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تقرير المكتب عن التعاون
مذكرة من األمانة
عمالً بالفقرة  41من القرار  ICC-ASP/12/Res.3املؤرخ يف  41تشرين الثاين/نوفمرب  ،4172يقدم مكتب
مجعية الدول األطراف تقريره إليها عن التعاون لكي تنظر فيه .ويتضمن هذا التقرير نتائج املشاورات غري الرمسية وغريها
من االجتماعات اليت عقدها فريق الهاي العامل التابع للمكتب مع احملكمة وسائر أصحاب الشأن.
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أولا -المنطلق
 -7طلب يف الفقرة  41من منطوق القرار  ،ICC-ASP/12/Res.3بعنوان "التعاون" ،الذي اعتمدته مجعية الدول
األطراف ("اجلمعية") يف  41تشرين الثاين/نوفمرب  ،4172من املكتب أن يرسي آلية تيسري للجمعية معنية بالتعاون من
أجل التشاور مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية والدول املعنية األخرى واملنظمات ذات الصلة بغية
تعزيز التعاون مع احملكمة بصورة أكثر.
 -4وقد عّي املكتب ،يف اجتماعه الثاين والعشرين الذي عقد بتاريخ  78شباط/فرباير  ،4172السفرية أنيكِن
َرْمربغ ْكرتنيس ( )Anniken Ramberg Krutnesميسرة معنية بالتعاون.

ثانيا -تنظيم العمل والستنتاجات العامة
 -2يف عام  4172عقد فريق الهاي العامل ("الفريق العامل") ما جمموعه مثاين مشاورات غري رمسية بشأن مسائل
التعاون .وقد عقدت االجتماعات يف  41شباط/فرباير ،و 75أيار/مايو ،و 77حزيران/يونيه ،و 42أيلول/سبتمرب،
و 76تشرين األول/أكتوبر ،و 48تشرين األول/أكتوبر ،و 72تشرين الثاين/نوفمرب ،و 41تشرين الثاين/نوفمرب .وعقدت
لقاءات ومشاورات مع عدد من أصحاب الشأن ،بينهم دول ومسؤولون يف احملكمة وممثلون للمجتمع املدين.
 -2وكان االجتماع األول الذي عقد يف  41شباط/فرباير ذا طبيعة تنظيمية يرمي إىل مناقشة خمطط العمل السنوي.
وقد حدد الرئيس اجملموعة التالية من املسائل اليت ينبغي تركيز جهود الفريق العامل عليها ،مبقتضى الواليات الواردة يف
القرار املتعلق بالتعاون ) (ICC-ASP/12/Res.3إىل جانب القرار اجلامع  (ICC-ASP/12/Res.8,مبا يف ذلك املرفق
األول):
(أ) اسرتاتيجيات إلقاء القبض؛
(ب) الصالت غري األساسية؛
(ج) آلية تنسيق من السلطات الوطنية؛
(د) متابعة تعهدات كمباال.
ومتت مناقشة مسائل رئيسية أخرى يف االجتماعات الالحقة من قبيل التعاون والدفاع واالتفاقات الطوعية.
 -5وسلطت احملكمة الضوء على أمهية اجملاالت املتختلفة من التعاون ،مثل مسألة االتفاقات الطوعية (بشأن إعادة
توطّي الشهود وتنفيذ األحكام ،واإلفراج املؤقت ،واإلفراج النهائي  -يف حاالت التربئة أيضا) ،واسرتاتيجيات إلقاء
القبض ،وجهات التنسيق الوطنية ،وجتميد األصول ،واحللقات الدراسية املتعلقة بالتعاون .وأكدت احملكمة أيضا على
أمهية الدعم السياسي املستمر هلا.
 -6ويف  77حزيران/يونيه  ،4172نظمت امليسرة اجتماعا عن التعاون دام يوما واحدا يف مقر احملكمة .وكان من
بّي املشاركّي فيه ممثلو الدول األطراف والدول املراقِبة وممثلو احملكمة .وقد تضمن جدول األعمال ثالثة مواضيع :أ)
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دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية املعنية بالتعاون؛ ب) وتقييم العمل على اسرتاتيجيات إلقاء
القبض؛ ج) وقضايا التعاون والدفاع.
 -1وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت حلقتان دراسيتان رفيعتا املستوى بشأن تعزيز التعاون بّي احملكمة والدول األطراف
يومي  41و 47أيار/مايو  4172يف بوينس آيرس ،ويومي  2و 2متوز/يوليه يف أكرا .ونَظمت احللقتّي احملكمة مع
امليسرة املعنية بالتعاون ،السفرية رامبريغ أنيكن كرتنيس (النرويج) ،وبتمويل من واملفوضية األوروبية والنرويج وهولندا .وقد
نظمت احللقتان بدعم من مجهورية األرجنتّي وغانا على التوايل ،ومجعتا ممثلي احلكومات ومسؤولّي رفيعي املستوى من
تسعة بلدان من أمريكا الالتينية يف حلقة بوينس آيرس ،وتسعة ،من البلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلجنليزية أساسا ،يف
حلقة أكرا .وحضر ممثلو النرويج وهولندا ومسؤولو احملكمة وخرباؤها أيضا .وجرت مناقشات عميقة تناولت التعاون بّي
احملكمة والدول األطراف ،مع التأكيد على محاية الشهود واالتفاقات الطوعية .وميكن االطالع على ملتخصات هلاتّي
احللقتّي يف املرفقّي اخلامس والسادس على التوايل .وستعقد حلقة أخرى من هذا القبيل يف كوتونو ،يف أوائل نوفمرب
7
تشرين الثاين/نوفمرب.

ألف  -استراتيجيات إلقاء القبض
 -8قرر املكتب يوم  78شباط/فرباير  4172تعيّي السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا) مقررا معنيا باسرتاتيجيات إلقاء
القبض .وقد شكلت خارطة الطريق ووثيقة املفاهيم املتعلقة باسرتاتيجيات إلقاء القبض ،امللحقتان بتقرير املكتب عن
4
األساس لواليته اليت كانت تكمن يف إجراء مشاورات داخل احملكمة
التعاون املقدم إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية،
َ
وخارجها ،وذلك هبدف تقدمي تقرير ومشروع خطة عمل عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض إىل الدورة الثالثة عشرة
للجمعية.
 -9وقدم املقرر خالل العام معلومات حمدثة عن حالة عمله .وحتدث عن املشاورات اليت جرت مع احملكمة واحملاكم
املتخصصة ،مبن يف ذلك مسؤولون يف اجملال واإلنرتبول ووكاالت إنفاذ القانون األخرى ،فضال عن اجملتمع املدين .وقدم
مشروع استبيان عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض ،موجها إىل مجيع الدول األطراف ،ليتم الرد على أساس طوعي
أيضا
َ
وسري حبلول  75أيلول/سبتمرب .4172
 -71وناقش املشاركون يف الفريق العامل أجزاء من مشروع االستبيان ،مبا يف ذلك اجلزء املتعلق باحلوافز .وأوضح املقرر
أن اإلشارة إىل احلوافز السياسية وغريها يف مشروع االستبيان يستند إىل جتربة احملاكم املتخصصة .وقد اتضح أن هذه
احلوافز وعزل الفارين من وجه العدالة أمور حامسة يف تنفيذ أوامر إلقاء القبض .ومت تسليط الضوء على أمهية آليات
التنفيذ أيضا يف هذه املناقشات ،فضال عن ضرورة أال تكون الدول األطراف معزولة يف جهودها إللقاء القبض على
الفارين ،وعلى أمهية وجود تشريع وطين مناسب لتعاون فعال مع احملكمة.

 7سيتم إيراد موجز عن هذا النشاط كملحق يف هذا التقرير يف حينه.
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 -77ورحب ممثلو اجملتمع املدين مببادرات الفريق العامل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض وقالوا إن املسألة كانت حمل
اهتمام منذ أمد طويل يف سياق تيسري التعاون .ويف هذا الصدد ،مت التشديد على أمهية دور اجلمعية يف تيسري تعاون
الدول األطراف مع احملكمة ،ال سيما من خالل تنظيم املناقشات العامة يف دورات اجلمعية.
[ -74حيز لكتابة النص :قدم املقرر تقريره إىل الفريق العامل يف االجتماع الذي عقد يف تشرين الثاين/نوفمرب ،وأوصى
الفريق العامل ]...

باء – الصالت غير األساسية
 -72يف االجتماع األول للفريق العامل ،ذكر الرئيس بأن مسألة الصالت غري األساسية قضية مطروحة للنقاش يف
الفريق العامل منذ عام  .4174ووفقا للفقرة  1من القرار  ، ICC-ASP/12/RES.3مت تكليف املكتب من خالل فريقه
العامل مبواصلة هذه املناقشات وتقدمي تقرير عنها إىل اجلمعية .وتقرر أن حتظى املسألة باألولوية يف املناقشات اليت دارت
يف النصف الثاين من عام  ،4172وأن ينصب النقاش على ممارسة الدول.
 -72ونظر الفريق العامل يف مسألة الصالت غري األساسية يف ثالثة اجتماعات خالل النصف الثاين من العام.
وركزت أول مناقشة يف هذا الشأن ،عقدت يف  42أيلول/سبتمرب ،على اخلربات العملية املتعلقة مبفهوم الصالت غري
األساسية ،حيث عرض أحد الوفود وجهات نظره يف هذه القضية وممارسات حكومته على ما تعتربه صالت "أساسية"،
من أجل متييزها عن الصالت غري األساسية .وأعربت العديد من الوفود عن تأييدها للممارسات اليت وضعت وذكرت
أن حكوماهتا تقوم باملمارسات نفسها .وأعربت بعض الوفود عن املتخاوف من الطريق املتبع للمفهوم ،وهو ما يتطلب
من وجهة نظرها تعريفا دقيقا .وقدم أحد الوفود نصا ملنطوق الفقرة املتعلقة بالصالت غري األساسية ،للنظر فيها بشأن
القرار املتعلق بالتعاون .ويرد موجز للمناقشات عن هذه القضية اليت جرت خالل هذا االجتماع يف املرفق الرابع.
 -75وخالل االجتماعّي التاليّي ،مت النظر يف اقرتاحات خمتلفة ملنطوق فقرة القرار املتعلق بالتعاون يف جمال الصالت
غري األساسية ،وذلك باستتخدام اقرتاح يعود إىل اجتماع  42سبتمرب كأساس .وتضمن االقرتاح فقرة تنص على أنه ميكن
للدول األطراف أن تعلِم احملكمة بأي صلة مع أشتخاص حمل أوامر بإلقاء القبض ،وذلك نتيجة لتقييم سياسة الصالت
غري األساسية.

