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  تقييم العدالة اجلنائية الدولية
  التعاون

  املائدة املستديرةموجز مناقشات ] مشروع[

  مقدمة  - ألف
 تقييماً ملسألة ٢٠١٠يونيه / حزيران٣أجرى املؤمتر االستعراضي يف اجتماعه العام الثامن الذي عقد يف   - ١

 املستأنفة ومت عرضه مبزيد من )١(التعاون استناداً إىل النموذج الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف جلستها الثامنة
  )٢(.عراضيالتفصيل عند التحضري للمؤمتر االست

 مبسألةوقد دعي أعضاء حلقة املناقشة اخلمسة التالون لتناول مخسة أسئلة حمددة مجعت يف جمموعتني، وتتعلق   - ٢
 :التعاون

  اموعة األوىل  )أ
، شؤون االندماج والدستور الوطنية، ، األمني الدائم يف وزارة العدلالسيدة أمينة حممد  ‘١’

  كينيا،
  ؛رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم املتحدةالسيد أداما ديينغ،   ‘٢’
  .السيد أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية، أمانة الكومنولث  ‘٣’

  اموعة الثانية  )ب
  .السيدة باتريشيا أوبراين، وكيلة أمني عام األمم املتحدة للشؤون القانونية  ‘١’
  .يون سونغ، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ه- القاضي سانغ  ‘٢’

                                                
 الثامنة املستأنفة، الدورةالسجالت الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،   )١(

-ICC، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20/Add.1منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠١٠مارس / آذار٢٥-٢٢نيويورك، 
ASP/8/Res.9املرفق الثالث ،.  

)٢( RC/ST/CP/INF.1.  



RC/ST/CP/1 
Page 2 

 
 والقاضي املخصص يف ،وقد أدار املناقشة القاضي فيليب كريش، الرئيس السابق للمحكمة اجلنائية الدولية  - ٣

 .حمكمة العدل الدولية

  البيانات اليت قدمها أعضاء حلقة املناقشة  - باء
السيدة (ول األطراف واملمارسات اجليدة يف هذا اال قضايا معينة واجهت فرادى الد: تنفيذ التشريعات  - ١

  )أمينة حممد
أشارت السيدة أمينة حممد يف عرضها إىل جتربة كينيا األخرية يف إنشاء آليات لعقوبة اإلبادة اجلماعية واجلرائم   - ٤

 .ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وتعاون كينيا مع احملكمة

فقد اعترف القانون .  هو أحد هذه اآلليات٢٠٠٩ذي دخل حيز النفاذ يف عام وكان قانون اجلرائم الدولية ال  - ٥
باجلرائم الدولية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي وأورد أحكاماً ملقاضاة مرتكبيها مبوجب النظام القانوين 

 إلزام احلكومة الكينية ونص القانون أيضاً على أسس قانونية للتعاون مع احملكمة من خالل مجلة أمور منها. الوطين
 .باالمتثال ألي طلبات تقدمها احملكمة للمساعدة

 اإلداراتكومة الكينية هو إشراك  به احلينة حممد إىل أن أفضل إجراء قامتويف هذا الصدد أشارت السيدة أم  - ٦
ه بشكل واسع ، ما أسهم يف قبولاتريع يف وضع التشاإلنسان املدين ومؤسسات حقوق اتمعاحلكومية ومنظمات 

تباين ببيد أن أحد التحديات اليت أشارت إليها السيدة أمينة حممد هو التحدي املتعلق . النطاق من جانب اجلمهور
 .األحكام املسموح ا مبوجب نظام روما األساسي والعقوبات احلالية مبوجب القانون اجلنائي الكيين

 حينما أذنت الدائرة ٢٠١٠ دولة حالة يف عام والحظت السيدة أمينة حممد كذلك أن كينيا أصبحت  - ٧
 للمحكمة للمدعي العام بالشروع من تلقاء نفسه يف إجراء حتقيق فيما يتعلق بأحداث العنف اليت أعقبت التمهيدية

وعلى الرغم من ذلك .  بعد أن فشلت حماوالت احلكومة إلنشاء حمكمة حملية٢٠٠٨-٢٠٠٧االنتخابات يف الفترة من 
ة الكينية قد شرعت يف إصالحات يف خمتلف القطاعات، وال سيما قطاع القانون والعدالة، بغية تعزيز كانت احلكوم

