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      مقدمة -   أوال
من القرار  32التعاون عمال بالفقر  بشأن لتقرير ( هذا ا"احملكمة"تقدم احملكمة اجلنائية الدولية ) -1

ICC-ASP/16/Res.2 (" ويغطي "بشأن التعاون 2017القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام .) التقرير هذا
  .(1)2018أيلول/سعتمرب  1إىل  2017أيلول/سعتمرب  2الفرت  من 

، (2)2017و 2016و 2015و 2014 األعواماحملكمة بشأن التعاون يف  يرر اوعلى غرار تق -2
اليت  للتعاون املختلفةهود اجلعلومات حمدثة عن تزويد الدول األطراف مبهو هذا التقرير الغرض من 

 .بدعم من الدول واجلهات املعنية األخرى خالل الفرت  املشمولة بالتقريراضطلعت هبا احملكمة 
ألمم احملكمة املقدم إىل اعن أنشطة خري احملكمة السنوي األقرأ هذا التقرير مع تقرير             ينعغي أن ي  و  -3

لمحكمة مع األخري  لتعاون جماالت المعلومات عن ، يف مجلة أمور، تضمنيالذي  (A/73/334املتحد  )
 .األمم املتحد 

تقريرها العام السيما إىل التعاون، املتعلقة بسائل املوتشري احملكمة أيضا إىل تقاريرها التحليلية عن  -4
، (4)2013لعام  التعاون بني احملكمة واألمم املتحد  بشأنوتقريرها ، (3)2013لعام التعاون بشأن 

حىت سارية ال تزال باعتعارمها مصدرا مفيدا للمعلومات املتعلقة باحتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة اليت 
 .اآلن

يت اعتمدهتا الدول بشأن التعاون ال 66 لاالتوصيات مالءمة  استمرار إىلاحملكمة  تشريوأخريا،  -5
لفريق العامل املعين لن ااملشاركن اامليسر  اأعدهالنشر  اليت  باإلضافة إىل، (5)2007األطراف يف عام 

 وزياد  فهمها وتنفيذها. 66 لامن أجل تعزيز التوصيات  (6)2015يف عام  مع احملكمةالشرتاك با بالتعاون
تشكالن أساسا هاما  ال تزاالناملشار إليهما أعاله  نيالوثيقتبقو  أن تعتقد احملكمة يف الواقع، و   -6
املساعد  املقدمة  كفاء  وفعالية لزياد مبا يف الك ، لتحقيقهعذولة املاملتعلقة بالتعاون واجلهود لمناقشات ل

املكتب "أن الذي يطلب إىل رحب احملكمة بقرار مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( تللمحكمة. ولذلك 
بالتعاون الوثيق مع احملكمة،  66 لاالتوصيات استعراضه لتنفيذ  ،ل أفرقة العمل التابعة لهمن خال، يواصل
 .(7) كان الك مناسعا"  حيثما 

فيما التقرير، أتيحت للمحكمة الفرصة ملواصلة العمل مع الدول األطراف شمولة باملخالل الفرت  و   -7
اجلارية اليت  هودلي اجلبشكل منتظم ع اإطالعهن فضال عأولوياهتا وحتدياهتا يف جمال التعاون، يتعلق ب
لفريق العامل ل . ويف هذا السياق، تعرب احملكمة عن امتناهنا للميسرين املشاركنيبهللنهوض  احملكمةتعذهلا 

 .املعذولة يف عملهما هوداجلو  اعلى التزامهم املعين بالتعاون

_________________________ 
ال يتضمن هذا التقرير بعض من املعلومات بغية احرتام سرية عدد من أعمال التحقيق واالدعاء اليت يقوم هبا مكتب  (1)

 صادر  عن الدوائر.الوامر األقرارات و الاملدعية العامة، فضال عن 
(2) ICC-ASP/13/23  ،وICC-ASP/14/27،  و ICC-ASP/15/9، و ICC-ASP/16/16. 
(3)  ICC-ASP/12/35. 
(4)   ICC-ASP/12/42. 
 ، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2 القرار ( 5)
  :توصيات بشأن تعاون الدول مع األمم املتحد : التاجارب والتوصيات"" (6)

cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf-https://www.icc 
(7)  ICC-ASP/16/Res.2 ،  27الفقر.  

https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
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، 66 لاالتوصيات النشر  املتعلقة بدد  يف لتعاون احمللسععة الباستخدام اجملاالت اات األولوية و  -8
هود احملكمة خالل الفرت  املشمولة بالتقرير لتعزيز تقدمي معلومات حمدثة عن ج‘ 1’إىل  يهدف هذا التقرير

وحتديد  ،66 لاالتوصيات نفيذ لتاحملكمة استعراض ما اسهمت به  ‘2’التعاون يف هذه اجملاالت؛ و
كل أولوية، استنادا إىل جتربة احملكمة والدروس فيما يتعلق با فيها اليت ينعغي املضي قدمالتوصيات 

 .هاعمل  األخري  لعشر  السنوات اخلمساملستفاد  خالل 
ام لذكرى السنوية العشرين العتماد نظايصادف  2018 امتضع احملكمة يف اعتعارها أن ع إاو  -9

 نظام روما األساسييف لتعاون الفاعلة ل اجلهاترصة جلميع فاليتيح الك يف رأي احملكمة روما األساسي، 
من و ، لمحكمةول والدابين  ونلتعاا لتعزيزجديد  سعل أفكار و واقرتاح زات إلناجاراجعة املمارسات وامل

 ألساسي.اما م رونظاولعامة للمحكمة اوالكفاء  لفعالية التعزيز خالل الك 

تعاون السبعة مجاالت الالمحكمة فيما يتعلق ب جهودمعلومات محدثة عن  -ثانيا
توصيات بشأن الطريق إلى و  - 66ذات األولوية المحددة في التوصيات الـ 

 األمام
 66التوصيات الـ النشرة الصادرة بشأن مجاالت التعاون السبعة ذات األولوية المحددة في 

 

اآلليات القانونية المنصوص عليها في نظام روما األساسي ووضع إجراءات إقامة   -ألف
 عالة للتعاون والمساعدة القضائيةوهياكل ف

 جهود المحكمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير معلومات محدثة عن -1

دوهتا اخلامسة حول التعاون مع ن 2017سعتمرب أيلول/ 15إىل  12 الفرت  من يفعقدت احملكمة  -10
جلهات ة تقنية حلقات دراسيمخس  2011منذ عام  عقدت احملكمةو الوطنية يف الهاي.  جهات التنسيق

 ،ومملكة هولندا ،فونيةو التنسيق يف جمال التعاون بدعم مايل من املفوضية األوروبية واملنظمة الدولية للفرانك
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تعزيز التعاون هو  ،احداستغرق كل منها اسعوعا وااليت  ،من هذه اللقاءاتدف كان اهلو  .ومملكة النرويج
، لديها حاالت قيد التحقيق فعلياالدول اليت  سيما الجمموعة خمتار  من الدول، ممثلي بني احملكمة و 

تعني من . و فيهااجلارية املقاضا  ة اإلدعاء و نشطأيف سياق احملكمة مساعد  دخل توالدول األخرى اليت 
أن هذه يف السنوات السعع املاضية احللقات الدراسية هذه مثل تنظيم اخلرب  اليت اكتسعتها احملكمة من 

لتعزيز احلوار والتعاون بني احملكمة والدول، مبا يف الك التطورات اجلديد  يف  افريد ارب منتوفر لقاءات ال
واسرتداد  ،التحقيقات املالية، و جمال التعاون التقين )مثل محاية الشهود، واإلفصاح، والتعاون مع الدفاع

   تعاون مع احملكمةبالاملعنيني شعكة غري رمسية من اخلرباء الوطنيني وجود ساهم أيضا يف ت(، و األصول
. ويف هذا السياق، تلقت احملكمة الدعم اآلخر الععضمن جتارب استفاد  الععض و تعادل اخلربات ل

الشعكات التابعني للفريق العامل يف الهاي، وكذلك من لتعاون املشاركني املعنيني با واملشاركة من امليسرين
جديد  للتفاعل واحلصول  افرصا ووفرت للدول اهتأيضا خرب عادلت اليت تاإلقليمية واملتخصصة واملنظمات 
 هتا املتعلقة بالتعاون مع احملكمة.ماابالتز عند احلاجة للوفاءعلى الدعم 

كامل لتني باتني املعنيتاملشاركجهيت التنسيق                           ، رحعت احملكمة أيضا  مبشاركةالسياقنفس يف و  -11
جهودمها احلاضرين مع ممثلي الدول  لتاتعاد نيتانيا، الل، ومها أسرتاليا ورومني للفريق العامل يف الهايتالتابع

، مبا يف الك هات املعنية األخرىاجلاجلارية لتيسري تعادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف و 
قدرهتا على التعاون مع و تعزيز السلطات القضائية الوطنية،  من أجلاملنظمات الدولية واجملتمع املدين، 

 ةاملعنيآليات التنسيق بني احملتمل أمهية التآزر أيضا على اجلارية هذه املشاركة واجلهود وتدل احملكمة. 
 نظام روما األساسي.الدعامتني األساسيتني لى عل اكيزمهرت ل بالتكامل ةاملعنيتلك التعاون و ب

 ،ونبشأن التعا 2017القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام من  8إىل  6كما ورد يف الفقرات و   -12
على  اات الصلةتنفيذية التشريعات تيسر الواسرتدادها،  األصولتعقب وكذلك يف إعالن باريس بشأن 

إىل حد كعري،  ،يف التشريعات الوطنيةاملدرجة املستوى الوطين، مبا يف الك أحكام نظام روما األساسي 
ية تشريعات تنفيذ 123ل امن نصف الدول األطراف بينما اعتمد أقل و التعاون بني احملكمة والدول. 