جيم  -دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية بالتعاون
 -76وفقا للفقرة  78من القرار  ، ICC-ASP/12/RES.3كلف الفريق العامل بإجراء دراسة عن جدوى إنشاء آلية
تنسيق من السلطات الوطنية املعنية بالتعاون مع احملكمة .وقرر الرئيس أن يكرس هلذه املسألة نصف اجتماع يوم كامل
عقد يف  77حزيران/يونيه .وقد أشري من البداية إىل أن ملتخصا لدراسة اجلدوى سيقدم إىل اجلمعية يف دورهتا الثالثة
عشرة للنظر فيهِ .
ويرد موجز للدراسة يف املرفق الثاين ،وورقة عن منطلق الدراسة يف امللحق األول.

دال  -قضايا التعاون والدفاع
 -71وفقا للفقرة  72من القرار  ، ICC-ASP/12/RES.3قدمت احملكمة وثيقة إىل الفريق العامل املعين بقضايا التعاون
والدفاع .وكانت ورقةً ذات طابع قانوين يف جزء منها ،ألهنا أوجزت العديد من األحكام ذات الصلة من نظام روما
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األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .كما شددت على األمهية احليوية للتعاون بّي الدول واملنظمات الدولية
وأفرقة الدفاع ،للحفاظ على مبادئ احملاكمة العادلة واملساواة يف الوسائل.
 -78وقد وردت ورقة احملكمة ،اليت مت تعديلها الحقا بعد مسامهات من بعض الوفود ،ملحقةً هبذا التقرير يف املرفق
الثالث.

هاء  -التفاقات الطوعية
 -79عمال بالفقرتّي  79و 44من القرار  ،ICC-ASP/12/RES.3متت مناقشة االتفاقات/الرتتيبات الطوعية يف
اجتماع  42أيلول/سبتمرب .وقدمت احملكمة ما قامت به من عمل بشأن إطار االتفاقات وشددت على احلاجة إىل مثل
هذه االتفاقات الطوعية .وأكدت أيضا أن الدول حتتفظ دائما حبق إبرام مثل هذه االتفاقات واختاذ القرار النهائي بقبول
شاهد معّي أو شتخص حمكوم عليه أو عدم قبوله .وقد ميكن أن يكون وجود ترتيبات خمصصة أيضا أمرا ممكنا يف غياب
االتفاق .وكان لدى احملكمة القليل من احلاالت اليت متت إدارهتا إعادة توطّي الشهود إىل دول مل توقع اتفاقيات إعادة
التوطّي .ومع ذلك ،شددت احملكمة على أن مثل هذه احللول املتخصصة ليست مثالية ،ألنه يف حالة عدم وجود اتفاق
إطاري ال بد من التفاوض على كثري من املسائل على أساس كل حالة على حدة.
 -41وناقش الفريق العامل مسألة االتفاقات الطوعية فيما يتعلق بإعادة توطّي الشهود ،وإنفاذ األحكام ،واإلفراج
املؤقت عن األشتخاص احملتجزين ،واإلفراج النهائي ،كما يف حاالت التربئة أيضا .وأشار الرئيس إىل أن أول اتفاق بشأن
اإلفراج املؤقت وقع مع بلجيكا ،وأعرب عن احلاجة إىل مزيد من هذه االتفاقات الطواعية.
 -1إعادة توطين الشهود
 -47كانت محاية الشهود ،وبشكل خاص إبرام اتفاقات طوعية مع احملكمة بشأن إعادة توطّي الشهود ،أحد بنود
جدول األعمال ذات األولوية خالل احللقتّي الدراسيتّي الرفيعيت املستوى يف بوينس آيرس ،وأكرا ،وكذلك خالل
حلقتّي مماثلتّي يف داكار وأروشا عقدتا يف عام  ،4172واحللقة املقررة يف كوتونو .وخالل العام املاضي ،مت إبرام عدد
من اتفاقات إعادة التوطّي اجلديدة بّي احملكمة والدول األطراف ليبلغ العدد اإلمجايل هلذه االتفاقات  72اتفاقا.
 -2إنفاذ األحكام
 -44وقعت احملكمة مثانية اتفاقات بشأن إنفاذ األحكام مع الدول األطراف 2،وهو ما يثري مع ذلك القلق نظرا
النقضاء ثالث سنوات منذ إبرام االتفاق األخري .وتود احملكمة لو أن لديها جمموعة واسعة من االتفاقات يف خمتلف
املناطق اجلغرافية والنظم املعيارية املتختلفة ،وذلك لتكون جاهزة لتحديد إنفاذها .ومن شأن هذا أن يسمح للمحكمة
بتلبية االحتياجات الثقافية واللغوية لألشتخاص احملكوم عليهم ،مبا يف ذلك أسر األفراد املعنيّي .وجيب أن تفي شروط
إنفاذ األحكام باملعايري الدولية الدنيا .وأوضحت احملكمة أنه لن جيري استعراض ألنظمة السجون الوطنية كشرط إلبرام
 2مخسة اتفاقات مع دولة من جمموعة الدول الغربية والدول األخرى  ،وواحد مع دولة من جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
وواحد مع دولة من أوروبا الشرقية ،وواحد مع دولة أفريقية.
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االتفاقات .وعندما يبدأ الشتخص احملكوم عليه قضاء عقوبته ،إذاك فقط يتم إجراء مثل هذا التقييم .غري أن احملكمة لن
تقوم بإجراء هذه التقييمات .ويف هذا الصدد ،متت اإلشارة إىل أن احملكمة قد تلجأ إىل طرف ثالث منفصل وموثوق به
مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر ملتابعة أوضاع السجون.
 -42ويف االجتماع الذي عقد يوم  76تشرين األول/أكتوبر تلقى الفريق العامل عرضا عن هذه املوضوعات من
2
أستاذين يف علم اإلجرام من جامعة أمسرتدام ،مها السيدة باربورا حوال والسيد يوريس فان ويك.
 -42ويف اجتماع  48تشرين األول/أكتوبر تلقى الفريق العامل عرضا قدمه ممثلو مكتب األمم املتحدة املعين
باملتخدرات واجلرمية عن مذكرة 5التفاهم بّي احملكمة واملكتب على اإلنفاذ وما يرتتب من آثار عملية على الدول
األطراف.
-3

اإلفراج المؤقت
 -45ذكر قلم احملكمة بأن اإلفراج املؤقت املشروط حق أساسي من حقوق املتهم .وحىت يكون تنفيذ هذا اإلفراج من
الناحية العملية ،شجع قلم احملكمة الدول على توقيع اتفاقات إطارية يف هذا الشأن من أجل تيسري هذه العملية.

 -4اإلفراج النهائي  -في حالت التبرئة أيضا
 -46أشار قلم احملكمة إىل أن االتفاق على االفراج يف حالة التربئة ال ينطبق إال على األفراد الذين مل يتمكنوا من
العودة إىل أوطاهنم .ويف مثل هذه احلاالت ،فإن احملكمة حباجة إىل اجياد الدولة اليت من شأهنا استقبال الفرد الذي متت
تربئته .وأفاد قلم احملكمة أن احملكمة وضعت اللمسات األخرية على مشروع االتفاق اإلطاري ،وأهنا على استعداد
للمناقشة .وهكذا تشجعت الدول على النظر يف االتفاق واالتصال بقلم احملكمة إذا ما كانت مهتمة..

 -22واقرتاح بأن تقوم احملكمة أيضا بوضع اتفاق يتعلق باألشتخاص املدانّي الذين أمتوا مدة عقوبتهم وكانوا يف حاجة
إىل إعادة توطّي.

واو  -متابعة التعهدات التي قطعت في كمبال
 -48بعثت األمانة رسالة إىل مجيع الدول األطراف عن هذا املوضوع تطلب معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف
تنفيذ تعهدات كمباال ،فضال عن أي تعهدات جديدة .وإىل غاية  48تشرين األول/أكتوبر تلقت األمانة ثالثة ردود.
6
وميكن االطالع على حملة عامة عن الردود على املوقع اإللكرتوين للجمعية.

ثالثا  -التوصيات
 2كان عنوان عروضهم وموضوعها" :إنفاذ أحكام وتداعياته يف احملاكم اجلنائية الدولية :املعضالت والدروس املستفادة" ،الذي كان قائما
على أساس مشروعهم البحثي ومقالة" :احلياة بعد اإلدانة يف احملاكم اجلنائية الدولية :نظرة عامة جتريبية"؛ متاح على املوقع التايل:
http://jicj.oxfordjournals.org/content/12/1/109.abstract.

 5بعنوان" :بناء قدرة الدول على تنفيذ أحكام السجن اليت تصدرها احملكمة ،وفقا للمعايري الدولية املتعلقة بالتعامل مع املساجّي ".
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/Pages/asp_home.aspx. 6
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 -49أوصى الفريق العامل بأن تواصل اجلمعية رصد التعاون هبدف التيسري على الدول األطراف يف تبادل اخلربات
والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة ،وإلدراج التعاون باعتباره بندا ثابتا يف جدول أعمال الدورات املقبلة
للجمعية وفقا للفقرة  46من القرار . ICC-ASP / 12 / RES.3
 -21وأوصى الفريق العامل كذلك بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف املرفق األول [بعد اجللسة العامة بشأن
التعاون].
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ICC-ASP/12/36

