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عشرةرابعة الالدورة 
٢٠١٥نوفمرب/تشرين األول٢٦- ١٨،الهاي

تقرير المكتب عن التعاون

ثانيةإضافة

خامسمرفق الال

تشرين ٣٠-٢٩(تعزيز التعاون بشأن بوتسوانا الدراسية المعقودة في لحلقة لوجز مرض ع
)٢٠١٥األول/أكتوبر 

مقدمة- ألف 

يف رفيعة املستوى حلقة دراسية ٢٠١٥ليهيو تشرين األول/أكتوبر ٣٠و٢٩يومي قدت ُ ع  -١
،وليسوتو،وسيشيل،وزامبيا،وجزر القمر،وبوتسوانا، أنغوالحكومات بوتسوانا، مبشاركة ممثلي، غابورون

من مكتب األمم املتحدة خرباءمع احلكوماتمبشاركة ممثلي وناميبيا،وموزامبيق،ومالوي،ومدغشقر
ومسؤولني وممثلني عن احملكمة اجلنائية ،املعين باملخدرات واجلرمية ومركز اجلنوب األفريقي للمنازعات

بني العالقة إىل جانب نائية الدولية والدول، على التعاون بني احملكمة اجلالدولية. وركزت احللقة الدراسية 
عميقة تناولت املشاركون مناقشات أجرى التعاون وبناء القدرات اإلقليمية والوطنية. وبشكل أكثر حتديدا، 

مكافحة اإلفالت من العقاب، واحلاجة إىل الدعم السياسي إىل احملكمة والتعاون يف التجارب اإلقليمية 
نائية الدولية واالمتحانات األولية، محاية الضحايا والشهود وكذلك على االتفاقات مع حتقيقات احملكمة اجل

.األحكامإنفاذ و ؤقتواإلفراج املالشهود، عادة توطني اإلطارية الطوعية إل

وبالتشاور بوتسوانا حكومة بالتعاون الوثيق مع النشاط هذا اجلنائية الدولية وقد نظمت احملكمة -٢
السنغال لدى سفري مثل الدائم هلولندا لدى احملكمة و املو يني بالتعاون التابعني للمكتب، ِّ َ       مع امليس ر ين املعن

.وحكوميت مملكة هولندا ومملكة النرويجاملفوضية األوروبيةبتمويل من وحظيهولندا. 
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استطلعت قليمي ومع احملكمة، و اإلو وطينعلى الصعيدين الوأبرزت الندوة أمهية التعاون القضائي -٣
جنليزية مبوجب قواعد تشاتام باللغة االقدت الندوة وعُ هذا الشأن.قدرة الدول يفالكفيلة بتعزيز سبلال

اليت جرت العام املاضي حلقات استمرارا للتوكان، ثمرةهاوس، من أجل تشجيع املناقشات املفتوحة وامل
، ٢٠١٤ه يوليمتوز/٤-٣يف ،أكرا، غاناو ، ٢٠١٤مايو أيار/٢١-٢٠يف ،يف بوينس آيرس، األرجنتني

يف سان خوسيه، كوستاريكا، يف هذا العام كذلك و ،٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/٤-٣يف ،وكوتونو، بنن
تكون بينما قد أنه على يف احللقة الدراسية لآلراء واسع توافق ن هناك اوك. ٢٠١٥هيوليمتوز/١٠-٩

يبقى الدول واحملكمة اجلنائية الدولية، ني والتعاون أكثر باحلوار ميكن أن يتم فيها تعزيز جماالت هناك 
.ألداء احملكمةاوحموريغىن عنه الاالتعاون أمر 

الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل يف ة، وزير مواتوا-ت معايل الدكتورة بيلونومي فنسونوشدد-٤
مفتوحة وصرحية يقة بطر الالزم لتبادل وجهات النظر املنرب "احللقة الدراسية تتيح على أن ،مجهورية بوتسوانا

