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  مجعية الدول األطراف
 

 االدورة العاشرة 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  تقرير احملكمة حول التكامل

   مقدمة-أوال

 الذي يدعو احملكمة ICC-ASP/9/20 من القرار ٤٧للفقرة يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية طبقا  -١
واألمانة يف مجلة أمور إىل تقدمي تقرير إىل الدورة املقبلة للجمعية حول مسألة التكامل، وفقا 

  .RC/Res.1للقرار 

فهو أوال يتطلب اختبار املقبولية، وهي مسألة قضائية يتعني : إن التكامل مفهوم ذو بعدين -٢
وائر احملكمة، وثانيا يتطلب التعاون بني احملكمة والسلطات القضائية حتديدها من طرف د

ومن بني أوجه هذا . العقابالوطنية والدول األطراف وغريها يف وضع حد لإلفالت من 
األخري، يوجد التكامل اإلجيايب كما مت وصفه يف تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر 

و هو يبدي أثر ديباجة نظام روما األساسي اليت تذَكِّر . )١(لتقييم مبدأ التكام: االستعراضي
بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن "

  .وبذلك يتوقع كون احملكمة اجلنائية الدولية حمكمة املالذ األخري" ارتكاب جرائم دولية

بدا أن حيل حمل احملاكم الوطنية، ولن ينجح املنهاج مل يكن املقصود بنظام روما األساسي أ -٣
ولذلك، يصبح . الذي وضعه إال إذا مت اختاذ إجراءات تكميلية حقيقية على الصعيد الوطين

اتمع الدويل ملزما بتوفري الظروف الضرورية لتفعيل إجراءات وطنية حقيقية يف الدول اليت 
ألساسي مل يؤسس احملكمة فحسب، بل وضع و مبا أن نظام روما ا. يتفشى فيها اإلجرام

منهاجا لتطبيق معايري أساسية للجرمية تشترك فيها السلطات الوطنية و الدولية لوضع حد 
  .لإلفالت من العقاب، فإن اإلجراءات أمام احملكمة جيب أن متثّل االستثناء ال القاعدة

فريدا من أجل النهوض فإن الدول األطراف حتتل موقعا "وكما ينص عليه تقرير املكتب،  -٤
 ولكن أيضا من أجل حشد مهم  بفهم النظام الوارد يف نظام روما األساسي ومبدأ التكامل، 

 ."الحتياجات السلطات القضائية احمللية   اجلهات القضائية احمللية باستمرار وتوفري فهم أفضل

                                                
  )ICC-ASP/8/51( تقييم مبدأ التكامل:  تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي )١(
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أن  )٣(مانة اجلمعية ميكن للتفويض الذي عهدت به الدول األطراف إىل أ ويف هذا السياق، )٢(
  .يسري قُدما ذا احلوار املتواصل

يف هذا التقرير، تقدم احملكمة تفاصيل النشاطات اليت قامت ا يف حدود اإلمكانات املتاحة  -٥
ويشري التقرير كلما أمكن ذلك . ومتاشيا مع واليتها القضائية األساسية، واليت تتعلق بالتكامل

. ى نظام العدالة الدولية الذي خلقه نظام روما األساسيإىل مدى رشد نفقاا و أثرها عل
ووفقا للدور احملدود املنوط باحملكمة من طرف مجعية الدول األطراف، فإن احملكمة، وعرب 
النشاطات اجلوهرية املفوضة هلا الوارد وصفها يف هذا التقرير، تأيت مبسامهتها يف اهود 

لقضائية الوطنية على التحقيق يف جرائم نظام روما العاملي من أجل تقوية قدرة السلطات ا
ومتابعة و حماكمة املتهمني ا، اجتنابا لبلوغ حاالا إىل مستوى احملكمة واإلجراءات الدولية 

  .اليت تسبب للدول األطراف املزيد من التكاليف

 هذا ورغم ذلك، تشدد احملكمة على أن أية أنشطة ذات الصلة بالتكامل، كما هي مفصلة يف -٦
التقرير، ال ترتبط مباشرة مبسألة التحديد القضائي للمقبولية، اليت ال ميكن النظر فيها واختاذ 

كما أن . القرار النهائي بشأا إال من طرف القضاة يف إطار اإلجراءات القضائية للمحكمة
ة من أي تعاون تقوم به احملكمة مع السلطات الوطنية خبصوص متابعات وطنية جارية أو حمتمل

أجل جرائم دولية خطرية يكون مشروطا بعدم اإلضرار بأي قرار قد يتخذه قضاة احملكمة 
و بعبارة أخرى، . خبصوص العجز عن إجراء متابعات وطنية حقيقية أو عدم الرغبة يف ذلك

فإنه ال ميكن اعتبار أي شكل من أشكال تعاون احملكمة مع سلطة وطنية ما من أجل تقوية 
ية أو القانونية مانعا من أن ترى إحدى دوائر احملكمة مبقبولية قضية ما من قدراا القضائ
  . من نظام روما األساسي١٧منظور املادة 

 السعي إىل التعرف على إمكانيات تدخلها يف علىخالل السنني املاضية، واظبت احملكمة  -٧
مة اختيارات دقيقة وقد اختذت أجهزة احملك. جمال التكامل اإلجيايب وحتديد أولوياا يف ذلك

خبصوص اخنراطها يف املبادرات ذات الصلة بالتكامل، مع التركيز على ذات األثر الطويل 
األمد منها، وذلك من خالل التبادالت املنتظمة وبغية تكميل الواليات بعضها بعضا، اعتمادا 

اج نظام روما على املوارد املتوافرة أو املوارد اليت يضعها خمتلف الفاعلني ذوي الصلة مبنه
  .األساسي حتت تصرفها

 املنابر الدولية اهلامة لنشر الرسائل ومتتني الروابط خمتلفويف هذا السياق، استخدمت احملكمة  -٨
بني أهم الفاعلني ذوي الصلة مبنهاج نظام روما األساسي مثل الدول األطراف و األطراف 

القانون وقطاع مساعدات من غري الدول واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات سيادة 
وقد كان اهلدف من ذلك جعل قضايا نظام روما األساسي تيارا . التنمية و املاحنني وغريهم

رئيسيا يف برامج تدبري الرتاعات وإرساء الدميوقراطية واإلصالح القضائي والقانوين والتنمية، 
رة السلطات من أجل فتح النقاش بني الفاعلني ذوي الصلة ودعم جهودهم يف تقوية قد

  .الوطنية يف متابعة جرائم نظام روما األساسي

                                                
  .١٣، الفقرة )ICC-ASP/9/26(تقرير املكتب بشأن التكامل  )٢(
  .٤، الفقرة RC/Res.1القرار   )٣(
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 التكامل على املستويني الدويل والثنائي مببدإو قد لعبت الرئاسة دورا هاما يف شحذ الوعي  -٩
وربط عالقات طويلة األمد بني خمتلف الفاعلني املتدخلني يف جماالت العدالة والتنمية وسيادة 

  .ور األمم املتحدةالقانون، مع التركيز خاصة على د

 التكامل اإلجيايب أحد أهم املبادئ اليت تنبين كانوبالنسبة ملكتب املدعي العام، فقد  -١٠
ويشمل التكامل اإلجيايب . عليها إستراتيجية االدعاء لدى املكتب منذ السنني األوىل الشتغاله

ر النشاطات لدى املكتب جمموع النشاطات املؤداة أثناء مرحلة الفحص األويل، وخاصة إشها
، من أجل متكني الدول من وضع االعتبار لوجوب القيام بإجراءات ١٥الواقعة حتت املادة 

وطنية و جتنيد شبكات املوارد اخلارجية لدعم مثل هذه النشاطات، إضافة إىل التعاون مع 
السلطات القضائية الوطنية اليت تقوم بالتحقيق حول اجلرائم الكربى، مبا يف ذلك عن طريق 

 من املادة ١٠الستجابة بالقبول قدر املستطاع للطلبات اليت يتم التوصل ا يف إطار الفقرة ا
وال يتطلب أي من نشاطات التكامل اإلجيايب االستهالك .  من نظام روما األساسي٩٣

  .املكثف للموارد

 اجلهود الرامية إىل تقوية القدرات الوطنية دعموقد تركزت مسامهة قلم احملكمة يف  -١١
 القيام مبحاكمات عادلة على خربا يف تنظيم حماكمات عادلة من أجل جرائم دولية يف

خطرية ويف إقامة الشراكات أو تقدمي املشورة ونقل املعارف يف جماالت الترمجة النصية 
والفورية والتمثيل من طرف الدفاع واملساعدة القانونية وظروف االحتجاز ومحاية الشهود 

  .ن فعالية اإلجراءات عن طريق عمليات إدارة شؤون احملكمةوإشراك الضحايا وضما

وسيبقى تعزيز سبل التواصل والتنسيق بني كل الفاعلني ذوي الصلة، مبا يف ذلك  -١٢
احلوار الفعلي مع أمانة مجعية الدول األطراف، شرطا أساسيا لزيادة التقدم يف جمال التكامل، 

  .ذا املنهجوتلتزم أجهزة احملكمة باملشاركة الفعلية يف ه

   نشاطات احملكمة يف جمال التكامل-ثانيا

   الرئاسة-ألف

 ميثل الرئيس احملكمة ككل يف التعامل مع الدول )٤(،"وجه احملكمة اخلارجي"بكونه  -١٣
األطراف واألطراف من غري الدول واملنظمات الدولية و اإلقليمية واتمع املدين العاملي، وهو 

ئل هامة متعلقة بسياسات احملكمة، مبا فيها مسألة التكامل، ما يتيح للرئيس فرص معاجلة مسا
  .مع الفاعلني ذوي الصلة على أعلى املستويات

وخالل الفترة املعنية ذا التقرير، ركزت الرئاسة أنشطتها املتعلقة بالتكامل حول  -١٤
  : املظاهر التالية على وجه اخلصوص

 يف اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز قدرة حث منظمة األمم املتحدة على القيام بدور أقوى  )أ(
  السلطات القضائية الوطنية على متابعة جرائم نظام روما األساسي؛

                                                
  .تقرير احملكمة حول تدابري زيادة الوضوح بشأن مسؤوليات خمتلف األجهزة، املرفق )٤(
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دفع الفاعلني ذوي الصلة يف متتني الروابط بني جماالت التنمية والعدالة دف جعل قضايا   )ب(
ة والقانونية وبرامج النهوض نظام روما األساسي تيارا رئيسيا يف سيادة القانون واإلصالحات القضائي