المرفق األول
مشروع قرار بشأن التعاون
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تذكر بأحكام نظام روما األساسي ،وباإلعالن املتعلق بالتعاون (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.2و ICC-ASP/9/Res.3وICC-
 ASP/10/Res.2و ،ICC-ASP/11/Res.5وبالتوصيات الست والستّي املرفقة بالقرار
ICC-ASP/6/Res.2؛
وإذ حيدوها العزم على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق
اجملتمع الدويل بأمجعه ،وتؤكد من جديد أنه جيب تعزيز املالحقة على 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
احملددة يف نظام روما األساسي ،وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام عام بالتعاون مع احملكمة فيما جتريه
من حتقيق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة ملرتكبيها ،وأنه من واجب هذه الدول أن تتعاون تعاوناً
كامالً فيما خيص تنفيذ األوامر بإلقاء القبض وطلبات التسليم إىل احملكمة ،إىل جانب توفري سائر أشكال التعاون
على النحو املبّي يف املادة  92من نظام روما األساسي،
وإذ ترحب بتقرير احملكمة عن التعاون ،املقدم عمالً بالفقرة  48من القرار  ICC-ASP/12/Res.3وبالقرار،
وإذ تشري إىل أنه ينبغي تفادي الصالت باألشتخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض عليهم
قائمة عند ما يكون من شأن هذه الصالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،
وإذ تشري أيضاً إىل ما صدر عن مكتب املدعي العام من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول ،من بينها
التتخلي عن الصالت غري األساسية مع األشتخاص حمل أوامر بإلقاء القبض عليهم صادرة عن احملكمة والقيام،
عندما يكون ربط الصالت ضروريا ،مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشتخاص ليسوا حمل أوامر بالقبض عليهم،
وإذ تشري إىل ما أعيد صوغه وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبّي سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما
يتعلق بالصالت بّي مسؤويل األمم املتحدة واألشتخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم أو
حبضورهم ،مثلما هو مرفق برسالة من األمّي العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن،
مؤرخة يف  2نيسان/أبريل ،4172
36-A-211013
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وإذ تقر بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمّي،
وإذ ترحب ،مبذكرة التفاهم اليت أبرمت بّي احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملتخدرات واجلرمية بشأن
تعزيز قدرة الدول على إنفاذ األحكام ،وإذ تثين على دعم املنظمات الدولية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات
الطوعية،
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،

 -7تعرب عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على  72شتخصا أو طلبات تسليمهم 7،وحتث

-4

-2

-2
-5

-6

الدول على التعاون كل التعاون وفقاً اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشتخاص وتسليمهم إىل
احملكمة؛
تشدد على أمهية قيام الدول األطراف ،والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجعة على
التعاون معها عمالً بالباب  9من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ،بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال ،ألن عدم
التعاون معها هبذه الصورة يف سياق اإلجراءات 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 سيما
عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على األشتخاص الذين صدرت بشأهنم أوامر بإلقاء القبض عليهم
وتقدميهم إليها؛
تسلم بأن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمّي إلقاء القبض على املشتبه فيهم يتعّي أن ينظر
فيها على حنو منظم ومنهجي ،باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية ،واحملاكم الدولية
املتخصصة واملتختلطة ،واحملكمة اجلنائية الدولية؛
[حيز إلدراج نص :ترحب بالتقرير عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه املقرر وتعتمد املرفق
املتعلق خبطة العمل اخلاصة بأوامر إلقاء القبض؛]
تشدد أيضاً على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مركزة للتعاون واملساعدة تسهم
يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على تلبية طلبات احملكمة على حنو ناجع سريع ،وتدعو
احملكمة إىل مواصلة حتسّي ممارساهتا بإصدار طلبات للمساعدة والتعاون حمددة الطابع وكاملة وآتية يف
الوقت املناسب؛
حتث الدول األطراف على تفادي الصالت مع أشتخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم،
إال إذا كانت هذه الصالت مسألة جوهرية بالنسبة إىل الدولة الطرف ،وترحب باجلهود اليت تبذهلا يف
هذا الصدد الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية[ ،وتدعو الدول األطراف إىل إعالم احملكمة على أساس
طوعي مبا لديها من صالت مع أشتخاص حمل أوامر بإلقاء القبض صدرت نتيجة مثل هذا التقييم؛]

 7إىل غاية  76تشرين األول/أكتوبر .4172
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 -1ترحب باجلهود املستمرة اليت تبذهلا رئيسة اجلمعية يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمدهتا
بقرارها  ،ICC-ASP/10/Res.5وتشجع اجلمعيةَ 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؛
 -8تدعو الدول األطراف والدول غري األطراف اليت ليست بعد طرفا يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة
اجلنائية الدولية وحصاناهتا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية ،وأن تدرجه يف تشريعاهتا الوطنية،
حسب االقتضاء؛
 -9ترحب بزيادة التعاون بّي احملكمة واألمم املتحدة ،وغريها من املنظمات الدولية ،واملنظمات اإلقليمية،
وسائر املؤسسات الدولية احلكومية؛
 -71تشدد على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من
أشكال الدعم ألنشطة احملكمة ،وأمهية تعزيز الوعي أكثر هبذه األنشطة واإلحاطة هبا على املستوى
الدويل ،وتشجع الدول األطراف على تستخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية هلذه
الغاية؛
 -77حتث الدول األطراف على استطالع إمكانية تيسري املزيد من التعاون والتواصل بّي احملكمة
ِ
ِ
ووضوحها عندما حييل
مالءمة الواليات
واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ،بوسائل منها ضمان
جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلاالت إىل احملكمة ،والسهر على الدعم الدبلوماسي 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؛
 -74حتث الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع ،سهراً على
عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛ وترحب بورقة احملكمة اإلعالمية عن قضايا الدفاع والتعاون؛
 -72تذكر بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقرتن بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على
الصعيد الوطين ،بوسائل منها على اخلصوص سن تشريعات وطنية ،وحتث يف هذا الصدد الدول
األطراف يف نظام روما األساسي اليت لـما تعتمد تدابري تشريعية من هذا القبيل وغريها من التدابري
الالزمة للتكفل بقدرهتا على الوفاء التام بالتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي على اعتماد هذه
التدابري؛
 -72تقر باجلهود اليت تبذهلا الدول واحملكمة ،بوسائل منها "مشروع األدوات القانونية" ،لتيسري تبادل
املعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وتيسري إعداد نصوص تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطين؛
الدول على إنشاء جهة تنسيق وطنية و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتويل تنسيق
 -75تشجع َ
املسائل املتصلة باحملكمة وتعميم االهتمام هبا ،مبا يف ذلك طلبات املساعدة ،ضمن املؤسسات احلكومية
وفيما خيص كل هذه املؤسسات؛
 -76ترحب بالتقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية وبدراسة اجلدوى املتعلقة بإنشاء آلية تنسيق
من السلطات الوطنية [وتطلب من املكتب أن يعهد إىل فريق من الدول املهتمة ،مع مراعاة التمثيل
29-A-311014
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اإلقليمي من أجل إنشاء آلية تنسيق منوذجية من السلطات الوطنية لتجتمع على هامش الدورة الرابعة
عشرة للجمعية ،وذلك على أساس طوعي؛]
 -71تعرتف مبا تتسم به تدابري محاية اجملين عليهم والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة،
وترحب باالتفاقات املتعلقة بإعادة توطّي الشهود واجملين عليهم املربمة مع احملكمة يف عام ، 4172
وتشدد على احلاجة إىل إبرام املزيد من هذه االتفاقات والتدابري مع احملكمة من أجل تسريع إعادة
توطّي الشهود؛
 -78تدعو مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة بإبرام اتفاقات
أو ترتيبات معها ،أو بأية وسيلة أخرى ،فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية اجملين عليهم والشهود،
وعائالهتم ،واألشتخاص اآلخرين املعرضّي للتخطر بسبب إدالء الشهود بإفاداهتم؛
 -79تعرتف بأنه ينبغي ،عندما تتبّي ضرورة إعادة توطّي الشهود وعائالهتم ،إيالء االعتبار الالزم
التكاليف من الناحية
إلجياد حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة كما تقلل يف الوقت نفسه
َ
وتغري البيئة اللغوية والثقافية ،وحتث مجيع الدول األطراف على النظر
اإلنسانية املتمثلة يف البعد اجلغرايف ُ
يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة توطّي اجملين عليهم والشهود؛
 -41تشيد مبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية وتشجعها على املضي
يف العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج املؤقت ،واإلفراج النهائي – يف
حاالت التربئة أيضا ،وإنفاذ العقوبات ،وهو ما قد يتسم بأمهية أساسية لضمان حقوق اجملين عليهم
املنصوص عليها يف املادة  61من نظام روما األساسي ولضمان حقوق املدانّي ،وحتث مجيع الدول
األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه اجملاالت؛
 -47ترحب بإبرام أول اتفاق طوعي بّي احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت وتطلب من
املكتب ،من خالل أفرقته العاملة ،مواصلة املناقشات بشأن إطار االتفاقات أو الرتتيبات وتقدمي تقرير
عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة؛
 -44تدرك أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل متييز وتتبع العائدات
واملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم ،وجتميدها أو مصادرهتا ،أمر مفيد لتوفري تعويضات جرب
أضرار اجملين عليهم ومواجهة تكاليف املساعدة القانونية؛
 -42تشدد على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون
مع احملكمة على متييز وتتبع العائدات واملمتلكات واألصول ،وجتميدها أو مصادرهتا بأسرع ما يكن؛
وتدعو كل الدول األطراف إىل أن تتتخذ يف هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وحتسينها بغية تيسري
التعاون بّي احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية؛
 -42تطلب من املكتب ،من خالل أفرقته العاملة ،استعراض التوصيات الست والستّي بشأن التعاون
اليت اعتمدهتا الدول األطراف عام  4،4111بالتعاون الوثيق مع احملكمة؛

