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أولا -المنطلَق
 -0طُلب يف الفقرة  02من منطوق القرار  ،ICC-ASP/11/Res.5ذي العنوان "التعاون" ،الذي
اعتمدته مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف  00تشرين الثاين/نوفمرب  ،0200من املكتب أن يرسي
سريورة تيسري بشأن التعاون من أجل التشاور مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية
والدول املعنية األخرى واملنظمات ذات الصلة بغية املزيد من تعزيز التعاون مع احملكمة.
عني املكتب ،يف اجتماعه احلادي والعشرين الذي عُقد بتاريخ  5كانون األول/ديسمرب
 -0وقد َ
 ،0200سفرية النرويج ،أنيكن َرمربغ اكُرتنيس ( ،)Anniken Ramberg Krutnesميسرة معنية بالتعاون.

ثانيا -تنظيم العمل والستنتاجات العامة
 -2يف عام  0202عقد فريق الهاي العامل ("الفريق العامل") ما جمموعه تسع مشاورات غري رمسية
بشأن مسألة التعاون مع ممثلي الدول األطراف وأجهزة احملكمة .وقد ُعقدت االجتماعات املعنية يف
 02شباط/فرباير و 6آذار/مارس و 01آذار/مارس و 04أيار/مايو و 2متوز/يوليو و 6أيلول/سبتمرب
وعقدت لقاءات ومشاورات
و 02أيلول/سبتمرب و 22أيلول/سبتمرب و 2تشرين األول/أكتوبر ُ .0202
مع عدد من أصحاب الشأن ،منهم دول ومسؤولون يف احملكمة وممثلون للمفوضية األوروبية ومبادرة
االستجابة السريعة يف جمال العدالة واجملتمع األهلي.
 -4ويف  04أيار/مايو  0202نظمت امليسرة اجتماعاً ليوم واحد عُين بالتعاون عُقد يف مقر احملكمة.
وشارك يف هذا االجتماع ممثلون للدول األطراف ،ولدول تتمتع بصفة املراقب ،وللمحكمة ،وللمجتمع
األهلي ،وملكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية ،ولإلنرتبول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية) .وقد عُقد
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هذا االجتماع وفق قاعدة دار تشاهتام وتض َمن جدول أعماله ثالثة بنود ،هي :أ) "الصالت غري
األساسية"؛ ب) اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم؛ ج) االمتيازات واحلصانات .وقد أسهم
التباحث الذي جرى خالل هذا االجتماع إسهاماً كبرياً يف املداوالت اإلضافية ضمن إطار الفريق العامل،
وال سيّما يف إعداد نص مشروع القرار املتعلق بالتعاون .ويرد يف املرفق الثاين تقرير عن هذا االجتماع.

يومي  05و 06حزيران/يونيو  ،0202يف داكار بالسنغال ،حلقة
 -5وباإلضافة إىل ذلك ُعقدت َ
تدارس رفيعة املستوى بشأن محاية الشهود .وقد نَظَمت حلقةَ التدارس هذه امليسرةُ املعنية بالتعاون ،سفرية
النرويج ،أنيكن َرمربغ اكُرتنيس ،ورعتها النرويج وهولندا وإستونيا ،بالتعاون مع احملكمة ،واجتمع يف إطارها
وزراء العدل وغريهم من كبار املسؤولني من تسع دول أفريقية ناطقة بالفرنسية من بني الدول األطراف يف
نظام روما األساسي .ويرد يف املرفق الثالث تقرير عن حلقة التدارس هذه.
يومي  01و 22تشرين األول/
 -6ويُ َزمع عقد حلقة تدارس مشاهبة بشأن محاية الشهودَ ،
أكتوبر  ،0202يف أروشا جبمهورية تنزانيا املتحدة.
 -7وقد ميَز الفريق العامل ،يف اجتماعه األول الذي ُعقد بتاريخ  02شباط/فرباير  ،0202جمموعة
املسائل التالية املراد أن يركز عليها جهوده ،عمالً مبا ُكلف به مبقتضى القرار :ICC-ASP/11/Res.5
(أ)

استعراض التوصيات الست والستني املرفقة بالقرار ICC-ASP/6/Res.2؛

(ب) مسألة "الصالت غري األساسية"؛
(ج) مسألة االمتيازات واحلصانات ،مبا فيها التصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة
اجلنائية الدولية وحصاناهتا ("اتفاق االمتيازات واحلصانات")؛
(د )

اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم؛

(ه)

االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية اليت تُعقد مع احملكمة (التعاون الطوعي).

 -2وباإلضافة إىل ذلك سلَطت احملكمة الضوء على أمهية جوانب أخرى من جوانب التعاون ،مثل
مسألة جتميد األصول واملمتلكات ،وأوصت باملتابعة فيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة اليت ق َدمتها حلقة
العمل يف األول من تشرين األول/أكتوبر .00200
ألف -استعراض التوصيات الست والستين المرفقة بالقرار ICC-ASP/6/Res.2
 -1قام الفريق العامل باستعراض للتوصيات الست والستني املتعلقة بالتعاون ،املرفقة بالقرار
 ،ICC-ASP/6/Res.2بغية متييز جوانبها السديدة بصورة خاصة فيما يتعلق بتعزيز تعاون الدول مع
احملكمة اليت قد ميكن املزيد من البحث فيها ضمن سياق سريورة تيسري التعاون هذه السنة.
 -02وخالل عملية االستعراض املعنية اتفق الفريق العامل ،بالتشاور مع احملكمة ،على تركيز مناقشاته
على تنفيذ التوصيات اليت هلا أمهية اشتغالية مباشرة فيما خيص احملكمة .ون َوهت امليسرة أيضاً إىل أن
التوصيات املتعلقة مبسائل إلقاء القبض على املشتبه فيهم ،واالمتيازات واحلصانات ،ومحاية الشهود،
ستبحث يف سياق االجتماع الذي سيُعقد يف  04أيار/مايو  ،0202ويف سياق حلقات التدارس اخلاصة
بأفريقيا املزمع عقدها يف وقت الحق من السنة.
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تقرير املكتب عن التعاون ،الوثيقة  ،ICC-ASP/11/28املرفق الثاين.
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 -00إن التوصيات امل تعلقة مبسألة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتعاون ،وباهلياات املركزية الوطنية،
نوقشت يف مناسبات عدة .وقد وافق أحد الوفود على أن يتشاور بصورة غري رمسية مع احملكمة والوفود
املهتمة باألمر بشأن آفاق إنشاء آلية تنسيق دائمة معنية جبهات التنسيق الوطنية ،بغية تعزيز تبادل
املعلومات واخلربات بني الدول األطراف ،وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الفريق العامل .وإثر املشاورات املعنية
قُدم مقرتح إىل الفريق العامل ،يرمي إىل طلب قيام املكتب بتقدمي تقرير عن إنشاء شبكة للهياات الوطنية
إىل اجلمعية لكي تنظر فيه خالل دورهتا الثالثة عشرة .ووافق الفريق العامل على أن يدرج النص املقرتح
املتعلق هبذه املسألة ضمن مشروع القرار املستقل املتعلق بالتعاون املراد تقدميه إىل اجلمعية يف دورهتا الثانية
عشرة.0
باء-

"الصالت غير األساسية"
 -00عمالً بالتكليف مبقتضى القرار  ،2ICC-ASP/11/Res.5والقرار الذي اختذه املكتب يف
اصل حبث مسألة "الصالت غري األساسية" يف سياق
 00شباط/فرباير  ،0202الذي يؤكد أنه سيو َ
سريورة تيسري التعاون ،نظر فريق الهاي العامل يف هذه املسألة يف عدة اجتماعات له .وقد ُحصل من
خالل مشاركة ممثلي احملكمة يف اجتماعات الفريق العامل على آراء أجهزة احملكمة ذات الصلة بشأن
مسألة الصالت غري األساسية.
 -02وقدمت امليسرة إىل الفريق العامل ورقة معلومات أساسية بشأن مسألة "الصالت غري األساسية"،
يشار فيها إىل املراجع الثالثة التالية :أ) القرار  ICC-ASP/11/Res.5املتعلق بالتعاون؛ ب) الصيغة احمليَنة
من توجيهات األمم املتحدة بشأن االتصاالت مع األشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض
عليهم أو حبضورهم4؛ ج) اسرتاتيجية مكتب املدَعي العام اخلاصة باملالحقة للفرتة املمتدة من عام 0221
إىل عام  ،0200املؤرخة باألول من شباط/فرباير  .0202وقد دارت بني أعضاء الفريق العامل مناقشات
مستفيضة بشأن ورقة املعلومات األساسية والنص املقرتح املتعلق بـ"الصالت غري األساسية".
 -04وأعربت وفود عديدة عن تأييدها إدراج فقرة بشأن "الصالت غري األساسية" ضمن منطوق
مشروع القرار ،منوهةً يف الوقت ذاته إىل أن الدول حتتاج إىل املرونة لتعريف "الصالت غري األساسية" يف
منحاها اخلاص على صعيد عقد العالقات الدولية .وأعرب بعض الوفود عن شواغل إلمكان أن تف َسر
صياغة معيَنة باعتبارها تستتبع التزامات قانونية جديدة واقعة على عاتق الدول األطراف.
 -05ونوقشت هذه املسألة مناقشة إضافية خالل االجتماع الذي ُعقد يف  04أيار/مايو ،50202
وخالل املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل فيما بعد ،إذ تُبوحث بشأن عدة صياغات بديلة
مقرتحة للنص املتعلق بـ "الصالت غري األساسية" املراد إدراجه يف منطوق مشروع القرار.

جيم -التفاقات الطوعية
 -06أقر الفريق العامل ،عند حتديد أولوياته فيما خيص السنة ،استناداً إىل الفقرات  06و 07و02
و 01من منطوق القرار  ،ICC-ASP/11/Res.5بأن مسألة االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية ينبغي أن
تُبحث مع احملكمة بصورة مستمرة.
0