  حبقوق اإلنسان؛

الترويج عموما للوعي العاملي مببدأ التكامل مع التشديد على املسؤولية األساسية للسلطات   )ج(
القضائية الوطنية يف متابعة جرائم نظام روما األساسي ودور احملكمة كمحكمة املالذ األخري، إضافة إىل 

  ئية الوطنية؛ إضافة إىلأمهية تقوية قدرة السلطات القضا

تشجيع وتيسري الروابط بني الدول اليت حتتاج إىل املساعدة التقنية من أجل بناء القدرات   )د(
الوطنية، مبا يف ذلك املصادقة على تشريعات التنفيذ، من جهة، و من يستطيعون تقدمي مثل هذه 

  .املساعدة من جهة أخرى

   ومنابر أخرى متعددة األطرافاألنشطة يف سياق منظمة األمم املتحدة -١

 تشرين ٢٨لدى تقدميه تقرير احملكمة أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -١٥
  : ، قال رئيس احملكمة٢٠١٠أكتوبر /األول

جيب أن تكون أنظمة العدالة احمللية لكل دولة جمهزة مبا ميكنها من التعامل مع "
وقد أعطى ]. …[د العاملي اجلرائم الدولية حبيث تصبح أهم رادع على الصعي

املؤمتر االستعراضي دفعة قوية لتوسيع وتعميق تأثري نظام روما األساسي على 
االختصاصات القضائية الوطنية، لكن هذا ليس إال البداية، إذ أنه جيب القيام 
باملزيد، وأنا أسعد حني أرى أن النقاش حول جعل قضايا نظام روما األساسي تيارا 

وحتتل منظمة . ة القانون ويف بناء القدرات على اإلصالح القضائيرئيسيا يف سياد
  ."األمم املتحدة موقعا فريدا ميكنها من تيسري هذه العملية

وقد أجرى الرئيس عدة اتصاالت باألمني العام لألمم املتحدة خالل الفترة املعنية  -١٦
 الدولية لتعزيز قدرة ذا التقرير، مشجعا األمم املتحدة على القيام بدور أقوى يف اجلهود

السلطات القضائية الوطنية بزيادة التركيز على مسائل نظام روما األساسي يف إطار برجمة 
  )٥ (.سيادة القانون ومساعدات التنمية

خالل االجتماع الرفيع املستوى الذي نظمه املركز الدويل للعدالة االنتقالية يف  -١٧
:  التكامل بعد كامباال"ول موضوع  يف نيويورك ح٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩-٢٨

برعاية وحدة سيادة القانون التابعة لألمم املتحدة وبدعم من أمانة مجعية " الطريق إىل األمام
تقريب قطاعي سيادة القانون "الدول األطراف، شدد الرئيس يف كلمته االفتتاحية على أن 

 البحث عن طرق جديدة و دعا الفاعلني ذوي الصلة إىل" والتنمية من بعضهما أمر حاسم
وعلى وجه اخلصوص، فقد دعا . للتعاون بغية تعزيز قدرات السلطات القضائية الوطنية

الفريق املعين بالتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون التابع لألمم املتحدة إىل القيام بدور 
  .مركزي يف هذه اجلهود

                                                
"  بعنوان٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩صادر يف ال  ICC-CPI-20101209-PR612 انظر مثال البيان الصحفي )٥(

  ".الرئيس سونغ يلتقي األمني العام لألمم املتحدة
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 العام املساعد للشؤون ، جاء يف تقرير لألمني٢٠١٠ديسمرب /األوليف كانون  -١٨
القانونية أن األمم املتحدة وافقت على تدابري ملموسة خبصوص الطلبات املقدمة يف هذا 

جتميع وحتليل الدروس املستفادة؛ ) أ(الشأن من طرف احملكمة والدول األعضاء، وبالتحديد 
التنسيق بني إضافة مسألتي تعزيز سيادة القانون والتكامل إىل جدول أعمال اجتماعات ) ب(

وضع إرشادات حمددة حول إدماج ) ج ()٦(احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة األمم املتحدة؛
تطوير القدرات الوطنية يف برجمة سيادة القانون بناء على استعراض املسائل التقنية على 

أن تساعد وحدة سيادة القانون يف إنشاء جمموعة نقاش بني ) د(مستوى املنظومة ككل؛ و 
  )٧(.لفاعلني من األمم املتحدة واموعات املهتمة بالتنمية وسياسات العدالة وسيادة القانونا

واصل رئيس احملكمة مناقشاته حول هذا الشأن مع كبار مسؤويل األمم املتحدة يف  -١٩
و مع مفوض األمم املتحدة السامي )٨( للتنميةاملتحدة، السيما مع مديرة برنامج األمم ٢٠١٠

  .انحلقوق اإلنس

عالوة على ذلك، تبادل الرئيس وجهات النظر حول االرتباط بني العدالة والتنمية  -٢٠
ومن املقرر أن يلقي . مع ممثل للبنك الدويل، الذي أبدى مؤخرا اهتماما متزايدا ذه املسألة

 يف واشنطن، عند انطالق أسبوع ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٤الرئيس كلمة افتتاحية يف 
 حول القانون والعدالة والتنمية، وهو ما سيمثل فرصة ساحنة لتشجيع املزيد من البنك الدويل

  .التقدم ذا الشأن لدى أهم الفاعلني

 الرئيس مسألة التكامل أيضا يف اجتماعات ناقشخالل الفترة املعنية ذا التقرير،  -٢١
ية والدول الناطقة مع مسؤولني من االحتاد األورويب واالحتاد اإلفريقي ومنظمة الدول األمريك

وإضافة إىل ذلك، فقد أثار االنتباه إىل . بالفرنسية والكومنولث ومنظمة العفو الدولية وغريها
 )٩(.أمهية بناء القدرات الوطنية يف عدة كلمات افتتاحية وخطب ألقاها يف لقاءات دولية بارزة

                                                
  . يف نيويورك٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩-٨من املقرر أن يعقد االجتماع املقبل يف  )٦(
 على ٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ ٩ تصرحيات األمني العام املساعد للشؤون القانونية خالل االجتماع املنعقد يف )٧(

  ".الطريق إىل األمام:  تفعيل التكامل"هامش الدورة التاسعة للجمعية حول موضوع 
، ٢٠١٠مارس / آذار١٨ الصادر يف ICC-CPI-20110318-PR643انظر البيان الصحفي للمحكمة اجلنائية الدولية  )٨(

س سونغ أن مكتبها ما فتئ يتتبع عن كثب أبلغت الرئي"الذي يفيد بأن مديرة برنامج األمم املتحدة للتنمية 
املناقشات الدائرة حول التكامل يف خمتلف املنابر وأن  برنامج األمم املتحدة للتنمية سيويل االهتمام الضروري 

  " لقضايا نظام روما األساسي يف إطار براجمه حيثما كان ذلك مناسبا
الدول األطراف، اجتماع دول الكومنولث حول احملكمة اجلنائية افتتاح الدورة التاسعة جلمعية :   على سبيل املثال  )٩(

، املشاورات الربملانية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي حول ٢٠١٠أكتوبر / كانون األول٥الدولية املنعقد يف لندن بتاريخ 
 اجلماعة الكرايبية ، اجتماع٢٠١٠مارس / آذار٩الصبغة العاملية لنظام روما األساسي املنعقدة يف كواالملبور بتاريخ 
، املؤمتر السنوي للجمعية الدولية ٢٠١٠مايو / أيار١٦حول نظام روما األساسي املنعقد يف بورت أف سبني بتاريخ 

، مراسيم توقيع مذكرة التفاهم بني حمكمة العدل ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧للمدعني العامني املنعقد يف سيول بتاريخ 
يوليو / متوز١٣اجتماع وزراء العدل بدول الكومنولث املنعقد يف سيدين بتاريخ الدولية وأمانة الكومنولث خالل 

 ٦، االجتماع العام السنوي جلمعية احملامني باجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي املنعقد يف مابوتو بتاريخ ٢٠١١
  .٢٠١١أغسطس /آب



   ICC-ASP/10/23 

23-A-061211 6 

  االتصاالت مع ممثلي السلطات القضائية الوطنية -١

 الوعي مبسألة التكامل أثناء التواصل مع تعميقاسة دورا هاما يف  يلعب أعضاء الرئ -٢٢
ممثلي السلطات القضائية الوطنية، سواء يف مقر احملكمة أو يف إطار الزيارات الرمسية إىل 

  .الدول

تزايدت وترية زيارات ممثلي كل من الدول األطراف وغري األطراف يف نظام روما  -٢٣
ما يكون من بني الزوار مسؤولون حكوميون من املستوى وكثريا . األساسي إىل مقر احملكمة

. الرفيع ووفود تشمل مثال برملانيني أو كبار القضاة وغريهم من العاملني مبيدان القضاء
وكممارسة قياسية متفق عليها بني األجهزة، فإن الرئيس، أو أحد نوابه يف حال غيابه، يكون 

  .ر ويطلعهم على الوضع احلايل ألشغال احملكمةأول مسؤول باحملكمة يستقبل مثل هؤالء الزوا

يغتنم الرئيس مثل هذه الفرص للتشديد على املسؤولية األساسية للسلطات القضائية  -٢٤
الوطنية يف متابعة اجلرائم الفظيعة ولتشجيع السلطات الوطنية على اختاذ اخلطوات الالزمة 

  .يعات تنفيذية مالئمةلتقوية قدراا هلذا الغرض، مبا يف ذلك املصادقة على تشر

وإذ يوضح الرئيس أنه ليس للمحكمة ذاا إال دور حمدود خبصوص مثل هذه  -٢٥
األمور، فإنه كثريا ما يقدم معلومات حول الفاعلني ذوي الصلة، كاملنظمات احلكومية 
الدولية اليت تقدم العون للجهود الوطنية، إىل ممثلي السلطات القضائية الوطنية اليت حتتاج إىل 

  .ملساعدة التقنيةا

جيتمع الرئيس و نوابه أيضا مبمثلي السلطات القضائية الوطنية أثناء زيارام الرمسية  -٢٦
ويكون اهلدف الرئيسي من مثل هذه الزيارات رفع مستوى . إىل خمتلف البلدان واألقاليم

الوعي العاملي حول احملكمة والتشجيع على املصادقة على نظام روما األساسي وتنفيذه 
  .الكاملب

