
39-A-071112 

 ICC-ASP/11/39  احملكمة اجلنائية الدولية  

 مجعية الدول األطراف

 

Distr.: General 
16 October 2012 
 
Arabic 
Original: English 

 

  الدورة احلادية عشرة
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي، 

 

 

  احملكمة بشأن التكاملتقرير 

  مقدمة  -أوالً  
  ICC-ASP/10/Res.5 من القرار    ٦٢ة عمالً بالفقرة    يقدم هذا التقرير إىل اجلمعي      -١

وطلـب إىل   ") التقرير األول للمحكمة  (" )١(الذي رحب بتقرير احملكمة بشأن التكامل     
  .احملكمة تقدمي تقرير بشأن هذه املسألة جمدداً إىل الدورة التالية للجمعية

ملـصطلح  وكما مت التشديد عليه يف التقرير األول للمحكمة، هنـاك جانبـان               -٢
اجلانب األول هو مسألة املقبولية كمـا هـو        . ال بد من الفصل الواضح بينهما     " التكامل"

أما .  وهذه قضية حيددها يف النهاية قضاة احملكمة       )٢(منصوص عليها يف نظام روما األساسي     
اجلانب الثاين من التكامل فيتصل باألدوار املتكاملة اليت تضطلع ا احملكمـة والواليـات              

ويف إطار هـذا    . وضع حد لإلفالت من العقاب    يف العمل الرامي إىل     ية يف املسامهة    الوطن
يستخدم يف بعض األحيـان لإلشـارة إىل        " التكامل اإلجيايب "اجلانب الثاين فإن مصطلح     

  .حيثما أمكن ذلكللمالحقات الوطنية التشجيع النشط على املساعدة املقدمة 

كمة أن أي تعاون أو عون أو نصح ميكن         وعلى غرار السنة املاضية، تشدد احمل       -٣
أن تقدمه احملكمة فيما يتعلق باملالحقات الوطنية الفعلية أو املمكنة يف جمـال اجلـرائم               
الدولية اخلطرة فهو يقدم دون مساس بأي قرار جيوز أن يتخذه قضاة احملكمة فيما يتعلق               

بعبارة أخـرى   .  حقيقية عدم الرغبة يف االضطالع بإجراءات وطنية      وأبعدم االستطاعة   
فإن أي شكل من أشكال التعاون من جانب احملكمة أو غريها من اجلهات الفاعلة مـع             

القانونية ال يرقى إىل مستوى ضمان يقدم من        /سلطة وطنية لغرض تعزيز قدرا القضائية     
  . من نظام روما األساسي١٧ترى حالة مقبولة مبفهوم املادة دائرة من الدوائر 

تقرير األول للمحكمة نظرة عامة شاملة عن الكيفية اليت ميكـن ـا             ووفر ال   -٤
وبين التقرير أن   . للمحكمة، متشياً مع واليتها القضائية األساسية، دعم التكامل اإلجيايب        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  ICC-ASP/10/23  
  . بوجه خاص١٧املادة   )٢(
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املسؤولية األولية عن مالحقة اجلرائم اليت ينص عليها نظام رومـا األساسـي وتعزيـز            
أما دور احملكمة يف تعزيـز التكامـل        . عاتق الدول الواليات القضائية الوطنية تقع على      

اإلجيايب فهو يقتصر إىل حد كبري على القيام بدور احلافز وجعل اخلربة اليت اكتسبتها يف               
  .جماالت حمددة متاحة لالختصاصات القضائية الوطنية

وعلى النقيض من التقرير األول، الذي يصف باألساس األنشطة اليت اضطلعت             -٥
 بالتشاور مع الـدول     -ة فإن النهج الذي اختري هلذا التقرير وهو التقرير الثاين           ا احملكم 
 وضع لغرض مساعدة األنشطة اليت تضطلع ا اجلهات الفاعلة األخرى يف            -األطراف  

وقد سعت احملكمة إىل صياغة هذا التقرير باعتباره أداة إلدماج الـبعض            . جمال التكامل 
األنشطة اجلارية املتعلقة بالتكامل واهلادفـة إىل تعزيـز         من جتارب احملكمة وخربا يف      

اجلهود الدولية الرامية إىل توطيد أركان الواليات القضائية الوطنية وحتديـداً عمليـات             
فيما بني الدول واملنظمـات املهتمـة        GreenTree/Stockholmالتبادل اليت تتم يف إطار      

 .أثناء املؤمتر االستعراضيباألمر متابعة للمناقشات التقييمية اليت جتري 

ومـصنفة مواضـيعياً    وتبعاً لذلك، يتضمن التقرير بنوداً واقتراحات منتخبة          -٦
يف جمال الواليـات  ترتبط بااالت احملددة املمكن فيها أن تكون جهود بناء القدرات   

القضائية الوطنية ضرورية بوجه خاص، وفقاً لتقييم احملكمة وميكن أن تـستفيد مـن              
وهذه االعتبارات قد تفيد يف تصميم معـايري        . انة مبمارسات وخربات احملكمة   االستع

تقييم االحتياجات فضالً عن التخطيط للمساعدة املقدمة يف جمـال بنـاء القـدرات              
واملقصود منها أن تساعد املناقشات الدائرة حول اجلوانب التقنية واجلوانـب           . الفعلية

فضالً عن استهداف املسامهة يف تـأمني        GreenTreeالتشغيلية لتعزيز التكامل يف إطار      
التعاون املنشود فيما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية املنخرطـة يف جهـود التكامـل              

  .واستدامة هذه املبادرات

عالوة على ذلك، يتضمن هذا التقرير قسماً يكرس ملشروع ورقة السياسات             -٧
ام باعتبار هذه الورقة وثيقة مهمـة       العامة املتعلقة بالبحوث األولية ملكتب املدعي الع      

حمتملة بالنسبة للجهات اليت تقوم بوضع املعايري اخلاصة الشتراك البلـدان وحتديـد             
االحتياجات الشاملة من املساعدة يف جمال التصدي للجرائم اليت ينص عليهـا نظـام             

هذه املعلومات من أجـل أن يـستخدمها       صمتت  مرة أخرى وفيما    . روما األساسي 
ملدعي العام فيما يقوم به من تقييم للمقبولية القضائية ميكن مـع ذلـك أن               مكتب ا 

  .تستخدمها جهات فاعلة أخرى ألغراض أخرى

وتشدد احملكمة على أن اآلراء اليت يتضمنها هذا التقرير خاضعة لالستعراض             -٨
وتعزيز الواليات القضائية الوطنية ليس جزءاً      . وتوفر معلومات ألغراض إعالمية حبتة    

من الوالية األساسية املنوطة باحملكمة وال يتضمن هذا التقرير أية معلومات ميكن اعتبار 
واملعلومات الـيت   .  تشكل لوحدها إرشاداً كافياً فيما خيص أنشطة بناء القدرات         اأ

 على ضوء الظروف اليت تكتنف األوضـاع        وتكيفتوفر ينبغي على الدوام أن تحلل       
مالحظة أن التقرير ليس شافياً وكافياً بطبيعته بل إنه يقتـصر           وتنبغي  . الوطنية احملددة 