 4املرفق الثاين من القرار ،ICC-ASP/6/Res.2
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 -45ترحب باحلوار الذي تعزز بّي الدول األطراف واحملكمة واجملتمع املدين وأتاحته املناقشات العلنية
بشأن التعاون اليت عقدت خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية ،مع الرتكيز بوجه خاص على [حيز
إلدراج بقية النص] ،وتضع يف اعتبارها أمهية التعاون التام والفعال مع احملكمة عمال بنظام روما
األساسي ،وتالحظ مع التقدير التبادل املثمر لآلراء بشأن ما تواجهه الدول األطراف واحملكمة من
حتديات ،من بّي أمور أخرى ،يف ضمان [حيز إلدراج بقية النص]
 -46تطلب من املكتب إرساء آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور مع
الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية ومع الدول املهتمة باألمر واملنظمات ذات الصلة
لزيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛
 -41وإذ تدرك أمهية مسامهة احملكمة يف ما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون ،فإهنا تطلب منها
أن تقدم إليها تقريراً حمدثاً عن التعاون يف دورهتا الرابعة عشرة مث تقدمي مثل هذا التقرير بعد ذلك على
أساس سنوي؛
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المرفق الثاني
تقرير عن دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية التعاون
 -1طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،يف قرارها املتعلق بالتعاون الذي اعتمد يف دورهتا الثانية عشرة،
من "املكتب أن يقدم تقريرا إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية بشأن جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية
7
املعنية بالتعاون مع احملكمة ،لتبادل املعرفة والدراية على أساس طوعي".
 -2واجتمع الفريق العامل يوم  77حزيران/يونيه لتقييم جدوى إنشاء مثل هذه اآللية .وكمنطلق لعملية
اإلعداد وضعت قائمة من األسئلة .وَوضعت وثيقة املنطلق اليت أعدهتا بلجيكا بعنوان "دراسة جدوى إنشاء آلية
للتنسيق من السلطات الوطنية املعنية بالتعاون مع احملكمة" 4،بتاريخ  21أيار/مايو  ،4172على وجه اخلصوص
النقاط التالية :أ) الغرض من اآللية املقرتحة؛ ب) املشاركة يف اآللية؛ ج) توفري اخلدمات الجتماعات آلية التنسيق.
د) مكان اجتماعات اآللية؛ ه) تواتر االجتماعات؛ و) متويل اآللية.
 -3يف البداية أشارت امليسرة إىل أن تقرير دراسة اجلدوى جيب أن يقدم إىل اجلمعية يف دورهتا الثالثة عشرة،
وذلك بغية حتديد ما إذا كان ميكن إنشاء مثل آلية التنسيق هذه.
 -4وأكدت بلجيكا يف عرضها أن آلية التنسيق ستسمح بتقاسم املعرفة والدراية واملمارسات اجليدة بّي الدول
األطراف بشأن املسائل التقنية والقانونية املتعلقة بالتعاون مع احملكمة .ولن تكون قضايا السياسة العامة ،مثل عدم
التعاون ،ضمن والية آلية التنسيق .وقد قيل كذلك إن من شأن اآللية أيضا تيسري إنشاء شبكة مهنية ،على
النقيض من التبادل احلايل املتخصص للمعلومات بّي املمارسّي .وستشمل القضايا اليت ميكن مناقشتها من بّي
أمور أخرى :معلومات عن التشريعات الوطنية املتعلقة بالتعاون؛ وتقاسم املعلومات بشأن الصعوبات القانونية
والعملية على الصعيد الوطين واحللول املمكنة؛ وإطالع احملكمة على املعلومات من أجل تعزيز التعاون.
 -5أما من حيث املشاركة ،فقد لوحظ أنه ميكن للممارسّي على الصعيد الوطين املعنيّي بالتعاون مع احملكمة،
من الدول األطراف والدول غري األطراف ،فضال عن ممثلي احملكمة (قلم احملكمة ،ومكتب املدعي العام ،أو أي
جهاز معين بالتعاون) ،أن يشاركوا على أساس طوعي .واقرتح أيضا إنشاء مكتب صغري يتألف من ثالث إىل
مخس دول أطراف من اجملموعات اإلقليمية املتختلفة ،يكلف بعقد االجتماعات وتقدمي اخلدمات هلا وصياغة
جداول األعمال ،وإرسال الوثائق (مبا يف ذلك التقارير) ،وذلك بالتنسيق الوثيق مع احملكمة للحصول على ادعم
لوجسيت.
 -6وعالوة على ذلك ،فقد أشري إىل أن اجتماعات آليات التنسيق ميكن أن تتم يف مقر احملكمة يف الهاي،
مرة واحدة يف السنة ،ليوم ونصف .وأخريا ،أضيف أنه لن يكون من الضروري للجمعية متويل آلية التنسيق اليت
ميكن متويلها من خالل الصندوق االستئماين القائم على التربعات.

 7الفقرة  78من القرارICC-ASP/12/Res.3

 4مت إحلاق الوثيقة هبذا التقرير.
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 -7ويف العرض ،اقرتح أن تنظر آلية التنسيق يف املمارسات يف نوعّي من املعلومات :معلومات ال عالقة هلا
بأي حاالت أو قضايا ،واملعلومات املتعلقة باملسائل التشغيلية والقانونية (ذات صلة حباالت وقضايا حمددة).
وميكن أن تشمل األمثلة احملددة عن املسائل جلسات االستماع للشهود وجتميد األصول ومصادرهتا ،واآلراء
املتعلقة باإلفراج املؤقت ،وإلقاء القبض ،والعبور بالشهود أو املعتقلّي وإعادة توطينهم ،وتنسيق طلبات التعاون
اليت تشمل بلدانا عديدة إخل .ويف هذا الصدد جلبت بعض الدول انتباه الفريق العامل إىل الطبيعة السرية احملتملة
للمعلومات اليت ستنظر فيها آلية التنسيق ،والقيود اليت ميكن أن تشكلها يف الواقع العملي.
 -8وردا على هذا القلق ،أشري إىل أنه من املمكن متاما تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة بطلبات تعاون
حمددة دون الدخول يف تفاصيل الطلب املذكور .لذا ،كان من املمكن استعراض التحديات واملسائل العملية
املتعلقة بطلب التعاون دون انتهاك السرية.
 -9وقد أثريت شواغل أخرى بشأن والية اآللية ،فيما يتعلق باإلطار القانوين القائم ،ال سيما املادة )1( 81
من نظام روما األساسي اليت حتدد الدور الذي جيب أن تضطلع به اجلمعية يف حال عدم امتثال الدولة الطرف
لطلب للتعاون ،وكذلك املادة  - 91اليت حتدد بالفعل إجراءات ملعاجلة املشاكل اليت تثور بصدد تنفيذ طلبات
التعاون اليت حتددها الدولة املعنية نفسها .ويف هذا الصدد ،قيل إنه إذا مل تكن بعض الدول املهتمة بتعزيز تبادل
الدروس املستفادة فإهنا قد تفعل ذلك يف العالقات الثنائية ،ولكنه ال وجود ألساس قانوين للقيام بذلك يف إطار
اجلمعية .ومتت أيضا إثارة املتخاوف فيما يتعلق بزيادة البريوقراطية ،وإمكانية الوقوع يف ممارسة "الفضح" ،وحرية
الدول يف تنظيم نفسها .وأثريت تساؤالت أيضا بشأن عالقة آلية تيسري التعاون ،فضال عن القيمة املضافة للمبادرة
باملقارنة مع إمكانية إنشاء شبكة مؤقتة .وأكدت عدة وفود من الفريق العامل أن النهج القائم على "أسلوب واحد
للجميع" لن يكون ذا صلة فيما يتعلق بقضايا التعاون مع احملكمة.
 -11ويف إجابة عن هذه األسئلة ،رد الوفد البلجيكي أنه وفقا القرتاحهم ،لن تشمل والية اآللية مسائل عدم
التعاون ،أو العقبات اليت تعرتض التعاون على النحو احملدد يف املادة  91من نظام روما األساسي .وكان األساس
املنطقي هلذا االقرتاح بالتحديد يرمي إىل إنشاء منتدى ملناقشة مسائل التعاون املمكنة واستباقها ،وذلك هبدف
جتنب الدخول يف مشاورات مع احملكمة وفقا للمادة  .91وقيل كذلك إنه متت إحالة مسائل السياسات إىل آلية
تيسري التعاون ،باعتبارها هيئة سياسية ،يف حّي أن آلية التنسيق ستتعامل مع قضايا التعاون ذات الطابع التقين.
ومت التأكيد أيضا على أن االقرتاح ال يهدف إىل مناقشة القضايا ذات اإلرادة السياسية من خالل الزاوية القانونية
الفنية ،وإمنا يف مناقشة خمتلف السبل اليت تتطلب أن يكون تنفيذ ما يصدر عن احملكمة من طلبات مماثلة للتعاون
ممكنا على املستوى الوطين ،من قبل املمارسّي.
 -11وأعربت بعض الوفود عن تأييد عام القرتاح إنشاء مثل آلية التنسيق هذه ،مشرية إىل التجربة اإلجيابية
لشبكة االحتاد األورويب املعنية باإلبادة اجلماعية ،وأمهية توفري الدعم للسلطات الوطنية املسؤولة عن التعاون على
الصعيد الوطين .ويف هذا الصدد ،شددت بعض الوفود على أمهية ضمان مستوى كاف من املشاركة ،من وزارات
العدل على وجه اخلصوص.
 -12ورحب ممثلو احملكمة باقرتاح إنشاء املنتدى التقين املمارسّي املعنيّي بالتعامل مع طلبات التعاون ،وأكدوا
على ارتباط ذلك بالدعوة املقدمة إىل الدول األطراف إلنشاء جهات تنسيق وطنية للتعاون .وأشارت احملكمة أيضا
إىل أهنا تتابع وضع شبكات مماثلة على املستوى اإلقليمي ،السيما يف أمريكا الالتينية وأفريقيا.
29-A-311014
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 -13وأعربت بعض الوفود عن القلق إزاء تكاثر اهلياكل ضمن الفريق العامل يف الهاي وبالتوازي معه .وأثريت
مسألة ما إذا كان قلم احملكمة سيكون قادرا على تقدمي مساعدة لوجستية هلذه اآللية على النحو املتوخى يف
اهليكل املقرتح ،مشرية إىل أنه قد ال يكون من املناسب أن يطلَب من احملكمة املشاركة مبواردها يف تنظيم مثل هذه
االجتماعات .وأعربت عن خماوف أخرى تتعلق بامليزانية ،مشرية إىل أن هناك العديد من الصناديق االستئمانية
موجودة بالفعل ،وحمذرين من التنافس احملتمل بّي الصناديق االستئمانية.
 -14ودعم املشاركون عموما فكرة تعزيز تبادل املعلومات وأفضل املمارسات املتعلقة بالتعاون فيما بّي الدول
األطراف ،على مستوى املمارسّي .وقد مت اإلقرار أيضا مبتخاوف تتعلق بقضايا حمددة ذات صلة بالسرية،
والتكاليف ،والقضايا العملية األخرى.
 -51واتفق املشاركون كذلك على استتخدام إطار الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف ،الذي سيعقد يف
الهاي ،لعقد نشاط للممارسّي هبدف منح انطباع عن اهتمام السلطات الوطنية ومناقشة طرائق إنشاء آلية
تنسيق من السلطات الوطنية املعنية بالتعاون .وترد إشارة إىل ذلك يف مشروع القرار بشأن التعاون.
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ملحق
ورقة المنطلق لدراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية بالتعاون
ألف – الولية من دورة جمعية الدول األطراف الثانية عشرة
-1

الفقرة  78من القرار :ICC-ASP / 12 / RES.3
تطلب من املكتب تقدمي تقرير إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن جدوى إنشاء آلية تنسيق من
السلطات الوطنية املعنية بالتعاون مع احملكمة ،لتبادل املعرفة والدراية على أساس طوعي.

