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 عشرةالتاسعة الدورة  
 2020كانون األول/ديسمرب  17 – 7 ،نيويورك

 المحكمة عن التعاونتقرير 
 

 مقدمةأوال.    
 

من القرار  36"( عمال بالفقرة ةاحملكم"أو "احملكمة اجلنائية الدولية "التعاون )تقدم احملكمة اجلنائية الدولية هذا التقرير بشأن  .1
ICC-ASP/18/Res.3   16الفرتة من بشأن التعاون"(. ويغطي هذا التقرير  2019)"القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام 

  2   1 .2020سبتمرب/أيلول  15إىل  2019سبتمرب/أيلول
 
يقدم التقرير معلومات مستكملة عن خمتلف جهود التعاون اليت بذلتها  3وعلى غرار تقارير احملكمة السابقة عن التعاون،   .2

احملكمة بدعم من الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وخالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، 
لدول األطراف"(، يف قرارها بشأن ستتناول احملكمة باإلضافة إىل ذلك طلب مجعية الدول األطراف )"اجلمعية "أو " مجعية ا

تقدم يف ، بأن " تقدم احملكمة تقريرا مستكمال عن التعاون إىل اجلمعية  يف دورهتا التاسعة عشرة وأن 2019التعاون لعام 
؛  4"ذلك التقرير بيانات مفصلة عن الردود املقدمة من الدول األطراف، مبا يف ذلك تسليط الضوء على التحديات الرئيسية

                                                 
1
(، وذلك 2019سبتمرب/أيلول  1إىل  2018سبتمرب/أيلول  2طفيف )كانت يف السابق من مت تعديل الفرتة املشمولة بالتقرير هلذا التقرير بشكل   

اعتمادا على تقارير ملواءمتها مع الفرتة املشمولة بالتقرير من تقرير احملكمة عن األنشطة، وبالتايل لتجنب وجود فرتات إبالغ خمتلفة تنتج بيانات خمتلفة 
 احملكمة.

2
فضال عن ليت يقوم هبا مكتب املدعي العام هذا التقرير من أجل احرتام سرية عدد من أنشطة التحقيق واالدعاء ا مل تقدم معلومات معينة يف   

 القرارات واألوامر الصادرة عن الدوائر.
3

 ICC-ASP/13/23, ICC-ASP/14/27, ICC-ASP/15/9, ICC-ASP/16/16, ICC-ASP/17/16 and ICC-ASP/18/16 

 .1والتصويب 

4
 ICC-ASP/18/Res.3 ، .36الفقرة  
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ضع احملكمة يف اعتبارها أيضا القرار الذي اختذه الربنامج يف القرار نفسه بأن يطلب إىل املكتب "من خالل أفرقته وست
   5، بالتعاون الوثيق مع احملكمة، عند االقتضاء". 66العاملة، اإلسراع يف استعراضه لتنفيذ التوصيات الـ 

 
(، A/74/324للمحكمة اجلنائية الدولية إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة )وينبغي قراءة التقرير باالقرتان مع آخر تقرير سنوي  .3

   يتضمن، يف مجلة أمور، معلومات عن تعاون احملكمة مؤخرا مع األمم املتحدة )"األمم املتحدة"(. 
وتقريرها املنفصل 6 2013وتذكر احملكمة أيضا بتقاريرها التحليلية بشأن مسائل التعاون، وال سيما تقريرها عن التعاون لعام  .4

باعتبارمها مصدرين مفيدين للمعلومات املتعلقة  7الذي يركز حتديدا على التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، 2013لعام 
 محكمة اليت ال تزال سارية حىت اآلن. باحتياجات التعاون الرئيسية لل

 
 20078املتعلقة بالتعاون اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف عام  66وأخريا، تشدد احملكمة على استمرار أمهية التوصيات الـ  .5

مع احملكمة من أجل التعاون  9 2015فضال عن النشرة اليت أصدرها امليسرون املشاركون للفريق العامل املعين بالتعاون يف عام 
وزيادة فهمها وتنفيذها.  والواقع أن احملكمة تعتقد اعتقادا راسخا أن الوثيقتني ال تزاالن تشكالن أساسا  66تعزيز التوصيات الـ 

 هاما ملناقشات وجهود التعاون، مما ميكن أن جيعل املساعدة املقدمة إىل احملكمة أكثر كفاءة وفعالية. 
 

ة بالتقرير، واصلت احملكمة العمل مع الدول األطراف بشأن أولوياهتا وحتدياهتا يف جمال التعاون، فضال وخالل الفرتة املشمول .6
مبا يف ذلك يف سياق تيسري التعاون الذي يقوم به فريق الهاي العامل.   األولويات،عن جهودها اجلارية الرامية إىل النهوض هبذه 

وصحائف الوقائع اليت أصدرهتا على مر السنني، بدعم مايل من املفوضية  ولتضخيم رسائلها، استخدمت احملكمة الكتيبات
)"توصيات بشأن تعاون الدول مع  66األوروبية، لنشر املعلومات وتعزيز التعاون يف اجملاالت الرئيسية املتعلقة بتنفيذ التوصيات 

يقات املالية واسرتداد األصول، والقبض والتسليم احملكمة اجلنائية الدولية(: اخلربات واألولويات"، اتفاقات التعاون، والتحق
 )"اعتقال احملكمة اجلنائية الدولية للمشتبه فيهم الطلقاء"(، والصندوق االستئماين للزيارات العائلية.

 
ولدعم وتتبع أنشطة التعاون اليت يضطلع هبا كل منهما يف إطار واليته ومسؤولياته يف ميدان التعاون، أنشأ كل من مكتب  .7
دعي العام )"مكتب املدعي العام" أو "املكتب"( وقلم احملكمة قواعد بيانات داخلية لتخزين وتتبع طلبات التعاون واملساعدة امل

اليت يرسلها إىل جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة أو يتلقاها منهم. وقد أتاحت قواعد البيانات هذه لكال اجلهازين تقدمي 

                                                 
5

 ICC-ASP/18/Res.3 ، .30الفقرة. 

6
   ICC-ASP/12/35. 

7
   ICC-ASP/12/42.  

8
 املرفق الثاين.، ICC-ASP/6/Res.2 القرار   

 
9

https://www.icc- "،"توصيات بشأن تعاون الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية": اخلربات واألولويات  

cpi.int/news/seminarBoks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf 

https://www.icc-cpi.int/news/seminarBoks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBoks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBoks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
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 الواردة،طلبات املرسلة لكل فرتة من فرتات اإلبالغ، وعدد أصحاب املصلحة، وعدد الردود بيانات كمية عامة بشأن عدد ال
  فضال عن عدد طلبات املساعدة القضائية اليت تلقوها من الدول.

 
وعلى مر السنني، تطورت أنواع طلبات التعاون اليت أرسلتها احملكمة وكذلك مستوى تعقيدها، سواء فيما يتعلق بالطلب    .8

أو تنفيذه. ومن مث، واصلت احملكمة، يف السنوات األخرية، حتسني تتبع وحتليل هذه الطلبات والردود الواردة. كما تطورت نفسه 
قواعد البيانات املذكورة يف الفقرة السابقة إىل أدوات أكثر تطورا من أجل رصد هذه الطلبات، أوال يف مكتب املدعي العام، 

، 2021-2019حملكمة. ومع اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة لدى قلم ا 2020وحبلول هناية عام 
فضال عن استكمال خطط مكتب املدعي العام واخلطط االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة نفسها، مت الرتكيز بشكل أكرب على 

رتاتيجية واألهداف احملددة. وعلى وجه اخلصوص، مجع بيانات أكثر تفصيال وذات نوعية جيدة، لدعم رصد تنفيذ اخلطط االس
من اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي  2من اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية، واهلدف االسرتاتيجي  4فإن اهلدف 
ارتباطا  ترتبط-احملكمة ( من اخلطة االسرتاتيجية لقلم 22(، واهلدف ألف( من شعبة العمليات اخلارجية )الفقرة 27العام )الفقرة 

مباشرا بزيادة التعاون ووضع طرائق للتعاون والدعم التشغيلي يف سياق أنشطة التحقيق واالدعاء العام واألنشطة القضائية. وترتبط 
هذه األهداف ببعض مؤشرات األداء الرئيسية، وال يزال جيري حتديدها، من أجل زيادة دعم حتسني مجع البيانات ذات الصلة يف 

 احملكمة.
 
"بيانات مفصلة عن  اجلمعية بإدراجوبسبب هذه التطورات، أصبحت احملكمة بالفعل يف وضع جيد ميكنها من تلبية طلب  .9

؛ ومع االنتهاء، يط الضوء على التحديات الرئيسية"، مبا يف ذلك تسلدول األطراف ]على طلبات التعاون[الردود املقدمة من ال
قاعدة بيانات أكثر مشوال جلمع وحتليل البيانات املتعلقة بالتعاون من جانب قلم احملكمة،  ، من وضع2020حبلول هناية عام 

 تتطلع احملكمة إىل تقدمي صورة أكثر تفصيال وكاملة عن جهودها التعاونية والتحديات اليت تواجهها يف تقاريرها املقبلة.
 

( 1، سيقوم هذا التقرير مبا يلي: ) 66نشرة التوصيات وباستخدام اجملاالت السبعة ذات األولوية للتعاون احملددة يف  .10
( تقدمي معلومات مستكملة عن اجلهود اليت بذلتها 2؛ )10تقدمي بيانات حمددة جملاالت التعاون ذات األولوية من اثنني إىل مخسة

يانات وإبراز التحديات الرئيسية اليت ( تقدمي حتليل للب3احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير لتعزيز التعاون يف تلك اجملاالت؛ )
( حتديد توصيات للمضي قدما لكل أولوية من أولويات التعاون، استنادا إىل خربة احملكمة والدروس املستفادة يف 4تعكسها; و )

                                                 
10

؛ : االعتقال والتسليم3القضائية )مبا يف ذلك مع الدفاع(؛ اجملال : التعاون يف دعم الدراسات األولية والتحريات واملالحقات واإلجراءات 2اجملال   
 : اتفاقات التعاون.5؛ اجملال حتديد األصول ومصادرهتا وجتميدها: 4اجملال 
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عية. وأخريا، الذي جيريه املكتب واجلم 66املاضية من عملها، من أجل املسامهة يف استعراض تنفيذ التوصيات الـ  17السنوات الـ 
  غري املرتبطة جبمع البيانات. 11سيقدم التقرير حتديثا موجزا وتوصيات رئيسية بشأن اجملاالت الثالثة األخرى ذات األولوية

 
عرض البيانات المصنفة المجمعة عن التعاون، مع التركيز على المجاالت األربعة ذات األولوية مع جمع بيانات  ثانيا. 