املرفق األول ،الفقرة .07
القرار  ،ICC-ASP/11/Res.5الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة  5من املنطوق.
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وثيقة األمم املتحدة  ،A/67/828–S/2013/210املرفق.
املرفق الثاين.
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رفيعيت املستوى يف
حلقيت تدارس َ
 6 -07و ُشدد تشديداً خاصاً على مسألة نقل الشهود ومحايتهم ،بتنظيم َ
املستهدفة
أفريقيا بغية تناول هذه املسألة بالتفصيل مع وزراء العدل وغريهم من كبار املسؤولني من املنطقة
َ
(شاركت فيهما احملكمة مشاركة نشطة) .وقد أتاحت حلقتا التدارس هاتان تبادل اآلراء على حنو امتيازي
مثمر بني ممثلي الدول األطراف األفريقية واحملكمة بشأن نظام احلماية املعمول به يف احملكمة ،واملصاعب
اليت تواجهها الدول واحملكمة يف السهر على محاية الشهود ،واالتفاقات بشأن نقلهم ،والصندوق اخلاص
بعمليات نقل اجملين عليهم والشهود ،والدور التكميلي الذي تؤديه نظم احلماية الوطنية .7ويف تينك
املناسبتني تعهدت عدة دول مشاركة بأن تنظر يف إبرام اتفاقات ثنائية ذات صلة مع احملكمة يف جمال
محاية الشهود ونقلهم.
 -02كما إن احملكمة ق َدمت إىل الفريق العامل منوذجاً جديداً لالتفاق اإلطاري بشأن اإلفراج عن
األشخاص ،يف حالة تربئتهم .ون َوهت احملكمة إىل أن هذا االتفاق ،كغريه من االتفاقات اإلطارية ،ينبغي
يتعني عليها الرد على طلب دح َدد الطابع تتلقاه من
أن ال يُتخذ إالّ إطاراً لقرار تتخذه الدولة املوقعة عندما َ
ورئي أن مسوغ هذا االتفاق اإلطاري يتمثل يف ضرورة تفادي األوضاع اليت ال يكون فيها
احملكمةُ .
للشخص امل َربأ الذي ال يستطيع العودة إىل بلد موطنه من خيارات سوى البقاء يف املعتقل أو طلب اللجوء
يف الدولة املضيفة.
دال -استراتيجيات إلقاء القبض على المشتبه فيهم
 -01إن مسألة إلقاء القبض على األشخاص الذين تصدر احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم وتقدميهم
صت خالل الدورة احلادية عشرة للجمعية بكلمة رئيسية أُلقيت يف اجللسة العامة املعنية بالتعاون،
إليها ُخ َ
وميزت باعتبارها واحداً من املواضيع األساسية اليت جيدر إجراء املزيد من املباحثات بشأهنا بني الدول
ُ
ٍ
مسامهة بشأن مسألة إلقاء القبض على
األطراف يف إطار الفريق العامل .وقدَم مكتب امل َدعي العام ورقةَ َ
املشتبه هبم يف االجتماع الذي عُقد بتاريخ  01آذار/مارس  ،0202مذكراً بأن مثة  02مشتبهاً فيه
أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم وما زالوا طليقي السراح ،2بينما يُعترب من األساسي أن تقوم
الدول األطراف خبطوات نشطة لإلسهام يف التوصل إىل إلقاء القبض عليهم.
 -02وتواصلت مناقشة مسألة اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم خالل االجتماع املعين
1
بالتعاون الذي عقد يف  04أيار/مايو  ، 0202إذ قُدمت عدة توصيات يف شأن السبيل إىل السري قُ ُدماً
على هذا الصعيد ،منها :أ) توصية بإعداد تقرير عن العرب املستخلَصة وأفضل املمارسات يف إعمال وتنفيذ
األوامر بإلقاء القبض على املشتبه فيهم ،استناداً إىل جتارب احملاكم املخصوصة ،حيث أدت ممارسة
الضغط السياسي املستمر يف النشاط الدبلماسي اخلاص والعام دوراً حاسم األمهية يف هذا الشأن؛
ب) توصية بتكليف املكتب بأن يتوىل ،بالتشاور مع أصحاب الشأن املعنيني مبن فيهم مكتب امل َدعي
العام والدول األطراف ،إعداد تقرير من هذا القبيل يُعتمد فيه على جتارب احملاكم املخصوصة.
 -00ووافق الفريق العامل يف اجتماعات له الحقة على التوصية بأن تنظر اجلمعية يف شأن
اسرتاتيجيات القبض على املشتبه فيهم نظرًة أكثر اتساماً بالطابع البنيوي ،يراعى هبا إسهام احملكمة،
6

يومي  01و 22تشرين األول/
يومي  05و 06حزيران/يونيو  ،0202ويف أروشا جبمهورية تنزانيا املتحدة َ
يف داكار بالسنغال َ

2

إبّان تقدمي الورقة املعنية.
املرفق الثاين.

أكتوبر .0202
7
املرفق الثالث.
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وجتارب احملاكم الدولية األخرى اليت أعملت اسرتاتيجية ناجحة يف جمال إلقاء القبض على املشتبه فيهم.
ويف اجتماع الفريق العامل الذي عُقد بتاريخ  02أيلول/سبتمرب ،ق َدم أحد الوفود إليه خريطة الطريق ،مع
ورقة مفاهيم ونص يراد إدراجه يف مشروع القرار يتعلق باسرتاتيجية إلقاء القبض على املشتبه فيهم .واتُفق
يف هذا االجتماع على إدراج النص املقرتح ضمن مشروع القرار ،وعلى إرفاق خريطة الطريق وورقة املفاهيم
بالتقرير احلايل.02
هاء-

المتيازات والحصانات
 -00عمالً بالفقرات  7و 2و 1من القرار  ،ICC-ASP/11/Res.5أبقى الفريق العامل قيد نظره مسألة
إعمال امتيازات احملكمة وحصاناهتا على حنو مالئم .ووافق الفريق العامل ،يف اجتماعه الثالث ،الذي ُعقد
بتاريخ  6آذار/مارس  ،0202على إدراج مسألة االمتيازات واحلصانات يف جدول أعمال اجتماعه الذي
كان سيُعقد يف  04أيار/مايو .0202
 -02ومبناسبة االجتماع األخري الذكر ،ق َدمت احملكمة ورقة تباحث بشأن االمتيازات واحلصانات ،رمي
منها إىل املساعدة على متييز أهم اجملاالت اليت ُُيتاج فيها إىل مساعدة الدول األطراف لضمان احرتام
وشدد على أمهية عاملية التصديق على االتفاق بشأن
امتيازات موظفي ومسؤويل احملكمة وحصاناهتمُ .
امتيازات احملكمة وحصاناهتا ("اتفاق االمتيازات واحلصانات") ،وعلى تنفيذه املالئم هو ونظام روما
األساسي (وال سيّما املادة  42من هذا النظام).
اقرتح تنظيم
 -04وفيما يتعلق بالرتويج لالنضمام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات والتصديق عليهُ ،
مراسم تتعهد خالهلا الدول اليت ل ّـما تصدق على هذا االتفاق بأن تفعل ذلك حبلول الذكرى السنوية
العشرين لنظام روما األساسي (متوز/يوليو  .)0202وعمالً بالقرار الذي اختذه املكتب يف اجتماعه
اقرتح
التاسع ،اتُّفق على أنه يف َ
ضل االهتمام هبذه املسألة يف الدورة التالية للجمعية ،يف عام  .0204كما ُ
أن يو َسع نطاق التعهد املعين بطلب أن تتعهد الدول األطراف اليت صدَقت على االتفاق أو انضمت إليه
اقرتح أن تعد األمانة استبياناً بشأن املصاعب
بالفعل بتقدمي املساعدة إىل الدول اليت ل ّـما تصدق عليه .و ُ
اليت تواجهها الدول األطراف فيما يتعلق بالتصديق على اتفاق االمتيازات واحلصانات.
 -05وأقر الفريق العامل بضرورة تعزيز تقدمي الدعم الدبلماسي والسياسي إىل احملكمة وتعميم االهتمام
به ،وال سيّما الدعم من جانب املنظمات اإلقليمية اليت تقدم بالفعل مساعدة قيمة إىل احملكمة.

ثالثا -التوصيات
 -06أوصى الفريق العامل بأن تواصل اجلمعية رصد التعاون بغية تيسري تبادل الدول األطراف خلرباهتا
ونظرها يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة ،وبأن تدرج التعاون مبثابة بند دائم يف جدول أعمال
دوراهتا القادمة ،عمالً بالفقرة  00من القرار .ICC-ASP/11/Res.5
 -07وكذلك أوصى الفريق العامل بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف املرفق األول إثر اجللسة
العامة املعنية بالتعاون.
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المرفق األول
مشروع قرار بشأن التعاون
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تذكر بأحكام نظام روما األساسي ،وباإلعالن بشأن التعاون (الوثيقة  )RC/Dec.2الذي أقرته
الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال ،وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة عن
مجعية الدول األطراف فيما خيص التعاون ،مبا فيها القرارات  ICC-ASP/8/Res.2وICC-ASP/9/Res.3
و ICC-ASP/10/Res.2و ،ICC-ASP/11/Res.5وبالتوصيات الست والستون املرفقة بالقرار
ICC-ASP/6/Res.2؛
وإذ ُيدوها العزم على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت
تثري قلق اجملتمع الدويل بأمجعه ،وتؤكد من جديد أنه جيب تعزيز مالحقة هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة،
بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،
وإذ تشدد على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات
اإلقليمية مع احملكمة وتقدمي املساعدة إليها ،على حنو فعال وشامل ،لتمكينها من االضطالع باملهام
املنوطة هبا يف إطار واليتها احمل َددة يف نظام روما األساسي ،وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام
ٍ
عام بالتعاون مع احملكمة فيما جتريه من ٍ
ومالحقة ملرتكبيها،
حتقيق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها
وأن من واجب هذه الدول أن تتعاون تعاوناً كامالً فيما خيص تنفيذ األوامر بإلقاء القبض على املشتبه
املبني يف املادة  12من نظام
فيهم وطلبات تقدميهم إىل احملكمة ،وتوفري سائر أشكال التعاون على النحو َ
روما األساسي،
وإذ ترحب بتقرير احملكمة عن التعاون ،املق َدم عمالً بالقرار
،0ICC-ASP/11/Res.5

ICC-ASP/10/Res.2

وبالقرار

وإذ تنوه إىل أنه ينبغي تفادي الصالت باألشخاص الذين ل ّـما يزل يُنتظر تنفيذ أوامر بإلقاء القبض
عليهم صادرة عن احملكمة عندما يكون من شأن هذه الصالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما
األساسي،
وإذ تنوه أيضاً إىل املبادئ التوجيهية بشأن الصالت غري األساسية مع األشخاص الصادرة عن
احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم اليت وزَعها مكتب املدَعي العام لكي تنظر فيها الدول[ ،وتطلب من
الدول أن متتنع عن إقامة صالت من هذا القبيل]،
[وإذ ترحب] [وإذ حتيط علماً] باملبادئ التوجيهية املعاد صوغها واملعاد توزيعها اليت تبني سياسة
األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق باالتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين
أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم أو حبضورهم ،املرفقة برسالة من األمني العام لألمم املتحدة إىل
رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن ،مؤرخة بـ 2نيسان/أبريل ،0202
وإذ تقر بأن طلبات التعاون وتنفيذها ينبغي أن يراعيا حقوق املتهمني،
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وإذ تذكر مبا قطعته الدول األطراف على نفسها يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال من
تعهدات فيما يتعلق بالتعاون ،وتنوه بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص اإليفاء هبذه التعهدات،
 -0ترحب بتقرير احملكمة عن التعاون ،املق َدم إليها عمالً بالقرار
ICC-ASP/11/Res.5؛

ICC-ASP/10/Res.2

وبالقرار

 -0تعرب عن بالغ قلقها ألنه 0مل يزل يُنتظر تنفيذ األوامر بإلقاء القبض على  04مشتبهاً فيه أو
طلبات تقدميهم إىل احملكمة ،وتطلب من الدول أن تتعاون كل التعاون وفقاً اللتزامها بغية القبض على
هؤالء األشخاص وتقدميهم إىل احملكمة؛
 -2تشدد على أمهية قيام الدول األطراف ،والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املش َجعة
على التعاون معها عمالً بالباب  1من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ،بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة إليها يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال ،ألن عدم
التعاون معها هبذه الصورة يف سياق الدعاوى القضائية يضر بنجاعتها ،وتشدد على أن تطاول مدة عدم
تنفيذ طلبات احملكمة يؤثر سلباً على قدرهتا على تنفيذ املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها ،ال سيّما عندما
يتعلق األمر بإلقاء القبض على األشخاص الذين صدرت عنها أوامر بإلقاء القبض عليهم وتقدميهم إليها؛
تسلم بأن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم
 2م َكرراً-
يتعني أن يُنظر فيها على حنو منظَم ومنهجي ،مستند إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية ،واحملاكم
َ
الدولية املخصوصة واملختلطة ،واحملكمة اجلنائية الدولية؛
 -4تعتمد املرفق املتعلق خبريطة طريق رامية إىل التوصل إىل أداة اشتغالية لزيادة إمكان اإلسراع يف
تنفيذ طلبات احملكمة إللقاء القبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إليها ،وتؤيد ورقة املفاهيم املرفقة اليت
أعدها فريق الهاي العامل ،وتطلب من املكتب أن يقدم إليها تقريراً عن ذلك يف دورهتا الثالثة عشرة؛

