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الدورة الثانية عشرة

الهاي 02 – 02 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2013

تقرير المحكمة عن حالة التعاون الجاري بين المحكمة الجنائية الدولية
واألمم المتحدة ،بما في ذلك في الميدان
أوالً -

مقدمة

 -1يتم تقدمي هذا التقرير عمال بالفقرة  11من القرار  ،ICC-ASP/11/Res.8الذي دعت فيه
اجلمعية العامة احملكمة "ملواصلة احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة ،وأن تقدم تقريرا عن حالة التعاون

اجلاري بني املنظمات ،مبا يف ذلك يف امليدان يف الدورة الثانية عشرة للممعية ،استنادا لى اتفاقية العالقة
بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية".
 -0وينعكس الطابع االستثنائي وأمهية عالقة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة اجلنائية الدولية" أو
"احملكمة") مع األمم املتحدة ("األمم املتحدة") جيدا يف املادة  0من نظام روما األساسي اليت تلزم
احملكمة صراحة بأن "تنظّم العالقة بني األمم املتحدة مبوجب اتفاق تعتمده مجعية الدول األطراف يف هذا
النظام األساسي ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها".
 -3لقد أبرمت اتفاقية العالقة املتفاوض بشأهنا بني احملكمة واألمم املتحدة يف  4تشرين األول/أكتوبر
 ،0224اليت توفر األسس القانونية لتعاون متعدد األوجه بني املنظمتني .وتنص اتفاقية العالقة على أنه
يتعني على احملكمة وعلى األمم املتحدة أن تتعاونا بشكل وثيق ،أينما كان ذلك مناسبا ،مع بعضهما
البعض والتشاور فيما بينهما بشأن املسائل ذات املصاحل املشرتكة ،وذلك هبدف تيسري القيام مبسؤوليات
كل منهما بفعالية.
 -4يتكون التعاون يف أشكاله العديدة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية من لجراء حوار
بشكل منتظم بني املسؤولني يف املؤسستني يهدف لى حتديد التحديات وسبل التغلب عليها ،مبا يف ذلك
تبادل التمثيل يف االجتماعات واإلجراءات رفيعة املستو ،،ولى عالقة عمل عملية جدا ،مبا يف ذلك
تبادل املعلومات ،والتقارير ،والرتتيبات اإلدارية ،وشؤون املوظفني ،وتوفري اخلدمات ،والتسهيالت ،والدعم
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اللوجسيت يف امليدان ،واألمور املالية ،وترتيبات السفر ،واملساعدة القضائية ،ومثول موظفي األمم املتحدة
يف احملكمة لتقدمي شهاداهتم ،ودعم أنشطة بعضهما البعض يف امليدان.
 -5وتود احملكمة أن تسلط الضوء يف هذا الصدد على الدعم احلاسم والتعاون الذي تلقته خالل
السنوات املاضية من األمم املتحدة ،بداية من األمني العام بان كي مون ،وكذلك من وكيل األمني العام
للشؤون القانونية واملستشار القانوين ،الذي يقوم مكتبه (مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية" ،مكتب
الشؤون القانونية") بالتيقن من لرسال وتنسيق طلبات التعاون القضائي بني األمم املتحدة ووكاالهتا وأجهزة
احملكمة وأطراف الدعو .)1(،لن مكتب الشؤون القانونية هو صلة وصل كفوءة للمحكمة والذي يقوم
أيضا بتقدمي املشورة لى اجلهاز الطالب أو لى أحد األطرف بشأن اإلجراءات الواجب لتباعها ،ويوفر
التحديثات وحيدد االستئنافات التمهيدية ذات الصلة اليت قد تقوم احملكمة باالتصال هبم يف خمتلف
وكاالت األمم املتحدة أو بعثات حفظ السالم يف امليدان.
 -6وتعرب احملكمة عن امتناهنا أيضا للتفاعل املنتظم وللدعم من املكاتب واإلدارات األخر ،لألمم
املتحدة ،مبا يف ذلك من بني أمور أخر ،،لدارة عمليات حفظ السالم ("لدارة عمليات حفظ السالم")،
ولدارة الشؤون السياسية ("لدارة الشؤون السياسية") ،ونساء األمم املتحدة ،ومكتب املفوض السامي
حلقوق اإلنسان ("مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان") ،فضال عن املستشارين اخلاصني واملمثلني
اخلاصني لألمني العام املعنيني مبنع اإلبادة اجلماعية ،ومسؤولية احلماية ،واألطفال والنزاع املسلح والعنف
اجلنسي يف حاالت النزاع .وتعرب احملكمة عن امتناهنا أيضا للتفاعل املنتظم مع وكاالت األمم املتحدة ،مثل
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ("اليونسكو") ،فضال عن برامج األمم املتحدة وصناديقها،
مثل صندوق األمم املتحدة للطفولة ("اليونيسيف").
 -7يعقد مديري احملكمة الكبار يف كثري من األحيان مشاورات عالية املستو ،مع األمني العام لألمم
املتحدة ومع كبار مسؤويل األمم املتحدة اآلخرين ملناقشة األمور ذات املصاحل املشرتكة ،وشرح مصاحل
ووالية احملكمة ولطلب الدعم من األمم املتحدة .يتم ذلك من خالل الزيارات رفيعة املستو ،لى نيويورك
أو من خالل املكاملات اهلاتفية .كما تقوم تقارير احملكمة السنوية لى اجلمعية العامة لألمم املتحدة أيضا
بإعطاء الفرصة للمحكمة إلبالغ األمم املتحدة واجملتمع الدويل بأسره على أساس منتظم عن أنشطتها.
وترحب احملكمة بقرار اجلمعية العامة رقم  055/61بشأن تقرير احملكمة اجلنائية الدولية ،الذي يطلب من
األمني العام أن يواصل مشل املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة  3من اتفاقية العالقة يف تقرير منفصل عن
تقرير األمني العام القائم عن النفقات املتكبدة واملبالغ املسددة فيما يتعلق باملساعدة املقدمة لى احملكمة.
وأخريا ،فإن اجتماع املائدة املستديرة السنوي بني احملكمة واألمم املتحدة يمكن املسؤولني أيضا من كال
املنظمتني للقاء على مستو ،العمل ملناقشة ترتيبات التعاون العملي.

