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الملّخص التنفيذي
1

 
 

أفريقيا جنوب من  23منّظمات المجتمع المدني )ممثًّلا عن  90 ، شارك  2020أكتوبر تشرين األّول/يونيو وحزيران/ ي  بين شهر  

من  12و ؛من أوروبا الشرقيةواثنان  ؛من أميركا الًلتينية والكاريبي 26و ؛ئمن منطقة آسيا والمحيط الهاد 27و ؛الصحراء الكبرى

المجتمع المدني في ، لضمان مشاركة العالمية/معهد السياسة العالمية الحركة االتّحاديةالشرق األوسط وشمال أفريقيا( في مشروع 

 مراجعة المحكمة الجنائية الدولية.

 

حول  ةالعامّ  وجهات نظرهم( عبّروا فيه عن 1ممثًّلا عن منّظمات المجتمع المدني استبياناا مفّصًلا )الرجوع إلى الملحق  77مأل 

لية والتحقيقات والقضايا ومشاركة الضحايا والتعويض لهم، إلى جانب أنشطة الصندوق األوّ الجلسات ة اليفعّ حول محكمة وآرائهم ال

الحركة االتّحادية العالمية/معهد أجرى الباحثون في والمحكمة.  عملكما اقترحوا اإلصًلحات الًلزمة لتعزيز  االستئماني للضحايا،

 ركين الذين أجابوا على االستبيان تقريباا لألخذ بآرائهم حول هذه المسائل.االمش السياسة العالمية مقابًلت مع كلّ 

 

ممثًّلا عن  38 ، حضر  2020سبتمبر أيلول/ 30بعد إصدار التقرير النهائي لمراجعة الخبراء المستقلّين للمحكمة الجنائية الدولية في و

من أميركا الًلتينية  13و ؛من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 13و ؛أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىمن  7منّظمات المجتمع المدني )

جيبوا على االستبيان، لم ي  مّمن ممثًّلا عن منّظمات المجتمع المدني  13 ينهماألوسط وشمال أفريقيا(، ب الشرقمن  5الكاريبي، وو

بعض ما توّصل إليه على لية المية اللتماس ردود فعلهم األوّ الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العندوات إلكترونية نّظمتها 

 .ةرئيسي الخبراء من نتائج وتوصيات

 

 بخصوصُّالمحكمةُّالجنائيةُّالدوليةُّةالعام ُُّّاترالتصو ُّ

ركين ا% من المش50أكثر من   أن  ة المحكمة الجنائية الدولية، إاّل المجتمع المدني أشاروا إلى أهمي عدداا من ممثّلي منّظمات مع أن  

 .ةالمطلوب الفعّاليةالذين أجابوا على االستبيان اعتبروا مساهمة المحكمة ونظام روما األساسي في مكافحة اإلفًلت من العقاب دون 

 

اإلفًلت ه في حين ي رّكز الكثير من منّظمات المجتمع المدني على جهود المحكمة في معالجة أن   متابعةال أسئلةكشف اإلجابات على ت

عالمي. أعربت الصعيد التها على اليحكمة على أساس مدى جهودها وفعّ معظم المنّظمات قيّمت عمل الم  أن  ، إاّل في بلدانهم العقابمن 

بعض المنّظمات عن قلقها إزاء تقصير المحكمة في تعزيز مكافحة اإلفًلت من العقاب، وعدم تعّمقها في فهم أسباب اإلفًلت من 

 المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ: أحد   مختلفة. في هذا السياق، قال  العقاب في بلدان ومناطق 

 

 .في االزدياد آخذة   مجال. فثقافة اإلفًلت من العقاب ال ي مكننا أن ندّعي النجاح في أيّ 

 

ا طيفاا واسعاا من العوامل أخذ   في ما يخّص نتائج التحقيقات وتحديداا في عين االعتبار لتقييم دور المحكمة،  األخرى المشاركون أيضا

على تطبيق المحكمة لحقوق  مع التركيز بشكل خاصّ وكيفية أداء المحكمة لعملها، والقضايا التي يتواّلها مكتب المدّعي العام، 

 عمل المحكمة الجنائية الدولية غير ملموس بما يكفي. البعض على أن   د  شد  والضحايا. 