والتحقيقات المالية  والتسليم؛واالعتقال  القضائية؛أنشطة التحقيق واالدعاء العام واألنشطة  مفصلة )التعاون لدعم
مستكملة عن جهود المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تم  معلومات –واسترداد األصول؛ واتفاقات التعاون( 

 تحديدها والتوصيات بشأن سبل المضي قدما
 

استعراض عام للبيانات التي جمعت من أجل طلبات التعاون والمساعدة التي أرسلها مكتب المدعي العام  .1
 وقلم المحكمة وتلقاها خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

 
 مكتب المدعي العام

إجمالي عدد طلبات المساعدة )"طلبات 
المساعدة"( المرسلة خالل الفترة المشمولة 

 (15/09/2020إلى  16/09/2019)بالتقرير 

 إخطارا ببعثات( 70طلبا للمساعدة )مبا يف ذلك  402

التطور استنادا إلى الفترة المشمولة بالتقرير 
 1إلى  2018سبتمبر/أيلول  2من األخير )

 (2019سبتمبر/أيلول 

 % )بدون إخطارات(12،63% )مع إخطارات( و 31،98

 يوما 40،5 مساعدةمتوسط الوقت الالزم لتنفيذ طلب 
 

 قلم المحكمة
إجمالي عدد طلبات التعاون )"طلبات التعاون"( 
المرسلة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

املرسلة من األقسام  ذلك الطلباتطلبا للتعاون )مبا يف  430
ذات الصلة يف املقر الرئيسي واملكاتب القطرية / مكتب االتصال 

 12بنيويورك(

                                                 
11

؛ واملساعدة القضائيةعلق بالتعاون : سن اآلليات القانونية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ووضع إجراءات وهياكل فعالة فيما يت1اجملال    
 : التعاون بني الدول يف سياق نظام روما األساسي.7؛ اجملال ة والثنائية واإلقليمية والدولية: الدعم الدبلوماسي واجلماهريي يف السياقات الوطني6اجملال 

 
12

 اتفاقات التعاون الطوعي.ال يعكس هذا الرقم اإلخطارات بالوثائق القضائية والبعثات والطلبات املتعلقة بالتوقيع على    
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 (15/09/2020إلى  16/09/2019)
التطور استنادا إلى الفترة المشمولة بالتقرير األخير 

سبتمبر/أيلول  1إلى  2018سبتمبر/أيلول  2من )
2019) 

 +26 % 

 يوما 25 متوسط الوقت الالزم للرد
على طلبات التعاون خالل % من الردود اإليجابية 

 الفترة المشمولة بالتقرير
60% 

عدد اإلخطارات المرسلة خالل الفترة المشمولة 
 بالتقرير

60 

 
: التعاون في دعم الدراسات األولية والتحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية )بما 2مجال األولوية  .2

 في ذلك مع الدفاع(
 

 مكتب المدعي العام
العدد اإلجمالي لطلبات المساعدة خالل الفترة 

 المشمولة بالتقرير 
ما ورد  نفس-  إخطارا ببعثة( 70طلبا للمساعدة )مبا يف ذلك  402

أعاله ألن مجيع طلبات املساعدة الصادرة من املدعي العام تتعلق 
 بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية

على العدد اإلجمالي لطلبات الحصول 
المعلومات )"طلبات الحصول على المعلومات"( 
المتعلقة بالدراسات األولية للفترة المشمولة 

 بالتقرير

 طلبات الحصول على المعلومات 10

طلبا  402طلبا للمساعدة نفذت من أصل  130% )جمموع 32،33% من الردود على طلبات المساعدة خالل 
 13(15/09/2020اعتبارا من للمساعدة، 

                                                                                                                                                        
 

13
لطلبات من الطبيعي أال يتم تنفيذ مجيع طلبات املساعدة املرسلة خالل فرتة زمنية حمددة خالل نفس الفرتة الزمنية، نظرا للوقت الالزم لتلقي ا  

تنفيذه سال طلب املساعدة خالهلا، كلما كان احتمال ومعاجلتها والتشاور بشأهنا وتنفيذها. باإلضافة إىل ذلك، وكلما اقرتبنا من هناية الفرتة اليت يتم إر 
مت االختيار هنا ليشمل فقط طلبات املساعدة اليت مت إرساهلا وتسجيلها على أهنا نفذت خالل الفرتة املرجعية، أي أن خالل نفس الفرتة الزمنية.  أقل
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 الفترة المشمولة بالتقرير
 يوما 40،5 متوسط الوقت الالزم لتنفيذ طلب مساعدة

 
 قلم المحكمة

 بالتقرير عن طلبات حمددة الفرتة املشمولةإمجايل عدد طلبات التعاون )"طلبات التعاون"( املرسلة خالل 
 % معدل التنفيذ(24،3إجيابية )طلبات منها تلقت ردودا  9-  37 وطلبات فرق الدفاع المرسلة من قلم المحكمة

الممثلون القانونيون عن طلبات فرق الضحايا التي تم نقلها إلى 
 قلم المحكمة

 % معدل التنفيذ(100طلبات منها تلقت ردودا إجيابية ) 4  -4

 % معدل التنفيذ(100طلبات منها تلقت ردودا إجيابية ) 3  -3 من قلم المحكمة للضحايا المرسلةطلبات الصندوق االستئماني 
 % معدل التنفيذ(75طلبا منها تلقت ردودا إجيابية ) 30-  40 طلبات حماية الشهود

 % معدل التنفيذ(88،8طلبات منها تلقت ردودا إجيابية ) 8  -9 دعم طلبات اإلجراءات القضائية
 يوما 40 متوسط الوقت الالزم للرد

الردود اإليجابية على طلبات التعاون خالل الفترة % من 
 المشمولة بالتقرير

58% 

 
 
 خر املستجدات عن جهود احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة املشمولة بالتقريرآ
 

ترحب احملكمة مببادرة اجلهات امليسرة للتعاون بوضع ومجع استبيانات فيما بني الدول األطراف بشأن تشريعاهتا    .11
وإجراءاهتا وطرائقها املتعلقة بالتعاون، وكذلك خرباهتا حىت اآلن، فضال عن وضع قاعدة بيانات جتمع هذه املعلومات وتسمح 

مبا يف ذلك يف جمال التعاون املرتبط بالتحقيقات املالية واسرتداد  ، الدول واحملكمةمبزيد من تبادل املعلومات بني الدول، وبني
 األصول.   

 
املدعي العام من  يطلبه مكتبوعلى الرغم من العدد الكبري جدا من الطلبات، فضال عن تنوع أنواع الدعم الذي    .12

الدول، فإن التعاون كان إجيابيا عموما. ومع ذلك، ال يزال مكتب املدعي العام يواجه حتديات يف تنفيذ بعض طلباته، وال سيما 
تلك اليت تسعى إىل احلصول على جمموعات كبرية من املعلومات، أو بعض الطلبات التقنية أو احلساسة، وال تزال تكرس الكثري 

                                                                                                                                                        

ن مت إرساهلا قبلها ومجيع الطلبات املرسلة خالل الفرتة املرجعية ولكن مت هذا يستبعد مجيع طلبات املساعدة اليت مت تنفيذها خالل الفرتة املرجعية ولك
 تنفيذها بعد ذلك.
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 9اجلهود للتشاور مع السلطات املعنية وحتديد اإلجراءات املناسبة اليت تسمح بالتنفيذ اجلاد لطلباهتا، عمال بالباب من الوقت و 
 من نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية املنطبقة، لكل أنواع الطلبات املختلفة.

 
لومات اليت جيمعها املوظفون العسكريون وما زال مكتب املدعي العام يالحظ، بني أمور أخرى، أن احلصول على املع   .13

أو املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، واملعلومات الواردة من مكاتب ووكاالت اهلجرة أو اللجوء، واملعلومات الواردة من وسائل 
علقة مبكان املشتبه اإلعالم االجتماعية وشركات وكيانات االتصاالت السلكية والالسلكية، واملعلومات املالية، واملعلومات املت

فيهم، ال يزال يشكل حتديا يف بعض األحيان. ويالحظ مكتب املدعي العام مع القلق أنه يواجه أيضا صعوبات متزايدة يف تنفيذ 
طلبات أبسط ترمي إىل مقابلة الشهود يف بيئات آمنة، وهو ما خيلق تأخريات يف أنشطة التحقيق وحيول موارده والوقت على حنو 

 ب لتحديد املواقع املناسبة وضمان الظروف الالزمة لذلك. غري متناس
 

بشأن التعاون، واصل قلم احملكمة، وفقا لواليته، جهوده لتشجيع الدول  2019من قرار عام  16ومتشياً مع الفقرة     .14
م يف حتقيق سرعة سري على تعزيز تعاوهنا مع طلبات أفرقة الدفاع، بغية ضمان نزاهة اإلجراءات أمام احملكمة، فضال عن اإلسها

 اإلجراءات. 
 

ويواصل قلم احملكمة معاجلة التحديات اليت يواجهها فيما يتعلق بالتعاون مع أفرقة الدفاع، وتتصل على وجه التحديد     .15
تع باالمتيازات واحلصانات؛ والواقع أن أحد العناصر اهلامة للمساعدة اليت يقدمها قلم احملكمة إىل أفرقة الدفاع هو ضمان مت

أعضاء األفرقة، كلما أمكن، باالمتيازات واحلصانات، وهي أمور أساسية ألداء واجباهتم يف أراضي الدول اليت يعملون فيها. بيد 
أن هذه املساعدة ليست ممكنة دائما نظرا لعدم وجود آليات داخلية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر التشريعات 

ل املعنية لتوفري هذه االمتيازات واحلصانات. وتشري احملكمة هنا إىل أمهية الدول اليت مل تصدق بعد واإلجراءات املناسبة، يف الدو 
من قرار مجعية الدول  17"(، كما جاء يف الفقرة APICعلى االتفـاق بشـأن امتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة وحصاناهتا )"

 .2019األطراف بشأن التعاون لعام 
 

ويدعم قلم احملكمة أفرقة الدفاع يف جهودها الرامية إىل احلصول على تعاون الدول وغريها من أصحاب املصلحة يف إجراء  .16
حتقيقاهتا وتعهداهتا، وال سيما فيما يتعلق بطلبات إجراء مقابالت )على سبيل املثال، مع مسؤول حكومي، أو ممثل ملنظمة 

لوثائق واملعلومات. وكانت جتربة قلم احملكمة أن التعاون مع فرق الدفاع ليس باألمر حكومية دولية(، أو طلبات احلصول على ا
السهل، حىت برغم أنه ال ينطوي غالبًا على طلبات معقدة. وينعكس ذلك يف البيانات املقدمة أعاله. وكما كان احلال يف 

عاون الكامل مع طلبات الدفاع، حيث أن ذلك أمر املاضي، يواصل قلم احملكمة دعوة الدول وغريها من أصحاب املصلحة إىل الت
 أساسي لضمان حقوق املتهم ونزاهة اإلجراءات أمام احملكمة. 
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وهناك جمال آخر دعا إىل زيادة اجلهود اليت بذهلا قلم احملكمة يف األعوام األخرية يف جمال التعاون الطوعي، وهو يتعلق  .17
ئلية )"الصندوق االستئماين للزيارات العائلية"(. ويشري قلم احملكمة هنا إىل الفقرات بدعم الدول للصندوق االستئماين للزيارات العا

عن التعاون. ومبا أن الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين يتم دعمها بالكامل من خالل  2019من تقريره لعام  33إىل  29من 
واسطة الصندوق االستئماين للزيارات العائلية، فإن إعمال هذه التربعات املقدمة من الدول واملنظمات غري احلكومية واألفراد ب

عام  إنشائه يفاحلقوق األساسية بالكامل ويف الوقت املناسب يرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر التمويل الكايف. وتلقى الصندوق منذ 
كما حدث هناية عام  ،يورو من ست دول، اليت تعرب احملكمة عن تقديرها هلا. ومع ذلك 290 000جمموعه  ، ما2010
يظل ، جلمعية الدول األطراف وعلى حنو ما أفاد املسجل خالل الدورة السابعة عشرة، عندما مت استنفاد موارد الصندوق 2019

 سالمةالسلبية احملتملة على  ثارمن الضروري التأكيد على أمهية التمويل املستدام والكايف هلذا النشاط، من أجل جتنب اآل
 اإلجراءات وشرعية احملكمة اجلنائية الدولية.

