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  جملس األمن    اجلمعية العامة
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول األعمال٧٤البند 
          تقرير احملكمة اجلنائية الدولية

 موجهتان من األمـني العـام   ٢٠١٣أبريل / نيسان٣رسالتان متطابقتان مؤرختان       
  جملس األمنرئيس إىل رئيس اجلمعية العامة و

  
نــص مبــادئ توجيهيــة أصــدرهتا بــشأن االتــصاالت مــع   شرفين أن أحيــل إلــيكم طيــهيــ  

األشخاص الذين أصـدرت احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة أوامـر بإلقـاء القـبض علـيهم أو حبـضورهم                    
  ). انظر املرفق(

وتبني املبادئ التوجيهيـة سياسـة األمانـة فيمـا خيـتص باالتـصاالت بـني مـسؤويل األمـم             
وقـد  . ص الـذين أصـدرت احملكمـة أوامـر بإلقـاء القـبض علـيهم أو حبـضورهم                 املتحدة واألشخا 

أعيدت كتابة املبادئ التوجيهية مؤخرا وأعيد توزيعها على كبار املـسؤولني يف مجيـع وحـدات                
األمانة العامة، مبا يف ذلك وحدات وعمليات احلضور امليداين، وعلـى كبـار مـسؤويل املكاتـب              

  .والربامج والصناديق
  . األمن على هذه الرسالة ومرفقهاممتنا لو تفضلتم بإطالع أعضاء جملسأكون و  

  
   مون-   كيانب )توقيع(
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  املرفق
 بــشأن االتــصاالت مــع األشــخاص الــذين أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة    اتتوجيهــ    

  الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم أو حبضورهم
  

 مبـا يف ذلـك وحـدات األمانـة           على مجيع أجزاء األمانـة العامـة،       اتتنطبق هذه التوجيه    
  .العامة واملكاتب والربامج والصناديق

  
  معلومات عامة    

. قـبض أو أمـر باحلـضور      الإلقاء  بتبدأ إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية إما بإصدار أمر           
وتتــضمن الوثيقتــان كلتامهــا مجلــة معلومــات منــها إشــارة إىل اجلــرائم الــيت ُيــدعى أن الــشخص  

   .، باإلضافة إىل بيان مقتضب لوقائع اجلرائم املدعاةاملعين ارتكبها
وتصدر الدائرة التمهيدية للمحكمة أمرا بإلقاء القبض بنـاء علـى طلـب يقدمـه املـدعي            

العام، عندما ترى وجود مربرات معقولة لالعتقاد بأن الشخص ارتكـب بالفعـل جرميـة داخلـة                 
.  ضرورة إلقـاء القـبض علـى الـشخص         يف نطاق اختصاص احملكمة، وعندما تتوصل الدائرة إىل       

والــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي ملزمــة بإنفــاذ أوامــر إلقــاء القــبض الــصادرة عــن      
   .احملكمة

ويشكل أمر احلضور بديال عن أمـر إلقـاء القـبض، وقـد يطلـب املـدعي العـام إصـداره                       
 ،ل اجلـرائم املـدعاة  عندما توجد مربرات معقولة لالعتقاد بأن الشخص املتهم قد ارتكب بالفعـ          

وقـد أصـدرت احملكمـة إىل اآلن تـسعة          . ويكون أمر احلضور كافيا لضمان مثولـه أمـام احملكمـة          
  . أوامر حضور، وَمثُل كل من املدعوين للحضور أمام احملكمة طوعا

  
  األشخاص الصادرة حبقهم أوامر إلقاء القبض  )١(  

حـدة واألشـخاص الـذين أصـدرت        ينبغي أن تقتصر االتصاالت بني مسؤويل األمـم املت          •  
احملكمة اجلنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض علـيهم حـصرا علـى االتـصاالت الـضرورية             

  .لالضطالع باألنشطة األساسية اليت صدر هبا تكليف من األمم املتحدة
وينبغي جتنب حضور مسؤويل األمـم املتحـدة أيـة مناسـبة احتفاليـة أو مـا شـابه ذلـك،                    •  

  .وعدم القيام بزيارات اجملاملة العادية هلم. ص من هذا القبيلحيضرها أي شخ
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وعنــدما تقتــضي الــضرورة القــصوى إجــراء اتــصاالت، ينبغــي بقــدر اإلمكــان حماولــة      •  
التعامل مع أفراد من نفس اجملموعة أو اجلهة، من غـري اخلاضـعني ألوامـر إلقـاء القـبض             

  .الصادرة عن احملكمة
  

  تعليقات    
ة عامة، عدم عقد اجتماعات بني مـسؤويل األمـم املتحـدة واألشـخاص              ينبغي، كقاعد   - ١

  .الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم
ــام          - ٢ ــدم القي ــؤالء األشــخاص وع ــع ه ــة م ــة اجتماعــات احتفالي ــدم حــضور أي ــي ع ينبغ

بال، وفــرص التقــاط وينطبــق األمــر نفــسه علــى حفــالت االســتق. بزيــارات اجملاملــة العاديــة هلــم
  .الصور وحضور االحتفاالت بالعيد الوطين وما شابه ذلك

وإذا كان املتهم حيتل منصب سلطة يف دولـة مـن الـدول، فينبغـي بـذل أقـصى اجلهـود                       - ٣
  . لالجتماع بأشخاص آخرين وإقامة الصالت هبم ألغراض أداء املهام

ومع ذلك، فقد متلي الضرورة يف حاالت استثنائية التعامل مباشرة مع الشخص الـذي                - ٤
وعنـدما يـتعني االتـصال بالـشخص حبكـم الـضرورة          . صدر أمر من احملكمة بإلقاء القـبض عليـه        

