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المنطَلق-أوالً 
عنوان "التعاون"، الذي اعتمدته مجعية الدول ب، ICC-ASP/13/Res.3من منطوق القرار ٢٦الفقرة طلبت -١

تكون يرسي آلية تيسري للجمعية ، من املكتب أن ٢٠١٤ون األول/ديسمربنكا١٧") يف األطراف ("اجلمعية
واملنظمات املعنية الدول غريها من الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية و مع لتشاورلن تعاو لامعنية ب

.أكثربصورة ذات الصلة بغية تعزيز التعاون مع احملكمة
ين معنيني ميسِّر ديوب سي (السنغال) ويان لوكاس فان عورن (هولندا)نةمو يالسفريين ماملكتبوقد عنيَّ -٢

.٢٠١٥اير شباط/فرب ١٨بتاريخبالتعاون

تنظيم العمل واالستنتاجات العامة-ثانياً 

بشأن غري رمسية مشاورة١٤عقد فريق الهاي العامل ("الفريق العامل") ما جمموعه ٢٠١٥يف عام -٣
٢و،أيار/مايو٢٧و١٣و١١و،نيسان/أبريل٨و،آذار/مارس٣١يف قدت االجتماعاتوعُ .التعاونائل مس
تشرين ٢٠و١٥و،تمربأيلول/سب٢٥وآب/أغسطس،٢٥، وليهيو متوز/٢١و٣و،ونيهيران/يز ح١٦و٥و

دول ومسؤولون يف احملكمة بينهم ، اجلهات املعنيةقدت لقاءات ومشاورات مع عدد من وعُ .٢٠١٥األول/أكتوبر
.للمجتمع املدينوممثلون 

ن برنامج عملهما الذي ضم راعرض امليسِّ ٢٠١٥آذار/مارس٣١يف االجتماع األول الذي ُعقد يف و -٤
الواليات الواردة يف القرار املتعلق ضىاملسائل التالية اليت ينبغي تركيز جهود الفريق العامل عليها، مبقتعةجممو 

(ICC-ASP/13/Res.3)بالتعاون 
مبا يف ذلك املرفق األول):ICC-ASP/13/Res.5(لقرار اجلامعاإىل جانب )١(

)٢(؛تني بشأن التعاونالست والس٢٠٠٧عام توصيات )أ(

)٣(؛االتفاقات والرتتيبات الطوعية)ب(

)٤(السلطات الوطنية؛لدى تنسيق الآلية )ج(

اسرتاتيجيات إلقاء القبض.(د)
شاركيف سانتبورت، هولندا، ٢٠١٥أيار/مايو ١١دام يوما واحد يف عن التعاون َ   معت كفاوعقد امليسران -٥

احملكمة، وممثل عن مكتب املدعي العام إىل جانب املسجل.ةرئيسو الدول األطراف،اجلمعية، وممثلويسرئفيه 

ما و احملكمة على أن تعاون الدول مع احملكمة يشكل ركنا ركينا يف نظام ر ةرئيستشددعتكف املأثناء و -٦
مساعدة من الدول. وأبرز مكتبااألساسي وأنه هام جدا للمحكمة مبا أنه ال ميكنها القيام بواليتها بفعالية دومن

.٢٠١٤ول/ديسمرب كانون األ١٧الذي اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العلنية الثانية عشرة يوم ICC-ASP/13/Res.3القرار )١(
من املنطوق. ٢٤املرجع نفسه، الفقرة )٢(
.من املنطوق٢١املرجع نفسه، الفقرة )٣(
. ICC-ASP/13/Res.3من منطوق القرار ١٦الفقرة )٤(
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للتعاون ميكن تطويرها أكثر وهي: إلقاء القبض على املتهمني وتسليمهم، وهو ما مت ثالثة أوجه املدعي العام 
، مزيد من العمل؛ ووضع قنوات اتصال مع احملكمة وتبسيطهاال يزال يف حاجة إىل إحراز تقدم كبري بشأنه، ولكنه 

ألطراف من املسامهة يف احملكمة بالتحقيقات؛ إىل ، حبيث تتمكن الدول اذات الصلةالوطنيةجراءات اإلومنها 
الثنائي ومتعدد األطراف، مبا يف ذلك اجلمعية العامة لألمم جانب إدراج املسائل املتعلقة باحملكمة على املستوى 

حاالت الالزمة لإلعمليات املتابعة و العقوبات أنظمة املسائل من قبيل مواءمةكانت لس األمن حيث  وجماملتحدة 
لس اليت لس وردود ا ا ا أبرز و . مسائل على قدر من األمهيةالقضاة بشأن عدم التعاون قرارات لى عيقوم 

قوي والتعاون يف جمال محاية الشهود وجتميد الدعم الاملسجل بعض األولويات يف جمال التعاون، مثل احلاجة إىل 
األصول، والدفاع، فضال عن توفري األمن واخلدمات اللوجستية.

كان هناك اتفاق واسع من احملكمة والدول فقد  الست والستني ٢٠٠٧عام أما فيما يتعلق بتوصيات -٧
ا ال تزال صاحلة وذات أمهية، ومن مث ينبغي أال تعاد صياغتها بل ينبغي بدل ذلك جعلها ذات  األطراف على أ

دم يف املؤمترات واحللقات ُ   مناشري لت ستخسبيل املثال بإدراجها يف ىبع عملي وملموس أكثر، وذلك علاط
الدراسية. وينبغي أن يكون استعراض التوصيات منظما حىت يعكس أولويات احملكمة يف جمال التعاون، وذلك بعد 

. وهناك ٢٠٠٧عام كل من احملكمة والدول األطراف منذ القائمة لدى  مارسات املتقييم للنظر يف القيام بعملية 
جياد مقرتحات وبيانات عمل ملموسة إلشكل التدابري العملية يف صياغة حاجة إىل حتديد األولويات وإعادة 

بكفاءة وفعالية.لستني الست والتنفيذ التوصيات طريقة 

حالة تنفيذ التوصيات ذات ن أاملعتكف بشبدأت يف اليت ناقشة استمرت املالحقة، الجتماعات االيف و -٨
ا اليت نشطة األاملشاركني الضوء على بتسليط الصلة يف النظم الوطنية  دف وضع تقوم  م  توصيات الحكوما

