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مقدمة- أوال
-ICCمن القرار ٢٧تقدم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") هذا التقرير عن التعاون عمال بالفقرة -١

ASP/13/Res.3 تشرين ١بشأن التعاون")، وهو يشمل الفرتة املمتدة من ٢٠١٤("قرار عام
)١(.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١إىل ٢٠١٤األول/أكتوبر 

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ما فتئت احتياجات احملكمة إىل التعاون تزداد بسبب تضاعف -٢
فضال عما تتسم به احلاالت من تعقيدات أنشطتها يف جمال التحقيق واالدعاء والتقاضي على اخلصوص، 

إىل الدول واملنظمات )٢(طلبا أوليا للتعاون١٧١وما يواجه احملكمة من حتديات. فقد أحال قلم احملكمة 
طلب ٦٤٧وأرسل مكتب املدعي العام )٣(الدولية نيابة عن الدوائر والدفاع أو حلسابه اخلاص.

الدول األطراف والدول غري األطراف واملنظمات الدولية إىل خمتلف الشركاء، مبا يف ذلك)٤(مساعدة
يف املائة مقارنة بالفرتة املشمولة ٨٢واإلقليمية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وهو ما ميثل زيادة بنسبة 

بالتقرير السابق. 
ذا التقرير تزويد )٥(،٢٠١٤وعلى غرار تقرير احملكمة عن التعاون املقدم عام -٣ الدول األطراف يُقصد 

مبستجدات خمتلف جهود التعاون اليت بذلتها احملكمة بدعم من الدول واجلهات املعنية األخرى خالل 
الفرتة املشمولة بالتقرير. 

وتشري احملكمة إىل أن تقاريرها التحليلية األخرية حول مسائل التعاون، مبا يف ذلك تقريرها عن التعاون -٤
قرير احملكمة عن حالة التعاون اجلاري بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم و "ت)٦(٢٠١٣الصادر يف عام

الصادر يف نفس العام، تظل مصادر صحيحة ومفيدة تتضمن )٧(املتحدة، مبا يف ذلك يف امليدان"
معلومات بشأن احتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة. 

ا قامت مؤخرا بتنقيح شكل وعالوة على ذلك، تود احملكمة أن تسرتعي انتباه ال-٥ دول األطراف إىل أ
ومضمون التقرير السنوي املقدم إىل األمم املتحدة، وذلك عقب تلقيها تعليقات من األمم املتحدة ومن 
العديد من ممثلي الدول األطراف العاملني يف نيويورك. وقد ُصمم التقرير املنقح ليقدم معلومات وحتليالت 

ة من التعاون بني احملكمة ومنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك الدور الذي إضافية حول جماالت حمدد
ميكن أن تقوم به الدول من أجل تعزيز هذا التعاون.

ا الدول -٦ وأخريا، تشري احملكمة أيضا إىل أن التوصيات الست والستني املتعلقة بالتعاون اليت اعتمد
صلة وثيقة بالتعاون وتشكل أساسا هاما ملناقشته ال تزال توصيات ذات )٨(٢٠٠٧األطراف يف عام 

ا مكتب املدعي العام، ) ١( ال يتضمن هذا التقرير معلومات معينة بغية احرتام سرية عدد من أنشطة التحقيق واالدعاء اليت يقوم 
فضال عن القرارات واألوامر الصادرة عن الدوائر.

هذا الرقم طلبات املتابعة املتعلقة بالتعاون أو الطلبات املرسلة نتيجة التوقيع على اتفاقات إطارية للتعاون مع فرادى ال يشمل ) ٢(
الدول.

ال يعكس هذا الرقم إخطارات الوثائق القضائية والبعثات والطلبات املتعلقة بتوقيع اتفاقات التعاون الطوعي.) ٣(
معة املتعلقة ببعثات متعددة مت إيفادها يشمل هذا العدد إخطارات بعثات) ٤( مكتب املدعي العام، وكذلك اإلخطارات الشهرية ا

اىل بلدان احلاالت اليت يكون فيها ملكتب املدعي العام عدد كبري من أنشطة التحقيق.
)٥ (ICC-ASP/13/23.
)٦ (ICC-ASP/12/35.
)٧ (ICC-ASP/12/42.
الثاين.، املرفقICC-ASP/6/Res.2القرار ) ٨(
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واجلهود املبذولة من أجله، مبا يف ذلك تعزيز كفاءة وفعالية املساعدة إىل احملكمة. وترحب احملكمة بقرار 
بأن تطلب إىل املكتب استعراض تلك التوصيات بتعاون وثيق مع احملكمة.)٩(اجلمعية

