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  الدورة السابعة

  الهاي
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤

 

 

  
   

  

 تقرير املكتب عن التعاون  

  
 مذكرة من األمانة

  
قدم مكتب ي، ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ املؤرخ ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ٤٠عمال بالفقرة   

  . طيه تقريره عن مسألة التعاون لتنظر فيه اجلمعية األطراف مجعية الدول
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  عن التعاوناملكتب تقرير 

ICC/ASP/6/Res.2 قرارالناء على ب  -١
ديسمرب / كانون األول١٤ الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف ) ١(

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ يف اجتماعه الثامن عشر املعقود يف مكتب مجعية الدول األطرافوافق ، ٢٠٠٧
  .لتعاونللجمعية معنياً با منسقاً) بلجيكا(على تعيني السفري إيف هايزندونك 

نتقائي ع ج ابأتباوالتوصية  )٢(٢٠٠٧ التعاون يف عام عنقرير املكتب الواردة يف تستنتاجات الوعمالً با  -٢
مشاورات غري رمسية مع ممثلي الدول األطراف، وأجهزة ، أجرى املنسق ذات األولوية للتعاون حديد ااالتلت

 لتحديد ملبادئ التوجيهية الالزمةاحتديد  املعنية من أجل كوميةاحلنظمات غري املدولية، والنظمات املاحملكمة، و
ذات األولوية للتعاوناالت ا.  

 يف هذا اإلجراءات اليت اختذهاأطلع املنسق االجتماع بع الرابع للفريق العامل يف الهاي، ويف االجتما  -٣
 ، عقد٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ يف نيويوركويف الدورة السادسة املستأنفة جلمعية الدول األطراف املعقودة يف . الشأن
ري رمسي مع  غاًاجتماع ٢٠٠٨يونيه /انحزير٤نفس الدورة، عقد املنسق يف ويف . اماً مع الدول اجتماعاً عاملنسق

  . املعنيةالدول واملنظمات غري احلكومية

 :ذات األولويةااالت التالية من واعتربت جماالت النشاط    -٤

 مسك سجل جلهات التنسيق الدائمة مع البعثات الدبلوماسية للدول األطراف يف الهاي أو  )أ(

  بروكسل أو نيويورك

  عن التعاوناملكتباملقدم من تقرير ال من ٢٥ و ١٤ و ٩للتوصيات  خاصة نسيقعيني جهات تستجيب تي  -٥
أو جهات /و( بني احملكمة والسلطات احمللية لوساطةل هذه اجلهات قوم بهدور الذي ستال ؤديي وس.٢٠٠٧يف عام 

  .التعاون بني احملكمة والدولإدارة  املرونة يف تعزيزإىل ) التنسيق الوطنية

 رسالة إىل ٢٠٠٨يونيه /املنسق يف أوائل حزيران، وجه ةاملذكورع قائمة جلهات التنسيق لوضاً متهيدو  -٦
ملوافاته مبعلومات ، لدول اليت ليست هلا بعثات يف الهايبالنسبة إىل ا ويف نيويورك ،بعثات الدول األطراف يف الهاي

وردت و. هاي أو بروكسل أو نيويوركسؤولة عن التعاون يف بعثاا يف اليت ستكون متفصيلية عن جهات التنسيق ال
  .على هذه الرسالة  دولة من الدول األطرافنيأربعردود من أكثر من 

  .ويرجي من الدول اليت مل ترد بعد أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن  -٧

                                                 
سي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، روما األسا الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام    )١(

، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ - نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 
  . املرفق الثاين،ICC/ASP/6/Res.2الثالث، القرار اجلزء 

)٢(  ICC-ASP/6/21.  
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  .ويرجى من الدول اليت ردت أن تبلغ املنسق بأية تغيريات مقبلة  -٨

 من نظام روما ٨٨ عمال باملادة ةوطنيقوانني ماد عتلإلجراءات الالزمة الوضع إطار   )ب(

  .األساسي

بتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية  وبعد التشاور مع منسق الفريق العامل يف نيويورك املعينلتحقيق ذلك،   -٩
ومية بدعم من املنظمات غري احلكاملنسق، ، مجع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا كامال

ة تنفيذي للقوانني الالراهنقيمة عن الوضع  االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، معلومات السيما من منظمةو
  . امتيازات وحصانات احملكمةاخلاص بتفاق اال التصديق على عنوكذلك ، لتحقيق واملقاضاةوقوانني ا