اجلمعية العامة، والتصديق على اتفاقية أو املمارسة العملية، مثل: تعزيز احملكمة يف إطار جملس األمن موضع 
تنظيم سفارة أو يف املسائل املتصلة باحملكمة يف العاصمة أو بةمعنيجهة تنسيق صانات، وتعيني احلمتيازات و اال

نشطة احملكمة.ات دراسية دعما ألحلق

ففي يوم ،وبالفعلملمثلي احملكمة يف املشاورات غري الرمسية. فعالة استفاد الفريق العامل من املشاركة الو -٩
، مكتب املدعي العام وقلم احملكمة موضوعات خمتلفةو ، احملكمةرئاسةون منمسؤولتناول أغسطس آب/٢٥

الرئاسة على الدور تلمندوبني عن اإلطار القانوين واحتياجات احملكمة. وشددلاملزيد من املعلومات وهو ما أتاح 
ة يف والدوليةالوطنيالدول إىل احملكمة على خمتلف املستويات (الذي تقدمه لدعم السياسي والدبلوماسي لاحلاسم 

لعام أن الدول ملزمة اإلقليمية واملتعددة األطراف). وأوضح مكتب املدعي او/أو احملافل الثنائية و العالقات
الحقات القضائية اليت يقوم من النظام األساسي، أثناء التحقيقات وامللباب التاسع لبالتعاون مع احملكمة، وفقا 

، بشأن طرائق التعاون (قنوات التاسعالبابمستوى معني من املرونة، يف حدود وجود ىل إشار املكتب أيضا ا؛ وأ
ذلك)؛ وأكد املكتب على أمهية إجراءات التشاور املنصوص إىل غري ية مركزية، أو آلجهة تنسيق االتصال، وجود 
الوطنية يف ضوء واجب الدول األطراف، وفقا للمادة التنفيذية شريعات الت، وكذلك على أمهية ٩٧عليها يف املادة 

ن املنصوص عليها القانون الوطين جلميع أشكال التعاو يف إطار من النظام األساسي، لضمان وجود إجراءات ٨٨
تنفيذ األحكام بشأناتفاقاتإبرام شكال التعاون الطوعي، مثل احملكمة ألقلم انربى . وأخريا، الباب التاسعيف 

.أخرىر، من بني أمو الشهود واإلفراج املؤقتإعادة توطني و 
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والدول قدت حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن تعزيز التعاون بني احملكمةُ باإلضافة إىل ذلك، ع  و -١٠
هيوليمتوز/١٠و٩الشمالية يومي الوسطى و أمريكا للدول الناطقة باإلسبانية يف األطراف يف سان خوسيه 

ديوب سي ميمونةالسفريين لتعاون، املعنيني بارين ِّ ، بالتشاور مع امليس  هذه احللقةُ . وقد نظمت احملكمة  ٢٠١٥
بدعم من  احللقة حظي تنظيم من املفوضية األوروبية. و بتمويل، وذلك ل) وجان لوكاس فان هورن (هولندا)(السنغا

من كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال واملكسيك ومسؤولني رفيعي املستوى اتممثلي احلكومت. ومجعكوستاريكا
التعاون تناولت عميقة جرت مناقشات و . وحضر أيضا مسؤولون من احملكمةإىل جانب خرباء إقليميني.وبنما، 

وجز موميكن االطالع على اية الشهود واالتفاقات الطوعية. محمع التأكيد على والدول األطراف، بني احملكمة
حلقة دراسية مماثلة لدول اجلنوب األفريقي تقدُ ع  يف كوستاريكا يف املرفق الثالث. و ُ    اليت ع قدت احللقة الدراسية 

اية  )٥(.(املرفق اخلامس)٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/يف بوتسوانا، يف 

الست والستون بشأن التعاون ٢٠٠٧عامتوصيات–ألف 

ا الدول األطراف يف عام -١١ مبوجب والية اجلمعية الستعراض التوصيات الست والستني اليت اعتمد
. وقد استقر رأي اجلهات املعينةران مشاورات مع خمتلف ِّ وبالتعاون الوثيق مع احملكمة، أجرى امليس  )٦(٢٠٠٧

)٧(.اجلهات املعينةكافة مواصلة دعمها من  وصيات ال تزال صاحلة وينبغي احملكمة على أن الت

التعاون، حبيث ت والستني بشأن سالالتوصيات تنظيم ن إعادة ار ِّ مع احملكمة، اقرتح امليس  مشاورات وبعد-١٢
ومن والعرض. من حيث الشكل االستخدام يف أكثر سهولة لتصبح أحيانا الوثيقة الطويلة واملتكررة يتم تقليص 

ا، اهلامة والقضايا الست والستني التوصيات ننظرة عامة عأن يتيح املقرتح شأن "املنشور"  وهو ما املرتبطة 
على حنو تنفيذ التوصياتالكفيلة بسبل الحتديد األولويات و على اجلهات املعنية غريها من ساعد الدول و سي

ا املسعى، نظر الفريق العامل يف النص املقرتح يف هذبشأن اجلهات املعينةبعد مناقشات مع خمتلف و )٨(.أفضل
الثاين.املرفق 

يف التقرير الذي يتضمن ها مسألة وردت وجتميدهاوضبطاألصول رغم أن حتديد إىل أنه حملكمة اوأشارت -١٣
اأباحملكمة فادت يف هذا الصدد، أو بشكل جيد جدا. فيه رمبا ال تنعكس اإال أ، الست والستنيتوصيات ال

هذا املوضوع.بشأن ثغرات للإجراء حتليل د بصد

)٥(ICC-ASP/14/26/Add.2
.ICC-ASP/6/Res.2من القرار املرفق الثاين)٦(
).٤٣إىل ٣٢، الفقرات ICC-ASP/14/27(راجع أيضا تقرير احملكمة عن التعاون )٧(
).٤٣إىل ٣٧، الفقرات ICC-ASP/14/27راجع أيضا تقرير احملكمة عن التعاون ()٨(
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االتفاقات الطوعية-باء 

أثناء الطوعية /الرتتيبات االتفاقاتنوقشت ،ICC-ASP/13/RES.3القرارمن ٢١ة عمال بالفقر -١٤
على احلاجة إىل مثل هذه توشدداإلطارية االتفاقات ما قامت به من عمل بشأن احملكمة عرضت و . املشاورات

شأن بنهائي القرار الاختاذ و مثل هذه االتفاقاتإبرام ق حبأيضا أن الدول حتتفظ دائما أكدتو لطوعية. االتفاقات ا
يف خمصصة أيضا أمرا ممكنا ترتيبات ميكن أن يكون وجود و . من عدمهأو شخص حمكوم عليهقبول شاهد معني 