وكجزء ال يتجزأ من هذه اجلهود، يتم التأكيد يف االجتماعات واخلطب على أنه ال  -٢٧
يقْصد أن حتل احملكمة حمل السلطات القضائية الوطنية بل أن تكملها، وأن املسؤولية الرئيسية 
 يف متابعة جرائم نظام روما األساسي تبقى على عاتق منظومة العدالة احمللية حىت عندما يصبح

وبقيامهم بذلك، يسعى أعضاء الرئاسة إىل دفع السلطات الوطنية املختصة . البلد دولة طرفا
  .إىل اختاذ خطوات من أجل تقوية القدرات الوطنية

   مكتب املدعي العام-باء

 )١٠(.يشكل التكامل اإلجيايب مبدأ أساسيا تنبين عليه إستراتيجية املكتب يف االدعاء -٢٨

جزءا هاما من " أن ٢٠٠٣سبتمرب /كتب الصادرة يف أيلولفقد أشارت وثيقة سياسات امل
إستراتيجية مكتب املدعي العام يف العالقات اخلارجية والتوعية سيتعلق بتشجيع وتيسري قيام 

                                                
هتمام مبصاحل الضحايا واالرتقاء بأثر عمل تتركز املبادئ األساسية األخرى على التحقيقات واملتابعات واال) ١٠(

 الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية، ”Prosecutorial Strategy 2009-2012“انظر . املكتب إىل احلد األقصى
، املوجود باملوقع ٥، ٢٠١٠فرباير / شباط١مكتب املدعي العام،

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosec
utor/reports%20and%20statements/statement/prosecutorial%20strategy%202009%20_%202012?l

an=en-GB.  
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و يف بعض احلاالت، قد ) …. (الدول مبسؤوليتها األساسية يف التحقيق يف اجلرائم ومتابعتها
 تبدي استعدادا حقيقيا للتحقيق واملتابعة عن يكون من املمكن واملستحسن مساعدة دولة
     )١١().…(طريق مدها باملعلومات اليت مجعها املكتب 

وقد متت الزيادة يف توضيح ذلك يف التقرير حول إستراتيجية االدعاء الصادر يف  -٢٩
املكتب تبىن جا إجيابيا جتاه التكامل، مبعىن أنه يشجع "، الذي نص على أن ٢٠٠٦أيلول 
ت الوطنية احلقيقية قدر املستطاع ويعتمد على الشبكات الوطنية والدولية ويشارك اإلجراءا

، اليت ٢٠١٢-٢٠٠٩ كما أن إستراتيجية االدعاء للسنوات )١٢(."يف منظومة للتعاون الدويل
  )١٣(.، قدمت تعريفا أكثر استفاضة هلذا النهج٢٠٠٩فرباير /مت نشرها يف شباط

ب جمموع األنشطة املؤداة خالل مرحلة الفحص يشمل التكامل اإلجيايب لدى املكت -٣٠
األويل، إضافة إىل التعاون مع السلطات القضائية الوطنية اليت تقوم بتحقيقات حول اجلرائم 

، من ١٥وتشمل األوىل على وجه اخلصوص إشهار النشاطات الواقعة حتت املادة . اخلطرية
ت وطنية و جتنيد شبكات املوارد أجل متكني الدول من وضع االعتبار لوجوب القيام بإجراءا

اخلارجية لدعم مثل هذه النشاطات، بينما تشمل األخرية التعاون عن طريق االستجابة 
 من ٩٣ من املادة ١٠بالقبول قدر املستطاع للطلبات اليت يتم التوصل ا يف إطار الفقرة 

  .نظام روما األساسي

ية القضائية اجلوهرية للمكتب ينبغي التشديد على أن تتوافق كل النشاطات مع الوال -٣١
وأن يتم القيام ا يف حدود املوارد املتوافرة، فلن يتدخل املكتب مباشرة بتوفري مساعدة تقنية 
مباشرة أو بناء قدرات، إذ أنه ليس وكالة للتنمية، ويستحسن أن تترك هذه املهام هليئات 

  .خمتصة أخرى

ميكن للمكتب أن يشترك فيها، فهو هناك أيضا حدود نظامية لنوعية النشاطات اليت  -٣٢
لن يتدخل مباشرة بتقدمي املشورة القانونية، إذ أن مثل هذا العمل قد يعرض إجراءات املقبولية 
الالحقة إىل خماطر التشكيك، ولن يقدم معلومات دون توافر املعايري األمنية املالئمة ودون 

  .استعداد السلطات الوطنية للتوصل مبثل هذه املعلومات

                                                
 املوجودة باملوقع )Policy Paper(انظر وثيقة السياسات  )١١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Office+of+the+Prosecutor/Policies+a

nd+Strategies/Paper+on+some+policy+issues+before+the+Office+of+the+Prosecutor.htm.  
، املوجود باملوقع  Report on prosecutorial strategy, 2006)(انظر التقرير حول استراتيجية االدعاء،  )١٢(

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D673DD8C-D427-4547-BC69-

2D363E07274B/143708/ProsecutorialStrategy20060914_English.pdf.  
فرباير /شباط١، الصادرة يف )”Prosecutorial Strategy 2009-2012“( ٢-٢٠٠٩انظر استراتيجية االدعاء  )١٣(

، ص، املوجودة باملوقع ٢٠١٠
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosec
utor/reports%20and%20statements/statement/prosecutorial%20strategy%202009%20_%202012?l

an=en-GB.  
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   املمارسة-١

  مرحلة الفحص األويل) أ(

أظهرت السنوات األخرية أن مرحلة الفحص األويل تشكل أول فرصة للمكتب  -٣٣
لضمان بلوغ أهداف نظام روما األساسي، كما ميكنها تشجيع الشروع يف إجراءات وطنية 

وكما مت عرضه يف مسودة وثيقة السياسات حول الفحوص . بطريقة فعالة من حيث التكلفة
 من نظام روما األساسي توجه املكتب إىل استباق حتليل املعلومات ١٥ فإن املادة )١٤(ولية،األ

حول اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص  احملكمة اليت يتهم بارتكاا مواطنو دولة طرف أو دولة 
غري طرف يف نظام روما األساسي، أو ترتكب على أراضي إحداها، إذا كانت الدولة غري 

ويقوم املكتب بإصدار إعالنات . ١٢ من املادة ٣د وضعت تصرحيا مبقتضى الفقرة الطرف ق
عمومية بالشروع يف نشاطات الفحص األويل وبإمكانه إرسال البعثات وطلب املعلومات من 

وميكن أخذ هذه املعلومات يف االعتبار من طرف كل الدول واملنظمات . احلكومات الوطنية
  : ود املساءلة يف الوقت املناسب على املستوى الوطينذات الصلة من أجل تعزيز جه

يقدم الوضع يف غينيا مثاال واضحا ألثر نشاطات املكتب يف الفحوص األولية، وذلك ) أ(
فبعد وقت قصري من إعالن املكتب . بتحريك إجراءات وطنية طبقا لنظام روما األساسي

 يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨اث للعموم بأنه يقوم برصد االامات خطرية دائرة حول أحد
كوناكري، سافر وزير اخلارجية ألكسندر سيسي لووا إىل احملكمة واجتمع بنائبة املدعي العام 

وقد وصف الوزير  لووا األحداث . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠فاتو بنسودة يف 
رائم اليت قيل بأا وعرض التدابري  اليت اختذا غينيا بغية التأكد من أنه سيتم التحقيق يف اجل

كما اجتمع . للقيام بإجراءاته" القدرة واإلرادة"ارتكبت، وصرح أن القضاء الوطين ميلك 
ستبذل ما يف وسعها لضمان أن "املكتب بكبار أعضاء احلكومة الغينية، الذين أشاروا أن غينيا 

رسل املكتب ثالث وقد أ." تسود العدالة يف البالد بشراكة مع مكتب املدعي العام ومبساعدته
 لالستخبار والتأكد من أنه مت ٢٠١٠فرباير / شباط١٩ إىل ١٥ األوىل من:  بعثات إىل غينيا

 من أجل ٢٠١٠مايو /؛ و الثانية يف أيار٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨فتح حتقيق يف أحداث 
التقدم التتبع، تبتغي يف مجلة أمور االجتماع بالقضاة الثالثة املكلفني بالتحقيق وتقييم مدى 

، دف يف مجلة أمور ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ٨ امللموس احلاصل، والثالثة من
إىل االجتماع بالرئيس سيكوبا كونايت والوزير األول دوري، إضافة إىل املرشحين إىل 

وقد سعى . ٢٠١١مارس / آذار٣١ إىل ٢٨االنتخابات، وقد أجنزت آخر هذه املهمات من 
شجيع اجلهود الوطنية والدولية والتعاون معها بغية القيام بإجراءات وطنية املكتب إىل ت

حقيقية ضمانا لتطبيق العدالة دون احلاجة إىل تدخل املكتب ومنعا الرتكاب جرائم كربى 
  .جديدة

يف كولومبيا، متت اإلشارة إىل احتمال ممارسة احملكمة الختصاصاا من طرف املدعني ) ب(
ني وأعضاء السلطة التنفيذية كباعث على القيام خبيارات سياسية بتنفيذ و احملاكم واملشرع

                                                
أنظر مسودة وثيقة السياسات حول الفحوص األولية  )١٤(

)Draft Policy Paper on Preliminary examinations( دة باملوقع ، املوجو٢٠١٠ تشرين األول٤،الصادرة يف
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=e278f5a2-a4f9-43d7-83d2-6a2c9cf5d7d7&lan=en-GB.  
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وقد ذُكر على نطاق واسع بأن . قانون العدل والسلم من أجل ضمان متابعة مرتكيب اجلرائم
الفحص األويل الذي قام به املكتب للوضع يف كولومبيا كان مبثابة حافز للسلطات 

ساسية يف التحقيق يف اجلرائم الواقعة يف اختصاص احملكمة الكولومبية يف القيام مبسؤوليتها األ
، قام املكتب بتحليل التقارير العمومية و املعلومات املقدمة إليه ٢٠٠٤ومنذ. ومتابعة مرتكبيها

وهكذا فقد مجع املكتب . سواء من طرف السلطات الكولومبية أو املنظمات و األفراد
 تدخل يف االختصاصات الزمنية واملوضوعية معلومات عن عدد كبري من اجلرائم اليت قد

للمحكمة، مبا يف ذلك جرائم القتل واالختطاف والعنف اجلنسي والتشريد واالختفاء 
، أبلغ املدعي ٢٠٠٥ مارس/ آذار٣ويف رسالة بتاريخ . القسريني والتعذيب وجتنيد األطفال

