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مقدمة-أوال
من القرار ٢٨هذا التقرير بشأن التعاون عمال بالفقرة ‘‘) احملكمة(’’تقدم احملكمة اجلنائية الدولية - ١

ICC-ASP/14/Res.3’’) أيلول/سبتمرب ٢ويغطي التقرير الفرتة املمتدة من ‘‘). بشأن التعاون٢٠١٥قرار عام
)١(.٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١إىل ٢٠١٥

ذا التقرير )٢(،٢٠١٥و ٢٠١٤يف عامي ْني بشأن التعاون املقدمَ ي احملكمة وعلى غرار تقريرَ - ٢ يقصد 
تزويد الدول األطراف مبستجدات خمتلف جهود التعاون اليت تبذهلا احملكمة بدعم من الدول واجلهات املعنية 

األخرى خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. 
ألطراف واجلهات املعنية األخرى بندا بارزا من وقد ظل تعزيز التعاون مع الدول األطراف والدول غري ا- ٣

ا مع املنظمات  بنود جدول أعمال احملكمة. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت احملكمة تطوير تفاعلها وتعاو
الدولية واإلقليمية من أجل احلفاظ على الدعم املقدم ألنشطتها وتشجيع الزيادة فيه. 

دة واحملكمة، تتيح األمم املتحدة املرافق للمحكمة وتقدم هلا ووفقا التفاق العالقة بني األمم املتح- ٤
عن حالة التعاون اجلاري بني ٢٠١٣اخلدمات على أساس اسرتداد التكاليف. ويظل تقرير احملكمة لعام 

يشكل أداة مرجعية لفهم األشكال املتعددة للتعاون بني )٣(احملكمة واألمم املتحدة، مبا يف ذلك يف امليدان،
املتحدة واحملكمة، بدءا من احلوار الذي يهدف إىل كشف التحديات اليت تواجه تنفيذ واليات كل األمم 

واحدة من املؤسستني والتعاون بينهما، ووصوال إىل عالقة العمل الفعلي اليت تشمل تبادل املعلومات والتقارير، 
رافق، والدعم اللوجسيت يف امليدان، والشؤون والرتتيبات اإلدارية واملتعلقة باملوظفني، وتقدمي اخلدمات وإتاحة امل

،املالية، وترتيبات السفر واملساعدة القضائية، وحضور موظفي األمم املتحدة يف احملكمة لإلدالء بالشهادات
ا يف امليدان. ولالطالع على مزيد من املعلومات حول تعاون احملكمة مع  وتبادل الدعم لألنشطة املضطلع 

ا األخرى األمم املتحدة يف  ا مع بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وعمليا اآلونة األخرية، مبا يف ذلك تعاو
املوجودة يف امليدان، وكذلك مع جملس األمن التابع لألمم املتحدة، تدعو احملكمة الدول واألطراف املعنية 

). A/71/342مم املتحدة (تقريرها السنوي األخري بشأن أنشطتها املقدم إىل األالرجوع إىل األخرى إىل 
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصلت احملكمة أيضا تعزيز مشاركتها وحضورها يف الشبكات الدولية - ٥

ملمارسي املهن القضائية واجلهات الفاعلة يف جمال إنفاذ القانون، وعززت حوارها مع املؤسسات القضائية 
تفاهم حول التعاون مع حمكمة البلدان األمريكية حلقوق األخرى، مبا يف ذلك من خالل إبرام مذكرة 

اإلنسان. وقد مت احلصول على تعاون فعلي من شركاء مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، واالحتاد األورويب، 
اد مبا يف ذلك املفوضية األوروبية، والدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية، ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحت

ا مكتب املدعي)١( ، فضال ةالعامةال يتضمن هذا التقرير معلومات معينة بغية احرتام سرية عدد من أنشطة التحقيق واالدعاء اليت يقوم 
قرارات وأوامر صادرة عن الدوائر.عن 

)٢(ICC-ASP/13/23 وICC-ASP/14/27.
)٣(ICC-ASP/12/42.
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األورويب (يوروجوست)، ومكتب الشرطة األورويب، وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، والبنك 
األمريكية. - الدويل، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وشبكة املساعدة القانونية األيـبريية 

وهولندا وفنلندا والنرويج واملنظمة الدولية ها املفوضية األوروبية تالتربعات السخية اليت قدممّكنتوقد - ٦
تنظيم مناسبات رفيعة املستوى ومناسبات تقنية. واحملكمة ممتنة أيضًا لكل من بوتسوانا من للفرنكوفونية 

تشرين ٣٠و ٢٩ورومانيا الستضافتهما حلقتني دراسيتني إقليميتني رفيعيت املستوى بشأن التعاون (يومي 
على التوايل)، ومجهورية تنزانيا املتحدة )٥(،٢٠١٦آذار/مارس ٢٢و ٢١يومي و )٤(٢٠١٥األول/أكتوبر 

(من )٦(ءالستضافتها احللقة الدراسية دون اإلقليمية الثانية للمحكمة بشأن املستشارين القانونيني ومهنة القضا
)، ومفوضية االحتاد األفريقي ملشاركتها يف استضافة احللقة الدراسية التقنية ٢٠١٦شباط/فرباير ١٢إىل ٨

). ونـُـظمت مناسبات تقنية تطرقت ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٣(يف )٧(املشرتكة الرابعة يف أديس أبابا
ع جهات االتصال للبلدان اليت تنظر احملكمة ملواضيع هامة يف جمال التعاون يف الهاي، مشلت حلقة دراسية م

ا ٢٧(من )٩()، ودورة تدريبية للمستشارين القانونيني٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٦إىل ٢(من )٨(يف حاال
)، وحلقة دراسية تشاورية نظمها مكتب املدعية العامة بشأن مشروع سياستها ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩إىل 

من حوايل مشاركا خارجيا٥٨٠اد عدد املشاركني على ). وز ٢٠١٦متوز/يوليه ١١املتعلقة باألطفال (يف 
كيانات أخرى. من  دولة و ١٠٠

ا، ال سيما يف جماالت التعاون والتكامل، مع االحتاد األورويب، - ٧ وُسرت احملكمة أيضا مبواصلة حوارا
٦األورويب واحملكمة اجلنائية الدولية يف وقد مشل ذلك عقد املائدة املستديرة الثانية املشرتكة بني االحتاد

يف بروكسل.٢٠١٦متوز/يوليه 
تمع املدين وعقدت املائدة املستديرة - ٨ وواصلت احملكمة كذلك تفاعلها بنشاط مع شركائها يف ا

ائل ذات سملناقشة امل٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠إىل ٧السنوية مع املنظمات غري احلكومية يف الفرتة من 
مام املشرتك. االهت