باء – أي مضمون يمكن أن يكون لجتماعات الآلية
-2
-3

اهلدف :تبادل املعرفة والدراية واملمارسات اجليدة املتعلقة بالتعاون بّي السلطات الوطنية وأجهزة احملكمة.

سريكز االجتماع على المسائل التقنية .واألمثلة على املسائل اليت ستثار ميكن أن تكون التالية:
(أ) تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية بشأن التعاون؛

(ب) وتبادل اخلربات املتعلقة بسماع الشهود ،وجتميد األصول ومصادرهتا ،وصياغة آراء الدول عن اإلفراج
املشروط ،وإلقاء القبض والعبور بالشهود أو املعتقلّي وإعادة توطينهم ،وتنسيق طلبات التعاون اليت
تشمل عدة بلدان ،وما إىل ذلك؛
(ج) ووضع قائمة جبهات التنسيق  -إنشاء شبكة مهنية يف ضوء تبادل أفضل للمعلومات؛
(د) ومسائل أخرى.

جيم  -من المؤهل للمشاركة في اجتماعات الآلية
-4

الممارسون على املستوى الوطين (راجع لغة القرار ... :السلطات الوطنية املعنية بالتعاون مع احملكمة

 ،)...الذين يأتون من الدول األطراف أو الدول غري األطراف اليت تتعاون مع احملكمة ،على أساس طوعي.
-5

ممثلو احملكمة (كل من قلم احملكمة ومكتب املدعي العام بناء على البنود اليت نوقشت).

دال – من يمكن أن يكونوا منظمي الآلية وأمانة اجتماعاتها
 -6مكتب يتألف من جمموعة ممثلي الدول (إىل غاية  )5تأيت من خمتلف اجملموعات اإلقليمية تكون مهمتها
عقد االجتماعات وصياغة جدول األعمال ،وإرسال الوثائق (مبا يف ذلك التقارير) مبساعدة لوجيستية من قلم
احملكمة إذا لزم األمر.
 -7ميكن أن تقوم اجلمعية بتعيّي أول مكتب ،وتقوم هي أو الشبكة نفسها بتعيّي املكاتب التالية.
 -8ستكون عضوية املكتب حمدودة يف الزمن.

29-A-311014
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هاء  -أين يمكن أن تعقد اجتماعات الآلية
-9

يمكن أن تعقد االجتماعات يف مقر المحكمة ألسباب عملية وللحد من التكاليف.

 -11سيسمح عقد االجتماعات يف املقر الدائم للمحكمة باالستفادة من وجود ممارسّي تابعّي للمحكمة
وجتنب التكاليف غري الضرورية تأجري.

واو  -متى ينبغي عقد اجتماعات الآلية وكم من مرة
 -11ميكن عقد االجتماعات مرة واحدة يف السنة ،وليس يف الوقت ذاته الذي تعقد فيه دورة مجعية الدول
األطراف أو قريبة جدا منها ،من أجل جتنب إثقال كاهل املسؤولّي يف احملكمة املشاركّي يف كال االجتماعّي.
 -12قد تدوم كل جلسة يوما ونصف أو يومّي للسماح بالتواصل الرمسي وغري الرمسي بّي املشاركّي ،وإنشاء
شبكة حيوية للزمالء.

زاي  -كيف يمكن تمويل الآلية
 -51ميكن إنشاء صندوق استئماين من أجل جتنب أي أثر مايل على ميزانية احملكمة.
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المرفق الثالث
ورقة إعالمية :قضايا التعاون والدفاع
 -7اهلدف من هذه الورقة هو تقدمي وصف تقين موجز لإلجراءات اليت تقوم هبا احملكمة لدعم عمل أفرقة
7
الدفاع يف جمال التعاون.
 -4ومن أجل احرتام مبادئ احملاكمة العادلة واملساواة يف الوسائل بّي الدفاع واالدعاء املنصوص عليها يف
نظام روما األساسي ،من األمهية مبكان حصول أفرقة الدفاع على التعاون الفعال من الدول واملنظمات الدولية يف
القيام أنشطتها ،مثلما يفعل مكتب املدعي ،على الرغم من أن الدفاع مل يرد ذكره يف املادة  22من نظام روما
األساسي باعتباره جهازا من أجهزة احملكمة .ويؤدي قلم احملكمة دورا نشطا يف مساعدة أفرقة الدفاع يف تنفيذ
عملها وبعثاهتا .ومن مث فإن القاعدة  41من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات حتدد مسؤوليات املسجل املتصلة
حبقوق الدفاع .ووفقا هلذا احلكم ،يقوم املسجل ،من بّي أمور أخرى "بتقدمي الدعم واملساعدة واملعلومات جلميع
حمامي الدفاع الذين ميثلون أمام احملكمة".
 -2ويعد التعاون من الدول األطراف ذا أمهية كبرية يف هذا الصدد ،وتساهم الردود السريعة من الدول على
الطلبات اليت تقدمها احملكمة يف إجراءات سريعة وعادلة .ففي العام املاضي ،حثت مجعية الدول األطراف يف
قرارها  ICC-ASP / 12 / RES.3املتعلق بالتعاون "الدول األطراف على التعاون مع الطلبات اليت تصدرها احملكمة
يف مصلحة أفرقة الدفاع ،وذلك لضمان نزاهة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة".
 -2واليوم ،يف القضايا الراهنة أمام احملكمة ،هناك  44فريق دفاع وعدد من احملامّي املعينّي يف إطار املساعدة
القانونية ،الذين قدمت هلم خمتلف أقسام ووحدات قلم احملكمة الدعم .ولتيسري التواصل مع أفرقة الدفاع ،يتلقى
قسم دعم احملامي مجيع الطلبات ويرسلها أيضا إىل مصاحل قلم احملكمة ذات الصلة املعنية بالتعاون.
 -5ويساعد قلم احملكمة أفرقة الدفاع يف اجملاالت الرئيسية الثالثة التالية اليت حتتاج إىل املساعدة من الدول
األطراف ،واألطراف غري احلكومية واملنظمات الدولية:
(أ)

تيسري عمل الدفاع حبيث يضمن من مجلة أمور احرتام امتيازاهتم وحصاناهتم ،وتنظيم سفرهم إىل
الدول املتختلفة ،وتيسري اجتماعاهتم مع املسؤولّي احلكوميّي ،والتنسيق مع الدول من أجل العبور ،يف
احرتام لإلجراءات املعمول هبا ،وطلباهتم املتعددة (أي طلبات احلصول على املعلومات والوثائق ،وزيارة
أماكن حمددة ،ومقابلة الشهود ،مبا يف ذلك األشتخاص احملتجزين)؛

(ب) االتصال مع الدول من أجل التشجيع على توقيع اتفاقيات اإلفراج املؤقت ،وكذلك إرسال الطلبات
املتخصصة يف غياب مثل هذا االتفاق؛
(ج) االتصال مع الدول لطلب مساعدهتا من أجل تسيري مثول شهود الدفاع ومحايتهم.
 7رغم أن قلم احملكمة يرسل طلبات التعاون إىل الدول اليت تؤثر على الدفاع (أي فيما يتعلق بالتحقيقات اليت يقوم هبا يف إطار
املساعدة القانونية وإحالة القرارات من الدوائر بشأن حتديد السلع واألصول وجتميدها) ،فإن هذا اجلانب مل تتم تغطيته يف هذه الورقة
مبا أن طلبات ال هتدف إىل مساعدة أفرقة الدفاع.
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ألف  -تحقيقات الدفاع في الميدان وطلبات المساعدة:
 -6عمال باملادة ( )7( 779أ) من الئحة قلم احملكمة "يقوم املسجل جبملة أمور منها ما يلي( :أ) مساعدة
احملامّي ومساعديهم على السفر إىل احملكمة ،وإىل املكان اإلجراءات القضائية ،ومكان احتجاز الشتخص الذي
يستحق املساعدة القانونية ،أو إىل خمتلف األماكن اليت جيرى فيها حتقيق ميداين .وتشمل هذه املساعدة ضمان
االمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتا وأحكام اتفاق املقر ذات الصلة".
 -1يقوم املسجل بتوفري هذه املساعدة يف املمارسة بواسطة:
ضمان محاية مصاحل الدفاع يف خمتلف االتفاقات املتفاوض عليها مع الدول واملنظمات الدولية .وعلى
(أ)
سبيل املثال ،فقد أ درجت أحكام حمددة تتعلق بالتعاون مع الدفاع بشكل منتظم يف اتفاقات مع األمم
املتحدة ووكاالهتا املتتخصصة والشركاء اآلخرين .ويف مذكرة التفاهم املربمة مع "عملية األمم املتحدة يف
كوت ديفوار" يف عام  ،4172على سبيل املثال ،تسري األحكام على مكتب املدعي العام والدفاع يف
جماالت البحث عن املفقودين ،ومقابالت الشهود واحملافظة على األدلة املادية .وأدرجت األحكام
نفسها يف اتفاق جتري مناقشته حاليا مع "بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
يف مايل"؛
(ب)

وإعداد الشهادة الالزمة بتوقيع املسجل تسمح للمحامّي باالستفادة من االمتيازات واحلصانات ذات
الصلة خالل الفرتة الالزمة ملمارسة وظائفهم وفقا للمادة  78من الئحة قلم احملكمة واملادة  45من
اتفاقية املقر؛

(ج)

والتنسيق مع السلطات املتختصة عرب مذكرة شفوية بشأن بعثات الدفاع القادمة إال إذا مت االتفاق على
ترتيب معّي مع الدولة .وقد يطلب من السلطات الوطنية أيضا ضمان أمن وسالمة أفراد الدفاع أثناء
إقامتهم على أراضي الدولة.

(د)

وتوفري ترتيبات السفر الضرورية ،مثل طلب تصريح أمين لألمم املتحدة ،وطلب املساعدة من األمم
املتحدة (على سبيل املثال مع رحالت بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار مجهورية الكونغو
الدميقراطية) ،وترتيب احلصول على تأشريات للسفر إىل الهاي أو امليدان ،اخل.

