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ِّ
مقدمة
أولا -معلومات أساسية
 -1يف كانون األول/ديسمرب  ،2019أنشأت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية استعراض اخلرباء املستقلني (املشار إليه أدانه ابسم ”اخلرباء“)( .)1وكانت الوالية
العامة للخرباء تتمثل يف حتدي "حتديد سبل تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي من أجل
تعزيز االعرتاف العاملي بدورها املركزي يف مكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد العاملي وتعزيز أدائها
العام"( .)2وهلذا الغرض كلف اخلرباء مبهمة تقدمي "توصيات ملموسة وقابلة للتحقيق وقابلة للتنفيذ،
هتدف إىل تعزيز أداء احملكمة ونظام روما األساسي وكفاءهتما وفعاليتهما ككل")3(.
 -2ووأوكلت إىل اخلرباء كذلك مهمة تقدمي توصياهتم إىل مجعية الدوالألطراف واحملكمة اجلنائية الدولية
("احملكمة") بشأن مسائل تقنية معقدة حمددة" يف إطار جمموعات املسائل التالية ‘1‘:احلوكمة؛ ‘‘2
السلطة القضائية؛ ‘ ‘3الفحوصات األولية والتحقيقات واملالحقات القضائية(.)4
 -3وقد عِني اخلرباء يف املرفق الثاين على النحو التايل:
 اجملموعة  -1احلوكمة :السيد نيكوال غيلو(فرنسا) ،واسيدة مونيكا بينتو (األرجنتني)،والسيد مايك مسيث (أسرتاليا)؛
 اجملموعة  - 2اهليئة القضائية :السيدة آان بيدانريك (بولندا) ،والسيد إاين بونومي (اململكةاملتحدة) ،والسيد حممد شاندي عثمان (تنزانيا)؛
 اجملموعة  -3الفحوص األولية والتحقيقات واملالحقات القضائية :السيد ريتشارد غولدستون(جنوب أفريقيا) ،والسيد حسن جالو (غامبيا)؛ والسيدة كريستينا شوانسي رومانو(الربازيل).
 -4ويف اجللسة العامة األوىل ،عني اخلرباء السيد ريتشارد غولدستون رئيسا).)5
 -5وساعدت اخلرباء يف أعماهلم كل من السيدة ماراي مانوليسكو (اجملموعة  ،)1والسيدة كريتيكا شارما
(اجملموعة  ،)2والسيدة غابرييل تشليفيكايت (اجملموعة .)3
 -6وطلبت اجلمعية من اجملموعات الثالث "تنسيق أعماهلا وتقدمي تقرير شامل يتضمن جمموعة واحدة
من التوصيات"( .)6وهلذا الغرض ،عقدت مشاورات منتظمة بني مجيع اخلرباء التسعة يف مجيع مراحل
االستعراض .وعقد اخلرباء مخس جلسات عامة  -اثنتان منها حضورايا يف الهاي ( 23-21كانون
( )1استعراض اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي،

 ،)2019( ،ICC-ASP/18/Res.7األنكليزية

|الفرنسية | اإلسبانية

( )2املرجع نفسه ،املرفق األول ،ألف ،الفقرة .1
( )3املرجع نفسه.
( )4املرجع نفسه ،املرفق األول ،ألف ،الفقرة .1
( )5املرجع نفسه ،املرفق األول ،جيم ،الفقرة " :11يعني اخلرباء فيما بينهم رئيسا يعمل مبثابة نقطة اتصال للخرباء .ويعمل
الرئيس كمنسق عام للمجموعات الثالث ،مبا يكفل االتساق ،وااللتزام ابجلداول الزمنية ،واملعاجلة السليمة للمسائل
الشاملة ،والوصول إىل احملكمة والتعاون معها ،وتقدمي تقارير موحدة من حيث الشكل ،وغري ذلك من املسائل اإلدارية".
( )6املرجع نفسه ،املرفق األول ،ألف ،الفقرة .18
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الثاين/يناير ،و 24شباط/فرباير) وثالث جلسات عن طريق التداول من بعد عرب الفيديو حزيران/يونيه،
و 11-10آب/أغسطس ،و 1و 3أيلول/سبتمرب  .)2020وعالوة على ذلك ،عقدت كل جمموعة من
اجملموعات الثالث اجتماعات عديدة ،سواء كانت افرتاضية أو حضورا .وأجنزت كل جمموعة تقريرها
حبلول  31متوز/يوليه .2020
 -7وكان اخلرباء ،أثناء عملهم ،مدركني أن االستعراض جزء من عملية استعراض أوسع نطاق ا مع
احملكمة .وقد سعوا يف هذا الصدد إىل جتنب أي ازدواجية وإىل زايدة أوجه التآزر احملتملة إىل أقصى حد.
وقد قاموا بذلك ،على سبيل املثال ،من خالل التشاور مع ميسري آسيا واحمليط اهلادئ ذوي الصلة لفهم
القضااي اليت تشملها واليتهمم .وحضر ممثلو اجملموعات أيض ا عدة اجتماعات هليئات اجلمعية بصفة
مراقب.
 -8استجابة لطلب اجلمعية( ،)7قدم التقرير يف  29حزيران/يونيه  .)8)2020وقام الريس واخلرباء املمثلني
لكل جمموعة بتقدمي التقرير واإلجابة على أسئلة الدول األطراف يف اجتماع مشرتك افرتاضي لفريقي
الهاي ونيويورك العاملني التابعني جلمعية الدول األطراف يف  30حزيران/يونيه .)9)2020
 -9وتضمن التقرير املؤقت تفاصيل املشاورات اليت أجراها اخلرباء ،مبينا عدد املقابالت واالجتماعات
اليت عقدوها يف الفرتة بني شهري كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل  .)10)2020وعقدت هذه املقابالت
مع املسؤولني احلاليني والسابقني ،واملوظفني وممثلي الدفاع اخلارجي والضحااي ،ورؤساء هيئات احملكمة،
وجملس رابطة املوظفني ،والدول األطراف ،وممثلي وهيئات مجعية الدول األطراف ،واملنظمات غري
احلكومية ،واألوساط األكادميية .كما قدمت تفاصيل عن املذكرات اخلطية اليت تلقاها اخلرباء .وترد األرقام
املستكملة يف املرفق الثاين هلذا التقرير النهائي (التقرير).
 -10وطلبت اجلمعية إىل املكتب إىل احملكمة وإىل رائسة مجعية الدول األطراف متكني اخلرباء من
الوصول دون عوائق إىل املوظفني و إىل الواثئق ،رهنا ابملتطلبات القانونية والتنظيمية واتفاقات السرية
املناسبة( .)11وبناء على ذلك ،اطلِع اخلرباء على طائفة واسعة من املعلومات،مراعني لكون بعضها سري
أو حساس .وألغراض النتائج والتوصيات وحتليلها ،يشار ،حسب االقتضاء ،إىل بعض هذه املصادر،
مبوافقة صاحب السرية .وال يقلل ذكر هذه املعلومات يف التقرير من مستوى سرية الواثئق ،اليت يظل
مضموهنا مقيدا أو سراي(.)12
( )7املرجع نفسه ،املرفق األول ،جيم ،الفقرة " 19يقدم فريق اخلرباء املستقل تقريرا مؤقتا أو يقدم ،يف صورة بديلة،
معلومات للدول األطراف عن حالة العمل إذا تعذر تقدمي تقرير مكتوب؛" هاء ،الفقرة ( 25د) " :حزيران/يونيه -
متوز/يوليه  :2020تقرير مؤقت أو إحاطة للدول األطراف".
( )8التقرير املؤقت الستعراض اخلرباء املستقلني بشأن احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي( ،املشار إليه أدانه ابسم ” التقرير املؤقت“)
– األنكليزية | الفرنسية
( )9انظر" املالحظات االفتتاحية للسيد ريتشارد غولدستون ،رئيس إدارة املعلومات اإلدارية ،حول التقرير املؤقت يف  30حزيران/يونيه -"2020

األنكليزية | الفرنسية
( )10انظر التقرير املؤقت ،التذييل.
( ، ICC-ASP/18/Res.7 )11الف ،الفقرة 10؛ وجيم ،الفقرة .16
( )12ويف حالة توافر نسخة عامة على اإلنرتنت من الوثيقة املشار إليها ،أدرجت كوصلة تشعبية يف احلاشية ذات الصلة.
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 -11ومع املراعاة الواجبة لالختصاصات الواردة يف قرار اجلمعية وبعد النظر يف املذكرات اخلطية
والشفوية الواردة ،قررت كل جمموعة املسائل اليت ستتحرى فيها .وقد وردت هذه املسائل يف التقرير
املؤقت وهي موضوع النتائج والتوصيات الواردة يف هذا التقرير(.)13
 -12وقد أعدت كل جمموعة من اجملموعات الثالث تقارير تتضمن استنتاجاهتا وتوصياهتا بشأن املسائل
موضوع االستعراض .وقد نوقشت هذه االستنتاجات اليت خلصت إليها كل جمموعة من اجملموعات فيما
بني مجيع اخلرباء الذين جهدوا للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مجيع املسائل املعروضة عليهم .وحيمل
هذا التقرير ،جبميع نتائجه وتوصياته ،موافقة مجيع اخلرباء.
 -13ويقدم التقرير عمال بطلب اجلمعية أبن يقدم اخلرباء تقريرهم النهائي وتوصياهتم إىل املكتب،
واجلمعية ،واحملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف موعد أقصاه  30أيلول/سبتمرب(.)14
 -14واحرتام ا للغيت عمل احملكمة ،كان اخلرباء يفضلون إصدار التقرير الكامل ابللغتني االنكليزية
والفرنسية يف آن واحد ،كما كان احلال ابلنسبة للتقرير املؤقت .لكن ،لضمان السرية الكاملة للتقرير،
فضل اخلرباء عدم إطالع أي طرف اثلث على مضمونه قبل إصداره للعموم .ويصدر التقرير مشفوعا
برتمجة فرنسية ملقدمته ،وموجزا للتوصيات اليت ينصح اخلرباء بضرورة أن حتظى ابألولوية (املرفق األول).
وقد اختذت أمانة اجلمعية الرتتيبات الالزمة لرتمجة التقرير الكامل إىل الفرنسية ،الذي سيبدأ يف 30
أيلول/سبتمرب .ويف حالة وجود أي اختالفات بني التقرير وأي من النسخ املرتمجة ،ينبغي اعتبار التقرير
اإلجنليزي موثوق ا.

اثني ا -التعاون الذي تلقاه اخلباء

 -15وقد حظي اخلرباء بتعاون كامل من رائسة اجلمعية واحملكمة وأمانة اجلمعية .وتطوع العديد من
املسؤولني احلاليني والسابقني وموظفي احملكمة للتحدث مع اخلرباء ،ووافق كثريون آخرون على ذلك بناء
على طلب اخلرباء .وابملثل ،أطلعت العديد من الدول األطراف ومنظمات اجملتمع املدين اخلرباء على
آرائهم .وقد مت تزويد اخلرباء ابلعديد من الواثئق ،بناء على مبادرة من املسؤولني واملوظفني ،بناء على
طلبهم .وخضع العديد من الواثئق اليت مت تبادهلا مع اخلرباء لالتفاقات والتفامهات املناسبة بشأن السرية.
 -16وعني كل جهاز جهة تنسيق للخرباء لتيسري االتصال بينهم وبني احملكمة .وقد استجابت جهات
التنسيق مبثابرة لطلبات احلصول على املعلومات ومجيع األسئلة اليت طرحها اخلرباء .وعمل كجهة تنسيق
كل من املساعد اخلاص للمسجل (ابلنسبة لقلم احملكمة) ،ورئيس ديوان الرئيس (ابلنسبة للهيئة
القضائية( ،ورئيس مكتب املدعي العام (ابلنسبة ملكتب املدعي العام).

اثلثا -مالحظات أولية

 -17واسرتشد اخلرباء طوال العملية هبدف حتديد مقرتحات قابلة للتنفيذ تركز على مسائل عامة بدالا
من فرادى اجلهات الفاعلة .ويف معظم األحيان ،ال حتتاج املقرتحات إىل تعديالت لنظام روما األساسي،
وال إىل زايدات يف امليزانية.
( )13التقرير املؤقت ،الفقرة .31
( ،ICC-ASP/18/Res.7 )14الفقرة  ،9املرفق األول ،جيم؛ هاء ،الفقرة ( 25ه)..
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 -18وفيما يتعلق ابلنـهج املتبعة ،قارن اخلرباء احملكمة ابملنظمات الدولية األخرى ،واحملاكم احمللية
والدولية ،وغريها من املؤسسات العامة ،السترياد املمارسات واالبتكارات اجليدة ،وكذلك لفهم ما إذا
كانت التحدايت اليت تواجه احملكمة خاصة هباأم تتشاطرها مع كياانت أخرى مماثلة .وتستلهم عدة
مقرتحات من مؤسسات أخرى ،سواء من حيث إجراءات التظلم الداخلية أو املوارد البشرية أو احلوكمة
الداخلية أو إجراءات احملاكم.
 -19مل يركز اخلرباء على احملكمة نفسها فحسب ،بل متاشي ا مع تعليمات اجلمعية،بشأن "النظام
اإليكولوجي" لنظام روما األساسي واألدوار التكميلية للمحكمة ،ومنظمات اجملتمع املدين (ويشار إىل
اجلهات الثالثة فيما يلي ابمسم "أصحاب املصلحة".
 -20ويشري اخلرباءإىل أن واليتهم تتمثل يف حتديد سبل تعزيز احملكمة ونظام روما األساسي .وابلتايل،
فإن النتائج الواردة يف التقرير تركز على اجملاالت اليت تستدعي حتسينا وال تقدم استعراضا شامال جلميع
اجلوانب اإلجيابية داخل احملكمة أو نظام روما األساسي .ويف حني أن هذه النجاحات ال تشكل موضوع
التقرير ،فقد أخذها مجيع اخلرباء يف االعتبار.
 -21وقد أعجب اخلرباء طوال العملية اباللتزام الواضح  -ال سيما من موظفي احملكمة ومسؤوليها،
وكذلك من ممثلي الدول األطراف وأعضاء منظمات اجملتمع املدين  -أبهداف نظام روما األساسي
ومهمته .ورحب اخلرباء ابلدعم القوي الذي تلقته احملكمة من العديد من اجلهات الفاعلة احلكومية وغري
احلكومية ،من مجيع القارات ،عندما واجهت هتديدات سياسية حديث ا.
 -22ويف املناخ السياسي السائد اليوم ،ومع مراعاة االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء
العامل ،تعد مهمة احملكمة ابلغ األمهية مثلما كان دائما .وينبغي للدول األطراف أن تثبت التزامها ابملؤسسة
اليت أسستها ،وأن تكفل جناح عملية االستعراض يف تعزيز احملكمة ونظام روما األساسي .ويعتقد اخلرباء
اعتقادا راسخا أهنوميكن حتقيق حتسن كبري يف أداء احملكمة ونظام روما األساسي بتعاون مجيع أصحاب
املصلحة تعاوانا قوايا وفعاالا يف تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير ،وأي توصيات أخرى ستنجم عن
االستعراض األوسع للمحكمة الذي تقوم به الدولة.

رابعا -التنفيذ

 -23يتضمن التقرير  384توصية ،قصرية األجل وطويلة األجل على السواء ،بدرجات متفاوتة من
التعقيد ومدى إحلاحية التنفيذ .ويقر اخلرباء أبن تنفيذ التوصيات الكامل سيتطلب وقتا ،فضال عن بذل
جهود مشرتكة وتصميم من جانب احملكمة ،و مجعية الدول األطراف ،والدول األطراف.
 -24ونظرا للتوصيات العديدة الواردة يف هذا التقرير ،رأى اخلرباء أنه من املفيد توجيه االنتباه بوجه
خاص إىل التوصيات اليت يرون أهنا ينبغي تنفيذها على سبيل األولوية .وترد يف املرفق األول هلذا التقرير
قائمة موجزة هبذه التوصيات.
 -25وينصح اخلرباء إبنشاء فريق تنسيق أو فريق عامل دائم ملتابعة تنفيذ التوصيات ،والعمل على وضع
خطط ملموسة هلذا الغرض ،فضالا عن حتديد املهام ومتابعة استكمال اخلطوات املرحلية .وينبغي للفريق
العامل أن يقدم تقريرا منتظما وشفافا إىل اللجنة عن التقدم احملرز .وينبغي أيضا إطالع احملكمة على هذه
التحديثات .ولئن كان اخلرباء ال يرغبون يف أن يكونوا تقريريني بشأن هذه املسألة ،فإهنم يقرتحون أن
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تكون هناك فوائد يف متثيل مجيع أجهزة احملكمة ،وكذلك اجلمعية (من خالل الرائسة أو أعضاء املكتب،
على سبيل املثال) ،يف هذه اجملموعة.
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التقرير
يف هذا التقرير ،يتألف كل قسم من جزأين :القسم األول يشمل النتائج اليت توصل إليها اخلرباء ،والثاين
–توصياهتم.

املسائل على نطاق احملكمة

القسم األول -احلوكمة
ألف -احلوكمة املوحدة
1

 هيكل احملكمةالستنتاجات
 -26تنطوي هذه املؤسسة على الطابع املزدوج املتأصل يف هيكل أي حمكمة دولية  :فاحملكمة اجلنائية
الدولية هي كيان قضائي (احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة) ومنظمة دولية (احملكمة/املنظمة الدولية)(.)15
وجيب أن تستفيد احملكمة ،بوصفها كياانا قضائيا ،من استقالل القضاء .والدول األطراف ،بوصفها
منظمة دولية ،تتوقع بشكل معقول أن تكون قادرة على توجيه املؤسسة وتشكيلها .وقد تنشأ تناقضات
بني صفيت احملكمة اجلنائية الدولية ،وقد أدت هذه االختالفات من الناحية العملية إىل توتر بني احملكمة
اجلنائية الدولية و مجعية الدول األطراف .وإذ ال ميكن تغيري طابع احملكمة اجلنائية الدولية املزدوج ،فإن
استخدام هذا التمييز ميكن أن حيسن من وضوح التسلسل اإلداري ومن التعاون.
 -27ال تقوم احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية أبنشطة قضائية ،وإمنا هي تدعمهابصورة غري
مباشرة .فهي تشمل اخلدمات اإلدارية املوجودة عادة يف املنظمات الدولية (مثل املوارد البشرية ،وامليزانية
والشؤون املالية ،واملشرتايت ،وإدارة املرافق ،واخلدمات العامة ،وما إىل ذلك ).ويقودها املسجل بوصفه
كبري املوظفني اإلداريني ،على غرار األمني العام .وينبغي أن تعمل احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية
كمنظمة موحدة ذات هيكل هرمي عمودي .وتؤدي الدول األطراف دورا رئيسيا يف احملكمة/املنظمة
الدولية ابملمارسات التجارية ،مبا يف ذلك عن طريق انتخاب مسؤوليها ومتويل نفقاهتا واإلشراف على سري
عملها.
 -28تشري احملكمة/املنظمة الدولية إىل النشاط القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية .وهنا ،يلزم التمييز
أيضا بني العدالة وإدارة العدل .وتتطلب األعمال القضائية وأعمال االدعاءء (مثل األحكام ،واملداوالت
اليت جيريها القضاة ،وقرارات املدعي العام ابلشروع يف قضية ما أو متابعتها ،والتحقيقات) استقالالا مطلقا.
وجيب أن يكون القضاة واملدعون العامون قادرين على القيام هبذا النشاط دون أي تدخل .وال جيوز للدول
األطراف أن تستخدم دورها يف احملكمة/املنظمة الدولية للتأثري على النشاط القضائي ونشاط االدعاء،
سواء من خالل قرارات امليزانية أوابلتعيينات .وتكفل املساءلة عن العمل القضائي وعمل االدعاء من
خالل سبل االنتصاف القضائية اليت يتوخاها اإلطار القانوين للمحكمة.

( )15تتخدم كلمة "احملكمة" يف مجيع أجزاء التقريربدل لـ" احملكمة اجلنائية الدولية" ،دون قصد الرتكيز على الطابع
القضائي للمنظمة.
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 -29غري أن إقامة العدل ال تتطلب نفس الدرجة من االستقاللية .وينبغي أال تستخدم السرية
واالستقاللية كوسيلة لصرف املساءلة ومنع الرقابة .إذ تتم مراجعة نظام إقامة العدل يف األنظمة الوطنية
–وينبغي أن يكون األمر نفسه ابلنسبة للمحكمة .وميكن أيضا رصد الكفاءة يف إقامة العدل من خالل
مؤشرات األداء(.)16
 -30ويف إطار احملكمة ،تقتصر مشاركة الدول األطراف على الوظيفة التشريعية والتعاون القضائي.
 -31وتؤدي أوجه التمييز املذكورة آنفا إىل منوذج من ثالث طبقات للحوكمة يف احملكمة ،مبا يتماشى
مع أحكام نظام روما األساسي:
 الطبقة  :1النشاط القضائي ونشاط االدعاء العام؛-
 الطبقة  :2إقامة العدل؛
 الطبقة : :3إدارة املنظمة الدولية.
 -32وتبع ا لنوع النشاط أو نطاقه ،فهو يندرج يف إطار طبقة أو أخرى .ولكل طبقة إطار عمل
مناظر ،وتتطلب درجات خمتلفة من االستقاللية واملساءلة.
 -33أما يف الطبقة  ،1فيكون نشاط القضاء واالدعاء ،يف يد هيئة الرائسة والقضاة واملدعي العام ،على
التوايل .وال ميكن أن تقوم الدول األطراف وال اجلمعية وال اجلهات الفاعلة اخلارجية مبراجعة النشاط
القضائي .وينطبق األمر نفسه على أعمال االدعاء العام ،مع التحذير من أن مكتب املدعي العام ميكنه
القيام بعمليات" الدروس املستفادة "الستعراض وحتسني املمارسات الداخلية ،مبا يف ذلك من خالل
االستعانة خبرباء خارجيني ،ويشجع على ذلك).(17
 -34تعد كل من الرائسة واملدعي العام ،على التوايل ،القائدين يف الطبقة  ،2لكن ينبغي وضع شكل
من أشكال املساءلة .ويف حني ال تستطيع الدول األطراف أن تفرض على الرئيس أو املدعي العام كيفية
تدبري إدارة الدوائر أو مكتب املدعي العام ،ينبغي أن جتري مراجعة احلساابت القضائية وملراجعة احلساابت
ولو من جانب النظراء  -لتحقيق هدف التقييم .ويوصى يف هذا الصدد إبنشاء جلنة ملراجعة احلساابتالقضائية ،تتكون من قضاة ومدعني عامني خارجيني .وميكن أن تسهم املقارانت بني احملاكم ملؤشرات
األداء بشأن مسائل إقامة العدل يف تقييم الكفاءة يف الطبقة .2
 -35ويدعم قلم احملكمة الطبقتني  1و  ،2ويف هذا الصدد يتعاون املسجل مع املدعي العام ويعمل حتت
إشراف هيئة الرائسة.
 -36وابلنسبة للمسائل املتعلقة إبدارة املنظمة الدولية (الطبقة  ،)18()3يعد املسجل مسؤوالا ،وفقا
للمادة  43من نظام روما األساسي .فرئيس قلم احملكمة مسؤول عن وضع وتنفيذ العمليات والسياسات
اإلدارية ،مبا يف ذلك امليزانية .ويف هذا الصدد ،يستشري املسجل املديرين اآلخرين ،لكنه يظل صاحب
القرار .ولدى أداء هذه األنشطة ،يكون املسجل مسؤوال أمام اجلمعية .وينبغي أن يكون مبدأ احملكمة

( )16انظر القسم السادس أدانه ،مؤشرات األداء والتخطيط االسرتاتيجي
( )17انظر القسم اخلامس عشر أدانه ،الدروس املستفادة.
( )18ابستثناء العالقات اخلارجية ،مبا أن الرئيس يعد "عنوان" احملكمة  -انظر الفقرات  42-41أدانه.
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الواحدة( )19انفذا ابلكامل يف الطبقة  ،3من خالل التطبيق املوحد للعمليات اإلدارية واملعايري األخالقية
واألنظمة التنظيمية للموظفني والقيم والعمليات التأديبية وما إىل ذلك.
 -37ويتماشى منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات مع األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي.
وتشري املادة  )3( 38إىل أن هيئة الرائسة مسؤولة عن "اإلدارة السليمة للمحكمة( ".)20وهذا ما جيب أن
يفهم على أنه الوظيفة القضائية للمحكمة (احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة – الطبقتني  1و .2ويتسق
هذا التفسري أيضا مع أحكام املادة  ،)1( 43اليت مبوجبها يكون قلم احملكمة مسؤوال عن"اجلوانب غري
القضائية إلدارة احملكمة وخدمتها (احملكمة/املنظمة الدولية -الطبقة  ،)3ويرأسها املسجل الذي يعد
"املوظف اإلداري الرئيسي" .وابملثل ،ينبغي تفسري األحكام اليت توكل إىل املدعي العام "السلطة الكاملة
على تنظيم وإدارة مكتب املدعي العام ،مبا يف ذلك املوظفون واملرافق واملوارد األخرى التابعة له( ،)21على
أهنا تتعلق ابلطبقة  .2إذويعمل املسجل بتوجيه من الرائسة فيما يتعلق ابألنشطة أو اخلدمات اليت تندرج
يف إطار الطبقات  1و .2ويف الطبقة  ،3يكعد املسجل مسؤوال أمام الدول األطراف.
 -38كما أن التمييز بني احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة واحملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية من
حيث السلطة واملساءلة يتسق أيض ا مع أحكام املادة  .119توضح تلك األحكام أن للمحكمة سلطة
تسوية أي نزاعات تتعلق بوظائفها القضائية ،وأن أي نزاعات أخرى تتعلق بتفسري أو بتطبيق نظام روما
األساسي حتال إىل اجلمعية.
‘ ‘1إدارة احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة
 -39تقع املسائل املتصلة ابلنشاط القضائي ونشاط االدعاء العام (الطبقة  )1حتت مسؤولية القضاة،
وهيئة الرائسة ،واملدعي العام على التوايل.
 -40يف الطبقة  ،2تعد الرائسة هي السلطة .وبذلك ،فهي مسؤولة عن استحداث األدوات واختاذ
التدابري الالزمة إلدارة اإلجراءات بكفاءة .واألدوات اهلامة املتاحة هلا هي مؤشرات األداء الرئيسية
لقياسات الكفاءة والفعالية معا).(22
 -41وتتوىل هيئة الرائسة مسؤولية مجيع املسائل املتعلقة ابملوارد البشرية اليت متهم القضاة ،مثل طلبات
احلصول على إجازة أو املشاركة يف أنشطة خارجية .وعالوة على ذلك ،تتوىل هيئة الرائسة قيادة أنشطة
بناء قدرات القضاة وموظفي الدوائر ،مبا يف ذلك الربانمج التوجيهي للقضاة اجلدد ،والتطوير املهين املستمر
( )19ويف حني أن اخلرباء مل حيدد تعريف ا وتفسريا واضحني هلذا املبدأ ،فمن املفهوم أنه يشري إىل خمتلف الكياانت داخل
احملكمة وقادهتا الذين يعملون معا ،كمؤسسة واحدة.
( )20وقد أشارت الدائرة االبتدائية الثانية للمحكمة مؤخرا إىل التمييز بني الطبقات الثالثة  (...) " :يشري القاضي

الوحيد إىل أن اإلطار القانوين للمحكمة مييز بوضوح دور احملكمة ،بوصفها مؤسسة قضائية مكلفة بسلطة ممارسة
اختصاصها على األشخاص يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلقا دوليا؛ وموقف مجعية الدول األطراف ،املسؤولة عن النظر يف
ميزانية احملكمة والبت فيها؛ وواجبات القضاء والدوائر .وال ميكن للقضاء ،بال منازع ،أن يضطلع أبي دور يف عملية امليزنة،
انهيك عن التفاوض على أي اتفاقات ماليةة .وليس هناك أساس قانوين لالخنراط يف املسائل املالية للمحكمة ،وال ميلك
القاضي الوحيد سلطة إحالة مثل هذا الطلب إىل هيئة الرائسة ".املدعي العام ضد علي كوشيب ،قرار بشأن طلب الدفاع

مبوجب املاة ( 115ب) من نظام روما األساسي 23 ،ICC-02/05-01/20-101،متوز/يوليه  ،2020الفقرةة .8
( )21نظام روما األساسي ،املادة .)2( 42
( )22انظر القسم السادس أدانه ،مؤشرات األداء والتخطيط االسرتاتيجي
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للقضاة واملوظفني ،وعقد حلقات دراسية منتظمة لتيسري مناقشة مواضيع حمددة واالتفاق على مبادئ
توجيهية مشرتكة).(23
 -42وأخريا ،ميثل الرئيس احملكمة خارجيا ،ابعتباره "وجه" احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية .ويف
هذا الصدد ،يقوم الرئيس بدور رئيسي يف النجاح يف تعزيز عاملية نظام روما األساسي ،وتشكيل صورة
احملكمة ،فضال عن تعزيز الدعم العاملي والسياسي للمحكمة بشكل عام.
 -43واملدعي العام هو رئيس وظيفة االدعاء العام وقائد إدارة مكتب املدعي العام .ويف الوقت الراهن،
تشمل إدارة مكتب املدعي العام املسائل املتعلقة مباشرة ابلتحقيقات واملالحقات القضائيةة (الطبقة ،)1
فضال عن مسائل اإلدارة التنظيمية (الطبقتان  2و .)3ومن التقارير اليت تلقاها اخلرباء من العديد من
املوظفني ،هناك عدة أمثلة للخدمات اليت تقدم داخل مكتب املدعي العام واليت تكرر األنشطة اليت
يضطلع هبا قلم احملكمة أو تتداخل معها .ويف حني الحظ اخلرباء اجلهود اليت بذلتها احملكمة يف املاضي
لتحديد أوجه التداخل احملتملة بني األجهزة وتعزيز أوجه التآزر( ،)24فإهنم يعتقدون أن تفويض مكتب
املدعي العام للمسائل املتعلقة ابلطبقة  3إىل قلم احملكمة سيمكن من استخدام املوارد بكفاءة أكرب
وتطبيق السياسات واللوائح الداخلية تطبيقا موحدا .وعالوة على ذلك ،فإن هذا التفويض يتماشى أيضا
مع توصية مراجع احلساابت اخلارجي).(25
 -44ويف هذا الصدد ،ينبغي أن يتشاور مكتب املدعي العام وقلم احملكمة بشأن اخلدمات/األنشطة اليت
ميكن تفويضها إىل قلم احملكمة ومدى قدرة قلم احملكمة على تلبية احتياجات مكتب املدعي العام .وليس
هناك ما مينع املدعي العام القادم من تقدمي هذا التفويض ،كما حدث يف احملاكم/اهليئات القضائية الدولية
األخرى .ومن شأن هذا النهج أن ميكن مكتب املدعي العام أيضا من االستفادة من املوارد املتاحة للرتكيز
على أعماله األساسي .وينصح أبن تناقش الدول األطراف هذه املسألة مع املرشحني لدور املدعي العام.
 -1احملكمة/إدارة املنظمة الدولية
 -45يؤدي السجل دورا مزدوجا :أمني عام ملنظمة دولية ومسجل حمكمة .وابلنسبة للدور األول ،يقدم
املسجل تقاريره إىل الدول األطراف؛ وابلنسبة للثاين ،إىل الرائسة(.)26
 -46بصفته األمني العام للمحكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية ،يكون املسجل هو القائد وصانع
القرار واملسؤول عن وضع وتنفيذ العمليات والسياسات اإلدارية ،مبا يف ذلك امليزانية .ويستشار املديرون
اآلخرون ،ولكن يظل املسجل هو صاحب القرار .وميكن مراجعة أنشطة احملكمة/املنظمة الدولية ،كما
هو احلال ابلنسبة املنظمات الدولية األخرى ،سواء داخليا من خالل مكتب املراجعة الداخلية للحساابت
أو خارجي ا .وميكن أن تيسر املقارنة بني عمليات مكتب املراجعة الداخلية للحساابت املستندة إىل
مؤشرات األداء الرئيسية تقييم الكفاءة (.)27

( )23انظر القسم التاسع -ألف أدانه ،الفرتات التعريفية والتطوير املهين املستمر.
(Report of the Court on Inter-Organ Synergies, CBF/28/12 (2017).)24
(External Auditor’s Report on the budget process, ICC-ASP/18/2/Rev.1 (2019), Recommendation 1, p.2 )25
( )26وهذا يتسقمثالا معأ حكام النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة ،اليت تنص على أن املسجل مسؤول أمام جملس
احملاسبة عن حسن إدارة وتدبري املوارد املالية للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة ،القاعدة .9-4
( )27انظر القسم السادس أدانه ،مؤشرات األداء والتخطيط االسرتاتيجي
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 -47يف إطار احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية ،جيد مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقه املشروع .وقد
كان اعتماد هذا النهج مفيدا للمحكمة وزاد من التعاون بني األجهزة .ويف الوقت نفسه ،استمع اخلرباء
إىل ضرورة وضع تعريف للمبدأ وإىل تفسري واضح ملا ينطوي عليه من الناحية العملية .ويتعني مراعاة
التمييز بني احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة واحملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية ،لكي يتم إعمال هذا
املبدأ إعماالا كامالا .ويف إطار احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة ،ليس من اجملدي السعي إىل تطبيق هذا
املبدأ ،حيث أن هناك فصالا متأصالا بني الدوائر ،ودائرة املدعي العام ،والدفاع ،والضحااي.
 -48ومتشيا مع مبدأ احملكمة الواحدة ،ينبغي إعطاء األولوية للصكوك والنهج املوحدة على نطاق
احملكمة جلميع جوانب احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية للتوحيد .وينبغي أال تكون هناك ازدواجية
أو أفرقة عاملة موازية يف خمتلف األجهزة (مثل برامج اإلرشاد أو التدريب ،القائمة حاليا داخل قلم احملكمة
ومكتب املدعى العام) .وينبغي معاملة مجيع املوظفني بنفس الطريقة ،بغض النظر عن اجلهاز الذي
يعملون فيه ،وينبغي أن يتوحدوا حول نفس القيم على نطاق احملكمة) .(28ورأى عدد كبري من املوظفني
أن هناك حاليا تفسريا أو تطبيقا خمتلفا للسياسات الداخلية للمحكمة يف جمال اإلدارة أو املوارد البشرية
على مكتب املدعي العام ويف بعض األحيان موظفي الدوائر ،مقارنة بنظرائهم يف األجهزة األخرى.
 -49وينبغي أن يقوم لقلم احملكمة بدور قيادي يف زايدة تكامل املكاتب أو الوحدات داخل احملكمة
اليت تؤدي مهاما مماثلة ،هبدف تعزيز القدرات بتجميع املوارد أو إعادة ختصيصها ،وجتنب التداخل .وعلى
سبيل املثال ،ميكن استعراض األنشطة التالية :األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام (أي وحدة
املخاطر التشغيلية والدعم ،وقسم التخطيط والعمليات يف شعبة التحقيقات ،وأقسام االمتحاانت األولية
يف شعبة الوالية القضائية ،والتكامل والتعاون ،واألفرقة املتكاملة) ،ويف قلم احملكمة (وحدة التحليل القطري
يف قسم العمليات اخلارجية والدعم ،ووحدة اخلدمات يف قسم الضحااي والشهود)؛ أخصائيون يف علم
النفس للشهود  -يف مكتب املدعي العام ويف قلم احملكمة على السواء؛ املشتبه هبم يف فرق التتبع الكبرية
–داخل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة(.)29
 -50وينبغي أيضا تطبيق النهج املوحد الذي يسرتشد مببدأ احملكمة الواحدة على الوحدات واملكاتب
املستقلة داخل احملكمة .وال حيول االستقالل الوظيفي ألمانة فرقة العمل املعنية ابملوارد املالية ،وآلية الرقابة
املستقلة ،وأمانة مجعية الدول األطراف ،و مكتب املراجعة الداخلية دون التطبيق املوحد للسياسات
اإلدارية وسياسات املوارد البشرية ،واملساواة يف الفرص بني املوظفني ومعاملة املوظفني .وعالوة على ذلك،
ينبغي توسيع نطاق اجلهود املبذولة على نطاق احملكمة لتقييم الكفاءة من خالل مؤشرات األداء الرئيسية
لتشمل هذه املكاتب املستقلة ،كما هو احلال ابلفعل ابلنسبة ملكتب املستشارين العامني لشؤون الدفاع
والضحااي( .)30وبوصفها وحدات داخل نظام روما األساسي ،ينبغي جلميع هذه املكاتب تطوير ومواءمة
اسرتاتيجياهتا مع اخلطة اإلسرتاتيجية للمحكمة.

( )28التزمت احملكمة بتطوير جمموعة من القيم على مستوى احملكمة بناءا على طلب جلنة املراجعة  `` -تقرتح احملكمة
استكمال اإلطار احلايل بشكل متناغم من خالل جمموعة عالية املستوى من القيم األساسية على مستوى املنظمة كمكمل
السرتاتيجيتها احلالية اخلطة ( )2020-2019اليت ال حتدد القيم األساسية للمحكمة ككل - .حتديث من قبل احملكمة
بشأن إطار القيم واألخالقيات على مستوى احملكمة ، )2020( AC/11/18 ،الفقراتن  2و.7-6 ، 4
( )29انظر القسم الرابع عشر-ابء 3-أدانهError! Reference source not found.. ،
( )30مؤشرات األداء الرئيسية للسجل ( ،)2021-2019ص .2
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التوصيات
التوصية  -1ينبغي استخدام منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات كأداة لضمان إدارة فعالة وكفؤة ،وتوضيح
التسلسل اإلداري ،وحتسني التعاون بني أصحاب املصلحة.

الشكل  – 1احملكمة اجلنائية الدولية  -منوذج احلكم الثالثي الطبقات

()31

احملكمة اجلنائية الدولية
احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة

السلطة
املراقبة
تدابري
املساءلة

الطبقة 1

الطبقة 2

النشاط القضائي ونشاط االدعاء

إقامة العدل

هيئة الرائسة والقضاة واملدعي العام

هيئة الرائسة واملدعي العام

اهليئة القضائية/دوائر االستئناف

جلنة املراجعة القضائية
جلان حتقيق خمصصة  -تتألف من قضاة أو مدعني عامني

سبل االنتصاف القضائية

مؤشرات األداء الرئيسية  -مقارنة بني احملاكم

احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة
الدولية
الطبقة 3
إدارة املنظمة الدولية
املسجل
اجلمعية ،اللجنة-اللجنة االستشارية
املراجعة الداخلية واخلارجية ،مؤشرات األداء
الرئيسية (مبا يف ذلك املقارانت بني املنظمات
الدولية)

التوصية  -2احملكمة اجلنائية الدولية/احملكمة ،الطبقة  ،1تقع مسؤولية النشاط القضائي ونشاط
االدعاء ،على عاتق هيئة الرائسة والقضاة واملدعي العام على التوايل ،وتتطلب استقالال مطلق ا .وال ميكن
أن تكون هناك مراجعة من جانب الدول األطراف وال من جانب مجعية الدول األطراف وال جهات فاعلة
خارجية .وينبغي للدول األطراف أال تستخدم دورها يف احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية للتأثري على
النشاط القضائي ونشاط اإلدعاء .يف الطبقة  ،2تعد الرائسة مع االدعاء هي املسؤولة .وينبغي حتقيق
املساءلة من خالل مراجعة احلساابت القضائية والنياابت العامة ،اليت يقوم هبا األقران .وميكن أن تسهم
املقارانت بني احملاكم ملؤشرات األداء بشأن مسائل إقامة العدل يف تقييم الكفاءة يف الطبقة  .2ويدعم قلم
احملكمة الطبقتني  1و ،2ويف هذا الصدد ،يتعاون املسجل مع املدعي العام ويعمل حتت إشراف رئيس
احملكمة.
التوصية  -3وينبغي دعوة جلنة مراجعة احلساابت القضائية غري الدائمة إىل إجراء مراجعة ألنشطة إقامة
العدل يف الدوائر ويف مكتب املدعي العام .وينبغي أن تتكون جلنة مراجعة احلساابت القضائية من قضاة
ومدعني عامني حاليني أو سابقني ،وطنيني أو دوليني من ذوي اخلربة ذات الصلة ،ويعينون على حنو
مماثل للجنة اليت أوصى هبا يف التوصية ( 113الصفحة .)92

( )31لالطالع على مزيد من التفاصيل حول جلان التحقيق القضائية/االدعاء ،انظر أدانه القسم الرابع .إجراءات التظلم
الداخلية وابلتحديد ( R108ص .)87
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التوصية  -4وينبغي أن تعمل احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية كمنظمة موحدة ذات هيكل
هرمي عمودي .ويكون املسجل املسؤول اإلداري األول ،ويكون مسؤوالا عن وضع وتنفيذ العمليات
والسياسات اإلدارية ،مبا يف ذلك امليزانية .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن يتشاور املسجل مع املسؤولني
اآلخرين،ولكن  -بصفته كبري املوظفني اإلداريني  -ينبغي أن يظل هو صاحب القرار .وينبغي أن يكون
مبدأ احملكمة الواحدة انفذا متام ا يف الطبقة  ،3من خالل التطبيق والتفسري املوحدين للعمليات اإلدارية
واملعايري األخالقية والنظام األساسي للموظفني والقيم والعمليات التأديبية وما إىل ذلك جلميع املوظفني،
بصرف النظر عن اجلهاز .وينبغي إيالء األولوية للصكوك والنهج املوحدة على نطاق احملكمة جلميع
جوانب احملكمة اجلنائية الدولية/املنظمة الدولية .وينبغي أال تكون هناك ازدواجية أو أفرقة عاملة موازية يف
خمتلف األجهزة .وينبغي معاملة مجيع املوظفني بنفس الطريقة ،بغض النظر عن اجلهاز الذي يعملون فيه،
وينبغي أن يتوحدوا حول نفس القيم على نطاق احملكمة.
التوصية  -5وينبغي أيضا تطبيق النهج املوحد الذي يسرتشد مببدأ احملكمة الواحدة على الوحدات
واملكاتب املستقلة داخل احملكمة .وينبغي توسيع نطاق اجلهود املبذولة على نطاق احملكمة لتقييم الكفاءة
من خالل مؤشرات األداء الرئيسية لتشمل هذه املكاتب املستقلة .وينبغي جلميع هذه املكاتب ،بوصفها
وحدات داخل نظام روما األساسي ،أن تضع اسرتاتيجياهتا وتنسجم مع اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة.
التوصية  -6ويشجع املدعي العام القادم على أن يفوض إىل قلم احملكمة ،قدر اإلمكان،
اخلدمات/األنشطة اليت تندرج يف مكتب املدعي العام فيما يتعلق ابملسائل اإلدارية (الطبقة  .)3وينبغي أن
يتشاور مكتب املدعي العام وقلم احملكمة بشأن هذه املسألة ومدى قدرة قلم احملكمة على تلبية احتياجات
املكتب .وتنصح الدول األطراف مبناقشة هذه املسألة مع املرشحني ملنصب املدعي العام.
التوصية  -7وينبغي لقلم احملكمة أن يكون له دور قيادي يف زايدة تكامل املكاتب أو الوحدات داخل
احملكمة اليت تؤدي مهاما مماثلة ،هبدف تعزيز القدرات عن طريق جتميع املوارد أو إعادة ختصيصها ،وجتنب
التداخل.
 -2عملية صنع القرار واإلطار القانوين الداخلي
الستنتاجات
 -51وفيما يتعلق ابختاذ القرارات على نطاق احملكمة ،جيتمع املديرون الثالثة ابنتظام يف جملس التنسيق.
ويعقد اجتماع لرؤساء أركاهنا ،يف كثري من األحيان ،ويعد اجتماعات جملس التنسيق .ويتعني التنسيق
بني األجهزة على مجيع املستوايت ،من مستوى العمل إىل رؤساء األجهزة.
 -52ودون استثناء ،فإن مجيع الذين علقوا على التنسيق بني األجهزة وصنع القرار يتفقون على أن
العملية كانت بطيئة جدا وطويلة .وعلى مستوى العمل ،استمع اخلرباء إىل وجود مقاومة للتنسيق فيما
بني األجهزة ،ويرجع ذلك جزئيا إىل جو احملكمة الداخلي من عدم الثقة( ،)32والصوامع الكثرية اليت تعمل
فيها ،فضال عن اخلوف من أن يؤدي جتميع املوارد إىل فقدان الوظائف .وعلى مستوى اإلدارة العليا ،فإن
عدم وضوح األدوار اليت يضطلع هبا املديرون الثالثة وخطوطهم اإلدارية وسلطاهتم يعوق كفاءة عملية
اختاذ القرار .وعلى وجه التحديد ،فإن إمكانية تعرض مسؤول رئيسي على أي قرار على نطاق احملكمة،
()32

!For further details on the judicial/prosecutorial investigative panels, see infra Section IV. Error

Reference source not found. and specifically R108 (p.87).
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بغض النظر عن نطاقها/مسائلها ،تؤثر على بناء العملية وعلى كفاءهتا .وينظر إىل بعض األجهزة (أو
رؤساء األجهزة) على أهنا تبطئ عملية صنع القرار ،وأحياان عن قصد.
 -53ويبدو أن هيكل اإلدارة املعقد وغري املشوش يف احملكمة ،مقرتانا بوجود عدد كبري من األفراد يف
احملكمة لفرتة طويلة من الزمن وعوامل أخرى ،قد أدى إىل حالة مييل فيها عدد كبري جدا من الناس إىل
الرغبة يف املشاركة يف جماالت كثرية جدا تقع خارج نطاق مسؤوليتهم املباشرة ،مما يعقد أي عملية الختاذ
القرارات ،ويسهم يف متديد مدة أي عملية تشاور ،وميكن أن يؤدي أيضا إىل إضعاف نتائج العملية .فعلى
سبيل املثال ،إن إبداء املكاتب القانونية الثالث التابعة لألجهزة رأيها بشأن أمر إداري يتعلق أبحد
احملاضر ،قد يؤدي إىل حتسني التفاصيل الدقيقة للوثيقة ،لكن املوارد املستثمرة يف ذلك قد التستحق
احلصيلة .وينبغي أن يهدف كل جهاز إىل الرتكيز على أعماله األساسية ،على النحو املنصوص عليه يف
نظام روما األساسي وتفسريه مبساعدة منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات .ويتطلب هذا النهج أيضا بناء
الثقة أو تعزيزها بني األجهزة وكبار املديرين يف احملكمة.
 -54إن عملية وضع اإلطار القانوين الداخلي للمحكمة يف الوقت الراهنعملية أطول وأكثر تعقيدا من
أن ميكن إعماهلا بطريقة .وقد استغرقت مجيع التعليمات اإلدارية والتوجيهات الرائسية بني عامي 2016
و يف املتوسط  150 2020يوما لكل صك ،ابستثناء الوقت الالزم إلعداد املسودة األوىل .واستغرق
كل من هذه األوامر ثالثة تعليمات إدارية بشأن مواضيع أكثر تعقيدا ترتاوح بني  358و 381يوم ا،33
ويعزى ذلك إىل عدم وضوح األدوار يف املشروع ،واملساواة يف حق النقض لألجهزة ،وممارسة التشاور مع
مجيع رؤساء األجهزة ،الذين يستشريون بعد ذلك الرؤساء اخلمسة ،حىت يف املسائل ذات األمهية البسيطة.
 -55وينبغي أن يساعد تطبيق منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات على احملكمة على توضيح جماالت
املسؤولية وخطوط اإلبالغ ،مما يؤدي إىل عمليات لصنع القرار أكثر كفاءة وفعالية .وستحدد املسألة
املطروحة من هو املسؤول على العملية .وينبغي التمييز بوضوح بني من هو صانع القرار النهائي ومن يتعني
التشاور معه .وينبغي أال يكون هناك حق النقض من جانب املديرين يف املسائل اليت ال تقع ضمن
مسؤوليتهم .ويوصي اخلرباء كذلك ابستخدام مواعيد هنائية واضحة إلجراء املشاورات ،مع املوافقة ضمن ا
بعد انقضاء املوعد النهائي).(34
 -56وتقع على عاتق املسجل مسؤولية املسائل املتصلة حصرا إبدارة احملكمة/املنظمة الدولية (مثل
املؤسسات اإلدارية الدولية الثالثة املذكورة أعاله اليت مت جتميدها ألكثر من عام يف مرحلة التشاور بني
األجهزة ).وينبغي أن يطلب من املسجل أن يتشاور مع املدعي العام ورئيس جملس التنسيق بشأن
األهداف االسرتاتيجية ،لكن ال يلزمه احلصول على موافقة األخري بشأن الصيغة النهائية وتفاصيل التنفيذ.
 -57ويف غياب تبين هذا التطور من حيث اختاذ القرارات والتنسيق فيما بني األجهزة ،من املستبعد جدا
أن يتغري الوضع الراهن.
 -58وميكن حتقيق املزيد من الكفاءة يف احلوكمة واإلدارة املوحدتني من خالل عقد اجتماعات منتظمة
بني مديري ورؤساء املكاتب املستقلة (من الناحية الوظيفية) (مكتب املستشار القانوين العام للدفاع،
ومكتب املستشار القانوين العام للضحااي ،وأمانة الصندوق االستئماين للضحااي ،وأمانة مجعية الدول
( )33بناء على املعلومات اليت قدمتها احملكمة للخرباء
( )34وسيتطلب تنفيذ هذه التوصيات تعديل "إجراءات نشر اإلصدارات اإلدارية")2003( ICC/PRESD/G/2003/001 ،
و"إجراءات إعداد وإصدار التعليمات اإلدارية".)2004( ICC/AI/2004/001،
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األطراف) .ومن شأن عقد االجتماعات حسب الضرورة ،وعلى أي حال ابنتظام ،بوصفه جملس تنسيق
موسع ،أن يكفل التنسيق االسرتاتيجي على أعلى املستوايت ،مما ميكن احملكمة ككل من العمل يف
انسجام وحنو هدف موحد .ومن الفوائد األخرى أن جملس التنسيق من شأنه أن يتيح إمكانية إدماج
قضااي الدفاع (املؤسسي) والضحااي يف النهج اليت تشمل احملكمة أبسرها  -إذ يقصد هبا حاليا أن يتم
توجيهها من خالل قلم احملكمة ،ولكن يظل هذا األخري مقيد ابلضرورة حبياده.
التوصيات
التوصية  -8وينبغي أن يهدف كل جهاز إىل الرتكيز على أعماله األساسية ،على النحو املنصوص عليه
يف نظام روما األساسي وتفسريه مبساعدة منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات .وينبغي استخدام هذا النموذج
لتوضيح جماالت املسؤولية وخطوط اإلبالغ ،مما يؤدي إىل عمليات لصنع القرار أكثر كفاءة وفعالية.
وحتدد املسألة املطروحة من املسؤول على العملية .وينبغي التمييز بوضوح بني من هو صانع القرار النهائي
ومن يتعني التشاور معه .وينبغي أال يكون هناك حق النقض من جانب املسؤولني يف املسائل اليت ال تقع
ضمن مسؤوليتهم.
التوصية  -9وينبغي أن يكون املسجل هو املسؤول الوحيد عن وضع الصكوك التشريعية الداخلية املتعلقة
ابملسائل اإلدارية الداخلية وحتديثها وتفسريها وتنفيذها (احملكمة/املنظمة الدولية) .وينبغي أن يتشاور
املسجل مع املدعي العام ومع ريئس جملس التنسيق بشأن األهداف االسرتاتيجية ،لكن ال يتعني احلصول
على املوافقة على الصيغة النهائية وتفاصيل التنفيذ .وينبغي وقف النهج املتبع يف التشاور مع مجيع
األجهزة ،الذي يعين ضمنا مجيع رؤساء األجهزة وموظفي الدعم واملكاتب القانونية التابعة هلا ،بشأن هذه
التفاصيل .وينبغي عند االقتضاء ،حتديد مواعيد هنائية واضحة إلجراء املشاورات ،مع املوافقة ضمن ا بعد
انقضاء املوعد النهائي.
التوصية  -10ينبغي أن يقدم املسجل تقريرا منتظما إىل اجلمعية عن طول عملية التشاور بني األجهزة
جلميع الواثئق القانونية الداخلية من الطبقة .3
التوصية  -11وينبغي أن يعقد جملس التنسيق املوسع اجتماعات منتظمة بني مديري ورؤساء املكاتب
املستقلة (من الناحية الوظيفية) (مكتب املستشار القانوين العام للدفاع ،ومكتب املستشار القانوين العام
للضحااي ،وأمانة الصندوق االستئماين للضحااي ،وأمانة مجعية الدول األطراف) لضمان التنسيق
االسرتاتيجي على أعلى املستوايت ،مما ميكن احملكمة ككل من العمل يف انسجام وحنو هدف موحد.
 -3مضمون اإلطار القانوين الداخلي
الستنتاجات
 -57وينبغي استخدام العملية احملسنة املذكورة أعاله الستعراض اإلصدارات اإلدارية اليت حيتمل أن
تكون ابلية أو تلك اليت تتعارض مع املبادئ املنصوص عليها يف قرارات حمكمة منظمة العمل الدولية
اإلدارية ضد احملكمة .وينبغي أيضا وضع عملية منهجية لكفالة استعراض امتثال اإلطار القانوين الداخلي
للمحكمة لقرارات احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ،يف أقرب وقت ممكن عمليا بعد أن تبت احملكمة
يف مسألة تتعلق ابحملكمة.
 -60يوصي اخلرباء أيضا احملكمة ابتباع اإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة كأساس لوضع سياسات
جديدة .وعند االقتضاء ،ميكن تعديل النـهج املتبعة وفقا الحتياجات احملكمة ،مع مراعاة االختالفات يف
حجم املنظمة والبعثة ،لكن ينبغي أن يظل ذلك حالة استثنائية .وإال ،سيتعني على احملكمة أن "تعيد
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اخرتاع العجلة" .فصياغة صك قانوين داخلي من عدم يستغرق وقت ا طويالا .ويلزم وجود موظفني متفرغني
للبحث يف املوضوع ،والتماس اخلربة يف هذا الشأن ،وصياغة الصك ،مث تيسري املشاورات .وهذا أمر
مكلف ،وخيلق حالة من عدم اليقني القانوين ،وحيجب املوارد اليت كان ميكن استخدامها يف جماالت
أخرى .إن استخدام اإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة كقاعدة انطالق يتماشى مع احملكمة بعد النظام
املوحد لألمم املتحدة ،وميكن احملكمة من إعطاء األولوية ملواردها للرتكيز على مهمتها األساسية.
 -61كما ينبغي أن يؤدي استخدام النظام املوحد لألمم املتحدة إىل أن تعيد احملكمة ومجعية الدول
األطراف النظر يف قرارها ابالستفادة من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بدالا من حمكمة األمم
املتحدة لالستئناف .وقد خيتلف االجتهاد القضائي يف االثنني بشأن نقاط حمددة ،وميكن أن جتد احملكمة
نفسها يف وضع عصي ،بني تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة ،مع مراعاة مبادئ التفسري/التنفيذ احملتملة
الصادرة عن حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة ،وضمان االمتثال ألحكام احملكمة اإلدارية ملنظمة
العمل الدولية(. )35
التوصيات
التوصية  -12وينبغي استعراض اإلطار القانوين الداخلي للمحكمة لتحديد الصكوك القانونية الداخلية
البالية أو تلك اليت تتعارض مع املبادئ املنصوص عليها يف قرارات احملكمة الصادرة عن احملكمة يف منظمة
العمل الدولية ،وتعديلها حسب احلاجة .وينبغي أيضا وضع عملية منهجية للتمكني من استعراض امتثال
اإلطار القانوين الداخلي للمحكمة لقرارات احملكمة ،أبسرع ما ميكن عمليا بعد صدور هذا القرار الذي
يتعلق ابحملكمة ،من أجل حتديد وتنفيذ أي تعديالت ضرورية.
التوصية  -13ويوصي اخلرباء أيضا احملكمة ابتباع اإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة كأساس أساسي
لوضع سياسات جديدة .وعند احلاجة ،ميكن تعديل النهج املتبعة يف تلبية احتياجات احملكمة ،مع مراعاة
االختالفات يف حجم املنظمة واملهمة .وينبغي أن يؤدي استخدام النظام املوحد لألمم املتحدة أيضا إىل
أن تعيد احملكمة ومجعية الدول األطراف النظر يف قرار استخدام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بدالا
من حماكم االستئناف التابعة لألمم املتحدة.
 -4ثقافة العمل يف احملكمة
الستنتاجات
 -62يبدو أن احملكمة تعاين داخليا من انعدام الثقة (فيما بني األجهزة ،وكذلك بني املوظفني واإلدارة
العليا) ومن ثقافة اخلوف .وقد تقاسم املوظفون من مجيع املستوايت هذه املالحظات مع اخلرباء .وقد
أشار األفراد إىل وجود هنج عدائي بني األجهزة ،وهي عقلية "حنن ضد اآلخرين" ،ال تساعد بطبيعة احلال
على التعاون والتنسيق(.)36

( )35انظر أيضا التوصية  ( 120ص )87
( )36وتتفق هذه النتيجة مع استنتاج اخلبري املستقل الذي عينته احملكمة الستعراض تسوية املنازعات بصورة غري رمسية يف
احملكمة اجلنائية الدولية .وأشارت يف تقريرها إىل أنه 'يف املقابالت اليت أجريت مع املوظفني يف مجيع أحناء احملكمة ،قيل
للخبري إن الثقة إما تنعدم متام ا يف املستوايت الثالثة أو تتآكل بشدة على مجيع املستوايت الثالثة ). (...وأعرب بعض
املوظفني عن أن الثقة يف املؤسسة قد تضررت كثريا يف أعقاب اإلجراءات اليت اختذهتا القيادة العليا السابقةة .ويف تقييم
اخلبري ،فإن املناخ احلايل يف احملكمة ليس فقط مناخ قلة الثقة ،بل هو يف الواقع مناخ انعدام الثقة  (...) -اخلوف من
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 -63ويبدو من مشاورات اخلرباء أن احملكمة ينظر إليها على نطاق واسع من الداخل على أهنا
بريوقراطية للغاية ،وغري مرنة للغاية ،وتفتقر إىل القيادة واملساءلة .وأطلع العديد من املوظفني اخلرباء على
أمثلة من أساليب القيادة غري الشاملة وغري القاطعة والبريوقراطية .وال يبدو أن احلوار البناء واهلادف بني
املديرين واألشخاص الذين يشرفون عليهم هو دائما جزء من ثقافة العمل) .(37ويف الوقت نفسه ،وبسبب
ثقافة اخلوف على مجيع املستوايت ،يبدو أن البيئة السلبية للمخاطر هتيمن على الوضع ،حيث يتجنب
القادة أو يؤخرون حتمل املسؤولية عند احلاجة ،وتتغري األولوايت وتفتقر إىل املساءلة.
 -64وينبغي اختاذ إجراءات حامسة إلتباع التزام احملكمة واحملكمة بضمان املساواة بني اجلنسني وتوفري
بيئة ترحيبية جلميع األفراد املنتسبني إىل احملكمة .ويقدم اخلرباء عددا من االستنتاجات والتوصيات يف مجيع
أجزاء التقرير تتناول عدم املساواة بني اجلنسني ،وال سيما يف املناصب العليا ،من خالل تدابري تتعلق
ابالنتخاابت( )38والتوظيف) (39بيئة العمل( )40والتدريب والتطوير املهين( ،)41وينبغي أن تستكمل
التدخالت احملددة األهداف من أجل املساواة بني اجلنسني بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ،42وينبغي
إيالء مزيد من االهتمام لضمان كرامة ورفاه وسالمة وإدماج األشخاص املثليني واملثليات ومزدوجي امليل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية( )43يف بيئة عمل احملكمة .ويرحب اخلرباء يف هذا الصدد بشبكة
 ،ICCQوهي شبكة غري رمسية للتنوع اجلنسي واجلنساين يف احملكمة .وينبغي للمحكمة ،يف سعيها
اآلخر،و امليل إىل عزو النوااي الشريرة إىل اآلخر والرغبة يف محاية الذات من آاثر سلوك اآلخر  -تقرير اخلرباء املستقل حول
إنشاء مكتب أمني املظامل(  ،)2019الفقرات ، 177-178 -ص ).51-50
( )37املرجع نفسه ،الصفحة  ،20الفقرة  "" :59تتسم بعض مناطق احملكمة أبسلوب قيادة وسيطرة يف العمليات ،وفئة
عقلية الوالءات واإلخالص من خارج اجملموعة ،والتوقعات املطابقة .ويف هذه احلاالت ،ال ينظر إىل املوظفني الذينيثريون شواغلهم مع أفراد خارج سلسلة اإلشراف على ما ينم عن استحساهنم ،وتقابل هذه األعمال أحياانا ابلعداء
واألعمال االنتقامية والوصم'.
( )38انظر التوصية ( 77ص )54
( )39انظر الفقرة  ،212التوصية ( 88ص  ،)60التوصية ( 91ص .)63
( )40انظر الفقرات  ،203و ،209و ،214التوصية ( 333ص .)236
( )41انظر الفقرة  ،233التوصية ( 99ص  ،)65والفقرة  ،42التوصية ( 174ص .)123
عرف تعميم املنظور اجلنساين على النحوين )": (...عملية تقييم اآلاثر املرتتبة على أي عمل خمطط له ،مبا يف
( )42وي َّ
ذلك التشريعات والسياسات أو الربامج ،على النساء والرجال ،يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع املستوايت .وهي اسرتاتيجية
جلعل شواغل املرأة والرجل وخرباهتم بعدا ال يتجزأ من تصميم السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف مجيع
اجملاالت السياسية واالقتصادية واجملتمعية حىت يستفيد الرجال والنساء على قدم املساواة ،وال يستمر عدم املساواة .واهلدف
النهائي هو حتقيق املساواة بني اجلنسني"  -ن " -اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة UN (2/1997
 )ECOSOC 1997/2االستنتاجات املتفق عليها ( .)1997انظر كذلك مكتب األمم املتحدة ،مكتب املستشارة اخلاصة
املعنية ابلقضااي اجلنسانية والنهوض ابملرأة ،تعميم مراعاة املنظور اجلنساين .حملة عامةGender Mainstreaming. An ( .
)2002( )overview
( )43يؤكد على تنوع احلياة اجلنسية ،واهلوية اجلنسانية ،والتعبري عن اجلنس واخلصائص اجلنسية ،ويستخدم لإلشارة إىل
أي شخص غري من اجلنس اآلخر و  /أو غري املتوافقني جنسيا ،مبا يف ذلك املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وبني اجلنسني والشواذ والباجننسيني واجلنسينوغري اجلنسيني والالجنسيني" – تعلق شبكة ،ICCQ
على "ورقة مفاهيم جملس احتاد املوظفني حول التعديالت على التعليمات اإلدارية بشأن أشكال التحرش اجلنسي وغريها
من أشكال التحرش ،الفقرة  1من الوثيقة .2019 ،ICC/AI/2005/005
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لتحقيق هذه األهداف ،أن تستفيد من مراكز التنسيق املخصصة لقضااي اجلنسني ،والشؤون اجلنسية
وغريها من أشكال التحرش( ،)44وأفضل املمارسات واخلربات لدى الشركاء اخلارجيني املتخصصني ،مثل
هيئة األمم املتحدة للمرأة واملنظمات غري احلكومية املكرسة.
 -65ويوصي اخلرباء أبن يركز املديرون على عمليات التوظيف أكثر على املهارات اإلدارية والقيادية
املطلوبة .وينبغي أيضا استخدام بناء القدرات حسب االقتضاء لدعم زايدة تعزيز مهارات مديري احملاكم
يف القيادة .ويف هذا الصدد ،يثين اخلرباء على احملكمة ملشروع إطار القيادة الذي بدأ مؤخرا .وهناك حاجة
إىل دعم قوي من أجل التنفيذ الناجح من جانب مجيع األجهزة ،فضال عن توفري املوارد الكافية.
 -66وقد أطلع العديد من املوظفني اخلرباء على أن عدم لياقة أسلوب اإلدارة وغياب القيادة واملساءلة قد
سبب الكثري من اإلجهاد ،حيث حيتاج الكثريون منهم إىل اإلجازات املرضية املمتدة ،مبا يف ذلك بسبب
اإلرهاق .إن دراسة استقصائية للرفاه هتدف إىل حتديد "املناطق الساخنة" من الصدمات الثانوية والوقاية
من اإلجهاد والتوتر داخل احملكمة هي مبادرة مرحب هبا( ،)45وينبغي أن حتظى متابعة املشروع ،وحتديد
األسباب احملتملة ،ووضع تدابري استجابة كافية ابلدعم املناسب.
 -67وعلى الرغم من طلبها ،مل تقدم بياانت تبني كيف يقارن معدل اإلجازات املرضية للمحكمة
ابملنظمات الدولية األخرى .وكما يقرتح اخلرباء يف أماكن أخرى( ،)46فإن مقارنة هذه البياانت مع احملاكم
أو اهليئات القضائية الدولية األخرى واملنظمات الدولية األخرى احملتملة ،ميكن أن توفر بعض الوضوح فيما
يتعلق مبا إذا كانت احلالة يف احملكمة مماثلة أو أفضل أو أسوأ من غريها من املؤسسات املماثلة.
 -68وعلى النقيض من اآلراء السلبية املذكورة أعاله اليت أطلع عليها اخلرباء بشأن ظروف العمل
وأجواء احملكمة ،يالحظ اخلرباء أن عددا كبريا من املوظفني يواصلون العمل يف احملكمة لفرتة طويلة من
الزمن( ،)47وعالوة على ذلك ،فإن شروط العمل هي نفسها اليت تتاح ملوظفي األمم املتحدة ،كما أن
الهاي مدينة مرحية للمغرتبني ومركز عمل ال يتسم ابملشقة.
 -69ويف حني يوصي اخلرباء إبجراء تغيريات منهجية كثرية على خمتلف املستوايت من خالل هذا
التقرير ،فإهنم يالحظون ضرورة أن يكون لدى املوظفني توقعات معقولة بشأن ما ميكن أن تقدمه
بريوقراطية دولية غري مهنية متنوعة ثقافيا.
()48

 -70ويتضح من املعلومات اليت تلقاها اخلرباء من خالل املشاورات ،وكذلك من عمل اخلرباء
املستقلني السابقني ،أن احملكمة واإلدارة العليا على وجه التحديد ،حباجة إىل بذل جهود إلعادة بناء
( )44انظر التوصيتني ( 123-122ص .)88
( )45وقد مت تعليق الدراسة االستقصائية يف هناية آذار/مارس بسبب أزمة وابء فريوس كوفيد .19-ومل يبلغ اخلرباء وقت كتابة هذا التقرير
مبوعد إعادة إطالق الدراسة االستقصائية.

()46

See infra Section VI. Error! Reference source not found..

( )47ويعمل أكثر من  200موظف (من فئة اخلدمات العامة والفئة الفنية) يف احملكمة منذ أكثر من  10سنوات؛
وهناك عدد مماثل من املوظفني العاملني يف احملكمة لفرتة ترتاوح بني  5و 10سنوات – استنادا إىل البياانت اليت قدمتها
احملكمة إىل اخلرباء.
( )48مثل تقرير املراجعة النهائية إلدارة املوارد البشرية )2018( ،ICC-ASP/17/7 ،الصفحات 37-36 -والفقرة 245؛ تقرير اخلبري
املستقل عن إنشاء مكتب أمني املظامل.
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وتعزيز الثقة الداخلية وإعادة تشكيل ثقافة العمل يف احملكمة .وعلى وجه التحديد ،ينبغي للمحكمة أن
تسعى إىل االبتعاد عن جو التقاضي واخلصومة الشديدة داخل احملكمة .وميكن حتقيق ذلك ،على سبيل
املثال ،من خالل زايدة الشفافية وانتظام االتصال من القيادة إىل املوظفني .ويعرتف اخلرباء أيض ا ابلدور
اهلام الذي ميكن أن يؤديه جملس احتاد املوظفني يف سد الفجوة بني املوظفني والقيادة ،وذلك ابلدعوة إىل
ثقافة عمل تعاونية وتعاونية وتنفيذها .وميكن أن تشمل التدابري اإلضافية قرارات جلنة التنسيق اليت جيري
إبالغها بسرعة وفعالية إىل املوظفني املعنيني/األجهزة املعنية ،وحتديد أولوايت الفرص املتاحة للموظفني
للدخول يف حوار بناء وهادف مع القيادة ،على مستوى املكاتب واهليئات والقسم واألجهزة وعلى
مستوى احملكمة.
 -71وترد مالحظات وتوصيات إضافية بشأن بيئة عمل احملكمة وإشراك املوظفني يف قسم املوارد البشرية
يف هذا التقرير.
التوصيات
التوصية  -14يتعني على احملكمة ،واإلدارة العليا على وجه التحديد ،أن تبذل جهودا إلعادة بناء وتعزيز
الثقة الداخلية وإعادة تشكيل ثقافة العمل يف احملكمة .وعلى وجه التحديد ،ينبغي للمحكمة أن تسعى
إىل االبتعاد عن جو من التنازع الشديد يف التقاضي والعدائية يف سياق إدارة املوارد البشرية .وميكن حتقيق
ذلك ،على سبيل املثال ،من خالل زايدة الشفافية وانتظام االتصال من القيادة إىل املوظفني .ومن الناحية
العملية ،سيشمل ذلك إبالغ املوظفني املعنيني/األجهزة املعنية بسرعة وفعالية ،مع إيالء األولوية للفرص
املتاحة للموظفني للدخول يف حوار بناء وهادف مع القيادة ،على مستوى املكاتب و الوحدات والقسم
واألجهزة وعلى مستوى احملكمة.
التوصية  -15وينبغي اختاذ إجراءات حامسة إلتباع التزام احملكمة واإلجراءات املتعلقة ابملساواة بني
اجلنسني وضمان الكرامة والرفاهية والسالمة واإلدماج جلميع األفراد املنتسبني إىل احملكمة ،بغض النظر عن
نوع اجلنس أو التوجه اجلنسي .وينبغي أن تستكمل التدخالت املستهدفة من أجل حتقيق املساواة بني
اجلنسني بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.
التوصية  -16وينبغي أن تركز عمليات تعيني املديرين تركيزا أكرب على املهارات اإلدارية والقيادية
الالزمة .وينبغي أيض ا استخدام بناء القدرات حسب االقتضاء لدعم زايدة تعزيز مهارات مديري احملاكم يف
القيادة.
التوصية  -17وينبغي أن يدعم مشروع إطار القيادة ،فضال عن الدراسة االستقصائية للرفاه دعما فعاال
من احملكمة ومديريها.
التوصية  -18ينبغي مقارنة معدالت اإلجازات املرضية ابلبياانت املستمدة من احملاكم الدولية واملنظمات
الدولية األخرى لتوضيح ما إذا كانت احلالة يف احملكمة مماثلة أو أفضل أو أسوأ من غريها من املؤسسات
املماثلة.
التوصية  -19من شأن إجراء الدراسة االستقصائية ابنتظام بشأن إشراك املوظفني ،ودراسة الرفاهية،
ومقارنة معدالت اإلجازات املرضية من خالل منهجية متسقة ،أن يتيح رصد تطور النتائج .ومن شأن
هذه املقارانت يف الوقت املناسب أن تقدم مؤشرا على التقدم احملرز وينبغي أن تسرتشد هبا اجلهات الفاعلة
ذات الصلة يف اختاذ القرارات.

16-A-180521

23

ICC-ASP/19/16

التوصية  -20ميكن جمللس احتاد املوظفني ،وينبغي له ،أن يؤدي دورا هاما يف دعم عملية تعزيز الثقة
داخل احملكمة وإعادة تشكيل ثقافتها ،وذلك ابلدعوة إىل اتباع هنج تعاوين وتعاوين وممارسته.
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ابء -احلوكمة يف الدوائر (بيئة العمل والثقافة ،واهليكل ،واإلدارة والتنظيم)
الستنتاجات
 -1بيئة العمل والثقافة
 -68قام املسؤولون املنتخبون واملوظفون على حد سواء إببالغ اخلرباء ابخنفاض املعنوية يف الدوائر.
وتعزز نتائج الدراسة االستقصائية الخنراط املوظفني هذا االستنتاج .ويبدو أن هذا يرجع إىل ثالثة عوامل
رئيسية .أوال ،هناك عدم وجود فرص للرتقية ملوظفي الدوائر بسبب هيكل مالك املوظفني يف الدوائر ،مما
يولد اإلحباط والسخط بني املوظفني( .)49واثنيا ،يرى املوظفون درجة من التعسف أو عدم االتساق يف
القرارات اإلدارية ،مثل إسناد أدوار أو قضااي حمددة لألفراد ،بدال من استنادها إىل اجلدارة .اثلثا ،أتثرت
بيئة العمل يف الدوائر حباالت مضايقة وتسلط من جانب بعض القضاة ،مل تعاجل مبا فيه الكفاية ،ويرجع
ذلك جزئيا إىل ما يعتقدمن عدم مساءلة القضاة.
 -73ورغم العوامل املذكورة أعاله ،فإن غالبية املوظفني خيتارون مواصلة العمل يف الدوائر نظرا لطبيعة
وتفرد الدور :فموظفو الدوائر يتمتعون جبوهر عملهم ويشعرون أبهنم ملتزمون بقضية العدالة الدولية؛
وعالوة على ذلك ،قد يرون أيض ا أنه من الصعب إجياد مواقف مماثلة يف النظام احمللي .وقد ظل العديد
من املوظفني يف الدوائر لفرتة طويلة جدا ،وبعضهم منذ عام .2003
 -74واستمع اخلرباء إىل رواايت عديدة من موظفني ومسؤولني عن عالقات عمل صعبة بني عدد قليل
من القضاة وبعض موظفي الدوائر .فمن انحية ،يبدو أن بعض القضاة ينظرون إىل أنفسهم على أهنم
من الطبقة األرستقراطية ويتعاملون مع املوظفني على أهنم من "العامة" ومن انحية أخرى ،يبدو أن هناك
اجتاها حنو عدم مراعاة القضاة من جانب بعض املوظفني القانونيني .وهذا هو احلال بصفة خاصة عندما
ينظر إىل القضاة على أهنم غري مناسبني على حنو مثايل للمنصب الذي انتخبوا لشغله أو عندما ينظر إىل
القاضي على أنه ال يشارك يف أعمال الدائرة أو يشارك فيها بشكل غري كامل .وحىت عندما ال يكون
األمر كذلك ،يف بيئة العمل احلالية ،قد يعترب بعض املوظفني القانونيني ،الذين عملوا يف احملكمة ألكثر
من  10سنوات ،أنفسهم أكثر كفاءة من قاض جديد.

( )49يف أحدث مسح إلشراك املوظفني ( ،)2018أجاب  72يف املائة من اجمليبني من السلطة القضائية سلبياا بشكل
فرصا جيدة للتنقل الداخلي" وأجاب  82يف املائة سلبياا
عام للتأكيد على"احملكمة اجلنائية الدولية توفر يل آفاقاا جيدة /ا
بشكل عام على "أان راض عن فرص التقدم داخل احملكمة اجلنائية الدولية ".وابملقارنة ،كانت نتائج قلم احملكمة ومكتب
املدعي العام على النحو التايل :احتماالت التنقل الداخلي  57يف املائة من اجمليبني على قلم احملكمة و  57يف املائة من
مكتب املدعي العام ردوا سلب ا على هذا التأكيد؛ و 19يف املائة من اجمليبني على االستبيان؛ و  8يف املائة من اجمليبني؛
و 55يف املائة من اجمليبني؛ و 55يف املائة من اجمليبني؛ و 55يف املائة من اجمليبني على احلساابت؛و 58يف املائة من اجمليبني؛
و 50يف املائة من اجمليبني على احلساابت؛ و 50يف املائة من اجمليبني؛ و 50يف املائة من اجمليبني على السؤال حول آفاق
التقدم  -أجاب  56يف املائة من اجمليبني يف قلم احملكمة سلبية إمجالية و 59يف املائة يف حالة مكتب املدعي العام .ينبغي
أيضا مراعاة اختالف حجم األجهزة الثالثة ،فضال عن الوظائف األكثر اتساقا يف الدوائر مقارنة مبكتب املدعي العام وقلم
احملكمة.

16-A-180521

25

ICC-ASP/19/16

 -75ميكن أن تؤدي هذه اآلراء ابلقضاة إىل مستوى معني من االنفصال ،واالعتماد على املوظفني يف
مجيع عمليات صياغة الواثئق واحنصار دورهم يف استعراضها ،دون املشاركة ابستمرار يف مجيع مراحل
العملية القانونية .وميكن أن يؤدي ذلك إىل حاالت يقوم فيها املوظفون القانونيون إبعداد القرارات،
بصورة تكاد تكون مستقلة عن القضاة ،ويف بعض احلاالت مبوافقة القضاة ،ويف أخرى دون علم هؤالء
القضاة.
 -76ويف حني أن موظفي الدوائر يقعون إداراي حتت إشراف قلم احملكمة ،فإن الرقابة اإلدارية من طرف
قلم احملكمة يف الواقع تكاد تنعدم ،مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل تفاوت يف معاملة املوظفني من
نفس املستوى يف خمتلف األجهزة ،واالفتقار إىل التطبيق والتفسري املوحدين للسياسات اإلدارية.
 -2هيكل الدوائر وتنظيمها
 -77يعد املوظفني القانونيني يف الدوائر أساسيني ألداء الوالية القضائية األساسية للدوائر بكفاءة
وفعالية ،وتوفري خدمات قانونية عالية اجلودة للقضاة.
 -78وكان اهلدف التوجيهي يف األصل هليكل املوظفني القانونيني للدوائر الذي اعتمد يف عام 2004
هو إنشاء ديوان من املستشارين القانونيني لكل قاض ،يتألف من موظفني قانونيني برتبة ف 3-وف،2-
وكان من املقرر أن يكون لكل شعبة من الشعب الثالث (الدائرة التمهيدية ،واحملاكمة ،واالستئناف)
ثالثة مستشارين قانونيني برتبة ف .4-وعالوة على ذلك ،كان من املقرر أن يكون للدائرة التمهيدية
مستشار قانوين أقدم برتبة ف ،5-وهو منصب يقصد به اجتذاب شخص لديه خربة يف التحقيق .ومل
ينشأ أي من هذه املناصب مبسؤوليات قيادية وإدارية حمددة .من هذا اهليكل ،مل تدرج يف امليزانيات األولية
للمحكمة سوى  15وظيفة برتبة ف 2-وثالث وظائف للمستشارين القانونيني (وظيفة واحدة لكل
شعبة).
 -79ومل يـنـفذ هذا اهليكل التنظيمي إال جزئي ا .ويف عام  ،2007أعيد تصنيف وظائف املوظفني
القانونيني برتبة ف 2-إىل رتبة ف .3-غري أنه قبل بضع سنوات ،اختذت الرائسة قرارا عكسي بعدم
شغل الوظائف القانونية اليت تصبح شاغرة من الرتبةف  ،3-وبدال من ذلك ،إما تعيني موظفني من الرتبة
ف 2-أو ف 1-يف تلك الوظائف (أي عملية "استنزاف طبيعي"للوظائف من الرتبة ف .)3-مع مرور
الوقت ،تراكمت املناصب القانونية يف الرتبة ف 2-يف الدوائر.
 -80وكانت مجيع هذه التدابري حماوالت لوضع "جمموعة املعونة" يف تنظيم دعم املوظفني القانونيني يف
الدوائر .وقد كان خيتلف التنظيم واألفرقة وترتيبات العمل يف الشعب الثالث .ومل ترتتب على ذلك
اسرتاتيجية إدارية شاملة .ومن هيكل موظفي الدعم القانوين اهلرمي ،املتوخى يف إنشاء احملكمة ،حىت
اآلن ،فإن التشكيل التنظيمي هو ترتيب اثبت .يتألف مالك املوظفني احلايل يف الدوائر من  21موظفا
قانونيا برتبة ف 3-و  12موظفا قانونيا برتبة ف.)50(2-
 -81وقد حدثت آخر التغيريات التنظيمية واهليكلية يف عام  ،2016مع إنشاء منصب رئيس موظفي
الدوائر ،مببادرة من السلطة القضائية وبعد موافقة اجمللس اإلداري املؤقت .وقبل ذلك ،كانت إدارة الدوائر
حتت رائسة كل شعبة.
( )50قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  ،2020وصندوق رأس املال املتداول لعام  ،2020وميزان األنصبة
املقررة لتعيني نفقات احملكمة اجلنائية الدولية ،ومتويل االعتمادات لعام  ،2020وصندوق الطوارئ  ،)2019( ICC-ASP/18/Res.1الصفحة
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 -82وعلى الرغم من اجلهود اجلادة واحلقيقية اليت تبذهلا السلطة القضائية لوضع هيكل تنظيمي جمد
وفعال للدعم القانوين للدوائر ،كان هناك إمجاع بني األشخاص الذين قابلهم اخلرباء على استمرار وجود
جمموعة من التحدايت ومكامن الضعف الناشئة عن أماكن العمل األصلية والتطورات اليت سبق أن تليت .
وتشمل هذه الـمـواهـيـن على وجه اخلصوص ما يلي:
 اإلدارة :كان القضاة يعملون يف القرارات املتعلقة ابملوارد البشرية واملوظفني ،مبا يف ذلك اإلدارة
اجلزئية للدوائر .كما أصبحوا صناع القرار اإلداري الرئيسيني.
 األفرقة  :أدى تعيني موظفني قانونيني لفرادى القضاة إىل إنشاء أفرقة مصغرة يف الدوائر ،وأصبح
بعض املوظفني القانونيينينتمون إىل املعاقل الشخصية اخلاضعة للقضاة .وهذا ما جعل من
الصعب تشكيل أفرقة متماسكة .وتشري املعلومات املتاحة للخرباء أيضا إىل أن ما بني ثلث
عدد القضاة ونصفهم يعينون موظفني قانونيني اللتزاماهتم اخلارجية وغري املتصلة ابلدوائر (مثل
اخلطب واحملاضرات واملقاالت وما إىل ذلك) ،مما جيعل ذلك يصرف انتباها عن إنتاجية الدوائر.
كما أن القرب بني القاضي  -واملوظف القانوين يرتك جماالا لإلساءة ،إذ إن املوظف الذي يتمتع
إبمكانية الوصول املتميز إىل قاض معني ميكنه بسهولة استغالل تلك العالقة والدفع مبصاحله
ومشاريعه الشخصية بواسطة القاضي ،بدالا من طرحها للنقاش والتسوية مع الزمالء من املوظفني
القانونيني .وعالوة على ذلك ،ينشأ عدم املساواة بني املوظفني القانونيني املنتدبني فرادى
للقضاة وأولئك املعينني عموما يف الدائرة.
 األداء  :مل يكن هناك حافز وال مكافأة على األداء املمتاز من جانب املوظفني القانونيني ،وال
مساءلة عن األداء الناقص .وال عواقب عن األداء وال عن عدم األداء.
 التنظيم ‘1‘ :يعتمد اهليكل التنظيمي العام إىل حد كبري على تعيني موظفني قانونيني لفرادى
القضاة بدالا من الدائرة ككل؛ ‘ ‘2انتقل بعض القضاة مع موظفيهم القانونيني عندما نقلتهم
هيئة الرائسة إىل شعب أخرى؛ ‘ ‘3نظرا للهياكل الثابتة اليت استمرت يف هناية املطاف يف
الدوائر ،يشرف املوظفون القانونيون برتبة ف 2-وف 3-على موظفني قانونيني آخرين من
نفس الرتبة؛ ‘ ‘4يزعم أن بعض القضاة قد ينحون اجتاه تفضيل العمل مع املوظفني القانونيني
من الرتبة ف 2-بدل املوظفني من الرتبة ف ،3-أو إسناد هم مسؤوليات.
 تطوير املوظفني  :ظل املوظفون القانونيون يف الدوائر يف نفس املناصب لفرتة طويلة .وقد جتاوز
متوسط مدة خدمة املوظفني القانونيني من الرتبة ف 3-مدة  11سنة ،ومدة خدمة املوظفني
القانونيني برتبة ف 2-أزيد من مخس سنوات .وتظل املوارد البشرية تشهد ظروفا يكون فيها
تنقل املوظفني داخليا أو خارجيا حمدودا ،وفرص الرتقية مستبعدة ،وشحة فرص التطور املهين،51
وكل ذلك يؤثر أتثريا خطريا على محاس املوظفني.
 العقود :حالة العقود غري املرضية للغاية تعم املوظفني القانونيني يف الدوائر .وهم يعملون يف إطار
ثالث فئات من العقود ،وهي التعيينات العادية احملددة املدة ،واملساعدة املؤقتة العامة والتعيني
ألجل قصري ( ،)52وبعض الرتتيبات التعاقدية اليت تعرض بعض املوظفني القانونيني حلاالت
ضعف خطرية ،مبا يف ذلك القلق بشأن جتديد العقود ،وتعرض السلطة القضائية خلطر تنظيمي،
( )51انظر الفقرة  49أعاله.
( )52فيما يتعلق ابلعقود املختلفة انظر مثالا تقرير احملكمة بشأن إدارة املوارد البشرية.)2019( ،
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يف حالة انتهاء خدمة اجملموعة .وأبلغ اخلرباء أبن عددا كبريا من الوظائف من الرتبة ف 2-ال
تندرج يف هيكل ميزانية الدوائر ،ولكنها تشكل رغم ذلك جزءا من الدعامة األساسية اليت
تشكلها .ويبدو أن هناك حالة عدم توافق بني إنشاء موظفني قانونيني مؤهلني على أساس ما
يلزم من عبء العمل وامليزانية املقدمة .ويف حني أن املقصود من عقود التعيني ألجل قصري هو
تغطية االحتياجات العاجلة أو املؤقتة من املوظفني ،فإن املوظفني القانونيني شغلوها يف الواقع
ابستمرار ،وعبء العمل الذي ال حصر له ،لسنوات ال حتصى .إن عبء العمل القضائي يف
الدوائر ما فتئ يتطلب جهدا متزايدة .ونتيجة لذلك ،يدعى ن هناك اجتاها حنو رداءة يف
األداء.
 -83على الرغم من هذه القيود والعوائق ،طبقت السلطة القضائية االلتزام والصناعة واملرونة يف صياغة
أساليب عمل مناسبة يف الدوائرر .وأبلغ اخلرباء أبن توزيع املوظفني القانونيني على الشعب الثالث يستند
إىل عبء العمل وهو مرض للغاية .وقد سجلت أيضا إجنازات جديرة ابلذكر يف تنفيذ جوانب عديدة من
الوالية القضائية.
 -84ومع ذلك ،ونظرا ألمهية الدوائر وعبء العمله فيها ،يرى اخلرباء أن هناك حاجة ماسة إىل زايدة
كبرية يف عدد الوظائف من الرتبة ف 4-للمساعدة يف العمل القضائي للمحكمة.
 -85ومن أجل تعزيز إدارة الدوائر وتنظيمها وقدرهتا ،تنشأ حاجة ملحة إىل جتديد هيكل تنظيمي
خلدمات دعم املوظفني القانونيني ،مبا يف ذلك فرص حقيقية للرتقية .إن القيادة الفعالة وإدارة التغيري
واهليكل التنظيمي التنظيمي السليم أمور أساسية .وكذلك األمر يف سياسات سليمة للموارد البشرية ،مبا
يف ذلك التطوير املهين للموظفني.
‘ ‘1أفرقة احلالت الثابتة والديناميكية بقيادة "كتبة قضائيني"
 -86يرى اخلرباء ،أن تنظيم فريق متكامل ،يتسم مبرونة يف بنيته ،جلميع الدوائر يف الشعب الثالث ،ميثل
أنسب الرتتيبات التشغيلية واالستجابة لدعم املوظفني القانونيني للدوائر والقضاة بكفاءة وفعالية وجودة.
 -87يف عام  ،2019وبناء على إصرار القضاء وبعد املعتكف السنوي للقضاة يف  4-3أكتوبر
 ،2019مت التوصل إىل توافق واسع يف اآلراء إلنشاء أفرقة حماكمة لشعبة احملاكمات .وقد أدى ذلك إىل
إصدار رئيس شعبة احملاكمات يف  1تشرين األول/أكتوبر  2019املبادئ العامة لألفرقة االبتدائية.
 -88ومتثل هذه املبادئ مبادرة ممتازة من جانب السلطة القضائية لتحسني أساليب عمل أفرقة
احملاكمات ،ويف هناية املطاف تنفيذ قرارات قضائية جيدة ويف الوقت املناسب .وأبلغ اخلرباء أيض ا أبن هنج ا
قائما على أساس األفرقة يعمل بشكل مثمر يف شعبة االستئناف منذ عام  ،2009أي منذ أكثر من
عقد من الزمن.
 -89وتقر السلطة القضائية أبن تنظيم الدوائر وإدارهتا أكثر كفاءة وفعالية وحتسني أداء واليتها القضائية
أمران هلما ما يربرها .وهذا يتطلب اخلروج عن الرتتيب األصلي ملوظفي الدعم القانوين الذي يركز على
القضاة إىل وانتهاج تنظيم يركز على فريق القضااي ،والذي ينبغي أن يسود اآلن .وهذا ال ميثل تعديالا يف
أساليب العمل يف الدوائر فحسب ،وإمنا ميثل أيضا تغيريا كبريا يف العقلية ويف النـهج.
 -90وإضافة إىل النهج القائم على الفريق ،يوصي اخلرباء بنموذج تنظيمي قائم على الدائرة ملوظفي
الدوائر ،مع مزيج من األفرقة الثابتة والدينامية .وستعمل األفرقة الثابتة يف ‘ ‘1الدائرة التمهيدية ،بوصفها
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فريقا أساسيا الختاذ القرارات اإلجرائية ‘2‘ ،دائرة االستئناف .ومن شأن ذلك أن يسهم يف اتباع هنج
موحدة للمسائل اإلجرائية يف مرحلة ما قبل احملاكمة ويف اتساق االجتهادات القضائية يف مرحلة
االستئناف .وابإلضافة إىل ذلك ،،فباتباع منوذج فريق القضااي ،ستتابع األفرقة الدينامية القضية من مرحلة
ما قبل احملاكمة إىل احملاكمة ،مع مراعاة العوامل اليت متت زايدة إبرازها.
 -91ومن التنقيحات الرئيسية لنهج فريق القضااي ،تعيني منسق لكل فريق أو "مسؤول مرجعي" (انظر
الفقرة التالية) ،يضطلع مبسؤوليات قيادية وإدارية وتنظيمية ،على مستوى فين أعلى (ف )4-من مستوى
أعضاء الفريق اآلخرين .وإىل جانب التنسيق ،سيطلب من منسقي األفرقة تقدمي التوجيه للفريق .كما
ينبغي أن يكون وصفهم الوظيفي واضح ا أهنم يتحملون املسؤولية الشاملة والنهائية عن إدارة الفريق
وتنظيمه وأدائه .وابإلضافة إىل ذلك ،يقرتح أن تعتمد هيئة الرائسة رمسيا هنج فريق القضااي ابلنسبة جلميع
الشعب.
 -92وينبغي تعيني منسقني لألفرقة الدينامية والثابتة خصيص ا هلذا الدور .ويف الوقت الراهن ،مت شغل
وظيفة منسق فريق القضااي يف بعض األحيان بطريقة خمصصة ،مما أدى إىل قيام موظفني قانونيني برتبة
ف 3-و ف 2-ابستعراض عمل موظفني قانونيني آخرين من نفس الرتبة ،وإىل مزيد من التوتر .ومتشيا
مع املسؤوليات العليا واألدوار الرئيسية اليت يؤديها منسقو األفرقة ،ينبغي إعادة تسمية الوظيفة "كاتب
قضائي" ،على غرار النهج الذي تتبعه حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب( ،)53حيث سيلحق الكتـبة
القضائيون بدائرة أوبقضية ،ال بقاض .وخيضع هذا املنصب لوالية مدهتا تسع سنوات (احلد األقصى لفرتة
العمل يف هذه الوظيفة) ،أي نفس مدة والية القضاة.
 -93وفيما يتعلق ابهليكل التنظيمي ،ستتكون كل فرقة من أفرقة القضااي املقرتحة من ستة إىل مثانية
موظفني قانونيني ،يرأسها "كاتب قضائي" .وأثناء احملاكمة ،سيتم تقسيم األفرقة الديناميكية إىل فريقني
فرعيني ،أحدمها مسؤول عن صياغة األحكام واآلخر عن املسائل اإلجرائية اليومية .وسيكون جلميع هذه
املهام هدف ومصلحة مشرتكان يتمثالن يف حتقيق املسؤوليات الرئيسية للدوائر بكفاءة وفعالية .وينبغي أن
يكون الفريق ككل مرانا ومتكامالا متاما وعملي ا ومتآزرا .وسيكون لألفرقة أعضاء من الرتبةف ،1-وف-
 2وف.3-
‘ ‘2فريق ما قبل احملاكمة املتخصص
 -94مراعاة خلصوصية املواضيع ،والطابع الشديد النزاع الذي تكتسيه بعض املسائل ،ومدى تعقيد
املسائل القانونية وغريها يف مرحلة ما قبل احملاكمة ،يدعو اخلرباء هيئة الرائسة يف إعادة تقييم أساليب عمل
السلطة القضائية واإلدارة الكفؤة لعبء العمل الذي تضطلع به شعبة اإلجراءات التمهيدية ،إىل النظر يف
ضرورة وجود فريق اثبت متخصص وقابليته لالستمرار .وسيعني هذا الفريق يف مجيع الدوائر التمهيدية يف
الشعبة .وسريأسه مستشار قانوين (أقدم) يركز حصرا على مجيع املسائل املعروضة على تلك الدوائر قبل
بدء املرحلة  1من إجراءات التصديق ،وال سيما ‘ ‘1طلبات املدعي العام اإلذن بفتح حتقيق()54؛ و‘‘2
طلبات إصدار أمر ابلقبض/االستدعاء للمثول أمام احملكمة () 55؛ ‘ ‘3الطعون يف املقبولية

( )53لالطالع على شرح لدور الكاتب القضائي يف حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب  ،انظر الرابط التايل:
 ، )2017( Performance review of case management at the CJEUالفرات .26-23
( )54املادة  15من نظام روما األساسي.
( )55املرجع نفسه ،املادة .58
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واالختصاص()56؛ ‘ ‘4استعراض قرار املدعي العام بعدم بدء التحقيق()57؛ ‘ ‘5التدابري املتعلقة ابلفرصة
الفريدة للتحقيق()58؛ ‘ ‘6مسائل التعاون()59؛ ‘ ‘7إخطار الصندوق االستئماين للضحااي بشأن تنفيذ
برامج املساعدة يف بلدان احلاالت)(60؛ ورهنا بعبء العمل وضرورات أخرى ،ميكن للفريق وأعضائه أيضا
أن يدعموا الدوائر التمهيدية يف حالة حدوث زايدة يف الطلب على الدعم القانوين .ويوصي اخلرباء ابلنظر
يف أفرقة اثبتة متخصصة يف الطعون لضمان اتساق االجتهادات القضائية على مستوى الطعون ومتاسكها.
‘ ‘3قابلية تنقل األفرقة املعنية ابحلالت
 -95يكتسب املوظفون القانونيون املشاركون يف اإلجراءات السابقة للمحاكمة معرفة هائلة ابحلالة أو
القضية ،وابملسائل القانونية واإلجرائية .وينبغي أن تنظر هيئة الرائسة يف ما إذا كانت هناك جدوى من
نقل نفس الفريق املعين بفرتة ما قبل احملاكمة (املشار إليه أعاله ابلفريق الدينامي) إىل الدائرة االبتدائية
ملواصلة النظر يف القضية نفسها يف مرحلة احملاكمة .فمن انحية ،فبنقل املعرفة ميكن تعزيز رؤية الدائرة
االبتدائية للقضية ،وإثراء تنقل املوظفني القانونيني ،وهو أمر يشوبه قصور بشكل حاد .ومن انحية أخرى،
فإن تكليف موظف قانوين ابملهام املستمرة من مخس إىل ست سنوات يف نفس القضية يف مرحليت ما قبل
عني املوظفون القانونيون يف
احملاكمة واحملاكمة قد يؤدي أيضا إىل تثبيط العزائم .وعالوة على ذلك ،ي َّ
املرحلة السابقة للمحاكمة أكثر من قضية واحدة ،لكل منها جداول زمنية خمتلفة إلجنازها .كما أن حجم
أفرقة القضااي وأعباء العمل اخلاصة هبا ،يف مرحليت اإلجراءات التمهيدية واحملاكمة ،ليسا متطابقني  .وقد
يؤدي كل هذا إىل إعاقة االنتقال السلس وتعقيد االستخدام األمثل عموما للموظفني القانونيني يف
الدوائر.
 -96ومثة مسألة أخرى ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند البت يف إمكانية نقل أفرقة القضااي من مرحلة ما
قبل احملاكمة إىل مرحلة احملاكمة ،وهي إمكانية حدوث تضارب يف املصاحل يف نفس الفريق املعين بفرتة ما
قبل احملاكمة ،بعد أن شارك يف غربلة األدلة احملتملة ،وبعد أن شارك يف صياغة قرار اإلقرار ،مبواصلة النظر
يف القضية نفسها يف احملاكمة .تلزم املادة ‘ )3( 39أ‘ القضاة املكلفني ابلعمل يف شعبة اإلجراءات
التمهيدية ابلعمل يف الشعبة ملدة ثالث سنوات ،مث بعد ذلك إىل حني االنتهاء من أي قضية بدأت فيها
ابلفعل جلسة االستماع يف تلك الشعبة .غري أن هذا ال يشع على املوظفني القانونيني الذين ال يتخذون
قرارات قضائية ،وهو جمال يقتصر على القضاة حصرا .وميكن أن يثري نقل الفريق هذا االدعاء مبثوله
الحتمال املساس حبقوق املتهم.
 -97ابختصار ،فإن اهليكل املوصى به هو كالتايل:
مرحلة ما قبل احملاكمة :
▪ فريق ما قبل احملاكمة الثابت املتخصص (فريق واحد جلميع القضااي يف مرحلة ما قبل
احملاكمة)؛
( )56املرجع نفسه ،املواد  15و 18و.19
( )57املرجع نفسه ،املادة .)3( 53
( )58املرجع نفسه ،املادة .56
( )59املرجع نفسه ،املاداتن  57و.87
( )60لوائح الصندوق االستئماين للضحااي ،الالئحة ( 50أ) ‘.‘2
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▪ فريق القضااي الديناميكي (الذي يتبع القضية إىل مرحلة احملاكمة)؛
مرحلة احملاكمة :
▪ فريق القضااي الديناميكي االنتقال مع القضية من مرحلة ما قبل احملاكمة( ،مث يقسم بعد
ذلكإىل فريقني فرعيي ،كالتايل:
 oاملسائل اإلجرائية اليومية؛
 oصياغة األحكام؛
مرحلة االستئناف
▪ أفرقة الطعون الثابتة.
‘ ‘4دور القضاة الذين يرأسون اجللسة
 -98ينبغي أن يستشري رئيس هيئة احملكمة القاضي الذي يرأس الدائرة قبل تعيني املوظفني يف فريق
القضااي وتعيني الفريق يف قضية .وجيب أن يكون آلرائهم وزن كبري يف أي مهمة .وينبغي أن يكون القضاة
الذين يرأسون اجللسة مسؤولني مسؤولية كاملة عن العمل املوضوعي ألفرقة القضااي وأن ميارسوا الرقابة
عليه .وينبغي أيضا استشارة رؤساء الشعب كلما كان من املقرر نقل أحد املوظفني القانونيني من شعبة
إىل أخرى.
‘ ‘5دعم املوظفني القانونيني للقضاة
 -99تعد ضرورة دعم القضاة ،ملساعدهتم من أجل الوفاء بواجباهتم الرمسية الفردية وغريها من الواجبات
املهنية ،أمر امفهوم ا .وينبغي أن يظل املبدأ التوجيهي هنجا قائما على أساس الفريق ،بدال من أن يكون
موظفا قانونيا واحدا لكل قاض .وميكن ضمان تقدمي دعم قانوين كاف ومناسب ويف الوقت املناسب
لفرادى القضاة من خالل تعيني أحد أعضاء الفريق لدى قاض ،حسب العمل الالزم ،ملشروع/مهمة
حمددين ومدة حمدودة .وهذا النهج يعمل بصورة مرضية يف دائرة االستئناف ويبدو أنه مناسب أيضا
العتماده من جانب الدوائر األخرى.
 -3رئيس موظفي الدوائر
‘ ‘1املوظفون رؤساء الدوائر
 -100قبل إنشاء منصب رئيس الدوائر يف عام  ،2016كانت إدارة الدوائر تقع حتت رائسة كل
شعبة .إن األداء الفعال لوظيفة رئيس موظفي الدوائر أمر أساسي إلدارة وتنظيم موظفي الدعم القانوين يف
الدوائر على حنو سليم ،وتقدمي املدخالت القانونية للقضاة على حنو صحيح ،وتعزيز األداء القضائي.
وينطوي هذا املنصب على مسؤوليات قيادية وإدارية وتنظيمية .وينتهـي وظائف التنسيق والتسهيل فيما
يتعلق ابلدوائر والشعب .ومن املسؤوليات الرئيسية لرئيس موظفي الدوائر تعيني املوظفني القانونيني يف أفرقة
القضااي ابلتشاور الوثيق مع رؤساء الدوائر والشعب ،وحتت املسؤولية النهائية للرائسة.
 -101واستمع اخلرباء إىل جمموعة من اآلراء تدعو رئيس الدائرة إىل االستفادة من مشورة رئيس قلم
احملكمة وتوجيهه ،وإعطائه القدرة على ذلك ومتكينه على النحو الواجب .كما أعرب عن بعض احلذر
إزاء احتمال تويل هذا املنصب قدر مفرط من السلطة .وهذا خم َّفف على حنو كاف ،ألن الوظيفة ختضع
لتوجيه وإشراف املسجل ملسائل الطبقة  ،3وختضع لسلطة الرئيس يف هناية املطاف للطبقتني  1و.2
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 -102ويرى اخلرباء أن فعالية وظيفة رئيس الدوائر سوف تتعزز كثريا بوجود خطني مباشرين لإلبالغ،
ومها ‘ ‘1بشأن املسائل اإلدارية أو "اجلوانب غري القضائية يف اإلدارة" (املسائل اليت تندرج حتت الطبقة
 613مثل التوظيف وتدريب املوظفني وتطوير قواعد البياانت القانونية) إىل املسجل ،و‘ ‘2بشأن املسائل
القضائية (املسائل اليت تندرج حتت الطبقتني  1و ،2مثل تكليف املوظفني القانونيني أبفرقة القضااي،
وتنظيم األفرقة العاملة الداخلية ،والدعم القانوين للمستشارين القانونيني للشعب) إىل الرائسة ،عن طريق
رئيس ديوان الرائسة .فبتقدمي تقارير إىل الرائسة عن طريق رئيس ديوان احملكمة ،ميكن اختاذ قرار عاجل
بشأن املسائل القضائية للدوائر بصورة فعالة.
 -103وسيكتسب أيضا رئيس الدائرة وظيفة املوظفني من تفويض آخر من الرائسة للمسؤوليات عن
املسائل اإلدارية والشؤون اإلدارية واملوارد البشرية العادية واملعمول هبا العادية.
 -104وينبغي أن تندرج إدارة موظفي الدوائر (مثل التعيني واإلجازات وتقييمات األداء) ،سواء أكانت
من رتبة اخلدمات العامة أو من فئة ف ،حتت الطبقة  3يف منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات( .)62وعلى
العكس من ذلك ،ينبغي أال تقع هذه القرارات اإلدارية على عاتق القضاة .وإال فإن ذلك يعين ضمنا أن
القضاة مسؤولون أمام ِ
املسجل (وهو املسؤول اإلداري األول والسلطة يف الطبقة  ،)3وهو ما يتعارض مع
استقالهلم القضائي.
 -105ويف حني أن القضاة ال يستشارون يف هذا الشأن ،ينبغي استشارهتم بشأن املسائل اليت تنطوي
على التوظيف يف الدوائر ،وتعيني األفراد يف األفرقة وتقييم األداء .غري أن القرارات املتعلقة هبذه املسائل
اإلدارية ينبغي أال تقع على عاتق القضاة.
 -106وبقدر ما يتعني على رئيس موظفي الدوائر أن يوفر ،عند االقتضاء ،تعزيزا للقدرة االستشارية
القانونية العليا للشعبتني ،فإن عالقة العمل بني الوظيفة واملستشار القانوين للشعبة مفقودة حاليا من
مواصفات وظيفة رئيس الدوائر ،وهي تتطلب إشارة صراحة.
شعب
‘ ‘2املستشارون القانونيون لل ُ
 -107ويف الوقت الراهن ،يوجد لدى كل من الشعب الثالث يف اجلهاز القضائي مستشار قانوين،
ولكن على مستوايت مهنية خمتلفة .ويف حني يكون املستشار القانوين لشعبة اإلجراءات التمهيدية من رتبة
ف ،5-فإن املستشارين القانونيني لشعبيت احملاكمات واالستئناف هم برتبة ف .4-ويربر هذا األمر وغريه
من ترتيبات العمل إعادة تصنيف وظيفة املستشارين القانونيني للشعبة اليت أتخر أجلها .كما يلزم حتديث
توصيف الوظائف واستعراض مسؤولياهتا اإلدارية ،مع مراعاة توصيات اخلرباء ،مبا يف ذلك الدور اإلداري
املعزز لرئيس الدوائر .ومع مراعاة االقرتاح الوارد أعاله بتعيني كتـبة قضائيني من الرتبة ف ،4-سيكون من
املناسب تصنيف املستشارين القانونيني برتبة ف 4-للشعب بوصفهما برتبة ف.5-
‘ ‘3جودة موظفي الدعم القانوين والتطوير املهين
 -108من األمهية مبكان أن جتتذب احملكمة وجتند وحتفز وحتتفظ أبفضل اخلربات القانونية .ويف الدوائر،
يوجد حاليا نقص يف التنوع الثقايف ،مبا يف ذلك التمثيل اجلغرايف من مناطق أخرى غري أورواب الغربية.
وهناك أيضا ممارسة من استمرار مشاركة املتدربني القانونيني فور انتهاء فرتة التدريب.
( )61انظر أعاله القسم األول ألف -احلوكمة املوحدة.
( )62انظر أدانه القسم التاسع-ألف :التعريف وتطوير القدرات املهنية املستمر.
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 -109وينبغي أن يتوقع من املوظفني القانونيني مشورة قانونية صادقة وموضوعية ومستقلة وموثقة جيدا
ومربرة .وتعد السلطة القضائية يف وضع جيد لتقدمي التوجيه ،وبث املزيد من الثقة ،واستخالص أفضل ما
يف املوظفني القانونيني .إذ إن الوصول إىل القضاة يعد موردا.
 -110كما أفيد اخلرباء أبن يقاوم املوظفون القانونيون إغراء الدعوة إىل املمارسات السائدة يف نظمهم
القانونية ،ابعتبارها احلل املفضل ملشكلة قانونية .ومن املهم أن يكون هناك تقدير أفضل حلدود أدوار
ومسؤوليات القضاة واملسؤوليات املنوطة ابملوظفني القانونيني .وفيما يتعلق ابلعمل القضائي (الطبقة ،)1
هناك حاجة عامة إىل مزيد من التفاعل بني املوظفني القانونيني والقضاة .وينبغي للقضاة أن يديروا
قضاايهم إدارة مباشرة وكاملة وأال ينتظروا أن يتوىل الفريق القانوين زمام األمور.
 -111وعالوة على ذلك ،جيدر التأكيد أنه ينبغي أن يكون بوسع املوظف القانوين أن يعمل عن كثب
مع مجيع القضاة .وينبغي اعتبار املوظفني القانونيني جزءا من فريق ،وجيب أن يتواصلوا وينسقوا وأن يندجموا
متاما مع الفريق .وينبغي أال يكون العمل كجزء من فريق قائم على القضااي أبي حال من األحوال عائق ا
يف العمل بشكل وثيق مع قاض يف قضية ما.
 -112يتمتع املوظفون القانونيون بكفاءات مهنية وقد اكتسبوا خربة ،ال سيما يف جمال القانون
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان .والعديد منهم لديه معرفة واسعة ابلنصوص القانونية للمحكمة،
واالجتهاد القضائي ،وقانون اإلجراءات واملمارسات .غري أن لديها معرفة اجتماعية  -سياسية وسياقية
أقل ببلدان احلاالت .ومن أجل مساعدة الدوائر يف تنفيذ واليتها القضائية على النحو املناسب وعلى
منوها ،سيستفيد املوظفون القانونيون بقدر من استمرار فرص التطوير املهين .وينبغي أن تشمل اجللسات
بعض املواضيع اليت يقرتحها اخلرباء على القضاة( ،)63فضال عن مواضيع قانونية متخصصة أخرى هتم
احملكمة مباشررة .وال يتعارض توفري منرب لتعزيز املهارات مع كون احملكمة منظمة "غري مهنية( ،")64إذ
يقصد هبذه الدورات التدريبية لتنمية القدرات أن تكون قصرية املدة ومصممة خصيص ا وأن تكون عالية
الرتكيز على تلبية االحتياجات امللحة لكل من الدوائر وموظفيها القانونيني.
‘ ‘4املساعدون اإلداريون
 -113يعمل يف الدوائر مثانية مساعدين إداريني .ويسند كل منهم أساسا إىل قاضيني أو ثالثة
قضاة .وقرابة  60يف املائة من تفاعالهتا على أساس يومي تكون مع القضاة .وحتتاج مسألة تقييم أدائهم
إىل حل فعال .ويف إحدى املرات ،طلب من موظف قانوين يف الدوائر تقييم املساعدين اإلداريني ،وإن
كانوا اندرا ما يؤدون أي واجبات للموظفني القانونيني يف الدوائر .وعالوة على ذلك ،ففي حني أن
منصبهم هو منصب مساعد إداري ،يوكل إليهم بعض القضاةأحياانا وظائف أو مهام شخصية كما لو
كانوا مساعدين شخصيني.