ه "ينبغي نأبشأن القضايا املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي. وأشارت إىل وشفافة"
وأشارت الوزيرة بشكل مستقل ودون تدخل أو ترهيب." من العمل احملكمة اجلنائية الدولية "متكني" 
كتلة باعتبارها أكرب  ول األطراف من أفريقيا، الدتضطلع به ىل الدور اهلام الذي أيضا إمواتوا-فنسون

منرب هذه احللقة الدراسية من استخدام على وحثت الدول املشاركة ،إقليمية، ضمن نظام روما األساسي
ا أن اليت امة حتديد التدابري اهلعمال و إبتعزيز العالقات بني الدول األفريقية واحملكمة أجل " ن حتسِّ من شأ

مولوكوم، أثاليا بوتسوانا، الدكتور لالعام وقال املدعي الدول األفريقية] مع احملكمة". لدى[قنوات التواصل 
.عالقات منسجمة وفعالةدجياإللعمل معا ااألطرافوعلى كافة حملكمة اأولياء هي ن الدول األطراف إ

التعاون العام والدعم السياسي –باء 

يف قياديبوتسوانا الفاتو بنسودا، "دورالسيدة دولية، للمحكمة اجلنائية الةالعامةملدعيت احيَّ -٥
ا إىل الثابت للمحكمة اجلنائية الدولية منذ هادعمالسيما تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل،  نشأ

ةثابتبقاء اإل"جيب على احملكمة والدول األطراف فيها قائلة: بنسودا وشددت املدعية العامة يومنا هذا." 
اإلفالت من العقاب ن مكافحة إ.فظيعةجلرائم الابشأن العدلإىل حتقيق سعى يعامل بناء ا على يف عزمن

خالل ال ميكننا حتقيق هذا اهلدف املشرتك الضروري إال من عن اجلرائم اخلطرية هي مسؤوليتنا املشرتكة، و 
."املستمر، واملناقشة، والدعمعمل ال

عاملي عدالة منوذجصلب إن احملكمة اجلنائية الدولية "يف نغموناغماسينونو ساجني ةالقاضيوقالت -٦
لألجيال القادمة." وأضافت عدال عامل أكثر أمنا وأكثر ضمان من أجل أنشأته الدولتطور آخذ يف ال

هو الركن التعاون . و الدولمن فعال نظام روما األساسي ال ميكن أن تزدهر إال بدعم يف إطار العدالة إن "
من مرحلة ف. صالحيات تنفيذيةمتلكنفسها الاحملكمة اجلنائية الدولية و ،نظامهذا الالركني يف 
احملكمة اجلنائية الدولية حتتاج محاية الشهود، فيهم إىل عتقال ونقل املشتبه االمن إىل اإلنفاذ، و التحقيقات
ذه املهمة هاالتزامو لدول األطراف اإىل تعاون  ها."اليت ُعهدت إليالثابت للقيام 
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، عند االختتام مجهورية بوتسوانايف وزير الدفاع والعدل واألمن وأشار معايل السيد شاو ْكغاثي، -٧
من ن و املندوبأكد "احللقة الدراسيةيوميأنه خالل رفيعة املستوى يف غابورون،للحلقة الدراسية الرمسيال

م بالتزام بلدجديد  وأضاف أن بعض ". بفالت من العقاكافحة اإلمباحملكمة اجلنائية الدولية و ا
على اإلقليمي والوطينصعيدين ؤسسية غري الكافية على الالقانونية واملالتحديات الرئيسية تشمل "األطرَ 

ا تستهدف أفريقيا"، وعدمَ من قبيل احملكمة اجلنائية الدولية، عن "املفاهيم اخلاطئة ، مبدِّدا حد سواء" أ
ه على أناعاماإىل أن هناك "إمجاعشاو ْكغاثي السيدص خلُ . و مع احملكمةوجود اتفاقات التعاون الطوعي

احملكمة اجلنائية مع عمل الدول األطراف من خالل احلوار والعلى يد هذه التحديات إال ال ميكن حل 
."الدولية

االتفاقات الطوعية-جيم 

ل األطراف املشاركة واحملكمة اء بني الدو ّ وبن  صريح جراء حوار إلالفرصة أتاحت احللقة الدراسية-٥
الشهود واتفاقات التنفيذ، إعادة توطني بتتعلق اتفاقات طوعية مع احملكمة إبرام عن اآلثار املرتتبة بشأن 

