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أوال -مقدمة
 -1تقدم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") هذا التقرير بشأن التعاون عمال بالفقر  32من القرار
"( ICC-ASP/16/Res.2القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام  2017بشأن التعاون") .ويغطي هذا التقرير
الفرت من  2أيلول/سعتمرب  2017إىل  1أيلول/سعتمرب .)1(2018
 -2وعلى غرار تقارير احملكمة بشأن التعاون يف األعوام  2014و 2015و 2016و،)2(2017
الغرض من هذا التقرير هو تزويد الدول األطراف مبعلومات حمدثة عن اجلهود املختلفة للتعاون اليت
اضطلعت هبا احملكمة خالل الفرت املشمولة بالتقرير بدعم من الدول واجلهات املعنية األخرى.
 -3وينعغي أن يقرأ هذا التقرير مع تقرير احملكمة السنوي األخري عن أنشطة احملكمة املقدم إىل األمم
املتحد ( )A/73/334الذي يتضمن ،يف مجلة أمور ،معلومات عن جماالت التعاون األخري للمحكمة مع
األمم املتحد .
 -4وتشري احملكمة أيضا إىل تقاريرها التحليلية عن املسائل املتعلقة بالتعاون ،السيما إىل تقريرها العام
بشأن التعاون لعام  ،)3(2013وتقريرها بشأن التعاون بني احملكمة واألمم املتحد لعام ،)4(2013
باعتعارمها مصدرا مفيدا للمعلومات املتعلقة باحتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة اليت ال تزال سارية حىت
اآلن.
 -5وأخريا ،تشري احملكمة إىل استمرار مالءمة التوصيات ال  66بشأن التعاون اليت اعتمدهتا الدول
األطراف يف عام  ،)5(2007باإلضافة إىل النشر اليت أعدها امليسران املشاركان للفريق العامل املعين
بالتعاون باالشرتاك مع احملكمة يف عام  )6(2015من أجل تعزيز التوصيات ال  66وزياد فهمها وتنفيذها.
 -6ويف الواقع ،تعتقد احملكمة بقو أن الوثيقتني املشار إليهما أعاله ال تزاالن تشكالن أساسا هاما
للمناقشات املتعلقة بالتعاون واجلهود املعذولة لتحقيقه ،مبا يف الك لزياد كفاء وفعالية املساعد املقدمة
للمحكمة .ولذلك ترحب احملكمة بقرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") الذي يطلب إىل املكتب "أن
يواصل ،من خالل أفرقة العمل التابعة له ،استعراضه لتنفيذ التوصيات ال  66بالتعاون الوثيق مع احملكمة،
حيثما كان الك مناسعا" (.)7
 -7وخالل الفرت املشمولة بالتقرير ،أتيحت للمحكمة الفرصة ملواصلة العمل مع الدول األطراف فيما
يتعلق بأولوياهتا وحتدياهتا يف جمال التعاون ،فضال عن إطالعها بشكل منتظم علي اجلهود اجلارية اليت
تعذهلا احملكمة للنهوض به .ويف هذا السياق ،تعرب احملكمة عن امتناهنا للميسرين املشاركني للفريق العامل
املعين بالتعاون على التزامهما واجلهود املعذولة يف عملهما.
_________________________

( )1ال يتضمن هذا التقرير بعض من املعلومات بغية احرتام سرية عدد من أعمال التحقيق واالدعاء اليت يقوم هبا مكتب
املدعية العامة ،فضال عن القرارات واألوامر الصادر عن الدوائر.
() 2
 ،ICC-ASP/13/23و ،ICC-ASP/14/27و  ،ICC-ASP/15/9و .ICC-ASP/16/16
() 3
() 4

.ICC-ASP/12/35
. ICC-ASP/12/42

( )5القرار  ،ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين.
(" )6توصيات بشأن تعاون الدول مع األمم املتحد  :التاجارب والتوصيات":
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
( ، ICC-ASP/16/Res.2 )7الفقر .27
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 -8وباستخدام اجملاالت اات األولوية السععة للتعاون احملدد يف النشر املتعلقة بالتوصيات ال ،66
يهدف هذا التقرير إىل ’ ‘1تقدمي معلومات حمدثة عن جهود احملكمة خالل الفرت املشمولة بالتقرير لتعزيز
التعاون يف هذه اجملاالت؛ و’ ‘2استعراض ما اسهمت به احملكمة لتنفيذ التوصيات ال  ،66وحتديد
التوصيات اليت ينعغي املضي قدما فيها فيما يتعلق بكل أولوية ،استنادا إىل جتربة احملكمة والدروس
املستفاد خالل السنوات اخلمس عشر األخري لعملها.
 -9وإا تضع احملكمة يف اعتعارها أن عام  2018يصادف الذكرى السنوية العشرين العتماد نظام
روما األساسي ،يتيح الك يف رأي احملكمة الفرصة جلميع اجلهات الفاعلة للتعاون يف نظام روما األساسي
ملراجعة املمارسات واإلناجازات واقرتاح أفكار وسعل جديد لتعزيز التعاون بين الدول والمحكمة ،ومن
خالل الك لتعزيز الفعالية والكفاء العامة للمحكمة ونظام روما األساسي.

ثانيا -معلومات محدثة عن جهود المحكمة فيما يتعلق بمجاالت التعاون السبعة
ذات األولوية المحددة في التوصيات الـ  - 66وتوصيات بشأن الطريق إلى
األمام
مجاالت التعاون السبعة ذات األولوية المحددة في النشرة الصادرة بشأن التوصيات الـ 66

ألف-

إقامة اآلليات القانونية المنصوص عليها في نظام روما األساسي ووضع إجراءات
وهياكل فعالة للتعاون والمساعدة القضائية