وللحصول على تعاون الدولة الطرف ،جيب على أفرقة الدفاع احرتام القواعد املطبقة ،وهي القاعدة
-8
-7-81أ) من نظام روما األساسي واملادة  716من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .وبإمكان املسجل تقدمي
املشورة ألفرقة الدفاع بشأن أي من الدول تقبل الطلبات املباشرة من أفرقة الدفاع .وعندما اتصال فريق دفاع بقلم
احملكمة ،يقوم هذا األخري بإعداد مذكرة شفوية إىل السلطات املعنية ،مع إحالة الطلب الذي أعده الدفاع ،مع
مراعاة األحكام ذات الصلة يف نظام روما األساسي ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص ما سيتم استتخدامه من لغة
وقناة اتصال وأساس قانوين .وباإلضافة إىل ذلك ،من أجل احلصول على تعاون دولة طرف ،وفقا ألحكام الفصل
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 9من نظام روما األساسي ،قد يكون على الدفاع أن يستصدر حكما من الغرفة .وقد تأمر الغرفة أيضا املسجل
ليطلب من الدول أن تتعاون وفقا لألحكام احملددة يف نظام روما األساسي.
 -9ويساعد قلم احملكمة أيضا من خالل متابعة الدول اليت أرسلت إليها طلبات لرصد حالة تنفيذ هذه
الطلبات .ففي عام  ،4172أحال قلم احملكمة  77طلبا نيابة عن الدفاع وأجرى  85نشاط متابعة لطلبات
الدفاع يف مجيع البلدان احلاالت.

باء  -التفاقات المتعلقة باإلفراج عن أشخاص
 -11ميكن للشتخص بعد تسليم نفسه للمحكمة ،أن يطلب اإلفراج عنه مؤقتا أمام الدائرة التمهيدية (املادة
 61من نظام روما األساسي) ،ويف الواقع العملي نظرت الدوائر االبتدائية أيضا يف مثل هذه الطلبات (املادة 67
( )77من نظام روما األساسي).
 -11ومن أجل اختاذ قرار ،تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس املالحظات من الدولة املضيفة ومن الدولة اليت يوجد
الشتخص على أراضيها ويسعى إلطالق سراحه (املادة  2-779من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،والبند 57
من الئحة احملكمة) .وبالتايل ،جتوز دعوة الدول إىل تقدمي هذه املالحظات وإبالغ احملكمة عما إذا كانت قادرة
وعلى استعداد لقبول مشتبها فيه أو متهما على أراضيها.
 -12ويف هذا الصدد ،تبذل احملكمة جهودا إلبرام اتفاقات اإلفراج املؤقت مع الدول األطراف لبيان وتوضيح
القضايا اإلدارية والقانونية اخلاصة باإلفراج املؤقت املمكن لألشتخاص على أراضي الدولة .واعتبارا من اليوم ،تعد
بلجيكا الدولة الوحيدة اليت أبرمت مثل هذا االتفاق مع احملكمة.
 -13وأيضا ،يف حالة اإلفراج عن شتخص من احملكمة ،إما ألنه متت تربئته ،أو ألسباب أخرى ،وال ميكنه
العودة إىل بلده اإلقامة (أي ألسباب أمنية) ،فإنه تقع على عاتق احملكمة مسؤولية حتديد الدولة اليت ستقبل هذا
الشتخص يف إقليمها .ويشجع قلم احملكمة الدول أيضا على إبرام اتفاقات توضح بالتفصيل الشروط اليت ميكن أن
حيدث يف ظلها هذا اإلفراج.
 -14وعلى الرغم من أن توقيع مثل هذه االتفاقات ذو طبيعة طوعية فإن احملكمة ترمي إىل جتنب الصعوبات
اليت واجهتها احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا اليت مل تتمكن من إجياد ما يكفي من الدول املستعدة لقبول أشتخاص
متت تربئتهم.

جيم – مثول شهود الدفاع وحمايتهم
 -15يف حالة التعاون املتعلق بالشهود ،تنص املادة  )7( 92من نظام روما األساسي على أن الدول األطراف
تقوم بتقدمي املساعدة يف (ه) "تيسري مثول األشتخاص طواعية كشهود أو كتخرباء أمام احملكمة" ،ويف (ي) "محاية
اجملين عليهم والشهود واحملافظة على األدلة" .وهذا ينطبق أيضا على الشهود الذين يدعوهم الدفاع والنيابة.
 -16وتعد وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم احملكمة هي اجلهة املعنية مبثول شهود الدفاع ومحايتهم ،حيث
تساعد كال من فريق الدفاع ومكتب املدعي العام على حد سواء ،بالتنسيق مع مصاحل قلم احملكمة املعنية
بالتعاون.
29-A-311014
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 -17وفيما خيص إعادة توطّي الشهود ،فإن منوذج اتفاق إعادة التوطّي الطوعي الذي مت التفاوض عليه مع
الدول يغطي كال من شهود االدعاء الدفاع.
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المرفق الرابع
عرض موجز للمناقشات المتعلقة بالصالت غير األساسية التي جرت خالل اجتماع 23
أيلول/سبتمبر
 -1هذا عرض موجز للمناقشات املتعلقة مبسألة الصالت غري األساسية اليت جرت خالل اجتماع الفريق
العامل يف الهاي بتاريخ  42أيلول/سبتمرب يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية.
 -2وقد ترأست امليسرة املعنية بالتعاون ،السفرية أنيكن كرتنس (النرويج) ،االجتماع.
 -3يف البداية ،أشارت امليسرة إىل الفقرة  1من قرار  4172بشأن التعاون 7الذي اعتمد يف الدورة الثانية
عشرة جلمعية الدول األطراف ،حيث طلبت اجلمعية أن يواصل املكتب ،من خالل أفرقته العاملة ،املناقشات
بشأن مسألة الصالت غري األساسية وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف وقت مبكر من دورهتا الثالثة
عشرة .وأشارت أيضا إىل املناقشة اليت شكلت منطلق املوضوع املشار إليه يف تقرير للمكتب عن التعاون عام
4.4172
 -4ويف هذا الصدد ،دعت امليسرة الوفود املشاركة إىل إطالع الفريق العامل على ممارسات حكوماهتا يف جمال
الصالت غري األساسية.
 -5ورغم إقرار اململكة املتحدة بأن تنفيذ سياسة صالت غري أساسية خيتلف بّي الدول ،قد قدم الوفد عرضا
موجزا عن ممارسات حكومته ،حيث أشار إىل أن:
(أ)

سياسة الصالت غري األساسية ال تنطبق إال على األفراد الذين خيضعون ملذكرات توقيف وليس على
الدول .وتنفيذ سياسة الصالت غري األساسية ال مينع تلك الدولة من التعاون مع الدولة اليت حيمل الفرد
جنسيتها؛

(ب) وال يؤثر على تنفيذ سياسة الصالت غري األساسية مبدأ افرتاض براءة املتهم ،فهو يهدف إىل تشجيع الفرد
حمل مذكرة إلقاء القبض على التعاون مع احملكمة.
 -6ولتحديد ما إذا كانت الصلة ضرورية أم ال ،أوضح وفد اململكة املتحدة أن حكومته تطبق أربع فئات
عامة هي:
(أ)

الصالت الدبلوماسية باملعىن الدقيق للكلمة ،مثل تقدمي أوراق اعتماد السفراء عند الوصول وكذلك عن
توديع السفراء املغادرين .ومن دون هذه االجتماعات الدبلوماسية األساسية ال ميكن لسفارة أن تكون
قادرة على العمل بفعالية.

ICC-ASP/12/Res.3 7
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(ب) التمثيل الشريف ،حيث ميكن أن يؤخذ غياب ممثل على أنه عدم احرتام ألهل بلد أو دين.
(ج) العمل الدبلوماسي األساسي ،مثل العمل القنصلي حيث ميكن أن يتعرض رفاه رعية من رعايا البالد
للتخطر؛
(د)

حضور نشاط للمساعدة يف حتقيق هدف أساسي ،على سبيل املثال إذا كان من شأن الصلة مع هارب
تساعد على حتقيق اتفاق سالم.