هذه االتفاقات إطاراشكلت وقد . متت تربئتهمنالذياتفاقات اإلفراج املؤقت واإلفراج عن األشخاصو 
مع ذلك فإن و ِّ                    القانونية بطريقة تيس ر التعاون مع احملكمة. أنظمتها يسمح للدول بتكييف األحكام مع 

لموافقة يف كل حالة.خيضع لقرار قبول أشخاص معينني مبوجب هذه االتفاقيات 

حماية الشهود-دال

احملكمة، موقع محاية الشهود يف نظام بشأن:امثمر و اميز تمتبادال لآلراء املشاركون أجرى -٦
والصندوق إعادة التوطني ول واحملكمة يف ضمان محاية الشهود واتفاقات والتحديات اليت تواجهها الد

تهاسؤوليمبقرار احملكمة، مع اإلوشددت وطنية للحماية. ال، والدور التكميلي للنظم بإعادة التوطنياخلاص 
هذااالدعاء والدفاع، على األمهية البالغة لتعاون الدول األطراف يف شهود محاية كل من يف الرئيسية 

ال، من خالل توقيع اتفاق ت إعادة . ومع ذلك، حىت لو كانخمصصةأو ترتيبات إعادة التوطني ات ا
ا احملكمة قد قالت فاملالذ األخري، هي دول أخرى يف الشهود توطني  ا على إ تواجه ضغطا على قدر

الدول اتصلت بحملكمة وأن ااكافيليس  مت التأكيد على أن العدد احلايل من االتفاقات و . إعادة التوطني
إجياد احللول اليت، بقدرة إقليمية واسعة أيضا ويسمح وجود األطراف يف مجيع املناطق لتعزيز القدرات. 

ملسافة اجلغرافية املرتتبة عن االتكاليف اإلنسانية أيضا من مبتطلبات السالمة الصارمة، تقلل بينما تفي 
.الزمةالشهود وأسرهم إعادة توطني كونما تثقافية عنداللغوية و البيئة الوتغيري 

اليت إعادة التوطني، ميكن أن تستفيد الدول من املساعدة بمن خالل استخدام الصندوق اخلاص و -٧
. وميكن للدول أن تستفيد دون أن تتأثر بالتكلفةتكون قادرة على استقبال الشهود أن احملكمة و تقدمها 

ميكن و تها يف توفري بناء القدرات يف جمال محاية الشهود. تتمثل مهماليت أيضا من مساعدة شركاء احملكمة 
هلذه املساعدة أيضا تعزيز القدرات الوطنية حلماية الشهود بشكل عام.
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عالمية نظام روما األساسي-هاء

طرفا يف اليستلتني ال، أنغوال وموزامبيقاملستوى من يرفيعينفرصة لوفدحللقة الدراسيةت ااحأت-٨
مع احملكمة وعدد من الدول األطراف يف نظام روما األساسي من املنطقة لعمل ، لبعداسينظام روما األس

وتيسري تصديق ها كيفية سري و للمحكمة املزيد عن العمليات الفعلية معرفة خمتلف القضايا بغرض على 
نظام روما األساسي.على أنغوال وموزامبيق

ُ   يمكن المضي بالتعاون ق دماكيف -واو

التعاونللمضي بإىل احملكمة والدول األطراف رفع ُ ركون التوصيات اليت ميكن أن ت  ناقش املشا-٩
شاء نإو املتعلقة بإعادة توطني الشهود. ومشلت القضايا اليت متت مناقشتها: االتفاقات والرتتيبات ُ   ق دما

ها الدول اليت وضعتبناء القدرات مبادرات الوطنية، و جهات التنسيق ، وحتديد وتعزيزهاشبكات إقليمية
بني الدول األطراف تواصللتقاليد ا، فضال عن حتسني التنفيذية، والتشريعاتاجلهات املعنيةوغريها من 

واحملكمة.

______________________