 

 ل الدول األطراف.اب الدعم والتعاون من قِب  كما عبّر البعض عن قلقهم إزاء غي

 

ُّتأييدُّمراجعةُّالمحكمةُّالجنائيةُّالدوليةُّ

معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني يؤيّدون مراجعة المحكمة الجنائية الدولية، أبدى بعضهم قلقاا حول عدم إشراك المجتمع  مع أن  

المجتمع المدني التي مألت االستبيان كانت على منّظمات منّظمة من  77من بين  56 المدني بالمستوى المطلوب. وفي التفاصيل أن  

 أو األخذ برأيها. منّظمة 25حتّى اآلن لم يتّم التشاور سوى مع  لم بمراجعة المحكمة الجنائية الدولية، لكن  عِ 

 

مخاوفهم بأن تؤدّي االعتبارات السياسية والمالية إلى ة التي تقودها الدول األطراف" وعن بـ"العملي عدم ثقتهم كثيرون عن  ر  عب  

 المحكمة في مجاالت مهّمة. فقال   أداء حسينإلى ت الراميةالدول ستدعم التدابير  إضعاف المحكمة الجنائية الدولية. لم يقتنع البعض بأن  

 المشاركين من كينيا: أحد  
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تحسين عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداا تلك المتعلّقة بمكتب حات التي تهدف إلى قترلمعن تبنّي ا [الدول]قد تعزف 

 المدّعي العام وحماية الضحايا والشهود والتعويض للضحايا.

 

ليةُّعلىُّتقريرُّالخبراءُّالمستقل ينالمالحظاتُّالعام ُّ ُّةُّاألو 

 ،التقرير النهائي الذي أعدّه الخبراء المستقلّونممثّلو منّظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في الندوات اإللكترونية لمراجعة أيّد 

بالتوصيات التي تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تعزيز عًلقتها بالمجتمع  رّحبوا بشكل خاصّ والعديد من توصيات الخبراء. 

 المشاركين من نيكاراغوا على االستبيان كما يلي: أحد   المدني. أجاب  

 

مع المجتمع المدني في المحكمة  يجب أن تتفاعلمع المحكمة.  التواصل مباشرةا  تستطيعوحدها المنّظمات الدولية البارزة 

 مختلف البلدان والمناطق.

 

 المشاركون في الندوات اإللكترونية بالتحديد على النتائج والتوصيات التي توّصل إليها الخبراء في ما يخّص سير العمل داخل ز  رك  

، واالنطباعات الراسخة حول غياب القيادة والمساءلة، وعدم المساواة أجهزتها، بما في ذلك انعدام الثقة بين الدوليةالجنائية المحكمة 

وضع الالكثيرون على مخاوفهم من تأثير  د  شد  و. مضايقةالتنّمر وال ن، وعدم رضا الموّظفين، فضًلا عن اإلفادات عنبين الجنس ي  

 تها.الفعّال للمحكمة ومصداقي عملال على يالمؤّسس

 

ة الدول األطراف بزيادة الموارد المتاحة أمام المحكمة، ولو أنّهم أشاروا إلى الخبراء لم ينصحوا جمعي ألن   عب ر  الكثيرون عن خيبتهم

ا عن ذلك، اقترح   الخبراء عدداا من التدابير التي تهدف إلى الحدّ من التحقيقات وتأخيرها وتقليص نطاق  النقص في تمويلها. عوضا

استياء العديد من ممثّلي  أثار   ماّل لإلفًلت من العقاب، يكبح جهود المحكمة إليجاد ح األمر الذي قدا المحكمة الجنائية الدولية، قضاي

 منّظمات المجتمع المدني.