( )63انظر القسم التاسع أدانه -ألف .االتعريف والتطوير املهين املستمر.
( )64تقرير املراجعة النهائية بشأن إدارة املوارد البشرية )2018( ،ICC-ASP/17/7 ،ينص على أن "احملكمة اجلنائية الدولية
[تعترب] من الناحية النظرية منظمة فيها وظائف حمدودة املدة وال يوجد فيها آفاق وظيفية ".الصفحة  "،44ال تنظم
احملكمة تقدما وظيفيا ،وبعبارة أخرى ،فإهنا ال تتيح خيارات ملوظفيها من أجل التطور املهين ،)...( ،ص  ،35الفقرة
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 -114ومعاملة املساعدين اإلداريني كمساعدين شخصيني للقضاة يف املهام اخلاصةمعاملة غري سليمة.
ويلزم استكمال مواصفات وظائف املساعدين اإلداريني ،وينبغي ،بعد االنتهاء من ذلك ،أن يطلع عليه
مجيع القضاة وموظفي الدوائر.
 -115وتوجد وظيفة منسق املساعدين اإلداريني يف الدوائر ،لكنها ظلت شاغرة لفرتة من الزمن.
جيب ملؤها.
 -116وينبغي أيضا أن حتل هيئة الرائسة ورئيس قلم احملكمة التسلسل اإلداري للمساعدين اإلداريني
للقضاة .ويبدو أن هناك التباسا بشأن من ينبغي أن يكون املسؤول األول والثاين عن تقدمي التقارير
ألغراض تقييم األداء .ومبا أنه ال ينبغي إشراك القضاة يف تقييم أداء املوظفني القانونيني للدوائر ،فإن رئيس
الدوائر يف وضع أفضل للقيام بذلك .وينبغي أن يكون خط اإلبالغ الثاين شخصا يف قلم احملكمة ،مثل
رئيس اخلدمات القضائية أو شعبة اخلدمات اإلدارية.
التوصيات
التوصية  -21ينبغي أن تفكر هيئة الرائسة يف اعتماد تنظيم فريق متكامل ،مرن البنية ،ابلنسبة جلميع
الدوائر والشعب.
التوصية  -22ألجل تعزيز كفاءة احملكمة وفعاليتها وإدارة عبء العمل القضائي ،ينبغي هليئة الرائسة أن
تنظر يف إنشاء فريق متخصص للدعم القانوين قبل احملاكمة ،يرأسه موظف قانوين أقدم ،يكون متاحا
ملساعدة وخدمة شعبة اإلجراءات التمهيدية حصرا .وينبغي االستعانة أبفرقة اثبتة مماثلة يف شعبة
االستئناف لضمان اتساق االجتهاد القضائي ومتماسكه.
التوصية  -23ينبغي أن تعيد الرائسة تسمية وظيفة منسق الفريق ابسم "كاتب قضائي"
( ،)référendaireمتشيا مع األدوار واملسؤوليات الرئيسية املسندة إىل هذه الوظيفة .وينبغي تعيني"كاتب
قضائي" خصيصا هلذه الوظيفة ،على مستوى ف .4-وينبغي إحلاقها بدائرة أو بقضية ،وليس بقاض،
وأن تكون مدهتا القصوى تسع سنوات (فرتة الوالية).
التوصية  -24وينبغي هليئة الرائسة أن تنظر يف سالمة واستدامة عملية التكليف املستمرة لفريق من
القضااي من مرحلة اإلجراءات التمهيدية إىل هناية احملاكمة.
التوصية  -25وينبغي أن تنظر هيئة الرائسة يف وضع وإصدار مبادئ توجيهية بشأن تعيني موظفني
قانونيني لفرادى القضاة وفق ا ملطالبهم الرمسية.
التوصية  -26وينبغي أن تنظر هيئة الرائسة يف وضع خطة منظمة بشأن إمكانية نقل املوظفني القانونيني
بني الشعب.
التوصية  -27وينبغي هليئة الرائسة ورئيس قلم احملكمة النظر يف حتديث مواصفات الوظيفة والتكليف
إبعادة مواصفات وظيفة املستشار القانوين للشعبتني (ما قبل احملاكمة ،واحملاكمة ،واالستئناف).
التوصية  -28وينبغي أن ينظر كل من الرائسة وقلم احملكمة يف استعراض وتناغم مواصفات وظائف
رئيس الديوان ،ورئيس موظفي الدوائر ،واملستشارين القانونيني للشعب ،ويف وضع مواصفات وظيفية فيما
خيص "الكتبة القضائيني".
التوصية  -29وينبغي أن تكفل الرائسة واملسجل التنوع الثقايف السليم ،مبا يف ذلك التمثيل اجلغرايف
السليم للموظفني القانونيني يف الدوائر من مناطق أخرى غري أورواب الغربية.
34
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التوصية  -30ينبغي أن تنظر الرائسة وقلم احملكمة يف حتديث مواصفات وظيفة رئيس الدوائر بتحديد
التسلسل اإلداري ذي الصلة بشأن املسائل اإلدارية إىل رئيس القلم ،وابلشؤون القضائية إىل الرائسة ،عن
طريق رئيس الديوان .وينبغي لرئيس الدوائر أن يقدم تقريرا إىل الرائسة بشأن مجيع املسائل املتعلقة
ابلطبقتني  1و ،2وإىل املسجل بشأن املسائل املتصلة ابلطبقة .3
التوصية  -31ينبغي أن تنظر هيئة الرائسة يف اختاذ تدابري هتدف إىل متكني رئيس دوائر املوظفني ،مبا يف
ذلك بتفويض بعض املسؤوليات اإلدارية ومسؤوليات املوارد البشرية وغريها من املسؤوليات.
التوصية  -32ينبغي للمحكمة أن تنظر يف اعتماد سياسة عامة أو توجيه مناسب ينص على أنه ال
ينبغي للقضاة أن يشاركوا يف تعيني موظفي الدعم القانوين للدوائر ،وال يف تقييم أدائهم .وينبغي أن يستشري
القضاة على النحو املناسب ،من جانب رئيس الدوائر بشأن املسائل اإلدارية ،واملسائل املتعلقة ابلتوظيف
يف الدوائر ،وتعيني األفراد يف األفرقة ،وتقييم األداء.
التوصية  -33ينبغي أن حيسن مكتب الشؤون القانونية والرائسة قلم احملكمة الرتتيبات التعاقدية
للموظفني القانونيني يف الدوائر،وال سيما موظفي الرتبة ف 2-واملوظفني اإلداريني؛ ومواءمة مستوايت
املوظفني الواقعية مع احتياجات موظفي الدوائر ومع برانمج امليزانية؛ ومنح العقود بناء على متطلبات
عبء عمل الدوائر.
التوصية  -34ينبغي أن تنظر هيئة الرائسة يف وضع وتنفيذ برانمج للتطوير املهين مصمم خصيصا
للموظفني القانونيني.
التوصية  -35ينبغي أن يشغل رئيس احملكمة ورئيس قلم احملكمة على الفور منصب املنسق اإلداري
للدوائر.
التوصية  -36ينبغي أن يقوم املسجل بتحديث مواصفات وظائف املساعدين اإلداريني للقضاة .وينبغي
أن حيدد بوضوح أهنم مساعدون إداريون وليسوا مساعدين شخصيني .وينبغي أيضا النظر يف تعيني
مسؤولني مناسبني للمساعدين اإلداريني ألغراض اإلشراف وتقييم األداء.
التوصية  -37كما ذكر أعاله ،ينبغي أال تقع القرارات املتعلقة ابلتوظيف على عاتق القضاة .وجيب أن
تكون عملية التوظيف عملية مفتوحة وتنافسية تتيح فرصا متكافئة للمتدربني السابقني يف احملكمة وغري
املتدربني على حد سواء(.)65
جيم -إدارة مكتب املدعي العام
 -1هيكل مكتب املدعي العام
الستنتاجات
 -117يعمل يف مكتب املدعي العام ما يقرب من  422شخص ا) ،(66يف مقر احملكمة ،يف ثالث
شعب  :شعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون ،وشعبة التحقيقات ،وشعبة االدعاء .ويرأس كل شعبة
مديٌر .ويتلقى كل من شعبة اخلدمات وقسم املشورة القانونية وقسم املعلومات وإدارة املعارف الدعم من
جانب كل من قسم اخلدمات وقسم االستشارة القانونية .ويقدم رؤساء هذه األقسام تقاريرهم مباشرة إىل
( )65انظر أدانه الفقرة .224
( ) 66امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 2020
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املدعي العام .ولدى املدعي العام أمانة تسمى ديوان املدعي العام ،ويرأسها رئيس الديوان .وتوجد
مكاتب انئب املدعي العام يف شعبة االدعاء ،وله مساعد خاص واحد.
 -118تعد شعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون هيكالا فريدا من نوعه يف احملكمة اجلنائية الدولية.
جتري حتقيقات أولية وتعزز التعاون الدويل واملساعدة القضائية يف التحقيقات .ويتألف هذا القسم من
قسمني :قسم االمتحاانت األولية ،وقسم التعاون الدويل .ويقود كل قسم منس ٌق.

 -119يرأس شعبة التحقيقات مدير شعبة التحقيقات يدعمه منسق للتحقيقات .وتنقسم شعبة
التحقيقات إىل أربعة أقسام :قسم التحقيقات ،وقسم حتليل التحقيقات ،وقسم علم الطب الشرعي ،وقسم
التخطيط والعمليات.
 -120ويقود شعبة شؤون االستئناف مدير الشعبة ،يدعمه كبري مستشاري االستئناف .وتنقسم
الشعبة إىل قسم االدعاء الذي يضم مجيع احملامني املعنيني ابحملاكمات ،ومديري القضااي ،واحملامني،
ومساعدي دعم احملاكمات ،وقسم التنسيق القانوين يف جمال االستئناف واالدعاء ،ويتألف من موظفني
قانونيني وحمامني يف االستئناف.
 -121وتوفر شعبة اخلدمات هذه للشعب التنفيذية خدمات الدعم الالزمة للوفاء بوالايهتا .وتتمثل
جماالت عمل القسم الرئيسية فيما يلي ‘1‘ :إدارة املوارد املالية ،و‘ ‘2إدارة الدعم اللغوي .وبناء على
ذلك ،تتألف الوحدة من وحدة التخطيط املايل واملراقبة ،ووحدة اخلدمات اللغوية.
 -122وتقدم وحدة اخلدمات اللغوية اخلدمات القانونية واملساعدة إىل مكتب املدعي العام .ويف معظم
احلاالت ،ال يتصل عملها مباشرة ابحلاالت والقضااي .وتقود وحدة اخلدمات اللغوية عملية وضع وتنفيذ
اخلطط االسرتاتيجية وورقات السياسات اخلاصة بـمكتب املدعي العام ،وتيسر وضع املعايري املهنية
واألخالقية للمكتب وصيانة هذه املعايري.
 -123تعد خدمة إيكمس القتصادايت اإلدارة واالسرتاتيجية أحدث إضافة إىل هيكل مكتب املدعي
العام ،أنشئت فيكانون الثاين/يناير  .2019ويساعد مكتب املدعي العام يف وضع مجيع مهام إدارة
املعلومات ومعاجلة األدلة يف مكان واحد .ويتألف نظام إدارة املعلومات هذا ،الذي يرأسه منسق إلدارة
املعلومات ،من وحدة للمعلومات واألدلة ،ووحدة لتطوير خدمات األعمال.
 -124وفيما يتعلق ابهلياكل التشغيلية ،تقوم األفرقة املتكاملة ابملهام األساسية احملددة يف مكتب املدعي
العام .ومنذ عام  ،2011أصبحت األفرقة املتكاملة اهليكل األساسي ألداء األنشطة األساسية لدائرة
االدعاء املتعلقة ابلتحقيقات واملالحقات القضائية .وهي تتألف من أعضاء يف شعبة االدعاء وشعبة
التحقيقات ،وشعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون ،ويقود األفرقة املتكاملة حمام أقدم (من الرتبة ف-
 ،)5ورئيس فريق التحقيقات (شعبة التحقيقات ،ف )4-ومستشار يف جمال التعاون الدويل( ،شعبة
الوالية القضائية والتكامل والتعاون ف .)3-وميارس حمامي الدرجة األوىل ،حتت إشراف اللجنة التنفيذية،
املسؤولية عن أنشطة وأداء األفرقة املتكاملة .وقد أنشئت اللجنة التنفيذية يف عام  672009بوصفها
جمموعة من كبار القادة مكلفة بتقدمي املشورة إىل املدعي العام بشأن املسائل االسرتاتيجية ومسائل
السياسات العامة .وهي هيئة تتألف حاليا من املدعي العام ،وانئب املدعي العام ،ومديري ومنسقي
الشعب ،ورؤساء بعض األقسام(.)68
( )67الالئحة التنظيمية ملكتب املدعي العام ، )2009( ICC-BD/05-01-09 ،الالئحة .)2( 4
( )68انظر القسم أوالا-جيم ‘2‘ )3(-اللجنة التنفيذية.
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 -125ينبغي أال تفهم التوصيات احملددة الواردة يف الفروع التالية على أهنا تتعارض مع هدف تفويض
مكتب املدعي العام إىل قلم احملكمة أبكرب قدر ممكن من املسؤولية عن اخلدمات اإلدارية (مثالا التوصية 6
(ص ،)14 .والتوصية ( 90-89ص ،) 70.وال التوصية ابستعراض اهلياكل عرب خمتلف األجهزة اليت
تؤدي مهاما متشاهبة أو متماثلة ،لضمان حتسني التعاون وجتميع املوارد (على سبيل املثال التوصية 7
(ص .))14 .ومبا أنه من املفهوم أن هذا اإلصالح سيكون تدرجييا وأن التفاصيل سوف يتعني تسويتها
ابلتشاور بني املدعي العام واملسجل ،فإن التوصيات التالية يف هذا الفرع تعكس اهليكل احلايل لعمل
مكتب املدعي العام.
 -2اإلطار التنظيمي ملكتب املدعي العام
الستنتاجات
‘ ‘1اإلطار التنظيمي احلايل ملكتب املدعي العام
 -126لكي حيقق مكتب املدعي العام أهدافه االسرتاتيجية وأهدافه السياسية وأولوايته بنجاح ،يتطلب
إطارا شامالا ومتماسكا للحوكمة ،وينبغي أن ميكن اإلدارة العليا ،وكذلك اإلدارة على املستوى التنفيذي،
من فهم واضح لتوقعات كل منها وأهدافها وأدائها ومتطلبات اإلبالغ .ويعد وجود إطار واضح وشفاف
مهم ليس فقط من أجل األداء الفعال والكفؤ داخليا ،وإمنا أيضا لتعزيز ثقة اجلمهور يف القرارات اليت
يتخذها مكتب املدعي العام.
 -127وأساس اإلطار التنظيمي ملنظمة املدعى العام هو نظام روما األساسي وقواعد احملكمة اإلجرائية
وقواعد اإلثبات ،اليت حتدد استقالل مكتب املدعي العام ومسؤولياته وواجباته وسلطاته .واعتمد مكتب
املدعي العام أيض ا لوائح مكتب املدعي العام ،وأعد دليالا للعمليات ،وعددا من ورقات السياسات
العامة( ،)69وإجراءات التشغيل املوحدة ،واملبادئ التوجيهية الداخلية اليت تنظم عمليات املكتب .كما أن
مكتب املدعي العام ملزم ابللوائح التنظيمية للمحكمة.
 -128ويف حني أن حجم ا كبريا من الواثئق التنظيمية املشار إليها أعاله يعكس اجلهود الكبرية اليت
بذهلا مكتب املدعي العام لتنظيم عملياته ،فإنه يربز أيضا إمكانية التجزؤ وعدم االتساق وعدم الوضوح.
 -129وأبلغ العديد من املوظفني اخلرباء أبن اإلطار التنظيمي احلايل غري واضح هلم .ويبدو أن استخدام
أنظمة مكتب املدعي العام والدليل قد مت التخلي عنه يف املمارسة العملية .وهذا ليس ابألمر املستغرب
ألن الصكوك قدمية جداًّ (صدرت يف عامي  2009و 2013على التوايل) .كما أن لوائح دليل مكتب
املدعي العام ودليله ال يتفقان مع عدد من ورقات السياسات العامة ،واإلجراءات التشغيلية املوحدة
واملبادئ التوجيهية الداخلية .وهي ال تعكس اهليكل احلايل مكتب املدعي العام وعلى وجه اخلصوص
تشكيل أفرقة متكاملة.
 -130وبدالا من االعتماد على دليل العمليات ،وضعت فرادى الشعب أو األقسام التابعة ملكتب
املدعي العام سلسلة من اإلجراءات اإلدارية اخلاصة واملبادئ التوجيهية الداخلية لتنظيم العمليات اليومية.
وقد أدى ذلك ،حسب التقارير ،إىل ممارسات غري متسقة فيما يتعلق ابلعديد من املهام اليت تتشابه أساس ا
(مثل املنتجات التحليلية اليت ينتجها احملللون يف شعبة التحقيقات من جهة ،وتلك اليت تقوم هبا شعبة
الوالية القضائية والتكامل والتعاون من جهة أخرى ).مما يزيد من حدة عدم االتساق هذا مبحدودية مهام
الرقابة اليت ميارسها قسم االستشارات القانونية.
( )69انظر سياسات واسرتاتيجيات مكتب املدعي العام.
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 -131ويبدو كذلك أن بعض عمليات مكتب املدعي العام ختضع ألوراق السياسة العامة .غري أن
هذه البنود ليست شاملة وال واضحة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ أحكامهأ .ومن غري الواضح أيضا ما إذا
كانت ورقات السياسات هذه ملزمة أو خمصصة للتوجيه فقط.
 -132ومن نتائج ما سبق عدم وجود إطار تنظيمي موحد ،وابلتايل ،ال توجد ممارسات موحدة .وأفاد
موظفون أبن غياب إجراءات عمل موحدة جتعل األفرق "تبتكر" عملها اخلاصة .وقد أسفر عن أساليب
عمل تعتمد على الشخصية (طبقت األفرقة هنج ا خمتلفة يف مسائل مثل الكشف ،والتنقيحات ،وتقسيم
أمر جيعل من الصعب على فرادى املوظفني
املهام ،واستخدام اإلجراءات التشغيلية املوحدة) .وهذا ٌ
االندماج بكفاءة وسالسة يف األفرقة اجلديدة.
 -133كما أن عدم وجود نظام قانوين واضح يؤثر سلبا على توجيه املوظفني اجلدد وعلى مواصلة
التدريب يف مجيع أقسام مكتب املدعي العام.
‘ ‘2اجملالت اليت مل تعاجل يف إطار اإلطار احلايل
 -134إىل جانب الطابع اجملزأ لإلطار التنظيمي ،هناك أيضا جوانب من إدارة مكتب املدعي العام مل
تعاجل .وال توجد أي إشارة أو تعريف ألدوار ومسؤوليات املوظفني يف املستوايت اإلدارية العليا .والنتيجة
هي انتشار نظم متعددة ،وأحياان متناقضة ،داخل مكتب املدعي العام .إن عدم الوضوح بشأن عملية
اختاذ القرارات( ،)70مقرتانا بنظام إبالغ معقد ومربك إىل حد ما ،يؤدي إىل أوجه عدم الكفاءة والتأخريات
غري الضرورية.
 -135كما أن عدم وجود تعريف واضح ألدوار ومسؤوليات املوظفني يؤدي أيضا إىل انعدام املساءلة عن
قراراهتم وأعماهلم .وأبلغ اخلرباء ابلتصور العام أبن انعدام املساءلة منتشر على نطاق واسع ،وال سيما يف
املستوايت الفنية العليا .وقد انعكس ذلك أيضا يف الدراسات االستقصائية للموظفني( ،)71ومن شأن هذا
تثبيط معنوايت املوظفني ،وتدين مستوى أدائهم وتقليل شعورهم ابلرفاهية.
 -136ويتعلق إغفال آخر ابلدروس املستفادة) .(72يف حني يبدو من مكتب املدعي العام أنه "مؤسسة
تعليمية" ،فإن" الدروس املستفادة" "مذكورة يف الواثئق التنظيمية" مرة واحدة فقط .ومل تنشأ أي آلية
الستيفاء الدروس املستفادة(.)73
 -137وفيما يتعلق مبراقبة اجلودة الداخلية ،تسند بعض املسؤولية إىل منسق االدعاء (الذي يشغل حاليا
منصب مدير مكتب املدعي العام) ،فضال عن قيادة الفريق.لكن ،ال تنص أي وثيقة من الواثئق التنظيمية
على املسؤولية العامة عن إدارة اجلودة يف مكتب املدعي العام(.)74
التوصيات
( )70انظر أدانه القسم األول-جيم ،الفقرات .166-162
( )71استعرض اخلرباءاللدراسات االستقصائية الداخلية للموظفينللفرتة .2018-2016
( )72تقرير مكتب املدعي العام عن عملية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،)2019( 2018-2016الفقرة ،20
الصفحة .15
( )73انظر القسم اخلامس عشر أدانه ،الدروس املستفادة.
( )74وقد أاثر مراجعو احلساابت اخلارجيون هذه املسألة يف عام  ،2013ووجهوا انتباه اخلرباء إليها من قبل موظفي
مكتب املدعي العام.
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التوصية  -38ينبغي أن ينظر املدعي العام يف تشكيل فريق عامل على نطاق مكتب املدعي العام
بشأن اإلطار التنظيمي ،يكلَّف ابلنظر يف أجنع السبل لتنفيذ التوصيات التالية.
التوصية  -39وينبغي حتديث دليل العمليات وتوحيده ،وإدراج ورقات السياسات العامة وإجراءات
التشغيل املوحدة واملبادئ التوجيهية الداخلية لدليل املطالبات .وينبغي جتنب األنظمة غري املتسقة يف
خمتلف الشعب.
التوصية  -40وينبغي أن يكون هناك وضوح واضح فيما يتعلق ابلواثئق التنظيمية اليت يعتربها مكتب
املدعي العام إلزامية ،وتلك االختيارية .وينبغي النص على إنشاء آلية لرصد االمتثال للمتطلبات التنظيمية.
التوصية  -41وينبغي أن حيدد دليل العمليات بوضوح أدوار ومسؤوليات املوظفني وهياكل اإلدارة.
وينبغي أن ينص على الوضوح فيما يتعلق ابألدوار واملهام ومسؤوليات اختاذ القرارات على كل مستوى من
مستوايت اإلدارة (ف 4-وما فوق) .وينبغي أن ينص أيضا على خطوط إبالغ واضحة من املوظفني إىل
اإلدارة والعكس ابلعكس.
التوصية  -42وينبغي وضع جمموعة تعريفية متسقة للموظفني اجلدد ،متشيا مع اجلهود املبذولة على نطاق
احملكمة بشأن هذه املسألة( ،)75وينبغي أن تتضمن الواثئق على نطاق مكتب املدعي العام (دليل
العمليات ،واللوائح ،والنصوص القانونية) .واملبادئ التوجيهية املتعلقة أبجزاء حمددة .وينبغي أن توضح
جمموعة التدابري التوجيهية اهلياكل اإلدارية وآليات اإلبالغ ذات الصلة اليت تنطبق على املوظف املعين.
وينبغي أن يتضمن أيضا تفاصيل عن إجراءات التظلم الداخلية.
التوصية  -43وينبغي إيالء االعتبار لرئيس قسم االستشارات القانونية الذي يتوىل مسؤولية اجلودة
العامة إلدارة مكتب املدعي العام واالمتثال إلطاره التنظيمي .وينبغي إدراج التدريب يف اإلطار التنظيمي
مكتب املدعي العام واالمتثال له يف مؤشرات األداء الرئيسية.
التوصية  -44كما هو منصوص عليه يف امليزانية الربانجمية لعام  ،2020وينبغي أن يكلَّف قسم
االستشارات القانونية مبهمة رصد وضع اإلجراءات اإلدارية اجلديدة واملبادئ التوجيهية الداخلية وإدراجها
يف دليل عمليات حمدَّث وأنظمة مكتب املدعي العام).(76
التوصية  -45وينبغي أن يكلَّف قسم االستشارات القانونية ابإلبالغات الفصلية إىل املوظفني بشأن
وضع األحكام التنظيمية الديدة أو املعدلة.
 -3هياكل إدارة وقيادة مكتب املدعي العام
الستنتاجات
 -138كما أشري أعاله ،تعاين احملكمة من انعدام الثقة وثقافة اخلوف .واستمع اخلرباء إىل رواايت كثرية
عن سلوك من أعمال التنمر بلغ حد املضايقة يف مجيع أجهزة احملكمة ،وإن كان ذلك بصفة خاصة يف
مكتب املدعي العام .يبدو أن ثقافة العمل يف مكتب املدعي العام هي ابألحرى هرمية ،مع تقسيمات
واضحة بني اإلدارة العليا واملوظفني اآلخرين .ويعاين مكتب املدعي العام أيضا من نقص يف التوازن بني

( )75انظر أدانه أيض ا الفقرة  ،231والتوصية ( 99ص .)65
( )76الوثيقة  ،ICC-ASP/18/10الفقرة  :171قسم االستشارات القانونية مسؤولة عن تنسيق تنقيح لوائح مكتب املدعي
العام ودليل عملياته.
16-A-180521

39

ICC-ASP/19/16

اجلنسني .ويبدو أن التوزيع اجلنساين يف مكتب املدعي العاميناهز  ،7750,1/50غري أنغياب املرأة يكاد
يكونتاماًّ يف املناصب العليا  -وهي مسألة عامة يف احملكمة .والحظ اخلرباء كذلك اإلحباط الذي ينشأ
عند املستوايت الدنيا بسبب انعدام التمكني ،ال سيما إزاء العمليات البريوقراطية اليت ينظر إىل بعضها
على أنه يبطئ دون داع عمليات مكتب املدعي العام .وعالوة على ذلك ،يبدو أن اإلدارة العليا تفتقر إىل
القدرة على معاجلة شكاوى املوظفني وشواغلهم بشأن ظروف العمل وبعض حاالت التنمر أو
املضايقة( ،)78كما أعرب بعض املوظفني عن شعورهم ابإلحباط إزاء الكيفية اليت جرت هبا عدة مبادرات
تتعلق برفاه املوظفني وإشراكهم ،سواء كانت واثئق أو أفرقة عاملة ،يف بعض األحيان شكلية أكثر منها
عملية .وفيما يلي حتليل مفصل جلميع هياكل اإلدارة والقيادة .كما أعرب بعض املوظفني عن شعورهم
ابإلحباط إزاء الكيفية اليت كانت هبا عدة مبادرات تتعلق برفاه املوظفني وإشراكهم ،سواء أكانت واثئق
أو أفرقة عاملة ،يف بعض األحيان شكلية أكثر من تنفيذها بفعالية .وفيما يلي حتليل مفصل جلميع
هياكل اإلدارة والقيادة.
‘ ‘1املدعي العام وانئب املدعي العام
أدوار املدعي العام وانئب املدعي العام
 -139يعد املدعي العام وانئب املدعي العام مسؤولني عن القيادة العامة وإدارة مكتب املدعي العام.
غري أن هناك تصورا لدى كثري من املوظفني ،مربرا أم ال ،أبن املدعي العام وانئب املدعي العام يتغيبان
عن العمل األساسي الذي يقوم به مكتب املدعي العام .وهو أيضا تصور أبن املدعي العام ،وإىل حد
ما ،انئب املدعي العام ،كثريا ما يسافران خارج املكتب يف مهام رمسية .وأبلغ بعض املوظفني اخلرباء أبهنم
ال يرون املدعي العام إال مرة واحدة يف السنة يف اجتماع جملس البلدية.
 -140واستمع اخلرباء أيضا إىل شواغل تفيد أبن االتصال املباشر بني املدعي العام وانئب املدعي العام
قليلة مع األفرقة املتكاملة اليت تعاجل احلاالت والقضااي .ويف حني أن مدير الشعبة يعقد اجتماعات
أسبوعية لكبار املسؤولني عن إدارة شعبة الشؤون اإلدارية (الرتبة ف 4-وما فوق) ،ال يوجد حمفل مماثل
للمدعي العام أو انئب املدعي العام لالجتماع مع قيادة األفرقة املتكاملة .وتقرتن هذه الشواغل بتصور
مفاده أن السلطة احلقيقية يف مكتب املدعي العام تقع على عاتق املديرين.
مسألة انئبني للمدعي العام
 -141قدمت اقرتاحات إىل املدعي العام ابلنظر يف تعيني انئب اثن للمدعي العام .وهو منوذج
السنوات األوىل من مكتب املدعي العام .وفقد ان هناك انئب واحد للمدعي العام للتحقيقات وآخر
للمقاضاة .ومثة منوذج بديل مقرتح هو أن يكون هناك انئب للمدعي العام لشؤون العمليات (التحقيقات
واملالحقات) وآخر إلدارة مكتب املدعي العام.
 -142وأعرب بعض املوظفني عن أتييدهم لتعيني انئب اثن للمدعي العام .وذلك بسبب عدد من
جماالت االستياء اليت أعربوا عنها .ويبدو أن هناك شعورا عاما يف شعبة التحقيقات أبنه ممثل متثيال انقصا
( )77تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف تعيني موظفي احملكمة اجلنائية الدولية ،
 ،ASP/18/26الفقرة 11؛ ن .6
( )78للمزيد من حتليل ثقافة وظروف العمل ،انظر القسم الثاين أدانه .املوارد البشرية ،الفقرة  212والقسم الثاين.اب ،بيئة العمل والثقافة ،إشراك
ICC-
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يف اإلدارة العليا .ويساور البعض القلق من عدم وجود خربة كبرية يف جمال التحقيق يف أوساط اإلدارة
العليا شعبة التحقيقات .ويرى بعض أصحاب املصلحة ،سواء داخل مكتب املدعي العام أو خارجه ،أن
من شأن وجود انئب اثن للمدعي العام أن حيد من حاالت التأخري يف اختاذ القرارات اإلدارية وجيعل
عملية التحقيق أكثر كفاءة.
 -143ويرى اخلرباء أن املشاكل اليت تؤدي إىل اقرتاح تعيني انئب اثن للمدعي العام ميكن حلها بطرق
أخرى .ولذلك ليس هناك ما يربر النفقات اإلضافية املتمثلة يف وجود انئبني للمدعي العام ،ال سيما
ابلنظر إىل ندرة موارد احملكمة .ومن املرجح أن تتفاقم مشكلة املوارد يف فرتة ما بعد جائحة كوفيد.19-
 -144ويف الوقت الراهن ،فإن دور انئب املدعي العام غري حمدد حتديدا واضحا ،مما جيعل مسؤوليات
املنصب غري واضحة .ينبغي توضيح هذا الدور وحتديد مسؤولياته على حنو أدق .وينبغي أن يعني انئب
املدعي العام رمسيا مسؤوالا عن الشعب الثالث التابعة ملكتب املدعي العام .وفيما يتعلق ابإلطار التنظيمي
احلايل ملكتب املدعي العام .ويرأس انئب املدعي العام شعبة االدعاءات .وال ينص اإلطار التنظيمي على
سلطات إشرافية أو إدارية أخرى ،رغم أنه يبدو أن انئب املدعي العام يقوم يف الواقع ابإلشراف على
الشعب الثالث التابعة ملكتب املدعي العام وتنسيقها(.)79
التوصيات
التوصية  -46ينبغي عقد اجتماع أسبوعي لقيادة األفرقة املتكاملة مع املدعي العام و/أو انئب املدعي
العام ،مما يقلل املسافة بني املدعي العام وانئب املدعي العام واملوظفني .وقد تقلل هذه االجتماعات أيضا
مما يبدو من االعتماد املفرط على املديرين،حقيقة كان أم ال.
التوصية  -47ينبغي لوحدة اإلعالم أن تضع اسرتاتيجية لالتصاالت الداخلية ملكتب املدعي العام،
فضالا عن االتصاالت ابلربيد اإللكرتوين واالجتماع السنوي يف قاعةالبلدية ،لضمان أن يكون للموظفني
الذين ليسوا أعضاء يف قيادة األفرقة (املوظفون من الرتب الدنيا ،فضال عن موظفي أقسام الدعم الذين ال
ينتمون إىل األفرقة املتكاملةة) إمكانية إقامة اتصاالت منتظمة وجمدية مع املدعي العام وانئب املدعي
العام.
التوصية  -48وينبغي أال يعيد املدعي العام هيكل انئبني للمدعي العام .وميكن حتقيق استخدام أكثر
كفاءة وفعالية ابلنسبة لنائب واحد للمدعي العام بتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة .وميكن ،على وجه
اخلصوص ،أن يسند إىل انئب املدعي العام املهام التالية:
‘ ‘1املسؤولية النهائية عن الشعب الثالث وأعماهلا؛
‘ ‘2اإلشراف على أعمال املديرين وتنسيقها؛
‘ ‘3استعراض منتجات عمل األفرقة الداخلية واملوافقة عليها ،مثل خطط التحقيق والتعاون .وال
ينبغي أن تكون هذه اللجان حمل اهتمام اللجنة التنفيذية إال يف ظروف استثنائية؛
‘ ‘4املسؤولية عن املسائل املتصلة ابملوارد البشرية واملسائل اإلدارية؛
‘ ‘5مسؤولية حتديث املدعي العام ابنتظام بشأن أعمال الشعب وتقدمها ومشاكلها.
‘ ‘2اللجنة التنفيذية
( )79ص  ،81الفقرة  ،331الوثيقة
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 -145صممت اللجنة التنفيذية يف األصل جمموعة صغرية من كبار قيادات مكتب املدعي العام لتقدمي
املشورة للمدعي العام بشأن املسائل االسرتاتيجية أو السياساتية .وعندما أنشئت اللجنة التنفيذية يف عام
 ،2009كانت تتألف من املدعي العام ورؤساء شعب مكتب املدعي العام( .)80ويف الوقت احلاضر،
تضم اللجنة التنفيذية  11عضوا :املدعي العام ،وانئب املدعي العام ،ومديري الشعب ،ومنسق
التحقيقات ،ورؤساء قسم اخلدمات ،وقسم املشورة القانونية ،وقسم التعاون الدويل ،وقسم التنسيق القانوين
للطعون واالدعاء ،ورئيس ديوان املدعي العام .وهبذه التشكيلة ،تسعى اللجنة التنفيذية إىل عقد
اجتماعات أسبوعية ،رهنا بتوافر املدعي العام .يف الواقع ،جتتمع اللجنة التنفيذية مرتني كل ثالثة
أسابيع .ويف بعض األحيان ،جتتمع اللجنة التنفيذية مع املشاركني املذكورين أعاله ،ويف أوقات أخرى
على أساس خمصص ،مع عدد من املدعوين من األفرقة املتكاملة أو األقسام األخرى يف مكتب املدعي
العام.
 -146وأنشئت اللجنة التنفيذية مبوجب النظام األساسي ملكتب املدعي العام ،وهي مكلفة "إبسداء
"املشورة إىل املدعي العام ،وبوضع واعتماد اسرتاتيجيات املكتب وسياساته وميزانيته ،وتقدمي التوجيه
االسرتاتيجي بشأن مجيع أنشطة املكتب وتنسيقها") .)81غري أنه يشار يف عدد من تقارير وواثئق مكتب
املدعي العام إىل اللجنة التنفيذية بوصفها هيئة لصنع القرار وليس كهيئة استشارية .وهذا االلتباس ال يزال
قائما يف أذهان العديد من أعضاء مكتب املدعي العام.
 -147وأبلغ عدد من كبار املوظفني اخلرباء أبنه عندما جتتمع اللجنة التنفيذية مع املدعوين من األفرقة
املتكاملة ،تكون املناقشات مطولة ووغالب ا من دون أي نتائج حقيقية .ويف بعض املناسبات ،تستمر
املناقشات عن طريق تبادل الرسائل عرب الربيد اإللكرتونين .والنتيجة هي حاالت التأخري املتكررة يف اختاذ
القرارات وما يرتتب على ذلك من إحباط لدى أعضاء األفرقة املتكاملة.
 -148وهناك أيضا شكاوى من كبار املوظفني من أن اللجنة التنفيذية ت ِ
بطل يف إبالغ القرارات
املتعلقة ابملسائل اليت تعرض عليهم .ويف بعض احلاالت ،كان هناك تقصري اتم يف اإلبالغ عن القرارات
اليت اختذها املدعي العام .وليس من الواضح للخرباء ما إذا كانت هذه التاخريات يف االتصاالت بسبب
املديرين املعنيني أو من اللجنة التنفيذية نفسها.

 -149أبلغ اخلرباء أيضا أبن اللجنة التنفيذية تنظر بصورة روتينية يف املسائل التنفيذية ،مثل خطط
التحقيق أو التعاون .وهذا يستغرق وقت ا طويالا ويؤخر العمل اليومي لألفرقة املتكاملة .كما أنه يضيع وقتا
مثينا لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين ليس لديهم خربة يف هذه املسائل.
 -150ويف اآلونة األخرية ،اختذ مكتب املدعي العام خطوات لزايدة تفويض القرارات التنفيذية إىل
قيادة األفرقة املتكاملة( ،)82بيد أنه يبدو للخرباء أن مستوى اإلدارة اجلزئية من جانب اللجنة التنفيذية ال
يزال مرتفعا للغاية .وال تزال والية اللجنة التنفيذية غري حمددة على حنو كاف فيما يتعلق ابملسائل اليت
ميكن وينبغي أن يبت فيها قادة الفريق أو أحد املديرين ،واملسائل اليت تتطلب قرارا من املدعي العام بناء
على مشورة اللجنة التنفيذية.
( )80القواعد التنظيمية ملكتب املدعي العام.)1(4 ،
( )81املرجع نفسه ،القواعد التنظيمية .)2(4
( )82مت مؤخرا إدراج مزيد من التفويض ملدير شعبة إدارة الشؤون الداخلية بشأن بعض امللفات القانونية :ويعمل
املكتب على حتسني أداء الفريق املتكامل لتحسني استقالليته .انظر اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام لفرتة -2019
 ،)2019( 2021الفقرة .41
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 -151وبصرف النظر عن التأخريات الزمنية اليت سببتها اإلدارة اجلزئية للجنة التنفيذية ،فقد مت تثبيط
قيادة األفرقة املختصني ومبادراهتا .واألهم من ذلك أن هذا يتعلق ابجملاالت اليت يتمتع فيها هؤالء القادة
ابخلربة واملعارف التفصيلية ذات الصلة.
 -152ويبدو للخرباء أن الرغبة يف التحكم يف عمل األفرقة بدال من االحرتاف املهين قد حفزت على
الرتكيز املفرط يف عملية صنع القرار على مستوى اللجنة التنفيذية .وإىل جانب التأخريات وأوجه القصور
األخرى ،كان لذلك نتيجة حتمية لضعف معنوايت كبار أعضاء األفرق .وهذا االستياء يصل اىل الرتب
الدنيا.
التوصيات
التوصية  -49وينبغي أن ينظر اىل اللجنة التنفيذية على أهنا هيئة استشارية فقط ،مسؤولة عن إسداء
املشورة اىل املدعي العام .ويسند إىل املدعي العام اختاذ القرارات داخل مكتب املدعي العام .وينبغي أن
يكون اإلطار التنظيمي متسقا يف االعرتاف ابلدور االستشاري للجنة التنفيذية ،وينبغي جتنب اإلشارة إىل
اللجنة التنفيذية بوصفها هيئة لصنع القرار.
التوصية  -50وينبغي أن تقتصر عضوية اللجنة التنفيذية على املدعي العام وانئب املدعي العام ومديري
الشعب ،من أجل حتسني سرعة املهام االستشارية .وجيوز ملدير ديوان املدعي العام أو مساعد خاص
للمدعي العام أن حيضرا اجللسات حلفظ السجالت .وعندما يرغب أعضاء اللجنة التنفيذية يف التشاور
مع املديرين اآلخرين أو أعضاء الفريق ،ال ينبغي اعتبار هذه املشاورات اجتماعا للجنة التنفيذية نفسها.
التوصية  -51وينبغي أن حتدد بوضوح املسائل املطلوب تقدميها للحصول على مشورة اللجنة التنفيذية.
وابملثل ،ينبغي حتديد سلطة املديرين وقادة األفرقة بوضوحح .وينبغي أن تكون املسائل التنفيذية ،من قبيل
خطط البعثات وخطط التحقيق أو تقدمي اإلقرارات ،من مسؤولية املديرين ،رهنا ابإلشراف العام لنائب
املدعي العام.
التوصية  -52وينبغي أن يكون هناك إبالغ أكثر كفاءة للقرارات اليت يتخذها املدعي العام .وينبغي
أن يكون هناك إبالغ أسبوعي ابلقرارات اليت يتخذها املدعي العام إىل املوظفني املعنيني يف مكتب املدعي
العام .وينبغي أن يكون رئيس ديوان الرئيس مسؤوال عن االحتفاظ بسجل مفصل للقرارات املتخذة بشأن
املسائل اليت تنظر فيها اللجنة التنفيذية).(83
‘ ‘3ديوان املدعي العام
الستنتاجات
 -153ديوان املدعي العام هو أمانة أنشئت لتقدمي املساعدة واملشورة للمدعي العام فيما يتعلق
ابالضطالع يوميا بوظائفه ،واإلدارة الشاملة ومراقبة اجلودة يف مكتب املدعي العام .ويتألف مكتب
التحقيقات يف الوقت الراهن من وحدة شؤون اإلعالم ،ومساعدين خاصني للمدعي العام ،ومساعد
شخصي للمدعي العام ،وقسم املوارد البشرية يف مكتب املدعي العام  ،واملساعد اإلداري ملكتب املدعي
العام .ويف اجملموع ،يضم مكتب املوظفني الفنيني  11موظفا ،ويرأسه رئيس الديوان.

( )83متشي ا مع اجلهود املوصى هبا يف إطار التوصية مبوجب التوصية ( 14الصفحة .)20
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 -154ويساور اخلرباء القلق إزاء تنفيذ والية ومهمة ديوان املدعي العام .إذ يبدو أنه يفتقر إىل املوارد
الالزمة ألداء مجيع وظائفه بكفاءة .إن املسؤوليات الواسعة اليت يضطلع هبا فريق العمل الدويل ،وفقا
للعديد من التقارير اليت تلقاها اخلرباء ،ختلق عنق الزجاجة مما يؤدي إىل أتخريات زمنية خطرية يف جتهيز
الطلبات املقدمة من املوظفني .وعالوة على ذلك ،يبدو أن املهام اليت يضطلع هبا رئيس ديوان عديدة
ومتعددة اجلوانب ومطلبة فيما يتعلق بساعات العمل ،حبيث ال ميكن لشخص واحد أن يضطلع هبا
بفعالية(.)84

رئيس الديوان
 -155رئيس الديوان هو األمني التنفيذي األول للمدعي العام ،الذي يشرف على ديوان املدعي العام.
ويف هذا الدور ،يكون شاغل الوظيفة مسؤوال عن إدارة العالقات مع األجهزة واملوظفني اآلخرين ،وإدارة
جدول مواعيد املدعي العام ،وتيسري التفاعل مع أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني ،وغري ذلك من
أشكال االتصال والتنسيق واملساعدة اإلدارية.
 -156وتشمل املسؤوليات احلالية اليت يضطلع هبا رئيس الديوان أيضا املساعدة يف املهام االسرتاتيجية
واملهام املتصلة ابلسياسات ،من بني أمور أخرى :ختطيط اسرتاتيجيات وأهداف مكتب املدعي العام،
وتنفيذها؛ ومساندة موظفي مكتب املدعي العام؛ وتقدمي املساعدة يف تنفيذ املسائل القانونية والسياسية
واالسرتاتيجية يف مكتب املدعي العام؛و إجراء االستعراض النهائي لفئة كبرية من الواثئق واإلشراف عليها
قبل تقدميها إىل املدعي العام؛ وتقدمي مدخالت يف مجيع الواثئق االسرتاتيجية،و ورقات السياسات،
والتقارير ،وواثئق امليزانية.
 -157وابإلضافة إىل ما سبق ،يتوىل رئيس الديوان املسؤوليات اليت يضطلع هبا املكتب يف جمال
اإلعالم؛ ،واالسرتاتيجيات واملنتجات ذات الصلة؛ وصياغة مراسالت وخطب وعروض املدعي العام؛
واإلشراف على املوظفني املعنيني يف إعداد املعلومات األساسية ،ومذكرات اإلحاطة/التحدث .ويبدو أن
هذه املسؤوليات أنسب ملباشرة اتصال وحدة اإلعالم مع املدعي العام .ويشري اخلرباء مرة أخرى إىل هذه
املسألة يف التوصيات الواردة أدانه.

وحدة اإلعالم
 -158ويقر مكتب املدعي العام أبن اإلعالم يشكل "حتدايا رئيسيا شامالا" يف املكتب ،وهو مدرج يف
قائمة األولوايت يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  5من اخلطة االسرتاتيجية احلالية ملكتب املدعي العام.85
ويلتزم بزايدة االتصال ابلدول األطراف وغريها من أصحاب املصلحة .ومع ذلك ،ال توجد إشارة إىل
زايدة القدرة الداخلية على توجيه السرد اإلعالمي ،وزايدة املشاركة مع اجملتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية
احمللية ،أو اإلدارة العامة لالتصاالت.
 -159إن وحدة اإلعالم ،املسؤولة عن مجيع االتصاالت العامة من املدعي العام ،تعاين من نقص يف
املوظفني .وهي مسؤولة أيضا عن أنشطة االتصال اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام (ابلتنسيق مع قلم
احملكمة) ،86وهي تتألف حاليا من موظفني لشؤون اإلعالم (برتبة ف ،3-أحدمها قيد التعيني) ومساعد
( )84انظر اقرتاح نظام الوالية املطبق على رؤساء الديوان ،حتت القسم الثاين املوارد البشرية ،انظر القسم الثاين ،املوارد
البشرية ،الوالية ،الفقرة .261
( )85اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام ،الصفحة  ،24اهلدف االسرتاتيجي .5
( )86انظر القسم السابع-فاء أدانه -اسرتاتيجية التوعية.
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لشؤون اإلعالم (من فئة اخلدمات العامة) .وهي مسؤولة عن مجيع االتصاالت العامة اليت يقوم هبا املدعي
العام .وهناك موظفان مسؤوالن عن االتصاالت الداخلية واخلارجية اليت تغطي أكثر من  20بلدا من
بلدان احلاالت ،وعن دعم أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا احملكمة.
 -160وليس لدى مكتب املدعي العام متحدث رمسي أو مستشار إعالمي أقدم .ومن مث ،ال يوجد يف
مكتب املدعي العام موظف أقدم مكرس متاما لالتصاالت اخلارجية .وميكن أن يؤدي توظيف خبري
إعالمي متمرس إىل احلد من اإلدارة اجلزئية احلالية لدائرة االتصاالت ،وتيسري اإلعداد السريع ملواد
االتصاالت واملوافقة عليها .وأبلغ اخلرباء أبن وحدة االتصاالت تقوم حاليا بصياغة البياانت العامة اليت
يديل هبا املدعي العام حتت إشراف رئيس الديوان .مث تعمم هذه النصوص على مجيع أعضاء اللجنة
التنفيذية ورؤساء األقسام من أجل تقدمي إسهاماهتم .وال يصدر البيان إال بعد أن يوقع هؤالء األعضاء
على البيان .ويبدو أن هذه عملية مرهقة وتستغرق وقتا طويال.
 -161وميكن أيضا ملتحدث رمسي متفرغ أن يقلل من عدد االلتزامات اإلعالمية للمدعي العام وانئب
املدعي العام .وميكن للمتحدث الرمسي أن يعفي املدعي العام وانئبه ،فضال عن غريهم من موظفي مكتب
املدعي العام ،من التعامل مع االستفسارات اليومية اليت جتريها وسائط اإلعالم(.)87
التوصيات
التوصية  -53ينبغي تقليص مهام ومسؤوليات رئيس الديوان إىل حد كبري .وينبغي أن تكون مطابقة
لتلك اليت يشغلها األمني التنفيذي األقدم للجهاز املسؤول عن املسائل اإلدارية .وينبغي أن تكون املشورة
االسرتاتيجية واملتعلقة ابلسياسات من بني مشورة اللجنة التنفيذية ،وقسم املشورة القانونية ،وكبري
مستشاري االستئناف .وينبغي أن تقع مجيع املسؤوليات املتعلقة ابالتصاالت على عاتق وحدة اإلعالم
واملساعدين اخلاصني للمدعي العام.
التوصية  -54وينبغي أن تتماشى املهام واملسؤوليات املناسبة اليت يضطلع هبا رئيس الديوان مع الرتبة
املهنية احلالية املرتبطة هبذا املنصب.
التوصية  -55وينبغي توسيع نطاق قدرة وحدة اإلعالم .وينبغي أن يعني مكتب املدعي العام موظفا
إعالميا أقدم (ف )4-لريأس وحدة اإلعالم ،وأن يعمل ،حسب الطلب ،بوصفه املتحدث الرمسي ابسم
مكتب املدعي العام.
التوصية  -56وينبغي أن تقع وحدة التحقيق يف الوحدة خارج مكتب املدعي العام وأن تعمل حتت
مظلة املدعي العام مباشرة.
‘ ‘4األفرقة املتكاملة
الستنتاجات
 -162لقد اختذ مكتب املدعي العام خطوات هامة لتحسني أداء األفرقة .ومن املقبول عموما أن
االنتقال من هيكل فريق مشرتك إىل هيكل فريق متكامل هو تطور إجيايب( .)88ويف ظل قيادة حمام أقدم
( )87كما أوصي به يف دليل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا بـ" املمارسات الثابتة ( ،)2009ص  ،190الفقرة .67

( )88مت استبدال االفرقة املشرتكة ،كما هو حمدد يف دليل العمليات (املستند الداخلي) ،أبفرقة متكاملة يف حوايل عام
 .2015ويكمن االختالف الرئيسي بني النموذجني يف قيادة الفريق :مت تقاسم قيادة الفريق املشرتك بني ممثل شعبة
االدعاء ،وقائد فريق شعبة التحقيق ،وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون .يف الفرق املتكاملة  ،تقع القيادة واملسؤولية
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للمحاكمة ،كان مكتب املدعي العام يعتزم االبتعاد عن اختاذ القرارات بتوافق اآلراء .وكان يرمي ذلك إىل
التقليل من حاالت التأخر الكبرية والصراعات داخل قيادة الفريق.
 -163ومن التطورات اإلجيابية األخرى اليت أبلغ اخلرباء هبا ،التبكري يف تشكيل أفرقة أساسية أو أفرقة
"متقدمة" أثناء الفحوصات األولية ،بدءا من املرحلة الثانية( ،)89وسيكون لذلك مزااي واضحة :التحديد
املبكر لفرص التحقيق؛ وإاتحة إمكانية إجراء التحقيقات يف مرحلة مبكرة؛ وإاتحة إمكانية احلصول على
معلومات عن حاالت الطوارئ؛ وإاتحة إمكانية احلصول على معلومات عن حاالت التمحيص؛ وإاتحة
إمكانية احلصول على معلومات عن عدد من الكياانت اليت ال ميكن أن تقدم هلا .وأكثر كفاءة وحفظ يف
الوقت املناسب من املواد خالل مرحلة الفحوص األولية ،وضمان انتقال سلس يف حالة ما مت فتح حتقيق
مرحلة الفحوص األولية.
 -164ولزايدة حتسني كفاءة أداء األفرقة ،تفيد التقارير أبن مكتب املدعي العام يتخذ خطوات لتوضيح
الفصل بني مهام أعضاء الفريق املتكامل ،وابلتايل احلد من اإلدارة اجلزئية لعملهم.
 -165لكن يقرتح اخلرباء اختاذ مزيد من اخلطوات لضمان عمل األفرقة املتكاملة بكفاءة ومتاسك
بصرف النظر عن االختالفات اإلدارية والشخصية بني قادهتا .ويبدو أن العديد من أعضاء الفريق الذين
قابلهم اخلرباء يتفقون على أن بعض األفرقة تعمل بشكل أفضل بكثري من غريها ،وأن ذلك يستمد من
النهج الذي يتبعها قادهتا .ومن شأن وجود إطار تنظيمي أكثر كفاءة حيدد األدوار اليت يقوم هبا كل من
أعضاء الفريق املتكاملني أن يساعد على تفادي أوجه عدم االتساق هذه بني األفرقة.
 -166كما استمع اخلرباء إىل شواغل ذات صلة من أعضاء الفريق املتكامل بشأن القيود املفروضة
على اختاذ قراراهتم ،فضالا عن عدم وضوح خطوط اإلبالغ .ويبدو أن هيكل إدارة املصفوفة مرهق وغري
واضح جلميع املوظفني :فبدال من خطوط اإلبالغ اخلطية ،يقدم أعضاء األفرقة املتكاملة تقاريرهم إىل كبري
حمامي احملاكمة وكذلك رئيس قسمهم .فعلى سبيل املثال ،يتوىل رئيس فريق التحقيقات مهمة احملللني،
ولكن رئيس قسم حتليل التحقيقات يتوىل إدارة أدائهم .وتنطبق اهلياكل املماثلة على مستشاري وحمققي
التعاون الدويل .وحيسب هذا اهليكل إلعاقة قدرة قيادة الفريق على أن يكون هلا إشراف كاف على
أعضاء فريقهم ،وابلتايل ضمان املساءلة عن أدائهم.
التوصيات
التوصية  -57ينبغي توضيح تقسيم مهام ومسؤوليات أعضاء األفرقة املتكاملة وتعميمه على مجيع
املوظفني .وينبغي إدراج هذه املستجدات يف دليل العمليات املستكمل.
التوصية  -58وينبغي توضيح وتنفيذ فصل القيادة االسرتاتيجية (شعبة االدعاء ،وكبار حمامي االدعاء)
عن القيادة التشغيلية/الوظيفية (شعبة التحقيقات ،قادة الفريق).
التوصية  -59وينبغي مواءمة أساليب العمل بني األفرقة .وينبغي حتديد أفضل املمارسات لألنشطة
والعمليات الروتينية لألفرقة املتكاملة ،مبا يف ذلك استخدام قواعد البياانت وأدوات املهام واالجتماعات

النهائية للقضية على عاتق حمامي احملاكمة األقدم ؛ انظر اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام 2018-2016
( ، )2015الفقرة .33
( )89انظر القسم الثالث عشر أدانه ،الفحوص التمهيدية.
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واالتصاالت .ويف االجتماعات األسبوعية املقرتحة مع انئب املدعي العام ،ينبغي تشجيع تبادل
املمارسات فيما بني األفرقة.
التوصية  -60وينبغي إضفاء الطابع املؤسسي على إنشاء األفرقة املتكاملة األساسية يف املرحلة الثانية من
املؤسسات العامةز جيب أن يعتمد حجم الفريق املتكامل يف هذه املرحلة على الوضع وتعقيده ،لكن
عضوا من كل من شعبة التحقيقات ،وشعبة االدعاء ،وشعبة الوالية القضائية،
جيب أن يشمل على األقل ا
والتكامل والتعاون ،واألفرقة املتكاملة .وينبغي أن يرأس كل فريق حمام أقدم (شعبة التحقيقات -من الرتبة
ف ،)5-يدعمها موظفون أساسيون مناسبون من الشعب واألقسام ذات الصلة.
التوصية  -61وإن أمكن ،يف وقت فتح التحقيق ،ينبغي تعيني حملل يف شعبة التحليالت األولية يف شعبة
التحليل التحقيقات لفرتة حمدودة.
التوصية  -62وينبغي توحيد دور املركز يف األفرقة املتكاملة وشرحه ومناقشته بشكل كامل مع الفريق
املتكامل أبكمله.
التوصية  -63وينبغي توضيح وتوحيد العالقة بني األفرقة املتكاملة ووحدات الدعم (وحدة الشؤون
اجلنسانية والطفل) ،ووحدة خدمات اللغات ،ووحدة املخاطر التشغيلية والدعم ووحدة اسرتاتيجية احلماية.
وينبغي استشارهتم يف وقت مبكر من دورات ختطيط العمليات ،بغية تفادي التأخري والنفقات اإلضافية.
 -4مالك املوظفني يف مكتبالدعاء
‘ ‘1مؤهالت املوظفني
الستنتاجات
 -167فيما يتعلق مبؤهالت املوظفني،تنطوي أكثر الشواغل شيوعا اليت أبلغ هبا اخلرباء على شقني :
ضرورة وجود موظفني فنيني ذوي خربة يف التحقيق يف اجلرائم املعقدة ومالحقة مرتكبيها ،وضرورة وجود
موظفني يتمتعون خبربة يف سياق بلدان احلاالت.
 -168وفيما يتعلق بشعبة التحقيقات ،يتطلب عمل التحقيقات أن يقوم به إىل حد كبري أشخاص
لديهم خلفية وخربة يف جمال إنفاذ القانون يف التحقيقات اجلنائية الواسعة النطاق .وهناك أيضا حاجة إىل
موظفني لديهم وعي ثقايف ومعرفة ابلسياسة والسياق احملليني ،وال يتمتعون ابلضرورة خبربة يف جمال إنفاذ
القانون .وهناك حاجة إضافية إىل أن تستخدمبشعبة التحقيقات موظفني لديهم مهارات أكثر تنوعا
وحتديدا ،مثل تلك املتعلقة ابلتحقيقات السيربانية واملالية والعسكرية ،فضال عن التحليل.
 -169لقد اختذ مكتب املدعي العام خطوات هامة لتحسني أداء األفرقة .ومن املقبول عموما أن
االنتقال من هيكل فريق مشرتك إىل هيكل فريق متكامل بعد تطورا إجيابي ا ،ويف ظل قيادة حمام أقدم
لالدعاء ،كان مكتب املدعي العام يعتزم االبتعاد عن اختاذ القرارات بتوافق اآلراء .وكان يرمي ذلك إىل
التقليل من حاالت التأخر الكبرية والصراعات داخل قيادة الفريق.
 -170ويسلم اخلرباء أيض ا بوجود مشكلة كبرية فيما يتعلق بغياب اخلربة الكافية يف مكتب املدعي
العاام (واحملكمة ككل) بشأن بلدان احلاالت .وهذا يتصل مبسائل مثل الكفاءة يف اللغات احمللية ،ومعرفة
املعلومات األساية التارخيية والسياسية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة .وهذا أمر مطلوب بصفة خاصة
فيما يتعلق بتقييم الفحوصات األولية والتحقيقات .وبدون هذه اخلربة ،من الصعب ،إن مل يكن من
املستحيل ،أن يقوم مكتب املدعي العام بتقييم املعلومات اليت ق ِدمت إليه واليت مجعها تقييم ا دقيق ا وجمدايا.
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 -171لكن ،ومع وجود حاالت جديدة ومتطورة ابستمرار ،ال ميكن عمليا أن يكون لدى مكتب
املدعي العام موظفون دائمون لديه كل تلك املهارات .وترد أدانه مناقشة لنماذج حمتملة أخرى من مالك
املوظفني(.)90
 -172ومن اجملاالت اهلامة األخرى املتعلقة مبؤهالت املوظفني تدريبهم والتطوير املستمر ملهاراهتم .ويوفر
مكتب املدعي العام حاليا بعض فرص التدريب للموظفني .فعلى سبيل املثال ،جيري تدريب موظفني جدد
يف شعبة التحقيقات على منوذج املقابالت اليت جيريها برانمج السالم؛ وتقوم شعبة االدعاء بتدريبات يف
جمال الدعوة؛ وهناك العديد من فرص التطوير احملددة األخرى اليت أحيل اخلرباء إليها.
 -173وعلى الرغم مما تقدم ،يبدو أن هناك اتفاقا واسع النطاق داخل مكتب املدعي العام على عدم
وجود خطط متسقة للتدريب والتطوير تتعلق ابملبادئ واألنظمة األساسية يف مكتب املدعي العام ويف
احملكمة عموما .وأشار بعض الذين أجريت معهم مقابالت إىل نقص املعرفة القانونية مبقومات مجع األدلة
اجلنائية .وميكن إيالء اهتمام للتدريب على مهارات أساسية أكثر تتعلق أبسس التحقيقات اجلنائية يف
مكتب املدعي العام .ومن شأن ذلك أن ميكن املوظفني اجلدد من خمتلف اخللفيات من اكتساب فهم
مشرتك للممارسة القانونية مكتب املدعي العام.
 -174وإىل جانب أنواع فرص التطور املتاحة ،فإن احتياجات التدريب ملوظفي مكتب املدعي العام
مستمرة .بيد أن اخلرباء أبلغوا أبن التدريب اإلضايف يعاين من عدم كفاية الوقت والقيود املفروضة على
امليزانيز وال يوجد يف مكتب املدعي العام حاليا موظف مسؤول عن االحتياجات التدريبية واإلمنائية .ويلزم
أن تقوم قيادة كل قسم أو شعبة ،يف حدود ميزانيتها ،بتحديد االحتياجات من التدريب واقرتاح احللول.
وهو وضع غري مرض ابلنسبة للموظفني ،وكذلك ابلنسبة للمديرين الذين حيتاجون إىل موظفني ذوي
جودة عالية ومهارات حديثة.
 -175وأبلغ اخلرباء أيضا أبن فرص املوظفني يف احلصول على إجازة إمنائية أو إجازة خاصة بدون مرتب
حتسم أحياانا دون شفافية كافية .وهذا ما يدفع بعض املوظفني إىل االعتقاد أبن فرص احلصول على فرص
التنمية غري متكافئة.
التوصيات
التوصية  -64للتأكد من متتع مجيع املوظفني املعينني حديثا مبا يكفي من اخلربة ،ينبغي النظر يف
استعراض احتياجات التعيينات املستقبلية اليت تشمل املهارات اليت يفتقر إليها مكتب املدعي العام(.)91
التوصية  -65وينبغي النظر يف توفري تدريب توجيهي إلزامي على نطاق احملكمة بشأن الواثئق واملبادئ
األساسية للمحكمة).(92
التوصية  -66وينبغي فصل أدوار حمامي االدعاء وأعوان الشؤون القانونية داخل شعبة االدعاء ،وأن
تنعكس يف عملية التعيني.
التوصية  -67وينبغي إجراء تقييم منتظم لتحديد ما إذا كان املوظفون حباجة إىل تدريب على
املتابعة).(93
()90
( )91انظر القسم الثاين هاء -أدانه -التعيينات القصرية األجل ،التوظيف احمللي
( )92انظر القسم الثاين – واو
انظر القسم الثاين – واو -التعيينات القصرية األجل ،التوظيف احمللي.
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التوصية  -68وينبغي أن يدرج التطوير املهين ابستمرار يف تقييم األداء ،وأن يوىل االهتمام املناسب.
التوصية  -69ابلتعاون مع قسم املوارد البشرية يف قلم احملكمة ،زايدة الشفافية فيما يتعلق ابإلجازات
التطويرية واإلجازات اخلاصة بدون أجر بتحديد القواعد واألنظمة اليت حتيط هبذه الطلبات .وتعترب مهام
املوارد البشرية املتصلة ابإلجازات مثاال على املسؤوليات اليت ميكن أن توكل إىل قسم املوارد البشرية التابع
لقلم احملكمة.
التوصية  -70ومن أجل تلبية االحتياجات التدريبية يف حدود امليزانية املتاحة ملكتب املدعي العام ،ينبغي
النظر يف إسناد بعض املسؤوليات املتصلة ابلتدريب إىل قلم احملكمة.
‘ ‘2عدد املوظفني
الستنتاجات
 -176ومن أجل الوفاء ابملعايري العالية للتحقيقات واملالحقات اجلنائية الدولية ،جيب أن تتاح ملكتب
املدعي العام إمكانية احلصول على املوارد الكافية( .)94وقد أشار مكتب املدعي العام مرارا وتكرارا إىل
نقص املوارد ،وال سيما من حيث املوظفني ،ابعتباره أحد أسباب عدم قدرته على األداء على املستوايت
اليت تتوقعها منه الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرون( ،)95كما أن "عدم التطابق بني املوارد
والعمل الفعلي( ")96له عواقب واسعة النطاق على عمليات مكتب املدعي العام ،مما يؤخر أو ميدد
عمليات الفحوص األولية والتحقيقات واملالحقات القضائية وحيد من عدد احلاالت اليت ميكن أن حيقق
فيها مكتب املدعي العام بفعالية(.)97
 -177واستجابة لطلب من الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية لتوفري مزيد من الوضوح فيما يتعلق
بنمو مكتب املدعي العام ،أجرى مكتب املدعي العام يف عام  2015تقييما داخليا للحجم األساسي.
وقيمت احتياجات األفرقة وخدمات الدعم يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات اجلنائية والتحقيقات
وإجراءات احملاكم .وقد عرف ما هو املقصود بـ"احلجم األساسي" للفريق املتكامل .وميكن استخدام هذا
التقييم بفعالية ملقارنة عبء العمل احلايل ابملوارد(.)98
 -178واستنادا إىل مقرتح ميزانية عام  ،2020تعاين شعبتان من شعب مكتب املدعي العام الثالث
من نقص يف املوظفني قياسا بتقديرات احلجم األساسي( .)99وتعد شعبة التحقيقات األكثر نقصا يف
( )93انظر القسم الثاين – زاي -تقييم األداء.
( )94انظر على سبيل املثال الصفحة  81والصفحة  37من الوثيقة ICC-ASP/18/10
( )95تقرير مكتب املدعي العام بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  ،2018-2016الصفحة  ،4الفقرة الثالثة (ب) ،اخلطة
االسرتاتيجية الصفحة  ،12الفقرة .9
( )96تقرير مكتب املدعي العام بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  ،2018-2016الصفحة  ،8الفقرة .21
( )97يف عام  ،2019ويف مواجهة املوارد احملدودة ،أعطى املكتب األولوية لثمانية حتقيقات من أصل أحد عشر حتقيقا
مت فتحها ،يف  ،ICC-ASP/18/10الصفحة  ،11الفقرتني  ،22-21أفاد مكتب املدعي العام أنه "بسبب املوارد احملدودة
املعتمدة لعام  <...> 2019أتثرت وترية بعض أنشطة التحقيق سلبا".
( )98انظر تقرير احملكمة عن احلجم األساسي ملكتب املدعي العام. ICC-ASP/14/21،
( )99املرجع نفسه ،الصفحة  ،4الفقرة  .7ومن املهم مالحظة أن تقدير حجم املكتب األساسي قد أجري على أساس 6
حتقيقات جارية ،و 9فحوص أولية ،و 9فحوص يف حالة ركود ،و  5قضااي يف مرحلة ما قبل احملاكمة ،و 5قضااي يف
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املوارد ،إذ يوجد هبا  87موظفا متفرغا أقل مما كان مقدرا لتوفري االحتياجات األساسية للشعبة) ،(100وقد
أبلغ اخلرباء أبن نقص املوظفني قد أدى ابلفعل إىل "متديد الوقت الالزم إلجناز األنشطة املخطط هلا،
والعجز عن االستجابة املناسبة لألحداث اهلامة غري املتوقعة )(...؛  -ونقص القدرة على إجراء متارين
الدروس املستفادة؛ ) (...وقدرة حمدودة فيما خيص التعقب؛ وتناقص القدرة على التعامل مع احلاالت
يف"الراكدة"( .)101كما ميثل نقص املوظفني مشكلة أيضا يف شعبة شؤون املوظفني،اليت تتطلب 30
موظفا إضافيا بدوام كامل لتحقيق احلجم األساسي.
 -179تعد التحقيقات اليت جيريها مكتب املدعي العام الوظيفة األساسية لنجاح احملكمة .ويعرتف يف
العديد من مستوايت مكتب املدعي العام( )102أبن نقص املوظفني وعدم التوازن يف املوارد بني شعبة
االدعاء وشعبة التحقيقات .وتعدحاليا نسبة موظفي التحقيق (يف قسم التحقيقات وشعبة حتليل
التحقيقات) ابملقارنة مع نسبة املوظفني يف قسم االدعاءات يف شعبة االدعاء حوايل  .1/1وينبغي أن
تكون النسبة األكثر مالءمة ،مع مراعاة اجملموعة الواسعة من األنشطة أثناء التحقيقات اجلارية ،أقرب
إىل .2/3وفيما يتعلق حبجم األفرقة املتكاملة ،يرتاوح عدد موظفي التحقيق حاليا من  4.5إىل 11
موظفا ،مقارنة بتقدير احلجم األساسي البالغ عشرين موظفا( .)103كما أن حجم األفرقة داخل مكتب
املدعي العام يتقلب بشكل كبري ،تبعا ملرحلة التحقيق/املقاضاة ،والطلبات املتنافسة على املوارد.
 -180يبدو أيضا أن عدم وجود عدد كاف من املوظفني ميثل مشكلة ابلنسبة لشعبة الوالية القضائية،
والتكامل والتعاون ،واألفرقة املتكاملة .ويعمل يف قسم التعاون الدويل حاليا  15موظفا ،وهو ما ظل دون
احملاكمة ،و قضيتان يف االستئناف ،وحالة جديدة .وحاليا ،هناك  9فحوص أولية ،و 11حتقيقا مفتوحا (ليست كلها
نشطة  -مجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وأوغندا يف حالة ركود إىل حد كبري .ويذكر مكتب املدعي العام أنه سيحويل
األولوية لتسعة حتقيقات نشطة ،وجيري  8حتقيقات يف وقت واحد؛  ،ICC-ASP/18/10الفقرات .23-20
( )100تقدير احلجم األساسي  255منصب مكافئ الدوام الكامل  ،افرتاض امليزانية ل 177منصب مكافئ الدوام
الكامل؛ ص .ICC-ASP/14/21 ،5
( )101ويف امليزانية املقرتحة لعام  ،2020ينص مكتب املدعي العام على ما يلي " :ابملوارد احلالية ،مل تتمكن شعبة
التحقيق من احلفاظ على اتصال منتظم ابلشهود من القضااي السابقة ،على النحو املنصوص عليه يف معايري اجلودة .وقد
ازداد عدد التحقيقات اليت تنتظر صدور أمر إبلقاء القبض ،لكن تقتصر اجلهود على الرد على احلوادث والفرص بسبب
املوارد احملدودة  .)...( ..ويبدو واضحا أن اإلفراط يف التمدد يف مجيع أرجاء الشعبة يرجع إىل صغر حجم الفريق املفرط:
ارتفاع عدد اإلجازات غري املستنفدة؛ وزايدة اإلجازات املرضية؛ وزايدة الطلبات للحصول على مزيد من الدعم التحليلي
من شعبة االدعاء وتراكم عبء العمل املتزايد يف قسم علوم الطب الشرعي ،ICC-ASP/18/10 ".ص  ،70الفقرة .281

ويف قسم التحقيقات ،ال تزال القدرات احلالية من حيث احملققني قاصرة عن تلبية االحتياجات احملددة .وتتواصل العواقب
الناجتة عن نقص املوظفني كالتايل :املزيد من الوقت الالزم إلجناز األنشطة املقررة؛ واملزيد من الوقت الالزم عدم القدرة على
االستجابة على النحو املناسب إزاء األحداث اهلامة الطارئة دون إزالة أو ختفيض املوارد املخصصة ألنشطة أخرى ذات
أولوية؛  -اخنفاض القدرة على إجراء متارين الدروس املستفادة ،ووضع املعايري ،وضمان التدريب الكايف ،والقدرة احملدودة
على التعقب؛ وتناقص القدرة على معاجلة احلاالت الراكدة ،ICC-ASP/18/10 ،الفقرة .83
( )102املرجع نفسه ،الصفحة  ،70الفقرة :281كما ورد يف تقرير " 2019يف حني قد اختذ هنج مرن لتخصيص املوارد،
هناك مؤشر واضح على أن زايدة التمدد يف مجيع أحناء الشعبة نتيجة كون الفريق أصغر بكثري من حجم الفريق األمثل :
ارتفاع عدد اإلجازات غري املستنفدة؛ واملستوى الذي ال ميكن أن يتاح له .زايدة اإلجازات املرضية؛ زايدة الطلبات على
مزيد من الدعم التحليلي من شعبة االدعاء وتراكم عبء العمل املتزايد يف قسم علوم الطب الشرعي".
( )103ص .ICC-ASP/14/21 ،16
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تغيري إىل حد كبري على مدى السنوات اخلمس إىل الستة املاضية ،بينما زاد حجم العمل زايدة كبرية .ومل
يزد عدد املوظفني املعنيني زايدة متناسبة) .)104وهذا يعوق سرعة أنشطة التعاون ،ويقلل من قدرة قسم
التعاون الدويل على االستجابة على وجه السرعة الحتياجات األفرقة أو للظروف املتغرية على أرض الواقع.
يضطلع قسم الفحوصات األولية ،الذي يضطلع جبميع املهام التحليلية والقانونية املتصلة ابلفحوصات
األولية ،ما جمموعه  12موظف ا( .)105ويبلغ عن قلة عدد املوظفني املتاحني لـقسم الفحوصات األولية
كأحد أسباب طول الفحوصات األولية.
 -181وأبلغ اخلرباء بعدم الرضا على نطاق واسع عن سرعة خدمات النسخ والرتمجة .وتفيد التقارير
أبن وحدة خدمات اللغات ،الكائنة يف قسم خدمات مكتب املدعي العام ،ال تليب احتياجات مكتب
املدعي العام يف جمالني  ‘1‘:تعيني مرتمجني شفويني/حتريريني للغات ذات الصلة يف بلدان احلاالت ،و‘‘2
توفري نسخ وترمجة يف الوقت املناسب بلغات عمل احملكمة (اإلنكليزية/الفرنسية والعربية) إىل
اإلنكليزية/الفرنسية.
 -182وفيما يتعلق ابلتوظيف ،أبلغ اخلرباء أبن تعيني مرتجم حتريري/مرتجم شفوي بلغة حمددة يستغرق
يف بعض احلاالت أكثر من سنة ،ال سيما فيما يتعلق ابللغات اليت ال تستخدم على نطاق واسع .وتؤثر
هذه التأخريات على مجيع أنشطة مكتب املدعي العام .ويبدو أن التأخريات انمجة عن قواعد التوظيف
التقييدية اليت وضعها مكتب املدعي العام ،ابإلضافة إىل عدم كفاية جمموعة املرشحني املناسبني.
 -183تعد أوجه القصور يف قدرة مكتب املدعي العام على مواكبة طلبات األفرقة للرتمجة التحريرية
والتفسريات خطرية .وكثريا ما تنتظر األفرقة شهورا قبل استجابة الوحدة لطلباهتا .أما العاملون يف احلاالت
غري ذات األولوية فيبلغون عن أتخريات أطول .ونظرا ألن عددا كبريا من الرتمجات التحريرية والنصوص
يستعان هبا من مصادر خارجية ،فإن قدرة الوحدة على االستجابة لطلبات األفرقة ترتبط أيضا ابمليزانية
املخصصة للوحدة .يف هناية عام  ،2019أدى ذلك إىل وقف فعلي للرتمجة اخلارجية والنسخ .واستنادا
إىل امليزانية الربانجمية املقرتحة ،تتوقع الوحدة أن تكون مواردها يف عام  2020أقل مما يعادل 3 415
صفحة من املواد الواجب ترمجتها(.)106
 -184ويالحظ اخلرباء أيض ا عدم وجود موظفني للدعم اإلداري لألفرقة ،مما أدى إىل إنفاق موظفني من
الفئة الفنية العالية قدرا كبريا من الوقت يف أداء املهام الكتابية.

( )104ارتفع عدد طلبات املساعدة بنسبة  68.68يف املائة ،وبنسبة  21.29يف املائة بني عامي  2017و2018
(استنادا إىل شعبة الوالية القضائية ،والتكامل والتعاون ،واألفرقة املتكاملة الداخلية – نظرة عامة على قسم التعاون الدويل ،فرباير
).2002

( )105ثالثة حمللني للحاالت (ف ،)3-وستة حمللي حاالت معاونني (ف )2-واثنان من حمللي احلاالت املساعدين
(ف ،)-ورئيس قسم واحد (ف .)5-ومل ختصص له موارد إضافية منذ زايدة يف عام ،ICC-ASP/18/10 .2014
الصفحتان  ،65-64الفقرات .265-262
( )106املرجع نفسه ،ص  :52طاقة الرتمجة يف خدمات وحدة الرتمجة واللغات التابعة ملكتب املدعي العام11 935 .
صفحة؛ حجم الرتمجة املتوقع 16950 :صفحة؛ الفقرة  :214على سبيل املثال ،جتاوزت أدلة قضية احلسن اليت تتطلب
الرتمجة من العربية  5000صفحة مصدر ،وبلغت الوثيقة اليت حتتوي على الرسوم  500صفحة (مقارنة بـ  30صفحة
قياسية).
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التوصيات
التوصية  -71وينبغي إعادة النظر يف املمارسات احلالية لتحديد األولوايت من أجل التكيف مع تضاؤل
قدرة املكتب على تناول احلاالت/احلاالت اجلديدة(.)107
التوصية  -72ويف غياب زايدة يف عدد املوظفني يف شعبة التحقيقات ،ينبغي أن ينظر مكتب املدعي
العام يف تعيني موظفني من الشعب واألقسام األخرى يف شعبة التحقيقات ،لتحقيق التوازن بني عدد
املوظفني يف شعبة التحقيقات وشعبة االدعاء(.)108
التوصية  -73وينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف إمكانية تفويض بعض مسؤوليات الرتمجة
التحريرية/الشفوية إىل شعبةاللغات والرتمجة يف قلم احملكمة ،حيثما تسمح بذلك متطلبات السرية.
التوصية  -74وينبغي تقييم مدى توافق االحتياجات احلالية من املوارد البشرية مع ما تستلزمه الوحدة
من تعيني موظفني لغويني حمددين يف الوقت املناسب.
التوصية  -75وينبغي إعداد استعراض لعدد الوظائف اليت حيتاج إليها مكتب املدعي العام للدعم
اإلداري ،مع حتديد املهارات املطلوبة.
دال -إدارة قلم احملكمة
 -1انتخاب املسجل وانئب املسجل
الستنتاجات
 -185وف اقا لنظام روما األساسي ،ينتخب املسجل ابألغلبية املطلقة للقضاة ،مع مراعاة أي توصية
مقدمة من مجعية الدول األطراف( .)109تضع الرائسة قائمة ابملرشحني الذين يستوفون املعايري املنصوص
عليها يف النظام األساسي وحتيلها إىل مجعية الدول األطراف مع طلب أي توصيات .مث حييل الرئيس
القائمة ،إىل جانب أي توصيات من مجعية الدول األطراف ،إىل القضاة الختاذ قرار يف اجللسة
العامة(.)110
 -186على الرغم من جناح االنتخاابت األخرية ،أشار كل من مسؤويل احملكمة وممثلي اجملتمع املدين إىل
أن النظام احلايل الختيار رئيس قلم احملكمة غري مالئم ابلنظر إىل املسؤوليات رفيعة املستوى املنوطة بشاغل
دورا أقوى
الوظيفة .ويرى اخلرباء أن العملية جيب أن تكون أكثر مشوالا وأن الدول األطراف جيب أن تلعب ا
يف العملية  ،مبا يتماشى مع أحكام نظام روما األساسي.
 -187يف حني أن النظام األساسي يتوقع د اورا لكل من رئيس املستشارين القانونيني والقضاة ،يف
املمارسة العملية ،كانت توصيات مجعية الدول األطراف تتكون يف الغالب من مبادئ توجيهية ومبادئ
ينبغي أن توجه القضاة يف اختيارهم) .(111يوصي اخلرباء أبن تقوم مجعية الدول األطراف ،وف اقا ملسؤولياته
مبوجب منوذج احلوكم ة ثالثي الطبقات ،بتنفيذ عملية اختيار مبساعدة جلنة خرباء تقوم بفحص املرشحني
( )107انظر القسم الثاين عشر أدانه .حاالت وقضااي مكتب املدعي العام :االسرتاتيجيات الوقائية لالختيار ،وحتديد
األولوايت ،والركود ،وإغالق احلاالت.
( )108انظر القسم الثاين -ايء -أدانه .املرونة وقابلية التوسع والتنقل يف التوظيف.
( )109نظام روما األساسي ،املادة .)4(43
( )110قواعد اإلجراءات واإلثبات ،القاعدة .)3(-)1( 12
( )111انظر على سبيل املثال التوصية .)2017( ICC-ASP/16/Rec.1
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وإجراء فحوصات اخللفية وإجراء املقابالت واقرتاح قائمة قصرية من أجل الدول األطراف( .)112بعد
ذلك ،ستكد مجعية الدول األطراف القائمة املختصرة وحتيلها إىل القضاة الختاذ قرارهم.
 -188ويشري مصدر قلق إضايف إىل إعادة انتخاب املسجلني ،والتسييس احملتمل حلمالت إعادة
االنتخاب ،حيث قد يوضع املسجلون يف موقف صعب فيضطرون إىل ترتيب األولوايت بني مساءلة
القضاة ومساءلة انئب رئيس احملكمة .فيقرتح اخلرباء ،على املدى الطويل ،تغيري األحكام كي متتد والية
املسجل على مدى  ،9-7غري قابلة للتجديد .هذا من شأنه أن يزيل احلافز لتفضيل أي شخص على
أمل إعادة انتخابه .ويف حالة ما إذا كان قد عني يف املنصب ،ينبغي أن يعمل انئب املسجل حىت هناية
والية املسجل (.)113
 -189يقدم اخلرباء توصيات مماثلة يف أماكن أخرى من أجل متديد والايت املسؤولني املنتخبني ،مع
جعل الشروط غري قابلة للتجديد( .)114ال يشار إىل هذا النهج لزايدة استقاللية الدور فحسب ،بل يقلل
أيضا من العبء اإلجرائي على عاتق مجعية الدول األطراف ،حيث سيتعني عليهم التعامل مع مثل هذه
ا
كثريا.
االنتخاابت
ا

 -190ولئن كان ذلك ممكنا مبوجب النظام األساسي( ،)115عمليا ،مل يكن تعيني انئب للمسجل يبدو
ضرورايا يف البداية .ومن شأن إضافة هذا املنصب أن ميكن املسجل من الرتكيز على إدارة احملكمة/املنظمة
الدولية (الطبقة  .)3ويقرتح اخلرباء أن يتوخى يقوم انئب املسجل بدور رئيس اخلدمات القضائية (برتبة
مد ،)2-وهو منصب خيضع للمساءلة أمام الرئيس/املدعي العام (بشأن املسائل اليت تندرج يف إطار
الطبقة  .)2وهذا من شأنه أن جيعل القرار غري مكلف من الناحية العملية .وينبغي انتخاب انئب املسجل
ابلطريقة نفسها املوصى هبا للمسجل ،و يف وقت واحد إن أمكن ذلك.

( )112من شأن هذه العملية أن تكمل املقابالت اليت جيريها القضاة يف مرحلة الحقة.
( )113وتنص املادة  )5( 43من نظام روما األساسي على أن "يشغل انئب املسجل منصبه ملدة مخس سنوات أو ملدة
أقصر حس بما تقرر األغلبية املطلقة للقضاة ،وينبغي انتخابه على أساس االضطالع أبية مهام تقتضيها احلاجة"( .التأكيد
مضاف).
( )114انظر على سبيل املثال التوصية  ( 366ص )208
( )115ينتخب القضاة املسجل ابألغلبية املطلقة بطريق االقرتاع السري .آخذين يف اعتبارهم أية توصية تقدم من مجعية
الدول األطراف .وعليهم ،إذا اقتضت احلاجة ،بناء على توصية من املسجل ،أن ينتخبوا انئب مسجل ابلطريقة ذاهتا .
ويشغل املسجل منصبه .ملدة مخس سنوات ،وجيوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ .ويشغل انئب
املسجل منصبه ملدة مخس سنوات أو ملدة أقصر حسبما تقرر األغلبية املطلقة للقضاة ،وينبغي انتخابه على أساس
االضطالع أبية مهام تقتضيها احلاجة .املادة  )5( )4( 43من نظام روما األساسي.
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 -191ميكن أن تنظر مجعية الدول األطراف يف إمكانية تقدمي مرشحني بطلب مشرتك لشغل منصب
املسجل وانئب املسجل وانتخاهبم ليس بشكل فردي, ،وإمنا اإلثنني معا) .(116من شأن ذلك أن يتيح
فرصة كبرية لضمان التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف املتنوع يف اإلدارة العليا لقلم احملكمة .وحىت اآلن،
كان مجيع مسجلي احملكمة األربعة من جمموعة دول أورواب الغربية ودول أطراف أخرى) .(117ومن شأن
اختيار املنصبني معا أن يتيح للدول األطراف والقضاة ضمان تقدمي شخصيات وخربات تكميلية ،بدال
من السعي إىل إجياد مرشحني لدور املسجل يضطلعون يف الوقت نفسه بدور مديرين مهرة يف منظمات
معقدة ومطلعني على املسائل القضائية على حنو كبري .كما ان الرتشيحات املشرتكة ستشري اىل عالقات
عمل جيدة وتعاون بني االثنني .وينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف يف هنج مماثل فيما يتعلق
ابالنتخاابت املشرتكة للمدعي العام وانئب املدعي العام.
التوصيات
التوصية  -76ينبغي أن تكون عملية انتخاب رئيس قلم احملكمة أكثر مشوال .وينبغي أن تقوم مجعية
الدول األطراف ،وفقا ملسؤولياهتا مبوجب منوذج احلوكمة الثالثي الطبقات ،بعملية اختيار مبساعدة جلنة
خرباء تقوم بفحص املرشحني وإجراء عمليات فحص للخلفيات وإجراء مقابالت وتقدمي قائمة خمتصرة
إىل الدول األطراف .مث تصوت اجلمعية على تثبيت قائمة خمتصرة للمرشحني قبل إحالتها إىل القضاة
الختاذ قرار بشأهنا .وسيتبع نفس اإلجراء يف حالة انئب املسجل إذا كان من املقرر انتخابه.
التوصية  -77ويوصي اخلرباء ابالستفادة من إمكانية تعيني انئب للمسجل لتمكني املسجل من الرتكيز
على إدارة احملكمة/املنظمة الدولية (الطبقة  .)3وسيتزامن هذا الدور مع وظيفة رئيس اخلدمات القضائية
(مد ،)2-وبذلك سيكون القرار غري مكلف .وينبغي انتخاب انئب املسجل ابلطريقة نفسها املوصى هبا
ابلنسبة للمسجل ،ويف وقت واحد إن أمكن ذلك .وميكن أن تنظر اجلمعية يف إمكانية تقدم املرشحني
مع ا ،لشغل منصيب املسجل وانئب املسجل ،وانتخاهبما على هذا النحو ،لتعزيز التنوع اجلنساين واجلغرايف.
وينبغي أن تنظر اجلمعية يف هنج مماثل فيما يتعلق ابالنتخاابت املشرتكة للمدعي العام وانئب املدعي العام.
التوصية  -78وعلى املدى الطويل ،يوصى أبن تقوم الدول األطراف بتعديل األحكام اليت تشري إىل مدة
والية املسجل حبيث تقتصر على والية غري قابلة للتجديد من  7إىل  9سنوات.
 -2خمتلف أقسام قلم احملكمة
الستنتاجات
 -192ودعا استعراض اخلرباء نطاق واسع النطاق إىل تقدمي تقارير من املوظفني بشأن مسائل عديدة
ومتنوعة .وعلق معظم املوظفني الذين تطوعوا لتبادل األفكار مع اخلرباء على جماالت التحسني على
مستوى احملكمة ككل ،والتحدايت املتعلقة ابحلوكمة واإلدارة داخل مكتب املدعي العام ،وأبعداد أقل -
يف الدوائر .وفيما يتعلق بقلم احملكمة ،كانت معظم التقارير الواردة تتعلق ابملكاتب امليدانية وإدارة املوارد
والقيادة يف قسمني حمددين .ومل يقدم سوى القليل من التعليقات على اإلدارة العليا يف قلم احملكمة.

