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الخلفية-أوال
، الذي اعتمدته مجعية الدول "التعاون"املعنونICC-ASP/15/Res.3القرار منطوقمن٣٠يف الفقرة -١

تيسري تعاون مواصلةاملكتبمنطلبت اجلمعية ، ٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين٢٤يف ) "اجلمعية"(األطراف 
واملنظمات ذات املعنيةالدول وكذلكللتشاور مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية جلمعية ا

.الصلة بغية تعزيز التعاون مع احملكمة
لشؤون كني ار (فرنسا) كميسرين مشفيليب الليوالسفريو) السنغال(وعني املكتب السفرية ديوب -٢
لتعاون.ا
تنظيم العمل واالستنتاجات العامة-ثانياً 

مشاورات غري رمسية ستما جمموعه ) "الفريق العامل"(، عقد الفريق العامل يف الهاي ٢٠١٧يف عام -٣
تشرين ١٣و ٥، وأيلول/سبتمرب٢٧و، أيلول/سبتمرب١٤وُعقدت اجتماعات يف . بشأن مسائل التعاون

وُعقدت اجتماعات ومشاورات مع عدد من أصحاب املصلحة، . ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٦، وأكتوبراألول/
تمع .املدينمنهم الدول ومسؤولو احملكمة وممثلو ا

متوز/يوليو، قدم امليسران املشاركان ٢٧، الذي عقد يف ٢٠١٧ويف االجتماع األول من اجتماعات عام -٤
موعة التالية من املسائل اليت ينبغي أن تركز عليها جهود الفريق العامل، وفقا  برنامج عملهما، الذي تضمن ا

يف القرار اجلامع كذلك و )١()ICC-ASP/15/Res.3(للواليات الواردة يف القرار املتعلق بالتعاون 
)ICC-ASP/15/Res5مبا فيه املرفق األول ،:(

)٢(بشأن التعاون؛٢٠٠٧التوصيات الست والستون املقدَّمة يف عام ) أ(

)٣(االتفاقات والرتتيبات الطوعية؛) ب(

)٤(آلية التنسيق للسلطات الوطنية؛) ج(

.اسرتاتيجيات إلقاء القبض) د(

بشأن التعاون٢٠٠٧التوصيات الست والستون المعتمدة في عام - ألف
ا اجلمعية يف عام -٥ عمال بوالية اجلمعية املتمثلة يف استعراض التوصيات الست والستني اليت اعتمد

وبتعاون وثيق مع احملكمة، أجرى امليسران املشاركان مشاورات مع خمتلف أصحاب املصلحة يف عام )٥(،٢٠٠٧
. األولويات الرئيسية من أجل تنفيذ التوصيات على حنو أفضلاأبرز و ، ٢٠١٧

املكتب على حثي ذالICC-ASP/15/Res.3من منطوق القرار٣٠، عمال بالفقرة ٢٠١٧ويف عام -٦
ن على واليتني رئيسيتني مها: االتفاقات الطوعية والتحقيقات املالية. وفيما يتعلق ا، ركز امليسر املشكالتحتديد 

.٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠عقد مؤمتر يف باريس يف مت بالتحقيقات املالية، 

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧الذي مت اعتماده بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة، املعقودة يف ، ICC-ASP/13/Res.3القرار)١(
من املنطوق.٢٤املرجع نفسه، الفقرة )٢(
من املنطوق.٢١املرجع نفسه، الفقرة )٣(
من املنطوق.١٦الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.3القرار)٤(
املرفق الثاين.، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٥(



ICC-ASP/16/17

17-A-221117 3

االتفاقات الطوعية- باء
اإلطارية وشددت مرة أخرى فيما يتعلق باالتفاقات الطوعية، عرضت احملكمة أعماهلا يف جمال االتفاقات -٧

واإلفراج املؤقت عن القضائيةعلى ضرورة إبرام اتفاقات طوعية بشأن إعادة توطني الشهود وتنفيذ األحكام
وعالوة على ذلك، أكدت احملكمة أن الدول . األشخاص احملتجزين واإلفراج النهائي يف حاالت احلكم بالرباءة

ات واختاذ القرار النهائي بقبول أو رفض شاهد معني أو شخص حمكوم إبرام مثل هذه االتفاقحبقحتتفظ دائما 
.ل عدم التوصل إىل اتفاقوجيوز أيضا وضع ترتيبات خمصصة يف حا. عليه

ا أبرمت -٨ عشرة و توطنيالإعادة اتفاقات طوعية مع الدول بشأن مثانية عشر وأشارت احملكمة إىل أ
. إلفراج املؤقتواحد لواتفاق ، تنفيذ األحكاملاتفاقات 

ا وقعت اتفاقني جديدين بشأن إعادة توطني الشهود -٩ نياتفاقوالتوقيع علىوأشارت احملكمة أيضا إىل أ
.٢٠١٦نوفمرب /منذ دورة اجلمعية املعقودة يف تشرين الثاينالقضائية إلنفاذ األحكام

تحديات التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات المالية- جيم
الفريق العامل املعين بالتعاون. ويف هذا ضمن أعمالالتحقيقات املالية حمور الرتكيز الرئيسي بقيت-١٠

األطراف بشأن فرنسا والسنغال لدى هولندا امليسرين املشاركني املكلفني من مجعية الدول رييالصدد، دعا سف
"احملكمة اجلنائية الدولية و حولعقد مؤمتر ، الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىلالتعاون مع احملكمة

. وكان الغرض من هذا ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠يف باريس يف التعاون الدويل: حتديات اسرتداد األصول"
ديد مكانحتو عائدات اجلرمية فيما يتعلق بتحديد خاصةالتعاون يف جمال التحقيقات املالية، وضعاملؤمتر مناقشة 

السلع واألصول واألدوات املرتبطة باجلرمية.سوية مع ، هاضبطأو جتميدها أو وجودها
سؤولني يف احملكمة اجلنائية الدولية وخرباء وطنيني ودوليني املو كبار املسؤولني يف الدولمع  جباملؤمتر قام-١١

تمع املدين. منأعضاءوكذلكة يف التحقيقات املالية واسرتداد األصول وممثلني عن املنظمات اإلقليمية والدولي ا
م بشأن هذه املسألة احلامسة، ومناقشة  م وأفضل ممارسا وقد أتاح هذا احلدث فرصة فريدة للمشاركني لتبادل خربا

.سبل ملموسة لتعزيز التعاون بني احملكمة وخمتلف اجلهات الفاعلة يف هذه املسألة
أمهية اجلانب السياسي للتعاون فيما يتعلق باسرتداد األصول. تناولالذي ومشل املؤمتر عنصرا سياسيا -١٢

وبشكل أكثر حتديداً،بشأن التعاون يف جمال التحقيقات املالية، غري ملزم قانونا واقرتح امليسران املشاركان إعالنا 
ة اعتماده يف الدورة بغيبقرار التعاون وإرفاقهمن حيث املبدأ يف باريسمت إقرارهاسرتداد األصول، الذي بشأن