عالوةً على ذلك فإن عملية استعراض الدستور . قدرا الوطنية على التحقيق يف اجلرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها
 وإزالة الظلم اإلنسانور القانون واحترام حقوق ستوفر سياسات أكثر فعاليةً وإطاراً قانونياً ومؤسسياً لتعزيز د

 .االجتماعي

ويف اخلتام الحظت السيدة أمينة حممد أنه ال توجد مناعة ألي دولة ضد العنف دون وجود مؤسسات ونظام   - ٨
قانوين فعال مع تطبيق الضوابط واملوازين الالزمة، وأكدت من جديد على دعم احلكومة الكينية الكامل للمحكمة 

 .ثت الدول األطراف األخرى، خصوصاً من جمموعة الدول األفريقية، على فعل نفس الشيءوح

التجارب املتصلة باحملكمة : االتفاقات والترتيبات التكميلية وغريها من أشكال التعاون واملساعدة  - ٢
  )أداما ديينغالسيد ( النظر يف التحديات وكيف ميكن التغلب عليها - واهليئات القضائية الدولية األخرى

يف البداية الحظ السيد ديينغ أنه ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، اليت أنشأها جملس األمن التابع لألمم   - ٩
 من نظامها األساسي، يستوجب التعاون دون تأخري ٢٨املتحدة، أن تطلب إىل الدولة االمتثال، وهو مبوجب املادة 

 .مني ومقاضاممربر له يف التحقيق مع املته ال
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ويف .  وأكد السيد ديينغ أن احملاكم اخلاصة اعتمدت بشكل كبري على تعاون الدول لالضطالع بواليتها  - ١٠
البداية كان هناك تصور بأن هذا التعاون هو طريق ذو اجتاه واحد، بيد أنه يف غضون فترة زمنية قصرية كانت احملكمة 

ونصح السيد .  سجالاإىل الوصول  سبللدول بعدة أمور من بينها توفرييف وضع ميكنها من تقدمي املساعدة إىل ا
  .ديينغ احملكمة بأن تنظر يف وضع سياسات تتعلق ذا اجلانب من جوانب التعاون

 والحظ السيد ديينغ أن طلبات االعتقال والتسليم تعامل يف الغالب خطأً على أا طلبات لتسليم ارمني،   - ١١
وميكن التغلب على . تنشأ عنه استعراضات قضائية حملية مكثفة غري مربرة تؤدي إىل تأخري ال داعي لهوهذا ميكن أن 

وباملثل ميكن النظر يف . هذه التحديات بتوضيح الفروقات بني تسليم ارمني والتسليم الدويل بصورة أكثر نظاميةً
  .الدخول يف اتفاقات تكميلية وعمليات النقل اإلداري للمتهمني

ياً متثل يف تبادل املعلومات وفيما يتعلق بتشريعات التنفيذ الحظ السيد ديينغ أن احملكمة واجهت حتدياً رئيس  - ١٢
سبب عدم التوافق بني القوانني احمللية، خصوصاً عن أنظمة القوانني املدنية، واإلجراءات املتبعة يف بومجع األدلة، وذلك 

وأوصى السيد ديينغ بأن تدخل . تستند بصورة رئيسية على أنظمة القانون العامإطار الواليات القضائية الدولية اليت 
  .احملكمة يف حوار مع الدول األطراف اليت سنت تشريعات للتنفيذ، ملعاجلة هذه املسألة

 والحظ السيد ديينغ أن التعاون بشأن املسائل املتعلقة بالشهود قد مت تأمينه من خالل مجلة أمور منها تعيني  - ١٣
ويف بعض . مراكز تنسيق يف الدول ذات الصلة والسعي للحصول على تعاون الوكاالت الوطنية إلنفاذ القوانني

احلاالت متكنت احملاكم اخلاصة من نقل الشهود وأسرهم دون الدخول يف أي اتفاقات رمسية، بل على أساس طلبات 
 ساحتهم هي أمور تنطوي على إشكاالت نظراً ألا بيد أن إنفاذ األحكام ونقل األشخاص الذين برأت. تعاون فردية

  .تشكل عنصراً غري ملزم من عناصر التعاون

كيف ميكن التغلب على هذه : التحديات اليت تواجهها الدول األطراف فيما يتعلق بطلبات التعاون  - ٣
  )السيد أكرب خان(التحديات 

