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عشرةالسادسةالدورة 
٢٠١٧كانون األول/دیسمبر١٤- ٤،نیویورك

تقرير المكتب عن التعاون

مقدمة-أوال
من القرار ٣٢هذا التقرير بشأن التعاون عمال بالفقرة ‘‘) احملكمة(’’ية الدولية تقدم احملكمة اجلنائ-١

ICC-ASP/15/Res.3’’) إىل ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢ويغطي التقرير الفرتة املمتدة من ‘‘). بشأن التعاون٢٠١٦قرار
)١(.٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١

ذا يُ )٢(٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤األعوامْني يف وعلى غرار تقريَري احملكمة بشأن التعاون املقدمَ -٢ قصد 
التقرير تزويد الدول األطراف مبستجدات خمتلف جهود التعاون اليت تبذهلا احملكمة بدعم من الدول واجلهات املعنية 

األخرى خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. 
)، A/72/349ألمم املتحدة (لعن األنشطة ألخري احملكمة السنوي امع تقرير سويةقرأ هذا التقرير ينبغي أن يُ -٣

يقدم معلومات عن تعاون احملكمة األخري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك مع بعثات حفظ السالم التابعة لألمم الذي
جملس األمن الدويل.باإلضافة إىلاألمم املتحدة يف امليدان، تواجداملتحدة وغريها من 

تقريرها العام عن التعاون لعام خاصةىل تقاريرها التحليلية عن مسائل التعاون، وتشري احملكمة أيضا إ-٤
، باعتبارمها مصدرا مفيدا للمعلومات )٤(عن التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة٢٠١٣وتقريرها احملدد لعام )٣(٢٠١٣

.ىت يومنا هذاحسارية املفعول ما زالتاملتعلقة باحتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة اليت 
ا و بشأن التعاون ٦٦البالغ عددهاالتوصيات عالقةاستمرارإىلاحملكمة أيضاتشريوأخريا، -٥ اليت اعتمد

لفريق العامل املعين بالتعاون يف املشاركون مع اامليسرون اأعدهاليت النشرةباإلضافة إىل، )٥(٢٠٠٧الدول األطراف يف عام 
وزيادة فهمها وتنفيذها.ستنيالالست و كمة من أجل تعزيز التوصيات بالتعاون مع احمل٢٠١٥عام 

تعتقد احملكمة اعتقادا قويا بأن الوثيقتني ما زالتا تشكالن أساسا هاما ملناقشات التعاون وجهوده، بالتأكيد، -٦
مجعية الدول األطراف مبا يف ذلك جعل املساعدة املقدمة للمحكمة أكثر كفاءة وفعالية. ولذلك رحبت احملكمة بقرار

ا مكتب املدعية العامة، فضال عن قرارات وأوامر أعمالعلومات بغية احرتام سرية عدد من البعض من املال يتضمن هذا التقرير )١( صادرة عن التحقيق واالدعاء اليت يقوم 
الدوائر.

)٢(
ICC-ASP/13/23 وICC-ASP/14/27 وICC-ASP/15/9.

)٣(
ICC-ASP/12/35.

)٤(
ICC-ASP/12/42.

.ICC-ASP/6/Res.2, annex IIالقرار رقم:) ٥(
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البالغ عددهاأن يواصل استعراضه لتنفيذ التوصيات ،املكتب "من خالل أفرقة العمل التابعة لهمنطلب لل("اجلمعية") 
)٦(كان ذلك مناسبا".أينما، بالتعاون الوثيق مع احملكمة، ٦٦

ا التقرير، أتيحت للمحكمة الفرصة ملواصلة االيت يشملها خالل الفرتة -٧ لعمل مع الدول األطراف بشأن أولويا
ا يف جمال التعاون،  االرامية إىل املستمرةاحملكمةجهودم بشكل منتظم عنإطالعهباإلضافة إىلوحتديا . ويف هذا التقدم 

ا للميسرين املشاركني  مار ديوب السفري مو ولسعادة لفريق العامل املعين بالتعاون، مع االسياق، تعرب احملكمة عن امتنا
السفري فيليب الليو (فرنسا)، وفريق كل منهما، على التزامهم وجهودهم.وسعادة (السنغال)، 

من احملكمة إىل ما يلي: الصادرويهدف هذا التقرير-٨
اللبنات األساسية للتعاون الدويل واملساعدة القضائية احملددة يف تقرير عام مستجداتحتديث(أ) 

فعال على النحو املتوخى يف نظام روما األساسي؛التعاون الشرطا أساسيا الزما إلطار أنه ك ، باعتبار ذل٢٠١٦
ا ،التقريراليت يشملها خالل الفرتة تقدمي مستجدات اجلهود اليت بذلتها احملكمة(ب)  متشيا مع عالقا

ا التعاونية فيما بني اخلارجية واس ز التعاون؛من أجل تعزيوذلك،احملكمةأجهزةرتاتيجيا
، وحتديد التحديات والتوصيات ستنيالالست و مسامهة احملكمة يف استعراض التوصيات توفريو (ج)  

من أولويات التعاون، على النحو احملدد يف نشرة التوصيات واحدةالرئيسية احملددة من أجل املضي قدما لكل 
السنوات اخلمس عشرة املاضية من العمل.، استنادا إىل خربة احملكمة والدروس املستفادة يفستنيالالست و 

نظام روما األساسي: مـزيج مـن بموجبلبنات التعاون الدولي والمساعدة القضائية مستجدات -ثانيا
الجهود والشركاء لتعزيز إنفاذ نظام روما األساسي 

تخذ الدول قرارا سياديا تشري احملكمة إىل أنه عند التصديق على نظام روما األساسي أو االنضمام إليه، ت-٩
بقبول االلتزام بتنفيذ املبادئ العامة الواردة فيه على الصعيد الوطين، وبالتعاون بشكل فعال مع احملكمة يف عملها؛ ويتعني 
أن تقوم كل دولة بتحديد طرائق هذا التعاون (قنوات االتصال، والسلطة املركزية، وما إىل ذلك)، ويوجد قدر من املرونة يف 

من نظام روما األساسي.٩الباب حدود
واملهم هو أن يكون التعاون واملساعدة القضائية اللذان متنحهما الدول األطراف ملختلف أجهزة احملكمة -١٠

من نظام روما األساسي يف الوقت املناسب وأن يتسما بالفعالية، مما ميّكن آلية التحقيق واالدعاء ٩على أساس الباب 
مة من أداء وظائفها بالشكل الصحيح. والقضاء يف احملك

واستنادا إىل اخلربة املكتسبة خالل مخسة عشر عاما من الوجود، وكذلك باالستفادة من جتارب احملاكم -١١
، اليت تساهم يف جعل إطار التعاون الذي ينص عليه ‘‘اللبنات’’املخصصة، حددت احملكمة العديد من العوامل، أو 

،٢٠١٦لعام عن التعاونيف تقرير احملكمةالبدايةيف اللبناتهذه لقد مت حتديد الفعالية والكفاءة. إطارا تطبعه ٩الباب 
، بطريقة غري شاملة، أدناه.واليت مت سردها جمدداً هذا اجلزء من التقرير، سوية مع تتم قراءتهالذي ينبغي أن 

م روما األساسيمن نظا٩أهمية تنفيذ التشريعات المنصوص عليها في الباب - ألف
لتلك التشريعات على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك من خالل دمج األحكام ذات الصلة الوايفإن التنفيذ -١٢

