
 

ASP-10-0630 (A) 19.03.2010 

 ICC-ASP/8/50 احملكمة اجلنائية الدولية

 مجعية الدول األطراف
 

Distr.: General 
18 March 2010 
 
ARABIC 
Original: English 

  الدورة الثامنة املستأنفة
  نيويورك
 ٢٠١٠مارس/ آذار٢٥-٢٢

 

 
 

  :تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي

  التعاون

  لتقييمالوالية بشأن ا  -ألف

جهات التنسيق بإعداد مواد أساسية أولية ونتائج عهد املكتب إىل   ،ICC-ASP/8/Res.6 بناء على القرار  -١
املعهود ا إليها وبإجراء مشاورات بشأا يف اإلطار الشامل للفريق العامل يف مقترحة لكل موضوع من املواضيع 

  .   الهاي أيضاً، حسب االقتضاءنيويورك، ولكن مع إمكان إجراء مشاورات غري رمسية يف

قضية لعداد اإل" مبهمة)) ك(١٦الفقرة (بشأن التعاون إىل امليسر   ICC-ASP/8/Res.2 القراروعهد    -٢
 ٢٠٠٧التعاون لغرض املؤمتر االستعراضي، مثل فحص الطرق املمكن ا أن يستخدم تقرير املكتب عن التعاون لعام 

  ".‘تقييم ال’من أجل  وتنفيذ هذا القرار، ٢٠٠٩م وتقرير احملكمة عن التعاون لعا

  اهلدف  -باء

 بتنفيذ البابني التاسع والعاشر من علقةينبغي أن يقدم تقييم التعاون نظرة شاملة للتحديات واالجنازات املت  -٣
قا ألحكام اخلطوات الالزمة لتحسني التعاون، وفتعزيز الفهم املشترك الختاذ مزيد من وينبغي . نظام روما األساسي

  :جلهات التاليةانظام روما األساسي، بني احملكمة و

  الدول األطراف؛  )أ(

  منظومة األمم املتحدة؛  )ب(

  املنظمات الدولية واإلقليمية؛  )ج(

  .أصحاب املصلحة اآلخرين  )د(
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  ورقات املعلومات األساسية  -جيم

عية الدول األطراف واملكتب يف ولذلك، نظرت مج. نظام روما األساسي يف جوهريعنصر قضية التعاون   -٤
اجلمعية أن تقدم تقريراً  إىل ٢٠٠٦املعتمد يف عام   ICC-ASP/5/Res.3وطلب القرار . هذه القضية يف عدة مناسبات
     .إىل املكتب بشأن التعاون

 ٦٦ل والتوصيات ا ICC-ASP/6/21يف الوثيقة  الواردتقرير املكتب   ICC-ASP/6/Res.2وأيد القرار   -٥
إىل باالستناد  للمكتب واحملكمة بشأن التعاون هذه القضية الالحقةالتقارير تناولت و. يف هذا التقريرقدمة امل

  . وتشكل هذه التوصيات جاً شامالً هلذه القضية.٦٦ل التوصيات ا

  بشأن٢٠٠٩املقدم من املكتب يف عام تقرير ل يف املرفق األول ل)١(احملكمةوضعتها أحدث وثيقة وترد   -٦
 إىل املكتب قدمتاحملكمة أن إىل   ICC-ASP/8/Res.2 من القرار ١٧الفقرة وطلبت . (ICC-ASP/8/44)التعاون 
  .٢٠١٠أبريل / يف نيسانمتاحاًهذا التقرير سيكون و.  وقت سابق للمؤمتر االستعراضييفعن التعاون  حمدثاً تقريراً

٧-  ٢٤شفوية الصادرة عن األمانة يف الذكرة  امليف، يف مجلة أمور، بالتعاونالقضايا املتعلقة عاجل وت 
. االستبيان منخفضاًلرد على مستوى اوكان  .اواالستبيان املرفق  )ICC-ASP/8/S/PA/19 (٢٠٠٩ أبريل/نيسان
 من أجل للمؤمتر االستعراضييف وقت سابق )  منهأو نسخة منقحة(إعادة إصدار هذا االستبيان ينبغي النظر يف و

