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رسالة مؤرخة ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهة من األمني العام إىل رئيـس 

 جملس األمن 
ال ريب وأنكم تذكرون أنين أخطرت أعضاء جملس األمــن يف رسـاليت املوجهـة إليكـم 
املؤرخة ٢٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ بأنين اختذت قـرارا بـاإلذن يف بـدء تشـغيل احملكمـة 

اخلاصة لسرياليون الذي سيستهل بإرسال بعثة ختطيط. 
وأشـرت أيضـا يف هـــذه الرســالة إىل أنــين ســأبلغ أعضــاء الــس، لــدى عــودة بعثــة 
التخطيـط، بالتوصيـات اخلاصـة بتنظيـم مرحلـة البـدء ومجيـع اجلوانـب املتعلقـة بإنشـاء احملكمـــة 
اخلاصـة وتشـغيلها. وقـد أحلقـت ـذه الرسـالة مرفقـــا يتضمــن تقريــر بعثــة التخطيــط إلنشــاء 

احملكمة اخلاصة لسرياليون، اليت متت يف الفترة من ٧ إىل ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
(توقيع) كويف ع. عنان 
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املرفق   

تقرير بعثة التخطيط إلنشاء حمكمة خاصة لسرياليون     
 أوال -  مقدمة 

يف رســــالة موجهــــة إىل رئيــــس جملــــس األمــــــن يف  - ١
٢٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، أخطـرمت الـس بقراركـم 
بإعطـاء إذن ببـدء عمليـة احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون (احملكمـــة 

اخلاصة) اليت استهلت بإيفاد بعثة ختطيط إىل سرياليون. 
ومشلت اختصاصات بعثة التخطيط اليت وافقتم عليـها  - ٢
مناقشة الترتيبات العملية إلنشاء احملكمة اخلاصة وتشغيلها مـع 
حكومة سرياليون، مبا يف ذلـك مجلـة أمـور منـها مسـألة مبـاين 
احملكمة وتقدمي موظفني حمليني وخدمات حملية وبـدء عمليـات 
التحقيق واملقاضاة. ومشلت النتائج احملددة املتوخـاة مـن البعثـة 
ـــع حكومــة ســرياليون ووضــع إطــار لوصــول  توقيـع اتفـاق م
ــــاء يف احملكمـــة اخلاصـــة  املوظفــني اإلداريــني وموظفــي االدع
وتقـدمي تقريـر يتضمـن توصيـات تفصيليـــة بشــأن تنظيــم بــدء 

تشغيل احملكمة اخلاصة. 
ــــني،  وزارت بعثـــة التخطيـــط، برئاســـة رالـــف زاكل - ٣
مساعد األمني العام للشؤون القانونية سرياليون يف الفـترة مـن 
٧ إىل ١٩ كانون الثــاين/ينـاير ٢٠٠١. وضمـت البعثـة أفـرادا 
من مكتب الشؤون القانونيـة ومنسـقا لألمـن وخبـريا يف إدارة 
املباين ومدعيا عاما مؤقتا واثنـني مـن احملققـني ومسـجالً مؤقتـاً 
وخبريًا إدارياً وممثالً ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع 
يف املنطقــة وممثلــني للــــدول األعضـــاء العضـــو يف جلنـــة إدارة 
احملكمة اخلاصة (انظر الفقرات ٤٥-٤٧ أدناه). وترد القائمـة 
الكاملـة بأمسـاء أعضـاء بعثـة التخطيـط يف التذييـــل األول هلــذا 
التقريـر. وانضـم هـانز كوريـل، وكيـل األمـني العـام للشـــؤون 
القانونية واملستشار القانوين، إىل البعثـة يف ١٣ كـانون الثـاين/ 
يناير ٢٠٠٢. ويف ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، وقع هـانز 
كوريـل وسـولومون أ. بـرييوا املدعـي العـام ووزيـــر العــدل يف 

سـرياليون، علـى االتفـاق املـربم بـني األمـم املتحـــدة وحكومــة 
ســرياليون بشــأن إنشــاء احملكمــة اخلاصــة لســــرياليون (انظـــر 
التذييـل الثــاين) حبضــور الرئيــس أمحــد تيجــان كابــاه رئيــس 

سرياليون. 
وحتاورت بعثة التخطيط مع فرقة عمل تابعة حلكومـة  - ٤
ــــامت بأنشـــطتها  ســرياليون برئاســة ســولومون أ. بــرييوا، وق

بكامل هيئتها وعلى مستوى الفريق العامل على السواء. 
ــة  وعلـى مسـتوى البعثـة بكـامل هيئتـها، اجتمعـت بعث - ٥
التخطيــط عــدة مــرات مــع فرقــة العمــل التابعــة للحكومـــة. 
وزارت البعثــة احملكمــة العليــا وعــددا مــن املواقــــع املقترحـــة 
كمباين دائمة للمحكمة اخلاصة ومراكز االحتجـاز. وعقـدت 
اجتماعـات أيضـا مـع ســـلطات الشــرطة والســجون وأعضــاء 
نقابات احملامني وممثلي اتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة 
العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان. وســـافرت البعثــة أيضــا إىل 
املقاطعـات وزارت العـاصمتني اإلقليميتـني بـو وكينيمـا حيــث 
التقـــت بكبـــار الزعمـــــاء واملســــؤولني احلكوميــــني احملليــــني 
واملنظمــات غــري احلكوميــة. ويف كيــودو، عاصمــــة مقاطعـــة 
كونـو، التقـت مبمثلـي اجلبهـة املتحـدة الثوريـة وقـوات الدفـاع 
املـدين وحركـــة شــباب كونــو أصحــاب الشــأن. واجتمعــت 
البعثة أيضا بالقادة التقليديني، وعلـى هوامـش اجتمـاع ثالثـي 
معقـود بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون واجلبهـة املتحــدة 
الثوريــة وحكومــة ســرياليون، اجتمعــت البعثــة مــــع القيـــادة 
السياسـية للجبهـة املتحـــدة الثوريــة للــرد علــى أســئلة متعلقــة 

جبميع جوانب احملكمة اخلاصة. 
وعلى مستوى الفريق العـامل، قيمـت بعثـة التخطيـط  - ٦
املوارد املتاحة حمليا وأعادت تقييم احتياجات احملكمـة اخلاصـة 
ووضعـت خطــة تشــغيل ملختلــف أجــهزة احملكمــة. واجتمــع 
ـــوات الشــرطة  املدعـي العـام املؤقـت وحمققـان مـع أفـراد مـن ق
واألمن ومدير النيابات العامة ومدير السجون ورئيس القضـاة 



02-274403

S/2002/246

وأعضــاء نقابــة احملــامني ومنظمــات حقــوق اإلنســان وقســـم 
حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف سـرياليون وذلـك 
لتقييم مدى توافـر أي معلومـات أو مـواد إثباتيـة يف حوزـم. 
واجتمـع املسـجل املؤقـت واملوظفـون اإلداريـــون مــع مســجل 
احملكمة العليا وموظفي إدارة احملكمة الستعراض النظام القـائم 
الـذي يتبعـه املســـجل وتقييــم مــدى توافــر مــوارد حمليــة مــن 
املوظفني وإمكانية تقاسم البىن التحتية القائمة. واجتمـع فريـق 
قلم احملكمة مع إدارة بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لتقييـم 
قدرــا علــى املســاعدة يف املرحلــة األوليــة إلنشــــاء احملكمـــة 
اخلاصة وتشغيلها. واجتمع خبري إدارة املباين وبرفقته املسـجل 
واملوظفني اإلداريني ومنسـق األمـن مـع ممثلـي وزارة األراضـي 
ــــة  ووزارة األشــغال ملناقشــة اجلوانــب الســوقية للمبــاين املؤقت
والدائمـة للمحكمـــة اخلاصــة ومراكــز االحتجــاز فضــال عــن 
االحتياجـــات األمنيـــة لألمـــاكن واحملفوظـــات والتحقيقـــــات 

وموظفي احملكمة. 
ــــني العـــام  ٧ - وكجــزء مــن املســؤوليات القانونيــة لألم
مبوجـــب االتفـــاق، دخـــــل مكتــــب الشــــؤون القانونيــــة يف 
مشاورات مع املدعي العام لسرياليون بشـأن املرشـحني لشـغل 
ـــاقش  منـاصب القضـاة واملدعـي العـام ونـائب املدعـي العـام ون
التنفيـذ العملـي لالتفـاق يف النظـام القـانوين لسـرياليون. وعقــد 
مكتـب الشـؤون القانونيـــة ومفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق 
اإلنسان الدورة الثانية لفريـق اخلـرباء املعـين بالعالقـة بـني جلنـة 
احلقيقة واملصاحلة واحملكمة اخلاصة وأوصـى بوضـع إطـار عـام 

للمبادئ اليت ميكن أن تنظم العالقة بني املؤسستني. 
ويعرض التقرير، على سبيل االسـتنتاجات، توصيـات  - ٨
بعثة التخطيط بشأن تنظيم مرحلة بدء احملكمة اخلاصـة ومجيـع 

اجلوانب املتعلقة بإنشائها وتشغيلها. 
ثانيا -  مالحظات عامة 

منـذ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ عندمـا طلـب جملـــس  - ٩
األمن ألول مرة إىل األمني العام التفـاوض للتوصـل إىل اتفـاق 
مع حكومة سرياليون إلنشاء حمكمة خاصة مستقلة ومنذ قيـام 
ـــأول بعثــة اســتطالعية يف أيلــول/  فريـق تـابع لألمـم املتحـدة ب

S)، مــرت ســرياليون بفــترة صعبــــة حلفـــظ  / 2 0 00 /91 ســبتمرب ٢٠٠٠ (5
السالم وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الصراع أدت فيها بعثـة 
األمـم املتحـدة يف سـرياليون دورا هامـا. وخـــالل فــترة زيــارة 
بعثة التخطيط، مت االحتفال باالنتهاء بنجاح من برنـامج نـزع 
ــلحة يف  السـالح مـن خـالل إقامـة احتفـال رمـزي لتدمـري األس
١٧ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، ووقعـــت احلكومــة واجلبهــة 
املتحـــدة الثوريـــة وقـــــوات الدفــــاع املــــدين يف ١٨ كــــانون 
الثاين/يناير ٢٠٠٢ على إعـالن رمسـي ينـهي احلـرب، وبـدأت 
االســتعدادات إلجــراء انتخابــات وطنيــة يف ١٤ أيــــار/مـــايو 
٢٠٠٢. ومــن املــهم اإلقــرار بــأن إنشــاء وتشــــغيل احملكمـــة 
اخلاصة ال يتم كحدث منفصل بل كجــزء مـن عمليـة للسـالم 

مركبة ومتعددة األوجه. 
ـــة املتعــددة  وخـالل االجتماعـات الرمسيـة وغـري الرمسي - ١٠
اليت عقدها أعضاء بعثة التخطيط مع ممثلي احلكومة وموظفـي 
ــي  بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون واألفـراد العسـكريني وممثل
اتمع املدين واألفـراد، الحـظ أعضـاء البعثـة بإعجـاب جديـة 
املناقشــة الــيت دارت بشــأن توقيــت إنشــاء احملكمــة اخلاصـــة؛ 
وارتفاع مستوى اآلمال بإنشاء احملكمة يف وقـت مبكـر الـذي 
اقــترن بوجــود خمــاوف وشــواغل وأفكــار خاطئــة يف بعــــض 
ـــدى  األوســاط بشــأن دور احملكمــة ونطــاق اختصاصــها؛ وم
توافر املوارد احمللية؛ واستعداد احلكومة للمساعدة على الرغـم 
مـن قدرـا احملـدودة علـى القيـام بذلـك، والـــدور اهلــام الــذي 
ميكن أن تؤديه بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون يف املرحلتـني 

األولية والالحقة من تشغيل احملكمة اخلاصة. 
وإىل جـــانب املســـتوى املرتفـــــع آلمــــال األفــــراد يف  - ١١
سرياليون يف هذا الصدد، أبدت مجيـع قطاعـات اتمـع أوجـه 
قلـق إزاء ضـرورة أن تكـون العمليـــة القضائيــة عادلــة ونزيهــة 
ــــة  وشــاملة يف نطاقــها الزمــين واإلقليمــي، وأن تكــون احملكم
اخلاصة مستقلة عن احلكومة واألمم املتحـدة، وأن ينظـر إليـها 
على هذا األساس. ومنذ العام املاضي وبعثة األمـم املتحـدة يف 
سرياليون تقوم حبملـة واسـعة للتوعيـة باحملكمـة اخلاصـة وجلنـة 
احلقيقة واملصاحلة بالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة احملليـة 
والدوليـة. ورغـم هـذا اجلـــهد اجلديــر بالثنــاء، ال تــزال هنــاك 
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شواغل ومفاهيم خاطئة قائمة يتعني دئتها كـأمر لـه أولويـة. 
ومــن املقــترح لذلــك أن تضــع احملكمــة اخلاصــة اســـتراتيجية 
ديناميـة لنشـر املعلومـات وتثقيـف اجلماهـري. وستشـــرح محلــة 
التوعية هذه طبيعة احملكمة اخلاصة والنطـاق اإلقليمـي والزمـين 
ـــة اخلاصــة  والشـخصي لواليتـها القضائيـة والعالقـة بـني احملكم
وجلنـة احلقيقـة واملصاحلـة. وينبغـي أن تكـــون احلملــة متعــددة 
األوجـه وتكيـف لتالئـم احتياجـــات فئــات خاصــة مــن قبيــل 

الضحايا واملقاتلني السابقني واألطفال. 
وعند تقييم مدى توافـر املـوارد احملليـة، خلصـت بعثـة  - ١٢
التخطيط إىل أن املوارد املتاحة على املستوى الوطـين يف مجيـع 
جمـاالت عمـل احملكمـــة تقريبــا إمــا غــري موجــودة أو شــديدة 
الندرة. ومع ذلك فهناك استثناء هام لنـدرة املـوارد احملليـة هـو 
توافر املوارد البشرية خاصة يف مهنة القانون. وبعثـة التخطيـط 
مقتنعـة بعـد أن التقـــت بكثــري مــن األفــراد العــاملني يف مهنــة 
القـانون يف سـرياليون، بـــأم وإن كــانوا ال يتمتعــون باخلــربة 
ـــــة  الالزمـــة يف ميـــادين القـــانون اجلنـــائي الـــدويل ذات الصل
ـــالتدريب الــالزم أن يســهموا مســامهة هامــة يف  فسـيمكنهم ب

عمل احملكمة اخلاصة وجناحها. 
ويف ضــوء نــدرة املــــوارد احملليـــة، ســـتكفل إمكانيـــة  - ١٣
االعتماد على اإلدارة احلالية لبعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون 
وهياكلـــها األساســـية يف املرحلـــة األوليـــة لتشـــغيل احملكمــــة 
اخلاصـة، بـل ويف الواقـع خـــالل فــترة تزامــن العمليتــني، بــدء 
تشــغيل احملكمــة بســرعة وبطريقــة تنطــــوي علـــى فعاليـــة يف 
التكلفـة. وتقاسـم املـوارد لـه مـا يـــربره كمســألة مــن مســائل 
السياسة العامة لألمم املتحدة ألن كال العمليتـني متثـالن جـزءا 
مـن مشـاركة األمـم املتحـدة عمومـــا يف ســرياليون، كمــا أنــه 
سليم إداريا وفعال ماليـا مـن حيـث التكلفـة. ورغـم مالحظـة 
أن األسس املالية املختلفة لعملييت األمــم املتحـدة جيعـل تقاسـم 
املوارد اإلدارية أمر أكثر تعقيدا ممـا كـان سـيكون عليـه احلـال 
لو أن كال العمليتني أنشئتا كجهازين فرعيني لألمـم املتحـدة، 

فمن املمكن تذليل الصعوبات. 

وعند وضع خريطة للطريـق الـذي سيسـري فيـه إنشـاء  - ١٤
وتشغيل احملكمة اخلاصة، نظرت بعثة التخطيط مـن جديـد يف 
التوصيات السابقة بشأن مباين احملكمة، وقيمت املـوارد احملليـة 
القائمة يف ااالت املختلفة لتشغيل احملكمـة اخلاصـة وأعـادت 
تقييـم احتياجـات مكتـب املدعـي العـام واملسـجل مـــن حيــث 
األموال واملعدات واألفراد ووضعت خطة تنظيميـة للجـهازين 
وخطة تشغيل جبدول زمين مؤقـت. وسـتصف الفـروع التاليـة 
ـــة، وهيكــل ووظــائف ومــالك املوظفــني  اختيـار مبـاين احملكم
ــة  ملكتـب املدعـي العـام واملسـجل، ودور جلنـة اإلدارة، والعالق
بــني احملكمــة اخلاصــة وجلنــة احلقيقــة واملصاحلــــة. وســـتنتهي 
توصيات بعثة التخطيط خبطة تشغيل شاملة ملرحلـة بـدء عمـل 

احملكمة اخلاصة. 
 