( )1من أجل مكتب املدعي العام ،لقد مت لرسال  010طلب للمساعدة لى األمم املتحدة منذ عام  3 0225تشرين
األول/أكتوبر  ،0213بنسبة تنفيذ تبلغ .%13.5
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 -8يوفر متثيل احملكمة يف األمم املتحدة ،بشكل مكتب اتصال صغري ،قناة هامة للتواصل بني احملكمة
واألمم املتحدة ،ولتسهيل مواصلة وزيادة تطوير العالقة والتعاون بني املنظمتني.
 -9هناك قضية واحدة قيد املناقشة حاليا بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة تتعلق باملادة 2
من اتفاقية العالقة ،واليت مبوجبها توافق األمم املتحدة واحملكمة على "التعاون يف جمال تبادل املوظفني
املؤقت ،حسب االقتضاء ،مع عمل الرتتيبات الواجبة لالحتفاظ حبقوق الرتب الوظيفية وحقوق التقاعد".
لقد مت للغاء اتفاقية التنقل املشرتكة بني املنظمات ،اليت كانت احملكمة اجلنائية الدولية طرفا فيها منذ عام
 ،0225من قبل منظومة األمم املتحدة وذلك اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير  0210واستبداهلا
باالتفاقية املشرتكة بني الوكاالت فيما يتعلق بعمليات النقل واإلعارة و القروض بني منظمات األمم
املتحدة تطبيقا للنظام املوحد للمرتبات والبدالت .ويف  13آذار/مارس عام  ،0213قامت شبكة املوارد
البشرية جمللس الراساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعنية بالتنسيق برفض طلب من احملكمة
اجلنائية الدولية بأن تستمر كطرف يف هذه االتفاقية اجلديدة على أساس أن احملكمة ليست جزءا من
النظام املوحد للمرتبات والبدالت( ،)0على الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية تطبق ها النظام .لن
استمرار استبعاد احملكمة من برنامج التنقل فيما بني املنظمات سيؤثر سلبا على التوظيف يف احملكمة وعلى
جهود التوظيف ،ولن يكون مواتيا للموظفني الذين ينتقلون لى أو من منظومة لحد ،منظمات األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك املوظفني الذين يعملون حاليا يف حماكم األمم املتحدة اخلاصة ،واليت تقوم بتخفيض
عملياهتا .لقد أثريت هذه املسألة على مستو ،رفيع بني املنظمتني؛ واملناقشات مستمرة حاليا وتأمل
احملكمة بأهنا ستؤدي لى نتيمة لجيابية.
 -10بالنظر لى ما بعد االحتياجات الفورية للمحكمة ،يوجد هناك تآزر كبري وتفاعل بني األمم
املتحدة والنظام األوسع لنظام روما األساسي للعدالة اجلنائية التكميلية ،وحتديدا ،الدور اهلام الذي تلعبه
األمم املتحدة ووكاالهتا الذي يكن أن تقوم به لتعزيز القدرة احمللية للتصدي للمرائم املنصوص عليها يف
نظام روما األساسي( .)3وأحد اجلهود اخلاصة اجلديرة بالذكر يف هذا الصدد هو عملية "غرين تري" ،اليت
مت لطالقها من قبل املركز الدويل للعدالة االنتقالية ("العدالة االنتقالية") وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
("برنامج األمم املتحدة اإلمنائي") يف عام  ،0212بدعم من حكوميت الدمنرك وجنوب أفريقيا ،ومها نقطيت
( )2الذي يشمل الدفع جتاه ا ألنشطة املمولة بصورة مشرتكة ،مثل جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الراساء التنفيذيني املعين
بالتنسيق لشبكة املوارد البشرية يف منظومة األمم املتحدة.
( )3لحد ،األ مثال اإلجيابية حول كيف يكن لألمم املتحدة واهليئات التابعة أن تقوم بدعم جهود التكامل من قبل احملكمة
هو غينيا ،وهي حالة قيد الفحص األويل حاليا من قبل مكتب املدعي العام .يف هذا السياق ،قامت السلطات الوطنية
ومكتب املدعي العام بتحديد نواحي الدعم الدويل احملتملة إلجراء حتقيقات ومالحقات االدعاء العام الوطنية املتعلقة
باجلرائم املزعومة اليت ارتكبت يف  02أيلول/سبتمرب  0225يف ملعب كوناكري .مت نقل هذه املعلومات لى منظومة األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك جلنة األمم املتحدة لبناء السالم ،واملمثل اخلاص لألمم املتحدة حول العنف اجلنسي يف حاالت النزاع،
ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان الذي وافق يف وقت الحق على تقدمي الدعم اللوجسيت واملشورة الفنية للفريق
الغيين من القضاة املسؤولني عن حالة  02أيلول/سبتمرب .0225
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الرتكيز للتكامل يف مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") .لقد كان هدف عملية "غرين تري" هو جلمع
اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية وقطاع تنمية سيادة القانون األوسع للنظر يف السبل لتعزيز التنفيذ
العملي للتكامل وتعزيز النظم احمللية اليت تسعى لى التحقيق يف اجلرائم اخلطرية .تثين احملكمة على االهتمام
املتزايد الذي أعطته ألمم املتحدة مؤخرا لى هذه املسائل وحتث على مواصلة هذه اجلهود.
 -11وسريكز هذا التقرير على التعاون املستمر بني احملكمة واألمم املتحدة يف هذا اجملال ،مبا يف ذلك فيما
يتعلق ببعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وجلان التحقيق ،والعالقة بني احملكمة وجملس األمن التابع لى
األمم املتحدة ،ودور الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية يف لدماج قضايا احملكمة يف احملافل املختلفة
لألمم املتحدة .يكن مراجعة مزيد من املعلومات العامة حول التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة يف التقارير
()4
السنوية للمحكمة لى اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

ثانياً-

التعاون الجاري في الميدان بين المحكمة واألمم المتحدة

ألف-

بعثات حفظ السالم والتواجد اآلخر لألمم المتحدة في الميدان
 -10توفر اتفاقية التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية لطارا عاما للتعاون .على وجه
التحديد تنص املادة  3تنص على "[ت] لن األمم املتحدة واحملكمة توافقان على أنه ،بغية تسهيل

االستكمال الفعلي للمسؤوليات كل منها ،يتعني عليهما التعاون بشكل وثيق ،أينما كان ذلك مناسبا،
مع بعضهما البعض والتشاور فيما بينهما بشأن املسائل ذات املصاحل املشرتكة وفقا ألحكام االتفاقية
احلالية ومتشيا مع األحكام املتعلقة بكل منهما من امليثاق والنظام األساسي".

 -13يف كثري من احلاالت ،مبا يف ذلك تلك أمام احملكمة ،جيوز لألمم املتحدة واهليئات التابعة هلا
الوصول الفريد لى أراضي معينة من خالل البعثات امليدانية ،وعمليات حفظ السالم ،وجلان التحقيق
("جلنة/جلان التحقيق").

