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 عشرةثانية الدورة ال
 0223تشرين الثاين/نوفمرب  08-02الهاي، 

 

 تقرير المحكمة بشأن التكامل
 أنشطة المحكمة في بلدان الحاالتإنهاء 

 
 مقدمة ال -الا أو  
 هشري يف ديباجته أني ذيبشأن التكامل، ال ICC-ASP/11/Res  6 بقرار اجلمعية  يقدم هذا التقرير عملا  -2

ينبغي إيلء مزيد من االهتمام إىل الكيفية اليت ستنهي هبا احملكمة أنشطتها يف بلدان احلاالت وأنه من شأن "]...[ 
جراءات القاايية الوننية اإلعن كيفية مساعدة بلد احلالة على االضطلع ب اسرتاتيجيات اخلروج املمكنة أن توفر التوجيه

ونلب القرار إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن التكامل، مبا  2."احملكمة أنشطتها يف حالة معيّنة تُنهيعندما 
تقريرا، حسب االقتااء، يف  تقّدم" ونلب من احملكمة أن 0"اسرتاتيجيات اخلروج واملسايل ذات الّصلة."عن  يف ذلك

 3."الدورة الثانية عشرة للجمعية
اسرتاتيجيات اخلروج ميكن أن تشمل  "يف املستقبل، ]...[ هريره بشأن التكامل، أبرز املكتب أنايف أحدث تقو  -0

ذلك، ميكن  اإلفلت من العقاب. وإضافة إىليف جمال الفجوات املتبقية ي لظاهرة تساهم يف التصدّ أن عنصر التكامل و 
النظام القاايي  يفذات الصلة، مثل احلفاظ على تأثري احملكمة  تناول املسايل املتعلقة بالرتكةإىل يف الوقت املناسب، النظر 
دولية أخرى، يف حوار مع قاايية الدروس املستفادة من واليات  مراعاةحيثما كان ذلك مناسبا، مع  ،وتطويره الونين

 4".معيةاجل
 :ما يلي يرمي التقرير إىلعلى وجه اخلصوص، و . اجلاريةملسامهة يف هذه املناقشات إىل اتقرير الهذا ويهدف  -3
o  سياق احملدد ال( يف الرتكةو األخرى ذات الصلة )مثل القاايا املتبقية، صطلاات وامل معىن إهناء أنشطة احملكمةتوضيح

 للماكمة اجلنايية الدولية؛
o  ؛احملاكمخربات و احملاكم الدولية األخرى  جدوىمناقشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ICC-ASP/11/Res. 6 ديباجة القرار(   2) 

 7الفقرة املوضوعية     ICC-ASP/11/Res. 6  القرار  2

 22الفقرة املوضوعية     ICC-ASP/11/Res. 6  لقرار  3

 ICC-ASP/11/24 امل،، من تقرير املكتب عن التك02الفقرة    4
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o  ملزيد من املناقشات داخل احملكمة وبني احملكمة والدول األنراف من أجل تطوير رب لتبادل املعلومات ومنتوفري أساس
 .املزيد من االسرتاتيجيات والسياسات والتنسيق بني أصااب املصلاة املعنيني

 اإلنهاء في سياق المحكمة الجنائية الدولية -ثانيا
احملكمة اجلنايية الدولية هي إذ إّن دة. مسألة معقّ ان احلاالت شطة احملكمة اجلنايية الدولية يف بلدأن يُعّد إهناء -4

العديد من املسايل ذاهتا  حدّ  نطبق على احملكمة اجلنايية الدولية يفيقد ال هبذه الصفة، و ، فريد  ذات نابع مؤسسة دايمة 
اجلنايية قاايية الؤسسات املجتارب بيد أنَّ صة. احملاكم املخصّ  على اليت تنطبقاحملددة املتصلة باسرتاتيجيات االنتهاء 

  لسياق احملكمة اجلنايية الدولية. وفقاا ن هي ُكيِّفت ر اعتبارات مفيدة إالدولية املؤقتة قد توفّ 
األساس  تشّكلوالية إذ إّن ال. بالتاديد ل مؤسسةكّ يف سياق والية  ويتعنّي النظر يف املسايل املتعلقة باالنتهاء  -5

واليت بدورها تقود األنشطة التشغيلية )مثل جلسات احملكمة،  (5)ؤسسة،اليت تاطلع هبا املالقانوين لألنشطة القاايية 
 ، والتوعية، ومحاية الشهود وما إىل ذلك(.اياوالبعثات الرمسية، واحلاور امليداين، ومشاركة الاا

 -لة يات العديد من احملاكم واحملاكم اجلنايية الدولية أو املدوّ والاليت تنطوي عليها ج من القيود الزمنية ستنت  ويُ  -6
احملكمة و ة لسرياليون، مثل احملكمة اجلنايية الدولية ليوغوسلفيا السابقة، واحملكمة اجلنايية الدولية لرواندا، واحملكمة اخلاصّ 

يف هناية املطاف أنشطتها هذه املؤسسات  تُنهيمن املتوقع أن  أنه -اخلاصة بلبنان والدواير االستثنايية يف حماكم كمبوديا 
 بعض هذه املؤسسات. بلنشطة من ق  األإهناء اسرتاتيجيات عت ض  بطريقة منظمة، وُ  اخلروجلتاقيق هذا و وتزول. 