( )116وكما هو احلال يف بعض البلدان ،مثل األرجنتني ،حيث يندرج املرشحون ملنصب الرئيس وانئب الرئيس معا يف
االقرتاع.
( )117السيد كااثال (فرنسا)  ،2008-2003السيدة عربيا (2008إيطاليا)  ،2013-السيد فان هابل (هولندا)
 .2018-2013املسجل احلايل ،السيد لويس ،من اململكة املتحدة.
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 -193ومن شأن العديد من املقرتحات اليت طرحها اخلرباء يف أقسام أخرى (مثل احلوكمة املوحدة،
واملوارد البشرية ،وإجراءات التظلمات الداخلية ،واألخالقيات ،ومنع تضارب املصاحل ،على سبيل املثال)
أن تؤثر على املوظفني والوحدات يف قلم احملكمة .ويف الفقرات التالية ،يعلِم اخلرباء على مسائل حمددة
إضافية يف نطاق إدارة قلم احملكمة.
 -194أشار بعض املوظفني إىل أن بعض أقسام قلم احملكمة تعاين من نقص يف املوظفني أو زايدة يف
عدد املوظفني .وقد مت إبراز احلاجة إىل إلقاء نظرة فاحصة على تنظيم وختصيص املوارد البشرية على وجه
اخلصوص لقسم الضحااي والشهود .واستمع اخلرباء أيضا إىل شواغل تتعلق بثقافة العمل ،واستخدام
املوارد ،واحلاجة إىل مزيد من مراجعة احلساابت يف هذا القسم.
التوصيات
التوصية  -79يوصى أبن يقوم املسجل بتقييم احتياجات إدارة شؤون الشركات ذات االحتياجات
اخلاصة وهياكلها الوظيفية ،وال سيما ابملقارنة مع احملاكم الدولية األخرى ،ملعرفة ما إذا كان ميكن إدخال
حتسينات عليها.
 -3املكاتب امليدانية
الستنتاجات
 -195لدى احملكمة حاليا سبعة مكاتب ميدانية يف ستة بلدان .ويثين اخلرباء على قلم احملكمة لشروعه
يف العمل على وضع مشروع إطار عمل للمشاركة امليدانية( .)118وينبغي أن تسرتشد الصيغة النهائية أو
املستكملة لإلطار ابلنتائج واملقرتحات التالية.
 -196وينبغي تكييف املكاتب امليدانية مع واقع أنشطة االدعاء واألنشطة القضائية ،على أساس
القدرات وعبء العمل .ومن أجل زايدة املرونة يف فتح وإغالق املكاتب امليدانية ،ميكن تعيني املزيد من
املوظفني احملليني .وابملثل ،من املستصوب أن يكون رؤساء املكاتب أكثر مرونة فيما يتعلق ابلتوظيف
واملشرتايت.
 -197ويوصى قلم احملكمة ،ابلتشاور مع رؤساء املكاتب امليدانية ،ابستحداث وسائل إضافية للتنسيق
بني املكاتب امليدانية والهاي .ويف حني ينبغي أن يواصل املوظفون يف امليدان تقدمي تقاريرهم إىل رئيس
املكتب امليداين ،ينبغي هلم أيضا أن ينسقوا ابنتظام مع القسم ذي الصلة يف املقر بشأن أنشطتهم .على
سبيل املثال ،يوصي اخلرباء يف أماكن أخرى أبن حيتفظ قسم اإلعالم والتوعية يف قلم احملكمة ابلتنسيق فيما
يتعلق ابملوظفني املسؤولني عن التوعية يف املكاتب امليدانية ،ابلتعاون مع رؤساء املكاتب املذكورة(.)119
 -198ولتعزيز أثر وجود احملكمة يف امليدان وتعظيم استخدام املوارد ،ميكن النظر يف املكاتب امليدانية
اإلقليمية اليت ستكون مبثابة حماور لعدة بلدان يف املنطقة .وعالوة على ذلك ،يش َّجع مكتب املدعي العام
على زايدة استخدام املكاتب امليدانية .ومن الشروط األساسية املسبقة يف هذا الصدد تعزيز التنسيق

( )118مل تكن املناقشات الداخلية بشأن الورقة قد انتهت يف الوقت الذي كان اخلرباء يطلعون على املشروع.
( )119انظر التوصية  ( 167ص .)111
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واالتصال بني مكتب املدعي العام ورؤساء املكاتب امليدانية( .)120وأخريا ،تعد املكاتب امليدانية أيضا يف
وضع مثايل لتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين احمللي يف امليدان(.)121
 -199استمع اخلرباء إىل خماوف تتعلق ابملوظفني يف املكاتب امليدانية الذين ال يتحدثون اللغة احمللية.
وهذا يقلل بشكل كبري من قدرهتا على التعامل مع اجلهات الفاعلة احمللية وخياطر ابلتأثري سلباا على
مصداقية احملكمة على أرض الواقع .وكما هو موصى به يف مكان آخر( ،)122ينبغي أن يضمن تعيني
املوظفني يف املكاتب امليدانية حتدث األفراد لغة البلد املعين ،السيما عندما تكون تلك اللغة إحدى لغيت
أيضا على دراية بثقافة البلد .وميكن أن يضمن
العمل يف احملكمة .وينبغي أن يكون املوظفون امليدانيون ا
تعيني موظفني حمليني معرفة كل من اللغة والثقافة احمللية ،ويقلل من التكاليف الالزمة للغة أو التدريب.
 -200أشار رؤساء املكاتب امليدانية الذين التقى هبم اخلرباء إىل الطبيعة التشغيلية لوالايهتم ،وظروف
العمل الشديدة الكثافة والصعوبة اليت يعمل يف ظلها املوظفون يف املكاتب امليدانية .عالوة على ذلك،
استمع اخلرباء إىل العديد من الرواايت حول االنفصال بني املوظفني يف امليدان ويف الهاي ،ونقص واضح
يف فهم العاملني يف املقر للصعوابت اليت يواجهها العاملون يف امليدان ،واخنفاض الفرص املهنية أمام هؤالء
العاملني امليدانيني ،مقارنةا أبقراهنم يف الهاي.
التوصيات
التوصية  -80يتعني تكييف املكاتب امليدانية أن مع واقع النشاط القضائي ،وأن يتم تعديلها على أساس
القدرة وعبء العمل .ميكن تعيني املزيد من املوظفني احملليني  ،لزايدة املرونة يف فتح وإغالق املكاتب
امليدانية( .)123وابملثل ،من املستصوب املزيد من املرونة لرؤساء املكاتب من حيث التوظيف واملشرتايت.
التوصية  -81يوصى قلم احملكمة بتطوير وسائل إضافية للتنسيق بني املكاتب امليدانية واملقر ،ابلتشاور
مع رؤساء املكاتب امليدانية .جيب أن يستمر املوظفون يف امليدان يف تقدمي التقارير إىل رئيس املكتب
امليداين ،وكذلك التنسيق ابنتظام بشأن نشاطهم مع القسم ذي الصلة يف املقر الرئيسي.
التوصية  -82لتعزيز أتثري وجود احملكمة يف امليدان واالستفادة القصوى من املوارد:
‘ ‘1ينبغي النظر يف املكاتب امليدانية اإلقليمية ،اليت تعمل كمراكز لعدة بلدان يف املنطقة؛
‘ ‘2ينبغي ملكتب املدعي العام زايدة استخدام املكاتب امليدانية ،من خالل تعزيز التنسيق
واالتصال مع رؤساء املكاتب امليدانية()124؛
امليدان.

‘ ‘3ينبغي أيضا االستفادة من املكاتب امليدانية لتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين احمللي يف

( )120انظر القسم الرابع عشر أدانه ،حضور شعبة التحقيق يف بلدان احلاالت.
( )121انظر القسم السابع أدانه ،العالقات مع اجملتمع املدين واملنظمات اإلعالمية.
( )122انظر التوصية  ( 100ص .)66
( )123انظر القسم الثاين-واو -أدانه ،التعيني على األجل القصري ،والتوظيف احمللي.
( )124انظر التوصية .)222( 297
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التوصية  -83من أجل ضمان قدرة املوظفني امليدانيني على التعامل مع أصحاب املصلحة احملليني،
جيب أن يكونوا على دراية بلغة البلد املعين وثقافته .من شأن تعيني موظفني حمليني أن يضمن معرفة اللغة
والثقافة احمللية على حد سواء ،ويقلل من التكاليف الالزمة للغة أو التدريب.
التوصية  -84يوصى قلم احملكمة ابلنظر يف مدة شغل وظائف املكاتب امليدانية ،على غرار السفارات
ومكاتب األمم املتحدة يف امليدان .وستتوقف شروط هذه املدة على ما إذا كان مركز العمل يسمح
ابصطحاب األسرة أو يعد مركز عمل شاق ،وما إذا كان املوظف معين ا دولي ا أو وطني ا .وينبغي االطالع
مسوح رؤساء املكاتب امليدانية ووحدات الصحة املهنية بشأن رفاهية املكاتب امليدانية يف هذا الصدد.
التوصية  -85كما أن زايدة التنقل الداخلي بني موظفي املكاتب امليدانية واملقر ،على النحو الذي
أوصى به اخلرباء يف قسم املوارد البشرية( ،)125من شأنه أن يسهم يف زايدة وعي املوظفني يف الهاي
بتحدايت امليدان ،وابلنسبة للموظفني امليدانيني ،إمكانية إنشاء شبكة يف املقر الدائم للمحكمة من شأهنا
تعزيز التواصل بني موظفي احملكمة ،بغض النظر عن مكان تواجدهم.
التوصية  -86جيب أن يتمتع موظفو املكاتب امليدانية إبمكانية الوصول إىل الفرص املتاحة مؤسسي ا
من حيث التطوير املهين والشخصي مثل تلك املوجودة يف الهاي( .)126يشري هذا ،على سبيل املثال ،إىل
التدريب ،وإمكانية النظر يف الوظائف يف املقر ،وخيار االستفادة من الدعم النفسي (موظفو الرعاية
االجتماعية) .وجيب أن يهدف قسم املوارد البشرية ووحدةالصحة والرفاه إىل ضمان هذه اخلدمات
والفرص ملوظفي املكاتب امليدانية ،ويـفضل أن يكون ذلك عن طريق التداول من بعد.
.

القسم الثاين -املوارد البشرية
ألف -نظرة عامة

الستنتاجات
 -201ينخرط موظفو احملكمة ،بصفة عامة ،يف مسعى دويل حمفز وجدير حيسد عليه الزمالء املهنيون يف
مجيع أحناء العامل .عالوة على ذلك ،فإن أولئك الذين يتخذون من الهاي مقرا هلم (أي الغالبية العظمى)
يعيشون ويعملون يف ظروف تبدو جنة مجيلة ،ال سيما يف مدينة شديدة التنظيم وحسنة التنظيم ويف جممع
حماكم مرتفع ومل ِهم يوفر ظروف عمل رائعة بكل املعايري.
 -202مع ذلك ،تشري االستطالعات الداخلية املتكررة على مر السنني ،واألدلة القصصية،
واملالحظات من املستشارين املهنيني يف احملكمة ،واملقابالت اليت أجراها اخلرباء إىل أن العديد من املوظفني
عددا قليالا نسبياا من املوظفني خيتار مغادرة احملكمة
غري سعداء وغري راضني .يف الوقت نفسه ،يبدو أن ا
واالنتقال إىل مكان آخر .يف الواقع ،هناك نسبة عالية بشكل مدهش من املوظفني يعملون مع احملكمة
ألكثر من عقد من الزمن ،بعضهم منذ إنشائها .إن اجلمع بني مستوى عال نسبياا من عدم الرضا يف
مكان العمل والقوى العاملة اليت ال يتم جتديدها بشكل كاف من خالل عملية دوران املوظفني (خاصة
على مستوى اإلدارة العليا) يعين بيئة عمل غري مثالية من حيث أداء املوظفني ورفاههم.

( )125انظر القسم الثاين-طاء -أدانه ،التنقل الداخلي.
( )126انظر القسم الثاين-حاء -أدانه ،تدريب املوظفني وتطوير قدراهتم.
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عددا من العوامل اليت سامهت يف هذا الوضع ،وبعضها موجود يف العديد من
 -203حدد اخلرباء ا
البريوقراطيات الدولية ،مبا يف ذلك األمانة العامة لألمم املتحدة ،والوكاالت املتخصصة الفردية واألماانت
األخرى القائمة على املعاهدات .وتشمل هذه مزج هنج اإلدارة بسبب اخللفيات الثقافية شديدة
االختالف للموظفني؛ معدالت ترقية بطيئة أو غري موجودة؛ قضااي اللغة؛ املواقف الثقافية األوسع املختلفة
(على سبيل املثال جتاه النساء أو املوظفني املبتدئني أو موظفي الدعم غري املتخصصني)؛ االفتقار إىل قيادة
تنظيمية قوية ،ويرجع ذلك جزئياا إىل عدم وجود اسرتاتيجية إلدارة املعرفة من شأهنا أن متكن من االحتفاظ
املؤسسي ابلذاكرة؛ ابإلضافة إىل التناوب املنتظم للرؤساء التنفيذيني ،يكون ملوظفي اإلدارة العليا أتثري كبري
على احلفاظ على الثقافة التنظيمية ،مما جيعل التغيري أكثر صعوبة؛ تدخل الدول األعضاء يف قضااي
اإلدارة؛ وأدوات وعمليات اإلدارة غري املالئمة أو اليت عفا عليها الزمن .حتاول بعض التوصيات الواردة
أدانه معاجلة هذه النواقص الدولية على مستوى املنظومة.
 -204ابإلضافة إىل ذلك ،فإن استياء املوظفني ينبع من عوامل تنفرد هبا احملكمة نفسها أو تتفاقم
بسببها ،ال سيما الطريقة اليت مت هبا تنظيمها مبوجب نظام روما األساسي واليت أنشأهتا القيادة املبكرة
للمحكمة؛ طبيعتها املزدوجة كمحكمة ومنظمة دولية؛ طبيعة اجلهاز األربعة للمؤسسة؛ ومبادئ
االستقاللية والسرية اليت (غالباا ما يتم التذرع هبا دون داع ،يف رأي اخلرباء) تعرقل التعاون الوثيق والزمالة
بني الدوائر وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن طبيعة العمل الذي تقوم به
احملكمة جتلب معها حتدايهتا اخلاصة للحفاظ على قوة عاملة راضية ومنتجة .وترد أدانه القضااي
والتوصيات املختلفة حول كيفية معاجلتها.
ابء -بيئة وثقافة العمل ،إشراك املوظفني ،رعاية املوظفني
 -205كما ذكر ساب اقا ،احملكمة منظمة معقدة هي مزيج من ثقافات اإلدارة .بيئة العمل يف املقر
الرئيسي يف الهاي غالب ا ال ترقى إىل مستوى املكاتب الرائعة املتوفرة .إن هيكل احملكمة ،أبجهزهتا األربعة
وقيادهتا اليت يتم التناوب عليها كل مخس إىل تسع سنوات على األقل ،يعين أن كبار املوظفني الدائمني
(أي املديرين) ،وهم رجال عموم ا يف الوقت احلاضر ،ميلون إىل حد كبري ثقافة املنظمة .إهنم ميارسون وزاان
وأتثريا هائلني ليس فقط على العمل املوضوعي للمحكمة وكيفية تنظيمها ،ولكن على التوظيف والتنسيب
ا
وقرارات التوظيف األخرى اليت تؤثر على املوظفني على مجيع املستوايت.
 -208استعرض اخلرباء أحدث استطالعات مشاركة املوظفني ( .)2018 ،2010تشمل الدرجات
مقارنة بني املسحني وأيضا مع استطالعات مماثلة ملنظمات دولية أخرى .يظهر مثل هذا التحليل أن بعض
الدرجات السلبية تعكس حتدايت مشرتكة عرب املنظمات الدولية .هناك ثالث مالحظات أخرى على
النتائج اإلمجالية ذات صلة يف هذه املرحلة.
كبريا بني األجهزة :فدرجات الدوائر هي األدىن ،يليها مكتب
 -207أوالا ،ختتلف الدرجات اختالفاا ا
املدعي العام .وتعد درجات قلم احملكمة أعلى بشكل ملحوظ .اثنياا ،يبدو أن السبب الرئيسي إلحباط
أخريا ،هناك حاجة لتحسني
املوظفني هو االفتقار إىل التنقل والتدريب وفرص تطوير القدرات .و ا
األخالقيات يف مجيع أحناء املنظمة ،وتوفري املزيد من الفرص املتكافئة وضمان إجراءات توظيف أفضل.
 -208اسرتشد اخلرباء يف التقرير ابلنتائج اإلمجالية ،ومتت صياغة توصياهتم مبراعاة االستنتاجات الواردة
أعاله.
جيم -التنمر واملضايقة
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 -209استمع اخلرباء إىل العديد من الرواايت عن سلوك التنمر الذي يرقى إىل املضايقة يف مجيع أجهزة
احملكمة ،لكن بشكل خاص يف مكتب املدعي العام .كما استمعوا إىل شكاوى متكررة من أن ثقافة
مكان عمل احملكمة تتسم ابلتخاصمية ومتيز ضمنياا ضد املرأة .وقد مسعوا عددا من الرواايت عن التحرش
اجلنسي ،وال سيما التلميح اجلنسي غري املرغوب فيه وغري املرحب به من كبار املوظفني الذكور إىل
مرؤوساهتم من اإلانث .ويبدو أن املتدرابت كن عرضة بشكل خاص ملثل هذه األساليب ،مما يؤكد مدى
ارتباط هذه الظاهرة ،ليس فقط يف احملكمة ،ولكن يف األعمال التجارية واحلكومة والقانون واألوساط
األكادميية والعديد من البيئات املهنية األخرى يف مجيع أحناء العامل ،ابلسلطة أكثر مما هي مرتبطة ابجلاذبية
املتبادلة.
 -210يف مكان آخر من هذا التقرير ،الحظ اخلرباء عدم كفاية اآلليات املوجودة يف احملكمة للتعامل
مع شكاوى التنمر واملضايقة( .)127وقد قدمت يف هذا السياق توصيات بشأن آليات جديدة وأكثر
فعالية للتحقيق يف الشكاوى وتسوية املنازعات ملعاجلة هذه الظواهر .ويشري اخلرباء إىل أن البيئة
أيضا
واملمارسات اليت مسحت حبدوث هذا السلوك ،يف كثري من األحيان مع اإلفالت من العقاب ،حتتاج ا
إىل التغيري.
 -211يعد السلوك العدواين يف مكان العمل مشكلة معقدة وحتتاج إىل استجابة متعددة اجلوانب
ملعاجلة البعد الثقايف للقضية ،واخلطوة األوىل ألي تغيري جدي يف ثقافة املنظمة هي القيادة .ال يكفي أن
حمظورا :جيب أن يبينوا أن مثل هذا السلوك لن يتم
يعلن الرئيس التنفيذي ملنظمة ما أن سلواكا معيناا
ا
التسامح معه .يف احملكمة ،هذا يعين أن إصدار تعليمات إدارية بشأن التنمر واملضايقة لن يكون فعاالا ما
مل يعتقد املوظفون ،كبار أو صغار ،فعالا أن املديرين وكبار املديرين يهتمون ابملسألة وسوف يستجيبون حبزم
النتهاكات القانون .جيب أن تكون هناك طرق ميكن للضحااي من خالهلا اإلبالغ عن هذا السلوك أبمان
ومتكن من التحقيق يف ذلك بعجالة .جيب أن يكون املوظفون قادرين على عرض خماوفهم على املديرين
وتلقي التوجيه والدعم فيما يتعلق ابإلجراء الذي جيب اتباعه ،إن رغبوا يف تقدمي شكوى .وإذا تبني أن
الشكوى صحيحة ،جيب أن تكون هناك عواقب على اجلاين .وخيلص اخلرباء إىل أن مثل هذه القيادة يف
احملكمة كانت مفقودة يف املاضي .يف كثري من األحيان مسع اخلرباء أن الرؤساء كانوا ميتنعون عن معاجلة
مثل هذه األمور املتعلقة املوظفني وتركوا األمر للمديرين أو املسؤولني اآلخرين للتعامل معها  -وهو رد غري
مرض بشكل خاص إذا كان اجلاين املتهم صدي اقا مقرااب أو حلي افا للمدير املعين.

 -212اثني ا ،هناك حاجة ملزيد من النساء يف املناصب اإلدارية ،ال سيما يف املناصب العليا( .)128يف
حني أن النساء كأفراد ليسوا ابلضرورة أكثر مشولية أو أقل تصادمية يف ممارسات عملهم من الزمالء
الذكور ،تشري اخلربة يف املنظمات األخرى إىل أنه عندما يقرتب تكوين اإلدارة من التكافؤ بني النساء
والرجال ،تصبح الثقافة العامة للمكتب أكثر تعاونية وأقل تسامح مع سلوك التنمر .جيب أن تنفذ احملكمة
مبادرات من شأهنا أن تؤدي مبرور الوقت إىل وضع يوجد فيه عدد متساو من النساء والرجال على

( )127انظر القسم الرابع-ألف -أدانه ،معلومات عامة.
( )128توصل مراجع احلساابت اخلارجي للمحكمة إىل استنتاج مماثل وأوصى احملكمة "بناء على دراسة يعدها قسم
املوارد البشرية ،إبدخال تدابري إضافية هتدف إىل زايدة متثيل املوظفات ،وال سيما يف املستوايت العليا ،من خالل برانمج
توجيهي وإنشاء مركز تنسيق لشؤون املرأة  ،مثالا"  -تقرير املراجعة النهائية إلدارة املوارد البشرية ICC-ASP/17/7
( ،)2018التوصية .1
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مستوى إدارة احملكمة .ويثين اخلرباء يف هذا الصدد على خطة قلم احملكمة للرتكيز على زايدة املساواة بني
اجلنسني ،وال سيما يف الوظائف الرفيعة املستوى(.)129
 -213إىل جانب تغيري املوقف على مستوى القيادة ،جيب أن خيضع التدريب املناسب جلميع املديرين
حىت يفهموا أتثري وتكلفة التنمر واملضايقة والسلوك التمييزي على الفرد وعلى املنظمة .غالباا ما يربر
عذرا
املديرون التنمر على أنه تكتيك مقبول للحصول على أداء أفضل من فريق عملهم .هذا ليس فقط ا
متساحماا مع الذات وغري أخالقي للغاية ،ولكنه خطأ :يساهم التنمر واملضايقة يف التعاسة على املستوى
الفردي ويف اختاذ القرارات احلذرة واالبتعاد عن املخاطرة على مستوى وحدة العمل .بشكل عام ،هذا يعين
اخنفاض اإلنتاجية للمؤسسة ككل.
 -214يدرك اخلرباء أنه قد مت اختاذ خطوات إجيابية ملعاجلة التنمر واملضايقة يف احملكمة يف السنوات
األخرية ،لكن التعليمات اإلدارية بشأن هذه القضااي ظلت عالقة يف املشاورات بني األجهزة لفرتة طويلة
ومل يتم إصدارها .كما أن مبادرات التدريب اليت مت إطالقها يف هذا اجملال مل تتغلغل بشكل كاف يف مجيع
أجهزة احملكمة لطمأنة املوظفني أبن التغيري احلقيقي جار .وهناك حاجة إىل بذل جهود متجددة يف هذا
الصدد ،إىل جانب تناوب كبار املوظفني من خالل اعتماد سياسة للتثبيت يف هذه الوظائف (على النحو
املقرتح أدانه) ،فضال عن مبادرات لتعزيز قدر أكرب من التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف يف التوظيف.
التوصيات
اضحا إبسرتاتيجية متعددة اجلوانب
التوصية  -87جيب أن تتبىن قيادة احملكمة وأن تظهر التز ااما و ا
للتعامل مع السلوك العدواين يف مكان العمل ،أي التنمر والتحرش والتحرش اجلنسي .جيب أن يكون
اضحا جلميع املوظفني ،وخاصة املشرفني ،أن مثل هذا السلوك غري مربر وغري مقبول يف احملكمة ولن يتم
و ا
التسامح معه .جيب أن تكون هناك طرق ميكن للموظفني من خالهلا اإلبالغ أبمان عن التنمر واملضايقة
للمديرين وتلقي التوجيه والدعم فيما يتعلق ابإلجراء الذي جيب اتباعه إذا رغبوا يف تقدمي شكوى.
التوصية  -88جيب أن تعمل احملكمة جبد ،من خالل برامج التوظيف والرتقية والتدريب ،جللب املزيد من
النساء إىل املناصب اإلدارية العليا ،وذلك جزئياا إلحداث تغيري يف املمارسات السائدة اليت حتملت السلوك
العدواين غري املقبول يف املاضي.
دال -إدارة املوارد البشرية
الستنتاجات
 -215تتمثل إحدى الشكاوى املتكررة يف احملكمة يف أن سياساهتا وإجراءاهتا املتعلقة ابملوارد البشرية
ليست شائعة أو متسقة بني األجهزة .والحظ اخلرباء يف أماكن أخرى أن هنج التقوقع إزاء اإلدارة بني
السلطة القضائية وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام خيلق أوجه تداخل وتشوهات ،ويعزز عدم الكفاءة،
ويعيق التعاون والتنسيق املناسبني يف أرجاء احملكمة .إن إدارة املوارد البشرية للمحكمة هي أساسا وظيفة
تقع مباشرة يف الطبقة  )130(3من هيكل إدارة احملكمة ،أي تدار من قلم احملكمة ،وبشكل عام وفقا
للنظام املوحد لألمم املتحدة ،مما يعفي احملكمة من االضطرار إىل وضع سياسات جديدة للموارد البشرية
من جديد .وال يرى اخلرباء أي فائدة يف انسحاب احملكمة من النظام املوحد كما اقرتحت بعض الدول
األطراف.
( )129احملكمة ،اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة  ،2021-2019الفقرات .19-16 ،6
( )130انظر القسم األول-ألف -أعاله ،هيكل احملكمة.
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 -216وتنفيذا للتوصية أبن تكون إدارة املوارد البشرية وظيفة قلم احملكمة ،ويف ضوء املادة  42من املادة
 19من املادة  19من القانون األساسي ،يرى اخلرباء أن املدعي العام اجلديد ،ميكن أن يفوض لقلم
احملكمة سلطة واسعة النطاق فيما خيص املسائل املتعلقة ابملوظفني يف مكتب املدعي العام ،وهو تفويض
ال مينع من استعادة السلطة أو التدخل بطريقة أو أبخرى إن ارتئي أن امتيازات ومصاحل مكتب املدعي
العام مل تراعى .وفيما يتعلق ابلدوائر ،يعمل املوظفون ابلفعل حتت السلطة االمسية للمسجل ،لكن قد
يكون من املفيد للرائسة تعزيز ذلك ابإلشارة إىل أهنا ال تعتزم املشاركة يف هذا اجلانب من أعمال السلطة
القضائية ،بل سوف حتال إىل املسجل(.)131
 -217ويالحظ اخلرباء أن قسم املوارد البشرية بقلم احملكمة يعاين حاليا من نقص يف املوظفني وسيحتاج
إىل تعزيز كبري إذا ما أريد له أن يتوىل املسؤولية عن املوارد البشرية على نطاق احملكمة .إىل جانب ذلك،
جيب أن تذهب سلطة أكرب لوضع وتنفيذ سياسة اسرتاتيجية يف جمال املوارد البشرية( ،)132رمبا من خالل
رفع مستوى قيادهتا أو ربطها بشكل مباشر أكثر ابملسجل.
التوصيات
التوصية  -89ينبغي اختاذ تدابري لنقل املسؤولية العامة عن املوارد البشرية يف احملكمة إىل قلم احملكمة.
ينبغي تعزيز قسم املوارد البشرية بشكل مناسب من خالل موارد إضافية من املوظفني ،حىت يتمكن من
حتمل هذه املسؤولية.
التوصية  -90ينبغي للمدعي العام اجلديد تفويض مسؤولية إدارة املوارد البشرية يف مكتب املدعي العام،
هلذا املنصب مبوجب املادة  42من نظام روما األساسي ،إىل املسجل ،ابعتباره جانباا رئيسياا من جوانب
تنفيذ التوصية  89أعاله.
هاء -كفاية املوارد البشرية  -التوظيف
الستنتاجات
 -218كانت االنتقادات الرئيسية اليت مسعها اخلرباء بشأن نظام التوظيف احلايل يف احملكمة تتعلق بطبيعته
املرهقة ،وافتقاره إىل الشفافية ،والوقت الذي يستغرقه شغل الوظائف ،وحقيقة أن األشخاص املعينني يف
أيضا إىل أنه غالباا ما يتم
بعض األحيان يفتقرون إىل املهارات الالزمة للقيام هبا الوظيفة املعطاة هلم .وأشري ا
استخدام نظام التعيينات قصرية األجل وبرانمج التدريب الداخلي كتيار توظيف ،على حنو حيرم املرشحني
انقصا ،والذين مل تتح هلم الفرصة يف كثري من األحيان
احملتملني ،ال سيما من املناطق اجلغرافية املمثلة متثيالا ا
املشاركة يف التعيينات قصرية األجل وبرامج التدريب.
 -219تنطوي االنتقادات املذكورة أعاله على بعض الصحة ،لكنها انتقادات مشرتكة بني األمم املتحدة
والعديد من املنظمات الدولية األخرى ،وهي يف بعض اجملاالت متناقضة (على سبيل املثال ،يعود الوقت
املستغرق لشغل املناصب جزئي ا إىل اجلهود املبذولة كي تكون العملية منصفة قدر اإلمكان) .يشري هذا إىل
نوعا ما عن التوظيف يف منظمة وطنية
أن التحدايت اليت ينطوي عليها التوظيف للوكاالت الدولية ختتلف ا
جدا .حقيقة أن املرشحني أيتون من العديد من البلدان املختلفة ولديهم مؤهالت
وميكن أن تكون كبرية ا
( )131انظر القسم األول-ألف( )3أعاله ،إدارة احملكمة.
( )132ينبغي أن تكون هذه االسرتاتيجيات مستنرية ابلدراسات االستقصائية املتعلقة إبشراك املوظفني اليت جترى ابنتظام.
وفيما يتجاوز درجات الدراسات االستقصائية الفردية ،ينبغي إجراء مقارانت بني الدراسات االستقصائية املتعددة وحتليلها
لتحديد االجتاهات على مر الزمن.
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وخربات يصعب مقارنتها يف كثري من األحيان ،هو أحد األمثلة على ذلك .إجراء املقابالت عرب
التكنولوجيا عن بعد واحلصول على فرصة حمدودة للغاية لتقييم الصفات الشخصية للمرشح هو شيء
أيضا
آخر .عالوة على ذلك ،يف حني أن الكفاءة للقيام ابملهمة هي املعيار األساسي لالختيار ،جيب ا
مراعاة عوامل أخرى مثل احلاجة إىل التوازن اجلغرايف واجلنساين من قبل اللجان اليت مت تشكيلها إلجراء
التوظيف مللء منصب معني .هذه اللجان يف األمم املتحدة واحملكمة خمصصة بطبيعتها ،وميكن أن تتنوع
يف طريقة تقييم املرشحني وتقدمي توصياهتا.
 -220بينما جيري مكتب املدعي العام وقلم احملكمة عمليات التعيني اخلاصة هبما بشكل منفصل ،إال
أهنما يتبعان نفس اإلجراءات ،وهي يف األساس تلك املتوخاة يف النظام املوحد لألمم املتحدة .هتدف
نظرا ألنه
اللجان املخصصة إىل احلد من التحيز ،لكن كما ذكر أعاله ،فهي تبطئ عمليات التوظيف ا
يكون غالب ا من الصعب استخدام ثالثة مسؤولني مشغولني إلجراء املقابالت ،ويتعترب عملية مرهقة .كما
ميكن أن تؤدي مراجعات توصياهتا من قبل سلطة التوظيف املركزية وصناع القرار إىل إبطاء العملية ،وميكن
أن تضيف نوع ا من الغموض الذي يدفع إىل انتقاد االفتقار إىل الشفافية .وميكن أن تعين اجلهود املبذولة
لضمان التوازن اجلغرايف أن بعض املوظفني اجلدد ليسوا على دراية بعمل الوظيفة اليت مت توظيفهم لشغلها،
كما قد يكون مرغوب فيه .ليس من املستغرب أن ينجذب املديرون ،يف حماولة لتقليص الوقت واملوارد اليت
ينطوي عليها التوظيف الشامل ،إىل خيار تعيني شخص يعرفونه ابلفعل من بني موظفي األجل القصري
أو املتدربني؛ ومن يروا أنه ميتلك املهارات الالزمة للوظيفة.
 -221مبراعاة كل ما سبق ،وحتقيق التوازن بني احلاجة إىل العدالة اإلجرائية والكفاءة وملء الوظيفة
بشخص مؤهل للقيام ابملهمة ،يوصي اخلرباء بعدد صغري من التعديالت على نظام التوظيف ،بدالا من
إجراء تغيريات ابجلملة .كبداية ،إذا مت تنفيذ توصيات أخرى من اخلرباء تتعلق هبيكل احملكمة وقيادهتا
وثقافتها ،فسيكون هناك أتثري إجيايب يف جمال التعيينات يف احملكمة .ابإلضافة إىل ذلك ،مع نفاد مجيع
التعيينات من قسم املوارد البشرية يف قلم احملكمة ،ينبغي أن يكون هناك عضو واحد يف مجيع األفرقة من
أيضا
ذلك املكتب ،مما سيضيف االتساق واخلربة املهنية إىل هذه األفرقة .وينبغي أن تضم هذه اللجان ا
انقصا .سيتم حساب هذا للمساعدة يف
امرأة واحدة على األقل ،وحيثما أمكن ،من منطقة ممثلة متثيال ا
أيضا متحدثني من لغيت العمل يف
معاجلة خماوف التمثيل اجلغرايف واجلنساين .وجيب أن تضم مجيع اللجان ا
احملكمة ،لض مان القدرة على اختبار طالقة املرشحني ،خاصة عندما تكون إحدى لغيت العمل أو كلتيهما
مهمة للمنصب (على سبيل املثال للوظائف امليدانية يف بلد انطقة ابلفرنسية).
 -222إن انتقاد كون بعض املعينني يف احملكمة ال يتمتعون ابملؤهالت أو اخلربة املناسبة لعمل احملكمة
يثري القلق وحيتاج إىل معاجلة .قد ال يكون هذا خطأ اللجان اليت اختارت املوظفني ،بل بسبب املواصفات
الوظيفية ومعايري اختيار غري واضحة .إذا كانت الوظيفة اليت يتم شغلها وظيفة حمامي االدعاء ،جيب أن
متاما يف معايري االختيار أن اخلربة املناسبة إلجراء احملاكمات ضرورية .وعندما تكون إحدى
اضحا ا
يكون و ا
أيضا.
املكوانت اهلامة للوظيفة املعلن عنها هو إدارة األفراد ،جيب أن تكون اخلربة يف هذا اجملال إلزامية ا
لذلك ينبغي بذل جهد ،كجزء من مراجعة واسعة ملواصفات الوظائف يف احملكمة ،ألجل حتديد املهارات
واخلربة احلامسة املطلوبة يف مثل هذه الوظائف وإدراجها يف محالت التوظيف لشغل وظائف معينة.
 -223من أصعب الصفات اليت جيب تقييمها لدى املرشحني ،ال سيما يف طلب مكتوب أو حىت يف
مقابلة قصرية نسبياا ابلتداول عن بعد ،هي قدرهتم على العمل داخل الفريق ،وقدرهتم على التعامل مع
االختالفات الثقافية ،واستعدادهم لقبول التوجيه  -ابختصار ،ذكائهم العاطفي .جيب التفكري يف كيفية
التغلب على أوجه هذا القصور ،رمبا يف حالة الوظائف اإلدارية العليا ،من خالل اختيار املرشحني ودعوهتم
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إىل الهاي إلجراء تدريبات تفاعلية .وإن كان ذلك مفرط التكلفة ،من املستحسن جدولة مناقشات
متابعة مفصلة مع املشرفني السابقني واحلكام للمرشحني املدرجني يف القائمة املختصرة على األقل.
 -224إن القلق من أن استخدام نظام التعيينات القصرية األجل وبرانمج املتدربني كقناة للتعيني يف
احملكمة يؤدي إىل استبعاد املرتشحني احملتملني من مناطق معينة على أفضل وجه من خالل اعتماد تدابري
إلدراج هؤالء املرشحني يف تلك الربامج .الواقع هو أنه مبجرد تعيني األفراد يف احملكمة ،من الصعب للغاية
فصلهم حىت لو كانوا غري أكفاء .ويدرك اخلرباء أن نظام التعيينات القصرية األجل وبرانمج التدريب
الداخلي يوفران طريقة لتقييم كفاءة املوظفني احملتملني ،وجتنب قرارات التوظيف الكارثية .عالوة على
ذلك ،ينبغي احلرص على ضمان إجراء عمليات توظيف مفتوحة وتنافسية لكل من املتدربني السابقني
واملرشحني اآلخرين(.)133
واو -التعيينات القصرية األجل ،التوظيف احمللي
 -225جيب أن تكون أجهزة احملكمة قادرة على تعيني خرباء مباشرة ملهام قصرية األجل ،واالحتفاظ
ابملوظفني طوال مدة املهمة أو القضية .فالنظام احلايل لعقود املساعدة املؤقتة العامة غري مرن مبا فيه
الكفاية ،وال يسمح بتسريع عمليات التوظيف .وهذا مهم بشكل خاص يف سياق البحوث التمهيدية
والتحقيقات.
 -226ابلنسبة ملكتب املدعي العام ،تزداد احلاجة إىل اخلربة احمللية وامليدانية على أساس حمدود األجل
أثناء التحقيقات النشطة( .)134يف حني ينبغي زايدة قدرة حمققي مكتب املدعي العام على التواجد يف
امليدان ،ال ميكن حىت للبعثات طويلة األمد االستغناء عن ضرورة وجود حمرتف حملي يف الفريق .فالقدرة
على التحليل الفوري للسياق والديناميات السياسية أو االجتماعية للوضع ،وكذلك إقامة اتصال مع
اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف امليدان ،ستحسب لتجنب التأخري وحتسني دقة عملية التحقيق والتحليل.
 -227يبدو أن احملكمة أقرت ابحلاجة إىل املعرفة احمللية يف السنوات األخرية .على سبيل املثال ،قام
مكتب املدعي العام بتوظيف العديد من مساعدي التحقيق اخلاص ابلوضع واحملققني امليدانيني ،لكنه ال
يزال عمالا قيد التقدم .كما يتطلع مكتب املدعي العام إىل املستقبل وإمكانية استخدام عقود املساعدة
املؤقتة العامة لزايدة التواجد احمللي .هذه كلها جهود جديرة ابلثناء ،لكن جيب القيام ابملزيد لضمان اتساق
تطبيق مناذج التوظيف هذه عرب احلاالت ،مع إيالء االعتبار الواجب للسياقات األمنية والسياسية.
التوصيات
التوصية  -91جيب أن تضم مجيع جلان التوظيف يف املستقبل امرأة واحدة على األقل ،حيثما كان احال
غري ذلك حالياا ،وممثل منطقة جغرافية انقصة التمثيل وحبكم املنصب ،وممثل قسم املوارد البشرية التابعة
لقلم احملكمة .وجيب أن تضم مجيع اللجان متحدثني بلغيت العمل يف احملكمة.
التوصية  -92هناك حاجة إىل بذل جهد كبري إلعادة تصنيف مجيع املناصب يف احملكمة من حيث
املسؤوليات األساسية واملهارات العامة ،هبدف السماح للمسؤولني من خمتلف األجهزة ابلتقدم لشغل
وظائف يف أي مكان يف احملكمة تكون لديهم املهارات واخلربة الالزمة لشغلها .وجيب توخي احلذر عند
اإلعالن عن الوظائف لضمان أن اجملموعة الكاملة من املهارات املطلوبة تنعكس بدقة يف الوصف الوظيفي
ومعايري االختيار هلذا املنصب للتأكد من أن اللجان تتخذ قرارات التوظيف املناسبة.
( )133انظر التوصية ( 37ص .)39
( )134انظر القسم الرابع عشر أدانه( ،ص .)208
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التوصية  -93إدرا اكا لصعوبة إجراء مقابالت مع املرشحني من مناطق جغرافية خمتلفة خبلفيات تعليمية
ومهنية خمتلفة عرب التداول عن بعد ،جيب بذل جهد أكرب من قبل جلان التوظيف للمتابعة مع احلكام أو
حىت املرشحني املختارين ملزيد من املناصب العليا وإحضارهم إىل الهاي للحصول على جولة مكثفة من
املقابالت واالختبارات.
التوصية  -94وينبغي زايدة تعزيز قدرة احملكمة على تعيني موظفني على أساس حمدود أو قصري األجل،
وابلتايل متكينها من تعيني موظفني حمليني يف الوقت املناسب( .)135جيب مراجعة سياسات املوارد البشرية
ذات الصلة يف هذا الصدد ،إذا لزم األمر.
التوصية  -95ينبغي جلمعية الدول األطراف و/أو احملكمة النظر يف وجود اتفاقيات/سياسات/واثئق
هيكلية للسماح بنماذج التوظيف املختلفة ،مثل العقود القصرية األجل ،واإلعارة ،والتوظيف احمللي.
التوصية  -96جيب توسيع صندوق التدريب الداخلي مدفوعة األجر ومواقع الباحثني الزائرين ،لتمكني
املرشحني من الدول النامية لتويل مثل هذه املناصب يف احملكمة.
زاي -تقييم األداء
الستنتاجات
 -228وجد اخلرباء أن هناك انتقادات مستمرة لنظام تقييم أداء احملكمة ،على الرغم من أنه مل يتم
مؤخرا نسبياا ويتم تطبيقه اآلن على نطاق عاملي إىل حد ما يف مجيع أحناء احملكمة .جوهر النقد
تنقيحه إال ا
اندرا ما يتم تسجيل هذا األداء الضعيف؛ وأن
هو أن املديرين ال أيخذون نظام التقييم على حممل اجلد؛ و ا
التقييمات ال حتدث فرقاا عملياا يف مكان العمل؛ وأنه ال يوجد بند لتقييم تصاعدي أو  360درجة
دائما بشكل متسق أو مناسب.
للمشرفني عرب احملكمة ،ولو وجد مل يتم تنفيذه ا

 -229ال يعاجل اخلرباء مسألة أساسية فيما يتعلق بنظام تقييم أداء احملكمة ،الذي صممه بعناية
متخصصون يف امليدان ومت تعديله ليناسب ظروف احملكمة لكن ابألحرى طريقةا تنفيذه .ومرة أخرى ،هذه
ليست قضية تنفرد هبا احملكمة  -فهي مشرتكة عرب منظومة األمم املتحدة ورمبا يف العديد من األنظمة
أيضا .ال حيب املسؤولون إجراء التقييمات وخيشى املوظفون هذه التقييمات .وميكن أن تؤدي
الوطنية ا
التقييمات الصادقة لضعف األداء أو عدم الكفاءة إىل تقاضي داخلي طويل األمد ومستهلك للوقت
وتعطيل لوحدة العمل .ويف هذه احلالة ،لتجنب الصراع ،فإن اإلغراء كبري مبنح املسؤول تقييم ا أعلى
فعاال
تقييما ا
لشخص ما ألدائه ،سواء كان ذلك تصني افا متفوقاا لشخص قام ببساطة بعمله بكفاءة أو ا
متاما لشخص ما أداؤه ضعي افا.
ا
منتظما حول توقعات
 -230بقوض نظام احملكمة إىل فهم مفاده أن املديرين واملوظفني سيجرون حو اارا ا
اندرا ما حيدث هذا
العمل حبيث ال تكون هناك مفاجآت عند إجراء املراجعة السنوية لألداء .لسوء احلظ ،ا
يف مجيع أحناء احملكمة ،وغالباا ما يكون متريناا من قبيل" :ضع عالمة يف املربع" ،لذلك يتم استثمار املراجعة
السنوية ابلوزن واجلاذبية اليت ال حتتاجها .ولكي يتم تنفيذ هذا النظام بشكل أفضل يتطلب التز ااما أقوى
جدا أن يكون هناك تدريب إلزامي جلميع املشرفني .جيب أن
من املسؤولني وكبار املديرين ،ومن احملتمل ا
يكون التنفيذ الناجح لدورة تقييم األداء مع مجيع موظفيهم ،مبا يف ذلك التقييم الصادق لألشخاص ذوي
معيارا لألداء للمشرفني أنفسهم .عالوة على ذلك ،ينبغي إدخال عنصر تقييم شامل
األداء الضعيف ،ا
( 360درجة) يف النظام ،كما حدث يف بعض احملاكم الدولية األخرى .ومرة أخرى ،فإن تنفيذ املزيد من
( )135انظر أيض ا التوصية  ( 80ص .)56
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التوصيات العامة اليت قدمها اخلرباء فيما يتعلق ابلقيادة والثقافة يف احملكمة سيساعد أيضا يف تعزيز نظام
التقييم.
التوصيات
التوصية  -97يتعني على املديرين يف احملكمة ،مبا يف ذلك الرؤساء ،إىل االلتزام بنظام تقييم األداء املعتمد
من قبل احملكمة ،وال سيما من خالل تقدمي مالحظات صادقة وبناءة ابنتظام للموظفني حىت ال يشكل
استعراض األداء السنوي صدمة للفرد .جيب أن يكون إجراء تقييم األداء السليم وتقدمي املشورة ملوظفيهم
يف حد ذاته مؤشر أداء مهم للمشرفني واملديرين.
التوصية  -98جيب إدخال عنصر تقييم شامل ( 360درجة) بشأن املديرين عرب مجيع أجهزة احملكمة،
نظرا للطبيعة اهلرمية ملكان العمل هناك ،من احملتمل أن تكون عن طريق تعليقات مكتوبة جمهولة
واليت ،ا
املصدر إىل اإلدارة من قبل املوظفني أو من خالل مناقشة سنوية ميسرة فيما بني موظفي وحدة العمل
دون حضور املدير.
حاء -تدريب املوظفني وتطوير قدراهتم
الستنتاجات
 -231الحظ اخلرباء يف أماكن أخرى أن احملكمة منشأة غري عادية يف عامل اهليئات الدولية ،هبيكل فريد
وعمليات وبرامج صعبة ومعقدة للغاية ،يتم تنفيذها يف جمموعة متنوعة من البلدان يف مجيع أرجاء العامل.
ويرتتب على ذلك أن مجيع املوظفني املعينني تقريباا يفتقرون إىل املعرفة واخلربة ليكونوا قادرين على شغل
املنصب مباشرة واألداء مبا يرقى إىل مستوى التوقعات .ولذلك فإن التدريب التمهيدي جلميع املعينني يف
احملكمة أمر ابلغ األمهية للحفاظ على جودة عملها .لن يكون مثل هذا التدريب فعاالا بشكل كامل إال
إذا كانت هناك إسرتاتيجية مناسبة إلدارة املعرفة على مستوى احملكمة ،حبيث يكون للمدربني فكرة
واضحة عما حيتاج املوظفون اجلدد إىل معرفته( .)136ومن شأن مثل هذه االسرتاتيجية أن تسهل مبادرات
التنقل الداخلي واخلارجي وتسمح بتطبيق مدة اخلدمة ،فيقل القلق بشأن مغادرة املعرفة اهلامة احملكمة
عندما ينقل املوظف أو يتقاعد.
 -232يف مكان آخر من التقرير ،علق اخلرباء على املسألة احملددة املتعلقة بتدريب القضاة املنتخبني
حديثاا يف احملكمة وموظفي مكتب املدعي العام(.)137
 -233مسع اخلرباء أن جماالت التدريب املذكورة أعاله غري كافية حالي ا بسبب نقص املوارد .وابملثل ،فهم
يدركون أن التدريب املهين املستمر حمدود ،ال سيما يف جماالت مثل القيادة واإلدارة ومعاجلة النزاعات
والوعي ابلنوع االجتماعي والثقايف الذي ،كما ذكران ،له أتثري على بيئة العمل أبكملها.
التوصيات
جادا لتعزيز
اعتبارا ا
التوصية  -99يوصي اخلرباء أبن تويل اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية ،وقيادة احملكمة ا
وظيفة التدريب وتطوير القدرات يف احملكمة ،واليت جيب أن تكون مركزية مرة أخرى يف قلم احملكمة.
( )136يثين اخلرباء على خطة احملكمة ،بناءا على توصية جلنة املراجعة ،لوضع دليل تنظيمي ،كخطوة إجيابية حنو حتسني
وعنصرا من اسرتاتيجية إدارة املعرفة  -انظر تقرير جلنة املراجعة عن أعمال دورهتا العاشرة،AC/10/5 ،
التدريب التمهيدي
ا
( )2019الفقرة .9
( )137انظر أدانه القسم التاسع-ألف :التعريف وتطوير القدرات املهنية املستمر والتوصية ( 65ص )55
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طاء -تعدد اللغات
الستنتاجات
 -234حيدد النظام األساسي لغيت العمل يف احملكمة ومها اإلنكليزية والفرنسية .يف حني أن هناك أجزاء
من احملكمة تستخدم اللغة الفرنسية بشكل شائع ،يبدو أن اللغة اإلنكليزية يف املمارسة العملية أصبحت
لغة العمل االفرتاضية ،ال سيما يف مكتب املدعي العام .هذا أمر مؤسف ألنه يشجع على توظيف
املتحدثني ابللغة اإلنكليزية يف الغالب ،وهو أمر غري موات عندما يكون عدد كبري من البلدان الناطقة
ابلفرنسية وحيتاج مسؤولو احملكمة إىل التفاعل مع املسؤولني الوطنيني ابللغة الفرنسية.
 -235ينبغي توجيه اجلهود املستمرة حنو حتسني قدرات اللغة الفرنسية يف احملكمة من خالل التوظيف
املستهدف ،وضمان وجود املتحدثني الفرنسيني يف جلان االختيار ،ودروس اللغة الفرنسية املنهجية ،وحوافز
املوظفني املعنيني لتحسني مهاراهتم يف اللغة الفرنسية .ميكن أن يتمثل أحد األهداف طويلة األجل
للمحكمة يف تعزيز متطلبات إتقان املوظفني لكل من لغيت العمل يف احملكمة.
 -236ينبغي إيالء اهتمام خاص للتأكد من أن األفراد املعينني يف الوظائف اليت تتطلب مهارات لغوية
معينة ،سواء كانت إحدى لغات عمل احملكمة أو غريها ،يتمتعون ابلكفاءة اللغوية الالزمة .سيكون هذا
هو احلال ،على سبيل املثال ابلنسبة لبعض املناصب يف امليدان .138املزيد من اجلهد املبذول يف مرحلة
التوظيف يف هذا الشأن سيساهم يف تقليل امليزانية اليت تنفق على دروس اللغة.
التوصيات
التوصية  -100جيب توجيه اجلهود املستمرة حنو حتسني قدرات اللغة الفرنسية يف احملكمة ،من خالل
التوظيف املوجه ودروس اللغة الفرنسية واحلوافز للموظفني لتحسني لغتهم الفرنسية .بشكل عام ،عند تعيني
األشخاص الذين سيعملون يف بلد أو منطقة حالة ،سواء يف امليدان أو يف املقر ،حيث يكون االتصال يف
الغالب بلغة معينة ،جيب التأكد من أن الفرد املختار قادر بشكل كاف يف تلك اللغة على قم ابملهمة
بشكل فعال.
ايء -املرونة وقابلية التوسع والتنقل يف التوظيف
الستنتاجات
شيوعا من املوظفني عدم وجود فرصة تقريباا للرتقية يف احملكمة .كما ذكران
 -237من أكثر الشكاوى ا
ساب اقا ،هذه مشكلة موجودة يف العديد من البريوقراطيات الدولية ،ألن الوظائف الشاغرة غالباا ما يتم
شغلها من اخلارج ،وليس من خالل الرتقية الداخلية .وهذا نتيجة الستيعاب احلصص اجلغرافية وغريها
واستجابة لضغوط الدول األعضاء .لكن يبدو أن هذه القضية منتشرة بشكل خاص يف احملكمة ،رمبا
يرجع ذلك إىل كون املوظفني ،ال سيما يف رتب املوظفني القانونيني يف مكتب املدعي العام ،غالباا ما
يكونون من ذوي األداء العايل يف سياقاهتم الوطنية ،مع توقعات أعلى من معظم التقدم الوظيفي إىل
األعلى .وما يكتشفونه مبجرد انضمامهم إىل احملكمة بدالا من ذلك هو أنه مع قلة حركة املوظفني الذين
يشغلون مناصب أعلى منهم ،تظل فرص الرتقية أثناء بناء مهاراهتم وخرباهتم يف احملكمة حمدودة للغاية
ابلفعل.

( )138انظر أيض ا التوصية  ( 83ص .)57
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 -238جيدر ابلذكر أنه يف األمانة العامة لألمم املتحدة على سبيل املثال ،وإن منعوا من الرتقية يف
مكاتبهم ،ميكن للموظفني التقدم لشغل وظائف يف أجزاء خمتلفة من األمانة العامة أو يف املنظمات ذات
الصلة ،ويف مواقع عمل خمتلفة .لذلك ميكن لألفراد تعويض نقص احلركة التصاعدية من خالل حتفيز
حتدايت وبيئات العمل اجلديدة واملختلفة .على النقيض من ذلك ،بسبب الفصل بني أعضاء احملكمة،
والعديد من اجلهود املنعزلة عربها ،والطريقة اليت اختارهتا قيادهتا لتطبيق االعتبارات السرية واالستقاللية يف
جدا من احلركة حىت بني مكتب املدعي العام وقلم احملكمة أو الدوائر ومكتب
مكان العمل ،هناك القليل ا
املدعي العام.
ايء -التنقل الداخلي
 -239يرى اخلرباء أن هذه املسألة حتتاج إىل معاجلة على جبهات متعددة إن كانت احملكمة يف املستقبل
ستوفر حياة عمل مرضية ملوظفيها اليت يستحقوهنا واليت ستساهم يف حتسني أداء احملكمة يف مجيع
اجملاالت .ففي أبسط املستوايت ،جيب أن تتبىن قيادة كل جهاز مفهوم احلركة بني الوحدات داخل اجلهاز
مقياسا
املعين ،لالستجابة لضغوط العمل املتغرية .وسيقاوم بعض املديرين هذا ألهنم يرون يف موظفيهم
ا
انشغاال يضعفهم فعالا.
الختصاصاهتم وسلطتهم ،وابلتايل فإن نقل بعض املوظفني إىل وحدة عمل أكثر
ا
لكن يف وقت حتجم فيه الدول األطراف عن زايدة امليزانيات ،تعد إعادة توزيع املوظفني طريقة بسيطة
وفعالة من حيث التكلفة لتحسني اإلنتاجية(.)139
 -240اثني ا ،حتتاج قيادة احملكمة إىل تشجيع وتسهيل تنقل املوظفني عرب األجهزة ،عن طريق تصنيف
الوظائف من حيث فئات املهارات العامة ومتكني املوظفني من التقدم لشغل الوظائف الشاغرة يف فئة
مهما يف العمل للموظفني،
وظائفهم املعينة ،أينما كانت شاغرة يف احملكمة .فلن يوفر هذا فقط ا
تنوعا ا
جيدا على املدى الطويل وتكون
ولكنه سيبين شبكات وعادات التبادل اليت من شأهنا أن ختدم احملكمة ا
مثاال عملياا لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة .على األقل ،ينبغي أن يكون هناك حكم يف ممارسة التوظيف
ا
ابحملكمة للتعيينات املؤقتة عرب األجهزة .وميكن ترتيب هذه األمور بشكل غري رمسي نسبياا وتكون لفرتة
قصرية لكنها ستساعد يف التغلب على ضغوط العمل عرب احملكمة وستوفر وجهات نظر جديدة
للموظفني األفراد املعنيني.
 -241اثلثا ،ينبغي للمحكمة أيضا أن تنظر يف كيفية تيسري مزيد من التنقالت داخل وخارج املكاتب
عنصرا
امليدانية ،ولو على أساس مؤقت وقصري األجل على النحو املتوخى أعاله .يعد العمل امليداين
ا
نظاما مثل
أساسياا يف عمل احملكمة ،لكن ال يعيش إال القليل من املوظفني هذه التجربة .يف حني أن ا
الذي تستخدمه مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ملطالبة مجيع موظفي املقر ابلعمل يف
امليدان يف مرحلة ما قد يكون غري عملي ابلنسبة للمحكمة ،ال شك يف أن وجود جمموعة أكرب من
املوظفني يف الهاي يدركون واقع وحتدايت العمل يف امليدان من شأنه أن جيعل احملكمة أفضل بشكل
عام( .)140ومرة أخرى ،فإن اعتماد الفئات الوظيفية على مستوى احملكمة من شأنه أن يسهل عمليات
النقل هذه إىل املكاتب امليدانية والعودة منها ،فضالا عن اختاذ موقف أكثر مرونة بشكل عام جتاه
التعيينات املؤقتة عرب األجهزة.

أيضا تنفيذ التوصية ( ،134ص )113
( )139لتمكني التنقل الداخلي ،من الضروري ا
( )140انظر الفقرة  200أعاله.
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كاف -التنقل اخلارجي
 -242ينبغي أن يعمل الرؤساء على تيسري التبادالت واإلعارة بني احملكمة واألجزاء األخرى ذات الصلة
من البريوقراطية الدولية .وقد يكون ذلك أسهل ابلنسبة للموظفني ذوي املهارات اإلدارية العامة مثل املالية
نظرا للعدد الكبري من املوظفني القانونيني املنتشرين يف األمم املتحدة
واإلدارة واخلدمات اللغوية .لكن ا
والوكاالت املتخصصة واحملاكم الدولية األخرى واألماانت األخرى املنشأة مبوجب معاهدات ،جيب أال
يستعصي على املسؤولني ذوي املهارات القانونية وحدها املشاركة يف مثل هذه التبادالت .تعد احملكمة
طرفاا يف اتفاق األمم املتحدة للتنقل بني الوكاالت منذ عام  ،2019وينبغي اآلن أن تعمل بشكل
استباقي الستخدام هذه املنصة لتنفيذ عمليات تبادل العمل املناسبة مع الوكاالت النظرية .ال يرغب اخلرباء
يف أن يكونوا إلزاميني بشأن املدة اليت ينبغي أن تكون فيها هذه التبادالت والتعيينات ،لكن لكي تكون
فعالة من حيث التكلفة ،ينبغي أال متتد على فرتة تقل عن ستة أشهر وأال تتجاوز ثالث سنوات.
 -243ينبغي أن تنظر احملكمة أيضا يف أساليب تيسري تبادل املوظفني مع املنظمات غري احلكومية
واملؤسسات األكادميية ذات الصلة ،وإن كان ذلك يبدو أصعب بعض الشيء .ومرة أخرى ،ستستفيد
احملكمة من وجهات النظر اجلديدة اليت اكتسبها موظفوها يف مثل عمليات التنسيب هذه ،ومن األفراد
جدا إىل احملكمة لفرتة.
القادمني من تلك اخللفيات املختلفة ا
 -3اإلعارات

 -244اقرتحت بعض الدول األطراف أن تقبل احملكمة اإلعارة من احلكومات كوسيلة لتعزيز قدرهتا.
وقد عارضت دول أطراف أخرى ذلك على أساس أن مثل هذه اإلعارات من املرجح أن أتيت من دول
ذات قدرات عالية (أي غربية) مما قد يشوه وجهات النظر السياسية للمحكمة ومينع تعيني موظفني من
تقدما .ويقر اخلرباء ابملخاوف األخرية ،ويقدرون املخاطر اليت ينطوي عليها نظام االنتداب
دول أقل ا
املفتوح ،حيث قد يتم وضع بعض املنتدبني يف احملكمة لتعزيز مصاحل حكومتهم بدالا من مصاحل احملكمة.
 -245تنص أحدث خطة اسرتاتيجية ملكتب املدعي العام على أن مكتب املدعي العام "سيهدف إىل
استكشاف إمكانية اإلعارة مع الدول األطراف وخيارات أخرى مماثلة (مثل تبادل املوظفني)( .")141وقد
لفت اخلرباء االنتباه ابلفعل إىل احلاجة إىل اخلربة احمللية يف هذا اجملال ومكاتب املدعي العام ،يف كل مرحلة
من مراحل البحوث التمهيدية والتحقيقات واملالحقات القضائية( .)142وبصرف النظر عن القيمة املضافة
من حيث سرعة وجودة العمل والوفورات يف خدمات اللغة ،ميكن لإلعارة أن ختفف من عواقب امليزانية
احملدودة للمحكمة ،اليت ال توفر سوى القليل للتعيني املخصص.
 -246يرى اخلرباء قيمة يف هنج اإلعارة على أساس احتياجات احملكمة بدالا من اقرتاح الدولة ،مع
دائما بسلطة رفض عرض اإلعارة .من بني أمور أخرى ،قد يكون من املهم أن يوافق أي
احتفاظ احملكمة ا
منتدب على منصب غري إداري ومتخصص بطبيعته ال غري (على سبيل املثال مسؤول حتقيق مايل أو
متخصص يف علم التشريح الشرعي) ،ابختصار يف جمال تفتقر فيه احملكمة على القدرة التقنية املطلوبة
(الكافية).
 -247وقد أبلغ اخلرباء أبن القواعد التقييدية تقيد قدرة احملكمة على تعيني موظفني معارين .لذلك ،من
املهم تقييم كيفية استخدام احملكمة لإلعارة ،ومراجعة مسودة املبادئ التوجيهية بشأن اختيار وإشراك
( )141اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام  ،2010-2019ص  ،14الفقرة .16
( )142انظر أيض ا التوصية( 80ص ،)56والتوصية ( 94ص .)64
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املوظفني املقدمني دون مقابل( .)143وبناءا على ذلك ،جيب التأكد من أهنا عادلة ومناسبة للغرض وقادرة
على تزويد احملكمة أبفضل اخلربات أبوسع متثيل جغرايف.
التوصيات
التوصية  -101ينبغي أن تتبىن قيادة كل جهاز من أجهزة احملكمة مفهوم التنقل بني وحدات العمل يف
اجلهاز للتعامل مع ضغوط العمل املتغرية .ابإلضافة إىل ذلك ،ينبغي عليهم تشجيع وتسهيل تنقل املوظفني
عرب األجهزة ،سواء على املدى القصري أو الطويل ،من خالل السماح للموظفني ذوي املهارات واخلربات
ذات الصلة ابلتقدم لشغل وظائف يف أجهزة أخرى غري اجلهاز الذي يعملون فيه حالياا ،وف اقا لإلمكاانت
احملتملة .ورهنا بتضارب املصاحل ،جيب أن تشمل عمليات النقل هذه التحركات يف امليدان ،ولو على
أساس مؤقت أو قصري األجل.
التوصية  -102ينبغي للمديرين دعم وتشجيع التبادل واإلعارة بني احملكمة واحملاكم واملنظمات الدولية
األخرى ذات الصلة ،ومن بني أمور أخرى من خالل تطبيق اتفاق األمم املتحدة للتنقل بني الوكاالت.
وينبغي النظر يف مثل هذه التبادالت مع مؤسسات خارجية أخرى ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية
واجلامعات.
التوصية  -103ميكن للمحكمة أن تنظر يف اإلعارات من احلكومات الوطنية على أساس احتياجاهتا،
وليس حسب رغبات احلكومة املعنية .وال يتعني أن تتعلق هذه اإلعارات إال ابملناصب ذات الطبيعة غري
اإلدارية أو الفنية أو املتخصصة( .)144وجيب صياغة/حتديث املبادئ التوجيهية بشأن اختيار املوظفني
األحرار وإشراكهم وف اقا لالعتبارات املذكورة أعاله.
 -4مدة الولية

الستنتاجات
 -245من شأن التدابري املقرتحة أعاله أن تساعد يف مواجهة التحدي املتمثل يف ركود املوظفني يف
احملكمة ،وميكن تنفيذها يف الغالب بسهولة نسبية مع اإلرادة وااللتزام املناسبني من جانب قيادة احملكمة.
لكن ،من وجهة نظر اخلرباء ،فإن الطريقة األكثر مشوالا وفعالية ملواجهة هذا التحدي ،رغم وجود صعوابت
إدارية أكرب ومعارضة قوية حمتملة يف بعض األوساط ،تتمثل يف تطبيق سياسة مدة الوالية جلميع املوظفني
فوق رتبة معينة .فبكل بساطة ،من غري السليم ،ابلنسبة ملنظمة ما ،أن تظل إدارهتا العليا دون تغيري طوال
هذه الفرتة الزمنية داخل احملكمة( .)145يرى اخلرباء أنه ولئن كان حتما هناك بعض االضطراابت يف العمل
من فرض حد معني لفرتة والية مجيع املوظفني من الرتبة ف  5-وما فوق  ،فإن الفوائد من حيث إدراج
تفكري جديد ،وديناميكية إدارية خمتلفة يف وحدة العمل ،ونشر السلطة حالياا على هذا املستوى يف خمتلف
األجهزة ،سوف يفوق إىل حد كبري هذا االضطراب.

( )143اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام ،ص  ،14الفقرة .16
( )144سيتعني حتديث مسودة املبادئ التوجيهية احلالية ( )ICC-ASP/4/15واالنتهاء منها مبا يتماشى مع توصيات اخلرباء
بشأن اإلعارات.
( 44 )145يف املائة من املوظفني من رتبة مد  1-و 23يف املائة من الرتبة ف  5-يعملون يف احملكمة منذ أكثر من
 10سنوات؛ و 33يف املائة من مد  1-و  41يف املائة من ف  5-يعملون يف احملكمة منذ  10-5سنوات  -بناءا على
البياانت اليت قدمتها احملكمة للخرباء.
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 -249ال يرغب اخلرباء يف أن يكونوا إلزاميني بشأن تفاصيل نظام مدة الوالية هذا ،رغم اقتناعهم أبنه
جيب تطبيقه بشكل صارم ،ابستثناءات قليلة ،إن وجدت .ويطبق مثل هذا النظام يف منظمة حظر
األسلحة الكيميائية ملدة أقصاها  7سنوات جلميع املسؤولني( ،)146ويف منظمة األمن والتعاون يف
أورواب( ،)147ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية( )148ملدة أقصاها مخس سنوات ،ويبدو أنه يعمل بشكل
فعال .مبراعاة كون املسؤولني املنتخبني يف احملكمة يعملون فرتات إما ملدة مخس سنوات (املسجل) أو تسع
سنوات (القضاة واملدعي العام) ،يقرتح اخلرباء بعض احلدود بني هاتني الفرتتني .وقد تتوخى احملكمة
تطبيق نظام مدة الوالية يف مجيع اجملاالت على مجيع موظفي احملكمة ،كما هو احلال يف املنظمات املذكورة
أعاله .لكن ،يرى اخلرباء أن سلبيات ذلك ميكن أن ترهق النظام بشكل كبري ،على األقل يف السنوات
األوىل من تطبيقه؛ مبا يف ذلك تعقيد واستمرارية القضااي اليت تتم معاجلتها يف مكتب املدعي العام وابلتايل
احلاجة إىل درجة من االستمرارية على مستوى العمل ،فضالا عن التحدي املتمثل يف االضطرار إىل إدارة
محالت توظيف مستمرة.
 -250من احلجج اليت مسعها اخلرباء ضد تنفيذ نظام مدة الوالية هي املعرفة املؤسسية اليت ميكن أن
تضيع إذا غادر األفراد الذين عملوا يف احملكمة منذ إنشائها .بغض النظر عما إذا كانت اجلمعية واحملكمة
سيقرران تطبيق نظام مدة الوالية أم ال ،جيب على احملكمة وضع إطار إدارة املعرفة قوي يتضمن آليات
واسرتاتيجيات لالحتفاظ ابملعرفة ونقلها .جيب أال تعتمد املعرفة املؤسسية على وجود األفراد.
 -251ميكن تطبيق نظام مدة الوالية خيتلف قليال على رؤساء ديوان املسؤولني ،أي أن هؤالء الذين
يعينهم الرئيس املنتخب حديثا/املدعي العام/املسجل وال خيدمون إال لفرتة والية ذلك املسؤول ،ورمبا
إبمكانية العودة إىل رتب موظفي احملكمة إذا مل يكونوا خيضعون ابلفعل للمدة احملددة .ومن شأن تطبيق
فرتة والية كبار املوظفني أن يوحي أبن انئب املدعي العام ،املنتخب حالياا ملدة تسع سنوات ،ال ينبغي أن
مرشحا ملنصب املدعي العام يف هناية فرتة واليته.
يكون ا
 -252يقر اخلرباء بصعوبة تطبيق نظام جديد للتعيني الوظيفي على املوظفني املوجودين فعالا يف
احملكمة ،لذا فهم يقرتحون عدم تطبيق النظام إال على التعيينات اجلديدة يف وظائف الرتبة ف 5-
واملديرين عندما تصبح شاغرة .وهذا ال مينع احملكمة من تشجيع كبار املوظفني الذين خدموا يف احملكمة
لفرتة طويلة للنظر يف التقاعد املبكر ،مبا يف ذلك مبنحهم حزم مالية.
 -253رغم كون هذا لن ينطبق على املوظفني احلاليني ،من احملتمل أن تكون هناك مقاومة كبرية إلدراج
أيضا بعض احلماس هلذا النهج يف األوساط
نظام التثبيت يف العديد من أجزاء احملكمة (وإن كان هناك ا
األخرى) .لكن يرى اخلرباء أن هذا تدبري ضروري للتصدي بفعالية لعدد من مكامن الضعف املؤسسية
جديدا ،فضالا عن املزيد من الديناميكية يف احملكمة عرب
للمحكمة .ليس أقلها أهنا ستجلب هن اجا
وتفكريا ا
ا
مجيع أجهزهتا.
التوصيات
التوصية  -104ينبغي أن تضع احملكمة اسرتاتيجية شاملة إلدارة املعرفة ،لضمان عدم ضياع املعلومات
واخلربة اهلامة كلما انتقل أحد املوظفني من وحدة العمل أثناء عمليات النقل أو اإلعارة أو التقاعد أو
( )146منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،الئحة املوظفني ،الالئحة  ،4-4ص 22
( )147منظمة األمن والتعاون يف أورواب ،لوائح وقواعد املوظفني ،الالئحة  ،8-3ص .17
( )148الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الئحة املوظفني ،الالئحة  ،03-3ص .6
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االستقالة ،وإلبالغ برانمج التدريب عرب مجيع أحناء العامل .احملكمة ،مبا يف ذلك التدريب التعريفي
للموظفني اجلدد.
التوصية  -105من أجل تشجيع التفكري اجلديد وإضفاء املزيد من الدينامية على احملكمة ،ينبغي أن
نظاما لفرتة شغل املنصب ،ينطبق على مجيع املناصب من فئة ف  5-وما فوق .وينبغي
تعتمد احملكمة ا
أن ينص النظام على حد أقصى ملدة شغل املناصب من هذه املستوايت ما بني مخس سنوات وتسع
سنوات ،وال ينبغي قبول إال استثناءات قليلة ،إن وجدت .وألسباب تتعلق ابإلنصاف اإلجرائي ،ال ينبغي
تطبيق القيود على أولئك الذين يشغلون هذه املناصب حالياا ولن تنطبق إال على املعينني حديثاا يف
املناصب .لكن ميكن تشجيع املوظفني الذين خدموا لفرتات طويلة ،يف فئة ف  5-أو مستوى املديرين
على التقاعد مبكرا للسماح إبنشاء النظام اجلديد يف أسرع وقت ممكن.

القسم الثالث -األخالقيات ومنع تضارب املصاحل
الستنتاجات
مهما ابلنسبة جلميع
 -254من خالل مشاورات اخلرباء ،مت حتديد األخالقيات ابعتبارها
ا
موضوعا ا
أصحاب املصلحة .فقد متت تغطية املزاعم األخرية املتعلقة بتضارب املصاحل أو االنتهاكات األخالقية
احملتملة أو السلوك غري الالئق من أجهزة متعددة علناا والتكهن هبا من خالل العديد من املقاالت
ومنشورات املدوانت ،ويف بعض األحيان برزت أثناء احملاكمات من خالل طلبات تنحية القضاة.
 -255مثل هذه األحداث ،سواء كانت بسلوك غري الئق ح اقا أم ال ،ميكن أن تؤثر على احملكمة على
الصعيدين اخلارجي والداخلي .فتتآكل مسعة احملكمة ومصداقيتها والثقة املوضوعة فيها ،مما يهدد برتاجع
دعم الدول األطراف واجملتمع املدين .داخلياا ،ميكن أن يؤثر على إنتاجية املوظفني ورفاهيتهم ،ويف بعض
خطرا مالياا على املؤسسة .ويف غياب أدوات تتسم ابلكفاءة والفعالية بشأن
احلاالت ميكن أن ميثل ا
األخالق ومنع تضارب املصاحل ،تصبح احملكمة أقل قدرة على الدفاع عن نفسها ضد منتقديها.
 -256أشار كل من الدول األطراف واجملتمع املدين ومسؤولو احملكمة وموظفوها على حد سواء إىل
ضرورة وضع معايري أخالقية إلزامية وواضحة جلميع األفراد العاملني مع احملكمة ،مبن فيهم املسؤولون
املنتخبون ،تكملها آلية إنفاذ قوية .وأشار أصحاب املصلحة إىل العدد املتزايد لطلبات تنحية القضاة -
إىل جانب كون القضاة أنفسهم يتخذون قر اارا بشأن هذه املسألة  -يقوض ثقة اجلمهور يف هيئة التحكيم
واحملكمة ككل  .ووجهت نداءات حمددة ملبادئ توجيهية بشأن التفاعل بني املسؤولني واملوظفني ،من
انحية ،والدول األطراف من انحية أخرى ،وأنشطة كبار املسؤولني بعد تركهم مناصبهم يف احملكمة .وأعرب
عن القلق إزاء عدم وجود صكوك تلزم املسؤولني واملوظفني السابقني مبواصلة التقيد ببعض االلتزامات
األخالقية.
ألف -إطار األخالقيات
 -257يتألف اإلطار األخالقي للمحكمة من عدة صكوك ذات نطاقات تطبيق خمتلفة:
موظفو احملكمة و/أو املسؤولون:
▪ تشري املاداتن  47-46من نظام روما األساسي والقواعد  32 ، 30 ، 26-24من القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات إىل سوء السلوك من قبل املسؤولني املنتخبني؛
▪ مدونة قواعد السلوك القضائي  -للقضاة.
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▪ مدونة قواعد سلوك املوظفني  (ICC/AI/2011/002) -تنطبق على حاملي خطاابت التعيني ابحملكمة،
بغض النظر عن مدة تعيينهم ،وموظفي املنظمات األخرى املنتدبني إىل احملكمة؛
▪ مدونة قواعد السلوك اخلاصة مبكتب املدعي العام  -تنطبق على مجيع أعضاء مكتب املدعي العام،
ابإلضافة إىل املتدربني واملهنيني الزائرين واملوظفني املقدمني دون مقابل وموظفي املنظمات األخرى
املنتدبني؛ ال تنطبق على االستشاريني واملقاولني واملستشارين اخلاصني ملكتب املدعي العام؛
▪ تعليمات إدارية بشأن التحرش اجلنسي وغريه من أشكال التحرش  (AI/ICC/2005/05) -تنطبق
على مجيع املوظفني احلاليني والسابقني يف احملكمة (جيري العمل على إصدار تعليمات إدارية منقحة
وحمدثة بشأن التحرش)؛
▪ برانمج اإلقرار املايل  (ICC/AI/2015/005) -ينطبق على الرؤساء واملوظفني احملددين املعنيني بشراء
السلع واخلدمات أو استثمار أصول احملكمة.
األفراد املنتسبون إىل احملكمة:
▪ مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني (اخلارجيني)  -تشمل حمامي الدفاع ،واحملامني الذين يتصرفون
نيابة عن الدول ،وأصدقاء احملكمة ،واملستشارون/املمثلون القانونيون للضحااي والشهود؛
▪ مدونة قواعد السلوك للمحققني  (ICC/AI/2008/005) -تنطبق على حمققي احملكمة والدفاع
واحملققني اآلخرين العاملني بناءا على طلب احملكمة.

 -258ابإلضافة إىل ذلك ،لدى احملكمة سياسة محاية اإلبالغ عن املخالفات واملبلغني عن املخالفات
) (ICC/PRESD/G/2014/003وسياسة ملكافحة االحتيال ) ،(ICC/PRESD/G/2014/002وكالمها
ينطبق على مجيع املسؤولني املنتخبني واملوظفني األعضاء وغريهم من األشخاص الذين خيدمون احملكمة،
مثل احملامني واملقاولني واالستشاريني واملهنيني الزائرين واملتدربني والباعة.

 -259أجرت احملكمة حتليالا للفجوات يف إطار قيمها وأخالقياهتا يف السنوات األخرية .وأدت النتائج
إىل مراجعة التعليمات اإلدارية بشأن التحرش والعمل على توجيه إداري جديد حول االستغالل
()149
إطارا تنظيمياا
اجلنسي  .بشكل عام ،خلصت احملكمة إىل أن لديها ،ابملقارنة مع املنظمات املماثلة ،ا
شامالا حيكم سلوك مسؤوليها وموظفيها احلاليني(.)150
منقحا
إطارا ا
 -260بدأت العملية بناءا على طلب جلنة املراجعة يف عام  2017أبن تقدم احملكمة ا
للقيم واألخالقيات ،بناءا على قيم احملكمة ومدونة قواعد السلوك العامة املطبقة على مجيع املوظفني،
وحتديد السلوك املهين املتوقع من كل موظف يف أداء أنشطته .وحيثما كان ذلك مناسبا ،دعيت أجهزة
احملكمة إىل صياغة مدوانت حمددة لقواعد السلوك ألنشطة حمددة ،من شأهنا أن تعرب عن قيم احملكمة
ومدونة قواعد السلوك اخلاصة هبا وتشري إليها .وأكدت جلنة املراجعة على احلاجة إىل توحيد مجيع
املوظفني العاملني يف احملكمة حول نفس القيم ،مبا يتماشى مع "مبدأ احملكمة الواحدة"( .)151كررت جلنة
( )149حتديث احملكمة إلطار عمل القيم واألخالقيات على مستوى احملكمة ، AC/11/18 ،الفقرة .2
( )150املرجع نفسه ،الفقرة .29
( )150التقرير السنوي للجنة املراجعة يف تقرير اللجنة احلدودية املشرتكة عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرينICC- ،
 ، )2017( ASP/16/15املرفق واو ( 1ج)  ،الفقرات .36-35
( )151التقرير السنوي للجنة التدقيق يف تقرير اللجنة احلدودية املشرتكة عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرين ICC- ،
 ،)2017( ASP/16/15املرفق واو ( 1ج)  ،الفقرات .36-35
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املراجعة هذا الطلب يف عام  ،2019إىل جانب دعوة احملكمة لوضع ميثاق أخالقي على مستوى
احملكمة( .)152كما قدم مراجع احلساابت اخلارجي هذا االقرتاح يف عام  .)153(2018ورحبت هبذا النهج
مجعية الدول األطراف(.)154
 -261يقر اخلرباء ابجملموعة الكبرية من األدوات اليت تنظم السلوك املتوقع يف احملكمة ويثنون على
مؤخرا من عمل لتحديد الثغرات وتكميلها من خالل إصدارات إضافية .ومع ذلك،
احملكمة ملا قامت به ا
يرى اخلرباء أن اإلطار احلايل جمزأ وال ينص على مبادئ مشرتكة واضحة ومعايري دنيا تنطبق على مجيع
األفراد املنتسبني إىل احملكمة ،سواء كانوا مسؤولني منتخبني أو موظفني أو خارجيني .ميكن أن يؤدي ذلك
إىل تقليل الوضوح) ،(155والتنفيذ غري املتسق عرب احملكمة وترك السلوك املرفوض دون معاجلة ،عندما أييت
من أفراد معينني اتبعني للمحكمة ال تشملهم أي من األدوات .وهذا هو احلال ،على سبيل املثال،
ابلنسبة للمسجل وموظفي الدعم التابعني للدفاع اخلارجي وحمامي الضحااي.
 -262ميكن حتسني إطار األخالقيات للمحكمة من خالل ميثاق أخالقي موحد على مستوى احملكمة
ينطبق على مجيع املسؤولني املنتخبني واملوظفني واألفراد املنتسبني إىل احملكمة  ،مع عدم تغطية هذا األخري
على اإلطالق أو عدم تغطيته ابستمرار .هذا من شأنه أن يستجيب للنداءات املتكررة من مجيع أصحاب
املصلحة لتوحيد مجيع األفراد املنتسبني إىل احملكمة مبوجب نفس املبادئ ،مبوجب مبدأ احملكمة الواحدة.
عالوة على ذلك ،جيب أن ينص ميثاق األخالقيات ومجيع األدوات ذات الصلة (قواعد السلوك) على
استمرار تطبيق التزامات معينة (مثل السرية) للمسؤولني واملوظفني بعد مغادرهتم مناصبهم أو مناصبهم.
 -263ال يشمل موظفو دعم أفرقة الدفاع والضحااي اخلارجيني ،رغم أهنم يعملون يوميا من املقر لعدد
كبري من السنوات ،أي مدونة لقواعد السلوك ،وكثريا ما يستبعدون أيضا من احلماية اليت متنحها سياسات
أيضا فريق الدعم يف الدفاع
احملكمة .جيب تعديل مدونة قواعد السلوك املهين للمستشار اخلارجي لتشمل ا
اخلارجي وأفرقة الضحااي .عالوة على ذلك ،ينبغي توسيع السياسات الداخلية املتعلقة ابملسائل املتعلقة
أيضا الدفاع اخلارجي
ابلرعاية االجتماعية )مثل التعليمات اإلدارية بشأن التحرش) جيب أن متتد لتشمل ا
وموظفي دعم الضحااي(.)156
 -264املسجل أيضا غري مشمول حاليا أبي مدونة حمددة لقواعد السلوك .ويوصي اخلرباء بتوسيع
لوائح املوظفني ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال ،لتشمل الدور من خالل أداة مناسبة.

( )152تقرير املراجعة النهائي إلدارة املوارد البشرية ،)2018( ICC-ASP/17/7 ،ص .38
( )153التقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دورهتا التاسعة )2019( AC/9/5 ،الفقرات .11-8
( )154تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية و اجلمعية ،)2019( ICC-ASP/17/Res.5 ،الفقرة 137؛ تعزيز احملكمة اجلنائية
الدولية و اجلمعية ،)2018( ICC-ASP/18/Res.6 ،الفقرة .143
الحظت جلنة املراجعة أن نتائج استبيان مشاركة املوظفني أظهرت أنه "غالباا ما يكون املوظفون غري واضحني بشأن
املقصود ابلسلوك غري املناسب وغري األخالقي وكيف يتوقع أن يتصرفوا"  -التقرير املؤقت للجنة التدقيق حول أعمال دورهتا
التاسعة ،)2019( AC/9/5 ،الفقرة  9واحلاشية .9
( )155الحظت جلنة التدقيق أن نتائج استبيان مشاركة املوظفني أظهرت أنه "غالباا ما يكون املوظفون غري واضحني
بشأن املقصود ابلسلوك غري املناسب وغري األخالقي وكيف يتوقع أن يتصرفوا"  -التقرير املؤقت للجنة التدقيق حول أعمال
دورهتا التاسعة ،)2019( AC/9/5 ،الفقرة  9واحلاشية .9
( )156انظر التوصيتني  ( 335-334ص .)270
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 -265من األمهية مب كان يف ضمان املعايري املهنية العالية داخل احملكمة وجود آلية إنفاذ فعالة .ويرحب
اخلرباء إبنشاء آلية الرقابة املستقلة ،ويشريون إىل ضرورة تزويدها ابملوارد الكافية لتمكينها من أداء
)(157
أمرا ضرورااي .فقد
مهمتها  .إضافة إىل املوارد ،يعد الوصول إىل آليات التحقيق والرقابة على املعلومات ا
أبلغ اخلرباء إبحجام الدوائر ومكتب املدعي العام عن أنشطة التدقيق والتحقيق من هيئات الرقابة
ابحملكمة .ويرى القضاة أن النظام احلايل ،الذي مينح سلطات التحقيق على القضاة ،غري مناسب
ويتعارض مع نظام روما األساسي .ويتفق اخلرباء على أن النظام البديل سيكون مفيدا ،حيث يتم التحقيق
مع القضاة من قبل القضاة ،على غرار املمارسات الوطنية.
 -266ينبغي للمدعي العام اجلديد أن يراجع العمليات واإلجراءات الداخلية لضمان التعاون الفعال
والكفؤ مع مكتب املراجعة الداخلي وآلية الرقابة املستقلة .وميكن أن تتعايش السرية واالستقالل القضائي
مع املساءلة والشفافية ،وال ينبغي استخدامهما ملنع الرقابة الفعالة .وميكن توخي تدابري إضافية لتخفيف
املخاوف ،مثل اتفاقيات السرية األكثر مشوالا اليت سيلتزم هبا موظفو آلية الرقابة املستقلة.
 -267وينبغي استكمال آلية الرقابة املستقلة بنموذج حتقيق خمصص للقضاة ،وإذا لزم األمر ،ملكتب
املدعي العام .تنشئ آلية الرقابة املستقلة جلان حتقيق خمصصة  -تتألف من قضاة أو مدعني عامني ،على
التوايل  -على أساس احلاجة ،من قائمة دائمة (قائمة املرشحني املقبولني) من األفراد املؤهلني من الدول
األطراف .وستقوم اللجان ابلتحقيق يف مزاعم سوء السلوك ضد القضاة أو املدعي العام أو انئب املدعي
العام .وجيب أن يتم االتفاق على القائمة من قبل رائسة اجلمعية ورئيس احملكمة أو املدعي العام ،على
التوايل .وستظل آلية الرقابة املستقلة خمتصة ابلتحقيق يف تقارير سوء السلوك ضد مجيع مسؤويل احملكمة
اآلخرين واملوظفني واألفراد املرتبطني ابحملكمة(.)158
 -268وعلى املدى الطويل ،ال ينبغي أن تظل سلطة إقالة القضاة واملدعي العام وانئب املدعي العام
واملسجل وانئب املسجل من مناصبهم وتطبيق اإلجراءات التأديبية عليهم من اختصاص اجللسة العامة
للقضاة أو هيئة الرائسة أو اجلمعية .وبدالا من ذلك ،ينبغي أن خي َّول سلطة البت يف مثل هذه األمور
شكل من أشكال اجمللس القضائي ،مكون من قضاة حاليني وسابقني وطنيني ودوليني .وهذا من شأنه أن
ٌ
يضمن حيادية واستقاللية القرارات التأديبية .وحيث أن مثل هذا التغيري سيتطلب تعديل النظام األساسي
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،يف املدى القصري ،ينبغي الرتكيز على تعزيز املنع.
التوصيات
احدا على مستوى احملكمة ،حيدد املعايري املهنية
التوصية  -106جيب أن تضع احملكمة ميثاقاا أخالقياا و ا
الدنيا املتوقعة من مجيع األفراد العاملني مع احملكمة (املوظفون ،املسؤولون املنتخبون ،املتدربون واملهنيون
الزائرون ،املستشارون اخلارجيون وموظفو الدعم ،واخلرباء االستشاريون) .وميكن أن تكمل قواعد السلوك
اإلضافية ألدوار حمددة مدونة قواعد السلوك اخلاصة ابحملكمة ،وف اقا لتوصيات جلنة التدقيق .وجيب أن
تنص األدوات على مواصلة تطبيق االتزامات معينة (مثل السرية) للمسؤولني واملوظفني ،بعد مغادرة
مناصبهم أو إهناء مهامهم.
التوصية  -107ينبغي للمدعي العام اجلديد مراجعة العمليات واإلجراءات الداخلية لضمان التعاون
الفعال والفعال مع مكتب املراجعة الداخلية وآلية املراقبة املستقلة .وميكن تصور تدابري إضافية لتخفيف
املخاوف ،مثل اتفاقيات السرية األكثر مشوالا اليت سيلتزم هبا موظفو آلية املراقبة املستقلة.
( )157انظر التوصية  ( 364ص .)270
( )158انظر أدانه القسم الرابع إجراءات التظلم الداخلية ،وابخلصوص التوصية ( 125ص .)103
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التوصية  -108جيب استخدام جلان التحقيق اخلاصة للقضاة واملدعي العام وانئب املدعي العام من
قبل آلية الرقابة املستقلة يف حالة وجود شكاوى ضد هؤالء املسؤولني املنتخبني .وستنشئ آلية الرقابة
املستقلة هذه اهليئات املكونة من ثالثة قضاة أو مدعني عامني على التوايل من قائمة تضم قضاة/مدعني
عامني حاليني وسابقني وطنيني ودوليني .وسيتم االتفاق على القائمة من قبل رائسة اجلمعية ورائسة
احملكمة واملدعي العام ،على التوايل ،على غرار اإلجراء املشار إليه يف التوصية ( 113ص .)92
التوصية  -109على املدى الطويل ،ينبغي أن خت َّول سلطة إصدار القرارات بشأن الشكاوى ضد
املسؤولني املنتخبني لشكل من أشكال اجمللس القضائي ،مكون من قضاة حاليني وسابقني وطنيني
ودوليني.
ابء -منع تضارب املصاحل
الستنتاجات
 -269تستخدم احملكمة ثالث أدوات رئيسية ملنع تضارب املصاحل :برانمج اإلفصاح املايل) ،(159واملبادئ
التوجيهية لألنشطة خارج نطاق القضاء للقضاة وإمكانية رد القضاة.
 -270ويغطي برانمج اإلقرار املايل للمحكمة ،الذي تديره نيابة عن احملكمة مكتب األخالقيات ابألمم
املتحدة( ،)160والرئيس واملدعي العام وانئب املدعي العام واملسجل وانئب املسجل ومجيع املوظفني من فئة
مد  1-وما فوقها ،وبعض املوظفني املعنيني بشراء السلع واخلدمات أو استثمار أصول احملكمة .161وجيب
على هؤالء األفراد تقدمي إقرارات الذمة املالية السنوية ،وكذلك إعالن املصاحل وبياانت املعامالت اخلاصة
ابلطرف الثالث .ومن نطاق البياانت واملناقشات مع احملكمة ،يرى اخلرباء أن اهلدف من برانمج اإلقرار
املايل للمحكمة هو منع وحتديد تضارب املصاحل املالية.
 -271يرى اخلرباء أنه من الضروري أن تتجاوز احملكمة اإلطار احلايل .أوالا ،جيب توسيع نطاق برانمج
اإلقرارات املالية ليشمل املزيد من األفراد ،بدءاا من القضاة( .)162تعد مشاركتهم حاليا مشاركة طوعية يف
برانمج اإلقرارات املالية .اثنياا ،جيب أن يستكمل برانمج اإلقرارات املالية إبعالن موسع للمصاحل ،وف اقا
للنموذج املستخدم من قبل االحتاد األورويب .وجيب أن ينظر إىل هذا اإلعالن على أنه أداة إضافية
لتحديد املخاطر ،وليس العقوابت .وسيغطي اإلعالن نشاط الفرد خالل السنوات الثالث إىل اخلمس
السابقة ،يف اجملاالت التالية:
▪ النشاط املهين السابق ،مبا يف ذلك أنشطة اخلرباء االستشاريني واألنشطة غري الدائمة.
▪ املشاركة يف أي جمالس أو جلان أو هيئات إشرافية يف أي منظمة؛
▪ وظائف جمانية مع أي منظمة؛
( )159متطلبات اإلفصاح  -برانمج اإلفصاح املايل للمحكمة ( )ICC-FDPوإفصاحات األطراف ذات الصلة وف اقا
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام .)2015( ICC/AI/2015/005 ،
( )160املرجع نفسه ،املادة .1-1
( ) 161املرجع نفسه ،القسم .3
( )162هذا هو احلال يف الوالايت القضائية الدولية األخرى ،على سبيل املثال حمكمة العدل األوروبية  -انظر مدونة
قواعد السلوك لألعضاء واألعضاء السابقني يف حمكمة العدل ،املادة .5
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▪ العضوية أو املشاركة يف أي مجعيات أو أحزاب سياسية أو نقاابت عمالية أو منظمات أو مؤسسات
غري حكومية؛
▪ وظائف التدريس أو العمل البحثي؛
▪ األنشطة املهنية احلالية للشريك؛
▪ أي مسائل أخرى قد تعترب مفيدة للجميع.
 -272ختضع أنشطة القضاة خارج نطاق القضاء أو األنشطة اخلارجية للمادة  10من قانون آداب
املهنة القضائية .بشكل عام ،ميكن أن تشمل هذه األنشطة األنشطة اخلارجة عن نطاق القضاء املضطلع
هبا كعمل رمسي للمحكمة؛ وتلك اليت يتم إجراؤها خالل أوقات خاصة وذات طبيعة خاصة واألحداث
ذات الطابع اخلاص اليت تتم خالل الوقت الرمسي .ومتت صياغة وتطبيق املبادئ التوجيهية بشأن بعض
هذه اإلعدادات من قبل الرائسات املتعاقبة من خالل املذكرات الداخلية .وقد مت دجمها اآلن وتنسيقها
واستكماهلا من قبل الرائسة يف "املبادئ التوجيهية للسياسة" الداخلية بشأن األنشطة اخلارجية للقضاة.
 -273يرى اخلرباء فائدة يف زايدة تطوير املبادئ التوجيهية وفائدهتا يف مساعدة القضاة يف حتديد وإدارة
األنشطة خارج نطاق القضاء ،مبا يف ذلك معاجلة القضااي األخالقية اليت قد تؤثر على استقالليتهم
وحيادهم أو تتعارض مع أداء وظائفهم قضائية .يف املمارسة العملية ،ميكن مالحظة املطالب املتناقضة مع
بعض الدول األطراف اليت ترغب يف أن يكرس القضاة كل وقتهم للمحكمة ،تدعو دول أطراف أخرى
القضاة للمشاركة يف أحداث أو مؤمترات التوعية اليت ينظموهنا .وهلذا الغرض ،ينبغي التماس مدخالت
الدول األطراف بشأن التحسينات املقرتحة للمبادئ التوجيهية احلالية وبشأن أي تغيريات جوهرية الحقة،
قبل أن تعتمدها الرائسة وحتوهلا إىل سياسة عامة .جيب أن تتضمن مثل هذه السياسة مبادئ عامة ذات
متاما مع استقاللية القضاة
طبيعة إلزامية (مثل االلتزام أبن تكون األنشطة خارج نطاق القضاء متوافقة ا
وحيادهم؛ شرط أن خيصص القضاة وقت عملهم الرمسي لوظائفهم القضائية األساسية؛ املبادئ اليت حتكم
األجور أو الرسوم اليت يكسبها القضاة يف سياق األنشطة خارج نطاق القضاء اليت يتم االضطالع هبا
خالل وقت العمل الرمسي) وتنص على إجراءات حمددة لتطبيقها (على سبيل املثال عملية املوافقة من قبل
الرائسة على طلبات القضاة) .مثل هذه السياسة ستثري املبادئ التوجيهية وتقلل من املخاطر احملتملة
لتضارب املصاحل ،وتعزز الشفافية وتضمن االتساق واالستقرار يف التطبيق ،بغض النظر عن التغيريات يف
الرائسة.
 -274مبوجب املواد من  41إىل  42من النظام األساسي ،املكملة ابلقواعد  35-34من القواعد،
يلتزم القضاة واملدعي العام وانئب املدعي العام إبعفاء أنفسهم من القضية ،يف حاالت معينة .ابإلضافة
إىل ذلك ،لدى األطراف اإلمكانيات لطلب تنحية القاضي واملدعي العام وانئب املدعي العام .ومع
جدا إلبالغ السلوك أو تعديله ،ويؤدي إىل أتخري اإلجراءات
ذلك ،فإن التنحي حيدث يف مرحلة متأخرة ا
القضائية وبغض النظر عن نتيجتها ،ميكن أن يؤثر بشكل كبري على مسعة احملكمة .إن اإلعالن اإلضايف
عن املصاحل املطلوب من القضاة ،واملشاركة يف برانمج احملكمة لإلفصاح املايل ،وإمكانية الدخول يف
مناقشات مع هيئة متخصصة من شأنه أن ميكن من حتديد تضارب املصاحل احملتمل يف وقت مبكر ،مما
ميكن القضاة من تصحيح الوضع عند احلاجة.
 -275لتنفيذ هذه التدابري اإلضافية اهلادفة إىل منع تضارب املصاحل ،يوصي اخلرباء إبنشاء جلنة
جديدة لألخالقيات.
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 -276يف العقد املاضي ،بذلت جهود كبرية على الصعيدين الوطين والدويل لزايدة الشفافية واملساءلة
يف املؤسسات العامة .والعديد من املنظمات الدولية لديها شكل من أشكال جلنة تعىن
ابألخالقيات( .)163هتدف بشكل عام إىل تعزيز وضمان مستوايت عالية متماسكة من النزاهة واملهنية عرب
املنظمات ،وتقدمي املشورة للقيادة بشأن املسائل املتعلقة بقواعد السلوك املعمول هبا ،وتقدمي التوجيه
أيضا العثور على جلان
واملشورة بشأن القضااي األخالقية لألفراد املشاركني يف أنشطة املنظمة .ميكن ا
األخالقيات يف القضاء على املستوى الوطين .يوجد موظفو أو مكاتب األخالقيات على املستويني الوطين
والدويل ويف املنظمات الدولية.
 -277تقوم جلنة األخالقيات بدور وقائي واستشاري للمحكمة من خالل الوظائف التالية:
 احلوار مع القضاة وكبار املوظفني عندما يتولون مناصبهم ،مع الرتكيز على مساعدهتم يفحتديد تضارب املصاحل احملتمل والنظر فيه؛
 إصدار مبادئ توجيهية بشأن املواضيع ذات الصلة مثل التفاعالت بني مسؤويل/موظفياحملكمة والدول األطراف ،واملبادئ التوجيهية للتوظيف بعد احملكمة لكبار مسؤويل احملكمة(،)164
بناءا على أفضل املمارسات الدولية والوطنية ،وزايدة الوعي ابملسائل األخالقية وضمان اتباع هنج
متماسك من قبل مجيع احملاكم األجهزة واألفراد املنتسبون إىل احملكمة؛
 إصدار فتاوى لرؤساء احملاكم واألفراد العاملني مع احملكمة ،يف األمور املتعلقة ابألخالقيات.أيضا أن تقدم املشورة إىل اجلمعية بشأن املسائل املتعلقة ابألخالقيات،
ميكن للجنة األخالقيات ا
حيث توجد آراء متباينة بني احملكمة والدول األطراف فيما يتعلق ابملعيار املطبق؛
 اختاذ القرار يف حالة اخلالف بني آلية املراقبة املستقلة واملديرين ،على سبيل املثال عندما تكونهناك وجهات نظر خمتلفة حول ما إذا كانت السرية واالستقاللية يف حالة معينة ستشكل عائقا
أمام إشراف آليةاملراقبة املستقلة.
 -278تكون جلنة األخالقيات كياانا مستقالا ،له اختصاص على مستوى احملكمة .لن يتم تزويدها
ابملوظفني بشكل دائم ،بل تعمل على أساس االحتياجات ،حيث يعمل أعضاؤها  -من حيث املبدأ -
عن بعد .وستتألف من ثالثة قضاة حاليني وسابقني وطنيني ودوليني ،من الدول األطراف يف اجلمعية ،من
ذوي املعرفة واخلربة ذات الصلة يف املسائل األخالقية .وميكن تعيني األعضاء ملدة مخس إىل ست سنوات
لوالية غري قابلة للتجديد ،مما يضمن التنوع يف النوع االجتماعي واألنظمة القانونية والتمثيل اجلغرايف.
وميكن تعيينهم على النحو التايل:
 قاضيان وطنيان من ذوي اخلربة يف جمال األخالقيات ،تعينهما رائسة اجلمعية بناء علىاقرتاح املكتب،
( )163انظر مثالا مكتب األخالقيات ابألمم املتحدة ،مسؤول األخالقيات يف جملس أورواب ،اللجنة األخالقية املستقلة
ملفوضية االحتاد األورويب.
( )164توجد درجات خمتلفة من املبادئ التوجيهية يف املنظمات الدولية األخرى .انظر على سبيل املثال ابلنسبة لقضاة
حمكمة العدل لالحتاد األورويب  -مدونة قواعد السلوك لألعضاء واألعضاء السابقني يف حمكمة العدل ،املادة 9؛ أمني املظامل
يف االحتاد األورويب  -مدونة أخالقيات أمني املظامل األورويب ؛ ملفوضي االحتاد األورويب  -مدونة قواعد السلوك ألعضاء
املفوضية األوروبية  ،املادة 11؛ ملوظفي األمم املتحدة املشاركني يف عملية الشراء  -نشرة األمني العام ST/SGB/2006/15
بشأن قيود ما بعد التوظيف .بشكل عام ،انظر مبادئ دار برغ بشأن استقالل القضاء الدويل ،املادة .13
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 قاضي حمكمة سابق عينه رئيس احملكمة. -279على املدى الطويل ،يوصى إبنشاء جلنة مشرتكة لألخالقيات ختدم العديد من احملاكم واهليئات
القضائية الدولية لضمان االتساق يف املعايري وترشيد النفقات .وهلذا الغرض ،جيب أن متكن اختصاصات
إنشاء جلنة األخالقيات أعضائها من أداء أدوار مماثلة ملنظمات قضائية دولية أخرى.
 -280جيب حتديد العالقة وسلسلة االتصال بني مجيع هيئات الرقابة الداخلية واخلارجية بوضوح (على
سبيل املثال ،ما هي املعلومات اليت جيب مشاركتها مع أي كيان) لتعزيز التعاون وجتنب االزدواجية.
التوصيات
أيضا ،وأن يستكمل إبعالن
التوصية  - 110جيب أن يتم توسيع برانمج اإلفصاح املايل ليشمل القضاة ا
إضايف للمصاحل يكمله مجيع املسؤولني املنتخبني واملوظفني من رتبة د 1-وما فوقها .وسيقدم املرشحون
لدور املسؤولني املنتخبني مثل هذا اإلعالن إىل اهليئة االستشارية جلمعية الدول األطراف ملراجعة
التعيينات/الرتشيحات .ابلنسبة ألولئك الذين مت انتخاهبم ،سيتم مشاركة نسخة مع جلنة األخالقيات.
وجيب التعامل مع املعلومات اليت سيتم تقدميها مبوجب هذه التوصية على أهنا سرية وال يتم نشرها للعامة.
التوصية  - 111جيب إضفاء الطابع الرمسي على املبادئ التوجيهية احلالية بشأن األنشطة غري القضائية
للقضاة يف سياسة ملزمة من قبل الرائسة ،بعد توضيح إمكانية القضاة االخنراط يف أنشطة خارج نطاق
القضاء خالل ساعات العمل ونوع األنشطة اخلارجية املقبولة .وينبغي التماس مدخالت من الدول
األطراف يف هذا الصدد .وجيب أن تتوقع السياسة التشاور مع اجلمعية قبل اعتماد أي تغيري جوهري يف
السياسة.
التوصية  - 112جيب إنشاء جلنة األخالقيات ،ككيان مستقل ،تتمتع بكفاءة على مستوى احملكمة.
دورا وقائياا واستشارااي من خالل الوظائف التالية:
تؤدي جلنة األخالقيات ا

▪ احلوار مع القضاة وكبار املوظفني عند توليهم مناصبهم ،مع الرتكيز على مساعدهتم يف حتديد تضارب
املصاحل احملتمل والنظر فيه؛
▪ إصدار مبادئ توجيهية بشأن املواضيع ذات الصلة مثل التفاعالت بني مسؤويل/موظفي احملكمة والدول
األطراف ،ومبادئ توجيهية للتوظيف بعد احملكمة لكبار مسؤويل احملكمة ،بناءا على أفضل املمارسات
الدولية والوطنية ،وزايدة الوعي ابلقضااي األخالقية وضمان اتباع هنج متماسك من قبل اجلميع هيئات
احملكمة واألفراد املنتسبون إىل احملكمة؛
▪ إصدار فتاوى لرؤساء احملاكم واألفراد العاملني مع احملكمة ،يف األمور املتعلقة ابألخالقيات .وميكن
أيضا إسداء املشورة إىل اجلمعية بشأن املسائل املتعلقة ابألخالقيات ،حيث توجد آراء
للجنة األخالقيات ا
متباينة بني احملكمة والدول األطراف فيما يتعلق ابملعيار املطبق؛
▪ اختاذ القرار يف حالة وقوع خالف بني آلية املراقبة املستقلة واملسؤولني ،على سبيل املثال يف حالة
اختالف اآلراء حول ما إذا كانت السرية واالستقاللية يف حالة معينة ستشكل عائقا أمام إشراف آلية
املراقبة املستقلة (.)165

( )165مبجرد إنشاء جملس القضاء املذكور يف التوصية ( 109ص  )75والتوصية ( 126ص  ،)88من األفضل نقل
هذه املسؤولية النهائية للجنة األخالقيات إىل اجمللس.
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التوصية  - 113ستدعى اللجنة ملعاجلة القضااي على أساس االحتياجات والعمل  -من حيث املبدأ -
عن بعد .وسوف تتألف جلنة األخالقيات من ثالثة قضاة حاليني أو سابقني ،من الدول األطراف يف يف
اجلمعية ،من الوالايت القضائية الوطنية والدولية ،يتمتعون ابملعرفة واخلربة يف املسائل األخالقية .ويتم تعيني
األعضاء ملدة مخس إىل ست سنوات لوالية غري قابلة للتجديد ،مما يضمن التنوع يف النوع االجتماعي
واألنظمة القانونية والتمثيل اجلغرايف .ميكن تعيينهم على النحو التايل:
▪ قاضيان وطنيان من ذوي اخلربة يف جمال األخالقيات من قبل رائسة اجلمعية بناءا على اقرتاح املكتب،
▪ قاض سابق ابحملكمة اجلنائية الدولية عينه رئيس احملكمة.