مناسعات عد  قام قلم احملكمة يف ، حىت اآلن 9نصوص عليها يف العاب التعاون املاملتعلقة بلتزامات لإل
حملية عمليات اليت شرعت يف للدول املعنية التقنية الدعم واملشور  بتوفري خالل الفرت  املشمولة بالتقرير 

قلم احملكمة مشور  موضوعية بشأن املسائل اات  يقدمال يف حني لتعاون. و ل يةعتماد تشريعات تنفيذال
وتقدمي  9اب بالعناصر الرئيسية للعاملتعلقة األمهية الوطنية، فإنه على استعداد للمشاركة يف املناقشات 

خرباته عادل تكما أنه على استعداد لصحاب املصلحة الوطنيني بناء على طلب الدولة،  ألتعليقات خطية 
 .  من تنفيذ ترتيعات التعاون مع الدول األطراف خالل السنوات اخلمس عشر  املاضيةودروسه املستفاد

 اتلألدوار واملسؤوليات على املستوى الوطين يف التشريع نيالواضحوزيع ستساعد اإلجراءات والتو  -13
خري، لطلعات املساعد  املقدمة من احملكمة دون تأاالستاجابة احلكومات على ضمان  ةالوطنيالتنفيذية 

 ،الوطنية اأمام حماكمهيف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة  قاضا املو التحقيق من أيضا ستمكنها و 
 حسب االقتضاء.

اليقني  اعتماد التشريعات الوطنية الالزمة بشأن التعاون مع احملكمة وفرسي، عالو  على الكو  -14
بشأن  ( هبمواملشتعه  ،والضحايا ،ولكن أيضا الشهود)اهليئات احلكومية،  املعنيةلاجهات الفاعلة القانوين ل

 احملكمة. املختلفة املقدمة من ساعد املطلعات معاجلة كيفية 
، مبا يف بوضوح عاون بني احملكمة والدول األطرافألساس القانوين للتحتديد اسيساعد وأخريا،  -15

يتعذر جتنب احلاالت اليت على  ،لقضائيلتعاون ااألساس القانوين لطلعات التعاون احملتملة املتصلة باالك 
 والية احملكمة.عوق تنفيذ واليت قد تساعد ، امللطلب االستاجابة علد على الفيها 
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أن توافر قنوات االتصال وتعسيط من خربهتا السابقة لمحكمة تعني لالك، عالو  على و  -16
املعلومات بني عادل عن تنسيق وت احملكمة، فضالاملقدمة من اإلجراءات الوطنية ملعاجلة طلعات التعاون 
سالسة من األمور اليت تساعد على ، حملكمةامن املقدمة ون لتعاالسلطات الوطنية اليت تتعامل مع طلعات ا

للمنسقني املشاركني املعنيني احملكمة قدمت ويف هذا السياق، وتزيد من فعاليته.  التعاون مع احملكمة
يف معلومات حمدثة عن عملها  شمولة بالتقريرخالل الفرت  املهاي بالتعاون التابعني للفريق العامل يف ال

إجراءات إجراءات قضائية و جود من أجل التشديد على أمهية و  األصولالتحقيقات املالية واسرتداد جمال 
وقلم احملكمة يف  ةالعام ةعلى املستوى الوطين لدعم التحقيقات املالية اليت جيريها مكتب املدعي للتعاون
. (بشأن التعاون 2017القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام من  13والياهتما )كذلك وفقا للفقر  إطار 

  .أدناه 57إىل  46األولوية يف الفقرات من املزيد من التفصيل بشأن هذا اجملال من اجملاالت اات يرد و 

 توصيات بشأن الطريق إلى األمام -2

أن من املسائل  بشأن التعاون 2017ه اجلمعية يف عام القرار الذي اختذتمن  15الفقر   تؤكد -17
طرفا  امتيازات احملكمة وحصاناهتابشأن فاق االت يفغري األطراف  لدولاات األولوية للمحكمة أن تصعح ا

 .االقتضاء حسب الوطنية، اهتاتشريع يف الك تدرج وأن يف هذا االتفاق،
على الدول األطراف "احرتام امتيازات  من نظام روما األساسي، يتعني 48وفقا للماد  و  -18

من املاد   4إىل  2". وعالو  على الك ، تنص الفقرات مقاصدهاوحصانات احملكمة الالزمة لتحقيق 
. ومع الك، املسؤولني واملوظفني اآلخرين باحملكمةفئات معينة من صانات على امتيازات وحأيضا  48

يف صاناهتا المتيازات احملكمة وح ددخمتلفة للنطاق احمل إىل تفسريات 48قد يؤدي الطابع العام للماد  
 للمحكمة وكذلك للدول املعنية.شاكل بعض املقد يسعب الك . و عينةحاالت م

أو تطعيق األحكام تفسري بيما يتعلق يف سياق عملها فخمتلفة حتديات الواقع يف  تواجه احملكمةو  -19
يف حالة السفر إىل دول مل تصعح و الالزمة. حلصانات واأو عدم وجود االمتيازات  ،القانونية اات الصلة

مذكرات شفوية أن يرسل تعني على املساجل ي، امتيازات احملكمة وحصاناهتابشأن  االتفاقطرفا يف 
احلماية                     بدال  من االعتماد علىصانات الدول إىل منح االمتيازات واحل أن يدعوو  48بناء على املاد  

سياقات العمل احلالية         ونظرا  ل .امتيازات احملكمة وحصاناهتابشأن  االتفاقرها يوفيت قائمة الالقانونية ال
غياب مثل هذه احلماية قد يؤدي ، عنها                                            للمحكمة، فضال  عن قضايا املسؤولية اليت قد تنشأ ةواملستقعلي

سمعة واضحة للمحكمة بالعواقب متصلة عواقب قانونية ومالية و عملهم إىل القانونية للموظفني و 
 دول.لوا

ديد حتمن خالل  القانوننيواليقني الوضوح  امتيازات احملكمة وحصاناهتابشأن  االتفاقعزز يو  -20
امتيازات بشأن  االتفاقالتصديق على من خالل و . وحصاناهتا بالتفصيل نطاق امتيازات احملكمة

 أراضيها علىا هتصاناوحاحملكمة تطعيق امتيازات ستضمن الدول  ،إليهأو االنضمام  احملكمة وحصاناهتا
 بشكل ثابت وال لعس فيه.

ث ، وبناء على ذلك - 21 امتيازات بشأن  االتفاقعلى التصديق على قو  بمجيع الدول األطراف     حت 
على تنفيذ األحكام أيضا الدول                                إليه لصاحلها وصاحل احملكمة. وت شاجع أو االنضمام  احملكمة وحصاناهتا

معرفة اختاا تدابري فعالة لضمان ، وعلى تشريعاهتا الوطنية يفصاناهتا املتعلقة بامتيازات احملكمة وح
 آثارها العملية.حصاناهتا و امتيازات احملكمة و بالوطنية املعنية اهليئات 
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واإلجراءات القضائية مالحقات الاألولية والتحقيقات و دراسات التعاون في دعم ال -باء
 )بما في ذلك مع الدفاع(

 خالل الفترة المشمولة بالتقريركمة محالمعلومات محدثة عن جهود  -1

خالل الفرت  املشمولة  ةالعام ة، أرسل مكتب املدعياملالحقات القضائيةالتحقيقات و سياق يف  -22
يف الك الدول األطراف، والدول شريكا خمتلفا، مبا  83طلعا للمساعد  إىل  567أكثر من بالتقرير 

شمولة بالتقرير ٪ مقارنة بالفرت  امل38زياد  قدرها واملنظمات الدولية واإلقليمية، ب ،غري األطراف
للمساعد  القانونية من الدول، فضال رمسيا طلعا  21. وخالل نفس الفرت  ، تلقى املكتب أيضا السابق

واملشور  التشغيلية، مبا  ،ملعلومات، واخلرب ، والتدريبوتوفري ا أولية دراساتعن طلعات عديد  إلجراء 
 .ة معينةئيف بي القياسيةالتشغيلية احمللية أو اإلجراءات ت والسياقات بشأن االتصااليف الك 

املطلوبة من الدول، املختلفة لعدد الكعري جدا من الطلعات املرسلة وأنواع الدعم ويف ضوء ا -23
 ةالعام ةمكتب املدعياليزال ا للغاية، يوإجيابناجحا التعاون كان وعلى الرغم من القول عموما بأن 

 اوجهد اكرس وقتال يزال يطلعات التقنية أو احلساسة بشكل خاص، و التنفيذ بعض ديات يف يواجه حت
 للتشاور مع السلطات املختصة وحتديد اإلجراءات املناسعة.كعريا 

طلعا للتعاون إىل الدول واملنظمات  136وخالل الفرت  املشمولة بالتقرير، أرسل قلم احملكمة  -24
 .(8)حلسابه اخلاصأو  ،نيابة عن الدفاعأو  الدولية نيابة عن الدوائر،

عمال و ، بشأن التعاون 2017القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام من  14وفقا للفقر  و  -25
أفرقة يف جمال الطلعات املقدمة من واصل قلم احملكمة جهوده لتشاجيع الدول على تعزيز تعاوهنا  ،اليتهبو 

 ملسامهة يف سرعة اإلجراءات.فضال عن ا، كمةأمام احمل اتالدفاع لضمان نزاهة اإلجراء
 ، يف مجلة أمور، والواقع أن مساعد  الدول ضرورية لتيسري عمل أفرقة الدفاع املختلفة فيما يتعلق -26

املسؤولني احلكوميني، لقاءاهتا مع باحرتام امتيازاهتا وحصاناهتا، وتنظيم رحالهتا إىل أراضيها، وتيسري 
 ،والتوثيق ،إلجراءات املطعقة )أي طلعات احلصول على املعلوماتوفقا لفة ختلامل اإرسال طلعاهتو 

 ومقابلة الشهود، مبا يف الك األشخاص احملتاجزين(. ،والزيار  إىل أماكن حمدد 
اليت تواجه  تللتحدياالتاليني  سينيحدد قلم احملكمة اجملالني الرئي، السابقة وبناء على خربته -27

 أفرقة الدفاع:التعاون مع يف  احملكمة
 ل لطلعات التعاون املقدمة من الدفاع:و الغ و/أو عدم استاجابة الدعالتأخري ال )أ( 

 قدربالدول، اجيب بأن تست 2007عام يف التعاون لذي قدمه بشأن اتقرير الوصي املكتب يف وقد أ
احملكمة أن تستكشف بو  ،الدفاع للحصول على الدعم التشغيلي ةفرقاملقدمة من أطلعات مكان، للإلا

االستفاد  من االتفاقات القائمة بني احملكمة والدول األطراف )التوصية من خالهلا الطرق اليت ميكن 
28.) 