 -5تشدد أيضاً على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مرَكزة للتعاون واملساعدة
تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على تلبية طلبات احملكمة على حنو ناجع سريع،
وتدعو احملكمة إىل مواصلة حتسني ممارستها بإصدار طلبات للمساعدة والتعاون دح َددة الطابع وكاملة وآتية
يف الوقت املناسب؛
ث] [تدعو] [تشجع] الدول األطراف [على] [إىل] [على] الرتكيز على [ضرورة] [أمهية]
[[ -6حت ّ
دعم فعالية العدالة اجلنائية الدولية عندما تنظر يف [احلاجة إىل] صالت دح َددة الطابع مع أشخاص
أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم ،وتقر يف الوقت نفسه بأن عقد العالقات الدولية بني الدول
يندرج حصرياً ضمن نطاق اختصاص الدول األطراف ،رهناً بالتقيد بالقانون الدويل؛]
 -7ترحب باجلهود املستمرة اليت تبذهلا رئيستها يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت
اعتمدهتا بقرارها  ،ICC-ASP/10/Res.5وتشجع على إبقاء اإلجراءات املعنية وتنفيذها قيد استعراضها
بغية ضمان فعاليتها ،مبا يف ذلك ما خيص القيام مبكراً بإخطار الدول األطراف بفرص العمل معاً لتفادي
عدم التعاون؛
 -2تعرب من جديد عن بالغ قلقها فيما يتعلق باحتجاز أربعة من موظفي احملكمة من 7
حزيران/يونيو إىل  0متوز/يوليو  ،0200وتظل تشدد على أمهية احرتام امتيازات وحصانات موظفي
0
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ومسؤويل احملكمة وفقاً للمادة  42من نظام روما األساسي ،وضرورة تأمني احرتام هذه االمتيازات
واحلصانات يف مجيع األوضاع ،بوسائل منها اعتماد تشريعات وطنية ذات صلة؛
 -1هتيب بالدول األطراف والدول غري األطراف اليت ل ّـما تكتسب صفة الطرف يف االتفاق بشأن
امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا أن تكتسب صفة الطرف فيه على سبيل األولوية[ ،إذا لزم
ذلك لكي يسري مفعوله مبقتضى قوانينها الوطنية ،وأن تعتمد أيضاً التشريعات الوطنية ذات الصلة عند
اللزوم]؛
 -02ترحب بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة ،وغريها من املنظمات الدولية ،واملنظمات
اإلقليمية ،وسائر املؤسسات الدولية احلكومية؛
 -00تشدد على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلماسي والدعم السياسي وغريمها
من أشكال الدعم ألنشطة احملكمة ،وأمهية النهوض بزيادة الوعي هبذه األنشطة واإلحاطة هبا على
املستوى الدويل ،وتشجع الدول األطراف على أن تسخر هلذه الغاية عضويتَها يف املنظمات الدولية
واملنظمات اإلقليمية؛
ث الدول األطراف على استطالع إمكانية تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة
 -00حت ّ
واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ،بوسائل منها ضمان مالءمة ووضوح الواليات عندما ُييل جملس
األمن التابع لألمم املتحدة احلاالت إىل احملكمة ،والسهر على الدعم الدبلماسي واملايل؛ والتعاون من
جانب مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،واملتابعة فيما يتعلق بإحالة هذه احلاالت ،ومراعاة والية
احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس األمن ،مبا يف ذلك إعداد نصوص قراراته بشأن العقوبات
ومناقشاته املواضيعية وقراراته ذات الصلة؛
حتملت الدول األطراف وحدها التكاليف اليت تكبدهتا
[ 00مكَرراً -تأخذ بقلق علماً بأنه ،حىت تارخيهّ ،
وحتث يف هذا الصدد الدول األطراف على
احملكمة من جراء إحالة جملس األمن احلاالت إىل احملكمةّ ،
استطالع الوسائل الكفيلة بتنفيذ املادة (005ب) من نظام روما األساسي على حنو سليم؛]
ث الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع ،سهراً على
 -02حت ّ
عدالة الدعاوى القضائية أمام احملكمة؛
 -04تذكر بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقرتن بتنفيذ االلتزامات الناشاة عنه على
ث يف هذا الصدد الدول األطراف
الصعيد الوطين ،بوسائل منها على اخلصوص سن تشريعات وطنية ،وحت ّ
يف نظام روما األساسي اليت ل ّـما تعتمد تدابري تشريعية من هذا القبيل وغريها من التدابري الالزمة للتكفل
بقدرهتا على الوفاء التام بالتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي على اعتماد هذه التدابري؛
تقر باجلهود اليت تبذهلا الدول واحملكمة ،بوسائل منها مشروع األدوات القانونية ،لتيسري تبادل
ّ -05
املعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وتسهيل إعداد نصوص تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطين؛
لتويل تنسيق
 -06تشجع َ
الدول على إنشاء جهة تنسيق وطنية و/أو هياة مركزية وطنية أو فريق عامل ّ
املسائل املتصلة باحملكمة وتعميم االهتمام هبا ،مبا يف ذلك طلبات املساعدة ،ضمن املؤسسات احلكومية
كل هذه املؤسسات؛
وفيما خيص َ
 -07تطلب من املكتب أن يقدم إليها يف دورهتا الثالثة عشرة تقريراً عن جدوى إقامة آلية تنسيق
للهياات الوطنية اليت تتوىل شؤون التعاون مع احملكمة ،من أجل تبادل املعارف واملهارات ،طوعياً؛
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 -02تعرتف مبا تتسم به تدابري محاية اجملين عليهم والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة،
وتشدد ،إذ ترحب باالتفاقات املتعلقة بنقل الشهود واجملين عليهم املربمة مع احملكمة يف عام  ،0202على
قلقها البالغ ألنه ليس بني الدول األطراف حىت اآلن إالّ عدد قليل من الدول اليت أبرمت اتفاقات مع
احملكمة من أجل تسريع نقل اجملين عليهم والشهود أو وضعت مع احملكمة ترتيبات كافية من أجل ذلك؛
 -01هتيب جبميع الدول األطراف وغريها من الدول أن تنظر يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة بإبرام اتفاقات
أو ترتيبات معها ،أو بأية وسيلة أخرى ،فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية اجملين عليهم والشهود،
وعائالهتم ،واألشخاص اآلخرين املعَرضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفاداهتم؛
تتبني ضرورة نقل الشهود وعائالهتم ،إيالء االعتبار الالزم إلجياد حلول
 -02تعرتف أنه ينبغي ،عندما َ
التكاليف من الناحية اإلنسانية
صارم الوفاء باملتطلبات املتعلقة بالسالمة كما تقلل يف الوقت نفسه
َ
تفي َ
وحتث مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي
املتمثلة يف البعد اجلغرايف ُّ
وتغري السياق اللغوي والثقايفُ ،
تربعات للصندوق اخلاص لعمليات نقل اجملين عليهم والشهود؛
 -00تشيد بعمل احملكمة على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية وتشجعها على املضي يف العمل على
هذه االتفاقات أو الرتتيبات أو أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج املؤقت ،واإلفراج النهائي،
وإنفاذ العقوبات ،ما قد يتسم بأمهية أساسية لضمان حقوق اجملين عليهم املنصوص عليها يف املادة 67
وحتث مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون
من نظام روما األساسي ولضمان حقوق املداننيّ ،
يف هذه اجملاالت؛
 -00تدرك أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل متييز وتتبع العائدات
أمر حاسم األمهية لتوفري
واملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم ،وجتميدها أو مصادرهتاٌ ،
تعويضات جرب أضرار اجملين عليهم ورمبا لتخفيف وطأة تكاليف املساعدة القانونية؛
 -02وتشدد على أمهية مواصلة حتسني التواصل من خالل القنوات القائمة والقنوات اجلديدة اليت ميكن
أن تقام بغية تيسري التعاون بني احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية بشأن متييز
وتتبع العائدات واملمتلكات واألصول ،وجتميدها أو مصادرهتا ،وااللتزام املناظر الواقع على عاتق الدول
األطراف والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة عمالً بالباب  1من نظام روما األساسي أو بقرار
صادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،باالمتثال ملا يصدر عن احملكمة من طلبات من هذا القبيل،
كما يُنص عليه يف الفقرة (0ك) من املادة  12من نظام روما األساسي؛
 -04هتيب جبميع الدول األطراف أن تُـعمل تدابري وآليات فعالة تزيد من قدرهتا على التعاون مع
احملكمة فيما يتعلق بتمييز وتتبع العائدات واملمتلكات واألصول ،وجتميدها أو مصادرهتا ،بأسرع ما ميكن؛
[ -05حيز دحجوز ليدرج فيه نص يتعلق بالدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف]؛
 -06تطلب من املكتب استدامة سريورة تيسريية يف إطار مجعية الدول األطراف فيما خيص التعاون
للتشاور مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية ومع الدول املهتمة باألمر واملنظمات ذات
الصلة بغية املزيد من تعزيز التعاون مع احملكمة؛
 -07تطلب من احملكمة ،إذ تدرك أمهية مسامهتها يف جهودها املبذولة لتعزيز التعاون ،أن تقدم تقريراً
دح َدثاً عن التعاون إليها يف دورهتا الثالثة عشرة مث أن تقدم مثل هذا التقرير بعد ذلك بصورة سنوية؛
 -02تطلب من املكتب أن يقدم إليها يف دورهتا الثالثة عشرة تقريراً عن التقدم الذي أحرزته الدول
األطراف يف تنفيذ التعهدات اليت قطعتها على نفسها خالل مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال.
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المرفق الثاني
عرض وجيز عن أعمال الجتماع المعني بالتعاون الذي عقد في  41أيار/مايو 3142
 -0يف  04أيار/مايو  0202نظمت سفرية النرويج ،أنيكن اكُرتنيس ،يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية
اجتماعاً ليوم واحد معنياً بالتعاون .وشارك يف هذا االجتماع ممثلون للدول األطراف ،وللدول املتمتعة
بصفة املراقب ،وللمحكمة اجلنائية الدولية ،وللمجتمع األهلي ،وملكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية،
ولإلنرتبول (املنظمة اجلنائية للشرطة اجلنائية).
 -0وتض َمن جدول أعمال هذا االجتماع ثالثة مواضيع ،هي :أ) "الصالت غري األساسية"؛
ب) اسرتاتيجيات القبض على املشتبه فيهم؛ ج) االمتيازات واحلصانات.
-2

وقد ُعقد هذا االجتماع وفق قاعدة دار تشاهتام.