وال يتعلق . إن احملكمة ستفشل يف االضطالع بواليتهاشدد السيد خان يف بيانه على أنه بدون تعاون الدول ف  - ١٤
التعاون الفعال فقط بأشكال التعاون اإللزامية املشار إليها يف النظام األساسي، بل يتعلق أيضاً بااالت األخرى اليت 

 .يوجد التزام حمدد بالتعاون فيما خيصها ال

لتعاون الدول واعدة فإن هناك عدداً كبرياً من الطلبات والحظ السيد خان أنه بالرغم من أن احلالة الراهنة   - ١٥
عالوة على ذلك مل تعقد أي اتفاقات بشأن . اليت قدمها قلم احملكمة ال تزال عالقة، خصوصاً فيما يتعلق بنقل الشهود

الدول وفيما يتعلق بأفرقة الدفاع أكد السيد خان على احلاجة للحصول على دعم حسن التوقيت من . اإلفراج املؤقت
  .األطراف لضمان دعم مبادئ تكافؤ وسائل الدفاع واحملاكمة العادلة

وفيما يتعلق بالتشريعات التنفيذية دعا السيد خان الدول األطراف إىل دراسة التحديات اليت واجهتها من   - ١٦
التنفيذية هي وأشار السيد خان إىل أن التشريعات . أجل وضع حلول مبتكرة عرب احلوار وتقاسم أفضل املمارسات

أما يف غياب هذه التشريعات فقد أوصى بأن تنظر الدول األطراف يف . أفضل السبل باجتاه تأمني تعاون حسن التوقيت
الدخول يف ترتيبات خاصة واتفاقات إطارية مع احملكمة لضمان التعاون احلسن التوقيت إىل حني وضع تشريعات 

كز تنسيق وطنية أو أفرقة عمل حملية من أجل االندماج يف عمل احملكمة وأشار السيد خان إىل أن إنشاء مرا. تنفيذية
  .سيكون مفيداً أيضاً يف تأمني تعاون الدولة
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وعلى سبيل املثال ميكن لعدم حتديد . وشدد السيد خان على أن عدم التعاون ميكن أن تترتب عليه آثار مالية  - ١٧

اً وهذا بدوره يشكل ضغطاً على ميزانية احملكمة اخلاصة باملساعدة األصول وجتميدها أن ينتج عنه اعتبار املتهم معوز
  .القانونية

 نظام روما  علىتصديقال يفوأكد السيد خان جمدداً على أن أمانة الكمنولث ستكون جاهزة ملساعدة دوهلا   - ١٨
ول أعمال مجعية الدول األساسي وتنفيذه، وأنه بالنظر إىل املستقبل، فإن مسألة التعاون يف حاجة ألن تظل على جد

  .األطراف من أجل معرفة أفضل املمارسات وتقامسها واملساعدة يف حتديد مصادر املساعدة احملتملة

النظر يف : التعاون مع األمم املتحدة واهليئات احلكومية الدولية األخرى، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية  - ٤
  ) باتريسيا أوبراينالسيدة( الوضع الراهن والسبل الكفيلة بتطويره 

ولئن أشارت . ركّزت السيدة أوبراين يف بياا على املبادئ اليت تنظم التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة  - ١٩
السيدة أوبراين إىل العالقة اخلاصة بني هاتني املؤسستني، فإنها شددت على أنّ األمم املتحدة ليست سوى مصدر 

 .عليه وأنّ املصدر الرئيسي للتعاون هو الدول األطراف يف النظام األساسيثانوي ميكن للمحكمة أن تعول 

 ٢٠٠٤وأشارت السيدة أوبراين إىل اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية املوقّع يف عام   - ٢٠
سواء يف اال اإلداري أو اللوجسيت والقائم على املبدأ األساسي الذي يشري إىل أنّ األمم املتحدة ستتعاون مع احملكمة 

أو القانوين، كلّما كان ذلك ممكناً، مع املراعاة الواجبة مليثاق األمم املتحدة والقواعد املنطبقة حسبما هي حمددة 
 أساساً قانونياً إلبرام ترتيبات أخرى، من بينها مذكرة التفاهم  العالقة أيضاًاتفاقوقد شكل . مبوجب القانون الدويل