ختصاص احملكمة العام حكومة كولومبيا بوجود أساس معقول لالعتقاد بأن جرائم من ا
ارتكبت من طرف القوات املسلحة الثورية الكولومبية، وجيش التحرير الوطين، وجمموعات 

  .شبه عسكرية وأعضاء القوات املسلحة

ومنذ ذلك احلني، ركز الفحص األويل يف كولومبيا على تقييم مقاييس املقبولية والتكامل 
لعام بانتظام على تشجيع ورصد وأثناء القيام بذلك، عمل مكتب املدعي ا. بوجه خاص

جهود السلطات الكولومبية الرامية إىل حماسبة مرتكيب اجلرائم، مبا يف ذلك متابعتهم بقانون 
وإضافة إىل .  خبصوص قادة اموعات شبه العسكرية٢٠٠٥ العدل والسلم املصادق عليه يف

لعصابات قانون العدل والسلم، مت الشروع يف إجراءات ضد قادة جمموعات حرب ا
. ومسؤويل الشرطة واجليش ورجال السياسة الذين هلم روابط حمتملة باموعات املسلحة

  ".اإلجيابيات املزورة"كما أن هناك حتقيقات يف ما يعرف بقضايا 

، قاد املدعي العام بعثات إىل ٢٠٠٨ أغسطس/ ويف آب٢٠٠٧ أكتوبر/يف تشرين األول
مات عن نشاطات اجلهاز القضائي، واجتمع كولومبيا حاول خالهلا احلصول على معلو

بأعضاء احلكومة وقضاة احملكمة العليا وقضاة السلم والعدل واملدعني العامني وأفراد الشرطة 
إضافة إىل ذلك، عقدت اجتماعات متعددة بني ممثلني آخرين عن املكتب . واتمع املدين
صول على معلومات حول ما إذا مت ويف كل هذه املناسبات، حاول املكتب احل. وممثلي الدولة

اختاذ إجراءات من أجل إثبات املسؤولية اإلجرامية ملن شاركوا يف تدبري أخطر اجلرائم 
وقد طلب املكتب أيضا معلومات . املرتكبة يف البالد، وخاصة مسؤولية القادة ومساعديهم

كن القيام ا من إحدى عشرة دولة، من بينها كولومبيا نفسها، خبصوص التحقيقات اليت مي
بشأن أشخاص يشتبه يف كوم قدموا شكال من أشكال الدعم للمجموعات املسلحة 

  .املسؤولة عن ارتكاب جرائم من اختصاص احملكمة يف كولومبيا

وسيستمر املكتب يف دراسة الوضع واإلجراءات الوطنية يف كولومبيا، ويف هذا السياق، 
ب املكتب جبهود الرئيس سانتوس يف البحث عن ووفقا لنهجه اإلجيايب جتاه التكامل، رح

. املزيد من الدعم الدويل لإلجراءات الوطنية الكولومبية ويف تشجيع التعاون بني دول اجلنوب
ويعترب تعيني القاضي بالتاسار غارثون، الذي عمل كمستشار للمكتب، مستشارا لبعثة دعم 

مريكية، مثاال آخر ملمارسة التكامل عملية السالم يف كولومبيا، التابعة ملنظمة الدول األ
اإلجيايب الذي يبعث على األمل يف أنه سيساهم يف مساعدة السلطات الكولومبية على السري 

  .قُدما يف طريق وضع حد لإلفالت من العقاب
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يبني مثال جورجيا أيضا كيف ميكن لنشاطات الفحص األويل أن تعطي دفعة قوية ) ج(
ن تأكيد املدعي العام على أن مكتبه شرع يف فحص الوضع يف للتكامل، فبعد وقت قصري م

، توصل املكتب مبعلومات من كل من احلكومتني ٢٠٠٨ أغسطس/ آب١٤ جورجيا، يف
اجلورجية والروسية تفيد بأن مكتب املدعي العام بكل منهما بدأ حتقيقات حول اامات 

. ٢٠٠٨ أغسطس/ يف آببارتكاب خروقات خالل الرتاع املسلح الذي نشب بني البلدين
ومنذ ذلك احلني، طلب املكتب معلومات حول التحقيقات اجلارية وتوصل مبجلدات منها، 
كما قام املكتب بعدة زيارات إىل روسيا االحتادية وإىل جورجيا حيث اجتمع باملدعني 

  .واحملققني املكلفني بالتحقيقات الوطنية يف كل من البلدين

  ةمرحلة التحقيق واملتابع) ب(

إثر فتح حتقيق يف حالة ما من طرف املكتب، يستمر التكامل اإلجيايب يف توجيه  -٣٤
وستتعلق . سياسته خبصوص اختيار القضايا اليت ينبغي أن تركز عليها حتقيقاته ومتابعاته

احلاالت اليت هي قيد التحقيق من طرف املكتب عادة بعدد كبري من اجلرائم اليت ارتكبها 
وتبعا لسياسته يف القيام بتحقيقات ومتابعات مركزة، . ت الضحاياجناة متعددون ضد عشرا

سيحقق املكتب مع من تقع على عاتقهم املسؤولية الكربى يف أخطر اجلرائم وسيتابعهم على 
  .أساس الدالئل اليت تظهر أثناء التحقيق

ووفقا لذلك، يدعم املكتب مقاربة مشولية جتاه حماربة االنفالت من العقاب ومنع  -٣٥
ار العنف بتركيز جهوده اخلاصة على أخطر اجلرائم وعلى من يتحملون املسؤولية الكربى تكر

فيها، بينما يشجع ويساند التحقيقات واملتابعات الوطنية بشأن املتهمني بارتكاا، عالوة على 
فيمكن مثال أن ميد املكتب السلطات الوطنية باملعلومات اليت مجعها . آليات احلقيقة واملصاحلة

اليت قد تساعدها يف إجراءاا الوطنية، شريطة وجود نظام حملي موثوق به حلماية القضاة أو و
كما ميكن للمكتب أن يبادل . الشهود ونزاهة اإلجراءات احمللية واحتياطات أمنية أخرى

السلطات الوطنية اخلربات املتعلقة بأفضل املمارسات يف إجراء التحقيقات واملتابعات، مبا يف 
وال تساعد هذه املقاربة الدول على الوفاء مبسؤوليتها . محاية الشهود ومعاجلة الدالئلذلك 

األساسية يف التحقيق يف اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة ومتابعتها فحسب، بل 
تسمح للمكتب أيضا بتعزيز وفورات هامة يف التكاليف املتعلقة باهلدف الشامل إلاء 

  .سهمة بذلك يف فعالية عملهاإلفالت من العقاب، م

يف أوغندا مثال، وعالوة على حتقيقاته بشأن كبار قادة جيش الرب للمقاومة  -٣٦
ومتابعتهم، فقد مد املكتب السلطات الوطنية باملساعدة يف التحقيق واملتابعة خبصوص أفراد 

دا، يف وتساق على سبيل املثال زيارة رتشارد بوتريا، مدير االدعاء العام يف أوغن. آخرين
إىل احملكمة خبصوص التحقيق واملتابعة أمام احملكمة العليا  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين

األوغندية يف حالة أحد قادة جيش الرب للمقاومة، ألقي عليه القبض يف مجهورية الكونغو 
 كانت احملكمة قد حققت ٢٠٠٢ وقد مشلت االامات أحداثا مت ارتكاا بعد. الدميوقراطية

لة . ابشأوتوصل املكتب من السلطات األوغندية بدفاتر تسجيل واتصاالت السلكية مسج
وعالوة على نسخ طبق . تتعلق باألحداث اليت مت اختيارها للمتابعة أمام احملكمة العليا ألوغندا

األصل من املواد اخلام اليت توصل ا، ميكن للمكتب أيضا توفري النصوص الكاملة املطبوعة 
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 أتشويل واإلجنليزية لبعض االتصاالت الالسلكية املسجلة، ونسخ من دفاتر التسجيل باللغتني
املكتوبة خبط اليد و االتصاالت الالسلكية املسجلة مطبوعة ومعدة للبحث اإللكتروين، 

كما أن أوغندا طلبت من املكتب أن . وسيوفر املكتب اخلرائط واخلطاطات اليت قام بإجنازها
، وتبعا هلذه ٢٠١١مارس /صوص املسائل ذات الصلة بالشهود، ففي آذارميدها باملساعدة خب

الزيارة، قام كبار موظفي مكتب االدعاء العام، ومن بينهم فينيس باغوما توموهيمبيسي، 
رئيس الوحدة األوغندية للتحقيق يف جرائم احلرب، و جوان كاغيزي، مفوضة الشرطة و 

حلرب، بزيارة للمكتب دامت عشرة أيام ومشلت رئيسة الوحدة األوغندية ملتابعة جرائم ا
وقد تبادل املكتب الدروس املستفادة . سلسلة من االجتماعات مع ذوي الصلة من موظفيه

 )١٥(.وأفضل املمارسات، مبا يف ذلك ما تعلق منها حبماية الشهود والدعم ومعاجلة الدالئل
ا وأبرزوا األمهية اليت يكتسيها وقد رحب املدعون العامون األوغنديون باملساعدة اليت يتلقو

ضمان إلقاء القبض على دجوسف كوين وغريه من كبار قادة جيش الرب للمقاومة 
  .وتسليمهم للمحكمة بغية حماكمتهم

متثل التحقيقات واملتابعات بشأن اجلرائم اليت أتهِمت ميلشيا القوات الدميوقراطية  -٣٧
رق مجهورية الكونغو الدميوقراطية واحدا من لتحرير رواندا بارتكاا يف إقليمي كيفو ش

فقد كان بعض قادة القوات . أحسن أمثلة التكامل يف إطار منهج نظام روما األساسي
الدميوقراطية لتحرير رواندا مستقرين يف أوروبا، وقد مت اعتقال إنياس مورواناشياكا و 

لتحرير رواندا ونائبه، من ستراتون موسوين، و مها على التوايل رئيس القوات الدميوقراطية 
، وجتري حاليا حماكمتهما ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧طرف السلطات األملانية بتاريخ 

وكان الكاتب التنفيذي هلذه امليلشيا املدعو كاليست امباروشيمانا مستقرا بفرنسا . بأملانيا
  .٢٠١١ناير ي/ كانون الثاين٢٥واعتقلته السلطات الفرنسية وسلمته إىل احملكمة يف 