ألف" -الصالت غير األساسية"
 -4استُند إىل وثائق عدة يف البحث يف مسألة "الصالت غري األساسية" ،أي املبادئ التوجيهية لألمم
املتحدة بشأن االتصاالت باألشخاص الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم
أو حبضورهم ،0وورقة معلومات أساسية مؤرخة بـ 01نيسان/أبريل  0202تتضمن مشروع نص مقرتح
بشأن هذه الصالت.
 -5وأُحيط علماً بأن األمم املتحدة أخذت عند بدء نفاذ االتفاق بشأن العالقة بينها وبني احملكمة يف
عام  0224تصوغ هنجاً فيما يتعلق باالتصاالت باألشخاص الذين تتهمهم احملكمة .إن مسوغ هذا
النهج ،كما أكد جم َدداً يف رسالة مؤرخة بـ 2نيسان/أبريل  0202بعث هبا األمني العام لألمم املتحدة إىل
رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن ،يكمن يف متطلب االتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة
واحملكمة الذي يقضي بأن متتنع األمم املتحدة عن أية تدابري من شأهنا أن تعرقل أنشطة احملكمة أو تزعزع
قراراهتا .واستناداً إىل هذا املتطلب األساسي ،وضعت األمانة هنجاً إطارياً ،يفرق بني الصالت باألشخاص
الذين صدرت حبقهم مذكرات بإلقاء القبض والصالت باألشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر باحلضور
والتعاون مع احملكمة.
وشدد على أنه يوصى وفق املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بأن تقتصر الصالت باألشخاص
-6
ُ
الصادرة عن احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم على احلد األدىن الضروري إلجراء األنشطة األساسية اليت
تكلف هبا األمم املتحدة .وذلك يستتبع أن ال يشارك مسؤولو األمم املتحدة يف أية اجتماعات أو
مناسبات مرامسية وأن ال يقوموا بزيارات جماملة؛ وإذا اعتُرب أن الصالت ضرورية ضرورة مطلقة على
املستوى االشتغايل فينبغي أن تبذل قصارى اجلهود لالتصال مبمثلني بديلني.
 -7أما الصالت مع األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر باحلضور والذين يتعاونون مع احملكمة
فتجيز املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة إجراءها دون أية قيود .وعندما يكف الشخص املعين عن االمتثال
لأل مر باحلضور وعن التعاون مع احملكمة فتسري عليه نفس القيود السارية على الشخص الصادر أمر
بالقبض عليه .وقد لوحظ أن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية أعرب عن قلقه كلما جتاهل كبار
املسؤولني هذا النهج يف امليدان.
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وثيقة األمم املتحدة  ،A/67/828–S/2013/210املرفق.
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لتبني ما إذا
 -2وأثريت مسائل فيما يتعلق بالسبيل الذي تتّبعه األمم املتحدة على الصعيد العملي ُّ
كان األشخاص الصادرة حبقهم أوامر باحلضور يتعاونون أو ال يتعاونون .وقد ظهر يف هذا الصدد أن
مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يعتمد يف الواقع على تقييم مكتب املدَعي العام للمحكمة اجلنائية
الدولية؛ ومن شأن إصدار احملكمة أمراً بإلقاء القبض على الشخص املعين أن جيعل األمم املتحدة ختلص
على أية حال إىل أنه ال يتعاون مع احملكمة.
 -1وتُسوئل عن فائدة املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة يف حتديد هنج جلمعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي بشأن الصالت غري األساسية .ومت التذكري بأن هذه املبادئ التوجيهية تسري على موظفي
األمم املتحدة وال ميكن أن تُنقل كما هي عليه لتطبَق على الدول األطراف .ولوحظ كذلك أنه ،خالفاً
لألمم املتحدة ،يقع على عاتق الدول األطراف التزام بتنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن احملكمة ،مبا يف
ذلك األوامر بإلقاء القبض؛ وعليه فإذا كان على الدولة الطرف أن تبقي على "اتصاالت أساسية" مع
شخص صدر عن احملكمة أمر بإلقاء القبض عليه فيجب أن ُجترى هذه االتصاالت خارج أراضي الدولة
املعنية.
 -02وشدَد مشاركون عدة على أمهية وضع هنج بشأن الصالت غري األساسية على مستوى مجعية
الدول األطراف ،سهراً على وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي.
 -00أما فيما إذا كان ميكن أن تُراجع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة وتُعَزز يف ٍ
وقت ما فقد لوحظ أن
َ
هذه املبادئ تُعترب يف الوقت احلاضر كافية لتناول مسألة تواصل مسؤويل األمم املتحدة مع األشخاص
الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم أو حبضورهم أمامها ،دون أن تُستبعد إمكانية إجراء
مراجعة أخرى هلذه املبادئ يف مرحلة الحقة.

باء-

استراتيجية القبض على المشتبه فيهم
 -00ناقش املشاركون يف االجتماع أهم املصاعب املتصلة باألوامر بإلقاء القبض الثالثة عشر الصادرة
عن احملكمة اليت ل ّـما تنفذ .ولوحظ ،يف كثري من احلاالت املعنية ،أن أماكن وجود األشخاص الفارين
معروفة جيداً ،وشدد على أن العامل الرئيسي يف هذا الصدد يتمثل يف املشياة السياسية للدول األطراف
يف التعاون مع احملكمة.
 -02ويف بعض القضايا جنح اتّباع اسرتاتيجية لعزل األشخاص املعنيني على حنو متّسق ،كما يف قضية
بوسكو انتاغندا الذي ق َدم نفسه إىل احملكمة طوعاً يف  00آذار/مارس  .0202وفيما خيص األوضاع
األقل تكرراً اليت يبقى فيها مكان وجود الفارين الطلقاء غري معروف (كما يف حالة سلفسرت موداكومورا)،
اتفق املشاركون يف االجتماع على أن من املهم أمهية حيوية تنسيق اجلهود وزيادة التعاون بني مجيع
أصحاب الشأن للتغلب على املصاعب االشتغالية الذي ينطوي عليها تنفيذ ما ل ّـما ينفَذ من األوامر
بإلقاء القبض.
الفارين ،وذلك
 -04وخالفاً للمحاكم الدولية األخرى ،ل ّـما تنشئ احملكمة اجلنائية الدولية آليات لتتبع ّ
ألن أماكن وجودهم كانت حىت اآلن معروفة إىل حد بعيد .واعتُرب أن من املفيد بالغ الفائدة احلصول على
بعض الدعم احمل َدد الطابع ،مثل إدراج املعلومات املتعلقة بالفارين املطلوبني لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف
إطار برنامج املكافآت املتعلق جبرائم احلرب املعمول به يف الواليات املتحدة األمريكية.
 -05وفيما يتعلق بوالية املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنرتبول) وعملها ،ر َحب املشاركون يف
االجتماع بعالقة العمل الوثيقة القائمة بني احملكمة وهذه املنظمة على املستوى التنفيذي .أما على
املستوى األكثر اتساماً بالطابع التقين فقد ميكن للدول وغريها من الكيانات ،مثل احملكمة اجلنائية الدولية،
أن تقدم دعماً مباشراً أو غري مباشر عرب أمور منها تبادل املعلومات ،وعقد دورات التدريب ،وتنظيم
محالت شحذ الوعي.
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 -06وقُدم إىل املشاركني عدد من املبادئ التوجيهية ،باعتبارها ميكن أن تكون سديدة فيما خيص الدول
واحملكمة يف العمل من أجل تنفيذ األوامر بإلقاء القبض على املشتبه فيهم:
(أ)

االستعداد لالستثمار يف النشاط البحثي؛

(ب) التحضري اإلداري على حنو سليم ،مبا يف ذلك إعداد نسخ من األمر بإلقاء القبض
وتبني هوية الشخص الفار على حنو سليم ،واالستعانة بقنوات التواصل املناسبة،
باللغات ذات الصلةُّ ،
وصوغ األوامر بإلقاء القبض صياغة واضحة وجيزة؛
الفار ومع
(ج) إقامة واستدامة صالت مناسبة مع الدولة ذات االختصاص على الشخص ّ
الدولة اليت تصدر مذكرة إلقاء القبض عليه؛
(د)

استدامة جودة التحقيق واسرتاتيجية محالت التوجه إىل اجلمهور طيلة العملية.

تبني يف معظم
وشدد على أن حتديد هوية الفارين حتديداً سليماً أمر يتسم بأمهية حامسة ،ألنه سي َ
ُ -07
احلاالت أن جمرد االسم ليس كافياً لتمييز الشخص الفار على حنو مضمون.
 -02وقُدمت مقرتحات بشان السبيل إىل السري قدماً :أ) إعداد تقرير عن العرب املستخلَصة وأفضل
املمارسات على صعيد إعمال وتنفيذ األوامر بإلقاء القبض ،استناداً إىل جتارب احملاكم املخصوصة
واحملكمة اخلاصة بلبنان ،حيث أدت ممارسة الضغط السياسي املستمر على صعيد الدبلماسية اخلاصة
والدبلماسية العامة دوراً حاسم األمهية؛ ب) تفويض املكتب بأن يتوىل ،بالتشاور مع أصحاب الشأن ذوي
الصلة ،ومنهم مكتب املدَعي العام والدول األطراف ،إعداد مثل هذا التقرير باالعتماد على جتارب احملاكم
املخصوصة.

جيم -المتيازات والحصانات
 -01نظر املشاركون يف ورقة تباحث بشأن االمتيازات واحلصانات ،قدمتها احملكمة عوناً على متييز أهم
اجملاالت اليت ُُيتاج فيها إىل مساعدة الدول األطراف للتكفل باحرتام امتيازات وحصانات موظفي
وشدد على أمهية عاملية تصديق االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا ("اتفاق
ومسؤويل احملكمةُ .
االمتيازات واحلصانات") وتنفيذه املالئم ،هو ونظام روما األساسي (وال سيّما املادة  42من هذا النظام).
اقرتح أن تنظَم
 -02وفيما يتعلق بالرتويج لالنضمام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات والتصديق عليهُ ،
خالل الدورة الثانية عشرة للجمعية مراسم تتعهد خالهلا الدول اليت ل ّـما تصدق على اتفاق االمتيازات
واحلصانات بأن تفعل ذلك حبلول الذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي (متوز/يوليو .)0202
اقرتح جعل هذا التعهد أوسع نطاقاً بطلب أن تتعهد الدول األطراف اليت
 -00وباإلضافة إىل ذلك ُ
انضمت إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات وصدقت عليه بالفعل بأن تقدم املساعدة إىل الدول األطراف
اقرتح أيضاً أن تعد األمانة استبياناً يتعلق باملصاعب اليت تواجهها الدول األطراف
اليت ل ّـما تصدق عليه .و ُ
فيما خيص تطبيق اتفاق االمتيازات واحلصانات.
 -00وفيما خيص التوصيات املتعلقة بالدور الذي ميكن أن تؤديه املنظمات اإلقليمية ،ذكر بأنه إذا كان
عدد من هذه املنظمات ،مثل االحتاد األورويب ،والكمنولث ،واملنظمة الدولية للفرنكوفونية ،ومنظمة الدول
األمريكية ،تقدم بالفعل مساعدة قيمة إىل احملكمة ،فإن الدعم السياسي من جانب هذه املنظمات مهم
أيضاً.
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المرفق الثالث
عرض وجيز عن أعمال حلقة التدارس المعنية بحماية الشهود التي عقدت في داكار (- 32
 32حزيران/يونيو )3142
يومي  05و 06حزيران/يونيو ،0202
نُظمت حلقة تدارس رفيعة املستوى معنية حبماية الشهودَ ،
يف داكار بالسنغال .إن حلقة التدارس هذه ("حلقة التدارس") ،اليت نظمتها امليسرة املعنية بالتعاون،
سفرية النرويج ،أنيكن َرمربغ اكُرتنيس ،ورعتها النرويج وهولندا وإستونيا ،بالتعاون مع احملكمة ،واليت
حظيت بدعم سياسي وإمدادي كامل من السنغال ،عُقدت يف معهد غوريه واجتمع يف إطارها وزراء
العدل وغريهم من املسؤولني الرفيعي املستوى من تسع دول أفريقية ناطقة بالفرنسية من بني الدول
األطراف يف نظام روما األساسي ،هي السنغال ،ومايل ،وبوركينا فاسو ،والنيجر ،وكوت ديفوار ،وتونس،
ومجهورية الكونغو ،وبورندي ،وتشاد .وقد شارك وزراء العدل يف السنغال وبوركينا فاسو ومايل مشاركة
نشطة يف حلقة التدارس ،اليت ترَكزت أعماهلا على تعزيز القدرات الوطنية يف جمال محاية الشهود وتبادل
أفضل املمارسات واخلربات بني املشاركني واحملكمة يف هذا امليدان ذي األمهية احلامسة.
وشاركت يف حلقة التدارس رئيسة مجعية الدول األطراف ،وامليسرة املعنية بالتعاون ،وسفري هولندا
لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،وممثلو أمانة مجعية الدول األطراف ،وقلم احملكمة ،ومكتب م ّدعيها العام.
كما شارك فيها ممثلو الدوائر األفريقية االستثنائية ضمن دحاكم السنغال ،اليت أنشات ملالحقة مقرتيف
اجلرائم الدولية اليت ارتُكبت يف تشاد يف الفرتة املمتدة من  7حزيران/يونيو  0120إىل األول من كانون
ومثل يف حلقة التدارس مكتب األمم
األول/ديسمرب  ،0112وقدموا دراسة حالة تتعلق بقضية حربيُ .
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
وتبادل املشاركون يف حلقة التدارس على حنو امتيازي مثمر آراءهم بشأن نظام احلماية املعمول به
يف احملكمة ،واملصاعب اليت تواجهها الدول واحملكمة يف السهر على محاية الشهود ،واتفاقات نقل اجملين
عليهم والشهود ،والصندوق اخلاص لعمليات نقلهم ،والدور التكميلي الذي تؤديه النظم الوطنية اخلاصة
باحلماية.
وأتاحت حلقة التدارس ،بفضل شكلها التفاعلي ،حتاوراً منفتحاً وبناءً بني الدول األطراف
املشاركة واحملكمة بشأن املصاعب يف جمال محاية الشهود على املستوى الوطين ،واحرتام األطر التشريعية
الوطنية ذات الصلة ،مبا يف ذلك اجملاالت اليت ُُيتاج فيها إىل تكوين القدرات أو املساعدة التقنية .وقد
قُدم إىل املشاركني يف حلقة التدارس عرض واضح عن مسؤوليات وحدات احملكمة املعنية حبماية الشهود
يتعني االهتمام هبا
وعن عمل هذه الوحدات ،حبيث هتيأت هلم إحاطة أفضل باملسائل االشتغالية اليت َ
عندما يُتلقى من احملكمة طلب تعاون.
وميَز املشاركون يف حلقة التدارس خالل النقاش املفتوح بشأن نظم احلماية الوطنية عدداً من
املسائل اليت جتدر متابعة النظر فيها:

تتعني إقامة قنوات بينة للتواصل بني احملكمة والدول األطراف على املستوى االشتغايل
(أ)
َ
(أوصي بإقامة جهات تنسيق وطنية ،أو تعيني وحدة مسؤولة عن األمور املتعلقة حبماية الشهود أو
نقلهم)؛
(ب) جيب أن تكون اهلياة املسؤولة عن السهر على محاية الشهود ونقلهم على املستوى الوطين
هياة مستقلة؛
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(ج) ليس بني الدول املشاركة إالّ عدد قليل جداً من الدول اليت اعتمدت قانوناً خاصاً على
وجه التحديد حبماية الشهود ونقلهم ،فمعظم الدول تطبق يف هذا الصدد أحكاماً معيَنة من قانوهنا
اجلنائي أو قانوهنا اخلاص باإلجراءات اجلنائية ،باإلضافة إىل الصكوك القانونية املتعلقة بالالجاني الواجبة
التطبيق؛
اجملال؛

(د)

اقرتحت إقامة دحفل لتبادل املمارسات واخلربات يف جمال محاية الشهود للعاملني يف هذا
ُ

(ه) يتسم توفُّر إطار قانوين مناسب للتعاون مع احملكمة بأمهية حامسة إلعمال التكامل
(يصح ذلك بصورة خاصة
اإلجيايب على حنو فعال – بغية تيسري إحالة امللفات أو األدلة إىل النظم الوطنية
ّ
فيما يتعلق باملعلومات البالغة احلساسية املتصلة بالشهود املشمولني باحلماية ،وضرورة التكفل بدرجة
السرية على املستوى الوطين)؛
مناسبة من ّ

(و) ح َدد بعض املشاركني احتياجات إىل تدريب العاملني يف األجهزة القضائية وأجهزة الشرطة
املنخرطني بفعالية يف محاية الشهود ونقلهم ،بغية تعزيز القدرات الوطنية يف جمال محاية الشهود ،وهتياة
استجابة مناسبة لطلبات التعاون الصادرة عن احملكمة.
لقد أشارت عدة بلدان من بني البلدان املشاركة يف حلقة التدارس إىل استعدادها إلبرام اتفاقات
ثنائية ذات صلة بشأن محاية الشهود ونقلهم مع احملكمة ،تيسرياً لتنفيذ املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها
وتعزيزاً للتعاون معها .ون َوهت احملكمة إىل أهنا ستتابع األمر بصورة مباشرة مع الدول اليت أشارت إىل
احملرز على هذا الصعيد إىل
استعدادها إلبرام اتفاقات متعلقة بنقل الشهود ،وستقدم تقريراً عن التقدم َ
اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة.
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المرفق الرابع
استراتيجيات إلقاء القبض على المشتبه فيهم :خريطة الطريق وورقة المفاهيم
خريطة الطريق
يُرمى من خريطة الطريق هذه إىل التوصل يف عام  ،0204حبلول موعد انعقاد الدورة الثالثة عشرة جلمعية
الدول األطراف ،إىل أداة اشتغالية تعزز إمكانية اإلسراع يف تلبية طلبات احملكمة إللقاء القبض على
املشتبه فيهم وتقدميهم إليها .وينبغي أن تستند النتيجة النهائية هلذه السريورة على الدراية واملمارسة العملية
يف هذا اجملال .ويُفرتض أن يُسرتشد بتجربة األطراف ذات الصلة يف متييز التدابري امللموسة الكفيلة بتسهيل
يتعني وضع اسرتاتيجيات إلقاء القبض
إنفاذ طلبات التعاون الصادرة عن احملكمة .واستناداً إىل هذه البنيةَ ،
على املشتبه فيهم عن طريق مقرر ،يواصل دفع السريورة التالية البيان قُ ُدماً إليتاء نتائج ملموسة يف فرتة
عامي  0202و:0204
-4

مرحلة المفاهيم

يستند املنظور األويل للعناصر اليت ينبغي النظر فيها من أجل وضع اسرتاتيجيات إلقاء القبض على
املشتبه فيهم ،مبثابة خطوة استهاللية ،إىل املعلومات العامة املتاحة إتاحة عامة .وستنظَم العناصر ذات
الصلة بالنظر أولياً يف التباينات القائمة يف خمتلف احلاالت والقضايا ،حبسب مسؤوليات الدول والصفات
املسندة إىل األشخاص املطلوبني لدى احملكمة .وسيُستمر على تقصي احلقائق واستكماهلا من مرحلة إىل
أخرى من مراحل تنفيذ خريطة الطريق.
املسؤولية :فريق الهاي العامل.
األجل :موعد انعقاد الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف.
-3

التحليل القائم على التجربة

ستُجمع املمارسات العملية ،اإلجيابية والسلبية ،للدول ،واحملاكم ذات الطابع الدويل ،وغريها من املنظمات
الدولية واملنظمات الدولية احلكومية ،تبعاً للمنحى املنهجي املوضَح يف ورقة املفاهيم .وستقيَم التدابري اليت
املصاعب
النجاح يف اإلنفاذ ،و
اختذها خمتلف األطراف إللقاء القبض على املشتبه فيهم الطلقاء من حيث
ُ
ُ
ارد املس َخرة.
الوقت املستغرق ،واملو ُ
اجهة ،و ُ
املو َ

املسؤولية :فريق الهاي العامل ،مبساعدة من موارد خارجية (مبا يف ذلك احملاكم املخصوصة واحملاكم
املختلطة ،وبلدان احلاالت اليت تنظر فيها هذه احملاكم ،والدول املتعاونة من بني الدول األعضاء يف األمم
املتحدة) ومن احملكمة.
األجل :حزيران/يونيو .0204
-2

خطة العمل

لعل اجلمعية تنظر ،باالستناد إىل ما تق َدم ،يف اعتماد خطة عمل تتضمن التدابري امللموسة اليت ميكن أن
تتعهد الدول األطراف وغريها من األطراف املتعاونة باختاذها.
املسؤولية :فريق الهاي العامل ،بالتشاور مع احملكمة.
األجل :موعد انعقاد الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف.
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ورقة المفاهيم
أولا -التقديم
 -0إن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أصدرت حىت تارخيه أوامر بإلقاء القبض على
واحد وعشرين شخصاً ،ليس بينها إال ستة أوامر أفضت إىل تسليم األشخاص املعنيني إىل احملكمة .0ول ّـما
يزل يُنتظر تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على  00شخصاً .0ول ّـما كان يتعذر عقد احملاكمات يف احملكمة
بغياب املتهمني ،2فإن هذا الوضع يؤثر سلباً على قدرة احملكمة على االضطالع باملهام املنوطة هبا يف إطار
واليتها.4
 -0ويُرمى من االلتزام الرئيسي الواقع على عاتق الدول األطراف القاضي بتعاوهنا مع احملكمة إىل تنفيذ
طلبات إلقاء القبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة .5ويف هذا الصدد يعود للدول األطراف،
منفردة أو جمتمعة ،النظر يف ماهية املصاعب اليت حتول دون التعاون الفعال ،وماهية املبادرات اليت قد ميكن
6
أن متكنها من الوفاء بالتزاماهتا  .ومن ناحية أخرى تؤدي احملكمة أيضاً ،بصفتها السلطة الطالبة ،دوراً
هاماً فيما خيص نتيجة طلباهتا ،شأهنا يف ذلك شأن سائر الدول واألطراف غري التابعة للدول .ومن هذا
0

نُفذت ستة أوامر بإلقاء القبض يف احلاالت التالية :احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية – توماس لوبَنغو دييلو ،جرمان كاتنغا ،ماتيو

انغوجولو شوي (بـُرئ فأُفرج عنه) ،كالكست امباروشيمانا (أسقطت التهم املوجهة إليه فأُفرج عنه)؛ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى – جان بيري
مببا غُمبو؛ احلالة يف كوت ديفوار – لوران اغبَغبو .وقد سلَم أحد املشتبه فيهم املعنيني نفسه طوعاً إىل احملكمة :احلالة يف مجهورية الكونغو

وسحب أمران بإلقاء القبض إثر وفاة املشتبه فيهما املعنيني :احلالة يف أوغندا –
الدميقراطية – بوسكو انتاغندا (صدر أمران بإلقاء القبض عليه)ُ .
َرسكا لُكويا؛ احلالة يف ليبيا – معمر القذايف.
0
ل ّـما يزل يُنتظر تنفيذ األوامر بإلقاء القبض التالية :يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية – سلفسرت موداكومورا؛ يف احلالة يف أوغندا –

جوزيف كوين ،أوكوت أُضيَمبو ،دومنيك أُنغوين ،فنسنت أويت؛ يف احلالة يف السودان – عمر البشري (صدر أمران بإلقاء القبض عليه) ،أمحد هارون،
علي قشيب ،عبد الرحيم دحمد حسني؛ يف احلالة يف كوت ديفوار – سيمون اغبَغبو (قُبض عليها لكنها مل تقدَم إىل احملكمة)؛ يف احلالة يف ليبيا –
سيف اإلسالم القذايف ،عبد اهلل السنوسي (قُبض على كليهما لكنهما مل يقدَما إىل احملكمة).
2
املادة  )0(60من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية [انظر أيضاً املادة  )0(005منه والقاعدة  )0(006من القواعد اإلجرائية

وقواعد اإلثبات] اليت ال جتيز أن ُجيرى بغياب املتهم إال املرحلة التمهيدية من مراحل اإلجراءات .ولتنفيذ املرحلة االبتدائية من اإلجراءات بعد اعتماد
التهم تقضي القاعدة ذات الصلة ،دومنا استثناء ،بأنه "جيب أن يكون املتهم حاضراً يف أثناء احملاكمة" [املادة  )0(62من النظام األساسي
للمحكمة] ،بينما جيوز أن يتحقق حضوره مبثوله الطوعي [املادة  ) 7(52من النظام األساسي للمحكمة] أو بالقبض عليه وتقدميه إىل احملكمة

[املادة  )0(52من النظام األساسي للمحكمة].
4
القرار  ICC-ASP/11/Res.5بشأن التعاون ،الفقرة " :0تؤكد ما قد يؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية على قدرة
احملكمة على تنفيذ واليتها ،ال سيّما عندما يتعلق األمر بالقبض على أشخاص تصدر حبقهم أوامر بالقبض عليهم وتسليمهم للمحكمة".
5
استناداً إىل املمارسة الراسخة يف التعاون بني الدول والتعاون الدويل ،يشار بـ"تسليم املطلوبني" إىل مفهوم التعاون مبعناه الضيّق ،الذي