  
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصلت احملكمة أيضا تلقي دعم وتعاون حامسني من األمم املتحدة. وتعرب احملكمة عن  .18

ارات األمانة العامة امتناهنا للدور اهلام الذي يقوم به مكتب الشؤون القانونية يف تنسيق طلباهتا لتقدمي املساعدة إىل خمتلف إد
لألمم املتحدة، وإىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها ومكاتبها، فضاًل عن الوكاالت املتخصصة وبعثات األمم املتحدة املنتشرة يف 

املوجود يف نيويورك يف التواصل اسرتاتيجيًا مع  اتصال احملكمةأجزاء خمتلفة من العامل حيث تشارك احملكمة، وتعتمد على مكتب 
 األمم املتحدة والدول. 

 
واستمرت احملكمة يف االحتفاظ مبكاتب قطرية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومايل، وكوت  .19

سيت داخل البالد ألنشطة األطراف واملشاركني ديفوار، وأوغندا، وجورجيا. وتقدم املكاتب القطرية الدعم األمين واإلداري واللوج
يف اإلجراءات أمام احملكمة، وخاصة مكتب املدعي العام، وفرق الدفاع، واملمثلني القانونيني للضحايا، والصندوق االستئماين 

يا، واالتصال، للضحايا. كما تضطلع املكاتب القطرية بعدد من مهام قلم احملكمة فيما يتعلق حبماية الشهود، ومشاركة الضحا
والتعاون. ومن بني اجلوانب الرئيسية لعمل املكاتب القطرية املشاركة والتعاون مع السلطات الوطنية واحمللية واملنظمات الدولية 

  حاالهتا.والسلك الدبلوماسي، واليت بدوهنا ال تستطيع احملكمة أن تواصل عملياهتا املستدامة يف البلدان الـيت تنظـر احملكمـة يف 
 

 توصيات بشأن آفاق الطريق إىل األمام
 

 استنادا إىل حتليل التحديات الرئيسية املتعلقة بالتعاون، حددت احملكمة التوصيات التالية: .20
 

تسعى الدول جاهدة للحفاظ على مستوى عال من التعاون بشأن مجيع الطلبات الواردة من  ينبغي أن :1التوصية  -
 احملكمة، مبا يف ذلك الطلبات اليت قد ينظر إليها على أهنا طلبات حساسة أو معقدة تقنيا ألول وهلة.
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وعلى وجه اخلصوص، ميكن للدول أن تنظر فيما يلي: طلب أو عرض مشاورات وتيسري عقد اجتماعات  :2التوصية  -
بني أجهزة احملكمة اليت تصدر الطلبات والسلطات الوطنية املختصة املسؤولة يف هناية املطاف عن تنفيذها بغية إجياد 

طلوبة أو نقلها؛ او تنظيم اجتماعات ثنائية منتظمة حلول مشرتكة؛ واقرتاح طرق بديلة حمتملة للمساعدة يف املعلومات امل
 الطرق كفاءة للمضي قدما.  أكثر بشأنملتابعة تنفيذ هذه الطلبات لتبادل املعلومات 

إىل ذلك، فقد كانت جتربة احملكمة أن توفر قنوات االتصال واإلجراءات الداخلية املبسطة للتعامل  إضافة :3التوصية  -
نب احملكمة اجلنائية الدولية، فضاًل عن التنسيق وتبادل املعلومات بني السلطات الوطنية اليت مع طلبات التعاون من جا

 أكثر سالسة وكفاءة.  على حنوتتعامل مع طلبات التعاون من جانب احملكمة، كل هذا يساهم يف جعل التعاون يتم 
ل تلقي طلبات التعاون من أفرقة الدفاع عن للدول أن تنظر يف إبالغ قلم احملكمة مبا إذا كانت تفض ميكن :4التوصية  -

 طريق قلم احملكمة أو من األفرقة مباشرة.
للدول أن تنظر يف تعميم املعلومات داخل اجلهاز القضائي الوطين وإنفاذ القوانني بشأن اإلطار  ميكن :5التوصية  -

 دفاع.القانوين للمحكمة وااللتزامات بالتعاون مع احملكمة ككل، مبا يف ذلك أفرقة ال
ميكن للدول أن تنظر يف مناقشة حمددة بني الدول واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن التحديات والعوائق  :6التوصية  -

 )القانونية والتقنية واللوجستية واملالية( اليت تواجهها الدول يف االستجابة لطلبات الدفاع من أجل التعاون.
امتثال أفرقة الدفاع للمتطلبات اليت أرستها السوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بطلبات  :7التوصية  -

 التعاون، أي التحديد، والصلة والضرورة.
منتظمة ألفرقة الدفاع مع جهات التنسيق التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية من املنظمات  اجتماعات :8التوصية  -

 لصلة.الدولية ذات ا
 مجيع الدول األطراف على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا. تصديق :9التوصية  -
الدول أن تنظر يف اختاذ إجراءات واضحة ومتفق عليها على املستوى احمللي فيما يتعلق  بإمكان :10التوصية  -

 لفرق الدفاع. باالمتيازات واحلصانات؛ ليس فقط ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية، بل أيضا
 األحكام.  واإلفراج وتنفيذميكن للدول أن تنظر يف التوقيع على االتفاقات اإلطارية بشأن اإلفراج املؤقت  :11التوصية  -

 
إىل جانب التعاون يف دعم أنشطة احملكمة، تود احملكمة أن تذكر أيضاً بالتحديات املرتبطة بعدم التعاون. ويف هذا الصدد، و  .21

طلب الذي تقدمت به مجعية الدول األطراف إىل املكتب ملعاجلة قضايا التعاون وعدم التعاون مع احملكمة ترحب احملكمة بال
من خالل أفرقتها العاملة وتسهيالهتا، على حنو شامل متاما )و( مبا يتفق مع  2020اجلنائية الدولية "كمسألة ذات أولوية يف عام 

ويف هذا السياق، ترحب احملكمة بالتطور اإلجيايب فيما يتعلق بأول حدث مشرتك ينظمه امليسرون املشاركون بشأن   14والياهتا".
يف إطار برنامج افرتاضي.  2020أكتوبر/تشرين األول  5التعاون وجهات التنسيق اإلقليمية بشأن عدم التعاون، والذي عقد يف 

                                                 
14

  ICC-ASP/18/Res/7 ، 18الفقرة. 
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ليها يف النظام األساسي، يؤمل أن تواصل مجعية الدول األطراف النظر يف الفرص وتعزيزا للصالحيات وااللتزامات املنصوص ع
املتاحة لزيادة جهودها بغية منع عدم االمتثال، ال سيما يف املسألة احلرجة املتمثلة يف القبض على األشخاص اخلاضعني لألوامر 

ية استعراض وتعزيز إجراءات مجعية الدول األطراف املتعلقة الصادرة عن احملكمة. وتأمل احملكمة يف إجراء املزيد من املشاورات بغ
 بعدم التعاون، وكذلك لوضع مبادئ توجيهية تتعلق بالبعد الرمسي إلجراءات مجعية الدول األطراف فيما يتعلق بعدم التعاون. 

 
وتود احملكمة أيضا أن تربز مرة أخرى أن قدرة جملس األمن التابع لألمم املتحدة على إحالة وضعية إىل احملكمة أداة حامسة  .22

لتعزيز املساءلة وجتنب فجوة اإلفالت من العقاب، ولكن املتابعة النشطة إلحاالت اجمللس من حيث ضمان التعاون من جانب 
ا مل تنفذ هذه اإلحكام كلها، تظل ضرورية لضمان حتقيق العدالة الفعالة عندما يتعرض مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وطامل

السالم واألمن والرفاه يف العامل للخطر. كما متتد احلاجة إىل املتابعة إىل ضرورة تكثيف اجلهود ملنع عدم االمتثال لطلبات التعاون 
 دولية، والرد على حاالت عدم االمتثال. من أجل القبض على املشتبه فيهم يف احملكمة اجلنائية ال

 
مارس/آذار 1رسالة بشأن عدم التعاون إىل اجمللس بشأن األوضاع يف دارفور وليبيا. يف  16وقد أحالت احملكمة ما جمموعه  .23

موجهة من رئيس  2015ديسمرب/كانون األول  21، أحال األمني العام إىل رئيس احملكمة نسخة من رسالة مؤرخة 2016
أعضاء  لفت انتباهس آنذاك، وأشار إىل أن قرارات الدوائر التمهيدية بشأن عدم التعاون يف األوضاع يف دارفور وليبيا قد اجملل

اجمللس. ومنذ ذلك احلني مل يصدر أي رد فعل رمسي من اجمللس على الرسائل املتعلقة بعدم التعاون. وتتطلع احملكمة إىل املشاركة 
ساليب للحوار املنظم بني احملكمة واجمللس ملناقشة كيفية حتسني تنفيذ االلتزامات اليت أنشأها اجمللس، مع األطراف املهتمة لوضع أ

إجيابية لبلوغ األهداف املشرتكة ملنع ووضع حد لالفالت من  أكثرمبا يف ذلك تنفيذ أوامر القبض، والبحث عن اسرتاتيجيات 
يوليو/متوز  6ا بشأن احملكمة اجلنائية الدولية واجمللس، الذي مت تنظيمه يف العقاب من اجلرائم الوحشية. بعد اجتماع بصيغة آري

، وما تلته من معلومات موجزة للفريق العامل املعين بالهاي، مبشاركة املدعي العام على حد سواء، ال تزال احملكمة تسلط 2018
سهم يف تعزيز التفاعل بني اهليئتني، حسب االقتضاء. اجملاالت واألفكار امللموسة اليت ميكن أن ت جهودا، ملتابعةالضوء وتبذل 

وتلعب الدول األطراف، وال سيما من خالل بعثاهتا الدائمة يف نيويورك، دورا رائدا يف هذا الصدد، وهي تشجع بذلك على وضع 
 اسرتاتيجيات للمتابعة وإحراز تقدم على حنو مستدام. 