 ثالثا -  مباين احملكمة 
خلص تقرير األمني العام عـن إنشـاء احملكمـة اخلاصـة  - ١٥
S) على أساس التقييـم الـذي أجـراه الفريـق التـابع  / 2 00 0/9 لسرياليون (15
لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، إىل أنه مـا مـن مرفـق 
ـــيت اقترحتــها حكومــة ســرياليون  واحـد مـن املرافـق واملبـاين ال
لتستعمل كمكان للمحكمة اخلاصة ومرافـق االحتجـاز صـاحل 
إمـا ألسـباب تتعلـق بالتكلفـة أو أسـباب أمنيـة. وأوصـى فريــق 
ـــاع اخليــار املتمثــل يف إقامــة مبــاين ســابقة  األمـم املتحـدة باتب
ــار  التجـهيز متكاملـة علـى أراض حكوميـة. وقيـل إن هـذا اخلي
سيكون فعاال من حيث التكلفـة وسـريعا وسـيتمتع بـاملميزات 
اإلضافية املتعلقة بالتوسع السهل الذي يتمشى مع منو احملكمـة 
اخلاصة وسيكون لـه قيمـة متبقيـة بعـد انتـهاء أنشـطته. وكـان 
من توصيات فريق األمم املتحدة أيضا أن السجن املركزي يف 
بادميبـارود غـري صـاحل لالسـتخدام بسـبب نقـص احلـيز املكــاين 
والتدابري األمنية، ولكن من املمكن استخدام سجن نيو إنغلند 
لو أعيد جتديده ومت تأمينه. وأعادت بعثـة التخطيـط النظـر إىل 

حد ما يف هذه التوصيات يف ضوء الظروف املتغرية. 
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وعند تقييم مدى توافر ومالءمة املواقع الـيت عرضتـها  - ١٦
احلكومـة كمبـاين للمحكمـة اخلاصـــة، حبثــت بعثــة التخطيــط 
املباين الدائمة واملؤقتة على السواء اليت ميكن أن تصبـح متاحـة 
على الفور إىل حني إكمال املوقـع الدائـم. وقـررت أن تشـمل 

املتطلبات املتعلقة باملباين الدائمة، كحد أدىن، ما يلي: 
قاعـة حمكمـة واحـدة وحـيز داعـم ملحـق بـه مثـل ــو  �
ــــرف النتظـــار الشـــهود، وزنزانـــات  للجمــهور، وغ
ـــــترمجني والفنيــــني  الحتجـــاز املتـــهمني وغـــرف للم
املتخصصني يف األجهزة السمعية البصريـة فضـال عـن 
ــــة ولدائـــرة  حــيز مكــاين إضــايف لدائــرة ابتدائيــة ثاني

استئناف. 
حـــيز للمكـــاتب وحـــيز داعـــم آخـــر مثـــل غـــــرف  �
لالغتسـال والتخزيـن واالجتماعـات وغـــرف لشــبكة 
املنطقــة احملليــة/خــط فرعــي للمقســــم الفرعـــي اآليل 
اخلصوصــي (شــبكة هاتفيــة)، وأقبيــة حلفــظ األدلــــة 

ومكتبة قانونية. 
 

املباين الدائمة   ألف -
قـام خبـري إدارة املبـــاين ومرافقــوه احلكوميــون، وهــم  - ١٧
مديرو األشغال العامة واألراضي والسجون، بزيــارة عـدد مـن 
املمتلكـات اململوكـــة للحكومــة، مشلــت مبــىن البلديــة ومبــىن 
األمم املتحدة ومكتب االنتخابات القـدمي وفنـدق بروكفيلـد. 
لكــن مجيــع هــذه املبــاين يف حاجــــة إىل إصالحـــات كبـــرية؛ 
وبعضها مشغول ويقع البعض اآلخر يف وسط احلي التجـاري 
لفريتاون ولذلك تعترب حمفوفة مبخاطر كبرية للغاية فيما يتعلـق 
بعقـد حماكمـات بـارزة فيـها. وبعـد أن قضـت بعثـة التخطيــط 
بأن هذه املباين غري صاحلة كمكان للمحكمة اخلاصة، طلبـت 
من حكومة سرياليون إتاحة األرض ااورة لسجن نيو إنغلنــد 
لتستخدم كمبىن عمل دائـم للمحكمـة اخلاصـة. فمـن ممـيزات 
قــرب احملكمــة مــن مركــز االحتجــاز تقليــل خطــر تعريــــض 
ــــة  احملتجزيــن لالنتقــال يف الطــرق العامــة للذهــاب إىل احملكم
والعـودة منـها. وتقـدر تكلفـة بنـاء مبـان دائمـــة يف موقــع نيــو 

إنغلنــد مببلــغ ٢٥٠ ٤٣٥ ٤ دوالرا مــن دوالرات الواليــــات 
املتحدة. 

ـــر يف التوصيــة  وعنـد قيـام بعثـة التخطيـط بإعـادة النظ - ١٨
السـابقة املتعلقـة باملبـاين الســـابقة التجــهيز، أخــذت البعثــة يف 
االعتبـار طلـب احلكومـة بـأن يكـون مبـىن احملكمـة عبـارة عــن 
مبىن دائم ومبا أعربت عنـه عـدة بلـدان ماحنـة مـن نيتـها يف أن 
يتــم تســليم مبــىن احملكمــة ومرافقــــها األخـــرى إىل حكومـــة 
سرياليون عند انتهاء عمل احملكمة اخلاصة. ونظرا النعـدام أي 
فرصة واضحة لتحقق قيمة متبقية من مبـاين احملكمـة، أوصـت 
ـــة كمبــىن دائــم وتقــام  بعثـة التخطيـط لذلـك بـأن تبـىن احملكم

مرافق املكاتب يف مباين سابقة التجهيز. 
وتكمن مزايا املباين السـابقة التجـهيز يف السـرعة الـيت  - ١٩
ميكـن ـا احلصـول عليـها وإقامتـها ومرونتـــها يف االســتعمال. 
فمـع تطـــور احملكمــة اخلاصــة مــن مرحلــة النمــو الســريع إىل 
مرحلـة االســـتقرار النســيب مث مرحلــة تقليــل احلجــم، ســتتغري 
احتياجاا من احليز املكاين. وعلى عكس املبىن الدائـم، الـذي 
يفرض قيودا شديدة على إعادة توزيع احليز املكـاين، وخاصـة 
بـني أجـــهزة قلــم احملكمــة والدوائــر ومكتــب املدعــي العــام، 
فسـيكون بنـاء وحـدات مسـتقلة سـابقة التجـهيز مرنـا لذلــك، 
ـــة أو نقــل وحــدات مكتبيــة بســهولة نســبية إىل  وميكـن إضاف

حيث يكون االحتياج إليها على أمس ما يكون. 
وينبغــي أن تــأخذ عمليــة البنــاء يف االعتبــار موســــم  - ٢٠
األمطار، الذي يبدأ يف اية أيار/مايو وينتهي يف وقت ما مـن 
شـهر تشـرين األول/أكتوبـر. وبنـاء علـى ذلـــك، ينبغــي إجنــاز 
جـزء كبـري مـن التشـييدات املاديـــة، مثــل الســور قبــل حلــول 
املوسم. ويف حال عدم االنتهاء متاما من تشييد جممع املكـاتب 
حبلول ذلك الوقت، سيتعني وضع خطة للطوارئ. ويقدر أنـه 
يف حـال بـدأت عمليـة بنـاء احملكمـة يف ايـة موسـم األمطـــار، 
يرجـــح أنـــه لـــن يكـــون مـــن املمكـــن االنتـــهاء منـــها قبــــل 

نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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املباين املؤقتة    باء -
نظــرا إىل أنــه ال يتوقــع االنتــهاء مــن تشــــييد املبـــاين  - ٢١
الدائمة للمحكمة اخلاصـة لسـرياليون قبـل شـهر نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣ على األقل، فثمة حاجة ماسـة إىل توفـري مبـان مؤقتـة. 
وبغيـة توفـري مكـــاتب للفريقــني املســؤولني عــن بــدء تشــغيل 
مكتب املدعي العام وقلم احملكمة، قدمت احلكومة جمانـا مبـىن 
جاهزا يف جممع مصرف سرياليون حيتاج إىل بعض التعديـالت 
ـــم حمكمــة  ذات الصلـة بـاألمن. باإلضافـة إىل ذلـك، عـرض قل
فريتاون العليا استخدام إحدى قاعات احملكمـة وغرفـة صغـرية 
للجلسات املغلقة يف حال عقدت جلسات قبل شـهر نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٣. ويف هذه احلال، سيتعني وضع خطــة للطـوارئ 

للترتيبات األمنية االستثنائية. 
 

 جيم -  مرافق االحتجاز 
زارت بعثــــة التخطيــــط موقعــــني حمتملــــني ملرافــــــق  - ٢٢
االحتجـاز: سـجن نيـو إنغلنـد الــذي أوصــى بــه فريــق األمــم 
املتحـدة بعـد الزيـارة الـيت قـام ــا يف أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، 
وسـجن احلراسـة املشـددة املـهدم يف ماسـانكي. واملوقـع الثــاين 
هـو علـى مسـافة ٤٠ كيلومـترا جنـوب شـرق فريتـاون وعلــى 
بعد ساعة ونصف السـاعة علـى األقـل بالسـيارة. ورأت جلنـة 
التخطيط أنه نظرا إىل أن مرافق احملكمة سـتكون يف فريتـاون، 
فليـس مـن املسـتحب أن تكـون مرافـق االحتجـاز بعيــدة إذ أن 
ـــهم ســتكون عرضــة خلطــر كبــري والتكــاليف  عمليـة نقـل املت
اإلضافية املتصلة باملركبات املدرعة والقوات املسلحة ستكون 

عالية جدا. 
وبالتــايل، اســتطاعت بعثــة التخطيــط أن تؤكــــد مـــا  - ٢٣
خلص إليه فريق األمم املتحـدة مـن اسـتنتاج بأنـه مـن املمكـن 
أن يسـتخدم سـجن نيـــو إنغلنــد كمرفــق احتجــاز للمحكمــة 
اخلاصة إذا توفرت فيه الشروط الدنيا الالزم توفرها يف مرافـق 
االحتجاز. إال أنه ليس من املتوقع االنتهاء من إصالح اهليكـل 

القائم قبل اية شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢.  

دور مكتب األمم املتحـدة خلدمـات املشـاريع يف  دال -
توريد خدمات التصميم والبناء 

نظــرا ملــا اكتســبه مكتــب األمــم املتحــدة خلدمــــات  - ٢٤
املشــاريع مــن خــربات يف املنطقــة، توصــــي بعثـــة التخطيـــط 
باالسـتعانة خبدمـات املكتـب بغـرض توريـــد مــواد وخدمــات 

التصميم والبناء بالنيابة عن احملكمة اخلاصة وحتت إشرافها. 
 

أماكن السكن للموظفني الدوليني   هاء -
استفسـرت بعثـة التخطيـط عـن توافـــر أمــاكن ســكن  - ٢٥
مالئمــة للموظفــني الدوليــني للمحكمــــة الدوليـــة يف املنطقـــة 
األكثر أمنا يف اجلزء الغريب من املدينة. وتتراوح تكلفة اإلجيـار 
بني ٠٠٠ ١ و ٨٠٠ ١ دوالر شهريا مسجلة متوسـطا قـدره 
ـــن  ٥٠٠ ١ دوالر. واألمــاكن املتوفــرة حاليــا قليلــة جــدا وم
املرجــح أن تصبــح أكــثر نــدرة خــالل فــترة مــا قبــل إجـــراء 

االنتخابات، إال أنه يتوقع أن يتحسن احلال بعد ذلك. 
 

مكتب املدعي العام   رابعا -
توافر مواد اإلثبات  ألف -

فيما يتعلق مبواد اإلثبات املتاحة عن اجلرائم املندرجـة  - ٢٦
يف إطار اختصاص احملكمة اخلاصة، رأى املدعي العـام املؤقـت 
أا ذات فائدة حمـدودة وأنـه سـيقتضي األمـر إجـراء حتقيقـات 
هامـة إلصـدار قـــرارات االــام. فــاملواد الوحيــدة الــيت ميكــن 
التعويل عليها هي حبوزة شـرطة سـرياليون. إال أن هـذه املـواد 
تتصـل حصـرا بـالفترة الـيت تلـت اتفـــاق لومــي لعــام ١٩٩٩، 
ويعـــزى ذلـــك مـــــن جهــــة إىل أنــــه مت اللجــــوء إىل بعــــض 
االفتراضات يف تنفيذ احلكم املتصل بـالعفو يف ذلـك االتفـاق، 
ومن جهة أخرى إىل قتل أعداد كبرية مـن أفـراد قـوة الشـرطة 
وتدمري مقر إدارة التحقيقات اجلنائية على يد القوات املتمــردة 
يف عـام ١٩٩٩. وبالتـايل، ال يوجـد فعليـــا، فيمــا عــدا بعــض 
االســتثناءات، أي مــواد إثبــات للجــزء األكــرب مــــن اجلرائـــم 
املرتكبة ضد شعب سرياليون خـالل الصـراع الـذي دام عشـر 
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ســنوات. إال أن قســــم حقـــوق اإلنســـان، والشـــرطة املدنيـــة 
ــــة األمـــم املتحـــدة يف  واالســتخبارات العســكرية التابعــة لبعث
ســرياليون، فضــال عــن املنظمــات غــري حكوميــة والقيـــادات 
التقليديــة والكنــائس قــامت جبمــع ومقارنــة معلومــــات عـــن 
اجلرائـم تتسـم بطـابع عـام. ومـع أن شـكل هـذه املعلومــات ال 
يسـمح باسـتخدامها يف احملـاكم، فإـا قـد متثـل نقـاط انطــالق 

هامة إلجراء املزيد من التحقيقات.  
ويف تقدير املدعي العام املؤقت، إن قلة مواد اإلثبـات  - ٢٧
املفصلة واليت ميكن التعويل عليها تلقي بعبء ثقيل على مـهام 

التحقيق اليت سيضطلع ا مكتب املدعي العام. 
 

االستراتيجية املؤقتة هليئة اإلدعاء   باء -
تتمثـل عمليـة وضـع اســـتراتيجية هليئــة اإلدعــاء يف أن  - ٢٨
حتــدد بصــورة ملموســة �اجلــهات الــــيت تتحمـــل املســـؤولية 
الكـربى� بالنسـبة ألعـداد املتـهمني وهويـام. وباالســتناد إىل 
املفـهوم املبـني يف التقريـر الســـابق لألمــني العــام الــذي جــرى 
التوسع فيها خالل املناقشات الالحقة اليت أجريت مع أعضـاء 
جملس األمن وحكومة سرياليون، فـإن االختصـاص الشـخصي 
للمحكمــــة اخلاصــــة يشــــمل أساســــــا القـــــادة السياســـــيني 
والعسكريني. إال أنه ال يسـتثين غـريهم مـن األشـخاص الذيـن 
يتمتعـون بسـلطة قياديـة، ال سـيما عندمـا تفـرض ذلـك فظاعــة 
اجلرائم املرتكبة، أو جسامتها، أو طابعـها الشـنيع. ومثـة فئتـان 
مـن األشـخاص الذيـن مل جتـر مقاضـام مــن قبــل أي أجــهزة 
قضـاء دوليـــة ولكنــهم مشــمولون أيضــا باختصــاص احملكمــة 
اخلاصة وهم، حفظة السالم واألحداث. إال أنـه ينبغـي الوفـاء 
بشروط عديدة بالنسـبة لكلتـا الفئتـني مـن األشـخاص قبـل أن 
جيـوز للمحكمـة اخلاصـة مقاضـام. فبالنسـبة حلفظـة الســالم، 
جيب أن تكون دولة اجلنسية غري قادرة على مقاضام أو غـري 
مستعدة للقيام بذلك. أما بالنسبة لألحــداث، فيجـب أن يبـني 
املدعي العام أنه مت استكشاف مجيـع اخليـارات البديلـة، مبـا يف 

ذلــــك جلنــــة اســــتجالء احلقــــائق واملصاحلــــة، واســـــتنفادها 
واستبعادها ألسباب ميكن تربيرها. 

ونظــرا إىل أن احملكمــة اخلاصــة ســتكون قائمــة ملـــدة  - ٢٩
حمـــدودة وســـتعمل مبيزانيـــة خمفضـــة وبتمويـــل ناشـــئ عـــــن 
التربعات، فإنه من الضروري وضـع اسـتراتيجية هليئـة اإلدعـاء 
تكون بالغة الوضوح وحمـددة حتديـدا جيـدا. إال أنـه ينبغـي أن 
خيضع الختصاص احملكمة أي شخص بغض النظر عن انتمائـه 
السياسي وأن تبت احملكمة يف اجلرائـم املرتكبـة يف مجيـع أحنـاء 
البلد خالل الفــترة قيـد النظـر. ولـدى إعـداد اسـتراتيجية هيئـة 
اإلدعاء، سيطلب من املدعـي العـام، مراعـاة للقيـود املفروضـة 
على أدلة اإلثبات، أن يقوم، كخطـوة أوىل، �بوضـع خريطـة 
للصـراع�، واسـتعادة تـاريخ أعمـال القتـال، ودراسـة اهليكـــل 
التنظيمي والقيادي ملختلف الفصائل ومصـادر دعمـهم املـايل. 
وباالستناد إىل هذه الدراسة، سيكون مـن شـأن إجـراء حتقيـق 
يف اجلرائم املرتكبة أن ميكن املدعي العام من حتديد �اجلـهات 
الـيت تتحمـل املسـؤولية الكـربى�، ومـن وضـع قائمـة شـــاملة، 
وإن كانت مقتضبة، باملتهمني على أساس البارامترات املبينـة. 
ومـــع أن بعثـــة التخطيـــط قـــد توصلـــــت، يف إطــــار الوفــــاء 
باختصاصاا، إىل استخالص بعض االسـتنتاجات فيمـا يتعلـق 
ـــة هليئــة اإلدعــاء، فأــا تقــر بــأن اختيــار  باالسـتراتيجية املؤقت
ــا  اجلـهات الـيت تتحمـل املسـؤولية الكـربى� بغـرض مقاضا�
يستلزم بالضرورة أن ميارس املدعي العام إىل حد مـا صالحيـة 
ــــرادى قـــرارات االـــام ودرجـــة  التقديــر بالنســبة لتحديــد ف

األولوية اليت ينبغي إيالؤها هلا. 
 