على جوانب منتخبة من عملية التحقيق واملالحقة والبت القضائي يف اجلرائم الدولية            
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وينبغي النظر إليه باعتباره جزءاً من مناقشة متطورة يف سياق العملية املتواصلة الـيت              
  .ير إىل اجلمعية حول هذه املسألةتضطلع ا احملكمة وتتمثل يف تقدمي التقار

وواصلت احملكمة أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير تعزيز التنسيق والتعاون مع             -٩
أمانة اجلمعية يف سياق والية هذه األخرية املتمثلة يف تيسري تبادل املعلومات بني شىت               

 من األحيان   وقد أشارت هيئة رئاسة احملكمة، اليت توفر يف الكثري        . أصحاب املصلحة 
النصح للدول تلبية الحتياجاا من املساعدة التقنية يف جمـال تنفيـذ نظـام رومـا                
األساسي، إىل عدد من االستفسارات امللموسـة ذات الـصلة ببنـاء القـدرات أو               

وقـد اجتمـع    . الحتياجات التدريبية ملراكز التنسيق التابعة لألمانة واملعنية بالتكامل       ا
ألمانة وتبادل معها املعلومات املستقاة من بعثاته مبـا يف ذلـك      مكتب املدعي العام با   

  .املسائل اليت تتطلب أن يسترعى إليها اهتمام سائر جهات التكامل

ومثلما جرى التشديد عليه يف مناسبات متعددة، يعتـرب تعزيـز الواليـات               -١٠
ميكـن أن  القضائية الوطنية أمراً حامساً بالنسبة إىل وضع حد لإلفالت من العقـاب و            

يساعد باإلضافة إىل ذلك على منع أن تصل األوضاع إىل احملكمة وجتنب اإلجراءات             
وأخذاً بعني االعتبار حقيقة كهذه تنتـهز       . الدولية تكاليف تتحملها الدول األعضاء    

احملكمة فرصاً متنوعة يف معرض ما تضطلع به من األنشطة النظامية ويف نطاق املوارد              
لقضايا ذات الصلة بالتكامل مبا يف ذلك دور األمانة يف هـذا            املتاحة شحذ الوعي با   

ومن املستجدات اليت شهدا الفترة املشمولة ذا التقرير ما متثل يف تأييـد             . املضمار
احملكمة، بالتشاور مع رئيس مجعية الدول األطراف، املنتدى العاملي املعين بالقـانون            

الوعي باملسائل اليت تثار يف إطار نظام روما        كسبيل حمتمل لتعزيز     )٣(والعدالة والتنمية 
األساسي وم خمتلف اجلهات الفاعلة املهتمة بالتطوير ويف التعريف على نطاق أوسع            
باألدوات املعرفية من قبيل األدوات القانونية للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة وشـبكة             

  .اإلكسترانت يف جمال التكامل التابعة للجمعية

  ات املتعلقة باالخنراط القطرياالعتبار  -ثانياً  
 أصـبحت   Greentree/Stockholmبالنظر إىل التقدم الذي أحرزته مناقشات         -١١

املعايري املتعلقة باالخنراط القطري وحتديد احتياجات املساعدة على بنـاء القـدرات            
  .)٤(موضوعاً أساسياً قيد النظر

ليت تقـوم بتـصميم     ويف هذا الصدد قد يكون من املفيد بالنسبة للجهات ا           -١٢
املعايري املذكورة التشاور مع احملكمة بشأن املعلومات ذات الصلة باحلاالت احملددة وال            
سيما احلاالت قيد البحث األويل الذي جيريه مكتب املدعي العام أو اليت تكون فيهـا             

أو املالحقات جارية فضالً عن الوثائق والسياسات املهمة احملتملة الـيت           /التحقيقات و 
ضعها احملكمة من قبيل مشروع ورقة السياسة العامة املتعلقة بالبحوث األولية ملكتب            ت

املدعي العام اليت جرى إعدادها يف سياق تقييم املقبولية الذي أجراه مكتب املـدعي              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣(  http://www.globalforumljd.org/ 
مايو / أيار ٣١-٣٠، التقرير التوليفي املتعلق باجتماع استكهومل،       ٣انظر على سبيل املثال الفقرة        )٤(

٢٠١٢.  
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 خاضعة لالستعراض   - وهناك أجزاء خمتارة من مشروع ورقة السياسة العامة          .)٥(العام
ستحدثة يف املستقبل القريب تستنسخ فيما يلي لتيـسري         امل/وستوضع صيغتها النهائية  

  :الرجوع إليها

إن وجدت أو كانت هناك حتقيقات ومالحقات وطنيـة، تثـار             -٥٦
عندئذ قضية عدم الرغبة أو عدم االستطاعة ويقوم عندها مكتب املدعي العام      

ما إذا كانت اإلجراءات فاسدة بسبب عدم الرغبة أو عدم القدرة           بالنظر يف   
عـدم  "لى االضطالع احلقيقي باإلجراءات وحيثما تدعو الضرورة لتقييم         ع

يقوم املكتب بتحليل التحقيق الوطين ذي الـصلة  " عدم االستطاعة "و" الرغبة
ومالحقة التصرف املدىع.  

[...]  

على االضطالع بإجراءات يف قضية بعينها      ولتقييم عدم قدرة دولة       -٥٨
حث ما إذا كانت الدولة غري قادرة علـى         أو قضية حمتملة، يقوم املكتب بب     

مجع األدلة واإلفادات الالزمة، بسبب االيار الكلي أو اجلزئـي لنظامهـا            
القضائي الوطين أو لعدم وجود هذا النظام أو بسبب عدم القـدرة علـى              

  .االضطالع باإلجراءات الالزمة يف غري ذلك من احلاالت

يمه، أموراً منـها حالـة      وميكن للمكتب أن يراعي، يف عملية تقي        -٥٩
انعدام األمن اليت يعاين منها الشهود واحملققون وأفراد النيابة العامة والقضاة أو 
االفتقار إىل نظم محاية مالئمة؛ ووجود قوانني تـستخدم حـاجزاً مانعـاً             
لإلجراءات احمللية يف القضية املطروحة من قبيل العفـو العـام الـصادر أو              

و االفتقار إىل الوسائل املالئمة إلجراء التحقيقـات        احلصانات أو التقادم؛ أ   
  .واملالحقات الفعالة

وألغراض تقييم عدم الرغبة يف حالة بعينها، ميكن للمكتب أن ينظر   -٦٠
 األشخاص(املعين فيما إذا كان هناك ما يدل على وجود نية حلماية الشخص    

  .ختصاص احملكمةمن املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الداخلة يف ا) املعنيني

هذا يف ضوء مؤشرات منها نطاق التحقيق وما إذا         وميكن أن يقيم      -٦١
كان التركيز قد اجته بوجه خاص إىل من يتحمل الشطر الكبري من املسؤولية             
عن أخطر اجلرائم املرتكبة أو اجلناة الثانويني أو اجلرائم البسيطة، واتـضاح            

