الد

  التوصيات   -ثالثا

يوصي الفريق العامل اجلمعية بأن تواصل رصد التعاون من أجل تيسري تبادل اخلربات بني   -١٧  
 . الدول األطراف والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة

 املرفق األول بعد ويوصي الفريق العامل أيضاً بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف  -١٨ 
  .اجللسة العامة املتعلقة بالتعاون

                                                 
)٤(

   http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&lang=en.  
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  املرفق األول

  مشروع قرار بشأن التعاون

 إن مجعية الدول األطراف،

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

   ،ICC-ASP/9/Res.3و ،ICC-ASP/8/Res.2 اتالقرار ذلك يف مبا التعاون، بشأن األطراف
 ؛ICC-ASP/6/Res.2 بالقرار املرفقة الستنيو الست والتوصيات ،ICC-ASP/10/Res.2و

تمع الدويل مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق افالت إلوضع حد  علىوقد عقدت العزم  
يف ، مرتكبيها على حنو فعال من خاللمقاضاة ه جيب تعزيز  أنوإذ تؤكد من جديد، من العقاببأسره 
 مور، تعزيز التعاون الدويل،مجلة أ

 األطراف، الدول تبديهما اللذين والشاملني الفعالني واملساعدة التعاون أمهية على تشدد إذو  
 ونحال على واليتها أداء من احملكمة تتمكن حىت ،واإلقليمية الدولية واملنظماتوالدول األخرى، 

 ؛املنصوص عليه يف نظام روما األساسي

تعاون احملكمة مع الدول "بأن  احملكمةعن أنشطة  تقريرال من ٨٠ الفقرة يف تسليمبال ترحب  -١
  ،)۱("عموماًبات وشيكاً األطراف 

 الدول جانب من فعالة وبصورة ناسبامل الوقت يف واملساعدة التعاون أمهية على شددت  -٢
 روما نظام من التاسع للباب وفقاً احملكمة مع التعاون بالتزام عليها اليت األخرى والدول األطراف
 قد ملا ،اليت تشجع على هذا التعاون  أواملتحدة لألمم األمن التابع جملس من صادر قرار أو األساسي

 يؤدي قد ماؤكد وت احملكمة، فعالية على تأثري من القضائية تاإلجراءا سياق يف التعاون عدم إليه يؤدي
 يتعلق عندما السيما واليتها، تنفيذ على احملكمة قدرة علىسلبية  آثار من احملكمة طلبات تنفيذ عدم إليه

  للمحكمة؛ وتسليمهم عليهم بالقبض أوامر حبقهم تصدر أشخاص على بالقبض األمر

 لتعاون واملساعدةااصلة اليت تبذهلا احملكمة يف تقدمي طلبات اجلهود املتو على تشدد أيضاً  -٣
 اليت تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على االستجابة بسرعة للطلبات املركزة

 طلبات حمددة وكاملة ويف إرسالاحملكمة أيضا مواصلة حتسني ممارستها يف وتدعو املقدمة من احملكمة، 
  عاون واملساعدة؛   املناسب للتالوقت

مع األشخاص الذين خيضعون  األساسيةغري االتصاالت جتنب على الدول األطراف تشجع [  -٤
 باجلهود اليت تبذهلا الدول واملنظمات اإلقليمية يف هذا وترحب احملكمة، نع ةمر بالقبض صادرواأل

  ]الصدد؛

                                                 
 
)١( ICC-ASP/11/21 ، ٨٠الفقرة.  
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 اعتمدا اليت التعاون دمع إجراءات تنفيذ يف اجلمعية رئيس يبذهلا اليت اجلهود بترحب   -٥
 املذكورة اإلجراءات على حلفاظعلى ا اجلمعية وتشجع ،ICC-ASP/10/Res.5  قرارها يف اجلمعية
    فعاليتها؛ ضمان أجل من االستعراض قيد وتنفيذها

 ٧ منيف الفترة  احملكمة موظفي من أربعة باحتجاز يتعلق فيماعن قلقها البالغ تعرب   -٦
 أطراف دول هاتقدم اليت باملساعدة التقدير مع علما حتيطو ،٢٠١٢ يوليه/متوز ٢ إىل يونيه/حزيران
  عنهم؛ اإلفراج بتأمني يتعلق فيما دولية ومنظمات أخر ودول