عشرة جلمعية الدول األطراف.السادسة

دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق معنية بالتعاون للسلطات الوطنية- دال
ا الثالثة عشرة بدراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق-١٣ معنية للسلطات الوطنيةرحبت اجلمعية يف دور

ويف . مناقشة جدوى إنشاء تلك اآللية مع وضع تلك الدراسة يف اعتبارهودعت املكتب إىل )٦(بالتعاون مع احملكمة
ا  عشرة، دعت اجلمعية املكتب إىل أن يقوم، من خالل أفرقته العاملة، مبناقشة جدوى إنشاء آلية اخلامسةدور

ا، وأن يقدم تقريرا إىل انعقاداجلمعية قبلتنسيق للسلطات الوطنية، مع مراعاة وثيقة املعلومات األساسية املتعلقة 
ا  )٧(.بوقت مبكر جداً عشرةالسادسةدور

املرفق الثاين.، ICC-ASP/13/29؛انظر الوثيقة)٦(
.١٠الفقرة ، ICC-ASP/15/Res.3القرار)٧(
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متوز/يوليه بشأن مشروع إنشاء آلية تنسيق ٢٧سفري بلجيكا الفريق العامل يف أطلعويف هذا الصدد، -١٤
إىل أن اهلدف من يبلجيكالوفد البديلة لتنفيذه. وأشار د من الطرق العدعن و املعنية بالتعاون لسلطات الوطنية ل

اآللية املذكورة هو السماح للدول األطراف والدول غري األطراف يف نظام روما األساسي، على أساس طوعي، بأن 
ول هذا حالدراية الفنيةو املساعدة القانونية املتبادلة وتقاسم املعرفةبأو فقطللتعاونالفنيةبالنواحيتتعامل 

وأن اآللية من خالل املسامهة يف صندوق تربعات، هذهاملشاركة يفميتقديتم بلجيكا أن تاملوضوع. واقرتح
على يؤثر ذلكنجهزة احملكمة، وبالتايل لأللدول األطراف والدول غري األطراف و لمتاحاً يكون هذا الصندوق

ح تنظيم اجتماع ا اقرت مت . ولتقييم مدى مالءمة اآللية، العاديةحملكمةامليزانية احلاليةلدول األطرافامسامهة 
عقد هذا االجتماع إال يف اجلمعية أو بعده لزيادة احتمال مشاركة الدول األطراف. لن يُ انعقاد اختباري قبل 

.٢٠١٩النصف الثاين من عام 
، نوقشت مسألة إنشاء آلية من هذا القبيل بصورة رمسية وغري رمسية مع الدول ٢٠١٧ويف عام -١٥

.ة هذه املسألةمواصلة مناقشوينبغياألطراف، 
استراتيجيات إلقاء القبض- هاء

ا الثالثة عشرة بالتقرير املتعلق باسرتاتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه -١٦ أحاطت اجلمعية علما يف دور
دف بشأنوالذي أرفق به مشروع خطة العمل، ودعا املكتب إىل مواصلة املناقشات )٨(املقرر، هذا املوضوع 

) ٩(.تقدمي مشروع خطة عمل موحدة بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض لتنظر فيه اجلمعية

ا الرابعة عشرة مبشروع خطة العمل املتعلق-١٧ باسرتاتيجيات إلقاء ةوأحاطت اجلمعية علما يف دور
املتعلقة املكتب على مواصلة النظر يف توصيات مشروع خطة العمل تالذي قدمه املقرر، وحث)١٠(القبض،

)١١(.إلقاء القبض بغية اعتمادها، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةاسرتاتيجيات ب

ا اخلامسة عشرة-١٨ بالتقرير وحثت املكتب على مواصلة طت اجلمعية العامة علما مرة أخرىأحا، يف دور
قدم تقريرا عن ذلك تبغية اعتماده، وأن إلقاء القبضالنظر يف توصيات مشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات 

)١٢(عشرة.السادسةاجلمعية دورة إىل 

اجلمعية العامة، مشاورات غري رمسية لواليتهما من قبل، أجرى امليسران املشاركان، وفقا ٢٠١٧يف عام -١٩
.٢٠١٨إجراء مشاورات إضافية يف عام أنه يتعني؛ نظرا ألمهية هذا املوضوع، إلقاء القبضبشأن اسرتاتيجيات 

الحلقات الدراسية- واو
ن أكرب لتحقيق تعاو وذلك ودورات تدريبية ،وفعاليات،حلقات دراسيةعشرمتكنت احملكمة من تنظيم -٢٠
املصلحة توسيع فهم احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي بني أصحاب لو ؛ جانب الدول مع احملكمةمن

اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما بتعزيز القدرات الوطنية على التعامل ل؛ و احملكمةعامليةالرئيسيني واملسامهة يف 
يت. ومشلت هذه األحداث ندوتني رفيع)١٣(احملكمةاثلة أمامامليف البلدان ذات الصلة باحلاالت خاصةاألساسي، 

استهدفت بلدان منطقة البحر الكارييب، اليت ، ٢٠١٧ير املستوى للتعاون يف ترينيداد وتوباغو يف كانون الثاين/ينا

.ICC-ASP/13/29/Add.1انظر الوثيقة)٨(
.١١الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.5والقرار،٤الفقرة ICC-ASP/13/Res.3القرار)٩(
التذييل.املرفق الرابع، ، ICC-ASP/14/26/Add.1القرار)١٠(
.٤الفقرة ، ICC-ASP/14/Res.3القرار)١١(
(أ). ٣المرفق األول، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5والقرار؛ ٤الفقرة ICC-ASP/15/Res.3؛ القرار)١٢(
ICC-ASP/16/16؛  القرار)  ١٣(
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التعاون عنحلقة دراسية و استهدفت دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ اليت ٢٠١٧ويف مجهورية كوريا يف نيسان/أبريل 
ةأربعو ، يف الهاي؛ ٢٠١٧والبلدان األخرى يف املنطقة يف أيلول/سبتمرب تمع جهات التنسيق يف بلدان احلاال

املعتكف اخلامس و حلقات دراسية للخرباء بشأن اتفاقات التعاون ومحاية الشهود يف ترينيداد وتوباغو ويف الهاي؛ 
حدث و ؛ ٢٠١٦األفريقية يف أديس أبابا يف كانون األول/ديسمرب بني احملكمة اجلنائية الدولية والدول األطراف 

أوائل أيلول/سبتمرب يف ساموااحملكمة على هامش االجتماع الثامن واألربعني ملنتدى جزر احمليط اهلادئعنجانيب 
ليمية ندوة إقو يف الهاي؛ ٢٠١٧؛ والتدريب السنوي حملامي احملكمة اجلنائية الدولية، يف حزيران/يونيه ٢٠١٧

. ٢٠١٧التعاون والتكامل يف النيجر يف تشرين األول / أكتوبر عنرفيعة املستوى 
التوصيات-ثالثا

دف تيسري تبادل اخلربات بني الدول األطراف باجلمعية تستمرأوصى الفريق العامل بأن -٢١ رصد التعاون 
دراج مسألة التعاون باعتبارها بندا دائما من بنود جدول وإلوالنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة، 

