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 تقرير المكتب عن التعاون

 إضافة

 السابع المرفق

 *قّدمه المقرر لقاء القبضإ استراتيجياتعن  تقرير

 وجز م

ن أبش لةاملدو  الدولية/و  الوطنية القضائية الوالياتلدى  املتقدمة لتجاربل حتليالالذي يقدمه املقرر  التقرير هذا يقدم 
 الدولية اجلنائية احملكمةيضع بني يدي ل أدناه املذكورة التوصيات ،األسس هذه على، ويقدم ،إلقاء القبض اسرتاتيجيات

 (.الثالث تذييلال) تقريربال املرفقة العمل خطة مشروعتضمنه  كما ،لقاء القبضإل شاملة رتاتيجيةسا

 الدعم من زي مب اكانت مدفوع أخرى دولية قضائيةهيئات  يفإلقاء القبض  اسرتاتيجيات جناح أن إىل التقرير صوخيل   
 خاص شكل الرتكيزبعن طريق  ذلك يف مبا الدولية، اجلنائية كمةاحمل يف بعت  ت    أن أيضا ينبغي اليت مواطن القوة العمليةو  السياسي

 .ذاتيةال قدراهتا حتسني على

مبا يف ذلك من خالل  ،ناجحة إللقاء القبض سرتاتيجيةا على تساعد لتدابري شامل هن  اتباع قرتحي   املنظور، هذا منو  
 اجلهاتحىت تساهم  الشراكة منوذج على مبنية تكون أن هناشأ من والقضايا، احلاالتو  لمناطقل حمددةإطارية  اسرتاتيجيات وضع
 من منفصلة مبادراتوجود  ددةاحمل االسرتاتيجيات هذهالوقت الذي ال متنع فيه  يفإلقاء القبض. و  جهود يف الصلة ذات الفاعلة

                                                           
 .4172تشرين الثاين/نوفمرب  47ورد إىل األمانة يوم   *
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 اغريه أو والتهميش، ،اإلشرتاط سياسات ذلك يف مبا عليها، متفق تدابري أي فعالية عززسي املقدم التعاوين اإلطار فإن الشركاء،
 ذات مسألةبوصفها  املدعي العام مكتبيف  "تعقُّب وحدة" إنشاء ينبغيو . والدبلوماسي السياسي الطابعالسياسات ذات  من

 .العملياتلتنفيذ  مهنية مستقلة قدرة توفري أجل من ،أولوية

 التدابري وتنفيذ الصلة ذات الفاعلة هاتاجل بني التنسيق ضمان االتصالجهات تتكون من  شبكةوجود  شأن ومن 
 .كثب عنالعملية  متابعة اجلمعيةواصل وست. تعاونية بطريقة هبا املعمول

 إطار ضمن فقط ولكن ذلك، أمكن كلما الدولية اجلنائية احملكمة سياق يفشرتاط اال سياساتالنظر يف وَصى بي :1 التوصية
 شملي أن ينبغي ،هامن واهلدفالسياسات  هذه لطبيعة ونظرا. والقضايا حلاالتوا املناطق خمتلفعلى  املطبقة االسرتاتيجيات

 تنفذ أن وجيب املكافآت،حىت يتم إعمال ت بلَّغ تكون واضحة و  ،تلبيتها يينبغشروطا  يةطار اإل سرتاتيجياتاالباملتعلق القسم 
 .الظروف مع التكيف أجل من تقديريةال سلطةال من الالزمة الدرجةاالحتفاظ ب ضمان مع باستمرار،

حىت يتمكن  مناسب، بشكل وإبالغها مبكر وقت يف والسلبية اإلجيابية احلوافز من شاملة جمموعةتوضع  أنيوَصى ب :2 التوصية
 غري املأمون. هلاربنيا ياةح منطمقابل  التدابري هذه مثلمن  فوائدلل موثوقبشكل  تقييممن إجراء  ملتهما

 األول املقام يف تأخذ اليت الفردية االسرتاتيجيات إطار يف إال اهلاربنياخلاصة ب التهميش سياساتتنفيذ عدم يوَصى ب :3 التوصية
 نظام وجود عن الكشف ودون ة،تقني عمليات خالل من القصري املدى يف مذكرات االعتقال تنفيذ احتماالت االعتباربعني 

قد تنظر و  الضرورية، غريتصاالت وتفادي االتنفيذ العقوبات  ال بد من ممكناذلك  فيها يكونال  اليت احلاالت يفو . تقييدال
 .السياسات هذه تنفيذ رصديف السماح ب الصلة ذات الفاعلة اجلهات

 مبوجب لاللتزامات االمتثالتتناول  ودبلوماسية سياسية طبيعةذات  ومتكاملة منظمة تدابريب مزدوج هن اتباع يوَصى ب :4 التوصية
 احملكمة طلباتيبدو أن  حيث حمددة حاالت مستوىعلى  مث ،(التدابري تنفيذ رصد)أوال  وقائية رحلةم يف األساسي روما نظام
 .رفضت قد

 إنشاء وينبغي. االعتقاالتتنفيذ ل أولوية ذا جماال باعتبارها العمليات على املصلحة أصحاب مجيع  يركز  بأنى وصَ ي :5 التوصية
 تعزيز أيضا وينبغي. التحقيقات شعبة رئيس خالل من العام لمدعيل باشرةمختضع  القصري املدى يف مهنية تعقُّب وحدة

 من مبساعدة   واإلمكان، الضرورة وعند ،(االدعاء وسلطات الشرطة) تقينال املستوى على والتعاون التنسيق تعزز آلياتب العمليات
 .ضبإلقاء القبتفويضا  اليت متلك اجلنسيات تعددةامل قواتال أو السالم حفظ بعثات

 :ذلك يف مبا منظمة، عمليةبواسطة  العمل خطة تنفيذ يتم بأن ىيوصَ  :6 التوصية
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 املدىينبغي أن تقوم به يف للمحكمة اجلنائية الدولية، وهو ما  املدعي العاميف مكتب  تعقُّب وحدة نشاءمنح األولوية إل 6-7
 عب  تتَّ  اوممارساهتومهنيتها  بنياهتاو  القانونية، وأطرها التعقُّب وحدةانطالق  مرحلةتأكد من أن لل ةمكلف رباءمن اخل عملفرقة  القصري

 والوطنية؛ الدولية القضائية الوالياتواملوحدة لدى  ناجحةَ البصورة وثيقة املمارسات 

 اتذ التدابري لتنفيذ إطارا توفر أن شأهنامن  والقضايا، واحلاالت املناطق خمتلف على مطبقة موحدة حمددة اسرتاتيجيات -6-4
مبنية على من خالل عملية  يةطار اإل سرتاتيجياتمثل هذه اال وضع وينبغي. االقتضاء حسب ،إلقاء القبض سرتاتيجيةاب الصلة

 سياقات يف الدولية واملنظمات الدول دور ذتأخ   أن على تعاونية، بطريقة وتنفيذها املعنية الفاعلة اجلهات جلميع شاملة شراكة،ال
 يف مبا سياق،ال يف نفوذا متارس اليت األطراف غري الدولأما . ساسةاحلاملعلومات  حبماية اإلخالل ودون ،بعني االعتبار خمتلفة
 ذات الفاعلة اجلهات جلميع وينبغي. بصورة بناءة واستباقية االسرتاتيجيات هذه يففينبغي إشراكها ، األمن جملس أعضاء ذلك
دة لكل منطقة حمدَّ  معيةاجل يف اسرتاتيجيات علىالرتكيز ب ،هاتنفيذو  اسرتاتيجيات إعداد غرضاتصال بجهات  حتديد الصلة
وينبغي أيضا التخطيط إلنشاء . حمدَّدة لكل قضية لمحكمة اجلنائية الدوليةل املدعي العام مكتبسرتاتيجيات يف اعلى و  وحالة،
 ؛احملاكم الدوليةلدى والسابقني  املدعني احلالينيجتمع  تشاور آلية

 املسامهة، أجل من اخلاص، واملقرراالتصال جهة  خالل من عمليةتابعة عن قرب للامل لتشمل اإلشرافعية يف اجلم وظائف 6-3
 اجلمعيةتطلبه  آخر إجراء أيوضع و  احملرز التقدم رصدو  املختلفة، اجلهاتاليت تقوم هبا  املتابعة مبادراتيف  االقتضاء، حسب
 .وفعالية بكفاءةإلقاء القبض  اسرتاتيجيات ذيتنف لضمان
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 مقدمة  -أوال
 ورقة)"إلقاء القبض  اسرتاتيجياتبشأن  املفاهيم ورقة( 4173) عشرة الثانية ايف دورهت األطراف الدول مجعية أيدت -7
تابع ال العامل الهاي فريق يف نيالوثيقت كلتا نوقشتو (. إيطاليا) الوفود أحد هامقد  اليت  طريقال خارطة تواعتمد ،7"(ميهافامل
 دورهتا حبلول عمل خطة حتقيقإىل  اجلمعية قرار ويهدف 4.التعاون عن املكتب تقريرب ارفقتأ  و  التعاون، تيسريإطار  يف مكتب،لل

 املمارسة أن اعتبارب 3السرعة،على وجه  تسليمالو  االعتقالاملتعلقة ب احملكمة طلباتإمكانية تنفيذ  لتفعيل (4172) عشرة الثالثة
 .احملاكمة يف املتهم حضور ضمان يتم حبيث القضائية، القرارات فرض على القدرة علىتتوقف  احملكمة واليةل الفعالة

"( تقريرال)" التقرير هذاو  2.إلقاء القبض اسرتاتيجياتمعنيا ب مقررا( إيطاليا) بيليلي روبرتو السيد تعينيوقام املكتب ب -4
(. الثالث تذييلال)إلقاء القبض  اسرتاتيجياتبشأن  اومربراهت العمل خطة مشروعمنطلق  وفرقدم وي املقرر، تلقاهااليت  واليةال ذنف  ي

 بعضفقد مت إرفاق  عملها، ألساليب اجلاري االستعراض سياق يف املناسبة هذه يف مرة ألول اجلمعيةأنشأته  املقرر منصبن أومبا 
 (.الرابع تذييلال) املنصبهذا أيضا من  املستفادة الدروس

 قالمنطل - ألف

 ،تسليمالو لالعتقال  خاص اهتمام إيالءب األساسي، روما نظام نع املنبثقة التعاون التزامات تنفيذالتطرق إىل كان لقد   -3
 4113 عامي بنيف 5".اجلامع القرار"أال وهو  سؤسسات،امل بناءها لإطار  سياق يف األطراف الدول مجعية مناألمر  بداية يف
 يفو . واضحة االعتقال مذكراتيثريها إصدار  اليت التحديات أوىلعندما أصبحت  رجييةتد مراحلعرب  اجلمعية انتقلت ،4118و

دعوة  خالل منفقط  املسألة اجلمعيةتناولت  ،(4112-4113) حتقيقاهتا أوىل للتو بدأتقد  احملكمةفيه  كانت الذي الوقت
 لغةمت اعتماد فقد  1معلقة،ظلت  األوىل االعتقال مذكراتأن  امبو  6.التعاون لضمان وطنية تنفيذية تشريعات اعتمادإىل  حمدودة
 تعاونيف ال 4111ة يمل تنظر اجلمعية إىل غا ذلك، ومع 8(.4171-4115) تسليموالضمان االعتقال  إىل هتدف إقناعا أكثر

                                                           
7  ICC-ASP / 12 / RES.3،5 الفقرة ، التعاون. 
4  ICC-ASP/12/36، 47-72 الصفحات الرابع، املرفق التعاون، عن املكتب تقرير. 
3  ICC-ASP/12/RES.3، السرعة وجه على يموالتسل القبض إللقاء احملكمة طلبات تنفيذ إمكانية لتعزيز: "5 الفقرة." 
2  ICC-ASP ،4172 فرباير 78 ،والقرار األعمال جدول املكتب. 
 .األطراف الدول ومجعية الدولية اجلنائية احملكمة تعزيز  5
6  ICC/ASP/2/Res.7، ى الصعيد الوطين لاللتزامات الناشئة عل يضاهيه االلتزامات أن جيب األساسي روما نظام على التصديق أن إىل تشري: "(3) الفقرة منطوق ،اجلامع القرار

 روما نظام يف األطراف الدول الصدد هذا يف وتشجع احملكمة، مع القضائي والتعاون اجلنائي القانون جماالت وبوجه خاص يف تشريعات التنفيذ، خالل من سيما ال منه،
-ICCمن القرار  3 الفقرة يف منطوق نفسها اللغة واعتمدت". ل ذلك على وجه األولويةتشريعات التنفيذ من هذا القبيل على ان تفع تقم بعد باعتماد مل اليت األساسي

ASP/3/RES.3. 
 .بشأن حالة أوغندا 4115 ومتوز/يوليو أيار/مايو يف الصادرة 1
8 ICC-ASP/4/Res.4 واعتقال وتأمني وتقاسم املعلومات، األدلة، وتوفري حفظمن قبيل  جماالت يف احملكمة مع بالتعاون التقيد بالتزاماهتا على الدول حتث": 76، منطوق الفقرة 

هلذه  يف ما تبذله من جهوده والدول احملكمة على دعم املدين فضال عن اجملتمع واإلقليمية الدولية املنظمات وتشج ع والشهود، الضحايا ومحاية إىل احملكمة وتسليمهم األشخاص
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يف جمال  اتاملمارسلق مل تَ و  األساسي، روما نظام مبوجب املقررة القانونية لاللتزامات العام االمتثال نظر وجهة منإال 
 .االهتمام من القليلسوى القبض إلقاء  اسرتاتيجيات

 .التعاون على اجلمعية من تركيزا أكثر ه لنَ  األساس 5(4111) التعاون بشأن ةتوصي 66 اعتمادوحيدد  -2

حتقيق لى ع أقوىبصورة رتكز لغة وممارسات تو  التعاونبشأن  مستقل قرارباختاذ  اواضح للجمعية احلايل النه  أصبحو  -5
 :ذلك يف مبا ،(4173-4177) نتيجةال

 الوفاء على وقدرهتا احملكمةفعالية  على سلبية آثارإلقاء القبض من  تنفيذعدم  ينطوي عليهما  يف النظر ( أ)
 71بواليتها،

 77املناسب، الوقتيف و  وكاملة حمددةو مركزة تكون  للتعاون طلباتقيام احملكمة بإصدار  إىل احلاجة ( ب)

 74األساسي، روما نظام أهداف تقوض اليت االتصاالت جتنب إىل احلاجة ( ج)

 73املستفادة، الدروس قيمة ( د)

 72العام، احلوار تعزيز ( ه)

 75منظم،و  ربةاخل على قائم هن  اعتماد إىل احلاجة ( و)

 4172.76 عام يف عشرة، الرابعة ادورهت يف العمل خطة اعتماد من اهلدف ( ز)

                                                                                                                                                                                    
 / ICC-ASP / 6 من القرار 31يف منطوق الفقرة  أيضا كبري وبشكل ،ICC-ASP/5/RES.3من القرار  32منطوق الفقرة نفسها يف  وتوجد اللغة" الغاية عند االقتضاء.

RES.2،  من القرار  27ومنطوق الفقرةICC-ASP/7/RES.3. 
 .ICC-ASP/6/RES.2الثاين من القرار  املرفق 5
اليت عليها  األخرى والدول األطراف دانب الدول وبصورة فعالة من املناسب الوقت يف واملساعدة التعاون على أمهية تسؤكد": ICC-ASP/10/RES.2من القرار  4منطوق الفقرة  71

 تاإلجراءا سياق يف التعاون ملا قد يسؤدي إليه عدم قرار صادر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة، أو األساسي روما نظام التاسع من وفقا للباب احملكمة التزام بالتعاون مع
 بالقبض األمر يتعلق عندما سيما ال واليتها، تنفيذ من آثار على قدرة احملكمة على ما قد يسؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة وتالحظ من تأثري على فعالية احملكمة، القضائية

 ". على أشخاص تصدر حبقهم أوامر بالقبض عليهم وتسليمهم للمحكمة
ستزيد من قدرة الدول على  وغريها من الدول األطراف الدول إىل احملكمة طلبات التعاون واملساعدة املركزة املقدمة من أن الحظت: "طوقمن املن 3الفقرة  املرجع نفسه،  77

 طلبات تقدمي احملكمة يف على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا تشدد أيضا: " ICC ASP/11/Res.5 من القرار 2منطوق الفقرة  ."احملكمة املقدمة من للطلبات بسرعة االستجابة
 حتسني احملكمة أيضا إىل مواصلة وتدعو احملكمة، املقدمة من للطلبات بسرعة االستجابة على األخرى والدول األطراف الدول قدرة تعزيز يف تسهم اليت واملساعدة التعاون
 "واملساعدة. للتعاون املناسب ويف الوقت وكاملة حمددة إرسال طلبات يف ممارستها

ا ي نفذ عندما  األشخاص مع أنه ينبغي تفادي االتصاالت إىل وإذ تنوه": ICC-ASP/11/Res.5من القرار  2 الديباجة قرةف 74 الذين صدر عن احملكمة أمر بالقبض عليهم ول مَّ
 ."األساسي روما تقوض هذه االتصاالت العمل من أجل حتقيق أهداف نظام

 ."القبض بشأن إنفاذ أوامر أمهية العرب املستخلصة من احملاكم الدولية املخصصة واملختلطة على تشدد: "3منطوق الفقرة  املرجع نفسه، 73
 األهلي، الذي أتاحته جلسات النقاش العامة بشأن التعاون واجملتمع ترحب بتعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمة: "ICC-ASP/11/Res.5من القرار  44منطوق الفقرة  72

وإذ  حيث ر كز تركيزا خاصا على إلقاء القيض على املطلوبني، وعلى حتديد أصوهلم وتتبعها وجتميدها ومصادرهتا، للجمعية، عشرة احلادية الدورة خالل األوىل ةللمر  ع قدت اليت
 آلراء املثمر بشأن امور منها التدابري العملية لتعزيز تنفيذا تبادل التقدير مع فإهنا تالحظ األساسي، روما لنظام وفقا احملكمة مع والفعال الكامل التعاون أمهية اعتبارها تضع يف
 ".القادمة  اجلمعية دورات أعمال وضرورة إدراج العاون مبثابة بند دائم يف جدول التعاون، طلبات

 على ومنهجية، منظمة إلقاء القبض بطريقة لتأمني الالزمة والتدابري امللموسة بأنه ال بد من النظر يف خطوات تعرتف: "ICC-ASP/12/RES.3من القرار  2منطوق الفقرة  75
 ".يف احملكمة وكذلك واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، الوطنية، األنظمة يف املتقدمة اخلربة أساس
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 تدابريال من مزيد إىل ادعمه ترمجة إىل الدول حاجة على السنني مر لىمن جانبه ع املدعي العام مكتبوشدد  -6
 تنفيذمفقودا يف ال عنصر" كان املعلقة االعتقال مذكرات تنفيذ يف الدول تعاون وأن ،االعتقالعمليات  يسريلت لموسةامل

 هبذهاملتعلقة  املناقشاتاملضي قدما ب يف ةهام مسامهةباعتبارها  املوقف هذا عناصرومت تقدمي  71."احملكمة لوالية الفعال
 78.اجلمعية داخل املسألة

 75واليةال  -باء

ومتشيا  4173.41عام  التعاون نع املكتب تقريريف  املقرر والية نطاقتضمنان تاللتان  املفاهيم ورقةو  الطريق خارطةد تر   -1
 الفرتة يف ملموسة نتائ  ققحت   أن ويتوقع الزمان يف حمدودة واليةال مدةفقد كانت  الطريق، خارطة يف احملددة النهائية املواعيد مع

 :شكل يفوذالك  ،4173-4172

 املختلطةو  املخصصةاحملاكم  ذلك يف مبا خارجية، أطراف مبساعدة رىجي التجربة على قائم حتليل ( أ)
 ؛بطبيعة احلال حملكمةا وكذلك املتحدة، األمم يف األعضاء املتعاونة والدول ،احلاالت ودول ،)"احملاكم"(

 واجلهات واحملكمة األطراف للدول ملموسة تدابري تتضمن اجلمعية هدتمأن تع ميكن عمل خطة مشروع ( ب)
 .فيها للنظر األخرى املتعاونة

 مفهومال -جيم 

 اجلنائية احملكمةالصادرة عن  عتقالاال مذكرات تنفيذإىل  امللحة احلاجةإىل التوسع يف مسألة داع من  هناكليس  -8
 حتقيقيكمن يف الذي  حمكمة إنشاء من الغرضقد يفشل و  ،اكماتاحمل عقدت   أن ميكن العمليات االعتقال  دونفب. الدولية
. الدوليني واألمن السالم حتقيق يف واملسامهة الضحاياتعويض و  اجلرائم من املزيد ارتكاب ردع أجل منيف الوقت املناسب  العدالة

ال يتم تناول يف حني  ،االعتقال ذكراتم لتنفيذ القانونية األسس نعحمددة  تفاصيل يقدم الالتقرير إن فباإلضافة إىل ذلك، و 
 47إال َعرضا. الدوليني واملساعدة للتعاون القانونية االلتزامات

                                                                                                                                                                                    
 وثيقة وتسؤيد السرعة، وجه على بإلقاء القبض والتسليم ةاحملكم آفاق تنفيذ طلبات لتعزيز عملية أداة لتحقيق الطريق لق خبارطةعاملت تعتمد املرفق: "5منطوق الفقرة  املرجع نفسه، 76

 ؛"عشرة الثالثة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل ذلك عن تقدمي تقرير املكتب إىل وتطلب  الهاي العامل،  املفاهيم اليت أحلقها فريق
 .ICC-ASP/10/40التعاون  عن احملكمة من تقرير 4الفقرة  71
 .،ICC-ASP/12/35التعاون  عن احملكمة من تقرير 46-71 والفقرات ،4173 مسامهة ورقة اجلنائية الدولية،مكتب املدعي العام للمحكمة   78
 أعاله. 76-75، اهلامشان ICC-ASP/12/RES.3أعاله من القرار  5و 2منطوق الفقرتني  75
 .،ICC-ASP/12/36 التعاون عن املكتب املرفق الرابع من تقرير 41
واملعاهدات املتعددة األطراف والثنائية  الدولية؛ اجلنائية بالنسبة إىل احملكمة السابع مبوجب الفصل الدويل األمن األساسي وقرارات جملس روما اسع من نظامالباب الت التوايل، على 47

 فضال عن القواعد العرفية بالنسبة إىل التعاون بني الدول.
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 أناألمهية مبكان  من ،هايف سياق املمكنة واحللول أثرهاو  اهلاربنيَ اعتقال احملكمة اليت تلفُّ كالت املش وضعمن أجل و  -5
 أو منظمة مجاعةيد على  عادة رتكبت   أن األساسي روما ظامن يف عليها املنصوص اجلرائممن أن شأن جل   أن نالحظ
هلا و  متو وعسكري،  سياسي مستوى أعلى ط هلا، علىختط   اإلنسانية ضد واجلرائم اجلماعية واإلبادة احلرب جرائمف 44:مهيكلة
 .واإلرهابية اميةاإلجر  املنظماتسرتاتيجيات ال جدا مشاهبة اسرتاتيجياتب يتصرفون الناس من جمموعات   عليها وحترض

 الوطنيةالقضائية  الوالياتلدى  ما حد إىل شائعة حالة   طليقاحرا  خطرية جرائم بارتكاب متهم شخصإن بقاء  -71
استمرار  ضمان يف رميس   دور  املتعلق بذلك  وللسياق والدولية احمللية اجلرائمبني  املشرتكة ماتلس  عندما يكون ل الدولية، وكذلك

أن  -الوطينعرب  أو الوطينإما على الصعيد  ،ميكن للجرمية املنظمة الصدد، هذا ويف. اهلاربني دعميف  مجاعاإلو  مايةاحلو سلطة ال
 احلاالت، هذه مثل يفو . دوليةال قضائيةال والياتال ضمن قعوت ادوليثري قلقا اليت ت ةري طاخل اجلرائملسياق  مماثال اسياقي أساسا توفر
ومنظمة  كبرية جمموعات منمالية كبرية وغريها من أنواع املساعدة املادية  مساعدة على صلونحي ما عادةاهلاربني  األشخاص فإن
 نبو اهلار استطاع  حيث، الوطنيةالقضائية  الواليات جتربةوتقرتن . الدولة قدرة احلاالت بعضتضاهي يف  واسعة،أقاليم  على سيطرت

 استمر املثال، سبيل على حيث، الدولية القضائية الواليات يف شهرة ثراألك احلاالت بعضمع  43البقاء يف حالة فرار طوال احلياة،
 (.4177-7555) عاما عشر ستة السابقة يوغوسالفيا حمكمة قاعةعن  مالديتش راتكو غياب

 مشاهبة خصائصهي اليت متلك و ) دويلتثري القلق ال ةري خط جرائم أو منظمة جرمية يف اقيادي امنصبوىل يت متهمبقاء و  -77
على احلفاظ  ضويعر   اإلجرامي، السلوك من منطضفي الدميومة على ي   ماوهو  دوره، ممارسة واصلةمب له سمحيَ أمر   طليقا (نظمةمل

 اسرتاتيجياتتيح ي أن املنظمة اجلرمية إطار ضمن اخلطرية الدولية اجلرائم يف النظرمن شأن و . إىل اخلطرواحلصول عليها األدلة 
 .موأصوهل األفراد تعقُّبل وكذلك لهاربني،ل والعقوبات احلوافز مستوى ىعل تدابري لوضعجرى اختبارها 

 ،مناصب عليايتولَّون  متهمنيبشأن صدرت  اعتقال مذكرات تنفيذليتم تناوهلما نظريا قد  تانبديل اناسرتاتيجيتهناك  -74
 :لعدالةاو  ذات الصلة بالسياسة ألسبابل املمنوحةاألمهية القصوى  يعكس ما ووه

 احملاكم مع املاضي، يف املمارسة الواقع يفت هذه هي كان وقد. السلطةإىل أن يغادر املتهم  نفيذالت تأجيل ( أ)
 42.واملختلطة الدولية

                                                           
 يقصد "بتعبري "مجاعة(: "4) املادة ،الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقيةو ،4111 لثاين/نوفمربتشرين ا 75 ،55/45 اجلمعية العامة األمم املتحدة القرار 44

 اخلطرية ئماجلرا من أكثر أو واحدة ارتكاب هبدف متضافرة بصورة وتعمل الزمن من لفرتة موجودة أكثر، أو أشخاص مجاعة ذات هيكل تنظيمي، مسؤلفة من ثالثة "منظمة إجرامية
" ذات هيكل تنظيمي مجاعة"يقصد بتعبري ]...[.  أخرى منفعة مادية أو مالية منفعة على مباشر، غري أو مباشر بشكل احلصول، أجل من االتفاقية، هلذه وفقا اجملر مة األفعال أو

 ذات هيكل تنظيمي". أن تكون أو فيها ار حمددة رمسيا، أو ان تستمر عضويتهمما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدو  جلرم الفوري االرتكاب لغرض عشوائيا مشك لة مجاعة  غري
 .طلقاء طيلة عقود شبيهة باملافيا منظمات من آخرين أعضاء من العديد ظل حني يف سنة، 23 ملدة طليقا بروفنزانو برناردو اإليطالية زعيم املافيا بقي 43
 .تايلور وتشارلز كارادزيتش رادوفان ،ميلوسيفيتش سلوبودان حلاالت أدناه ، 21 الفقرة 42
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 .تهوحالاملتهم  وضع عن النظر بصرف املناسب، الوقت يفاالعتقال  مذكرات لتنفيذ إجراءات اختاذ ( ب)

 تأكيد   ذاته حد يف هو األوقات مجيع يف العدالة رف  او وتَ  ائمةد مسؤسسة   الدولية اجلنائية احملكمةد فيه عَ يف الوقت الذي ت   و  -73
 توقعاتيبدو أن  األساسي، روما نظاماألساسية الواردة يف  اجلرائم على العقاب من اإلفالت الدويل لن يتسامح مع اجملتمع بأن

أنه ليس  احلالية السجالت ظهرت   أيضا،و . احملكمة والية دعم من أساسيا جزءا كونيس للعدالة املناسب الوقت يفاملطلوبني  تسليم
حىت  ةقادأن جمرد انتظار ال نتيجةالو  45.سنة 21 إىل 41 بني ترتاوح لفرتات السلطة يف نو الوطنيقادة ال يظل أن املألوف غري من
 والية ومع دويلال اجملتمع محاية مسسؤولية مع يتفق التقدم يف السن ال يبدو أنه خيار بسبب مناصبهم عنون يتخلَّ  أوطاح هبم ي  

 .الدولية اجلنائية احملكمة

 السياسية التدابريمت اختاذ  إذاخدمتهما معا  ميكن والعدالة السياسة مصاحل أن إىلخيل ص  التقريرفإن هذا  ذلك، ومع -72
 ذات األخرية ههذ من املستفادة الدروس أن ويبدو. جناحا األكثر الدولية القضائية الوالياتيف  الاحل عليه كانت كما والتنفيذية،

 .اسرتاتيجي إطار يف االعتبارأخذ مساهتا اخلاصة بعني وأنه يتعني  أيضا الدولية اجلنائية احملكمة يف كبرية أمهية

 أساس على التعاون لتحسني الالزمة التدابري حتديد ىلإ 4173باالعتماد على ورقة املفاهيم لعام  التقرير هذا هدفوي -75
كون ت عندما أي ،اجلرب) ةعديبَ و ( عتقالالبا حمدد طلبأي إصدار  قبل أيوقائية، ) ليَّةقَ ب   46:ه النُّ  من مزي  أو شامل، هن 

تبعا أو جربها  إلنفاذلالظروف غري املواتية ملنع  تدابريقد مت حتديد و (. بالفعلقد حتققت  التعاون طلب منجدا  السلبية النتائ 
هذه إىل يشري  التقريرفإن  ذلك، ومع. ابتحليلهاملقرر قام و  الصلة ذات ادرصامليف  امت االطالع عليهعلى النحو الذي  لتجربة،ل

ه سيكون فإن ،اعتمادهاو  تعريفها يتموحاملا . االعتقال اسرتاتيجيات حتديدأي  ،الذي مت تعيينه للهدف دوداحمل نظورامل من التدابري
 العملية العناصر مع التعامل خالل من ذلك يف مبا الدقة، وجه لىع اودالالهت بالتفصيل قةاملطبَّ  التدابري أكثر معاجلة هاتنفيذ  على 
 41.األخرى الدولية القضائية الواليات يف املتاحة املوحدة املمارسات ضوء يف أيضافيها  لنظرال بد من ا اليت

 الهدف -دال 

 تأوضح الصدد، هذا ويف. فيه لبس ال واضح بشكلحمددة  أهدافهاأن تكون  فعالة سرتاتيجيةا أي تعريفيقتضي  -76
 مذكراتتوقعات تنفيذ  زيادةيكمن يف  عتقالاال سرتاتيجيةا من اهلدف أن املدعي العام ومكتبمجعية الدول األطراف  من كل

                                                           
 . أفريقية بلدان من 77هناك  عاما، 41 من ألكثر ظلوا يف السلطة القادة من 71 بني من 45

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_longest_ruling_non-royal_national_leaders 
 .74 إىل 6 من الفقرات املفاهيم، رابع، وورقة، املرفق الICC-ASP/12/36 التعاون  عن املكتب تقرير 46
 .أدناه 35اهلامش  41
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 على نصبَّ ي أن عتقالاال سرتاتيجيةا على لرتكيزينبغي ل ذلك، على وبناء 48.الدولية اجلنائية احملكمة عن الصادرةاالعتقال 
 (.تسليمال) الدولية اجلنائية احملكمة أمام ونثلمي وجعلهم( االعتقال) حريتهم من حبرماهنم اهلاربني وضع تعديل أي العملية، هانتائج

 إىلعليهم  ضو قبامل األفراد وجلب االعتقاالت تنفيذ أي عتقال،لال سرتاتيجيةاأي  من اهلدفمبا أن  عامة، وبصورة -71
 تنفيذفإن  ذلك، ومع. األول املقام يفعملي  بعد النتيجة هذه لتحقيق املالئمة الوسائل تحديدلفإن  عملية، نتيجة   هو العدالة،

بل إنه يواجه  ،فقط اعتقال عملية أي يف العادية تحدياتال يواجه ال واملختلطة الدولية القضائية الواليات يفمذكرات االعتقال 
 .احملكمةلدى  تنفيذية صالحيات وجود عدمالنامجة عن التحديات  أيضا

 املستوى على االعتقاالتتتم  أن عادة   اجلنائية للمسسؤولية الفردي الطابعفيه  يتطلبالوقت الذي  يف لذلك، تيجةون -78
نطوي تهي الوحيدة اليت  اتلقيادل اجلنائية املسسؤولية تستهدفو اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية  عتقالاال مذكرات فإن املهين،
 اليت أو ،وجودال أو اجلنسية دولةب رتبطةامل صاحلمن امل غريه أو به، املشتبه وضع على توقفيو أمر وه كبري، سياسي دبععلى 

 فيما صاخ وجهبو  ،مايةاحل عن املسسؤولية بسببوذلك عموما  الدول، مسسؤوليةترتتب  السياق هذا ويف. اجلرائم فيها رتكبتا  
 .الدويل األمن جملس قرارات وسلطة األساسي روما نظاماليت أرساها  التعاون بالتزامات يتعلق

 املواجهةللحيلولة دون انتهاء  كامل، بشكل احلسبان يف واحمللية الدولية السياسة واقع سؤخذي أن جيب نفسه، الوقت ويف -75
 اهلدفالوقت الذي يبقى فيه  يف املنظور، هذا منو . يف النهاية العدالة مصلحة هزميةالقوة إىل  وتوازن القانونية االلتزامات بني

 هامة ستصبح النتيجة لتلك مواتية بيئةهتيئة  إىلأيضا  الرامية التدابريفإن  االعتقاالت، تنفيذهي  اعتقال اسرتاتيجيةي أل النهائي
 .وسيطة وخطوة

عمليات  على تقوم جهود خالل مناتباعها  ينبغي اعتقال اسرتاتيجيةي أل النهائي اهلدف حتقيق أن التقرير هذا زرب  ي  و  -41
 التزامات وجود على تقومهذه اجلهود أن  من الرغم على ،االعتقال مذكرات لتنفيذبذهلا  الصلة ذات الفاعلة جهاتلميكن ل تآزر
 ،املعنية لدولا لتعاون األساسي القانوين االلتزامىل إستند ت أنإىل  املتاحة األدوات حتتاجلن  لذلك، ونتيجة. للتعاون وحمددة عامة
 غري واملنظمات الدولية واملنظمات األخرى الدول ذلك يف مبا ،املعنية الفاعلة لجهاتل التعاونية وداجله على الرتكيزتوضع ب هاولكن

 .املدعي العام ومكتب احلكومية،

 المنهجية -هاء 

 المصطلحات -1

                                                           
48 ICC-ASP/12/RES.3، 76اهلامش  أعاله، 5 الفقرة. 
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 ةاسرتاتيجيوضع  ضمان إىل احلاجةَ  خاص وبوجه املقرر، تلقاها اليت الواليةَ  التقريرهذا  يف املعتمدة املصطلحاتتعكس  -47
 عملية   نتيجة هو الفعلي االعتقالن أا مبو . والدولية الوطنيةالقضائية  الواليات جتارب من املستفادة الدروس إىل استنادا اعتقال

 البحث من حمدود لغرض - التقرير يف املستخدمة التعاريف  قد تتجاهل ف 45،عتقاللال اسرتاتيجيةأي من خالل  ستهدفت  
 .الدولية اجلنائية احملكمةيف  السياسية أو القانونية املمارسة يف الثابتة اللغة - والتحليل

 :الدولية اجلنائية احملكمة وثائق يف املوجودة اللغة التالية التعريفاتال تعكس و  -44

 يعادل فإنه الصدد، هذا ويف ،العدالةوجه اربني من اهلالطلقاء  األفراد إىل لإلشارة ستخدمي   ،"نو اهلارب" ( أ)
مت  الذين األشخاصأي " الدولية، اجلنائية حملكمةيف ا والسياسية القانونية املمارسة يفالراسخة  التعبريات

 ".اعتقال ملذكرات خيضعون الذين األشخاص"" أو بشأهنم إصدار مذكرات اعتقال

 نصي   مل ما ،تسليموال املسؤقت عتقالاليت تشري إىل اال املسائل تشمل ،"عتقالاال اسرتاتيجية"و" االعتقال" ( ب)
 .ذلك فخال على

 الحقائق تقصي -2

 مت وقد. الصلة ذات اخلربة أساس على ،تقين منظور من املوضوع هذا، بتناول هاااليت مت تلق الواليةمتشيا مع قام املقرر،  -43
 زةركَّ امل املشاوراتوهي الدروس اليت تتيحها  والدولية، الوطنية القضائية الواليات من لكل االعتباربعني  املستفادة الدروسأخذ 
 بعض يفميكن  الفهم، سوء جتنب ضرورة وكذلك ،املعنية املعلومات من زءجل احلساسة الطبيعة بسببو . املفتوحة ملصادروا

 تضمنيفإنه حيدث أحيانا  31املعلومات، قدميمل التامة السرية ضمان يتمبينما و . فقط ألفاظ عامةب التجارب إىلاإلشارة  احلاالت
وقد . عامةلل تاحةامل الوثائقعند االقتضاء وعلى أساس  معىن ذي سياق توفريمن أجل  األخرى اجلهات أو الدول إىل إشارات
 :التالية الوسائل املعلومات مجع   مشل

 34مجعية الدول األطراف؛ أقرهتا اليت املفاهيم ورقة عناصر أساس على 37الدول، جلميع ااستبيان ( أ)

 الفردية؛ احلاالت يف احملققة النتائ  ملقارنةللمحاكم الدولية  اخمطط ( ب) 

 .الدولية واملنظماتو السابقني للدول أني احلالياملسسؤويل  مع مقابالت ( ج) 

 33القانون؛ إنفاذ ندوات يف املشاركة ( د) 

                                                           
 أعاله. 72 الفقرة 45
 املقرر، اليت أجراها للدراسة داخليا الستبقى عم االستبيان على ردود أي إن: "4172 حزيران/يونيو 31 بتاريخ إلرسال االستبيان، الدول إىل املقرر رسالة املثال، سبيل على انظر 31

 ولن يتم الكشف عن املعلومات املقدمة وال على أمساء الدول سواء ردت أو مل ترد.". ولن تظهر إال يف شكل إحصائي
 .بالفرنسية 4172 متوز/يوليو 77ويف  باإلجنليزية، 4172 حزيران/يونيو 31 يف صدر 37
34 ICC-ASP/12/RES.3، املفاهيم امللحقة ثيقةو  تسؤيد: "5 الفقرة." 
 .4172 أيلول/سبتمرب 78-71 بروكسل لفرق البحث احلثيث عن اهلاربني، األوروبية حللقة الشبكة العامة اجللسة 33
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 .األكادميياجملتمع  وأعضاء احلكومية غري املنظمات مع مشاورات ( ه) 

 سرية؛ طبيعةذات  وثائق ( و) 

 32الدولية؛ القضائية الياتالو ذى قائمة لال مارساتامل( ز) 

 .وغريها واملقاالت، والكتب واملنظمات الدولية احملاكم من وثائق ذلك يف مبا ،عامةلل املتاحة املعلومات( ح) 

 معايري ذلك يف مبا والدولية، الوطنية املمارساتمسح هبا  مت اليت الكيفية بشأن اتفصيلي ابيان املفاهيم ورقة متقدَّ و  -42
اليت يوجد فيها  دولة وقدرة االلتزامات) احملكمةاالعتقال اليت تصدرها  اتطلب تنفيذ يف تنشأ قد اليت تاحلاال خمتلف تصنيف
 إىل الرامية اإلجراءات وكذلك واألفراد، للدول حوافز) االعتقاالت تنفيذيسري ت شأهنا من اليت واملبادرات ،(ارباهل ووضع، باهلار 

 (.احملكمة اجلنائية الدولية ودعم الدول ىعل الضغط وممارسة ،هوعزل اهلارب تعقُّب

 التحليل،بعد انتهاء و . املفاهيم ورقة يفإليها  أشار قداليت كان  السبل كليف   املقرر حقق املعلومات، مجعمرحلة  يفو  -45
 اليت املمارسات على الضوء تسليط دفهب جزئيا، خمتلفة نيةب  باتباع  التقرير هذا يف وتقدميهااليت مت احلصول عليها  العناصرخل صت 

تنفيذ  إىل املسؤدية العناصر دد  املستمدة حت   املمارساتفإن  لذلك، ونتيجة. فقط الدولية اجلنائية احملكمة سياق يفذات صلة  بدوت
 من وغريها واملوارد العملية واألدوات ،اليت حتتاج إىل تعزيز واملسسؤوليات معينة،جماالت  على تسؤثر قد اليت الثغراتو  االعتقاالت،

 مجيعد فرتض وال يور  يَ ه فإنعلى هذا التقرير، الواردة  قيودال بسببو . اجلمعية عمل خطةهبا  وصيت اليت الصلة ذات التدابري
 .تعاونعن الواملكتب  احملكمة من كل تقارير يفت مناقشتها بقولكنها عناصر س ،العمل خطة إعدادب الصلة ذات العناصر

                                                           
 الدروس)" ،احملاكم الدولية من ادةاملستف الدروس: اجلماعية الفظائع مقاضاة واحملكمة اخلاصة بلبنان، رواندا، وحمكمة سرياليون، وحماكم كميوديا، حمكمة يوغوسالفيا، وحمكمة 32

 ويتناول دليل. 356-336 الفقرات "،14-68 "املمارسات عمليات إلقاء القبض يف تتناول ،4174 الثاين/نوفمرب تشرين 7 اليت أطلقت يف"( احملاكم الدولية من املستفادة
 اإلطار: ،(مقيد) 4173 حزيران/يونيو ،لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة من دروس لقاء القبض عليهم:الدولية وإ اجلنائية العدالة من تعقب اهلاربنياملدعي العام حملكمة رواندا "