 ٤٨ للمادة وفقا احملكمة واملسؤولني بوظفنيامل وحصانات امتيازات احترام أمهية على تشدد  -٧
 احلاالت مجيع يف واحلصانات االمتيازاتهذه  اماحترضمان  ضرورةعلى و األساسي، روما نظام من

  الصلة؛ ذات الوطنية التشريعات اعتماد أمور، مجلةعن طريق، يف 

اتفاق  طرافاً يفأبعد بح الدول غري األطراف اليت مل تص وكذلك الدول األطرافعو تد   -٨
  أولويةكمسألة ذاتتفاق يف هذا االأن تصبح أطرافا على  امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا

  ؛يف تشريعاا الوطنية، حسب االقتضاء، إدراجهإىل و

  من املنظمات الدولية واإلقليمية وغريهاعاون بني احملكمة واألمم املتحدةزيادة التبترحب   -٩
  املؤسسات احلكومية الدولية؛و

والسياسي وغريه من الدبلوماسي الدعم الدول األطراف أن تعزز وأن تعمم أمهية   علىتشدد  -١٠
 على  الدول األطرافتشجعو ،زيادة الوعي والفهم ألنشطة احملكمة على الصعيد الدويللأشكال الدعم 

 استخدام قدراا كأعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هذه الغاية؛

  بني االتواالتص التعاون من املزيد لتيسري إمكانيات استكشاف  علىاألطراف الدول تشجع  -١١
 يلحي عندما وكافية واضحة واليات تأمنيعن طريق  ذلك يف مبا واإلقليمية، الدولية املنظماتاحملكمة و

 اإلحاالت، هذه ملتابعة والتعاون الدعم وضمان احملكمة، إىل حاالت املتحدة لألمم التابع األمن جملس
 صياغة ذلك يف مبا األمن، جملس لاعمأ من أخرى جماالت سياق يف احملكمة والية مراعاة عن فضال

  الصلة؛ ذات املواضيعية والقرارات واملناقشات باجلزاءات املتعلقة األمن جملس قرارات

 االلتزامات بتنفيذ مصحوبا يكون أن ينبغي األساسي روما نظام على التصديق بأن تذكّر  -١٢
 يف األطراف الدول حتثلصدد، ، ويف هذا االتنفيذية التشريعات طريق عن السيما الصلة، ذات الوطنية
 من بذلك القيام على األخرى والتدابري التشريعات هذه مثل بعد تعتمد مل اليت األساسي روما نظام
  كاملة؛ بصورة األساسي روما نظام مبوجب عاتقها على تقع اليت بااللتزامات الوفاء ضمان أجل

مشروع األدوات القانونية، ك من خالل ل واحملكمة، مبا يف ذلاجلهود املبذولة من الدو بتسلم  -١٣
   الوطنية؛يةتشريعات التنفيذالصياغة يسري زيادة الوعي وت من أجل تبادل املعلومات واخلربات، يسريلت

عمل أفرقة مركزية أو ات سلطأو /الدول على النظر يف أنشاء جهات تنسيق وطنية وتشجع   -١٤
داخل حملكمة، مبا يف ذلك طلبات احلصول على املساعدة، املسائل املتعلقة باتعميم بتنسيق ووطنية معنية 

  املؤسسات الوطنية وفيما بني هذه املؤسسات؛
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أنه على الرغم من تالحظ مع القلق لشهود لتنفيذ والية احملكمة، ومحاية اأمهية تدابري ب تسلم  -١٥
 إلعادة توطنيى وضع ترتيبات كافية أو ضمان تدابري أخريف نجح احملكمة ت مل ،اجلهود املتواصلة

  ؛بسرعةمؤقتاً  اً وشيكاً ديدالشهود الذين يواجهون

 مع تعاوا تعزيز يف اإلمكان، عند بالنظر، األخرى والدول األطراف الدول مجيع تدعو  -١٦
 مجلة يف بشأن،من وسائل التعاون  أخرى وسيلة أي أو ترتيبات أو اتفاقات إبرام طريق عن احملكمة
بسبب شهادات الشهود  للخطر املعرضنيوأسرهم وغريهم من األشخاص  الشهود محاية تدابري أمور،
  األحكام؛ وتنفيذ

 يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص إلعادة التوطني  على النظرمجيع الدول األطرافتشجع   -١٧
  ، بدون تكلفة؛ مع احملكمةاتفاقات أو ترتيبات إعادة التوطنيول يف الدخوالنظر يف 

