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*

موجز
يقدم هذا التقرير الذي يقدمه املقرر حتليال للتجارب املتقدمة لدى الواليات القضائية الوطنية والدولية/املدولة بشأن
اسرتاتيجيات إلقاء القبض ،ويقدم ،على هذه األسس ،التوصيات املذكورة أدناه ليضع بني يدي احملكمة اجلنائية الدولية
اسرتاتيجية شاملة إللقاء القبض ،كما تضمنه مشروع خطة العمل املرفقة بالتقرير (التذييل الثالث).
وخيلص التقرير إىل أن جناح اسرتاتيجيات إلقاء القبض يف هيئات قضائية دولية أخرى كانت مدفوعا مبزي من الدعم
السياسي ومواطن القوة العملية اليت ينبغي أيضا أن ت تبع يف احملكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك عن طريق بالرتكيز شكل خاص
على حتسني قدراهتا الذاتية.
ومن هذا املنظور ،يقرتح اتباع هن شامل لتدابري تساعد على اسرتاتيجية ناجحة إللقاء القبض ،مبا يف ذلك من خالل
وضع اسرتاتيجيات إطارية حمددة للمناطق واحلاالت والقضايا ،من شأهنا أن تكون مبنية على منوذج الشراكة حىت تساهم اجلهات
الفاعلة ذات الصلة يف جهود إلقاء القبض .ويف الوقت الذي ال متنع فيه هذه االسرتاتيجيات احملددة وجود مبادرات منفصلة من
* ورد إىل األمانة يوم  47تشرين الثاين/نوفمرب .4172
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الشركاء ،فإن اإلطار التعاوين املقدم سيعزز فعالية أي تدابري متفق عليها ،مبا يف ذلك سياسات اإلشرتاط ،والتهميش ،أو غريها
من السياسات ذات الطابع السياسي والدبلوماسي .وينبغي إنشاء "وحدة تعقُّب" يف مكتب املدعي العام بوصفها مسألة ذات
أولوية ،من أجل توفري قدرة مستقلة مهنية لتنفيذ العمليات.
ومن شأن وجود شبكة تتكون من جهات االتصال ضمان التنسيق بني اجلهات الفاعلة ذات الصلة وتنفيذ التدابري
املعمول هبا بطريقة تعاونية .وستواصل اجلمعية متابعة العملية عن كثب.
وصى بالنظر يف سياسات االشرتاط يف سياق احملكمة اجلنائية الدولية كلما أمكن ذلك ،ولكن فقط ضمن إطار
التوصية  :1ي َ
االسرتاتيجيات املطبقة على خمتلف املناطق واحلاالت والقضايا .ونظرا لطبيعة هذه السياسات واهلدف منها ،ينبغي أن يشمل
القسم املتعلق باالسرتاتيجيات اإلطارية شروطا ينبغي تلبيتها ،تكون واضحة وتبلَّغ حىت يتم إعمال املكافآت ،وجيب أن تنفذ
باستمرار ،مع ضمان االحتفاظ بالدرجة الالزمة من السلطة التقديرية من أجل التكيف مع الظروف.
يوصى بأن توضع جمموعة شاملة من احلوافز اإلجيابية والسلبية يف وقت مبكر وإبالغها بشكل مناسب ،حىت يتمكن
التوصية َ :2

املتهم من إجراء تقييم بشكل موثوق للفوائد من مثل هذه التدابري مقابل منط حياة اهلاربني غري املأمون.

يوصى بعدم تنفيذ سياسات التهميش اخلاصة باهلاربني إال يف إطار االسرتاتيجيات الفردية اليت تأخذ يف املقام األول
التوصية َ :3
بعني االعتبار احتماالت تنفيذ مذكرات االعتقال يف املدى القصري من خالل عمليات تقنية ،ودون الكشف عن وجود نظام

التقييد .ويف احلاالت اليت ال يكون فيها ذلك ممكنا ال بد من تنفيذ العقوبات وتفادي االتصاالت غري الضرورية ،وقد تنظر
اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف السماح برصد تنفيذ هذه السياسات.
يوصى باتباع هن مزدوج بتدابري منظمة ومتكاملة ذات طبيعة سياسية ودبلوماسية تتناول االمتثال لاللتزامات مبوجب
التوصية َ :4

نظام روما األساسي يف مرحلة وقائية أوال (رصد تنفيذ التدابري) ،مث على مستوى حاالت حمددة حيث يبدو أن طلبات احملكمة
قد رفضت.
وصى بأن يركز مجيع أصحاب املصلحة على العمليات باعتبارها جماال ذا أولوية لتنفيذ االعتقاالت .وينبغي إنشاء
التوصية  :5ي َ

وحدة تعقُّب مهنية يف املدى القصري ختضع مباشرة للمدعي العام من خالل رئيس شعبة التحقيقات .وينبغي أيضا تعزيز
العمليات بآليات تعزز التنسيق والتعاون على املستوى التقين (الشرطة وسلطات االدعاء) ،وعند الضرورة واإلمكان ،مبساعدة من
بعثات حفظ السالم أو القوات املتعددة اجلنسيات اليت متلك تفويضا بإلقاء القبض.
يوصى بأن يتم تنفيذ خطة العمل بواسطة عملية منظمة ،مبا يف ذلك:
التوصية َ :6
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 7-6منح األولوية إلنشاء وحدة تعقُّب يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،وهو ما ينبغي أن تقوم به يف املدى
القصري فرقة عمل من اخلرباء مكلفة للتأكد من أن مرحلة انطالق وحدة التعقُّب ،وأطرها القانونية وبنياهتا ومهنيتها وممارساهتا تتَّبع
بصورة وثيقة املمارسات الناجحةَ واملوحدة لدى الواليات القضائية الدولية والوطنية؛
 -4-6اسرتاتيجيات حمددة موحدة مطبقة على خمتلف املناطق واحلاالت والقضايا ،من شأهنا أن توفر إطارا لتنفيذ التدابري ذات
الصلة باسرتاتيجية إلقاء القبض ،حسب االقتضاء .وينبغي وضع مثل هذه االسرتاتيجيات اإلطارية من خالل عملية مبنية على
الشراكة ،شاملة جلميع اجلهات الفاعلة املعنية وتنفيذها بطريقة تعاونية ،على أن تأخذ دور الدول واملنظمات الدولية يف سياقات
خمتلفة بعني االعتبار ،ودون اإلخالل حبماية املعلومات احلساسة .أما الدول غري األطراف اليت متارس نفوذا يف السياق ،مبا يف
ذلك أعضاء جملس األمن ،فينبغي إشراكها يف هذه االسرتاتيجيات بصورة بناءة واستباقية .وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة ذات
الصلة حتديد جهات اتصال بغرض إعداد اسرتاتيجيات وتنفيذها ،بالرتكيز على اسرتاتيجيات يف اجلمعية َّ
حمددة لكل منطقة
وحالة ،وعلى اسرتاتيجيات يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية حمدَّدة لكل قضية .وينبغي أيضا التخطيط إلنشاء
آلية تشاور جتمع املدعني احلاليني والسابقني لدى احملاكم الدولية؛
 3-6وظائف اجلمعية يف اإلشراف لتشمل املتابعة عن قرب للعملية من خالل جهة االتصال واملقرر اخلاص ،من أجل املسامهة،
حسب االقتضاء ،يف مبادرات املتابعة اليت تقوم هبا اجلهات املختلفة ،ورصد التقدم احملرز ووضع أي إجراء آخر تطلبه اجلمعية
لضمان تنفيذ اسرتاتيجيات إلقاء القبض بكفاءة وفعالية.
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أوال-

مقدمة

-7

أيدت مجعية الدول األطراف يف دورهتا الثانية عشرة ( )4173ورقة املفاهيم بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض ("ورقة

املفاهيم") ،7واعتمدت خارطة الطريق اليت قدمها أحد الوفود (إيطاليا) .ونوقشت كلتا الوثيقتني يف فريق الهاي العامل التابع
للمكتب ،يف إطار تيسري التعاون ،وأرفقتا بتقرير املكتب عن التعاون 4.ويهدف قرار اجلمعية إىل حتقيق خطة عمل حبلول دورهتا
الثالثة عشرة ( )4172لتفعيل إمكانية تنفيذ طلبات احملكمة املتعلقة باالعتقال والتسليم على وجه السرعة 3،باعتبار أن املمارسة
الفعالة لوالية احملكمة تتوقف على القدرة على فرض القرارات القضائية ،حبيث يتم ضمان حضور املتهم يف احملاكمة.
وقام املكتب بتعيني السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا) مقررا معنيا باسرتاتيجيات إلقاء القبض 2.وهذا التقرير ("التقرير")

-4

ينفذ الوالية اليت تلقاها املقرر ،ويقدم وفر منطلق مشروع خطة العمل ومربراهتا بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض (التذييل الثالث).
ومبا أن منصب املقرر أنشأته اجلمعية ألول مرة يف هذه املناسبة يف سياق االستعراض اجلاري ألساليب عملها ،فقد مت إرفاق بعض
الدروس املستفادة أيضا من هذا املنصب (التذييل الرابع).
ألف  -المنطلق
-3

لقد كان التطرق إىل تنفيذ التزامات التعاون املنبثقة عن نظام روما األساسي ،بإيالء اهتمام خاص لالعتقال والتسليم،

يف بداية األمر من مجعية الدول األطراف يف سياق إطارها لبناء املسؤسسات ،أال وهو "القرار اجلامع" 5.فبني عامي 4113
و ،4118انتقلت اجلمعية عرب مراحل تدرجيية عندما أصبحت أوىل التحديات اليت يثريها إصدار مذكرات االعتقال واضحة .ويف
الوقت الذي كانت فيه احملكمة قد بدأت للتو أوىل حتقيقاهتا ( ،)4112-4113تناولت اجلمعية املسألة فقط من خالل دعوة
حمدودة إىل اعتماد تشريعات تنفيذية وطنية لضمان التعاون 6.ومبا أن مذكرات االعتقال األوىل ظلت معلقة 1،فقد مت اعتماد لغة
أكثر إقناعا هتدف إىل ضمان االعتقال والتسليم ( 8.)4171-4115ومع ذلك ،مل تنظر اجلمعية إىل غاية  4111يف التعاون
 ،ICC-ASP / 12 / RES.3 7التعاون ،الفقرة .5
 ،ICC-ASP/12/36 4تقرير املكتب عن التعاون ،املرفق الرابع ،الصفحات .47-72
 ،ICC-ASP/12/RES.3 3الفقرة " :5لتعزيز إمكانية تنفيذ طلبات احملكمة إللقاء القبض والتسليم على وجه السرعة".
 ICC-ASP 2املكتب ،جدول األعمال والقرار 78 ،فرباير .4172

 5تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف.
 ،ICC/ASP/2/Res.7 6القرار اجلامع ،منطوق الفقرة (" :)3تشري إىل أن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يضاهيه االلتزامات على الصعيد الوطين لاللتزامات الناشئة
منه ،ال سيما من خالل تشريعات التنفيذ ،وبوجه خاص يف جماالت القانون اجلنائي والتعاون القضائي مع احملكمة ،وتشجع يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما

األساسي اليت مل تقم بعد باعتماد تشريعات التنفيذ من هذا القبيل على ان تفعل ذلك على وجه األولوية" .واعتمدت اللغة نفسها يف منطوق الفقرة  3من القرار
.ASP/3/RES.3

ICC-

 1الصادرة يف أيار/مايو ومتوز/يوليو  4115بشأن حالة أوغندا.
 ،ICC-ASP/4/Res.4 8منطوق الفقرة " :76حتث الدول على التقيد بالتزاماهتا بالتعاون مع احملكمة يف جماالت من قبيل حفظ وتوفري األدلة ،وتقاسم املعلومات ،وتأمني واعتقال

األشخاص وتسليمهم إىل احملكمة ومحاية الضحايا والشهود ،وتشجع املنظمات الدولية واإلقليمية فضال عن اجملتمع املدين على دعم احملكمة والدول يف ما تبذله من جهوده هلذه
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إال من وجهة نظر االمتثال العام لاللتزامات القانونية املقررة مبوجب نظام روما األساسي ،ومل تَلق املمارسات يف جمال
اسرتاتيجيات إلقاء القبض سوى القليل من االهتمام.
-2

وحيدد اعتماد  66توصية بشأن التعاون ( 5)4111األساس لنَه أكثر تركيزا من اجلمعية على التعاون.

-5

وأصبح النه احلايل للجمعية واضحا باختاذ قرار مستقل بشأن التعاون ولغة وممارسات ترتكز بصورة أقوى على حتقيق

النتيجة ( ،)4173-4177مبا يف ذلك:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)

النظر يف ما ينطوي عليه عدم تنفيذ إلقاء القبض من آثار سلبية على فعالية احملكمة وقدرهتا على الوفاء
71
بواليتها،
77
احلاجة إىل قيام احملكمة بإصدار طلبات للتعاون تكون مركزة وحمددة وكاملة ويف الوقت املناسب،
74
احلاجة إىل جتنب االتصاالت اليت تقوض أهداف نظام روما األساسي،
73
قيمة الدروس املستفادة،
72
تعزيز احلوار العام،
75
احلاجة إىل اعتماد هن قائم على اخلربة ومنظم،
76
اهلدف من اعتماد خطة العمل يف دورهتا الرابعة عشرة ،يف عام .4172

الغاية عند االقتضاء ".وتوجد اللغة نفسها يف منطوق الفقرة  32من القرار  ،ICC-ASP/5/RES.3وبشكل كبري أيضا يف منطوق الفقرة  31من القرار
 ،RES.2ومنطوق الفقرة  27من القرار .ICC-ASP/7/RES.3

ICC-ASP / 6 /

 5املرفق الثاين من القرار .ICC-ASP/6/RES.2
 71منطوق الفقرة  4من القرار " :ICC-ASP/10/RES.2تسؤكد على أمهية التعاون واملساعدة يف الوقت املناسب وبصورة فعالة من دانب الدول األطراف والدول األخرى اليت عليها
التزام بالتعاون مع احملكمة وفقا للباب التاسع من نظام روما األساسي أو قرار صادر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،ملا قد يسؤدي إليه عدم التعاون يف سياق اإلجراءات
القضائية من تأثري على فعالية احملكمة ،وتالحظ ما قد يسؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها ،ال سيما عندما يتعلق األمر بالقبض

على أشخاص تصدر حبقهم أوامر بالقبض عليهم وتسليمهم للمحكمة ".
 77املرجع نفسه ،الفقرة  3من املنطوق" :تالحظ أن طلبات التعاون واملساعدة املركزة املقدمة من احملكمة إىل الدول األطراف وغريها من الدول ستزيد من قدرة الدول على
االستجابة بسرعة للطلبات املقدمة من احملكمة ".منطوق الفقرة  2من القرار " : ICC ASP/11/Res.5تشدد أيضا على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة يف تقدمي طلبات
التعاون واملساعدة اليت تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على االستجابة بسرعة للطلبات املقدمة من احملكمة ،وتدعو احملكمة أيضا إىل مواصلة حتسني
ممارستها يف إرسال طلبات حمددة وكاملة ويف الوقت املناسب للتعاون واملساعدة".

 74فقرة الديباجة  2من القرار " :ICC-ASP/11/Res.5وإذ تنوه إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت مع األشخاص الذين صدر عن احملكمة أمر بالقبض عليهم ول َّما ينفذ عندما
تقوض هذه االتصاالت العمل من أجل حتقيق أهداف نظام روما األساسي".
 73املرجع نفسه ،منطوق الفقرة " :3تشدد على أمهية العرب املستخلصة من احملاكم الدولية املخصصة واملختلطة بشأن إنفاذ أوامر القبض".
 72منطوق الفقرة  44من القرار " :ICC-ASP/11/Res.5ترحب بتعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمة واجملتمع األهلي ،الذي أتاحته جلسات النقاش العامة بشأن التعاون

اليت عقدت للمرة األوىل خالل الدورة احلادية عشرة للجمعية ،حيث ركز تركيزا خاصا على إلقاء القيض على املطلوبني ،وعلى حتديد أصوهلم وتتبعها وجتميدها ومصادرهتا ،وإذ
تضع يف اعتبارها أمهية التعاون الكامل والفعال مع احملكمة وفقا لنظام روما األساسي ،فإهنا تالحظ مع التقدير تبادل اآلراء املثمر بشأن امور منها التدابري العملية لتعزيز تنفيذ
75

طلبات التعاون ،وضرورة إدراج العاون مبثابة بند دائم يف جدول أعمال دورات اجلمعية القادمة".
منطوق الفقرة  2من القرار " :ICC-ASP/12/RES.3تعرتف بأنه ال بد من النظر يف خطوات والتدابري امللموسة الالزمة لتأمني إلقاء القبض بطريقة منظمة ومنهجية ،على
أساس اخلربة املتقدمة يف األنظمة الوطنية ،واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة ،وكذلك يف احملكمة".
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وشدد مكتب املدعي العام من جانبه على مر السنني على حاجة الدول إىل ترمجة دعمها إىل مزيد من التدابري

-6

امللموسة لتيسري عمليات االعتقال ،وأن تعاون الدول يف تنفيذ مذكرات االعتقال املعلقة كان "عنصر مفقودا يف التنفيذ
الفعال لوالية احملكمة 71".ومت تقدمي عناصر هذا املوقف باعتبارها مسامهة هامة يف املضي قدما باملناقشات املتعلقة هبذه
املسألة داخل اجلمعية.
باء -الوالية

78

75

ترد خارطة الطريق وورقة املفاهيم اللتان تتضمنان نطاق والية املقرر يف تقرير املكتب عن التعاون عام  41.4173ومتشيا

-1

مع املواعيد النهائية احملددة يف خارطة الطريق ،فقد كانت مدة الوالية حمدودة يف الزمان ويتوقع أن حتقق نتائ ملموسة يف الفرتة
 ،4172-4173وذالك يف شكل:
(أ)
(ب)

حتليل قائم على التجربة جيرى مبساعدة أطراف خارجية ،مبا يف ذلك احملاكم املخصصة واملختلطة
("احملاكم") ،ودول احلاالت ،والدول املتعاونة األعضاء يف األمم املتحدة ،وكذلك احملكمة بطبيعة احلال؛
مشروع خطة عمل ميكن أن تعتمده اجلمعية تتضمن تدابري ملموسة للدول األطراف واحملكمة واجلهات
املتعاونة األخرى للنظر فيها.

جيم  -المفهوم
-8

ليس هناك من داع إىل التوسع يف مسألة احلاجة امللحة إىل تنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية

الدولية .فبدون عمليات االعتقال ال ميكن أن تعقد احملاكمات ،وقد يفشل الغرض من إنشاء حمكمة الذي يكمن يف حتقيق
العدالة يف الوقت املناسب من أجل ردع ارتكاب املزيد من اجلرائم وتعويض الضحايا واملسامهة يف حتقيق السالم واألمن الدوليني.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التقرير ال يقدم تفاصيل حمددة عن األسس القانونية لتنفيذ مذكرات االعتقال ،يف حني ال يتم تناول
االلتزامات القانونية للتعاون واملساعدة الدوليني إال َعرضا.

47

 76املرجع نفسه ،منطوق الفقرة " :5تعتمد املرفق املتعلق خبارطة الطريق لتحقيق أداة عملية لتعزيز آفاق تنفيذ طلبات احملكمة بإلقاء القبض والتسليم على وجه السرعة ،وتسؤيد وثيقة
املفاهيم اليت أحلقها فريق الهاي العامل ،وتطلب إىل املكتب تقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة عشرة"؛
 71الفقرة  4من تقرير احملكمة عن التعاون .ICC-ASP/10/40

 78مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،ورقة مسامهة  ،4173والفقرات  46-71من تقرير احملكمة عن التعاون .،ICC-ASP/12/35
 75منطوق الفقرتني  2و 5أعاله من القرار  ،ICC-ASP/12/RES.3اهلامشان  76-75أعاله.
 41املرفق الرابع من تقرير املكتب عن التعاون .،ICC-ASP/12/36
 47على التوايل ،الباب التاسع من نظام روما األساسي وقرارات جملس األمن الدويل مبوجب الفصل السابع بالنسبة إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛ واملعاهدات املتعددة األطراف والثنائية
فضال عن القواعد العرفية بالنسبة إىل التعاون بني الدول.
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بني وأثرها واحللول املمكنة يف سياقها ،من األمهية مبكان أن
ومن أجل وضع املشكالت اليت ُّ
تلف اعتقال احملكمة اهلار َ

نالحظ أن من أن شأن جل اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي أن ترتكب عادة على يد مجاعة منظمة أو
مهيكلة 44:فجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ختطط هلا ،على أعلى مستوى سياسي وعسكري ،ومتوهلا
وحترض عليها جمموعات من الناس يتصرفون باسرتاتيجيات مشاهبة جدا السرتاتيجيات املنظمات اإلجرامية واإلرهابية.
-71

إن بقاء شخص متهم بارتكاب جرائم خطرية حرا طليقا حالة شائعة إىل حد ما لدى الواليات القضائية الوطنية

وكذلك الدولية ،عندما يكون للسمات املشرتكة بني اجلرائم احمللية والدولية وللسياق املتعلق بذلك دور ميسر يف ضمان استمرار
السلطة واحلماية واإلمجاع يف دعم اهلاربني .ويف هذا الصدد ،ميكن للجرمية املنظمة ،إما على الصعيد الوطين أو عرب الوطين -أن
توفر أساسا سياقيا مماثال لسياق اجلرائم اخلطرية اليت تثري قلقا دوليا وتقع ضمن الواليات القضائية الدولية .ويف مثل هذه احلاالت،
فإن األشخاص اهلاربني عادة ما حيصلون على مساعدة مالية كبرية وغريها من أنواع املساعدة املادية من جمموعات كبرية ومنظمة
تسيطر على أقاليم واسعة ،تضاهي يف بعض احلاالت قدرة الدولة .وتقرتن جتربة الواليات القضائية الوطنية ،حيث استطاع اهلاربون
البقاء يف حالة فرار طوال احلياة 43،مع بعض احلاالت األكثر شهرة يف الواليات القضائية الدولية حيث ،على سبيل املثال ،استمر
غياب راتكو مالديتش عن قاعة حمكمة يوغوسالفيا السابقة ستة عشر عاما (.)4177-7555
-77

وبقاء متهم يتوىل منصبا قياديا يف جرمية منظمة أو جرائم خطرية تثري القلق الدويل (وهي اليت متلك خصائص مشاهبة

ملنظمة) طليقا أمر يَسمح له مبواصلة ممارسة دوره ،وهو ما يضفي الدميومة على منط من السلوك اإلجرامي ،ويعرض احلفاظ على
األدلة واحلصول عليها إىل اخلطر .ومن شأن النظر يف اجلرائم الدولية اخلطرية ضمن إطار اجلرمية املنظمة أن يتيح اسرتاتيجيات
جرى اختبارها لوضع تدابري على مستوى احلوافز والعقوبات للهاربني ،وكذلك لتعقُّب األفراد وأصوهلم.
-74

هناك اسرتاتيجيتان بديلتان قد يتم تناوهلما نظريا لتنفيذ مذكرات اعتقال صدرت بشأن متهمني يتولَّون مناصب عليا،

وهو ما يعكس األمهية القصوى املمنوحة لألسباب ذات الصلة بالسياسة والعدالة:
(أ)

تأجيل التنفيذ إىل أن يغادر املتهم السلطة .وقد كانت هذه هي يف الواقع املمارسة يف املاضي ،مع احملاكم
الدولية واملختلطة.

42

 44اجلمعية العامة األمم املتحدة القرار  75 ،45/55تشرين الثاين/نوفمرب  ،4111واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة (" :)4يقصد "بتعبري "مجاعة
إجرامية منظمة" مجاعة ذات هيكل تنظيمي ،مسؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر ،موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية
أو األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ،من أجل احلصول ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى [ .]...يقصد بتعبري "مجاعة ذات هيكل تنظيمي"

مجاعة غري مشكلة عشوائيا لغرض االرتكاب الفوري جلرم ما ،وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار حمددة رمسيا ،أو ان تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي".
 43بقي زعيم املافيا اإليطالية برناردو بروفنزانو طليقا ملدة  23سنة ،يف حني ظل العديد من أعضاء آخرين من منظمات شبيهة باملافيا طلقاء طيلة عقود.
 42الفقرة  21أدناه  ،حلاالت سلوبودان ميلوسيفيتش ،رادوفان كارادزيتش وتشارلز تايلور.
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(ب)
-73

اختاذ إجراءات لتنفيذ مذكرات االعتقال يف الوقت املناسب ،بصرف النظر عن وضع املتهم وحالته.

ويف الوقت الذي ت َعد فيه احملكمة اجلنائية الدولية مسؤسسة دائمة وتَوافر العدالة يف مجيع األوقات هو يف حد ذاته تأكيد

بأن اجملتمع الدويل لن يتسامح مع اإلفالت من العقاب على اجلرائم األساسية الواردة يف نظام روما األساسي ،يبدو أن توقعات
تسليم املطلوبني يف الوقت املناسب للعدالة سيكون جزءا أساسيا من دعم والية احملكمة .وأيضا ،تظهر السجالت احلالية أنه ليس
من غري املألوف أن يظل القادة الوطنيون يف السلطة لفرتات ترتاوح بني  41إىل  21سنة 45.والنتيجة أن جمرد انتظار القادة حىت
يطاح هبم أو يتخلَّون عن مناصبهم بسبب التقدم يف السن ال يبدو أنه خيار يتفق مع مسسؤولية محاية اجملتمع الدويل ومع والية
احملكمة اجلنائية الدولية.
-72

ومع ذلك ،فإن هذا التقرير خيلص إىل أن مصاحل السياسة والعدالة ميكن خدمتهما معا إذا مت اختاذ التدابري السياسية

والتنفيذية ،كما كانت عليه احلال يف الواليات القضائية الدولية األكثر جناحا .ويبدو أن الدروس املستفادة من هذه األخرية ذات
أمهية كبرية يف احملكمة اجلنائية الدولية أيضا وأنه يتعني أخذ مساهتا اخلاصة بعني االعتبار يف إطار اسرتاتيجي.
-75

ويهدف هذا التقرير باالعتماد على ورقة املفاهيم لعام  4173إىل حتديد التدابري الالزمة لتحسني التعاون على أساس

هن شامل ،أو مزي من النُّه  46:قَبليَّة (وقائية ،أي قبل إصدار أي طلب حمدد باالعتقال) وبَعدية (اجلرب ،أي عندما تكون
النتائ السلبية جدا من طلب التعاون قد حتققت بالفعل) .وقد مت حتديد تدابري ملنع الظروف غري املواتية لإلنفاذ أو جربها تبعا
للتجربة ،على النحو الذي مت االطالع عليها يف املصادر ذات الصلة وقام املقرر بتحليلها .ومع ذلك ،فإن التقرير يشري إىل هذه
التدابري من املنظور احملدود للهدف الذي مت تعيينه ،أي حتديد اسرتاتيجيات االعتقال .وحاملا يتم تعريفها واعتمادها ،فإنه سيكون
على تنفيذها معاجلة أكثر التدابري املطبَّقة بالتفصيل ودالالهتا على وجه الدقة ،مبا يف ذلك من خالل التعامل مع العناصر العملية
اليت ال بد من النظر فيها أيضا يف ضوء املمارسات املوحدة املتاحة يف الواليات القضائية الدولية األخرى.

41

دال  -الهدف
-76

يقتضي تعريف أي اسرتاتيجية فعالة أن تكون أهدافها حمددة بشكل واضح ال لبس فيه .ويف هذا الصدد ،أوضحت

كل من مجعية الدول األطراف ومكتب املدعي العام أن اهلدف من اسرتاتيجية االعتقال يكمن يف زيادة توقعات تنفيذ مذكرات

 45من بني  71من القادة ظلوا يف السلطة ألكثر من  41عاما ،هناك  77من بلدان أفريقية.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_longest_ruling_non-royal_national_leaders

 46تقرير املكتب عن التعاون  ، ICC-ASP/12/36املرفق الرابع ،وورقة املفاهيم ،الفقرات من  6إىل .74
 41اهلامش  35أدناه.
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48
نصب على
االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية .وبناء على ذلك ،ينبغي للرتكيز على اسرتاتيجية االعتقال أن ي َّ

نتائجها العملية ،أي تعديل وضع اهلاربني حبرماهنم من حريتهم (االعتقال) وجعلهم ميثلون أمام احملكمة اجلنائية الدولية (التسليم).
-71

وبصورة عامة ،مبا أن اهلدف من أي اسرتاتيجية لالعتقال ،أي تنفيذ االعتقاالت وجلب األفراد املقبوض عليهم إىل

العدالة ،هو نتيجة عملية ،فإن لتحديد الوسائل املالئمة لتحقيق هذه النتيجة بعد عملي يف املقام األول .ومع ذلك ،فإن تنفيذ
مذكرات االعتقال يف الواليات القضائية الدولية واملختلطة ال يواجه التحديات العادية يف أي عملية اعتقال فقط ،بل إنه يواجه
أيضا التحديات النامجة عن عدم وجود صالحيات تنفيذية لدى احملكمة.
-78

ونتيجة لذلك ،يف الوقت الذي يتطلب فيه الطابع الفردي للمسسؤولية اجلنائية عادة أن تتم االعتقاالت على املستوى

املهين ،فإن مذكرات االعتقال اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية وتستهدف املسسؤولية اجلنائية للقيادات هي الوحيدة اليت تنطوي
على بعد سياسي كبري ،وهو أمر يتوقف على وضع املشتبه به ،أو غريه من املصاحل املرتبطة بدولة اجلنسية أو الوجود ،أو اليت
ارتكبت فيها اجلرائم .ويف هذا السياق ترتتب مسسؤولية الدول ،وذلك عموما بسبب املسسؤولية عن احلماية ،وبوجه خاص فيما
يتعلق بالتزامات التعاون اليت أرساها نظام روما األساسي وسلطة قرارات جملس األمن الدويل.
-75

ويف الوقت نفسه ،جيب أن يسؤخذ واقع السياسة الدولية واحمللية يف احلسبان بشكل كامل ،للحيلولة دون انتهاء املواجهة

بني االلتزامات القانونية وتوازن القوة إىل هزمية مصلحة العدالة يف النهاية .ومن هذا املنظور ،يف الوقت الذي يبقى فيه اهلدف
النهائي ألي اسرتاتيجية اعتقال هي تنفيذ االعتقاالت ،فإن التدابري الرامية أيضا إىل هتيئة بيئة مواتية لتلك النتيجة ستصبح هامة
وخطوة وسيطة.
-41

ويربز هذا التقرير أن حتقيق اهلدف النهائي ألي اسرتاتيجية اعتقال ينبغي اتباعها من خالل جهود تقوم على عمليات

تآزر ميكن للجهات الفاعلة ذات الصلة بذهلا لتنفيذ مذكرات االعتقال ،على الرغم من أن هذه اجلهود تقوم على وجود التزامات
عامة وحمددة للتعاون .ونتيجة لذلك ،لن حتتاج األدوات املتاحة إىل أن تستند إىل االلتزام القانوين األساسي لتعاون الدول املعنية،
ولكنها توضع بالرتكيز على اجلهود التعاونية للجهات الفاعلة املعنية ،مبا يف ذلك الدول األخرى واملنظمات الدولية واملنظمات غري
احلكومية ،ومكتب املدعي العام.
هاء  -المنهجية
-1

المصطلحات

 ،ICC-ASP/12/RES.3 48الفقرة  5أعاله ،اهلامش .76
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تعكس املصطلحات املعتمدة يف هذا التقرير الواليةَ اليت تلقاها املقرر ،وبوجه خاص احلاجةَ إىل ضمان وضع اسرتاتيجية

اعتقال استنادا إىل الدروس املستفادة من جتارب الواليات القضائية الوطنية والدولية .ومبا أن االعتقال الفعلي هو نتيجة عملية
تستهدف من خالل أي اسرتاتيجية لالعتقال 45،فقد تتجاهل التعاريف املستخدمة يف التقرير  -لغرض حمدود من البحث
والتحليل  -اللغة الثابتة يف املمارسة القانونية أو السياسية يف احملكمة اجلنائية الدولية.
-44

وال تعكس التعريفات التالية اللغة املوجودة يف وثائق احملكمة اجلنائية الدولية:
(أ)

"اهلاربون" ،يستخدم لإلشارة إىل األفراد الطلقاء اهلاربني من وجه العدالة ،ويف هذا الصدد ،فإنه يعادل
التعبريات الراسخة يف املمارسة القانونية والسياسية يف احملكمة اجلنائية الدولية ،أي "األشخاص الذين مت
إصدار مذكرات اعتقال بشأهنم" أو "األشخاص الذين خيضعون ملذكرات اعتقال".

(ب)

"االعتقال" و"اسرتاتيجية االعتقال" ،تشمل املسائل اليت تشري إىل االعتقال املسؤقت والتسليم ،ما مل ينص
على خالف ذلك.

-2

تقصي الحقائق

-43

قام املقرر ،متشيا مع الوالية اليت مت تلقاها ،بتناول هذا املوضوع من منظور تقين ،على أساس اخلربة ذات الصلة .وقد مت

أخذ الدروس املستفادة بعني االعتبار لكل من الواليات القضائية الوطنية والدولية ،وهي الدروس اليت تتيحها املشاورات املرَّكزة
واملصادر املفتوحة .وبسبب الطبيعة احلساسة جلزء من املعلومات املعنية ،وكذلك ضرورة جتنب سوء الفهم ،ميكن يف بعض
احلاالت اإلشارة إىل التجارب بألفاظ عامة فقط .وبينما يتم ضمان السرية التامة ملقدمي املعلومات 31،فإنه حيدث أحيانا تضمني
إشارات إىل الدول أو اجلهات األخرى من أجل توفري سياق ذي معىن عند االقتضاء وعلى أساس الوثائق املتاحة للعامة .وقد
مشل مجع املعلومات الوسائل التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

استبيانا جلميع الدول 37،على أساس عناصر ورقة املفاهيم اليت أقرهتا مجعية الدول األطراف؛
خمططا للمحاكم الدولية ملقارنة النتائ احملققة يف احلاالت الفردية؛
مقابالت مع املسسؤويل احلاليني أو السابقني للدول واملنظمات الدولية.
33
املشاركة يف ندوات إنفاذ القانون؛

34

 45الفقرة  72أعاله.
 31انظر على سبيل املثال ،رسالة املقرر إىل الدول إلرسال االستبيان ،بتاريخ  31حزيران/يونيو " :4172إن أي ردود على االستبيان ستبقى عمال داخليا للدراسة اليت أجراها املقرر،
ولن تظهر إال يف شكل إحصائي .ولن يتم الكشف عن املعلومات املقدمة وال على أمساء الدول سواء ردت أو مل ترد".
 37صدر يف  31حزيران/يونيو  4172باإلجنليزية ،ويف  77متوز/يوليو  4172بالفرنسية.
 ،ICC-ASP/12/RES.3 34الفقرة " :5تسؤيد وثيقة املفاهيم امللحقة".

 33اجللسة العامة حللقة الشبكة األوروبية لفرق البحث احلثيث عن اهلاربني ،بروكسل  78-71أيلول/سبتمرب .4172
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مشاورات مع املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع األكادميي.
(ه)
وثائق ذات طبيعة سرية؛
(و)
32
(ز) املمارسات القائمة لذى الواليات القضائية الدولية؛
(ح) املعلومات املتاحة للعامة ،مبا يف ذلك وثائق من احملاكم الدولية واملنظمات والكتب واملقاالت ،وغريها.
-42

و َّ
قدمت ورقة املفاهيم بيانا تفصيليا بشأن الكيفية اليت مت هبا مسح املمارسات الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك معايري

تصنيف خمتلف احلاالت اليت قد تنشأ يف تنفيذ طلبات االعتقال اليت تصدرها احملكمة (االلتزامات وقدرة دولة اليت يوجد فيها
اهلارب ،ووضع اهلارب) ،واملبادرات اليت من شأهنا تيسري تنفيذ االعتقاالت (حوافز للدول واألفراد ،وكذلك اإلجراءات الرامية إىل
تعقُّب اهلارب وعزله ،وممارسة الضغط على الدول ودعم احملكمة اجلنائية الدولية).
-45

ويف مرحلة مجع املعلومات ،حقق املقرر يف كل السبل اليت كان قد أشار إليها يف ورقة املفاهيم .وبعد انتهاء التحليل،

خلصت العناصر اليت مت احلصول عليها وتقدميها يف هذا التقرير باتباع بنية خمتلفة جزئيا ،هبدف تسليط الضوء على املمارسات اليت
تبدو ذات صلة يف سياق احملكمة اجلنائية الدولية فقط .ونتيجة لذلك ،فإن املمارسات املستمدة حتدد العناصر املسؤدية إىل تنفيذ
االعتقاالت ،والثغرات اليت قد تسؤثر على جماالت معينة ،واملسسؤوليات اليت حتتاج إىل تعزيز ،واألدوات العملية واملوارد وغريها من
التدابري ذات الصلة اليت توصي هبا خطة عمل اجلمعية .وبسبب القيود الواردة على هذا التقرير ،فإنه يَفرتض وال يورد مجيع
العناصر ذات الصلة بإعداد خطة العمل ،ولكنها عناصر سبقت مناقشتها يف تقارير كل من احملكمة واملكتب عن التعاون.