التوصية  - 114على املدى الطويل ،يوصى إبنشاء جلنة مشرتكة لألخالقيات ختدم العديد من احملاكم
واهليئات القضائية الدولية لضمان االتساق يف املعايري وترشيد النفقات.

القسم الرابع -إجراءات التظلم الداخلية
ألف -معلومات عامة
الستنتاجات
 -281يتضمن نظام روما األساسي إشارات عامة إىل إجراءات التظلمات الداخلية ،لكن ال يدخل يف
التفاصيل .وابملثل متنح املادة  )4( 112جلمعية الدول األطراف القدرة على اختاذ قرار بشأن إنشاء
هيئات فرعية ،مبا يف ذلك آلية الرقابة الداخلية.
 -282وينص النظام األساسي للموظفني على أن يقوم املسجل أو املدعي العام إبنشاء اجلهاز اإلداري
يف حالة الطعن املتعلق ابلتأديب والقرارات اإلدارية الصادرة عن كل من املسجل واملدعي العام ،لكنه ال
ينشئ أي جهاز هلذا الغرض( .)166يتوخى االنتصاف القضائي ابلرجوع إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل
الدولية(.)167
 -283إن اإلجراءات التأديبية منظَّمة؛ ميكن لقلم احملكمة و/أو املدعي العام فرض عقوابت بعد قيام
اجمللس االستشاري التأدييب( .)168وضد هذه القرارات ،جيوز للمشتكني تقدمي شكوى إىل حمكمة العمل
الدولية  ،وهي هيئة قضائية  ،تكون قراراهتا هنائية وحازمة.
 -284أنشأ القرار( ICC-ASP/8/Res.1 )169آلية رقابة مستقلة تتمثل مهامها يف التفتيش والتقييم
()170
أيضا محاية املبلغني عن املخالفات ومسائل مكافحة
والتحقيق  .قد تفتح حتقيقات تلقائيا وتغطي ا
الغش( .)171حتقق آلية الرقابة املستقلة يف سوء السلوك املزعوم من قبل املتعاقدين (أولئك الذين ال يعتربون
( )166النظام األساسي للموظفني ،املادة العاشرة ،القاعدة  ،1-10والقاعدة .1-11
( )167املرجع نفسه  ،املادة  ،11الالئحة .2-11
( )168انظر اإلجراءات التأديبية ،)2008( ICC/AI/2008/001 ،القسم  3والقواعد اإلجرائية للمجلس االستشاري
التأدييب .)2009( ،ICC/INF/2007/003
( )169إنشاء آلية رقابة مستقلة.)2009( ،ICC-ASP/8/Res.1 ،
( )170آلية الرقابة املستقلة.)2013( ،ICC-ASP/12/Res.6 ،
أيضا سياسة محاية اإلبالغ عن املخالفات واملبلغني عن املخالفات،
( )171املرجع نفسه؛ انظر ا
 ،)2014(ICC/PRESD/G/2014/003سياسة احملكمة اجلنائية الدولية ملكافحة الغشICC/PRESD/G/2014/002 ،
()2014؛ موقع احملكمة اجلنائية الدولية ،آلية الرقابة املستقلة ،الفقرة السادسة.
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موظفني)( ،)172من قبل املسؤولني املنتخبني ،كما تتعامل مع سوء أداء املوظفني وسوء السلوك حىت عندما
ال يتعارض ذلك مع اجمللس اإلداري التأديب .يف الواقع ،يتداخالن يف بعض األجزاء.
 -285ال تتمتع آلية الرقابة املستقلة حىت اآلن بثقة ميع املوظفني التامة .هناك عدم رغبة يف تقدمي
الشكاوى حبرية وعن طيب خاطر ،واإلبالغ رمسياا عن السلوك املزعوم املستوجب للعزل ،ال سيما من قبل
املسؤولني املنتخبني أو كبار املسؤولني .وهذا بدوره جيعل من الصعب تقييم املدى احلقيقي حلدوث سوء
مهما يف نقص اإلبالغ عن السلوك املستهجن.
التصرف وسوء السلوك ،وميكن أن يكون عامالا ا

 -286ال يزال هناك حتد آخر مستمر يف التحقيقات التأديبية اليت جتريها آلية الرقابة املستقلة ضد
موظفي مكتب املدعي العام ،على الرغم من التعاون الذي قدمته .أبلغ اخلرباء أبنه كان هناك رد فعل
تلقائي من جانب مكتب املدعي العام أبن استقالله حيول دون أي رقابة من قبل آلية الرقابة املستقلة ،ويف
بعض األحيان يبدو أنه "معزول".
 -287على الرغم من تفعيل آلية الرقابة املستقلة يف أواخر عام  ،2015فإن التصور السائد لدى
املوظفني أن األفراد الذين يقدمون شكاوى رمسية قد يتعرضون ملخاطر شخصية وأن التداعيات ،مبا يف
ذلك األعمال االنتقامية احملتملة تظل مرتفعة للغاية ،إن عرفت.
 -288يعكس هذا التخوف البيئة العامة للمحكمة كما أبلغ هبا اخلرباء .ومل يقبل عدد من املوظفني
تقاسم املعلومات واخلربات مع اخلرباء إال بعد العديد من التأكيدات وضمان عدم الكشف عن اهلوية
والسرية ،مبا يف ذلك اجلهود املقنعة الكبرية من قبل احتاد املوظفني.
 -289ال تزال آلية الرقابة املستقلة تواجه قيودا شديدة اخلطورة على املوارد البشرية من أجل اإلجناز
والايهتا بشكل فعال.
 -290يعتمد املسجل و/أو املدعي العام املسائل اإلدارية والقرارات املتعلقة بعقد العمل وشروط التعيني،
مع بيان األسباب الداعمة هلا( .)173وللطعن يف هذه القرارات ،ميكن اللجوء إىل جملس االستئناف ،والذي
ميكن أن يوصي املدير املعني إما بتأكيد قراره أو تغيريه( .)174ضد هذه القرارات ،ميكن لألفراد تقدمي
شكوى إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.
 -291ال ينص النظام إال على تسوية املنازعات .ال يتوخى حل النزاع (أو الوضع العام).
 -292عينت احملكمة خبريا مستقالا يف عام  2019يطلب تقريرا مفصالا عن إنشاء مكتب أمني
املظامل ،وكانت هناك حتركات إلنشاء مركز تنسيق معين ابلنوع االجتماعي .كما كانت هناك مبادرات
العتماد سياسة شاملة ضد التحرش ،وخاصة التحرش اجلنسي .كان مثل هذا التوجيه اإلداري يف مرحلة
التشاور بني األعضاء يف شهر حزيران/يونيو .2020

( )172النظام األساسي للموظفني ،القاعدة .7-4
( )173املرجع نفسه ،القاعدة .1-9
( )174املرجع نفسه  ،الالئحة 1-11؛  ،ICC/AI/2019/005املرفق.
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 -293من جانبها ،طلبت مجعية الدول األطراف من املراجع اخلارجي إجراء تقييم هليئات الرقابة
ابحملكمة(.)175
 -294هناك تصور سليب عام إلجراءات التظلمات الداخلية للمحكمة .إذ يشعر املوظفون أن احملكمة
تعاملت مع إجراءات التظلمات الداخلية أبسلوب قانوين للغاية ،ال سيما هنج القانون اجلنائي؛ أهنا ترمجت
إىل قواعد وإجراءات معقدة للغاية ،واليت ينظر إليها على أهنا عقبة (خاصة من قبل املوظفني غري
القانونيني) وتثين املوظفني بشكل عام عن الشكوى.
 -295يرى اخلرباء أن اإلجراءات املعمول هبا ليست فعالة .يتم حل النزاعات إما عن طريق عمل
اآلليات الداخلية أو تصعيدها إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية .وتفتقر احملكمة إىل آليات معاجلة
النزاعات.
 -296ال يتم تدريب املوظفني املنتخبني ليكونوا جزءاا من اآلليات القائمة على األقران على هذه
املسؤوليات اإلضافية وال مينحون الوقت الكايف للعمل عليها .عالوة على ذلك ،تفتقر احملكمة إىل
الشفافية يف تعيني أعضاء هذه اهليئات.
 -297بني عامي  2007و ،)176(2020أحيلت  49قضية إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
ومت إصدار حكم بشأهنا .فقط  20ابملائة من األحكام أيدت قرارات مديري احملكمة .دفعت احملكمة
حوايل  2مليون يورو لتلك القضااي .يف نيسان/أبريل  ،2020كانت هناك  41قضية قيد النظر أمام
احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية (مبا يف ذلك قضااي القضاة)( .)177الحظت احملكمة التكاليف
اإلجرائية الباهظة املتكبدة من خالل إجراءات احملكمة اإلدارية آللية الرقابة املستقلة ،بغض النظر عن
نتيجتها النهائية ،وطول مدة اإلجراءات.

ابء -مساءلة القضاة
 -1اآلليات التأديبية واحلمائية
 -298أبلغ اخلرباء بعدد من أعمال التنمر واملضايقات املزعومة من قبل عدد ضئيل من القضاة ،يف
املاضي واحلاضر .كما وقع عدد من احلوادث اليت تنطوي على سلوك غري الئق للموظفني جتاه القضاة.
لكن بشكل عام ،كانت العالقة بني القضاة وموظفي السلطة القضائية عالقة احرتام متبادل ،وتشكل مثل
هذه احلوادث احنرافات.
 -299نظمت الرائسة ،مببادرة منها ،جلسة جديرة ابلثناء حول مكافحة التسلط ومكافحة التحرش
خالل اخللوة السنوية للقضاة لعام  ،2019هبدف تعزيز الوعي مبعايري السلوك املقبول يف تفاعالت
القضاة واملوظفني للسلطة القضائية ،وضرورة منع مثل هذه األعمال .وقد عقدت اجللسة يف بيئة تعاونية
بقيادة ميسر خارجي وحضرها عدد كبري من القضاة واملوظفني .ردود الفعل ال تزال إجيابية للغاية .جيب

( )175تطلب اجلمعية إىل "مراجع احلساابت اخلارجي إبجراء تقييم هليئات الرقابة التابعة للمحكمة كجزء من عملها يف
عام  ،2020لتحل حمل مراجعة األداء ،والتوصية ابإلجراءات املمكنة بشأن والايت كل منها وتسلسلها اإلداري ،مع
االحرتام الكامل استقالل احملكمة ككل ' ،انظر  ،1 ،)2019( ICC-ASP/18/Res.1الفقرة .6
( )176ا لقضية رقم  - )2007( 2573القضية رقم  .)2020( 4271انظر موقع احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل
الدولية.
( )177بناءا على املعلومات اليت قدمتها احملكمة للخرباء يف أبريل .2020
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أيضا إىل استبيان مشاركة موظفي احملكمة ( )2018ومتابعته من قبل رؤساء األجهزة يف إعطاء
اإلشارة ا
()178
األولوية لألخالقيات ومعايري السلوك ،مع الرتكيز على التحرش .
 -300من الصواب أن نضيف أنه إذا مت اختاذ إجراء ملموس يف وقت مبكر وليس آجال ،فسيطمئن
موظفو احملكمة والتزام هيئة الرائسة احلازم إبيقاف التنمر واملضايقة .كما أنه سيزيد ثقة املوظفني بشكل
كبري يف تدابري مساءلة املسؤولني املنتخبني وكبار املسؤولني.
 -301جيب استكمال هذه اإلجراءات من قبل رؤساء األجهزة ابلتنفيذ الفعال لسياسة محاية اإلبالغ
()179
أيضا على املسؤولني املنتخبني ،واليت
عن املخالفات واملبلغني عن املخالفات للمحكمة  ،اليت تنطبق ا
تضمن اإلفصاح اآلمن والسري .وبتمكني اإلبالغ عن الشكاوى دون خماطر ،سيساهم التنفيذ الفعال هلذه
السياسة يف معاجلة عدم اإلبالغ أو اإلبالغ الناقص عن أفعال سوء السلوك املزعومة.
شديدا ،ضمن العديد من املوظفني لإلبالغ
 -302يف تقييم اخلرباء ،هناك إحجام عام ،إن مل يكن خوفاا ا
عن أي فعل مزعوم لسوء التصرف أو سوء السلوك من قبل القاضي (وبشكل عام ،من قبل مسؤول
مجيعا حمصنون .ويسود االعتقاد أبن القضاة عازمون على محاية بعضهم
كبري) .والتصور العام هو أهنم ا
البعض .وزعم كذلك أن إحدى عواقب اإلبالغ ،إن علم به ،هي احتمال التعرض لالنتقام أو الثأر ،مما
جيعل من الصعب للغاية تقدمي شكوى رمسية ضد القضاة.
 -303إن التنظيم الذايت أو التأديب بني األقران للقضاة كشكل من أشكال املساءلة معرتف به يف مجيع
احملاكم اجلنائية الدولية ،وهو راسخ يف الصكوك الدولية واإلقليمية ،وهو يكاد يكون راسخا بقوة يف مجيع
النظم القانونية الرئيسية تقريباا( .)180املعيار العاملي تقريباا هو أن القضاة يف الغالب يشرفون على بعضهم
البعض .وهذا يف حد ذاته مسة من مسات استقالل القضاء وخاصية محاية القضاء من التدخل السياسي
واخلارجي يف أداء واليته القضائية .ومن الشائع يف اإلجراءات اجلنائية الوطنية أن يدين املسؤولون
القضائيون موظفني قضائيني آخرين.
 -304فالرتتيب احلايل الذي يشمل آلية املراقبة املستقلة ومساءلة القضاة (وكذلك املسؤولني املنتخبني،
بشكل عام) عن سوء السلوك اجلسيم أو اإلخالل اجلسيم ابلواجب أو سوء السلوك ذي طبيعة أقل
خطورة ،وينص على جمموعة من التحدايت والقيود التشغيلية واهليكلية ويقدمها .ومن وجهة نظر اخلرباء،
فإن مالءمتها ،يف نظر املوظفني وأصحاب املصلحة اآلخرين ،للتحقيق مع القضاة بفعالية ومصداقية ،أمر
مشكوك فيه.
 -305يشغل رئيس آلية املراقبة املستقلة حالياا منصب موظف برتبة ف ،5-يف حني أن بعض املسؤولني
املنتخبني الذين مت تفويضها ابلتحقيق معهم ،وإن اقتضى احلال ،تقدمي نتائج سلبية ضدهم ،هم يف
مستوى أعلى.

( )178تقرير احملكمة حول إدارة املوارد البشرية ،)2019( ICC-ASP/18/4 ،الفقرة( 18 .د).
(ICC/PRESD/G/2014/003. )179
( )180انظر Jan van Zyl Smit, The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth
Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice؛ (Report of Research Undertaken by Bingham Centre
) for the Rule of Law), Commonwealth Secretariat (2015؛
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 -306التكليف مبوجب القاعدة  )2( 26املعدلة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ابلتحقيق
وحتديد جوانب الشكاوى املقدمة ضد القضاة األفراد( )181من الرائسة أو اجلهاز القضائي ،إىل آلية املراقبة
املستقلة ،وهي هيئة فرعية غري قضائية اتبعة جلمعية الدول األطراف ،وهي نفسها كيان سياسي ،يثري
خماوف قابلة للنقاش .ومن الضروري احلفاظ على االحرتام الكامل للمعايري الدولية واإلقليمية الراسخة
بشأن املساءلة القضائية ،وحرمة استقالل القضاء املنصوص عليها يف املادة  )1( 40من نظام روما
األساسي .ويالحظ اخلرباء أن الوالية التشغيلية آللية املراقبة املستقلة قيد النظر حالياا من قبل مجعية الدول
األطراف واملكتب ،هبدف تعزيزها(.)182
 -307عدلت القاعدة  26من القواعد يف  11كانون األول/ديسمرب  .2018لكن مل يتم بعد تنقيح
املادتني  129و 130من لوائح احملكمة على حنو مماثل لتعكس أحكام القاعدة  26اجلديدة .وعالوة
على ذلك ،فإن املادة  120أصبحت اآلن يف الغالب زائدة عن احلاجة ألهنا كانت متثل جزءاا من سلطة
الرائسة السابقة مبوجب القاعدة  )2( 26القدمية ،مبساعدة قاض واحد أو أكثر ،إللغاء الشكاوى اجملهولة
املصدر أو اليت ال أساس هلا من الصحة(.)183
 -308استخدمت آلية املراقبة املستقلة خربهتا بشكل هادف وجدير ابلثناء لتنمية عالقات التعاون مع
هيئة الرائسة والدوائر واملدعي العام .ومع ذلك ،ال ميكن استبعاد احتمال وجود خالف أو نزاع قوي فيما
يتعلق ابلتحقيقات التأديبية احملتملة ضد القضاة أو املدعي العام وانئب املدعي العام .يف هذا السياق ،قد
تنشأ اخلالفات يف حتقيقات آلية املراقبة املستقلة ضد القضاة أو املدعي العام أو موظفي مكتب املدعي
العام  ،فيما يتعلق ابلوصول إىل املعلومات السرية املتعلقة ابلتحقيقات واملالحقات القضائية ،واليت حتميها
استقاللية االدعاء أو القرارات القضائية ،وكذلك املداوالت القضائية ،اليت تكون سريتها ،مبوجب املادة
 )4( 74من النظام األساسي ،قطعية .ويف حالة ظهور مثل هذه اخلالفات حول استقالل القضاء والنيابة
مهتما
العامة أو نزاعات قانونية مماثلة ،فلن تتمكن آللية املراقبة املستقلة من الفصل فيها ،كوهنا طرفاا ا
ابخلالفات ذاهتا يف القضية .وعالوة على ذلك ،يرغب اخلرباء يف التأكيد على أن الطابع املعياري
الستقالل االدعاء واالستقالل القضائي مبوجب النصوص القانونية للمحكمة جيب أن ينطبق يف مجيع
األوقات وأن يتم ضمانه ابلكامل يف أي ترتيب جديد لتسوية املنازعات .ويف الوقت نفسه ،كما لوحظ يف
مكان آخر  ،ال ينبغي استخدام مفهومي االستقاللية والسرية ملنع الرقابة الفعالة(.)184
 -2املعايري التأديبية
 -309جيب أن حيتوي النظام التأدييب لسوء تصرف القضاة أو سوء سلوكهم ،كحد أدىن ،على العناصر
التالية )1( :قناة موثوقة وجديرة ابلثقة ميكن االعتماد عليها دون حتفظ من قبل املشتكني ،داخلياا
وخارجياا ،لتوصيل الشكاوى املزعومة ،على أساس آمن؛ ( )2السرية التامة لإلجراءات التأديبية
واألشخاص املعنيني؛ ( )3متلقي شكاوى موثوق به وذي مصداقية؛ ( )4إجراء حتقيق نزيه ومستقل يف
الشكاوى؛ ( )5إجراء حتقيق مستقل ونزيه أو االستماع للشكوى ،مع االحرتام الكامل جللسات االستماع
( )181قرار بشأن التعديالت على القاعدة  26من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،
(.)2018
( )182تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2019( ICC-ASP/18/Res.6 ،املرفق األول والايت
العمل فيما بني الدورات ،ص  ، 23الفقرة ( 15أ).
( )183لوائح احملكمة ،اللوائح .130-129 ،120
( )184انظر القسم األول-ألف أعاله ،احلوكمة املوحدة ،الفقرة .27
( ،ICC-ASP/17/Res.2
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أخريا ( )6سلطة اختاذ قرارات أتديبية خمتصة هلا صالحية فرض
العادلة وحقوق اإلجراءات القانونية؛ و ا
أيضا واحدة جيب
العقوابت .عند تقييم أو إعادة تصميم نظام أتدييب ،فإن مسألة مراجعة االستئناف هي ا
أخذها يف االعتبار بشكل إلزامي.
 -310ابلنظر إىل النصوص القانونية للمحكمة ويف سياق والايت هيئات احملكمة ،هناك أربعة عناصر
إضافية أبمهية قصوى أيضا ،وهي ( )1االنفتاح والشفافية يف الرتتيب التأدييب وإجراءاته؛ ( )2الوصول إىل
املعلومات واألدلة أثناء التحقيقات وجلسات االستماع؛ ( )3وسرية املعلومات املتولدة يف سياق
اإلجراءات القضائية أو املعلومات املتعلقة ابملداوالت القضائية أو عن أساليب العمل الداخلية للقضاة،
فضالا عن املالحقة القضائية السرية واملسائل واملواد احملمية؛ ( )4واستقالل القضاة واملدعي العام ومكتب
املدعي العام ؛ ( )5وثقة اجلمهور يف احملكمة وقضاهتا.
 -3الرتتيبات التأديبية املعدلة
 -311يرى اخلرباء أن املخطط التأدييب للمساءلة الفعالة للقضاة ،والذي ميكن توخيه على املدى
القصري ،من قبل رئيس اجلمعية واحملكمة ،هو جمموعة من الرتتيبات املتكاملة اليت تشمل آلية املراقبة
املستقلة ،لكنها يف األساس تركزت على إنشاء ( )1جلنة حتقيق قضائي خمصصة ،و( )2هيئة أولية مقابلة،
حيث ستكون كلتا اهليئتني غري دائمني ومستقلني وحياديني وخارجيني ،وتتكون من ثالثة قضاة لكل
منهما.
 -312أوالا ،ميكن االستمرار يف بدء مجيع الشكاوى ضد املسؤولني املنتخبني ،وال سيما القضاة،
وتقدميها على أساس سري إىل آلية املراقبة املستقلة ،ونسخة إىل الرئيس ،إذا كانت تلك هي رغبة صاحب
الشكوى .وستكون آلية املراقبة املستقلة مسؤولة عن ضمان تقدمي مجيع الشكاوى ومعاجلتها بشكل
صحيح وتلبية مجيع املعايري املطلوبة وإرفاقها ابألدلة الالزمة واملواد الداعمة ذات الصلة .وقد اكتسبت آلية
املراقبة املستقلة ابلفعل هذه اخلربة فيما يتعلق بتحقيقاهتا مع املوظفني ضد شكاوى املوظفني .ابلتعاون مع
املسجل  ،جيب أن تستمر آلية املراقبة املستقلة يف غرس الثقة يف املوظفني وأصحاب املصلحة اخلارجيني
اآلخرين ،للتقدم حبرية لإلبالغ عن أي سوء سلوك جسيم مزعوم أو خرق جسيم للواجب أو سوء سلوك
ذي طبيعة أقل خطورة أو أي سلوك آخر خاضع للعقوابت ضد احلكم.
 -313ابإلضافة إىل ذلك ،ميكن تكليف آلية املراقبة املستقلة إبجراء تقييم أويل لتحديد ما إذا كانت
الشكوى مقبولة أو مناسبة؛ إذا كانت يف الواقع ويف القانون ذات طبيعة أتديبية ،وما إذا كانت اآللية
أيضا يف التواصل وتكليفها إبسداء املشورة
التأديبية قد عاجلت الشكوى بشكل صحيح .وستستمر ا
للمشتكني بشأن اإلجراءات التأديبية وحقوقهم واخلطوات اليت ينطوي عليها الفصل يف الشكوى .وال تعد
كل هذه املسؤوليات أبي شكل من األشكال إمسية.
 -314اثنياا ،ستقوم آلية املراقبة املستقلة بتكليف جلنة التحقيق القضائي اخلاصة ابلتحقيق الكامل يف
االدعاء ،ومجع وتقييم األدلة ومجيع املواد ذات الصلة ،واالستماع إىل املشتكي ،وإاتحة الفرصة للمدعى
عليه للرد .واالعتناء حباالت أي شاهد آخر أو أي شخص ذي صلة .وستحدد ما إذا كان هناك ما يربر
اختاذ أي إجراء إضايف أم ال .وسيكون هلا كذلك والية تنحى جانبا الشكاوى اجملهولة املصدر أو اليت ال
أساس هلا بشكل واضح .وميكن للهيئة ،كإجراء عالجي ،إحالة الشكوى إىل الوساطة ،إذا كان ذلك
ممكناا ووافق عليه املشتكي واملسؤول املنتخب املطعون فيه .وميكن أن حتدد ما إذا كانت الشكوى تفي
ابحلد املطلوب (على سبيل املثال ،سبب ظاهري لالعتقاد حبدوث سوء سلوك جسيم أو خرق جسيم
للواجب أو سوء سلوك ذي طبيعة أقل خطورة) لتربير تفعيل اخلطوات اإلضافية يف الرتتيب التأدييب.
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أيضا جتميع ملف حتقيق أو ملف حتقيق كامل
 -315سيطلب من فريق التحقيق القضائي املخصص ا
وملموس قدر اإلمكان بشأن الشكوى ،مبا يف ذلك مجيع املواد ذات الصلة .وسيطلب منهم التوصية إذا
استفسارا (جلسة استماع) بشأن جممل املعلومات واملواد املتاحة ،لتعيني هيئة أولية
كان هناك ما يربر
ا
للفصل فيها.
 -316اثلثاا ،ستستمر السلطات التأديبية املختصة( )185يف التمتع ابلسلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان
قدما يف جلسة استماع رمسية أمام اهليئة االبتدائية أم ال .وإذا كان األمر كذلك،
ينبغي للشكوى املضي ا
سيتحدد ذلك على أساس املزااي ،مع إيالء االعتبار الواجب جللسات االستماع العادلة ،واملداوالت
املتناقضة ،واحلق يف التمثيل القانوين وتطبيق مجيع ضماانت اإلجراءات القانونية الواجبة .وال ينبغي
االستخفاف بقرار رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي عن طريق عقد هيئة ابتدائية(.)186
 -317تكون اهليئة االبتدائية خمولة على وجه التحديد إلجبار أو مجع أدلة إضافية ،إذا لزم األمر.
وت قوم بتقييم األدلة ،والتوصل إىل نتائج معللة للوقائع والقرارات القانونية ،وتقدمي توصيات واستنتاجات
بشأن الشكوى .مث حيال ذلك إىل السلطة التأديبية ذات الصلة الختاذ قرارها النهائي بشأن هذه املسألة،
مبا يف ذلك فرض أي عقوبة .وعمالا هبذا املخطط ،ستبقى مجيع سلطات اختاذ القرار التأدييب املختصة
مبوجب النصوص القانونية للمحكمة دون تغيري.
 -318إن الرتتيب التأدييب كما هو مقرتح ،والذي يتضمن كعناصر خارجية رئيسية فريق حتقيق قضائي
خمصص ومستقل ونزيه وخارجي وفريق ابتدائي ،لن يقوض وال يضعف الوالايت احلالية ألي من السلطات
التأديبية املعينة يف إطار النظام األساسيوالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وسوف تستجيب بشكل
مناسب لعدم الثقة ،ال سيما من جانب املوظفني ،بقدرة آلية املراقبة املستقلة على التحقيق مع املسؤولني
املنتخبني والرتتيبات التأديبية الداخلية جزئياا ضد القضاة.
 -319عالوة على ذلك ،من خالل املشاركة املركزية للقضاة البارزين واملستقلني غري املنضمني إىل
املنصبني وذوي اخلربة ،فمن األرجح أن يؤدي ذلك إىل تبديد أي تصور للحماية الذاتية للقضاة العاملني.
ومن شأن ذلك أن يزيل القاضي عن أي تورط يف أي قرار سليب ضد زميل قاض ويفكك أعباءه ،ال سيما
أخريا ،من شأنه أن يدعم فعالية تدابري املساءلة ونزاهة
يف مكان يتمتع فيه القضاة بفرتة عمل طويلة .و ا
القضاء .كما أنه ملزم بتعزيز مصداقية اآللية التأديبية ضد القضاة.

 -320ويف سياق احملكمة ،بينما جيب تكييف املخططات التأديبية للمسؤولني املنتخبني وتلك اخلاصة
ابملوظفني حبيث تليب مطالبهم وحترتم املعايري الدولية واإلقليمية واملتطلبات املهنية ،من املهم أيضا أهنا ال
تظهر على أهنا مزااي دائرة انتخابية معينة .يف هذا الصدد ،أوصت اآللية التأديبية املقرتحة للقضاة إىل حد
ما الذي اقرتح للموظفني ،كما هو موضح مبزيد من التفصيل يف الفقرات التالية.

( )185نظام روما األساسي ،املادة )3( - )2( 46؛ القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القواعد ( 29أ)-)1( 30 ،
(.)4
عموما على أهنا إشارة إىل أن القاضي يواجه مزاعم ذات مصداقية
(' )186جمرد كون إجراءات احملكمة قد بدأت ستفهم ا
بسوء ا لسلوك وهي خطرية مبا يكفي ،إذا ثبتت ،تربر عزل القاضي من منصبه .وعادة ما يكون التأثري فورااي وقد ال يتم
الرتاجع عنه ابلكامل حىت إذا مت تربئة القاضي الح اقا" .رقم  180أعاله ،جان فان زيل مسيت ،تعيني القضاة ومدة
عضويتهم وعزهلم مبوجب مبادئ الكومنولث :ملخص وحتليل ألفضل املمارسات  ،الفقرات The Appointment, ( .5-3
)Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice,
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 -321ال تزال هناك صعوبة يف الوصول إىل املعلومات السرية واحملمية واملداوالت القضائية واالستقالل
القضائي أو االدعاء الذي يكفله نظام روما األساسي والنصوص القانونية األخرى تظهر يف سياق
التحقيق أو حتديد مزااي الشكوى .كما هو موصى به أعاله( ،)187جيب أن تكون جلنة األخالقيات
مسؤولة عن حتديد أي من هذه القضااي بني األطراف املتنازعة ريثما يتم إنشاء جملس قضائي.
 -4اجمللس القضائي ابحملكمة
 -322عالوة على ذلك ،وكما سبق ذكره أعاله ،على املدى الطويل ينبغي جلمعية األطراف واحملكمة
كياان أتديبياا مكتمل األهلية،
النظر جبدية يف إنشاء جملس قضائي مستقل وحيادي للمحكمة .وسيكون ا
إما كهيئة فرعية من اجلمعية مبوجب املادة  )4( 112أو هيئة مبوجب مادة جديدة من النظام األساسي،
ابعتباره السلطة التأديبية الوحيدة للقضاة واملسؤولني املنتخبني(.)188
 -323يعد اجمللس القضائي أو اجمللس األعلى للقضاء ،أحد النماذج األكثر رسوخا وممارسة ،يف بلدان
القانون املدين والقانون العام ،حيث تتمثل إحدى مهامه األساسية يف انضباط القضاة ومراقبتهم وإنفاذ
املساءلة القضائية( .)189يف العديد من البلدان ،هو يندرج يف الدستور .ففي عام  ،2018قدر مقرر األمم
املتحدة اخلاص املعين ابستقالل القضاة أن أكثر من  70يف املائة من دول العامل لديها شكل من أشكال
()190
عددا أكرب من البلدان من العدد اإلمجايل احلايل
اجملالس القضائية  .وهو ما ميثل ،من الناحية العددية ،ا
للدول األطراف يف نظام روما األساسي( .)191كما توجد معايري قانونية دولية وإقليمية يف اجملالس
القضائية).(192
عددا من االختصاصات الرئيسية املتعلقة مبساءلة
 -324ميكن منح جملس القضاء بشكل كامل ا
أيضا أن يعمل كهيئة استشارية
القضاة ،مبا يف ذلك التحقيق والتحري .عالوة على ذلك ،ميكن للمجلس ا
جلمعية الدول األطراف بشأن املسائل املتعلقة ابستقالل القضاء أو االدعاء العام واألداء القضائي؛ وإبداء
تعليقات على التعديالت على قواعد السلوك املهين أو اللوائح املتعلقة ابلقضاة والنيابة العامة واحملامي؛
املسامهة يف صياغة أو مراجعة السياسات واالسرتاتيجيات واملسائل األخرى ذات الصلة املتعلقة ابلسلطة
القضائية والقضاة؛ ودعم عمل أي من هيئات آسيا واحمليط اهلادئ فيما يتعلق ابلقضاة .وعند إنشاء والية
اجمللس القضائي ،ينبغي إيالء االهتمام لوالية جلنة األخالقيات ،لضمان تكامل اهليئتني وجتنب أي
تداخل.
 -325إن اجلمع بني الوظائف يف هيئة واحدة ،وإضفاء الطابع املؤسسي عليها كهيئة شبه قضائية ،من
شأنه أن يعود ابلفائدة على تراكم وبناء الذاكرة املؤسسية وأفضل املمارسات .سيكون هذا مفضالا على
( )187انظر أعاله القسم الثالث – ابء منع تضارب املصاحل ،التوصية  ( 112ص .)92
( )188انظر التوصية  ( 109ص  ،)75والتوصية  ( 126ص .)88
(Bureau of the Consultative Council of European Judges (CCJE), Report on judicial independence and )189
;)impartiality in the Council of Europe member States in 2017, CCJE-BU(2017)11 (2018

تقرير املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاة واحملامني،

A/HRC/38/38

( .)2018انظر أعاله رقم :189

Jan van Zyl

Smit, The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and
Analysis of Best Practice; Wim Voermans & Pim Albers, Councils for the Judiciary in European Union Countries,
European Commission for the Efficiency of Justice (ECCJ), Council of Europe, Leiden/The Hague (2003).

( )190وثيقة األمم املتحدة  ،A/HRC/38/38الفقرة .14
اعتبارا من  30سبتمرب  ،2020كانت  123دولة طرفاا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( )191ا
( )192انظر أعاله رقم  ،189ووثيقة األمم املتحدة  ،A/HRC/38/38الفقرات 26-21؛ Violaine Autheman and
Sandra Elena, Keith Henderson (eds), Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons Learned from Europe and
Latin America, IFES Rule of Law White Paper, (2004).
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كل حالة على حدة ،على أساس خمصص ،من هيئات قضاة غري دائمني لالستماع إىل املسائل التأديبية
والبت فيها.
 -326ميكن أن يتألف جملس القضاء حصرااي من قضاة حاليني أو سابقني وطنيني ودوليني .وميكن أن
يرشح قضاة اجمللس اخلمسة والسبعة ابالشرتاك بني رئيس احملكمة ورئيس مجعية الدول األطراف ،ويعملون
على أساس نسبة أو تناوب يتم حتديده.
 -327على املدى الطويل ،يوصى إبنشاء جملس قضائي خيدم العديد من احملاكم واهليئات القضائية
الدولية  ،لضمان االتساق يف املعايري وترشيد النفقات .وهلذا الغرض ،جيب أن ميكن اإلطار القانوين
املنشئ جمللس القضاء أعضائه من أداء أدوار مماثلة ملنظمات قضائية دولية أخرى.
التوصيات
مفتوحا للجميع ،مبا يف ذلك غري
التوصية  -115ينبغي أن يكون نظام العدل الداخلي للمحكمة
ا
املوظفني واملوظفني السابقني واملسؤولني املنتخبني .بروح مبدأ احملكمة الواحدة ،وهبدف تبسيط ومركزة
اإلجراءات التأديبية املختلفة ،ينبغي للمحكمة أن تستخدم نظام عدل داخلي واحد للجميع .سيؤكد هذا
على املساواة يف املعاملة ،وتعزيز املعايري الدنيا املتساوية لألخالقيات واملهنية للجميع ابإلضافة إىل زايدة
الوضوح وابلتايل استخدام النظام.
التوصية  -116سيكون من األفضل تسوية املنازعات للمحكمة إذا مت التعامل معها من قبل
املتخصصني .العالقة بني التكلفة والفائدة هلذا االقرتاح مواتية للمحكمة ،وسوف تعزز تسوية النزاعات
والصراعات ،وابلتايل ،تقلل من التصعيد إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية .وسيشمل ذلك حل
اجمللس االستشاري التأدييب وجملس الطعون ،فضالا عن الوساطة املخصصة اليت يديرها املوظفون حالياا.
سيكون هذا النهج متس اقا مع قرارات املنظمات الدولية األخرى ابالبتعاد عن آليات العدالة الداخلية
القائمة على األقران ،مثل قرار األمم املتحدة يف عام .2006
التوصية  -117بدالا من الطعون القائمة على األقران ضد القرارات اإلدارية ،ميكن وضع إجراء مباشر
وبسيط من خالل تعيني قاضي نزاع ابتدائي  -قاض وطين أو دويل ،يتمتع خبربة يف املسائل اإلدارية
دائما ،لكنه يدعى إىل التصرف على أساس
الدولية .لن يكون قاضي املنازعات من الدرجة األوىل منصباا ا
احلاجة .وميكن وضع قائمة ابلقضاة املناسبني هلذا الغرض .يف حالة وجود شكاوى خطرية ضد القضاة،
فإن املدعي العام أو انئب املدعي العام ،ستبت هيئة ابتدائية مكونة من ثالثة قضاة يف املرحلة االبتدائية.
التوصية  -118جيب أن تنظر احملكمة يف إنشاء أمني مظامل (منصب غري مصنف يتم ملؤه من خالل
شخصا خارجياا حقيقياا) للتعامل مع النزاعات والصراعات بطريقة غري رمسية
مترين توظيف تنافسي ،ويكون
ا
وودية وفعالة جنباا إىل جنب مع خدمات الوساطة ،كأمر أويل وغري  -شهادة إلزامية (مع مراعاة الفقرة
التالية) حلل النزاعات والصراعات.
التوصية  -119سيكون اللجوء إىل خدمات الوساطة إلزامياا فقط لألطراف يف نزاع إداري قبل تقدمي
شكواهم إىل قاضي الدرجة األوىل .وابملثل ،ستتم مراجعة الشكاوى اليت تتناول ضعف األداء يف البداية
من قبل حملل املوارد البشرية ،وإذا لزم األمر ،من قبل مراجع مستقل يعينه رئيس قسم املوارد البشرية ،قبل
تقدمي الشكوى إىل قاضي احملكمة االبتدائية.
التوصية  -120تشجع احملكمة على استكشاف ما إذا كان اللجوء إىل حمكمة االستئناف التابعة لألمم
املتحدة للمسائل اإلدارية ،بدالا من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ،سيكون أكثر فعالية من حيث
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التكلفة ابلنسبة للمحكمة .وسيكون مثل هذا القرار منسجما أيضا مع استخدام احملكمة للنظام املوحد
لألمم املتحدة).(193
التوصية  - 121ينبغي ألي ممارسة تتوخاها احملكمة يف هذا اجملال مراعاة مالءمة تعزيز الشفافية والسرية
والثقة للموظفني ليكونوا قادرين على استخدامها بشكل متكرر ولكي تكون أكثر كفاءة.
أيضا يف مالءمة إنشاء مكتب لألخالقيات والسلوك املهين
التوصية  - 122جيب أن تنظر احملكمة ا
(مكتب األخالقيات) لتعزيز القيم املشرتكة ومنع تضارب املصاحل ،وكذلك للتعامل مع اإلجراءات
التأديبية ،واستضافة الوحدة اليت تعاجل سوء السلوك اجلسيم .كما جيب أن يكون مبثابة سياق لسياسات
املبلغني عن املخالفات ،فضالا عن استضافة نقاط االتصال املعنية ابلقضااي اجلنسانية ،والتحرش اجلنسي
وغريه من أشكال التحرش ،ومسائل مكافحة االحتيال .سريأس مكتب األخالقيات فرد مناسب غري
مصنف.
التوصية  - 123سيعمل منسق على رفع مستوى الوعي داخل احملكمة يف جمال ختصصه (أي سياسات
املبلغني عن املخالفات ،والقضااي اجلنسانية ،واملضايقات اجلنسية وغريها من أشكال التحرش ،ومسائل
االحتيال) ،مبا يف ذلك من خالل التوضيح وتقدمي املشورة بشأن السياسات ذات الصلة وإجراءات
الشكاوى/اإلبالغ عن املخالفات.
التوصية  - 124جيب أن تنظر اجلمعية يف متكني آلية املراقبة املستقلة من تقدمي الدعم ملكتب
األخالقيات ،الذي يعمل به مهنيون خارجيون (حمقق ،مسؤول قانوين).
التوصية  - 125حتتفظ آلية املراقبة املستقلة بوظائفها املتمثلة يف التفتيش والتقييم والتحقيق .ويف حالة
وجود شكاوى ضد القضاة واملدعي العام وانئب املدعي العام ،فإنه يفوض التحقيقات إىل أفرقة التحقيق
املخصصة( ،)194بعد إجراء تقييم أويل للشكوى .وتعمل آلية املراقبة املستقلة كذلك كأمانة تنفيذية
ودائمة ،حيث تدعم اهليئات غري الدائمة داخل ملكتب األخالقيات ،وتسعى جاهدة لضمان حل
أيضا ،فيما يتعلق أبمني املظامل وخدمات الوساطة ،وأفرقة
الشكاوى بكفاءة ويف الوقت املناسب .وكذلك ا
التحقيق املخصصة ،وجلنة األخالقيات( ،)195وقاضي احملكمة االبتدائية ،واللجان االبتدائية .ستكون
املنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن تقدمي الدعم الفوري عند احلاجة ،والعمل على زايدة الوعي وبناء
القدرات داخل احملكمة بشأن القضااي املتعلقة بنطاق عمل مكتب األخالقيات .هلذا الغرض ،جيب توفري
املوارد الكافية آللية املراقبة املستقلة.
التوصية  - 126جيب أن تنظر مجعية الدول األطراف واحملكمة على املدى الطويل يف إنشاء جملس
قضائي للمحكمة ،مع تفويض كامل بشأن االنضباط واملساءلة القضائية للقضاة.
التوصية  - 127ومن املقرتح كذلك إنشاء جملس كهذا خيدم العديد من احملاكم واهليئات القضائية
الدولية لضمان االتساق يف املعايري وترشيد النفقات .وهلذا الغرض ،جيب أن ميكن اإلطار القانوين املنشئ
جمللس القضاء أعضائه من أداء أدوار مماثلة ملنظمات قضائية دولية أخرى.
التوصية  - 128جيب أن تضع آلية املراقبة املستقلة ومكتب األخالقيات اسرتاتيجية وخطة عمل
هتدفان إىل زايدة ثقة املوظفني يف آلية املراقبة املستقلة ونظام التأديب الداخلي للمحكمة.
( )193انظر التوصية  13أعاله( ،ص .)23
( )194انظر القسم الثالث ،ألف -إطار األخالقيات ،والتوصية  108أعاله( ،ص .)71
( )195املرجع نفسه.
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التوصية  - 129ينبغي للرائسة أن تواصل جهودها حنو تنمية تعاون مجاعي متزايد بني القضاة وموظفي
الدوائر يف السلطة القضائية وبيئة عمل حمرتمة.
التوصية  - 130ينبغي لرؤساء األجهزة الوفاء ابلتزاماهتم وخططهم إليالء األولوية لعدم التسامح مطلقا
مع سلوك النمر واملضايقات وتطوير عالقة وأجواء أكثر فعالية وإنتاجية وحيظى ابالحرتام املتبادل يف
احملكمة.
التوصية  - 131ابختصار ،فإن نظام العدل الداخلي على مستوى احملكمة الذي أوصى به اخلرباء هو
كما يلي:

سوء السلوك
 تقدمي شكوى إىل آلية املراقبة املستقلة
 oضد املوظفني أو األفراد اآلخرين املنتسبني إىل احملكمة :حتقق آلية املراقبة املستقلة وتتبع
اإلجراء كما هو مفصل يف واليتها؛
 oالقضاة واملدعي العام وانئب املدعي العام :بعد التقييم األول من قبل ،يتم تفويض التحقيق
إىل جلنة حتقيق قضائية/جلنة ادعاء خمصصة؛
 العاملون :قاضي ابتدائي؛ والقضاة واملدعي العام وانئب املدعي العام :اهليئة االبتدائية؛
▪ حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة.

املنازعات اإلدارية

▪ خدمات الوساطة اإللزامية.
▪قاضي ابتدائي.
▪حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة.

املنازعات املتعلقة بقصور األداء

مراجعة أولية إلزامية من قبل حملل موارد بشرية ،وإذا لزم األمر ،من قبل مراجع مستقل يعينه رئيس
قسم املوارد البشرية؛
▪قاضي ابتدائي.
▪ حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة.
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الشكل  :2مكتب األخالقيات والسلوك املهين

آلية الرقابة املستقلة
-وظائف التقييم والتفتيش والتحقيق

اهليئات غري الدائمة
أمني املظامل وخدمات الوساطة
اللجنة املعنية ابألخالقيات

نقاط االتصال للسياسات املتعلقة ابملبلغني عناملخالفات ،والقضااي اجلنسانية ،واملضايقات اجلنسية
وغريها من أشكال التحرش ،ومسائل مكافحة االحتيال

جلنة املراجعة القضائية

أفرقة التحقيق املخصصة
 -األمانة التنفيذية للهيئات غري الدائمة

قاضي/هيئة الدائرة االبتدائية

القسم اخلامس  -عملية وضع امليزانية
الستنتاجات
 -328أفادت املذكرات املقدمة من الدول األطراف وممثلي احملاكم ومنظمات اجملتمع املدين على حد
سواء للخرباء ضرورة تبسيط عملية امليزانية واحلد من البريوقراطية الكامنة وراءها .وتعد هذه العملية يف
تطور مستمر منذ األايم األوىل للمحكمة ،مع ممارسات خمتلفة قيد احملاكمة( )196والتحسينات اليت أدخلت
على نقاط خمتلفة على مر السنني(.)197
 -329قدم الفريق الدراسي املعين ابحلوكمة التابع جلمعية الدول األطراف قائمة كبرية من التوصيات يف
عام  2012بشأن حتسني إمكانية التنبؤ والشفافية يف عملية امليزانية ،حيث نظرت الدول األطراف يف
العملية وتفاعل احملكمة مع القوة احلدودية املشرتكة ميكن أن تستفيد من هنج أكثر اسرتاتيجية
وشفافية( .)198هنج موحد .كما خضعت العملية للتدقيق اخلارجي يف عام .)199(2019
 -330تعد عملية امليزانية من احلاالت اليت يتضح فيها أن عالقة الثقة بني احملكمة اجلمعية (مبا يف
ذلك هيئاهتا الفرعية) ميكن وينبغي حتسينها( .)200فمن انحية ،تعتقد بعض الدول األطراف أن احملكمة
ميكن وينبغي أن تكون قادرة على تقدمي املزيد ابملوارد املتاحة لديها .ومن انحية أخرى ،يبدو أن هناك
( )196انظر

Osvaldo Zavala, The Budgetary Efficiency of the International Criminal Court (2018), 18

International Criminal Law Review 461, pp.474-479, 481-483.

وجد املراجع اخلارجي أنه "كل عام ،يتم إدخال تعديالت إضافية على عملية امليزانية" ، ICC-ASP/18/2/Rev.1 -

()197
االستنتاجات ،ص .4
( )198ت قرير املكتب عن فريق الدراسة املعين ابحلوكمة ،)2012( ICC-ASP/11/31 ،املرفق الثاين( ،اجملموعة الثانية
عملية امليزانية) ،ب ،الفقرات من  5إىل .45
(ICC-ASP/18/2/Rev.1 )199
( )200انظر املزيد حول هذا أدانه الفقرة 948
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تصورا داخل بعض دوائر احملكمة أبن الدول األطراف تستخدم عملية امليزانية للتدخل يف قضااي احملكمة.
ا
وينبغي زايدة الشفافية والكفاءة وتعزيز احلوار التجرييب بني احملكمة وجلنة امليزانية واملالية واجلمعية حتسني
العالقات بني أصحاب املصلحة حول هذا املوضوع .كما أن زايدة الثقة ستقلل من احلاجة امللحوظة إىل
اإلدارة الدقيقة للميزانية(.)201
()202

ألف -عملية وضع ميزانية احملكمة

 -331يشري اخلرباء إىل التوصيات اليت قدمها مراجع احلساابت اخلارجي بشأن حتسني عملية ميزانية
احملكمة ،ويدركون أن احملكمة تعمل على تنفيذها .هناك جمال حمدد يرغب اخلرباء يف تسليط الضوء عليه
وهو ضرورة ربط التخطيط االسرتاتيجي ابمليزانية بشكل أفضل .ويتعلق أحد العناصر يف هذه العملية
ابستخدام مؤشرات األداء الرئيسية ،واليت هي موضوع قسم منفصل من هذا التقرير(.)203
 -332حتسن تنسيق إعداد امليزانية ابتباع هنج تنازيل ،أي بداية العملية من خالل حتديد االفرتاضات
العالية املستوى املوضوعة على مستوى جملس التنسيق( .)204واستمع اخلرباء أنه ال يزال هناك بعض
االنفصال بني األجهزة املختلفة فيما يتعلق بتخطيط امليزانية وأنه ميكن عمل املزيد لضمان قيام أصحاب
املصلحة املختلفني بقيادة العملية يف نفس االجتاه.
 -333بينما تنحو االفرتاضات الرفيعة املستوى إىل تغطية عدد متوقع مثل الفحوصات التمهيدية
والتحقيقات وإجراءات ما قبل احملاكمة واحملاكمة واالستئناف يف غضون عام( ،)205ينبغي إجراء مترين
إضايف على مستوى احملكمة  -ابلتوازي أو الح اقا  -لتحديد رؤية اسرتاتيجية متماسكة واالتفاق عليها
ميكن أن توجه األجهزة يف ختطيط امليزانية .على سبيل املثال ،إذا كانت احملكمة ختطط إلغالق مكتب
ميداين معني ،فيجب أن يؤخذ ذلك يف االعتبار يف مرحلة التخطيط ،وليس يف مراجعة املسودة األوىل
للميزانية .عالوة على ذلك ،ينبغي إجراء مشاورات وثيقة بني مكتب املدعي العام (كمحرك رئيسي
للميزانية) واملسجل (ابعتباره مسؤوالا عن تقدمي اخلدمات) بشأن هذه األولوايت االسرتاتيجية وقدرة قلم
احملكمة .إن تعزيز املشاورات قبل/يف مرحلة التخطيط من شأنه أن يؤدي إىل عملية داخلية أكثر كفاءة،
والقضاء على احلاجة إىل إعادة التعديالت وتقليل املشاورات بعد اقرتاح املسودة األوىل ،ابإلضافة إىل
وثيقة ميزانية أكثر متاس اكا.

( )201أكدت جمموعة الدراسة أنه ال ينبغي للجمعية أن تدير ميزانية احملكمة بدقة وال أن حتاول تكرار جهود اللجنة" -
تقرير املكتب عن جمموعة دراسة احلوكمة  ،)2012( ICC-ASP/11/31 ،املرفق الثاين (اجملموعة الثانية  ،عملية امليزانية)،
ب ،الفقرة28 .؛ انظر أيض ا  ،ICC-ASP/18/2/Rev.1النتائج  ،ص  ،10ص .27
( )202ترد ميزانية احملكمة ابلتفصيل يف التقرير األخري للمراجع اخلارجي املذكور أعاله حول هذا املوضوع .وابلتايل ،لن
يكرر هذا التقرير خمتلف مراحل امليزانية وعناصرها.
( )203انظر أدانه القسم السادس :مؤشرات األداء والتخطيط االسرتاتيجي
( )204متثل هذه املؤشرات األنشطة املتوقع الضطالع هبا يف احملكمة يف السنة اليت تقرتح امليزانية هلا .وتشمل ،على سبيل
املثال ،عدد الفحوصات األولية ،والتحقيقات ،والقضااي يف مرحلة ما قبل احملاكمة ،واحملاكمة ،واالستئناف احملتمل إجراؤها
يف ذلك العام.
( )205للحصول على مثال لالفرتاضات العام ،انظر "االفرتاضات واملعايري اخلاصة مبيزانية الربانمج املقرتحة لعام ،"2020
 ،)2019( ICC-ASP/18/10املرفق الثاين.
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 -334نتيجة لتوصية اخلبري يف قسم احلوكمة املوحدة ،ميكن توخي دور معزز للمسجل يف عملية امليزانية.
وهذا يتماشى مع قرارات مجعية الدول األطراف( )206وتوصيات مراجع احلساابت اخلارجي( .)207ميكن أن
يساهم هذا الدور املمكن يف حتسني تنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة يف عملية امليزانية ،على سبيل املثال من
خالل تركيز موارد التدريب حتت بند واحد يف امليزانية ،بدالا من العديد من الربامج الرئيسية.
 -335ودفع للخرباء أنه ،يف بعض األحيان ،تتلقى جلنة املالية وامليزانية معلومات متناقضة من خمتلف
ممثلي احملكمة .ولتبسيط االتصاالت مع هيئات الرقابة وضمان تقدمي املعلومات نيابة عن احملكمة
أبكملها ،ينبغي أن يكون املسجل هو املمثل واملتحدث ابسم احملكمة يف هذه االجتماعات .وهذا
يتماشى مع دورها يف الطبقة الثالثة كرئيس إداري.
 -336من املواضيع اليت ظهرت يف كثري من األحيان أثناء املشاورات اليت عقدها اخلرباء احلاجة إىل مزيد
من املرونة يف إدارة املوارد( .)208ويؤدي عدم القدرة على نقل املوارد بسهولة بني الربامج الرئيسية( )209إىل
إعاقة قدرة احملكمة على االستجابة بطريقة مرنة ألعباء العمل املتقلبة ،مما يؤدي إىل ختصيص موارد غري
يدا من املرونة يف
فعال .يعتقد اخلرباء أنه من مصلحة الدول األطراف متكني املسجل من خالل منحهم مز ا
إدارة املوارد .وابلتايل ،يؤيد اخلرباء توصية مراجع احلساابت اخلارجي بتعديل الالئحة املالية للمحكمة
حبيث ميكن للمسجل حتويل املوارد عرب الربامج الرئيسية( .)210كما جيب النظر يف مدى إمكانية منح املزيد
من املرونة للمسجل يف طريقة تنفيذ التخفيضات( .)211ومن الطبيعي أن ترافق هذه املرونة املتزايدة آليات
اإلبالغ والشفافية املناسبة من طرف قلم احملكمة.
ابء  -جلنة امليزانية واملالية (اللجنة)
 -337تتكون اللجنة من  12خبريا يف جماالت امليزانية والتمويل واإلدارة ،مكلفني إبسداء املشورة
جلمعية الدول األطراف واحملكمة بشأن مثل هذه األمور .وجتتمع ملدة ثالثة أسابيع يف مقر احملكمة ومن
املتوقع أن ينظر أعضاؤها بعناية يف قائمة متزايدة من املواضيع ،مبا يف ذلك العدد املتزايد ابستمرار مما
يسمى "بنود جدول األعمال الدائمة" .وتشري إسهامات بعض أعضاء اللجنة إىل الصعوابت اليت يواجهها
مجيع األعضاء يف متابعة مجيع جوانب احملكمة بدقة .ومسع اخلرباء أن خطر اإلفراط يف الرتكيز وفقدان
الرتكيز املرتبط به هو التهديد الرئيسي لكفاءة اللجنة وفعاليتها ومصداقيتها .ويف هذا الصدد ،ينبغي للجنة
صياغة قائمة أبهم املواضيع اليت جيب متابعتها .وبعد ذلك ،تقر الدول األطراف هذه القائمة .ويوصى

( )206انظر على سبيل املثال  ، ICC-ASP/18/Res.1كاف ،الفقرة " 3يدعو احملكمة إىل مواصلة ضمان عملية ميزانية
داخلية صارمة يقودها قلم احملكمة  ،"...الم  ،الفقرة " 9يطلب من احملكمة ( )...مواصلة تطوير عملية امليزانية اخلاصة هبا،
بتوجيه من قلم احملكمة (")...؛ قرار بشأن آسيا واحمليط اهلادئ بشأن امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام ICC- ،)...( ،2019
 ،)2018( ASP/17/Res.4كاف ،الفقرة  ،3الم ،الفقرة 8؛  ،)2017( ICC-ASP/16/Res.1الم ،الفقرة .2
 ،ICC-ASP/18/2/Rev.1االستنتاج  ،ص  8والتوصية رقم .1
( )208انظر القسم الثاين أعاله .املرونة وقابلية التوسع والتنقل يف التوظيف.
()209
( )210انظر على سبيل املثال  ، ICC-ASP/18/2/Rev.1التوصية رقم .7
( )211املرجع نفسه  ،النتيجة ،ص  :10أشار مراجع احلساابت اخلارجي إىل موقف احملكمة ،الذي أعرب عنه لفريق
الهاي العامل ( )2018أنه ``بتوصياته املفصلة بدقة وسطرا بسطر  ،يلغي احلد األقصى من امليزانية إمكانية املرونة الفعلية
يف تنفيذ التخفيضات ويتعارض حبكم الواقع مع استقاللية املدعي العام.
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كذلك أبن تفكر اللجنة يف األساليب اإلضافية اليت ميكن من خالهلا أن جتعل أساليب عملها أكثر
كفاءة.
 -338وينبغي أيضا أن ينعكس جدول األعمال األكثر تركيزا يف تقارير أكثر إجيازا .إىل جانب إصدارها
يف أقرب وقت ممكن بعد جلسة اللجنة) ،(212ميكن أن جيعل هذا النهج التقرير أكثر فائدة ابلنسبة
للجمعية.
يدا من الوقت للتوسع يف التوصيات اليت
أيضا جلنة امليزانية واملالية مز ا
 -339جيب أن مينح هذا النهج ا
تقرتحها واألسباب الكامنة وراءها .عالوة على ذلك ،من أجل إجراء مزيد من املشاورات الفعالة بني
أيضا موقف احملكمة بشأن
احملكمة وجلنة امليزانية واجلمعية ،يوصى أبن تتضمن تقارير جلنة امليزانية واملالية ا
توصيات جلنة امليزانية واملالية أو االستجابة هلا.
جيم -تعزيز التحاور الثالثي
 -340بني اللحظة اليت تصدر فيها احملكمة اقرتاح امليزانية إىل جلنة امليزانية واملالية وإصدار تقرير هذه
األخرية ،يرسل أعضاؤها حوايل  100استفسار يف كل جلسة( .)213وأبلغ اخلرباء أنه مبجرد إصدار تقرير
جلنة امليزانية واملالية ،تكرر بعض الدول األطراف التدقيق يف بنود امليزانية الصغرية نسبياا .ويعتقد اخلرباء أن
املشاورات املعززة بني الكياانت الثالثة (احملكمة ،وجلنة امليزانية واملالية ،واجلمعية) ميكن أن تزيد من كفاءة
العملية ،وتعظم دور جلنة امليزانية واملالية كهيئة استشارية لكل من اجلمعية واحملكمة ،ومتكن الدول األطراف
من تكريس املزيد من مواردها واالهتمام ابملسائل األقل تقنية.
 -341ومبجرد استالم امليزانية اليت اقرتحتها احملكمة ،ينبغي عقد اجتماع بني الدول األطراف (بتيسري
اجلمعية) واحملكمة (اليت ميثلها املسجل) وجلنة امليزانية واملالية ،مما ميكن الدول األطراف من تبادل إشارة
أولية ألسئلتها وشواغلها ،واجملاالت اليت قد ترغب حتديدا يف احلصول على مشورة بشأهنا من جلنة امليزانية
واملالية.
سنواي ،بني جلنة امليزانية واملالية واحملكمة بشأن املسائل االسرتاتيجية،
 -342تعقد حلقة عمل يف الربيع ا
حيث ميكن للمحكمة أن تشرح كيف تنوي تناول مواضيع معينة وميكن للجنة امليزانية واملالية أن تقدم
افرتاضاهتا .ويوصي اخلرباء بتعظيم إمكاانت حلقة العمل هذه ،حبيث تسمح إبجراء مناقشة بني االثنني،
وعرض من جانب واحد  .على األقل.

( )212بناءا على طلب اجلمعية  -انظر على سبيل املثال قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام
 .)2016( ICC-ASP/15/Res.1 ، )...( 2017ميم ،الفقرة 3؛ قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربانجمية
املقرتحة لعام  ،)2017( ICC-ASP/16/Res.1 ،)...( 2018الم ،الفقرة 3؛ قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية
الربانجمية املقرتحة لعام  ،)2018( ICC-ASP/17/Res.4 ،)...( ،2019الم ،الفقرة 1؛ قرار اجلمعية بشأن امليزانية
الربانجمية املقرتحة لعام  ،)2019( ICC-ASP/18/Res.1 ،)...( ،2020الم ،الفقرة  )...('( 1يطلب من [جلنة امليزانية
واملالية] التأكد من أن تقاريرها نشرت يف أقرب وقت ممكن بعد كل جلسة).
( )213بلغ متوسط عدد االستفسارات اليت أرسلتها جلنة امليزانية واملالية إىل احملكمة بني دورتيها التاسعة والعشرين والثالثة
والثالثني  88.6يف كل جلسة .وابلنسبة للجلسات نفسها ،قدمت احملكمة ما معدله  17،6تقر ايرا و  19،4ورقة لكل
جلسة ،وهو ما يصل إىل متوسط  527،2صفحة مقدمة إىل القوة احلدودية املشرتكة يف كل جلسة  -بناءا على البياانت
اليت متت مشاركتها مع اخلرباء من قبل احملكمة.
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 -343بني اللحظة اليت تصدر فيها احملكمة اقرتاح ميزانيتها والدورة اخلريفية للجنة امليزانية واملالية ،ينبغي
تنظيم حلقات عمل إضافية تعقد عن بعد .وجيب أن ميثل هذا املنتدى الرئيسي للحوار بني جلنة امليزانية
واملالية واحملكمة.
 -344التأكد من أن احملكمة تتواصل بصوت واحد ،من خالل املسجل ،كما أن تقدمي احملكمة رأيها
بشأن توصيات جلنة امليزانية واملالية من شأنه أن يساعد بشكل أكرب يف تعزيز كفاءة االتصال بني
أصحاب املصلحة .قد يؤدي تقرير جلنة امليزانية واملالية ،إىل جانب مع التوصيات األخرى املقدمة أعاله،
إىل التخفيف من خماوف الدول األطراف ومتكينها من إرجاء احلكم على التفاصيل التقنية إىل اللجنة،
ومتكينها من الرتكيز على املسائل السياسية أثناء اجتماع األطراف.
 -345كما يشري اخلرباء إىل مزيد من التوصيات اليت قدمها فريق الدراسة املعين ابحلوكمة بشأن هذا
املوضوع ،واليت قد تظل جمدية ،وابلتايل قد ترغب مجعية الدول األطراف يف النظر يف ما يلي:
▪ أن يكون م ِ
حاضرا يف اجتماعات جلنة امليزانية واملالية ،حسب
يسر فريق الهاي العامل
ا
االقتضاء.
▪ تبسيط عملية استفسارات الدول األطراف إىل احملكمة ،مبا يف ذلك النماذج (لكل من
األسئلة والردود)؛
أيضا مع جلنة امليزانية واملالية.
▪ إرسال االستفسارات واألجوبة كتابة وتبادهلا ا

▪ لالستفسارات الواردة من الدول األطراف فيما يتعلق إبمكانية إجياد/حتقيق وفورات إضافية
مفصلة قدر اإلمكان ،ويتم تطويرها ابلتشاور مع ميسر ميزانية اجلمعية ،وتبادهلا مع احملكمة وجلنة
امليزانية واملالية ،وعلى احملكمة شرح كيف سيؤثر االقرتاح على عمليات احملكمة ووفورات التكلفة
احملتملة ابلتفصيل.
▪ دعم ميسر امليزانية ،على سبيل املثال تعيني ميسرين مشاركني أو فرعيني ألمور معينة تتعلق
ابمليزانية.
▪ جداول األعمال واملواد التحضريية مبا يف ذلك اخللفية ذات الصلة واملناقشات ونقاط القرار
اليت يتعني تبادهلا مع الدول األطراف ملناقشات امليزانية قبل االجتماعات.
كيزا ابستخدام هنج موضوعي
▪ جيب أن تكون مناقشات اجلمعية حول امليزانية أكثر تبسيطاا وتر ا
()214
للمداوالت ،بناءا على توصيات جلنة امليزانية واملالية (بدالا من الربامج الرئيسية للمحكمة) .

دال  -مجعية الدول األطراف

 -346من وجهة نظر الدول األطراف ،هناك قلق يف السنوات األخرية من هيمنة املناقشات التقنية
واملتعلقة ابمليزانية على اجتماعات مجعية الدول األطراف ،على حساب مناقشات السياسات
االسرتاتيجية .ومت التأكيد أنه ميكن معاجلة هذه املسالة ابختتام املناقشة حول امليزانية قبل اجتماع اجلمعية،
أو نقل املناقشة خارج الدورة العادية جلمعية الدول األطراف أو إطالة الفرتة املالية من سنة إىل سنتني أو
ثالث سنوات.
 -347وأعرب عن آراء متباينة بشأن الفرتة املالية املثالية للمحكمة ،وتوجد مزااي وشوائب كبرية لكل من
فرتيت السنة أو السنتني .وستعمل ميزانية السنتني على حتسني قدرة احملكمة على التخطيط على املدى
( ،ICC-ASP/11/31 )214املرفق الثاين (اجملموعة الثانية ،عملية امليزانية) ،ابء ،الفقرات .45-5
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الطويل ،وتقليل املوارد والبريوقراطية الالزمة لعملية امليزانية السنوية ،وزايدة القدرة على التنبؤ ابلنسبة للدول
األطراف .ومن انحية أخرى ،تسمح ميزانية السنة الواحدة بتحسني دقة امليزانية ،ومزيد من املرونة
لالستجابة للتغيريات بني فرتات امليزانية ،وإمكانية العمل بتقديرات أكثر حداثة(.)215
 -348واخلرباء غري مقتنعني أبن زايدة مدة امليزانية سيؤدي إىل اخنفاض كبري يف املوارد املندرجة يف عملية
امليزانية ،على األقل ليس إىل حد التغلب على صعوبة وجود افرتاضات غري دقيقة .وحىت وإن كان ليس
من الضروري اعتماد مليزانية إال كل سنتني ،فسيلزم حتديث االفرتاضات للسنة الثانية ،وإجراء عمليات
إعادة احلساب لتعديل امليزانية على أساس التضخم ،وطلبات امليزانية التكميلية اليت حيتمل مراعاهتا .عالوة
()217
على ذلك ،فإن الغالبية العظمى من احملاكم الدولية ( )216()19تستخدم ميزانية سنوية ،مقارنة بستة
تستخدم فرتة مالية تدوم سنتني( .)218لكن يقرتح اخلرباء يف هذا القسم طرقاا بديلة ميكن أن حتقق هدف
احلد من البريوقراطية يف عملية امليزانية.
 -349إىل جانب السعي إىل حتقيق توافق يف اآلراء بشأن امليزانية قبل دورة مجعية الدول األطراف،
ميكن للدول األطراف أيضا أن ختطط لتغطية املوضوع يف جزء حمدد يف وقت مبكر من الدورة .وحيضر
هذا البند من جدول األعمال ممثلو دول متخصصون ويكونون منفصلني عن القسم السياسي من اجللسة
 العنصر الرئيسي يف املؤمتر  -حيث ميكن تشجيع التمثيل السياسي رفيع املستوى.هاء -مسائل منتوعة
 -350أحاط اخلرباء علما أبزمة السيولة اليت تواجه احملكمة بسبب عدم سداد االشرتاكات املقررة
()219
يدا للمحكمة ،لكنه حتد موجود يف العديد من املنظمات
حتداي فر ا
وأتخرها  .ويف حني أن هذا ليس ا
( )215انظر أيض ا،

Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, International Institutional Law: Unity Within

Diversity (Sixth Revised Edition, Brill Nijhoff 2018), §1101.

( )216احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،واحملكمة االقتصادية لكومنولث الدول املستقلة ،وحمكمة العدل
لالحتاد االقتصادي والنقدي األفريقي ،وحمكمة العدل بينيلوكس ،وحمكمة العدل التابعة للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط
أفريقيا وحمكمة العدل ألمريكا الوسطى ،وحمكمة العدل التابعة للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ،وحمكمة
العدل جلماعة دول األنديز ،وحمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب ،وحمكمة العدل لشرق أفريقيا ،وحمكمة الرابطة األوروبية
للتجارة احلرة ،وحمكمة اجلماعة االقتصادية األوروبية اآلسيوية ،وحمكمة العدل الدولية ،واحملكمة القضائية ملنظمة الدول
العربية املصدرة للنفط ،وحمكمة منظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا ،واحملكمة الدائمة للسوق املشرتكة لبلدان املخروط
اجلنويب ،وآلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمة اخلاصة لسرياليون ،واحملكمة اخلاصة بلبنانو  ،ابإلضافة إىل احملكمة اجلنائية
الدولية.
( )217حمكمة العدل الكاريبية ،واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي ،والدوائر
املتخصصة يف كوسوفو ومكتب املدعي العام املتخصص ،وهيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجارة العاملية.
( )218مل يتم تضمني حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف أي من الفئتني حيث يبدو أهنا تستخدم مزجياا بني
النموذجني.
اعتبارا من  31مايو  ،2020كان إمجايل املبلغ
( )219يف آخر جلسة هلا ،الحظت جلنة امليزانية واملالية "بقلق ابلغ أنه ا

 70.45مليون يورو مستح اقا جلميع السنوات ،مبا يف ذلك املسامهات لقرض الدولة املضيفة .وميثل هذا الرقم  47يف املائة
من امليزانية املعتمدة لعام  . 2020وأشارت اللجنة إىل أنه من الضروري للدول األطراف تقدمي مسامهاهتا يف الوقت احملدد.
وقد يؤدي عدم ال قيام بذلك إىل نقص يف التدفق النقدي ،مما قد يعوق األنشطة والعمليات األساسية للمحكمة وسيتطلب
من احملكمة الوصول إىل صندوق رأس املال العامل يف هناية العام )...( .مع مراعاة حالة املسامهات على النحو املوصوف
( ،)...ظلت مسألة السيولة مصدر قلق للجنة .والحظت اللجنة بقلق خاص أنه إذا مت استخدام أمناط الدفع لعام 2019
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()220
الدولية األخرى ،ويتفق اخلرباء مع جلنة امليزانية واملالية
على أنه ميكن استكشاف وسائل إضافية ،بناءا
على ممارسات املنظمات الدولية األخرى( .)221فعلى سبيل املثال ،ميكن جلمعية الدول األطراف أن
تستكشف وضع حد أدىن للمتأخرات تفقد الدول األطراف بعده حقوقها يف التصويت أو عدم قدرة
الدول األطراف اليت عليها متأخرات على تقدمي مرشحني ملناصب املسؤولني املنتخبني.

 -351ويف غضون ذلك ،ومتاشيا مع اآللية اليت وضعتها الدول األطراف ،جيب أن تكون احملكمة قادرة
على االستفادة من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال املتداول عند االقتضاء .ويف هذا الصدد ،يوصي
سنواي على األقل على املستوايت الثابتة( ،)222وعلى
اخلرباء بضرورة احلفاظ على مستوايت الصندوقني ا
زايدهتا.
 -352ينبغي زايدة الشفافية بشأن املخطط التنظيمي واهليكل التنظيمي ،مع اإلشارة إىل عدد الوظائف
املعادلة بدوام كامل حسب القسم واملكتب ،وليس فقط على مستوى الشعبة.
 -353من أجل زايدة كفاءة استخدام املوارد اإلمجالية املخصصة للعدالة الدولية ،ميكن للدول األطراف
أن تستفيد من وجود عدة حماكم دولية يف نفس املدينة .على سبيل املثال ،ميكن تنظيم أنشطة مشرتكة -
مثل الدورات التدريبية  -للمسؤولني/املوظفني من هذه املؤسسات يف الهاي ،وميكن جتميع بعض
اخلدمات اإلدارية (مثل التوظيف) ،وميكن التفكري يف املشرتايت املشرتكة للحصول على أسعار أكثر فائدة
من البائعني.
التوصيات
التوصية  – 132ابلتوازي مع وضع افرتاضات عالية املستوى أو بعده ،ينبغي إجراء املشاورات بني
األجهزة حول رؤية اسرتاتيجية متماسكة لتوجيه األجهزة يف ختطيط ميزانيتها .وينبغي إجراء مشاورات
وثيقة إضافية بني مكتب املدعي العام وقلم احملكمة بشأن هذه األولوايت االسرتاتيجية والقدرة املتوقعة
لقلم احملكمة.

حلساب دخل عام  ، 2020فلن تتمكن احملكمة من الوفاء ابلتزاماهتا املالية خالل الربع األخري من السنة املالية .الدورة 34
 ، )2020( ICC-ASP/19/5الفقراتن  37و.40
( )220تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني ،)2019( ICC-ASP/18/5 ،الفقرة .35
( )221على سبيل املثال ،لدى منظمة التجا رة العاملية خطة لتشجيع السداد املبكر (انظر "برانمج تشجيع الدفع املبكر
ملنظمة التجارة العاملية"  -املرفق أ لف ،اللوائح املالية ملنظمة التجارة العاملية) ،ابإلضافة إىل قائمة ابلنتائج املرتتبة على عدم
دفع املسامهة الفردية يف منظمة التجارة العاملية ،ويف حالة التأخري بني أكثر من سنة وأكثر من ثالث سنوات .وعلى سبيل
املثال ،بعد عام واحد من التأخري ،من بني أمور أخرى ،ال ميكن ترشيح ممثلي الدولة املعنية لرائسة هيئات منظمة التجارة
العاملية؛ وال ترسل الواثئق إىل وفد الدولة يف جنيف وال إىل عاصمتها؛ وبعد عامني ،ال ميكن للدول املعنية الوصول إىل موقع
أعضاء منظمة التجارة العاملية على الويب وال التصرف بناءا على توصيات جلنة امليزانية واملالية إىل اجمللس العام؛ وال ميكن
للمراقبني االستفادة من التدريب أو املساعدة التقنية؛ وبعد ثالث سنوات ،يتم تعيينهم كأعضاء/مراقبني غري نشطني
("التدابري اإلدارية لألعضاء واملراقبني املتأخرين"  -املرفق ابء  ،اللوائح املالية ملنظمة التجارة العاملية) .ال ميكن للمراقبني
االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية دون دفع مسامهاهتم ابلكامل  -الالئحة املالية ملنظمة التجارة العاملية ،الالئحة .15
( )222يتم حتديد صندوق رأس املال املتداول يف شهر واحد من نفقات احملكمة .مت حتديد صندوق الطوارئ مببلغ 7
ماليني يورو.
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التوصية  – 133ومن شأن تعزيز دور املسجل ،مبا يتماشى مع توصيات اخلرباء يف قسم احلوكمة
املوحدة ،أن ميكن من إجراء عملية ميزانية أكثر مركزية ،مبا يتالءم مع مبدأ احملكمة الواحدة .وينبغي أن
ميثل املسجل احملكمة يف اجتماعات مراقبة امليزانية.
التوصية  – 134ينبغي تعديل اللوائح املالية للمحكمة لتمكني املسجل من إجراء التحويالت عرب
الربامج الرئيسية ،للتكيف على أساس عبء العمل .وابملثل ،جيب استكشاف الطرق اليت ميكن من
يدا من املرونة يف تنفيذ التخفيضات املقررة من طرف جلنة امليزانية واملالية/اجلمعية.
خالهلا منح املسجل مز ا
وينبغي أن تكون هذه املرونة الزائدة مصحوبة آبليات مناسبة لإلبالغ والشفافية.
التوصية  – 135ينبغي للجنة امليزانية واملالية جرد أهم املواضيع اليت تعترب أنه جيب أن تشكل "جدول
إجيازا ،تصدر يف أقرب وقت
أعماهلا الدائم" ،إلقرارها من لدن اجلمعية .مما قد يسفر على تقارير أكثر ا
ممكن بعد جلسة اللجنة.
التوصية  – 136وينبغي أن تدرج اللجنة ،إىل جانب توصيتها ،تفسريات مفصلة مبا فيه الكفاية
ألسباهبا ،وكذلك عن موقف احملكمة من االقرتاح.
التوصية  – 137تشجع الدول األطراف على النظر يف عقد اجتماع مع اللجنة واحملكمة بعد التشاور
مع اقرتاح امليزانية الصادر عن احملكمة ،لتبادل املؤشرات األولية بشأن األسئلة واملخاوف املتعلقة اليت ترغب
يف تلقي مشورة اللجنة بشأهنا.
التوصية  – 138ينبغي تنظيم حلقات عمل إضافية تعقد (عن بعد) بني احملكمة واللجنة ،قبل جلسة
اخلريف للجنة ،ابعتبارها املنتدى الرئيسي للحوار بني االثنني بشأن اقرتاح امليزانية الصادر عن احملكمة.
التوصية  – 139لتعظيم إمكاانت دورات مجعية الدول األطراف ،يقرتح على الدول األطراف إرجاء
تفاصيل امليزانية التقنية إىل اللجنة ،والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن امليزانية قبل عقد دورة اجلمعية،
وختصيص فرتة مبكرة من اجللسة للميزانية ،واليت حيضرها ممثلو الدول املتخصصون ،قبل اجلزء السياسي من
املؤمتر ،حيث ميكن تشجيع املشاركة السياسية رفيعة املستوى.
التوصية  – 140ويف إشارة إىل حالة املتأخرات وأزمة السيولة احملتملة اليت تواجه احملكمة ،أوصى اخلرباء
أبن تستكشف مجعية الدول األطراف وسائل إضافية لتشجيع الدول األطراف على سداد االشرتاكات
ابلكامل ويف الوقت املناسب ،مع مراعاة ممارسات املنظمات الدولية األخرى .فعلى سبيل املثال ،ميكن
جلمعية الدول األطراف أن تستكشف وضع حد أدىن للمتأخرات تفقد الدول األطراف بعده حقوقها يف
التصويت أو منع الدول األطراف اليت عليها متأخرات على تقدمي مرشحني ملناصب املسؤولني املنتخبني.
التوصية  – 141وكحد أدىن ،ينبغي أن تضمن اجلمعية مستوايت صندوق رأس املال املتداول وصندوق
الطوارئ عند املستوايت الثابتة) ،(223بل وأن تزيد على ذلك.
التوصية  – 142ينبغي زايدة الشفافية بشأن اهليكل التنظيمي ،مع حتديد عدد الوظائف املكافئة بدوام
كامل حسب القسم واملكتب.
التوصية  – 143ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف هنج مشرتكة مع احملاكم واهليئات القضائية الدولية
األخرى املوجودة يف الهاي ،مثل تنظيم دورات تدريبية مشرتكة ،وجتميع اخلدمات اإلدارية ،واستكشاف
إمكانيات الشراء املشرتك للحصول على أسعار أكثر فائدة.
( )223املرجع نفسه.
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الفصل السادس -مؤشرات األداء والتخطيط السرتاتيجي
الستنتاجات
 -354طلبت مجعية الدول األطراف ،يف عام  ،2014إىل احملكمة أن ’تكثف جهودها لتطوير املؤشرات
النوعية والكمية اليت من شأهنا أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازاهتا واحتياجاهتـا بوجـه أفضـل ،فضـالا عـن
()224
السماح للدول األطـراف بتقيـيم أداء احملكمـة بطريقـة أكثـر اسـرتاتيجية‘  .واستضـافت سويسـرا معتكفـ ا
بش ــأن املؤشـ ـرات يف ع ــام  ، 2016ابلتع ــاون م ــع احملكم ــة ومب ــادرة العدال ــة يف اجملتم ــع املفت ــوح (معتك ــف
غليـون) .وكـان اهلـدف مــن املعتكـف هـو متكــني اجلهـات صـاحبة املصـلحة (قــادة احملكمـة والـدول األطـراف
واجملتمــع املــدين) مــن التوصــل إىل فهــم مشــرتك لقيمــة املؤشـرات علــى نطــاق احملكمــة والغــرض منهــا ،وصــقل
نطاق وتعريف فئات حمددة من املؤشرات اليت استخدمتها يف السنوات السـابقة ،ومناقشـة اخلطـوات املقبلـة
يف هذه العملية( .)225وظلت مؤشرات األداء األساسية منذ ذلك احلني موضوع توصيات عديدة من فريق
الدراســات املعــين ابحلوكمــة وجلنــة امليزانيــة واملاليــة ومراجــع احلســاابت اخلــارجي( .)226ورحبــت مجعيــة الــدول
األطراف يف عام  2019ابلعمل املستمر الـذي تضـطلع بـه احملكمـة يف هـذا اجملـال ،وأعربـت عـن أملهـا يف
مواصلة إجراء حوار نشط مع احملكمة بشأن مؤشرات األداء(.)227
 -355وعلــى الــرغم مــن اتفــاق أصــحاب املصــلحة علــى مــا يبــدو بشــأن أمهيــة مؤش ـرات األداء األساســية،
أبــديت للخ ـرباء آراء متباينــة حــول اخلط ـوات املقبلــة .فقــد دعــا بعــض أصــحاب املصــلحة ،مــن جهــة ،إىل
تنشــيط عمليــة غليــون ،بينمــا أشــار آخــرون إىل أن هــذا املوضــوع ظــل قيــد املناقشــة يف إطــار مجعيــة الــدول
األطراف لسنوات ،وال بد من التوصل إىل استنتاج بشأنه.
 -356وعلــى غـرار مــا فعلتــه اجلمعيــة يف عــام  ،2019شــدد بعــض الــدول األطـراف علــى ضــرورة أن تتبــع
احملكمــة الــنهج الــذي قررتــه مــن أجــل حتقيــق نتــائج ميكــن أن تشــكل أساسـ ا ملزيــد مــن احلـوار( ،)228وأوصـوا
احملكمــة بتقــدمي تقــارير عــن أدائهــا يف ضــوء اخلطــط االسـرتاتيجية .والحــظ أصــحاب املصــلحة كــذلك أمهيــة
االتســاق يف الرتتيبــات اإلداريــة الــيت تشــكل اخلطــط االس ـرتاتيجية عــامالا رئيســيا فيهــا ،ودع ـوا مجيــع أجهــزة
احملكمة إىل استخدام مؤشرات األداء األساسية .واقـرتح أيضـ ا اسـتخدام املؤشـرات لتوقـع توقيـت احملاكمـات
واالحتياجات من املوارد.

( )224تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2014( ICC-ASP/13/Res.5 ،املرفق األول ،الفقرة
(7ب).
( )225انظر .ICC Retreat on Indicators, Glion, Switzerland (2016), Convener’s Summary
( )226انظر  ،ICC-ASP/12/2/Rev.1الصفحتان .42-41
( )227تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2019( ICC-ASP/18/Res.6 ،الفقراتن .92-91
( )228املرجع نفسه.
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 -357وأشار ممثلو اجملتمع املدين إىل احلاجة إىل تقييم نوعي أكثر ،ورأوا أن مؤشرات األداء ينبغي أن تقيم
مــدى ارتيــاح اجملتمعــات املتــأثرة ألداء احملكمــة .وال بــد مــن متابعــة املعلومــات املنبثقــة مــن املؤشــرات لتحديــد
سبل زايدة الكفاءة.
 -358لقــد حققــت احملكمــة تقــدم ا كبـريا يف الســنوات األخــرية ،مثلمــا يتجلــى يف تقريرهــا لعــام  2019عــن
مؤشرات األداء وعن مؤشرات األداء األساسـية لقلـم احملكمـة ،املرفقـة خبطتهـا االسـرتاتيجية .وتعتـزم احملكمـة
إصــدار تقريــر جديــد يف تشـرين الثــاين/نوفمرب  2020عــن مؤشـرات األداء األساســية علــى نطــاق احملكمــة،
اليت ستواءم على حنو أفضـل مـع األهـداف االسـرتاتيجية املدرجـة يف خططهـا االسـرتاتيجية ومكتـب املدعيـة
العامة وقلم احملكمة ( .)2021-2019وتقدم احملكمة كل عام إىل جلنة امليزانيـة واملاليـة تقريـرا سـنوايا عـن
’أداء األنشطة والربامج يف احملكمة اجلنائية الدولية‘ ،يتضـمن معلومـات عـن مؤشـرات األداء األساسـية الـيت
شكلت جزءا من امليزانية الربانجمية للسنة السابقة.
 -359وينبغي اإلشادة ابلتقدم احملرز مؤخرا ،غري أن اخلرباء يرون أن تقرير احملكمة لعام  2019يفتقر إىل
الوحدة واالتساق ،ويعتمد اعتمادا شديدا على وجهات نظر األجهزة املختلفة .عالوة على ذلك ،فإن قلم
احملكمــة هــو اجلهــاز الوحيــد الــذي ميلــك مؤش ـرات أداء أساســية مفصــلة مرفقــة خبطتــه االس ـرتاتيجية .وترفــق
مبشروع ميزانية عام  2020النتائج املتوقعة ومؤشرات األداء والغاايت اخلاصة جبميع الربامج الرئيسية.
 -360وخلص مراجع احلساابت اخلارجي إىل أنه ’ال يوجد تطابق بني مؤشرات األداء األساسية املعتمـدة
على مستوى احملكمة ومؤشرات األداء األساسية لدى كل جهاز من أجهزهتا ،مثلمـا هـو مبـني يف مرفقـات
التقارير السنوية بشأن أداء امليزانية‘ ،واستنتج أن مؤشرات األداء األساسـية ’ليسـت مرتبطـة ابمليزانيـة‘ ،وأن
ارتفاع عددها ،من دون ترتيب أولوايت كل منها’ ،جيعل من الصعب على الدول األطراف أن تتوصل إىل
أي استنتاجات بشأن كفاءة احملكمة وأدائها‘(.)229
 -361وقد أحرز تقدم يف وضع مؤشـرات األداء ،لكنهـا ال تسـتخدم حاليـا اسـتخداما كـامالا ،إذ ال تـربط
ربطا كافيا ابمليزانية( )230أو بعملية مراجعة احلساابت ،ويصعب من مث إجراء مقارانت.
 -362وهنــاك مؤش ـرات يف العديــد مــن الــنظم القضــائية الوطنيــة ويف منظمــات دوليــة أخــرى .ومثــة حاجــة
مماثلة إىل أن تقيس احملكمة أنشطتها ،من أجل ضمان الشفافية واملساءلة .وال ينبغي اعتبار هذه املؤشرات
أداة للتدخل يف أدق جزئيات التسيري اإلداري ،بل طريقة لشرح احتياجـات احملكمـة وإجيـاد السـبل الكفيلـة
بزايدة اإلنتاجية.
 -363ويالحـ ــظ اخل ـ ـرباء أن املؤش ـ ـرات أدوات مفيـ ــدة لتحقيـ ــق هـ ــدفني خمتلفـ ــني :قيـ ــاس الكفـ ــاءة (األداء
الداخلي) والفعالية (األثر) .وعليه ،فإن اهلدفني يتطلبان اتباع منهجية خمتلفة.
( ،ICC-ASP/12/2/Rev.1 )229الفقرة  ،211االستنتاج ،الصفحة .42
( )230تشري اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة إىل التزام بزايدة تفصيل الروابط بني اخلطط وامليزانية ومؤشرات األداء ذات
الصلة يف السنوات املقبلة ( ICC Strategic Plan 2019-2021 -اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية -2019
 ،)2021الفقرة  .45مل تكن أي خطط ملموسة يف هذا الصدد متاحة للخرباء يف أاير/مايو .2020
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ألف -الكفاءة
 -364بغية تقييم الكفاءة ،ال بد من مؤشرات كمية لقياس األنشطة وتوجيه األعمال التحضريية للميزانيـة
واملســاعدة يف حتديــد املشــاكل وضــعف األداء .ولــذلك ،ينبغــي تقــدمي بيــاانت ’خــام‘ ،أي البيــاانت الــيت ال
ترتبط بتقييم نوعي جتريه احملكمة بنفسها .وميكن للمحكمة أن تكمل البياانت بشروح عند االقتضاء ،غري
أن ذلك ال ينبغي أن حيل حمل تقدمي البياانت نفسها .وينبغي مجع البياانت اخلام وتقـدميها بطريقـة موحـدة
ومتســقة وســهلة للقــراء علــى نطــاق مجيــع األجهــزة واملكاتب/الوحــدات املســتقلة (مثــل أمانــة مجعيــة الــدول
األط ـ ـراف ،وأمانـ ــة الص ــندوق االسـ ــتئماين للض ــحااي ،وآليـ ــة الرقاب ــة املسـ ــتقلة ،ومكت ــب املراجعـ ــة الداخليـ ــة
للحســاابت) .وينبغــي ’اختيــار‘ مؤشـرات األداء األساســية اســتنادا إىل وجاهتهــا للمســتعمل – مبــا يف ذلــك
فائدهتا لعملية امليزانية ولتيسري مراجعة احلساابت.
 -365وتوخيـ ا للدقــة يف قيــاس الكفــاءة ،ينبغــي مقارنــة البيــاانت ،يف الوقــت املناســب ،ببيــاانت احملــاكم أو
املنظمــات الدوليــة األخــرى .ويتطلــب ذلــك ’ ‘1االتســاق يف مجــع البيــاانت وتقــدميها يف الوقــت املناســب،
ليتســىن إجـراء املقــارانت؛ ’ ‘2التوحيــد القياســي ملــا جيمــع مــن بيــاانت ذات صــلة بــني املؤسســات القضــائية
الدولية ،ليتسىن إجراء مقارنة بني احملاكم(.)231
 -366وميكــن هــذا الــنهج مــن إرســاء معــايري مرجعيــة وحتديــد ’الوضــع الطبيعــي‘ يف العدالــة الدوليــة ،أي
املعــايري املعــرتف هبــا ملــا ميكــن توقعــه مــن حمكمــة دوليــة .وهــذه املنهجيــة شــبيهة مبــا يضــطلع بــه ’املفتشــون
القض ــائيون الع ــامون‘ أو ’التفت ــيش القض ــائي‘ عل ــى الص ــعيد ال ــوطين .وميك ــن أن يس ــاعد ذل ــك أيض ـ ـ ا يف
التخفيــف مــن حــدة التــوتر أثنــاء مناقشــات امليزانيــة ،إذ ميكــن تقيــيم الطلبــات املتعلقــة ابمليزانيــة مــن منظــور
موضوعي أكثر.
 -367وحرصـ ا علـى أن تكـون هــذه العمليـة بنـاءة ،فضـالا عـن احـرتام اســتقالل القضـاء ،مـن الضــروري أال
تســتخدم التقــارير املتعلق ــة مبؤش ـرات األداء لتقيــيم ق ـرارات القضــاء أو االدعــاء الع ــام .فهــي ليس ــت أدوات
مناسبة يف هذا الصدد – وال ينبغي اعتبارها كذلك .غري أن مؤشرات األداء تقيس البياانت املتعلقة إبقامة
العــدل (مثــل عــدد ســاعات اجللســات ،والوقــت املســتغرق يف إصــدار قـرارات حمــددة ،ودقــة اجلــداول الزمنيــة
املتوقعة).
ابء -الفعالية
 -368إن تقييم فعالية احملكمة يعين تقييم أثرها على اجملتمعات احمللية املتضررة والضحااي املتضررين ،فضالا
عن أثر احملكمة الردعي .وال بد من مؤشرات ومنهجيات خمتلفة ،مبـا يف ذلـك مؤشـرات نوعيـة تقـيَّم ،مـثالا،
مــن خــالل اســتطالعات ال ـرأي واالســتبياانت وســط اجملتمعــات احملليــة .وبغيــة إج ـراء تقيــيم موضــوعي ألثــر
احملكمــة ،مــن األفضــل أن تتــوىل هــذا التحليــل كيــاانت مــن خــارج احملكمــة .وميكــن ملنظمــات اجملتمــع املــدين
واألوس ــاط األكادميي ــة االض ــطالع ب ــدور أساس ــي يف ه ــذا الص ــدد – إذ تربطه ــا عالق ــات متين ــة مبختل ــف
( )231انظر يف هذا الصدد ( Paris Declaration on the Effectiveness of International Criminal Justiceإعالن
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اجلهــات الفاعلــة يف اجملتمعــات املتضــررة ،وهلــا حضــور قــوي فيهــا ،مثلمــا يتجلــى يف املبــادرات القائمــة(.)232
وميكن أن تستكشف أيض ا إمكانية إقامة شراكات مع املنظمات الدولية واإلقليمية هلذا الغرض.
 -369وميكــن متويــل تقيــيم ألثــر احملكمــة ،جيريــه الشــركاء اخلــارجيون ،مــن خــالل التربعــات ،ابتبــاع منهجيــة
تنــاقش مــع احملكمــة .واالســتعانة يف التنفيــذ مبصــادر خارجيــة ال مينــع احملكمــة ومجعيــة الــدول األط ـراف مــن
التفكري يف النتائج والنظر يف احلاجة أم ال إىل اختاذ إجراءات استنادا إىل استنتاجات التقرير.
التوصيات
ينبغ ــي أن تضـ ــع مجيـ ــع ال ـ ـربامج الرئيسـ ــية مؤش ـ ـرات أداء أساس ــية ملموسـ ــة وقابلـ ــة
التوصية -144
للقيـاس ،هلـا صـلة ابألهـداف االسـرتاتيجية املرسـومة يف اخلطـط االسـرتاتيجية احملـددة للمحكمـة أو لألجهـزة
ذات الصلة ،بناءا على منوذج قلم احملكمة.
ينبغ ـ ــي للمحكم ـ ــة أن تنف ـ ــذ توص ـ ــية املراج ـ ــع اخل ـ ــارجي للحس ـ ــاابت بش ـ ــأن س ـ ــبل
التوصية -145
استخدام مؤشرات األداء األساسية يف مقرتحات امليزانية والتقارير املتعلقة أبداء امليزانية(.)233
بغي ــة تقي ــيم كف ــاءة احملكم ــة ،ينبغ ــي جتمي ــع تقري ــر يق ــدم بي ــاانت خ ــام اس ــتنادا إىل
التوصية -146
مؤش ـرات كميــة .وينبغــي تقــدمي البيــاانت بطريقــة منس ـجمة ومتســقة وســهلة للق ـراء .وينبغــي إاتحــة الوثيقــة
للهيئــات الرقابيــة والــدول األط ـراف .وينبغــي توحيــد عمليــة مجــع البيــاانت وتقــدميِها ،ليتســىن مقارنتهــا علــى
م ـ ــدى س ـ ــنوات متع ـ ــددة .وينبغ ـ ــي أن يراع ـ ــي اس ـ ــتعراض مؤش ـ ـرات األداء األساس ـ ــية اس ـ ــتنادا إىل ال ـ ــدروس
املستخلصة هذه احلاجة إىل االستقرار يف البياانت.
لكي يتسىن املقارنة مبنظمات دولية أخرى ،مبـا يف ذلـك احملـاكم واهليئـات القضـائية
التوصية -147
الدوليــة األخــرى ،ينبغــي لقلــم احملكمــة أن جيــري ح ـوارا مــع خمتلــف هــذه املؤسســات ويتفــق معهــا علــى نــوع
املؤشـرات الــيت ميكــن تتبعهـا وتقامسهــا (كعــدد أايم اسـتخدام قاعـات احملكمــة :مـع احملــاكم الدوليــة األخــرى؛
وكإشراك املوظفني واإلجازات املرضية :مع املنظمات الدولية األخرى).
ينبغــي أن تســند عمليــة تقيــيم أثــر احملكمــة للشــركاء اخلــارجيني (منظمــات اجملتمــع
التوصية -148
املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية/اإلقليمية) ،وأن تشمل مؤشرات نوعية وكميـة .وميكـن متويـل
هذه اجلهود من خالل التربعات.