من نظام روما األساسي يف التشريعات الوطنية، يسّهل التعاون إىل حد كبري.  ٩الواردة يف الباب 

)٦(
ICC-ASP/15/Res.3 ٢٧الفقرة.
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ـ "برملانيون من أجل التحرك العاملي"، ال يزال نظمةفقا ملأنه و جمدداً ويف هذا الصدد، تود احملكمة أن تؤكد -١٣
دولة قد اعتمدت تشريعات من أجل تنفيذ التزامات التعاون ١٢٤حىت اآلن أقل من نصف الدول األطراف البالغ عددها 

من نظام روما األساسي.٩املنصوص عليها يف الباب 
التيقن منخرين إىل مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل وأصحاب املصلحة اآلاألطرافتدعو احملكمة الدول-١٤

اإلجراءات الواضحة وتوزيع األدوار واملسؤوليات على املستوى إن سن تشريعات تنفيذية مالئمة على الصعيد الوطين. 
ا ستستجيباحمللي ستساعد احلكومات على  دون بعلى وجه السرعة لطلبات املساعدة الواردة من احملكمة التيقن من أ

ا ستتمكنال مربر له،  أي تأخري التحقيق يف جرائم احملكمة اجلنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها أمام منأيضاكما أ
ا الوطنية ذات الصلة. واليا

جلهات اأن يضمن التعاون مع احملكمة املتعلقة بعالوة على ذلك، إن اعتماد التشريعات الوطنية الالزمة -١٥
اليت سيتم طريقة التبه فيهم) هلا اليقني القانوين بشأن الشهود والضحايا واملشوكذلكة (الوكاالت احلكومية، الفاعلة املعني

ا التعامل مع خمتلف طلبات املساعدة اليت تقدمها احملكمة.
دي وأخريا، فإن التعريف الواضح لألساس القانوين للتعاون بني احملكمة والدول األطراف يساعد على تفا-١٦

للمساعدة، مما يعيق تنفيذ والية احملكمة. اً حمدداً على تلبية طلباً احلاالت اليت يكون فيها أحد البلدان غري قادر 
ا منظمة -١٧ ، اليت وضعت "برملانيون من أجل التحرك العاملي"وتود احملكمة هنا أن تنوه باألعمال اهلامة اليت تقوم 

، وعملت مع الربملانيني واملسؤولني احلكوميني يف خمتلف الدول واألسبانيةات باللغتني الفرنسية قوانني مرجعية لتنفيذ التشريع
إىل "املبادئ التوجيهية للقانون لعودةلاألطراف الدولاحملكمة أيضاوحتيل.٩األطراف على تعزيز التنفيذ الضروري للباب 

، اليت "شبكة مصفوفة القضايا"اجلنائية الدولية" الذي وضعته اجلنائي الدويل بشأن تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة 
ا أكثر من نظرةتقدم  دولة يف تنفيذ أحكام نظام روما األساسي، فضال ١٠٠عامة عن التشريعات املختلفة اليت اعتمد

عن قائمة مرجعية لتوجيه عملية التنفيذ على الصعيد الوطين.

فعالالتعاونالوهياكلسن إجراءات أهمية - باء

أنشطتها ملحوظة يف زيادةبسبب باالزديادلتعاون لاحتياجات احملكمة استمرتخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، -١٨
، فضال عما تتسم به احلاالت من تعقيدات وما تواجهه احملكمة من حتديات. فقد واملقاضاةجمال التحقيق واملالحقة يف 

نيابة عن احملاكم القضائية أودوائرواملنظمات الدولية نيابة عن األطرافالدولإىلون للتعاطلبا ٢٧٥أحال قلم احملكمة 
ا اخلاصعلى الدفاع أو  )٧(حسا

٦٨إىل دةلمساعلطلبات أولية٤١٠ما يزيد على،خالل الفرتة املشمولة بالتقريرأرسل مكتب املدعية العامة و -١٩
، تلقى مكتب املدعية هانفسإقليمية. وخالل الفرتةو غري أطراف ومنظمات دولية دول أطراف ودولمنهمشريكا خمتلفا، 

الفرتة بيف املائة مقارنة ٦١ميثل زيادة بنحو مما، القضائيةملساعدةاتلتمس طلبا ٢١األطرفالعامة أيضا من الدول
وهذه .العملياتيةة والتدريب واملشورة طلبات للحصول على اخلرب باإلضافة إىل عدد كبري من الاملشمولة بالتقرير السابق

الزيادة، اليت ظلت ثابتة يف السنوات األخرية، ُتظهر تزايد اندماج احملكمة وشرعيتها وأمهيتها يف شبكة أوسع من اجلهات 
لوطنية إىل جهود مكتب املدعية العامة الرامية إىل دفع السلطات القضائية اوزيادةالفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية الدولية 

عزز بعضها البعض اآلخر، على النحو املبني يف اخلطة تاختاذ إجراءات قضائية، وإىل وضع اسرتاتيجيات قضائية 
.٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة للفرتة 

ات التعاون الطوعي.يتعلقة بالتوقيع على اتفاقالوثائق القضائية والبعثات والطلبات املإبالغهذا العدد يعكسال )٧(
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وصيات الست من الت٨و ٧من نظام روما األساسي، فضال عن التوصيتني ٨٧وعلى النحو املتوخى يف املادة -٢٠
والستني، فإن توافر قنوات االتصال واإلجراءات احمللية املبسطة للتعامل مع طلبات التعاون اليت تقدمها احملكمة، فضال عن 
التنسيق وتبادل املعلومات بني السلطات الوطنية اليت تتعامل مع تلك الطلبات، تكتسي أمهية بالغة بالنسبة للمحكمة

ا خطوة بناءة. وبالفعل، مرة أخرى لذلك ها تأكيداجلمعية كررتواليت بأن مثلاحملكمةتذكريف عدة مناسبات على أ
معاجلة يف هذه اآلليات الوطنية متكن احملكمة من التفاعل مع الشخص أو األشخاص الذين هلم املعارف واخلربات املتعلقة 

ل داخل املؤسسات احلكومية وفيما بينها، والقدرة على تيسري التبادالت وتعميم املسائة يف واخلرب طلبات التعاون القضائي، 
ا بسرعة وفعالية.  ا متّكن خمتلف أجهزة احملكمة من تلقِّي ردود على طلبا ومن إجراء املشاورات ذات الصلة، كما إ

ملعلومات اومشاركةذلكاألمهية مبكان أن تتاح للمحكمة إمكانية الوصول املباشر إىل اخلرباء الوطنيني حيثما أمكن
تطوير وتوسيع بتستمر-ةالعامةوال سيما مكتب املدعي-واخلربات بني هؤالء اخلرباء الوطنيني، حيث أن احملكمة 

ا، على سبيل املثال، الوصول إىل أنواع جديدة من مصادر األدلة، كتلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات. وقد  جماالت تعاو
بالفعل خربة كبرية يف جماالت معينة من التعاون.تكون لدى بعض السلطات الوطنية 

ا يف ولذلك، -٢١ تعرب احملكمة عن فائق تقديرها للجهود الرامية إىل تعزيز التنسيق والتعميم فيما يتعلق باحتياجا
لة يف سياق ويف هذا الصدد، تعرب احملکمة عن تقديرها للجهود املبذو جمال التعاون لدى السلطات الوطنية وفيما بينها. 