 

لية ُّالجلساتُّاألو 
 أحد   تها. على سبيل المثال، قال  وشفافي واتّساقهالية، فضًلا عن عدم تماسكها كثيرون مخاوفهم من طول بعض الجلسات األوّ أبدى 

 المشاركين من ساحل العاج: 

  

ا ما ت فضي الجلسات األّولية إلى تحقيقات   ة وال تتوفّر . ال يتّم اختيار البلدان بشفافية. فهي مطّولة وغير فعّالةفعلي نادرا

كبة في البلدان المشمولة الجرائم المرتوإيقاف لها تأثير و/أو انعكاس على خفض  ة. ليس  معلومات كافية عن العملي

 .مراجعةبال

 

تأييداا ساحقاا توصيات الخبراء التي تقتضي ما يلي: اعتماد  ممثّلو منّظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في الندوات اإللكترونيةأيّد 

لية؛ وتوفير جلسة أوّ  ، لكلّ المرجعية ل الزمنية والمعاييره  د الم  لية؛ وإعداد خطط استراتيجية، ت حدِّ معايير شفّافة الفتتاح الجلسات األوّ 

 لية.المعلومات عند انطًلق الجلسة األوّ 

 

قه من توصية الخبراء لمكتب المدّعي العام بأن ينظر في رفع عتبة الخطورة عند أخذ قرار بشأن فتح الكثير منهم أبدى قل غير أن  

ا تحقيق، األمر الذي قد ي شكِّ  ا ل معيارا الجرائم التي يعاقب  جميع مختلفة، مع العلم أن  الظروف الحسب ق بشكل غير متّسق ي طب  غامضا

أحد ممثّلي منّظمات المجتمع  أشار  لمجتمع الدولي. في هذا الصدد، الجرائم التي ت قلق ادّ من أخطر عليها نظام روما األساسي ت ع  

 إلى ما يلي: المدني من سنغافورة

 

 .الفظيعةالجرائم  على خلفية  منمن الصعب جداا تحديد معنى الخطورة بدقّة 

 

ُّالتحقيقات
أبدى البعض قلقهم حيال في حين قائمة األولويات،  صدّرأن يت نبغيتعزيز التحقيقات ي من المشاركين في االستبيان أن   %83 اعتبر  

ة ممثّلي غالبي رأتتها، فضًلا عن النقص في توفير المعلومات. اليتب المدّعي العام ودقّتها وفعّ سرعة التحقيقات التي ي جريها مك

 أحد   الدول ال تتعاون مع المحكمة بشكل فعّال. قال   التحقيقات ال تستند إلى ما يكفي من الموارد، وأن   منّظمات المجتمع المدني أن  

 المشاركين من أفغانستان:
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من الدول  اكافيا  ادعما بتفاوت ... وال يتلقّيان  في القضايا انالمحكمة الجنائية الدولية/مكتب المدّعي العام ي حقّق أعتقد بأن  

متوّرطة في  أو دول منّظمة حلف شمال األطلسي وإسرائيلحدة األميركية مثل الواليات المتّ  األطراف إذا كانت بلدان

 الجرائم.

 

ستراتيجيات االبشأن التحقيقات و دّ مكتب المدّعي العام سياسةا الخبراء بأّن ي عِ  اتكين في الندوات اإللكترونية توصيأيّدت غالبية المشار

ك من خًلل رفع عدد الميداني لمكتب المدّعي العام، وذلة التوصيات التي تقتضي تعزيز الحضور شّجعت الغالبي لظروف محدّدة. كما

 ي.ق محلّ قيحتفريق ب االستعانةو ق طريينالخبراء ال

 

)أي تعليقها بشكل  شائكةال الحاالت رجاءإمعظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني، أو حذّروا من توصية الخبراء ب مع ذلك، عارض  

المشاركين من منطقة آسيا والمحيط  أحد   . في معرض التعليق، قال  ةجدّي اتالكافية إلجراء تحقيقر الموارد مؤقّت( في حال عدم توف  

 الهادئ:

 

 بوجه المحكمة الجنائية الدولية والعدالة. عوائق إضافيةهذه المقاربة تمنح الدول المزيد من الحجج لوضع 

 

ن أحد العوامل التي يأخذها مكتب المدّعي العام في عين االعتبار قد يكوغياب تعاون الدول  بالرجوع إلى إشارة الخبراء إلى أن  و

