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ة عشرةالثالثالدورة 
٢٠١٤ديسمرب/كانون األول١٧- ٨،ويوركني

تقرير المحكمة عن التعاون

مةالمقدِّ - أوًال 
وهو .ICC-ASP/12/Res.3عمًال بالقرار كمة اجلنائية الدولية تقدمه احملعن التعاون هذا التقرير -١

٢٠١٤.١أيلول/سبتمرب ٣٠إىل ٢٠١٣من تشرين األول/أكتوبر يشمل الفرتة املمتدة 

تضاعف بسبب تزداد احتياجات احملكمة إىل التعاون فتئت ما خالل الفرتة املشمولة بالتقرير -٢
تعقيدات وما تتعامل من ، فضال عما تتسم به احلاالت ضيتقاوالالحقة جمال التحقيق واملأنشطتها يف

إىل الدول واملنظمات الدولية نيابة ٢تعاونطلب ١٦٢قد أحال قلم احملكمة فمعه احملكمة من حتديات. 
طلب مساعدة إىل خمتلف ٣٥٦العام مكتب املدعي وأرسل ٣اخلاص.سابهحلالدفاع أو و الدوائر عن

األطراف، واملنظمات الدولية واإلقليمية خالل الفرتة غري الدول و األطراف الشركاء، مبا يف ذلك الدول 
٤املشمولة بالتقرير.السابقة الفرتة بمقارنة يف املائة١٩،٠٦املشمولة بالتقرير، وهو ما ميثل زيادة بنسبة 

ام ) من نظ١٠(٩٣املادة بمالطلبات للحصول على املساعدة (عما ورد من واجلدير بالذكر أن عدد 
، ٢٠١٤-٢٠١٣إىل ٢٠١٣-٢٠١٢من يف املائة٢٥بنسبة ارتفعمكتب املدعي إىل روما األساسي) 

يف جمال يف شبكة واسعة من اجلهات الفاعلة تها وأمهيمشروعيتها و احملكمة بني تزايد اندماج هو ما يو 
.العدالة اجلنائية الدولية

جهود التعاون ناحملكمة عيف األطراف إىل الدولدثةويهدف هذا التقرير إىل تقدمي معلومات حم-٣
احملكمة، بدعم من الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين، خالل الفرتة املشمولة تبذهلا املختلفة اليت 

االت ذات األولوية من حيث التعاون اليت مت حتديدهاإىل احملكمة شري تو ٥بالتقرير. ا احملكمة وأبرز ،أن ا
االت تكمن ال تزال سارية املفعول (و ،٢٠١٣عامالتعاون يف ها عنيف تقرير  : اسرتاتيجيات يفهذه ا

عي العام يف جمال التحقدًا بسرّ م يف هذا التقرير تقيُّ مثة معلومات ال تقدَّ ١ ا مكتب املدَّ ق ويف جمال املالحقة، يية عدد من األنشطة اليت اضطلع 
قرارات الدوائر وأوامرها.من و 

القضائية واملهام والطلبات املتعلقة بتوقيع اتفاقات التعاون الطوعي.والوثائقشعارات هذا الرقم ال يتضمن اإل٢
إىل جانب مجلة اإلشعارات الشهرية املتعلقة مبختلف البعثات املرسلة إىل بلدان ببعثات مكتب املدعي العام ملتعلقة ااإلشعارات يتضمن هذا الرقم ٣

.احلاالت اليت يقوم فيها املدعي العام بأنشطة مكثفة
غري األطراف واملنظمات الدولية مبا يف ذلك الدول األطراف والدول ،طلب مساعدة إىل خمتلف الشركاء٢٩٩بإرسال العام قام مكتب املدعي ٤

.٢٠١٣وأيلول/سبتمرب ٢٠١٢واإلقليمية بني تشرين األول/أكتوبر 
٥ICC-ASP/12/35.
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؛ ودعم ومحاية وتعزيز نظام ااالتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناو االعتقال؛ واالتفاقات الطوعية؛ 
فيه على الصعيدين اإلقليمي والدويل.ما ورد فيه من حاجات متأصلة إىل التعاون روما األساسي و 

لدول األطراف ااالتعاون اعتمداملتعلقة بتوصيات توصية من ال٦٦أن إىل حملكمة أيضا اتشري و -٤
.التعاونللمناقشات واجلهود املتعلقة بال تزال ذات أمهية كبرية وتشكل أساسا هاما ٢٠٠٧٦يف عام 

ا ووضعتها التكرار النقاط ال يكمن يف الغرض من هذا التقرير وبالتايل فإن -٥ رير تقااليت أثار
االسابقة اليت أ ، مثل ندوات اليت بذلتها احملكمة مؤخراعن اجلهود ف إىل اإلبالغ ديهاحملكمة، وإمنا عّد

اإلقليمية (االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب) املنظمات التعاون مع اليت تعقد بواحللقات الدراسية التعاون 
دف حت ا قيق األهداف االسرتاتيجية اليت أو املنظمات الدولية (األمم املتحدة)، وذلك  احملكمة سطر

