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المرفق الثاني

تجارب واألولوياتالتوصيات بشأن تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية: 

؟امهمّ التعاون يعد لماذا - ألف 
ا تعتمد على الدول األطراف دون تعاونتعمللمحكمة الجنائية الدولية أنلال ميكن -١ ، أل

.نفاذتها في اإلدعامباعتبارها 

نظام روما األساسي، ، أي لمحكمة اجلنائية الدوليةاملؤسسة لة عاهداملعندما اعتمدت الدول -٢
المحكمة صالحيات إنفاذ ال تكون لأتقرر  الدول األطراف تضطلع بدال من ذلك، و . خاصة 
من خالل توفري التعاون للمحكمة الجنائية الدوليةالعامدعاء مسؤولية دعم وظائف القضاء واالب

هم، واحلصول فيعتقال ونقل املشتبه االكمة، مبا يف ذلك التحقيقات و امللموس يف مجيع مراحل أنشطة احمل
ومحاية األفراد، وإنفاذ القرارات واألحكام القضائية.الوصول إىل الشهود على األدلة و 

للدول األطراف االلتزامات القانونيةبوضوح على التاسع من نظام روما األساسيالباب ينص -٣
التعاون خمتلف أشكال تعدالقضائية. وعالوة على ذلك،اوال إجراءاطه وتيسري احملكمة عمل لدعم 

حماكمة عادلة وسريعة.إجراء لضمان كفاءة عمل احملكمة، و الشهود، ضروريةً إعادة توطني ، مثل الطوعي

ماهي التوصيات الست والستون؟–باء 

توي على قائمة حتة وثيق، اعتمدت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ٢٠٠٧يف عام -٤
أداة مفيدة للدول األطراف والمحكمة هذه التوصيات و توصيات بشأن التعاون. ٦٦شاملة من 

ا:الجنائية الدولية ، أل

التعاون؛باملتعلقة المجاالت الرئيسية ذات األولوية والتحدياتحتدد )أ(

التحديات.هذه للتغلب على الحلول الممكنةقرتاح تو التوجيهاتتقدم )ب(

الست والستيناألولوية اآلن هي التنفيذ الكامل للتوصيات -جيم 

ا،الدول األطراف واحملكمةقامت -٥ دروس الوبعينها تحدياتبتحديد ،عند تقييم جتار
اليت تعرتض ةاجلديد، وكذلك بعض التحديات الست والستنيالتوصيات المستفادة من حيث تنفيذ

ا.تتناوهلا ومللتعاون ا بشكل كاف 
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:االتالية التي تتطلب اهتمامالسبعة رئيسية المجاالت الحتديد ، مت تشرافا للمستقبلاسو -٦

إجراءات وهياكل املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ووضع اآلليات القانونية(أ) سن 
:فيما يتعلق بالتعاون واملساعدة القضائيةفعالة

الواردة يف الباب شاملةالتنفيذية الت شريعاالتتشمل القضايا الرئيسية اعتماد ‘) ١(’
التصديق على اتفاق امتيازات المحكمةمن نظام روما األساسي، والتاسع 

)١(.وحصاناتها

شؤون احملكمة اجلنائية الدولية املعنية بالوطنيةجهات التنسيقتعيين حتديد ) مت‘٢’(
مفيدة للتعاون الفعال.ممارساتمبثابة مبسطة ومركزيةوطنية إجراءات واعتماد

والتحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائيةوليةدراسات األالالتعاون يف دعم (ب) 
:(مبا يف ذلك مع الدفاع)

االضطالع من لتمكني احملكمة اجلنائية الدولية جدا ) التعاون الكامل ضروري ‘١’(
لة.ضمان حتقيق العدال، و وكفاءةبواليتها بفعالية

وحتفيز ومعاجلتها عدم التعاونحاالتاالهتمام ملنعهناك حاجة إىل مزيد من ‘) ٢(’
اللتزامات القانونية للدول األطراف مبوجب نظام رومابااالمتثال الكامل 

األساسي.

