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تقرير المكتب عن التعاون
ملحق

موجز عن الندوة حول تعزيز التعاون،
الذي انعقد في كوتونو ،بنين
أولا -مقدمة
 -7يف  3و  2تشرين الثاين/نوفمرب  ،4172انعقدت ندوة رفيعة املستوى لتعزيز التعاون بني احملكمة
اجلنائية الدولية والدول األطراف باإلضافة إىل دول املراقبة يف نظام روما األساسي يف كوتونو ،بنني .وعقد
ممثلني حكوميني ومسؤولني آخرين رفيعي املستوى من سبعة من الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية وهي –
بنني .والكامريون ومجهورية الكونغو ومايل واملغرب والسنغال وتوغو  -وكذلك النرويج وهولندا ومسؤولني
من احملكمة اجلنائية الدولية وخرباء ،مناقشات معمقة حول التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية والدول
األطراف ،مع الرتكيز على محاية الشهود والتحقيقات .وأبرزت الندوة أمهية التعاون القضائي على املستوى
الوطين واإلقليمي مع احملكمة ،واستعرضوا السبل لكيفية تعزيز قدرات الدول يف هذا الصدد .كانت هذه
الندوة الناطقة بالفرنسية مماثلة للندوات اليت جرت يف بوينس آيرس ،األرجنتني يف  47-41أيار/مايو
 4172وأكرا ،غانا يف  2-3متوز/يوليو .4172
 -4يف خطاهبا الرئيسي الفتتاح الندوة ،قالت القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورميندي ،ان "التعاون
ضروري حلسن سري العمل يف احملكمة اجلنائية الدولية .ويشمل هذا التعاون الدعم السياسي ،فضال عن
التعاون القانوين والتشغيلي .وينبغي أيضا التمييز بأن املعرفة اجليدة والفهم الصحيح ألنشطة احملكمة،
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ولتجارب الدول والصعوبات اليت يواجهوهنا يف عالقاهتم مع احملكمة ،هي شرط أساسي للتعاون" .و "من
أجل القدرة على مساعدة احملكمة ،جيب على املرء أن يكون على بينة من احملكمة وعلى فهمها".
 -3وبصفته ممثل الدولة املضيفة يف الندوة ،أفاد أمني األختام ووزير العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
لبنني ،سعادة فالنتني دجينونتني-أغوسو ،أن الندوة كانت ضرورية من أجل "الفهم األفضل للفوائد
املشرتكة النامجة عن توثيق التعاون بني الدول األطراف واحملكمة اجلنائية الدولية".
 -2اعتمدت احملكمة اجلنائية الدولية يف مجيع أنشطتها على تعاون الدول واملنظمات الدولية ،مبا يف
ذلك اعتقال وتسليم املشتبه فيهم ،ومصادرة وجتميد األصول ،وتنفيذ أحكام السجن الصادرة عن
احملكمة ،وتنفيذ قرارات اإلفراج املؤقت أو إعادة توطني الشهود .قد تقوم احملكمة بعمل ترتيبات أو
اتفاقات لتوفري مثل هذا التعاون .ويعتمد جناح التعاون أيضا على التفاهم املتبادل بني احملكمة والدول
األطراف بشأن االحتياجات واملتطلبات املتعلقة مبسائل التعاون ذات الصلة.
 -5لقد مت تنظيم هذا احلدث من قبل احملكمة اجلنائية الدولية بالتعاون الوثيق مع ميسر التعاون بني
احملكمة والدول األطراف -السفري النروجيي إىل هولندا  -واملمثل الدائم هلولندا لدى احملكمة اجلنائية
الدولية؛ ومت متويله من قبل املفوضية األوروبية وحكوميت هولندا والنرويج ،وبدعم من حكومة بنني.

ثاني ا -حماية الشهود
 -6تسىن للمشاركني تبادل وجهات نظر متميزة ومثمرة حول :نظام احملكمة حلماية الشهود،
والتحديات اليت تواجهها الدول واحملكمة لضمان محاية الشهود ،واتفاقيات إعادة التوطني والصندوق
اخلاص إلعادة التوطني ،والدور التكميلي لنظم احلماية الوطنية .لقد أكدت احملكمة على األمهية احلامسة
لتعاون الدول األطراف يف هذا اجملال ،مع االعرتاف مبسؤوليتها عن محاية كال شهود االدعاء وشهود
الدفاع ،من خالل التوقيع على اتفاقيات إعادة التوطني أو أي ترتيبات خاصة أخرى .والحظت احملكمة
مع ارتياحها أنه منذ عقد الندوتني يف عام  4173حول محاية الشهود يف داكار ،السنغال ويف أروشا،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،ازداد عدد اتفاقيات محاية الشهود مع الدول األفريقية من اتفاقية واحدة إىل مخسة
اتفاقيات .ولكن ،حىت لو كان إعادة توطني الشهود إىل دول أخرى يشكل املالذ األخري ،فإن احملكمة
تواجه ضغطا على قدرهتا للقيام بإعادة التوطني .لقد مت التشديد على أن عدد االتفاقيات احلالية ليس
كافيا وأنه يتعني على احملكمة االتصال بالدول األطراف يف مجيع املناطق لتعزيز هذه القدرات .إن القدرة
اإلقليمية املوسعة ستتيح أيضا إلجياد احللول ،يف حني استيفاء متطلبات السالمة الصارمة ،اليت سيكون
من شأهنا التخفيض من التكاليف اإلنسانية للبعد اجلغرايف وتغيري البيئة اللغوية والثقافية عند إعادة التوطني
الشهود وأسرهم.
 -1لقد أوضحت احملكمة أيضا أن الرتكيز على محاية الشهود كان تطورا عاملياً يف اآلونة األخرية.
ولكن ،حىت عند اإلدراك بأن النظم القانونية ختتلف ،فإن معايري محاية الشهود باحلد األدىن موجودة
وميكن تطبيقها يف مجيع البلدان .لقد مت اآلن مجع قدر كبري من املعرفة حول ما يصلح وما ال يصلح ،وأنه
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يلزم وميكن مشاركة هذه املعرفة .لقد مت تقدمي املعلومات حول مسؤوليات وأعمال قسم محاية الشهود
داخل احملكمة بوضوح إىل املشاركني الذين اكتسبوا فهما أفضل للمسائل التشغيلية النامجة عندما يتم
طلب التعاون من احملكمة .ومن جانبها ،متكنت احملكمة من احلصول على التغذية الراجعة حول أوضاع
واحتياجات البلدان املعينة.
 -8من خالل استخدام الصندوق اخلاص إلعادة التوطني ،ميكن للدول األطراف االستفادة من
املساعدة من احملكمة ،كما ستكون قادرة على استالم الشهود على أساس متعادل من حيث التكلفة.
وميكن للدول أيضا أن تستفيد من مساعدة شركاء احملكمة الذين تكون مهامهم توفري املباين الكافية يف
منطقة محاية الشهود .إن هذه املساعدة ستقوم بتعزيز القدرات الوطنية حلماية الشهود بشكل عام .لقد
أوضح عدد كبري من ممثلي الدول األطراف أن الزيادة يف اجلرائم اخلطرية عرب احلدود ،فضال عن الدور
احلاسم للشهود فيما يتعلق بنجاح التحقيقات واملالحقات القضائية ،تدعو إىل تعزيز اجلهود .لذلك،
ستثبت القدرات املتوفرة وكذلك حتسني القدرات يف هذا اجملال يف عدد أكرب من البلدان بأهنا حامسة يف
ضمان التعاون الثنائي واإلقليمي الفعال للتحقيق مجيع اجلرائم اخلطرية وحماكمتها.