الحقة، واحليـاد عـن سـبيل       يف جمرى التحقيق أو امل    خطوات غري كافية    
املمارسات واإلجراءات املتبعة، واجلهل باألدلة أو عـدم إعطائهـا الـوزن            
الكايف؛ وختويف الضحايا والشهود أو املوظفني القضائيني وعـدم تطـابق           
االستنتاجات مع األدلة املقدمة، وعدم كفاية املوارد املخصصة لإلجـراءات          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 +http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Office+ofيتاح على املوقـع    )٥(

the+Prosecutor/Policies+and+Strategies/Draft+Policy+Paper+on+Preliminary+Examinations.htm  
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 عن توفري املعلومات أو التعـاون مـع         مقارنة بالقدرات اإلمجالية واالمتناع   
  .احملكمة

وميكن الوقوف على عدم الرغبة يف ضوء التأخريات اليت ال مربر هلا         -٦٢
  . يف اإلجراءات وانعدام االستقاللية أو احليادية

أن يقيم على   ميكن  والتأخري الذي ال مربر له يف اإلجراءات املطروحة           -٦٣
 يف اإلجراءات قابالً للتربير املوضوعي علـى        ضوء أمور منها ما إذا كان التأخري      

ضوء الظروف السائدة وما إذا كانت هناك بعض العناصر اليت تشهد على انعدم             
  .إىل العدالة) األشخاص املعنيني(الرغبة يف تقدمي الشخص املعين 

قيد االستعراض ميكن أن يقيم على ضوء       مث إن استقالل اإلجراءات       -٦٤
ل تورط جهاز الدولة املفترض مبن يف ذلك األشخاص  بعض املؤشرات من قبي   

املكلفون بإنفاذ القوانني واحترام النظام العام فيما خيص اجلرائم اليت يـدعى            
اقترافها، ومدى تأثري تعيني وعزل احملققني وأفراد النيابة العامة والقضاة على           

زات الـيت   جمرى احملاكمة العادلة يف القضية وتطبيق نظام احلصانة أو االمتيا         
يتمتع ا اجلناة املزعومون، والتدخل الـسياسي يف التحقيـق واملالحقـة            

  .واحملاكمة، وإفساد احملققني وأفراد النيابة العامة والقضاة

ومبدأ احليادية يف اإلجراءات املضطلع ا ميكن تقييمها على ضوء            -٦٥
ة املسؤولة  مؤشرات من قبيل الربط بني اجلناة املشتبه م والسلطات املختص         

أو النظر يف اجلرائم؛ والبيانات العامة واملكافـآت        /عن التحقيق واملالحقة و   
واجلزاءات والترقيات أو خفض الرتب وإعادة التعيني يف جهـات أخـرى            
والطرد ورد الفعل الذي ميس املوظفني املكلفني بـالتحقيق أو املالحقـة أو             

  .املوظفني القضائيني املعنيني

ت املواضيعية اليت يسترعى إليها انتباه اجلهات الفاعلة األخرى         ااال  -ثالثاً  
  يف جمال التكامل

من بني النتائج الرئيـسية     " أن   Greentreeبينت املشاورات الدائرة يف نطاق        -١٣
اليت حتققت ما متثل يف العزم على االنتقال مبسألة التكامـل مـن املناقـشات               [...] 

ل األكثر حتديداً لكفالة تنفيذ املبـادرات علـى أرض      السياساتية العامة إىل خطة العم    
  ".الواقع

وسعياً وراء مساعدة العملية اجلارية هذه، يتناول هذا القسم خنبة من ااالت   -١٤
املوضوعية الواجب إيالؤها اهتماماً خاصاً يف جمال ختطيط وتوفري املساعدة على بنـاء        

  .القدرات

غري حصرية باألساسـيات ذات الـصلة   ويتضمن كل جمال مواضيعي قائمة      -١٥
باملوضوع وامللموسة اليت تصلح أن تتخذ مرشداً عملياً تدي به اجلهـات الفاعلـة              
املختلفة اليت تضطلع مببادرات يف جمال التكامل واملكرسة لدعم قطاعـات العدالـة             

  .اجلنائية ونظم العدالة الوطنية ككل
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يف تصميم معايري تقييم االحتياجات،     واملؤمل أن تساعد هذه املمارسة أيضاً         -١٦
مبا يف ذلك ما يتصل باملهارات واالختصاصات اليت قد يلزم توفرها يف جمال بعينه وال               

  .سيما يف حالة التصدي للنقائص

ومت التمييز، يف نطاق البعض من ااالت املوضوعية، بني بلدان احلاالت اليت              -١٧
للبحث التمهيـدي وبـني     ا فيها احلاالت اخلاضعة     تعىن ا احملكمة اجلنائية الدولية مب     

البلدان األخرى اليت تعكس عوامل حمددة قد يتوجب أخذها بعني االعتبار فيما يتعلق             
  .بالبلدان اآلنفة الذكر

مث إن اجلهود اليت تبذل حالياً يف جمال التكامل على صعيد بلدان احلاالت اليت                -١٨
هي جهود مهمة يف األجل الطويل لتعزيز قـدرة         تتصدى هلا احملكمة اجلنائية الدولية      

من ناحيـة   . هذه البلدان على مالحقة اجلرائم نفسها املشمولة بنظام روما األساسي         
أخرى، وأخذاً بعني االعتبار نشاط احملكمة يف هذه البلـدان، يستـصوب بالنـسبة              

يق مـع   للجهات اليت تضطلع بالتكامل املرتبط باملبادرات وذلك لضمان التشاور الوث         
احملكمة مىت ما كان ذلك ممكناً ومالئماً مع االحترام الواجـب لواليتـها القـضائية               

وهذا النهج املنسق ميكن أن يـساهم       . املستقلة ولإلجراءات القضائية اجلارية املمكنة    
يف أيضاً يف خلق إرث إجيايب دائم خيلفه مجيع اجلهات الفاعلة يف النظام املنصوص عليه               

  .سي يف هذه البلداننظام روما األسا

وسوف يؤمن هذا النهج أيضاً، مىت ما اقترب عمل احملكمة يف هذه البلـدان                -١٩
من ايته، قدراً كبرياً من العمل الواجب إجنازه فيتحقق التحكم بـشكل إجيـايب يف               

  .تكاليف احملكمة ذات الصلة باستراتيجية اخلروج اليت تضعها

ك قدراً كبرياً من اخلربة اليت تتمتـع ـا          كما أن من األساسي إبراز أن هنا        -٢٠
باإلضافة إىل ذلك، يظل اخلرباء املوجـودون يف امليـدان          . احملكمة يف بلدان احلاالت   

. مورداً بالغ األمهية يف أي مكان تكون احملكمة قد قررت أن يكون هلا حضور فيـه               
ـ               صلة وعلى هذا النحو فإن اجلهات الفاعلة اليت تضطلع مبوضـوع التكامـل ذي ال

باملشاريع مدعوون إىل االستفادة من هذه اخلربة والتشاور مع احملكمة لكفالة التنسيق            
  .املرغوب فيه والتأثري اإلجيايب املتوخى

 القوانني واإلجراءات اجلنائية/إصالح التشريع التنفيذي  -ألف  

إن توافر األحكام واإلجراءات املالئمة يف التشريعات الوطنية الـيت تتـيح              -٢١
ضطالع بالتحقيقات واملالحقات الوطنية املتعلقة باجلرائم املشمولة بنظـام رومـا           اال