 علقةاملت األمنية والقضايا وبرام  املكافآت؛. السرية املصادر مع والتعامل التعقب؛ واسرتاتيجيات يف النعقب وإدارهتا؛ متخصصة والتنظيم اهليكلي لوحدات للتعقب؛ الالزم القانوين
 .الوطنية السلطات مع التعقُّب؛ والتواصل بعمليات
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 تحليلال -ثانيا 

 رقاموأ وقائع - ألف

 األخذ مع ،مدوَّلة/دولية قضائيةهيئات  يفعتقال اال مذكرات تنفيذ ملعدل مقارنة أدناه اجلدول يعرض انطالق، كنقطة -46
سوى  اجلدول يعكسال و . احلايلالوضع  أو اهلاربنيآخر اعتقال و حيز العمل  القضائية واليةال دخول بني ما فرتة االعتبار بعني

. ممكنة خمتومة اعتقال مذكرة وأي زدراء،االقضايا  أو العدل إقامةب اليت متسُّ تلك  باستثناء األساسية، باجلرائم املتعلقة املعلومات
خمتلف  تحليلل نتيجة   تباينةامل النتائ  هذه وراءالكامنة  الرئيسية السياسية اخلالفات  التقرير  من التالية األقسام يف ناقش  وت  
 لتعزيز خمصصةداخلية  موارد أو/و ،"(شرتاطاال)" اخلارجية شرتاطاال سياسات وافرت يف السياسات هذه دوتتحدُّ . مارساتامل

 يف االختالفات هذهقد مت إبراز و . األرض على أخرى مواتية ظروف أو متخصصة، تعقُّب وحدة شكل يف العمليات،
 (.األول التذييل) اكتماال أكثر مقارن جدولأ رفق أيضا و  االستنتاجات،

 توفر اإلقليمية الدول مع والعالقة بنيةال يف االختالفاتمبا أن  ختلطة،امل أو لةاملدوَّ  القضائية الواليات خرباتأيضا وترد  -41
عقد يعد  36اكمبودي حماكم يف االستثنائية والدوائر 35سرياليوناجلنائية الدولية ل احملكمةكل من  حاليت يفو . مفيدة مسؤشرات

 إىل استنادا للمحاكمات، احمللي السياسي الدعم على امسؤشر  ذاته حد يف رائمجلاليت حدثت فيها ا البلدان يفجلسات احملاكم 
. عتقالاال أوامر تنفيذ نسبة ارتفاع إىل أدى ماوهو  31املنطقة، ويف البالد يف األمنية التهديدات ومنع الوطنية املصاحلة حاالت

 وأمنية سياسية عوامل على عتمدي عتقالالسليب لال داءبأن األ لبنانب اخلاصة حملكمةإىل ايبدو بالنسبة  ذلك، من العكس علىو 
 هذهيف النامجة  القصور أوجهفإن  ذلك، ومع. احلالة داكمات خارج بلاحملإجراء و كمة احملب إنشاء وهو األمر الذي تطلَّ  واضحة،
 الكبري الفرقويبدو أن . هلاربنيا لمتهمنيل غيابية حماكمات إلجراء فريدة   إمكانية   جزئياتعوضها  اعتقاالت وجود عدم عن احلالة
 711)كمبوديا   ميف حماك االستثنائية والدوائريف املائة(  صفر) بلبنان اخلاصة احملكمةقضايا  يف عتقالاال ملذكرات األداء مسؤشر يف

                                                           
 اإلنساين للقانون اخلطرية على االنتهاكات للمحاكمة ،4114 كانون الثاين/يناير 76يف  املتحدة وسرياليون األمم نشأت مبوجب اتفاق اليت - اجلنائية الدولية لبسرياليون احملكمة 35

 .7556 تشرين الثاين/نوفمرب 31 منذ سرياليون أراضي يف ارتكبت اليت سرياليون وقانون الدويل
 كمبوديا حماكم يف االستثنائية الدوائر إنشاء قانون متت املوافقة عليه مبوجب يف حماكم يف كمبوديا ختضع للقانون احمللي الكمبودي، كما االستثنائية احملاكمات االيت تعقدها الدوائر 36

ويشري . 4112األول/أكتوبر  تشرين 41 يف املعدلة وبصيغتها ،4117 آب/اغسطس 71 يف واعتمدت الدميقراطية، كمبوتشيا فرتة لخال ارتكبت اليت على اجلرائم للمحاكمة
 راطيةالدميق كمبوتشيا قادة كبار"ويشري االختصاص الشخصي إىل  ،7515 كانون الثاين/يناير 6و 7515 نيسان/أبريل 71 بني ارتكبت اليت إىل اجلرائم الزمين االختصاص

 الدويل والقانون باجلرائم، للقوانني الكمبودية املتعلقة اخلطرية واالنتهاكات اجلرائم"ويشري االختصاص املوضوعي إىل  ،(مضاف التشديد" )من كانوا يتحملون املسسؤولية أكثرو
 ".كمبوديا هبا تعرتف اليت الدولية واالتفاقيات واألعراف اإلنساين

 اجلنائية احملكمة بني املوقعة التفاهم مذكرة على بناء الهاي يف الدولية اجلنائية احملكمة مقر إىل نقله مت الذي تايلور تشارلز حملاكمة بالنسبة حلالهذه هي ا اخلصوص، وجه على 31
 .4116 نيسان/أبريل 73 يف اجلنائية الدولية لسرياليون واحملكمة الدولية
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ذات  سياسيةال تشبكاال يف فاعلة سياسية قوةفيها  توجد اليت احلاالت يف املتهم،ظروف  أمهية املطاف هناية يفيعكس يف املائة( 
 35.ال أم 38الصلة

 هي ما: التالية األسئلة نع أجوبة   مجعها مت اليت املعلومات حتليلم سيقد   اجلدول، يف الواردة األرقام إىل واستنادا -48
 مع رنةباملقا ،عتقالاال مذكرات تنفيذ يفاألخرى  دوَّلةامل/دوليةال قضائيةال الوالياتيف  نسبيا أعلى أداء إىل أدت اليت األسباب
 هي ماو  األداء؟ هذا لتحسني الدولية اجلنائية احملكمة يف استخدامها ميكن جيدة ممارسات هناك هل الدولية؟ اجلنائية احملكمة
 ذلك؟ لتحقيق عقولامل زمينال طاراإل وه وما من، يد علىو  ،القيام هبا جيب اليت املبادرات

 

 
 احملكمة

 /يف املائة معدل التنفيذ ربوناهلا املتهمون السنوات 21الفرتة احلاالت

 ةمجهورية أفريقيا الوسطى، مجهوري احملكمة اجلنائية الدولية
الدميقراطية، كوت ديفوار،  و الكونغ

كينيا، ليبيا، مايل، السودان/دارفور، 
 أوغندا

4114-4172 74 4727 7424 51.,72 

 711 رصف 767 78 4177-7553 يف البلقان تالنزاعا حمكمة يوغوسالفيا السابقة
 51,84 5 58 78 4173-7555 رواندا والدول اجملاورة حمكمة رواندا

 54,21 7 73 77 4173-4114 سرياليون حمكمة سرياليون
الدوائر االستثنائية يف حماكم  

 كمبوديا
 711 1 5 8 4172-4116 لدميقراطية[ايا تشكمبوديا ]كمبو 

 صفر 5 5 5 4172-4115 لبنان ]رفيق احلريري وآخرون[ احملكمة اخلاصة بلبنان
 

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

 .كينيا - علي حسني وحممد موثاورا، وفرانسيس كينياتا، وأوهورو كوسجي، وهنري
 - السودان. أويت وفنسنت أونغوين، دومينيك أوديامبو، وأوكوت كوين جوزيف - أوغندا. موداكومورا سيلفسرت - دميقراطيةمجهورية الكونغو ال: معلقة مذكرات االعتقال التالية 24

 ؛(مل تسلم ولكنها عليها قبض) غباغبو سيمون - العاج ساحل. نورين أبكر بندا اهلل وعبد حسني، حممد الرحيم وعبد كوشيب، وعلي هارون، أمحد ،(مذكرتان) البشري عمر
 االستئناف دائرة من قرار على أهنت قضيته بناء مبا أن احملكمة العدالة، وجه يعترب هاربا من السنوسي اهلل عبد يعد ومل(. مل يسلَّم ولكنه عليه قبض) القذايف اإلسالم سيف - ليبيا
 .4172 متوز/يوليو 42 بتاريخ الصادر قبول الدعوى بعدم
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 القضائية الوالياتساهمات م –باء 

 األمموقدمت أيضا حمكمتا . الذي تلقته االستبيان علىردودا هامة  األقاليم خمتلف من األطراف الدول من عدد قدم -45
 استخالص مت حني يف ا،هتمممارساعن  مفصلة رؤية ،رواندا وحمكمة يوغوسالفيا السابقة حمكمةومها  ن،ااملخصصت املتحدة

 املسسؤولني مع املقابالت منوديا بيف حماكم كم االستثنائية والدوائر واحملكمة اخلاصة بلبنان سرياليون، حمكمة جتارب عن املعلومات
 .الصلة ذات الوثائق ومن واحلاليني، السابقني

 ومع. ماحكاأل نفاذية إلذات صالحيات وجود عدم يطرحها اليت التحدياتلة مجيعها املدوَّ /وشهدت احملاكم الدولية -31
 :التالية العواملأساس  على اختالفاتهناك  ذلك،

 قانون املعاهدات؛ أو الدويل األمن جملس سلطةاملوضوع مبقتضى  القانوين األساس ( أ)

 ؛العملياتتنفيذ  ( ب)

 ؛املناسبة احلوافز استخدام ( ج)

 .االعتقالب تفويضها يلد رضاأل على دولية عسكرية قوات وجود ( د)

 المبادرات -جيم 

 اسرتاتيجية وضعب مباشرة صلة ذات تكونس أهنا يبدو اليت العناصر التقريرالتاليان من  والرابع الثالث انالقسميتناول  -37
 أن شأهنا من اليت التدابريو . مجعها مت اليت املعلومات من غريها ىلإو املسوح  نتائ  إىل استنادا الدولية، اجلنائية للمحكمة اعتقال
 :التايل النحو على تصنيفها يتماالعتقال  مذكرات تنفيذ اتتوقع يزلتعز  األنسببأهنا  تظهر

 ،واألفراد الدول من كللدى   طوعي إجيايب هن  أي تعزيز إىل الرامية التدابري، أي وافزاحل ( أ)

 .وغريها والقانونية والسياسية التنفيذية التدابري ذلك يف مبا ،جراءاتاإلو ( ب)

 الحوافز -ا لثثا

لدى   طوعي إجيايب هن  بناء لتعزيز والوطين الدويل املستوى علىختربت بنجاح وا   ة متفاوتةدرجب التدابري هذهمت اختاذ  -34
من  إىل واستنادا. املعين العدالة نظاميالحقهم  نالذي ألشخاصا تسليم أو/و اعتقال حتقيق أجل من واألفراد، الدول من كل
، قانون اإلجراءات اجلنائية الشرطة) ةتقني أو سياسية أو خاصة أو عامة -لفةتخم طبيعة ذاتخرية ن هذه األإجهت هلم احلوافز فو  

 العوامل ذلك يف مبا املتغريات، من العديد على يعتمد الفعلي توافرهاأن  حني يف -(السجون قانونوالقانون اجلنائي املوضوعي، و 
 .األفراد أو الدول إىل موجهة احلوافزوقد تكون . والقضية احلالة وظروف واملوارد، السياسية،
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 23لدولل حوافز -ألف 

 وممارساتها تشترا اال سياسات -1

 ،االعتقال مذكرات تنفيذ على القدرة لدولل أن الصلة ذات الدوليةالسلطة رأت  حوافز،توجد فيها  اليت احلاالت يف -33
هت توجَّ  الدويل اجملتمعنحها مياليت  وافزحلفإن ا الصدد، هذا ويف. الدولية لاللتزامات االمتثال احمللية السياسية الظروفتعرقل  بينما
منية أمنفعة سياسية واقتصادية و تقدمي  ذلك يف مبا الداخلية، العوائق تغلب علىلت وذلك املعنية للدولأساسية  عامةمصلحة إىل 

ة تأثري، مع طنق استخدام الفاعلة اجلهاتمن  شرتاطاال سياسات  طلبت و . هبا وموثوق حو وضبحتديدها و/أو اجتماعية ميكن 
 فإن ذلك، إىل باإلضافةو . الطلب إليهاجه اليت و   الدولة من( شرط) املتوقع التعاونمقابل  مكافأةباحلصول على صادق  وعد
 أو سلبية حوافزتقدمي  إىل املنطقة يف ملعنينيا خرينللفاعلني اآل احملتملة املصاحلبأال تتحول  تطلبكان ي السياسات هذه جناح
بسياسات  متارس اليت الضغوط وجه يف الصمود على قادرة تكونحىت  وذلك الطلب، إليهاه اليت يوجَّ  لدولةل أخرى داتمساعَ 
 عن ذلك يف مبا ،املعنية املنطقة يف االستقرار حتقيق إىل هتدف أوسع اسرتاتيجيات من جزءا السياسات هذه وكانت. شرتاطاال

 سياسية رياتيتغ إىل أدى، وهو ما العملية من جزءا شرتاطاال كان ذلك،ل ونتيجة. الدولية العدالةإىل  اهلاربني جلب طريق
 .هموتسليم العدالةاربني من وجه اهل اعتقالالتوصل إىل  يف بدورهاساعدت 

 الوحيدة الدولية احملكمةهي و  ،ليوغوسالفيا السابقة الدولية اجلنائية احملكمة لنجاحأساسية  شرتاطاال سياسات كانتو  -32
تنفيذ قوي ب شرتاطاالفيه  ستكملا   الوقت الذي يفو . إليها سعىت كانتاليت   االعتقاالت هذه كل حتقيق من متكنت اليت
على النقيض يبدو  يوغوسالفيا حمكمة يف شرتاطلال احلاسم الدورفإن  22،رواندا حمكمةهي احلال اليت كانت أيضا يف و  ،عملياتلل

 الواقع، يفو  25.فيهامتاحة  اشرتاط سياسةهناك أي مل تكن  يت حتققت، إذالقليلة ال نتائ المن ذلك يف حمكمة رواندا من حيث 
 يفو  26.املناسب شرتاطاالتطبيق فيها مت اليت  لةاملدوَّ /الدولية القضائية الواليات مجيع بنيالوحيدة من  يوغوسالفيا حمكمة كانت

إال أن  ،يف حماكم كمبوديااملعدَل سالفيا يوغو  حمكمةيف  21يف املئة 711ي بلغ ذال التنفيذالوقت الذي يضاهي فيه معدل 
يف الة باحلجتعل احلالة غري قابلة للمقارنة  الكمبودية لسلطاتل السياسية واإلرادةيف هذه األخرية  األراضي على الكاملة السيطرة

 .السابقة يوغوسالفيا

                                                           
 (.‘7’) 47 الفقرة ورقة املفاهيم، 23
 .أدناه 11 الفقرة 22
 القضايا إحالة)مكرر من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  77القاعدة  تأثري النفوذ استخدام إجراءات املعونة بشروط، مت يف الوقت الذي مل يربط فيه املاحنون يف رواندا حني يف 25

 .إىل رواندا حاالت ومت على أساسها إحالة مثاين العدالة، جمال يف إصالحات على للحصول رواندا نفسها حمكمة قبل من بنجاح( الوطنية القضائية السلطات إىل
 .للتعاون داخليا حافزا الواقع، يف للمنطقة، تايلور تشارلز يشكله الذي املباشر التهديد كان بسرياليون، اخلاصة احملكمة يف 26
 .وسياسات التنفيذ معدل - اجلدول التذييل األول، انظر 21
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 تجميدب 25،عقوباتاختذ  28األورويب داالحتامبا أن  السليب، املعىنب أوال السابقة يوغوسالفيا يف شرتاطاال تطبيق متو  -35
النتخابات املتوخاة من ا السياسية نتيجةمبا أنه مت حتقيق الو  7555.51 عام يف يوغوسالفيا ضد االستثمارات وحظر األموال
 السابق الرئيسصرت فقط على ق  و  54الدولة لىعاليت فرضت  للعقوبات سريع رفعب ذلكقوبل فقد  57،بنجاح لدميقراطيةا الرئاسية
 .لدولةا لث  مي عدي ملت حمكمة يوغوسالفيا تسعى وراءه و كان الذي 53،(ئهوشركا) يفيتشز ميلو 

 بطريقة شرتاطاال 4111عام  منذ املتحدة والواليات األورويب االحتاد من كل ماستخد ،(كافأةامل) اإلجيايب املعىنبو  -36
 .الدولية اجلنائية احملكمة والية لدعم ومنهجية منظمة

. االحتادإىل  لالنضماملرتشح بااملنطقة  دوليف عملية توسيعه اهتمام  الفرص اليت أتاحها  األورويب داالحتا ستخدموا -31
"مسار  خالل من ذلك يف مبا 52،(7553) عضويةال على للحصول توافرها الواجب الشروط حتددعملية يستند إىل تأثري ال كانو 

الدخول يف كان و . البلقان غرب يف الشريكة البلدانمان مع ربَ اللذين ي  فيذي التن "شراكةوال االستقرار اتفاق"و "شراكةوال االستقرار
يف  عضويةالااحصول على  املموس أفقا املنطقة لدولميثل  شراكة"وال االستقرار"مسار  بشأنا بنجاح استكماهلاملفاوضات و 

يوغوسالفيا كان  حمكمة مع الكامل التعاون طلبإن ف السياق، هذا ويف. العملية إلمتام الالزمة املالية املساعدة عن فضال االحتاد،
 هذايضع  األورويب االحتادفيه  كانالذي   ايبتقر  الوقت يفو  55.تلبيته املرشحةبلدان لينبغي ل( 4113) فيه لبس الواضحا  اشرط
 .يوغوسالفيا حملكمةوسلمتهم املتهمني  من مخسة صربيا تاعتقل، الشرط

                                                           
 ال اليت السياسات أو اإلنسان، حقوق أو الدويل القانون انتهاكات مثل السياسات أو األنشطة يف تغيري إحداث إىل تسعى اقتصادية أو دبلوماسية طبيعة ذات أداة هي العقوبات 28

 اإلرهابية اجلماعات مثل) واألفراد احلكومية غري الكيانات أو الثالثة، البلدان حكومات املفروضة التقييدية التدابري تستهدف وقد. الدميقراطية واملبادئ القانون سيادة حترتم
 الدخول على املفروضة والقيود املالية والقيود ،(والتصدير حظر االسترياد) التجارة على مفروضة أخرى عامة أو حمددة وقيودا على األسلحة حظر تشمل أن وميكن(. واإلرهابيني

 االقتضاء. حسب التدابري، من اغريه أو ،(السفر من املنع فرض التأشرية أو)
 (.7555) للسالم دايتون التفاقات كمكافأة 7556 عام ورفعت يف االحتادية، يوغوسالفيا على مجهورية قد فرض عقوبات( 7554) 151 رقم األمن جملس قرار كان  25
 .7555 حزيران/يونيو 75 ،7452/7555 رقم الالئحة األورويب، االحتاد جملس 51
 .4111 أيلول/سبتمرب 42كوستونيتشا،  الرئيس انتخاب 57
 .4111 تشرين األول/أكتوبر 5 األورويب، االحتاد جملس إعالن 54
 .7 واملادة ،2 إىل 7 من الفقرات ،4111 تشرين الثالين/نوفمرب 71 ،4288/4111 رقم اجمللس الئحة 53
 يتعني اليت األورويب االحتاد إىل لالنضمام التالية الشروط كوبنهاغن معايري وتضمنت. 7553 حزيران/يونيو 44-47 كوبنهاغن، ،الرئاسة استنتاجات األورويب، االحتاد جملس 52

 العضوية، التزامات حتمل على القدرة"عن  فضال ،"لألقليات ومحايتها واحرتام اإلنسان وحقوق القانون، وسيادة لضمان الدميقراطية، املسؤسسات استقرار: "مرشح من بلد حتقيقها
 ".والنقدية واالقتصادية السياسية االحتاد بأهداف االلتزام ذلك يف مبا

 على األورويب االحتاد حنو بلد يف كل احملرز سيعتمد التقدم: "2 الفقرة ،4113 عام حزيران/يونيو 47 تيسالونيك يوم إعالن، الغربية، البلقان ودول األورويب االحتاد بني قمة 55
[ حمكمة يوغوسالفيا] مع واملطلق الكامل بالتعاون البلقان غرب تتعهد دول: "5. الفقرة. لعملية االستقرار والشراكة احملددة والشروط غنكوبنها معايري تلبية جدارهتا اخلاصة يف

 حيث األورويب االحتاد إن: "اوضوح احلالة األمر أكثر تيسالونيك وقد جعل جدول أعمال". الهاي البا  قني إىل املتهمني مجيع نقل ذلك يف مبا املفتوحة، القضايا مجيع بشأن
 ويسؤكد من عملية االستقرار والشراكة، أساسيا عنصرا يشكل الدويل القانون احرتام بأن مذكرا[ حمكمة يوغوسالفيا] مع كامل بشكل على التعاون املعنية واألطراف الدول مجيع
 ملزيد حيوي أمر والشهود الوثائق إىل الكامل والوصول الهاي إىل املتهمني مجيع بنقل يتعلق فيما سيما ال الدولية، اجلنائية احملكمة مع الكامل التعاون أن جمددا األورويب االحتاد
 ".األورويب االحتاد حنو التحرك من
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 امب ،ةتدرجييبصورة  للتعاون فعالة تدابريضعت و   حيث وكرواتيا، صربيا من كليت  حال يف املتوقعة نتائجه شرتاطاال حققو  -38
مت إحراز تقدم وذلك يف صدفة  ، غضون ذلك يفو . القائمالشرط  مع األورويب االحتاد موقف اتساقأنه متت احملافظة على 

 الكامل التعاونوهو ما ما ربط صراحة ب ،"شراكةالو  االستقرارعملية " فاوضاتمب يتعلق فيما شرتاطاال سياسة تشديد معواضحة 
 56(.4118-4115) يوغوسالفيا حمكمة مع

كمة هم حملوتسليم املتهمني اعتقالب املالية املساعدات بطترَ  املتحدة الوالياتلدى  شرتاطاال سياسة فإن وباملثل، -35
 :السياسة هذه أمهيةتظهران  ناحالتومثة . يوغوسالفيا

حىت تقوم  4117 مارسآذار/ 37 حبلولتم التصديق عليها يل يوغوسالفيا من التعاون طلبت 51ريكيةأم تشريعات تن  س  ( أ)
 هو وحيد استثناءب 55الدولية، املالية املسؤسسات من واملساعدة الدعم وقروض 58كبرية مساعدات أموالبتسريح  املتحدة لوالياتا

 قائمةمت تقدمي  4117 مارسشهر آذار/ من األول األسبوع يفو . بلدياتال يف الدميقراطية لتعزيز املساعدة أو اإلنسانية املساعدات
 السابق الرئيس على القبض إلقاء: ذلك يف مبا مارس،آذار/ 37 حبلولهلا  تمتثلل اليوغوسالفية احلكومة إىلأمريكية  مطالب
مسبقة على  إدانة دونالتسليم ن من ليت متك  ا التشريعات اعتمادو  ؛املالية هأصول ذلك يف مبا قضيته، يفالتام  والتعاون يفيتشز ميلو 

 النتائ  وكانت". حقيقية أمهية ذات وثائق"يوغوسالفيا على  حمكمة صولحو  ؛على األقل آخر متهم ميتسلو  ؛املستوى الوطين
 ألقيو . يوغوسالفيا حمكمة إىل نفسه اليوم يف مل  وس   مارسآذار/ 43 يوم ستاكيتش ميلومري على القبض لقيأ  فقد : واضحة
 ،بوجه خاص ذلك، يف مبامل تتم تلبية كل الشروط  ذلك، ومع. 4117 /أبريلنيسان 7 يف يفيتشز ميلو  سلوبودان على القبض
 .يفيتشز ميلو تسليم 

 وأوضحت. دوالر مليار 7,4إىل مجع  تسعى يوغوسالفياكانت  حيث ،4117/يونيو حزيران 45 يف للماحنني مسؤمترقد ع  و ( ب)
 مل  س   ،قبل املسؤمتر بيوم وذلك يونيو،حزيران/ 48ويف  61.يفيتشز ميلو تسليم  حنيإىل  هادعمتسؤجل  هناأ املتحدة الواليات

 67يوغوسالفيا. حمكمة إىل يفيتشز ميلو 

                                                           
 أفاد به مدعيها كما الدولية، اجلنائية كمةاحمل جتاه بااللتزامات عليه اعتمادا على الوفاء اتفاق االستقرار والشراكة والتصديق وجرى توقيع وتوقفت مث استسؤنفت، املفاوضات بدأت 56

 ،4-7، الفقرة 8/77/4116بتاريخ  SEC (2006) 1389 ،4116املرحلي عن صربيا لعام  التقرير 4116 صربيا األورويب، مفوضية االحتاد املثال، سبيل على انظر. العام
 .3-7الفقرة  ،77/5/4118بتاريخ  SEC (2008) 2698 ،4118والتقرير املرحلي عن صربيا لعام  

 31 يف املنتهية املالية بالسنة الصلة ذات والربام  الصادرات، ومتويل اخلارجية، للعمليات ختصيص االعتمادات ،4111الثاين/نوفمرب  املسؤرخ يف تشرين 6 245 رقم القانون 51
 ".املخصص لصربيا التمويل" 552القسم  ،4117 أيلول/سبتمرب

 دوالر. مليون 711 58
 .الدويل والبنك الدويل النقد صندوق ذلك يف مبا 55
 .تسليم ميلوسيفيتش على تتوقف األمريكية املساعدات إن بوش يقول لكوستونيتشا ،4117 أيار/مايو 5 األانباء الفرنسية، وكالة 61
  ،4117 حزيران/يونيو 6 واملنطقة، ذلك ليوغوسالفيا يعين ماذا: الهاي يف ميلوسيفيتش الدولية، األزمات جمموعة 67

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/Serbia٪2016.pdf 
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 يفو . فيه بسل   التوقيتا  للمكافآت كشرط احملددة الزمنيةاقرتاب اآلجال ب لتعاونعلى ا لموسةامل عالماتال توقيتويبدو  -21
 وجود على بوضوح يدل ماوهو  ،على املعونة املتحدة الوالياتاقرتب أجل تصديق  عندما التعاون زاد ،ضاأي التالية السنوات
 64.تعاوهناو  للدولة االسرتاتيجية األولويات بني مباشرة عالقة

 أوامر تنفيذب للمطالبة املايل النفوذَ  األقل علىيف حالة واحدة  املتحدة الواليات استخدمت ،اجلنائية الدولية كمةاحمل يفو  -27
 أجهزة إىل املرشحني انتخاب بدعم كافأةربط امل يتم حيث حمدودة، اشرتاط سياسةعلى  أيضا اجلمعية وافقت وقد 63.االعتقال
األساسي  روما نظام على التصديق على همواستعداد املرشحني قدرة االعتبار يف تأخذ أن األطراف للدول وينبغي املتحدة، األمم
 وجدت الف طرف، دولة كللدى   القرار صنع يف داخلية مسألة   السياسة هذه تنفيذ أن ومبا 62.احملكمة مع لالكام التعاون وعلى
 .جناحهابشأن  متاحة معلومات أي حاليا

 المستفادة الدروس  -2

 لجهودميكن ل حبيث والعدالة، السالم أسبابالتوفيق بني  معاجلة يف ناجعأهنا حل  شرتاطاال سياسات أثبتت قدل -24
 .االستقرار لتحقيق أداةهنا أحتظى باالعرتاف ب الدولية القضائية الوالياتال تزال و  القضائية،اجلهود  تساعد أن يةالسياس

يوغوسالفيا وجلب   ةحمكممع  كبريتعاون   ضمان يفكثريا ساهم   السابقة يوغوسالفيايف  شرتاطاالومما ال شك فيه أن  -23
إيقاد و  سياسية أزماتيف  املرنة غريمن أن تتسبب الشروط  خماطر السياسات ذهه تنفيذ أبرزفقد  ذلك، ومع. إليها اهلاربني كل
 يف االستقرار عدم إىليسؤدي  ماوهو  االنتقالية، الفرتة يف املطلوبة اإلصالحاتل خطة يتعط املطاف هنايةيف و  ،قوميةال شاعرامل

 ذلك من بدال وميكن. يوغوسالفيا حمكمة مع التعاون حيث مننشودة امل النتيجة عكسإىل حتقيق  أيضا املطاف هنايةيف و  املنطقة
 املوجودة الفاعلة اجلهات خمتلف تنفذها اليت السياساتبني  تآزرال إىليوغوسالفيا  حمكمة يف الشاملة اإلجيابية التجربة عزىت   أن
يف  املنتخبة اجلديدة حلكوماتا مصاحلوإىل  املنطقة، يف املعنيني اآلخرينالفاعلني  قبل من سلبية حوافزوغياب  املنطقة، يف
 أكثرمع  شرتاطاال سياسات فيتكي منمكنت  اليت االسرتاتيجية واملرونة ،أصبحت عبئا يتال البارزة الشخصيات من لتخلصا

 واضحة بطريقةم أن يقدَّ : ينبغي الفعال شرتاطأن اال املمارسة أيضا أظهرت وقد. واالنتقال السالم عمليات يف حرجا اللحظات

                                                           
 .4118 الثاين/يناير كانون 1 ،لصربيا األمريكية املساعدات شروط الكونغرس لألحباث، دائرة 64
األمريكية  األلفية حتديالعقد الذي أبرمته" مسؤسسة  وردت أنأ ،4173 آذار/مارس 47املتحدة،  الواليات بني والعالقات األخرية التطورات: مالوي لألحباث، دائرة الكونغرس 63

 قرار ذلك يف مبا بسبب شواغل تتصل بقضايا احلكم الرشيد، 4174 مليون دوالر قد مت تعيقه يف آذار/مارس 351على برنام  مببلغ  4117ووافق يف عام  سنوات مخسملدة 
 ويف. 4177 تشرين األول/أكتوبر يف عقدت إفريقيا واجلنوب اإلفريقي اليت  لشرق املشرتكة ويف قيمة السوق نغوي،ليلو  يف التجارة قمة يف عمر حسن البشري استضافة مالوي

 .4174 متوز/يوليو/ يف سيعقد الذي اإلفريقي االحتاد قمة يف البشري تستضيف لن أهنا اجلديدة ماالوي قيادة أعلنت 4174 أيار/مايو
62 ICC-ASP/6/RES.2، مدى استعدادا  املتحدة، يف أجهزة األمم للعضوية الرتشيح يف النظر عند األطراف، الدول ينبغي أن تراعي: "25 التوصية الثاين، املرفق اجلامع، القرار

 ".األساسي روما نظام احملكمة ومدى رغبتها واستعدادها ألن تكون دولة طرفا يف الدول املرشحة للتعاون تعاونا كامال مع
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 مضادة تكتيكات لتجنب وذلك املعنيني، الشركاء مجيععلى يد  باستمرار تنفيذه يتم؛ وأن املكافآتإىل  سؤديالنتائ  اليت ت هي ما
تواصل  سياسةب امصحوب كون؛ وأن يللمنافع املتكافئ غري للتطبيق اخلاطئة املفاهيموأن يبدد  ؛الدولة اليت وجه إليها الطلب من
داخل من ة مهنية قدر  معهاجت اليت املوثوقة املعلوماتب عمليايتال املستوى على؛ وأن حيظى بالدعم التالعب تفادي إىل هتدف قوية

بينما كانت و [. 15-11 ،أدناه انظر] الاجملهذا  يف لالمتثال الفعلي املستوى على قوية أدلة العام لمدعيليح وهو ما يت احملكمة،
 سياسات غيابإال أن  ،يوغوسالفيا حمكمةمتلكها  اليت لتلك مماثلة فيذيةتن ياكلمزودتني هب سرياليون وحمكمةحمكمة رواندا 

 .االعتقال مذكرات تنفيذيف األقل  لنسبةفس ر ايهناك  شرتاطاال

 تأثيرال نقا  -3

 املاليةو  واألمنية السياسيةاملصاحل  تعكس عناصرَ  شرتاطتمل توافرها لوضع سياسات االاليت حي   األدوات جمموعةتتضمن  -22
من احملكمة اربني اهل اعتقال لتحقيق كمكافأة التاليةنقاط التأثري  من أي   من االستفادة املمكن من كان إذاو . املعنية لللدو 

 للمنطقة حمددة اسرتاتيجيات سياق يفحدة جيري  على حالة كل تقييم على سيعتمداألمر فإنه  هموتسليم الدولية اجلنائية
 :فعالة تكونحىت  تعاونية بطريقة وتنفيذها شاملة عمليةيف ت اليت ال بد من إعدادها هي االسرتاتيجياو  ،واحلاالت والوضع

 ؛مرشح أو مراقبهل هو  ،والعض مبركز يتعلق فيما ،الدولية احلكومية أو اإلقليمية املنظمات يف املشاركة ( أ)

 القانون؛سيادة  لتطوير ذلك يف مبا ،القدرات بناء يف املساعدة ( ب)

  ذلك يف مبا اإلنسانية، املساعدات باستثناء ،عاونالت جمال يف املساعدة ( ج)

 .والسياسية واالجتماعية والبيئية االقتصادية التنمية لدعم برام . املعونة اإلمنائية (‘7’)  

 النقد وصندوق الدويل البنك ومن ةالثنائي ذلك يف مبا املالية، والقروض املساعدات. املالية املساعدة (‘4’)
 .لالستثمار ورويباأل والبنك الدويل،

 وامتيازات االقتصادية املساعدة تقدمي إىل هتدف ثنائية تعاون اتفاقيات. االقتصادية املساعدة (‘3’)
 الدولية؛ الديون عبء ختفيف خلطة أو جتارية،

 .األطراف ومتعدد ثنائي أساس على ذلك يف مبا العسكرية، املساعدة برام . العسكرية املساعدة (‘2’)

 املخدرات حماصيل على القضاء أجل من ذلك يف مبا ،آخر مساعدة برنام  أي. األخرى داتعاملسا( ‘5)’
 ؛هبا االجتار أو/و
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مبقتضى االلتزام  بالدول يتعلقاملعنية فيما  الدولية سلطةيف ظل ال عتمدت   يتال (العقوبات) التقييدية التدابري ( د)
 .األصول وجتميد احلظر ذلك يف مبا ،له االمتثال وتستهدف الدولية اجلنائية احملكمة مع بالتعاون

 1 التوصية

 إطار ضمن فقط ولكن ذلك، أمكن كلما الدولية اجلنائية احملكمة سياق يف شرتاطاال سياساتيوَصى بالنظر يف  -25
 شملي أن ينبغي ،هامن السياسات واهلدف هذه لطبيعة ونظرا. والقضايا واحلاالت املناطق خمتلفعلى  املطبقة االسرتاتيجيات

 تنفذ أن وجيب املكافآت،شروطا ينبغي تلبيتها، تكون واضحة وت بلَّغ حىت يتم إعمال  يةطار اإل سرتاتيجياتالقسم املتعلق باال
 .الظروف مع التكيف أجل من تقديريةال سلطةال من الالزمة الدرجةاالحتفاظ ب ضمان مع باستمرار،

 65حوافز لألفراد –باء 

 ولكن احملكمة، مع لتعاونل الدولةتوجد إرادة لدى  حيث للتطبيق قابال خيارا رديفالذات الطابع  وافزقد متثل احل -26
 اهلارب قدرة من دإمكانية احل جمرد أو طوعا، االستسالمب املعين الشخصإقناع تتطلب  الداخلية السياسية أو االجتماعية الظروف

 مجع تيسري أيضا املالية لتدابريل ميكنو . اجلنسية أو قامةاإل دولة على الغالب يف االجراءات هذه مثلوتتوقف . طليقاعلى البقاء 
 .عتقالاال ىلإ تسؤدي معلومات

 الممارسات -7

 العقوبات  (أ)

 وضمان فاءتخاال على مقدرهت من احلد هبدف وذلك ،العقوبات أنظمةبيوغوسالفيا  حمكمة يف األفرادمت استهداف  -21
 يفيتشز ميلو على  األورويب االحتاد قهابط اليت االقتصادية واملوارد موالاأل مجيع جتميدومنها  محايتهم، شبكات دعماحلصول على 

وقامت دول اجلنسية بتجميد أصول  61.الذين اهتمتهم حمكمة يوغوسالفيا األفراد مجيععلى  الحق وقت يف وكذلك 66،شركائهو 
 حاليا الدويل األمن جملسعقوبات ة أنظم تشملو  68.التقاعد وخمصصات رواتب ذلك يف مبا ،نيالعسكري سيمااهلاربني أيضا، ال 

                                                           
 (.‘4’) 47 قرةالف ورقة املفاهيم، 65
 .7 واملادة ،2 إىل 7 من الفقرات ،4111 تشرين الثاين/نوفمرب 71 ،4288/4111 رقم اجمللس الئحة 66
اإلضافات و  ،4112 تشرين األول/أكتوبر 77املسؤرخة يف  CFSP/2004/694و ،4113 نيسان/أبريل 76بتاريخ  CFSP/2003/208األورويب  املواقف املشرتكة لالحتاد 61

 .الالحقة
 8 يف البوسنة صرب جيش يف بوصفه قائدا منصبه وإقالته من ،7555 متوز/يوليو 45 منذ مالديتش راتكو اجلنرال الدولية اجلنائية ي اهتمت يف احملكمةذالوقت ال يف ذلك، ومع 68

 .4115 تشرين الثاين/نوفمرب حىت معاش على احلصول يف فقد استمر ،7556 عام الثاين/نوفمرب تشرين
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 ليس ولكن الوسطى، أفريقيا ومجهورية ديفوار وكوت الدميقراطية الكونغو مجهورية حاالت يف الدولية اجلنائية احملكمةاهلاربني من 
 .السودان/دارفور سيما الاحلاالت األخرى،  يف

 دخولعلى ال قيودفرض  ( ب)

 من" هاعبور  أو األعضاء الدول أراضي دخول ملنع والتأشريات السفر على ظراحلقام االحتاد االورويب أيضا بتقرير  -28
قد  ومع 65.يوغوسالفيا" حمكمةقاء تتهمهم طل أشخاص[ ساعدت] تساعد اليت األنشطة يف وا ]أ شركوا[شارك الذين األشخاص
 .ال أم زيفةم هوياتاالستفادة من  هبم املشتبهبإمكان  كان إذا ما على التدابري هذه فعاليةتتوقف 

 المزايا ( ج)

 اليت املزايا من حزمة بواسطة احلاالت من كبري عدد يف الطوعيمت تيسري عمليات االستسالم  ،أكثر واضح بشكل -25
 شهريراتب حد أدىن كو  التأشريات، وإصدار ألسرة،لمدفوعة التكاليف  زيارات ذلك يف مبا لهاربني،ل اجلنسية دولة توفرها

 شواغلشيئا من  االحتجاز مكان عن بعيدا ةاملقيم سراأل معأيضا  التواصل  قد خفف و  11.ضائيةالقاب تعاأل ودفع للمعتقلني،
 17.ذات الطابع اإلنساين هلاربنيا

 يف البت وقت قضائية والية أي يفتتم مراعاته  األسرية الروابط على احلفاظ يف املتهم حقفإن  ،نفسه املنوال وعلى -51
 االقتضاء، وعند األحكام، تنفيذ غرضب تفاقياتاال من شبكةبوضع  أيضا الدولية القضائية ياتالوالوتقوم . كماحل تنفيذمكان 
 لدولمن ا املتوقع قبولكان لل وقد. التنفيذ دولة اختيار يفتسؤخذ بعني االعتبار  اليت العناصريعد أحد  اإلقامة دولة قربفإن 
 القضائية الواليات بعض توفر كما. طوعا االستسالم املتهمني بعض قرار يف أيضا إجيايب دور   التنفيذ دول أهنا على هالتعيين
 .محايتهم االقتضاء، وعند توطينهم، إعادةر يس  وت   املعتقلني، عائالت أفرادشمل ت ضمانات الوطنية

                                                           
 .4177 متوز/يوليو 78املسؤرخ يف   CFSP/2011/421 األورويب االحتاد سجمل قرار 65
 قدره شهري ومبلغ التأشريات، على وتيسري احلصول الهاي، يف املتحدة التابعة لألمم االحتجاز وحدة إىل األسرة من أفراد األربع السنوية الزيارات ومشلت عرضتها صربيا، احلزمة 11

للصليب األمحر  الدولية اللجنة كانت لألسرة، وسائل وجود عدم إىل واستنادا األحيان، بعض ويف. يستسلموا طوعا مل الذين للمحتجزين يضاأ الحق وقت مت توسيها يف ،411
 التسليم.ذات صلة ب ناهنا مل تك رغم مالية، مساعدات تقدم أيضا

 يف املناقشات اجلارية بشأن هذه ،(4118) عن الزيارات العائلية للمحتجيزن احملتجزين  Non paper re Family Visits to Detaineesيوغوسالفيا مت إدراج وثيقة حمكمة 17
 يشمل وقد. األسرة أفراد التواصل مع على للحفاظ العائلية، مما متثله الزيارات أقل تكلفة يوغوسالفيا أنه ميكن مراعاة تقدمي حمكمة والحظت. الدولية اجلنائية احملكمة يف املسألة

 وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة حيث داخل تركب املغلقة الدائرة تلفزيونات" أو حمددة، أوقات يف األسرة أفراد حقيقية مع حمادثات إلجراء" اجملاين" الرقم دامذلك استخ
 ة يف كل وحدة احتجاز تابعة لألمم املتحدة ويف املكاتبالشاش هذه تثبيت وقد يكون االحتمال. شاشة بث مباشر خالل من عائالهتم مع التواصل على قادرين يكون املعتقلون