 وسيلة أي أو اإلطارية الترتيبات أو االتفاقات جمال احملكمة يف به تقوم الذي العمل على تثين  -١٨
 الشهود، توطني وإعادة النهائي، واإلفراج املؤقت، اإلفراج مثل جماالت يف التعاون وسائل من أخرى
 األطراف الدول  مجيعحثو الصدد، هذا يف عملها مواصلة على  احملكمةوتشجع األحكام، وتنفيذ

  ااالت؛ هذه يف الطوعي التعاون يف تعزيز النظر ىعل

 من أجل ديدةاجلورمبا القنوات القائمة مواصلة حتسني االتصال عن طريق أمهية  على تؤكد  -١٩
 وأتعقب  وأحتديد يف التعاون بني احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية يسري ت

قابل من الدول األطراف والدول امللتزام ال، واوجوداتكات وامل أو حجز العائدات واملمتلجتميد
التابع  من نظام روما األساسي أو قرار جملس األمن  التاسعاألخرى بالتعاون مع احملكمة عمال بالباب

) ك(١الفقرة احملكمة، على النحو املتوخى يف التعاون املقدمة من طلبات االمتثال ل بشأن لألمم املتحدة
  ؛من النظام األساسي ٩٣ املادةمن 

 تعقب أو جتميد أو حجز العائدات أو حتديديف طلبات املساعدة رسال إأمهية  على تؤكد  -٢٠
  ؛ما ميكنأسرع ب إىل الدول واملنظماتوجودات وامل املمتلكاتو

بند جدول األعمال املتعلق بشأن التوصيات /النتائج/شاتباملناق حتيط علماً ]يدرج الحقاً[  -٢١
  ؛ يف الدورة احلادية عشرة للجمعيةنبالتعاو

 مع للتشاور األطراف الدول جلمعية تابعا التعاون لشؤونيسراً م يعني أن املكتب  إىلتطلب  -٢٢
 ذات واملنظمات األخرى املعنية الدول عن فضال احلكومية غري واملنظمات واحملكمة األطراف الدول
   احملكمة؛ مع التعاون تعزيز زيادة أجل من الصلة

 الدول بني اخلربات تبادل تيسري بغية التعاون رصد األطراف الدول مجعية تواصل  أنتقرر  -٢٣
 جدول يف اجلمعية تدرج أن تقرر ذلك، ولتحقيق ،التعاون لتعزيز أخرى مبادرات يف والنظر األطراف
  التعاون؛ بشأن خاصاً بنداً عشرة ثانيةال دورا أعمال

 حمدثاً عن تقريراً تقدم أن احملكمة إىلعاشرة ال دورا يف طرافاأل الدول مجعية بطلب رذكّت  -٢٤
   ..ICC-ASP/10/Res.2  من القرار١٥يف دورا الثانية عشرة، وفقا للفقرة اجلمعية التعاون إىل 



ICC-ASP/11/28 

 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28-A-231012 
 

  املرفق الثاين

بشأن  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١موجز حلقة العمل املعقودة يف 

  املقترحات املقدمة من املشاركنيالتعاون، مبا يف ذلك االقتراحات و

، نظمت امليسرة، باالشتراك مع احملكمة، حلقة عمل بشأن ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١يف   
حديد ، مع التركيز بوجه خاص على طلبات املساعدة املقدمة لتاالتصال بني احملكمة والدول األطراف

ممثلون للدول األطراف من مجيع وشارك يف حلقة العمل . وجتميد وحجز املمتلكات واملوجودات
اموعات اإلقليمية، وممثلون للدول غري األطراف اليت هلا تاريخ سابق يف التعاون، وموظفون من 

وكان من بني . األجهزة املختلفة للمحكمة، فضال عن ممثلني للمحاكم الدولية واملنظمات الدولية
سية اليت تواجه احملكمة والدول يف عمليات األهداف الرئيسية حللقة العمل حتديد التحديات الرئي

االتصال والعمل احمليطة بطلبات املساعدة املقدمة من احملكمة ومناقشة التوصيات الالزمة ملواجهة هذه 
وكان من بني األهداف الرئيسية . التحديات واليت ميكن تطبيقها عمليا يف ظل اإلطار القانوين القائم