وبفضل الدعم املقدم من عدد من الدول واملنظمات املتخصصة، متكنت احملكمة أيضا من مواصلة - ٩
ا مع طائفة واسعة من اخلرباء حول مواضيع التعاون ذات األولوية خالل الفرتة املشمولة  ا وحوارا تأمال

٢٧و ٢٦يت نظمتها احملكمة يف مقرها يومي بالتقرير؛ ومن األمثلة البارزة على ذلك حلقة عمل اخلرباء ال
، وذلك بدعم من املفوضية األوروبية وإمارة ليختنشتاين واملركز الدويل السرتداد ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

املوجودات التابع ملعهد بازل املعين باحلوكمة، حول موضوع حتديات التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق 
لية. ويف وقت الحق، قامت احملكمة بإعداد تقرير عن ذلك وبتوزيعه على مجيع الدول بالتحقيقات املا

)٤(https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1164.
)٥(https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1203.
)٦(https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1187.
)٧(https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1160.
)٨(https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1166.
)٩(https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1226.
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٢٣ن يف الفريق العامل يف الهاي على هذه املسألة يف و لعت جهة التنسيق املعنية بالتعاطْ أاألطراف، و 
أدناه.٤٢. ويرد مزيد من املعلومات عن ذلك يف الفقرة ٢٠١٦حزيران/يونيه 

٢٠١٣إىل أن أحدث تقاريرها التحليلية املتعلقة مبسائل التعاون، مبا يف ذلك تقرير عام وتشري احملكمة- ١٠
تظل )١١(بشأن التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة املشار إليه أعاله،٢٠١٣وتقرير عام )١٠(بشأن التعاون

مصادر صحيحة ومفيدة للمعلومات حول أهم احتياجات احملكمة يف جمال التعاون. 
ا الدول - ١١ وختاما، تشري احملكمة أيضا إىل أن التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت اعتمد

فضال عن النشرة اليت أعدها املنسقان املشاركان للفريق العامل املعين بالتعاون يف )١٢(،٢٠٠٧األطراف يف عام 
ني وزيادة فهمها وتنفيذها، ال بتعاون مع احملكمة من أجل حشد التأييد للتوصيات الست والست٢٠١٥عام 

تزال تتسم بأمهيتها البالغة. 
وبالفعل فإن احملكمة تعتقد اعتقادا قويا أن هاتني الوثيقتني تظالن تشكالن أساسا هاما ملناقشات - ١٢

وجهود التعاون، ويشمل ذلك زيادة كفاءة املساعدة املقدمة إىل احملكمة وفعاليتها. وترحب احملكمة بقرار 
أن يواصل، من خالل فريقيه العاملني، ’’أن تطلب إىل املكتب ‘‘) اجلمعية(’’الدول األطراف مجعية 

)١٣(‘‘.استعراضه لتنفيذ التوصيات الست والستني بتعاون وثيق مع احملكمة حسب االقتضاء

ويف هذا السياق، تتقدم احملكمة بالشكر للمنسقني املشاركني للفريق العامل املعين بالتعاون، سعادة - ١٣
السفرية ديوب سي (السنغال) وسعادة السفري فان هورن وسعادة السفري ويلك (هولندا) على التزامهم 

وها لالطالع على جهود وجهودهم طوال الفرتة املشمولة بالتقرير، وكذلك على الفرص املنتظمة اليت أتاح
الفريق املستمرة وعلى أولوياته الرئيسية والتحديات املتعلقة بالتعاون. 

ويهدف هذا التقرير املستكمل املقدم من احملكمة إىل ما يلي: - ١٤
(أ) حتديد اللبنات األساسية للتعاون الدويل واملساعدة القضائية الالزمة لضمان عمل وأداء إطار 

ى لنظام روما األساسي؛التعاون املتوخ
(ب) تقدمي مستجدات أحدث اجلهود اليت بذلتها احملكمة بغية حتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت 
وضعتها لتعزيز التعاون وإجياد حلول للتحديات احملددة اليت وردت يف أولويات التعاون السبع اليت 

التوصيات الست والستني.نشرةتضمنتها 

)١٠(
ICC-ASP/12/35.

أعاله.٩انظر احلاشية )١١(
، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2القرار )١٢(
.٢٤، الفقرة ICC-ASP/14/Res.3القرار )١٣(
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لبنات التعاون الدولي والمساعدة القضائية في إطـار نظـام رومـا األساسـي: مـزيج مـن الجهـود -ثانيا
والشركاء لتعزيز إنفاذ نظام روما األساسي 

عند التصديق على نظام روما األساسي أو االنضمام إليه، تتخذ الدول قرارا سياديا بقبول االلتزام - ١٥
الصعيد الوطين، وبالتعاون بشكل فعال مع احملكمة يف عملها. ويتعني أن بتنفيذ املبادئ العامة الواردة فيه على 

تقوم كل دولة بتحديد طرائق هذا التعاون (قنوات االتصال، والسلطة املركزية، وما إىل ذلك)، ويوجد قدر من 
األساسي.رومامن نظام٩الباباملرونة يف حدود 

ئية اللذان متنحهما الدول األطراف ملختلف أجهزة واملهم هو أن يكون التعاون واملساعدة القضا- ١٦
ن آلية من نظام روما األساسي يف الوقت املناسب وأن يتسما بالفعالية، مما ميكّ ٩الباباحملكمة على أساس 

التحقيق واالدعاء والقضاء يف احملكمة من أداء وظائفها بشكل صحيح. 
ر عاما من الوجود، وكذلك باالستفادة من جتارب أربعة عشالتجربة املكتسبة خالل واستنادا إىل - ١٧

، اليت تساهم يف جعل إطار التعاون ‘‘اللبنات’’احملاكم املخصصة، حددت احملكمة العديد من العوامل، أو 
د الشكل احملدد الذي تتخذه هذه اللبنات مإطارا تطبعه الفعالية والكفاءة. ويعت٩ينص عليه البابالذي 

تسم باألمهية يف تعزيز نظام التعاون مبوجب نظام روما يخذها كل دولة، ولكنه مع ذلك على القرارات اليت تت
األساسي وضمان جناحه. ويرد أدناه سرد غري مستفيض لتلك اللبنات.