بالشكر إىل رئيس مجعية الدول األطراف، الوزير صديقي كابا، على ويف هذا السياق، تتقدم احملكمة -٧
التزامه القوي، وكذلك إىل املنسقني املشاركني للفريق املعين بالتعاون العامل يف الهاي، السفري ديوب سي 
(السنغال) والسفري فان هورن (هولندا)، على التوجيهات اليت قدماها أثناء العمل جنبا إىل جنب مع 

ة من أجل حتديد سبع أولويات يف جمال التعاون متشيا مع تقارير احملكمة الصادرة سابقا واخلربة اليت احملكم
اكتسبتها على مدى اثين عشر عاما. وقد مت تعميم أولويات التعاون السبع يف نشرة أعدها املنسقان 

يذها.بتعاون مع احملكمة من أجل الرتويج للتوصيات الست والستني وزيادة فهمها وتنف
وترى احملكمة أن جماالت األولوية احملددة املذكورة توفر إطارا أساسيا مالئما لتعزيز املناقشات وتبادل -٨

م احملكمة والدول وأصحاب املصلحة اآلخرين، مع  اآلراء بشكل ملموس حول اإلجراءات الفعلية اليت 
تعاون املنصوص عليها يف اجلزء التاسع من وضع االعتبار للمصاحل والقدرات احملددة، فضال عن التزامات ال

نظام روما األساسي.
وعالوة على ذلك، تأمل احملكمة أن حتديد هذه األولويات السبع وصياغة نشرة التوصيات الست -٩

ا أن تساعد الشركاء املعنيني على تركيز أعماهلم على زيادة  والستني سيكونان مبثابة عدسة مفيدة من شأ
بني احملكمة والدول وأصحاب املصلحة اآلخرين. وستواصل احملكمة حبثها بنشاط عن وتعزيز التعاون

الفرص، وكلما كان ذلك ممكنا، ستواصل املشاركة يف األنشطة الرامية إىل املسامهة يف هذه اجلهود.
ذا التقرير املسَتكَمل أن تسلط الضوء على اجلهود اليت بذلتها-١٠ يف اآلونة وبالتايل فإن احملكمة تريد 

األخرية، مثل احللقات الدراسية اإلقليمية بشأن التعاون واحللقات الدراسية املعقودة مع املنظمات اإلقليمية 
والدولية بغية حتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت وضعتها احملكمة لتعزيز التعاون وإجياد احللول لتحديات 

ا أولويات التعاون السبع. ويف هذا ا لسياق، تود احملكمة أن تعرب عن تقديرها على وجه معينة حدد
اخلصوص للمسامهة السخية اليت قدمتها املفوضية األوروبية إىل مشاريع تعزيز التعاون، واليت مكنت من 

تنفيذ العديد من تلك األنشطة.

الحلقات الدراسية بشأن التعاون والحلقات الدراسية المشتركة مع المنظمات -ثانيا
الدولية اإلقليمية و 

بشأن التعاون ةاإلقليميالحلقات الدراسية -ألف
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وبفضل مسامهة مالية من املفوضية األوروبية والنرويج وهولندا، -١١

حلقة دراسية حول تعزيز التعاون للدول األفريقية األطراف وغري األطراف الناطقة نظمت احملكمة 
. ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٣٠و ٢٩، بنن، يومي يف كوتونوبالفرنسية

، ومتشيا مع هدف احملكمة ٢٠١٤و ٢٠١٣وعقب احللقات الدراسية السابقة اليت نُظمت عامي -١٢
ا حتظى بالدعم املالئم، مت تصميم هذه احللقات الدراسية  االسرتاتيجي املتمثل يف جعلها مؤسسة معرتفا 

اال ت ذات األولوية اليت خصيصا لتعزيز عالقات التعاون بني احملكمة والدول املشاركة فيما يتعلق با
ا احملكمة.  حدد

.٢٤بشأن التعاون، الفقرة ٢٠١٤قرار عام ) ٩(



ICC-ASP/14/27

27-A-220915
4

وإذ تدرك احملكمة بأن مجيع دول احلاالت القائمة تقع يف القارة األفريقية، وإذ تأخذ يف احلسبان -١٣
املخاوف واملناقشات بشأن العالقة بني أفريقيا واحملكمة، فإن احللقات الدراسية اإلقليمية بشأن التعاون 

دف أيضا إىل حتفيز مناقشات صرحية ومعمقة حول بعض املسائل الوثيقة اليت تعقد يف القارة األفر  يقية 
الصلة بالتعاون بني احملكمة والدول األفريقية، وخاصة محاية الشهود، وتعاون الدول خالل حتقيقات 
دف  احملكمة، واالتفاقات الطوعية، والعالقة بني بناء القدرات الوطنية والتعاون. وعالوة على ذلك، 