بعض احلاالت، قد تكون الصعوبة . ففي اليت يواجهها قلم احملكمة يف هذا الصددشاكل املختتلف قد و 
. ويف لوطين لتوفري التعاون املطلوبهي أن الدولة ال متلك اإلجراءات الالزمة يف قانوهنا االرئيسية 

بعض رتدد تطلب التعاون إىل الدولة، حيث قدم هبا يمن الطريقة اليت نزاع حاالت أخرى، ينشأ ال

_________________________ 
 وطلعات التوقيع على اتفاقات التعاون الطوعي. ،والععثات ،بالوثائق القضائيةاملتعلقة خطارات اإلال يعكس هذا الرقم  (8)
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الدفاع. ونتياجة لذلك،  ةفرقأمن   معاشر التعاون  اتقعول طلعيف أنظمة القانون املدين مثال( يف الدول )
قد عالو  على الك، و الدفاع أكثر قعوال. أفرقة عن نيابة  كمةقد تكون الطلعات اليت يقدمها قلم احمل

اليت شروط للغري مستوفية و أة للغاية عيف بعض احلاالت واسالدفاع  ةفرقأتكون الطلعات املقدمة من 
 الضرور  واخلصوصية.و  صلحةامل وهيالقضائية للمحكمة، سوابق الوضعتها 

الدفاع إىل أفرقة من املقدمة طلعات التعاون نسعة لبالجتدر اإلشار  إىل أن حتديا مماثال قد ينشأ و 
لمعادئ التوجيهية املتفق عليها بني احملكمة وفقا ل، و الاملتحد  مثففيما يتعلق باألمم املنظمات الدولية. 

 ،قلم احملكمةمن خالل الدفاع املتعلقة بأفرقة طلعات التعاون مجيع تقدم أن واألمم املتحد ، ينعغي 
  شروطا معينة.ينعغي أن تستويفو 

 :االمتيازات واحلصانات )ب( 
متتع  ضمانقلم احملكمة ألفرقة الدفاع يف قدمها يلمساعد  اليت الدعم اهلامة لصر اعنيتمثل أحد 

يف أراضي جعاهتم األداء و حلصانات الالزمة المتيازات واا، بحيثما كان الك ممكناتلك األفرقة، أعضاء 
عدم وجود آليات داخلية يف لممكنة على الدوام ذه املساعد  غري أن هغري اليت يعملون هبا. الدول 

 احلصانات.الدول املعنية ملنح هذه االمتيازات و 
من األساسيني تعاون الو دعم الخالل الفرت  املشمولة بالتقرير، واصلت احملكمة أيضا تلقي و  -28

ة بني األمم املتحد  واحملكم لتعاونلأفضل املمارسات بإصدار "دليل رحعت احملكمة و األمم املتحد . 
توضيح وتعسيط  مبواصلةمع األمم املتحد  االلتزام املستمر ، فضال عن 2016اجلنائية الدولية" يف عام 

 راءات التعاون بني املؤسستني.االحتياجات والواليات وإج
حد  يف نيويورك السنوي بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتقد اجتماع املائد  املستدير  وع -29

عدد كعري من مكاتب األمم ، وشارك يف هذا االجتماع 2017نون األول/ديسمرب كا  7 و 6يف يومي 
املتحد  ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها، باإلضافة إىل املكونات املختلفة للمحكمة. وتضمن الربنامج 

ون، ومناقشات بشأن بناء قدرات معلومات حمدثة عن األنشطة، وتعادل املمارسات املثلى يف إطار التعا
 الواليات القضائية الوطنية.

 2017مكتعها امليداين يف جورجيا يف كانون األول/ديسمرب  توتالحظ احملكمة أيضا أهنا افتتح -30
وقد عزز هذا قدر  تعيني رؤساء مكاتعها امليدانية خالل الفرت  املشمولة بالتقرير. واستكملت بذلك 

التعاون مع األمم فضال عن واصل مع السلطات الوطنية واجملتمعات احمللية، تلك املكاتب على الت
يف توفري الدعم أيضا املكاتب امليدانية دورا هاما وتؤدي  املتحد  وغريها من األطراف الدولية املعنية.

 نيواملمثلني القانوني ،الدفاع ةفرقألألطراف واملشاركني يف إجراءات احملكمة )تشغيلي اللوجسيت وال
 ،حملكمةالقلم  املختلفةواألقسام الدوائر،  فضال عن(، ةالعام ةاالقتضاء، مكتب املدعي يا، وعنداللضح

 .الستئماين للضحاياوق الصندوا

 توصيات بشأن الطريق إلى األمام -2

ميع الطلعات املقدمة من جللتعاون من اينعغي أن تسعى الدول إىل احلفاظ على مستوى عال  -31
حساسة أو معقد  من الناحية التقنية. وعلى تعترب للوهلة األوىل اليت قد الطلعات الك  احملكمة، مبا يف

احملكمة اليت تقدم الطلعات أجهز  بني لقاءات تيسريية مشاورات و  عقديف قد تنظر الدول وجه اخلصوص، 
، أو تنظيم هلا شرتكةن تنفيذها هبدف إجياد حلول مة يف هناية األمر عوالسلطات الوطنية املختصة املسؤول
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قدما للمضي عالية السعل فأكثر وتعادل اآلراء بشأن  تنفيذ هذه الطلعاتتابعة ملمنتظمة ثنائية لقاءات 
 فيها.
القرار من  14الفقر  أشارت قد للمحكمة، و بأمهية بالغة الدفاع  ةفرقأمسألة التعاون مع وتتسم  -32

لتلعية طلعات التعاون على  "حتث الدول األطراف اليت بشأن التعاون 2017الذي اختذته اجلمعية يف عام 
إىل هذه   أمام احملكمة"القضائية عدالة اإلجراءات  قيقحتالدفاع، من أجل لصادر  لصاحل أفرقة احملكمة ا
 املسألة.

قلم احملكمة  قدمالتعاون مع أفرقة الدفاع، الرئيسية املتعلقة بتحديات الاستنادا إىل حتليل و  - 33
ملمكنة يف السعل االتفكري قوم مبزيد من وت األخرىتالية لكي تنظر فيها الدول واجلهات املعنية التوصيات ال

 أشكال أخرى من التعاون وتعزيزها: ستكشافال
طلعات التعاون  ىتلقمبا إاا كان من األفضل هلا أن تإبالغ قلم احملكمة أن تنظر الدول يف  )أ(

 ؛كمة أو من األفرقة معاشر من أفرقة الدفاع عن طريق قلم احملاملقدمة 
اإلطار بعلما  الوطنية السلطات القضائية وأجهز  إنفاا القانون إحاطةيف  أن تنظر الدول )ب(

 ؛أفرقة الدفاعمع ككل، مبا يف الك ها  القانوين للمحكمة والتزامات التعاون مع
ديات والعقعات حمدد  بني الدول واحملكمة بشأن التحات مناقشالدول يف إجراء أن تنظر  )ج(

تواجهها الدول يف االستاجابة لطلعات التعاون  اليت )سواء كانت قانونية أو تقنية أو لوجستية أو مالية(
  ؛من الدفاعاملقدمة 

للشروط اليت وضعتها السوابق القضائية للمحكمة بشأن طلعات امتثال أفرقة الدفاع  )د(
 ؛الضرور  واخلصوصيةو  صلحةاملاملساعد ، وهي 

لمنظمات وجهات التنسيق مع احملكمة التابعة لالدفاع ألفرقة منتظمة إجراء لقاءات  )هـ( 
 ؛اات الصلة الدولية

 ؛بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا االتفاقعلى األطراف توقيع مجيع الدول  )و(
بشأن الوطين ستوى املإجراءات واضحة ومتفق عليها على وجود يف  أن تنظر الدول )ز(
 .أيضافقط ولكن بالنسعة ألفرقة الدفاع ملوظفي احملكمة ، ليس بالنسعة واحلصانات االمتيازات

عدم التعاون. شري إىل التحديات املتعلقة بالتعاون لدعم أنشطة احملكمة، تود احملكمة أن ت انبوجب  -34
مجعية ثف أن تكفيه ويف سياق الصالحيات وااللتزامات املنصوص عليها يف النظام األساسي، من املأمول 

 ساسة للقعض على احلسألة جهودها ملنع عدم االمتثال، ال سيما فيما يتعلق باملالدول األطراف 
أن تعرب عن احملكمة ود ويف هذا الصدد، تالذين صدرت حبقهم أوامر بالقعض من احملكمة. األشخاص 

جمموعة عذولة لوضع "امل هوداجلعن  العدم التعاون، فضجهات تنسيق معنية بتعيني للمكتب امتناهنا ل
مجعية الدول وطاملا طلعت  أدوات لتنفيذ الععد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون".