-1

معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -10عقدت احملكمة يف الفرت من  12إىل  15أيلول/سعتمرب  2017ندوهتا اخلامسة حول التعاون مع
جهات التنسيق الوطنية يف الهاي .وعقدت احملكمة منذ عام  2011مخس حلقات دراسية تقنية جلهات
التنسيق يف جمال التعاون بدعم مايل من املفوضية األوروبية واملنظمة الدولية للفرانكوفونية ،ومملكة هولندا،
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ومملكة النرويج .وكان اهلدف من هذه اللقاءات ،اليت استغرق كل منها اسعوعا واحدا ،هو تعزيز التعاون
بني احملكمة وممثلي جمموعة خمتار من الدول ،ال سيما الدول اليت لديها حاالت قيد التحقيق فعليا،
والدول األخرى اليت تدخل مساعد احملكمة يف سياق أنشطة اإلدعاء واملقاضا اجلارية فيها .وتعني من
اخلرب اليت اكتسعتها احملكمة من تنظيم مثل هذه احللقات الدراسية يف السنوات السعع املاضية أن هذه
اللقاءات توفر منربا فريدا لتعزيز احلوار والتعاون بني احملكمة والدول ،مبا يف الك التطورات اجلديد يف
جمال التعاون التقين (مثل محاية الشهود ،واإلفصاح ،والتعاون مع الدفاع ،والتحقيقات املالية ،واسرتداد
األصول) ،وتساهم أيضا يف وجود شعكة غري رمسية من اخلرباء الوطنيني املعنيني بالتعاون مع احملكمة
لتعادل اخلربات واستفاد الععض من جتارب الععض اآلخر .ويف هذا السياق ،تلقت احملكمة الدعم
واملشاركة من امليسرين املشاركني املعنيني بالتعاون التابعني للفريق العامل يف الهاي ،وكذلك من الشعكات
واملنظمات اإلقليمية واملتخصصة اليت تعادلت أيضا خرباهتا ووفرت للدول فرصا جديد للتفاعل واحلصول
على الدعم عند احلاجة للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بالتعاون مع احملكمة.
 -11ويف نفس السياق ،رحعت احملكمة أيضا مبشاركة جهيت التنسيق املشاركتني املعنيتني بالتكامل
التابعتني للفريق العامل يف الهاي ،ومها أسرتاليا ورومانيا ،اللتني تعادلتا مع ممثلي الدول احلاضرين جهودمها
اجلارية لتيسري تعادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجلهات املعنية األخرى ،مبا يف الك
املنظمات الدولية واجملتمع املدين ،من أجل تعزيز السلطات القضائية الوطنية ،وقدرهتا على التعاون مع
احملكمة .وتدل هذه املشاركة واجلهود اجلارية أيضا على أمهية التآزر احملتمل بني آليات التنسيق املعنية
بالتعاون وتلك املعنية بالتكامل لرتكيزمها على الدعامتني األساسيتني لنظام روما األساسي.
 -12وكما ورد يف الفقرات  6إىل  8من القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام  2017بشأن التعاون،
وكذلك يف إعالن باريس بشأن تعقب األصول واسرتدادها ،تيسر التشريعات التنفيذية اات الصلة على
املستوى الوطين ،مبا يف الك أحكام نظام روما األساسي املدرجة يف التشريعات الوطنية ،إىل حد كعري،
التعاون بني احملكمة والدول .وبينما اعتمد أقل من نصف الدول األطراف ال  123تشريعات تنفيذية
لإللتزامات املتعلقة بالتعاون املنصوص عليها يف العاب  9حىت اآلن ،قام قلم احملكمة يف عد مناسعات
خالل الفرت املشمولة بالتقرير بتوفري الدعم واملشور التقنية للدول املعنية اليت شرعت يف عمليات حملية
العتماد تشريعات تنفيذية للتعاون .ويف حني ال يقدم قلم احملكمة مشور موضوعية بشأن املسائل اات
األمهية الوطنية ،فإنه على استعداد للمشاركة يف املناقشات املتعلقة بالعناصر الرئيسية للعاب  9وتقدمي
تعليقات خطية ألصحاب املصلحة الوطنيني بناء على طلب الدولة ،كما أنه على استعداد لتعادل خرباته
ودروسه املستفاد من تنفيذ ترتيعات التعاون مع الدول األطراف خالل السنوات اخلمس عشر املاضية.
 -13وستساعد اإلجراءات والتوزيع الواضحني لألدوار واملسؤوليات على املستوى الوطين يف التشريعات
التنفيذية الوطنية احلكومات على ضمان االستاجابة لطلعات املساعد املقدمة من احملكمة دون تأخري،
وستمكنها أيضا من التحقيق واملقاضا يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أمام حماكمها الوطنية،
حسب االقتضاء.
 -14وعالو على الك ،سيوفر اعتماد التشريعات الوطنية الالزمة بشأن التعاون مع احملكمة اليقني
القانوين للاجهات الفاعلة املعنية (اهليئات احلكومية ،ولكن أيضا الشهود ،والضحايا ،واملشتعه هبم) بشأن
كيفية معاجلة طلعات املساعد املختلفة املقدمة من احملكمة.
 -15وأخريا ،سيساعد حتديد األساس القانوين للتعاون بني احملكمة والدول األطراف بوضوح ،مبا يف
الك األساس القانوين لطلعات التعاون احملتملة املتصلة بالتعاون القضائي ،على جتنب احلاالت اليت يتعذر
فيها على العلد االستاجابة لطلب املساعد  ،واليت قد تعوق تنفيذ والية احملكمة.
4
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 -16وعالو على الك ،تعني للمحكمة من خربهتا السابقة أن توافر قنوات االتصال وتعسيط
اإلجراءات الوطنية ملعاجلة طلعات التعاون املقدمة من احملكمة ،فضال عن تنسيق وتعادل املعلومات بني
السلطات الوطنية اليت تتعامل مع طلعات التعاون املقدمة من احملكمة ،من األمور اليت تساعد على سالسة
التعاون مع احملكمة وتزيد من فعاليته .ويف هذا السياق ،قدمت احملكمة للمنسقني املشاركني املعنيني
بالتعاون التابعني للفريق العامل يف الهاي خالل الفرت املشمولة بالتقرير معلومات حمدثة عن عملها يف
جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول من أجل التشديد على أمهية وجود إجراءات قضائية وإجراءات
للتعاون على املستوى الوطين لدعم التحقيقات املالية اليت جيريها مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة يف
إطار والياهتما (كذلك وفقا للفقر  13من القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام  2017بشأن التعاون).
ويرد املزيد من التفصيل بشأن هذا اجملال من اجملاالت اات األولوية يف الفقرات من  46إىل  57أدناه.
-2

توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -17تؤكد الفقر  15من القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام  2017بشأن التعاون أن من املسائل
اات األولوية للمحكمة أن تصعح الدول غري األطراف يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا طرفا
يف هذا االتفاق ،وأن تدرج الك يف تشريعاهتا الوطنية ،حسب االقتضاء.
 -18ووفقا للماد  48من نظام روما األساسي ،يتعني على الدول األطراف "احرتام امتيازات
وحصانات احملكمة الالزمة لتحقيق مقاصدها" .وعالو على الك  ،تنص الفقرات  2إىل  4من املاد
 48أيضا على امتيازات وحصانات فئات معينة من املسؤولني واملوظفني اآلخرين باحملكمة .ومع الك،
قد يؤدي الطابع العام للماد  48إىل تفسريات خمتلفة للنطاق احملدد المتيازات احملكمة وحصاناهتا يف
حاالت معينة .وقد يسعب الك بعض املشاكل للمحكمة وكذلك للدول املعنية.
 -19وتواجه احملكمة يف الواقع حتديات خمتلفة يف سياق عملها فيما يتعلق بتفسري أو تطعيق األحكام
القانونية اات الصلة ،أو عدم وجود االمتيازات واحلصانات الالزمة .ويف حالة السفر إىل دول مل تصعح
طرفا يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا ،يتعني على املساجل أن يرسل مذكرات شفوية
بناء على املاد  48وأن يدعو الدول إىل منح االمتيازات واحلصانات بدال من االعتماد على احلماية
القانونية القائمة اليت يوفرها االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا .ونظرا لسياقات العمل احلالية
واملستقعلية للمحكمة ،فضال عن قضايا املسؤولية اليت قد تنشأ عنها ،قد يؤدي غياب مثل هذه احلماية
القانونية للموظفني وعملهم إىل عواقب قانونية ومالية وعواقب متصلة بالسمعة واضحة للمحكمة
والدول.
 -20ويعزز االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا الوضوح واليقني القانونني من خالل حتديد
نطاق امتيازات احملكمة وحصاناهتا بالتفصيل .ومن خالل ﺍلتصديق على االتفاق بشأن امتيازات
احملكمة وحصاناهتا ﺃﻭ ﺍالنضماﻡ إليه ،ستضمن الدول تطعيق امتيازات احملكمة وحصاناهتا على أراضيها
بشكل ثابت وال لعس فيه.
 - 21ﻭبناﺀ على ﺫلك ،حتث مجيع ﺍلدﻭﻝ ﺍألطرﺍﻑ بقو على ﺍلتصديق على االتفاق بشأن امتيازات
احملكمة وحصاناهتا ﺃﻭ ﺍالنضماﻡ إليه لصاحلها وصاحل احملكمة .وتشاجع الدول أيضا على تنفيذ األحكام
املتعلقة بامتيازات احملكمة وحصاناهتا يف تشريعاهتا الوطنية ،وعلى اختاا تدابري فعالة لضمان معرفة
اهليئات الوطنية املعنية بامتيازات احملكمة وحصاناهتا وآثارها العملية.
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باء-

التعاون في دعم الدراسات األولية والتحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية
(بما في ذلك مع الدفاع)

-1

معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -22يف سياق التحقيقات واملالحقات القضائية ،أرسل مكتب املدعية العامة خالل الفرت املشمولة
بالتقرير أكثر من  567طلعا للمساعد إىل  83شريكا خمتلفا ،مبا يف الك الدول األطراف ،والدول
غري األطراف ،واملنظمات الدولية واإلقليمية ،بزياد قدرها  ٪38مقارنة بالفرت املشمولة بالتقرير
السابق .وخالل نفس الفرت  ،تلقى املكتب أيضا  21طلعا رمسيا للمساعد القانونية من الدول ،فضال
عن طلعات عديد إلجراء دراسات أولية وتوفري املعلومات ،واخلرب  ،والتدريب ،واملشور التشغيلية ،مبا
يف الك بشأن االتصاالت والسياقات احمللية أو اإلجراءات التشغيلية القياسية يف بيئة معينة.
 -23ويف ضوء ا لعدد الكعري جدا من الطلعات املرسلة وأنواع الدعم املختلفة املطلوبة من الدول،
وعلى الرغم من القول عموما بأن التعاون كان ناجحا وإجيابيا للغاية ،اليزال مكتب املدعية العامة
يواجه حتديات يف تنفيذ بعض ال طلعات التقنية أو احلساسة بشكل خاص ،وال يزال يكرس وقتا وجهدا
كعريا للتشاور مع السلطات املختصة وحتديد اإلجراءات املناسعة.
 -24وخالل الفرت املشمولة بالتقرير ،أرسل قلم احملكمة  136طلعا للتعاون إىل الدول واملنظمات
الدولية نيابة عن الدوائر ،أو نيابة عن الدفاع ،أو حلسابه اخلاص(.)8
 -25ووفقا للفقر  14من القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام  2017بشأن التعاون ،وعمال
بواليته ،واصل قلم احملكمة جهوده لتشاجيع الدول على تعزيز تعاوهنا يف جمال الطلعات املقدمة من أفرقة
الدفاع لضمان نزاهة اإلجراءات أمام احملكمة ،فضال عن املسامهة يف سرعة اإلجراءات.
 -26والواقع أن مساعد الدول ضرورية لتيسري عمل أفرقة الدفاع املختلفة فيما يتعلق ،يف مجلة أمور،
باحرتام امتيازاهتا وحصاناهتا ،وتنظيم رحالهتا إىل أراضيها ،وتيسري لقاءاهتا مع املسؤولني احلكوميني،
وإرسال طلعاهتا املختلفة وفقا لإلجراءات املطعقة (أي طلعات احلصول على املعلومات ،والتوثيق،
والزيار إىل أماكن حمدد  ،ومقابلة الشهود ،مبا يف الك األشخاص احملتاجزين).
 -27وبناء على خربته السابقة ،حدد قلم احملكمة اجملالني الرئيسيني التاليني للتحديات اليت تواجه
احملكمة يف التعاون مع أفرقة الدفاع:
(أ)