ثالث ا -تنفيذ القوانين التشريعية لتسهيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
 -9قدمت السيدة مايا تروخيو ،املسؤولة األقدم لربنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان من شبكة
الربملانيون من أجل العمل العاملي ،جلسة تفاعلية بعنوان "تنفيذ القوانني التشريعية لتسهيل التعاون مع
احملكمة اجلنائية الدولية" .وأوضحت السيدة تروخيو أمهية تنفيذ القوانني التشريعية الوطنية ،وقدمت حتليال
لتنفيذ التشريعات القائمة بعمل املقارنة بني النهج الذي اختذته الدول األطراف باستخدام معلومات
مستمدة من قاعدة بيانات التشريعات التنفيذية الوطنية ،اليت كانت جزءا من أدوات املشروع القانوين
للمحكمة اجلنائية الدولية ،والتعاون الذي مت تكليفه مؤخراً وقاعدة بيانات املساعدة القضائية .وأشارت
إىل أن شبكة الربملانيون من أجل العمل العاملي متوفرة ملساعدة الدول األطرف اليت تعمل على تنفيذ
القوانني التشريعية.

رابع ا -التفاقيات الطوعية
 -71وبفضل األسلوب التفاعلي ،أتاحت الندوة إجراء حواراً مفتوحاً وبناءاً بني الدول األطراف املشاركة
واحملكمة بشأن اآلثار املرتتبة عن الدخول يف اتفاقيات طوعية مع احملكمة بشأن إعادة توطني الشهود،
تكون هذه
واتفاقيات التنفيذ واتفاقيات اإلفراج املؤقت ،وإطالق سراح األشخاص الذين متت براءهتمّ .
االتفاقيات إطارا ،الذي ميكن الدول األطرف من تكييفها مع أحكام أنظمتهم القانونية بطريقة من شأهنا
أن تكون مرضية للمحكمة .وعلى أية حال ،القرار لقبول أشخاص معينني مبوجب هذه االتفاقيات خيضع
إىل موافقتهم يف كل حالة.
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خامسا -كيف يمكن اتخاذ المزيد من التعاون
 -77ناقش املشاركون التوصيات اليت ميكن تقدميها إىل احملكمة والدول األطراف من أجل اختاذ مزيد
من التعاون .ومشلت املسائل اليت متت مناقشتها اآليت :االتفاقيات والرتتيبات املتعلقة بإعادة توطني
الشهود ،وتطوير وتعزيز الشبكات اإلقليمية ،وحتديد نقاط االتصال الوطنية ،وبناء القدرات يف قطاع
العدالة ،وتنفيذ القوانني التشريعية ،فضال عن حتسني اإلجراءات الروتينية لالتصال بني الدول األطراف
واحملكمة.
 -74خالل هذه املناقشات ،أعرب املشاركون من الدول األفريقية عن رغبة قوية إىل مزيد من التوعية
من طرف احملكمة ،وقد مت االعرتاف بالعالقة الوثيقة بني التكامل والتعاون بشكل متكرر .ومت عمل
مالحظات فيما يتعلق بالتزامات التعاون املبينة يف الباب  9من نظام روما األساسي ،فضال عن القضايا
املتعلقة باالتفاقيات والرتتيبات الطوعية .كما أن بناء القدرات مت بطريقة مستدامة أيضاً .واعرتفت الدول
األطراف بـأن لديهم أيضا مسؤولية وضع آليات تضمن إبقاء معرفة احملكمة على مستوى حدسي وليس
على املستوى الشخصي لتجنب فقدان اخلربة املكتسبة عند تغيري مناصب األشخاص .وميكن للشبكة اليت
مت إنشاؤها يف الندوة أن تقدم ،حسب االقتضاء ،كال املزيد من التعاون بني الدول األطراف واحملكمة،
وبني الدول األطراف والقارة األفريقية.
____________
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