ا وبني احملكمة والدول.ا حللقات الدراسية إىل تعزيز الشبكات القائمة بني تلك الدول ذا
وقد مجعت احللقة الدراسية املعقودة يف كوتونو بني ممثلي احلكومة ومسؤولني آخرين رفيعي املستوى -١٤

غرب والسنغال وتوغو). من سبع دول أفريقية ناطقة بالفرنسية (بنن والكامريون ومجهورية الكونغو ومايل وامل
ا احملكمة،  وركزت املناقشات بشكل رئيسي على جماالت أنشطة التحقيق واألنشطة القضائية اليت تقوم 
واحتياجات التعاون ذات الصلة، ومحاية الشهود، وتنفيذ التشريعات املتعلقة بتيسري التعاون مع احملكمة، 

عدالة. وكنتيجة مباشرة هلذه احللقة الدراسية، قامت إحدى واالتفاقات اإلطارية، وبناء القدرات يف قطاع ال
تلك الدول بإبرام اتفاقني للتعاون.

وبعد اجلهود اليت بذلتها احملكمة يف السنوات املاضية لتعزيز تفاعلها مع بلدان منطقة أمريكا الالتينية -١٥
وعلى وجه اخلصوص يف احللقة الدراسية اإلقليمية األوىل بشأن التعاون اليت نظمت )١٠(والبحر الكارييب،

حلقة دراسية رفيعة املستوى يف املنطقة (بوينس آيرس، األرجنتني)، عقدت احملكمة ٢٠١٤يف أيار/مايو 
ستاريكا، يف سان خوسي، كو بشأن التعاون للدول الناطقة باإلسبانية يف أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية

. وقد ُنظمت هذه احللقة الدراسية بدعم مايل قدمته املفوضية األوروبية.٢٠١٥متوز/يوليه ١٠و ٩يومي 
وكان من بني املشاركني يف هذه احللقة الدراسية مسؤولون كبار من كوستاريكا وغواتيماال واملكسيك -١٦

ز يف املناقشات على التجارب الوطنية واإلقليمية وبنما والسلفادور، إىل جانب اخلرباء اإلقليميني. ومت الرتكي
يف مكافحة اإلفالت من العقاب، ووالية احملكمة وأنشطتها يف جماالت الفحوص األولية والتحقيقات، 
ومحاية الشهود، واالتفاقات الطوعية، والتنسيق اإلقليمي من أجل تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع 

ع احملكمة. اجلرائم اجلسيمة، والتعاون م
واغتنمت احملكمة هذه الفرصة أيضا للتحاور مع برملانيني من كوستاريكا والسلفادور، مما مكَّن من -١٧

إجراء مناقشة مستنرية بشأن االنضمام إىل نظام روما األساسي (بالنسبة للسلفادور) وتنفيذه الكامل. 
ا وشاركت يف تنظيمه منظمة برملانيون من وخالل االجتماع الذي استضافته اجلمعية التشريعية لكوستاريك

أجل العمل العاملي، أعرب الربملانيون السلفادوريون عن استعدادهم ملواصلة العمل من أجل االنضمام إىل 
دف جعله حقيقة واقعة يف املستقبل القريب. نظام روما األساسي 

احللقتني الدراسيتني املذكورتني، ومها وتود احملكمة أن تتوجه بالشكر إىل الدولتني اللتني استضافتا -١٨
ما، وتتوقع احملكمة أن  احللقة الدراسية بشأن التعاون بنن وكوستاريكا، على دعمهما القيم ومساعد

يف ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣٠و ٢٩، واملقرر عقدها يومي املخصصة لدول أفريقيا اجلنوبية
السابقة. بوتسوانا، ستكون ناجحة مثل احللقات الدراسية

وتتوقع احملكمة أن يتم عقد حلقات دراسية إضافية يف مناطق أخرى يف هذا العام و/أو العام املقبل.-١٩

.٢٢إىل ٢٠)، الفقرات من ICC-ASP/13/23(٢٠١٤انظر تقرير احملكمة بشأن التعاون الصادر عام ) ١٠(
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الحلقات الدراسية واجتماعات المائدة المستديرة مع المنظمات الدولية واإلقليمية-باء
ي وباحملكمة وتعزيز فهمهما، مبا يف إطار األولوية املتمثلة يف رفع مستوى الوعي بنظام روما األساس-٢٠

يف ذلك على الصعيدين اإلقليمي والدويل، واصلت احملكمة تكثيف جهودها الرامية إىل التعامل مع 
املنظمات الدولية واإلقليمية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. 

