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 كلمة شكر وتقدير

بجزيل الشكر من كافّة ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين  الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية التقدُّم ودّ كلٌّ مني

المذكورة أدناه، إلى جانب المنّظمات األخرى التي لم يأِت التقرير  المنّظماتشاركوا في إعداد هذا التقرير، ومن بينهم الممثّلون عن 

 على ذكر اسمها، إّما ألسباب أمنية وإّما نزوالا عند طلبها.

 

 منتدى الدعوة، نيبال 
 الجمعية الدائمة لحقوق اإلنسان في بوليفيا، بوليفيا 
 ( منّظمة آسيا للعدالة والحقوقAJAR تُعنى بمنطقة آسيا والمحيط ،)الهادئ 
 يُعنى بدول آسياالمنتدى اآلسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية ، 
  ،تُعنى بدول آسيااللجنة اآلسيوية لحقوق اإلنسان 
 المركز األسترالي للعدالة الدولية، أستراليا 
 االئتالف الكاميروني من أجل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل األفريقية، الكاميرون 
 سالم والقانون، المغربالمركز المغربي لل 
 ( مركز التحقيقات والدفاع عن حقوق اإلنسانCIPRODEHهندوراس ،) 
  مؤّسسةCLEENنيجيريا ، 
 االئتالف الغيني من أجل المحكمة الجنائية الدولية، غينيا 
 ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج 
  جمعيةCOMPPART  السالم، نيجيريامن أجل العدالة وبناء 
 لجنة حقوق اإلنسان، كولومبيا 
 مجموعة عمل نساء دارفور، تُعنى بدارفور 
 ( مركز قطاع الخدمات غير الرسميINSECنيبال ،) 
 المعهد المكسيكي لحقوق اإلنسان والديمقراطية، المكسيك 
 معهد البحوث المتعلّقة بالسياسة والدعوة (ELSAM)إندونيسيا ، 
  للقانون الجنائي الدوليالمركز اإليراني 
 ( برنامج مراقبة النظام القضائيJSMP) ،ليشتي-تيمور 
 مختبر األبحاث في القانون الدولي واألوروبي والعالقات بين المغرب العربي وأوروبا، تونس 
 ماليزيااالئتالف الماليزي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، 
  منّظمةMARUAHسنغافورة ، 
 من أجل المحكمة الجنائية الدولية، نيجيريا االئتالف النيجيري 
 االئتالف الفلبيني من أجل المحكمة الجنائية الدولية، الفلبين 
 منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء، تُعنى بكوبا 
 المرصد اإلقليمي لحقوق اإلنسان، ليبيريا 
 ( جمعية حماية حقوق الطفلSPARC)باكستان ، 
 ة حقوق اإلنسان، السلفادورجمعية ماريا جوليا هيرنانديز لحماي 
 مركز األبحاث والتوثيق لمناصرة المرأة، نيجيريا 
  جمعيّةWuro Development Concernsنيجيريا ، 

 

 تجدر اإلشارة إلى أنَّ اآلراء والمواقف الواردة في هذا التقرير تعكس رؤية ممثّلي المجتمع المدني الُمشاِركين في إعداد التقرير وال

 وجهات نظر الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية.تعكس بالضرورة 

 

 و Ricardo Izquierdo و Rahel Seife Hassen و Carlos Briceñoتولّى إجراء األبحاث لغرض إعداد هذا التقرير كلٌّ من 

Mohamed KhelifiوJonathan O’Donohue بمساعدة من ،Caroline Correia و Carolina Flores و Photeine 

Lambridis وYasmine Oubazizوبمشاركة من ،Tawanda Hondora  وAnjali Manivannanتحت إدارة ،Ricardo 

Izquierdo. 

 

 الخيري WellSpringلم يكن هذا المشروع ممكنا لوال الدعم السخي من برنامج المعونة األيرلندي واالتّحاد السويسري وصنوق 
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 التوطئة

ل لحظة حاسمة  2019قرار جمعية الدول األطراف في شهر كانون األّول/ديسمبر  جاء   بإجراء مراجعة للمحكمة الجنائية الدولية ليُشّكِ

 في الجهود العالمية لمكافحة اإلفالت من العقاب.

 

معقّدة وكثيرة بعضها ضمن سيطرة المحكمة الجنائية الدولية والبعض اآلخر خارج سيطرة المحكمة، لم تنجح المحكمة بعد ألسباب 

متوقّعاا عند اعتماد نظام روما األساسي ودخوله حيّز التنفيذ، ال بل ترّسخ ت ظاهرة  في تعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب كما كان  

 . 2002مقارنةا بفترة تأسيس المحكمة سنة  2020العالم سنة  اإلفالت من العقاب أكثر حول

 

من هنا، تُتيح مراجعة المحكمة الجنائية الدولية فرصةا لتحديد وتطبيق اإلصالحات التي من شأنها تعزيز دور المحكمة ونظام روما 

ل منظومةا عادلة ومنصفة وفعّالة للعدالة الدولية، بحيث ا على أن تُشّكِ لضحايا الجرائم األكثر  تتدّخل لتحقيق العدالة األساسي، حرصا

 خطورةا التي تُقلق المجتمع الدولي عندما تتعثّر السلطات الوطنية في تأدية دورها.

 

بإمكان منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة اإلفالت من العقاب على صعيد بلدانها ومناطقها أن تُساِهم مساهمةا فريدة 

ه العملية. غير أنَّ العمليات المتعلّقة بالمحكمة الجنائية الدولية تُرّكز عادةا على منّظمات المجتمع المدني المتواجدة في ومهّمة في هذ

ْي حزيران/يونيو وتشرين األّول/أكتوبر من العام الجاري، أطلق  كلٌّ من الحركة االتّحادية  الهاي أو نيويورك. لهذا السبب، بين شهر 

السياسة العالمية مشروعاا جديداا يهدف إلى: إطالع منّظمات المجتمع المدني في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ العالمية/معهد 

وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال أفريقيا على مراجعة المحكمة الجنائية الدولية، والتماس تقييمهم 

 الت األساسية، وتسليط الضوء على آرائهم حول النواحي التي تتطلّب إصالحات.ألداء المحكمة في المجا

 

عندما أطلقنا المشروع، لم تكن لدينا فكرة واضحة عن مستوى اإلقبال الذي سيلقاه. لكنَّ التجاوب الكبير الذي أبداه ممثّلو منّظمات 

بتعزيز العدالة الدولية وانفتاحهم على التفاعل مع الجهود اآليلة إلى  المجتمع المدني في كافّة المناطق يُثبت التزام الكثيرين المستمرّ 

 النهوض بالمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي.

 

بلداا بشأن مراجعة المحكمة الجنائية الدولية.  43ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني في  90يستعرض هذا التقرير آراء وتوصيات 

، قد ال يسهل على المحكمة 2020التقرير الذي صدر عن مراجعة الخبراء المستقلّين في أواخر شهر أيلول/سبتمبر وعلى غرار 

الجنائية الدولية أو الدول األطراف في نظام روما األساسي أو مناصري المحكمة قراءة هذا التقرير. فلدى الكثير من المشاركين 

رب  هؤالء الممثّلون عن استيائهم من غياب دعم الدول األطراف التي أيّد ت تأسيسها. ومع شواغل جدّية حيال أداء المحكمة. ولقد أع

ا متعّمقاا لعمل المحكمة، ويقترحون توصيات بنّاءة حول النواحي التي تتطلّب إجراء اإلصالحات.  ذلك، يُقدّمون تقييما

 

ا ردود الفعل األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع  المدني على بعض أبرز النتائج التي توّصلت إليها مراجعة الخبراء يشمل التقرير أيضا

حة، فيما الكثير منهم يعارض أو يُعبِّر عن   المستقلّين وما اقترحته من توصيات. فت بيَّن  أنَّهم يؤيّدون بشدّة العديد من اإلصالحات الُمقتر 

 تحفّظه إزاء بعض التوصيات التي ستُقلّص نطاق عمل المحكمة، إن ُطبِّقت.

 

خالل مرحلة صياغة نظام روما األساسي، يُشير التقرير أكثر من مّرة إلى أنّه لوال دعم حركة المجتمع المدني حول العالم التي نشأت 

لما أبصرت المحكمة الجنائية الدولية النور. وال يزال دعم المجتمع المدني باألهمية ذاتها لنجاح المحكمة في المستقبل. لذلك، فإنَّ 

آراء المجتمع المدني وتوصياته الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية يحثّان المحكمة وجمعية الدول األطراف على األخذ ب

الواردة في هذا التقرير، إلى جانب مساهماته األخرى في مراجعة المحكمة الجنائية الدولية، لتحديد اإلصالحات الواجب تنفيذها، 

 والتشاور مع منّظمات المجتمع المدني بشكل بنّاء طوال عملية تطبيق المراجعة.

 

 
 بيست كيث

 المشتركة التنفيذية اللجنة ورئيس نابةباإل التنفيذي المدير

 الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية 
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 التنفيذيالملّخص 

يْ  أفريقيا جنوب من  23ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني ) 90، شارك  2020حزيران/يونيو وتشرين األّول/أكتوبر  بين شهر 

من  12من أميركا الالتينية والكاريبي؛ واثنان من أوروبا الشرقية؛ و 26من منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ و 27و الصحراء الكبرى؛

الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية، لضمان مشاركة المجتمع المدني في مال أفريقيا( في مشروع الشرق األوسط وش

 مراجعة المحكمة الجنائية الدولية.

 

حول  ة( عبّروا فيه عن وجهات نظرهم العامّ 1ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني استبياناا مفّصالا )الرجوع إلى الملحق  77مأل 

األّولية والتحقيقات والقضايا ومشاركة الضحايا والتعويض لهم، إلى جانب أنشطة الصندوق الجلسات المحكمة وآرائهم حول فعّالية 

الحركة االتّحادية العالمية/معهد االستئماني للضحايا، كما اقترحوا اإلصالحات الالزمة لتعزيز عمل المحكمة. وأجرى الباحثون في 

 ركين الذين أجابوا على االستبيان تقريباا لألخذ بآرائهم حول هذه المسائل.امية مقابالت مع كّل المشالسياسة العال

 

ممثاّلا عن  38، حضر  2020أيلول/سبتمبر  30وبعد إصدار التقرير النهائي لمراجعة الخبراء المستقلّين للمحكمة الجنائية الدولية في 

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

ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني مّمن لم يُجيبوا على االستبيان،  13من الشرق األوسط وشمال أفريقيا(، بينهم  5والكاريبي، و

لسياسة العالمية اللتماس ردود فعلهم األّولية على بعض ما توّصل إليه الحركة االتّحادية العالمية/معهد اندوات إلكترونية نّظمتها 

 الخبراء من نتائج وتوصيات رئيسية.

 

رات العاّمة بخصوص المحكمة الجنائية الدولية  التصوُّ

% من المشاركين 50ن مع أنَّ عدداا من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني أشاروا إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية، إاّل أنَّ أكثر م

 الذين أجابوا على االستبيان اعتبروا مساهمة المحكمة ونظام روما األساسي في مكافحة اإلفالت من العقاب دون الفعّالية المطلوبة.

 

فالت أنَّه في حين يُرّكز الكثير من منّظمات المجتمع المدني على جهود المحكمة في معالجة اإل المتابعة تكشف اإلجابات على أسئلة

من العقاب في بلدانهم، إاّل أنَّ معظم المنّظمات قيّمت عمل المحكمة على أساس مدى جهودها وفعّاليتها على الصعيد العالمي. أعربت 

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

 ن ومناطق مختلفة. في هذا السياق، قال  أحدُ المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ:العقاب في بلدا

 

 آخذةٌ في االزدياد. مجال. فثقافة اإلفالت من العقاب ال يُمكننا أن ندّعي النجاح في أيّ 

 

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

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

 الضحايا. وشدَّد  البعض على أنَّ عمل المحكمة الجنائية الدولية غير ملموس بما يكفي.

 

 م إزاء غياب الدعم والتعاون من قِب ل الدول األطراف.كما عبّر البعض عن قلقه

 

 تأييد مراجعة المحكمة الجنائية الدولية 

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

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

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

 

هم بأن تؤدّي االعتبارات السياسية والمالية إلى بـ"العملية التي تقودها الدول األطراف" وعن مخاوف عدم ثقتهم عبَّر  كثيرون عن 

ل  إضعاف المحكمة الجنائية الدولية. لم يقتنع البعض بأنَّ الدول ستدعم التدابير الرامية إلى تحسين أداء المحكمة في مجاالت مهّمة. فقا

 أحدُ المشاركين من كينيا:

 

عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداا تلك المتعلّقة بمكتب قد تعزف ]الدول[ عن تبنّي المقترحات التي تهدف إلى تحسين 

 المدّعي العام وحماية الضحايا والشهود والتعويض للضحايا.
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 المالحظات العاّمة األّولية على تقرير الخبراء المستقلّين

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

العديد من توصيات الخبراء. ورّحبوا بشكل خاّص بالتوصيات التي تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تعزيز عالقتها بالمجتمع 

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

 

ارزة تستطيع التواصل مباشرةا مع المحكمة. يجب أن تتفاعل المحكمة مع المجتمع المدني في وحدها المنّظمات الدولية الب

 مختلف البلدان والمناطق.

 

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

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

بين الجنس ْين، وعدم رضا الموّظفين، فضالا عن اإلفادات عن التنّمر والمضايقة. وشدَّد  الكثيرون على مخاوفهم من تأثير الوضع 

 داقيتها.المؤّسسي على العمل الفعّال للمحكمة ومص

 

لى عبَّر  الكثيرون عن خيبتهم ألنَّ الخبراء لم ينصحوا جمعية الدول األطراف بزيادة الموارد المتاحة أمام المحكمة، ولو أنّهم أشاروا إ

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

ي قضايا المحكمة الجنائية الدولية، األمر الذي قد يكبح جهود المحكمة إليجاد حّل لإلفالت من العقاب، ما أثار  استياء العديد من ممثّل

 منّظمات المجتمع المدني.

 

 الجلسات األّولية
أبدى كثيرون مخاوفهم من طول بعض الجلسات األّولية، فضالا عن عدم تماسكها واتّساقها وشفافيتها. على سبيل المثال، قال  أحدُ 

 المشاركين من ساحل العاج: 

  

ا ما تُفضي الجلسات األّولية إلى تحقيقاٍت فعلية. فهي مطّولة وغير فعّالة. ال يتّم اختيار البلدان بشفافية وال  تتوفّر نادرا

معلومات كافية عن العملية. ليس  لها تأثير و/أو انعكاس على خفض وإيقاف الجرائم المرتكبة في البلدان المشمولة 

 بالمراجعة.

 

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

د الُمه ل الزمنية والمعايير المرجعية، لكّل جلسة أّولية؛ وتومعا فير يير شفّافة الفتتاح الجلسات األّولية؛ وإعداد خطط استراتيجية، تُحدِّ

 المعلومات عند انطالق الجلسة األّولية.

 

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

ا يُطبَّق بشكل غير متّسق حسب الظروف المختلفة، مع العلم أنَّ جميع الجرائم التي يعاقب ا غامضا ل معيارا  تحقيق، األمر الذي قد يُشّكِ

مثّلي منّظمات المجتمع عليها نظام روما األساسي تُع دّ من أخطر الجرائم التي تُقلق المجتمع الدولي. في هذا الصدد، أشار  أحد م

 المدني من سنغافورة إلى ما يلي:

 

 من الصعب جداا تحديد معنى الخطورة بدقّة على خلفيٍة من الجرائم الفظيعة.

 

 التحقيقات
% من المشاركين في االستبيان أنَّ تعزيز التحقيقات ينبغي أن يتصدّر قائمة األولويات، في حين أبدى البعض قلقهم حيال 83اعتبر  

سرعة التحقيقات التي يُجريها مكتب المدّعي العام ودقّتها وفعّاليتها، فضالا عن النقص في توفير المعلومات. رأت غالبية ممثّلي 

 منّظمات المجتمع المدني أنَّ التحقيقات ال تستند إلى ما يكفي من الموارد، وأنَّ الدول ال تتعاون مع المحكمة بشكل فعّال. قال  أحدُ 

 من أفغانستان:المشاركين 

 

ا كافياا من الدول  أعتقد بأنَّ المحكمة الجنائية الدولية/مكتب المدّعي العام يُحقّقان في القضايا بتفاوت ... وال يتلقّيان دعما

األطراف إذا كانت بلدان مثل الواليات المتّحدة األميركية وإسرائيل أو دول منّظمة حلف شمال األطلسي متوّرطة في 

 الجرائم.
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 دت غالبية المشاركين في الندوات اإللكترونية توصيات الخبراء بأّن يُِعدّ مكتب المدّعي العام سياسةا بشأن التحقيقات واالستراتيجياتأيّ 

لظروف محدّدة. كما شّجعت الغالبية التوصيات التي تقتضي تعزيز الحضور الميداني لمكتب المدّعي العام، وذلك من خالل رفع عدد 

 ريين واالستعانة بفريق تحقيق محلّي.الخبراء القُط

 

الحاالت الشائكة )أي تعليقها بشكل  رجاءمع ذلك، عارض  معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني، أو حذّروا من توصية الخبراء بإ

منطقة آسيا والمحيط مؤقّت( في حال عدم توفُّر الموارد الكافية إلجراء تحقيقات جدّية. في معرض التعليق، قال  أحدُ المشاركين من 

 الهادئ:

 

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

 

وبالرجوع إلى إشارة الخبراء إلى أنَّ غياب تعاون الدول قد يكون أحد العوامل التي يأخذها مكتب المدّعي العام في عين االعتبار 

ية ما، تساءل  أحدُ المشاركين المعنيّين ببورما/ميانمار حول ما إذا كانت هذه المقاربة تنسجم مع الهدف من نظام روما إلرجاء قض

:  األساسي، قائالا

 

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

 

 وسأل  مشارٌك آخر من ماليزيا:

 

 أال تقع على عاتق جمعية الدول األطراف مسؤولية تأمين الموارد في حال قّررت المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق؟ 

 

 القضايا
مع أنَّ معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني اتّفقوا مع سياسات مكتب المدّعي العام في ما يخّص اختيار القضايا وإصدار التّهم، 

 كثيرون أنَّ السياسات لم تُطبَّق بشكٍل متّسق. وأشار  أحدُ المشاركين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ما يلي:اعتبر  

 

في غالبية القضايا، ركَّز  مكتب المدّعي العام على قضايا الجهات التي تُعاِرض الحكومة )الجماعات المسلّحة، والقوى 

هذه السياسة، التي ال تتوافق مع جوهر نظام روما األساسي، تركت العديد من ُمرتكبي  السياسية الُمعاِرضة(. بالتالي فإنَّ 

 الجرائم البارزين من دون عقاب.

 

لم يكن معظم المشاركين على ثقة بأنَّ الدول ستُلقي القبض على المشتبه بهم وتُسلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وال أنَّ جمعية 

 لى تعاون الدول.الدول األطراف ستحرص ع

 

 رأت غالبية ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الُمشاِركين أنَّ محاكمات المحكمة الجنائية الدولية عادلة وتحترم حقوق المتّهم. إاّل أنَّ 

ني إلى أنَّ البعض عبَّر  عن مخاوفه حيال تطبيق حقوق الضحايا خالل النظر في القضايا. ولفت  عددٌ من ممثّلي منّظمات المجتمع المد

 المحاكمات ال تتّم بصورة عاجلة.

 

اتّفق  العديد من منّظمات المجتمع المدني مع الخبراء على أنَّ جودة األدلّة وكميتها ينبغي أن تكون الشاغل الرئيسي لمكتب المدّعي 

نبغي أن تؤدّي إلى أن تُقلِّص المحكمة جهود ها العام في اختيار القضايا وإصدار التّهم، إاّل أنَّ بعضهم شدَّد  على أنَّ هذه المقاربة ال ي

 اآليلة إلى مالحقة الجرائم، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، التي يصعب عادةا التحقيق فيها.

 

ولناحية طرائق المساءلة( ال  وحذَّر  الممثّلون من أنَّ توصية الخبراء بالحدّ من نطاق القضايا )لناحية النطاق الزمني والجغرافي

وهي  –تتوافق مع سياسة مكتب المدّعي العام بإلقاء تهم تعكس، قدر المستطاع، الحجم الحقيقي لإلجرام الذي وقع  في ظرٍف معيّن 

 سياسةٌ حظيت بتأييد واسع من معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان.