إعادة د إىل دول مل توقع اتفاقيات الشهو من إعادة توطنيٍ االت  حِ يف بضع   احملكمة قد متكنت و تفاق. االغياب 
يف حالة عدم وجود اتفاق ألنه مثالية، ليست خصصةأن مثل هذه احللول املت على . ومع ذلك، شددالتوطني
.كل حالة على حدةأساس  كثري من املسائل على ال بد من التفاوض على  إطاري 

الشهود، وإنفاذ األحكام، ة توطني إعادبناقش الفريق العامل مسألة االتفاقات الطوعية فيما يتعلق و -١٥
.أيضايف حاالت التربئة-ألشخاص احملتجزين، واإلفراج النهائي عن اواإلفراج املؤقت 

مزيد من هذه إىل احلاجة ّ    ذك را باإلفراج املؤقت، و بشأن مت إبرام اتفاق واحد فقط هإىل أنِّ    امليس ران وأشار -١٦
.عيةااالتفاقات الطو 

هودالشإعادة توطين - ١

أحد الشهود، إعادة توطنياتفاقات طوعية مع احملكمة بشأن إبرام محاية الشهود، وبشكل خاص كانت-١٧
ديدجإعادة التوطني اتفاقإبرام خالل العام املاضي، مت و . اليت نوقشت أثناء املشاوراتبنود جدول األعمال 

ا.اتفاق١٥عدد اإلمجايل هلذه االتفاقات البلغ رف ليطةدولبني احملكمة و واحد 

األحكامإنفاذ- ٢

قلق العن ،مع ذلك، أعربتو )٩(،األحكام مع الدول األطرافإنفاذ وقعت احملكمة مثانية اتفاقات بشأن -١٨
لديها جمموعة تكون أن رغبتها يفباحملكمة أيضا ّ   ذك رت . و ٢٠١٢من أنه مل يتم إبرام أي اتفاقات جديدة منذ 

عمليات النظم املعيارية املختلفة، وذلك لتكون جاهزة لتحديد واسعة من االتفاقات يف خمتلف املناطق اجلغرافية و 
)١٠(.اإلنفاذ

، جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وواحد مع دولة من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىمخسة مع )٩(
وواحد مع دولة أفريقية.

).٤٢ة ، الفقر ICC-ASP/14/27اجع أيضا تقرير احملكمة عن التعاون (ر )١٠(
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إلفراج المؤقتا- ٣

تنفيذ هذا يكون وحىت املشروط حق أساسي من حقوق املتهم. املؤقت أن اإلفراج بقلم احملكمةّ  ذك ر -١٩
هذا الشأن من أجل الدول على توقيع اتفاقات إطارية يفاحملكمة من الناحية العملية، شجع قلم ممكنا اإلفراج 

.هذه العمليةيسري ت

أيضافي حاالت التبرئة- اإلفراج النهائي - ٤

العودة همميكنعلى األفراد الذين الإال سري ال يةتربئالفراج يف حالة اتفاق اإلاحملكمة إىل أن قلم أشار -٢٠
ا ىل اجياد الدولة اإحاجة يف يف مثل هذه احلاالت، فإن احملكمة و م. اوطأإىل  الذي الفرد استقبال ليت من شأ

التفاق وأنشروع االتفاق اإلطاري انتهت من الصيغة النهائية ملأن احملكمة أيضا بقلم احملكمة فادأو تربئته. متت 
بقلم احملكمة إذا ما كانت مهتمةالتصال االدول على النظر يف االتفاق و تشجيع متومن مث لمناقشة. جاهز ل
.باألمر

التعاونبة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية دراس-جيم 

ا الثالثة عشرة بالرحبت -٢١ جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية املعنية عن دراسة اجلمعية يف دور
ودعت املكتب إىل مناقشة جدوى إنشاء مثل هذه اآللية، وذلك مع أخذ هذه الدراسة )١١(التعاون مع احملكمةب

ني االعتبار.بع

إلقاء القبضاستراتيجيات -دال

معنيا تعيني السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا) مقررا إعادة ٢٠١٥فرباير شباط/١٨املكتب يوم قرر-٢٢
إلقاء القبض، اسرتاتيجيات بشأن املفاهيم ُ وثيقة  الطريق و ُ خارطة  وقد شكلت . إلقاء القبضاسرتاتيجيات ب

. ٢٠١٤يف عام ته لواليَ األساس  )١٢(التعاون املقدم إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية،ن املكتب عقريرتبامللحقتان 
ا الثالثة عشرة بالتقرير عن  )١٣(إلقاء القبض الذي قدمه املقرراسرتاتيجيات وأحاطت اجلمعية علما يف دور

دف تقدمي ،خطة عمل مرفقة به، ودعت املكتب إىل مواصلة املناقشات بشأن املوضوعَ وتضمن مشروع   وذلك 
.جلمعيةاالتنظر فيهإلقاء القبض اسرتاتيجيات عن ةموحدمشروع خطة عمل 

.ICC-ASP/13/29املرفق الثاين من القرار )١١(
)١٢(

ICC-ASP/12/36.
)١٣(

ICC-ASP/13/29/Add.1.
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٥أيار/مايو، و٢٧و١٣نيسان/أبريل و٢٤وأجرى السيد بيليلي مشاورات بشأن مشروع خطة العمل يف -٢٣
تقريره وخطة وقدم)١٤(،٢٠١٥شرين األول/أكتوبر ت١أيلول/سبتمرب و٣٠و٢٥و،متوز/يوليه٣حزيران/يونيه، و

.٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر ٩وحدة إىل الفريق العامل يف املعمل ال

عن خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء تقرير للب الفريق العامل عن تقديره للمقرر على عمله و ر وأع-٢٤
)١٥((املرفق الرابع).القبض

توصياتال-ثالثا 

دف التعاو رصد صى الفريق العامل بأن تواصل اجلمعية أو -٢٥ الدول األطراف يف تبادل يسري على تالن 
التعاون باعتباره بندا ثابتا يف جدول ُ   أن ت درجاخلربات والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة، و 

.ICC-ASP/13/RES.3قرارالمن ٢٦أعمال الدورات املقبلة للجمعية وفقا للفقرة 

اجللسة العامة األول بعد يف املرفق الوارد مشروع القرار جلمعية بأن تعتمد اوأوصى الفريق العامل كذلك -٢٦
.التعاونبشأن 

