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اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف  16كانون األول /ديسمرب 2020
ICC-ASP/19/Res.2

مشروع قرار بشأن التعاون
إن مجعية الدول األطراف،
إذ ِّ
تذكر أبحكام نظام روما األساسي ،وابإلعالن املتعلق ابلتعاون (الوثيقة  )RC/Dec.2الذي أقرته

الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي الذي عُقد يف كمباال ،وابلقرارات والبياانت السابقة الصادرة عن
مجعية الدول األطراف فيما يتعلق ابلتعاون ،مبا فيها القرارات  ،ICC-ASP/8/Res.2و،ICC-ASP/9/Res.3
و ،ICC-ASP/10/Res.2و ،ICC-ASP/11/Res.5و ،ICC-ASP/12/Res.3و،ICC-ASP/13/Res.3
و ،ICC-ASP/14/Res.3و ،ICC-ASP/15/Res.3و ،ICC-ASP/16/Res.2و،ICC-ASP/17/Res3
و ،ICC-ASP/18/Res.3وابلتوصيات الست والستني املرفقة ابلقرار ،ICC-ASP/6/Res.2

وإذ حيدوها العزم على وضع حد لإلفالت من العقاب مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق
اجملتمع الدويل أبمجعه ،وإذ تؤِّكد من جديد أنه جيب تعزيز مالحقة هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة ،بوسائل
منها تعزيز التعاون الدويل،

وإذ ِّ
تشدد على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني من جانب الدول األطراف والدول
األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها
احملدَّدة يف نظام روما األساسي ،وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام عام ابلتعاون تعاوان كامال
مع احملكمة فيما جتريه من حتقيقات يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة مرتكبيها ،مبا يف ذلك
ما يتعلق بتنفيذ أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم ،إىل جانب سائر أشكال التعاون األخرى على النحو
املبني يف املادة  93من نظام روما األساسي،
َّ
وإذ ترحب بتقرير احملكمة عن التعاون( ،)1املقدم عمال ابلفقرة عمال ابلفقرة  36من القرار
،ASP/18/Res.3

ICC-

وإذ تالحظ أنه ينبغي جتنب االتصال ابألشخاص الذين أصدرت احملكمة أمرا ابلقبض عليهم والذين
ال يزال هذا األمر معلقا بشأهنم عندما خيل هذا االتصال أبهداف نظام روما األساسي،
وإذ تشري أيضا إىل املبادئ التوجيهية للقبض اليت أصدرها مكتب املدعي العام لتنظر فيها الدول
ومن بينها ،يف مجلة أمور ،إلغاء االتصاالت غري األساسية مع األفراد اخلاضعني ألوامر القبض الصادرة عن
احملكمة والقيام ،عندما يكون االتصال هبم ضروراي ،مبحاولة التعامل مع األفراد الذين ال خيضعون ألمر
ابلقبض أوال،
وإذ تشري إىل املبادئ التوجيهية اليت ِّ
تبني سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق ابالتصاالت
بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر إبلقاء القبض عليهم أو الذين أصدرت
احملكمة استدعاءات ملثوهلم أمامها ،على النحو املرفق برسالة األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية
العامة ورئيس جملس األمن املؤرخة يف  3نيسان/أب ُريل ،2013
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وإذ تقر أبنه ينبغي أن تراعي طلبات التعاون وتنفيذها حقوق املتهمني،
وإذ تشيد ابلدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية،

وإذ ِّ
تذكر ابلتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف على نفسها يف املؤمتر االستعراضي الذي ُعقد يف
كمباال بشأن التعاون ،وإذ ِّ
تنوه أبمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء هبذه التعهدات،
وإذ حتيط علما ابلقرار املتعلق ابستعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي( )2الذي
اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورهتا الثامنة عشرة والذي يطلب إىل املكتب "معاجلة القضااي التالية على
سبيل األولوية يف عام  ،2020من خالل فريقيه العاملني وآليات التنسيق ،بطريقة شاملة متاما ،مبا يتماشى
مع والايهتا [( :]...أ) تعزيز التعاون" ،وب "مصفوفة اجملاالت املمكنة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي"،
املؤرخة  11تشرين األول/أكتوبر  ،2019اليت أعدهتا رائسة اجلمعية ،واليت حتدد تعزيز التعاون كمسألة
ذات أولوية ينبغي أن يتناوهلا املكتب والفريقني العاملني التابعني للمكتب،
وإذ حتيط علما أيضا ب "تقرير االستعراض النهائي للخرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام
روما األساسي" املؤرخ  30أيلول/سبتمرب  ،2020الذي أعده اخلرباء املستقلون،