 

 توفير المعلومات
معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان إلى أنَّ توفير المعلومات غير كاٍف في جميع مراحل عملية  لفت  

المحكمة الجنائية الدولية، ودعوا إلى إيالء األولوية لمعالجة هذه المسألة، بُسبُل منها تأمين موارد إضافية من قِب ل جمعية الدول 

 هود المحكمة. في هذا السياق، قال  أحدُ المشاركين المعنيّين بالوضع في دارفور:األطراف لدعم ج



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   vii 
 

 

من ناحية توفير المعلومات للضحايا والمجتمعات المتضّررة، في حالتنا لم يحصل ذلك بمبادرةٍ من المحكمة، بل نحن الذين 

 سعينا بجهد لتأسيس عالقة مع المحكمة.

 

ركين في الندوات اإللكترونية توصية الخبراء بوجوب إعداد خّطة لتوفير المعلومات لكّل قضية من المشاأيّدت الغالبية الساحقة من 

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

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

 مع منّظمات المجتمع المدني من أجل توفير المعلومات، فالمنّظمات ال تستطيع التحدُّث باسم المحكمة كما أنَّها تفتقر بدورها للموارد.

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

 

ِمن المشين اقتراح أن تستخدم المحكمة الجنائية الدولية الموارد المحدودة جداا التي تملكها مجموعات المجتمع المدني. تقع 

 على عاتق جمعية الدول األطراف مسؤولية تزويد المحكمة بالموارد الالزمة لتؤدّي دورها بفعّالية.

 

 مشاركة الضحايا
المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان آراء متفاوتة بخصوص فعّالية نظام مشاركة الضحايا الُمتّبع في كان ت لـممثّلي منّظمات 

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

. قال  أحدُ المشاركين صعبة ومتضاربة البعض إلى أنَّ شروط طلبات المشاركة والُمه ل الزمنية على المشاركة في العملية. ولفت  

 المعنيّين بقضيٍة قيد التحقيق:

 

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

 مشاركة الضحايا بصورة فعّالة.[ تنسفالمشاركة وتقديمها ]

 

ممثّلو منّظمات المجتمع المدني بفعّالية األنظمة التي وضعتها المحكمة لحماية الضحايا الراغبين بالمشاركة. قال  أحدُ كذلك، شكَّك  

 المشاركين المعنيّين بفنزويال:

 

التي تُهدّد الضحايا ويؤّمن لهم آليات  يخشى الكثير من الضحايا المشاركة. يجب أن يأخذ النظام في الحسبان المخاطر

 الحماية المالئمة.

 

ومع أنَّ الغالبية الكبرى من المشاركين في الندوات اإللكترونية أيّدت توصية الخبراء بأن تُجري المحكمة الجنائية الدولية نوعاا من 

تفاء بذلك، ال سيّما في ظّل بعض المخاوف القديمة المراجعة الداخلية لمشاركة الضحايا، رأى البعض أنَّه ال يجب على الخبراء االك

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

 

[ هذه المشاكل قائمة منوضع  ]الخبراء[ ثقتهم إلى حدّ كبير في  ذ المحكمة الجنائية الدولية لتتّخذ الخطوات المالئمة ]مع أنَّ

ل  فترة طويلة. فاالتّكال على المحكمة من دون تقديم توصيات مفّصلة انطالقاا من النتائج التي توّصل إليها التقرير يُشّكِ

 فرصةا ضائعة.

 

 التعويضات

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

والتي أُنجزت في أربع قضايا لغاية اليوم. أعرب  البعض عن مخاوفهم من طول اإلجراءات وعدم وضوحها في قضايا معيّنة. وأعطى 

: لوبانغاجمهورية الكونغو الديمقراطية رأيه بالتعويضات في قضية أحدُ المشاركين المعنيّين ب  ، قائالا

  

[ الضحايا الذين شاركوا في اإلجراءات قبل أكثر من المحكمة الجنائية الدولية التعجيل بالتعويضات ألنَّ وضع]ينبغي على 

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

 

ر المحكمة مبادئ  منّظمات المجتمع المدني عن تأييدهم الواسع لتوصيات الخبراء بأنخالل الندوات اإللكترونية، أعرب  ممثّلو  تُطّوِ

ثابتة ومتماسكة في ما يخّص التعويضات، إلى جانب إجراءات موّحدة ومبّسطة ومتجانسة، مع اعتماد الممارسات الفضلى في مرحلة 

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

منّظمات المجتمع المدني لم يؤيّد هذه شرط توفير المعلومات بصورة فعّالة إلدارة توقّعات الضحايا. لكْن، بما أنَّ عدداا أكبر من ممثّلي 

الحكم في االستئناف قد يؤدّي إلى  نقض على أنَّ بعضهم ال يحبّذ بدء العملية قبل صدور الحكم النهائي، إذ أنَّ التوصية، فذلك يدّل 

 خيبة أمل الضحايا.وقف إجراءات التعويضات و

 

 الصندوق االستئماني للضحايا

االستئماني في االستبيان على أنَّه يُشّكل أجمع  كّل ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على القسم المخّصص للصندوق 

أنشطته واتّساقها وسرعتها  تماسك ركيزة أساسية من ركائز نظام روما األساسي. ولكْن، أعرب  البعض عن مخاوفهم وشكوكهم إزاء

 وإتاحتها.

 

منّظمات المجتمع المدني ممثّلي االستئماني وتعزيز قدراته. أيّد غالبية وأشار  البعض إلى الحاجة إلى زيادة تمويل الصندوق 

 االستئماني استراتيجيةا لجمع األموال.الصندوق الُمشاِركين في الندوات اإللكترونية توصية الخبراء بأن يضع 

 

وإدارتها االستئماني لتشمل فقط جمع األموال الصندوق في المقابل، عارض  أو حذَّر  الكثيرون من توصية الخبراء بالحدّ من وظائف 

ريرها وفقاا لتوجيهات المحكمة. فمع أنَّ البعض أقّر بأنَّ ذلك يُتيح للصندوق التركيز على جمع األموال، أبدى البعض مخاوفهم من وتح

ا بدون زيادة ملحوظة في موارد  قسم مشاركة عدم تأدية وظائفه األخرى بصورة فعّالة في حال تكليف قلم المحكمة بها، خصوصا

 لم المحكمة.الضحايا والتعويضات في ق

 

 توصيات الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية

 ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية والدول األطراف: 

 وغيرها من على نحٍو وافٍ  أخذ آراء المجتمع المدني وتوصياته المفّصلة الواردة في هذا التقرير بعين االعتبار ،

االقتراحات التي تقدّمت بها منّظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مالحظاتها حول توصيات الخبراء المستقلّين، لتحديد 

 اإلصالحات التي يجب العمل بها وكيفية تطبيقها؛ 

 كافحة اإلفالت من التشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني، ال سيّما منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على م

العقاب في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا، طوال العملية وذلك لألخذ بآرائهم في تفعيل اإلصالحات؛ 

 ز في جهود التطبي  ق ووقع اإلصالحات.إطالع المجتمع المدني بشكٍل واٍف على التقدُّم الُمحر 
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 المقّدمة 1

، إعداد مراجعة للمحكمة 2019الثامنة عشرة التي انعقدت في شهر كانون األّول/ديسمبر  دورتهاقّررت جمعية الدول األطراف، في 

 2020.1الجنائية الدولية ونظام روما األساسي، بما في ذلك مراجعة الخبراء المستقلّين التي أُجريت عام 

 

ا لتقديم توصيات ملموسة وممكنة  12تّم تعيين  ها تحسين أداء المحكمة الجنائية الدولية وكفاءتها وفعّاليتها، ، هدفُ وقابلة للتنفيذخبيرا

هم النهائي )تقرير الخبراء المستقلّين(،2020أيلول/سبتمبر  30وفي  2وكذلك نظام روما األساسي برّمته. ، أصدر  الخبراء تقرير 
3 

 في وقت كتابة هذا التقرير. توصية لإلصالحات، تدرسها المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف 384الذي شمل  

 

ا من منّظمات المجتمع المدني. خالل مراجعة الخبراء المستقلّين، استشار الخبراء عدداا كبيرا
غير أنَّ هذه التشاورات لم تأخذ مداها  4

 الكامل على ما يبدو بسبب الُمه ل الزمنية القصيرة التي أُتيحت لمراجعة المحكمة الجنائية الدولية. 

 

بعد إدراك الدور المهّم والمميّز لمنّظمات المجتمع المدني، التي تعمل في الصفوف األمامية لمكافحة اإلفالت من العقاب على صعيد 

الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية، بين لدانها ومناطقها، في عملية مراجعة المحكمة الجنائية الدولية، استشار  كلٌّ من ب

ْي حزيران/يونيو وتشرين األّول/أكتوبر  بلداا اللتماس آرائهم بمراجعة  43ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني من  90، 2020شهر 

 وردود أفعالهم األّولية على بعض أبرز النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الخبراء المستقلّين.المحكمة 

 

سعى الباحثون التابعون للحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية، بشكل خاّص، إلى إطالع وإشراك منّظمات المجتمع المدني 

على صعيد بلدانها ومناطقها حيث تنشط المحكمة الجنائية الدولية حالياا، أال وهي أفريقيا التي تعمل على وضع حدّ لإلفالت من العقاب 

جنوب الصحراء ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعلى 

حكمة الجنائية الدولية، تُواجه المنّظمات في هذه المناطق صعوبة الوصول الرغم من تمركزها الجغرافي ومعرفتها السياقية بقضايا الم

 إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تُرّكز عادةا على منّظمات المجتمع المدني المتواجدة في نيويورك والهاي.

 

 :ما يلي يوثّق هذا التقرير

 رات العاّمة ل الية المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي ومراجعة جمعية منّظمات المجتمع المدني حول فعّ التصوُّ

 الدول األطراف للمحكمة الجنائية الدولية؛

  ،تقييم فعّالية الجلسات األّولية للمحكمة الجنائية الدولية، والتحقيقات، والقضايا، ومشاركة الضحايا، والتعويض للضحايا

 في ذلك توصياتها لإلصالحات في تلك النواحي؛ ووأنشطة الصندوق االستئماني للضحايا، بما 

 .ردود األفعال األّولية على بعض أبرز النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الخبراء المستقلّين 
  

                                                 
 .2019ديسمبر كانون األّول/ ICC-ASP/18/Res.7 ،6مراجعة المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي،  1
 . 6المرجع نفسه، الفقرة  2
 )تقرير الخبراء المستقلّين(.  2020أيلول/سبتمبر  30التقرير النهائي،  –مراجعة الخبراء المستقلّين للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي  3
 .25-24، الفقرتان 2020زيران/يونيو ح 30تقرير مرحلي،  –مراجعة الخبراء المستقلّين للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي  4
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 المنهجية 2

 المسائل البحثية 2-1

مختلفة لإلجابة على أربع مسائل في سياق إعداد هذا التقرير، استخدمت الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية طرائق 
 بحثية:

مدى تُلبّي المحكمة الجنائية الدولية توقّعات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على وضع حدّ لإلفالت من  إلى أيّ  .1

 ؟ فظيعة العقاب عند ارتكاب جرائم

الحالي من ناحية الجلسات األّولية والتحقيقات كيف يُقيّم ممثّلو منّظمات المجتمع المدني أداء المحكمة الجنائية الدولية  .2

 ومشاركة الضحايا والتعويضات والصندوق االستئماني للضحايا؟  قضاياوال

 أين يرى ممثّلو منّظمات المجتمع المدني حاجةا لإلصالحات؟ .3

وّصلت إليها مراجعة ما هي ردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على بعض النتائج والتوصيات التي ت .4

الجلسات األّولية والتحقيقات والقضايا ومشاركة الضحايا والتعويضات ، وتحديداا تلك المتعلّقة بـالخبراء المستقلّين

 والصندوق االستئماني للضحايا؟ 

 

 إشراك منّظمات المجتمع المدني 2-2

بعون للحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية مع ، تواصل  الباحثون التا2020بين حزيران/يونيو وتشرين األّول/أكتوبر 

ممثّلي منّظمات المجتمع المدني في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية والكاريبي والشرق 

المنّظمة واإلحاالت، وذلك إلطالعهم على مراجعة المحكمة الجنائية الدولية والطلب منهم  األوسط وشمال أفريقيا من خالل شبكات

ا على األخذ بآراء منّظمات المجتمع المدني في العملية.  المشاركة في المشروع حرصا

 

تكاب انتهاكات جسيمة منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة اإلفالت من العقاب عند ارجرى التركيز على التواصل مع 

لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المنّظمات التي تعمل أو تُرّكز على قضايا خاضعة لالستجواب األّولي أو التحقيق من قِب ل المحكمة 

شمل  الجنائية الدولية، إلى جانب تلك التي تعمل على مكافحة اإلفالت من العقاب في القضايا التي ال تُرّكز عليها المحكمة حالياا. 

ا منّظمات المجتمع المدني في الدول غير األطراف التي تُطالب حكوماتها بإقرار نظام روما األساسي وتطبيقه.  البحث أيضا

 

الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية إلى تحديد المنّظمات التي تُعنى بحقوق المرأة وحقوق الطفل بذلك، سعى كلٌّ من 

ي اإلعاقة وحقوق الشعوب األصلية، وتّمت دعوتها إلى المشاركة، بهدف إعطاء أولئك الذين يعملون مع األشخاص ذووحقوق 

 مجموعات مهّمشة فرصةا للتعبير عن آرائهم. 

 

ّظمات في شهر حزيران/يونيو، نّظم  كلٌّ من الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية ثالث ندوات إلكترونية ودُِعي  ممثّلو من

المجتمع المدني في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الالتينية والكاريبي إلى المشاركة فيها لتعريفهم بالمشروع. وتّم 

التواصل مع غيرهم من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني في هذه المناطق وأوروبا الشرقية والشرق األوسط وشمال أفريقيا بين 

تشرين األّول/أكتوبر بواسطة البريد اإللكتروني، وجرى إطالعهم على المشروع خالل اجتماعات فردية أو على حزيران/يونيو و

صعيد مجموعات صغيرة. ونظَّم  كلٌّ من الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية ثالث ندوات إلكترونية إضافية في شهر 

كافّة المنّظمات التي  ّظمات على تقرير الخبراء المستقلّين، وتّم نشر الندوات اإللكترونية أمامتشرين األّول/أكتوبر إلطالع ممثّلي المن

 دُعيت للمشاركة في المشروع.

 

 تصميم البحث 2-3

 منهم استبياناا مفّصالا )الرجوع 77ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني الذين وافقوا على المشاركة في المشروع، أكمل   90من بين 

( لتوثيق نظرتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقييم أداء المحكمة في عدٍد من المجاالت قيد الدرس، والتماس 1إلى الملحق 

في جميع الحاالت تقريباا، أُجِري ت مقابالت فردية مع  (.3-1توصياتهم لإلصالحات المطلوبة في المحكمة )ردًّا على المسائل البحثية 

 إلجابة على االستبيان أو بعدها، وذلك لمناقشة مراجعة المحكمة الجنائية الدولية واإلضاءة على أبرز الشواغل.الممثّلين قبل ا
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ع  الباحثون في 2020ايلول/سبتمبر  30وفور نشر تقرير الخبراء المستقلّين في  الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية ، وزَّ

. وجرى إعداد ورقة ت المجتمع المدني، مع تسليط الضوء على ملّخص الخبراء للتوصيات ذات األولويةالتقرير على ممثّلي منّظما

بمقتطفات من أبرز النتائج والتوصيات التي توّصل إليها الخبراء في ما يخّص الجلسات األّولية والتحقيقات واختيار القضايا وترتيبها 

ايا والتعويضات والصندوق االستئماني للضحايا، وتّم توزيعها على ممثّلي حسب األولوية وتوفير المعلومات ومشاركة الضح

 منّظمات المجتمع المدني بعد فترة وجيزة.

 

ثّم دُِعي  جميع ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين ُطلب منهم المشاركة في المشروع لحضور ثالث ندوات إلكترونية للنظر في 

ممثاّلا عن منّظمات المجتمع  38ومناقشته )لمعالجة المسألة البحثية الرابعة(. شارك  في الندوات اإللكترونية تقرير الخبراء المستقلّين 

ممثاّلا لم يُجيبوا على االستبيان(. وتخلّلت المحادثات استطالعات رأي إلكترونية لتوثيق تأييدهم لبعض التوصيات أو  13المدني )منهم 

ل ت الند  وات بهدف نسخ االقتباسات التي تُفّسر آراء المشاركين بدقّة.معارضتهم لها. وُسّجِ

 

 تحليل البيانات 2-4

الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية تحليالا مفّصالا للبيانات التي وردت في االستبيان بهدف تحديد أجرى الباحثون في 

توِضح المواضيع المهّمة. كما راجعوا المالحظات التي وردت في المقابالت وتسجيالت الندوات اإللكترونية لتحديد االقتباسات التي 

  وعلى ضوئها يتّم تحليل البيانات.آراء منّظمات المجتمع المدني 

 

ردة سعى كلٌّ من الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية إلى تجسيد كّل اآلراء التي تقدَّم  بها المشاركون حول المسائل الوا

عن سياق المسائل التي يتطّرق  االختالفات في وجهات النظر أينما حلّت. وُحِذف ت المعلومات التي تخرجمع اإلشارة إلى في التقرير، 

 إليها التقرير، أو تلك التي قد تترتّب عليها تبعات قانونية أو أمنية.

 

رة من هذا التقرير إلى جميع  ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لمراجعتها قبل نشر التقرير. وأُعطي  كّل ممثّل أُرِسلت نسخة ُمطوَّ

 جة من إجاباته على االستبيان أو من المقابالت أو الندوات اإللكترونية.فرصةا لتعديل أو حذف اقتباساته الُمستخر  

 

 األمن 2-5

منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على الكثير من  ال يخفى على الباحثين في الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية أنَّ 

لذا سألوا المشاركين في االستبيان و/أو في المقابالت عن أّي مخاوف أمنية مكافحة اإلفالت من العقاب تُواجه مسائل أمنية خطيرة، 

ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني إلى أنَّ لديهم مخاوف أمنية حيال المشاركة في  18متعلّقة بمشاركتهم في المشروع. أشار  

لذا، تّم الحفاظ على سّرية مساهمات هؤالء الممثّلين المشروع. وطلب  العديد منهم عدم ذكر اسمهم أو اسم منّظمتهم في التقرير. 

وغيرهم من المشاركين من جميع البلدان التي أُثيرت فيها شواغل أمنية. في معظم الحاالت، تُعزى مساهمة هؤالء الممثّلين إلى 

 المجتمع المدني في بلٍد ُمحدَّد، وفي بعضها، لم يتّم ذكر أّي اسم أو بلد.

 

ا لهذه  كذلك، طلب  عددٌ من المشاركين الذين لم يعربوا عن أّي مخاوف أمنية عدم تسميتهم أو تسمية منّظماتهم في التقرير. احتراما

ر  كلٌّ من  ا على اتّساق التقرير، قرَّ الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية عدم تسمية األفراد الُمشاِركين التمنيات، وحرصا

 ِت التقرير على ذكر اسم المنّظمات إاّل تلك التي أذنت بذلك صراحةا ولم تُِشر إلى أّي مخاوف أمنية.في هذا التقرير. ولم يأ

 

 القيود 2-6

ا إلى  وضيق الوقت، لم يكن ممكناا تحديد والتواصل مع المزيد من منّظمات المجتمع المدني التي تشارك  محدودية المواردنظرا

الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية بصورة ناشطة مع المحكمة الجنائية الدولية أو تتابع أعمالها. مع ذلك، سعى كلٌّ من 

إلى تحديد مجموعة واسعة من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني في المناطق الُمستهد فة، بقدر اإلمكان، ضمن ما توفّر لهما من وقت، 

 والتواصل معها.