األساسي وكفالة التعاون مع احملكمة هي جمال حباجة إىل تركيز إضـايف مـن قبـل                
  .اجلهات الفاعلة يف جمال التكامل

  :وينبغي للتشريعات الوطنية أن تتضمن، يف مجلة أمور، ما يلي  -٢٢

مة املتعلقة حبماية الضحايا والشهود مبا يف ذلـك         األحكام الالز   )أ(  
إرساء هيئة مستقلة متخصصة، مىت ما كان ذلك ممكنا وعملياً، تتوفر هلا اخلـربة يف               

  .ؤازرة الشهود أو وحدة متخصصةجمال احلماية سواء كانت وكالة حلماية وم
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 األحكام اخلاصة جبرب األضرار، حيثما يتيح النظام القانوين الوطين       )ب(  
مشاركة الضحايا وتعويضهم، خبصوص التعويضات اليت توفر بروح من نظام رومـا            

الدولة يف احلاالت اليت يكون فيهـا       األساسي من جانب اجلناة املدانني أو من موارد         
  .اجلناة املدانون ال ميلكون أية موارد

 محاية ومؤازرة الشهود والضحايا  -باء  

قرير األول للمحكمة، متثل محاية ومؤازرة      مثلما متت اإلشارة إىل ذلك يف الت        -٢٣
الشهود والضحايا جماالً من أهم ااالت اليت تساهم يف املالحقة الفعالـة للجـرائم              

وقد اكتسبت احملكمة ثروة    . املشمولة بنظام روما األساسي وإجراء احملاكمات املنصفة      
  . هوداليت تتعلق حبماية الش" جمموعة من األدوات"من اخلربات واستنبطت 

األفكـار  /ومن األمهية مبكان اآلن أن تستخلص من هذه التجربة االقتراحات    -٢٤
أو تعزيز القدرات الوطنية خاصة وأن اجلهود       /امللموسة والعملية املتعلقة بكيفية إقرار و     

اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة األخرى الناشطة يف جمال املبادرات ذات الصلة بالتكامـل             
 إىل  ١٧ومثلما سبقت مالحظته يف الفقرات اآلنفة الذكر من         . يةتعترب جهوداً جوهر  

 أعاله، يستصوب أن جتري مشاورات مع احملكمة مىت ما مت االضطالع مبشاريع             ٢٠
ذات صلة حبماية الشهود يف بلدان احلاالت خاصة وأن جتربـة احملكمـة يف بلـدان                

اليت تنفذ مـشاريع يف     احلاالت مهمة بل مفيدة وجيدر أن تشرك فيها اجلهات الفاعلة           
  .جمال التكامل

  :أما امليادين اليت حتظى باألمهية فيمكن أن تشمل ما يلي  -٢٥

، مبا  )إن وجدت (إجراء تقييم لربامج محاية الشهود القائمة       ضرورة    )أ(  
يف ذلك اخلربات واملهارات والكفاءات اليت يتمتع ا املوظفون املعنيـون باحلمايـة             

  وبتوفري الدعم النفسي؛

عملية تقييم القدرة واخلربة إلجراء تقدير للمخاطر اليت يواجهها كل     )ب(  
  شاهد من الشهود؛

املهارات اليت تيسر االتصال بشهود االدعاء أو النفي فيما يتم التقليل   )ج(  
  إىل أدىن حد من املخاطر؛

املهارات الرامية إىل تيسري إعادة إدماج الشهود يف اتمعات احمللية            )د(  
 أعقاب إدالئهم بشهادام أو العودة بعد أن يكونوا قد خضعوا لتدابري محاية ملـدة            يف

  طويلة؛

كفالة األماكن اآلمنة املالئمة إلجراء مقابالت مع الشهود مع مـا             )ه(  
  يلزم من الدعم التنفيذي؛

الوسائل الكفيلة ببقاء الشهود على اتصال بضباط ومسؤويل        تأمني    )و(  
  دعاء أو للدفاع؛احلماية بالنسبة لال



 ICC-ASP/11/39 

39-A-071112 8 

تقدمي املساعدة إىل السلطات يف سبيل صياغة اتفاقات تتعلق بإعادة            )ز(  
  توطني الشهود وأسرهم عند الضرورة؛

استحداث شبكة حملية من اجلهات اليت توفر الدعم النفسي والرعاية            )ح(  
ركني الصحية املمكن أن تلجأ إليها احملاكم الوطنية ملساعدة الشهود والضحايا املـشا           

  عند احلاجة؛

وضع إجراءات متحيص صارمة للمسؤولني عـن تـوفري احلمايـة             )ط(  
من يشتبه يف أن هلم أجندات      و  والدعم الستبعاد اجلناة املشتبه م واملتعاطفني معهم أ       

  أو أغراض سياسية؛إجرامية 

  قدرات يف جمال إدارة شؤون الشهود؛  )ي(  

ببلدان احلـاالت وذلـك   تصل قيام حوار مستمر مع احملكمة فيما ي     )ك(  
  :حتقيقاً ملا يلي

اطالع الغري على املمارسات اجليدة يف جمموعة من امليادين تـشمل             ‘١‘
إدارة شؤون الشهود على اجلرائم القائمـة علـى أسـاس           واحلماية البدنية   

وتوفري الدعم النفـسي    املستضعفني  جنساين وغريهم من الشهود والضحايا      
  والنفسي االجتماعي؛

  استنباط وحدات تدريبية تستجيب لطلبات حمددة؛  ‘٢‘

ربط وتوجيه اجلهات الفاعلية املعنية لتتمكن من االستفادة من خربة            ‘٣‘
مكتب األمم املتحدة ملكافحـة املخـدرات   ا وكاالت األمم املتحدة أال ومه  

ن اشتركت معهما احملكمـة يف      اواجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي اللذ     
  قة عمل دائمة طويلة األمد؛إقامة عال

تقاسم اخلربة التخصصية اليت تسمح بإعادة إدماج األفـراد الـذين             ‘٤‘
كانوا مشمولني بربامج احلماية الوطنية طوال الفترات الزمنية الـسابقة مـن    

  أجل العودة للحياة الطبيعية؛

توفري التدريب والدعم لألفراد الذين يتركون برنامج احلماية الـذي       ‘٥‘
  .ه احملكمة اجلنائية الدوليةتوفر

وفيما خيص املسائل املتعلقة حبماية ودعم الشهود والضحايا داخل قاعـات             -٢٦
  :احملكمة تتطلب ااالت التالية العناية املركزة

االهتداء إىل كيفية توجيه الشهود والضحايا املشاركني لالخنراط يف           )أ(  
  إلدالء بالشهادة؛القضائية واحلضور يف احملكمة قبيل االعملية 

  اطالع األفراد الذين يدلون بشهادام على الربوتوكول القائم؛  )ب(  
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موظفون ذوو مهارات إلجراء تقييمات نفسية للـشهود، وتـوفري            )ج(  
الدعم النفسي للشهود املستضعفني أثناء اإلدالء بشهادم وإسداء النصح للمحكمـة           