تيسري فريق الهاي العامل املعين بالتعاون بشأن جدوى إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية اليت تتعامل مع التعاون مع 
احملکمة.

‘‘التعاون’’تحت عنوان٩تعاون مع المحكمة لتعزيز وتكميل الباب الأهمية إبرام اتفاقات - جيم
ا ياليت -ية اتفاقات التعاون الطوعي وتواصل احملكمة التأكيد على أمه-٢٢ بني احملكمة ثنائيًا تم التفاوض بشأ

كأدوات أساسية لتنظيم التعاون - القضائيةوالدول األطراف يف جماالت نقل الشهود، واإلفراج (املؤقت) وإنفاذ األحكام
من نظام روما األساسي.١٠و ٩يف إطار البابني خاصةالناجح، 

التعاون املالئم ويف الوقت املناسب مع احملكمة. وقد ضمانيف بالغةألطراف مصلحة قانونية ومالية للدول ا-٢٣
ومراعاة األصول القانونية، ومسؤوليات احملكمة يف احلفاظ على وكفوءةأدركوا منذ أمد طويل أمهية إجراء حماكمات فعالة 

أمدقد أدركوا أيضا منذ للمشاركني اآلخرين. لىل األطراف و تقدميها إيلزمأعلى مستوى حلقوق الدفاع والضمانات اليت 
توفريالتعاون بني الدول أو عندما يتعذر تقدمييف اليت ينجم عنها التأخريتكاليف إضافية للمحاكمة تكبداحتمال طويل

التعاون.
دون بالسواء. و حدلمحكمة علىمن اليقني القانوين بالنسبة للدول األطراف وليزيد وجود اتفاقات التعاون إن-٢٤

ا تؤكد بأحكام نظام روما األساسي، اإلجحاف الدول األطراف بسلطة حمددة لصنع القرار، فيهاحتتفظالنواحي اليتفإ
ا جتاه احملكمة، مبا يف ذلك قنوات واضحة وإنشاء إجراءات واضحة بشأن كيفية ممارسة هذه السلطة فيما يتعلق بالتزاما

.معينةأن مسائل لالتصال بش
ا-٢٥ توفر وسيلة للدول لتبادل املعارف واخلربات واملمارسات اجليدة، مما يسهم يف جهود بناء القدرات واملبادرات إ

ذات الصلة سواء يف احملكمة اجلنائية الدولية أو على الصعيد الوطين. ونتيجة لذلك، يتم حتقيق فهم متبادل متزايد 
.ةالداخليية والقانونيةالتنظيموألنظمة الدولاجلنائية الدولية للمحكمة ة التشغيليلالحتياجات 

ا تواليتها،  بعلى التزام الدول األطراف باحملكمة و قاطعإن إبرام اتفاقات التعاون هو دليل أخريا، -٢٦ شجع كما أ
واملالحقات ية واللوجستية اليت تدعم التحقيقات الدول األطراف األخرى على تقدمي التزامات مماثلة، وتعزيز الشبكة القانون

.ذات الصلةأنشطة احملكمة و الناجحة القضائية
مسؤولية احملكمة ، على أن ) من نظام روما األساسي١(٦٨ادة ، تنص املبإعادة توطین الشھودما يتعلق وفي-٢٧
بغي دائما أن تكون تدابري احلماية املقدمة للضحايا ماية سالمة الضحايا والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية. وينحلهي 
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وخطورة التهديد. وإحدى الطرق حلماية الضحايا أو الشهود املعرضني خلطر كبري هي امللحةمع إحلاحةقةوالشهود متناس
ائيا أو مؤقتا، إعادة التوطني نقلهم بعيدا عن مصدر التهديد. وميكن أن يكون  لشخصية لظروف ااعتمادًا على اهذا 

فقط. من الزمن للشخص املنقول أو عندما تكون الدول املضيفة قادرة على استيعاب الضحية أو الشاهد لفرتة حمدودة 
وبصورة أكثر حتديدا، .إلعادة توطني الشهودوميكن حتقيق عمليات إعادة التوطني من خالل ترتيبات خمصصة أو اتفاقات 

اتفاقات بشأن توفري حتقيقمة، الدخول يف مفاوضات مع الدول من أجل ، نيابة عن احملكلرئيس قلم احملكمةجيوز 
تنطوي على مستوى عال من التدخل يف إعادة التوطنيلضحايا والشهود. ومبا أن عملية وإعادة توطني اخدمات الدعم

اذ قرار بشأن إعادة جذرية قبل اختأقل ينبغي النظر يف اختاذ تدابري محاية فحياة الضحايا والشهود وأسرهم املقربني، 
وتدل شهادات الشهود إال يف عدد حمدود جدا من احلاالت.يرهاترب ميكنالتوطني. ولذلك، فإن إعادة التوطني الدولية ال

لمحكمة. ونتيجة لذلك، يلعب الشهود دورا هاما ويقدمون إسهامات رئيسية يف نزاهة املقدمة لكبري من األدلة على قدر  
أمرا حامسا يف احلد من مستوى إعادة توطينهم، ميكن أن يكون بالغنسبة للشهود املعرضني خلطر عملية احملاكمة. وبال

اية املطاف من اإلدالء بالشهادة. إن قدرة احملكمة على لضمان محايتهم و لاملخاطر اليت يتعرضون هلا و  تمكينهم يف 
والشهود. وبعبارة أخرى، وبدون تأكيدات واضحة بأن بتوفري احلماية الفعالة للضحايا يف جوهرهاممارسة واليتها ترتبط 

الشهود وقد تتعطل عملية احملاكمة.حضورالضحايا والشهود سيحظون باحلماية، قد يتأخر 
ممارستها أن لمتهمني، و لهو حق أساسي للمشتبه فيهم و اإلفراج المؤقت أو المشروطإمكانية طلب إن -٢٨

ذات القضائيةيف مجيع مراحل اإلجراءاتعلى اتفاقات لتسهيل هذه العملياتول التوقيع تطلبان من الدتالفعالة وتنفيذها 
الصلة، مبا يف ذلك بعد التربئة.

يبقىاستعداد الدول األطراف لقبول األشخاص املفرج عنهم خطرية. فعلى سبيل املثال، قد عدمإن عواقب -٢٩
م من قرار قضائي باإلفراج منرغمعلى التجزين حبكم الواقع، بنجاح حمإعادة توطينهماألفراد الذين ال ميكن  استفاد

عنهم. ويف هذا الصدد، واجهت حماكم جنائية دولية أخرى، مثل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، صعوبات يف العثور على 
هذه احلالة على الناجم عنذاملؤ دول مستعدة لقبول األشخاص الذين متت تربئتهم يف أراضيها. وباإلضافة إىل األثر 

الشخص املفرج عنه، فإنه مينع نظام احملكمة من العمل ويتعارض مع هدف احملكمة املتمثل يف تطبيق أعلى املعايري الدولية.
منح الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية للشخص اإلفراج املؤقت، جيب يف حاللكي تكون احملكمة فعالةو -٣٠

مد على الدول األطراف وعلى استعدادها لقبول الشخص املوجود على أراضيها. وإذا كانت الدول األطراف غري أن تعت
.مستحياله أمراً إمكانية اإلفراج املؤقت أو جيعلراغبة يف القيام بذلك، فإن ذلك قد يعوق