ضعت احملكمة اجلنايية الدولية ليوغوسلفيا السابقة، واحملكمة اجلنايية الدولية لرواندا، وُ كّل من في حالة  ف -7
هلما.  اهليئة األمصفها و ب جملس األمن التابع لألمم املتادةو شاورات بني احملاكم من خلل املة نشطاألإهناء  اسرتاتيجيات

صياغة اسرتاتيجية باحملكمة اخلاصة لسرياليون وقامت التاقيقات.  هناءصارمة إل مواعيديف هناية املطاف، مت حتديد و 
 (6)عامة لألمم املتادة.من اجلمعية ال بناء على نلب   0225يف عام  للخروج

 لكوهنا حملكمة اجلنايية الدولية ككل، نظراا أنشطة ا إلهناءاسرتاتيجية  من الواضح أنه ال ميكن أن تكون هناك -8
 اعتبارات خمتلفة.ينبغي مراعاة ، معيّنةاىت عند الرتكيز على حاالت فمؤسسة دايمة. ومع ذلك، 

حتديد احلاالت من قبل مكتب  ويتمّ  فيها. لتاقيق يتعنّي االيتاالت احلظام روما األساسي مسبقا ال حيّدد ن -9
اختصاص احملكمة، اليت تدخل يف نطاق أي معلومات عن اجلرايم  مراعاةاملدعي العام، بناء على قرار من املدعي العام، مع 

غري احلكومية؛ املنظمات أو املنظمات احلكومية الدولية  وأالدول  وأمبا يف ذلك املعلومات الواردة من األفراد أو اجلماعات 
تقييم ما إذا كان هناك ما يربر بمكتب املدعي العام فيقوم  جملس األمن.من أو األنراف دول إحدى الأو بعد إحالة من 

 )ج(. -( )أ( 2) 53 يف املادة فتح حتقيق مبوجب النظام األساسي، على الناو املبنّي 
ن حتقيق أهداف نظام روما األساسي وميكن أن تعزز للمكتب لاما مرحلة الفاص التمهيدي فرصةا ومتنح  -22

إدراج املعلومات لدول واملنظمات ذات الصلة لميكن و التكلفة.  الشروع يف اإلجراءات الوننية بطريقة فعالة للغاية من حيثُ 
ُست خد مة عناصر الكعنصر من   احملّصلة من مكتب املّدعي العامّ 

املناسب على  من أجل تعزيز جهود املساءلة يف الوقتامل
، لن تبق  هناك حاجة ذه الطريقةبتجّنب تدّخل احملكمة هبمع االحرتام الواجب ملبدأ امللكية الوننية. و  -املستوى الونين 

 يف سياق التاقيقات.املتعلقة بإهناء األنشطة واليت تنشأ  كثر تعقيداا إىل معاجلة املسايل األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يستعمل مصطلح "األنشطة القاايية" هنا مبعناه الواسع، ويتاّمن مثلا التاقيقات  5

6  A/59/816–S/2005/350  07 2005 أيار/مايو. 
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بدورهم القااة وقد حيكم االت يف نفس الوقت. احلتلف( خم يفاحملكمة يف عدد من )التاقيقات تنظر قد  -22
تتعّلق ) ةمفتوحاالت احلقد تكون و القاايية يف حالة معينة يف سياق اإلجراءات أمام احملكمة. البارامرتات استناداا إىل 

،  الفرتة من تاريخ بدء معنّي يفتتعّلق جبرايم مزعومة ارُتك بت الزمان )حُمّددة يف ( أو معنّي  بت منذ تاريخ  ك  جبرايم مزعومة ارتُ 
اليت عدد احلاالت ل أي حدّ  علىاإلنار القانوين للماكمة اجلنايية الدولية ال ينّص يف كلتا احلالتني، و (. وتاريخ انتهاء معنّي 

ليس وعلوة على ذلك،  7.العامّ  االدعاءلتقدير تُر كت مسألة إهنا  –أمام احملكمة أن يعرضها عي العام كتب املدّ ميكن مل
 ة. القايميف احلالة ية توسيع النطاق الزمين أو غريه إمكانما يستبعد  مبديياا  هناك
اليت تدخل يف اجلرايم  عنالتقادم على نظام روما األساسي وال القواعد اإلجرايية وقواعد اإلثبات ينص ال  -20

ولية، مبعىن أن األفراد الذين خياعون حملكمة اجلنايية الدتتمتع هبا اهذا هو مصدر قوة متميزة و اختصاص احملكمة.  نطاق
ميكن من حيث املبدأ وعلوة على ذلك،  8أن تتلشى وتزول.قااياهم ل واوقعيتأن هم ألوامر االعتقال املعلقة ال ميكن

 استناداا إىلمبا يف ذلك  -اجلرايم املزعومة من ارتكاب  احملكمة بعد فرتة نويلة احلالة إىلإضافية ناشئة عن تقدمي قاايا 
 ت.أثناء احملاكمااملقدَّمة األدلة 

من قااييا التخّلص يتم ن أاحملكمة إىل هذه القاية قيد نظر تظل إىل احملكمة، د أن حُتال القاية مبجرّ  -23
حكم هنايي أو قرار أدى إىل تربية أو إدانة، أو أو بشأن املقبولية من قبل احملكمة اجلنايية الدولية، رأي  بواسطة، القاية