  .تصلة بهتقييم الوضع احلايل للتعاون والتحديات املل ن البيانات املزيد متوفري

  القضايا  -دال

لتعاون مع احملكمة بانظام روما األساسي الدول األطراف لزم وي. التعاون مع احملكمة عملية معقدة ودينامية  -٨
من بعضها األطراف وقد تستفيد الدول . ملزمةالتعاون  مناألخرى شكال ال تكون األطرق، بينما العدد من ب

على أن املشاركني يف املؤمتر االستعراضي ميكن تشجيع يف هذا السياق، و. يف جمال التعاون خربااالبعض اآلخر من 
.  بالتعاونعلقةأحكام نظام روما األساسي املتعتزمون اختاذها لتنفيذ  أو اليت يتيتناولوا يف بيانام اخلطوات اليت اختذ

  . تنفيذاً كامالًتنفيذ نظام روما األساسياملقدم لالدعم السياسي إلعالنات  واهذه البياناتستبني و

ليس لكل ومع ذلك، .  خطة عمل شاملة ICC-ASP/6/Res.2 املرفقة بالقرار ٦٦ل االتوصيات وتقدم   -٩
أثري كبري على لتوصيات اليت من املرجح أن يكون هلا تشأن لاألولوية يف هذا الوينبغي أن توىل . مماثلتأثري توصية 

  .ف معهااطر األدولتعاون الفعالية احملكمة وعلى 

 ٦يف الفقرتني ، )، املرفق األولICC-ASP/8/44 (ينيالدولواملساعدة كمة بشأن التعاون احملتقرير ويالحظ   -١٠
يبقى سي والدبلوما على العموم، فإن الدعم العام كان ناجزاًعلى الرغم من أن التعاون مع احملكمة أنه ،  منه٧و

زيد من االتفاقات إلنفاذ املبرام إ، شأنه شأن  الرامية إىل القبض على األشخاصاجلهودحشد أولوية يف مسألة ذات 

                                           
  
    ).، املرفق األولICC-ASP/8/44(اعدة الدوليني تقرير احملكمة عن التعاون واملس  )١(
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هذه االتفاقات تغطي ن أ، ومدى مالءمة، ضرورةإىل االنتباه ى سترعوقد ي.  واإلفراج املؤقتالشهود نقلو األحكام
 .من االحتجازفراج إلاحاالت 

عدد عدم الرد على األول هو .  وجود اجتاهني عامني قد ترغب الدول يف معاجلتهما٨قرة وتالحظ الف  -١١
لدول إىل االفتقار إىل إجراءات يف اوالثاين هو إشارة عدد من . كبري من الطلبات املوجهة من قلم احملكمة إىل الدول

  .القانون الوطين لتوفري التعاون املطلوب

مجعية الدول األطراف كل من من يف التقارير املقدمة  على النحو املبني وأول التزام للدول األطراف،  -١٢
ويؤكد تقرير احملكمة بشأن التعاون واملساعدة الدوليني أن التدابري . ة تنفيذياتواحملكمة هو احلاجة إىل إصدار تشريع

  .ً"  تصبح أطرافاًحني الدول هاتقبل اليت واملضمونة الدنيا االلتزامات متثل األساسي روما نظام يف عليها املنصوص "

قاضاة احلامسة وجود إجراءات ملعاجلة طلبات التعاون واملساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات واملايا القضومن   -١٣
وينبغي . وهذا يشمل تعيني جهة تنسيق وطنية أو آلية أخرى لتعميم احملكمة يف النظم الوطنية. جراءات القضائيةإلوا

    .فرصة للنظر يف خمتلف التحديات يف هذا اال واستخالص أفضل املمارساتالستعراضي املؤمتر االأن يوفر 