32

حمكمة يوغوسالفيا ،وحمكمة رواندا ،وحمكمة سرياليون ،وحماكم كميوديا ،واحملكمة اخلاصة بلبنان ،مقاضاة الفظائع اجلماعية :الدروس املستفادة من احملاكم الدولية"( ،الدروس
املستفادة من احملاكم الدولية") اليت أطلقت يف  7تشرين الثاين/نوفمرب  ،4174تتناول عمليات إلقاء القبض يف "املمارسات  ،"14-68الفقرات  .356-336ويتناول دليل
املدعي العام حملكمة رواندا "تعقب اهلاربني من العدالة اجلنائية الدولية وإلقاء القبض عليهم :دروس من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،حزيران/يونيو ( 4173مقيد) :،اإلطار
القانوين الالزم للتعقب؛ والتنظيم اهليكلي لوحدات متخصصة يف النعقب وإدارهتا؛ واسرتاتيجيات التعقب؛ والتعامل مع املصادر السرية .وبرام املكافآت؛ والقضايا األمنية املتعلقة

بعمليات التعقُّب؛ والتواصل مع السلطات الوطنية.
29A1-A-211114
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ثانيا  -التحليل
ألف  -وقائع وأرقام
-46

مدولة ،مع األخذ
كنقطة انطالق ،يعرض اجلدول أدناه مقارنة ملعدل تنفيذ مذكرات االعتقال يف هيئات قضائية دوليةَّ /

بعني االعتبار فرتة ما بني دخول الوالية القضائية حيز العمل واعتقال آخر اهلاربني أو الوضع احلايل .وال يعكس اجلدول سوى
متس بإقامة العدل أو قضايا االزدراء ،وأي مذكرة اعتقال خمتومة ممكنة.
املعلومات املتعلقة باجلرائم األساسية ،باستثناء تلك اليت ُّ

وتناقش يف األقسام التالية من التقرير اخلالفات السياسية الرئيسية الكامنة وراء هذه النتائ املتباينة نتيجة لتحليل خمتلف

ُّ
وتتحدد هذه السياسات يف توافر سياسات االشرتاط اخلارجية ("االشرتاط") ،و/أو موارد داخلية خمصصة لتعزيز
املمارسات.
العمليات ،يف شكل وحدة تعقُّب متخصصة ،أو ظروف مواتية أخرى على األرض .وقد مت إبراز هذه االختالفات يف
االستنتاجات ،وأرفق أيضا جدول مقارن أكثر اكتماال (التذييل األول).
-41

املدولة أو املختلطة ،مبا أن االختالفات يف البنية والعالقة مع الدول اإلقليمية توفر
وترد أيضا خربات الواليات القضائية َّ

مسؤشرات مفيدة .ويف حاليت كل من احملكمة اجلنائية الدولية لسرياليون 35والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا 36يعد عقد
جلسات احملاكم يف البلدان اليت حدثت فيها اجلرائم يف حد ذاته مسؤشرا على الدعم السياسي احمللي للمحاكمات ،استنادا إىل
حاالت املصاحلة الوطنية ومنع التهديدات األمنية يف البالد ويف املنطقة 31،وهو ما أدى إىل ارتفاع نسبة تنفيذ أوامر االعتقال.
وعلى العكس من ذلك ،يبدو بالنسبة إىل احملكمة اخلاصة بلبنان بأن األداء السليب لالعتقال يعتمد على عوامل سياسية وأمنية
واضحة ،وهو األمر الذي تطلَّب إنشاء احملكمة وإجراء احملاكمات خارج بلد احلالة .ومع ذلك ،فإن أوجه القصور النامجة يف هذه
احلالة عن عدم وجود اعتقاالت تعوضها جزئيا إمكانية فريدة إلجراء حماكمات غيابية للمتهمني اهلاربني .ويبدو أن الفرق الكبري
يف مسؤشر األداء ملذكرات االعتقال يف قضايا احملكمة اخلاصة بلبنان (صفر يف املائة) والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا (711

 35احملكمة اجلنائية الدولية لبسرياليون  -اليت نشأت مبوجب اتفاق األمم املتحدة وسرياليون يف  76كانون الثاين/يناير  ،4114للمحاكمة على االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين
الدويل وقانون سرياليون اليت ارتكبت يف أراضي سرياليون منذ  31تشرين الثاين/نوفمرب .7556
 36احملاكمات االيت تعقدها الدوائر االستثنائية يف حماكم يف كمبوديا ختضع للقانون احمللي الكمبودي ،كما متت املوافقة عليه مبوجب قانون إنشاء الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا
للمحاكمة على اجلرائم اليت ارتكبت خالل فرتة كمبوتشيا الدميقراطية ،واعتمدت يف  71آب/اغسطس  ،4117وبصيغتها املعدلة يف  41تشرين األول/أكتوبر  .4112ويشري
االختصاص الزمين إىل اجلرائم اليت ارتكبت بني  71نيسان/أبريل  7515و 6كانون الثاين/يناير  ،7515ويشري االختصاص الشخصي إىل "كبار قادة كمبوتشيا الدميقراطية

ومن كانوا يتحملون املسسؤولية أكثر" (التشديد مضاف) ،ويشري االختصاص املوضوعي إىل "اجلرائم واالنتهاكات اخلطرية للقوانني الكمبودية املتعلقة باجلرائم ،والقانون الدويل

اإلنساين واألعراف واالتفاقيات الدولية اليت تعرتف هبا كمبوديا".
 31على وجه اخلصوص ،هذه هي احلال بالنسبة حملاكمة تشارلز تايلور الذي مت نقله إىل مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي بناء على مذكرة التفاهم املوقعة بني احملكمة اجلنائية
الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية لسرياليون يف  73نيسان/أبريل .4116
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يف املائة) يعكس يف هناية املطاف أمهية ظروف املتهم ،يف احلاالت اليت توجد فيها قوة سياسية فاعلة يف الشبكات السياسية ذات
الصلة 38أم ال.
-48

35

واستنادا إىل األرقام الواردة يف اجلدول ،سيقدم حتليل املعلومات اليت مت مجعها أجوبة عن األسئلة التالية :ما هي

دولة األخرى يف تنفيذ مذكرات االعتقال ،باملقارنة مع
األسباب اليت أدت إىل أداء أعلى نسبيا يف الواليات القضائية الدولية/امل َّ
احملكمة اجلنائية الدولية؟ هل هناك ممارسات جيدة ميكن استخدامها يف احملكمة اجلنائية الدولية لتحسني هذا األداء؟ وما هي
املبادرات اليت جيب القيام هبا ،وعلى يد من ،وما هو اإلطار الزمين املعقول لتحقيق ذلك؟

احملكمة

احلاالت

الفرتة

21

السنوات

املتهمون

احملكمة اجلنائية الدولية

مجهورية أفريقيا الوسطى ،مجهورية
الكونغو الدميقراطية ،كوت ديفوار،
كينيا ،ليبيا ،مايل ،السودان/دارفور،
أوغندا

4172-4114

74

47

27

اهلاربون
74

24

معدل التنفيذ /يف املائة
72,.51

حمكمة يوغوسالفيا السابقة

النزاعات يف البلقان

4177-7553

78

767

صفر

711

حمكمة رواندا

رواندا والدول اجملاورة

4173-7555

78

58

5

51,84

حمكمة سرياليون

سرياليون

4173-4114

77

73

7

54,21

الدوائر االستثنائية يف حماكم
كمبوديا

كمبوديا [كمبوتشيا الدميقراطية]

4172-4116

8

5

1

711

احملكمة اخلاصة بلبنان

لبنان [رفيق احلريري وآخرون]

4172-4115

5

5

5

صفر

 38املتهمون اخلمسة يف احملكمة اخلاصة بلبنان أعضاء يف حزب اهلل ،وهو قوة حكومية.
 35املتهمون اخلمسة يف حماكم كمبوديا هم أكرب املسسؤولني رتبة الذي بقوا على قيد احلياة من نظام اخلمري احلمر الذي انتهى يف عام .7515
21
حيز العمل واعتقال آخر اهلاربني أو إكمال الوالية.
بني الدخول الفعلي َ
 27مل تصدر يف حق املتهمني ا لثمانية اآلتية أمساؤهم سوى استدعاءات للمثول أمام احملكمة :حبر إدريس أبو قردة ،وصاحل جربو  -دارفور/السودان .ووليام روتو ،وجوشوا سانغ،

وهنري كوسجي ،وأوهورو كينياتا ،وفرانسيس موثاورا ،وحممد حسني علي  -كينيا.
 24مذكرات االعتقال التالية معلقة :مجهورية الكونغو الدميقراطية  -سيلفسرت موداكومورا .أوغندا  -جوزيف كوين وأوكوت أوديامبو ،دومينيك أونغوين ،وفنسنت أويت .السودان -
عمر البشري (مذكرتان) ،أمحد هارون ،وعلي كوشيب ،وعبد الرحيم حممد حسني ،وعبد اهلل بندا أبكر نورين .ساحل العاج  -سيمون غباغبو (قبض عليها ولكنها مل تسلم)؛
ليبيا  -سيف اإلسالم القذايف (قبض عليه ولكنه مل يسلَّم) .ومل يعد عبد اهلل السنوسي يعترب هاربا من وجه العدالة ،مبا أن احملكمة أهنت قضيته بناء على قرار من دائرة االستئناف
بعدم قبول الدعوى الصادر بتاريخ  42متوز/يوليو .4172
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باء – مساهمات الواليات القضائية
قدم عدد من الدول األطراف من خمتلف األقاليم ردودا هامة على االستبيان الذي تلقته .وقدمت أيضا حمكمتا األمم

-45

املتحدة املخصصتان ،ومها حمكمة رواندا وحمكمة يوغوسالفيا السابقة ،رؤية مفصلة عن ممارساهتما ،يف حني مت استخالص
املعلومات عن جتارب حمكمة سرياليون ،واحملكمة اخلاصة بلبنان والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا من املقابالت مع املسسؤولني
السابقني واحلاليني ،ومن الوثائق ذات الصلة.
املدولة مجيعها التحديات اليت يطرحها عدم وجود صالحيات ذاتية إلنفاذ األحكام .ومع
وشهدت احملاكم الدوليةَّ /

-31

ذلك ،هناك اختالفات على أساس العوامل التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

األساس القانوين املوضوع مبقتضى سلطة جملس األمن الدويل أو قانون املعاهدات؛
تنفيذ العمليات؛
استخدام احلوافز املناسبة؛
وجود قوات عسكرية دولية على األرض لديها تفويض باالعتقال.

جيم  -المبادرات
يتناول القسمان الثالث والرابع التاليان من التقرير العناصر اليت يبدو أهنا ستكون ذات صلة مباشرة بوضع اسرتاتيجية

-37

اعتقال للمحكمة اجلنائية الدولية ،استنادا إىل نتائ املسوح وإىل غريها من املعلومات اليت مت مجعها .والتدابري اليت من شأهنا أن
تظهر بأهنا األنسب لتعزيز توقعات تنفيذ مذكرات االعتقال يتم تصنيفها على النحو التايل:
(أ)

احلوافز ،أي التدابري الرامية إىل تعزيز أي هن إجيايب طوعي لدى كل من الدول واألفراد،

(ب)

واإلجراءات ،مبا يف ذلك التدابري التنفيذية والسياسية والقانونية وغريها.

ثالثا  -الحوافز
-34

مت اختاذ هذه التدابري بدرجة متفاوتة واختربت بنجاح على املستوى الدويل والوطين لتعزيز بناء هن إجيايب طوعي لدى

كل من الدول واألفراد ،من أجل حتقيق اعتقال و/أو تسليم األشخاص الذين يالحقهم نظام العدالة املعين .واستنادا إىل من
وجهت هلم احلوافز فإن هذه األخرية ذات طبيعة خمتلفة -عامة أو خاصة أو سياسية أو تقنية (الشرطة ،قانون اإلجراءات اجلنائية
والقانون اجلنائي املوضوعي ،وقانون السجون) -يف حني أن توافرها الفعلي يعتمد على العديد من املتغريات ،مبا يف ذلك العوامل
السياسية ،واملوارد ،وظروف احلالة والقضية .وقد تكون احلوافز موجهة إىل الدول أو األفراد.

15
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ألف  -حوافز للدول
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-1

سياسات االتشترا وممارساتها

-33

يف احلاالت اليت توجد فيها حوافز ،رأت السلطة الدولية ذات الصلة أن للدول القدرة على تنفيذ مذكرات االعتقال،

توجهت
بينما تعرقل الظروف السياسية احمللية االمتثال لاللتزامات الدولية .ويف هذا الصدد ،فإن احلوافز اليت مينحها اجملتمع الدويل َّ
إىل مصلحة عامة أساسية للدول املعنية وذلك لتتغلب على العوائق الداخلية ،مبا يف ذلك تقدمي منفعة سياسية واقتصادية وأمنية
و/أو اجتماعية ميكن حتديدها بوضوح وموثوق هبا .وطلبت سياسات االشرتاط من اجلهات الفاعلة استخدام نقطة تأثري ،مع
وعد صادق باحلصول على مكافأة مقابل التعاون املتوقع (شرط) من الدولة اليت وجه إليها الطلب .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
جناح هذه السياسات كان يتطلب بأال تتحول املصاحل احملتملة للفاعلني اآلخرين املعنيني يف املنطقة إىل تقدمي حوافز سلبية أو
يوجه إليها الطلب ،وذلك حىت تكون قادرة على الصمود يف وجه الضغوط اليت متارس بسياسات
مساعدات أخرى للدولة اليت َّ
َ
االشرتاط .وكانت هذه السياسات جزءا من اسرتاتيجيات أوسع هتدف إىل حتقيق االستقرار يف املنطقة املعنية ،مبا يف ذلك عن
طريق جلب اهلاربني إىل العدالة الدولية .ونتيجة لذلك ،كان االشرتاط جزءا من العملية ،وهو ما أدى إىل تغيريات سياسية
ساعدت بدورها يف التوصل إىل اعتقال اهلاربني من وجه العدالة وتسليمهم.
-32

وكانت سياسات االشرتاط أساسية لنجاح احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وهي احملكمة الدولية الوحيدة

اليت متكنت من حتقيق كل هذه االعتقاالت اليت كانت تسعى إليها .ويف الوقت الذي استكمل فيه االشرتاط بتنفيذ قوي
للعمليات ،وهي احلال اليت كانت أيضا يف حمكمة رواندا 22،فإن الدور احلاسم لالشرتاط يف حمكمة يوغوسالفيا يبدو على النقيض
من ذلك يف حمكمة رواندا من حيث النتائ القليلة اليت حتققت ،إذ مل تكن هناك أي سياسة اشرتاط متاحة فيها 25.ويف الواقع،
املدولة اليت مت فيها تطبيق االشرتاط املناسب 26.ويف
كانت حمكمة يوغوسالفيا الوحيدة من بني مجيع الواليات القضائية الدوليةَّ /
املعدل يف حماكم كمبوديا ،إال أن
الوقت الذي يضاهي فيه معدل التنفيذ الذي بلغ  711يف املئة 21يف حمكمة يوغوسالفيا
َ
السيطرة الكاملة على األراضي يف هذه األخرية واإلرادة السياسية للسلطات الكمبودية جتعل احلالة غري قابلة للمقارنة باحلالة يف
يوغوسالفيا السابقة.

 23ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘7’( 47
 22الفقرة  11أدناه.
 25يف حني يف الوقت الذي مل يربط فيه املاحنون يف رواندا إجراءات املعونة بشروط ،مت استخدام تأثري النفوذ القاعدة  77مكرر من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (إحالة القضايا
إىل السلطات القضائية الوطنية) بنجاح من قبل حمكمة رواندا نفسها للحصول على إصالحات يف جمال العدالة ،ومت على أساسها إحالة مثاين حاالت إىل رواندا.
 26يف احملكمة اخلاصة بسرياليون ،كان التهديد املباشر الذي يشكله تشارلز تايلور للمنطقة ،يف الواقع ،حافزا داخليا للتعاون.
 21انظر التذييل األول ،اجلدول  -معدل وسياسات التنفيذ.
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ومت تطبيق االشرتاط يف يوغوسالفيا السابقة أوال باملعىن السليب ،مبا أن االحتاد األورويب 28اختذ عقوبات 25،بتجميد

األموال وحظر االستثمارات ضد يوغوسالفيا يف عام  51.7555ومبا أنه مت حتقيق النتيجة السياسية املتوخاة من االنتخابات
الرئاسية الدميقراطية بنجاح 57،فقد قوبل ذلك برفع سريع للعقوبات اليت فرضت على الدولة 54وقصرت فقط على الرئيس السابق
ميلوزيفيتش (وشركائه) 53،الذي كانت حمكمة يوغوسالفيا تسعى وراءه ومل يعد ميثل الدولة.
-36

وباملعىن اإلجيايب (املكافأة) ،استخدم كل من االحتاد األورويب والواليات املتحدة منذ عام  4111االشرتاط بطريقة

منظمة ومنهجية لدعم والية احملكمة اجلنائية الدولية.
-31

واستخدم االحتاد األورويب الفرص اليت أتاحها يف عملية توسيعه اهتمام دول املنطقة بالرتشح لالنضمام إىل االحتاد.

وكان التأثري يستند إىل عملية حتدد الشروط الواجب توافرها للحصول على العضوية ( 52،)7553مبا يف ذلك من خالل "مسار
االستقرار والشراكة" و"اتفاق االستقرار والشراكة" التنفيذي اللذين ي َربمان مع البلدان الشريكة يف غرب البلقان .وكان الدخول يف
املفاوضات واستكماهلا بنجاح بشأن "مسار االستقرار والشراكة" ميثل لدول املنطقة أفقا ملموسا ااحصول على العضوية يف

االحتاد ،فضال عن املساعدة املالية الالزمة إلمتام العملية .ويف هذا السياق ،فإن طلب التعاون الكامل مع حمكمة يوغوسالفيا كان
شرطا واضحا ال لبس فيه ( )4113ينبغي للبلدان املرشحة تلبيته 55.ويف الوقت تقريبا الذي كان فيه االحتاد األورويب يضع هذا
الشرط ،اعتقلت صربيا مخسة من املتهمني وسلمتهم حملكمة يوغوسالفيا.

 28العقوبات هي أداة ذات طبيعة دبلوماسية أو اقتصادية تسعى إىل إحداث تغيري يف األنشطة أو السياسات مثل انتهاكات القانون الدويل أو حقوق اإلنسان ،أو السياسات اليت ال
حترتم سيادة القانون واملبادئ الدميقراطية .وقد تستهدف التدابري التقييدية املفروضة حكومات البلدان الثالثة ،أو الكيانات غري احلكومية واألفراد (مثل اجلماعات اإلرهابية
واإلرهابيني) .وميكن أن تشمل حظر على األسلحة وقيودا حمددة أو عامة أخرى مفروضة على التجارة (حظر االسترياد والتصدير) ،والقيود املالية والقيود املفروضة على الدخول
(فرض التأشرية أو املنع من السفر) ،أو غريها من التدابري ،حسب االقتضاء.
 25كان قرار جملس األمن رقم  )7554( 151قد فرض عقوبات على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ،ورفعت يف عام  7556كمكافأة التفاقات دايتون للسالم (.)7555
 51جملس االحتاد األورويب ،الالئحة رقم  75 ،7555/7452حزيران/يونيو .7555
 57انتخاب الرئيس كوستونيتشا 42 ،أيلول/سبتمرب .4111
 54إعالن جملس االحتاد األورويب 5 ،تشرين األول/أكتوبر .4111
 53الئحة اجمللس رقم  71 ،4111/4288تشرين الثالين/نوفمرب  ،4111الفقرات من  7إىل  ،2واملادة .7

 52جملس االحتاد األورويب ،استنتاجات الرئاسة ،كوبنهاغن 44-47 ،حزيران/يونيو  .7553وتضمنت معايري كوبنهاغن الشروط التالية لالنضمام إىل االحتاد األورويب اليت يتعني
حتقيقها من بلد مرشح" :استقرار املسؤسسات لضمان الدميقراطية ،وسيادة القانون ،وحقوق اإلنسان واحرتام لألقليات ومحايتها" ،فضال عن "القدرة على حتمل التزامات العضوية،
مبا يف ذلك االلتزام بأهداف االحتاد السياسية واالقتصادية والنقدية".
 55قمة بني االحتاد األورويب ودول البلقان الغربية ،إعالن ،تيسالونيك يوم  47حزيران/يونيو عام  ،4113الفقرة " :2سيعتمد التقدم احملرز يف كل بلد حنو االحتاد األورويب على
جدارهتا اخلاصة يف تلبية معايري كوبنهاغن والشروط احملددة لعملية االستقرار والشراكة .الفقرة" :5 .تتعهد دول غرب البلقان بالتعاون الكامل واملطلق مع [حمكمة يوغوسالفيا]
بشأن مجيع القضايا املفتوحة ،مبا يف ذلك نقل مجيع املتهمني البا قني إىل الهاي" .وقد جعل جدول أعمال تيسالونيك احلالة األمر أكثر وضوحا" :إن االحتاد األورويب حيث
مجيع الدول واألطراف املعنية على التعاون بشكل كامل مع [حمكمة يوغوسالفيا] مذكرا بأن احرتام القانون الدويل يشكل عنصرا أساسيا من عملية االستقرار والشراكة ،ويسؤكد
االحتاد األورويب جمددا أن التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ،ال سيما فيما يتعلق بنقل مجيع املتهمني إىل الهاي والوصول الكامل إىل الوثائق والشهود أمر حيوي ملزيد
من التحرك حنو االحتاد األورويب".
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وحقق االشرتاط نتائجه املتوقعة يف حاليت كل من صربيا وكرواتيا ،حيث وضعت تدابري فعالة للتعاون بصورة تدرجيية ،مبا

أنه متت احملافظة على اتساق موقف االحتاد األورويب مع الشرط القائم .ويف غضون ذلك  ،مت إحراز تقدم وذلك يف صدفة
واضحة مع تشديد سياسة االشرتاط فيما يتعلق مبفاوضات "عملية االستقرار والشراكة" ،وهو ما ما ربط صراحة بالتعاون الكامل
مع حمكمة يوغوسالفيا (.)4118-4115

56

 -35وباملثل ،فإن سياسة االشرتاط لدى الواليات املتحدة َربطت املساعدات املالية باعتقال املتهمني وتسليمهم حملكمة
يوغوسالفيا .ومثة حالتان تظهران أمهية هذه السياسة:
(أ) سنت تشريعات أمريكية 51تطلب التعاون من يوغوسالفيا ليتم التصديق عليها حبلول  37آذار/مارس  4117حىت تقوم
الواليات املتحدة بتسريح أموال مساعدات كبرية 58وقروض الدعم واملساعدة من املسؤسسات املالية الدولية 55،باستثناء وحيد هو
املساعدات اإلنسانية أو املساعدة لتعزيز الدميقراطية يف البلديات .ويف األسبوع األول من شهر آذار/مارس  4117مت تقدمي قائمة
مطالب أمريكية إىل احلكومة اليوغوسالفية لتمتثل هلا حبلول  37آذار/مارس ،مبا يف ذلك :إلقاء القبض على الرئيس السابق
ميلوزيفيتش والتعاون التام يف قضيته ،مبا يف ذلك أصوله املالية؛ واعتماد التشريعات اليت متكن من التسليم دون إدانة مسبقة على
املستوى الوطين؛ وتسليم متهم آخر على األقل؛ وحصول حمكمة يوغوسالفيا على "وثائق ذات أمهية حقيقية" .وكانت النتائ
واضحة :فقد ألقي القبض على ميلومري ستاكيتش يوم  43آذار/مارس وسلم يف اليوم نفسه إىل حمكمة يوغوسالفيا .وألقي
القبض على سلوبودان ميلوزيفيتش يف  7نيسان/أبريل  .4117ومع ذلك ،مل تتم تلبية كل الشروط مبا يف ذلك ،بوجه خاص،
تسليم ميلوزيفيتش.
(ب) وعقد مسؤمتر للماحنني يف  45حزيران/يونيو  ،4117حيث كانت يوغوسالفيا تسعى إىل مجع  7,4مليار دوالر .وأوضحت
الواليات املتحدة أهنا تسؤجل دعمها إىل حني تسليم ميلوزيفيتش 61.ويف  48حزيران/يونيو ،وذلك قبل املسؤمتر بيوم ،سلم
ميلوزيفيتش إىل حمكمة يوغوسالفيا.

67

 56بدأت املفاوضات وتوقفت مث استسؤنفت ،وجرى توقيع اتفاق االستقرار والشراكة والتصديق عليه اعتمادا على الوفاء بااللتزامات جتاه احملكمة اجلنائية الدولية ،كما أفاد به مدعيها
العام .انظر على سبيل املثال ،مفوضية االحتاد األورويب ،صربيا  4116التقرير املرحلي عن صربيا لعام  SEC (2006) 1389 ،4116بتاريخ  ،4116/77/8الفقرة ،4-7
والتقرير املرحلي عن صربيا لعام  SEC (2008) 2698 ،4118بتاريخ  ،4118/5/77الفقرة .3-7
51

القانون رقم  6 245املسؤرخ يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،4111ختصيص االعتمادات للعمليات اخلارجية ،ومتويل الصادرات ،والربام ذات الصلة بالسنة املالية املنتهية يف 31
أيلول/سبتمرب  ،4117القسم " 552التمويل املخصص لصربيا".

 711 58مليون دوالر.
 55مبا يف ذلك صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

 61وكالة األانباء الفرنسية 5 ،أيار/مايو  ،4117بوش يقول لكوستونيتشا إن املساعدات األمريكية تتوقف على تسليم ميلوسيفيتش.
 67جمموعة األزمات الدولية ،ميلوسيفيتش يف الهاي :ماذا يعين ذلك ليوغوسالفيا واملنطقة 6 ،حزيران/يونيو ،4117

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/Serbia٪2016.pdf
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ويبدو توقيت العالمات امللموسة على التعاون باقرتاب اآلجال الزمنية احملددة كشرط للمكافآت توقيتا ال لبس فيه .ويف

السنوات التالية أيضا ،زاد التعاون عندما اقرتب أجل تصديق الواليات املتحدة على املعونة ،وهو ما يدل بوضوح على وجود
عالقة مباشرة بني األولويات االسرتاتيجية للدولة وتعاوهنا.
-27

64

ويف احملكمة اجلنائية الدولية ،استخدمت الواليات املتحدة يف حالة واحدة على األقل النفوذَ املايل للمطالبة بتنفيذ أوامر

االعتقال 63.وقد وافقت اجلمعية أيضا على سياسة اشرتاط حمدودة ،حيث يتم ربط املكافأة بدعم انتخاب املرشحني إىل أجهزة
األمم املتحدة ،وينبغي للدول األطراف أن تأخذ يف االعتبار قدرة املرشحني واستعدادهم على التصديق على نظام روما األساسي
وعلى التعاون الكامل مع احملكمة 62.ومبا أن تنفيذ هذه السياسة مسألة داخلية يف صنع القرار لدى كل دولة طرف ،فال توجد
حاليا أي معلومات متاحة بشأن جناحها.
-2

الدروس المستفادة

-24

لقد أثبتت سياسات االشرتاط أهنا حل ناجع يف معاجلة التوفيق بني أسباب السالم والعدالة ،حبيث ميكن للجهود

السياسية أن تساعد اجلهود القضائية ،وال تزال الواليات القضائية الدولية حتظى باالعرتاف بأهنا أداة لتحقيق االستقرار.
-23

ومما ال شك فيه أن االشرتاط يف يوغوسالفيا السابقة ساهم كثريا يف ضمان تعاون كبري مع حمكمة يوغوسالفيا وجلب

كل اهلاربني إليها .ومع ذلك ،فقد أبرز تنفيذ هذه السياسات خماطر من أن تتسبب الشروط غري املرنة يف أزمات سياسية وإيقاد
املشاعر القومية ،ويف هناية املطاف تعطيل خطة اإلصالحات املطلوبة يف الفرتة االنتقالية ،وهو ما يسؤدي إىل عدم االستقرار يف
املنطقة ويف هناية املطاف أيضا إىل حتقيق عكس النتيجة املنشودة من حيث التعاون مع حمكمة يوغوسالفيا .وميكن بدال من ذلك
أن تعزى التجربة اإلجيابية الشاملة يف حمكمة يوغوسالفيا إىل التآزر بني السياسات اليت تنفذها خمتلف اجلهات الفاعلة املوجودة
يف املنطقة ،وغياب حوافز سلبية من قبل الفاعلني اآلخرين املعنيني يف املنطقة ،وإىل مصاحل احلكومات اجلديدة املنتخبة يف
التخلص من الشخصيات البارزة اليت أصبحت عبئا ،واملرونة االسرتاتيجية اليت مكنت من تكييف سياسات االشرتاط مع أكثر
اللحظات حرجا يف عمليات السالم واالنتقال .وقد أظهرت أيضا املمارسة أن االشرتاط الفعال ينبغي :أن َّ
يقدم بطريقة واضحة

 64دائرة الكونغرس لألحباث ،شروط املساعدات األمريكية لصربيا 1 ،كانون الثاين/يناير .4118
 63دائرة الكونغرس لألحباث ،مالوي :التطورات األخرية والعالقات بني الواليات املتحدة 47 ،آذار/مارس  ،4173أوردت أن العقد الذي أبرمته" مسؤسسة حتدي األلفية األمريكية
ملدة مخس سنوات ووافق يف عام  4117على برنام مببلغ  351مليون دوالر قد مت تعيقه يف آذار/مارس  4174بسبب شواغل تتصل بقضايا احلكم الرشيد ،مبا يف ذلك قرار
مالوي استضافة عمر حسن البشري يف قمة التجارة يف ليلونغوي ،ويف قيمة السوق املشرتكة لشرق إفريقيا واجلنوب اإلفريقي اليت عقدت يف تشرين األول/أكتوبر  .4177ويف

أيار/مايو  4174أعلنت قيادة ماالوي اجلديدة أهنا لن تستضيف البشري يف قمة االحتاد اإلفريقي الذي سيعقد يف متوز/يوليو.4174 /
 ،ICC-ASP/6/RES.2 62القرار اجلامع ،املرفق الثاين ،التوصية " :25ينبغي أن تراعي الدول األطراف ،عند النظر يف الرتشيح للعضوية يف أجهزة األمم املتحدة ،مدى استعدادا
الدول املرشحة للتعاون تعاونا كامال مع احملكمة ومدى رغبتها واستعدادها ألن تكون دولة طرفا يف نظام روما األساسي".
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ما هي النتائ اليت تسؤدي إىل املكافآت؛ وأن يتم تنفيذه باستمرار على يد مجيع الشركاء املعنيني ،وذلك لتجنب تكتيكات مضادة
من الدولة اليت وجه إليها الطلب؛ وأن يبدد املفاهيم اخلاطئة للتطبيق غري املتكافئ للمنافع؛ وأن يكون مصحوبا بسياسة تواصل
قوية هتدف إىل تفادي التالعب؛ وأن حيظى بالدعم على املستوى العمليايت باملعلومات املوثوقة اليت جتمعها قدرة مهنية من داخل
احملكمة ،وهو ما يتيح للمدعي العام أدلة قوية على املستوى الفعلي لالمتثال يف هذا اجملال [انظر أدناه .]15-11 ،وبينما كانت
حمكمة رواندا وحمكمة سرياليون مزودتني هبياكل تنفيذية مماثلة لتلك اليت متلكها حمكمة يوغوسالفيا ،إال أن غياب سياسات
االشرتاط هناك يفسر النسبة األقل يف تنفيذ مذكرات االعتقال.
-3

نقا التأثير

-22

عناصر تعكس املصاحل السياسية واألمنية واملالية
تتضمن جمموعة األدوات اليت حيتمل توافرها لوضع سياسات االشرتاط
َ

للدول املعنية .وإذا كان من املمكن االستفادة من أي من نقاط التأثري التالية كمكافأة لتحقيق اعتقال اهلاربني من احملكمة
اجلنائية الدولية وتسليمهم فإنه األمر سيعتمد على تقييم كل حالة على حدة جيري يف سياق اسرتاتيجيات حمددة للمنطقة
والوضع واحلاالت ،وهي االسرتاتيجيات اليت ال بد من إعدادها يف عملية شاملة وتنفيذها بطريقة تعاونية حىت تكون فعالة:
(أ)

املشاركة يف املنظمات اإلقليمية أو احلكومية الدولية ،فيما يتعلق مبركز العضو ،هل هو مراقب أو مرشح؛

(ب)

املساعدة يف بناء القدرات ،مبا يف ذلك لتطوير سيادة القانون؛

(ج)

املساعدة يف جمال التعاون ،باستثناء املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك
(’)‘7

املعونة اإلمنائية .برام لدعم التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسية.

(’)‘4

املساعدة املالية .املساعدات والقروض املالية ،مبا يف ذلك الثنائية ومن البنك الدويل وصندوق النقد

الدويل ،والبنك األورويب لالستثمار.
(’)‘3

املساعدة االقتصادية .اتفاقيات تعاون ثنائية هتدف إىل تقدمي املساعدة االقتصادية وامتيازات

جتارية ،أو خلطة ختفيف عبء الديون الدولية؛
(’)‘2

املساعدة العسكرية .برام املساعدة العسكرية ،مبا يف ذلك على أساس ثنائي ومتعدد األطراف.

(’ )‘5املساعدات األخرى .أي برنام مساعدة آخر ،مبا يف ذلك من أجل القضاء على حماصيل املخدرات
و/أو االجتار هبا؛
29A1-A-211114
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التدابري التقييدية (العقوبات) اليت تعتمد يف ظل السلطة الدولية املعنية فيما يتعلق بالدول مبقتضى االلتزام

(د)

بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية وتستهدف االمتثال له ،مبا يف ذلك احلظر وجتميد األصول.
التوصية 1
يوصى بالنظر يف سياسات االشرتاط يف سياق احملكمة اجلنائية الدولية كلما أمكن ذلك ،ولكن فقط ضمن إطار
-25
َ
االسرتاتيجيات املطبقة على خمتلف املناطق واحلاالت والقضايا .ونظرا لطبيعة هذه السياسات واهلدف منها ،ينبغي أن يشمل
القسم املتعلق باالسرتاتيجيات اإلطارية شروطا ينبغي تلبيتها ،تكون واضحة وتبلَّغ حىت يتم إعمال املكافآت ،وجيب أن تنفذ
باستمرار ،مع ضمان االحتفاظ بالدرجة الالزمة من السلطة التقديرية من أجل التكيف مع الظروف.
باء – حوافز لألفراد
-26

65

قد متثل احلوافز ذات الطابع الفردي خيارا قابال للتطبيق حيث توجد إرادة لدى الدولة للتعاون مع احملكمة ،ولكن

الظروف االجتماعية أو السياسية الداخلية تتطلب إقناع الشخص املعين باالستسالم طوعا ،أو جمرد إمكانية احلد من قدرة اهلارب
على البقاء طليقا .وتتوقف مثل هذه االجراءات يف الغالب على دولة اإلقامة أو اجلنسية .وميكن للتدابري املالية أيضا تيسري مجع
معلومات تسؤدي إىل االعتقال.
-7

الممارسات

(أ)

العقوبات

-21

مت استهداف األفراد يف حمكمة يوغوسالفيا بأنظمة العقوبات ،وذلك هبدف احلد من قدرهتم على االختفاء وضمان

احلصول على دعم شبكات محايتهم ،ومنها جتميد مجيع األموال واملوارد االقتصادية اليت طبقها االحتاد األورويب على ميلوزيفيتش
وشركائه 66،وكذلك يف وقت الحق على مجيع األفراد الذين اهتمتهم حمكمة يوغوسالفيا 61.وقامت دول اجلنسية بتجميد أصول
اهلاربني أيضا ،ال سيما العسكريني ،مبا يف ذلك رواتب وخمصصات التقاعد 68.وتشمل أنظمة عقوبات جملس األمن الدويل حاليا

 65ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘4’( 47
 66الئحة اجمللس رقم  71 ،4111/4288تشرين الثاين/نوفمرب  ،4111الفقرات من  7إىل  ،2واملادة .7
 61املواقف املشرتكة لالحتاد األورويب  2003/208/CFSPبتاريخ  76نيسان/أبريل  ،4113و 2004/694/CFSPاملسؤرخة يف  77تشرين األول/أكتوبر  ،4112واإلضافات
الالحقة.
 68ومع ذلك ،يف الوقت الذي اهتمت يف احملكمة اجلنائية الدولية اجلنرال راتكو مالديتش منذ  45متوز/يوليو  ،7555وإقالته من منصبه بوصفه قائدا يف جيش صرب البوسنة يف 8
تشرين الثاين/نوفمرب عام  ،7556فقد استمر يف احلصول على معاش حىت تشرين الثاين/نوفمرب .4115
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اهلاربني من احملكمة اجلنائية الدولية يف حاالت مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ولكن ليس
يف احلاالت األخرى ،ال سيما دارفور/السودان.
(ب)

فرض قيود على الدخول

-28

قام االحتاد االورويب أيضا بتقرير احلظر على السفر والتأشريات ملنع دخول أراضي الدول األعضاء أو عبورها "من

األشخاص الذين شاركوا [أشركوا] يف األنشطة اليت تساعد [ساعدت] أشخاص طلقاء تتهمهم حمكمة يوغوسالفيا" 65.ومع قد
تتوقف فعالية هذه التدابري على ما إذا كان بإمكان املشتبه هبم االستفادة من هويات مزيفة أم ال.
(ج)

المزايا

-25

بشكل واضح أكثر ،مت تيسري عمليات االستسالم الطوعي يف عدد كبري من احلاالت بواسطة حزمة من املزايا اليت

توفرها دولة اجلنسية للهاربني ،مبا يف ذلك زيارات مدفوعة التكاليف لألسرة ،وإصدار التأشريات ،وحد أدىن كراتب شهري
للمعتقلني ،ودفع األتعاب القضائية 11.وقد خفف التواصل أيضا مع األسر املقيمة بعيدا عن مكان االحتجاز شيئا من شواغل
اهلاربني ذات الطابع اإلنساين.
-51

17

وعلى املنوال نفسه ،فإن حق املتهم يف احلفاظ على الروابط األسرية تتم مراعاته يف أي والية قضائية وقت البت يف

مكان تنفيذ احلكم .وتقوم الواليات القضائية الدولية أيضا بوضع شبكة من االتفاقيات بغرض تنفيذ األحكام ،وعند االقتضاء،
فإن قرب دولة اإلقامة يعد أحد العناصر اليت تسؤخذ بعني االعتبار يف اختيار دولة التنفيذ .وقد كان للقبول املتوقع من الدول
لتعيينها على أهنا دول التنفيذ دور إجيايب أيضا يف قرار بعض املتهمني االستسالم طوعا .كما توفر بعض الواليات القضائية
الوطنية ضمانات تشمل أفراد عائالت املعتقلني ،وتيسر إعادة توطينهم ،وعند االقتضاء ،محايتهم.