إجراء مجيع اإلجراءات يف أسرع وقت ممكن، ال توجد إىل يف حني تسعى احملكمة و اية عن نريق وسايل أخرى. إهناء الق
 .حدود زمنية ملدة اإلجراءات القاايية

اإلشراف على تنفيذ األحكام، املسايل من قبيل احملكمة مسؤولة عن إصدار احلكم يف قاية، تظّل  حىت بعدو  -24
احملكمة، وإعادة النظر يف ة الطلبات املقدمة من الدول للاصول على أدلّ و الشهود،  محاية وإدارةمن على ما جيري و 

 .ات أو األحكاماإلدان
من أنشطة  االنتهاء رمسيا  بتتعلق  أحكاماا ال يتاّمن اإلنار القانوين للماكمة اجلنايية الدولية  أنّ لصة اخلو  -25

تلف كثريا عن خيطة القاايية يف إنار احملكمة اجلنايية الدولية االنتهاء من األنشف. يف قاية معيّنةاحملكمة يف حالة أو 
ذه هلالوالية األساسية ب نة تتعلقوظايف معيّ االضطلع بلنظر يف كيفية يتعنّي عليها اواهليئات القاايية الدولية اليت احملاكم 

خاضعة  تظلّ فنة، قاية معيّ بالة أو حبق وظايف احملكمة وواليتها فيما يتعلأماّ هذه املؤسسات. ينتهي ُوجود احملاكم عندما 
إصدار أحكام  بشأن هذه على  اقدرهتلهو مسة أساسية مؤسسة احملكمة فكون نظام روما األساسي.  يفألحكام صرحية 

 .املهاّم القايمة
النظر يف عدد من القاايا املماثلة لتلك اليت شكلت جزءا من ضرورة هذا االستنتاج من وال يُقّلل  -26

يُغل ق او . يف حني أن الوضع أمام احملكمة اجلنايية الدولية قد ال ةصاملخصّ  ؤسسات اجلنايية الدوليةاملت االنتهاء اسرتاتيجيا
من االعتبارات العملية، من   يثري عدداا مشاركة احملكمة اجلنايية الدولية يف بلد معنّي تقّلص من الناحية القانونية، فإن ينتهي 

يف و الوننية واجملتمعات احمللية املتاررة.  اتعلقة احملكمة مع الواليبوكذلك فيما يتعلق  حيث التخطيط الداخلي للماكمة
ّول ة احملكمة من جتارب احملاكم املسوف تستفيد سياق هذه االعتبارات،   .حسب االقتااءد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اختصاص احملكمة فيما يتعلق حبالة معينة من قبل القااةيف  نعنأي  البتّ تظل خاضعة إلذن قاايي، ويتم ، مسايل أو احلاوروإصدار أوامر القبض ، يياا ومع ذلك، فإن بدء التاقيقات تلقا  7
 عّدة سنوات من قبل.انأ، وذلك نتيجة تنفيذ أمر اعتقال صدر تعّد قاية املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا مثاالا حيث زادت األنشطة القاايية من جديد، مبا يف ذلك التاقيقات، بعد مانت قد بدأت تتب  8
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 في سياق المحكمة الجنائية الدولية َجدواهاو  هاءعناصر استراتيجيات اإلن -لثاا ثا
 ثلثةال رييسيةالعناصر اللة عموما على أهنا تشمل يجيات االنتهاء من احملاكم الدولية أو املدوّ اسرتاتتوص ف  -27

 9التالية:
االنتهاء مواعيد قبل  ة األساسية الذي أجن زواإلداري ةل القاايياعماأل: )إنهاء أنشطة المحكمة استراتيجيات ( أ)

 ؛، مبا يف ذلك التخطيط للقاايا املتبقيةاالختتامأو 
 إذ إنالقاايية واإلدارية األساسية اليت جيب تنفيذها بعد االنتهاء،  )جمموعة من املهامّ  وظائف المتبقيةال  ( ب)

 ة(؛نهاييال تنتهي بإصدارها األحكام الوالية احملكمة اجلنايية 
وعية واجلهود )مشاريع نويلة األجل بعد االنتهاء، واليت تبدأ قبل إغلق املؤسسة، مثل الت المسائل المتعل قة بالتركة ( ج)

 (.ااملؤسسية وبناء القدرات، هتدف إىل ترك أثر إجيايب دايم على اجملتمعات احمللية املتاررة ونظم العدالة اجلنايية اخلاصة هب
هذا وملوضوع أمهية كل جمال من اجملاالت الثلثة يف سياق احملكمة اجلنايية الدولية أدناه وسوف تناقش   -28

 :التقرير
 هاء أنشطة المحكمةبإنالمسائل المتعل قة  ( أ)

باملعىن  ةاحلالغلق يف سياق احملكمة اجلنايية الدولية أعله. وإن كان إ إهناء األنشطةبيان معىن قد سبق ل -29
ألنشطة التاقيق واالدعاء والقااء  اإلهناء التدرجييالقانوين مسألة معقدة، فمن الواضح أن احملكمة هتدف يف كل حالة إىل 