عدم التعاون، التعامل مع مجيع جهات التنسيق املعنية بمن خالل يواصل،  نأاملكتب "من األطراف 
التوصية ية بغ جلمعيةليت وضعتها ااتعراض إجراءات عدم التعاون السأصحاب املصلحة اوي الصلة 

تأمل احملكمة يف إجراء مزيد من املشاورات هبدف تعزيز هذه ، "الزمةالباإلضافات أو التعديالت 
مجعية الدول األطراف املتعلقة وضع معادئ توجيهية بشأن الععد الرمسي إلجراءات يف اإلجراءات، وكذلك 

 بعدم التعاون.
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حاالت إىل حالة إللس األمن السلطة املخولة جملأن على د مر  أخرى تؤكوتود احملكمة أيضا أن  -35
املتابعة النشطة ال تزال أدا  بالغة األمهية لتعزيز املساءلة وجتنب فاجو  اإلفالت من العقاب، ولكن كمة احمل

 ضتعر عندما يالفعلية تحقيق العدالة ضرورية ل ،من حيث ضمان التعاون ،األمنمن جملس للحاالت احملالة 
 .للتهديدعاملي واألمن والرفاه الالسالم 

، مبا يف دارفورعدم التعاون يف احلالتني يف  بشأناألمن إىل جملس رسالة  16احملكمة وقد وجهت  -36
لألمم ، أحال األمني العام 2016مارس آاار/ 1يف و الك رسالة واحد  خالل الفرت  املشمولة بالتقرير. 

 جملس رئيسمن  2015ديسمرب كانون األول/ 21من رسالة مؤرخة نسخة إىل رئيس احملكمة املتحد  
تمهيدية بشأن عدم التعاون يف قرارات الدوائر ال سرتعاء نظر أعضاء اجمللس إىلاه جرى أناألمن تفيد ب

رمسي من اجمللس على الرسائل املتعلقة فعل مل يصدر منذ الك احلني رد دارفور وليعيا. و تني املتعلقتني بالاحل
لس اجملحوار منظم بني احملكمة و تنظيم املعنية لألطراف عمل مع اوتتطلع احملكمة إىل الالتعاون. بعدم 

القعض، والعحث عن اجمللس، مبا يف الك تنفيذ أوامر أنشأها ملناقشة سعل حتسني االمتثال لاللتزامات اليت 
وحشية رائم الاجلعلى  منع اإلفالت من العقابوهي اء  لتحقيق األهداف املشرتكة                اسرتاتياجيات بن  

ه يوليمتوز/ 6الذي عقد وفقا لصيغة آريا بني احملكمة وجملس األمن يف يف االجتماع و . عليها هنائيا ءوالقضا
ملموسة لتعزيز التعاون أفكار ة الدول األطراف، قدمت عد  يعمج ورئيس ةالعام ةاملدعيمبشاركة ، 2018

، عالو  على اللقاءات آلية لتعزيز التفاعل بني اهليئتنيإنشاء ، من بينها تعيني جهة تنسيق أو اهليئتنيبني 
 .أدناه 66هذا االجتماع يف الفقر  بشأن ويرد املزيد من التفصيل . احلالية عالمية نصف السنويةاإل

 القبض والتسليم -جيم
 خالل الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود المحكمة  -1

السيد احلسن سلمت حكومة مايل ، 2018آاار/مارس  31يف و لة بالتقرير، خالل الفرت  املشمو  -37
أمر القعض الصادر حبقه نظري ارتكابه جرائم بناء على ، للمحكمةحممود أغ حممد أغ ععد العزيز أغ 

 حرب وجرائم ضد اإلنسانية مزعزمة يف متعوكتو، مايل.
 :تنتظر التنفيذ      شخصا   15 حبق ةأصدرهتا احملكماليت  تسليمالقعض و الأوامر  ال تزالو  -38

 ؛2012مجهورية الكونغو الدميقراطية: سيلفسرت موداكومورا، منذ عام  )أ(
 ؛2005أوغندا: جوزيف كوين وفنسنت أويت، منذ عام  )ب(
 2009؛ وعمر العشري، منذ عام 2007دارفور: أمحد هارون وعلي قشيب، منذ عام  )ج( 

 ؛2014؛ وععد اهلل باندا، منذ عام 2012منذ عام ؛ وععد الرحيم حممد حسني، 2010وعام 
فيليب كيعكوش بت، منذ عام و غيشريو وبول ؛ 2013، منذ عام ينيا: والرت باراساك )د(

 ؛2015
؛ 2013 عام ؛ والتهامي حممد خالد، منذ2011سيف اإلسالم القذايف، منذ عام ليعيا:  )هـ(

 ؛2017وحممود مصطفى بوسيف الورفلي، منذ 
 .2012ديفوار: سيمون غعاغعو، منذ عام كوت  )و( 

للتحديات اليت تواجه احملكمة فيما يتعلق  امؤسف الدلي اليت مل تنفذ بعدأوامر القعض  شكلوت -39
بدون القعض و/أو التسليم، لعدم إمكان الكامل بواليتها باحملكمة الوفاء يتعذر على يف حني و  بالتعاون.
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       وتقد ر  .من هذا الوضع يعانون أكثر من غريهمهم الذين لضحايا فإن احضور املتهمني، بدون ة احملاكم
وتسليمهم  هؤالء األفرادضمان القعض على الدول األطراف ل وضعتهااليت سرتاتياجيات الهود وااحملكمة اجل
للفريق املعنيان بالتعاون التابعان ن ان املشاركاامليسر ية اليت منحها و وترحب احملكمة باألول. دون تأخري

ه يلزم وترى احملكمة أن، خالل النصف الثاين من الفرت  املشمولة بالتقريريف الهاي هلذه القضية مل العا
 نسوبةتقدمي املشتعه هبم للعدالة ومساءلتهم عن التهم املمجيع الدول األطراف لضمان  املزيد من اجلهود من

 إليهم.
أنشأت على سعيل املثال، و . احة هلااملت مكانياتاإلرغم قلة  بدورها، احملكمةتقوم ومع الك،  -40

 اجلهودتعزيز قعض لباسرتاتياجيات ال ابني الوكاالت معنيكا مشرت  العام افريق 2016مارس آاار/يف احملكمة 
الفريق العامل بانتظام تمع جي. و يف جمال القعضوقلم احملكمة  ةالعام ةمكتب املدعياملنسقة اليت يعذهلا 

الوارد  قائعية املعلومات الو ميع جتو أوامر القعض، األنشطة القضائية املتعلقة ب بشأن املعلوماتاآلراء و لتعادل 
، ووضع تعادل املؤشرات واملقارنة بينهاوحتليلها، و والتحقق منها من مصادر خارجية أو داخلية 

د اهلاربني من احملكمة. ويستنالقعض على بعثات لتعزيز ، وإرسال وتنفيذهامشرتكة للتعاون اسرتاتياجيات 
فيذ لتن وقلم احملكمة ةالعام ةمكتب املدعياملتععة منذ وقت طويل يف كل من الفريق العامل إىل املمارسة 

اليت يتم التحقيق فيها وبيئتها  ة املتعمقة باحلاالتالعام ة، استنادا إىل معرفة مكتب املدعير القعضمأوا
الشعكات املتاحة و ، ساجلسياسي الذي يوفره املسياقي والوالتحليل القطري ال ،اإلقليمية والدولية والقانونية

 .ئتنييمن اهل للك
واالستفاد  من الدروس  ،ويعمل الفريق العامل على تعزيز التآزر وتقاسم املعلومات يف هذا اجملال - 41

 ةاحملتملؤشرات إمكانية التحقق من املعلومات واملاملستفاد  من التاجارب السابقة عن طريق ضمان 
 تقدمي توصيات لإلدار  العليابشأن التوقعات و املشور   من إسداءالتعاون يف رباء لتمكني اخل ةوحتليلها بسرع

من جانب من خالل، يف مجلة أمور، زياد  قدرات التحقيق لفريق العامل مت مؤخرا تعزيز ا. و على الفور
هود الرامية إىل حتفيز جانب قلم احملكمة، لتعزيز اجل منالتحليلية  اتالقدر ة، وزياد  العام ةمكتب املدعي

 صنيتمع جمموعة من اخلرباء املخاملنسقة االسرتاتياجيات شور  و العحث عن املالفريق العامل  . وبدأقعضال
 النشطة عن اهلاربني، نرتبول، والشعكة األوروبية ألفرقة العحثاإلتفاعلها مع اجلهات الفاعلة مثل  عززتو 

 والوحدات الوطنية املتخصصة.
جتماعات مع الزمالء املعنيني باحملكمة، واإلدار ، تسهيالت لعقد الفريق العامل أيضا اقدم وي - 42

فضال عن الشركاء اخلارجيني، حسب االقتضاء. ويف هذا السياق، ترحب احملكمة بإمكانية إجراء 
مشاورات غري رمسية مع الدول وأصحاب املصلحة املهتمني بشأن اإلمكانيات امللموسة لتعزيز الدعم 