١٢، والفصل ١٠٣ةاداملخاصة يفمن نظام روما األساسي،١٠وخالفا التفاقات التعاون األخرى، فإن اجلزء -٣١
ا حت)، ٥()١(٢٠٠املادة وعلى وجه التحديدمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،  دد بصورة شاملة األحكام فإ

الذي إطار قانوين قائم علىهذه االتفاقات تستند بشكل وثيق معامل، فإن وبالتايل. العقوباتإنفاذ القانونية اليت تنظم 
مجيع الدول األطراف.وافقت عليه

على هذه االتفاقات ذات شقني:اليت تنطبقالعملية -٣٢
على الدولة أن تبني يتعني،القضائيةاألحكامبشأن إنفاذ مع احملكمة أوال، عند الدخول يف اتفاق (أ)  

كام القانونية اليت حتكم استعدادها العام لقبول األشخاص احملكوم عليهم. ويوفر هذا االتفاق الثنائي مجيع األح
مع بني اجلهذه، و االتفاقات صياغة عملية سيقوم بتيسري "اتفاق إنفاذ منوذجي"إن. القضائيةتنفيذ األحكام

من خربة احملاكم املخصصة. وجيوز للدولة أن ترفق واالستفادةنظام روما األساسي يفمجيع األحكام ذات الصلة 
مما يعتمد ، اليت قد تقبلها رئاسة احملكمة اجلنائية الدولية أم الالقضائيةكاماستعدادها لتنفيذ األحبشأن شروطا 

ودخوله القضائيةمدى توافقها مع نظام روما األساسي. ومبجرد التوصل إىل اتفاق بشأن إنفاذ األحكامعلى 
حيز النفاذ، تضاف الدولة إىل قائمة الدول اليت ترغب يف قبول األشخاص احملكوم عليهم؛
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ائيا، وبعبارة )  (ب ال ميكن أن تتم املرحلة الثانية إال بعد أن يصبح احلكم ضد الشخص احملكوم عليه 
حتدد أين سيقوم ألي استئناف آخر. ويف هذه املرحلة، جيوز هليئة الرئاسة أن احلكم ال خيضع عندما أخرى، 

مة احملكمة.دولة معينة من قائعليه عن طريق اختياراحملكوم عليه بتنفيذ احلكم 
هذا االختيار، ستنظر هيئة الرئاسة يف العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك مبدأ التوزيع العادل، قيامها بعمل يف -٣٣

وآراء وجنسية الشخص احملكوم عليه، وتطبيق معايري املعاهدات الدولية املقبولة على نطاق واسع اليت تنظم معاملة 
السجناء.

مرحلة اإلنفاذ. إىلاحملكمة تصلتزايد قبل أن املاالتفاقات أولوية عالية نظرا لعدد اإلجراءات برام مثل هذهإل-٣٤
، مما أكربمرونةوكذلك توزيع أكثر إنصافا وذلك للتيقن من أن يكون المن الضروري وضع قائمة أوسع للدول الراغبة و 
األخرى ذات الصلة للشخص الروابطثقافية أو األسرية أو كامل اخللفية البشكل  عتباراألخذ يف عني االكن احملكمة منميَ 

.احلكماذفنما إلتعيني دولةما تقوم باحملكوم عليه عند
الدبلوماسي للمحكمةو السياسيالدعمأهمية اتساق - دال

االتشديد على أمهية الدعم السياسي والدبلوماسي، ليس فقط باحملكمة تستمر-٣٥ التعاون عوامل حامسة لتعزيزأل
لعدالة اجلنائية الدولية، لحسب، بل أيضا من أجل التوصل إىل فهم أفضل لنظام روما األساسي و باملعىن الدقيق للحساسية 

نظام روما األساسي.نزاهةضمان محاية ل، و تهاوزيادة الوعي بعمل احملكمة ولوالي
ا ترى لتعقيد وتتعدد فيها املصاحل املؤثرة، ومبا أن احملكمة تعمل اليوم يف ظروف بالغة احلساسية وا-٣٦ ا ترى فإ فإ

ا يف تنفيذ  لتقدمي اً إنشاء إطار تقوم بأن أنشطتها القضائية واالدعاء العام أن من األمهية مبكان إلثبات شرعيتها وكفاء
ضمان أن الدول الدعم العام والدبلوماسي للمحكمة ولنظام روما األساسي، على أن يكون له من القوة ما يكفي ل

يف القيام بذلك ألسباب سياسية أو حتدياتالتزاما قانونيا بالتعاون مع احملكمة ولكنها تواجه تعهدت باألطراف اليت 
إىل أن تتحمل مبفردها الضغوط اليت ميكن أن تنجم عن هذه لن حتتاج ف،القدراتسائل اقتصادية أو أمنية أو متعلقة مب

احلاالت.
فـي شـبكات المسـاعدة القضـائية وإنفـاذ القـانون مـن المسـائل المتعلقـة بهـااليـة المحكمـة و أهمية إدماج و - هاء

أجل تبادل المعلومات وتعزيز القدرات
خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات اليت جيريها مكتب املدعية العامة وقدرته واليتها، إجنازإن قدرة احملكمة على -٣٧

التحقيقات املالية اليت يقوم كل من مكتب وكذلك ه والتمكن من احلصول عليها، على كشف األدلة ذات الصلة بقضايا
كثريا بإدماج احملكمة يف شبكات إنفاذ القانون ذات هذه القدرة  ، تتعزز بينهمااملدعية العامة وقلم احملكمة بالتنسيق يف 

أحناء العامل. كافةالصلة وغريها من شبكات ممارسي القضاء العاملة يف  
وقت مبكر عن اجلرائم ذات الصلة بوالية احملكمة أينما كانت توجد يف من املعلومات حتديد مبا فيه الكفاية إن -٣٨

أو عن جرائم احملكمة اجلنائية الدولية ال حتدث مبعزل عن أنواع أخرى من اإلجرام،حبيث أنواجلرائم األخرى ذات الصلة،
بإجراء وتيسريللقيام هلاأمهية حامسة اهل، ةالعامةحتقيقات مكتب املدعياهتمام يكونوا موضع أو األفراد الذين األحداث

تهدإن التبادل السلس مجع األدلة. والعمل النشطاملشاركة بأفضل املمارسات واخلربات اليت تأيت القيام بللمعلومات و وا
االتجربةتبني كما و لنجاح احملكمة. اً حامساً أمر يشكليف هذه الشبكات تكون لالقضائية لدولالسلطاتأداة هامة ، فإ

بنفسها بطلب املساعدة من احملكمة أن تقوم تكون يف وضع يسمح هلا ولعلى وعي أفضل بعملنا وقادرة على املساعدة 
واحلصول عليها يف املقابل.
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أينما-سيقية وتبادل املعلومات التناملنصاتالرامية إىل اإلسهام يف مثل هذه ةالعامةجهود مكتب املدَّعيإن -٣٩
، الذي التاسعاالسرتاتيجي ايف إحراز تقدم هام، ال سيما يف تعزيز هدفهبدأت -القانوين اكان ذلك ممكنا يف إطاره

، بالتعاون مع الشركاء.الفجوة السائدة يف اإلفالت من العقابختفيض يهدف إىل 
إلقاء القبض والتسليم - واو 

. ويف حني أن ال يزالون فارون من العدالةحبقهم أوامر قبض اً در افردا ص١٥لوقت، ال يزال هناك يف هذا ا-٤٠
يث أن إجراءات احملاكمة ال ميكن حب، إلقاء القبض عليهمدون باحملكمة لن تكون قادرة على ممارسة واليتها بشكل كامل 

اية االضحايا هم األكثر معاناةفإن دون متهمني، بأن تتم  . ولذلك، تقدر احملكمة أي جهود واسرتاتيجيات ملطافيف 
تضعها الدول األطراف للعمل على ضمان القبض على هؤالء األفراد وتسليمهم يف الوقت املناسب.