 -14حيث كان متوقعا ارتفاع حمم طلبات التعاون ،سعت كل من احملكمة ومكتب املدعي العام لى
لبرام مذكرات تفاهم"( ،مذكرات التفاهم") لتسهيل الطرائق املتفق عليها ألنواع حمددة من املساعدة .لقد
أتاحت هذه املمارسة للمحكمة تاليف التأخري يف تطوير عملياهتا واملساعدة يف خفض التكاليف .وعالوة
على ذلك ،كانت هذه االتفاقيات مفيدة لكال املنظمتني حبيث أهنا تضمن تبادل منتظم للقضايا ذات
االهتمام املشرتك وتتيح االستمابة لى شواغل وتبديد املعلومات املضللة .منذ عام  ،0224كان لتبادل
املعلومات مع األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واهليئات يف امليدان ويف املقر الرئيسي ،من خالل آليات
خمتلفة مبا يف ذلك اجتماعات املائدة املستديرة ،دورا فعاال يف دعم احملكمة.
 -15يف عام  ،0213مت التماس التعاون من األمم املتحدة يف امليدان بشكل خاص يف العديد من اجملاالت
بداية من املساعدة إلجالء موظفي احملكمة اجلنائية الدولية من مجهورية أفريقيا الوسطى لى التفاوض بشأن
(http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/68/314 )4
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مذكرات التفاهم واالستفادة من التبادل املستمر للمعلومات حول التعاون يف خمتلف اجملاالت ذات االهتمام
للمحكمة ،مبا يف ذلك اللوجستية وغريها.
 -16يف كينيا ،تواصل احملكمة االستفادة من خدمات ومرافق مكتب األمم املتحدة يف نريويب ("مكتب
األمم املتحدة بنريويب") ،مما أد ،لى حتقيق ختفيضات هامة يف التكاليف التشغيلية )5(.لقد تبادل منسق فريق
أعمال قلم احملكمة يف نريويب مع مكتب املدير العام بشكل منتظم إلعالمه بشأن التطورات يف القضايا
املعروضة على احملكمة .كما مت تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام املشرتك ،مع األخذ بعني
االعتبار الواليات املستقلة للمنظمتني.
 -11باإلضافة لى األحداث يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،قام مكتب األمم املتحدة املوحد لبناء السالم يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ("مكتب األمم املتحدة املوحد لبناء السالم") مبساعدة احملكمة يف عمليات اإلخالء،
جممع األمم املتحدة لفرتة ستة أشهر .كما مت
مبا يف ذلك من خالل استيعاب موظفي احملكمة اجلنائية الدولية يف ّ
التدفق املنتظم للمعلومات حول الوضع يف البالد عن طريق مكتب األمم املتحدة املوحد لبناء السالم ،مما دعم
احملكمة يف مواصلة عملها يف ما يتعلق بقضية السيد جان بيري بيمبا ،مبا يف ذلك لخطار طلبات التعاون لى
السلطات.
 -12بالقضايا اجلارية يف مراحل ما قبل احملاكمة ،واحملاكمة ،واالستئنافات ،وجرب الضرر يف مجهورية الكونغو
الديقراطية ،استمرت احملكمة يف االعتماد على املساعدة اإلدارية واللوجستية من بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الديقراطية ("بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
مجهورية الكونغو الديقراطية") ،مبا يف ذلك النقل اجلوي من كينشاسا ومن قاعدة اللوجستيات يف لنتييب،
أوغندا ،على سبيل مثال ،مت استخدام ما جمموعه  442رحلة لألمم املتحدة بني  1كانون الثاين/يناير و 32
أيلول/سبتمرب عام  ،0213فيما يتعلق بالتحقيقات من مكتب املدعي العام ("مكتب املدعي العام") والدفاع
()6
باإلضافة لى أنشطة من قلم احملكمة واهليئات املستقلة.
 -15منذ عام  ،0211ال يوجد للمحكمة وجود ميداين يف تشاد .وبالتايل ،عملها فيما يتعلق بالقضايا
املعلقة يف دارفور ،السودان ،استفادت كثريا من دعم األمم املتحدة هناك.
 -02يف  10حزيران/يونيو عام  ،0213أبرمت احملكمة مذكرة تفاهم مع عملية األمم املتحدة يف كوت
ديفوار ("عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار") )1(،اليت قامت بالبناء على منوذج سابق أُبرم مع بعثة األمم
املتحدة يف مجهورية الكونغو الديقراطية ("بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الديقراطية").
( )5وفقا للمادة  12من اتفاقية العالقة ،تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بتسديد األمم املتحدة أية تكاليف املرافق واخلدمات
املقدمة .يتم حتقيق ختفيضات يف التكاليف مقارنة باخليار البديل بقيام احملكمة بإنشاء بنية حتتية خاصة هبا وشراء خدمات
مستقلة على أرض الواقع.
( )6لد ،مكتب املدعي العام أيضا مذكرة تفاهم اتفاق حمدد مع بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية
الكونغو الديقراطية (وسابقا مع بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الديقراطية).
( )7مذكرة التفاهم هذه حتل حمل االتفاقية السابقة املربمة بني مكتب املدعي العام وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