وأوصى الفريق .ICC-ASP/15/Res.3من القرار ٣١األعمال يف الدورات املقبلة للجمعية، وذلك عمال بالفقرة 
عامة ومشروع اإلعالن املرفق به عقب اجللسة الالعامل أيضا بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف املرفق األول 

.املتعلقة بالتعاون
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المرفق األول
مشروع قرار بشأن التعاون

إن مجعية الدول األطراف،
الذي أقرته الدول ) RC/Dec.2الوثيقة(بأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون إذ تذكِّر

األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة عن مجعية 
و ICC-ASP/9/Res.3وICC-ASP/8/Res.2الدول األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات

ICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3وICC-ASP/13/Res.3و
ICC-ASP/14/Res.3وبالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرارICC-ASP/6/Res.2؛

تمع وإذ حيدوها العزم على وضع حد لإلفالت من العقاب مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
أنه جيب تعزيز مالحقة هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة، بوسائل منها تؤكِّد من جديدالدويل بأمجعه، وإذ 

تعزيز التعاون الدويل،
ني من جانب الدول األطراف والدول األخرى على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملوإذ تشدِّد

ا يف إطار واليتها احملدَّدة يف  واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع باملهام املنوطة 
نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزاٌم عام بالتعاون تعاونًا كامالً مع احملكمة 

تنفيذ بما يتعلق ذلك مبا يفمن حتقيٍق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقٍة ملرتكبيها، فيما جتريه
على النحو املبنيَّ يف املادة األخرى أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون 

من نظام روما األساسي،٩٣
،ICC-ASP/14/Res.3من القرار ٣٢، املقدم عمال بالفقرة )١(بتقرير احملكمة عن التعاونوإذ ترحب
إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض عليهم وإذ تشري

قائمة عندما يكون من شأن هذه االتصاالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،
عن مكتب املدَّعية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، ومن بينها وإذ تشري أيضًا إىل ما صدر

التخلي عن االتصاالت غري األساسية مع األشخاص الذين تصدر احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم 
م ضروريا، مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسوا حمل أوامر إلقاء  والقيام، عندما يكون االتصال 

ض،القب
وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبنيِّ سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما ياغتهصتإىل ما أعيدوإذ تشري

يتعلق باالتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض 
رفق برسالة األمني العام لألمم حو املُ على النثوهلم أمامها، أصدرت احملكمة استدعاءات ملالذينعليهم أو

،٢٠١٣أبريل /نيسان٣املؤرخة يف . املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن
بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر

بالدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية،وإذ تشيد
بالتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال بشأنوإذ تذكِّر

ذه  التعهدات،التعاون، وإذ تنوِّه بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء 

)١(
ICC-ASP/16/16
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على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة تشدِّد-١
من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩على التعاون معها عمًال بالباب 

الوقت املناسب وعلى حنو فعال، ألن عدم التعاون املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف
ذه الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية يضر  ، وتشدِّد على أن عدم تنفيذ طلبات بكفاءة احملكمةمعها 

التعاون يؤثر سلبًا على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، ال سّيما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على 
م أوامر بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم؛  األشخاص الذين صدرت بشأ

شخصا أو طلبات ١٣عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض علىتعرب-٢
الدول على التعاون التام وفقًا اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشخاص وحتث)٢(تسليمهم،

وتسليمهم إىل احملكمة؛

على أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم تعيد التأكيدو-٣
يتعنيَّ أن يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، 

واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛

مبشروع خطة وحتيط علما)٣(بالتقرير عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه املقرر،حتيط علما-٤
املكتب على مواصلة النظر يف مشروع خطة العمل بشأن وحتثالعمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض، 

دف اعتمادها، ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة السا رة للجمعية؛عشبعةاسرتاتيجيات إلقاء القبض 

الدول األطراف على تفادي االتصاالت مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض حتثّ -٥
بأنه ميكن للدول وتقرعليهم، إال إذا كانت هذه االتصاالت مسألة جوهرية بالنسبة للدولة الطرف، 

األطراف إخطار احملكمة على أساس طوعي مبا لديها من اتصاالت مع أشخاص صدرت يف حقهم أوامر 
بإلقاء القبض نتيجة ملثل هذا التقييم؛

تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على يقابلهبأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن تذكِّر-٦
يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما وحتثّ ، تنفيذ التشريعاتخاللخاصة من الصعيد الوطين، 

ا األساسي اليت لـم تعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري لتكون قادرة على الوفاء التام بالت زاما
؛مبوجب نظام روما األساسي

تمع املدينباجلهود اليت تبذهلا الدولتقرّ -٧ مشروع "مبا يف ذلك من خاللواحملكمة، ومنظمات ا
يةتشريعات تنفيذصياغة الوعي وتيسري زيادة، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية "األدوات القانونية

على الصعيد الوطين؛

تنسيق مكلف بأو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل /الدوَل على إنشاء جهة تنسيق وتشجِّع-٨
، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية، كجزء من هااملتصلة باحملكمة وتعميماملسائل 

اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛
الرئيسية التابعة مع مراكز التنسيق بقيام احملكمة بتنظيم حلقة دراسية سنوية حول التعاونترحب-٩
؛واجلهات املاحنة األخرىاملفوضية األوروبيةبدعم من هلا

ICC-ASP/16/9، أنظر٢٠١٧أكتوبر ٢٧اعتبارا من )٢(
)٣(

ICC-ASP/13/29.
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إىل التقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق تشري-١٠
لية، اآلهذهمثل إىل مناقشة جدوى إنشاءتها العاملة،من خالل أفرق، املكتبوتدعوللسلطات الوطنية 

الدراسة الواردة يف املرفق الثاين من تقرير املكتب عن يف عني االعتبار، يف مجلة أمور أخرى، خذاألمع 
٢٧الذي قدمته بلجيكا يف التقدميي وكذلك العرض )٤(الثالثة عشرةاجلمعيةالتعاون املرفوع إىل دورة

الوارد يف املرفق الثالث لتقرير املكتب عن التعاون املقدم إىل الدورة السادسة عشرة وأن ٢٠١٧متوز/يوليه 
؛كافٍ تقريرا إىل اجلمعية العامة قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة بوقت  يرفع

يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمةتشدِّد أيضاً -١١
تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، وتدعو 
ا يف إرسال طلبات للمساعدة والتعاون حمدَّدة الطابع وكاملة ويف الوقت  احملكمة إىل مواصلة حتسني ممارسا

املناسب؛

عائدات الأن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد تدرك-١٢
، أمٌر بالغ األمهية يف توفري ضبطهاوجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، 

التكاليف احملتملة للمساعدة القانونية؛ملعاجلةللمجين عليهم جرب األضرار

على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول تشدِّد-١٣
بأسرع ما ضبطهاوجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول، عائدات البالتعاون مع احملكمة على حتديد 

بشأن صعوبات التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق الشاملبتقرير احملكمة وعرضها وترحب؛ميكن
الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة كافةوتدعوبالتحقيقات املالية، 