ِّ -1
تشدد على أمهية قيام الدول األطراف والدول األخرى امللزمة ابلتعاون مع احملكمة أو اليت يتم تشجيعها
على التعاون معها عمال ابلباب  9من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ابلتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال ،ملا قد يرتتب على
عدم التعاون معها هبذه الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية من آاثر على كفاءة احملكمة ،وتؤكد أن عدم
تنفيذ طلبات التعاون يؤثر أتثريا سلبيا على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها ،السيما عندما يتعلق األمر
إبلقاء القبض على األشخاص الذين صدرت بشأهنم أوامر ابلقبض عليهم وتسليمهم؛
تنفيذ أوامر القبض
 -2تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم تنفيذ أوامر القبض أو طلبات التسليم الصادرة حبق  13شخصا،3
رغم القبض على شخصني مشتبه هبما وتسليمهما إىل احملكمة يف حزيران/يونيه  2020وتشرين الثاين/نوفمرب
 2020وحتث الدول على التعاون التام وفقاً اللتزامها ابلقبض على هؤالء األشخاص وتسليمهم إىل احملكمة؛
 -3تالحظ اجلهود املشرتكة اليت يبذهلا مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات
مشرتكة والقيام ببعثات لتعزيز القبض على املشتبه هبم يف اطار الفريق العامل املشرتك بني األجهزة املعين
ابسرتاتيجيات القبض الذي أنشئ يف آذار/مارس 2016؛
 -4تعيد التأكيد على أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل أتمني إلقاء القبض على املشتبه هبم
يتعني أن يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي ،ابالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية ،واحملاكم
َّ
الدولية املخصصة واملختلطة ،إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛
 - 5تشدد علي ضرورة مواصلة املناقشات بشأن احللول العملية لتحسني التعاون بني الدول واحملكمة
هبدف تعزيز احتماالت تنفيذ أوامر القبض املعلقة عقب احللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املعنيان ابلتعاون
يف  7تشرين الثاين/نوفمرب  2018يف الهاي؛
 -6حتث الدول األطراف على جتنب االتصال ابألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر ابلقبض عليهم،
ما مل تر الدولة الطرف أن هذا االتصال ضروراي ،وترحب ابجلهود اليت تبذهلا الدول واملنظمات الدولية
( )2القرار  ،ICC-ASP/18/Res.7املعتمد يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف  6كانون األول/ديسمرب .2019
) (3بتاريخ  23تشرين األول /أكتوبر 2019؛ راجع  ،ICC-ASP/18/16املقطع 43
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واإلقليمية يف هذا الصدد ،وتقر أبنه جيوز للدول األطراف أن ختطر احملكمة على أساس طوعي مبا لديها من
اتصاالت مع أشخاص صدرت يف حقهم أوامر ابلقبض نتيجة هلذا التقييم؛
التشريعات التنفيذية لنظام روما األساسي

ِّ
تذكر أبن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقابله تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على
-7
الصعيد الوطين ،السيما من خالل التشريعات التنفيذية ،وحتث يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما
األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك مع وضع إجراءات وهياكل فعالة لضمان
قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي ابلكامل فيما يتعلق ابلتعاون واملساعدة القضائية؛
 -8تقر ابجلهود اليت تبذهلا الدول ومنظمات اجملتمع املدين واحملكمة ،مبا يف ذلك من خالل مشروع
األدوات القانونية ،لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية زايدة الوعي وتيسري صياغة التشريعات التنفيذية
على الصعيد الوطين وتشدد على ضرورة زايدة تبادل اخلربات وأفضل املمارسات بني الدول األطراف؛
املشاورات غري الرمسية وإنشاء جهات التنسيق