من نظام روما األساسي٩أهمية تنفيذ التشريعات المنصوص عليها في الباب - ألف
لصعيد الوطين، مبا يف ذلك من خالل دمج األحكام ذات إن التنفيذ املالئم لتلك التشريعات على ا- ١٨

من نظام روما األساسي يف التشريعات الوطنية، يسهل التعاون إىل حد كبري. ٩الصلة الواردة يف الباب 
التوصيات الست والستني تزيد يف تأكيد ذلك. نشرةالواردة يف ٤إىل ١والتوصيات من 

ول األطراف توافر اإلجراءات الوطنية الالزمة للتعاون مع احملكمة. على أن تكفل الد٨٨وتنص املادة - ١٩
وبالتايل يتطلب هذا احلكم أن تقوم الدول األطراف مبراجعة القوانني واإلجراءات الوطنية، وإذا دعت 
الضرورة، أن تدرج يف أنظمتها احمللية إجراءات للوفاء بالتزامات التعاون من خالل سن التشريعات أو إنفاذ 

ملعاهدات أو املمارسات اإلدارية. ولذلك فإن عدم توافر إجراءات حملية للتعاون مع احملكمة ال يكفي لتربير ا
رفض الدولة أن تنفذ طلبات التعاون الواردة من احملكمة. 

، فإىل حد اآلن، وضع أقل من نصف ‘‘برملانيون من أجل العمل العاملي’’وحسبما أفادت منظمة - ٢٠
من ٩تنفيذ التزامات التعاون املنصوص عليها يف الباب لدولة تشريعات ١٢٤البالغ عددها الدول األطراف 

نظام روما األساسي. 
وهناك العديد من األسباب اليت جتعل تنفيذ خمتلف التزامات التعاون املنصوص عليها يف نظام روما - ٢١

أوال، إن اإلجراءات الواضحة وتوزيع األدوار األساسي أمرا من األمهية مبكان بالنسبة جلميع الدول األطراف. ف
ا قادرة على االستجابة السريعة  واملسؤوليات على الصعيد احمللي سيساعدان احلكومات على ضمان أ

لطلبات املساعدة الواردة من احملكمة دون أي تأخري ال مربر له. 
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اون مع احملكمة يضمن أن اجلهات املعنية بالتعاملتعلقة وثانيا، فإن اعتماد التشريعات الوطنية الالزمة - ٢٢
ا  (الوكاالت احلكومية، وكذلك الشهود والضحايا واملشتبه فيهم) هلا اليقني القانوين بشأن الطريقة اليت سيتم 

التعامل مع خمتلف طلبات املساعدة اليت تقدمها احملكمة. 
حملكمة والدول األطراف يساعد على وأخريا، فإن التعريف الواضح لألساس القانوين للتعاون بني ا- ٢٣

تفادي احلاالت اليت يكون فيها أحد البلدان غري قادر على تلبية طلب حمدد للمساعدة، مما يعيق تنفيذ والية 
احملكمة. 

ا منظمة برملانيون من أجل العمل العاملي، اليت بتنوهوتود احملكمة هنا أن - ٢٤ األعمال اهلامة اليت تقوم 
مرجعية لتنفيذ التشريعات باللغتني الفرنسية واإلسبانية، وعملت مع الربملانيني واملسؤولني وضعت قوانني 

.٩احلكوميني يف خمتلف الدول األطراف على تعزيز التنفيذ الضروري للباب 
ــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا األساســي وتحديــد إجــراءات وهياكــل - باء ــة تفعيــل اآلليــات القانوني أهمي

التعاون والمساعدة القضائية فعالة بشأن
احتياجات احملكمة إىل التعاون تزداد بسبب تضاعف أنشطتها ظلتخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، - ٢٥

تواجههيف جمال التحقيق واملالحقة والتقاضي على اخلصوص، فضال عما تتسم به احلاالت من تعقيدات وما 
إىل الدول واملنظمات الدولية )١٤(لتعاوناتلتمسطلبا أوليا٢٦٦لم احملكمة قاحملكمة من حتديات. فقد أحال 

طلبا أوليا ٣٨٠وأرسل مكتب املدعية العامة أكثر من )١٥(نيابة عن الدوائر والدفاع أو حلسابه اخلاص.
، منهم دول أطراف ودول غري أطراف ومنظمات دولية شريكا مختلفا٦٤إىل )١٦(تلتمس تقديم المساعدة

من ية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وخالل نفس الفرتة، تلقى مكتب املدعية العامة أيضاإقليممنظمات و 
مقارنة مع الفرتة املشمولة في المائة٥٠زيادة بنحو ، وهو ما ميثل طلبا تلتمس المساعدة١٣الدول

د اندماج احملكمة وشرعيتها ظهر تزايوهذه الزيادة، اليت ظلت ثابتة يف السنوات األخرية، تُ )١٧(بالتقرير السابق.
وأمهيتها يف شبكة أوسع من اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية الدولية ومضاعفة جهود مكتب املدعية 

وضع اسرتاتيجيات قضائية إىل و ،العامة الرامية إىل دفع السلطات القضائية الوطنية إىل اختاذ إجراءات قضائية
- ٢٠١٦لنحو املبني يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة للفرتة يعزز بعضها البعض اآلخر، على ا

٢٠١٨.
من ٨و ٧من نظام روما األساسي، فضال عن التوصيتني ٨٧وعلى النحو املتوخى يف املادة - ٢٦

التوصيات الست والستني، فإن توافر قنوات االتصال واإلجراءات احمللية املبسطة للتعامل مع طلبات التعاون
اليت تقدمها احملكمة، فضال عن التنسيق بني السلطات الوطنية اليت تتعامل مع تلك الطلبات، تكتسي أمهية 

ال يشمل هذا العدد طلبات املتابعة املتعلقة بالتعاون أو الطلبات املرسلة نتيجة التوقيع على اتفاقات إطارية للتعاون مع فرادى )١٤(
الدول.

هذا العدد اإلخطارات بالوثائق القضائية والبعثات والطلبات املتعلقة بتوقيع اتفاقات التعاون الطوعي.يشملال )١٥(
معة املتعلقة ببعثات متعددة مت إيفادها ةالعامةيشمل هذا العدد اإلخطارات ببعثات مكتب املدعي)١٦( ، وكذلك اإلخطارات الشهرية ا

عدد كبري من أنشطة التحقيق.ةالعامةكتب املدعياىل بلدان احلاالت اليت يكون فيها مل
دف استكشاف مدى توافر املعلومات ذات الصلة.)١٧( ال يشمل هذا العدد املشاورات واالتصاالت األولية 
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ا خطوة بناءة. وبالفعل، فإن هذه  بالغة بالنسبة للمحكمة، وقد أكدت اجلمعية يف عدة مناسبات على أ
هلم املعارف واخلربات املتعلقة اآلليات الوطنية متكن احملكمة من التفاعل مع الشخص أو األشخاص الذين

بطلبات التعاون القضائي، والتجربة يف تيسري التبادالت وتعميم املسائل داخل املؤسسات احلكومية وفيما 
ا متكّ  ي ردود على ن خمتلف أجهزة احملكمة من تلقِّ بينها، والقدرة على إجراء املشاورات ذات الصلة، كما إ