تعد متابعة قادة القوات الدميوقراطية لتحرير رواندا نتيجة ملا يزيد عن سنتني من  -٣٨
التحقيقات اليت قامت ا أملانيا ورواندا ومجهورية الكونغو الدميوقراطية وفرنسا واملكتب 
ير بشأن التهم بارتكاب جرائم يف إقليمي كيفو، وخاصة يف أنشطة القوات الدميوقراطية لتحر

  .رواندا

ميثل تعاون املكتب مع أملانيا خبصوص هذه القضية مثاال عن هذا النهج، فمنذ  -٣٩
 على األقل، أُجريت التحقيقات بالتشاور بني املكتب ومكتب املدعي ٢٠٠٩يونيو /حزيران

العام االحتادي مبحكمة العدل االحتادية بأملانيا من أجل تعميق فعالية ج نظام روما األساسي 
وقد تلقى املكتب معلومات من . خلق مقاربة تكاملية بني احملكمة واإلجراءات الوطنيةوبغية 

وعمل املكتب على . أملانيا طبقا آلليات التعاون املعتادة، كما قدم معلومات لدعم حتقيقاا
تيسري االتصال بني أملانيا والسلطات القضائية الوطنية باملنطقة، خاصة يف مجهورية الكونغو 

  .قراطيةالدميو

وقد قبلت رواندا، وهي ليست من الدول األطراف، بعمليات مكتب املدعي العام  -٤٠
على أراضيها خبصوص قضية القوات الدميوقراطية لتحرير رواندا وقدمت للمكتب تعاوا 

                                                
فيما يتعلق جبميع املعلومات املتبادلة، توصل املكتب بالتزام رمسي من السلطات األوغندية بأن مثل هذه املعلومات  )١٥(

  .نسان كما هو معترف ا دولياستستخدم يف سياق اإلجراءات املطابقة ملعايري حقوق اإل
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التام، وهي أنشطة أتيحت بعد اجتماع املدعي العام ونائبه بالرئيس كاغامي يف أواخر سنة 
بات، أتاح املكتب أيضا اتصاالت بني السلطات الوطنية اليت حتقق ويف عدة مناس. ٢٠٠٩

  .بشأن قضايا يف أوروبا ويف رواندا

وكما هو الشأن خبصوص قضايا خمتلفة أمام احملكمة، ساندت مجهورية الكونغو  -٤١
الدميوقراطية بانتظام حتقيقات املكتب يف اجلرائم املرتكبة من طرف القوات الدميوقراطية 

دا مبده باملعلومات ومساعدته يف عملياته و يف محاية الشهود والوصول إىل مواقع لتحرير روان
كما مت القيام بأنشطة مشتركة بني املكتب و السلطات القضائية الوطنية فيما يتعلق . اجلرائم

ببعض األحداث اليت أتهِم كاليست امباروشيمانا بالتورط فيها واليت ينبغي بشأا تقدمي 
  .ين من مستوى أدىن إىل العدالة أمام السلطات القضائية الوطنيةمرتكبني آخر

وبغض النظر عن اعتقال كاليست امباروشيمانا وتسليمه إىل احملكمة، اشتركت  -٤٢
فرنسا بوجه خاص يف التحقيق عن طريق مجع املعلومات واملد بتسجيالت االتصاالت ومواد 

. ا األخرى بناء على طلب املكتبأخرى ذات صلة ذه القضية والتحري بشأن بعض جوانبه
وقد عرب املكتب على استعداده لتيسري عمل السلطات الفرنسية يف منطقة البحريات الكربى 
ودعم حتقيقاا، وهو حاليا يربط االتصال مبختلف السلطات القضائية الوطنية ويفحص 

  .أوروبانشاطات أعضاء القوات الدميوقراطية لتحرير رواندا اآلخرين املوجودين يف 

 يف ٢٠١٠أغسطس /خبصوص االامات جبرائم العنف اجلنسي املرتكبة بداية آب -٤٣
عدة قرى بإقليم كيفو الشمايل جبمهورية الكونغو الدميوقراطية، اتصل املكتب أيضا بربنامج 
األمم املتحدة للتنمية وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو 

 من أجل تشجيع التحقيقات املشتركة بني املكتب، الذي سريكز على التعرف الدميوقراطية
على أكرب املسؤولني عن أخطر اجلرائم، والسلطات الوطنية بغية ضمان أن تقدمي املسؤولني 

ويعتزم املكتب مواصلة مثل هذه اجلهود يف هذه القضية . على كافة املستويات إىل العدالة
  .ذج يف قضايا مقبلةأمال يف استخدام هذا النمو

متثل متابعة قادة القوات الدميوقراطية لتحرير رواندا منوذجا مثاليا للتعاون العملي  -٤٤
للدولة وكيفية ممارسة ج التكامل اإلجيايب للمكتب، حيث أن هذا األخري يرمي من خالل 

ل السياقي حتقيقاته يف إقليمي كيفو إىل مقاربة منسقة لنقل املعلومات األساسية والتحلي
والدالئل ضد املتهمني بارتكاب اجلرائم يف كيفو إىل السلطات القضائية الوطنية املختصة بغية 

  .دعم اجلهود التكاملية، شريطة استيفاء الشروط الالزمة

  فتح احلوار مع شبكات وطنية ودولية متنوعة:   أشكال أخرى للتعاون.٢

  ")ع شبكة إنفاذ القانونمشرو("إنشاء شبكة لوكاالت إنفاذ القانون ) أ(

جتماع بوحدات جرائم احلرب ورؤساء الشرطة من كافة أرجاء العامل، بعد اال -٤٥
اخنرط املكتب عمليا يف خلق شبكة إلنفاذ القانون وشارك فيها، وهي تتكون من مسؤويل 

فيما يلي (إنفاذ القانون احملليني، مبن فيهم املنتمني إىل دول شهدت حاالت جرائم دولية 
 معا على حتديد التحقيقات واملشاريع اليت ميكن ، واإلنتربول، مشتغلني")دول احلاالت"

وعلى امتداد السنوات األخرية، شارك اثنان . إطالقها حمليا لدعم اجلهود ضد اجلرائم العظمى
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واهلدف من هذا هو جتميع املوارد و تبادل املعلومات . وثالثون مسؤوال من أربعة عشرة دولة
وتبقى ااالت اليت تطرح . ائي املمكنةذات الصلة والتعرف على جماالت التعاون القض

حتديات هي تلك املتعلقة بالتحقيق يف الشؤون املالية، إضافة إىل اجلهود الرامية إىل التصدي 
لشبكات الدعم اليت تقدم املساعدة املادية للجناة وتسهم يف ارتكاب اجلرائم، والسعي إىل 

مركزي يف معظم النماذج اإلجرامية متابعة ب املوارد الطبيعية كجرمية حرب أو كعنصر 
  .اليت حيقق فيها املكتب

  املسامهة يف اجلهود الوطنية لبناء اخلربة والقدرات) ب(

  : سعى املكتب أيضا إىل املسامهة يف جهود دول احلاالت، وذلك عن طريق -٤٦

ه دعوة مسؤوليها وخربائها وحمامييها إىل املشاركة يف عمليات التحقيق، آخذا يف اعتبار) أ(
  )١٦(احلاجة إىل محايتهم؛

  دعوة خرباء دول احلاالت إىل املشاركة يف التداريب يف سياق شبكة إنفاذ القانون؛ و) ب(

التوسط يف جلب الدعم للسلطات القضائية الوطنية عن طريق االتصال باملنظمات ) ج(
  .الدولية

دول اهلشة، وخالل سري عمله، طور املكتب اتصاالته مبكتب البنك الدويل املعين بال -٤٧
وجلنة األمم املتحدة لبناء السالم، وعمليات برنامج األمم املتحدة للتنمية جبمهورية الكونغو 
الدميوقراطية، وخمتلف ممثلي األمني العام لألمم املتحدة اخلاصني، مبن فيهم املمثلة اخلاصة 

طالعهم على للعنف اجلنساين يف الرتاعات، مارغو والستروم، إضافة إىل املاحنني، بغية إ
واهلدف من ذلك هو تشجيع . احلاجيات اخلاصة ملثل هذه البلدان اليت بلغت إىل علم املكتب

اتمع الدويل، مبا يف ذلك املاحنني، على تبين سياسة تعزيز جهود العدالة اليت تكمل عمل 
  .احملكمة بفعالية

ود الوساطة مثل يقدم املكتب أيضا معلومات حول أشغاله القضائية إىل املعنيني جبه -٤٨
مبعوثي األمم املتحدة اخلاصني وغريهم بغية تشجيع حلول شاملة حلاالت الرتاع، مبا يف ذلك 

 )١٧(.ضمان احملاسبة

                                                
، ساعدت السلطات القضائية جبمهورية إفريقيا الوسطى يف الفحص الطيب الشرعي ألحد ٢٠٠٩يف :   أمثلة )١٦(

 أيضا، شارك املدعون العامون جبمهورية الكونغو الدميوقراطية ٢٠٠٩ويف . الضحايا يف صلة بقضية جان بيار بيمبا
  .جرمية يف بوغورو يف صلة بقضية كانتانغا و انغودجولويف الفحص الطيب الشرعي ملوقع 

يف أوغندا، ويف سياق عملية جوبا للسالم، أوضح املكتب أن مذكرات االعتقال الصادرة عن :  من بني األمثلة )١٧(
احملكمة ضد كبار قادة جيش الرب للمقاومة ال ميكن أن تكون موضوعا للتفاوض وأنه ال يوجد خيار بالعفو عن 

يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية، وأثناء التفاوض بشأن اتفاقية غوما . ن صدرت مذكرات احملكمة ضدهمالذي
، أرشد املكتب املشاركني الذين انتهوا إىل استثناء اجلرائم الواقعة يف اختصاص ٢٠٠٨يناير /للسالم يف كانون الثاين
دعي العام برئيس مكتب األمم املتحدة لبناء السالم يف  يف مجهورية إفريقيا الوسطى، اجتمع امل. احملكمة من أي عفو

املكون من ممثلي احلكومة واتمع املدين واملعارضة (مجهورية إفريقيا الوسطى وأرشد لقاء احلوار السياسي الشامل 
يونيو /وقد أدت العملية إىل أتفاقية سالم حزيران. حتت إشراف مركز جنيف للحوار اإلنساين) واجلماعات املسلحة