 : القبض والتسليم3مجال األولوية   .3
 

 المحكمةقلم 
إجمالي عدد طلبات التعاون المرسلة خالل الفترة 

 المشمولة بالتقرير المتعلقة بأوامر القبض والتسليم
 )مبا يف ذلك الدعم بشأن التسليم( 5

 أشهر 4 متوسط الوقت الالزم للرد
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% من الردود اإليجابية على طلبات التعاون خالل الفترة 

 المشمولة بالتقرير
80% 

 
 املستجدات عن جهود احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة املشمولة بالتقريرآخر 

 
السيد عبد الرمحن )املشار إليه سابقا يف وثائق احملكمة اجلنائية الدولية بـ "علي قشيب"( وقد أحيل إىل احملكمة اجلنائية  .24

، الذي يُزعم أنه زعيم قبلي وعضو يف قوات الدفاع الشعيب وأحد كبار قادة ميليشيا 2020يونيو/حزيران  9الدولية يف 
ديسمرب/كانون األول  7سه إىل مجهورية أفريقيا الوسطى. ومن املقرر أن يبدأ يف اجلنجويد يف السودان، بعد أن سلم نف

إقرار جلسة االستماع اخلاصة بالتهم املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املزعومة اليت ارتكبت بني  2020
 . 2004و 2003عامي 

 
أظهر قدرة احملكمة والدول  19-سيد عبد الرمحن يف سياق جائحة كوفيديتصل بال فيماوالواقع أن تنفيذ عملية نقل معقدة  .25

األطراف على تنفيذ طلب التسليم حىت يف ظروف صعبة. وتعرب احملكمة عن امتناهنا جلميع الدول واملنظمات واألفراد الذين 
د، واجلمهورية الفرنسية، والدولة سامهوا يف هذا التطور احملوري، وال سيما حكومات مجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية تشا

هولندا، وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واليت سامهت يف  املضيفة،
أثناء العمل  هذا التطور على الرغم من التعقيدات اليت تنطوي عليها العملية، وخاصة يف خضم التعقيدات اإلضافية اليت حدثت

 . 19-يف سياق جائحة كوفيد
 شخصا تنتظر التنفيذ: 14وال تزال أوامر القبض والتسليم اليت أصدرهتا احملكمة حبق  .26

 ؛201215سيلفسرت موداكومورا، منذ عام  مجهورية الكونغو الدميقراطية:  ’1‘
 ؛2005جوزيف كوين وفنسنت أويت، منذ عام  أوغندا: ‘2’
؛ عبد الرحيم حممد حسني، منذ عام 2010و 2009؛ عمر البشري، منذ عام 2007أمحد هارون، منذ عام  دارفور: ‘3’

 ؛2014باندا منذ عام  عبد اهلل؛ 2012
 ؛2015؛ بول غيشرو وفيليب كيبكوش بت، منذ عام 2003والرت براسا، منذ عام  كينيا:  ‘4’
؛ حممود مصطفى بوسيف 2013مي حممد خالد، منذ عام ؛ التها2011سيف اإلسالم القذايف، منذ عام  ليبيا: ‘5’

 ؛2017الورفلي، منذ عام 

                                                 
15

 ، يف انتظار املزيد من اخلطوات فيما يتصل بوضعه.2019بالتحقق من وفاة السيد موداكومورا يف عام تقوم احملكمة   
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 .2012سيمون غباغبو، منذ عام  كوت ديفوار:  ‘6’
 

وسيتعذر على جه احملكمة فيما يتعلق التعاون. وتشكل أوامر القبض اليت مل تنفذ بعد دليال مؤسفا على التحديات اليت توا .27
ولذلك ن تبدأ بدون حضور املشتبه فيهم. بالكامل بدون القبض و/أو التسليم، ألن إجراءات احملكمة لاحملكمة الوفاء بواليتها 

تقدراحملكمة اجلهود واالسرتاتيجايات اليت وضعتها الدول األطراف لضمان القبض على هؤالء األفراد الطلقاء وتسليمهم يف الوقت 
سجل هذه املسأل

ُ
ة أيضا خالل اجلزء الثاين من اجللسة العامة بشأن التعاون اليت عقدهتا مجعية املناسب.  وأثار املدعي العام وامل

 .2019ديسمرب/كانون األول  5الدول األطراف يف 
 

وواصل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة جهودمها املشرتكة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لتيسري القبض على املشتبه فيهم يف  .28
ومت تعزيزه منذ ذلك  2016بني األجهزة املعين باسرتاتيجيات االعتقال الذي أنشئ يف مارس/ آذار إطار الفريق العامل املشرتك 

احلني. وواصل الفريق العامل االجتماع بانتظام لتبادل اآلراء واملعلومات بشأن األنشطة القضائية ذات الصلة بأوامر القبض، 
أو داخلية، والتحقق منها وحتليلها، ولتطوير املصادر وتعزيز الدعم من ولرتكيز املعلومات الوقائعية الواردة من مصادر خارجية 

الشركاء املعنيني من الدول وغري الدول، ولتقاسم األدلة ومواجهتها، واستخدام أدوات التحقيق املتاحة لدى مكتب املدعي العام، 
 احملكمة اجلنائية الدولية.  ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وبعثات تعاون مشرتكة لتعزيز القبض على اهلاربني من

 
 توصيات بشأن آفاق الطريق إىل األمام

 
اجلهود املبذولة للقبض، ختتلف باختالف أوامر القبض  الالزمة لتنشيطترى احملكمة، استنادا إىل خربهتا، أن اإلجراءات    .29

 تشمل هذه اإلجراءات على وجه اخلصوص ما يلي: و  ويف املراحل املختلفة للقبض، وأن للدول عالقة وثيقة هبذه اإلجراءات.
 :)اقتفاء األثر )أماكن الوجود والتحركات واألنشطة 
 

السلطات الوطنية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، الدوائر املختصة  املتوفرة لدىإىل املعلومات  الوصول :12التوصية  -
 املعنية )للتحقق فقط من صحة أو عدم صحة املعلومات اليت جتمعها احملكمة(. 

 املعلومات واإلخطارات املتعلقة باملشتبه هبم. تبادل :13التوصية  -
توافر التدابري واألدوات القضائية لتيسري الوصول إىل املعلومات عن أماكن وجود املشتبه فيهم، مبا يف  :14التوصية  -

 ذلك الوصول إىل أساليب وأدوات التحقيق اخلاصة يف أيدي أجهزة إنفاذ القانون واملخابرات الوطنية حسب احلاجة. 
   احملتملني:  املعلومات والشركاءاستقاء 
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الثنائية اإلقليمية واملتخصصة( واللقاءات  املتحدة والشبكات)األمم  املتعدد األطرافيف املنتديات  عمالد :15التوصية  -
 املبذولة إلبقاء القضية على جداول األعمال.  واجلهود

بند بشأن تنفيذ أوامر القبض يف نقاط النقاش واسرتاتيجايات العالقات اخلارجية، حسب  إدراج :16التوصية  -
 االقتضاء.

على االمتثال لقرارات احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك كجزء من املناقشات واحملافل  الرتكيز :17توصية ال -
 الدبلوماسية األوسع نطاقا.  

املزعومة محالت للتوعية للتذكري باجلرائم نظيم وت وتنفيذ والية احملكمة املهمة.بني أوامر القبض  الربط :18التوصية  -
 .16املتصلة هبا، وال سيما يف احلاالت اليت جتري فيها التحقيقاتواالهتامات 

 للتفاعل عند ورود معلومات بشأن حتركات املشتبه هبم.  القابلية :19التوصية  -
  
 :الدعم التشغيلي 

مت وضع إجراءات تشغيل موحدة، مبا يف ذلك ر العمليات القانونية والتقنية )التسليم وتواف إجراءات :20التوصية  -
اإلجراءات املعمول هبا ملختلف سيناريوهات االعتقال / التسليم / النقل، مع مراعاة العناصر األساسية اليت ميكن أن 

 تؤثر على العمليات بشكل قانوين وعملي، مثل وجود تشريعات تنفيذية كاملة يف حالة إلقاء القبض(.
 القضائية أداةعلى السفر لتنفيذ العملية املتحدة  احلظر الذي تفرضه األممويعد إدراج االستثناء من  :21التوصية  -

لك مثول األشخاص الذين يتم القبض عليهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية وجيب توفري اآلليات الالزمة لذ مفيدة بغية
 بسرعة وبشكل مبسط؛ 

النقل واخلدمات اللوجستية: كما وضع قلم احملكمة مؤخرا اتفاقا منوذجيا للنقل اجلوي، عقب اتصاالت  :22التوصية  -
سابقة مع عدد من الدول الستكشاف طرق مبتكرة لالستفادة من قدراهتا يف جمال النقل اجلوي اليت ميكن توفريها 

احملكمة. وسيقوم قلم احملكمة باالتصال بالدول للمحكمة اجلنائية الدولية عندما ينقل األشخاص املوقوفون إىل مقر 
لعرض هذا االتفاق النموذجي، على أمل أن يوفر للمحكمة خيارات جديدة لتمكني الدعم التنفيذي واللوجسيت الالزم 

 إلجناح عمليات النقل.