غري ذلك من احلاالت بتوفري الرعاية هلـم        فيما يتعلق باالحتياجات اخلاصة والقيام يف       
  وإحالتهم قصد العالج؛

معرفة كيفية تدريب موظفي احملكمة على املعاملة القائمـة علـى             )د(  
  أساس االحترام للشهود وللضحايا املشاركني؛

ن من التفاعل مع كافة الشهود بـصرف        املهارات اللغوية اليت متكّ     )ه(  
 يتوفر ذلك فكفالة أن يكون هناك ترامجـة مـدربني           إن مل . النظر عن طبقتهم اإلثنية   

  وجديرين بالثقة؛

معرفة كيفية التعامل مع شهود االدعاء وشهود النفي على حد سواء          )و(  
  يف القضية نفسها دون اإلخالل مبصاحل األطراف والشهود؛

وجود قاعات حماكمة مزودة بوسائل إلخفاء هوية الـشهود عـن             )ز(  
أو صوت الشاهد وتوفري ما يلـزم لـإلدالء         /مجهور املشاهدين وتغيري مالمح وجه و     

  .بالشهادة عن طريق الربط الفيديوي ما كان ذلك ممكناً عملياً

 تعزيز التمثيل القانوين  -جيم  

الحقة أو الـدفاع يف اجلـرائم       إن تعزيز كفاءات احملامي والقدرات على امل        -٢٧
الدولية يف نطاق االختصاصات القضائية الوطنية على الصعيد الوطين أمـر أساسـي             

  .بالنسبة لتأمني احملاكمة العادلة

ويف هذا اال فإن إضافة لبنات إىل ما اكتسبته احملكمة من خربة حىت اليوم                -٢٨
رات أن تشمل ما يلي على سـبيل        االت االهتمام بالنسبة لفعاليات بناء القد     ميكن  

  :الذكر ال احلصر

املساعدة يف جمال صياغة مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني           )أ(  
باالعتماد على اخلربات الوطنية والدولية مبا يف ذلك مدونة السلوك املهين للمحـامني             

  باحملكمة اجلنائية الدولية؛

 تنبين على أسـاس     املساعدة يف استحداث خطة مساعدة قانونية       )ب(  
املعايري املسلم ا دولياً لتسهيل الدفاع املمول متويالً كافياً ويفي مبتطلبات التـشعب              

  الذي تتسم به القضية؛

توفري اللوجستيات املالئمة والتجهيزات املكتبية مىت ما وإذا مـا            )ج(  
  اقتضى األمر ذلك؛

  :تعزيز قدرات احملامي يف ااالت التايل ذكرها  )د(  

املهارات اللغوية للتفاعل مع املـوكلني أو اسـتخدام           ‘١‘  
  الترامجة املدربني؛
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  املهارات ذات الصلة بالدفاع عن املوكل؛  ‘٢‘  

القدرة الكافية ومهارات إدارة القضايا وخاصة معرفة         ‘٣‘  
كيفية إدارة القضايا املتسمة بالتعقيد واالحتفاظ مبلفات مستحدثة فيما خيص          

ختزين املواد واملعلومات السرية ومعاجلتها يف موقـع آمـن          املوكلني وتأمني   
  وحصني؛

املهارات اخلاصة يف ميدان التعامل والـشهود عـدميي           ‘٤‘  
املناعة وتنظيم وتوفري التدريب للشاهد أو الشاهدة وللفريق وال سيما فيمـا            
يتعلق على سبيل الذكر ال احلصر بتجنب التضحية بالضحية مـن جديـد             

ية وفهم طبيعة الصدمات وتطوير سبل االتـصال وتقنيـات          والضحية الثانو 
إجراء املقابالت فيما يتعلق باموعات ذوات االحتياجات اخلاصة ومـا إىل        

  ذلك و؛

  .مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات املتاحة  ‘٥‘  

  :وحيثما يسمح القانون مبشاركة الضحايا تنبغي املساعدة  )و(  

  دة قانونية لتمثيل الضحايا؛على استحداث خطة مساع  ‘١‘  

تعزيز قدرة املمثلني القانونيني على الـسفر يف إطـار            ‘٢‘  
الوالية املنوطة من أجل إبقاء املوكلني على علـم باسـتمرار بـالتطورات             
املستجدة وباإلجراءات والرد على استفسارام بطريقة حـسنة التوقيـت          

  همها؛ومواءمة عن طريق استخدام لغة ومصطلحات ميكن هلم ف

  :وقيام املمثلني القانونيني للضحايا باكتساب ما يلي  ‘٣‘  

معرفة راسخة بالقانون اجلنائي املوضوعي واإلجرائي        -   
الدويل مبا يف ذلك حقوق الضحايا وتوافر الدعم القانوين املالئم          

  يف شكل البحوث واملشورة القانونية؛

ات أو جمموع /املهارات يف جمال متثيل املستضعفني و       -   
  الضحايا العريضة؛

مهارات يف جمال صياغة وتنفيذ استراتيجية إلشراك         -   
وينبغي أن  . الضحايا باالستناد إىل مبادئ ثابتة وممارسات حسنة      

تصاحب هذه االستراتيجية مقترحات ميزانية تكفـل اسـتدامة         
  .االستراتيجية خالل الدعوى

 التوعية  -دال  

صر مركزي من عناصر احملاكمـة العادلـة        إن علنية اإلجراءات القضائية عن      -٢٩
وقد أثبتت التجربة أن اجلماعات اليت متلك       . ولذلك هي ضرورة لتأمني جودة العدالة     

وتبعاً . فهماً حسناً لنظم العدالة ال يؤثر فيها التضليل اإلعالمي بقدر ما يؤثر يف غريها             
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راءات قـضائية   لذلك، صممت التوعية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من االضطالع بإج         
علنية ومنصفة يف جمال اجلرائم الدولية ويستصوب أن تعمد الدوائر القضائية الوطنيـة             
إىل وضع آليات لكفالة فهم اجلماعات احمللية املتأثرة من جراء اجلرائم املرتكبة والـيت              
ينص عليها نظام روما األساسي دور اجلهاز القضائي وأن تتمكن هذه اجلماعات من             

استراتيجيات االتصال املنظمة واحملددة الغرض أن تنمي       من شأن   و. جراءاتمتابعة اإل 
ثقة هذه اتمعات ومتكّن ذوي الواليات من الفهم األفضل لشواغل وتوقعات هـذه             
اجلماعات حىت تتمكن من االستجابة األكثر كفاءة وأن توضح، حيثمـا يلـزم، أي              

ملصاريف اليت تتكبـد يف     وسوف تسهم يف احلد من ا     . تصور خاطئ ميكن أن يوجد    
اإلجراءات الوطنية جبعل هؤالء الشهود على سبيل املثال أكثر استعداداً للتعاون ومن            

  .مث تغدو التحقيقات أكثر فاعلية

 بقوة على األثر املمكن أن تحدثه التوعية يف         Greentreeوشددت مشاورات     -٣٠
ـ        . السكان املتأثرين  تراتيجيات املتعلقـة  وأبرزت بكل وضوح أيضاً حقيقـة أن االس

مـن أن   بالتوعية جيب أن توضع منذ البداية لتأمني األهداف الرئيسية لآللية القضائية            
  . عليها التحديات من قبيل التصورات الباطلة أو ادعاء التدخل السياسيتطغى