 قعض.لعمليات القدم امل

 توصيات بشأن الطريق إلى األمام -2

 اجلهود املعذولة للقعضنشيط لتاإلجراءات الالزمة  ، أنالسابقة                            ترى احملكمة، استنادا  إىل خربهتا -43
اإلجراءات. للدول عالقة وثيقة هبذه يف املراحل املختلفة للقعض، وأن و  ضأوامر القعختتلف باختالف 

 على وجه اخلصوص ما يلي:اإلجراءات  هذه تشملو 
 حركات واألنشطة(:توال وجود)أماكن ال قتفاء األثرا )أ( 

السلطات الوطنية، مبا يف الك، عند  املتوفر  لدىاملعلومات وصول إىل ال  ‘1’
املعلومات اليت جتمعها عدم صحة من صحة أو  فقط )للتحققعنية صة املتاملخالدوائر االقتضاء، 
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 احملكمة(؛
 .املشتعه هبماإلخطارات املتعلقة باملعلومات و  تعادل  ‘2’ 

 الشركاء احملتملني:و ملعلومات استقاء ا )ب(
اإلقليمية الشعكات األمم املتحد  و املنتديات املتعدد  األطراف )يف دعم الالتماس  ‘ 1’

 ل؛ول األعماااء القضية على جدواجلهود املعذولة إلبق ،الثنائيةلقاءات واملتخصصة( وال
 نقاط النقاش واسرتاتياجيات العالقات يفأوامر القعض بند بشأن تنفيذ إدراج  ‘2’
 اخلارجية؛
 على االمتثال لقرارات احملكمة؛الرتكيز  ‘3’
رائم اجلبلتذكري للتوعية لمحالت تنفيذ والية احملكمة وتنظيم الربط بني القعض و  ‘4’
 الهتامات املتصلة هبا. وااملزعومة 

 حتركات املشتعه هبم.بشأن معلومات ورود  عندلتفاعل قابلية لال ‘5’
 الدعم التشغيلي: ج()

 ؛افر العمليات القانونية والتقنيةوتو سليم إجراءات التتوافر  ‘1’
لتنفيذ األوامر على السفر  األمم املتحد الذي تفرضه االستثناء من احلظر يعد و  ‘2’
اآلليات توفري وجيب  ،احملكمةأمام عليهم عض الذين يتم القاألشخاص ثول أدا  مفيد  ملالقضائية 

 ؛معسطالالزمة لذلك بسرعة وبشكل 
 النقل واخلدمات اللوجستية. ‘3’

عدم ، و اعتمادمهبالذكرى العشرين ال 2018ومع احتفال احملكمة ونظام روما األساسي يف عام  -44
ت لتشاجيع مجيع أصحاب الوقأمرا من أوامر القعض الصادر  من احملكمة حىت اآلن، حان  15تنفيذ 

 اليت يفرضها احلامسةللتصدي للتحديات  جديةواختاا خطوات  هم هبما،التزامجتديد املصلحة املعنيني على 
 مصداقية نظام روما األساسي.و على نظام التعاون هذه الوضع 

تعزيز اخلارجية،  اعالقاهتيف ، من خالل فريقها العامل واجلهود اليت تعذهلا كمةوستواصل احمل -45
تعادل من أجل اات الصلة مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية مسية الرغري عمليات التعادل والتنسيق 

لعقوبات على سعيل املثال ال احلصر، ل ،مبا يف الك للقعض،اسرتاتياجيات ملموسة املعلومات ووضع 
 .وحظر السفر

أوامر لزيادة االهتمام ب  وهي نشر، عموما هبمبشأن املشتعه صحيفة وقائع احملكمة أيضا صدر وت -46
املسألة لتسليط الضوء على صياغة موقعها اإللكتروين تعيد و ، ومعرفتهاالقعض اليت مل يتم تنفيذها 

دعمها األطراف  دولال، وستطلب احملكمة من للتوعيةملة حب هذه اجلهودقرتن تالوصول إليه. وس لوتسهي
 جبهود مماثلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
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 هاوتجميد هاوضبط األصولتحديد  -دال
 خالل الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود  المحكمة  -1

لمنسقني عرب احملكمة عن امتناهنا ل، تة من مسائل التعاونالرئيسيه املسألة فيما يتعلق هبذ -47
، مبا يف الك 2017املعذولة يف عام  اجهودللالتابعني للفريق العامل يف الهاي  التعاوناملعنيني باملشاركني 

" يف األصولاملتعلقة باسرتداد  تحدياتالتنظيم مؤمتر حول "احملكمة اجلنائية الدولية والتعاون الدويل: 
هذا احلدث اهلام قد جرت خالل و ، بدعم من احملكمة. 2017أكتوبر تشرين األول/ 20 ، يفباريس

لدور  يف التعاون اليت خصصت ليف اجللسة العامة شات هذه املناقمناقشات مثري  لالهتمام، واستمرت 
، 2017ديسمرب عام كانون األول/يف نيويورك يف  سادسة عشر  جلمعية الدول األطراف اليت عقدت ال

وفر أساسا مفيدا للغاية ملزيد من املناقشات والتحسينات ي ذيواليت أسفرت عن اعتماد إعالن باريس، ال
 ال.لتعاون يف هذا اجمللامللموسة 

هذا جديدا على جدول األعمال الدويل. وبرز ليس  األصولموضوع التحقيقات املالية واسرتداد و  -48
املنظمة عرب الوطنية ائم سعل ملكافحة اجلر يف العحث عن الدول شرعت كقضية رئيسية عندما املوضوع  

هذه املوضوع  تخدماسو ومتويل اإلرهاب.  ،والفساد ،باألشخاصاالجتار ، وعلى وجه اخلصوص اخلطري 
. ويف حني أنه ألمم املتحد التابعة ل عقوباتالإىل حد ما يف سياق أوامر التاجميد الصادر  عن جلان  أيضا 

واختذت قضائية. الطلعات لالستاجابة للاألدوات املناسعة بوضع ، فإنه يسمح للدول اقضائيموضوعا يس ل
واجهة ملخربات اكتسعت لتحقيقات املالية و معظم الدول إجراءات وطنية لتيسري التعاون يف جمال ا

 بشكل عام. األصولو  اجلنائية األصولإخفاء تصلة بالتحديات امل
وهي ثقافة الشرطة عرب الوطنية وعززت بذلك شعكات  العمل يفممارسة أيضا الدول  واستحدثت -49

  ملساعد  القانونية املتعادلة.ابالنظام التقليدي الذي يعتمد على مقارنة  وأكثر كفاء وتقنية غري رمسية شرطة 
ويكمن التحدي للتعاون يف هذا اجملال. الالزم ولذلك ، يوجد بوضوح اإلطار القانوين والتنفيذي  -50

مكاهنا يف هذه الصور  العامة، مع حتديد قانونية حمدد ، يف ، مبا تتسم به من معامل بالنسعة للمحكمة
 .قيودهالى خصوصيتها و التشديد عو  االستفاد  من اآلليات القائمة

 قوات للشرطةوال من خالله للشروع يف التحقيق إقليما ، ال متلك احملكمة وعلى خالف الدول -51
من الوكاالت احلكومية أو القطاع املطلوبة  علوماتعلى املصول ساعد  اهليئات القائمة بالتحقيق يف احلمل

 .اوهناتع وبدونمن الدول إان بدون  تحقيقالكن مي وال  اص.اخل
 وأالفساد  وأجرائم غسل األموال النظر يف بغري خمتصة ومن املهم أيضا التأكيد على أن احملكمة  -52

جرائم أصلية هلذه اجلرائم أو ترتكب إما اليت تدخل يف نطاق اختصاصها اجلرائم بيد أن متويل اإلرهاب. 
، من املهم أن تكيف ا أمام اجلرميةعائقفيه احلدود ليست يف عامل و يف بيئة تسمح حبدوث هذه اجلرائم. 

رائم عرب بوصفها جبني جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلباد  اجلماعية، ربط تأن اجها و امنالدول 
 التحقيقات املالية.و وطنية، 

 دفع الغرامات ومصادر ليس ل األصولومن السمات املميز  األخرى أن احملكمة تشارك يف اسرتداد  -53
أوضحت و (. جرب األضرار)      أيضا  للضحايا ا هباحملكوم تعويضات الولكن لدفع  فحسب تهمنيامل أموال
جيوز واجلرائم. وبععار  أخرى،  األصولاالستئناف التابعة للمحكمة أنه ال حاجة إلثعات العالقة بني دائر  

طلعات أن  االذكر هنمن اجلدير بتهم. و ممتلكات املالتحفظ على مجيع أن تطلب من الدول لمحكمة ل
عندما أي  -جتميد األصول اليت تقدمها الدوائر تكون فقط بعد صدور األمر بالقعض على الشخص املعين
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. يف قرار االهتاماملنسوبة إليه ارتكب اجلرائم ه أنمعقولة لالعتقاد ب اأن هناك أسعابتعني لقضا  احملكمة ي
ه نإفيتعلق األمر باحملكمة، بأنه عندما التذكري ملفيد من الإلثعات،                                       وباإلضافة إىل هذه العتعة العالية نسعيا  

 خطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع الدويل.أبعاد  يتعلق 
ويف هذا السياق ، من الواضح أن جناح احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية يتوقف على تعاون  -54

انتعاه الدول يف هذا عي احملكمة تسرت الدول األطراف. وقد مت حتديد عدد من املشاكل يف هذا الصدد )
"  تقرير عن حتديات التعاون اليت تواجه احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املاليةاملعنون " هاتقرير إىل الصدد 
 (.2015كتوبر شرين األول/ت 27املؤرخ 