للقيام باألنشطة األساسية اليت صدر هبا تكليف من األمم املتحدة، جيب أن تقتصر االتـصاالت               
   . ضرورياملباشرة على ما هو

االتصال بالشخص املتـهم مـن أجـل القيـام          حتتم  أما قرار حتديد ما إذا كانت الضرورة          - ٥
بأنشطة صدر هبا تكليف من األمم املتحـدة، فهـو قـرار فـين ينبغـي اختـاذه بعـد إمعـان النظـر يف                        

  .مجيع الظروف احمليطة
ة من وقـت آلخـر مـع        قد يكون من املهم أن جيري األمني العام ونائبه اتصاالت مباشر            - ٦

 شـخص مــن هـذا القبيــل، بغيـة معاجلــة املـسائل األساســية الـيت تــؤثر علـى قــدرة األمـم املتحــدة       
وخمتلـف مكاتبـها وبراجمهـا وصــناديقها علـى االضـطالع بوالياهتـا يف البلــد املعـين، مبـا يف ذلــك         

   .املسائل األمنية احليوية
احملكمــة أوامــر بإلقــاء القــبض  وميكــن التوقــع بــأن حيــاول األشــخاص الــذين أصــدرت     - ٧

 عليهم االجتماع عمدا مبسؤويل األمم املتحدة إلظهـار ازدرائهـم للمحكمـة وحماولـة النيـل مـن          
ويف حـني تـشكل األمـم املتحـدة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة منظمـتني مـستقلتني لكـل                     . سلطتها

قــاب علــى أخطــر  منــهما واليتــها اخلاصــة، فإهنمــا تــشتركان يف هــدف إهنــاء اإلفــالت مــن الع   
يقتـضي االتفـاق بـشأن العالقـة بـني األمـم        وعالوة على ذلك،. اجلرائم موضع االهتمام الدويل  
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املتحدة واحملكمة أن متتنع األمم املتحدة عن اختاذ أية إجراءات من شأهنا عرقلة أنـشطة احملكمـة        
   .تمدة من قراراهتم املدعي العام، أو تقويض السلطة املسأنشطةوأجهزهتا املختلفة، مبا يف ذلك 

  
  األشخاص الصادرة حبقهم أوامر احلضور  )٢(  

جيوز ملسؤويل األمم املتحدة التعامل دون قيـود مـع األشـخاص الـصادرة حبقهـم أوامـر                  •  
  .حضور من احملكمة اجلنائية الدولية، الذين يتعاونون مع احملكمة

دعي العـام أن تـصدر      ويف حالة ما إذا أوقف الشخص التعـاون مـع احملكمـة وطلـب املـ                 •  
) ١(اء القــبض عليــه، فينبغــي التقيــد بالتوجيــه الــوارد يف الفقــرة ـــــبإلقمــــــرا ة أـــــاحملكم

  .أعاله بشأن األشخاص الصادرة حبقهم أوامر إلقاء القبض
  

  تعليقات    
جيوز أن يستمر دون تقييد التعامل بني مسؤويل األمم املتحدة والشخص الـذي صـدر                 - ١

ــر حــضو   ــه أم ــة    ر، حبق ــع احملكم ــه م ــر وتعاون ــذلك األم ــه ل ــل  . يف حــال امتثال ــذا التعام إذ إن ه
  . يقوض سلطة احملكمة ال
  .توقف الشخص عن االمتثال ألمر احلضور والتعاون مع احملكمةإذا ويتغري ذلك   - ٢
  

  احلصول على املعلومات  )٣(  
لقاء القـبض   ميكن احلصول على معلومات عن هوية األشخاص الصادرة حبقهم أوامر إ            •  

ــة       ــدل الدولي ــة الع ــع حمكم ــن موق ــر احلــضور م ــسؤول  ) icc-cpi.int(أو أوام ــن م أو م
  .االتصال باحملكمة لدى مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية
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	7 - ويمكن التوقع بأن يحاول الأشخاص الذين أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم الاجتماع عمدا بمسؤولي الأمم المتحدة لإظهار ازدرائهم للمحكمة ومحاولة النيل من سلطتها. وفي حين تشكل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية منظمتين مستقلتين لكل منهما ولايتها الخاصة، فإنهما تشتركان في هدف إنهاء الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم موضع الاهتمام الدولي. وعلاوة على ذلك، يقتضي الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة أن تمتنع الأمم المتحدة عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها عرقلة أنشطة المحكمة وأجهزتها المختلفة، بما في ذلك أنشطة المدعي العام، أو تقويض السلطة المستمدة من قراراتهم. 
	(2) الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر الحضور

	• يجوز لمسؤولي الأمم المتحدة التعامل دون قيود مع الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر حضور من المحكمة الجنائية الدولية، الذين يتعاونون مع المحكمة.
	• وفي حالة ما إذا أوقف الشخص التعاون مع المحكمة وطلب المدعي العام أن تصدر المحكمـــة أمــــرا بإلقـــاء القبض عليه، فينبغي التقيد بالتوجيه الوارد في الفقرة (1) أعلاه بشأن الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر إلقاء القبض.
	تعليقات

	1 - يجوز أن يستمر دون تقييد التعامل بين مسؤولي الأمم المتحدة والشخص الذي صدر بحقه أمر حضور، في حال امتثاله لذلك الأمر وتعاونه مع المحكمة. إذ إن هذا التعامل لا يقوض سلطة المحكمة. 
	2 - ويتغير ذلك إذا توقف الشخص عن الامتثال لأمر الحضور والتعاون مع المحكمة.
	(3) الحصول على المعلومات

	• يمكن الحصول على معلومات عن هوية الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر إلقاء القبض أو أوامر الحضور من موقع محكمة العدل الدولية (icc-cpi.int) أو من مسؤول الاتصال بالمحكمة لدى مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية.