 

في بعض الحاالت، حاول  الباحثون في الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية إشراك ممثّلي منّظمات المجتمع المدني في 

ل المشاركة في مراجعة المحكمة الجنائية الدولية المشروع، لكْن لم ينجحوا ألسباب عديدة.  فبعض المنّظمات منشغلة جداا، ولم تُشّكِ

 أولويةا بالنسبة إليها. وبالنظر إلى ضيق الوقت وصعوبة تحديد المنّظمات في بعض البلدان، ربّما فات الحركة االتّحادية العالمية/معهد
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مع المحكمة أو األكثر متاب عةا لها. من جهة أخرى، بعض منّظمات المجتمع المدني  السياسة العالمية تحديد المنّظمات األكثر مشاركةا 

 التي تّم التواصل معها كانت قد ساهمت في عملية مراجعة المحكمة الجنائية الدولية من خالل مبادرات أخرى.

 

، حسب أنشطة ما تفاوتت آراؤهم حولهاتفاوتت مستويات اّطالع منّظمات المجتمع المدني على عمل المحكمة الجنائية الدولية ك

، أدلى عدد أكبر من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني بآرائهم وتوصياتهم حول المحكمة في المجاالت التي تُرّكز عليها المنّظمات . مثالا

د من القضايا، مقارنةا المراحل األولى من العملية، بما في ذلك الجلسات األّولية والتحقيقات، التي جرت أو تجري في عدٍد متزاي

ل إليها سوى في عدد قليل  بالمراحل الالحقة من عملية المحكمة الجنائية الدولية، التي تشمل إجراءات التعويضات والتي لم يتّم التوصُّ

 من القضايا.

 

مت لمناقشة تقرير الخبراء المستقلّين المؤلّف من  ا، تجدُر اإلشارة إلى أنَّ الندوات اإللكترونية التي نُّظِ صفحة جرت بعد  350ختاما

أسبوع ْين فقط على نشر التقرير. لذا، ينبغي اعتبار ردود األفعال على التقرير كتعقيبات أّولية. في بعض الحاالت، أبد ت منّظمات 

، ما يدّل مسائل معقّدةمدني تأييداا واسعاا لبعض توصيات الخبراء، في حين القت توصيات أخرى تفاوتاا في اآلراء وأثارت المجتمع ال

 على الحاجة إلى المزيد من النظر والتشاور.

 

 الخطوات التالية 2-7

وتفاعل ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية االستفادة من اهتمام يأمل كلٌّ من 

شاركوا في هذا المشروع لغاية اليوم للحرص على مواصلة مساهمة المجتمع المدني حول العالم بتطبيق اإلصالحات التي خلصت 

 إليها مراجعة المحكمة الجنائية الدولية.

 

إلى إبقاء منّظمات المجتمع المدني على اّطالع حول مراجعة المحكمة يهدف كلٌّ من الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية 

الجنائية الدولية، وتزويدها بآخر المستجدّات حول تطوير أقسام محدّدة من أجندة اإلصالحات وتطبيقها، والتماس المزيد من آرائها في 

 ة وجمعية الدول األطراف خالل العملية.للمحكمة الجنائية الدولي وإضفاء المزيد من الزخم لمناصرتها معيّنة، مراحل

 

نرجو من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني المهتّمين بالمشاركة في المشروع االتّصال بـالحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة 

  على عنوان البريد اإللكتروني اآلتي: Ricardo Izquierdoالعالمية عبر مراسلة السيّد "ريكاردو إزكيردو" 

igp.org-izquierdo@wfm.  

mailto:izquierdo@wfm-igp.org
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 المشاركون من المجتمع المدني 3

 مواقع منّظمات المجتمع المدني أو البلدان التي تُعنى بها 3-1

 5 بلداا. 43ممثاّلا عن منّظمات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير الذي شمل   90شارك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
البلد الذي تُعنى به. أّما المنّظمات عيين البلدان حسب موقع المنّظمات الوطنية، إاّل إذا كانت المنّظمة تُعنى ببلد محدّد ومقّرها في بلد آخر، ففي تلك الحالة احتُِسب  تّم ت 5

ا إلى العدد الضئيل من المشاركين من أوروبا الشرقية وبعض طلبات عدم كشف الهوية، لم تُذك ر اإلقليمية فوردت حسب البلد حيث يقع مقّرها أو مكتبها اإل قليمي. ونظرا

 أسماء البلدان حيث يعملون.

 (2)نيبال 

 (2)نيكاراغوا 

 (6)نيجيريا 

 (3ين )فلسط

 (1باكستان )

 (3الفلبين )

 (1سنغافورة )

 (1جنوب أفريقيا )

 (1سريالنكا )

 (1السودان )

 (1ليشتي )-تيمور

 (1تايالند )

 (1تونس )

 (2)أوغندا 

 (10فنزويال )

 (2أفغانستان )

 (1أستراليا )

 (1بنغالدش )

 (1بوليفيا )

 (5بورما/ميانمار )

 (2)الكاميرون 

 (2)كولومبيا 

 (1كوستاريكا  )

 (1)ساحل العاج 

 (1با )كو

 (4جمهورية الكونغو الديمقراطية )

 (2)أوروبا الشرقية 

 (1مصر )

 (1) السلفادور

 (2ا )غيني

 (1هايتي )

 (1هندوراس )

 (1هونغ كونغ )

 (4إندونيسيا )

 (1إيران )

 (3العراق )

 (2كينيا )

 (1ليبيريا )

 (1ليبيا )

 (3ماليزيا )

 (1موريتانيا )

 (6المكسيك )

 (2المغرب )



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   6 
 

 المشاركون من منّظمات المجتمع المدني حسب المنطقة 3-2

  

 أنواع منّظمات المجتمع المدني وتخّصصها 3-3

مشاركاا منّظماتهم بأنَّها منّظمة غير حكومية،  74على االستبيان، وصف   التي أجابتممثاّلا من منّظمات المجتمع المدني  77من بين 

ت غالبية المشاركين إلى أنَّ منّظماتهم تُعنى بحقوق اإلنسان، بحيث الكثير مهنية واثنان بأنَّها منّظمة أكاديمية، وواحد بأنَّها هيئة . أشار 

   6 الشعوب األصلية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من الحقوق. منها يُرّكز تحديداا على حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق

 

 

                                                 
لتصديق على نظام ؛ اعدم التكرار شملت "الحقوق األخرى" ما يلي: حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان؛ العدالة االقتصادية؛ العدالة والحقيقة والتعويض وضمانات 6

الجرائم الفظيعة ومكافحة التطّرف العنيف؛ حقوق منع روما األساسي؛ حقوق ضحايا الجرائم الدولية والمجتمعات المتضّررة؛ إصالح قطاع األمن؛ حقوق العّمال؛ 

ة البشرية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي االستراتيجية؛ النزاعات وفيروس نقص المناع الدعاوى الالجئين والمهاجرين؛ سيادة القانون/الديمقراطية؛

 ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملو صفات الجنس ْين؛ والعدالة االنتقالية.
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 اإللمام بعمل المحكمة الجنائية الدولية أو التعاون معها 3-4

ُسئل  ممثّلو منّظمات المجتمع المدني الذين أجابوا على االستبيان عن مدى متابعة منّظمتهم لعمل المحكمة الجنائية الدولية. 
7 

 

 

          

 السابقة للمحكمة الجنائية الدولية أنشطة المناصرة 3-5

من المشاركين الذين أجابوا على االستبيان بأنَّ منّظماتهم سبق  ودعت إلى مناصرة المحكمة الجنائية الدولية أو شاركت في  49أفاد  

 اجتماعات المحكمة أو مؤتمراتها أو في جمعية الدول األطراف.

 
                                                 

يعني ضمناا  الخاّصة بالمحكمة الجنائية الدولية: "إنَّ وصف األفراد أو المنّظمات كوسيط ال المبادئ التوجيهية التي تحكم العالقات بين المحكمة والوسطاءكما ورد في  7

 بالضرورة أنَّ الجهاز أو الوحدة التابعة للمحكمة أو المستشار طلب  من األفراد أو المنّظمات المساعدة".
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رات العاّمة ب 4  المحكمة الجنائية الدولية خصوصالتصوُّ
 

 تقييم أداء المحكمة الجنائية الدولية ومساهمة نظام روما األساسي في مكافحة اإلفالت من العقاب 4-1
 

، إجاباٍت متضاربة حول تقييمهم العام ألداء المحكمة 73أكملوا االستبيان، والبالغ عددهم  قدَّم  ممثّلو منّظمات المجتمع المدني الذين

% منهم بأنَّهما دون المستوى 50الجنائية الدولية ومساهمة نظام روما األساسي في مكافحة اإلفالت من العقاب. فقد أجاب  أكثر من 

 المطلوب من حيث الفعّالية.

 

 
تبعاا للمناطق أنَّ المحكمة حصد ت أكبر نسبة من التأييد من قِب ل ممثّلي منّظمات المجتمع المدني في أفريقيا يُظِهر تقسيم اإلجابات 

 أي المنطقة التي بلغ  فيها نشاط المحكمة أقصى مستواه. -جنوب الصحراء الكبرى 

 

 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ىجنوب الصحراء الكبرأفريقيا 

 أميركا الالتينية والكاريبي

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 فريقياوسط وشمال أالشرق األ

 

 أوروبا الشرقية
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 العوامل التي أثّرت في تقييم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني 4-2
 

بهدف فهم األساس الذي استند إليه ممثّلو منّظمات المجتمع المدني في تقييمهم للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي، ُطِلب  

 من هؤالء الممثّلين تحديد األهمية التي أعطوها لعدٍد من العوامل في تقييمهم. 

جهود المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة مسألة اإلفالت من العقاب في  وفيما ركَّز  الكثير من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني على

ْين أو في غاية األهمية.  بلدانهم، اعتبر  معظمهم أنَّ نطاق وفعّالية الجهود العالمية للمحكمة يُعتب ران مهمَّ

 

 
 

ا ممثّلو منّظمات المجتمع المدني بعين االعتبار مجموعةا واسعة من العوامل  األخرى للتوصُّل إلى تقييمهم، وتحديداا نتائج وأخذ  أيضا

 تحقيقات المحكمة وقضاياها وكيفية إجراء عملها.
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 المواضيع المشتركة المنبثقة عن التقييمات الصادرة عن ممثّلي منّظمات المجتمع المدني  4-3
 

المجتمع المدني بأهمية المحكمة الجنائية الدولية ونظام في اإلجابات على االستبيان وفي خالل المقابالت، أقرَّ عددٌ من ممثّلي منّظمات 

 روما األساسي.

ممثّل االئتالف الماليزي من أجل المحكمة إنَّ عمل المحكمة الجنائية الدولية غاية في األهمية، وال يزال أساسياا. 

   الجنائية الدولية، ماليزيا
التجاوزات والحؤول دون إفالت القادة المستبدّين من العقاب، ... ]قد[ يكون للمحكمة الجنائية الدولية أثٌر مباشر في كشف 

، Wuro Development Concernsممثّل جمعية فهكذا يعلمون أنَّهم عاجالا أم آجالا سيُحاس بون على تجاوزاتهم. 

 نيجيريا
، ال سيّما  من المهّم جداا أن تتدّخل المحكمة الجنائية الدولية وأن تُثبت أنَّ اإلفالت من العقاب أمرٌ  لم ي عُد مقبوالا

 ممثّل من المجتمع المدني، أفغانستانالعقاب على الجرائم الدولية وجرائم الحرب التي تقع في أنحاء العالم. 

شكَّل  تأسيس المحكمة الجنائية الدولية خطوةا استثنائية في تاريخ القانون وفي مكافحة اإلفالت من العقاب في العالم. ففي 

 ممثّل منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء، تُعنى بكوباوك القانونية والوسائل المادّية لتنفيذ عمل رائع. حوزتها الصك

مع ذلك، أعرب الكثيرون عن هواجس مفادها أنَّ المحكمة الجنائية الدولية ال تقوم بما يكفي للتقدُّم في عملية مكافحة اإلفالت من 

 العقاب.

ز على أفريقيا بشكٍل زائد. تبذل المحكمة الجنائية الدولية  ممثّل ائتالف جهداا لمكافحة اإلفالت من العقاب، غير أنَّ عملها يُرّكِ

 ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج

من المهّم جداا أن تُظِهر المحكمة الجنائية الدولية استقالليتها وتُبرهن عنها وتستدعي مجرمي الحرب أمام القضاء 

 ممثّل من المجتمع المدني، أفغانستانصرف النظر عن مقامهم وبلدهم. ب

لم ت جِر أّي محاكمة ]جديدة[ لمرتكبي الجرائم المزعومين ]في جمهورية الكونغو الديمقراطية[ ونتيجةا لذلك، يشعر مرتكبو 

األعمال العدائية أنَّهم فوق القانون. إنَّه جيٌل شاّب ال يُعير ما يكفي من االنتباه للمحكمة الجنائية الدولية، ولم ت عُد هذه 

ممثّل من المجتمع دع... وقد تمّخض عن هذا األمر ارتكاُب الجرائم يومياا وعلى نطاٍق واسع. المحكمة مصدر  خوٍف را

 المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية
ممثّل اللجنة اآلسيوية . آخذةٌ في االزدياد مجال. فثقافة اإلفالت من العقاب ال يُمكننا أن ندّعي النجاح في أيّ 

   لحقوق اإلنسان، تُعنى بآسيا
شدَّد  بعضهم على ضرورة ترسيخ فهم األسباب وراء اإلفالت من العقاب في مختلف المناطق والبلدان لتتمّكن المحكمة الجنائية 

 الدولية من إحراز التقدُّم.

ينبغي أن يكون لمكتب المدّعي العام تمثيٌل وطني في كّل دولة طرف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية تحقيق فهم أفضل للوقائع التي يعيشها كّل بلد مع إمكانية طرح حّل دائم.  بهدف

 الكونغو الديمقراطية
إذا لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق الخبرة والتخلّي عن النزعة المركزية األوروبية، بالكاد ستُحقّق 

ممثّل خارج هذا النطاق. ولن تفهم المحكمة حتّى العوامل المعقّدة جداا التي تُعرقل عملها. ما يُفيد البلدان الواقعة 

 اللجنة اآلسيوية لحقوق اإلنسان، تُعنى بآسيا

 

 أعرب بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني عن خيبة أمل عاّمة في أداء المحكمة الجنائية الدولية.

ف إاّل القليل عن عمل المحكم ت ال يُعر  ة الجنائية الدولية في مكافحة اإلفالت من العقاب. لقد برزت المحكمة كمؤّسسة أثار 

في وقٍت مضى الكثير من التوقّعات العظيمة في العالم، غير أنَّ هذه التوقّعات لم تتبلور بالكامل بعد. وتُواجه هذه الهيئة 

 ممثّل من المجتمع المدني، نيكاراغواالملموسة. التكميلية صعوبةا كبيرة في إثبات فعّاليتها بسبب غياب النتائج 

ممثّل ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة المحاكمات محايدة غير أنَّها طويلة جداا والقرارات غير ُمرضية. 

 الجنائية الدولية، ساحل العاج

ا التركيز بشكل شبه حصري على أعتقد أنَّ إجراءات مكتب المدّعي العام قد أحبطت الكثير من التوقّعات. فقد كان  سلبيا 

المسائل األفريقية لسنوات ... ثّم فشلت ]القضايا[ األهّم، كما حصل في قضيت ْي بيمبا وغباغبو أو قضية كينيا. كان  يجدر بهم 

. ومع أنَّ القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية ا في قضايا أخرى تطال أميركا الالتينية مثالا الدولية غاية  أن يُحرزوا تقدُّما

في التعقيد، على مكتب المدّعي العام أن يتصّرف بالمزيد من السرعة والقّوة والحزم. فهذا األمر يُعطي إشارةا إلى العالم  

 ممثّل منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء، تُعنى بكوباحول فعّالية المحكمة في مكافحة الجرائم الدولية. 

من االتّجاهات بخيبٍة في صفوف الضحايا والمجتمعات المتضّررة والرأي العام. ت سبَّب  فشل المحكمة في الكثير 

 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محّدد 
 شدَّد  عدّة ممثّلين لمنّظمات المجتمع المدني على أنَّ عمل المحكمة الجنائية الدولية غير واضح بما يكفي للعيان.
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ا في القاّرة األميركية. وقد أدّى التأخير في الشكاوى وغياب المحكمة  إنَّ عمل المحكمة الجنائية الدولية ليس  بارزا

ممثّل الجمعية الجنائية الدولية في بلدان أميركا الالتينية إلى تزايد مستويات اإلفالت من العقاب في المنطقة. 

  الدائمة لحقوق اإلنسان في بوليفيا، بوليفيا

 ممثّل المعهد المكسيكي لحقوق اإلنسان والديمقراطية، المكسيكحضور المحكمة الجنائية الدولية خجوٌل جداا في المكسيك. 

 ممثّل من المجتمع المدني، نيجيرياتبرز الحاجة إلى نشر المزيد من التوعية حول أنشطة المؤّسسة في أفريقيا. 

ممثّل مركز األبحاث ولية ضئيلة جداا، وال يزال أثرها غير محسوس فعلياا. ال تزال المعلومات عن المحكمة الجنائية الد

 والتوثيق لمناصرة المرأة، نيجيريا
 إلى ذلك، أعرب  بعض ممثّلي المجتمع المدني عن هواجسهم إزاء غياب الدعم من الدول األطراف.

ا إلى تعتمد فعّالية المحكمة الجنائية الدولية إلى حدّ كبير على تعاون الدول  األطراف في مجموعة واسعة من المجاالت نظرا

محدودية الموارد أو القدرات التي تملكها المحكمة في ما يخّص االعتقال. وعندما تتخلّف الدول األطراف عن التزامها 

 ، أوغنداممثّل من المجتمع المدنيبالتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، تتراجع فعّالية المحكمة نوعاا ما. 

ممثّل ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ثّمة تراجع في مستوى الدعم والتعاون من الدول. 

 ساحل العاج

يشهد حالياا ]دعم الدول السياسي[ تراجعاا، ما يُظِهر المحكمة الجنائية الدولية وكأنّها بدون جدوى، ال سيّما مع مستوى 

من أجل العدالة وبناء السالم،  COMPPARTممثّل جمعية اسع النطاق على الُصعُد الوطنية. اإلفالت من العقاب الو

 نيجيريا
% من الممثّلين شعوٌر تراوح  بين القلق أو القلق الشديد أو القلق البالغ إزاء الهجمات السياسية األخيرة على المحكمة 95كذلك، راود  

 الجنائية الدولية. 

 

 



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   12 
 

رات العاّمة بخصوص مراجعة المحكمة الجنائية  5 التصوُّ

 الدولية
 

 المعرفة والمشاركة في عملية المراجعة بشأن المحكمة الجنائية الدولية 5-1
 

%( أنّهم مدركون لمبادرة جمعية 73ممثاّلا أكمل االستبيان ) 77من أصل  56صّرح ممثّلو منّظمات المجتمع المدني البالغ عددهم 

 %( قد تّمت استشارتهم أو شاركوا رأيهم في المراجعة.32فقط ) 25راف بمراجعة المحكمة الجنائية الدولية. غير أّن الدول األط

 

 دعم عملية المراجعة بشأن المحكمة الجنائية الدولية 5-2
 

الدول، انقسم رأيهم بين من يدعمها عندما ُسئل معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني عّما إذا كانوا يدعمون عملية المراجعة بقيادة 

 ومن يدعمها بشدّة.

 

 
 الهواجس إزاء عملية المراجعة بشأن المحكمة الجنائية الدولية 5-3
 

ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني عن هواجس  تتمحور حول الطريقة التي تجري فيها المراجعة وكيفية  42من جهة أخرى، كشف 

 بالحاجة إلى مشاركة المجتمع المدني أكثر في عملية المراجعة بشأن المحكمة الجنائية الدولية. تطبيقها. وترتبط بعض هواجسهم

يُقلقني عدم منح األولوية لمجموعات المجتمع المدني التي غالباا ما تكون على دراية أكبر بمفاهيم المجتمعات المحلّية 

  ممثّل من المجتمع المدني، بورما/ميانمارورغباتها، 

ى إشراك المجتمع المدني والضحايا/الناجين وغيرهم من الجهات المعنيّة في المراجعة أمٌر أساسي إّن مد

ممثّل المنتدى اآلسيوي لحقوق للحرص على شرعية الخالصات أو التوصيات والقبول بها على نطاق واسع. 