 65قرار جملس االحتاد األورويب  2011/421/CFSPاملسؤرخ يف  78متوز/يوليو .4177
 11احلزمة عرضتها صربيا ،ومشلت الزيارات السنوية األربع من أفراد األسرة إىل وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة يف الهاي ،وتيسري احلصول على التأشريات ،ومبلغ شهري قدره
 ،411مت توسيها يف وقت الحق أيضا للمحتجزين الذين مل يستسلموا طوعا .ويف بعض األحيان ،واستنادا إىل عدم وجود وسائل لألسرة ،كانت اللجنة الدولية للصليب األمحر
تقدم أيضا مساعدات مالية ،رغم اهنا مل تكن ذات صلة بالتسليم.
 17مت إدراج وثيقة حمكمة يوغوسالفيا  Non paper re Family Visits to Detaineesعن الزيارات العائلية للمحتجيزن احملتجزين ( ،)4118يف املناقشات اجلارية بشأن هذه
املسألة يف احملكمة اجلنائية الدولية .والحظت حمكمة يوغوسالفيا أنه ميكن مراعاة تقدمي تكلفة أقل مما متثله الزيارات العائلية ،للحفاظ على التواصل مع أفراد األسرة .وقد يشمل
ذلك استخدام الرقم "اجملاين" إلجراء حمادثات حقيقية مع أفراد األسرة يف أوقات حمددة ،أو "تلفزيونات الدائرة املغلقة تركب داخل وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة حيث
يكون املعتقلون قادرين على التواصل مع عائالهتم من خالل شاشة بث مباشر .وقد يكون االحتمال تثبيت هذه الشاش ة يف كل وحدة احتجاز تابعة لألمم املتحدة ويف املكاتب
امليدانية حملكمة يوغوسالفيا ،وهو ما من شأهنا أن يقلل إىل حد كبري من نفقات السفر املخصصة لألسر ".
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-57

ويعد تعاون املتهم مع احملكمة ،وهو ما ميكن أن يشمل االستسالم الطوعي ،عامال أيضا قد يعترب ضمن سياسات

وقت صدور احلكم .وترفق النظم الوطنية أيضا على نطاق واسع املكافآت بالسلوك
أعضاء االدعاء عند صياغة التهم ،والقضاة َ

اإلجيايب قبل ارتكاب اجلرائم وبعده ،ويف خمتلف مراحل اإلجراءات اجلنائية ،مبا يف ذلك من خالل الظروف املخففة ،وتقليص
احلكم أو تبديله ،ومزايا كبرية يف السجون .واملسؤشر على احلدود العليا والدنيا من هذه املكافآت شائع أيضا .وتقر بعض
التشريعات أيضا ،كسبب النتفاء املسسؤولية اجلنائية ،بسلوك الشخص الذي َمينع ارتكاب اجلرائم ويساهم بعناصر حامسة تسؤدي
إىل مجع األدلة ومسسؤولية املتواطئني .ويشري الشبه أيضا بني اجلرائم الدولية األساسية وغريها من أشكال اجلرمية املنظمة ،وهي ذات
طابع وطين ودويل يف احلالني (اجلرمية املنظمة واإلرهاب) ،إىل أن املزايا املطبقة على هذه األخرية ميكن تطبيقها على األوىل.
(د)

البرامج الخاصة

-54

ميكن أيضا تقدمي حوافز مالية لألفراد الذين يسامهون يف االعتقال بتوفريهم معلومات هامة .ولدى الواليات املتحدة

مثل هذا الربنام الذي مت توسيعه ( )4173ليشمل أيضا اهلاربني الذين تسعى احملكمة اجلنائية الدولية وراءهم يف حاالت أوغندا
14
مدولة ،من املوارد
ومجهورية الكونغو الدميقراطية .وقد استفادت كثريا أنشطة التعقب ،القائمة يف هيئات قضائية أخرى دوليةَّ /

الكافية لتيسري مجع املعلومات احلامسة اليت تسؤدي إىل اعتقاالت 13.وميكن أن تشمل األنظمة احمللية األخرى مكافآت مماثلة .وقد
برزت قضايا االتصال فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لتحقيق املكافأة ومبلغها الفعلي.
-2

الدروس المستفادة

-53

دون اإلخالل بواجب السلطات املعنية يف املبادرة إىل تنفيذ مذكرات االعتقال ،فإن وجود مزي من احلوافز اإلجيابية

والسلبية قد يردع األفراد عن االستمرار يف التهرب من العدالة ،وييسر اختاذ قرار إجيايب باالستسالم الطوعي أو حىت اإلجبار على
اختاذه بالتعاون مع االدعاء ،أو املسامهة يف العمليات اليت تقوم هبا الوالية القضائية الدولية وسلطات اإلنفاذ العتقال على
اهلاربني .وينبغي حتديد هذه التدابري يف وقت مبكر واإلبالغ عن توافرها بطريقة واضحة وكحزمة واحدة شاملة ،حبيث ميكن أن
يأخذها املتهمون يف تقييمهم اخلاص للتكلفة اليت يتحملوهنا لو بقوا هاربني ،مقابل املخاطرة بعدم سريان املزايا يف حال تنفيذ
عملية االعتقال من دون تعاوهنم .وينبغي إدارة توقعات املخربين بشأن املكافآت احملتملة مقابل تقدمي معلومات هامة.
 14على سبيل املثال ،يف إطار برنام املكافآت املتعلق بقضايا جرائم احلرب (وهو جزء من برنام مكافآت العدالة األوسع) يف وزارة اخلارجية األمريكية يقدم مكافآت تصل إىل 5
ماليني دوالر لألشخاص الذين يقدمون معلومات عن مدعى عليهم بعينهم اهتموا بارتكاب جرائم دولية .وميد التشريع الذي وقع يف  75كانون الثاين/يناير  ،4173سلطةَ وزارة
اخلارجية لتقدمي املكافآت ملن يديل مبعلومات تسؤدي إىل اعتقال يف أي بلد ،أو نقل إىل حمكمة جنائية دولية أو إىل إدانة منها ألي مواطن أجنيب متهم جرائم حرب أو جرائم ضد

اإلنسانية أو جرائم اإلبادة اجلماعية .ويضم اهلاربون من احملكمة اجلنائية الدولية الذين يسري عليهم الربنام حاليا :أوغندا  -جوزيف كوين ،دومينيك أونغوين وأوكوت أوديامبو؛
مجهورية الكونغو الدميقراطية  -سيلفسرت موداكومورا.
 13الفقرة  18أدناه ،صندوق العمليات اخلاصة.
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-52

املستهدفة من التحديات السياسية والعملياتية يف مرحلة التنفيذ .فاعتماد تدابري
وقد ختفف املكافآت والعقوبات الفردية
َ

متنوعة مبا يكفي ملعاجلة خمتلف املصاحل ومراحل اإلجراءات القضائية قد يتطلب إدخال تغيريات على اإلطار القانوين والطرق
العملياتية .ويف الوقت الذي تعد فيه اآلثار السياسية هلذه التغريات حمدودة ،فإن حتقيقها يتطلب إطارا إداريا قويا لضمان االتساق
االسرتاتيجي مع األهداف.
 -3نقا التأثير
-55

تكشف املمارسات اليت مت حتليلها عن وجود جمموعة من التدابري اليت ميكن أن تكون مبثابة حوافز لألفراد ،وتردع

اهلاربني عن االستمرار يف اهلروب من العدالة ،وتيسر اختاذ قرار إجيايب باالستسالم الطوعي ،أو تساهم يف العمليات اليت تقوم هبا
الوالية القضائية الدولية والسلطة املكلفة بإلقاء القبض .وينبغي أن َّ
تقدم هذه التدابري كحزمة واحدة ،وتشمل:

12

(أ) العقوبات:
(’ )‘7جتميد االستحقاقات املالية والبدالت (مثل الرواتب واملعاشات التقاعدية)،
(’ )‘4جتميد األصول ،مبا يف ذلك احلسابات املصرفية (سواء يف إطار نظام العقوبات الدولية أو يف دولة
اجلنسية أو اإلقامة)،
(’ )‘3فرض قيود على الدخول (حظر السفر والتأشريات)؛
(ب) االحتجاز:
(’ )‘7تقدمي املساعدة خالل إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية (مبا يف ذلك ضمان املساعدة القانونية يف
اإلجراءات الوطنية قبل االستسالم)،
(’ )‘4االتصاالت العائلية وتيسري الزيارات (زيارات مدفوعة التكاليف ،وإصدار التأشريات ،ومرافق
االتصاالت ،مثل االتصاالت اهلاتفية وبالصوت والصورة) ،يف مركز االحتجاز يف احملكمة اجلنائية الدولية
وعند اإلفراج على حد سواء،
(’ )‘3دفع حد أدىن كراتب أثناء االحتجاز (تدفعه الدول املعنية مباشرة أو من خالل صندوق).

 12ميكن لألدوات اإلجرائية اليت تقوم على السلطة التقديرية لالدعاء أن تسهم كذلك يف جلب املتهمني إىل العدالة ،مثل إصدار أمر باحلضور أو إعمال اإلجراءات غيابيا.
29A1-A-211114
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(ج) إصدار األحكام:
(’ )‘7الظروف املخففة (حتديد حد أدىن وأقصى يف تقرير احلكم)،

15

(’ )‘4ختفيض خاص األحكام أو تبديلها ،فضال عن املزايا يف السجون للمتعاونني مع العدالة أو من ختلوا
هنائيا عن شركائهم،

16

(’ )‘3أسباب انتفاء املسسؤولية اجلنائية 11على أساس الوقاية من اجلرائم وعرض أدلة لتحديد املخطط
اإلجرامي أو السياسة اإلجرامية ومسسؤوليات الشركاء،
(’ )‘2التيسري يف إعادة التوطني ،مبا يف ذلك ألفراد األسرة.
(د) اإلفراج:
(’ )‘7اإلفراج املبكر أو تنفيذ أي حكم للمحكمة اجلنائية الدولية يف بلد متفق عليه (إال إذا كانت هناك
مصاحل معاكسة للعدالة)،
(’ )‘4منح نوع من اإلقامة ،عند االنتهاء من اإلجراءات (اللجوء أو غريها).
(ه) تدابري أخرى:
(’ )‘7برام خاصة تشهر علنا للمكافآت ملن يديل مبعلومات تسؤدي إىل االعتقال،
(’ )‘4املوارد املتاحة ملصادر حساسة يف مرحلة التعقُّب.

 15بناء على املادة  ،)7( 18والقاعدة ( )4( 725أ) (ب) تسمح القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة أن تأخذ يف االعتبار ،يف فرض العقوبة ،ظرفا خمففا ليتعلق" :بسلوك
الشخص املدان بعد حدوث الفعل ،مبا يف ذلك أي جهود منه لتعويض الضحايا وأي تعاون مع احملكمة "( .التشديد مضاف)
 16على سبيل املثال ،مبا يف ذلك االعرتاف مبسسؤولياهتم ،بالتصرف بطريقة ال تتفق متاما مع القصد اجلنائي ونبذ للعنف.

 11املادة  )3( 37من نظام روما األساسي" :للمحكمة أن تنظر ،أثناء احملاكمة[ ،خبالف املنصوص عليه يف النظام األساسي] يف أي أسباب المتناع املسسؤولية اجلنائية [ ]...يف
احلاالت اليت يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو املنصوص عليه يف املادة  ."]...[ 47وحتدد القاعدة  81من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
اإلجراءات اليت يتبعها الدفاع إلثارة هذه األسباب.
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التوصية 2
يوصى بأن توضع جمموعة شاملة من احلوافز اإلجيابية والسلبية يف وقت مبكر وإبالغها بشكل مناسب ،حىت يتمكن
-56
َ
املتهم من إجراء تقييم بشكل موثوق للفوائد من مثل هذه التدابري مقابل منط حياة اهلاربني غري املأمون.

رابعا -اإلجراءات
-51

بينما تنطوي كل احلوافز على أثر فعال يف حتسني استعداد الدول واألفراد ،ستحتاج دائما إىل أن تستكمل باإلجراءات

املناسبة اليت هتدف إىل عزل اهلاربني ،وممارسة ضغوط إضافية على الدول ،ودعم عمليات احملكمة اجلنائية الدولية.
ألف  -عزل الهاربين من وجه العدالة
 -1الممارسات
-58

لقد مت تنفيذ سياسات التهميش والعزلة السياسية على اهلاربني على نطاق واسع يف الواليات هيئات القضائية الدولية،

حمققة نتائ إجيابية يف عمليات السالم ،ومسامهة أيضا يف تنفيذ االعتقاالت يف هناية املطاف .وتوضح حاالت خمتارة فعالية هذه
السياسات ،حيث مت هتميش رؤساء الدول املتهمني ،وبالتايل أطيح هبم ،واعتقلوا وسلموا ،على الرغم من أن هذا األمر استغرق
ئيس يوغوسالفيا يف الوقت الذي مت فيه
يف بعض احلاالت وقتا طويال .ففي حمكمة يوغوسالفيا ،كان سلوبودان ميلوزيفيتش ر َ
تأكيد الئحة االهتام األوىل ضده ( 42أيار/مايو  :)7555مت تسليمه ( 48حزيران/يونيو  )4117بعد اإلطاحة به ( 1تشرين
ئيس مجهورية صرب البوسنة يف ذلك الوقت عندما مت توجيه االهتام له
األول/أكتوبر  .)4111وباملثل ،كان رادوفان كاراديتش ر َ
ألول مرة ( 45متوز/يوليو  :)7555مت اعتقاله ( 47متوز/يوليو  )4118بعد أن اضطر إىل ترك منصبه ( 75متوز/يوليو .)7556
ويف حمكمة سرياليون ،كان تشارلز تايلور الرئيس املكلف لليبرييا يف وقت توجيه االهتام له ( 3آذار/مارس  :)4113اعتقل (45
آذار/مارس  )4116بعد أن ختلى عن منصبه ( 77آب/أغسطس  78)4113كما أن املتهمني يف احملكمة ال يعتربون حماورين يف
مفاوضات السالم .وقد وضعت سياسات التهميش عن طريق:

 18اعترب استبعاد كل من كراديتش ومالديتش من املفاوضات اليت أدت إىل اتفاقات دايتون (تشرين الثاين/نوفمرب  )7555مسألة رئيسية لتحقيق النتيجة .وبناء على هذه التجربة،
دعا مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الدول إىل "إلغاء االتصاالت غري الضرورية مع األفراد الذين تصدر يف حقهم مذكرة االعتقال من احملكمة ]...[ ،واملسامهة يف
هتميش اهلاربني واختاذ خطوات ملنع حتويل املساعدات واألموال املوجهة إىل أغراض إنسانية وحمادثات السالم لصاحل األشخاص الذين صدرت بشأهنم مذكرات اعتقال
"(اسرتاتيجية االدعاء لفرتة  ،4174-4115الفقرة .)28
29A1-A-211114
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(أ)

الدعاية لمذكرات االعتقال

-55

لقد زادت مذكرات االعتقال اليت رفع عنها اخلتم يف وصم اهلاربني ،وحفزت ضغط الرأي العام احمللي والدويل ،وهو ما

أدى إىل دعم سياسي وضغط دبلوماسي من الدول لتنفيذها .ويستند إصدار نشرات األنرتبول احلمراء أيضا على مذكرات
االعتقال غري املختومة 79.ومع ذلك ،فإىل جانب اآلثار السلبية احملتملة للعمليات 81،تكون نتيجة هذه املمارسة قد سامهت يف
بعض احلاالت يف زيادة تشدد املشاعر القومية وتوحيد املواقف اليت كانت ستَبقي مقسمة يف السياسة الداخلية لو مل حيدث
ذلك .وكاد هذا أن يسؤدي يف هناية املطاف إىل التأخري يف تنفيذ مذكرات االعتقال .ويف إطار األنرتبول ،تشمل الوسائل املتاحة
لضمان التعاون يف الوقت الذي تبقى فيه مذكرات االعتقال خمتومة فرض القيود على نشر طلبات تعاون الشرطة (أو التنبيهات)،
وكذلك على الوصول إىل قاعدة البيانات ذات الصلة ،باستثناء البلدان املتلقية للطلبات.

81

(ب)

اإلدراج في قوائم العقوبات

-61

ليس هناك تقييم عام ومفصل متاح لتأثري العقوبات الفردية ،بإدراج األفراد والشبكات الداعمة هلم والكيانات يف قوائم

العقوبات ولغرض تطبيق هذه العقوبات 82.ومع ذلك ،فإن القيود املفروضة َخفضت بشكل فعال يف وسائل معيشة اهلاربني
وقدرهتم على االنتقال من األراضي اليت كانوا خيتبئون فيها 83 .وقد سلط املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية أيضا الضوء
أحيانا على اخلطر من حتويل املساعدات اإلنسانية ملساعدة للهاربني 84.كما مت تطبيق أنظمة عقوبات األمم املتحدة يف بعض
احلاالت أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

85

 15الفقرة ( 87ب) أدناه.
 81الفقرة [ ]86أدناه.
 87األنرتبول ،قواعد معاجلة البيانات ،املواد [ )72( 7تعريف النشر] ،و[ 58قيود الوصول] ،و[ 51نظام النشر].

 84الفقرات  21-35و 22أعاله.
 83حمكمة يوغوسالفيا :راتكو مالديتش ،الذي كان قد قيل إنه اختفى من بلغراد بعد اعتقال ميلوسيفيتش ( 7نيسان/أبريل  )4117وإبعاده من مسؤسسات الدولة تشغيل ،ألقي
عليه القبض ( 46أيار/مايو  )4177يف بيت أحد األقارب ،يف صربيا.
 82قدمت املساعدات الغذائية "جليش الرب للمقاومة" (أوغندا) لتيسري جلوسهم إىل حمادثات السالم ،يف جوبا ،وجتنب استمرار النهب .ومع ذلك ،هناك مرزاعم بأن مثل هذه
املساعدات كان جيش الرب للمقاومة يبيعها لشراء السالح .وأشار املدعي العام إىل أن "أي مساعدة ميكن أن تساعد األفراد الذين يسعون إىل اهلروب من احملكمة ستكون غري
قانونية" (احملكمة اجلنائية الدولية ،اإلحاطة دبلوماسية احلادية عشرة ،الهاي 71 ،تشرين األول/أكتوبر  .)"4111ودعا املدعي العام أيضا الدول إىل " واختاذ خطوات ملنع حتويل

املساعدات واألموال املوجهة إىل أغراض إنسانية وحمادثات السالم لصاحل األشخاص اخلاضعني ألوامر اعتقال" (اسرتاتيجية االدعاء لفرتة  7 ،4174-4115شباط/فرباير
 ،4171الفقرة .)28
 85على وجه اخلصوص ،فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى.
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(ج)

تجنب االتصاالت غير الضرورية

-67

هتدف هذه السياسات إىل منع االعرتاف باألفراد باعتبارهم حماورين يف املسائل اليت ميكن أن تتم فيها االتصاالت من

خالل ممثلني آخرين ،وقد نفذهتا يف العديد من احلاالت األمم املتحدة وعدد من الدول ،مع األخذ بعني االعتبار تقدير السرية
املطلوبة ملوازنة مصلحة السالم واألمن مع مصلحة العدالة .وغالبا ما مت جتنب االتصاالت غري الضرورية أمام حمكمة
يوغوسالفيا 86.وقد اعتمد األمني العام لألمم املتحدة مبادئ توجيهية 81،مبا يف ذلك عمليات الوساطة 88،كما اعتمدها االحتاد
األورويب أيضا 85.وطالب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية باستمرار الدول باملسامهة يف هتميش اهلاربني من خالل التخلي
عن االتصاالت غري الضرورية 51.ووضعت األمم املتحدة ممارسة إبالغ املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ورئيس مجعية الدول
األطراف "قبل أي اجتماعات مع األشخاص الذين صدرت بشاهنم مذكرات اعتقال عن احملكمة اليت تعترب ضرورية ألداء املهام
اليت تدخل يف والية األمم املتحدة ،وهو ما جرى تنفيذه يف مناسبتني عندما كان مسسؤولون يعقدون مثل هذه اللقاءات يف ما
57
أبلغ عدد من الدول األطراف بأهنا تتجنب ما ال ُّ
يعد اتصاال ضرورويا على أساس كل حالة على
يتعلق بالوضع يف دارفور" .و َ

 86اهلامش  15أعاله.

 81اجلمعية العامة األمم املتحدة ،A/67/828-S/2013/210 ،املرفق ،توجيهات بشأن االتصاالت مع األشخاص الذين أصدرت احملكمة اجلنائية أوامر بإلقاء القبض عليهم أو
حبضورهم ،واليت تطلب إىل مسسؤويل األمم املتحدة بأن تقتصر االتصاالت بينهم وبني اهلاربني من احملكمة اجلنائية الدولية على "االتصاالت الضرورية لالضطالع باألنشطة
األساسية اليت صدر هبا تكليف من األمم املتحدة" ،وجتنب أية مناسبة احتفالية (حفالت االستقبال ،وفرص التقاط الصور ،احتفاالت األعياد الوطنية) أو اتصاالت من باب

اجملاملة ،وعندما تكون االتصاالت ضرورية ،ينبغي حماولة التواصل مع غريهم من األشخاص ذوي الصلة .ويوضح "التعليق" املرفق بالتوجيهات أيضا مستوى السلطة التقديرية اليت
تتيحها هذه السياسة على أن "الضرورة قد متلي يف حاالت استثنائية التعامل مباشرة اهلارب من احملكمة اجلنائية الدولية ،وعندما يتعني االتصال بالشخص حبكم الضرورة للقيام
باألنشطة األساسية اليت صدر هبا تكليف من األمم املتحدة جيب أن تقتصر تلك االتصاالت املباشرة على ما هو ضروري ]...[ .أما قرار حتديد ما إذا كانت الضرورة حتتم
االتصال من أجل القيام بأنشطة صدر هبا تكليف من األمم املتحدة فهو قرار تقين ينبغي اختاذه بعد إمعان النظر يف مجيع الظرف احمليطة".

 88اجلمعية العامة األمم املتحدة " ،توجيهات من أجل وساطة فعالة" ،أيلول /سبتمرب  ،4174الصفحة " :73قصر االتصاالت مع اجلهات الفاعلة اليت وجهت هلا احملكمة اجلنائية
الدولية االهتام على ما هو ضروري لعملية الوساطة" .الصفحة " :77أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ،ونظم اجلزاءات ،والسياسات الوطنية والدولية ملكافحة
اإلرهاب تسؤثر أيضا على الطريقة اليت قد تشارك هبا بعض أطراف النزاع يف عملية الوساطة .وحيتاج الوسطاء إىل محاية جمال الوساطة وقدرمت على التعامل مع مجيع اجلهات الفاعلة
يف الوقت الذي يتأكدون فيه من أن العملية حترتم القيود القانونية ذات الصلة ".
 85خطة عمل االحتاد األورويب ملتابعة القرار املتلعق باحملكمة اجلنائية الدولية 74 ،متوز/يوليو " :4177ينبغي لالحتاد األورويب ودوله األعضاء جتنب االتصاالت غري الضرورية مع

األفراد الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أموار بالقبض عليهم" جملس االحتاد األورويب  ،16993/13 ،COJUR -رد االحتاد األورويب على عدم تعاون دول ثالثة مع
احملكمة اجلنائية الدولية 41 ،تشرين الثاين/نوفمرب " ]...[ :4173ينبغي لالحتاد األورويب ودوله األعضاء جتنب االتصاالت غري الضرورية مع األفراد الذين أصدرت احملكمة

اجلنائية الدولية أموار بالقبض عليهم ؛ والفقرة " :5االتصاالت األساسية ميكن حتديدها أكثر بأهنا تلك اليت يتطلبها تنفيذ األنشطة الدبلوماسية والقنصلية األساسية وغريها و/أو
تلك األنشطة اليت صدر هبا تكليف من األمم املتحدة أو اليت تنشأ من التزام قانوين (على سبيل املثال ،مبقتضى اتفاقيات املقر) ،وأشار إىل أن الظروف احملددة حلالة معينة
51

ستكون ذات صلة عند حتديد ما هو االتصال الضروري هلذه األغراض".
مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،اسرتاتيجية االدعاء لفرتة  ،4174-4115الفقرة ( 28أ)" :التخلص من االتصاالت غري الضرورية مع األفراد الذين خيضعون

ملذكرة اعتقال صادرة عن احملكمة .وعندما تكون االتصاالت ضروروية ،ال بد من حماولة التواصل يف أول األمر مع األفراد الذي لت تصدر بشأهنم مذكرة اعتقال .انظر أيضا:
 ،RC/ST/PJ/INF.3أمهية العدالة يف حتقيق السالم 31 ،أيار/مايو  ،4171الفقرة .47

 ،A/68/364 57تقرير األمني العام ،المعلومات ذات صلة بتنفيذ املادة  3من اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية 2 ،أيلول/سبتمرب  ،4173الفقرة .5
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حدة 54.وتقوم بعض الدول غري األطراف أيضا بتنفيذ جيد للسياسة نفسها .ومبا أن هذه املمارسات حتتفظ مبا يكفي من املرونة
للطرف املنفذ من أجل السعي وراء األهداف ذات األولوية للعالقات اخلارجية ،فإهنا ال تسؤثر يف حد ذاهتا على الشرعية املبدئية
للهاربني يف التفاوض على مسائل السالم والعدالة مبا أن هسؤالء ،يف الواقع ،ميكن أن يعتربوا عادة صالت ضرورية .وتستند ضرورة
االتصاالت إىل سياسة العالقات اخلارجية للدول ،وبالتايل ،هناك سياسة يف هذا الشأن تفهم على أهنا تتطلب بطبيعتها سلطة
تقديرية كافية .ومع ذلك ،ميكن إيالء اعتبار للدول لتقوم بتقييم موضوعي للنتائ اليت حتققت وفقا ملمارساهتا ،من خالل إنشاء
آلية الرصد اليت من شأهنا أن تسمح بتصنيف االتصاالت والنتائ على مدى فرتة من الزمن.
(د)

اإلجراءات القضائية

-64

حيثما يسمح اإلطار القانوين لإلجراءات القضائية بأن تكون غيابية ،يف انتظار اعتقال املتهم ،فإن االستعراض

القضائي للتهم اليت يأيت هبا مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 53واحملاكمة الالحقة (احملكمة اخلاصة بلبنان) ميكن
أيضا أن يزيد من وصمة العار الدولية .ومع ذلك ،عندما يكون املتهمون وشبكاهتم الداعمة قادرين على التأثري يف الرأي العام
احمللي ،فإن أي إجراء قضائي ميكن أن يغذي الشعور القومي ويدعم اهلارب .ففي احملكمة اجلنائية الدولية ،مل تشهد إىل اآلن أي
إحراءات قضائية لتأكيد التهم غيابيا 52،يف حني أن قلة تنفيذ مذكرات االعتقال جعلت مكتب املدعي العام يقوم بتعليق بعض
التحقيقات.
-63

وتعود معظم احلاالت املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية إىل اإلحاالت الذاتية 55أو إىل قبول االختصاص 56،ففي

بعض احلاالت يعتقد أن اهلاربني ينتقلون إىل أراضي دول أخرى يف املنطقة .وميكن لوجود سياسة إحاالت مشرتكة لدى الدول

54

 ICC-ASP/13/29تقرير املكتب عن التعاون ،املرفق الرابع" ،ملخص مناقشات االتصاالت غري الضرورية خالل اجتماع  43أيلول/سبتمرب" .وتشمل االتصاالت األساسية

تقدمي أوراق اعتماد سفري جديد ،واحلضور إىل االحتفاالت الوطنية الرئيسية املدنية أو الدينية ،والعمل القنصلي الالزم للقيام على راحة الرعايا ،واملشاركة يف األحداث اليت قد
تساعد على حتقيق األهداف األساسية ،مثل التفاوض على اتفاق سالم".
 53املادة  )4( 67من نظام روما األساسي.
 52املرجع نفسه" :جيوز للدائرة التمهيدية ،بناء على طلب املدعي العام أو مببادرة منها ،عقد جلسة يف غياب الشخص املنسوب إليه التهم  ،من أجل اعتماد التهم اليت يعتزم
املدعي العام طلب احملاكمة على أساساها ،ويكون ذلط يف احلاالت التالية( :أ) عندمايكون الشخص قد تناول عن حقه يف احلضور؛ أو (ب) عندما يكون الشخص قد فر أو
مل ميكن العثور عليه وتكون قد اختذت كل اخلطوات املعقولة لضمان حضور الشخص أمام احملكمة وإلبالغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد العتماد تلك التهم .ويف هذه احلالة ،ميثَّل
الشخص بواسطة حمام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك يف مصلحة العدالة .ومبوجب القاعدة  )7( 745من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية
"تقرر الدائرة التمهيدية ،بعد إجراء مشاورات عمال بالقاعدتني  743و  ،742ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة إلقرار التهم يف غياب الشخص املعين ،ويف هذه احلالة
تقرر ما إذا كان جيوز حملامي الشخص املعين أن ينوب عنه "،بينما يف احلالة األخرية ،تنص القاعدة  )4( 746على أن "تتاح للمحامي فرصة ممارسة احلقوق املعرتف هبا
للشخص املعين".
 55أوغندا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومايل
 56كوت ديفوار.
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اإلقليمية واجملاورة ،تساعدها يف ذلك ،من الناحية املثالية ،التزامات حمددة من اجلهات الفاعلة اإلقليمية لالخنراط يف التعاون ،أن
تيسر جهودها لعزل األفراد الذين تسعى احملكمة وراءهم.
51

 -62وتَعتَرب الواليات القضائية الوطنية أي اتصاالت قد تساعد اهلاربني على الفرار من وجه العدالة عرقلة لسري العدالة،
جيرم عادة يف نظامي القانون املدين والقانون العريف معا إما بوصفه جرمية ضد إقامة العدل أو مساعدة وحتريضا 58على
وهو ما َّ
ارتكاب اجلرمية.

55

-2

الدروس المستفادة

-65

االفرتاض الذي مفاده أن اآلثار اإلجيابية يف البحث عن األفراد الطلقاء ستتحقق 711من خالل عزهلم يستند أساسا إىل

حقيقة أن مذكرات االعتقال اليت ال َّ
تنفذ تبقى مسؤثرة بإدخال تعديل كبري على الوضع القانوين للشخص املطلوب ،من خالل
تقييد حرية التنقل داخل حدود دولة اإلقامة أو غريها من الدول غري املتعاونة .ونتيجة لذلك ،فإن وجود "منبوذ دوليا" ستكون له
إمكانية أقل العتباره حماورا ذا مصداقية يف املفاوضات ذات الصلة ،مبا يف ذلك مفاوضات السالم .ومن شأن هتيئة بيئة عدائية
حول اهلارب أن يزيد من احتماالت ضعف تأثري الظروف اليت تسؤثر سلبا على تنفيذ أمر االعتقال مع مرور الوقت ،وهو ما يكفي
جلعل االعتقال ممكنا.
-66

ومع ذلك ،كما هو مبني من احلاالت املختارة أعاله 717،فإن هذا النه ميكن أن ينت آثار إجيابية فقط يف منظور

طويل األجل ،بينما يبقى األفراد الطلقاء يشكلون هتديدا وعائقا لتحقيق السالم واالستقرار يف املناطق املتضررة ،وكذلك يتجنبون
العقاب وتعويض الضحايا.
-61

وينبغي أن يتضمن النظر يف اعتماد سياسات العزلة تقييما لصفة اهلارب ووضعه ،والنتائ املتوقعة على املدى القصري

والطويل ،فضال عن التأثريات السياسية والعملياتية هلذه السياسات.
-68

وتبدو مزايا العزلة أكثر جالء يف احلاالت اليت تكون فيها التحديات لتنفيذ عملية االعتقال تعتمد على:

 51على سبيل املثال ،القانون اجلنائي اإليطايل ،املادة ( 318املساعدة على التهرب من التحقيقات أو على اهلروب من االعتقال).
 58على سبيل املثال ،القانون اجلنائي الكندي ،القسم " )7( 43املساعد بعد وقوع اجلرم هو الشخض الذي ،مع علمه بأن الشخص كان طرفا يف اجلرمية ،يقدم له وسائل الراحة أو
يساعده بغرض متكينه من الفرار".
 55على سبيل املثال ،يف اململكة املتحدة ميكن أن يتم توجيه االهتام هبذا اجلرم على أنه خمالفة للقانون العام أو مبقتضى القانون الوضعي (مساعدة اجلاين  -املادة  )7( 2قانون
القانون اجلنائي .)7561
 711يف اآلونة األخرية ،ICC-ASP/12/35 ،تقرير احملكمة عن التعاون ،الفقرة  ،47بتاريخ  5تشرين األول/أكتوبر .4172
 717الفقرة  21أعاله.
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(أ) املستوى العايل ملنصب األفراد .ففي هذه احلاالت (على سبيل املثال ،رؤساء الدول والوزراء وكبار العسكريني) من
املتوقع أن تسؤدي العزلة مع مرور الوقت إىل تقليص سلطة اهلاربني .ويف املقابل ،فإن هذا يضعف تدرجييا قاعدة الدعم
لألفراد ،مبا أن دوائرهم الداخلية أو مسؤيديهم السياسيني يدركون أن اهلاربني سيصبحون عبئا أكثر من كوهنم نقطة قوة.
وقد يسؤدي هذا على املدى املتوسط واملدى الطويل إىل ختفيف البقاء يف السلطة واإلطاحة باهلاربني من على كرسي احلكم
يف هناية املطاف .ونتيجة لذلك ،ستزال العقبات الرئيسية اليت تعرتض تنفيذ االعتقال ،شريطة اإلبقاء على ضغط كاف
على الدولة اليت يوجد فيها اهلارب،
(ب) وجود شبكات عسكرية للدعم ،كما هي احلال بالنسبة إىل اجلماعات املسلحة .والقضاء على القوة املسلحة اليت
توفر األمن للهاربني ميكن تيسريه بالعمليات العسكرية ،والوسائل التقنية (على سبيل املثال ،متكني السكان املتضررين من
التواصل يف الوقت املناسب) ،وبرام املكافأة يف جمال العدالة.
-65

ومع ذلك ،فإن عزل اهلاربني قد يسؤدي أيضا إىل مساوئ ،وبوجه خاص خطر ضياع فرص هامة للقيام بعمليات

اعتقال .ومبا أن اهلدف النهائي ألي مذكرة اعتقال والتقنيات والسياسات الداعمة هو إلقاء القبض على الشخص املطلوب
وتقدميه إىل العدالة 714،فإنه ينبغي حماولة حتقيق النتائ يف املقام األول باحملافظة على السرية التامة للعمليات .ويف هذا الصدد،
فإن وجود تدابري مثل احلد من قدرة املتهم على السفر وجعل ضغط عمليات االعتقال بادية للعيان قد يسؤخر بشكل فعال تنفيذ
االعتقاالت .وسيضطر اهلاربون إىل مواصلة االختباء أو محاية أنفسهم يف ظل األمان الذي توفره البيئة اليت ميسكون فيها مبقاليد
سلطتهم ،سواء كان ذلك بسبب الشبكات الداعمة السياسية أو العسكرية أو االقتصادية أو غريها .وباإلضافة إىل ذلك ،قد ال
تكون القيود على الدخول فعالة ،إذا ما كانت اهلويات املزيفة متاحة.
-11

وبوضع هذه العناصر املتعارضة يف امليزان ،يبدو أن تنفيذ سياسة عزل اهلاربني ستكون رهنا مبا يلي:
(أ) ينبغي مواصلة االعتقاالت أوال وقبل كل شيء ،باعتبارها عمليات تقنية .وميكن زيادة فرص اإلنفاذ إذا مت
االحتفاظ مبذكرات االعتقال خمتومة،
(ب) إذا كان املتهم يف منصب عال يف السلطة ،ينبغي جتنب إخطار الدولة مبذكرة االعتقال ،على الرغم من أهنا عادة
ما تكون هي الدولة اليت يقع عليها واجب االلتزام باالعتقال والتسليم .وإىل أن يكون الوضع السياسي على األرض مهيئا
للتغيري وتقييمه يف إطار عملية التشاور املناسبة ،فإن اإلخطار باألوامر التقييدية قد َمينح األولوية لدول أخرى ،وميكن أن
تستفيد الفرص املتاحة لتنفيذ االعتقال من ذلك.

 714الفقرة  72أعاله.
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 -3التدابير
-17

عندما تكون مجيع الظروف املشار اليها أعاله متاحة ،ينبغي أن يدرج عزل املتهمني يف االسرتاتيجيات ذات الصلة على

الصعيد اإلقليمي ،ومستوى احلالة والقضية ،وتنفيذها بإجراءات تشمل:
(أ)

مذكرات اعتقال غري خمتومة كمالذ أخري فقط ،عندما ال ميكن تنفيذ العمليات سرا،

(ب)

العقوبات ،أي إدراج اهلاربني يف القوائم ذات الصلة،

(ج)

تفادي االتصاالت غري الضرورية ،مع وجود آلية للرصد الذايت جتريه الدول،

(د)

إجراءات قضائية ،أي ضمن االسرتاتيجيات ذات الصلة ،تنظر يف:
(’ )‘7إجراء اعتماد التهم غيابيا ،عندما تكون مذكرات االعتقال معلقة لفرتة طويلة؛
(’ )‘4واإلحالة املشرتكة من بلد احلالة والدول اجملاورة ؛
(’ )‘3وعدم إخطار الدولة املعنية مبذكرات االعتقال ،عندما يكون املتهم يف منصب عال يف السلطة.

التوصية :3
يوصى بعدم تنفيذ سياسات التهميش اخلاصة باهلاربني إال يف إطار االسرتاتيجيات الفردية اليت تأخذ يف املقام األول
-14
َ
بعني االعتبار احتماالت تنفيذ مذكرات االعتقال يف املدى القصري من خالل عمليات تقنية ،ودون الكشف عن وجود نظام
التقييد .ويف احلاالت اليت ال يكون فيها ذلك ممكنا ال بد من تنفيذ العقوبات وتفادي االتصاالت غري الضرورية ،وقد تنظر
اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف السماح برصد تنفيذ هذه السياسات.
باء  -الدعم السياسي
-1

الممارسات

-13

لقد حصلت الواليات القضائية الدولية على الدعم طوال وجودها ،وذلك بدرجات متفاوتة .واستفادت الواليات

القضائية اليت أنشأهتا أو كلفتها األمم املتحدة وال تزال إما من سلطة الفصل السابع أو من جمموعة متنوعة من اهلياكل واملبادرات
اليت تقوم األمم املتحدة بتفيذ واليتها من خالهلا .وعل حنو خمتلف ،فإن احملكمة اجلنائية الدولية ،باعتبارها منظمة تقوم على
معاهدة ،تعتمد على الدول األطراف يف ضمان توفري الدعم السياسي وأشكال أخرى من املساعدة سواء على أساس مسؤسسي،
29A1-A-211114
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مبا يف ذلك من خالل مجعية الدول األطراف ،أو على أساس احلاجة اعتمادا على التحديات اليت تواجهها احملكمة يف إدارة
عملياهتا .وقد أخذ رد فعل مجعية الدول األطراف والدول األطراف على حتديات التعاون يزايد يف السنوات األخرية ،وهناك جهود
تبذل لتنظيم جهود مجيع اجلهات الفاعلة لتحقيق تنفيذ مذكرات االعتقال .وقد متت أحيانا االستفادة من حاالت التآزر
الواضحة مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع الدويل ،فيما يتعلق بالواليات املتداخلة جزئيا أو املصاحل املشرتكة ،ومع اجملتمع املدين.
(أ)

تقديم الدعم والسياسات العامة

-12

مبادرات الدعم السياسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وإنفاذ مذكرات االعتقال اليت تصدرها ،تتخذها الدول األطراف

علنا ،على املستوى الثنائي واملتعدد األطراف .وقد عكست اجلمعية هذا النه وقامت هبيكلته ،ويتم اإلدالء ببيانات علنية يف
دورات مجعية الدول األطراف ويف مناسبات أخرى مهمة ،تدعو إىل التعاون مع احملكمة ،ال سيما يف جمال االعتقاالت.كما أن
غري الدول األطراف تتعهد علنا بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية .وقد وضعت سياسات وطنية وإقليمية مسؤيدة للمحكمة
اجلنائية الدولية ومت تنفيذها ،مبا يف ذلك من خالل النص على اتفاقات مع دول أخرى والقيام مبساعي .وتتم إثارة تنفيذ مذكرات
االعتقال أيضا على املستوى الثنائي مع الدول املعنية.
(ب)

األمم المتحدة

-15

دعم جملس األمن التابع لألمم املتحدة تنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة عن حمكمة يوغوسالفيا بعزم ،مطالبا حبزم
َّ
713

وما فتئ املدعون العامون ورؤساء احملاكم املخصصة

لقيام بذلك ،أي االمتثال ألوامر احملكمة.
الدول اليت قطعت التزامات ا َ
يرفعون تقارير بانتظام إىل اجمللس عن التقدم احملرز .غري أنه ،يف الوقت الذي يقوم فيه املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
باستمرار باإلبالغ عن التحديات اليت تواجهه يف تنفيذ قرارات إحالة األوضاع يف دارفور/السودان وليبيا مبا يف ذلك مسائل
التمويل يف اآلونة األخرية ،بقي دعم املتابعة امللموس من اجمللس غائبا.
-16

وساعدت العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية هذه األخرية كثريا ،مبا يف ذلك يف جماالت التعاون احملتملة

ذات الصلة باسرتاتيجيات االعتقال .وتوفر عمليات حفظ السالم فرصا هامة ذات طابع سياسي ولوجسيت وعمليايت .وقد
ضمنت عمليات األمم املتحدة املساعدة للمحكمة اجلنائية الدولية

712

يف العديد من احلاالت ،سواء بطرق متفق عليها

 713قرار جملس األمن " :)7558( 7411يدين عدم قيام مجهورية يوغوسالفيا االحتادية حىت اآلن بتنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة ضد األشخاص الثالثة [" ثالثة
فوكوفار"] ويطالب بالتنفيذ الفوري وغري املشروط ألوامر االعتقال هذه ،مبا يف ذلك نقل هسؤالء األشخاص إىل احملكمة الحتجازهم".
 ICC-ASP/12/42 712تقرير احملكمة عن حالة التعاون اجلاري بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف امليدان 72 ،تشرين األول/أكتوبر .4173
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مسبقا 715،أو من خالل املساعدة املقدمة على أسس خمتلفة 716.ومع ذلك ،ال يزال نطاق تعاون عمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم يف جمال االعتقال والتسليم يتوقف على وجود والية واضحة .وعموما ،فإن احملكمة اجلنائية الدولية استفادت إىل حد كبري
من مساعدة القوات املتعددة اجلنسيات بقيادة الناتو 711اليت مكنت من القبض على عدد كبري من املتهمني وتسليمهم 718،على
الرغم من أنه عندما تعلق األمر بكبار املتهمني ،قام معظم القادة يف امليدان بتفسري واليتها يف أضيق احلدود 715.وتشمل الوالية
احلالية لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على إذن مبساعدة الكونغو يف تنفيذ االعتقاالت
والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.