بني، يف مجلة أمور، جهات  "الدروس املستفادة"ل اخلربات واألفكار وحللقة العمل أيضاً تيسري تباد
واستعرضت حلقة العمل أمثلة لتجارب اهليئات األخرى . التنسيق يف الوكاالت الوطنية واحملكمة

وعرضت على املشاركني دراسة إفرادية تتكون من جمموعة من السيناريوهات اليت أعدت . للمعاهدات
تملة والفرص املتاحة إلدخال املزيد من التحسينات على املمارسات من لتحديات احملالستكشاف ا

وتناولت حلقة العمل أيضاً مسألة الطلبات املتعارضة املتعلقة . جانب احملكمة والدول على حد سواء
وقد  .قاعدة دار تشاتاموفقاً لقدم املشاركون عدداً من االقتراحات واملقترحات و. بنفس املوجودات

العمل الذي قد يقوم به الفريق العامل أو أي حمفل التوصيات التالية اليت جرت مناقشتها مة قائتيسر 
  .لتأييدألي شكل من أشكال ا، ولكنها مل ختضع آخر بشأن التعاون يف املستقبل

  ")احملكمة("إىل احملكمة اجلنائية الدولية   -ألف

وحجز ديد منفصلة لتحمكان، يف إصدار طلبات  اإلعند، أن تنظرللمحكمة ينبغي   -١
هذه الطلبات وتساعد إىل تيسري معاجلة يف بعض الدول هذه الطلبات املنفصلة ؤدي قد تو. املوجودات

   . احملكمةاتعلى ختفيض الفترة الزمنية الالزمة الستجابتها لطلب

لطلبات املتعلقة بتحديد وجتميد وحجز املوجودات يف أقرب وقت احملكمة اوينبغي أن ترسل   -٢
   .ومن األفضل قبل صدور األمر بالقبض عالنية أو رفع األختام عن األمر الصادر بالقبضكن، مم

شأن حتديد بيف القرارات الصادرة من احملكمة بني بوضوح أن ت للدول، عند اإلمكان، وينبغي  -٣
رار  تدخل يف ملكية املتهم يف املستقبل، أي بعد صدور ق، األموال اليت قدوجتميد وحجز املوجودات

   .اتومن األمثلة على ذلك الترك. التجميد



ICC-ASP/11/28 

 

28-A-231012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10 

 

 يف املساعدةطلب منها تتطلب إىل نفس الدول اليت أن للمحكمة، عند اإلمكان، وينبغي   -٤
شركات "أو /و" ومهينيأشخاص "إمكانية وجود التحقيق يف حتديد أو جتميد أو حجز املوجودات، 

" ومهينيأشخاص " وجود بشأنحملكمة أي معلومات إىل اأن تنقل الدول املعنية إىل تطلب أن ، و"ومهية
هذه املعلومات مع الدول األخرى ذات الصلة املشاركة بادل وميكن ت.  حمتملني"شركات ومهية"أو /و

عنها تسفر اليت ملعلومات ا الربط بنييؤدي قد وعليه،  املدعي/ املتهمنفسيف تعقب موجودات 
شركات ال"أو / و"لألشخاص الومهيني" أكثر اكتماال صورةإىل  دولعدة ا تقوم  اليت التحقيقات

وجودات، من جانب تحديد أو جتميد امللزيد من اإلجراءات ملأساسا يوفر ذلك قد ، واحملتملني" ومهيةال
   .احملكمةمن جانب الدول أو 

املزيد من اإلمكانيات لتبادل املعلومات مع الدول احملكمة عن وينبغي أن تستكشف   -٥
  .لدولية، مبا يف ذلك من خالل االتفاق القائم بني احملكمة واإلنتربولواملنظمات ا

نقل حجز املوجودات، بأو /حتديد وجتميد ووينبغي أن تأذن احملكمة، يف القرار األول بشأن   -٦
 ،وقواعد اإلثبات القواعد اإلجرائية  من٢١القاعدة وجب الرسوم املقررة مباألموال الالزمة لسداد 

 الرسوم القانونية اليت قدمتها احملكمة للمتهم أو املدعي عليه استردادللمسجل بطلب ن وينبغي أن تأذ
  . امدةاليت حتتفظ باملوجودات من الدول 

معها الدول جتحسب االقتضاء، املعلومات اليت  و،وينبغي أن تتبادل احملكمة، عند اإلمكان  -٧
 وأأقارب املتهم لدى اليت يتم االحتفاظ ا دات أو حتديد املوجوحجز املختلفة فيما يتعلق بتجميد أو 