.حتدياتمن بيانه ملا مت لتعزيز التعاون وإجياد حلول 
كروتنيس ةالتعاون، السفري ةر بذهلا ميسِّ تتما انفكاجلهود اليت أميا تقدير احملكمة تقدر إن -٦
املناقشات يف يسري هولندا، وتاحملكمة و بالتعاون معندواتثالث التنظيم املشرتك لالنرويج)، مبا يف ذلك (

يف جمال االحتياجات ومنها حملكمة، اليت تشغل بال االعامل بشأن املوضوعات الرئيسية الهاي إطار فريق 
التعاون مع الدفاع، واالتفاقات الطوعية، فضال عن توافر قنوات االتصال والتنسيق بني السلطات الوطنية 

.التعاون مع احملكمةباملعنية 
يف -مقررها اليت يقودها –عتقال االاسرتاتيجيات املتعلقة باملناقشات بوجه خاص كمة احملوتقدر -٧

ال ذي األولوية وسلط إىل واٍف للمحكمة بشكل تقرير أحدث وقد تطرق التعاون. يسريسياق ت هذا ا
قد قيتها. و ومصداهاتسليم وتأثري عدم تنفيذ طلبات احملكمة على سري عملالعتقال و االالضوء على أمهية 

تطلع إىل مواصلة هذا العمل تاحملكمة بنشاط يف هذه املناقشات خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، و عملت 
ال احليويلاملهم  .تحقيق نتائج ملموسة يف هذا ا

ندوات وحلقات دراسية مشتركة بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية- ثانيا 
ع الدول األفريقيةالندوات اإلقليمية م-ألف 

محاية عن خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، نظمت احملكمة، مع النرويج واستونيا وهولندا، ندوة -٨
٢٩يومي ليزية يف أروشا، مجهورية تنزانيا املتحدة، كنالناطقة باإلاألفريقية األطراف لصاحل الدول الشهود 

مع ، باالشرتاك يعة املستوى لتعزيز التعاونكما مت تنظيم ندوة رف٢٠١٣.٧أكتوبر تشرين األول/٣٠و
الدول األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية يف أكرا، ، مع دعم مايل من املفوضية األوروبيةوب،النرويج وهولندا

يف الناطقة بالفرنسية ندوة مماثلة مع الدول اإلفريقية وسبتم عقد . ٢٠١٤يهيولمتوز/٤و٣يومي غانا، يف 
.يف كوتونو، بنن٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين

، ومتاشيا مع اهلدف االسرتاتيجي للمحكمة ٢٠١٣بعد الندوات السابقة اليت نظمت يف عام و -٩
مت تصميم هذه االجتماعات ، كايفحتظى بالدعم الو على نطاق واسع ا اأن تصبح مؤسسة معرتفب

ا خصيصا لتعزيز عالقات التعاون بني احملكمة والدول املشاركة يف جم االت األولوية الرئيسية اليت حدد
وميكن االطالع على من دعم الدول يف جمال محاية الشهود. املزيد احلصول على احملكمة، مبا يف ذلك 

.ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين من القرار ٦
.٢٠١٣هحزيران/يوني٢٦و٢٥قة بالفرنسية يف داكار، السنغال، يومي طامماثلة لفائدة الدول األعضاء النعقدت ندوة ٧
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احملكمة تقرير من ٣٢إىل ٣٠الفقراتولوية يف هذا ذي األلتعاون اجمال عن مزيد من املعلومات اجلوهرية 
،.٢٠١٣عن التعاون يف عام 

ما يف القارة األفريقية، وأخذا يف االعتبار كلها تقع  حاليا حملكمة احلاالت لدى ادول بأن وإدراكا -١٠
هذه الندوات فإن ة بني القارة األفريقية واحملكمة، شواغل ومناقشات بشأن العالقمتت إثارته مؤخرا من 

الصلة أهم القضايا ذات بشأن بعض من مناقشات صرحية ومعمقة على إجراء تحفيز الإىل دف 
احملكمة، اليت جتريها أثناء تعاون الدولبالتعاون بني احملكمة والدول األفريقية، وخاصة محاية الشهود، و 

الندوات فإن واالتفاقات الطوعية، وكذلك العالقة بني بناء القدرات الوطنية والتعاون. وعالوة على ذلك، 
والدول.دف إىل تعزيز شبكة بني الدول نفسها وكذلك بني احملكمة 

يف يف كل ، ونعاممدعون ممثلون رفيعو املستوى من تسع دول، من بينهم وزراء عدل و وقد شارك -١١
ن يف نيف بااملزمع عقدهةمع ندوة التعاون الثالثو . هاموظفي، جنبا إىل جنب مع مسؤويل احملكمة و ندوة

الدول األفريقية، مبا يف دولة من ٢٦احملكمة قد مجعت ممثلني عن تكون ، ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين
باإلضافة إىل الدول، استفادت ندوة و غري األطراف يف نظام روما األساسي. فضال عن ذلك األطراف 

ندوة أكرا من مشاركة خبري استفادت ، و تحدة املعين باملخدرات واجلرميةأروشا من مشاركة مكتب األمم امل
."ةلعداليف جمال اة السريعة االستجاب"بفضل مت حتديده 

إجيابية بني الدول بإجراء مناقشات ندوة محاية الشهود يف أروشا، ال سيما ، نامسحت الندوتو -١٢
احملكمة، والتحديات اليت تواجهها احملكمة والدول يف وضعتهذينظام محاية الشهود البشأن واحملكمة 

ال، واتفاقيات النقل و  وطنية الميلي للنظم نقل الشهود، فضال عن الدور التكباص اخلق و صندالهذا ا
، لكل من الدول واحملكمة يةثنائية اجلانبالناقشات املهذا التفاعل، فضال عن ويسمح حلماية الشهود. 