هيكـــل مكتـــب املدعـــي العـــــام واالحتياجــــات  جيم �
من املوظفني   

بغية كفالة جناح عمليـة تنفيـذ اسـتراتيجية االدعـاء يف  � ٣٠
الظـروف السـائدة يف سـرياليون، أوصـــت بعثــة التحقيــق بــأن 
ــام ومـالك موظفيـه علـى النحـو  يكون هيكل مكتب املدعي الع

الوارد أدناه.  
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ـــــام: قســــما  ينبغـــي أن يشـــمل مكتـــب املدعـــي الع - ٣١
للمحاكمـات وقسـما للتحقيقـات علـى أن يقـدم كـــل منــهما 
تقارير إىل املدعي العام عن طريق نائب املدعي العــام. وينبغـي 
ـــات  أن يتعــاون القســمان بصــورة وثيقــة وأن جتــرى التحقيق
باالستناد إىل املشورة اليت يوفرها قسم احملاكمات. وينبغي أن 
يوفـر اخلدمـات إىل قسـم احملاكمـات وقسـم التحقيقـات قســم 

لألدلة والتحليالت يرأسه حمام إدعاء. 
ونظرا لصغر حجم قسـمي احملاكمـات والتحقيقـات،  - ٣٢
سـيتعني علـى املدعـي العـام ونـائب املدعـــي العــام االضطــالع 
ـــة إىل  ببعـض املـهام املتصلـة باحملكمـة. ولـن تكـون هنـاك حاج
رئيس هليئة اإلدعاء وميكن االكتفاء مبحـاميي إدعـاء رئيسـيني. 
وسوف يضم قسم احملاكمات ثالثة أفرقة ادعـاء: يكـون لكـل 
فريـق رئيـس (مـدع عـام، أو نـائب للمدعـي العـام، أو حمـــامي 
إدعــاء رئيســي)، حمــامي إدعــاء، وحمــامي إدعــاء مســــاعد أو 
مستشـار قـانوين مســـاعد، ومديــر للقضايــا. وحتــت إشــراف 
رئيس قسم التحقيقات، تعمـل ثالثـة أفرقـة حتقيقـات يف قسـم 
ـــق وحمققــني  التحقيقـات، ويتـألف كـل فريـق مـن رئيـس للفري
رئيسيني اثنني وستة حمققني وحمققني معـاونني اثنـني. وينقسـم 
كـل فريـق حتقيـق إىل فريقـني فرعيـني يضـم كـل منـهما حمققـــا 
ــة  رئيسـيا وثالثـة حمققـني وحمقـق مسـاعد. ويكـون لقسـم األدل
والتحقيقــات رئيســا ويضــم موظفــــا حلفـــظ األدلـــة يدعمـــه 
موظفون من فئة اخلدمات العامة أو موظفون حمليون. وينبغـي 
أن يبدأ العمل انطالقا من هذا القسم حيث يتم اسـتالم املـواد 

املتاحة وجتهيزها وتقييمها. 
 

 خامسا -  قلم احملكمة  
يكون قلم احملكمة اخلاصة مسؤوال عن توفري جمموعــة  - ٣٣
واسعة من اخلدمات اإلدارية والقضائيـة إىل احملكمـة. وتشـمل 
اجلوانب اإلدارية وغري القضائية من عمل قلم احملكمـة شـؤون 
املوظفــني، واملاليــة، واملشــــتريات، وتكنولوجيـــا املعلومـــات، 

وإدارة املباين، ومرافق االحتجاز، واألمـن والسـالمة. وتشـمل 
اخلدمات القضائية إدارة شؤون احملكمة واملسؤولية عـن توفـري 

الدعم للشهود والضحايا. 
وبغية كفالة توافر املرافق واملوظفني واخلدمات حمليـا،  - ٣٤
أجــرى عنصــر قلــم احملكمــة التــابع لبعثــة التخطيــط مناقشـــة 
ـــع ممثلــني عــن الســلطات احلكوميــة والســلطات  مسـتفيضة م
املعنية بإقامة العدل اسـتخلص منـها أن احلكومـة لـن تتيـح أي 
مـن هـذه املـوارد. إال أنـه جـرى إبـالغ بعثـة التخطيـط أن مثـــة 
جمموعــة مــن األشــخاص املؤهلــني الذيــن يتمتعــــون باخلـــربة 
الالزمة فيما يتعلق باملسائل القانونية والقضائية يهمهم اإلفـادة 
مـن فرصـة العمـل مـع احملكمـــة اخلاصــة. عــالوة علــى ذلــك، 
أبلغـت بعثـة التخطيـط أنـه قـد يكـون مـن املمكـن اإلفـادة مــن 
خدمات عدد من املوظفني املنتدبني بصورة مؤقتة من احملكمـة 
العليا يف فريتاون فيما يعمل قلـم احملكمـة علـى تعيـني مـا يلـزم 

من املوظفني. 
 

العالقة اليت ميكن إقامتها مع بعثة األمـم املتحـدة 
يف سرياليون   

اإلدارة  - ١
عقـد العنصـر املعـين بقلـم احملكمـــة يف بعثــة التخطيــط  - ٣٥
مناقشات مع املسؤولني عن مجيع جوانب إدارة البعثة تقريبـا، 
بغيـة حتديـد مـا إذا كـان يف وســـع البعثــة، بــالنظر إىل قدراــا 
اإلداريـة، أن توفـر اخلدمـات الالزمـة هلـا وللمحكمـة اخلاصــة، 
على األجلني القصري والطويـل، األمـر الـذي يسـمح بتحاشـي 
االزدواج الناشـئ عـن وجـــود وظــائف متشــاة، إن مل تكــن 
متماثلة متاما. بيد أنه من املفهوم أن تقدمي البعثة للمساعدة يف 
ااالت املشتركة سيكون على أساس رد التكـاليف وشـريطة 
أن تكـون البعثـة غـري مسـؤولة عـن أي تكــاليف أو أن تكــون 

التكاليف اليت تتحملها بسيطة. 
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ـــــرر أن تكــــون اــــاالت  ويف أثنـــاء املناقشـــات، تق - ٣٦
الرئيسية، اليت ميكن فيها لالستعانة باهلياكل األساسـية القائمـة 
لدى البعثة أن تلغي احلاجة إىل إنشاء خدمات إداريـة مسـتقلة 
للمحكمـة اخلاصـة، هـي إدارة شــؤون املوظفــني، واالتصــال، 
والنقــل، والشــؤون املاليــة، والشــراء. وعلــى ســــبيل املتابعـــة 
لالجتماعــات الــيت عقــــدت مـــع إدارة البعثـــة، قـــامت بعثـــة 
التخطيـط بـإعداد خيـارين خمتلفـني، يتمثـل إحدامهـا يف إنشـــاء 
هيــاكل أساســية إداريــة للمحكمــة اخلاصــة تكـــون مســـتقلة 
اسـتقالال تامـا، واآلخـــر يف االعتمــاد علــى بعــض الوحــدات 
ـــري  املعينـة القائمـة لـدى البعثـة مـع القيـام يف الوقـت نفسـه بتوف
بعـض موظفـي الدعـم لتعزيـز هـذه الوحـدات اإلداريـة التابعـــة 
للبعثة. ولدى مقارنة اخليارين، خلصت بعثة التخطيط إىل أنـه 
حىت مع تزويد بعثة األمم املتحدة يف سرياليون ببعض موظفـي 
الدعم اإلضافيني، سيتحقق وفر يف املوظفـني الدوليـني يـتراوح 
مـا بـني ١٢ و ١٥ موظفـا، وإىل أن الوفـورات الـيت ســـتتحقق 
يف التكـاليف يف جمـال اإلدارة وحــده ســتكون كبــرية للغايــة. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، ونظـرا إىل أن سـرياليون تكـاد تفتقــر إىل 
النظـم املصرفيـة، فسـيكون مـن األمهيـة مبكـان  احلصـول علــى 
مسـاعدة البعثـة يف حتويـل األمـوال املقدمـة للمحكمـة اخلاصـــة 

وحفظها. 
 

االتصاالت  - ٢
ـــرة لــدى بعثــة  باإلضافـة إىل الوظـائف اإلداريـة املتواف - ٣٧
األمـم املتحـدة يف ســـرياليون، أحــاطت بعثــة التخطيــط علمــا 
بصفـة خاصـة مبرافـق االتصـاالت الـيت أنشـــئت بــالفعل للبعثــة 
والــيت ميكــن توســيعها بتكــاليف هامشــية لتوفــــري اخلدمـــات 
للمحكمة اخلاصة. ومن شأن هذا أن يزيل احلاجـة إىل حتميـل 
احملكمة التكاليف الباهظة الالزمة لـتركيب معـدات اتصـاالت 
ساتلية مماثلة. ومن اجلدير باإلشارة يف سياق مـا سـبق إىل أنـه 
نظرا ألن اهلياكل األساسية لالتصـاالت يف سـرياليون ال ترقـى 
إىل املســـتوى املطلـــوب الـــذي يســـمح للمحكمـــة اخلاصـــــة 

باالعتماد عليها، فليس مثة بديـل سـوى إنشـاء مرافـق مسـتقلة 
أو مشاركة البعثة يف املرافق اليت تستخدمها. 

 
النقل  - ٣

أكدت املناقشات اليت جرت مـع بعثـة األمـم املتحـدة  - ٣٨
يف سـرياليون إمكانيـة احلصـــول علــى املســاعدة علــى األجــل 
الطويل إذا أصدر جملس األمـن تكليفـا بذلـك. ورغـم أنـه مـن 
الصعب على دائرة النقـل التابعـة للبعثـة أن تقـدم أي مسـاعدة 
فورية يف الفترة اليت تسبق االنتخابـات، فإنـه مـن املمكـن بعـد 
ذلك للبعثة أن توفر الصيانة الالزمة ملركبـات احملكمـة اخلاصـة 
على أن تتلقى رسوما لقاء اخلدمات اليت تقدمـها، أو علـى أن 
جيري تزويدها ببعض موظفي الدعم اإلضافيني. وعالوة علـى 
ذلك، ميكن النظر يف تقدمي أنواع أخرى حمـددة مـن املسـاعدة 
يف جمال النقل، من قبيل خدمــات السـفر يف أحنـاء البلـد، رهنـا 
ـــريان املقــررة للبعثــة. وهلــذه  بتوافـر أمـاكن علـى رحـالت الط
املساعدة أمهية حامسة نظرا ألن الكثري مـن أعمـال التحقيقـات 
الـيت جيريـها مكتـب املدعـي العـام ســـيتعني االضطــالع ــا يف 
امليـدان ويف طـرق سـرياليون الـيت يكـاد يسـتحيل املـرور فيــها، 

وال سيما بعد بدء موسم األمطار. 
وعقب املناقشات اليت أجريت مع الوحدات اإلداريـة  - ٣٩
للبعثة، رئي أنه يف اإلمكان حتقيق وفـورات كبـرية عـن طريـق 
ـــالفعل لــدى البعثــة، إذا  اسـتغالل اهليـاكل األساسـية القائمـة ب
ــــق  جــرى تعزيــز الوحــدات اإلداريــة املعنيــة للبعثــة عــن طري
موظفني إضافيني للدعم تقدمهم احملكمة، علـى أن يكـون مـن 
املفــهوم أنــه ســيتعني إدراج املســاعدة الــيت تقــدم للمحكمـــة 

اخلاصة ضمن والية البعثة. 
ـــابالت الــيت أجريــت مــع أفــراد البعثــة  ورغـم أن املق - ٤٠
اقتصـرت بشـكل رئيسـي علـى الوحـدات اإلداريـة، فـإن بعثـــة 
التخطيـط تـدرك أنـه قـــد يلــزم توفــري الدعــم الطــيب ملســؤويل 
احملكمـة اخلاصـة وللمعتقلـني بعـد وصوهلـم. ويف هـذا الصــدد، 
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ـــالث  لوحـظ أن البعثـة لديـها دعـم طـيب يصـل إىل املسـتوى الث
ويسمح بتوفري املعونة النفسية ملوظفي احملكمة اخلاصة. 

ـــة التخطيــط يــرون أنــه مــن  ويف حـني أن أعضـاء بعث - ٤١
املمكــن لكثــري مــن جوانــب عمليــة بعثــة األمــم املتحــــدة يف 
سرياليون أن تدعم احملكمة اخلاصـة علـى أسـاس رد التكـاليف 
أو بتكـاليف إضافيـة هامشـية، فقـد أشـــار مســؤولو البعثــة إىل 
احتمال انتهاء والية البعثة قبل إمتـام احملكمـة اخلاصـة أعماهلـا. 
ورغم فهم بعثة التخطيط بوضوح لآلثار اليت ميكن أن تترتب 
على هذا األمر، فقد ظل من رأيـها أنـه ينبغـي النظـر يف خيـار 
احلصـول علـى دعـم البعثـة مـــا دام متوافــرا، نظــرا للوفــورات 
الكبرية اليت ميكن حتقيقها عن طريـق االسـتفادة مـن العمليـات 
اإلدارية املشتركة مع البعثة. ويف حالة تسريح البعثة قبـل إمتـام 
ــة  أنشـطة احملكمـة اخلاصـة ميكـن حتويـل املعـدات واملـواد القائم

إىل احملكمة اخلاصة على أساس رد التكاليف. 
 

سادسا -  األمن 
ـــن يتبــع قلــم احملكمــة مســؤولية  سـيتوىل مكتـب لألم - ٤٢
رصد األحوال األمنية احمللية وإســداء املشـورة بشـأا، وإجـراء 
عمليات تقييم املخاطرة، وإعداد خطـط األمـن االحتياطيـة يف 
حــاالت الطــوارئ وحتديثــها، واالتصــال بالســلطات احملليـــة، 
وإجراء التحقيقات الالزمة خبصوص انتهاكات األمن، وتوفري 
جلسات اإلحاطة التوجيهيـة والتدريـب يف جمـال األمـن. كمـا 
سيتوىل املكتب مسؤولية قوات حـرس األمـن، ومركـز مراقبـة 
األمن، ومعدات األمن املرتبطة ـذا اـال (أجـهزة التلفزيـون 
الـيت تعمـل يف دوائـر مغلقـة/أجـهزة اإلنـذار). وســـوف يــرأس 
مكتب األمن هذا كبري ضباط األمـن ونـائب لـه. وبـالنظر إىل 
الطـابع السـري للمـواد الـيت سـيجري التعـامل معــها، فســوف 

يلحق سكرتري برتبة دولية للعمل ذا املكتب. 
وستشــمل خدمــات األمــن الــيت تــزود ــا احملكمــــة  - ٤٣

اخلاصة أمن املباين والقضاة واملباين السكنية. 

األمـن اخلـارجي – سـتتوىل حكومـة ســرياليون  (أ)
مسـؤولية توفـري األمـن خـارج حـدود جممـــع احملكمــة اخلاصــة 
ـــتقوم احلكومــة بســداد رواتــب موظفــي األمــن  بأكملـه. وس
واستحقاقام األخرى، وتتـوىل احملكمـة اخلاصـة توفـري الدعـم 
ـــداد. وســيجري حتديــد العــدد  املطلـوب يف جمـال النقـل واإلم
املطلوب من ضباط الشـرطة بالتشـاور مـع موظفـي العمليـات 

التابعني للمفتش العام لقوات شرطة سرياليون. 
األمن الداخلي – سيجري توفري األمـن داخـل  (ب)
حدود احملكمة اخلاصة (الدوائر، ومكتب املدعـي العـام، وقلـم 
احملكمة) عن طريق قوة لألمن جيري تعيينها حمليا وتعمل علـى 
مـدار السـاعة. وسـتتوىل هـــذه القــوة عمليــات مركــز مراقبــة 
األمن، ومراقبة منافذ الدخول، والسالمة من احلرائق، واألمـن 
الداخلي. وسيتوىل نائب كبري ضباط األمن تعيـني هـذه القـوة 

وتدريبها وتشغيلها، حتت إشراف مشرفني دوليني. 
مرافــق االحتجــاز – ســــتقوم دائـــرة ســـجون  (ج)
ــــاط الســـجون الالزمـــني إلدارة مرفـــق  ســرياليون بتوفــري ضب
االحتجـاز، ودفـع رواتبـهم واسـتحقاقام األخـرى. وســـتتوىل 
احملكمـة اخلاصـة توفـري ضـابط دويل مـن ضبـاط اإلصالحيـــات 
ومفتشـني متخصصـــني يف هــذا اــال إلدارة عمليــات مرفــق 
ـــا ســتقوم بتوفــري تدريــب  االحتجـاز علـى مـدار السـاعة. كم
ـــى إدارة املرفــق ومجيــع املعــدات اخلاصــة، حســب  إضـايف عل

االقتضاء. 
وحـدة احلمايـة – سـيتوىل كبـري ضبـاط األمـــن  (د)
مسـؤولية احلمايـة الشـخصية للقضـاة، وكذلـك محايـة املدعــي 
العـام واملسـجل إذا اقتضـت الظـــروف. وســيتوىل محايــة كــل 
قاض من القضاة ضابط لألمن يتوىل توفـري احلمايـة الشـخصية 
للقـاضي يف أثنـاء سـاعات العمـل. وسـيلحق ثالثـة مـن ضبــاط 
األمـن بوحـدة احلمايـة يف الفـترة األوليـة. وعنـــد تعيــني قضــاة 

إضافيني سيجري تغيري عدد ضباط األمن وفقا لذلك. 
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– اعتمـدت تدابـري أمنيـة  أمن املناطق السـكنية  (هـ)
لتوفري األمن يف املناطق السكنية جلميع املوظفني املعينـني دوليـا 
ـــذه التدابــري يف الوقــت الراهــن   يف سـرياليون وجيـري العمـل
علـى أسـاس سـداد تكاليفـها. وينبغـي أن تطبـق هـــذه التدابــري 
ـــا يف  أيضــا فيمــا يتعلــق جبميــع املوظفــني الذيــن يعينــون دولي

احملكمة اخلاصة، مبا يف ذلك القضاة. 
ومـن اجلديـر بـالذكر أن سـرياليون مصنفـة يف املرحلــة  - ٤٤
األمنية احلالية كمركز عمل ال يسمح فيه باصطحاب األسـر. 
ولكن إذا حتسن الوضع األمـين حبيـث يسـمح بإعـادة تصنيـف 
سرياليون لتصبح من مراكز العمل العائلية، سيلزم أيضـا حبـث 
عدد من العناصر اإلدارية اإلضافية، مـن قبيـل توافـر املـدارس، 
واملرافق الطبية والدعم الطيب، واملساكن املناسـبة، وغـري ذلـك 
ـــة، قبــل أن ميكــن إمتــام عمليــة إعــادة  مـن املسـائل ذات الصل

التصنيف هذه. 
 