أن هذا بدوره أن يدفع إىل ختفيض األنشطة التشغيلية للماكمة يف بلد احلاالت بشكل تدرجيي، يف هناية املطاف. من ش
نار اإليشكل هذا باملعىن الواسع  و  وهو ما يُباث مبزيد من التفصيل أدناه.العمليات امليدانية مبا يشمل بصورة خاصة 

يف سياق العمليات الشاملة  اا مليم اا ب ختطيطجناز للماكمة اجلنايية الدولية الذي سوف يتطلاملتعلق مبسايل اإل
 .للماكمة

إلجراءات لؤقتة، مثل اجلداول الزمنية املتوقعة املؤسسات املليت تواجهها املسايل املتعلقة باإلجناز االعديد من ف -02
خصصة امليئات هلاإدارة كبرية بحتديات  متّثل ، خمانر "هجرة األدمغة "ما يتعلق بذلك وظفني و املتبقية، أو تقليص حجم امل

 .كرب من قبل احملكمة كمؤسسة دايمةبسهولة أ تكييفهاأو ميكن  ،حمدودة للماكمة اجلنايية الدولية، هلا صلة تهاميزانيو 
ال  زءاا وهو ما مّثل ج حاجة لوضع أي آلية خاصة إلحالة القاايا إىل احملاكم الوننيةباألخص ليس هناك و  -02

. لرواندا واحملكمة اجلنايية الدولية ليوغوسلفيا السابقة احملكمة اجلنايية الدولية ّل منلدى كيتجزأ من اسرتاتيجيات االنتهاء 
مسة وهي قبولية، املسايل مب املتعّلقاإلنار القانوين القايم  األمور يفم مثل هذه ظَّ تُ ن  يف سياق احملكمة اجلنايية الدولية، أمّا 

 تهاء".ناإلليس فقط يف سياق 'يف احلاالت و احملكمة مشاركة يع مراحل يف مج املتوافرةنظام روما األساسي  مسات دايمة من
نظم القاايية الوننية تاركةا للعدد قليل من األفراد،  ةحبكم نبيعتها، تركز احملكمة اجلنايية الدولية على ملحق -00

وننية، مبا يف ذلك القاايية الوالية للاحملكمة وخى اإلنار القانوين للماكمة مساعدة يتو  .اجملرمني اآلخرينمع  التعامل
 جيوز للوالية ( من نظام روما األساسي، 22)  93عمل باملادة و  22تبادل املعلومات، مع مراعاة احملاذير القانونية اللزمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ,Heller, K. J., “Completion Strategies”, Leuven Centre for Global Studies, 2009  ف منمستقاة بتصرّ   9

 http://www.ipp.ghum.kuleuven.be/publications/heller.pdf  على املوقع

 .تقدمي املساعدة إىل السلطات الوننية للتاقيق ومقاضاة األفراد اآلخرين اومة، ومكتب متّ املكتب وحماكمة كبار قادة جيش الرب للمقالذي قام به يف أوغندا على سبيل املثال، باإلضافة إىل التاقيق   10
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إىل الية قاايية دولية من و ساعدة مثّلت مثل هذه املوقد  22القاايية الوننية أن تطلب املساعدة القاايية من احملكمة.
احملكمة اجلنايية الدولية ليوغوسلفيا السابقة من مسات اسرتاتيجيات إهناء أنشطة كّل من الوننية مسة هامة  اتلسلطا

 20.لروانداواحملكمة اجلنايية الدولية 
 وظائف المتبقية)ب( ال

ال يتعني مصطلح يستخدم لإلشارة إىل االلتزامات اجلارية والقاايا العالقة اليت ال يز  وظائف المتبقية"ال"  -03
 ما يلي:تتامن عادة  وهياألنشطة القاايية الرييسية يف احلالة. انتهاء الوفاء هبا بعد 

 مثلا  ، معاشات املوظفنيأ( إدارة املوارد البشرية)
 ب( تنفيذ األحكام)
 ين مّتت تربيتهمذالج ( حالة األشخاص )
 23وبة( النظر يف الطلبات احملتملة إلعادة النظر يف اإلدانة أو العقد)
 ه( محاية الشهود)
 ،غريها من أصااب املصلاةولو( إدارة احملفوظات، وضمان توافر سجلت القاية وغريها من املواد للماكمة نفسها )

 لواليات القاايية الوننيةلما وال سيّ 
واد احملمية لسلطات الوننية عن امللعلى سبيل املثال الكشف  تدابري الوقايية،بتعديل النلبات االستماع اخلاصة ( ز)
 وننيةالوالية قاايية الإجراءات يف القيام بغرض ب
 التعويااتح( تنفيذ ورصد أوامر )
 .، وإنشاء مراكز إعلمية اخلحكاموتنفيذ األايا نتيجة القابط( التوعية لغرض إبلغ اجملتمع املتارر )

آلية لرواندا، مّت إنشاء ة اجلنايية الدولية احملكمة اجلنايية الدولية ليوغوسلفيا السابقة واحملكميف حالة كّل من    -04
ك يوتفك اذه احملاكم بعد االنتهاء من واليتههلاملتبقية  من قبل جملس األمن التابع لألمم املتادة لتنفيذ عدد من املهامّ 