مع الهدف من نظام روما  تنسجمما إذا كانت هذه المقاربة حول المشاركين المعنيّين ببورما/ميانمار  أحد   ة ما، تساءل  قضي رجاءإل

:  األساسي، قائًلا

 

 التعاون.الدولة رفضت  نحتاج إلى إجراء تحقيق ألن   ،في معظم الحاالت

ُّ

 آخر من ماليزيا: مشارك   وسأل  

 

 التحقيق؟ مباشرة محكمة الجنائية الدولية الة الدول األطراف مسؤولية تأمين الموارد في حال قّررت أال تقع على عاتق جمعي

 

ُّالقضايا
التّهم، إصدار معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني اتّفقوا مع سياسات مكتب المدّعي العام في ما يخّص اختيار القضايا و مع أن  

 إلى ما يلي: من جمهورية الكونغو الديمقراطية المشاركين أحد   أشار  . وسقتّ م ق بشكل  السياسات لم ت طب   كثيرون أن   اعتبر  

 

الجماعات المسلّحة، والقوى ض الحكومة )عارِ ت   تيال الجهاتالعام على قضايا مكتب المدّعي  ز  ة القضايا، رك  في غالبي

رتكبي  العديد منهذه السياسة، التي ال تتوافق مع جوهر نظام روما األساسي، تركت  ضة(. بالتالي فإن  عارِ السياسية الم   م 

 من دون عقاب. البارزين جرائمال

 

 ةجمعي وت سلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وال أن   شتبه بهمل ست لقي القبض على المالدو ثقة بأن   معظم المشاركين علىلم يكن 

 الدول األطراف ستحرص على تعاون الدول.

 

شاِركين ة ممثّلي منّظمات المجتمع المدنيرأت غالبي   أن  إاّل محاكمات المحكمة الجنائية الدولية عادلة وتحترم حقوق المتّهم.  أن   الم 

 من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني إلى أن   عدد   لفت  و. اياقوق الضحايا خًلل النظر في القضعن مخاوفه حيال تطبيق ح ر  البعض عب  

 المحاكمات ال تتّم بصورة عاجلة.

 

أن تكون الشاغل الرئيسي لمكتب المدّعي  نبغيتها يجودة األدلّة وكمي منّظمات المجتمع المدني مع الخبراء على أن  العديد من  اتّفق  

ها ص المحكمة جهود  قلِّ أن تؤدّي إلى أن ت   نبغيهذه المقاربة ال ي أن   على شد د  بعضهم   أن  التّهم، إاّل إصدار العام في اختيار القضايا و

 التي يصعب عادةا التحقيق فيها. ،والقائم على النوع االجتماعيك جرائم العنف الجنسي اآليلة إلى مًلحقة الجرائم، بما في ذل

 

( ال المساءلة ائقناحية طرلجغرافي والو لناحية النطاق الزمنيتوصية الخبراء بالحدّ من نطاق القضايا ) الممثّلون من أن   ر  حذ  و

وهي  –معيّن  في ظرف   إلجرام الذي وقع  ل ة مكتب المدّعي العام بإلقاء تهم تعكس، قدر المستطاع، الحجم الحقيقيتتوافق مع سياس

 ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان.معظم من  واسعحظيت بتأييد  سياسة  
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ُّتوفيرُّالمعلومات
ة مراحل عملي جميعتوفير المعلومات غير كاف  في  معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان إلى أن   لفت  

ة الدول ل جمعيتأمين موارد إضافية من قِب   بس ب ل منهاالجنائية الدولية، ودعوا إلى إيًلء األولوية لمعالجة هذه المسألة،  المحكمة

 ين بالوضع في دارفور:المشاركين المعنيّ  أحد   األطراف لدعم جهود المحكمة. في هذا السياق، قال  

 

بمبادرة  من المحكمة، بل نحن الذين  يحصل ذلكفي حالتنا لم  المتضّررة،من ناحية توفير المعلومات للضحايا والمجتمعات 

 .نا بجهد لتأسيس عًلقة مع المحكمةسعي

 

من  قضية ة لتوفير المعلومات لكلّ إعداد خطّ وجوب توصية الخبراء ب المشاركين في الندوات اإللكترونيةأيّدت الغالبية الساحقة من 

