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جمعية الدول األطراف

ثانية عشرةالالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨–٢٠،الهاي

حماية الشهودبشأنملخص للحلقة الدراسية المعقودة في آروشا 
)٢٠١٣ين األول/أكتوبر تشر ٣٠-٢٩(

التأمـــت يف مدينـــة آروشـــا، جبمهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة ، ٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر ٣٠و٢٩يف -١
حلقـــة دراســـية رفيعـــة املســـتوى تتعلـــق حبمايـــة الشـــهود. وهـــذه احللقـــة الدراســـية، الـــيت نّظمهـــا امليســـر املعـــين 

ا النـرويج، وهولنـدا وإسـتونيا بالتعـاون مـع احملكمـة بالتعاون، السفري أنيكان رامربغ كروتنس (النرويج) ورعتهـ
حضـرها وزراء العـدل وغـريهم و وحظيت بدعم سياسي ولوجسيت كامل من جانب مجهوريـة تنزانيـا املتحـدة، 

مـــن املســــؤولني الرفيعــــي املســــتوى مــــن تســــع دول أفريقيـــة أطــــراف يف نظــــام رومــــا األساســــي وناطقــــة باللغــــة 
نـا وكينيـا وليسـوتو ومـالوي وناميبيـا وجنـوب أفريقيـا وأوغنـدا ومجهوريـة زامبيــا. اإلنكليزيـة أال وهـي تنزانيـا وغا

وشــــارك وزراء ونــــواب وزراء العــــدل يف تنزانيــــا وأوغنــــدا وليســــوتو وزامبيــــا وناميبيــــا مشــــاركة حثيثــــة يف احللقــــة 
ســــات الدراســـية، الـــيت رّكـــزت علـــى تعزيــــز القـــدرات الوطنيـــة يف جمـــال محايــــة الشـــهود وتقاســـم أفضـــل املمار 

امليدان احليوي.والتجارب فيما بني املشاركني واحملكمة يف هذا 
ومـــن بـــني مـــن ســـاهم يف هـــذه احللقـــة الدراســـية املـــدعي العـــام للمحكمـــة الســـيدة فـــاتو بـــن ســـودا -٢

ومسجل احملكمة السيد هريمان فون هيبل، وامليسر املعين بالتعاون، السفري أنيكان رامربغ كروتنس، والسفري 
لوكــاس فــان هــورن فضــًال عــن ممثلــي أمانــة مجعيــة الــدول -دى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، إيــان اهلولنــدي لــ

األطــراف وقلــم احملكمــة ومكتــب املــدعي العــام للمحكمــة واآلليــة اخلاصــة باحملــاكم اجلنائيــة الدوليــة ومكتــب 
احللقة الدراسية.األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومجيع هذه اجلهات شاركت مشاركة حثيثة يف

وقــد حــرص املشــاركون علــى إجــراء تبــادل مثمــر لــآلراء بشــأن نظــام احلمايــة القــائم حاليــاً باحملكمــة، -٣
اليت تواجهها الدول واحملكمة يف جمال تأمني محاية الشهود واتفاقات إعادة التوطني والصـندوق والتحديات

لُنظم الوطنية للحماية. وشددت احملكمة على األمهية اخلاص بإعادة التوطني والدور التكميلي الذي تؤديه ا
احلرجة اليت يكتسيها تعاون الدول األطراف يف جمال محاية الشهود، عن طريق التوقيع على اتفاقـات إعـادة 
التوطني أو أية ترتيبات خمصصة أخرى. ومت التشديد على أن العدد احلايل لالتفاقات ال يُعترب كافياً بالنسبة 

ومتـــت اإلشـــارة كـــذلك إىل أن احملكمـــة ميكنهـــا أن ُتســـاعد، مـــن خـــالل إبـــرام اتفاقـــات إعـــادة للمحكمـــة. 
التوطني، على نقل اخلربة إىل السلطات الوطنية يف جمال محاية الشهود. ومن شأن هذه املساعدة أن تقوي 

امليــدان يف عــدد القــدرات الوطنيــة علــى محايــة الشــهود بوجــه عــام. كمــا إن القــدرات الثابتــة املتــوفرة يف هــذا 
التعـــاون الثنـــائي واإلقليمـــي مـــن أجـــل التحقيـــق أكـــرب مـــن البلـــدان ميكـــن أن يكـــون حامســـاً يف تـــأمني فعاليـــة 

واملالحقة يف مجيع اجلرائم اخلطرية.
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عالوة على ذلك، بّينت احملكمـة أنـه يتوجـب، حـني تتأكـد ضـرورة إعـادة تـوطني الشـهود وأسـرهم، -٤
لـول تقلــل إىل أدىن حـد مــن التكـاليف اإلنســانية املنجـرة عــن الُبعـد اجلغــرايف أن يوضـع يف االعتبـار الظفــر حب