ن، الذي بشأن التعاو ٢٠١٤وكذلك مع القرار الصادر عام )١١(،٦١ويتماشى ذلك مع التوصية -٢١
يشدِّد "على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريه من أشكال 
ا على املستوى الدويل، ويشجِّع الدول األطراف على  الدعم ألنشطة احملكمة، وزيادة التوعية والفهم 

)١٢(اية".تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية هلذه الغ

اجتماع املائدة املستديرة السنوي بني احملكمة وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، شاركت احملكمة يف -٢٢
على هامش الدورة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٦و ١٥، الذي عقد يف نيويورك يف واألمم املتحدة

ممثلون عن األجهزة الثالثة للمحكمة الثالثة عشرة للجمعية الدول األطراف. وشارك يف ذلك االجتماع 
ا، سواء من مقرها يف نيويورك أو بالتداول عرب الفيديو من مكاتبها  وخمتلف مكاتب األمم املتحدة وإدارا
يف جنيف وفيينا وكينشاسا وأبيدجان وباماكو وبانغي وأديس أبابا. ومشلت املناقشات مستجدات خمتلف 

ا احملكمة، ومبادرات التكامل املمكنة يف بلدان احلاالت أنشطة التحقيق واإلجراءات القضائية اليت تقوم 
والبلدان اليت جتري فيها الفحوص األولية، وأفضل املمارسات يف جمال التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة، 

وتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن االتصاالت غري الضرورية.
ا -٢٣ للحلقة الدراسية الرابعة املشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقيوواصلت احملكمة كذلك استعدادا

يف أديس أبابا. وبالتشاور بني احملكمة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٣اليت من املقرر عقدها يف 
ا مع االحتاد األفريقي،  ومفوضية االحتاد األفريقي، ومتاشيا مع اسرتاتيجية احملكمة الرامية إىل مواصلة تعاو

شمل أهداف هذه احللقة الدراسية مواصلة احلوار وتبادل اآلراء بني احملكمة واالحتاد األفريقي، ت
واستكشاف مزيد من سبل التفاعل والتعاون والتنسيق يف إطار مبدأ التكامل املنصوص عليه يف نظام روما 

ذلك تبادل اخلربات األساسي، وحتديد جماالت االهتمام املشرتك واستكشاف إمكانيات التآزر، مبا يف 
والدروس املستفادة بشأن مسائل مثل اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، ومحاية األطفال يف 
النزاعات املسلحة، وتبادل وجهات النظر حول العالقة بني احملكمة واالختصاص اجلنائي املقرتح للمحكمة 

دف العام أيضا يف وضع االسرتاتيجيات املمكنة أو األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان. وسيتمثل اهل
اإلجراءات العملية للتعاون بني احملكمة واالحتاد األفريقي، وكذلك مناقشة التوصيات العملية املمكنة. 
وتعرب احملكمة عن شكرها لالحتاد األفريقي على املشاركة يف تنظيم هذه احللقة الدراسية، وكذلك 

نية واملفوضية األوروبية على دعمهما املايل.للمنظمة الدولية للفرنكوفو 
كما تواصل احملكمة تعاملها مع املنظمات اإلقليمية األخرى، مبا يف ذلك االحتاد األورويب ودائرة -٢٤

العمل اخلارجي التابعة له. وجتري املناقشات لعقد اجتماع املائدة املستديرة الثاين بني احملكمة واالحتاد 
حق من هذا العام، وحول تنظيم جلسة عمل ملنظمة الدول األمريكية بشأن احملكمة األورويب يف وقت ال

اجلنائية الدولية مبشاركة احملكمة. 

، "ينبغي أن تعمل الدول األطراف، عن طريق عضويتها يف املنظمات الدولية واإلقليمية، على إذكاء الوعي يف تلك املنظمات) ١١(
رأسيا وأفقيا، بقضايا احملكمة."

.١٠الفقرة ) ١٢(
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الحلقة الدراسية بشأن المحاماة والمهن القانونية والحلقة الدراسية لجهات التنسيق- جيم
يف ٢٠١٦القانونية يف كانون الثاين/يناير تعتزم احملكمة تنظيم حلقة دراسية ثانية عن احملاماة واملهن -٢٥

بلد أفريقي ناطق باللغة اإلنكليزية، بناء على جتربة احللقة الدراسية اليت نُظمت يف السنغال يف عام 
. وستتمثل األهداف العامة يف تعزيز فهم احملامني العاملني يف املنطقة لوالية احملكمة، وإتاحة ٢٠١٤

م على التدخل الفرص هلم للتواصل فيما بينه م، والرتحيب باألعضاء اجلدد يف قائمة احملامني، وتعزيز قدرا
بسرعة يف إجراءات احملكمة عند االقتضاء.