وحتسينها بغية تيسري التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛

من أجل الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، حتثّ -١٤
عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛حتقيق

الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ُتصبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة تدعو-١٥
ا إىل أن تفعل ذلك  ا الوطنية، ذلكاألولوية وأن تدرجمن حيثاجلنائية الدولية وحصانا يف تشريعا

حسب االقتضاء؛

ين عليهم والشهود من أمهيةتقر-١٦ فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، مبا تتسم به تدابري محاية ا
باالتفاقني اجلديدين املتعلقني بإعادة التوطني املربمني منذ آخر قرار بشأن التعاون، وتشدد على وترحِّب

؛بسرعةاحلاجة إىل إبرام املزيد من هذه االتفاقات والرتتيبات مع احملكمة من أجل إعادة توطني الشهود

ا مع احملكمة بإبرام مجيع الدول األطراتدعو-١٧ ف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو
ين عليهم والشهود  اتفاقات أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية ا

م؛ م واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا وعائال

)٤(
ICC-ASP/16/17 ،الثالثالتذييل.
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م، إيالء االعتبار الالزم إلجياد بأنه ينبتقر-١٨ غي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال
التكاليَف من الناحية اإلنسانية ختفيضيف الوقت نفسهو حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة 

مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي وحتثُ املتمثلة يف البعد اجلغرايف وتغريُّ البيئة اللغوية والثقافية، 
تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة التوطني؛

؛األحكام القضائيةبإبرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية األرجنتني والسويد بشأن تنفيذترحب-١٩

يف السنوات ادمن املرجح أن تزدعلى أن ضرورة التعاون مع احملكمة على تنفيذ األحكام تشدد-٢٠
باملبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا اليت تقرتب من االختتام، 

رك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفقا ملبادئ التوزيع اوالقائل أنه ينبغي للدول األطراف أن تش
اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛الدول األطراف أن تنظر جبدية يف إبرام وتدعوالعادل، 

أو أي وسيلة أخرى مبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطاريةتشيد-٢١
يف حاالت التربئة أيضا، وإنفاذ وكذلك – قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائي يف جماالت من

ة لضمان حقوق املشتبه فيهم واملتهمني عمال بنظام روما األساسي تسم بأمهية أساسياليت قد تاألحكام، 
االت؛وحتثّ وضمان حقوق املدانني،  مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا

بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت ٢٠١٤إىل إبرام أول اتفاق طوعي يف عام تشري-٢٢
إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية وتطلب

ا الساوتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف عشرة؛بعةدور

بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريمها من املنظمات الدولية واملنظمات ترحِّب-٢٣
املؤسسات احلكومية الدولية؛اإلقليمية وسائر

تمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع تقر-٢٤ بأمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني ا
تمع املدين؛ اإلجراءات الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات ا

وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيزتشدِّد-٢٥
ذه األنشطة وفهمها على املستوى  أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوعي 

حتقيقاالدويل، وتشجِّع الدول األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية
هلذه الغاية؛

تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة استكشاف إمكانيات الدول األطراف على حتثّ -٢٦
عندما حييل وواضحة مبا يف ذلك عن طريق تأمني واليات كافية واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، 

بنياملايل؛ والتعاون الدعم الدبلوماسي و والتيقن منحاالت إىل احملكمة، التابع لألمم املتحدة جملس األمن 
والية احملكمة يف سياق فضال عن مراعاة مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، 

بشأن العقوبات جملس األمنجملس األمن، مبا يف ذلك صياغة قراراتجماالت أخرى من جماالت عمل 
واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛
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وبتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستني ٢٠١٦بالردود على استبيان عام حبتر -٢٧
ا الدول األطراف يف عام  خطوة يف عملية االستعراض املتعلقة ك)٥(٢٠٠٧بشأن التعاون اليت اعتمد

إىل املنشور الذي أعدته احملكمة وميكن أن تستخدمه كافة وتشريبتنفيذ التوصيات الست والستني، 
اجلهات الفاعلة قبللتعزيز التوصيات الست والستني وزيادة فهمها وتنفيذها منأصحاب املصلحة

إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة استعراض التوصيات وتطلبواحملكمة، ذات الصلةالوطنية
ن الوثيق مع احملكمة، حسب االقتضاء؛الست والستني، بالتعاو 

مبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية من تنظيم ترحب-٢٨
تمع املدين، على أصحاب املصلحةكافة وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  ، مبا يف ذلك منظمات ا

دف تعزيز التعاون والبحث البنَّاء عن حلول مواصلة تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل  املعلومات 
للتحديات اليت مت حتديدها؛

].حيز إلدراج نص استنادا ملناقشة مجعية الدول األطراف بشأن التعاون[-٢٩

املكتب على حتديد املسائل لتواصل اجلمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع تشجع-٣٠
حمددة تتعلق بالتعاون، مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املالية؛

آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور احلفاظ علىإىل املكتب تطلب-٣١
نظمات غري احلكومية ومع الدول املعنية واملنظمات ذات الصلةمع الدول األطراف واحملكمة وامل

لزيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛واملنظمات غري احلكومية

ا وإذ تدرك-٣٢ منها تطلبأمهية مسامهة احملكمة يف ما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا السا .عشرة، مث كل سنة بعد ذلكبعةأن ترفع إليها تقريرًا مستكمال عن التعاون يف دور

.املرفق الثاين، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٥(
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تذييل
باريسإعالن

(احملكمة)،الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

تمع الدويل بأسره جيب أال متر دون تكون موضعاليت خطورةاجلرائمأكثرأن جمدداً وإذ تؤكد -١ قلق ا
اعقاب وأن باختاذ تدابري على الصعيد الوطين وبتعزيز التعاون الدويل، بشكل فعاله ينبغي التأكد من مقاضا

روما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (املشار إليه فيما نظام على النحو املنصوص عليه يف ديباجة 
ام روما األساسي")،يلي باسم "نظ

من نظام روما األساسي بشأن التعاون ٩على التزام الدول األطراف املنصوص عليه يف الباب شددتوإذ -٢
ائم اليت القضائية للجر اتتعاون تعاونا تاما مع احملكمة يف التحقيق واملالحقتالدويل واملساعدة القضائية بأن 

يفاملنصوص عليهااالحرتام الكامل لإلجراءات الداخلية جمدداً ؤكد ت، وإذ تدخل يف اختصاص احملكمة
التشريعات الوطنية،

من نظام روما األساسي ومبوجب ٩التزام الدول األطراف، وفقا ألحكام الباب على كذلك ؤكدتوإذ -٣
واملمتلكاتدات عائالإجراءات القانون الوطين، باالمتثال للطلبات الصادرة عن احملكمة للمساعدة يف حتديد 

الغرض وتعقبها وجتميدها أو ضبطها وأدوات اجلرائم واألصول اية املطاف مصادر وذلك دون اإلخالل يف 
(ك) من نظام روما األساسي،)١(٩٣حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