42-A-141013

5

ICC-ASP/12/42

وهتدف هذه االتفاقية لى زيادة تعزيز التعاون مع األمم املتحدة مع التيقن من االستخدام الفعال ملوارد احملكمة.
لقد سهلت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار عمليات احملكمة يف البلد ،خاصة التبادالت بني عملية األمم
املتحدة يف كوت ديفوار وبني واحملكمة فيما يتعلق بأنشطتها بشأن قضية السيد لوران غباغبو اليت عادت
بالفائدة على كلتا املنظمتني.
 -01ويف مايل ،احملكمة يف املرحلة األولية من مناقشة مذكرة تفاهم مع بعثة األمم املتحدة املتعدد
األبعاد املوحدة لتحقيق االستقرار يف مايل ("بعثة األمم املتحدة املتعدد األبعاد املوحدة لتحقيق االستقرار
يف مايل") .ومع ذلك لقد قدمت هذه البعثة الدعم لى احملكمة على أساس غرض خاص ،مبا يف ذلك
عن طريق السماح باستخدام رحالت اخلدمات اجلوية اإلنسانية لألمم املتحدة ("اخلدمات اجلوية
اإلنسانية") لى مناطق العمليات للمحكمة اجلنائية الدولية .يقوم قلم احملكمة اآلن بإجراء دراسة جدو،
لتحديد مقدار املقدرة احلقلية األكثر فعالية من حيث التكلفة لتتم مراجعتها بشكل يتناسق مع التطورات
القضائية املقبلة.
 -00أخريا ،حتصل حمكمة على التعاون على أساس غرض خاص من بعثات األمم املتحدة اليت ال تقع
يف لحد ،بلدان احلاالت .على هذا النحو ،كانت احملكمة يف عام  0213قادرة على تنظيم اجتماعات
عن طريق الفيديو لتسهيل أخذ شهادة عدد من الشهود من مباين األمم املتحدة يف ثالثة دول خمتلفة.
 -03كما أنه مبنتهى األمهية أيضا أن تواصل األمم املتحدة على ليالء االعتبار الواجب لطلبات الدعم
واملساعدة لفرق الدفاع للمحكمة اجلنائية الدولية يف ضوء مبدأ املساواة يف األسلحة ،ويشمل ذلك
األحكام ذات الصلة يف هذا الصدد يف اتفاقات التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.
 -04يعتمد مد ،لمكانية تعاون بعثات حفظ السالم مع احملكمة لى حد كبري على التفويض املمنوح
للبعثة .وعلى وجه التحديد ،فيما يتعلق مبقدرة البعثة على التسهيل أو املساعدة يف اعتقال وتسليم األفراد
اخلاضعني ألوامر اعتقال صادرة عن احملكمة ،سيكون من املهم أن يتم مشل تفويض البعثة بشكل متسق
ضمن والياهتا لتقوم بدعم السلطات الوطنية يف قيامها باالعتقاالت ،أو ،لذا كان ذلك ممكنا ،لعطائها
والية أقو ،وامل قدرة على تنفيذ العمليات اليت قد تؤدي لى اعتقاالت قبل نقل اهلاربني لى السلطات
الوطنية .ويكن استخالص دروس معينة من لنشاء "كتيبة التدخل" ،مع والية استباقية أكرب ،ضمن بعثة
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الديقراطية ،عمال بقرار جملس األمن رقم
.)0213( 0252
 -05سيتطلب صياغة هذه الواليات جهودا من مجيع اجلهات الفاعلة املعنية يف عملية لنشاء البعثة
ومن الدول وكذلك من لدارة عمليات حفظ السالم ،مع األخذ يف االعتبار التآزر اإلجيايب بني البعثات
واحملكمة ومراعاة واليات كل منها.
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باء -لجان التحقيق
 -06على مد ،السنوات املاضية ،كان مكتب املدعي العام على اتصال مع العديد من جلان التحقيق
الدولية اليت شكلها األمني العام لألمم املتحدة أو جملس األمن أو جملس حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك ،من
ضمن أمور أخر ،،فيما يتعلق باحلاالت يف دارفور وغينيا وليبيا .كما أن مكتب املدعي العام تفاعل أيضا
مع جمموعات األمم املتحدة احملددة وذات الصلة أو جلان من اخلرباء يف جماالت حتقيقاته.
 -01يكن للمان التحقيق أن توفر مصدرا قيّما للمعلومات حول االدعاءات املتعلقة بارتكاب حمتمل
للمرائم اليت تقع يف نطاق اختصاص احملكمة .قد تكون هذه املعلومات مفيدة بشكل خاص لى مكتب
املدعي العام أثناء لجراء الفحوصات األولية حيث يعتمد املكتب على معلومات مفتوحة املصادر من أجل
حتديد ما لذا كانت هناك أسس معقولة ملباشرة التحقيق.
 -02رهنا بوالية معينة ورأي مدروس من كل جلنة حتقيق ،يكن القيام مبزيد من البحث بشأن سبل
زيادة التعاون والتنسيق يف احلاالت اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة ،وذلك هبدف التبادل املشرتك
يتمشى مع اتفاقية العالقة .ويف هذا الصدد ،يقوم مكتب املدعي العام ومكتب املفوض
للمعلومات مبا ّ
السامي حلقوق اإلنسان ،مبساعدة من مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية ،بالبحث يف سبل تعزيز
الطرائق املمكنة للتعاون ،مبا يف ذلك من خالل لبرام مذكرة تفاهم لطارية.
 -05يف حني أنه سيكون لكل جلنة حتقيق والية خمتلفة ،مع تركيز ونطاق أنشطة خمتلف وأن أعضاء
جلنة التحقيق يعتربون بأهنم خرباء مستقلني ،سيكون هناك عادة عدة جوانب اليت قد يكون هلا أمهية
خاصة لعمل مكتب املدعي العام .يشمل هذا أية معلومات عن جرائم حمتملة تدخل يف اختصاص
احملكمة ،مثل املعلومات املتعلقة بأخطر اجلرائم واألحداث اجلنائية ضمن هذه احلالة ،وأي مؤشر أويل عن
اجلناة أو اجلماعات الذين ي ّدعى بأهنم مسؤولني ،وتقييم للكفاءة القانونية لألعمال املزعومة ،وأية
معلومات عن وجود اإلجراءات الوطنية ونوعيتها فيما يتعلق بتلك اجلرائم .على سبيل املثال ،أُعطي لى
جلنة األمم املتحدة للتحقيق يف أحداث  05أيلول/سبتمرب  0225يف كوناكري وغينيا ،والية ،من ضمن
أمور أخر ،،لتحديد مرتكيب اجلرائم الفرديني ،وأنتمت قائمة من األمساء اليت تغطي عدة مستويات من
املسؤولية؛ لقد طُلب منها تقدمي توصيات بشأن تدابري املساءلة ،وقدمت تقييما موجزا فيما يتعلق بالقضاء
الوطين .

جيم-

الدعم المقدم من إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن
 -32لن احملكمة مشمولة يف ترتيبات األمن والسالمة لألمم املتحدة يف مجيع عمليات احملكمة ،وقامت
بعمل اتصاالت وثيقة مع املسؤولني األمنيني يف األمم املتحدة يف كل من هذه املواقع .ويتم حاليا تعديل
مذكرة التفاهم القائمة بني احملكمة واألمم املتحدة لتعكس الشكل الذي وافقت عليه الشبكة املشرتكة بني
الوكاالت إلدارة املسائل األمنية ("الشبكة املشرتكة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية") يف عام .0212
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ثالثاًًًً -عالقةًالمحكمةًالجنائيةًالدوليةًمعًمجلسًاألمنًالتابعًإلىًاألممً
المتحدة
 -31تشري العديد من التطورات األخرية لى زيادة الزخم فيما بني الدول األطراف ،واجملتمع املدين
واحملكمة للتمعن معا يف القضايا ذات االهتمام املشرتك بني احملكمة واجمللس ،مع فرصة لتعزيز الدعم
للمحكمة .وتشمل هذه ،مناقشة مفتوحة جمللس األمن الدويل حول "السالم والعدالة ،مع الرتكيز بشكل
خاص على دور احملكمة اجلنائية الدولية" ،الذي انعقد يف تشرين األول/أكتوبر  0210والذي كان األول
من نوعه والناجم عن مبادرة من غواتيماال اليت كانت يف ذلك الوقت آخر دولة طرف للمحكمة اجلنائية
()2
الدولية؛ وأحداث تشاتام هاوس اليت نظمها "برملانيون من أجل العمل العاملي" يف آذار/مارس ،0210
ومن قبل املعهد الدويل للسالم يف تشرين الثاين/نوفمرب  )5(،0210ومنظمة "اإلنسانية املتحدة" ،وورشة
األعمال القانونية لكلية ليرفني يف جامعة كاليفورنيا يف تشرين الثاين/نوفمرب  )12(،0210واحلوار التفاعلي
غري الرمسي الذي انعقد بني املدعي العام وجملس األمن التابع لى األمم املتحدة يف أيار/مايو .0210
 -30على الرغم من أن للمحكمة وللمملس أدوارا متميزة (اجمللس هو هيئة سياسية داخل منظومة
األمم املتحدة ،واحملكمة هي مؤسسة قضائية مستقلة) ،لال أهنما يشاركان يف العديد من السمات يف
واليتيها .أوال ،يف حني أنه مت لعطاء جملس األمن مسؤولية رئيسية لصون السلم واألمن الدوليني ،فإن والية
احملكمة هي التيقن من حتقيق املساءلة بشأن اجلرائم األشد خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل بأسره،
واجلرائم اليت متيزها ديباجة نظام روما األساسي بأهنا تشكل خطرا على السلم واألمن والرفاه يف العامل.
وكما متت اإلشارة لليه يف مذكرة املفهوم اليت أعدهتا غواتيماال ملناقشة جملس األمن املفتوحة يف  11تشرين
األول/أكتوبر " ،0210لن أعمال جملس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية مكملة لبعضها البعض حبيث أهنا