 2017/ديسمرب ولألكانون اهتا السادسة عشر  املعقود  يف  خالل دور وأصدرت احملكمة  -55
هلذه املسألة على حنو أفضل فهم اإلطار القانوين ل" األصول"التحقيقات املالية واسرتداد نوان ا بعكتيع

حتديد إىل اتياجية أيضا من الناحية االسرت احملكمة وسعت الدعم العام للمحكمة يف هذا اجملال. توفري و 
احللقة الدراسية اليت مثل )بشأن التعاون  اليت عقدهتالقات الدراسية احل هلذه املسألة يفخاصة جلسات 

الشعكات من مشاركة خرباء وإىل (، 2018 هيونييف حزيران/كيتو، اإلكوادور،   عقدت مؤخرا يف
 يف هذه احللقات. اإلقليمية والوطنيةاملتخصصة 

ويف إعالن باريس، شاجعت الدول األطراف احملكمة على مواصلة تعزيز شراكاهتا مع السلطات  -56
شعكة كامدن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد راقب يف املتتمتع احملكمة مبركز و ية. الوطنية واملنظمات الدول

مع احملكمة أيضا اسرتداد األصول الوطنية. وتعمل املعنيني برباء االتصال باخل ، حيث ميكنهااألصول
  اسرتداد معادر  يفكمة حملااشرتكت و  كتب املركزي الوطين.املو  ةالعام ةاإلنرتبول من خالل مكتب املدعي

  س املستفادو الدر استخدام ومكتب األمم املتحد  املعين باملخدرات واجلرمية ملعرفة كيفية املسروقة  األصول
إقليمية  فرقة عمليف احملكمة أيضا اشرتكت يف اآلونة األخري ، و املسروقة.  األصوليف استعاد  ما هبار من جت

 .معنية باإلجراءات املالية

 ق إلى األمامتوصيات بشأن الطري -2

امليسرين املشاركني املعنيني الدول من خالل  شراكات معيف السنوات الثالث املاضية أقيمت  -57
يف مقر  2015ام عيف املعقود  للخرباء مثل احللقة الدراسية اليت عقدت الدراسية لقات احل، و التعاونب

مل و باريس ونيويورك بشأن هذه املسألة. العام املاضي يف يف اللتني عقدتا واحللقتني الدراسيتني  احملكمة
عن  اأيضيف إبراز املسائل الرئيسية اات الصلة فحسب ولكنها أسفرت هذه احللقات الدراسية ساهم ت

 لدعم عمل احملكمة:الفورية من اخلطوات ا عددأن تتخذ الدول ميكن بالفعل و توصيات ملموسة. 
لتمكينها من  روما األساسيلنظام  وفقااعتماد التشريعات أو اإلجراءات الالزمة  )أ(
قادر  على احملكمة تكون من األمهية مبكان أن و بسرعة وفعالية لطلعات احملكمة اات الصلة.  االستاجابة

من أي مشتعه  األصولاسرتداد إلعاد  بناء نظام ويف الوقت املناسب الكامل الدول االعتماد على تعاون 
 ؛به و/أو متهم بناجاح

تؤدي املالحقة القضائية لكي اجات احملدد  للمحكمة على املستوى الوطين تعسيط االحتي )ب(
عل اليت تحقيقات املالية إىل نفس ردود الففيما يتعلق بالتحريات والرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية جل

أن يساعد  من املأمول فيهعرب الوطنية. و  واجلرائم املنظمةالية املاجرائم تؤدي إليها املالحقة القضائية لل
العام املاضي اخلرباء الوطنيني على فهم هذه االحتياجات بشكل يف الكتيب الذي أصدرته احملكمة 

 ؛أفضل
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 املعلومات اليت تتلقاها احملكمةباالستناد إىل فتح حتقيقات داخلية يف اجلرائم املالية احملتملة  )ج(
 ؛للدولة الوطين قانونللالكاملة من الرتسانة لالستفاد  

، دون املساس بقنوات االتصال الرمسية اليت األصولتاجميد جهات تنسيق معنية بتعيني  )د(
 ؛ حسب االقتضاء،  مع احملكمة ملتابعة عمليات التعادل حتددها كل دولة

ات عند االقتضاء، وقد وطلب توضيحالدوائر االستاجابة لطلعات ب يف السياق القضائي، )هـ( 
 ؛املعقد  سألةذه امللسوابق القضائية هلايف تشكيل احملكمة دول تساعد ال

صائص النظم علما خبموظفي احملكمة إلحاطة  دوريةبصفة ميكن تنظيم اجتماعات ثنائية  )و( 
 ،ع الدولة املتلقية للطلباالتعاع م ةحتديد أفضل اإلجراءات الواجعمتكينهم من الوطنية اات الصلة و 

، سواء عنيةمع ممثلي الدول املاالجتماعات اليت ستعقدها  عبدأت احملكمة بالفعل إدراج هذا العند يف مجيو 
 يف املقر أو أثناء الععثات.

املعلومات اليت توفرها  عادل، يوصي قلم احملكمة بتالدائر من الالزم ان اإلاحلصول على ورهنا ب -58
 .شخص املعينالت املمتلكالدول من أجل احلصول على صور  أعم تلك بني بشكل فردي  دولعد  

ا ومشولية ز جهودها التحليلية للحصول على معلومات أكثر تركيمن توحيد لدول ستتمكن اوهبذه الطريقة، 
 لصاحل احملكمة.

 اتفاقات التعاون -هاء
 خالل الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود المحكمة  -1

بذلك  أصعحتللتعاون مع احملكمة و وقعت األرجنتني على اتفاقني ، املشمولة بالتقريرخالل الفرت    -59
، وتنفيذ الضحايا والشهودإعاد  توطني أول دولة طرف توقع على اتفاقات التعاون األربعة مع احملكمة )

. أيضا اإلفراج النهائي وقع على اتفاقولة طرف تدول واإلفراج النهائي(، وأ ،، واإلفراج املؤقتاألحكام
خالل الفرت  املشمولة  ، ووقعين جديداتفاقني على توقيعإىل ال رجنتنيلألاملقدم احلاسم الدعم  ى     وأد  

 شهود.الاتفاق إعاد  توطني آخران على بلدان بالتقرير 
واصل قلم احملكمة املشاركة بنشاط الرتويج التفاقات التعاون والتفاوض بشأهنا. وقام قلم وي -60

إعاد  توطني بشأن  نيالنمواجيفاقني االت، فضال عن ةاحملكمة بتحديث كتيعه بشأن االتفاقات األربع
كليزية اإلن والكتيب متاح باللغاتنمواجية، مجيع االتفاقات ال، ولديه اآلن الشهود واإلفراج املؤقت

 واإلسعانية.ية والفرنس
 هامندولة،  30مع أكثر من   معاشر اتصاالت خالل الفرت  املشمولة بالتقرير وأجرى قلم احملكمة  -61
 سععأوروبا الغربية ودول أخرى، و موعة ول من جمدمخس أمريكا الالتينية والكارييب، و عة مو دولة من جم 15

إىل قلم احملكمة بععثات . وقام ةفريقيجمموعة العلدان األثالث دول من و  ،أوروبا الشرقيةجمموعة دول من 
قات التعاون والزيارات حلتغل الفرصة اليت توفرها واس، بشأن االتفاقاتاآلراء ثالثة بلدان ملواصلة تعادل 

ذه املسألة مع جمموعة واسعة من أصحاب إلثار  هالرفيعة املستوى للمحكمة واالجتماعات األخرى 
مع املسؤولني املعنيني يف عواصم الفيديو بؤمترات غري الرمسية املتطوير قلم احملكمة أيضا يف  شرعاملصلحة. و 

حققت شواغل أو املفاهيم اخلاطئة بشأن االتفاقات. و الدول املعنية لتقدمي معلومات إضافية وتوضيح ال
 مع بلدان مهتمة أخرى. هاالستكشافعن استعداده قلم احملكمة وأعرب ، اكعري ا  حاهذه املمارسة جن
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مؤخرا،  9بشأن العاب تشريعات تنفيذية  مع الدول اليت اعتمدتأيضا ، يعمل قلم احملكمة وأخريا -62
 من املزيدحتديد علي الدول هذه عمل مع ياالتفاقات، و مواضيع يف معها مل التعاون اجلزئي أو الكاويتوقع 

 .امسةذه اجملاالت احلالذي تقدمه هل دعمالخلطوات لتفعيل ا
اجملتمع املدين لتشاجيع هذه قدمه ي، تعرب احملكمة عن امتناهنا للدعم الذي يف هذا الصددو  -63

من ربملانيني ورابطة ال ،احملكمة اجلنائية الدولية لتحالف من أجل، وتوجه الشكر بوجه خاص لاالتفاقات
 .نقابة احملامني الدولية لعملهاو  ، عمل عامليأجل 

 توصيات بشأن الطريق إلى األمام -2

ألولوية للتوقيع على هذه اجلهود املعذولة على مدى السنوات الثالث املاضية إلعطاء ابناء على  -64
 الدول:لكي تنظر فيها ات احملكمة بعض التوصياالتفاقات، قدمت 

لنظام روما األساسي التنفيذية الوطنية إدراج عناصر بشأن اتفاقات التعاون يف التشريعات  )أ(
 .يف وقت الحق التعاون هذا تفعيل التفاوض، عند االقتضاء، مع احملكمة من أجل ريتيسمما سيؤدي إىل 

 الصدد، إاا اقتضى األمر الك؛وقلم احملكمة على استعداد إلسداء املشور  للدول يف هذه 
ال سيما عند ، تعاون وامليسرين املعنيني بالتكاملبال ينيامليسرين املعنتآزر بني الإمكانية  )ب(

