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 أولى يدّشن الدولية الجنائية المحكمة إلى غباغبو لوران تسليم: العاج ساحل
   العقاب من اإلفالت لمحاوالت للتصدي الهامة الخطوات

 
 أولى لتدشن الدولية نائيةالج المحكمة إلى غباغبو، لوران السابق، اإليفواري  الرئيس تسليم عملية تأتي

 في اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم على العقاب من اإلفالت لمحاوالت التصدي سبيل في الهامة الخطوات
 . 2011و 2002 عامي بين الواقعة الفترة خالل منها المرتكبة تلك وخصوصا   ،ساحل العاج

  الماضي، العقد خالل األطراف كافة ارتكبتها التي الجرائم بسبب سقطوا الذين الضحايا آالف لبعض وبالنسبة
 على فيتعين ذلك، ومع.  األمل من شيء على يبعث الدولية الجنائية للمحكمة غباغبو لوران تسليم فإن

 والتي الدولي القانون  في عليها المنصوص الجرائم على التركيز في تحقيقاته يحصر أال المحكمة عام مدعي
 .2010 عام من األول نون كا/ ديسمبر شهر منذ ارُتكبت

 الثاني تشرين/ نوفمبر 29 يوم الدولية الجنائية المحكمة إلى غباعبو لوران بتسليم اإليفوارية السلطات قامتو 
 في( المحاكمة قبل ما دائرة) قضاة بختم موشحة بحقه اعتقال مذكرة صدور أعقاب في وذلك ،2011
 القتل مثل جرائم االعتقال مذكرة وتضمنت.  2011 نيالثا تشرين/ نوفمير 23 بتاريخ الجنائية المحكمة
 .الالإنسانية المعاملة ضروب من وغيره واالضطهاد الجنسي، العنف أشكال من وغيره واالغتصاب العمد،
عاج لسلطات دعوتها الدولية العفو منظمة كررت ولقد  كي الدولية الجنائية مةكالمح عام ولمدعي ،ساحل ال
 تتمكن وقد.  النزاع أطراف كافة ارتكبتها التي الدولي القانون  في عليها المنصوص رائمالج في بالتحقيق يقوما

 ذلك في بما الحرب، وجرائم اإلنسانية، ضد جرائم من البالد في ارُتكب ما قيتوث من الدولية العفو منظمة
 عامي بين الواقعة رةالفت خالل وبخاصة الجنسي، والعنف والتعذيب، القسري، االختفاء وحاالت العمد، القتل

 العام المدعي قّدم الدولية، الجنائية المحكمة في المحاكمة قبل ما دائرة من وبطلب.  2011و 2002
 مكتب الدولية العفو منظمة وتحث.  التسع السنوات تلك خالل المرتكبة بالجرائم تتعلق إضافية معلومات
 اإليفواري  الشعب بحق ارُتكبت التي الجرائم أنواع فةكا في التحقيق على الدولية الجنائية المحكمة عام مدعي
 .  ديفوار كوت في اآلن يحصل كما العقاب من الجناة إفالت عدم لضمان وذلك ،2002 عام منذ



 
 تأخير، دون  ومن أيضا، قيامها خالل من تستجيب أن ساحل العاج سلطات على يتعين التكامل، بمبدأ وعمال  
 وافية تحقيقات بإجراء تقوم وأن الوطنية، القوانين بموجب األفعال تلك تجريم على تنص تشريعات بسنّ 

 الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص تحت تندرج ال التي للجرائم بالنسبة ممكن وقت بأسرع ومحايدة ومستقلة
 توفير يف المعتمدة الدولية والمعايير يتوافق بما بهم المشتبه لمقاضاة أدلة من يكفي ما يتوفر حيثما وذلك
 . العادلة المحاكمات مجال

ذا  األزمة سنوات طوال الدولي القانون  في عليها المنصوص الجرائم جميع والمحاكمات التحقيقات شملت ما وا 
 ودفع العدل إلحقاق المتاحة السبل أفضل يكون  أن ذلك شأن فمن مرتكبيها، هوية عن النظر بغض التسع
 . األزمة تلك لضحايا التعويضات كامل