عندما تطلب تثور والقانونية اليت العملية صعوبات، فضال عن اجلوانب ما يعرتض كل طرف من فهم ب
ال.من الدول ااحملكمة  لتعاون يف هذا ا

ما اركة يف الندأكدت الدول املشو -١٣ مزيد من املاسة إىل ا ابشكل جيد حلاجااستجابتوتني أ
وتنفيذها على املستوى الوطين.اهلامة من هذه األخرية تعاون الجوانب عن املعلومات من احملكمة 

قضايا مثل محاية الشهود ليست ف. صخابوجه البعد اإلقليمي للندوات املشاركون بقد رحب و -١٤
الدول.بني احملاكمات اجلنائية الوطنية واإلقليمية و سياق يف ولكن أيضا فحسب، مة غراض احملكمهمة أل

بشأنمبواصلة احلوار واتعهدنالذييف جمال القضاء مارسني املمجعت الندوة بني صانعي السياسات و قدو 
دوات خالل النقد اقرتبت و اليت تنظمها احملكمة. ألنشطة عن اأيضا بشكل مستقل ، وذلكهذه القضايا

أو جهات اتإىل دعم القدر ميكنها تقدميها دوٌل أخرى يف حاجة الدول اليت لديها أفضل املمارسات من 
التعاون.جماالت من معنيجمال االتصال يف 

يف البلدان هاودور ةوالتعاون الوطنيجهات التنسيق الندوات أيضا مكانا مفيدا لتوضيح وكانت -١٥
ا ، واملساعدة يف حتديد االحةشاركامل طلبات أن تسمح لتياجات من وجهة نظر الدولة اليت من شأ

أكثر.فعالة تكون بأن احملكمة 
بشأن اتفاقيات نقل الشهود، الدولة وشفافة ملخاوف حيأيضا مكانا ملناقشة صر ن اتالندو وأتاحت -١٦

-ICC(لتعاون ابشأن يف القرار األخري هينبغي التذكري هنا أنو لمحكمة حلماية شهودها. لأداة رئيسية وهي 

ASP / 12 / RES.3( والشهود عليهم ضحايالدول األطراف أمهية اختاذ تدابري وقائية للا، أقرت مجعية
ا تشدد على ما ، ٢٠١٣اتفاقيات النقل املربمة مع احملكمة يف عام بلتنفيذ والية احملكمة، و"إذ ترحب  فإ

من الدول األطراف اتفاقات أو وضع يل قلحىت اآلن سوى عدد عميق من أنه مل يربم قلقيساورها من 
الدول األطراف كل "اجلمعية توالشهود ". كما دعضحايالانقل للتعجيل بترتيبات كافية مع احملكمة 
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ا مع احملكمة إىل اوالدول األخرى أي وسيلة ب، أو هاإبرام اتفاقات أو ترتيبات معبلنظر يف تعزيز تعاو
والشهود وأسرهم و غريهم ممن يتعرضون الضحاياتدابري حلماية اختاذ ب، أخرىأمورمن أخرى تتعلق، 
".من شهاداتالشهوديديل بهما للخطر بسبب 

العديد من الدول املشاركة يف الندوة على مواصلة بسبب اتفاق احملكمة فقد تشجعت ولذلك -١٧
نقل الال عن تدابري لنقل بعد الندوات، فضلترتيبات خمصصة على األقل اتفاقات أو م ابر إاملناقشات بشأن 

٢٠١٣توقيع أربع اتفاقيات نقل يف عام متوقدلموسة اليت ميكن اختاذها يف املستقبل القريب. امل
العامل، فضال الهاي اليت جرت خالل اجتماعات فريق املناقشاتُ إليها ، رمبا تكون قد دفعت ٢٠١٤و

عن الندوات.
ما مجهورية تنزانيا املتحدة وغانا، على اومه،تنياملضيفتنيلدوللالشكر جتزي نأاحملكمة وتود -١٨
ندوة التعاون للدول األفريقية الناطقة تكون ؛ وتتوقع احملكمة أن ة قّيمنيمساعدو اه من دعمتقدم

ا.٢٠١٤نوفمرب عام /يف تشرين الثاينعقدها بالفرنسية، املقرر  يف كوتونو، بنن، ناجحة مثل سابقا
٢١إىل ١٧من احلاالت لبلدان هات التنسيق دة مستديرة جلحملكمة أيضا تنظيم مائعتزم اتو -١٩