 ". املخصصة لألسر من نفقات السفر كبري حد إىل يقلل أن وهو ما من شأهنا يوغوسالفيا، حملكمة امليدانية
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 سياسات ضمن عتربي   قدأيضا  عامال طوعي،ال ستسالماال شملهو ما ميكن أن يو  احملكمة، مع املتهم تعاونيعد و  -57
 السلوكب املكافآت واسع نطاق على أيضا وطنيةال نظمق الوترف  . احلكم صدور وقتَ  والقضاة التهم، صياغة عنددعاء اال اءأعض

تقليص و  املخففة، الظروف خالل من ذلك يف مبا اجلنائية، اإلجراءات مراحل خمتلف ويف ،هوبعد اجلرائم ارتكاب قبل اإلجيايب
 بعض قر  تو . أيضا شائع املكافآت هذه من والدنيا العليا احلدود على سؤشروامل. السجونيف  كبريةمزايا  و  ،تبديلهأو  احلكم

تسؤدي  حامسة عناصرب ساهميو  اجلرائم ارتكاب نعميَ  الذي الشخص سلوكب ،اجلنائية املسسؤوليةنتفاء ال ببكس ،أيضا التشريعات
ذات هي و  ،ةنظمامل اجلرمية أشكال من وغريها األساسية الدولية اجلرائم بنيأيضا  الشبهيشري و . املتواطئني ومسسؤولية األدلة مجع إىل

 .وىلاأل علىيقها طبت ميكن ةاألخري هذه  علىاملزايا املطبقة  أن إىل ،(واإلرهاب املنظمة اجلرمية)يف احلالني  ودويل وطين طابع

 خاصةال برامجال ( د)

 املتحدة الوالياتولدى . هامة معلومات همتوفري ب العتقاال يف يسامهون الذين ألفرادل مالية حوافزا تقدمي ضميكن أي -54
 أوغنداحاالت  يفوراءهم  الدولية اجلنائية احملكمةعى الذين تس اهلاربني أيضا ليشمل( 4173) توسيعه مت الذي الربنام  هذا مثل

 املوارد من ،لةمدوَّ /دولية ىأخر  قضائيةهيئات  يف قائمةال ،عقبالت أنشطةوقد استفادت كثريا  14.الدميقراطية الكونغو ومجهورية
 وقد. مماثلة مكافآت األخرى احمللية نظمةاأل تشمل أن وميكن 13.اعتقاالت إىلتسؤدي  اليت احلامسة املعلومات مجع يسريلت الكافية
 .الفعلي هاومبلغ املكافأة لتحقيق توافرها الواجب الشروطب يتعلق فيما االتصال قضايا برزت

 المستفادة الدروس -2

 اإلجيابية احلوافز من مزي فإن وجود  ،عتقالاالمذكرات  تنفيذاملبادرة إىل يف املعنية  السلطاتواجب ب اللاإلخدون  -53
على  جباراإل حىت أو الطوعي االستسالمب إجيايباختاذ قرار ر س  ييو  العدالة، من التهرب يف االستمرار نع األفراد ردعي قد والسلبية
 على عتقالال نفاذاإل وسلطات الدوليةالقضائية  واليةلا هباتقوم اليت  العملياتيف  سامهةاملأو  ،دعاءاال مع التعاونباختاذه 
 أن ميكن حبيث شاملة، واحدة وكحزمة واضحة بطريقة توافرهاعن  بالغاإلو  مبكر وقت يف التدابري هذه حتديد ينبغيو . اهلاربني

تنفيذ  حال يفاملزايا سريان  معداملخاطرة بمقابل  هاربني، و بقواا لوهناليت يتحمل تكلفةللاخلاص  همتقييميأخذها املتهمون يف 
 .هامة معلومات تقدميمقابل  تملةاحمل كافآتاملبشأن  املخربين توقعاتإدارة  وينبغي. متعاوهن دون من االعتقال عملية

                                                           
 5 إىل تصل مكافآت يقدم األمريكية اخلارجية وزارة يف( وسعالعدالة األ مكافآت برنام  من وهو جزء) احلرب املتعلق بقضايا جرائم املكافآت برنام  إطار يف املثال، سبيل على 14

 وزارة سلطةَ  ،4173 كانون الثاين/يناير 75 يف الذي وقع وميد التشريع. دولية جرائم بارتكاب عن مدعى عليهم بعينهم ا هتموا معلومات يقدمون لألشخاص الذين دوالر ماليني
 ضد أو جرائم حرب جرائم متهم أجنيب مواطن دولية أو إىل إدانة منها ألي جنائية إىل حمكمة نقل أو بلد، أي يف اعتقال إىل سؤديت مبعلومات يديل ملن املكافآت لتقدمي اخلارجية
أوديامبو؛  وأوكوت أونغوين كدوميني كوين، جوزيف - أوغندا: الذين يسري عليهم الربنام  حاليا الدولية اجلنائية من احملكمة ويضم اهلاربون. اجلماعية اإلبادة جرائم أو اإلنسانية
 .موداكومورا سيلفسرت - الدميقراطية الكونغو مجهورية

 .اخلاصة العمليات صندوق أدناه، 18 الفقرة 13
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 تدابري اعتمادف. التنفيذ حلةمر  يفعملياتية وال السياسية التحديات من فةاملستهدَ  الفردية والعقوبات املكافآت ختفف قدو  -52
 طرقالو  القانوين اإلطارعلى  تغيرياتإدخال  تطلبي قد القضائية اإلجراءات ومراحل صاحلخمتلف امل ملعاجلة يكفي مبا متنوعة
 االتساق لضمان اقوي اإداري اإطار  يتطلب حتقيقها فإن حمدودة، التغريات هلذه السياسية اآلثارتعد فيه  الوقت الذي يفو . اتيةالعملي

 .هدافاأل مع االسرتاتيجي

 نقا  التأثير -3

 ردعتو  لألفراد، حوافز مبثابة تكون أن ميكن اليت التدابري منجمموعة  وجود عناليت مت حتليلها  مارساتتكشف امل -55
 هبا تقوم اليت ياتالعمل يفتساهم  أو طوعي،ال الستسالمبا إجيايب قرار اختاذر يس  وت العدالة، منروب اهل يف االستمرارعن  اهلاربني

 12:وتشمل واحدة، كحزمة التدابري هذه متقدَّ  أن وينبغي. املكلفة بإلقاء القبض والسلطة الدولية القضائية واليةال

  :العقوبات( أ)

 ،(التقاعدية واملعاشات الرواتب مثل) والبدالت املالية االستحقاقات جتميد( ‘7’)  

 دولة يف أو الدولية العقوبات نظام إطار يف سواء) املصرفية اتاحلساب ذلك يف مبا األصول، جتميد( ‘4’)  
 ،(اإلقامة أو اجلنسية 

 ؛(والتأشريات السفر حظر) على الدخول قيودفرض ( ‘3’)  

 :االحتجاز( ب)

 يف القانونية املساعدة ضمان ذلك يف مبا) الدولية اجلنائية احملكمة إجراءات خالل املساعدة تقدمي( ‘7’)  
 ،(ستسالماال قبل الوطنية تاإلجراءا 

مرافق و  التأشريات، وإصدار ،مدفوعة التكاليف زيارات) زياراتال تيسريو  العائلية االتصاالت (‘4’)  
كمة اجلنائية الدولية يف احمل االحتجاز مركزيف  ،(بالصوت والصورةو  اهلاتفية االتصاالت مثل االتصاالت، 
 ،على حد سواء اإلفراج وعند 

 (.صندوق خالل من أو مباشرة املعنية الدولتدفعه ) االحتجاز أثناءكراتب دىن  أحد دفع ( ‘3’)  

                                                           
 .غيابيا اإلجراءاتإعمال  أو باحلضور أمر إصدار مثل إىل العدالة، يف جلب املتهمني كذلك اليت تقوم على السلطة التقديرية لالدعاء أن تسهم اإلجرائية ميكن لألدوات 12
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 :األحكام إصدار( ج)

 15،(احلكم تقرير يف وأقصى أدىن حد حتديد) املخففة الظروف( ‘7’)  

 ختلوامن  أو العدالةمع  لمتعاوننيل السجونزايا يف امل عن فضال ،تبديلها أواألحكام  خاص ختفيض( ‘4’)  
 16شركائهم، هنائيا عن   

املخطط  لتحديدعرض أدلة و  اجلرائم من الوقاية أساس على 11اجلنائية املسسؤوليةانتفاء  أسباب( ‘3’)  
 ،الشركاء ومسسؤولياتالسياسة اإلجرامية أو اإلجرامي  

 .األسرة فرادأل ذلك يف مبا التوطني، إعادة يف تيسريال( ‘2’)  

 :اإلفراج (د)

إذا كانت هناك  إال) ليهع متفق بلد يف الدولية اجلنائية للمحكمة حكم أي تنفيذ أو بكرامل اإلفراج( ‘7’)  
 ،(لعدالةمعاكسة ل مصاحل 

 (.غريها أو اللجوء) اإلجراءات من االنتهاء عند اإلقامة،نوع من  منح( ‘4’)  

 :أخرى تدابري( ه)

 عتقال،اال إىل تسؤدي مبعلومات يديل ملن لمكافآتل علنات شهر  خاصة برام ( ‘7’) 

 .التعقُّب مرحلة يف حساسة ملصادر املتاحة املوارد( ‘4’) 

                                                           
 بسلوك: "ليتعلق خمففا ظرفا العقوبة، فرض يف االعتبار، يف تأخذ أن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة تسمح( ب( )أ( )4) 725والقاعدة  ،(7) 18 املادة على بناء 15

 (مضاف التشديد) ". احملكمة عم تعاون وأي الضحايا منه لتعويض جهود أي ذلك يف مبا حدوث الفعل، بعد املدان الشخص
 .للعنف ونبذ اجلنائي القصد متاما مع تتفق ال بطريقة بالتصرف مبسسؤولياهتم، االعرتاف ذلك يف مبا املثال، سبيل على 16
يف ]...[  اجلنائية املسسؤولية المتناع سبابيف أي أ[ األساسي النظام يف عليه املنصوص خبالف] للمحكمة أن تنظر، أثناء احملاكمة،: "من نظام روما األساسي( 3) 37 املادة 11

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  81]...[". وحتدد القاعدة  47احلاالت اليت ي ستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو املنصوص عليه يف املادة 
 .األسباب هذه اإلجراءات اليت يتبعها الدفاع إلثارة 
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 2 التوصية

حىت يتمكن  مناسب، بشكل وإبالغها مبكر وقت يف والسلبية اإلجيابية احلوافز من شاملة جمموعةتوضع  أنيوَصى ب -56
 غري املأمون. هلاربنيا ةياح منطمقابل  التدابري هذه مثلمن  فوائدلل موثوقبشكل  تقييممن إجراء  ملتهما

 اإلجراءات -رابعا

 اإلجراءاتب ستكملت   أن إىل دائما ستحتاج ،األفرادو  الدول استعداد حتسني يف فعالعلى أثر  احلوافزتنطوي كل  بينما -51
 .الدولية اجلنائية احملكمة عمليات ودعم الدول، على إضافية ضغوط وممارسة اهلاربني، عزل إىل هتدف اليت املناسبة

 العدالة جهمن و  الهاربين عزل - لفأ

 الممارسات -1

 الدولية، القضائيةهيئات  الواليات يف واسع نطاق على هلاربنيعلى ا السياسية والعزلة التهميش سياساتلقد مت تنفيذ  -58
 هذه فعاليةخمتارة  حاالت   حوض  تو . املطاف هناية يف االعتقاالت تنفيذ يف أيضامسامهة  و  السالم، عمليات يف إجيابية نتائ حمققة 

األمر استغرق أن هذا  من الرغم على ،واوسلم وااعتقلو  ،طيح هبمأ وبالتايل ،مت هتميش رؤساء الدول املتهمني حيث السياسات،
مت فيه  الذي الوقت يف يوغوسالفيا رئيسَ  يفيتشز ميلو  سلوبودان كان ،في حمكمة يوغوسالفياف. وقتا طويال احلاالت بعضيف 

تشرين  1) بهطاحة اإل بعد( 4117 /يونيوحزيران 48)مت تسليمه (: 7555 /مايوأيار 42) ضدهاألوىل  االهتام الئحةتأكيد 
له  االهتام توجيه متعندما  الوقت ذلك يف البوسنة صرب مجهورية رئيسَ  راديتشاك رادوفان كان وباملثل،(. 4111 أكتوبراألول/
(. 7556 يوليومتوز/ 75) منصبه ترك إىل ضطرا   أن بعد( 4118 يوليومتوز/ 47) هاعتقال مت(: 7555 يوليومتوز/ 45) مرة ألول
 45)عتقل ا  (: 4113 مارسآذار/ 3) له االهتام توجيه وقت يف ليبرييال املكلف الرئيس تايلور تشارلز كان سرياليون، حمكمة يفو 

 (4113 أغسطسآب/ 77) منصبه عن ختلى أن بعد( 4116 مارسآذار/
 يف حماورينال يعتربون  احملكمة يف نياملتهمكما أن  78

 :طريق عن التهميش سياساتوقد و ضعت . السالم مفاوضات

                                                           
 التجربة، هذه على وبناء. النتيجة مسألة رئيسية لتحقيق( 7555 تشرين الثاين/نوفمرب) دايتون اتفاقات إىل أدت اليت املفاوضات من ومالديتش كراديتش من كل استبعاد ا عترب 18

 يف واملسامهة]...[  من احملكمة، االعتقال تصدر يف حقهم مذكرة الذين األفراد مع الضرورية غري إلغاء االتصاالت" إىل الدول دعا مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
 الذين صدرت بشأهنم مذكرات اعتقال األشخاص لصاحل السالم إنسانية وحمادثات املوجهة إىل أغراض واألموال حتويل املساعدات ملنع خطوات واختاذ اهلاربني هتميش

 (.28 الفقرة ،4174-4115لفرتة  االدعاء اسرتاتيجية")



ICC-ASP/13/29/Add.1 

 

 29A1-A-211114 

27 

 االعتقال مذكراتل الدعاية ( أ)

 ماوهو  والدويل، احمللي العام الرأي ضغط توحفز  ،نياهلارب وصمفع عنها اخلتم يف اليت ر   عتقالاال مذكرات زادتلقد  -55
 مذكرات على أيضامراء احل نرتبولاأل نشرات إصدارستند وي. هالتنفيذ لدولمن ا دبلوماسي وضغط سياسي دعم إىل أدى
 .غري املختومة عتقالاال

 يف سامهت قد املمارسة هذه نتيجةتكون  81لعمليات،ل احملتملة السلبية اآلثار جانبفإىل  ذلك، ومع79
دث لو مل حي الداخلية السياسة يف مقسمة بقيتَ ت سكان اليت املواقف وتوحيد القومية املشاعرشد د تيف زيادة  احلاالت بعض
 املتاحة الوسائلتشمل  ،نرتبولاأل إطار يفو . االعتقال مذكرات تنفيذيف  التأخري إىل املطاف هناية يف سؤديوكاد هذا أن ي. ذلك

 ،(التنبيهات أو) ةالشرط تعاونطلبات  نشرعلى  القيودفرض  خمتومةاالعتقال  مذكراتالوقت الذي تبقى فيه  يف التعاون لضمان
 .للطلبات املتلقية البلدانباستثناء  الصلة، ذات البيانات قاعدة إىل الوصولعلى  وكذلك

81 

 وباتالعقوائم قاإلدراج في  ( ب)

 قوائم يف والكياناتهلم  الداعمة والشبكات األفراد إدراجب الفردية، العقوبات تأثريل متاح ومفصل عام تقييم هناك ليس -61
 .العقوبات هذه تطبيق ضولغر العقوبات 

 هلاربنيمعيشة ا وسائليف  فعال بشكل فضتخَ  املفروضة القيودفإن  ذلك، ومع82
83.فيها خيتبئون كانوا اليت األراضي من االنتقال على وقدرهتم

 الضوءأيضا  الدولية اجلنائية لمحكمةلاملدعي العام  وقد سلط  
 .لهاربنيل ساعدةمل اإلنسانية املساعداتمن حتويل  طرأحيانا على اخل

 بعض يف املتحدة مماأل عقوبات أنظمة تطبيق مت كما84
 85.الدولية اجلنائية احملكمة أمام احلاالت

                                                           
 .أدناه (ب) 87 الفقرة 15

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

 .أعاله 22و 21-35 الفقرات 84

ألقي  تشغيل، الدولة مسؤسسات من وإبعاده( 4117 نيسان/أبريل 7) يلوسيفيتشم اعتقال بعد بلغراد إنه اختفى من قيل قد كان الذي مالديتش، راتكو: يوغوسالفيا حمكمة 83
 .صربيا يف األقارب، أحد بيت يف( 4177 أيار/مايو 46) عليه القبض

 هذه هناك مرزاعم بأن مثل ك،ذل ومع. النهب استمرار وجتنب جوبا، يف السالم، جلوسهم إىل حمادثات لتيسري( أوغندا) للمقاومة" الرب "جليش الغذائية املساعدات ق دمت 82
 غري ستكون احملكمة الذين يسعون إىل اهلروب من األفراد تساعد أن ميكن مساعدة أي" أن إىل العام املدعي وأشار. يبيعها لشراء السالح للمقاومة الرب كان جيش املساعدات

حتويل  ملنع خطوات واختاذ "إىل  الدول أيضا العام املدعي ودعا"(. 4111 تشرين األول/أكتوبر 71 ،الهاي ،عشرة احلادية دبلوماسية اإلحاطة احملكمة اجلنائية الدولية،" )قانونية
 شباط/فرباير 7 ،4174-4115لفرتة  االدعاء اسرتاتيجية" )ألوامر اعتقال اخلاضعني األشخاص لصاحل السالم إنسانية وحمادثات املوجهة إىل أغراض واألموال املساعدات
 (.28 الفقرة ،4171

 الوسطى. أفريقيا ومجهورية ديفوار وكوت الدميقراطية الكونغو يف مجهورية فيما يتعلق باحلالة اخلصوص، وجه على 85
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 الضرورية غير تالاصتاال تجنب ( ج)

 من االتصاالتفيها  تتم أن ميكن اليت املسائليف  حماورينباعتبارهم  األفرادب فاعرت اال منع إىل السياسات هذه هتدف -67
السرية  تقدير االعتبار بعني األخذ مع الدول، من وعدد املتحدة األمم احلاالت من العديد يفقد نفذهتا و  آخرين، ممثلني خالل
 حمكمة أمام الضرورية غريتصاالت اال جتنبمت  ما وغالبا. العدالةمصلحة  مع واألمن السالم مصلحة ملوازنة املطلوبة

 االحتادكما اعتمدها  88الوساطة، عمليات ذلك يف مبا 81،توجيهية مبادئ ملتحدةا لألمم العام األمني اعتمد وقد 86يوغوسالفيا.
التخلي  خالل من اهلاربني هتميش يف ملسامهةاب الدول باستمرار الدولية اجلنائية لمحكمةل املدعي العامطالب و  85.أيضا األورويب
الدول  رئيس مجعيةو  الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي إبالغ ممارسة املتحدة األمم وضعتو  51.الضرورية غريتصاالت االعن 

 هامامل ألداء ضرورية تعترب اليت احملكمة عناعتقال  مذكراتصدرت بشاهنم  الذين األشخاص مع اجتماعات أيقبل "األطراف 
 ما يف اللقاءات هذه مثليعقدون سسؤولون مكان  عندما مناسبتني يف هتنفيذوهو ما جرى  املتحدة، األمماليت تدخل يف والية 

 على حالة كل أساس على اضروروي االصيعدُّ اتال  ما تجنبتبأهنا  األطراف الدول منأبلَغ عدد  و  57".دارفور يف بالوضع يتعلق

                                                           
 .أعاله 15اهلامش  86
 أو عليهم القبض بإلقاء رأوام اجلنائية  احملكمة أصدرت الذين األشخاص مع االتصاالت بشأن توجيهات املرفق، ،A/67/828-S/2013/210 اجلمعية العامة األمم املتحدة، 81

بأن تقتصر االتصاالت بينهم وبني اهلاربني من احملكمة اجلنائية الدولية على "االتصاالت الضرورية لالضطالع باألنشطة  املتحدة األمم إىل مسسؤويل تطلب واليت ،حبضورهم
اتصاالت من باب  أو( الوطنية األعياد احتفاالت وفرص التقاط الصور، االستقبال، تحفال) أية مناسبة احتفالية وجتنب ،"املتحدة األساسية اليت صدر هبا تكليف من األمم

 اليت التقديرية السلطة مستوى املرفق بالتوجيهات أيضا" التعليق"ويوضح . الصلة األشخاص ذوي من غريهم التواصل مع ينبغي حماولة ضرورية، تكون االتصاالت وعندما اجملاملة،
وعندما يتعني االتصال بالشخص حبكم الضرورة للقيام  الدولية، اجلنائية احملكمة من التعامل مباشرة اهلارب "الضرورة قد متلي يف حاالت استثنائية أن لىع السياسة هذه تتيحها

كانت الضرورة حتتم  إذا حتديد ما ا قرارأم]...[  باألنشطة األساسية اليت صدر هبا تكليف من األمم املتحدة جيب أن تقتصر تلك االتصاالت املباشرة على ما هو ضروري.
 ينبغي اختاذه بعد إمعان النظر يف مجيع الظرف احمليطة". تقينمن أجل القيام بأنشطة صدر هبا تكليف من األمم املتحدة فهو قرار  االتصال

 اجلنائية وجهت هلا احملكمة اليت الفاعلة اجلهات مع قصر االتصاالت: "73 الصفحة ،4174 سبتمرب "، أيلول/توجيهات من أجل وساطة فعالة" ، اجلمعية العامة األمم املتحدة 88
 ملكافحة والدولية الوطنية والسياسات اجلزاءات، ونظم الدولية، اجلنائية احملكمة عن أوامر االعتقال الصادرة: "77 الصفحة". الوساطة لعملية ضروري هو ما على االهتام الدولية
 الفاعلة اجلهات مجيع مع التعامل وقدرمت على جمال الوساطة إىل محاية الوسطاء وحيتاج. الوساطة عملية يف النزاع أطراف قد تشارك هبا بعض اليت يقةالطر  على أيضا تسؤثر اإلرهاب

 ". الصلة ذات القانونية القيود حترتم العملية يف الوقت الذي يتأكدون فيه من أن
 مع الضرورية غري االتصاالت جتنب األعضاء ودوله األورويب ينبغي لالحتاد: "4177 متوز/يوليو 74 ،الدولية اجلنائية ملتلعق باحملكمةا القرار ملتابعة األورويب االحتاد عمل خطة 85

 دول ثالثة مع تعاون معلى عد األورويب رد االحتاد ،COJUR ، 16993/13 - األورويب االحتاد جملس" الدولية أموار بالقبض عليهم اجلنائية الذين أصدرت احملكمة األفراد
 الذين أصدرت احملكمة األفراد مع الضرورية غري االتصاالت جتنب األعضاء ودوله األورويب ينبغي لالحتاد: ]...[ "4173 تشرين الثاين/نوفمرب 41 الدولية، اجلنائية احملكمة
 أو/و وغريها األساسية والقنصلية الدبلوماسية األنشطة تنفيذ يتطلبها اليت بأهنا تلك أكثر يدهاحتد ميكن األساسية االتصاالت": 5 والفقرة الدولية أموار بالقبض عليهم ؛ اجلنائية
 معينة حلالة احملددة الظروف أن إىل وأشار ،(مبقتضى اتفاقيات املقر املثال، سبيل على) قانوين التزام من تنشأ اليت أو املتحدة صدر هبا تكليف من األمم اليت األنشطة تلك

 ".األغراض هلذه الضروري االتصال هو ما حتديد عند صلة ذات ستكون
 خيضعون الذين األفراد مع الضرورية غري التخلص من االتصاالت(: "أ) 28 الفقرة ،4174-4115 لفرتة  االدعاء اسرتاتيجية ،مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 51

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

57 A/68/364، 5 الفقرة ،4173 أيلول/سبتمرب 2 ،الدولية اجلنائية واحملكمة املتحدة األمم بني العالقة اتفاق من 3 املادة بتنفيذ صلة ذات معلوماتال العام، األمني تقرير. 



ICC-ASP/13/29/Add.1 

 

 29A1-A-211114 

29 

 املرونةمبا يكفي من  حتتفظ املمارسات هذهومبا أن . نفسها لسياسةل جيد تنفيذأيضا ب األطراف غري الدولوتقوم بعض  54.حدة
 املبدئية شرعيةال على اذاهت حد يف سؤثرتفإهنا ال  اخلارجية، للعالقات األولوية ذات األهدافمن أجل السعي وراء  ذاملنف  للطرف 

 ةضرور  ستندتو  ضرورية.صالت  عادة واعترب ي   أن ميكن الواقع، يف ،مبا أن هسؤالء والعدالة السالم مسائلعلى  لتفاوضيف ا لهاربنيل
 سلطة بطبيعتها تتطلبفهم على أهنا ت   الشأن هذا يفاك سياسة نه وبالتايل، للدول، اخلارجية العالقات سياسة ىلالت إاصتاال

 إنشاء خالل من ملمارساهتا، وفقاققت حتاليت  لنتائ ل موضوعي تقييملتقوم ب لدولإيالء اعتبار لميكن  ذلك، ومع. كافية تقديرية
 .الزمن من فرتة مدى على نتائ وال تاالتصاال تصنيفب تسمح أن شأهنا من اليت الرصد آلية

 اإلجراءات القضائية (د)

فإن االستعراض  ،املتهماعتقال  انتظار يف ،ةغيابيالقضائية بأن تكون  جراءاتلإل القانوين اإلطار يسمححيثما  -64
 ميكن( اصة بلبنانكمة اخلاحمل) الالحقة واحملاكمة 53للمحكمة اجلنائية الدولية العام املدعي مكتبللتهم اليت يأيت هبا  القضائي
 العام الرأي يف التأثري على نيقادر  لداعمةا موشبكاهتيكون املتهمون  عندما ذلك، ومع. ةالدولي العار وصمةأن يزيد من  أيضا
 أي اآلنتشهد إىل  مل الدولية، اجلنائية احملكمة فيف. اهلارب دعميو  القومي الشعور يغذفإن أي إجراء قضائي ميكن أن ي احمللي،
يقوم بتعليق بعض  العام املدعي مكتب تعلجاالعتقال  مذكرات تنفيذ قلة أن حني يف 52،غيابيا التهم أكيدات قضائية لتإحراء

 .التحقيقات

 فيف 56االختصاص، قبولإىل  أو 55الذاتية إىل اإلحاالت الدولية اجلنائية احملكمةاحلاالت املعروضة على  معظمتعود و  -63
لدى الدول  مشرتكة إحاالت سياسةوميكن لوجود . املنطقة يف أخرى دول أراضينتقلون إىل ي اهلاربني أن عتقدي   احلاالت بعض

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

 قد اليت األحداث يف واملشاركة الالزم للقيام على راحة الرعايا، القنصلي والعمل الدينية، أو املدنية الرئيسية الوطنية االحتفاالت إىل واحلضور جديد، سفري داعتما أوراق تقدمي
 سالم." اتفاق على التفاوض مثل األساسية، األهداف حتقيق على تساعد

 .من نظام روما األساسي (4) 67 املادة  53
 يعتزم اليت التهم املنسوب إليه  التهم ، من أجل اعتماد الشخص غياب يف جلسة عقد مببادرة منها، أو العام املدعي طلب على بناء التمهيدية، جيوز للدائرة: "رجع نفسهامل  52

عندما يكون الشخص قد فر أو ( ب) أو حقه يف احلضور؛عندمايكون الشخص قد تناول عن ( أ) على أساساها، ويكون ذلط يف احلاالت التالية: احملاكمة طلب العام املدعي
ثَّل احلالة، هذه ويف. بالتهم وبأن جلسة ستعقد العتماد تلك التهم وإلبالغه احملكمة مل ميكن العثور عليه وتكون قد اختذت كل اخلطوات املعقولة لضمان حضور الشخص أمام  مي 

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية( 7) 745القاعدة  ومبوجب. العدالة مصلحة يف ذلك نأ التمهيدية الدائرة تقرر حيثما حمام بواسطة الشخص
 الةاحل هذه ويف املعين، الشخص غياب يف التهم إلقرار جلسة لعقد ضرورة هناك كانت إذا ما ،742 و 743 بالقاعدتني عمال مشاورات إجراء بعد التمهيدية، الدائرة تقرر"

 هبا املعرتف احلقوق ممارسة فرصة للمحامي تتاح"على أن  ( 4) 746 تنص القاعدة األخرية، احلالة يف عنه،" بينما ينوب أن املعين الشخص حملامي جيوز كان إذا ما تقرر
 ".املعين للشخص

 ومايل الوسطى، أفريقيا ومجهورية الدميقراطية، الكونغو ومجهورية أوغندا، 55
 .ديفوار كوت 56
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أن  التعاون، يف الخنراطل اإلقليمية الفاعلة اجلهات من حمددة التزامات ،املثالية الناحية من تساعدها يف ذلك، واجملاورة، اإلقليمية
 .موراءه احملكمة سعىالذين ت األفراد لعزل جهودهاتيس ر 

 51العدالة، سريل عرقلة   العدالةعلى الفرار من وجه  اهلاربني تساعد قداتصاالت  أي الوطنية القضائية الوالياترب عتَ تَ و  -62
على  58اوحتريض مساعدة أو العدل إقامة ضد جرمية بوصفه إماالقانون العريف معا و  املدين القانونامي نظ يف عادة مجيرَّ هو ما و 

 55 .اجلرمية ارتكاب

 المستفادة دروسال  -2

 ىلإيستند أساسا  عزهلم خالل من 711ستتحققالطلقاء  األفراد عن البحث يف اإلجيابية اآلثار أنالذي مفاده  فرتاضاال -65
 خالل من املطلوب، للشخص القانوين لوضعاعلى كبري مسؤثرة  بإدخال تعديل  تبقى  ذتنفَّ اليت ال  االعتقال مذكرات أن حقيقة
ستكون له " دوليا منبوذ" وجود فإن لذلك، ونتيجة. املتعاونة غري الدول من غريها أو اإلقامة دولة حدود داخل التنقل حرية تقييد

 عدائية بيئة. ومن شأن هتيئة السالم مفاوضات ذلك يف مبا الصلة، ذات املفاوضات يف مصداقية ذا حماوراعتباره الأقل إمكانية 
 يكفي ما ، وهوالوقت مرور مع عتقالاال أمر تنفيذ على سلبا تسؤثر اليت روفالظضعف تأثري  احتماالت من يزيدأن  اهلارب حول
 .اممكن عتقالاال جلعل

 منظوريف  فقط إجيابية آثار نت ي أن ميكن النه  هذا فإن 717أعاله، ختارةامل االتاحل من مبني هو كما ذلك، ومع -66
يتجنبون  وكذلك ،ةاملتضرر  املناطق يف واالستقرار السالم يقلتحق وعائقا هتديداالطلقاء يشكلون  األفرادبينما يبقى  األجل، طويل
 .لضحاياا وتعويض العقاب

 القصري املدى علىاملتوقعة  نتائ الو  ،وضعهو اهلارب  صفةل تقييما العزلة سياسات اعتماديف  النظر نضميتوينبغي أن  -61
 .السياسات هلذهعملياتية وال السياسية التأثريات عن فضال والطويل،

 :على تعتمد االعتقال عملية لتنفيذ التحديات فيها تكون اليت احلاالت يفجالء  أكثر العزلة زايامتبدو و  -68

                                                           
 (.االعتقال من على اهلروب أو التحقيقات من على التهرب املساعدة) 318 املادة اإليطايل، اجلنائي القانون املثال، سبيل على 51
 أو الراحة دم له وسائليق اجلرمية، يف طرفا كان الشخص بأن علمه مع هو الشخض الذي، وقوع اجلرم املساعد بعد( "7) 43 القسم الكندي، اجلنائي القانون املثال، سبيل على 58

 ".الفرار من متكينه بغرض يساعده
 قانون( 7) 2 املادة - اجلاين مساعدة) الوضعي مبقتضى القانون العام أو للقانون على أنه خمالفة ميكن أن يتم توجيه االهتام هبذا اجلرم املتحدة يف اململكة املثال، سبيل على 55

 (.7561 اجلنائي القانون
 .4172 تشرين األول/أكتوبر 5 بتاريخ ،47 الفقرة ،التعاون عن احملكمة تقرير ،ICC-ASP/12/35 خرية،األ اآلونة يف 711
 أعاله. 21 الفقرة 717
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 من( العسكريني وكبار والوزراء الدول رؤساء املثال، سبيل على) احلاالت هذه فيف. األفراد  ملنصبعايلال ستوىامل( أ)
 الدعم قاعدة تدرجييا ضعفي   هذا فإن املقابل، يفو . بنياهلار  سلطةإىل تقليص  الوقت مرور معتسؤدي العزلة  أن املتوقع
. كوهنم نقطة قوة من أكثر ون عبئاصبحيس اهلاربني أن يدركون السياسيني هممسؤيدي أو الداخلية دوائرهمأن  امب لألفراد،

على كرسي احلكم من اربني اهلاإلطاحة بو  السلطةالبقاء يف  ختفيف إىل الطويل واملدى املتوسط املدى علىوقد يسؤدي هذا 
 كاف ضغطاإلبقاء على  شريطة االعتقال، تنفيذاليت تعرتض  الرئيسية العقبات زالست   لذلك، ونتيجة. يف هناية املطاف

 اهلارب، فيها وجدي اليت الدولة على

يت ال املسلحة لقوةوالقضاء على ا. املسلحة جلماعاتإىل ا بالنسبة احلال يه كما لدعم،ل عسكرية شبكات وجود( ب)
من  املتضررين السكان متكني املثال، سبيل على) ةتقنيال والوسائل العسكرية، العملياتب هتيسري  ميكن لهاربنيل مناألتوفر 

 .العدالةيف جمال  كافأةامل برام و  ،(املناسب الوقت يف التواصل

 بعمليات قياملل هامة فرصضياع  خطر خاص وبوجه ،مساوئإىل  أيضا يسؤدي قد اهلاربني عزل فإن ذلك، ومع -65
 املطلوب الشخصإلقاء القبض على  هوالداعمة  والسياسات اتتقنيوال اعتقال مذكرةي أل النهائي اهلدف أن ومبا. اعتقال
 الصدد، هذا ويف. لعملياتباحملافظة على السرية التامة ل األول املقام يف النتائ  حتقيقحماولة  ينبغيفإنه  714العدالة، إىل وتقدميه

 تنفيذ فعال بشكل سؤخري قدة للعيان يباد االعتقالضغط عمليات جعل و  السفر على املتهم قدرة من احلد مثل بريتدافإن وجود 
 قاليداليت ميسكون فيها مب البيئةاألمان الذي توفره ظل يف  أنفسهم محاية أو االختباءمواصلة  إىل نو اهلارب ضطريسو . االعتقاالت

ال  قد ذلك، إىل باإلضافةو . غريها وأ االقتصادية وأ العسكرية وأ السياسيةداعمة ال الشبكات بسبب ذلك كان سواء ،تهمسلط
 .متاحة املزيفة اهلويات كانتما   إذا ،فعالة الدخولعلى  القيودتكون 

 :يلي مبا رهنا تكونس اهلاربني عزل سياسة تنفيذ أن يبدو ،يف امليزاناملتعارضة  العناصر هذهوبوضع  -11

 مت إذا نفاذاإل فرص زيادة ميكنو . ةتقني عملياتباعتبارها  شيء، كل وقبل أوال قاالتاالعت مواصلة ينبغي( أ)
 ،خمتومةاالعتقال  ذكراتمب االحتفاظ 

 عادة اأهن من الرغم على ،عتقالاال ذكرةمب لدولةا إخطار جتنبينبغي  ،يف منصب عال يف السلطة املتهم كان إذا( ب)
مهيئا  األرض على السياسي الوضعوإىل أن يكون . التسليمو  عتقالباال االلتزام بواج اعليهيقع  يتالما تكون هي الدولة 

ميكن أن و  أخرى، لدول نح األولويةميَ  قد تقييديةال وامراألب خطارفإن اإل املناسبة، التشاور عملية إطار يف وتقييمه لتغيريل
 .من ذلك االعتقال لتنفيذ املتاحة الفرصتستفيد 

                                                           
 .أعاله 72 الفقرة 714
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 التدابير -3

 على الصلة ذات االسرتاتيجيات يف املتهمني عزل درجي   أن ينبغي ،متاحة أعاله اليها املشار الظروف مجيع ونتك عندما -17
 :تشمل إجراءاتب ذهايوتنف ،والقضية احلالةمستوى و  اإلقليمي،الصعيد 

 سرا، عملياتال تنفيذ ميكن ال عندما ،فقط أخري كمالذ اعتقال غري خمتومة مذكرات ( أ)

 الصلة، ذات القوائم يف اهلاربني إدراج أي ،تالعقوبا ( ب)

 ،الدول جتريه الذايت لرصدل آلية وجود مع ،الضرورية غريالت اصالتفادي ات ( ج)

 :يفتنظر  الصلة، ذات االسرتاتيجيات ضمن أي ،إجراءات قضائية ( د)

 ؛يلةطو  لفرتة قةمعل  االعتقال  مذكراتتكون  عندما، غيابيا التهم اعتماد إجراء( ‘7’)  

 ؛اجملاورة  الدولو  احلالة بلد من املشرتكة اإلحالةو ( ‘4’)  

 .عندما يكون املتهم يف منصب عال يف السلطة ،االعتقال املعنية مبذكرات الدولة إخطاروعدم ( ‘3’)  

 :3 التوصية

 األول املقام يف أخذت اليت الفردية االسرتاتيجيات إطار يف إال اهلاربنياخلاصة ب التهميش سياساتبعدم تنفيذ يوَصى  -14
 نظام وجود عن الكشف ودون ة،تقني عمليات خالل من القصري املدى يفتنفيذ مذكرات االعتقال  احتماالت االعتباربعني 

قد تنظر و  الضرورية، غريال بد من تنفيذ العقوبات وتفادي االتصاالت  ممكناذلك  فيها يكونال  اليت احلاالت يفو . تقييدال
 .السياسات هذه تنفيذ رصديف السماح ب الصلة اتذ الفاعلة اجلهات

 السياسي الدعم -باء 

 الممارسات -1

 الوالياتت استفادو . متفاوتة بدرجاتوجودها، وذلك  طوالالدعم على  دوليةالقضائية ال الوالياتحصلت قد ل -13
 واملبادرات اهلياكل من متنوعة جمموعة من أو السابع الفصل سلطة من إماال تزال و  املتحدة األممقضائية اليت أنشأهتا أو كلفتها ال

تقوم على  منظمةباعتبارها  ،الدولية اجلنائية احملكمةفإن  خمتلف،وعل حنو . واليتها من خالهلا بتفيذ املتحدة األممتقوم  اليت
 سؤسسي،م أساس على سواء املساعدة من أخرى وأشكال السياسي الدعم توفري ضمان يف األطراف الدولعلى  تعتمد   ،معاهدة
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 إدارة يف احملكمة تواجهها اليت التحديات على اعتمادا احلاجة أساس على وأ ،الدول األطراف مجعية خالل من ذلك يف مبا
 جهودهناك و  األخرية، السنوات يف زايدي التعاون حتدياتعلى  األطراف والدولالدول األطراف  مجعية فعل ردوقد أخذ . عملياهتا

 التآزرأحيانا االستفادة من حاالت  توقد مت. االعتقالمذكرات  تنفيذ لتحقيق الفاعلة جلهاتا مجيع جهود لتنظيمبذل ت  
 .املدين اجملتمعمع و ، املشرتكة املصاحل أو جزئيا تداخلةامل والياتالب يتعلق فيما ،الدويل اجملتمع يف الفاعلة اجلهات مع واضحةال

 العامة والسياسات الدعم تقديم (أ)

 األطراف الدولتتخذها  ،اليت تصدرها االعتقالمذكرات  وإنفاذ ،الدولية اجلنائية للمحكمة لسياسيا الدعم مبادرات -12
 يفاإلدالء ببيانات علنية  ويتم ،وقامت هبيكلته النه  هذا اجلمعية تعكس وقد. األطراف املتعددو  الثنائيعلى املستوى  ،علنا

كما أن .االعتقاالت جمال يف سيما ال احملكمة، مع التعاون إىلدعو ت مهمة، أخرى مناسبات ويفمجعية الدول األطراف  دورات
 للمحكمة مسؤيدة وإقليمية وطنية سياسات ضعتو   وقد. الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاونب علناتتعهد  األطراف الدول غري

 مذكرات تنفيذإثارة  تموت. قيام مبساعيالو  أخرى دول مع اتفاقات على النص خالل من ذلك يف مبا ،تنفيذهامت و  الدولية اجلنائية
 .املعنية الدول مع الثنائي املستوى على أيضا االعتقال

 المتحدة األمم (ب)

حبزم مطالبا  زم،عبمة يوغوسالفيا كالصادرة عن حممذكرات االعتقال  تنفيذ املتحدة لألمم التابع األمن جملسم دعَّ  -15
احملاكم املخصصة  ورؤساء ونالعام وناملدعوما فتئ  713.احملكمة ألوامر المتثالاأي  بذلك، لقيامَ الدول اليت قطعت التزامات ا

 الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعيي يقوم فيه ذيف الوقت ال ،غري أنه. احملرز التقدمعن  اجمللس إىل يرفعون تقارير بانتظام 
 مسائل ذلك يف مبا وليبيا السودان/دارفور يفاألوضاع  ةإحال قرارات تنفيذيف  تواجهه اليت التحدياتباإلبالغ عن  باستمرار
 .ئباغا جمللسمن ا امللموساملتابعة  دعمبقي  ،األخرية اآلونة يف التمويل

 احملتملة التعاون جماالت يف ذلك يف مبا كثريا،هذه األخرية   الدولية اجلنائية واحملكمة املتحدة األمم بني العالقةوساعدت  -16
قد و . عمليايتو  ولوجسيت سياسي طابع ذات هامة فرصا السالم حفظ عمليات وتوفر. عتقالاال ياتاسرتاتيجب الصلة ذات