وهذا له أمهيته فيما يتعلق ببلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمـة اجلنائيـة                -٣١
اً بعني االعتبار حقيقة أن التوعية أساسية لكفالة قيام اتمعات املتأثرة ببناء الدولية أخذ

الثقة يف العدالة الدولية والفهم األفضل لتشعبها مبا يف ذلك عالقة آليات العدالة احمللية              
لذلك وبفضل التجربة اليت تراكمت حىت اليوم من األمهية مبكان أن تستشار      . والدولية

 أمكن، يف تنفيذ مشاريع التوعية اليت تقوم بتنفيذها جهـات فاعلـة             احملكمة، حيثما 
وعلى سبيل املثال كان هلـذا      . أخرى تابعة لنظام العدالة الدولية والوكاالت اإلمنائية      

النهج نتائجه اإلجيابية يف احلالة الكينية حيث مت تنفيذ مشاريع التوعية من قبل اجلهات              
  .لتعاون عن كثب مع احملكمةالفاعلة احمللية بتمويل خارجي وبا

وباملثل، ويف بلدان احلاالت اليت تكون فيها أوامر إلقاء القبض مل تنفذ طيلـة     -٣٢
عدد من السنوات وحيث تقوم احملكمة بتنفيذ استراتيجية توعوية متواصلة مت بالفعـل             

على هذا النحو ميكن للشبكات احملليـة التابعـة         . نقل معرفتها على املستوى الوطين    
نظمات اتمع املدين ولوسائط اإلعالم والسلطات احمللية واجلهات القائمـة ببنـاء            مل

  .القدرات اليت عملت احملكمة معها طيلة سنوات عديدة مواصلة العمل بشكل فعال

 )٦(اخلطة االستراتيجية املتعلقة بالتوعية اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية        مث إن     -٣٣
 يهتدي به اآلخرون يف وضع برنامج توعوي يفـي بـأغراض            ميكن أن تستخدم كدليل   

باإلضافة إىل ذلك، ترد أدناه بعض املبادئ التوجيهية العامة للمساعدة يف وضـع             . حمددة
  :برنامج توعية مكني الواجب أن يأخذ بعني االعتبار مجلة من األمور منها ما يلي

  حجم البلد وحجم سكانه؛  )أ(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ICC-ASP/5/12اخلطة االستراتيجية للتوعية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية،   )٦(
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 للقراءة والكتابة خاصة العناصر اليت يؤثر       مستويات معرفة السكان    )ب(  
  فيها الرتاع أكثر من تأثريه يف غريها؛

مدى تأثري الصحف اليومية واإلذاعة والتلفزيون وشبكة اإلنترنـت           )ج(  
  خاصة يف اتمعات احمللية اليت هي أكثر تأثراً بالرتاع؛

 ذلك حقوق   مستويات املعرفة العامة مبفاهيم العدالة اجلنائية، مبا يف         )د(  
  املشتبه م واملتهمني خاصة يف اجلماعات اليت هي أكثر تأثرا بالرتاع؛

مستويات الثقة يف نظام العدالة وخاصة لدى اجلماعات اليت هـي             )ه(  
  أكثر تأثراً بالرتاع؛

مستويات اإلملام بالوالية املنوطة بآلية العدالة اجلنائية الدولية مبـا يف             )و(  
  اجلغرافية عند االقتضاء؛ وواليتها واليتها الزمنيةذلك 

مستويات الدعم الذي حتظى به الدعوى املتعلقة باجلرائم الدوليـة            )ز(  
  ومدى اختالف درجات الدعم الذي توفره اموعات املنخرطة يف الرتاع؛

  وجود آليات عدالة انتقالية أخرى يف البلد؛  )ح(  

ـ          )ط(   شاركة يف األنـشطة    قدرة منظمات اتمع املدين احمللية علـى امل
  التوعوية؛

  .التبكري مبباشرة األنشطة التوعوية  )ي(  

  :وينبغي بذل جهود لتحقيق ما يلي  -٣٤

املساعدة، حيثما أمكن، يف إنشاء مكاتب داخل قطاع العدالة تقوم            )أ(  
بالفعل بأنشطة من نوع األنشطة التوعوية يعمل فيها موظفـون ذوو اختـصاصات             

االتـصال والتعلـيم    يف جماالت تـشمل     ت متكاملة متنوعة    متعددة ويتحلون مبهارا  
وينبغي جتهيز هذه املكاتب مبا يكفي من املوارد        . واملهارات القانونية واللغوية الصاحلة   

  إلنتاج ونشر املواد التوعوية؛

تشجيع كبار املسؤولني يف احملكمة على املـشاركة يف  األحـداث            )ب(  
  التوعوية؛

يف جمال التوعية اليت تمارسها جهات فاعلة حملية        والتعاون والتنسيق     )ج(  
  .أخرى

 مشاركة الضحايا وتعويضهم  -هاء  

إن مشاركة الضحايا وتعويضهم يعترب تطورا جديداً يشهده القانون اجلنائي            -٣٥
يعترب هذا املفهوم   وعلى املستوى الوطين    . الدويل فضالً عن أنه مفهوم آخذ يف التطور       

وعلى الرغم من حمدودية    . القضائية الوطنية  حمدود من الواليات     بالنسبة لعدد ذا أمهية   
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التجربة الدولية يف جمال مشاركة الضحايا وتعويضهم إال أن تقدماً حصل ميكـن أن              
  . القضائيةاتتكون له أمهيته بالنسبة هلذه الوالي

لذلك وبالنسبة للواليات القضائية الوطنية اليت تسمح يف ظل القانون الوطين             -٣٦
لسائد مبشاركة الضحايا فإن ااالت املمكن أن تتطلب توفري املـساعدة واملـؤازرة        ا

  :ترتب ما يلي

استراتيجيات اتصال تفي بأغراض حمددة قادرة علـى        /إرساء برامج   )أ(  
إيصال رسائل واضحة جداً وبسيطة إىل الضحايا باللغات الـيت يفهموـا لغـرض              

 يف وجيـيء بغي هلذا التواصل أن يكون منهجياً وين. التمكني للضحايا أفراداً ومجاعات  
  ؛)اللحظات الرئيسية(الوقت املناسب 

يرشد ويساعد الضحايا من خالل اإلجراءات القانونية، مع عـدم            )ب(  
توقع احلصول على املعلومات العامة وتوفر القدرة على ملء الوثائق القانونيـة الـيت              

  يفهموا املصطلحات القانونية؛يتطلبها متثيلهم يف اإلجراءات القضائية وأن 

  التأكد من أن الضحايا يساعدهم أشخاص مدربون تدريباً مالئماً؛  )ج(  

كفالة الدعم االجتماعي النفسي حيثما يكون هذا الدعم ضـرورياً            )د(  
  مع األخذ بعني االعتبار اجلماعة والفرد على حد سواء؛

