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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  املكتب عن التعاونتقرير 

  مذكرة أعدا األمانة

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ املؤرخ ICC-ASP/8/Res.2 من القرار ١٧عمال بالفقرة 
ويعكس هذا التقرير . يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه التقرير عن التعاون لتنظر فيه اجلمعية

  .حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع احملكمة
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  مقدمة  -أوال

ICC-ASP/8/Res.2 من منطوق القرار ١٧ يف الفقرة ،تباملكمن لب طُ  -١
، "التعاون"عنون امل )١(

، أن يقدم تقريرا عن أهم التطورات إىل ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الذي اعتمدته اجلمعية يف 
 من القرار املتعلق ١٦ومتاشيا مع الفقرة . مجعية الدول األطراف يف دورا التاسعة بشأن مسألة التعاون

رة ميس) ايرلندا( ماري ويالن ة، عين املكتب السفري٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩بالتعاون، ويف 
  .لشؤون التعاون

والتحضريات املتعلقة باملؤمتر االستعراضي واملؤمتر االستعراضي نفسه الذي انعقد يف كمباال يف   -٢
ضريا للمؤمتر وحت.  مهمة تتعلق بالتعاون تطوراتختلّلتهمايونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١الفترة من 

 مع ممثلي ةاالستعراضي، أجرت امليسرة وجهتا التنسيق ومها كوستاريكا وايرلندا مشاورات موسع
الدول األطراف واألجهزة التابعة للمحكمة واملنظمات الدولية والدول غري األطراف واملنظمات غري 

  .احلكومية

 وفّرت أداة مفيدة )٢(٢٠١٠أبريل /لق خبطة العمل يف نيسانوإعادة إصدار االستبيان املتع  -٣
وبلغ جمموع الدول األطراف اليت ردت على االستبيان . ملساعدة الدول للتحضري للمؤمتر االستعراضي

 دولة جادت مبعلومات تلخص فيها اخلطوات اليت اختذا أو الصعوبات اليت واجهتها يف الوفاء ٤٢
  .)٣(اون مع احملكمةبالتزاماا يف جمال التع

يربز ااالت اليت تشتد فيها احلاجة  ،)٤(وقامت احملكمة بإصدار حتديث لتقريرها عن التعاون  -٤
  .للمزيد من التعاون واملساعدة من الدول

واعتمد املؤمتر "). إعالن كمباال(" ،)٥(واعتمد املؤمتر االستعراضي إعالنا رفيع املستوى  -٥
 أعدته اجلهة اليت أدارت مناقشات املائدة يأحاط علما بالتقرير الذو )٦(نكذلك إعالنا بشأن التعاو

  .)٧(٢٠١٠يونيه / حزيران٣املستديرة بشأن التعاون السيد فيليب كريش، واليت عقدت يف 

_________________________ 
 ، الهاي،ثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال )١(

  .الثاين، اجلزء األول، الد )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
 .٢٠١٠أبريل / نيسان٩ املوجهة من األمانة بتاريخ ICC-ASP/S/PA/07ذكرة الشفوية  امل  )٢(
 .-+Plan+of+Action.htmhttp://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Plan+of+Action/2010+: انظر)  ٣(

 

 .، املرفق األول)ICC-ASP/8/44(ن التعاون واملساعدة الدوليني الوارد يف تقرير املكتب عن التعاون تقرير احملكمة ع )٤(
 .RC/Del.1اإلعالن  )٥(
 .RC/Del.2اإلعالن  )٦(
)٧( RC/ST/CP/1/Rev.1. 
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  املؤمتر االستعراضي  - ثانيا

   به احملكمةىظحتالدعم العام والدبلوماسي الذي   - ١

.  الدعم العام والدبلوماسي الذي حتظى به احملكمةجنح املؤمتر االستعراضي يف تعزيز  - ٦
والبيانات اليت ألقيت يف اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر وأثناء مناقشات التقييم أبرزت الدعم 
السياسي والدبلوماسي القوي الذي وفّرته للمحكمة الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة 

مد يف اختتام اجلزء الرفيع املستوى، أشارت الدول األطراف ويف إعالن كمباال، الذي اعت. املصلحة
وعبرت الدول األطراف يف إعالن كمباال عن عزمها ". روح التعاون والتضامن املتجددة"إىل 
مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تأمني التعاون الكامل مع احملكمة وفقا للنظام األساسي، "