حلقة دراسية جلهات تشرين الثاين/نوفمرب، نظمت احملكمة يف مقرها ٢١إىل ١٧ويف الفرتة من -٢٦
اورة هلا وذلك بدعم من هولندا وفنلندا وفرنسا. وكان ، التنسيق العاملة يف بلدان احلاالت والبلدان ا

الغرض من هذه احللقة الدراسية هو تيسري التبادل املباشر لآلراء واخلربات حول املواضيع الشاملة لعدة 
قطاعات بني موظفي احملكمة املعنيني الذين يشاركون يف أنشطة التعاون القضائي والتعاون العام، مبا يف 

العام املعنيني بالتعاون يف كل حالة على حدة، وحماوريهم األساسيني يف ذلك مستشاري مكتب املدعي
جمال التعاون يف بلدان احلاالت وغريها من الدول ذات الصلة، وكذلك بني جهات التنسيق نفسها. 

فإن دور جهات )١٣(من التوصيات الست والستني بشأن التعاون،٧وعلى حنو ما تقره التوصية -٢٧
أمهية بالغة بالنسبة للمحكمة، إذ يتم توجيه طلبات التعاون من خالل تلك اجلهات. التنسيق دور ذو

ولذلك فمن الضروري أن يتم إطالعها على املستجدات القضائية واالحتياجات املتطورة للمحكمة، فضال 
ا من أجل تيسري التعاون الفعال. عن متكينها من التعبري عن آرائها وتبادل خربا

٦إىل ٢حملكمة عقد حلقة دراسية ثانية جلهات التنسيق يف مقر احملكمة يف الفرتة من وتعتزم ا-٢٨
. ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

المواضيع التي تمت مناقشتها في سياق جهود الفريق العامل في الهاي لتيسير -ثالثا
٢٠١٥التعاون في عام 

خطة العمل المتعلقة باستراتيجيات االعتقال-ألف
شاركت احملكمة بنشاط يف مناقشة مشروع خطة عمل حول اسرتاتيجيات االعتقال، وهي تعرب -٢٩

ا للمقرر وغريه على اجلهود املبذولة لتعزيز التدابري االستباقية بشأن االعتقال استنادا إىل أفضل  عن امتنا
املمارسات والدروس املستفادة. 

م الدول األطراف، من خالل اسرتاتيجيات وطرق مشولية، وتواصل احملكمة التأكيد على أمهية قيا-٣٠
بالتشديد على أن طلبات اعتقال وتسليم األفراد احملتمل صدورها عن احملكمة ينبغي أن تنفذ على وجه 

السرعة.
دف وضع خطة عمل -٣١ وتعرب احملكمة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا مجعية الدول األطراف 

تتضمن التدابري املمكن أن تعتمدها الدول األطراف واجلهات الفاعلة األخرى السرتاتيجيات االعتقال
فيما يتعلق حباالت أو قضايا حمددة، مثل سياسات املشروطية، وعزل اهلاربني، و/أو املشاركة التعاونية يف 

: "ميكن أن تنظر الدول األطراف يف تعيني جهة تنسيق وطنية مكلفة مبهمة تنسيق وإدماج املسائل املتعلقة باحملكمة ٧التوصية ) ١٣(
ضمن أنشطة املؤسسات احلكومية."
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ت احملافل املتعددة األطراف. ويكتسي التأييد السياسي أمهية بالغة يف حتقيق هدف تعزيز احتماال
االعتقال.

استعراض التوصيات الست والستين وتحديد أولويات التعاون السبع-باء
ا ICC-ASP/13/Res.3من القرار بشأن التعاون ٢٤تطلب الفقرة -٣٢ الذي اعتمدته اجلمعية يف دور

الثالثة عشرة "إىل املكتب أن يستعرض، من خالل أفرقته العاملة، و بالتعاون الوثيق مع احملكمة، 
ا الدول األطراف يف عام  ".٢٠٠٧التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت اعتمد

وقد أثبتت هذه التوصيات أمهيتها الكبرية، سواء بالنسبة للدول األطراف أو بالنسبة للمحكمة، -٣٣
االت ذات األولوية والتحديات املتعلقة بالتعاون. كما ا تقدم التوجيهات العامة وحتدد ا ا تتناول أل إ

احللول املمكنة للتغلب على التحديات اليت يتم حتديدها واليت تواجه الدول واحملكمة، ومن مث تعزيز 
التعاون.