 اعليهبطرق متفق  سواء احلاالت، من العديد يف 712الدولية اجلنائية لمحكمةل املساعدة املتحدة األمم عملياتضمنت 

                                                           
 ثالثة]"  الثالثة األشخاص دض احملكمة عن أوامر االعتقال الصادرة حىت اآلن بتنفيذ االحتادية يوغوسالفيا عدم قيام مجهورية يدين(: "7558) 7411 األمن جملس قرار 713

 ".الحتجازهم احملكمة هسؤالء األشخاص إىل نقل ذلك يف مبا ألوامر االعتقال هذه، املشروط وغري الفوري بالتنفيذ ويطالب"[ فوكوفار
712 ICC-ASP/12/42 4173 تشرين األول/أكتوبر 72، امليدان يف ذلك يف مبا املتحدة، واألمم الدولية اجلنائية احملكمة اجلاري بني التعاون حالة عن احملكمة تقرير. 
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 فظحلألمم املتحدة عمليات ا تعاون نطاق اليز  ال ذلك، ومع 716.خمتلفة أسس على املقدمة املساعدة خالل من أو 715مسبقا،
 كبري حد إىل استفادت الدولية اجلنائية احملكمة فإن وعموما،. واضحة واليةوجود  علىتوقف يتسليم وال االعتقال جمال يف السالم
 على 718يمهم،وتسل املتهمني من كبري عدد ىعل القبض من مكنت اليت 711الناتو بقيادة اجلنسيات تعددةامل القوات مساعدة من

 الوالية وتشمل 715.احلدود أضيق يفواليتها بتفسري  امليدان يف القادة معظمقام  املتهمني، كبارتعلق األمر ب عندما أنه من الرغم
 االعتقاالت تنفيذيف  الكونغو ساعدةإذن مب على الكونغو الدميقراطيةمجهورية مم املتحدة لتحقيق االستقرار يف األ بعثةل احلالية
 771.الدولية اجلنائية احملكمة مع ونوالتعا

 تنفيذال تدابير (ج)

 ذلك يف مبا املخصصة، احملاكم مع األعضاء الدول تعاونلأحيانا  حتديا كاف   وطين قانوين إطار وجود عدملقد كان  -11
 حمكمة يف همملتفقط  الطوعيستسالم اال طريق عن الوضع هذا تدارك واحدة مناسبة يف األقل علىوقد مت . االعتقاالت لتنفيذ

 ذلك، ومع. احملكمة طلبات تنفيذ مستوى علىإال  للتعاون االمتثالال يتم تناول  ،أيضا الدولية اجلنائية احملكمة يفو . يوغوسالفيا
فإن عدم  777التعاون طلبات معاجلة من انهمتك   مناسبة تدابريامتالكها  ضمانب إجيايب التزاميقع عليها  األطراف الدولمبا أن 
 عدمطراف بشأن مجعية الدول األو  774احملكمة إجراءاتبتتعلق استنتاجات إىل  أيضا سؤديي قد التدابري هذه لمثوجود 

                                                           
 يف املتحدة األمم الكونغو، وعملية مجهورية لتحقيق االستقرار يف املتحدة األمم اليت حتولت إىل بعثة الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم بعثة: مع تفاهم مذكرةهناك  715

 .مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد ددةاملتع وبعثة األمم املتحدة املتكاملة ديفوار؛ كوت
 (.الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم ومكتب بنريويب، املتحدة األمم مكتب خالل من املثال، سبيل على 716
 اتفاق إىل A-7 امللحق من( 2) السادسة املادة على بناء واهلرسك البوسنة يمإقل االطلسي قد أ ذن هلا بتنفيذ أوامر االعتقال يف مشال حلف بقيادة االستقرار" تثبيت كانت "قوة 711

 7137و 841 الدويل األمن جملس قراري] إىل بالنظر: ]...[ "7555 كانون األول/ديسمرب 76املسؤرخ يف  الناتو األطلسي مشال جملس كما جرى تنيذه بقرار للسالم، دايتون
 ضمان أجل من املسندة هلا، أداء املهام يف التنفيذ قوة يتواصلون مع الذين[ حمكمة يوغوسالفيا]تتهمهم  أشخاص أي الستقرار احتجازيتعني على قوة تثبيت ا[ A-7 وامللحق
 القوات مينح أن شأنه من الذي التنفيذ قوة لوالية التفسري هذا على أبدت روسيا "اعرتضا 7551 عام تشرين الثاين/نوفمرب 2وبتاريخ [ ". يوغوسالفيا] إىل األشخاص هسؤالء نقل

 ."الشرطة مهام اجلنسيات املتعددة
تتسم  كانت التنفيذ قوة سياسة أن بيد. تقم بأي اعتقاالت مل االطلسي حلف قادها السابقة اليت التنفيذ قوة أن حني يف ،7551 عام متوز/يوليو اعتقاال يف 47مت تنفيذ أول  718

 72 األطلسي، مشال حللف صحفي بيان) املعتقلني نقل يف اللوجستية املساعدة تقدمي طريق عن األحيان بعض يف ذلك يف امب السابقة ودعمها، مع يوغوسالفيا بالتعاون
 (.7556 شباط/فرباير

كلمة رئيسية أمام الدورة احلادية عشرة  ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية اخلربة من رؤى: الدولة تعاون جوانب من وغريه الدولية وجه العدالة من اهلاربني على القبض برامريتز، سريج 715
 (.ومالديتش إشارة إىل كاراديتش) 77 الصفحة ،4174 الثاين/نوفمرب تشرين 76 يف جلمعية الدول األطراف،

الدميقراطية )منطوق  الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم لبعثة بعثة العسكرية القيادة حتت تدخل" ينشئ "لواء ،4173 آذار/مارس 48 ،(4173) 4158 األمن جملس قرار 771
 ضد واجلرائم احلرب جرائم عن والعمل معها إللقاء القبض على املسسؤولني الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة دعم]...[ ل الالزمة التدابري مجيع اختاذ" ويأذن للبعثة( 5الفقرة 

 إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضا القرار ويطلب(. 74منطوق الفقرة ") الدولية اجلنائية واحملكمة املنطقة ولد مع بوسائل منها التعاون العدالة، إىل وتقدميهم البلد يف اإلنسانية
 اونمن التع الغاية هذه حتقيق أمهية على ويشدد موداكومورا، سيلفسرت ذلك يف مبن البلد وحماسبتهم، يف اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب عن املسسؤولني اعتقال"

 ".الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاون خالل من ذلك يف مبا اإلقليمي،
 [".5] الباب احملددة يف هذا التعاون أشكال لتحقيق مجيع الوطنية قوانينها مبوجب إتاحة اإلجراءات األطراف الدول تكفل: "من نظام روما األساسي 88 املادة 777
 األساسي. روما نظام من 81 املادة 774
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 حالة كل أساس على التعاونيف  الدول رغبة عدمسوى   تعال  ال  والسياسية القضائية اإلجراءات هذه مثل أنومبا  773.التعاون
روما  نظام مبوجب بااللتزامات لوفاءل 772عامة حتقق آلية توجد الو . إثبات إىلتبقى يف حاجة  فعاليتهافإن  حدة، على

 قبل أي 771وقائي، نه ب 776األطراف الدول جانب من تنفيذه يف أيضاهذا النظام  أداء تقييمب تسمح أن شأهنا من 775األساسي
 حني يف 778،راغبة من إبالغال األطراف الدولما تقوم به  ىلإ حصرا القائمة الرصد آلية وتستند. التعاون من حمددة حاالت ظهور

 استعداداملتعلقة ب القضاياتظهر أيضا  وقد. وموضوعي شامل استعراض إلجراء األسسَ  "القانونية دواتاأل بيانات قاعدة" ضعتوَ 
 مرحلة يف املهتمة الدول من الفعالة املشاركة طلب ميكنو . االختصاص قبول أو الذاتية اإلحالة بعد التعاون طلباتتلبية ل الدول
 .بالتعاونواجب ليمتثل هلا  توافرها الواجب والشروط والوسائل الطرائقب يتعلق فيما مبكرة،

 املوضوعي، اجلنائي التشريع تنفيذل قانون اعتمادب أي ،أيضا التكامل جالمبتنفيذ مالئمة  تدابري اختاذ إىل احلاجةوتتعلق  -18
 صريح جترمي غيابفإن  الوطنية، املمارساتوحسب  الصدد، اهذ ويف 775.القانوين النظام عن النظر بغض عادة مطلوبأمر  وهو
االعتقال مذكرات  تنفيذ أمام عقبة أيضا ثلمي قد األساسي روما نظاماملنصوص عليها يف  األساسية لجرائملتشريعي ال القانونيف 
 تنفيذ اتتشريع وجود عدم عم املشكلةواءمة م تمت إذا التسليم، إجراءاتمبقتضى  741التجرمي ازدواجية قضيةَ تثري  قد ألهنا
 .التعاون إجراءاتمر بيتعلق األ ما بقدر ةمناسب

                                                           
 يف أي مسألة تتعلق بعدم التعاون. املرجع نفسه، 81 من باملادة 1و 5بالفقرتني  عمال النظر]...[  مبا يلي: اجلمعية تقوم إن: "األساسي روما نظام من (و( )4) 774 ادةامل 773

 احملتملة اجلمعية إجراءات عن املكتب تقرير ICC-ASP/10/37؛ "اإلثبات وقواعد اإلجرائية مع القواعد أو األساسي النظام هذا مع تتسق أخرى مهمة أي أداء[ و( "])ز
 .4177 عام الثاين/نوفمرب تشرين 31 ،التعاون بعدم املتعلقة

( ز) و" هبا يتعلق فيما املناسبة اإلجراءات واختاذ...  املكتب وأنشطة تقارير يف النظر" إىل تدعى مجعية الدول األطراف من نظام روما األساسي،( ج( )4) 774. املادة مبوجب 772
 .إنشاءها مجعية الدول األطراف تقرر آلية ألية كأساس ت ستخدم أن ميكن الغموض، من الرغم على اليت،". األساسي النظام هذا مع تتسق أخرى مهمة أي أداء" إىل

 ومع. ةتقنيال واملساعدة والتواصل املعلومات، وتبادل الثقة، بناء خالل من وتصديقها الدول من أوسع مشاركة أن تعززَ  دويل صك لتنفيذ اآللية هذه مثل إنشاء يبدو أن من شأن 775
 الدويل وإجراءاهتا القانون أحكام تنفيذ وسائل يف اإلبقاء على السيادي يف االحتفاظ حبقها الدول نظرا ملراعاة مصلحة احلدوث، يعد أمرا نادر معاهدة يف فإن إدراجها ذلك،
 مبوجب" محاية نظام: "ومثال ذلك السالح، نزع جمال يف متاحة التعاهدية االلتزامات لتنفيذ التحقق الفعالة آليات على واألمثلة. الوطنية للمصاحل وفقا حتت سيطرهتا، وتوقيتها
 عام اتفاقية الذي أنشأته قويةوال الشامل" التحقق" ونظام. 7551النموذجي  اإلضايف عام  بالربوتوكول النووية، وجتديدهها األسلحة انتشار بعدم املتعلقة 7568 عام معاهدة
 .األسلحة تلك وتدمري الكيميائية األسلحة واستعمال وختزين وإنتاج استحداث حلظر 7553

 .احملكمة على اجلمعية إشراف وظيفة باعتباره التقييم من نظام روما األساسي تتناول فقط( 2) 774 املادة 776
 .74 إىل 6 من الفقرات املفاهيم، ورقة 771
 .األساسي روما لنظام الكامل والتنفيذ الشمولية لتحقيق عمل خطة األول، املرفق ،4116 كانون األول/ديسمرب 7املسؤرخ يف  ICC-ASP/5/RES.3القرار  778
 .42 ص ،4173 ،الدويل اإلنساين انونالداخلي للق التنفيذدليل  الدولية للصليب األمحر، انظر، اللجنة للتمييز، العملية اآلثار عن. والثنائية على حد سواء الدول األحاديةيف  775
 مجيع مطبق يف( املطلوبة من الدولة الطالبة والدولة لكل القانونية النظم ما يف سلوك جترمي حال إال يف املتبادلة القانونية طلب التسليم أو املساعدة جيوز ال)املزدوج  التجرمي شرط 741

 عرب الوطنية، املنظمة اجلرمية مكافحة من اتفاقية( 5) 78 ومثال ذلك املادة. اخلطرية باجلرائم الديقة جدا املتعلقة األطراف ددةاملتع االتفاقيات يف أيضا ويتكرر الثنائية االتفاقات
. 7551 ثاين/نوفمربتشرين ال 8 سرتاسبورغ اجلرمية، عائدات ومصادرة وضبط األموال وتفتيش غسل من اتفاقية( و( )7) 78 واملادة ؛4111 تشرين الثاين/نوفمرب 75 نيويورك

 قسرية. أعمال على املساعدة فقط هي أن ينطوي طلب حمدودة املطلوبة، وذلك يف حالة غياب ازدواجية التجرمي يف املساعدة تقدمي برفض غري أن االتفاقية األخرية تسمح
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 التعاون عدم إجراءات (د)

على  روتيين بشكلعرض ي   ص،اخ وجهب مةلزَ امل الدولو  ،عموما األعضاء الدول تعاون عدمكان  املخصصة احملاكم يف -15
إىل  للتعاون حمددةاجمللس دعوات  هج  و و  747.شرتاطاال سياسات تسنَّ  اليت األخرى والدول املنظمات عن فضال األمن، جملس

 من القوي السياسي والضغط املستمر الدبلوماسيلتزام االدعما بتتطلب  فعالة، تصبححىت  ،أهنا حني يف 744الصلة ذات لدولا
 وعلى 742.الرقابية هامهام لتنفيذ 743رمسية وغري رمسية إجراءات اجلمعيةوضعت  الدولية، اجلنائية احملكمة يفو . األعضاء الدول
 745.الدبلوماسيةو  العامة اإلجراءاتومنها  ،خطواتالدول األطراف  رئيسة مجعية األسس اختذت هذه

 المدني المجتمع دور (ه)

 القضائية الواليات دعميف  األكادميية، واملسؤسسات احلكومية غري املنظمات سيما ال املدين، اجملتمع دور كان لقد -81
 الدولية اجلنائية احملكمة يفو . دولية حماكم إلنشاء الرتوي  حىت أو مواتية ثقافية بيئةإرساء  يف ساهم أنه امب بثمن، قدري ال الدولية
 الدولية، اجلنائية احملكمة أجل من التحالف مظلة حتت وأ الفردية ابصفته سواء احلكومية، غري املنظمات من ملحوظ عددقام 
 املسؤسساتهم اكما تس 746.إلقاء القبض اسرتاتيجيات دعم خالل من ذلك يف مبا التعاون، دعم يف وفعالةمحاسية  مالتحب

 ثلمت اأهن أثبتت اليتاجملاالت  يف تغيرياتإحداث  تشجيع وحىت الدولية اجلنائية احملكمة قضيةق دما ب دفعال يف العامل حول البحثية
 741.للمسؤسسة حتديا

 748املبكر، اإلنذار ممارسات من يتجزأ ال جزء ألهنا كبرية، تاالعتقاال تعزيز يف احلكومية غري املنظمات مسامهةوتعد  -87
عمر حسن  زياراتمسبقا عن  كشفمت ال املناسبات، من عدد ويف. واحملكمة واجلمعية الدول مع تعاونية اجهود شهدهو ما و 

                                                           
 .أعاله 31-41 الفقرات 747
744 S/RES/1503 (2003)، 28 البوسنة داخل صربسكا مجهورية وإىل واهلرسك، والبوسنة وكرواتيا، األسود، واجلبل صربيا اسيم ال الدول، يطلب إىل مجيع: "4113 أغسطس 

إىل جانب  مالديتش، وراتكو كارادزيتش الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ال سيما جللب محل رادوفان اجلنائية احملكمة إىل الالزمة أن تتعاون بالكامل وتقدم كل املساعدة واهلرسك،
ليوغوسالفيا  الدولية اجلنائية ليوغوسالفيا ويدعوهم ومجيع اآلخرين الطلقاء الذين أصدرت يف حقهم احملكمة الدولية اجلنائية احملكمة إىل اآلخرين املتهمني ومجيع فيناغوتو  أنيت

 كل وتقدم أن تواصل التعاون الكونغو، ومجهورية الدميقراطية، والكونغ ومجهورية وكينيا رواندا سيما ال السابقة قرار اهتام أن يسلموا أنفسهم هلا؛ ويطلب إىب مجيع الدول،
 ومجيع كابوغا فيليسيان الرامية إىل تقدمي الرواندي، وال سيما يف اجلهود الوطين املتعلقة باجليش املساعدة الالزمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ مبا يف ذلك بشأن التحقيقات

 انظر". أنفسهم إليها قرار اهتام أن يسلموا اجلنائية لرواندا؛ وتدعو هذا االخري ومجيع األشخاص الذي اصدرت يف حقهم احملكمة الدولية اجلنائية كمةاحمل إىل اآلخرين املتهمني
 .4171 حزيران/يونيو S/RES/1932 (2010)، 29 ؛4112 آذار/مارس S/RES/1534 (2004)، 26 أيضا

743  ICC-ASP/10/37 4177 الثاين/نوفمرب تشرين 31 ،التعاون بعدم املتعلقة احملتملة اجلمعية إجراءات عن املكتب تقرير. 
 .أعاله 65 الفقرة 742
 (.4173 شباط/فرباير) وتشاد( 4172 متوز/يوليو) نيجرييا إىل البشري مبناسبة زيارات املثال، سبيل على 745
 .48-43 الصفحات ،4173 تشرين الثاين/نوفمرب لدول األطراف،جلمعية ا عشرة الثانية إىل الدورة مذكرة ووتش، رايتس هيومن انظر 746
 (.4172) الدولية اجلنائية احملكمة فعالية بشأن تعزيز اخلرباء مبادرة أمسرتدام، جامعة ،من بني أمور أخرى 741
 .السودان/دارفور يف الوضع يف الدولية اجلنائية احملكمة عن الصادرة قالأوامر االعت تنفيذ حتقيق إىل الرامية الدولية املناصرة محلة مراقبة البشري"، "ائتالف اجلهود هذه تشمل 748
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 غري املنظماتخدمت استَ و . ة هلامفاجئ هناية وضع أو الزيارات إلغاء إىل احلاالت بعض يف ىدأ ماوهو  أخرى، دولالبشري إىل 
 كينيا إىل السفر عند البشري اعتقال تعزيز أجل من احمللية، احملاكم أمام دعاوى لرفع املتاح القانوين اإلطار أيضا احلكومية

 احملكمةأيضا اللجوء إىل  مت كما 737(.4172ومجهورية الكونغو الدميقراطية ) 731،(4173و 4177) ونيجرييا 745،(4171)
 نظام يف عليها املنصوص االلتزامات بني العالقة بشأنرأي استشاري  طلبب املسألة هذه يف والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقية
 734.احملكمةعن  الصادرة االعتقالمذكرات  تنفيذ على تأثري من ذلكعن  يرتتبما و  األفريقي، امليثاقبني و  األساسي روما

 المستفادة الدروس -2

 جهودا تطلبت عملية   احملكمة طلبات تنفيذ مرحلة يف أساسا التعاون عدم حاالت مع التعامل يف احلالية املمارسةتعد  -84
 الدول بني انقسام حاالتتسؤدي إىل احتمال حدوث و  مسؤكدة، غري نتيجةتنطوي على و  الفاعلة، اجلهات من عدد قبل من مكثفة

 733.الدول األطراف مجعية داخل وذلك واحملكمة،

 والوطين الدويل املستوى على الفاعلة اجلهات خمتلف قبل من الدولية اجلنائية احملكمة اليةلو  األوجه تعددامل دعموميثل ال -83
أن يكونا على قدر   جيب الدبلوماسي واحلوار السياسي الدعمف. اجلهود فعالية مضاعفة على القدرةينطوي على  يذال اهلام التآزرَ 

مذكرات  إنفاذحتقيق  إىل هتدف عملية يف املناسب الوقتيف  املدين اجملتمع ينبغي أن تصب مسامهات  و  ،كبري من التنظيم
 األطراف الدول تعاونتعرتض  اليت غريها أو التشريعية العقبات حتديد ينبغي ،نفسه املنظور منو . املطاف يف هناية االعتقال
 قبول أو اإلحالة حاالت يفو . سبةاملنا التحقق آلية ذلك يف مبا املناسب، والسياسي والدبلوماسي تقينال املستوى على ومعاجلتها

 .التعاون متطلبات لتلبيةأن تبادر بعمل كاف  أيضا للدول ينبغي االختصاص،

 حفظ ذلك يف مبا) الدولية اجلنائية احملكمةب الصلة ذات األخرى راتاالقر  أو الدويل األمن جملس إحاالتب يتعلق وفيما -82
 فعالية يدعم ال الدولية اجلنائية احملكمة مع التشاورتها بومتابع إلعدادها ءإجرا أو آلية أي غياب أن يبدو ،(والعقوبات السالم

                                                           
تشرين  78 يوم 78قضة الصاحل العام املرفوعة يوم )شعبة جلنة احلقوقيني للقانونيني يف كينيا  كينيا على طلب يف العليا وافقت احملكمة ،4177 تشرين الثاين/نوفمرب 48 يف 745

 معلقا كينيا حكومة به تقدمت الذي االستئناف بشأن وال يزال القرار. البشري ضد الدولية اجلنائية الصادرة عن احملكمة التوقيف مذكرات ذتنفي بشأن( 4171 الثاين/نوفمرب
 [(.4177] وآخرين املدعي العام فيكينيا ضد الدولية احلقوقيني شعبة جلنة)
 إصدار العليا االحتادية إىل احملكمة تطلب رفع التحالف النيجريي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وآخرون قضية ،4173 متوز/يوليو يف نيجرييا إىل البشري هبا قام زيارة مبناسبة 731

 جودين على اإلقليماملو  الدولية اجلنائية احملكمة اهلاربني من على القبض إللقاء فيينا واتفاقية األساسي روما نظام مبوجب نيجرييا التزام إىل استنادا البشري، ضد اعتقال مذكرة
 نيجرييا يلزم رئيس من احملكمة إىل استصدار أمر املدعي نفس سعى نيجرييا، البشري غادر أن وبعد(. االحتادية نيجرييا التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ضد مجهورية)

 .األخري هذا ضد مسؤقتة اعتقال ومذكرة الوطين، الرتاب إىل عودته لدى البشري باعتقال
 .4172 فرباير 41-45 الفرتة يف الكوميسا، لدول 71ال القمة حلضور كينشاسا، يف زيارة مبناسبة  737
 للمحكمة. الداخلي من النظام 68القاعدة . والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقية احملكمة اخلاص بإنشاء الربوتوكول من 2 املادة والشعوب، اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق 734
 عدم اىل الذي يدعو اإلفريقي االحتاد تسمو على قرار األساسي روما نظام كانت االلتزامات إذا مبا التحالف النيجريي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وآخرون طلب يتعلق 733

 .أراضيها يف موجودا يكون عندما البشري وتسليمه عتقالملزمة با األفريقي االحتاد يف األعضاء األطراف الدول ما إذا كانت مجيع ويف حالة اإلجياب احملكمة، مع التعاون
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 واجمللس، احملكمة مسسؤوليات تحديدب يسمح اإلجراء هذا مثلوضع  فإن ذلك، من بدالو . واحملكمة اجمللس من كل قرارات
لغة  أوضح  اعتماد خالل من ذلك يف مبا ،هبا حىت تصبح اإلحاالت نافذة للوفاء الشروط من وغريها وسائلالو  طرائقال وحتديد
رفع ت تكاناليت   ةالوحيدهي ف 732،املدعي العامن اإلحاالت توجه إىل أمبا  ذلك، إىل باإلضافةو . االقتضاء حسب قرار،يف ال
 لتحقيقبافيما يتعلق  املستقلة تهاوالي مع الرتتيبات هذهوتتوافق . الصلة ذات احلاالت يف التطورات بشأن اجمللس إىل اتقاريره

 إذا ما يف الدولية، اجلنائية احملكمةبني األمم املتحدة و  العالقة اتفاق أساس على النظر، ينبغي ذلك، ومع. القضائية واملالحقة
 سسؤولياتتعاجلها اجلهات اليت تتحمل امل أن ذلك من بدالينبغي  الدويل األمن جملس إحاالت تنفيذ يف املختلفة املسائل تكان
فإنه  العام، املدعي إىل اإلحالةالوقت الذي توجه فيه  يف لذلك، ونتيجة 735.دعوة على بناء األساسي، روما نظاميف  الصلة ذات
 يذال مسسؤولية رئيسها تشمل الدولية اجلنائية احملكمةاليت ستتوالها  املسسؤولياتمن بني  أن يبدو الدوائرعرض احلالة أمام  مبجرد
 احملاكم رؤساءإىل  بالنسبة احلالكما كانت عليه  والقضائية، املسؤسسية التطوراتمرار على باست جملس ب منه إطالعطلَ ي   أن ميكن

 والظروف باملوارد تتعلق عندما ذلك يف مبا للمحكمة، ستقلةامل صريةاحل واليةال خارج تقع اليت املسائلفإن  وباملثل،. املخصصة
ميكن كذلك ، اجمللس ممارسة ىلاستناد إىل إو . ورئيسها اجلمعية اليةو  ضمن مباشرة تقع اأهن أيضا يبدو احملكمة، لدعم السياسية
 وأخريا، 736مجعية الدول األطراف. عن ونيابة عضو دولة من طلب علىأيضا  بناءوذلك  لس،اجمل خماطبةإىل  اجلمعية رئيسدعوة 
 اجلنائية احملكمة اختصاص ضمن تدخل اليت احلاالت يف املتحدة مماأل عقوبات أنظمة كفاءةاملواءمة بني   يف النظر ينبغي فإنه

 .تسليمال واسرتاتيجيات عمليات االعتقال متطلباتوبني  الدولية

 التدابير -3

 :االعتقالمذكرات  لتنفيذ أوسع دعم لضمانهامة  التالية الوسائلتبدو  أعاله، املذكورة املمارسات إىل استنادا -85

                                                           
 .إذا ما أحال جملس األمن، نتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة"]...[  اختصاصها متارس للمحكمة أن: "من نظام روما األساسي (ب) 73 املادة 732
جيوز لرئيس احملكمة ]...[ أو مدعيها العام  احملكمة، بأنشطة تتعلق أمور يف األمن جملس ينظر عندما( :: "3) 2 املادة ،املتحدة واألمم الدولية اجلنائية احملكمة بني العالقة اتفاق 735

 ."احملكمة اختصاص يف األمور املندرجة يف املساعدة لتقدمي دعوته، على بناء خياطب اجمللس، ]...[ أن
 يتخذه قرار على بناء تدعى، أن ميكن األمن، جملس يف عضوا ليست املتحدة األمم يف عضو دولة ية: "أ31 املادة ،(S / 96 / rev.7) األمن جمللس املسؤقت الداخلي النظام 736

 ليشرتك جملس،خاص".  بشكل متأثرة العضو الدولة تلك مصاحل أن األمن جملس رأى مىت األمن جملس على تعرض مسألة أية مناقشة يف تصويت، دون االشرتاك، إىل اجمللس،
 يدعو أن األمن جمللس: "35 املادة]...[ ".  خاص بوجه هبا تتأثر العضو هذا مصاحل أن األمن جملس ينظر عندما األمن جملس على تعرض مسألة أية مناقشة يف تصويت، ونبد

" .اختصاصه يف الداخلية املسائل دراسة يف األخرى عداتاملسا تقدمي أو باملعلومات تزويده إىل لذلك مسؤهلني يعتربهم الذين األشخاص من غريهم أو العامة[ األمانة ]أعضاء
 ممارسات مرجعيف ذلك  انظر. الصلة ذات امليثاق مواد من مادة إىل اإلشارة عن النظر بغض االقتضاء، حسب دعوات تكمن يف توجيه اجمللس ممارسة أن إىل اإلشارة وجتدر
 يف إما الدعوات توجيه هذه ومت. اجتماعاته يف إىل املشاركة األعضاء غري الدول اجمللس دعا السابقة، تهممارس بعد: "25 صفحة ،4177-4171 71ال امللحق ،األمن جملس
 أن حني يف ،31 املادة مبوجب األعضاء . واستمرت دعوة الدول]...[ 35 املادة أو 31 املادة مبوجب أو القاعدة، إىل صرحية إشارة دون ميثاق من" الصلة ذات األحكام" إطار
 املدعوة مبوجب األعضاء الدول: "51 الصفحة". 35 املادة يدعون مبوجب]...[  اآلخرين املدعوين أو األخرى، الدولية احلكومية واملنظمات املنظمات اإلقليمية]...[  ليممث

عن نيابة مثل بصفة أخرى، أحيانا تتحدث 31 املادة  عضو عرض فيها طلب دولة ]...[ هناك أي حالة تكن مل"و" الدول من جمموعات أو الدولية، أو اإلقليمية املنظمات ً 
 دور يف مشاركتهم كانت إذا إال استثنائي، أساس على األعضاء الدول إىل ممثلي 35 املادة مبوجب الدعوة توجيه مت". " علنية جلسة على التصويت أو رفض الطلب يف املشاركة
 ".لبعض املنظمات ثلنيبوصفهم مم]...[  املثال سبيل على متثيل الدولة، غري آخر
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 735ذلك يف مبا ،738والدبلوماسية 731السياسيةالوسائل ( أ)

 األطراف، املتعددة اهليئات من وغريها املتحدة األمم يف وااللتزامات، 721العامة البيانات( ‘7’)  

 هتدفاليت  املعنية، الدول مع رمسيةال غري أو ةرمسيال ،ةباشر امل غري أو( ةالثنائي) ةاملباشر االتصاالت ( ‘4’)  
 بذلك، امللقياملستعدة  الدول دعم وعلى ،االعتقال أوامر تنفيذ يسريت إىل 

 األطراف، تعددةامل رمسيةال غري شاوراتامل( ‘3’) 

 األطراف، واملتعدد الثنائي احلوارأعمال  ولاجد يف دراجاإل( ‘2’) 

 .ول األطرافمجعية الد تادور أصناء العامة  املناقشة يفالبيانات  يف اللغة( ‘5’) 

 727األطراف، عددةمت أو وطنية الدولية اجلنائية للمحكمة مسؤيدة سياسات وضع ‘(6’) 

 املعنية، دولة سفري واستدعاء 724املساعي( ‘1’) 

 723الصلة، ذات االتفاقات يف الدولية اجلنائية للمحكمة واليةم بنود( ‘8’) 

 ذلك يف مبا األمن، جملس مسائل( ‘5’ 

                                                           
731 ICC-ASP/6/ RES.2، تسهم، حسب االقتصاء،  أن األطراف الدول يتعني على مجيع: "71 التوصية ،("التوصيات") التعاون التوصيات الست والستون بشأن الثاين، املرفق

اليت جتريها أو من خالل  الثنائية بني وتسليمهم، سواء من خالل االتصاالتعلى األشخاص املطلو  املناسب يف عملية إلقاء القيض يف الوقت والزخم السياسي الدعم يف توليد
 ". والدولية اإلقليمية املنظمات اليت تضكلع هبا يف أنشطتها

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

 والتسليم". بالقبض األمر يتعلق عندما سيما
مها من وثيقة والتكامل يف لتعاونا لتحسني وعن املمارسات الدولية اجلنائية احملكمة لدعم األورويب وضعه االحتاد الذي القانوين عن اإلطار وحمدثة شاملة حملةترد  727 فريق الهاي  قد 

كانون  37 بتاريخ ،SWD (2013) 26 final والوطنية، العدالة الدولية لردم اهلوة بنيأدوات  عمل مشرتكة للموظفني: وثيقة: 4173 أيلول/سبتمرب 5 اجتماع يف العامل
 .األمنية لالحتاد األورويب والسياسة اخلارجية للشسؤون السامي املفوضية األوروبية واملمثل عن صادرة ،4173 الثاين/يناير

 التصديق تشجيع ذلك يف مبا مسع ى، 231حيث قاد  بلدا، 731 من أكثر 4114منذ عام  األورويب فقد استهدف االحتاد. األطراف متعدد شكال تتخذ املساعي أن ميكن 724
 .عدم التسليم الثنائية اتفاقات بشأن التوجيهية مبادئه على الضوء وتسليط واحلصانات، اتاالمتياز  اتفاق على والتصديق األساسي وتنفيذه، روما على نظام

 لعالقات إطارا ،4111 عام فقد أصبحت منذ. األورويب واالحتاد النامية البلدان بني األمشل الشراكة وهي اتفاقية األورويب/كوتونو، االحتاد اتفاقية من( 1) 77 املادة انظر 723
بناء  ذلك يف مبا والتنمية، األمن بني الرتابط" )املعونة وفعالية الدولة هلشاشة" شامال وهي تت بع هنجا اهلادئ، واحمليط ومنطقة حبر الكارييب بلدا من أفريقيا 15 مع رويباألو  االحتاد
 .الدولة ةهشاش حلاالت والتنمية واألمن بني الدبلوماسية التعاون من يكنر إىل مزي  حيث ،(النزاعات ومنع السالم
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الواجب  شروطال وحتديد األخرى، راتاوالقر  اإلحاالت وتنفيذ إعداد يف تشاورية عملية -أ  
 ،لغة أوضح يف القرارات اعتماد خالل من ذلك يف مبا ،حاالت نافذةاإل تصبحىت تلبيتها ح 
 االقتضاء؛ حسب 

 عند ،االعتقال مذكرات لتنفيذ املساعدة املتحدة لألمم السالم حفظ قوات والياتتشمل  -ب  
 722.االقتضاء 

 من وكذلك ئية،والقضا املسؤسسية املسائل بشأن الدولية اجلنائية احملكمة رئيس من تقارير -ج  
 والتمويل؛ السياسية املسائل بشأن العامة اجلمعية رئيس 

 .االعتقال والتسليم عملية يف التطورات مع تتماشى عقوبات -د

 التنفيذ تدابري( ب)

 واملساعدة( االعتقال والتسليم) التعاون طلباتسمح بالتعامل مع ت وطنية إجراءات تنفيذ( ‘7’)
 الدولية، ةاجلنائي احملكمةالصادرة عن 

 التكامل،املتلعقة ب التشريعات تنفيذ( ‘4’)

 االستجابة على الوطنية التدابري قدرة لرصد لتحقق،ل آلية أو ،متفق عليه إطاروجود ( ‘3’)
 التعاون، لطلبات

 .االختصاص قبول أو اإلحاالت إعداد يف كامل بشكل تعاونبال الدول من ملموسالتزام ( ‘2’)

 املدين اجملتمع دور( ج)

 اإلقليمي، ودون اإلقليمي املستوى على األحداث رصد املبكر، لإلنذار آليةإطار  يف‘( 7)’
 املنطقة، يف املوجودة الفاعلة اجلهات مع املعلومات وتبادل

 .تقييدال أوامر تنفيذب للمطالبة احمللية القضائية السلطات استخدام( ‘4’)

                                                           
مكتب  أيضا انظر. أعاله 62 الدولية، الفقرة اجلنائية الصادرة عن احملكمة االعتقال مذكرات تنفيذ يف املساعدة لتشمل املتحدة لألمم السالم حفظ قوات والياتمبا يف ذلك  722

 .75-72 الفقرتان ،4173 ،مسامهة ورقة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية،
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 4 التوصية

 مبوجب لاللتزامات االمتثالتتناول  ودبلوماسية سياسية طبيعةذات  ومتكاملة ةمنظم تدابريب مزدوج هن باتباع يوَصى  -86
 احملكمة طلباتيبدو أن  حيث حمددة حاالت مستوىعلى  مث ،(التدابري تنفيذ رصد)أوال  وقائية مرحلة يف األساسي روما نظام
 .رفضت قد

 عملياتال -جيم 

 احلكم، ذلك يف مبا الصلة، ذات الفاعلة اجلهات بذلتها اليت إلجراءاتاجملاالت يكون فيها ل إىل القسم هذا يشري -81
 .االعتقاالت إىل املسؤدية العمليات سري على تأثري والسياسات، واهلياكل،

 الممارسات -1

 اهلياكل فإن ذلك، ومع 725.االعتقال عمليات سري لنجاح مواتية بيئة والدبلوماسي والسياسي القانوين اإلطاريهيء  -88
 لرتمجةأهنا أساسية  األدوات من جمموعة أثبتت حيث خمتلف، مستوى علىيتم تناوهلا  مسألة هي ذلك حقيقلت العملية والوسائل
 علىت وضع إنفاذ ممارسات على واسع نطاق على التدابري هذه نيتب   وقد. ملموسة إنفاذ إجراءاتإىل  ةجيابياإل ةالعامالبيئة 
 اليت القوية، واملسلحة والسياسية االقتصادية الشبكات حتميهم أفراد على اعتقال يف كبرية خربة اكتسبت حيث الوطين، املستوى
 الصدد، هذا يفو . الفاسدة املمارسات من وبدعم( واإلرهاب املنظمة اجلرمية مثل) اجملتمع من واسعة مناطق يف راسخة أصبحت

ذلك و  ،اخلاصة هبا عملياهتا ةقدر  يرتطو  مع العملي، هاهنجاحملاكم هو االعتقال لدى  اسرتاتيجياتأن أهم عنصر يف  بدوي
 مرنة ممارسات وضع خالل من ،الداخلية القدرات هذهو . التعاونب لاللتزامات االمتثال حتقيق إىل الرامية اجلهود مع بالتوازي
 يف الواقع. القانوناملتاح من هياكل سيادة  ستوىامل عن النامجة القصور أوجه كبري حد إىل تعوض قد وفعالة،

 تعقُّبال ( أ)

 العام، املدعي مكتب واليات ضمنتدخل  أساسيةأنشطة  هي اهلاربنياملتعلقة ب التحقيقات أنب احملاكم مجيع تاعرتف -85
 األمر حمدد، نشاط هو مطلوب شخص مكان حتديدفإن  األدلةذات الصلة ب األنشطة معكبري  تناغممن وجود  الرغم علىو 

 وحداتتقوم هبا  اليتالتعقُّب فإن احملاكم منحت األولوية ألنشطة  لذلك، نتيجةو . التحديد وجه على ةمدرب موارد يتطلب الذي
 حمكمة فيف. اليت مت إنفاذها االعتقال مذكرات من جوهري جزءعلى  مباشر بشكل مسسؤولةالوحدات  هذه وكانت 726.خاصة

                                                           
 أعاله. 12-41 الفقرات 725
 املقاضاة واحملكمة اخلاصة بلبنان، ية يف حماكم كمبوديا،احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وحمكمة اجلنائية الدولية لسريليون، والدوائر االستثنائ 726

 .356-357 الفقرات ،14 سةاملمار  ،احملاكم الدولية من املستفادة الدروس: اجلماعية على الفظائع
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 مثلوا اشخص 82 أصل من دولة 41 يف هاربا 83 على القبضمتكنت من إلقاء  7551 عام يف تعقُّب وحدة نشئتأ   ،رواندا
. هاربني 5 على القبض إللقاء تعقُّبال وحدة على اإلبقاءحماكم كمبوديا  تواصلو . اهارب 53 جمموعه وما احملكمة، عدالة أمام
 يف نياهلارب تعقُّب وحدةأنشئت ويف حمكمة يوغوسالفيا . اجلنائية االستخبارات وحدة أيضا أنشئت سرياليونب اخلاصة احملكمة يفو 

 يف ناجحة نتائ  إىل يوهو ما أد العام، واملدعي للسلطات معلوماتقدمت و  األرض على مكثف بشكل عملتاليت  7555
اختباء و االعتقال للرأي العام  مذكراتإعالن  قبلتكوين تلك القدرة  ينبغيه كان أن أيضا التجربةوأثبتت . احلاالت من عدد

 وحدة،ال رئيسبنيتها احملدودة من  تألفت صغرية وحدة بوصفها ةالقدر  هذه مثلتأسيس  يةالبدا يفمت  ،اكماحمل يفو  721.هبم املشتبه
 .املقريعمل يف  واحد وحملل واحد، مرتجمو  امليدان، يفيعمالن  نيوحمققَ 

 اهلاربني على مكانحتديد  علىاملركزة  اخلاصةالقضائية من تنفيذ أنشطتها  الواليات هذه تعقُّبال وحدات مكنتو  -51
 :فيها تحقيقالو  احملتمل املكان إىلاليت تسؤدي سبل ال حتديد خالل منالقبض عليهم  وإلقاء

 خالل من وكذلك تعاونة،امل احلكوميةاملصاحل  ذلك يف مبا خمتلفة، مصادر من مجعها تمي اليت املعلومات االستخبارية( أ)
زرع  وكذلك حملية، وكاالت طريق عن املعلوماتاالمتناع عن تقدمي  فحصمن  أيضا مكن، وهو ما اخلاصة اقدرهت
 وتقييد األصول مكان حتديد هبدف أيضا ةماليعمليات تعق ب  وحدةال تأجر و . عال مستوى على الداخليف  شهود
 ؛(والتعويضات القانوين لتمثيلل املوارد توافر) صلة ذات أخرى أغراض لضمان وكذلك ،طلقاء البقاءعلى  اهلاربني قدرة

 ؛الذي جتندهم الوحدة مباشرة وتزرعهم نو واملخرب  صادرامل( ب)

 .الصلة ذات خرىوالوكاالت األ ليةاحمل وكاالتال أنشطة وتنسيق رصد( ج)

 تنفيذ إىل فضيوما يتوافر للمحاكم من وسائل أخرى ت اإلقليمي السياق إىل استنادا اختالفات، وجود من الرغم على -57
 :ومرنة صغرية نظمةاملميزة مل التالية الرئيسية للعوامل نتيجة اارهباعتب وحداتال فعالية تقييم متفقد  ،االعتقالرات كمذ 

 حلساسية تبعا التحقيقات،عرب مسسؤول  وذلك ،العام املدعي إىل وحدةال رئيس من املباشرة سسؤوليةامل سلسلة( أ)
 ؛النظراء ثقة جلذب واحلاجة املوضوع