سابعا -  جلنة اإلدارة 
يف سـياق املناقشـات الـيت عقـدت بـني األمانـــة العامــة  - ٤٥
والدول األعضاء فيمــا يتصـل بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن الـذي 
يطلـب فيـه إىل األمـني العـام الدخـــول يف اتفــاق مــع حكومــة 
ـــق  سـرياليون مـن أجـل إنشـاء احملكمـة اخلاصـة، مت تشـكيل فري
ـــدول األعضــاء املعنيــة. وقــد أدت بدورهــا  غـري رمسـي مـن ال
احلاجـة إىل كفالـة تعـاون الـدول املعنيـــة وتقدميــها للمســاعدة 
ـــها، وكذلــك  الالزمـة إلنشـاء احملكمـة اخلاصـة واسـتمرار عمل
ضــرورة تزويــد احملكمــة بآليــــة للرقابـــة علـــى مهامـــها غـــري 
القضائيــة، إىل إنشــاء جلنــة لــإلدارة تتــألف يف معظمــها مــــن 
ــــدا،  اجلــهات الرئيســية املاحنــة للمحكمــة اخلاصــة (وهــي كن
ـــا  وهولنــدا، ونيجرييــا، وليســوتو، واململكــة املتحــدة لربيطاني
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، والواليـات املتحـــدة األمريكيــة). 
ورغم أن هذه اللجنـة ليسـت مـن األجـهزة التابعـة للمحكمـة 
اخلاصة بصفة رمسيـة، فقـد ورد ذكرهـا يف االتفـاق املـربم بـني 

األمم املتحدة وحكومة سرياليون. وتتمثل مــهام هـذه اللجنـة، 
وفقا للمادة ٧ من االتفاق، فيما يلي: 

ــــهوم للطرفـــني أن الـــدول املعنيـــة  �مــن املف
ـــام يف  سـتقوم بإنشـاء جلنـة لـإلدارة تسـاعد األمـني الع
احلصول على التمويل الكايف، وتقوم بإسداء املشـورة 
وتوفـري التوجيـه يف جمـــال السياســات املتعلقــة جبميــع 
اجلوانب غري القضائية من جوانب عمـل احملكمـة، مبـا 
ـــــهام  يف ذلـــك املســـائل املتعلقـــة بالكفـــاءة، وأداء امل
ـــدول املعنيــة. وســتتألف  األخـرى الـيت تتفـق عليـها ال
ــة  جلنـة اإلدارة مـن اجلـهات الـيت تقـدم مسـامهات هام
للمحكمـة اخلاصـة. وسـوف تشـــارك أيضــا حكومــة 

سرياليون واألمني العام يف جلنة اإلدارة�. 
ويرد بيان أكثر تفصيـال ملـهام جلنـة اإلدارة يف التذييـل الثـالث 

هلذا التقرير الذي يشتمل على اختصاصات هذه اللجنة. 
وقـد شـارك ممثلـو كنـدا وهولنـدا وليســـوتو واململكــة  - ٤٦
ـــة التخطيــط بصفتــهم مــن  املتحـدة والواليـات املتحـدة يف بعث
أعضاء يف جلنة اإلدارة. كما شاركوا يف مجيع جوانـب العمـل 
املتصــل ببعثــة التخطيــط، وكذلــك يف وضــع خطــة تشــــغيل 
احملكمة اخلاصة الواردة يف هذا التقرير. وقد وفّـر وجـود ممثلـو 
هذه الدول يف بعثة التخطيط دليال ملموسـا لشـعب سـرياليون 
على التزام اتمع الدويل ـذه احملكمـة اخلاصـة. وقـد أتـاحت 
هــذه املشــاركة ألعضــاء جلنــة اإلدارة فرصــة قيمــة للتعــــرف 
بأنفســـهم علـــى البيئـــة السياســـية والقانونيـــة يف ســــرياليون، 
وكذلك على الصعوبات الـيت تواجهـها احملكمـة اخلاصـة فيمـا 
ـــة  يتعلــق باهليــاكل األساســية. وســوف تســاعد فرصــة املراقب
ــة اإلدارة يف  املباشـرة لعمليـة وضـع أسـاس احملكمـة اخلاصـة جلن
الوفاء مبهامها املتعلقة بإسداء املشورة واملراقبة وتوفـري التوجيـه 
يف جمـال السياسـات املتعلقـة جبميـع اجلوانـب املؤسسـية لعمـــل 

احملكمة اخلاصة. 
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ومـع تطـور العمـل يف احملكمـة اخلاصـة، ســـتقوم جلنــة  - ٤٧
اإلدارة بصفة دورية، عمال باملادة ٧ من االتفـاق، باسـتعراض 
مجيــع العمليــات غــري القضائيــة الــيت تضطلـــع ـــا احملكمـــة، 
وستباشـر دورهـا الرقـايب مـن خـالل تلقـي تقـارير دوريـة عــن 
عمليات احملكمة ووضعها املايل وإدارا، وكذلـك مـن خـالل 
ـــات مــع مســؤويل احملكمــة الرئيســيني، حســب  عقـد اجتماع
االقتضاء. وستقدم جلنـة اإلدارة تقـارير موعـة الـدول املعنيـة 
علـى فـترات منتظمـة. وعلـى الرغـم مـن الطـــابع غــري الرمســي 
للجنـة، فمـن املرجـح، مـع تطـور احملكمـة اخلاصـــة، أن تــتزايد 
ـــذي تؤديــه اللجنــة ذاــا فيمــا يتعلــق بإســداء  أمهيـة الـدور ال
املشــورة لــإلدارة العليــا للمحكمــة بشــأن أي مشــاكل غــــري 

قضائية قد توجه عناية اللجنة إليها. 
 

ـــتجالء احلقــــائق  ـــة اس ـــني جلن ـــة ب العالق ثامنا -
واملصاحلة واحملكمة اخلاصة   

نظرا ألن احملكمة قد أوشكت على اخلـروج إىل حـيز  - ٤٨
الوجــود، فــإن مســألة العالقــة بــني جلنــة اســتجالء احلقــــائق 
واملصاحلة واحملكمة اخلاصة قـد اكتسـبت أمهيـة ملحـة. فلجنـة 
استجالء احلقائق واملصاحلة، اليت تقرر إنشاؤها مبوجب قانون 
سرياليون الستجالء احلقائق واملصاحلة لعام ٢٠٠٠، واحملكمة 
اخلاصة هلما أغراضهما املستقلة وأسسهما القانونية ووالياما 
املختلفــة. بيــد أن بينــهما تداخــل مــن حيــث املواضيــع الـــيت 
تعنيـهما واالختصـاص الشـخصي والزمـين، ومـن هنـــا جــاءت 
ـــدا  احلاجـة إىل حتديـد الصـالت والفـوارق احملتملـة بينـهما حتدي

واضحا. 
وقد سلم التقرير السابق لألمني العام بضـرورة وضـع  - ٤٩
ترتيبات تعاونية بني اللجنة واحملكمـة، لكنـه تـرك للمؤسسـتني 
مسألة حتديد هذه الترتيبات، عند إنشائهما. بيد أنه يف الفـترة 
اليت تلت ذلك التقريـر، أدى الشـك يف نطـاق العفـو الـذي ال 
ـــرياليون تعــترف بــه، وإن اســتبعد  تـزال القوانـني الداخليـة لس
ــــي للمحكمـــة، وعـــدم وضـــوح  صراحــة مــن النظــام الداخل

األسلوب الذي ستعمل به املؤسستان على حنو متزامن، وقلـق 
اجلناة مــن أن مثوهلـم أمـام اللجنـة مل يعـد مينحـهم أي حصانـة 
مـن التعـــرض للمحاكمــة، إىل نشــوء حاجــة إىل الدخــول يف 

عملية حتضريية ترمي إىل إيضاح بعض هذه املسائل. 
وقــد نوقشــت العالقــة بــني احملكمــة اخلاصــة وجلنــــة  - ٥٠
احلقيقــة واملصاحلــــة يف حلقـــة عمـــل اشـــتركت يف تنظيمـــها 
حكومة سرياليون وبعثة األمم املتحدة يف سرياليون يف تشـرين 
ـــرب ٢٠٠٠ يف فريتــاون، وبعــد ذلــك يف اجتمــاع  الثـاين/نوفم
ـــام ٢٠٠١ بشــأن  عقـد يف أيـار/مـايو - حزيـران/يونيـه مـن ع
محايـة األطفـال أمـام جلنـة اسـتجالء احلقـائق واملصاحلـــة. وقــد 
ضـم املشـاركون يف االجتماعـات ممثلـني مـن خمتلــف مكــاتب 
األمم املتحدة املعنية باحملكمة اخلاصة وجلنـة اسـتجالء احلقـائق 
واملصاحلة واألطفال (مفوضية حقوق اإلنسان، ومنظمة األمم 
املتحدة للطفولة، ومكتب املمثل اخلاص لألمني العـام لشـؤون 
األطفال يف الصراعات املسـلحة، ومكتـب الشـؤون القانونيـة، 
وبعثة األمم املتحدة يف سرياليون)، وممثلني حلكومة سرياليون، 
واتمع املدين - سـواء مـن املنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة 

أو الدولية - وبعض فرادى اخلرباء. 
وقد انتهت العملية التحضريية باجتماع مـن جلسـتني  - ٥١
عقدمها فريق من اخلرباء بناء على دعوة مشتركة من مفوضيـة 
األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان ومكتـب الشـؤون القانونيـة يف 
نيويـورك يف كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، ويف فريتــاون يف 
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، ملناقشة العالقة بني جلنـة اسـتجالء 
احلقــائق واملصاحلــة واحملكمــة اخلاصــة. وكــان الغــــرض مـــن 
االجتمـاع هــو حتديــد جمــاالت التعــاون وجمــاالت التضــارب 
ـــة بأشــكال للتعــاون وســبل  احملتمـل بـني املؤسسـتني، والتوصي
لتجنب التعارض. كما كان هناك غرض آخـر مـن االجتمـاع 
هـو التوصيـة مببـادئ توجيهيـة تتعلـق بالترتيبـات التعاونيـة بــني 
اللجنة واحملكمة حىت ينظر فيـها أعضـاء اللجنـة واملدعـي العـام 

عند تعيينهم. 
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ـــة  وقـد اضطلـع فريـق اخلـرباء بتحليـل األسـس القانوني - ٥٢
املختلفــة إلنشــاء املؤسســتني، وواليــة كــــل منـــهما ونطـــاق 
اختصاصهما، واآلثار املترتبة على هذه األسس القانونيـة فيمـا 
يتصـل بالعالقـة بـني املؤسســـتني. ونــاقش الفريــق طائفــة مــن 
املسائل املتصلة بتبـادل املعلومـات فيمـا بـني اللجنـة واحملكمـة، 
وسـلطات كـل منـهما فيمـا يتعلـق بإجبـار الشـهود واملتـــهمني 
على املثول أمامها، وتقدمي مواد اإلثبات، ومعاملة األحـداث، 

واحلمالت اإلعالمية. 
وقـد اتفـق بصفـة عامـة علـى أن تسترشـد املؤسســـتني  - ٥٣

باملبادئ التالية يف حتديد طرق التعاون بينهما: 
مبـدأ التكـامل – مثــة تكــامل يف الــدور الــذي  (أ)
تؤديــه كــل مــن احملكمــة اخلاصــة وجلنــة اســــتجالء احلقـــائق 
واملصاحلة فيما يتعلق بتحقيق املساءلة والـردع وإفسـاح اـال 

أمام سرد الوقائع واملصاحلة الوطنية، 
الطـابع املسـتقل لكـل مـن املؤسسـتني – ينبغــي  (ب)
أن تعمـل احملكمـة اخلاصـة وجلنـة اسـتجالء احلقـائق واملصاحلــة 
بصـورة متكاملـة وأن تدعـــم كــل منــهما األخــرى، علــى أن 
تبدي كل مؤسسة االحترام الكامل لواليـة املؤسسـة األخـرى 

واستقاللية مهامها رغم الصلة القائمة بني هذه املهام، 
حتديد األولويات – متثـل صياغـة جمموعـة مـن  (ج)
األولويات لكل مؤسسـة يف جمـاالت وأحـوال وظـروف حتـدد 
حتديــدا واضحــــا، مـــع احـــترام الواليـــة اخلاصـــة بكـــل مـــن 
املؤسستني، وسيلة لكفالة التعـاون يف اـاالت الـيت حيتمـل أن 

ينشأ فيها تضارب. 
ـــة بــني  وعنـد التوصيـة مببـادئ توجيهيـة تتصـل بالعالق - ٥٤
ـــة واحملكمــة اخلاصــة، جــرى  جلنـة اسـتجالء احلقـائق واملصاحل
التمييز بــني اـاالت املواتيـة للتعـاون واـاالت الـيت قـد ينشـأ 
فيها تضارب. ففي ااالت املواتية للتعـاون أوصـي بـالنظر يف 
تقاســم املــوارد وتبــــادل اخلدمـــات واملعـــارف واخلـــربات يف 
املسـائل املشـتركة بـني املؤسسـتني، مـن قبيــل محايــة الضحايــا 
والشـهود، مبـــن فيــهم األطفــال، واالضطــالع بــربامج إعــادة 

التأهيل وإعادة اإلدماج، والقيـام عنـد االقتضـاء بوضـع برامـج 
مشــتركة للتدريــب، وشــن محلــة منســقة للتوعيـــة والثقيـــف 
بــدوري املؤسســتني بصفــة عامــة، وبالعالقــة بينـــهما بصفـــة 

خاصة. 
ويف اـاالت الـيت قـد ينشـأ فيـها تضـارب، مـن قبيـــل  - ٥٥
تبـادل املعلومـات أو ممارسـة السـلطات الـيت قـد تتعـــارض مــع 
بعضـها البعـض، قـدم فريـق اخلـرباء التوصيـات التاليـــة: عندمــا 
حتتاج احملكمة اخلاصـة يف قضيـة أحـد املتـهمني فيـها �يتحمـل 
العبء األكرب من املسـؤولية� إىل معلومـات اسـتؤمنت عليـها 
جلنـــة اســـتجالء احلقـــائق واملصاحلـــة، ينبغـــي تقاســـم هـــــذه 
املعلومــات مــــع احملكمـــة اخلاصـــة بالشـــروط التاليـــة: (أ) أن 
يستحيل احلصول على املعلومات ومـواد اإلثبـات املطلوبـة إال 
ـــواد  مـن جلنـة اسـتجالء احلقـائق واملصاحلـة، (ب) أن تكـون م
اإلثبات املطلوبة ضرورية إلدانــة أو تربئـة املتـهم. وعلـى نفـس 
ـــدمي  الغـرار، إذا أمـرت املؤسسـتان، يف ممارسـة لسـلطاما، بتق
نفس الوثائق أو مواد اإلثبات، ينبغـي للشـخص أو الكيـان أو 
ـــى  اجلـهاز احلكومـي الـذي يواجـه هـذا الـتزاحم يف الطلـب عل
الوثائق أن يبلغ املؤسسـتني بـاألمر وأن يطلـب منـهما االتفـاق 
علـى أي مـــن الطلبــني يســتحق األولويــة. وينبغــي أن تكــون 
األسبقية للمحكمة اخلاصة، إذا أقنع املدعــي العـام اللجنـة بـأن 
مواد اإلثبات املطلوبة الزمة وضرورية من أجل قضية حملاكمة 

متهم من املتهمني بتحمل العبء األكرب من املسؤولية. 
وقد أوصى فريق اخلرباء أيضا بأن جيري التشاور بـني  - ٥٦
املؤسسـتني بصفـة منتظمـة أو كلمـا دعـت احلاجـة، إذ أن مــن 
املفهوم أن البت يف أمر عالقتهما هو مسألة سـتعود إليـهما يف 

اية املطاف. 
 