 -7وإذ يضع وفدد اململكة املتحدة يف اعتباره التزام الدول األطراف لدعم عمل احملكمة ،فقد أشار كذلك إىل
أن الفئات احملددة أحيانا بصورة أقل وضوحا تؤدي إىل صعوبات يف حتديد مىت تكون الصلة ضرورية .ويف مثل
هذه احلاالت ،مت حتديد التعريف على أساس كل حالة على حدة ،ويف هذه العملية قد تكون هناك مشاورات مع
الدول األطراف األخرى ،يف حماولة للتوصل إىل موقف مشرتك ،مث يقوم أحد وزراء احلكومة باختاذ القرار النهائي،
قبل أن حتدث الصلة  .وأضاف الوفد نفسه أن هذه السياسة تطبق على مجيع موظفي الدولة ،وليس السفراء فقط.
 -8وأشار الوفد أيضا إىل أن املمارسات اليت تطبقها الدول األخرى واالحتاد األورويب على وجه اخلصوص
تقدم إطارا إضافيا للسياسات فيما يتعلق بالصالت غري األساسية.
 -9وبعد العرض ،تبِعت مناقشة بّي الوفود ،حيث أعرب بعضها عن تأييدها للممارسات بشأن بالصالت
غري األساسية اليت شرحها الوفد الذي قدم العرض وقالت إهنا تقابِل بطريقة مماثلة املمارسات اليت تطبقها
حكوماهتا .ومت تشجيع الدول أيضا على النظر يف التأثري النهائي املمكن هلذا النهج ،مع أخذ العالقة مع الدول
واألفراد بعّي االعتبار.
 -11وأعربت بعض الوفود عن قلقها بشأن كيفية املضي قدما بشأن مسألة الصالت غري األساسية .ويف هذا
الصدد ،متت اإلشارة إىل القرار  ،ICC-ASP/12/RES.3الذي طلبت فيه اجلمعية من الفريق العامل "مواصلة
املناقشات" بشأن هذا املوضوع ،دون مزيد من الدقة .وعكست أسئلة أخرى القلق املتعلق باهلدف املنشود من
خالل اقرتاح سياسات الصالت غري األساسية ،وسألت عما إذا كانت احملكمة قد ساعدت يف تنفيذ واليتها أو
أعاقته يف غياب مثل هذه السياسة .وقد طَرح عدم وجود تعريف واضح ملصطلح "أساسي" إشكالية لبعض الوفود
أيضا.
 -11وعالوة على ذلك ،فقد ذكر أنه وفقا للفقرة  7من املادة  89من نظام روما األساسي ،فإن االلتزام
القانوين بإلقاء القبض على أي فرد يتحقق فقط عندما يكون شتخص ما موجودا يف إقليم دولة طرف .وأشري أيضا
إىل أن املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الصالت غري األساسية ليس هلا تأثري ملزم على الدول .ورأت بعض
الوفود أنه ال يوجد سبب للتطرق إىل مناقشة املمارسات اإلدارية لألمم املتحدة يف هذا الصدد .وباإلضافة إىل
ذلك ،فقد طرح السؤال عما إذا كان مبدأ افرتاض الرباءة قد يتضارب مع سياسة الصالت غري األساسية .وذكر
أن سياسة تفادي الصالت غري األساسية تسعى إىل عزل اهلارب من وجه العدالة ،وبالتايل املسامهة يف إلقاء
القبض على الشتخص.
 -12وأشارت احملكمة من جهتها إىل أهنا ال تطلب أي قاعدة ملزمة بشأن الصالت غري األساسية ،وأن املسألة
مهمة بقدر ما ميكن أن تسري تنفيذ أمر قضائي .وأشارت إىل أن الصالت غري األساسية تشكل أداة سياسية
24
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الدول حرة يف تنفيذها كما تراه مناسبا ،مضيفة أنه سيكون قرارا سياديا لكل الدول بشأن كيفية حتديد ما هو
أساسي.
 -13واقرتح أحد الوفود صياغة لفقرة تنفيذية للنظر فيها ألغراض القرار املتعلق بالتعاون.
 -14وأشارت امليسرة إىل أن الغرض من االجتماع هو تبادل اخلربات العملية والسياسات اليت تطبقها الدول
األطراف املتختلفة وأن خمتلف االقرتاحات والشواغل اليت أثريت ستجري مواصلة مناقشتها يف االجتماعات املقبلة.
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المرفق الخامس
عرض موجز للحلقة الدراسية المعقودة في بوينس آيرس بشأن تعزيز التعاون (21-22
أيار/مايو )2214
 -1عقدت يومي  41و 47أيار/مايو  4172يف بوينس آيرس (مجهورية األرجنتّي) حلقة دراسية رفيعة
املستوى بشأن تعزيز التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية .وعقدت احللقة اليت نظمتها احملكمة مع امليسرة املعنية
بالتعاون ،السفرية أنكن رامبريج كرتنس (النرويج) وبرعاية من املفوضية األوروبية والنرويج وهولندا ،بوبدعم من
مجهورية األرجنتّي ،يف "باالسيو سان مارتن" وحضرها كبار املسؤولّي من  71دول أمريكية جنوبية أطراف يف
نظام روما األساسي هي :األرجنتّي ،واإلكوادور ،األوروغواي ،وباراغواي ،والربازيل ،وبوليفيا ،وبريو ،وشيلي،
ومجهورية فنزويال البوليفارية ،وكولومبيا .وأشار وزير العالقات اخلارجية جلمهورية األرجنتّي ،السيد هيكتور
تيمرمان ،يف كلمته االفتتاحية أنه مل يكن للمحكمة أن تبلغ مستواها احلايل من التوطيد دون دعم من الدول ،وأن
هذا التعاون من قبل الدول مع احملكمة أمر أساسي يف متكّي هذه األخرية من أداء واليتها.
 -2وباإلضافة إىل ممثلي دول ،ضم املشاركون يف احللقة الدراسية قاضية احملكمة اجلنائية الدولية السيدة سيلفيا
فرنانديز دي غورميندي؛ ومسجل احملكمة اجلنائية الدولية ،السيد هريمان فون هيبل؛ وامليسرة املعنية بالتعاون،
السفرية أنكن كرتنس؛ وممثل هولندا لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،السفري يان-لوكاس فان هورن؛ وممثلّي عن
األمانة العامة جلمعية الدول األطراف ،وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام .ومن بّي املشاركّي اآلخرين يف احللقة
الدراسية أعضاء اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي احلقائق السفرية سوزانا رويز سريويت (األرجنتّي) ،والدكتورة
جانيت إيريغوين (شيلي) والعقيد هوغو كوروخو (أوروغواي) ،وكذلك ممثلة عن احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان،
ماريانا كليمنيت فابريغا.
 -3وقدم للدورات املتختلفة من احللقة الدراسية ممثلون عن احملكمة والدول املشاركة ،وممثلون عن اللجنة الدولية
اإلنسانية لتقصي احلقائق واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان .وبعد العروض التمهيدية ،قدمت الوفود عروضا عن
املوضوع احملدد لكل جلسة ،الذي من شأنه أن يوفر أساسا الستنتاجات احللقة الدراسية.
 -4وفيما يتعلق باحلاجة إىل الدعم السياسي ،مت التأكيد على درجة عالية من االلتزام باحملكمة وأمهية حتقيق
العاملية وذلك لتعزيز سلطات احملكمة يف املنطقة .ولوحظ أن الدول ميكن أن تعزز هذا الدعم على املستوى
اإلقليمي من خالل منظمة الدول األمريكية ،والسوق املشرتكة للجنوب واحتاد دول أمريكا اجلنوبية ،من بّي
أخرى ،وأن هناك حاجة إىل اتصاالت أوثق بّي احملكمة ودول املنطقة ،وذلك هبدف احلفاظ على حوار مستمر
أكثر ،وتبادل االهتمامات وحتقيق قدر أكرب من التفاهم املتبادل .وأخريا ،مت التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون
بشأن تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة عن احملكمة.
 -5وفيما يتعلق بتعاون الدول مع احملكمة ،لوحظ أنه مسألة متبادلة .فكما جيوز للمحكمة أن تطلب من
الدول األطراف التعاون ،فإن هذه األخرية قد تطلب من احملكمة ،وخاصة مكتب املدعي العام ،املساعدة يف
إعمال اإلجراءات القانونية املتعلقة باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ،كما تنص عليه املادة  )71( 92من
نظام روما األساسي.
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 -6ومن حيث محاية الشهود ،قدمت الدول املشاركة براجمها اخلاصة ،وناقشت مدى توافقها مع اتفاقات
إعادة توطّي الشهود اليت أبرمت مع احملكمة .ومت تناول أمهية تعزيز القدرات الوطنية حلماية الشهود .واتفق على
أن احملكمة حتتاج إىل مزيد من اتفاقيات إعادة التوطّي ،ومتثل هذه االتفاقات شكال إضافيا من أشكال الدعم
السياسي لعمل احملكمة.
 -7وفيما يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية للمحكمة املتعلقة مبذكرات إلقاء القبض وجتميد األصول ،لوحظ أنه
واجب ملزم للدول ،ولكن ليست كل دول املنطقة لديها قوانّي تسمح بتنفيذها السريع والفعال؛ ولذلك مت
تشجيع سن التشريعات الالزمة ،حيثما كان ذلك مناسبا .ولوحظ كذلك أن الدول ميكن أن تعول على مساعدة
احملكمة يف هذا الصدد ،إذا لزم األمر.
 -8ويف اجللسة املتعلقة بسن تشريعات وطنية لضمان التعاون ،مت حتديد منوذجّي بّي الدول يف املنطقة ،مبا يف
ذلك التشريعات املعمول هبا وتلك املوجودة قيد املناقشة على حد سواء :فمن جهة اعتماد تشريعات حمددة
للتعاون ،ومن جهة أخرى ،نص للتعاون كجزء من تشريع تنفيذي عام فيما يتعلق بااللتزامات املنصوص عليها يف
7
نظام روما األساسي.
 -9وفيما خيص اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتا الذي وقعته سبع من الدول األطراف التسع املشاركة يف
احللقة الدراسية  ،فقد مت التأكيد على أمهية التصديق عليه ،مبا أن احملكمة حتقق يف كثري من األحيان يف حاالت
العنف خالل النزاعات ،أو عندما تنتهي النزاعات ويبقى اخلالف.
 -11وقد نوقشت إمكانية استتخدام آليات خارجية لدعم متطلبات التعاون مع احملكمة خالل جلسة النظر يف
الكيفية اليت ميكن هبا للجنة الدولية اإلنسانية لتقصي احلقائق ومبادرة االستجابة السريعة يف جمال العدالة التدخل
للتحقيق يف األفعال اليت تشكل جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة ،ال سيما يف احلاالت اليت ال ميكن فيها
للمحكمة التحقيق نتيجة الظروف احمللية.
 -11وفيما خيص العالقة بّي مبدأ التكامل وواجب التعاون ،أشري إىل أنه ،مبا أن النظام األساسي مينح األولوية
للدول األعضاء يف املالحقة على اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ،فإن املسؤولية تقع عليها هي يف املقام
األول الختاذ إجراءات للتحقيق واملالحقة على مثل هذه اجلرائم .وهلذه الغاية ،لوحظ أنه ينبغي للدول وضع
آليات للتعاون ،ليس فقط مع احملكمة ولكن أيضا بّي حماكمها هي بالذات.
 -12وأخريا ،يف اجللسة املتعلقة بتعويض اجملين عليهم ،مت لفت االنتباه إىل برنامج التعويضات املوضوع يف إطار
منظومة البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان ،فضال عن جتربة دول املنطقة يف التعويض الشامل للمجين
عليهم.
 -13ويف استنتاجاهتا ،أكدت احللقة الدراسية الرغبة يف وجود املزيد من االتصال املباشر مع احملكمة من خالل
هذا النوع من االجتماعات .وأكدت الدول املشاركة مستوى عال من االلتزام والدعم السياسي للمحكمة وذكرت
أهنا ستنظر يف إمكانية توسيع أشكال التعاون مع احملكمة ،ال سيما من خالل االتفاقات الطوعية.