يف دارفور، تابع املكتب .  اليت استثنت جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية من العفو٢٠٠٨
قضاياه نظرا لكون السلطات السودانية مل تكن تقوم بأي إجراءات مالئمة، ويف نفس الوقت ساند املكتب جهود 
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  التقارير املوجهة إىل الدول:   جهود اإلدماج-٣

بينما تقع املسؤولية األساسية يف اختاذ إجراءات حقيقية بشأن اجلرائم الكربى اليت  -٤٩
 احملكمة على عاتق الدول، هناك الكثري مما ميكن للمكتب أن يفعله، تدخل يف اختصاصات

وهو عازم على ذلك، من أجل ضمان التطبيق الفعلي إلطار التكامل الذي وضعه نظام روما 
  .األساسي

يف سياق حتقيقاته ونشاطاته يف الفحص األويل، يستطيع املكتب أن حيدد احلاالت  -٥٠
ساعدة من أجل إنفاذ منظور نظام روما األساسي بالكامل يف وااالت املعينة اليت تتطلب امل

فمثال ميكن للمكتب أن يقدم تقارير منتظمة إىل الدول عن الصعوبات . السياقات الوطنية
احملددة والثغرات اليت تعترضه، سواء خبصوص غياب أو عدم مالءمة التشريعات احمللية املتعلقة 

. ائم املعنية بنظام روما األساسي وما إىل ذلكحبماية الشهود واستقالل القضاء واجلر
وسيساعد هذا بدوره الدول، وخاصة الدول املاحنة، على تشخيص احلاجيات بشكل أفضل 
وسيساعد أيضا على متتني الربط أو الوصل بني احملكمة واملسألة العامة املتعلقة بالعدالة 

ة، خاصة يف إطار مسؤولية توفري احلماية واحملاسبة وبني برامج التنمية الوطنية واجلهوية والدولي
وهكذا ميكن للحاجيات املتعلقة بالعدالة واحملاسبة أن تصبح فعال تيارا . وبرامج احلكم الرشيد

رئيسيا يف كل الوزارات واإلدارات مثل العدل والشؤون اخلارجية والدفاع والتنمية والبعثات 
ومبا أن املكتب . ة األطراف وما إىل ذلكلدى األمم املتحدة وغريها من املمثليات املتعدد

يرسل حمققيه إىل امليدان على أساس منتظم جدا، فإن إجناز مثل هذه التقارير لن يتطلب موارد 
وعلى حنو مماثل، فإن املكتب يعمل على استكشاف طرق أخرى للعمل مع أمانة . إضافية

  .مجعية الدول األطراف

  النشاطات األخرى -٤

  ت القانونيةمشروع األدوا) أ(

لقد مت تصميم مشروع األدوات القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية ، الذي وضع  -٥١
تصوره مكتب املدعي العام باالعتماد على دعم شركاء خارجيني يف التطوير والصيانة، بغية 
تزويد املستخدمني، كالسلطات القضائية اجلنائية واملستشارين القانونيني واملنظمات غري 

ومية، مبعلومات قانونية وملخصات وبرجميات من أجل االشتغال بفعالية أكرب على أبرز احلك
 وثيقة يف عدة ٤٤،٠٠٠حاليا مما يفوق ] هذه املوارد[وتتكون . القضايا اجلنائية الدولية

قواعد بيانات، إضافة إىل أربعة أدوات للبحث واملراجع، وهي مصفوفة احلاالت وملخص 
وتشكل األدوات مكتبة إلكترونية . اءات وملخص طرق اإلثباتالعناصر وملخص اإلجر

للقانون والعدالة اجلنائيني الدوليني ميكن للجمهور العريض الوصول إليها بكل حرية، موفرة 
كما أا متثل املورد األكثر مشوال . بذلك أداة نافعة لدعم اجلهود الوطنية يف سبيل التكامل

  . الدويل والبحث فيهوحداثة ملمارسة القانون اجلنائي

                                                                                                                        
ل دارفور برئاسة الرئيس السابق جلمهورية جنوب إفريقيا ثابو اجلامعة العربية واللجنة العليا لالحتاد اإلفريقي حو

  .امبيكي لضمان احملاسبة على مجيع املستويات
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  تشجيع األنشطة التربوية) ب(

تعترب التربية أحدى الوسائل األساسية للنهوض مبسامهة احملكمة يف اجتناب اجلرائم  -٥٢
وعلى وجه اخلصوص، ميكن للمقررات الدراسية يف كافة املستويات أن تدمج . يف املستقبل

  : ما يلي

واألمم املتحدة؛ وميكن تتميم هذا على كيف تشتغل املنظمات العاملية مثل احملكمة ) أ(
الصعيد اإلقليمي مبعلومات عن املؤسسات اإلقليمية مثل االحتاد اإلفريقي واالحتاد األورويب 

  .ومنظمة الدول األمريكية وما إىل ذلك

معلومات عن األحداث التارخيية اليت شهدت جرائم عظمى، مثل حمرقة يهود أوروبا ) ب(
ية برواندا ويوغوسالفيا السابقة وما إىل ذلك، إضافة إىل معلومات عن وجرائم اإلبادة اجلماع

مفاهيم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم اجلنسانية واجلرائم 
  ضد األطفال؛ و

  .تلقني كيفية تنمية مهارات فردية لتدبري العنف والرتاعات يف احلياة اليومية) ج(

الفكرة ممثلون عن عدد من الدول األطراف والدول غري األطراف، اخنرط يف هذه  -٥٣
إضافة إىل مسؤولني من منظمات دولية مثل البنك الدويل وبنك التنمية األمريكي، والتزموا 
بتبادل أفضل ممارسام والزيادة يف جهودهم لتشجيع الربامج التعليمية الوطنية اليت ميكن أن 

ما أعرب فاعلون آخرون من ذوي الصلة، ومنهم ك. تسهم يف خفض واجتناب العنف
اجلامعيون واملنظمات غري احلكومية ودور نشر الكتب املدرسية، عن استعدادهم 

  )١٨(.للمسامهة

فرصة ) املدعي العام ضد توماس لوبانغا(سيكون استكمال أول حماكمة للمحكمة  -٥٤
ني ذوي الصلة أن ينهضوا إلبراز الكيفية اليت تستطيع ا الدول األطراف وغريها من الفاعل

وميكن . بعمل احملكمة عن طريق مقررام التعليمية الوطنية، وأن يسهموا بذلك يف الوقاية
إجراء املزيد من املناقشات واملبادالت على هامش الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف 

  .نيويورك

  الرد السريع للعدالة) ج(

 وضع قوائم اخلرباء الذين ميكن وضعهم رهن يساهم املكتب يف مبادرات الدول إىل -٥٥
اإلشارة استجابة لطلبات الدول اليت تواجه جرائم على نطاق واسع، مثل مشروع الرد 

وقد شارك موظفو املكتب يف تداريب من أجل تقدمي اخلربة حول املمارسات . السريع للعدالة
  .املتعلقة بالتحقيق اجلاري العمل ا لدى املكتب ذاته

                                                
، زار احملكمة نائب وزير التربية، موريسو بريفيت ديل كورال، واجتمع مبوظفي املكتب ٢٠١١ حزيران ١٤يف  )١٨(

. ، مبينة بذلك عن دورها الريادي يف هذا االلعرض ما قامت به كولومبيا من أجل خفض وتدبري واجتناب العنف
كما التقى نائب الوزير مبمثلني عن الدول األطراف والدول غري األطراف وأساتذة جامعيني ملناقشة تبادل التجارب 

  .وأفضل املمارسات والنهوض باجلهود املتظافرة بغية ربط التربية بتدبري الرتاعات
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  قلم احملكمة -يمج

يؤدي قلم احملكمة عدة وظائف قانونية تتعلق بتدبري اجلوانب غري القضائية  -٥٦
وباالستخدام اخلالق للموارد . للمحكمة، وهو ما جيب أن يكون موضع اهتمامه األساسي

املتوافرة والتزود بالنوايا الطيبة والوعي بأن احملكمة تشتغل يف منظومة أوسع تعتمد عليها هي 
د استطاع قلم احملكمة رغم ذلك أن يستحدث بعض املبادرات من أجل الدفع نفسها، فق

  .بالتكامل، وكلها ينبين على األنشطة احلالية

وبصفة عامة، يقوم قلم احملكمة بدور مركزي ضمن احملكمة بتيسري احملاكمات  -٥٧
ساعدة العادلة، من توفري اخلدمات مثل الترمجة النصية والفورية، مرورا بتوكيل الدفاع وامل

القانونية وظروف االحتجاز وإنفاذ افتراض الرباءة، إىل محاية الشهود وإشراك الضحايا 
وتعترب كفاءة دولة ما يف كل هذه . وضمان فعالية اإلجراءات بواسطة عمليات تدبري احملكمة

ااالت أمرا حامسا بشأن كفاءا يف القيام بإجراءات حملية عادلة خبصوص اجلرائم الدولية 
كما أن هذه الكفاءة أمر جوهري سواء من أجل إعطاء األولوية لالختصاص الوطين . اخلطرية

الذي متليه الدولة أو ضمان أن البلدان اليت تقع ا احلاالت توجد يف وضع ميكنها من حماكمة 
  .اجلناة من املستوى األدىن الذين ال تقوم احملكمة مبتابعتهم

وارد املتوافرة وإنفاذا لواليته كما نص عليها نظام يستطيع قلم احملكمة، يف حدود امل -٥٨
روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أن يساهم يف النهوض بالعمل بالتكامل 
إما باملشاركة يف املنابر واملناقشات املتعددة األطراف أو االخنراط يف مبادرات اتمع الدويل 

، يف حوار وثيق دول احلاالتل ورعاية املبادرات الفعلية يف واجلهات املاحنة املتعلقة بالتكام
  .مع الفاعلني احملليني وبرامج سيادة القانون وبالتنسيق مع باقي أجهزة احملكمة

  تقوية التمثيلية القانونية) أ(

يكمن دور قلم احملكمة يف تيسري توزيع املعلومات واألحكام القضائية الصادرة عن  -٥٩
الدفاع والتعاون حسب االقتضاء مع اجلمعيات الوطنية للمحاماة احملكمة على مستشاري 

واجلمعيات القانونية من أجل النهوض بتخصص وتدريب احملامني يف قانون النظام األساسي 
 إضافة إىل ذلك، جيب على كل حمام يود املمارسة أمام احملكمة، سواء نيابة عن )١٩(.والقواعد

  )٢٠(.يكون مسجال بقائمة الدفاع اليت يديرها قلم احملكمةاملتهمني أو نيابة عن الضحايا، أن 