دف هذه املائدة يف ٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/ مقر احملكمة مبساعدة من هولندا وفرنسا وفنلندا. و
هم املعنيني وحماورياحملكمة تبادل مباشر لآلراء واخلربات بني موظفني السماح بإجراء املستديرة إىل 
مواضيع بشأن انفسهجهات التنسيق ، وكذلك بني احلاالت*التعاون يف بلدان جمالاألساسيني يف

. ايتم توجيه طلبات التعاون من خالهلمبا أنه للغاية للمحكمة اضروريجهات التنسيق دور ويعد.شاملة
للمحكمة، فضال املتزايدة التطورات القضائية واالحتياجات على هاطالعاولذلك فمن الضروري أن يتم 

التعاون الفعال.يسري الفرصة للتعبري وتبادل اخلربات من أجل تاأن تتاح هلعن
أمريكا الجنوبية فيمع الدول األطراف ةاإلقليميندوةال-باء 

مع دول أمريكا الالتينية، وذلك كجزء من اخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، عززت احملكمة تفاعله-٢٠
التعاون، ا يف جمالواحتياجااحملكمة والية بشأن يادة التفاهم واصلة ز القاضي مبسرتاتيجي االدف اهل

باإلضافة إىل و . يف التشريعات الوطنيةروما األساسيلنظام اإلطار القانوين إدماج وكذلك لتشجيع عملية 
ا زيارات  ، ٢٠١٤و٢٠١٣يها إىل خمتلف بلدان أمريكا الالتينية يف عامو احملكمة وموظفومسؤولقام 
باالشرتاك أمريكا اجلنوبية، يف األطراف دول الالتعاون مع تعزيز عنندوة رفيعة املستوى كمة احملنظمت 

٢١و٢٠يومي املفوضية األوروبية، يف بوينس آيرس، األرجنتني، من النرويج وهولندا، وبدعم مايل مع 
.٢٠١٤مايو أيار/
جنبا إىل جنب مع مسؤويل دول يف الندوة، ١٠املستوى من وشارك ممثلون حكوميون رفيعوقد -٢١

وحمكمة احلقائق يف املسائل اإلنسانية ياللجنة الدولية لتقصّ عن ، فضال عن ممثلني هاموظفياحملكمة و 
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.

تعزيز الدعم الشعيب لالعدالة الدولية واحملكمة، مت توجيه جزء من املناقشات بالتزام املنطقة بإدراكا و -٢٢
سي للمحكمة، ال سيما على املستوى اإلقليمي، من خالل منظمات مثل منظمة الدول والدبلوما
ساعد على تعزيز توالسوق املشرتكة للجنوب اليت ميكن أيضا أن ،أمريكا اجلنوبيةأمم احتاد ، و األمريكية

ن اإلطاري بني إبرام اتفاق التعاو ويعدُّ حوار أكثر انتظاما وفهم أفضل بني احملكمة ودول أمريكا اجلنوبية. 
إىل ما مت من إىل حد كبري نتيجة ونتيفيديومب٢٠١٤آب ٤يف يةجلنوبااحملكمة وبرملان السوق املشرتكة 

املسائل يف االتفاق على التعاون املتبادل وينص هامشها. على مناقشات ما جرى من يف الندوة و اتصاالت 
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تعاون وإبرام اتفاقيات التعاون الثنائية مع احملكمة اليف جمال ذات االهتمام املشرتك، مثل تعزيز التشريعات 
.يةجلنوباالسوق املشرتكة يف برملانات الدول األعضاء بني 
ملواصلة مناقشة إطار التعاون الذي أنشأه نظام روما األساسي، ساحنة أيضا وكانت الندوة فرصة -٢٣

فيما يتعلق بطلبات اوتوقعامسار احملكمة حلصول على توضيحات بشأن باسمح للدول وهو ما ي
أن بللدول تمسحااملساعدة والتعاون، فضال عن مذكرات االعتقال وطلبات جتميد األصول؛ كما أ

امكتب املدعي العام، بشأن إجراءامن أيضا طلب املساعدة من احملكمة، وخاصة افهم كيف ميكنهت
لنظام ا) من ١٠(٩٣املادة بعمالاحملكمة دخل يف اختصاص ذات الصلة باجلرائم اليت تالوطنية 

األساسي.
احملكمة بشأن تهحددأولوية واضحيذجال املناقشات أيضا على محاية الشهود، كموقد ركزت -٢٤

من هذه القارة، يأتون شهود احملكمة مبا أن أغلب فريقية، كثفت احملكمة جهودها مع الدول األو التعاون. 
أن تقوم مجيع األمهية مبكان من و رام اتفاقات النقل. إبعلى يضا مجيع الدول األطراف أولكنها تشجع 

ال. هاساعدة احملكمة وتقاِمس مبالدول  لمسافة اجلغرافية بني منطقة اخلطر ميكن لبل إنه املسؤولية يف هذا ا
هم يف جعل الشهود أكثر أمانا. ااملسافة الكبرية ميكن أن تسفكون مصدر قوة، تالنقل أن منطقة و 