ا بسرعة وفعال ا ال ‘‘جهات االتصال’’ة. ومن املهم أن نالحظ هنا أن احملكمة عندما تشري إىل يطلبا ، فإ
، ولكنها تشري بدال من ذلك إىل وجود بنية أو آلية أو وظيفة ستظل نيص طبيعياشخأتشري بالضرورة إىل 

ن. نني ألداء تلك الوظيفة بأفراد آخريعيَّ املفراد األقائمة وفعالة، حىت عندما يتم استبدال 
ا يف - ٢٧ وتعرب احملكمة عن فائق تقديرها للجهود الرامية إىل تعزيز التنسيق والتعميم فيما يتعلق باحتياجا

ر احملكمة اجلهود احلالية اليت تقودها جمال التعاون لدى السلطات الوطنية وفيما بينها. ويف هذا السياق، تقدِّ 
نية املعنية بالتعاون مع احملكمة.بلجيكا بشأن جدوى إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوط

‘‘التعاون’’المعنون ٩تعاون مع المحكمة لتعزيز وتكميل الباب الأهمية إبرام اتفاقات - جيم
إن إعادة توطني الشهود املعرضني للتهديد، وتنفيذ األحكام، واستقبال األشخاص الذين متت تربئتهم - ٢٨

م واملتهمني الذين يُ  باإلفراج املؤقت أمور مهمة للغاية بالنسبة لعمل احملكمة. وقد أثبتت عون متَّ ـأو املشتبه 
ا حتتاج  جتارب احملكمة حىت اآلن بشكل واضح أن احملكمة ال ميكنها أداء هذه املهام من تلقاء نفسها، وأ

إىل تعاون طوعي من الدول يف هذا الصدد.
من املزايا. فهذه االتفاقات توفر الوضوح واليقني ويتسم إبرام االتفاقات اإلطارية بشأن التعاون بالعديد- ٢٩

ا. وهي فعالة من حيث التكلفة ألن الطلبات ميكن  القانوين للدول فيما يتعلق بالتزامات احملكمة واستحقاقا
متفق عليها مسبقا. وعلى العكس من ذلك، تستغرق طلبات اتتلبيتها على املستوى التشغيلي وفقا إلجراء

لم عْ وقتا طويال، وبالتايل يكون هلا تأثري على طول مدة اإلجراءات. وباإلضافة إىل ذلك، تَـ التعاون املخصصة
احملكمة بناء على جتربتها أن معدل تلبية طلبات التعاون املخصصة املتعلقة بإعادة التوطني العاجل للشهود 

معدل منخفض جدا.
املدعية العامة اعتمادا كبريا على الشهود ، يعتمد الدفاع ومكتببإعادة توطين الشهودوفيما يتعلق - ٣٠

ا وأثناء إعداد القضايا. وتعمل احملكمة يف بيئات صعبة، سواء يف حاالت ما بعد  أثناء التحقيقات اليت جيريا
النزاعات اليت ال تزال قائمة. ويف هذا السياق، تكتسي قدرة احملكمة على محاية الشهود أمهية يف النزاعات أو 
ل إعادة التوطني أداة ال غىن عنها يف احلاالت األكثر خطورة. ويف السنوات اخلمس املاضية، حيوية، ومتث

بذلت احملكمة جهودا مكثفة لتيسري إبرام اتفاقات مع الدول للتمكني من إعادة توطني الشهود الذين 
ديدات خطرية بسبب تعاملهم مع احملكمة. وتتسم اتفاقات إعادة التوطني بأقصى قدر من املرونة يواجهون 

لون على أساس كل حالة على حدة. والوقت الذي تستغرقه الدول عادة يف جتهيز طلبات قبَ ألن الشهود يُ 
حمددة خارج نطاق اتفاقات إعادة التوطني يقوض قدرة احملكمة على االستجابة للطلبات العاجلة إلعادة 

نيات إعادة توطني الشهود دون أن يتسبب التوطني، مما يعرض الشهود ملخاطر مستمرة. وهناك أيضا إمكا
، وذلك باستخدام الصندوق اخلاص إلعادة التوطني. وختاما، مذلك يف تكاليف تتكبدها الدول اليت تستقبله

ليس من الضروري أن يكون للدولة املستعدة لقبول الشهود الذين يعاد توطينهم برنامج قائم حلماية الشهود، 
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شاريع بناء القدرات بفضل الشراكات اليت تقيمها احملكمة مع الوكاالت املعنية ولكن ميكنها أن تستفيد من م
بسيادة القانون. كما جتدر اإلشارة إىل أن يف كثري من احلاالت، يكون جمرد نقل الشاهد إىل بلد آخر كافيا 

ن املعلومات حلمايته من التهديد، دون اختاذ تدابري احلماية اخلاصة األخرى. وميكن االطالع على مزيد م
٤٦إىل ٤٤حول اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية فيما يتعلق باتفاقات إعادة توطني الشهود يف الفقرات من 

أدناه.
اتفاقات بشأن اإلفراج المؤقت واإلفراج النهائي عن ويكتسي الدعم الذي تقدمه الدول إلبرام - ٣١

قوق املنصوص عليها يف نظام روما األساسي. ومن شأن أمهية بالغة يف كفالة االحرتام التام للحاألشخاص
ا تريد حمكمة حمايدة وحترتم لالدول ترسلهاالتوقيع على مثل تلك االتفاقات أن يكون إشارة واضحة  تبني أ

حقوق الدفاع. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية فيما يتعلق 
أدناه.٤٨و ٤٧فراج املؤقت واإلفراج النهائي عن األشخاص يف الفقرتني باتفاقات اإل

السجن تنفيذ عقوبات، تعتمد احملكمة على تعاون الدول يف ١٠٣وعالوة على ذلك، ووفقا للمادة - ٣٢
اليت تصدرها احملكمة. والغرض من هذه االتفاقات هو توفري إطار واضح وفهم مشرتك للمسائل اإلجرائية 

األساسي ويف روماواملوضوعية عن طريق جتميع كل األحكام ذات الصلة الواردة، بطريقة متباينة، يف نظام
يف العقوبات تنفيذ احتمال تنشأ يف حاالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وهي تتناول املسائل اليت قد

. وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاقات ال تنشئ التزام الدولة الطرف يف املستقبلسجون الدول األطراف املعنية
مع احملكمة يابقبول تنفيذ أي عقوبة حمددة يف املستقبل؛ وبعبارة أخرى، حتتفظ كل دولة طرف تربم اتفاقا إطار 

افيذ أي عقوبة فردية تيف رفض تنهاحبق احملكمة.قضي 
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية فيما يتعلق بتنفيذ - ٣٣

أدناه.٥٣إىل ٤٩العقوبات يف الفقرات من تنفيذ االتفاقات بشأن 
ةأهمية اتساق اإلرادة السياسية وقوة الدعم الدبلوماسي للمحكم- دال