 7خبصوص هذه النقطة ،مت لفت االنتباه إىل توفر القوانّي النموذجية على التعاون مع احملكمة أعدهتا املنظمة غري احلكومية "برملانيون
من أجل عمل عاملي".
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المرفق السادس
عرض موجز للحلقة الدراسية المعقودة في أكرا بشأن تعزيز التعاون ( 4-3تموز/يوليه
)2214
 -7عقدت يومي  2و 2متوز/يوليه  ،4172حلقة دراسية رفيعة املستوى لتعزيز التعاون بّي احملكمة اجلنائية
الدولية والدول األطراف يف نظام روما األساسي يف أكرا ،غانا .وأجرى ممثلون حكوميون ومسؤولون آخرون رفيعو
املستوى من تسعة بلدان إفريقية هي أنغوال ،وبوتسوانا ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وسرياليون ،وغامبيا ،وغانا،
وليبرييا ،وموزمبيق ،ونيجرييا ، ،وكذلك النرويج وهولندا ومسؤولو احملكمة اجلنائية الدولية وخرباؤها ،مناقشات
معمقة بشأن التعاون بّي احملكمة اجلنائية الدولية والدول األطراف ،مع الرتكيز على محاية الشهود والتحقيقات.
وأبرزت الندوة أمهية التعاون القضائي وطنيا وإقليميا ومع احملكمة ،واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز قدرات الدول
يف هذا الصدد.
 -4ويف الكلمة الرئيسية اليت ألقتها النائب األول لرئيس احملكمة ،القاضية ساجني ماسينونو موناغينغ الفتتاح
احللقة الدراسية قالت" :إن نظام روما األساسي يستند أساسا إىل مفهوم التكامل الذي تعمل مبوجبه السلطات
القضائية الوطنية واحملكمة اجلنائية الدولية على حد سواء حنو اهلدف نفسه املتمثل يف إهناء اإلفالت من العقاب
على أخطر اجلرائم اليت تشغل بال البشرية .وبالتايل ،فإن تعزيز قدرة الدولة على التعاون بشكل فعال مع احملكمة
اجلنائية الدولية يف كثري من احلاالت يرتجم أيضا إىل حتسّي قدرة السلطات الوطنية للتحقيق واحملاكمة على اجلرائم
الواردة يف نظام روما األساسي".
 -2وقالت النائب العام الغانية ووزيرة العدل ،السيدة ماريتا برو أبياه-أبووغ ،ممثلة للدولة املضيفة يف احللقة:
"إن هذه احللقة الدراسية هتدف إىل حتفيز مستوى عال من املناقشات املعمقة بشأن بعض من أهم القضايا اهلامة
ذات الصلة بالتعاون بّي احملكمة اجلنائية الدولية والدول األطراف فيما يتعلق حبماية الشهود وكذلك العالقة بّي
بناء القدرات الوطنية والتعاون الدويل .ويتوقع من الدول األعضاء االلتزام بالتنفيذ الكامل للتشريعات املعتمدة يف
أقرب وقت ممكن".
 -2واعتمدت احملكمة يف مجيع أنشطتها على تعاون الدول واملنظمات الدولية ،مبا يف ذلك إلقاء القبض على
املشتبه فيهم وتسليمهم ومصادرة األصول وجتميدها ،وتنفيذ أحكام السجن اليت تقضي هبا احملكمة ،واستقبال
املعتقلّي بعد اإلفراج عنهم مؤقتا ،أو إعادة توطّي الشهود .وقد تربم احملكمة ترتيبات أو اتفاقات لتقدمي مثل هذا
التعاون .ويعتمد التعاون الناجح أيضا على الفهم املتبادل بّي احملكمة والدول األطراف لالحتياجات واملتطلبات
اليت تتعلق بقضايا التعاون ذات الصلة.
 -5وقد نظمت احملكمة اجلنائية الدولية هذا النشاط بالتعاون الوثيق مع امليسرة املعنية بالتعاون بّي احملكمة
والواليات ،والسفري النروجيي يف هولندا واملمثل الدائم هلولندا لدى احملكمة اجلنائية الدولية وحظي بتمويل من
املفوضية األوروبية وحكومات هولندا والنرويج ،وبدعم من حكومة غانا.
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ألف  -حماية الشهود
 -6أجرى املشاركون تبادالت متميزة ومثمرة لآلراء بشأن :محاية الشهود يف موقع احملكمة ،والتحديات اليت
تواجهها الدول واحملكمة يف ضمان محاية الشهود واتفاقات إعادة التوطّي والصندوق اخلاص بإعادة التوطّي،
والدور التكميلي للنظم الوطنية للحماية .وشددت احملكمة ،مع اإلقرار مبسؤوليتها الرئيسية يف محاية كل من شهود
االدعاء والدفاع ،على األمهية البالغة لتعاون الدول األطراف يف هذا اجملال ،من خالل توقيع اتفاقيات إعادة
التوطّي أو أي ترتيبات خاصة .والحظت احملكمة بارتياح أنه منذ احللقتّي املعقودتّي يف عام  4172عن محاية
الشهود يف داكار ،السنغال ،ويف أروشا ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،ارتفع عدد اتفاقات محاية الشهود مع الدول
األفريقية من واحد إىل إىل مخسة .ومع ذلك ،حىت لو كانت إعادة توطّي الشهود يف دول أخرى هي املالذ
األخري ،فإن احملكمة تواجه ضغطا على قدرهتا على إعادة التوطّي .ومت التأكيد على أن العدد احلايل من
االتفاقات ليس كافيا وأن احملكمة اتصلت بالدول األطراف يف مجيع املناطق لتعزيز القدرات .ويسمح وجود قدرة
إقليمية واسعة أيضا بإجياد احللول اليت ،بينما تفي مبتطلبات السالمة الصارمة ،تقلل أيضا من التكاليف اإلنسانية
املرتتبة عن املسافة اجلغرافية وتغيري البيئة اللغوية والثقافية عندما تكون إعادة توطّي الشهود وأسرهم الزمة.
 -1وأوضحت احملكمة أيضا أن تركيز محاية الشهود كان تطورا عامليا جرى مؤخرا .ولكن ،حىت مع إدراك أن
الظروف والنظم القانونية ختتلف ،فليست هناك حاجة إىل أن تبدأ من الصفر .وقد مت اآلن مجع معرفة كبرية عما
جرى على ما يرام وما مل جير كذلك ،وميكن تقاسم هذه املعرفة ،بل وجيب ذلك .ومت عرض مسؤوليات وعمل
وحدات محاية الشهود داخل احملكمة بوضوح إىل املشاركّي الذين اكتسبوا فهما أفضل للقضايا العملية على احملك
عندما يرفع إليهم طلب للتعاون من احملكمة .ومتكنت احملكمة من جهتها من احلصول على تعليقات عن احلاالت
واحلاجات اخلاصة بالبلدان فرادى.
 -8ومن خالل إبرام اتفاقات إعادة التوطّي ،ميكن للمحكمة أن تساعد يف نقل اخلربات إىل السلطات
الوطنية يف جمال محاية الشهود .وميكن هلذه املساعدة أيضا تعزيز القدرات الوطنية حلماية الشهود بشكل عام.
وأوضع عدد كبري من ممثلي الدول أن الزيادة يف اجلرائم اخلطرية عرب احلدود ،فضال عن الدور احلاسم للشهود فيما
يتعلق بالتحقيق واملالحقة القضائية الناجحة ،تقتضي بذل مزيد من اجلهود .ومن مث قد يكون وجود قدرات إعادة
توطّي راستخة وحمسنة يف هذا اجملال يف عدد أكرب من البلدان أمرا هاما جدا يف ضمان التعاون الثنائي واإلقليمي
الفعال للتحقيق واحملاكمة على مجيع اجلرائم اخلطرية.

باء  -تنفيذ التشريعات لتيسير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
 -9قدم األستاذ أوملبيا بيكو ،من جامعة نوتنغهام ،جلسة تفاعلية بعنوان "التشريعات التنفيذية لتيسري التعاون
مع احملكمة اجلنائية الدولية" .وناقش األستاذ بيكو الغرض من التشريعات التنفيذية الوطنية والتحديات اليت
تواجهها الدول عند التنفيذ ،ومصادر الوثائق ،والنماذج القائمة املتاحة ،ومقارنة النهج اليت تتتخذها الدول
باستتخدام املعلومات املستقاة من قاعدة بيانات تشريعات التنفيذ الوطنية اليت كانت جزءا من مشروع األدوات
القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية ،وقاعدة بيانات املساعدة القضائية اليت مت التكليف بإجنازها مؤخرا.
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جيم  -التفاقات الطوعية
 -71أتاحت احللقة الدراسية ،بفضل شكلها التفاعلي ،الفرصة إلجراء حوار مفتوح وبناء بّي الدول األطراف
املشاركة واحملكمة بشأن اآلثار املرتتبة عن الدخول يف اتفاقات طوعية مع احملكمة بشأن إعادة توطّي الشهود
واتفاقات التنفيذ ،واتفاقات اإلفراج املؤقت واإلفراج عن األشتخاص الذي متت تربئتهم .وقد خلقت هذه
االتفاقيات إطارا أخذ بعّي االعتبار خصوصيات كل دولة من الدول وأنظمتها القانونية ،ولكن قرار قبول
أشتخاص معينّي مبوجب هذه االتفاقيات خيضع للموافقة يف كل حالة.

دال  -كيف يمكن المضي بالتعاون قدما
 -77ناقش املشاركون التوصيات اليت ميكن أن ترفع إىل احملكمة والدول األطراف من أجل القيام مبزيد من
التعاون .ومشلت القضايا اليت متت مناقشتها :االتفاقات والرتتيبات املتعلقة بإعادة توطّي الشهود ووضع الشبكات
اإلقليمية وتعزيزها ،وحتديد جهات التنسيق الوطنية ،وبناء القدرات يف قطاع العدالة ،وتنفيذ التشريعات ،فضال عن
التحسّي الروتيين للتواصل بّي الدول األطراف واحملكمة.
 -74وخالل املناقشات ،أعرب املشاركون من الدول األفريقية عن رغبة قوية يف وجود مزيد من التواصل من
احملكمة .ومت اإلقرار بالعالقة الوثيقة بّي التكامل والتعاون مرارا .وقدمت هذه املالحظات فيما يتعلق بااللتزامات
بالتعاون املبينة يف الباب التاسع من نظام روما األساسي ،فضال عن املسائل املتعلقة باالتفاقات والرتتيبات
الطوعية .وكان ال بد أيضا من بناء القدرات بطريقة مستدامة .وميكن للشبكة اليت مت إنشاؤها يف احللقة الدراسية،
حسب االقتضاء ،أن ختدم حتقيق مزيد من التعاون بّي الدول واحملكمة ،وبّي الدول يف القارة األفريقية على حد
سواء.
______________________
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