. ني األمم املتحدة واحملكمة بشأن التعاون بني بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحملكمةب
 .وأتاحت ترتيبات أخرى توفري مرافق االتصاالت للوجود امليداين للمحكمة وخدمات النقل التابعة هلا

حملكمة بأا متينة، بيد أنها أشارت إىل أن مثة حتديات ووصفت السيدة أوبراين العالقات بني األمم املتحدة وا  - ٢١
عديدة كان البد من التغلب عليها كان من أمهها تقاسم املعلومات السرية يف القضية املرفوعة ضد السيد توماس 

. تضاربةوتعزى هذه التحديات إىل سعي كل من األمم املتحدة واملدعي العام إىل التوفيق بني التزامات م. لوبانغا ديلو
ويف هذا الصدد، أشارت السيدة أوبراين إىل أنه كان على األمم املتحدة أن حتقق التوافق بني عزمها على التعاون مع 

وذكرت السيدة أوبراين أنّ األمم . احملكمة وضرورة كفالة سالمة العاملني فيها ومواصلة أنشطتها وعملياا امليدانية
 .تاح التغلب على تلك التوترات بطريقة مالئمة وعلى حنو يرضي قضاة احملكمةاملتحدة واحملكمة وضعتا إجراًء أ

تعزيز املعرفة والتوعية والدعم للمحكمة من خالل تعميم واستقطاب الدعم العام للمحكمة والتعاون   - ٥
 هيون -القاضي سانغ ( معها داخل الدول، مبا يف ذلك من أجل إعمال قرارات احملكمة وأوامر القبض

 )غسون

. ركّز الرئيس سونغ يف عرضه على الصلة بني تعزيز املعرفة والتوعية باحملكمة ودعمها وبني التعاون معها  - ٢٢
 .وحدد يف هذا املضمار أربعة جماالت تبينت أمهية هذه الصلة البالغة فيها

م والدبلوماسي مشرياً يف هذا أوالً، بأنّ احملكمة تعتمد اعتماداً كبرياً على الدعم العا وذكّر الرئيس سونغ،  - ٢٣
الصدد إىل أنّ الضغوط الدبلوماسية أدت، يف املاضي، إىل إلقاء القبض على متهمني وتسليمهم إىل احملاكم املخصصة 

وبصدد احملكمة اجلنائية الدولية، أشار الرئيس سونغ إىل أنّ التعاون كان ميسوراً بوجه عام، بيد أنّ بعض . حملاكمتهم
اف ذكرت أنها ليست يف وضع ميكنها من تلبية طلبات التعاون إذ أنها مل تكن قد استوفت بعد التزاماا الدول األطر
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وفضالً عن ذلك، فرغم أنّ التعاون ميثّل التزاماً قانونياً، فإنّ احملكمة تفتقر .  من نظام روما األساسي٨٨مبوجب املادة 
م التعاون إىل مجعية الدول األطراف أو إىل جملس األمن مبوجب املادة إىل الوسائل الكفيلة بإعماله سوى إحالة حالة عد

وإضافة إىل ذلك، أشار الرئيس سونغ إىل انه سيكون من غري الصائب ملؤسسة قضائية أن .  من النظام األساسي٨٧
نفيذ أوامر حتثّ الدول األطراف على اختاذ تدابري حمددة أو أن توصي بسبل للضغط على دول أطراف أخرى بغية ت

ومن مثّ يعود األمر إىل اجلمعية للنظر يف أفضل الطرق الستخدام الوسائل السياسية  .قبض أو إعمال قرارات أخرى
 .والدبلوماسية اليت حبوزا لتعزيز التعاون مع احملكمة وتوطيده

 قد يسهمان يف كفالة التعاون وأشار الرئيس سونغ، ثانياً، إىل أنّ زيادة املعرفة بأنشطة احملكمة والتوعية ا  - ٢٤
سواء، على سبيل املثال بشان تنفيذ األحكام ونقل راف والدول غري األطراف على حد طوعاً من قبل الدول األط
وفوق ذلك ومبا أنّ احملكمة ستعجز عن االضطالع مبهامها الرئيسية مبعزل عن املساعدة . الشهود إىل مواقع أخرى

صلحة مجعية الدول األطراف أن تعمق التوعية بأمهية تلك املساعدة وأن حتثّ الدول الطوعية من الدول، فإنّ من م
 .على تقدميها