 .نفسهااحملاكم 
ألن ة، املتبقيّ  تكون هناك حاجة إىل إنشاء هيئة خاصة للمهامّ فلنأما بالنسبة للماكمة اجلنايية الدولية،  -05

القاايا املنجزة كجزء من ب تتعلقأي أنشطة متبقية تظّل قايمة وستاطلع بس، مؤسسة دايمةبوصفها احملكمة نفسها، ك
ميكن أن تكون هلا والية احملكمة مبوجب النظام األساسي. إال أن اضطلع احملكمة ببعض الوظايف املذكورة أعله 

 لطات القاايية الوننية.الس أو مساعدة تعزيزعلقات تآزر مع 
ميكن أن تشمل مثل هذه تقرير املكتب بشأن التكامل، " تبنّي يفوعلوة على ذلك، حسب ما   -06

االسرتاتيجيات تقييماا لطبيعة املساعدة اللزمة لتمكني النظام القاايي للبلد املعين من التصدي ألي قاية متبقية 
ويف هذا الصدد، فإن إدارة هذه الوظايف  (24)مليات ملحقة".من قبيل محاية الشهود وأي حتقيقات متبقية أو ع

لمساعدة لنب أي تقييمات اجإىل ، تاالمعنّي من بلدان احلبلد يف قاايي السياق ما بعد الفها مع ياملتبقية وكذلك تكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 . جناح الطعن يف املقبوليةعند قد تصبح هذه املساعدة يف غاية األمهية، خاّصة     22

  .d/10184http://www.icty.org/si: أنظر مثلا  املوقع  12 
 على احلكم ذي الصلة من نظام روما األساسي 84تنّص املادة   23

 ICC-ASP/11/24  من تقرير املكتب بشأن التكامل، 02الفقرة   ( 14) 

http://www.icty.org/sid/10184
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تدرجيي لألنشطة االنتهاء العند احملكمة  تنظر فيهاكون من بني األمور اليت سوف تباملعىن احملدد يف تقرير املكتب، 
اط ل ع هبا 

ُ
 .احلالةيف إنار امل
 

 )ج( المسائل المتعل قة بالتركة
سيادة القانون  دعيم"تأثري دايم على تأهنا يف سياق اإلجراءات اجلنايية الدولية ب التر كةقد مت تعريف ل -07

تعزيز القدرات مع ، عن نريق إجراء حماكمات فعالة للمسامهة يف إهناء اإلفلت من العقاب، يف جمتمع معنّي 
     25".القاايية احمللية

لواليات بالنسبة لولوية باألاحملكمة اجلنايية الدولية  باخلصوص، ال تتمتع، صةاحملاكم املخصّ خلف  -08
قاايية املسؤولية الرييسية عن التاقيق وامللحقة ال تاملتاألساسي روما نظام هي يف القاايية الوننية، واليت 

للماكمة اجلنايية الدولية أن تتدخل إال يف حالة عدم وجود إجراءات وننية حقيقية. وتقع  املسؤولية وال ميكن . للجرايم
أساساا على مكتب املدعي العام لتاديد استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة لفتح التاقيقات، رهناا باملراجعة القاايية، 

 حسب االقتااء.
هناء أنشطة احملكمة فإروما األساسي،  يف نظام تلقاييامتع باألسبقية القاايية الوننية تتمبا أّن الواليات  -09

احلال القول أنه الذي ميكن  -اجلنايية الدولية يف حالة معينة ال يرتتب عليه إعادة األولوية للختصاص الونين 
حالة معينة من أنشطة احملكمة اجلنايية الدولية يف من االنتهاء التدرجيي بل فإن لمااكم املخصصة. ل بالنسبة

 .على اجلرايم أولويتهاوالية القاايية احمللية ملمارسة ممارسة تتزامن مع زيادة قدرة الاحلاالت 

وظايف احملكمة اجلنايية فإن ، الرتكةاحملاكم املخصصة فيما يتعلق مبسايل من  ستفاديُ يف حني ميكن أن  -32
اليت تعاجل  خصصة، املاكم احملاخلاصة. وخلف  تهاعم مرة أخرى يف ضوء نبيفه  تُ الدولية يف هذا الصدد ينبغي أن 

ال تعاجل لى احملكمة اجلنايية الدولية عدد من احلاالت و يُعر ض عواحدة، قاايا املتعّلقة حبالة العديد من الكّل منها 
ن حيث مكّل حالة. ولذلك فإن تركتها على هذا الناو تكون أضيق نطاقاا لقاايا يف عدد حمدود جدا من اإال عادة 

 .احملاكم الوننيةوال حتّل حمّل كمل تُ ملبدأ أن احملكمة اجلنايية الدولية  وفقاا  - احلالةد لبيف سترتك  اليتالبصمة 

وفقا لذلك، وبالنظر إىل أن األساس املنطقي لوجود احملكمة اجلنايية الدولية هو املسامهة يف إهناء و  -32
منذ أنشطتها، إىل أقصى حد  دف احملكمة إىل زيادة األثر اإلجيايب لكلّ اجلرايم يف املستقبل، هتاإلفلت من العقاب ومنع 

اإلعلم والتوعية، ويقوم . التعويض احملتملةأوامر و األحكام أوامر ، واحملاكمة و إىل التاقيقالتمهيدية، رحلة الدراسة امل
  لصدد.دور هام يف هذا ابهنية مع السلطات القاايية الوننية، املعمل الفال عن علقات 