تسعى لى محاية الشعوب املتعرضة للخطر .لن ارتكاب الفظائع اجلماعية اليت تشكل جرائم مبوجب نظام
روما األساسي واليت هتدد عادة السلم واألمن الدوليني .وبالتايل ،فإن منع الفظائع اجلماعية واإلصرار على
()11
املساءلة الدولية يكن أن تساهم يف صون السلم و األمن الدوليني".

 -33ثانيا ،يوجد لكل من اجمللس واحملكمة دورا ليلعبانه يف تعزيز العالقة التكاملية بني السالم والعدالة.
من وجهة نظر احملكمة ،ال يوجد أي معضلة أو تناقض بني السالم والعدالة ،ولكن من األمهية مبكان،
كما متت اإلشارة لليه يف مذكرة مفهوم غواتيماال" ،لن مبادرات حل النزاعات اليت يعتربها جملس األمن

التابع لى األمم املتحدة جيب أن تكون متوافقة مع القيم الواردة يف نظام روما األساسي ،حىت يكن
للسالم والعدالة أن تعمال معا بشكل فعال".

 -34ثالثا ،باإلضافة لى العمل على نفس احلاالت واملناطق ،فإن احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن
غالبا ما يتعامالن بنفس التحديات ،منها من ضمن أمور أخر ،،التأثري املرهق للعنف القائم على نوع
( )8أنظر http://www.pgaction.org/pdf/activity/Chatham-ICC-SC.pdf.
( )9أنظر http://www.ipinst.org/publication/meeting-notes/detail/388-the-relationship-between-the-icc-and-the-
security-council-challenges-and-opportunities.html
( )10أنظر http://councilandcourt.org/files/2013/05/The-Council-and-the-Court-FINAL.pdf
()11
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اجلنس ،والعنف اجلنسي واستخدام األطفال يف النزاعات ،وتأثري اإلفالت من العقاب واالفتقار لى سيادة
القانون على احلاالت ،وفعالية عمليات حفظ السالم.
 -35أخريا ،يوجد لكال جملس األمن واحملكمة والية وقائية واضحة .يف الواقع ،لن ديباجة نظام روما
األساسي تشرح بوضوح بأن الوقاية هي مسؤولية مشرتكة وتقول أن الدول األطراف "وقد عقدت العزم
على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم".
 -36ونظرا لى هذه الواليات املرتابطة واملكملة لبعضها البعض ،فإن العالقة بني احملكمة وجملس األمن
يكن تنميتها وتعزيزها من خالل توسيع التفاعل ،مبا يف ذلك لى ما بعد حاالت حمددة اليت حييلها جملس
األمن لى املدعي العام ،وخبلق مساحة ملناقشات مفتوحة حول القضايا ذات مواضيع معينة .مثل احلوار
هو أمر حاسم ،حبيث أن كال جملس األمن واحملكمة ملتزمان مبنع الفظائع اجلماعية اليت تشكل هتديدا
للسالم واألمن الدوليني.
 -31لغرض لعطاء الزخم لعملية التمعن هذه ،باإلضافة لى توفري األفكار لى اجلهات الفاعلة ذات
الصلة ،مع األخذ بعني االعتبار أيضا مفهوم مذكرة غواتيماال كنقطة انطالق ،لقد حددت احملكمة
التدابري املمكنة اليت يكن أن تكون ذات صلة واليت ينبغي تقديها ملزيد من املناقشة من جانب الدول.
لقد مت سرد البعض منها أدناه .تبقى احملكمة وأجهزهتا املتوفرة على استعداد لتقدمي أي معلومات لضافية
واإلجابة على استفسارات بشأن هذه القائمة.
 -32تعزيز احلوار بني اجمللس واحملكمة :لن جلسات لحاطة جملس األمن من قبل املدعي العام حول
لحاالت اجمللس هي بالطبع مهمة إلطالع اجمللس عن الوضع احلايل ولثارة القضايا املثرية للقلق .وحىت
اآلن ،لقد مت لطالع املدعي العام اجمللس سبعة عشر مرة عن الوضع يف دارفور منذ حزيران/يونيو
()13
 )10(،0225ومخسة مرات عن الوضع يف ليبيا منذ أيار/مايو .0211
 -35ولكن باإلضافة لى ذلك ،فإن احملكمة ترحب بالفكرة اليت تروج هلا عددا من احلكومات خالل
مناقشة جملس األمن املفتوحة يف تشرين األول/أكتوبر  0210لتبادل الرأي بني اجمللس ومكتب املدعي
العام على أساس منتظم – بشكل مستقل عن احلاالت احملددة اليت أشار لليها جملس األمن .ويكن هلذه
اإلحاطات معاجلة حاالت معينة ،سواء كانت يف لطار التحقيق أو الفحص األويل ،أو يكن أن تعاج
املسائل ذات مواضيع معينة ،مثل األطفال يف النزاعات املسلحة أو الوقاية .لن هذا من شأنه أن يسمح
للدول األعضاء القيام بالرصد واالستمابة على القضايا ذات الصلة لى ما بعد التقارير الدورية نصف
سنوية اليت يقدمها املكتب لى اجمللس.