 اإلنسان والتنمية، يُعنى بآسيا
نائية الدولية منّظمات المجتمع المدني وال ينبغي أن تقتصر على الدول ينبغي أن تشمل عملية المراجعة بشأن المحكمة الج

ا إلى أنّنا نسعى إلى تحقيق التصديق العالمي لنظام روما األساسي، يجدر أن  األطراف في المحكمة الجنائية الدولية. فنظرا

 المدني، جنوب أفريقيا ممثّلون من المجتمعتكون عملية المراجعة متاحة للدول من غير الدول األطراف حتّى. 

ال يثق الكثير من منّظمات المجتمع المدني بأّن الدول األطراف ستنفّذ اإلصالحات المطلوبة في مجاالت مثل حقوق الضحايا، ويشير 

 بعضهم بقلق إلى أّن "العملية التي تقودها الدول األطراف" قد تؤدّي في الواقع إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.
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لقني هو أّن المسائل السياسية والمالية ستتغلّب على مصالح الضحايا والمجتمعات المتضّررة ضمن المراجعة التي ما يق

 ممثّل منّظمة آسيا للعدالة والحقوق، تُعنى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئتقوم بها جمعية الدول األطراف. 

ة بشأن المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي يكمن هاجسي في كيفية انعكاس سياسات الدول على هذه المراجع

تُواجه المحكمة الجنائية الدولية في األساس وضعاا غير مستقّر لناحية تعاون الدول والدعم منها. يُقلقني احتمال أن 

ق تؤدّي هذه المراجعة إلى إضعاف استقاللية مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدالا من توسيع نطا

 ممثّل من المجتمع المدني، سريالنكاالدعم للمحكمة. 

إنَّ بعض الدول المنتمية إلى جمعية الدول األطراف هي جزٌء من المشكلة، إذ تفتقر عملية المراجعة إلى االستقاللية 

ا من المراجعة، يتّم التخفيف جزئياا من هذه المشكلة. ويكمن األ ساس في والحياد. لكن مع تولّي هيئة خارجية جزءا

 ممثّل من المجتمع المدني، فلسطينالمعلومات التي يتّم نشرها والتوصيات التي يتّم اعتمادها فعلياا )أو حتّى اإلقرار بها(. 

من الضروري الحؤول دون أن تأخذ هذه المراجعة طابعاا سياسياا، مع المصلحة الحزبية أو تصفية الحسابات من 

 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محّدد قِب ل بعض الدول بهدف إضعاف المحكمة الجنائية الدولية. 

القضايا الحالية أو المستقبلية، قد يؤول المطاف بالدول  في ظّل المصالح السياسية والسعي إلى اإلفالت من العقاب في

قاا تقنية مؤّهلة إلى التراجع عن هذه العملية.  نة فِر   المتضّمِ

 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويال  

تتمثّل هواجسي األساسية في التدّخالت المشبوهة من بعض البلدان التي ال تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية. 

 ثّل من المجتمع المدني، مصرمم
أُرّحب بعملية المراجعة بشأن المحكمة الجنائية الدولية... لكن أشّك أحياناا في أّن التوصيات واالقتراحات المقدَّمة حول كيفية 

ا على ورق من دون أن تنعكس بفعّالية على األرض، األمر الذي سيزيد من تقويض  تحسين عمل المحكمة ستبقى حبرا

 ممثّل من المجتمع المدني، أوروبا الشرقيةة المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وفعّاليتها. استقاللي

قد تعزف ]الدول[ عن تبنّي المقترحات التي تهدف إلى تحسين عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداا تلك 

 ممثّل من المجتمع المدني، كينيا .المتعلّقة بمكتب المدّعي العام وحماية الضحايا والشهود والتعويض للضحايا

ممثّل جمعية ماريا جوليا هيرنانديز إّن عدم توافق اآلراء بين الدول ... قد يؤدّي إلى الفشل في تحقيق هدف المراجعة. 

 لحماية حقوق اإلنسان، السلفادور
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 المالحظات العاّمة األّولية على تقرير الخبراء المستقلّين 6
 

 األّوليةالتعقيبات  6-1
 

من منطقة آسيا والمحيط  13من أفريقيا جنوب الصحراء؛ و 7ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني ) 38أُجريت الندوات اإللكترونية مع 

تشرين األّول/أكتوبر لمراجعة  15و 13من الشرق األوسط وشمال أفريقيا( بين  5من أميركا الالتينية والكاريبي؛ و 13الهادئ؛ و

أيلول/سبتمبر. في وقت إجراء الندوات  30والتوصيات األساسية في تقرير الخبراء المستقلّين، الذي صدر في  بعض النتائج

صفحة. غير أّن  350اإللكترونية، لم يستطع معظم المشاركين من منّظمات المجتمع المدني مراجعة التقرير الكامل المؤلّف من 

بما فيه التوصيات ذات األولوية التي حدّدها الخبراء، وورقة أعدّتها ووّزعتها الحركة الكثيرين تمّكنوا من مراجعة التقرير جزئياا، 

 االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية تتضّمن مقتطفات من النتائج والتوصيات األساسية الصادرة عن الخبراء والمتعلّقة بالجلسات

ب األولوية، وتوفير المعلومات، ومشاركة الضحايا، والتعويضات والصندوق األّولية، والتحقيقات، واختيار القضايا وترتيبها حس

 االستئماني للضحايا.

أشارت المناقشات واالستطالعات التي أُجريت في خالل الندوات اإللكترونية إلى الدعم الكبير للكثير من توصيات الخبراء. غير أّن 

 من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني، ويتم التطّرق إليها في األقسام اآلتية. بعض توصيات الخبراء قد أثارت مخاوف جدية لدى العديد

ا خالل مناقشات الندوات اإللكترونية المالحظات الشاملة اآلتية بشأن مقاربة الخبراء.  برزت أيضا

 

نائية الدولية بالمجتمع رّحب ممثّلو منّظمات المجتمع المدني بتوصيات الخبراء الداعية إلى توثيق عالقة المحكمة الج 6-1-1

 المدني

 
رّحب بشدّة ممثّلو منّظمات المجتمع المدني المشاركون في الندوات اإللكترونية بتوصيات الخبراء الداعية إلى توثيق عالقة المحكمة 

وشدّد أحد المشاركين على الحاجة إلى المزيد من الحوار  8الجنائية الدولية، بما فيها مكتب المدّعي العام، بمنّظمات المجتمع المدني.

 بين المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المدني.

 وقد رّكزت إجابات االستبيان والمقابالت على الحاجة إلى تعزيز التعاون مع منّظمات المجتمع المدني:

مات حقوق اإلنسان من خالل منح الدعم من الضروري جداا توثيق عالقة المحكمة الجنائية الدولية أكثر بمنظّ 

 ممثّل المرصد اإلقليمي لحقوق اإلنسان، ليبيرياالمطلوب في البرنامج الخاّص بتوفير المعلومات. 

وحدها المنّظمات الدولية البارزة تستطيع التواصل مباشرةا مع المحكمة. يجب أن تتفاعل المحكمة مع المجتمع 

 ممثّل من المجتمع المدني، نيكاراغوا. قالمدني في مختلف البلدان والمناط

 

 تخّوَف ممثّلو منّظمات المجتمع المدني من المسائل المؤّسسية الداخلية المطروحة في تقرير الخبراء المستقلّين 6-1-2

 
مت لمنّظمات  المجتمع المدني لمحة مع أّن هذا التقرير يرّكز بشكل أساسي على أداء المحكمة الجنائية الدولية في وظائف محدّدة، قُدِّ

 9عامة عن النتائج والتوصيات المهمة الصادرة عن الخبراء والمرتبطة بعمل المحكمة الداخلي، بما فيه انعدام الثقة بين األجهزة،

وعدم المساواة بين الجنس ْين، 10واالنطباعات الراسخة حول غياب القيادة والمساءلة،
ّمر واإلفادات عن التن 12وعدم رضا الموّظفين، 11

مشاركاا في الندوات اإللكترونية من الحركة  22وعندما ُسئلوا عّما إذا كان  يجب معالجة هذه المسائل في التقرير، طلب  13والمضايقة.

بما االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية بنقل هواجسهم المتعلّقة بالنتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف، 

فيها اآلثار السلبية التي سيتركها وضع المؤّسسة على عمل المحكمة الفعّال ومصداقيتها. وقد أشارت إحدى منّظمات المجتمع المدني 

 إلى أّن "هذه المسائل تؤثر بالفعل على شرعية المحكمة وإنتاجيتها."

 

 

 

 

                                                 
 . 160-154تقرير الخبراء المستقلّين،   8
 .62فقرة تقرير الخبراء المستقلّين، ال  9

 .63تقرير الخبراء المستقلّين، الفقرة   10
 .64تقرير الخبراء المستقلّين، الفقرة   11
 .202تقرير الخبراء المستقلّين، الفقرة   12
 .209تقرير الخبراء المستقلّين، الفقرة   13
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ممثّلو منّظمات المجتمع المدني من أّن الخبراء لم يوصوا بأن تزيد جمعية الدول األطراف موارد المحكمة  تخّوفَ  6-1-3

   الجنائية الدولية

 
تحدّث بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني عن أّن القيود على الموارد التي تفرضها جمعية الدول األطراف تشّكل عقبةا كبيرة أمام 

ئية الدولية الفعّال. ففي خالل الندوات اإللكترونية، أعرب بعضهم عن خيبة أمله في عدم توصية الخبراء بزيادة عمل المحكمة الجنا

 ميزانية المحكمة مع أنّهم وثّقوا نقص التمويل في عدّة مراحل من التقرير.

 

اء قد تُقلّص من نطاق جهود تخّوَف ممثّلو منّظمات المجتمع المدني من أّن بعض التدابير التي أوصى بها الخبر 6-1-4

 المحكمة الجنائية الدولية الساعية إلى معالجة مسألة اإلفالت من العقاب

 
أعرب ت بعض منّظمات المجتمع المدني عن قلقها بشأن اقتراح الخبراء عدداا من التدابير للحدّ من التحقيقات وتأخيرها وتقليص نطاق 

الدولية، بدالا من طلب المزيد من الموارد للمحكمة، األمر الذي يقيّد مساهمة المحكمة الجنائية القضايا التي تتواّلها المحكمة الجنائية 

 الدولية في مكافحة اإلفالت من العقاب.

 وتنعكس هذه المالحظات العاّمة بوضوح أكبر في التحليل اآلتي حول أداء المحكمة في وظائف محدّدة.
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 الجلسات األّولية 7
 

 ممثّلي منّظمات المجتمع المدني للجلسات األّولية للمحكمة الجنائية الدولية تقييم 7-1
 

، صّرح  77من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الذين أكملوا االستبيان والبالغ عددهم  منهم أنّهم يتابعون جلسة أّولية واحدة  49ممثاّلا

منهم يعمل في بلدان كانت الجلسات األّولية أو ال  30أّولية كاملة. وقد كان  أو أكثر للمحكمة الجنائية الدولية أو سبق أن تابعوا جلسات

 تزال تجري فيها.

عندما ُسئل الممثّلون عن مستوى ثقتهم بجلسات مكتب المدّعي العام األّولية، تفاوتت إجابات أكثر من نصفهم بين واثقين أو واثقين 

 جداا أو واثقين للغاية.

 

 
 

الممثّلين صّرحوا بضرورة أن يأتي تعزيز الجلسات األّولية في أعلى سلّم األولويات. وقدّم المشاركون إجابات % من 70غير أّن 

 مختلفة على التصريحات اآلتية المرتبطة بكيفية إجراء الجلسات األّولية.
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 .تّم تفسير أسباب بعض هذه اإلجابات بتعّمق أكبر في االستبيان أو المقابالت

مع أّن نصف ممثّلي منّظمات المجتمع المدني تقريباا يوافقون أو يوافقون بشدّة على أّن مكتب المدّعي العام يعتمد مقاربة متماسكة 

 ومتّسقة وشفّافة للبدء بالجلسات األّولية، لم توافق على هذا األمر بعض المنّظمات الُمتابِعة لقضايا لم تخضع للجلسات األّولية. 

ا من  تقديم المراسالت األولى وصوالا إلى اتّخاذ القرار ببدء جلسة أّولية، تتّصف المعلومات بالغموض وتبدو بدءا

  ممثّل من المجتمع المدني، المكسيكالقرارات استنسابية. 

كان من المفترض أن تتّصف جلسة مرافق االحتجاز األسترالية الخارجية في ناورو وبابوا غينيا الجديدة بالمزيد من 

لشفافية. فلم تكِف الرسائل األخيرة من مكتب المدّعي العام لفهم األسباب وراء رفض مكتب المدّعي العام التقدُّم في المسألة ا

 ممثّل المركز األسترالي للعدالة الدولية]من خالل فتح جلسة أّولية[ ولم يقدّم أّي معلومات حول آلية إجراء التقييم. 

صف ممثّلي منّظمات المجتمع المدني بين الموافقة أو الموافقة بشدّة على أّن مكتب المدّعي العام يجري كذلك، فيما انقسم رأي حوالى ن

ا عددٌ من االنتقادات.  الجلسات األّولية بطريقة متماسكة ومتّسقة وشفّافة، ُطرح أيضا

ا ما تؤدّي الجلسات األّولية إلى تحقيقات فعلية. فهي طويلة وغير فعّالة. ما من شفافية في عملية اختيار  نادرا

البلدان وال تتوافر الكثير من المعلومات حول العملية. وليس للجلسات األّولية أّي مفعول و/أو أثر للتمّكن من 

ممثّل ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية وقفها. تخفيف الجرائم المرتكبة في البلدان قيد المراجعة و

 الدولية، ساحل العاج 
تتّصف الجلسات األّولية بالغموض لناحية المعايير والعملية. فالجلسة األّولية التي أُجريت في أوغندا قد طغت عليها السّرية 

ا سبب ذلك.... كان يجدر أن تكون األمور معلنةا أكثر  ممثّل من وأن تقترن التدابير األمنية بالشفافية. ولم يكن واضحا

 المجتمع المدني، أوغندا
شّكلت عملية الجلسة األّولية محطَّ جدال. فقد تحّسنت الكثير من األمور في خالل والية فاتو بنسودا، لكن بقيت 

 ، نيجيرياCLEENممثّل مؤّسسة الكثير من المسائل عالقة ولم تتم معالجتها بفعالية بعد. 

إّن غياب التدقيق القضائي في قرارات المدّعي العام وأحكامه في خالل ]الجلسة األّولية[ يشّكل العامل األساسي للتقاعس 

 ممثّل المركز اإليراني للقانون الجنائي الدولي عن إجراء الجلسة األّولية. 

 

لجلسات األّولية ت جري ضمن وقت مناسب. وقد أشار كثيرون تفاوتت آراء ثمانية ممثّلين فقط بين الموافقة أو الموافقة بشدّة على أّن ا

 آخرون بقلٍق إلى طول الجلسات األّولية وأثرها على مكافحة اإلفالت من العقاب.

ما يُحبطني ويقلقني نوعاا ما هو أّن ... بعض الجلسات األّولية راكدة وال تُحّرك ساكناا فيما يتّم ارتكاب عمليات تعذيب 

ضدّ اإلنسانية في هذه البلدان.... في حال ماطلت الجلسات األّولية كما يجري حالياا، فقد تعكس صورةا عن واغتيال وجرائم 

 ممثّل منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء، تُعنى بكوباعدم فعّالية المحكمة وإمكانية إفالت الجناة من العقاب ويأس الضحايا. 

جلسة األّولية قد أثّر في التقدُّم المناسب للمحاكمة الجنائية أمام أشرنا بقلق إلى أّن غياب إطار زمني إلجراء ال

المحكمة الجنائية الدولية، وهذا األمر يخلّف انطباعاا بإمكانية اإلفالت من العقاب وبالتالي عدم فعالية المحكمة، ما 

ع على ارتكاب المزيد من الجرائم الدامية.   المجتمع المدني، فنزويالمن ممثّل يُشّجِ

 

ا أنّه كانت لمكتب المدّعي العام المعلومات الكافية ليبدأ تحقيقاا منذ سنوات.  ممثّل من المجتمع المدني، برز تأخير كبير، علما

 فلسطين
يجدر إعطاء مهلة زمنية ]ليحدد[ مكتب المدّعي العام عدد سنوات الدراسة األّولية الكافية لطلب البدء بالتحقيق. 

ما من عدد سنوات، وبالنسبة إلى بعض البلدان األخرى، يجب االنتظار لبضع سنوات  بالنسبة إلى بعض البلدان،

ممثّل من المجتمع المدني، قليلة. أما في ما يتعلّق بأفغانستان، فعليها االنتظار ألكثر من عقٍد من الزمن! 

    أفغانستان
]سعياا  19( من المادة 3إجراء قضائي بموجب البند )أتى إنهاء ]الجلسة األّولية[ الثانية ]في فلسطين[ مصحوباا بالمباشرة ب

إلى إصدار حكم قضائي حول نطاق الوالية اإلقليمية للمحكمة في فلسطين[، ولم تتّضح صّحة ذلك، ما ساهم  في تأخير بدء 

نوع من االتّساق مع  التحقيق. لم تقدّم هذه الدعوى فائدة لناحية إجراء ]الدراسة األّولية[ في الوقت المناسب أو لناحية توثيق

قضايا أخرى. اعتدنا معاملة فلسطين وكأنها حالة "فريدة" و"استثنائية" لكننا نرفض هذه المزاعم ونعتبر أنها تؤدي إلى 

ر.   ممثّل من المجتمع المدني، فلسطينتأخير إضافي غير مبرَّ

 أشار بعضهم إلى النقص في توفير المعلومات للضحايا والمجتمعات المتضّررة.

ممثّل من لم يتّم توفير المعلومات الكافية حول عمل مكتب المدّعي العام في الجلسات األّولية الجارية في المنطقة. 

 المجتمع المدني، نيكاراغوا
ينبغي تخصيص المزيد من الوقت والموارد لتوفير المعلومات الكاملة للضحايا، وبلوغ أكبر عدد ممكن من الضحايا، ونقل 

 ممثّل من المجتمع المدني، أوروبا الشرقيةممكن من الضحايا في مرحلة الدراسة األّولية. آراء أكبر عدد 

يجب أاّل يكون من الصعب فهم ما يجري في المحكمة الجنائية الدولية. يرفض بعض الضحايا المشاركة، وذلك 

 ممثّل من المجتمع المدني، فلسطينألنَّهم يشككون للغاية بالنظام القضائي. 
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 عضهم عن هواجس  تتمحور حول مستوى تعاون مكتِب المدّعي العام مع المجتمع  المدني.أعرب ب

يمكن القيام بالمزيد من العمل لتشجيع المنّظمات غير الحكومية على بناء عالقة مباشرة بدرجة أكبر مع مكتب المدّعي العام 

 فنزويال ممثّل من المجتمع المدني،وتحقيق مشاركة أوسع في الجلسات األّولية. 

ا كيف تعامل مكتب المدّعي العام مع المعلومات التي قدّمها المجتمع المدني. تبرز شكوك إزاء  لم يكن واضحا

 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محّددالمعلومات ومقدار العناية الذي يُبديه مكتب المدّعي العام. 

على مكتب المدّعي العام أن يتخلّى عن عقلية "كبار الخبراء" لديه ويتكيّف مع التعلّم والعمل مع األفراد المحلّيين الذين 

 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندايتمتعون بالمعرفة والخبرة في حقوق اإلنسان واالنتهاكات في المناطق المحلّية. 

 ئية الدولية لم تضع أنظمة آمنة لمنّظمات المجتمع المدني من أجل تقديم المعلومات للمحكمة.قال أحد الممثّلين إّن المحكمة الجنا

لم تُوفِّر المحكمة الجنائية الدولية أّي وسيلة آمنة إلشراك منّظمات المجتمع المدني ]في الجلسات األّولية[. وقد تعيّن على 

. وغيرها من المنّظمات التي تُريد المشاركة تعجز عن ذلك. بعض منّظمات المجتمع المدني أن تضع هذه اآلليات بنفسها

 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محّدد

ا متماسكة ومتّسقة وشفّافة حول إجراء تحقيق  12وافق  ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني فقط على أّن مكتب المدّعي العام يُصدر أحكاما

 رسمي أم ال.