املنظمات أو الدول اليت ميكنها تعادل خرباهتا أو استعداد النظر يف االحتياجات احملدد  لععض الدول و 
اجملاالت اليت تغطيها اتفاقات التعاون )مثل محاية يف يف الك مبا املتعلقة بعناء القدرات،  تعزيز أنشطتها

 ؛املؤسسات العقابية(الشهود يف 
"سفراء بوصفها تفاقات تعاون مع احملكمة بالعمل على اإمكانية قيام الدول اليت وقعت  )ج( 

توضيح اآلثار مع احملكمة و  ايفية عملهشرح كمع الدول األخرى، ل اواتصاالهت اطقهاللنوايا احلسنة" يف من
 فرص املتاحة؛وال

مع أصحاب املصلحة لقاءات تقنية احملكمة للمشاركة يف مؤمترات بالفيديو أو استعداد  )د(
وكيفية عملها ضمن اإلطار القانوين الوطين بالتفصيل الوطنيني املعنيني يف العلدان املعنية ملناقشة االتفاقات 

 لكل دولة؛
  التوطني ومذكرات التفاهم مع مكتب األمم املتحد  الصندوق اخلاص إلعاداستعداد  )ه(

لدول لالوطنية  اتتعزيز القدر ل، وكذلك لفة على الدولالتكختفيض يف سهام لإلاملعين باملخدرات واجلرمية 
 .أيضا لتعاون مع احملكمة ولكن لتعزيز نظامها الوطينل، ليس فقط املعنية

 فل الوطنية والثنائية واإلقليمية والدوليةالدعم الدبلوماسي والدعم العام في المحا -واو
 خالل الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود المحكمة  -1

املنظمات الدولية تفاعلها وتعاوهنا مع واصلت احملكمة تطوير  ،املشمولة بالتقريرخالل الفرت   -65
تعزيز عاملية نظام روما املتعلقة بولوية اجملاالت اات األ يف نيرئيسيالشركاء د من الواإلقليمية اليت تع

 وتعزيز التعاون. ،األساسي، واعتماد تشريعات تنفيذية وطنية
جملس األمن بني عالقات البشأن وفقا لصيغة آريا ، عقد اجتماع 2018متوز/يوليه  6يف و  -66

واألمني العام ، مجعية الدول األطرافورئيس ، ةالعام ةاملدعيمن نوعه، مبشاركة األول  وهو ،احملكمةو 
املمثل الدائم ملايل لدى األمم املتحد ، واملدعي اخلاص للمحكمة اجلنائية و املساعد للشؤون القانونية، 
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دعت إليه الدول األطراف يف ، الذي االجتماع هذا اهلدف منان وكاخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 
جملس األمن األعضاء يف ممثلني عن الدول يضا أ نضمالذي تو  ،جملس األمنعضوية يف املشاركة احملكمة 

احملكمة وإجنازاهتا والتحديات اليت أنشطة تقييم و اجملتمع املدين، هيف األمم املتحد  ككل و عضاء واأل
املعادر  بالرتحيب بوصفها خطو  هامة  هذه وحظيتلس. اجملمع عمل  ، واستكشاف أوجه التآزرتواجهها

أثعتت نوعية املناقشات أمهية عمل احملكمة وما تتمتع به من دعم واسع صوب تعزيز احلوار والتنسيق. و 
النطاق. وطرح املشاركون يف االجتماع مسائل واقرتاحات ملموسة يف سياق العالقات بني اجمللس 

، وتعزيز واليات "(اقرتاح نيوزيلندا"واحملكمة، مثل حتسني االستاجابة لالستنتاجات املتعلقة بعدم التعاون )
حفظ السالم، وزياد  دعم اجمللس لعناء القدرات الوطنية. وسلط املشاركون الضوء على ضرور  أن  بعثات

يدعم اجمللس عمل احملكمة. وتظل احملكمة حريصة على التعاون والتنسيق مع اجمللس يف عدد من اجملاالت 
س واحملكمة، ال سيما فيما احملدد  اليت ميكن أن يكون هلا تأثري إجيايب على بلوغ الغايات املشرتكة للماجل

 .يتعلق بلاجان اجلزاءات، وحظر السفر، وجتميد األموال
يف اجتماعا  ،ةالعام ةمبشاركة املدعي ،تعاوناركان املعنيان بالن املشاامليسر نظم  ،تابعةاملويف إطار  -67
املقدمة يف  األفكارعلما بوفود يف الهاي إلحاطة ال، لفريق العامل يف الهايل 2018أيلول/سعتمرب  21
واملراجعة تستحق العحث ريا. وأكدت احملكمة أن االقرتاحات املختلفة آصيغة الذي عقد بجتماع اال
على ، األمن جملسو بني احملكمة املؤسسية املتعادلة ، حسب االقتضاء، إلعطاء معىن للعالقة تابعة بعمقوامل

ال سيما من خالل  -الدول األطرافدي ؤ . وتواقع العملييف نظام روما األساسي، ويف الالنحو الوارد 
 دورا قياديا يف هذا الصدد. -بعثاهتا يف نيويورك 

منظمة الدول و احملكمة بني شاركت احملكمة يف اجتماع العمل اخلاص املعين بتعزيز التعاون و  -68
، والذي صادف أيضا الذكرى يف واشنطن العاصمة 2018مارس آاار/ 15الذي عقد يف األمريكية 

ين لنظام روما األساسي. وكانت هذه هي املر  العاشر  اليت تشارك فيها احملكمة يف مثل هذا العشر 
عن أنشطتها وتستكشف سعل تعزيز التعاون دثة معلومات حموالذي تقدم فيه  2005االجتماع منذ عام 

مع  احملكمةتنظمها اليت عقدت احللقة الدراسية اإلقليمية الرفيعة املستوى و والتفاعل مع املنطقة واملنظمة. 
، مجهورية قر أمانة احتاد أمم أمريكا اجلنوبية يف كيتومب 2018حزيران/يونيه  8و 7يف  حكومة إكوادور

على العالقة بني احملكمة وأمريكا هذه احللقة الدراسية بدعم مايل من املفوضية األوروبية. وركزت  ،إكوادور
السنوات إطار تعاون وتعادل اخلربات يف املتصلة بالوالتحديات  املتاحة الفرصعلى  اجلنوبية، وكذلك

متعمق مع و تقين إلجراء حوار صة الفر احللقة الدراسية وأتاحت نظام روما األساسي. لوجود  العشرين
اخلرباء الوطنيني واحلكوميني الدوليني بشأن القضايا الرئيسية للتعاون، مبا يف الك اتفاقات اسرتداد األصول 

 والتعاون.
يف  عقدتاليت  واالحتاد األورويبكمة بني احملالسنوية ر  احملكمة أيضا يف املائد  املستدي تاركوش -69

دعم بعض سعل فرصة لتعادل األفكار وحتديد الواليت أتاحت  2018تشرين األول/أكتوبر  4بروكسل يف 
أيار/مايو  23 استضافت احملكمة يفو والتكامل.  ،والتعاون ،لمحكمة مثل العامليةالرئيسية لهداف األ

الحتاد األورويب ملكافحة اإلفالت من العقاب على اإلباد  اجلماعية واجلرائم ضد الثالث ليوم ال 2018
. وحد  التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويبلاإلنسانية وجرائم احلرب الذي نظمته الرئاسة العلغارية 

ساسي وإجنازات االحتاد األورويب والدول األعضاء ركز هذا احلدث على الذكرى العشرين لنظام روما األو 
 .يف مكافحة اإلفالت من العقاب

ونظمت احملكمة أيضا معتكفها الثاين مع الدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي يف  -70
ة يف ملناقشة سعل تعزيز نظام العدال، 2017تشرين الثاين/نوفمرب  23و 22يومي يف أديس أبابا، إثيوبيا، 
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 كعاردولة أفريقية، وممثلو االحتاد األفريقي، و  19مندوبو احلكومات من ادل تعو نظام روما األساسي. 
للمشاركة والتعاون، حبثوا عن طرق جديد  و  ،الصندوق االستئمايت للضحايا اخلرباتو باحملكمة  املسؤولني

الرأي أيضا املشاركون وتعادل  يف نظام روما األساسي.املنصوص عليه  ال سيما يف سياق معدأ التكامل
 قضائية.لعدالة الل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية واملؤسسات املنظماتو  ،حول العالقة بني احملكمة

الضحايا، مبا يف الك مشاركتهم يف إجراءات باملسائل املتعلقة الك، ناقش املشاركون وعالو  على 
نطاق يف تدخل لاجرائم اليت اليت تلحق هبم نتياجة لر ضرااألرب ج، وتقدمي املساعد  هلم، و احملكمة

مع احملكمة ها تنظم اليتالسنوية  على سلسلة احللقات الدراسيةعتكف امل عتمد هذااو احملكمة. اختصاص 
. 2016يف عام نظمته معتكف مماثل على ، و 2015و 2011 أديس أبابا بني عامي يفاالحتاد األفريقي 

 .ن املفوضية األوروبية واملنظمة الدولية للفرانكوفونيةاحلدث بدعم مايل مظم هذا     ون  
عقدهتا يف جلسات االستماع اليت أيضا شارك ممثلون عن االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية و  -71

مجلة ، يف بشأن املسائل القانونية املتعلقة 2018سعتمرب أيلول/ 14إىل  10يف الفرت  من  دائر  االستئناف
  . ضد عمر العشري ةالعام ةقضية املدعياألردن يف  اأثارهون، اليت ، بالتعاأمور

حدثا إلطالق احملكمة ومشروع الهاي للعدالة والسالم استضافت ، 2018متوز/يوليه  13ويف  -72
وار حول مشاركة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ احلهذا احلدث       ويس ر منتدى آسيا واحمليط اهلادئ يف الهاي. 