771

(ج)

تدابير التنفيذ

-11

لقد كان عدم وجود إطار قانوين وطين كاف حتديا أحيانا لتعاون الدول األعضاء مع احملاكم املخصصة ،مبا يف ذلك

لتنفيذ االعتقاالت .وقد مت على األقل يف مناسبة واحدة تدارك هذا الوضع عن طريق االستسالم الطوعي فقط ملتهم يف حمكمة
يوغوسالفيا .ويف احملكمة اجلنائية الدولية أيضا ،ال يتم تناول االمتثال للتعاون إال على مستوى تنفيذ طلبات احملكمة .ومع ذلك،
مبا أن الدول األطراف يقع عليها التزام إجيايب بضمان امتالكها تدابري مناسبة متكنها من معاجلة طلبات التعاون
وجود مثل هذه التدابري قد يسؤدي أيضا إىل استنتاجات تتعلق بإجراءات احملكمة

774

777

فإن عدم

ومجعية الدول األطراف بشأن عدم

 715هناك مذكرة تفاهم مع :بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،اليت حتولت إىل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو ،وعملية األمم املتحدة يف
كوت ديفوار؛ وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل.
 716على سبيل املثال ،من خالل مكتب األمم املتحدة بنريويب ،ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى).
 711كانت "قوة تثبيت االستقرار" بقيادة حلف مشال االطلسي قد أذن هلا بتنفيذ أوامر االعتقال يف إقليم البوسنة واهلرسك بناء على املادة السادسة ( )2من امللحق  A-7إىل اتفاق
دايتون للسالم ،كما جرى تنيذه بقرار جملس مشال األطلسي الناتو املسؤرخ يف  76كانون األول/ديسمرب " ]...[ :7555بالنظر إىل [قراري جملس األمن الدويل  841و7137
وامللحق  ]A-7يتعني على قوة تثبيت االستقرار احتجاز أي أشخاص تتهمهم [حمكمة يوغوسالفيا] الذين يتواصلون مع قوة التنفيذ يف أداء املهام املسندة هلا ،من أجل ضمان
نقل هسؤالء األشخاص إىل [يوغوسالفيا] " .وبتاريخ  2تشرين الثاين/نوفمرب عام  7551أبدت روسيا "اعرتضا على هذا التفسري لوالية قوة التنفيذ الذي من شأنه أن مينح القوات
املتعددة اجلنسيات مهام الشرطة".
 718مت تنفيذ أول  47اعتقاال يف متوز/يوليو عام  ،7551يف حني أن قوة التنفيذ السابقة اليت قادها حلف االطلسي مل تقم بأي اعتقاالت .بيد أن سياسة قوة التنفيذ كانت تتسم
بالتعاون مع يوغوسالفيا السابقة ودعمها ،مبا يف ذلك يف بعض األحيان عن طريق تقدمي املساعدة اللوجستية يف نقل املعتقلني (بيان صحفي حللف مشال األطلسي72 ،
شباط/فرباير .)7556

 715سريج برامريتز ،القبض على اهلاربني من وجه العدالة الدولية وغريه من جوانب تعاون الدولة :رؤى من اخلربة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،كلمة رئيسية أمام الدورة احلادية عشرة
جلمعية الدول األطراف ،يف  76تشرين الثاين/نوفمرب  ،4174الصفحة ( 77إشارة إىل كاراديتش ومالديتش).
 771قرار جملس األمن  48 ،)4173( 4158آذار/مارس  ،4173ينشئ "لواء تدخل" حتت القيادة العسكرية لبعثة بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (منطوق
الفقرة  )5ويأذن للبعثة "اختاذ مجيع التدابري الالزمة ل[ ]...دعم حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والعمل معها إللقاء القبض على املسسؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية يف البلد وتقدميهم إىل العدالة ،بوسائل منها التعاون مع دول املنطقة واحملكمة اجلنائية الدولية "(منطوق الفقرة  .)74ويطلب القرار أيضا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية
"اعتقال املسسؤولني عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف البلد وحماسبتهم ،مبن يف ذلك سيلفسرت موداكومورا ،ويشدد على أمهية حتقيق هذه الغاية من التعاون
اإلقليمي ،مبا يف ذلك من خالل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية".
 777املادة  88من نظام روما األساسي" :تكفل الدول األطراف إتاحة اإلجراءات مبوجب قوانينها الوطنية لتحقيق مجيع أشكال التعاون احملددة يف هذا الباب [."]5
 774املادة  81من نظام روما األساسي.
29A1-A-211114
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التعاون 773.ومبا أن مثل هذه اإلجراءات القضائية والسياسية ال تعال سوى عدم رغبة الدول يف التعاون على أساس كل حالة
على حدة ،فإن فعاليتها تبقى يف حاجة إىل إثبات .وال توجد آلية حتقق عامة

772

للوفاء بااللتزامات مبوجب نظام روما

األساسي 775من شأهنا أن تسمح بتقييم أداء هذا النظام أيضا يف تنفيذه من جانب الدول األطراف 776بنه وقائي 771،أي قبل
ظهور حاالت حمددة من التعاون .وتستند آلية الرصد القائمة حصرا إىل ما تقوم به الدول األطراف الراغبة من إبالغ 778،يف حني
األسس إلجراء استعراض شامل وموضوعي .وقد تظهر أيضا القضايا املتعلقة باستعداد
َوضعت "قاعدة بيانات األدوات القانونية"
َ

الدول لتلبية طلبات التعاون بعد اإلحالة الذاتية أو قبول االختصاص .وميكن طلب املشاركة الفعالة من الدول املهتمة يف مرحلة
مبكرة ،فيما يتعلق بالطرائق والوسائل والشروط الواجب توافرها ليمتثل هلا واجب بالتعاون.
-18

وتتعلق احلاجة إىل اختاذ تدابري تنفيذ مالئمة مبجال التكامل أيضا ،أي باعتماد قانون لتنفيذ التشريع اجلنائي املوضوعي،

وهو أمر مطلوب عادة بغض النظر عن النظام القانوين 775.ويف هذا الصدد ،وحسب املمارسات الوطنية ،فإن غياب جترمي صريح
يف القانون التشريعي للجرائم األساسية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي قد ميثل أيضا عقبة أمام تنفيذ مذكرات االعتقال
ألهنا قد تثري قضيةَ ازدواجية التجرمي

741

مبقتضى إجراءات التسليم ،إذا متت مواءمة املشكلة مع عدم وجود تشريعات تنفيذ

مناسبة بقدر ما يتعلق األمر بإجراءات التعاون.

 773املادة ( )4( 774و) من نظام روما األساسي" :تقوم إن اجلمعية مبا يلي ]...[ :النظر عمال بالفقرتني  5و 1من باملادة  81يف أي مسألة تتعلق بعدم التعاون .املرجع نفسه،
(ز) "[و] أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي أو مع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات"؛  ICC-ASP/10/37تقرير املكتب عن إجراءات اجلمعية احملتملة
املتعلقة بعدم التعاون 31 ،تشرين الثاين/نوفمرب عام .4177
 772مبوجب املادة( )4( 774 .ج) من نظام روما األساسي ،تدعى مجعية الدول األطراف إىل "النظر يف تقارير وأنشطة املكتب  ...واختاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق هبا" و (ز)

إىل "أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي" .اليت ،على الرغم من الغموض ،ميكن أن تستخدم كأساس ألية آلية تقرر مجعية الدول األطراف إنشاءها.
775
تعزز مشاركة أوسع من الدول وتصديقها من خالل بناء الثقة ،وتبادل املعلومات ،والتواصل واملساعدة التقنية .ومع
يبدو أن من شأن إنشاء مثل هذه اآللية لتنفيذ صك دويل أن َ
ذلك ،فإن إدراجها يف معاهدة يعد أمرا نادر احلدوث ،نظرا ملراعاة مصلحة الدول يف االحتفاظ حبقها السيادي يف اإلبقاء على وسائل تنفيذ أحكام القانون الدويل وإجراءاهتا
وتوقيتها حتت سيطرهتا ،وفقا للمصاحل الوطنية .واألمثلة على آليات التحقق الفعالة لتنفيذ االلتزامات التعاهدية متاحة يف جمال نزع السالح ،ومثال ذلك" :نظام محاية" مبوجب
معاهدة عام  7568املتعلقة بعدم انتشار األسلحة النووية ،وجتديدهها بالربوتوكول النموذجي اإلضايف عام  .7551ونظام "التحقق" الشامل والقوية الذي أنشأته اتفاقية عام
 7553حلظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة.
 776املادة  )2( 774من نظام روما األساسي تتناول فقط التقييم باعتباره وظيفة إشراف اجلمعية على احملكمة.
 771ورقة املفاهيم ،الفقرات من  6إىل .74
 778القرار  ICC-ASP/5/RES.3املسؤرخ يف  7كانون األول/ديسمرب  ،4116املرفق األول ،خطة عمل لتحقيق الشمولية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي.

 775يف الدول األحادية والثنائية على حد سواء .عن اآلثار العملية للتمييز ،انظر ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،دليل التنفيذ الداخلي للقانون اإلنساين الدويل ،4173 ،ص .42
 741شرط التجرمي املزدوج (ال جيوز طلب التسليم أو املساعدة القانونية املتبادلة إال يف حال جترمي سلوك ما يف النظم القانونية لكل من الدولة الطالبة والدولة املطلوبة) مطبق يف مجيع
االتفاقات الثنائية ويتكرر أيضا يف االتفاقيات املتعددة األطراف الديقة جدا املتعلقة باجلرائم اخلطرية .ومثال ذلك املادة  )5( 78من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
نيويورك  75تشرين الثاين/نوفمرب 4111؛ واملادة ( )7( 78و) من اتفاقية غسل األموال وتفتيش وضبط ومصادرة عائدات اجلرمية ،سرتاسبورغ  8تشرين الثاين/نوفمرب .7551
غري أن االتفاقية األخرية تسمح برفض تقدمي املساعدة يف غياب ازدواجية التجرمي املطلوبة ،وذلك يف حالة حمدودة فقط هي أن ينطوي طلب املساعدة على أعمال قسرية.
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(د)

إجراءات عدم التعاون

-15

يف احملاكم املخصصة كان عدم تعاون الدول األعضاء عموما ،والدول امل َلزمة بوجه خاص ،يعرض بشكل روتيين على

جملس األمن ،فضال عن املنظمات والدول األخرى اليت سنَّت سياسات االشرتاط 747.ووجه اجمللس دعوات حمددة للتعاون إىل
الدول ذات الصلة 744يف حني أهنا ،حىت تصبح فعالة ،تتطلب دعما بااللتزام الدبلوماسي املستمر والضغط السياسي القوي من
الدول األعضاء .ويف احملكمة اجلنائية الدولية ،وضعت اجلمعية إجراءات رمسية وغري رمسية

743

لتنفيذ مهامها الرقابية.

هذه األسس اختذت رئيسة مجعية الدول األطراف خطوات ،ومنها اإلجراءات العامة والدبلوماسية.

742

وعلى

745

(ه)

دور المجتمع المدني

-81

لقد كان دور اجملتمع املدين ،ال سيما املنظمات غري احلكومية واملسؤسسات األكادميية ،يف دعم الواليات القضائية

الدولية ال يقدر بثمن ،مبا أنه ساهم يف إرساء بيئة ثقافية مواتية أو حىت الرتوي إلنشاء حماكم دولية .ويف احملكمة اجلنائية الدولية
قام عدد ملحوظ من املنظمات غري احلكومية ،سواء بصفتها الفردية أو حتت مظلة التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية،
حبمالت محاسية وفعالة يف دعم التعاون ،مبا يف ذلك من خالل دعم اسرتاتيجيات إلقاء القبض.

746

كما تساهم املسؤسسات

البحثية حول العامل يف الدفع قدما بقضية احملكمة اجلنائية الدولية وحىت تشجيع إحداث تغيريات يف اجملاالت اليت أثبتت أهنا متثل
حتديا للمسؤسسة.
-87

741

وتعد مسامهة املنظمات غري احلكومية يف تعزيز االعتقاالت كبرية ،ألهنا جزء ال يتجزأ من ممارسات اإلنذار املبكر،

748

وهو ما شهد جهودا تعاونية مع الدول واجلمعية واحملكمة .ويف عدد من املناسبات ،مت الكشف مسبقا عن زيارات عمر حسن
 747الفقرات  31-41أعاله.

 28 ،S/RES/1503 (2003) 744أغسطس " :4113يطلب إىل مجيع الدول ،ال سيما صربيا واجلبل األسود ،وكرواتيا ،والبوسنة واهلرسك ،وإىل مجهورية صربسكا داخل البوسنة
واهلرسك ،أن تتعاون بالكامل وتقدم كل املساعدة الالزمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،ال سيما جللب محل رادوفان كارادزيتش وراتكو مالديتش ،إىل جانب
أنيت غوتوفينا ومجيع املتهمني اآلخرين إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ويدعوهم ومجيع اآلخرين الطلقاء الذين أصدرت يف حقهم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة قرار اهتام أن يسلموا أنفسهم هلا؛ ويطلب إىب مجيع الدول ،ال سيما رواندا وكينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية الكونغو ،أن تواصل التعاون وتقدم كل
املساعدة الالزمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ مبا يف ذلك بشأن التحقيقات املتعلقة باجليش الوطين الرواندي ،وال سيما يف اجلهود الرامية إىل تقدمي فيليسيان كابوغا ومجيع
املتهمني اآلخرين إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ وتدعو هذا االخري ومجيع األشخاص الذي اصدرت يف حقهم احملكمة اجلنائية قرار اهتام أن يسلموا أنفسهم إليها" .انظر
أيضا ) 26 ،S/RES/1534 (2004آذار/مارس 4112؛ ) 29 ،S/RES/1932 (2010حزيران/يونيو .4171
 ICC-ASP/10/37 743تقرير املكتب عن إجراءات اجلمعية احملتملة املتعلقة بعدم التعاون 31 ،تشرين الثاين/نوفمرب .4177
 742الفقرة  65أعاله.
 745على سبيل املثال ،مبناسبة زيارات البشري إىل نيجرييا (متوز/يوليو  )4172وتشاد (شباط/فرباير .)4173

 746انظر هيومن رايتس ووتش ،مذكرة إىل الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،4173الصفحات .48-43
 741من بني أمور أخرى ،جامعة أمسرتدام ،مبادرة اخلرباء بشأن تعزيز فعالية احملكمة اجلنائية الدولية (.)4172
 748تشمل هذه اجلهود "ائتالف مراقبة البشري" ،محلة املناصرة الدولية الرامية إىل حتقيق تنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية يف الوضع يف دارفور/السودان.
29A1-A-211114
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البشري إىل دول أخرى ،وهو ما أدى يف بعض احلاالت إىل إلغاء الزيارات أو وضع هناية مفاجئة هلا .واستَخدمت املنظمات غري

احلكومية أيضا اإلطار القانوين املتاح لرفع دعاوى أمام احملاكم احمللية ،من أجل تعزيز اعتقال البشري عند السفر إىل كينيا
( 745،)4171ونيجرييا ( 4177و،)4173

731

ومجهورية الكونغو الدميقراطية ( 737.)4172كما مت أيضا اللجوء إىل احملكمة

األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف هذه املسألة بطلب رأي استشاري بشأن العالقة بني االلتزامات املنصوص عليها يف نظام
روما األساسي وبني امليثاق األفريقي ،وما يرتتب عن ذلك من تأثري على تنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة.

734

-2

الدروس المستفادة

-84

تعد املمارسة احلالية يف التعامل مع حاالت عدم التعاون أساسا يف مرحلة تنفيذ طلبات احملكمة عملية تتطلب جهودا

مكثفة من قبل عدد من اجلهات الفاعلة ،وتنطوي على نتيجة غري مسؤكدة ،وتسؤدي إىل احتمال حدوث حاالت انقسام بني الدول
واحملكمة ،وذلك داخل مجعية الدول األطراف.
-83

733

وميثل الدعم املتعدد األوجه لوالية احملكمة اجلنائية الدولية من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة على املستوى الدويل والوطين

التآزر اهلام الذي ينطوي على القدرة على مضاعفة فعالية اجلهود .فالدعم السياسي واحلوار الدبلوماسي جيب أن يكونا على قدر
َ

كبري من التنظيم ،وينبغي أن تصب مسامهات اجملتمع املدين يف الوقت املناسب يف عملية هتدف إىل حتقيق إنفاذ مذكرات

االعتقال يف هناية املطاف .ومن املنظور نفسه ،ينبغي حتديد العقبات التشريعية أو غريها اليت تعرتض تعاون الدول األطراف
ومعاجلتها على املستوى التقين والدبلوماسي والسياسي املناسب ،مبا يف ذلك آلية التحقق املناسبة .ويف حاالت اإلحالة أو قبول
االختصاص ،ينبغي للدول أيضا أن تبادر بعمل كاف لتلبية متطلبات التعاون.
-82

وفيما يتعلق بإحاالت جملس األمن الدويل أو القرارات األخرى ذات الصلة باحملكمة اجلنائية الدولية (مبا يف ذلك حفظ

السالم والعقوبات) ،يبدو أن غياب أي آلية أو إجراء إلعدادها ومتابعتها بالتشاور مع احملكمة اجلنائية الدولية ال يدعم فعالية
 745يف  48تشرين الثاين/نوفمرب  ،4177وافقت احملكمة العليا يف كينيا على طلب شعبة جلنة احلقوقيني للقانونيني يف كينيا (قضة الصاحل العام املرفوعة يوم  78يوم  78تشرين
الثاين/نوفمرب  )4171بشأن تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد البشري .وال يزال القرار بشأن االستئناف الذي تقدمت به حكومة كينيا معلقا
(شعبة جلنة احلقوقيني الدولية فيكينيا ضد املدعي العام وآخرين [.)]4177
 731مبناسبة زيارة قام هبا البشري إىل نيجرييا يف متوز/يوليو  ،4173رفع التحالف النيجريي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وآخرون قضية تطلب إىل احملكمة االحتادية العليا إصدار
مذكرة اعتقال ضد البشري ،استنادا إىل التزام نيجرييا مبوجب نظام روما األساسي واتفاقية فيينا إللقاء القبض على اهلاربني من احملكمة اجلنائية الدولية املوجودين على اإلقليم
(التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ضد مجهورية نيجرييا االحتادية) .وبعد أن غادر البشري نيجرييا ،سعى نفس املدعي إىل استصدار أمر من احملكمة يلزم رئيس نيجرييا
باعتقال البشري لدى عودته إىل الرتاب الوطين ،ومذكرة اعتقال مسؤقتة ضد هذا األخري.
 737مبناسبة زيارة يف كينشاسا ،حلضور القمة ال 71لدول الكوميسا ،يف الفرتة  41-45فرباير .4172
 734امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،املادة  2من الربوتوكول اخلاص بإنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب .القاعدة  68من النظام الداخلي للمحكمة.
 733يتعلق طلب التحالف النيجريي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وآخرون مبا إذا كانت االلتزامات نظام روما األساسي تسمو على قرار االحتاد اإلفريقي الذي يدعو اىل عدم
التعاون مع احملكمة ،ويف حالة اإلجياب ما إذا كانت مجيع الدول األطراف األعضاء يف االحتاد األفريقي ملزمة باعتقال البشري وتسليمه عندما يكون موجودا يف أراضيها.
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قرارات كل من اجمللس واحملكمة .وبدال من ذلك ،فإن وضع مثل هذا اإلجراء يسمح بتحديد مسسؤوليات احملكمة واجمللس،
وحتديد الطرائق والوسائل وغريها من الشروط للوفاء هبا حىت تصبح اإلحاالت نافذة ،مبا يف ذلك من خالل اعتماد لغة أوضح
يف القرار ،حسب االقتضاء .وباإلضافة إىل ذلك ،مبا أن اإلحاالت توجه إىل املدعي العام،

732

فهي الوحيدة اليت كانت ترفع

تقاريرها إىل اجمللس بشأن التطورات يف احلاالت ذات الصلة .وتتوافق هذه الرتتيبات مع واليتها املستقلة فيما يتعلق بالتحقيق
واملالحقة القضائية .ومع ذلك ،ينبغي النظر ،على أساس اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية ،يف ما إذا
كانت املسائل املختلفة يف تنفيذ إحاالت جملس األمن الدويل ينبغي بدال من ذلك أن تعاجلها اجلهات اليت تتحمل املسسؤوليات
ذات الصلة يف نظام روما األساسي ،بناء على دعوة 735.ونتيجة لذلك ،يف الوقت الذي توجه فيه اإلحالة إىل املدعي العام ،فإنه
مبجرد عرض احلالة أمام الدوائر يبدو أن من بني املسسؤوليات اليت ستتوالها احملكمة اجلنائية الدولية تشمل مسسؤولية رئيسها الذي
ميكن أن يطلَب منه إطالع جملس باستمرار على التطورات املسؤسسية والقضائية ،كما كانت عليه احلال بالنسبة إىل رؤساء احملاكم
املخصصة .وباملثل ،فإن املسائل اليت تقع خارج الوالية احلصرية املستقلة للمحكمة ،مبا يف ذلك عندما تتعلق باملوارد والظروف
السياسية لدعم احملكمة ،يبدو أيضا أهنا تقع مباشرة ضمن والية اجلمعية ورئيسها .واستناد إىل إىل ممارسة اجمللس ،ميكن كذلك
دعوة رئيس اجلمعية إىل خماطبة اجمللس ،وذلك بناء أيضا على طلب من دولة عضو ونيابة عن مجعية الدول األطراف 736.وأخريا،
فإنه ينبغي النظر يف املواءمة بني كفاءة أنظمة عقوبات األمم املتحدة يف احلاالت اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية
الدولية وبني متطلبات عمليات االعتقال واسرتاتيجيات التسليم.
-3

التدابير

-85

استنادا إىل املمارسات املذكورة أعاله ،تبدو الوسائل التالية هامة لضمان دعم أوسع لتنفيذ مذكرات االعتقال:

 732املادة ( 73ب) من نظام روما األساسي" :للمحكمة أن متارس اختصاصها [ ]...إذا ما أحال جملس األمن ،نتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة".
 735اتفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة ،املادة " :: )3( 2عندما ينظر جملس األمن يف أمور تتعلق بأنشطة احملكمة ،جيوز لرئيس احملكمة [ ]...أو مدعيها العام
[ ]...أن خياطب اجمللس ،بناء على دعوته ،لتقدمي املساعدة يف األمور املندرجة يف اختصاص احملكمة".
 736النظام الداخلي املسؤقت جمللس األمن ( ،)S / 96 / rev.7املادة " :31أية دولة عضو يف األمم املتحدة ليست عضوا يف جملس األمن ،ميكن أن تدعى ،بناء على قرار يتخذه
اجمللس ،إىل االشرتاك ،دون تصويت ،يف مناقشة أية مسألة تعرض على جملس األمن مىت رأى جملس األمن أن مصاحل تلك الدولة العضو متأثرة بشكل خاص" .جملس ،ليشرتك
بدون تصويت ،يف مناقشة أية مسألة تعرض على جملس األمن عندما ينظر جملس األمن أن مصاحل هذا العضو تتأثر هبا بوجه خاص [ ." ]...املادة " :35جمللس األمن أن يدعو
[أعضاء األمانة العامة] أو غريهم من األشخاص الذين يعتربهم مسؤهلني لذلك إىل تزويده باملعلومات أو تقدمي املساعدات األخرى يف دراسة املسائل الداخلية يف اختصاصه".

وجتدر اإلشارة إىل أن ممارسة اجمللس تكمن يف توجيه دعوات حسب االقتضاء ،بغض النظر عن اإلشارة إىل مادة من مواد امليثاق ذات الصلة .انظر يف ذلك مرجع ممارسات
جملس األمن ،امللحق ال ،4177-4171 71صفحة " :25بعد ممارسته السابقة ،دعا اجمللس الدول غري األعضاء إىل املشاركة يف اجتماعاته .ومت توجيه هذه الدعوات إما يف
إطار "األحكام ذات الصلة" من ميثاق دون إشارة صرحية إىل القاعدة ،أو مبوجب املادة  31أو املادة  .]...[ 35واستمرت دعوة الدول األعضاء مبوجب املادة  ،31يف حني أن
ممثلي [ ]...املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى ،أو املدعوين اآلخرين [ ]...يدعون مبوجب املادة  ."35الصفحة " :51الدول األعضاء املدعوة مبوجب
املادة  31تتحدث أحيانا بصفة أخرى ،مثل نيابة ًعن املنظمات اإلقليمية أو الدولية ،أو جمموعات من الدول" و"مل تكن هناك أي حالة [ ]...عرض فيها طلب دولة عضو
املشاركة على التصويت أو رفض الطلب يف جلسة علنية "" .مت توجيه الدعوة مبوجب املادة  35إىل ممثلي الدول األعضاء على أساس استثنائي ،إال إذا كانت مشاركتهم يف دور

آخر غري متثيل الدولة ،على سبيل املثال [ ]...بوصفهم ممثلني لبعض املنظمات".
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(أ) الوسائل السياسية 731والدبلوماسية ،738مبا يف ذلك

735

(’ )‘7البيانات العامة 721وااللتزامات ،يف األمم املتحدة وغريها من اهليئات املتعددة األطراف،
(’ )‘4االتصاالت املباشرة (الثنائية) أو غري املباشرة ،الرمسية أو غري الرمسية مع الدول املعنية ،اليت هتدف
إىل تيسري تنفيذ أوامر االعتقال ،وعلى دعم الدول املستعدة للقيام بذلك،
(’ )‘3املشاورات غري الرمسية املتعددة األطراف،
(’ )‘2اإلدراج يف جداول أعمال احلوار الثنائي واملتعدد األطراف،
(’ )‘5اللغة يف البيانات يف املناقشة العامة أصناء دورات مجعية الدول األطراف.
(’ )‘6وضع سياسات مسؤيدة للمحكمة اجلنائية الدولية وطنية أو متعددة األطراف،

727

(’ )‘1املساعي 724واستدعاء سفري دولة املعنية،
(’ )‘8بنود موالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف االتفاقات ذات الصلة،

723

’ )‘5مسائل جملس األمن ،مبا يف ذلك

 ،ICC-ASP/6/ RES.2 731املرفق الثاين ،التوصيات الست والستون بشأن التعاون ("التوصيات") ،التوصية " :71يتعني على مجيع الدول األطراف أن تسهم ،حسب االقتصاء،
يف توليد الدعم السياسي والزخم يف عملية إلقاء القيض يف الوقت املناسب على األشخاص املطلوبني وتسليمهم ،سواء من خالل االتصاالت الثنائية اليت جتريها أو من خالل
أنشطتها اليت تضكلع هبا يف املنظمات اإلقليمية والدولية ".

 738ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘4’( 43
 735ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘7’( 43
 ،ICC-ASP/6/RES.2 721املرفق الثاين ،التوصيات ،التوصية " :28ينبغي أن تذكر الدول األطراف بقية الدول بواجب التعاون وأن تطالب يف بياناته بالوفاء هبذا الواجب ،ال

سيما عندما يتعلق األمر بالقبض والتسليم".
 727ترد حملة شاملة وحمدثة عن اإلطار القانوين الذي وضعه االحتاد األورويب لدعم احملكمة اجلنائية الدولية وعن املمارسات لتحسني التعاون والتكامل يف وثيقة قدمها من فريق الهاي
العامل يف اجتماع  5أيلول/سبتمرب  :4173وثيقة عمل مشرتكة للموظفني :أدوات لردم اهلوة بني العدالة الدولية والوطنية ،SWD (2013) 26 final ،بتاريخ  37كانون
الثاين/يناير  ،4173صادرة عن املفوضية األوروبية واملمثل السامي للشسؤون اخلارجية والسياسة األمنية لالحتاد األورويب.

 724ميكن أن تتخذ املساعي شكال متعدد األطراف .فقد استهدف االحتاد األورويب منذ عام  4114أكثر من  731بلدا ،حيث قاد  231مسعى ،مبا يف ذلك تشجيع التصديق
على نظام روما األساسي وتنفيذه ،والتصديق على اتفاق االمتيازات واحلصانات ،وتسليط الضوء على مبادئه التوجيهية بشأن اتفاقات عدم التسليم الثنائية.
 723انظر املادة  )1( 77من اتفاقية االحتاد األورويب/كوتونو ،وهي اتفاقية الشراكة األمشل بني البلدان النامية واالحتاد األورويب .فقد أصبحت منذ عام  ،4111إطارا لعالقات
االحتاد األورويب مع  15بلدا من أفريقيا ومنطقة حبر الكارييب واحمليط اهلادئ ،وهي تتبع هنجا شامال "هلشاشة الدولة وفعالية املعونة" (الرتابط بني األمن والتنمية ،مبا يف ذلك بناء
السالم ومنع النزاعات) ،حيث يكنر إىل مزي من التعاون بني الدبلوماسية واألمن والتنمية حلاالت هشاشة الدولة.
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أ -عملية تشاورية يف إعداد وتنفيذ اإلحاالت والقرارات األخرى ،وحتديد الشروط الواجب
تلبيتها حىت تصبح اإلحاالت نافذة ،مبا يف ذلك من خالل اعتماد لغة أوضح يف القرارات،
حسب االقتضاء؛
ب -تشمل واليات قوات حفظ السالم لألمم املتحدة املساعدة لتنفيذ مذكرات االعتقال ،عند
االقتضاء.

722

ج -تقارير من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية بشأن املسائل املسؤسسية والقضائية ،وكذلك من
رئيس اجلمعية العامة بشأن املسائل السياسية والتمويل؛
د -عقوبات تتماشى مع التطورات يف عملية االعتقال والتسليم.
(ب) تدابري التنفيذ
(’ )‘7تنفيذ إجراءات وطنية تسمح بالتعامل مع طلبات التعاون (االعتقال والتسليم) واملساعدة
الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية،
(’ )‘4تنفيذ التشريعات املتلعقة بالتكامل،
(’ )‘3وجود إطار متفق عليه ،أو آلية للتحقق ،لرصد قدرة التدابري الوطنية على االستجابة
لطلبات التعاون،
(’ )‘2التزام ملموس من الدول بالتعاون بشكل كامل يف إعداد اإلحاالت أو قبول االختصاص.
(ج) دور اجملتمع املدين
(’ )‘7يف إطار آلية لإلنذار املبكر ،رصد األحداث على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي،
وتبادل املعلومات مع اجلهات الفاعلة املوجودة يف املنطقة،
(’ )‘4استخدام السلطات القضائية احمللية للمطالبة بتنفيذ أوامر التقييد.

 722مبا يف ذلك واليات قوات حفظ السالم لألمم املتحدة لتشمل املساعدة يف تنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ،الفقرة  62أعاله .انظر أيضا مكتب
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،ورقة مسامهة ،4173 ،الفقرتان .75-72
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التوصية 4
يوصى باتباع هن مزدوج بتدابري منظمة ومتكاملة ذات طبيعة سياسية ودبلوماسية تتناول االمتثال لاللتزامات مبوجب
-86
َ
نظام روما األساسي يف مرحلة وقائية أوال (رصد تنفيذ التدابري) ،مث على مستوى حاالت حمددة حيث يبدو أن طلبات احملكمة
قد رفضت.
جيم  -العمليات
-81

يشري هذا القسم إىل اجملاالت يكون فيها لإلجراءات اليت بذلتها اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،مبا يف ذلك احلكم،

واهلياكل ،والسياسات ،تأثري على سري العمليات املسؤدية إىل االعتقاالت.
-1

الممارسات

-88

يهيء اإلطار القانوين والسياسي والدبلوماسي بيئة مواتية لنجاح سري عمليات االعتقال.

725

ومع ذلك ،فإن اهلياكل

والوسائل العملية لتحقيق ذلك هي مسألة يتم تناوهلا على مستوى خمتلف ،حيث أثبتت جمموعة من األدوات أهنا أساسية لرتمجة
البيئة العامة اإلجيابية إىل إجراءات إنفاذ ملموسة .وقد بنيت هذه التدابري على نطاق واسع على ممارسات إنفاذ وضعت على
املستوى الوطين ،حيث اكتسبت خربة كبرية يف اعتقال على أفراد حتميهم الشبكات االقتصادية والسياسية واملسلحة القوية ،اليت
أصبحت راسخة يف مناطق واسعة من اجملتمع (مثل اجلرمية املنظمة واإلرهاب) وبدعم من املمارسات الفاسدة .ويف هذا الصدد،
يبدو أن أهم عنصر يف اسرتاتيجيات االعتقال لدى احملاكم هو هنجها العملي ،مع تطوير قدرة عملياهتا اخلاصة هبا ،وذلك
بالتوازي مع اجلهود الرامية إىل حتقيق االمتثال لاللتزامات بالتعاون .وهذه القدرات الداخلية ،من خالل وضع ممارسات مرنة
وفعالة ،قد تعوض إىل حد كبري أوجه القصور النامجة عن املستوى املتاح من هياكل سيادة القانون يف الواقع.
(أ)

ال ُّ
تعقب

-85

اعرتفت مجيع احملاكم بأن التحقيقات املتعلقة باهلاربني هي أنشطة أساسية تدخل ضمن واليات مكتب املدعي العام،

وعلى الرغم من وجود تناغم كبري مع األنشطة ذات الصلة باألدلة فإن حتديد مكان شخص مطلوب هو نشاط حمدد ،األمر
الذي يتطلب موارد مدربة على وجه التحديد .ونتيجة لذلك ،فإن احملاكم منحت األولوية ألنشطة التعقُّب اليت تقوم هبا وحدات
خاصة 726.وكانت هذه الوحدات مسسؤولة بشكل مباشر على جزء جوهري من مذكرات االعتقال اليت مت إنفاذها .ففي حمكمة
 725الفقرات  12-41أعاله.
 726احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ،واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،وحمكمة اجلنائية الدولية لسريليون ،والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا ،واحملكمة اخلاصة بلبنان ،املقاضاة
على الفظائع اجلماعية :الدروس املستفادة من احملاكم الدولية ،املمارسة  ،14الفقرات .356-357
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رواندا ،أنشئت وحدة تعقُّب يف عام  7551متكنت من إلقاء القبض على  83هاربا يف  41دولة من أصل  82شخصا مثلوا
أمام عدالة احملكمة ،وما جمموعه  53هاربا .وتواصل حماكم كمبوديا اإلبقاء على وحدة التعقُّب إللقاء القبض على  5هاربني.
ويف احملكمة اخلاصة بسرياليون أنشئت أيضا وحدة االستخبارات اجلنائية .ويف حمكمة يوغوسالفيا أنشئت وحدة تعقُّب اهلاربني يف
 7555اليت عملت بشكل مكثف على األرض وقدمت معلومات للسلطات واملدعي العام ،وهو ما أدي إىل نتائ ناجحة يف
عدد من احلاالت .وأثبتت التجربة أيضا أنه كان ينبغي تكوين تلك القدرة قبل إعالن مذكرات االعتقال للرأي العام واختباء
املشتبه هبم 721.ويف احملاكم ،مت يف البداية تأسيس مثل هذه القدرة بوصفها وحدة صغرية تتألف بنيتها احملدودة من رئيس الوحدة،
وحمق َقني يعمالن يف امليدان ،ومرتجم واحد ،وحملل واحد يعمل يف املقر.
-51

ومكنت وحدات التعقُّب هذه الواليات القضائية من تنفيذ أنشطتها اخلاصة املركزة على حتديد مكان على اهلاربني

وإلقاء القبض عليهم من خالل حتديد السبل اليت تسؤدي إىل املكان احملتمل والتحقيق فيها:
(أ) املعلومات االستخبارية اليت يتم مجعها من مصادر خمتلفة ،مبا يف ذلك املصاحل احلكومية املتعاونة ،وكذلك من خالل
قدرهتا اخلاصة ،وهو ما مكن أيضا من فحص االمتناع عن تقدمي املعلومات عن طريق وكاالت حملية ،وكذلك زرع
شهود يف الداخل على مستوى عال .وأجرت الوحدة عمليات تعقب مالية أيضا هبدف حتديد مكان األصول وتقييد
قدرة اهلاربني على البقاء طلقاء ،وكذلك لضمان أغراض أخرى ذات صلة (توافر املوارد للتمثيل القانوين والتعويضات)؛
(ب) املصادر واملخربون الذي جتندهم الوحدة مباشرة وتزرعهم؛
(ج) رصد وتنسيق أنشطة الوكاالت احمللية والوكاالت األخرى ذات الصلة.
-57

على الرغم من وجود اختالفات ،استنادا إىل السياق اإلقليمي وما يتوافر للمحاكم من وسائل أخرى تفضي إىل تنفيذ

مذكرات االعتقال ،فقد مت تقييم فعالية الوحدات باعتبارها نتيجة للعوامل الرئيسية التالية املميزة ملنظمة صغرية ومرنة:
(أ) سلسلة املسسؤولية املباشرة من رئيس الوحدة إىل املدعي العام ،وذلك عرب مسسؤول التحقيقات ،تبعا حلساسية
املوضوع واحلاجة جلذب ثقة النظراء؛
(ب) املوظفون الذين لديهم خلفية مهنية قوية يف الواليات القضائية احمللية (إنفاذ القانون واالستخبارات) ،من أجل
إقامة عالقة بسهولة من نوع الزمالة مع اجلهات ذات العالقة ،ولكن أيضا مدربون وذوو خربة يف السياق الذي
سيعملون فيه؛
721

سريج برامريتز ،أعاله ،اهلامش  ،771الصفحات .71-5
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(ج) طرائق مبدعة قائمة على النتائ تضعها الوحدة نفسها؛
(د) قدرة على حتليل املعلومات اليت مت مجعها تقع يف املقر؛
(ه) عمليات َّ
تنفد يف امليدان ،وهو ما من شأهنا تطوير االتصاالت واالحتفاظ هبا على حنو كاف على حد سواء مع
الدوائر ذات الصلة والسلطات ،وأن جتري أنشطة املراقبة وغريعها من األنشطة احلساسة بكفاءة وبشكل مباشر؛
(و) وجود صندوق للعمليات اخلاصة ،مبا يف ذلك إدارة مصادر سرية ،ضمن اإلطار التنظيمي والرقابة املناسبة؛
(ز) االعتماد على التحقيقات بالوسائل الذاتية لتحديد موقع اهلاربني وحتركهم ،وإشراك السلطات احمللية كلما أمكن
ذلك .وعندما تكون السلطات احمللية مستعدة للتعاون ،قد ال تكون املوارد املخصصة متوفرة أو أن ترتيب األولوية يتم
على أساس مسائل داخلية .ويف مثل هذه احلاالت ،فإن الوحدة يف حاجة إىل أن تكون على استعداد لتزويد السلطات
احمللية باملعلومات على مستوى االستعداد لعملية االعتقال؛
(ح) العالقة مع السلطات احمللية بدعم من االلتزام/االخنراط الدبلوماسي رفيع املستوى الذي جيريه املدعي العام ،مبا يف
ذلك بدعم من السفارات ذات الصلة يف البلدان اليت يوجد فيها اهلاربون؛
(ط) التأهب ملساعدة السلطة احمللية باملعدات املناسبة.
-54

قد يتم يف الواليات القضائية الوطنية تشكيل وحدات أو فرق التعقب بشكل دائم فقط حيثما تكون احلاالت الصعبة

مألوفة (على سبيل املثال ،اجلرمية املنظمة واإلرهاب) 728.وعادة أكثر ما يتم نشر موظفي تعقب خاصني على أساس كل حالة
على حدة ،مبا يف ذلك عندما يكون ذلك العتقال أشخاص مطلوبني جلرائم دولية خطرية 725.وتعرتف الدول أيضا بأن التعقب
الناجح يتطلب :موارد خمصصة ومدربة تدريبا جيدا؛ وأساليب حتر خاصة (على سبيل املثال ،املراقبة والتنصت)؛ وتنسيقا قويا من
مجيع الوكاالت ذات الصلة؛ ورابط اتصال مع النظراء الدوليني من خالل عالقة زمالة ،على أساس اخللفية املشرتكة .وتطلب
السلطات القضائية احمللية من الدول األخرى االعتقال من خالل توفري املعلومات التفصيلية املسؤدية إىل مكان اهلارب واعتقاله،
واملشاركة أيضا مبوظفيها يف عمليات االعتقال .وحيتوي امللف الذي يسلم إىل السلطة اليت َّ
يقدم هلا الطلب على معلومات أيضا
تكون كافية وحمينة ،مبا يف ذلك مكان وجودهم ،والشبكات الداعمة ،واالتصاالت ،والتفاصيل الشخصية 751.وعلى أية حال،
" 728فرق البحث احلثيث عن اهلاربني" ( )FASTتأسست يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،ومرتبطة يف شبكة أوروبية ([ )ENFASTالشبكة األوروبية لفرق البحث احلثيث
عن اهلاربني].
 725وحدة تعقب اهلاربني أنشئت يف رواندا ( .)4111الفقرات  84و 85أدناه.
 751انظر أيضا ،الدروس املستفادة من احملاكم الدولية ،اهلامش  35أعاله ،املمارسة " :65جيب أن تكون لدى فريق االعتقال املعلومات الكافية لتحديد اهلوية [."]...
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فإن السلطات اليت يقدم إليها الطلب عادة ما جتد صعوبات يف حتديد أولويات استخدام مواردها من أجل تلبية األنشطة
املطلوبة .ونتيجة لذلك ،فقد أفيد بأن حتقيقا شامال واستباقيا للسبل تقوم به السلطة مقدمة الطلب يعد مصدر مساعدة كبرية
للدول اليت تتلقى الطلب لتوفري التعاون املتوقع .وتنطوي بعض التشريعات احمللية على قيود على إجراء حتقيق متغلغل (مثل
التنصت واملراقبة اإللكرتونية) بشأن هياكل شبكة اهلاربني .وميكن لوجود قيود مشاهبة على التحقيقات املالية أن تسؤدي إىل النتائ
السلبية نفسها .وبينما يتم يف احملكمة اجلنائية الدولية إيالء بعض االعتبار لتكريس املوارد الالزمة جلهود التعقب ،يبدو أن
األولويات يف التحقيقات واملالحقات القضائية الواردة يف اسرتاتيجية االدعاء احلالية ال تسمح مبعاجلة اآلثار املرتتبة أيضا عن
أنشطة التعقب.
(ب)

الشرطة

-53

شهدت الواليات القضائية الدولية مستويات خمتلفة من التعاون اعتمادا على املوارد املتاحة على املستوى الوطين.