وذا الصدد، ينظم قلم احملكمة حلقة دراسية سنوية لفائدة كل من حماميي الدفاع  -٦٠
ويتم متويل احللقة الدراسية عن . وحماميي الضحايا املسجلني بقائمة احملكمة اجلنائية الدولية

ون بفصل خطة التدريب هذه من مواكبة آخر  ويتمكن احملام)٢١(.طريق املسامهات الطوعية
وخبصوص مشاركة . االجتهادات القانونية واإلجراءات املالئمة وغريها من القضايا الراهنة

                                                
  .إلجرائية وقواعد اإلثباتمن القواعد ا) و(٢٠القاعدة  )١٩(
  . من الئحة احملكمة٦٨  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والبند ٢٢القاعدة  )٢٠(
 شخصا يف قائمة ٢٨٢ويوجد . يتم متويل احللقة الدراسية حاليا من طرف املفوضية األوروبية ومؤسسة ماك أرثر )٢١(

 من أوروبا ٧ من آسيا و ٥ من إفريقيا و ٧٧لفا، مبا يف ذلك  بلدا خمت٤٩ امرأة من ٥٦  رجال و٢٢٦الدفاع منهم 
  . من أمريكا الالتينية ومنطقة الكاراييب٤  من جمموعة الدول الغربية وغريها و١٨٩الشرقية و 
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الضحايا، فمن الواضح أنه ال ميكن النهوض ا بشكل تام ومالئم إال بوجود حمامني حمنكني 
  .وخملصني

صوص احملامني املنتمني إىل ، مت وضع دورة تدريبية تستهدف على اخل٢٠٠٩منذ  -٦١
ويف السنوات املقبلة، سيتم .  على هامش احللقة الدراسية من أجل تعميق أثرهادول احلاالت

وينظر قلم احملكمة يف إدماج قضايا أكثر حتديدا تتعلق . إبراز هذا األثر بشكل أكرب من ذلك
 والتشجيع على بالتكامل يف احللقات الدراسية الالحقة ووضع مكون لتدريب املدربني

انتخاب منسقني إقليميني من بني املشاركني، دف ضمان أنه ميكن تكرار هذه احلصص 
التدريبية على الصعيد الوطين أو اإلقليمي من طرف احملامني أنفسهم لزيادة تبنيها وطنيا و من 

  .أجل إشراك أطراف مهنة القانون

الصعيد الوطين، إذ ستصبح هلم دف هذه املبادرة إىل تقوية مهارات احملامني على  -٦٢
وستسهم . القدرة على املتابعة والدفاع يف اجلرائم الدولية يف إطار اختصاصام الوطنية

معرفتهم الزائدة بالقانون اجلنائي الدويل وبنهج نظام روما األساسي أيضا يف خلق الوعي 
ة يف متابعة اجلرائم والدعم الالزمني لدى العموم، ويف اية املطاف خلق اإلرادة السياسي

  .الدولية اخلطرية على الصعيد الوطين

يعترب تعميق الوعي بقائمة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية عنصرا أساسيا، وهلذا  -٦٣
الغرض، اتصل قلم احملكمة بالدول األطراف ونقابات احملامني احمللية والدولية من أجل اإلعالم 

وقد أتاح نظام الالئحة املفتوحة .  املؤهلني على الترشحبشروط االنضمام وتشجيع احملامني
هذا للمحكمة فرصة تطوير قائمة حركية للمحامني يتم الرجوع إليها لضمان جودة الدفاع 

وقد فُتحت القائمة أيضا يف وجه احملامني . ومتثيل الضحايا خالل اإلجراءات أمام احملكمة
ويعترب جتنيد مثل هؤالء احملامني مفيدا .  األساسياملنتمني إىل دول ليست أطرافا يف نظام روما

للمحكمة إذ أنه ميكن احملترفني املنتمني إىل الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي من 
فهم أحسن بطبيعة احملكمة، وهو ما من شأنه أن خيلق أثرا ميتد إىل الدولة املعنية و أن يعزز 

  .ما األساسي وقضايا العدالة اجلنائية الدوليةفهما أحسن واخنراطا أكرب بنهج نظام رو

  محاية الشهود) ب(

تعترب محاية الشهود أحد ااالت احلامسة اليت تسهم يف املتابعة الفعلية جلرائم نظام  -٦٤
وقد عمل قلم احملكمة خالل هذه السنوات األوىل . روما األساسي وإقامة احملاكمات العادلة
ماية الشهود، وهي تشمل تعزيز القدرات على محاية على تطوير جمموعة من األدوات حل

 بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون احمللية حول الترتيبات األمنية، دول احلاالتالشهود يف 
  .وذلك مثال عن طريق إنشاء نظام للرد الفوري لدفع أية طوارئ

ام توجه قلم احملكمة إىل الشبكات املوجودة واهليئات املتخصصة من أجل استخد -٦٥
خرباا لترشيد استهالك املوارد ورعاية احللول الوطنية الدائمة عن طريق التواصل الفعلي مع 
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية ومكتب األمم 

ويف حدود املوارد املتاحة يف  مجهورية الكونغو . املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
الدميوقراطية، قدم قلم احملكمة تدريبا خمتصا يف التعامل مع الشهود للوحدات اخلاصة املدربة 

ودف هذه املبادرة إىل رعاية تطوير قدرة وطنية . من طرف الشرطة املدنية لألمم املتحدة
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على محاية الشهود حىت يتسىن إجياد حل وطين، وهي يف نفس الوقت تقوي قدرة احملكمة 
.  حماكمات عادلة يف الهاي والقدرة احمللية على إقامة حماكمات عادلة يف البالدعلى إقامة

  .دول احلاالت األخرىوميكن بعد ذلك العمل ذه املمارسة يف 

، يعتمد قلم احملكمة دول احلاالت وبغية تعميق األثر وتقوية القدرة الوطنية خارج  -٦٦
دي األطراف يعملون باملنطقة، مثل مكتب يف حدود املوارد املتاحة عل شركاء ثنائيي أو متعد
ويقدم قلم احملكمة املساعدة هلؤالء بوضع . منظمة األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

موظفيه رهن إشارم بصفة مدربني، وهو بذلك خيفض نفقام وخيلق جوا من التآزر ويزرع 
  .املعرفة يف نظام العدالة الدولية

، يبقى تنقيل الشهود املشمولني حبماية احملكمة دوليا مبثابة ومع ذلك، وكمالذ أخري -٦٧
ويف هذا اال وبغية تقوية . احلل الوحيد حيث ال يسمح التهديد بإعادة توطينهم داخليا

األنظمة الوطنية، فقد أنشأت احملكمة صندوقا خاصا متنحه الدول اليت تتوفر على القدرات 
قل الشهود إىل بلدان هلا االستعداد الستقبال الشهود واملهارات واملوارد أمواال من أجل ن

وهذه املبادرة اليت ال تترتب . املشمولني باحلماية لكنها تفتقر إىل القدرة واملوارد للقيام بذلك
وال . عنها أية تكاليف للدول املعنية دف أيضا إىل تقوية القدرة الوطنية على محاية الشهود

ن أن يقوم أكرب عدد ممكن من الدول باالستفادة من هذه زالت هناك حاجة إىل جهود تضم
  .املبادرة

  إدارة شؤون احملكمة) ج(

إن اإلدارة الفعالة لشؤون احملكمة أمر حاسم يف إقامة حماكمات عادلة، سواء تعلق  -٦٨
. األمر حبفظ الوثائق أوتـدبريها أو بالترمجة النصية أو الفورية ووظائف الدعم القضائي

ملبادرات يقوم قلم احملكمة حاليا باستكشافها على أساس الدروس املستفادة وهناك عدد من ا
من احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة 

 وأن تشكل جزءا ال يتجزأ من دول احلاالتبرواندا، واليت ميكن أن يكون هلا أثر دائم يف 
  . يف تقوية السلطات القضائية الوطنيةاإلرث، مسهمة بذلك

وعلى سبيل املثال، ميكن نقل خربة احملكمة يف أنظمة إدارة شؤوا وأفضل  -٦٩
 ويسمح ضمان حرية الوصول إىل أرشيف احملكمة بأن .دول احلاالتاملمارسات يف ذلك إىل 

وتقوم . دتصبح احلقائق واملسائل اليت تنبثق عن احملاكمات جزءا من السجل التارخيي للبال
احملكمة حاليا باستكشاف أحسن الطرق لتوريث نسخة من أرشيف حالة ما للبلد املعين ا 

ويف صلة ذلك بالتكامل، فإن هذا . وكيفية أرشاده خبصوص حفظها وإتاحة الوصول إليها
ية وأن من شأنه أيضا أن يزيد يف املعرفة احمللية وأن حيفز املطالبة باملتابعة احمللية للجرائم الدول

  .يتيح منوذجا لتدبري الوثائق وحفظها على الصعيد الوطين

فيما يتعلق بالترمجة النصية والفورية، تشتغل احملكمة بعدد كبري من اللغات  -٧٠
 وهلذا الغرض، فقد جندت احملكمة موظفني من املنطقة املعنية ودربتهم على )٢٢(.واللهجات

                                                
وقد احتاجت . تستخدم حاليا يف اإلجراءات لغات وهلجات أتشويل و لينغاال وسانغو والزغاوة والسواحلية ولندو )٢٢(

  .إىل ترميز هلجة أتشويل من أجل التمكن من نسخها وترمجتهااحملكمة 
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وميتلك هذا النشاط احلاسم . رمسية للمحكمةمعايري الترمجة النصية والفورية وعلى اللغة ال
قطعا يف إقامة حماكمات عادلة آثارا واضحة يف التكامل، حيث أن املوظفني املعنيني سينقلون 
أفضل املمارسات يف هذا اال عند عودم، وسيشتغلون كمترمجني نصيني أوفوريني يف أية 

  .إجراءات حملية

  اإلعالم العمومي والتوعية) د(

 االتصال جزءا ال يتجزأ من احملاكمات العلنية العادلة، وقد ركزت احملكمة يعترب -٧١
بالدرجة األوىل على نشر املعلومات حول واليتها وإجراءاا القضائية يف احلاالت الست قبل 
أن تستهدف متلقني متنوعني آخرين بغية تقريب اإلجراءات من اتمعات املتضررة وتيسري 

وميكن لسياسات وأولويات احملكمة بدورها أن توجه مبا يتناسب . ستمرفهمها عرب احلوار امل
  .مع ذلك