العمل املنطقة على التفكري يف  يفالعدالة اجلنائية الدولية وشاجع الطالب واملهنيني الشعاب  يفومسامهتها 
إىل برناجمه ، ووصل اشخص 150احلدث أكثر من هذا حضر و يف جمال العدالة اجلنائية الدولية واحملكمة. 

أول هي ت هذه كانسعوك. و ين طريق العث احلي لشعكة الفيف مجيع أحناء العامل ع تقريعا شخص 27000
 سلسلة من األحداث واألنشطة املخطط هلا لتعزيز مشاركة احملكمة مع منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

 توصيات بشأن الطريق إلى األمام -2

املتعلقة  تعزيز اجلهود قد يساعد علىمع املنظمات اإلقليمية املزيد من التواصل أن احملكمة ترى  -73
تعديد املفاهيم ، و عملهابالوعي إاكاء فضال عن والتكامل،  ،والتعاونذية، القوانني التنفيالعاملية، و ب

 وتشاجيع التمثيل اجلغرايف األوسع بني موظفيها. ،اخلاطئة
يف أنشطة املنظمات اإلقليمية  اوواليته هاعمل إلدماجاملتاحة الفرص بوهلذه الغاية، ترحب احملكمة  -74

ر جزى منتداحملكمة يف شارك رئيس عندما  2017عام  واملتخصصة، كما فعلت على سعيل املثال يف
التماس تواصل احملكمة وسملناسعة. ا  هذهيف  احملكمةبشأن  اازيمو اثحدونظمت ا يف سامودئ هلااحمليط ا

ألولويات الرئيسية للتعاون، مثل بافيما يتعلق التعادل والتكامل مع املنظمات املتخصصة املزيد من 
اإلقليمية  الشعكاتو إنفاا القانون، املوظفني املعنيني بو  اتعضاء النيابألدولية القليمية و اإل شعكاتال

 التحقيقات املالية واسرتداد األصول، مثل مكتب األمم املتحد  املعين باملخدرات واجلرمية،املعنية بوالدولية 
فروعها املالية و                                                                           شعكة  كامد ن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد األصول، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات و

االستاجابة  ومعادر ، وحد  التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويبو ، ولواليوروباالنرتبول، و اإلقليمية، 
 .اللاجنة الدولية املعنية باملفقودينو  السريعة يف جمال العدالة،

اليت ميكن عالقات نطاق العلى توسيع مع الدول واملنظمات والشركاء العمل ستواصل احملكمة و  -75
 الرئيسية األخرىلتحقيق األهداف أقصى قدر من الفرص توفري و ، اإلدماجهذا تيسري أن تساعد يف 

يف تعزيز التمثيل اجلغرايف جلميع الدول األطراف لحاليا  قلم احملكمةليت يعذهلا ، مثل اجلهود اللمحكمة
 مالك الوظفني.
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 التعاون بين الدول في سياق نظام روما األساسي -زاي
 خالل الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود المحكمة  -1

الذي تقوم به عمل وال جهات التنسيقعقدها تكما اكر أعاله فيما يتعلق باحللقات الدراسية اليت  -76
اليت تتسم باألمهية لعديد من جماالت التعاون قد يستفيد ااحملكمة مع الشعكات اإلقليمية واملتخصصة، 

ء لشركاواحملكمة وا وللدابني وتعادل املساعد  ، بني الدول والتاجارب تعادل اخلرباتمن ة محكملل
مع اتفاقات التعاون اليت تتفاوض  اقيف سي التعادل اهذ عزيزتعلى مثال  احملكمةتعمل و . املعنينيآلخرين ا

السنوات ل يف العديد من جماالت عملها خالاكتسعتها اخلربات اليت  فضال عن توفري، بشأهنا الدول
التقرير الذي قدمته احملكمة بشأن يف  ا التعادلرد املزيد من التفصيل بشأن هذي. و املاضيةمس عشر اخل
 .(9)2012يف عام   كاملالت

 يةاالسرتاتياجيالغاية جهوده يف إطار  ةالعام ةالل الفرت  املشمولة بالتقرير، واصل مكتب املدعيوخ -77
بقدر ما يسمح به و  الشركاء مع ل،مالعاليت هتدف إىل  2018-2016من خطته االسرتاتياجية للفرت   9

 من اإلفالت ظاهر  من بغية احلد واملقاضا  للتحقيق ةقمنس اسرتاتياجية وضعنظام روما األساسي، على 
التحقيق فيها من ال ميكنه ولكن احملكمة  يف اختصاصمعاشر  تدخل اليت لاجرائم للتصدي لو . العقاب

اليت تغذي رتعطة باحلاالت قيد التحقيق و امل املعقد  الوطنيةو  ائم الدولية والعابر  للحدوداجلر تلقاء نفسه، و 
دود واليته واملوارد املتاحة له، حويف  عند االقتضاءاملكتب، تعادل منازعات، لار استمراتؤدي إىل العنف و 

 رباتتعادل اخل :املساعد  . وتضمنت هذهإلقليميةوااا القانون الوطنية فاجلهات املعنية بإناملساعد  مع 
لاجهات الفاعلة لاصة امهة يف االحتياجات التدريعية اخلملسوا ،نية والدروس املستفاد لتقاوالتاجارب 

تقدمي و  ،إسداء املشور  بشأهنا وأ ألنشطة التحقيق املعقد الالزمة وضع املعايري يف املساعد  و  ،القضائية
، وضع اسرتاتياجيات للحفاظ على األدلة بشكل مجاعي، و ناسبوبالقدر امل االقتضاءعند تقنية املساعد  ال

لتصدي لالفاعلة ذه اجلهات تكون مفيد  هل قداليت  هقل املعلومات واألدلة املوجود  يف حوزتفضال عن ن
هنج متعدد ساهم بذلك يف تطعيق و واجلرائم املرتعطة هبا،  اختصاص احملكمة يفل خاليت تداجرائم لل
 راف.طعقات ومتعدد األطال

بذلك فيما يتعلق باحلالة يف ليعيا، يف سياق اجلرائم  ةالعام ةوعلى سعيل املثال، قام مكتب املدعي -78
بإنفاا عنيني الوطنيني امل الشركاءوبني املنسقة بينه اجلهود       يسر ت حيث ضد املهاجرين، املرتكعة املزعومة 

الفاعلة يف وضع أفضل جلهات القضائية اأي  على حتديد توساعد ،ع املعلومات وحتليلهايمجت نو القان
على التحقيق املكتب اليت يركز فيها الوثيقة عالقة عززت الو ، يف اجلرائم املزعومةضا  اواملقتحقيق لل
تندرج ضمن املعايري املقرر  لإلحالة من جملس األمن، ألشخاص الذين يرتكعون جرائم احملتملة لاكمة احملو 

 ية أو جرائم حرب.جرائم ضد اإلنسانشكل اليت قد ت
ستفاد  يف سياق التحقيقات اليت يقوم هبا مكتب املدروس وال خرباتللتعادل و مماثل  تنسيقوجرى  -79

 احملكمة اجلنائية اخلاصة.تفاعل مع المن خالل ، )القضية الثانية(مجهورية أفريقيا الوسطى ة العامة يف ياملدع

 

 

_________________________ 
(9) ICC-ASP/11/39 . 
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 توصيات بشأن الطريق إلى األمام -2

 املناقشاتاآلراء يف وتعادل ؤدي إىل مزيد من التآزر املنافع املتعادلة اليت ميكن أن تيف  كمةاحملثق ت -80
اليت يدعو إليها امليسران املشاركان املعنيان تطلع إىل إطالق قاعد  العيانات تالتعاون والتكامل، و املتعلقة ب

 الصدد.  ابالتكامل يف هذ

        الخاتمة     -     ثالثا
آلية التيسري مع الدول األطراف، مبا يف الك من خالل  بنشاط عملالمواصلة  تتطلع احملكمة إىل -81
ولويات التعاون ألجياد حلول معتكر  وعملية وملموسة إل، للفريق العامل يف الهاي ةبالتعاون التابع ةاملعني

 . دد السعع احمل
كمة بشأن املسائل الدول للدخول يف حوار مع احملتتخذها معادرات حبرار  بأي وترحب احملكمة  -82

زيز التعاون والتغلب على العقعات من أجل تعتعليقات أو مناقشة مقرتحات تقدمي اليت تناوهلا هذا التقرير و 
 اليت تواجهها.

أن  شد بتؤكد احملكمة بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي، يتم فيه االحتفال ويف العام الذي  -83
 املقدمني يف الوقت املناسب من جانب الدول األطراف وغريها من الدعم والتعاون املتسقني والقويني

اجلهات املعنية ضروريان لتمكني احملكمة من االضطالع بواليتها بفعالية وكفاء ، ومن توفري العدالة 
احلقيقية للضحايا واجملتمعات املتضرر ، فضال عن تعزيز شرعية نظام روما األساسي ومصداقيته والتزام 

 لدويل به.اجملتمع ا
وتعرب احملكمة عن امتناهنا للاجمعية والدول األطراف، وكذلك للعديد من الدول غري األطراف    -84

وغريها من اجلهات املعنية والشركاء، على تعاوهنم ودعمهم، وتظل على استعداد إلجراء املزيد من 
 لسابقة.واستنادا إىل التقارير ااملناقشات أو تقدمي املعلومات على الك األساس 

 
____________ 