ثالثاً، إىل أنّ مسائل التوعية ذات الصلة باحملكمة وزيادة إدراك أمهية التعاون يف إطار  وأشار الرئيس سونغ،  - ٢٥
. النظم الوطنية والدولية سيمكنان الدول األطراف واملنظمات الدولية من التعاون على حنو فعال ويف الوقت املناسب

 . حتترم احملكمة وقراراا وطلبااكما أنّ زيادة املعرفة والتوعية والدعم ستسهم، آجالً، يف إنشاء ثقافة

ويف اخلتام، دعا الرئيس سونغ الدول األطراف إىل إصدار نشرات تذكريية عامة عن أمهية احملكمة إضافة إىل   - ٢٦
 .الدعوة إلقامة أشكال معينة من التعاون

  مالحظات الدول واجلهات املعنية األخرى  - جيم
 وجه عامبالتعاون   - ١

. ل األطراف على أنّ التعاون الفعال سيحدد مدى جناح احملكمة يف حماربة اإلفالت من العقوبةاتفقت الدو  - ٢٧
وبناًء على ذلك، جرى التشديد على أنّ الدول األطراف ينبغي أن تستهدف االمتثال الكامل لاللتزامات اإللزامية 

دت اإلشارة أيضاً إىل أنّ إعمال قرارات وور. الواردة يف نظام روما األساسي، السيما بشأن تنفيذ أوامر القبض
احملكمة واملصادقة دون إبطاء على اتفاق االمتيازات واحلصانات يكتسي أمهية بالغة ما تنفك تزداد بالنسبة للدول 

حلكومية الدولية واملنظمات اومتّ التشديد على أمهية دور اجلهات املعنية األخرى، ومن بينها املنظمات . األطراف
 . يف اإلسهام يف جناح احملكمةالدولية،

ووردت اإلشارة كذلك إىل ضرورة تقدمي دعم دبلوماسي قوي للمحكمة وهو أمر الزم لتمكينها من أداء   - ٢٨
 غري األطراف منويف هذا الصدد، أعربت الدول األطراف عن ترحيبها بالتعاون الطوعي الذي تبديه بعض . مهمتها

وأشارت دول .  حتذو حذوها حني يكون ذلك منسجماً مع قوانينها احملليةاألطراف ودعت الدول األخرى إىل أن
أخرى إىل أنّ الدول األطراف ال ينبغي أن تفرض التزامات على أطراف أخرى يف سياق سعيها إلقامة تعاون فعال مع 

 .وأُعرب عن رأي مفاده أنّ توجيه االام إىل رئيس دولة قد يقوض التعاون مع احملكمة. احملكمة

ووصفت عدة دول أطراف التعاون بأنه طريق ذو اجتاهني ينظّم من جهة العالقة بني احملكمة والدول   - ٢٩
ورأى البعض أنّ من املهم أن تواصل الدول األطراف التركيز . األطراف والعالقة بني الدول األطراف من جهة أخرى

 اخلاصة بكافة أشكال التعاون على اإلجراءات من تطبيق على الوفاء بالتزاماا مبوجب النظام األساسي وذلك بالتثبت
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وذُكر كذلك أنّ هذا الضرب من التعاون بني الدول األطراف ينبغي أن يتضمن دعم فرق الدفاع . الصعيد الوطين

 .االستقالل الوظيفي حملامي الدفاع واحترام

 تأثري فعال على التعاون ورحبت يف،  لهساسي سيكونواتفقت الدول األطراف على أنّ عاملية نظام روما األ  - ٣٠
  .هذا الصدد، بسعي إحدى الدول للحصول على املساعدة من دول أخرى يف جهودها للمصادقة على النظام األساسي

   واالتفاقات التكميلية التنفيذيةالتشريعات  - ٢
لي على نظام روما األساسي ويف  اختذا يف إضفاء الطابع احملاليتأشار عدد من الدول األطراف إىل اخلطوات   - ٣١

واشتمل ذلك على تسمية حلقات االتصال الوطنية ملعاجلة طلبات التعاون املقدمة . الوفاء بالتزاماا مبوجب هذا النظام
من احملكمة، وإجراءات حمددة بشأن التعاون تشمل مجيع أصحاب املصلحة الوطنيني، وأحكام بشأن اعتقال األشخاص 