إن وجود اإلرادة السياسية لدى الدول األطراف يف التعاون مع احملكمة يف الوقت املناسب وبشكل  - ٣٤
كامل، ويف إجراء التغيريات الالزمة على الصعيد احمللي لضمان فعالية هذا التعاون وكفاءته، وكذلك يف 

ية جوهرية وستظل كذلك.استمرار الدعم لوالية ونزاهة احملكمة ونظام روما األساسي، أمور هلا أمه
، ترى احملكمة أن أمهية هذه ٢٠١٣وكما أكدت احملكمة سابقا يف تقريرها بشأن التعاون الصادر عام - ٣٥

األنشطة ال تقتصر على اإلسهام يف التوصل إىل فهم أفضل ملنظومة العدالة اجلنائية الدولية القائمة على نظام 
ثل أداة حلماية وتعزيز التعاون مع احملكمة، وهذا هو األهم.روما األساسي وتعزيزها، ولكنها أيضا مت

ومبا أن احملكمة تعمل اليوم يف ظروف بالغة احلساسية والتعقيد وتتعدد فيها املصاحل املؤثرة، فإن - ٣٦
ا يف تنفيذ أنشطة املقاضاة واالدعاء اليت تقوم  ا احملكمة تعتقد أن من األمهية مبكان إلثبات شرعيتها وكفاء

كون له من يأن يتم إنشاء إطار لتقدمي الدعم العام والدبلوماسي للمحكمة ولنظام روما األساسي، على أن 
بالتعاون مع احملكمة ولكنها تواجه اقانونياالتزامقطعتالقوة ما يكفي لضمان أن الدول األطراف اليت 
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علقة بالقدرات ال تضطر إىل أن تتحمل صعوبات يف القيام بذلك ألسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو مت
مبفردها الضغوط اليت ميكن أن تنجم عن هذه احلاالت. 

فــي شــبكات المســاعدة القضــائية وإنفــاذ القــانون المســائل المتعلقــة بهــاأهميــة إدمــاج واليــة المحكمــة و - هاء
من أجل تبادل المعلومات وتعزيز القدرات

تها، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات اليت جيريها مكتب املدعية إن قدرة احملكمة على االضطالع بوالي- ٣٧
العامة وقدرته على كشف األدلة ذات الصلة بقضاياه والتمكن من احلصول عليها، وبالتحقيقات املالية اليت 
يقوم كل من مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة بالتنسيق يف إجرائها، قدرة تتعزز كثريا بإدماج احملكمة يف 

العاملة يف مجيع أحناء العامل. القضاءبكات إنفاذ القانون ذات الصلة وغريها من شبكات ممارسيش
ولكي تقوم احملكمة بإدارة جمموعة األدلة املتاحة هلا واالستفادة منها، من األمهية مبكان أن تتمكن - ٣٨

اليتها وعن اجلرائم األخرى احملكمة يف وقت مبكر من حتديد مصادر املعلومات عن اجلرائم ذات الصلة بو 
أي اليت ال تقع مبعزل عن غريها من أنواع اإلجرام أو عن احلوادث أو األفراد الذين - اجلرائم بتلك املرتبطة 

يكونون حمط اهتمام حتقيقات مكتب املدعية العامة. ومن األمهية مبكان لنجاح احملكمة أن يتم تبادل 
ليت تنشأ عن املشاركة والنشاط يف هذه الشبكات بسالسة وبإيالء املعلومات وأفضل املمارسات واخلربات ا

العناية الواجبة. وكما يتبني من اخلربة املكتسبة، فإن ذلك أداة هامة لتمكني السلطات القضائية التابعة للدول 
ا على تقدمي املساعدة ولكي تكون يف وضع ميكنها من طلب املساعدة من ،من زيادة وعيها بعملنا وقدر

احملكمة واحلصول عليها مقابل ذلك. 
مستجدات أولويات المحكمة في مجال التعاون-ثالثا

االت ذات األولوية احملددة يف نشرة التوصيات الست والستني - ٣٩ اإلطار تتيح ترى احملكمة أن ا
والدول واجلهات املعنية األساسي املالئم لتعزيز املناقشات واملشاركة الفعلية يف إجراءات ملموسة تضم احملكمة 

من نظام روما ٩األخرى، مع مراعاة املصاحل والقدرات احملددة والتزامات التعاون املنصوص عليها يف الباب 
األساسي.

وعالوة على ذلك، تأمل احملكمة أن حتديد هذه األولويات السبع وصياغة نشرة التوصيات الست - ٤٠
ا أن تساعد الشركاء املعنيني من تركيز أعماهلم على زيادة والستني سيكونان مبثابة عدسة مفيدة من  شأ

وتعزيز التعاون بني احملكمة والدول وأصحاب املصلحة اآلخرين. وستواصل احملكمة حبثها بنشاط عن الفرص، 
وكلما كان ذلك ممكنا، ستواصل املشاركة يف األنشطة الرامية إىل املسامهة يف هذه اجلهود.

تقدمي نظرة عامة عن اجلهود اليت بذلتها احملكمة يف اآلونة الوارد أدناهستجدات عرض املويتوخى - ٤١
االت ذات األولوية. األخرية من أجل زيادة وتعزيز التعاون مع احملكمة يف بعض هذه ا

في نشرة التوصيات الست والستين)٤كشف األصول وتجميدها ومصادرتها (األولوية - ألف
ارها مع الدول لتعزيز التعاون يف جمال كشف األصول وتعقبها وجتميدها تواصل احملكمة حو - ٤٢

ا. وباإلضافة إىل الندوة اليت نُ  لم ق، قدم ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٧و ٢٦ظمت يومي ومصادر
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تقرير احملكمة بشأن ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣احملكمة إىل جهة تنسيق التعاون التابعة للفريق العامل يف 
التعاون اليت تواجه احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية. وتعمل احملكمة على تنفيذ التوصيات حتديات 

املوجهة إليها يف هذا التقرير، وال سيما فيما يتعلق باحلاجة إىل رفع مستوى الوعي بشأن واليتها يف هذا 
ال، فضال عن رسم خريطة التشريعات أو اإلجراءات الوطنية القائمة امل تعلقة بتعقب األصول وجتميدها ا

ا. وجيب أن تستمر هذه اجلهود بإشراك مجيع الدول األطراف، وخاصة فيما يتعلق بتعديل قوانني  ومصادر
ال عند الضرورة، وكذلك ببذل جهود لرفع مستوى وعي السلطات احمللية املعنية  التعاون احمللية يف هذا ا

خبصوصية الطلبات الصادرة عن احملكمة.
ونظرت احملكمة أيضا يف إمكانية تطوير التبادالت مع القطاع اخلاص على أساس تطوعي لالستفادة - ٤٣