                                                 
16

ض اليت مل يتم تنفيذها ومعرفتها، كما أعادت صياغة موقعها بوقائع عن املتهمني عموما، وكتيب لزيادة االهتمام بأوامر القأعدت احملكمة صحيفة   
هذه  اقرتنتو مات ذات الصلة من مصادر خارجية. وتيسري الوصول إىل املعلومات ذات الصلة وتيسري نقل املعلو  املسألةلتسليط الضوء على  اإللكرتوين

، وستطلب احملكمة من الدول األطراف دعمها جبهود مماثلة على الصعيدين الوطين 2018اجلهود حبملة للتوعية جرى إطالقها يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 واإلقليمي.
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جية، تشجيع املزيد من وستواصل احملكمة من جانبها، من خالل فريقها العامل املتفاين وجهودها يف جمال العالقات اخلار  .30
ملموسة التبادل غري الرمسي والتنسيق مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة لتبادل املعلومات ووضع اسرتاتيجيات 

، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، اجلهود املتعلقة بالعقوبات وحظر السفر. ويف الوقت نفسه، تشجع احملكمة للقبض
ضها هذه اب املصلحة ذوي الصلة على إعادة االلتزام واختاذ خطوات جدية للتصدي للتحديات احلامسة اليت يفر مجيع أصح

 ومصداقية نظام روما األساسي. الوضع على نظام التعاون 
 : تحديد األصول وضبطها وتجميدها 4مجال األولوية  .4

 مكتب المدعي العام
العدد اإلجمالي لطلبات المساعدة المرسلة خالل الفترة المشمولة 

 بالتقرير من أجل التحقيقات المالية المتعلقة بتحديد األصول 
12 

 %16 % لمعدل التنفيذ 
 أشهر 4 متوسط الوقت الالزم لتنفيذ طلب مساعدة

 
 قلم المحكمة

من خالل الفترة المشمولة بالتقرير  العدد اإلجمالي لطلبات التعاون المرسلة
 أجل التحقيقات المالية المتعلقة بالمساعدة القانونية

5  

العدد اإلجمالي لطلبات التعاون المرسلة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 
 السترداد األصول بشأن الغرامات وجبر األضرار

1 

 أشهر 4 متوسط الوقت الالزم للرد
 %16 على طلبات التعاون خالل الفترة المشمولة بالتقرير % من الردود اإليجابية

 
 

 آخر املستجدات عن جهود احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير
 

فيما يتعلق هبذه املسألة الرئيسية من مسائل التعاون، تعرب احملكمة عن امتناهنا للمنسقني املشاركني التابعني للفريق العامل   .31
تعزيزاً إلعالن باريس بشأن التعاون يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد  2020و 2019يف الهاي للجهود املبذولة يف عام 

كل أساسًا مفيدًا إلجراء املزيد من املناقشات والتحسينات امللموسة بشأن التعاون يف هذا ، الذي يش2017األصول لعام 
 اجملال.
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وواصل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة االتصال بعدد من الدول األطراف على أساس ثنائي خالل الفرتة املشمولة  .32
بالتقرير الستكشاف سبل الوصول إىل املعلومات يف الوقت املناسب وحتديد مراكز التنسيق فيما بني السلطات املختصة وقنوات 

تقرير احملكمة اجلنائية الدولية من  56إىل  48ذات الصلة. ويشار هنا إىل الفقرات  املسار السريع لضمان احلفاظ على املعلومات
بشأن التعاون، الذي يتناول بالتفصيل اإلطار القانوين والتنفيذي احملدد الذي تسعى فيه احملكمة إىل التماس التعاون  2018لعام 

واسرتداد األصول. وواصلت احملكمة أيضا جهودها لتبادل من الدول وغريها من أصحاب املصلحة يف جمال التحقيقات املالية 
املعلومات مع الدول لتحسني طلباهتا وشرح واليتها احملددة للدول على النحو الذي أوصت به مجعية الدول األطراف عقب إعالن 

رباء لطلب دعمهم باريس. ودعما ألنشطة التحقيق اليت يقوم هبا مكتب املدعي العام، اتصل أيضا بالكيانات اخلاصة واخل
ومشورهتم الستعراض وحتسني ممارساته ومنهجياته يف جمال التحقيق يف هذا اجملال حسب احلاجة. وواصل قلم احملكمة إثارة أمهية 
هذه املسألة خالل االجتماعات الرفيعة املستوى واالجتماعات التقنية واالتصاالت االفرتاضية اليت أجريت خالل الفرتة املشمولة 

 رير، وال سيما مع بلدان يف أمريكا الالتينية، وكذلك يف أوروبا الغربية والشرقية.بالتق
 

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ظل قلم احملكمة يواجه صعوبات يف احلصول على ردود دقيقة من الدول يف هذا اجملال،  .33
 وهو ما أبرزته البيانات املقدمة أعاله. 

 
 األمامتوصيات بشأن آفاق الطريق إىل 

 
 ميكن للدول أن تتخذ بالفعل عددا من اخلطوات الفورية لدعم عمل احملكمة:  .34

 
اعتماد التشريعات أو اإلجراءات الالزمة مبا يتفق مع التزامات نظام روما األساسي حبيث يكون يف وضع  :23التوصية  -

يسمح له بالرد يف الوقت املناسب وبفعالية على الطلبات ذات الصلة املقدمة من احملكمة. ومن األمهية مبكان أن 
ناسب من جانب الدول من أجل النجاح يف إعادة تتبع تتمكن احملكمة من االعتماد على التعاون الكامل ويف الوقت امل

 خمطط اسرتداد األصول املعقد ألي مشتبه فيه أو متهم معني من احملكمة اجلنائية الدولية.
تبسيط االحتياجات اخلاصة للمحكمة اجلنائية الدولية على املستوى احمللي لكي تؤدي املالحقة القضائية  :24التوصية  -

ئم ضد اإلنسانية إىل نفس ردود الفعل التلقائية من حيث االستخبارات املالية والتحقيقات مثل جلرائم احلرب واجلرا
 2018حماكمة اجلرائم املالية أو اجلرائم املنظمة عرب الوطنية.     ومن املأمول أن يساعد الكتيب الذي صدر يف عام 

 على فهم هذه االحتياجات على حنو أفضل. عن التحقيقات املالية واسرتداد احملكمة لألصول اخلرباء الوطنيني
فتح حتقيقات حملية يف اجلرائم املالية احملتملة على أساس املعلومات اليت تلقتها احملكمة حىت تتمكن الدول  :25التوصية  -

 من استخدام الرتسانة الكاملة اليت يتيحها قانوهنا الوطين. 
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دون املساس بقنوات االتصال الرمسية اليت حتددها كل دولة، تعيني جهات تنسيق بشأن جتميد األصول،  :26التوصية  -
 ملتابعة عمليات التبادل مع احملكمة اجلنائية الدولية حسب االقتضاء.  

ويف السياق القضائي، فإن الدول من خالل الرد على طلبات الدوائر وطلب التوضيح حيثما لزم األمر،  :27التوصية  -
 الدعوى الذي أصدرته احملكمة بشأن هذه املسألة املعقدة. تستطيع أن تساهم يف صياغة قانون 

ميكن تنظيم اجتماعات ثنائية دورية حىت يفهم موظفو احملكمة خصوصية النظم الوطنية ذات الصلة،  :28التوصية  -
ج هذا وحتديد أفضل اإلجراءات اليت يتعني اتباعها مع الدولة املوجه إليها الطلب؛ وقد بدأت احملكمة بالفعل يف إدرا 

 البند يف مجيع االجتماعات املزمع عقدها مع ممثلي الدول ذوي الصلة، سواء يف املقر أو أثناء البعثات.
قاسم املعلومات اليت رهنا باحلصول على اإلذن الالزم من الدائرة ذات الصلة، يوصي قلم احملكمة بت :29التوصية  -

وهبذه جل احلصول على صورة أعم ملمتلكات الشخص املعين. بني تلك الدول من أتقدمها عدة دول بشكل فردي 
 الطريقة، ستتمكن الدول من توحيد جهودها التحليلية للحصول على معلومات أكثر تركيز ا ومشولية لصاحل احملكمة. 

 : اتفاقات التعاون5مجال األولوية   .5
 قلم المحكمة

إجمالي عدد طلبات التعاون المرسلة خالل الفترة 
 بالتقريرفيما يخص مسائل اإلفراج  المشمولة

)مبا يف ذلك طلبات إبداء مالحظات بشأن اإلفراج  65
 املؤقت من الدائرة( 

 متوسط الوقت الالزم للرد
 

 أيام 10

% من الردود اإليجابية على طلبات التعاون خالل الفترة 
 المشمولة بالتقرير

16% 

 
 
 
 

 الدولية خالل الفرتة املشمولة بالتقريرمعلومات حمدثة عن جهود احملكمة اجلنائية 
 

تأسف احملكمة إلبالغها بأهنا مل تربم أي اتفاقات تعاون جديدة مع الدول األطراف. ويف الوقت احلايل، أبرمت احملكمة  .35
اتفاقات نافذة بشأن إنفاذ األحكام مع حكومات األرجنتني وبلجيكا وجورجيا والدامنرك والسويد وصربيا وفنلندا ومايل واململكة 

اتفاقا مع الدول بشأن إعادة توطني  24ندا الشمالية والنرويج والنمسا. كما وقعت احملكمة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرل
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الشهود.  وأخريا، أبرمت احملكمة اتفاقني بشأن إجراءات اإلفراج املؤقت مع األرجنتني وبلجيكا، واتفاقا بشأن اإلفراج النهائي عن 
 األشخاص، مع األرجنتني.

 
على النظر يف التوقيع على هذه االتفاقات، وهي مستعدة لتقدمي معلومات إضافية والدخول وحتث احملكمة الدول األطراف  .36

يف مناقشات ثنائية مع أي دولة طرف معنية بشأن هذه املسألة. وستواصل املشاركة مع الدول وغريها من أصحاب املصلحة ذوي 
واالجتماعات الرمسية، فضال عن احللقات الدراسية  الصلة من خالل مشاركات وأعمال على مستوى رفيع، مبا يف ذلك الزيارات

واألحداث اليت تنظمها، وذلك بفضل الدعم املايل الذي تقدمه املفوضية األوروبية، أو اليت تشارك فيها. وواصل قلم احملكمة 
 معلومات إضافية وتوضيح تطوير ممارسة مؤمترات الفيديو غري الرمسية مع املسؤولني املعنيني يف عواصم الدول املهتمة بغية توفري

الشواغل أو املفاهيم غري الصحيحة بشأن االتفاقات. وقد ثبت أن هذه املمارسة ناجحة متاما، وأن قلم احملكمة مستعد 
تعلق بالتعاون الذي الستكشاف هذه املمارسة مع البلدان املهتمة األخرى. وأخريا، يواصل قلم احملكمة االعتماد على الكتيب امل

نكليزية والفرنسية واالسبانية لتعزيز فهم أفضل الحتياجاته، فضال عن تقاسم االتفاقات النموذجية اليت ميكن للدول باالوضعه 
 املهتمة أن تنظر فيها يف مناقشاهتا الوطنية.

من نظام روما  9وأخريا، تواصل احملكمة أيضا التعاون مع الدول اليت اعتمدت مؤخرا تشريعات تنفيذية بشأن الباب  .37
ألساسي، الذي يتوقع أيضا، جزئيا أو كليا، التعاون معها فيما يتعلق مبوضوع االتفاقات، وقد عملت مع اثنتني من هذه الدول ا

 على حتديد خطوات أخرى من أجل تفعيل دعمها يف هذه اجملاالت األساسية.
 