  التشجيع على تكوين مجعيات الضحايا احمللية؛  )ه(  

تعبئة أصحاب املهن القانونيـة يف متثيلـهم للـضحايا وتدريبـهم        )و(  
باستخدام احللقة الدراسية السنوية للمحكمة املكرسة لنموذج احملامي ميكن حماكاـا           
على املستوى الوطين مبا يشمل ال احملامني فقط ولكن اخلرباء أيضاً وسـائر أعـضاء               

  .الفرق اليت متثل الضحايا يف اإلجراءات الوطنية

وفيما يتعلق بقضايا التعويض ميكن للمبادئ التوجيهية التـايل ذكرهـا أن              -٣٧
تساعد على تعزيز مشاريع التكامل اليت تعىن ذه املسألة مىت مـا كانـت مالئمـة                

  :ومسموحاً ا يف ظل القوانني الوطنية

تعاريف وإجراءات واضحة للقضاة الذين يعنون مبسائل التعويضات          )أ(  
أو مشاركة الـضحايا يف اإلجـراءات القانونيـة ذات الـصلة            /اورة و مبا يتيح مش  

بالتعويضات ووضع املعايري املرتبطة مبسائل األدلة ووضع معايري فيما خيص من هـو             
  مؤهل للتعويض فرداً كان أو مجاعةً؛

إنشاء هيئة مسؤولة عن إدارة التعويضات اليت يأمر ا القضاء مبا يف              )ب(  
   ملؤسسة من هذا القبيل؛ذلك اإلطار القانوين

كفالة التدريب لفائدة القضاة واملستشارين القضائيني وسائر مـن           )ج(  
يتعاطون املهنة القانونية فيما يتعلق مبسائل التعويضات مبا يف ذلك أفضل املمارسـات             

  الدولية والوالية القضائية؛
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تطوير اخلربات يف جمال تنفيذ أوامر التعويض مبا يـشمل تعقـب              )د(  
صول وكذلك تدريب املوظفني الالزمني وتوفري اخلربة احملـددة         ألميد ومصادرة ا  وجت

اليت تتعلق بكيفية تيسري التعاون الدويل مع الدول يف جمال تعقب وجتميد ومـصادرة              
  أصول اجلناة املدانني؛

كفالة برامج التوعية العريضة اليت توضح التعويـضات بعبـارات            )ه(  
  .بسيطة كلما نفذت التعويضات

 إدارة احملكمة  -واو  

إن عمليات إدارة احملكمة بشكل فعال أمر حاسم بالنسبة لتوفري حماكمـات              -٣٨
األرشفة وإدارة الوثائق وانتهاًء بالترمجة التحريرية والترمجـة الفوريـة          ابتداء ب عادلة،  

ويشار إىل هذا اال عادة ببيت حمـرك احملـاكم واإلجـراءات            . والتقارير القضائية 
وما برحت احملكمة تسهر على توفري إدارة للمحكمـة وفقـاً ألحـدث             . ئيةالقضا

األساليب مبا يف ذلك نظام احملكمة اإللكترونية اليت تتيح كافة الوثائق الالزمة للدعوى             
. ولكافة األطراف بصورة إلكترونية وعن بعد رهناً ببارامترات التـصنيف واألمـن           

نية للمساعدة يف تعزيز نظم إدارة احملكمـة        وميكن نقل هذه املعارف إىل اجلهات الوط      
  .ذات الصلة باإلجراءات اليت تنطوي على جرائم دولية

باإلضافة إىل ذلك وكما هو مذكور أعاله قد يقتضي األمر تـوفري ترامجـة        -٣٩
. والتوعية والتمثيل القـانوين   متخصصني يف عدد من ااالت مثل مشاركة الضحايا         

  .كمة برناجماً لتدريب الترامجة شبه احملترفنيويف هذا الصدد وضعت احمل

ويف أعقاب عملية انتقاء صارمة يستطيع الترامجة توفري الترمجة الفوريـة مـن               -٤٠
على هـذا النحـو     . اللغات املعنية وإليها وهي لغات ال تدرس يف مجيع مدارس الترمجة          

هوريـة الكونغـو    مج(والسواحيلي  ) أوغندا(قامت احملكمة بتدريب ترامجة بلغة آكويل       
) مجهورية أفريقيا الوسطى  (وسانغو  ) مجهورية الكونغو الدميقراطية  (ولينغاال  ) الدميقراطية

  .وهؤالء الترامجة هم على الدوام من بلدان احلاالت). دارفور(ومؤخراً بلغة الزغاوة 

ومبا أن عدداً من اللغات ذات العالقة باحلاالت ال تتوفر هلـا مـصطلحات                -٤١
ثناء اإلجراءات اليت تقوم ا احملكمة، أنشأ قسم الترمجة الفورية والترمجـة            تستخدم أ 

التحريرية التابع للمحكمة، بالتشاور مع بعض اخلرباء، بعض املـصطلحات اخلاصـة           
وبفضل هذا العمل على سبيل املثال أمكـن ترمجـة   . بالدعاوي اليت ترفع إىل احملكمة  

ى إىل االهتمام ذه اللغـة وباملـصطلحات        نظام روما األساسي إىل اآلكويل مما أفض      
. الفـصيحة كما ترجم النظام األساسي إىل اللغة الـسواحيلي         . ومناقشتها يف أوغندا  

ة من قبيل النشرات املصطلحية باللغات الرمسية ولغات احلاالت توفر          يوالوثائق املرجع 
ن النـشرة   وعلى سبيل املثال فـإ    . املصطلحات املطلوبة جللسات االستماع باحملكمة    

 تتضمن عبـارات باللغـات الفرنـسية        "التعابري املستخدمة يف قاعة احملكمة    "املعنونة  
  .واإلنكليزية والعربية والكونغولية والسواحيلي الفصحى واللينغاال والسانغو
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واخلرباء الذين قامت احملكمة بتدريبهم وكذلك نشرات املـصطلحات الـيت             -٤٢
 اجلهات الفاعلة املعنية املفروض فيهـا أن تغتـنم          شىتتساعد  وضعتها احملكمة ميكن أن     

  .الفرصة الفريدة من نوعها اليت تتيحها هذه اخلربة عند تنفيذ املبادرات يف جمال التكامل

  

  

 التدريب واملشورة  -زاي  

سعياً وراء تعزيز ودعم التحقيقات واملالحقات الوطنية يف حاالت العنـف             -٤٣
طنية والقوات الوطنيني أن يستفيدوا من التدريبات اليت        اجلسيم ميكن ألفراد النيابة الو    

  .يوفرها اخلرباء لفهم التعقيدات اليت ينطوي عليها التصدي حلاالت من هذا القبيل

ففي كولومبيا على سبيل املثال أثبتت التدريبات اليت جرت يف املاضي كتلك              -٤٤
 والسلم جدواها الكبرية يف     اليت حظي ا أفراد اجلهاز القضائي يف إطار قانون العدالة         

وللتـصدي  . املساعدة على التصدي للجرائم املرتكبة والوقوف على نطاقها وسياقاا        
للقضايا املعقدة من قبيل القضايا ذات الصلة بالروابط القائمة بني اموعـات شـبه              
العسكرية والسياسيني وأفراد اجليش والشرطة الوطنية والعـاملني يف فـروع اإلدارة            