فالواليات القضائية احمللية تعترب التدريب املناسب واملعدات وتقنيات التعقب وموظفي االعتقال مسائل جوهرية ،وخاصة يف
يسر التدريب واخلربة املناسبان للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون جهود االعتقال بشكل كبري ،مبا
عمليات االعتقال املعقدة .فقد َّ
أن التنسيق الدويل على مستوى الشرطة ميلك هذه اخلربة .ويف هذا الصدد ،فإن املشاركة النشطة من جانب قوات الشرطة يف
شبكات الشرطة الدولية تيسر تبادل املعلومات بشأن حاالت حمددة وكذلك بشان أفضل املمارسات .وتعمل برام التدريب على
املستوى الوطين واإلقليمي أيضا على تعزيز الكفاءة املهنية للشرطة 757.ويسمح تعيني جهات اتصال يف الشرطة أيضا بالتعجيل
بإجراءات االعتقال وحيسن فعاليتها .كما أنه مت استغالل توافر املكافآت بنجاح يف القضايا الدولية.
(ج)

األنتربول

-52

مبا أن األنرتبول هي أكرب منظمة شرطية،

753

754

فإهنا يف وضع مثايل لتوفري الفرص اهلامة اليت استفادت منها الواليات

القضائية الدولية إىل حد كبري ،كما يفعلها أعضاؤها بشكل روتيين ،يف جماالت التعقب 752،واالتصاالت ،وبناء القدرات .ففي
حمكمة رواندا ،مت إلقاء القبض على  5هاربني مبساعدة األنرتبول يف فرتة  .4177-4111وتكشف جتربة األنرتبول عن
املمارسات اجليدة التالية:

 757مثال ،منظمة الدول األمريكية ،وزارة األمن العام ،اخلطة االسرتاتيجية  ،4178-4173شبكة البلدان األمريكية لتطوير الشرطة إضفاء االحرتاف عليها .وتوفر "مبادرة ساحل
غرب أفريقيا" اليت أطلقها ( )4115مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا املشورة واملعدات واملساعدة التقنية والتدريب املتخصص.
 754برام خاصة ،الفقرة  24أعاله.
 753تضم منظمة األنرتبول 751دولة عضوا.
 752حتديد املوقع واملساعدة على االعتقال.
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(أ) حتديد اخليوط والتحقيق فيها وإعدادها ،وتوفري معلومات كافية للدولة اليت تتلقى طلب املساعدة على تقدمي
التعاون املطلوب .وهلذه الغاية ،ينبغي السعي احلثيث عن خيوط جديدة  ،مبا يف ذلك مد التحقيقات إىل بنية شبكة
اهلارب عن طريق تقنيات خاصة (املراقبة ،والتنصت) والتحقيقات املالية (إجراؤها يف أقرب وقت ممكن ،لكشف مجيع
أصول املشتبه هبم وحتديدها)؛
(ب) ينبغي طلب النشرات احلمراء جلميع اهلاربني ،مبا أهنا تعمم يف كل الدول ال 751األعضاء يف املنظمة ،وهي
تعترب طلبا صاحلا لالعتقال املسؤقت ألغراض تسليم اجملرمني .ويف اختالف عن الطلبات الصادرة عن دوهلا األعضاء ،فإن
اإلطار القانوين لألنرتبول ال حيظر على املنظمة مساعدة الواليات القضائية الدولية يف احلاالت اليت تكتسي طابعا
سياسيا أو عسكريا ،أو دينيا أو عنصريا 755.وبالتايل ،ميكن طلب النشرات احلمراء وإصدارها أيضا ضد األفراد الذين
يتمتعون باحلصانات أمام الواليات القضائية الوطنية

756

يف حني أن النظر يف هذه الطلبات ضمن اإلطار القانوين

لألنرتبول ال يزال يتم على أساس كل حالة على حدة؛
(ج) األنشطة التدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون من البلدان اليت قد يكون اهلاربون موجودين فيها.
(د) وينبغي أن تتضمن جهود االتصاالت:
(’ )‘7جعل النشرات احلمراء واضحة للعيان من خالل املوقع اإللكرتوين للمحكمة اجلنائية الدولية أيضا،
(’ )‘4التأكد من أن النشرات احلمراء موجودة ألي هارب أعلن يف برنام املكافأة اخلاص جرائم احلرب،
(’ )‘3إطالق محلة اسرتاتيجيات عامة 751،ووضع ملصقات إعالنية مشرتكة عن املطلوبني 758،حيث
ميكنها كلها أن تسؤدي إىل إمكانية توفري خيوط وأفكار،
 755املنظمة الدولية للشرط اجلنائية (األنرتبول) ،النظام األساسي ( I/CONS/GAاعتمد يف فيينا حزيران/يونيو  ،)7556وتنص املادة " :3مينع منعا باتا للمنظمة القيام بأي تدخل
أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو ذات طابع العنصري " .ويف عام  ،7552نظرت اجلمعية العامة لألنرتبول ،فيما يتعلق مبحكمة يوغوسالفيا ،يف مسألة ما إذا كان
ينبغي للمنظمة أن تتدخل يف مكافحة اجلرائم الدولية اخلطرية ،وخلصت إىل أن املادة ( )3ليست بداهة عقبة أمام التعاون يف هذا اجملال .AGN/63/RES/9 .ويف عام ،4112
عند املوافقة على اتفاقية التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،ذكرت اجلمعية العامة لألنرتبول صراحة أن اجلرائم األساسية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي تقع خارج
الغرض من املادة  3من القانون األساسي لألنرتبول.AG/2004/RES/16 .
 756حىت اآلن ،مل تطلب احملكمة اجلنائية الدولية النشرات احلمراء ألربعة من أصل  74هاربني ،وهم البشري ،موداكومورا ،حسني ،باندا ،وسيمون غباغبو.
 751على سبيل املثال" ،مشروع اهلاربني يف قضية اإلبادة اجلماعية يف رواندا" الذي وضعته مديرية األنرتبول الفرعية لدعم التحقيقات املتعلقة باهلاربني يف عام  .4112ويف متوز/يوليو
عام  ،4172أدت اجلهود املشرتكة حملكمة رواندا وآللية احملاكم اجلنائية الدولية ،وسلطة االدعاء العام الوطنية يف رواندا/وحدة التعقب اهلاربني يف قضية اإلبادة اجلماعية ،ومديرية
األنرتبول الفرعية لدعم التحقيقيات املتعلقة باهلاربني ،وبرنام الواليات املتحدة للمكافآت يف قضايا جرائم احلرب (وزارة اخلارجية ،مكتب العدالة اجلنائية العاملية) ومكتب
التحقيقات االحتادي ،والشرطة الوطنية الرواندية ،إىل املبادرة الدولية هلاربني ،اليت تستهدف اهلاربني التسعة الباقني الذين تتعقبهم آلية احملاكم اجلنائية الدولية/رواندا.
 758مت نشر ملصق مشرتك بني حمكمة رواندا واألنرتبول يف  4118و ،4171وجرى حتديثه بانتظام.
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(’ )‘2وضع رابط صفحة األنرتبول عن األشخاص املطلوبني على املوقع الشبكي للجهة الطالبة.
755

(د)

المساعدة التقنية
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على الرغم من أنه مل يتم اإلبالغ عن املساعدة التقنية للهيئات القضائية الدولية ،إال أن بعض الواليات القضائية احمللية

تستفيد من املوظفني املدربني 761الذين يتم توفريهم على أساس كل حالة على حدة أو ضمن برنام بناء القدرات 767 .ففي
حمكمة رواندا أجرى احملققون الدوليون جنبا إىل جنب مع موظفي الشرطة الوطنية عمليات مشرتكة.

764

(ه) التنسيق
يف حمكمة يوغوسالفيا وضعت بلدان احلالة آليات تنسيق داخلية لتعقب اهلاربني على املستوى التقين والعمليايت،

-56

عمليات مشرتكة ،وكذلك كيانات هبدف تيسري العالقات بني الواليات القضائية الوطنية والدولية.

762

763

ويف احملكمة اجلنائية

الدولية ،أفادت فقط دولة طرف واحدة بإنشاء آلية تنسيق وطنية للسلطات املعنية بإجراءات التعاون ،وهذا أيضا تبعا الرتفاع
حجم الطلبات الواردة من احملكمة .وتعكف مجعية الدول األطراف على النظر أيضا يف إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية
املعنية بالتعاون 765.وعلى املستوى اإلقليمي ،شهدت الدول أيضا املزايا اليت تعود على مجيع الواليات القضائية املعنية من األطر
القانونية 766اليت تضمن تعزيز التعاون واملساعدة على مستوى التحقيق واملستوى القضائي 761،وكذلك على مستوى الشرطة.
755
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 ،ICC-ASP/6/RES.2املرفق الثاين ،التوصيات ،التوصية " :41يتعني على مجيع الدول األطراف أن تنظر فيما إذا كان من املمكن ،بناء على طلب يوجه إليها ،أن توفر

لدولة يوجد فيها مشتبه هبم املساعدة التقنية والدعم ،من قبيل تقاسم املعلومات وتوفري التدريب التخصصي لألفراد املسسؤولني عن إنفاذ القانون".
 761ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘2’( 43
 767مبا يف ذلك القضاء واالدعاء العام والشرطة واألمن ،واإلدارة ،ومرافق السجون.
 764فرقة العمل املشرتكة ،مع الشرطة الكينية؛ وحدة تعقب اهلاربني ،يف رواندا.
 763على سبيل املثال ،فريق العمل ،يف صربيا.
 762كرواتيا  -جملس التعاون؛ صربيا  -اجمللس الوطين للتعاون.

 ICC-ASP/13/29765تقرير املكتب عن التعاون ،املرفق الثاين" ،تقرير عن دراسة جدوى من إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية املعنية بالتعاون" ،والتذييل الورد فيه.

 766املمارسات اجليدة يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية ،العمل مشرتك لالحتاد األورويب 98/427/JHA ،بتاريخ  45حزيران/يونيو 7558؛ الشبكة األوروبية
ملنع اجلرمية ،قرار جملس االحتاد األورويب  ،2001/427/JHAأيار/مايو .4117
 761يوروجست ،هبدف تعزيز مكافحة اجلرائم اخلطرية ،أنشئت مبوجب قرار جملس االحتاد األورويب  2002/187/JHAاملسؤرخ يف أيار/مايو  4117ومتت مراجعته مسؤخرا بقرار اجمللس
 2009/426/JHAاملسؤرخ يف  76كانون األول/ديسمرب 4118؛ التحقيق واملقاضاة يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،قرار اجمللس املسؤرخ
 2003/335/JHAيف من  8أيار/مايو 4113؛ الشبكة األوروبية جلهات االتصال املعنية باألشخاص املسسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،قرار
اجمللس  2002/494/JHAاملسؤرخ يف  73حزيران/يونيو 4114؛ فرق التحقيق املشرتكة (حلت حمله اتفاقية االحتاد األورويب بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية بتاريخ 45
أيار/مايو  ،)4115قرار اجمللس اإلطاري  2002/465/JHAاملسؤرخ يف حزيران/يونيو 4114؛ إنشاء الشبكة القضائية األوروبية ،العمل املشرتك  98/428/JHAاملسؤرخ يف 45
حزيران/يونيو 7558؛ إطار لتبادل قضاة االتصال لتحسني التعاون القضائي بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،العمل املشرتك  96/277/JHAاملسؤرخ يف  44نيسان/أبريل
7556؛ شبكة للتعاون القضائي الدويل األيبريية األمريكية لتعزيز التعاون القضائي والشَُّرطي على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية .انظر أيضا مبادرة مفوضية االحتاد
األفريقي إلنشاء شبكة من املدعني العامني ،تتخصص يف اجلرائم الدولية األساسية (عرض يف االجتماع السادس عشر لشبكة اإلبادة اجلماعية األوروبية 41-75 ،أيار/مايو
.)4172
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وقد ثبت أن إنشاء أنظمة أصغر 765حجما لتنفيذ مذكرات االعتقال املتعلقة باجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي من خالل
إجراء قضائي صارم للتسليم 711،من دون عقبات املرحلة السياسية 717اليت تعد عملية التسليم منوذجا هلا ،فعال بشكل خاص.
(و) تبادل المعلومات
-51
املناسبة.

714

حيدث تبادل املعلومات

713

على املستوى التقين ،حيث يستفيد تعزيز التعاون بني أجهزة الشرطة من قواعد البيانات

712

(ز) االتصاالت
-58

ثبت أن االتصاالت مع اجلهات الفاعلة املعنية 715أمر هام أيضا لزيادة الوعي بشأن أمهية تنفيذ االعتقاالت ،وبالتايل

تيسري اعتماد القرارات السياسية ذات الصلة.

716

 768على سبيل املثال مكتب الشرطة األوروبية ،قرار جملس االحتاد األورويب  2009/371/JHAاملسؤرخ يف  6نيسان/أبريل 4115؛ منظمة التعاون لرؤساء شرطة أفريقيا الشرقية ،جلنة
رؤساء شرطة إفريقيا الشرقية؛ جلنة رؤساء شرطة إفريقيا الوسطى؛ جلنة رؤساء شركة إفريقيا الغربية؛ منظمة التعاون اإلقليمية لرؤساء شرطة اجلنوب األفريقي .وقد وضع األنرتبول
عددا من اتفاقات التعاون الدولية مع املنظمات اإلقليمية ،ومنها االحتاد اإلفريقي ،اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي ،وجملس أوروبا ،ومركز آسيا الوسطى اإلقليمي لتنسيق
للمعلومات ،ومكتب الشرطة األوروبية ،اجلماعة ،ووكالة الشرطة اآلسوية ،واجلماعة الكاريبية ،ومجاعة دول األنديز ،ومنظمة الدول األمريكية ،ومرز منطقة البحر الكارييب
ملكافحة اإلرهاب التابع لكومنويلث الدول املستقلة ،وكلية الشرطة األوروبية .والقائمة الكاملة املتاحة يف:
765

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/International-Cooperation-Agreements/Regional-Organizations.

أخذ أمر االعتقال األورويب حيل تدرجييا وباطراد حمل إجراءات التسليم بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (قرار إطاري جمللس االحتاد األورويب مسؤرخ  73حزيران/يونيو

.)4114
 711مصطلح "تقدمي" يفهم على أنه يستخدم فقط ملعاجلة العالقات بني دولة ودولة .وتقدم املادة  714من نظام روما األساس إشارة واضحة على استخدام املصطلحات :يعين
"التقدمي" ،نقل دولة ما شخصا إىل احملكمة عمال هبذا النظام األساسي؛ ويعين "التسليم" ،نقل دولة ما شحصا إلىب دولة اخرى مبوجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطين"
ويعكس هذا التعريف الطبيعة املختلفة للتصرفني وقد استخدم بالفعل بشكل جيد يف سوابق هلا قاسم مشرتك يكمن يف حتويل الدول أشخاصا متهمني إىل كيانات أنشئت
بوظائف قضائية مبوجب القانون الدويل ،كما هي احلال يف احملاكم املخصصة لألمم املتحدة .انظر املاتني ( )4( 45ه) و( )4( 48ه) من نظام روما األساسي .والتقدمي
مصطلح يستخدم أيضا عند اإلشارة إىل التعاون بني الدول عندما يكون تعزيز التعاون قيد النظر ،وذلك يف سياق التنازل املتبادل عن للصالحيات السيادية.
 717أي ،اإلجراء الوزاري.

 ،ICC-ASP/6/RES.2 714املرفق الثاين ،التوصيات ،التوصية " :47ينبغي للدول األطراف وجلمعية الدول األطراف أن تنظر يف السبل اليت تتيح تقاسم اخلربات املتعلقة القضايا
ذات الصلة بالقبض على األشخاص ونقلهم ،وذلك عن طريق جهة عامة للتنسيق تعينها مجعية الدول األطراف".
 713ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘5’( 43
 712مبا يف ذلك األنرتبول "شبكة  "I-24/7ونظام معلومات شنغن ،باستخدام "طلب معلومات إضافية من سجل البيانات الوطنية".
 715ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘6’( 43
 ،ICC-ASP/6/RES.2 716املرفق الثاين ،التوصيات ،التوصية " :55ينبغي تنظيم حلقات عمل بشأن القضايا العملية املتصلة بالتعاون مثل القبض والتسليم ،وجتميد األصول،
والتحقيقات املالية ،مع اشرتاك الفعاليات ذات الصلة باألمم املتحدة يف هذه احللقات".
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(ح)

السياسات

-55

يف الواليات القضائية الدولية ،زادت ممارسة مذكرات االعتقال ("غري املختومة") ،رغم أهنا كثريا ما تستخدم كإجراء

أخري ،من حدة األمر يف املستوى األعلى للتعاون 711.وتبني ممارسات الدول باستمرار أن الكشف عن وجود أمر تقييدي قد ميثل
عائقا خطريا أمام التنفيذ ،وأن السرية التامة بشأن املوضوع هو دائما أمر جوهري لتتنفيذ االعتقاالت .وهناك استثناء ملحوظ متثله
احلاجة إىل احلصول على التعاون القضائي إلنفاذ أمر اعتقال يف واليات قضائية أخرى ،من خالل استخدام نشرات األنرتبول
احلمراء .وقد َمنحت بنية مكاتب املدعيني العامني يف احملاكم األولوية لدور فروعها اخلاصة بالتحقيق ،بينما يف احملكمة اجلنائية
الدولية متلك شعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون وشعبة التحقيقات وظائف متكاملة تتطلب التنسيق الداخلي.
( ) القوة العسكرية
-711

مل تستفد إىل حد اآلن سوى حمكمة يوغوسالفيا

األرض ،بوالية إلنفاذ مذكرات االعتقال.

715

718

من وجود قوة عسكرية يقودها حلف مشال االطلسي على

ومع ذلك ،فقد اعترب أيضا أنه ينبغي تفضيل ممارسات الشرطة وفرقهابدال من

العمليات العسكرية ، ،عندما يكون ذلك ممكنا.

781

ومل يتم حىت اآلن دعم والية احملكمة ،حيث ميكن أن يكون تفعيل

االختصاص أثناء النزاعات اجلارية حدثا عاديا ،باختاذ تدابري مماثلة ،ولكن اإلطار احلايل لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية يذهب يف هذا االجتاه.
 -2الدروس المستفادة
 -717تبني املمارسة الناجحة للمحاكم أن قيادة عملية البحث عن اهلاربني تتطلب كفاءة مهنية وقدرات داخل احملاكم،
وسلسلة قيادة قوية ،وهيكال صغريا وقادرا على التفاعل بسرعة ويولد الثقة مع احملاورين يف هذا اجملال .وقد وفرت وحدات التعقب
لدى مكاتب املدعني العامني قدرة مستقلة جلمع املعلومات االستخبارية وقدرة على العمل يف اجملال ،ومها قدرتان تعدان أمرا
جوهريا لتحقيق كل من اعتقال اهلاربني وحجز ممتلكاهتم ،مبا يف ذلك تقدمي طلبات َّ
معدة بشكل جيد مبا يكفي إىل السلطات
احمللية .ونتيجة لذلك ،فإن العمليات تتوقف بدرجة أقل بكثري على السلطات احمللية ،وهو ما يسهل التفاعل مع هذه األخرية،
وتق َّدم للمدعيي العام معلومات قوية لدعم االتصاالت على مستوى عال .ويعد نشر قدرة تعقب أمرا حامسا للتنسيق مع

 711الفقرة  28أعاله.
 718الفقرة  62أعاله.
 715حلف مشال األطلسي ،بيان صحفي :مساعدة قوة التنفيذ للمحكمة الدولية ( 72شباط/فرباير  ،)7556متاح يف:

http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-026e.h.

 781اهلامش  715أعاله.
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الوكاالت احمللية والتعامل مع عمليات حتقيق حساسة ،وجيب تكوين هذه الوحدات يف مرحلة مبكرة قدر اإلمكان للحيلولة دون
اختباء املشتبه هبم .وتستخدم وحدات التعقب على حنو مماثل يف احلاالت اليت ميكن فيها نشر املوظفني الدوليني على األرض
وآخرين حيثما تتطلب التحديات العمل بطريقة منفصلة أكثر ،وهو أمر يتوقف إما على رغبة الدولة أو على الظروف األمنية
األخرى .وستسمح املرونة املتأصلة املطلوبة يف من يتعقب بالقيام بالعمليات بالتقنيات املناسبة اليت ال يتوقع أن تثري نفس
التحديات اليت قد تواجهها املزيد من اإلجراءات الرمسية .غري أن من شأن نتيجة مجع املعلومات االستخبارية تضع يف يد املدعي
العام حججا واقعية قوية لتبديد املعلومات اخلاطئة وسوء الفهم مع حماوريها على املستوى السياسي ،سواء كانوا يف الدول اخلاضعة
لواجب التعاون ،أو يف جملس األمن ،أو يف أي منظمة تدعم أو تعارض تنفيذ مذكرات االعتقال .وقد تتطلب القيود الواردة على
امليزانية يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية أن يتحقق إنشاء وحدة التعقب عن طريق حتويل املوارد بني الشعب
ذات الصلة.
 -714وتشمل العناصر العملياتية األخرى من اسرتاتيجية االعتقال االستفادة من الفرص اليت يتيحها التنسيق مع أجهزة
الشرطة (مبا يف ذلك قدرات األنرتبول) ،وآليات التنسيق على املستوى الوطين والدويل ،وفرق عمل مشرتكة مع الشرطة الوطنية،
واحلفاظ على مذكرات االعتقال خمتومة ،واالستفادة من توسيع حمتمل لواليات قوات حفظ السالم.
-3

التدابير
(أ) أنشطة التعقب ،بإنشاء وحدة صغرية يف شعبة التحقيقات ،ختضع يف التسلسل اإلداري للمدعي العام مباشرة،
وأساليب عمل مرنة ،وقدرة للتعقب املايل تيسرها األطر القانونية املناسبة؛

787

(ب) أنشطة تدريب 784الشرطة 783ومعداهتا 782،مبا يف ذلك من خالل برام املساعدة الدولية 785واملكافأة اخلاصة
بربام العدالة،

786

 787مبا يف ذلك توسيع أنشطة تتبع أصول أفراد األسرة ،مع األخذ بعني االعتبار أن املمارسات السيئة للتخصيص الومهي لألصول هي القاعدة وليست االستثناء .ويف هذا الصدد،
سوف ستصبح كيفية تنفيذ الالئحة  )4( 82من النظام األساسي للمحكمة أمرا مهما ،بقدر ما يكون نطاق الوسائل ذات الصلة بتحديد عوز املتهم ألغراض املساعدة القانونية
اليت تدفعها احملكمة معنيا .وحقوق حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية حممية مبوجب املادتني ( )4( 11ب) [فرض الغرامات واملصادرات] ،واملادة ( )7( 53ك) [املساعدة
احملكمة لتتبع األصول وجتميدها ومصتدرهتا] ،واملادة [ 715تنفيذ تدابري التغرمي واملصادرة] ،القاعدة  )4( 721و ( )3من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات [أوامر املصادرة].
وجترج املمارسة يف احملاكم الدولية األخرى أصول أفراد العائلة يف الوسائل املتاحة للعوز ،واليت من شأهنا أن تدعم أيضا تتبع أصوهلا .انظر ،تقرير عن آليات املساعدة القانونية

املختلفة أمام احملاكم اجلنائية الدوليةICC-ASP/7/23 ،؛ تقرير عن مبادئ ومعايري حتديد العوز ألغراض املساعدة القانونيةICC-ASP/6/INF.1 ،؛ تقرير عن سري عمل نظام
املساعدة القانونية للمحكمة ومقرتحات لتعديله ،ICC-ASP/6/4 ،املرفق األول .ورغم أن احملكمة قالت إنه "سيكون عبئا غري عادل على أموال [ ]...املعالني [إذا ما أدرجت
أصوهلم] كأموال قد تكون ضمانة لتمثيل مقدم الطلب" ،تقرير احملكمة بشأن املساعدة القانونية :مناذج بديلة لتقييم العوز 18 ،ICC-ASP/8/24 ،أيلول/سبتمرب ،4115
الفقرات  46-47واملرفق الثاين ،التوصية  .4انظر مرفقه الثالث ،صفحة  ،72أما فيما يتعلق مبمارسة اهليئات القضائية الدولية األخرى يف مراعاة أصول أفراد األسرة ،انظر أيضا

تقرير املكتب عن الزيارات العائلية للمحتجزين 5 ،ICC-ASP/8/42 ،تشرين األو /أكتوبر  ،4115مع الرأي اخلبري املرفق بشأن بعض اآلثار من السوابق.
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(ج) األنرتبول :أنشطة تدريب لقوات الشرطة الوطنية يف البلدان اليت حيتمل وجود املتهمني فيها وملوظفي مكتب
املدعي العام؛ واستخدام النشرات احلمراء جلميع مذكرات االعتقال غري املختومة و"النشر"؛ وتعزيز التواصل املشرتك ،مبا
يف ذلك عن طريق احلمالت العامة وامللصقات.
(د) املساعدة التقنية ،على أساس كل حالة على حدة لألنظمة احمللية اليت تتطلب ذلك ،مبا يف ذلك إنشاء فرق
تعقب خمتلطة أو القيام بعمليات املشرتكة؛

781

788

(ه) التنسيق .إنشاء آليات على املستوى الوطين والدويل لتيسري التعامل مع الطلبات املقدمة من احملكمة ،وتبادل
املمارسات واالتصال بني سلطات إنفاذ القانون الوطين ،مبا يف ذلك شبكات فرق التعقب القائمة؛

(و) تبادل

785

املعلومات 751على املستوى التقين؛

757

(ز) أنشطة االتصال 754لصناع القرار ،على الصعيد الدبلوماسي والسياسي؛

753

 784مكتب املدعي العام ،اسرتاتيجية االدعاء العام لفرتة  ،4173-4115الفقرة ( 28د)" :بذل جهود تعاونية لتخطيط وتنفيذ اعتقاالت األفراد الذي أصدرت احملكمة مذكرات
اعتقال يف حقهم ،مبا يف ذلك من خالل توفري الدعم التشغيلي أو املايل للبلدان الراغبة يف إجراء مثل هذه العمليات ولكنها تفتقر إىل القدرة على القيام بذلك".
 ،ICC-ASP/6/RES.2 783املرفق الثاين ،التوصيات ،التوصية [" :41النظر] بناء على طلب يوجه إليها ،أن توفر لدولة يوجد فيها مشتبه هبم املساعدة التقنية والدعم ،من قبيل
تقاسم املعلومات وتوفري التدريب التخصصي لألفراد املسسؤولني عن إنفاذ القانون".
 782ورقة املفاهيم  ،الفقرة .)‘3’( 43

 785مبا يف ذلك توافر الدراية املالئمة والتكنولوجيات واملوظفني.
 786على سبيل املثال ،يف إطار برنام املكافآت املتلعق جرائم احلرب (جزء من برنام مكافآت العدالة األوسع) يف وزارة اخلارجية األمريكية يقدم مكافآت تصل إىل  5ماليني
دوالر لألشخاص الذين يقدمون معلومات عن مدعى عليهم بعينهم اهتموا بارتكاب جرائم دولية .وميد التشريع الذي وقع يف  75كانون الثاين/يناير  ،4173سلطة وزارة
اخلارجية لتقدمي املكافآت ملن يديل مبعلومات تسؤدي إىل اعتقال يف أي بلد ،أو نقل إىل حمكمة جنائية دولية أو إىل إدانة منها ألي مواطن أجنيب متهم جرائم حرب أو جرائم ضد

اإلنسانية أو جرائم اإلبادة اجلماعية .ويضم اهلاربون من احملكمة اجلنائية الدولية الذين يسري عليهم الربنام هو حاليا :أوغندا  -جوزيف كوين ،دومينيك أونغوين وأوكوت

أوديامبو؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية  -سيلفسرت موداكومورا.
 781وقد يشمل ذلك ،على سبيل املثال ،فرق وطنية/دولية هجينة ،وموظفني مدجمني ،وتوفري موظفني دون مقابل ،أو غريها من أشكال املساعدة ،مبا يف ذلك نشر املوارد يف إطار
آلية الرد السريع يف جمال العدالة.
 788ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘2’( 43
 785ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘5’( 43
 751املرجع نفسه ،وكذلك التوصيات ،التوصية " :47ينبغي للدول األطراف وجلمعية الدول األطراف أن تنظر يف السبل اليت تتيح تقاسم اخلربات املتعلقة القضايا ذات الصلة
بالقبض على األشخاص ونقلهم ،وذلك عن طريق جهة عامة للتنسيق تعينها مجعية الدول األطراف".
 757التوصيات ،التوصية " :55ينبغي تنظيم حلقات عمل بشأن القضايا العملية املتصلة بالتعاون مثل القبض والتسليم ،وجتميد األصول ،والتحقيقات املالية ،مع اشرتاك الفعاليات
ذات الصلة باألمم املتحدة يف هذه احللقات".
 754ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘6’( 43
 753التوصيات ،التوصية .55
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(ح) السياسات ،مبا يف ذلك االحتفاظ مبذكرات االعتقال خمتومة كلما أمكن ذلك ،وإعداد طلبات كاملة وجاهزة
للتنفيذ موجهة للسلطات احمللية؛
(ط) القوة العسكرية ،بتوسيع واليات قوات حفظ السالم ،عندما يكون ذلك ممكنا.
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التوصية 5
 -713يوصى بأن يركز مجيع أصحاب املصلحة على العمليات باعتبارها جماال ذا أولوية لتنفيذ االعتقاالت .وينبغي إنشاء
وحدة تعقُّب مهنية يف املدى القصري ختضع مباشرة للمدعي العام من خالل رئيس شعبة التحقيقات .وينبغي أيضا تعزيز
العمليات بآليات تعزز التنسيق والتعاون على املستوى التقين (الشرطة وسلطات االدعاء) ،وعند الضرورة واإلمكان ،مبساعدة من
بعثات حفظ السالم أو القوات املتعددة اجلنسيات اليت متلك تفويضا بإلقاء القبض.
خامسا – المضي بالعملية قُدما
 -712شكلت التوصيات الواردة يف هذا التقرير األساس ملشروع خطة العمل الذي أعده املقرر (التذييل الثالث) إىل جانب
الدروس املستفادة والتدابري اليت تقرتحها (التذييل) .واستنادا إىل حمتويات خطة عمل اجلمعية فإن للتدابري املقرتحة درجة خمتلفة من
االستعداد لتنفيذها .ويتم إدراج خارطة طريق ملختلف التدابري يف خطة العمل أيضا.
 -715ويتطلب هذا النه الشامل املتبع يف التقرير النظر يف بعض التدابري املقرتحة فقط على أساس وضع االسرتاتيجيات
اإلطارية اخلاصة باملناطق واحلاالت والقضايا .وعلى وجه اخلصوص ،فإن تدابري مثل احلوافز املوجهة للدول واألفراد حتتاج إىل
تناوهلا ضمن هذه االسرتاتيجيات .وحىت تكون هذه االسرتاتيجيات اإلطارية فعالة فإهنا يف حاجة إىل وضعها بواسطة عملية
شاملة على أساس الشراكة .وينبغي أن تأخذ هذه العملية يف احلسبان دور الدول واملنظمات الدولية يف السياقات املختلفة ،وهي
تتطلب التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة وتنفيذها على أساس تعاوين ،دون املساس حبماية السرية عمال بواليات اجلهات
الفاعلة نفسها .أما الدول غري األطراف اليت متارس نفوذا يف السياق فيتعني إشراكها ،حىت عندما تكون أعضاء يف جملس األمن،
بصورة بناءة واستباقية يف االسرتاتيجيات اإلطارية .وينبغي تنسيق إعداد االسرتاتيجيات اإلطارية من خالل شبكة من جهات
االتصال حتددها مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ،وذلك بسبل متنوعة لوضع اسرتاتيجيات خاصة باملناطق واحلاالت (مجعية الدول
األطراف) ،والسرتاتيجيات خاصة بالقضايا (مكتب املدعي العام) .وينبغي أيضا إنشاء آلية للتشاور جتمع املدعني احلاليني و/أو
السابقني للمحاكم الدولية (حمكمة يوغوسالفيا ،حمكمة رواندا ،حمكمة سرياليون).
 -716وتبعا لألولوية احملددة يف منطقة العمليات ،ينبغي إنشاء وحدة تعقب لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف املدى القصري،
تتكون من هيكل صغري يتألف من رئيس الوحدة ،وحمق َقني ميدانيني ومرتجم ،وحملل ومتعقب مايل يعمل كالمها يف املقر.
 -711ولغرض إنشاء الوحدة ،ينبغي تكليف فرقة عمل من اخلرباء ("فرقة العمل") بإعداد مجيع العناصر التنظيمية الالزمة ،مبا
يف ذلك:
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(أ)

اإلطار القانوين والضمانات املناسبة ،ومنها اللوائح والتوجيهات املمارسة ،واملبادئ التوجيهية ،وأساليب العمل
األساسية ،واالتفاقيات مع الدول اإلقليمية والشريكة املعنية،

(ب)

وهيكل التنظيمي،

(ج)

وأي مراجعة لبنية مكتب املدعي العام قد تكون ضرورية لضمان تزويد الوحدة باملوظفني ،والتنسيق مع شعبة

الوالية القضائية والتكامل والتعاون ،وتسلسل إداري خيضع مباشرة للمدعي العام من خالل مسسؤول التحقيقات،
(ه)

واآلثار املرتتبة يف امليزانية وأي إجراء لتمويل تكميلي،

(و)

وتوصيف الوظائف ،والتعيينات يف الوظائف يف الوحدة،

(ي)

ومجع املمارسات ذات الصلة من الواليات القضائية الدولية واحمللية.