كثيرون توصية الخبراء بأن تقوم منّظمات المجتمع المدني بتوفير  المحكمة الجنائية الدولية، في حين عارض   القضايا التي تنظر فيها

ه ولو تعاونت المحكمة البعض أن   المعلومات نيابةا عن المحكمة، في حال عدم تزويد األخيرة بموارد إضافية لتوفير المعلومات. شرح  

ها تفتقر بدورها للموارد. ث باسم المحكمة كما أن  وفير المعلومات، فالمنّظمات ال تستطيع التحد  مع منّظمات المجتمع المدني من أجل ت

 المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ما يلي: أحد   أشار  

 

ع المدني. تقع مجتمال مجموعاتِمن المشين اقتراح أن تستخدم المحكمة الجنائية الدولية الموارد المحدودة جداا التي تملكها 

 .ةاليالًلزمة لتؤدّي دورها بفعّ ة الدول األطراف مسؤولية تزويد المحكمة بالموارد على عاتق جمعي

 

ُّمشاركةُّالضحايا
تّبع في ة نظام مشاركة الضحايا الم  اليلـممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان آراء متفاوتة بخصوص فعّ  تكان  

مهّمشين، كثيرون عن ثقتهم بالنظام، فيما أبدى آخرون قلقهم حيال قدرة الضحايا، وتحديداا الضحايا ال الجنائية الدولية. أعرب  المحكمة 

المشاركين  أحد   قال  . ومتضاربةصعبة  ل الزمنيةه  شروط طلبات المشاركة والم   البعض إلى أن   لفت  وة. على المشاركة في العملي

 :ققيد التحقي ة  قضيالمعنيّين ب

 

الفترة الزمنية المحدودة المتاحة أمام ]قسم مشاركة الضحايا والتعويضات في قلم المحكمة[ والضحايا لملء استمارات 

 [ مشاركة الضحايا بصورة فعّالة.تنسفالمشاركة وتقديمها ]

 

 أحد   قال  . الراغبين بالمشاركةة األنظمة التي وضعتها المحكمة لحماية الضحايا اليممثّلو منّظمات المجتمع المدني بفعّ  ك  شك  كذلك، 

 :المعنيّين بفنزويًل المشاركين

 

ات ي ت هدّد الضحايا ويؤّمن لهم آلييخشى الكثير من الضحايا المشاركة. يجب أن يأخذ النظام في الحسبان المخاطر الت

 .المًلئمةالحماية 

 

اإللكترونية أيّدت توصية الخبراء بأن ت جري المحكمة الجنائية الدولية نوعاا من  اتالكبرى من المشاركين في الندوة الغالبي مع أن  و

ه ال يجب على الخبراء االكتفاء بذلك، ال سيّما في ظّل بعض المخاوف القديمة المراجعة الداخلية لمشاركة الضحايا، رأى البعض أن  

 المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ: أحد   بهذا الخصوص، قال   التي لم تعالجها المحكمة بعد.

 

[ هذه المشاكل قائمة منذ ]مع أن   ًلئمةية الدولية لتتّخذ الخطوات المالمحكمة الجنائ]الخبراء[ ثقتهم إلى حدّ كبير في  وضع  

ل النتائج التي توّصل إليها التقرير ي شكِّ االتّكال على المحكمة من دون تقديم توصيات مفّصلة انطًلقاا من ففترة طويلة. 

 ضائعة. فرصةا 

 

 التعويضات

المحكمة،  تعتمدهاتابع إجراءات التعويضات التي ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان قالت إنّها ت  قلّة من 

أعطى و. معيّنة قضاياوضوحها في البعض عن مخاوفهم من طول اإلجراءات وعدم  نجزت في أربع قضايا لغاية اليوم. أعرب  والتي أ  

: لوبانغاة يمقراطية رأيه بالتعويضات في قضيالمشاركين المعنيّين بجمهورية الكونغو الد أحد    ، قائًلا

  

قبل أكثر من جراءات اإل[ الضحايا الذين شاركوا في وضع المحكمة الجنائية الدولية التعجيل بالتعويضات ألن  على  نبغي]ي