()12
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/
reports%20to%20the%20unsc/Pages/reports%20to%20the%20security%20counsel%20of%20the%20united%20n
ations%20organisation.aspx
(http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/reports%20to%20the% )13
20unsc/Pages/index.aspx
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 -42وتقرتح مذكرة املفهوم الغواتيمايل أيضا احتمال "توجيه دعوة سنوية لى رئيس احملكمة اجلنائية
الدولية واملدعي العام إلحاطة جملس األمن التابع لى األمم املتحدة وملناقشة املسائل ذات املصاحل املشرتكة
ولجياد سبل ووسائل لتعزيز التعاون املتبادل".
 -41ويكن أيضا اعتبار عقد حوارات تفاعلية غري رمسية ملعاجلة مواضيع أو حتديات حمددة .ويبقى
املمثلون عن خمتلف أجهزة احملكمة ،وكذلك رئيس مكتب ارتباط احملكمة مع األمم املتحدة ،متوفرون
لتقدمي هذه التحديثات املنتظمة واملشاركة يف املزيد من التبادالت املتكررة مع اجمللس.
 -40وتشري مذكرة املفهوم الغواتيمايل أيضا لى فكرة لنشاء منتد ،لتقدمي أسئلة حول التعاون مع
احملكمة اجلنائية الدولية من خالل هيئة فرعية تابعة للمملس  -وهو مقرتح لتقوم احملكمة بتشميع اجمللس
العتباره كوسيلة حمتملة لتبسيط التعاون وتعزيزه.
 -43باإلضافة لى ذلك ،يكن للمملس أن يواصل النظر يف تبادل املعلومات مع احملكمة .املادة 21
( )6من نظام روما األساسي تسمح للمحكمة بأن "تطلب من أي منظمة حكومية دولية تقدمي
معلومات أو وثائق .وجيوز للمحكمة أيضا أن تطلب أشكال أخر ،من التعاون واملساعدة ".وكما متت
اإلشارة لليه يف مفهوم غواتيماال" ،تقوم أعمال املفوض السامي حلقوق اإلنسان بتسهيل استخدام جمموعة

متنوعة من الوسائل لغرض اإلنذار املبكر ،مبا يف ذلك اإلبالغ لى جملس األمن التابع لى األمم املتحدة،
بناء على طلبه عن احلاالت والقضايا اليت تكون موضع اهتمام خاص .وباإلضافة لى ذلك ،لقد أثبتت
تقارير جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق بأن هلا الصلة بتأكيد املعلومات املتعلقة بطبيعة وخطورة حالة
معينة" .يشار هنا أيضا لى اجلزء املتعلق بواليات جلان التحقيق اليت مت تطويرها يف هذا التقرير يف وقت

سابق.

 -44أحكام احملكمة اجلنائية الدولية السائدة يف البلد واحلاالت ذات مواضيع معينة حتديدا :وكما أشرنا
سابقا ،يكن للدول األطراف أن تنظر يف لدماج قضايا احملكمة اجلنائية الدولية ضمن مناقشات جملس
األمن التابع لى األمم املتحدة ،وذلك متشيا مع توصية اعتُمدت يف وقت سابق من قبل اجلمعية ("الدول

األطراف اليت هي أعضاء يف جملس األمن جيب أن تتيقن من أن تؤخذ مصاحل احملكمة واحتياجاهتا املتعلقة
باملساعدة وواليتها يف عنب االعتبار عند مناقشة املسائل ذات الصلة ،مثل العقوبات ،وواليات حفظ
()14
السالم وبعثات جملس األمن ومبادرات السالم ويتخذ القرار بشأهنا ،مع احرتام استقاللية كالمها").

 -45وتشمل األمثلة اإلجيابية اليت حدثت يف اآلونة األخرية بيانا رئاسيا حول محاية املدنيني يف 10
شباط/فرباير  )15(،0213وقرار بوروندي يف  13شباط/فرباير عام  )16(،0213وبيان رئاسي بشأن
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف صون السلم واألمن الدوليني يف 6
آب/أغسطس  )11(،0213أو القرار املتعلق باملرأة والسالم واألمن يف  04حزيران/يونيو  )12(.0213وتود
( )14القرار ( )ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين ،التوصية رقم .51
(S/PRST/2013/2 )15

( )16القرار رقم (.)2090 - 2013
()17
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احملكمة أن تشري هنا لى قائمة مفيدة حيتفظ هبا التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ،اليت تتبع
()15
اإلشارات لى احملكمة اجلنائية الدولية يف قرارات جملس األمن.
 -46عالوة على ذلك ،ترحب احملكمة مببادرة من حكومة مايل لدعوة جملس األمن ليقوم بشمل القرار
الذي جييز عملية لنفاذ السالم( )02طلب للحصول على الدعم (يف حال فتح حتقيق للمحكمة اجلنائية
()01
الدولية) ،من قبل قوة عسكرية دولية هذه لكال السلطات الوطنية وكذلك احملكمة اجلنائية الدولية.
يكن ملثل هذه اللغة أن تؤسس معيارا جديدا حول كيف يكن جمللس األمن واحملكمة أن يكمال بعضهما
البعض والعمل معا من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب .يشار هنا أيضا لى اجلزء املتعلق بواليات
عمليات حفظ السالم اليت مت تطويرها سابقا يف هذا التقرير.
 -41التواصل مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية :يكن للمملس أن يتوجه بدعوة املنظمات
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ذات الصلة املعنية يف املسائل املتعلقة بالسالم والعدالة لدعم والية وأنشطة
احملكمة ،باإلضافة لى متابعة لحاالت اجمللس والقرارات األخر .،يشار هنا أيضا لى البيان الرئاسي بشأن
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف صون السلم واألمن الدوليني يف 6
آب/أغسطس  )00(،0213والذي يشري لى أنه " يكن للمنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والرتتيبات

أن تساهم يف املساءلة من خالل [ ]...التعاون مع اآلليات الدولية واحملاكم ،واحملاكم اخلاصة ،مبا يف ذلك
احملكمة اجلنائية الدولية".

 -42الدعم العمومي والدبلوماسي من اجمللس للمحكمة :ال يزال الدعم العمومي والدبلوماسي يشكل
أولوية بالنسبة للمحكمة ولتعبئة جهود االعتقال .يكن للمملس اإلسهام لى حد كبري يف هذه اجلهود
من خالل بياناته اإلعالنية اليت تدعو لى ضرورة احرتام قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق ،واليت تشدد
على أمهية املساءلة للذين يتحملون املسؤولية األكرب عن انتهاكات خطرية هلذه القواعد .يكن للمملس
لصدار بيانات ي مذ ّكر هبا القرار الذي حييل احلالة لى احملكمة اجلنائية الدولية وااللتزامات القانونية اليت يقوم
عليها التعاون.
 -45العقوبات :يكن جمللس األمن أن يعترب لمكانية التوافق يف حتديد معايري آليات العقوبات لتحديد
وجتميد األصول وفرض حظر السفر .وينص حتديد املعايري على عدد من آليات العقوبات هذه بالفعل
على لدراج قائمة باألشخاص الذين يرتكبون انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل أو لقانون حقوق اإلنسان
()18