  ".نيومهيالشخاص األ"يؤدون دور آخرين أشخاص 

حجز املوجودات تحديد وجتميد وللدول إىل اقدم  بالطلب املحملكمة أن ترفق اينبغيو  -٨
مات معلو، مناسباً وحيثما كان ذلك ممكناً واا،حصأارتكاا من دعى ملامعلومات كافية عن اجلرائم 

  .واجلرميةوجودات  الصلة بني املنع

  إىل الدول  -باء

 وأن تنظر، تقدمي الدعم السياسي والدبلوماسي للمحكمة الدول األطرافينبغي أن تواصل   -٩
جملس "املشار إليه فيما بعد بعبارة (جلس األمن التابع لألمم املتحدة تصال مبيف االعند اإلمكان، 

بتبادل جان جملس األمن والعقوبات لية التوصل إىل ترتيبات تسمح ل، بغعقوباتأو جلان ال/ و)"األمن
  .وجوداتاملزيد من املعلومات مع احملكمة فيما يتعلق بامل

صياغة قرارات جملس األمن على تنفيذ  إمكانية أن تؤثر يف اعتبارهاالدول ينبغي أن تضع و  -١٠
االحتياجات ملراعاة ة هذه القرارات لتأثري على صياغعند اإلمكان، ا، أن حتاولاحملكمة، ووالية 

بوقف جتميد للسماح إمكانية إضافة أحكام إىل القرارات ومبكن النظر يف . التشغيلية للمحكمة
  .لمحكمةستحقة لدفع الرسوم القانونية املمن أجل ) ياًجزئ( امدة وجوداتامل

 وجوداتجتميد املبشأن لس األمن صادر من جمقرار تنازع أو التضارب بني حالة اليف   -١١
 )ب (٩هذه الطلبات على أساس الفقرة أن تتناول الدول ينبغي من احملكمة، املقدمة املساعدة ات وطلب
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  . ميثاق األمم املتحدة من ١٠٣ة ملاداتتماشى مع اليت  من نظام روما األساسي، ٩٣املادة من 

 عند، جملس األمنمن رار على قوجودات بناء إجراءات لتجميد املينبغي للدول اليت تتخذ و -١٢
دابري الالزمة على ، أن تتخذ التاملوجودات نفسهاعلمها بإمكان أن تطلب احملكمة جتميد أو حتديد 

جهة تم مجعها فيما يتعلق بتنفيذ قرار جملس األمن مع ياملعلومات اليت إلمكان تبادل املستوى الوطين 
  .احملكمةمع ن تعاواملعنية بالالوطنية أو السلطة الوطنية التنسيق 

مسؤولة عن نية طوأو سلطات مركزية /تنسيق وجهات أن تنظر يف إنشاء  ينبغي للدولو  -١٣
 .التعاون مع احملكمة
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  لثاملرفق الثا

  ∗∗∗∗ة غري رمسية بشأن امتيازات وحصانات موظفي احملكمةرقو

صانات متيازات وحالد مالمح النظام احلايل يرمسية هو حتدالورقة غري الغرض من هذه ال  -١
هذا املوضوع، بشأن  يف الفريق العامل ةملزيد من املناقشوضع جمموعة من النقاط موظفي احملكمة، و

موظفي كافية المتيازات وحصانات مناسبة وأنظمة أن وجود وميكن القول ب.  االقتضاءحسب
  .ةفعالواليتها بصورة ستقالل احملكمة وتنفيذ الأساسية  مسألة احملكمة

املتعلقة  العمل على تطوير سياستها احملكمة مؤخراًبدأت هذه الورقة، عن بصرف النظر و  -٢
كمة تقدمي إيضاحات بشأن تفسري احملهو هذه السياسة واهلدف من . باالمتيازات واحلصانات

 . على عمل موظفيهااهريأثتم االمتيازات واحلصانات وكلألحكام ذات الصلة اليت حت

  اإلطار القانوين  -ألف

   التمييز بني اموعات- ا األساسي نظام روم  -١

امتيازات وحصانات احملكمة، بني تنص على اليت  من نظام روما األساسي، ٤٨يز املادة مت  -٣
  : واملسؤولني باحملكمةوظفنياملاموعات التالية من 