اخلطــة التنفيذيــة ملرحلــة بــدء احملكمــــة  تاسعا -
اخلاصة 

ميثل توقيع األمم املتحـدة وحكومـة سـرياليون يف ١٦  - ٥٧
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ على االتفاق املتعلق بإنشاء احملكمة 
اخلاصة لسرياليون اية إحدى مراحـل العمليـة وبدايـة مرحلـة 



1402-27440

S/2002/246

ـــه يف بدايــة هــذا  جديـدة للتنفيـذ والعمـل. وحسـب املشـار إلي
التقريــر، فلــدى مجيــع قطاعــات اتمــع يف ســرياليون آمــــال 
عريضة يف أن تقوم احملكمة اخلاصة بتحقيق العدالة واملصاحلة، 
ويف أن تتمكــن، باالشــــتراك مـــع اللجنـــة الوطنيـــة للحقيقـــة 
ـــردع بعــد طــول  واملصاحلـة، مـن حتقيـق قـدر مـن املسـاءلة وال
انتظار. ومن مث، فإن توقيع هذا االتفـاق يلقـي علـى الطرفـني، 
أي على األمم املتحـدة وحكومـة سـرياليون، مبسـؤولية العمـل 

على بدء أعمال احملكمة اخلاصة يف أقرب وقت ممكن. 
وتـرى بعثـة التخطيـط أنـه ال بـد مـن توجيـه االهتمــام  - ٥٨
بصفـة عاجلـة إىل املســـائل األساســية املتعلقــة بــإدارة وتنظيــم 
احملكمة اخلاصة، والدور الذي ســتضطلع بـه األطـراف املعنيـة، 
ــــم املتحـــدة وحكومـــة ســـرياليون وجلنـــة اإلدارة.  وهــي األم
وسـيتعني يف هـذا الصـدد إضفـاء جوهـر قـانوين ملمـوس علـــى 
الطابع القانوين للمحكمـة اخلاصـة بوصفـها جـهازا فريـدا مـن 
نوعه منشأ مبوجب معاهدة، ومستقال يف مهامه القضائيـة عـن 
كـل مـن األمـم املتحـدة وحكومـة ســـرياليون. وســيتعني علــى 
احملكمـة اخلاصـة واألمـم املتحـدة وحكومـة سـرياليون وأعضــاء 
جلنــة اإلدارة وضــع النظــام القــــانوين الـــذي سيســـري علـــى 
ـــات احملكمــة، وكذلــك علــى  اجلوانـب املاليـة واإلداريـة لعملي
عملية تعيني موظفيها وشروط وظروف عملهم. وينبغي هلـذه 
اجلـهات عنـد االضطـالع ـذا أن تراعـــي أن األمــم املتحــدة، 
رغـم أـا ليسـت بـالضبط اجلـهاز األم هلـذه احملكمـة اخلاصـــة، 
ـــا ينبغــي هلــذه اجلــهات  فـهي أحـد األطـراف املنشـئة هلـا. كم
مراعاة أنه برغم اسـتناد متويـل احملكمـة اخلاصـة إىل التربعـات، 
وليس إىل امليزانية العادية لألمم املتحدة، فـإن األمـوال املودعـة 
يف صنــدوق اســتئماين تــابع لألمــم املتحــــدة ختضـــع لتطبيـــق 
النظامني األساسي واإلداري املاليني لألمم املتحدة فيما يتعلـق 
بصفة خاصة بإنفاق هذه األموال واألنشـطة الـيت متـول منـها. 
وسيتعني البت بصفة عاجلة يف مسـألة اآلثـار القانونيـة املترتبـة 
علــى العالقــة بــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اخلاصــة ومـــدى 

االستعانة بقواعد املنظمة يف اجلوانب غـري القضائيـة مـن عمـل 
احملكمـة، وذلـك كشـرط أساسـي لبـدء عمـل احملكمـة بســـرعة 

ويف الوقت املناسب وعلى حنو يتسم بالكفاءة. 
وقد أدت الزيارة اليت اضطلعت ا بعثة التخطيط إىل  - ٥٩
سرياليون وتفاعل البعثة على نطاق واسـع مـع مجيـع قطاعـات 
جمتمع سرياليون من خالل االجتماعـات العامـة واخلاصـة الـيت 
ـــة الــيت جــرت عــن طريــق  عقدـا ومـن خـالل أنشـطة التوعي
اإلذاعـة والصحافـة إىل إجيـاد زخـم ال ينبغـي إهـداره. وهكـــذا 
فقد توخت بعثة التخطيط أهدافا حمددة ميكن حتقيقـها ملرحلـة 
بــدء احملكمــــة اخلاصـــة. وســـوف يـــؤدي التنفيـــذ التدرجيـــي 
واملتسلسل هلذه األهداف، باإلضافة إىل نشـر املعلومـات علـى 
حنو سليم إىل إكساب االتفاق شكال حمددا مع تطور احملكمـة 

اخلاصة شيئا فشيئا. 
ـــيت ينبغــي  ويف مرحلـة بـدء تطبيـق اخلطـة التنفيذيـة، ال - ٦٠
إمتامها حبلول ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، ينبغـي أن تنفـذ بصـورة 
متزامنة اإلجراءات التالية املتعلقة بأماكن العمل، سـواء املؤقتـة 
أو الدائمـة، وبتعيـني موظفـــي قلــم احملكمــة ومكتــب املدعــي 
العام، وتعيني القضاة واملدعي العام واملسجل، وأنشـطة دوائـر 

احملكمة: 
مباين احملكمة     (أ)

ينبغي توقيع اتفاق بني احملكمة اخلاصة، ممثلة يف  �١�
ـــــم  شـــخص املســـجل املؤقـــت، ومكتـــب األم
املتحدة خلدمات املشاريع، يـؤذن فيـه للمكتـب 
بشـــراء خدمـــات التصميـــم والتشـــــييد باســــم 

احملكمة اخلاصة وبإذن منها؛ 
ينبغي إبرام اتفاق بني احملكمة اخلاصـة، ممثلـة يف  �٢�
شــخص املســجل، وحكومــة ســرياليون بشــأن 

منح أرض للمحكمة وتشييد املباين الدائمة؛ 
رغم توافر مباين مؤقتة، سـيتعني قبـل أن تشـغل  �٣�
أفرقـة بـدء العمـل هـذه املبـاين إجــراء تعديــالت 
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طفيفة من قبيل تغيـري األقفـال وتركيـب خزائـن 
للوثائق؛  

قبل بدء أعمـال التشـييد يف موقـع نيـو إنغالنـد،  �٤�
ـــة نقــل عــدد مــن قــوات  سـيتعني علـى احلكوم
الدفـاع املـدين، واحملـاربني السـابقني، وأســـرهم، 
املقيمني حاليا يف موقع لفنـدق سـابق يبعـد حنـو 
٥٠٠ متر عن موقع التشييد إىل مكان جديد؛ 

ينبغــي أن يبــدأ تشــييد املبــاين الدائمــة بوضــــع  �٥�
تصميـم ملوقـع نيـو إنغالنـــد، وتســييجه ووضــع 

األساس للمباين؛ 
يبدأ العمل يف جتديد مرافق االحتجاز ـدف  �٦�

إمتامه حبلول أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢.   
(ب)  مكتب املدعي العام 

ينبغـي إيفـاد فريـق متقـــدم مــن مكتــب املدعــي  �١�
العــام إىل ســرياليون لبــــدء عمليـــة التحقيقـــات 
وأعمال االدعاء. وينبغي أن يتألف هـذا الفريـق 
مـن املدعـي العـام، واثنـني مـن حمــامي االدعــاء، 
ورئيـس للتحقيقـات، ورئيـــس لشــؤون األدلــة، 
وضابط حلفظ األدلة، وباحث، وثالثة حمققـني، 
وأربعـة موظفـني للدعـم. وضمانـا لسـرعة إيفــاد 
هذا الفريق، ينبغي أن يضم الفريق إما موظفـني 
معارين من احملكمتني املخصصتـني، أو موظفـني 

تساهم م احلكومات؛ 
ينبغـــي أن يشـــرع الفريـــق املتقـــدم يف إجـــــراء  �٢�
البحـــوث املتعلقـــة بتـــــاريخ الصــــراع (وضــــع 
�خريطـة للصـراع�)، واحلصـــول علــى األدلــة 
املتوافـرة لـدى شــرطة ســرياليون، وبعثــة األمــم 
املتحـــــدة يف ســـــرياليون، واملنظمـــــــات غــــــري 
احلكوميـة، ووضـع قـاعدة ألدلـة اإلثبـات ميكـــن 

االستناد إليها يف بدء التحقيقات؛   
(ج)  قلم احملكمة 

يتعني إنشاء هيـاكل أساسـية إداريـة علـى سـبيل  �١�
األولويــة لضمــان االكتفــاء الــــذايت للمحكمـــة 

اخلاصة جبميع جوانبه. وبـالنظر إىل اعتمـاد قلـم 
احملكمة على إدارة األمم املتحدة، فـال غـىن عـن 
تكوين وحدة أساسية من موظفـي قلـم احملكمـة 
ـــت ونــائب املســجل –  تتـألف مـن املسـجل املؤق
الذي تشمل مهامه أيضا مهام رئيـس اإلدارة - 
ــك  إىل جـانب خبـري يف إدارة املبـاين، وجتميـع تل
الوحـدة يف مقـر األمـم املتحـدة يف بـــادئ األمــر 
لفـترة مبدئيـة قصـرية قبـــل إيفادهــا إىل فريتــاون 
دعمــا للدائرتــني االبتدائيتــني ومكتــب املدعـــي 

العام؛ 
ويف مقـــر األمـــم املتحـــدة، ســـتكون الوحــــدة  �٢�
األساسـية لقلـم احملكمـة علـى اتصـال باملكـــاتب 
املختصــة يف إدارة الشــــؤون اإلداريـــة لتحديـــد 
ــــالك  احتياجــات ميزانيــة احملكمــة اخلاصــة، وم
وظائفها، وهياكل حساباا، ومركز املوظفني، 
واســــتراتيجية اختيــــار املوظفــــــني وتعيينـــــهم. 
ـــــد  وســـيجري بـــاالقتران مـــع مـــا تقـــدم حتدي
اإلجـــراءات اإلداريـــة املناســـبة وإقرارهــــا. ويف 
املسائل املتصلة بالشراء، سـيتعني تزويـد الفريـق 
الذي سيبدأ علـى يديـه عمـل احملكمـة بـالطرائق 
الالزمــة للموافقــة علــى العقــود والقيــام مبـــهام 

الشراء العامة؛ 
وفضـــال عـــن ذلـــك، ســـيتعني علـــى الوحــــدة  �٣�
ــــر أن تضطلـــع  األساســية لقلــم احملكمــة يف املق
باألعمال املتعلقة بإنشاء مباين احملكمــة اخلاصـة، 
مبــا يف ذلــك إعــــداد كشـــف باملـــهام املتعلقـــة 
مبســـاحة األرض وخريطـــة للموقــــع؛ وإعــــداد 
االختصاصات املتصلة باخلدمات املعمارية ملبـىن 

احملكمة، وشراء خدمات التصميم والتشييد؛ 
ــية  ومـىت جـرى تعريـف وحتديـد املبـادئ األساس �٤�
للتشـغيل اإلداري يف املقـر، سـيتعني إنشـــاء قلــم 
أساســي للمحكمــة يف ســرياليون. وســــيتضمن 
الفريق املتقدم لقلم احملكمة، إىل جانب موظفـي 
القلــم األساســــيني الذيـــن جـــرى جتميعـــهم يف 
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نيويــورك، موظفــني للشــؤون املاليــــة وشـــؤون 
املوظفـني إلدارة األمـوال وصرفـها وإنشـاء نظــم 
تكنولوجيا املعلومات وغريها مـن نظـم الدعـم. 
كمـا سـيتعني ضـم موظـف أمـــين أول أو نــائب 
موظـف أمـين أول للفريـق املتقـدم لقلـم احملكمــة 
ملعاجلـة مجيـع املسـائل األمنيـة الناشـئة يف مرحلــة 
بـدء تشـغيل احملكمـة، وتقـــدمي الدعــم للمدعــي 
العام واملسجل املؤقت مىت وصال إىل فريتاون؛   
تعيني القضاة واملدعــي العــام ونــائب املدعــي العــام     (د)

واملسجل 
ينبغي لألمني العام، بعد أن يتشاور مع حكومة  �١�
سـرياليون بشـأن تعيـني القضـاة، مـن املرشـــحني 
الدوليــني ومرشــحي ســرياليون علــى الســــواء، 
واملدعـي العـام ونـائب املدعـي العـــام، أن يقــوم 
على سبيل األولوية بتعيني املدعي العام. وينبغي 
للمدعـي العـام وحكومـة ســـرياليون، مــىت عــني 
ــرة ٣ (٢)  املدعـي العـام، أن يتشـاورا وفقـا للفق
من االتفاق بشـأن تعيـني نـائب للمدعـي العـام. 

وينبغي بعد ذلك تعيني نائب للمدعي العام؛ 
ـــا للمــادة ٢ (٢) مــن  ينبغـي لألمـني العـام، وفق �٢�
النظـام األساســـي، أن يعــني القضــاة الدوليــني، 
اثنان منهم يف الدائرة االبتدائية وثالثـة يف دائـرة 
االسـتئناف. ويف الوقـت نفسـه، ينبغـي حلكومــة 
ســرياليون أن تعــني قاضيــــا واحـــدا يف الدائـــرة 

االبتدائية واثنني يف دائرة االستئناف؛ 
ينبغــي لألمــني العــام عنــد تعيــني املســـجل، أن  �٣�
يتشاور، وفقا للمادة ٤ من االتفاق، مع رئيـس 
احملكمـة اخلاصـــة. وينبغــي أن يواصــل املســجل 
املؤقت أداء مهامه حلني انتخاب قضـاة احملكمـة 

للرئيس؛ 
الدوائر     (هـ)

ـــق بإنشــاء احملكمــة اخلاصــة  يتبـىن االتفـاق املتعل �١�
جا تدرجييا يف إنشاء تلك احملكمة أو هـو ـج 

ـــــراءات  يســــري تبعــــا للتسلســــل الزمــــين لإلج
القانونيـة. وعليـه، فـإن قضـاة الدائـرة االبتدائيـــة 
ـــل  ينبغــي أن يتولــوا مناصبــهم بصفــة دائمــة قب
ــــترة وجـــيزة، وأن  اكتمــال عمليــة التحقيــق بف
يتـوىل قضـاة دائـرة االسـتئناف مناصبـهم بصفـــة 
دائمة عند اكتمال إجـراءات احملاكمـات األوىل 

(املادة ١٩ (٤) من االتفاق)؛ 
ويف حـني أن مـن غـري املتوقـع أن يتـوىل القضـــاة  �٢�
مهامــهم القضائيــة يف املرحلــــة األوىل لتشـــغيل 
احملكمة، فإن من املتوخى رغـم ذلـك أن جيتمـع 
ــك  قضـاة كلتـا الدائرتـني يف سـرياليون خـالل تل
ــــيزة ألغـــراض  الفــترة بعــد تعيينــهم بفــترة وج
ـــــد تقتضيــــها  تنظيميـــة أو ألغـــراض أخـــرى ق
ـــذه  الظـروف. وينبغـي أن يكـون الغـرض مـن ه
ـــاد  االجتماعـات انتخـاب رئيـس احملكمـة واعتم
القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبــات للمحكمــة 
اخلاصـة. ويستحسـن أيضـا تنظيـم رحلـة لقضـاة 
ـــــني إىل احملكمتــــني الدوليتــــني يف  كلتـــا الدائرت
ــــى ســـري  الهــاي وأروشــا يتعرفــون خالهلــا عل

العمل باحملكمتني؛ 
وعندما يستدعى القضاة للعمل يف احملكمــة قبـل  �٣�
أن يتولــوا مناصبــهم بصفــة دائمــة، تدفــع هلـــم 

أجورهم على أساس كل مهمة بعينها. 
٦١ - إذا جرى االلتزام ذا اجلـدول الزمـين فسـيكون قـد مت 
حبلول الربع الثالث من عام ٢٠٠٢ تعيني القضـاة وبـدأ عمـل 
مكتيب املدعي العام وقلم احملكمة يف مقرمهـا املؤقـت بفريتـاون 
ـــاكن الدائمــة.  وسـيكون قـد قطـع شـوط كبـري يف تشـييد األم
وبعبارة أخرى، سيكون جهاز احملكمة اخلاصة قائما لتمكينها 
من أداء عملها وفقا لنظامـها األساسـي. وميكـن توقـع أن يتـم 
إصدار قرارات االام األوىل وإجراء احملاكمات األوىل حبلـول 
اية السنة األوىل لبدء عمـل احملكمـة، وهـو أمـر ينـدرج متامـا 
ضمـن مبـادئ املمارسـة املعمـــول ــا يف احملكمتــني اجلنــائيتني 

الدوليتني.  
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التذييل األول 
 أعضاء بعثة التخطيط 

قائمة املشاركني 
 

اللقب االسم 
وكيل األمني العام واملستشار القانوين  السيد هانز كوريل 

األمني العام املساعد للشؤون القانونية السيد رالف زاكلني 
موظفة قانونية أوىل، مبكتب الشؤون القانونية السيدة دافنا شراغا 
موظف تنفيذي، مبكتب الشؤون القانونية السيد كني السيوك 

حمامي ادعاء أول، احملكمة الدولية لرواندا السيد كينيث فليمينغ 
رئيس التحقيقات، باحملكمة الدولية لرواندا السيد ألفريد أ. كويندي 

رئيس شعبة الشؤون اإلدارية، باحملكمة الدولية لرواندا السيد مارسيل سافارد 
مكتب منسق شؤون األمن يف األمم املتحدة السيد جريالد غانز 

رئيــــس شــــؤون إدارة املرافـــــق، باحملكمـــــة الدوليـــــة السيد روبرت كريكوود 
ليوغوسالفيا السابقة 

املسجل املؤقت (استشاري) السيد روبني فينسينت 
(خبري يف مهمة) الرقيب سيد غراي 
مديـر حافظـة أقـدم، مكتـــب األمــم املتحــدة خلدمــات السيد دودو مييب 