القرار رقم (.)2106 - 2013

()19
_http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CICC_Compilation_UNSC_Resolutions_ICC_references_(2002-2012)_pdf.pdf

( )20القرار رقم (.)2100 - 2013
( )21أنظر الصفحة  2من القرار" :لدعم ،كما هو ممكنا ومناسبا ،اجلهود اليت تبذهلا سلطات مايل االنتقالية ،دون املساس

مبسؤولياهتم ،جللب األشخاص املسؤولني عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف مايل لى العدالة ،مع األخذ
بعني االعتبار اإلحالة من قبل السلطات االنتقالية يف مايل الوضع يف بالدهم منذ كانون الثاين/يناير  0210لى احملكمة
اجلنائية الدولية".
()22
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أو غريها من الفظائع )03(.ويكن ليالء االعتبار لتمكني اإلدراج التلقائي لألشخاص الذين تطلبهم
احملكمة بعد لصدار مذكرة إللقاء القبض عليهم من قبل الدائرة التمهيدية الرتكاهبم املزعوم جلرائم تدخل
يف اختصاص احملكمة ،خاصة عندما يكون قد مت لحالة احلالة من قبل جملس األمن نفسه.
 -52كما ينبغي ليالء االعتبار لتبسيط عملية اختاذ القرار من قبل جلان العقوبات حيث تتقاطع
عمليات احملكمة مع برامج العقوبات ،أي نقل لألفراد من ولى الهاي ،وكذلك استخدام األموال جلرب
األضرار أو ألغراض املساعدة القانونية .يف حالة عمليات النقل ،على سبيل املثال ،يكن أن يتم رفع
احلظر على السفر تلقائيا للقرارات ذات الصلة ،عندما يكون الفرد خاضعا لى حظر من هذا النوع والذي
يلزم نقله لى أو من الهاي.
 -51االعتقال :لقد قام اجمللس بالفعل بإحالة اثنني من احلاالت لى املدعي العام واليت تنطوي على
تقارير حول جرائم واسعة النطاق ويقوم املدعي العام بتقدمي تقارير بشكل منتظم لى اجمللس بشأن هذه
املسائل .يتعني على اجمللس واحملكمة السعي سوية لوضع اسرتاتيميات بناءة بشكل أكثر لتحقيق
أهدافهما املشرتكة .ولخفاق الدول من تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية قد
يكون أيضا متصال بعدم تنفيذ قرارات جملس األمن املتعلقة بوقف العنف ونزع سالح أطراف النزاع والتيقن
من وضع حد لإلفالت من العقاب من خالل املبادرات احمللية ،وااللتزامات األخر ،ذات الصلة.
 -50ترحب احملكمة بإرشادات األمم املتحدة التوجيهية احملدثة الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية يف
آذار/مارس من هذا العام حول االتصال باألشخاص الذين هم موضوع مذكرات اعتقال أو استدعاء
صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية .ويكن هلذه اإلرشادات التوجيهية أن تكون مبثابة أسس لنهج أكثر
مشوال واتساقا من جانب الدول األطراف واجمللس .ودعا مكتب املدعي العام للقيام بعمل توثيق دقيق
وحتليل ملثل هذه االتصاالت لتحديد أي من االتصاالت اليت تعترب ضرورية حقا ،وما هو تأثري مثل هذه
االتصاالت ،من أجل زيادة حتسني هذه السياسة من خالل املمارسة.
 -53يكن للمملس أن يطلب من أمانة األمم املتحدة تقدمي تقارير عن األنشطة اجلارية للمشتبه هبم
الفارين من العدالة ،ويكن للمملس أيضا احلصول على معلومات بشأن هذه املسألة من خارج األمم
املتحدة .لن هذا من شأنه أن يساعد على تسليط الضوء على اخنراط املشتبه فيهم املستمر املزعوم يف
اجلرائم احلالية والتأكيد على أمهية اعتقاهلم.
 -54ويكن للمملس النظر يف وضع ،أو تكليف األمانة العامة لألمم املتحدة لوضع ،لرشادات
توجيهية للدول بشأن استخدام القوة يف القيام باالعتقاالت ،كـأحد التدابري لتشميع االعتقاالت اليت تتم
( )23أنظر على سبيل املثال ) - S/RES/1591 (2005تنص الفقرة (3ج) على تطبيق هذه التدابري على األفراد "الذين يعرقلون
عملية السالم ،ويشكلون هتديدا لالستقرار يف دارفور ويف املنطقة ،أو يرتكبون انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل أو قانون
حقوق اإلنسان أو غريها من الفظائع ،أو ينتهكون التدابري اليت نفذهتا الدول األعضاء وفقا للفقرتني  1و  2من القرار
 )0224( 1556والفقرة  1من هذا القرار على النحو الذي مت تنفيذه من قبل الدولة ،أو يكونون مسؤولني عن التحليقات
اجلوية العسكرية اهلمومية املوصوفة يف الفقرة  6من هذا القرار ." ...
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وفقا اللتزامات القانون الدويل .ويكن تطوير اإلرشادات التوجيهية بشكل منفصل أو مبا يتسق مع
اإلرشادات التوجيهية لقوات حفظ السالم حول سلوكيات االعتقاالت ،والتدريب على تنفيذ هذه
اإلرشادات.

 -55متابعة لحاالت اجمللس :كما متت اإلشارة لليه يف مذكرة مفهوم غواتيماال" ،لن متابعة اجمللس
إلحاالته اخلاصة لى احملكمة اجلنائية الدولية هو أمر هام جمللس األمن التابع لى األمم املتحدة من أجل
مصداقيته ،ومن أجل شرعية العدالة اجلنائية الدولية" .لن لحالة حالة لى احملكمة هو أمر حاسم للتيقن

من املساءلة ،ولكن بدون املتابعة الالزمة من حيث التيقن من التعاون ،خاصة فيما يتعلق باعتقال وتسليم
األفراد الذين مت حتديدهم من قبل املدعي العام ،لن يتم حتقيق العدالة .على العكس من ذلك ،لن التصور
بأن اجمللس متحفظ أو غري ناشط بشأن اختاذ مزيد من التدابري للتيقن من جلب احلاالت لى قاعة
يقوض مصداقية احملكمة وشرعيتها وحسب و"يكن أن
احملكمة وأن احملكمة ليست معزولة ،من شأنه أن ّ