من أجل  ،(واالستخبارات القانون إنفاذ) احمللية ضائيةالق الواليات يف قوية مهنية خلفية لديهم الذين املوظفون( ب)
الذي  سياقمدربون وذوو خربة يف ال أيضا ولكن العالقة، ذات اجلهات مع ةمن نوع الزمال بسهولة عالقة إقامة
 لون فيه؛مسيع

                                                           
 .71-5 الصفحات ،771 اهلامش أعاله، برامريتز، سريج  721
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 ؛نفسها الوحدةطرائق مبدعة قائمة على النتائ  تضعها ( ج)

 املقر؛ يفتقع  عهامج مت اليت املعلومات حتليلعلى  قدرة( د)

 مع سواء حد على كاف حنو علىواالحتفاظ هبا  االتصاالتتطوير  شأهنا منامليدان، وهو ما  يفد تنفَّ  عمليات( ه)
 ؛مباشر وبشكل بكفاءة احلساسة نشطةاأل منأنشطة املراقبة وغريعها جتري أن و  والسلطات، الصلة ذات الدوائر

 املناسبة؛ والرقابة التنظيمي اإلطار ضمن سرية، مصادر إدارة ذلك يف مبا اخلاصة، للعمليات صندوقوجود ( و)

 أمكن كلما احمللية السلطات وإشراك ،حتركهمبالوسائل الذاتية لتحديد موقع اهلاربني و ات التحقيق على( االعتماد ز)
يتم  األولويةترتيب أن  أو متوفرة املخصصة املوارد تكون ال قد للتعاون، مستعدة احمللية السلطاتعندما تكون و . ذلك
 السلطات لتزويد استعداد على كونت أن إىل حاجة يف وحدةفإن ال احلاالت، هذه مثل يفو . داخليةمسائل أساس  على
 ؛عتقالاال عمليةاالستعداد ل مستوى على املعلوماتب احمللية

 يف مبا ،املدعي العامريه جي الذي ستوىامل رفيع الدبلوماسيط اتزام/االخنر لاال من بدعم احمللية السلطات مع العالقة( ح)
 ؛نو اهلاربيوجد فيها  اليت البلدان يف الصلة ذات السفارات من بدعم ذلك

 .املناسبة املعداتب احمللية السلطة ملساعدة التأهب( ط)

صعبة ال احلاالتما تكون حيثفقط  دائم بشكل عق بتأو فرق ال وحداتتشكيل  الوطنية القضائية الواليات يفقد يتم  -54
 حالة كل أساسعلى  نيخاص  تعق ب  يموظف نشريتم عادة أكثر ما و  728(.واإلرهاب املنظمة اجلرمية، املثال سبيل على) مألوفة
التعقب بأن  أيضاوتعرتف الدول  725.خطرية دولية جلرائم مطلوبني أشخاص العتقالذلك كون ي عندما ذلك يف مبا حدة، على

 من اقوي اتنسيقو  ؛(والتنصت املراقبة املثال، سبيل على) خاصة حتر   أساليب؛ و جيدا تدريبا ومدربة خمصصة موارد: لبطيت الناجح
وتطلب . املشرتكة اخللفية أساس على ،زمالة عالقة خالل منالدوليني  النظراء مع اتصال رابطو  الصلة؛ ذات وكاالتال مجيع

 ،اعتقالهو  اهلاربمكان  إىل املسؤدية التفصيلية املعلومات فريتو  خالل مناالعتقال  األخرى الدولمن  احمللية القضائية السلطات
أيضا  معلوماتعلى  طلبم هلا الاليت يقدَّ  السلطة إىليسلم الذي  لفامل حيتويو . عتقاليف عمليات اال وظفيهامب أيضا واملشاركة
 حال،وعلى أية  751.الشخصية يلوالتفاص واالتصاالت، ،الداعمة الشبكاتو  وجودهم، مكان ذلك يف مبا ،وحمي نة كافيةتكون  

                                                           
]الشبكة األوروبية لفرق البحث احلثيث  (ENFAST)ومرتبطة يف شبكة أوروبية  األورويب، االحتاد يف األعضاء تأسست يف الدول( FAST)"فرق البحث احلثيث عن اهلاربني"  728

 عن اهلاربني[.
 .أدناه 85و 84 الفقرات(. 4111) رواندا يف اربني أنشئتتعقب اهل وحدة 725
 ]...[".لتحديد اهلوية  الكافية املعلومات االعتقال فريق لدى تكون أن جيب: "65 املمارسة أعاله، 35احملاكم الدولية، اهلامش  من املستفادة الدروس أيضا، انظر 751
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 األنشطة تلبية أجل من مواردها استخدام أولويات حتديد يف صعوباتما جتد  عادة طلباليت يقدم إليها ال السلطات فإن
 كبرية ةساعدصدر مميعد  مقدمة الطلب السلطةتقوم به سبل لل اواستباقي شامال احتقيقبأن  ديأففقد  لذلك، ونتيجة. املطلوبة

 مثل)متغلغل  حتقيق إجراء على قيودعلى  احمللية التشريعات بعضوتنطوي . املتوقع التعاون توفريل يت تتلقى الطلبالدول لل
 النتائ ىل إسؤدي تأن  املالية التحقيقات على مشاهبة قيودلوجود  ميكنو . اهلاربني شبكة هياكلبشأن ( اإللكرتونية واملراقبة التنصت
 أن يبدو ،التعقب جلهود الالزمة املوارد لتكريسإيالء بعض االعتبار  الدولية اجلنائية احملكمة يفيتم  اوبينم. نفسها السلبية

املرتتبة أيضا عن  اآلثار عاجلةمب تسمح ال احلالية االدعاء اسرتاتيجية يف الواردة القضائية واملالحقات التحقيقات يف األولويات
 .تعقبال أنشطة

 شرطةال (ب)

. الوطين املستوى على املتاحة املوارد على اعتمادا التعاون من خمتلفةمستويات  الدولية ةالقضائي الواليات شهدت -53
 يف وخاصة ،يةجوهر مسائل  عتقالاال وموظفيالتعقب  اتتقنيو  واملعدات املناسب التدريبتعترب  احمللية القضائية الوالياتف

مبا  ،كبري بشكل عتقالاال جهود القانون بإنفاذ املكلفني لموظفنيل نااملناسب ربةاخلو  تدريبر الفقد يسَّ . املعقدة عتقالاال عمليات
 يف الشرطة قوات جانب من النشطة املشاركةفإن  الصدد، هذا يفو . ميلك هذه اخلربة الشرطة مستوى على الدويل التنسيقأن 

 على التدريب برام وتعمل . تاملمارسا أفضلبشان  وكذلك حمددة حاالت بشأن املعلومات تبادليسر ت الدولية الشرطة شبكات
 تعجيلالجهات اتصال يف الشرطة أيضا ب تعينييسمح و  757.للشرطة املهنية الكفاءة زيتعز على أيضا  واإلقليمي الوطين املستوى

 754.الدولية القضايا يف بنجاح املكافآت توافرأنه مت استغالل  كما. فعاليتها نوحيس   االعتقال إجراءاتب

 نتربولاأل  )ج(

 الوالياتت منها استفاد اليت اهلامة الفرص لتوفري مثايلفإهنا يف وضع  753رطية،ش   منظمة أكربهي  نرتبولاأل نأ مبا -52
 فيف. القدرات وبناء واالتصاالت، 752،التعقب جماالت يف روتيين، بشكلكما يفعلها أعضاؤها  ،كبري حد إىل الدولية القضائية

عن  نرتبولاأل جتربةوتكشف . 4177-4111 فرتة يف نرتبولاأل ساعدةمب هاربني 5مت إلقاء القبض على  ،حمكمة رواندا
 :التالية اجليدة املمارسات

                                                           
 ساحل مبادرة"وتوفر . إضفاء االحرتاف عليها لتطوير الشرطة األمريكية لبلدانشبكة ا ،4178-4173 االسرتاتيجية طةاخل العام، األمن وزارة األمريكية، الدول منظمةمثال،  757

 .املتخصص والتدريب ةتقنيال واملساعدة واملعدات املشورة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب( 4115)اليت أطلقها " أفريقيا غرب
 .أعاله 24 الفقرة خاصة، برام  754
 .دولة عضوا 751نرتبولتضم منظمة األ 753
 على االعتقال. واملساعدة حتديد املوقع 752
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على تقدمي  ملساعدةااليت تتلقى طلب  لدولةل كافية معلوماتتوفري و  ،إعدادهاو  فيها والتحقيقاخليوط  حتديد( أ)
 شبكة بنية إىل التحقيقاتمد  ذلك يف مبا ، جديدة خيوطعن السعي احلثيث ينبغي  الغاية، وهلذه. املطلوب التعاون
 مجيع لكشف ممكن، وقت أقرب يفإجراؤها ) املالية والتحقيقات( والتنصت املراقبة،) خاصة اتتقني طريق عن اهلارب
 ؛(هاوحتديد هبم املشتبه أصول

، وهي املنظمة يف األعضاء 751الدول ال كل يفأهنا تعمم  امب اهلاربني، جلميع احلمراء النشرات طلب ينبغي( ب)
فإن  ،ءعضااأل ادوهل عن الصادرة طلباتال عن ويف اختالف  . اجملرمني تسليم ألغراض املسؤقت العتقالل صاحلا اطلب تعترب
تكتسي طابعا  اليت احلاالت يف الدولية القضائية الواليات مساعدة املنظمة على حيظرال  نرتبوللأل القانوين اإلطار
 الذين األفراد ضد أيضا هار اصدإو  احلمراء النشرات طلب ميكن وبالتايل، 755.اعنصري أو ادينيأو  ،اعسكري وأ اسياسي
 القانوين اإلطار منض  أن النظر يف هذه الطلبات  حني يف 756الوطنية القضائية الوالياتأمام  باحلصانات يتمتعون

 حدة؛ على حالة كل أساس علىال يزال يتم  نرتبوللأل

 .ين فيهاموجود نو اهلارب كوني قد اليت البلدان من القانون بإنفاذ املكلفني ظفنيللمو  التدريبية األنشطة( ج)

 :االتصاالت جهود تتضمن أن ينبغي)د( و 

 ،أيضا الدولية اجلنائية للمحكمة اإللكرتوين املوقع خالل منواضحة للعيان  احلمراء النشراتجعل ( ‘7’)  

 احلرب، رائمكافأة اخلاص جاملعلن يف برنام  هارب أ   ألي ةوجودم احلمراء النشرات أن من التأكد( ‘4’)

 حيث  758ملطلوبني،ة عن امشرتك عالنيةإ صقاتملوضع و  751عامة، اسرتاتيجيات محلة إطالق( ‘3’)  
 ،أفكارو  خيوطتوفري  إمكانية إىل تسؤدي أنميكنها كلها  

                                                           
 تدخل بأي القيام للمنظمة باتا منعا مينع: "3 وتنص املادة ،(7556 حزيران/يونيو فيينا اعتمد يف I/CONS/GA) النظام األساسي ،(نرتبولاأل) اجلنائية للشرط الدولية املنظمة 755

 كان إذا ما يف مسألة مبحكمة يوغوسالفيا، يتعلق فيما ،نرتبولالعامة لأل اجلمعية نظرت ،7552 عام ويف".  العنصري ذات طابع أو دينية أو كريةعس أو سياسية أنشطة أو
 ،4112 عام ويف. AGN/63/RES/9. لاجملا هذا يف التعاون أمام عقبة بداهة ليست( 3) املادة أن إىل وخل صت اخلطرية، الدولية اجلرائم مكافحة تتدخل يف أن للمنظمة ينبغي
 خارج تقع األساسي روما املنصوص عليها يف نظام األساسية اجلرائم أن صراحة نرتبوللأل العامة اجلمعية ذكرت الدولية، اجلنائية احملكمة مع التعاون اتفاقية على املوافقة عند

 .AG/2004/RES/16. نرتبوللأل القانون األساسي من 3 املادة من الغرض
 .غباغبو وسيمون باندا، حسني، موداكومورا، وهم البشري، هاربني، 74 ألربعة من أصل احلمراء النشرات الدولية اجلنائية احملكمة تطلب مل اآلن، حىت 756
 متوز/يوليو ويف. 4112 عام املتعلقة باهلاربني يف يقاتالتحق الفرعية لدعم نرتبولالذي وضعته مديرية األ" رواندا يف اجلماعية يف قضية اإلبادة اهلاربني مشروع" املثال، سبيل على 751

اجلماعية، ومديرية  وحدة التعقب اهلاربني يف قضية اإلبادة/يف رواندا االدعاء العام الوطنية حملكمة رواندا وآللية احملاكم اجلنائية الدولية، وسلطة املشرتكة أدت اجلهود ،4172 عام
 ومكتب( العاملية اجلنائية العدالة مكتب اخلارجية، وزارة) احلرب للمكافآت يف قضايا جرائم املتحدة الواليات وبرنام  املتعلقة باهلاربني،الفرعية لدعم التحقيقيات  نرتبولاأل

 .آلية احملاكم اجلنائية الدولية/رواندا الباقني الذين تتعقبهم اهلاربني التسعة تستهدف اليت املبادرة الدولية هلاربني، إىل الرواندية، الوطنية والشرطة االحتادي، التحقيقات
  بانتظام. وجرى حتديثه ،4171و 4118 يف نرتبولبني حمكمة رواندا واأل مشرتك ملصقمت نشر  758
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 .الطالبة لجهةي لالشبك وقعامل على عن األشخاص املطلوبني نرتبولاألصفحة  رابط وضع( ‘2’)  

 755ةتقنيال المساعدة )د( 

 احمللية القضائية الواليات بعضإال أن  الدولية، القضائيةهيئات لل ةتقنيال املساعدةه مل يتم اإلبالغ عن أن من الرغم على -55
 فيف 767 .القدرات بناء برنام  ضمن أو حدة على حالة كل أساس على يتم توفريهم الذين 761املدربني املوظفني منتستفيد 
 764.مشرتكة عمليات الوطنية الشرطة موظفي مع جنب إىل جنبا نو الدولي نو احملققى أجر  رواندا حمكمة

 التنسيق( ه)

 763،عمليايتوال تقينال املستوى على اهلاربني عقبلت داخليةتنسيق  آلياتاحلالة  بلدانوضعت  يوغوسالفيا حمكمة يف -56
 اجلنائية احملكمة يفو  762.والدولية الوطنية القضائية الواليات بني تالعالقا سرييت دفهب كيانات وكذلك ،مشرتكة عمليات
 الرتفاع تبعا أيضاهذا و  التعاون، إجراءاتب املعنية للسلطات وطنية تنسيق آلية إنشاءب ةواحد طرف دولة فقطأفادت  الدولية،
 الوطنية السلطات من تنسيق آلية نشاءإيف  أيضاطراف على النظر األالدول وتعكف مجعية . احملكمة من الواردة الطلبات حجم
 األطر من املعنية القضائية الواليات مجيعاليت تعود على  زاياامل أيضا الدولشهدت  اإلقليمي، املستوى وعلى 765.التعاوناملعنية ب
 768.رطةالش مستوى على وكذلك 761القضائي،املستوى و  التحقيقعلى مستوى  واملساعدة التعاون تعزيز تضمن اليت 766القانونية

                                                           
755 ICC-ASP/6/RES.2، أن توفر  وجه إليها،طلب ي على بناء املمكن، من كان إذا فيما تنظر أن األطراف الدول يتعني على مجيع: "41 التوصية ،التوصيات الثاين، املرفق

 ".القانون لألفراد املسسؤولني عن إنفاذ التخصصي وتوفري التدريب والدعم، من قبيل تقاسم املعلومات ةتقنيال املساعدة هبم لدولة يوجد فيها مشتبه
 (.‘2’) 43 الفقرة ورقة املفاهيم، 761
 .السجون ومرافق واإلدارة، واألمن، واالدعاء العام والشرطة القضاء ذلك يف مبا 767
 .رواندا يف ،تعقب اهلاربني وحدة الكينية؛ الشرطة مع ،املشرتكة العمل فرقة 764
 .صربيا يف ،العمل فريق املثال، سبيل على 763
 .للتعاون الوطين اجمللس - صربياالتعاون؛  جملس - كرواتيا 762
 ICC-ASP/13/29765 تذييل الورد فيه.الو  ،"املعنية بالتعاون الوطنية السلطات من تنسيق آلية من إنشاء جدوى دراسة عن تقرير" الثاين، املرفق ،التعاون عن املكتب تقرير 

األوروبية  الشبكة ؛7558 حزيران/يونيو 45بتاريخ  JHA/98/427األورويب،  العمل مشرتك لالحتاد ،اجلنائية املسائل يف املتبادلة القانونية املساعدة جمال يف اجليدة املمارسات 766
 .4117 ، أيار/مايو JHA/2001/427 األورويب االحتاد جملس قرار ،اجلرمية ملنع

 اجمللس ومتت مراجعته مسؤخرا بقرار 4117 املسؤرخ يف أيار/مايو JHA/2002/187 األورويب االحتاد جملس قرار مبوجب أنشئت ،اخلطرية اجلرائم مكافحة تعزيز هبدف يوروجست، 761
2009/426/JHA  املسؤرخ  اجمللس قرار ،احلرب وجرائم اإلنسانية ضد واجلرائم اجلماعية اإلبادة جرائم يف واملقاضاة التحقيق ؛4118 كانون األول/ديسمرب 76املسؤرخ يف
2003/335/JHA قرار ،احلرب وجرائم اإلنسانية ضد واجلرائم اجلماعية اإلبادة عن املسسؤولني املعنية باألشخاص جلهات االتصال األوروبية الشبكة ؛4113 أيار/مايو 8 يف من 

 45بتاريخ  اجلنائية املسائل يف املتبادلة املساعدة بشأن األورويب االحتاد اتفاقية حمله حلت) املشرتكة التحقيق فرق ؛4114 حزيران/يونيو 73املسؤرخ يف   JHA/2002/494 اجمللس
 45املسؤرخ يف  JHA/98/428 املشرتك العمل ،األوروبية القضائية الشبكة إنشاء ؛4114 املسؤرخ يف حزيران/يونيو  JHA/2002/465اإلطاري  قرار اجمللس ،(4115 أيار/مايو

 نيسان/أبريل 44املسؤرخ يف  JHA/96/277 املشرتك العمل ،األورويب االحتاد يف األعضاء الدول بني القضائي التعاون لتحسني االتصال قضاة لتبادل إطار ؛7558 حزيران/يونيو
 مفوضية االحتاد مبادرة أيضا انظر. والدولية واإلقليمية الوطنية املستويات على والشَُّرطي القضائي التعاون لتعزيز األمريكية أليبرييةا الدويل القضائي للتعاون ؛ شبكة7556
 أيار/مايو 41-75 وروبية،األ اجلماعية اإلبادة السادس عشر لشبكة االجتماع يف عرض) األساسية الدولية اجلرائم تتخصص يف املدعني العامني، من شبكة إلنشاء األفريقي
4172.) 
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 خالل من األساسي روماباجلرائم الواردة يف نظام  املتعلقة عتقالاال مذكرات لتنفيذ حجما 765أصغر أنظمة إنشاءن ثبت أوقد 
 .خاص بشكل فعال  منوذجا هلا،  التسليم عمليةاليت تعد  717السياسية املرحلة عقبات دون من 711،تسليملل صارم قضائي إجراء

 714المعلومات بادلت( و)

 البيانات قواعدمن  الشرطة أجهزة بني التعاونتعزيز يستفيد  حيث ،تقينال املستوى على 713وماتاملعلدل تبا حيدث -51
 712.املناسبة

 االتصاالت( ز)

 وبالتايل االعتقاالت، تنفيذ أمهيةبشأن  الوعي لزيادةأيضا  امهأمر  715املعنية الفاعلة اجلهاتمع  االتصاالتأن  ثبت -58
 716.الصلة ذات ةالسياسي القرارات اعتماد تيسري

                                                                                                                                                                                    
جلنة  الشرقية، أفريقيا منظمة التعاون لرؤساء شرطة ؛4115 نيسان/أبريل 6املسؤرخ يف   JHA/2009/371األورويب االحتاد جملس قرار األوروبية، الشرطة مكتب املثال سبيل على 768

 نرتبولوضع األ وقد. األفريقي التعاون اإلقليمية لرؤساء شرطة اجلنوب رؤساء شركة إفريقيا الغربية؛ منظمةرؤساء شرطة إفريقيا الشرقية؛ جلنة رؤساء شرطة إفريقيا الوسطى؛ جلنة 
 نسيقتل اإلقليمي الوسطى آسيا ركزوم أوروبا، وجملس منائية للجنوب اإلفريقي،اجلماعة اإل اإلفريقي، ومنها االحتاد اإلقليمية، املنظمات مع الدولية التعاون اتفاقات من عددا

 الكارييب البحر منطقةمرز و  ،األمريكية الدول ومنظمة ،األنديز دول ومجاعة ،الكاريبيةووكالة الشرطة اآلسوية، واجلماعة  اجلماعة، األوروبية، الشرطة مكتبو  ،للمعلومات
 يف: احةاملت الكاملة القائمةو  .األوروبية الشرطة كليةو  املستقلة، الدولملكافحة اإلرهاب التابع لكومنويلث 

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/International-Cooperation-Agreements/Regional-Organizations. 
 حزيران/يونيو 73مسؤرخ  األورويب االحتاد جمللس قرار إطاري) األورويب االحتاد يف األعضاء الدول بني التسليم حمل إجراءات وباطراد حيل تدرجييا االعتقال األورويب أمرأخذ  765

4114.) 
يعين : املصطلحات استخدام على من نظام روما األساس إشارة واضحة 714 وتقدم املادة. ودولة دولة بني العالقات ملعاجلة فقط يفهم على أنه يستخدم" تقدمي" مصطلح 711

نقل دولة ما شحصا إلىب دولة اخرى مبوجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطين"  ،"التسليم"ين احملكمة عمال هبذا النظام األساسي؛ ويع نقل دولة ما شخصا إىل ،""التقدمي
 أنشئت كيانات هلا قاسم مشرتك يكمن يف حتويل الدول أشخاصا متهمني إىل سوابق يف جيد بشكل للتصرفني وقد استخدم بالفعل ويعكس هذا التعريف الطبيعة املختلفة

والتقدمي . من نظام روما األساسي (ه( )4) 48و( ه( )4) 45املاتني  انظر. املتحدة لألمم املخصصة احملاكم يف احلال هي كما الدويل، ونالقان مبوجب قضائية بوظائف
  السيادية. عن للصالحيات املتبادل التنازل عندما يكون تعزيز التعاون قيد النظر، وذلك يف سياق الدول بني التعاون إىل مصطلح يستخدم أيضا عند اإلشارة

 الوزاري. اإلجراء أي، 717
714 ICC-ASP/6/RES.2، تتيح تقاسم اخلربات املتعلقة القضايا اليت السبل يف تنظر أن األطراف الدول وجلمعية األطراف ينبغي للدول: "47 التوصية ،التوصيات الثاين، املرفق 

 ".األطراف الدول ق تعينها مجعيةذات الصلة بالقبض على األشخاص ونقلهم، وذلك عن طريق جهة عامة للتنسي
 (.‘5’) 43 الفقرة ،ورقة املفاهيم 713
 ."الوطنيةسجل البيانات طلب معلومات إضافية من باستخدام " شنغن، معلومات ونظام" I-24/7شبكة " نرتبولاأل ذلك يف مبا 712
 (.‘6’) 43 الفقرة ،ورقة املفاهيم 715
716 ICC-ASP/6/RES.2، وجتميد األصول،  والتسليم، القبض مثل بالتعاون املتصلة العملية بشأن القضايا ينبغي تنظيم حلقات عمل: "55 لتوصيةا ،التوصيات الثاين، املرفق

 ".والتحقيقات املالية، مع اشرتاك الفعاليات ذات الصلة باألمم املتحدة يف هذه احللقات
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 السياسات ( ح)

 كإجراء ستخدمت   ما كثريا اأهن رغم ،)"غري املختومة"( عتقالاال مذكرات ممارسةزادت  الدولية، القضائية الواليات يف -55
 ثلمي قد تقييدي أمر وجود عن الكشف أن باستمرار الدول ممارساتوتبني  711.لتعاونيف املستوى األعلى ل األمرمن حدة  أخري،
متثله  ملحوظ استثناءوهناك . االعتقاالتتنفيذ تل يجوهر أمر  دائما هو املوضوعبشأن  التامة السرية وأن التنفيذ، أمام طرياخ عائقا
 نرتبولاأل نشرات استخدام خالل من أخرى، قضائيةواليات  يف اعتقال أمرنفاذ إل القضائي تعاونال على حلصولإىل ا احلاجة
 اجلنائية احملكمةيف  بينما التحقيق،اخلاصة ب فروعها دوراملدعيني العامني يف احملاكم األولوية ل مكاتب نحت بنية  قد مَ و . اءاحلمر 
 .الداخلي التنسيق تتطلبمتكاملة  وظائف التحقيقات وشعبةوالتعاون  والتكامل القضائية الوالية شعبةمتلك  الدولية

 العسكريةالقوة (  )

 على االطلسي مشال حلف يقودهاوة عسكرية ق وجود من 718فيان سوى حمكمة يوغوسالمل تستفد إىل حد اآل -711
 من بدالهاوفرق الشرطة ممارساتفقد اعترب أيضا أنه ينبغي تفضيل  ذلك، ومع 715.عتقالاال مذكرات إلنفاذ واليةب األرض،
 تفعيل ميكن أن يكون حيث احملكمة، والية دعم اآلن حىتيتم  ملو  781.ممكنا ذلك يكون عندما،  العسكرية، العمليات

األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف  بعثةل احلايل اإلطار ولكن مماثلة، تدابري اختاذب ،عاديا حدثا اجلارية النزاعات أثناء ختصاصاال
 .االجتاه هذا يف يذهبمجهورية الكونغو الدميقراطية 

 المستفادة الدروس  -2

 ،داخل احملاكم وقدرات مهنية كفاءة تطلبت اهلاربني عن البحث عمليةقيادة  أناكم للمح الناجحة املمارسةتبني  -717
 تعقبال وحداتوفرت قد و . اجملال هذا يف احملاورين مع الثقة ولديو  بسرعة التفاعل على اوقادر  اصغري  وهيكال قوية،قيادة  سلسلةو 

ومها قدرتان تعدان أمرا  ،لااجمل يف العمل على وقدرة االستخبارية املعلومات معجل مستقلةمكاتب املدعني العامني قدرة لدى 
 السلطات إىليكفي  مباة بشكل جيد معدَّ  طلبات تقدمي ذلك يف مبا ممتلكاهتم،حجز و  اهلاربنياعتقال  من كل تحقيقل ياجوهر 
 ة،األخري  ههذ مع التفاعل يسهلهو ما و  احمللية، السلطاتعلى  بكثري أقل بدرجةتتوقف  عملياتالفإن  لذلك، ونتيجة. احمللية

 مع للتنسيق احامس اأمر تعقب  قدرة نشرويعد . عال مستوى على تصاالتاال لدعم قوية معلومات العام يلمدعيل مدَّ قت  و 

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

 http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-026e.h. 
 أعاله. 715اهلامش  781
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ون للحيلولة د اإلمكان قدر مبكرة مرحلةيف  الوحدات هذهتكوين  وجيب حساسة، حتقيق عمليات مع والتعامل احمللية الوكاالت
 األرض على نيالدولي نياملوظفنشر  فيهاكن مي اليت احلاالت يفعلى حنو مماثل  عقبتال وحداتت ستخدم و . هبم املشتبه اختباء
 األمنية على الظروف أو الدولة رغبة على أكثر، وهو أمر يتوقف إما منفصلة بطريقة عملال التحدياتتتطلب  ماحيثن يوآخر 

 نفس تثري أن يتوقع ال اليت املناسبة اتتقنيلاب عملياتالب بالقيام قبيف من يتع ةطلوبامل املتأصلة املرونةستسمح و . األخرى
املدعي  يد يف ضعت االستخبارية املعلومات مجع نتيجةمن شأن غري أن . الرمسية اإلجراءات من املزيد تواجهها قد اليت التحديات

اخلاضعة  الدولكانوا يف   سواء السياسي، املستوى على حماوريها مع الفهم وسوء اخلاطئة املعلومات لتبديد قوية واقعية احجج العام
وقد تتطلب القيود الواردة على . االعتقالمذكرات  تنفيذ عارضت أو دعمت منظمة أي يف أو األمن، جملسيف  وأ التعاون، واجبل

 الشعب بني املوارد حتويل طريق عنالتعقب  وحدة إنشاءللمحكمة اجلنائية الدولية أن يتحقق  املدعي العاميف مكتب  امليزانية
 .الصلة ذات

 زةمع أجه التنسيق تيحهاي اليت الفرص من االستفادة عتقالاال اسرتاتيجيةمن  األخرىعملياتية ال العناصر تشملو  -714
 الوطنية، الشرطة مع مشرتكة عمل فرقو  والدويل، الوطين املستوى على التنسيق وآليات ،(نرتبولاألقدرات  ذلك يف مبا) الشرطة
 .السالم حفظ قوات لواليات حمتمل توسيع من واالستفادة ،تومةخم عتقالاال مذكرات على واحلفاظ

 التدابير  -3

 ،مباشرة العام لمدعيالتسلسل اإلداري ل ختضع يف التحقيقات، شعبة يفصغرية  وحدة إنشاءب ،أنشطة التعقب ( أ)
 787املناسبة؛ القانونية األطررها يس  ت املايلعقب تلل وقدرة مرنة، عمل وأساليب

 اصةاخل كافأةاملو  785الدولية املساعدة برام  خالل من ذلك يف مبا 782ومعداهتا، 783شرطةال 784تدريب أنشطة  ( ب)
 786العدالة، ربام ب

                                                           
 الصدد، هذا ويف. االستثناء وليست عدةالقا هي الومهي لألصول للتخصيص السيئة املمارسات أن االعتبار بعني األخذ مع األسرة، أفراد أصول تتبع أنشطة توسيع ذلك يف مبا 787

 القانونية املساعدة ألغراض املتهم عوز بتحديد الصلة ذات الوسائل بقدر ما يكون نطاق أمرا مهما، للمحكمة األساسي النظام من( 4) 82ستصبح كيفية تنفيذ الالئحة  سوف
 املساعدة( ]ك( )7) 53 واملادة ،[واملصادرات الغرامات فرض( ]ب( )4) 11 املادتني حممية مبوجب النية احلسنة الثالثة األطراف وحقوق حقوق. معنيا احملكمة تدفعها اليت

[. املصادرة أوامر]من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ( 3) و( 4) 721القاعدة  ،[]تنفيذ تدابري التغرمي واملصادرة 715 واملادة ،[ومصتدرهتا وجتميدها األصول احملكمة لتتبع
 القانونية املساعدة آليات عن تقرير انظر، أصوهلا. تتبع أيضا تدعم أن شأهنا من واليت للعوز، املتاحة الوسائل العائلة يف أفراد أصول األخرى الدولية احملاكم يف رج املمارسةوجت

 نظام عمل عن سري تقرير ؛ICC-ASP/6/INF.1 ،القانونية املساعدة راضألغ العوز حتديد ومعايري مبادئ عن تقرير ؛ICC-ASP/7/23 ،الدولية اجلنائية أمام احملاكم املختلفة
إذا ما أدرجت ] املعالني]...[ أموال  على عادل غري عبئا سيكون"قالت إنه  أن احملكمة  ورغم. األول ، املرفقICC-ASP/6/4 ،لتعديله ومقرتحات للمحكمة القانونية املساعدة
 ،4115 أيلول/سبتمرب ICC-ASP/8/24، 18 ،العوز لتقييم بديلة مناذج: القانونية املساعدة بشأن احملكمة تقرير ،"الطلب مقدم لتمثيل تكون ضمانة قد كأموال[ أصوهلم
 أيضا األسرة، انظر رادأف أصول مراعاة يف األخرى الدولية اهليئات القضائية أما فيما يتعلق مبمارسة ،72 صفحة مرفقه الثالث، انظر. 4 التوصية الثاين، واملرفق 46-47 الفقرات
 من السوابق. املرفق بشأن بعض اآلثار الرأي اخلبري مع ،4115 أكتوبر تشرين األو/ ICC-ASP/8/42، 5 ،للمحتجزين العائلية عن الزيارات املكتب تقرير
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 مكتب وملوظفيتمل وجود املتهمني فيها اليت حي   بلدانال يف الوطنية الشرطة لقوات تدريب أنشطة: نرتبولاأل ( ج)
 مبا املشرتك، التواصل تعزيز؛ و "نشرلا"وختومة  املغري عتقالاال مذكرات جلميعاحلمراء النشرات  استخدامو  ؛العام املدعي

 .وامللصقات العامة احلمالتعن طريق  ذلك يف

 781فرق إنشاء ذلك يف مبا ذلك، تتطلب اليت احمللية ألنظمةل حدة على حالة كل أساس على ،ةتقنيال املساعدة ( د)
 788املشرتكة؛ عملياتالقيام ب أو خمتلطةتعقب 

تبادل و  احملكمة، من املقدمة الطلبات مع التعامليسري لت والدويل الوطين ستوىامل على آليات إنشاء. التنسيق ( ه)
 القائمة؛ عقبتال فرق شبكات ذلك يف مبا الوطين، القانون إنفاذ سلطات بني واالتصال املمارسات

 757؛تقينال املستوى على 751املعلومات  785لتباد ( و)

 753ياسي؛والس الدبلوماسي الصعيد على القرار، لصناع 754تصالاال أنشطة ( ز)

                                                                                                                                                                                    
الذي أصدرت احملكمة مذكرات  األفراد اعتقاالت وتنفيذ تخطيطل تعاونية جهود بذل(: "د) 28 الفقرة ،4173-4115لفرتة  العام االدعاء اسرتاتيجية العام، املدعي مكتب 784

 ."بذلك القيام على القدرة إىل تفتقر ولكنها العمليات هذه مثل إجراء يف الراغبة للبلدان املايل أو التشغيلي الدعم توفري خالل من ذلك يف مبا اعتقال يف حقهم،
783 ICC-ASP/6/RES.2، والدعم، من قبيل  التقنية املساعدة هبم أن توفر لدولة يوجد فيها مشتبه طلب يوجه إليها، على بناء[ النظر: "]41 ةالتوصي ،التوصيات الثاين، املرفق

 ".القانون لألفراد املسسؤولني عن إنفاذ التخصصي وتوفري التدريب تقاسم املعلومات
 .(‘3’) 43 الفقرة ورقة املفاهيم ، 782
 .واملوظفني لتكنولوجياتالدراية املالئمة وا توافر ذلك يف مبا 785
 ماليني 5 إىل تصل مكافآت يقدم األمريكية اخلارجية وزارة يف( العدالة األوسع مكافآت برنام  من جزء) احلرب املتلعق جرائم املكافآت برنام  إطار يف املثال، سبيل على 786

 وزارة سلطة ،4173 كانون الثاين/يناير 75 يف الذي وقع وميد التشريع. دولية ئمجرا بارتكاب عن مدعى عليهم بعينهم ا هتموا معلومات يقدمون لألشخاص الذين دوالر
 ضد أو جرائم حرب جرائم متهم أجنيب مواطن دولية أو إىل إدانة منها ألي جنائية إىل حمكمة نقل أو بلد، أي يف اعتقال إىل تسؤدي مبعلومات يديل ملن املكافآت لتقدمي اخلارجية
 وأوكوت أونغوين دومينيك كوين، جوزيف - أوغندا: حاليا هو الربنام الذين يسري عليهم  الدولية اجلنائية من احملكمة ويضم اهلاربون. اجلماعية بادةاإل جرائم أو اإلنسانية

 .موداكومورا سيلفسرت - الدميقراطية الكونغو أوديامبو؛ مجهورية
 إطار يف املوارد نشر ذلك يف مبا املساعدة، أشكال من غريها أو مقابل، دون وتوفري موظفني ،دجمنيموظفني مو  دولية هجينة،/وطنية فرق املثال، سبيل على ذلك، يشمل وقد  781

 يف جمال العدالة. السريع الرد آلية
 (.‘2’) 43 الفقرة ورقة املفاهيم، 788
  (.‘5’) 43 الفقرة ورقة املفاهيم، 785
ذات الصلة  تتيح تقاسم اخلربات املتعلقة القضايا اليت السبل يف تنظر أن األطراف الدول وجلمعية األطراف لينبغي للدو : "47 التوصية ،التوصيات وكذلك املرجع نفسه، 751

 ".األطراف الدول بالقبض على األشخاص ونقلهم، وذلك عن طريق جهة عامة للتنسيق تعينها مجعية
وجتميد األصول، والتحقيقات املالية، مع اشرتاك الفعاليات  والتسليم، القبض مثل بالتعاون تصلةامل العملية بشأن القضايا ينبغي تنظيم حلقات عمل: "55 التوصية ،التوصيات 757

 ".ذات الصلة باألمم املتحدة يف هذه احللقات
 (.‘6’) 43 الفقرة ورقة املفاهيم، 754
 .55 التوصية ،التوصيات 753
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ة جاهز و  كاملة طلبات وإعداد ذلك، أمكن كلما خمتومة عتقالاال ذكراتاالحتفاظ مب ذلك يف مبا ،السياسات ( ح)
 احمللية؛ لسلطاتللتنفيذ موجهة ل

 .ممكنا ذلك يكون عندما السالم، حفظ قوات واليات عيوسبت ،العسكرية القوة ( ط)
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 5 التوصية

 إنشاء وينبغي. االعتقاالتتنفيذ ل أولوية ذا جماال باعتبارها ياتالعمل على املصلحة أصحاب مجيع  يركز  بأنيوصى  -713
 تعزيز أيضا وينبغي. التحقيقات شعبة رئيس خالل من العام لمدعيل مباشرةختضع  القصري املدى يف مهنية تعقُّب وحدة

 من مبساعدة   واإلمكان، لضرورةا وعند ،(االدعاء وسلطات الشرطة) تقينال املستوى على والتعاون التنسيق تعزز آلياتب العمليات
 اليت متلك تفويضا بإلقاء القبض. اجلنسيات تعددةامل قواتال أو السالم حفظ بعثات

 ُقدما العمليةالمضي ب –خامسا 

 نباج إىل (الثالث التذييل) املقرر أعده الذي العمل خطة ملشروع األساس التقرير هذا يف الواردة التوصيات شكلت -712
 من خمتلفة درجة املقرتحة لتدابريفإن ل معيةاجل عمل خطة حمتويات إىل استناداو (. التذييل) قرتحهات اليت التدابريو  املستفادة الدروس

 .أيضا العمل خطة يف لتدابريملختلف ا طريق خارطةإدراج  يتمو . لتنفيذها االستعداد

 سرتاتيجياتأساس وضع اال على فقط املقرتحة التدابري بعضيف نظر ال التقرير يف املتبع الشامل النه ويتطلب هذا  -715
 إىل تاجحت واألفراد للدولاملوجهة  احلوافز مثل تدابريفإن  اخلصوص، وجه علىو . والقضايا واحلاالت املناطقاإلطارية اخلاصة ب

 ليةعموضعها بواسطة إىل ية فعالة فإهنا يف حاجة اإلطار  االسرتاتيجيات هذه تكونوحىت . االسرتاتيجيات هذه ضمنتناوهلا 
هي و  ختلفة،امل سياقاتال يف الدولية واملنظمات الدول دور احلسبان يف العملية هذه تأخذ أن ينبغيو . الشراكةعلى أساس  شاملة
 اجلهات اتواليب عمال السرية مايةحب املساس دون تعاوين، أساس على وتنفيذها الفاعلة اجلهات خمتلف بني التنسيق تتطلب
، األمن جملسيف  أعضاءحىت عندما تكون  ،فيتعني إشراكها سياقال يف نفوذا متارس اليت األطراف ريغ الدولأما . نفسها الفاعلة
جهات  من شبكة خالل من يةاإلطار  سرتاتيجياتاال إعداد تنسيق وينبغي. يةاإلطار  سرتاتيجياتااليف  استباقيةو  ةبناءبصورة 

مجعية الدول ) ق واحلاالتطناخاصة بامل اسرتاتيجياتلوضع  متنوعةسبل بك لذو  ،املعنية الفاعلة اجلهات مجيع حتددهااالتصال 
املدعني احلاليني و/أو جتمع  للتشاور آلية إنشاء أيضا وينبغي. (مكتب املدعي العام)قضايا خاصة بالاتيجيات رت سالو  ،(األطراف

 (.سرياليون حمكمة ،حمكمة رواندا ،حمكمة يوغوسالفيا)السابقني للمحاكم الدولية 

 القصري، املدى يفحملكمة اجلنائية الدولية عقب لدى اينبغي إنشاء وحدة ت العمليات، منطقة يف احملددة ألولويةا لوتبع -716
 .املقرمايل يعمل كالمها يف  عقبوحملل ومت مرتجم، و ميدانيني   نيوحمققَ  وحدة،ال رئيس من تألفصغري ي هيكلتتكون من 

 مبا الالزمة، التنظيمية العناصر مجيع إعدادب"( العمل فرقة)" اخلرباء نم عمل فرقةينبغي تكليف  وحدة،ال إنشاء لغرضو  -711
 :ذلك يف
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 العمل وأساليب التوجيهية، واملبادئ املمارسة، والتوجيهات اللوائحومنها  املناسبة، والضمانات القانوين اإلطار ( أ)
 املعنية، والشريكة اإلقليمية الدول مع تفاقياتاالو  األساسية،

 التنظيمي، وهيكل ( ب)

 شعبة مع والتنسيق ،باملوظفني الوحدةتزويد  لضمان ضرورية كونت قد العام املدعي مكتبلبنية مراجعة  أيو  ( ج)
 التحقيقات،مسسؤول  خالل من العام لمدعيوتسلسل إداري خيضع مباشرة ل ،والتعاون والتكامل القضائية الوالية

 تكميلي، لتمويلإجراء  وأي امليزانيةيف  املرتتبة اآلثارو  ( ه)