وااللتزامات ذات األصولاملنطبقة اليت تنظم اسرتداد القائمةاملعاهدات الدولية وإذ تضع يف اعتبارها-٤
الصلة للواليات القضائية املعنية أن توفر لبعضها البعض أكرب قدر ممكن من التعاون واملساعدة فيما يتعلق 

بإعادة األصول،

ا مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية شريتوإذ -٥ إىل التوصيات املتعلقة بالتعاون اليت أيد
ا السادسة(اجلمعية)  التوصيات املتعلقة بتحديد األصول وضبطها وجتميدها، وعند االقتضاءخاصة، )١(يف دور

تنفيذها،املالئم

اءات واآلليات الفعالة اليت متكن الدول األطراف والدول أمهية اإلبقاء على اإلجر إىلكذلكتشريوإذ -٦
وجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول عائدات الاألخرى من التعاون مع احملكمة فيما يتعلق بتحديد 

قدر بطلبات التعاون اليت تقدمها احملكمة حمددة أن تكون وكذلك جيب، )٢(ضبطها بأسرع وقت ممكن
اإلمكان،

ICC-ASP/6/Res.2القرار:)١(
.١٣الفقرة ICC-ASP/15/Res.3: القرار عن التعاون)٢(
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- ٢٦ظمت يف مقر احملكمة يف إىل استنتاجات حلقة العمل املعنية بالتحقيقات املالية اليت نُ شريتوإذ -٧
١٨قدت يف اليت عُ اجلمعيةجلنةعملتهااليت املتابعةمالحظاتوكذلك، ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٢٧

وتوضيح والية مواصلة مناقشة واحلاجة إىلبشأن تعزيز التحقيقات اجلنائية املالية، ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/
ومتطلبات احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول،

ا و -٨ وفقا ، األصولاحملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد معالتعاون بلدفع لعلى استعدادإذ أ
األموالتوفريفضال عنالصلة بني اجلرائم واألصول، حمتملة لتبّني تقدمي أدلة بغية،للتشريعات الوطنية

لتغطية التكاليف الناشئة عن املساعدة القانونية.و للضحايا إذا ثبتت إدانة املتهم، احملتملةتعويضات لل

،للقيام بـ دعوة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

مراجعة أو تعزيز تنفيذ قوانني وإجراءات وسياسات التعاون احمللي، لزيادة قدرة النظر يف إمكانية وضع أو -١
الدول األطراف على التعاون الكامل مع احملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، وفقا لنظام روما 

األساسي،

ا فيما يتعلق بالتحقيقات والية احملكمة عنمستوى الوعي بني السلطات الوطنية املعنية رفع-٢ ومتطلبا
من نظام روما األساسي،٩الباباملالية واسرتداد األصول وطبيعة ومدى االلتزام بالتعاون مبوجب 

غراض التحقيقات احلوار مع احملكمة لتقدمي املساعدة الالزمة يف إعداد وتنفيذ طلبات التعاون ألمواصلة-٣
،املالية للمحكمة

سلطات واملسؤولني الوطنيني على التعامل مع احملكمة والبحث عن فرص للتعاون مع احملكمة تشجيع ال-٤
لتعاون،لتحقيق ايف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، والنظر يف كيفية التغلب على أي حتديات

كان ذلك مناسبا، بشأن إمكانية تبادل أينماالشروع يف مناقشات على املستوى الوطين، اعتبار-٥
املعلومات وأفضل املمارسات من خالل القنوات املناسبة، بني احملكمة والسلطات الوطنية املختصة،

إمكانية إجراء حتقيق داخلي بشأن اجلرائم املالية استنادا إىل الستمرار مبراجعةلتشجيع السلطات الوطنية -٦
التحقيقات أو املالحقات جمرىاحملكمة يف طرفدة من خالل طلبات التعاون من املعلومات ذات الصلة الوار 

القضائية،

فتحها أمام اهليئات القضائية متتعزيز التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات أو املالحقات القضائية اليت -٧
ومبوجب القانون الوطين ذالوطنية فيما يتعلق باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أو اجلرائم اخلطرية 

، على النحو املنصوص عليه يف املادة ات الصلة وميكن طلبها من احملكمةيتم حتديد املعلومات ذالصلة، حيث
من نظام روما األساسي،)١٠(٩٣
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إدراج وتعميم الوالية احملددة للمحكمة اجلنائية الدولية واإلطار القانوين واحتياجات التعاون يف سياق -٨
التحقيقات املالية تتعامل باالجتماعات والتبادالت بني الشبكات املتخصصة اإلقليمية والدولية ذات الصلة اليت 

واسرتداد األصول،

الدولية على الفنيني من السلطات الوطنية املختصة إىل احملكمة اجلنائية توفري املختصنيالنظر يف إمكانية -٩
دف زيادة املعرفة والتفاهم والتعاون أساس اإلعارة أو كزائرين وغريها من الدورات التدريبية املتخصصة 

والقدرات املتبادلة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول،

لتعاون فيما يتعلق بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول ومتابعة مؤمتر باريس مواصلة الرتكيز على ا-١٠
ا العتبارمجعية الدول األطراف إىل دعوة توجيه الب عشرة.السادسةهذا اإلعالن يف دور

،بالتايللتقومدعوة احملكمة اجلنائية الدولية 

احملكمة مع السلطات الوطنية املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية إنشاء وتعزيز شراكات-١١
دف تبادل املعلومات وأفضل املمارسات بشأن حتديد وتعقب وجتميد أو ضبط العائدات  واملنظمات الدولية، 

،احملكمةاختصاص اليت تدخل يف واملمتلكات واألصول واألدوات املتعلقة باجلرائم 

دة الوعي بوالية احملكمة اجلنائية الدولية من خالل تزويد الدول باملعلومات ذات الصلة حتقيقا هلذه زيا-١٢
الغاية يف الوقت املناسب،

دف استخدام -١٣ إجراء حتقيقات مالية تتسم بالكفاءة والفعالية يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة، 
للضحاياجرب األضراراملعلومات ذات الصلة كدليل، واحلصول على جتميد وضبط األصول بغية املسامهة يف 

قواعد اإلثبات ذات الصلة بنظام روما وفقا للقواعد اإلجرائية و ف الناشئة عن املساعدة القانونيةواسرتداد التكالي
.٢٢١القاعدة خاصةاألساسي، 
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المرفق الثاني
النص المقترح للقرار الجامع

التعاون- ألف 

... بشأن التعاون؛ICC-ASP/16/Resرقمتشري إىل قرارها-١
اباتمتثل لالدول األطراف تدعو -٢ االلتزام بالتعاون وفقا خاصةمبوجب نظام روما األساسي، لتزاما

التعاون الكامل والفعال مع احملكمة وفقا لنظام روما لضمانالدول األطرافأيضاً وتدعو، ٩للباب
األساسي، وعلى وجه اخلصوص يف جماالت تنفيذ اإلطار الدستوري والتشريعي، وإنفاذ قرارات احملكمة 

وتنفيذ أوامر القبض؛
عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، التعبريالدول األطراف إىل مواصلة أيضاً دعو وت-٣
الدول األطراف شجعتو ،ICC-ASP/6/Res.2إىل التوصيات الست والستني املرفقة بالقرارشريتو 