القسم السابع-

العالقات اخلارجية

ألف -العالقات مع األمم املتحدة
الستنتاجات
( )232انظر على سبيل املثال
) ،d’Ivoire (2015الذي يبحث أثر احملكمة يف كوت ديفوار.
( ،ICC-ASP/12/2/Rev.1 )233التوصية رقم .10
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 -370تنظَّم العالقات بني احملكمة واألمم املتحدة مبوجب اتفـاق العالقـة املـربم يف عـام  ،2004الـذي ال
يتناول األساس القانوين للتعاون بني املنظمتني فحسب ،بل يشمل أيض ا املساعدة اليت تتسم بطـابع عملـي
أكــرب ،والــيت ميكــن أن تقــدمها األمــم املتحــدة ومكاتبهــا إىل احملكمــة .واالتفــاق أساســي لســري عمــل احملكمــة
ألنه ميكنها من االستفادة من وجود األمم املتحدة وهياكلها األساسية على الصعيد العاملي.
 -371وعلى الرغم من أحكام االتفاق ،وتكليف املنظمتني بوالايت وأهداف مرتبطة مبيثاق األمم املتحدة
تتــداخل يف بعــض اجملــاالت ،ثبــت أن العالقــة غالب ـا مــا تكــون صــعبة يف املمارســة العمليــة .ويعكــس ذلــك
التوازن الدقيق الكامن بني استقالل احملكمة وحاجتها املتكررة إىل السرية من جهة ،واعتمادها على حسـن
نية مكاتب األمم املتحدة ،وال سيما يف امليدان ،من جهة أخرى.
 -372ومثة عامل آخر يعقد هذه العالقة وهـو أن احملكمـة منظمـة تعاهديـة غـري عامليـة .فحـوايل  70دولـة
عضوا يف األمم املتحدة ليسـت طرفـ ا يف نظـام رومـا األساسـي ،مبـا فيهـا ثـالث مـن الـدول األعضـاء اخلمـس
الدائمـة يف جملـس األمـن .وهلـذا السـبب ،فعلـى الـرغم مـن أن النظـام األساسـي يتوقـع أن حييـل جملـس األمـن
قضــااي إىل احملكمــة ،مل حيــدث ذلــك ســوى م ـرتني (دارفــور يف عــام  2005وليبيــا يف ع ــام  .)2011ويف
السنوات األخرية ،لوحظ أن املواقف السائدة داخل اجمللس إزاء احملكمة مل تعد إجيابية بقدر ما كانت عليـه
من قبل .وسعي ا ،يف مجلة أمور ،إىل حتسني العالقة مع األمم املتحدة يف نيويورك وتيسري التعاون يف امليدان،
أنشئ هناك مكتب اتصال اتبع للمحكمة يف عام .2005
ابء -دور مكتب التصال التابع للمحكمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك
 -373علــى الــرغم مــن أن مكت ــب االتصــال يف نيويــورك موج ــود منــذ أكثــر م ــن  15عام ـ ا ،ال ي ـزال م ــن
الصــعب إقامــة عالقــات مــع املكاتــب الرئيســية التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة (مثــل مكتــب الشــؤون
القانونيـة) ،ومــع بعثــات الــدول األطـراف ،وال ســيما الــدول الـيت لــيس هلــا متثيــل دبلوماســي يف الهــاي ،ومــع
منظم ــات اجملتم ــع امل ــدين ال ــيت هل ــا مق ــر يف نيوي ــورك .ويع ــزى ذل ــك ،يف ج ــزء من ــه ،إىل العوام ــل امل ــذكورة يف
الفقـرتني  371و 372أعــاله ،ولكــن أيضـا إىل ميــل خمتلــف األجهــزة واملكاتــب يف احملكمــة يف الهــاي إىل
االلتفاف على مكتـب االتصـال يف نيويـورك لـدى اضـطالعها أبعماهلـا مـع نظرائهـا يف األمانـة العامـة لألمـم
املتحــدة .ويــربَّر ذلــك أحيــاانا ابحلاجــة إىل السـرية ،وأحيــاانا أخــرى ابلشــعور أبن هــذا اإلجـراء أكفــأ ،غــري أن
النتيجة هي أن مكتب االتصال يف نيويورك يتجاهل يف معظم األحيان فيتفاجأ عندما يدعى إىل التـدخل.
ويقوض ذلك مصداقيته يف سياق نيويورك وجيعل زابئنه واملتعاملني معه غري راضني عنه أحياانا.
 -374إضــافة إىل ذلــك ،ميكــن أن يشــارك مكتــب االتصــال يف نيويــورك مشــاركة مفيــدة يف جمموعــة واســعة
مــن األنشــطة ،تتوقــع منــه الــدول األطـراف أن يضــطلع هبــا ،مثــل تــوفري قنــاة نشــطة للمعلومــات عــن احملكمــة
للـدول األطـراف وللمجموعـات املهتمـة األخـرى يف نيويـورك؛ وتعزيـز دور احملكمـة يف املناقشـات واملنتــدايت
ذات الصلة يف سـياق األمـم املتحـدة؛ وحـث الـدول الـيت مل تصـبح أطرافـ ا بعـد يف النظـام األساسـي علـى أن
تنضم إليه؛ ودعم اجتماعـات فريـق عمـل نيويـورك ومجعيـة الـدول األطـراف عنـدما تعقـد يف نيويـورك؛ وتـوفري
حمفل لربانمج لالتصاالت العامة .غري أن مكتب االتصال ال يستطيع البتة هبيكله احلايل ،بناءا على مالكه
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الــوظيفي وم ـوارده املاليــة ،االضــطالع جبميــع هــذه األنشــطة وأداء دوره األساســي املتمثــل يف تيســري التعــاون
العملي بني احملكمة واألمم املتحدة وفق ا التفاق العالقة.
 -375وينبغي أن تكفل احملكمة إرسـاء عمليـات فعالـة لالتصـال والتنسـيق ،لتمكـني مكتـب االتصـال مـن
االســتفادة مــن أحــدث املعلومــات عــن التطــورات الــيت حتصــل يف احملكمــة ،لكــي يتســىن لــه الــرد يف الوقــت
املناسب وعلى حنو موثوق على االستفسارات الواردة من األوساط الدبلوماسية يف نيويورك.
 -376ويــرى اخلـرباء أن هنــاك حاجــة إىل اســتعراض دور مكتــب االتصــال وحتديثــه .وتبعـ ا لنطــاق األنشــطة
الـيت تسـند إليـه يف هنايــة املطـاف ،ينبغـي تزويــده مبـا يكفـي مــن املـوارد واملـوظفني ليــتمكن بشـكل واقعـي مــن
أداء هذه املهام املختلفة.
جيم -العالقات مع وكالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى
 -377تكتسي العالقة مع األمم املتحدة يف نيويورك أمهية للمحكمة ،غري أن العالقات مـع وكاالهتـا ذات
الصــلة يف امليــدان ،وال ســيما مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني (مفوضــية شــؤون الالجئــني)
ومكتب األمم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ،وبـرانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومؤسسـة األمـم املتحـدة
لرعاية الطفولة (اليونيسف) ،تنطوي على أمهية حامسـة لعملياهتـا يف البلـدان الـيت تنظـر احملكمـة يف حاالهتـا.
فغالب ا ما تضطر احملكمة ،مثالا ،لالعتماد على ممثل األمم املتحدة املقيم يف احلصـول علـى الـدعم اللوجسـيت
وعلـى مفوضــية شــؤون الالجئــني يف إمكانيــة االتصــال ابلضـحااي مــن أجــل إجـراء التحقيقــات( .)234ويــدرك
اخل ـرباء أن مســتوى هــذا التعــاون متــدن جــدا يف بعــض األمــاكن ،ويشــكل مــن مث عائق ـا كب ـريا أمــام أنشــطة
احملكمة ويبطئ أو يعوق مسار حتقيقاهتا .ويبدو أن هذا االفتقار إىل التعاون ينشأ عن عدد من العوامل من
بينهــا أن احملكمــة ليســت ذاهتــا وكالــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة ،وال تعتــرب كــذلك؛ وأن احملققــني فيهــا ال
يتقامسون املعلومات مع وكاالت األمم املتحدة يف امليدان ،ألسباب تتعلـق ابلسـرية؛ وأن أنشـطة احملكمـة يف
البلــد املعــين تــؤدي أحيــاانا إىل تــوترات مــع احلكومــة املضــيفة؛ وأن أهــداف احملكمــة ال تتماشــى دائم ـا مــع
أهداف وأولوايت وكالة األمم املتحدة املعنية أو على األقل مع أهداف املكتب الذي ميثلها يف ذلك البلد.
 -378ومثــة مــا يــدل علــى أن قيــادة احملكمــة ســعت يف بعــض األحيــان إىل التحــاور مــع قيــادات الوكــاالت
ذات الصلة بغية جتاوز هذه الصعوابت ،غري أن هذه احملاوالت تظل خمصصة ومتفرقة علـى مـا يبـدو .ومـن
الواضــح أن هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن قنـوات االتصــال الرمسيــة واملنتظمــة بــني املدعي ـة العامـة وقلــم احملكمــة
واملفوض السامي لشؤون الالجئني ومدير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة التنفيذية لليونيسف واملدير
العام للمنظمة الدولية للهجرة ،وغريهم .والغرض مـن هـذه االجتماعـات هـو إبقـاء هـذه اجلهـات علـى علـم
ابألنشطة واالسرتاتيجيات الـيت ختطـط هلـا احملكمـة ،وتشـجيع خمتلـف الوكـاالت علـى أن تـدرج يف إحاطاهتـا
املقدمــة إىل املــوظفني املوفــدين إىل امليــدان معلوم ـات متكــنهم مــن إدراك دور احملكمــة وفهمــه ،وبنــاء ثقافــة
الزمالة اليت يؤمل أن تؤيت أكلها يف امليدان.

( )234انظر أدانه القسم الرابع عشر-ابء -1-التعاون على مجع األدلة.
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 -379وعملت احملكمة أيضـ ا علـى إقامـة عالقـات مـع املنظمـات الدوليـة واألقاليميـة واإلقليميـة ،وال سـيما
املنظمات السياسية والقانونية ذات الصلة مثل االحتاد األفريقي ومنظمـة الـدول األمريكيـة واالحتـاد األورويب
واجلماعــة الكاريبيــة والكمنولــث واملنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة وغريهــا ،هبــدف مســاعدة الــدول املعنيــة علــى
التوصل إىل فهم أفضل لغرض احملكمة وقيمتها ،وابلتايل بناء الدعم ألنشطتها .وتشكل العالقة مع االحتاد
األفريقي أهم مسعى يف هذا الصدد ،وإن كانت تطرح حتدايت أيض ا .وينبغي احلفاظ على هـذه األنشـطة،
بــل وتعزيزهــا وتوســيع نطاقهــا ،حيثمــا أتيحــت امل ـوارد الكافيــة ،وخباصــة يف املنــاطق الــيت جيــري فيهــا مكتــب
املدعية العامة حتقيقات متهيدية أو يواصل فيها التحقيقات.
التوصيات
التوصييية  -149ينبغــي للمحكمــة أن ختتــار منســق ا يف الهــاي وتعيِنــه يكــون مســؤوالا عــن العالقــات مــع
األمانة العامة لألمم املتحدة.
التوصية  -150ينبغي استعراض دور مكتب االتصال يف نيويورك .وتبع ا لنطاق األنشـطة الـيت تسـند إليـه
يف هناية املطاف ،ينبغي تزويده مبا يكفي من املوارد واملوظفني ليتسىن له أداء خمتف مهامه على حنو واقعي.
التوصية  -151ينبغي للمحكمة أن تكفل إرساء عمليات اتصال وتنسيق تتسم ابلكفاءة ،متكن مكتب
االتصال يف نيويورك من االستفادة من أحدث املعلومات عن املستجدات يف احملكمة ،لكي يتسىن لـه الـرد
يف الوقت املناسب وعلى حنو موثوق على االستفسارات الواردة من األوساط الدبلوماسية يف نيويورك.
التوصييية  -152ينبغــي لقيــادة احملكمــة ،وال ســيما املدعيــة العامــة ،إج ـراء مشــاورات منتظمــة مــع رؤســاء
وكاالت األمم املتحدة األوثق صلة بعمليات احملكمة ،ابلتعاون مع مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية،
من أجل تيسري املساعدة اليت حيتاج إليها موظفو احملكمة يف امليدان(.)235
دال -العالقات مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات اإلعالمية
الستنتاجات
 -380إن منظمــات اجملتمــع املــدين ،وال ســيما املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة مبجــاالت التنميــة وحقــوق
اإلنســان والعمــل اإلنســاين والقــانوين وغــري ذلــك مــن اجملــاالت ،هــي عامــل يضــاعف قــوة احملكمــة يف تعزيــز
عملها وتنفيذه .وقد اضطلعت بدور حثيث مهم يف حشـد الـدعم العتمـاد نظـام رومـا األساسـي ،وال تـزال
تــؤدي دورا يف توطيــد الــدعم ألنشــطة احملكمــة علــى املســتوايت الــوطين واإلقليمــي والعــاملي ونشــر املعلومــات
بشأهنا .ويشكل الـدعم املقـدم مـن منظمـات اجملتمـع املـدين ووسـائل اإلعـالم احملليـة عنصـرا أساسـيا لكسـب
تعاون السكان املتضررين وجمموعات الضحااي ،فضالا عن الضغط على املنظمات السياسية يف البلدان اليت
تنظــر احملكمــة يف حاالهتــا .وتتــيح املنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة أحيــاانا حمف ـالا ابلــغ األمهيــة للتواصــل مــع
اجملتمعات احمللية اليت تضم ضـحااي ،ومصـدرا للمشـورة يف سـياق حتـاور احملكمـة مـع السـلطات احملليـة .وهـي

( )235انظر التوصية ( 272الصفحة  )213والتوصية ( 275الصفحة .)213
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أيضـ ا حليــف مفيــد جــدا يف صــد الصــحافة احملليــة واحلمــالت الدعائيــة ،الــيت حيشــدها يف كثــري مــن األحيــان
زعماء متسلطون لتشويه صورة غرض احملكمة وأنشطتها.
 -381وهنــاك حاجــة إىل حتســني قــدرة احملكمــة علــى إقامــة عالقــات إجيابيــة مــع منظمــات اجملتمــع املــدين
ووســائل اإلعــالم واحلفــاظ عليهــا ،وال ســيما يف البلــدان الــيت تنظــر احملكمــة يف حاالهتــا .فقــد أبلــغ اخل ـرباء،
مثالا ،بعدد من القضااي املتصلة ابلعالقات اخلارجية ملكتب املدعية العامة ،كمحدودية اجلهـود واملـوارد الـيت
تستهدف االتصاالت؛ ونقص املعلومات اليت يقدمها مكتب املدعية العامة إىل أصحاب املصلحة احملليني؛
واالفتق ــار إىل تع ــاون مباش ــر م ــع منظم ــات اجملتم ــع امل ــدين احمللي ــة ووس ــائل اإلع ــالم؛ وع ــدم وض ــوح قن ـوات
االتصال.
 -382وأاثرت منظمــات اجملتمــع املــدين الــيت استشــارها اخلـرباء ضــرورة اع ـرتاف احملكمــة ،وال ســيما مكتــب
املدعية العامة ،أبن اجملتمع املدين ميكن أن يشكل شـريك ا قـوايا ،علـى أن حيـتفظ كـال اجلـانبني ابسـتقالهلما.
وتكتسي العالقة بني مكتب املدعية العامة ومنظمات اجملتمع املدين أمهية خاصة يف سـياق تقصـي احلقـائق
خالل البحوث والتحقيقـات التمهيديـة .وال ميكـن للمجتمـع املـدين أن يكمـل عمـل مكتـب املدعيـة العامـة
أو ييسره إال إذا كانت هناك عالقة واضحة وآتزرية .وسلطت نفس منظمات اجملتمع املدين املذكورة أعاله
الضــوء علــى احلاجــة إىل توضــيح عالقــات مكتــب املدعيـة العامـة مــع اجملتمــع املــدين وإضــفاء الطــابع الرمســي
عليهــا .وال توجــد حالي ـ ا مبــادئ توجيهيــة تتبعهــا منظمــات اجملتمــع املــدين لكفالــة أن يكمــل عملهــا عمــل
مكتب املدعية العامة .فهذه املنظمات تقع خارج نطاق فئة الوسطاء.
 -383وهنــاك عــائق آخــر أمــام إقامــة عالقــات داعمــة بــني منظمــات اجملتمــع املــدين احملليــة ومكتــب املدعيـة
العامة هو االفتقار ،حسـبما يقـال ،إىل فهـم واليـة املكتـب ،وواليـة احملكمـة بوجـه عـام ،ومعـايري مجـع األدلـة
واإلبالغ عنها ،والقانون اجلنائي الدويل .وملا كان من املرجح أن تستجيب منظمات اجملتمع املدين ووسائل
اإلعالم احمللية قبل غريها عند وقوع حادث جنائي ،فمن املهم أن تكون علـى علـم ابملعـايري السـارية وتتقيـد
هبا من أجل تقـدمي املعلومـات إىل مكتـب املدعيـة العامـة يف شـكل ميكـن اسـتخدامه .وعليـه ،مـن املفيـد أن
تنشئ احملكمة ومنظمات اجملتمع املدين قنوات لالتصال وتقاسم أفضل ممارساهتا وخرباهتا.
 -384واســتمع اخل ـرباء أيض ـ ا إىل ش ـواغل إزاء موقــف مكت ـب املدعي ـة العام ـة جتــاه منظمــات اجملتمــع املــدين
احمللي ــة .وأبلغـ ـوا أبن املكت ــب يرك ــز ،أثن ــاء الـ ـزايرات الرمسي ــة ،عل ــى االجتم ــاع م ــع ممثل ــني حك ــوميني رفيع ــي
املســتوى ،ويســتبعد اجملتمــع املــدين وجمموعــات الضــحااي .ويــؤدي ذلــك إىل رســم صــورة ينصــب فيهــا الرتكيــز
علــى السياســيني ،بــدالا مــن األشــخاص الــذين يعنــون يف عملهــم ابلســلوك اإلجرامــي املزعــوم ويتــأثرون ب ـه.
وجيمــع املكتــب ابنتظــام معلومــات مــن اجملتمــع املــدين أثنــاء التحقيقــات ،غـري أن منظمــات اجملتمــع املــدين ال
تشــعر أبن املكتــب أيخــذها علــى حممــل اجلــد .ويســود انطبــاع أبن املكتــب ال يســتخدم منظمــات اجملتمــع
املدين إال عندما يناسبه األمر .عالوة على ذلك ،وبصرف النظـر عـن الـزايرات الرفيعـة املسـتوى إىل البلـدان
الــيت تنظــر احملكمــة يف حاالهتــا ،لــيس لــدى املكتــب موظفــون ميــدانيون ميكــنهم أداء دور املنســقني وإقامــة
عالقات مع اجملتمع املدين واحلفـاظ عليهـا .وابلتـايل ليسـت هنـاك قنـاة اتصـال مباشـرة للمنظمـات امليدانيـة.
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وأخريا ،أشارت بعض منظمات اجملتمع املدين إىل صـعوبة االتصـال مبكتـب املدعيـة العامـة ،نظـرا إىل غيـاب
منسق معين ابملنظمات غري احلكومية.
 -385وينبغي للمحكمة أن تعمل على تعزيز عالقاهتا مع اجملتمع املـدين علـى مجيـع املسـتوايت ،ابلتشـاور
معــه واالســتماع إىل مقرتحاتــه ومشــورته ،وإحاطتــه علم ـ ا مــىت أمكــن مبســتجداهتا ،واالســتفادة مــن خدماتــه
حيثمــا يكــون ذلــك معقــوالا وفعــاالا مــن حيــث التكلفــة .وهــذه هــي احلــال ابلفعــل إىل حــد مــا – فمنظمــات
اجملتمــع املــدين طــرف يف فريقــي عمــل الهــاي ونيويــورك – ولكــن ال ي ـزال هنــاك تــردد يف زايدة توثيــق هــذه
العالقة ،رمبا بسبب شواغل إزاء السرية والوعي بعدم ثقـة احلكومـة ابجملتمـع املـدين يف كثـري مـن أحنـاء العـامل،
فضالا عن خماوف مشروعة مـن أن بعـض منظمـات اجملتمـع املـدين ميكـن أن تسـتغل عالقاهتـا األوثـق بـبعض
أجهــزة احملكمــة لــرتويج أهــدافها الضــيقة .ومــع ذلــك ،قــد تتــاح يف هــذا الســياق فــرص لتنشــيط التعــاون مــع
املنظمـات غــري احلكوميــة املعنيــة ،واملشـاركة يف األحــداث الــيت تنظمهــا ،وتسـخري عالقــة أوثــق لتوعيــة مجهــور
أوسع بعمل احملكمة ،من خالل إقامة شراكات معها ،على سبيل املثـال ،بشـأن أنشـطة التوعيـة يف البلـدان
اليت تنظر احملكمة يف حاالهتا.
التوصيات
التوص ييية  -153ينبغ ــي للمحكم ــة أن حت ــافظ عل ــى ممارس ــتها املتمثل ــة يف التع ــاون النش ــط م ــع املنظم ــات
اإلقليميــة ،وينبغــي هلــا أن تســتفيد مــن الفــرص املتاحــة لتوســيع نطــاق تعاوهنــا مــع اهليئــات اإلقليميــة ذات
الصلة.
التوصية  -154ينبغي للمحكمة ،ابملثل ،أن تواصل العمل مع اجملتمع املدين قدر اإلمكان ،هبدف زايدة
أنشــطة الــدعم والــدعوة الــيت تضــطلع هبــا املنظمــات غــري احلكوميــة لصــاحل احملكمــة يف بلــدان ومنــاطق معينــة،
فضالا عن احلفاظ على الرتتيبات التعاونية مع اجملتمع املدين يف البلدان اليت تنظر احملكمة يف حاالهتا ،وهـي
ترتيبات ت َّبني أهنا ابلغة األمهية لنجاح احملكمة يف الوفاء بواليتها يف تلك البلدان.
التوصييية  -155ينبغــي إيــالء االعتبــار لتــوفري مـوارد كافيــة للحفــاظ علــى العالقــات مــع منظمــات اجملتمــع
املدين ،على نطاق أجهزة احملكمة جمتمعة.
التوصية  -156ينبغي ملكتب املدعية العامة أن ينظر يف تعيني منسق للحفاظ على العالقات الثنائية مع
منظمات اجملتمع املدين ،واالستجابة الحتياجاهتا من املعلومات.
التوصييية  -157ينبغــي ملكتــب املدعيــة العامــة أن يعــني موظفـ ا ميــداني ا يكــون مســؤوالا عــن العالقــات مــع
منظمــات اجملتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم ذات الصــلة ،يعمــل ابالش ـرتاك مــع موظــف قلــم احملكمــة املعــين
ابلتوعية.
التوصييية  -158ينبغــي إيــالء االعتبــار الستضــافة حلقــات عمــل إقليميــة لفائــدة ممثلــي منظمــات اجملتمــع
املدين ووسائل اإلعالم احمللية بشأن إطار احملكمة القانوين ،ومعايريها املتعلقة ابإلثبات ،ومجع املعلومات.
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التوصييية  -159أثنــاء زايرات احملكمــة/مكتب املدعيــة العامــة الرمسيــة إىل البلــدان الــيت تنظــر احملكمــة يف
حاالهتا ،ينبغي تنظيم أحداث جانبية مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم احمللية.
التوصييية  -160ينبغــي إضــفاء الطــابع الرمســي علــى العالقــات مــع منظمــات اجملتمــع املــدين ،علــى غ ـرار
املبادئ التوجيهية املنظمة للعالقات بني احملكمة والوسطاء.
التوص ي ي ييية  -161ميك ـ ـ ــن أن تس ـ ـ ــهم أيض ـ ـ ـ ا وظ ـ ـ ــائف املهني ـ ـ ــني الزائ ـ ـ ـرين املدفوع ـ ـ ــة األج ـ ـ ــر ،املخصص ـ ـ ــة
للص ــحفيني/اإلعالميني م ــن البل ــدان ال ــيت تنظ ــر احملكم ــة يف حاالهت ــا ،يف زايدة الق ــدرة الداخلي ــة واخلارجي ــة
للمحكمة على االتصال املباشر بتلك البلدان ،وال سيما ابلضحااي.
التوصية  -162ميكن النظر يف إنشاء صندوق للمنح الدراسية/للمنح للصحفيني من البلـدان الـيت تنظـر
احملكمة يف حاالهتا ،لتمكينهم من إعداد تقارير انطالق ا من الهاي ملدد حمددة.
هاء -اسرتاتيجية التصالت

()236

الستنتاجات
 -386يتضـ ــح ممـ ــا تقـ ــدم أن اعتمـ ــاد احملكمـ ــة علـ ــى التعـ ــاون مـ ــع اجلهـ ــات ذات الصـ ــلة ،مـ ــن حكومـ ــات
ومنظمــات دوليــة وإقليميــة ومنظمــات غــري حكوميــة وأفـراد ،يتطلــب أن تكــون لــديها اسـرتاتيجية اتصــاالت
دينامية وشاملة .ويزداد هذا األمر أمهية ابلنظر إىل التهديدات اخلارجية احلالية الـيت تواجههـا احملكمـة .ومـع
ذل ــك ،يب ــدو أن احملكم ــة ال متل ــك اس ـرتاتيجية اتص ــاالت مش ــرتكة أو متكامل ــة .فك ــل جه ــاز م ــن األجه ــزة
املختلفة يتبع هنج ا خمصصـ ا يف اختـاذ قراراتـه املتعلقـة بكيفيـة عـرض أنشـطته والـرد علـى النقـد وكسـب الـدعم
من خمتلف املقار والرتويج لصورة احملكمة .وهناك حماوالت للتنسيق يف جمال االتصاالت بني األجهـزة ذات
الصلة بشأن قضااي مهمة ،غري أن قسم اإلعالم والتوعية التابع لقلم احملكمـة (الـذي ينبغـي أن يكـون املركـز
الرئيسي لتبادل املعلومـات فيمـا يتعلـق ابسـرتاتيجية االتصـاالت) يتفاجـأ يف معظـم األحـوال ببيـاانت صـادرة
عن مكتب املدعية العامـة أو الرائسـة مـن دون أن يكـون قـد أخطـر هبـا سـلف ا أو قلمـا خيطـر هبـا .ويبـدو أن
القرارات املتعلقة ابلبياانت العامة الصادرة عن احملكمـة تتخـذ يف ديـوان الـرئيس أو املدعيـة العامـة ،مـن دون
االستفادة من مشاورات على نطاق احملكمة أو من اسرتاتيجية مدروسة بعناية.
 -387ويف كل خطوة من خطوات هذه العملية ،ابتداءا من البحث التمهيدي ووصوالا إىل احلكم ابإلدانـة
أو الرباءة ،ينبغي أن تكون احملكمة قادرة على توضيح ما حيدث ملختلف فئات اجلمهـور ،عقـب التطـورات
الــيت حتصــل يف التحقيقــات واملالحقــات الــيت جتريهــا .وحــىت يف حالــة احلكــم ابل ـرباءة ،ينبغــي للمحكمــة أن
تكون قادرة على تـرويج رسـالة مفادهـا أهنـا أدت مهامهـا بتسـليط الضـوء علـى حالـة انتهـاك جسـيم حلقـوق
األفراد ،وإجراء حماكمة عادلـة للمـتهم ،حـىت وإن مل يسـفر ذلـك عـن حتميـل أي فـرد مسـؤولية شخصـية عـن
األفعال املرتكبة.
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 -388وعليه ،ينبغي للمحكمة أن تضع اسرتاتيجية لالتصاالت تالئم احتياجات فئات مستهدفة بعينها،
تتضــمن أولـ ِ
ـوايت احملكمــة فيمــا يتعلــق ابالتصــاالت االس ـرتاتيجية ،وعمليـةا واضــحة وفعالــة بشــأن األط ـراف
الفاعلــة املعنيــة وصــناع الق ـرار النهــائيني فيمــا يتعلــق بنشــر البالغــات عــن عمــل احملكمــة اليــومي وأبشــكال
االســتجابة لألحــداث أو االعتــداءات الــيت تتطلــب رد فعــل يف الوقــت املناس ـب .وينبغــي أن تتــوخى هــذه
العملية أيض ا ضرورة عمل الدوائر واالدعاء العام على إخطار قسم اإلعالم والتوعية سلف ا ابلقرارات اهلامة،
كي يتمكن املسؤولون يف األقسام املعنية من العمل مع ا بشأن الرسائل الرئيسية والنهج احملوري .وينبغي أن
تســتند االس ـرتاتيجية إىل املشــورة الــيت أســداها اخل ـرباء ســابقا هلــذا الغــرض( ،)237وميكــن أن تتضــمن تــدريبا
متخصصا للقضاة واملدعني العامني ليكونوا أقدر على إدراك التصور السائد بشأن أحكام احملكمة وقراراهتا
وإجـراءات املســؤولني فيهـا .وقــد تكـون هنــاك فائـدة يف إشـراك خبـري يف الــرتويج للعالمـات مــن أجـل إســداء
ا ملشورة بشأن السبل الكفيلة بتمكني احملكمة من الرتويج لنفسها مبزيـد مـن الفعاليـة لـدى اجلمهـور بصـفتها
مؤسسة .وينبغي أن تتضمن اسرتاتيجية االتصاالت التابعة للمحكمة أيضا تعزيز وبناء عالقـات مثمـرة مـع
مجيع اجلهات املهتمة ابحملكمة من صحفيني ووسائل إعالم أخرى.
 -389وميكن أن يعد قسم اإلعالم والتوعية التابع للمحكمة أيض ا مواد اتصال ومعلومات إلكرتونية حمدثة
مبختلـف لغــات الــدول األطـراف .وميكــن أن تســهم هـذه املـواد واملعلومــات احملدثـة أيضـا يف مســاعدة الــدول
األطراف يف تنظيم محالت وطنية لالتصال ،هتدف إىل زايدة وعي مواطنيها بعمل احملكمة(.)238
 -390وعرضــت الــدول األط ـراف أيض ـا علــى اخل ـرباء أفكــارا إضــافية بشــأن أنشــطة اإلعــالم الــيت ميكــن أن
تنظر فيها مجعية الدول األطراف وفرادى الدول األطراف :تنظيم حـدث رفيـع املسـتوى للـرتويج لنظـام رومـا
األساس ــي والص ــندوق االس ــتئماين للض ــحااي عل ــى ه ــامش دورة اجلمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة ،ومواص ــلة
االســتفادة مــن اجملموعــات واحملافــل السياســية الرمسيــة وغــري الرمسيــة ،مثــل الشــبكة الوزاريــة غــري الرمسيــة املعنيــة
ابحملكمة اجلنائية الدولية ،وكفالة إبراز صورة احملكمة واملنظومة اليت أرساها نظام روما األساسي أثناء أسبوع
القانون الدويل ،الذي ي عقد يف إطار اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة.
واو -اسرتاتيجية التوعية
 -391ختتلــف التوعيــة عــن االتصــاالت بطابعهــا احملــدد وابســتهدافها مجاعــات بعينهــا .والغــرض منهــا هــو
كسب الثقة والدعم والتعاون من أشخاص ومجاعات تعرضوا يف كثري من األحيـان للصـدمات واجلـروح مـن
جراء األحداث اليت حتقق فيها احملكمة .وبينما يتوىل قسم اإلعالم والتوعية املسـؤولية عـن التوعيـة نيابـة عـن
احملكمة ،يضطلع مكتب املدعية العامة أيض ا أبنشطة التوعية.
 -392ويسـاور اخلـرباء القلـق إزاء افتقــار احملكمـة إىل أنشــطة فعالــة يف جمـال التوعيــة .فالتقـارير الـواردة تفيــد
أبن الرســائل الصــادرة عــن احملكمــة ال تكفــي وتفتقــر إىل املعلومــات ذات الصــلة لتمكــني املتلقــني مــن فهــم
( )237انظر ،على سبيل املثال،

OSJI and ICC, Expert convening on ICC Communications, Final Report and

).Recommendations (2017

( )238انظر ،يف هذا الصدد ،Expert initiative on promoting effectiveness at the ICC (2014) ،الصفحتان  40و.41
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العم ــل ال ــذي تض ــطلع ب ــه احملكم ــة يف حال ــة معين ــة .وال تراع ــي تل ــك الرس ــائل يف الغال ــب الظ ــروف احمللي ــة
واحلساسيات الثقافية واللغة مراعاة كافية.
 -393عــالوة علــى ذلــك ،يبــدو أن هنــاك أتخ ـرا كب ـريا يف عمــل احملكمــة/مكتب املدعيــة العامــة يف جم ــال
التوعيــة .ومــن األمهيــة مبكــان اإلشــارة إىل أن أنشــطة احملكمــة يف جمــال التوعيــة ال تبــدأ إال بعــد فــتح حتقيــق
رمس ــي .ويف الوق ــت الـ ـراهن ،ف ــإن املعلوم ــات الوحي ــدة ال ــيت يق ــدمها مكت ــب املدعي ــة العام ــة أثن ــاء البح ــوث
التمهيدية هـي التقريـر السـنوي ،فضـالا عـن بيـاانت بـني الفينـة واألخـرى يف حلظـات حامسـة خـالل البحـوث
التمهيدية.
 -394ولدى احملكمة ،يف الظاهر ،خطة اسرتاتيجية للتوعية ،غري أهنا ال تنفَّذ تنفيذا فعـاالا علـى مـا يبـدو.
واملؤكد هو أن هذه اخلطة ينبغي أن تصمم مث تنفذ يف أقرب وقت ممكن ،يستحسن أن يكون أثناء البحث
التمهيدي ،على األقل يف كل بلد تنظر احملكمة يف حالته ،إن مل نقل حبسب كل منطقة أيض ا .وقد أكدت
الدول األطراف واجملتمع املدين على حد السواء للخرباء ضرورة اضطالع احملكمة أبنشطة التوعية منذ بداية
عمــل احملكمــة يف بلــد مــا ،مبــا يف ذلــك أثنــاء البحــوث التمهيديــة .ويتماشــى ذلــك مــع طلــب قدمتــه مجعيــة
الدول األطراف منذ عدة سنوات( .)239وإذا أتخرت أنشطة التوعية ،فإن األشـخاص الـذين يكنـون العـداء
يف البلد ألنشطة احملكمة سيعملون على تقويض جهودها من خالل املعلومات املضللة والدعاية ،وستشرع
احملكمة يف عمله ا وهي يف وضع غري موات على اإلطالق .ومع ذلك ،فإن أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا
احملكمة مرتبطة ابلوالية املسندة إليها اليت ال متكنها من بدء مهامها إال إذا كانت هناك حالة تستدعي نظر
احملكمة فيها( .)240وينبغي أن تعدَّل على هذا النحو الئحة قلم احملكمة ،اليت تقصر التوعية علـى احلـاالت
والقضااي.
 -395وانعدام أنشطة التوعية واالتصـال أو عـدم كفايتهـا يضـعان علـى عـاتق اجملتمـع املـدين عـبء إطـالع
اجملتمعات املعنية مبستجدات احملكمة .وعليه ،تصبح منظمات اجملتمـع املـدين مسـؤولة عـن مكافحـة انتشـار
املعلومات اخلاطئة أو غـري الصـحيحة ،وعـن تـدبري أمـر توقعـات املعنيـني .وقـد يصـعب أداء هـذا الـدور ،وال
سيما يف غيـاب معلومـات أو مبـادئ توجيهيـة رمسيـة مـن احملكمـة .وينبغـي أن يؤخـذ يف احلسـبان أن العديـد
من هذه املنظمات ميلك ميزانية ضئيلة .وينبغي للمحكمة أن تنظر يف سبل استفادهتا من وجـود منظمـات
اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم احمللية لدعم جهودها يف جمال التوعية.

( )239القرارات املتعلقة بتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2010( ICC-ASP/9/Res.3 ،الفقرة 38؛
وICC-ASP/12/Res.8

و ،)2011( ICC-ASP/10/Res.5الفقرة 39؛ و ،)2012( ICC-ASP/11/Res.8الفقرة 46؛
( ،)2013الفقرة 44؛ و ،)2014( ICC-ASP/13/Res.5الفقرة 63؛ و ،)2015( ICC-ASP/14/Res.4الفقرة 68؛
و ،)2017( ICC-ASP/16/Res.6الفقرة 63؛ و ،)2018( ICC-ASP/17/Res.5الفقرة 71؛ وICC-ASP/18/Res.6
( ،)2019الفقرة .66

(’ )240هتدف برامج التوعية إىل جعل اإلجراءات القضائية للمحكمة يف متناول اجملتمعات احمللية املعنية ابحلاالت والقضااي
املعروضة على احملكمة‘ (التوكيد مضاف)  -الئحة قلم احملكمة ،القاعدة  5مكررا.
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 -396ويقـرتح إشـراك قسـم اإلعــالم والتوعيـة ،يف أقــرب وقـت ممكــن ،يف األعمـال التحضــريية الـيت يضــطلع
هبــا مكتــب املدعيــة العامــة إلج ـراء البحــوث التمهيديــة ،ش ـريطة وضــع الضــماانت املناســبة حلمايــة الس ـرية.
فلدى القسم ما يلزم مـن خـربة ومـوظفني ملسـاعدة مكتـب املدعيـة العامـة يف رسـم اسـرتاتيجية للتوعيـة تالئـم
احلالــة املشــمولة ابلتحقيــق .وينبغــي عــرض االس ـرتاتيجية ،فــور صــياغتها ،علــى اخل ـرباء القط ـريني املعنيــني يف
احملكمــة أو يف البلــد املعــين ،إذا كــان لــدى احملكمــة ابلفعــل مكتــب فيــه .ومبجــرد االتفــاق علــى االســرتاتيجية
واعتمادها ،ينبغي أن تكون جاهزة لوضعها موضع التنفيذ ،فور بدء البحث التمهيدي واإلعالن عنه ،على
أن من املفرتض فعل ذلك عندما أتذن به الدائرة التمهيدية.
 -397وس ــتتطور األنش ــطة املدرج ــة يف ب ـ ـرانمج التوعي ــة املتعل ــق حبال ــة معين ــة وس ــتتغري حتم ـ ـ ا لالس ــتجابة
للتطورات احمللية وحسب التقدم احملرز يف القضية .وأهم اعتبار يف هذا الصدد هو أن يكون مبقدور املعنيني
بتنفيــذ أنشــطة التوعيــة التكيــف مــع هــذه التطــورات بتنقــيح خطــاهبم .وينبغــي ،عنــد االقتضــاء ،إدمــاج هــذه
التطورات يف مواد مكتوبة حمدثة وتوزيعها يف البلد.
 -398ويف الوقت الـراهن ،تظـل املـوارد املخصصـة السـرتاتيجيات التوعيـة يف البلـدان الـيت تنظـر احملكمـة يف
حاالهتا هزيلة (حوايل  50 000يورو سـنوايا) .وينبغـي أن حتظـى أنشـطة التوعيـة ابعـرتاف مكتـب املدعيـة
العامة واحملكمة وجلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطـراف ،ابعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن أي حتقيـق ،وأن
متول من مث متويالا مناسب ا .وإذا مل حيصل ذلك ،ينبغي أن يؤذن على األقل لقلم احملكمة ابلعمل مع جهات
َّ
خارجية ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية ،على تنفيذ تلك األنشطة على أرض الواقع ،وأن يسمح لـه أبن
حيشـد ،لــدى الـدول األطـراف واجملتمـع املــدين واجلهـات املاحنــة األخـرى الوطنيــة أو الدوليـة ،األمـوال الالزمــة
لــبعض جوانــب االسـرتاتيجية ،مثــل طبــع الكتيبــات وإقامــة االتصــاالت وإعــداد جمموعــات املـواد اإلعالميــة.
ـجع قلــم احملكمــة أيضـ ا علــى تقيــيم كفــاءة وفعاليــة توزيــع امليزانيــة اخلاصــة ابلتوعيــة علــى خمتلــف املكاتــب
ويشـ َّ
امليدانيــة .ويوصــي اخل ـرباء أبن حيــتفظ قســم اإلعــالم والتوعيــة بســلطة اإلش ـراف علــى املــوظفني يف املكاتــب
امليدانية ،ابلتعاون مع رؤساء تلك املكاتب ،وأن تتاح له ميزانية مركزية للتوعية متكنه من توزيع املوارد مبرونة
أكرب حبسب االحتياجات (عبء العمل والتطورات القضائية وأوليات خمتلف احلاالت).
التوصيات
التوصييية  -163حتتــاج احملكمــة إىل اس ـرتاتيجية اتصــاالت منســقة شــاملة جلميــع األجهــزة .وحتتــاج بوجــه
أخــص إىل حتــاور خمتلــف األجهــزة وعملهــا علــى تنســيق االســتجاابت اإلعالميــة للمســائل واملســتجدات يف
عمل احملكمة حىت عندما ال تكون هناك اسرتاتيجية لالتصاالت .وينبغي وضع خطة للتوعية ،تشمل على
األقل كل بلد تنظر احملكمة يف حالته ،إن مل تشمل أيض ا كل منطقة ،مث تنفيذها اعتبارا من مرحلـة البحـث
التمهيدي من كل حالة.
التوصية  -164ينبغي أن تدمج منذ البداية برامج وأنشطة التوعية يف قرارات إجراء أنشطة حتقيق معينة،
ابلنظــر إىل األمهيــة احلامســة لكســب دعــم اجملتمعــات احملليــة املتــأثرة ابألحــداث املشــمولة ابلتحقيــق .وينبغــي
تنسيق اسـرتاتيجيات التوعيـة اخلاصـة حبـاالت جديـدة علـى نطـاق احملكمـة وينبغـي أن تكـون جـاهزة للتنفيـذ
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وقـت اإلعـالن عــن أي حبـث متهيـدي جديــد .وينبغـي تعـديل الئحــة قلـم احملكمـة ،الــيت تقصـر التوعيـة علــى
احلاالت والقضااي ،ليتسىن االضطالع أبنشطة التوعية منذ مرحلة البحث التمهيدي.
التوصية  -165ينبغي أن تدمج أنشطة التوعية يف امليزانية الربانجمية اخلاصـة أبي حتقيـق جديـد ،لضـمان
عدم جتاهل هذا البعد من أبعاد القضية .ونظـرا إىل الصـعوابت الـيت تواجههـا احملكمـة فيمـا يتعلـق ابمليزانيـة،
ينبغــي إيــالء االعتبــار لطــرق مبتكــرة حلشــد التمويــل األساســي ،مبــا يف ذلــك كســب أتييــد الــدول األط ـراف
املهتمة واالستفادة من خربة اجملتمع املدين وموارده.
التوصية  -166ينبغي للمحكمة أن تضع مواد االتصال وتوزعها أثناء أنشطة التوعية ،وفقا السرتاتيجية
التوعية احملددة .وينبغي أن تتناول هذه املواد ما يلي:
’‘1

دور ووالية احملكمة؛

’‘2

دور ووالية مكتب املدعية العامة واسرتاتيجيته؛

’‘3

أهداف وخطوات البحوث التمهيدية/التحقيقات؛

’‘4

التقدم احملدد احملرز يف البحث التمهيدي/التحقيق يف حالة معينة؛

’ ‘5اخلطوات التالية املتوخى اختاذها يف إطار كل حبث متهيدي/حتقيق؛
’‘6
اإلجراءات؛

حق ــوق الض ــحااي يف منظوم ــة نظ ــام روم ــا األساس ــي ،يف ك ــل مرحل ــة م ــن مراح ــل

’ ‘7الطــابع املســتقل ملكتــب املدعيــة العامــة واملعــايري الــيت ميكــن أو ال ميكــن للمحكمــة
اختاذ إجراءات يف إطارها بشأن خمتلف احلاالت القطرية.
التوصية  -167ينبغي أن حيتفظ قسم اإلعالم والتوعية مبهمة تنسيق عمل املوظفني املعنيـني ابلتوعيـة يف
املكاتــب امليدانيــة ،ابلتعــاون مــع رؤســاء تلــك املكاتــب ،وينبغــي أن تتــاح لــه ميزانيــة مركزيــة خمصصــة للتوعيــة
ليتسىن له ختصيص املوارد بقدر أكرب من املرونة حبسب االحتياجات (عبء العمـل ،والتطـورات القضـائية،
وترتيب أولوية احلاالت املختلفة) .وينبغـي أن يستشـري مكتـب املدعيـة العامـة القسـم يف تصـميم أنشـطته يف
جمال التوعية لضمان اتباع هنج منسق وجتنب التداخل.
التوصي ي ييية  -168بغيـ ـ ــة زايدة وصـ ـ ــول وسـ ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم إىل احملكمـ ـ ــة/مكتب املدعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة ،ينبغـ ـ ــي
للمحكمة/مكتب املدعية العامة أن يستضيفا يف آن واحد مؤمترات صحفية ابلفيديو مع البلدان اليت تنظر
احملكمة يف حاالهتا/بلدان املنطقة املعنية.
زاي -التدابري السياسية اخلارجية املعادية احملكمة
الستنتاجات
 -399ظل عدم تعاون بعض الدول غري األطراف عائقـ ا أمـام عمـل احملكمـة منـذ البدايـة ،غـري أن احملكمـة
واجهــت يف الســنوات األخــرية حتــدايا أكــرب بكثــري يتمثــل يف اعتمــاد بعــض البلــدان سياســة املعارضــة احلثيثــة
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للمحكمة .وأدى ذلك إىل التهديد بفرض جزاءات على أعضاء احملكمة ،مبن فيهم املدعية العامـة نفسـها،
فضالا عن التش كيك يف نزاهة القضاة ونزاهة مكتب املدعية العامة .ومل يـؤثر هـذا التخويـف علـى معنـوايت
احملكمة فحسب ،بل قوض مصداقيتها يف بعض البلدان اليت أبدت حىت اآلن بعض التعاون على األقل.
 -400وانتهزت قيادة احملكمة فرص ا بني الفينة واألخـرى للـدفاع عـن نفسـها علنـ ا ضـد هـذه اهلجمـات ،يف
خطــب ومقــاالت وإحاطــات إعالميــة ،لكــن املؤكــد أهنــا تشــعر أبهنــا مقيــدة بضــرورة احلفــاظ علــى عالقــات
عمل مع بعض هؤالء املنتقدين ،وال سيما أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة .ومثـة أيضـا شـعور أبن
مـن األنسـب لكرامــة احملكمـة أال ختــوض يف هـذا اجلــدل السياسـي .ولكلتـا وجهــيت النظـر مــا يربرهـا إىل حــد
مــا ،ورمبــا تكــون أفضــل وســيلة للــدفاع عــن احملكمــة هــي مجعيــة الــدول األطـراف ورئيســها وهيئاهتــا الفرعيــة،
فض ـالا عــن حكومــات الــدول األعضــاء يف اجلمعيــة .فنظ ـرا إىل قــدرة هــذه اهلجمــات علــى تقــويض فعاليــة
احملكمــة والتــأثري علــى حيادهــا علــى املــدى الطويــل ،ينبغــي للجمعيــة أن تتخــذ إج ـراءات يف هــذا الصــدد.
وميكــن أن تشــمل هــذه اإلجـراءات اعتمــاد اسـرتاتيجية للتعامــل مــع هــذه اهلجمــات يف املســتقبل ،واالتفــاق
علــى الــرد بســرعة وقــوة علــى النقــد اجملحــف الــذي ال أســاس لــه مــن الصــحة إزاء احملكمــة ،إبصــدار بيــاانت
التفنيد املناسبة .ومثة إجراء إجيايب أكثر أال وهو اضطالع اجلمعية وفرادى الدول األطـراف أبنشـطة التوعيـة
– أي املـ ـؤمترات واحللق ــات الدراس ــية واملناقش ــات التلفزيوني ــة ،وم ــا إىل ذل ــك – م ــن أج ــل زايدة التعري ــف
ابحملكمــة وتوضــيح مــا تســعى إليــه .ويتمشــى ذلــك مــع اســتنتاج اجلمعيــة الــذي يفيــد أبن مســألة اإلعــالم
واالتصال هي مسؤولية مشرتكة بني احملكمة والدول األطراف(.)241
 -401ويالحظ اخلرباء يف هذا السياق الرد املشرتك السريع من كبار املسؤولني يف احملكمة لألمـر التنفيـذي
الصــادر عــن الــوالايت املتحــدة الــذي يــنص علــى ج ـزاءات ضــد احملكمــة واملســؤولني فيهــا( .)242ويف اليــوم
نفسه ،أصدر رئيس مجعية الدول األطراف بياانا يدعم فيه احملكمة( ،)243أعقبته بياانت من الدول األطراف
ومنظمات اجملتمع املدين( ،)244مبا يف ذلك رد مشرتك من  67دولة طرفا(.)245
( )241تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2010( ICC-ASP/9/Res.3 ،الفقرة 40؛ وتعزيز احملكمة
اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2011( ICC-ASP/10/Res.5 ،الفقرة 40؛ وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية
الدول األطراف ،)2012( ICC-ASP/11/Res.8 ،الفقرة 47؛ وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف،
 ،)2013( ICC-ASP/12/Res.8الفقرة 45؛ وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطرافICC-ASP/13/Res.5 ،
( ،)2014الفقرة 64؛ وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2015( ICC-ASP/14/Res.4 ،الفقرة 69؛ وتعزيز احملكمة

اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،)2017( ICC-ASP/16/Res.6 ،الفقرة 64؛ وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية
الدول األطراف ،)2018( ICC-ASP/17/Res.5 ،الفقرة 72؛ وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ICC-

 ،)2019( ASP/18/Res.6الفقرة .67
( ،ICC, Statement of the ICC on recent measures announced by the US (11.06.2020) )242صدر يف اليوم نفسه الذي
صدر فيه األمر التنفيذي من الوالايت املتحدة.
( )243مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية’ ،رئيس مجعية الدول األطراف أو-غون كوون ،يعرب عن رفضه
لإلجراءات املعادية احملكمة اجلنائية الدولية‘.
( )244انظر على سبيل المثال

Statement by the High Representative of the European Union following the US

) ،decision on possible sanctions related to the ICC’ (16.06.2020و)،joint letter by 37 CSOs in the US (11.06.2020
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 -402وأخــذت احملكمــة بنمــوذجني خمتلفــني للــرد علــى التهديــدات السياســية احلديثــة العهــد وعلــى األزمــة
الصــحية ،مــن خــالل فرقــة عمــل مشـرتكة بــني األجهــزة وفريــق معــين إبدارة األزمــات ،علــى التـوايل .ويوصــي
اخلـرباء أبن تقــيم احملكمــة الــنهج املتبــع يف هــاتني احلــالتني وتضــفي طابعـا رمسيـا علــى سياســة إلدارة األزمــات
توضح املسؤوليات وتسلسل القيادة والعملية اليت ينبغي اتباعها .وينبغي أن تتوخى السياسة اضطالع كبار
املسؤولني يف احملكمة بوالايت واضحة ويف الوقـت املناسـب ،لتجنـب أتخـر الـردود واالتصـاالت ،ألن ذلـك
يقلص قدرة هيكل إدارة األزمات على االسـتفادة مـن اخلـربة املتاحـة داخـل املنظمـة والتواصـل مـع أصـحاب
املصلحة اخلارجيني الذين يدعمون احملكمة.
التوصيات
التوص ييية  -169ينبغ ــي للجمعي ــة وال ــدول األطـ ـراف وض ــع اسـ ـرتاتيجية لل ــرد عل ــى هجم ــات ال ــدول غ ــري
األطراف على احملكمة ،وينبغي هلا أن تكون على استعداد ألخذ الكلمة والدفاع عن احملكمة ،ألن كرامتها
وحياده ــا السياس ــي حي ــوالن دون إمكاني ــة دفاعه ــا ع ــن نفس ــها ض ــد اهلجم ــات اجملحف ــة ال ــيت ال تس ــتند إىل
أســاس .وميكــن للجمعيــة والــدول األط ـراف كــذلك تنظــيم محــالت إعالميــة يف بلــداهنا ،وميكــن أن يــدعمها
قسم اإلعالم والتوعية التابع للمحكمة يف إعداد أدوات االتصال.
التوص ييية  -170ينبغ ــي للمحكم ــة أن تض ــفي الط ــابع الرمس ــي عل ــى سياس ــة إلدارة األزم ــات توض ــح
املســؤوليات وتسلســل القيــادة والعمليــة ال ـيت ينبغــي اتباعهــا ،وتتــيح إمكانيــة اختــاذ إج ـراءات متضــافرة ابســم
احملكمة وتقدمي ردود يف الوقت املناسب.

و) ،Open Society (11.06.2020و) ،International Bar Association (IBA) (12.06.2020و American Bar Association

).(12.06.2020
(‘Statement in support of the ICC following the release of the US Executive Order of 11 June 2020’ )245
).(23.06.2020
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املسائل املتعلقة بكل جهاز :الدوائر

الفصل الثامن-

انتخاب الرائسة

الستنتاجات
 -403ينتخــب يف تش ـرين الثــاين/نوفمرب كــل ثــالث ســنوات ســتة قضــاة جــدد ليحل ـوا حمــل القضــاة الــذين
انتهــت فــرتة واليــتهم املمتــدة لتســع ســنوات .وحيضــر القضــاة اجلــدد إىل احملكمــة يف شــهر آذار/مــارس التــايل
النتخاهبم .وتبدأ فرتة عضويتهم اليت تدوم تسـع سـنوات يف  11آذار/مـارس مـن السـنة الـيت تلـي انتخـاهبم.
وأثناء حضورهم ،يتعهد كل واحد منهم رمسيا ابلعمل بشـرف وإخـالص ونزاهـة وتفـان ،وهـذه شـروط ال بـد
منهــا لبــدء املهــام الرمسيــة .غــري أن الرائســة هــي الــيت تقــرر إىل أي حــد ســيطلب مــنهم العمــل بــدوام كامــل.
وأثناء حضور القضاة اجلدد ،تنتخـب هيئـة الرائسـة ،الـيت تضـم الـرئيس وانئبيـه األول والثـاين ،للعمـل خـالل
السنوات الثالث التالية.
 -404وسلطة استدعاء القضاة هي واحدة من املسؤوليات اليت تندرج يف نطاق اختصـاص الرائسـة .ومـن
مسؤولياهتا األخرى تعيني القضاة للدوائر( .)246وتنص املـادة  38علـى أن تـنظم احملكمـة نفسـها يف دوائـر،
وتسري هـذه العمليـة بسالسـة بفضـل التنـازل للرائسـة عـن مهمـة مراقبتهـا( .)247وعليـه ،فـإن اإلجـراءات الـيت
تتخذها الرائسة ميكن أن تؤثر أتثريا شديدا على املستقبل القريب للقضاة املنتخبني حديثا .وقد جرت بـني
الفينة واألخرى مناقشات قبل االنتخاابت بني املرشحني والقضاة اجلدد بشأن إمكانية تعيينهم.
 -405وش ــهدت االنتخ ــاابت األخ ــرية ملناص ــب يف الرائس ــة جل ــوء املرش ــحني إىل تنظ ــيم احلم ــالت وع ــرض
حوافز مقابل التصويت عليهم ،مثل تقدمي وعود بشأن ممارسـة تلـك املسـؤوليات بطريقـة معينـة .ورمبـا يعـزى
ذلـك إىل النفـوذ الـذي ميكـن أن ميارسـه القضـاة اجلــدد يف تلـك االنتخـاابت .فلمـا كـان العديـد مـن القضــاة
اآلخرين العاملني أصالا يف احملكمة قد شكلوا والءات على األرجح ،فإن أصوات القضاة املنتخبني حديثا،
الذين ال يعرفون املرشحني عموما ،قد تكون حامسة .ويستهجن العديد من القضاة املمارسة املتبعة املتمثلـة
يف تنظيم هـذه احلمـالت ،ولـذلك يرفضـون الرتشـح النتخـاابت الرائسـة .فقـد أدت هـذه العمليـة أحيـاانا إىل
إفســاد العالقــات وتســببت يف تــوترات دائمــة بــني القضــاة ،األمــر الــذي ال يفضــي إىل إقامــة عالقــات عمــل
جيــدة .وال ميكــن للخـرباء التنبــؤ مبــا ســتؤول إليــه انتخــاابت آذار/مــارس  2021ألهنــا تـرتبط ابلشخصــيات
املعنية .غري أن هناك أمالا صادقا أن يتفق القضاة احلاليون ،قبل موعد االنتخاابت ،على توجيهات إجرائية
لســري االنتخــاابت ،ويلتزم ـوا هبــا كتابــة ،تتضــمن أحكام ـا مصــممة لتجنــب ممارســات ال ينبغــي اتباعهــا يف
انتخاابت من هذا القبيل.

( )246القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة  4مكررا.
( )247نظام روما األساسي ،املادة .38
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 -406ومــن اإلجـراءات الــيت ميكــن اختاذهــا يف هــذا الصــدد إضــافة حكــم مناســب إىل مدونــة األخالقيــات
القضــائية( ،)248ميكــن إدراجــه يف املــادة  ،5يلــزم القضــاة الــذين يعلنــون ترشــحهم ملنصــب يف الرائســة أبال
فسر يف سياق االنتخاابت ابعتباره هديـة أو
يقدموا إىل أي قاض عرضا ،مباشرا أو غري مباشر ،ميكن أن ي َّ
ميزة أو امتيازا أو مكافـأة شخصـية غـري مناسـبة( .)249ولعـل مـن املناسـب تعـديل املدونـة والعمـل يف الوقـت
ذاتــه علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة أوســع نطاق ـ ا بشــأن الكيفيــة الــيت ميكــن أن يوضــح هبــا القضــاة لــزمالئهم
اجلــدوى مــن انتخــاهبم .فــيمكن مــثالا أن تشــري املبــادئ التوجيهيــة إىل طبيعــة املعلومــات الــيت يــرى أن مــن
املناسب عرضها على الزمالء للحصول على دعمهم يف الرتشـيح .وميكـن أن تشـمل هـذه املعلومـات وصـفا
ِ
لسمات املرشح الشخصية الـيت تؤهلـه لشـغل املنصـب الـذي يرتشـح لـه ومـا يعتـزم فعلـه أثنـاء واليتـه .وميكـن
تــوخي عقــد منتــدى خيصــص فيــه لكــل مرشــح وقــت معقــول يعــرض فيــه علــى اجللســة العامــة اجلــدوى مــن
التصويت عليه بكل رصانة واحرتام.
 -407وقد يعرتض على هذا االقرتاح بدعوى أن القضاة املنتخبني حديث ا ،الذين يشكلون ثلث الناخبني،
ال يعرفون املرشحني عموم ا أو قد تكون معلومـاهتم عـنهم حمـدودة ،ومـن مث ال ينبغـي فـرض قيـود ال موجـب
هلا على املرشحني حتول دون سعيهم إىل احلصول على دعم أولئك القضاة .ومن شـأن أتجيـل االنتخـاابت
بضعة أشهر أن حيل هذه املشكلة ،غري أن ذلك ميكن أن يرتك احملكمة اتئهة بعض الوقت يف حال اضطر
رئيسها املنتهية واليته إىل مغادرهتا ،وميكن أن يؤدي إىل احتمال شغل الرئيس اجلديد منصبه ملدة تقل عـن
ثالث سنوات .وعليه ،فبغية تناول أمهية إاتحـة فرصـة كافيـة للقضـاة اجلـدد حلسـن التعـرف علـى املرشـحني،
ت ــرد يف أجـ ـزاء أخ ــرى م ــن ه ــذا التقري ــر مقرتح ــات( )250بش ــأن التوجي ــه األويل والتثقي ــف والتط ــوير املهني ــني
املســتمرين ،مــن أجــل تزويــد القضــاة اجلــدد بــربانمج موســع ومكثــف للتوجيــه األويل قبــل موعــد انتخــاابت
الرائسة .ومن شأن ذلك أن يتيح فرصة للقضاة للجدد للتعرف على املرشحني.
 -408إضــا فة إىل مشــكلة املمارســات املتبعــة يف العمليــة االنتخابيــة ،تتســم االنتخــاابت بســمات أخــرى ال
تبعــث علــى االرتيــاح .فهــي تعقــد يف وقــت ال تكــون قــد أتيحــت فيــه الفرصــة بعــد للقضــاة اجلــدد لالطــالع
علــى كيفيــة عمــل احملكمــة علــى أرض الواقــع .ويظهــر اتريــخ احملكمــة عــدم انتخــاب أي قــاض رئيس ـ ا فــور
وصوله إىل احملكمة ،فيما عدا احلالة الـيت أعقبـت حتمـ ا أول انتخـاب للقضـاة .ومـن غـري املـرجح أن يرتشـح
أي قاض جديد هلذه االنتخاابت على اإلطالق.

( )248انظر

Regulations of the Court, Regulation 126, stating ‘1. The Presidency shall draw up a Code of Judicial

Ethics, after having consulted the judges. 2. The draft Code shall then be transmitted to the judges meeting in

’( plenary session for the purpose of adoption by the majority of the judges.الئحة احملكمة ،البند  126الذي ينص
على ما يلي -1 :تضع الرائسة مدونة لألخالقيات القضائية بعد استشارة القضاة -2 .حيال مشروع املدونة بعد ذلك إىل
القضاة الذين جيتمعون يف جلسة عامة العتماده أبغلبية األصوات‘).
( ،Code of Judicial Ethics )249اعتمدت ودخلت حيز النفاذ يف  9آذار/مارس  ،ICC-BD-/02-02-05 ،2005املادة ،5
تتناول ’النزاهة‘.
( )250انظر أدانه ،القسم اتسع ا-ألف -التوجيه األويل والتطوير املهين.
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 -409واملرشــحون هــم عموم ـ ا قضــاة يعملــون أص ـالا يف احملكمــة منــذ ثــالث ســنوات علــى األقــل .غــري أن
بعضهم قد ال يكون مؤهالا للرتشح بسبب التزاماته .وتنص املادة  )1(39على أن تتألف شعبة االستئناف
فســر كلمــة ال ـرئيس يف هــذه العبــارة عموم ـا ب ـرئيس احملكمــة ،ألن آخــر
مــن ال ـرئيس وأربعــة قضــاة آخ ـرين .وت َّ
إشارة إىل ’الرئيس‘ تسبق هذه العبارة حتيل إىل رئيس احملكمة .وهذا هو التفسـري املفضـل بوجـه عـام داخـل
املؤسسة .وجيادل البعض ابلقول إن ’الرئيس‘ يقصد منه رئيس الشعبة( .)251لكن من غري املرجح أن يكون
ذلك كذلك.
 -410ويبدو أن األثر املرتتـب علـى ذلـك احلكـم هـو أن كـل شـخص ينتخـب رئيسـ ا جيـب أن يكـون رهـن
اإلشارة لتعيينه لدى شعبة االستئناف .ويلزم القضاة املعينون لدى شعبة االستئناف ابلعمل يف هذه الشعبة
فقـط طيلــة فــرتة واليـتهم( .)252فلــيس هنــاك جمــال إلحلـاقهم مؤقتـا أبي شــعبة أخــرى .ومـن مث فــإن كــل قــاض
يتوىل اإلجراءات التمهيدية أو اإلجراءات االبتدائية وقت انتخاابت الرائسة يصبح على ما يبدو غري مؤهل
للرتشح .وميكن أن يؤدي ذلك إىل استبعاد مرشح مؤهل بشكل واضح.
 -411لـيس مـن الســهل تفسـري أحكــام املـادة  .)4(-)2(39وال يبـدو أن طريقــة تفسـريها علــى مـر الســنني
تتمشى متاما مع الشروط الواردة فيها .ويظهر أن واضعي نظام روما األساسي كانوا يقصدون ،عند اإلشارة
يف املادة ()3(39ب) إىل أن قضـاة شـعبة االسـتئناف يعملـون يف تلـك الشـعبة ’لكامـل مـدة واليـتهم‘ ،مـدة
الســنوات التســع أبكملهــا .وحي ــول ذلــك دون ’ترقيــة‘ قضــاة اإلج ـراءات التمهيديــة أو القضــاة االبت ــدائيني
للعمــل يف شــعبة االســتئناف .ويتضــح للوهلــة األوىل أن هــذه مشــكلة يف حــد ذاهتــا ألن دائــرة االســتئناف
جتتمع يف هيئة من مخسة قضاة ،أي جمموع قضاة شعبة االستئناف ،وال ميكنها أن جتتمع يف غياب قاض،
بســبب املــرض علــى ســبيل املثــال .غــري أن البنــد  12مــن الئحــة احملكمــة يــنص علــى إحلــاق قــاض إمــا مــن
الشــعبة االبتدائيــة أو مــن الشــعبة التمهيديــة بــدائرة االســتئناف يف حــال اســتبعاد أحــد قضــاة هــذه الــدائرة أو
تعــذر حضــوره لس ـبب وجيــه( .)253ومل ميــض وقــت طويــل قبــل أن تســتدعي الظــروف إحلــاق قــاض بشــعبة
االستئناف بعد أن يكون قد قضى ثالث سنوات يف إحدى الشعبتني األخريني .ويف الوقت الراهن ،جتتمع
دائــرة االســتئناف يف كثــري مــن األحيــان يف هيئــة ال تتــألف ’مــن مجيــع قضــاة شــعبة االســتئناف‘ علــى النحــو
املنصــوص عليــه يف املــادة  ،‘1’)2(39بــل يف هيئــة تضــم قاضــي ا أو قضــاة مــن الشــعبة التمهيديــة أو الشــعبة
االبتدائية( .)254وينص البند  12أيضا على أنه ’ال جيـوز أبي حـال مـن األحـوال أن يكـون قـاض شـارك يف
مرحلة االستئناف من قضية ما مؤهالا للمشاركة يف املرحلة التمهيدية أو االبتدائية من تلك القضية‘ .ويبدو
( )251نظام روما األساسي ،املادة )1(39؛ انظر أيض ا

Hirad Abtahi and Rebecca Young, ‘Article 39: Chambers’,

in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds) The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary

 ،(C.H. Beck: Hart: Nomos, 2016) 1247-1252حيث يشار إىل الرئيس ابعتباره رئيس احملكمة أو رئيس شعبة االستئناف.
( )252املرجع نفسه ،املادة .)4(-)3(39
(.Regulations of the Court, Regulation 12 )253
( )254انظر تشكيلة دائرة االستئناف يف احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية ،اليت شارك فيها القاضي كيمربيل بروست
من الشعبة االبتدائية؛ انظر Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Judgment on the appeal against the
decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC 5 ،02/17-138آذار/مارس .2020
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أن العبــارة األخــرية’ ،مــن تلــك القضــية‘ ،تشــري إىل غيــاب أي حظــر عــام ملشــاركة قــاض مــن قضــاة شــعبة
االستئناف يف إحدى الشعبتني األخريني ،إال إذا كان ذلك احلكم ال يقصد سوى إمكانيـة اسـتقدام عضـو
من الشعبة التمهيدية أو الشعبة االبتدائية للمشاركة يف النظر يف قضية معروضة على دائـرة االسـتئناف بعـد
أن اقرتح عليه أن يشارك يف النظر يف القضية نفسها يف املرحلة التمهيدية أو االبتدائية .ويف ضوء ما تقدم،
ليس من املستغرب أن يرى بعض القضاة احلـاليني أن ابإلمكـان ،متشـي ا مـع املرونـة املتزايـدة يف تطبيـق املـادة
عني يف شعبة االستئناف قاض يشارك يف دائرة ابتدائية ،على الرغم من أنه قد ميضي جـل وقتـه،
 ،39أن ي َّ
إن مل يكن كله ،يف الـدائرة االبتدائيـة .ومـع ذلـك ،جتـدر اإلشـارة إىل أنـه مل حيـدث علـى اإلطـالق أن ترشـح
النتخاابت الرئيس قاض يعمل يف دائرة ابتدائية .ومن السهل ،مع مراعـاة مجيـع العوامـل الـيت تقـدم ذكرهـا،
تصور حالة يكون فيها عدد كبري من القضاة غري مؤهلني ابلفعل للرتشح لذلك املنصب.
 -412لق ــد تط ــورت األم ــور عل ــى حن ــو مل يع ــد في ــه قض ــاة ش ــعبة االس ــتئناف وح ــدهم األنس ــب ألداء دور
الرئيس ،بل ابت من األرجح أن يكون قضاة الشعبتني التمهيدية واالبتدائية أهالا ألدائه على غرار نظرائهم
يف شــعبة االســتئناف .وعلــى الــرغم ممــا تقــدم ذكــره مــن تطــورات أدت إىل تنــاوب القضــاة علــى حنــو يتجــاوز
النطاق املنصوص عليه يف نظام روما األساسي ،يبدو أن األحكام اليت نوقشت أعاله تستبعد ،يف احملصلة،
أن ينتخب رئيسا قاض جيب أن يسـتمر حتمـا يف شـغل منصـبه يف الشـعبة التمهيديـة أو الشـعبة االبتدائيـة.
وبغية كفالة عدم منع أي قاض ذي خربة من الرتشح ،ال بد من اعتماد أحكام تلغي الشرط الذي يقضـي
أبن يكون الرئيس عضوا يف شعبة االستئناف دون سواها.
 -413وتشري مقارنة الكفاءات القضائية للقضاة احلاليني إىل أن الشعبة االبتدائية تضم قضاة يدل سـجل
خــربهتم القضــائية علــى أهنــم قــادرون علــى أداء دور الـرئيس ابمتيــاز ،ومل حيــن بعــد موعــد مغــادرهتم احملكمــة.
وكل قاض يف الشعبة االبتدائية شرع يف عمله بشأن حماكمة جديدة ،أو سيشرع فيه خـالل األشـهر القليلـة
املقبلة ،يصبح غري مؤهل للرتشح .وليس هناك سبب وجيه العتبار قضاة أثبتوا جدارهتم يف والايهتم الوطنية
ويف احملكم ــة غ ــري م ــؤهلني لش ــغل منص ــب رئ ــيس احملكم ــة بس ــبب عض ــويتهم يف ش ــعبة أخ ــرى غ ــري ش ــعبة
االســتئناف .وتبــني التجربــة أن شــعبة االســتئناف مل تكــن ،منــذ إنشــاء احملكمــة حــىت اآلن ،املكــان احلصــري
الــذي يضــم أكثــر أعضــاء احملكمـة متيـزا .ومــن شــأن إلغــاء الشــرط الـوارد أعــاله أن يوســع جمموعــة املرشــحني
املؤهلني واجلدراء.
التوصيات
التوصية  -171ينبغي للرائسة أن تضع مشروع مبـادئ توجيهيـة يقرهـا القضـاة يف اجللسـة العامـة ،تتنـاول
ســري انتخــاابت الرائســة ،وتتضــمن حكم ـ ا يــنص علــى أال يقــدم املرتشــحون لزميــل عرض ـ ا ،مباش ـرا أو غــري
مباشر ،ميكن تفسريه ،يف سياق االنتخاابت ،أبنه هدية أو ميزة أو امتياز أو مكافأة شخصية غري مناسبة،
وأن تدرج حكما مماثالا يف مدونة األخالقيات القضائية.
التوصية  -172ينبغـي للمرشـحني أن يقصـروا محالهتـم علـى خماطبـة الـزمالء بشـأن مسـاهتم الشخصـية الـيت
تؤهلهم لشغل املنصب الذي يرتشحون له وما يعتزمون فعله أثناء واليتهم.
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التوصييية  -173ينبغــي تعــديل النظــام األساســي إللغــاء احلكــم الــذي يشــرتط أن يعمــل الـرئيس طيلــة فــرتة
واليته يف شعبة االستئناف دون سواها.

الفصل التاسع-

أساليب العمل

ألف -التوجيه األويل والتطوير املهين املستمر
الستنتاجات
 -1برانمج التوجيه األويل
 -414يف الوقت الراهن ،يستفيد القضاة املنتخبون حديثا ،لدى بدء واليتهم القضائية ،من برانمج قصـري
للتوجيه األويل تنظمه الرائسة مبشاركة أجهزة أخرى يف احملكمة .ويشـكل هـذا التوجيـه منطلقـا ملموسـا ،إال
أنه غري كاف إىل حد بعيد .وقد أبديت تعليقات على افتقار الربانمج إىل جوهر وإىل الواثئق الالزمة.
 -415واحملكمــة مؤسســة فريــدة مــن نوعهــا هلــا هيكــل يشــبه إىل حــد مــا هيكــل املؤسســات اجلنائيــة الدوليــة
األخــرى ،لكنهــا تتميــز بســمات عديــدة ال ميلكهــا غريهــا .وال ميكــن لقــاض جديــد أن يلــم إال إملامـا حمــدودا
هبذه املؤسسة الفريدة بقراءة معلومات عنها ودراستها عن بعد .أما فهـم مساهتـا اهلامـة وكيفيـة اشـتغاهلا علـى
أرض الواقـع فهمـ ا اتمـ ا فـال ميكـن أن يكتســب إال بدراسـة عـن كثــب مـن داخلهـا .وهلــذا السـبب وغـريه مــن
األسباب املذكورة أدانه ،ال ميكن اعتبار برانمج التوجيه األويل القصري القائم كافيا.
 -416خيض ــع تنظ ــيم احملكم ــة جملموع ــة خاص ــة هب ــا م ــن النص ــوص القانوني ــة ،ال ــيت تض ــم ق ــانوانا موض ــوعي ا
وإجراءات حمددة .وقد وضعت قدرا كبريا من االجتهادات القضائية واملمارسات القضائية .وال ميكن ملعرفة
القضاة اجلدد املتعمقة ابلتقدم احملرز يف هذه اجلوانب وغريها مـن املواضـيع ذات الصـلة إال أن تسـرع عمليـة
انتقاهلم واندماجهم يف اجلهاز القضائي.
 -417وأع ــرب للخ ـرباء ع ــن قل ــق إزاء إمكاني ــة افتق ــار بع ــض القض ــاة للخ ــربة واملعرف ــة واالهتم ــام ابلق ــانون
اجلنــائي ال ــدويل .ويوص ــي اخل ـرباء يف قس ــم آخ ــر( )255م ــن ه ــذا التقري ــر بتمك ــني اللجن ــة االستش ــارية املعني ــة
ابلرتشيحات من تقدمي تقرير عن معرفة وخربة كل مرشح ابلقانون اجلنائي الدويل.
 -418ويعتـرب العديــد مــن القضــاة اجلــدد رائســة اجللســات يف احملكمــة الدوليــة جــزءا مــن طــبعهم وال جيــدون
أدىن صعوبة يف أداء هـذا الـدور؛ غـري أن ذلـك يسـتغرق وقتـ ا أطـول مـن قضـاة آخـرين أقـل خـربة هبـذه البيئـة
وابألدوات الالزمة لتفعيل الدعم التكنولوجي .ويتيح التوجيه األويل فرصة للتأقلم.
 -419عالوة على ذلك ،تتناول مسألة غياب روح الزمالة بني القضاة يف جزء آخر من هذا التقرير(.)256
فمن شأن إدراج هذا املوضوع يف برانمج التوجيـه األويل أن يتـيح فرصـة مبكـرة ملعاجلـة هـذه املسـألة مجاعيـ ا،

( )255انظر أدانه ،القسم عاشرا -حتسني نظام ترشيح القضاة.
( )256انظر أدانه ،القسم اتسع ا-دال -الزمالة القضائية.
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هبدف العمل ،يف صفوف القضاة وهم يشرعون يف تويل واليتهم اليت تدوم تسع سنوات ،على بعث شعور
حقيقي ابالنتماء ،وفهم سليم لدورهم ابعتبارهم أعضاء يف اجلهاز القضائي.
 -420ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية لــربانمج التوجيــه األويل وب ـرانمج التطــوير املهــين املســتمر ،اللــذين
يوصـي هبمــا اخلـرباء ،يف بعــث شـعور لــدى القضـاة أبن احملكمــة حمكمـتهم ،وتشــجيع روح التفـاهم واالحـرتام
املتبادل بني قضاة وموظفني من ثقافات متنوعة .وبذلك ،يعزز الربانمج أواصر الزمالة بني القضاة ،ويوسـع
من مث أفق تطوير ممارسات العمل التعاوين.
 -421وعرضــت علــى اخل ـرباء معلومــات عــن املوقــف الســليب ألقليــة مــن القضــاة جتــاه املــوظفني ومعــاملتهم
إايهم .ويدل ذلك على أن مثة قضاة اعتادوا على ترتيبات الدعم املقدم من املـوظفني للقضـاة وعلـى عالقـة
بــني القضــاة واملــوظفني ختتلــف عــن الرتتيبــات والعالقــة الــيت ألِفهــا أغلــب القضــاة يف احملكمــة والقضــاة وكبــار
املـوظفني يف احملـاكم واملؤسســات الدوليـة األخــرى الـيت يوجــد مقرهـا يف الهــاي .ويشـكل ذلــك سـبب ا إضــافي ا
إلعادة هيكلة برانمج التوجيه األويل القائم للقضـاة اجلـدد جلعلـه برانجمـا توجيهيـا مكثفـا وشـامالا ،بـل وسـببا
إضافيا أيضا لوضع برانمج منظم ومهيكل للتطوير املهين املستمر.
-2

التوقيت

 -422نظرا إىل اسـتمرار احتمـال مشـاركة القضـاة اجلـدد يف انتخـاب الـرئيس اجلديـد بعيـد وصـوهلم يف عـام
 ، 2021ينبغــي أن يتــيح هــذا الــربانمج يف الوقــت نفســه فرصــة للتعــرف علــى الــزمالء ،مبــن فــيهم املرشــحون
النتخــاابت الرائســة .ومــن املفيــد للغايــة وضــع بـرانمج للتوجيــه األويل حبلــول شــباط/فرباير  2021اســتعدادا
لوصول القضاة اجلدد .وقد ال تلزم مساعدة خارجية يف تنظـيم الـدورة الدراسـية وتنفيـذها الفعليـني ،غـري أن
الـدوائر ميكــن أن تنظــر يف التمــاس املشــورة أو اإلســهامات اخلارجيــة مــن جهــة مناســبة يســهل االتصــال هبــا،
كجامعــة أو معهــد أو منظمــة أخــرى ،هلــا خــربة يف البيــداغوجيا ويف تقــدمي دورات التوجيــه األويل والتطــوير
املهين املستمر.
-3

املضمون

 -423إن إعادة تصميم برانمج التوجيه األويل املكثف ومنهجيته عـامالن هامـان لكفالـة فعاليتـه وتنفيـذه.
وينبغ ــي ،م ــن الناحي ــة البيداغوجي ــة ،تكييف ــه وف ــق ال ــتعلم االس ــتباقي .وينبغ ــي أن يس ــتند إىل منهجي ــة ’م ــن
القاض ــي إىل القاض ــي‘ .وتوج ــد ره ــن اإلش ــارة جمموع ــة م ــن قض ــاة احملكم ــة احل ــاليني والس ــابقني ذوي خ ــربة
واسعة ،فضالا عـن قضـاة حـاليني وسـابقني يف حمـاكم األمـم املتحـدة املخصصـة وغريهـا مـن احملـاكم واهليئـات
القضائ ية اجلنائية اخلاصة ،ممن ميكن التماس تعاوهنم .إضافة إىل ذلك ،ميكن أن يسهم املوظفون القانونيون
التــابعون للــدوائر أيضـ ا بوحــدات معينــة يف بـرانمج التوجيــه األويل هــذا .وقــد يســاعد ذلــك أيضـ ا يف حتســني
العالقات بني القضاة واملوظفني(.)257

( )257انظر أعاله ،القسم أوالا-ابء -1-بيئة وثقافة العمل.
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 -424ولدى إعادة تصميم برانمج التوجيه األويل ،يقرتح أيض ا إيالء االعتبار لتوفري معلومات مفصلة عن
املؤسســة واترخيهــا وممارســاهتا ،مبــا يف ذلــك دور كــل قســم مــن أقســامها املتعــددة ،سـواء أكــان يضــطلع أم ال
بدور يف قاعة احملكمة .وميكـن أن تتنـاول الـدورات األخـرى الـيت تنطـوي علـى أمهيـة خاصـة عناصـر اجلـرائم،
وامل سؤولية اجلنائية املشـرتكة ،واإلجـراءات القانونيـة املقارنـة (مبـا يف ذلـك أوجـه االخـتالف بـني نظـام القـانون
العام األنكلوسكسوين ونظام القانون املدين) ،والتدريب على مراعاة الثقافة والعناصر احلساسة يف التحقيق
مــع ضــحااي اجلـرائم اجلنســية واجلنســانية واحلصــول علــى شــهاداهتم ،والقـرارات احلديثــة العهــد املثــرية للجــدل،
ودليل ممارسات الدوائر ،واملبادئ التوجيهية والسياسات املتبعة يف اجلهاز القضائي ويف احملكمة ،وغري ذلك
من املسائل اليت تعترب جديرة ابملناقشة أثناء التوجيه األويل.
 -425وتش ــمل املواض ــيع ال ــيت تس ــتحق الدراس ــة التح ــدايت املاثل ــة أم ــام إدارة وتس ــيري حماكم ــات طويل ــة
ومعقــدة ،والــنهج الــذي ينبغــي اتباعــه إزاء املــداوالت وكتابــة األحكــام( .)258ومــن بــني املواضــيع اهلامــة الــيت
ينبغـي مراعاهتــا الزمالـة ،واالنتقــال إىل احملكمـة ،واالخــتالف الثقــايف واحـرتام التنــوع ،والتحـدايت الناجتــة عــن
بيئــة عمــل متعــددة اجلنســيات/اإلثنيات ،واألخــالق والســلوك القضــائي ،والتنمــر ،وإدارة اإلجهــاد ،والعمــل
حتــت ضــغط الوقــت ،واســتخدام التكنولوجيــا يف احملكمــة .وقــد يكــون مــن املفيــد أيض ـ ا أن يتنــاول الــربانمج
مواض ـ ــيع تتعل ـ ــق ابحلي ـ ــاة يف هولن ـ ــدا .وال ب ـ ــد م ـ ــن تكيي ـ ــف ب ـ ـرانمج التوجي ـ ــه األويل املع ـ ــاد هيكلت ـ ــه ل ـ ــيالئم
االحتياجات.
 -426ومثة عنصر أساسي آخر يف الربانمج جيدر النظـر فيـه ،أال وهـو دراسـة كيفيـة عمـل الشـعب الـثالث
ودوائرها ،مبا يشمل اجلوانب املتعلقة ابلتغيريات املدخلة يف ضوء التوصيات املقدمة يف هذا التقرير .فدراسة
عمل الشعبة التمهيدية عن كثب ،على وجه اخلصوص ،تتيح للقضـاة اجلـدد منظـورا بشـأن التحـدايت الـيت
ميكن أن تنشأ من جراء حالة إعداد القضااي وقت تقدمي مكتب املدعية العامة التهم إىل دائرة متهيدية.
 -427وينبغي أن يستمر برانمج التوجيه األويل اجملدد واملكثف هذا يف إدماج مشاركة املدعيـة العامـة وقلـم
احملكمــة وعــدد مــن القضــاة وغــريهم م ـن كبــار املســؤولني يف احملكمــة .وميكــن أن يتــيح الــربانمج أيض ـ ا فرصــة
للتحاور مع املسؤولني يف مجعية الدول األطراف.
 -428ويكــاد يكــون عــدد املواضــيع الــيت ميكــن إدراجهــا يف جــدول األعمــال ال حيصــى ،غــري أن اجلــدول
ينبغي أن يتضمن أيضا استعراضا لألعمال املعروضة على احملكمة ،ومؤشرات األداء األساسية ،ومعلومـات
عن احلاالت اليت ال يزال العمل جارايا بشأهنا ،وعرضا لدور الصندوق االستئماين للضحااي ووالايته وعبء
العمــل احلــايل امللقــى علــى عاتقــه ،وحالــة القضــااي الــيت بلغــت مرحلــة التعويضــات .ولــدى ختطــيط التوجيــه
األويل ،ينبغي إيالء اهتمام خاص إلصدار الواثئق الشاملة ذات الصلة.

( )258جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن القضاة اعتمدوا يف اآلونة األخرية ’املبادئ التوجيهية لصياغة أحكام احملكمة
اجلنائية الدولية‘ و’املبادئ التوجيهية هليكل أحكام احملكمة اجلنائية الدولية‘؛ انظر املوقع الشبكي للمحكمة ،النشرة
الصحفيةICC judges hold retreat, adopt guidelines on the judgment drafting process and on the timeframe for ،
).issuance of key judicial decisions (2019
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 -429وأمج ــع القض ــاة ،الس ــابقون واحل ــاليون ،وبع ــض ال ــدول األطـ ـراف وأص ــحاب مص ــلحة آخ ــرون مم ــن
حــاورهم اخل ـرباء ،علــى اإلشــادة بــربانمج موســع للتوجيــه األويل للقضــاة اجلــدد .وقــد يعجــز ب ـرانمج التوجيــه
األويل يف حد ذاته عن تناول مجيع التحـدايت الناشـئة ،لكنـه يتـيح جمـاالا منظمـا ومهـيكالا ومناسـبا للتطـوير
املهين.
 -4التطوير املهين املستمر
 -430يــدرك اخل ـرباء أن مــن املمكــن أن يســتمر التــوجس لــدى بضــعة قضــاة رمبــا يــرون يف التطــوير املهــين
املستمر مسألة ال تليق مبكانتهم كقضاة يف حمكمة جنائية دولية( .)259فيقول قاض إن بعض القضاة أبدوا،
أحياانا’ ،أشد عداء ممكن‘ هلذه املشاركة .ويبدو أن هناك أيضا قلقا من إعطاء االنطباع لـدى عامـة النـاس
أبن القضـاة مـا زالـوا يعـززون معـارفهم ،بينمـا هـم يشـغلون مناصـبهم علـى حنـو مشـروع ألهنـم ميلكـون ابلفعـل
املؤهالت الالزمة لتعيينهم يف أعلى املناصب القضائية يف والايهتم الوطنية.
 -431وتــنص املــادة  )3(7بشــأن مبــدأ العنايــة الواجبــة ،مــن مدونــة األخالقيــات القضــائية الــيت وضــعتها
احملكمــة ،علــى أن ’يتخــذ القضــاة خطـوات معقولــة للحفــاظ علــى املعــارف واملهــارات والســمات الشخصــية
الض ــرورية للمنص ــب القض ــائي وتعزيزه ــا‘ .ع ــالوة عل ــى ذل ــك ،أص ــبح التط ـوير امله ــين ،ال ــذي يس ــمى أيض ـا
’التعليم القضائي املستمر‘ ،مقبوالا عموما يف أعلى احملاكم يف العديد مـن الـوالايت القضـائية ابعتبـاره جـزءا
ال يتج ـزأ مــن حيــاة القضــاة القضــائية .ويلــزم العديــد مــن هــذه الــوالايت القضــاة ابخلضــوع للتطــوير املهــين
املستمر ،ويدرجه يف مدوانت السلوك القضائي .وأصبح التعليم القضائي هو القاعدة يف الوالايت القضائية
يف نظام القانون املدين ويف نظرياهتا يف نظام القانون العام األنكلوسكسوين(.)260
 -432وتفيــد املعلومــات املتاحــة للخ ـرباء أبن عبــارة ’تعزيــز القــدرات القضــائية‘ الــيت كانــت تســتخدم قبــل
بضــع ســنوات ،مل تلــق قب ـوالا واســع ا لــدى القضــاة ،وأبن اســتخدام عبــارة ’التــدريب القضــائي‘ أشــيع لــدى
اجلهــاز القضــائي .ويالحــظ اخلـرباء أن املــادة  31مــن إعــالن ابريــس بشــأن فعاليــة العدالــة اجلنائيــة الدوليــة،
الذي اعتمده ممثلو احملاكم واهليئـات القضـائية الدوليـة ،مبـا فيهـا احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ،تـدعو إىل ’التعلـيم
املستمر‘ للقضاة واملوظفني القانونيني(.)261
 -433وأص ــبحت عب ــارات ’التعل ــيم القض ــائي‘ أو ’التعل ــيم الق ــانون امله ــين املس ــتمر‘ أو ’التعل ــيم القض ــائي
اجلماعي‘ مقبولة ومستخدمة عمومـ ا ،وطنيـ ا ودوليـ ا ،حـىت يف منظمـات دوليـة أخـرى( .)262وميكـن اإلشـارة
( )259انظر أيض ا

Daniel Terris, Cesare P.R. Romano, Leigh Swigart, The International Judge: An Introduction to

.the Men and Women who Decide the World’s Cases, (Brandeis University Press: 2007), pp. 208-209

()260

’Joby S. Goldbach, ‘From the Court to the Classroom: Judges Network in International Judicial Education

(2016) 47(3), Cornell International Law Journal, p. 634؛ انظر أيضا

European Judicial Training Network

(الشبكة األوروبية للتدريب القضائي) ،اليت تنظم دورات تدريبية ودورات لتعلم اللغة وعمليات تبادل القضاة من االحتاد
األورويب.
( )261انظر إعالن ابريس بشأن فعالية العدالة اجلنائية الدولية (.)2017
( )262انظر Sandra Oxner, ‘Judicial Education: A Key Component of Reform’, in Waleed Haider Malik, Carlos
Esteban Larios Ochaita (eds) Furthering Judicial Education in Latin America, Conference of Judicial Schools in
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أيضـ ا إىل بـرانمج ’التعلــيم القضــائي املســتمر بشــأن خدمـة امللكيــة الفكريــة‘ التــابع للمنظمــة العامليــة للملكيــة
الفكرية ،الذي صممه القضاة من أجل القضاة وغريهم من أعضاء اجلهاز القضائي.
 -434وال ميك ــن أن تش ــكل مش ــاركة ق ــاض يف ب ـ ـرانمج للتط ــوير امله ــين أبي ح ــال م ــن األح ـ ـوال تفس ـ ـريا
لكفاءاتــه ال قضــائية؛ بــل هــي علــى العكــس مــن ذلــك جمــرد وســيلة لـزايدة معــارف القاضــي ومهاراتــه ،وتعزيــز
السياق والبيئة اخلاصني اللذين تتوىل فيهما احملكمة إقامة العدل .وتكمل تلك املشـاركة الكفـاءة القضـائية.
وليس هناك أي ما من شأنه أن يعـوق االسـتقالل القضـائي أو يهـدده مـا دامـت الرائسـة حتـتفظ ابملسـؤولية
الكاملة عن تنفيذ برانمج التوجيه األويل املكثف ومضمونه وتتحكم فيهما.
 -435ومن بني املنطلقات املمكنة لـربانمج التطـوير املهـين املسـتمر معتكـف القضـاة السـنوي ،وهـو مبـادرة
هادفة جدا يضطلع هبا اجلهـاز القضـائي .وميكـن اغتنـام الفرصـة لتضـمينه عنصـر التطـوير املهـين ليصـبح مـن
مساتــه املعتــادة .ويســتفيد القضــاة اســتفادة كبــرية أيض ـ ا مــن ب ـرانمج مــنظم ومتــدرج يقــدَّم طيلــة فــرتة واليــتهم
القضائية .ومن شأن قبول القضاة للتطوير املهين املستمر واكتساب مزيد من املعارف واملهـارات يف خمتلـف
اجملاالت اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة أن يسهم إسهاما أكرب يف تعزيز األداء القضائي.
 -436إضــافة إىل مــا تقــدم ،ميكــن حماكــاة الــنهج املتبــع يف العديــد مــن احملــاكم العليــا يف الــوالايت القضــائية
الوطنية ،حيث يستفيد القضاة طيلة فرتة واليـتهم مـن بـرامج مـن هـذا القبيـل ويشـاركون فيهـا هبـدف تعميـق
معارفهم مبجاالت القانون اجلديدة واملتطورة ،وتبادل أفضل ممارسات احملاكم .وابلنسبة للجهاز القضائي يف
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،ميكــن أن تشــمل املواضــيع علــم األدلــة اجلنائيــة والقــانون؛ والقــانون املتعلــق بتعقــب
األصــول وضــبطها ومصــادرهتا؛ واألدلــة اإللكرتونيــة والرقميــة؛ وإدارة مشــروع التعويضــات ،ومواضــيع أخــرى
كثرية .وميكن أن تدرج يف الربانمج عروض يقدمها أكادمييون مرموقون بشأن املسائل الراهنة املثـرية للجـدل
اليت هلا صلة بعمل احملكمة.
 -437وينبغــي لــربانمج التطــوير املهــين املقــرتح ألي ســنة معينــة أن يتجــاوز إىل حــد بعيــد املواضــيع املتصــلة
بعمل احملكمة اليومي  .فمدينـة الهـاي يزورهـا ابسـتمرار خـرباء يف القـانون الـدويل مشـهورون يف العـامل أمجـع،
فضالا عن خرباء يف جماالت أخرى تتعلق ابلسالم واألمن الدوليني .وتوجد رهن اإلشـارة جمموعـة كبـرية مـن
املتحدثني الدوليني الذين ميكن أن جتري الـدوائر معهـم مناقشـات بشـأن جوانـب القـانون الـدويل ،أو بشـأن
املواضيع الـيت حتظـى ابالهتمـام وإن مل تكـن هلـا صـلة فعليـة ابلقـانون .والفكـرة الكامنـة وراء ذلـك هـي وضـع
برانمج شامل يتألف من بضعة اجتماعات تعقد علـى مـدار السـنة يشـارك فيهـا القضـاة ،يف إطـار مجـاعي،
مع خرباء مشهورين ومثريين لالهتمام يف جمموعة متنوعة من املواضيع.