 وحدة،الوظائف يف ال يف والتعيينات الوظائف، يفتوصو   ( و)

 .واحمللية الدولية القضائية الواليات من الصلة ذات املمارسات مجعو  ( ي)

 يفيتم  أنأيضا  مبكان األمهيةفإنه من  العام، املدعي مكتب إطار يف العمل فرقةإنشاء من الضروري بينما سيكون و  -718
 العمل فرقةتشمل  أن ينبغيأنه  نتيجةالو . الدولية احملاكم من واملوحدة الناجحة التجارباالحتفاظ ب من التأكداالنطالق  مرحلة
عملوا كمسسؤويل و  ،(سرياليون حمكمة ،حمكمة يوغوسالفيا، حمكمة رواندا) الدولية احملاكميف  حاليايعملون  أو سابقاعملوا  موظفني
 من املعنيني املوظفني أيضا العمل فرقة تشمل أن وينبغي. البشرية لمواردمنسقني سريني لو  فرق، قادةو  عمليات، أو حتقيقات

 واإلبادة احلرب رائماإلدارة الفرعية جل) نرتبولالتابعة لأل األخرى املتخصصة والوحداتاإلدارة الفرعية لدعم التحقيق عن اهلاربني 
 استخدام ينبغيو . الوطنية السلطات اخلد خصصةامل فرقال وكذلك ،(املالية واجلرائم الفساد مكافحةاإلدارة الفرعية و  اجلماعية،
 علىو . اليومياإلقامة  نظام بدلب أو املصروفاتتعويض ب الضرورة عندو  لة،املرس   املسؤسسات منبدون مقابل  العمل فرقة يف اخلرباء
حمكمة )ة املدعني احلاليني و/أو السابقني للمحاكم الدوليجتمع  للتشاور آلية إنشاء أيضا ينبغي االسرتاتيجي، املستوى

 (.سرياليون حمكمة ،حمكمة رواندا ،يوغوسالفيا

 ملتابعةزيد من اخلطوات م اختاذتكون هناك حاجة إىل س 752للمقرر، املخصصة الزمنية واجلداول دوداحمل للهدف نظرا -715
 ليةالداخ العملياتاملعنية  الفاعلة اجلهات مجيعتضع  أن اخلصوص، وجه على تنفيذها، بوسيتطل. معتمدة عمل خطة أي

 االسرتاتيجي املستوى على سواء ينطبق وهذا. طةالواردة يف اخل هدافاأل لتحقيق التام التنسيقبينما تقوم ب هبا، اخلاصة
 آليةب عمليةالمتابعة يف  النظرمعية الدول األطراف جل ينبغي الصدد، هذا ويف. التنفيذ تدابريعلى و ( ددةاحمل سرتاتيجياتاال)

تضعها  اليت األهداف مع ةمتسقمن أهنا ال تزال و على قدر كبري من التنظيم  العملية أن من كدللتأ وذلك ،كثب عن مناسبة

                                                           
 .أعاله 5-1و 7 الفقرات 752
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اتصال جهة  اآللية هذه تتضمن أن وينبغي قائمة على النتيجة. بطريقةوضعت ونفذت  االسرتاتيجياتمن أن  وكذلك اخلطة،
 .مقررا خاصاخبريا ليكون و 

 6 التوصية

 :ذلك يف مبا منظمة، عمليةبواسطة  لالعم خطة تنفيذ يتم بأن ىيوصَ  -771

 املدىتعقُّب يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، وهو ما ينبغي أن تقوم به يف  وحدة نشاءمنح األولوية إل 6-7
 عب  تتَّ  اوممارساهتها ومهنيت بنياهتاو  القانونيةالتعقُّب، وأطرها  وحدةانطالق  مرحلةة للتأكد من أن مكلف رباءمن اخل عملفرقة  القصري

 والوطنية؛ الدولية القضائية الوالياتواملوحدة لدى  ناجحةَ بصورة وثيقة املمارسات ال

 ذات التدابري لتنفيذ إطارا توفر أن شأهنامن  والقضايا، واحلاالت املناطق خمتلف على مطبقة موحدة حمددة اسرتاتيجيات -6-4
من خالل عملية مبنية على  يةطار اإل سرتاتيجياتمثل هذه اال وضع وينبغي. تضاءاالق حسب ،إلقاء القبض سرتاتيجيةبا الصلة

 سياقات يف الدولية واملنظمات الدول دور ذتأخ   أن على تعاونية، بطريقة وتنفيذها املعنية الفاعلة اجلهات جلميع شاملة شراكة،ال
 يف مبا سياق،ال يف نفوذا متارس اليت األطراف غري الدول أما. ساسةاحلاملعلومات  حبماية اإلخالل ودون ،بعني االعتبار خمتلفة
 ذات الفاعلة اجلهات جلميع وينبغي. استباقيةبصورة بناءة و  االسرتاتيجيات هذه يففينبغي إشراكها ، األمن جملس أعضاء ذلك
حمدَّدة لكل منطقة  يةمعاجل يف اسرتاتيجيات على بالرتكيز ،هاوتنفيذ اسرتاتيجيات إعداد غرضجهات اتصال ب حتديد الصلة
 آليةوينبغي أيضا التخطيط إلنشاء . للمحكمة اجلنائية الدولية حمدَّدة لكل قضية العام املدعي مكتبواسرتاتيجيات يف  وحالة،
 ؛والسابقني لدى احملاكم الدولية جتمع املدعني احلاليني تشاور

 املسامهة، أجل من اخلاص، واملقررجهة االتصال  خالل نم عمليةاملتابعة عن قرب لل لتشمل اإلشرافاجلمعية يف  وظائف 6-3
 اجلمعيةتطلبه  آخر إجراء أيوضع و  احملرز التقدم رصدو  املختلفة، اجلهاتاليت تقوم هبا  املتابعة مبادراتيف  االقتضاء، حسب
 .وفعالية بكفاءةإلقاء القبض  اسرتاتيجيات ذيتنف لضمان

 االستنتاجات -سادسا 

 احالنج مفاتيح -ألف 

 اجلنائية احملكمة عن الصادرةاالعتقال  مذكرات تنفيذ نسبة يف كبرية اختالفاتهناك  أن جريأ   يذال يللالتح أظهر -777
 على سواء املوجودة املختلفة املمارسات علىلة فيتوقف األمر الدولية أو املدوَّ  قضائيةالواليات ال من غريهاب يتعلق فيماأما  الدولية،
  اجلدول ويعرض. على املستوى العمليايتو  السياسي الدعم مستوى

 
الدولية أو  القضائية الواليات داءأ( األول تذييلال) رفقامل
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 الوالياتلدى   العتقالا اسرتاتيجيات احجنويبدو أن . متخصصة عملياتوضع و اإلشرتاط  سياسات تنفيذ ضوء يفلة املدوَّ 
 :التالية يةالرئيس للعوامل نتيجة كان لةالدولية أو املدوَّ  القضائية

 أو/و الدعمقد تلقت هذا و . الكامل للتعاون الدول استعداد مدى على األول املقام يف يسؤثر ماوهو  ،سياسية ( أ)
 :املساعدة

 السابع الفصليف  األمن جملسسلطة مبقتضى إما  ،املتحدة األمم   (‘7’)

 تفاقياتاال أو ،(ة بلبناناحملكمة اخلاصو رواندا،  حمكمةحمكمة يوغوسالفيا، و ) قراراتالأو   ( ‘4’)
 ،(اكم كمبودياحم)املخصصة  

 ،(حمكمة يوغوسالفيا) اإلقليمية واملنظمات الدول تنفذها اليت سياسات اإلشرتاط ( ‘3’)

 حمكمة)فضال عن جهات أخرى  املنطقة، يف اوغريه 755ذلك الدول اإلقليمية يف مبا ،الدول  ( ‘2’)
 ؛(حماكم كمبودياو  اليون،سري  حمكمةو ، ايوغوسالفي حمكمةو  ،رواندا 

 :خالل من االعتقال عمليات لتنفيذ والدولاحملاكم  من كل قدرة على سؤثرت ،عملياتية ( ب)

)حمكمة  احملاكميتم إنشاؤها يف كل من مكاتب املدعني العامي يف  متخصصة عق بت وحدات  ( ‘7’)
 رواندا املثال سبيل على) اإلقليمية الدوليف و ( سرياليون حمكمةو  رواندا، حمكمةيوغوسالفيا  
 ؛(وصربيا 

 نرتبولواأل الشرطةأجهزة  شبكات خالل من ذلك يف مبا ،السلطات املعنية بني والتعاون التنسيق  (‘4’)
 ،(سرياليون حمكمةرواندا و  حمكمةو  حمكمة يوغوسالفيا)   

 كمة حم) السالم حفظ وعمليات اجلنسيات متعددة القوات ذلك يف مبا ،العسكري الوجود  (‘3’)
 (.يوغوسالفيا   

حمكمة ) أعلىيكون  النجاح معدل فإن 756ن،العامال ناهذ تعايشي عندما أنه أيضا الدولية املمارسة ظهرتو  -774
 حمكمة ،رواندا حمكمة( )االشرتاط) السياسي الدعم منحاسم  جزءستخدم فيها ي   ال اليت احلاالتب مقارنة( يوغوسالفيا
 (.حماكم كمبوديا) اإلقليمية الدولةم ضمان استعداد تي مل ما ،(سرياليون

                                                           
 .اجلرائم هذه ارتكبت حيث 755
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 املتاحة األدوات عو  نتكانت مدفوعة ب الدولية القضائية الواليات يف الناجحة االعتقال سياسات أن يبدو لذلك، ونتيجة -773
 وجود على احملاكم اعتمدت قدف ص،اخ وجهوب. التحديات هلذه والعملي القانوين البعد على بناء ،االعتقال مذكرات لتنفيذ
 مع بالتنسيق عملتو  اسيطرهت حتت أنشئت ومرنة مهنية هياكل خالل من عملياهتا ركزت ولكنها الكامل، التعاونببات واج
 .املعنية الدول يف املعنية وكاالتال

 متكامل نهج  -باء 

 على تأثري ليةالدو  اجلنائية احملكمة يفميكن أن يكون هلا  اليت التدابري التقريرهذا  حيدد املستفادة، الدروس على بناء -772
. احملكمة التقييدية أوامر تنفيذفيها  يتم ال اليت احلاالتومعاجة  نعوذلك مب ،هموتسليم العدالة مناربني اهل اعتقال حتقيق هدف
 ضمن والتنفيذية السياسية اجلوانب دم  يتم حيث منظم، إطار يف تعالَ  االعتقال اسرتاتيجيات أن إىل النتائ  وتشري

 شاملة، شراكةمن خالل عملية  يةطار اإل سرتاتيجياتهذه اال وضع ينبغيو . قضاياوال واحلاالت للمناطق دةحمد اسرتاتيجيات
أن تسمح و  ،املعنية الفاعلة لجهاتل ختلفةامل والياتاليت تتطلبها ال سريةالب اإلخالل دون تعاونية، بطريقةأن تنفَّذ  أيضا وينبغي

فيه الوقت الذي تقوم  يف ذلك، إىل باإلضافةو . بصورة ممكنة املتاحة التدابريمن  للجدوى حدة على حالة كلعلى أساس   تقييمب
 اجلهاتلدى  تعاوين منظور من عتقالاال جهودتناول  إىل حتتاجا فإهن للتعاون، األساسية القانونية االلتزامات علىاإلسرتاتيجيات 

 اليتاالتصال جهات  من شبكة خالل من سرتاتيجياتاال وتنفيذ إلعداد التنسيق ضمان ينبغي األسس، هذه علىو . املعنية
خاصة اسرتاتيجيات طراف و لة يف مجعية الدول األااحلو  لمنطقةلخاصة  اسرتاتيجياتعلى  بالرتكيز الفاعلة، اجلهات خمتلف حتددها

دى قني واحلاليني لاملدعني العامني الساب استشارة أيضا وينبغي. للقضية يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
 اجلهاتيشمل  العمل خطة مشروعفإن  املستفادة، الدروس على بناءو . االسرتاتيجي املستوى على الدولية القضائية الواليات
وضع ل عملية أيضا العمل خطة وحتدد. املقرتحة التدابريالختاذ  املتوقعة الزمنية واجلداول والعمليات واألهداف الفاعلة

 .اتنفيذه مرحلة يف املطلوبة ددةاحمل سرتاتيجياتاال

 السياسي الدعم -جيم 

 ادعم تتطلب الدولية اجلنائية حملكمةة عن ار الصاد عتقالاالمذركات  إنفاذ يف السياسية التحديات أن التقريررى ي -775
 دولبدعوة  الثنائي، توىاملس وعلى األخرى، الدولية واملنظمات املتحدة األمم إطار يفإليه  السعي ينبغي الدويل اجملتمع من شامال
احملتملة للفاعلني  صاحلإىل معاجلة امل الدولية اجلنائية للمحكمة الداعمة السياسات هتدف أن أيضا وينبغي. تعاونية جهود إىل ثالثة

 .السلبية التأثريات لتجنب وذلك ،تعاونية بطريقةالة واحل املعنية املنطقة يف املعنيني

                                                                                                                                                                                    
 والسياسات. معدل التنفيذ –ألول، جدول ا التذييل انظر 756
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إىل  شاري   احملكمة، لدعم والدبلوماسية السياسية اإلجراءات من كبرية جمموعةتمع الدويل الوقت الذي اختذ فيه اجمل يفو  -776
 احلاالتو  للمناطق، حمددة شاملة يةإطار  اسرتاتيجيات ضمن اتساقها تبسيط متما  إذا أقوى تأثريسيكون هلا ذه اإلجراءات هأن 

األمر بوجه  دويعو . فريدة فرصا الدولية اجلنائية احملكمةلوثيقة بوالية تها اوعالق املتحدة األمم واليةتوفر و (. 4-2 القسم) والقضايا
 واألفراد للدولاملوجهة  احلوافز ذلك يف مبا األمن، جلساملتعلقة مب املسائل يف سيما ال الفرص، هذه مثلز يلتعز  لدولخاص إىل ا

 اجلنائيةلقة باحملكمة عاملت املسائل ومتثيل السالم ظحف واليات وكذلك املتابعة، وقرارات هاحمتوااإلحاالت و  عمليةو  ،(3 القسم)
 قصرية سرتاتيجياتال تكون اال عندما مواتية، تكونعلى أهنا قد  أيضا التهميش أساليبي نظر إىل و (. 4-2 القسم) الدولية
 (.7-2 القسم) خيارا املدى

 العمليات -دال 

 القضائية الواليات يف عتقالاال اسرتاتيجياتتغذي  اليت ثقافيةال ه نُّ ال يف اكبري  ااختالفهناك  أن أيضا التحليل ربزي   -771
 الوطنية القضائية الواليات من كال أن( 3-3 القسم) املمارسة تبنيو . الدولية اجلنائية احملكمةمقارنة ب األخرى، والوطنية الدولية

 اعملي اهنجفإهنا تعتمد  القضائية، اعدةواملس الدويل للتعاون واضح قانوين أساسالوقت الذي تستند فيه إىل  يف واحملاكم،
 عقبت يفنشيط  دورالقيام ب ذلك يف مبا اخلاصة، امسسؤوليته حتت األول املقام يف ةتقنيال العمليات إجراء طريق عن العتقاالت،ل

 بدال تركزالدولية اجلنائية  احملكمة أن ويبدو. قوية معلومات أساس على االعتقاالت تنفيذ احمللية السلطاتمن  طلبالو  اهلاربني
 وحدة وجود عدمإىل  النه  هذاويعود بروز . القانونية بالتزاماهتا الوفاءعلى  لطلبقية للاملت الدولة مسسؤوليةتأكيد  علىذلك  من

 تعتمد احملكمةلدى احلالية  عتقالاال اسرتاتيجيةيبدو أن  وبالتايل، ،مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ىلدتعقب 
 الوالية شعبةعلى يد  التعاون متغريات معاجلة تتم حيث - العام املدعي مكتببنية ختتلف و . للتعاون املتغرية الظروف لىع

 البعد غلبة يعكس -( التحقيقات شعبة)تتمتع بصالحية التحقيق ختتلف عن الشعبة اليت اليت ( والتعاون والتكامل القضائية
يتيحها قد  اليت الفرص من العام املدعي مكتبأال يستفيد  ميكن ،عقبت وحدة أي غياب ظل ويف. البعد العمليايت على القانوين
. اإلنفاذ وإجراءات العالقة، ذاتوكاالت ال مع والتنسيق االستخبارية املعلومات مجع ذلك يف مبا ،يف امليداناملوظفني املدربني  نشر
 فاشلة،ال لعملياتعن ا احملتملة املسسؤوليات لتحديد الصلة ذات لوماتباملع التزويده هامة أداةفقد ي املدعي العاممن مث فإن و 

 مذكرات استعمال أن يبدوو . عال مستوى علىاليت جتريها  تصاالتاال أثناء التعاون عدم سائلمل أقوىعلى أسس  والتصدي
 تعاون عدم آلياتحتما إىل  يسؤديما هو و  الدول، التزام أي القانوين، البعد على السائد االعتماد عكسي أيضاختومة امل عتقالاال

 على الرتكيزيتيح  النه ، هذا مقابل يفو . ضابط حىت اآلن دون الدولية اجلنائية احملكمة يف اعتقاالتال يزال موقفها يف حتقيق 
 العليا، ستوياتامل إىل صداها يرتدد أن ميكن اليت الثقة وبناءالقاعدي  ستوىامل على التعاون على حلصولا أيضا املهنية العمليات
 .أكثرصامتة  بطريقة اهلاربني على القبض إلقاء إىل هتدف ةتقني طبيعة ذات جهود يف االستثمار ميزةَ تيح بينما ي
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 المرونة -هاء 

 قانونياال ميكن منازعتها  اسلطتهفإن  النحو هذا وعلى قضائية، أوامرتعترب  احملكمة عن صادرةاعتقال  مذكرات أي -778
 استنادا تقييدية،ال وامراأل لتنفيذ خمتلفة عقباتاملتهمني يطرح و القضايا و  االتفإن اختالف احل ذلك، ومع .احملكمة قاعة خارج
 والظروف منظمة، مسلحة جمموعة أو ما دولة جهاز داخل نياهلاربمنصب و  اع،نز ال مناطق يف الفعلية السلطة مثل عوامل إىل

 على بداهة الرتكيزب االعتقاالت تحقيقل سريع حل يوجد ال لذلك، نتيجةو . له الداعمة الشبكات أو الفردب صلة ذات األخرى
 العناصر على مصممة االعتقاالت لتنفيذ واحللول اجلهودتبقى  أنوبدل ذلك ينبغي . حمددة وعملية أداة أي وعلى التعاون واجب
 عملية لدعم املتاحة التدابري كلة يف  ينبغي بداهة عدم املبالغ نفسه،املنوال  علىو . حدة على حالة كل أساس على املكتسبة
 .التدابري هذه من مزي استخدام  ،ذلك من بدال ،ينبغي ممكنا ذلك كان وكلما ،االعتقال

على أهنا تقرتح  قراءهتا معا إليها ينبغي تشري اليت والتدابري التقرير هذا يف الواردة فإن التوصيات املنظور، هذا ومن -775
 الواجبات- التحليل ين مت حتديدمها يفذالل النهجني بني عترب اجلمعي   حيث كانت مرنة،شاملة وإن   اعتقال اسرتاتيجية
 إلقاء من املقصود تنفيذ زا علىمركَّ  من االسرتاتيجية اهلدف اإلبقاء على ومع. دولية قضائية واليةألي  ضرورية مسة -والعمليات
 شاملة بطريقة الشراكة، لنموذج وفقا منظمة وتنفيذها،و  حمددة اعتقال إلعداد اسرتاتيجيات ك ضرورةفستكون هنا القبض

 بعني وتأخذ الفاعلة املعنية، للجهات املختلفةالقضائية  الوالياتالذي تتطلبه  السرية على احلفاظ من الرغم على وتعاونية،
 تبقى الظروف، من رفظ أييف ظل و . الدول بني العالقات وكذلك املتهم، ووضع احلالة،ب احمليطة السياسية مصاحل االعتبار
 بني اخلطوات باجلمع أو مباشرة إما حتقيقها املراد لعمليات االعتقال مهمة واألفراد واحلاالت، باألوضاع، الصلة ذات املعلومات
املدعي التحقيقات التابعة ملكتب  شعبة يفتعق ب  وحدة إنشاء يكون أن ينبغي الغرض، وهلذا. املناسبة والدبلوماسية السياسية

 .العمل خطة تنفيذ يف الدولية اجلنائية للمحكمة يكتسي األولوية اهدف امالع
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 األول التذييل

 معدل التنفيذ والسياسات –الجدول 
يف  /ذمعدل التنفي اهلاربون املتهمون السنوات 7الفرتة احلاالت القضائية واليةال

 املائة
 3العمليات 4شرتاطاال

 نعم نعم  711 صفر 767 78 4177-7553 النزاعات يف البلقان 2حمكمة يوغوسالفيا

اكم  االستثنائية يف حمالدوائر 
 5كمبوديا

 نعم ال 7116 صفر 4 8 4172-4116 وديا )كمبوتشيا الدميقراطية(بكم

 نعم ال 54،21 7 738 77 4173-4114 سرياليون 1حمكمة سرياليون

 تعم ال 51،84 577 5871 78 4173-7555 رواندا والدول اجملاروة 5حمكمة رواندا
مجهورية أفريقيا الوسطى، كجمهورية الكونغة  74احملكمة اجلمنائية الدولية

الدميقراطية، كوت ديفوار، كينيا، لبياي، مايل، 
 السودان/دارفور، أوغندا

 ال ال 51,72 7472 4773 74 4114-4172

 ال ينطبق ال ينطبق ئةيف املا 1 5 576 5 4172-4115 لبنان ]رفيق احلريري وآخرون[ 75احملكمة اخلاصة بلبنان

                                                           
 أو إكمال الوالية. املاضي آخر اهلاربني الدخول الفعلي حيز العمل وبني إلقاء القبض على على بني  7
 .الدولية واملنظمات الدول تفرضها منظمة شروط توافر  4
 .يف امليدان العملية املواتية الظروف أو الدولية، الدولية/املدولة اهليئات القضائية هبا داخل الصلة ذات وسياسات تعقُّب متخصصة وحدات إنشاء  3
 .4173 عام متوز/يوليو 7 من ليوغوسالفيا والية احملكمة اعتبارا الدولية اجلنائية احملكمة–الدولية  احملاكم اجلنائية وتواصل آلية. 7557 كاون الثاين/يناير 7 منذ: الزماين االختصاص  2

 .7515 كانون الثاين/يناير  6إىل  7515 نيسان/أبريل 71من : الزماين االختصاص 5

 .القضائية انطالق التحقيقات من أشهر ثالثة خالل 114 و 117القضيتني  يف هبم املشتبه مجيع على القبض ألقي 6

 .4173 كانون األول/ديسمرب 4 من اعتبارا لسرياليون اخلاصة والية احملكمة نطاق يف تزال ال املتبقية" لسرياليون اخلاصة "احملكمة. 7556 تشرين الثاين/نوفمرب 31منذ : الزماين االختصاص 1

. 4173  استكملت يف عاماليت ،تايلور تشارلز حماكمة إىل باإلضافة ،(الثوري للقوات املسلحة واجمللس الثورية املتحدة واجلبهة قضايا قوات الدفاع املدين،)قضايا تعدد فيها املتهمون  يف قضايا يف املتهمني حوكم مجيع  8
 (.كوروما بول جوين)طليقا  واحد ويبقى( بوكاري وسام سنكوح فودي) احملاكمة وقد تويف متهمان قبل

 .4173 عام متوز/يوليو 7 من والية احملكمة اعتبارا ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة–الدولية  احملاكم اجلنائية وتواصل آلية. 7552كانون األول/ديسمرب  37 إىل 7552 يناير 7من : الزماين االختصاص  5

 أفرج. 3 الوطنية، ح ولت ىل اهليئات القضائية 71 اثنان توفيا قبل احلكم، ؛(براءة 74و االستئناف، قيد 77و هنائيا، 54 منها) 15 املنجزة، القضايا 71

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

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

 وأوهورو كوسجي، وهنري سانغ، جوشوا روتو، وليام دارفور/السودان؛ – جربو وصاحل قردة، بوأ إدريس حبر: للمثو اآلتية أمساءهم مل تصدر فيحقهم سوى استدعاءات بالنسبة إىل املتهمني الثمانية. متهما 45 ضد .73
 .كينيا - علي حسني وحممد موثاورا، وفرانسيس كينياتا،

 هارون، أمحد ،(مذكرتان) البشري عمر - السودان. أويت وفنسنت أونغوين، مينيكدو  أوديامبو، وأوكوت كوين جوزيف - أوغندا. موداكومورا سيلفسرت - مجهورية الكونغو الدميقراطية: معلقة مذكرات االعتقال التالية 72
 اهلل عبد يعد ومل(. مل يسلَّم ولكنه عليه قبض) القذايف اإلسالم سيف - ليبيا ؛(مل تسلم ولكنها عليها قبض) غباغبو سيمون - العاج ساحل. نورين أبكر بندا اهلل وعبد حسني، حممد الرحيم وعبد كوشيب، وعلي

 .4172 متوز/يوليو 42 بتاريخ الصادر قبول الدعوى بعدم االستئناف دائرة من قرار على أهنت قضيته بناء مبا أن احملكمة العدالة، وجه يعترب هاربا من السنوسي
 أو ،4115 األول/ديسمرب كانون 74و 4112 تشرين األول/أكتوبر 7 بني لبنان يف اليت وقعت اهلجمات"إذا ما رأت أن  نفسها، أن مت دَّه احملكمة ميكن ولكن ،4115 شباط/فرباير 72 هجوم: الزماين االختصاص 75

 عن ي أسفرالذ 4115 شباط/فرباير 72 هلجوم مشاهبة وخطورة طبيعة وذات[ ومرتكبو األفعال العمل وطريقة الضحايا، وطبيعة اهلجمات، من والغرض اجلنائي، القصد ذلك يف مبا] ترتبط...  الحق تاريخ أي[ يف]
 محادة على مروان وهي اهلجمات متصلة، قضايا ثالث على القضائية الوالية بسطت احملكمة 4177 آب/أغسطس 75وبتاريخ . أشخاص آخرين إصابة أو مقتل وإىل احلريري رفيق السابق اللبناين الوزراء رئيس مقتل
 .املر والياس حاوي وجورج

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

 التدابير التوصيات الدروس المستفادة المجال

 تشترا اال حوافز للدول
 يف االشرتاط أهنا حل ناجع سياسات أثبتت لقد -32

ميكن  حبيث والعدالة، السالم التوفيق بني أسباب معاجلة
وال تزال  ود القضائية،اجله تساعد أن السياسية للجهود
 حتظى باالعرتاف بأهنا أداة الدولية القضائية الواليات
 .االستقرار لتحقيق
 االشرتاط يف يوغوسالفياأن  ساهممما ال شك فيه  -35

مع حمكمة  تعاون كبري ضمان يفساهم كثريا  السابقة
فقد  ذلك، ومع. إليها اهلاربني يوغوسالفيا وجلب كل

من أن تتسبب  خماطر ساتالسيا هذه تنفيذ أبرز
 وإيقاد املشاعر سياسية يف أزمات املرنة الشروط غري

 تعطيل خطة اإلصالحات املطاف ويف هناية القومية،
 عدم يسؤدي إىل وهو ما االنتقالية، الفرتة يف املطلوبة
إىل حتقيق  أيضا املطاف ويف هناية املنطقة يف االستقرار
 حمكمة مع حيث التعاون املنشودة من النتيجة عكس

 التجربة ت عزى أن ذلك من بدال وميكن. يوغوسالفيا
بني  التآزر يوغوسالفيا إىل حمكمة يف الشاملة اإلجيابية

 املوجودة الفاعلة اجلهات خمتلف تنفذها اليت السياسات
الفاعلني  قبل من سلبية وغياب حوافز املنطقة، يف

 احلكومات وإىل مصاحل املنطقة، يف املعنيني اآلخرين
 البارزة الشخصيات من يف التخلص املنتخبة اجلديدة

 مكنت من اليت االسرتاتيجية واملرونة أصبحت عبئا، اليت
 حرجا اللحظات اإلشرتاط مع أكثر سياسات تكييف

 أيضا أظهرت وقد. واالنتقال السالم عمليات يف
 أن يقدَّم بطريقة: ينبغي أن اإلشرتاط الفعال املمارسة
إىل املكافآت؛ وأن  اليت تسؤدي هي النتائ  ما واضحة

 املعنيني، الشركاء على يد مجيع باستمرار تنفيذه يتم
الدولة اليت وجه  من مضادة تكتيكات لتجنب وذلك

 غري للتطبيق اخلاطئة وأن يبدد املفاهيم إليها الطلب؛
تواصل  بسياسة مصحوبا للمنافع؛ وأن يكون املتكافئ

ظى بالدعم التالعب؛ وأن حي تفادي إىل هتدف قوية

 1التوصية 
 سياسات يف بالنظر يوَصى -31

 الدولية اجلنائية احملكمة سياق يف االشرتاط
 ضمن فقط ولكن ذلك، أمكن كلما
 خمتلف يف طبقةامل االسرتاتيجيات إطار

 لطبيعة ونظرا. والقضايا واحلاالت املناطق
 أن ينبغي منها، واهلدف السياسات هذه

 باالسرتاتيجيات الصلة ذو القسم يشمل
 تكون تلبيتها، ينبغي شروطا اإلطارية
 املكافآت، إعمال يتم حىت وت بلَّغ واضحة
 ضمان مع باستمرار، تنفذ أن وجيب

 السلطة نم الالزمة بالدرجة االحتفاظ
 .الظروف مع التكيف أجل من التقديرية

 تشترا اال
]بتوف األم على تقدير حالة حبالة جيري يف  -36
رتاتيجيات حمددة للمنطقة واحلالة والقضايا، ساق اسي

 [:نقاط التأثري التاليةفإنه ميكن النظر يف 
 احلكومية أو اإلقليمية املنظمات يف املشاركة( أ)

أو  هل هو مراقب العضو، مبركز يتعلق فيما ،الدولية
 مرشح؛

 لتطوير ذلك يف مبا ،القدرات بناء يف املساعدة( ب)
 سيادة القانون؛

 املساعدات باستثناء ،التعاون جمال يف املساعدة( ج)
  ذلك يف مبا اإلنسانية،

 التنمية لدعم برام . املعونة اإلمنائية( ‘7’)
 (‘4’.)ةوالسياسي واالجتماعية والبيئية االقتصادية
 يف مبا املالية، والقروض املساعدات. املالية املساعدة
 النقد وصندوق الدويل البنك ومن الثنائية ذلك

 املساعدة (‘3’.)لالستثمار األورويب والبنك الدويل،
 تقدمي إىل هتدف ثنائية تعاون اتفاقيات. االقتصادية
 خلطة أو جتارية، وامتيازات االقتصادية املساعدة
 املساعدة (‘2’)الدولية؛ الديون عبء ختفيف

 ذلك يف مبا العسكرية، املساعدة برام . العسكرية
( ‘5)’.األطراف ومتعدد ثنائي أساس على

 مبا آخر، مساعدة برنام  أي. األخرى املساعدات
 املخدرات حماصيل على القضاء أجل من ذلك يف
 (العقوبات) التقييدية التدابري( د)االجتار هبا؛ أو/و

 املعنية فيما يتعلق الدولية يف ظل السلطة عتمدت   اليت
 اجلنائية احملكمة مع مبقتضى االلتزام بالتعاون بالدول
 احلظر ذلك يف مبا االمتثال له، وتستهدف الدولية
 .األصول وجتميد
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 جتمعها اليت املوثوقة باملعلومات العمليايت املستوى على
وهو ما يتيح  هنية من داخل احملكمة،تتسم باملقدرة 

 لالمتثال الفعلي املستوى على قوية أدلة العامم للمدعي
وبينما كانت [. 15-11 أدناه، انظر] هذا اجملال يف

 نفيذيةت مزودتني هبياكل سرياليون حمكمة رواندا وحمكمة
إال أن  يوغوسالفيا، متلكها حمكمة اليت لتلك مماثلة
األقل يف  فس ر النسبةيشرتاط هناك اال سياسات غياب
 .االعتقال مذكرات تنفيذ

املعنية يف  بواجب السلطات دون اإلخالل -43 ألفرادلحوافز 
 جود مزي فإن و  مذكرات االعتقال، املبادرة إىل تنفيذ

 عن األفراد يردع قد والسلبية اإلجيابية احلوافز من
وتيسري اختاذ قرار  العدالة، من التهرب يف االستمرار
اإلجبار على اختاذه  حىت أو الطوعي باالستسالم إجيايب

اليت تقوم  يف العمليات أو املسامهة االدعاء، مع بالتعاون
إللقاء  ذاإلنفا وسلطات القضائية الدولية واليةال هبا

 يف التدابري هذه حتديد وينبغي. اهلاربني على القبض
 وكحزمة واضحة بطريقة عن توافرها واإلبالغ مبكر وقت
يأخذها املتهمون يف  أن ميكن حبيث شاملة، واحدة
 هاربني، اليت يتحملوهنا لو بقوا اخلاص للتكلفة تقييمهم

 عملية نفذت حال مقابل املخاطرة بعدم سريان املزايا يف
 إدارة توقعات وينبغي. تعاوهنم دون من االعتقال
 معلوماتمقابل تقدمي  احملتملة بشأن املكافآت املخربين
 .هامة

 من املستهَدفة الفردية والعقوبات املكافآت ختفف وقد
. التنفيذ مرحلة والعملياتية يف السياسية التحديات
 خمتلف املصاحل ملعاجلة يكفي مبا متنوعة تدابري فاعتماد

 إدخال تغيريات يتطلب قد اإلجراءات القضائية مراحلو 
الوقت  ويف. العملياتية والطرق القانوين على اإلطار

 حمدودة، التغريات هلذه السياسية الذي تعد فيه اآلثار
 االتساق لضمان قويا إداريا إطارا يتطلب حتقيقها فإن

 .األهداف مع االسرتاتيجي

 2التوصية 

 شاملة ةتوضع جمموع يوَصى بأن -25
 وقت يف والسلبية اإلجيابية احلوافز من

حىت  مناسب، بشكل وإبالغها مبكر
بشكل  من إجراء تقييم يتمكن املتهم

 التدابري هذه من مثل للفوائد موثوق
 اهلاربني غري املأمون. حياة مقابل منط

 

  :العقوبات( أ)

 مثل) والبدالت املالية االستحقاقات جتميد( ‘7’) 
 ،(التقاعدية شاتواملعا الرواتب

 احلسابات ذلك يف مبا األصول، جتميد( ‘4’)
 يف أو الدولية العقوبات نظام إطار يف سواء) املصرفية
 ،(اإلقامة أو اجلنسية دولة

 السفر حظر) على الدخول فرض قيود( ‘3’)
 ؛(والتأشريات

 :االحتجاز( ب)

 احملكمة إجراءات خالل املساعدة تقدمي( ‘7’)
 القانونية املساعدة ضمان ذلك يف مبا) الدولية اجلنائية

 ،(االستسالم قبل الوطنية اإلجراءات يف

زيارات ) وتيسري الزيارات العائلية االتصاالت (‘4’)
ومرافق  التأشريات، وإصدار مدفوعة التكاليف،

وبالصوت  اهلاتفية االتصاالت مثل التصاالت،ا
يف احملكمة اجلنائية  االحتجاز يف مركز ،(والصورة

 على حد سواء، اإلفراج ولية وعندالد

تدفعه ) االحتجاز دفع حد أدىن كراتب أثناء( ‘3’)
 (.صندوق خالل من أو مباشرة املعنية الدول

 :األحكام إصدار( ج)

 يف وأقصى أدىن حد حتديد) املخففة الظروف( ‘7’)
 ،(احلكم تقرير

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

 أساس اجلنائية على انتفاء املسسؤولية أسباب( ‘3’)
املخطط  لتحديد عرض أدلةو  اجلرائم من الوقاية
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 الشركاء، ومسسؤولياتاإلجرامي أو السياسة اإلجرامية 

 ألفراد ذلك يف مبا التوطني، إعادة يف التيسري( ‘2’)
 .األسرة

 :إلفراجا (د)

 للمحكمة حكم أي تنفيذ أو املبكر اإلفراج( ‘7’)
 هناك إذا كان إال) عليه متفق بلد يف الدولية اجلنائية

 ،(العدالة مبصاحل يضر ما

 من االنتهاء عند نوع من اإلقامة، منح( ‘4’)
 (.غريها أو اللجوء) اإلجراءات

 :أخرى تدابري( ه)

 يديل نمل للمكافآت ت شهر علنا خاصة برام ( ‘7’)
 االعتقال، إىل تسؤدي مبعلومات

 مرحلة يف حساسة ملصادر املتاحة املوارد( ‘4’)
 .عقبالت

 يف اإلجيابية اآلثار الذي مفاده أن االفرتاض -53 عزل الهاربين
 عزهلم خالل من الطلقاء ستتحقق األفراد عن البحث

اليت ال  االعتقال مذكرات أن حقيقة يستند أساسا إىل
 سؤثرة  بإدخال تعديل كبري على الوضعتبقى م تنفَّذ

 حرية تقييد خالل من املطلوب، للشخص القانوين
 الدول من غريها أو اإلقامة دولة حدود داخل التنقل
" دوليا منبوذ" وجود فإن لذلك، ونتيجة. املتعاونة غري

 يف مصداقية ذا ستكون له إمكانية أقل العتباره حماورا
السالم.  مفاوضات لكذ يف مبا الصلة، ذات املفاوضات

 من أن يزيد اهلارب حول عدائية ومن شأن هتيئة بيئة
 على سلبا تسؤثر اليت ضعف تأثري الظروف احتماالت

 يكفي ما الوقت، وهو مرور مع االعتقال أمر تنفيذ
 .ممكنا االعتقال جلعل

 املختارة احلاالت من مبني هو كما ذلك، ومع -52
 فقط إجيابية آثار  ينت أن ميكن النه  هذا أعاله، فإن
الطلقاء  بينما يبقى األفراد األجل، طويل يف منظور

 يف واالستقرار السالم لتحقيق وعائقا يشكلون هتديدا
 وتعويض يتجنبون العقاب وكذلك املتضررة، املناطق
 .الضحايا

 سياسات يف اعتماد وينبغي أن يتضمن النظر -55

 :3 التوصية
 التهميش يوَصى بعدم تنفيذ سياسات

 إطار يف إال اخلاصة باهلاربني
 املقام يف تأخذ اليت الفردية االسرتاتيجيات

تنفيذ  حتماالتا بعني االعتبار األول
 من القصري املدى مذكرات االعتقال يف

 عن الكشف ودون ة،تقني عمليات خالل
ال  اليت احلاالت ويف. التقييد نظام وجود
ال بد من تنفيذ  ذلك ممكنا فيها يكون

 الضرورية، العقوبات وتفادي الصالت غري
يف  الصلة ذات الفاعلة وقد تنظر اجلهات

 .اساتالسي هذه تنفيذ السماح برصد

 

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

 ذات القوائم يف اهلاربني إدراج أي العقوبات،( ب)
 الصلة،

 آلية وجود مع الضرورية، غري الصالت تفادي( ج)
 الدول، جتريه الذايت للرصد

 االسرتاتيجيات ضمن أي قضائية، إجراءات( د)
 :يف تنظر لصلة،ا ذات
 تكون عندما غيابيا، التهم اعتماد إجراء ‘( 7)’

 طويلة؛ لفرتة معل قة االعتقال مذكرات
 والدول احلالة البلد من املشرتكة واإلحالة ‘( 4)’

 ؛ اجملاورة
 مبذكرات املعنية الدولة إخطار وعدم‘( 3’)

 يف عال منصب يف املتهم يكون عندما االعتقال،
 .السلطة
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 املتوقعة على والنتائ  اهلارب ووضعه، لصفة تقييما العزلة
 السياسية التأثريات عن فضال والطويل، القصري املدى

 .السياسات والعملياتية هلذه

 اليت احلاالت جالء يف أكثر العزلة مزاياوتبدو  -56
 االعتقال عملية تنفيذاليت تواجه  التحديات فيها تكون
 على: تعتمد

 احلاالت هذه ففي. األفراد العايل ملنصب املستوى( أ)
 وكبار والوزراء الدول رؤساء املثال، بيلس على)

 الوقت مرور تسؤدي العزلة مع أن املتوقع من( العسكريني
 هذا فإن املقابل، ويف. اهلاربني إىل تقليص سلطة

 أن دوائرهم مبا لألفراد، الدعم قاعدة تدرجييا ي ضعف
 اهلاربني أن يدركون السياسيني مسؤيديهم أو الداخلية

وقد يسؤدي . كوهنم نقطة قوة من أكثر سيصبحون عبئا
 ختفيف الطويل إىل واملدى املتوسط املدى هذا على

واإلطاحة باهلاربني من على كرسي  اإلمساك بالسلطة
 العقبات ست زال لذلك، ونتيجة. احلكم يف هناية املطاف

اإلبقاء  شريطة االعتقال، اليت تعرتض تنفيذ الرئيسية
 اهلارب، فيها يوجد اليت الدولة على كاف على ضغط

 احلال هي كما للدعم، عسكرية شبكات وجود( ب)
 والقضاء على القوة. املسلحة إىل اجلماعات بالنسبة
 تيسريه ميكن للهاربني اليت توفر األمن املسلحة

 سبيل على) ةتقنيال والوسائل العسكرية، بالعمليات
 الوقت يف من التواصل املتضررين السكان متكني املثال،
 .العدالةيف جمال  كافأةامل م وبرا ،(املناسب

إىل  أيضا يسؤدي قد اهلاربني عزل فإن ذلك، ومع -51
 للقيام ضياع فرص هامة خطر خاص وبوجه ،مساوئ
 ألي مذكرة النهائي اهلدف أن ومبا. اعتقال بعمليات
إلقاء القبض  الداعمة هو والسياسات اتتقنيوال اعتقال