اكمة، وإن كانت حمدودة باحمل-٤١ ا مع ذلك ، قدرا نسقة املهود زيادة اجلمت لقد تقوم بدورها. فعلى سبيل املثال، فإ
جيتمع الذي وقلم احملكمة بإنشاء فريق عامل مشرتك بني األجهزة معين باسرتاتيجيات االعتقال ةالعامةاملدَّعيبني مكتب

الفريق كما أن اعتقال اهلاربني من احملكمة.  للقيام بلالنضمام إىل اسرتاتيجيات التعاون والبعثات إجراءوقام بإنشاءبانتظام 
رسل إليه مباشرة املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص ميكن أن تُ الذيأيضا عنوان بريد إلكرتوين مشرتكأنشأالعامل

اخلاضعني ألمر اعتقال.
، ومعلومات عن نتائج اهلاربنيلمشتبه فيهملاحملتملسفربال، ترحب احملكمة بتلقي املعلومات املتعلقة بالطبع-٤٢

ات الفاعلة األخرى ذات الصلة.اليت جتريها مجيع اجلهاملساعي

التعاونلزيادةالمحكمة جهودمستجدات -ثالثا
لفرنكوفونية ومملكة ابفضل الدعم املايل املقدم من املفوضية األوروبية، فضال عن مسامهات من املنظمة الدولية -٤٣

أكرب من اً مقدار ودورات تدريبية لتحقيقوفعالياتحلقات دراسية ١٠هولندا ومملكة النرويج، متكنت احملكمة من تنظيم 
ملصلحة الرئيسيني واملسامهة بني أصحاب افيما احملكمة ونظام روما األساسي بشأنفهمالوزيادة؛ الدول مع احملكمةتعاون

دان ذات يف البلخاصةاجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، بشأنلتعامل ل؛ وتعزيز القدرات الوطنية تهاعاملييف 
احملكمة.املاثلة أمامالصلة باحلاالت 

يف األطرافوغري من الدول األطراف٨٠مشارك من أكثر من ٤٠٠أكثر من الفعالياتمجعت هذه لقد -٤٤
القانونيني واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واألوساط املختصنيوكذلكنظام روما األساسي، 

ية.األكادمي
:الفعاليات التايلمشلت هذه لقد -٤٥

٢٠١٧حلقتان دراسيتان رفيعيت املستوى للتعاون يف ترينيداد وتوباغو يف كانون الثاين/يناير (أ) 
تستهدف دول آسيا ٢٠١٧يف نيسان/أبريل اجلنوبيةتستهدف بلدان منطقة البحر الكارييب، ويف مجهورية كوريا

واحمليط اهلادئ؛
والبلدان األخرى يف تالتعاون مع جهات التنسيق يف بلدان احلاالحوليف الهايحلقة دراسية (ب)  

؛٢٠١٦املنطقة، يف أيلول/سبتمرب 
اتفاقات التعاون ومحاية الشهود يف ترينيداد وتوباغو ويف الهاي؛حولللخرباءحلقات دراسية ةأربع(ج)  
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دولية والدول األطراف األفريقية، يف أديس أبابا، يف كانون اخلامس بني احملكمة اجلنائية الاملعتكف(د)  
؛٢٠١٦األول/ديسمرب 

وا، احملكمة على هامش االجتماع الثامن واألربعني ملنتدى جزر احمليط اهلادئ، يف سامحولحدث جانيب (هـ)  
؛ ٢٠١٧أوائل أيلول/سبتمرب 

، يف الهاي.٢٠١٧يونيو حزيران/، يف التدريب السنوي حملامي احملكمة(و)  و 

ا الرئيسية بصورة لتعزيزللمحكمة فرصة أخرى املشاركاتأتاحت مجيع هذه لقد-٤٦ من حيث منهجيةأولويا
التعاون مع الدول املعنية.

ين وترينيداد ااملعقودة يف بورت أوف سب-ومن اجلدير بالذكر أن احللقات الدراسية اإلقليمية الرفيعة املستوى -٤٧
ركزت-٢٠١٧، وكذلك مع دول آسيا واحمليط اهلادئ، يف سيول، يف نيسان/أبريل ٢٠١٧يف كانون الثاين/يناير وتوباغو 

الدول اليت أبدت اهتماما مبناقشة اتفاقات التعاون. ويف احللقة الدراسية املعقودة يف ترينيداد على على املناطق الرئيسية و 
خرباء من اليت جلبتدوة خرباء منفصلة ملدة يوم ونصف عن محاية الشهود، نمت تنظيموتوباغو بدعم من الدولة املضيفة، 

إعادة توطنيإجراء حوار صريح ومفصل بشأن مسألة محاية الشهود واتفاقات وإتاحةمجيع دول اجلماعة الكاريبية، 
بفضل احللقات الدراسية هود الشوإعادة توطنيمحاية الشهود بشأن املزيد من اجلهود لتعزيز التعاون لقد مت تطويرالشهود. 

يف الهاي.عقدتاناليت للخرباء
نوفمرب /يف تشرين الثاينألوىلمت تننظيمها للمرة احضر حلقة اخلرباء الدراسية املعنية باتفاقات التعاون اليت لقد -٤٨

كمة، وممارسني ذوي اخلربة دولة خمتارة، فضال عن ممثلي البلدان اليت لديها اتفاقات تعاون مع احمل٢٠ممثلون من ،٢٠١٦
لمحكمة اجلنائية لنقابة احملامني منيف تنفيذها، واملوظفني ذوي الصلة من احملكمة واحملاكم الدولية األخرى، وممثل

اسرتاتيجيا يف للمشاركةفرصة ممتازة اليت أعطتالدولية، وخرباء بناء القدرات. وكانت احللقة الدراسية األوىل من نوعها، 
. وأتاح إدراج الدول قاطعةتقدمي حلول وأينما أمكن، وفهم التحديات على الصعيد الوطين على حنو أفضل،سألةهذه امل

فضل املمارسات اليت يتعني على الدول اليت ال تزال ألتوفري عرضاً يف تنفيذ هذه االتفاقات مع احملكمة حققت النجاحاليت 
كما أتاحت احللقة الدراسية املعنية بالتعاون مع جهات التنسيق يف بلدان .لتقوم باستكشافهاتفكر يف مثل هذه املشاركة 

والبلدان األخرى فرصة هامة ملواصلة مناقشة هذه املسألة.تاحلاال
ا ملواصلة إشراك الفريق العامل تاحة الفرصة هلإلالتعاون بشأنلميسرين املشاركني لأيضا بالشكراحملكمةوتتقدم-٤٩

بأنه عتربيي ذباتفاقات التعاون، الاملتعلقكتّيب احملكمةإلطالق  منرباً اهذه املسألة، فضال عن إعطائهن بشأيف الهاي 
يف تعميم هذه املسألة ليهدف إىل مساعدة ممثلي الدول كما أنه ،  املوضوععن هذاوواضحربنامج شامل نظرة عامة لثابة مب

أكثر فعالية.بشكلاملناقشات الوطنية
ذا التقرير، وقعت مملكة السويد ومجهورية األرجنتني اتفاقات بشأن إنفاذ األحكامخال-٥٠ ل الفرتة املشمولة 

ذه التطورات، وستواصل السعي احملكمة تتشجعلقد ة واحدة اتفاقا إلعادة التوطني. وقعت دولة إضافيكما ،  القضائية
إىل زيادة هذه األرقام يف السنوات املقبلة.