ِّ
تشجع الدول على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل مكلف بتنسيق املسائل
-9
املتصلة ابحملكمة وتعميمها ،مبا يف ذلك طلبات املساعدة ،ضمن املؤسسات احلكومية وفيما بينها ،كجزء
من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة ابلتعاون أكثر كفاءة ،حسب االقتضاء؛
 -10تشري إىل التقرير املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية بشأن دراسة اجلدوى املتعلقة إبنشاء آلية
تنسيق للسلطات الوطنية ،وتشجع الدول األطراف على مواصلة املناقشة،
 -11تؤكد اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة لتقدمي طلبات مركزة للتعاون واملساعدة من أجل متكني
الدول األطراف وغريها من الدول من االستجابة بسرعة لتلك الطلبات ،وتدعو احملكمة إىل مواصلة حتسني
ممارساهتا يف إرسال طلبات حمددة وكاملة ومناسبة من حيث التوقيت للتعاون واملساعدة ،وتدعو الدول إىل
النظر يف تقدمي املشورة وتيسري االجتماعات بني أجهزة احملكمة اليت تصوغ الطلبات والسلطات الوطنية
املختصة املسؤولة يف هناية املطاف عن تنفيذها هبدف إجياد حلول معا حول سبل املساعدة أو نقل املعلومات
املطلوبة ،وعند االقتضاء ،إىل متابعة تنفيذ الطلبات ومناقشة أكثر السبل فعالية للمضي قدما؛
التحقيقات املالية وجتميد األصول
 -12تقر أبن التعاون بصورة فعالة وبسرعة فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد العائدات
واملمتلكات واألصول وأدوات اجلرمية ،وتعقبها وجتميدها أو ضبطها ،أمر ابلغ األمهية جلرب أضرار الضحااي
ورمبا ملعاجلة التكاليف املتصلة ابملساعدة القانونية؛

ِّ
تشدد على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول ابلتعاون
-13
مع احملكمة على حتديد العائدات واملمتلكات واألصول ،وتعقبها وجتميدها أو ضبطها أبسرع ما ميكن،
وتدعو كافة الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة وحتسنها بغية تيسري
التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛
 -14تشري إىل أمهية إعالن ابريس غري امللزم قانوان بشأن اسرتداد األصول املرفق
ASP/16/Res. 2؛

ابلقرارICC-

 -15ترحب إبطالق منصة رقمية آمنة لتعزيز تبادل املعلومات ذات الصلة بني الدول األطراف ،وتشجيع
التعاون بني الدول ،وتعزيز قدرة الدول على التعاون مع احملكمة ،وحتديد التحدايت العملية اليت تعرتض
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تنفيذ طلبات احملكمة املتعلقة ابلتعاون بصورة فعالة ،وزايدة الوعي بوالية احملكمة ومتطلبات التحقيقات املالية
واسرتداد األصول ،وتقرر مواصلة العمل مع احملكمة وأمانة اجلمعية لتعزيز املنصة يف عام 2021؛
التعاون مع الدفاع
 -16حتث الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع ،من أجل
ضمان نزاهة اإلجراءات أمام احملكمة؛
اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاانهتا
 -17تدعو الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل تُصبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة
اجلنائية الدولية وحصاانهتا إىل القيام بذلك على سبيل األولوية ،وإىل إدراج االتفاق يف تشريعاهتا الوطنية،
حسب االقتضاء؛
التعاون الطوعي

 -18تقر مبا تتسم به تدابري محاية الضحااي والشهود من أمهية لتنفيذ والية احملكمةِّ ،
وترحب ابتفاق
إعادة التوطني اجلديد املعقود منذ القرار األخري املتعلق ابلتعاون ،وتشدد على احلاجة إىل املزيد من اتفاقات
وترتيبات إعادة التوطني مع احملكمة من أجل إعادة توطني الشهود بسرعة؛
 -19تدعو مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة إببرام اتفاقات
أو ترتيبات معها ،أو أبية وسيلة أخرى ،فيما يتعلق أبمور منها تدابري محاية الضحااي والشهود وأسرهم
املعرضني للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداهتم؛
واألشخاص اآلخرين َّ