مشاركة احملكمة اجلنايية الدولية يف حالة معينة بطبيعة احلال أعلى أمهية للبلد املعين، ولكن كما وتكتسي تركة  -30
اجملتمع الدويل ككل.  هتمّ  جرايمنظام روما األساسي  ن اجلرايم املنصوص عليها يفأل، لكن تنطوي أياا على جانب عاملي

مجيع الدول األنراف و يرتدد صداه يف مجيع  ليشملر عمل احملكمة اجلنايية الدولية نش مناألثر الوقايي احملتمل  ميتد إذ
 أحناء العامل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 0228تادة حلقوق اإلنسان، املفوضية السامية لألمم امل "،سيادة القانون للدول اخلارجة من الصراع: حتقيق أكرب فايدة ممكنة من تركة احملاكم املختلطةأدوات ‘ (  15)
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ينبغي أنه احملكمة ترى أوجز التقرير الثاين للماكمة اجلنايية الدولية بشأن التكامل جماالت مواضيعية خمتارة  -33
األخرى يف نظام العدالة  قبل اجلهات الفاعلةبناء القدرات من لاهتمام خاص يف ختطيط وتقدمي املساعدة  إبلءها 
، سيكون من املرغوب فيه تنفيذ مبادرات بناء القدرات االت، فيما يتعلق ببلدان احلهبوضوح إىل أنأشار  كما أنه  26.الدولية

وأن السلطات الوننية قد عمال حتقيق قدر كبري من األ يف الوقت املناسب و على حنو مستدام، حبيث يكون قد متّ 
 .من هنايتهااحملكمة يف هذه البلدان  تقرتب أعمالاحملكمة عندما مشاركة من حّد استفادت إىل أقصى 

استعداد دولة برتبط بناء القدرات ارتبانا وثيقا يبشأن التكامل،  يف املشاورات غرينرتي بذلكف كما اعرتُ  -34
 جلهات املاحنة عند االقتااء.ا/ف ثالثةمعينة ملعاجلة الثغرات احملتملة على املستوى الونين، مبساعدة من أنرا

 تناولمساعدة جهود احملكمة يف من شأنه بكامل ناقته الذي يعمل  ونينالنظام الوعلوة على ذلك، فإن  -35
 27.خلروجااسرتاتيجية بؤثر بشكل إجيايب، من بني أمور أخرى، على تكاليف احملكمة املتعلقة ياملتبقية، وبالتايل قد  املهامّ 

احملكمة  ه بإمكانأن سيامنالقدرات الوننية يف هذا اجملال، هم وتعزيز محاية الشهود ودعمعلى ذلك، فإن  وكمثال عملي
وإن كانت احملكمة قد أهنت أنشطتها، بني ، حىت يةيتدابري احلمااليف حاجة إىل الذين هم أن ترتك بأمان هؤالء الشهود 

. توننيالإعادة بأو  بالرتحيل، أي بصورة أخرىستمرار دعمها ماليا أو على املستوى الونين بدال من اوهلا دراية قديرة أياد 
باعها محاية الشهود وبرامج الدعم الارورية اليت جيب اتّ املسؤولة عن أوجه التآزر مع اجلهات الفاعلة تعّد يف هذا الصدد، و 

شاورات تعّد املبشأن التكامل،  0220لعام  كما لوحظ يف تقرير احملكمةو . احملكمة يف بلد معنّي  مشاركةنوال الوقت 
جتربة احملكمة اجلنايية الدولية يف بلدان إن . تنفيذاا ناجااا  لامان تنفيذ مثل هذه املشاريع اا أساسي اا وثيقة مع احملكمة أمر ال

 جة.شاريع التكامل وتكرارها عند احلاملبشكل مستمر مع اجلهات الفاعلة الرايدة تقاسم جيب أن تو االت جتربة مهّمة احل
من ، و احملكمة يف بلد معني مشاركةأياا فايدة ضمان إتاحة االستفادة القصوى من  يف هذا السياقعمل لل -36

احتمال وجود فجوة بني وقت خروجها و الوقت اليت تبدأ فيه السلطات الوننية التصدي جتنب على أن يساعد  ذلك شأن
عندما من الناحية املثالية،  األساسي. وبعبارة أخرى تدخل يف اختصاص نظام رومابنفسها وبشكل فعال للجرايم اليت 

واصلة العمل على حنو مل متاما  ةا جاهز  ، على السلطات الوننية أن تكون فعلا تقوم بأعماهلا يف بلد معنّي كمة احمل تكون
 فعال، إذا لزم األمر.