التأخري العالغ و/أو عدم استاجابة الدول لطلعات التعاون املقدمة من الدفاع:

وقد أوصي املكتب يف التقرير الذي قدمه بشأن التعاون يف عام  2007بأن تستاجيب الدول ،بقدر
اإلمكان ،للطلعات املقدمة من أفرقة الدفاع للحصول على الدعم التشغيلي ،وبأن تستكشف احملكمة
الطرق اليت ميكن من خالهلا االستفاد من االتفاقات القائمة بني احملكمة والدول األطراف (التوصية
.)28
وقد ختتلف املشاكل اليت يواجهها قلم احملكمة يف هذا الصدد .ففي بعض احلاالت ،قد تكون الصعوبة
الرئيسية هي أن الدولة ال متلك اإلجراءات الالزمة يف قانوهنا الوطين لتوفري التعاون املطلوب .ويف
حاالت أخرى ،ينشأ النزاع من الطريقة اليت يقدم هبا طلب التعاون إىل الدولة ،حيث ترتدد بعض
_________________________

( )8ال يعكس هذا الرقم اإلخطارات املتعلقة بالوثائق القضائية ،والععثات ،وطلعات التوقيع على اتفاقات التعاون الطوعي.
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الدول (يف أنظمة القانون املدين مثال) يف قعول طلعات التعاون معاشر من أفرقة الدفاع .ونتياجة لذلك،
قد تكون الطلعات اليت يقدمها قلم احملكمة نيابة عن أفرقة الدفاع أكثر قعوال .وعالو على الك ،قد
تكون الطلعات املقدمة من أفرقة الدفاع يف بعض احلاالت واسعة للغاية أو غري مستوفية للشروط اليت
وضعتها السوابق القضائية للمحكمة ،وهي املصلحة والضرور واخلصوصية.
وجتدر اإلشار إىل أن حتديا مماثال قد ينشأ بالنسعة لطلعات التعاون املقدمة من أفرقة الدفاع إىل
املنظمات الدولية .ففيما يتعلق باألمم املتحد مثال ،ووفقا للمعادئ التوجيهية املتفق عليها بني احملكمة
واألمم املتحد  ،ينعغي أن تقدم مجيع طلعات التعاون املتعلقة بأفرقة الدفاع من خالل قلم احملكمة،
وينعغي أن تستويف شروطا معينة.
(ب) االمتيازات واحلصانات:
يتمثل أحد عناصر الدعم اهلامة للمساعد اليت يقدمها قلم احملكمة ألفرقة الدفاع يف ضمان متتع
أعضاء تلك األفرقة ،حيثما كان الك ممكنا ،باالمتيازات واحلصانات الالزمة ألداء واجعاهتم يف أراضي
الدول اليت يعملون هبا .غري أن هذه املساعد غري ممكنة على الدوام لعدم وجود آليات داخلية يف
الدول املعنية ملنح هذه االمتيازات واحلصانات.
 -28وخالل الفرت املشمولة بالتقرير ،واصلت احملكمة أيضا تلقي الدعم والتعاون األساسيني من
األمم املتحد  .ورحعت احملكمة بإصدار "دليل أفضل املمارسات للتعاون بني األمم املتحد واحملكمة
اجلنائية الدولية" يف عام  ،2016فضال عن االلتزام املستمر مع األمم املتحد مبواصلة توضيح وتعسيط
االحتياجات والواليات وإجراءات التعاون بني املؤسستني.
 -29وعقد اجتماع املائد املستدير السنوي بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحد يف نيويورك
يف يومي  6و  7كانون األول/ديسمرب  ،2017وشارك يف هذا االجتماع عدد كعري من مكاتب األمم
املتحد ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها ،باإلضافة إىل املكونات املختلفة للمحكمة .وتضمن الربنامج
معلومات حمدثة عن األنشطة ،وتعادل املمارسات املثلى يف إطار التعاون ،ومناقشات بشأن بناء قدرات
الواليات القضائية الوطنية.
 -30وتالحظ احملكمة أيضا أهنا افتتحت مكتعها امليداين يف جورجيا يف كانون األول/ديسمرب 2017
واستكملت بذلك تعيني رؤساء مكاتعها امليدانية خالل الفرت املشمولة بالتقرير .وقد عزز هذا قدر
تلك املكاتب على التواصل مع السلطات الوطنية واجملتمعات احمللية ،فضال عن التعاون مع األمم
املتحد وغريها من األطراف الدولية املعنية .وتؤدي املكاتب امليدانية دورا هاما أيضا يف توفري الدعم
اللوجسيت والتشغيلي لألطراف واملشاركني يف إجراءات احملكمة (أفرقة الدفاع ،واملمثلني القانونيني
للضحايا ،وعند االقتضاء ،مكتب املدعية العامة) ،فضال عن الدوائر ،واألقسام املختلفة لقلم احملكمة،
والصندوق االستئماين للضحايا.
-2

توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -31ينعغي أن تسعى الدول إىل احلفاظ على مستوى عال من التعاون جلميع الطلعات املقدمة من
احملكمة ،مبا يف الك الطلعات اليت قد تعترب للوهلة األوىل حساسة أو معقد من الناحية التقنية .وعلى
وجه اخلصوص ،قد تنظر الدول يف عقد مشاورات ولقاءات تيسريية بني أجهز احملكمة اليت تقدم الطلعات
والسلطات الوطنية املختصة املسؤولة يف هناية األمر عن تنفيذها هبدف إجياد حلول مشرتكة هلا ،أو تنظيم
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لقاءات ثنائية منتظمة ملتابعة تنفيذ هذه الطلعات وتعادل اآلراء بشأن أكثر السعل فعالية للمضي قدما
فيها.
 -32وتتسم مسألة التعاون مع أفرقة الدفاع بأمهية بالغة للمحكمة ،وقد أشارت الفقر  14من القرار
الذي اختذته اجلمعية يف عام  2017بشأن التعاون اليت "حتث الدول األطراف على التعاون لتلعية طلعات
احملكمة الصادر لصاحل أفرقة الدفاع ،من أجل حتقيق عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة" إىل هذه
املسألة.
 - 33واستنادا إىل حتليل التحديات الرئيسية املتعلقة بالتعاون مع أفرقة الدفاع ،قدم قلم احملكمة
التوصيات التالية لكي تنظر فيها الدول واجلهات املعنية األخرى وتقوم مبزيد من التفكري يف السعل املمكنة
الستكشاف أشكال أخرى من التعاون وتعزيزها:
(أ) أن تنظر الدول يف إبالغ قلم احملكمة مبا إاا كان من األفضل هلا أن تتلقى طلعات التعاون
املقدمة من أفرقة الدفاع عن طريق قلم احملكمة أو من األفرقة معاشر ؛
(ب) أن تنظر الدول يف إحاطة السلطات القضائية وأجهز إنفاا القانون الوطنية علما باإلطار
القانوين للمحكمة والتزامات التعاون معها ككل ،مبا يف الك مع أفرقة الدفاع؛
(ج) أن تنظر الدول يف إجراء مناقشات حمدد بني الدول واحملكمة بشأن التحديات والعقعات
(سواء كانت قانونية أو تقنية أو لوجستية أو مالية) اليت تواجهها الدول يف االستاجابة لطلعات التعاون
املقدمة من الدفاع؛
(د) امتثال أفرقة الدفاع للشروط اليت وضعتها السوابق القضائية للمحكمة بشأن طلعات
املساعد  ،وهي املصلحة والضرور واخلصوصية؛
(هـ) إجراء لقاءات منتظمة ألفرقة الدفاع وجهات التنسيق مع احملكمة التابعة للمنظمات
الدولية اات الصلة؛
(و)

توقيع مجيع الدول األطراف على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا؛

(ز) أن تنظر الدول يف وجود إجراءات واضحة ومتفق عليها على املستوى الوطين بشأن
االمتيازات واحلصانات ،ليس بالنسعة ملوظفي احملكمة فقط ولكن بالنسعة ألفرقة الدفاع أيضا.
 -34وجبانب التعاون لدعم أنشطة احملكمة ،تود احملكمة أن تشري إىل التحديات املتعلقة بعدم التعاون.
ويف سياق الصالحيات وااللتزامات املنصوص عليها يف النظام األساسي ،من املأمول فيه أن تكثف مجعية
الدول األطراف جهودها ملنع عدم االمتثال ،ال سيما فيما يتعلق باملسألة احلساسة للقعض على
األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر بالقعض من احملكمة .ويف هذا الصدد ،تود احملكمة أن تعرب عن
امتناهنا للمكتب لتعيني جهات تنسيق معنية بعدم التعاون ،فضال عن اجلهود املعذولة لوضع "جمموعة
أدوات لتنفيذ الععد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون" .وطاملا طلعت مجعية الدول
األطراف من املكتب "أن يواصل ،من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون ،التعامل مع مجيع
أصحاب املصلحة اوي الصلة الستعراض إجراءات عدم التعاون اليت وضعتها اجلمعية بغية التوصية
باإلضافات أو التعديالت الالزمة" ،تأمل احملكمة يف إجراء مزيد من املشاورات هبدف تعزيز هذه
اإلجراءات ،وكذلك يف وضع معادئ توجيهية بشأن الععد الرمسي إلجراءات مجعية الدول األطراف املتعلقة
بعدم التعاون.