 لمنّظمات المجتمع المدني إلى ضرورة إجراء المحكمة الجنائية الدولية جلسات أّولية إضافية، ذاكرين حاالت ضمن ممثاّلا  30وأشار  

 والية المحكمة المباشرة، باإلضافة إلى الحاالت التي قد تتطلّب إحالة إلى مجلس األمن التابع لألمم المتّحدة.

 
 لتعزيز الجلسات األّولية للمحكمة الجنائية الدوليةتوصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني  7-2
 

عقب االستفسار عن اإلصالحات التي يجب أخذها بعين االعتبار لتحسين أداء مكتب المدّعي العام في خالل الجلسات األّولية والتي 

 اآلتية:تطال القوانين و/أو الممارسات و/أو السياسات، قدّم ممثّلو منّظمات المجتمع المدني التوصيات 

 ،مع تقديم المستجدّات للرأي العام مرت ين سنوياا على  14يجدر بمكتب المدّعي العام أن يُجري الجلسات األّولية بشفافية أكبر

 15األقل.

  على مكتب المدّعي العام وقلم المحكمة إعطاء األولوية لمسألة توفير المعلومات بهدف إشراك الضحايا والمجتمعات

 17فيعكسان بذلك آراء أكبر عدد ممكن من الضحايا. 16الجلسات األّولية،المتضّررة في خالل 

  يتعيّن على مكتب المدّعي العام أن يُبقي منّظمات المجتمع المدني مّطلعة أكثر على عمليات جمع المعلومات التي يعتمدها

  18فضل وبانسجام أكبر.وحماية الضحايا، بهدف أن تعمل منّظمات المجتمع المدني مع مكتب المدّعي العام بشكل أ

 ،باإلضافة إلى حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين  19يجب أن يعزز مكتب المدّعي العام حماية الضحايا والشهود

 20يزّودون المحكمة بالمعلومات.

 ل آراءها، ال سيّما ينبغي أن يزيد مكتب المدّعي العام من تفاعله مع الجهات الفاعلة المحلّية واستماعه لها، وعليه أاّل يتجاه

 21تلك التي تتعلّق بالديناميات المحلّية.

 وتضع جداول زمنية ممكنة إلكمال الجلسات  22على المحكمة الجنائية الدولية أن تُعيد النظر في مدّة الجلسات األّولية

 23األّولية.

 ( 3يجدر بالمحكمة الجنائية الدولية أن تتخلّى عن االستعانة باإلجراء الخاضع للبند)  م تفسير 19من المادة ، إاّل في حال قُدِّ

 24واضح لصالحيته.

 .ق الجلسات األّولية ز فِر  يتعيّن على مكتب المدّعي العام أن يُعّزِ
25 

                                                 
 ني، أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا.في سنغافورة؛ والمجتمع المد MARUAHممثّلو المركز األسترالي للعدالة الدولية؛ ومنّظمة   14
 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويال.  15
 ممثّلون من المجتمع المدني، أوروبا الشرقية وأوغندا.  16
 ممثّلون من المجتمع المدني، أوروبا الشرقية.  17
 ، سنغافورة.MARUAHممثّل منّظمة   18
 ممثّلون من المجتمع المدني، فنزويال.  19
 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محدّد.  20
 ممثّل من المجتمع المدني، كينيا.  21
 ، نيجيريا.CLEENممثّل من مؤّسسة   22
 ممثّلون من المجتمع المدني، أفغانستان وأوروبا الشرقية.  23
 ممثّل من المجتمع المدني، فلسطين.  24
 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويال.  25



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   19 
 

 ردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على توصيات الخبراء 7-3
 

إلى نتائج الخبراء وتوصياتهم في ما يتعلّق بالجلسات األّولية وردّوا على في خالل الندوات اإللكترونية، تطّرق ممثّلو المجتمع المدني 

 االستطالعات المرتبطة ببعض توصياتهم.

أبدى ممثّلو منّظمات المجتمع المدني الذين ردّوا على االستطالعات تأييدهم الكبير لعدٍد من توصيات الخبراء التي تنسجم مع 

 اقتراحاتهم لتعزيز شفافية الجلسات األّولية وتوفير المعلومات وتحسين التوقيت. 

 

مد مكتب المدّعي العام معايير الشفافية للبدء توصية الخبراء الداعية إلى ضرورة أن يعتأيّدوا  من المشاركين  93%

 26بالجلسة األّولية.

توصية الخبراء الداعية إلى ضرورة أن يضع مكتب المدّعي العام خطة استراتيجية لكّل جلسة أّولية، مع  أيّدوا  100%

الُمه ل الزمنية والمعايير.
27 

 28المعلومات عند بدء الجلسة األّولية.توصية الخبراء الداعية إلى ضرورة البدء بتوفير أيّدوا   100%

:  باإلجابة على االستبيان، صّرح ممثّل عن إحدى منّظمات المجتمع المدني قائالا

على مكتب المدّعي العام أن يعطي األولوية الستراتيجية توفير المعلومات بهدف التفاعل باستمرار مع المجتمعات في 

مرحلة ]الدراسة[ األّولية وصوالا إلى مرحلة التحقيق ... فالحضور الميداني ومشاركة المعلومات والتفاعل مع المجتمعات 

ممثّل من المجتمع المدني، كنك كشف معلومات قد ال تكشفها في الحاالت العادية. يساعد في بناء الثقة، ومن خالل الثقة، يم

 أوغندا
 من جهة أخرى، برزت هواجس إزاء إحدى توصيات الخبراء.

حول ما إذا كان يجب تأييد توصية الخبراء أو معارضتها. وتُفيد هذه  لم يحّددوا موقفهمأو  عبّروا عن معارضتهمإّما 76%

 29التوصية بضرورة أن يرفع مكتب المدّعي العام عتبة الخطورة لدى تحديد ما إذا كان يتعيّن فتح تحقيق أم ال.

 

ا يُطبَّق بفّسر بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني أّن هذه التوصية  ا غامضا ل معيارا شكل غير متّسق حسب الظروف قد تُشّكِ

 المختلفة، مع العلم أنَّ جميع الجرائم التي يعاقب عليها نظام روما األساسي تُع دّ من أخطر الجرائم التي تُقلق المجتمع الدولي:

 

ض المزيد من القيود  يُقلقني معيار الخطورة ... ]الذي[ من الممكن أن يكون استنسابياا. فإذا وضعنا معايير للخطورة، تُفر 

 ممثّل منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء، تُعنى بكوباعلى إجراءات المدّعي العام. 

، MARUAHممثّل منّظمة عة. من الصعب جداا تحديد معنى الخطورة بدقّة على خلفيٍة من الجرائم الفظي

 سنغافورة

د لنا اجتهاد ]المحكمة[ أنّه ينبغي فهم الخطورة  ]يجب[ توّخي مستوى من الحذر بخصوص ]توصية الخبراء[، عندما يُحدِّ

 ممثّل من المجتمع المدني، فلسطينبالمنحى السلبي، أي أنَّ ما يتّم استثناؤه هي الجرائم ذات الخطورة الهامشية. 

                                                 
 .226ير الخبراء المستقلّين، تقر  26
 . 255تقرير الخبراء المستقلّين،   27
 .163تقرير الخبراء المستقلّين،   28
 . 227تقرير الخبراء المستقلّين،  29
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 التحقيقات 8
 

 تقييم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية 8-1
 

 ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني أنّهم يتابعون تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية أو سبق أن تابعوها. 40صّرح 

العام، تفاوتت إجابات أكثر من نصفهم بين واثقين أو واثقين جداا أو عندما ُسئل الممثّلون عن مستوى ثقتهم بتحقيقات مكتب المدّعي 

 واثقين للغاية.

 

 
 % من المشاركين في االستبيان صّرحوا بضرورة أن يأتي تعزيز التحقيقات في أعلى سلّم األولويات.83غير أّن 

ما إذا كانت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية سريعة  وقدّم ممثّلو منّظمات المجتمع المدني المتابعون للتحقيقات تقييمات مختلفة حول

 ومعّمقة وحيادية ومستقلّة وفعّالة، وتنسجم مع قوانين حقوق اإلنسان ومعاييرها الدولية.
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ممثّل التحقيقات بطيئة جداا وغالباا ما تُفضي إلى نتائج ال ترقى إلى مستوى توقّعات الضحايا والرأي الوطني والدولي. 

 ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاجائتالف 
ممثّل االئتالف الكاميروني غالباا ما ]تُجرى[ التحقيقات في وقٍت متأّخر جداا بعد الوقائع، وليس بالسرعة الالزمة. 

 من أجل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل األفريقية، الكاميرون
ا على ما قدّمته منّظمات المجتمع المدني بدالا  لم تُعتبر التحقيقات ناقصةا  ا وكأّن المحققين يعتمدون كثيرا فحسب، بل بدا أيضا

 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محّددمن أن يجروا تحقيقاتهم المعّمقة بأنفسهم. 

لقمعية ]التي عاينها[ مكتب نطاق ارتكاب الجرائم الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتجاوز الخطوات ا

المدّعي العام. تستغرق التحقيقات الكثير من الوقت. وال يتّم إجراء أّي مالحقات قضائية على الرغم من أّن 

ممثّل من التقارير الصادرة عن األمم المتحدة ومنّظمات المجتمع المدني تُثبت ارتكاب جرائم خطرة هناك. 

 لديمقراطيةالمجتمع المدني، جمهورية الكونغو ا
في أوغندا، تترّسخ فكرة بأّن التحقيقات غير متوازنة ... وبأنَّ مكتب المدّعي العام ربّما ضّحى بالحيادية مقابل تعاون الدول. 

 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندا
القانونية وطبيعة قبل أّي أمر، يجب أن تتوافر قاعدة خبراء تتضّمن أفراداا يتمتعون بمعرفة معّمقة حول ظروف األنظمة 

الجرائم في البلدان ]قيد الدرس[. من دون هذه القاعدة، من المستحيل أن تعثر المحكمة الجنائية الدولية على طرق لتعزيز 

 ممثّل من المجتمع المدني، ماليزيافعّاليتها. 

ارزة أمام التحقيقات الفعالة تتمثّل بالنقص يشير ممثّلو منّظمات المجتمع المدني في إجاباتهم على تصريحات أخرى إلى أّن العقبات الب

 في التمويل من جهة جمعية الدول األطراف وبعدم تعاون الدول.

 
ا كافياا من الدول  أعتقد بأنَّ المحكمة الجنائية الدولية/مكتب المدّعي العام يُحقّقان في القضايا بتفاوت ... وال يتلقّيان دعما

ات المتّحدة األميركية وإسرائيل أو دول منّظمة حلف شمال األطلسي متوّرطة في األطراف إذا كانت بلدان مثل الوالي

 ممثّل من المجتمع المدني، أفغانستان. الجرائم

أتت ردود فعل ممثّلي منّظمات المجتمع المدني متضاربة في ما يتعلّق بتفاعل المحكمة الجنائية الدولية مع الضحايا والمجتمعات 

 التحقيقات.المتضّررة في خالل 
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بشكل خاص، سلّط بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الضوء  على الحاجة إلى توفير المعلومات للرأي العام بشكل أوسع في 

 خالل التحقيقات.

لم تكن المعلومات المتاحة ]في كينيا[ فعّالة، فقد كانت ضعيفة جداا واعتمدت إلى حدّ كبير على منّظمات المجتمع المدني 

 ممثّل من المجتمع المدني، كينيالنشر المعلومات في موضوع المحكمة الجنائية الدولية. 

ب المدّعي العام مع المجتمع المدني في خالل التحقيقات، مع شدّد بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني على الحاجة إلى تفاعل مكت

 اعترافهم بأنّهم قد يواجهون مخاطر أمنية.

عندما يتواجد مكتب المدّعي العام ميدانياا إلجراء التحقيقات، ترّحب به سلطات الدولة. غير أّن هذه السلطات بذاتها تضايق 

كتب المدّعي العام مع منّظمات المجتمع المدني قبل أن يعمد مكتب بعض منّظمات المجتمع المدني، لذا يجب أن يعمل م

ممثّل االئتالف الكاميروني من أجل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل األفريقية، المدّعي العام إلى ضمان السّرية. 

 الكاميرون
دمة النظام الحاكم حيث ت جري يجب أن تُثبت ]المحكمة[ استقالليتها وتتخلّى عن موقفها الخاضع المتمثّل بخ

 ممثّل من المجتمع المدني، بنغالدشالتحقيقات. 

 

 توصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لتعزيز تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية 8-2
 

القوانين و/أو عقب االستفسار عن اإلصالحات التي يجب أخذها بعين االعتبار لتحسين تحقيقات مكتب المدّعي العام والتي تطال 

 الممارسات و/أو السياسات، قدّم ممثّلو منّظمات المجتمع المدني التوصيات اآلتية:

 .30على مكتب المدّعي العام أن يراجع استراتيجية التحقيق 

 .ق تحقيق فعّالة ومؤّهلة وموثوقة يجدر بمكتب المدّعي العام أن يؤلّف فِر 
31 

  32وقته ويشّكل قضية متينة بدالا من االستعجال بالمالحقة.يتعيّن على مكتب المدّعي العام أن يأخذ 

  ينبغي بمكتب المدّعي العام أن يأخذ األدلّة ضدّ جميع الجناة بعين االعتبار بدالا من استهداف القضايا ضدّ الجناة النافذين

 33فقط.

 عين االعتبار كّل ]الجرائم[ المندرجة يجب أاّل يسعى مكتب المدّعي العام إلى توجيه الحدّ األدنى من االتّهامات بل يأخذ ب

 34ضمن اختصاص المحكمة.

 .35يجب أن يعتمد مكتب المدّعي العام المزيد من الشفافية في إجراء التحقيقات 

  على مكتب المدّعي العام أن يحّسن عملية توفير المعلومات للضحايا والمجتمعات المتضّررة ونشر المعلومات العاّمة في

 36خالل التحقيقات.

 37لى مكتب المدّعي العام أن يتيح الفرصة أمام الضحايا لكي يعرضوا المعلومات واآلراء والهواجس في مرحلة التحقيق.ع 

 .38على مكتب المدّعي العام أن يتعاون بفعّالية مع كيانات المجتمع المدني المستقلة في الميدان  

 على توصيات الخبراءردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني  8-3
 

في خالل الندوات اإللكترونية، تطّرق ممثّلو المجتمع المدني إلى نتائج الخبراء في ما يتعلّق بالتحقيقات وردّوا على االستطالعات 

 المرتبطة ببعض توصياتهم.

ا مع بعض توصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني، أعرب المشاركون في الندوات  اإللكترونية في ردّهم على استطالعات وانسجاما

 الرأي عن دعمهم الشديد لتطوير استراتيجيات التحقيق الخاّصة بمكتب المدّعي العام أكثر وتعزيز حضوره الميداني:

توصية الخبراء الداعية إلى ضرورة أن يضع مكتب المدّعي العام سياسةا حول التحقيقات، أيّدوا  من المشاركين  100%

 39ات من أجل حاالت محدّدة.واستراتيجي

                                                 
 ، نيجيريا.CLEENممثّلون من ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج ومؤّسسة   30
 دني، كينيا.ممثّلون من المجتمع الم  31
 ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية.  32
 ممثّل من المجتمع المدني، كينيا.  33
 ممثّل ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج.  34
 ممثّل االئتالف الماليزي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ماليزيا.  35
 ، نيجيريا.CLEEN، ومؤّسسة (AJAR)ممثّلو منّظمة آسيا للعدالة والحقوق   36
 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محدّد.  37
 ممثّل من المجتمع المدني، بنغالدش.  38
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توصية الخبراء الداعية إلى ضرورة أن يعزز مكتب المدّعي العام حضوره الميداني، بُسبُل منها زيادة عدد  أيّدوا 92%

 40الخبراء القُطريين واالستعانة بفريق تحقيق محلّي.

المرتبطة بالجدوى في خالل إجراء التحقيقات، تخّوف من جهة أخرى، فيما أيَّد  الكثير من منّظمات المجتمع المدني مراعاة  العوامل 

 الكثيرون من اقتراح الخبراء القاضي بإرجاء التحقيقات الشائكة.

 41توصية الخبراء الداعية إلى ضرورة مراعاة العوامل المرتبطة بالجدوى بعد فتح تحقيق. أيّدوا 71%

ما إذا كان  يجب دعم توصية الخبراء أو معارضتها. حول  لم يحّددوا موقفهموإّما  عبّروا عن اعتراضهمإّما   76%

وتفيد هذه التوصية بضرورة إرجاء الحاالت الشائكة في حال عدم توفُّر الموارد الكافية إلجراء التحقيقات 

 42الجدية.

 إمكانية التنفيذ. بّرر بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني هواجسهم األّولية بشأن التوصية القاضية بإرجاء التحقيقات على أساس

أليست مسؤولية جمعية الدول األطراف أن تُوفِّر الموارد في حال قّررت المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق؟  

حة طابعاا ذاتياا وتُصعّب إدراج المعايير الحيادية.   ممثّل من المجتمع المدني، ماليزياتُضيف مقاربة الخبراء الُمقتر 

تُع دّ إضافة التعاون كمعيار ]للجدوى[ حجةا مضادة. ففي معظم الحاالت، نحتاج إلى التحقيق ألنَّ الدولة 

 ممثّل من المجتمع المدني، بورما/ميانماررفضت التعاون. 

.... وقد هذه المقاربة تمنح الدول المزيد من الحجج لوضع عوائق إضافية بوجه المحكمة الجنائية الدولية والعدالة

يولّد هذا األمر المزيد من حاالت سوء التفاهم والصعوبات في إدارة التوقّعات.... يجب إعادة تحميل جمعية الدول 

ممثّل منّظمة آسيا للعدالة والحقوق، تُعنى بمنطقة آسيا والمحيط األطراف العبء لتُوفِّر المزيد من الموارد. 

 الهادئ

 

  

                                                                                                                                                             
 .269-268تقرير الخبراء المستقلّين،   39
 . 297-294تقرير الخبراء المستقلّين،   40
 . 244قلّين. تقرير الخبراء المست  41
 . 245-244تقرير الخبراء المستقلّين.   42
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 القضايا 9
 

 المجتمع المدني لقضايا المحكمة الجنائية الدوليةتقييم ممثّلي منّظمات  9-1
 

 ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني أنّهم يتابعون قضايا المحكمة الجنائية الدولية أو سبق أن تابعوها. 46صّرح 

القضايا التي تنظر  عندما ُسئل الممثّلون عن مستوى ثقتهم بقدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة بشكل منصف وفعّال في

 فيها، تفاوتت إجابات أكثر من ثالثة أرباعهم بين واثقين أو واثقين جداا أو واثقين للغاية.

 

 
وعندما ُسئل المشاركون عن مدى موافقتهم على سياسات مكتب المدّعي العام المرتبطة بتحديد القضايا وإصدار االتّهامات، تفاوتت 

ة أو الموافقة على مقاربات مكتب المدّعي العام، باستثناء بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني إجابات معظمهم بين الموافقة بشدّ 

 الذين أرادوا أن تُرّكز المحكمة الجنائية الدولية بشكل أكبر على مقاضاة الجناة على المستوى المتوّسط والمباشر.
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%( بأنه لم يتم تطبيق هذه السياسات بشكل متناسق، وقد 56لمدني )ممثاّلا لمنّظمات المجتمع ا 43من أصل  24من جهة أخرى، أفاد 

برزت اآلراء المتضاربة باألخّص في موضوع استهداف مكتب المدّعي العام للجهات التي تتحّمل المسؤولية األكبر عن الجرائم 

 األخطر في قضية معيّنة.

ت التي تُعاِرض الحكومة )الجماعات المسلّحة، في غالبية القضايا، ركَّز  مكتب المدّعي العام على قضايا الجها

والقوى السياسية الُمعاِرضة(. بالتالي فإنَّ هذه السياسة، التي ال تتوافق مع جوهر نظام روما األساسي، تركت 

 ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية. العديد من ُمرتكبي الجرائم البارزين من دون عقاب

في الوقت الحالي، يبدو أّن المحكمة الجنائية الدولية ترّكز بشكل أساسي ومبدئي على الجرائم األخطر ضمن حالة معيّنة 

ممثّل من وعلى اتّهام الجهات التي تتحّمل "المسؤولية األكبر" عن الجرائم، وإلى حدٍّ ما الجرائم المرتكبة ضدّ األطفال. 