وعلى الرغم من أن التوصيات اعُتمدت منذ مثاين سنوات مضت، فإن معظمها ال يزال صاحلا وذا -٣٤
ن لدعم التحقيقات واإلجراءات القضائية، أمهية حامسة بالنسبة لفعالية عمل احملكمة من حيث التعاو 

وتقدمي أشكال أخرى من املساعدة، والدعم املقدم للمحكمة يف إطار األمم املتحدة، وما إىل ذلك. 
وبالتايل فإن احملكمة تعرب عن تقديرها لقرار الدول األطراف بعدم إعادة فتح وثيقة التوصيات -٣٥

النحو املبني يف مشروع النشرة اليت أصدرها امليسران الست والستني، ولكن بدال من ذلك، وعلى 
، املوافقة على أن تصبح األولوية اآلن هي التنفيذ الكامل ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣املشاركان واحملكمة يف 

لتلك التوصيات. 
ويف هذا السياق، ومن أجل جعل املناقشات أكثر تركيزا وبغية التوصل إىل نتائج ملموسة، فقد مت -٣٦
ديد سبعة من جماالت التعاون ذات األولوية، وذلك متاشيا مع التوصيات الست والستني والتقارير اليت حت

ا احملكمة يف السابق بشأن التعاون، فضال عن املناقشات اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي  أصدر
مؤخرا بشأن هذه املسألة. 

٢٥ه الفريق العامل يف الهاي بشأن التعاون يف وعالوة على ذلك، وخالل اجتماع غري رمسي عقد-٣٧
تمع املدين آراءهم ٢٠١٥أغسطس  ، تبادل ممثلون عن األجهزة الثالثة للمحكمة والدول األطراف وا

بشأن ثالث من هذه األولويات (تنفيذ إجراءات وهياكل فعالة على الصعيد الوطين فيما يتعلق بالتعاون 
االت واملساعدة القضائية؛ والتعاون  الطوعي؛ والدعم العام والدبلوماسي)، مما مكن احملكمة من توضيح ا

احملددة اليت يكون فيها النعدام التعاون أو قلته أثر سليب ملموس على قدرة احملكمة على العمل، مما ينقص 
ا. وفيما يلي موجز للنقاط الرئيسية اليت تضمنتها عروض احملكمة. من كفاء

: أشار وهياكل فعالة على الصعيد الوطين فيما يتعلق بالتعاون واملساعدة القضائيةتنفيذ إجراءات -٣٨
ا، مت النجاح يف تنفيذ أكثر  مكتب املدعي العام إىل أنه، يف صلة بأنشطة التحقيق واالدعاء اليت يقوم 

إجيايب ، مما يدل على مستوى٢٠١٤يف املائة من طلبات املساعدة اليت أرسلها املكتب يف عام ٦٠من 
من تعاون الدول وغريها من اجلهات املعنية مع املكتب.

ومع ذلك، فمن األمهية مبكان أن نفهم أنه إذا أريَد للتعاون واملساعدة القضائية الدوليني أن يكونا -٣٩
قابلني للتحقيق، فيجب أوال وقبل كل شيء إجياد وتفعيل اآلليات القانونية الوطنية الالزمة، فضال عن 

إجراءات أو إنشاء آليات فعالة على الصعيد الوطين لتستخدمها الدولة يف التعامل مع طلبات حتديد
التعاون الواردة من احملكمة. 
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واستنادا إىل جتارب احملاكم املخصصة، وكذلك إىل خربة احملكمة على مدى اثين عشر عاما، -٤٠
ة هذه "الشروط املسبقة" للتعاون. فهي حددت احملكمة العديد من العوامل اليت تسهم يف فعالية وكفاء

شروط مرنة وتتوافق بالطبع مع القرار النهائي الذي اختذته كل دولة، ولكن هلا مع ذلك أمهيتها يف تعزيز 
منظومة التعاون يف إطار نظام روما األساسي وضمان جناحه. ومن ضمن ما تشمله ما يلي:

من ٨٨(املادة لتاسع من نظام روما األساسيتنفيذ التشريعات املنصوص عليها يف اجلزء ا(أ) 
): إن التنفيذ املالئم للتشريعات على املستوى ٤إىل ١نظام روما األساسي، التوصيات من 

الوطين، مبا يف ذلك من خالل إدراج األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف اجلزء التاسع من 
ا على التعاون الفعال. ويف الوقت نفسه، نظام روما األساسي يف التشريعات الوطنية، يساعد كثري 

فإن عدم توافر إجراءات حملية للتعاون ليس سببا كافيا لرتفض الدولة تنفيذ طلبات التعاون الواردة 
من احملكمة. وتالحظ احملكمة العمل اهلام الذي قامت به منظمة برملانيون من أجل العمل العاملي، 

شريعات باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، وما فتئت اليت وضعت قوانني منوذجية لتنفيذ الت
تعمل مع العديد من الدول األطراف لتسهيل صياغة واعتماد التشريعات. وحىت اآلن، اعتمدت 

من الدول األطراف تنفيذ تشريعات اجلزء التاسع من نظام روما األساسي، وهو ما ميثل أقل ٥٣
من نصف الدول األطراف.