جيع هذه االتفاقات وتوجه الشكر بوجه ويف هذا الصدد، تعرب احملكمة عن امتناهنا للدعم الذي يقدمه اجملتمع املدين لتش .38
 خاص للتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، ورابطة الربملانيني من أجل عمل عاملي ونقابة احملامني الدولية لعملها.

 
تنفيذ  ونظراً للكم الضئيل من اإلطار أو اتفاقات التعاون اخلاصة بشأن اإلفراج املؤقت، فإن قلم احملكمة يواجه حتديات يف .39

قرارات الدوائر يف هذا الصدد. وتتجلى هذه احلقيقة يف البيانات اجملمعة بشأن التعاون يف جمال اإلفراج. وكما أكدت احملكمة مرارا 
وتكرارا، فإن عواقب عدم وجود دول أطراف راغبة يف قبول املفرج عنهم هي عواقب خطرية. فعلى سبيل املثال، قد يظل األفراد 

نقلهم بنجاح حمتجزين حبكم األمر الواقع، على الرغم من إطالق سراحهم. ويف هذا الصدد، واجهت حماكم الذين ال ميكن 
ة يف قبول األشخاص الذين برأهتم جنائية دولية أخرى، مثل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، صعوبات يف العثور على الدول الراغب

الفظيع الذي قد خيلفه مثل هذا املوقف على الشخص املفرج عنه، فإنه مينع نظام  أراضيها. وباإلضافة إىل التأثري احملكمة على
احملكمة من العمل ويتعارض مع هدف احملكمة املتمثل يف تطبيق أعلى املعايري الدولية. وعالوة على ذلك، يف احلالة اليت متنح فيها 

ي تكون احملكمة فعالة، جيب أن تعتمد على الدول األطراف وعلى إفراجا مؤقتا، لك بتدائية شخصاالدائرة التمهيدية أو الدائرة اال
استعدادها لقبول الشخص على أراضيها. وإذا كانت الدول األطراف غري راغبة يف القيام بذلك، فإن ذلك قد يعوق إمكانية 

 اإلفراج املؤقت أو جيعل ذلك مستحيال.
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، اضطر 2019إليها يف تقرير احملكمة عن التعاون يف عام  ففي قضية غباغبو/بالي جودي على سبيل املثال، واليت أشري .40
حملاولة إجياد حل مستدام وعادل. ويف حني أن هذه الطاقات موجهة  2019قلم احملكمة إىل بذل جهود مكثفة منذ أوائل عام 

ب بذل جهود مستدامة حنو إجياد حل للقضية قيد النظر، فمن األمهية مبكان بناء فهم مشرتك حلقيقة أن التعاون الطوعي يتطل
 متعددة األطراف ومشرتكة من أجل أن جتد احملكمة والدول األطراف حلوال فعالة طويلة األجل. 

 
 توصيات بشأن آفاق الطريق إىل األمام

 
استنادا إىل اجلهود اليت بذلت يف السنوات اخلمس املاضية لتحديد أولويات التوقيع على هذه االتفاقات، حددت احملكمة  .41

 التوصيات لكي تنظر فيها الدول:بعض 
 

إدراج عناصر يف اتفاقات التعاون يف أحكام التشريعات الوطنية التنفيذية لنظام روما األساسي، األمر  :30التوصية  -
الذي سيسهل التفاوض مع احملكمة، إذا لزم األمر، من أجل تنفيذ هذا التعاون يف وقت الحق؛ وقلم احملكمة مستعد 

 للدول يف هذا الصدد، إذا كان ذلك مناسبا.إلسداء املشورة 
إمكانية حتقيق التآزر بني التعاون والتسهيالت التكاملية، ال سيما عند النظر يف االحتياجات احملددة  :31التوصية  -

لبعض الدول واملنظمات أو الدول املتاحة اليت ميكنها تبادل خرباهتا أو توفري أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك يف 
االت اليت تشملها اتفاقات التعاون )مثل محاية الشهود، ونظم الرصد، برامج إعادة اإلدماج أو نظم السجون اجمل

 الوطنية(.
سنة" يف احلنوايا الإمكانية قيام الدول اليت وقعت على اتفاقات تعاون مع احملكمة بالعمل "كسفراء  :32التوصية  -

 شرح كيفية عملها مع احملكمة وتوضيح العواقب والفرص.مناطقها ويف اتصاالهتا مع دول أخرى، من أجل 
تفرغ احملكمة للمشاركة يف مؤمترات الفيديو أو االجتماعات التقنية مع أصحاب املصلحة الوطنيني املعنيني  :33التوصية  -

 يف البلدان املعنية، ملناقشة االتفاقات بالتفصيل وكيفية عملها يف اإلطار القانوين الوطين لكل دولة.
 إمكانية إدراج التوقيع على اتفاقات التعاون كبند يف جدول أعمال اجتماعات اجملموعات اإلقليمية. :34التوصية  -
االستفادة، عند االقتضاء، من توافر الصندوق اخلاص بأماكن النقل ومذكرات التفاهم مع مكتب األمم  :35التوصية  -

يسهم يف حتييد التكاليف اليت تتكبدها الدولة، وكذلك يف تعزيز املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وهو ما ميكن أن 
 القدرة الوطنية لدولة معنية، ليس فقط يف التعاون مع احملكمة بل أيضا يف تعزيز نظامها احمللي. 

 
 آخر المستجدات والتوصيات الرئيسية المتعلقة بمجاالت أولوية التعاون الثالثة األخرى غير المرتبطة بجمع ثالثا. 

 البيانات )اآلليات واإلجراءات القانونية للتعاون؛ والدعم الدبلوماسي والعام؛ والتعاون فيما بين الدول( 
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وضع إجراءات وهياكل وص عليها في نظام روما األساسي و : سن اآلليات القانونية المنص1مجال األولوية  .1
 فعالة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية

 
 عن جهود احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة املشمولة بالتقريرمعلومات حمدثة 

 
، مل تتمكن احملكمة من تنظيم حلقتها الدراسية السابعة جلهات التنسيق املعنية بالتعاون خالل 19-بسبب جائحة كوفيد .42

جهات التنسيق الوطنية من ، حيث سيجمع بني 2021الفرتة املشمولة بالتقرير. ومن املتوقع أن جيري هذا النشاط يف عام 
البلدان الـيت تنظـر احملكمـة يف حاالهتا وبلدان أخرى ذات صلة باالنشطة القضائية للمحكمة، واليت هلا دور فعال يف تيسري التعاون 

 ذلك ما بني احملكمة والسلطات املختصة. وتوفر هذه التجمعات منربا فريدا لتعزيز احلوار والتعاون بني احملكمة والدول، مبا يف
يتعلق بالتطورات اجلديدة من حيث جماالت التعاون التقين )مثل محاية الشهود، واإلفصاح، والتعاون مع الدفاع، والتحقيقات 
املالية، واسرتداد األصول، وتنفيذ أوامر القبض(؛ كما أسهمت يف تطوير شبكة غري رمسية من اخلرباء الوطنيني فيما يتصل بالتعاون 

ي الشبكة القادرة على تبادل اخلربات والتعّلم من خربات كل منهم.  ويف هذا السياق، تلقت احملكمة الدعم مع احملكمة، وه
مية واملشاركة من امليسرين املشاركني املعنيني بالتعاون التابعني للفريق العامل يف الهاي، وكذلك من الشبكات واملنظمات اإلقلي

للتفاعل واحلصول على الدعم عند احلاجة للوفاء بالتزاماهتا رت للدول فرصا جديدة واملتخصصة اليت تبادلت أيضا خرباهتا ووف
 املتعلقة بالتعاون مع احملكمة.  

 
وبدعم مايل من املفوضية األوروبية، نظمت احملكمة حلقة دراسية إقليمية بشأن التعاون فيما يتعلق بإدارة أمن الشهود يف  .43

، وفرت حمفال إلشراك جهات التنسيق الوطنية وتطوير شبكات التعاون. 2019نوفمرب/تشرين الثاين بريتوريا، جنوب أفريقيا، يف 
وتعرب احملكمة عن امتناهنا للسلطات املضيفة واملنظمات الشريكة واخلرباء املشاركني ملا قدموه من دعم ومسامهات قيمة. ويتعني 

 .19-القيود املفروضة على السفر فيما يتعلق جبائحة كوفيد تأجيل عدة مناسبات خمططة ترمي إىل تعزيز التعاون بسبب
 

وبفضل الدعم املايل من املفوضية األوروبية، قاد ُمسجل احملكمة اجلنائية الدولية بعثة رفيعة املستوى إىل كرواتيا والبوسنة  .44
يف ذلك اتفاقات التعاون، مع ، من أجل مناقشة تعزيز التعاون، مبا 2019سبتمرب/أيلول  12إىل  10واهلرسك يف الفرتة من 

 سلطات البلدين.
 

وتوفر البعثات املوفدة إىل الدول األطراف فرصا هامة للمشاركة مع النظراء من الوزارات املتعددة الذين يشكلون جزءا من  .45
ملزيد من  اجلهد الوطين للتعاون مع احملكمة، وتسمح للمدعي العام وقلم احملكمة بتحديد جهات تنسيق حمددة وكذلك جماالت

التعاون )مبا يف ذلك ما يتعلق باتفاقات التعاون(. كما ميكن استخدامها كفرص لزيادة الوعي بنظام روما األساسي واحملكمة يف 
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جمموعة متنوعة من احملاورين ذوي الصلة، مثل السلطة القضائية، ووكاالت إنفاذ القانون، ورابطات احملامني، والوحدات املتخصصة 
 ال محاية الشهود أو اسرتداد األصول، فضالً عن اجملتمع املدين، األوساط األكادميية والطالب.العاملة يف جم

 توصيات بشأن آفاق الطريق إىل األمام
 

 تقرتح احملكمة، استنادا إىل خربهتا وتقييمها، التوصيات التالية: .46
 

، وكذلك 2019األطراف بشأن التعاون لعام من قرار مجعية الدول  9إىل  7كما ورد يف الفقرات من  :36التوصية  -
يف إعالن باريس فيما يتعلق بتعقب األصول واسرتدادها، تسهل التشريعات التنفيذية الكافية على املستوى الوطين، مبا 

إىل حد كبري التعاون سي يف التشريعات الوطنية، يف ذلك من خالل إدماج األحكام ذات الصلة من نظام روما األسا
من الدول األطراف تشريعات لتنفيذ التزامات التعاون املنصوص عليها  123كمة والدول. وبينما اعتمد أقل من بني احمل

حىت اآلن، قام قلم احملكمة اجلنائية الدولية يف عدة مناسبات خالل الفرتة املشمولة بالتقرير بتوفري الدعم  9يف الباب 
ية حملية العتماد تشريعات لتنفيذ التعاون. ويف حني أن قلم احملكمة لن واملشورة التقنية للدول املهتمة اليت تقوم بعمل

يقدم املشورة الفنية بشأن املسائل ذات االهتمام الوطين، فإنه مستعد للمشاركة يف املناقشات وتقدمي تقارير خطية إىل 
دل ما اكتسبه من خربة ، ويتبا9أصحاب املصلحة الوطنيني بناء على طلب الدولة بشأن العناصر الرئيسية للباب 

وتتابع احملكمة أيضاً مبادرة اخلمس عشرة املاضية من تنفيذ أحكام التعاون مع الدول األطراف. ودروس يف السنوات 
 املساعدة القانونية املتبادلة باهتمام، كمثال ملنرب حيث جتري مناقشة مسائل التعاون بني الدول ذات الصلة.