Latin America, World Bank, Technical Paper no: WTP 528, W.D.C (2002) pp. 76-79؛ من بني املنظمات اإلقليمية
والدولية اليت تركز على هذا املوضوع معهد التعليم القضائي يف منظمة دول شرق الكارييب التابع للمحكمة العليا لشرق
الكارييب؛ ومعهد التعليم القضائي لدول الكمنولث؛ واملنظمة الدولية للتدريب القضائي ،اليت تضم من بني أعضائها أكثر
من  123معهدا للتعليم القضائي من حوايل  75بلدا.
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 -438ومــن اجلــدير ابلثنــاء أن احملكمــة مــا فتئــت تــنظم منــذ عــام  2018حلقــة دراســية قضــائية ســنوية يف
الهاي ،يشارك فيها القضاة ،وعدد من رؤساء احملاكم العليا من الدول األطراف ،فضالا عن رؤساء وقضاة
صص هلا ميزانية
حماكم دولية وإقليمية أخرى .وضمت هذه احللقات الدراسية ،اليت تستغرق نصف يوم وخت َّ
حمــدودة 50 ،مشــاركا يف املتوســط .وكــان موضــوعا احللقــة الدراســية القضــائية الــيت عقــدت يف  23كــانون
الثاين/ين ــاير  2020مهـ ــا ’ف ــرض حـ ــدود زمنيـ ــة عل ــى إصـ ــدار الق ـ ـرارات يف اإلج ـ ـراءات اجلنائيـ ــة :اخل ـ ـربات
ووجهــات النظــر‘ و’اآلراء املســتقلة واملخالفــة‘ .ويــرى اخل ـرباء أن هــذه املبــادرة تســتحق مزيــدا مــن التطــوير،
سواء أتعلق األمـر ابملضـمون أم ابملـدة أم ابملشـاركني مـن أعلـى احملـاكم يف الـدول األطـراف .ومـن شـأن هـذا
املنتــدى أن يتــيح تــدرجييا فرصــة لتكثيــف تبــادل اخلـربات بــني قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وقضــاة احملــاكم
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة األخــرى بشــأن املواضــيع الــيت حتظــى ابهتمــام مشــرتك واالجتهــادات القضــائية
وأفضل املمارسات القضائية.
التوصيات
التوصية  -174ينبغي للرائسـة أن تصـمم وتـنظم برانجمـا إلزاميـا ومكثفـا وشـامالا للتوجيـه األويل يـدوم مـدة
كافيــة للقضــاة اجلــدد ،بعيــد بــدء واليــتهم القضــائية ،وابلتعــاون مــع الشــركاء وأصــحاب املصــلحة اآلخ ـرين.
وينبغــي تكييــف مضــمون التوجيــه األويل املعــاد تصــميمه لــيالئم االحتياجــات (مــع مراعــاة خلفيــات القضــاة
املنتخبني حديثا وخصائصهم) ،مع إيالء االعتبار الكايف للمواضيع اليت يقرتحها اخلرباء.
التوصية  -175ينبغي للرائسة أيضـا أن تصـمم وتـنظم سـنوايا برانجمـا للتطـوير املهـين املسـتمر يضـم سلسـلة
من األحداث يف الهاي ويف أماكن أخرى ،يعمل أثناءها القضاة مـع خـرباء يف القـانون الـدويل ويف أنشـطة
مهنيــة أخــرى علــى تنــاول املســائل املثــرية لالهتمــام الــيت هلــا صــلة بتطــوير معــارفهم ومهــاراهتم وخـرباهتم املهنيــة
والعملية والثقافية ،ويضم أيض ا حداثا شبيه ا مبعتكف القضاة السنوي احلايل.
التوصيييية  -176ينبغ ــي للرائس ــة أن تنظ ــر ،ل ــدى تنظ ــيم برانجم ـ ـي التوجي ــه األويل والتط ــوير امله ــين املع ــاد
تصميمهما ،يف احلصول على املشورة والتعـاون والـدعم مـن اجلامعـات واملعاهـد واملنظمـات األخـرى الـيت هلـا
خربة معرتف هبا يف التطوير املهين يف اجملاالت املواضيعية املقرر إدراجها يف الربانمج.
التوصية  -177ينبغي للمحكمة أن تنظر يف زايدة تطوير الدورة الدراسية القضائية السنوية ،مبا يف ذلـك
مضموهنا ومدهتا واملشاركون فيها من أعلى احملاكم يف الدول األطراف.
ابء -عمل القضاة اجلدد بدوام كامل
الستنتاجات
 -439تتمحور إحدى القضااي الرئيسية املثرية للقلق اليت عرضت علـى اخلـرباء حـول دعـوة الرائسـة القضـاة
الســتة املنتخبــني حــديث ا إىل التفــرغ للعمــل يف احملكمــة( .)263واســتمع اخلـرباء إىل الش ـواغل الــيت أعــرب عنهــا
الــبعض ومفادهــا أن الــدعوة إىل التفــرغ للعمــل يف آذار/مــارس  2018رمبــا تكــون مدفوعــة ابعتبــارات غــري
( )263نظام روما األساسي ،املادة .)3(35
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مناسبة أو خارجية ،مثـل انتخـاب الرائسـة اجلديـدة .وأشـري كـذلك إىل أن هـذا القـرار ال يـربره عـبء العمـل
امللقــى علــى عــاتق الــدوائر ،بــل حتفــزه وع ــود احلملــة االنتخابيــة أو التعهــدات الــيت يقــدمها بعــض القض ــاة
املنتخبني حديثا.
 -440وانتخب القضاة اجلدد الستة يف احملكمة أثنـاء الـدورة السادسـة عشـرة جلمعيـة الـدول األطـراف الـيت
عقدت يف نيويورك ،يف الفـرتة مـن  4إىل  14كـانون األول/ديسـمرب  .2017وأعربـوا عـن تعهـدهم الرمسـي
مبوجــب املــادة  45مــن النظــام األساســي يف  9آذار/مــارس  .2018وعينــت الرائســة يف  16آذار/مــارس
 2018أو جددت تعيني مجيع القضاة الثمانية عشرة يف احملكمة لشغل مناصبهم يف الدوائر مبوجب املادة
 )1(39والقاعدة  4مكررا ( )2من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات( .)264واستند ذلك إىل العديد مـن
العوامل ،منهـا مسـتوى األنشـطة احلـايل يف القضـااي .ويـنص البنـد  )1(9مـن الئحـة احملكمـة علـى أن واليـة
القضــاة تبــدأ يف  11آذار/مــارس بعــد اتريــخ انتخــاهبم( .)265ودعــت الرائســة القضــاة الســتة ،بعــد التشــاور
معهم ،للتفرغ للعمل ،وكذلك فعلوا مجيع ا اعتبارا من  11حزيران/يونيه .)266(2018
 -441لقــد نصــت امليزانيــة الربانجميــة لعــام  2018علــى دعــوة أربعــة قضــاة فقــط مــن أصــل القضــاة الســتة
املنتخبــني حــديثا للتفــرغ للعمــل ،بعيــد أدائهــم اليمــني يف  9آذار/مــارس  ،2018ابلنظــر إىل عــبء العمــل.
عــالوة علــى ذلــك ،فوقْــت دعــوة القضــاة الســتة إىل التفــرغ للعمــل ،مــددت مبوجــب املــادة  )10(36واليتــا
قاضيني كانتا قد انتهتا ،لكي يكمال قضااي كانت قد بدئت ولكنها مل ختتتم بعد.
 -442وأدى ذلــك إىل رفــع ع ــدد القضــاة املتف ــرغني ،يف مــدة معين ــة ،إىل  20قاضــي ا ،بينم ــا تــنص امل ــادة
 )1(36علــى أن احملكمــة تتكــون مــن  18قاضــي ا .وختصــص امليزانيــة الربانجميــة لعــام  2018اعتمــادات ل ـ
 18قاضيا ال أكثر .ورمبا أدى ذلك إىل زايدة القلق.
 -443ونظرا إىل الدورات االنتخابية اليت جترى كل ثالث سنوات النتخاب ستة قضـاة جـدد لشـغل ثلـث
مناصــب القضــاة يف احملكمــة البــالغ عــددها  18منصــبا ،يتوقــع أن يــدعى قضــاة إىل التفــرغ للعمــل يف كــل
انتخــاابت دوريــة .ويف هــذا الصــدد ،جتــدر اإلشــارة إىل أن ســتة قضــاة جــدد ســينتخبون لواليــة مــدهتا تســع
سنوات ( ،) 2030-2021أثناء دورة مجعيـة الـدول األطـراف التاسـعة عشـرة املقـرر عقـدها يف الفـرتة مـن
 7إىل  17آذار/مــارس  2020يف نيويــورك ،ليشــغلوا املناصــب الشــاغرة لســتة قضــاة ســتنتهي والايهتــم يف
 10آذار/مــارس  .2021ولــذلك ســتظهر مــرة أخــرى مســألة مــدى استصـواب الــدعوة إىل التفــرغ للعمــل،
وقت توجيه هذه الدعوة.
()264

Decision assigning judges to divisions and recomposing Chambers, ICC-Pres-01/11-59, 16 March

2018؛ انظر أيض ا Decision assigning judges to divisions, ICC-02/04-01/15-209, 13 March 2015؛ انظر أيض ا،
نظام روما األساسي ،املادة )1(39؛ القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة  4مكررا (.)2
( )265الئحة احملكمة ،البند .)1(9
(Judge Marc Perrin de Brichambaut, Second-Vice President of the International Criminal Court, Remarks )266
to the Budget Facilitation on the ‘budget issues relating to (re)assignment of judges’, The Hague, 12 April 2018؛
و Judge Chile Eboe-Osuji, President of the International Criminal Court, Remarks to Committee on Budget and
.Finance, The Hague, 16 April 2018
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 -444وعلى الرغم من أن القضاة ينتخبون بصفتهم أعضاء متفرغني يف احملكمـة ويتعـني علـيهم أن يكونـوا
رهــن اإلشــارة للتفــرغ للعمــل منــذ بدايــة واليــتهم ،تتمتــع الرائســة بســلطة تقديريــة لتقــرر ،اســتنادا إىل عــبء
العمل وابلتشاور مع األعضاء ،مدى مطالبة القضاة املنتخبني حديثا ابلعمل علـى أسـاس التفـرغ( .)267وال
خيــل هــذا الرتتيــب ابملــادة  40بشــأن اســتقالل القضــاة .ومنــذ إنشــاء احملكمــة ،مل يعمــل مجيــع القضــاة ملــدة
سنوات واليتهم التسع على أساس التفرغ.
 -445وبعــد دعــوة القضــاة الســتة اجلــدد يف عــام  ،2018تنــاول النائــب الثــاين للـرئيس هــذه املســألة أمــام
فريق الهاي العامل من خالل األعمال املتعلقة بتيسري امليزانية يف  12نيسان/أبريل  .2018وفعل الرئيس
الشيء نفسه أمام جلنة امليزانيـة واملاليـة يف  16نيسـان/أبريل  .)268(2018وأوضـحا ،ابختصـار ،أن دعـوة
القضــاة الســتة املنتخبــني حــديثا إىل التفــرغ للعمــل قــد وجهــت ابلتشــاور معهــم واســتندت أساس ـا إىل ’‘1
ضـرورة اسـتبدال القضـاة املغـادرين ‘2’ ،عـبء العمـل احلـايل واملتوقـع ‘3’ ،اعتبـارات أخـرى مرتبطـة بعــبء
العمــل القض ــائي تقتضــي حض ــور القضــاة الثماني ــة عشــر مج ــيعهم ‘4’ ،معاملــة القض ــاة املعنيــني إبنص ــاف
ومساواة ،ابلنظر إىل أتثري دعوهتم للتفرغ للعمل على حساب بدل إعادهتم إىل الوطن ومعاشهم التقاعدي،
واستحقاقاهتم األخرى مثل العجز الدائم ومعاش املتوىف عنهم ودفع راتبهم على أساس التفرغ.
 -446وجت ـ ــدر اإلش ـ ــارة إىل أن القض ـ ــاة املنتخب ـ ــني ح ـ ــديث ا أعرب ـ ـوا ،وق ـ ــت إص ـ ــدار إعالهن ـ ــم الرمس ـ ــي يف 9
آذار/مارس  ،2018عن أملهم أن يدعوا مجيع ا للتفرغ للعمل( .)269عالوة على ذلك ،أبلغ الرئيس اللجنة
بوجـ ــود أسـ ــس متينـ ــة وجـ ــادة ليتـ ــوىل القضـ ــاة اجلـ ــدد مهـ ــامهم علـ ــى أسـ ــاس التفـ ــرغ يف  11حزيران/يوني ـ ـه
.)270(2018
 -447وكما هو مبني أعـاله ،فـإن أي أتخـري يف دعـوة القضـاة املنتخبـني حـديثا للعمـل علـى أسـاس التفـرغ
ينطـوي علـى آاثر ماليــة .فهـو يــؤثر علـى مـا ســيكون هلـم مــن حقـوق يف احملكمـة تتعلــق ابإلعـادة إىل الــوطن
واملعاشات التقاعدية ،بل قد يؤثر أيض ا ،يف حالة بعـض القضـاة ،علـى حقـوقهم يف العمـل الناشـئة عـن أي
الت ـزام قــانوين حملــي إبهنــاء عقــود عملهــم يف بلــداهنم األصــلية مبجــرد انتخــاهبم قضــاة يف احملكمــة( .)271ويف
آذار/مــارس  ،2018أبلــغ مجيــع القضــاة املنتخبــني حــديثا ،أثنــاء املشــاورات ،الرائســة أبهنــم اســتقالوا مــن
( )267نظام روما األساسي ،املادة .)3(35
( )268انظر احلاشية  265أعاله.
( )269املرجع نفسه.
( )270املرجع نفسه.
(’ )271الحظت اللجنة أنه وفق ا للمادة  )3(35من نظام روما األساسي ،جيوز لرئيس احملكمة أن يقرر ،يف ضوء حجم
العمل ابحملكمة وابلتشاور مع أعضائها ،املدى الذي يكون مطلوابا يف حدوده من القضاة غري األعضاء يف هيئة الرائسة
العمل على أساس التفرغ .ويف هذا الصدد ،وبغية حتقيق الشفافية يف خدمة القضاة ،أوصت اللجنة إبدراج نص املادة
 ) 3(35بوضوح يف املذكرة الشفوية اليت تطلب ترشيحات النتخاابت القضاة ،وأن تضمن اللجنة االستشارية املعنية
برتشيحات القضاة إحاطة املرشحني القضائيني علم ا هبذا احلكم‘ ،تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا احلادية
والثالثني ،البند الثاين ،النظر يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  ،2019امليزانية ،)2018( ICC-ASP/17/15 ،الفقراتن 42
و.43
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مناصبهم السابقة بعد انتخاهبم( .)272وقـد شـدد القضـاة السـابقون واحلـاليون علـى أمهيـة دعـوهتم إىل العمـل
على أساس التفرغ .فيقول أحدهم’ :إن الدعوة أم ال إىل العمل على أساس التفرغ تنطوي على أمهية كبرية
لقاض منتخب حديثا؛ و’’يتعلق األمر أيضا ابإلنصاف‘‘‘.
 -448إض ــافة إىل ذل ــك ،م ــن املع ــروف أن التميي ــز يف الس ــابق ب ــني القض ــاة الع ــاملني عل ــى أس ــاس التف ــرغ
والقضاة العاملني بدوام جزئي كان يـؤدي إىل تـوتر بغـيض بـني أعضـاء اجلهـاز القضـائي( .)273وأبلـغ اخلـرباء
أيضا حباالت تنطوي على ضغط سياسي على الرائسـة مارسـته بضـع دول أطـراف لـدعوة قضـاهتا املنتخبـني
إىل العمل على أساس التفرغ.
 -449ويـرى اخلـرباء أن مــن املهــم للغايــة أن تســتويف أي دعـوة للعمــل علــى أســاس التفــرغ مقتضــيات املــادة
 ،) 3(35وأن متارس الرائسة سلطتها التقديرية على النحو املناسب لدى الفصل يف هذه املسألة.
 -450ونظ ـرا إىل القلــق الشــديد الــذي أثــري بشــأن دعــوة القضــاة يف عــام  2018إىل العمــل علــى أســاس
التفـ ــرغ ،مـ ــن املهـ ــم زايدة الشـ ــفافية .وينبغـ ــي للرائسـ ــة أن تقـ ــدم ضـ ــماانت إىل الـ ــدول األط ـ ـراف واحملكمـ ــة
وأصــحاب املصــلحة اآلخـرين أبن تسرتشــد أي دعــوة توجــه يف املســتقبل إىل القضــاة مــن أجــل العمــل علــى
أساس التفرغ بعبء العمل ،وعقب مشاورات بني أعضاء هيئة الرائسة ،على النحو املنصوص عليه صراحة
يف املـادة  .)3(35وينبغـي لكـل دعـوة إىل العمـل علـى أسـاس التفـرغ أو علـى أسـاس آخـر أن متليهـا مصــاحل
احملكمة دون سواها ،وليس املصاحل الشخصية ألي قاض.
 -451ويتعلق األمر أيضا ،يف الدعوة إىل العمل على أساس التفرغ ،بتخطيط تعاقب القضـاة .وملـا كانـت
احملكمة ملزمة ابلعمل مبيزانية حمدودة ،فغالبا ما سينشأ ،لدى اقرتاب هناية فرتة والية ثلث القضاة ،قلق من
أن يتجــاوز الفصــل يف القضــااي املــدة احملــددة ويلــزم متديــد واليــة القضــاة مبوجــب املــادة  )10(36مــن النظــام
األساسي .وينبغي للرائسة أن تنظر يف أتجيل دعوة بعـض القضـاة املنتخبـني حـديث ا إىل العمـل علـى أسـاس
التفــرغ حــىت يفــرغ القضــاة الــذين مــددت واليــتهم مــن قضــاايهم قيــد احملاكمــة أو االســتئناف .ومــن الــنهج
البديلــة إزاء التخطــيط الســليم لتعاقــب القضــاة حتقيــق الت ـزامن يف عــبء العمــل القضــائي ويف الوقــت احملــدد
النتهــاء واليــة القضــاة املغــادرين احملــددة يف تســع ســنوات .ويتطلــب ذلــك زايدة االســتثمار يف إدارة القضــااي
والتخطــيط الســليم لتعاقــب القضــاة ،وال ســيما إج ـراء تقييمــات واقعيــة ودوريــة للتقــدم احملــرز يف كــل قضــية،
وفرادى املهام اليت يكلَّف هبا كل قاض معين ،واحلافظة القضائية املتاحة للدوائر ،وعبء العمل املفرتض أن
يلقــى علــى عــاتق القضــاة اجلــدد .إضــافة إىل ذلــك ،ينبغــي للــدول األطـراف أن تكفــل ،يف إطــار املعلومــات
املقدمة للمرشحني قبل انتخـاهبم قضـا اة( ،)274إطـالع املرشـحني علـى إمكانيـة عـدم دعـوهتم إىل العمـل علـى
أساس التفرغ فور انتخاهبم.
التوصيات
( )272انظر احلاشية  265أعاله ،الصفحة .2
(William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Second )273
.Edition, (Oxford University Press, Oxford: 2016), p. 680

( )274انظر أدانه ،القسم عاشرا -حتسني نظام ترشيح القضاة.
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التوصية  -178بغيــة حتقيــق مزيــد مــن الشــفافية يف دعــوة القضــاة املنتخبــني حــديث ا إىل العمــل علــى أســاس
التفرغ ،ينبغي للرائسة أن تنظر يف إصدار بيان عام رمسي يعرض القرار املتخذ وأسبابه.
التوصية  -179ينبغــي للرائســة أن تعطــي األولويــة ،مبســاعدة مــن قلــم احملكمــة ،لتخطــيط تعاقــب القضــاة،
وتضمن فعاليته.
التوصية  -180ينبغي لقلم احملكمة أن يكفل توفري معلومات مفصلة يف الوقت املناسب عن شروط خدمة
القضــاة ،مبــا يف ذلــك إعــادهتم إىل الــوطن ،ومعاشــهم التقاعــدي ،واســتحقاقاهتم الطبيــة وغريهــا ،وأن يوضــح
للدول األطراف التزاماهتا إببالغ املرشحني بتلك الشروط.
جيم -مدونة األخالقيات القضائية
الستنتاجات
 -452تشكل مدونة األخالقيات القضائية( )275عنصرا حامس ا ملساءلة القضاة .فقد اعتمد القضاة املدونة
منذ أكثر من  15عاما ،ودخلت حيز النفاذ يف  9آذار/مارس  .2005واملدونة صك للتنظيم الذايت يؤدي
دور مب ــادئ توجيهي ــة .ويقص ــد منه ــا أن تك ــون ص ــكا استش ــارايا يس ــاعد القض ــاة يف التعام ــل م ــع القض ــااي
األخالقيــة واملهنيــة الــيت يواجهوهنــا وحلهــا .ومتثــل أيضـ ا بيــاانا رئيســي ا صــادرا عــن القضــاة ،يهــدف إىل إعــالم
اجملتمع الدويل واجلمهور مبعايري األخالقيات القضائية والسلوك القضائي املتوقع من القضـاة ،ويلتـزم القضـاة
مبوجبه ابلتقيد طوعا هبذه املعايري .وليس يف املدونة ما يهدف إىل احلد من استقالل القضاة أو تقييده أبي
حال من األحوال.
 -453وفتحت املدونة ،لدى اعتمادهـا ،آفاقـا جديـدة ،وشـكلت منوذجـا صـاغت هيئـات قضـائية وحمـاكم
جنائية دولية أخرى على غراره مدوانهتا لألخالقيات القضائية(.)276
 -454وأبلغ اخلرباء أبن املدونة صممت عمدا لتكون صكا غامضا .فهي تتضمن تفاصيل قليلة ،كما أن
بعض املبادئ الواردة فيها عامة(.)277
 -455ومن خـالل مقارنـة مدونـة احملكمـة بعـدد مـن مـدوانت حمـاكم وهيئـات قضـائية جنائيـة دوليـة أخـرى
اعتمدت يف وقت الحق ،ومبدوانت حماكم إقليمية وحماكم أخـرى ،يتضـح مـا يلـي :أوالا ،تعـرتف ديباجـات
مدون ــة قواع ــد الس ــلوك امله ــين لقض ــاة آلي ــة األم ــم املتح ــدة الدولي ــة لتص ـريف األعم ــال املتبقي ــة للمحكمت ــني
اجلنــائيتني( ،)278ومدونــة قواعــد الســلوك املهــين لقضــاة احملكمــة اخلاصــة بلبنــان( ،)279ومدونــة قواعــد الســلوك

(.Code of Judicial Ethics )275

(Joseph Powderly, Judges and the Making of International Criminal Law, (Koninklijke Brill NV, Leiden, )276
.The Netherlands: 2020), p. 126

( ، Daniel Terris, Cesare P.R. Romano, Leigh Swigart )277الحاشية  258أعاله ،الصفحة .195
(.Code of Professional Conduct for the Judges of the Mechanism, MICT/14/Rev.1 (2018) )278
( )279مدونة قواعد السلوك المهني لقضاة المحكمة الخاصة بلبنان.)2016( STL-CC-2016-4 ،
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املهين لقضاة احملكمة الدولية اجلنائية ليوغوسالفيا السابقة( ،)280أبن القضاة أعضاء يف حمكمة مجاعية ،أمـا
مدونة احملكمة فال تشري إىل ذلك.
 -456اثنيـ ا ،فيمــا يتعلــق ابلنزاهــة ،تلــزم مــدوانت اآلليــة الدوليــة واحملكمــة اخلاصــة بلبنــان واحملكمــة الدوليــة
ليوغوســالفيا الســابقة( )281القضــاة مبعاملــة غــريهم مــن القضــاة واملــوظفني بوقــار واح ـرتام ،واالمتنــاع عــن أي
شـكل مـن أشـكال التمييـز والتحـرش ،مبـا يف ذلــك التحـرش اجلنسـي وإسـاءة اسـتعمال املنصـب ،أمـا مدونــة
احملكمة فال تذكر ذلك.
 -457اثلثا ،فيمـا يتعلـق حبريـة التعبـري علنـا وتكـوين اجلمعيـات ،متنـع مدونـة اآلليـة الدوليـة ومدونـة احملكمـة
اخلاصة بلبنان القضاة أثناء التعبري العلين عـن آرائهـم مـن إتيـان سـلوك يـدل علـى عـدم احـرتام آراء قـاض أو
موظف آخر( ،)282أما مدونة احملكمة فال تتضمن هذه التوصية.
 -458رابع ـا ،ال تســري مدونــة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى القضــاة الســابقني ،أمــا مدونــة قواعــد ســلوك
أعضــاء حمكمــة العــدل التابعــة لالحتــاد األورويب وأعضــائها الســابقني فتســري ابلفعــل علــى القضــاة احلــاليني
والسابقني(.)283
 -459وابلنظر إىل ما تقدم ،مبا يف ذلك اخلربة اليت اكتسبتها احملكمة منذ اعتماد املدونـة يف عـام ،2005
والتطــور املســتمر يف الس ـوابق القضــائية وأفضــل املمارســات يف مــدوانت األخالقيــات القضــائية يف احملــاكم
واهليئ ــات القضـ ــائية الوطنيـ ــة واإلقليمي ـ ـة( )284والدوليـ ــة ،ي ــرى اخل ـ ـرباء أن هنـ ــاك حاجـ ــة إىل مراجعـ ــة مدونـ ــة
األخالقيات القضائية وحتديثها على سبيل األولوية(.)285
 -460ومن املسـائل اإلضـافية الـيت ينبغـي مراعاهتـا يف تنقـيح املدونـة البالغـات العامـة الصـادرة عـن القضـاة
بعــد اختــاذ الق ـرارات ،وتوضــيح العالقــات املناســبة وأشــكال التحــاور بــني ممثلــي الــدول األط ـراف ومنظمــات
اجملتمع املدين والقضاة يف معرض أداء مهامهم القضائية.
 -461ومع مراعاة التزام القضاة ابلفعل بتعهد رمسي مبوجب املادة  45والبند  ،5قطعوه قبل بدء واليتهم
القضـائية ويسـري طيلـة فـرتة واليـتهم( ،)286وطـابع املدونــة األخالقـي والتعبـري عـن مبـادئ أو معـايري الســلوك
األخالقي الواردة فيها ،ينبغي التشديد على ضرورة إلزام القضاة ابلتقيد ابملدونة ،وضمان احرتامها التام.

( )280مدونة قواعد السلوك المهني لقضاة المحكمة.)2016( S/2016/976 ،
(MICT/14/Rev.1, Art. 4(3) )281؛ و ،STL-CC-2016-4المادة )3(4؛ و ،S/2016/976المادة .)3(4
(MICT/14/Rev.1, Art. 8 (2) )282؛ و ،STL-CC-2016-4المادة .)2(8
(Code of Conduct for Members and former Members of the Court of Justice of the European Union, )283
).2016/C483/01 (2016

( )284انظر مثالا ).Caribbean Court of Justice, Code of Judicial Conduct (2013

( )285وفقا لالئحة احملكمة ،يتعني على الرائسة أن تضع مدونة لألخالقيات القضائية بعد استشارة القضاة ،مث حيال
مشروع املدونة إىل القضاة يف جلسة عامة العتماده أبغلبية األصوات؛ انظر .Regulations of the Court, Regulation 126
( )286وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،يتعني على القاضي قطع التعهد الرمسي التايل’ :أتعهد رمسيا أبن أؤدي
مهامي وأمارس سلطايت ،بوصفي قاضي ا يف احملكمة اجلنائية الدولية ،بشرف وإخالص ونزاهة وأمانة ،وأبن أحرتم سرية
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التوصيات
التوص ييية  -181ينبغ ــي للرائس ــة أن جت ــري ،عل ــى س ــبيل األولوي ــة ،مراجع ــة هت ــدف إىل حت ــديث مدون ــة
األخالقيات القضائية وتعزيزها.
التوصي يية  -182ينبغ ــي للرائس ــة أن ت ــدرج يف املدون ــة حظـ ـرا ص ــرحي ا للحم ــالت والتعه ــدات والوع ــود أو
التلميحات غري املناسبة يف االنتخاابت املتعلقة ابلرائسة وأبي منصب من مناصب القيادة القضائية.
التوصييية  -183ينبغــي للرائســة ،لــدى مراجعــة املدونــة ،أن تنظــر يف املــدوانت املقابلــة هل ـا لــدى اهليئــات
القض ــائية واحمل ــاكم اجلنائي ــة الدولي ــة األخ ــرى ،فضـ ـالا ع ــن احمل ــاكم اإلقليمي ــة والوطني ــة ،وأن تراع ــي ال ــدروس
املستفادة والتطورات األخرى ذات الصلة.
التوصييية  -184ينبغــي للرائســة أن تنظــر يف تضــمني املدونــة حكمـا يــنص علــى مراجعتهــا وحتــديثها كــل
مخس سنوات على األقل.
دال -الزمالة بني القضاة
الستنتاجات
 -462حدد العديد من الدول األطراف والقضاة (احلاليني والسابقني) ومنظمات اجملتمع املـدين والبـاحثني
واألف ـراد االفتق ــار إىل روح الزمال ــة ب ــني القض ــاة ابعتب ــاره ع ــامالا يس ــاهم يف غي ــاب عالق ــات عم ــل مس ــتمرة
ومنتجــة بــني القضــاة( .)287ويقــال إن هــذا األمــر شــكل أحيــاانا حتــدايا كب ـريا أمــام اختــاذ الق ـرارات القضــائية
بكفاءة وفعالية ،مبا يف ذلك حماوالت السعي إىل حتقيق اإلمجاع .وجيدر التنويه أبن أعضاء اجلهاز القضائي
أنفســهم اعتــربوا األمــر حتــدايا مشــروع ا .فيقــول أحــد القضــاة’ :مثــة ممارســة للزمالــة؛ لكــن املشــكلة تكم ـن يف
إعماهلا التام‘.
 -463ويتب ــني م ــن مش ــاورات اخل ـ ـرباء أن ه ــذا االفتق ــار إىل روح الزمال ــة يتجل ــى يف جوان ــب ش ــىت :س ــوء
العالقــات ،بــني القضــاة واملــوظفني ،عقــب انتخــاابت الرائســة؛ وتعبــري قــاض علن ـا عــن عــدم اح ـرتام قضــاة
آخرين؛ وحمدودية املداوالت داخل الـدوائر؛ وتقيـد القضـاة املفـرط بنظـامهم القـانوين وإخالصـهم لـه؛ وشـدة
أتخر تعميم مشاريع القرارات الكتابية؛ وقلة االتصاالت داخل الدائرة وداخل الشعبة؛ ووجود فِرق أو ِشيع
أو خالفات صرحية بني القضاة؛ وإطالق العنان لتعليقات مهينة إزاء الزمالء وقت إصدار القرارات؛ وتعمد
توبيخ املساعدين؛ واإلخفاق املستمر يف اختاذ القرارات ابإلمجاع؛ وعدم االتصال.
 -464وذكــر أيض ـ ا أن هنــاك بضــعة قضــاة يعتمــدون اعتمــادا مفرط ـ ا علــى املــوظفني القــانونيني .وميكــن أن
تشكل هـذه العالقـة ،يف مجلـة أمـور ،عائقـ ا أمـام فعاليـة االتصـاالت أو املـداوالت بـني القضـاة ،حـىت بشـأن
القضــااي واملســائل املوضــوعية األخــرى الــيت تتطلــب مــن القضــاة اختــاذ الق ـرارات بشــكل مشــرتك أو مجــاعي.
التحقيقات واحملاكمة واملداوالت‘ ،انظر القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة ()1(5أ) ،وانظر أيض ا نظام روما
األساسي ،املادة .45
( )287انظر

Hemi Mistry, ‘The Significance of Institutional Culture in Enhancing the Validity of International

.Criminal Tribunals’, (2017) 17 International Criminal Law Review 703-727
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وبسبب ذلك أيض ا ،فإن املسائل اليت ينبغي حلها عن طريق احلوار البناء واملداوالت بني القضـاة تلقـى بـال
موجب على عاتق املوظفني القانونيني نتيجة ذلك االعتماد املفرط عليهم ،وقد يرى فيها البعض هروابا من
املسؤولية القضائية.
 -465وأبلــغ اخلـرباء بتفســري القــانون علــى حنــو مثــري للجــدل يف اآلونــة األخــرية ،وبــرواايت موثوقــة تتحــدث
عن تدهور عالقات العمل بني القضاة إىل درجة غياب االتصال املباشر بيـنهم أو التـداول معـا يف الـدوائر.
واقتنــع اخل ـرباء ،بنــاءا علــى هــذه األق ـوال ،بضــرورة تضــمني تقريــرهم توصــيات حمــددة بشــأن إرســاء عمليــات
وإجراءات لتعزيز االتساق يف السوابق القضائية ويف اختاذ القرارات وجعلها يف املتناول.
 -466وال يس ــعى اخل ـرباء أبي ح ــال م ــن األح ـوال إىل تق ــدمي حتلي ــل ش ــامل للس ــلوك الس ــائد ل ــدى قض ــاة
احملكمة أو وصف كامـل للـديناميات وعمليـات اختـاذ القـرار يف سـياق كـل قـرار أو يف الـدوائر .وعلـى الـرغم
من أن حدوث األمثلة املذكورة منذ إنشاء احملكمة ويف أوقـات خمتلفـة يـدل علـى غيـاب بيئـة عمـل مجاعيـة،
فإن الوضع العام أشد تعقيدا.
 -467ولــدى مراعــاة النــاتج القضــائي اإلمجــايل ،وبيئــة العمــل ،وطــول مــدة التفاعــل داخــل الــدوائر ،وتعــدد
املبـادرات املشــرتكة واجلهـود امللحوظــة الـيت ينفــذها أعضـاء اجلهــاز القضـائي لتحســني العمليـات واإلجـراءات
وأساليب العمل ،ف ليس من الصحيح القول إن االفتقار إىل روح الزمالة شكل أو يشكل العرف السائد أو
منــط الســلوك املنهجــي وامللحــوظ يف مجيــع الــدوائر ويف مجيــع األوقــات .وأبلــغ اخل ـرباء أيض ـا أبن العالقــات
اجلماعية ،فضالا عن روح الزمالة ،سائدة متام ا يف هيئة الرائسة( )288ويف غالبية الدوائر.
 -468لقد حقق القضاة نتائج مهمة ابلعمل معا وابنسجام .وتشمل هذه النتائج دليل ممارسات الدوائر،
واملب ــادئ التوجيهي ــة لص ــياغة األحك ــام ،ومقرتح ــات بش ــأن تع ــديالت للقواع ــد اإلجرائي ــة وقواع ــد اإلثب ــات
والئحــة احملكمــة .وتشــكل هــذه النتــائج وغريهــا مــن املبــادرات الــيت يقودهــا القضــاة دلــيالا فعلي ـ ا علــى روح
الزمالة .وقد تناول معتكف القضاة السنوي يف عام  2018موضوع الزمالة أيضا .ومع ذلك ،تظل الزمالة
يف أد ىن مســتوايهتا أو ال توجــد البتــة يف بضــع دوائــر ويف أوقــات خمتلفــة ،مثلمــا اعــرتف بــه ص ـراحة أعضــاء
اجلهاز القضائي وغريهم للخرباء.
 -469ونظرا إىل الدور احملوري الذي تؤديه الزمالة يف نظام روما األساسي وعمل احملكمة ،ومـع مراعـاة مـا
قد يرتتب على غياهبا من أثر سليب يف عمل احملكمة ،ينبغي ألعضاء هيئة الرائسة ومجيع أعضاء الدوائر أن
يولوا تعزيز قدر أكرب من روح الزمالة بني القضاة اهتم ا وثيق ا وجيعلوه على رأس األولوايت .فـال ميكـن هليئـة
قضائية دولية أن تكفل عدالة عالية اجلودة ،كمـا يقـول رئـيس سـابق يف احملكمـة’ ،مـن خـالل جهـود يبـذهلا

( )288انظر ) .Regulations of the Court, Regulation 11(1حياول أعضاء الرائسة حتقيق اإلمجاع يف أي قرار يتخذونه
يف معرض الوفاء مبسؤولياهتم مبوجب املادة  ،)3(38وإذا تعذر ذلك يتخذون ذلك القرار أبغلبية األصوات.
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ال قضـاة ،كـل مبفــرده ،بـل إن ذلـك يتطلــب قـدرة القضــاة علـى العمـل بــروح الزمالـة مـع اآلخـرين ،داخـل كــل
دائرة وعلى نطاق الدوائر والشعب برمتها‘(.)289
 -470لقد قصد واضعو نظام روما األساسي أن تكون احملكمة هيئـة مجاعيـة .ويتسـاوى القضـاة مجيعـ ا يف
الوضــع ويف مــدة الواليــة؛ وتتــألف دائــرة االســتئناف والــدائراتن األخ ـراين (التمهيديــة واالبتدائيــة) تباع ـ ا مــن
مخســة قضــاة وثالثــة قضــاة؛ واهلــدف املتــوخى هــو أن تكــون عمليــة اختــاذ الق ـرارات ،مــن أفرقــة تضــم قضــاة
متعددين ،والنتائج املنبثقة منها ،عمالا مجاعيا( .)290عالوة على ذلك ،تنص املادة  )3(74على أن حياول
القضاة التوصل إىل قرارهم ابإلمجاع ،فإن مل يتمكنوا ،يصدر القرار أبغلبية القضاة( .)291ويعمل القضاة يف
إطــار مرجعــي مشــرتك ،هــو نظــام رومــا األساســي واحملكمــة .وتعــزز روح الزمالــة الثقــة العامــة وختــدم مصــلحة
القضاة واحملكمة على حد السواء.
 -471ليست هناك صيغة سحرية لتحقيق الزمالة املثلى ،وليس مـن املناسـب وضـع تشـريع إلزامـي يف هـذا
الصدد .بل إن األمر يتعلق أساسا مبـزيج مـن االلتزامـات املتعـددة ،بعضـها مؤسسـي والـبعض اآلخـر يشـمل
جماالت شىت – العملية واإلجراءات واألساليب واألعراف واملمارسات والسلوك والثقافة والعقليات.
 -472وكمــا ذكــر أعــاله ،تــنص املــادة  )3(74مــن نظــام رومــا األساســي علــى أن حيــاول قضــاة الــدائرة
االبتدائيــة التوصــل إىل قـرارهم ابإلمجــاع .وحيثمــا ال يكــون هنــاك إمجــاع ،فــإن املــادة  )5(74تــنص علــى أن
يتضمن القرار آراء األغلبية وآراء األقلية( .)292ومن مث ،جيدر االعـرتاف أبن واقـع احليـاة القضـائية يبـني ،مبـا
ال ي ــدع جم ــاالا للش ــك ،أن اإلمج ــاع ال يتحق ــق دائم ـ ا .وتقب ــل امل ــاداتن  )5(74و )4(83م ــن نظ ــام روم ــا
األساسي هذا الوضع قبوالا صرحي ا وتضفيان عليه املشروعية .ويتعلق األمر أيض ا ابستقالل القضاة املكفـول
مبوجب املادة  .)1(40وتتناول هذه املسألة على وجه التحديد أيضا فيما يتعلق ابتساق السوابق القضائية
للمحكمة وانسجامها.
 -473وتشــكل نوعيــة عالقــات العمــل مكــوانا أساســيا آخــر مــن مكــوانت روح الزمالــة .وتشــمل العناصــر
األخــرى الــيت ميكــن أن ينظــر فيهــا اجلهــاز القضــائي لتشــجيع مزيــد مــن الزمالــة وتعزيــزه مــا يلــي :زايدة تــدفق
املعلومــات واالتصــاالت املتعــددة االجتاهــات بــني القضــاة؛ والنظــر يف وجهــات نظــر أو منظــورات بديلــة أو
خمتلفـة وتقــديرها؛ واحـرتام االخــتالف وتبــاين اآلراء؛ وقبــول اآلراء األخــرى والتخلــي عــن الـرأي أو االعتــدال
فيـه؛ وفهـم طبيعـة احملكمـة ابعتبارهـا مؤسسـة دوليـة ختضـع لقواعـد حمـددة ،وال ينبغـي ابلضـرورة الـرتويج فيهـا
لألحكام واملمارسات الوطنية أو تطبيقها بطريقة غري مباشرة من أجل حل املسائل املوضوعية أو اإلجرائية؛
واملداوالت اهلادفة؛ وتعمـيم مشـاريع القـرارات واآلراء أو إعـادة تعميمهـا يف الوقـت املناسـب؛ وحماولـة حتقيـق
()289
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( )290نظام روما األساسي ،املادة  )1(39و(.)2
( )291املرجع نفسه ،املادة )3(74؛ انظر أيض ا املادة  )4(83فيما يتعلق بدائرة االستئناف.
( )292ختول املادة  ) 3(30من النظام األساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار القاضي احلق يف إصدار رأي مستقل إذا
مل ميثل احلكم كلي ا أو جزئي ا إمجاع أعضاء احملكمة.
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اإلمجــاع والســعي إىل التوصــل إىل نتيجــة مشــرتكة؛ وتعزيــز مصــلحة احملكمــة بــدالا مــن البحــث عــن املصــلحة
الشخصية .وتتطلب هـذه العوامـل كافـة انفتـاح مجيـع القضـاة وبـذهلم مـا يلـزم مـن جهـد ،واألهـم مـن ذلـك،
التزامهم الصادق وتوليهم زمام املبادرة.
التوصيات
التوصية  -185ينبغـي ألعضـاء هيئـة الرائسـة ورؤسـاء الشـعب والـدوائر أن يسـعوا ،علـى سـبيل األولويـة،
ســعيا حثيث ـا ومتواص ـالا إىل هتيئــة ثقافــة قضــائية أكثــر متاســكا تشــجع روح الزمالــة بــني القضــاة والــدوائر يف
االضطالع ابملهام القضائية.
التوص ييية  -186ينبغــي للرائســة أن تنظ ــر يف إدراج الزمالــة أو اعتمادهــا م ــن جديــد ابعتبارهــا موض ــوعا
لتيسري املناقشات بني القضاة يف برانمج التوجيه األويل للقضاة اجلدد ،أو يف معتكـف القضـاة السـنوي ،أو
يف األحداث األخرى لتطوير القضاة املهين.
التوصية  -187ينبغي للرائسة أن تنظر يف إدراج إشارة إىل الزمالة يف مدونة األخالقيات القضائية.
التوصية  -188ينبغي للرائسة أن تنظر ،ابلتشاور مع القضاة ،يف اختاذ مزيد من التدابري احملددة وإصدار
مبــادئ توجيهيــة مصــممة لتشــجيع الزمالــة ،مبــا يف ذلــك حتســني نوعيــة عالقــات العمــل ،مــن خــالل ’‘1
حتس ــني أس ــاليب ووس ــائل االتص ــال ‘2’ ،زايدة احلـ ـوار واملناقش ــات داخ ــل ال ــدوائر وداخ ــل الش ــعب‘3’ ،
تكثي ــف املش ــاورات داخ ــل الش ــعب ‘4’ ،إذك ــاء ال ــوعي أبن غي ــاب روح الزمال ــة ي ــؤدي إىل اخ ــتالل أداء
ال ــدوائر ،وي ــؤثر عل ــى حمص ــلة عمله ــم ،وم ــن مث عل ــى مص ــداقية احملكم ــة أيض ـا ‘5’ ،تعزي ــز االح ـرتام والثق ــة
املتبادلني بني القضاة من جهة ،وبني القضاة واملوظفني من جهة أخرى.

القسم العاشر-

كفاءة العملية القضائية واحلق يف احملاكمة العادلة

الستنتاجات
 -474تشمل والية اخلرباء استعراض كفاءة العملية القضائية ،بتناول مجيع مراحل اإلجراءات يف احملكمـة.
واسـتمع اخلـرباء ،يف سـياق التحــاور مـع القضــاة احلـاليني والســابقني ،واملـوظفني ،واحملــامني اخلـارجيني ،وأفـراد
اجملتمع املدين ،واألكادمييني ،إىل عدة شواغل تتعلق مبسائل مرتبطة بكفـاءة احملكمـة مـن حيـث سـري وإجنـاز
إجراءاهتا القضائية .ويتناول عدد من املسائل املتصلة بكفـاءة وفعاليـة العمليـة القضـائية يف فـروع أخـرى مـن
هذا التقرير( . )293وأثريت مسائل أخرى خمتلفة تتعلق ابلعملية القضائية .وانتقـد العديـد مـن حمـاوري اخلـرباء
عدم االتساق يف طريقة تعامـل الـدوائر املختلفـة مـع نفـس املسـائل ،وعـدم تطبيـق اإلجـراءات املتفـق عليهـا،
والتأخر يف إصدار القرارات واألحكام ،وجتزؤ القرارات ،وقبول الطلبات عرب إجراءات ال ينص عليها نظـام
رومــا األساســي .ويســتحق بعــض ه ــذه املســائل تركي ـزا خاص ـا .ومثــة مس ــائل معينــة مرتبطــة جبميــع املراح ــل
الـثالث ،أي املرحلـة التمهيديــة واملرحلـة االبتدائيــة ومرحلـة االسـتئناف ،غــري أن هنـاك مســائل تـرتبط حتديــدا
( )293انظر أدانه ،القسم حادي عشر -تطوير العمليات واإلجراءات لتعزيز اتساق السوابق القضائية وعمليات اختاذ القرار
وجعلها يف املتناول.
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مبرحلــة بعينهــا .ويــدرك القضــاة الــذين حتــدث اخل ـرباء إلــيهم ابلفعــل م ـواطن الضــعف الكامنــة يف ممارســات
احملكمــة واختــذوا خطـوات ملعاجلــة بعضــها .وســاعد القضــاة أيضـ ا يف حتديــد مـواطن الضــعف الــيت أيملــون أن
يقدم اخلرباء توصيات مفيدة بشأهنا.
ألف -املرحلة التمهيدية
 -475أثــريت ش ـواغل مفادهــا أن املرحلــة التمهيديــة طويلــة ومرهقــة أحيــاانا .وأشــري ،فض ـالا عــن ذلــك ،إىل
عدم اتساق املمارسات اليت تتبعها الدوائر املختلفة بل وتضارهبا؛ وازدواجية أدوار الدائرة التمهيدية والدائرة
االبتدائيــة؛ وضــخامة حجــم بعــض الق ـرارات الصــادرة بــال داع .وذكــر كــذلك أن مثــة دوائــر ال أتمــر بتطبيــق
الربوتوكوالت املستخدمة يف القضااي السابقة ،فيما يتعلق مثالا ابلكشف عن األدلة وتعـديل الواثئـق لغـرض
التمويه ومحاية الشهود ،وحتول من مث دون إرساء إجراء متسق ومفهـوم جيـدا .ويف بعـض األحيـان ،ال تتبـع
املمارسات املتفق عليها ،مثل الشكل املناسب للقرار املتعلق إبقرار التهم.
 -1الكشف عن األدلة
 -476إن اجملالني اللذين أاثرا قلق ا خاص ا مها الكشف عن األدلة والتدابري املتخذة حلماية الشـهود ،مبـا يف
ذلـك تعـديل الواثئـق لغـرض التمويـه ،أثنـاء املـرحلتني التمهيديـة واالبتدائيـة علـى حـد السـواء .ووردت مـزاعم
بش ــأن انتهاك ــات منتظم ــة اللتزام ــات االدع ــاء الع ــام ابلكش ــف (ال ــيت ينظمه ــا النظ ــام األساس ــي والقواع ــد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ،ابلسعي إىل الكشف عـن أدلـة إدانـة جديـدة بعـد موعـد الكشـف الـذي حتـدده
الدوائر( . )294وقد حدث ذلك يف بعض القضااي بعد بدء احملاكمـة ،علـى الـرغم مـن أن االدعـاء العـام كـان
ميلك تلك األدلة منذ شـهور قبـل الكشـف عنهـا .وورد يف إحـدى اإلفـادات أن عـدم كشـف االدعـاء العـام
عن األدلة يف الوقت املناسب إلعداد الدفاع ،مبوجـب القاعـدة  ،77بـرر ب ـ ’السـهو‘ .وأشـري إىل أن األدلـة
غالبا ما يكشف عنها قبيل استدعاء الشاهد لإلدالء بشهادته.
 -477وتنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على مهل زمنية حمددة لتقدمي أدلة اإلدانة 30 :يوم ا قبـل
موع ــد عق ــد جلس ــة إق ـ ـرار ال ــتهم ،و 15يوم ـ ـا قب ــل موع ــد عق ــد جلس ــة إق ـ ـرار ال ــتهم فيم ــا يتعل ــق ابألدل ــة
اجلديدة( .)295وحتدد للدفاع أيضا مدة أقصاها  15يوما قبل موعد عقـد جلسـة إقـرار الـتهم للكشـف عـن
األدلة( . )296ويؤدي عدم التقيد هبذه املهـل إىل أتخـري اإلجـراءات .ويف هـذا السـياق ،ينبغـي إيـالء االعتبـار
ملا تنص عليه القاعدة  )8(121من تبعات انجتة عن عدم التقيد ابملهل احملددة .وينبغي أن توضح الدائرة
أو القاضــي املنفــرد يف األمــر اإلجرائــي الصــادر يف مرحلــة مبكــرة مــن عمليــة إق ـرار الــتهم ،ابلصــيغة املعياريــة
الواردة صراحة يف القاعدة  ،)8(121أن األدلة املقدمة بعـد انقضـاء املهلـة الزمنيـة ال تؤخـذ بعـني االعتبـار

( )294نظام روما األساسي ،املادة  61واملادة )2(76؛ والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القواعد  77و 81و.82
( )295القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة .)4(-)3(121
( )296نظام روما األساسي ،املادة )4(61؛ والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة .)5(121
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()297
يف غيـاب أســباب قــاهرة تــربر أتخــر تقــدميها  .ويبـدو أن عــدم إنفــاذ القاعــدة  )8(121يشــكل عــامالا
رئيسي ا وراء أتخري اإلجراءات التمهيدية.

 -478ومــع ذلــك ،ففــي ضــوء حقــوق املــتهم وحقــوق الضــحااي ،ينبغــي إجـراء تقيــيم جديــد شــامل لتطبيــق
القاعدة  .)8(121وينبغي فعل ذلك ابلتزامن مع النظر يف غيـاب جـزاءات كافيـة عـن عـدم الكشـف عـن
املواد املنصوص عليها يف القاعدة  ،77علما أن املادة  71ال تنطبق يف غياب أدلة على سلوك متعمد.
 -479وأبلغ اخلرباء أبن ’الكشف عن األدلة‘ ظل دائمـ ا عـامالا رئيسـي ا ،إن مل يكـن هـو العامـل األول ،يف
حتديــد مــدة اإلج ـراءات يف احملكمــة .وتظهــر جتربــة اخلـرباء أن هــذه املشــكلة تتـواتر أيض ـا يف هيئــات قضــائية
جنائية دولية أخرى .واخلطر هو أن تصبح مقبولة داخل احملكمـة ابعتبارهـا مشـكلة ال ميكـن جتنبهـا ويتعـني
االقتص ــار دائم ـ ا عل ــى إدارهت ــا .وم ــع ذل ــك ،م ــن املع ــرتف ب ــه أن التعام ــل م ــع مس ــألة الكش ــف ع ــن األدل ــة
أصبحت تكتسي صـعوبة متزايـدة بسـبب تكـاثر املـواد املتعلقـة ابألحـداث املشـمولة ابحملاكمـات الـيت جتريهـا
احملكمة .ومن جهة أخـرى ،ينبغـي تسـخري مسـات عصـران الرقمـي ذاهتـا الـيت تـؤدي إىل تكـاثر املـواد املتاحـة،
من أجل املساعدة يف حتديد املفيد من هذه املواد وغري املفيد منها.
 -480وأفيـد أبن املدعيــة العامــة ال تشــرع يف تعــديل املســتندات لغــرض التمويــه والكشــف عــن األدلــة أثنــاء
مرحلــة إقـرار الــتهم حــىت تعتمــد الــدائرة أوالا بروتوكــوالا لتعــديل املســتندات لغــرض التمويــه .ويبــدو أن الــدوائر
تسمح لالدعاء العام بتعديل املستندات لغرض التمويه وكتمان حجم كبري من املعلومات أو االعتماد على
موجزات بياانت جتهل هوية أصحاهبا أثناء اإلجراءات السابقة إلقرار التهم .ووفق ا للمحامني الـذين حتـدثوا
إىل اخلرباء ،يؤدي ذلك إىل صعوبة ابلغة يف إعـداد الـدفاع وإجـراء التحقيـق بفعاليـة أثنـاء هـذه املرحلـة .غـري
أن عمليات تعديل الواثئق لغرض التمويه ينبغي أن تستعرض مبجرد إقرار التهم.
 -481وملــا كــان الكشــف عــن األدلــة ،مبــا يف ذلــك موضــوع تعــديل الواثئــق ذو الصــلة ،أهــم عامــل علــى
األرجح وراء استغراق احملاكمات اجلنائيـة الدوليـة مـدة طويلـة جـدا ،وملـا كانـت املشـاكل الناجتـة عنـه متوطنـة
علــى مــا يبــدو ،وجــب إيــالؤه اهتمام ـا خاص ـا .وينبغــي أن يكــون موضــوع اســتعراض عاجــل .ويتطلــب أي
استعراض تعاون مجيع موظفي مكتب املدعية العامة ابلنظر إىل طابع املشـكلة التفصـيلي .وينبغـي أن يتـوىل
قــاض رائســة فريــق االســتعراض الــذي ينبغــي أن يضــم مــدعي ا عام ـ ا كب ـريا وموظف ـ ا كب ـريا مــن مــوظفي الــدوائر
ورئيس مكتب املستشار القانوين العام للدفاع ورئـيس نقابـة احملـامني لـدى احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة أو وكـيالا
تعينه.
 -482والحظ اخلرباء أن أفرقة عاملة قد سبق أن أنشئت يف الدوائر لتناول املسائل املتعلقة ابلكشف عن
األدلة وتعديل املستندات لغرض التمويه( .)298ولألسف ،يبدو أن العمل املتعلق هبذه املواضيع قـد توقـف.
ويعرب اخلرباء عن قلقهم إزاء ذلك ،وال سيما يف ضوء احلاجة الواضحة إىل االستعراض.

( )297انظر التوصية  192أدانه (الصفحة .)143
(International Criminal Court, Presidency 2015-2018: End of Mandate Report by President Silvia )298
.Fernández de Gurmendi, (2018), p. 8
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 -2إقرار التهم
 -483أوضــح العديــد مــن احملــاورين للخـرباء أن عمليــة إقـرار الــتهم تنطــوي علــى مشــاكل وينبغــي حتســينها.
وقــد صــمم واضــعو نظــام رومــا األساســي املرحلــة التمهيديــة برمتهــا هبــدف حتديــد الــتهم املنســوبة إىل املــتهم
بوضوح .والغرض مـن ذلـك هـو صـياغة نطـاق احملاكمـة .ويقصـد مـن اإلجـراءات التمهيديـة أن تشـكل أداة
فرز ،ال تسمح إال ابلتهم اليت تستويف اختبار اإلقرار للمضي إىل احملاكمة .ويبدو أن هذه العملية ال حتظـى
بتقدير مجيع القضاة .وأاثر شواغل أيضا مكتب املدعية العامة الذي يواجه أحكاما متناقضة بشأن املسائل
اإلجرائيــة ،مثــل إعــداد الشــهود ،ومقبوليــة األدلــة ،وبعــض جوانــب تقيــيم األدلــة .ويفيــد الــبعض يف مكتــب
املدعيـة العامـة أبن أوجـه التضـارب هـذه مسـؤولة إىل حـد مـا عـن طـول اإلجـراءات التمهيديـة وتعقـدها غــري
املربرين.
 -484وال تشرتط احملاكم أو اهليئات القضائية الدولية األخرى خضوع وثيقة االهتام لنظر الدائرة التمهيدية
وإقرارها من أجل االنتقال إىل مرحلة احملاكمة ،على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي .وأعرب
املعنيون ابلعمل يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية على حد السواء عن شواغل إزاء بنية وثيقة االهتام.
وأشــاروا إىل اجلهــود املطلوبــة مــن الــدوائر أحيــاانا لكــي ’تســتخرج‘ مــن حمتــوايت تلــك الوثيقــة وصــف ا دقيق ـ ا
للتهم ،مبا يف ذلك الوقائع املادية واملالبسات املتعلقة هبا ،وربطها ابألدلة الداعمة .عالوة على ذلـك ،أفيـد
أبن بنية القرارات اليت تقر التهم ال حتدد حتديدا واضحا ومستقالا عن التحليل القانوين .وتوضيح التهم اليت
أقــرت لبــدء احملاكمــة جــزء ال يتجـزأ مــن املرحلــة التمهيديــة .ورئــي أيضـا أن االفتقــار إىل هتــم حمــددة بوضــوح
عامل من عوامل التأخر يف بدء احملاكمات .ويرتبط هذا األمر ابحلاجة إىل االتساق فيما يتعلق بعتبة األدلة
ومستوى التفصيل املطلوب يف هذه املرحلة .ولذلك جيدر بنا أن نؤكد يف هذا الصدد أن القضاة قد اختذوا
ابلفعــل خطـوات لتوحيــد املمارســة املتبعــة يف املرحلــة التمهيديــة ،فيمــا يتعلــق مبــدى احلاجــة إىل تقــدمي األدلــة
املدىل هبا مباشرة أثناء جلسة إقرار التهم ،ولزايدة فعالية هذه املمارسة( .)299ويـنص دليـل ممارسـات الـدوائر
على أن استخدام األدلة املدىل هبا مباشرة ينبغي أن يكون استثنائيا وخيضع إلذن من الدائرة التمهيدية.
 -485وعلى الرغم مـن ذلـك ،ال يـزال الغمـوض يلـف عتبـة األدلـة الالزمـة إلقـرار الـتهم وكيفيـة تطبيقهـا يف
ضوء استمرار عدم اتساق النهج املتبعة ،مما يعزى إىل قرارات دائرة االستئناف بشأن حجم األدلة ومستوى
التفصيل املطلوب .ويبدو أن ذلك يعكس تضارابا يف فهم دور الدائرة التمهيديـة ،أي مـا إذا كانـت ابلفعـل
أداة ف ــرز لغربل ــة ال ــتهم الض ــعيفة ،أم هيئ ــة يطل ــب منه ــا أن حت ــدد عل ــى حن ــو ش ــامل نط ــاق القض ــية وتع ــدها
للمحاكمــة ابســتجواب الشــهود وتقيــيم حجــم األدلــة بوجــه أعــم .غــري أن دائــرة االســتئناف رأت ،يف قضــية
لوابنغا ،أن ’ ليس هناك شك يف أن القرار املتعلق إبقرار التهم حيدد معايري التهم أثناء احملاكمة‘(.)300
 -486وتتيح املادة  )5(61من نظام روما األساسي ،اليت تنظم اإلجراءات ،جمـاالا للتفسـري القضـائي ،ممـا
أدى إىل تضارب يف تطبيق هذا احلكم .وقد أبدت دوائر متهيدية خمتلفة حىت اآلن تباينا يف فهم هذا احلكم
(.Chambers Practice Manual, 29 November 2019, para. 44 )299
(The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against )300
.his conviction, ICC-01/04-01/06-3121-Red, 1 December 2014, para. 124
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وتناقض ا يف تفسريه .ويف بعض القضااي ،استمعت احملكمة التمهيدية إىل حجم كبري من األدلة ،مبا يف ذلك
االستماع إىل العديد من الشهود الذين قدمهم الطرفان .وتظهر قراءة قرارات بعض قضاة الشعبة التمهيدية
وآرائهم املستقلة فهما لدور هذه املرحلة مفاده أن ’دور الدائرة التمهيدية ( )...ال يتمثل يف إجـراء ’’تقيـيم
هامشي‘‘‘( .)301بل يشمل دورهـا مجلـة أمـور منهـا ’إصـدار قـرار واضـح ومعلـل تعلـيالا جيـدا ،يقـدم وصـفا
كامالا للوقائع واألحكام القانونية ذات الصلة من أجل إظهار شفافية اإلجـراءات القضـائية وضـمان درجـة
كبرية من اإلقناع‘( . )302ومع ذلك ،ال ينبغي تشجيع هذا النهج لألسباب املذكورة يف الفقرات التالية.
 -487ويف قضـ ــااي أخـ ــرى ،رأت الـ ــدائرة التمهيديـ ــة أن هـ ــذه املرحلـ ــة ليسـ ــت هـ ــي املرحلـ ــة السـ ــليمة مـ ــن
اإلجـراءات ليقــيم القضــاة األدلــة املقدمــة شــفوايا مــن عــدد كبــري مــن الشــهود .ومــن األمثلــة اجليــدة علــى هــذا
النهج الدائرة التمهيدية الثانية يف قضية روتو وآخرين ،اليت ’أوعـزت إىل فـرق الـدفاع ،يف ضـوء ضـيق نطـاق
وغـرض جلسـة إقـرار الــتهم ،أن تـدعو شـاهدين علــى األكثـر لكـل مـتهم‘ مــن أصـل  43شـاهدا مقرتحـا يف
البداي ــة( .)303وابلنظ ــر إىل ص ــياغة امل ــادة  )5(61ال ــيت تش ــري إىل أن امل ــدعي الع ــام ’ال يك ــون حباج ــة إىل
اســتدعاء الشــهود املتوقــع إدالؤهــم ابلشــهادة يف احملاكمــة‘ ،يبــدو أن ذلــك هــو الــنهج الســليم الــذي يراعــي
الغــرض مــن املرحلــة التمهيديــة برمتهــا .واحملاكمــة هــي العنصــر احملــوري يف اإلجـراءات القضــائية يف احملكمــة.
وعلة وجود املرحلة التمهيديـة هـي التحقـق مـن استصـواب الـتهم املوجهـة مـن االدعـاء العـام وإعـداد القضـية
للمحاكمة الرئيسية .وينبغي أن حتمـي حقـوق الـدفاع وتتفـادى إجـراء حماكمـات طويلـة ومكلفـة لكنهـا غـري
جمدية .ومع ذلك ،هناك قضااي أوقفت بفضل فعالية ’دور الغربلة‘ :أيب قردة( )304أو مباروشـيماان( )305أو
كوسغي( )306أو حسني علي( )307أو موثورا( .)308ففي هذه القضـااي ،إمـا رفضـت الـدائرة التمهيديـة إقـرار
التهم ،أو سحبت التهم بعد قرار اإلقرار.
 -488وتقييم األدلة وعتبة األدلة مها املسألتان اللتـان تتطلبـان اهتمامـ ا خاصـ ا يف هـذا السـياق .ومهـا أيضـ ا
موضوعان تناولتهما هنج خمتلفة .وتنص املادة  )7(-)5(61على أن عتبة األدلة حمددة يف ’الدليل الكايف
(Situation in the Republic of Mali, Separate Opinion of Judge Péter Kovács, ICC-01/12-01/15-84-Anx, 9 )301
.May 2016, para. 6
(Situation in Georgia, Separate Opinion of Judge Pé ter Ková cs, ICC-01/15-12-Anx-Corr, 27 January 2016, )302
para. 11-12؛ انظر أيضا ICC-01/12-01/15-84-Anx, paras. 6-7؛ و Separate Opinion of Judge Marc Perrin de

Brichambaut, ICC-02/04-01/15-422-Anx-tENG, paras. 5-6؛ و.ICC-01/12-01/18-767-Corr-Red
( )303انظر Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Song, Decision on the
Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-01/11-373, 23
.January 2012, para. 14

( )304انظر املدعي العام ضد حبر إدريس أيب قردة ،قرار بشأن إقرار التهم 8 ،ICC-02/05-02/09-243-Red ،شباط/فبراير 2010؛
انظر أيض ا The Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, Decision on the ‘Prosecution’s Application for Leave to
.Appeal the “Decision on the Confirmation of Charges”’, ICC-02/05-02/09-267, 23 April 2010
( )305انظر The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-
01/10-465-Red, 16 December 2011؛ انظر أيضا The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Judgment on the

appeal of the Prosecutor against decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 entitled ‘Decision on
.the confirmation of charges’, ICC-01/04-01/10-514, 30 May 2012

(.ICC-01/09-01/11-373 )306
( )307انظر The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali,
Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC.01/09-02/11-382-Red, 23 January 2012
(The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta , Decision on the withdrawal of )308
.charges against Mr Muthaura, ICC-01/09-02/11-696, 18 March 2013
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 ...إلثبــات وجــود أســباب جوهريــة تــدعو لالعتقــاد‘ .وطبقــت هــذه الصــيغة مــن معيــار اإلثبــات يف مرحلــة
إقرار التهم بطرق شىت .غري أن الدوائر اتفقت على أن معيار اإلثبات ألغراض إصدار القـرار املتعلـق إبقـرار
التهم ينبغي أن يكون أعلى من املعيار الذي يتعني التوصل إليه من أجل إصدار مذكرة توقيـف ،وأدىن مـن
املعي ــار الـ ــالزم لغـ ــرض إصـ ــدار ق ـ ـرار اإلدانـ ــة( .)309وقـ ــد صـ ــيغ مصـ ــطلح ’جوهريـ ــة‘ يف الس ـ ـوابق القضـ ــائية
للمحكمة يف قضااي تشمل مثالا قضية بيمبا( )310وقضية روتو وسانغ( ،)311ويعين على صعيد املمارسة أن
عل ـ ــى االدع ـ ــاء الع ـ ــام ’أن يق ـ ــدم أدل ـ ــة مادي ـ ــة وملموس ـ ــة تظه ـ ــر تعل ـ ــيالا واض ـ ــح ا يس ـ ــتند إلي ـ ــه يف ادعاءات ـ ــه
احملددة‘( .)312وتبني السوابق القضائية الصادرة عن احملكمـة مبـا ال يـدع جمـاالا للشـك أن الغـرض مـن صـيغة
امل ـ ــادة  )7(61امل ـ ــذكورة أع ـ ــاله ه ـ ــو محاي ـ ــة امل ـ ــتهم م ـ ــن املالحق ـ ــة غ ـ ــري املش ـ ــروعة وض ـ ــمان ترش ـ ــيد امل ـ ـوارد
القضائية()313؛ وبعبارة أخرى ،حتقيق الفعالية يف إعداد القضية حملاكمة عادلة وسريعة.
 -489وحاملــا تنتهــي جلســة إق ـرار الــتهم ،تقــدم الــدائرة التمهيديــة اســتنتاجاهتا بشــأن كــل هتمــة يف غضــون
األايم الستني التالية( . )314ويستند القرار املتعلق إبقرار التهم إىل تقرير حيدد أدلة كافية تثبت وجود أسـباب
جوهريـ ـ ــة تـ ـ ــدعو لالعتقـ ـ ــاد أبن الشـ ـ ــخص قـ ـ ــد ارتكـ ـ ــب كـ ـ ــل جرميـ ـ ــة مـ ـ ــن اجل ـ ـ ـرائم املنسـ ـ ــوبة إليـ ـ ــه (املـ ـ ــادة
()7(61أ))( .)315ووفق ـ ا للمــادة  ،) 2(74ال يتجــاوز الق ـرار الوقــائع والظــروف املبينــة يف الــتهم أو يف أي
تعديالت للتهم .وحتدد طبيعة وغرض إجراء إقرار التهم مضمون القرار الصادر على أساس املادة .)7(61
وملـا كانــت مهمـة الــدائرة التمهيديــة هـي حتديــد الـتهم وبيــان نطــاق احملاكمـة ،ينبغــي أن يقتصـر التعليــل علــى
العناصر التالية :القرار املتعلـق إبقـرار الـتهم أو رفـض إقرارهـا ،واحلجـج الـيت تـدعم االسـتنتاجات .وبغيـة حـل
مشكلة اختالف ممارسات الدوائر ،أرسى دليل ممارسات الدوائر مبادئ توجيهية بشأن كيفية صياغة القرار
املتعلق إبقرار التهم( . )316ويساعد التقيد أبحكام الـدليل يف اتبـاع هنـج موحـد إزاء مضـمون القـرار وشـكله.
ويسهم يف تفادي قرارات طويلة بال داع بشأن إقرار التهم .ولوحظ يف بعض القضـااي أن الشـعبة التمهيديـة
ال تتقيد دائم ا ابلتوجيهات الواردة يف دليل ممارسات الدوائر فيما يتعلـق بكيفيـة إعـداد القـرار املتعلـق إبقـرار
التهم( .)317غـري أن صـياغة القـرار املتعلـق إبقـرار الـتهم يف قضـية أونغـوين تشـكل مثـاالا علـى الوضـوح الـذي
ميكن أن يتحقق لو تقيدت الدائرة برمتها ابلتوصية املتفق عليها الواردة يف دليل ممارسات الدوائر(.)318
(.ICC-01/09-01/11-373, para 40 )309
(The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome )310
Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-424, 15 June
.2009, para. 27
(.ICC-01/09-01/11-373, para. 40 )311
(.ICC-01/05-01/08-424, para. 29 )312
(.ICC-01/09-01/11-373, para. 41 )313
(.Regulations of the Court, Regulation 53 )314

( )315نظام روما األساسي ،املادة ()7(61أ).
(.Chambers Practice Manual, paras. 63-64 )316
( )317انظر على سبيل المثالThe Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Version ،
publique expurgée du Rectificatif de la Décision portant modification des charges confirmées le 30
septembre 2019 à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 23 avril 2020, ICC01/12-01/18-767-Conf, ICC-01/12-01/18-767-Corr-Red 8 May 2020؛ و The Prosecutor v. Alfred Yekatom
and Patrice-Edouard Ngaïssona, Corrected version of ‘Decision on the confirmation of charges against Alfred
.Yekatom and Patrice –Edouard Ngaïssona’, ICC-01/14-01/18-403-Red-Corr, 14 May 2020
(The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Decision on the confirmation of charges against Dominic Ongwen, )318
.ICC-02/04-01/15-422-Red, 23 March 2016
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 -3مدة املرحلة التمهيدية
 -490إن مــدة اإلجـراءات التمهيديــة مســألة ينبغــي معاجلتهــا .فالبيــاانت املتاحــة علــى اإلنرتنــت تظهــر أن
هذه اإلجراءات تستغرق  362يومـ ا يف املتوسـط .وال توجـد أحكـام قانونيـة تـنص علـى جـدول زمـين حمـدد
للمرحلة التمهيدية( ،)319غري أن القضـاة تنـاولوا يف اآلونـة األخـرية مسـألة اجلـداول الزمنيـة وقـدموا توصـيات
بشأن مهل زمنية ملختلف اإلجراءات املتعلقة ابلشعب القضائية الثالث مجيعا .وترد النتائج يف تعديل دليل
ممارسات الدوائر(.)320
 -491ومثة عوامل مهمة تؤثر على مـدة اإلجـراءات خـالل املرحلـة التمهيديـة تتعلـق بكثـرة طلبـات مكتـب
املدعية ال عامة لتأجيل إيداع وثيقة االهتام أو تعديلها؛ وكثرة الطلبات بشأن زايدة عدد الصفحات املسموح
به (مثلما وقع بشأن وثيقة االهتام يف قضااي احلسن وييكاتوم ونغايسوان)()321؛ وحجم الواثئق الذي يقدمه
االدعاء العام حىت بعد إقرار التهم .غري أن ممارسات مكتب املدعية العامة تلك رمبا تعزى إىل عدم اتساق
اإلج ـراءات التمهيديــة ،فيضــطر املكتــب إىل الســعي إىل اســتيفاء مجيــع متطلبــات الــدوائر ،علــى الــرغم مــن
تناقضها يف بعض األحيان .وتؤثر مدة املرحلة التمهيدية أيضا على حقوق احملتجز ،ألن املـتهم املـودع رهـن
االعتقال يظل عموم ا حمتجزا طيلة املرحلة التمهيدية.
 -492ويب ــدو أن هن ــاك حاج ــة عام ــة إىل حتس ــني وزايدة تط ــوير إدارة القض ــااي عل ــى حن ــو س ــليم وفع ــال يف
املرحلــة التمهيديــة مــن أجــل تنق ــيح اإلج ـراءات وتفــادي التــداخل م ــع إج ـراءات احملاكمــة وأي أتخــري غ ــري
ضروري .واإلطار القانوين الساري ،إىل جانب التجميعات املكتوبة للممارسـات املتفـق عليهـا املوصـى هبـا،
يسمحان إىل حد بعيد بتنفيذ إجراءات سريعة وفعالة.
 -493وابلنظر إىل مجيع األسباب املذكورة أعاله ،مثة رأي عام مفاده أن املرحلة التمهيدية ال تؤدي الدور
املتمثــل يف غربلــة القضــااي الضــعيفة .وال يبــدو أن اإلج ـراءات الطويلــة الــيت ال ختلــص إىل هتــم حمــددة بدقــة
تس ــتويف الغ ــرض املنش ــود ل ــدى واض ــعي نظ ــام روم ــا األساس ــي .ع ــالوة عل ــى ذل ــك ،ال ت ــؤدي اإلجـ ـراءات
التمهيدية املطولة إىل فوائد واضحة إلعداد القضية للمحاكمة .وجتدر اإلشادة جبهود القضاة الذين وضعوا
دليـل ممارســات الـدوائر ،مبــا يف ذلـك اجلــداول الزمنيـة املعتمــدة يف اآلونـة األخــرية ،وعـاجلوا أوجــه القصــور يف
كيفية سري اإلجراءات .غري أن هناك حاجة بديهية إىل توحيـد املمارسـات مـن أجـل تفـادي تـداخل بعـض
األنشطة وازدواجيتها يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية.
 -494وشدد العديد من القضاة واحملامني علـى ضـرورة اسـتكمال التحقيقـات قبـل بـدء اإلجـراءات .وقـدم
القضــاة اقرتاح ـا يقضــي إبل ـزام االدعــاء العــام ،يف بدايــة اإلج ـراءات ،أبن حيــدد بوضــوح املرحلــة الــيت بلغتهــا
التحقيقات .وأشري إىل أن عدم استعداد مكتب املدعية العامة للمحاكمة هو واحد مـن األسـباب الكامنـة
وراء طول املرحلة التمهيدية .ويشيد اخلرباء ابجلهود اليت بذهلا القضاة من أجل إدراج هـذا العنصـر يف دليـل
(.Regulations of the Court, Regulation 53 )319
(.Chambers Practice Manual, paras. 2, 87-92 )320
(The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Decision Postponing the Date of )321
the Confirmation Hearing, ICC-01/12-01/18-94-Red-tENG, 20 July 2018؛ و The Prosecutor v. Alfred Yekatom
and Patrice-Edouard Ngaïssona, Decision on the ‘Prosecution’s Request to Postpone the Confirmation Hearing
.and all Related Disclosure Deadlines’, ICC-01/14-01/18-199, 15 May 2019
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ممارســات الــدوائر( .)322عــالوة علــى ذلــك ،أدرج مكتــب املدعيــة العامــة يف أحــدث خططــه االس ـرتاتيجية
هـدف االســتعداد للمحاكمـة ’يف أقــرب وقـت ممكــن خـالل اإلجـراءات القضـائية ويف أجــل ال يتجــاوز أبي
()323
أجـود
حال من األحوال موعد انعقاد جلسة إقرار التهم‘  .ومن شأن هذا النهج أن يكفل تقدمي أدلـة ْ
أثناء املرحلة التمهيدية ،وميكن أن يؤدي إىل إكمال التحقيقات قبل إيداع وثيقة االهتام.
 -495ويف هــذا الســياق ،مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إىل تعــاون الــدوائر ومكتــب املدعيــة العامــة .وجتــدر
اإلشارة إىل أن الدائرة ،وال سـيما القاضـي املنفـرد ،مهـا اللـذان يتحكمـان يف اإلجـراءات اعتبـارا مـن اللحظـة
الـيت ميثــل فيهـا املــتهم للمــرة األوىل أمـام احملكمــة مبوجــب أحكـام املــادة  121مــن القواعـد اإلجرائيــة وقواعــد
اإلثبات .وجلسة املثول األول تلك أو جلسة تعقد بعيده هي اللحظة اليت ينبغي أن يقنع فيها الطرفان أبن
احملكمــة تــتحكم يف ســري اإلج ـراءات وحتــرص علــى مضــي عمليــة إق ـرار الــتهم بسالســة وســرعة .وإذا رأت
الــدوائر أن مكتــب املدعيــة العامــة ينبغــي أن يكــون مســتعدا للمحاكمــة عنــد مثــول املــتهم ،فمــن املناســب
آنذاك اختاذ إجراءات مبكرة .ولذلك ،ينبغي النظر يف إمكانية إصـدار أمـر يف وقـت ’مبكـر‘ للكشـف عـن
األدل ــة مبوج ــب امل ــادة  )3(61والقاع ــدة  )2(121وإص ــدار أي أم ــر آخ ــر تـ ـراه ال ــدائرة مناس ــب ا لتقص ــري
اإلجراءات( . )324ومن املفهوم أن أعضاء الشعبة التمهيديـة يعقـدون اجتماعـات مـع مكتـب املدعيـة العامـة
مــرة واحــدة علــى األقــل يف الســنة ملناقشــة مســائل حتظــى ابهتمــام مشــرتك .وتشــكل هــذه اجملتمعــات منتــدى
مثالي ـا للنقــاش ســعيا إىل إجيــاد ســبل لتس ـريع املراحــل األوىل مــن اإلج ـراءات مــن دون تقــويض عــدالتها أبي
حال من األحوال.
 -496ومن املهم إجراء املرحلة التمهيدية بطريقة تسهم يف كفاءة احملكمة وتكفل حقوق املتهم ،على حـد
الس واء .وكما هو مبني أعاله ،فإن طريقة سري اإلجراءات يف الوقت الراهن يعرتيها قصور .ويرى اخلـرباء أن
أحكام دليل ممارسات الدوائر املتعلقة بسري جلسات إقرار التهم وبنية القرار ،فضالا عن التعديالت املتصلة
ابجلداول الزمنية ،جديرة ابلذكر على وجه اخلصوص .وتعاجل هـذه األحكـام مشـكلتني رئيسـيتني حـددات يف
املرحلة التمهيدية مها :مدة إجراءات إقرار التهم ككل ،واحلاجة إىل ضمان توضيح التهم .فيجب أن تكون
التهم واضحة لكي يتسىن للدائرة االبتدائية بدء عملهـا واملضـي فيـه ،وضـمان حقـوق املـتهم .والتقيـد بـدليل
ممارسات الدوائر يعزز مرحلة طويلـة جـدا مـن مراحـل العمـل القضـائي ،هـي املرحلـة  ،2أي مرحلـة اإلعـداد
للمحاكمــة .ويســمح ذلــك للمرحلــة التمهيديــة ابالحتفــاظ بــدور الفــرز واملســاعدة مب ـوازاة ذلــك يف اإلعــداد
للمحاكمة وتبسيط اإلجراءات.
 -497وعلى الرغم من أن منوذج إقرار التهم املتبع حالي ا أبسط من اإلجراءات املتبعة يف قضـية لوابنغـا ،ال
يـزال هنــاك جمــال لـزايدة تعزيــز الكفــاءة والســرعة يف هــذه املرحلــة مــن اإلجـراءات .وإضــافة إىل ضــمان توثيــق

(.Chambers Practice Manual, para. 14 )322
(.OTP Strategic Plan 2019-2021, p.13 )323

( )324نظام روما األساسي ،املادة )3(61؛ والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة .)2(121
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 أوصى اخلرباء إبدراج هذا املوضوع يف برانمج التوجيـه،التقدم احملرز يف هذا اجملال يف دليل ممارسات الدوائر
.)325(األويل اجلديد للقضاة اجلدد
 علـى النحـو املنصـوص عليـه يف نظـام رومـا األساسـي، ويالحظ اخلرباء أن احملكمة ما انفكـت تعـني-498
 وال س ــيما يف املرحل ــة، قاض ــي ا منف ــردا الخت ــاذ جمموع ــة م ــن القـ ـرارات،والقواع ــد اإلجرائي ــة وقواع ــد اإلثب ــات
)؛326( القـرارات املتعلقــة بطلبــات تعــديل الواثئــق لغــرض التمويــه: وتشــمل هــذه القـرارات مــا يلــي.التمهيديـة
 مبـا فيهـا،)329()؛ والقرارات املتعلقة مبشاركة الضـحااي328()؛ وقرارات فصل اإلجراءات327(وابإلفراج املؤقت
 و’احلق ــوق اإلجرائي ــة،)330(‘الق ـرارات ال ــيت ’ترس ــي املب ــادئ الس ــارية عل ــى عملي ــة تق ــدمي طلب ــات الض ــحااي
)؛ والقرارات332() واملسائل املتعلقة ابلتمثيل القانوين املشرتك331(‘للضحااي يف املرحلة التمهيدية من القضية
 ويدعو اخلرباء إىل مواصلة هذه.)334()؛ ومذكرات التوقيف333(املتعلقة بطلبات الدفاع تعديل وثيقة االهتام
.)335( ومن مث حترير أعضاء الدائرة اآلخرين ألداء مهام أخرى،املمارسة
. التوجيه األويل والتطوير املهين املستمر-ألف- القسم اتسع ا،) انظر أعاله325(
The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Redacted Second Decision on the Prosecutor’s Requests for

)326(

The Prosecutor v. Germain Katanga, Fifth Decision ؛ وRedactions, ICC-01/04-02/06-145-Red2, 3 July 2014
on the Prosecution Request for Authorisation to Redact Statements Investigators’ Notes, Written Consents
and documents relating to Witnesses 157, 161, 268, 279, 280 and 311 and Other Documents, ICC-01/04.01/07-427, 21 April 2008
The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision on the Interim Release of Jean-Pierre Bemba )327(
Gombo and Convening Hearings with the Kingdom of Belgium, the Republic of Portugal, the Republic of
France, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, and the Republic of South Africa, ICC-01/05.01/08-475, 14 August 2009
The Prosecutor v. Joseph Kony et al, Decision severing the Case Against Dominic Ongwen, ICC-02/04- )328(
.01/05-424, 6 February 2015
The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Fourth Decision on Victims’ Participation, ICC-01/05- )329(
.01/08-320, 12 December 2008
The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Decision Establishing Principles on the Victims’ Application Process, )330(
.ICC-01/04-02/06-67, 28 May 2013
The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the set of procedural

)331(

rights attached to procedural status of victim at the Pre -Trial stage of the case, ICC-01/04-01/07-474, 13
.May 2008
The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Fifth Decision on Victims’ Issues Concerning Common

)332(

.Legal Representation of Victims, ICC-01/05-01/08-322, 16 December 2008
The Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on the ‘Defence request to amend the document

)333(

.containing the charges for violation of the rule of speciality’, ICC-02/11-02/11-151, 11 September 2014
The Prosecutor v. Bemba et al, Warrant of arrest for Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo

)334(

Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido, ICC-01/05-01/13-1.tENG, 20 November 2013

: على ما يلي، بشأن وظائف [الدائرة التمهيدية] وسلطاهتا، من نظام روما األساسي57 ) تنص املادة335(
. ما مل ينص هذا النظام األساسي على غري ذلك، متارس [الدائرة التمهيدية] وظائفها وفقا ألحكام هذه املادة-1’
 الفقرة،61 و،2  الفقرة،54 و19 و18 و15  (أ) األوامر أو القرارات اليت تصدرها [الدائرة التمهيدية] مبوجب املواد-2
 جيب أن توافق عليها أغلبية قضاهتا؛72 و،7
 جيوز لقاض واحد من [الدائرة التمهيدية] أن ميارس الوظائف املنصوص عليها يف هذا،(ب) يف مجيع احلاالت األخرى
 ما مل تنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على غري ذلك أو حبسب قرار أغلبية أعضاء [الدائرة،النظام األساسي
.‘]التمهيدية
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 -4دليل ممارسات الدوائر وإدارة القضااي من جانب القضاة
 -499وردت إشارات متكـررة يف االسـتنتاجات املـذكورة أعـاله إىل دليـل ممارسـات الـدوائر .ومـن املناسـب
اآلن إلق ــاء نظ ــرة أع ــم عل ــى الص ــيغة املس ــتخدمة يف ال ــدليل وم ــا ميك ــن أن يقدم ــه م ــن مس ــامهة يف كف ــاءة
اإلج ـراءات .وطبيعــة املقاضــاة احلضــورية الــيت متيــز إج ـراءات احملكمــة ال تنــايف أو تنــاقض إدارة القضــااي مــن
جانب القضاة وحتكمهم يف اإلجراءات .ويتضـح مـن صـيغة دليـل ممارسـات الـدوائر أن القضـاة يعـون ذلـك
األمــر بوجــه عــام .ويبــني حبــث مــوجز لــبعض أحكــام الــدليل املتعلقــة ابملرحلــة التمهيديــة طبيعــة التوجيهــات
الواردة فيه وشكل صياغتها عموم ا.
 -500تتضمن الفقرة  38تفسريا يستحق الرتحيب للدور الذي ميكن أن تؤديـه الـدائرة يف ضـمان وضـوح
صيغة التهم ،تليه توجيهات جلية بشأن كيفية عرض املواد ملساعدة الدائرة(.)336
 -501وال تنص الفقرة  43على أنه جيوز للدائرة أن توجه طريقة عرض القضية .وال تقتضـي اتبـاع طرائـق
معينــة ،مثــل اشـرتاط تقــدمي حجج/إفــادات كتابيــة قبــل اجللســة ،رمبــا ألن القاعــدة  )337()9(121تكتســي
طابع اجلواز بدل الطابع املعياري يف هذا الصدد .غري أن الفقرة  51تنص على أن حتدد الدائرة مهالا زمنية
لتقدمي اإلفادات الشفوية يف اجللسة .ومن الواضح أن عبارة ’جيوز  ...أن يقدما‘ ال يقصد منها االنتقاص
من سـلطة الـدائرة املتمثلـة يف إدارة اإلجـراءات ،بـل إاتحـة اخليـار للطـرفني .ومـن الصـعب تصـور وجـود حمـام
مســؤول يــرفض تقــدمي إفــادات كتابيــة وهــو يعلــم أن لديــه مهلــة زمنيــة حمــددة لتقــدمي إفــادات شــفوية .وتتســم
صيغة الفقرة  43أيض ا أبسلوب تربيري وحتاوري.
 -502ومثــة فقـرات شــىت مكرســة لشــكل القـرار املتعلــق إبقـرار الــتهم .وقــد صــممت للتشــديد علــى ضــرورة
إصدار قرار حيدد بوضوح موقف الدائرة من الوقائع املادية واملالبسات املعروضة يف التهم وتكييفها القانوين
ابلصــيغة الــيت أقــرت هبــا ،أي منطــوق الق ـرار ،بشــكل مســتقل عــن مجيــع االعتبــارات األخــرى ،مثــل الوقــائع
الفرعية واألدلة الداعمة األخرى واإلفادات والتعليل .ومثة انتقاد وجيه للفقرتني  57و ،65مفاده أن فيهما
بعض التكرار للمسألة نفسها بعبارات خمتلفة اختالفا طفيفا ،ميكن من مث إزالته.
 -503وتتضــمن الفقــرة  63حكمـا جــديرا ابلرتحيــب ،يــنص علــى أن تقتصــر الــدائرة يف تعليلهــا ال ـوارد يف
القرار املتعلق إبقرار التهم على ما هو ضروري وكاف فقط لبيـان اسـتنتاجاهتا بشـأن الـتهم .ومـن الغرابـة مـن
مث أن هذا االلتزام مل حيرتم على ما يبدو يف آخر قرارين صادرين ،إذ يتجاوزان تباع ا  200صفحة و400
صفحة .وجيدر التنويه أبن الفقرة  67توضح أوجه قصور البند  55من الئحة احملكمة.

(.Chambers Practice Manual, para. 38 )336

( )337انظر القاعدة  ) 9(121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت تنص على ما يلي’ :جيوز للمدعي العام
وللشخص املعين أن يقدما للدائرة التمهيدية استنتاجات كتابية ،بشأن عناصر تتعلق ابلوقائع أو عناصر تتعلق ابلقانون ،مبا
يف ذلك أسباب امتناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف الفقرة  1من املادة  ،31وذلك قبل عقد اجللسة مبدة أقصاها
ثالثة أايم .وحتال فورا نسخة من هذه االستنتاجات إىل املدعي العام وإىل الشخص املعين ،حسب األحوال‘.
16-A-180521

141

ICC-ASP/19/16

 -504وتبني هذه الفقرات مسات دليل ممارسـات الـدوائر الـيت ينبغـي مراجعتهـا .ويتعلـق األمـر مبسـألتني يف
هـذا الصــدد :تنقــيح الصــياغة لـزايدة طابعهــا املعيــاري ودقتهــا؛ والفصــل يف األحكــام الــيت ينبغــي إدراجهــا يف
الئحــة احملكمــة أو جعلهـا ملزمــة .ويــؤدي ذلــك ال حمالــة إىل التفكــري يف شــروط كــل حكــم .وستســتفيد أي
عمليــة إلعــادة الصــياغة مــن كفــاءة أشــخاص ذوي خــربة يف وضــع املبــادئ التوجيهيــة والتوجيهــات ،مبــا فيهــا
املبــادئ والتوجيهــات الــيت يتوقــع االمتثــال هلــا .وملــا كــان دليــل ممارســات الــدوائر مثــرة عمــل القضــاة إىل حــد
بعيـد ،ينبغـي أن يتـوىل مراجعتـه فريـق عامـل صـغري مـن القضـاة ،يسـاعدهم موظـف قـانوين لديـه مـا يلـزم مــن
خربة يف الصياغة ،ورمبا ممثل للدفاع.
 -505وتؤك ــد ه ــذا االس ــتنتاج مراجع ــة أع ــم ل ــدليل ممارس ــات ال ــدوائر .ف ــيالحظ اخلـ ـرباء أن املهل ــة الزمني ــة
الوحيــدة املفروضــة مبوجــب القـوانني التأسيســية علــى القـرارات تـرتبط ابلقـرار املتعلــق إبقـرار الــتهم مــن الــدائرة
التمهيدية ،الذي جيب أن يصـدر يف غضـون  60يومـا مـن انتهـاء جلسـات إقـرار الـتهم( .)338وقـد تقيـدت
الــدائرة التمهيديــة دائم ـ ا هبــذه املهلــة الزمنيــة فيمــا عــدا قضــية روتــو وآخ ـرين ،حيــث رأى القاضــي املنف ــرد،
ألسـباب تتعلــق ابألمـن ،أن هنــاك ’سـبب ا وجيهـ ا‘ ،ابملعـىن املقصــود يف البنـد  35مــن الئحـة احملكمــة ،لعــدم
تقيد الدائرة هبـذا الشـرط( .)339ويالحـظ اخلـرباء بعـني التقـدير اعتمـاد القضـاة مهـالا زمنيـ ا إضـافية عـرب دليـل
ممارس ــات ال ــدوائر أثن ــاء مع ــتكفهم األخ ــري يف ع ــام  ،)340(2019حي ــث أدرج ــت مواعي ــد هنائي ــة ملختل ــف
اإلج ـراءات املتصــلة جبميــع الشــعب القضــائية الــثالث ،مثلمــا يتعلــق ابلق ـرار الكتــايب مبوجــب املــادتني 74
و 76أو احلكم الكتايب الصادر عن الدائرة االبتدائية.
 -506ومع ذلك ،يالحظ اخلرباء بقلق أن الشعبة التمهيدية حادت عن هذه املبـادئ التوجيهيـة يف اآلونـة
األخرية ،كما هو احلال يف قضية احلسن فيما يتعلق ابملهلة الزمنية إلصدار القرار – إذ عقدت جلسة إقرار
ال ـ ــتهم يف الفـ ـ ــرتة ب ـ ــني  8و 17متوز/يوليـ ـ ــه  ،2019بينم ـ ــا صـ ـ ــدر الق ـ ـ ـرار املتعلـ ـ ــق إبق ـ ـ ـرار الـ ـ ــتهم يف 30
أيلول/س ــبتمرب  .)341(2019ع ــالوة عل ــى ذل ــك ،أش ــارت ال ــدائرة يف  30أيلول/س ــبتمرب  2019إىل أن
الصيغة املنقحة من القرار ستعمم يف مرحلة الحقة .وحدث ذلك يف  11أاير/مايو .2020
 -507وعلــى الــرغم م ــن أن دليــل ممارس ــات الــدوائر صــيغ هب ــدف حتقيــق االنس ــجام يف ممارســات خمتل ــف
الدوائر ،فإنه ال يطبَّق لألسف من مجيع اجلهات اليت اتفقت على اعتماده ووافقت على تعديالتـه .ويعـزى
ذلك إىل طابعه غري اإللزامي .ولذلك رئي على نطاق واسع أن تصبح أحكام الدليل واملهل الزمنية احملددة
فيه ملزمة.
 -508ويتفق اخلرباء على رأي مفاده أن املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها القضاة ،وال سيما املبادئ احليوية
لتعزيز كفـاءة اإلجـراءات ،ال بـد أن تـرتجم إىل قواعـد ملزمـة .ويوصـي اخلـرباء بفعـل ذلـك مـن خـالل تعـديل
Regulations of the Court, Regulation 53.
The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Decision on the
Issuance of the Decision Pursuant to Article 61 (7) of the Rome Statute, ICC-01/09-01/11-357, 26 October
2011.
()338
()339

Chambers Practice Manual, pp. ii-iii.
The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Rectificatif à la Décision relative à
la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/1201/18-461, 30 September 2019.
()340
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الئحة احملكمة وإضافة نظام متدرج إليها يتألف من فئتـني مـن املبـادئ التوجيهيـة .فتشـمل الفئـة  1املبـادئ
اليت ال ميكن التحلل منها إال يف ظروف استثنائية ينبغي توضحيها يف القرار؛ وتشمل الفئة  2املبـادئ الـيت
ينبغــي اتباعهــا مــا مل تــر الــدائرة أهنــا ختــالف أهــداف الكفــاءة أو الســرعة أو احملاكمــة العادلــة .وينبغــي مــن مث
تعــديل الئحــة احملكمــة لتضــمينها الفئتــني املــذكورتني وحتديــد املبــادئ الــيت تنــدرج ضــمن الفئــة  .1وميكــن أن
حتتــوي هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى مجيــع املهــل الزمنيــة األساســية الــيت يعتمــدها القضــاة ،فض ـالا عــن بنيــة
قرارات معينة وشكلها ،على سـبيل املثـال ،كـالقرار املتعلـق إبقـرار الـتهم .ويوصـي اخلـرباء إبضـافة مهـل زمنيـة
أخرى إىل هذه الفئة من بينها مهلة زمنية للمرحلتني  1و .)342(2وميكن أن تتضمن الفئة  2مناذج قرارات
ومبادئ توجيهية مماثلة .وال ينبغي أن تتناول املراجعة املذكورة أعاله املرحلة التمهيدية فحسب ،بل مراحـل
أخرى أيض ا من اإلجراءات ،مبا فيها املرحلة االبتدائية.
التوصيات
ينبغــي أن يــدرج القضــاة يف دليــل ممارســات الــدوائر حكم ـا يــنص علــى أن تطلــب
التوصية -189
الدوائر ابنتظام إىل االدعاء العام ،أثناء أول مثول للمتهم ،أن يوضـح حالـة التحقيقـات مـن أجـل مسـاعدة
الدائرة يف ممارسة سلطتها مبوجـب املـادة  .121وينبغـي أن تكـون يف حـوزة ممثـل املـدعي العـام الـذي حيظـر
اجللسات معلومات كاملة ودقيقة وحمدثة عن الوضع ليتسىن تقدمي تقرير واف إىل الدائرة.
ينبغــي أن خيضــع نظــام الكشــف عــن األدلــة يف املرحلــة التمهيديــة ومجيــع املســائل
التوصية -190
املرتبطة به ،مبا يشمل تعديل الواثئق لغرض التمويه وغريه من الربوتوكوالت ذات الصلة ،الستعراض عاجل
جيريه فريق استعراض يرتأسه قاض ،ويضم مدعيا عاما كبريا وموظفا كبريا من موظفي الدوائر ورئيس مكتب
املستشــار القــانوين العــام للــدفاع ورئــيس نقابــة احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو وكــيالا تعينــه ،بغيــة
تقدمي توصيات لزايدة إمكانية التنبؤ يف النظام وتسريع عمله.
ينبغــي أن يــويل القضــاة ،طيلــة إج ـراءات إق ـرار الــتهم ،االعتبــار للغــرض مــن عمليــة
التوصية -191
إق ـرار الــتهم ابعتبارهــا أداة لفــرز الــتهم الــيت ال توجــد أدلــة كافيــة لــدعمها ،وضــمان حــق املــتهم يف احملاكمــة
العادلة ،بوسائل تشمل تنفيذ إجراءات فعالة وسريعة تفضي إىل قرار واضح وال لبس فيه بشأن إقرار التهم.
ينبغي أن يتقيد القضاة ابألحكام الواردة يف دليـل ممارسـات الـدوائر والربوتوكـوالت
التوصية -192
األخــرى املتفــق عليهــا بتطبيــق املهــل الزمنيــة واآلجــال احملــددة فيهــا طيلــة ســري مجيــع اإلجـراءات ،مــا مل تكــن
هناك أسباب قاهرة حتول دون فعل ذلك.
ينبغي التقيد بتوجيهات دليل ممارسات الدوائر يف تقدمي األدلة لغرض إقرار الـتهم،
التوصية -193
ويف إفادات األطـراف يف هـذا الشـأن ،ويف اجللسـة نفسـها ،ويف شـكل القـرار املتعلـق إبقـرار الـتهم ومضـمونة
وبنيته.