عزيز السلطات القاايية الوننية ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن مسألة التآزر بني احملكمة اجلنايية الدولية وت -37
احملكمة اجلنايية مليزة  . نظراا احلالةأنشطة احملكمة يف بلد  االنتهاء منينبغي أال تعترب فقط، أو حىت يف الغالب، يف سياق 

بغي الدولية املكّملة، ينبغي جعل املساعدة للنظام القاايي الونين يف بلد احلالة متاحاا يف أقرب وقت ممكن. وباملثل، ين
مراحل اإلجراءات، من  مجيعالنظر يف املساعدات املمكنة اليت قد تكون احملكمة قادرة على توفريها يف هذا الصدد يف 

 إىل التاقيقات واحملاكمات وما بعد ذلك. الدراسات األولية
 أنشطة المحكمة في حالة معينةمهم  بالنسبة إلنهاء عنصر  -العمليات الميدانية  -رابعاا 
 يف نطاق الرتكةو مسأليت إهناء األنشطة  مواصلة النظر يف إحدى الطّرق امللموسة لوضعم به أن من املسلّ  -38

للماكمة.  العمليات الميدانيةمن خلل منظور املسايل ر إىل هذه نظ  يُ وشكل يف سياق احملكمة اجلنايية الدولية هو أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أمانة مجعية الدول األنراف املوجهة بواسطة ، ستاّل تعليقاهتايف هذا الصدد، و التكامل، باملبادرات ذات الصلة تقوم بأساس ملزيد من املناقشات مع اجلهات الفاعلة األخرى اليت وضع كان اهلدف من التقرير  (16) 

 .بري من قبل احملكمةيف ضوء واليتها اجلديدة، حمل تقدير ك

 ASP-ASP/11/39،  29تقرير احملكمة عن التكامل، الفقرة  (27) 



ICC-ASP/12/32 

32-A-151013 8 

ومن ، احلاالتاألنشطة القاايية للماكمة يف ب عاوياا  ارتباناا تان مرتبطمسألتان والعمليات امليدانية إذ إن احلاور امليداين 
 أصااب املصلاة الوننيني.ضمن حملكمة " ا"وجه جوانب عّدة، متثلن 

واليتها يف البلدان باستخدام الوضع خمتلف أشكال العمليات امليدانية مثل تُنّفذ احملكمة و   0225منذ عام  -39
وقابلة وحمددة زمنياا مكاتب ميدانية ووجود نشر وظايف معينة حمدودة ومؤقتة؛ و  البعثات االستكشافية والبعثات الدورية؛

العمل امليداين يتطلب إجراء حتقيقات، وضمان إن لموقع. زيارات القااة ل، و احلاالت أو بالُقرب منهاو/أو بلدان للقياس 
، وتنفيذ أنشطة تعويضمن مشاركة و محاية الشهود والااايا، ومتكني الااايا من ممارسة حقوقهم القانونية وضمان 

 ،)الدفاع واملمثلني القانونيني للااايا( احملامني ةفرقأالتوعية الفعالة املوجهة إىل اجملتمعات احمللية املتاررة، ومساعدة 
، وتوفري خدمات يهاوالسفر إلىبلدان احلاالت والصندوق االستئماين للااايا، وضمان أمن املوظفني العاملني يف 

 لوجيا املعلومات والدعم اللوجسيت واإلداري والطيب.تكنو 
ة تقلص األنشطة القاايية، أو عدم التعاون يف تنفيذ والي، أو يف ظل ظروف معينة، مثل تدهور الوضع األمين -42

ية األنشطة اجلار تواصل رعاية البلد يف حني وجود ميداين يف  حذفحملكمة يف ا قد تشرع، احملكمة لفرتات نويلة من الزمن
امليداين حلاور مثل بعثات من ا ةامليدانيذلك من أشكال املشاركة  أو غريمثلا،  بطريقة خمتلفة، من خلل بعثات من املقر

ق الكفاءات على املستوى لامان االستخدام األمثل للموارد املالية وخل تقد حتدث مثل هذه احلاالو يف البلدان اجملاورة. 
 .امليداين

العوامل الرئيسية التي تؤثر في "باء  يف إنار اجلزءو ستعراض العمليات امليدانية، أن ابشيف تقرير احملكمة  -42
إمنا يوم، و  بعد، وهي قايمة غري حصرية من العوامل اليت تؤثر ليس فقط على األنشطة امليدانية يوم " العمليات الميدانية

اسرتاتيجية  سُتوّجهاملتوقع أياا أن هذه العوامل  ومن 28من خمتلف أشكال العمليات امليدانية. هتقدمي يتمّ ما أياا على 
بني خمتلف أشكال العمليات القايم نة. ويوضح التقرير ذاته، بالتفصيل، االرتباط معيّ ت حملكمة يف حاالإهناء أنشطة ا

 واسطة حاورمعني بينبغي أن تعمل احملكمة يف حالة إذا كان ، أنهمعينة. ويؤكد  تدانية والتطورات القاايية يف حاالاملي
للبدء يف حامسة قاايية حلظة عالقة( حتقيقات أخرى مل تبق هناك أي قاايا أو أي إذا ) يعّد إصدار األحكام، ميداين

 29ة.معدّ  إهناءتقليص هذا احلاور استعداداا إلهناء األنشطة وفقا ألي اسرتاتيجية 
أمام احملكمة. ومع  املطروحة احلاالتن وينبغي التأكيد على أنه، حىت اآلن، مل حيدث هذا السيناريو يف أي م -40

/السودان(، وهي تشاد، ويرجع ذلك إىل )دارفور احلالةعملياهتا امليدانية يف بلد قرب بلد  إهناءشهدت احملكمة فقد ذلك، 
 عي العام ضد عبد اهلل بنداقاية املدّ بفيما يتعلق  العمل القاايياحتياجات امليدانية. وكانت اخنفاض مستوى األنشطة 