8

16A291018

ICC-ASP/17/16

 -35وتود احملكمة أيضا أن تؤكد مر أخرى على أن السلطة املخولة جمللس األمن إلحالة حاالت إىل
احملكمة أدا بالغة األمهية لتعزيز املساءلة وجتنب فاجو اإلفالت من العقاب ،ولكن ال تزال املتابعة النشطة
للحاالت احملالة من جملس األمن ،من حيث ضمان التعاون ،ضرورية لتحقيق العدالة الفعلية عندما يتعرض
السالم واألمن والرفاه العاملي للتهديد.
 -36وقد وجهت احملكمة  16رسالة إىل جملس األمن بشأن عدم التعاون يف احلالتني يف دارفور ،مبا يف
الك رسالة واحد خالل الفرت املشمولة بالتقرير .ويف  1آاار/مارس  ،2016أحال األمني العام لألمم
املتحد إىل رئيس احملكمة نسخة من رسالة مؤرخة  21كانون األول/ديسمرب  2015من رئيس جملس
األمن تفيد بأنه جرى اسرتعاء نظر أعضاء اجمللس إىل قرارات الدوائر التمهيدية بشأن عدم التعاون يف
احلالتني املتعلقتني بدارفور وليعيا .ومل يصدر منذ الك احلني رد فعل رمسي من اجمللس على الرسائل املتعلقة
بعدم التعاون .وتتطلع احملكمة إىل العمل مع األطراف املعنية لتنظيم حوار منظم بني احملكمة واجمللس
ملناقشة سعل حتسني االمتثال لاللتزامات اليت أنشأها اجمللس ،مبا يف الك تنفيذ أوامر القعض ،والعحث عن
اسرتاتياجيات بناء لتحقيق األهداف املشرتكة وهي منع اإلفالت من العقاب على اجلرائم الوحشية
والقضاء عليها هنائيا .ويف االجتماع الذي عقد وفقا لصيغة آريا بني احملكمة وجملس األمن يف  6متوز/يوليه
 ،2018مبشاركة املدعية العامة ورئيس مجعية الدول األطراف ،قدمت عد أفكار ملموسة لتعزيز التعاون
بني اهليئتني ،من بينها تعيني جهة تنسيق أو إنشاء آلية لتعزيز التفاعل بني اهليئتني ،عالو على اللقاءات
اإلعالمية نصف السنوية احلالية .ويرد املزيد من التفصيل بشأن هذا االجتماع يف الفقر  66أدناه.

جيم-

القبض والتسليم

-1

معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -37خالل الفرت املشمولة بالتقرير ،ويف  31آاار/مارس  ،2018سلمت حكومة مايل السيد احلسن
أغ ععد العزيز أغ حممد أغ حممود للمحكمة ،بناء على أمر القعض الصادر حبقه نظري ارتكابه جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية مزعزمة يف متعوكتو ،مايل.
 -38وال تزال أوامر القعض والتسليم اليت أصدرهتا احملكمة حبق  15شخصا تنتظر التنفيذ:
(أ)

مجهورية الكونغو الدميقراطية :سيلفسرت موداكومورا ،منذ عام 2012؛

(ب) أوغندا :جوزيف كوين وفنسنت أويت ،منذ عام 2005؛
(ج) دارفور :أمحد هارون وعلي قشيب ،منذ عام 2007؛ وعمر العشري ،منذ عام 2009
وعام 2010؛ وععد الرحيم حممد حسني ،منذ عام 2012؛ وععد اهلل باندا ،منذ عام 2014؛
(د)
2015؛

كينيا :والرت باراسا ،منذ عام 2013؛ وبول غيشريو وفيليب كيعكوش بت ،منذ عام

(هـ) ليعيا :سيف اإلسالم القذايف ،منذ عام 2011؛ والتهامي حممد خالد ،منذ عام 2013؛
وحممود مصطفى بوسيف الورفلي ،منذ 2017؛
(و) كوت ديفوار :سيمون غعاغعو ،منذ عام .2012
 -39وتشكل أوامر القعض اليت مل تنفذ بعد دليال مؤسفا للتحديات اليت تواجه احملكمة فيما يتعلق
بالتعاون .ويف حني يتعذر على احملكمة الوفاء بواليتها بالكامل بدون القعض و/أو التسليم ،لعدم إمكان
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احملاكمة بدون حضور املتهمني ،فإن الضحايا هم الذين يعانون أكثر من غريهم من هذا الوضع .وتقدر
احملكمة اجلهود واالسرتاتياجيات اليت وضعتها الدول األطراف لضمان القعض على هؤالء األفراد وتسليمهم
دون تأخري .وترحب احملكمة باألولوية اليت منحها امليسران املشاركان املعنيان بالتعاون التابعان للفريق
العامل يف الهاي هلذه القضية خالل النصف الثاين من الفرت املشمولة بالتقرير ،وترى احملكمة أنه يلزم
املزيد من اجلهود من مجيع الدول األطراف لضمان تقدمي املشتعه هبم للعدالة ومساءلتهم عن التهم املنسوبة
إليهم.
 -40ومع الك ،تقوم احملكمة بدورها ،رغم قلة اإلمكانيات املتاحة هلا .وعلى سعيل املثال ،أنشأت
احملكمة يف آاار/مارس  2016فريقا عامال مشرتكا بني الوكاالت معنيا باسرتاتياجيات القعض لتعزيز اجلهود
املنسقة اليت يعذهلا مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة يف جمال القعض .وجيتمع الفريق العامل بانتظام
لتعادل اآلراء واملعلومات بشأن األنشطة القضائية املتعلقة بأوامر القعض ،وجتميع املعلومات الوقائعية الوارد
من مصادر خارجية أو داخلية والتحقق منها وحتليلها ،وتعادل املؤشرات واملقارنة بينها ،ووضع
اسرتاتياجيات مشرتكة للتعاون وتنفيذها ،وإرسال بعثات لتعزيز القعض على اهلاربني من احملكمة .ويستند
الفريق العامل إىل املمارسة املتععة منذ وقت طويل يف كل من مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة لتنفيذ
أوامر القعض ،استنادا إىل معرفة مكتب املدعية العامة املتعمقة باحلاالت اليت يتم التحقيق فيها وبيئتها
اإلقليمية والدولية والقانونية ،والتحليل القطري السياقي والسياسي الذي يوفره املساجل ،والشعكات املتاحة
لكل من اهليئتني.
 - 41ويعمل الفريق العامل على تعزيز التآزر وتقاسم املعلومات يف هذا اجملال ،واالستفاد من الدروس
املستفاد من التاجارب السابقة عن طريق ضمان إمكانية التحقق من املعلومات واملؤشرات احملتملة
وحتليلها بسرعة لتمكني اخلرباء يف التعاون من إسداء املشور بشأن التوقعات وتقدمي توصيات لإلدار العليا
على الفور .ومت مؤخرا تعزيز الفريق العامل من خالل ،يف مجلة أمور ،زياد قدرات التحقيق من جانب
مكتب املدعية العامة ،وزياد القدرات التحليلية من جانب قلم احملكمة ،لتعزيز اجلهود الرامية إىل حتفيز
القعض .وبدأ الفريق العامل العحث عن املشور واالسرتاتياجيات املنسقة مع جمموعة من اخلرباء املختصني
وعززت تفاعلها مع اجلهات الفاعلة مثل اإلنرتبول ،والشعكة األوروبية ألفرقة العحث النشطة عن اهلاربني،
والوحدات الوطنية املتخصصة.
 - 42ويقدم الفريق العامل أيضا تسهيالت لعقد اجتماعات مع الزمالء املعنيني باحملكمة ،واإلدار ،
فضال عن الشركاء اخلارجيني ،حسب االقتضاء .ويف هذا السياق ،ترحب احملكمة بإمكانية إجراء
مشاورات غري رمسية مع الدول وأصحاب املصلحة املهتمني بشأن اإلمكانيات امللموسة لتعزيز الدعم
املقدم لعمليات القعض.
-2

توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -43ترى احملكمة ،استنادا إىل خربهتا السابقة ،أن اإلجراءات الالزمة لتنشيط اجلهود املعذولة للقعض
ختتلف باختالف أوامر القعض ويف املراحل املختلفة للقعض ،وأن للدول عالقة وثيقة هبذه اإلجراءات.
وتشمل هذه اإلجراءات على وجه اخلصوص ما يلي:
(أ)

اقتفاء األثر (أماكن الوجود والتحركات واألنشطة):

’ ‘1الوصول إىل املعلومات املتوفر لدى السلطات الوطنية ،مبا يف الك ،عند
االقتضاء ،الدوائر املختصة املعنية (للتحقق فقط من صحة أو عدم صحة املعلومات اليت جتمعها
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احملكمة)؛
’‘2

تعادل املعلومات واإلخطارات املتعلقة باملشتعه هبم.