ال. كما أجرت احملكمة اتصاالت مع املنظمات الدولية لالستفادة  من خربات الشركات اخلاصة يف هذا ا
دعية العامة ـــب املــدة مكتــــة لفائـــورة تدريبازل دـــهد بـــم معــذا نظــمن التدريب يف جمال التحقيقات املالية. وهك

. وتقوم احملكمة أيضا ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٦و ٢٥وجمموعة خمتارة من موظفي قلم احملكمة يومي 
بدراسة سبل تعزيز التعاون املطلوب من الدول على الصعيد اإلقليمي لتتمكن من االستفادة من تبادل 

فتئت احملكمة تشارك يف خمتلف شبكات إنفاذ القانون يف جمال اسرتداد املوجودات املعلومات املالية. وما
تمع املدين لتتمكن من بناء  ا مع املنظمات الدولية ومنظمات ا لدعم أنشطتها. وهي تواصل تطوير عالقا

ال.  قدرات الدول املعنية يف هذا ا
ت الست والستين)في نشرة التوصيا٥اتفاقات التعاون (األولوية - باء

بحث عن حلول بديلة الفيما يتعلق باتفاقات محاية وإعادة توطني الشهود، يواصل قلم احملكمة - ٤٤
اتفاقني إضافيني منذ الفرتة املشمولة بالتقرير مت إبرام اتفاقا، إذ ١٧وعملية، وقد بلغ عدد االتفاقات املربمة 

يام قلم احملكمة بتطبيق احللول املخصصة لتدارك االفتقار ، فإن ق٢٠١٥السابق. وكما هو مبني يف تقرير عام 
إىل اتفاقات إعادة التوطني ينطوي على تكلفة مزدوجة. وتتمثل التكلفة األوىل يف نوعية حياة الشهود 
واألقارب الذين ال يستطيعون االستقرار بشكل مستدام يف بيئة جديدة، والذين يعيشون يف حالة القلق الدائم 

فيها األوضاع املؤقتة. وتكتسي التكلفة الثانية طابعا ماليا نظرا لزيادة تكاليف اإلدارة املتعلقة اليت تتسبب
باحللول املؤقتة.

مباشرة بني قسم الضحايا توضعوتعد الرتتيبات العملية املتفق عليها على املستوى التشغيلي اليت - ٤٥
ابعة لدولة من الدول، عندما تسمح بذلك التشريعات والشهود التابع لقلم احملكمة ووكالة محاية الشهود الت

ُ الوطنية للدولة املعنية، من النُّ  ا  ج فعالة يف إعادة توطني الشهود. وقد هج العملية اليت يرى قلم احملكمة أ
ن من اإلسراع يف وضع وتنفيذ الرتتيبات املتعلقة بإعادة توطني الشهود. ثبت أن ذلك ميكّ 

لدول املاحنة للصندوق اخلاص إلعادة التوطني وعدد الدول املستفيدة منه. وخالل وقد تزايد عدد ا- ٤٦
الفرتة املشمولة بالتقرير، قدمت مثاين دول تربعات إىل الصندوق، منها ثالث دول جديدة. ويف هذا الصدد، 

التربعات تقدمييرحب قلم احملكمة باالهتمام املتزايد الذي تبديه الدول بالتعاون مع احملكمة من خالل 
باعتبارها وسيلة إجيابية للمسامهة يف محاية الشهود. 
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اتفاقات بشأن اإلفراج المؤقت واإلفراج النهائي عن قلم احملكمة يشجع على توقيع وما فتئ - ٤٧
ع أي اتفاقات جديدة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. . ومل توقَّ األشخاص

ويواصل قلم احملكمة تقدمي دعمه إىل أعمال الدفاع، وذلك متشيا مع الوالية املنوطة به مبوجب املادة - ٤٨
طلبا بالنيابة عن ٣٦من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وبناء على ذلك، فقد بعث قلم احملكمة ٢٠

الدفاع. 
بني احملكمة والنرويج، وقد ذ العقوباتتنفيويف تطور يستحق الرتحيب، مت إبرام اتفاق إطاري بشأن - ٤٩

م منذ كانون الثاين/يناير ربَ . وهذا هو أول اتفاق إطاري جديد يُ ٢٠١٦دخل حيز النفاذ يف آب/أغسطس 
بشأن تنفيذ العقوبات، ليصل العدد اإلمجايل ملثل هذه االتفاقات اإلطارية السارية املفعول إىل مثانية ٢٠١٢

اتفاقات. 
، رحبت احملكمة بإبرام اتفاقني خمصصني مع ٢٠١٥ذلك، يف تشرين الثاين/نوفمرب وباإلضافة إىل- ٥٠

ما احملكمة. وتعرب احملكمة عن تقديرها  مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن تنفيذ عقوبتني بالسجن قضت 
اهلولندية للتعاون الوثيق الذي أبدته سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية والدعم الذي قدمته السلطات

إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.احملكوم عليهما والفرنسية فيما يتعلق بنقل الشخصني 
ضرورة إبرام اتفاقات إطارية أخرى بشأن تنفيذ العقوبات ضرورة ملحة. فأوال، من املرجح أن تظل و - ٥١

املزيد من القضايا حنو االختتام. تزداد احلاجة امللموسة إىل تنفيذ العقوبات يف السنوات القادمة كلما تقدم 
موعة من األسباب  واستنادا إىل التجربة اليت اكتسبتها احملكمة حىت اآلن، أصبح من الواضح أنه نظرا 
العملية املشروعة، لن تكون كل دولة طرف مدرجة يف قائمة الدول الراغبة يف قبول األشخاص احملكوم عليهم 

ا الواقع ضرورة توسيع قائمة الدول اليت تبدي ذلكاحملكمة. ويؤكد مستعدة لتنفيذ كل عقوبة تقضي 
استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم.

أن الدول األطراف ينبغي بوعالوة على ذلك، ويف ضوء املبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي - ٥٢
لعادل، ومن أجل ضمان أن احملكمة السجن وفقا ملبادئ التوزيع اعقوباتأن تتقاسم املسؤولية عن تنفيذ 

قادرة على معاجلة خمتلف أنواع احلاالت اليت قد تنشأ من حيث العوامل اجلغرافية والقانونية واالجتماعية 
موعات اإلقليمية،  والثقافية واللغوية واألمنية وغريها من العوامل، فإن زيادة عدد الدول األطراف، من كل ا

ات إطارية مع احملكمة بشأن تنفيذ العقوبات يظل أمرا حيويا. ومما يثري القلق بصفة اليت تنظر يف إبرام اتفاق
خاصة أن عددا حمدودا جدا من الدول األطراف من خارج أوروبا الغربية أعربت حىت اآلن عن استعدادها 

لقبول األشخاص احملكوم عليهم. 
حول اتفاقات تنفيذ العقوبات، وهي على وتواصل رئاسة احملكمة جهودها لبدء أو مواصلة املفاوضات- ٥٣

أمت االستعداد ملناقشة مجيع جوانب هذه املسألة مع الدول، مبا يف ذلك سبل التغلب على العقبات احملتملة. 
وتشري احملكمة يف هذا الصدد إىل مذكرة التفاهم املربمة مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

ا واليت أنشأت إطارا  لتعاون احملكمة واملكتب على تقدمي املساعدة للدول األطراف اليت ترغب يف بناء قدرا
الستقبال األشخاص احملكوم عليهم وفقا للمعايري الدولية.