امكانيات االحرتاز منها بوجود بعض احلساسيات اجليوسياسية اليت ميكن أيضا بأيضا اية واحملكمة على در 
دول يف حلماية الشهود وطنية وجود أنظمة مت التطرق أيضا إىل مسألة بعيدا عن منطقة اخلطر. وقد النقل 

اقشات جرت منو حتديات. ما تواجهه من و احملكمةإىل جانب شروح تتعلق حباجات أمريكا اجلنوبية، 
عن نتائج إجيابية قريبا.بأن تسفر أمل احملكمةَ حيدو ثنائية واعدة

تبادل اخلربات بني الدول، وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ت بوأخريا، فإن الندوة مسح-٢٥
حمكمة البلدان األمريكية والعديد من دول متلك ضحايا؛ و الواحملكمة اجلنائية الدولية بشأن تعويضات 

ال، وهي أمري يف عليها أن تنظر سيكون مبا أنه للمحكمة، جدا ةهامكا اجلنوبية خربات واسعة يف هذا ا
تنفيذ هذا احلق للضحايا للمرة األوىل يف املستقبل القريب جدا.

ا على دعمها ،الدولة املضيفةأن تشكر األرجنتني، احملكمة وتود -٢٦ يف تنظيم هذه نيالثمينومساعد
الندوة.

الندوات والموائد المستديرة مع المنظمات اإلقليمية والدولية -جيم 
املتأصلة فيه واحلاجات دعم ومحاية وتعزيز نظام روما األساسي ذي األولوية املتعلق بال ايف إطار -٢٧

عام يف ها عن التعاون ا احملكمة يف تقرير حددكما على املستويات اإلقليمية والدولية،  إىل التعاون 
، واصلت احملكمة تكثيف جهودها للتواصل مع املنظمات اإلقليمية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.٢٠١٣

"الدول األطراف أن تعمل من خالل ه على اليت تشري إىل أن٦١٨وهذا يتماشى مع التوصية -٢٨
موديا داخل عضويتها يف املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز تعميم مراعاة قضايا احملكمة، أفقيا وع

وتعميم تعزيزبالدول األطراف قيام التعاون أيضا على "أمهية املتعلق ب٢٠١٣املنظمات". ويؤكد القرار 
زيادة هاالدعم ألنشطة احملكمة فضال عن تشجيعأشكال أشكال الدبلوماسية والسياسية وغريها من 

أعضاء يف كاتخدام صفتهاسعلى شجع الدول األطراف يعلى املستوى الدويل، و هاوفهما الوعي 
املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هذه الغاية".

.ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين من القرار ٨
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مع ندوتني تنظيم بخرى، أمور من بني ،احملكمةقامت ولدعم هذا اهلدف االسرتاتيجي، -٢٩
شرتكة الفنية الثالثة بني احملكمة واالحتاد املندوة الالتقرير: املشمولة باملنظمات اإلقليمية خالل الفرتة 

، واملائدة املستديرة األوىل بني ٢٠١٤هيوليمتوز/٨- ٧بتاريخ وإثيوبيا، ،يف أديس أباباجرت اليت ياألفريق
.٢٠١٤هيوليمتوز/١١احملكمة اجلنائية الدولية واالحتاد األورويب اليت جرت يف مقر احملكمة يف 

الزخم صة هامة ملواصلة االحتاد االفريقي فر و حملكمة اجلنائية الدوليةوأتاحت الندوة املشرتكة بني ا-٣٠
احلوار مع االحتاد جتديد وإىل ٢٠١٢و٢٠١١يعاملاألوىل والثانية تني املشرتكالندوتني املكتسب من 

مسؤويل االحتاد األفريقي، اليت طرأت بني أمهية خاصة يف ضوء التغريات قد اكتسى هذا األمر و فريقي. األ
.التناوب على املناصبسبب فريقي بوكذلك بني ممثلي أفريقيا يف االحتاد األ

السفراء و ، اجلدداالحتاد ووموظفلالحتاد األفريقي يدالقانوين اجلداملستشارُ نياملشارككان من بني و -٣١
من حتاد األفريقي، فضال عن مسؤولنين من البعثات الدائمة للدول األعضاء يف االو القانونينو واملستشار 

خمتلف القضايا، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية للمحكمة، إىل . وتطرقت املناقشات احملكمة وموظفيها
ومجع األدلة والتحقيقات، ومحاية الشهود، والتعاون والتكامل.