تتبني ضرورة إعادة توطني الشهود وأسرهم ،إيالء االعتبار الالزم إلجياد
 -20تقر أبنه ينبغي ،عندما َّ
حلول تفي مبتطلبات السالمة الصارمة ،وتقلل أيضا من التكاليف اإلنسانية للبعد اجلغرايف وتغيري البيئة
اللغوية والثقافية ،وحتث مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة
التوطني؛
 -21تشدد على احتمال زايدة االحتياج إىل التعاون مع احملكمة يف إنفاذ األحكام واإلفراج املؤقت
واإلفراج النهائي يف السنوات القادمة نتيجة القرتاب املزيد من القضااي من هنايتها ،وتشري إىل أنه ينبغي
للدول األطراف وفقا للمبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي أن تشارك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام
السجن واإلفراج املؤقت واإلفراج النهائي وفقا ملبادئ التوزيع العادل ،وتدعو الدول األطراف إىل أن تنظر
جبدية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛
 -22تشيد بعمل احملكمة وتشجع أيضا عملها يف جمال االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أي وسيلة
أخرى يف جماالت مثل اإلفراج املؤقت واإلفراج النهائي  -مبا يف ذلك يف حالة الرباءة  -وإنفاذ األحكام اليت
قد تكون ضرورية لضمان حقوق املشتبه هبم واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضماان حلقوق األشخاص
املدانني ،وحتث مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه اجملاالت؛
 -23تطلب إىل املكتب أن يواصل ،من خالل فريقيه العاملني ،املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات
اإلطارية الطوعية ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا العشرين؛
التعاون مع األمم املتحدة
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ِّ -24
ترحب بزايدة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية واآلليات
ذات الصلة جبمع األدلة واحلفاظ عليها واملؤسسات املشرتكة بني احلكومات هبدف تعزيز املالحقة القضائية
للجرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ،وتشجع على مواصلة هذا التعاون؛
 -25حتث الدول األطراف على استكشاف إمكانيات تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة
واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ،مبا يف ذلك عن طريق أتمني والايت كافية وواضحة عندما حييل
جملس األمن التابع لألمم املتحدة حاالت إىل احملكمة ،والتيقن من الدعم الدبلوماسي واملايل؛ والتعاون بني
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،ومتابعة هذه اإلحاالت ،فضال عن مراعاة والية احملكمة يف سياق
جماالت أخرى من جماالت عمل جملس األمن ،مبا يف ذلك صياغة قرارات جملس األمن بشأن العقوابت
واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛
الدعم الدبلوماسي