ICC-ASP/15/9

12
٩-A-311016

في نشرة التوصيات الست والستين)٣إلقاء القبض والتسليم (األولوية - جيم
قلم تصويب األوامر املوجهة إىل ’’، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٥يف - ٥٤

ماحملكمة )١٨(،‘‘بشأن التدابري الواجب اختاذها يف حالة تلقي معلومات تتصل بسفر األشخاص املشتبه 

ا، معلومات حالة تلقي احملكمة، أو أي جها’’الذي أمرت فيه قلم احملكمة باختاذ إجراءات يف  ز من أجهز
ا أشخاص صدرت أوامر ال تزال سارية املفعول من احملكمة بالقبض  بشأن أسفار مقررة أو جارية يقوم 

)١٩(‘‘.عليهم وال يزالون طلقاء

، بعث قلم ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢األوامر، يف الفرتة من تلك وعمال ب- ٥٥
ات املتابعة من أجل إلقاء القبض والتسليم، مبا يف ذلك طلبات إىل ثالث دول طلبا من طلب٢٧احملكمة 

أطراف. وقدم قلم احملكمة يف وقت الحق مخسة تقارير علنية إىل الدائرة وعرض فيها تفاصيل اجلهود املذكورة 
)٢١(يف هذا السياق، أصدرت الدائرة مقررين بشأن عدم التعاون.و )٢٠(آنفا.

قة متزايدة بإنشاء فريق لم احملكمة جهودا منسَّ فذلك، بذل مكتب املدعية العامة و وباإلضافة إىل - ٥٦
دف تعزيز احتماالت النجاح يف اعتقال  عامل مشرتك بني األجهزة ليتوىل شؤون اسرتاتيجيات القاء القبض 

وتسليم األشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بالقبض عليهم وال يزالون طلقاء. 
حملكمة أيضا تفاعلها مع جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون فيما يتعلق حباالت عدم وعززت ا- ٥٧

ذه املسألة  ا جلهات التنسيق لقيامها بتبادل املعلومات املتعلقة  التعاون احملتمل. وتعرب احملكمة عن امتنا
اءات اجلمعية املتعلقة بعدم جمموعة أدوات لتنفيذ البعد غري الرمسي إلجر ’’اهلامة جدا، ولعملها على تطوير 

ذه املبادرة وتشدد على أمهية قدرة احملكمة على مجع أكرب قدر ممكن من ‘‘. التعاون وترحب احملكمة 
م. والواقع أن هذه املبادرة قد تؤدي إىل الزيادة  املعلومات يف الوقت املناسب بشأن احتماالت سفر املشتبه 

ب واملسامهة يف التغلب على بعض الصعوبات اليت واجهت احملكمة يف يف تبادل املعلومات يف الوقت املناس
هذا الصدد. 

م الطلقاء - ٥٨ وعلى وجه اخلصوص، تتعلق هذه الصعوبات جبمع املعلومات عن احتمال سفر املشتبه 
وتأكيد وجودهم على أراضي البلدان)، وحتديد جهات التنسيق التابعة للمؤسساتللسفر (التواريخ احملددة 

ا على وجه السرعة ( اية األسبوع) يف و الوطنية املعنية اليت ميكن االتصال  خارج أوقات العمل وخالل عطلة 
ا مجيع اجلهات  م الطلقاء، ومعلومات عن نتائج املساعي اليت تقوم  البلدان اليت حيتمل أن يزورها املشتبه 

تمع املدين، املنظمات نظمات اإلقليمية و الفاعلة املعنية األخرى (اجلمعية، والدول األطراف، وامل الدولية، وا
وغريهم).

)١٨(
ICC-02/05-01/09-235-Corr.

.٣املرجع نفسه، الصفحة )١٩(
)٢٠(

ICC-02/05-01/09-271 وICC-02/05-01/09-269 وICC-02/05-01/09-265 وICC-02/05-01/09-260 وICC-02/05-01/09-255 و
ICC-02/05-01/09-251.

)٢١(ICC-02/05-01/09-266 وICC-02/05-01/09-267.
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يف ضوء ما تقدم، ومن أجل ضمان أن تبادل املعلومات مع الوحدات واألقسام ذات الصلة التابعة و - ٥٩
بفعالية ويف الوقت املناسب، أنشأت احملكمة عنوانا مشرتكا للربيد اإللكرتوين (مكتب املدعية يتمللمحكمة

حملكمة) ميكن أن ترسل إليه مباشرة معلومات متعلقة بسفر األشخاص الذين صدرت أوامر اقلم - مةالعا
بالقبض عليهم. 

وتود احملكمة أيضا أن تشدد مرة أخرى على أن قدرة جملس األمن الدويل على إحالة احلاالت إىل - ٦٠
جملس األمن من حيث كفالة التعاون أمر لتعزيز املساءلة، ولكن املتابعة النشطة إلحاالتحاسمٌ احملكمة أمرٌ 

ضروري لضمان فعالية إقامة العدل. ويكتسي اعتقال وتسليم األفراد الذين تصدر أوامر بالقبض عليهم أمهية 
(ب) من نظام روما األساسي، اليت تنص على أن األمم ١١٥خاصة. وتشري احملكمة أيضا إىل أحكام املادة 

للمحكمة، ال سيما فيما يتعلق بالنفقات املتكبدة نتيجة إلحاالت جملس املتحدة ميكن أن تقدم التمويل
األمن. 