ساعدة الدول إلجراءات الالزمة ملا احملكمة، حتديد اوستتيح هذه املعلومات، املكملة للمعلومات اليت مجعته  -١٠
وستنظم حلقة دراسية هلذا الغرض يف أوائل تشرين . اعتماد قوانني وطنية مبزيد من الدقةاألطراف اليت ترغب يف 

أمانة الكومنولث، واملفوضية األوروبية، واللجنة الدولية باالشتراك مع ، يف مجلة أمور، ٢٠٠٨أكتوبر /األول
مكانية أن تقدم الدول األطراف إبحث أيضاً وست. ومية عاملة يف هذا امليدانللصليب األمحر، ومنظمات غري حك

  .   مساعدة تقنية لدول أخرى

  تطوير خربة احملكمة يف التحقيقات املالية وجتميد األرصدة  )ج(

قلم احملكمة ومكتب املدعي العام، موضعاً ملشاورات غري لكل من ألة، اليت تتسم باألمهية كانت هذه املس  -١١
 األويلتصال الددت قنوات معينة للتعاون، واختذ املنسق ترتيبات لوح. رمسية مع منظمات دولية وخرباء دوليني

 مؤسسات متخصصة، حلقة دراسية  باالشتراك مع، القليلة القادمةاألشهر يف  باحملكمةوستعقد. بأجهزة احملكمة
  .تملةناقشة األعمال احململ

  النظر يف األشكال املمكنة للمساعدة املتعلقة حبماية الشهود  )د(

تبني الزيادة امللحوظة يف طلبات احلماية يف السنوات األخرية احلاجة إىل دراسة متعمقة للنظام القائم حالياً   -١٢
 وفيما يتعلق باتفاقات إعادة توطني كذلك،. ى الصعيدين الوطين والدويلحلماية الشهود وإمكانية املساعدة عل

 عقدمتكينها من على  املساعدة اليت ميكن تقدميها للدول األطراف ية، سيساعد النظر يف نوع)تنفيذ األحكام(الشهود 
خرباء يف جمال تراك مع باالش القادمة، ألشهرتنظيم حلقة دراسية إعالمية يف اتعتزم احملكمة و. مثل هذه االتفاقات

    . ليب األمحر، ومنظمات غري حكوميةصدولية، واللجنة الدولية للالنظمات املاحلماية، و

  تنظيم اتصاالت منتظمة على املستوى التقين مع أمانة األمم املتحدة  )ه( 

من قد أصبح مرضية، فالروابط التعاونية بني املؤسستني يف إطار االتفاق احلايل بطريقة عموماً تعمل بينما   -١٣
الزيارات الرفيعة املستوى الدورية اآلن أنه ميكن تعزيز التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، ليس عن طريق  لواضحا
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على املستوى نظمة املتصاالت االولكن عن طريق  ، فحسببشأن مسائل معينةحالياً واالتصاالت العديدة اجلارية 
  .  أيضاً وموظفي األمم املتحدةالتقين بني املسؤولني باحملكمة

، على النحو بأمانة األمم املتحدة إىل استئناف هذه االجتماعات على أساس سنوياملعنية وتنظر اإلدارات   -١٤
يناير /يف كانون الثاينأن يعقد االجتماع القادم  ، من حيث املبدأ،املقرر ومن. بطرقة مواتيةالذي كان متبعاً من قبل، 

  .   مكان االجتماعبعد ، ومل حيدد ٢٠٠٩

     األعمال املقبلة املقترحة

مسائل جديدة النظر يف يقترح املكتب حالياً، شار إليها أعاله واجلاري تنفيذها األعمال املضافة إىل باإل  -١٥
  :ثلمتصلة بالتعاون، م

يات والظروف مكانإلا يف حدود، مات الدولية واإلقليمية األخرىتوثيق العالقات بني احملكمة واملنظ  )أ(
  ؛تاحةامل
تابعة للدول ية الاإلدار يف اهليئات احملكمة وأنشطتهاعمل يف إذكاء الوعي ب لإلسهامالنظر يف وسائل   )ب(

  ؛األطراف واملنظمات الدولية أو اإلقليمية 
بتبادل و احملاكم املخصصة، مبساعدة الدول ذات اخلربة يف التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية أالقيام،   )ج(

  . التعاونيف جمالاملعلومات بشأن أفضل املمارسات 

وتدعى الدول األطراف إىل موافاة املنسق املعين بالتعاون بتعليقاا واقتراحاا بشأن األعمال ذات األولوية   -١٦
    . للتعاوناملقبلة
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