 وتعزيز القرارات اليت تتخذها وتنفيذ األوامر بإلقاء القبض وعقد خاصة يف جماالت تنفيذ التشريعات
   ."ترتيبات ومحاية الشهود تعبريا عن دعمنا السياسي والدبلوماسي للمحكمة

وتأكيدا على األمهية اليت أوالها املؤمتر ملسألة التعاون اعتمد إعالن حمدد بشأن التعاون يف   -٧
د اإلعالن من جديد، يف مجلة أمور، على أمهية االمتثال لطلبات وأك.  للمؤمتراجللسة العامة التاسعة

أو غريه من للتطبيق التعاون املقدمة من احملكمة، وشدد على احلاجة اخلاصة لتوافر تشريع مالئم 
 مبوجب القانون الوطين لتعزيز التعاون مع احملكمة وشدد على الدور احلاسم الذي  اليت تتخذاإلجراءات

كما شجع . حملكمةباوامر بالقبض على األشخاص يف كفالة كفاءة الوالية املنوطة  تنفيذ األهيؤدي
اإلعالن بشأن التعاون الدول األطراف على مواصلة سعيها لتعزيز تعاوا الطوعي مع احملكمة عن طريق 

  .ترتيبات أو غري ذلك من ضروب املساعدة املقدمة على أساس خمصص

 اجلزء االفتتاحي الرفيع املستوى من املؤمتر االستعراضي واملشاركة والبيانات اليت أديل ا يف  -٨
 من جانب الدول األطراف والدول غري األطراف وممثلي املنظمات الدولية على مستوى عالٍ

  .يد التعاون مع احملكمةطواملنظمات غري احلكومية يف مناقشات املائدة املستديرة كان مؤشرا على تو

 العام املقدم للمحكمة أثناء املؤمتر االستعراضي من خالل مشاركة قطاع ومت النهوض بالدعم  -٩
املنظمات غري احلكومية مشاركة نشيطة يف مداوالت املؤمتر ويف تنظيم جمموعة عريضة من األنشطة 

  .اجلانبية

  تعهدات حمددة وتدابري خبصوص التعاون  - ٢

ي والتعهدات اليت قدمت إىل املؤمتر تضمنت البيانات اليت ألقيت أثناء املؤمتر االستعراض  -١٠
إشارة من جانب العديد من الدول األطراف وغريها من أصحاب املصلحة إىل اخلطوات اليت اختذا 

وتشمل هذه اخلطوات االلتزامات بوضع تشريعات . أو التدابري اليت تنوي اختاذها فيما يتعلق بالتعاون
دها الرامية إىل تعزيز تعاوا مع احملكمة، وتقدمي واملساعدة لدعم الدول األخرى يف جهوللتطبيق 

الدعم للضحايا والرغبة يف املشاركة يف مناقشات تتعلق باتفاقات تغطي جماالت مثل محاية الشهود 
قدمت تعهدات أيضا و. وأبرمت ثالث دول أطراف اتفاقات تعىن بتنفيذ األحكام. وتنفيذ األحكام

  .لقبضإلقاء ابفيما يتعلق بتنفيذ أوامر 



ICC-ASP/9/24 

 
 

24-A-191110  4 

  تطورات أخرى أثناء املؤمتر االستعراضي ذات عالقة بالتعاون  -٣

نوقشت كذلك قضايا ذات صلة وارتباط مبسألة التعاون أثناء عمليات التقييم خالل املؤمتر   -١١
 وتأثري النظام املنصوص عليه يف نظام روما األساسي على الضحايا وعلى )٨( بشأن التكاملياالستعراض

وسوف يساعد . )١٠( واعتمد املؤمتر االستعراضي قرارا يتعلق بتعزيز تنفيذ األحكام.)٩(اتمعات املتأثرة
  . احملكمة معاملزيد من العمل يف هذه ااالت على تعزيز التعاون

  ستعراضيالتطورات منذ املؤمتر اال  -ثالثا

أشار السيد فيليب كريش، يف امللخص الذي قدمه ملناقشة املائدة املستديرة بشأن التعاون إىل   -١٢
عندما تكون لبعض الدول األطراف التزامات بتنفيذ أوامر بالقبض ولكن تعجز عن فعل  "هحقيقة أن

يها عواقب بالنسبة  على أن املشكلة تبقى قائمة وميكن أن تترتب عل.يع للمسؤولياتيذلك حيدث مت
  ".روما األساسيإىل النظام املنصوص عليه يف نظام 