أيضا زيادة تعميم مسألة جتميد األصول انتكى أولويات التعاون للمحكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقريرإحد-٥١
كل جهاز من أجهزة قبلمن ةباشر املاملشاركةشمل ذلك ي. ةاألطراف والثنائيةاملتعدداألوضاعيف كل من بشكل منتظم

اإلقليمية والدولية.املتخصصةالرئيسية، مع الشبكاتوحسب االقتضاءاحملكمة، 
ال، وبالبناء على-٥٢ شبكة  "نطاقها وأقامت اتصاالت جديدة مع بتوسيع احملكمة قامتالعمل السابق يف هذا ا

أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب وأمريكا اجلنوبية، جنوب وشرق وغرب يف األصول"كامدن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد 
لس أوروبا. وسعت احملكمة إىل االستفادة من املناقشات وكذلك مع الفريق ال عامل املتخصص املعين بالفساد التابع 
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مع اليوروبول ةاألوليتاالتصاالتمتلقد اجلارية بني هذه املنظمات بشأن التعاون يف جتميد األصول يف املسائل اجلنائية. 
٢٠١٧أغسطس آب/تملة وعقد اجتماع متابعة يف أواخر املساعدة احملنواحي، مع الرتكيز على ٢٠١٧فرباير شباط/يف 
كشريك "منظمة الدول األمريكية"اإلقليمية األخرى. كما مت حتديد اسرتداد األصولمجيع شبكاتحبضوريوروبول اليف 

يف انعقدتجديد حمتمل. وأجرت احملكمة مناقشات خالل احللقة الدراسية الرفيعة املستوى لتعزيز التعاون مع احملكمة اليت
مع دول منطقة اجلماعة الكاريبية. وركزت املناقشات بصفة خاصة على ٢٠١٧يناير /ترينيداد وتوباغو يف كانون الثاين

لتشريعات التنفيذية ذات رسم صياغة االتحديات اليت تواجهها الدول يف طلبات التعاون اليت تقدمها احملكمة، وعلى 
الصلة فيما يتعلق بتجميد األصول.

أيضا تناول مسألة جتميد األصول يف احللقة الدراسية الرفيعة املستوى للتعاون اإلقليمي "احملكمة اجلنائية ومت-٥٣
. ٢٠١٧ول يف نيسان/أبريل يعقدت يف سانالدولية وآسيا: السعي املشرتك إىل حتقيق العدالة واملساءلة والوقاية"، اليت 

ستكشاف خمتلف المع خرباء احملكمة فنيةحلقات عمل األعضاء اركة شالدول املمنوطنيون من كلخرباء وحضر 
ال،  لمضي قدما.لقاطعةمقرتحات صياغة ، أمكنوأينماالتحديات اليت تواجهها كل من الدول واحملكمة يف هذا ا

بحوث بعمل الامللقيشراك عدة شركات خاصة إجراءاً إلاحملكمة أيضا أطلقتوخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، -٥٤
ا احملكمةللتحقيقات املالية اليت الداعمة . وتستخدم السريةباللتزاملمع املراعاة الواجبة وفقا لإلطار القانوين املنطبق تقوم 

دف املساعدة منهااحملكمةية بالواليات القضائية اليت تطلبعلى دراوالذين هذه الشركات خرباء مؤهلني تأهيال عاليا  . و
.ناً جماتقدمي املساعدة ميكن هلممة إىل العمل مع من احملك
بدعم من املرکز الدويل إلدارة -٢٠١٥احملکمة يف عام تهااليت نظمةيسابقا، قدمت الندوة الفنورد وکما -٥٥

عن الثغرات شاملةونظرة عامةاً حتديث–نيختنشتايوإمارة لةياألوروبةاسرتداد األصول التابع ملرکز بازل، واملفوضي
باللغات هنشر مت، الذيم عن ذلكجالتقرير الناو .اليةواالحتياجات اليت تواجهها احملكمة يف مسائل التحقيقات امل

تشكل اآلن األسس ملزيد من التقدم املتضافر يف جتميد اليتتوصيات مفيدةتضمن والفرنسية، ليزيةواإلجناألسبانية
.ةالعامةاحملكمة ومكتب املدعياألصول اليت يناقشها وينفذها قلم 

ن و بريا باجلهود اليت يبذهلا امليسر وفيما يتعلق مبتابعة هذا التقرير وتنفيذ توصياته، ترحب احملكمة ترحيبا ك-٥٦
الرئيسية يف اسرتداداملسائلتنظيم حلقة دراسية عن "احملكمة اجلنائية الدولية والتعاون الدويل: لاملشاركون بشأن التعاون 

سهم يف تعزيز التعاون والتنسيق بني اجلهات تساليت ، ٢٠١٧عقد يف باريس يف تشرين األول/أكتوبر نتسيت، الاألصول"
الفاعلة ذات الصلة واحملكمة يف جمال التحقيقات املالية.

أن يكون هذا وباإلضافة إىل ذلك، تقوم احملكمة حاليا بإعداد دليل عملي قصري لطلبات التعاون. ومن املتوقع-٥٧
اية عام  من أجل زيادة الوعي باإلطار القانوين األطرافنقاط اتصال الدولإىل، وسيوزع ٢٠١٧الدليل جاهزا حبلول 

ال. ا من حيث التعاون يف هذا ا احملدد للمحكمة اجلنائية الدولية ومتطلبا
الدول األفريقية األطراف يف أديس أبابا يف كانون وأتاح املعتكف السنوي اخلامس للمحكمة اجلنائية الدولية مع -٥٨

دولة، وكذلك من مكتب املستشار ٢٠مع ممثلي أكثر من الناقدةفرصة هامة للمشاركة واحلوار ٢٠١٦األول/ديسمرب 
مل واحلاجة . وتطرقت املناقشات إىل أمهية مبدأ التكاالدولية للبلدان الناطقة بالفرنسيةالقانوين لالحتاد األفريقي واملنظمة 

القدرات لتمكينها من التحقيق يف جرائم احملكمة اجلنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها، مما إلنشاءإىل نظم قضائية وطنية 
حملكمة من خالهلا أن تقوم االطرق املختلفة اليت ميكن كما مت استكشافيلغي احلاجة إىل تدخل احملكمة اجلنائية الدولية.