والتوزيع الواضحني لألدوار واملسؤوليات على املستوى الوطين يف التشريعات التنفيذية ستساعد اإلجراءات  :37التوصية  -
املقدمة من احملكمة دون تأخري، وستمكنها أيضا من ضمان االستجابة لطلبات املساعدة الوطنية احلكومات على 

 حسب االقتضاء.   يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أمام حماكمها الوطنية التحقيق واملقاضاة
عالوة على ذلك، سيوفر اعتماد التشريعات الوطنية الالزمة بشأن التعاون مع احملكمة اليقني القانوين  :38التوصية  -

للجهات الفاعلة املعنية )اهليئات احلكومية، ولكن أيضا الشهود والضحايا واملشتبه هبم( بشأن كيفية معاجلة طلبات 
 املساعدة املختلفة املقدمة من احملكمة.   

ا، سيساعد حتديد األساس القانوين للتعاون بني احملكمة والدول األطراف بوضوح، مبا يف ذلك أخري  :39التوصية  -
املتصلة بالتعاون القضائي على جتنب احلاالت اليت يتعذر فيها على البلد قانوين لطلبات التعاون احملتملة األساس ال

 تنفيذ والية احملكمة.  بة لطلب املساعدة واليت قد تعوق االستجا
اإلجراءات أن توافر قنوات االتصال وتبسيط  عالوة على ذلك، تبني للمحكمة من خربهتا السابقة :40التوصية  -

الوطنية ملعاجلة طلبات التعاون املقدمة من احملكمة، فضال عن تنسيق وتبادل املعلومات بني السلطات الوطنية اليت 
اليت تساعد على سالسة التعاون مع احملكمة وتزيد من  من األموربات التعاون املقدمة من احملكمة تتعامل مع طل

 فعاليته.   
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الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف  قومبشأن التعاون، فإن من األولويات أن ت 2019من قرار عام  17وكما تؤكد الفقرة  .47

 يف تشريعاهتا الوطنية، حسب االقتضاء.  اقهذا االتف ، وأن تدرجإليه مباالنضما اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا
 

من نظام روما األساسي، يتعني على الدول األطراف "احرتام امتيازات وحصانات احملكمة الالزمة لتحقيق  48ووفقا للمادة  .48
على امتيازات وحصانات فئات معينة من املسؤولني  48من املادة  4إىل  2مقاصدها". وعالوة على ذلك، تنّص الفقرات 

قد تؤدي إىل تفسريات خمتلفة للنطاق الدقيق المتيازات  48إن الطبيعة العامة للمادة فني اآلخرين باحملكمة. ومع ذلك، واملوظ
 وقد يسبب ذلك بعض املشاكل للمحكمة وكذلك للدول املعنية.  كمة وحصاناهتا يف مواقف حمددة.  احمل

 
عملها فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق األحكام القانونية، أو غياب وتواجه احملكمة يف الواقع حتديات خمتلفة يف سياق   .49

ويف حالة السفر إىل دول مل تصبح أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا، االمتيازات واحلصانات الالزمة. 
 منح االمتيازات واحلصانات بدال من وأن يدعو الدول إىل 48يتعني على املسجل أن يرسل مذكرات شفوية بناء على املادة 

االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا. ونظر لسياقات العمل احلالية  ة القانونية القائمة اليت يوفرهااالعتماد على احلماي
واملستقبلية فضال عن قضايا املسؤولية اليت قد تنشأ عنها، قد يؤدي غياب مثل هذه احلماية القانونية للموظفني وعملهم إىل 

       والدول.للمحكمة عواقب قانونية ومالية وعواقب متصلة بالسمعة واضحة 
  

ويعزز االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا الوضوح واليقني القانونني من خالل حتديد نطاق امتيازات احملكمة   .50
لتصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا، ستضمن الدول تطبيق امتيازات اوحصاناهتا بالتفصيل. ومن خالل 
 احملكمة وحصاناهتا على أراضيها.  

 
لتصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة الى ع اف بقوةألطر اول لداحتث مجيع لك، ذعلى  ءبنا :41التوصية  -

وحصاناهتا أو االنضمام إليها لصاحلها ولصاحل احملكمة.  وتشجع الدول أيضا على تنفيذ األحكام املتعلقة بامتيازات 
اختاذ تدابري فعالة لضمان معرفة اهليئات الوطنية املعنية بامتيازات احملكمة احملكمة وحصاناهتا يف تشريعاهتا الوطنية، وعلى 

 وحصاناهتا وآثارها العملية.
 

 : الدعم الدبلوماسي والجماهيري في األوضاع الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية6مجال األولوية  .2
 شمولة بالتقريرمعلومات حمدثة عن جهود احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة امل
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، شارك الرئيس واملدعي العام يف اجلزء الرفيع املستوى من دورة اجلمعية العامة الرابعة والسبعني، 2019يف سبتمرب/أيلول  .51
حيث عقد كل منهما اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول وغريهم من املمثلني الرفيعي املستوى للدول فضال عن ممثلي األمم 

الدعم السياسي والدبلوماسي لعمليات احملكمة وتعزيز صالحياهتا. وخالل األسبوع الرفيع املستوى، ألقى الرئيس  املتحدة، يف تعزيز
 واملدعي العام كلمة أيضا يف اجتماع الشبكة الوزارية غري الرمسية للمحكمة اجلنائية الدولية.

 
احملكمة صفحة فرعية من محلة "اإلنسانية ضد ، وهو يوم العدالة اجلنائية الدولية، أطلقت 2020يوليو/متوز  17يف و  .52

اجلرائم" على شبكة اإلنرتنت، حول موضوع "القدرة على الصمود يف األزمات والصراعات"، واستكمال مواضيع محلة األمم 
من ، مما يعكس أن الناس يف مجيع أحناء العامل ال يعانون من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان فحسب، بل أيضًا 75املتحدة 

. ويتضمن حمتوى اجلزء اجلديد من احلملة سلسلة قصص "احلياة بعد الصراع" تركز على قدرة الناجني على 19-جائحة كوفيد
 الصمود، وعلى رسائل تتعلق مبنصات احملكمة ووسائل اإلعالم االجتماعية التابعة لألمم املتحدة بشأن السالم والعدالة.

 
لسنوية اليت قدمها املدعي العام إىل جملس األمن بشأن األوضاع يف دارفور وليبيا وقد أتاحت اإلحاطات اإلعالمية نصف ا .53

الفرصة إلطالع اجمللس وأعضاء األمم املتحدة على التقدم احملرز والتحديات، ال سيما عدم تنفيذ أوامر القبض اليت مل تنفذ. 
لدول األطراف العشر يف احملكمة اجلنائية الدولية بشأن عن ا 2020يونيو/حزيران  10ورحبت احملكمة بالبيان املشرتك الصادر يف 

اجمللس، الذي أكدت فيه من جديد "دعمها الثابت للمحكمة بوصفها مؤسسة قضائية مستقلة وحمايدة". وتعتقد احملكمة أن 
حيث احلالة، ميكن إجراء حوار منظم بني احملكمة واجمللس بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك، سواء من حيث املوضوع أو من 

 أن حيسن تنفيذ قرارات اإلحالة الصادرة عن اجمللس ويعزز مكافحة اإلفالت من العقاب.
 

وواصلت احملكمة تطوير تفاعلها وتعاوهنا مع املنظمات الدولية واالقليمية بوصفها جهات شريكة رئيسية يف تعزيز عاملية  .54
اعتماد تشريعات تنفيذية وطنية، وتعزيز التعاون، وتعزيز التمثيل اجلغرايف نظام روما االساسي، وزيادة الوعي بأعمال احملكمة، و 

 23األوسع داخل املوظفني.  وألقى األمني العام للكومنولث خطابا كلمة رئيسيا يف حفل افتتاح السنة القضائية للمحكمة يف 
 ة بني املنظمتني.، مبناسبة العالقات التعاونية القائمة منذ فرتة طويل2020يناير/كانون الثاين 

 
ويف اليوم نفسه، عقدت احملكمة حلقتها الدراسية القضائية السنوية الثالثة، اليت مجعت قضاة من الواليات القضائية الوطنية  .55

واإلقليمية والدولية واحملكمة لتبادل اآلراء بشأن القضايا املوضوعية، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية بشأن احلدود الزمنية إلصدار 
وأدرجت يف دليل ممارسة الدائرة يف  2019القرارات القضائية الرئيسية اليت اعتمدها قضاة احملكمة يف أكتوبر/تشرين األول 

 لتعزيز كفاءة اإلجراءات. 2019ديسمرب/كانون األول 
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وتعزيز عاملية نظام روما وتقدر احملكمة تقديرا كبريا األنشطة اليت يضطلع هبا شركاء اجملتمع املدين لزيادة الوعي باحملكمة،  .56
مايو/أيار  14إىل  12األساسي، وتشجيع التنفيذ الكامل للنظام األساسي، وواصلت املشاركة يف تلك األنشطة. ويف الفرتة من 

، عقدت احملكمة، عن طريق عقد مؤمتر بالفيديو، اجتماع املائدة املستديرة السنوي الرابع والعشرين مع املنظمات غري 2020
 ة ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشرتك.احلكومي

 
 11ومن التطورات اليت تبعث على القلق الشديد خالل الفرتة املشمولة بالتقرير إصدار رئيس الواليات املتحدة يف  .57

 “.ممتلكات بعض األشخاص املرتبطني باحملكمة اجلنائية الدولية دجتمي” املعنون 13928األمر التنفيذي  2020يونيو/حزيران 
تصعيدا للتهديدات واإلجراءات القسرية، مبا يف ذلك التدابري املالية صياغته بطريقة فضفاضة  تي الذي متوميثل هذا األمر التنفيذ

احملتملة، ضد احملكمة وموظفيها. وكما ورد يف بيان احملكمة يف نفس التاريخ، فإن هذه التدابري غري املسبوقة املتخذة ضد احملكمة 
التأثري على تصرفات موظفيها يف سياق التحقيقات واإلجراءات القضائية، تشكل حماولة غري مقبولة للتدخل يف هبدف معلن هو 