(ب) استقاء املعلومات والشركاء احملتملني:
’ ‘1التماس الدعم يف املنتديات املتعدد األطراف (األمم املتحد والشعكات اإلقليمية
واملتخصصة) واللقاءات الثنائية ،واجلهود املعذولة إلبقاء القضية على جداول األعمال؛
’‘2
اخلارجية؛
’‘3

إدراج بند بشأن تنفيذ أوامر القعض يف نقاط النقاش واسرتاتياجيات العالقات
الرتكيز على االمتثال لقرارات احملكمة؛

’ ‘4الربط بني القعض وتنفيذ والية احملكمة وتنظيم محالت للتوعية للتذكري باجلرائم
املزعومة واالهتامات املتصلة هبا.
’‘5

القابلية للتفاعل عند ورود معلومات بشأن حتركات املشتعه هبم.

(ج) الدعم التشغيلي:
’‘1

توافر إجراءات التسليم وتوافر العمليات القانونية والتقنية؛

’ ‘2ويعد االستثناء من احلظر الذي تفرضه األمم املتحد على السفر لتنفيذ األوامر
القضائية أدا مفيد ملثول األشخاص الذين يتم القعض عليهم أمام احملكمة ،وجيب توفري اآلليات
الالزمة لذلك بسرعة وبشكل معسط؛
’‘3

النقل واخلدمات اللوجستية.

 -44ومع احتفال احملكمة ونظام روما األساسي يف عام  2018بالذكرى العشرين العتمادمها ،وعدم
تنفيذ  15أمرا من أوامر القعض الصادر من احملكمة حىت اآلن ،حان الوقت لتشاجيع مجيع أصحاب
املصلحة املعنيني على جتديد التزامهم هبما ،واختاا خطوات جدية للتصدي للتحديات احلامسة اليت يفرضها
هذه الوضع على نظام التعاون ومصداقية نظام روما األساسي.
 -45وستواصل احملكمة ،من خالل فريقها العامل واجلهود اليت تعذهلا يف عالقاهتا اخلارجية ،تعزيز
عمليات التعادل والتنسيق غري ﺍلرمسية مع ﺍلدﻭﻝ ﻭﺍملنظماﺕ ﺍحلكومية ﺍلدﻭلية اات الصلة من أجل تعادل
املعلومات ووضع اسرتاتياجيات ملموسة للقعض ،مبا يف الك ،على سعيل املثال ال احلصر ،للعقوبات
وحظر السفر.
 -46ﻭتصدر ﺍحملكمة ﺃيضا صحيفة وقائع بشأﻥ ﺍملشتعه هبم عموما ،ﻭهي نشر لزياﺩﺓ ﺍالهتماﻡ بأوامر
القعض اليت مل يتم تنفيذها ﻭمعرفتها ،وتعيد صياغة موقعها ﺍإللكترﻭين لتسليط الضوء على ﺍملسألة
ﻭتسهيل الوصول إليه .وستقرتن هذه اجلهود حبملة للتوعية ،وستطلب احملكمة من الدول األطراف دعمها
جبهود مماثلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
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دال-

تحديد األصول وضبطها وتجميدها

-1

معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -47فيما يتعلق هبذه املسألة الرئيسية من مسائل التعاون ،تعرب احملكمة عن امتناهنا للمنسقني
املشاركني املعنيني بالتعاون التابعني للفريق العامل يف الهاي للاجهود املعذولة يف عام  ،2017مبا يف الك
تنظيم مؤمتر حول "احملكمة اجلنائية الدولية والتعاون الدويل :التحديات املتعلقة باسرتداد األصول" يف
باريس ،يف  20تشرين األول/أكتوبر  ،2017بدعم من احملكمة .وقد جرت خالل هذا احلدث اهلام
مناقشات مثري لالهتمام ،واستمرت هذه املناقشات يف اجللسة العامة اليت خصصت للتعاون يف الدور
السادسة عشر جلمعية الدول األطراف اليت عقدت يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرب عام ،2017
واليت أسفرت عن اعتماد إعالن باريس ،الذي يوفر أساسا مفيدا للغاية ملزيد من املناقشات والتحسينات
امللموسة للتعاون يف هذا اجملال.
 -48وموضوع التحقيقات املالية واسرتداد األصول ليس جديدا على جدول األعمال الدويل .وبرز هذا
املوضوع كقضية رئيسية عندما شرعت الدول يف العحث عن سعل ملكافحة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية
اخلطري  ،وعلى وجه اخلصوص االجتار باألشخاص ،والفساد ،ومتويل اإلرهاب .واستخدم هذه املوضوع
أيضا إىل حد ما يف سياق أوامر التاجميد الصادر عن جلان العقوبات التابعة لألمم املتحد  .ويف حني أنه
ليس موضوعا قضائيا ،فإنه يسمح للدول بوضع األدوات املناسعة لالستاجابة للطلعات القضائية .واختذت
معظم الدول إجراءات وطنية لتيسري التعاون يف جمال التحقيقات املالية واكتسعت خربات ملواجهة
التحديات املتصلة بإخفاء األصول اجلنائية واألصول بشكل عام.
 -49واستحدثت الدول أيضا ممارسة العمل يف شعكات وعززت بذلك ثقافة الشرطة عرب الوطنية وهي
شرطة غري رمسية وتقنية وأكثر كفاء مقارنة بالنظام التقليدي الذي يعتمد على املساعد القانونية املتعادلة.
 -50ولذلك  ،يوجد بوضوح اإلطار القانوين والتنفيذي الالزم للتعاون يف هذا اجملال .ويكمن التحدي
بالنسعة للمحكمة ،مبا تتسم به من معامل قانونية حمدد  ،يف حتديد مكاهنا يف هذه الصور العامة ،مع
االستفاد من اآلليات القائمة والتشديد على خصوصيتها وقيودها.
 -51وعلى خالف الدول ،ال متلك احملكمة إقليما للشروع يف التحقيق من خالله وال قوات للشرطة
ملساعد اهليئات القائمة بالتحقيق يف احلصول على املعلومات املطلوبة من الوكاالت احلكومية أو القطاع
اخلاص .وال ميكن التحقيق بدون إان من الدول وبدون تعاوهنا.
 -52ومن املهم أيضا التأكيد على أن احملكمة غري خمتصة بالنظر يف جرائم غسل األموال أو الفساد أو
متويل اإلرهاب .بيد أن اجلرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاصها إما جرائم أصلية هلذه اجلرائم أو ترتكب
يف بيئة تسمح حبدوث هذه اجلرائم .ويف عامل ليست احلدود فيه عائقا أمام اجلرمية ،من املهم أن تكيف
الدول منااجها وأن تربط بني جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلباد اجلماعية ،بوصفها جرائم عرب
وطنية ،والتحقيقات املالية.
 -53ومن السمات املميز األخرى أن احملكمة تشارك يف اسرتداد األصول ليس لدفع الغرامات ومصادر
أموال املتهمني فحسب ولكن لدفع التعويضات احملكوم هبا للضحايا أيضا (جرب األضرار) .وأوضحت
دائر االستئناف التابعة للمحكمة أنه ال حاجة إلثعات العالقة بني األصول واجلرائم .وبععار أخرى ،جيوز
للمحكمة أن تطلب من الدول التحفظ على مجيع ممتلكات املتهم .ومن اجلدير بالذكر هنا أن طلعات
جتميد األصول اليت تقدمها الدوائر تكون فقط بعد صدور األمر بالقعض على الشخص املعين -أي عندما
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يتعني لقضا احملكمة أن هناك أسعابا معقولة لالعتقاد بأنه ارتكب اجلرائم املنسوبة إليه يف قرار االهتام.
وباإلضافة إىل هذه العتعة العالية نسعيا لإلثعات ،من املفيد التذكري بأنه عندما يتعلق األمر باحملكمة ،فإنه
يتعلق عاد بأخطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع الدويل.
 -54ويف هذا السياق  ،من الواضح أن جناح احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية يتوقف على تعاون
الدول األطراف .وقد مت حتديد عدد من املشاكل يف هذا الصدد (تسرتعي احملكمة انتعاه الدول يف هذا
الصدد إىل تقريرها املعنون "تقرير عن حتديات التعاون اليت تواجه احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية "
املؤرخ  27تشرين األول/كتوبر .)2015
 -55وأصدرت احملكمة خالل دورهتا السادسة عشر املعقود يف كانون األول/ديسمرب 2017
كتيعا بعنوان "التحقيقات املالية واسرتداد األصول" لفهم اإلطار القانوين هلذه املسألة على حنو أفضل
وتوفري الدعم العام للمحكمة يف هذا اجملال .وسعت احملكمة أيضا من الناحية االسرتاتياجية إىل حتديد
جلسات خاصة هلذه املسألة يف احللقات الدراسية اليت عقدهتا بشأن التعاون (مثل احللقة الدراسية اليت
عقدت مؤخرا يف كيتو ،اإلكوادور ،يف حزيران/يونيه  ،)2018وإىل مشاركة خرباء من الشعكات
املتخصصة اإلقليمية والوطنية يف هذه احللقات.
 -56ويف إعالن باريس ،شاجعت الدول األطراف احملكمة على مواصلة تعزيز شراكاهتا مع السلطات
الوطنية واملنظمات الدولية .وتتمتع احملكمة مبركز املراقب يف شعكة كامدن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد
األصول ،حيث ميكنها االتصال باخلرباء املعنيني باسرتداد األصول الوطنية .وتعمل احملكمة أيضا مع
اإلنرتبول من خالل مكتب املدعية العامة واملكتب املركزي الوطين .واشرتكت احملكمة يف معادر اسرتداد
األصول املسروقة ومكتب األمم املتحد املعين باملخدرات واجلرمية ملعرفة كيفية استخدام الدروس املستفاد
من جتارهبما يف استعاد األصول املسروقة .ويف اآلونة األخري  ،اشرتكت احملكمة أيضا يف فرقة عمل إقليمية
معنية باإلجراءات املالية.
-2

توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -57أقيمت يف السنوات الثالث املاضية شراكات مع الدول من خالل امليسرين املشاركني املعنيني
بالتعاون ،واحللقات الدراسية املعقود للخرباء مثل احللقة الدراسية اليت عقدت يف عام  2015يف مقر
احملكمة واحللقتني الدراسيتني اللتني عقدتا يف العام املاضي يف باريس ونيويورك بشأن هذه املسألة .ومل
تساهم هذه احللقات الدراسية يف إبراز املسائل الرئيسية اات الصلة فحسب ولكنها أسفرت أيضا عن
توصيات ملموسة .وميكن بالفعل أن تتخذ الدول عددا من اخلطوات الفورية لدعم عمل احملكمة:
(أ) اعتماد التشريعات أو اإلجراءات الالزمة وفقا لنظام روما األساسي لتمكينها من
االستاجابة بسرعة وفعالية لطلعات احملكمة اات الصلة .ومن األمهية مبكان أن تكون احملكمة قادر على
االعتماد على تعاون الدول الكامل ويف الوقت املناسب إلعاد بناء نظام اسرتداد األصول من أي مشتعه
به و/أو متهم بناجاح؛
(ب) تعسيط االحتياجات احملدد للمحكمة على املستوى الوطين لكي تؤدي املالحقة القضائية
جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية فيما يتعلق بالتحريات والتحقيقات املالية إىل نفس ردود الفعل اليت
تؤدي إليها املالحقة القضائية للاجرائم املالية واجلرائم املنظمة عرب الوطنية .ومن املأمول فيه أن يساعد
الكتيب الذي أصدرته احملكمة يف العام املاضي اخلرباء الوطنيني على فهم هذه االحتياجات بشكل
أفضل؛
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(ج) فتح حتقيقات داخلية يف اجلرائم املالية احملتملة باالستناد إىل املعلومات اليت تتلقاها احملكمة
لالستفاد من الرتسانة الكاملة للقانون الوطين للدولة؛
(د) تعيني جهات تنسيق معنية بتاجميد األصول ،دون املساس بقنوات االتصال الرمسية اليت
حتددها كل دولة ملتابعة عمليات التعادل مع احملكمة  ،حسب االقتضاء؛
(هـ) يف السياق القضائي ،باالستاجابة لطلعات الدوائر وطلب توضيحات عند االقتضاء ،وقد
تساعد الدول احملكمة يف تشكيل السوابق القضائية هلذه املسألة املعقد ؛
(و) ميكن تنظيم اجتماعات ثنائية بصفة دورية إلحاطة موظفي احملكمة علما خبصائص النظم
الوطنية اات الصلة ومتكينهم من حتديد أفضل اإلجراءات الواجعة االتعاع مع الدولة املتلقية للطلب،
وبدأت احملكمة بالفعل إدراج هذا العند يف مجيع االجتماعات اليت ستعقدها مع ممثلي الدول املعنية ،سواء
يف املقر أو أثناء الععثات.
 -58ورهنا باحلصول على اإلان الالزم من الدائر  ،يوصي قلم احملكمة بتعادل املعلومات اليت توفرها
عد دول بشكل فردي بني تلك الدول من أجل احلصول على صور أعم ملمتلكات الشخص املعين.
وهبذه الطريقة ،ستتمكن الدول من توحيد جهودها التحليلية للحصول على معلومات أكثر تركيزا ومشولية
لصاحل احملكمة.

هاء-

اتفاقات التعاون

-1

معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -59خالل الفرت املشمولة بالتقرير ،وقعت األرجنتني على اتفاقني للتعاون مع احملكمة وأصعحت بذلك
أول دولة طرف توقع على اتفاقات التعاون األربعة مع احملكمة (إعاد توطني الضحايا والشهود ،وتنفيذ
األحكام ،واإلفراج املؤقت ،واإلفراج النهائي) ،وأول دولة طرف توقع على اتفاق اإلفراج النهائي أيضا.
وأدى الدعم احلاسم املقدم لألرجنتني إىل التوقيع على اتفاقني جديدين ،ووقع خالل الفرت املشمولة
بالتقرير بلدان آخران على اتفاق إعاد توطني الشهود.
 -60ويواصل قلم احملكمة املشاركة بنشاط الرتويج التفاقات التعاون والتفاوض بشأهنا .وقام قلم
احملكمة بتحديث كتيعه بشأن االتفاقات األربعة ،فضال عن االتفاقني النمواجيني بشأن إعاد توطني
الشهود واإلفراج املؤقت ،ولديه اآلن مجيع االتفاقات النمواجية ،والكتيب متاح باللغات اإلنكليزية
والفرنسية واإلسعانية.
 -61وأجرى قلم احملكمة خالل الفرت املشمولة بالتقرير اتصاالت معاشر مع أكثر من  30دولة ،منها
 15دولة من جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب ،ومخس دول من جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى ،وسعع
دول من جمموعة أوروبا الشرقية ،و ثالث دول من جمموعة العلدان األفريقية .وقام قلم احملكمة بععثات إىل
ثالثة بلدان ملواصلة تعادل اآلراء بشأن االتفاقات ،واستغل الفرصة اليت توفرها حلقات التعاون والزيارات
الرفيعة املستوى للمحكمة واالجتماعات األخرى إلثار هذه املسألة مع جمموعة واسعة من أصحاب
املصلحة .وشرع قلم احملكمة أيضا يف تطوير املؤمترات غري الرمسية بالفيديو مع املسؤولني املعنيني يف عواصم
الدول املعنية لتقدمي معلومات إضافية وتوضيح الشواغل أو املفاهيم اخلاطئة بشأن االتفاقات .وحققت
هذه املمارسة جناحا كعريا ،وأعرب قلم احملكمة عن استعداده الستكشافها مع بلدان مهتمة أخرى.
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 -62وأخريا ،يعمل قلم احملكمة أيضا مع الدول اليت اعتمدت تشريعات تنفيذية بشأن العاب  9مؤخرا،
ويتوقع التعاون اجلزئي أو الكامل معها يف مواضيع االتفاقات ،ويعمل مع هذه الدول علي حتديد املزيد من
اخلطوات لتفعيل الدعم الذي تقدمه هلذه اجملاالت احلامسة.
 -63ويف هذا الصدد ،تعرب احملكمة عن امتناهنا للدعم الذي يقدمه اجملتمع املدين لتشاجيع هذه
االتفاقات ،وتوجه الشكر بوجه خاص للتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ،ورابطة الربملانيني من
أجل عمل عاملي ،ونقابة احملامني الدولية لعملها.
-2

توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -64بناء على اجلهود املعذولة على مدى السنوات الثالث املاضية إلعطاء األولوية للتوقيع على هذه
االتفاقات ،قدمت احملكمة بعض التوصيات لكي تنظر فيها الدول:
(أ) إدراج عناصر بشأن اتفاقات التعاون يف التشريعات التنفيذية الوطنية لنظام روما األساسي
مما سيؤدي إىل تيسري التفاوض ،عند االقتضاء ،مع احملكمة من أجل تفعيل هذا التعاون يف وقت الحق.
وقلم احملكمة على استعداد إلسداء املشور للدول يف هذه الصدد ،إاا اقتضى األمر الك؛
(ب) إمكانية التآزر بني امليسرين املعنيني بالتعاون وامليسرين املعنيني بالتكامل ،ال سيما عند
النظر يف االحتياجات احملدد لععض الدول واستعداد املنظمات أو الدول اليت ميكنها تعادل خرباهتا أو
تعزيز أنشطتها املتعلقة بعناء القدرات ،مبا يف الك يف اجملاالت اليت تغطيها اتفاقات التعاون (مثل محاية
الشهود يف املؤسسات العقابية)؛
(ج) إمكانية قيام الدول اليت وقعت على اتفاقات تعاون مع احملكمة بالعمل بوصفها "سفراء
للنوايا احلسنة" يف مناطقها واتصاالهتا مع الدول األخرى ،لشرح كيفية عملها مع احملكمة وتوضيح اآلثار
والفرص املتاحة؛
(د) استعداد احملكمة للمشاركة يف مؤمترات بالفيديو أو لقاءات تقنية مع أصحاب املصلحة
الوطنيني املعنيني يف العلدان املعنية ملناقشة االتفاقات بالتفصيل وكيفية عملها ضمن اإلطار القانوين الوطين
لكل دولة؛
(ه) استعداد الصندوق اخلاص إلعاد التوطني ومذكرات التفاهم مع مكتب األمم املتحد
املعين باملخدرات واجلرمية لإلسهام يف ختفيض التكلفة على الدول ،وكذلك لتعزيز القدرات الوطنية للدول
املعنية ،ليس فقط للتعاون مع احملكمة ولكن لتعزيز نظامها الوطين أيضا.

واو-

الدعم الدبلوماسي والدعم العام في المحافل الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية

-1

معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -65خالل الفرت املشمولة بالتقرير ،واصلت احملكمة تطوير تفاعلها وتعاوهنا مع املنظمات الدولية
واإلقليمية اليت تعد من الشركاء الرئيسيني يف اجملاالت اات األولوية املتعلقة بتعزيز عاملية نظام روما
األساسي ،واعتماد تشريعات تنفيذية وطنية ،وتعزيز التعاون.
 -66ويف  6متوز/يوليه  ،2018عقد اجتماع وفقا لصيغة آريا بشأن العالقات بني جملس األمن
واحملكمة ،وهو األول من نوعه ،مبشاركة املدعية العامة ،ورئيس مجعية الدول األطراف ،واألمني العام
املساعد للشؤون القانونية ،واملمثل الدائم ملايل لدى األمم املتحد  ،واملدعي اخلاص للمحكمة اجلنائية
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اخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى .وكان اهلدف من هذا االجتماع ،الذي دعت إليه الدول األطراف يف
احملكمة املشاركة يف عضوية جملس األمن ،والذي تضمن أيضا ممثلني عن الدول األعضاء يف جملس األمن
واألعضاء يف األمم املتحد ككل واجملتمع املدين ،هو تقييم أنشطة احملكمة وإجنازاهتا والتحديات اليت
تواجهها ،واستكشاف أوجه التآزر مع عمل اجمللس .وحظيت هذه املعادر بالرتحيب بوصفها خطو هامة
صوب تعزيز احلوار والتنسيق .وأثعتت نوعية املناقشات أمهية عمل احملكمة وما تتمتع به من دعم واسع
النطاق .وطرح املشاركون يف االجتماع مسائل واقرتاحات ملموسة يف سياق العالقات بني اجمللس
واحملكمة ،مثل حتسني االستاجابة لالستنتاجات املتعلقة بعدم التعاون ("اقرتاح نيوزيلندا") ،وتعزيز واليات
بعثات حفظ السالم ،وزياد دعم اجمللس لعناء القدرات الوطنية .وسلط املشاركون الضوء على ضرور أن
يدعم اجمللس عمل احملكمة .وتظل احملكمة حريصة على التعاون والتنسيق مع اجمللس يف عدد من اجملاالت
احملدد اليت ميكن أن يكون هلا تأثري إجيايب على بلوغ الغايات املشرتكة للماجلس واحملكمة ،ال سيما فيما
يتعلق بلاجان اجلزاءات ،وحظر السفر ،وجتميد األموال.
 -67ويف إطار املتابعة ،نظم امليسران املشاركان املعنيان بالتعاون ،مبشاركة املدعية العامة ،اجتماعا يف
 21أيلول/سعتمرب  2018للفريق العامل يف الهاي ،إلحاطة الوفود يف الهاي علما باألفكار املقدمة يف
االجتماع الذي عقد بصيغة آريا .وأكدت احملكمة أن االقرتاحات املختلفة تستحق العحث واملراجعة
واملتابعة بعمق ،حسب االقتضاء ،إلعطاء معىن للعالقة املؤسسية املتعادلة بني احملكمة وجملس األمن ،على
النحو الوارد يف نظام روما األساسي ،ويف الواقع العملي .وتؤدي الدول األطراف -ال سيما من خالل
بعثاهتا يف نيويورك  -دورا قياديا يف هذا الصدد.
 -68وشاركت احملكمة يف اجتماع العمل اخلاص املعين بتعزيز التعاون بني احملكمة ومنظمة الدول
األمريكية الذي عقد يف  15آاار/مارس  2018يف واشنطن العاصمة ،والذي صادف أيضا الذكرى
العشرين لنظام روما األساسي .وكانت هذه هي املر العاشر اليت تشارك فيها احملكمة يف مثل هذا
االجتماع منذ عام  2005والذي تقدم فيه معلومات حمدثة عن أنشطتها وتستكشف سعل تعزيز التعاون
والتفاعل مع املنطقة واملنظمة .وعقدت احللقة الدراسية اإلقليمية الرفيعة املستوى اليت تنظمها احملكمة مع
حكومة إكوادور يف  7و 8حزيران/يونيه  2018مبقر أمانة احتاد أمم أمريكا اجلنوبية يف كيتو ،مجهورية
إكوادور ،بدعم مايل من املفوضية األوروبية .وركزت هذه احللقة الدراسية على العالقة بني احملكمة وأمريكا
اجلنوبية ،وكذلك على الفرص املتاحة والتحديات املتصلة بالتعاون وتعادل اخلربات يف إطار السنوات
العشرين لوجود نظام روما األساسي .وأتاحت احللقة الدراسية الفرصة إلجراء حوار تقين ومتعمق مع
اخلرباء الوطنيني واحلكوميني الدوليني بشأن القضايا الرئيسية للتعاون ،مبا يف الك اتفاقات اسرتداد األصول
والتعاون.
 -69وشاركت احملكمة أيضا يف املائد املستدير السنوية بني احملكمة واالحتاد األورويب اليت عقدت يف
بروكسل يف  4تشرين األول/أكتوبر  2018واليت أتاحت الفرصة لتعادل األفكار وحتديد سعل دعم بعض
األهداف الرئيسية للمحكمة مثل العاملية ،والتعاون ،والتكامل .واستضافت احملكمة يف  23أيار/مايو
 2018اليوم الثالث لالحتاد األورويب ملكافحة اإلفالت من العقاب على اإلباد اجلماعية واجلرائم ضد
اإلنسانية وجرائم احلرب الذي نظمته الرئاسة العلغارية لوحد التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب.
وركز هذا احلدث على الذكرى العشرين لنظام روما األساسي وإجنازات االحتاد األورويب والدول األعضاء
يف مكافحة اإلفالت من العقاب.
 -70ونظمت احملكمة أيضا معتكفها الثاين مع الدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي يف
أديس أبابا ،إثيوبيا ،يف يومي  22و 23تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017ملناقشة سعل تعزيز نظام العدالة يف
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نظام روما األساسي .وتعادل مندوبو احلكومات من  19دولة أفريقية ،وممثلو االحتاد األفريقي ،وكعار
املسؤولني باحملكمة والصندوق االستئمايت للضحايا اخلربات ،وحبثوا عن طرق جديد للمشاركة والتعاون،
ال سيما يف سياق معدأ التكامل املنصوص عليه يف نظام روما األساسي .وتعادل املشاركون الرأي أيضا
حول العالقة بني احملكمة ،واملنظمات واملؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية للعدالة القضائية.
وعالو على الك ،ناقش املشاركون املسائل املتعلقة بالضحايا ،مبا يف الك مشاركتهم يف إجراءات
احملكمة ،وتقدمي املساعد هلم ،وجرب األضرار اليت تلحق هبم نتياجة للاجرائم اليت تدخل يف نطاق
اختصاص احملكمة .واعتمد هذا املعتكف على سلسلة احللقات الدراسية السنوية اليت نظمتها احملكمة مع
االحتاد األفريقي يف أديس أبابا بني عامي  2011و ،2015وعلى معتكف مماثل نظمته يف عام .2016
ونظم هذا احلدث بدعم مايل من املفوضية األوروبية واملنظمة الدولية للفرانكوفونية.
 -71وشارك ممثلون عن االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية أيضا يف جلسات االستماع اليت عقدهتا
دائر االستئناف يف الفرت من  10إىل  14أيلول/سعتمرب  2018بشأن املسائل القانونية املتعلقة ،يف مجلة
أمور ،بالتعاون ،اليت أثارها األردن يف قضية املدعية العامة ضد عمر العشري .
 -72ويف  13متوز/يوليه  ،2018استضافت احملكمة ومشروع الهاي للعدالة والسالم حدثا إلطالق
منتدى آسيا واحمليط اهلادئ يف الهاي .ويسر هذا احلدث احلوار حول مشاركة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
ومسامهتها يف العدالة اجلنائية الدولية وشاجع الطالب واملهنيني الشعاب يف املنطقة على التفكري يف العمل
يف جمال العدالة اجلنائية الدولية واحملكمة .وحضر هذا احلدث أكثر من  150شخصا ،ووصل برناجمه إىل
 27000شخص تقريعا يف مجيع أحناء العامل عن طريق العث احلي لشعكة الفيسعوك .وكانت هذه هي أول
سلسلة من األحداث واألنشطة املخطط هلا لتعزيز مشاركة احملكمة مع منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
-2

توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -73ترى احملكمة أن املزيد من التواصل مع املنظمات اإلقليمية قد يساعد على تعزيز اجلهود املتعلقة
بالعاملية ،والقوانني التنفيذية ،والتعاون ،والتكامل ،فضال عن إاكاء الوعي بعملها ،وتعديد املفاهيم
اخلاطئة ،وتشاجيع التمثيل اجلغرايف األوسع بني موظفيها.
 -74وهلذه الغاية ،ترحب احملكمة بالفرص املتاحة إلدماج عملها وواليتها يف أنشطة املنظمات اإلقليمية
واملتخصصة ،كما فعلت على سعيل املثال يف عام  2017عندما شارك رئيس احملكمة يف منتدى جزر
احمليط اهلادئ يف ساموا ونظمت حدثا موازيا بشأن احملكمة يف هذه املناسعة .وستواصل احملكمة التماس
املزيد من التعادل والتكامل مع املنظمات املتخصصة فيما يتعلق باألولويات الرئيسية للتعاون ،مثل
الشعكات اإلقليمية والدولية ألعضاء النيابات واملوظفني املعنيني بإنفاا القانون ،والشعكات اإلقليمية
والدولية املعنية بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول ،مثل مكتب األمم املتحد املعين باملخدرات واجلرمية،
وشعكة كامدن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد األصول ،وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وفروعها
اإلقليمية ،واالنرتبول ،واليوروبول ،ووحد التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب ،ومعادر االستاجابة
السريعة يف جمال العدالة ،واللاجنة الدولية املعنية باملفقودين.
 -75وستواصل احملكمة العمل مع الدول واملنظمات والشركاء على توسيع نطاق العالقات اليت ميكن
أن تساعد يف تيسري هذا اإلدماج ،وتوفري أقصى قدر من الفرص لتحقيق األهداف الرئيسية األخرى
للمحكمة ،مثل اجلهود اليت يعذهلا قلم احملكمة حاليا لتعزيز التمثيل اجلغرايف جلميع الدول األطراف يف
مالك الوظفني.
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معلومات محدثة عن جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 -76كما اكر أعاله فيما يتعلق باحللقات الدراسية اليت تعقدها جهات التنسيق والعمل الذي تقوم به
احملكمة مع الشعكات اإلقليمية واملتخصصة ،قد يستفيد العديد من جماالت التعاون اليت تتسم باألمهية
للمحكمة من تعادل اخلربات والتاجارب بني الدول ،وتعادل املساعد بني الدول واحملكمة والشركاء
اآلخرين املعنيني .وتعمل احملكمة مثال على تعزيز هذا التعادل يف سياق اتفاقات التعاون اليت تتفاوض مع
الدول بشأهنا ،فضال عن توفري اخلربات اليت اكتسعتها يف العديد من جماالت عملها خالل السنوات
اخلمس عشر املاضية .ويرد املزيد من التفصيل بشأن هذا التعادل يف التقرير الذي قدمته احملكمة بشأن
التكامل يف عام .)9(2012
 -77وخالل الفرت املشمولة بالتقرير ،واصل مكتب املدعية العامة جهوده يف إطار الغاية االسرتاتياجيية
 9من خطته االسرتاتياجية للفرت  2018-2016اليت هتدف إىل العمل ،مع الشركاء وبقدر ما يسمح به
نظام روما األساسي ،على وضع اسرتاتياجية منسقة للتحقيق واملقاضا بغية احلد من ظاهر اإلفالت من
العقاب .وللتصدي للاجرائم اليت تدخل معاشر يف اختصاص احملكمة ولكن ال ميكنه التحقيق فيها من
تلقاء نفسه ،واجلرائم الدولية والعابر للحدود والوطنية املعقد املرتعطة باحلاالت قيد التحقيق واليت تغذي
العنف وتؤدي إىل استمرار المنازعات ،تعادل املكتب ،عند االقتضاء ويف حدود واليته واملوارد املتاحة له،
املساعد مع اجلهات املعنية بإنفاا القانون الوطنية واإلقليمية .وتضمنت هذه املساعد  :تعادل اخلربات
والتاجارب التقنية والدروس املستفاد  ،واملسامهة يف االحتياجات التدريعية اخلاصة للاجهات الفاعلة
القضائية ،واملساعد يف وضع املعايري الالزمة ألنشطة التحقيق املعقد أو إسداء املشور بشأهنا ،وتقدمي
املساعد التقنية عند االقتضاء وبالقدر املناسب ،ووضع اسرتاتياجيات للحفاظ على األدلة بشكل مجاعي،
فضال عن نقل املعلومات واألدلة املوجود يف حوزته اليت قد تكون مفيد هلذه اجلهات الفاعلة للتصدي
للاجرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واجلرائم املرتعطة هبا ،وساهم بذلك يف تطعيق هنج متعدد
الطعقات ومتعدد األطراف.
 -78وعلى سعيل املثال ،قام مكتب املدعية العامة بذلك فيما يتعلق باحلالة يف ليعيا ،يف سياق اجلرائم
املزعومة املرتكعة ضد املهاجرين ،حيث يسرت اجلهود املنسقة بينه وبني الشركاء الوطنيني املعنيني بإنفاا
القانون جتميع املعلومات وحتليلها ،وساعدت على حتديد أي اجلهات القضائية الفاعلة يف وضع أفضل
للتحقيق واملقاضا يف اجلرائم املزعومة ،وعززت العالقة الوثيقة اليت يركز فيها املكتب على التحقيق
واحملاكمة احملتملة لألشخاص الذين يرتكعون جرائم تندرج ضمن املعايري املقرر لإلحالة من جملس األمن،
اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب.
 -79وجرى تنسيق مماثل وتعادل للخربات والدروس املستفاد يف سياق التحقيقات اليت يقوم هبا مكتب
املدعية العامة يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية الثانية) ،من خالل التفاعل مع احملكمة اجلنائية اخلاصة.

_________________________
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توصيات بشأن الطريق إلى األمام
 -80تثق احملكمة يف املنافع املتعادلة اليت ميكن أن تؤدي إىل مزيد من التآزر وتعادل اآلراء يف املناقشات
املتعلقة بالتعاون والتكامل ،وتتطلع إىل إطالق قاعد العيانات اليت يدعو إليها امليسران املشاركان املعنيان
بالتكامل يف هذا الصدد.

ثالثا -الخاتمة
 -81تتطلع احملكمة إىل مواصلة العمل بنشاط مع الدول األطراف ،مبا يف الك من خالل آلية التيسري
املعنية بالتعاون التابعة للفريق العامل يف الهاي ،إلجياد حلول معتكر وعملية وملموسة ألولويات التعاون
السعع احملدد .
 -82وترحب احملكمة حبرار بأي معادرات تتخذها الدول للدخول يف حوار مع احملكمة بشأن املسائل
اليت تناوهلا هذا التقرير وتقدمي تعليقات أو مناقشة مقرتحات من أجل تعزيز التعاون والتغلب على العقعات
اليت تواجهها.
 -83ويف العام الذي يتم فيه االحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي ،تؤكد احملكمة بشد أن
الدعم والتعاون املتسقني والقويني املقدمني يف الوقت املناسب من جانب الدول األطراف وغريها من
اجلهات املعنية ضروريان لتمكني احملكمة من االضطالع بواليتها بفعالية وكفاء  ،ومن توفري العدالة
احلقيقية للضحايا واجملتمعات املتضرر  ،فضال عن تعزيز شرعية نظام روما األساسي ومصداقيته والتزام
اجملتمع الدويل به.
 -84وتعرب احملكمة عن امتناهنا للاجمعية والدول األطراف ،وكذلك للعديد من الدول غري األطراف
وغريها من اجلهات املعنية والشركاء ،على تعاوهنم ودعمهم ،وتظل على استعداد إلجراء املزيد من
املناقشات أو تقدمي املعلومات على الك األساس واستنادا إىل التقارير السابقة.
____________
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