لس ما جمموعه - ٦١ مراسلة عن عدم التعاون بشأن دارفور وليبيا، منها ١٤وقد بعثت احملكمة إىل ا
يسة ، أحال األمني العام إىل رئ٢٠١٦آذار/مارس ١ثالث مراسالت خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. ويف 

لس آنذاك، أشار فيها ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٢١احملكمة نسخة من رسالة مؤرخة  تلقاها من رئيس ا
رضت على أنظار أعضاء إىل أن مقررات الدائرة التمهيدية بشأن عدم التعاون يف حاليت دارفور وليبيا عُ 

لس. وتتطلع احملكمة إىل العمل مع األطراف املعنية على تطوير أس لس، ا اليب احلوار املنظم بني احملكمة وا
لس، مبا يف ذلك تنفيذ أوامر إلقاء القبض، والسعي  ومناقشة كيفية حتسني الوفاء بااللتزامات اليت أنشأها ا

اء اإلفالت من الإىل إجياد مزيد من االسرتاتيجيات  بناءة لتحقيق األهداف املشرتكة املتمثلة يف منع وإ
ئم الفظيعة. العقاب على اجلرا

بشأن ٢٠١٦وعلى حنو ما شددت عليه احملكمة يف تقريرها السنوي املقدم إىل األمم املتحدة يف عام - ٦٢
أنشطة احملكمة، تظل احملكمة ترحب باملبادئ التوجيهية الواردة من األمني العام بشأن االتصاالت باألشخاص 

امها، وتتطلع إىل زيادة مشاركتها يف حوار مع األمم الذين تصدر احملكمة أوامر بالقبض عليهم أو مثوهلم أم
دف تيسري التعاون بشأن املسائل املتصلة باجلزاءات، مبا يف ذلك من خالل إقامة شراكات  املتحدة 

)٢٢(اسرتاتيجية وإجراء مناقشات مواضيعية.

إدماج المحكمة في المحافل اإلقليمية والدولية- دال
ظلت احملكمة، مثلما فعلت يف املاضي، تشجع على اإلدماج والتنسيق والتكامل فيما يتعلق باملسائل - ٦٣

ا الثنائية بالدول األطراف، وكذلك بصفة تلك الدول أعضاء يف املنظمات اإلقليمية  اليت تعنيها عند اتصاال
والدولية. 

امة تتمكن فيها الدول األطراف من مناقشة وترى احملكمة أن املنظمات اإلقليمية والدولية حمافل ه- ٦٤
ينبغي أن تعمل الدول ’’على أنه ٦١ومواءمة الدعم املقدم إىل احملكمة والتعاون معها. وتنص التوصية 

)٢٢(
A/71/342 ٨٧إىل ٨٥، الفقرات من.
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األطراف، عن طريق عضويتها يف املنظمات الدولية واإلقليمية، على إذكاء الوعي يف تلك املنظمات، رأسيا 
بشأن التعاون، اليت ٢٠١٥من القرار الصادر عام ٢٢تؤيد ذلك أيضا الفقرة و ‘‘. وأفقيا، بقضايا احملكمة

تشدد على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من أشكال ’’
ا على املستوى الدويل، وتشجع ا ذه األنشطة واإلحاطة  لدول الدعم ألنشطة احملكمة، وأمهية زيادة الوعي 

‘‘. األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية هلذه الغاية
وتشدد احملكمة على الدور اهلام الذي تضطلع به الدول األطراف يف هذه املنظمات اإلقليمية والدولية - ٦٥

ج للمحكمة وأنشطتها العامة البيانات املشرتكة واملواقف واإلعالنات والقرارات اليت ترو تأييديف إصدار و 
حملكمة وتشجيع مجيع ا)، ألن ذلك سيسهم يف تعزيز شرعية ٢٣(٦٢وأنشطتها املتعلقة باحلاالت (التوصية 

اجلهات الفاعلة املعنية على التعاون الالزم مع احملكمة.
اص على وفيما يتعلق بتعميم أنشطتها وواليتها داخل هيكل األمم املتحدة، تشدد احملكمة بشكل خ- ٦٦

حتث الدول األطراف على حبث إمكانية ’’بشأن التعاون، اليت ٢٠١٥من القرار الصادر عام ٢٣الفقرة 
تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، بوسائل منها ضمان 

احملكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي مالءمة الواليات ووضوحها عندما حييل جملس األمن احلاالت إىل
واملايل، والتعاون من جانب مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، ومراعاة والية 

يف ذلك صياغة قراراته بشأن العقوبات واملناقشات احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس األمن، مبا
‘‘. الصلةوالقرارات ذات املواضيعية

االت اليت ينبغي - ٦٧ وميكن االطالع على مزيد من املعلومات واالقرتاحات اليت قدمتها احملكمة بشأن ا
النظر فيها من أجل مواصلة إدماج أنشطة احملكمة داخل منظومة األمم املتحدة يف تقرير احملكمة السنوي عن 

٢٤املقدم إىل األمم املتحدة.،٢٠١٦أنشطتها لعام 

خاتمة-ارابع
تتطلع احملكمة إىل مواصلة عملها املشرتك بنشاط مع الدول األطراف، مبا يف ذلك من خالل الفريق - ٦٨

وعملية وملموسة ملعاجلة أولويات مبتكرةالعامل يف الهاي املعين بالتعاون، وذلك من أجل إجياد حلول 
ا احملكمة خالل الفرتة التعاون السبع اليت مت حتديدها. وينبغي أن تؤخذ األنشطة املختل فة اليت قامت 

املشمولة بالتقرير كجزء من اسرتاتيجية أوسع نطاقا لتعزيز التعاون وإجياد حلول للتحديات احملددة.
وسرتحب احملكمة ترحيبا حارا مببادرات الدول للدخول يف حوار مع احملكمة بشأن املسائل اليت تناوهلا - ٦٩

اليت هذا التقرير واإلدالء بالتعليقات أو مناقشة مقرتحات لغرض تعزيز التعاون والتغلب على العقبات 
. تواجهها

ينبغي إصدارها عن طريق شرتكة واملواقف واإلعالنات والقرارات اليت املبيانات التعدينبغي للدول األطراف، عند االقتضاء، أن ’’)٢٣(
‘‘.هلااملتصلة باحلاالت وتوفري الدعم العامة و تهاتعزيز احملكمة وأنشطلاملنظمات اإلقليمية والدولية 

)٢٤(
A/71/342 ٩٠إىل ٨٨، الفقرات من.
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يف الوقت املناسب من جانب الدول نيقدماملنيوالقويْني وتؤكد احملكمة أن الدعم والتعاون املتسقَ - ٧٠
من ضطالع بواليتها بفعالية وكفاءة، و األطراف وغريها من اجلهات املعنية ضروريان لتمكني احملكمة من اال

تمعات املتضررة، فضال عن تعزيز شرعية نظام روما األساسي ومصداقيته  توفري العدالة احلقيقية للضحايا وا
تمع الدويل به.والتزام ا

ا للجمعية والدول األطراف، وكذلك للعديد من الدول غري األطراف وغريها - ٧١ وتعرب احملكمة عن امتنا
م ودعمهماجلهات املعنية من  وتظل على استعداد إلجراء املزيد من املناقشات أو تقدمي ،والشركاء، على تعاو

.املعلومات على ذلك األساس واستنادا إىل التقارير السابقة

____________