ينظر لليه من قبل اجملتمع الدويل بأنه عدم االلتزام الالزم لدعم سيادة القانون عموما واملساءلة بشكل
خاص من جانب اجمللس".
 -56استمابة اجمللس لى احملكمة اجلنائية الدولية بشأن االتصاالت الرمسية حول عدم التعاون :هناك
سبعة على األقل من مثل هذه االتصاالت من القضاة حول احلالة يف دارفور .هناك حاجة للمملس
للتيقن من أنه يقف وراء قراراته املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية ،خاصة عندما يتم حتديد عدم التعاون
واليت مت اإلبالغ عنها من قبل القضاة.
 -51ويكن للمملس أيضا أن ير ،بأنه مناسبا للرد على نطاق أوسع من عدم التعاون بشأن قراراته
وبياناته حول أحالت حالة ما .والنظر يف أكثر من  52من القرارات املعتمدة منذ عام  0224بشأن
دارفور اليت مجعها مكتب املدعي العام ،باإلضافة لى العديد من البيانات الرئاسية والبيانات الصحفية
الصادرة ،يساعد على للقاء الضوء على نطاق أوسع من عدم التعاون من جانب حكومة السودان ،ويكن
أن يستفيد من مزيد من املناقشة بني أعضاء اجمللس .وسيكون من دواعي سرور مكتب املدعي العام بأن
يشارك هذه املعلومات اجملمعة مع األطراف الراغبة.
 -52قد يكون أحد اخليارات هو إلنشاء جمموعة عمل يف اجمللس ملعاجلة املسائل املتعلقة باحملكمة
اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك عدم التعاون .وتفهم احملكمة أيضا من االجتماعات مع الدول األطراف أنه
قد تكون هناك فائدة يف عقد تكتل للدول األطراف داخل اجمللس.

 -55ويكن للمملس أن يعترب أيضا وضع ،أو تكليف األمانة العامة لألمم املتحدة لوضع ،حتليل
للفشل من جانب الدول لتنفيذ التزاماهتا جتاه اجمللس ،باعتبارها كوسيلة لتتبع مد ،فعالية القرارات مع
مرور الوقت.
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رابعاًًًً-دورًالدولًاألطرافًفيًإدماجًقضاياًالمحكمةًالجنائيةًالدوليةًفيً
محافلًاألممًالمتحدة
 -62توفر األمم املتحدة ،بكوهنا احملفل الرئيسي للتعاون واملشاورات الدولية ،سياقا فريدا لتعزيز لدماج
قضايا نظام روما األساسي واالعتبارات يف جمموعة واسعة من جماالت األنشطة الدولية.
 -61تلعب الدول األطراف دورا حامسا يف تسليط الضوء على مصاحل ووالية احملكمة يف احملافل املختلفة
يف األمم املتحدة .وتقوم العديد من الدول األطراف يف نيويورك بالعمل النشط إلدماج احملكمة اجلنائية
الدولية يف مناقشاهتا يف األمم املتحدة مبا يف ذلك ،يف اجلمعية العامة وجملس األمن ،وذلك متشيا مع
التوصيات  45و  41و  52و  51من  66توصية اعتمدهتا اجلمعية يف عام  .0221كل سنة ،تقوم
اجلمعية العامة وجملس األمن باعتماد عددا من القرارات واملقررات اليت تشمل الدعم واالعرتاف بوالية
احملكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة السنوية بشأن احملكمة اجلنائية الدولية .وتواصل
الدول األطراف تقدمي الدعم الدبلوماسي والسياسي للمحكمة من خالل تفاعالهتا الثنائية واملتعددة
اجلوانب .يف حني أنه يف كثري من األحيان يتم تقدمي الدعم السياسي والدبلوماسي من قبل الدول
األطراف ،فإنه يكن أن يكون أكثر قوة واتساقا .لذا بقيت الدول األطراف صامتة عندما تواجه فرصة
للتعبري عن دعمها لعمل احملكمة أو لتصحيح سوء تفاهم بشأن واليتها ،فإهنا متيل لى خلق تصور سليب
بأن احملكمة ال حتظى بتأييد كبري من اجملتمع الدويل ،ولن هذه حقيقة قد تقوم بتقويض أعمال احملكمة.
يكن اإلطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذه املسألة يف تقرير احملكمة حول التعاون الذي مت لعداده
للدورة الثانية عشرة للممعية.
 -60للتيقن من حتقيق فهم أفضل وتقدمي معلومات حمدثة للدول األطراف ،تقوم احملكمة بالتفاعل
بشكل منتظم مع بعثات يف نيويورك ،من خالل املمثلني الدائمني واملستشارين القانونيني .و"جمموعة
أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية يف نيويورك" هي واحدة من احملافل ذات الصلة ،حيث يكن للمحكمة
وأجهزهتا تبادل املعلومات مع الدول األطراف ،باإلضافة لى اجتماعات احلوارات التفاعلية غري الرمسية
األخرية مع أعضاء جملس األمن .وكما متت اإلشارة لليه سابقا ،يقوم مكتب تواصل احملكمة يف األمم
املتحدة بتوفري وجود للمحكمة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك .يقوم مكتب التواصل بتسهيل وتعزيز
التعاون بني احملكمة من جهة وبني واألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا من جهة أخر ،،وكذلك
بني احملكمة وبني البعثات الدائمة وبعثات املراقبة يف األمم املتحدة .وينسق املكتب أيضا مع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة ،على وجه التحديد لتقوم الدول األطراف بتعزيز لدماج احملكمة اجلنائية الدولية
يف املناقشات والقرارات والتقارير من خمتلف املكاتب واهليئات التابعة لألمم املتحدة .
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خامساً -الخاتمة
 -63ويف اخلتام ،تعرب احملكمة عن امتناهنا البالغ للتعاون املمتاز الذي تلقته من األمم املتحدة منذ بدء
عملياهتا منذ عشرة سنوات  -بداية من املساعدة يف العمليات امليدانية لى الدعم األوسع على أعلى
مستو ،من املستويات القيادية يف األمم املتحدة.
 -64وبازدياد أنشطة احملكمة املتواصل على مر السنني ،والقلق املتزايد بشأن احلاالت واملواضيع
احلساسة واملعقدة ،فإن التنسيق الوثيق مع األمم املتحدة والدعم القوي منها ال يزال ضروريا لنماح
احملكمة يف أدائها املستقل لواليتها القضائية.
 -65على وجه التحديد ،تعتقد احملكمة أنه ينبغي أن تُرمكز اجلهود األولوية حاليا على تعزيز ومنهمة
التفاعل مع عمليات األمم املتحدة واللمان يف امليدان ،وزيادة لدماج قضايا احملكمة اجلنائية الدولية من
قبل الدول األطراف يف احملافل املختلفة لألمم املتحدة ،وأخريا ،تعزيز وتوسيع عالقة احملكمة اجلنائية الدولية
مع جملس األمن التابع لى األمم املتحدة ،من أجل مواصلة حتقيق أهدافهما املشرتكة لضمان السالم
واألمن الدوليني.
 -66تتقدم احملكمة وأجهزهتا بالشكر لى الدول األطراف هلذه الفرصة لتقدمي معلومات عن هذه
القضايا احلامسة ،وتبقى متوفرة ملزيد من املناقشة على أساس هذا التقرير.
__________
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