 وتقدمي احملكمة يف جمال التعاون مع تربااخللتبادل الفرصة املؤمتر االستعراضي للدول األطراف وبينما يوفر   -١٤
لتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املرفقة  بالزامي وغري اإللزامي ولإلحاطة علماًإل فيما يتصل بالتعاون اة هلاساعدامل

يف هذا و. لتقدم احملرز يف هذا االلمنتظمة مناقشات إجراء  يفميكن النظر فإنه ،  ICC-ASP/6/Res.2بالقرار 
بشأن  التقدم احملرز ، يف)رمبا مرة كل سنتني(مجعية الدول األطراف، على أساس منتظم أن تنظر ر امليس اقترح السياق
على حتديد  وسيساعد جتارب اآلخرينمن هذا من شأنه أن ميكن الدول األطراف من االستفادة ، والتعاون

  . املمارسات اجليدة يف هذا اال

اجلارية فرصة للنظر يف التطورات اليف الفقرة السابقة النحو املقترح نتظمة على املناقشات املوميكن أن توفر   -١٥
نظر يف يلمؤمتر االستعراضي أن وميكن ل. تعزيز تعاوا مع احملكمةمن أجل ول األطراف املساعدة املتاحة للدبشأن 

 املشورة اليت تطلبأو مجعية الدول األطراف يف تيسري الروابط بني الدول األطراف /احملكمة وكيفية زيادة فعالية 
ألساسي، وتلك اليت قد تكون يف الفنية بشأن أفضل املمارسات واملساعدة يف تنفيذ هذا اجلانب من نظام روما ا

  .تقدمي مثل هذه املساعدةيسمح هلا بوضع 

ب احملاكم القضائية الدولية ارجتمن اجلوانب اليت متيزت ا التحديات اليت تواجهها احملكمة بعض كانت و  -١٦
 يفالنظر وسيكون من املهم .  وتنفيذ العقوباتالشهود نقلاتفاقات املتصلة بالتحديات يشمل ذلك و. األخرى

عقد مثل املزيد من الدول على ذلك شجع يساعد ويتفاقات وكيف ميكن أن  مثل هذه االتعقدجتارب الدول اليت 
تفاقات  اإبراماملكتسبة من خلربة وميكن أيضاً النظر يف ا. لمحكمةاليومي لعمل للاليت تعترب ضرورية هذه االتفاقات، 

  . الوالياتمع مراعاة االختالف يفمماثلة يف حماكم أخرى 

الوقت، جيري التعاون ضمن سياقات نفس يف و. التعاون مع احملكمة على التزامات قانونيةوقد ينطوي   -١٧
ها على ودعممة كعمل احملضمان تفهم إىل يف هذا الصدد، هناك حاجة خاصة . سياسية وقانونية وإدارية حمددة
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أمهية وال ينبغي التقليل من . كمة يف النظم الوطنيةحملمراعاة او مرمن خالل العمل الدبلوماسي املستنطاق واسع 
  .النشطة جلميع األطراف يف هذا االاملشاركة 

  أسلوب العمل  -هاء

١٨-  ومتكنت جهات التنسيق من . الهاييف التعاون يف إطار الفريق العامل تقيم ثالثة اجتماعات بشأن قدت ع
وتقابلت جهات التنسيق املعنية بالتعاون مع جهات التنسيق . األفراد واموعات من أصحاب املصلحةاالجتماع ب

وأجرت جهات التنسيق اتصاالت مع امليسرين يف الفريق العامل .  يف جماالت التداخل احملتملةاملعنية بالتكامل للنظر
  .يف نيويورك

   املناقشة يف املؤمتر االستعراضيشكل  -واو

، يف مائدة مستديرة أو بقيادة حماورينكان سواء ،  االستعراضيناقشة يف املؤمتراملشكل ينبغي أن يوفر   -١٩
االلتزامات املتصلة تنفيذ  التحديات والسبل اليت ميكن ا حولبني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني  مناقشة تفاعلية
  .وجه مالئمبالتعاون ب