 -718وبينما سيكون من الضروري إنشاء فرقة العمل يف إطار مكتب املدعي العام ،فإنه من األمهية مبكان أيضا أن يتم يف
مرحلة االنطالق التأكد من االحتفاظ بالتجارب الناجحة واملوحدة من احملاكم الدولية .والنتيجة أنه ينبغي أن تشمل فرقة العمل
موظفني عملوا سابقا أو يعملون حاليا يف احملاكم الدولية (حمكمة يوغوسالفيا ،حمكمة رواندا ،حمكمة سرياليون) ،وعملوا كمسسؤويل
حتقيقات أو عمليات ،وقادة فرق ،ومنسقني سريني للموارد البشرية .وينبغي أن تشمل فرقة العمل أيضا املوظفني املعنيني من
اإلدارة الفرعية لدعم التحقيق عن اهلاربني والوحدات املتخصصة األخرى التابعة لألنرتبول (اإلدارة الفرعية جلرائم احلرب واإلبادة
اجلماعية ،واإلدارة الفرعية مكافحة الفساد واجلرائم املالية) ،وكذلك الفرق املخصصة داخل السلطات الوطنية .وينبغي استخدام
اخلرباء يف فرقة العمل بدون مقابل من املسؤسسات املرسلة ،وعند الضرورة بتعويض املصروفات أو بنظام بدل اإلقامة اليومي .وعلى
املستوى االسرتاتيجي ،ينبغي أيضا إنشاء آلية للتشاور جتمع املدعني احلاليني و/أو السابقني للمحاكم الدولية (حمكمة
يوغوسالفيا ،حمكمة رواندا ،حمكمة سرياليون).
 -715نظرا للهدف احملدود واجلداول الزمنية املخصصة للمقرر 752،ستكون هناك حاجة إىل اختاذ مزيد من اخلطوات ملتابعة
أي خطة عمل معتمدة .وسيتطلب تنفيذها ،على وجه اخلصوص ،أن تضع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية العمليات الداخلية
اخلاصة هبا ،بينما تقوم بالتنسيق التام لتحقيق األهداف الواردة يف اخلطة .وهذا ينطبق سواء على املستوى االسرتاتيجي
(االسرتاتيجيات احملددة) وعلى تدابري التنفيذ .ويف هذا الصدد ،ينبغي جلمعية الدول األطراف النظر يف متابعة العملية بآلية
مناسبة عن كثب ،وذلك للتأكد من أن العملية على قدر كبري من التنظيم ومن أهنا ال تزال متسقة مع األهداف اليت تضعها
 752الفقرات  7و 5-1أعاله.
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اخلطة ،وكذلك من أن االسرتاتيجيات وضعت ونفذت بطريقة قائمة على النتيجة .وينبغي أن تتضمن هذه اآللية جهة اتصال
وخبريا ليكون مقررا خاصا.
التوصية 6
يوصى بأن يتم تنفيذ خطة العمل بواسطة عملية منظمة ،مبا يف ذلك:
-771
َ
 7-6منح األولوية إلنشاء وحدة تعقُّب يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،وهو ما ينبغي أن تقوم به يف املدى
القصري فرقة عمل من اخلرباء مكلفة للتأكد من أن مرحلة انطالق وحدة التعقُّب ،وأطرها القانونية وبنياهتا ومهنيتها وممارساهتا تتَّبع
بصورة وثيقة املمارسات الناجحةَ واملوحدة لدى الواليات القضائية الدولية والوطنية؛
 -4-6اسرتاتيجيات حمددة موحدة مطبقة على خمتلف املناطق واحلاالت والقضايا ،من شأهنا أن توفر إطارا لتنفيذ التدابري ذات
الصلة باسرتاتيجية إلقاء القبض ،حسب االقتضاء .وينبغي وضع مثل هذه االسرتاتيجيات اإلطارية من خالل عملية مبنية على
الشراكة ،شاملة جلميع اجلهات الفاعلة املعنية وتنفيذها بطريقة تعاونية ،على أن تأخذ دور الدول واملنظمات الدولية يف سياقات
خمتلفة بعني االعتبار ،ودون اإلخالل حبماية املعلومات احلساسة .أما الدول غري األطراف اليت متارس نفوذا يف السياق ،مبا يف
ذلك أعضاء جملس األمن ،فينبغي إشراكها يف هذه االسرتاتيجيات بصورة بناءة واستباقية .وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة ذات
الصلة حتديد جهات اتصال بغرض إعداد اسرتاتيجيات وتنفيذها ،بالرتكيز على اسرتاتيجيات يف اجلمعية حمدَّدة لكل منطقة
وحالة ،واسرتاتيجيات يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية حمدَّدة لكل قضية .وينبغي أيضا التخطيط إلنشاء آلية
تشاور جتمع املدعني احلاليني والسابقني لدى احملاكم الدولية؛
 3-6وظائف اجلمعية يف اإلشراف لتشمل املتابعة عن قرب للعملية من خالل جهة االتصال واملقرر اخلاص ،من أجل املسامهة،
حسب االقتضاء ،يف مبادرات املتابعة اليت تقوم هبا اجلهات املختلفة ،ورصد التقدم احملرز ووضع أي إجراء آخر تطلبه اجلمعية
لضمان تنفيذ اسرتاتيجيات إلقاء القبض بكفاءة وفعالية.

سادسا  -االستنتاجات
ألف  -مفاتيح النجاح
 -777أظهر التحليل الذي أجري أن هناك اختالفات كبرية يف نسبة تنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية
املدولة فيتوقف األمر على املمارسات املختلفة املوجودة سواء على
الدولية ،أما فيما يتعلق بغريها من الواليات القضائية الدولية أو َّ
مستوى الدعم السياسي وعلى املستوى العمليايت .ويعرض اجلدول املرفق (التذييل األول) أداء الواليات القضائية الدولية أو
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املدولة يف ضوء تنفيذ سياسات اإلشرتاط ووضع عمليات متخصصة .ويبدو أن جناح اسرتاتيجيات االعتقال لدى الواليات
َّ
املدولة كان نتيجة للعوامل الرئيسية التالية:
القضائية الدولية أو َّ
(أ)

سياسية ،وهو ما يسؤثر يف املقام األول على مدى استعداد الدول للتعاون الكامل .وقد تلقت هذا الدعم و/أو
املساعدة:
(’)‘7

األمم املتحدة ،إما مبقتضى سلطة جملس األمن يف الفصل السابع

(’)‘4

أو القرارات (حمكمة يوغوسالفيا ،وحمكمة رواندا ،واحملكمة اخلاصة بلبنان) ،أو االتفاقيات
املخصصة (حماكم كمبوديا)،

(’)‘3
(’)‘2

سياسات اإلشرتاط اليت تنفذها الدول واملنظمات اإلقليمية (حمكمة يوغوسالفيا)،
الدول ،مبا يف ذلك الدول اإلقليمية

755

وغريها يف املنطقة ،فضال عن جهات أخرى (حمكمة

رواندا ،وحمكمة يوغوسالفيا ،وحمكمة سرياليون ،وحماكم كمبوديا)؛
(ب)

عملياتية ،تسؤثر على قدرة كل من احملاكم والدول لتنفيذ عمليات االعتقال من خالل:
(’)‘7

وحدات تعقب متخصصة يتم إنشاؤها يف كل من مكاتب املدعني العامي يف احملاكم (حمكمة
يوغوسالفيا حمكمة رواندا ،وحمكمة سرياليون) ويف الدول اإلقليمية (على سبيل املثال رواندا
وصربيا)؛

(’)‘4

التنسيق والتعاون بني السلطات املعنية ،مبا يف ذلك من خالل شبكات أجهزة الشرطة واألنرتبول
(حمكمة يوغوسالفيا وحمكمة رواندا وحمكمة سرياليون)،

(’)‘3

الوجود العسكري ،مبا يف ذلك القوات متعددة اجلنسيات وعمليات حفظ السالم (حمكمة
يوغوسالفيا).

 -774وتظهر املمارسة الدولية أيضا أنه عندما يتعايش هذان العامالن،

756

فإن معدل النجاح يكون أعلى (حمكمة

يوغوسالفيا) مقارنة باحلاالت اليت ال يستخدم فيها جزء حاسم من الدعم السياسي (االشرتاط) (حمكمة رواندا ،حمكمة
سرياليون) ،ما مل يتم ضمان استعداد الدولة اإلقليمية (حماكم كمبوديا).
 755حيث ارتكبت هذه اجلرائم.
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 -773ونتيجة لذلك ،يبدو أن سياسات االعتقال الناجحة يف الواليات القضائية الدولية كانت مدفوعة بتنوع األدوات املتاحة
لتنفيذ مذكرات االعتقال ،بناء على البعد القانوين والعملي هلذه التحديات .وبوجه خاص ،فقد اعتمدت احملاكم على وجود
واجبات بالتعاون الكامل ،ولكنها ركزت عملياهتا من خالل هياكل مهنية ومرنة أنشئت حتت سيطرهتا وتعمل بالتنسيق مع
الوكاالت املعنية يف الدول املعنية.
باء  -نهج متكامل
 -772بناء على الدروس املستفادة ،حيدد هذا التقرير التدابري اليت ميكن أن يكون هلا يف احملكمة اجلنائية الدولية تأثري على
هدف حتقيق اعتقال اهلاربني من العدالة وتسليمهم ،وذلك مبنع ومعاجة احلاالت اليت ال يتم فيها تنفيذ أوامر احملكمة التقييدية.
وتشري النتائ إىل أن اسرتاتيجيات االعتقال تعا َل يف إطار منظم ،حيث يتم دم اجلوانب السياسية والتنفيذية ضمن
اسرتاتيجيات حمددة للمناطق واحلاالت والقضايا .وينبغي وضع هذه االسرتاتيجيات اإلطارية من خالل عملية شراكة شاملة،
وينبغي أيضا أن تنفَّذ بطريقة تعاونية ،دون اإلخالل بالسرية اليت تتطلبها الواليات املختلفة للجهات الفاعلة املعنية ،وأن تسمح
بتقييم على أساس كل حالة على حدة للجدوى من التدابري املتاحة بصورة ممكنة .وباإلضافة إىل ذلك ،يف الوقت الذي تقوم فيه
اإلسرتاتيجيات على االلتزامات القانونية األساسية للتعاون ،فإهنا حتتاج إىل تناول جهود االعتقال من منظور تعاوين لدى اجلهات
املعنية .وعلى هذه األسس ،ينبغي ضمان التنسيق إلعداد وتنفيذ االسرتاتيجيات من خالل شبكة من جهات االتصال اليت
حتددها خمتلف اجلهات الفاعلة ،بالرتكيز على اسرتاتيجيات خاصة للمنطقة واحلالة يف مجعية الدول األطراف واسرتاتيجيات خاصة
للقضية يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية .وينبغي أيضا استشارة املدعني العامني السابقني واحلاليني لدى
الواليات القضائية الدولية على املستوى االسرتاتيجي .وبناء على الدروس املستفادة ،فإن مشروع خطة العمل يشمل اجلهات
الفاعلة واألهداف والعمليات واجلداول الزمنية املتوقعة الختاذ التدابري املقرتحة .وحتدد خطة العمل أيضا عملية لوضع
االسرتاتيجيات احملددة املطلوبة يف مرحلة تنفيذها.
جيم  -الدعم السياسي
 -775يرى التقرير أن التحديات السياسية يف إنفاذ مذركات االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية تتطلب دعما
شامال من اجملتمع الدويل ينبغي السعي إليه يف إطار األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ،وعلى املستوى الثنائي ،بدعوة دول
ثالثة إىل جهود تعاونية .وينبغي أيضا أن هتدف السياسات الداعمة للمحكمة اجلنائية الدولية إىل معاجلة املصاحل احملتملة للفاعلني
املعنيني يف املنطقة املعنية واحلالة بطريقة تعاونية ،وذلك لتجنب التأثريات السلبية.
 756انظر التذييل األول ،جدول – معدل التنفيذ والسياسات.
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 -776ويف الوقت الذي اختذ فيه اجملتمع الدويل جمموعة كبرية من اإلجراءات السياسية والدبلوماسية لدعم احملكمة ،يشار إىل
أن هذه اإلجراءات سيكون هلا تأثري أقوى إذا ما مت تبسيط اتساقها ضمن اسرتاتيجيات إطارية شاملة حمددة للمناطق ،واحلاالت
والقضايا (القسم  .)4-2وتوفر والية األمم املتحدة وعالقتها الوثيقة بوالية احملكمة اجلنائية الدولية فرصا فريدة .ويعود األمر بوجه
خاص إىل الدول لتعزيز مثل هذه الفرص ،ال سيما يف املسائل املتعلقة مبجلس األمن ،مبا يف ذلك احلوافز املوجهة للدول واألفراد
(القسم  ،)3وعملية اإلحاالت وحمتواها وقرارات املتابعة ،وكذلك واليات حفظ السالم ومتثيل املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية
الدولية (القسم  .)4-2وينظر إىل أساليب التهميش أيضا على أهنا قد تكون مواتية ،عندما ال تكون االسرتاتيجيات قصرية
املدى خيارا (القسم .)7-2
دال  -العمليات
 -771يربز التحليل أيضا أن هناك اختالفا كبريا يف النُّه الثقافية اليت تغذي اسرتاتيجيات االعتقال يف الواليات القضائية
الدولية والوطنية األخرى ،مقارنة باحملكمة اجلنائية الدولية .وتبني املمارسة (القسم  )3-3أن كال من الواليات القضائية الوطنية
واحملاكم ،يف الوقت الذي تستند فيه إىل أساس قانوين واضح للتعاون الدويل واملساعدة القضائية ،فإهنا تعتمد هنجا عمليا
لالعتقاالت ،عن طريق إجراء العمليات التقنية يف املقام األول حتت مسسؤوليتها اخلاصة ،مبا يف ذلك القيام بدور نشيط يف تعقب
اهلاربني والطلب من السلطات احمللية تنفيذ االعتقاالت على أساس معلومات قوية .ويبدو أن احملكمة اجلنائية الدولية تركز بدال
من ذلك على تأكيد مسسؤولية الدولة املتلقية للطلب على الوفاء بالتزاماهتا القانونية .ويعود بروز هذا النه إىل عدم وجود وحدة
تعقب لدى مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،وبالتايل ،يبدو أن اسرتاتيجية االعتقال احلالية لدى احملكمة تعتمد
على الظروف املتغرية للتعاون .وختتلف بنية مكتب املدعي العام  -حيث تتم معاجلة متغريات التعاون على يد شعبة الوالية
القضائية والتكامل والتعاون) اليت ختتلف عن الشعبة اليت تتمتع بصالحية التحقيق (شعبة التحقيقات)  -يعكس غلبة البعد
القانوين على البعد العمليايت .ويف ظل غياب أي وحدة تعقب ،ميكن أال يستفيد مكتب املدعي العام من الفرص اليت قد يتيحها
نشر املوظفني املدربني يف امليدان ،مبا يف ذلك مجع املعلومات االستخبارية والتنسيق مع الوكاالت ذات العالقة ،وإجراءات اإلنفاذ.
ومن مث فإن املدعي العام يفقد أداة هامة لتزويدها باملعلومات ذات الصلة لتحديد املسسؤوليات احملتملة عن العمليات الفاشلة،
والتصدي على أسس أقوى ملسائل عدم التعاون أثناء االتصاالت اليت جتريها على مستوى عال .ويبدو أن استعمال مذكرات
االعتقال املختومة أيضا يعكس االعتماد السائد على البعد القانوين ،أي التزام الدول ،وهو ما يسؤدي حتما إىل آليات عدم تعاون
ال يزال موقفها يف حتقيق اعتقاالت يف احملكمة اجلنائية الدولية دون ضابط حىت اآلن .ويف مقابل هذا النه  ،يتيح الرتكيز على
العمليات املهنية أيضا احلصول على التعاون على املستوى القاعدي وبناء الثقة اليت ميكن أن يرتدد صداها إىل املستويات العليا،
بينما يتيح ميزَة االستثمار يف جهود ذات طبيعة تقنية هتدف إىل إلقاء القبض على اهلاربني بطريقة صامتة أكثر.
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هاء  -المرونة
 -778أي مذكرات اعتقال صادرة عن احملكمة تعترب أوامر قضائية ،وعلى هذا النحو فإن سلطتها ال ميكن منازعتها قانونيا
خارج قاعة احملكمة .ومع ذلك ،فإن اختالف احلاالت والقضايا واملتهمني يطرح عقبات خمتلفة لتنفيذ األوامر التقييدية ،استنادا
إىل عوامل مثل السلطة الفعلية يف مناطق النزاع ،ومنصب اهلاربني داخل جهاز دولة ما أو جمموعة مسلحة منظمة ،والظروف
األخرى ذات صلة بالفرد أو الشبكات الداعمة له .ونتيجة لذلك ،ال يوجد حل سريع لتحقيق االعتقاالت بالرتكيز بداهة على
واجب التعاون وعلى أي أداة وعملية حمددة .وبدل ذلك ينبغي أن تبقى اجلهود واحللول لتنفيذ االعتقاالت مصممة على العناصر
املكتسبة على أساس كل حالة على حدة .وعلى املنوال نفسه ،ينبغي بداهة عدم املبالغة يف كل التدابري املتاحة لدعم عملية
االعتقال ،وكلما كان ذلك ممكنا ينبغي ،بدال من ذلك ،استخدام مزي من هذه التدابري.
 -775ومن هذا املنظور ،فإن التوصيات الواردة يف هذا التقرير والتدابري اليت تشري إليها ينبغي قراءهتا معا على أهنا تقرتح
اسرتاتيجية اعتقال شاملة وإن كانت مرنة ،حيث يعترب اجلمع بني النهجني اللذين مت حتديدمها يف التحليل -الواجبات
والعمليات -مسة ضرورية ألي والية قضائية دولية .ومع اإلبقاء على اهلدف من االسرتاتيجية مرَّكزا على تنفيذ املقصود من إلقاء
القبض فستكون هناك ضرورة إلعداد اسرتاتيجيات اعتقال حمددة ومنظمة وتنفيذها ،وفقا لنموذج الشراكة ،بطريقة شاملة
وتعاونية ،على الرغم من احلفاظ على السرية الذي تتطلبه الواليات القضائية املختلفة للجهات الفاعلة املعنية ،وتأخذ بعني
االعتبار مصاحل السياسية احمليطة باحلالة ،ووضع املتهم ،وكذلك العالقات بني الدول .ويف ظل أي ظرف من الظروف ،تبقى
املعلومات ذات الصلة باألوضاع ،واحلاالت ،واألفراد مهمة لعمليات االعتقال املراد حتقيقها إما مباشرة أو باجلمع بني اخلطوات
السياسية والدبلوماسية املناسبة .وهلذا الغرض ،ينبغي أن يكون إنشاء وحدة تعقب يف شعبة التحقيقات التابعة ملكتب املدعي
العام هدفا يكتسي األولوية للمحكمة اجلنائية الدولية يف تنفيذ خطة العمل.
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التذييل األول

الجدول – معدل التنفيذ والسياسات
الوالية القضائية

احلاالت

الفرتة

النزاعات يف البلقان

4177-7553

78

كمبوديا (كمبوتشيا الدميقراطية)

4172-4116

8

4

سرياليون

4173-4114

77

73

رواندا والدول اجملاروة

4173-7555

78

58

مجهورية أفريقيا الوسطى ،كجمهورية الكونغة
الدميقراطية ،كوت ديفوار ،كينيا ،لبياي ،مايل،
السودان/دارفور ،أوغندا

4172-4114

74

47

لبنان [رفيق احلريري وآخرون]

4172-4115

5

2

حمكمة يوغوسالفيا

الدوائر االستثنائية يف حماكم
5
كمبوديا
1

حمكمة سرياليون
5

حمكمة رواندا

احملكمة اجلمنائية الدولية

74

7

75

احملكمة اخلاصة بلبنان

4

السنوات

املتهمون

اهلاربون

معدل التنفيذ /يف
املائة

االشرتاط

767

صفر

711

نعم

نعم

صفر

6

711

ال

نعم

8

7

54،21

ال

نعم

71

77

51،84

ال

تعم

51,72

ال

ال

 1يف املائة

ال ينطبق

ال ينطبق

73

76

5

5

72

74

5

العمليات

3

 7بني الدخول الفعلي حيز العمل وبني إلقاء القبض على على آخر اهلاربني املاضي أو إكمال الوالية.
 4توافر شروط منظمة تفرضها الدول واملنظمات الدولية.
 3إنشاء وحدات تعقُّب متخصصة وسياسات ذات الصلة هبا داخل اهليئات القضائية الدولية/املدولة الدولية ،أو الظروف العملية املواتية يف امليدان.
 2االختصاص الزماين :منذ  7كاون الثاين/يناير  .7557وتواصل آلية احملاكم اجلنائية الدولية –احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا والية احملكمة اعتبارا من  7متوز/يوليو عام .4173
 5االختصاص الزماين :من  71نيسان/أبريل  7515إىل  6كانون الثاين/يناير .7515
 6ألقي القبض على مجيع املشتبه هبم يف القضيتني  117و  114خالل ثالثة أشهر من انطالق التحقيقات القضائية.
 1االختصاص الزماين :منذ  31تشرين الثاين/نوفمرب " .7556احملكمة اخلاصة لسرياليون املتبقية" ال تزال يف نطاق والية احملكمة اخلاصة لسرياليون اعتبارا من  4كانون األول/ديسمرب .4173
 8حوكم مجيع املتهمني يف قضايا يف قضايا تعدد فيها املتهمون (قضايا قوات الدفاع املدين ،واجلبهة املتحدة الثورية واجمللس الثوري للقوات املسلحة) ،باإلضافة إىل حماكمة تشارلز تايلور ،اليت استكملت يف عام .4173
وقد تويف متهمان قبل احملاكمة (فودي سنكوح وسام بوكاري) ويبقى واحد طليقا (جوين بول كوروما).

 5االختصاص الزماين :من  7يناير  7552إىل  37كانون األول/ديسمرب  .7552وتواصل آلية احملاكم اجلنائية الدولية –احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا والية احملكمة اعتبارا من  7متوز/يوليو عام .4173
 71القضايا املنجزة( 15 ،منها  54هنائيا ،و 77قيد االستئناف ،و 74براءة)؛ اثنان توفيا قبل احلكم 71 ،حولت ىل اهليئات القضائية الوطنية 3 ،أفرج.
77

ستة متهمني حولوا إىل الوالية القضائية لرواندا ،عمال بأحكام املادة  77مكرر من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (فوجلانس كايسيما ،وتشارلز سيكوبوابو ،واديسالس نتاغانزوا ،وألويس ندميبايت ،وتشارلز
ريانديكايو ،وفينياس مونياروغاراوا ،يف حني أن آلية احملاكم اجلنائية الدولية (آلية احملاكم اجلنائية الدولية -احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا) حتتفظ بالوالية على ثالثة هاربني (أوغستني بيزميانا ،وفيليسيان كابوغا،
وبروتيس مبريانيا).

 74االختصاص الزماين :منذ  7متوز/يوليو عام .4114

 73.ضد  45متهما .بالنسبة إىل املتهمني الثمانية اآلتية أمساءهم مل تصدر فيحقهم سوى استدعاءات للمثو :حبر إدريس أبو قردة ،وصاحل جربو – دارفور/السودان؛ وليام روتو ،جوشوا سانغ ،وهنري كوسجي ،وأوهورو
72

كينياتا ،وفرانسيس موثاورا ،وحممد حسني علي  -كينيا.
مذكرات االعتقال التالية معلقة :مجهورية الكونغو الدميقراطية  -سيلفسرت موداكومورا .أوغندا  -جوزيف كوين وأوكوت أوديامبو ،دومينيك أونغوين ،وفنسنت أويت .السودان  -عمر البشري (مذكرتان) ،أمحد هارون،
وعلي كوشيب ،وعبد الرحيم حممد حسني ،وعبد اهلل بندا أبكر نورين .ساحل العاج  -سيمون غباغبو (قبض عليها ولكنها مل تسلم)؛ ليبيا  -سيف اإلسالم القذايف (قبض عليه ولكنه مل يسلَّم) .ومل يعد عبد اهلل
السنوسي يعترب هاربا من وجه العدالة ،مبا أن احملكمة أهنت قضيته بناء على قرار من دائرة االستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر بتاريخ  42متوز/يوليو .4172

 75االختصاص الزماين :هجوم  72شباط/فرباير  ،4115ولكن ميكن أن متدَّه احملكمة نفسها ،إذا ما رأت أن "اهلجمات اليت وقعت يف لبنان بني  7تشرين األول/أكتوبر  4112و 74كانون األول/ديسمرب  ،4115أو
[يف] أي تاريخ الحق  ...ترتبط [مبا يف ذلك القصد اجلنائي ،والغرض من اهلجمات ،وطبيعة الضحايا ،وطريقة العمل ومرتكبو األفعال] وذات طبيعة وخطورة مشاهبة هلجوم  72شباط/فرباير  4115الذي أسفر عن
مقتل رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري وإىل مقتل أو إصابة أشخاص آخرين .وبتاريخ  75آب/أغسطس  4177بسطت احملكمة الوالية القضائية على ثالث قضايا متصلة ،وهي اهلجمات على مروان محادة
وجورج حاوي والياس املر.

 76سالني مجيل عياش ،ومصطفى أمني بدر الدين ،وحسني حسن عنيسي  ،واألسد حسن صربا  -حماكمة؛ حسن مرعي – إجراءات متهيدية.
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التذييل الثاني
الدروس والتوصيات والتدابير
الدروس المستفادة

المجال

حوافز للدول

التدابير

التوصيات

االتشترا

التوصية 1

 -32لقد أثبتت سياسات االشرتاط أهنا حل ناجع يف
معاجلة التوفيق بني أسباب السالم والعدالة ،حبيث ميكن
للجهود السياسية أن تساعد اجلهود القضائية ،وال تزال
الواليات القضائية الدولية حتظى باالعرتاف بأهنا أداة
لتحقيق االستقرار.

يوصى بالنظر يف سياسات [ -36بتوف األم على تقدير حالة حبالة جيري يف
-31
َ
االشرتاط يف سياق احملكمة اجلنائية الدولية سياق اسرتاتيجيات حمددة للمنطقة واحلالة والقضايا،
كلما أمكن ذلك ،ولكن فقط ضمن فإنه ميكن النظر يف نقاط التأثري التالية]:
إطار االسرتاتيجيات املطبقة يف خمتلف (أ) املشاركة يف املنظمات اإلقليمية أو احلكومية
املناطق واحلاالت والقضايا .ونظرا لطبيعة الدولية ،فيما يتعلق مبركز العضو ،هل هو مراقب أو
هذه السياسات واهلدف منها ،ينبغي أن مرشح؛
يشمل القسم ذو الصلة باالسرتاتيجيات
(ب) املساعدة يف بناء القدرات ،مبا يف ذلك لتطوير
اإلطارية شروطا ينبغي تلبيتها ،تكون
سيادة القانون؛
واضحة وتبلَّغ حىت يتم إعمال املكافآت،
(ج) املساعدة يف جمال التعاون ،باستثناء املساعدات
وجيب أن تنفذ باستمرار ،مع ضمان
اإلنسانية ،مبا يف ذلك
االحتفاظ بالدرجة الالزمة من السلطة
التقديرية من أجل التكيف مع الظروف )‘7’( .املعونة اإلمنائية .برام لدعم التنمية
االقتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسية)‘4’(.
املساعدة املالية .املساعدات والقروض املالية ،مبا يف
ذلك الثنائية ومن البنك الدويل وصندوق النقد
الدويل ،والبنك األورويب لالستثمار )‘3’(.املساعدة
االقتصادية .اتفاقيات تعاون ثنائية هتدف إىل تقدمي
املساعدة االقتصادية وامتيازات جتارية ،أو خلطة
ختفيف عبء الديون الدولية؛(’ )‘2املساعدة
العسكرية .برام املساعدة العسكرية ،مبا يف ذلك
على أساس ثنائي ومتعدد األطراف)‘5’(.
املساعدات األخرى .أي برنام مساعدة آخر ،مبا
يف ذلك من أجل القضاء على حماصيل املخدرات
و/أو االجتار هبا؛(د) التدابري التقييدية (العقوبات)
اليت تعتمد يف ظل السلطة الدولية املعنية فيما يتعلق
بالدول مبقتضى االلتزام بالتعاون مع احملكمة اجلنائية
الدولية وتستهدف االمتثال له ،مبا يف ذلك احلظر
وجتميد األصول.

 -35مما ال شك فيه ساهم أن االشرتاط يف يوغوسالفيا
السابقة ساهم كثريا يف ضمان تعاون كبري مع حمكمة
يوغوسالفيا وجلب كل اهلاربني إليها .ومع ذلك ،فقد
أبرز تنفيذ هذه السياسات خماطر من أن تتسبب
الشروط غري املرنة يف أزمات سياسية وإيقاد املشاعر
القومية ،ويف هناية املطاف تعطيل خطة اإلصالحات
املطلوبة يف الفرتة االنتقالية ،وهو ما يسؤدي إىل عدم
االستقرار يف املنطقة ويف هناية املطاف أيضا إىل حتقيق
عكس النتيجة املنشودة من حيث التعاون مع حمكمة
يوغوسالفيا .وميكن بدال من ذلك أن تعزى التجربة
اإلجيابية الشاملة يف حمكمة يوغوسالفيا إىل التآزر بني
السياسات اليت تنفذها خمتلف اجلهات الفاعلة املوجودة
يف املنطقة ،وغياب حوافز سلبية من قبل الفاعلني
اآلخرين املعنيني يف املنطقة ،وإىل مصاحل احلكومات
اجلديدة املنتخبة يف التخلص من الشخصيات البارزة
اليت أصبحت عبئا ،واملرونة االسرتاتيجية اليت مكنت من
تكييف سياسات اإلشرتاط مع أكثر اللحظات حرجا
يف عمليات السالم واالنتقال .وقد أظهرت أيضا
املمارسة أن اإلشرتاط الفعال ينبغي :أن يقدَّم بطريقة
واضحة ما هي النتائ اليت تسؤدي إىل املكافآت؛ وأن
يتم تنفيذه باستمرار على يد مجيع الشركاء املعنيني،
وذلك لتجنب تكتيكات مضادة من الدولة اليت وجه
إليها الطلب؛ وأن يبدد املفاهيم اخلاطئة للتطبيق غري
املتكافئ للمنافع؛ وأن يكون مصحوبا بسياسة تواصل
قوية هتدف إىل تفادي التالعب؛ وأن حيظى بالدعم

االتشترا
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على املستوى العمليايت باملعلومات املوثوقة اليت جتمعها
قدرة تتسم باملهنية من داخل احملكمة ،وهو ما يتيح
للمدعي العامم أدلة قوية على املستوى الفعلي لالمتثال
يف هذا اجملال [انظر أدناه .]15-11 ،وبينما كانت
حمكمة رواندا وحمكمة سرياليون مزودتني هبياكل تنفيذية
مماثلة لتلك اليت متلكها حمكمة يوغوسالفيا ،إال أن
غياب سياسات االشرتاط هناك يفسر النسبة األقل يف
تنفيذ مذكرات االعتقال.

حوافز لألفراد

 -43دون اإلخالل بواجب السلطات املعنية يف التوصية 2
املبادرة إىل تنفيذ مذكرات االعتقال ،فإن وجود مزي
من احلوافز اإلجيابية والسلبية قد يردع األفراد عن
االستمرار يف التهرب من العدالة ،وتيسري اختاذ قرار
إجيايب باالستسالم الطوعي أو حىت اإلجبار على اختاذه
بالتعاون مع االدعاء ،أو املسامهة يف العمليات اليت تقوم
هبا الوالية القضائية الدولية وسلطات اإلنفاذ إللقاء
القبض على اهلاربني .وينبغي حتديد هذه التدابري يف
وقت مبكر واإلبالغ عن توافرها بطريقة واضحة وكحزمة
واحدة شاملة ،حبيث ميكن أن يأخذها املتهمون يف
تقييمهم اخلاص للتكلفة اليت يتحملوهنا لو بقوا هاربني،
مقابل املخاطرة بعدم سريان املزايا يف حال نفذت عملية
االعتقال من دون تعاوهنم .وينبغي إدارة توقعات
املخربين بشأن املكافآت احملتملة مقابل تقدمي معلومات
هامة.
املستهدفة من
وقد ختفف املكافآت والعقوبات الفردية
َ
التحديات السياسية والعملياتية يف مرحلة التنفيذ.
فاعتماد تدابري متنوعة مبا يكفي ملعاجلة خمتلف املصاحل
ومراحل اإلجراءات القضائية قد يتطلب إدخال تغيريات
على اإلطار القانوين والطرق العملياتية .ويف الوقت
الذي تعد فيه اآلثار السياسية هلذه التغريات حمدودة،
فإن حتقيقها يتطلب إطارا إداريا قويا لضمان االتساق
االسرتاتيجي مع األهداف.

(أ) العقوبات:

يوصى بأن توضع جمموعة شاملة (’ )‘7جتميد االستحقاقات املالية والبدالت (مثل
َ -25
من احلوافز اإلجيابية والسلبية يف وقت الرواتب واملعاشات التقاعدية)،
مبكر وإبالغها بشكل مناسب ،حىت (’ )‘4جتميد األصول ،مبا يف ذلك احلسابات
يتمكن املتهم من إجراء تقييم بشكل املصرفية (سواء يف إطار نظام العقوبات الدولية أو يف
موثوق للفوائد من مثل هذه التدابري دولة اجلنسية أو اإلقامة)،
مقابل منط حياة اهلاربني غري املأمون.
(’ )‘3فرض قيود على الدخول (حظر السفر
والتأشريات)؛

(ب) االحتجاز:
(’ )‘7تقدمي املساعدة خالل إجراءات احملكمة
اجلنائية الدولية (مبا يف ذلك ضمان املساعدة القانونية
يف اإلجراءات الوطنية قبل االستسالم)،
(’ )‘4االتصاالت العائلية وتيسري الزيارات (زيارات
مدفوعة التكاليف ،وإصدار التأشريات ،ومرافق
االتصاالت ،مثل االتصاالت اهلاتفية وبالصوت
والصورة) ،يف مركز االحتجاز يف احملكمة اجلنائية
الدولية وعند اإلفراج على حد سواء،
(’ )‘3دفع حد أدىن كراتب أثناء االحتجاز (تدفعه
الدول املعنية مباشرة أو من خالل صندوق).
(ج) إصدار األحكام:
(’ )‘7الظروف املخففة (حتديد حد أدىن وأقصى يف
تقرير احلكم)،
(’ )‘4ختفيض خاص لألحكام أو تبديلها ،فضال
عن املزايا يف السجون للمتعاونني مع العدالة أو من
ختلوا هنائيا عن شركائهم،
(’ )‘3أسباب انتفاء املسسؤولية اجلنائية على أساس
الوقاية من اجلرائم وعرض أدلة لتحديد املخطط
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اإلجرامي أو السياسة اإلجرامية ومسسؤوليات الشركاء،
(’ )‘2التيسري يف إعادة التوطني ،مبا يف ذلك ألفراد
األسرة.
(د) اإلفراج:
(’ )‘7اإلفراج املبكر أو تنفيذ أي حكم للمحكمة
اجلنائية الدولية يف بلد متفق عليه (إال إذا كان هناك
ما يضر مبصاحل العدالة)،
(’ )‘4منح نوع من اإلقامة ،عند االنتهاء من
اإلجراءات (اللجوء أو غريها).
(ه) تدابري أخرى:
(’ )‘7برام خاصة تشهر علنا للمكافآت ملن يديل
مبعلومات تسؤدي إىل االعتقال،
(’ )‘4املوارد املتاحة ملصادر حساسة يف مرحلة
التعقب.

عزل الهاربين

 -53االفرتاض الذي مفاده أن اآلثار اإلجيابية يف
البحث عن األفراد الطلقاء ستتحقق من خالل عزهلم
يستند أساسا إىل حقيقة أن مذكرات االعتقال اليت ال
تنفَّذ تبقى مسؤثرة بإدخال تعديل كبري على الوضع
القانوين للشخص املطلوب ،من خالل تقييد حرية
التنقل داخل حدود دولة اإلقامة أو غريها من الدول
غري املتعاونة .ونتيجة لذلك ،فإن وجود "منبوذ دوليا"
ستكون له إمكانية أقل العتباره حماورا ذا مصداقية يف
املفاوضات ذات الصلة ،مبا يف ذلك مفاوضات السالم.
ومن شأن هتيئة بيئة عدائية حول اهلارب أن يزيد من
احتماالت ضعف تأثري الظروف اليت تسؤثر سلبا على
تنفيذ أمر االعتقال مع مرور الوقت ،وهو ما يكفي
جلعل االعتقال ممكنا.
 -52ومع ذلك ،كما هو مبني من احلاالت املختارة
أعاله ،فإن هذا النه ميكن أن ينت آثار إجيابية فقط
يف منظور طويل األجل ،بينما يبقى األفراد الطلقاء
يشكلون هتديدا وعائقا لتحقيق السالم واالستقرار يف
املناطق املتضررة ،وكذلك يتجنبون العقاب وتعويض
الضحايا.

(أ) مذكرات اعتقال غري خمتومة كمالذ أخري فقط،
التوصية :3
يوصى بعدم تنفيذ سياسات التهميش عندما ال ميكن تنفيذ العمليات سرا،
َ
اخلاصة باهلاربني إال يف إطار (ب) العقوبات ،أي إدراج اهلاربني يف القوائم ذات
االسرتاتيجيات الفردية اليت تأخذ يف املقام الصلة،
األول بعني االعتبار احتماالت تنفيذ (ج) تفادي الصالت غري الضرورية ،مع وجود آلية
مذكرات االعتقال يف املدى القصري من للرصد الذايت جتريه الدول،

خالل عمليات تقنية ،ودون الكشف عن (د) إجراءات قضائية ،أي ضمن االسرتاتيجيات
وجود نظام التقييد .ويف احلاالت اليت ال ذات الصلة ،تنظر يف:
يكون فيها ذلك ممكنا ال بد من تنفيذ

(’ )‘7إجراء اعتماد التهم غيابيا ،عندما تكون
العقوبات وتفادي الصالت غري الضرورية،
مذكرات االعتقال معلقة لفرتة طويلة؛

وقد تنظر اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف
السماح برصد تنفيذ هذه السياسات.

(’ )‘4واإلحالة املشرتكة من البلد احلالة والدول
اجملاورة ؛
(’ )‘3وعدم إخطار الدولة املعنية مبذكرات
االعتقال ،عندما يكون املتهم يف منصب عال يف
السلطة.

 -55وينبغي أن يتضمن النظر يف اعتماد سياسات
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العزلة تقييما لصفة اهلارب ووضعه ،والنتائ املتوقعة على
املدى القصري والطويل ،فضال عن التأثريات السياسية
والعملياتية هلذه السياسات.
 -56وتبدو مزايا العزلة أكثر جالء يف احلاالت اليت
تكون فيها التحديات اليت تواجه تنفيذ عملية االعتقال
تعتمد على:
(أ) املستوى العايل ملنصب األفراد .ففي هذه احلاالت
(على سبيل املثال ،رؤساء الدول والوزراء وكبار
العسكريني) من املتوقع أن تسؤدي العزلة مع مرور الوقت
إىل تقليص سلطة اهلاربني .ويف املقابل ،فإن هذا
يضعف تدرجييا قاعدة الدعم لألفراد ،مبا أن دوائرهم
الداخلية أو مسؤيديهم السياسيني يدركون أن اهلاربني
سيصبحون عبئا أكثر من كوهنم نقطة قوة .وقد يسؤدي
هذا على املدى املتوسط واملدى الطويل إىل ختفيف
اإلمساك بالسلطة واإلطاحة باهلاربني من على كرسي
احلكم يف هناية املطاف .ونتيجة لذلك ،ستزال العقبات
الرئيسية اليت تعرتض تنفيذ االعتقال ،شريطة اإلبقاء
على ضغط كاف على الدولة اليت يوجد فيها اهلارب،
(ب) وجود شبكات عسكرية للدعم ،كما هي احلال
بالنسبة إىل اجلماعات املسلحة .والقضاء على القوة
املسلحة اليت توفر األمن للهاربني ميكن تيسريه
بالعمليات العسكرية ،والوسائل التقنية (على سبيل
املثال ،متكني السكان املتضررين من التواصل يف الوقت
املناسب) ،وبرام املكافأة يف جمال العدالة.
 -51ومع ذلك ،فإن عزل اهلاربني قد يسؤدي أيضا إىل
مساوئ ،وبوجه خاص خطر ضياع فرص هامة للقيام
بعمليات اعتقال .ومبا أن اهلدف النهائي ألي مذكرة
اعتقال والتقنيات والسياسات الداعمة هو إلقاء القبض
على الشخص املطلوب وتقدميه إىل العدالة ،فإنه ينبغي
حماولة حتقيق النتائ يف املقام األول باحملافظة على
السرية التامة للعمليات .ويف هذا الصدد ،فإن وجود
تدابري بادية للعيان مثل احلد من قدرة املتهم على السفر
وجعل ضغط عمليات االعتقال بادية للعيان قد يسؤخر
بشكل فعال يف تنفيذ االعتقاالت .وسيضطر اهلاربون
إىل االستمرار يف االختباء أو محاية أنفسهم يف ظل
األمان الذي توفره البيئة اليت ميسكون فيها مبقاليد
سلطتهم ،سواء كان ذلك بسبب الشبكات الداعمة
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السياسية أو العسكرية أو االقتصادية أو غريها.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد ال تكون القيود على الدخول
فعالة ،إذا ما كانت اهلويات املزيفة متاحة.
 -58وبوضع هذه العناصر املتعارضة يف امليزان ،يبدو
أن تنفيذ سياسة عزل اهلاربني ستكون رهنا مبا يلي:
(أ) ينبغي مواصلة االعتقاالت أوال وقبل كل شيء،
باعتبارها عمليات تقنية .وميكن زيادة فرص اإلنفاذ إذا
مت االحتفاظ مبذكرات االعتقال خمتومة،
(ب) إذا كان املتهم يف منصب عال يف السلطة ،ينبغي
جتنب إخطار الدولة مبذكرة االعتقال ،على الرغم من
أهنا عادة ما تكون هي الدولة اليت يقع عليها واجب
االلتزام باالعتقال والتسليم .وإىل أن يكون الوضع
السياسي على األرض مهيئا للتغيري وتقييمه يف إطار
عملية التشاور املناسبة ،فإن اإلخطار باألوامر التقييدية
قد َمينح األولوية لدول أخرى ،وميكن أن تستفيد الفرص
املتاحة لتنفيذ االعتقال من ذلك.