ِّ
تشدد على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من
-26
أشكال الدعم ألنشطة احملكمة ،وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوعي هبذه األنشطة وفهمها على املستوى الدويل،
وتشجع الدول األطراف على االستفادة من عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية لتحقيق هذا
الغرض؛
تعزيز احلوار مع مجيع أصحاب املصلحة
 -27ترحب ابلعمل الذي مت االضطالع به بشأن تنفيذ التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت
اعتمدهتا الدول األطراف يف عام  ،)4(2007وتشري إىل النشرة اليت أعدهتا احملكمة واليت ميكن جلميع
أصحاب املصلحة استخدامها لتعزيز التوصيات الست والستني وزايدة فهم اجلهات الفاعلة الوطنية ذات
الصلة واحملكمة وتنفيذها؛
 -28ترحب حبلقة النقاش املشرتكة بشأن تعزيز التعاون مع احملكمة اليت نظمها امليسران املشاركان املعنيان
ابلتعاون وجهات التنسيق املعنية بعدم التعاون يف  5تشرين األول/أكتوبر 2020؛
 -29حتيط علما بتقرير املكتب عن التعاون( )5الذي يتناول ،يف مجلة أمور  ،متابعة إعالن ابريس بشأن
التحقيقات املالية واسرتداد األصول ،والعمل املتعلق إبنشاء منصة رقمية آمنة للتعاون ،والنظر يف عالقة
احملكمة ابألمم املتحدة ،ومقرتحات بشأن إجراءات املتابعة املتعلقة بقضااي التعاون احملددة يف إطار عملية
استعراض وتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي ،واجملاالت ذات األولوية لعام 2021؛
 -30تطلب إىل املكتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية ابلتعاون للتشاور
مع الدول األطراف واحملكمة والدول املهتمة األخرى واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية من
أجل زايدة تعزيز التعاون مع احملكمة؛
 -31تطلب إىل املكتب اإلسراع ،من خالل فريقيه العاملني ،يف استعراض تنفيذ التوصيات الست
والستني ،ابلتعاون الوثيق مع احملكمة ،حسب االقتضاء؛
 -32تطلب إىل املكتب القيام ،من خالل اآللية املعنية ابلتعاون ،ومع مراعاة اآللية اليت أنشئت ملتابعة
عملية تقييم وتنفيذ توصيات اخلرباء املستقلني اليت بدأت الستعراض احملكمة وتعزيزها ،أن يدرس املسائل
والتحدايت املتصلة ابلتعاون ،بغية حتديد التدابري امللموسة وإجراءات املتابعة من أجل التصدي لتلك
( )4القرار  ،ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين.
( )5الوثيقة .ICC-ASP/19/33
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التحدايت وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا العشرين ،مبا يتماشى مع اإلطار العام لتقدمي
التقارير الذي حددته اجلمعية لآللية؛
 -33تطلب إىل املكتب أن يواصل ،من خالل آلية التيسري املعنية ابلتعاون ،معاجلة عدد من القضااي اليت
كانت ذات أولوية يف السنوات األخرية ،وأن يويل األولوية ملواصلة العمل على زايدة تطوير حمتوى املنصة
اآلمنة للتعاون ،وعقد مشاورات حول استصواب إنشاء جهات تنسيق مواضيعية إقليمية معنية ابلتعاون،
إنشاء هيكل دائم لشبكة من املمارسني الوطنيني وجهات التنسيق املعنية ابلتعاون ،وتعميق العالقة بني األمم
املتحدة ووكاالهتا وكياانهتا ،مبا يف ذلك لبناء القدرات من أجل تعزيز التعاون مع احملكمة؛
 -34تشجع املكتب على حتديد الوسائل اليت ميكن للجمعية من خالهلا أن تواصل املناقشات العامة
للمواضيع احملددة املتعلقة ابلتعاون ،مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املالية وأوامر القبض؛
 -35تقر أبمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني اجملتمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع اإلجراءات
الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات اجملتمع املدين؛
 -36حتيط علماً أبن احملكمة مل تتمكن بسبب جائحة الكوروان من تنظيم حلقتها الدراسية السابعة املتعلقة
جبهات التنسيق املعنية ابلتعاون خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،وأبن من املتوقع أن تعقد هذه احللقة الدراسية
يف عام  ،2021وتؤكد أن تلك احللقات الدراسية تشكل منابر هامة لتعزيز احلوار والتعاون بني احملكمة
والدول األطراف ،مبا يف ذلك بشأن التطورات اجلديدة يف جماالت التعاون التقين ،وتشجع مجيع أصحاب
املصلحة ،مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين ،على مواصلة تنظيم املناسبات اليت تسمح بتبادل املعلومات
هبدف تعزيز التعاون والبحث البناء عن حلول للتحدايت احملددة؛
 -37تقر أبمهية مسامهة احملكمة يف اجلهود اليت تبذهلا اجلمعية لتعزيز التعاون ،وترحب بتقرير احملكمة عن
التعاون( )6الذي يتضمن بياانت مفصلة عن الردود املقدمة من الدول األطراف ،مبا يف ذلك تسليط الضوء
على التحدايت الرئيسية ،وتطلب إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية تقريرا حمداث عن التعاون يف دورهتا
العشرين.
____________

( )6الوثيقة
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