 إنه ينبغيف العدالة، إىل وتقدميه املطلوب على الشخص
باحملافظة على  األول املقام يف النتائ  حماولة حتقيق

فإن وجود  الصدد، هذا ويف. السرية التامة للعمليات
 السفر على املتهم قدرة من احلد بادية للعيان مثل تدابري

 يسؤخر بادية للعيان قد وجعل ضغط عمليات االعتقال
 اهلاربون وسيضطر. االعتقاالت تنفيذ يف فعال بشكل
ظل يف  أنفسهم محاية أو يف االختباءاالستمرار  إىل

 قاليداليت ميسكون فيها مب األمان الذي توفره البيئة
الداعمة  الشبكات بسبب ذلك كان سواء سلطتهم،
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. أو غريها أو االقتصادية أو العسكرية السياسية
على الدخول  ال تكون القيود قد ذلك، إىل وباإلضافة
 ة.املزيفة متاح اهلويات ما كانت إذا فعالة،

 يبدو املتعارضة يف امليزان، العناصر وبوضع هذه -58
 :يلي مبا رهنا ستكون اهلاربني عزل سياسة تنفيذ أن

 شيء، كل وقبل أوال االعتقاالت مواصلة ينبغي( أ)
 إذا اإلنفاذ فرص زيادة وميكن. ةتقني باعتبارها عمليات

 االعتقال خمتومة، مبذكرات االحتفاظ مت

ينبغي  املتهم يف منصب عال يف السلطة، كان إذا( ب)
 من الرغم على االعتقال، الدولة مبذكرة إخطار جتنب
 واجب يقع عليها ما تكون هي الدولة اليت عادة أهنا

 وإىل أن يكون الوضع. والتسليم باالعتقال االلتزام
 إطار وتقييمه يف مهيئا للتغيري األرض على السياسي
 التقييدية فإن اإلخطار باألوامر ناسبة،امل التشاور عملية
 وميكن أن تستفيد الفرص أخرى، لدول مَينح األولوية قد

 .من ذلك االعتقال لتنفيذ املتاحة

الدعم 
 سياسيال

 عدم حاالت مع التعامل يف احلالية تعد املمارسة -07
 عملية   احملكمة طلبات تنفيذ مرحلة يف أساسا التعاون
 اجلهات من عدد قبل من مكثفة جهودا تتطلب
وتسؤدي إىل  مسؤكدة، غري وتنطوي على نتيجة الفاعلة،

 واحملكمة، الدول بني انقسام احتمال حدوث حاالت
 .اجلمعية داخل وذلك

 اجلنائية احملكمة لوالية األوجه املتعدد وميثل الدعم -17
 املستوى على الفاعلة اجلهات خمتلف قبل من الدولية
 ينطوي على القدرة اهلام الذي التآزرَ  والوطين الدويل
 واحلوار السياسي فالدعم. اجلهود فعالية مضاعفة على

 أن يكونا على قدر كبري من التنظيم، جيب الدبلوماسي
 يف الوقت املدين ي أن تصب مسامهات  اجملتمعوينبغ

مذكرات  حتقيق إنفاذ إىل هتدف عملية يف املناسب
 ينبغي املنظور نفسه، ومن. املطاف االعتقال يف هناية

 اليت تعرتض تعاون غريها أو التشريعية العقبات حتديد
 تقينال املستوى على ومعاجلتها األطراف الدول

 آلية ذلك يف مبا سب،املنا والسياسي والدبلوماسي
 قبول أو اإلحالة حاالت ويف. املناسبة التحقق

أن تبادر بعمل كاف  أيضا للدول ينبغي االختصاص،

 :4 التوصية
 يوَصى باتباع هن  مزدوج بتدابري -12

 سياسية ذات طبيعة ومتكاملة منظمة
 لاللتزامات تتناول االمتثال ودبلوماسية
 مرحلة يف األساسي مارو  نظام مبوجب
على  مث ،(التدابري تنفيذ رصد)أوال  وقائية
يبدو أن  حيث حمددة حاالت مستوى
 رفضت. قد احملكمة طلبات

 

( أ) والدبلوماسية، الوسائل السياسية( أ)
 ذلك يف مبا  والدبلوماسية، السياسية الوسائل

 املتحدة األمم يف وااللتزامات، العامة البيانات‘( 7)’
 األطراف، املتعددة الواليات من وغريها

 املباشرة، غري أو( الثنائية) املباشرة االتصاالت‘( 4)’
 هتدف اليت املعنية، الدول مع الرمسية غري أو الرمسية
 الدول دعم وعلى االعتقال، أوامر تنفيذ تيسري إىل

 بذلك، للقيام املستعدة
 .األطراف املتعددة الرمسية غري املشاورات‘( 3)’
 الثنائي احلوار أعمال جداول يف اإلدراج‘( 2)’

 األطراف، واملتعدد
 أصناء العامة املناقشة يف البيانات يف اللغة‘( 5)’

 .األطراف الدول مجعية دورات
األطراف  متعددة أو وطنية سياسات وضع‘( 6)’

 الدولية، اجلنائية للمحكمة مسؤيدة
 املعنية، الدولة سفري واستدعاء املساعي‘( 1)’
 يف الدولية اجلنائية للمحكمة موالية بنود دراجإ‘( 8)’
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 .التعاون متطلبات لتلبية

 أو الدويل األمن جملس بإحاالت يتعلق وفيما -14
 الدولية اجلنائية باحملكمة الصلة ذات األخرى القرارات

 غياب أن يبدو ،(قوباتوالع السالم حفظ ذلك يف مبا)
 مع ومتابعتها بالتشاور إلعدادها إجراء أو آلية أي

 من كل قرارات فعالية يدعم ال الدولية اجلنائية احملكمة
 هذا وضع مثل فإن ذلك، من وبدال. واحملكمة اجمللس
 واجمللس، احملكمة مسسؤوليات بتحديد يسمح اإلجراء
هبا  للوفاء الشروط من وغريها والوسائل الطرائق وحتديد

 خالل من ذلك يف مبا حىت تصبح اإلحاالت نافذة،
. االقتضاء حسب لغة  أوضح يف القرار، اعتماد

املدعي مبا أن اإلحاالت توجه إىل  ذلك، إىل وباإلضافة
 اجمللس إىل ارفع تقاريرهت ت كانيتال ةالوحيد ي، فهالعام
 وتتوافق هذه. الصلة ذات احلاالت يف التطورات بشأن
 فيما يتعلق بالتحقيق املستقلة تهاوالي مع باتالرتتي

 على النظر، ينبغي ذلك، ومع. القضائية واملالحقة
 اجلنائية بني األمم املتحدة واحملكمة العالقة اتفاق أساس
 تنفيذ يف املختلفة كانت املسائل إذا ما يف الدولية،
 أن ذلك من ينبغي بدال الدويل األمن جملس إحاالت

يف  الصلة ذات اليت تتحمل املسسؤولياتتعاجلها اجلهات 
 لذلك، ونتيجة. دعوة على بناء األساسي، روما نظام
فإنه  العام، املدعي إىل الوقت الذي توجه فيه اإلحالة يف

من بني  أن يبدو عرض احلالة أمام الدوائر مبجرد
 تشمل الدولية اجلنائية اليت ستتوالها احملكمة املسسؤوليات

ي طَلب منه إطالع  أن ميكن الذي مسسؤولية رئيسها
 والقضائية، املسؤسسية باستمرار على التطورات جملس

 احملاكم إىل رؤساء بالنسبة كما كانت عليه احلال
 الوالية خارج تقع اليت فإن املسائل وباملثل،. املخصصة
 تتعلق عندما ذلك يف مبا للمحكمة، املستقلة احلصرية
 أيضا يبدو ة،احملكم لدعم السياسية والظروف باملوارد
 واستناد. ورئيسها اجلمعية والية ضمن مباشرة تقع أهنا
 رئيس دعوة كذلك ميكن اجمللس، ممارسة إىل إىل

 طلب على أيضا بناء وذلك اجمللس، خماطبة إىل اجلمعية
 .األطراف الدول مجعية عن ونيابة عضو دولة من

 أنظمة املواءمة بني كفاءة يف النظر ينبغي فإنه وأخريا،
 ضمن تدخل اليت احلاالت يف املتحدة األمم باتعقو 

وبني متطلبات  الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص

  الصلة، ذات االتفاقات
 ذلك يف مبا األمن، جملس مسائل ‘(5)’
 اإلحاالت وتنفيذ إعداد يف تشاورية عملية -أ

 تلبيتها الواجب الشروط وحتديد األخرى، والقرارات
 خالل من ذلك يف مبا نافذة، اإلحاالت تصبح حىت

 االقتضاء؛ حسب لقرارات،ا يف أوضضح لغة اعتماد
 املتحدة لألمم السالم حفظ لقوات واليات -ب

 عند االعتقال، مذكرات تنفيذ على للمساعدة
 االقتضاء؛

 بشأن الدولية اجلنائية احملكمة رئيس من تقارير -ج
 رئيس من وكذلك والقضائية، املسؤسسية املسائل
 والتمويل؛ السياسية املسائل بشأن العامة اجلمعية

 عملية يف التطورات مع تتماشى وباتعق -د
 .والتسليم االعتقال
 التنفيذ تدابري)ب( 
 مع بالتعامل تسمح وطنية إجراءات تنفيذ ‘( 7)’

 واملساعدة( والتسليم القبض إلقاء) التعاون طلبات
 الدولية، اجلنائية احملكمة عن الصادرة

 بالتكامل، املتعلقة التشريعات تنفيذ( 4)’
 للتحقق، آلية أو عليه، متفق إطار وجود ‘( 3)’

 لطلبات االستجابة على الوطنية التدابري قدرة لرصد
 التعاون،

 بالتعاون الدول من ملموس التزام وجود‘( 2)’
 قبول أو اإلحاالت إعداد يف كامل بشكل

 .االختصاص
 املدين اجملتمع دور)ج( 
 األحداث رصد املبكر، لإلنذار آلية إطار يف‘( 7)’

 وتبادل اإلقليمي، ودون قليمياإل املستوى على
 املنطقة، يف املوجودة الفاعلة اجلهات مع املعلومات

 للمطالبة احمللية القضائية الواليات استخدام‘( 4)’
 .التقييد أوامر بتنفيذ
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  التسليم. واسرتاتيجيات عمليات االعتقال

 قيادة عملية للمحاكم أن الناجحة تبني املمارسة -88 العمليات
داخل  وقدرات مهنية كفاءة تتطلب اهلاربني عن البحث
 على وقادرا صغريا وهيكال قيادة قوية، وسلسلة احملاكم،
. اجملال هذا يف احملاورين مع الثقة ويولد بسرعة التفاعل

لدى مكاتب املدعني  التعقب وقد وفرت وحدات
 وقدرة االستخبارية املعلومات جلمع العامني قدرة مستقلة

اجملال، ومها قدرتان تعدان أمرا جوهريا  يف العمل على
 يف مبا وحجز ممتلكاهتم، اعتقال اهلاربني من كل لتحقيق
 يكفي إىل معدَّة بشكل جيد مبا طلبات تقدمي ذلك

تتوقف  فإن العمليات لذلك، ونتيجة. احمللية السلطات
 وهو ما يسهل احمللية، على السلطات بكثري أقل بدرجة
 العام للمدعي وت قدَّم األخرية، هذه مع التفاعل
. عال مستوى على تصاالتاال لدعم قوية معلومات
 الوكاالت مع للتنسيق حامسا تعقب أمرا قدرة ويعد نشر

 وجيب حساسة، حتقيق عمليات مع والتعامل احمللية
 اإلمكان قدر مبكرة يف مرحلة الوحدات تكوين هذه

 وت ستخدم وحدات. هبم للحيلولة دون اختباء املشتبه
نشر  ميكن فيها اليت احلاالت على حنو مماثل يف التعقب
تتطلب  األرض وآخرين حيثما على الدوليني املوظفني
منفصلة أكثر، وهو أمر يتوقف  بطريقة العمل التحديات

. األخرى األمنية على الظروف أو الدولة رغبة على إما
 يف من يتعقب بالقيام املطلوبة املتأصلة وستسمح املرونة

 فسن تثري أن يتوقع ال اليت املناسبة اتتقنيبال بالعمليات
. الرمسية اإلجراءات من املزيد تواجهها قد اليت التحديات

 االستخبارية املعلومات مجع غري أن من شأن نتيجة
 لتبديد قوية واقعية حججا املدعي العام يد يف تضع

 املستوى على حماوريه مع الفهم وسوء اخلاطئة املعلومات
 اخلاضعة لواجب سواء كانوا يف الدول السياسي،
 أو تدعم منظمة أي يف أو األمن، يف جملس أو التعاون،

وقد تتطلب القيود . مذكرات االعتقال تعارض تنفيذ

 :5 التوصية
 أصحاب يركز مجيع يوصى بأن -51

 جماال باعتبارها العمليات على املصلحة
 وينبغي. لتنفيذ االعتقاالت أولوية ذات
 املدى يف مهنية تعقُّب وحدة إنشاء
 من العام للمدعي ختضع مباشرة القصري
 وينبغي. التحقيقات شعبة رئيس خالل
 تعزيز آلياتب العمليات تعزيز أيضا

 تقينال املستوى على والتعاون التنسيق
 وعند ،(االدعاء وسلطات الشرطة)

 بعثات من مبساعدة واإلمكان، الضرورة
 املتعددة القوات أو السالم حفظ

اجلنسيات اليت متلط تفويضا بإلقاء 
 .القبض

 

 شعبة صغرية يف وحدة بإنشاء ،أنشطة التعقب)أ( 
 اإلداري للمدعي التسلسل ختضع يف التحقيقات،
للتعقب  وقدرة مرنة، عمل وأساليب العام مباشرة،

 املناسبة؛ القانونية تيس رها األطر املايل

 ذلك يف مبا الشرطة ومعداهتا، تدريب أنشطة)ب( 
 اخلاصة واملكافأة الدولية املساعدة برام  خالل من

 العدالة، بربام 

 يةالوطن الشرطة لقوات تدريب أنشطة: نرتبولاأل)ج( 
تمل وجود املتهمني فيها وملوظفي البلدان يف  اليت حي 

النشرات احلمراء  واستخدام العام؛ املدعي مكتب
؛ "النشر"غري املختومة و االعتقال مذكرات جلميع
عن طريق  ذلك يف مبا املشرتك، التواصل وتعزيز

 .وامللصقات العامة احلمالت

 على حالة كل أساس على ،ةتقنيال املساعدة)د( 
 ذلك يف مبا ذلك، تتطلب اليت احمللية لألنظمة ةحد
 املشرتكة؛ القيام بعمليات أو تعقب خمتلطة فرق إنشاء

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

 القائمة؛ التعقب

 ؛تقينال املستوى املعلومات على تبادل)و( 

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

 االحتفاظ مبذكرات ذلك يف مبا ،السياسات)ح(  
 طلبات وإعداد ذلك، أمكن كلما خمتومة االعتقال
 احمللية؛ اتللتنفيذ موجهة للسلط زةوجاه كاملة

 حفظ قوات واليات بتوسيع ،العسكرية القوة)ط( 
 .ممكنا ذلك يكون عندما السالم،
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للمحكمة  املدعي العاميف مكتب  الواردة على امليزانية
 التعقب عن وحدة اجلنائية الدولية أن يتحقق إنشاء

 ..الصلة ذات الشعب بني املوارد حتويل طريق

من  خرىالعملياتية األ العناصر تشملو -88
 يتيحها اليت الفرص من االستفادة االعتقال اسرتاتيجية
قدرات  ذلك يف مبا) مع أجهزة الشرطة التنسيق

 الوطين املستوى على التنسيق وآليات ،(نرتبولاأل
 الوطنية، الشرطة مع مشرتكة عمل وفرق والدويل،
 من واالستفادة خمتومة، االعتقال مذكرات على واحلفاظ
 .السالم حفظ قوات ياتلوال حمتمل توسيع

 

المضي 
 بالعملية قدما 

 األساس التقرير هذا يف الواردة التوصيات شكلت -57
 (الثالث امللحق) املقرر أعده الذي العمل خطة ملشروع
تقرتحها  اليت والتدابري املستفادة الدروس جانب إىل
 عمل خطة حمتويات إىل واستنادا(. الثاين امللحق)

 االستعداد من خمتلفة درجة املقرتحة فإن للتدابري اجلمعية
 يف ملختلف التدابري طريق إدراج خارطة ويتم. لتنفيذها
 .العمل أيضا خطة

النظر  التقرير يف املتبع الشامل ويتطلب هذا النه  -54
س وضع أسا على فقط املقرتحة التدابري إىل بعض

 واحلاالت اإلطارية اخلاصة باملناطق االسرتاتيجيات
 احلوافز مثل فإن تدابري اخلصوص، وجه وعلى. والقضايا

 هذه تناوهلا ضمن إىل حتتاج واألفراد املوجهة للدول
 االسرتاتيجيات هذه وحىت تكون. االسرتاتيجيات

 اإلطارية فعالة فإهنا يف حاجة إىل وضعها بواسطة عملية
 هذه تأخذ أن وينبغي. ى أساس الشراكةشاملة عل
 يف الدولية واملنظمات الدول دور احلسبان يف العملية

 خمتلف بني التنسيق وهي تتطلب املختلفة، السياقات
 دون تعاوين، أساس على وتنفيذها الفاعلة اجلهات
الفاعلة  اجلهات بواليات عمال السرية حبماية املساس
 يف نفوذا متارس ليتا األطراف غري أما الدول. نفسها
 جملس يتعني على أعضاء عندما ذلك يف مبا السياق،
وتكون هلم املبادرة يف  أن ينخرطوا بصورة بناءة األمن

 إعداد تنسيق وينبغي. اإلطارية االسرتاتيجيات
جهات  من شبكة خالل من اإلطارية اإلسرتاتيجيات

ولذك  املعنية، الفاعلة اجلهات مجيع االتصال حتددها

 :6 التوصية
 العمل خطة تنفيذ يتم بأن يوَصى -55

 :ذلك يف مبا منظمة، بواسطة عملية

 تعقُّب وحدة منح األولوية إلنشاء 6-7
يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية 
الدولية، وهو ما ينبغي أن تقوم به يف 

مكلفة  اخلرباء من فرقة عمل القصري املدى
 انطالق وحدة أن مرحلةلتاتأكد من 

ومهنيتها  وبنياهتا ، وأطرها القانونيةالتعقُّب
بصورة وثيقة املمارسات  تتَّب ع وممارساهتا
 القضائية الوالياتواملوحدة لدى  الناجحة
 والوطنية؛ الدولية

 موحدة حمددة اسرتاتيجيات -6-4
 واحلاالت املناطق، خمتلف على مطبقة

 لتنفيذ اراإط توفر أن من شأهنا والقضايا،
إلقاء  باسرتاتيجية الصلة ذات التدابري
 وضع وينبغي. االقتضاء حسب القبض،

من  اإلطارية مثل هذه االسرتاتيجيات
 شاملة خالل عملية مبنية على الشراكة،

 الصلة ذات الفاعلة اجلهات جلميع
 تأخ ذ أن على تعاونية، بطريقة وتنفيذها

 سياقات يف الدولية واملنظمات الدول دور
 اإلخالل ودون خمتلفة بعني االعتبار،

أما الدول . املعلومات احلساسة حبماية

 :إنشاء
التحقيقات التابعة ملكتب  شعبة يفتعقب  وحدة 

 تعدها  املدعي العام

 ،فرقة عمل من اخلرباء‘( 7)’ 
املدعني العامني احلاليني جتمع آلية تشاور ‘( 4)’

و/أو السابقني يف احملاكم الدولية )حمكمة 
 مة سرياليون(؛حمك ا، حمكمة رواندا،يوغوسالفي

اسرتاتيجيات موحدة حمددة للمناطق واحلاالت  -4
 ةية مع كل اجلهات الفاعلنوالقضايا تنفذ بطريقة تعاو 

خذ دور الدول واملنظمات الدولية بعني أاملعنية مع 
االعتبار يف خمتلف السياقات بعني االعتبار. وينبغي 

 هلذه العملية أن تشمل:
حتددها كل  لتصاشبكة من جهات اال‘( 7)’

 اجلهات الفاعلة؛
اسرتاتيجيات حمددة للمنطقة واحلالة يف عرض ‘( 4)’

مجعية الدول األطراف، ولالسرتاتيجيات احملددة 
 للقضايا يف مكتب املدعي العام؛

’(3   )‘ 
خبريا اتصال آلية متابعة للجمعية، مبا يف ذلك جهة 

 .اخاصليكون مقررا 
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حمددة للمناطق واحلاالت  السرتاتيجيات متنوعةض عرو ب
والسرتاتيجيات حمددة  للقضايا  )مجعية الدول األطراف(

 للتشاور آلية إنشاء أيضا وينبغي(. مكتب املدعي العام)
جتمع املدعني احلاليني و/أو السابقني للمحاكم الدولية 

 اخلاصة احملكمة حمكمة رواندا، حمكمة يوغوسالفيا،)
 (.نبسرياليو 

ينبغي  العمليات، منطقة يف احملددة وتبعا لألولوية -53
 إنشاء وحدة تعقب لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف

 من صغري يتألف تتكون من هيكل القصري، املدى
وحملل  ميدانيني  ومرتجم، وحمقَقني الوحدة، رئيس

 .ومتعقب مايل يعمل كالمها يف املقر

 من عمل ف فرقةينبغي تكلي الوحدة، إنشاء ولغرض
 التنظيمية العناصر مجيع بإعداد"( العمل فرقة)" اخلرباء
 :ذلك يف مبا الالزمة،
 ومنها اللوائح املناسبة، والضمانات القانوين اإلطار)أ( 

 وأساليب التوجيهية، واملبادئ املمارسة، والتوجيهات
 اإلقليمية الدول مع واالتفاقيات األساسية، العمل

 املعنية، والشريكة
 التنظيمي، وهيكل)ب( 
 تكون قد العام املدعي مراجعة لبنية مكتب وأي)ج( 
 مع والتنسيق تزويد الوحدة باملوظفني، لضمان ضرورية
وتسلسل  والتعاون والتكامل القضائية الوالية شعبة

مسسؤول  خالل العام من إداري خيضع مباشرة للمدعي
 التحقيقات،

 إجراء لتمويل وأي يف امليزانية املرتتبة واآلثار)د( 
 تكميلي،

الوظائف يف  يف والتعيينات الوظائف، وتوصيف )ه(
 الوحدة،

 الواليات من الصلة ذات املمارسات ومجع)و( 
 .واحمللية الدولية القضائية

 إطار يف العمل وبينما سيكون من الضروري إنشاء فرقة
 أيضا أن مبكان فإنه من األمهية العام، املدعي مكتب
 االحتفاظ بالتجارب من نطالق التأكداال مرحلة يتم يف
 أنه ينبغي والنتيجة. الدولية احملاكم من واملوحدة الناجحة

 يف نفوذا متارس اليت األطراف غري الدول
األمن،  جملس أعضاء ذلك يف مبا السياق،

االسرتاتيجيات  هذه يففينبغي إشراكها 
 جلميع وينبغي. بصورة بناءة واستباقية

 حتديد الصلة ذات الفاعلة اجلهات
 إعداد التصال بغرضجهات ا

 على بالرتكيز اسرتاتيجيات وتنفيذها،
حمددة لكل منطقة ولكل  اسرتاتيجيات
واسرتاتيجيات حمددة  اجلمعية، حالة يف

 املدعي لكل قضية من القضايا يف مكتب
وينبغي . العام للمحكمة اجلنائية الدولية
 مع تشاور أيضا التخطيط إلنشاء آلية

لدى احملاكم  والسابقني املدعني احلاليني
 الدولية؛

 اجلمعية يف اإلشراف وظائف 6-3
 من املتابعة عن قرب للعملية لتشمل
 من اخلاص، جهة االتصال واملقرر خالل
يف  االقتضاء، حسب املسامهة، أجل

 اليت تقوم هبا اجلهات املتابعة مبادرات
 ووضع أي احملرز التقدم ورصد املختلفة،
 نفيذت لضمان تطلبه اجلمعية آخر إجراء

 إلقاء القبض بكفاءة اسرتاتيجيات
 وفعالية.

 



ICC-ASP/13/29/Add.1 

 

 29A1-A-211114 69 

 التدابير التوصيات الدروس المستفادة المجال

يعملون  أو عملوا سابقا موظفني العمل تشمل فرقة أن
حمكمة يوغوسالفيا، حمكمة ) الدولية يف احملاكم حاليا
وعملوا كمسسؤويل  ،(لسرياليون اخلاصة احملكمة رواندا،
ومنسقني سريني  فرق، وقادة ،عمليات أو حتقيقات
 أيضا العمل فرقة تشمل أن وينبغي. البشرية للموارد
اإلدارة الفرعية لدعم التحقيق عن  من املعنيني املوظفني

 نرتبولالتابعة لأل األخرى املتخصصة اهلاربني والوحدات
واإلدارة  اجلماعية، واإلبادة احلرب اإلدارة الفرعية جلرائم)

 الفرق وكذلك ،(املالية واجلرائم سادالف الفرعية مكافحة
 استخدام وينبغي. الوطنية السلطات داخل املخصصة
 املسؤسسات بدون مقابل من العمل فرقة يف اخلرباء
لة، بنظام  أو بتعويض املصروفات الضرورة وعند املرس 

 ينبغي االسرتاتيجي، املستوى وعلى. بدل اإلقامة اليومي
ملدعني احلاليني و/أو جتمع ا للتشاور آلية إنشاء أيضا

حمكمة  حمكمة يوغوسالفيا،)السابقني للمحاكم الدولية 
 (.بسرياليون اخلاصة احملكمة رواندا،

 املخصصة الزمنية واجلداول احملدود للهدف نظرا -52
ستكون هناك حاجة إىل اختاذ مزيد من  71للمقرر،

وسيتطلب . معتمدة عمل خطة أي اخلطوات ملتابعة
 اجلهات تضع مجيع أن اخلصوص، وجه على تنفيذها،
بينما تقوم  هبا، اخلاصة الداخلية املعنية العمليات الفاعلة
 وهذا. الواردة يف اخلطة األهداف لتحقيق التام بالتنسيق
 االسرتاتيجيات) االسرتاتيجي املستوى على سواء ينطبق
 ينبغي الصدد، هذا ويف. التنفيذ وعلى تدابري( احملددة

 بآلية يف متابعة العملية راف النظرجلمعية الدول األط
على  العملية أن من للتأكد وذلك كثب، عن مناسبة

 مع قدر كبري من التنظيم ومن أهنا ال تزال متسقة
من أن  وكذلك تضعها اخلطة، اليت األهداف

قائمة على  وضعت ونفذت بطريقة االسرتاتيجيات
جهة اتصال  اآللية هذه تتضمن أن وينبغي النتيجة.
 .اخاص امقرر ا ليكو وخبري 

                                                           
 .أعاله 5-1 و 7 الفقرات 71
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 الثالث التذييل

 االعتقال تراتيجياتاس بشأن عمل خطة

 اإلطار -والأ

 المنطلق – ألف

 الدولية اجلنائية احملكمة قدرة بأن( 4173) عشرة الثانية دورته يف"( اجلمعية)" األطراف الدول أقرت مجعية -7
بض على بإلقاء القاألمر  يتعلق عندما سيما ال للتعاون، طلباهتا تنفيذ بطول أمد عدم سلبا تأثرت واليتها لتحقيق"( احملكمة)"
 اخلطوات يف النظر اجلمعية قررت الصدد، هذا ويف. وتسليمهم "(نو اهلارب)" اعتقالمذكرات شخاص الذين صدرت بشأهم األ

 الوطنية القضائية الوالياتلدى  املتقدمة اخلربة أساس على ومنهجية، منظمة بطريقة االعتقاالت لتأمني امللموسة والتدابري
 إىل وضع أداة( 4172) عشرة الثالثة دورهتا أن تتوصل قبل وقررت 7املفاهيم وثيقة اجلمعية أيدت ة،الغاي هلذه وحتقيقا. والدولية
 4.والتسليم بشأن إلقاء القبض التنفيذ السريع لطلبات احملكمة احتمال لتعزيز عملية

 االعتقال" ن اسرتاتيجياتع "تقرير يف املستفادة والدروس القضائية املعنية الواليات يف السائدة املمارسات حتليل ويرد -4
 يتم ال اليت احلاالت مبنع حتقيق االعتقاالت، على إجيايب تأثري هلا يكون أن شأهنا من ملموسة تدابري حيدد الذي 3،"(التقرير)"

 خلطة أساسا التقرير يف ومربراهتا التدابري وتشكل هذه ة ومعاجلة هذه احلاالت على حد سواء.ياحملكمة التقييد أوامر فيها تنفيذ
 خمتلف دور وحتديد التدابري وتنفيذها، هذه لوضع الزمنية واجلداول واألهداف والعمليات االسرتاتيجيات وهي تتضمن العمل،
 .الفاعلة أيضا اجلهات

                                                           
7 ICC-ASP/12/36  اسرتاتيجيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم" حريطة طريق وورقة املفاهيم.املرفق الرابع، ، تقرير املكتب عن التعاون 
4 ICC-ASP/12/Res.3، 5-4، الفقرات التعاون. 

ICC-ASP / 6 / RES.2، (.ب) و( ط) 43 الفقرة ورقة، مفهوم. 71 التوصية ،(التوصيات) التعاون بشأن توصيات 66 الثاين، املرفق 
3 ICC-ASP/13/29, Add. 1   سرتاتيجيات إلقاء القبضتقرير عن. 
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 القانونية سساأل -باء 

 يسريت هبدفاليت متارس  2والرقابة اإلدارة وظائفما تضطلع به اجلمعية من  يف العمل خلطة القانونية األسستتمثل  -3
 مفتوحة العمل خطةو  5ن.التعاو  عدم حاالت ومنع احملكمة، مع التعاوناجب و مبقتضى  وغريها األطراف الدول بني التعاون
 .وتعاوين طوعي أساس على ،(هاء، الثاين القسم) الصلة ذات األخرى الفاعلة اجلهات ملشاركة

 الهدف -جيم 

 الكامل االمتثال ضمانوهي قائمة على النتيجة ل األطراف، الدول ةمجعيلدى  عتقالاال اسرتاتيجية يه العمل خطة -2
 .يةتقييدال أوامرها تنفيذمن أجل  احملكمة لطلبات

 على القبضإلقاء  يتم حبيث اإلجراءات، وتنفيذ املناسبة املبادراتاختاذ  ضمانيف  العمل خطة من هلدفيكمن او  -5
 .يمهمتسلو  احملكمةصادرة عن  اعتقالمذطرات حمل  األفراد

 واألنشطة احملكمة مع لواجب التعاون القانوين البعد من تتناول كال العمل خطة يف الواردة فإن التدابري الغرض، وهلذا -6
 .اهلاربني على قبضإللقاء ال العملياتية الالزمة

 البنية -دال 

 حتديد إىل الرامية ماهلاأع املعنية من أجل تنسيق الفاعلة للجهات شامال إطارا وحمتوياهتا العمل تقدم بنية خطة -1
 .لدى اجلمعية االعتقال اسرتاتيجية من اهلدف لتعزيز الالزمة التدابري

 :التالية األقسام يف العمل خطة حمتوياتترد  -8

 حمددة اسرتاتيجيات -ثانيا 

 تدابريال –ثالثا  

 تنسيقال -رابعا  

                                                           
 ( )ب( و )ج( و )ز(.4) 774دة املا 2
 .املرجع نفسه )و( 5
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 الطريق خارطة -خامسا 

 محددة استراتيجيات -ثانيا 

 المفهوم -ألف 

 عامالواجبها  لتنفيذ بذلك، إىل القيام مةامللزَ  الدول احملكمة عن قال الصادرةتاالع مذكرات تنفيذل التعاون طلب دعوي -5
يتوقف  األهداف للواجب وحتقيق االمتثال فإن لذلك، ونتيجة(. والتسليم إلقاء القبض) املطلوب السلوك تنفيذ وعلى لتعاوناب

 تطرأ يف قد اليت العملية والسياسية التحديات وعلى التعاون، على االستجاية لطلب دولةلل القانوين النظام على كل من قدرة
 التعاون طلب نتيجة على كبري بشكل مبكرة فقد تسؤثر مرحلة تسؤخذ هذه التحديات بعني االعتبار يف مل وإذا. التنفيذ مرحلة

 إمكانية مع املواتية، التعاون غري عدم لعمليات هاتسيناريو  والتسليم يف االعتقال على والقدرة معاجلة االستعداد وتتطلب
 .اخلارجية الفاعلة اجلهات ومع األساسي روما تسؤدي إىل االنقسام بني أعضاء نظام ظهور آثار

 قبل سواء واجب التعاون تعال اليت التدابري حتديد خالل من شامال، هنجا لدى اجلمعية االعتقال اسرتاتيجية وتتَّبع -71
 غري الظروف تصحيح أو منع وستكون لتدابري. بالفعل التعاون لطلب السلبية النتائ  تتحقق أو عندما دد،حم طلب صدور أي

حيث يكون  والعمليايت، والدبلوماسي والسياسي القانوين املستوى على آثار العمل، خطة يف احملدد النحو على للتطبيق، املواتية
 خمتلف قبل من منفصلة بسياسات التدابري هذه بعضبينما ميكن تنفيذ ف. غرياتاملت من عدد إىل وذلك استنادا ،امتنوع تأثريال

 اجلمعية حتتاج السبب، وهلذا. تنفيذها يف املشاركة األطراف بني والتعاون التنسيق يتطلب اآلخر فإن البعض الفاعلة، اجلهات
 يف النظر سيتم األوسع، السياق هذا ويف. كمةاحمل أوامر بتنفيذ صلة ذات خمتلفة لسياقات وفقا وحمددة مناسبة أطر إنشاء إىل
 الرغبة املسؤثرة على عنصر من العناصر اليت ميكن أن تكون ألي على التعاون املرتتبة اآلثار ضوء يف أيضا عملية تدابري اختاذ

 .الدول بني تالعالقا وكذلك املتهم، ووضع باحلالة، احمليطة السياسية املصاحل مثل يت قد تكون لدى الدول،ال والقدرة

 الموضوع -باء 

بوضع  الشراكة، أساس وعلى الصلة ذات الفاعلة اجلهات مع بالتعاون الدولية، اجلنائية واحملكمة تقوم اجلمعية -77
 هذه وضع وينبغي. والقضايا واحلاالت املناطق خمتلف على تنطبق"( االسرتاتيجيات)" موحدة حمددة اسرتاتيجيات
 على عتمدتا   اسرتاتيجيات وال ينبغي ألي. يت متت مباشرهتا حديثاال أو القائمة التحقيقات يعمج إىل باإلشارة االسرتاتيجيات

 تراها أخرى وتدابري اسرتاتيجيات وتنفيذ على وضع صلة ذات فاعلة جهات أي قدرة من دحت   أن هذه العمل خطة أساس
 .احملكمة التقييدية أوامر إنفاذ لدعم مناسبة
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 الهدف -جيم 

 ملموسة تدابريتنفيذ ، حسب االقتضاء، يتمل عليها املتفق األطر توفرييف  احملددة االسرتاتيجيات من اهلدفيكمن  -74
 .لمحكمةل وتسليمهم اهلاربني على إلقاء القبض ضمان إىل هتدف

 المضمون  –دال 

 يف مبا األفراد وتسليمهم، العتقال الدولية اجلنائية احملكمة أوامر بإنفاذ صلة هلا اليت العناصر ستتناول االسرتاتيجيات -73
 قدرهتا حتد د اليت ةتقنيال والعناصر احملكمة، مع للتعاون الصلة ذات الفاعلة اجلهات رغبة على تسؤثر اليت السياسية الظروف ذلك
 .بذلك القيام على

 العملية -هاء 

 أخرى دول ذلك يف مبا ،الصلة ذات الفاعلة اجلهات جلميع مفتوحا إطارية حمددة اسرتاتيجيات ينبغي أن يبقى وضع -72
. الشراكة أساس على"( الصلة ذات الدول)" العمل خلطة وفقا املقررة العملية يف املستعدة للمشاركة األطراف، من غري الدول

 .يف وضع االسرتاتيجيات تعاوين أساس على أن تساهم الصلة ذات الفاعلة اجلهات جلميع وينبغي

 :التالية الصلة ذات الفاعلة هاتلجل مفتوحة العملية هذه تكون أنينبغي  -75

 احملكمة، ( أ)

 اجلمعية، ( ب)

 الصلة، ذات األخرى والدول األطراف الدول ( ج)

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

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

 .احلكومية غري املنظمات ذلك يف مبا األخرى، الفاعلة اجلهات ( و)
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 االعتبار يف تأخذ وقضية أن وحالة نطقةاخلاصة مبوضع االسرتاتيجيات  يف الفاعلة اجلهات خمتلف ينبغي ملشاركة -76
وضع  جمال يف وتعمل السياق يف نفوذا متارس اليت األطرافغري  الدول استشارة وينبغي. صلة ذي سياق يف دورها

 .االقتضاء حسب االسرتاتيجيات،

واالحتفاظ هبذه  احملددة بوضع االسرتاتيجيات الصلة ذات األخرى الفاعلة واجلهات باملنظمات قائمة وضع وجيب -71
 .احملكمة مع القائمة، وذلك بالتشاور

 :التايل النحو على رتاتيجياتيف وضع االس املبادرة زمام يكون أن ينبغي -78

 .باملناطق واحلاالت اخلاصة االسرتاتيجياتبالنسبة إىل  اجلمعية، ( أ)

 .اخلاصة بالقضايا السرتاتيجياتبة إىل اسدولية بالنلمكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية ا ( ب)

 التنفيذ -واو 

 من كال االعتبار يف األخذ مع الصلة، ذات الفاعلة اجلهات قبل من تعاونية بطريقة االسرتاتيجيات تنفيذ ينبغي -75
 السياسية املستويات على والتنسيق التام التشاور لضمان آليةأنشئت  الغاية، هلذه وحتقيقا. السياق هذا يف وقدرهتا دورها

 (.الرابع القسم) والعملياتية

 السرية حماية -زاي 

 املعلومات حبماية التعاوين وتنفيذها اتيجياتاالسرت  إلنشاء شاملة عملية يف الفاعلة اجلهات خمتلف ال خيل إشراك -41
 اجلهات ملختلف احلصرية خاضعة للمسسؤولية االسرتاتيجيات من ميكن أن تبقى أجزاء اخلصوص، وجه وعلى. احلساسة
 .سريتها متطلبات على اعتمادا الفاعلة،

 التدابير -ثالثا 

 األدوات لتنويع نتيجةهي  الناجحة االعتقال سياسات أن إىل الدولية القضائية الواليات من املستفادة تشري الدروس -47
 سرتاتيجياتالالوسائل األساسية  ومشلت. التحديات هلذه والعملي القانوين البعد على بناء االعتقال، مذكرات لتنفيذ املتاحة

 تية على حد سواءوعمليا ،(شرتاطاال وسياسات املتحدة، واألمم الدول دور) ذات طبيعة سياسية عناصرَ  االعتقال الناجحة
 (.األرض على العسكرية واملساعدات ،التعق ب ووحدات والتعاون، التنسيق)
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 مع للتعاون الواجب القانوين على باالعتماد العناصر من مزي  على لدى اجلمعية االعتقال اسرتاتيجية وتستند -44
 .ومرنة مهنية هياكل خالل من تتم أن على القبض وإلقاء عقبالت ألنشطة العملياتية الالزمة األدوات وعلى احملكمة

 هتيئة إىل جهة، من هتدف، أهنا كما أهدافها، أساس على العمل خطة مبوجب أنشئت اليت وتصنَّف التدابري -43
 .أخرى ناحية العمليات من كفاءة وتنفيذ ولتعزيز للتعاون، ذات الصلة واألفراد الدول لرغبة الظروف

 تشترا اال سياسات: للدول حوافز -ألف 

 كل أساس على شرتاط،اال سياسات تنفيذ يف النظر الصلة ذات األخرى والدول األطراف بغي للجمعية والدولين -42
 واملالية واألمنية استخدام املصاحل السياسية أجل وذلك من املعتمدة، احملددة االسرتاتيجيات سياق وضمن حدة على حالة
أخرى  فاعلة دعوة جهات وميكن. احملكمة عن االعتقال الصادرة راتمذك إنفاذ يف واجب التعاون إطار يفعامل تأثري ك للدول
 .االقتضاء حسب تنفيذها، يف إىل املشاركة اليت متت استشارهتا يف وضع االسرتاتيجيات صلة ذات

 :شرتاطاال سياسات كفل تنفيذي أن ينبغيو  -45

 .فآتمكااليت ميكن أن تسؤدي إىل  النتائ بشأن ما هي  ذلك يف مبا واضح،ال لتواصلا ( أ)

 الدول املتلقية للطلب؛ من املضادة التكتيكات لتجنب وذلك املعنيني، الشركاءلدى االتساق  ( ب)

 .الفهم سوء لتبديد وذلك املتساوي يف احلاالت املتماثلة، التطبيق ( ج)

 .التالعب تفادي إىل هتدف قوية توعية سياسة ( د)

اإلشرتاط مع  سياسات تكييف أجل من التصرف حرية من كافية بدرجة االحتفاظ احملددة ينبغي لالسرتاتيجيات -46
 .الظروف

 :االقتضاء حسب ددة،احمل سرتاتيجياتاال يف التالية املكافآت تضمني يتم قد -41

 .املرشح أو املراقبالعضو أو  مبركز يتعلق فيما ،الدولية احلكومية أو اإلقليمية املنظمات يف املشاركة ( أ)

 القانون؛ سيادة لتطوير ذلك يف مبا ،القدرات بناء يف املساعدة ( ب)

 ذلك يف مبا اإلنسانية، املساعدات باستثناء ،معونة التعاون ( ج)