، كانت األهداف بعني االعتبارحملكمةدى اولويات التعاون لذا ألأخني، و ياألولتنيوعقب الندو -٣٢
دف تعزيز تنياملشرتكنياألوليدوتني النمواصلة الزخم الذي حتقق من تكمن يف احملددة هلذه الندوة   ،

الدروس املستفادة من بشأن مناقشة وتبادل وجهات النظر و ؛احملكمة واالحتاد االفريقيبني احلوار 
تبادل وجهات و ؛إجراءات احملكمة يف أفريقيا والشواغل اليت أثارها االحتاد األفريقي والدول األعضاء فيه

احملكمة األفريقية للعدل وحقوق مع ورمبا ، حملكمة واحملاكم اجلنائية الوطنيةمسألة التكامل بني ابشأن النظر 
تعزيز التفاهم بشأن ؛ و ات اإلقليمية والدولية املختلفةشرح التعاون املستمر بني احملكمة واملنظم؛ و اإلنسان

ولية األفحوص الإجراءات العمل يف احملكمة اجلنائية الدولية، استنادا إىل أحكام نظام روما األساسي، من
بشأن توفري املعلوماتو واحملاكمة؛ احملاكمة التمهيدية ، ومتطلبات حلاالتانتقاء بدء التحقيقات، واإىل 

أدوار ومهام كل جهاز وحتديد؛خمتلف أجهزة احملكمةلدى نقحةاجلديدة واملاالسرتاتيجيات والسياسات 
من مراحل اإلجراءات، وكيفية تفاعلها وتنسيقها واألقسام والوحدات التابعة للمحكمة يف مراحل خمتلفة 

بعض التحديات اهلامة اليت تواجهها احملكمة يف التحقيق بشأنتبادل وجهات النظر و ؛امع بعضها بعض
عمل احملكمة، يسري يف تتعاون الدويلالأمهية بشأن تبادل وجهات النظر و جلرائم اخلطرية؛ على االحقة وامل

ساس لتطوير االسرتاتيجيات املمكنة واإلجراءات العملية ألعاون الطوعية؛ ووضع امبا يف ذلك اتفاقيات الت
احملكمة واالحتاد االفريقي ومناقشة التوصيات العملية املمكنة.بني للتعاون 

تبادل واسع لوجهات النظر يف شكل حوار تفاعلي بشأن املسائل ذات الصلة وقد جرى -٣٣
استعادة الثقة بني االحتاد األفريقي واحملكمة، على األقل على بالندوة إىل حد معني ومسحت بالتعاون. 

.٢٠١٥ندوة مشرتكة رابعة يف عام تعقد الطريق ملواصلة احلوار. ومن املؤمل أن مهدت مستوى العمل، و 
رة. والشكهذه الندوة املشرتكعلى تنظيم بالشكر إىل االحتاد األفريقي أن تتوجه احملكمة وتود -٣٤

الدولية للفرانكوفونية، واملفوضية األوروبية ووزارة الشؤون األوروبية والدولية النمساوية موصول إىل املنظمة
لدعم املايل.على ا

، على الرغم من أن امن نوعهي األوىلهاحملكمة و االحتاد األورويب بني وكانت املائدة املستديرة -٣٥
ا املختلفة تتفاعل بشكل منتظم مع االحتاد األورو  ستديرة بني املائدة وقد مجعت امليب. احملكمة وأجهز

ن دائرة العمل اخلارجي األورويب، واملفوضية األوروبية والربملان األورويب، وكذلك موظفي احملكمة عممثلني 
اجلنائية الدولية.
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ركزت املناقشات على جماالت حمددة من التفاعل بني املنظمتني حيث ميكن تعزيز التعاون وتبادل و -٣٦
، احلاالتوالتعاون يف بلدان واملثول الفحوص األولية، واتفاقات التعاون وعدم التعاون، املعلومات، مثل 

، والتكامل.وعيةالتو اإلعالم و ، عامليةوالدعم الدبلوماسي والتعميم وال
مبادرات ملموسة، مبا يف ذلك تبادل أكثر انتظاما للمعلومات وكانت نتيجة هذا االجتماع وضع -٣٧

.امليدانأنشطة االحتاد األورويب يف قضايا احملكمة يفإدراج و 
لمتابعة، فضال عن مائدة مستديرة سنوية لضرورة عقد اجتماعات علىواضح توافق كان هناك و -٣٨

، ورمبا يف بروكسل.٢٠١٥أخرى يف عام 
١٧يومي فيديورابط بني األمم املتحدة واحملكمة عرب ة األوىل املائدة املستديرة السنويقدت وعُ -٣٩

التطورات قامت كل مؤسسة بتزويد األخرى مبعلومات حمدثة بشأن . و ٢٠١٣ديسمرب ول/كانون األ١٩و
واجهها. وركزت املناقشات تذات الصلة، على املستويني القضائي والتنفيذي، وكذلك على التحديات اليت 

لق والتحديات، مبا يف ذلك فيما يتعتصالاالقناة و أيضا على تبادل املعلومات واحتياجات التعاون، 
فرصة هامة للمحكمة واألمم املتحدة هذه املستديرة وائداملاجتماعات وتعدُّ باحتياجات فرق الدفاع. 

، فضال عن حتديد املزيد من سبل التعاون والتبادالت هلاوإجياد حلول ملناقشة قضايا ملموسة من التعاون
بني املؤسستني.