وتغيري البيئة اللغوية والثقافية، على أن يتم الوفاء مبتطلبات األمن الصارمة.
وقد أتاحت احللقة الدراسية، بفضل هذا النسق التفاعلي، احلوار املفتوح والبناء فيما بني املشاركني -٥

مــن الــدول األطــراف واحملكمــة بشــأن التحــديات الــيت تواجــه يف جمــال محايــة الشــهود علــى املســتوى الــوطين 
االت الـيت تـدعو احلاجـة فيهـا إىل 

قدرات أو املساعدة التقنية. وأُنشئ صندوق خـاص إلعـادة التـوطني بـوازع مـن االعـرتاف بالتحـديات لبناء ا
املاليــة الــيت يواجههــا عــدد مــن البلــدان الراغبــة يف النظــر يف إبــرام اتفاقــات مــع احملكمــة تتعلــق بإعــادة تــوطني 

لقــة باالســتفادة مــن هــذا الصــندوق. وقــّدمت للمشــاركني شــروح واضــحة الشــهود ومت توضــيح الشــروط املتع
ضافية بشـأن مسـؤوليات وسـري عمـل وحـدات محايـة الشـهود داخـل احملكمـة، وأمكـن للمشـاركني اكتسـاب 
فهــم أفضــل فيمــا يتعلــق بالقضــايا التشــغيلية املعنيــة الــيت تطــرح بنــاء علــى طلــب تعــاون صــادر عــن احملكمــة. 

جهتهــا، مــن احلصــول علــى تغذيــة مرتــدة قّيمــة خبصــوص حــاالت واحتياجــات آحــاد ومتّكنــت احملكمــة مــن 
البلدان.

وخالل احللقة الدراسية حدد املشاركون مجلة من القضايا اليت تستحق املزيد من النظر فيها وهي:-٦
ينبغــي أن يُنظــر إىل قضــية محايــة الشــهود نظــرة شــاملة علــى املســتوى الــوطين عنــد النظــر يف (أ)

-ء برنامج حلماية الشهود أو سن تشريع حمدد يف هذا الشأن إرسا
أداة أساســية ملكافحــة اجلــرائم اخلطــرية مــن قبيــل اجلرميــة املنّظمــة والفســاد واإلرهــاب أي أن األمــر ال يقتصــر 

رض هلا نظام روما األساسي بالذكر؛على اجلرائم اليت يتع
ون علــى أمهيــة متتــني التعــاون الثنــائي واإلقليمــي يف هــذا امليــدان، وقــّدم اقــرتاح شــدد املشــارك(ب)

مـــؤداه إحـــداث شـــبكة مـــن األخصـــائيني األفارقـــة يف جمـــال محايـــة الشـــهود ُتســـتخدم منطلقـــاً لتبـــادل أفضـــل 
املمارسات والتجارب؛

امج وطنيــة ووّجهــت الــدعوة إىل الــدول لكــي تضــع أُطــراً تشــريعية حمــددة وتُنشــئ وتطــور بــر (ج)
حلماية الشهود وأن ُختصص ما يكفي من األموال لربامج محاية الشهود على املستوى الوطين؛

سّلم مشاركون عديدون بغياب السياسة والتشـريع احملـددين املتعلقـني حبمايـة الشـهود وبّينـوا (د)
يف ســـبيل حتقيـــق هـــذا 

اهلدف؛
(ه)

وهذا من شأنه -
يتصــل بــاجلرائم املنصــوص عليهــا يف نظــام رومــا أن يسـمح بــالنظر يف الطلبــات املتعلقــة حبمايــة الشــهود فيمـا 

األساسي؛
ا أنـه و رّحب مجيع املشاركني بفرصـة التفاعـل مـع احملكمـة بصـدد هـذا املوضـوع املهـم والحظـ(و)

تشّكل لديهم فهم أفضل للتحديات اليت تواجهها احملكمة يف جمال محاية الشهود مما ينمي التفكري يف إبرام 
مة يف هذا الشأن؛اتفاقات ثنائية مع احملك

الشـــبكة املنشـــأة خـــالل االقتضــاء،أن تســـتخدم، حبســـب وشــّجع املشـــاركون احملكمـــة علــى (ز)
احللقــة الدراســية وشــددوا علــى أمهيــة متابعــة احلــوار غــري الرمســي الثنــائي قبــل التقــّدم بطلــب رمســي مــن أجــل 

التعاون.
____________