 حاالت مت فيها التعبري عن التأييد علىومنذ أن انعقد املؤمتر االستعراضي، كانت هناك أمثلة   -١٣
ومن . التنفيذ الكامل ألحكام نظام روما األساسي واليت مل تترجم إىل التدابري املطلوبةبوااللتزام 
.  من نظام روما األساسي٩ بالنسبة للدول األطراف أن متتثل اللتزاماا بالتعاون وفقا للجزء األساسي

وقد استرعت الدائرة التمهيدية األوىل التابعة للمحكمة انتباه جملس األمن التابع لألمم املتحدة فضال 
وعبر . القبض العالقةعن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل مسائل تتصل بأوامر إلقاء 

والدعم السياسي ال ميكن أن حيصل إال إذا ما متت ترمجة . رئيس اجلمعية أيضا عن قلقه يف هذا الشأن
املقدمة يف كمباال إىل تدابري ملموسة غايتها تنفيذ نظام روما األساسي البيانات واإلعالنات والتعهدات 

  .تنفيذا تاما

  اونالعمل املقبل املتعلق بالتع  -رابعا

١٤-  د القرار حدICC-ASP/8/Res.2
وطلب القرار .  جماال واسعا للعمل املقبل املتعلق بالتعاون)١١(

  .من احملكمة أن تقدم تقريرا حمدثا بشأن التعاون إىل اجلمعية يف دورا العاشرة

لسنة  خالل اICC-ASP/8/Res.2بينت امليسرة أا تعتزم مناقشة املسائل احملددة يف القرار و  -١٥
وستسترشد امليسرة يف عملها خبطة العمل وبغريها من قرارات الدول األطراف ذات العالقة . املقبلة

وهناك قضيتان أفرزمها اإلعالن بشأن التعاون املعتمد يف كمباال تقتضيان مزيدا من النظر . بالتعاون
 .فيهما

_________________________ 
)٨( RC/ST/CM/1.  
)٩( RC/ST/V/1.  
 .RC/Res.3القرار  )١٠(
 .الد األول، اجلزء الثاين )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩. ..الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  .)١١(
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نظر يف كيفية املضي قدما يف وقد ترغب مجعية الدول األطراف، أثناء دورا التاسعة يف ال  -١٦
 من منطوق اإلعالن بشأن التعاون الذي اعتمد يف كمباال واليت تنص على أن املؤمتر ٨تنفيذ الفقرة 
يقرر أنه ينبغي جلمعية الدول األطراف أن تشدد، عند نظرها يف مسألة التعاون، على "االستعراض 
  ".تبادل اخلربات

. ؤمتر االستعراضي كانت مثاال على منافع تبادل اخلرباتعملية التقييم اليت جرت يف املو  -١٧
وهناك ج . وميكن هلذه املمارسة أن تتخذ منوذجا قد ترغب اجلمعية يف اعتماده أثناء الدورات املقبلة

وميكن ألي ج آخر أن . آخر وهو يتمثل يف قيام اجلمعية ذه املهمة بإتباع وسائل وإجراءات أخرى
آلراء حول خربات الدول األطراف حني تسعى لتعزيز تعاوا مع يف تبادل ليركز على االشتراك 

  .احملكمة

 من ١١وهناك قضية ثانية أفرزها اإلعالن بشأن التعاون املعتمد يف كمباال وهي الفقرة   -١٨
حني تنظر مستقبال يف  -من مجعية الدول األطراف أن تقوم "منطوق القرار اليت يطلب فيها املؤمتر 

ببحث الكيفية اليت ميكن ا تعزيز اإلعالم املتعلق بوالية وعمليات احملكمة والترويج  -التعاون مسألة 
ومن شأن تبادل لوجهات النظر بشأن املمارسات والربامج القائمة أن يكون مفيدا ". لفهم دورها

دورة التاسعة وميكن أن يطلب من احملكمة أن تتناول هذه املسألة يف التقرير الذي ستقوم بإعداده لل
  .للجمعية

وينبغي للجمعية أن جتري مناقشة مؤسسة على املبادئ فيما يتعلق باإلجراءات اليت تلزم   -١٩
  وينبغي للجمعية أن تواصل. لتمكينها من أداء واليتها املتمثلة يف النظر يف أية مسألة تتعلق بغري التعاون

  . من النظام األساسي٩ اجلزء املزيد من النظر يف نطاق التعاون مع احملكمة يف إطار

__________________  