 نظراًو.  لتقييم التعاوننصف يوممدا جلسة تكريس ملؤمتر االستعراضي ابرنامج عمل ويتوخى مشروع   -٢٠
املوضوعات التالية ن أو ثالثة حماورين ايتناول فيهما حماور تقسيم الوقت إىل جزأين منفصلني ميكن ، لضيق الوقت

  :دف ضمان إجراء مناقشة تفاعلية

  اموعة األوىل

ول األطراف فرادى الدواجهت قضايا معينة  النظر يف هذا الصدد يف ميكن: التنفيذية التشريعات   )أ(
  .واملمارسات اجليدة يف هذا اال

 لتجارب املتصلة ا:  االتفاقات والترتيبات التكميلية وغريها من أشكال التعاون واملساعدة  )ب(
  .  النظر يف التحديات وكيف ميكن التغلب عليها-اهليئات القضائية الدولية األخرى و احملكمةب

كيف ميكن التغلب على : لتعاون اراف فيما يتعلق بطلبات التحديات اليت تواجهها الدول األط   )ج(
  . التحدياتهذه

  اموعة الثانية

: لتعاون مع األمم املتحدة وغريها من اهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليميةا  )د(
  . تطوير هذا الوضعااليت ميكن طرق النظر يف الوضع الراهن وال

 العام للمحكمةالدعم من خالل تعميم وحشد : والوعي والدعم للمحكمةتعزيز املعرفة   )ه(
  .القبض قرارات احملكمة وأوامر لتنفيذمبا يف ذلك  الدول، يفوالتعاون معها 
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  .ملناقشة املواضيع واالستنتاجات الرئيسية للمناقشةبشأن االصادر  تقريرالوقد حيدد   -٢١

  النتيجة  -زاي

دفعة /تقييم مشترك لإلجنازات خالل السنوات السبع املاضية، توجيهباالستناد إىل النتيجة، ينبغي أن توفر   -٢٢
  :، من خالل ما يلي أفضل بوجهتعاونالللجهود الرامية إىل 

البابني التاسع والعاشر مبوجب م بالكامل مجيع أصحاب املصلحة بالتزاماوفاء إعادة تأكيد أمهية   ) أ(
وجود تشريعات تنفيذية إلمكان ضرورة إىل صفة خاصة ب واإلشارة من نظام روما األساسي

  .التعاون مع احملكمة

 خطواتبشأن صادرة عن دول أطراف يف املؤمتر االستعراضي أي إعالنات اإلحاطة علماً ب  )ب(
اتفاقات تنفيذ األحكام، إبرام ما يتعلق، يف مجلة أمور، بالتشريعات التنفيذية، وفيزيادة التعاون ل
  .اإلفراج املؤقت، وتعيني جهة تنسيق وطنية مع احملكمة، و الشهودنقلو

  .  اإلدارات الوطنيةيف الدعم للمحكمة تعميمالتأكيد على أمهية   )ج(

  .أوامر القبض مبا يف ذلك ، قرارات احملكمةنفيذأمهية تاإلشارة إىل   )د(

ل مبتكرة استكشاف وسائعلى أصحاب املصلحة مع غريمها من حث الدول األطراف واحملكمة   )ه(
  .لتقدمي املساعدة إىل الدول اليت تسعى إىل تعزيز تعاوا مع احملكمة

 سنتني أو يف كل(املقبلة الدول األطراف يف جدول أعمال مجعيات اختاذ قرار بشأن إدراج بند   )و(
 خاص على تبادل اخلربات واستخالص وجهبشأن التعاون مع التركيز ب) مواعيد منتظمة أخرى

  .اتأفضل املمارس

اجلمعية وفرادى دعوة ، واختصاصااتعزيز فهم لستراتيجية إعالمية إعلى وضع احملكمة ع يتشج  )ز(
ستراتيجية إلاستكمال هذه اإىل أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، الدول األطراف، فضال عن 

  .مالت إعالمية بشأن احملكمةحب
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