تطور ليعين تقدمي الشخص مباشرة إىل احملكمة يف األسيقة اليت كان يطبَق فيها إجراء قضائي صرف يراد به التغلب على املصاعب اليت تكتنفها
أخف وأسرع (كمذكرة التوقيف األوروبية ،اليت أُخذ هبا مبوجب
املرحلة السياسية املتمثلة يف تقييم وتطبيق متطلب التجرمي املزدوج ،بغية حتقيق إجراء ّ
القرار اإلطاري الصادر عن اجمللس يف  02حزيران/يونيو  .)0220إن "أشكال التعاون األخرى" املشار إليها يف املادة  12من نظام روما األساسي

يُقصد هبا املساعدة القضائية ،أي توفري أي دعم ضروري آخر لتمكني هياة قضائية أخرى من االضطالع باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها.
6
مكتب املدَعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،ورقة مسا َمهة ،0202 ،الفقرة  :2فيما خيص عمل احملكمة "ال يكفي للدول أن تقتصر
على اإلقرار بأ مهية عمليات القبض على املشتبه فيهم دون أن تنظر يف التدابري احملسوسة وامللموسة للتوصل إىل القبض عليهم وبالتايل إجراء
منصب على النتائج بشأن اخلطوات أو التدابري امللموسة
دحاكماهتم ["]...؛ الفقرة  ]...[" :1مل ُجيَر حىت اآلن بني الدول األطراف تباحث منهجي
ّ

اليت ميكن اختاذها لتيسري عمليات إلقاء القبض على املشتبه فيهم ،وقد آن األوان إلجراء مباحثات ترتكز على وجه التحديد على التعاون للتوصل
إىل إلقاء القبض على املشتبه فيهم ،بغية إعداد توصيات بشأن أفضل سبل اإلسهام يف التكفل يف إلقاء القبض على املشتبه فيهم".
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يتعني يف إطاره
املنظور يعين التعاون أيضاً تقليص نطاق عدم التعاون ،ما يستدعي اتّباع منحى كالينَ ،
تنسيق االسرتاتيجيات بغية التوصل إىل النتائج املتوخاة.
 -2وميثل إعداد اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم جانباً من تنفيذ هنج مجعية الدول
األطراف ("اجلمعية") فيما خيص تعزيز فعالية احملكمة من خالل التعاون .7وتركز الورقة احلالية على
اسرتاتيجية إلقاء القبض على املشتبه فيهم ،فقط ،ويُرمى منها إىل تزويد اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة اليت
يتعني أن يتخذها
ستعقد يف عام  0202مبسامهة إلغناء التباحث الوايف بشأن اخلطوات والتدابري اليت َ
األطراف املعنيون ،واليت ميكن أن تدفع قدماً على حنو ملموس حبال تنفيذ ما صدر عن احملكمة من أوامر
بإلقاء القبض على مشتبه فيهم ل ّـما يزل يُنتظر تنفيذها .وهلذا الغرض قد ميكن أن تتّبع اجلمعية منحى
قائماً على العمل خطوة خطوة ،باالستناد إىل خريطة طريق واقعية .وخالل هذه السريورة ميكن أن يكيَف
املفهوم املعروض يف هذه الورقة حبسب اللزوم ،وفقاً للمعاينات.

ثاني ا -خريطة الطريق
 -4يُقرتح أن تُعرض على اجلمعية اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم مبثابة بند فرعي
منفصل ضمن إطار بند التعاون املدرج يف جدول أعمال دورهتا الثانية عشرة اليت ستعقد يف عام ،0202
وميكن أن تفوض اجلمعية املكتب على هذا األساس ،من خالل فريق الهاي العامل ،تفويضاً جديداً بأن
صالً لكي تُقَر يف دورهتا الثالثة عشرة أداة اشتغالية .ومن شأن السريورة
جيري يف عام  0204حتليالً مف َ
املعنية أن تشتمل على اخلطوات التالية ،كما يرد تفصيله يف املرفق:
 -0مرحلة املفاهيم .................

أيلول/سبتمرب إىل تشرين الثاين/نوفمرب 0202

 -0التحليل القائم على التجربة .....

كانون األول/ديسمرب  0202إىل حزيران/يونيو 0204

 -2خطة العمل ...................

متوز/يوليو إىل تشرين الثاين/نوفمرب 0204

 -5وجيب أن تكون طريقة العمل متخففة ومرنة ،وأن ترتَكز على الطابع التقين للبحوث واملمارسات
الواجب مراعاهتا ،وعلى الطابع االشتغايل للنتيجة الواجب حتقيقها .واستناداً إىل هذه البنية جيدر تناول
وضع اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم من خالل مقرر ،يتوىل دفع السريورة التالية البيان قُ ُدماً
بغية إحراز نتائج ملموسة حبلول عام .0204

ثالثا -المناحي
 -6يبدو أن مثة حدوداً لتناول إنفاذ األوامر الصادرة عن احملكمة إللقاء القبض على املشتبه فيهم
وتقدميهم إليها حبسب احلالة ألنه قد ال يتيح القيام يف الوقت املناسب بتسليط الضوء على املصاعب
الشائعة والسبل اليت ميكن هبا تذليلها ،ما يفضي إىل تفويت فرص إلنفاذ األوامر املعنية .كما إن االقتصار
7
القرار  ،ICC-ASP/6/Res.2تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،الفقرات  27و 22و ،42واملرفق الثاين ،التوصيات
بشأن التعاون ( 66توصية) ،التوصية " : 00ينبغي للدول األطراف وجلمعية الدول األطراف أن تنظر يف السبل اليت تتيح تقاسم اخلربات املتعلقة

بالقضايا ذات الصلة بالقبض على األشخاص ونقلهم ،وذلك [عند اإلمكان] عن طريق جهة عامة [لتنسيق التعاون] تعينها مجعية الدول
األطراف".
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على تناول املسألة يف مرحلة اإلنفاذ فقط يضع بني يدي الدول وبني يدي احملكمة إطاراً قانونياً ووقائعياً
معيَناً قد يكون دحدود املرونة .ومن هذا املنظور تتأثر عالقة التعاون بني الدول واحملكمة بقرار احملكمة الذي
جيعل االلتزام بالتعاون التزاماً دح َدد الطابع وملموساً ،بإصدارها طلباً للقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم
إليها.
 -7وباالستناد إىل هاتني املرحلتني للعالقة فيما خيص التعاون (استحداث االلتزام وجتسيده الفعلي
بإصدار الطلب) ميكن متييز منحيني اثنني لتحسني التعاون :منحى ذي طابع وقائي ،يُهتم وفقه
باسرتاتيجية إللقاء القبض على املشتبه فيهم من ذي قبل ،أي قبل أن يصدر عن احملكمة أي طلب دح َدد
ضبَطة حبسب
إللقاء القبض على مشتبه فيهم؛ ومنحى ذي طابع استدراكي ،يـُتَبع إذ تلزم الحقاً تدابري ُم َ
خصائص القضية ،استناداً إىل كون طلب تعاون قد آتى نتائج سلبية إىل حد كبري .ومن البني أن هذين
املنحيني ال يستبعد أحدمها اآلخر بل يتكامالن ،وميكن أن ُيَرز هبما أفضل النتائج إذا ُمجع بينهما على
حنو فعال يف إطار اسرتاتيجية مو َحدة.
ألف-

الوقاية

 -2قبل صدور طلب تعاون عن احملكمة ،ال ينظم العالقة بني الدولة الطرف وبينها إال التزام عام
بالتعاون التام .2ويندرج السبيل الذي تستجيب به الدول إىل هذا االلتزام العام (أي ما إذا كانت نظمها
القانونية معدة لتمكينها من التعاون التام مع احملكمة) ضمن إطار تطبيقها مبدأ التكامل .وتلك هي
املرحلة اليت ميكن أن يرَكز فيها حتليل تدابري التكامل على التأهب لالستجابة إىل ما قد يرد من احملكمة من
معني من أجل تنفيذ االلتزام
طلبات التعاون .وإىل حني تُدعى الدولة الطرف بقرار من احملكمة إىل مسلك َ
العام (وذلك يف احلالة اليت بني أيدينا بتنفيذ طلب القبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة)،
وجود اتفاق مبكر بشأن شكل ومضامني التعاون التهياةَ لتحسني تنفيذ األوامر احملدودة النطاق
قد يتيح ُ
الصادرة عن احملكمة.
 -1بل قد يبدو يف الواقع أن احملكمة تكون يف مرحلة أبكر ،أي قبل أن حتال إليها احلالة ،أو يف الفرتة
املمتدة من موعد إحالتها إىل موعد صدور القرار مبباشرة حتقيق فيها على أبعد تقدير ،يف وضع أفضل
للتفاوض مع الدول وغريها من األطراف ذات الصلة بشأن طرائق التعاون ووسائله وسائر شروطه .وإذا
قامت باإلحالة دولة أو قام هبا جملس األمن فيمكن أن يُدعى الكيان القائم باإلحالة إىل النظر يف
االخنراط املسبق يف شأن مباشرة حتقيق ،ما جيعل لزاماً عليه أن يأخذ ضمن إطار إجراء اإلحالة بالعامل
املتمثل يف إمكان احلاجة الحقاً إىل متابعة ملموسة له ،مبا يف ذلك تنفيذ األوامر بالقبض على املشتبه
فيهم وتقدميهم إىل احملكمة.
باء-

اإلنفاذ

 -02عند استالم الدولة طلباً للتعاون ،ميكن أن يتأثر موقفها بصدد اإليفاء الكامل بااللتزام بالقبض
على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة بعدد من العوامل .فاملصاعب االشتغالية والسياسية ميكن ،إذا مل
يتعني أن يتم ،يف
تعاجل يف مرحلة أسبق ،أن تؤثر تأثرياً كبرياً على نتيجة طلب التعاون .ويف هذه احلالة قد َ
األسيقة غري املالئمة اليت تواجهها احملكمة حالياً ،تناول رغبة الدولة املعنية يف إلقاء القبض على املشتبه
فيهم املعنيني وتقدميهم إىل احملكمة وقدرهتا على ذلك.
2
املادة  26من نظام روما األساسي" :تتعاون الدول األطراف ،وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي ،تعاوناً تاماً مع احملكمة فيما جتريه ،يف
إطار اختصاص احملكمة ،من [حتقيق] يف اجلرائم و[مالحقة] فيها".
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قتصر يف هذه
 -00ويف املرحلة احلالية من مراحل دراسة اسرتاتيجية إلقاء القبض على املشتبه فيهم ،سيُ َ
الورقة على اخلوض يف املوضوع وفق املنحى القائم على التناول من ذي بعد ،أي التحديد املبدئي للعناصر
اليت من شأهنا أن تُدرس يف مرحلة التحليل ضمن إطار السريورة املعنية .ومن هذه العناصر ما يلي:
(أ) التصنيف ،أي السمات العامة لتنفيذ أوامر احملكمة بإلقاء القبض على املشتبه فيهم
واملصاعب اليت تعرتضه،
(ب) املبادرات ،أي جمموعات التدابري اليت ميكن أن تفضي إىل تيسري اإلنفاذ.
يتعني أيضاً أن
 -00بيد أن املنحى الشامل فيما يتعلق باسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم َ
يشتمل على حتليل للمنحى الوقائي أو القائم على التناول من ذي قبل ،ميكن أن ُجيرى تسلسلياً،
باالستناد إىل العناصر اليت يربزها التحليل القائم على التناول من ذي بعد ،على مستوى اإلنفاذ .وعلى
حنو مشابه ُُيتاج إىل أن تشتمل هذه العملية ،من منظور التعاون املتبادل ،على ماهية هنوج احملكمة
املتكاملة اليت قد ختدم على أفضل وجه الغرض املتمثل يف التوصل إىل إنفاذ األوامر بإلقاء القبض على
املشتبه فيهم ،مبا يف ذلك على سبيل املثال النهوج املتّبعة يف إعداد الطلبات أو يف إبقائها ذات طابع
سري.
ّ

رابعا -عناصر التحليل
ألف -التصنيف
 -02إن الدراسة االستقصائية ملختلف األوضاع اليت قد تقوم على صعيد تنفيذ طلب احملكمة للتعاون
من أجل إلقاء القبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إليها يُفرتض أن تستند إىل الصفات القانونية والوقائعية
املسنَدة إىل الدول املعنية وإىل األشخاص املطلوبني لدى احملكمة .وقد ميكن يف هذا الصدد حتديد جمموعة
أمناط على األساس التايل البيان:

-4

-0

املكان ،أي مكان وجود الشخص املعين ،والتزام الدول،

-0

القدرة ،أي قدرة الدول اليت يوجد فيها الشخص املعين،

-2

املركز ،أي مركز الشخص املطلوب لدى احملكمة أو صفته.