مدير شعبة دعية العامة فاتو بنسودة وكذلك ، جرت اإلشارة إىل امل2020سبتمرب/أيلول  2سيادة القانون وأنشطة احملكمة.  ويف 
وتقف احملكمة حبزم إىل جانب تشوتشوكو ضمن األمر التنفيذي مو لعام، فاكيسو االختصاص والتكامل والتعاون، مبكتب املدعي ا

موظفيها، وال تزال ثابتة يف التزامها باالضطالع، باستقاللية وحياد، بالوالية اليت أناطها هبا نظام روما األساسي والدول األطراف 
ار األمر التنفيذي، عن الدعم القوي، بعد فرض جزاءات من فيه. وتقدر احملكمة تقديرا عاليا التعبريات العديدة، يف أعقاب إصد

مجعية الدول األطراف، وفرادى الدول األطراف، والدول األطراف جمتمعة يف اجملموعات اإلقليمية، واملنظمات الدولية واإلقليمية، 
فل خمتلفة ملناقشة كيفية محاية احملكمة وقد اخنرطت احملكمة مع أصحاب املصلحة هؤالء يف حمابطات املهنية، واجملتمع املدين. والرا

ذُكرت تدابري داعمة خمتلفة، مثل التشريع املانع لالحتاد األورويب. ل هذه اهلجمات. ويف هذا السياق، وموظفيها يف مواجهة مث
من جانب أصحاب وحتث احملكمة على مواصلة املشاركة فيما يتعلق هبذه األعمال القسرية ألهنا ال تزال تعتمد على الدعم الثابت 

املصلحة، وتذكر بأن تقويض عمل احملكمة اجلنائية الدولية يقوض الكفاح العاملي ضد اإلفالت من العقاب على اجلرائم الفظيعة، 
 ومصاحل الضحايا الذين متثل احملكمة بالنسبة لكثريين منهم األمل األخري يف العدالة.

 
 توصيات بشأن آفاق الطريق إىل األمام

 
 كمة، استنادا إىل خربهتا وتقييمها، التوصيات التالية:تقرتح احمل .58

 
زيز اجلهود املتعلقة بالعملية، ترى احملكمة أن املزيد من التواصل مع املنظمات اإلقليمية قد يساعد على تع :42التوصية  -

اخلاطئة، وتشجيع التمثيل تبديد املفاهيم ، فضال عن إذكاء الوعي بعملها، و القوانني التنفيذية، والتعاون، والتكاملو 
وهلذه الغاية، ترحب احملكمة بالفرص املتاحة إلدماج عملها وواليتها يف أنشطة املنظمات  اجلغرايف الواسع بني موظفيها.

 اإلقليمية واملتخصصة. 
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لويات ستواصل احملكمة التماس املزيد من التبادل والتكامل مع املنظمات املتخصصة فيما يتعلق باألو   :43التوصية  -
الرئيسية للتعاون، مثل الشبكات اإلقليمية و الدولية ألعضاء النيابات و املوظفني املعنيني بإنفاذ القانون، و الشبكات 
اإلقليمية والدولية املعنية بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول، مثل مكتب األمم املتحدة املعين بااملخدرات واجلرمية، 

الوكاالت السرتداد األصول، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية و فروعها اإلقليمية، و  وشبكة كامدن املشرتكة بني
اإلنرتبول، واليوروبول، و وحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب، ومبادرة االستاجابة السريعة يف جمال العدالة، و 

 اللجنة الدولية املعنية باملفقودين.
ن تساعد اصل احملكمة العمل مع الدول واملنظمات والشركاء على توسيع نطاق العالقات اليت ميكن أستو  :44التوصية  -

توفري أقصى قدر من الفرص لتحقيق األهداف الرئيسية األخرى للمحكمة، مثل اجلهود اليت يف تيسري هذا اإلدماج، و 
 طراف يف مالك املوظفني.يبذهلا قلم ااحملكمة حاليا لتعزيز التمثيل اجلغرايف جلميع الدول األ

تدعو احملكمة مجعية الدول األطراف إىل وضع اسرتاتيجية حلماية احملكمة وموظفيها من اهلجمات،  :45التوصية  -
واالستعداد للتحدث يف الدفاع عن احملكمة، ألن كرامتها ونزاهتها السياسية تعوق بشكل خطري قدرهتا على الدفاع عن 

 ن ِقَبل جهات سياسية فاعلة.نفسها ضد مثل هذه اهلجمات م
 

 : التعاون فيما بين الدول في سياق نظام روما األساسي7مجال األولوية  .3
 

 معلومات حمدثة عن جهود احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير
 

تبادل التجارب واخلربات، وكذلك من تعاون احملددة اليت هتم احملكمة ميكن أن يستفيد التقدم احملرز يف كثري من جماالت ال .59
تعمل احملكمة مثال على تعزيز هذا والشركاء اآلخرين ذوي الصلة.  و  من تبادل املساعدة بني الدول، وكذلك بني الدول واحملكمة

فري التبادل يف سياق احللقة الدراسية السنوية جلهات التنسيق واتفاقات التعاون اليت تتفاوض مع الدول بشأهنا، فضال عن تو 
يرد املزيد من التفصيل بشأن هذا ل السنوات اخلمس عشر املاضية.  و اخلربات اليت اكتسبتها يف العديد من جماالت عملها خال

 . 201217التبادل يف التقرير الذي قدمته احملكمة بشأن التكامل يف عام 
و احلال أيضا ملا تقدم احملكمة املساعدة إىل ومثلما أن التعاون فيما بني الدول جيمع بني عناصر التعاون والتكامل، فذلك ه .60

مكتب الفرتة املشمولة بالتقرير، واصل الواليات القضائية الوطنية وفقا لنظام روما األساسي لغرض اإلجراءات احمللية. وخالل 
إىل العمل، مع اليت هتدف  2018-2016من خطته االسرتاتيجية للفرتة  9املدعي العام جهوده يف إطار الغاية االسرتاتيجية 

بقدر ما يسمح به نظام روما األساسي، على وضع اسرتاتيجية منسقة للتحقيق واملقاضاة بغية احلد من ظاهر اإلفالت و الشركاء 
للتصدي للجرائم اليت تدخل مباشرة يف اختصاص احملكمة ولكن ال ميكنها التحقيق فيها من تلقاء نفسها، واجلرائم و من العقاب.  
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تؤدي إىل استمرار املنازعات، واصل قيد التحقيق واليت تغذي العنف و  والعابرة للحدود والوطنية املعقدة املرتبطة باحلاالتالدولية 
، العمل مع -19مكتب املدعي العام، حيثما كان ذلك مناسبا وضمن واليته ووسائله، ويف السياق الصعب املرتبط جبائحة كوفيد

سؤولة عن إنفاذ القانون، كلما أمكن ذلك. وتضمنت هذه املساعدة : تبادل اخلربات والتجارب السلطات الوطنية واإلقليمية امل
التقنية والدروس املستفادة، عند اإلمكان مباشرة مع الشركاء الوطنيني أو خالف ذلك من خالل املشاورات عرب اإلنرتنت؛ 

ية، واملساعدة يف وضع املعايري الالزمة ألنشطة التحقيق املعقدة واملسامهة يف االحتياجات التدريبية اخلاصة للجهات الفاعلة القضائ
أو إسداء املشورة بشأهنا، و تقدمي املساعدة التقنية عند االقتضاء وبالقدر املناسب، ووضع اسرتاتيجيات للحفاظ على األدلة 

ذه اجلهات الفاعلة للتصدي للجرائم بشكل مجاعي، فضال عن نقل املعلومات واألدلة املوجودة يف حوزته اليت قد تكون مفيدة هل
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية واجلرائم املرتبطة هبا، وساهم بذلك يف تطبيق هنج متعدد الطبقات ومتعدد 

عدة األطراف. وقد متكن مكتب املدعي العام، يف هذا السياق وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، من تقدمي مسامهة أساسية يف 
إجراءات قضائية وطنية ضد أشخاص متهمني بارتكاب جرائم يف إطار احملكمة اجلنائية الدولية. وقد واصل مكتب املدعي العام 
بالتوازي مع ذلك يف ضمان معاجلة دقيقة للمعلومات والدعم الذي تطلبه السلطات القضائية الوطنية، ومعاجلة العدد املتزايد 

ة يف الوقت املناسب. وعلى الرغم من أن الوصول إىل املعلومات ذات الصلة عن طريق البعثات اليت باستمرار من الطلبات الوارد
توفد إىل مقرها قد ثبت أهنا أكثر صعوبة، فقد أرسل مكتب املدعي العام أدوات لتيسري التبادل املأمون للمواد واستعراضها عن 

  عمل خمتلف السلطات الوطنية املعنية بإنفاذ القوانني.بعد، كلما أمكن ذلك بشكل قانوين ومأمون، ملواصلة تيسري
 

ولقد استمر التنسيق وتبادل اخلربات والدروس املستفادة، بل وازداد يف الواقع بشكل خاص يف سياق التحقيقات اليت   .61
اعل املستمر ملكتب ل التفأجراها مكتب املدعي العام يف ليبيا، يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية الثانية(، مبا يف ذلك من خال

 مع احملكمة اجلنائية اخلاصة، وكذلك يف أوضاع مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا.املدعي العام 
 

وتؤمن احملكمة بالفوائد املتبادلة اليت ميكن أن تؤدي إىل مزيد من التآزر والتبادل بني مناقشات التعاون والتكامل، وتتطلع إىل  .62
 ات اليت يعززها امليسرون املشاركون بشأن التكامل يف هذا الصدد. إطالق قاعدة البيان

 
 خاتمة رابعا. 

تتطلع احملكمة إىل مواصلة مشاركتها النشطة مع الدول األطراف، مبا يف ذلك من خالل تيسري تعاون املكتب، من أجل  .63
 إجياد حلول خالقة وملموسة وملموسة ملعاجلة أولويات التعاون السبعة احملددة. 

 
ترحب احملكمة ترحيبا حارا بأي مبادرات تتخذها الدول للدخول يف حوار مع احملكمة بشأن املسائل اليت يتناوهلا هذا و  .64

التقرير، وتقدمي ردود فعل، أو مناقشة املقرتحات الرامية إىل تعزيز التعاون ومعاجلة أي عقبات قد توجد، مبا يف ذلك، يف مجلة 
 ، بغية تعزيز احملكمة ونظام روما األساسي. 2019ستعراض اليت بدأهتا الدول األطراف يف عام أمور، يف سياق مواصلة عملية اال
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وتعرب احملكمة عن شكرها للجمعية والدول األطراف، فضال عن العديد من الدول غري األطراف وغريها من أصحاب  .65
قشة أو املعلومات على أساس هذه التقارير وكذلك املصلحة والشركاء، ملا أبدته من تعاون ودعم، وتظل مستعدة ملزيد من املنا

 التقارير السابقة.
 

_______________ 
 