 المجتمع المدني، كينيا
ا  تمثّلت سياسة مكتب المدّعي العام منذ إنشائه في مالحقة المسؤولين األكبر، وهي سياسة أعيدت صياغتها مؤخرا

بشكل استراتيجي. يجب تنفيذ التحقيقات باالستناد إلى األدلّة والمعلومات المجّمعة وليس باالستناد إلى مقاربة 

 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويالموّجهة. 

 م أنه لم يتم إيالء األهمية الكافية للجرائم الجنسية وتلك القائمة على النوع االجتماعي.علّق بعضه

تفاوتت االتهامات في ما يتعلّق بالجرائم ضدّ اإلنسانية وجرائم الحرب وغيرها. وفي بعض األحيان، أخذت المحكمة 

ا. الجنائية الدولية على عاتقها الجرائم األقل أهمية في وقت ارتُكبت جرائ م جنسية وجرائم قائمة على النوع االجتماعي أيضا

 ، نيجيرياWuro Development Concernsممثّل جمعية 
]نتيجة بروز األدلّة الدامغة[ في بعض األحيان ... تّم التعامل مع االتّهامات األقل أهمية والموظفين الذين في 

وضع القاعدة  العاّمة.... والجرائم التي تحظى مناصب أدنى. وهذا أمر مفهوم لكن المؤسف هو أن يشّكل هذا ال

بأهميٍة أقّل هي الجرائم الجنسية المتعّمدة ضدّ النساء واألطفال الذين يقعون ضحيتها ويغدون أطفاالا مجنّدين. 

 ، سنغافورةMARUAHممثّل منّظمة 

قتناعهم بأّن الدول ستعتقل المشتبه بهم وتسلّمهم %( لم يُبدوا ا73ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني ) 45من أصل  33عالوة على ذلك، 

%( في أن تحرص جمعية الدول األطراف على تعاون الدول الفردية في مسألة 60ممثاّلا ) 27للمحكمة الجنائية الدولية، وشّكك 

 االعتقال والتسليم.

بشير إلى جنوب أفريقيا، من دون يحب أن يشّكل تعاون الدول محّطة من محّطات التركيز. فكما رأينا في خالل زيارة ال

ممثّل االئتالف الكاميروني من أجل المحكمة تعاون الدولة، ال تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تضطلع بمهّمتها. 

 الجنائية الدولية، محكمة العدل األفريقية، الكاميرون
ى القضائية في القضايا التي تتواّلها المحكمة الجنائية قدّم ممثّلو منّظمات المجتمع المدني تقييمات متضاربة في موضوع الدعاو

 الدولية، بما فيها المحاكمة وإجراءات ما قبل المحاكمة.
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 اعتبر معظم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الُمشاِركين أّن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية عادلةٌ وتحترم حقوق المتّهم. غير أنّ 

 اء تطبيق حقوق الضحايا.بعضهم أعرب عن قلقه إز

ممثّل ائتالف ساحل العاج من أجل غالباا ما تحترم المحكمة الجنائية الدولية حقوق المتّهم على حساب الضحايا. 

 المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج

 دني، ماليزياممثّل من المجتمع الم في بعض األحيان، يتم إعطاء األولوية لحماية حقوق المتّهم قبل حقوق الضحايا.

 ولم ير  عددٌ من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني أّن الدعاوى سريعة.

ائتالف ساحل العاج من  ممثّلإّن تثبيت االتّهامات ... يُطيل المحاكمات ... ويمكن اعتبارها محاكمات ضمن محاكمات. 

 أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج

عند انتهاء الدعاوى، يجهل بعض الضحايا مصير معذّبيهم.... ويفارق بعضهم الحياة قبل أن يصدر حكٌم بحّق 

الجناة ألّن المحاكمات تمتد لفترة أطول مع أّن هذه هي الطريقة الفضلى والوحيدة للتعويض عن األضرار التي 

 طيةممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقرالحقت بهم. 
 

 توصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لتعزيز قضايا المحكمة الجنائية الدولية 9-2
 

عقب االستفسار عن اإلصالحات التي يجب أخذها بعين االعتبار لتحسين الدعاوى القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تطال 

 مات المجتمع المدني التوصيات اآلتية:القوانين و/أو الممارسات و/أو السياسات، قدّم ممثّلو منظّ 

 .43ينبغي أن توفّر المحكمة المزيد من المعلومات في ما يتعلّق بقضاياها 

 .44على المحكمة أن تتعامل بشكل استباقي مع عمليات التسليم غير المتوقَّعة لتقليص وقت االنتظار بالنسبة إلى المتّهمين 

  45واألهمية للضحايا وتوفر لهم حماية أكبر في خالل كّل هذه الفترة.يجب أن تُعير المحكمة المزيد من االنتباه 

 .46يجدر بالمحكمة أن تضع سياسة حول مشاركة الضحية الفعّالة 

  ق على المحكمة أن تشّجع الضحايا على اختيار مستشارهم القانوني المفضل وأن تحرص على معاملة أعضاء الِفر 

 47عيينهم.الخارجيين بالتساوي في بيئة العمل لدى ت

  يتعيّن على المحكمة أن تحّسن القواعد اإلجرائية المرتبطة بترجمات الدعاوى والمستندات واألحكام وأن تضمن الحّق في

 48الترجمة بشكل صحيح بهدف الحفاظ على حقوق المتّهمين والضحايا.

  49حكم خّطي.يجب أن تحّسن المحكمة القواعد المرتبطة بالمدة الزمنية المطلوبة للتمكن من إصدار 

  على جمعية الدول األطراف أن تعيد التفكير في سياسة اختيار القضاة، فتفرض على القضاة اتباع جلسات تدريبية مكثّفة

وعليها أاّل تعيّن القضاة من الفئة الثانية والذين ال يتمتّعون بالخبرة  50حول القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي،

 51القضائية المطلوبة.

 ردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على توصيات الخبراء 9-3
 

 في خالل الندوات اإللكترونية، تطّرق ممثّلو المجتمع المدني إلى نتائج الخبراء في ما يتعلّق باختيار القضايا وإصدار التّهم، وردّوا

 على االستطالعات المرتبطة ببعض توصياتهم. ومن بينهم:

مع الخبراء على ضرورة تركيز مكتب المدّعي العام بشكل أساسي في أثناء اختيار القضايا وإصدار التّهم  وافقوا  72%

 52على نوعية األدلّة وكميتها.

لكن برز عددٌ من المخاوف بضرورة أاّل تدفع هذه المقاربة بالمحكمة الجنائية الدولية إلى التخفيف أكثر من جهودها في المالحقة 

 ية للجرائم التي يصعب التحقيق فيها، بما فيها العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي.القضائ

                                                 
 ممثّلو االئتالف الماليزي من أجل المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المدني، جنوب أفريقيا وأوغندا.  43
 ممثّل مجموعة عمل نساء دارفور، السودان.  44
 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويال.  45
 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندا.  46
 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندا.  47
 ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية.  48
 ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية.  49
 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويال.  50
 ممثّل لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها في المكسيك.  51
 .675تقرير الخبراء المستقلّين، الفقرة   52
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حول ما إذا كان يجب تأييد توصية الخبراء أو معارضتها. وتفيد  لم يحّددوا موقفهمأو  عبّروا عن اعتراضهمإّما   68%

    53.والجغرافي ولناحية طرائق المساءلة( من نطاق القضايا )لناحية النطاق الزمنيهذه التوصية بضرورة الحدّ 

ويتوافق هذا األمر مع دعم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الشديد لسياسة مكتب المدّعي العام بتوجيه االتهامات التي تعكس قدر 

 اإلمكان الحجم الفعلي لإلجرام الذي وقع في حالة معيّنة.

 

                                                 
 . 236تقرير الخبراء المستقلّين،   53
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 توفير المعلومات 10
 

 ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لعملية توفير المعلومات من قِبَل المحكمة الجنائية الدوليةتقييم  10-1
 

فعالية عملية توفير المعلومات من قبل المحكمة الجنائية الدولية للضحايا والمجتمعات المتضّررة مصدر قلٍق لعدٍد كبيٍر من  شّكلت

 .األقسام السابقةممثّلي منّظمات المجتمع المدني، كما هو واضٌح في 

 .توصية الخبراء المستقلّين ببدء توفير المعلومات في مرحلة الدراسة األّولية %93د أيّ 

 .بشكٍل فعّاٍل في أثناء التحقيقات المحكمة الجنائية الدولية تقوم بتوفير المعلومات على أنَّ فقط  %37وافق 

 .بشكٍل فعّاٍل حول قضاياها بتوفير المعلوماتالمحكمة الجنائية الدولية تقوم  أنَّ فقط على  %49وافق 

أنّه ينبغي أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إيالء درجة أولوية  %(96أي ) 74مشاركاا في االستبيان من أصل  71ورأى 

هذه النقطة، بما في  وقد شدّد عددٌ من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني على. قصوى أو متوّسطة إلى تعزيز عملية توفير المعلومات

 ذلك أولئك الذين يعملون على حاالٍت قيد الدراسة األّولية والتحقيق.

ينبغي أن تحصل عملية توفير المعلومات إلى الرأي العام بشكٍل جيّد حتى يكون الجميع على درايٍة بماهية المحكمة الجنائية 

 ممثّل من المجتمع المدني، أفغانستان. المتوقّع من نتيجة التحقيق؟لماذا تُجري التحقيق؟ وما . الدولية والعمل الذي تقوم به

ممثّل المجتمع . الجنائية الدولية والضحايا والشهود يجب إيالء األولوية القصوى للتواصل بين المحكمة

 المدني، بورما/ ميانمار.

ممثّل نَّ المعلومات محدودة لغاية اآلن. ينبغي تعزيز عملية توفير المعلومات وإعالم الرأي العام في ما يخّص فلسطين، أل

  من المجتمع المدني، فلسطين.
من ناحية توفير المعلومات للضحايا والمجتمعات المتضّررة، في حالتنا لم يحصل ذلك بمبادرٍة من المحكمة، 

 .مجموعة عمل نساء دارفور، السودان. بل نحن الذين سعينا بجهد لتأسيس عالقة مع المحكمة

 

 توصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لتعزيز عملية توفير المعلومات 10-2
 

إلى جانب التوصيات المحدّدة لتعزيز عملية توفير المعلومات في كل مرحلة من مراحل المحكمة الجنائية الدولية، قدّم ممثّلو منّظمات 

 :المعلومات من قبل المحكمة الجنائية الدوليةالمجتمع المدني التوصيات العامة التالية لتحسين عملية توفير 

 54ينبغي أن تكيّف المحكمة الجنائية الدولية استراتيجيات توفير المعلومات بشكٍل يتناسب مع كّل بلد. 

  للتواصل مع المجتمعات المتضّررة من يجب أن تخّصص المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف المزيد من الموارد

 .55توفير المعلومات وإعالم الرأي العام خالل

 
 ردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على توصيات الخبراء 10-3

 
 .ما يتعلّق بتوفير المعلومات المدني إلى توصيات الخبراء في تطّرق ممثّلو المجتمع الندوات اإللكترونية،في خالل 

ا مع توصيات عدٍد كبيٍر  منّظمات المجتمع المدني للمحكمة الجنائية الدولية بتعزيز قدرتها على توفير المعلومات،  من ممثّليوانسجاما

.أيّدت الغالبية العظمى التي شاركت في استطالعات الرأي توصيات الخبراء بشأن استراتيجيات أكثر تفصي  الا

لتوفير المعلومات لكّل قضية من قضايا المحكمة لتوصية الخبراء بضرورة وضع خطة  تأييدهممن المشاركين  %88 أظهر

 56الجنائية الدولية.

حول دور المجتمع المدني في دعم عملية توفير المعلومات الخاّصة بالمحكمة الجنائية الدولية على النحو  ولكن أُثيرت هواجس

 .المتوّخى في توصيات الخبراء

                                                 
 ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية.ممثّل  54
 .(AJAR) ممثّل منّظمة آسيا للعدالة والحقوق 55
 .163قلّين، تقرير الخبراء المست 56
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إذا كانوا يدعمون أو يعارضون توصية الخبراء بأن تقوم منّظمات ما  ال يعرفونأو  يعارضون من المشاركين إنّهم %50 قال

 57المجتمع المدني بعملية توفير المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية، في حال عدم توفّر موارد إضافية.

توفير المعلومات، من  في مجال اوأوضح البعض أنه في حين أن المحكمة الجنائية الدولية ومنّظمات المجتمع المدني يمكن أن يتعاون

غير المناسب وغير الواقعي أن نتوقع من منّظمات المجتمع المدني ملء هذه الثغرة لصالح المحكمة الجنائية الدولية ألّن منّظمات 

ا. المجتمع المدني ال يمكنها التحدّث نيابةا عن المحكمة كما أنّها   تفتقر إلى الموارد هي أيضا

م المحكمة الجنائية الدولية الموارد المحدودة جداا التي تملكها مجموعات المجتمع المدني. تقع على ِمن المشين اقتراح أن تستخد

ممثّل منّظمة آسيا للعدالة  .عاتق جمعية الدول األطراف مسؤولية تزويد المحكمة بالموارد الالزمة لتؤدّي دورها بفعّالية

 ، تُعنى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ(AJAR)والحقوق 

                                                 
 .165تقرير الخبراء المستقلّين،  57
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 مشاركة الضحايا 11
 

تقييم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لعملية مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية  11-1

 الدولية
 

ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني أنهم يتابعون اآلن أو قد تابعوا في السابق مسألة مشاركة الضحايا في قضايا المحكمة  29ذكر 

 .الجنائية الدولية

وعندما سئلوا عن مستوى ثقتهم في فعالية مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية، عبّر أكثر من نصفهم عن ثقتهم أو ثقتهم 

 .الكبيرة أو ثقتهم المطلقة بها

 
 

كة الضحايا غير أّن الردود المختلطة على بعض التصريحات التالية تُظهر هواجس وعدم يقين بشأن فعالية بعض عناصر نظام مشار

 .في المحكمة الجنائية الدولية

 



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   31 
 

 

سلّط بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني الضوء على التحدّيات المتعدّدة التي يواجهها الضحايا في المشاركة في إجراءات المحكمة 

ا لعدم معالجة هذه العقبات الجنائية الدولية  .وعلى استبعاد عدٍد كبيٍر منهم نظرا

ويعيش عددٌ من الضحايا، باإلضافة إلى ما . ان التي ال تزال تفتقر إلى االتصال بالكهرباء وبشبكة اإلنترنتكثيرةٌ هي البلد

وال يزال الضحايا في بعض الحاالت . كما نجد ضحايا أميّين في بلداٍن عديدة. عانوه، في فقٍر مدقعٍ وفي أماكن نائية للغاية

ا عائقاا أمام إجراءات تقديم الضحايا . هممعّرضين النعدام األمن ولتهديداٍت على حيات وتقف هذه العوامل كلّها وغيرها أيضا

ومن ناحيٍة أخرى وفي كثيٍر من  لطلبات المشاركة بسبب عدم قدرتهم على النفاذ إلى مصادر المعلومات والمواد من ناحيٍة؛

ممثّل من . وملء استمارات الطلب ر المعلوماتاألحيان، ال يسمح الوقت القصير الذي تحدّده الدوائر في قضايا معيّنة بتوفي

 .المجتمع المدني، أوغندا
ال . تحظى أغلبية الضحايا بفرصة المشاركة في اإلجراءات وغالباا ما يشعرون أّن ما يقال نيابةا عنهم ال يعنيهم ال

 .وبإدارتها قبل بدئها وبعد انتهائها اتبنتيجة المحاكم يحظون بالدعم الكافي للمشاركة وغالباا ما تخيب آمالهم

 ممثّل ائتالف ساحل العاج من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ساحل العاج
ا أمام المشاركة، وهي مشكلةٌ  وأشار ممثّلو منّظمات المجتمع المدني إلى أنَّ حصول الفئات المهمشة على المعلومات يشّكل عائقاا كبيرا

 .اللم تعالجها المحكمة بشكٍل فعّ 

تُعدّ المعلومات حول مشاركة الضحايا، بما في ذلك كيفية تقديم الطلب، واضحة ويمكن النفاذ إليها بسهولٍة إاّل بالنسبة إلى 

 ممثّل من المجتمع المدني، كينيا. .للنفاذ إلى المنّصات اإللكترونيةربّما  الضحايا المهّمشين الذين ال سبيل لهم

الطلب والجداول الزمنية القصيرة لتقديم الطلبات باعتبارها  المتطلّبات المرهقة وغير المتّسقة الستماراتوسلّط البعض الضوء على 

 .عقبات كبيرة

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

كما يواجه الضحايا مشكلةا أخرى، فوحدهم ضحايا القضية ... يا بصورة فعّالة[ مشاركة الضحاتنسفالمشاركة وتقديمها ]

إطالع الضحايا على إجراءات  ولتجنّب ذلك، ينبغي. إرباكاا للضحايا اآلخرين هم المخّولون تقديم الطلبات ما قد يشّكل

ا وخيبة أمٍل  تولّد. المحكمة الجنائية الدولية  كما يتّم تغيير نموذج الطلب مراتٍ . لدى الضحاياالمحكمة الجنائية الدولية إحباطا

 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محّدد. عدّة

حول من  ما يتعلّق بمشاركة الضحايا كما أّن االجتهادات القضائية غير واضحة الحظنا بعض التناقضات في

 Wuroممثّل جمعية . ئية الدوليةيُعتبر ضحية وكيفية المشاركة الفعّالة في إجراءات المحكمة الجنا

Development Concernsنيجيريا ، 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تُعتبر أنظمة . مع واقع الضحايا تستند متطلّبات مشاركة الضحايا إلى ظروف ال تتالءم

دودية إمكانياتهم في جمع تُرفض طلبات الضحايا من دون مراعاة مح. االتصال والوصول إلى الوثائق الرسمية باهظة الثمن

 ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية. العناصر المطلوبة للمشاركة في اإلجراءات

 .وشّكك البعض بفعالية أنظمة المحكمة الجنائية الدولية في حماية الضحايا الذين يرغبون في المشاركة

النظام في الحسبان المخاطر التي تُهدّد الضحايا ويؤّمن لهم يخشى الكثير من الضحايا المشاركة. يجب أن يأخذ 

 ممثّل من المجتمع المدني، فنزويال. آليات الحماية المالئمة

على أرض الواقع، وحدهم الضحايا الذين يشاركون كشهوٍد في القضية عادةا ما يتلقّون الحماية التي يحتاجونها من قسم 

عالوةا على ذلك، غالباا ما يفتقر المستشار . لشهود اآلخرون فال يحظون باهتماٍم خاصأّما ا الضحايا والشهود في المحكمة؛

اإليذاء الضحايا الناجم عن سرد لحظات  انهيار التدريب والخبرة في تقديم المشورة أو االستجابة النفسية في حاالت إلى

 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندا .ويبدو أن المحكمة الجنائية الدولية ال تدرك هذه االحتياجات. وتذّكرها

 

 توصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني لتعزيز مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية 11-2
 

أو السياسات التي يجب مراعاتها لتعزيز مشاركة الضحايا في /عند االستفسار عن اإلصالحات القانونية و/أو في الممارسات و

 :الدولية، أوصى ممثّلو منّظمات المجتمع المدني بما يليالمحكمة الجنائية 

  ينبغي إعادة النظر في مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تمثيلهم بشكٍل كامٍل ومنحهم كافّة الفرص الممكنة

ا من اإلجراءات. ليكونوا جزءا
58 

 .59يجب تحديد إجراءات مشاركة الضحايا بوضوح 

                                                 
 ، نيجيريا.Wuro Development Concernsممثّل جمعية  58
 ممثّلو منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء تُعنى بكوبا والمجتمع المدني، جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوروبا الشرقية. 59
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  المحكمة الجنائية الدولية أن تعّزز عملية توفير المعلومات وإعالم الرأي العام حول مشاركة الضحايا التي تستهدف ينبغي على

 .60الضحايا والمنّظمات غير الحكومية

 المحكمة الجنائية الدولية المزيد من االجتماعات الشخصية والمقابالت مع الضحايا لملء االستمارات بدالا من  يجب أن تعقد

 61رسالها بالبريد اإللكتروني إليهم.إ

 .62ينبغي أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بتعزيز أمن المشاركين الضحايا وحمايتهم 

 63جمعية الدول األطراف زيادة التمويل للتمثيل القانوني للضحايا./يجب على المحكمة الجنائية الدولية 

 بزيادة الموارد المخّصصة لقسم مشاركة الضحايا والتعويض،  جمعية الدول األطراف/تقوم المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن

 64وقسم توفير المعلومات ومكتب المستشار العام للضحايا.