  سجل؛ ، وامل ونواب املدعي العام،واملدعي العامالقضاة، )     أ(

   قلم احملكمة؛ي وموظف،كتب املدعي العام مي وموظف،نائب املسجل   )ب(

  .احملكمة ريف مقيلزم وجودهم  ينص آخراشخأ والشهود أو أي ،، واخلرباءاحملامني   ) ج(

عند مباشرم أعمال احملكمة أو  )أ(موعة تقدم ألعضاء ا ،٤٨املادة  من ٢بالفقرة عمال و  -٤
ويواصل . "متنح لرؤساء البعثات الدبلوماسيةاليت ا ذاواحلصانات االمتيازات "فيما يتعلق ذه األعمال 

 ا يكون قد صدرمبتصلة املالقانونية يف األعمال حلصانة عد انتهاء مدة واليتهم التمتع بابهؤالء األعضاء 
  .أفعال بصفتهم الرمسيةعنهم من أقوال أو 

، ومتنح ألعضاء الالزمة ألداء مهامهمواحلصانات  االمتيازات )ب(موعة ألعضاء اتقدم و  -٥
وفيما يتعلق بأعضاء اموعتني .  املعاملة الالزمة ألداء احملكمة لوظائفها على حنو سليم)ج(اموعة 

                                                 
. ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٨يف  التعاون بشأن يف الفريق العامل اليت أجريت غري الرمسية قدمت هذه الورقة يف املناقشات    ∗

 . أبديت أثناء تقدمي الورقةاليت ثالثة الة الوقائعي تصويبات الاليةوتتضمن النسخة احل
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وفقا التفاق امتيازات احملكمة " تكون معاملتهم وامتيازام وحصانتهم أمتنح /تقدم، )ج( و)ب(
  ".وحصاناا

  اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناا  -٢

بوصفه ) "تفاقالا"املشار إليه فيما بعد بعبارة (تفاق امتيازات احملكمة وحصاناا اأنشئ   -٦
بعد إيداع الصك ، ٢٠٠٤ النفاذ يف عام زحياالتفاق ودخل . معاهدة منفصلة عن نظام روما األساسي

يف ميع الدول، مبا يف ذلك الدول غري األطراف باب االنضمام إىل االتفاق مفتوح جلو. العاشر للتصديق
من املطلوب من الدول األطراف يف نظام روما األساسي ليس وعالوة على ذلك، نظام روما األساسي، 

دولة  ٧١يف نظام روما األساسي، األطراف  ١٢١ل اومن بني الدول . االتفاقهذا  يف أن تكون طرفاً
. روما األساسيوأوكرانيا هي الطرف الوحيد يف االتفاق غري الطرف يف نظام  .)۱(يف االتفاق اًطرف

 يف اً ليست أطراف-ت ديفوارليبيا، وكو السودان، وكينيا، و- احلاليةوأربع من دول احلاالت الثماين
  , يف نظام روما األساسيطرافاًاالتفاق، كما أا، باستثناء كينيا، ليست أ

ملزم فإنه نظام روما األساسي، صل االتفاق عن على الرغم من فويرى بعض األكادمييني أنه   -٧
ويستند . نظام روما األساسي من ٤٨يف املادة إليه  اإلشارة كمحب  احملكمة يفالدول األطرافجلميع 

تفاصيل وشروط احلصانات واالمتيازات املنصوص عليها يف تضمن االتفاق يهذا الفهم إىل مالحظة أن 
 بشأن نفيذيوجود اتفاق تمسبقا ، وأن هذه املادة تفترض  من نظام روما األساسي٤٨املادة 

النية املشتركة للدول األطراف يف يتعارض مع ون أن هذا التفسري يرى آخرو. االمتيازات واحلصانات
متاما عن نظام منفصلة مسألة إليه  أو االنضمام  على االتفاقالتصديقوقيل إن ، نظام روما األساسي

  .روما األساسي

قبول االختصاص من الدول اإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة و  -باء

  غري األطراف 

 من املوظفني التابعني أربعةالقبض على  ٢٠١٢ يونيه/ران حزي٧ألقي يف ، عروف جيداً كما هو م-٨
 يوليه / متوز٢حىت ازهم احتجومت محكمة لليامهم ببعثة قأثناء يف زنتان بليبيا  )قلم احملكمة (للمحكمة
حبصانات وامتيازات املتعلقة  توضيح القواعد القانونية اجة إىلعن احلهذه الواقعة كشف وت. ٢٠١٢