املشاريع 
  

ممثلو الدول 
السيد أندراس فاموس - غولدمان، مستشار بالبعثة الدائمة لكندا لدى األمم املتحدة 

السيد فاكيسو موشوشوكو، مستشار بالبعثة الدائمة لليسوتو لدى األمم املتحدة 
السيد كارل بريمسان، سكرتري أول، بالبعثة الدائمة هلولندا لدى األمم املتحدة 

السـيدة أليـس بـرينيت، سـكرترية أوىل، بالبعثـة الدائمـة للمملكـة املتحـــدة لربيطانيــا العظمــة 
وأيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة 

العقيد مايك نيوتن، مستشـار أقـدم للسـفري بـوزارة اخلارجيـة املعـين بقضايـا جرائـم احلـرب، 
وزارة خارجية الواليات املتحدة 

السيد ريتشارد ميلز، البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة 
بعثة سرياليون الدائمة لدى األمم املتحدة 

السفري أليو إبراهيم كانو 
السيدة جورجيا تورتورا 
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التذييل الثاين 
اتفاق بني األمم املتحدة وحكومة سـرياليون بشـأن إنشـاء حمكمـة خاصـة 

  لسرياليون 
حيث إن جملس األمن أعرب، يف قراره ١٣١٥ (٢٠٠٠) املـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس 
٢٠٠٠، عن بالغ قلقـه إزاء اجلرائـم اجلسـيمة املرتكبـة داخـل أراضـي سـرياليون ضـد شـعب 
سـرياليون وموظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني ـا وإزاء شـيوع حالـــة اإلفــالت مــن 

العقاب؛ 
وحيث إن جملس األمن طلـب إىل األمـني العـام، يف القـرار املذكـور، التفـاوض بشـأن 
اتفاق يربم مع حكومة سرياليون إلنشاء حمكمـة خاصـة مسـتقلة بغـرض مقاضـاة األشـخاص 
ـــن ارتكــاب انتــهاكات جســيمة للقــانون  الذيـن يتحملـون القسـط األكـرب مـن املسـؤولية ع

اإلنساين الدويل وجرائم خاضعة لقانون سرياليون؛ 
وحيث إن األمني العـام لألمـم املتحـدة (يشـار إليـه فيمـا يلـي بعبـارة �األمـني العـام� 
وحكومة سرياليون (يشار إليها فيما يلي بلفظة �احلكومة�) أجريا تلـك املفاوضـات بشـأن 

إنشاء حمكمة خاصة لسرياليون (يشار إليها فيما يلي بعبارة �احملكمة اخلاصة�)؛ 
فقد اتفقت األمم املتحدة وحكومة سرياليون، بناء على ذلك، على ما يلي: 

 
املادة ١ 

إنشاء احملكمة اخلاصة 
تنشـأ، مبوجـب هـذا االتفـاق، حمكمـة خاصـــة لســرياليون ملقاضــاة األشــخاص الذيــن  - ١
يتحملون القسط األكرب مـن املسـؤولية عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل 
وقانون سرياليون، اليت ارتكبت يف أراضي سرياليون من ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦. 

تؤدي احملكمة اخلاصة وظائفها وفقـا للنظـام األساسـي للمحكمـة اخلاصـة لسـرياليون.  - ٢
وأرفق النظام األساسي ذا االتفاق ويشكل جزءا ال يتجزأ منه. 

 
املادة ٢ 

تكوين احملكمة اخلاصة وتعيني القضاة 
تتألف احملكمة اخلاصة من دائرة ابتدائية ودائرة اسـتئناف علـى أن تنشـأ دائـرة ابتدائيـة  - ١
ثانيـة إذا طلـب ذلـك األمـني العـام ورئيـس احملكمـة اخلاصـة بعـد مضـي مـا ال يقـل عـن ســتة 
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أشهر من بدء عمل احملكمة اخلاصة. ويعين كذلك قاضيان مناوبان علـى األكـثر بعـد مضـي 
ستة أشهر إذا قرر رئيس احملكمة اخلاصة ذلك. 

تتألف الدائرتان من عدد ال يقل عن مثانية قضـاة مسـتقلني وال يزيـد علـى أحـد عشـر  - ٢
قاضيا يعملون على النحو التايل: 

يعمل ثالثة قضاة يف الدائرة االبتدائية أحدهم تعينه حكومـة سـرياليون ويعـني  (أ)
األمني العام القاضيني اآلخرين، مـن الترشـيحات املقدمـة مـن الـدول، والسـيما األعضـاء يف 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول الكمنولث، بناء على دعوة األمني العام؛ 
يف حالة إنشاء دائرة ابتدائية ثانية، يكون تكوينها أيضـا علـى النحـو املذكـور  (ب)

يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛ 
يعمل يف دائــرة االسـتئناف مخسـة قضـاة تعـني حكومـة سـرياليون اثنـني منـهم  (ج)
ويعني األمني العام الثالثة الباقني مـن الترشـيحات املقدمـة مـن الـدول، وخباصـة األعضـاء يف 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول الكمنولث، بناء على دعوة األمني العام. 
تتشاور حكومة سرياليون واألمني العام بشأن تعيني القضاة.  - ٣

يعني القضاة ملدة ثالثة سنوات وجيوز إعادة تعيينهم.  - ٤
إذا عينت حكومة سرياليون أو األمــني العـام قاضيـا مناوبـا أو قضـاة، بنـاء علـى طلـب  - ٥
رئيس احملكمة اخلاصـة، يكلـف رئيـس الدائـرة االبتدائيـة أو دائـرة االسـتئناف ذلـك القـاضي 
املناوب بأن حيضر يف كل مرحلة من مراحل احملاكمة وبأن حيل حمـل القـاضي إذا مل يسـتطع 

مواصلة عمله. 
 

املادة ٣ 
تعيني مدع عام ونائب للمدعي العام 

يعني األمني العام، بعد التشاور مع حكومة سرياليون، مدعيا عامـا للعمـل ملـدة ثـالث  - ١
سنوات. وجيوز إعادة تعيينه. 

تعني حكومة سرياليون، بالتشاور مع األمني العام واملدعي العـام، نائبـا للمدعـي العـام  - ٢
من مواطين سرياليون ملساعدة املدعي العام يف إجراء التحقيقات ومهام االدعاء العام. 

ينبغي أن يتحلى املدعي العام ونائب املدعي العام باخللق الرفيع وأن يكونا على أعلـى  - ٣
مسـتوى مـن الكفـاءة املهنيـة واخلـربة الواسـعة يف إجـــراء التحقيقــات ومــهام االدعــاء العــام 
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املتعلقـة بالدعـاوى اجلنائيـة. ويتمتـع املدعـي العـام ونـائب املدعـي العـام باالســتقاللية يف أداء 
وظائفهما وال جيوز أن يقبال أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر. 

يسـاعد املدعـي العـام موظفـون مـن سـرياليون وموظفـون دوليـون بـالعدد الــالزم ألداء  - ٤
املهام املنوطة به بفعالية وكفاءة. 

 
املادة ٤ 

تعيني مسجل 
يعين األمني العام، بالتشاور مع رئيس احملكمـة اخلاصـة، مسـجال يكـون مسـؤوال عـن  - ١
ـــب املدعــي العــام، وعــن تعيــني مجيــع موظفــي الدعــم وإدارة  توفـري اخلدمـات للدوائـر ومكت

شؤوم. كما يتوىل إدارة املوارد املالية واملوارد من املوظفني للمحكمة اخلاصة. 
يكون املُسجل موظفا تابعـا لألمـم املتحـدة. ويعمـل ملـدة أربـع سـنوات وجيـوز إعـادة  - ٢

تعيينه. 
 

املادة ٥ 
مباين احملكمة 

تسـاعد احلكومـة يف توفـري مبـاين للمحكمـة اخلاصـة ومـا قـد يلـزم لعملـها مـن مرافـــق 
وتسهيالت وسائر اخلدمات. 

 
املادة ٦ 

نفقات احملكمة اخلاصة 
متول نفقات احملكمة اخلاصة من تربعات اتمع الدويل. ومن املفهوم أن األمـني العـام 
سيبدأ يف خطوات إنشاء احملكمة عندما تتوافر لديه تربعات كافية لتمويل إنشاء احملكمـة و١٢ 
شـهرا مـن عملياـا إىل جـانب تربعـات معلنـة تسـاوي املصروفـات املتوقـع إنفاقـها يف األشــهر 
الــ ٢٤ التاليـة لعمـل احملكمـة. ومـن املفـهوم كذلـك أن األمـني العـام سـيواصل طلـب تربعــات 
تعـادل املصروفـات املتوقـع أن تنفقـها احملكمـة بعـد مضـي السـنوات الثـــالث األوىل علــى بــدء 
ـــات ال تكفــي لتنفيــذ احملكمــة  عملـها. ويقـوم األمـني العـام وجملـس األمـن، إذا تبـني أن التربع

اخلاصة للوالية املنوطة ا، باستكشاف وسائل بديلة لتمويل احملكمة. 
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املادة ٧ 
جلنة اإلدارة 

 
تـدرك األطـراف أن الـدول املهتمـة ستشـــكِّل جلنــة لــإلدارة تســاعد األمــني العــام يف 
احلصـول علـى التمويـل الكـايف، وتقـدم املشـورة والتوجيـهات املتعلقـة بالسياسـة العامـة بشـــأن 
اجلوانب غري القانونية لتشغيل احملكمـة، مبـا يف ذلـك املسـائل املتعلقـة بالكفـاءة، وتـؤدي مـهاما 
ـــذي تتفــق عليــه الــدول املهتمــة. وتتــألف جلنــة اإلدارة مــن املســامهني  أخـرى علـى النحـو ال

الرئيسيني يف احملكمة اخلاصة. كما ستشارك فيها حكومة سرياليون واألمني العام. 
 

املادة ٨ 
حرمة املباين واحملفوظات ومجيع املستندات األخرى 

 
مباين احملكمة اخلاصة مصونة. وعلى السلطات املختصة اختاذ اإلجراءات الالزمـة الـيت  - ١
تكفل عدم جواز حرمان احملكمة اخلاصة من كل أو بعض مبانيها دون موافقة هذه السـلطات 

صراحة على ذلك. 
تكـون ملمتلكـات احملكمـة اخلاصـة وأمواهلـا وموجوداـا، أيـا كـان موقعـها وحائزهـــا،  - ٢
احلصانة من التفتيش واحلجز واالستيالء واملصادرة ونزع امللكية وأي شكل آخـر مـن أشـكال 

التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. 
حمفوظات احملكمة مصونـة، وكذلـك بصفـة عامـة مجيـع املسـتندات واملـواد الـيت تقـدم  - ٣

إليها أو متتلكها أو تستخدمها، أيا كان موقعها وحائزها. 
 

املادة ٩ 
األموال واملوجودات وسائر املمتلكات 

 
تكـون للمحكمـة اخلاصـة وأمواهلـا وموجوداـــا وســائر ممتلكاــا، أيــا كــان موقعــها  - ١
وحائزهـا، احلصانـة مـن أي شـكل مـن أشـكال اإلجـــراءات القانونيــة إال إذا تنــازلت احملكمــة 
صراحـة، يف أي حالـة بعينـها، عـن حصانتـها. علـى أن مـن املفـهوم أال يشـمل أي تنــازل عــن 

احلصانة أيا من إجراءات التنفيذ. 
جيوز للمحكمة، دون أن تقيدها الضوابط أو األنظمة املالية أو أي نوع من إجـراءات  - ٢

التعطيل املالية: 
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أن حتوز وتســتخدم األمـوال أو الذهـب أو الصكـوك القابلـة للتـداول مـن أي  (أ)
نـوع وأن حتتفـظ حبســـابات بــأي عملــة وتشــغلها وأن حتــول أي عملــة لديــها إىل أي عملــة 

أخرى؛ 
ـــة أمواهلــا أو ذهبــها أو عمالــا مــن بلــد إىل آخــر، أو داخــل  أن تنقـل حبري (ب)

سرياليون، أو إىل األمم املتحدة أو أي وكالة أخرى. 
 

املادة ١٠ 
مقر احملكمة اخلاصة 

 
يكون مقر احملكمة اخلاصة يف سرياليون. وللمحكمة أن تنعقد خـارج مقرهـا إذا رأت 
أن ذلك ضروريا ألداء وظائفها بشكل فعال، وميكن نقل مقرها خـارج سـرياليون إذا اقتضـت 
الظروف ذلك، رهنا بإبرام اتفاق مقر بني األمني العام لألمم املتحـدة وحكومـة سـرياليون مـن 

جهة، وحكومة املقر البديل من جهة أخرى. 
 

املادة ١١ 
األهلية القانونية 

 
تكون للمحكمة اخلاصة األهلية القانونية الالزمة ملا يلي: 

التعاقد؛  (أ)
حيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة والتصرف فيها؛  (ب)

اختاذ اإلجراءات القانونية؛  (ج)
ـــا يقتضيــه أداؤهــا لوظائفــها وعمــل  الدخـول يف اتفاقـات مـع الـدول وفـق م (د)

احملكمة. 
 

املادة ١٢ 
امتيازات وحصانات القضاة واملدعي العام واملسجل 

 
يتمتــع القضــاة واملدعــي العــام واملســــجل، هـــم وأفـــراد أســـرهم املقيمـــون معـــهم،  - ١
باالمتيـازات واحلصانـات واإلعفـــاءات والتيســريات املمنوحــة للموظفــني الدبلوماســيني وفقــا 

التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. ويتمتعون بوجه خاص مبا يلي: 
احلصانة الشخصية، مبا يف ذلك احلصانة من االعتقال أو االحتجاز؛  (أ)
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احلصانة من االختصاص اجلنائي واملدين واإلداري وفقا التفاقية فيينا؛  (ب)
احلصانة جلميع األوراق واملستندات؛  (ج)

اإلعفـاء، حسـب االقتضـاء، مـن قيـود اهلجـرة وغريهـا مـن إجـراءات تســجيل  (د)
األجانب؛ 

ذات احلصانـات والتيسـريات، فيمـا يتصـل بأمتعتـهم الشـخصية، الـيت متنحـــها  (هـ)
اتفاقية فيينا للموظفني الدبلوماسيني؛ 

اإلعفاء من الضرائب يف سرياليون على مرتبام ومكافآم وبدالم.  (و)
يمنـح القضـاة واملدعـي العـام واملسـجل هـذه االمتيـازات واحلصانـات حتقيقـا ملصلحـــة  - ٢
احملكمـة اخلاصـة ال للمصلحـة الشـخصية لألفـراد ذاـم. ويكـون رفـــع احلصانــة، يف أي حالــة 
ميكن رفعها فيها دون أن ينال ذلك من الغرض الذي منحت احلصانة مـن أجلـه، حقـا لألمـني 

العام وواجبا عليه، بالتشاور مع الرئيس. 
 

املادة ١٣ 
امتيازات وحصانات املوظفني الدوليني وموظفي سرياليون 

 
يمنح موظفو احملكمة اخلاصة من أبناء سرياليون واملوظفني الدوليني:  - ١

احلصانة من اإلجراءات القانونية املتعلقـة بـالكالم امللفـوظ أو املكتـوب وكـل  (أ)
األفعـال الصـادرة عنـهم بصفتـهم الرمسيـة. ويسـتمر منـح هـذه احلصانـة بعـد انتـهاء عملـــهم يف 

احملكمة اخلاصة؛ 
اإلعفاء من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفع هلم.  (ب)

مينح املوظفون الدوليون عالوة على ذلك:  - ٢
احلصانة من قيود اهلجرة؛  (أ)

احلق يف إحضار منقوالم وأمتعتهم يف أول مرة يتولون فيها مهامـهم الرمسيـة  (ب)
يف سرياليون، معفاة من الرسوم اجلمركية والضرائب، باستثناء ما يدفع لقاء اخلدمات. 

يمنـح موظفـو احملكمـة اخلاصـة هـذه االمتيـازات واحلصانـات حتقيقـا ملصلحـة احملكمـــة  - ٣
ال ملصلحتهم الشخصية. ويكون رفع احلصانـة، يف أي حالـة معينـة ميكـن رفعـها فيـها دون أن 

ينال ذلك من الغرض الذي منحت احلصانة من أجله، حقا ملسجل احملكمة وواجبا عليه. 
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املادة ١٤ 
حمامي الدفاع 

 
تكفل احلكومة حملامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متـهم مثـل أمـام احملكمـة اخلاصـة ـذه  - ١

الصفة أال يتعرض ألي إجراء ميكن أن يؤثر على أدائه ملهامه حبرية واستقاللية. 
يمنح حمامي الدفاع بوجه خاص:  - ٢

احلصانة من االعتقال أو االحتجاز ومن مصادرة أمتعته الشخصية.  (أ)
حرمـــة مجيع املستنـــدات املتعلقة بــــأداء عمله يف الدفــــــاع عـن املشـــتبه فيـه  (ب)

أو املتهم؛ 
احلصانـة مـن االختصـاص اجلنـائي أو املـدين فيمـا يتعلـــق بــالكالم امللفــوظ أو  (ج)
املكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره حماميا. وتستمر هذه احلصانـة بعـد انتـهاء عملـه يف 

الدفاع عن املشتبه فيه أو املتهم؛ 
احلصانة من قيود اهلجرة أثناء إقامته وكذلك خالل رحلـة ذهابـه إىل احملكمـة  (د)

وإيابه منها. 
  