  65بدالا من المحاكمات في الهايالموقعية يجب على المحكمة الجنائية الدولية إجراء المزيد من المحاكمات. 

 

 لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على توصيات الخبراءردود األفعال األّولية  11-3
 

ما يتعلّق بمشاركة الضحايا  المدني إلى النتائج التي توّصل إليها الخبراء في تطّرق ممثّلو المجتمع الندوات اإللكترونية،في خالل 

 .وعلّقوا على استطالعات الرأي حول بعض توصياتهم

ا مع توصيات ممثّلي المجتمع المدني بتعزيز مشاركة الضحايا، أيّد معظم المشاركين في استطالعات الرأي منّظمات  وانسجاما

 .توصيات الخبراء بشأن ما يبدو مراجعة داخلية لعملية مشاركة الضحايا

لتوصية الخبراء بضرورة إجراء المحكمة الجنائية الدولية مراجعة داخلية لعملية مشاركة  تأييدهممن المشاركين  %84 أظهر

 66حايا.الض

 .ولكن رأى البعض أنّه ما كان على الخبراء االكتفاء بترك الموضوع في عهدة المحكمة

وضع  ]الخبراء[ ثقتهم إلى حدّ كبير في . جمع الخبراء باقة واسعة من الهواجس والتحديات المتعلّقة بـمشاركة الضحايا

[ هذه المشاكل قائمة منذ فترة طويلة. فاالتّكال على المحكمة من  المحكمة الجنائية الدولية لتتّخذ الخطوات المالئمة ]مع أنَّ

ل فرصةا ضائعة ممثّل منّظمة آسيا للعدالة . دون تقديم توصيات مفّصلة انطالقاا من النتائج التي توّصل إليها التقرير يُشّكِ

  ، تُعنى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ(AJAR)والحقوق 

  

                                                 
 ممثّل من المجتمع المدني، ماليزيا. 60
 مجموعة عمل نساء دارفور، السودانممثّل  61
 الديمقراطية، كينيا وفينزويال.  ممثّلو االئتالف الكاميروني من أجل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل األفريقية، الكاميرون والمجتمع المدني، جمهورية الكونغو 62
 ممثّل من المجتمع المدني، ماليزيا. 63
 .(AJAR)الحقوق ممثّل منّظمة آسيا للعدالة و 64
 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندا. 65
 .339، تـ 864-863 الفقراتتقرير الخبراء المستقلّين،  66
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 التعويضات 12
 

 منّظمات المجتمع المدني للتعويضات في المحكمة الجنائية الدوليةتقييم ممثّلي  12-1
 

ممثاّلا شاركوا في االستبيان إنَّهم تابعوا إجراءات التعويض الخاصة  77لمنّظمات المجتمع المدني فقط من أصل  ممثاّلا  12قال  

لدولية لم تقم سوى بأربعة إجراءات تعويٍض حتى اآلن قد يكمن السبب وراء ذلك في أّن المحكمة الجنائية ا. بالمحكمة الجنائية الدولية

ا للضحايا في ثالث من تلك القضايا قضيتا لوبانغا وكاتانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقضية المهدي في : ومنحت تعويضا

 .مالي

تدّل على عدم كفاية المعلومات التي  عويضقدّم عددٌ كبيٌر إجاباٍت على األسئلة المتعلقة بإجراءات الت ،12من بين هذه المنّظمات الـ

ويعمل ". ال يزال هذا المجال في بداياته: "وعلّق أحد المشاركين قائالا . يملكونها لتقديم رأي حول الجوانب الرئيسة لعملية التعويض

 .ممثّل واحد فقط على حالٍة أمرت فيها المحكمة بالتعويض للضحايا

مفّصلة وتوصياٍت حول هذا الموضوع، علّق بعض المشاركين على طول اإلجراءات والحاجة  وعلى الرغم من استحالة جمع بياناتٍ 

 .إلى توضيح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية

تعّرض الضحايا الذين وافقوا على التحدّث . تخضع تعويضات المحكمة الجنائية الدولية لشروٍط غالباا ما تبدو معقدة للضحايا

لذا، ال يتّم التعامل . بعد عقٍد من االنتظار لعمليات تقييم عدّة أدّت إلى استبعاد بعضهم في قضية لوبانغا عن آرائهم وهواجسهم

منح األولوية للضحايا الذين شاركوا في اإلجراءات منذ  ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية. منصف مع الضحايا بشكلٍ 

ا وقد تعبو 8أكثر من  ممثّل من المجتمع المدني، جمهورية الكونغو . ا من االنتظارسنوات ألن وضعهم يزداد سوءا

 الديمقراطية

تخضع تعويضات المحكمة الجنائية الدولية لتفسيرات قضائية حدّت من نطاق التدّخل الذي ال يمكن أن يتّم إال بعد 

ممثّل . التعويضالحاجة لمراجعة ذلك وإضفاء طابعٍ إنسانيٍ على إجراءات  تبرز. إدانٍة من محكمة االستئناف

 ، نيجيرياWuro Development Concernsجمعية 
 ممثّل منّظمة الدفاع عن حقوق السجناء، تُعنى بكوبا.. للتعويض للضحايا من الضروري تنظيم إجراٍء واضحٍ 

 

 ردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على توصيات الخبراء 12-2
 

ما يتعلّق بالتعويض للضحايا  المدني إلى النتائج التي توّصل إليها الخبراء في تطّرق ممثّلو المجتمع اإللكترونية،الندوات في خالل 

 .وعلّقوا على استطالعات الرأي حول بعض توصياتهم

ا مع الهواجس التي عبّر عنها بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني حول إجراءات التعويض الطويلة والمعقّدة، أيّد  وانسجاما

 .بغالبيّتهم العظمى توصيات الخبراء بشأن توضيح المبادئ التي تطبّقها المحكمة وعملية التعويض للضحايا الندواتالمشاركون في 

 .67تّساقاا وتماسكاا تتعلّق بالتعويضاتلتوصية الخبراء بضرورة تطوير مبادئ أكثر ا تأييدهممن المشاركين  %100 أظهر

لتوصية الخبراء بضرورة تطوير إجراءات موّحدة ومبّسطة ومتّسقة وممارساٍت  تأييدهممن المشاركين  %100 أظهر

 68فضلى تُطبّق في مرحلة التعويضات من اإلجراءات.

ا مع هواجس بعض ممثّلي منّظمات المجتمع المدني بشأن تأخير بدء  إجراءات التعويض إلى ما بعد االنتهاء من االستئنافات وانسجاما

 .ضدّ الحكم، أيدّ عددٌ من منّظمات المجتمع المدني توصية الخبراء ببدء العملية في أقرب وقت

لتوصية الخبراء ببدء إجراءات التعويض في انتظار نتيجة االستئناف ضد الحكم، رهناا  تأييدهممن المشاركين  %64 أظهر

 .69علومات إلدارة توقّعات الضحايابتوفير الم

ولكن يشير عدم تأييد المزيد من ممثّلي منّظمات المجتمع المدني هذه التوصية إلى وجود بعض الهواجس لديهم بشأن بدء العملية قبل 

 خيبة أمل الضحايا.الحكم في االستئناف قد يؤدّي إلى وقف إجراءات التعويضات و نقض إذ أنَّ الحكم النهائي، 

                                                 
 .342تقرير الخبراء المستقلّين،  67
 .343تقرير الخبراء المستقلّين،  68
 .346، 344تقرير الخبراء المستقلّين،  69
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 الصندوق االستئماني للضحايا 13

 تقييم ممثّلي منّظمات المجتمع المدني للصندوق االستئماني للضحايا 13-1

أنهم مّطلعون على الصندوق االستئماني ودوره ومهامه، ولكن ال يتابع عمله  77ممثاّلا لمنّظمات المجتمع المدني من أصل  46أفاد 

منهم فقط. ويعود ذلك جزئياا إلى انخراط الصندوق االستئماني لغاية اآلن في تطبيق ثالث أحكام بالتعويض صادرة عن  20إال 

وإطالق مشاريع مساعدة للضحايا في ثالث قضايا: جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو  المحكمة الجنائية الدولية

  الديمقراطية وأوغندا.        

 

عندما ُسئل ممثّلو منّظمات المجتمع المدني الذين يتابعون عمل الصندوق االستئماني عن مدى ثقتهم بقدرته على مساعدة الضحايا 

 لمئة من الذين يتابعون عمله أنّهم واثقون بقدرته أو واثقون جداا أو واثقون للغاية.في ا 70وعائالتهم، أجاب 

  

 

وحسن  تشير اإلجابات على النقاط التالية إلى عدم اليقين والمخاوف بشأن ترابط أنشطة الصندوق االستئماني واستمراريتها وشفافيتها

 لي منظمات المجتمع المدني القوي للصندوق. توقيتها وإمكانية الوصول إليها، على الرغم من دعم ممث
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% على حاجة الدول األطراف إلى إيجاد سبل لزيادة موارد الصندوق االستئماني ليتمكن من تنفيذ مهامه في إطار قضايا 90ووافق 

 المحكمة الجنائية الدولية كافّة. 

 

 االستئماني للضحاياتوصيات ممثّلي منّظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الصندوق  13-2

في إجابة على سؤال بشأن اإلصالحات القانونية و/أو العملية و/أو السياساتية التي ينبغي مراعاتها لتعزيز الصندوق االستئماني 

 للضحايا، قدّم ممثّلو منّظمات المجتمع المدني التوصيات التالية: 

  70للصندوق االستئماني بغية تعزيز قدراته.يتعيّن على جمعية الدول األطراف زيادة الموارد المتوفرة  

  71عمليات جمع األموال.الصندوق االستئماني زيادة يتعيّن على  

  72الصندوق االستئماني أن يتمتّع بشفافية أكبر.يتعيّن على 

  73المعلومات المتاحة.الصندوق االستئماني زيادة يتعيّن على 

  74الوقت المناسب للضحايا.الصندوق االستئماني توفير الدعم في يتعيّن على 

  75 الصندوق االستئماني عن قلم المحكمة لضمان السرعة في تنفيذ مهام التعويض والمساعدة.ينبغي فصل 

  الصندوق االستئماني المشاركة في القضايا وتقييم االحتياجات في مرحلة مبكرة من التحقيق، ال سيما في يتعيّن على

 76ين ارتكاب الجريمة وفتح التحقيق.الحاالت التي ينقضي فيها وقت طويل ب

 

 ردود األفعال األّولية لممثّلي منّظمات المجتمع المدني على توصيات الخبراء 13-3

 الصندوق االستئماني للضحايافي خالل الندوات اإللكترونية، تطّرق ممثّلو المجتمع المدني إلى النتائج التي توّصل إليها الخبراء بشأن 

 وأجابوا على استطالعات الرأي بشأن بعض توصياتهم.

 

 87% 
 77وضع استراتيجية لجمع األموال. الصندوق االستئماني إلىتوصية الخبراء التي تدعو أيدوا 

 

65% 
الصندوق ما إذا كان ينبغي تأييد أو معارضة توصية الخبراء بحصر مهام  لم يحّددواأو  عارضوا

 78وإدارة التمويل وتحرير األموال وفقاا ألوامر المحكمة.االستئماني بجمع األموال 

 

، ولكن أثيرت مخاوف بشأن فعالية مهامه األخرى في للصندوق االستئماني بالتركيز على جمع األموال اعتبر البعض أن ذلك سيسمح

حال تولّى تأديتها قلم المحكمة من دون زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لقسم مشاركة الضحايا والتعويضات التابع لقلم 

   المحكمة.  

ار. وفي حال عدم زيادة ميزانية القسم ال يملك حالياا قسم مشاركة الضحايا والتعويضات القدرة والموارد الالزمة لتأدية هذه األدو

ممثّل منّظمة آسيا بدرجة كبيرة، سيفاقم النقص في المواد مخاطر هذه الخطوة، على الرغم من الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها القسم. 

    تُعنى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ،(AJAR)للعدالة والحقوق 
 

 

 

                                                 
، تونس؛ ومنّظمة ومختبر األبحاث في القانون الدولي واألوروبي والعالقات بين المغرب العربي وأوروباممثّلو المركز المغربي للسالم والقانون، المغرب؛  70

MARUAH .في سنغافورة 
 ممثّل من المجتمع المدني، أوغندا.  71
 . ، تونسممثّل مختبر األبحاث في القانون الدولي واألوروبي والعالقات بين المغرب العربي وأوروبا 72
 في سنغافورة. MARUAHة منّظمممثل  73
 في سنغافورة. MARUAHمنّظمة ممثّلون من المجتمع المدني، أوروبا الشرقية؛ و 74
  جمهورية الكونغو الديمقراطية.ممثّل من المجتمع المدني،  75
 ممثّل من المجتمع المدني، بالتركيز على بلد محدّد. 76
 .356تقرير الخبراء المستقلّين،  77
 . 354تقرير الخبراء المستقلّين،  78
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 الخالصة والتوصيات

المشاكل والتحديات التي أدت إلى إجراء مراجعة للمحكمة الجنائية الدولية، تعكس وجهات نظر ممثّلي منّظمات على الرغم من 

جنائية  المجتمع المدني وتوصياتهم البنّاءة الواردة في هذا التقرير تأييد المجتمع المدني المتواصل في مختلف أنحاء العالم لمحكمة

 دولية عادلة ومنصفة وفعّالة.    

 توفر مراجعة المحكمة الجنائية الدولية فرصة هامة لتحسين أداء المحكمة ونظام روما األساسي ولبناء الثقة في عمل المحكمة ودعمه. 

 تقدّم الحركة االتّحادية العالمية/معهد السياسة العالمية للمحكمة الجنائية الدولية والدول األطراف التوصيات التالية:  

 وغيرها من على نحٍو وافٍ  مدني وتوصياته المفّصلة الواردة في هذا التقرير بعين االعتبارأخذ آراء المجتمع ال ،

االقتراحات التي تقدّمت بها منّظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مالحظاتها حول توصيات الخبراء المستقلّين، لتحديد 

 اإلصالحات التي يجب العمل بها وكيفية تطبيقها؛ 

 ق واسع مع المجتمع المدني، ال سيّما منّظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة اإلفالت من التشاور على نطا

العقاب في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال 

 ات؛ أفريقيا، طوال العملية وذلك لألخذ بآرائهم في تفعيل اإلصالح

 .ز في جهود التطبيق ووقع اإلصالحات   إطالع المجتمع المدني بشكلٍ وافٍ على التقدُّم المُحر 
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 : االستبيان1الملحق 

 معلومات حول منظمتك

 في أي من المناطق التالية تقع منظمتك؟  .1

 

 . تفاصيل جهة االتصال2
 

 . ما هي طبيعة منظمتك:3
o منظمة أكاديمية 

o منظمة غير حكومية 

o  مهنيةهيئة 

o )غير ذلك )الرجاء التحديد 

 

 . حول ماذا تتمحور مهام منظمتك؟4
o العدالة الدولية 

o حقوق اإلنسان 

o حقوق المرأة 

o حقوق الطفل 

o حقوق الشباب 

o حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

o حقوق الشعوب األصلية 

o )غير ذلك )الرجاء التحديد 

 

 الدولية؟. إلى أي مدى تنشط منظمتك في متابعة عمل المحكمة الجنائية 5
o متابعة غير نشطة 

o  متابعة عامة لعمل لمحكمة الجنائية الدولية عن طريق وسائط محددة 

o  إجراء أبحاث وأنشطة مناصرة تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية 

o  تعمل كوسيط 

 

 . ما هي الوسائط المستخدمة؟6
o موقع المحكمة الجنائية الدولية اإللكتروني 

o  قوائم البريد اإللكتروني التابعة لالئتالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية 

o الموقع اإللكتروني لالئتالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية 

o مواقع إلكترونية لمنظمات غير حكومية أخرى 

o ( المرصد الدولي للعدالةInternational Justice Monitor) 

o المدونات القانونية الدولية 

o فيسبوك 

o تويتر 

o يوتيوب 

o  مقاالت الصحف القانونية 

o )غير ذلك )الرجاء التحديد 

 

 . ما هي الوسائل التي استخدمتها منظمتك للدعوة؟  7
o تقارير المنظمات غير الحكومية 

o  ية والتي توفّر معلومات عن الجرائم لمكتب المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدول 15المواد المقدمة بموجب المادة 

o أصدقاء المحكمة 

o المشاركة في اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية والمؤتمرات األخرى 
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o المشاركة في جمعية الدول األطراف 

o )غير ذلك )الرجاء التحديد 

 

أن . هل كنت تعرف مبادرة جمعية الدول األطراف لمراجعة المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعزيز المحكمة وتحسين أدائها، قبل 8
 ؟ يُطلب منك المشاركة في هذه الدراسة

o نعم 

o كال 

 

 . هل استُشرت أو ساهمت في عملية مراجعة المحكمة الجنائية الدولية؟ 9
o نعم 

o كال 

 

رات العاّمة بخصوص  المحكمة الجنائية الدولية وعملية مراجعة المحكمة الجنائية الدولية  التصوُّ

 الجنائية الدولية ومساهمة نظام روما األساسي في مكافحة اإلفالت من العقاب؟. بشكل عام، كيف تقيّم أداء المحكمة 10
o غاية في الفعّالية 

o فعّال جداا 

o  فعّال 

o فعّال نوعاا ما 

o غير فعّال على اإلطالق 

 

 . ما األهمية التي اضطلعت بها كل من العوامل التالية في خالل تقييمك العام؟ مهم جًدا، مهم، عادي، غير مهم، غير مهم إطالًقا 11
o نطاق جهود المحكمة الجنائية الدولية وفعّاليتها في معالجة مسألة اإلفالت من العقاب في أنحاء العالم  

o  وفعّاليتها في معالجة مسألة اإلفالت من العقاب في منطقتينطاق جهود المحكمة الجنائية الدولية  

o نطاق جهود المحكمة الجنائية الدولية وفعّاليتها في معالجة مسألة اإلفالت من العقاب في بلدي أو حالة أخرى محدّدة 

o رائم ومقاضاة مدى جهود المحكمة الجنائية الدولية وفعّاليتها للضغط على السلطات الوطنية من أجل التحقيق في الج

 مرتكبيها على المستوى الوطني

o نتائج القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية  

o أداء مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 

o   اإلنصاف في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية 

o احترام المحكمة الجنائية الدولية لحقوق الضحايا 

o لومات من جانب المحكمة الجنائية الدولية فعالية توفير المع 

o مستوى الدعم والتعاون الذي حصلت عليه المحكمة الجنائية الدولية من الدول 

 الرجاء التوّسع في شرح تقييمك، بما في ذلك المعايير األخرى التي طبقتها

 

مة الجنائية الدولية؟ أولوية قصوى، أولية . ما مستوى األولوية الذي يجب أن يحظى به تعزيز الجوانب التالية من عمل المحك12
 متوسطة، أولوية منخفضة، ال أعرف 

o التحقيقات األولية 

o التحقيقات 

o المحاكمات 

o المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية 

o اإلعالم وتوفير المعلومات 

o حماية الضحايا والشهود 

o التعويض للضحايا 

o  الصندوق االستئماني للضحايا 

o  المحكمة الجنائية الدوليةتمويل عمليات 

o تعاون الدول 

o  تعزيز العدالة أمام المحاكم الوطنية 
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 الرجاء التوسع في شرح إجابتك أو ذكر الجوانب األخرى التي ينبغي أن تحظى باألولوية في عمل المحكمة الجنائية الدولية. 