 .والسياسية واالجتماعية، والبيئية االقتصادية التنمية لدعم برام . التنمية مساعدات ( ‘7’)  
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 الدويل البنك ومنة الثنائياملساعداة  ذلك يف مبا املالية، والقروض املساعدات. املالية املساعدة ( ‘4’)  
 .لالستثمار األورويب والبنك الدويل، النقد وصندوق  

 وامتيازات االقتصادية املساعدة تقدمي إىل هتدف ثنائية تعاون اتفاقيات. االقتصادية املساعدة (‘3’) 
 الدولية؛ الديون عبء ختفيف طةخل أو جتارية،

 ومتعدد ثنائي سأسا على ذلك يف مبا العسكرية، املساعدة برام . العسكرية ملساعداتا (‘2’)
 .األطراف 

 حماصيل على القضاء أجل من ذلك يف مبا اآلخرين، ملساعدة برنام  أي. أخرى مساعدات (‘5’) 
 ؛هبا االجتار أو/و املخدرات

 بالدول يتعلق فيما الصلة ذات الدولية سلطةيف ظل ال عتمدت يتال (العقوبات) التقييدية التدابري (د) 
 احلظر ذلك يف مبا ،له االمتثال وتستهدف الدولية اجلنائية احملكمة مع ونالتعااليت يقع عليها واجب 

 .األصول وجتميد

 لألفراد حوافز -باء 

 والسلبية اإلجيابية العناصر من جمموعة وتنفيذ إنشاء يف تنظر أن الثالثة والدول األطراف ينبغي للجمعية والدول -48
 مع والتعاون الطوعي االستسالم على التصميم اإلجيايب تيسري وإىل الة،العد من التهرب يف عن االستمرار األفراد ردع هبدف

 .اهلاربني على إللقاء القبض اإلنفاذ وسلطات الدويل ينفذها القضاء اليت العمليات يف املسامهة أو االدعاء العام،

 هبدف وذلك التالية، ايرياملع أساس على وضعت نأ املستهدفة، والعقوبات املكافآت ذلك يف مبا احلوافز، ذهينبغي هلو  -45
 :العدالة وجهمقابل العيوب من البقاء هاربا من  احملتملةاملزايا  تقييم يف عليه االعتماد ميكن عنصرا تصبح أن

 ؛املسبَّق حديدتال ( أ)

 االستحقاقات؛ تقييم املستهدفني لألفراد ميكن حبيث حزمة شاملة، توفري ( ب)

 .مكافآت إىل تسؤدي أن شأهنا من اليت والنتائ  العملية ذلك يف مبا واضح، اتصال -56

 .املستهدفني األفراد تعاون دون االعتقال إذا ما مت نطباقال عدم ( د)
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 .العملياتية املرحلة يف أيضا التوقعات إدارة ( ه)

لألفراد  وضع احلوافز يف تنظرأن  احملكمة، مع بالتشاور وذلك الصلة، ذات األخرى والدول األطراف ينبغي للدولو  -31
 هذه التدابري يفووضع  العلمياتية، واألساليب القانونية أطرها يف الصلة ذات التغيريات إدخال طريق عن كذل يف مبا وتنفيذها،

 .حمددة اسرتاتيجيات

 :التالية التدابري يف  النظر وينبغي -37

 :العقوبات ( أ)

 ،(التقاعدية واملعاشات الرواتب مثل) والبدالت املالية االستحقاقات جتميد ( ‘7’)  

 يف أو الدولية العقوبات نظام إطار يف سواء) املصرفية احلسابات ذلك يف مبا صول،األ جتميد (‘4’)
 ،(اإلقامة أو اجلنسية دولة

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

 :االحتجاز ( ب)

 القانونية املساعدة ضمان ذلك يف مبا) الدولية اجلنائية احملكمة إجراءات خالل املساعدة تقدمي ( ‘7’)
 ،(ستسالماال قبل الوطنية اإلجراءات يف

مرافق و  التأشريات، وإصدار ،مدفوعة التكاليف زيارات) زياراتال تيسريو  العائلية االتصاالت  (‘4’)
كمة يف احمل االحتجاز مركزيف  ،(بالصوت والصورةو  اهلاتفية االتصاالت مثل االتصاالت،

 ،على حد سواء عنه اإلفراج وعنداجلنائية الدولية 

 (.صندوق خالل من أو مباشرة املعنية الدولتدفعه ) االحتجاز أثناء األجردىن من أدفع حد   (‘3’)

 :األحكام إصدار ( ج)

 6،(احلكم تقرير يف وأقصى أدىن حد حتديد) املخففة لظروفا (‘7’)

                                                           
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. (ب( )أ( )4) 725 والقاعدة من نظام روما األساسي، (7) 18املادتان  6
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من  أو العدالةمع  لمتعاوننيل السجونزايا يف امل عن فضال ،أوتبديلها ألحكامل خاص ختفيض (‘4’)
 شركائهم،هنائيا عن  لواخت

 طةاخل لتحديد أدلةعرض و  اجلرائم من الوقاية أساس على 1اجلنائية املسسؤوليةانتفاء  أسباب ( ‘3’)
 ،ممبسسؤولياهت االعرتاف املثال، سبيل على) ،الشركاء ومسسؤولياتجرامية اإلسياسة الأو اإلجرامية 

 ،(لعنفا ونبذ اجلنائي، القصد معقطعا  تتفق ال بطريقة تصرفوال

 .األسرة فرادأل ذلك يف مبا التوطني، إعادة يف تيسريال ( ‘2’)

 :اإلفراج ( د)

إذا كانت  إال) ليهع متفق بلد يف الدولية اجلنائية للمحكمة حكم أي تنفيذ أو املبكر اإلفراج (‘7’)
 ،(لعدالةا صاحلما يضر مبهناك 

 (.غريها أو اللجوء) اإلجراءات من االنتهاء عند اإلقامة،نوع من  منح (‘4’)

 :أخرى تدابري ( ه)

 عتقال،اال إىل تسؤدي مبعلومات يديل ملن لمكافآتل علنار ت شه   خاصة برام  (‘7’)

 .تعقبال مرحلة يف حساسة ملصادر املتاحة املوارد (‘4’)

 الهاربين عزل -جيم 

أن متنح  كمة،احمل عن فضال ،املعنية واملنظمات ،الصلة ذات األخرى والدول األطراف لدولوا لجمعيةلينبغي  -34
االعتقال  مذكرات نفاذإل هذه، العمل خطة أعقاب يفتوضع  حمددة اسرتاتيجيات يف وكذلك اخلاصة، اسرتاتيجياهتا يف األولوية

 .للغاية سرية وبطريقة العملي املستوى علىعلى املدى القصري و 

                                                           
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 81 املادة من نظام روما األساسي، والقاعدة ،( 3) 37 املادة 1
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 الصلة، ذات األخرى والدول األطراف والدول لجمعيةينبغي ل الطويل، املدى على اهنج الظروف تتطلب عندماو  -33
 الظروف من احلدهبدف  التهميش سياسات وتنفيذ اعتماد يف حدة على حالة كلأساس   علىأن تنظر  احملكمة، عن فضال
 .طلقاء البقاءعلى   اهلاربني قدرة على تسؤثر اليت

 يفتوضع  حمددة يجياتاسرتات يف وكذلك اخلاصة، سياساهتا يف السياسات هذه الصلة ذات اجلهات جدر  ت   أن ينبغيو  -32
 (.الرابع القسم) االستعراض قيد املعتمدة السياسات فعاليةأن تبقي  رصد آلليةوينبغي . هذه العمل خطة أعقاب

 :ذلك يف مبا صلة، ذات عناصرمراعاة أي  مع تنفيذها،من  املتوقعة امليزة تقييم ىلإ العزل سياسات تستند أن وينبغي -35

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

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

 .املكلفة العسكرية العمليات توافر ( ج)

 السكان متكني مثل) ةتقنيال الوسائل ذلك يف مبا التوقيف، راتمذك لتنفيذ تشغيلية فرص أي توفر ( د)
 .العدالةيف جمال  كافأةبرنام  املو  ،(اهلاربني وجود املناسب الوقت يف للتواصل املتضررين

 :التالية العزل سياساتيف  النظر وينبغي -36

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

 الصلة؛ ذات القوائم يف اهلاربني إدراج أي ،لعقوباتا ( ب)

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

 :يف والنظر الصلة، ذات االسرتاتيجيات ضمن أي ،جراءات القضائيةاإل ( د)

 الزمن؛ من ويلةط لفرتة معلقة توقيف مذكرات كانت عندما غيابيا، التهم اعتماد إجراء (‘7’)

 ؛اجملاورة ودوهلم الوضع البلدان قبل من املشرتكة اإلحالةو  (‘4’)

يف منصب عال يف  املتهمعندما يكون  ،املعنية الدولة إىلاالعتقال  مذكرات إخطاروعدم  (‘3’)
 .السلطة
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 السياسي الدعم -دال 

 املدين اجملتمع داخل ذلك يف مبا ،الصلة ذات األخرى واملنظمات والدول األطراف والدول جلمعيةينبغي أن تواصل ا -31
 و األساسي روما نظام مبوجب لاللتزامات االمتثال ضمانمن أجل  لمحكمةل والدبلوماسي السياسي الدعم وتعزيز توفري يف

 .املتحدة األمم ميثاق

هبذا  صرعنا إدماج عن فضال الصلة، ذات الداخلية واألدوات السياسات اعتماد  الدعم هذا شملي أن وينبغي -38
 .احملكمة التقييدية أوامر تنفيذ لتعزيز ومتكاملة منظمة عملية توفري هبدف وذلك حمددة، اسرتاتيجيات إطار يف الشأن

 رحلةامل يف تسليمالو القبض على إلقاء  التعاونلواجب  االمتثالتعزيز  والدبلوماسي السياسي الدعم تدابريلينبغي و  -35
 .حملكمةا طلباتميكن رفض  حيث حمددة حاالت مستوى علىأيضا و  ،التنفيذ تدابري رصدبوذلك  الوقائية،

 :يلي ما عتقالاال جمال يفاجلمعية  اسرتاتيجيةيف  الصلة ذات الفاعلة اجلهات دعم تضمني أن وينبغي -21

 ذلك يف مبا 8والدبلوماسية، الوسائل السياسية ( أ)

 األطراف، املتعددة اهليئات من وغريها املتحدة األمم يف وااللتزامات، 5 العامة البيانات (‘7’)

 هتدفاليت  املعنية، الدول مع رمسيةال غري أو ةرمسيال ،ةباشر امل غري أو( ةالثنائي) ةاملباشر االتصاالت  (‘4’)
 بذلك، للقياماملستعدة  الدول دعم وعلى ،االعتقال أوامر تنفيذ يسريت إىل

 األطراف، تعددةامل رمسيةال غري شاوراتامل (‘3’)  

 األطراف، واملتعدد الثنائي احلوارأعمال  ولاجد يف دراجاإل (‘2’)  

 .ات مجعية الدول األطرافدور أصناء العامة  املناقشة يفالبيانات  يف اللغة (‘5’)  

 71، الدولية اجلنائية للمحكمة مسؤيدةاألطراف  متعددة أو وطنية سياسات وضع ‘(6’)  

                                                           
8 ICC-ASP/6/Res.2 (.4’و)‘( 7)’ 43؛ ورقة املفاهني، الفقرة 71لتوصيات(، التوصية ، املرفق الثاين، التوصيات الست والستون بشأن التعاون )ا‘ 
 .28املرجع نفسه، التوصية  5
كانون الثاين/يناير   37، املسؤرخة يف SWD (2013) 26 finalأدوات لردم اهلوة بني العدالة الوطنية والدولية  -مثال، مفوضية االحتاد األورويب، وثيقة مشرتكة للموظفني 71

4173. 
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 املعنية، دولةال سفري واستدعاء املساعي (‘1’)  

 77الصلة، ذات االتفاقات يف الدولية اجلنائية للمحكمة واليةم بنودإدراج  (‘8’)  

 ذلك يف مبا األمن، جملس مسائل (‘5’)  

الواجب  شروطال وحتديد األخرى، راتاوالقر  اإلحاالت وتنفيذ إعداد يف تشاورية عملية -أ
ة أوضضح يف لغ اعتماد خالل من ذلك يف مبا ،اإلحاالت نافذة تصبحتلبيتها حىت 

 االقتضاء؛ حسب ،القرارات

 عند ،االعتقال مذكرات تنفيذعلى  لمساعدةل املتحدة لألمم السالم حفظ قواتل واليات -ب
 ؛االقتضاء

 من وكذلك والقضائية، املسؤسسية املسائل بشأن الدولية اجلنائية احملكمة رئيس من تقارير -ج
 تمويل؛وال السياسية املسائل بشأن العامة اجلمعية رئيس

 .االعتقال والتسليم عملية يف التطورات مع تتماشى عقوبات -د   

 التنفيذ تدابري ( ب)

 واملساعدة( التسليمو  القبضإلقاء ) التعاون طلباتسمح بالتعامل مع ت وطنية إجراءات تنفيذ( ‘7’)
 الدولية، اجلنائية احملكمةالصادرة عن 

 التكامل،لقة بعاملت التشريعات تنفيذ( ‘4’) 

 لطلبات االستجابة على الوطنية التدابري قدرة لرصد ،لتحققل آلية أو ،متفق عليه إطاروجود ( ‘3’) 
 التعاون،

 .االختصاص قبول أو اإلحاالت إعداد يف كامل بشكل تعاونبال الدول من ملموسالتزام وجود ( ‘2’) 

 املدين اجملتمع دور ( ج)

                                                           
 ( من اتفاق االحتاد األورويب/كوتونو.7) 77تدة املا 77
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 وتبادل اإلقليمي، ودون اإلقليمي ملستوىا على األحداث رصد املبكر، لإلنذار آليةإطار  يف‘( 7)’
 املنطقة، يف املوجودة الفاعلة اجلهات مع املعلومات

 .تقييدال أوامر تنفيذب للمطالبة احمللية القضائية الواليات استخدام( ‘4’)  

 العمليات -هاء 

 دعم يف أنشطتها تركزأن  الدولية واملنظمات الصلة، ذات األخرى والدول واحملكمة، األطراف لدولوا لجمعيةينبغي ل -27
 وتعزيز تقييم خالل من ذلك يف مبا املهنية، لعملياتل ولويةاأل إعطاء طريق عن احملكمةالصادرة عن  عتقالاال مذكرات إنفاذ

 .جديدة أخرى إنشاء االقتضاء، وعند االدعاء، وسلطات الشرطةلدى  تقينال املستوى على التنسيق وآليات القائمة القدرات

 اهلاربني عن بحثلل مهنيةة داخلية قدر  القصري، املدى وعلى أولوية ذات كمسألة ،أن تضع محكمةلينبغي ل -24
 :غرضبوذلك  التحقيقات، شعبة رئيس خالل من مباشرة العام لمدعيختضع ل"( الوحدة)"تعق ب  وحدة شكل يف وأصوهلم،

 على وقادرة امليدان، يف معظمها نشرت   املالية، املسائل بشأن ذلك يف مبا ومرنة،صغرية تعقب  قدرةتتيح  ( أ)
 املناسبة، رمسيةغري  اتتقنيب داءاأل

 ،امليدان يف احملاورين مع الثقة دوتول   بسرعة تفاعلتو  ( ب)

 وغريها، احمللية وكاالتال أنشطة وتنسق ،ةمستقل ستخباريةا معلومات معوجت ( ج)

 احلساسة، التحقيق عمليات مع تعاملوت ( د)

 احمللية، للسلطات اهزةاجل التنفيذ طلبات ضعتو  ( ه)

 .التعاون عدم مسائل بشأن عال مستوى على املدعي العام اتصاالت دعموت ( و)

 يف وتتألف ،(الرابع القسم)العملياتية القائمة على اخلربة  واليةمع ال ااتساقه تضمن عمليةب وحدةإنشاء ال ينبغيو  -23
 .املناسبة القانونية واألطر احة،املت املوارد ختصيص إعادةب وعملها تأسيسها دعم وينبغي. من بنية صغرية البداية

 :ما يلي احملكمة لعمليات الصلة ذات الفاعلة اجلهات دعمينبغي أن يشمل و  -22
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 اتتقنيوال واألساليب اتتقنيال على الدولية املساعدة برام  ذلك يف مبا 12،واملعدات الشرطة تدريب ( أ)
 العدالة، لربام  خاصة مكافأةرصد  وكذلك ،وظفنيوامل

 وملوظفياليت حيتمل وجود املتهمني فيها  بلدانال يف الوطنية الشرطة لقوات تدريب أنشطة: نرتبولاأل ( ب)
؛ "نشرلا"استخدام و ختومة غري امل عتقالاال مذكرات جلميع حلمراءا ةالنشر  استخدامو  ؛العام املدعي مكتب

 ؛وامللصقات العامة احلمالتعن طريق  ذلك يف مبا املشرتك، التواصل تعزيزو 

 إنشاء ذلك يف مبا ، حدة على حالة كل أساس على ذلك تتطلب اليت احمللية لألنظمة ،ةيتقنال املساعدة ( ج)
 73املشرتكة؛ العملياتتعقب أو القيام  أو خمتلطة فرق

 احملكمة، من املقدمة الطلبات مع لتيسري التعامل والدويل الوطين املستوى على آليات إنشاء. التنسيق ( د)
 التعقُّب فرق شبكات ذلك يف مبا الوطين، القانون إنفاذ تسلطا بني واالتصال وتبادل املمارسات

 القائمة؛

 72؛تقينال املستوى على املعلومات لتباد ( ه)

 15والسياسي؛ الدبلوماسي الصعيد على القرار، لصناع االتصاالت أنشطة ( و)

 كاملة طلبات وإعداد ذلك، أمكن كلما خمتومة عتقالاال ذكراتاالحتفاظ مب ذلك يف مبا ،السياسات ( ز)
 ؛احمللية لسلطاتة للتنفيذ موجهة لز جاهو 

 .ممكنا ذلك يكون عندما السالم، حفظ قوات واليات عيوسبت ،العسكرية القوة ( ح)

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

 ‘(2)’ 43ورقة املفاهيم، الفقرة   73
 .55و 47، التوصيتان التوصيات؛ ‘(5)’ 43املرجع نفسه والفقرة  72
 ‘(6)’ 43؛ ورقة املفاهيم، الفقرة 55املرجع نفسه، التوصيات، التوصية  75
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 تنسيقال -رابعا 

 العمل خطة مبوجب تدابريب الصلة ذات الفاعلة اجلهات مجيعبني  الصارم والتشاور التنسيق تعزيز لجمعيةينبغي ل -25
 .القسم هذا يف املنشأة اآلليات ذلك يف مبا هذه،

الصلة  ذات الفاعلة اجلهات من ممكن عدد أكربدعم  مانيف ض والتشاور التنسيق عمليات من اهلدفيكمن و  -26
 ظل يف تعاونية، بطريقة العمليات هذه مثل إجراء وينبغي. تنفيذها فعالية زيادة هبدف وذلك عتقال،اجلمعية يف اال السرتاتيجية
 .ذلك نطبقا حيثما السرية، موالتزاماهت السيادية صالحيامتب املساس ودون املشاركني ميعجل املستقلة للواليات الكامل االحرتام

 للجمعية الخاص والمقرراالتصال جهة  –ألف 

. نتيجةقائما على ال التنفيذ هذا يبقىأن و  ،اهدفه معمتسقا  هذه العمل خطة تنفيذبقاء  ضمان للجمعية ينبغي -21
يف  االقتضاء، حسب املسامهة، أجل من هذه العمل خطةمبقتضى  كثب عن عمليةة المبتابع اجلمعية تقوم الغاية، هلذهو 

تنفيذ  لضمان اجلمعية من مطلوبة آخر إجراء أي وإعداد احملرز التقدم رصدو  املختلفة، اجلهاتلدى  املتابعة مبادرات
 .يةوفعال كفاءةب عتقالاال اسرتاتيجيات

 :الهاي يف العامل فريقال ضمنإنشاء ما يلي  جلمعيةا ملكتبنبغي يو  -28

التنفيذ  واسرتاتيجيات سياساتل الفعال التنسيق ضمان يف ساعدت االعتقال سرتاتيجياتال اتصالجهة  ( أ)
 ،واتساقها

 خطة لتنفيذ وأنشطتها اجلمعية ملشاريعباإلعداد املالئم  يقوم االعتقال اسرتاتيجياتب امعني اخاص امقرر  ( ب)
 .هذه العمل

 قررأن ي لمكتبإال أنه جيوز ل ،ايزتنيمتم وظيفتنييسؤديان  للجمعية اخلاص واملقررال االتصجهة  أن من الرغم علىو  -25
 .بالطريقة نفسها املهام ذهيتم القيام هب أن

 ووضع هذه، العمل طةخب الصلة ذات الفاعلة اجلهات من مفتوحة قائمة فظحب اخلاص املقررو االتصال تقوم جهة و  -51
 .املكتبقد يقررها  اختصاصات ألية وفقا عملالو  مناسبة، عمل أساليب
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 جهات االتصال من تشبكة -باء 

 يف الشبكة تشارك أن وينبغي. االعتقال اسرتاتيجياتمعنية ب"( الشبكة)" جهات االتصال من شبكة جلمعيةا تنشئ -57
 .املعتمدة السياسات نتائ  رصد يف وكذلك ،يةاإلطار  االسرتاتيجيات ومراجعة وتنفيذ إنشاء

 ين وغيرهمالوطني نيالفاعللدى  االتصالجهات  –جيم 

 دعوة وينبغي. االعتقال السرتاتيجيات وطنية اتصال جهة تعينياحلاالت  وبلدان األطراف الدول ميعجل ينبغي -54
 .نفسه لغرضل اتصالجهات تعيني  إىل الصلة ذات األخرى الفاعلة اجلهات

املتأتية  املتاحة املعلوماتتوفر سمعية اليت لدي اجلاالتصال جهة  مع والتنسيقبربط االتصال اتصال جهة  لم كوتقو  -53
تصال اال جهة إىل تقدمأن االتصال  جهات جلميع وينبغي. التنسيق وحتسني التآزرد اإجي هبدف الصلة ذات املصادر مجيع من
 .هذه العمل خطة تنفيذ يف صلة ذات تكون قد متاحة معلومات أي االقتضاء، حسب اجلمعية،يف 

 التشاور آلية -دال 

 حمكمة ذلك يف مبا الدولية،املدعني العامي احلاليني و/أو السابقني للمحاكم جتمع  لتشاورل آلية وضع نبغيي -52
 نع املرتتبة اآلثار استكشافعلى  تساعد أن التشاور ليةوينبغي آل. سرياليونب اخلاصة حملكمةاو  ،وحمكمة رواندا ،يوغوسالفيا
 .تنفيذها على حد سواءو  حمددة اسرتاتيجياتإىل وضع  بالنسبة سرتاتيجياال املستوى علىاحملاكم  من املستفادة الدروس

دعم  لضمان مطلوبة تكون قد اليت اإلضافية واملسامهات التشاور آلية عمل أساليبأن حيدد  اخلاص مقرروينبغي لل -55
 .ددةاحمل سرتاتيجياتلال الصلة ذات اخلربات

 الخبراء عمل فرقة -هاء 

. العام املدعي مكتبيف تعقب  وحدةتكوين  لغرض"( العمل فرقة)" اخلرباء من عمل فرقة إنشاء لمحكمةينبغي ل -56
 واملوحدة الناجحة التجارب إىل استنادا الغاية، تلك لتحقيق الالزمة التنظيمية العناصر مجيع إعدادب العمل فرقة تكليف ينبغيو 
 :عملال فرقة والية تشملال بد و . والوطنية الدولية القضائية الواليات من

 وأساليب التوجيهية، واملبادئ املمارسة، والتوجيهات اللوائحومنها  املناسبة، والضمانات القانوين اإلطار ( أ)
 املعنية، والشريكة اإلقليمية الدول مع تفاقياتاالو  األساسية، العمل

 ،اتنظيمي وهيكال ( ب)
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 والتنسيق ،باملوظفني حدةالو تزويد  لضمان ضرورية تكون قد اليت العام املدعي مكتبلبنية  استعراض أيو  ( ج)
 خاللمن  العام لمدعيل مباشرةضع تسلسل إداري خيو  ،والتعاون والتكامل القضائية الوالية شعبة مع

 التحقيقات،مسسؤول 

 تكميلي، متويلإجراء  وأي امليزانيةعلى  املرتتبة اآلثارو  ( د)

 وحدة،يف الناصب املفتوحة امل يف والتعيني الوظائف، توصيفو  ( ه)

 .واحمللية الدولية القضائية الواليات من الصلة ذات املمارسات مجعو  ( و)

 نو موظف ذلك يف مبا ،تلتعقب وعمليات االستخبارات يف حمددة ربةيتمعون خب أعضاء العمل فرقة ضمت أن ينبغيو  -51
عملون وي ،(سرياليونب اخلاصة احملكمة ،حمكمة يوغوسالفيا، حمكمة رواندا) الدولية احملاكميف  حاليايعملون  أو سابقاعملوا 
الذين  املوظفني أيضا العمل فرقة تشمل أن وينبغي. البشرية لمواردمنسقني سريني لو  فرق، قادةو  عمليات، أو حتقيقات مسسؤويل

 .نرتبولالتابعة لأل األخرى املتخصصة والوحداتتعينهم اإلدارة الفرعية لدعم التحقيق عن اهلاربني 
16 

لبدل اليومي  أو املصروفات سداد مع املرسلة، املسؤسسات منن مقابل بدو  العمل فرقة يف اخلرباء استخدام ينبغيو  -58
 .الضرورة عندو 

 العمل أساليب - واو

غرية ص هذه العمل خطة تنفيذ يف العمل أساليببقاء  اضمني أن جلمعيةيف ا اخلاص ينبغي جلهة التنسيق واملقرر -55
وآلية التشاور أو اجلهات االتصال جهات  شبكة معالت وينبغي أن جتري االتصا. املايل األثراحلد األدىن من تنطوي على و 

 .البصرية السمعية نظمةاألو  املعلوماتالفاعلة األخرى ذات الصلة بوسائل تكنولوجيا 

هبدف  الصلة، ذات الفاعلة اجلهات من غريها أو التشاور آلية شبكة اجتماعات عقد جيوز احلال، مقتضى حسبو  -61
 االجتماعات هذه تعقد أن ينبغيو . االستعراض قيدَ  املعتمدة والسياسات االسرتاتيجيات ىعل واحلفاظ العمل خطة تنفيذ تعزيز
 .الصلة ذات األخرى املسؤسسات يف أو الدولية اجلنائية احملكمة يف الهاي، يف جتري اليت الصلة ذاتاألنشطة  هامش على

                                                           
واملديرية الفرعية املعنية مبكافحة الفسادة  املديرية الفرعية لدعم التحقيقات يف قضايا اهلاربني والوحدات النمتخصصة األخرى )املديرية الفرعىي املعنية جرائم احلراب واإلبادة، 76

 واجلرائم املالية.
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 اخلاص واملقرر ينبغي جلهة االتصال هذه، العمل خطة طريق خارطة يف إليها املشار الزمنية اجلداول عن النظر بغضو  -67
 اسرتاتيجية يف ملموسة نتائ  إىل تفضي اليت والتدابري السرتاتيجياتل املبكر التنفيذ وحتقيق تعزيزإىل  جاهدينأن يسعيا 

 .اجلمعيةلدى  عتقالاال

 االستعراض -زاي 

اليت  لموسةامل نتائ  إىل استنادا ي،سنو  أساس على االستعراض قيد هذه العمل خطةباإلبقاء على  جلمعيةتقوم او  -64
 .اتنفيذه يف تتحققت

 الطريق خارطة -خامسا 

 :التالية والكفاءات الزمنية للجداول وفقا االعتقال اسرتاتيجياتقة بلاملتع العمل خطةيتم تنفيذ  -63

2715 

 فبرايرتشبا /-.ينايركانون األول/

 ،(املكتب) اخلاص واملقرر تصالجهة اال تعيني( أ)

 ؛(مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية) اخلرباء من عمل فرقة ءإنشا( ب)

 مارسآذار/

 التشاور، وآلية عملال أساليب وضع( أ)

 ،(يف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاص واملقرر تصالجهة اال) الصلة ذات الفاعلة اجلهاتب قائمة وضع( ب)

 ؛التعقُّب لوحدة التوظيف عملية( ج)

 أبريلنيسان/

 ،(جهة التنسيق/املقرر اخلاص) تصالجهات اال من شبكة إنشاء( أ)

 ؛(احلاالت وبلدان األطراف الدول) الوطنية تصالجهات اال تعيني( ب)
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 يوليوتموز/-أبريلنيسان/

 ؛(الصلة ذات الفاعلة اجلهات مجيع) األخرىتصال تعيني جهات اال( أ)

 ؛(هامجيع) ة واحلاالت والقضاياية اخلاصة باملنطقاإلطار  سرتاتيجياتاال إعداد( ب)

 سبتمبرأيلول/

 ؛(العام املدعي مكتب/ العمل فرقة) تعقبال وحدة جتنيد( أ)

 نوفمبرتشرين الثاني/-.سبتمبرأيلول/

 ؛(هامجيع) يةطار اإل االسرتاتيجياتيف إطار  املتخذةالتنفيذ  تدابري يف النظر( أ)

 ديسمبركانون األول/

 (/املقر اخلاصتصالجهات اال املكتب،)جلمعية الدول األطراف  72إىل الدورة  لعملا خطة تنفيذ عن تقريررفع ( أ)

2716 

فريق الهاي /كتبامل) التعاون لطلبات االستجابة على الوطنية التدابري قدرة لرصد ق،حتقُّ  آلية أو إطار،االتفاق على ( أ)
 ،(العامل

 (.عها)مجي الطوعي التسليم لتشجيع املزايا من جمموعةحتديد ( ب)
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 الرابع التذييل

 المقرر من المستفادة الدروس: العمل قائطر 

 المنطلق -أوال 

 حمددة مواضيع بشأن املستفادة الدروس توثيقيف مزايا  عملها، ألساليب اجلاري االستعراض إطار يفاجلمعية،  تنظر  -7
 اسرتاتيجيات على واليةب اجلمعية ممارسة يف األوىل للمرةأدخل  املقرر منصبومبا أن  7.للمكتب تابعة فرعية هيئاتكلفت هبا 
 .مماثلة مناصب من االستفادة يف النظر ملواصلة أساس لتوفري مناسبةبدو ت املستفادة الدروسفإن  االعتقال،

 التجربةأساس  –ثانيا 

ني من الشخص نفسه الذي ع الطريق وخارطةاملفاهيم  ورقة أساس على عتقالاال سرتاتيجياتال املقررمنصب  ئأنش -4
 .اجلمعية امعليه ووافقت التوايل على 4اإقرارمه متو  ،الحقا مقررا

 يف إدراجها ينبغي اليت العناصر من واضح خمطط على شتملت اأهن حيث للمقرر، عمل خطة املفاهيم ورقةوقد شكلت  -3
 .معا العمل خطة ومشروع التقرير يف أي املتوقعة، النتيجة

 الدولية القضائية الواليات يف القائمة املمارسات أساس على العمل خطة وعمشر  إلعدادكانت  املقرر والية أن ومبا -2
 فريقوقد مت إطالع . األطراف واملتعددة الثنائية االتصاالت ذلك يف مبا الرمسية، غري األنشطة خالل من ذلك مت قدف والوطنية،
 مضمونعن  اجتماعات أيمل ت عقد و . املتخذة اخلطوات وعن اجلارية العمليةب لتعاون،ل هتيسري باستمرار، يف  العاملالهاي 

 استبيان عرضومع ذلك مت . لوفودل املرفقة العمل وخطة التقرير تقدميإىل أن مت  العاملالهاي  فريقيف  عتقالاال اسرتاتيجيات
 .احملتملة األسئلة لتوضيح الدول مجيع من املعلومات جلمع

 مشلتفقد  الفاعلة، اجلهاتاليت استقتها خمتلف  الدروسيف  احبثي اشاطنبطبيعتها كانت تتطلب  ددةاحمل واليةالأن  اومب -5
 :متميزة مراحل ثالث 3املقررقها بيت طلا املنهجية

                                                           
7 ICC-ASP/12/59 ،ب(: "إن املكتب ]...[ يرحب ]بأن[ يقوم امليسرون املنتهية  41يئات الفرعية التابعة للمكتب، الفقرة تقرير املكتنب حول تقييم وترشيد طرائق عمل اهل(

املستفادة رافدا أيضا للتوجيهات واليتهم ]...[ بصياغة الدروس الشخصية املستفادة/وثيقة تسليم العهدة بتوصيات تتعلق باملوضوع واإلجراءات. وميكن أن تكون هذه الدروس 
 القرارات" ]...[.ة/النذكرة التوجيهية للميسر. وميكن هلذه املذكرة ان تتضمن توصيات عملية تتعلق باإلجرالاءا توالتوصيات بشان كتابة التقارير وصياغة العام
 
4 ICC-ASP/12/Res.3  يقة املفاهيم الواردة يف التذييل".ثسؤيد و ت، "5الفقرة 
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 املعلومات؛ مجع ( أ)

 .تحليلال ( ب)

 .التقارير وإعداد صياغةال ( ج)

 :أخرى وسائلإعمال  ومشاوراتمسوح مت إجراء  املعلومات مجعمرحلة  يف -6

 5مجعية الدول األطراف؛ أقرهتا اليت املفاهيم ورقة عناصر أساس على 2الدول، جلميع استبيان ( أ)

 الفردية؛ احلاالت يف احملققة النتائ  ملقارنةللمحاكم الدولية  خمطط ( ب)

 .الدولية و السابقني للدول واملنظماتأاملسسؤويل احلاليني  مع مقابالت ( ج)

 6القانون؛ إنفاذ ندوات يف املشاركة  )د(

 .األكادميياجملتمع  وأعضاء احلكومية غري املنظمات مع مشاورات ( ه)

 سرية؛ ذات طبيعة وثائق ( و)

 1الدولية؛ القضائية الوالياتالقائمة لدى  املمارسات ( ز)

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

                                                                                                                                                                                
3 ICC-ASP/13/29/Add 1 ،45-47ت إلقاء القبض، الققرات تقرير عن اسرتاتيجيا. 
 بالفرنسية. 4172متوز/يوليو  77باإلجنليزية، ويوم  4172حزيران/يونيو  31صدر يوم  2
5 ICC-ASP/12/Res.3  يقة املفاهيم الواردة يف التذييل".ث، "يسؤيد و 5الفقرة 
 .(ENFAST)ومرتبطة يف الشبكة األوروبية لفرق البحث احلثيث عن اهلاربني  ورويب،األ االحتاد يف األعضاء تأسست يف الدول( FAST)"فرق البحث احلثيث عن اهلاربني"  6
 الدروس)" ،احملاكم الدولية من املستفادة الدروس: اجلماعية الفظائع مقاضاة واحملكمة اخلاصة بلبنان، رواندا، وحمكمة سرياليون، وحماكم كميوديا، حمكمة يوغوسالفيا، وحمكمة1

 ويتناول دليل. 356-336 الفقرات "،14-68 "املمارسات عمليات إلقاء القبض يف تتناول ،4174 الثاين/نوفمرب تشرين 7 اليت أطلقت يف"( كم الدوليةاحملا  من املستفادة
 اإلطار: ،(مقيد) 4173 حزيران/يونيو ،لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة من دروس الدولية وإلقاء القبض عليهم: اجلنائية العدالة من تعقب اهلاربنياملدعي العام حملكمة رواندا "

 املتعلقة األمنية والقضايا وبرام  املكافآت؛. السرية املصادر مع والتعامل التعقب؛ واسرتاتيجيات يف النعقب وإدارهتا؛ متخصصة والتنظيم اهليكلي لوحدات للتعقب؛ الالزم القانوين
 .الوطنية السلطات مع التعقُّب؛ والتواصل بعمليات
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 المستفادة الدروس -ثالثا 

 :التالية الدروسستخالص ميكن ا املقرر، خربة إىل واستنادا -1

 الغرض - ألف

 تعزيز هبدف وذلك لمكتب،املعين التابع ل العامل الفريق عمل وترشيد تبسيط إىل املقرر منصب هدفي أن ينبغي -8
 قرارات ملشروعقائم على اخلربة  أساس توفري أيضا لمقررينبغي ل املوضوع،وعندما يقتضيه . اجلمعية عمل أساليب وفعالية كفاءة
املسلَّم تقييمه الشخصي  التقريرينبغي أن يتضمن و  الشخصية، املسؤهالت أساس على املقرر تعيني ينبغي الغاية، وهلذه. ةاجلمعي
 .رياخلب

 الهدف   -باء 

 دفعهد هبينبغي أن ت   املكتباليت مينحها  واليةالأن  أي ،قائما على النتيجة املقرر منصب إنشاء يكون أنينبغي  -5
 مشروع مثل حمددة، نتيجة أيضا شملي قد لكنه تقرير،إعداد  بالضرورة اهلدفشمل وسي. معني زمين جدوللتحقيقه يف  واضح

 .باملوافقة عليه اجلمعيةتقوم  آخر اقرار  أووثيقة مستقلة 

 العمل خطة  -جيم 

اجتماع  إىل العملية، هذه من متأخرة مرحلة حىت، حاجة ادومناليت تلقاها  واليةبال املقررضطلع أن ي املتوقع ومن -71
 الدول عليهتوفق  متنيأن ينطلق على أساس  املقرر لعمل ينبغي لذلك، ونتيجة .بشأن املضمون للمكتب التابع العامل الفريق

 ةاملتوقع ددةاحمل نتيجةال يف تناوهلا سيتم اليت للعناصر العريضة اخلطوط ملقررا عمل خطة تضمنت أن وينبغي. مسبقا األطراف
 أن أيضا وينبغي. الزمنية واجلداول العمليةو  للمحتويات واضحديد حت مع ،(آخر قرار أو قة مستقلةوثي مشروع وأي تقرير)

 الناحية من ينبغي لذلك، ونتيجة املقرر، منصب إنشاء إىل احلاجة بشأن قرار الختاذ للجمعية األساس املخطط هذا يكون
 .املقرر واليةمع  عليه املوافقة تتم أن املثالية

 العمل يبأسال  -دال 

 املقرر عمل أساليب  وينبغي أن تتضمن . تسليمها يتماليت س لنتيجةل منهجية املقرر ددحي أن ينبغي الوالية، مستهل يف -77
إىل جانب  الستخدام،ل الالزمة واألدوات اختاذها ينبغي اليت اخلطواتوب العملية، هذه يف املتوخاة لمراحلل اواضح اخمطط
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 أساسا تشكل أن شأهنا من اليت العناصر مراجعة من االنتهاء عند أيضا مشاورات جترى أنوينبغي  .واليةبال املعنيني احملاورين
 االقتضاء؛ حسبوذلك  للتقرير،

 نتائجال  -هاء 

أساس شهري  على ،هاااليت تلق واليةضمن ال احملرز والتقدم العملية لىع العامل الفريقطلع باستمرار ي   أن قررملينبغي  -74
 .آخر مناسب أساس أي على أو

 الفريق إىل تقريرال مسودة تقدم أن ينبغي ذلك، ومع. للمقرر صريةاحل سسؤوليةامل حتت النهائي التقرير يظل أن ينبغيو  -73
 .منه االنتهاء يتم أن قبل هنائية، تعليقاتلتقدمي  الصلة ذات الفاعلة اجلهات من وغريها العامل

 صك أو مستقل قرار شكل يف اجلمعية ستتخذه قرار أي مثل قرير،الت يفت قرتح  قد اليت الصلة ذات األخرى النتيجةو  -72
 .للمكتب منفصل بشكلقدم ت  و  العامل الفريق اعليه يوافق أن جيب آخر،

 الخاص المقررو المقرر  -واو

أنه يلجأ إليه بدو ي ،وفعاليتها اجلمعية عمل أساليب كفاءة تعزيز أي املقرر، منصبمن  واهلدف الغرض إىل استنادا -75
 عدادلتوفري املعلومات إل املشاركني من اوغريه األطراف الدول مع مفتوحة اجتماعات لعقد حاجة هناك تكونال ما عند

 .يقوم على اخلربة حتليل هناك يكون عندما أو/و التقرير،

 ىلإ احلاجة على واعتماداالذي سيتم تناوله  موضوع إىل استناداوذلك  املقرر، نصبما يتعلق مبفيالتمييز  ميكنو  -76
 أو اعتماده ميكن صك شكل يف معني إجراءالقيام ب لغرض ،قائم على اخلربة تقييمتقدير أو تقدمي  أيضا أو املعلومات تنسيق
 .آخر قرار

 مقررال -1

 قرتاحاتاال وتلقي رصد وعمليات مشاورات إجراء طريق عن معينة مسألة دراسةب هتكليف يتمباملعىن احلقيقي  املقرر -71
 .املصلحة أصحاب منت املسامها من غريها أو

 ؛الصلة ذات فرعيةال يئةاهل يف املعتادة ملعايريباتباع ا ،الشخصية املسؤهالت أساس على قررامل اختيار  وميكن أن جيري  -78
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 الخاص المقرر -2

يتم  ،ةرب اخل على اقائمشخصيا  اتقييم عكستل ةرب اخل أساس على معينة مسألة دراسةب اصاخل قررامل تكليف يتم -75
 .الصلة ذات خارجية جهات أي مع التشاور بعد والتقييم، والدراسة البحث خالل منالقيام به 

ال تكون  عندماو . دراستها تمست ةمعينتتطلبها مسألة  حمددة خربة إىلاالستناد  إىل خاص مقرر تعينيسيحتاج  -41
 علىوذلك على  ارجية،خ أطراف من املنصب صاحب لتحديد االعتبار إيالء ينبغي الوفود، ضمن ةمتوفر الشخصية املالئمة 

 .آخر استشاريجماين أو أساس  أساس على املثال سبيل

 التسلسل اإلداري  -زاي 

فإنه  ،اتقريرمه يف الواردة شخصيال تقييمال عن فضال اخلاص، واملقرر املقررمن منصيب  واهلدف الغرض إىل استنادا -47
 .واجلمعية املكتب إىلينبغي خضوع املنصبني مباشرة 

____________ 