ا مع مرور الوقت، كما أن   أعوام... 8  هم تعبوا من االنتظار.يزداد سوءا



2020تشرين الثاني/نوفمبر   v 

 

 

ر المحكمة مبادئ طوِّ ت   لتوصيات الخبراء بأن الواسع منّظمات المجتمع المدني عن تأييدهمممثّلو  خًلل الندوات اإللكترونية، أعرب  

في مرحلة  الفضلى ممارسات، مع اعتماد الومتجانسة مبّسطةإلى جانب إجراءات موّحدة و ما يخّص التعويضات، ثابتة ومتماسكة في

 التعويضات.

 

الحكم،  الكثير من المشاركين على توصية الخبراء التي تقتضي بدء إجراءات التعويضات ريثما تظهر نتيجة االستئناف ضدّ  وافق  

منّظمات المجتمع المدني لم يؤيّد هذه عدداا أكبر من ممثّلي  بما أن   ،ة إلدارة توقّعات الضحايا. لكن  شرط توفير المعلومات بصورة فعّال

 قد يؤدّي إلىالحكم في االستئناف  نقض إذ أن  ل صدور الحكم النهائي، ة قببدء العملي ال يحبّذبعضهم  التوصية، فذلك يدّل على أن  

 الضحايا.خيبة أمل إجراءات التعويضات و وقف

 

ُّالصندوقُّاالستئمانيُّللضحايا

ه ي شّكل صندوق االستئماني في االستبيان على أن  لل القسم المخّصصتمع المدني الذين أجابوا على ممثّلي منّظمات المج كلّ  أجمع  

 وسرعتها اتّساقهاأنشطته و تماسك البعض عن مخاوفهم وشكوكهم إزاء أعرب   ،لكن  ومن ركائز نظام روما األساسي. أساسية ركيزة 

 .وإتاحتها

 

منّظمات المجتمع المدني ممثّلي ة أيّد غالبي االستئماني وتعزيز قدراته.البعض إلى الحاجة إلى زيادة تمويل الصندوق  أشار  و

 لجمع األموال. ستراتيجيةا ااالستئماني الصندوق  ضعلكترونية توصية الخبراء بأن يكين في الندوات اإلشارِ الم  

 

وإدارتها االستئماني لتشمل فقط جمع األموال الصندوق من توصية الخبراء بالحدّ من وظائف  ونالكثير ر  أو حذ   عارض  في المقابل، 

ذلك ي تيح للصندوق التركيز على جمع األموال، أبدى البعض مخاوفهم من  البعض أقّر بأن   مع أن  فوتحريرها وفقاا لتوجيهات المحكمة. 

ا بدون زيادة ملحوظة في موارد  كليفاألخرى بصورة فعّالة في حال تائفه تأدية وظعدم  قسم مشاركة قلم المحكمة بها، خصوصا

 الضحايا والتعويضات في قلم المحكمة.

 

ُّتوصياتُّالحركةُّاالت حاديةُّالعالمية/معهدُّالسياسةُّالعالمية

 على المحكمة الجنائية الدولية والدول األطراف: نبغيي 

  وغيرها من على نحو  واف   المجتمع المدني وتوصياته المفّصلة الواردة في هذا التقرير بعين االعتبارأخذ آراء ،

ن، لتحديد توصيات الخبراء المستقلّي حولك مًلحظاتها االقتراحات التي تقدّمت بها منّظمات المجتمع المدني، بما في ذل

 ة تطبيقها؛ بها وكيفي يجب العملاإلصًلحات التي 

 ال سيّما منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة اإلفًلت من ى نطاق واسع مع المجتمع المدني، التشاور عل

وسط وشمال الكاريبي والشرق األوًلتينية وأميركا ال وأوروبا الشرقية العقاب في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

  اإلصًلحات؛ فعيلي تأفريقيا، طوال العملية وذلك لألخذ بآرائهم ف

   ز في واف  على  إطًلع المجتمع المدني بشكل  جهود التطبيق ووقع اإلصًلحات.التقد م الم حر 

 

 