 روما نظام أحكام مع ومرافعاتها المحكمة إجراءات توافق تضمن أن الدولية الجنائية المحكمة على ويتعين
 على القبض إلقاء عملية إجراءات أن فيبدو الدولية، العفو منظمة تلقتها التي المعلومات وبحسب.  األساسي
 وبخاصة األساسي، روما نظام من 59 ادةالم من (2) الفقرة أحكام تراع لم دوليةال للمحكمة وتسليمه غباغبو

 كان إذا ما في للفصل اعتقاله، عقب المحلية المحاكم إحدى أمام غباغبو لوران مثول بضرورة يتعلق ما
 الجنائية المحكمة تحترم أن بمكان الضرورة ومن.  ال أم الهاي في الدولية الجنائية للمحكمة تسليمه ينبغي
 من وذلك ، المحلية القوانين ونصوص األساسي روما نظام أحكام ساحل العاج في الوطنية والسلطات الدولية
 إلى وتسليمه غباغبو اعتقال عملية إلى ُتوجه قد طعون  أية وجه في جراءاتاإل سالمة من التحقق أجل

 نظام من 12 المادة من الثالثة الفقرة أحكام بموجب إعالنا   أودعت دولة   بوصفهاو .  الدولية الجنائية المحكمة
 يتعلق فيما النظام ذلك في عليها المنصوص لإلجراءات االمتثال ساحل العاج على يتعينف األساسي، روما

 .      وتسليمهم المتهمين باعتقال
  خلفية
 وزير أودع فقد األساسي، روما نظام على الموقعة األطراف الدول إحدى ليست ساحل أن من الرغم على

 المحكمة والية بقبول فيه يقر الدولية الجنائية المحكمة مسجل لدى نا  إعال السابق الخارجية الشؤون 
 ساحل العاج أراضي على والمرتكبة الدولي القانون  في عليها المنصوص بالجرائم يتعلق فيما واختصاصها



 الختصاص الزمنية الفترة محدودية عدم اإلعالن أورد وقد.  2002 عام من أيلول/ سبتمبر 19 منذ
 في ساحل العاج اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم كافة تشمل وأنها المحكمة،

 
 للمحكمة واالختصاص الوالية إنعقاد رسميا   وتارة الحسن الرئيس أكد ،2010 عام من ديسمبر 14 وفي

 الجنائية المحكمة اختصاص ضمن تقع التي الجرائم في تحقيق فتح العام المدعي من وطلب الدولية، الجنائية
 على التأكيد وتارة الرئيس عاود ،2011 أيار/ مايو 3 بتاريخ أخرى  رسالة وفي.  2002 عام منذ ليةالدو 

 التحقيق نطاق تضييق المرة هذه اقترح ولكنه الدولية، الجنائية للمحكمة واالختصاص الوالية بانعقاد اعترافه
  .  2010 أيلول/ سبتمبر 28 منذ المرتكبة الجرائم في لينحصر

 في تحقيق بفتح( المحاكمة قبل ما دائرة) سمحت الحالي، العام من األول تشرين/ أكتوبر من لثالثا وفي
/ سبتمبر 28 منذ والمرتكبة الدولية، الجنائية المجكمة اختصاص ضمن الواقعة بالجرائم يتعلق ديفوار كوت
 ضرورة على اإلثبات اعدوقو  اإلجرائية القواعد من 50 رقم القاعدة من الرابع البند وينّص .  2010 أيلول
  اإلضافية المعلومات الشهر، تتجاوز ال مدة وخالل ،المحاكمة قبل ما دائرة إلى المحكمة عام مدعي تقديم
 . 2010و 2002 عامي بين المرتكبة بالجرائم والمتعلقة عليها الحصول له يتسنى التي

 فتح يطلب أن العام المدعي فبوسع األساسي، روما نظام من 15 المادة من الخامس البند أحكام وبموجب
 على بناء 2010 عام من الثاني تشرين/ نوفمبر 28 تاريخ قبل ديفوار كوت في المرتكبة الجرائم في تحقيق

 .جديدة أدلة أو وقائع من يتوافر ما