).٣١إىل ٢٩، الفقرات ICC-ASP/14/27راجع أيضا تقرير احملكمة عن التعاون ()١٤(
)١٥(

ICC-ASP/14/26/Add.1
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المرفق األول

مشروع قرار بشأن التعاون

إن مجعية الدول األطراف،

) الذي أقرته الدول RC/Dec.2التعاون (الوثيقة املتعلق ببأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن إذ تذكِّر
ستعراض الذي ُعقد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة عن مجعية الدول األطراف يف مؤمتر اال

-ICCوICC-ASP/9/Res.3وICC-ASP/8/Res.2األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات 

ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5 ،وICC-ASP/12/Res.3،وICC-ASP/13/Res.3، وبالتوصيات الست
؛ICC-ASP/6/Res.2املرفقة بالقرارنيوالست

على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق إذ حيدوها العزمو
تمع الدويل بأمجعه،  هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة، بوسائل على الحقة املأنه جيب تعزيز وتؤكِّد من جديدا
يل،منها تعزيز التعاون الدو 

على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية مع وإذ تشدِّد
ا يف إطار واليتها  احملكمة وتقدمي املساعدة إليها، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االضطالع باملهام املنوطة 

مع تعاونًا كامالً عام بالتعاون على عاتق الدول األطراف التزامٌ احملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع 
ما خيص تنفيذ ومن ذلك احملكمة فيما جتريه من حتقيٍق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقٍة ملرتكبيها، 

من نظام ٩٣املادة سائر أشكال التعاون على النحو املبنيَّ يفإىل جانب ، التسليماألوامر بإلقاء القبض وطلبات 
روما األساسي،

،ICC-ASP/13/Res.3من القرار ٢٧بتقرير احملكمة عن التعاون، املقدَّم عمالً بالفقرة وإذ ترحِّب

أنه ينبغي تفادي الصالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض عليهم إىلوإذ تشري 
يض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،قائمة عند ما يكون من شأن هذه الصالت تقو 

إىل ما صدر عن مكتب املدَّعي العام من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من بينها وإذ تشري أيضاً 
التخلي عن الصالت غري األساسية مع األشخاص حمل أوامر بإلقاء القبض عليهم صادرة عن احملكمة والقيام، 

حمل أوامر بالقبض عليهم،ولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسواريا، مبحاعندما يكون ربط الصالت ضرو 

مبادئ توجيهية تبنيِّ سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما من زيعهو إىل ما أعيد صوغه وتوإذ تشري 
أو بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهمصالت يتعلق بال

برسالة من األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن، مثلما هو ُمرفق حبضورهم، 
،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣مؤرخة يف 

بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر
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بشأن األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية برمت بني احملكمة ومكتب مبذكرة التفاهم اليت أُ وإذ ترحب، 
برمت بني مبذكرة التفاهم اليت أُ ذّكر إذ تعلى استقبال الشهود والضحايا ألغراض احلماية، وتعزيز قدرة الدول 

وإذ تثيناألحكام، إنفاذ على احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن تعزيز قدرة الدول 
جمال االتفاقات الطوعية،عم املنظمات الدولية لتعزيز التعاون يفدعلى

مبا قطعته الدول األطراف على نفسها يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال من تعهدات وإذ تذكِّر
ذه التعهدات،تنوِّهفيما يتعلق بالتعاون، و بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص اإليفاء 

على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة دتشدِّ -١
من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩على التعاون معها عمًال بالباب 

و فعال، ألن عدم التعاون املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حن
ذه الصورة يف سياق اإل على أن عدم تنفيذ طلبات وتشدِّدالقضائية يضر بنجاعتها، جراءات معها 

سّيما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على واليتها، ال تنفيذ على التعاون يؤثر سلبًا على قدرة احملكمة
م أوامر بإلقاء القب ؛سليمهمض عليهم وتاألشخاص الذين صدرت بشأ

أو طلبات شخصا ١٢عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-٢
القبض على هؤالء إلقاء الدول على التعاون كل التعاون وفقًا اللتزامها بغية وحتث )١(،تسليمهم

إىل احملكمة؛سليمهم األشخاص وت

امية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم بأن اخلطوات والتدابري امللموسة الر عيد التأكيد ت-٣
يتعنيَّ أن يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، 

احملكمة اجلنائية الدولية؛انب جإىل واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، 

الذي قدمه املقرر على املشتبه فيهم إلقاء القبض بالتقرير عن اسرتاتيجياتحتيط علما-مكرر-٣
] خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض؛تعتمد] [حتيط علما[و

الدورة اخلامسة من املكتب النظر يف تنفيذ خطة العمل، ورفع تقرير عن ذلك إىل تطلب-١مكرر -٣
؛عشرة للجمعية

أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض مع أشخاص الصالت تفادي علىالدول األطراف حتثّ -٤
باجلهود اليت تبذهلا ترحبمسألة جوهرية بالنسبة إىل الدولة الطرف، وصالت عليهم، إال إذا كانت هذه ال

احملكمة على األطراف إعالم بأنه ميكن للدولقر تو يف هذا الصدد الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، 
هذا التقييم؛مثل أشخاص حمل أوامر بإلقاء القبض صدرت نتيجة أساس طوعي مبا لديها من صالت مع 

..٢٠١٥آب/أغسطس ٢١غاية إىل)١(
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اجلمعية يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت بذهلا رئيسيباجلهود املستمرة اليت ترحِّب-٥
ا  على إبقاء اإلجراءات املعنية وتنفيذها اجلمعيةَ وتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5اجلمعية يف القرار اعتمد

بغية ضمان فعاليتها، مبا يف ذلك ما خيص القيام مبكِّرًا بإخطار الدول األطراف بفرص الستعراضاقيد 
العمل معاً لتفادي عدم التعاون؛

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقرتن بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على تذكِّر-٦
يف هذا الصدد الدول األطراف وحتثّ وطنية، الصعيد الوطين، بوسائل منها على اخلصوص سن تشريعات

حىت أن تفعل ذلك وغريها من التدابري الالزمة هذه التشريعات تعتمد بعد يف نظام روما األساسي اليت لـّما 
ا مبوجب نظام روما األساسي تكون قادرة  اعتماد هذه التدابري؛علىعلى الوفاء التام بالتزاما