وأفاد عدد من الدول األطراف باستعدادها لدعم الدول األخرى فيما تبذله من جهود لسن . هماملتهمني وتسليم
. تشريعات تنفيذية، وذلك، من مجلة أمور، من خالل تقاسم املعلومات، واملساعدة يف الصياغة، وبتوفري الدعم املايل

مية لتوفري التمويل لدعم الدول األطراف إقلي وأول األطراف على إبرام اتفاقات ثنائية تشجع الدويف هذا اخلصوص، 
  .وكمثال، أشري إىل آلية املواجهة القضائية السريعة. األخرى

 للتعاون مع احملكمة، ومن  متيناً وأفادت دول أطراف أخرى بأن تشريعاا الوطنية القائمة توفر بالفعل أساساً  - ٣٢
 أن الطرق اليت تتعاون ا الدول األطراف مع احملكمة قد وقد لوحظ يف هذا الصدد. مث فإا ال حتتاج إىل أي تعديل
وأثري التساؤل، يف هذا اخلصوص، حول ما إن كان مثة احتياج إىل .  من قبل احملكمة مرناًتتباين، وهو ما يتطلب جاً

  .طرافتشريع تنفيذ شامل، حيث أن التشريع اجلزئي ميكن أن يكون أكثر قابلية للتطويع بالنسبة لبعض الدول األ
ويتعلق .  اليت تواجهها يف عملية وضع التشريعات التنفيذيةاملعنيةأشارت دول أطراف عديدة إىل التحديات   - ٣٣

وأعربت دول أطراف عديدة عن . ذلك، من مجلة أمور، بنقص املوارد وبالعقبات السياسية واهليكلية والقانونية
وفيما يتعلق باألخرية، مت اإلعراب عن . أو من هيئات إقليميةاهتمامها باحلصول على املساعدة من دول أطراف أخرى 

احلاجة إىل قيام اهليئات اإلقليمية بكفالة اجلودة املرتفعة للتشريعات التنفيذية اليت تسنها الدول األعضاء فيها واالخنراط 
ع تنفيذي أن يفي ، طرحت نقطة مفادها أنه ينبغي ألي تشريوعموماً. يف تقاسم أفضل املمارسات يف هذا الصدد

  .مبعايري جودة معينة مبا يتيح القيام بالتعاون الفعال مع احملكمة
 اخلاص خبطة العمل بشأن التشريعات التنفيذية الذي أصدرته أمانة مجعية الدول باالستبيانجرى الترحيب   - ٣٤

يات اليت تواجهها الدول األطراف يف األطراف يف مناسبتني، بوصفه أداة مفيدة يف تقييم احلالة الراهنة ويف حتديد التحد
 عن ذلك بأن حتديد العقبات الرئيسية اليت تواجهها الدول األطراف وقد لوحظ فضالً. صياغة التشريعات التنفيذية

  . أخرى يف التغلب على صعوبات مماثلة يف إضفاء الطابع احمللي على نظام روما األساسيميكن أن يساعد دوالً
راف عديدة على أمهية الدخول يف اتفاقات تكميلية مع احملكمة وذلك، من مجلة أمور، كما شددت دول أط  - ٣٥

بيد أن اتباع احملكمة لنهج مرن يف إبرام تلك االتفاقات . بشأن نقل الشهود وإنفاذ األحكام وبشأن اإلفراج املؤقت
  .مطلوب من أجل أخذ النظم الوطنية املختلفة يف االعتبار
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  ر النقاشمدياستنتاجات   - دال
 عن تقديره ألعضاء اللجنة وللدول واتمع املدين على ما قدموه من مداخالت سامهت مدير النقاشأعرب   - ٣٦

  .يف إجراء حوار ثري وبناء ووفرت اقتراحات مفيدة عديدة من أجل املستقبل

  تقاسم اخلربات ومساعدة اآلخرين  - ١
 الدول األطراف لديها ثروة من اخلربات يف التعاون مع احملكمة من احلوار أن العديد من مدير النقاشاستنبط   - ٣٧

وأشار . وعلى استعداد لتقاسم تلك اخلربات، مبا يف ذلك ما يتم بواسطة توفري املساعدة التقنية وغريها يف جماالت معينة
صياغة التشريعات ل الدعم يف هذا الصدد إىل الدور اهلام الذي تقوم به اهليئات اإلقليمية وغريها من املنظمات يف توفري