 

للمحكمة الجنائية  2020دول األطراف" في عام . هل تؤيد مبادرة جمعية الدول األطراف إلجراء عملية مراجعة "تقودها ال13
 الدولية ونظام روما األساسي بهدف تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وتحسين أدائها؟ 

o  أؤيّد بشدة 

o  أؤيّد 

o ال أؤيّد وال أعارض 

o أعارض  

o أعارض بشدّة 

 

  الدولية؟. هل لديك أي مخاوف بشأن مراجعة جمعية الدول األطراف للمحكمة الجنائية 14
o نعم 

o كال 

 إذا كان جوابك نعم، الرجاء توضيح مخاوفك. 

 

. هل تشعر بالقلق حيال الهجمات السياسية األخيرة التي استهدفت المحكمة الجنائية الدولية، ومن ضمنها الهجمات التي شنتها 15
  حكومتا الواليات المتحدة وإسرائيل؟ 

o قلق بشدّة 

o قلق جداا 

o  قلق 

o  قلق قليالا 

o  على اإلطالقغير قلق 

 

 تقييم الجلسات األّولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية

 . هل تتابع أيًّا من الجلسات األّولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية؟16
o نعم 

o كال 

 

 . ما هي الجلسات األّولية للمحكمة الجنائية الدولية التي تابعتها أو تتابعها؟17
 

 الجلسات األولية لمكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية؟. ما مدى ثقتك في 18
o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o غير واثق إطالقاا 

 

. الرجاء تحديد مدى موافقتك أو معارضتك للنقاط التالية المتعلقة بالجلسات األّولية: أوافق بشّدة، أوافق، ال أوافق وال أعارض، 19
 أعارض بشّدة، ال أعرفأعارض، 
o  يتّخذ مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية قرارات متناسقة ومتّسقة وشفافة بشأن مباشرة الجلسات األولية 

o  يُجري مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية جلسات أّولية بطريقة متّسقة ومتناسقة 

o ة الجنائية الدولية جلسات أّولية بطريقة شفافةيجري مكتب المدعي العام لدى المحكم 

o  يتّخذ مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية التدابير المالئمة في خالل الجلسات األّولية لتعزيز التحقيقات

 الوطنية في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها )التكامل اإليجابي(

o ة الدولية التدابير المالئمة في خالل الجلسات األّولية بموجب نظام روما يتّخذ مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائي

 األساسي لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم  

o يجري مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية جلساتة األّولية ضمن  توقيٍت مناسب 



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   40 
 

o تناسقة ومتّسقة وشفّافة بشأن فتح تحقيق رسمي أم ال يتّخذ مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية قرارات م 

 الرجاء تقديم أي أسباب أو تفسيرات إلجاباتك، بما في ذلك أي تقييم للجلسات األولية التي أُجريت في بلدك أو منطقتك. 

 

 أيًضا؟. برأيك، هل من ظروف في منطقتك يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية إجراء دراسات أّولية فيها 20
o نعم 

o كال 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء تحديد المكان. 

 

ما هي برأيك اإلصالحات القانونية و/أو العملية و/أو السياسية التي يجب مراعاتها لتحسين أداء مكتب المدعي العام لدى  .21
 المحكمة الجنائية الدولية في خالل الجلسات األولية؟ 

 

 الدوليةتقييم تحقيقات المحكمة الجنائية 

 . هل تتابع أيًّا من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية؟22
o نعم 

o كال 

 

 . ما هي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تابعتها أو تتابعها؟ 23
 

 . ما مدى ثقتك في تحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية؟24
o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o  غير واثق إطالقاا 

 

. الرجاء تحديد مدى موافقتك أو معارضتك للنقاط التالية: أوافق بشّدة، أوافق، ال أوافق وال أعارض، أعارض، أعارض بشّدة، 25
 ال أعرف 
o تتسم تحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بالسرعة 

o  تتّسم تحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بالشمولية وتأخذ في االعتبار ادّعاءات الجرائم كافة التي

 تندرج ضمن اختصاص المحكمة 

o ات تتّسم تحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بالحياد، وتركز على ادّعاءات الجرائم التي ترتكبها الجه

 الفاعلة كافة ضمن اختصاص المحكمة 

o  تتّسم تحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية باالستقاللية وال تتأثّر بجهود التدخل السياسي التي تبذلها

 الدول والجهات الفاعلة األخرى 

o ي جمع األدلة المتعلقة بالجرائم الواقعة ضمن تتّسم تحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بالفعالية ف

 اختصاص المحكمة

o  تُخصَّص موارد كافية لتحقيقات مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية 

o  تتعاون الدول بفعالية في إطار تحقيقات مكتب المدعي العام 

o يتهم في أثناء التحقيقاتحماية سالمة الضحايا والشهود ورفاههم الجسدي والنفسي وكرامتهم وخصوص 

o  في أثناء التحقيق، يمكن للضحايا التعبير عن وجهات نظرهم ومخاوفهم التي تُعطى االعتبار الواجب 

o  توفّر المحكمة الجنائية الدولية المعلومات بفعالية وتتفاعل مع الضحايا والمجتمعات المتضررة 

o ن التحقيقاتتقوم المحكمة الجنائية الدولية بعملية إعالم فعالة بشأ 

 الرجاء تقديم أي أسباب أو تفسيرات إلجاباتك، بما في ذلك أي تقييم للتحقيقات التي أُجريت في بلدك أو منطقتك.

 

. ما هي برأيك اإلصالحات القانونية و/أو العملية و/أو السياسية الضرورية لتحسين التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام 26
 الدولية؟لدى المحكمة الجنائية 
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 تقييم قضايا المحكمة الجنائية الدولية

 . هل تتابع أيًّا من قضايا المحكمة الجنائية الدولية؟27
o نعم 

o كال 

 

 ما هي قضايا المحكمة الجنائية الدولية التي تابعتها أو تتابعها؟ .28
 

  ما مدى ثقتك في قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة بإنصاف وفعالية في قضاياها؟  .29

o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o  غير واثق إطالقاا 

 

. الرجاء تحديد مدى موافقتك أو معارضتك لسياسات مكتب المدعي العام التالية: أوافق بشّدة، أوافق، ال أوافق وال أعارض، 30
 أعارض، أعارض بشّدة، ال أعرف 

o التركيز مبدئياا على الجرائم األكثر خطورةا ضمن حالة معيّنة 

o ائمالتركيز على توجيه االتهام إلى "المسؤولين األكبر" عن الجر 

o  ّا أو سيّئاا بشكل خاص  التركيز في بعض الحاالت على الجناة الذين في مناصب أدنى والذين أظهروا تصّرفاا خطيرا
o  منح مسؤولية التحقيق مع معظم مرتكبي الجرائم المباشرين ومن ذوي المستوى المتوسط ومحاكمتهم للسلطات القضائية

 المحلّية

o  ان الحجم الفعلي لإلجرام الذي وقع في حالة معيّنةالتي تعكس قدر اإلمكتوجيه االتّهامات 

o  الجرائم المرتكبة بحق األطفالباهتمام خاص 

o اهتمام خاص بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع االجتماعي 

o اهتمام خاص باالعتداءات التي تستهدف العناصر الثقافية والدينية والتاريخية وغيرها من العناصر المحمية 

o  اهتمام خاص باالعتداءات التي تستهدف العاملين في المجال اإلنساني وحفظ السالم 

 

 . هل طبّق بنظرك مكتب المدعي العام هذه السياسات على نحو ثابت؟31
o نعم 

o كال 

 

 . ما مدى ثقتك في اعتقال الدول للمشتبه فيهم وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية؟ 32
o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o غير واثق إطالقاا 

 

. ما مدى ثقتك في ضمان جمعية الدول األطراف تعاون الدول الفردية في اعتقال المشتبه فيهم وتسليمهم للمحكمة الجنائية 33
 الدولية؟   
o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o غير واثق إطالقاا 
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معارضتك للنقاط التالية المتعلقة بقضايا المحكمة الجنائية الدولية: أوافق بشّدة، أوافق، ال . الرجاء تحديد مدى موافقتك أو 34
 أوافق وال أعارض، أعارض، أعارض بشّدة، ال أعرف

o  تتوفّر للمحكمة الجنائية الدولية ضمانات كافية قبل المحاكمة لضمان عدم الشروع في المحاكمة في الحاالت المتعلقة

 هامات الضعيفة بالقضايا أو االت

o تتّسم المحاكمات واإلجراءات القضائية األخرى في المحكمة الجنائية الدولية بالعدالة 

o تتّسم المحاكمات واإلجراءات القضائية األخرى في المحكمة الجنائية الدولية بالسرعة 

o احترام حقوق المتهمين في خالل اإلجراءات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

o  حماية سالمة الضحايا والشهود ورفاههم الجسدي والنفسي وكرامتهم وخصوصيتهم في قضايا المحكمة الجنائية الدولية 

o  تقوم المحكمة الجنائية الدولية بأنشطة توفير معلومات وإعالم فعالة تتعلّق بقضاياها 

 المتعلقة بالجرائم المرتكبة في بلدك أو منطقتك.  الرجاء تقديم أي أسباب أو تفسيرات إلجاباتك، بما في ذلك أي تقييم للقضايا

 

. ما هي برأيك اإلصالحات القانونية و/أو العملية و/أو السياسية الضرورية لتحسين اإلجراءات القضائية لدى المحكمة الجنائية 35
 الدولية؟  

 

 تقييم مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية

 في اإلجراءات القضائية في قضايا المحكمة الجنائية الدولية؟.هل تتابع مشاركة الضحايا 36

o نعم 

o كال 

 

    .ما مدى ثقتك في قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ضمان مشاركة الضحايا بفعالية في إجراءاتها القضائية؟ 37

o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o غير واثق إطالقاا 

 

موافقتك أو معارضتك للنقاط التالية المتعلقة بمشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية: أوافق بشّدة، . الرجاء تحديد مدى 38
 أوافق، ال أوافق وال أعارض، أعارض، أعارض بشّدة، ال أعرف

o وحتتسم المعلومات المتعلقة بمشاركة الضحايا، بما في ذلك كيفية تقديم طلب المشاركة، بسهولة االستخدام والوض 

o يتوفّر للضحايا الدعم والمساعدة الكافيين لتقديم طلب المشاركة 

o اعتماد نظم مناسبة لضمان اطالع الضحايا المهمشين على المعلومات المتعلقة بالمشاركة وقدرتهم على تقديم الطلبات 

o البت في طلبات المشاركة في الوقت المناسب 

o  القرارات المتعلقة بطلبات المشاركة متناسقة ومتّسقة 

o يمكن للضحايا المشاركين التعبير عن آرائهم ومخاوفهم في مراحل مناسبة من اإلجراءات القضائية 

o تحظى آراء الضحايا ومخاوفهم باالعتبار الواجب 

الرجاء تقديم أي أسباب أو تفسيرات إلجاباتك، بما في ذلك أي تقييم لمشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية في بلدك أو 

 منطقتك. 

 . ما هي برأيك اإلصالحات التي ينبغي اعتمادها لتعزيز مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟  39

 

 ة الدوليةتقييم تعويضات المحكمة الجنائي

 . هل تتابع إجراءات التعويض في المحكمة الجنائية الدولية؟ 40
o نعم 

o كال 
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 . ما مدى ثقتك في قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تقديم تعويضات فعالة للضحايا في قضاياها؟ 41

o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o غير واثق إطالقاا 

 

. الرجاء تحديد مدى موافقتك أو معارضتك للنقاط التالية المتعلقة بالتعويض للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية: أوافق 42
 بشّدة، أوافق، ال أوافق وال أعارض، أعارض، أعارض بشّدة، ال أعرف 

o ناسق واالتّساقتتّسم عمليات التعويض في المحكمة الجنائية الدولية بالوضوح والت 

o  ّسم عمليات التعويض في المحكمة الجنائية الدولية بالسرعةتت 

o يسهل على الضحايا االطالع على المعلومات المتعلقة بالتعويض للضحايا، بما في ذلك كيفية تقديم طلب التعويض 

o  يتوفّر للضحايا الدعم والمساعدة الكافيان لتقديم طلب التعويض 

o  المهمشين على تقديم طلبات التعويض اعتماد إجراءات مناسبة لضمان قدرة الضحايا 

o اعتماد إجراءات مناسبة لتحديد الضرر الذي لحق بالضحايا 

o  استشارة الضحايا وفق الحاجة بشأن أشكال التعويض المطلوبة لمعالجة الضرر الذي تعّرضوا له ومراعاة آرائهم 

o  تراعي القرارات بالتعويض األضرار التي تلحق بالنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى

 وتعالجها باإلضافة إلى العوائق التي يواجهونها في محاولة الوصول إلى التعويضات  

o تتّسم قرارات التعويض بالتناسق واالتساق 

o ية لضمان تفعيل قرارات التعويضاعتمدت جمعية الدول األطراف آليات كاف 

 الرجاء تقديم أي أسباب أو تفسيرات إلجاباتك، بما في ذلك أي تقييم لتعويضات المحكمة الجنائية الدولية التي تتعلق ببلدك أو منطقتك.

  

 . ما هي برأيك اإلصالحات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها لتعزيز تعويضات المحكمة الجنائية الدولية؟ 43

 

 تقييم الصندوق االستئماني للضحايا

 . هل أنت مّطلع على الصندوق االستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية ودوره ومهامه؟44

o نعم 

o كال 

 

 ؟الصندوق االستئماني للضحايا . هل تتابع عمل45

o نعم 

o كال 

 

 . ما مدى ثقتك في قدرة الصندوق االستئماني للضحايا على مساعدة الضحايا وعائالتهم؟ 46

o واثق بشدّة 

o واثق جداا 

o واثق 

o واثق إلى حدّ ما 

o غير واثق إطالقاا 

 

 . الرجاء تحديد مدى موافقتك أو معارضتك للنقاط التالية المتعلقة بالصندوق االستئماني للضحايا: أوافق بشّدة، أوافق، ال47
 أوافق وال أعارض، أعارض، أعارض بشّدة، ال أعرف

o ا أساسياا من نظام روما األساسي  يشّكل الصندوق االستئماني للضحايا جزءا

o  ا أساسياا في تنفيذ قرارات التعويض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية  يلعب الصندوق االستئماني للضحايا دورا



 

 

2020تشرين الثاني/نوفمبر   44 
 

o  ينفّذ الصندوق االستئماني للضحايا بفعالية قرارات التعويض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق األشخاص

 المدانين  

o  ،إن مشاريع المساعدة األوسع نطاقاا، بما في ذلك مساعدة ضحايا الجرائم التي لم تحاكم المحكمة الجنائية الدولية مرتكبيها

 جنائية الدولية ضرورية لمصداقية المحكمة ال

o تُنفَّذ برامج المساعدة التابعة للصندوق االستئماني للضحايا بطريقة متناسقة ومتّسقة 

o  تتسم أنشطة الصندوق االستئماني للضحايا بالشفافية 

o تُنفَّذ أنشطة الصندوق االستئماني للضحايا ضمن  توقيٍت مناسب 

o  التابعة للصندوق االستئماني للضحايا لضحايا الجرائم، ومن ضمنهم تتوفّر بموجب نظام روما األساسي برامج المساعدة

 النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى

o  يتعيّن على الدول األطراف إيجاد السبل لزيادة موارد الصندوق االستئماني للضحايا ليتمكن من تنفيذ مهامه في إطار قضايا

 ية كافةالمحكمة الجنائية الدول

 

 . ما هي برأيك اإلصالحات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها لتعزيز الصندوق االستئماني للضحايا؟ 48

 

 األمن

. هل لديك أي مخاوف أمنية أو مخاوف أخرى في ما يتعلق بالمشاركة في هذه الدراسة االستقصائية أو بجوانب أخرى من 49
 المشروع؟

o نعم 

o كال 

 

 . في ما يتعّلق بالتقارير حول نتائج هذه الدراسة االستقصائية:  50

o أمنح اإلذن باستخدام اسمي واسم منظمتي في تقارير البحث 

o أمنح اإلذن باستخدام اسمي في تقارير البحث، ولكن ال يجوز ذكر اسم منظمتي 

o  أمنح اإلذن باستخدام اسم منظمتي في تقارير البحث، ولكن ال يجوز ذكر اسمي 

o  ال أمنح اإلذن باستخدام اسمي وال اسم منظمتي في تقارير البحث 
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: استطالعات الرأي التي أُجريت في خالل 2الملحق 

 الندوات اإللكترونية لمراجعة توصيات الخبراء

 مواضيع عامة

 : هل ينبغي أن يتناول تقرير منظمات المجتمع المدني القضايا المؤسسية الداخلية ]المطروحة في تقرير الخبراء[؟ 1

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم

22     4           1        27 

 

 الجلسات األّولية

 : هل توافق على ضرورة أن يعتمد مكتب المدعي العام معايير شفافة لفتح الجلسة األّولية؟ 2

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

28     1           1        30 

 
 : هل توافق على ضرورة وضع خطة استراتيجية لكل جلسة أّولية يفتحها مكتب المدعي العام، بما في ذلك المهل الزمنية والمعايير؟ 3

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

30     0           0        30 

 
 : هل توافق على ضرورة رفع عتبة الخطورة ليحدد مكتب المدعي العام إمكانية فتح تحقيق أم ال؟ 4

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

7     14           9        30 

 

 التحقيقات

 قضايا معينة؟: هل توافق على ضرورة أن يضع مكتب المدعي العام سياسة بشأن التحقيقات واالستراتيجيات في 5

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

25     0           0        25 

 
 : هل تؤيد تعزيز الحضور الميداني لمكتب المدعي العام، ويشمل ذلك الخبراء القُطريين وفريق العمل المحلّي؟ 6

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

23     1           1        25 

 : هل توافق على ضرورة مراعاة العوامل المتعلقة بالجدوى بعد فتح التحقيق؟ 7

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

10     3           1        14 
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 : هل توافق على ضرورة إرجاء القضايا الشائكة في حال لم تتوفر الموارد الكافية إلجراء تحقيقات شاملة؟8

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

6     14           5        25 

 

 اختيار القضايا وتوجيه االتّهام 

 : هل توافق على أن جودة األدلة وكميتها يجب أن تحظى باألولوية عندما يختار مكتب المدعي العام القضية ويوّجه االتهام؟  9

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

18     6           1        25 

 
 : هل تؤيد التوصية التي تدعو إلى تحديد النطاق الزمني والجغرافي وطرائق المساءلة؟ 10

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

8     10           7        25 

 

 توفير المعلومات

 : هل توافق على أن توفير المعلومات يجب أن يبدأ من مرحلة الجلسات األّولية؟ 11

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

26     0           0        26 

 

  : هل توافق على ضرورة وضع خطة توفير معلومات لكل قضية من قضايا المحكمة الجنائية الدولية؟12

 المجموع          أعرفال    كال    نعم 

23     1           2        26 

 
: هل تعتبر توصية الخبراء بأن تتولّى منظمات المجتمع المدني مهمة توفير المعلومات لصالح المحكمة الجنائية الدولية في حال 13

 عدم توفير موارد إضافية، هي توصية مالئمة وواقعية؟   

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

13     9           4        26 

 

 التعويض للضحايا

 هل تؤيد إجراء مراجعة داخلية لنظام مشاركة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟ :14

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

21     0           4        25 

 

 التعويضات
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 هل تؤيد وضع مبادئ ثابتة ومترابطة تتعلق بالتعويضات؟ 15:

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

21     0           1        22 

 

هل تؤيد وضع إجراءات معيارية وثابتة ومترابطة وتحديد ممارسات فضلى لتطبيقها في مرحلة التعويضات من اإلجراءات  :16

 القانونية؟ 

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

22     0           0        22 

 

 هل توافق على أنه، رهناا بتوفير المعلومات الفعالة، ينبغي أن تبدأ إجراءات التعويض في انتظار نتيجة استئناف الحكم؟  :17

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

14     2           6        22 
 

 الصندوق االستئماني للضحايا

  هل تؤيد حصر مهام الصندوق االستئماني في جمع األموال وإدارة التمويل وتحرير األموال وفقاا ألوامر المحكمة؟  :18

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

8     7           8        23 

 

 هل تؤيد وضع استراتيجية لجمع األموال لصالح الصندوق االستئماني؟  :19

 المجموع          ال أعرف   كال    نعم 

20     1           2        23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