، لتيسري تبادل "مشروع األدوات القانونية"دول واحملكمة، بوسائل منها باجلهود اليت تبذهلا التقرّ -٧
إعداد نصوص تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطين؛يسرياملعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وت

الدوَل على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوّيل تنسيق املسائل تشجِّع-٨
ا، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املتصلة باحمل املؤسسات احلكومية، كجزء كمة وتعميم االهتمام 

؛من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء

دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق منعن بالتقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية ترحب -٩
، مع أخذ الدراسة الواردة يف املرفق هذه اآلليةجدوى إنشاء مناقشة إىل املكتب تدعووالسلطات الوطنية 

ية بعني االعتبار ورفع تقرير إىل اجلمع)٢(ىل الدورة الثالثة عشرةإرفوع الثاين من تقرير املكتب عن التعاون امل
قبل الدورة اخلامسة عشرة؛

أيضًا على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة تشدِّد-١٠
وتدعوالدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، غريها من تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف و 

الطابع وكاملة وآتية يف طلبات للمساعدة والتعاون حمدَّدةرسال إيف ا ااحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارس
الوقت املناسب؛

العائدات ديد أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتتدرك-١١
ا، أمٌر هاوتتبعواملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم،  لتوفري تعويضات مفيد وجتميدها أو مصادر

القانونية؛تكاليف املساعدةمواجهة لمجين عليهم و ل

من الدول بالتعاون هاأمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغري علىتشدِّد-١٢
ا بأسرع ما ميهاوتتبعالعائدات واملمتلكات واألصول، ديد مع احملكمة على حت كن؛ وجتميدها أو مصادر

فعالة وحتسينها بغية تيسري كل الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وآليات تدعوو
الدول واملنظمات الدولية؛غري ها من التعاون بني احملكمة والدول األطراف و 

)٢(
ICC-ASP/13/29
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الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، سهرًا على حتثّ -١٣
القضائية أمام احملكمة؛اإلجراءات عدالة 

اتفاق امتيازات احملكمة يف طرفا ُتصبح بعد مل األطراف اليت الدول األطراف والدول غري تدعو -١٤
ا الوطنية، حسب  ا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعا اجلنائية الدولية وحصانا

االقتضاء؛

ين عليهم والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، تعرتف-١٥ مبا تتسم به تدابري محاية ا
ين عليهمإعادة توطنيباالتفاقات املتعلقة بترحِّبو ، ٢٠١٤املربمة مع احملكمة يف عام الشهود وا

إعادة توطنيإبرام املزيد من هذه االتفاقات والتدابري مع احملكمة من أجل تسريع على احلاجة إىلوتشدد 
؛الشهود

ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيزتدعو -١٦ تعاو
ين عليهم والشهود،  أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية ا

م؛ م، واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا وعائال

م، إيالء االعتبار الالزم الشإعادة توطنيأنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة بتعرتف-١٧ هود وعائال
إلجياد حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة كما تقلِّل يف الوقت نفسه التكاليَف من الناحية 

مجيع الدول األطراف على النظر يف وحتثُ اإلنسانية املتمثلة يف البعد اجلغرايف وتغريُّ البيئة اللغوية والثقافية، 
ين عليهم والشهود؛إعادة توطنيت للصندوق اخلاص بعمليات تقدمي تربعا ا

علىأيضا وتشجِّعهاعمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية ا قامت به احملكمة من مبتشيد-١٨
–أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائيعلى أو يها املضي يف العمل عل

املشتبه فيهم سم بأمهية أساسية لضمان حقوق تما قد يوهو ، حكام، وإنفاذ األة أيضايف حاالت التربئ
مجيع الدول األطراف على النظر يف حتثّ ونظام روما األساسي وضمان حقوق املدانني، واملتهمني عمال ب

االت؛ تعزيز التعاون يف هذه ا

ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت احملكمة ول اتفاق طوعي العام املاضي بني أإىل إبرام ري شت-١٩
اإلطارية العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات تهاملكتب، من خالل أفرقمن تطلب و

ا اخل عشرة؛امسة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

ة، واملنظمات بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدوليترحِّب-٢٠
اإلقليمية، وسائر املؤسسات الدولية احلكومية؛

على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من تشدِّد-٢١
ا على املستوى أكثر الوعي تعزيز أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وأمهية  ذه األنشطة واإلحاطة 

هلذه ها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليميةري عضويتاألطراف على تسخالدول وتشجِّعالدويل، 
؛الغاية
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إمكانية تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة واملنظمات حبث الدول األطراف على حتثّ -٢٢
األمن عندما حييل جملسهاالدولية واملنظمات اإلقليمية، بوسائل منها ضمان مالءمِة الواليات ووضوحِ 

احلاالت إىل احملكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي واملايل؛ والتعاون من جانب مجيع الدول األعضاء 
حاالت، ومراعاة والية احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإل

ذات الصلة؛القراراتو املواضيعية املناقشاتقراراته بشأن العقوبات و صياغة األمن، مبا يف 

ا الدتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستنيبترحب-٢٣ ول بشأن التعاون اليت اعتمد
حتيط و بوصفها خطوة أوىل يف عملية استعراض التوصيات الست والستني، )٣(٢٠٠٧األطراف يف عام 

لتعزيز التوصيات الست ملعنيةاجلهات استخدمه كافة أن يميكن و احملكمة هاملنشور الذي أعدتبعلما 
ا والستني و  ، من من املكتبوتطلباجلهات الفاعلة الوطنية واحملكمة، من وتنفيذها تعزيز اإلحاطة 
، حسب بالتعاون الوثيق مع احملكمة،استعراض التوصيات الست والستنيمواصلة املة،العته خالل أفرق
؛االقتضاء

لدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقلمية من تنظيم مبا قامت به احملكمة، بدعم من اترحب-٢٤
تمع املدين، على اجلهات املعنيةكافة وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  ، مبا يف ذلك منظمات ا

دف تعزيز التعاون والبحث نشطة مواصلة تنظيم األ عن حلول البنَّاء اليت تسمح بتبادل املعلومات 
.حتديدهامتاليتلتحدياتل

]طرافمناقشات مجعية الدول األ–يز إلدراج النص [ح-٢٥
بالتعاون للتشاور مع تكون معنية آلية تيسري جلمعية الدول األطراف إرساء املكتب من تطلب-٢٦