المكان

 -04إن العنصر الرئيسي إلنفاذ األمر بإلقاء القبض على شخص مطلوب لدى احملكمة هو مكان
معني قد ميكن أن
وجوده ،الفعلي أو احملتمل ،احلايل أو املقبل .بيد أن وجود الشخص بدنياً يف مكان َ
يهيئ فرصاً خمتلفة إلنفاذ الطلب حبسب ما إذا كانت الدولة املعنية ملزمة بالتعاون مع احملكمة أم مل تكن،
وما إذا كان أي التزام عليها من هذا القبيل يتوقف على اآلليات املتاحة مبوجب نظام روما األساسي أو
مبوجب ميثاق األمم املتحدة .فالعناصر ذات الصلة اليت جيب النظر فيها من هذا املنظور هي:
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وجود التزام واقع على عاتق الدول،



منشأ االلتزام املعين ،أي نظام روما األساسي أو قرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم
املتحدة،



وجود الشخص.
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 -05ويف هذا الصدد ميكن أن تقوم األوضاع التالية البيان ،حبسب وجود الشخص املطلوب لدى
احملكمة على أراضي الدول املذكورة فيما يلي:

’ ‘0دولة ملتزمة بالتعاون ،عمالً بنظام روما األساسي:

(أ) دولة طرف ،مثل بلدان احلاالت [أوغندا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،كينيا ،كوت ديفوار ،مايل]؛

(ب) دولة أخرى قبلت باختصاص احملكمة1؛
(ج) دولة أخرى تقبل التعاون طوعياً02؛
(د)

دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص احملكمة هي بلد عبور أو بلد وجهة.00

’ ‘0دولة ملزمة بالتعاون عمالً بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة:00
 -الدول غري األطراف [السودان ،ليبيا].

ث على التعاون عمالً بقرار صادر عن جملس
’ ‘2دولة ال التزام عليها بالتعاون ،لكنها ُحتَ ّ
األمن التابع لألمم املتحدة.02
’ ‘4دولة ال التزام عليها بالتعاون:
الدول غري األطراف ،يف حاالت غري احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن التابع
لألمم املتحدة إىل احملكمة.

1
املادة  )2(00من نظام روما األساسي ]...[" :تتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقاً للباب  ."1وقد سبق أن
قبلت كوت ديفوار اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم اليت ارتُكبت منذ  01أيلول/سبتمرب ( 0220إعالهنا املؤرخ بـ 02نيسان/أبريل .)0222

وانضمت هذه الدولة إىل نظام روما األساسي ،فبدأ تنفيذه فيما خيصها يف األول من أيار/مايو .0202
02
ميكن للدولة ،وإن مل تكن طرفاً يف النظام األساسي ،أن تقرر التعاون مع احملكمة بإبرامها اتفاقات أو ترتيبات خاصة "أو على أي أساس
مناسب آخر" [املادة ()5(27أ) من النظام األساسي] .ويف حني يقع على عاتق الدول األطراف التزام بالتعاون الكامل مع احملكمة [املادة  26من

النظام األساسي] ،وبالتايل عليها "[ ]...أن متتثل لطلبات إلقاء القبض والتقدمي" [املادة  )0(21من النظام األساسي] ،ليست الدول غري األطراف
اليت تقيم عالقة تعاون خاصة مع احملكمة ملزمة إالّ بـ"التعاون" [املادة ()5(27ب) من النظام األساسي] ،مبا يف ذلك التعاون لتنفيذ األوامر بإلقاء

القبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة [املادة  )0(21من النظام األساسي].
00
يف قضية البشري مثالً :كينيا بتاريخ  7آب/أغسطس  ،0202إصدار دستور جديد؛ تشاد ،بتاريخ  02-00آب/أغسطس ،0202

مؤمتر قمة االحتاد األفريقي ،ويف  7و 2آب/أغسطس 0202؛ جيبويت ،يف  2أيار/مايو  ، 0200تقلد الرئيس ملهامه؛ مالوي ،يف
 04تشرين األول/أكتوبر  ،0200مؤمتر قمة السوق املشرتكة لدول شرقي أفريقيا وجنوبيها.
00
املادة (02ب) من النظام األساسي للمحكمة .انظر فيما خيص السودان القرار  ،)0225( 0512الصادر عن جملس األمن التابع
لألمم املتحدة بتاريخ  20آذار/مارس  ،0225الفقرة  0من املنطوق ،اليت ترسي التزاماً ("تقرر") "أن تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع

األخرى يف دارفور تعاوناً كامالً" ،فيما حتث "مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى املعنية على أن تتعاون تعاوناً كامالً" (التشديد باخلط
املائل مضاف هنا) .وعلى حنو مماثل فيما خيص ليبيا ،يف القرار  )0200( 0172الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة بتاريخ 06
شباط/فرباير  ،0200ترسي الفقرة  5من منطوقه االلتزام بالتعاون الكامل فيما خيص السلطات الليبية فقط ،بينما حتث أيضاً مجيع الدول واملنظمات

الدولية ذات الصلة على التعاون يف هذا الصدد ("يقرر أن تتعاون السلطات الليبية تعاوناً كامالً مع احملكمة ومع امل َدعي العام وتقدم هلما ما يلزمهما
من مساعدة عمالً مبقتضيات هذا القرار ،وإذ يسلم بأن الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ال يقع عليها أي التزام مبوجب ذلك النظام،
ُيث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على التعاون التام مع احملكمة واملدَعي العام").
02
يف قضية البشري مثالً ،البلدان املسافَر إليها :إيران 07 ،حزيران/يونيو 0200؛ الصني 22-02 ،حزيران/يونيو .0200
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القدرة

 -06عندما ُي َدد مكان الشخص الفار وتنشأ عن وجوده على أراضي الدولة املعنية عالقة ملموسة
معها فيما خيص إنفاذ األمر بإلقاء القبض عليه ،تقوم مسألةُ ما إذا كان ُّ
متكنها من تنفيذ األمر املعين
يتوقف على رغبتها يف ذلك أم على قدرهتا على ذلك .ومن هذا املنظور قد يفضي عدم الرغبة إىل
حاالت عدم تعاون يُتعامل معها مبوجب اإلجراءات ذات الصلة ،04يف حني ميكن أن ينجم ُّ
متكن الدولة
الراغبة يف تنفيذ إلقاء القبض من تنفيذه عن تالقي عنصرين وقائعيني خمتلفني:
(أ)

السيطرة الفعلية على األراضي اليت يوجد فيها الشخص املعين؛

(ب) القدرة التقنية على التكفل بإلقاء القبض على الشخص املعين وتقدميه إىل احملكمة.
 -07ويف هذا الصدد ميكن أن تقوم األوضاع التالية البيان حبسب سلطة الدولة على األراضي املعنية،
وتأهبها إلنفاذ األمر بإلقاء القبض:

’ ‘0السيطرة على األراضي اليت يوجد فيها الشخص الفار
(أ)

للدولة سيطرة على األراضي املعنية:

دولة تتبع هلا األراضي املعنية [مثال :السودان؛ كوت ديفوار  -سيمون اغبَغبو؛
ليبيا – السنوسي]
(ب) ليس للدولة سيطرة على األراضي املعنية:
-

’‘ 0

دولة تتبع هلا األراضي [مثال :أوغندا؛ ليبيا – القذايف]

القدرة التقنية على إنفاذ األوامر بإلقاء القبض على املشتبه فيهم
(أ)

عدم توفر التقنيات أو املهارات الالزمة لتتّبع الفارين وإلقاء القبض عليهم،

(ب) عدم التم ّكن من تتّبع الفارين أو إلقاء القبض عليهم بسبب خصائص األراضي
املعنية أو املساعدة اليت تقدمها إىل الفارين جمموعات منظمة أو شبكات أخرى،
(ج) عدم توفر بىن احلد األدىن الالزمة إلعمال مبدأ سيادة القانون ،كما قد تكون نُظر
البت يف مقبولية القضية.05
فيها يف مرحلة ّ
04

عمالً باملادة () 0(000و) من النظام األساسي تقوم اجلمعية بـ"النظر [ ]...يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون" ،وهي قد أرست يف هذا

الصدد إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون (القرار  ،ICC-ASP/10/Res.5املرفق) .وإذا أحال احلالة إىل احملكمة جملس األمن فقد ميكن له أن
يبت أيضاً بشأن عدم الوفاء بااللتزامات من جانب الدول األطراف [املادة  )7(27من النظام األساسي] أو من جانب الدول غري األطراف أيضاً
عندما تكون قد تعاقدت مع احملكمة بشأن التزامات طوعية [املادة ()5(27ب) من النظام األساسي] .انظر أيضاً املادة  )2(07من االتفاق بشأن
العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية" :حتيل [احملكمة] املسألة [إىل جملس األمن]" .وجيوز للمجلس أن يستخدم عقوبات أو تدابري

أخرى (انظر على سبيل املثال القرار  0027الصادر عن جملس األمن ،بتاريخ  07تشرين الثاين/نوفمرب  ،0112الذي ينص يف الفقرة  2من منطوقه
على ما يلي" :يدين عدم قيام مجهورية يوغوسالفيا االحتادية حىت اآلن بتنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة [احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة
بيوغوسالفيا السابقة] ضد األشخاص الثالثة [ ،]...ويطالب بالتنفيذ الفوري وغري املشروط ألوامر االعتقال هذه ،مبا يف ذلك نقل هؤالء
األشخاص إىل احملكمة الحتجازهم").
05
املادة  )0(07و( )2من نظام روما األساسي[ :تقضي احملكمة بأن الدعوى مقبولة إذا كانت الدولة غري راغبة يف االضطالع باإلجراءات
أو غري قادرة على ذلك ،و] "لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة ،تنظر احملكمة فيما إذا كانت الدولة غري قادرة ،بسبب اهنيار كلي أو جوهري
لنظامها القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره ،على إحضار املتهم [( "]...التشديد باخلط املائل مضاف هنا).
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المركز

 -02تبني املمارسة العملية أنه عند حتديد مكان الشخص الفار ميكن أن يكون لصفته أو مركزه
الشخصيني أثر عملي على إنفاذ أمر احملكمة ،حبسب:
(أ)

منصبه الرمسي أو السلطة اليت ميارسها حبكم األمر الواقع،

(ب) ما إذا كان من غري ذوي "االمتياز"،
(ج) ما إذا كان دحتجزاً لسبب آخر.
 -01ويف هذا الصدد ميكن أن تفعل الظروف التالية البيان فعلها:

’ ‘0ذوو املناصب الرمسية
(أ)

شخص "ذو حصانة"،

(ب) شخص ُرفعت عنه احلصانة ،أو قبل بتسليم نفسه،06

’ ‘0غري ذوي االمتياز ،مثل
(أ)

األسرى يف النزاعات املسلحة الداخلية والدولية،

(ب) األشخاص احملتجزون جلرائم غري اجلرائم املشمولة بالنظام األساسي.