الدعم
السياسي

 -07تعد املمارسة احلالية يف التعامل مع حاالت عدم
التعاون أساسا يف مرحلة تنفيذ طلبات احملكمة عملية
تتطلب جهودا مكثفة من قبل عدد من اجلهات
الفاعلة ،وتنطوي على نتيجة غري مسؤكدة ،وتسؤدي إىل
احتمال حدوث حاالت انقسام بني الدول واحملكمة،
وذلك داخل اجلمعية.
 -17وميثل الدعم املتعدد األوجه لوالية احملكمة اجلنائية
الدولية من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة على املستوى
التآزر اهلام الذي ينطوي على القدرة
الدويل والوطين َ
على مضاعفة فعالية اجلهود .فالدعم السياسي واحلوار
الدبلوماسي جيب أن يكونا على قدر كبري من التنظيم،
وينبغي أن تصب مسامهات اجملتمع املدين يف الوقت
املناسب يف عملية هتدف إىل حتقيق إنفاذ مذكرات
االعتقال يف هناية املطاف .ومن املنظور نفسه ،ينبغي
حتديد العقبات التشريعية أو غريها اليت تعرتض تعاون
الدول األطراف ومعاجلتها على املستوى التقين
والدبلوماسي والسياسي املناسب ،مبا يف ذلك آلية
التحقق املناسبة .ويف حاالت اإلحالة أو قبول
االختصاص ،ينبغي للدول أيضا أن تبادر بعمل كاف

(أ) الوسائل السياسية والدبلوماسية،
التوصية :4
 -12يوصى باتباع هن مزدوج بتدابري الوسائل السياسية والدبلوماسية ،مبا يف ذلك
َ
منظمة ومتكاملة ذات طبيعة سياسية (’ )‘7البيانات العامة وااللتزامات ،يف األمم املتحدة
ودبلوماسية تتناول االمتثال لاللتزامات وغريها من الواليات املتعددة األطراف،
مبوجب نظام روما األساسي يف مرحلة (’ )‘4االتصاالت املباشرة (الثنائية) أو غري املباشرة،
وقائية أوال (رصد تنفيذ التدابري) ،مث على الرمسية أو غري الرمسية مع الدول املعنية ،اليت هتدف
مستوى حاالت حمددة حيث يبدو أن إىل تيسري تنفيذ أوامر االعتقال ،وعلى دعم الدول
طلبات احملكمة قد رفضت.
املستعدة للقيام بذلك،
(أ)

(’ )‘3املشاورات غري الرمسية املتعددة األطراف.
(’ )‘2اإلدراج يف جداول أعمال احلوار الثنائي
واملتعدد األطراف،
(’ )‘5اللغة يف البيانات يف املناقشة العامة أصناء
دورات مجعية الدول األطراف.
(’ )‘6وضع سياسات وطنية أو متعددة األطراف
مسؤيدة للمحكمة اجلنائية الدولية،
(’ )‘1املساعي واستدعاء سفري الدولة املعنية،
(’ )‘8إدراج بنود موالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف
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لتلبية متطلبات التعاون.
 -14وفيما يتعلق بإحاالت جملس األمن الدويل أو
القرارات األخرى ذات الصلة باحملكمة اجلنائية الدولية
(مبا يف ذلك حفظ السالم والعقوبات) ،يبدو أن غياب
أي آلية أو إجراء إلعدادها ومتابعتها بالتشاور مع
احملكمة اجلنائية الدولية ال يدعم فعالية قرارات كل من
اجمللس واحملكمة .وبدال من ذلك ،فإن وضع مثل هذا
اإلجراء يسمح بتحديد مسسؤوليات احملكمة واجمللس،
وحتديد الطرائق والوسائل وغريها من الشروط للوفاء هبا
حىت تصبح اإلحاالت نافذة ،مبا يف ذلك من خالل
اعتماد لغة أوضح يف القرار ،حسب االقتضاء.
وباإلضافة إىل ذلك ،مبا أن اإلحاالت توجه إىل املدعي
العام ،فهي الوحيدة اليت كانت ترفع تقاريرها إىل اجمللس
بشأن التطورات يف احلاالت ذات الصلة .وتتوافق هذه
الرتتيبات مع واليتها املستقلة فيما يتعلق بالتحقيق
واملالحقة القضائية .ومع ذلك ،ينبغي النظر ،على
أساس اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية
الدولية ،يف ما إذا كانت املسائل املختلفة يف تنفيذ
إحاالت جملس األمن الدويل ينبغي بدال من ذلك أن
تعاجلها اجلهات اليت تتحمل املسسؤوليات ذات الصلة يف
نظام روما األساسي ،بناء على دعوة .ونتيجة لذلك،
يف الوقت الذي توجه فيه اإلحالة إىل املدعي العام ،فإنه
مبجرد عرض احلالة أمام الدوائر يبدو أن من بني
املسسؤوليات اليت ستتوالها احملكمة اجلنائية الدولية تشمل
مسسؤولية رئيسها الذي ميكن أن يطلَب منه إطالع
جملس باستمرار على التطورات املسؤسسية والقضائية،
كما كانت عليه احلال بالنسبة إىل رؤساء احملاكم
املخصصة .وباملثل ،فإن املسائل اليت تقع خارج الوالية
احلصرية املستقلة للمحكمة ،مبا يف ذلك عندما تتعلق
باملوارد والظروف السياسية لدعم احملكمة ،يبدو أيضا
أهنا تقع مباشرة ضمن والية اجلمعية ورئيسها .واستناد
إىل إىل ممارسة اجمللس ،ميكن كذلك دعوة رئيس
اجلمعية إىل خماطبة اجمللس ،وذلك بناء أيضا على طلب
من دولة عضو ونيابة عن مجعية الدول األطراف.
وأخريا ،فإنه ينبغي النظر يف املواءمة بني كفاءة أنظمة
عقوبات األمم املتحدة يف احلاالت اليت تدخل ضمن
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وبني متطلبات
29A1-A-211114

التدابير

التوصيات

االتفاقات ذات الصلة،
(’)‘5

مسائل جملس األمن ،مبا يف ذلك

أ -عملية تشاورية يف إعداد وتنفيذ اإلحاالت
والقرارات األخرى ،وحتديد الشروط الواجب تلبيتها
حىت تصبح اإلحاالت نافذة ،مبا يف ذلك من خالل
اعتماد لغة أوضضح يف القرارات ،حسب االقتضاء؛
ب -واليات لقوات حفظ السالم لألمم املتحدة
للمساعدة على تنفيذ مذكرات االعتقال ،عند
االقتضاء؛
ج -تقارير من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية بشأن
املسائل املسؤسسية والقضائية ،وكذلك من رئيس
اجلمعية العامة بشأن املسائل السياسية والتمويل؛
د -عقوبات تتماشى مع التطورات يف عملية
االعتقال والتسليم.
(ب) تدابري التنفيذ
(’ )‘7تنفيذ إجراءات وطنية تسمح بالتعامل مع
طلبات التعاون (إلقاء القبض والتسليم) واملساعدة
الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية،
(’ )4تنفيذ التشريعات املتعلقة بالتكامل،
(’ )‘3وجود إطار متفق عليه ،أو آلية للتحقق،
لرصد قدرة التدابري الوطنية على االستجابة لطلبات
التعاون،
(’ )‘2وجود التزام ملموس من الدول بالتعاون
بشكل كامل يف إعداد اإلحاالت أو قبول
االختصاص.
(ج) دور اجملتمع املدين
(’ )‘7يف إطار آلية لإلنذار املبكر ،رصد األحداث
على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي ،وتبادل
املعلومات مع اجلهات الفاعلة املوجودة يف املنطقة،
(’ )‘4استخدام الواليات القضائية احمللية للمطالبة
بتنفيذ أوامر التقييد.
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عمليات االعتقال واسرتاتيجيات التسليم.

العمليات

 -88تبني املمارسة الناجحة للمحاكم أن قيادة عملية
البحث عن اهلاربني تتطلب كفاءة مهنية وقدرات داخل
احملاكم ،وسلسلة قيادة قوية ،وهيكال صغريا وقادرا على
التفاعل بسرعة ويولد الثقة مع احملاورين يف هذا اجملال.
وقد وفرت وحدات التعقب لدى مكاتب املدعني
العامني قدرة مستقلة جلمع املعلومات االستخبارية وقدرة
على العمل يف اجملال ،ومها قدرتان تعدان أمرا جوهريا
لتحقيق كل من اعتقال اهلاربني وحجز ممتلكاهتم ،مبا يف
ذلك تقدمي طلبات معدَّة بشكل جيد مبا يكفي إىل
السلطات احمللية .ونتيجة لذلك ،فإن العمليات تتوقف
بدرجة أقل بكثري على السلطات احمللية ،وهو ما يسهل
التفاعل مع هذه األخرية ،وتقدَّم للمدعي العام
معلومات قوية لدعم االتصاالت على مستوى عال.
ويعد نشر قدرة تعقب أمرا حامسا للتنسيق مع الوكاالت
احمللية والتعامل مع عمليات حتقيق حساسة ،وجيب
تكوين هذه الوحدات يف مرحلة مبكرة قدر اإلمكان
للحيلولة دون اختباء املشتبه هبم .وتستخدم وحدات
التعقب على حنو مماثل يف احلاالت اليت ميكن فيها نشر
املوظفني الدوليني على األرض وآخرين حيثما تتطلب

(أ) أنشطة التعقب ،بإنشاء وحدة صغرية يف شعبة
التوصية :5
 -51يوصى بأن يركز مجيع أصحاب التحقيقات ،ختضع يف التسلسل اإلداري للمدعي
املصلحة على العمليات باعتبارها جماال العام مباشرة ،وأساليب عمل مرنة ،وقدرة للتعقب
ذات أولوية لتنفيذ االعتقاالت .وينبغي املايل تيسرها األطر القانونية املناسبة؛
إنشاء وحدة تعقُّب مهنية يف املدى (ب) أنشطة تدريب الشرطة ومعداهتا ،مبا يف ذلك
القصري ختضع مباشرة للمدعي العام من من خالل برام املساعدة الدولية واملكافأة اخلاصة
خالل رئيس شعبة التحقيقات .وينبغي بربام العدالة،
أيضا تعزيز العمليات بآليات تعزيز (ج) األنرتبول :أنشطة تدريب لقوات الشرطة الوطنية
التنسيق والتعاون على املستوى التقين يف البلدان اليت حيتمل وجود املتهمني فيها وملوظفي
(الشرطة وسلطات االدعاء) ،وعند مكتب املدعي العام؛ واستخدام النشرات احلمراء
الضرورة واإلمكان ،مبساعدة من بعثات جلميع مذكرات االعتقال غري املختومة و"النشر"؛
حفظ السالم أو القوات املتعددة وتعزيز التواصل املشرتك ،مبا يف ذلك عن طريق
اجلنسيات اليت متلط تفويضا بإلقاء احلمالت العامة وامللصقات.
القبض.
(د) املساعدة التقنية ،على أساس كل حالة على
حدة لألنظمة احمللية اليت تتطلب ذلك ،مبا يف ذلك
إنشاء فرق تعقب خمتلطة أو القيام بعمليات املشرتكة؛

(ه) التنسيق .إنشاء آليات على املستوى الوطين
والدويل لتيسري التعامل مع الطلبات املقدمة من
احملكمة ،وتبادل املمارسات واالتصال بني سلطات
إنفاذ القانون الوطين ،مبا يف ذلك شبكات فرق
التعقب القائمة؛

التحديات العمل بطريقة منفصلة أكثر ،وهو أمر يتوقف
إما على رغبة الدولة أو على الظروف األمنية األخرى.

(و) تبادل املعلومات على املستوى التقين؛

وستسمح املرونة املتأصلة املطلوبة يف من يتعقب بالقيام

(ز) أنشطة االتصال لصناع القرار ،على الصعيد
الدبلوماسي والسياسي؛

بالعمليات بالتقنيات املناسبة اليت ال يتوقع أن تثري نفس

(ح) السياسات ،مبا يف ذلك االحتفاظ مبذكرات
االعتقال خمتومة كلما أمكن ذلك ،وإعداد طلبات
كاملة وجاهزة للتنفيذ موجهة للسلطات احمللية؛

التحديات اليت قد تواجهها املزيد من اإلجراءات الرمسية.
غري أن من شأن نتيجة مجع املعلومات االستخبارية
تضع يف يد املدعي العام حججا واقعية قوية لتبديد
املعلومات اخلاطئة وسوء الفهم مع حماوريه على املستوى

(ط) القوة العسكرية ،بتوسيع واليات قوات حفظ
السالم ،عندما يكون ذلك ممكنا.

السياسي ،سواء كانوا يف الدول اخلاضعة لواجب
التعاون ،أو يف جملس األمن ،أو يف أي منظمة تدعم أو
تعارض تنفيذ مذكرات االعتقال .وقد تتطلب القيود
29A1-A-211114
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الواردة على امليزانية يف مكتب املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية أن يتحقق إنشاء وحدة التعقب عن
طريق حتويل املوارد بني الشعب ذات الصلة..
 -88وتشمل العناصر العملياتية األخرى من
اسرتاتيجية االعتقال االستفادة من الفرص اليت يتيحها
التنسيق مع أجهزة الشرطة (مبا يف ذلك قدرات
األنرتبول) ،وآليات التنسيق على املستوى الوطين
والدويل ،وفرق عمل مشرتكة مع الشرطة الوطنية،
واحلفاظ على مذكرات االعتقال خمتومة ،واالستفادة من
توسيع حمتمل لواليات قوات حفظ السالم.

المضي
بالعملية قدما

 -57شكلت التوصيات الواردة يف هذا التقرير األساس التوصية :6
ملشروع خطة العمل الذي أعده املقرر (امللحق الثالث)
يوصى بأن يتم تنفيذ خطة العمل
َ -55
إىل جانب الدروس املستفادة والتدابري اليت تقرتحها بواسطة عملية منظمة ،مبا يف ذلك:
(امللحق الثاين) .واستنادا إىل حمتويات خطة عمل
 7-6منح األولوية إلنشاء وحدة تعقُّب
اجلمعية فإن للتدابري املقرتحة درجة خمتلفة من االستعداد
يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية
لتنفيذها .ويتم إدراج خارطة طريق ملختلف التدابري يف
الدولية ،وهو ما ينبغي أن تقوم به يف
خطة العمل أيضا.
املدى القصري فرقة عمل من اخلرباء مكلفة
 -54ويتطلب هذا النه الشامل املتبع يف التقرير النظر لتاتأكد من أن مرحلة انطالق وحدة
إىل بعض التدابري املقرتحة فقط على أساس وضع التعقُّب ،وأطرها القانونية وبنياهتا ومهنيتها
االسرتاتيجيات اإلطارية اخلاصة باملناطق واحلاالت وممارساهتا تتَّبع بصورة وثيقة املمارسات
والقضايا .وعلى وجه اخلصوص ،فإن تدابري مثل احلوافز الناجحة واملوحدة لدى الواليات القضائية
املوجهة للدول واألفراد حتتاج إىل تناوهلا ضمن هذه الدولية والوطنية؛
االسرتاتيجيات .وحىت تكون هذه االسرتاتيجيات
 -4-6اسرتاتيجيات حمددة موحدة
اإلطارية فعالة فإهنا يف حاجة إىل وضعها بواسطة عملية
مطبقة على خمتلف املناطق ،واحلاالت
شاملة على أساس الشراكة .وينبغي أن تأخذ هذه
والقضايا ،من شأهنا أن توفر إطارا لتنفيذ
العملية يف احلسبان دور الدول واملنظمات الدولية يف
التدابري ذات الصلة باسرتاتيجية إلقاء
السياقات املختلفة ،وهي تتطلب التنسيق بني خمتلف
القبض ،حسب االقتضاء .وينبغي وضع
اجلهات الفاعلة وتنفيذها على أساس تعاوين ،دون
مثل هذه االسرتاتيجيات اإلطارية من
املساس حبماية السرية عمال بواليات اجلهات الفاعلة
خالل عملية مبنية على الشراكة ،شاملة
نفسها .أما الدول غري األطراف اليت متارس نفوذا يف
جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة
السياق ،مبا يف ذلك عندما يتعني على أعضاء جملس
وتنفيذها بطريقة تعاونية ،على أن تأخذ
األمن أن ينخرطوا بصورة بناءة وتكون هلم املبادرة يف
دور الدول واملنظمات الدولية يف سياقات
االسرتاتيجيات اإلطارية .وينبغي تنسيق إعداد
خمتلفة بعني االعتبار ،ودون اإلخالل
اإلسرتاتيجيات اإلطارية من خالل شبكة من جهات
حبماية املعلومات احلساسة .أما الدول
االتصال حتددها مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ،ولذك
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إنشاء:
وحدة تعقب يف شعبة التحقيقات التابعة ملكتب
املدعي العام تعدها
(’ )‘7فرقة عمل من اخلرباء،
(’ )‘4آلية تشاور جتمع املدعني العامني احلاليني
و/أو السابقني يف احملاكم الدولية (حمكمة
يوغوسالفيا ،حمكمة رواندا ،حمكمة سرياليون)؛
 -4اسرتاتيجيات موحدة حمددة للمناطق واحلاالت
والقضايا تنفذ بطريقة تعاونية مع كل اجلهات الفاعلة
املعنية مع أخذ دور الدول واملنظمات الدولية بعني
االعتبار يف خمتلف السياقات بعني االعتبار .وينبغي
هلذه العملية أن تشمل:
(’ )‘7شبكة من جهات االتصال حتددها كل
اجلهات الفاعلة؛
(’ )‘4عرض اسرتاتيجيات حمددة للمنطقة واحلالة يف
مجعية الدول األطراف ،ولالسرتاتيجيات احملددة
للقضايا يف مكتب املدعي العام؛
(’)‘3
آلية متابعة للجمعية ،مبا يف ذلك جهة اتصال خبريا
ليكون مقررا خاصا.
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بعروض متنوعة السرتاتيجيات حمددة للمناطق واحلاالت
(مجعية الدول األطراف) والسرتاتيجيات حمددة للقضايا
(مكتب املدعي العام) .وينبغي أيضا إنشاء آلية للتشاور
جتمع املدعني احلاليني و/أو السابقني للمحاكم الدولية
(حمكمة يوغوسالفيا ،حمكمة رواندا ،احملكمة اخلاصة
بسرياليون).

الدول غري األطراف اليت متارس نفوذا يف
السياق ،مبا يف ذلك أعضاء جملس األمن،
فينبغي إشراكها يف هذه االسرتاتيجيات
بصورة بناءة واستباقية .وينبغي جلميع
اجلهات الفاعلة ذات الصلة حتديد
جهات االتصال بغرض إعداد
اسرتاتيجيات وتنفيذها ،بالرتكيز على
اسرتاتيجيات حمددة لكل منطقة ولكل
حالة يف اجلمعية ،واسرتاتيجيات حمددة
لكل قضية من القضايا يف مكتب املدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية .وينبغي
أيضا التخطيط إلنشاء آلية تشاور مع
املدعني احلاليني والسابقني لدى احملاكم
الدولية؛

 -53وتبعا لألولوية احملددة يف منطقة العمليات ،ينبغي
إنشاء وحدة تعقب لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف
املدى القصري ،تتكون من هيكل صغري يتألف من
رئيس الوحدة ،وحمق َقني ميدانيني ومرتجم ،وحملل
ومتعقب مايل يعمل كالمها يف املقر.
ولغرض إنشاء الوحدة ،ينبغي تكليف فرقة عمل من
اخلرباء ("فرقة العمل") بإعداد مجيع العناصر التنظيمية
الالزمة ،مبا يف ذلك:
(أ) اإلطار القانوين والضمانات املناسبة ،ومنها اللوائح
والتوجيهات املمارسة ،واملبادئ التوجيهية ،وأساليب
العمل األساسية ،واالتفاقيات مع الدول اإلقليمية
والشريكة املعنية،
(ب) وهيكل التنظيمي،
(ج) وأي مراجعة لبنية مكتب املدعي العام قد تكون
ضرورية لضمان تزويد الوحدة باملوظفني ،والتنسيق مع
شعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون وتسلسل
إداري خيضع مباشرة للمدعي العام من خالل مسسؤول
التحقيقات،

التدابير

 3-6وظائف اجلمعية يف اإلشراف
لتشمل املتابعة عن قرب للعملية من
خالل جهة االتصال واملقرر اخلاص ،من
أجل املسامهة ،حسب االقتضاء ،يف
مبادرات املتابعة اليت تقوم هبا اجلهات
املختلفة ،ورصد التقدم احملرز ووضع أي
إجراء آخر تطلبه اجلمعية لضمان تنفيذ
اسرتاتيجيات إلقاء القبض بكفاءة
وفعالية.

(د) واآلثار املرتتبة يف امليزانية وأي إجراء لتمويل
تكميلي،
(ه) وتوصيف الوظائف ،والتعيينات يف الوظائف يف
الوحدة،
(و) ومجع املمارسات ذات الصلة من الواليات
القضائية الدولية واحمللية.
وبينما سيكون من الضروري إنشاء فرقة العمل يف إطار
مكتب املدعي العام ،فإنه من األمهية مبكان أيضا أن
يتم يف مرحلة االنطالق التأكد من االحتفاظ بالتجارب
الناجحة واملوحدة من احملاكم الدولية .والنتيجة أنه ينبغي
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الدروس المستفادة

المجال

التوصيات

التدابير

أن تشمل فرقة العمل موظفني عملوا سابقا أو يعملون
حاليا يف احملاكم الدولية (حمكمة يوغوسالفيا ،حمكمة
رواندا ،احملكمة اخلاصة لسرياليون) ،وعملوا كمسسؤويل
حتقيقات أو عمليات ،وقادة فرق ،ومنسقني سريني
للموارد البشرية .وينبغي أن تشمل فرقة العمل أيضا
املوظفني املعنيني من اإلدارة الفرعية لدعم التحقيق عن
اهلاربني والوحدات املتخصصة األخرى التابعة لألنرتبول
(اإلدارة الفرعية جلرائم احلرب واإلبادة اجلماعية ،واإلدارة
الفرعية مكافحة الفساد واجلرائم املالية) ،وكذلك الفرق
املخصصة داخل السلطات الوطنية .وينبغي استخدام
اخلرباء يف فرقة العمل بدون مقابل من املسؤسسات
املرسلة ،وعند الضرورة بتعويض املصروفات أو بنظام
بدل اإلقامة اليومي .وعلى املستوى االسرتاتيجي ،ينبغي
أيضا إنشاء آلية للتشاور جتمع املدعني احلاليني و/أو
السابقني للمحاكم الدولية (حمكمة يوغوسالفيا ،حمكمة
رواندا ،احملكمة اخلاصة بسرياليون).
 -52نظرا للهدف احملدود واجلداول الزمنية املخصصة
للمقرر 71،ستكون هناك حاجة إىل اختاذ مزيد من
اخلطوات ملتابعة أي خطة عمل معتمدة .وسيتطلب
تنفيذها ،على وجه اخلصوص ،أن تضع مجيع اجلهات
الفاعلة املعنية العمليات الداخلية اخلاصة هبا ،بينما تقوم
بالتنسيق التام لتحقيق األهداف الواردة يف اخلطة .وهذا
ينطبق سواء على املستوى االسرتاتيجي (االسرتاتيجيات
احملددة) وعلى تدابري التنفيذ .ويف هذا الصدد ،ينبغي
جلمعية الدول األطراف النظر يف متابعة العملية بآلية
مناسبة عن كثب ،وذلك للتأكد من أن العملية على
قدر كبري من التنظيم ومن أهنا ال تزال متسقة مع
األهداف اليت تضعها اخلطة ،وكذلك من أن
االسرتاتيجيات وضعت ونفذت بطريقة قائمة على
النتيجة .وينبغي أن تتضمن هذه اآللية جهة اتصال
وخبريا ليكو مقررا خاصا.

 71الفقرات  7و  5-1أعاله.
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التذييل الثالث
خطة عمل بشأن استراتيجيات االعتقال
أوال -اإلطار
ألف – المنطلق
-7

أقرت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دورته الثانية عشرة ( )4173بأن قدرة احملكمة اجلنائية الدولية

("احملكمة") لتحقيق واليتها تتأثر سلبا بطول أمد عدم تنفيذ طلباهتا للتعاون ،ال سيما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على
األشخاص الذين صدرت بشأهم مذكرات اعتقال ("اهلاربون") وتسليمهم .ويف هذا الصدد ،قررت اجلمعية النظر يف اخلطوات
والتدابري امللموسة لتأمني االعتقاالت بطريقة منظمة ومنهجية ،على أساس اخلربة املتقدمة لدى الواليات القضائية الوطنية
والدولية .وحتقيقا هلذه الغاية ،أيدت اجلمعية وثيقة املفاهيم 7وقررت أن تتوصل قبل دورهتا الثالثة عشرة ( )4172إىل وضع أداة
عملية لتعزيز احتمال التنفيذ السريع لطلبات احملكمة بشأن إلقاء القبض والتسليم.
-4

4

ويرد حتليل املمارسات السائدة يف الواليات القضائية املعنية والدروس املستفادة يف "تقرير عن اسرتاتيجيات االعتقال"

("التقرير") 3،الذي حيدد تدابري ملموسة من شأهنا أن يكون هلا تأثري إجيايب على حتقيق االعتقاالت ،مبنع احلاالت اليت ال يتم
فيها تنفيذ أوامر احملكمة التقييدية ومعاجلة هذه احلاالت على حد سواء .وتشكل هذه التدابري ومربراهتا يف التقرير أساسا خلطة
العمل ،وهي تتضمن االسرتاتيجيات والعمليات واألهداف واجلداول الزمنية لوضع هذه التدابري وتنفيذها ،وحتديد دور خمتلف
اجلهات الفاعلة أيضا.

 ICC-ASP/12/36 7تقرير املكتب عن التعاون ،املرفق الرابع ،اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم" حريطة طريق وورقة املفاهيم.
 ،ICC-ASP/12/Res.3 4التعاون ،الفقرات .5-4
 ،ICC-ASP / 6 / RES.2املرفق الثاين 66 ،توصيات بشأن التعاون (التوصيات) ،التوصية  .71مفهوم ورقة ،الفقرة ( 43ط) و (ب).
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تقرير عن سرتاتيجيات إلقاء القبض.
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باء  -األسس القانونية
تتمثل األسس القانونية خلطة العمل يف ما تضطلع به اجلمعية من وظائف اإلدارة والرقابة 2اليت متارس هبدف تيسري

-3

التعاون بني الدول األطراف وغريها مبقتضى واجب التعاون مع احملكمة ،ومنع حاالت عدم التعاون 5.وخطة العمل مفتوحة
ملشاركة اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة (القسم الثاين ،هاء) ،على أساس طوعي وتعاوين.
جيم  -الهدف
-2

خطة العمل هي اسرتاتيجية االعتقال لدى مجعية الدول األطراف ،وهي قائمة على النتيجة لضمان االمتثال الكامل

لطلبات احملكمة من أجل تنفيذ أوامرها التقييدية.
-5

ويكمن اهلدف من خطة العمل يف ضمان اختاذ املبادرات املناسبة وتنفيذ اإلجراءات ،حبيث يتم إلقاء القبض على

األفراد حمل مذطرات اعتقال صادرة عن احملكمة وتسليمهم.
-6

وهلذا الغرض ،فإن التدابري الواردة يف خطة العمل تتناول كال من البعد القانوين لواجب التعاون مع احملكمة واألنشطة

العملياتية الالزمة إللقاء القبض على اهلاربني.
دال  -البنية
-1

تقدم بنية خطة العمل وحمتوياهتا إطارا شامال للجهات الفاعلة املعنية من أجل تنسيق أعماهلا الرامية إىل حتديد

التدابري الالزمة لتعزيز اهلدف من اسرتاتيجية االعتقال لدى اجلمعية.
-8

ترد حمتويات خطة العمل يف األقسام التالية:
ثانيا -اسرتاتيجيات حمددة
ثالثا – التدابري
رابعا  -التنسيق

 2املادة ( )4( 774ب) و (ج) و (ز).
 5املرجع

نفسه (و).
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خامسا  -خارطة الطريق
ثانيا  -استراتيجيات محددة
ألف  -المفهوم
امللزمة إىل القيام بذلك ،لتنفيذ واجبها العام
يدعو طلب التعاون لتنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة الدول َ

-5

بالتعاون وعلى تنفيذ السلوك املطلوب (إلقاء القبض والتسليم) .ونتيجة لذلك ،فإن االمتثال للواجب وحتقيق األهداف يتوقف
على كل من قدرة النظام القانوين للدولة على االستجاية لطلب التعاون ،وعلى التحديات العملية والسياسية اليت قد تطرأ يف
مرحلة التنفيذ .وإذا مل تسؤخذ هذه التحديات بعني االعتبار يف مرحلة مبكرة فقد تسؤثر بشكل كبري على نتيجة طلب التعاون
وتتطلب معاجلة االستعداد والقدرة على االعتقال والتسليم يف سيناريوهات لعمليات عدم التعاون غري املواتية ،مع إمكانية
ظهور آثار تسؤدي إىل االنقسام بني أعضاء نظام روما األساسي ومع اجلهات الفاعلة اخلارجية.
وتتَّبع اسرتاتيجية االعتقال لدى اجلمعية هنجا شامال ،من خالل حتديد التدابري اليت تعال واجب التعاون سواء قبل

-71

صدور أي طلب حمدد ،أو عندما تتحقق النتائ السلبية لطلب التعاون بالفعل .وستكون لتدابري منع أو تصحيح الظروف غري
املواتية للتطبيق ،على النحو احملدد يف خطة العمل ،آثار على املستوى القانوين والسياسي والدبلوماسي والعمليايت ،حيث يكون
التأثري متنوعا ،وذلك استنادا إىل عدد من املتغريات .فبينما ميكن تنفيذ بعض هذه التدابري بسياسات منفصلة من قبل خمتلف
اجلهات الفاعلة ،فإن البعض اآلخر يتطلب التنسيق والتعاون بني األطراف املشاركة يف تنفيذها .وهلذا السبب ،حتتاج اجلمعية
إىل إنشاء أطر مناسبة وحمددة وفقا لسياقات خمتلفة ذات صلة بتنفيذ أوامر احملكمة .ويف هذا السياق األوسع ،سيتم النظر يف
اختاذ تدابري عملية أيضا يف ضوء اآلثار املرتتبة على التعاون اليت ميكن أن تكون ألي عنصر من العناصر املسؤثرة على الرغبة
والقدرة اليت قد تكون لدى الدول ،مثل املصاحل السياسية احمليطة باحلالة ،ووضع املتهم ،وكذلك العالقات بني الدول.
باء  -الموضوع
-77

تقوم اجلمعية واحملكمة اجلنائية الدولية ،بالتعاون مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة وعلى أساس الشراكة ،بوضع

اسرتاتيجيات موحدة حمددة ("االسرتاتيجيات") تنطبق على خمتلف املناطق واحلاالت والقضايا .وينبغي وضع هذه
االسرتاتيجيات باإلشارة إىل مجيع التحقيقات القائمة أو اليت متت مباشرهتا حديثا .وال ينبغي ألي اسرتاتيجيات اعتمدت على
أساس خطة العمل هذه أن حتد من قدرة أي جهات فاعلة ذات صلة على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وتدابري أخرى تراها
مناسبة لدعم إنفاذ أوامر احملكمة التقييدية.
29A1-A-211114
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جيم  -الهدف
-74

يكمن اهلدف من االسرتاتيجيات احملددة يف توفري األطر املتفق عليها ليتم ،حسب االقتضاء ،تنفيذ تدابري ملموسة

هتدف إىل ضمان إلقاء القبض على اهلاربني وتسليمهم للمحكمة.
دال – المضمون
-73

ستتناول االسرتاتيجيات العناصر اليت هلا صلة بإنفاذ أوامر احملكمة اجلنائية الدولية العتقال األفراد وتسليمهم ،مبا يف

ذلك الظروف السياسية اليت تسؤثر على رغبة اجلهات الفاعلة ذات الصلة للتعاون مع احملكمة ،والعناصر التقنية اليت حتدد قدرهتا
على القيام بذلك.
هاء  -العملية
-72

ينبغي أن يبقى وضع اسرتاتيجيات إطارية حمددة مفتوحا جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،مبا يف ذلك دول أخرى

من غري الدول األطراف ،املستعدة للمشاركة يف العملية املقررة وفقا خلطة العمل ("الدول ذات الصلة") على أساس الشراكة.
وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة أن تساهم على أساس تعاوين يف وضع االسرتاتيجيات.
-75

ينبغي أن تكون هذه العملية مفتوحة للجهات الفاعلة ذات الصلة التالية:
(أ)

احملكمة،

(ب)

اجلمعية،

(ج)

الدول األطراف والدول األخرى ذات الصلة،

(د)

األمم املتحدة ،مبا يف ذلك األمني العام وجملس األمن وأجهزته الفرعية ،واجلمعية العامة،

(ه)

املنظمات الدولية واإلقليمية اليت لديها والية على املسائل ذات الصلة مبهام احملكمة ،مبا يف ذلك
العدالة وإنفاذ القانون ،والسالم واألمن،

(و)
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ينبغي ملشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة يف وضع االسرتاتيجيات اخلاصة مبنطقة وحالة وقضية أن تأخذ يف االعتبار

-76

دورها يف سياق ذي صلة .وينبغي استشارة الدول غري األطراف اليت متارس نفوذا يف السياق وتعمل يف جمال وضع
االسرتاتيجيات ،حسب االقتضاء.
وجيب وضع قائمة باملنظمات واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة بوضع االسرتاتيجيات احملددة واالحتفاظ هبذه

-71

القائمة ،وذلك بالتشاور مع احملكمة.
ينبغي أن يكون زمام املبادرة يف وضع االسرتاتيجيات على النحو التايل:

-78

(أ)

اجلمعية ،بالنسبة إىل االسرتاتيجيات اخلاصة باملناطق واحلاالت.

(ب)

مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بالنسبة إىل االسرتاتيجيات اخلاصة بالقضايا.

واو  -التنفيذ
ينبغي تنفيذ االسرتاتيجيات بطريقة تعاونية من قبل اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،مع األخذ يف االعتبار كال من

-75

دورها وقدرهتا يف هذا السياق .وحتقيقا هلذه الغاية ،أنشئت آلية لضمان التشاور التام والتنسيق على املستويات السياسية
والعملياتية (القسم الرابع).
زاي  -حماية السرية
ال خيل إشراك خمتلف اجلهات الفاعلة يف عملية شاملة إلنشاء االسرتاتيجيات وتنفيذها التعاوين حبماية املعلومات

-41

احلساسة .وعلى وجه اخلصوص ،ميكن أن تبقى أجزاء من االسرتاتيجيات خاضعة للمسسؤولية احلصرية ملختلف اجلهات
الفاعلة ،اعتمادا على متطلبات سريتها.

ثالثا  -التدابير
-47

تشري الدروس املستفادة من الواليات القضائية الدولية إىل أن سياسات االعتقال الناجحة هي نتيجة لتنويع األدوات

املتاحة لتنفيذ مذكرات االعتقال ،بناء على البعد القانوين والعملي هلذه التحديات .ومشلت الوسائل األساسية السرتاتيجيات
عناصر ذات طبيعة سياسية (دور الدول واألمم املتحدة ،وسياسات االشرتاط) ،وعملياتية على حد سواء
االعتقال الناجحة
َ
(التنسيق والتعاون ،ووحدات التعقب ،واملساعدات العسكرية على األرض).
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-44

وتستند اسرتاتيجية االعتقال لدى اجلمعية على مزي من العناصر باالعتماد على الواجب القانوين للتعاون مع

احملكمة وعلى األدوات العملياتية الالزمة ألنشطة التعقب وإلقاء القبض على أن تتم من خالل هياكل مهنية ومرنة.
-43

وتصنَّف التدابري اليت أنشئت مبوجب خطة العمل على أساس أهدافها ،كما أهنا هتدف ،من جهة ،إىل هتيئة

الظروف لرغبة الدول ذات الصلة واألفراد للتعاون ،ولتعزيز وتنفيذ كفاءة العمليات من ناحية أخرى.
ألف  -حوافز للدول :سياسات االتشترا
-42

ينبغي للجمعية والدول األطراف والدول األخرى ذات الصلة النظر يف تنفيذ سياسات االشرتاط ،على أساس كل

حالة على حدة وضمن سياق االسرتاتيجيات احملددة املعتمدة ،وذلك من أجل استخدام املصاحل السياسية واألمنية واملالية
للدول كعامل تأثري يف إطار واجب التعاون يف إنفاذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة .وميكن دعوة جهات فاعلة أخرى
ذات صلة اليت متت استشارهتا يف وضع االسرتاتيجيات إىل املشاركة يف تنفيذها ،حسب االقتضاء.
-45

-46

وينبغي أن يكفل تنفيذ سياسات االشرتاط:
(أ)

التواصل الواضح ،مبا يف ذلك بشأن ما هي النتائ اليت ميكن أن تسؤدي إىل مكافآت.

(ب)

االتساق لدى الشركاء املعنيني ،وذلك لتجنب التكتيكات املضادة من الدول املتلقية للطلب؛

(ج)

التطبيق املتساوي يف احلاالت املتماثلة ،وذلك لتبديد سوء الفهم.

(د)

سياسة توعية قوية هتدف إىل تفادي التالعب.

ينبغي لالسرتاتيجيات احملددة االحتفاظ بدرجة كافية من حرية التصرف من أجل تكييف سياسات اإلشرتاط مع

الظروف.
-41

قد يتم تضمني املكافآت التالية يف االسرتاتيجيات احملددة ،حسب االقتضاء:
(أ)

املشاركة يف املنظمات اإلقليمية أو احلكومية الدولية ،فيما يتعلق مبركز العضو أو املراقب أو املرشح.