التعاون ضمانواحملكمة على النظر يف اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتعزيز جهودها الرامية إىل 
الكامل والفعال مع احملكمة؛

مبشروع وحتيط علما أيضا، )١(بالتقرير املتعلق باسرتاتيجيات االعتقال من جانب املقررحتيط علما-٤
خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات االعتقال؛ وحتث املكتب على مواصلة النظر يف توصيات مشروع خطة 

تقريرا عن ذلك إىل الدورة السابعة عشرة وتقدميبغية اعتماده، إلقاء القبض)٢(اسرتاتيجياتعنالعمل 
للجمعية العامة؛

؛القضائيةبني احملكمة ومجهورية األرجنتني والسويد بشأن إنفاذ األحكاماتفاقنيبإبرام ترحب-٥
؛]حيز إلدراج نص استنادا ملناقشة مجعية الدول األطراف بشأن التعاون[-٦
أمهية اإلجراءات واآلليات الفعالة اليت متكن الدول األطراف والدول األخرى من على تشدد-٧

وجتميدها أو ضبطها وتعقبهاواملمتلكات واألصول عائدات اللق بتحديد التعاون مع احملكمة فيما يتع
عن حتديات التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما الشاملعرضاو بتقرير احملكمة وترحبميكن، وقتبأسرع 

مجيع الدول األطراف إىل وضع إجراءات وآليات فعالة يف هذا الصدد دعوتو يتعلق بالتحقيقات املالية، 
دولية؛النظمات ، واملوالدول األخرى،وزيادة حتسينها، بغية تيسري التعاون بني احملكمة والدول األطراف

والدول لتعزيز التعاون بني احملكمة األصول)٣(اسرتداداملتعلق بإعالن باريس غري امللزم قانونا وتؤيد-٨
األطراف؛

جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتينتفّوض
،بالتعاونفيما يتعلق 

املكتب على مواصلة النظر يف توصيات مشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات حتث(أ)  
، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية؛ابغية اعتماده)٤(االعتقال

)١(
ICC-ASP/14/26/Add.1 .المرفق الرابع

املرجع نفسه، التذييل.)٢(
)٣(

ICC-ASP16/17 ،اإلعالن املرفق بالقرار املتعلق بالتعاون.
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العاملة، املناقشات املتعلقة باالتفاقات أو تهاملكتب أن يواصل، عن طريق أفرقإىلتطلب(ب)  
ا السابعة عشرة؛ الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دور

، إىل مناقشة جدوى إنشاء آلية تنسيق للسلطات العاملةتهعن طريق أفرقاملكتب، دعوت(ج)  
، الدراسة الواردة يف املرفق الثاين لتقرير املكتب عن أخرىاالعتبار، يف مجلة أمورعنيالوطنية، آخذا يف

متوز/يوليه ٢٧الذي قدمته بلجيكا يف التقدمييوكذلك العرض)٥(التعاون املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة
وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة قبل ،)٦(املرفق الثالث بتقرير املكتب عن التعاون، الوارد يف٢٠١٧

؛انعقاد الدورة الثامنة عشرة بوقت كافٍ 
ويف الوقت املناسب وكاملةاحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارستها يف إحالة طلبات حمددة تدعو(د)  

ء؛للتعاون واملساعدة، مبا يف ذلك النظر يف إجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعنية عند االقتضا
، استعراضه لتنفيذ التوصيات الست والستنيالعاملةهتاملكتب أن يواصل، من خالل أفرقإىلطلب (هـ)  ت

ا الدول األطراف يف عام  ، بالتعاون الوثيق مع احملكمة، حسب )٧(٢٠٠٧املتعلقة بالتعاون اليت اعتمد
االقتضاء؛

األطراف من أجل التشاور مع الدول معية الدول جللتعاون اتيسريمواصلةطلب إىل املكتب ت(و)  
الدول املهتمة األخرى واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية من مع احملكمة و مع األطراف و 

أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛
ا السابعة عشرة مث حمدثاً إىل احملكمة أن تقدم تقريرا تطلب(ز)   عن التعاون إىل اجلمعية العامة يف دور

سنويا بعد ذلك.
التحقيقات املالية حولواصلة املناقشات بشأن التعاون ملالعاملة، تهاملكتب، من خالل أفرقتفويض(ح)  

على النحو املبني يف إعالن باريس املرفق بالقرار املتعلق بالتعاون.ضبطهاو وجتميد األصول 

)٤(
ICC-ASP/14/26/Add.1.التذییل

)٥(
ICC-ASP/13/29.

)٦(
ICC-ASP/16/17.المرفق الثالث

)٧(
ICC-ASP/6/Res.2.المرفق الثاني
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لمرفق الثالثا
بلجيكا إلنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية المعنية بالتعاونمقترح قدمته 

الوثائق المرجعية- ألف 
، التذييل الثاين ١٦الفقرة–٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢١بتاريخICC-ASP/13/29رقمتقرير-١

الوطنية املعنية بالتعاون) والتذييل (ورقة معلومات (تقرير دراسة اجلدوى بشأن إنشاء آلية تنسيق للسلطات 
للسلطات الوطنية املعنية بالتعاون).ة اجلدوى بشأن إنشاء آلية تنسيقأساسية عن دراس

.١٨الفقرة، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧بتاريخICC-ASP/12/Res.3القرار-٢
.١٦الفقرة، ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧بتاريخ ICC-ASP/13/Res.3القرار -٣
.١٠، الفقرة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦بتاريخ ICC-ASP/14/Res.3القرار -٤
.١٠، الفقرة ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب٢٤بتاريخ ICC-ASP/15/Res.3القرار -٥

مقدمة-باء 
. ٢٠١٣يف عام للمرة األوىلالتعاونبمعنيةمسألة إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية مت طرحد لق-٦

ا الثانية عشرة (١٨ويف الفقرة  ، ICC-ASP/12/Res. 3من قرارها بشأن التعاون، الذي اعتمدته يف دور
املكتب أن يقدم تقريرا إىل "طلبت مجعية الدول األطراف إىل )،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧بتاريخ

التعاون مع بمعنيةاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية الدورة الثالثة عشرة للجمعية بشأن جدوى إنش
قدمت ٢٠١٤حزيران/يونيه ١١". ويف على أساس طوعيالدراية الفنيةو املعرفةاحملكمة، من أجل تبادل 

.تقدميي عن ذلكعرض مع وثيقة بلجيكا (السيد ديف) 
-ICC، اعتمدت مجعية الدول األطراف القرار (٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧بتاريخ-٧

ASP/13/Res.3،شاء آلية التقرير عن دراسة جدوى إنمتديدالعزم على) الذي ينص على ١٦الفقرة
تشرين الثاين/نوفمرب ٢١بتاريخICC-ASP/13/29معنية بالتعاون (الوثيقة تنسيق للسلطات الوطنية 

