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  حتديث لتقرير احملكمة عن التعاون
  

  مقدمة  -ألف 
  
  الدولينيتقرير احملكمة عن التعاون واملساعدة") احملكمة("ة الدولية ، قدمت احملكمة اجلنائي٢٠٠٩يف عام   -١
أن "، إىل احملكمة الثامنة وطلبت اجلمعية، يف دورا )١(").اجلمعية(" ملكتب مجعية الدول األطراف املقدم ")التقرير("

 ."العاشرة وإىل اجلمعية يف دورا يتقدم تقريراً حمدثاً عن التعاون إىل املكتب يف وقت يسبق انعقاد املؤمتر االستعراض
  .ويوفر هذا التقرير التحديث املذكور آنفاً ويركز على ااالت ذات األولوية احملددة يف التقرير السابق )٢(
  
تبينت احملكمة، كما هو مفصل يف التقرير، أن التعاون الذي تبديه الدول األطراف واملنظمات الدولية   -٢

ومع ذلك هناك مجلة من ااالت ذات األولوية أساسية بالنسبة لنجاح . لعموم تعاوناً ناجزاًواإلقليمية كان على ا
وهذا التقرير يربز تلك ااالت اليت تدعو فيها احلاجة األشد إحلاحاً إىل مزيد من . العمليات اليت تقوم ا احملكمة

  .التعاون واملساعدة من جانب الدول
  

  وتسليمهمشخاص إلقاء القبض على األ  -باء 
  
 بإلقاء القبض، إىل جانب الدعم الدبلوماسي اًإن توقيف وتسليم املشتبه م الذين تصدر احملكمة حبقهم أمر  -٣

يظل ذا أولوية عالية )  من التقرير٣انظر الفرع دال (الذي تبديه الدول األطراف مجيعها لعمليات القبض والتسليم 
 مل يسلّم إىل احملكمة أي مشتبه به جديد وهناك مثانية من األشخاص صدرت ومنذ ذلك التقرير،. بالنسبة للمحكمة

 ٢٠٠٥وللتذكري هناك أوامر بإلقاء القبض ما زالت عالقة منذ . حبقهم أوامر بإلقاء القبض ولكنهم ما يزالون طلقاء
ومنذ قة بأوغندا، وأوكوت أوديامبو، ودومينيك أونغوين وفنسنت أويت يف احلالة املتعلفيما خيص جوزيف كوين، 

 بالنسبة ٢٠٠٧ بالنسبة إىل بوسكو نتاغاندا يف احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية، ومنذ عام ٢٠٠٦عام 
  . بالنسبة لعمر البشري يف احلالة املتعلقة بدارفور، السودان٢٠٠٩مارس /آذارمنذ شيب وألمحد هارون وعلي كُ

  

                                                      
)١(  ICC-ASP/8/44املرفق األول ،.  
)٢(  ICC-ASP/8/Res.2.  
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بالتعاون على القبض على املشتبه م وتسليمهم التزام واقع  احملكمة املتعلقة وإن إنفاذ الطلبات الصادرة عن  -٤
وهذا االلتزام يصبح واجب التطبيق حاملا يكون مشتبهاً به موجوداً يف إقليم الدولة . على عاتق الدول األطراف

 يت يوجد يف أقاليمهاالوجيدر تذكري الدول األطراف . الطرف اليت تلقت من احملكمة خطاباً بشأن طلب التعاون
ومجيع الدول األطراف األخرى .  إىل الوفاء اا مدعوة التزامات وأبأن عليهامشتبه م مطلوبون للمحكمة 

  .مدعوة إىل توفري الدعم الدبلوماسي الكامل إلنفاذ أوامر القبض العالقة هذه
  
ليها فإن احملكمة ملزمة مبواصلة أنشطتها ورهناً بإلقاء القبض على األفراد املطلوبني للمحكمة وتسليمهم إ  -٥

  .املوضوعية فيما يتصل بالقضايا واحلاالت ذات الشأن فيما يتعلق خاصة حبماية الشهود والضحايا
  

  الدعم العام والدبلوماسي، مبا يف ذلك إدماج القضايا املتعلقة باحملكمة يف السياق احمللي  -جيم 
  
ة فيما خيص أساساً اجلهود الرامية إىل حشد التأييد إللقاء القبض على يظل الدعم العام والدبلوماسي أولوي  -٦

ويف هذا السياق ومتشياً مع الوالية املتمثلة يف حشد اجلهود الرامية إىل إلقاء القبض على اجلناة قام املدعي . اجلناة
  :املبادئ التوجيهية التالية لتقوم الدول بالنظر فيها بتعميمالعام 
  