حتقيقأمهية أيضًا إبرازمت تنسيق اجلهود والعمل معا لسد فجوة اإلفالت من العقاب. و بدول األطراف اجلنائية الدولية وال
احلاجة إىل زيادة احلوار وتبادل اآلراء بصورة أكثر انتظاما بني الدول األطراف األفريقية ، وإبراز عاملية نظام روما األساسي

كن من خالهلا تعزيز التفاعل. وجرى التشديد بصفة خاصة على تعزيز استكشاف خمتلف اآلليات اليت مي. كما مت واحملكمة
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تمعات احمللية املتضررة يف بلدان احلاالت التواصلأنشطة  اوالتوعية املوجهة إىل الدول األطراف األفريقية وا حبيث أ
.بشكل أفضلفهم والية احملكمة وأنشطتهاللتيقن منحامسة 

ن اإلقليميتان الرفيعتان املستوى واحلدث اجلانيب على هامش اجتماع منتدى جزر احمليط احللقتان الدراسيتا-٥٩
جهود متجددة لتعزيز عاملية وتنفيذ نظام روما األساسي يف بعض املناطق إطالقللمحكمة أيضا ، أتاحتاهلادئ

لدعم الذي تلقته من ميسر بالشكر لمة احملكوتقدمتاجلغرافية، مبا يف ذلك منطقة البحر الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ. 
الدامنرك، وكذلك من اجلماعة األوروبية والدول من قبلخطة العمل لتحقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي

. وستواصل احملكمة، الفعالياتاملضيفة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت شاركت يف هذه 
واردها احملدودة، اإلسهام يف بذل املزيد من اجلهود لتعزيز العاملية، مبا يف ذلك الصلة بني التعاون املعزز واألكثر فعالية مب
.زيادة عدد الدول األطرافبني و 

ي خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، بذلت احملكمة أيضا مزيدا من اجلهود لتوسيع نطاق تفاعلها على حنو اسرتاتيج-٦٠
مع املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية أو املتخصصة ذات الصلة، من أجل دعم أولويات التعاون وأهداف العاملية. 

متنوع من املنظمات اإلقليمية مثل السوق املشرتكة عدداملشاركة مع السعي إىل، واصلت احملكمة التحديدوعلى وجه 
كية، واجلماعة الكاريبية، وجملس أوروبا، واجلمعية الربملانية ملنظمة األمن لبلدان املخروط اجلنويب، ومنظمة الدول األمري

أفريقيا الوسطى، واملنظمة واجلماعة االقتصادية لدول والتعاون يف أوروبا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
األقصى، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، األفريقية، ومعهد األمم املتحدة آلسيا والشرق -االستشارية القانونية اآلسيوية 

واللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا، فضال عن منتدى جزر احمليط 
اهلادئ. وجرى أيضا املزيد من التبادالت مع منظمات متخصصة مثل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

األوروبيةاملنظمة و ، )إنرتبول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية،ن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد األصولوشبكة كامد
، واالستجابة السريعة للعدالة، وهيئة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجاست)، )يوروبول(للشرطة اجلنائية

دين.واللجنة الدولية املعنية باألشخاص املفقو 
ا املختلفة، تدعو احملكمة الدولمبشاركتهاوفيما يتعلق -٦١ هلاآخر تقريرللنظراألطرافمع األمم املتحدة وكيانا

.١٠٢إىل ٧٦)، وبصورة أكثر حتديدا الفقرات A/72/349ألمم املتحدة (لعن أنشطتها 
كمة كفرصة لتعميم أولويات التعاون الرئيسية زيارات ممثلي الدول إىل احملبشكل منهجياحملكمة وانتهزت-٦٢

زيارة رفيعة املستوى من ٩٣يف مقرهااحملكمة اجلنائية الدوليةلتباستقوأهداف العاملية. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، 
ممثلي الدول واملنظمات الدولية.

لست والستيناالدولية في استعراض التوصيات المحكمة الجنائيةمساهمة -رابعًا 
توفر إطارا أساسيا كافيا لتعزيز الست والستنياألولوية احملددة يف نشرة التوصيات نواحيوترى احملكمة أن -٦٣

يف اإلجراءات امللموسة اليت تشمل احملكمة والدول وأصحاب املصلحة اآلخرين، مع قاطعبشكل واملشاركةاملناقشات 
من نظام روما األساسي.٩البابيف الواردةعن التزامات التعاون مراعاة مصاحل وقدرات حمددة فضال 

ستنيالالست و أن يكون حتديد هذه األولويات السبع وتطوير نشرة التوصيات بوعالوة على ذلك، تأمل احملكمة -٦٤
م لمبثابة عدسة مفيدة  احملكمة والدول وأصحاب زيادة وتعزيز التعاون بنيحنوتساعد الشركاء املعنيني على تركيز إجراءا

يف األنشطة الرامية إىل ، املشاركةكلما أمكن ذلكو املصلحة اآلخرين. وستواصل احملكمة السعي بنشاط إىل الفرص، 
من جهود امليسرين املشاركني يف تنظيم حلقة دراسية يف باريس، يف يأيت أحد األمثلة على ذلك و املسامهة يف هذه اجلهود. 

تركز على تعزيز التعاون يف جمال حتديد األصول وضبطها وجتميدها واسرتدادها، اليت ، ٢٠١٧وبر تشرين األول/أكت٢٠
اليت أسهمت فيها احملكمة.
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توصيات بشأن املضي قدماال التحديات الرئيسية اليت مت حتديدها أولوية التعاون
حتديد نقاط االتصال الوطنية-
لبات التعاون اعتماد إجراءات مبسطة ومركزة ملعاجلة ط-

من احملكمة
مشاورات غري رمسية مع مركز تنسيق معني على املستوى -

املركزي والتشغيلي، حسب االقتضاء، قبل إرسال الطلب 
الرمسي

عدم وجود تشريع تنفيذي وتوقيع -
اتفاقية امتيازات وحصانات احملكمة

عمليات معقدة وطويلة لتنفيذ طلب -
التعاون

انوين للمحكمةعدم فهم اإلطار الق-

اآلليات القانونية املنصوص تفعيل
عليها يف نظام روما األساسي 

ووضع إجراءات وهياكل فعالة فيما 
يتعلق بالتعاون واملساعدة القضائية

تعميم املعلومات يف إطار القضاء الوطين وإنفاذ القانون -
لإلطار القانوين للمحكمة والتزامات التعاون مع احملكمة  

الدفاعفرقا يف ذلك ككل، مب
مواصلة تعزيز أدوار نقاط االتصال املعنية بعدم التعاون -

الوجلمعية الدول األطراف يف هذا ا

عدم متابعة نتائج عدم التعاون-
) يف املدة بكاملها(بالغةتأخريات -

طلبات املساعدة أو االستجابة ل
املعلومات

التحديات املتعلقة بتنفيذ بعض -
لتعاون من فرق الدفاعطلبات ا

األولية التحقيقاتالتعاون يف دعم 
والتحقيقات واملالحقات القضائية 
واإلجراءات القضائية (مبا يف ذلك 

)مع الدفاع

توليد الدعم والزخم السياسي للقبض على املشتبه فيهم -
االتصاالت الثنائية كل منوتسليمهم يف الوقت املناسب يف

ت اإلقليمية والدوليةواألنشطة يف املنظما
حول أي من األراضي لدولةلالفينتوفري املساعدة والدعم -

عن طريق تبادل إمامشتبه فيهم، وذلك اليت يوجد فيها
املعلومات والتدريب املتخصص ملوظفي إنفاذ القانون

تبادل اخلربات والدروس املستفادة بشأن املسائل املتعلقة -
بإلقاء القبض والنقل

الفعالة، مثل السبل التأثريد واستخدام نقاط حتدي-
االقتصادية، لتعزيز التعاون وتعزيز االعتقاالت

إجياد طرق بديلة للتعامل بتهمشرعينزع بعزل املشتبه فيهم -
، وجتنب االتصاالت غري اخلمع احلكومات واجلماعات 

الضرورية.