واملنظمات ذات الصلة لزيادة تعزيز املعنية الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية ومع الدول 
التعاون مع احملكمة؛

ا وإذ تدرك -٢٧ منها تطلبأمهية مسامهة احملكمة يف ما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا اخلترفع أن  ثاً عن التعاون يف دور .سنويعلى أساس عشرة مث بعد ذلك امسة إليها تقريراً حمدَّ

ICC-ASP/6/2املرفق الثاين من القرار )٣(
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المرفق الثاني

اتتجارب واألولويالتوصيات بشأن تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية: 

؟امهمّ التعاون يعد لماذا - ألف 
ا تعتمد على الدول األطراف دون تعاونتعمللمحكمة الجنائية الدولية أنلال ميكن -١ ، أل

.نفاذتها في اإلدعامباعتبارها 

نظام روما األساسي، ، أي لمحكمة اجلنائية الدوليةاملؤسسة لعاهدة املعندما اعتمدت الدول -٢
احيات إنفاذ لمحكمة صالال تكون لأتقرر  الدول األطراف تضطلع بدال من ذلك، و . خاصة 
من خالل توفري التعاون للمحكمة الجنائية الدوليةالعامدعاء مسؤولية دعم وظائف القضاء واالب

هم، واحلصول فيعتقال ونقل املشتبه االامللموس يف مجيع مراحل أنشطة احملكمة، مبا يف ذلك التحقيقات و 
ومحاية األفراد، وإنفاذ القرارات واألحكام القضائية.إىل الشهود الوصولعلى األدلة و 

للدول األطراف االلتزامات القانونيةبوضوح على التاسع من نظام روما األساسيالباب ينص -٣
التعاون خمتلف أشكال تعدالقضائية. وعالوة على ذلك،اطوال إجراءاه وتيسري احملكمة عمل لدعم 

حماكمة عادلة وسريعة.إجراء لضمان كفاءة عمل احملكمة، و الشهود، ضروريةً وطني إعادة ت، مثل الطوعي

ماهي التوصيات الست والستون؟–باء 

توي على قائمة حتوثيقة ، اعتمدت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ٢٠٠٧يف عام -٤
ألطراف والمحكمة أداة مفيدة للدول اهذه التوصيات و توصيات بشأن التعاون. ٦٦شاملة من 

ا:الجنائية الدولية ، أل

التعاون؛باملتعلقة المجاالت الرئيسية ذات األولوية والتحدياتحتدد )أ(

التحديات.هذه للتغلب على الحلول الممكنةقرتاح تو التوجيهاتتقدم )ب(

الست والستيناألولوية اآلن هي التنفيذ الكامل للتوصيات -جيم 

ا،الدول األطراف واحملكمةقامت -٥ دروس الوبعينها تحدياتبتحديد ،عند تقييم جتار
اليت تعرتض ةاجلديد، وكذلك بعض التحديات الست والستنيالتوصيات المستفادة من حيث تنفيذ

ا.تتناوهلا ومللتعاون ا بشكل كاف 

:االتالية التي تتطلب اهتمامالسبعة رئيسية المجاالت الحتديد ، مت استشرافا للمستقبلو -٦
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إجراءات وهياكل املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ووضع اآلليات القانونية) سن (أ
:فيما يتعلق بالتعاون واملساعدة القضائيةفعالة

الواردة يف الباب شاملةالتنفيذية الشريعات التتشمل القضايا الرئيسية اعتماد ‘) ١(’
اتفاق امتيازات المحكمةالتصديق علىمن نظام روما األساسي، والتاسع 

)١(.وحصاناتها

شؤون احملكمة اجلنائية الدولية املعنية بالوطنيةجهات التنسيقتعيين حتديد ) مت‘٢’(
ممارسات مفيدة للتعاون الفعال.مبثابة مبسطة ومركزيةوطنية إجراءات واعتماد

واإلجراءات القضائيةوالتحقيقات والمالحقاتوليةدراسات األالالتعاون يف دعم (ب) 
:(مبا يف ذلك مع الدفاع)

االضطالع من لتمكني احملكمة اجلنائية الدولية جدا ) التعاون الكامل ضروري ‘١’(
ضمان حتقيق العدالة.ل، و وكفاءةبواليتها بفعالية

وحتفيز ومعاجلتها عدم التعاونحاالتاالهتمام ملنعهناك حاجة إىل مزيد من ‘) ٢(’
اللتزامات القانونية للدول األطراف مبوجب نظام روماباالمتثال الكامل ا

األساسي.

التسليموإلقاء القبض (ج)

بعضهم ،طلقاءحملكمة اجلنائية الدولية لدى اهم فيشتبه العديد من املال يزال‘) ١(’
.سنوات١٠ألكثر من 

.ء القبضملموسة إللقااسرتاتيجيات هناك حاجة إىل ) ‘٢’(

:هاوجتميدا ومصادر األصولحتديد (د) 

مت ذين بني اجلرائم واألفراد الصلة البيان أدلة لتقديمحتمال الحتسبامر هامهو أ) ‘١’(
ُوجد أنلضحايا إذا لحمتملة تعويضات، وتأمني األموال الالزمة لدفع محتديده

يف لك املسامهة؛ وكذالقانونيةةالمساعدتكاليف ةتغطيو املتهم مذنب، 
املزيد من اجلرائم.وقوع دونالحيلولة

آليات قانونية وعملية احملكمة والدول األطراف إىل العمل معا لتحديد حتتاج )‘٢’(
ال.فعالة لتعزيز التعاون يف هذا ا

، األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، ٢٠٠٤متوز/يلويه ٢٢، ودخل حيز النفاذ يوم ٢٠٠٢أيول/سبتمرب ٩وضع يف نيويورك يوم )١(
لد  :، الوديع: األمني العام لألمم املتحدة٤٠٤٤٦، رقم ٢٢٧١ا

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&lang=en.
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التعاون الطوعي(ه)

نفاذإ، و يناملهددالشهود إعادة توطينامة للغاية للتعاون مثل اهلشكال األ) بعض ‘١’(
أو املشتبه فيهم أو املتهمني الذي تمت تبرئتهماستقبال األشخاص، واألحكام

األطراف ، ليست التزامات صارمة على الدولإفراج مؤقتاملوجودين يف حالة 
ذه ها القيام مبوجب نظام روما األساسي، ولكن احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكن

عاون الدول.املهام مبفردها وحتتاج إىل ت

الدولية مع احملكمة اجلنائيةاتفاقات تعاونأبرم عدد حمدود من الدول األطراف )‘٢’(
أيضا، و شأن القضايا املذكورة أعاله، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من الدعمب

.التعاونعبء بشكل مجاعيالدول حىت تتقاسم 

للوجستية واألمن واملوظفني.اخلدمات امن قبيل يف جماالت أيضا التعاون مهم ) ‘٣’(

.والدوليةالوطنية والثنائية واإلقليميةوضاع األيف الدعم الدبلوماسي والعام (و)

جهود بذل؛ ويعدنسبياحديثة العهد احملكمة اجلنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة )‘١’(
يع لتوساضروريأمرااحملكمة لزيادة الوعي وتعزيز فهممن جانب الدول فعالة 

.األساسيرومايف نظام الواردلعدالة اجلنائية الدوليةاالدعم الدويل لنظام 

ل احملافيفبتصريحات عامةاإلدالء بواسطة اعن دعمهأن تعرب ميكن للدول ) ‘٢’(
.وضاعدبلوماسي يف خمتلف األالوار احلالدولية، وكذلك من خالل 

األمم المتحدة دعم يف ضمانرئيسيدوربالدول األطراف ضطلع ت) ‘٣’(
للمحكمة الحكومية الدولية اإلقليمية وغيرها من المنظمات والمنظمات 

اجلنائية الدولية.

يف إطار نظام روما األساسيالتعاون بين الدول (ز) 

طلبات التعاون عاجلة قوم فيه الدول، كل على حدة، مبالوقت الذي عادة ما تيف ) ‘١’(
مسؤولية تعد كمة اجلنائية الدولية على الوفاء بواليتها مساعدة احملفإن ، امللموسة
عديد اخلطوات يف احملرز تقدم اليستفيد سو الدول األطراف. ماعة جلمشرتكة 

المساعدة والمزيد من تبادل الخبراتامللموسة اليت نوقشت أعاله من
مبا الدول واحملكمة وغريها من الشركاء املعنيني، بني،االقتضاءحسب ،المتبادلة

تمع املدين. يف ذلك ا

:زيارة املوقعالست والستني يرجىالتوصيات الطالع على مجيع ل-٧
http: //www.icc cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP6-Res-02-

ENG.pdf#page=10
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ثالثمرفق الال

تموز/يوليه ١٠-٩(تعزيز التعاون بشأن كوستاريكا لحلقة الدراسية المعقودة في  لوجز مرض ع
٢٠١٥(

مقدمة- ألف 

بني رفيعة املستوى بشأن تعزيز التعاون حلقة دراسية ٢٠١٥ليهمتوز/يو ١٠و٩يومي قدت ُ ع  -١
أجرى ممثلو احلكومات وغريهم و ("احملكمة") يف سان خوسيه، كوستاريكا. احملكمة اجلنائية الدوليةالدول و 

،بنما: هيوغري أطراف من أمريكا الالتينية ن املسؤولني رفيعي املستوى من ست دول أطرافم
من نيمسؤولإىل جانب ، واملكسيك،وكوستاريكا،وغواتيماال،والسلفادور،واجلمهورية الدومينيكية

اية الشهود اتفاقات التعاون، ومحمع التأكيد على ، التعاونعميقة تناولت مناقشات ،وخرباءاحملكمة
على الصعيدين أمهية التعاون القضائي لقة وأبرزت احل.قات القضائيةتعاون أثناء التحقيقات واملالحوال
قدت قدرات الدول يف هذا الصدد. وعُ تعزيز الكفيلة بالسبل حبثت قليمي ومع احملكمة، و اإلو وطينال

اليت جرت العام املاضي يف بوينس آيرس، األرجنتني يف حلقات استمرارا للتوكان،اإلسبانيةةباللغاحللقة 
تشرين ٤-٣، وكوتونو، بنني يف ٢٠١٤ه يوليمتوز/٤-٣يف أكرا، غانا و ، ٢٠١٤مايو أيار/٢١-٢٠

.٢٠١٤نوفمرب الثاين/

اعن امتناكلمتها االفتتاحيةيف  سيلفيا فرنانديز دي غورميندي، ةاحملكمة، القاضيةرئيسبت ر أعو -٢
ن أمريكا الالتينية بشكل مطرد دعمت بلدالقد ": توقالاحملكمة من املنطقة. الذي تلقته قوي الللدعم 

من أيضا ال بد ، ومكافحتهاملنع اجلرائم الدوليةهبأناعرتافا منها منذ إنشائها، وعملها إنشاء احملكمة 
عمل حقيقي من الدول". تدارك عدم وجود ، يف ظل ظروف معينة، هامؤسسة تكميلية ميكنوجود 
من املنطقة."اآليت دعماللتعزيز توفر فرصا االتأنه ال تزال هناك "جمإىل أيضا ةالرئيستوأشار 

عن  ممثال مانويل غونزاليس سانز، السيد وزير الشؤون اخلارجية قال احللقة الدراسية، يف افتتاح و -٣
بدال من رؤية هذا ،كوستاريكا] تقف حبزم ضد أولئك الذين[": إن للحلقةكوستاريكا، الدولة احملتضنة 

لدينا . حياولون االنتقاص منهاحملكمة اجلنائية الدولية، يف الممثَّ دويلتمع الالذي حققه انتصار اال
توافق مهم الذي جعلنا نتوصل إىل السبب هو اختالفات ثقافية وسياسية واقتصادية ودينية، ولكن هذا 

.رمزية"الإلقامة هذه العدالة املؤسسية 

إلقاء مات الدولية، مبا يف ذلك على تعاون الدول واملنظاعتمدت احملكمة يف مجيع أنشطتهالقد -٤
ا تقضي ، وتنفيذ أحكام السجن اليت هاوجتميداألصول ومصادرة هموتسليمالقبض على املشتبه فيهم 

إبرام لمحكمة جيوز لو شهود. إعادة توطني الاملعتقلني بعد اإلفراج عنهم مؤقتا، أو استقبال احملكمة، و 
عليها الباب التاسع من نظام روما نص يالتعاون الطوعي مل أشكال منلتقدمي إطارية ترتيبات أو اتفاقات 

التنفيذ الناجح لنظام أيضايعتمد و األساسي، من قبيل اتفاقات إعادة توطني الشهود أو اإلفراج املؤقت.
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حتياجات لالاملتبادل بني احملكمة والدول األطراف الفهم على الذي وضعه نظام روما األساسي لتعاون ا
تتعلق بقضايا التعاون ذات الصلة.ليت اتطلبات املو 

حكومة كوستاريكا وبالتشاور بالتعاون الوثيق مع النشاط هذا اجلنائية الدولية وقد نظمت احملكمة -٥
السنغال لدى سفري مثل الدائم هلولندا لدى احملكمة و املو ني للمكتب، ين املعنيني بالتعاون التابعَ ر  ِّ مع امليس  
وضية األوروبية.املفبتمويل من وحظيهولندا. 