فريق تيسير التعاون التي توالها عملية المواضيع التي تمت مناقشتها في سياق -ثالثا 
٢٠١٤عام العامل الهاي 

المحكمة التي تصدرها توافر قنوات االتصال واإلجراءات الداخلية للتعامل مع طلبات التعاون –ألف 
احملكمة، اليت تصدرها توافر قنوات االتصال واإلجراءات الداخلية للتعامل مع طلبات التعاون يعد -٤٠

ذه اللسلطات الوطنية فضال عن التنسيق بني ا احملكمة، كما أإىل اطلبات، ذا أمهية كبرية بالنسبة املعنية 
.وسرعتهاحملكمة عمل هم إىل حد كبري يف كفاءة اتس
وطنية جهة تنسيق "تعيني يف نظر الللدول األطراف قالتا إن جيوز أن ٨و٧سبق للتوصيتني لقد -٤١

على أساس "، و"مواصلة النظر، وعربهاؤسسات احلكوميةكمة داخل املاحملقضايا مكلفة بتنسيق وتعميم
فرقة أو ق عامل يفر أو تنسيق جهة ، إلنشاء آلية تنسيق دائمة أكثر إما من خالل أنشطة جهة التنسيق

ذه اآللية التعامل مع مجيع القضايا املتعلقة احملكمة".وميكن هلعمل. 
وطنية و/أو جهة تنسيق "إنشاء على التعاون بشكل خاص الدول باملتعلق ٢٠١٣القرار وشجع -٤٢

سلطة مركزية وطنية أو جمموعة عمل مكلفة بتنسيق وتعميم قضايا احملكمة ذات الصلة، مبا يف ذلك 
إىل الدورة رتقريميقدتكتب امل"إىل "، ويطلب كذلك وعربهاطلبات املساعدة، داخل املؤسسات احلكومية

التعاون مع احملكمة، بتنسيق من السلطات الوطنية املعنية الثالثة عشرة للجمعية بشأن جدوى إنشاء آلية 
لتبادل املعرفة والدراية، على أساس طوعي".

فريق اليت يتوالها التعاون يسريتعملية واحملكمة ممتنة للمناقشات غري الرمسية اليت جرت يف سياق -٤٣
قودها بلجيكا تية اليت هذا املوضوع، وكذلك للجهود احلالبشأن هيونيحزيران/١١العامل يوم الهاي 
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.املعنية بالسلطات الوطنية تنسيق من إقامة آلية من دوى اجلبشأن 

تعميمها لدى و تعاونيف جمال الحتياجات االلتعزيز التنسيق املبذولة إن احملكمة تقدر عاليا اجلهود -٤٤
االتو . وعربهاالسلطات الوطنية ا احملكمة يف بالنظر إىل ا ذات األولوية من حيث التعاون اليت حدد

مواضيع هذه على ، رمبا ميكن للدول أن تنظر يف إمكانية تركيز جهود التنسيق أو التواصل ٢٠١٣عام 
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لمزيد من املشاركة يف مستعدة لاحملكمة و حمددة أو جماالت اخلربة، مثل محاية الشهود أو جتميد األصول. 
هذه املناقشات.

االتفاقات الطوعية-باء
عنهم تفرج عنهم الدائرة الذين قالاعتتتعلق األوىل بإفراج لصاحل الدفاع. وضعت احملكمة اتفاقييت-٤٥

ال يستطيعون العودة إىل هماحملكمة ولكناحلجز لدى األشخاص املفرج عنهم من بتتعلق فالثانية أما مؤقتا. 
دف هذه االتفاقيات اجلبلد على معها مت التفاوض يت إىل تأمني عدد من الدول النسية أو اإلقامة. و

كون على استعداد مبدئيا الستضافة شخص إما بشكل مؤقت أو بشكل تسيتشروط هذا اإلفراج وال
دف إىل وهي . تقوم احملكمة بإحالته إليهاكل فرد بقبول  توقيع مثل هذا االتفاق ال يلزم أي دولة و دائم. 

فري اليقني القانوين فيما يتعلق بظروف اإلقامة للفرد على أراضي الدول العملية القضائية وتو يسري ت
املستقبلة.

أصبحت بلجيكا أول و ت احملكمة وبلجيكا تبادل الرسائل. أ، ٢٠١٤عام /أبريلنيسان٨ويف -٤٦
بشأن اإلفراج املؤقت مع احملكمة.ااتفاقربم دولة ت

اليت يف النظام األساسي، وكذلك منع احلاالت س كر لدفاع املاوبغية إعطاء الفعالية الكاملة حلق -٤٧
م من تثبت م فيها من قد حيرَ  ات إبرام املزيد من اتفاقتسعى إىل احملكمة فإن يف احلرية، محقهبراء

.فراجاإل
ناقشات مع مكتب األمم املتحدة املعين املوخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصلت احملكمة -٤٨

دف زيادة قدرة الدول األطراف البناء قدرات امهماشريكه بوصفباملخدرات واجلرمية،  حملكمة، وذلك 
االت ذات األمهية للتعاون مع احملكمة. ومن املتوقع زيادة قدرة الدول يف هذه  االت يف خمتلف ا (مثل ا

الفعال تقدمي مزيد من التعاونمن محاية الشهود أو إنفاذ األحكام) لتمكني اجلهات الوطنية ذات الصلة 
ا الوطنية لتنفيذ اإلجراءات القضائية املتعلقة من للمحكمة، ويف الوقت نفسه  الفظائع بتعزيز قدرا

اجلماعية وغريها من اجلرائم اخلطرية.
مذكرة تفاهم بني بإبرام ، ٢٠١٤/سبتمرب أيلولرئاسة احملكمة، يف بقيام أسفرت هذه املناقشات و -٤٩

ا تقضي أحكام السجن اليت يف تنفيذ بناء قدرات الدول تتعلق باملتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية واألمم 
األمم مذكرة التفاهم إطارا للمحكمة ومكتب وتضع احملكمة، وفقا للمعايري الدولية ملعاملة السجناء. 