وبوسـع األمـم املتحـدة      .  من املزيد من التدريب    اإلفادةامة والشركات ميكنهم    الع
ومنظمة الدول األمريكية واللجنة األندية للحقوقيني أن تساعد كولومبيا على التوسع           
يف التحقيقات املتعلقة باالدعاءات اليت متس ذوي الرتب العليا يف القـوات املـسلحة              

  ".اإلجيابيات الكاذبة"يا الكولومبية خاصة فيما يتعلق بقضا

ويف نيجرييا كذلك ميكن للشرطة الوطنية أن تستفيد من زيـادة التـدريب               -٤٥
  .الذي يوفره خرباء يف القيام بالتحقيقات الواسعة النطاق

وباإلضافة إىل التدريب، فإن االستعانة باملستشارين القضائيني اخلاصني ميكن أن            -٤٦
نيا على سبيل املثال اقترح املمثل اخلاص لألمني العـام          ففي غي . يساعد السلطات الوطنية  

لألمم املتحدة املعين بالعنف اجلنسي أثناء الرتاع وزع هؤالء املستشارين ملساعدة قـضاة             
التحقيق يف جماالت مت حتديدها باعتبارها تقتضي املزيد من الدعم من قبيل منهجية العمـل          

  .دين واستنباط استراتيجية لالتصالومحاية الضحايا والشهود وإشراك اتمع امل

 اإلمدادات واملوارد  -حاء  

ستحتاج السلطات الوطنية وال سيما أجهزة التحقيق إمدادات وموارد مـن             -٤٧
قبيل أجهزة احلاسوب واهلواتف ووسائل النقل وغري ذلك من التجهيـزات املالئمـة             

  .إلجراء التحقيقات اجلنائية ومجع وحفظ األدلة

  .الة يف غينيا شاهداً على ااالت املمكن زيادة تعزيز هذه القدراتوتقوم احل  -٤٨

ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ستساعد شبكات االتصال علـى تـأمني             -٤٩
  .التحقيقات اليت جتريها الشرطة يف املناطق النائية
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 األمن  -طاء  

االدعـاء  يعترب خلق بيئة آمنة للسلطات الوطنية وخاصة كيانات التحقيق و           -٥٠
 جماالً آخر يقتضي هو اآلخر دعمـاً        )٧()باإلضافة إىل البيئة املهيأة للشهود والضحايا     (

  .معززاً من اجلهات الفاعلة يف جمال التكامل

وحيظى ذا الدعم، يف نيجرييا، أفراد النيابة التابعون للدولة الذين يتنـاولون              -٥١
ويف غينيا كذلك مـن شـأن     . وائفالقضايا اجلنائية ذات الصلة بالعنف فيما بني الط       

  .توفري األمن املالئم للقضاة أن يساعد يف جمال التحقيقات الوطنية

 اخلربة يف جمال الطب الشرعي  -ياء  

ميكن تعزيز اجلهود الوطنية يف جمال التحقيق واالدعاء من خالل كفالة اخلربة              -٥٢
كمة وال سيما أنـشطة    املالئمة يف جمال الطب الشرعي اليت تساعد بدورها أنشطة احمل         

  .مكتب املدعي العام

ويف غينيا على سبيل املثال فإن جمموعة القضاة املكلفني بالتحقيق يف أحداث              -٥٣
 ميكن دعمهم من خالل توفري اخلـربة يف جمـال الطـب             ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨

  .الشرعي ويف اال اجلنائي

 التركيز بوجه خاص على     ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ميكن أن يكون        -٥٤
  .اعتراض املكاملات اهلاتفية مفيداً يف مساعدة اجلهود اليت تبذل يف جمال التكامل

 مركزية املعلومات القضائية  -كاف  

السجل املركزي الوطين للقضايا، الـسجل      (إن مركزية املعلومات القضائية       -٥٥
قيقات اليت يتوالها مكتب تساعد يف جمال التحقيقات الوطنية فضالً عن التح) القضائي

وهذا هو الشأن بوجه خاصة يف احلاالت يف مجهوريـة         . املدعي العام التابع للمحكمة   
  .الكونغو الدميقراطية

 املساعدة القضائية املتبادلة  -الم  

بالنظر إىل طبيعة اجلرائم املشمولة بالوالية املنوطة باحملكمة اليت تنطـوي يف              -٥٦
 العابرة للحدود واليت تؤثر يف منـاطق بأسـرها ميكـن            أغلب األحيان على اجلرائم   

  .للتحقيقات الوطنية أن تفيد من املساعدة القضائية املتبادلة املعززة

أجرا السلطات اجلورجية والسلطات الروسية فيما      اليت  والتحقيقات الوطنية     -٥٧
 فيه  توفر مثاالً على الوضع الذي يلزم أن توفر   ٢٠٠٨أغسطس  /يتصل برتاع شهر آب   

اجلهات الفاعلة يف جمال التكامل كاألمم املتحدة واالحتاد        بوسع  و. مثل هذه املساعدة  
  .األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن توفر الدعم يف هذا املضمار

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .انظر الفرع باء أعاله  )٧(
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  خامتة  -رابعاًً  
الدول، على حنو ما يتبني من ديباجة نظام روما األساسي،          أن  تذكر احملكمة     -٥٨

واحملكمـة  . سة اختصاصها اجلنائي إزاء املسؤولني عن اجلرائم الدوليـة        مطالبة مبمار 
جهات فاعلة رئيـسية يف نظـام       تكمل بعضها البعض وهي     واالختصاصات الوطنية   

  .العدالة اجلنائية الدولية األمشل الذي أوجده نظام روما األساسي

ة يف إطار نظـام     وبالنظر إىل العلوية اليت تتمتع ا الواليات القضائية الوطني          -٥٩
 العاملية املبذولة يف سـبيل      للجهودروما األساسي، يظل تقويتها عامالً حامساً بالنسبة        
مل تكن عملية بناء قدرات     لئن  و. وضع حد لإلفالت من العقاب جزاء اجلرائم الدولية       

النظم القضائية الوطنية جزءاً من الوالية املنوطة باحملكمة تسعى احملكمة مع ذلـك إىل              
سهام بطريقة عملية يف تعزيز نظام روما األساسي األوسع نطاقاً مىت ما أمكن ذلك              اإل

مبا يتمشى مع الوالية القضائية اجلوهرية املسندة إىل هذا النظام خاصة اآلن ويف نطاق              
  .املوارد القائمة

وكجزء من هذه العملية تنخرط احملكمة يف حوار مع أمانة اجلمعية من أجل               -٦٠
لوالية املنوطة ذه اجلمعية لتيسري تبادل املعلومات بني شـىت أصـحاب            دعم تقوية ا  

  .العالقة بالتكاملاملصلحة ذوي 

واملؤمل أن يتواصل، من خالل اشتراك احملكمة يف املناقشات الدائرة حـول              -٦١
التكامل واملبادرات مبا يف ذلك تقدمي التقارير إىل اجلمعية والتشاور عن كثـب بـني               

ة يف نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية مىت ما حتقق األثـر             اجلهات الفاعل 
املالئم واملستدام واإلجيايب يف نظام روما األساسي ككل ويف الواليـات القـضائية             

  .الوطنية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من ذلك النظام

  ـــــــــ