عيت الدول األطراف إىل تقييم ). ودُ ٢٠١٥(للجمعيةتقريرا قبل الدورة الرابعة عشرة وتقدمي) ٢٠١٤
التعاون. ويف دورة بشأنالتنسيق ت مشاركة، توقف٢٠١٤دراسة اجلدوى (األثر والتكلفة). وبعد عام 

، ١٠الفقرة، ICC-ASP/14/Res.3دعوة متكررة إىل املكتب (ببلجيكا تقدمت، ٢٠١٥لعام اجلمعية
). ونص القرار على تقدمي تقرير إىل مجعية الدول األطراف قبل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦بتاريخ

هذا املوعد النهائي يف القرار الذي وتكرر. بوقت كافٍ ٢٠١٧انعقاد الدورة السادسة عشرة يف عام 
ا اخلامسة عشرة ( ٢٤بتاريخ، ١٠الفقرة ،ICC-ASP/15/Res.3اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دور

).٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
لسلطات الوطنية املشاركة يف آلية لفائدة للمحكمة و تعود بال: الدراية الفنيةو املهارات واملعرفة مشاركة-٨

.التنسيق
الفنيةالدرايةو ةبالتعاون واملساعدة القضائية وتقاسم املعرفاملتعلقةالفنيةناقشة اجلوانب ملاهلدف هو -٩

ال. يف هذا ا
ا مع احملكمة غري الدول األطرافتسميةلتشهري و طريقة لهي ليست اآللية -١٠ اليت قد يكون تعاو
.الالزمقدر الال بفعّ 
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ا ال -١١ وثائق حيتوي علىطلب تعاون حمدد حولمفصلةمعلومات مشاركةمناقشة أو تعتزمكما أ
سرية.
وتتحمل مجعية الدول األطراف املسؤولية عن اجلانب ،عدم التعاونتشملال اواليتهكما أن -١٢

السياسي.
؟المتعلقة بذلكالفنيةما هي الجوانب -جيم 

على سبيل املثال:تشمل اآليتاملواضيع اليت قد تثار-١٣
تبادل املعلومات بشأن خمتلف هياكل التعاون على الصعيد الوطين وفوائدها؛(أ)  

تبادل املعلومات عن التنسيق العملي للسلطات الوطنية املكلفة بتنفيذ طلبات التعاون؛(ب) 
تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية املتعلقة بالتعاون؛(ج) 

االت التالية: جلسات (د)   ستماع االتبادل اخلربات اليت ال تنطوي على طلب حمدد يف ا
الصلة بني التحقيقات اليت جتريها احملكمة اللجوء، طاليبللشهود، حتديد الشهود من الالجئني أو 

عموماً ، (وسرية ذلكوثائق اإلنفاذإرسال، املطلوبنيوالتحقيقات الوطنية، إجراءات االعتقال وتسليم
اوضبطها) وجتميد األصول النقل اجلويبواسطة  حق اإلقامة لألشخاص ،وطاإلفراج املشر ، ومصادر

واأو الذين متت تربئتهمالذين  تنسيق ماية الشهود، املتعلقة حبقانونيةالالفنية أوعقباتالمدة عقوبتهم، أ
(على سبيل املثال: تنسيق عدة عمليات توقيف بناء على عدة بلدانتنطوي علىطلبات التعاون اليت 
د من يف عدوالضبطاملتزامن التفتيشدول؛ د من اليف وقت واحد يف عديتم عملهاطلب احملكمة اليت 

؛ شكليةإخفاء األصول أو إنشاء شركات يتعلق بدول د من العدملف من قبلتكوينإعادة ول؛ الد
من أجل التنفيذ السلس لطلب التعاون مثل رصد ةضرورياليت تكون بني الدولتبادل املعلومات

أو شخص عرب احلدود)؛مااليت تنطوي على مركبةحركاتتال
دف املختصنيالطويل شبكة حقيقية من مد ل يف األشكِ وضع قائمة باالتصاالت اليت ستُ (هـ) 

.الدراية الفنيةو ةرفإىل حتسني تبادل املع
شاملة، ولذلك ميكن ليستحبكم تعريفها هيفليست سوى أمثلة، القائمة املذكورة أعاله ومبا أن -١٤

حدود واليتها املذكورة أعاله.ضمنأن تعاجل اآللية مواضيع أخرى 
فتوحة هي أيضا مسامهة متواضعة يف حتقيق عاملية احملكمة.املية اآلل-١٥
التعاون مع احملكمة) من الدول املعنية بلممارسني (من السلطات الوطنية لمفتوحة تكوناآللية-١٦

غري األطراف اليت توافق على التعاون طوعا مع احملكمة وكذلك ملمثلي قلم احملكمة و/أو األطراف والدول 
.ةالعامةمكتب املدعي

تبرعاتبواسطة اآللية يتم تمويل-دال 
لميزانية العادية للمحكمة، خاصة وأن اآللية لزيادة مسامهة الدول األطراف لسببليس هناك أي -١٧

غري األطراف.مفتوحة أيضا أمام الدول 
اآللية من التربعات املقدمة إىل صندوق التربعات. ويف هذا الصدد، ميكن أن سيتم متويللذلك -١٨

االجتماعات اليت تتلقى مساعدة مالية حولطلب إىل قلم احملكمة أن يتقاسم خربته مع الدول األطراف يُ 
من االحتاد األورويب.
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من قبلاآللية نفسها سيتم متويل، اً تقييم إجيابيالجرييب، إذا كان أن االجتماع التمن البديهي القول-١٩
يورو]. وجيري البحث أيضا عن مصادر ١٠٠٠[مبلغالدول املشاركة. ال ميكن أن تقل املسامهة عن

.تمويلللأخرى
رأس اآللية؟يتمن س-هاء 

ا السادسة عشرةهدااعتمالذي مت ، معيةاجلبناء على قرار من -٢٠ تقرتح بلجيكاأمكن، ، إذا يف دور
لسؤاهلمإرسال استبيان إىل مجيع الدول األطراف [والدول غري األطراف اليت وقعت على الوثيقة اخلتامية] 

يف:ونرغيواعما إذا كان
واملشاركة يف اآللية نفسها إذا كان التقييم إجيابيا.التجرييبجتماع االحضور (أ)  

بعدموعة الدول اليت قررت حضور االجتماع التجرييب واملشاركة يف اآللية إجراء جتربة(ب) 
إنشائها.