 بإلقاء اًألفراد الذين أصدرت احملكمة بشأم أمرن االتصاالت غري الضرورية باتناع عاالم  )أ(
وعندما يكون االتصال ضرورياً، تبذل حماوالت أوالً للتعامل مع أفراد مل تصدر حبقهم . القبض

  أوامر بالقبض من طرف احملكمة؛
  
 عن تأييدها إلنفاذ قرارات عقد االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف، والتعبري االستباقي  )ب(

احملكمة وطلب التعاون مع احملكمة واملطالبة بوضع حد فوري للجرائم إن كانت ما زالت 
  ترتكب؛

  
للحؤول دون حتويل اإلسهام يف ميش الفارين من العدالة واختاذ اخلطوات الالزمة   )ج(

سلم حىت ال تصل إىل األموال املسخرة أساساً ألغراض إنسانية أو حملادثات ال/املعونات
   أصدرت احملكمة حبقهم أمراً بإلقاء القبض؛ناألشخاص الذي

  
بذل جهود تعاونية يف سبيل التخطيط إللقاء القبض على األفراد الذين أصدرت احملكمة حبقهم   )د(

 أمراً بإلقاء القبض وتنفيذ ذلك التخطيط بوسائل منها توفري الدعم التشغيلي واملايل للبلدان الراغبة
  .يف القيام ذه العمليات ولكنها تفتقر إىل القدرة على إجناز ذلك

  
 مكتب املدعي العام مبتابعة املبادئ التوجيهية املذكورة بالتركيز على التدابري اليت تتخذها يقوموسوف   -٧

. مالياً للمشتبه مالدول من أجل استئصال الدعم املقدم للشبكات اليت توفر مالذاً آمناً ودعماً لوجستياً وسياسياً و
وقد تراوحت الردود اإلجيابية املقدمة ما بني البيانات الرمسية الصادرة عن الدول األطراف اليت مفادها أا ستتصرف 
بناء على أوامر القبض الصادرة إذا ما كان املشتبه به عابراً إلقليم تلك الدول األطراف أو موجوداً فيها وبني رفض 

  .م يف احملافل الدوليةالتعامل مع املشتبه 
  
يف أال وهو إدراج القضايا املتعلقة باحملكمة ) ١انظر الفرع دال (وهناك جمال آخر ذو أولوية أبرزه التقرر   -٨

وإنشاء مراكز التنسيق الوطنية واللجان وغريها من اهلياكل الرامية إىل . السياق احمللي ويف سياق املنظمات الدولية
ق وإدماج القضايا املتعلقة باحملكمة يف سياق الوزارات واملؤسسات احلكومية ميكن أن يسهل التعاون يف سبيل تنسي
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ومل يرد . ويسرع تنفيذ الطلبات املتعلقة بالتعاون والتعبري املنسق عن الدعم الصادر عن املسؤولني من شىت الوزارات
  .جديد يف هذا الصدد منذ صدور التقرير املاضيإىل احملكمة أي تطور 

  
   التنفيذيالتشريع  -دال 
  
لى الدول بتأمني  من التقرير، يفرض نظام روما األساسي التزاماً ع٢مثلما هو مفصل يف الفرع باء   -٩

. املنصوص عليها يف اجلزء التاسع" كافة أشكال التعاون"إجراءات تنص عليها القوانني الوطنية وتتاح من أجل 
بغية توفري ) رهناً بالنظام الدستوري والقانوين السائد واملعين(كون حامساً وتذكر احملكمة أن مثل هذا التشريع قد ي

أساس قانوين وطين سليم للتعاون مع احملكمة وكذلك من أجل وضع اآلليات اإلجرائية املفصلة املناسبة على الصعيد 
  .الوطين

  
بها نظام روما األساسي يف شهر وقد أُبلغت احملكمة بأن الربملان األوغندي اعتمد تشريعات ينفّذ مبوج  -١٠
 تتوخى – أي ما يقل عن نصف الدول األطراف – دولة ٤٠ واحملكمة اآلن على علم بأن .٢٠١٠مارس /آذار

  ). من التقرير٢انظر الفرع باء  ( التنفيذيشكالً من أشكال التشريع
  

  .التعاون يف سبيل دعم الفحوص األولية والتحقيقات واملالحقات  -هاء 
  
، توجه طلبات مكتب املدعي العام املتعلقة بالتعاون واملساعدة )٦انظر الفرع ألف ( لوحظ يف التقرير كما  -١١

اً على  شهدت تعاوناً إجيابي٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧ويسلم مكتب املدعي العام بأن األعوام من . عرب قنوات منفصلة
الذي يغطي باألساس التبليغ بأنشطة التحقيق وألغراض التعاون القضائي، ).  من التقرير٢انظر الفرع دال (العموم 