(ب)

املساعدة يف بناء القدرات ،مبا يف ذلك لتطوير سيادة القانون؛

(ج)

معونة التعاون ،باستثناء املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك
(’)‘7
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(’)‘4

املساعدة املالية .املساعدات والقروض املالية ،مبا يف ذلك املساعداة الثنائي ةومن البنك الدويل

وصندوق النقد الدويل ،والبنك األورويب لالستثمار.
(’)‘3

املساعدة االقتصادية .اتفاقيات تعاون ثنائية هتدف إىل تقدمي املساعدة االقتصادية وامتيازات

جتارية ،أو خلطة ختفيف عبء الديون الدولية؛
(’)‘2

املساعدات العسكرية .برام املساعدة العسكرية ،مبا يف ذلك على أساس ثنائي ومتعدد

األطراف.
(’)‘5

مساعدات أخرى .أي برنام ملساعدة اآلخرين ،مبا يف ذلك من أجل القضاء على حماصيل

املخدرات و/أو االجتار هبا؛
(د)

التدابري التقييدية (العقوبات) اليت تعتمد يف ظل السلطة الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالدول

اليت يقع عليها واجب التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية وتستهدف االمتثال له ،مبا يف ذلك احلظر
وجتميد األصول.
باء  -حوافز لألفراد
-48

ينبغي للجمعية والدول األطراف والدول الثالثة أن تنظر يف إنشاء وتنفيذ جمموعة من العناصر اإلجيابية والسلبية

هبدف ردع األفراد عن االستمرار يف التهرب من العدالة ،وإىل تيسري التصميم اإلجيايب على االستسالم الطوعي والتعاون مع
االدعاء العام ،أو املسامهة يف العمليات اليت ينفذها القضاء الدويل وسلطات اإلنفاذ إللقاء القبض على اهلاربني.
-45

وينبغي هلذه احلوافز ،مبا يف ذلك املكافآت والعقوبات املستهدفة ،أن توضع على أساس املعايري التالية ،وذلك هبدف

أن تصبح عنصرا ميكن االعتماد عليه يف تقييم املزايا احملتملة مقابل العيوب من البقاء هاربا من وجه العدالة:
(أ)

التحديد املسبَّق؛

(ب)

توفري حزمة شاملة ،حبيث ميكن لألفراد املستهدفني تقييم االستحقاقات؛

-56

اتصال واضح ،مبا يف ذلك العملية والنتائ اليت من شأهنا أن تسؤدي إىل مكافآت.

(د)

عدم النطباق إذا ما مت االعتقال دون تعاون األفراد املستهدفني.
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(ه)
-31

إدارة التوقعات أيضا يف املرحلة العملياتية.

وينبغي للدول األطراف والدول األخرى ذات الصلة ،وذلك بالتشاور مع احملكمة ،أن تنظر يف وضع احلوافز لألفراد

وتنفيذها ،مبا يف ذلك عن طريق إدخال التغيريات ذات الصلة يف أطرها القانونية واألساليب العلمياتية ،ووضع هذه التدابري يف
اسرتاتيجيات حمددة.
-37

وينبغي النظر يف التدابري التالية:
(أ)

العقوبات:
(’)‘7

جتميد االستحقاقات املالية والبدالت (مثل الرواتب واملعاشات التقاعدية)،

(’)‘4

جتميد األصول ،مبا يف ذلك احلسابات املصرفية (سواء يف إطار نظام العقوبات الدولية أو يف
دولة اجلنسية أو اإلقامة)،

(’ )‘3القيود على الدخول (حظر السفر والتأشريات)؛
(ب)

االحتجاز:
(’)‘7

تقدمي املساعدة خالل إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية (مبا يف ذلك ضمان املساعدة القانونية
يف اإلجراءات الوطنية قبل االستسالم)،

(’)‘4

االتصاالت العائلية وتيسري الزيارات (زيارات مدفوعة التكاليف ،وإصدار التأشريات ،ومرافق
االتصاالت ،مثل االتصاالت اهلاتفية وبالصوت والصورة) ،يف مركز االحتجاز يف احملكمة
اجلنائية الدولية وعند اإلفراج عنه على حد سواء،

(’)‘3
(ج)

دفع حد أدىن من األجر أثناء االحتجاز (تدفعه الدول املعنية مباشرة أو من خالل صندوق).

إصدار األحكام:
(’)‘7

الظروف املخففة (حتديد حد أدىن وأقصى يف تقرير احلكم)،

6

 6املادتان  )7( 18من نظام روما األساسي ،والقاعدة ( )4( 725أ) (ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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(’)‘4

ختفيض خاص لألحكام أوتبديلها ،فضال عن املزايا يف السجون للمتعاونني مع العدالة أو من
ختلوا هنائيا عن شركائهم،

(’)‘3

أسباب انتفاء املسسؤولية اجلنائية 1على أساس الوقاية من اجلرائم وعرض أدلة لتحديد اخلطة
اإلجرامية أو السياسة اإلجرامية ومسسؤوليات الشركاء( ،على سبيل املثال ،االعرتاف مبسسؤولياهتم،
والتصرف بطريقة ال تتفق قطعا مع القصد اجلنائي ،ونبذ العنف)،

(’)‘2
(د)

التيسري يف إعادة التوطني ،مبا يف ذلك ألفراد األسرة.

اإلفراج:
(’)‘7

اإلفراج املبكر أو تنفيذ أي حكم للمحكمة اجلنائية الدولية يف بلد متفق عليه (إال إذا كانت
هناك ما يضر مبصاحل العدالة)،

(’)‘4
(ه)

منح نوع من اإلقامة ،عند االنتهاء من اإلجراءات (اللجوء أو غريها).

تدابري أخرى:
(’)‘7

برام خاصة تشهر علنا للمكافآت ملن يديل مبعلومات تسؤدي إىل االعتقال،

(’)‘4

املوارد املتاحة ملصادر حساسة يف مرحلة التعقب.

جيم  -عزل الهاربين
-34

ينبغي للجمعية والدول األطراف والدول األخرى ذات الصلة ،واملنظمات املعنية ،فضال عن احملكمة ،أن متنح

األولوية يف اسرتاتيجياهتا اخلاصة ،وكذلك يف اسرتاتيجيات حمددة توضع يف أعقاب خطة العمل هذه ،إلنفاذ مذكرات االعتقال
على املدى القصري وعلى املستوى العملي وبطريقة سرية للغاية.

 1املادة  )3( 37من نظام روما األساسي ،والقاعدة  ،املادة  81من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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-33

وعندما تتطلب الظروف هنجا على املدى الطويل ،ينبغي للجمعية والدول األطراف والدول األخرى ذات الصلة،

فضال عن احملكمة ،أن تنظر على أساس كل حالة على حدة يف اعتماد وتنفيذ سياسات التهميش هبدف احلد من الظروف
اليت تسؤثر على قدرة اهلاربني على البقاء طلقاء.
-32

وينبغي أن تدرج اجلهات ذات الصلة هذه السياسات يف سياساهتا اخلاصة ،وكذلك يف اسرتاتيجيات حمددة توضع يف

أعقاب خطة العمل هذه .وينبغي آللية رصد أن تبقي فعالية السياسات املعتمدة قيد االستعراض (القسم الرابع).
-35

وينبغي أن تستند سياسات العزل إىل تقييم امليزة املتوقعة من تنفيذها ،مع مراعاة أي عناصر ذات صلة ،مبا يف ذلك:
(أ)

صفة وحالة اهلارب ،على سبيل املثال املنصب يف الرتتيب مدين أو العسكري لدولة ما ،أو السلطة حبكم
األمر الواقع على األراضي معينة.

(ب)

على املدى القصري والطويل النتائ املتوقعة ،فضال عن التأثريات السياسية والتنفيذية هلذه السياسات.

(ج)

توافر العمليات العسكرية املكلفة.

(د)

توفر أي فرص تشغيلية لتنفيذ مذكرات التوقيف ،مبا يف ذلك الوسائل التقنية (مثل متكني السكان
املتضررين للتواصل يف الوقت املناسب وجود اهلاربني) ،وبرنام املكافأة يف جمال العدالة.

-36

وينبغي النظر يف سياسات العزل التالية:
(أ)

مذكرات اعتقال غري خمتومة كمالذ أخري ،عندما ال ميكن تنفيذ عمليات خارج سرا.

(ب)

العقوبات ،أي إدراج اهلاربني يف القوائم ذات الصلة؛

(ج)

جتنب االتصاالت غري الضرورية ،مع وجود آلية الرصد الذايت اليت أجرهتا الدول؛

(د)

اإلجراءات القضائية ،أي ضمن االسرتاتيجيات ذات الصلة ،والنظر يف:
(’)‘7

إجراء اعتماد التهم غيابيا ،عندما كانت مذكرات توقيف معلقة لفرتة طويلة من الزمن؛

(’)‘4

واإلحالة املشرتكة من قبل البلدان الوضع ودوهلم اجملاورة؛

(’)‘3

وعدم إخطار مذكرات االعتقال إىل الدولة املعنية ،عندما يكون املتهم يف منصب عال يف
السلطة.
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دال  -الدعم السياسي
-31

ينبغي أن تواصل اجلمعية والدول األطراف والدول واملنظمات األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك داخل اجملتمع املدين

يف توفري وتعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي للمحكمة من أجل ضمان االمتثال لاللتزامات مبوجب نظام روما األساسي و
ميثاق األمم املتحدة.
-38

وينبغي أن يشمل هذا الدعم اعتماد السياسات واألدوات الداخلية ذات الصلة ،فضال عن إدماج عناصر هبذا

الشأن يف إطار اسرتاتيجيات حمددة ،وذلك هبدف توفري عملية منظمة ومتكاملة لتعزيز تنفيذ أوامر احملكمة التقييدية.
-35

وينبغي لتدابري الدعم السياسي والدبلوماسي تعزيز االمتثال لواجب التعاون على إلقاء القبض والتسليم يف املرحلة

الوقائية ،وذلك برصد تدابري التنفيذ ،وأيضا على مستوى حاالت حمددة حيث ميكن رفض طلبات احملكمة.
-21

وينبغي أن يتضمن دعم اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اسرتاتيجية اجلمعية يف جمال االعتقال ما يلي:
(أ)

الوسائل السياسية والدبلوماسية 8،مبا يف ذلك
(’)‘7

البيانات العامة  5وااللتزامات ،يف األمم املتحدة وغريها من اهليئات املتعددة األطراف،

(’)‘4

االتصاالت املباشرة (الثنائية) أو غري املباشرة ،الرمسية أو غري الرمسية مع الدول املعنية ،اليت هتدف
إىل تيسري تنفيذ أوامر االعتقال ،وعلى دعم الدول املستعدة للقيام بذلك،

8

(’)‘3

املشاورات غري الرمسية املتعددة األطراف،

(’)‘2

اإلدراج يف جداول أعمال احلوار الثنائي واملتعدد األطراف،

(’)‘5

اللغة يف البيانات يف املناقشة العامة أصناء دورات مجعية الدول األطراف.

(’)‘6

وضع سياسات وطنية أو متعددة األطراف مسؤيدة للمحكمة اجلنائية الدولية ،

71

 ،ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين ،التوصيات الست والستون بشأن التعاون (التوصيات) ،التوصية 71؛ ورقة املفاهني ،الفقرة  )‘7’( 43و(’.)‘4

 5املرجع نفسه ،التوصية .28
 71مثال ،مفوضية االحتاد األورويب ،وثيقة مشرتكة للموظفني -أدوات لردم اهلوة بني العدالة الوطنية والدولية  ،SWD (2013) 26 finalاملسؤرخة يف  37كانون الثاين/يناير
.4173
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(’)‘1

املساعي واستدعاء سفري الدولة املعنية،

(’)‘8

إدراج بنود موالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف االتفاقات ذات الصلة،

(’)‘5

مسائل جملس األمن ،مبا يف ذلك

77

أ -عملية تشاورية يف إعداد وتنفيذ اإلحاالت والقرارات األخرى ،وحتديد الشروط الواجب
تلبيتها حىت تصبح اإلحاالت نافذة ،مبا يف ذلك من خالل اعتماد لغة أوضضح يف
القرارات ،حسب االقتضاء؛
ب -واليات لقوات حفظ السالم لألمم املتحدة للمساعدة على تنفيذ مذكرات االعتقال ،عند
االقتضاء؛
ج -تقارير من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية بشأن املسائل املسؤسسية والقضائية ،وكذلك من
رئيس اجلمعية العامة بشأن املسائل السياسية والتمويل؛
د -عقوبات تتماشى مع التطورات يف عملية االعتقال والتسليم.

(ب)

تدابري التنفيذ
(’ )‘7تنفيذ إجراءات وطنية تسمح بالتعامل مع طلبات التعاون (إلقاء القبض والتسليم) واملساعدة
الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية،
(’ )‘4تنفيذ التشريعات املتعلقة بالتكامل،
(’ )‘3وجود إطار متفق عليه ،أو آلية للتحقق ،لرصد قدرة التدابري الوطنية على االستجابة لطلبات
التعاون،
(’ )‘2وجود التزام ملموس من الدول بالتعاون بشكل كامل يف إعداد اإلحاالت أو قبول االختصاص.

(ج)

دور اجملتمع املدين

 77املاتدة  )7( 77من اتفاق االحتاد األورويب/كوتونو.
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(’ )‘7يف إطار آلية لإلنذار املبكر ،رصد األحداث على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي ،وتبادل
املعلومات مع اجلهات الفاعلة املوجودة يف املنطقة،
(’ )‘4استخدام الواليات القضائية احمللية للمطالبة بتنفيذ أوامر التقييد.
هاء  -العمليات
-27

ينبغي للجمعية والدول األطراف واحملكمة ،والدول األخرى ذات الصلة ،واملنظمات الدولية أن تركز أنشطتها يف دعم

إنفاذ مذكرات االعتقال الصادرة عن احملكمة عن طريق إعطاء األولوية للعمليات املهنية ،مبا يف ذلك من خالل تقييم وتعزيز
القدرات القائمة وآليات التنسيق على املستوى التقين لدى الشرطة وسلطات االدعاء ،وعند االقتضاء ،إنشاء أخرى جديدة.
-24

ينبغي للمحكمة أن تضع ،كمسألة ذات أولوية وعلى املدى القصري ،قدرة داخلية مهنية للبحث عن اهلاربني

وأصوهلم ،يف شكل وحدة تعقب ("الوحدة") ختضع للمدعي العام مباشرة من خالل رئيس شعبة التحقيقات ،وذلك بغرض:
(أ)

تتيح قدرة تعقب صغرية ومرنة ،مبا يف ذلك بشأن املسائل املالية ،تنشر معظمها يف امليدان ،وقادرة على
األداء بتقنيات غري رمسية املناسبة،

-23

(ب)

وتتفاعل بسرعة وتولد الثقة مع احملاورين يف امليدان،

(ج)

وجتمع معلومات استخبارية مستقلة ،وتنسق أنشطة الوكاالت احمللية وغريها،

(د)

وتتعامل مع عمليات التحقيق احلساسة،

(ه)

وتضع طلبات التنفيذ اجلاهزة للسلطات احمللية،

(و)

وتدعم اتصاالت املدعي العام على مستوى عال بشأن مسائل عدم التعاون.

وينبغي إنشاء الوحدة بعملية تضمن اتساقها مع الوالية العملياتية القائمة على اخلربة (القسم الرابع) ،وتتألف يف

البداية من بنية صغرية .وينبغي دعم تأسيسها وعملها بإعادة ختصيص املوارد املتاحة ،واألطر القانونية املناسبة.
-22

وينبغي أن يشمل دعم اجلهات الفاعلة ذات الصلة لعمليات احملكمة ما يلي:
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(أ)

تدريب الشرطة واملعدات 12،مبا يف ذلك برام املساعدة الدولية على التقنيات واألساليب والتقنيات
واملوظفني ،وكذلك رصد مكافأة خاصة لربام العدالة،

(ب)

األنرتبول :أنشطة تدريب لقوات الشرطة الوطنية يف البلدان اليت حيتمل وجود املتهمني فيها وملوظفي
مكتب املدعي العام؛ واستخدام النشرة احلمراء جلميع مذكرات االعتقال غري املختومة واستخدام "النشر"؛
وتعزيز التواصل املشرتك ،مبا يف ذلك عن طريق احلمالت العامة وامللصقات؛

(ج)

املساعدة التقنية ،لألنظمة احمللية اليت تتطلب ذلك على أساس كل حالة على حدة  ،مبا يف ذلك إنشاء
فرق خمتلطة أو تعقب أو القيام العمليات املشرتكة؛

73

التنسيق .إنشاء آليات على املستوى الوطين والدويل لتيسري التعامل مع الطلبات املقدمة من احملكمة،

(د)

وتبادل املمارسات واالتصال بني سلطات إنفاذ القانون الوطين ،مبا يف ذلك شبكات فرق التعقُّب
القائمة؛
72

(ه)

تبادل املعلومات على املستوى التقين؛

(و)

أنشطة االتصاالت لصناع القرار ،على الصعيد الدبلوماسي والسياسي؛

(ز)

السياسات ،مبا يف ذلك االحتفاظ مبذكرات االعتقال خمتومة كلما أمكن ذلك ،وإعداد طلبات كاملة

15

وجاهزة للتنفيذ موجهة للسلطات احمللية؛
(ح)

القوة العسكرية ،بتوسيع واليات قوات حفظ السالم ،عندما يكون ذلك ممكنا.

 74التوصيات ،التوصية 41؛ ورقة املفاهيم ،الفقرة .)‘3’( 43
 73ورقة املفاهيم ،الفقرة )‘2’( 43

 72املرجع نفسه والفقرة )‘5’( 43؛ التوصيات ،التوصيتان  47و.55

 75املرجع نفسه ،التوصيات ،التوصية 55؛ ورقة املفاهيم ،الفقرة )‘6’( 43
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رابعا  -التنسيق
-25

ينبغي للجمعية تعزيز التنسيق والتشاور الصارم بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة بتدابري مبوجب خطة العمل

هذه ،مبا يف ذلك اآلليات املنشأة يف هذا القسم.
-26

ويكمن اهلدف من عمليات التنسيق والتشاور يف ضمان دعم أكرب عدد ممكن من اجلهات الفاعلة ذات الصلة

السرتاتيجية اجلمعية يف االعتقال ،وذلك هبدف زيادة فعالية تنفيذها .وينبغي إجراء مثل هذه العمليات بطريقة تعاونية ،يف ظل
االحرتام الكامل للواليات املستقلة جلميع املشاركني ودون املساس بصالحيامت السيادية والتزاماهتم السرية ،حيثما انطبق ذلك.
ألف – جهة االتصال والمقرر الخاص للجمعية
-21

ينبغي للجمعية ضمان بقاء تنفيذ خطة العمل هذه متسقا مع هدفها ،وأن يبقى هذا التنفيذ قائما على النتيجة.

وهلذه الغاية ،تقوم اجلمعية مبتابعة العملية عن كثب مبقتضى خطة العمل هذه من أجل املسامهة ،حسب االقتضاء ،يف
مبادرات املتابعة لدى اجلهات املختلفة ،ورصد التقدم احملرز وإعداد أي إجراء آخر مطلوبة من اجلمعية لضمان تنفيذ
اسرتاتيجيات االعتقال بكفاءة وفعالية.
-28

وينبغي ملكتب اجلمعية إنشاء ما يلي ضمن الفريق العامل يف الهاي:
(أ)

جهة اتصال السرتاتيجيات االعتقال تساعد يف ضمان التنسيق الفعال لسياسات واسرتاتيجيات التنفيذ
واتساقها،

(ب)

مقررا خاصا معنيا باسرتاتيجيات االعتقال يقوم باإلعداد املالئم ملشاريع اجلمعية وأنشطتها لتنفيذ خطة
العمل هذه.

-25

وعلى الرغم من أن جهة االتصال واملقرر اخلاص للجمعية يسؤديان وظيفتني متمايزتني ،إال أنه جيوز للمكتب أن يقرر

أن يتم القيام هبذه املهام بالطريقة نفسها.
-51

وتقوم جهة االتصال واملقرر اخلاص حبفظ قائمة مفتوحة من اجلهات الفاعلة ذات الصلة خبطة العمل هذه ،ووضع

أساليب عمل مناسبة ،والعمل وفقا ألية اختصاصات قد يقررها املكتب.
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باء  -تشبكة من جهات االتصال
-57

تنشئ اجلمعية شبكة من جهات االتصال ("الشبكة") معنية باسرتاتيجيات االعتقال .وينبغي أن تشارك الشبكة يف

إنشاء وتنفيذ ومراجعة االسرتاتيجيات اإلطارية ،وكذلك يف رصد نتائ السياسات املعتمدة.
جيم – جهات االتصال لدى الفاعلين الوطنيين وغيرهم
-54

ينبغي جلميع الدول األطراف وبلدان احلاالت تعيني جهة اتصال وطنية السرتاتيجيات االعتقال .وينبغي دعوة

اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل تعيني جهات اتصال للغرض نفسه.
-53

وتقوم كل جهة اتصال بربط االتصال والتنسيق مع جهة االتصال لدي اجلمعية اليت ستوفر املعلومات املتاحة املتأتية

من مجيع املصادر ذات الصلة هبدف إجياد التآزر وحتسني التنسيق .وينبغي جلميع جهات االتصال أن تقدم إىل جهة االتصال
يف اجلمعية ،حسب االقتضاء ،أي معلومات متاحة قد تكون ذات صلة يف تنفيذ خطة العمل هذه.
دال  -آلية التشاور
-52

ينبغي وضع آلية للتشاور جتمع املدعني العامي احلاليني و/أو السابقني للمحاكم الدولية ،مبا يف ذلك حمكمة

يوغوسالفيا ،وحمكمة رواندا ،واحملكمة اخلاصة بسرياليون .وينبغي آللية التشاور أن تساعد على استكشاف اآلثار املرتتبة عن
الدروس املستفادة من احملاكم على املستوى االسرتاتيجي بالنسبة إىل وضع اسرتاتيجيات حمددة وتنفيذها على حد سواء.
-55

وينبغي للمقرر اخلاص أن حيدد أساليب عمل آلية التشاور واملسامهات اإلضافية اليت قد تكون مطلوبة لضمان دعم

اخلربات ذات الصلة لالسرتاتيجيات احملددة.
هاء  -فرقة عمل الخبراء
-56

ينبغي للمحكمة إنشاء فرقة عمل من اخلرباء ("فرقة العمل") لغرض تكوين وحدة تعقب يف مكتب املدعي العام.

وينبغي تكليف فرقة العمل بإعداد مجيع العناصر التنظيمية الالزمة لتحقيق تلك الغاية ،استنادا إىل التجارب الناجحة واملوحدة
من الواليات القضائية الدولية والوطنية .وال بد تشمل والية فرقة العمل:
(أ)

اإلطار القانوين والضمانات املناسبة ،ومنها اللوائح والتوجيهات املمارسة ،واملبادئ التوجيهية ،وأساليب
العمل األساسية ،واالتفاقيات مع الدول اإلقليمية والشريكة املعنية،

(ب)

وهيكال تنظيميا،
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(ج)

وأي استعراض لبنية مكتب املدعي العام اليت قد تكون ضرورية لضمان تزويد الوحدة باملوظفني ،والتنسيق
مع شعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون ،وتسلسل إداري خيضع مباشرة للمدعي العام من خالل
مسسؤول التحقيقات،

-51

(د)

واآلثار املرتتبة على امليزانية وأي إجراء متويل تكميلي،

(ه)

وتوصيف الوظائف ،والتعيني يف املناصب املفتوحة يف الوحدة،

(و)

ومجع املمارسات ذات الصلة من الواليات القضائية الدولية واحمللية.

وينبغي أن تضم فرقة العمل أعضاء يتمعون خبربة حمددة يف االستخبارات وعمليات تلتعقب ،مبا يف ذلك موظفون

عملوا سابقا أو يعملون حاليا يف احملاكم الدولية (حمكمة يوغوسالفيا ،حمكمة رواندا ،احملكمة اخلاصة بسرياليون) ،ويعملون
مسسؤويل حتقيقات أو عمليات ،وقادة فرق ،ومنسقني سريني للموارد البشرية .وينبغي أن تشمل فرقة العمل أيضا املوظفني الذين
تعينهم اإلدارة الفرعية لدعم التحقيق عن اهلاربني والوحدات املتخصصة األخرى التابعة لألنرتبول.

16

وينبغي استخدام اخلرباء يف فرقة العمل بدون مقابل من املسؤسسات املرسلة ،مع سداد املصروفات أو لبدل اليومي

-58

وعند الضرورة.
واو  -أساليب العمل
ينبغي جلهة التنسيق واملقرر اخلاص يف اجلمعية أن يضمنا بقاء أساليب العمل يف تنفيذ خطة العمل هذه صغرية

-55

وتنطوي على احلد األدىن من األثر املايل .وينبغي أن جتري االتصاالت مع شبكة جهات االتصال وآلية التشاور أو اجلهات
الفاعلة األخرى ذات الصلة بوسائل تكنولوجيا املعلومات واألنظمة السمعية البصرية.
وحسب مقتضى احلال ،جيوز عقد اجتماعات شبكة آلية التشاور أو غريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،هبدف

-61

قيد االستعراض .وينبغي أن تعقد هذه االجتماعات
تعزيز تنفيذ خطة العمل واحلفاظ على االسرتاتيجيات والسياسات املعتمدة َ
على هامش األنشطة ذات الصلة اليت جتري يف الهاي ،يف احملكمة اجلنائية الدولية أو يف املسؤسسات األخرى ذات الصلة.

76

املديرية الفرعية لدعم التحقيقات يف قضايا اهلاربني والوحدات النمتخصصة األخرى (املديرية الفرعىي املعنية جرائم احلراب واإلبادة ،واملديرية الفرعية املعنية مبكافحة الفسادة

واجلرائم املالية.
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-67

وبغض النظر عن اجلداول الزمنية املشار إليها يف خارطة طريق خطة العمل هذه ،ينبغي جلهة االتصال واملقرر اخلاص

أن يسعيا جاهدين إىل تعزيز وحتقيق التنفيذ املبكر لالسرتاتيجيات والتدابري اليت تفضي إىل نتائ ملموسة يف اسرتاتيجية
االعتقال لدى اجلمعية.
زاي  -االستعراض
-64

وتقوم اجلمعية باإلبقاء على خطة العمل هذه قيد االستعراض على أساس سنوي ،استنادا إىل نتائ امللموسة اليت

تتحققت يف تنفيذها.

خامسا  -خارطة الطريق
-63

يتم تنفيذ خطة العمل املتعلقة باسرتاتيجيات االعتقال وفقا للجداول الزمنية والكفاءات التالية:

2715
كانون األول/يناير-.تشبا /فبراير
(أ) تعيني جهة االتصال واملقرر اخلاص (املكتب)،
(ب) إنشاء فرقة عمل من اخلرباء (مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية)؛
آذار/مارس
(أ) وضع أساليب العمل وآلية التشاور،
(ب) وضع قائمة باجلهات الفاعلة ذات الصلة (جهة االتصال واملقرر اخلاص يف احملكمة اجلنائية الدولية)،
(ج) عملية التوظيف لوحدة التعقُّب؛
نيسان/أبريل
(أ) إنشاء شبكة من جهات االتصال (جهة التنسيق/املقرر اخلاص)،
(ب) تعيني جهات االتصال الوطنية (الدول األطراف وبلدان احلاالت)؛

29A1-A-211114

87

ICC-ASP/13/29/Add.1

نيسان/أبريل-تموز/يوليو
(أ) تعيني جهات االتصال األخرى (مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة)؛
(ب) إعداد االسرتاتيجيات اإلطارية اخلاصة باملنطقة واحلاالت والقضايا (مجيعها)؛
أيلول/سبتمبر
(أ) جتنيد وحدة التعقب (فرقة العمل /مكتب املدعي العام)؛
أيلول/سبتمبر-.تشرين الثاني/نوفمبر
(أ) النظر يف تدابري التنفيذ املتخذة يف إطار االسرتاتيجيات اإلطارية (مجيعها)؛
كانون األول/ديسمبر
(أ) رفع تقرير عن تنفيذ خطة العمل إىل الدورة  72جلمعية الدول األطراف (املكتب ،جهات االتصال/املقر اخلاص)
2716
(أ) االتفاق على إطار ،أو آلية ُّ
حتقق ،لرصد قدرة التدابري الوطنية على االستجابة لطلبات التعاون (املكتب/فريق الهاي
العامل)،
(ب) حتديد جمموعة من املزايا لتشجيع التسليم الطوعي (مجيعها).
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التذييل الرابع
طرائق العمل :الدروس المستفادة من المقرر
أوال  -المنطلق
 -7نظرت اجلمعية ،يف إطار االستعراض اجلاري ألساليب عملها ،يف مزايا توثيق الدروس املستفادة بشأن مواضيع حمددة
كلفت هبا هيئات فرعية تابعة للمكتب 7.ومبا أن منصب املقرر أدخل للمرة األوىل يف ممارسة اجلمعية بوالية على اسرتاتيجيات
االعتقال ،فإن الدروس املستفادة تبدو مناسبة لتوفري أساس ملواصلة النظر يف االستفادة من مناصب مماثلة.
ثانيا – أساس التجربة
 -4أنشئ منصب املقرر السرتاتيجيات االعتقال على أساس ورقة املفاهيم وخارطة الطريق من الشخص نفسه الذي عني
الحقا مقررا ،ومت إقرارمها 4على التوايل ووافقت عليهما اجلمعية.
 -3وقد شكلت ورقة املفاهيم خطة عمل للمقرر ،حيث أهنا تشتمل على خمطط واضح من العناصر اليت ينبغي إدراجها يف
النتيجة املتوقعة ،أي يف التقرير ومشروع خطة العمل معا.
 -2ومبا أن والية املقرر كانت إلعداد مشروع خطة العمل على أساس املمارسات القائمة يف الواليات القضائية الدولية
والوطنية ،فقد مت ذلك من خالل األنشطة غري الرمسية ،مبا يف ذلك االتصاالت الثنائية واملتعددة األطراف .وقد مت إطالع فريق
الهاي العامل باستمرار ،يف تيسريه للتعاون ،بالعملية اجلارية وعن اخلطوات املتخذة .ومل تعقد أي اجتماعات عن مضمون
اسرتاتيجيات االعتقال يف فريق الهاي العامل إىل أن مت تقدمي التقرير وخطة العمل املرفقة للوفود .ومع ذلك مت عرض استبيان
جلمع املعلومات من مجيع الدول لتوضيح األسئلة احملتملة.
 -5ومبا أن الوالية احملددة كانت تتطلب بطبيعتها نشاطا حبثيا يف الدروس اليت استقتها خمتلف اجلهات الفاعلة ،فقد مشلت
املنهجية اليت طبقها املقرر 3ثالث مراحل متميزة:
 ،ICC-ASP/12/59 7تقرير املكتنب حول تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب ،الفقرة ( 41ب)" :إن املكتب [ ]...يرحب [بأن] يقوم امليسرون املنتهية
واليتهم [ ]...بصياغة الدروس الشخصية املستفادة/وثيقة تسليم العهدة بتوصيات تتعلق باملوضوع واإلجراءات .وميكن أن تكون هذه الدروس املستفادة رافدا أيضا للتوجيهات
العامة/النذكرة التوجيهية للميسر .وميكن هلذه املذكرة ان تتضمن توصيات عملية تتعلق باإلجرالاءا توالتوصيات بشان كتابة التقارير وصياغة القرارات" [.]...
 ICC-ASP/12/Res.3 4الفقرة " ،5تسؤيد وثيقة املفاهيم الواردة يف التذييل".
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(أ)

مجع املعلومات؛

(ب)

التحليل.

(ج)

الصياغة وإعداد التقارير.

يف مرحلة مجع املعلومات مت إجراء مسوح ومشاورات إعمال وسائل أخرى:
(أ)

استبيان جلميع الدول 2،على أساس عناصر ورقة املفاهيم اليت أقرهتا مجعية الدول األطراف؛

(ب)

خمطط للمحاكم الدولية ملقارنة النتائ احملققة يف احلاالت الفردية؛

(ج)

مقابالت مع املسسؤويل احلاليني أو السابقني للدول واملنظمات الدولية.

5

6

(د)

املشاركة يف ندوات إنفاذ القانون؛

(ه)

مشاورات مع املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع األكادميي.

(و)

وثائق ذات طبيعة سرية؛

(ز)

املمارسات القائمة لدى الواليات القضائية الدولية؛

(ح)

املعلومات املتاحة للجمهور ،مبا يف ذلك وثائق من احملاكم الدولية واملنظمات والكتب واملقاالت ،وغريها.

1

 ،ICC-ASP/13/29/Add 1 3تقرير عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض ،الققرات .45-47
 2صدر يوم  31حزيران/يونيو  4172باإلجنليزية ،ويوم  77متوز/يوليو  4172بالفرنسية.
 ICC-ASP/12/Res.3 5الفقرة " ،5يسؤيد وثيقة املفاهيم الواردة يف التذييل".
" 6فرق البحث احلثيث عن اهلاربني" ( )FASTتأسست يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،ومرتبطة يف الشبكة األوروبية لفرق البحث احلثيث عن اهلاربني ).(ENFAST

1حمكمة يوغوسالفيا ،وحمكمة رواندا ،وحمكمة سرياليون ،وحماكم كميوديا ،واحملكمة اخلاصة بلبنان ،مقاضاة الفظائع اجلماعية :الدروس املستفادة من احملاكم الدولية"( ،الدروس
املستفادة من احملاكم الدولية") اليت أطلقت يف  7تشرين الثاين/نوفمرب  ،4174تتناول عمليات إلقاء القبض يف "املمارسات  ،"14-68الفقرات  .356-336ويتناول دليل
املدعي العام حملكمة رواندا "تعقب اهلاربني من العدالة اجلنائية الدولية وإلقاء القبض عليهم :دروس من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،حزيران/يونيو ( 4173مقيد) :،اإلطار
القانوين الالزم للتعقب؛ والتنظيم اهليكلي لوحدات متخصصة يف النعقب وإدارهتا؛ واسرتاتيجيات التعقب؛ والتعامل مع املصادر السرية .وبرام املكافآت؛ والقضايا األمنية املتعلقة

بعمليات التعقُّب؛ والتواصل مع السلطات الوطنية.
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ثالثا  -الدروس المستفادة
-1

واستنادا إىل خربة املقرر ،ميكن استخالص الدروس التالية:

ألف  -الغرض
-8

ينبغي أن يهدف منصب املقرر إىل تبسيط وترشيد عمل الفريق العامل املعين التابع للمكتب ،وذلك هبدف تعزيز

كفاءة وفعالية أساليب عمل اجلمعية .وعندما يقتضيه املوضوع ،ينبغي للمقرر أيضا توفري أساس قائم على اخلربة ملشروع قرارات
اجلمعية .وهلذه الغاية ،ينبغي تعيني املقرر على أساس املسؤهالت الشخصية ،وينبغي أن يتضمن التقرير املسلَّم تقييمه الشخصي
اخلبري.
الهدف

باء -
-5

ينبغي أن يكون إنشاء منصب املقرر قائما على النتيجة ،أي أن الوالية اليت مينحها املكتب ينبغي أن تعهد هبدف

واضح لتحقيقه يف جدول زمين معني .وسيشمل اهلدف بالضرورة إعداد تقرير ،لكنه قد يشمل أيضا نتيجة حمددة ،مثل مشروع
وثيقة مستقلة أو قرارا آخر تقوم اجلمعية باملوافقة عليه.
خطة العمل

جيم -
-71

ومن املتوقع أن يضطلع املقرر بالوالية اليت تلقاها دومنا حاجة ،حىت مرحلة متأخرة من هذه العملية ،إىل اجتماع

الفريق العامل التابع للمكتب بشأن املضمون .ونتيجة لذلك ،ينبغي لعمل املقرر أن ينطلق على أساس متني توفق عليه الدول
األطراف مسبقا .وينبغي أن تتضمن خطة عمل املقرر اخلطوط العريضة للعناصر اليت سيتم تناوهلا يف النتيجة احملددة املتوقعة
(تقرير وأي مشروع وثيقة مستقلة أو قرار آخر) ،مع حتديد واضح للمحتويات والعملية واجلداول الزمنية .وينبغي أيضا أن
يكون هذا املخطط األساس للجمعية الختاذ قرار بشأن احلاجة إىل إنشاء منصب املقرر ،ونتيجة لذلك ،ينبغي من الناحية
املثالية أن تتم املوافقة عليه مع والية املقرر.
أساليب العمل

دال -
-77

يف مستهل الوالية ،ينبغي أن حيدد املقرر منهجية للنتيجة اليت سيتم تسليمها .وينبغي أن تتضمن أساليب عمل املقرر

خمططا واضحا للمراحل املتوخاة يف هذه العملية ،وباخلطوات اليت ينبغي اختاذها واألدوات الالزمة لالستخدام ،إىل جانب
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احملاورين املعنيني بالوالية .وينبغي أن جترى مشاورات أيضا عند االنتهاء من مراجعة العناصر اليت من شأهنا أن تشكل أساسا
للتقرير ،وذلك حسب االقتضاء؛
النتائج

هاء -

ينبغي ملقرر أن يطلع باستمرار الفريق العامل على العملية والتقدم احملرز ضمن الوالية اليت تلقاها ،على أساس شهري

-74

أو على أي أساس مناسب آخر.
وينبغي أن يظل التقرير النهائي حتت املسسؤولية احلصرية للمقرر .ومع ذلك ،ينبغي أن تقدم مسودة التقرير إىل الفريق

-73

العامل وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتقدمي تعليقات هنائية ،قبل أن يتم االنتهاء منه.
والنتيجة األخرى ذات الصلة اليت قد تقرتح يف التقرير ،مثل أي قرار ستتخذه اجلمعية يف شكل قرار مستقل أو صك

-72

آخر ،جيب أن يوافق عليها الفريق العامل وتقدم بشكل منفصل للمكتب.

المقرر والمقرر الخاص

واو-

استنادا إىل الغرض واهلدف من منصب املقرر ،أي تعزيز كفاءة أساليب عمل اجلمعية وفعاليتها ،يبدو أنه يلجأ إليه

-75

عندما ال تكون هناك حاجة لعقد اجتماعات مفتوحة مع الدول األطراف وغريها من املشاركني لتوفري املعلومات إلعداد
التقرير ،و/أو عندما يكون هناك حتليل يقوم على اخلربة.
وميكن التمييز فيما يتعلق مبنصب املقرر ،وذلك استنادا إىل موضوع الذي سيتم تناوله واعتمادا على احلاجة إىل

-76

تنسيق املعلومات أو أيضا تقدمي تقدير أو تقييم قائم على اخلربة ،لغرض القيام بإجراء معني يف شكل صك ميكن اعتماده أو
قرار آخر.
-1

المقرر

-71

املقرر باملعىن احلقيقي يتم تكليفه بدراسة مسألة معينة عن طريق إجراء مشاورات وعمليات رصد وتلقي االقرتاحات

أو غريها من املسامهات من أصحاب املصلحة.
-78

وميكن أن جيري اختيار املقرر على أساس املسؤهالت الشخصية ،باتباع املعايري املعتادة يف اهليئة الفرعية ذات الصلة؛
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-2

المقرر الخاص

-75

يتم تكليف املقرر اخلاص بدراسة مسألة معينة على أساس اخلربة لتعكس تقييما شخصيا قائما على اخلربة ،يتم

القيام به من خالل البحث والدراسة والتقييم ،بعد التشاور مع أي جهات خارجية ذات الصلة.
-41

سيحتاج تعيني مقرر خاص إىل االستناد إىل خربة حمددة تتطلبها مسألة معينة ستتم دراستها .وعندما ال تكون

الشخصية املالئمة متوفرة ضمن الوفود ،ينبغي إيالء االعتبار لتحديد صاحب املنصب من أطراف خارجية ،وذلك على على
سبيل املثال على أساس جماين أو أساس استشاري آخر.
التسلسل اإلداري

زاي -
-47

استنادا إىل الغرض واهلدف من منصيب املقرر واملقرر اخلاص ،فضال عن التقييم الشخصي الواردة يف تقريرمها ،فإنه

ينبغي خضوع املنصبني مباشرة إىل املكتب واجلمعية.
____________
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