موعة. وساملرشحنيمن التجرييبجتماع االيف املشاركني سيتم اختيار-٢١ تمكن تالراغبني يف توجيه ا
الدول الراغبة يف ستقوم، و اجلغرافيةسب املنطقة حباملشارك يف التجربةمن االعتماد على مساعدة التجربة

لتجربةاواملشارك يفالتجربةيف بتعيني املشاركني التجرييب جتماع االتوجيه جمموعة الدول اليت قررت حضور 
فسوف تعتمداالجتماع التجرييب تقييم إجيايب، تلقىيف بداية االجتماع التجرييب من احلاضرين. وإذا 

عن ناجموإطالق الصندوق الطوعي. أي فائض الفعليآلليةاإنشاء كلالذي سيشمعية قرارا جديدا اجل
ستخدم لتمويل الصندوق يُ اد إما إىل الدول اليت حضرت أو سسيعاالجتماع التجرييب مجع األموال لعقد 

الطوعي اجلديد.
، وتواترهاواريخ ومكان انعقاد اجتماعات اآلليةت-واو 

، تواتر معقولبمنطقيا و بأنهالشبكة البشرية يف مقر احملكمة يبدوعقد اجتماع سنوي هلذه إن -٢٢
لتمكني  وذلك املعنيني مباشرة باملوضوع نفسه، املختصنيملتابعة العمل وإنشاء شبكة بشرية من خاصة

ه من جناح وفشل اآلخرين.ونما يريدوأخذاآلخرين، خربةكل شخص من االستفادة من 
قدر اإلمكان من حيث املوارد املالية والبشرية، تقرتح باآللية من حيث التكلفة وللتأكد فعالية -٢٣

بلجيكا ثالثة خيارات:
توسيع اليت ينظمها قلم احملكمة بالفعل. وميكنتاالستفادة من االجتماعات مع دول احلاال(أ)  

سيحقق نطاق هذه االجتماعات لتشمل مجيع املشاركني يف اآللية، إما قبل االجتماع األصلي أو بعده. 
قلم احملكمة واملساعدة من قبلاحلد األدىن من الدعم منمعواملوظفنيوفورات من حيث الوقت ذلك

على يعتمدبسط ألنه كون األسيهذا اخليارإناحملكمة. يفالصندوق سيكون مقرفريق التوجيهي لآللية. 
ذا النهج سيكون من الضروري على قلم احملكمة و  أي لبس فيما يتعلق بالدور الذي تاليفاحملكمة. و

بوضوح.اً هذا يفرتض أن دورها حمددأن سيخصص للمحكمة. و 
معية: ستصبح اآللية جهازا معرتفا به يف مجعية الدول األطراف وميكن أن تتلقى اجلخيار (ب) 

معية بإنشاء اجلمعية إدارة الصندوق، وستقوم اجلمعية. ستتوىل اجلمن أمانة دارياإلدعمالد ذلك بع
طلب من الدول املشاركة يف اآللية إنشاء الفريق احملرر: سيُ مالحظةالفريق التوجيهي األول لآللية (

التوجيهي).
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علىمعية أواجلتعتمد على ننفسها بشكل مستقل ولبإعداد جمموعة من الدول تقوم) ج(
، هذا ولكنإنشاء صندوق مستقل. وسيتم،لآلليةمكاتبهاإتاحة ببساطة كل احملكمة بتقوماحملكمة. 

ليس اخليار األكثر جاذبية.
الشبكة من ويل مع امليسرين املشاركني وأجهزة احملكمة الثالثة وممثل األآلراء اواستنادا إىل تبادل - ٢٤

قدأن القناة إىلبلجيكاتشري، ٢٠١٧فرباير شباط/١٣عقدت يف اناألوروبية "شبكة اإلبادة اجلماعية" اليت 
مفيدة تلديه بالفعل تفاصيل اتصااله يوجدألنبذلكقلم احملكمة سيتدخلولكنمعية اجلتكون أمانة 

االجتماع، سيكون للدور ، من حيث جدول أعمال وبشكل مماثللشبكة من االتصاالت الوطنية. 
من املسؤولة، رمبا . وسيكون من املناسب أيضا حتديد اجلهة جوهريةاالستشاري ملختلف أجهزة احملكمة أمهية 

، عن إصدار جدول األعمال والتفاصيل العملية اليت ينطوي عليها عقد اجتماعات اآللية.أمانة اجلمعيةضمن
الجدول الزمني إلنشاء اآللية-زاي 

، هناك حاجة إىل معلومات احملتملاآللية إنشاءعقد قبلناالجتماع التجرييب، الذي سيإطالققبل -٢٥
وأجهزة احملكمة ولكن أيضا اجلمعيةمبساعدة من حبثهاإضافية، وجيب طرح األسئلة اليت ستحتاج إىل 

يها النظام األساسي. ) ألن اآللية حمددة وال ينص علة(مع جمموعة من الدول املتطوعبشكل فريد خاص
لميسر املشاركلبلجيكا أو لميكنحيث من املشاركني: جلنةاجتماع مع عقد أوالً سيلزم السبب هلذا

فائدة التعاون شرحمن مكتب املدعي العام سيكون ممكنًا كما قلم احملكمةشرح شرح املشروع، و القيام ب
ومن أجل احلصول على .ودور اجلمعيةالدولعن دور تتحدثأن مانة اجلمعيةوألبالنسبة للمحكمة، 

تقدمي تفاصيل التكلفة السنوية لقلم احملكمة الطلب مناالجتماعات املقررة، ينبغي أيضا تقدير لتكاليف 
أيضا فوائد إنشاء الشبكة "شبكة اإلبادة اجلماعية". وسيشرح ممثل تلعقد اجتماع مع دول احلاال

شاركة يف الشبكة. بيد أن هذا ال يعين أن شبكة اإلبادة لملإقناع الدول متيتحدث عن كيفسو 
دون تغيري إىل مشروع اآللية، الذي بنقلهم، ميكن يف املواضيع املعنيةاجلماعية، اليت تعتمد على خرباء 

أهداف خمتلفة.على سيكون قائما على مؤسسة مستقلة و 
اخلطوات التالية اليت ينطوي عليها إنشاء اآللية وتشغيلها بعد عام بشرحن بعد ذلكو امليسر قومسي- ٢٦

يف الدورة السادسة عتمد. اهلدف من ذلك هو إنشاء آلية سليمة ومستدامة. ويف القرار الذي سيُ ٢٠١٩
يف النصف جترييبوعقد اجتماع ٢٠١٨للتقدم احملرز يف عام ملموسة، سيلزم تقدمي معلومات عشرة للجمعية

نفس السنة.يفمن املستحسنمعيةاجلإىل اليتم تقدميهقرار، يليه تقييم ومشروع ٢٠١٩من عام الثاين
االستنتاج-حاء 

تعهدت الدول األطراف، من خالل التصديق على نظام روما األساسي، بدعم احملكمة والتعاون معها.- ٢٧
التعاون أن جتعل باملعنيةشأن مشاركة الدول األطراف يف آلية التنسيق للسلطات الوطنية منو -٢٨

االلتزام املذكور أعاله واقعا ملموسا. وبإمكان الدول األطراف، عند قيامها بذلك، أن متكن احملكمة من 
تكون بتكلفة أقل أيضا.وبالتايل قدر، ثالعمل بسرعة أكرب وبفعالية أك

اآللية املقبلة. تلتحق بوأن التجرييبجتماع االتحضر سمجيع الدول األطراف ليس اضح أن من الو -٢٩
موعة الصغرية من املتطوعني األوائل ستثري هذه شكلست عملية تدرجيية وطوعية. وترى بلجيكا أن ا

.اً متزايداً االهتمام فيما بني الدول األخرى، وأنه سيكون هناك بعد ذلك تأثري 
ا ترى أنصبورةجيكا ن بلإ-٣٠ من الضروري إنشاء آلية سليمة ومستدامة منذ البداية.هأل

____________