االتفاقات الطوعية–باء 

اء بني الدول األطراف املشاركة واحملكمة ّ وبن  صريح جراء حوار إلالفرصة أتاحت احللقة الدراسية-٦
الشهود واتفاقات التنفيذ، إعادة توطني بتتعلق اتفاقات طوعية مع احملكمة إبرام عن اآلثار املرتتبة بشأن 

هذه االتفاقات إطاراشكلت وقد . متت تربئتهمنالذياإلفراج عن األشخاصاتفاقات اإلفراج املؤقت و و 
ومع ذلك فإن ِّ                    أنظمتها القانونية بطريقة تيس ر التعاون مع احملكمة. يسمح للدول بتكييف األحكام مع 

لموافقة يف كل حالة.خيضع لقرار قبول أشخاص معينني مبوجب هذه االتفاقيات 

حماية الشهود-جيم 

احملكمة، والتحديات موقع محاية الشهود يف بشأن:امثمر و اميز تمتبادال لآلراء ملشاركون اأجرى -٧
بإعادة والصندوق اخلاص إعادة التوطني اليت تواجهها الدول واحملكمة يف ضمان محاية الشهود واتفاقات 

يف الرئيسية تهاليسؤو مبقرار احملكمة، مع اإلوشددت وطنية للحماية. ال، والدور التكميلي للنظم التوطني
ال، من خالل شهود محاية كل من  االدعاء والدفاع، على األمهية البالغة لتعاون الدول األطراف يف هذا ا
دول يف الشهود ت إعادة توطني . ومع ذلك، حىت لو كانخمصصةأو ترتيبات إعادة التوطني توقيع اتفاقات 

ا احملكمة قد قالت فاملالذ األخري، هي أخرى  ا على تو إ مت التأكيد و . إعادة التوطنياجه ضغطا على قدر
الدول األطراف يف مجيع املناطق اتصلت بوأن احملكمة اكافيليس  على أن العدد احلايل من االتفاقات 

مبتطلبات السالمة بينما تفي إجياد احللول اليت، بقدرة إقليمية واسعة أيضا ويسمح وجود لتعزيز القدرات. 
ثقافية اللغوية و البيئة الملسافة اجلغرافية وتغيري املرتتبة عن االتكاليف اإلنسانية يضا من أالصارمة، تقلل 

.الزمةالشهود وأسرهم إعادة توطني كونما تعند

حىت . ولكن، مؤخراجرى ا محاية الشهود كان تطورا عامليعلى رتكيز الأن وأوضحت احملكمة أيضا -٨
مستويات احلماية للشهود وميكن تطبيقها يف كل دىن من أاك حد هنأن النظم القانونية ختتلف، مع إدراك 

بل وجيب ،هذه املعرفةتقاسم ، وميكن جيديوما الجيدي عما معرفة كبرية مجع . وقد مت اآلن البلدان
عن احلاالت واحلاجات اخلاصة ّ   قي مة تعليقات احملكمة من جهتها من احلصول على ومتكنت . ذلك

.بالبلدان فرادى

اليت إعادة التوطني، ميكن أن تستفيد الدول من املساعدة بل استخدام الصندوق اخلاص من خالو -٩
. وميكن للدول أن تستفيد دون أن تتأثر بالتكلفةتكون قادرة على استقبال الشهود أن احملكمة و تقدمها 
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ميكن و لشهود. تتمثل مهمتها يف توفري بناء القدرات يف جمال محاية االيت أيضا من مساعدة شركاء احملكمة 
دول العدد كبري من ممثلي وأوضحهلذه املساعدة أيضا تعزيز القدرات الوطنية حلماية الشهود بشكل عام. 

أن الزيادة يف اجلرائم اخلطرية عرب احلدود، فضال عن الدور احلاسم للشهود فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة 
يف ةحمسنإعادة توطني كون وجود قدرات مث قد يومن . هودمزيد من اجلبذل قتضي يالقضائية الناجحة، 

ال يف عدد أكرب من البلدان  يف ضمان التعاون الثنائي واإلقليمي الفعال للتحقيق أمرا هاما جدا هذا ا
مجيع اجلرائم اخلطرية.على املالحقة القضائية و 

عالمية نظام روما األساسي-دال 

ليست طرفا يف نظام روما اليت ستوى من السلفادور، فرصة لوفد رفيع املحللقة الدراسيةت ااحأت-١٠
على مع احملكمة وعدد من الدول األطراف يف نظام روما األساسي من املنطقة لعمل ، لبعداألساسي

وتيسري تصديق كيفية سريها و للمحكمة العمليات الفعلية املزيد عن معرفة خمتلف القضايا بغرض 
التصديق على نظام روما األساسي بالتزامها عن السلفادور تأعربو نظام روما األساسي. على السلفادور 

تكون قادرة على التعاون تنفيذية لأيضا على أمهية اعتماد تشريعات تشددايف املستقبل القريب، لكنه
صبح طرفا يف نظام روما األساسي.حاملا تبشكل كامل وفعال مع احملكمة 

ُ   يمكن المضي بالتعاون ق دماكيف -هاء 

التعاونللمضي بإىل احملكمة والدول األطراف رفع ُ ش املشاركون التوصيات اليت ميكن أن ت  ناق-١١
شاء نإو املتعلقة بإعادة توطني الشهود. ومشلت القضايا اليت متت مناقشتها: االتفاقات والرتتيبات ُ   ق دما

يت وضعتها الدول البناء القدرات مبادرات الوطنية، و جهات التنسيق ، وحتديد وتعزيزهاشبكات إقليمية
بني الدول األطراف تواصللتقاليد ا، فضال عن حتسني التنفيذية، والتشريعاتاجلهات املعنيةوغريها من 

واحملكمة.
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المرفق الرابع

قّدمه فيهم لقاء القبض على المشتبه إاستراتيجيات بشأن عمل التقرير عن مشروع خطة 
المقرر
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