كذلك أنه ال يبدو أن املشكلة تتمثل يف نقص  مدير النقاشوالحظ . التنفيذية، وتقاسم املعلومات وأفضل املمارسات
 ما ال تكون على وعي بالوجهة اليت تقصدها للحصول على إمكانيات املساعدة ولكن يف أن الدول األطراف كثرياً

وم مجعية الدول األطراف واحملكمة، مع املراعاة الواجبة لواليتها القضائية، بدور ما يف وميكن أن تق. مساعدات مالئمة
  .حتديد اجلهة اليت ميكن احلصول منها على املساعدة

  التشريعات التنفيذية وغريها من اإلجراءات الوطنية  - ٢
عاون مع احملكمة حيث أا مل أشار ما أفاد به عدد من الدول األطراف بأا ليست يف وضع ميكنها من الت  - ٣٨

على  مدير النقاشوشدد .  إىل احلاجة إىل القيام مبزيد من العمل)٣( من النظام األساسي٨٨تف بالتزاماا مبوجب املادة 
أمهية كفالة أن تكون الدول األطراف يف وضع ميكنها من االمتثال اللتزاماا مبوجب القانون الدويل والذي يظل ملزما 

  .ر عن حالة القانون احملليبغض النظ
أنه عندما يكون على دول أطراف معينة التزامات واضحة بتنفيذ أوامر االعتقال ولكن  مدير النقاشكما أفاد   - ٣٩

بيد أن املشكلة قد تظل على ما هي عليه وميكن أن تكون هلا . ال يكون مبقدورها القيام بذلك، فإن التعاون قد يتوهن
وشدد . وشدد على أمهية النظر يف الطرق الفعالة إلنفاذ قرارات احملكمة. سبة لنظام روما األساسيعواقب هلا شأا بالن

  .كذلك على أمهية زيادة عدد التصديقات على اتفاق االمتيازات واحلصانات مدير النقاش
. يعات التنفيذية للتشرعترب مرادفاًي ال كذلك أن وجود إجراءات مبوجب القانون الوطين مدير النقاشوالحظ   - ٤٠

وقال إنه توجد تباينات كبرية يف املمارسات الوطنية وإن النظم والعمليات الوطنية تتخذ أشكاال خمتلفة، وهو ما يسمح 
  . من دولة إىل أخرىةواألحوال متفاوت. ن بدون تشريعاتيف بعض احلاالت بالتعاو

 من التدابري اإلضافية، األطراف اختذت عدداً، يف هذا اخلصوص، أن العديد من الدول مدير النقاشوالحظ   - ٤١
ومن املمكن أن . بصرف النظر عن التشريعات، لتبسيط العمليات الداخلية مبا يسمح بتعاون أكثر فعالية مع احملكمة

  .تشمل تلك التدابري على سبيل املثال تعيني حلقات االتصال الوطنية أو إنشاء فرق مهام

                                                
 من النظام ٩تكفل الدول األطراف توافر إجراءات مبوجب قانوا الوطين بشأن مجيع أشكال التعاون احملددة يف املادة   )٣(

 .األساسي
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  ياناالتفاقات والتعاون الطوع  - ٣
 عن الدول األطراف قد أبرمت بالرغم من أن، فيما يتعلق باالتفاقات الطوعية، على أنه مدير النقاششدد   - ٤٢

ولذلك . اتفاقات بشأن نقل الشهود وإنفاذ أحكام اإلفراج املؤقت، على أساس طوعي، فإن هلذه االتفاقات أمهية بالغة
شجع الدول تثري الوعي بإبرام مثل تلك االتفاقات وأن تفإن من مصلحة مجعية الدول األطراف بأكملها أن تس

، يف هذا اخلصوص، على احلاجة إىل نظرة إبداعية يف استحداث االتفاقات مدير النقاششدد و. األطراف على إبرامها
الطوعية وذلك، من مجلة أمور، بواسطة السماح باملرونة وبالدخول يف اتفاقات خمصصة واتفاقات إطارية من أجل 

  .الة التعاون احلسن التوقيتكف
بالذكر كذلك إىل أن بعض الوفود شددت، أثناء املناقشات فيما بني الدول األطراف،  مدير النقاشوأشار   - ٤٣

، يف معرض اإلشارة إىل مشروعية ذلك التمييز، مدير النقاشوالحظ .  اإللزامي وغري اإللزاميالتعاونعلى التمييز بني 
إن استخدام الوسائل الضرورية من أجل إجناز .  للتقسيم بني التعاون وعدم التعاون التمييز سبباًإىل أنه ينبغي أال يكون