نظام روما األساسي، عندما تكون هذه يف غري األطراف بعثات يف الدول القائمني بموظفي احملكمة 
من جملس األمن التابع لألمم املتحدة الصادر حالة وجب قرار اإلملزمة بالتعاون مع احملكمة مب الدول

الت اليت تقبل ااحللتوضيح يف لحاجة مماثلة جد قد توو). "جملس األمن"بعبارة املشار إليه فيما بعد (
لفقرة اختصاص احملكمة عمال با) كوت ديفوارمثل (األطراف يف نظام روما األساسي غري الدول فيها 

مع بالتعاون االختصاص الدولة القابلة التزام نص على اليت ت - من نظام روما األساسي١٢ملادة  من ا٣
  . من نظام روما األساسيالتاسعكمة وفقا للباب احمل

                                                 
اتفاق امتيازات احملكمة على صدقة عني املب الدولة الطرف احلادية والسحت سويسرابأص، ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٥يف  )۱(

  .وحصاناا
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  نقاط ومواضيع مقترحة ملزيد من املناقشات  -جيم

طريق إىل األمام، مبا يف ية للأولهو القيام مبناقشة هذه القائمة من النقاط واملواضيع من ض الغر  -٩
  :لمناقشةلقائمة واحملفل املناسب ة للمكناملإلضافات لذلك 

جماالً أكرب للتوضيح عن احلالة على ما يبدو ) ج(و ) ب(تني موع يف اةحلالاتترك   ) أ (
  تني؛اموعاتني قترح أن تركز املناقشات على هولذلك ي. )أ (موعةيف ا

إىل إحدى احلاالت املتعلقة ا  جملس األمنحييل اليت هل تلتزم سلطات الدولة   )ب(
جملس األمن واليت يأمرها من نظام روما األساسي،  ١٣من املادة ) ب(الفقرة ب، عمال املدعي العام

وهل تلتزم باتفاق امتيازات التعاون؟  املتعلقة بتعاون مع احملكمة، جبميع أحكام نظام روما األساسيبال
أن اإلطار باستمرار األوىل الدائرة التمهيدية أكدت  السودان وليبيا، يتحالويف ؟ احملكمة وحصاناا

ينبغي أن إىل احملكمة  احلالة الذي أحمبوجب قرار جملس األمن اليف التعاون  ةولواجب الدلالقانوين 
   على اجلانب اخلاص لالمتيازات واحلصانات؟أثري هذين القرارينما هو ت: )۲(يكون نظام روما األساسي

هل ينبغي أن تنص قرارات اإلحالة الصادرة من جملس األمن صراحة على امتيازات   )ج(
  ؟)٣(  احملكمة يف أداء الوالية املعهود ا إليهم من جملس األمنوحصانات موظفي

 واستكشاف إمكانية اتفاق امتيازات احملكمة وحصانااهل يلزم إذكاء الوعي ب  )د(
نضمام الخرى على االتفاق أو ااألدول الالدول األطراف يف نظام روما األساسي واملزيد من تصديق 
  أن تكون الدول األطراف أطرافاً يفو قانونية معروفة حتول دونوهل هناك عقبات دستورية أإليه؟ 

  االتفاق يف الوقت احلايل؟

اتفاق امتيازات  من نظام روما األساسي و٤٨هل يلزم توضيح العالقة بني املادة   )ه(
ليم الدول األطراف غري ا يف أقامتيازات وحصانات موظفي احملكمة، ونطاق احملكمة وحصاناا

  االتفاق؟األطراف يف 

ماذا يترتب على إطالق االختصاص أو قبوله من حيث االلتزام بالتعاون مع احملكمة   )و(
 بوجه خاص؟ وهل بنبغي أن تعترف امتيازات وحصانات موظفي احملكمةبوجه عام، ومن حيث 

اتفاق امتيازات  " بالصكوك املتعلقة بإطالق االختصاص أو قبوله من الدول غري األطراف صراحة
  ؟"كمة وحصاناااحمل

________________  

                                                 
)۲ ( ICC-02/05-01/09-3 و ؛٤٥، الفقرة ICC-01/11-01/11-72 ١٢، الفقرة.  
  .ألمم املتحدةاملتعلقة باخلرباء القائمني مبهام حلساب ا املتحدة األمموحصانات  امتيازات تفاقيةااملادة السادسة من انظر   )۳(