يف و من املقر، حسب احلاجة. توف د من خلل بعثات  تُلبّ منذ ذلك احلني  جاموسنيأبكر نورين و صاحل حممد جربو 
 ، واستخدامالسنني امليداين على مرّ  قّلصت حاورها، وبالتايل 0222صيانة منذ عام الذت احملكمة اسرتاتيجية ، نفّ أوغندا

الااايا الشهود والتوعية ، وتنفيذ مشاريع الصندوق االستئماين إدارة ومحاية ن املوظفني املسؤولني عمن احلد األدىن حاليا 
 .املسايل املتعلقة بالتعويضالااايا و مشاركة ااايا و لل
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 ICC-ASP/9/12،  من التقرير بشأن استعراض العمليات امليدانية 22-21 الفقرتان  18

 ICC-ASP/9/12،  من التقرير بشأن استعراض العمليات امليدانية 21-17 الفقرتان  19
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أياا من إمنا ليس فقط من وجهة نظر لوجستية وإدارية، و جمال إهناء العمليات كمة اخلربة يف قد اكتسبت احملو  -43
ا للموظفني احملليني. وقد دعمت هذه اخلطة اجلهود املبذولة من أجل  إعادة خصيصحيث وضع خطة تدريبية مصممة 

ينبغي أن تكون إدماج هؤالء املوظفني يف سوق العمل احمللي، كما مسات هلم بتطوير املهارات والكفاءات اجلديدة. وينبغي 
 .احملكمة تتعّلق خبروجاملوارد البشرية يف أي اسرتاتيجية من  جزءاا هذه التجربة 

 
 الخاتمة -خامساا 

توضيح املفاهيم األساسية وتقدمي االعتبارات األولية من أجل توفري أساس إلجراء مزيد من إىل هدف هذا التقرير ي - 44
التآزر احملتملة مع أوجه و املسايل املتعّلقة بإهناء أنشطة احملكمة وتركتها، املناقشات بني أصااب املصلاة املعنيني بشأن 

 احملكمة اجلنايية الدولية.عمل القاايية الوننية يف إنار تعزيز السلطات 
للغاية ملناقشة  مفيداا  أساساا يف جمال إهناء األنشطة لة األخرى احملاكم الدولية واملدوّ وجتارب توفر اسرتاتيجيات و  - 45

على الرغم من بعض  -ح يف هذا التقرير يف إنار احملكمة اجلنايية الدولية، كما هو موضّ إلهناء األنشطة  ة منظم  
وجُمد حيثما كان ذلك ممكنا احملكمة  ستستمرّ و االختلفات اجلوهرية نظرا لطبيعة احملكمة اجلنايية الدولية كمؤسسة دايمة . 

 ذات الصلة.مسايل من املؤسسات األخرى يف التخطيط لل املتعلَّمةيف االستفادة من اخلربات ومن الدروس 
االّدعاء هي يف الغالب مسألة ختص اسرتاتيجيات  القااييباملعىن من احلاالت يف حالة  أنشطة احملكمةيعّد إهناء  – 46

 .تيسري التكاملفيما خيّص مكتب اجلمعية  واليةوليست من املسايل اليت تدخل يف نطاق العام والتطورات القاايية 
ملختلفة للتآزر بني أنشطة احملكمة اخلاصة العديد من الفرص اان احلاالت ينشئ فعلا احملكمة يف بلدغري إن مشاركة  – 47

تعزيز السلطات وباخلصوص من ناحية أخرى، على نطاق أوسع نظام روما األساسي اليت يرمي إليها من جهة واألهداف 
ملبدأ التكامل  مجعية الدول األنراف مرارا وتكرارا وفقاا به اعرتفت الذي أحد األهداف الرييسية وهو  –القاايية الوننية 

 نظام روما األساسي بأكمله. إمنا هو أساسلذي ا
مثل هذا التآزر سابقا يف العديد من تقارير احملكمة، وال سيما التقرير ت اإلمكانات اليت ينطوي عليها وقد نوقش - 48

ث  ميكن ة جماالت حيعدّ إىل فيه احملكمة أشارت الذي و للجمعية،  22 ىل الدورةالذي قُّدم إ 02التكامل، نالثاين للماكمة ع
 بناء القدرات الوننية.املبذولة من أجل هود يف اجلكمة أن تفيد اخلربة اخلاصة باحمل

تاح في ي  ينبغي أن ان الحاالت تقديم المساعدة إلى نظام العدالة الوطني في بلداعتقادا راسخا أن حملكمة وتعتقد  - 49
. وينبغي النظر يف أوجه التآزر مع الجنائية الدولية إلجراءات المحكمةتخضع  وقت ممكن لمعالجة الحاالت التي الأقرب 

 االنتهاء من األنشطة.ما يتعّلق بو ليس فقط في -الة احلاحملكمة يف جوانب مشاركة أنشطة احملكمة اجلنايية الدولية يف مجيع 
مناقشة هذه املسايل تطلع إىل مواصلة تاليت نوقشت يف هذا التقرير، و يف املسايل  احملكمة النظر الداخليوستواصل  -52

 مع الدول األنراف و غريها من اجلهات املعنية.
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