ا الستقبالاملعين باملخدرات واجلرمية للتعاون يف جمال مساعدة  الدول األطراف الراغبة يف بناء قدرا
تضمن أحكاما بشأن فإن املذكرة تهلذا الغرض، و األشخاص احملكوم عليهم وفقا للمعايري الدولية. 

نية ذات الصلة لفتقدمي املساعدة اباملكتب قيام املشاورات املتبادلة، وتبادل املعلومات، فضال عن إمكانية 
مبعاملة السجناء وإدارة املرافق إىل الدول األطراف.

الدفاعالتعاون مع -جيم 
قلم احملكمة أيضا حيتاج و االتفاقات املذكورة أعاله. على إبرام مساعدة فرق الدفاع دول ميكن لل-٥٠
ااحرتام امتيازامن بينها عمل خمتلف فرق الدفاع فيما يتعلق جبملة أمور يسري لتة الدولة مساعدإىل 

احرتام القيام يف إطار كوميني، و احلسؤولني امللقاءات مع اليسري، وتبالدهاإىل ا، وتنظيم سفرهاوحصانا
ا زيارة أماكن و حلصول على املعلومات والوثائق، ااملختلفة (أي طلبات اطلبابتبليغاإلجراءات املعمول 

مساعدة الدول وحيتاج قلم احملكمة أيضا إىل مقابلة الشهود، مبا يف ذلك األشخاص احملتجزين). و حمددة، 
دفاع يف بالمتعلقة خاصة أحكام األمهية مبكان إدراج أخريا، من و . محايتهمو شهود الدفاعمثول يسريتيف 



ICC-ASP/13/23

9 23-A-291114

استفادة (وبعثات األمم املتحدة ذات الصلة) لضمان احلاالت بلدان وقعها احملكمة مع تاالتفاقات اليت 
فرق الدفاع أيضا من الدعم املقدم ملوظفي احملكمة. 

الخالصة-رابعا 
ا املختلفة احملكمة احتياجات فإن ، األكثر حداثةالتقرير هذااإلشارة إليه يف تمتكما -٥١ يف وأجهز

ا، ومن املتوقع أن تستمر يف التنامت التعاون جمال  يف السنوات املقبلة، تناميباستمرار منذ بدء عمليا
مل تعااليت ت، فضال عن تعقيدات األوضاع والتحديات تقاضيوالالحقة التحقيق واملأنشطة نظرا للزيادة يف 

احملكمة.هامع
ا فإن الباإلضافة إىل ذلك، و -٥٢ االت ذات األولوية من حيث التعاون اليت حدد تحديات وا

مواصلة مشاركتها إىل احملكمة وتتطلع ؛ التزال صاحلة إىل اليوم٢٠١٣عام تعاونها عن الاحملكمة يف تقرير 
العامل، الهاي فريق يتوالها يتالتعاون تيسري العملية مع الدول األطراف، مبا يف ذلك عن طريق فعالةال

ومن مث جيب أن تُفهم ملموسة وحمددة ملعاجلة هذه القضايا احلرجة. و من أجل إجياد حلول خالقة
ويتم اإلبالغ عنها يف هذه ،ا احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقريرقامت األنشطة املختلفة اليت 

أوسع نطاقا وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية لتعزيز التعاون وإجياد جزء من اسرتاتيجية اعلى أ،الوثيقة
.اخلاصة اليت مت حتديدهالتحديات لحلول 

يف الوقت املناسب من الدول األطراف، والتعاون الثابتني والقويني أن الدعم بتؤكد احملكمة و -٥٣
اليتها بفعالية وكفاءة، تنفيذ و من حملكمة حىت تتمكن اوكذلك اجلهات املعنية األخرى، أمر ضروري 

تمعات املتضررة، وكذلك إحقاق احلق الفعلي لو  تعزيز شرعية نظام روما األساسيللضحايا وا
تمع الدويل جتاهه.تهومصداقي ، والتزام ا

ا -٥٤ ا خالل هذه السنوات على التعاون ةر شكر ميسِّ تود أن توأخريا، فإن احملكمة وأجهز قياد
تظل س، و اودعمهاتعاوعلى ، وكذلك الدول األطراف وغري األطراف ري التعاونمن تيسالثالث املاضية

، فضال التقريرعلومات على أساس هذا تقدمي املزيد من املأو اتمزيد من املناقشإلجراء مستعدةاحملكمة 
. ةاملاضيالتقارير عن 

____________