باء-

المبادرات
 -02إن تصنيف العناصر املميزة إلنفاذ أي أمر بإلقاء القبض على مشتبه فيه ميكن أن يتيح إضفاء
السبغة الفردية على التدابري اليت قد يبدو ،استناداً إىل املمارسة ذات الصلة ،أهنا أنسب لتعزيز احتمال أن
يتم تنفيذ األمر املعين .وقد يكون من بني هذه التدابري:

(أ)

تقدمي احلوافز،

(ب) التحرك التدخلي.
-4

تقديم الحوافز

 -00إنه تدبري من شأنه أن ينهض بتكوين منحى إجيايب طوعي لدى الدول واألفراد ،بغية التوصل إىل
إلقاء القبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة و/أو تقدميهم إليها .ويُفرتض أن تكون احلوافز،
املستهدفة هبا ،خمتلفة الطبيعة ،العامة أو اخلاصة ،بينما قد ميكن أن يتوقف توفرها الفعلي
حبسب اجلهات
َ
ستهدف باحلوافز:
على ظروف احلالة والقضية .وميكن أن تُ َ

’ ‘0الدول
يف احلاالت اليت قد ميكن فيها النظر يف تقدمي حوافز ،تتمتع الدول عادة بالقدرة الالزمة لتنفيذ األوامر
بإلقاء القبض على املشتبه فيهم ،بينما قد تعوق ظروف سياسية داخلية الوفاء بالتزامات هذه الدول إزاء
احملكمة .ويف هذا الصدد يُفرتض أن ختدم احلوافز اليت يقدمها اجملتمع الدويل مصلحة عامة رئيسية للدولة
06
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املادة  )0(12و( )0من نظام روما األساسي.
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املعنية ،وأن ميكن أن ترجح كفتها على كفة العوائق الداخلية ،مبا يف ذلك إيتاؤها فائدة سياسية أو
اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية بارزة للعيان بصورة واضحة .وقد تشمل هذه النهوج االشرتاطية:
(أ) املشاركة يف منظمات إقليمية أو دولية حكومية،
(ب) املساعدة يف تكوين القدرات،
(ج) املساعدة يف إطار التعاون ،مع مراعاة الضرورات اإلنسانية.

’ ‘0األشخاص
متثل احلوافز ذات الطابع الفردي املق َدمة لألشخاص املطلوبني لدى احملكمة خياراً ميكن األخذ به عندما
تكون الدولة راغبة يف التعاون مع احملكمة لكن ظروفاً اجتماعية أو سياسية تستلزم إقناع الشخص املعين
بتقدمي نفسه إليها طوعاً .ويُفرتض أن تتوقف هذه التدابري بصورة رئيسية على الدولة اليت يقيم فيها
الشخص املعين وعلى جنسيته ،وميكن أن تشتمل على تطمينات أو ترتيبات من أجل:
(أ) املساعدة خالل إجراءات احملكمة ،مبا يف ذلك املساعدة القانونية ،واملساعدة املادية،
واملساعدة يف استصدار تأشريات السفر ،أو يف ترتيبات اإلفراج املؤقت أو إنفاذ العقوبة
(ب) تسهيل أمور أفراد العائلة ،مبا يف ذلك زياراهتم ملركز االحتجاز لدى احملكمة،
(ج) إنفاذ أي عقوبة قد توقعها احملكمة يف بلد قد يُتفق عليه،

-3

(د)

منح الصفة احمللية ،عند استكمال اإلجراءات،

(ه)

منح صفة من صفات املقيمني يف اخلارج ،عند استكمال اإلجراءات.

التحرك التدخلي

 -00يف احلاالت اليت ال متثل فيها احلوافز خياراً ميكن األخذ به ،إما لعدم توفرها (عندما ال يكون
للدولة املعنية مصلحة يف االنضمام إىل منظمة معيَنة ،مثالً) أو ألهنا تقرتن مبساوئ جتعل من املستحسن
يتعني النظر يف ّاختاذ تدابري جلعل الدول
عدم االستعانة هبا (كـأن تشهد املنطقة املعنية أزمة إنسانية)َ ،
تتعاون ،وإعمال وسائل اشتغالية لتنفيذ األوامر بإلقاء القبض على املشتبه فيهم .وميكن أن هتدف التدابري
املعنية إىل ما يلي:
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عزل الشخص املعين وتتبعه وإلقاء القبض عليه،



ممارسة الضغط على الدول املعنية،



مساندة احملكمة.
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 -02ويف هذا السياق قد ميكن أن يكون لوسائل تعزيز التعاون طبيعة خمتلفة:

’ ‘0وسائل سياسية 07منها
األطراف،

البيانات

02

والتعهدات العامة ،يف األمم املتحدة وغريها من اهلياات املتعددة

-

املشاورات اخلصوصية،

-

وضع سياسات وطنية ومتعددة األطراف مؤيدة للمحكمة اجلنائية الدولية،01

-

بذل مساع 02لدى الدولة املعنية واستدعاء سفريها،

-

إدراج أحكام مؤيدة للمحكمة اجلنائية الدولية يف االتفاقات ذات الصلة،00

اختاذ مبادرات يف جملس األمن ،00مبا يف ذلك واليات بعثات حفظ السالم،
02
والعقوبات وغريها من التدابري  ،واملتابعة فيما يتعلق بقرارات إحالة احلاالت إىل احملكمة؛

’ ‘0وسائل دبلماسية من قبيل:
-

الصالت غري األساسية،

-

إدراج التحاور الثنائي والتحاور املتعدد األطراف يف جداول األعمال،

إدراج نص ذي صلة يف البيانات اليت يُدىل هبا أثناء املناقشة العامة اليت جتري
خالل دورات اجلمعية؛

07
القرار  ،ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين ،توصيات بشأن التعاون ( 66توصية) ("التوصيات") ،التوصية " :07يتعني على مجيع الدول
األطراف أن تسهم ،حسب االقتضاء ،يف توليد الدعم السياسي والزخم يف عملية إلقاء القبض يف الوقت املناسب على األشخاص املطلوبني

وتسليمهم ،سواء من خالل االتصاالت الثنائية اليت جتريها أو من خالل األنشطة اليت تضطلع هبا [يف] املنظمات اإلقليمية والدولية".
02
التوصيات ،التوصية " :42ينبغي أن تذكر الدول األطراف بقية الدول بواجب التعاون وأن تطالب يف بياناهتا بالوفاء هبذا الواجب،

ال سيّما فيما يتعلق بالقبض والتسليم".
01
يرد عرض عام شامل ودحدَث عن اإلطار القانوين الذي وضعه االحتاد األورويب لدعم احملكمة اجلنائية الدولية ،واملمارسات يف العمل
الرامي إىل حتسني التعاون والتكامل ،يف وثيقة مؤرخة بـ 20كانون الثاين/يناير  ،0202عنواهنا " ُمعني فيما يتعلق بسد اهلوة بني العدالة الدولية
والعدالة الوطنية " قُدمت خالل اجتماع فريق الهاي العامل الذي عقد بتاريخ  5أيلول/سبتمرب  ،0202صادرة عن املفوضية األوروبية واملمثل
السامي لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية:

Joint Staff Working Document - Toolkit for Bridging the gap

.between international & national Justice, SWD (2013) 26 final
02
يف بعض احلاالت ميكن أن ُجترى املساعي يف شكل متعدد األطراف .فمنذ عام  0220استهدف االحتاد األورويب مبساعيه  022بلداً،

فقام بـ 422مسعى فيما خيص أموراً منها التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه ،والتص ديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا،
وتسليط الضوء على مبادئه التوجيهية املتعلقة باالتفاقات الثنائية بشأن عدم تسليم املطلوبني.
00

انظر املادة  )7(00من اتفاق كوتونو لالحتاد األورويب ،أمشل اتفاق من اتفاقات الشراكة بني الدول النامية واالحتاد األورويب .إنه ميثل منذ

عام  0222اإلطار لعالقات االحتاد األورويب بـ 71بلداً من بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادي ،وهو ينطوي على منحى شامل فيما يتعلق
بـ"هشاشة الدولة وفعالية املعونة" (الرتابط بني األمن والتنمية ،مبا يف ذلك بناء السالم ومنع النزاعات) ،حيث يُنظر فيما خيص حاالت هشاشة الدولة
يف تشكيلة من التعاون يف اجملال الدبلماسي واجملال األمين واجملال التنموي.
00
مثل تكليف قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة مبهام املساعدة يف إنفاذ األوامر الصادرة عن احملكمة إللقاء القبض على املشتبه

فيهم ،والقيام بأعمال املتابعة لقرارات اإلحالة إىل احملكمة.
02
انظر فيما تقدم احلاشية  .04انظر أيضاً مكتب املدَعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،ورقة مسامهة ،0202 ،الفقرتان  04و.05
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’ ‘2وسائل شُرطية ،منها:
-

تدريب عاملني يف أجهزة إنفاذ القانون،04

-

تنفيذ برامج خاصة05؛

’ ‘4املساعدة التقنية ،06بوسائل منها إنشاء أفرقة للتتبع وإلقاء القبض ،ما ميكن أن تُـتَبع فيه
مناذج خمتلفة أو جيمع فيه بني مناذج خمتلفة ،من قبيل
-

األفرقة املختلطة،

-

املوظفني املضمومني إىل القوات الوطنية،

-

توفري عاملني للمحكمة دون مقابل،

اإلسهام بعاملني مؤهلني توفرهم الدول مباشرة أو يتم توفريهم عن طريق كيان
دحفز (مثل مبادرة االستجابة السريعة يف جمال العدالة ،أو املنظمات اإلقليمية)؛

’ ‘5تبادل املعلومات ،07مبا فيها املعلومات االستخبارية؛
’ ‘6التواصل مع أطراف ذوي صلة ،منهم متخذو القرارات على الصعيد الوطين
والدبلماسيون.02
_____________

04

التوصيات ،التوصية " :02يتعني على مجيع الدول األطراف أن تنظر فيما إذا كان من املمكن ،بناءً على طلب يوجه إليها ،أن توفر

لدولة يوجد يف إقليمها مشتبه هبم املساعدة التقنية والدعم ،من قبيل تقاسم املعلومات وتوفري التدريب التخصصي [للعاملني يف أجهزة] إنفاذ
القانون".

05
على سبيل املثال يشار إىل أن وزارة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية تقدم  ،يف إطار برنامج املكافآت على تقدمي املعلومات املتعلقة
جبرائم احلرب (الذي يشكل جانباً من برنامج املكافآت من أجل العدالة األوسع نطاقاً) مكافآت تصل حىت مخسة ماليني دوالر لألشخاص الذين

يقدمون معلومات عن مدعى عليهم ُوجهت إليهم هتم بارتكاب جرائم دولية .وقد َو َسع القانون الذي وقع يف  05كانون الثاين/يناير  0202نطاق
سلطة وزارة اخلارجية ليشمل منح مكافآت على تقدمي معلومات تفضي يف أي بلد إىل توقيف أو إدانة شخص من رعايا الدول األجنبية متهم
بارتكاب جرائم حرب ،أو جرائم ضد اإلنسانية ،أو جرمية اإلبادة ،أو إىل نقله أو إدانته من جانب أي دحكمة جنائية دولية .ومن الفارين املطلوبني
لدى احملكمة الذين ينطبق عليهم هذا الربنامج حالياً :يف احلالة يف أوغندا – جوزيف كوين ،دومنيك انغوين ،أوكوت أُضيَمبو؛ يف احلالة يف مجهورية

الكونغو الدميقراطية – سلفسرت موداكومورا.
06
07

التوصيات ،التوصية  ،02الواردة فيما سبق ضمن احلاشية .04
املرجع السابق الذكر ،انظر أيضاً التوصية " :00ينبغي للدول األطراف وجلمعية الدول األطراف أن تنظر يف السبل اليت تتيح تقاسم

اخلربات املتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالقبض على األشخاص ونقلهم ،وذلك [عند اإلمكان] عن طريق جهة عامة [لتنسيق التعاون] تعينها مجعية
الدول األطراف".
02
التوصيات ،التوصية " : 51ينبغي تنظيم حلقات عمل بشأن القضايا العملية املتصلة بالتعاون مثل القبض والتسليم ،وجتميد [األصول]،
والتحقيقات املالية ،مع [مشاركة أطراف ذات صلة من منظومة] األمم املتحدة يف هذه احللقات".
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