( )342تشير المرحلة  1إلى الفترة الممتدة بين موعد انعقاد أول جلسة يمثل فيها المتهم ولحظة إقرار التهم ،بينما
Third Court’s reportيُقصد من المرحلة  2المرحلة التي تلي إقرار التهم وتمتد إلى حين بدء المحاكمة .انظر
on the development of performance indicators for the International Criminal Court, 15 November 2017, p.4.
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ينبغي أن يتوىل تنقيح دليل ممارسات الدوائر فريق صغري من القضاة تدعوه الرائسة
التوصية -194
لالضطالع هبذه املهمة ،بغية زايدة الطابع املعياري يف صـيغة الـدليل وحتديـد األحكـام الـيت ميكـن أن تـدرج
على حنو مالئم ابعتبارها بنودا ملزمة يف الئحة احملكمة .وينبغي تعديل الدليل لينص على التقيد ابألحكام
املتبقية فيه ما مل تر الدائرة أهنا ختالف أهداف الكفاءة أو السرعة أو احملاكمة العادلة.
بدالا من ذلـك ،وعقـب االنتهـاء مـن مراجعـة صـيغة دليـل ممارسـات الـدوائر ،ميكـن
التوصية -195
تقسيم أحكامه إىل فئتني :األحكام اليت ال ميكن التحلل منها إال يف ظروف استثنائية وينبغي توضحيها يف
ق ـرار ال ــدائرة؛ واألحك ــام ال ــيت ينبغ ــي اتباعه ــا م ــا مل ت ــر ال ــدائرة أهن ــا خت ــالف أه ــداف الكف ــاءة أو الس ــرعة أو
احملاكمة العادلة .وينبغي من مث تعديل الئحة احملكمة لوضع الفئتني املذكورتني وحتديد األحكام اليت تنـدرج
ضمن الفئة .1
ملــا كانــت إدارة القضــااي مــن جانــب القضــاة عمليــة معقــدة ،فمــن املستصــوب قــدر
التوصية -196
اإلمكان ،كما ذكر يف الفرع املعنون ’حتسني نظام ترشيح القضاة‘ ،أن يع َّـني ملنصـب القاضـي الـذي يـرتأس
الــدائرة التمهيديــة أو الــدائرة االبتدائيــة ،قــاض ذو خــربة كبــرية يف إدارة وتــرؤس اإلج ـراءات املتعلقــة بقضــااي
جنائية معقدة.
ينبغ ــي أن يعقـ ــد قضـ ــاة الشـ ــعبة التمهيدي ــة اجتماعـ ــات منتظمـ ــة ملناقشـ ــة املسـ ــائل
التوصية -197
الكامنة وراء تضارب ممارسات الدوائر َّ
املشكلة من أعضاء خمتلفني ،بغية مواءمة اإلجراءات قدر اإلمكان.
شجع قضاة الشعبة التمهيدية على مواصلة عقد اجتماعات حسب االقتضاء مـع مكتـب املدعيـة العامـة
وي َّ
ورئيس مكتب الدفاع اجلديد (مكتب املستشار القانوين العام للدفاع حاليا) ،من أجل مناقشة املسائل اليت
تثري شواغل مشرتكة ،مبا فيها املسائل املتعلقة برتابط أدوار كل منهم يف بداية عملية إقرار التهم ،بغية حتديد
سبل حتسني كفاءة املرحلة التمهيدية واحلفاظ عليها.
مــن شــأن عقــد نــدوات بــني الفينــة واألخــرى يشــارك فيهــا قضــاة الشــعبة التمهيديــة
التوصية -198
وأعضــاء مكتــب املدعيــة العامــة وحمــامو الــدفاع يف القضــااي احلاليــة و/أو الســابقة املعروضــة علــى احملكمــة أن
يتيح منتدى مناسبا ملناقشة املسائل املتعلقة بعمل الشعبة التمهيدية.
ابء -املرحلة البتدائية
 -509إن أول مســألة ينبغــي تناوهلــا يف هــذا الفــرع هــي إحالــة القضــية مــن الــدائرة التمهيديــة إىل الشــعبة
االبتدائيــة .وبعــد ذلــك ي ـوىل االهتمــام للمســائل الــيت تــؤثر علــى كفــاءة املرحلــة االبتدائيــة مــن اإلج ـراءات.
وتشمل املسائل اليت يتطرق إليها هذا الفرع علـى وجـه اخلصـوص (ألن بعضـها يتنـاول يف أجـزاء أخـرى مـن
هــذا التقريــر) مــا يلــي :اعتمــاد ممارســة ال توجــد بشــأهنا أحكــام تنظيميــة حمــددة تتعلــق ابلتماســات احلكـم ب ـ
’عــدم وجــود مــا يســتوجب املســاءلة‘ ؛ ومســألة األســباب الكتابيــة لق ـرار يقــدم مب ـوازاة تقــدمي الق ـرار الشــفوي
بشـ ــأن املسـ ــألة أو بعيـ ــد تقدميـ ــه؛ واملمارسـ ــة املتمثلـ ــة يف دعـ ــوة أصـ ــدقاء احملكمـ ــة واإلذن هلـ ــم ابلتـ ــدخل يف
اإلجراءات؛ واملمارسات املتضاربة مثل املمارسـات املتعلقـة بتقـدمي األدلـة أو قبوهلـا وإعـداد الشـهود أو عـدم
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إعدادهم()343؛ واإلدارة السليمة للمحاكمة من قِبل القاضي الرئيس؛ والبياانت املسجلة سلف ا ونقل األدلة
ابلوسائل التكنولوجية؛ وأنشطة احملكمة يف املقر والزايرات املوقعية؛ وغيـاب القاضـي ملـدة قصـرية واسـتخدام
التكنولوجيا يف اإلجراءات القضـائية .ويالحـظ اخلـرباء عـدم توافـق آراء القضـاة علـى مـا يبـدو بشـأن العديـد
من هذه املسائل.
-1

إحالة القضية إىل الشعبة البتدائية

 -510حتال القضية إىل الشعبة االبتدائية فور صدور القرار املتعلـق إبقـرار الـتهم .وتسـتغرق مرحلـة اإلعـداد
للمحاكمــة يف الشــعبة االبتدائيــة مــا بــني مثانيــة أشــهر و 19شــهرا ،أمــا قضــية املهــدي فتشــكل اســتثناءا إذ
اســتغرقت ح ـوايل مخســة أشــهر( .)344ويعــزى ذلــك يف جــزء منــه إىل عــدم حتديــد الــتهم بوضــوح كمــا ذكــر
أعاله.
 -511وينبغــي أن حتــال القضــية مــن الــدائرة التمهيديــة إىل الــدائرة االبتدائيــة بسالســة .ويــوعز إىل الــدائرة
اال بتدائيــة املكلفــة ابلقضــية إبصــدار أمــر بتحديــد موعــد اجللســة التحضــريية األوىل يف غضــون أســبوع مــن
تشــكيلها( ، )345وعقــد اجللســة يف غضــون شــهر .ومــا مل تكــن هنــاك حاجــة إىل أتخــري ،ينبغــي أن تســعى
مفصــل
الــدائرة االبتدائيــة إىل عقــد اجللســة التحضــريية يف غضــون تلــك الفــرتة واســتنادا إىل جــدول أعم ـال َّ
لتيســري إصــدار أمــر شــامل قــدر اإلمكــان يــنظم مرحلــة اإلعــداد للمحاكمــة .ولكــي يتســىن ذلــك ،ينبغــي أن
يشري األمر الذي حيدد موعد اجللسة إىل أكرب عدد ممكن من املسائل اليت ترى الدائرة أهنـا تتطلـب توجيهـ ا
إىل تناوهلا وفق ا للفقرة  73من دليل ممارسات الدوائر(.)346
 -512وتـ ــنص الفقـ ــرة  74علـ ــى التوجيهـ ــات األوليـ ــة الـ ــيت ميكـ ــن إصـ ــدارها أثنـ ــاء اجللسـ ــة التحضـ ــريية أو
قبلهــا( . )347ولــيس هنــاك ســبب يــدعو الــدائرة إىل أتخــري إصــدار أي توجيهــات تعلــم منــذ البدايــة أن هنــاك
حاجة إليها .ومن األمثلة اجليدة على ذلك ’شرط إجراء مناقشـات بـني الطـرفني ( )...قبـل تقـدمي امللفـات
أو الطلبـات‘ ،والتوجيــه الــذي يقضــي أبن ’( )...تطلــب اإلفــادات تــدبريا ملموسـا وينبغــي أن تكــون دائمــة
واضــحة بشــأن الغــرض مــن امللــف‘ .ومــن املهــم تثبــيط تقــدمي ملفــات غــري ضــرورية .وينبغــي للــدائرة أن تنظــر
فيما إذا كان ينبغي أن يؤدي املستشار دور الوسيط يف املناقشات بني الطرفني حسب االقتضاء ،ويضطلع
أيضـ ا بــدور أوســع يتمثــل يف التواصــل مــع الطــرفني لإلشـراف علــى كيفيــة تعاملهمــا مــع خمتلــف املســائل الــيت
ينبغي معاجلتها يف الفرتة اليت تسبق انعقاد اجللسة التحضريية( .)348وقـد يكـون مـن املفيـد أيضـا أن يكلَّـف

( )343اعرتفت احملكمة رمسي ا يف تقريرها الثالث عن مؤشرات األداء مبختلف النهج اليت تتبعها الدوائر يف هذا الصدد.
املرجع نفسه ،الصفحة .5
(.Report of the Court on Key Performance Indicators (2019), p. 16 )344
(.Chambers Practice Manual, para.71 )345
( )346املرجع نفسه ،الفقرة .73
( )347املرجع نفسه ،الفقرة .74
( )348املرجع نفسه ،الفقراتن  73و.74
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املستشــار بــدور اإلشـراف علــى الكشــف اجلــاري عــن األدلــة وتيســري املناقشــات بــني الطـرفني يف الفــرتة الــيت
تسبق اجللسة التحضريية والفرتة اليت تليها.
 -513وأخريا ،ففي معرض اإلشارة إىل عناصر دليل ممارسات الدوائر اليت تعترب توجيهات مهمة من أجل
إدارة سليمة للقضااي سيكون من ابب التقصـري عـدم ذكـر الربوتوكـوالت الـيت تتناوهلـا الفقـرات  77و-99
( 101تعديل الواثئق لغرض التمويه) ،و( 78التـأقلم ،مبـا يف ذلـك إعـداد الشـهود عنـد االقتضـاء) ،و79
(الشــهود الــذين هلــم أيضـا صــفة الضــحااي) ،و( 80واإلجـراء املتعلــق بتقيــيم حالــة الضــعف وتقــدمي الــدعم)،
ويتناوهلــا املرفــق (مناولــة املعلومــات السـرية أثنــاء التحقيقــات واالتصــاالت) .وبعــض هــذه الربوتوكــوالت ،مبــا
فيها الربوتوكول األخري ،يطبَّق يف الدائرة التمهيدية ،ويسري طيلة اإلجـراءات ،بينمـا تنظـر الـدائرة االبتدائيـة
يف بروتوكوالت أخرى .وهناك أيضا بروتوكول بشـأن احملكمـة اإللكرتونيـة ال يـ ِرد يف دليـل ممارسـات الـدوائر.
إضــافة إىل ذلــك ،يبــدو أن مــن املناســب إدراج أحكــام الفقــرة  76يف بروتوكــول .وســعيا إىل زايدة الوضــوح
وإمكانيــة التنبــؤ ،مــن املستصــوب أن توضــع مجيــع الربوتوكــوالت يف شــكل موحــد حيثمــا كــان ذلــك ممكــن
ومناسب ا .ويف سياق استعراض شروط دليل ممارسات الدوائر الـذي تقـدم ذكـره ،ينبغـي إيـالء االعتبـار أيضـ ا
لتوحيد شروط تلك الربوتوكوالت اليت تشكل مسة مشرتكة بـني مجيـع القضـااي .وميكـن أن حيـدد االسـتعراض
أيضـا جوانـب أخـرى مـن اإلجـراءات ميكـن أن تكـون موضـوع بروتوكـوالت إضـافية .وميكـن أن تشـمل هـذه
الربوتوكوالت مضمون األمر املتعلق بسري اإلجراءات الصادر مبوجب القاعـدة  134مـن القواعـد اإلجرائيـة
وقواع ــد اإلثب ــات أثن ــاء مرحل ــة اإلع ــداد للمحاكم ــة ،وكيفي ــة تطبي ــق القاع ــدة  )2(68و( )3م ــن القواع ــد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات لتقدمي شهادة مسجلة سلف ا.
 -514وينبغي أن يشمل استعراض دليل ممارسات الـدوائر حتـديث األحكـام الـيت تتنـاول مشـاركة الضـحااي
يف ضـ ــوء تطـ ــور اخلـ ــربة املكتسـ ــبة يف هـ ــذا اجملـ ــال .وميكـ ــن أيض ـ ـ ا إدراج ابب يف الـ ــدليل يتطـ ــرق إىل أفضـ ــل
شجع القضاة على توسيع نطاق دليل ممارسـات
املمارسات يف التعامل مع مرحلة التعويضات .فينبغي أن ي َّ
الــدوائر ليتنــاول مجيــع جمــاالت العمــل القضــائي الــيت يتفقــون بشــأهنا علــى مــا ميكــن وصــفه اآلن ابملمارســات
الفضلى.
 -515وال يوجـد ســبب يــدعو الــدائرة االبتدائيــة ،مبجــرد تكليفهــا ابلقضــية ،إىل أن تؤجــل تلقائيـا إجـراءات
اإلعداد للمحاكمة يف انتظار الفصل يف طلـب مقـدَّم إىل الـدائرة التمهيديـة يلـتمس اإلذن ابسـتئناف القـرار
املتعلق إبقرار التهم ،أو حىت يف انتظار الفصل يف االستئناف يف حال قبوله.
 -516وتقدَّم مقرتحات اخلرباء هبدف السعي إىل تقلـيص مـدة مرحلـة اإلعـداد للمحاكمـة إىل حـوايل سـتة
أشهر .ولذلك ،كان من املخيب جدا لآلمال أن نعلم يف  15متوز/يوليه أن املوعد احملدد لبدء احملاكمة يف
قضية ييكاتوم ونغايسوان هو  9شباط/فرباير  ،2021أي بعد مرور حـوايل  14شـهرا علـى صـدور القـرار
املتعلق إبقرار التهم .ومـن أسـباب التـأخري الـيت تشـري إليهـا الـدائرة يف هـذا الصـدد ’الظـروف اخلاصـة النامجـة
عن جائحة مرض فريوس كوروان‘ ،بينما يبدو أن السبب الرئيسـي هـو الوقـت الـالزم ملكتـب املدعيـة العامـة
لالمتثــال اللتزاماتــه املتعلقــة ابلكشــف عــن األدلــة .ومــن دواعــي القلــق أن كــال املتهمــني ظــل حمتج ـزا لــدى
احملكمة ملدة تتجاوز سنتني قبل بدء حماكمتهما ،اليت يرجح أن تستغرق عدة سنوات.
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 -2عدم وجود ما يستوجب املساءلة
تعرض اعتماد مفهوم التماس احلكم بـ ’عـدم وجـود مـا يسـتوجب املسـاءلة‘ للنقـد ألنـه ميـارس علـى
َّ -517
الــرغم مــن أن هــذا اإلج ـراء غــري منصــوص عليــه يف نظــام رومــا األساســي أو يف القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد
اإلثبــات .ومثلمــا أشــار إليــه حمــامو الــدفاع ،فــإن وجــود هــذا املفهــوم ،الــذي يعــين تقــدمي التمــاس التربئــة بعــد
انتهاء االدعاء الع ام من مرافعته ،من شأنه أن يوفر وقت احملكمة وجينـب أي أتخـري غـري ضـروري يف النطـق
بقرار عندما يكون ملف االدعاء العام ضعيفا.
 -518ومــن الســمات الثابتــة يف السـوابق القضــائية اجلنائيــة يف القــانون العــام األنكلوسكســوين ويف اهليئــات
القضــائية املخصصــة الفرصــة املتاحــة للمــتهم لطلــب التربئــة يف ختــام مرافعــة االدعــاء العــام علــى أســاس عــدم
وجود ما يستوجب املساءلة .واملعيار املطبَّق عموم ا يف هذا الصدد هو حتديد مـا إذا كانـت احلجـج املقدمـة
كافيــة لتخويــل احملكمــة صــالحية إدانــة املــتهم .وال يتعلــق األمــر مبعرفــة مــا إذا كانــت األدلــة مقنعــة للقاضــي
املعني أو القضاة املعينني مبـا ال يـدع جمـاالا للشـك يف أن املـتهم مـذنب ،بـل مبعرفـة مـا إذا كـان ابإلمكـان أن
يقتن ــع ق ــاض يتص ــرف عل ــى حن ــو معق ــول ابألدل ــة املعروض ــة( .)349ف ــإذا ك ــان األم ــر ك ــذلك ،وج ــب رف ــض
االلتمــاس .ويف حالــة العكــس ،وملــا مل تكــن هنــاك أدلــة كافيــة ،جيــب احلكــم ب ـرباءة املــتهم عموم ـ ا .وينطبــق
االلتماس على كل هتمة على حدة.
 -519مثلمــا يتبــني مــن ممارســات احملكمــة ،طلبــت الــدائرة االبتدائيــة مــن الط ـرفني يف عــام  2013تقــدمي
مالحظاهتما بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار التماس احلكم بـ ’عدم وجود مـا يسـتوجب املسـاءلة‘ جـزءا مـن
اإلجـراءات يف قضــية روتــو وســانغ( ،)350علــى الــرغم مــن عــدم وجــود أحكــام يف هــذا الصــدد .وعليــه ،أذن
مبــدئيا ،يف الق ـرار رقــم  5بشــأن ســري إج ـراءات احملاكمــة( ،)351ابلتمــاس احلكــم بعــدم وجــود مــا يســتوجب
املساءلة لدى انتهـاء مرافعـة االدعـاء العـام .وقـدم التمـاس احلكـم ابلـرباءة علـى النحـو الواجـب .وكـان القـرار
بشأن ’طلب الدفاع احلكم ابلرباءة‘ استنادا إىل قرار عدم وجود ما يستوجب املساءلة كاآليت’ :تبطل التهم
املوجهة إىل املتهمني وخيلى سبيلهما من دون إخالل إبمكانية مالحقتهما من جديد يف املستقبل‘(.)352
 -520ويف حماكمــة كينيــاات ذات الصــلة ،عنــدما رفــض طلــب أتجيــل إضــايف( ،)353ســحب االدعــاء العــام
الــتهم مبوجــب إشــعار بســحب الــتهم وأهنــت الــدائرة إجـراءات النظــر يف القضــية( ،)354معلنــة أن مبــدأ عــدم

()349

The Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Decision on Motion for Judgment of Acquittal, IT-02-54-T, 16

.June 2004, para. 11

()350

The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Order requesting submissions on the

.conduct of the proceedings, ICC-01/09-01/11-778, 19 June 2013, p.4

()351

The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision No. 5 on the Conduct of Trial

Proceedings (Principles and Procedure on ‘No Case to Answer’ Motions), ICC-01/09-01/11-1334, 3 June
.2014
(The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision on Defence Applications for )352
.Judgments of Acquittal, ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr, 5 April 2016, p. 6

()353

The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s application for a further

.adjournment, ICC-01/09-02/11-981, 3 December 2014
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جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني ال يسري ،وأن سحب التهم ’ال خيل إبمكانيـة تقـدمي هتـم أخـرى ضـد
السيد كينياات( )355واملـتهم معـه( )356اسـتنادا إىل الظـروف نفسـها أو إىل ظـروف مماثلـة إذا حصـلت املدعيـة
العامة على أدلة كافية لدعم إقامة هذه الدعوى‘.
 -521ويف قضية غباغبو وبلي غوديه ،انتهت مرافعة االدعاء العام يف  4حزيران/يونيه  .2018ويف 23
متوز/يوليه ،قدم السيد غباغبو طلبا للحكم برباءته ،ويف  4متوز/يوليه قدم السيد بلي غوديه التماس احلكـم
بعــدم وج ــود م ــا يســتوجب املس ــاءلة .وق ــدمت املدعيــة العام ــة ومكت ــب املستشــار الق ــانوين الع ــام للض ــحااي
رديهمــا .وعقــدت عــدة جلســات يف تش ـرين األول/أكتــوبر وتش ـرين الثــاين/نوفمرب .مث أصــدرت الــدائرة ،يف
 15كانون الثاين/يناير  ،2019قرارا أبغلبية األعضاء يقضي أبن ’ليست هناك حاجة إىل تقدمي مزيد من
األدلة ألن املدعية العامة مل تقم البينة على عدة عناصـر جوهريـة ِ
مكونـة للجـرائم بصـيغتها الـواردة يف الئحـة
االهتـام‘( .)357وحـددت أربعــة عناصـر .وأمـرت الــدائرة ابإلفـراج فــورا عـن املـتهم وتعهــدت أبن تصـدر قرارهــا
املعلــل تعلــيالا وافيـ ا يف أقــرب وقــت ممكــن .وقــد فعلــت ذلــك يف  16متوز/يوليــه  ،2019وكــان هــذا القـرار
مبثابة تكرار ملـا صـدر شـفوايا ،وأرفقـت بـه آراء القضـاة الفرديـة .وأصـدرت قاضـية خمالفـة رأيهـا ابلفعـل لـدى
صدور قرار الرباءة يف  15كانون الثاين/يناير .2019
 -522وكمــا أشــارت إليــه القاضــية املخالفــة ،مل يتقي ــد اإلج ـراء املتبــع مبقتضــيات القاعــدة  )1(144م ــن
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واملادة  ) 5(74اللتني تنصان على أن تصدر القرارات املتعلقة ابملسؤولية
اجلنائية كتابة وحبضور الطرفني ،وأن تتضمن بياانا كامالا ومعلالا ابحليثيات اليت تقررها الدائرة االبتدائيـة بنـاءا
على األدلة والنتائج .وال يفهم سبب االمتناع عن فعل ذلك .فقد كان هناك متسع من الوقت لفعل ذلك
على ما يبدو منذ انتهاء مرافعة االدعاء العام ،بل ومنذ انتهاء اجللسة ،إىل حني صدور القرار.
 -523وقد أقرت دائرة االستئناف يف قضية نتاغاندا أبن اإلجراءات تتمشى مع إطار نظام روما األساسي
علـى الــرغم مــن عــدم وجــود حكــم يف هـذا الشــأن يف النظــام األساســي أو يف القواعــد( .)358ونصــت الــدائرة
االبتدائية علـى هـذا اإلجـراء يف قرارهـا املتعلـق بسـري اإلجـراءات الصـادر يف  2حزيران/يونيـه .)359(2015
()354

The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Public Redacted Version of

the 13 March 2103 ‘Prosecution observations on the impact of the withdrawal of the charges against Mr
Muthaura on Mr Kenyatta’, ICC-01/09-02/11-692-Red, 13 March 2013؛ و The Prosecutor v. Uhuru Muigai
Kenyatta, Notice of withdrawal of the charges against Uhuru Muigai Kenyatta, ICC-01/09-02/11-983, 18
.March 2015

(.ICC-01/09-02/11-981, para 56 )355

()356

The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Prosecution notification of

.withdrawal of the charges against Francis Kirimi Muthaura, ICC-01/09-02/11-687, 11 March 2013

()357

The Prosecutor v Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Transcript of 15 January 2019, ICC-02/11-

.01/15-T-232-ENG ET WT. p. 3

()358

The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Judgment on the appeal of Mr Bosco Ntaganda against the

‘Decision on Defence request for leave to file a “no case to answer” motion’, ICC-01/04-02/06-2026, 5
.September 2017, p. 19, para. 46

()359

The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Decision on the conduct of proceedings, ICC-01/04-02/06-619, 2

.June 2015, p. 8, para. 17
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ويف  25نيسان/أبريل  ،2017طلب املـتهم اإلذن لـه بتقـدمي التمـاس إصـدار حكـم جزئـي برباءتـه .ورفـض
هذا الطلب ،وقبل اإلذن ابستئنافه ،ويف  5أيلول/سبتمرب  ،2017رفض االستئناف.
 -524وأخريا ،أعربت الدائرة االبتدائية التاسعة يف قرارها بشأن طلب الدفاع اإلذن بتقـدمي التمـاس احلكـم
بعـدم وجــود مــا يسـتوجب املســاءلة ،يف قضــية أونغـوين ،عــن رأي مفــاده أن ’النصـوص القانونيــة الســارية يف
احملكمة ال تنص صراحة على إجراء التماس احلكم بعدم وجـود مـا يسـتوجب املسـاءلة ،وال يشـرتط القـانون
الدويل حلقوق اإلنسان ابلضرورة هذا اإلجراء من أجل محاية حقوق املتهم‘( ،)360ومع ذلك’ ،جيوز لـدائرة
ابتدائيــة أن تقــرر مباشــرة هــذا اإلجـراء اســتنادا إىل مــا هلــا مــن ســلطة الفصــل يف املســائل ذات الصــلة عمـالا
ابملـادة ()6(64و) مــن نظــام رومــا األساســي والقاعــدة  )3(134مـن القواعــد .وعليــه ،فــإن القـرار املتعلــق
مبباشـرة إجـراء عـدم وجـود مـا يسـتوجب املسـاءلة أو عـدم مباشـرته هـو ذو طـابع تقـديري ،وجيـب أن ميــارس
بنــاءا علــى كــل قضــية علــى حــدة بطريقــة تكفــل أن تكــون إج ـراءات احملاكمــة عادلــة وس ـريعة عم ـالا ابملــادة
 )2(64و(()3أ) من النظام األساسي‘(.)361
 -525ويثــري الســرد ال ـوارد أعــاله عــددا مــن املســائل .فأمــا األوىل فهــي معرفــة مــا إذا كانــت هــذه املمارســة
مفيدة .ولرمبا هي مفيدة إذا وضعنا يف االعتبار أن ثالاثا مـن القضـااي املدروسـة أهنيـت يف منتصـف املـدة أو
قبل منتصف املدة .ولكن ملا كانت الفـرتة املمتـدة مـن حلظـة انتهـاء مرافعـة االدعـاء العـام إىل إصـدار احلكـم
هـي سـبعة أشـهر ونصـف يف قضـية غبـاغبو ،فـإن احملاكمـة كانـت سـتمتد لفـرتة طويلـة لـو أن التمـاس احلكــم
بعــدم وجــود مــا يســتوجب املســاءلة ابء ابلفشــل .ولــذا ،ميكــن القــول إن هــذا اإلجـراء يســهم عمومـا إســهاما
فعليا يف ترشيد املوارد القضائية عندما حيكم لصاحل االلتماس .إضافة إىل ذلك ،يعتقد أن هذا اإلجراء يعزز
حقــوق املــتهم يف احملاكمــة العادلــة ،وال ســيما احلــق يف الت ـزام الصــمت ،بع ـدم إل ـزام املــتهم ابلــرد علــى الــتهم
املوجهة إليه يف غياب أدلة كافية إلدانته.
 -526ويتعلق األمر من جهة أخرى إبجراء ميكن أن يكون واسع النطاق .وكان هذا هو الوضع يف األايم
األوىل من احملاكم املخصصة عندما كان اإلجراء يشمل إفادات كتابية وأجوبـة وجلسـة وقـرارا كتابيـ ا .آنـذاك
أعيدت صياغة القاعدة لتنص على إصدار حكم شفوي بعد تقدمي اإلفادات الشفوية لتسريع اإلجـراءات.
ومثلما قالت قاضية( ، )362فإن املقصـود هـو إجـراء مراجعـة مـوجزة لألدلـة املتاحـة حـىت اآلن مـن أجـل إهنـاء
قضية ال ميكن أن تسفر عن اإلدانة استنادا إىل أدلة االدعاء العام.
 -527وإذا قبــل هــذا اإلج ـراء ابعتبــاره راســخا يف احملكمــة ،وهــو مــا جيــب علــى اخل ـرباء فعلــه ،فــإن الس ـؤال
احملــوري هــو كيفيــة ضــمان االتســاق يف تطبيقــه بطريقــة ال تــؤدي إىل إطالــة إجـراءات احملاكمــة بــال داع .وإذا
استغرق األمر سبعة أشهر أو أكثر للنظـر يف التمـاس احلكـم بعـدم وجـود مـا يسـتوجب املسـاءلة ،مث رفْضـه،
()360

The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Decision on Defence Request for Leave to File a No Case to

.Answer Motion, ICC-02/04-01/15-1309, 18 July 2018, para. 4

( )361املرجع نفسه ،الفقرة .5
(Situation in the Republic of Kenya, Dissenting Opinion of Herrera Carbuccia, ICC-01/09-01/11-2027- )362
.AnxI, 5 April 2016, paras. 16-22
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فإن النتيجة الوحيدة لذلك هي إطالة احملاكمة هبذه املدة .ولذلك ال بد من الرقابة القضائية .ويوجد حالي ا
ش ــكل م ــن أش ــكال الرقاب ــة يف اشـ ـرتاط احلص ــول عل ــى اإلذن اللتم ــاس احلك ــم بع ــدم وج ــود م ــا يس ــتوجب
املساءلة( ،)363فضالا عـن إمكانيـة املراجعـة االسـتئنافية( .)364وينبغـي أن يظـل اشـرتاط احلصـول علـى اإلذن
جزءا ال يتجزأ من خمطط إجرائي ينظم التماس احلكم بـ ’عدم وجود ما يسـتوجب املسـاءلة‘ .وميكـن طلـب
اإلذن إبفـ ــادة شـ ــفوية أو كتابيـ ــة تع ـ ـ ِرض إبجيـ ــاز العناصـ ــر الرئيسـ ــية املقرتحـ ــة وحتـ ــدد الـ ــتهم الـ ــيت يسـ ــتهدفها
االلتمــاس .وقــد حتــدَّد يف هــذا الصــدد مســائل عديــدة تســري عليهــا اعتبــارات خمتلفــة .وينبغــي أن يــرتك أمــر
إص ــدار قـ ـرار اإلذن لتق ــدير ال ــدوائر االبتدائي ــة ال ــيت ه ــي أدرى بتقي ــيم األث ــر ال ــذي ميك ــن أن يرتت ــب عل ــى
االستئناف يف عدالة احملاكمة وسرعتها.
 -528وينبغي النظر يف حتديد الظروف اليت جيوز فيها تقدمي هذا االلتماس .وجيـب أن يقتصـر األمـر علـى
الظروف اليت تتعلق ابلطعن يف مدى كفاية األدلة بشأن مجيع التهم اليت يلوح فيها أفق واقعي ينطوي علـى
احلصول على الرباءة متام ا وإهناء احملاكمة .ومن املرجح أن يسهم التماس احلكم ابلرباءة الـذي ال يسـتهدف
ســوى بعــض الــتهم يف أتخــري اإلجـراءات علــى وجــه األســاس( .)365وزايدة الفعاليــة يف اســتخدام اإلجـراءات
أثنــاء املرحلــة التمهيديــة تــؤدي بطبيعــة احلــال إىل تقلــيص عــدد القضــااي الــيت يكــون مــن املناســب فيهــا تقــدمي
التماس .ويف حالة منح اإلذن ،ينبغي تطبيق جدول زمين صارم .ويقصد اخلرباء من ذلك ’االسـتئناف عـرب
املسار السريع‘.
 -529ويف املسار العادي ،يكفي أن يقدم الطرفان إفادات شفوية .وميكن النص على تقـدمي إفـادة كتابيـة
مربرا .وينبغي أن يصدر قـرار الـدائرة شـفوايا انطالقـا مـن نـص معـد سـلفا ،ويسـجل يف حمضـر
إذا كان ذلك َّ
احملاكمة .وحيق للمدعي العام الطعن يف قرار اإلذن بتقدمي التماس خبصـوص أي هتمـة ،إذا أسـفر االلتمـاس
عن التربئة من التهمة ذات الصلة .أما الطعن يف قرار رفض االلتماس فال جيوز إال إبذن.
 -530وينبغي أن ينص املخطط على املسارات اليت ميكن أن تتبعها الدائرة االبتدائية يف حالة الطعن .ومثة
عـدد ال حيصــى مــن الســيناريوهات املمكنــة .وحــىت يف أبســط احلـاالت حيــث يكــون هنــاك مــتهم واحــد ،قــد
يتضــرر املــتهم واملــدعي العــام كالمهــا مــن جــزء مــن الق ـرار ويســعيان إىل الطعــن .ويــزداد عــدد االحتمــاالت

(.ICC-02/04-01/15-1309 )363

(.ICC-01/04-02/06-2026 )364

( )365يف قضية املدعية العامة ضد لوران غباغبو وشارل بلي غوديه ،قدمت هيئة الدفاع عن السيد غباغبو التماسها
احلكم بـ ’عدم وجود ما يستوجب املساءلة‘ يف  23متوز/يوليه  ،2018وقدمت هيئة الدفاع عن السيد بلي غوديه
التماسها احلكم بـ ’عدم وجود ما يستوجب املساءلة‘ يف آب/أغسطس  .2018ووافقت الدائرة االبتدائية على االلتماسني
يف  15كانون الثاين/يناير  2019مبوجب قرار شفوي .مث صدرت األسباب اليت تعلل القرار كتابة يف  16متوز/يوليه
 .2019انظر ،على سبيل املثالTranscript of the Delivery of the Oral Decision, ICC-02/11-01/15-T-234-ENG, ،
16 January 2019؛ وThe Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Reasons for oral decision of 15
January 2019 on the Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement d’acquittement portant
sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit
.ordonnée, and on the Blé Goudé Defence no case to answer motion, ICC-02/11-01/15-1263, 16 July 2019
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املمكنـة بـزايدة عـدد املتهمــني يف القضـية .وهـذه عوامــل ينبغـي أن تراعيهـا الــدائرة يف مرحلـة الفصـل يف مــنح
اإلذن ابالستئناف أو رفضه ،وكذلك يف مرحلة الحقة عندما يقدَّم إليها التماس وقف اإلجراءات.
 -531وينبغي إدراج األحكام اليت تنظم التماس احلكم بـ ’عدم وجود ما يسـتوجب املسـاءلة‘ يف نـص مـن
نصــوص احملكمــة .واألمثــل أن تــدرج يف القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات ،ولكــن يف انتظــار تعــديل هــذه
القواعــد ،ينبغــي إدراج تلــك األحكــام يف الئحــة احملكمــة .ويف حالــة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا
السابقة ،نصت القاعدة  98مكررا على أن تعلن الدائرة االبتدائية رمسيـا حكـم الـرباءة مـن أي هتمـة إذا ’مل
تكن هناك أدلة ميكـن أن تـدعم اإلدانـة‘( .)366واألهـم مـن ذلـك أن الفريـق العامـل األويل التـابع للمحكمـة
اجلنائي ــة الدولي ــة ليوغوس ــالفيا الس ــابقة املع ــين بتعجي ــل احملاكم ــات أش ــار ،يف تقري ــره لع ــام  ،2006إىل أن
’املــدعي العــام ملــزم‘ ،لــدى انتهــاء مرافعتــه’ ،مبراجعــة األدلــة للتعامــل مــع أي إفــادة مبوجــب القاعــدة 98
مكررا‘( .)367ويتعلق األمر برسالة تشجع االدعاء العام على أن يكون مستعدا للتعامـل مـع هـذا االلتمـاس
يف وقت قصري لتسريع اإلجراءات ،وتنبهه لفعل ذلك.
 -532ومن السمات االستثنائية يف قضييت كينيا التحفظ الذي ينطوي علـى إمكانيـة احملاكمـة مـن جديـد
على التهم نفسها .ففي قضية روتو وقضية كينياات ،على التوايل ،تقرر إخالء سبيل املتهمني وسحب التهم
’بدون إخالل‘ .فأما يف األوىل ،فقد أخلي سبيل املتهمني ’بدون إخـالل إبمكانيـة مالحقتهمـا مـن جديـد
يف املســتقبل‘( ،)368وأمــا يف قضــية كينيــاات ،فقــد ســحبت الــتهم بــدون إخــالل إبمكانيــة تقــدمي هتــم جديــدة
( )...استنادا إىل الظروف نفسها أو إىل ظروف مماثلة( .)369ويتعـارض ذلـك مـع األثـر الـذي يرتتـب عـادة
علــى ق ـرار خيلــص إىل عــدم وجــود مــا يســتوجب املســاءلة أو إىل ســحب االدعــاء العــام الــتهم يف منتصــف
احملاكمة ،أي تربئة املتهم( .)370وينبغي أن تعكس القاعدة أيض ا نتيجة احلكم لصـاحل االلتمـاس .وميكـن أن
ينظــر القضــاة أيض ـ ا فيمــا إذا كــان ينبغــي إدراج اإلج ـراءات أبكملهــا ابعتبارهــا موضــوع ا مــن مواضــيع دليــل
ممارسات الدوائر.
 -3أصدقاء احملكمة
( )366وصف هذا اإلجراء يف حكم االستئناف يف قضية ييليسيتش حيث مل يكن اإلشكال هو’ :معرفة ما إذا كان
القاضي سيقتنع فعالا مبا ال يدع جماالا للشك أبدلة االدعاء العام ،بل إن كان قادرا على فعل ذلك‘؛ The Prosecutor v.
.Goran Jelisic, Judgment, IT-95-10-A, 5 July 2001, para. 37

(( ICTY Manual on Developed Practices )367دليل احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن املمارسات املتبعة) ،أعد
ابالشرتاك مع معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة ،يف إطار مشروع للحفاظ على إرث احملكمة،2009 ،
الصفحة  ،87الفقرة .44
( )368يف قضية املدعية العامة ضد ويليام ساموي وجوشوا أراب سانغ ،قدمت هيئة الدفاع عن السيد روتو والسيد سانغ
التماس احلكم بـ ’عدم وجود ما يستوجب املساءلة‘ و’طلب احلكم ابلرباءة‘ يف  26تشرين األول/أكتوبر  2015و6
تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2015على التوايل .وأعلنت الدائرة االبتدائية بطالن إجراءات احملاكمة ،وألغيت التهم ،وأخلي سبيل
املتهمني مبوجب قرار مؤرخ  5نيسان/أبريل  .2016انظر .ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr
(The Prosecutor v Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against Mr. Kenyata, )369
.ICC-01/09-02/11-1005, 13 March 2015

( )370انظر ،على سبيل املثال ،ICTY, Rules of Procedure and Evidence ،القاعدة  98مكررا.
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 -533وفق ـ ا للقاع ــدة  103م ــن القواع ــد اإلجرائي ــة وقواع ــد اإلثب ــات’ ،جي ــوز لل ــدائرة ،يف أي مرحل ــة م ــن
مراحل اإلجراءات ،توجيه الـدعوة أو مـنح اإلذن لدولـة أو منظمـة أو شـخص لتقـدمي مالحظـات خطيـة أو
شــفوية بشــأن أي موضــوع ت ـراه الــدائرة مناســبا ،إذا ارأتت أن ذلــك مستصــوب للفصــل يف القضــية بصــورة
سليمة‘ .ويتعلق هذا احلكم بقبول صديق للمحكمة أو أصدقاء للمحكمة.
 -534ويتضــح مــن املقــابالت الــيت أجراهــا اخل ـرباء أن احملكمــة أفرطــت يف ممارســة دعــوة أصــدقاء احملكمــة.
وقـدمت مالحظــات تشــري إىل أن احملكمـة ،بلجوئهــا إىل القاعــدة  ،103كانـت تبحــث علــى مـا يبــدو عــن
أصدقاء يف وقـت كانـت تتعـرض فيـه النتقـادات كثـرية مفادهـا أن تـدخل أصـدقاء احملكمـة يـؤدي إىل أتخـري
اإلجراءات وزايدة تكلفتها ،واألهم من ذلك أن ’القضاة ينظمون حلقة دراسـية هلـم حيـث ينـاقش أصـدقاء
احملكمة مصادر قانونية هي يف متناوهلم متاما‘.
 -535ويتبــني مــن الس ـوابق القضــائية للمحكمــة أن املمارســات املتبعــة مل تكــن متســقة دائم ـ ا فيمــا يتعلــق
بتطبيق ذلك احلكم :يف بعض القضااي ،اشرتطت احملكمة أن يكون إسهام صديق احملكمة مبثابة ’مسـاعدة
ال غىن عنها‘ ،بينما اشرتطت قيودا أقل يف تقييم ’مدى استصواب‘ تقدمي اإلفادة يف مناسبات أخرى .ويف
قضــية البشــري( ،)371أصــدرت احملكمــة أم ـرا يــدعو ’أصــدقاء احملكمــة إىل التعبــري عــن اهتمــامهم ابإلج ـراءات
القضــائية ( )...املتعلقــة ابألســس املوضــوعية للمســائل القانوني ـة املعروضــة يف االســتئناف‘ .ويف إثــر ذلــك،
عرض على دائرة االستئناف  17طلب ا لإلذن بتقدمي مالحظـات ،وافقـت احملكمـة عليهـا مجيعـ ا حيـث رأت
أن األمر ’مستصـوب مـن أجـل الفصـل السـليم يف القضـية‘ ،وقـررت أال تتجـاوز كـل إفـادة  10صـفحات،
ودعت الطرفني إىل تقدمي ردود موحدة يف غضون شهر ،ال تتجاوز  20صفحة ،على املالحظات الكتابية
الـواردة مــن أصــدقاء احملكمــة( .)372ومســح ألصــدقاء احملكمــة بتقــدمي آرائهــم خــالل اجللســات الــيت اســتغرقت
أربعة أايم( .)373وحدث األمـر نفسـه يف قضـييت فلسـطني وأفغانسـتان( .)374وأسـهم عـدد اإلفـادات املقدمـة
والنهج املتبعة يف أتخري اإلجراءات.
 -536ويبدو هذا النهج مفرط ا يف التساهل ابلفعل لسببني على األقل .أوالا ،ال ينبغي أن تسهم املساعدة
املقدمة من صديق احملكمة يف عدالة اإلجراءات فحسب ،بل أيضا يف سرعة احملاكمة وفعاليتهـا ،أايا كانـت
املرحلة اليت تقدَّم فيها املالحظات أثناء اإلجراءات .وعليه ،فإن تربير اللجـوء إىل أصـدقاء احملكمـة سـيكون
أسهل إذا منحت الـدوائر اإلذن لعـدد أقـل مـن املرتشـحني لتقـدمي مالحظـاهتم ومطـالبتهم ابألحـرى بعرضـها
شفوايا أو يف شكل موجز كتابة يف غضون مهلة زمنية معينة ،مع مراعاة احلاجة إىل تنـاول كـل مالحظـة يف
()371

The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Order inviting expressions of interest as amici

curiae in judicial proceedings (pursuant to rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence), ICC-02/05.01/09-330, 29 March 2018.

()372

The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Decision on the requests for leave to file

observations pursuant to rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, the request for leave to reply and
.further processes in the appeal, ICC-02/05-01/09-351, 21 May 2018

( )373انظر على سبيل املثال

The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Order on the conduct of the

hearing before the Appeals Chamber in the Jordan Referral re Al -Bashir Appeal, ICC-02/05-01/09-379, 27
.August 2018
(The situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Decision on the participation of amicus curiae, the )374
.Office of Public Counsel for the Defence and the cross-border victims, ICC-02/17-97, 24 October 2019
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ردود الط ـرفني( .)375اثني ـ ا ،نظ ـرا إىل اعتبــار القضــاة املنتخبــني لعضــوية احملكمــة ،عموم ـ ا ،خ ـرباء يف القــانون
الــدويل ،ويف جمــاالت أخــرى ،يبــدو أن النقــد الواســع النطــاق لــنهج دائــرة االســتئناف املعــروض أعــاله يثــري
ش ـواغل هلــا مــا يربرهــا .ومــن مث ،ينبغــي النظــر بعنايــة شــديدة يف اش ـرتاط ’استص ـواب‘ تقــدمي إفــادة صــديق
احملكمة من أجل الفصل السليم يف القضية.
 -537والــنهج العــام املتبــع حــىت اآلن هــو الــدعوة إىل ’التعبــري عــن االهتمــام‘ ،وهــذا مفهــوم يعكــس عمليــة
وتوجــه دعــوة إىل مجيــع األط ـراف املعنيــة أو الوســط األوســع مــن أصــحاب املصــلحة يف احملكمــة
املناقصــةَّ .
إلبداء االهتمام .وميكن النظر يف زايدة الفعالية يف حمور تركيز الدعوات ،بدالا من التماس مشـاركة أصـدقاء
احملكمـة علــى نطــاق مجيـع هيئاهتــا .وينبغــي أن تسـتند الــدعوة إىل معــايري موضـوعية وتوضــح املســائل احملــددة
الالزمة لكي يتسىن للدوائر أن تفصل فصالا سليما يف القضية.
 -538ومـن السـياقات األخــرى الـيت مشلـت مشــاركة أصـدقاء احملكمـة يف اهليئــات القضـائية اجلنائيـة الدوليــة
التحقيق يف املخالفات ضد إقامة العدل ومقاضاة مرتكبيها .وتنص احملاكم املخصصـة ،فضـالا عـن احملكمـة
اخلاصة لسـرياليون ،واحملكمـة اخلاصـة بلبنـان حاليـا ،علـى تعيـني مـدعني عـامني أصـدقاء للمحكمـة يف حالـة
تضارب املصاحل مع مكتب املدعي العـام .وحتـتفظ الـدوائر يف هـذه املؤسسـات ابلسـلطة التقديريـة للتحقيـق
يف تلك القضااي .فالدائرة تطلب من املدعي العام التحقيق ما مل تتعارض مصاحله مع السـلوك ذي الصـلة،
عني صديق للمحكمة للتحقيق ،وميكن أن يطلـب منـه أن يتـوىل املالحقـة( .)376وال تـنص
ويف هذه احلالة ي َّ
املادة  70من نظام روما األساسي على مبادئ توجيهية مماثلة بشأن تضارب املصاحل فيما يتعلق ابلتحقيق
يف ادعاءات عرقلة إقامة العدل يف احملكمة ومالحقة املسؤولني عنها(.)377
 -539وقد أثريت مسألة عرقلة إقامة العدل يف عدد من القضااي لدى احملكمة ،بـرزت يف معظمهـا مسـألة
تضــارب مصــاحل االدعــاء العــام ممــا جيعــل حتقيقــه يف القضــية أم ـرا غــري مناســب .ويف قضــية لوابنغــا ،أقــرت
احملكمة إبمكانية تكليف حمقق مستقل يف ’حاالت قصوى‘ ابلتحقيق و/أو املالحقة فيمـا يتعلـق ابلقضـااي
املشــمولة ابملــادة  70إذا كــان هنــاك تضــارب يف املص ــاحل لــدى فريــق االدعــاء( .)378ويف القضــية نفس ــها،
جلــأت املدعيــة العامــة علــى مــا يبــدو إىل ’مستشــار مســتقل‘ للتحقيــق يف األمــور املتصــلة ب ـ ’احتمــال وقــوع
انتهاكــات للمــادة  .‘70ومــع ذلــك ،فاســتنادا إىل اســتنتاجات مكتــب املدعيــة العامــة واملستشــار املســتقل،

( )375يف قضية املدعية العامة ضد عمر حسن أمحد البشري ،منح اإلذن بتقدمي مالحظات لـ  11طلب ا من أساتذة
القانون من أصل الطلبات الـ  17الواردة استجابة لدعوة الدائرة تقدمي موجزات أصدقاء احملكمة .انظر ICC-02/05-01/09-
330؛ وICC-02/05-01/09-351؛ انظر أيضا ،على سبيل املثال،

The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir,

.Prosecution Response to the Observations of Eleven Amici Curiae, ICC-02/05-01/09-369, 16 July 2018
(ICTY Rules of Procedure and Evidence, Rule 77 )376؛ و International Bar Association (IBA), ICC and ICL
Programme, Discussion Paper Series, Offences against the administration of justice and fair trial
.considerations before the International Criminal Court (2017), p. 27

( )377انظر نظام روما األساسي ،املادة 70؛ انظر أيضا ( IBAرابطة احملامني الدولية) ،املرجع نفسه ،الصفحة .27
(The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Transcript, ICC-01/04-01/06-T-350-Red-ENG, p. 17, lines )378
.14-19
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على حد السواء ،قرر مكتب املدعيـة العامـة عـدم املضـي قـدم ا ابلتحقيـق يف هـذه املسـألة( .)379ويف قضـااي
أخرى أيض ا ،استعان مكتب املدعية العامة أيض ا مبستشار مستقل ملراجعة مالبسات القضية.
 -540وأثريت مسألة التحقيق يف املخالفات ضد إقامة العدل (املادة  )70يف قضية روتو ،حيث رفضت
املدعية العامة التحقيق يف االدعاءات اليت تفيد أبن بعض شهود االدعاء العـام لفقـوا األدلـة وأدلـوا بشـهادة
الــزور .وألغــت الــدائرة االبتدائيــة الــتهم يف  5نيســان/أبريل  .)380(2016ويف حزيران/يونيــه  ،2016رأت
الدائرة االبتدائية أيضا أن من غري املناسب أن متارس اختصاصها للبت يف األسـس املوضـوعية لطلـب هيئـة
ال ــدفاع تعي ــني م ــدع ع ــام ص ــديق للمحكم ــة ،فرفض ــت الطل ــب( .)381ويف أثن ــاء حماكم ــة كيني ــاات ،ق ــدمت
ادعاءات خطرية بشأن ضغط شهود االدعاء على شهود الدفاع .وعلى الرغم من أن املستشار القانوين هو
الذي أبلغ مكتب املدعية العامة هبذه االدعاءات ،مل يتخذ أي إجراء بشأهنا.
 -541وعندما تنشأ خالل احملاكمة ظروف تثري ادعاءات مفادها أن شهود االدعاء ارتكبوا خمالفات ضد
إقامة العدل ،من املمكن أن يكون هناك تضارب يف مصاحل االدعـاء العـام قـد يـؤثر علـى صـالحية مكتـب
املدعية العامة للتحقيق يف السلوك ذي الصلة .وجيب أن تتاح للمحكمة الوسائل املناسبة لضمان التحقيق
املناسب يف انتهاك حرمة احملكمة وعرقلة إقامة العدل ومالحقة املسـؤولني يف الوقـت املناسـب .ويتضـح مـن
قضية بيمبا وآخرين( )382أن االدعاء العام ميكـن أن يتـوىل التحقيـق واملالحقـة بنجـاح عنـدما تنشـأ مشـاكل
مماثلة فيما يتعلق بسلوك املتهم وشهود الدفاع .غري أن الظروف يف تلك القضية ويف قضية نتاغاندا تبني أن
إجراء هذه التحقيقات ميكن أن يقوض عدالة احملاكمة اجلارية(.)383
 -542وفيمــا يتعلــق ابملشــاكل املرتبطــة بتنــاول القضــااي مبوجــب املــادة  70عنــدما ينشــأ تضــارب ممكــن يف
املصــاحل ،مــن املهــم تعزيــز قــدرة احملكمــة علــى معاجلــة حــاالت مماثلــة ستنشــأ ال حمالــة يف املســتقبل بتزويــدها
بوسائل يف املتناول لتفادي ذلك التضارب .وتتيح اإلجراءات املتبعة عموما يف اهليئات القضائية املخصصة
حـالا يف هــذا الصــدد( .)384وأتمــر الــدائرة ،الــيت تــرى أن هنــاك تضــارابا بــني مصــاحل االدعــاء العــام والســلوك
املعــين ،قلــم احملكمــة بتعيــني صــديق للمحكمــة للتحقيــق يف املســألة وتقــدمي تقريــر إىل الــدائرة يبــني إن كانــت

()379

The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Prosecution’s Response to ‘Requête de la Défense de M.

Lubanga aux fins de communication d’éléments de preuve recueillis par le Procureur dans le cadre des enquêtes
.conduites en vertu de l’Article 70’, ICC-01/04-01/06-3069, 25 March 2014, para. 9

( )380انظر .ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr

()381

Situation in the Republic of Kenya, Decision on the Ruto Counsel’s Request to appoint an Amicus

.Prosecutor, ICC-01/09-01/11-2034, 2 June 2016

()382

The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo,

Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/05-01/13.1989-Red, 19 October 2016
(IBA, Offences against the administration of justice and fair trial considerations before the )383

International Criminal Court, pp. 31-32؛ انظر أيض ا ،فيما يتعلق بـاحتمال أن يؤدي إدالء شاهد من شهود االدعاء
العام بشهادة الزور إىل ’حالة تضارب يف املصاحل‘The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, ،
.Transcript, ICC-01/04-01/07-T-190-Red-ENG, 22 September 2010, p. 4, lines 1-5
( )384القاعدة .ICTY Rule of Procedure and Evidence, ،77
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هناك أسباب كافيـة ملباشـرة اإلجـراءات .وميكـن أن تباشـر الـدائرة أيضـ ا اإلجـراءات بنفسـها أو أتمـر صـديق
احملكمة بتويل املالحقة.
 -543ومـن املسـلم بــه أن حتقيقـات أصــدقاء احملكمـة كانـت طويلــة ومكلفـة يف بعــض احلـاالت ومل تــؤد إىل
نتيجــة قاطعــة .ومــع ذلــك ،لــيس هنــاك ســبب وجيــه ليكــون األمــر كــذلك .ومــن العناصــر املهمــة يف هــذه
العملية أن الدائرة تظل تراقب التحقيق واملالحقة مراقبة وثيقة لضمان اقتصارمها على العناصر األساسية من
االدعــاءات وإجرائهمــا بســرعة .ومــن املســلم بــه أيضـا أن الســلطة ينبغــي أن تــوزَّع توزيعـا طفيفـا ،ولــن تكــون
مناسبة إال يف ظروف استثنائية حيث (أ) يقرر املدعي العام عـدم اختـاذ أي إجـراء أو يكـون هنـاك تضـارب
يف مصاحله جيعل اختاذه أي إجراء أمرا غري مناسب( ،ب) تقرر الدائرة أن التحقيق مناسب على الرغم من
ذلك وخيدم مصلحة العدالة.
 -544وال يقصد أن األخذ هبذه العملية املستقلة ينطـوي علـى جمـرد نقـل إجـراءات هيئـات قضـائية أخـرى
إىل احملكمة .بل اهلدف من اإلشارة إىل إجراءات هذه اهليئات القضائية هو توضيح إمكانية إاتحـة وسـائل
بديلة للمحكمة لتناول ادعاءات عرقلة إقامة العدل.
 -545ويف ضــوء جت ربــة احملكمــة حــىت اآلن ،ينبغــي النظــر يف إعطــاء الــدوائر ســلطة تعيــني مــدع عــام/حمقق
صديق للمحكمة ،يف حاالت استثنائية ،عندما يصب ذلك يف مصلحة العدالـة .ويف هـذا السـياق ،ينبغـي
أن تنظر احملكمة ومجعية الدول األطراف يف إمكانية تعديل املادة .70

 -4تقدمي األدلة وقبوهلا
 -546كان أحد املوضوعني اللذين تلقى اخلرباء شكاوى بشأهنما فيما يتعلق بعدم االتساق يف
اإلجراءات هو عدم وجود توافق يف اآلراء بني القضاة بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي قبول األدلة عند
تقدميها أو االكتفاء بتقدميها والنظر يف قبوهلا بعد ذلك عند املداولة (وكان املوضوع اآلخر هو حتضري
الشهود قبل اإلدالء بشهادهتم) .وقيل إن عدم اتساق النهج اليت تتخذها الدوائر املختلفة يسبب االرتباك
وعدم اليقني بني احملامني .والفرق هو بني الدائرة اليت تؤيد اختاذ قرار إجيايب بشأن قبول أي مستند أو
رفضه ،وتلك اليت تفضل جمرد استالم املستندات املقدمة واختاذ قرار بشأهنا عند املداولة .ويف احلالة
األخرية ،تسجل احملكمة يف قرارها املسامهة اليت تقدمها املستندات يف القرار .واالقرتاح املقدم هو أن
اخلالف ينبغي أن حيل لصاحل أحد النهجني بقاعدة مناسبة يف الئحة احملكمة.
 -547ويرى فريق اخلرباء أن ذلك ليس ضروراي .فمن املفهوم متاما اآلن أن هناك هنجني .ومن املعتاد
ابلتايل أن تعلن الدائرة يف أمر أو قرار بشأن سري اإلجراءات عن النهج الذي سيتم اختاذه .وتتمتع الدائرة،
ورئيس احملكمة على وجه اخلصوص ،بصالحيات واسعة إلصدار أوامر تتعلق بسري اإلجراءات قبل وأثناء
احملاكمة .ففي قضية احلسن مثال ،قررت الدائرة االبتدائية العاشرة مؤخرا اتباع هنج التقدمي( .)385وأشارت
الدائرة إىل أهنا "لن تصدر قرارات بشأن مقبولية كل عنصر من عناصر اإلثبات أثناء احملاكمة .وعوضا عن
ذلك ،ستقر الدائرة بتقدمي عناصر اإلثبات دون إصدار حكم مسبق بشأن الصلة و /أو املقبولية ،وستنظر
( )385املدعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود ،املرفق ألف من القرار املتعلق بسري اإلجراءات،
 6 ،ICC-01/12-01/18-789-AnxAأاير /مايو .2020
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يف أمهيتها وقيمتها اإلثباتية كجزء من التقييم الشامل جلميع األدلة عند اختاذ قرار بشأن إدانة املتهم أو
براءته" (الفقرة  .)29واتبع هنج مماثل يف قضييت أونغوين( )386وغباغبو .ومن انحية أخرى ،يف قضية
نتاغاندا ،مت تقييم صلة ومقبولية كل دليل من األدلة املستندية املقدمة قبل تدوينها يف احملضر .واعرتفت
دائرة االستئناف ابلنهج الذي ينبغي اتباعه فيما يتعلق مبعظم األدلة املستندية ابعتباره قرارا يقع ضمن
السلطة التقديرية لقضاة الدائرة االبتدائية .وعلى وجه اخلصوص ،ذكرت دائرة االستئناف يف االستئناف
التمهيدي املقدم يف قضية مبباا( )387أن لديها "سلطة الفصل أو عدم الفصل يف صلة أو مقبولية األدلة
املقدمة إىل الدائرة"(.)388
 -548ومصدر السلطة التقديرية اليت اعرتفت هبا دائرة االستئناف هو املادة  )4( 69اليت تنص على أن
"للمحكمة أن تفصل يف صلة أو مقبولية أي دليل ،آخذة يف اعتبارها ."...وابإلضافة إىل ذلك ،تنص
القاعدة  )2( 63على أن للدائرة السلطة ،حسب تقديرها املنصوص عليه يف الفقرة  9من املادة  ،64يف
أن تقيِم حبرية مجيع األدلة املقدمة من أجل حتديد مدى صلتها ابملوضوع أو مقبوليتها وفقا للمادة .69
 -549وهناك ،ابلطبع ،ظروف تقتضي اختاذ قرار يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي املستند .وتتطلب
القاعدة  )3( 63من الدائرة أن تفصل يف الطلب املقدم من أحد األطراف مبوجب املادة ( )9( 64أ)
بشأن املقبولية عندما يكون هذا الطلب مبنيا على األسس املنصوص عليها يف املادة ( )7( 69األدلة اليت
مت احلصول عليها بشكل غري صحيح) .وعند تقدمي دليل صويت أو فيديوي مسجل مسبقا ،يتوقف القبول
على اقتناع الدائرة ابستيفاء الشروط املنصوص عليها يف القاعدة  .68وأاي كان النهج املعتمد ،تتطلب
القاعدة  )1( 64أن تثار املسألة املتعلقة ابلصلة ابملوضوع أو املقبولية يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي األدلة
إىل الدائرة ،بينما تتطلب القاعدة  )2( 64من الدوائر أن تبني أسباب أي قرار تتخذه بشأن األدلة.
 -550وإذا استمرت هذه املشكلة ،اليت يعتقد أن من غري احملتمل حدوثها ،ميكن حل املسألة ابعتماد
توجيه رائسي أو إدراج أحكام مناسبة يف الئحة احملكمة ،وتقدمي احلل املتفق عليه بني القضاة(.)389

 -5حتضري الشهود وتثبيتهم
" -551حتضري" الشهود من املسائل اليت تثري اجلدل .وهذه املمارسة مقبولة عموما من الدوائر حسب
االقتضاء ،ولكن ليس من مجيع الدوائر .وترى أقلية من القضاة أهنا قد تشوه األدلة اليت يقدمها الشاهد.
وألولئك الذين يرون ذلك ،من األفضل أن يسمح للشاهد بقراءة البيان األصلي الذي أدىل به دون
مناقشة حتضريية .والقرار بشأن هذه املسألة من اختصاص الدائرة أو القاضي الذي يدير اإلجراءات وليس
( )386املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،توجيهات أولية بشأن سري اإلجراءات 13 ،ICC-02/04-01/15-497 ،متوز/يوليه
 ،2016الفقرة .24
( )387املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،احلكم يف االستئناف املقدم من السيد جان بيري ميبا غومبو واملدعي العام
ضد قرار الدائرة االبتدائية الثالثة املعنون "قرار بشأن قبول األدلة املدرجة يف قائمة االدعاء"،ICC-01/05-01/08-1386 ،
 3أاير/مايو  ، 2011الفقرة .37
( )388انظر أيضا املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،وإمييه كيلولو موسامبا ،وجان جاك مانغندا كابونغو ،وفيديل
ابابال واندو ،وانرسيس أريدو ،احلكم 8 ،ICC-01 / 05-01 / 13-2275-Red ،آذار/مارس  ،2018حيث كانت األدلة اليت
قدمها االدعاء تتألف إىل حد كبري من مستندات.
( )389انظر على سبيل املثال املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،رأي منفصل للقاضي تشيلي أيبوي -أوسوجي،
 14 ،ICC-01 /05-01/08-3636-Anx.3حزيران/يونيه .2018
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من املسائل اليت تتطلب قاعدة تنظيمية .ومن انحية أخرى ،ميكن معاجلة هذه املسألة بقاعدة تنظيمية إذا
كانت هذه هي رغبة األغلبية املطلقة للقضاة.

 -6الشهادة املسجلة مسبقا واإلدلء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو
املرئي
" -552إىل وقت قريب جدا ،كان من الواجب حتما أن يتم كل شيء يف قاعة واحدة ،حبضور مجيع
املشاركني .واعتمدت بعض املبالغ احملدودة إلدخال الشهادة السمعية واألدلة املستندية ،ولكن كان العنصر
الرئيسي يف عملية احملاكمة هو األدلة املباشرة من مربع الشهود" .هذه هي كلمات أول قاض توىل رائسة
إحدى اجللسات ابحملكمة .وأضاف أنه "مل يعد هذا األمر ضروراي فحسب ،ولكنه طريقة غري فعالة
ومكلفة للعمل وإساءة استخدام املوارد النادرة بدون مربر" .وقد مر اآلن أكثر من  30عام ا على الدعوة
ألول مرة إىل استخدام األدلة املسجلة ابلفيديو يف احملكمة ،وال سيما فيما يتعلق بشهادة األطفال ،الذين
يتم االستماع إىل أقواهلم واستجواهبم بعيدا عن قاعة احملكمة يف حميط مالئم .واستخدم هذا األسلوب بعد
ذلك مع شهود ضعفاء آخرين.
 -553ويف حني أن تقدمي التسجيل السابق لشهادة الشاهد شائع إىل حد ما يف اإلجراءات احمللية يف
ظروف معينة ،فإن استخدام الشهادات احلية املنقولة من مكان بعيد مل يعتمد إال ببطء .وكالمها جزء من
إجراءات احملكمة .وتتعلق القاعدة  68من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ابلشهادة املسجلة مسبقا
واليت تستخدم للشهود الضعفاء فقط ،أو يف حالة وفاة الشاهد أو االعرتاض على شهادته ،ولكن ابلنسبة
لشهود آخرين أيضا لتجنب سفرهم إىل الهاي .وإذا أخذت أقوال البعض ومت استجواهبم ،ال يوجد يف
هذه احلالة أي قيد على ما قد يتعلق بشهاداهتم .ويف احلاالت األخرى ،ينبغي أن تقتصر األدلة على
املسائل اليت ال عالقة هلا أبفعال املتهم وسلوكه .وابإلضافة إىل ذلك ،تسمح القاعدة  67ابلشهادة احلية
عن طريق تكنولوجيا الربط السمعي أو البصري .وتشري املعلومات املتاحة إىل أن تطبيق تلك القواعد أسهم
يف تعجيل إجراءات احملاكمة.
 -554وال توجد توصية بشأن هذا املوضوع خبالف تعظيم استخدام التكنولوجيا يف عرض األدلة ،بقدر
ما يتوافق ذلك مع مصاحل العدالة ،واحلفاظ على اليقظة فيما يتعلق ابالستفادة من أي مرافق تكنولوجية
متاحة حاليا وقابلة للنشر .وينبغي توجيه االهتمام أيضا إىل التطورات يف هذه التكنولوجيا السريعة النمو
اليت ميكن تكييفها لزايدة تعزيز كفاءة احملكمة.
 -555وفيما يلي منظور للمستقبل .فمع املام احملاكم مبجموعة الفوائد اليت ميكن أن جيلبها االستخدام
املتزايد للتكنولوجيا الرقمية على عملها ،هناك اآلن نقاش نشيط حول مسألة مىت يكون أفضل وقت جلمع
األدلة من أجل تقدمي سجل موثوق لألحداث .فما هو األكثر احتماال للدقة ‘1’ :التسجيل الفيديوي
للحدث؛ أم ’ ‘2البيان الذي أدىل به شاهد عيان يف األسابيع التالية للحدث؛ أم ’ ‘3الشهادة الشفوية
للشاهد يف قاعة احملكمة بعد  18شهرا من احلدث؟ ليس من الغريب أن نتصور ،يف املستقبل غري البعيد،
أن تستخدم املواد الرقمية يف منطقة النزاع لعمل تسجيالت عالية اجلودة لرواايت شهود العيان لعرضها بعد
ذلك على احملكمة .وقد يؤدي سيناريو قاضي التحقيق ،الذي يرافقه كاتب ومرتجم شفوي ،والذي حيمل
اجلهاز ويكون على دراية كافية ابألسئلة املتوقعة للدفاع ،يف هناية املطاف ،إىل االعرتاف أبن بعض األدلة
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احلامسة اليت مل ختضع الستجواب الشهود موثوقة مبا فيه الكفاية لقبوهلا أمام احملكمة .وينبغي للمحكمة
اجلنائية الدولية األوىل يف العامل أن تكون الرائدة يف احلصول على أكثر األدلة موثوقية.

 -7إدارة احملاكمة
 -556اإلدارة االستباقية للدعاوى القضائية مهمة للعدالة وسرعة اإلجراءات يف املرحلة االبتدائية بقدر
ما هي مهمة يف املرحلة التمهيدية .ودليل ممارسات الدوائر مرجع مفيد ومرغوب فيه للقضاة يف إدارة
حماكماهتم .وما ذكر أعاله يف اجلزء املتعلق ابملرحلة التمهيدية بشأن تنقيح دليل ممارسات الدوائر ،واملدرج
يف التوصية  ،194ينطبق أيضا على املرحلة االبتدائية(.)390

 -8أنشطة احملكمة ابملوقع والزايرات امليدانية
 -557طوال املشاورات اليت قام هبا اخلرباء ،اعتربت مسألة "فصل" احملكمة عن بلدان احلاالت وعدم
إدراكها الكامل لواقع تلك احلاالت مسألة هامة ابلنسبة للعديد من أصحاب املصلحة .وقد مت التأكيد
ابلفعل يف قضااي معروضة على احملكمة على ضرورة أن يكون جزء على األقل من اإلجراءات ابملوقع
(مثل بدء احملاكمة) ،فضال عن قيام القضاة بزايرات ميدانية .وقيل إن الفوائد اليت ستنجم عن أنشطة
احملكمة ابملوقع تشمل زايدة وضوح احملكمة وفهم دورها بشكل أفضل ،وفهم السياق ،ومن خالل الزايرات
امليدانية ،فهم األدلة بوجه أفضل.
 -558وتنص املادة  3من نظام روما األساسي على أن يكون مقر احملكمة يف الهاي هبولندا (الفقرة
 ،)1وجيوز للمحكمة أن تعقد جلساهتا يف مكان آخر عندما ترى أن ذلك مناسبا ،وذلك على النحو
املنصوص عليه يف هذا النظام األساسي (الفقرة  .)3وتنص املادة  62على أن "تعقد احملاكمات يف مقر
احملكمة ،ما مل يتقرر خالف ذلك" .وتوضح القاعدة  )1(100أنه " جيوز للمحكمة أن تقرر االنعقاد يف
دولة أخرى غري الدولة املضيفة ،إذا ارأتت أن ذلك سيكون يف صاحل العدالة ،للفرتة أو للفرتات اليت قد
يقتضي النظر يف القضية كلها أو يف جزء منها" .ويف هذه احلالة ،جيوز للدائرة أن تقرر ،من تلقاء نفسها أو
بطلب من املدعي العام أو الدفاع ،تقدمي توصية بتغيري مكان انعقاد جلسات الدائرة .وتراعى يف التوصية
آراء الطرفني والضحااي( .)391وحتال التوصية مع التقييم الذي يعده قلم احملكمة إىل هيئة الرائسة الختاذ
القرار .وتتخذ هيئة الرائسة القرار بعد التشاور مع الدولة املعنية والدائرة.
 -559وقدم املدعي العام ،بدعم من الدفاع والضحااي ،طلبات من هذا القبيل يف قضااي معروضة على
احملكمة .ويف قضية أونغوين( ،)392قررت الدائرة أن تتم احملاكمة يف مقر احملكمة ورفضت طلب القيام بزايرة
قضائية للموقع ،دون اإلخالل ابحلق يف إعادة النظر يف املسألة يف وقت الحق .وأخريا ،قام أعضاء الدائرة،

( )390انظر التوصية  194أعاله.
( )391القاعدة  )2( 100من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )392املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،القرار بشأن التوصية ابختاذ إجراءات ابملوقع والقيام بزايرة قضائية للموقع يف
مشال أوغندا 18 ،ICC-02/04-01/15-499 ،متوز/يوليه .2016
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يف الفرتة من  3إىل  9متوز/يوليه  ،2018بعد االستماع إىل مرافعة االدعاء ،بزايرة أربعة مواقع يف اجلزء
الشمايل من أوغندا مع ممثلي مكتب املدعي العام ،والدفاع ،واملمثلني القانونيني للضحااي(.)393
 -560ويف قضية نتاغاندا( ،)394طلب املدعي العام إىل الدائرة القيام بزايرة ميدانية من أجل "ضمان
حماكمة عادلة مبوجب املادة  )2( 64ومتكني الدائرة من تقييم األدلة بوجه مناسب عمال ابملادة )3( 69
و( )4واملادة  .")2( 74ورأى املدعي العام أن زايرة املوقع "ستعزز فهم الدائرة لألدلة اليت ستستمع إليها"
من خالل زايرة "املنطقة اليت يدعى أن اجلرائم املزعومة قد وقعت فيها".
 -561ويف قضية كااتنغا( ،)395أوضحت الدائرة االبتدائية أنه ابإلضافة إىل إاتحة الفرصة لفهم سياق
األحداث املعروضة عليها على حنو أفضل ،الغرض الرئيسي من زايرة املوقع هو متكني الدائرة من "إجراء
عمليات التحقق الالزمة يف نقاط حمددة ابملوقع وتقييم األوضاع البيئية واجلغرافية لألماكن اليت ذكرها الشهود
واملتهمون".
 -562ومع فهم الشواغل اليت قد يثريها قلم احملكمة فيما يتعلق ابلسالمة والقدرة على محاية أمن القضاة
واملوظفني الذين يزورون بلدان احلاالت يف سياق القضااي املعلقة ،فضال عن إدراك العبء االقتصادي/اآلاثر
االقتصادية اليت قد ترتتب على ميزانية احملكمة ،من الصعب املبالغة يف تقدير املزااي اليت ميكن أن تكتسب
نتيجة هلذه الزايرات .فهي تتيح الفرصة للتعرف على بيئة احلالة ،والسياقات الثقافية والسياسية واالجتماعية
وفهمها على حنو أفضل .وهي توفر وسيلة لتعرض أعضاء احملكمة للظروف احمللية ،والفهم بشكل أكمل
لألوضاع اليت تعيش فيها اجملتمعات احمللية املتضررة .ويساعد كل ما سلف بقدر كبري يف تفسري وتقييم األدلة.
 -563ولذلك ،من األمهية مبكان أن يؤمن قلم احملكمة األموال الالزمة يف امليزانية للقيام بزايرات ميدانية
يف احلاالت املناسبة على أساس املادتني  )2( 64و  )3( 69و ( .)4وينطبق نفس الشيء على جلسات
االستماع يف املوقع.

 -9غياب أحد القضاة لفرتة وجيزة
 -564يف سياق احملاكمات الطويلة ،قد توجد مناسبات يكون فيها من الضروري أن يتغيب أحد القضاة
عن قاعة احملكمة ألسباب عاجلة وغري متوقعة مل يكن من املمكن التخطيط هلا .وقد يكون االنقطاع غري
املتوقع للمحاكمة أمرا مزعجا ومؤملا للغاية .وقد يتعارض ذلك مع ترتيبات السفر واإلقامة اليت يتم إجراؤها
( )393املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،القرار بشأن طلب القيام بزايرة قضائية للموقع يف مجهورية أوغندا،
 13 ،01/15-1020تشرين األول/أكتوبر .2017
( )394املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،القرار بشأن التوصية ابختاذ اجراءات ابملوقع
والقيام بزايرة قضائية للموقع يف مشال أوغندا 18 ،ICC-02/04-01/15-499 ،متوز/يوليه .2016
( )394املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،القرار بشأن طلب القيام بزايرة قضائية للموقع يف مجهورية أوغنداICC-02/04- ،
 13 ،01/15-1020تشرين األول/أكتوبر .2017
( )394املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،القرار بشأن طلب القيام بزايرة قضائية للموقع24 ،ICC-01 /04-02/ 06-1033 ،
تشرين الثاين/نوفمرب .2015
( )394املدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي،ICC-01/04-01/ 07-3436/ENG ،
 7آذار /مارس  24 ،ICC-01 /04-02/ 06-1033 ،2014تشرين الثاين/نوفمرب .2015
( )395املدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي،ICC-01/04-01/ 07-3436/ENG ،
 7آذار /مارس .2014
ICC-02/04-

16-A-180521

159

ICC-ASP/19/16

حلضور الشهود أمام احملكمة ،وقد يسبب أيضا معاانة مفرطة وال لزوم هلا للشاهد الضعيف .ويف حماولة
للتقليل إىل أدىن حد من التأثري املزعج واملؤمل ملثل هذه االنقطاعات ،اختذت احملاكم املخصصة ترتيبات
لتمكني قضاة الدائرة املتبقني من مواصلة جلسات االستماع يف غياب القاضي املتضرر لفرتة حمدودة إذا
اقتنعوا أبن ذلك يف مصلحة العدالة .وكانت الفرتة "ال تزيد عن مخسة أايم عمل"(.)396
 -565ويف عام  2014تقريبا ،اقرتح قضاة احملكمة تعديال على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
إلدخال حكم مماثل .وأاثر هذا االقرتاح جدال كبريا وال يزال يف طي النسيان .واعرتضت بعض الدول
األطراف على االقرتاح على أساس أن املادتني  )1( 74و( )2( 39ب) ’ ‘2من النظام األساسي
تتطلبان حضور مجيع القضاة يف مجيع جلسات احملاكمة .وردت دول أخرى أبن هناك ما يؤيد هذا
االقرتاح يف املادة ( )3( 64أ) اليت تسمح للدائرة االبتدائية اليت يناط هبا النظر يف الدعوى أن تتخذ
التدابري الالزمة لتسهيل سري اإلجراءات على حنو عادل وسريع.
 -566وهناك أتييد آخر هلذا املوقف األخري .ففي ظروف معينة ،ال يشرتط أن يكون املتهم حاضرا
شخصيا .وجيوز إعفاء املتهم من احلضور أو أن يكون "حاضرا" ابلفيديو .وجيوز للشهود اإلدالء
بشهاداهتم احلية بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو املرئي .وهناك أحكام الستبدال القضاة
والبدالء( .)397وابإلضافة إىل ذلك ،فإن اإلجراء املتوخى يف االقرتاح قد مت اتباعه يف حالة سابقة واحدة
على األقل على الرغم من عدم وجود مثل هذه القاعدة(.)398
 -567وكان تعديل القاعدة الذي اقرتحه القضاة هو إضافة قاعدة جديدة ،هي القاعدة  140مكررا،
تنص على ما يلي:
"إذا تعذر على القاضي حضور أي جلسة استماع بسبب مرضه أو ألسباب شخصية طارئة
أخرى غري متوقعة ،جيوز لقضاة الدائرة املتبقني أن أيمروا استثنائيا أبن تستمر جلسة النظر يف
القضية يف غياب ذلك القاضي الستكمال مسألة حمددة بدأت ابلفعل وميكن االنتهاء منها يف
غضون إطار زمين قصري ،شريطة ما يلي:
’ ‘1أن تقتنع الدائرة ،أو إذا تعذر عمليا استشارة القاضي الغائب ،أن يقتنع قضاة الدائرة
الباقون أبن هذا الرتتيب يف مصلحة العدالة؛
’ ‘2أن يوافق الطرفان على هذا الرتتيب".
 -568وقد صيغت القاعدة أبقصى ما ميكن ختيله من الدقة .وتتطلب من القضاة االقتناع أبن
االستمرار يف مصلحة العدالة ،وتتطلب أيضا موافقة األطراف .وتنص على تسجيل الشهادة ابلفيديو
وااتحتها للقاضي الغائب لالطالع عليها عند عودته إىل عمله .وعملت احملاكم املخصصة بقاعدة ذات
تطبيق أوسع بكثري وال تتطلب موافقة األطراف .ومن األمثلة اجليدة على الظروف اليت ميكن فيها تطبيق
هذه القاعدة استكمال األدلة املتعلقة بضحية أو شاهدة تعرضت لإليذاء اجلنسي بعد ما أمضت ابلفعل
فرتة ما بعد الظهرية يف مربع الشهود يف حالة سيئة للغاية.
( )396القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،القاعدة  15مكررا.
( )397املادة  69من نظام روما األساسي ،والقواعد  38و ،39و ،67و 134مكررا ،و 134اثلثا ،و 134رابعا من
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )398تقرير الفريق الدراسي املعين ابحلوكمة ) ،ICC-ASP/13/28 (2014الصفحة  ، 21الفقرة .11
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 -569ومع زايدة حجم العمل يف احملكمة ،ستزداد احلاجة إىل هنج مرن للتطورات غري املتوقعة ،ليس
لتجنب اآلاثر اليت ميكن أن ترتتب على االضطراابت يف القضية اليت حتدث فيها فحسب ،بل أيضا اآلاثر
اليت ميكن أن تنجم عن ذلك على األعمال األخرى للمحكمة .والقاعدة اليت تسمح ابستمرار النظر يف
القضية لفرتة وجيزة يف غياب قاض واحد يف ظروف معينة واليت ال تؤثر سلبيا على عدالة اإلجراءات هي
إحدى الطرق املتاحة لتوفري املرونة املطلوبة .وقد صيغت التوصية أدانه بعبارات عامة على أساس أن
القضاة ومجعية الدول األطراف سيحددون تفاصيل النهج الذي يناسب اإلجراءات أمام احملكمة.

 -10التكنولوحيا يف العملية القضائية
( )1قاعدة بياانت السوابق القضائية
 -570افتقرت احملكمة يف سنواهتا األوىل إىل قاعدة بياانت ميكن البحث فيها بسهولة عن سوابقها
القضائية .ومنذ عام  2011تقريبا ،جرت مناقشات داخلية حول العمل مع انشر خاص إلقامة قاعدة
بياانت شاملة .ومل تصل هذه املناقشات إىل نتيجة هنائية .ويف صيف  ،2016اختذت األمور اجتاها
خمتلفا .واجتمع كل جهاز من أجهزة احملكمة لوضع مشروع لقاعدة بياانت السوابق القضائية .وأوشك
املشروع اآلن على االنتهاء .وقام أساسا الفريق العامل املعين ابلدوائر ابلعمل الالزم إلدارة املشروع
واإلشراف عليه ابلتنسيق مع موظف قانوين برتبة ف .3-وهناك دعم تقين من قسم خدمات إدارة
املعلومات ،وقام اخصائي خارجي إبنشاء املوقع.
 -571والغرض من املشروع هو إنشاء قاعدة بياانت على اإلنرتنت تتيح لألفراد داخل احملكمة
وخارجها الوصول بسهولة إىل السوابق القضائية للمحكمة واستعادهتا .وال حتتوي قاعدة البياانت ،نظرا
الاتحتها للجمهور ،على مواد غري علنية.
 -572وتتيح قاعدة بياانت السوابق القضائية الوصول إىل السوابق القضائية للمحكمة يف شكل
استنتاجات قانونية .ويوجد حاليا ما يزيد على  3 500استنتاج قانوين يف قاعدة البياانت .وهذه
االستنتاجات القانونية مقتطفات من أحكام احملكمة وقراراهتا وأوامرها اليت تتضمن قرارات وتفسريات
قانونية .وميكن بعد ذلك الوصول إىل القرار الكامل عن طريق وصلة بينية ،كما ميكن الوصول إىل السوابق
القضائية عن طريق هذه الوصلة .وهكذا ،توفر قاعدة بياانت السوابق القضائية إمكانية الوصول إىل النص
الكامل للسوابق القضائية العلنية للمحكمة ،وتضم حاليا حوايل  3 200حكم وقرار وأمر صادر بني
عامي  2004و .2018كما توفر مزيدا من املعلومات عن املستوى النسيب ألمهية االستنتاجات القانونية
(ثالثة وفق ا للدائرة املصدرة) وعن القرارات ذات الصلة ،مثل أتييد أو إلغاء االستنتاج القانوين يف
االستئناف.
 -573وميكن البحث يف قاعدة البياانت عن طريق نص كامل ،مما يسمح بعمليات البحث املعقدة اليت
تستخدم املنطق أو التقريب أو االختزال .وابإلضافة إىل ذلك ،جيوز للمستخدمني البحث عن طريق
كلمات رئيسية .وحيوز للمستخدمني احلصول على االستنتاجات القانونية عن طريق البحث عن كلمات
رئيسية وحتديدها يف شجرة قابلة للتوسيع.
 -574وتنظر الدوائر إىل قاعدة بياانت السوابق القضائية على أهنا مسامهة رئيسية يف قدرهتا على تعزيز
اتساق السوابق القضائية للمحكمة .ويبلغ عدد القرارات قدرا ال ميكن معه القيام ببحث شامل يف
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السوابق القضائية واالستنتاجات القانونية ذات الصلة اليت قد تساعد يف حتليل املشكلة بدون قاعدة
بياانت رقمية .وستنشر هذه القاعدة قريبا داخل احملكمة ،وستتاح للجمهور يف غضون أسابيع قليلة.
وهناك آمال كبرية بني القضاة يف أن يساهم ذلك بشكل كبري يف اتساق السوابق القضائية ،وابلتايل يف
تعزيز الصورة العامة للمحكمة.
 -575ويواصل الفريق العامل العمل من أجل حتديث قاعدة البياانت وسيسعى بعد ذلك إىل مواصلة
حتديثها .ويتطلب هذا استمرار الدعم واملوارد .وعلى مدى السنوات األربع من املشروع ،شارك حنو 40
فردا يف العمل ،وكانوا يف الغالب من املهنيني الزائرين العاملني يف الدوائر كجزء من برانمج املهنيني الزائرين،
مما ااتح هلم الفرصة الكتساب معرفة متعمقة ألهداف ووظائف احملكمة وتعزيز خربهتم املهنية .وقبل
عامني ،شارك ما جمموعه مخسة موظفني برتبة ف 1-يف جتميع املواد الالزمة لقاعدة البياانت حتت إشراف
املنسق .وال يوجد منذ هناية عام  2018متويل ملواصلة مشاركتهم .كان االعتماد بشكل أساسي على
واحد أو اثنني من املهنيني القانونيني ،بدعم مايل من االحتاد األورويب .يوجد حاليا موظفان من بوتسواان
وبنغالديش .ويف انتظار بدء حماكمة احلسن ،متكن منسق الفريق العامل أيضا من ختصيص وقت للعمل.
وجيري حاليا وضع اللمسات األخرية على اجلوانب التقنية بغية اطالقها على اجلمهور يف القريب العاجل.
 -576واحملكمة حمظوظة بوجود هذا املورد .ومن األمهية مبكان لكل من كفاءة العملية القضائية والتطوير
املتسق واملستمر للسوابق القضائية أن تكفل حملكمة حتديثها بسرعة ،وأن يتم ابلتايل توفري التمويل الكايف
لتحديثها ابنتظام وتطويرها.

( )2املوارد الرقمية واألدوات القانونية األخرى
 -577على عكس التطور املتأخر لقاعدة بياانت السوابق القضائية الرقمية ،سعت احملكمة منذ البداية،
فيما يتعلق بسري اإلجراءات القضائية ،إىل أن تكون "حمكمة الكرتونية" ،أبقل قدر ممكن من األوراق.
وأقامت احملكمة العديد من أنظمة تكنولوجيا املعلومات اليت تغطي جوانب خمتلفة من اإلجراءات
القضائية .وهناك ثالث منصات رقمية داخلية رئيسية ميكن من خالهلا الوصول إىل واثئق احملكمة:
’ ‘1املنصة املسماة ) :HPE Records Manager (RM8وهي نظام إلدارة الواثئق حيث يتم
ختزين مجيع ملفات األطراف واملشاركني يف اإلجراءات وكذلك قرارات احملكمة؛
’ ‘2املنصة املسماة ) :Ringtail (e-Courtحيث يتم ختزين النسخ اإللكرتونية من األدلة
املستندية؛
’ ‘3املنصة املسماة  :Transcendاليت تستخدم للنصوص احلية يف قاعة احملكمة ،وكذلك
للتحليل الالحق للنصوص.
 -578ويف غضون ذلك ،تطورت التكنولوجيا بشكل ملحوظ .ونشأت نتيجة لوجود ثالثة أنظمة
رئيسية حتدايت خاصة ،على سبيل املثال فيما يتعلق ابالتصال بني األنظمة ،وضرورة تسجيل املستخدمني
يف ثالثة أنظمة خمتلفة .وبعض الوظائف أكثر تعقيدا مما ينبغي أن تكون.
 -579وهلذا السبب ،أطلقت احملكمة مشروعا يسمى "منصة سري العمل القضائي" ،واهلدف من
املشروع هو احلصول على نظام واحد يضم مجيع وظائف األنظمة الثالثة احلالية ويتضمن بعض الوظائف
اإلضافية .وهذا هو أكرب مشروع يف اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات ابحملكمة للفرتة
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 ،2021-2017وميثل  ٪40من إمجايل ميزانية اإلسرتاتيجية .ومن املقرر تسليم الوحدات األوىل من
املشروع يف هناية الربع الثاين من العام املقبل هبدف دعم الوظائف الرئيسية املتعلقة جبلسات احملكمة.
وسيتم تطويرها قبل هناية املدة .وقد يقع بعض التأخري نتيجة جلائحة الكوروان.
 -580وستقام املنصة على أساس النظام اإللكرتوين للمحكمة اخلاصة بلبنان ،املسمى نظام "سري
العمل القضائي" ،الذي أقيم منذ بضع سنوات والذي يستخدم بنجاح يف احملكمة اخلاصة بلبنان .ونظرا
ألنه يتضمن ابلفعل غالبية الوظائف اليت قد ترغب فيها احملكمة ،كان من املعقول عدم البدء من الصفر
بل استخدام ما هو متاح ابلفعل وتطويره لتلبية احتياجات احملكمة بشكل كامل .ونظام سري العمل
القانوين هو األساس أيضا لنظام الدوائر املتخصصة يف كوسوفو ،وقد تستفيد احملكمة من املهام اليت
أضيفت لتلك الدوائر أيضا.
 -581ومن احملتمل أيضا أن تضاف إىل قاعدة بياانت السوابق القضائية يف املستقبل وحدات
حتتوي على القرارات غري العامة ،وستكون هذه الوحدات ضمن البنية التحتية ملعلومات احملكمة وجزءا من
منصة سري العمل القضائي أو متواصلة معها.
 -582ويف ضوء احلجم اهلائل من املواد مبختلف أنواعها اليت جيب "التعامل معها" وإدارهتا عند
التحضري لإلجراءات القضائية واالضطالع هبا ،يكتسي االحتفاظ بنظم دعم رقمية حديثة وموثوقة للعمل
القضائي ابحملكمة وحتديثها أو استبداهلا ابنتظام مع مرور الزمن أبمهية حيوية لكفاءة وفعالية األداء يف نظام
العدالة .ومنصة سري العمل القضائي مثال ملا سيكون مطلواب من وقت آلخر يف السنوات القادمة ،رمبا
مبزيد من التواتر مع التقدم الذي ال يكل يف التكنولوجيا.
 -583ومن املنصات املتاحة للهيئة القضائية قاعدة بياانت األدوات القانونية
اليت تضم جمموعة عامة من موارد القانون اجلنائي الدويل من احملكمة وغريها.

()www.legal-tools.org

 -584وتتمثل إحدى الثغرات يف توافر القرارات القضائية بسهولة يف عدم وجود سجل عاملي للقرارات
الشفوية اليت قد تكون عديدة يف بعض احملاكمات .ويف الوقت احلايل ،الطريقة الوحيدة لالحتفاظ حىت
بسجل أويل للقرارات الشفوية هي أن يقوم املسؤول القانوين عن هذه القرارات بتسليط الضوء عليها يف
منصة  .Transcendوال ميكن تعديل النص لوضعه على اإلنرتنت .بيد أنه سيتم النظر يف مزيد من التطوير
لقاعدة بياانت السوابق القضائية لتشمل القرارات الشفوية .وينبغي من حيث املبدأ تشجيع اختاذ القرارات
الشفوية .ويف سياق حماكمة تستمر عدة سنوات ،ميكن اختاذ عدد كبري جدا من القرارات املهمة أثناء
احملاكمة .ومن املهم أن توجد وسيلة للوصول بسهولة إىل القرارات الشفوية من أجل زايدة املسامهة يف
كفاءة اإلجراءات.

( )3اآلاثر على الدفاع واملمثلني القانونيني للضحااي
 -585ال تتحقق كفاءة إجراءات احملاكم عن طريق تزويد السلطة القضائية ابألدوات اليت تعجل يف
عملها فقط .ويف نظام اخلصومة ،حيتاج الطرفان إىل احلصول على معدات متوافقة من أجل القيام بدورمها
يف تلك العملية .ومن منظور أفرقة الدفاع اخلارجية ،وصف النظام الرقمي للمحكمة أبنه جمزأ وغري فعال.
وعلى الدفاع ،مثله مثل السلطة القضائية ،أن يستخدم املنصات الثالث املنفصلة املشار إليها أعاله .غري
أن الصعوابت تتفاقم ابلنسبة هلم بسبب املشاكل اليت تواجههم يف الوصول إىل النظم الرقمية ذات الصلة
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واستخدام األقراص املضغوطة فعليا يف إدارهتا للمواد املتعلقة ابلقضااي .وكما هو موضح للخرباء ،من
الواضح أن العملية تستغرق وقتا طويالا ،خاصة ابلنسبة ألي من ال يكون من املستخدمني املنتظمني أو
املتقنني.
 -586وبرانمج العمل املشرتك الذي نوقش أعاله يدين ابلكثري لنظام سري العمل القانوين يف احملكمة
اخلاصة بلبنان الذي يوفر وقتا كبريا للدفاع .ويقوم قلم احملكمة ،من خالل مكتب املساعدة املختص
(وحدة مشاركة الضحااي أو مكتب حملامي العام للدفاع) ،بتوزيع الرتاخيص اليت متنح إمكانية الوصول إىل
برانمج العمل املشرتك على احملامني اخلارجيني .غري أن مدى استفادة األفرقة القانونية اخلارجية من مشروع
برانمج العمل املشرتك ليس واضح ا على اإلطالق .وكانت هناك مناقشات سابقة حول التحدايت اليت
ميكن أن ميثلها وصول الدفاع ،مثل إمكانية الوصول إىل مواد سرية ،ولكن القصد كان حتسني عملية
تسجيل األدلة والكشف.
 -587ويشمل الطريق إىل األمام مرحلة لتحليل األعمال ستتاح فيها ألفرقة الدفاع اخلارجية واألفرقة
القانونية للدفاع والضحااي الفرصة الستعراض وظائف املنصة واإلعراب عن "الوضع النهائي املفضل"
لديها .ومن الواضح أن من مصلحة الكفاءة القضائية أن تتمتع األفرقة القانونية اخلارجية إبمكانية الوصول
إىل أقصى قدر ممكن من وظائف املنصة.
 -588وأثريت أمام اخلرباء مسألة منفصلة تتعلق إبدارة البياانت .ومت االدعاء أبنه نظرا لعدم قيام
احملكمة بوضع منصات مناسبة إلدارة الواثئق واملعلومات املتعلقة مبشاركة الضحااي ،حياول حمامو الضحااي
ومكتب املدعي العام للدفاع والصندوق االستئماين للضحااي إدارة البياانت املعقدة املتعلقة مبئات أو
آالف أو حىت عشرات اآلالف من الضحااي ابستخدام نظام  Microsoft Excelفقط .وقيل إن ذلك
يؤدي إىل قدر كبري من عدم الكفاءة وإهدار للموارد.
 -589وتبني من البحث أن الوضع ليس قامتا كما يوحى به هذا البالغ .وتدار املعلومات املتعلقة
ابلضحااي حاليا بنظام إدارة طلبات الضحااي التابع لقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم .وال توجد
شكوى من هذا النظام .واملسألة تتعلق ابلوصول إىل حمام خارجي ،وعلى ذلك يبدو أن هناك بعض سوء
الفهم.
 -590ويهدف قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم إىل توفري البياانت الواردة يف نظام إدارة طلبات
الضحااي جلميع العمالء (أي لألطراف ،واملمثلني القانونيني ،مبا يف ذلك مكتب احملامي العام للضحااي،
والصندوق االستئماين للضحااي ،والدوائر) ابلنسق الذي يرونه مناسبا .ومن الناحية التقنية ،زال يشكل
توفري الوصول إىل نظام إدارة طلبات الضحااي إىل املكاتب األخرى للمحكمة مشكلة كبرية .وكل ما حيتاج
إليه مربمج قاعدة البياانت التابعة لقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم هو معرفة متطلبات العمالء
لالستخدام.
 -591وعرض على رئيس مكتب احملامي العام للضحااي وصول أكثر مشوالا إىل نظام إدارة طلبات
الضحااي منذ سنوات ولكنه رفض هذا العرض ابعتباره غري ضروري على أساس أن لديه نظامه اخلاص،
وهو نظام  .Excelوابملثل ،عرض على الصندوق االستئماين للضحااي وصول أكثر مشوالا إىل نظام إدارة
طلبات الضحااي  ،ولكن بعد اجتماعني يف العام املاضي ،مل يقدم الصندوق التفاصيل الالزمة لالستخدام.
وميكن حتضري املعلومات أبي نسق حيتاجه الصندوق ،ويبدو أنه اختار برانمج  Excelلسهولة إدارته .وكان
الفريق القانوين الوحيد الذي أعرب عن اهتمامه ابلقدرات التقنية األكثر مشوالا لنظام إدارة طلبات
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الضحااي هو فريق املمثلني اخلارجيني للضحااي يف قضية أونغوين .وهو يف نقاش حاليا مع قسم مشاركة
الضحااي وجرب أضرارهم بشأن متطلبات الفريق.

التوصيات
التوصية  :199عندما يصدر قرار اعتماد التهم ،ينبغي إحالته على الفور إىل هيئة الرائسة مصحواب
بسجل اإلجراءات ،وعلى هيئة الرائسة أن حتيل كال القرارين على الفور إىل الدائرة االبتدائية لبدء التحضري
للمحاكمة.
التوصية  :200ينبغي أن تبدأ الدائرة االبتدائية يف التحضري للمحاكمة وأن تصدر أمر حتديد موعد
اجللسة التحضريية األوىل يف أقرب وقت ممكن ،حىت عندما يكون قرار االعتماد معلقا يف االستئناف.
وينبغي أال حيدث أي أتخري أو أتجيل يف التحضري للمحاكمة إال إذا وجد سبب وجيه لذلك.
التوصية  :201اعرتافا أبن طلب الرباءة على أساس أن ال وجه إلقامة الدعوى من السمات الثابتة اآلن
يف إجراءات احملكمة ،ينبغي أن يضع القضاة قاعدة يف الئحة احملكمة لتنظيم اإلجراءات ،مبا يف ذلك
لتحديد أثر الطلب ،لضمان اتباع هنج متسق من قبل الدوائر ،والنص على االستئناف يف الظروف
املناسبة.
التوصية  :202ينبغي أن ينظر القضاة فيما إذا كان "االستصواب" هو املعيار املناسب لإلذن لصديق
احملكمة بتقدمي مالحظات ،وفيما إذا كان ينبغي أن يطلب إىل الدوائر تقدمي أسباب لإلذن لصديق
احملكمة بتقدمي طلبات ،وحيثما يطلب العديد من أصدقاء احملكمة اإلذن بتقدمي مالحظات ،يف املعيار
املناسب الختيار الذين يؤذن هلم بذلك(.)399
التوصية  :203يوصى بصياغة قاعدة تنص على تعيني صديق للمحكمة أو حمام مستقل للتحقيق و/أو
احملاكمة يف حالة االدعاء بوجود انتهاك للمادة  ،70يف احلاالت اليت حيتمل أن يكون فيها تضارب يف
املصاحل ابلنسبة لالدعاء.
التوصية  :204يوصى أبن تستخدم الدوائر على أوسع نطاق ممكن وسائل تقدمي األدلة املنصوص عليها
يف املادة  )2( 69والقاعدتني  67و 68اليت تسمح ابستخدام الشهادات املسجلة مسبقا وتقدمي األدلة
بوسائل إلكرتونية أو بوسائل خاصة أخرى.
التوصية  :205ينبغي أن تظل احملكمة على دراية ابلسلطة املخولة هلا مبوجب املادة  3لالنعقاد يف مكان
آخر غري الهاي عندما ترى ذلك مناسبا ،وينبغي أن ترصد مبلغا يف امليزانية للحاالت اليت تقرر فيها أي
دائرة أن االنعقاد يف مكان آخر سيكون يف مصلحة العدالة.
التوصية  :206ينبغي أن تتخذ مجعية الدول األطراف و /أو القضاة تدابري ،أبي وسيلة تشريعية يروهنا
مناسبة ،ملواصلة اإلجراءات عند غياب أحد القضاة بسبب املرض أو ألسباب شخصية عاجلة أخرى
للفرتة اليت يروهنا مناسبة شريطة اقتناع القضاة الباقني أبن القيام بذلك لن يؤثر سلبيا على عدالة احملاكمة.
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التوصية  :207ينبغي رصد اعتمادات يف امليزانية الستكمال قاعدة بياانت السوابق القضائية وحتديثها
وتطويرها.
التوصية  :208ينبغي للمحكمة أيضا أن تكون يقظة لالستفادة من أي مرافق تكنولوجية متاحة حاليا
ميكن نشرها ونكييفها بسهولة لزايدة تعزيز كفاءة احملكمة.
التوصية  :209بعد تسليم الوحدات األوىل من منصة سري العمل القضائي يف عام  ،2021ينبغي أن
يضع قلم احملكمة خطة ملراجعة وتقييم القدرات احلالية للنظم الرقمية للمحكمة ابنتظام يف ضوء التطورات
يف التكنولوجيا الرقمية ،لضمان اختاذ اخلطوات املناسبة ويف الوقت املناسب لتحديث الدعم الرقمي
للمحكمة .ولضمان تنفيذ هذه اخلطة بنجاح ،ينبغي إنشاء فرقة عمل تضم موظفني من كل من الدوائر
ومن إدارة تكنولوجيا املعلومات التابعة لقلم احملكمة .وينبغي أيضا أن يعهد إىل فرقة العمل هذه مبسؤولية
حتديد أساليب العمل واألدوات التكنولوجية احملتملة اليت ميكن إدخاهلا يف الدوائر واإلجراءات .وينبغي
استشارة مكتب املدعي العام ومكتب الدفاع حسب االقتضاء .وينبغي لفرقة العمل أن تصدر تقريرا سنواي
وأن تتقاسم هذا التقرير مع القضاة ومجيع موظفي الدوائر.
التوصية  :210ينبغي أن توفر الدوائر وقلم احملكمة عملية متسقة لتسجيل القرارات الشفوية الصادرة يف
اإلجراءات القضائية يف قاعدة بياانت قابلة للبحث رقميا ،وترقيم هذه البياانت ،وإخطار األطراف
بتفاصيلها.
التوصية  :211ينبغي أن ييسر جملس إدارة مشروع منصة سري العمل القضائي وصول األفرقة القانونية
اخلارجية إىل املنصة على أوسع نطاق ممكن.
التوصية  :212ينبغي أن يوضح قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم جلميع العمالء احملتملني استعداده
لتقدمي خدمات نظام إدارة طلبات الضحااي بشكل أكثر مباشرة من خالل متكني املستعملني ذوي الصلة
من الوصول إىل النظام.

جيم-

الطعون التمهيدية
 -592وتتعلق مسألة أخرى مثرية للجدل ابلطعون التمهيدية .وهناك رواايت تشري إىل أن عزوف بعض
القضاة عن منح اإلذن يف الطعون التمهيدية يرجع إىل أهنا تسهم يف أتخري اإلجراءات .وقيل للخرباء إن
وجود مرحلة متهيدية طويلة بني هناية اإلجراءات األولية وبدء احملاكمة يؤثر على طول املدة التحضريية
للمحاكمة .وهناك اآلن عدم اتساق بني الدوائر فيما يتعلق مبنح اإلذن ابلطعن .وعالوة على ذلك ،ذكر
بعض الذين أجريت مقابالت معهم أن هناك تصورا عاليا داخل احملكمة وخارجها أبن هناك ميالا ملنح
اإلذن ابلطعن يف الطعون التمهيدية بناء على طلب املدعي العام وليس بناء على طلب الدفاع.
 -593ويف حني أن من اختصاص القضاة إصدار قرارات إجرائية ،من املهم اإلشارة إىل أن هناك
حاالت قد تؤدي فيها القرارات اإلجرائية اليت تتخذها دائرة االستئناف إىل التوضيح وإىل توحيد
املمارسات بني الدوائر .وقد تسهم أيضا يف االقتصاد يف اإلجراءات ويف محاية حقوق املتهم ،كما هو
احلال مثال يف حالة اختاذ قرار أبن "ال وجه إلقامة الدعوى" أو قرار اعتماد التهم.
 -594لذلك ،قد ينظر القضاة يف املوافقة على وضع مبادئ توجيهية وإرشادات فيما يتعلق ابحلاالت
اليت تتطلب وتربر أن تبت دائرة االستئناف يف الطعون التمهيدية املقدمة بشأهنا .ومن املفهوم أن بعض
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القرارات التمهيدية تؤثر ابلفعل على نتيجة احملاكمة يف حني أن البعض اآلخر يتعلق يف الواقع
ابإلجراءات .ومن املستصوب أن تتبع الدوائر هنجا موحدا فيما يتعلق ابلقرارات القابلة للطعن .ومن شأن
إدخال مبادئ توجيهية جديدة يف دليل ممارسات الدوائر أن يتيح للدوائر يف مجيع الشعب التمهيدية
والشعب االبتدائية اتباع نفس النهج .ويثين اخلرباء على إدخال اجلداول الزمنية مؤخرا يف دليل ممارسات
الدوائر ،حيث متت املوافقة على التوصية أبن "تصدر دائرة االستئناف قرارات بشأن املسائل املتعلقة ابملادة
( )1( 82أ) و(ج) و(د) ،واملادة  )2( 82يف غضون أربعة أشهر من اتريخ إيداع الرد على مذكرة
االستئناف (.)400()...

التوصيات
التوصية  :213ينبغي للقضاة النظر يف إدخال مبادئ توجيهية يف دليل ممارسات الدوائر فيما يتعلق
ابلقرارات املتعلقة ابملسائل املوضوعية واإلجرائية اليت قد تكون موضعا لطعن متهيدي ،وكذلك توضيح
احلاالت اليت ينبغي أن توقف فيها اإلجراءات يف الفرتة الالزمة للفصل يف الطعون التمهيدية.