داخل إقليم الدول وإحالة املستندات وإجراء مقابالت مع املسؤولني الرمسيني يبقى معدل التنفيذ مرضياً عند مستوى 
 وباإلضافة إىل ذلك يقدر مكتب املدعي العام استعداد الدول األطراف والدول اليت ليست . يف املائة٨٥يقارب 

 من ١٥املادة واستناداً إىل . أطرافاً يف نظام روما األساسي واملنظمات الدولية للتعاون خالل مرحلة الفحص األويل
 يف ٦٣ حظيت ما نسبته ٢٠٠٩-٢٠٠٧  طلباً يف الفترة٨٧النظام األساسي، وجه مكتب املدعي العام ما جمموعه 

  .املائة منها برد إجيايب
  
وكما متت اإلشارة إليه أعاله، فإن جوانب القصور اليت وقف عليها مكتب املدعي العام تتعلق يف غالبية   -١٢

 حكومة وقد استرعى املدعي العام نظر جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل عدم تعاون. األحيان مبسائل إلقاء القبض
  .السودان يف احلالة املتعلقة بدارفور، السودان

  
الفرع دال (ومن بني األولويات بالنسبة لدعم التحقيقات واملالحقات السريعة على حنو ما يؤكده التقرير   -١٣
ما يتمثل يف تسهيل فحص الشهود احملتملني أو إجراء مقابالت مع الشهود يف إقليم الدول األخرى؛ وغالباً ما ) ٢

، الغايةالفحص أو املقابلة للشهود احملتملني على حنو أكثر كفاءة يف مكان خارج بلدان احلالة؛ وهلذه يتيسر إجراء 
 األمر بتسهيل يتعلقحيثما " من األمهية مبكان أن تقوم الدول ٢٠٠٧وعمالً بالتوصية الواردة يف تقرير املكتب لعام 
بناء على طلب مكتب " عاجلة إذا اقتضى األمرتأشريات "إصدار ب وصول املسؤولني التابعني للمحكمة إىل الشهود

  .املدعي العام
  
 وخباصة إمكانية الوصول إىل السجالت املصرفية وحتديد –أخرياً وفيما يتعلق باجلوانب املالية للتحقيقات   -١٤
ؤولية من خالل  من إثبات دور من يتحملون القسط األوفر من املس املمكن أن متكّن املكتب–صول وقع األم

 مكتب املدعي العام بتطوير قاموعلى حني . هو أمر يستدعي تعاوناً معززاًواالعتماد إىل أدىن حد على الشهود 
كارين الشبكة التابعة له بالتعاون مع اهليئات املالية على املستوى احمللي وعلى مستوى الشبكات من قبيل 
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أن املكتب ما زال حباجة إىل الدعم من آحاد الدول للتعجيل ويوروجاست وجمموعة إمجونت والبنك الدويل إال 
  .بإجراءات التعاون ذات العالقة باملوضوع

  
   مع احملكمة بشأن اإلفراج املؤقت وتنفيذ األحكام وإعادة توطني الشهوداالتفاقات املربمة  -واو 
  
ة مع احملكمة، إال أن احملكمة  إبرام اتفاقات إضافيعاون القضائي يف حد ذاته ال يقتضيعلى حني أن الت  -١٥

ربم الدول اتفاقات حمددة مع احملكمة مبا يف ذلك االتفاقات بشأن االت املساعدة احملددة، إىل أن تحباجة، يف بعض جم
 ويورد التقرير تفصيالً للجهود اليت تبذهلا احملكمة يف سبيل .اإلفراج املؤقت وتنفيذ األحكام وإعادة توطني الشهود

  ).٤والفرع دال ) ز(و) واو (٢انظر الفرعني دال (ذه االتفاقات مع الدول إبرام مثل ه
  
ولدائرة من الدوائر أن متنح . ومل تربم أي دولة اتفاقاً بشأن اإلفراج املؤقت منذ صدور التقرير املاضي  -١٦
 للمحكمة تأمني اتفاق ومما يعد أولوية بالنسبة). ٢(٦٠فراج املؤقت ملتهم على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة اإل

  .إقليمها ريثما حتني احملاكمةمع دولة واحدة على األقل تكون مستعدة لقبول أولئك األشخاص يف 
  
ومنذ أن قُدم التقرير األخري، بلغت احملكمة مرحلة من املفاوضات املتقدمة بشأن اتفاقات تنفيذ األحكام   -١٧

واحملكمة ترحب .  اتفاقات يف املستقبل القريبة يصل إىل مخسوتأمل احملكمة يف تأمني عدد. مع ثالث دول أطراف
. تضمن قبول الدولة حملتجز بعينه تدينه احملكمةذا التقدم ولكنها تالحظ أن هذه االتفاقات هي اتفاقات إطارية وال 

  .نتهوعلى هذا األساس تدعو احلاجة إىل إبرام املزيد من االتفاقات ليؤمن عملياً احتجاز شخص متت إدا
  