االفتقار إىل اإلرادة السياسية-
ةالعملياتيةالعملياتالتحدي-
املخاوف املتعلقة باآلثار اجليوسياسية -

واألمنية
عدم متابعة إحاالت جملس األمن التابع -

لألمم املتحدة

والتسليمإلقاء القبض
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لتحقيقات لوطنية عملياتيةتنسيق (نقاط)نقطةتصميم -
املالية

حديد قاعدة بيانات للتشريعات الوطنية املتعلقة بتإنشاء-
األصول وضبطها وجتميدها

يف مشاورات غري رمسية مع أجهزة احملكمة ذات املشاركة-
الصلة من أجل معاجلة الطلبات

من للتمكنتعديل التشريعات الوطنية أو آليات التعاون -
ا للحصول على املساعدة (مبا يف يف مساعدة احملكمة  طلبا

يق يف عوز ذلك فيما يتعلق بتحديد األصول، وكذلك التحق
معادل يف اإلجراءات بندأي غالباً الشخص، حيث ال يوجد 

احمللية)
تعميم املعلومات املتعلقة باإلطار القانوين للمحكمة اجلنائية -

الدولية يف النظم/اإلدارات الوطنية ذات الصلة
تبادل املعلومات مع احملكمة اجلنائية الدولية ،بشكل استباقي-

اهتمام موضع ت اليت ميكن أن تكون املعلوماتتوفرعندما 
حملكمة يف النظام القضائي الوطينا

املشاركة يف تبادل أفضل املمارسات وأنشطة التدريب مع -
احملكمة

وواليتها يف املناقشات كجزء من احملكمةدمج احتياجات -
الشبكات املتخصصة املعنية باسرتداد األصول والتحقيقات 

املالية

لتشريعات لجلنائية الدولية معرفة احملكمة ا-
الوطنية املتعلقة بتجميد أصول دولة معينة

معرفة الدولة باإلطار القانوين للمحكمة من -
الواليات احملددة وكذلكحيث التحقيقات املالية، 

وقلم احملكمةةالعامةملكتب املدعي

تنفيذ تشريعات أحكام نظام روما األساسي-

(توجد الدولرب تعقيد التحقيقات املالية ع-
لبعض األفراد أصول يف واليات قضائية خمتلفة)

جراء إلةحمدودلمحكمة اجلنائية الدولية قدرة ل-
التحقيقات املالية

حتديد األصول 
وضبطها وجتميدها
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ما يتعلق بأولويات عن التحديات الرئيسية اليت واجهتها احملكمة فيعامة نظرةيهدف اجلدول التايل إىل تقدمي -٦٥
ا والدروس املستفادة يف وكذلكهذه، التعاون السبع اقرتاح توصيات بشأن سبل املضي قدما يف معاجلتها استنادا إىل خرب

السنوات اخلمس عشرة املاضية.

اتفاقات عمل إعادة التوطني ببيسمح الصندوق اخلاص -
الشهودباتفاقات نقل تتعلقالتكلفة خالية

تخصصة (مثل مكتب األمم املتحدة املعين املنظمات امل-
باملخدرات واجلرمية) على استعداد للمساعدة يف مبادرات بناء 

لكالالقدرات كجزء من براجمها اخلاصة باملعونة اإلمنائية، 
القضائيةالشهود أو تنفيذ اتفاقات األحكامإعادة توطني

سمح بتنسيق تلةالدو جهة تنسيق على مستوى ختصيص-
املفاوضاتأوضاعاملناقشات ومتابعة 

الدول تعميم املواد اليت وضعتها احملكمة من أجل مساعدة -
والشروع العاصمةعلى توجيه االنتباه إىل املسألة على مستوى

يف مفاوضات على أساس اتفاق منوذجي

االفتقار إىل اإلرادة السياسية-

ما تنطوي عليه االفتقار إىل املعلومات بشأن-
االتفاقات

عدم فهم مرونة االتفاقات-

االفتقار إىل القدرات أو اخلربات على -
الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقات التعاون

عدم وجود تشريع وطين لتنفيذ اتفاق تعاون-

اتفاقات التعاون

أمام احملكمة يف الكالمإدراج األحداث اجلانبية أو فرص -
الجتماعات السنوية أو العادية للمنظمات اإلقليمية سياق ا
والدولية

تعزيز الزيارات إىل احملكمة-

عدم فهم والية احملكمة وعملها-

عدم إدماج قضايا احملكمة يف مناقشات -
بعمليات صلة، مثل ما يتعلقالذات 

االت أو املناقشات املواضيعية (اجلرائم احل
ال، وعمليات اجلنسية واجلنسانية، واألطف

وسيادة القانون، وإصالح حفظ السالم، 
اخل)العدالة

احلد من األثر الوقائي احملتمل للمحكمة-

ومن قبل لدعم الدبلوماسي ا
يف البيئات الوطنية العموم

والثنائية واإلقليمية والدولية

إدماج احملكمة اجلنائية الدولية يف الشبكات املتخصصة -
مات واملساعدة املتبادلةوفرص تبادل املعلو 

حمدودية تنسيق اجلهود مع الشركاء -
اإلقليميني والدوليني املعنيني

االفتقار إىل املعرفة بشأن عمل احملكمة -
اجلنائية الدولية وواليتها

التعاون فيما بني الدول يف 
سياق نظام روما األساسي
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خاتمةال-خامسًا 
العاملة، الفرقمع الدول األطراف، مبا يف ذلك من خالل تيسري التعاون بني الناشطة عملها تتطلع احملكمة إىل مواصل-٦٦

األنشطة فهموذلك من أجل إجياد حلول مبتكرة وعملية وملموسة ملعاجلة أولويات التعاون السبع اليت مت حتديدها. وينبغي 
ا احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير كجزء من اسرتاتيجية أوسع نطاقا لتعزيز التعاون وإجياد حلول املختلفة اليت قامت 

للتحديات احملددة.
وسرتحب احملكمة ترحيبا حارا مببادرات الدول للدخول يف حوار مع احملكمة بشأن املسائل اليت تناوهلا هذا التقرير -٦٧

لى العقبات اليت تواجهها.واإلدالء بالتعليقات أو مناقشة مقرتحات لغرض تعزيز التعاون والتغلب ع
تؤكد احملكمة أن الدعم والتعاون املتسَقْني والقويني املقدمني يف الوقت املناسب من جانب الدول األطراف وغريها من و -٦٨

تمعات اجلهات املعنية ضروريان لتمكني احملكمة من االضطالع بواليتها بفعالية وكفاءة، ومن توفري العدالة احلقيقية للضحايا و  ا
تمع الدويل به. املتضررة، فضال عن تعزيز شرعية نظام روما األساسي ومصداقيته والتزام ا

ا للجمعية والدول األطراف، وكذلك للعديد من الدول غري األطراف وغريها من اجلهات -٦٩ وتعرب احملكمة عن امتنا
م ودعمهم، وتظل على استعد اد إلجراء املزيد من املناقشات أو تقدمي املعلومات على ذلك املعنية والشركاء، على تعاو

واستنادا إىل التقارير السابقة.األساس 

____________