املادة ١٥ 
الشهود واخلرباء 

ـــى اســتدعاء أو  ال يتعـرض الشـهود واخلـرباء القـادمون مـن خـارج سـرياليون، بنـاء عل
بطلب من القضاة أو املدعي العام، للمقاضاة أو االحتجاز أو ألي قيد علـى حريتـهم مـن قبـل 
ســلطات ســرياليون. وال يتعرضــون ألي إجــراء قــد يؤثــر علــى ممارســتهم لوظائفــهم حبريـــة 

واستقاللية. وتنطبق عليهم أحكام الفقرتان (أ) و (د) من الفقرة ٢ من املادة ١٤. 
 

املادة ١٦ 
أمن وسالمة ومحاية األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق 

تســليما مبســؤولية احلكومــة مبوجــب القــانون الــدويل، عــن أمــن وســــالمة ومحايـــة 
األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق وعجزهــا حاليـا عـن القيـام بذلـك ريثمـا يعـاد تشـكيل 
وبناء قواا األمنيـة، اتفـق علـى أن توفـر بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون األمـن الـالزم ملبـاين 
احملكمة اخلاصة وموظفيها، رهنا بصدور تكليف مناسب بذلـك مـن جملـس األمـن ويف حـدود 

إمكانياا. 
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املادة ١٧ 
التعاون مع احملكمة اخلاصة 

تتعاون احلكومة مع مجيع أجهزة احملكمة اخلاصة يف مجيع مراحـل اإلجـراءات. وتيسـر  - ١
بوجــه خــاص وصــول املدعــي العــام إىل مــا يقتضيــه ســري التحقيــق مــن مواقــع وأشــــخاص 

ومستندات تتصل باملوضوع. 
تسـتجيب احلكومـة، دون تأخـري ال مـربر لـه، ألي طلــب للمســاعدة تقدمــه احملكمــة  - ٢

اخلاصة أو ألمر تصدره الدوائر، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر: 
حتديد هوية األشخاص وأماكنهم؛  (أ)

خدمة توفري املستندات؛  (ب)
القبض على األشخاص أو احتجازهم؛  (ج)

نقل املتهم إىل احملكمة.  (د)
 

املادة ١٨ 
لغة العمل 

لغة العمل الرمسية للمحكمة اخلاصة هي االنكليزية. 
 

املادة ١٩ 
الترتيبات العملية 

حتقيقـا للكفـاءة يف عمـل احملكمـة اخلاصـة وفعاليتـــه مــن حيــث التكــاليف، يتبــع ــج  - ١
مرحلي يف إنشائها تبعا للتسلسل الزمين لإلجراءات القانونية. 

يف املرحلة األوىل من أعمال احملكمة، يعني القضاة واملدعي العام واملسجل إىل جـانب  - ٢
موظفي االدعاء. وتبدأ عملية التحقيق مع األشخاص احملتجزين بالفعل ومقاضام. 

يف املرحلـة األوليـة، جيتمـع قضـاة الدائـــرة االبتدائيــة ودائــرة االســتئناف علــى أســاس  - ٣
خمصص ملعاجلة املسائل التنظيمية والعمل عند االقتضاء لتأدية مهامهم. 

يتوىل قضاة الدائرة االبتدائية مهام منصبهم بشــكل دائـم قبـل اكتمـال عمليـة التحقيـق  - ٤
بفترة وجيزة. ويتوىل قضاة دائرة االستئناف مهام منصبهم بشكل دائــم لـدى انتـهاء إجـراءات 

احملاكمات األوىل. 
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املادة ٢٠ 
تسوية اخلالفات 

أي خالف بني الطرفني بشأن تفسري هذا االتفاق أو تطبيقه يسوى بالتفاوض أو بــأي 
طريقة أخرى للتسوية يتفقان عليها. 

 
املادة ٢١ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا االتفاق يف اليوم التايل إلخطار كل طرف للطرف اآلخر كتابـة بامتثالـه 
للشروط القانونية للنفاذ. 

 
املادة ٢٢ 

التعديل 
جيوز تعديل هذا االتفاق باتفاق خطي بني الطرفني. 

 
املادة ٢٣ 

انتهاء العمل باالتفاق 
ينتهي العمل ذا االتفاق باالتفاق بني الطرفني فور انتهاء احملكمة اخلاصة مــن أعماهلـا 

القضائية. 
ونشـهد علـــى ذلــك، حنــن ممثــال األمــم املتحــدة وحكومــة ســرياليون، املفوضــان حســب 

األصول، املوقعان على هذا االتفاق. 
ُوقَّع يف فريتاون، يوم ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ بنسختني أصليتني باللغة االنكليزية. 

  
سولومون برييوا  هانز كوريل

عن حكومة سرياليون  عن األمم املتحدة 
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 ضميمة 
 النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون 

متارس احملكمة اخلاصة املنشـأة مبوجـب اتفـاق بـني األمـم املتحـدة وحكومـة سـرياليون 
ــها  عمـال بقـرار جملـس األمـن ١٣١٥ (٢٠٠٠) املـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ (املشـار إلي

فيما بعد باسم �احملكمة اخلاصة�) عملها وفقا ألحكام هذا النظام األساسي. 
 

املادة ١ 
اختصاص احملكمة اخلاصة 

للمحكمــة الدوليــة، باســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة الفرعيــة (٢)، ســلطة مقاضـــاة  - ١
األشـخاص الذيـن يتحملـون العـبء األكـرب مـن املسـؤولية عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـــانون 
اإلنساين الدويل وقانون سرياليون املرتكبة يف أراضي سـرياليون منـذ ٣٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 
١٩٩٦، مبـن فيـهم القـادة الذيـن، بارتكـام مثـل هـذه اجلرائـم، هـددوا توطيـد عمليـة الســالم 

وتنفيذها يف سرياليون. 
تقـع أي خمالفـات يرتكبـها أفـراد حفــظ الســالم واألفــراد ذوو الصلــة املوجــودون يف  - ٢
ســرياليون عمــال بوضــع اتفــاق البعثــة الســاري بــني األمــم املتحــدة وحكومــة ســـرياليون أو 
االتفاقـات القائمـة بـني سـرياليون واحلكومـات األخـرى أو املنظمـات اإلقليميـة، أو، يف غيــاب 
أي اتفاق من هذا النوع، شريطة أن تكون عمليات حفظ السالم قـد نفـذت مبوافقـة حكومـة 

سرياليون، ضمن االختصاص الرئيسي للدولة املرسلة لألفراد. 
إذا كـانت الدولـة املرسـلة غـري مسـتعدة أو عـاجزة حقـا عـن تـويل عمليـة التحقيـــق أو  - ٣
املقاضاة، جيوز للمحكمة ممارسـة اختصاصـها علـى هـؤالء األشـخاص إن خوهلـا جملـس األمـن 

ذلك بناء على اقتراح أي دولة من الدول. 
 

املادة ٢ 
اجلرائم املرتكبة يف حق اإلنسانية 

 
للمحكمة اخلاصة سلطة حماكمة األشخاص الذين ارتكبوا اجلرائـم التاليـة إذا ارتكبـت 

كجزء من هجوم واسع أو منهجي على أي سكان مدنيني: 
القتل؛  (أ)

اإلبادة؛  (ب)
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االسترقاق؛  (ج)
اإلبعاد؛  (د)
السجن؛  (هـ)
التعذيب  (و)

االغتصـاب، واالسـترقاق اجلنسـي، واإلكـراه علـى البغـاء، واحلمـل القســري،  (ز)
وأي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي؛ 

االضطهاد ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية؛  (ح)
سائر األفعال غري اإلنسانية.  (ط)

 
املادة ٣ 

انتهاكات املادة ٣ املشتركة بني اتفاقيات جنيف وانتهاكات الربوتوكول اإلضايف الثاين 
 

للمحكمــة اخلاصــة ســلطة حماكمــة األشــخاص الذيــن ارتكبــوا أو أمــروا بارتكـــاب 
انتـهاكات جسـيمة للمـادة ٣ املشـــتركة بــني اتفاقيــات جنيــف املربمــة يف ١٢ آب/أغســطس 
١٩٤٩ حلمايـة ضحايـا احلـرب، وانتـهاكات بروتوكوهلـا اإلضـايف الثـاين املـربم يف ٨ حزيــران/ 

يونيه ١٩٧٧. وتشمل هذه االنتهاكات ما يلي: 
استخدام العنف لتهديد حياة األشـخاص أو صحتـهم أو سـالمتهم البدنيـة أو  (أ)
العقليـة، وخاصـة القتـل أو املعاملـة القاسـية، مثـل التعذيـب أو التشـويه أو أي شـكل آخـر مــن 

أشكال العقوبة اجلسدية؛ 
العقوبات اجلماعية؛  (ب)

أخذ الرهائن؛  (ج)
أعمال اإلرهاب؛  (د)

االعتـداء علــى الكرامــة الشــخصية، وال ســيما املعاملــة املذلــة أو املهينــة، أو  (هـ)
االغتصاب، أو اإلكراه على البغاء، أو أي شكل من أشكال هتك العرض؛ 

السلب والنهب؛  (و)
إصدار األحكام وتنفيذ اإلعدام دون حكم قضـائي سـابق صـادر عـن حمكمـة  (ز)
مشكَّلة حسب األصول تكفل مجيع الضمانات القضائيـة الـيت تعـترف ـا الشـعوب املتحضـرة 

بوصفها ضمانات أساسية؛ 
التهديد بارتكاب أي من األعمال السالفة الذكر.  (ح)
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املادة ٤ 

االنتهاكات اجلسيمة األخرى للقانون اإلنساين الدويل 
 

للمحكمـة اخلاصـة سـلطة حماكمـة األشـــخاص الذيــن ارتكبــوا االنتــهاكات اجلســيمة 
التالية للقانون اإلنساين الدويل: 

ـــذه أو ضــد أفــراد  توجيـه اهلجمـات عمـدا ضـد السـكان املدنيـني بصفتـهم ه (أ)
مدنيني غري مشتركني بصورة مباشرة يف األعمال العدائية؛ 

توجيه اهلجمات عمدا ضد املوظفني أو املنشــآت، أو املـواد، أو الوحـدات أو  (ب)
املركبات املشتركة يف تقدمي املساعدة اإلنسـانية أو يف مهمـة حلفـظ السـالم وفقـا مليثـاق األمـم 
املتحدة، ما دامت حتق هلم احلمايـة الـيت تمنـح للمدنيـني أو لألهـداف املدنيـة مبوجـب القـانون 

الدويل للصراع املسلح؛ 
جتنيـد أو تسـخري، األطفـــال دون اخلامســة عشــرة مــن العمــر يف القــوات أو  (ج)

اجلماعات املسلحة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية يف األعمال العدائية. 
 

املادة ٥ 
اجلرائم املرتكبة املنصوص عليها يف قانون سرياليون 

 
ـــم التاليــة حســب  للمحكمـة اخلاصـة سـلطة حماكمـة األشـخاص الذيـن ارتكبـوا اجلرائ

قانون سرياليون: 
اجلرائـم املتصلـة بإسـاءة معاملـــة الفتيــات مبوجــب قــانون منــع القســوة ضــد  (أ)

 :(Cap.31) األطفال لعام ١٩٢٦
إساءة معاملة الفتيات دون سن ١٣ سنة مبا يتعارض مع البند ٦؛  �١�

إسـاءة معاملــة الفتيــات الالئــي تــتراوح أعمــارهن بــني ١٣ و ١٤ ســنة مبــا  �٢�
يتعارض مع البند ٧؛ 

اختطاف أي فتاة ألغراض غري أخالقية مبا يتعارض مع البند ١٢.  �٣�
اجلرائم املتصلة بـاإلتالف العمـد للممتلكـات مبوجـب قـانون اإلضـرار العمـد  (ب)

لعام ١٨٦١: 
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إضـرام النـار يف الـدور - املنـازل وبـــأي شــخص بداخلــها مبــا يتعــارض مــع  �١�
البند ٢؛ 

إضــــرام النار يف مبان عامة مبا يتعارض مع البندين ٥ و ٦؛  �٢�
إضرام النار يف مبان أخرى مبا يتعارض مع البند ٦.  �٣�

 
املادة ٦ 

املسؤولية اجلنائية الفردية 
 

كـل شـخص خطَّـطَ جلرميـة مـن اجلرائـم املشـار إليـها يف املـواد مـن ٢ إىل ٤ مـن هـــذا  - ١
النظام األساسي، أو حرض عليها، أو َأمر بارتكاا، أو ارتكبها، أو ساعد وشجع بـأي سـبيل 

آخر على التخطيط أو اإلعداد هلا أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا املسؤولية عن هذه اجلرمية. 
ـــة أو مســؤوال  ال يعفـي املنصـب الرمسـي للمتـهم، سـواء كـان رئيسـا لدولـة أو حكوم - ٢

حكوميا، هذا الشخص من املسؤولية اجلنائية أو خيفف من العقوبة. 
ال يعفي ارتكاب املــرؤوس ألي فعـل مـن األفعـال املشـار إليـها يف املـواد مـن ٢ إىل ٤  - ٣
مـن هـذا النظـام األساسـي رئيسـه مـن املسـؤولية اجلنائيـة إذا كـان هـذا الرئيـس يعلـم، أو كــان 
هناك من األسباب ما جيعله يعلم، أن ذلك املرؤوس كـان علـى وشـك ارتكـاب هـذه األفعـال 
أو أنه ارتكبها فعال ومل يتخذ الرئيس التدابري الضروريـة واملعقولـة ملنـع ارتكـاب تلـك األفعـال 

أو معاقبة مرتكبيها. 
ال يعفـى متـهم بارتكـاب جرميـة مـن املســـؤولية اجلنائيــة لكونــه تصــرف بــأوامر مــن  - ٤
حكومة أو من رئيس أعلى، ومع هذا جيوز للمحكمة اخلاصـة أن تنظـر يف ختفيـف العقوبـة إذا 

رأت يف ذلك استيفاء ملقتضيات العدالة. 
ـــها يف املــادة ٥ وفقــا لقوانــني  حتـدد املسـؤولية اجلنائيـة الفرديـة عـن اجلرائـم املشـار إلي - ٥

سرياليون املتعلقة ا. 
 

املادة ٧ 
االختصاص على األشخاص الذين يبلغ عمرهم ١٥ عاما 

 
ليس للمحكمة اخلاصة اختصـاص علـى أي شـخص كـان دون اخلامسـة عشـرة لـدى  - ١
ارتكابـه املزعـوم للجرميـة. وإذا مـا مثُـل أمـام احملكمـة أي شــخص كــان يــتراوح عمــره لــدى 
ـــة حتفــظ كرامتــه  ارتكابـه املزعـوم للجرميـة بـني اخلامسـة عشـرة والثامنـة عشـرة، يعـامل بطريق
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وقدره، مع مراعاة صغر سنه والرغبة يف تشجيع تأهيله وإعـادة إدماجـه يف اتمـع واضطالعـه 
بدور بناء فيه، ووفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ال سيما حقوق الطفل. 

تأمر احملكمة اخلاصة، يف سياق بتها يف قضية ما ضد جمرم حدث بأي ممـا يلـي: أوامـر  - ٢
تتعلـق بتوجيـه رعايتـه واإلشـراف عليـها، وأوامـر تتصـل باخلدمـة يف اتمـــع احمللــي، وتزويــده 
باإلرشـادات، وتوكيـل أسـرة أخـرى بتنشـــئته، ومتابعتــه برامــج تربويــة وإصالحيــة وتعليميــة 
وللتدريـب املـهين وااللتحـاق بـاملدارس املعتمـدة، وحسـب االقتضـاء، متابعتـه أيـا مـــن الــربامج 
املتعلقـة بـالتجريد مـن السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـــاج يف اتمــع املــدين أو الــربامج الــيت 

توفرها وكاالت محاية الطفل. 
 

املادة ٨ 
االختصاص املشترك 

 
للمحكمة اخلاصة واحملاكم الوطنية يف سرياليون اختصاص مشترك.  - ١

للمحكمــة اخلاصــة أســبقية علــى احملــاكم الوطنيــة يف ســرياليون. وجيــوز للمحكمــــة  - ٢
اخلاصة، يف أية مرحلة مـن مراحـل الدعـوى، أن تطلـب رمسيـا إىل احملكمـة الوطنيـة التنـازل هلـا 

عن اختصاصها وفقا هلذا النظام األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 
 

املادة ٩ 
 عدم جواز احملاكمة على ذات اجلُرم مرتني 

ال جيـوز حماكمـة شـخص أمـام حمكمـة وطنيـة يف سـرياليون علـــى أفعــال إذا كــان قــد  - ١
سبقت حماكمته عليها أمام احملكمة اخلاصة. 

ال جيوز للمحكمة اخلاصة حماكمة شـخص سـبقت حماكمتـه أمـام حمكمـة وطنيـة فيمـا  - ٢
بعد على األفعال املشار إليها يف املواد ٢ إىل ٤ من هذا النظام األساسي إال إذا: 

كان الفعل الذي حوكم عليه قد كُيف كجرمية عادية؛ أو  (أ)
كـانت إجـراءات نظـر القضيـــة أمــام احملكمــة الوطنيــة مفتقــرة إىل اعتبــارات  (ب)
ـــن املســؤولية اجلنائيــة الدوليــة، أو مل تكــن  الرتاهـة واالسـتقالل أو موجهـة إىل محايـة املتـهم م

القضية قد استوفت حقها من العناية الواجبة. 
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تراعي احملكمة اخلاصة، عند النظر يف العقوبة اليت توقِّعها على شخص ُأدين جبرمية مـن  - ٣
ــها  اجلرائـم املنصـوص عليـها يف هـذا النظـام األساسـي، املـدة الـيت انقضـت مـن أيـة عقوبـة وقّعت

حمكمة وطنية على الشخص ذاته لنفس الفعل. 
 