٨٧(املادة قنوات االتصال وجهات التنسيق واآلليات الوطنية للمساعدة القضائيةحتديد (ب) 
): يكتسي توافر قنوات االتصال واإلجراءات احمللية ٨و ٧من نظام روما األساسي، التوصيتان 

املبسطة للتعامل مع طلبات التعاون الواردة من احملكمة، وكذلك التنسيق بني السلطات الوطنية 
ل مع طلبات التعاون، أمهية كبرية بالنسبة للمحكمة. ومن اجلدير بالذكر هنا أيضا أن اليت تتعام

املقصود مبصطلح "جهات التنسيق" ليس اإلشارة إىل أشخاص، بل إىل وجود هيكل أو آلية من 
ا أن تظل قائمة وفعالة حىت عندما يغادر أفراد معينون وظائفهم كجهات تنسيق مع احملكمة.  شأ

حملكمة بالغ التقدير جلهود تعزيز التنسيق وتعميم احتياجها إىل التعاون يف عمل السلطات وُتكنُّ ا
الوطنية وفيما بينها (كما ذُكر أعاله يف سياق تنظيم احللقة الدراسية حول جهات التنسيق). ويف 

ا عن اجلهود اليت تقودها بلجيكا بشأن جدوى إنشاء آل ية هذا السياق، تعرب احملكمة عن امتنا
للتنسيق بني السلطات الوطنية املعنية بالتعاون مع احملكمة.

: ميكن حتديد شروط وإجراءات إحالة الطلبات يف اتفاقات التعاون اتفاقات التعاون الثنائي(ج) 
القضائي الثنائية اليت تربمها احملكمة أو يربمها، يف بعض احلاالت، املدعي العام مع الدول (وفقا 

). ومتّكن مثل هذه االتفاقات احملكمة والدول من االتفاق على إجراءات ) (د)٣(٥٤للمادة 
مبسطة للتعاون، وقد مت إبرامها مع بعض الدول الكثرية التعاون، وكذلك مع الدول اليت يقوم 

ا. مكتب املدعي العام بالتحقيق يف حاال
بها السعي إىل تقدمي : ستواصل احملكمة من جانقيام احملكمة بتقدمي طلبات مركزة للتعاون(د) 

طلبات مركزة ومصممة خصيصا من أجل الرقي إىل مستوى توقعات الدول وشروطها (القانونية)، 
وأيضا لتتماشى مع آخر قرارات اجلمعية بشأن التعاون. ويف إطار املمارسة املعتادة، واستنادا إىل 

مع السلطات الوطنية قبل ، حدد مكتب املدعي العام ممارسًة للتشاور، عند االقتضاء،٩٦املادة 
تقدمي كل طلب، وذلك لضمان أن الطلبات واملعلومات الواردة فيها مالئمة وواضحة مبا فيه 
الكفاية وتأخذ يف احلسبان الشروط اخلاصة املنصوص عليها يف القوانني الوطنية، طاملا ال يتعارض 

ملمارسة على جتنب التأخري ذلك مع والية احملكمة وأحكام نظام روما األساسي. وستساعد هذه ا
واحلاجة إىل تقدمي طلبات متتالية.
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: فيما يتعلق باتفاقيات محاية الشهود وإعادة توطينهم، يواصل قلم احملكمة البحث التعاون الطوعي-٤١
عن حلول بديلة إلضافتها إىل االتفاقات اخلمسة عشر القائمة بشأن إعادة توطني الشهود. ومن املهم 

وطني التأكيد على أن قيام قلم احملكمة بتنفيذ حلول خمصصة ملعاجلة عدم وجود اتفاقات بشأن إعادة الت
ينطوي على تكلفة مزدوجة. وتتمثل التكلفة األوىل يف نوعية احلياة اليت يعيشها الشهود واألقارب الذين ال 
يستطيعون االستقرار يف بيئة جديدة والعيش يف حالة القلق الدائم اليت تتسبب فيها األوضاع املؤقتة. 

ارة املتعلقة باحللول املؤقتة. وعلى سبيل املثال، وتكتسي التكلفة الثانية طابعا ماليا نظرا لزيادة تكاليف اإلد
تمع والعثور على فرص العمل ومن مث كسب العيش، وترتفع  ال يستطيع الشهود االندماج من جديد يف ا
التكاليف الطبية ارتفاعا كبريا نظرا النعدام التأمني، وجيب أن يلتحق األطفال باملدارس الدولية حىت يتبني 

بعون فيه دراستهم. ويف املتوسط، ترتفع التكاليف املرتبطة باحللول املؤقتة بنسبة ترتاوح بني البلد الذي سيتا
يف املائة. ٧٥يف املائة و ٤٥
وللمحكمة أيضا حاجة ملحة متزايدة إىل إبرام اتفاقات جديدة بشأن إنفاذ األحكام باإلضافة إىل -٤٢