ورد الوصف التفصيلي لألنشطة التواصلية اليت تقوم ا احملكمة يف مجيع دول  -٧٢
 وكانت السلطات القضائية احمللية يف )٢٣(.احلاالت كجزء من تقاريرها السنوية حول التوعية

وكان . ملتلقني املستهدفني يف مجهورية الكونغو الدميوقراطيةكنشاسا وإقليم إيتوري من بني ا
وميكن حتقيق أثر أعمق هلذه . التدريب فعاال و أسهم يف إعادة بناء القدرات القضائية الوطنية

ومن . الدورات التدريبية عن طريق استخدام مقرر وحمتويات احللقة الدراسية اخلاصة باحملامني
ة احمللية استعماهلا كأدوات حقيقية لبناء القدرات، إذ تزداد معرفتها مث ميكن للسلطات القضائي

. بقانون وفقه احملكمة، مما ميكن من تطبيقها يف اإلجراءات احمللية بشأن اجلرائم الدولية اخلطرية
كما أن خلق ثقافة ال مكان فيها لإلفالت من العقاب عرب تنظيم الدورات التدريبية مع 

لدعم إلدماج القانون اجلنائي الدويل يف املقررات الدراسية كانا من بني اجلامعات واستمالة ا
  .األدوات النافعة للنهوض بالتكامل

خيضع توسيع وتعميق جهود احملكمة يف التوعية، ومن مث أثرها الطويل األمد على  -٧٣
وستواصل احملكمة العمل على نقل املعارف على . مستوى دول احلاالت، لتوافر املوارد

وى الوطين عرب استخدام املوارد املتوافرة وإقامة الشراكات مع الشبكات احمللية حيث املست
وباإلضافة إىل اهليئات الوطنية للمحامني، فإن دور قلم احملكمة يف هذا اال يعترب أداة . أمكن

ة نافعة أخرى يف زيادة الوعي مببادئ القانون اجلنائي الدويل وحفز املطالبة باملتابعة الوطني
ومن املرجح أن يساهم هذا يف خلق اإلرادة السياسية احمللية للقيام . بشأن اجلرائم الدولية
  .بذلك تعزيزا للتكامل

  االخنراط امليداين) هـ(

 وتعترب املكاتب امليدانية )٢٤(.فتحت احملكمة إىل حد اآلن مخسة مكاتب ميدانية -٧٤
 ورغم كون املكاتب امليدانية ل ال )٢٥(.عنصرا أساسيا يف إنفاذ والية احملكمة يف دول احلاالت

                                                
  .http://www.icc-cpi.int حول التوعية، ٢٠١٠تقرير  )٢٣(
مجهورية الكونغو (ويف كنشاسا ) مجهورية إفريقيا الوسطى(تتوفر احملكمة على مكتبني ميدانيني يف بانغي  )٢٤(

وحضور ميداين يف كامباال ) مجهورية الكونغو الدميوقراطية(وهلا حضور ميداين متقدم يف بونيا ) الدميوقراطية
  ). مجهورية كينيا(وحضور ميداين لفرقة عمل يف نريويب ) أوغندا(
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تشارك يف أية مشاريع للمساعدة التقنية، فبإمكاا القيام بدور حتفيز املناقشات الوطنية اجلارية 
مع الفاعلني ذوي األطراف الثنائية أو املتعددة املهتمني بقضايا اإلصالح املتعلقة بسيادة 

املوارد املتوفرة، ميكن تقوية القدرات وهكذا، ويف حدود . القانون ومع احلكومة مباشرة
الوطنية وميكن لألموال اليت سبق للفاعلني يف جمال سيادة القانون أن تستهدف احلاجيات 
احلقيقية لألنظمة الوطنية، تعزيزا لآلليات الضرورية ملتابعة اجلرائم الدولية على الصعيد 

  .الوطين

   املبادرات على صعيد احملكمة-الد

  قات الدراسية والتداريب و املؤمتراتتنظيم احلل -١

تشارك احملكمة بانتظام يف األنشطة اليت ينظمها اتمع املدين أو املنظمات الدولية أو  -٧٥
وذا الصدد، . السلطات احلكومية واليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة جبهودها حنو التكامل

نهوض باجلهود الوطنية، سواء فهي تقدم املعلومات عن إطار نظام روما األساسي دف ال
بشأن تشريعات اإلنفاذ أو التحقيقات أو املتابعة، وتتبادل أفضل املمارسات خبصوص عدد 

وتشمل هذه . من املواضيع ذات الصلة، إضافة إىل خلق وصيانة شبكة االتصاالت الالزمة
ذ القانون، اجلهود التداريب احمللية لفائدة القضاة واملسؤولني احلكوميني ومسؤويل إنفا

واحللقات الدراسية واملؤمترات، كاليت ينظمها املركز الدويل للعدالة االنتقالية وجمموعة 
  .برملانيون من أجل العمل العاملي وآخرون

تعقد احملكمة حاليا سلسلة من مخسة حلقات دراسية إقليمية بشراكة مع املنظمة  -٧٦
قدت حلقات دراسية يف داكار بالسنغال وإىل حد اآلن، ع. الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية

 تشرين ٨-٤(ويف ياوندي بالكامريون ) ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧(
 ١٩، وستنعقد الثالثة يف أديس أبابا مبقر االحتاد اإلفريقي يوم )٢٠١٠أكتوبر /األول
 واشتركت احملكمة أيضا يف تنظيم حلقة دراسية مع دولة قطر وجامعة. ٢٠١١يوليو /متوز

، ٢٠١١يوليو / متوز٦-٥ويف. ٢٠١١ مايو/ أيار٢٥-٢٤ الدول العربية بالدوحة يف
استضافت احملكمة يف الهاي دورة حتسيسية لفائدة رؤساء احملاكم واملدعني العامني جبمعية 

  .حماكم النقض العليا للبلدان الناطقة بالفرنسية

 احملكمة والسلطات تنهض هذه األحداث مببدأ التكامل عن طريق إقامة الروابط بني -٧٧
القضائية الوطنية بتبادل املعارف والتجارب وبرفع مستوى الوعي بنظام روما األساسي 

  .والقانون اجلنائي الدويل بني املمارسني الوطنيني

  برنامج املتدربني املقيمني واملهنيني الزائرين -٢

 احملكمة سنويا حوايل ميكّن برنامج املتدربني املقيمني و املهنيني الزائرين الذي تنفذه  -٧٨
 من احملترفني الشباب أو الذين بلغوا أواسط حيام املهنية من املشاركة يف أعمال ١٥٠

                                                                                                                        
تستلزم والية احملكمة القيام بالتحقيقات، ومحاية الشهود والضحايا، ومتكني الضحايا من ممارسة حقوقهم القانونية  )٢٥(

من (أنشطة فعلية للتوعية تتوجه إىل اتمعات املتضررة، ومساعدة فرق احملامني يف املشاركة والتعويض، والقيام ب
، والصندوق االستئماين للضحايا، وضمان أمن املوظفني العاملني بدول )حماميي الدفاع واملمثلني القانونيني للضحايا

  .ولوجيا املعلوماتاحلاالت واملسافرين إليها، وتوفري الدعم اللوجسيت واإلداري والطيب وخدمات تكن
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ويوفر هلم هذا فرصة ال تقدر بثمن الكتساب املهارات واملعرفة والوعي باحملكمة . أجهزا
 طرف املفوضية وقد مسح الدعم املايل املقدم من. والنظام األوسع للعدالة اجلنائية الدولية

األوروبية والدول األطراف واملؤسسات للمحكمة باختيار أحسن املترشحني بغض النظر عن 
وقد أسست احملكمة شبكة للخرجيني كأداة رئيسية  . أوضاعهم املالية أو بلدام األصلية

لقياس أثر الربنامج، حيث ميكنها أن توفر معلومات عما إذا كان أولئك املشاركون قد 
  .روا يف ميدان العدالة اجلنائية الدوليةاستم

سيسهم العديد من املتدربني املقيمني واملهنيني الزائرين فيما بعد يف تنمية القدرات  -٧٩
الوطنية على متابعة اجلرائم الواقعة يف اختصاص نظام روما األساسي يف أوطام سواء 

  .مثالبصفتهم ممارسني قانونيني أو يف أدوار أخرى كمسؤولني حكوميني 

   خامتة-ثالثا

يستلزم النهوض املتزايد بقدرة النهج الشامل لنظام روما األساسي على منع  -٨٠
اإلفالت من العقاب على مجيع املستويات جهودا منسقة لتنمية كل من القدرة واإلرادة 

وينبغي أن تكون . الالزمتني ملتابعة اجلرائم الدولية من طرف السلطات القضائية الوطنية
ت الوطنية احلقيقية واملناسبة زمنيا هي اآللية األساسية ملعاجلة الفظاعات الواسعة اإلجراءا

  .النطاق، بينما تبقى اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية هي االستثناء

ينبغي هنا لعدد من الفاعلني أن يقوموا بأدوارهم ويف مقدمتهم السلطات احلكومية  -٨١
صات الوطنية، مث الدول األطراف بواسطة حتركاا والربملانية والقضائية يف مجيع االختصا

السياسية والدبلوماسية إضافة إىل مساعدات من أجل التنمية، واملاحنون متعددو األطراف 
ووكاالت املعونة التنموية، واألمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، واملنظمات الدولية 

وبالعمل يف .  احملكمة ولو بشكل حمدودواإلقليمية و اتمع املدين، إضافة إىل خمتلف أجهزة
حدود املوارد املتوافرة، تبذل احملكمة جمهودات متنوعة لدعم قدرة السلطات القضائية الوطنية 
على معاجلة اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص نظام روما األساسي، وهي بذلك تساعد اجتناب 

  .تكاليف للدول األطرافوصول احلاالت إليها وإىل اإلجراءات الدولية اليت تسبب ال

متلك مجعية الدول األطراف دورا بارز األمهية عليها أن تقوم به يف رفع مستوى  -٨٢
الوعي على الساحة الدولية وتعزيز اجلهود املتواصلة واملركزة خبصوص التكامل، إضافة تنسيق 

ية وستواصل احملكمة استكشاف طرق للعمل مع أمانة اجلمع. األنشطة بني خمتلف الفاعلني
على ضوء الوالية اليت خوهلا املؤمتر االستعراضي لألمانة من أجل تيسري تبادل املعلومات بني 
  .احملكمة والدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين دف تقوية السلطات القضائية احمللية

  
_______________________ 