املادة ١٠ 
 العفو 

ال حيـول العفـو املمنـوح ألي شـخص خيضـع الختصـاص احملكمـة اخلاصـة فيمـا يتعلــق 
باجلرائم املشار إليها يف املواد ٢ إىل ٤ من هذا النظام األساسي دون حماكمة هذا الشخص. 

 
املادة ١١ 

 تنظيم احملكمة اخلاصة 
تتكون احملكمة اخلاصة من اهليئات التالية: 

الدوائر، وتتألف من دائريت حماكمة ودائرة استئناف؛  (أ)
مكتب املدعي العام؛  (ب)

قلم احملكمة.  (ج)
 

املادة ١٢ 
 تكوين الدوائر 

ـــن أحــد عشــر قاضيــا  تتكـون الدوائـر مـن عـدد ال يقـل عـن مثانيـة قضـاة وال يزيـد ع - ١
مستقال، يعملون على النحو التايل: 

يعمل ثالثة قضاة يف كـل دائـرة مـن دائـريت احملاكمـة، تعيـن أحدهـم حكومـة  (أ)
سـرياليون، ويعــين األمـني العـام لألمـم املتحـدة (املشـار إليـه فيمـا بعـد باسـم �األمـني العـام�) 

قاضيني؛ 
ويعمـل مخسـة قضـاة يف دائـرة االسـتئناف، تعيـن حكومـة سـرياليون قـاضيني،  (ب)

ويعين األمني العام ثالثة قضاة. 
ميارس كل قاض عمله يف الدائرة اليت عين ا فحسب.  - ٢

خيتار كل من قضاة دائرة االستئناف وقضاة دوائر احملكمة على التـوايل قاضيـا لرئاسـة  - ٣
اجللسـات يقـــوم بتنظيــم ســري الدعــاوى يف الدائــرة الــيت اختــري فيــها. ويكــون رئيــس دائــرة 

االستئناف هو رئيس احملكمة اخلاصة. 
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إذا قامت حكومة سرياليون واألمني العام بتعيني قاض مناوب، بناء على طلب رئيـس  - ٤
احملكمة اخلاصة، يقوم رئيس دائرة احملكمة أو دائرة االستئناف بتكليف هذا القـاضي بـاحلضور 
يف كل مرحلة من مراحل احملاكمة وأن حيل حمل القاضي الذي ال يستطيع مواصلة اجللـوس يف 

احملكمة.  
 

املادة ١٣ 
 مؤهالت القضاة وتعيينهم 

ـــا التجــرد  يتعـني أن يكـون القضـاة أشـخاصا علـى خلـق رفيـع، وأن تتوافـر فيـهم صفت - ١
والرتاهة، وأن يكونوا حائزين للمؤهالت اليت جتعلها بلداـم شـرطا للتعيـني يف أرفـع املنـاصب 
ــوا  القضائيـة. ويتمتـع القضـاة باالسـتقالل يف أدائـهم ملهامـهم، وال جيـوز هلـم أن يقبلـوا أو يطلب

تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر. 
يـوىل االعتبـار الواجـب يف التشـكيل العـام للدوائـر، خلـربات القضـاة يف جمـال القـــانون  - ٢
ـــانون اجلنــائي،  الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل، وقـانون حقـوق اإلنسـان، والق

وقضاء األحداث. 
يعين القضاة ملدة ثالث سنوات وجيوز إعادة تعيينهم.  - ٣

املادة ١٤ 
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

تطبق القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املستخدمة يف احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا  - ١
السارية وقت إنشاء احملكمـة اخلاصـة علـى سـري الدعـاوى القانونيـة أمـام احملكمـة اخلاصـة، مـع 

إجراء ما يلزم من تعديالت. 
جيوز لقضاة احملكمة اخلاصة بكامل هيئتها تعديـل القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات  - ٢
أو اعتماد قواعد إضافية إذا مل تنص القواعد املنطبقة على حالة حمددة، أو مل تنص عليـها علـى 
النحو املالئم. وجيوز، عند قيامهم ذا، أن يسترشدوا، حسـب االقتضـاء، بقـانون اإلجـراءات 

اجلنائية لعام ١٩٦٥، يف سرياليون. 
 

املادة ١٥ 
 املدعي العام 

يتوىل املدعي العام مسؤولية التحقيـق مـع األشـخاص الذيـن يتحملـون القسـط األكـرب  - ١
من املسؤولية عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل املرتكبـة يف أراضـي سـرياليون 
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منذ ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦. ويعمـل املدعـي العـام بشـكل مسـتقل كجـهاز منفصـل 
من أجهزة احملكمة اخلاصة، وال جيوز له أن يطلب أو يتلقـى تعليمـات مـن أيـة حكومـة أو مـن 

أي مصدر آخر. 
تكون ملكتب املدعـي العـام سـلطة توجيـه األسـئلة إىل املشـتبه ـم، وإىل اـين عليـهم  - ٢
وإىل الشهود، من أجل مجع األدلـة، وإجـراء التحقيقـات يف املوقـع. وحيصـل املدعـي العـام، يف 

أدائه ملهامه هذه على املساعدة من سلطات سرياليون، حسب االقتضاء. 
يعني األمني العام املدعي العام ملدة ثالث سنوات، وجيـوز أن يعـاد تعيينـه. وينبغـي أن  - ٣
يتمتع املدعي العام باخللق الرفيع وأن يتوفر فيه أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة املهنيـة، وأن يتمتـع 

خبربة واسعة يف إجراء التحقيقات واحملاكمات يف القضايا اجلنائية. 
يقدم نائب املدعي العام لسرياليون وغريه من موظفـي سـرياليون واملوظفـون الدوليـون  - ٤
املسـاعدة، حسـبما يقتضيـه األمـر، إىل املدعـي العـام، ألداء املـهام املســـندة إليــه بصــورة فعالــة 
وبكفاءة. ونظرا لطبيعة اجلرائم املرتكبــة، واحلساسـية اخلاصـة للبنـات والفتيـات واألطفـال مـن 
ضحايـا االغتصـاب واالعتـداء اجلنسـي، واالختطـاف واالسـترقاق جبميـع أنواعـه، ينبغـي إيــالء 
االعتبار الواجب لتعيني موظفني يف وظائف املدعني واحملققني يتمتعون باخلربة يف جمال اجلرائـم 

املرتبطة بنوع اجلنس وقضاء األحداث. 
يكفل املدعي العام لـدى مقاضـاة اجلنـاة مـن األحـداث، عـدم املسـاس بربنـامج إعـادة  - ٥
تـأهيل الطفـل، وأن يلجـأ، عنـد االقتضـاء، إىل اآلليـات البديلـة للحقيقـة واملصاحلـة، يف حــدود 

توافرها. 
 

املادة ١٦ 
 قلم احملكمة 

يكون قلم احملكمة مسؤوال عن اإلدارة وعن تقدمي اخلدمات للمحكمة اخلاصة.  - ١
يتألف قلم احملكمة من مسجل ومن يلزم من املوظفني اآلخرين.  - ٢

ـــني  يعـني األمـني العـام املسـجل بعـد التشـاور مـع رئيـس احملكمـة اخلاصـة، ويكـون تعي - ٣
املسجل لفترة والية مدا ثالث سنوات، وجيوز إعادة تعيينه. 

ينشـئ املســـجل وحــدة للمجــين عليــهم والشــهود يف قلــم احملكمــة. وتوفــر الوحــدة  - ٤
ـــات األمــن، واملشــورة، واملســاعدة  بالتشـاور مـع مكتـب املدعـي العـام، تدابـري احلمايـة وترتيب
املناسبة األخرى للشهود واين عليهم الذين ميثلون أمام احملكمة، وغريهم ممن يكونون عرضـة 
للخطر بسبب الشهادات اليت يدلون ـا. ويشـمل موظفـو الوحـدة خـرباء يف جمـال الصدمـات 

النفسية، مبا يف ذلك الصدمات النفسية املتصلة جبرائم العنف اجلنسي والعنف ضد األطفال. 
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املادة ١٧ 
 حقوق املتهم 

يكون مجيع األشخاص متساوين أمام احملكمة اخلاصة.  - ١
يكـون مـن حـق املتـهم أن تسـمع أقوالـه علـى حنـو يتسـم باإلنصـاف والعالنيـــة، رهنــا  - ٢

بالتدابري اليت تأمر ا احملكمة اخلاصة من أجل محاية اين عليهم والشهود. 
يعترب املتهم بريئا حىت تثبت إدانته وفقا ألحكام هذا النظام األساسي.  - ٣

يكـون مـن حـق املتـــهم، عنــد الفصــل يف أيــة مــة موجهــة إليــه عمــال ــذا النظــام  - ٤
األساسي، أن تتوافر له، على أساس املساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدىن: 

أن يبلـغ يف أقـرب وقـت وبـالتفصيل، وبلغـة يفهمـها، بطبيعـة التهمـة املوجهــة  (أ)
إليه وبسببها؛ 

أن يتاح له ما يكفي من الوقـت والتسـهيالت إلعـداد دفاعـه والتخـاطب مـع  (ب)
احملامي الذي خيتاره؛ 

أن حياكم دون تأخري ال موجب له؛  (ج)
أن تتـم حماكمتـه يف حضـوره وأن يدافـع عـن نفسـه بشـــخصه أو مــن خــالل  (د)
مساعدة قانونية خيتارها بنفسه؛ وأن يتم إطالعه على حقـه يف املسـاعدة القانونيـة إذا مل تتوافـر 
له هذه املساعدة؛ وأن تكفل له املساعدة القانونية يف كـل حالـة تقتضـي فيـها مصلحـة العدالـة 
ذلك، بدون أن يتحمل أية تكـاليف يف أيـة حالـة مـن هـذا القبيـل إذا مل يكـن ميلـك مـا يكفـي 

لدفعها؛ 
أن يسـتجوب أو يطلـب اســـتجواب شــهود اإلثبــات، وأن يكفــل لــه مثــول  (هـ)

شهود النفي واستجوام بنفس الشروط املتعلقة بشهود اإلثبات؛ 
أن توفر له جمانا مساعدة مترجم شفوي إذا كـان ال يفـهم أو ال يتكلـم اللغـة  (و)

املستخدمة يف احملكمة اخلاصة؛ 
أال جيرب على أن يشهد ضد نفسه أو على االعتراف جبرمه.  (ز)

 
املادة ١٨ 
 األحكام 

يتقرر احلكم بأغلبية قضاة دائرة احملاكمة أو دائـرة االسـتئناف وتصـدره الدائـرة علنـا. 
ويكون احلكم مشفوعا برأي مسبب مكتوب جيوز تذييله بآراء مستقلة عنه أو معارضة له. 
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املادة ١٩ 
 العقوبات 

توقع دائرة احملكمة عقوبة السـجن لسـنوات حمـددة علـى الشـخص املـدان، عـدا اـرم  - ١
احلدث، ترجع احملكمة يف حتديد مدة السجن وحسب االقتضـاء إىل مـا هـو متبـع عمومـا فيمـا 
يتعلــق بأحكــام الســجن الــيت تصدرهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا واحملــاكم الوطنيــــة 

لسرياليون. 
ـــار عوامــل مــن قبيــل  ينبغـي لدائـرة احملكمـة عنـد توقيـع العقوبـات أن تـأخذ يف االعتب - ٢

جسامة اجلرم والظروف الشخصية للمحكوم عليه. 
لدائـرة احملكمـة، أن تـأمر، باإلضافـة إىل توقيـع عقوبـــة الســجن، مبصــادرة املمتلكــات  - ٣
والعوائـد وأي موجـودات أخـــرى مت االســتيالء عليــها بســلوك إجرامــي وردهــا إىل مالكيــها 

الشرعيني أو إىل دولة سرياليون. 
 

املادة ٢٠ 
 إجراءات االستئناف 

ـــهم دائرتــا احملاكمــة أو مــن  تنظـر دائـرة االسـتئناف يف االسـتئنافات املقدمـة ممـن أدانت - ١
املدعي العام على أساس ما يلي: 

وجود خطأ إجرائي؛  (أ)
وجود خطأ يف مسألة قانونية يبطل القرار؛  (ب)

وجود خطأ يف الوقائع تسبب يف عدم إقامة العدالة.  (ج)
لدائرة االستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات دائرة احملاكمة.  - ٢

يسترشـد قضـاة دائـرة االســـتئناف يف احملكمــة اخلاصــة بأحكــام دائــرة االســتئناف يف  - ٣
احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة ودائـــرة االســتئناف يف احملكمــة الدوليــة لروانــدا. كمــا 

يسترشدون بأحكام احملكمة العليا يف سرياليون عند تفسريهم وتطبيقهم لقوانني سرياليون. 
 

املادة ٢١ 
 إجراءات إعادة النظر 

إذا اكتشفت واقعة جديدة مل تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام دائـرة احملاكمـة أو  - ١
دائرة االستئناف، ورمبا كانت عـامال حامسـا يف التوصـل إىل احلكـم، جيـوز للمحكـوم عليـه أو 

للمدعي العام أن يقدم طلبا إلعادة النظر يف احلكم. 
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يقدم طلب إعادة النظـر إىل دائـرة االسـتئناف. ولدائـرة االسـتئناف أن ترفـض الطلـب  - ٢
إذا اعتربته ال يقوم على أساس. وإذا قررت أن الطلب وجيه، جيوز هلا حسب االقتضاء: 

إعادة عقد دائرة احملكمة؛  (أ)
االحتفاظ باختصاصها بشأن املسألة.  (ب)

 
املادة ٢٢ 

 تنفيذ األحكام 
تنفذ مدة السجن يف سرياليون. وجيوز إذا اقتضت الظروف قضاء مدة السـجن يف أي  - ١
ــــدا أو احملكمـــة الدوليـــة  مــن الــدول الــيت أبرمــت اتفاقــا مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروان
ليوغوســالفيا الســابقة مــن أجــل تنفيــذ األحكــام، أو الــيت أبــدت ملســجل احملكمــة اخلاصــــة 
ـــات مماثلــة لتنفيــذ  اسـتعدادها السـتقبال احملكـوم عليـهم. وجيـوز للمحكمـة اخلاصـة إبـرام اتفاق

األحكام مع دول أخرى. 
ينظم قانون الدولة اليت تقوم بتنفيذ األحكـام أوضـاع السـجن، سـواء يف سـرياليون أو  - ٢
يف دولة ثالثة، رهنا بإشراف احملكمة اخلاصة. وتلتزم الدولة اليت تنفـذ احلكـم مبـدة العقوبـة مـع 

اخلضوع للمادة ٢٣ من هذا النظام األساسي. 
املادة ٢٣ 

 العفو أو ختفيف األحكام 
على الدولة اليت يوجد احملكوم عليه بأحد سجوا وجييز قانوا العفـو عنـه أو ختفيـف 
احلكم الصادر عليه أن ختطر بذلك احملكمة اخلاصــة. وال جيـوز العفـو أو ختفيـف احلكـم إال إذا 
قرر ذلك رئيس احملكمة اخلاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيـات العدالـة ومبـادئ 

القانون العامة. 
املادة ٢٤ 
 لغة العمل 

تكون االنكليزية لغة العمل يف احملكمة اخلاصة. 
 

املادة ٢٥ 
 التقرير السنوي 

يقدم رئيس احملكمة اخلاصة تقريرا سنويا عن عمـل وأنشـطة احملكمـة إىل األمـني العـام 
وإىل حكومة سرياليون. 
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 التذييل الثالث 

 اختصاصات جلنة إدارة احملكمة اخلاصة لسرياليون 
والية جلنة اإلدارة   أوال - 

) املؤرخـة  S/2000/2134) عمال بالفقرة ٢ من الرسالة املوجهة من رئيس جملس األمـن - ١
٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ جيري إنشاء جلنة إدارة للمحكمة اخلاصة. 

 
تشكيل جلنة اإلدارة   ثانيا - 

ستكون جلنة اإلدارة ترتيبا غري رمسي مفتوحـا للمسـامهني املـهمني يف احملكمـة اخلاصـة  - ٢
والراغبـني يف أداء الوظـائف املشـار إليـها يف البـاب الثـالث مـن هـذه االختصاصـــات. وســوف 

تشترك حكومة سرياليون واألمني العام يف جلنة اإلدارة هذه. 
 

وظائف جلنة اإلدارة   ثالثا -
ستقوم جلنة اإلدارة للمحكمة اخلاصة، يف مجلة أمور:  - ٣

ـــد املرشــحني لوظــائف  املسـاعدة يف إنشـاء احملكمـة اخلاصـة مبـا يف ذلـك حتدي (أ)
املسجل واملدعي العام والقضاة لكي ما يعينهم األمني العام؛ 

ــــا يتعلـــق  النظــر يف تقــارير احملكمــة اخلاصــة وتقــدمي املشــورة والتوجيــه فيم (ب)
بالسياسة بشأن مجيع القضايا غري القضائية من عملياا مبا فيها مسائل الكفاءة؛ 

اإلشـراف علـى امليزانيـة السـنوية للمحكمـة اخلاصـة والتقـارير املاليـة األخــرى  (ج)
ذات الصلة وإسداء املشورة لألمني العام بشأن هذه املسائل؛ 

تقدمي املساعدة لألمني العام يف كفالة توفـري األمـوال الكافيـة لتشـغيل احملكمـة  (د)
اخلاصة؛ 

تشجيع مجيع الدول على التعاون مع احملكمة اخلاصة؛  (هـ)
تقدمي تقرير على أساس منتظم موعة الدول املهتمة باحملكمة اخلاصة.  (و)

 
خدمات السكرتارية   رابعا -

سيقدم األمني العام للجنة اإلدارة خدمات السكرتارية حسب الطلب.  - ٤