أفضل للمسؤولية بني الدول األطراف والتوفر على ما االتفاقات الثمانية القائمة، وذلك من أجل تقاسم 
يكفي من التنوع يف خمتلف احلاالت الناشئة من حيث العوامل اجلغرافية والقانونية واالجتماعية والثقافية 
واللغوية واألمنية وغريها. وعلى الرغم من اجلهود املكثفة اليت تبذهلا احملكمة واملفاوضات اليت أجريت مع 

. ٢٠١٢الدول األطراف، مل يتم التوقيع على أية اتفاقيات جديدة منذ كانون الثاين/يناير العديد من 
: أخريا، أكدت الرئاسة أن الدعم الدبلوماسي والدعم العام الذي تقدمه الدعم العام والدبلوماسي-٤٣

لتشجيع على الدول يف األوساط الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية دعم مهم لعدة أغراض، مثل ا
التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، والتشجيع على احرتام استقاللية احملكمة، ودعم 
م. وعلى الدول القيام بدور  أنشطتها يف احلاالت العامة واحملددة، مبا يف ذلك اعتقال وتسليم املشتبه 

ومنع حاالت عدم التعاون. ويتسم رئيسي يف خلق مناخ سياسي يفضي إىل التعاون الكامل مع احملكمة
إطار األمم املتحدة بأمهية خاصة يف هذا الصدد، وينبغي للدول األطراف اليت تتمتع بالعضوية يف جملس 
األمن أن تتخذ خطوات فعالة لضمان أخذ مصاحل احملكمة بعني االعتبار يف املناقشات والقرارات ذات 

ت إىل املدعي العام باحملكمة. الصلة، وخاصة ملتابعة قرارات إحالة احلاال

خاتمة-رابعا
تتطلع احملكمة إىل مواصلة العمل املشرتك مع الدول األطراف بنشاط، مبا يف ذلك من خالل الفريق -٤٤

العامل يف الهاي املعين بالتعاون، من أجل إجياد حلول خالقة وعملية وملموسة ملعاجلة أولويات التعاون 
ا احملكمة خالل الفرتة املشمولة السبع اليت مت حتديدها. و  ينبغي أن تؤخذ األنشطة املختلفة اليت قامت 

بالتقرير كجزء من اسرتاتيجية أوسع نطاقا لتعزيز التعاون وإجياد حلول للتحديات احملددة.
وسرتحب احملكمة ترحيبا حارا مببادرات الدول للدخول يف حوار مع احملكمة بشأن املسائل اليت -٤٥

هذا التقرير واإلدالء بالتعليقات أو مناقشة مقرتحات لغرض تعزيز التعاون والتغلب على العقبات تناوهلا 
القائمة. 

وتؤكد احملكمة أن الدعم والتعاون املتسقان والقويان املقدمان يف الوقت املناسب من جانب الدول -٤٦
طالع بواليتها بفعالية وكفاءة، ومن األطراف وغريها من اجلهات املعنية ضروريان لتمكني احملكمة من االض

تمعات املتضررة، فضال عن تعزيز شرعية نظام روما األساسي  توفري العدالة احلقيقية للضحايا وا
تمع الدويل به. ومصداقيته والتزام ا
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ب ومتاشيا مع اجلهود اجلارية لتبسيط أساليب عمل املكتب وأفرقة العمل التابعة له، فإن احملكمة ترغ-٤٧
يف أن تقرتح بكل احرتام على الدول األطراف إمكانية إدماج تقاريرها املقبلة بشأن التعاون يف تقريرها 
السنوي عن أنشطة اجلمعية (على غرار النموذج املنقح لتقرير احملكمة املقدم إىل األمم املتحدة عام 

ة كل عام، مع ضمان أن ). ومن شأن ذلك أن يسهم يف خفض عدد التقارير اليت تصدرها احملكم٢٠١٥
الدول األطراف تتمكن من احلصول على معلومات بشأن أنشطة احملكمة يف وثيقة واحدة. ويف حالة 
وجود مسألة حمددة تتعلق بالتعاون وتتطلب تركيزا معمقا، ميكن للمحكمة أن حتتفظ بقدر من املرونة 

إلصدار تقرير منفصل بشأن تلك املسألة.
شكرها للجمعية والدول األطراف، وكذلك للعديد من الدول غري األطراف وتعرب احملكمة عن -٤٨

م ودعمهم وتظل على استعداد إلجراء املزيد من  وغريها من أصحاب املصلحة والشركاء، على تعاو
املناقشات أو تقدمي املعلومات على ذلك األساس واستنادا إىل التقارير السابقة.

____________