  .األهداف اليت اتفقت عليها الدول يف روما ألمر له أمهية حامسة
القول بأن الدعم العام والدبلوماسي له أمهية بالغة يف إجناز التعاون الناجح بني الدول  مدير النقاشوكرر   - ٤٤
وميكن للدول األطراف أن تساهم يف ذلك بواسطة تذكري اآلخرين بشكل منتظم بأمهية احملكمة، . ألطراف واحملكمةا

أمهية حامسة بالنسبة  عن ذلك، قد يكون لتعاون الدول غري األطراف وفضالً. ال سيما عندما تكون الظروف صعبة
 .للمحكمة

  التعاون مع األمم املتحدة  - ٥
لتعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، أشار مدير النقاش بأن احملكمة راضية عموماً عن هـذه         وحول موضوع ا    - ٤٥

.  األطراف تتحمل املسؤولية الرئيسية عن التعاون مع احملكمةالدول النقاش بأن  مديروأقر  . عن التعاون القائم  والعالقة  
ماً للغاية بالنظر إىل اتساع نطاقه العـاملي وقدراتـه          بيد أن التعاون مع األمم املتحدة، بوصفه مصدراً ثانوياً، يعد مه          

  .العملية
وألجل احملافظة على وجود عالقة مستقرة، فباإلمكان تعزيز وجود احملكمة عرب االجتماعات الدورية ملختلف          - ٤٦

أن تساهم يف ، اليت، ميكن، ضمن مجلة أمور األخرىالوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة والوكاالت ذات الصلة        
  .الترويج للمحكمة

  آفاق املستقبل  - ٦
فيما يتعلق بآفاق املستقبل، الحظ مدير النقاش أن الدول األطراف واجلهات األخرى من أصحاب املصلحة                 - ٤٧

 مجيع املواضيع األخرى     مناقشات وختللت. أعربت عن أكيد رغبتها يف تقاسم خرباا ويف تقدمي املساعدات أو تلقيها           
  . دعوة لتعزيز املعلومات العامة وفهم والية احملكمة وعمليااأيضاً 
 بغض النظر عن اإلجنازات اليت حققها املؤمتر االستعراضي، أن من األمهية مبكان مواصلة            ،ويرى مدير النقاش    - ٤٨

ها حية، وملساعدة العمل بشأن التعاون، ويف مجلة أمور، بإجراء نقاش دائم بشأن التعاون الستعراض هذه املسألة وإبقائ
الدول يف فهم مكامن الصعوبات اليت تواجهها يف توفري التعاون ويف معرفة أفضل املمارسات مث تقامسها وللمساعدة يف    
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 دراسة أداء النظام بصفة مستمرة ومتابعة تنفيذ يشكلوميكن أن . تعيني األماكن اليت ميكن احلصول منها على املساعدة
  .  جزءاً من تلك العمليةالقرارات السابقة للجمعية

ويف . وأشار مدير النقاش إىل أن املداومة على النظر يف مسألة التعاون قد أدت بالفعل إىل بعـض النتـائج                    - ٤٩
إضافية على استبيان خطة العمل اخلاصة بتطبيق       ردوداً   من الدول األطراف     ٣٠ من   أرسلت ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣

  .دولة٤٢ إىل بذلك التشريعات، ليصل جمموع عدد الدول
االجتماعات الرمسيـة   وقال إن   . ال بني احملكمة والدول األطراف     النقاش مبراجعة مسألة االتص    مديروأوصى    - ٥٠

ين عليها  كامل للمواقف أو األسباب اليت تنب      الفهم ال  فرصة الوصول إىل   دائماً   تتيحمفيدة يف نقل املعلومات ولكنها ال       
ددة، هناك إمكانية للنظر يف مسألة الكيفية الـيت ميكـن أن            احمل اختصاصاامحكمة  أن لل وبالرغم من   . تلك املواقف 

  .تساعد ا احملكمة يف تيسري التعاون
إذ قد يتيسر التغلـب علـى   .  وإمجاالً فقد شدد مدير النقاش على أمهية متابعة عالقات تفاعل أكثر تركيزاً           - ٥١

  .الً من االجتماعات الضخمةحتديات معينة من خالل القنوات غري الرمسية بد
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