التسليموإلقاء القبض (ج)

بعضهم ،طلقاءحملكمة اجلنائية الدولية لدى اهم فيشتبه العديد من املال يزال‘) ١(’
.سنوات١٠ألكثر من 

.ملموسة إللقاء القبضاسرتاتيجيات هناك حاجة إىل ) ‘٢’(

:هاوجتميدا ومصادر األصولحتديد (د) 

مت ذين بني اجلرائم واألفراد الصلة البيان أدلة لتقديمحتمال الحتسبامر هامهو أ) ‘١’(
ُوجد أنلضحايا إذا لحمتملة تعويضات، وتأمني األموال الالزمة لدفع محتديده

يف ؛ وكذلك املسامهةالقانونيةةالمساعدتكاليف ةتغطيو املتهم مذنب، 
املزيد من اجلرائم.وقوع دونالحيلولة

، األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، ٢٠٠٤متوز/يلويه ٢٢، ودخل حيز النفاذ يوم ٢٠٠٢أيول/سبتمرب ٩وضع يف نيويورك يوم )١(
لد  ، الوديع: األمني العام لألمم املتحدة:٤٠٤٤٦، رقم ٢٢٧١ا

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&lang=en.
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آليات قانونية وعملية احملكمة والدول األطراف إىل العمل معا لتحديد حتتاج )‘٢’(
ال.فعالة لتعزيز التعاون يف هذا ا

التعاون الطوعي(ه)

نفاذإ، و املهددينالشهود إعادة توطينامة للغاية للتعاون مثل اهلشكال األ) بعض ‘١’(
أو املشتبه فيهم أو املتهمني الذي تمت تبرئتهماستقبال األشخاص، واألحكام

األطراف ، ليست التزامات صارمة على الدولإفراج مؤقتاملوجودين يف حالة 
ذه ها القيام ساسي، ولكن احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكنمبوجب نظام روما األ

املهام مبفردها وحتتاج إىل تعاون الدول.

الدولية مع احملكمة اجلنائيةاتفاقات تعاونأبرم عدد حمدود من الدول األطراف )‘٢’(
أيضا، و شأن القضايا املذكورة أعاله، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من الدعمب

.التعاونعبء بشكل مجاعيالدول حىت تتقاسم

اخلدمات اللوجستية واألمن واملوظفني.من قبيل يف جماالت أيضا التعاون مهم ) ‘٣’(

.والدوليةالوطنية والثنائية واإلقليميةوضاع األيف الدعم الدبلوماسي والعام (و)

جهود بذل؛ ويعدانسبيحديثة العهد احملكمة اجلنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة )‘١’(
لتوسيع اضروريأمرااحملكمة لزيادة الوعي وتعزيز فهممن جانب الدول فعالة 

.األساسيرومايف نظام الواردلعدالة اجلنائية الدوليةاالدعم الدويل لنظام 

ل احملافيفبتصريحات عامةاإلدالء بواسطة اعن دعمهأن تعرب ميكن للدول ) ‘٢’(
.وضاعدبلوماسي يف خمتلف األالوار احلالل الدولية، وكذلك من خ

األمم المتحدة يف ضمان دعم رئيسيدوربالدول األطراف ضطلع ت) ‘٣’(
للمحكمة الحكومية الدولية اإلقليمية وغيرها من المنظمات والمنظمات 

اجلنائية الدولية.

يف إطار نظام روما األساسيالتعاون بين الدول (ز) 

طلبات التعاون عاجلة قوم فيه الدول، كل على حدة، مبي عادة ما تالوقت الذيف ) ‘١’(
مسؤولية تعد مساعدة احملكمة اجلنائية الدولية على الوفاء بواليتها فإن ، امللموسة
عديد اخلطوات يف احملرز تقدم اليستفيد سو الدول األطراف. ماعة جلمشرتكة 

المساعدة واتالمزيد من تبادل الخبر امللموسة اليت نوقشت أعاله من
الدول واحملكمة وغريها من الشركاء املعنيني، مبا بني،االقتضاءحسب ،المتبادلة

تمع املدين. يف ذلك ا
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:زيارة املوقعالست والستني يرجىالتوصيات الطالع على مجيع ل-٧
http: //www.icc cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP6-Res-02-

ENG.pdf#page=10

______________________