من التقرير، تقوم احملكمة باستكشاف إمكانية ) ز (٢وباإلضافة إىل ذلك وكما هو مفصل يف الفرع دال   -١٨

الطلبات املتعلقة بتنفيذ احلكم الصادر حبق إبرام اتفاقات ثالثية مع الدول األطراف اليت هي مستعدة للنظر يف متويل 
  .شخص مدان يف إقليم دولة أخرى طرف

  
ن قُدم التقرير األخري، أبرمت دولة واحدة اتفاقاً إطارياً جديداً بشأن إعادة توطني الشهود وتأمل ومنذ أ  -١٩

وبالرغم من هذا التقدم مل تتغري احلاجة . مع دولتني أخريني يف أقرب وقتاحملكمة يف االنتهاء من املفاوضات 
 ٢٥توطني ما زالت عالقة ومتس ما جمموعه تتعلق بإعادة ال طلبات ةوهناك أربع. األساسية للمزيد من املساعدة

ومن مث، وفضالً .  يف املائة فقط٤٠ل  التوطني الناجحة مل يزل يف حدود اةواملعدل اإلمجايل لعمليات إعاد. شخصاً
طارية اإلضافية، تعتمد احملكمة أيضاً على الدول يف أن تنظر بعني العطف  التوطني اإلةالتفاقات إعادعن احلاجة 
  .ملتعلقة بإعادة التوطني املقدمة من احملكمة عمالً ذه االتفاقات اإلطاريةللطلبات ا

  
من التقرير، ) ج (٤الشهود، الوارد تفصيله يف الفرع دال وفيما يتعلق بالصندوق اخلاص بإعادة توطني   -٢٠

ن ترد الدول باإلجياب للوثيقة املالية الالزمة لفتح حساب خاص وهي تأمل يف أقامت احملكمة بوضع الصيغة النهائية 
  .على املناشدة املتعلقة بالتمويل اليت ستصدر عما قريب

  
  املنظمات الدولية واإلقليمية

  
بطلب إىل عدد من اهليئات اإلقليمية تقدمت احملكمة ) انظر الفرع واو(مثلما متت اإلشارة إليه يف التقرير   -٢١

 احملكمة، منذ أن قُدم التقرير السابق، بإجراء مفاوضات وبادرت. بغية عقد اتفاقات عالقة معها أساسها التعاون
وأبدت أمانة الكومنولث . ملموسة مع منظمة الدول األمريكية حول تبادل للرسائل تيسر التعاون بني كلتا املنظمتني

واختتام . مع االحتاد األفريقيكما تتواصل املفاوضات املتعلقة باتفاق . حول اتفاق مع احملكمةاهتماماً بالتفاوض 
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املفاوضات املتعلقة ذين االتفاقني يكتسي طابعاً بالغ اإلحلاح نظراً ألن فتح مكتب االتصال يف أديس أبابا، الذي 
  .يف دورا األخرية، مرهون ذا االتفاقأنشأته مجعية الدول األطراف 

  
ية يف امليدان االقتصادي يف وأجرى مكتب املدعي العام أيضاً تبادالً للرسائل مع منظمة التعاون والتنم  -٢٢

  .٢٠٠٩أواخر عام 
  

  خامتة  -حاء 
  
هذا التحديث املوجز ركّز على ما قامت بتعيينه احملكمة بوصفه من ااالت ذات األولوية فيما يتعلق   -٢٣

 ضئيالً وبالرغم من أن تقدماً. واإلقليميةبالتعاون واملساعدة اللذين تطلبهما من الدول، فضالً عن املنظمات الدولية 
قد أُحرز ما يزال هناك جانب كبري من العمل يتعني القيام به يف سبيل تعزيز التعاون يف كافة ااالت ذات األولوية 

وترحب احملكمة بتسهيل التعاون باعتباره مقوماً حامساً من . هي أساسية بالنسبة لعمل احملكمة بشكل ناجحاليت 
وتؤمل احملكمة يف أن يتمكن املؤمتر االستعراضي . متر االستعراضي املقبلمقومات التقييم الذي سيجري أثناء املؤ

  .وكذلك الدول من عقد التزامات ملموسة بإجناز املزيد من التقدم يف كافة جماالت التعاون ذات األولوية
  
فة الدول وسعت احملكمة، يف التقرير املقدم، لالعتراف بالتعاون املهم الذي حظيت به حىت تارخيه من كا  -٢٤

 وترغب احملكمة يف التعبري جمدداً عن امتناا لكافة الدول األطراف وللمنظمات .ومن املنظمات الدولية واإلقليمية
  .الدولية واإلقليمية على التعاون املهم الذي حظيت به حىت هذه الساعة
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