دال-

إدارة املراحل النتقالية يف اهليئة القضائية
الستنتاجات
 -595تشري عبارة "املرحلة االنتقالية" ،يف سياق اهليئة القضائية للمحكمة ،إىل احلاالت اليت تثار فيها
مسألة استبدال قاض أو عدد من القضاة .ويتناول هذا القسم احلاالت اليت تثري اجلدل الحتمال أن تؤثر
على كفاءة وفعالية اإلجراءات.

 -1الستمرار يف املنصب عند انتهاء املدة
 -596ملا كانت املدة احملددة لوالية القضاة هي تسع سنوات وال جيوز إعادة انتخاهبم ،وأنه يتعني على
ثلث القضاة الذين يبلغ جمموعهم  18قاضيا االنسحاب ليحل حملهم قضاة آخرون كل ثالث سنوات،
فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه احملكمة هو توزيع القضاة على الدوائر .وينطبق ذلك بوجه خاص على
القضااي اليت ال يتوقع استكماهلا قبل انتهاء والية القاضي .ومن الواضح أن هذا املوقف كان متوقعا حيث
نصت املادة  )10( 36على أن يستمر القاضي يف منصبه إلمتام أية حماكمة أو استئناف يكون قد بدئ
النظر فيهما ابلفعل أمام الدائرة اليت يعمل هبا القاضي .ونظرا لصعوبة تقدير املدة اليت حيتمل أن تستغرقها
القضااي اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ،ليس من املستغرب أن يستمر عدد كبري من القضاة يف
مناصبهم بعد انتهاء فرتة واليتهم إلمتام احملاكمات أو االستئناف .وترد تفاصيل هذه التمديدات ،اليت
ترتاوح بني بضعة أشهر وأربع سنوات ،يف تقرير صادر عن قضاة احملكمة بتاريخ  30كانون الثاين/يناير
 .2020وملا كان استبدال القاضي املنتهية واليته بقاض جديد إلمتام احملاكمة أو االستئناف مستبعدا
مبوجب األحكام اإللزامية للمادة  ،)10( 36فإن هذا الوضع يتطلب إدارة متأنية.
 -597ويسلط التقرير الصادر بتاريخ كانون الثاين/يناير  2020الضوء على اخلطوات اليت اختذهتا اهليئة
القضائية لالمتثال للمادة  ،)10( 36مبا يف ذلك الرتتيب ألن يكون العمل الذي يقوم به القاضي يف فرتة
()400
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التجاوز على أساس عدم التفرغ ،تلبية لاللتزام السابق ابنتهاء والية القاضي يف املوعد احملدد .ويشري التقرير
أيضا إىل التدابري اليت مت االتفاق عليها مؤخرا لتحسني فعالية االنتقال الذي يتم كل ثالث سنوات ،مثل
إدخال حد زمين إلصدار القرارات واألحكام يف مجيع الدوائر يف دليل ممارسات الدوائر يف اجلزء األخري
من عام  2019جلعل توقيت املراحل النهائية من اإلجراءات أكثر قابلية للتنبؤ .ويف الوقت نفسه ،يسلط
التقرير الضوء على جوانب نظام روما األساسي اليت حتد من اخليارات املتاحة إلدارة هذه املرحلة مثل حظر
تكليف القاضي ابجللوس يف حماكمة شارك فيها ابلفعل يف املرحلة التمهيدية ،واشرتاط أن يعمل قضاة
شعبة االستئناف يف تلك الشعبة فقط .ومن الواضح أنه مت إيالء اهتمام كبري إلدارة هذه احلالة.

 -2تعيني قاض مناوب
 -598وقد تثار مسألة املرحلة االنتقالية يف أي وقت فيما يتعلق أبحد القضاة يف احملكمة .وهناك عدة
ظروف جيوز فيها إعادة تشكيل الدوائر ،مثل اعتذار القاضي أو عدم أهليته بسبب تضارب املصاحل .ومع
ذلك ،ال جيوز استبدال القاضي بعد بدء جلسات االستماع إال إذا مت تعيني قاض مناوب.و مثة خطر ال
يستهان به يف أي حمكمة تنظر يف قضااي مطولة ومعقدة هو إصابة أحد القضاة مبرض معوق أو وفاته أثناء
النظر يف الدعوى .ومن الواضح أن املشكلة كانت متوقعة حيث تنص املادة  )1( 74والقاعدة  39على
تعيني قاض مناوب ليكون حاضرا طوال احملاكمة واملداوالت ،وأن حيل حمل أحد األعضاء يف الدائرة
االبتدائية إذا كان هذا العضو غري قادر على االستمرار يف احلضور .ويف حالة وفاة أحد القضاة أو عجزه
عن العمل ،حيل القاضي املناوب حمل القاضي األصيل دون تعطيل يف سري احملاكمة .هذه هي النظرية.
الوضع خمتلف يف املمارسة العملية.
 -599ومل يتم حىت اآلن تعيني قاض مناوب .ويف الوقت احلايل ،املرشحون الوحيدون هلذا الدور هم
القضاة الذين يعملون يف دوائر أخرى .واملتصور هو تعيني قاض غري مثقل ابلعمل للقيام هبذا الدور ألن
املطلوب من القاضي املناوب هو احلضور من بداية احملاكمة إىل هنايتها .ولن تستخدم هذه الطاقة دون
التأثري بقدر كبري على عبء العمل يف احملكمة .وحىت يف هذه احلالة ،من الصعب تصور أن يكون قاض
من املستوى املطلوب من قبل احملكمة راضيا عن قضاء عدة سنوات من حياته كقاضي احتياطي يراقب
اإلجراءات اليت جيريها اآلخرون ،على أمل أن يطلب منه يف مرحلة ما االشرتاك يف احملاكمة.
 -600وتتوخى القاعدة  39أن حيضر القاضي املناوب مجيع وقائع ومداوالت القضية دون املشاركة
فيها .وهذا احلكم تقييدي بغري مقتض وقد تنظر احملكمة يف مراجعته يف ضوء حق القاضي االحتياطي يف
احملكمتني املخصصتني والقاضي اإلضايف يف قضية لوكريب املتعلقة بتخريب الرحلة  PanAm 103فوق
اململكة املتحدة يف طرح األسئلة واملسامهة يف املداوالت ،ولكن دون أن يكون له احلق يف التصويت.
 -601ويف انتظار معاجلة الشواغل املذكورة أعاله بشأن اجلوانب غري اجلذابة لدور القاضي املناوب ،مت
إيالء مزيد من االعتبار لتحديد طريقة أكثر واقعية لتعيني قاضي مناوب عند احلاجة إىل ذلك .وعندما
تكون هوية القاضي الذي ميكن استدعاؤه للعمل كقاضي مناوب معروفة سلفا ،سيكون من األسهل
واألسرع تعيني هذا القاضي بعد صدور القرار الالزم مباشرة .وسيتطلب ذلك انتخاب قاض أو قضاة
إضافيني مبوجب األحكام اليت تسمح بزايدة العدد التكميلي من القضاة الاتحتهم للعمل كقضاة مناوبني
عندما يكون ذلك إجراء احرتازاي مناسبا .وال يلزم استدعاء قضاة منتخبني إضافيني للخدمة دون وجود
قضية مناسبة وقبل وجودها .وسيتطلب ذلك من الدولة األصلية للقاضي الذي مت انتخابه ولكن مل يتم
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استدعاؤه للخدمة على الفور أن تقبل استمرار القاضي يف عمله رهنا مبطالبته ابملغادرة يف غضون مهلة
قصرية نسبيا.

 -3تعيني قاض بديل
 -602وميكن النظر يف حل آخر ممكن .ففي مطلع القرن ،وجدت هذه املشكلة يف احملكمة اجلنائية
الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة .ويف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،مل يعاد
انتخاب أحد القضاة ،ويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،مل يتمكن أحد القضاة من
االستمرار يف العمل بسبب املرض .ويف أعقاب احلالة اليت نشأت يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،مت
تعديل الئحة كل من احملكمتني للسماح ابستبدال قاض ال يستطيع االستمرار يف العمل بقاض ال عالقة
له مسبقا ابلقضية .ويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،أذنت أحكام القاعدة  15مكررا
جيم -واو للقضاة الباقني أبن يقرروا ،عند اعرتاض أحد األطراف ،مواصلة النظر يف الدعوى مع القاضي
البديل ،إذا رأوا أن القيام بذلك يف مصلحة العدالة .وكان هذا القرار قابالا للطعن أمام اهليئة الكاملة لدائرة
االستئناف بدون إذن .وعند رفض الطعن ،كان لرئيس احملكمة سلطة تعيني قاض بديل لالنضمام إىل هيئة
احملكمة بعد أتكيد إطالعه على سجل اإلجراءات .وال تزال هذه األحكام جزءا من الئحة اآللية الدولية
لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
 -603وبطبيعة احلال ،ال يلزم أن يكون األخذ بنظام مماثل يف احملكمة بنفس الشروط املطبقة يف احملاكم
املخصصة .ولضمان أسرع بديل ممكن ،ميكن زايدة عدد القضاة املنتخبني مبقدار قاض واحد على النحو
املقرتح يف الفقرة  601أعاله ،مع استمرار القاضي املنتخب يف العمل يف نطاق اختصاصه إىل أن يطلب
منه القيام بدور البديل .ومن انحية أخرى ،قد يكون من املناسب للمحكمة يف املستقبل القريب أن تعمل
ابألسلوب الذي كان متبعا يف احملاكم املخصصة ،وأن تكتفي بتوفري الرتتيبات الالزمة اللتماس بديل كلما
دعت احلاجة إىل ذلك .وقد يكون هذا البديل قاضيا يف احملكمة ال صلة له ابلقضية ويسمح عبء عمله
احلايل ابلقيام هبذا الدور ،رهنا إبجراء تسوية مناسبة لعمله احلايل .ويف حالة عدم متكن أي قاض عامل
من القيام هبذا الدور ،ميكن تعيني قاضي خارجي للقيام هبذا الدور.
 -604وملا كان اخلياران األوالن املتعلقان بتعيني قاضي مناوب ينطواين على إمكانية أن يكون القاضي
ملحقا دون أن يدعى للجلوس ،فإن اخليار الثالث ،ولو من الناحية املالية فقط ،هو األفضل بوضوح.
 -605ومع ذلك ،فإن هذا اخليار الذي يشمل ،كما هو احلال ،قاض مل يكن حاضرا طوال
اإلجراءات ،يثري تساؤالت حول عدالة احملاكمة ال تنشأ فيما يتعلق بتعيني قاض مناوب .وجيب تقييم أتثري
استخدام البديل على عدالة احملاكمة يف ضوء مجيع الظروف السارية يف وقت اختاذ قرار املضي يف التبديل.
إن خطر عدم متكن القاضي من إكمال حماكمة طويلة ومعقدة أمر موجود يف كل مكان .وهذا بدوره
ينطوي على خماطر إحل اق ضرر جسيم بسمعة احملكمة من خالل عدم امتثاهلا اللتزام ضمان أن تكون أي
حماكمة عادلة وسريعة .ويف ظل عدم وجود بند لتعيني قاض بديل ،فإن احلاجة إىل البدء من جديد هبيئة
قضائية جديدة تثري احتمال حدوث أتخري كبري وابلتايل تدهور يف جودة األدلة وإطالة احتجاز املتهم لعدة
سنوات .وجيب أن يؤدي وجود قاض بديل إىل تقليل التأخري بشكل كبري وتقليل عواقب التأخري.
 -606وتعرض وقائع اجللسات على البديل حىت اآلن يف شكل تسجيل صويت وفيديوي كامل .وفيما
يتعلق ابحتمال عدم قدرة البديل على تقدير الفروق الدقيقة يف األدلة ابلكامل لعدم تعرضه للعرض احلي
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والسياق الكامل لتلك األدلة ،ينبغي النظر يف الظروف اخلاصة لإلجراءات يف احملكمة .فكثريا ما تنقل
األدلة الشفوية عن طريق مرتجم شفوي ،وكثريا ما ينقل مضمون املستندات عن طريق مرتجم حتريري.
وبقدر ما ميكن أن يساعد سلوك الشاهد القضاة يف اختاذ قرارات بشأن موثوقية األدلة املقدمة ،بقدر ما
يستفيد البديل املكلف ابلتعرف على سجل القضية من التسجيل الفيديوي الكامل لألدلة الشفوية
واحلجج املقدمة .ويوفر السجل الرقمي الكامل لألدلة اليت ميكن إعادة فحصها ،وااللتزام أبن القاضي
البديل ال يستطيع أن يعرض القضية حىت يطلع على السجل ،واستمرار وجود أغلبية أعضاء هيئة احملكمة
األصلية يف احملكمة ،واإلسراع ابستئناف اإلجراءات واالنتهاء منها ضماانت كافية لعدم إخالل االستبدال
يف حد ذاته مبوقف املتهم وعدالة احملاكمة.

التوصيات
التوصية  :214ينبغي تعديل نظام روما األساسي لينص على تعيني قاض بديل ملواصلة احملاكمة بعد أن
يشهد القاضي البديل أبنه اطلع على سجل اإلجراءات.
التوصية  :215عندما يبلغ عبء العمل يف احملكمة حدا ال ميكن معه تعيني قاض بديل من بني القضاة
الثمانية عشر الذين يتم انتخاهبم ابنتظام ،ينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف يف تطبيق املادة )2(36
وانتخاب قاض أو أكثر هلذا الغرض.

القسم احلادي عشر -تطوير العمليات واإلجراءات الرامية إىل تعزيز السوابق القضائية واختاذ
قرارات متسقة وميسورة
الستنتاجات
 -607كانت جوانب عمل احملكمة اليت أدت إىل االنتقادات القائلة أبن السوابق القضائية للمحكمة
تفتقر إىل التناسق واالتساق هي كالتايل :االبتعاد عن املمارسة والسوابق القضائية املعمول هبما ،ومعيار
املراجعة يف االستئناف ،وعدم وجود ثقافة للمداوالت ،وجتزؤ القرارات ،وتعدد اآلراء املخالفة واملنفصلة
واملؤيدة جزئيا وغريها من األحكام الصادرة .وكان القلق بشأن عدم االتساق يف السوابق القضائية من
املوضوعات اليت دارت خالل املقابالت املتعلقة بعمل اهليئة القضائية.
 -608وكان كل من شكل ومضمون حكم االستئناف يف قضية مببا موضع نقاش واسع النطاق داخل
احملكمة ،فضال عن النقاش واالنتقادات على نطاق واسع بني أصحاب املصلحة واملراقبني يف احملكمة.
وأعرب عن آراء مفادها أن دائرة االستئناف قد ابتعدت عن السوابق القضائية للمحكمة وأهنا استحدثت
هنجا جديدا فيما يتعلق بتطبيق املادتني ( )1( 81ب) ’ ‘2و  )2( 83من نظام روما األساسي فيما
يتعلق ابلغلط يف الوقائع(.)401

ألف-

معيار املراجعة يف الستئناف

()401
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 -609يف  21آذار/مارس  ،2016أدانت الدائرة االبتدائية الثالثة يف قضية مببا املتهم ابإلمجاع يف
التهم املنسوبة إليه وحكمت عليه ابلسجن مدة  18عاما .ومع ذلك ،أصدرت دائرة االستئناف يف 8
حزيران/يونيه  2018ابألغلبية العادية حكما ينقض القرار الصادر من حمكمة أول درجة وبرأته من مجيع
التهم املنسوبة إليه .وقد خرجت الدائرة عن السوابق القضائية املستقرة ووضعت أساسا جديدا للمراجعة يف
االستئناف على أساس الغلط يف الوقائع .وقالت دائرة االستئناف إهنا "جيوز هلا أن تتدخل يف
االستنتاجات الوقائعية عندما يؤدي عدم التدخل إىل إساءة تطبيق أحكام العدالة ،وليس فقط يف احلالة
اليت ال ميكن فيها لـ [دائرة االستئناف] أن تتبني كيف توصلت الدائرة إىل استنتاجها بطريقة معقولة من
األدلة املعروضة عليها" ،وهو االختبار الذي وضعته يف قضية لوابنغا(.)402
 -610ورأت دائرة االستئناف أنه ينبغي تناول هامش االحرتام للنتائج الوقائعية "حبذر شديد"(.)403
وأشارت إىل أنه ’عندما يتمكن شخص معقول وموضوعي من التعبري عن شكوك جدية حول دقة
استنتاج معني ،ويكون قادرا على أتييد وجهة نظره حبجج حمددة ،يكون هذا مؤشرا قواي على عدم احرتام
الدائرة االبتدائية ملعيار اإلثبات ،وابلتايل على وقوع غلط يف الوقائع"( .)404وكان موقف دائرة االستئناف
هو أنه جيب إلغاء االستنتاجات اليت ميكن التشكيك فيها بشكل معقول ( .)405وبعد تقييم جزء من
األدلة واإلشارة إىل الغلط يف تقييم الوقائع ،خلصت دائرة االستئناف إىل أن األدلة املشار إليها "أثرت
ماداي" على االستنتاجات اليت توصلت إليها الدائرة االبتدائية.
 -611غري أن احملكمة اتبعت ،إىل حني النظر يف قضية مببا ،السوابق القضائية للمحكمتني
املخصصتني ،وطبقت "معيار املعقولية عند النظر" يف االستنتاجات الوقائعية للدائرة االبتدائية( ،)406مع
منحها هامشا من االحرتام( .)407وكان قرار اخلروج عن هذا املعيار غري متوقع .وال يوجد تفسري واضح
لذلك .وقد أوجد القرار فراغا لعدم التيقن من املعيار الواجب التطبيق ملراجعة الغلط يف الوقائع .وعدم
اليقني فيما يتعلق ابملعيار الواجب التطبيق غري مرغوب فيه .ويرى أن من الضروري اختاذ إجراءات عاجلة
لتوفري اليقني القانوين واستعادة الثقة يف نظام روما األساسي بني الكافة .والطريقة الوحيدة لضمان القضاء
الفوري على عدم اليقني هي تعديل نظام روما األساسي لتحديد االختبار الواجب التطبيق ،وال تعترب
توصية هبذا املعىن مناسبة.

ابء-

البتعاد عن املمارسة والسوابق القضائية املعمول هبما
 -612خلصت دائرة االستئناف يف قضية مببا أيضا إىل أنه ينبغي إلغاء اإلدانة املتعلقة أبفعال معينة
على أساس إضايف مفاده أهنا مل تكن حمددة ضمن الوقائع والظروف املادية املوصوفة يف قرار االهتام وقرار
( )402املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،احلكم يف االستئناف املقدم من السيد جان بيري مببا غومبو ضد حكم الدائرة
االبتدائية الثالثة" ،احلكم مبوجب املادة  74من النظام األساسي" 8 ،ICC-01/05-01/08-3636-Red ،حزيران/يونيه
 ،2018الصفحة  ،13الفقرة .40
( )403املرجع نفسه ،الفقرة .38
( )404املرجع نفسه ،الفقرة .45
( )405املرجع نفسه ،الفقرة .46
( ،ICC-01/04-01/06-3121-Red )406الفقرة .24
( )407املرجع نفسه ،الفقراتن  22و24؛ املدعي العام ضد كوبريسكيتش وآخرين ،احلكم يف االستئناف،IT-95-16-A ،
 23تشرين األول/اكتوبر  ،2001الفقرة .32

16-A-180521

171

ICC-ASP/19/16

اعتماد التهم .ويف حني ال ينطوي هذا االستنتاج على خروج عن املمارسة املتبعة اليت حددها حكم صادر
عن دائرة االستئناف ،فإنه ينطوي على قرار مفاده أن املمارسة املقبولة حاليا ال تفي ابملعايري املطلوبة
لتوجيه هتم فعالة.
 -613وكان للقرار املتخذ على كال األساسني أثر كبري على أسلوب العمل يف احملكمة .ومن الناحية
العملية ،ونتيجة هلذا احلكم ،قد ينظر مكتب املدعي العام يف إدراج مجيع األسس الوقائعية واالدعاءات
ذات الصلة يف قرار االهتام .ويعين هذا أيضا أنه قد يتعني على الدائرة التمهيدية أن جتري دراسة أكثر
استفاضة وتفصيال للوقائع املزعومة مع احتمال أن تصبح األدلة الشفوية هي القاعدة ،وأن يكون حملامي
الدفاع دور موسع ،وأن تصبح جلسة اعتماد التهم حماكمة مصغرة( .)408وقد أدى هذا بدوره إىل خروج
قضاة الشعبة التمهيدية عن املمارسة املعمول هبا واملنصوص عليها يف دليل ممارسات الدوائر فيما يتعلق
جبلسات االستماع وقرارات اعتماد التهم (.)409
 -614ومن املسلم به أن حتديد املسائل املتعلقة ابلقانون واملمارسة يعود عموما لقضاة احملكمة وليس
للخرباء ،وأنه ال توجد ممارسة اثبتة لدائرة االستئناف لاللتزام ابلسوابق .ومع ذلك ،ابلنظر إىل اآلاثر اليت
قد تنجم عن تغيري املمارسة فيما يتعلق بسري العمل يف احملكمة واليقني القانوين ،من املشروع أن تنظر
احملكمة يف العملية اليت يتم من خالهلا اختاذ مثل هذه القرارات اهلامة .ويرى اخلرباء أنه يف حالة البت يف
أي مسألة قانونية وممارسة من قبل دائرة االستئناف ،ينبغي أن خيضع أي خروج عن السوابق إلجراء
خاص يتضمن تنبيه األطراف إىل هذه املسألة ،حبيث يتم تناوهلا على النحو الواجب ابلنيابة عنهم .ومثة
احتمال واضح هو العملية املتبعة يف حماكم املالذ األخري حيث يتم زايدة عدد األعضاء يف احملكمة ملعاجلة
مسائل معينة ،من بينها سالمة القرارات السابقة .وال يسمح نظام روما األساسي بتشكيل هيئة من سبعة
قضاة ،ويلزم تعديل قانوين لذلك .غري أن أحد االقرتاحات اليت ميكن للمحكمة أن تقدمها مبوجب
الالئحة هو أن تطلب إىل احملكمة ،عندما تنشأ هذه املسألة ،أن حتدد بدقة ما هي املسألة ،وأن تقدم
إخطارا بذلك إىل األطراف وأتمر مبالحظات بشأهنا .وجيوز للمحكمة أن تفصل يف هذه النقطة ابعتبارها
مسألة أولية أو أن تعاجلها مع األسس املوضوعية لالستئناف .ومن شأن ذلك أن يضمن عدم اختاذ مثل
هذه القرارات املهمة بدون دراسة متأنية.

جيم-

إقامة ثقافة للمداولت
 -615أشارت رواايت كثرية إىل عدم وجود عملية حقيقية للمداوالت يف بعض الدوائر .وبلغ عدم
االتصال بني القضاة والعالقات اإلشكالية بني األعضاء يف بعض الدوائر حدا وصفت معه الدائرة أبهنا
خمتلة .ويف إحدى احلاالت ،اختار القاضي عمدا عدم االفصاح عن رأيه قبل الوقت احملدد للتسليم .ويف
حني أن اخلالف قد يكون حتميا بسبب تضارب اآلراء الصادقة والشرعية ،قد يكون ذلك أيضا نتيجة
لعدم حتمل املسؤولية القضائية .وتشري دراسة بعض القرارات واألحكام ،إىل جانب الرواايت عن العالقات
املختلة بني أعضاء الدوائر ،إىل هذه العالقات .ويؤيد ذلك عدم التقيد املتسق والواضح ابألحكام
التشريعية املتعلقة بصنع القرار والنشر.
( )408قبل صدور حكم االستئناف يف قضية مببا  ،مت التأكد من أن الدائرة التمهيدية ستدرج يف قرار التأكيد وصف اجلرمية
املزعومة واملوقع والوقت ،ICC-01/04-01/06-3121-Red ،الفقرات .130-114
( )409على عكس ما ذكرته دائرة االستئناف يف قضية لوابنغا ،املرجع نفسه ،الفقرة .134
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 -616وأاثر قراران ابرزان ابلرباءة وطريقة عرضهما خماوف بني املعلقني واجلمهور وداخل احملكمة من
حيث طريقة التداول ومداها .وأضافت عملية اإلعالن شفواي عن احلكم يف قضية غباغبو وبليه غوديه،
إىل جانب النشر املتسارع لآلراء املكتوبة ،الذي أعقبه احلكم اجملزأ يف قضية مببا ،الذي يضم عددا من
الواثئق املنفصلة ،مبا يف ذلك اآلراء املخالفة واملنفصلة ،إىل النقاش الدائر حول اتساق السوابق القضائية
للمحكمة واختاذ قراراهتا .ويبني استعراض أوسع لقرارات وأحكام احملكمة أن اآلراء املنفصلة واملخالفة
شائعة إىل حد ما.
 -617ويف قضية غباغبو ،أعلنت الدائرة االبتدائية يف  15كانون الثاين/يناير  2019قرار األغلبية
وأسبابه شفواي بعبارات موجزة( ،)410وأودعت الرأي الكتايب للقاضي املخالف .وقدمت األسباب املكتوبة
الكاملة لقرار األغلبية بعد ستة أشهر .ويف حني ورد احلكم ابلرباءة يف القرار الشفوي يف مثاين صفحات،
قدم كل قاض من القضاة الباقيني اللذين يشكلون األغلبية على حدة األسباب الكاملة للحكم (امللحق
ألف 90 :صفحة ،وامللحق ابء 960 :صفحة).
 -618ويف قضية مببا ،كان احلكم الصادر جمزأ ألسباب خمتلفة .ففيما يتعلق مبعيار املراجعة ،اختذ القرار
بنسبة  .)411(2 :3وكان اخلالف الرئيسي يف هيئة احملكمة بشأن هامش االحرتام الذي ينبغي أن توليه
دائرة االستئناف لالستنتاجات الوقائعية اليت توصلت إليها الدائرة االبتدائية( .)412ومع ذلك ،وفيما يتعلق
ابلقرار املتعلق ابلنتيجة على أساس املادة  ،)2( 83كانت النسبة ( 1 :2 :2رأي أحد قضاة األغلبية يف
البداية أنه ينبغي األمر مبحاكمة جديدة ،ولكنه اختذ بعد ذلك رأايا خمتلفا) .وفيما يتعلق ابلتقييم اجلوهري
للعناصر السياقية والرابطة السببية ،انقسم القضاة مرة أخرى بنسبة  .1 :2 :2وبصرف النظر عن حكم
األغلبية ( 80صفحة) ،والرأي املخالف للقاضيني من األقلية ( 269صفحة) ،أصدر اثنان من قضاة
األغلبية رأاي منفصالا ( 34صفحة) ،وأصدر القاضي الثالث رأاي مؤيدا بعد أسبوع ( 117صفحة).
 -619غري أن هاتني القضيتني ليستا أبي حال من األحوال القضيتني الوحيدتني اللتني مل تتخذ فيهما
هيئة احملكمة قرارات ابإلمجاع( .)413ويف الواقع ،مل يصدر يف حياة احملكمة سوى حكم واحد ابإلدانة
( )410انظر املدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه ،أسباب القرار الشفوي الصادر يف  15كانون الثاين/يناير
 2019بشأن الطلب املقدم من الدفاع عن لوران غباغبو إلصدار حكم برباءته من مجيع التهم املنسوبة إليه ولإلفراج الفوري
عنه ،والرد على طلب الدفاع عن السيد بليه غوديه إلصدار قرار أبن ال وجه إلقامة الدعوي،ICC-02 / 11-01/15-1263 ،
 16متوز/يوليه  ،2019الذي ينص على أن "ستقدم الدائرة قرارها املسبب ابلكامل يف أقرب وقت ممكن .وتدرك الدائرة
أنه كان من األفضل إصدار القرار الكامل حاليا .ومع ذلك ،على الرغم من أن القاعدة  )2( 144من القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات تنص على أنه جيب على الدائرة تقدمي نسخ من قرارها الكامل "يف أقرب وقت ممكن" بعد النطق بقرارها يف
جلسة عامة ،فال يوجد حد زمين حمدد يف هذا الصدد" ،الصفحة .7
( )411انظر املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،الرأي املنفصل للقاضي إيبو-أوسوجيICC-01/ 05-01/08-3636- ،
 14 ،Anx3حزيران/يونيه  ..." - 2018اختارت األغلبية طريق االقتصاد القضائي :بواسطة الرتكيز فقط على اجلوانب
الشخصية للقضية وعلى اعتبارات الطب الشرعي احلرجة اليت أاثرت شكا معقوال يف القضية (املوافقة على مناقشة أي شيء
آخر يف اآلراء املنفصلة املتوافقة)" ،الفقرة .7
( ..." )412ما يفصل حقا بني األغلبية واألقلية هو املدى الذي ينبغي أن حترتم فيه دائرة استئناف "االستنتاجات الوقائعية"
للدائرة االبتدائية ،املرجع نفسه ،الفقرة .8
( )413املدعي العام ضد بوسكو نتاغاند ،احلكم 8 ،ICC-01/04-02/06-2359 ،متوز/يوليه  .2019وبينما يبدو أن احلكم
يف قضية مببا وآخرين كان ابإلمجاع ،فأن ذلك كان بشأن التهمة املوجهة وفقا للمادة  .70وانظر أيضا املدعي العام ضد
جان بيري مببا غومبو ،وإمييه كيلولو موسامبا ،وجان جاك مانغيندا كابونغو ،وفيديل ابابال ،واندو ونرسيس أريدو ،القرار
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ابإلمجاع .ويف حني أن املداوالت املناسبة قد تزيد من احتمال التوصل إىل قرار ابإلمجاع ،فإن األمر ليس
كذلك يف مجيع األحوال.
 -620واآلراء املنفصلة مسة من مسات العديد من احملاكم الوطنية يف نظامي القانون العام والقانون
املدين .ويف االحتاد األورويب ،تسمح  20دولة عضوا من أصل  27دولة للقضاة بنشر آرائهم اخلاصة ،إن
مل يكن على مجيع املستوايت ،على األقل على مستوى احملكمة الدستورية( .)414كما أن ممارسة حمكمة
العدل الدولية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تبني أيضا االستخدام الواسع النطاق لآلراء الفردية .ويف
حمكمة العدل التابعة لالحتاد األوريب ،رفضت إمكانية السماح بنشر آراء منفصلة ( .)415وقد نوقشت
احلجج املؤيدة للسماح للقضاة ابلتعبري عن آرائهم بصورة منفصلة يف منتدايت وطنية ودولية ( .)416وتبني
دراسة أجريت بتكليف من الربملان األورويب اجتاها للسماح لقضاة احملاكم الدستورية على األقل إببداء آراء
منفصلة( .)417غري أن الدراسة أشارت إىل أن "هذه اآلراء لن ختدم الغرض منها على أفضل وجه إال إذا
كانت حمدودة العدد ،وعممت مسبقا ،وصيغت بطريقة الئقة"( .)418وهكذا ،ميكن أن تشجع هذه
اآلراء روح الزمالة ،وتعزز مستوى وعمق النقاش القانوين بني القضاة ،وتؤدي إىل إصدار أحكام مسببة
بشكل أفضل وأكثر اتساقا(.)419
 -621وابملثل ،فإن املمارسة املتبعة يف احملكمة واملتمثلة يف تقدمي آراء منفصلة ميكن أن تسهم يف روح
الزمالة وعمق التحليل القانوين عندما تكون حمدودة يف عددها وتعاجل القضااي املعروضة على احملكمة
وليست جمرد تعبري عن آراء شخصية بشأن القضااي اليت ليست يف صميم مسألة صعبة معروضة على
احملكمة .ومن أجل الزمالة ،ينبغي أن يتم التعبري عنها ابحرتام وبعبارات حمسوبة .وال ميكن املبالغة يف تقدير
أمهية توزيع آراء القضاة املؤيدين واملعارضني على هيئة احملكمة قبل نشرها .كذلك ،من األمهية مبكان أن
يصدر حكم األغلبية واألحكام األخرى يف وقت واحد( .)420وبصرف النظر عن عالقة ذلك ابملنطق
واللباقة ،إنه ما يتطلبه نظام روما األساسي.
 -622وتتطلب املادة  )2( 74أن يستند قرار الدائرة االبتدائية إىل تقييمها لألدلة ولكامل
اإلجراءات ،وأن ال تستند احملكمة يف قرارها إال إىل األدلة اليت قدمت هلا وجرت مناقشتها أمامها يف
احملاكمة .وبعد استخدام الضمري املفرد ،الذي يشري إىل كيان واحد ،تتطلب املادة  )3( 74من
القضاة حماولة التوصل إىل قرارهم ابإلمجاع  ،وال جيوز أن يصدر القرار ابألغلبية إ ال عند عدم القدرة
على التوصل إىل اإلمجاع .ووفق ا للمادة  ،)5( 74ينبغي أن تصدر الدائرة قرارا واحد ا ،وينبغي أن
مبوجب املادة  74من النظام األساسي 19 ،ICC-01/05-01/3-1989-Red ،تشرين األول/أكتوبر  .2016ومن الناحية
العملية ،مل تتوصل الدوائر يف العديد من املناسبات إىل توافق يف اآلراء ومت اختاذ القرارات ابألغلبية العادية ،وغالبا ما يتم
إصدار آراء منفصلة أو مؤيدة أو معارضة.
( )414الربملان األورويب ،املديرية العامة للسياسات الداخلية ،إدارة السياسات ،حقوق املواطنني والشؤون الدستورية ،اآلراء
املخالفة يف احملاكم العليا للدول األعضاء (.)2012
( )415املرجع نفسه.
( )416الندوة القضائية الثالثة للمحكمة اجلنائية الدولية (.)2020
( )417اآلراء املخالفة يف احملاكم العليا للدول األعضاء ،فوق  ،413الصفحة .39
( )418املرجع نفسه ،الصفحة .39
( )419املرجع نفسه ،الصفحتان  7و.14
( )420املدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه ،رأي خمالف للقاضي هرييرا كاربوتشياICC-02/11-01/15-1263- ،
 16 ،AnxC-Redمتوز/يوليه .2019
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يكون هذا القرار مكتواب وأن يتضمن بياان كامال ومسببا ابلنتائج اليت توصلت إليها الدائرة بشأن
األدلة واالستنتاجات ،وحيثما ال يكون هناك إمجاع ،ينبغي أن يتضمن قرار الدائرة االبتدائية آراء
األغلبية وآراء األقلية .وتؤدي القراءة احلرفية لألحكام املذكورة أعاله إىل استنتاج مفاده أنه يتعني
اخت اذ قرار واحد ،ويف احلاالت اليت ال يوجد فيها إمجاع ،ينبغي أن يتضمن هذا القرار آراء األغلبية
واألقلية .والشرط األخري هو أن يكون النطق ابلقرار أو مبلخصه يف جلسة علنية.
 -623ويشري كل ذلك إىل التزام الدائرة ابلعمل معا هبدف االتفاق على قرار تتخذه الدائرة بكامل
هيئتها ،وإذا مل يتفق القضاة على كل شيء ،ينبغي هلم توضيح سبب اختالفهم يف قرار مكتوب.
 -624ويف املادة  ،)1( 74قصد واضعو نظام روما األساسي بوضوح تشجيع القضاة على ممارسة
املداوالت اليت تسعى إىل توافق اآلراء واليقني القانوين ،ولكنها ترتك أيضا جماال لآلراء املعارضة بصدق
واليت اختذها القضاة حقا بعد سعيهم إىل التوفيق من خالل املناقشة ،مبا يف ذلك النظر يف تسوية حمتملة،
والتمييز بني احلقائق واملمارسة احلكيمة لالحرتام القضائي.
 -625ومن الناحية العملية ،يبدو أن اهليئة القضائية تنظر إىل القرار الذي أرفقت به مرفقات أو
مالحق حتتوي على اآلراء املخالفة أو املنفصلة أو املتوافقة جزئيا أو اآلراء األخرى ذات الصلة كقرار واحد
ألن هذا هو الشكل الوحيد احلايل الذي يقرتب من املتطلبات أعاله .وليس هذا ابلتأكيد شكل "القرار
الواحد" الذي حيتوي على "آراء األغلبية واألقلية" .وينبغي على األقل أن ترد مجيع أشكال التعبري القضائي
عن الرأي حول نتيجة القضية يف وثيقة واحدة وإصدارها يف وقت واحد.
 -626واملادة  83املتعلقة أبحكام االستئناف ليست إلزامية متاما ولكنها تنص على أنه يف حالة عدم
وجود إمجاع ،ينبغي أن يتضمن حكم دائرة االستئناف آراء األغلبية واألقلية ،وجتيز للقاضي إبداء رأي
منفصل أو خمالف يف مسألة قانونية .ويف حني أن اهلدف أساسا هو نفس اهلدف يف حالة قرارات الدائرة
االبتدائية  -تعزيز ممارسة املداوالت -من املسلم به أن دائرة االستئناف هي اليت ينبغي أن تعاجل املسائل
القانونية اهلامة ابلكامل وأنه قد توجد ظروف يكون فيها من املناسب أن يقدم القاضي رأاي منفصال أو
خمالفا بشأن مسألة قانونية معينة .بيد أن إدراج آراء كل من األغلبية واألقلية يف حكم واحد يتوخى أن
يكون احلكم الواحد هو القاعدة مرة أخرى .ويف ضوء اللغة املستخدمة ،يبدو أن هذا يتوخى قرارا يتم فيه
إدراج اآلراء املعارضة واحلجج والتحليالت الداعمة هلا يف سرد واحد ،أو يتم تقدميها يف فقرات منفصلة،
متبوعة ابالستنتاجات .ومن املثري لالهتمام أن نرى ما هو الفرق الذي سيحدثه ذلك يف مداوالت القضاة
لصياغة قرار ابتدائي حيدد احلجج املقدمة يف كال االجتاهني والتحليالت املتعلقة ابألغلبية واألقلية معا
املتصلة هبما.
 -627ويشار يف موضع آخر من هذا التقرير إىل قيام القضاة على مدى السنوات اخلمس األخرية
بوضع دليل ملمارسات الدوائر وتقدميه ألول مرة بوصفه دليال ملمارسات الدوائر التمهيدية يف عام
 .2015وأدت مراجعة الدليل يف معتكف قضائي يف تشرين الثاين/نوفمرب  2019إىل االتفاق على
وضع مبادئ توجيهية هليكل األحكام ومبادئ توجيهية لصياغتها .وهذه خطوة جديرة ابلثناء حنو إجياد
ممارسة للمداوالت بني القضاة اليت ينبغي أن تكون طبيعة اثنية ،إذا مل تكن كذلك ابلفعل ،عند وصوهلم
إىل احملكمة .وينبغي أن تنعكس هذه املمارسة جزئيا على األقل يف شكل مستندي .ومبجرد حتديد
املمارسات املناسبة ،وتطبيقها ،من املهم أن تعرتف احملكمة رمسيا على هذا النحو لضمان بقائها على قيد
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احلياة بعد استبدال ثلث قضاة احملكمة كل ثالث سنوات .وهلذا السبب يوصى أيضا إبدراج املداوالت يف
املواضيع اليت يغطيها برانمج تدرييب أويل شامل للقضاة اجلدد.

دال-

هيكل األحكام وصياغتها
 -628إذا كانت املبادئ التوجيهية املتعلقة هبيكل األحكام تقرتح على نطاق واسع هيكال ينبغي أن
يكون مجيع القضاة املنتخبني يف احملكمة على دراية به ،فإن جمرد قراءهتا ينبغي أن ينبه فورا أحد القضاة
ذوي اخلربة إىل ضرورة إجراء مداوالت مبكرة من أجل االتفاق على اهليكل الذي يتعني اتباعه .وتقدم
األقسام األوىل من املبادئ التوجيهية لصياغة األحكام الصادرة يف نفس الوقت الذي تقدم فيه املبادئ
التوجيهية هليكل األحكام مشورة مركزة للغاية ،استنادا إىل اخلربة الطويلة ،على التخطيط والقرارات
التنظيمية اليت يتعني اختاذها .ويفضل أن ينظر قبل بدء احملاكمة يف النشر املثمر ملوظفي الدعم القانوين
للدوائر ،وأساليب عملهم ،وحتدايت الرتمجة .وقد تتوقف فعالية عملية احملاكمة ،وابلتايل ،عدالة احملاكمة
ومدى اجتهادها عموما ،على اختاذ قرارات إدارية جيدة يف وقت مبكر.
 -629ويشرح بعد ذلك قسم بعنوان "االجتماع العادي للقضاة" احلاجة إىل التداول والصياغة طوال
فرتة احملاكمة .واحملاكمة اليت جتري على وجه السرعة هي عملية ال هوادة فيها وميكن أن تسبق بسرعة
القضاة وموظفي الدعم القانوين إذا مل تكن لديهم خطة عمل إلدارة األدلة املقدمة إىل الدائرة .وينبغي
للقضاة اجراء مداوالت ابنتظام وعن علم ،وعادة حبضور املوظف القانوين أو املوظفني القانونيني املسؤولني
عن صياغة أجزاء القرار املتعلقة جبوانب القضية اليت كانت قيد النظر آنذاك .وينبغي للقضاة أن يوعزوا إىل
املوظفني القانونيني ابلنظر يف األدلة ابلكامل طوال احملاكمة وأن يتخذ األشخاص املسؤولون عنها ،أي
القضاة ،القرارات .وينبغي أن يسمح ذلك مبعايرة الدائرة على النحو الصحيح ،حىت يتمكن املوظفون
القانونيون من "دعم" القضاة أبفضل طريقة ممكنة عن طريق تقدمي املشورة هلم عند الضرورة ،وتطبيق
املبادئ التوجيهية أثناء االجتماعات ،والعمل فيما بعد مع القضاة ملراجعة املسودة .وتبني جتربة احملاكم
األخرى واحملكمة أنه ال يوجد منط حمدد للجلسات .ومييل البعض إىل النظر يف األدلة عند وصوهلا وإىل
تداوهلا ،إن أمكن ،بعد كل شاهد .وفضلت وفود أخرى عقد اجتماعات دورية ملناقشة األدلة اليت قدمها
عدد من الشهود .ويف كلتا احلالتني ،يالحظ عموما أنه ألغراض التحليل النهائي لألدلة ،من املفيد جدا
تكوين آراء مؤقتة بشأن موثوقيتها وأمهيتها عندما تكون ال تزال حية يف األذهان .وهذه اآلراء مؤقتة
وينبغي أن تظل مؤقتة إىل حني انتهاء املداوالت النهائية يف ختام القضية .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن
الدراسة اجلارية للمواضيع اليت تغطيها هذه األدلة واليت يصعب حلها ميكن أن توفر رؤية اثقبة واتفاقا
مفيدا.
 -630وتبحث املبادئ التوجيهية لصياغة األحكام ابلتفصيل خمتلف النهج املتبعة جلمع األدلة طوال
احملاكمة ،وكلها مصممة لتيسري املداوالت اجلارية للقضاة ومداوالهتم النهائية .وينبغي أن يكفل االستعراض
الدوري الذي جيريه املوظفون القانونيون ،وكذلك مجيع القضاة ،قدرا من االتساق يف تطور مشروع القرار،
ولكن ينبغي أيضا أن يكفل يف املقام األول مشاركة كل القضاة مشاركة كاملة يف عملية الصياغة .ونظرا
للعدد الكبري من املستندات اليت يتعني النظر فيها عموما يف احملاكمات ،فضالا عن حجم املسائل اليت
يتعني إاثرهتا والقضااي اليت يتعني البت فيها ،من الضروري أن يشارك كل قاضي ابنتظام ونشاط يف
املداوالت لتحقيق أهداف املادة  .74ينبغي أن يزيد هذا االلتزام أيضا من الثقة اليت ميكن لكل قاض أن
يبت هبا يف هناية املطاف يف كل هتمة  -هل أثبت االدعاء قضيته مبا ال يدع جماال للشك؟
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 -631وكما هو مبني يف أجزاء أخرى من هذا التقرير ،يعمل القضاة منذ عام  2015على وضع دليل
ملمارسات الدوائر ،ومت تعديله عدة مرات منذ ذلك احلني .ابإلضافة إىل ذلك ،أدرجت يف دليل ممارسات
الدوائر مبادئ توجيهية بشأن هيكل األحكام ،ومبادئ توجيهية أخرى بشأن صياغتها .وتعهد قضاة
احملكمة ابالمتثال بشكل عام ألحكام الدليل .ومن املهم توفري سوابق قضائية متسقة لذلك .والدليل عبارة
عن جتميع ممتاز للممارسات واحللول املوصى هبا لبعض جوانب الغموض يف احملكمة.

هاء-

التعارض بني النظم القانونية املختلفة وأفضل املمارسات
 -632أشار العديد من حماوري اخلرباء ،مبن فيهم القضاة أنفسهم ،إىل "ارتباط" القضاة بنظامهم
القانوين احمللي ،سواء كان نظام القانون العام أو نظام القانون املدين ،ابعتباره أحد أسباب عدم اتساق
املمارسات بني الدوائر .فاإلطار القانوين للمحكمة فريد ابلفعل وحيتوي على عناصر من كال النظامني ،مما
يرتك يف الوقت نفسه قدرا معينا من السلطة التقديرية للقاضي/الدائرة الختاذ قرار بشأن سري
اإلجراءات/اجللسات .والقواعد  ،69أو  ،)8(64أو  ،)1(122أو  )1(140هي أمثلة حيث يسمح
للقاضي /الدائرة بسلطة تقديرية للبت يف اجلوانب اإلجرائية .ويبدو أن هناك نزعة لإلصرار على تطبيق
مفاهيم أو ممارسات مميزة أو تنتمي إىل اإلطار القانوين الوطين املعروف للقضاة .إن فهم الطابع املختلط
لإلطار القانوين واختيار احللول اليت يقدمها خلدمة نطاق اإلجراءات واالنفتاح واالستعداد للتعلم هي
اخلصائص اليت ينبغي لكل قاض أن يطبقها يف خدمته يف احملكمة.

التوصيات
التوصية  :216ينبغي أن حترتم الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية قرارات الدوائر األخرى.
التوصية  :217إدراكا ألمهية اليقني واالتساق القانونيني ،ينبغي أن ال حتيد احملكمة عن املمارسة أو
السوابق القضائية املستقرة إال إذا وجد مربر لذلك وعلى أسس حمددة بدقة يف القرار أو احلكم.
التوصية  :218قبل اخلروج على املمارسة أو السوابق القضائية اليت أقرهتا دائرة االستئناف ،ينبغي أن
ختطر الدائرة األطراف كتابيا ابملسألة ذات الصلة ،وأن تطلب مذكرات كتابية بشأهنا ،وال جيوز هلا أن
تتخذ قرارا بشأن املسألة قبل االستماع إىل احلجج املقدمة من األطراف .ويف حالة مواجهة الدائرة بقرارات
غري متسقة صادرة عن دائرة االستئناف بشأن نقطة ما ،ينبغي تطبيق نفس العملية .وعلى املدى الطويل،
ينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف يف تعديل نظام روما األساسي لزايدة عدد القضاة يف دائرة
االستئناف إىل سبعة قضاة من أجل معاجلة املسائل اهلامة ،مبا يف ذلك التعارض بني القرارات السابقة.
التوصية  :219ينبغي أن تشجع هيئة الرائسة على القيام ميداوالت حقيقية يف الدوائر.
التوصية  :220ينبغي أن تبدأ املداوالت وصياغة األحكام مبجرد تشكيل الدائرة ذات الصلة ،وأن تستمر
على أساس التوجيهات اليت تتولد من خالل املداوالت اجلارية للقضاة ،وأن تتبع هيكل األحكام واملبادئ
التوجيهية لصياغة األحكام املبينة يف دليل ممارسات الدوائر.
شجع الدوائر االبتدائية على إبداء االحرتام الواجب لاللتزام الوارد يف املادة )5( 74
التوصية  :221ت َّ
ابلوصول إىل قرار ابإلمجاع ،وبذل مزيد من اجلهود للقيام بذلك ،مبا يف ذلك السعي ،عند االقتضاء،
للتوصل إىل حل وسط بشأن املسائل اخلالفية ،أو ممارسة ضبط النفس احلكيم.
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التوصية  :222ينبغي تعديل الئحة احملكمة حبيث تتطلب إصدار مجيع قرارات احملاكم وأحكام
االستئناف بشأن اإلدانة أو الرباءة ومجيع اآلراء املعارضة واملؤيدة ذات الصلة يف نفس الوقت الذي يصدر
فيه القرار أو احلكم.
التوصية  :223ينبغي أن يطلب إىل الدوائر تعميم املسودة النهائية للحكم على أعضاء احملكمة قبل
النطق ابحلكم بوقت كاف لتوفري الوقت الالزم ألي قاض يعتزم إبداء رأي منفصل إلعداد هذا الرأي
وتعميمه على أعضاء الدائرة اآلخرين قبل وضع الصيغة النهائية للحكم.
التوصية  :224ينبغي تقدمي إرشادات بشأن طول وحمتوى األحكام املنفصلة يف دليل ممارسات الدوائر.
التوصية  :225ينبغي للقضاة اإلبقاء على هيكل األحكام واملبادئ التوجيهية املتعلقة بصياغة األحكام
قيد االستعراض املستمر وحتديثها ابنتظام يف ضوء جتارهبم املستمرة
املسائل احملددة املتعلقة ابألجهزة :مكتب املدعي العام

القسم الثاين عشر -احلالت والقضااي املتعلقة مبكتب املدعي العام :اسرتاتيجيات الدعاء
لالختيار ،وحتديد األولوايت ،والتعليق ،واإلغالق
الستنتاجات
 -633احملكمة هي حمكمة املالذ األخري ،وابلتايل ال ميكنها حماكمة كل فرد من األفراد املسؤولني عن
ارتكاب جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي ،وال ينبغي أن يتوقع منها ذلك .وهذه هي جتربة
احملاكم األخرى املكلفة مبالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية ،وهي أكثر أمهية ابلنسبة للمحكمة ،ابلنظر إىل
واليتها التكميلية .ولذلك ،للمدعي العام حرية واسعة يف اختيار احلاالت والقضااي املتصلة هبذه احلاالت
وحتديد أولوايهتا يف مرحليت البحث التمهيدي والتحقيق.
 -634وقد تزايد مؤخرا القلق بشأن الطريقة اليت يتعامل هبا مكتب املدعي العام مع العدد الكبري من
احلاالت والقضااي احملتملة ،نظرا حملدودية موارده .والحظ بعض أصحاب املصلحة أن احتمال جناح
التحقيقات واملالحقات القضائية (املشار إليه يف هذا التقرير بـعبارة "اجلدوى")( )421ال يؤخذ يف االعتبار
ابلقدر الكايف عند اختيار احلاالت والقضااي وحتديد أولوايهتا .وابملثل ،هناك خماوف من أن تكون عتبة
اخلطورة الكافية منخفضة كثريا .والحظ اخلرباء عدم وجود ختطيط طويل األجل للدورة احلياتية للدراسات
األولية والتحقيقات ،مبا يف ذلك لتحديد (خفض) أولوايهتا ،وإغالقها يف هناية املطاف.
 -635والعمليات اليت يتم مبوجبها اختيار حاالت وقضااي معينة ،أو ترتيب (الغاء) أولوايهتا ،أو
ايقافها ،أو إغالقها معقدة للغاية .وهناك أيضا غموض كبري فيما يتعلق ابألساس الذي يتم مبوجبه اختاذ

( )421يشمل مصطلح "اجلدوى" املعايري التشغيلية مثل كمية ونوعية األدلة املتاحة ،والتعاون الدويل ،واحلالة األمنية ،والقدرة
على محاية الشهود .وأساسا ،تتعلق اعتبارات اجلدوى مبا إذا كان مكتب املدعي العام "ميكنه إجراء حتقيق فعال وانجح
يؤدي إىل حماكمة مع احتمال معقول لإلدانة" ،ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن اختيار القضااي وحتديد
أولوايهتا ( ،)2016الفقرة .51
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قرار يف املراحل املختلفة للدورة احلياتية للحالة ،وكذلك يف هناية كل مرحلة من مراحل البحوث التمهيدية
أو التحقيقات .ويبني الشكل  3إبجياز مجيع مراحل اختيار احلاالت والقضااي ،وحتديد أولوايهتا.

ألف-

الختيار األويل للحالت والقضااي :البحوث التمهيدية

 -1اختيار احلالت خالل املرحلة 1
 -636يتم االختيار األويل للحاالت قبل بدء البحث التمهيدي .ومل تعاجل هذه املرحلة من اإلجراءات،
اليت يشري إليها مكتب املدعي العام بوصفها "املرحلة  1من البحث التمهيدي" ،يف اإلطار القانوين ملكتب
املدعى العام .وهكذا ،ختضع هذه املرحلة ابلكامل لتقدير املدعي العام وهنجه.
 -637وخالل املرحلة  1من البحث التمهيدي ،يقوم مكتب املدعي العام بتصفية عدد كبري من
البالغات الواردة مبوجب املادة  .)422(15واستنادا إىل استعراض أويل جلميع البالغات الواردة مبوجب
املادة  ،15حيدد مكتب املدعي العام البالغات املصنفة على أهنا تتطلب مزيدا من التحليل( )423واليت
سيتم تناوهلا بعد ذلك يف املراحل من  2إىل  .4وترد نتائج هذا االستعراض يف تقرير املرحلة  1املقدم إىل
املدعي العام والذي يتضمن تقييما وقائعيا وقانونيا شامال لالدعاءات واحلالة .والغرض من هذا االستعراض
هو تزويد املدعي العام بتوصية مستنرية ومدروسة بشكل جيد بشأن ما إذا كانت اجلرائم املزعومة املعنية

( )422تلقى مكتب املدعي العام يف الفرتة بني متوز/يوليه  2002وكانون األول/ديسمرب  2019ما جمموعه 14 167
بالغا وتبني أن  715بالغا منها تتطلب مزيدا من التحليل .وهكذا يتلقى مكتب املدعي العام يف املتوسط ،حوايل 41
بالغا يتطلب مزيدا من التحليل سنواي (متوسط الفرتة أبكملها) .وعلى مدى السنوات األربع املاضية ،بلغ هذا املتوسط
 38بالغا (وفقا لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون  -نظرة عامة على قسم التعاون الدويل ،شباط/فرباير .)2020
( )423تصنف البالغات وفقا ملا إذا كانت تتعلق مبا يلي ‘1’ :مسائل من الواضح أهنا خارجة عن اختصاص احملكمة،
أو ’ ‘2حاالت قيد البحث التمهيدي ابلفعل ،أو ’ ‘3حاالت قيد التحقيق ابلفعل أو تشكل أساسا حملاكمة،
أو ’ ‘4مسائل تتطلب من مكتب املدعي العام القيام مبزيد من التحليل الوقائعي والقانوين ،الئحة املدعي العام ،املادة ،27
ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ( ،)2013الفقرة .79
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تبدو ضمن اختصاص احملكمة( ،)424وتتطلب انتقال مكتب املدعي العام إىل املرحلة  ،2أي البدء رمسيا
يف البحث التمهيدي.
 -638وقدم قسم البحوث التمهيدية منذ منتصف عام  2012أكثر من  50تقريرا بشأن التحليل
الذي أجري يف املرحلة  1للبالغات املصنفة على أهنا تتطلب مزيدا من التحليل( .)425وبناء على هذه
التقارير ،رفضت معظم البالغات املقدمة يف هذا الفرتة ،وفتحت مخس حبوث متهيدية يف فنزويال ،والفلبني،
وبنغالديش ،وبوروندي ،وجمددا يف السلوك املزعوم للقوات الربيطانية يف العراق.
 -639ووفق ا ملا ذكره مكتب املدعي العام ،فإن السلطة التقديرية لالدعاء "تنعكس بوجه خاص يف
االختيار الذي ميارسه مكتب املدعي العام فيما يتعلق ببعض القرارات املتخذة بشأن البالغات اليت
تتطلب مزيدا من التحليل"( .)426ويثري رفض املدعي العام حلوايل  90يف املائة من تقارير املرحلة 1
التساؤل حول املعايري اليت يطبقها املدعي العام الختاذ قرار بشأن فتح حبث متهيدي .وابستثناء التقييم
الوقائعي للوالية املوضوعية واالعتبارات األولية املتعلقة ابختصاص احملكمة ،مجيع االعتبارات األخرى تقع
ضمن السلطة التقديرية للمدعي العام .وقد تتعلق هذه االعتبارات ابلسياسة العامة وابلتقييم املسبق
ملمارسة اختصاص احملكمة .ويبدو أن هذه العوامل متكاملة أساس ا (وجود إجراءات وطنية تتعلق بنفس
السلوك) ،والكفاءة (نطاق حمدود من االختصاص اجلغرايف و/أو الشخصي) ،واسرتاتيجية املقاضاة اليت
تركز على األشخاص الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية عن األفعال املعنية ،فضال عن اتباع هنج
"متحفظ" يف البت فيما إذا كان ينبغي فتح حبث متهيدي(.)427
 -640ومع ذلك ،ال يزال من الصعب تقييم املعايري اليت يستخدمها املدعي العام ألهنا غري شفافة.
ودون املساس حبرية املدعي العام واستقالله ،قد يكون من املفيد أن حتدد هذه املعايري صراحة .ومن شأن
ذلك أن حيد من عدد تقارير املرحلة  1اليت يلزم تقدميها ،مما من شأنه أن يقلل من عبء عمل قسم
االستعراض األويل ويعزز مواءمة النهج الذي يتبعه املدعي العام وشعبة االختصاصات والتكامل والتعاون،

 -2اختيار احلالت أثناء البحث التمهيدي (املراحل )4-2
 -641حاملا تبدأ البحث التمهيدي ،يكون نطاق حرية املدعي العام يف تقدير استمرار البحث
التمهيدي أو اغالقها أضيق نطاقا مما كان عليه يف املرحلة  .1وتشمل املراحل  4-2التحليل القانوين
والوقائعي للعناصر الالزمة الستيفاء معايري املادة  )1( 53من النظام األساسي :ما إذا كانت اجلرمية
املرتكبة أو اليت جيري ارتكاهبا تدخل يف اختصاص احملكمة ،واملقبولية مبوجب املادة ( 17من حيث

( )424املعيار الذي وضع للمرحلة األوىل هو "يبدو" وهو أقل من معيار "األساس املعقول لالعتقاد" املستخدم يف املرحلة
 .1وال يقتصر تقرير املرحلة  1على االدعاءات احملددة الواردة يف بالغ معني .مكتب املدعي العام ،ورقة السياسة العامة
بشأن البحوث التمهيدية ،الصفجة 79؛ Amitis Khojasteh, ‘The Pre-Preliminary Examination Stage: Theory and
Practice of the OTP’s Phase 1 Activities’, in Morten Bergsmo and Carsten Stahn (eds), Quality Control in

. Preliminary Examinations Volume 1 (TOAEP 2018), pp. 230-231.
( )425تقرير مكتب املدعي العام عن أنشطة البحوث التمهيدية لعام  ،2019الفقرة .25
( )426املرجع نفسه ،الفقرة .15
( )427املرجع نفسه.
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التكامل واخلطورة) ،ومصاحل العدالة( .)428ويرد أيضا وصف للمراحل  4-2يف التقارير املتعلقة أبنشطة
البحوث التمهيدية ،مما يزيد من الرتكيز على القرارات اليت يتخذها املدعي العام.
 -642ويتعلق الشاغل األكرب فيما يتعلق ابختيار احلاالت املتعلقة ابلبحوث التمهيدية ،وفيما بعد
(بطلب اإلذن) ابلتحقيق ،ابلعدد املتزايد من احلاالت املعروضة على مكتب املدعي العام وعدم كفاية
املوارد .وقد تكون بعض البحوث التمهيدية جاهزة للتحقيق ولكن ال تتوافر املوارد الالزمة لذلك .ويقر
مكتب املدعي العام أبنه إذا وصلت حاالت متعددة إىل عتبة التحقيق يف نفس الوقت" ،سيكون من
املستحيل عندئذ االستجابة بشكل صحيح لذلك بسبب املوارد" ،وسيتعني تطبيق سياسة الختيار القضااي
وحتديد األولوايت(.)429
 -643وأعرب العديد من أصحاب املصلحة عن قلقهم إزاء استنزاف موارد احملكمة .وأشاروا أيضا إىل
وجود حاالت ذات جدوى حمدودة .ويبدو أن مكتب املدعي العام ،الذي يباشر تسع حتقيقات نشطة
حاليا ،غري قادر على إجراء حتقيقات شاملة يف كل منها ،والنظر يف التحقيقات املعلقة ،وتعيني املزيد من
موظفي التحقيق يف البحوث التمهيدية( .)430ومثة اعتبار آخر وهو أن زايدة التحقيقات ،يف حدود املوارد
احملدودة ملكتب املدعي العام ،سيقلل من عدد القضااي يف كل حالة( ،)431وسيقلل ابلتايل من أثر احملكمة
يف بلدان احلاالت.
 -644ويرى اخلرباء أن التقليل من عدد احلاالت ميكن أن يؤثر بشكل إجيايب على التحقيقات اجلارية،
وقد يؤدي إىل اتباع هنج أكثر مشوالا فيما يتعلق بعدد القضااي واملتهمني يف كل حالة ،وزايدة االتساق يف
تنفيذ اسرتاتيجيات التوعية ،وزايدة الفائدة اليت تعود على الضحااي.
 -645ونظر اخلرباء خالل املشاورات الداخلية واخلارجية اليت أجريت لتحسني الوضع يف مكتب
املدعي العام يف اسرتاتيجيتني مقرتحتني ‘1’ :تضييق املعايري املتعلقة ابلقبول من خالل رفع احلد األعلى
لعتبة اخلطورة ،و’ ‘2مراعاة اعتبارات اجلدوى عند اختيار احلاالت.

( )1تضييق املعايري املتعلقة ابلقبول
 -646استمع اخلرباء مرارا إىل بواعث قلق مفادها أن احملكمة ينبغي أن تركز على نطاق أضيق من
احلاالت ،وأن حتد من تدخالهتا إىل أقصى حد ممكن ،مع الرتكيز على احلاالت األكثر خطورة وعلى
أولئك الذين يتحملون املسؤولية األكرب عن اجلرائم .ويف حني أن هذا سيكون خميبا لآلمال ابلنسبة
للكثريين ويزيد من تقييد االختصاص احملدود ابلفعل للمحكمة ،فإن الوضع احلايل ال ميكن حتمله ابلنظر
إىل حمدودية املوارد املتاحة.
 -647واالقرتاح األول الذي قدمه العديد ممن استشارهم اخلرباء هو النظر يف تضييق املعايري املتعلقة
ابلقبول (املادة  )17من خالل رفع احلد األعلى لعتبة اخلطورة.

()428
()429
()430
()431
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املادة  )1( 53من نظام روما األساسي ،ابالقرتان مع املادتني  15و.17
اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021 - 2019الصفحة  ،18الفقرة .22
انظر القسم األول -جيم  )4( 3أعاله ،الفقرات .166-162
انظر القسم األول -جيم  4أعاله ،املالك الوظيفي ملكتب املدعي العام.
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 -648وتقييم اخلطورة اعتبار هام يف فتح البحث التمهيدي ،إذا أخذ العدد احملتمل من القضااي اليت قد
تنشأ يف االعتبار( .)432ويف الوقت احلايل ،جيري تقييم اخلطورة ومصاحل العدالة بعد بدء البحث التمهيدي
فقط .وجتري التصفية يف املرحلة  1مع الرتكيز على االختصاص املوضوعي (التحليل الوقائعي للجرمية)،
والتقييم األويل الختصاص احملكمة .وإذا أضيفت اخلطورة كأحد العوامل اليت ينبغي تقييمها يف املرحلة ،1
فإن ذلك سيتيح للمدعي العام اختاذ قرارات مقارنة يف تلك املرحلة ،والرتكيز على أخطر حاالت اإلجرام.
ومن شأن ذلك أن يساعد مكتب املدعي العام على خفض عدد البحوث التمهيدية اجلديدة ،وابلتايل
التحقيقات.
 -649ويف الوقت احلايل ،يقوم مكتب املدعي العام ،يف تقييمه للخطورة ،بتقييم حجم اجلرائم وطبيعتها
وطريقة ارتكاهبا وأثرها .ويشمل ذلك االعتبارات الكمية والنوعية( )433على السواء .ومتشيا مع أهداف
السياسات واألحكام القانونية احملددة يف مكتب املدعي العام ،ميارس املدعي العام ابلفعل السلطة
التقديرية يف حتديد كيفية تقييم مكتب املدعي العام للخطورة .فعلى سبيل املثال ،بغية وضع أساس
للمالحقة القضائية اليت تقع على عاتق املسؤولني ،ينظر مكتب املدعي العام اآلن يف التحقيق مع مرتكيب
اجلرائم من املستوى املتوسط( .)434وعالوة على ذلك ،يدرج املدعي العام أيضا االعتبارات املتصلة
ابلسياسات يف تقييم طبيعة اجلرائم ،مثل اجلرائم اجلنسية أو اجلرائم اجلنسانية ،مع اإلشارة إىل ورقة السياسة
العامة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية ،واجلرائم املرتكبة ضد األطفال ،واجلرائم اليت تؤدي إىل
تدمري املمتلكات الثقافية ،والضرر البيئي الواسع النطاق( .)435وال يوجد حد رمسي لتقييم اخلطورة(،)436
وليس يف اإلطار القانوين املتعلق ابلبحوث التمهيدية ما مينع املدعي العام من ممارسة سلطته التقديرية يف
مرحلة التقييم العام فيما يتعلق بتقييم اخلطورة.
( )432يالحظ أن أي تقييم يتم إجراؤه أثناء البحث التمهيدي هو تقييم أويل ،وابلتايل فإن "اختيار املدعي العام للحوادث
أو جمموعات األشخاص الذين من احملتمل أن يشكلوا قضيته (قضاايه) املقبلة هو أمر أويل بطبيعته وليس ملزما لتقييم
املقبولية يف املستقبل" ،احلالة يف مجهورية كينيا ،القرار عمالا ابملادة  15من نظام روما األساسي بشأن اإلذن إبجراء حتقيق
يف الوضع يف مجهورية كينيا 31 ،ICC-01/09-19-Corr ،آذار/مارس "( ، 2010قرار اإلذن ابلتحقيق يف كينيا")  ،الفقرة
.50
)
( 433ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ،الفقرات .66-60
( )434اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ، 2021-2019الفقرة " :)1( 5الرتكيز على اجلناة األكثر
مسؤولية ،إذا لزم األمر من خالل اسرتاتيجية بناء تصاعدية" ،والصفحة  19أيضا ،الفقرة  " :24قد ينطوي أيضا على
اسرتاتيجية للبناء إىل األعلى من خالل الرتكيز على اجلناة من املستوى املتوسط أو سيئي السمعة أوالا ،هبدف الوصول إىل
مستوى األشخاص األكثر مسؤولية يف مرحلة الحقة".
( )435ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن االختيار وحتديد األولوايت ،الفقرة  :36عمليات تقييم اخلطورة
ألغراض اختيار احلاالت وحتديد األولوايت مثل تقييم اخلطورة كعنصر للمقبولية مبوجب املادة ( )1( 17د).
( )436رفضت دائرة االستئناف وضع عائق قانوين مفرط التقييد لتفسري اخلطورة من شأنه أن يعيق الدور الرادع للمحكمة؛
القرار املتعلق ابإلذن إبجراء حتقيق يف احلالة يف كينيا ،ICC-01/09-19-Corr ،الفقراتن  50و188؛ احلالة يف مجهورية كوت
ديفوار ،القرار عمالا ابملادة  15من نظام روما األساسي بشأن اإلذن إبجراء حتقيق يف احلالة يف مجهورية كوت ديفوار ،
 15 ،ICC-02/11-14-Corrتشرين الثاين/نوفمرب  ،2011الفقرات  .204-202ومع ذلك ،انتقدت الدائرة التمهيدية
األوىل املدعي العام بشدة لرفضه طلب اإلذن إبجراء حتقيق فيما يتعلق ابحلالة يف جزر القمر على أساس اجلاذبية غري
الكافية .وأشارت الدائرة أيضا إىل ما اعتربته عدم وضوح (أو تفسريات متضاربة) فيما يتعلق بعتبة اجلاذبية املناسبة ،انظر
احلالة املتعلقة ابلسفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اليواننية ومملكة كمبوداي ،القرار بشأن طلب املراجعة القضائية
املقدم من حكومة جزر القمر 16 ،ICC-01/13 ،أيلول/سبتمرب .2020
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 -650وقد ينظر املدعي العام يف تطبيق عتبة أعلى للخطورة عند البت فيما إذا كان سيبدأ البحث
التمهيدي أو يواصل الدراسة فيها ،بغية ختصيص املوارد احملدودة ملكتب املدعي العام للحاالت األكثر
خطورة ،وألولئك الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية عن ارتكاب اجلرائم .وال جيوز االحتجاج أبن
احملكمة أنشئت للتحقيق يف "أخطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع الدويل ككل( )437ومالحقة مرتكبيها" ،مع
الرتكيز على املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم(.)438

( )2مراعاة اعتبارات اجلدوى عند اختيار احلالت وحتديد األولوايت
 -651ومثة مسألة أخرى نظر فيها اخلرباء وهي ما إذا كان ينبغي مراعاة اجلدوى ،والسيما احتمال
القبض على املشتبه هبم ،يف التحليل املتعلق ابلبحوث التمهيدية .وبشكل أكثر حتديدا ،هل جيوز فتح
حبث متهيدي عندما تكون اجلدوى من الدراسة حمدودة.
 -652وأعرب أصحاب املصلحة الذين تشاور معهم اخلرباء عن قلقهم إزاء التحقيقات القليلة اجلدوى
املفتوحة ،والسيما ابلنظر إىل املوارد احملدودة املتاحة للمحكمة .ومثة مسألة أخرى أثريت يف هذا السياق
هي عدم قدرة احملكمة ،يف بعض احلاالت ،على محاية الشهود ومصادر املعلومات.
 -653غري أنه مبجرد فتح ابب املساءلة ،يكلَّف املدعي العام بتحديد ما إذا كانت األحكام الواردة يف
املادة  )1( 53قد استوفيت ،وال جيوز له أن يرفض املضي قدما يف التحقيق( )439بسبب اخنفاض
اجلدوى .وقد أكدت دائرة االستئناف ذلك مؤخرا فيما يتعلق ابحلالة يف أفغانستان( .)440وتقييم اجلدوى
كعامل منفصل "ميكن أن يضر أيضا ابلتطبيق املتسق للنظام األساسي ،وقد يشجع على العرقلة ملنع
احملكمة من التدخل"( .)441ومن شأن ذلك أيضا أن يضعف قدرة مكتب املدعي العام على السعي إىل
حتقيق أهداف قوية .وعالوة على ذلك ،فإن اجلدوى تتأرجح صعودا وهبوطا أثناء البحوث التمهيدية
والتحقيقات .ويتضح ذلك من التجارب األخرية اليت تعرض هلا السيد علي حممد علي عبد الرمحن (علي
كوشيب) الذي ألقي عليه القبض بعد  13عام ا من صدور أول أمر ابلقبض عليه( .)442ويف حالة
أوغندا ،ألقي القبض على السيد أونغوين بعد  10سنوات من صدور أمر القبض(.)443
 -654وبعد بدء التحقيق رمسيا ،يتمتع املدعي العام بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد كيفية املضي قدما.
وجيوز للمدعي العام ،مع مراعاة االعتبارات التشغيلية أو االسرتاتيجية ،أن يقرر عدم إجراء حتقيق نشط.
( )437نظام روما األساسي ،املادة . 5
( )438املرجع نفسه ،املادة  7اليت تتطلب "هجوما واسع النطاق أو منهجي" أو "سياسة حكومية أو تنظيمية" ،واملادة 8
اليت تتطلب "خطة أو سياسة عامة" أو "االرتكاب على نطاق واسع".
( )439املرجع نفسه .وتنص املادة  15على أن "املدعي العام  ...ينبغي أن يقدم إىل الدائرة التمهيدية طلبا لإلذن إبجراء
حتقيق" " /يباشر ...التحقيق ".
( )440احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية ،احلكم يف الطعن املقدم ضد قرار اإلذن إبجراء حتقيق يف الوضع يف مجهورية
أفغانستان اإلسالمية  5 ،ICC-02 /17-138 ،آذار/مارس  ، 2020دائرة االستئناف  ،الفقرات .50 -44
( )441ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ،الفقرة " 70يالحظ املكتب أن اجلدوى ليست
مبوجب النظام األساسي عامال مستقال يف حد ذاته عند حتديد ما إذا كان سيفتح حتقيقا".
( )442املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (أمحد هارون) وعلي حممد علي عبد الرمحن (علي كوشيب) ،القرار بشأن عقد
جلسة استماع للمثول األول للسيد علي كوشيب 11 ،ICC-02/05-01/07-82 ،حزيران/يونيه .2020
( )443احملكمة اجلنائية الدولية ،املدعي العام ضد دومينيك أونغوين  ،صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية (..)2020
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وعالوة على ذلك ،مبجرد بدء التحقيق ،حىت وإن مل يكن التحقيق( )444نشطا( ،)445يكون للمدعي العام
احلق يف مجع األدلة من أجل حفظها ،مبا يف ذلك يف إجراء مقابالت مع الشهود( ،)446وطلب احلفاظ
على األدلة احلساسة زمنيا (مثل البياانت املتعلقة ابالتصاالت اهلاتفية ،والبياانت املتعلقة ابإلنرتنت،
وعمليات االعرتاض) ،وإجراء أي أنشطة أخرى قد يراها ضرورية لكي تصبح القضية قابلة إلحيائها بعد
فرتة اإليقاف.
 -655ويقر اخلرباء أبن هذه االسرتاتيجية تنطوي على فوائد وخماطر على حد سواء .وقد يؤدي اجلمع
بني البحوث التمهيدية األقل حجما وسياسة تعليق التحقيقات ذات الصلة إىل وجود عدد كبري من
التحقيقات املفتوحة مع أتجيل إجنازها إىل أجل غري مسمى .وهذا ليس وضع ا سعيدا ألي مدع عام .غري
أن هذا النهج ،مقارنة ابلبحوث التمهيدية اليت ال هناية هلا سيكون أكثر شفافية وأكثر متكينا لكل من
املدعي العام والدول املعنية(.)447

التوصيات
التوصية  :226ينبغي للمدعي العام أن يضع سياسة بشأن املعايري املتصلة ببدء فحص أويل بناء على
بالغ مبوجب املادة ( 15املرحلة  1من الفحص األويل) وأن يدرجها يف حتديث لورقة السياسة العامة
املتعلقة ابلبحوث التمهيدية.
التوصية  :227ملعاجلة التفاوت بني موارد مكتب املدعي العام والعدد الكبري من البحوث التمهيدية اليت
تؤدي إىل حتقيقات ،ينبغي أن ينظر املدعي العام يف اعتماد عتبة أعلى خلطورة اجلرائم املزعوم ارتكاهبا.
وينبغي أن تؤخذ اخلطورة يف االعتبار أيض ا يف املرحلة  1من البحث التمهيدي.
التوصية  :228ينبغي أال تؤخذ اجلدوى يف االعتبار فيما يتعلق بتقييمات البحث التمهيدي.
التوصية  :229ينبغي أن ينظر املدعي العام حتت هذا العنوان يف التوصيات املقدمة بشأن البالغات
والتوعية يف مكتب املدعي العام أيضا(.)448

ابء -

اختيار القضااي واجلناة وحتديد األولوايت
 )444يف هذا السياق ،تعين كلمة "نشط" مزود بطاقم كامل من احملققني.
( )445انظر على سبيل املثال احلالة يف مجهورية كينيا ،قرار بشأن الطلب املقدم من "الضحااي" ملراجعة قرار االدعاء بوقف
التحقيق النشط 5 ،ICC-01 / 09-159 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2015الفقرة " :13ال تنص املادة  54من النظام
األساسي وال ينص أي حكم آخر لإلشراف القضائي على امتثال املدعي العام للمادة  )1( 54يف حد ذاهتا .وبناء على
ذلك ،الدائرة ليست خمتصة ابلتدخل يف أنشطة املدعي العام املنفذة يف نطاق املادة  )1( 54من النظام األساسي".
الفقراتن 27و" :28ال يعين التعليق املؤقت للتحقيق النشط يف احلالة [ ]...أن التحقيق [ ]...مغلق أو منتهي".
( )446رمبا أمام قاض منفرد أثناء مرحلة ما قبل احملاكمة .وقد مت ذلك يف حالة أوغندا ،حيث أخذت شهادة سبعة من
الضحااي الضعفاء قبل اعتماد التهم؛ Paul Bradfield, ‘Preserving Vulnerable Evidence at the International Criminal
.Court – the Article 56 Milestone in Ongwen’ (2019), 19 International Criminal Law Review
( )447جيوز للدول الطعن يف اختصاص مكتب املدعي العام ("الطعن يف املقبولية") عند البدء يف التحقيق ،ولكن ليس أثناء
البحث التمهيدي .انظر الفقرة  511أدانه.
( )448انظر القسم السابع -واو أعاله :اسرتاتيجية التوعية.
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 -656ابإلضافة إىل اختيار احلاالت ،يقوم مكتب املدعي العام ابختيار القضااي وحتديد األولوايت
داخل احلاالت ،ويتم تعريفها عموما أبهنا "أحداث حمددة من احملتمل أن تكون قد ارتكبت خالهلا جرمية
أو أكثر تدخل يف اختصاص احملكمة وحيدد نطاقها املشتبه به قيد التحقيق ،والسلوك الذي يؤدي إىل
مسؤولية جنائية مبوجب النظام األساسي"(.)449
 -657وكما ذكر أعاله ،يبدأ اختيار القضااي أثناء البحث التمهيدي ،حيث تشكل البحث التمهيدي
جزءا هاما من تقييم مكتب املدعي العام للمقبولية .ونظرا لقدرة مكتب املدعي العام احملدودة على مجع
املعلومات أثناء البحث التمهيدي ،فإن أي قضااي يتم حتديدها يف تلك املرحلة ليست ملزمة للمدعي العام
عند فتح التحقيق( .)450ومع ذلك ،يقر مكتب املدعي العام أبن االختيار األويل للقضية أثناء التحقيق
يعتمد على حتليل النتائج واالستنتاجات اليت تتوصل إليها البحث التمهيدي( .)451وعالوة على ذلك،
ومتشيا مع اسرتاتيجية إجراء حتقيقات كاملة ومفتوحة ،تتم عملية اختيار القضااي بشكل تدرجيي ،وتستند
إىل التحليل اجلاري للحوادث اجلنائية واملشتبه هبم احملتملني.
 -658وتلقى اخلرباء عددا من االنتقادات واالقرتاحات املتعلقة ابلطريقة اليت خيتار هبا مكتب املدعي
العام القضااي وحيدد أولوايهتا .ورأى البعض أن عدم النجاح الذي حتقق يف احملكمة مؤخرا هو نتيجة لسوء
اختيار القضااي .وأعرب أصحاب املصلحة عن قلقهم إزاء ما يبدو أنه خمصص وغري متوقع الختيار
القضااي من قبل مكتب املدعي العام .وسلط البعض الضوء على القضااي املتعلقة ابلتحقيقات غري
املتكافئة يف مجيع أطراف النزاع (مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا) ،والفاصل الزمين بني التحقيق
يف أطراف النزاع املختلفة (مثل كوت ديفوار) ،واختيار التهم اليت ال متثل بشكل كاف أمناط اجلرمية
األساسية (مثل لوابنغا) ،أو املشتبه هبم من ذوي املناصب اهلرمية املنخفضة (مثل الورفلي) ،أو احلاالت/
القضااي ذات اجلدوى املنخفضة .كما أشري إىل احلاجة إىل مزيد من الشفافية فيما يتعلق ابلتخطيط
االسرتاتيجي الختيار القضااي من قبل مكتب املدعي العام.
 -659وكما ذكر من قبل مبزيد من التفصيل ،تتعلق أكثر الشواغل املشرتكة شيوعا مبا يلي ‘1’ :املعايري
املطبقة أثناء اختيار القضااي وحتديد األولوايت ،و’( ‘2عدم) التخطيط االسرتاتيجي أثناء عملية اختيار
القضااي وحتديد األولوايت.

 -1املعايري الواجبة التطبيق عند اختيار القضااي وحتديد األولوايت
الستنتاجات
 -660ال ختضع عملية اختيار القضااي وحتديد أولوايهتا للواثئق النظامية ملكتب املدعى العام ،ومن مث
فإهنا تقع ضمن السلطة التقديرية للمدعي العام .وكانت هناك منذ بضع سنوات انتقادات ملكتب املدعي
العام بشأن عدم الشفافية فيما يتعلق مبمارسة تلك السلطة التقديرية( .)452وردا على هذه االنتقادات،
( )449ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن االختيار وحتديد األولوايت ،الفقرة .2
( )450قرار اإلذن إبجراء حتقيق يف كينيا ،ICC-01/09-19 ،الفقرة .50
( )451ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن االختيار وحتديد األولوايت ،الفقرة .10
( )452انظر على سبيل املثال John Galvin, ‘The ICC Prosecutor, Collateral Damage, and NGOs: Evaluating the risk
of a politicized prosecution’ (2005) 13 U. Miami Int’L & Comp. Law Review, 48; William A. Schabas, ‘Victor's

.Justice: Selecting ‘Situations’ at the International Criminal Court’ (2010) 43 J. MARSHALL L. Rev. 535, 549.
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أصدر مكتب املدعي العام يف عام  2016ورقة سياسة عامة بشأن اختيار احلاالت وحتديد
األولوايت(.)453
 -661وابإلضافة إىل املبادئ العامة واملعايري القانونية اليت توجه اختيار مكتب املدعي العام للحاالت
والقضااي يف مرحلة البحث التمهيدي واملراحل التالية هلا ،تقدم ورقة السياسة العامة جمموعة واسعة من
املعايري الوقائعية الختيار القضااي وحتديد أولوايهتا .وبناء على هذه السياسة العامة ،يعتمد اختيار القضااي
على تقييم خطورة اجلرائم ،ودرجة مسؤولية اجلناة املزعومني ،والتهم ،مع كون اخلطورة املعيار السائد(.)454
ولذلك ،يبدو أن اختيار القضااي يركز على التحليل الوقائعي للحوادث اإلجرامية واملشتبه هبم احملتملني.
ويشمل حتديد األولوايت للقضااي شواغل اسرتاتيجية وتشغيلية إضافية ،وتركز هذه الشواغل ،يف معظمها،
على جدوى التحقيقات واملالحقات القضائية احملتملة (.)455
 -662وأعرب عن الشواغل األكثر شيوع ا فيما يتعلق ابختيار اجلناة املزعومني ،وممارسات توجيه االهتام،
وعدم إيالء االعتبار الواجب للجدوى عند اختيار القضااي.

( )1السياسة املتعلقة ابختيار املشتبه هبم وتوجيه الهتام إليهم
 -663يف حني أاثرت تقييمات اخلطورة بعض االنتقادات لتحديدها عند عتبة منخفضة للغاية(،)456
يبدو أن معيار اختيار احلاالت األكثر إشكالية هو درجة مسؤولية اجلناة املزعومني.
 -664وتنص املادة  )1( 34من الئحة مكتب املدعي العام على التزام مكتب املدعي العام ابلتحقيق
مع "األشخاص الذين يبدو أهنم األكثر مسؤولية عن اجلرائم احملددة" .ويتفق اخلرباء مع املدعي العام على
أن عبارة "األكثر مسؤولية" ال تقتصر على األفراد الذين يشغلون أعلى املناصب ،سواء يف القوات املسلحة
أو يف اجلماعات السياسية.
 -665وإدراج أو عدم ادراج اجلناة من املستوى املتوسط أو حىت من املستوى املنخفض ضمن
"األشخاص األكثر مسؤولية" من املعضالت املعروفة للمدعني العامني يف احملاكم الدولية ،السيما عندما
تكون واليتهم من حيث الزمان واملكان واسعة النطاق ،واملشتبه هبم كثريون(.)457
 -666وحىت وقت قريب ،كان مكتب املدعي العام يكرس موارده احملدودة أساسا للتحقيقات ومقاضاة
عدد قليل من كبار املسؤولني احلكوميني والعسكريني ،مبا يف ذلك الرؤساء احلاليني والرؤساء

( )453ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن االختيار وحتديد األولوايت.
( )454املرجع نفسه ،الفقرة .6
( )455يشري مكتب املدعي العام إىل أنه "يف مرحلة حتديد األولوايت ،تصبح اجلدوى ،على النقيض من ذلك ،عامالا ذا
صلة عند ممارسة السلطة التقديرية فيما يتعلق بتوقيت نشر القضااي املختارة" .انظر ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام
بشأن اختيار احلاالت وحتديد األولوايت ،الفقرة  ،51احلاشية .48
( )456انظر القسم الثاين عشر -ألف  2أعاله ،تضييق املعايري املتعلقة ابلقبول.
( )457انظر على سبيل املثال Claudia Angermaier, ‘Case selection and prioritization criteria in the work of the

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia’; Alex Obote-Odora, ‘Case selection and
prioritization criteria for the international criminal tribunal for Rwanda’; Paul Seils ‘The selection and
prioritization of cases by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Cour t’ in Morten

.Bergsmo (ed) Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases (TOAEP, 2010) 27-78
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السابقني( ،)458ومقاضاهتم .ويفسر هذا النهج بعض الصعوابت الرئيسية اليت تواجهها احملكمة ،مبا يف
ذلك احلصول على األدلة أو تنفيذ أوامر االعتقال والضغط على الشهود (.)459
 -667ويف حني تشري اخلطة االسرتاتيجية احلالية إىل أن الرتكيز سيظل على عاتق األفراد "األكثر
مسؤولية" ،فإهنا تنص على زايدة االهتمام بـ "اجملرمني السيئي السمعة أو من الطبقة املتوسطة املتورطني
مباشرة يف ارتكاب اجلرائم"( .)460وبدال من االعتماد فقط على مركز املشتبه به يف التسلسل اهلرمي ،يعطي
مكتب املدعي العام نفسه مزيدا من املرونة يف تقييم األشخاص الذين قد يدرجون ضمن الذين يتحملون
"مسؤولية أشد" .وهذا يسمح له ابلتحقيق مع املشتبه هبم ذوي الرتب الدنيا الذين اكتسبوا مسعة سيئة
أكرب أو الذين يشاركون بشكل مباشر يف ارتكاب اجلرائم ( )461وحماكمتهم.
 -668ويبدو أن هذه السياسة نفذت فعال .ففي السنوات اخلمس املاضية ،طلبت احملكمة القبض على
مشتبه به واحد فقط يشغل منصب ا قيادايا رفيع املستوى وهو السيد نغايسوان ( .)462()2018ويف الفرتة
نفسها ،أصدرت احملكمة مذكرات توقيف علنية للقبض على أربعة أشخاص تقلدوا مناصب متوسطة
املستوى بتهمة ارتكاب جرائم دولية أساسية( )463وهم السيد يكاتوم ( ،)464()2018والسيد املهدي
( ،)465()2015والسيد احلسن ( ،)466()2018والسيد الورفلي ( .)467()2018 ،2017وتدل هذه

( )458على سبيل املثال ،السيدان روتو وكينياات يف احلالة يف كينيا (على الرغم من عدم شغلهما مناصب عليا عند توجيه
التهم إليهما) ،والسيد غباغبو يف احلالة يف ساحل العاج ،والسيد البشري يف احلالة يف السودان.
( )459على سبيل املثال ،أدى تدخل الشهود إىل سحب التهم يف كينيا ،انظر بيان املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية،
السيدة فاتو بنسودا ،بشأن سحب التهم املوجهة إىل السيد أوهورو مويغاي كينياات 5 ،كانون األول/ديسمرب 2014؛ ومت
توجيه االهتام للرئيس السوداين البشري يف عام  2009ولكن مل يتم نقله إىل عهدة احملكمة حىت اآلن؛ وقرار الدائرة االبتدائية
أبن ال وجه إلقامة الدعوى يف قضية غباغبو وبليه غوديه قيد االستئناف حاليا ،أسباب القرار الشفوي الصادر يف 15
كانون الثاين/يناير  16 ،ICC-02 / 11-01 / 15-1263 ،2019متوز/يوليه .2019
( )460اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021 -2019الصفحة .20
( )461املرجع نفسه ،الصفحة " :20سريكز مكتب املدعي العام أوالا على قاعدة اجلرمية من أجل حتديد املنظمات (مبا يف
ذلك هياكلها) واألفراد الذين يدعى أهنم مسؤولون عن ارتكاب اجلرائم .وقد يستتبع ذلك احلاجة إىل النظر يف التحقيق مع
عدد حمدود من اجلناة من املستوايت املتوسطة والعليا ومقاضاهتم من أجل بناء أسس اإلثبات يف هناية املطاف للقضية
(القضااي) ضد أولئك الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية .وقد يقرر املكتب أيضا مقاضاة اجلناة من املستوايت األدىن
عندما يكون سلوكهم خطريا أو سيئا بشكل خاص".
( )462النسخة العامة املنقحة من "مذكرة التوقيف الصادرة حبق ابتريس -إدوارد نغايسوان"،ICC-01/14-02/18-2-Red ،
 13كانون األول/ديسمرب  .2018وقد وجهت التهمة إىل السيد نغايسوان ابعتباره املسؤول األعلى وفقا للمادة  28من
النظام األساسي .ويدعى أنه زعيم ابرز سابق و"املنسق العام الوطين" حلركة أنيت -ابالكا .انظر صحيفة املعلومات املتعلقة
بقضية املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان.
( )463ال يشمل القضااي مبوجب املادة .70
( )464النسخة العامة املنقحة من "مذكرة التوقيف الصادرة حبق السيد ألفريد يكاتوم"11 ،ICC 01/14-01/18-1-Red ،
تشرين الثاين/نوفمرب .2018
( )465مذكرة التوقيف الصادرة حبق أمحد الفقي املهدي 28 ،ICC 01/12-01/15-1-Red ،أيلول/سبتمرب .2015
( )466مذكرة التوقيف الصادرة حبق احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود27 ،ICC-01/12-01/18-2-tENG ،
آذار/مارس .2018
( )467مذكرة التوقيف الصادرة حبق حممود مصطفى بوسيف الورفلي 15 ،ICC-01/11-01/17-2 ،آب/أغسطس
.2017
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التطورات على النهج الذي يتبعه املدعي العام حاليا فيما يتعلق ابلقضااي املرفوعة ضد األشخاص "األكثر
مسؤولية"(.)468
 -669ودعما هلذه السياسة اجلديدة ،قدم املدعي العام قائمة لعدد من الفوائد احملتملة ،مبا يف ذلك
"فرصة أفضل يف هناية املطاف لإلدانة يف القضااي املقبلة ضد كبار املسؤولني"( .)469وتساءل البعض عما
إذا كان تركيز املدعي العام على اجلناة "األكثر شهرة" أو "من الرتب املتوسطة" يتماشى مع الشرط الوارد
يف النظام األساسي مبقاضاة اجلناة "األكثر مسؤولية"عن اجلرائم املرتكبة.
 -670وإذا أريد اتباع سياسة تستهدف اجلناة من املستوى املتوسط ،من األمهية مبكان أن تشكل
مشاركتهم يف السلوك اإلجرامي العام جزءا من خطة اسرتاتيجية مصممة لتسهيل املقاضاة الالحقة ملن
يشغلون مناصب قيادية .وينبغي أن تتضمن اخلطة االسرتاتيجية أحكاما ملقاضاة القادة والقبض عليهم.
وقد أتخذ اخلطة يف احلسبان أيضا احتمال إقرار اجلناة من املستوى املتوسط ابلذنب.

( )2حدود القضية :ممارسات توجيه اإلهتام
 -٦٧١وقد أاثر هنج مكتب املدعي العام إزاء التهم شواغل ،مبا يف ذلك عدد التهم وأشكال املسؤولية
اليت اختارها املدعي العام .وانتقد بعض أصحاب املصلحة ما اعتربوه العدد املفرط من التهم ،وعرض
نظرايت وأشكال مسؤولية متعددة ،والعدد الكبري من التهم اليت تشمل حىت املشتبه فيهم الذين يبدو أهنم
متواضعو الرتبة ويشاركون يف عدد حمدود من األحداث .ويقول النقاد إن ذلك أدى إىل إجراءات أولية
معقدة وطويلة بال داع.
 -672واختيار وتعريف التهم وأشكال املسؤولية هي املعايري اليت توجه اختيار احلاالت( .)470وكثريا ما
قال القضاة إنه ال يوجد تسلسل هرمي يف أشكال املساءلة ،أي بعبارة أخرى أنه ال توجد أشكال
للمساءلة أكثر أو أقل أمهية من أشكال أخرى .غري أن مكتب املدعي العام يرى فيما يبدو أن "مسؤولية
القادة وغريهم من الرؤساء اهلرميني مبوجب املادة  28من النظام األساسي تشكل شكال حامسا من
أشكال املسؤولية"( .)471وقد رفض هذا النهج يف قضية مببا( )472وقضية غباغبو وبليه غوديه( ،)473وكذلك
( )468يبدو أن األشخاص األربعة املذكورين أخريا من ذوي الرتب الدنيا إىل املتوسطة :السيد احلسن عضو سابق مزعوم يف
مجاعة أنصار الدين والقائد الفعلي للشرطة اإلسالمية ،انظر قضية احلسن .والسيد املهدي عضو سابق مزعوم يف مجاعة
أنصار الدين ،واملسؤول عن"احلسبة" حىت عام  ،2012وله عالقة بعمل احملكمة اإلسالمية يف متبكتو ،انظر قضية املهدي.
والسيد الورفلي رائد سابق مزعوم يف لواء الصاعقة ،انظر املدعي العام ضد الورفلي ،صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية.
والسيد يكاتوم قائد سابق مزعوم يف حركة أنيت -ابالكا ،انظر املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان،
صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية.
( )469اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الصفحة .20
( )470ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن االختيار وحتديد األولوايت ،الفقراتن  44و.45
( )471املرجع نفسه ،الفقرة .44
( )472املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،احلكم يف االستئناف املقدم من السيد جان بيري مببا غومبو ضد حكم الدائرة
االبتدائية الثالثة "وفقا للمادة  74من النظام األساسي" 8 ،ICC-01/05-01/08-3636-Red ،حزيران/يونيه ،2018
الفقرات .194-189
( )473املدعي العام ضد لوران غباغبو ،القرار بشأن اعتماد التهم املوجهة إىل لوران غباغبو 12 ،حزيران/يونيه ،2014
 ، ICC-02/11-01/11-656الفقرة 265؛ واملدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه،ICC-02/11-01/15-1263 ،
 16متوز/يوليه  ،2019أسباب القاضي جيفري هندرسون ،الفقرات .2034-2028
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يف جلسة اعتماد التهم يف قضية يكاتوم ونغايسوان( .)474ومن الصعب جدا إثبات املسؤولية مبوجب املادة
 28عندما تستند إىل أدلة غري مباشرة أو ظرفية .وينبغي إعادة النظر يف األمهية املعطاة هلا يف تعريف
االهتامات.
 -673ابإلضافة إىل أشكال املسؤولية ،يسعى مكتب املدعي العام إىل "القيام قدر اإلمكان مبراعاة املدى
احلقيقي للجرائم املرتكبة يف حالة معينة ابختيار هتم تقدم بدال من ذلك عينة متثيلية ألنواع االضطهاد
الرئيسية وكذلك اجملتمعات احمللية املتأثرة ابجلرائم املرتكبة يف سياق احلالة املعنية"( .)475ويف حني أن هذا
اهلدف ليس من الناحية النظرية مشكلة يف حد ذاته ،فإن مكتب املدعي العام يواجه صعوابت يف إثبات
القضااي املعقدة اليت تنطوي على هتم متثل هذين النوعني من االضطهاد (قضية غباغبو وبليه غوديه؛ وقضية
مببا).
 -674ومن التوصيات الشائعة اليت قدمها بعض أصحاب املصلحة أن مكتب املدعي العام ميكن أن يركز
على التهم األصغر حجما والقضااي األكثر استهدافا .ومن شأن احلد من نطاق القضااي ابلرتكيز على جزء
من الذنب العام للمشتبه فيه أن جيرب املدعي العام على اخلروج عن هنجه املتمثل يف متثيل أنواع األفعال
املرتكبة ومدى الضرر على أوسع نطاق ممكن .ومع ذلك ،قد يكون هذا النهج أكثر جناحا ويتطلب وقتا
أقل يف جلسة االستماع.
 -675ويرى اخلرباء أنه ينبغي مراعاة نوعية األدلة املتاحة وكميتها ،سواء يف اختيار القضااي وحتديد
أولوايهتا ،أو يف اختيار التهم ،أو يف تعريف أشكال املسؤولية .وسيستفيد مكتب املدعي العام من الرتكيز
على االدعاءات الوقائعية اليت تدعمها أقوى األدلة وأكثرها تنوعا ،وينبغي أن ميتنع عن االعتماد على
ادعاءات أضعف .وليس من األفضل ،يف إطار جمرد احلاالت ،بل يف سياق حاالت حمددة ،وعلى األدلة
املتاحة ،أن حيدد ما إذا كان هذا النهج سيؤدي إىل فرض رسوم ميدانية أكثر حمدودية ،أو حىت إىل
أشكال مسؤولية مبوجب املادة  25أو املادة .28

( )3حتديد أولوايت القضااي :املسائل املتعلقة ابجلدوي
 -676كما ذكر أعاله ،وابإلضافة إىل املبادئ واملعايري اليت يسرتشد هبا يف اختيار القضااي ،أيخذ
مكتب املدعي العام يف االعتبار املعايري االسرتاتيجية والتشغيلية اإلضافية يف سياق ترتيب القضااي حسب
األولوية( .)476ويبدو أن الشواغل اليت أعرب عنها اخلرباء بشأن هذا املوضوع متناقضة يف حني يرى بعض
أصحاب املصلحة أن مكتب املدعي العام ال يقيم جدوى حتقيقاته بدقة كافية ،بينما ينتقد آخرون حتديد
أولوايت القضااي على أساس اجلدوى الوحيد أو الرئيسي.
 -677ويرى اخلرباء أن قائمة املعايري التشغيلية الواردة يف ورقة السياسة العامة بشأن اختيار وحتديد
األولوايت شاملة .وتتضمن الورقة نوعية األدلة والتعاون والتقييمات األمنية وآفاق القبض( .)477ومت تنفيذ
مجيع أوامر القبض الصادرة منذ اعتماد الوثيقة يف عام ( 2016ابستثناء أمر واحد) يف غضون عام واحد.
( )474املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان ،القرار بشأن اعتماد التهم املوجهة إىل ألفريد يكاتوم
وابتريس إدوارد نغايسوان 14 ،ICC 01/14-01/18-403-Red- Corr ،أاير/مايو  ،2020الفقرة .58
( )475ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن االختيار وحتديد األولوايت ،الفقرة .45
( )476املرجع نفسه ،الفقرات .52-48
( )477املرجع نفسه ،الفقراتن  51و.52
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ويف املقابل ،ال يزال  14أمرا ابلقبض من جمموع  15أمرا صادرا قبل عام  2015معلقا حىت اآلن(.)478
وبقدر ما أكدت الدوائر التمهيدية مجيع القضااي األخرية ،جزئيا على األقل ،يبدو أيضا أن االعتبارات
املتعلقة ابألدلة قد اتبعت بشكل أكثر صرامة يف اآلونة األخرية.
 -678وهناك جانب من املخاطرة يف الرتكيز بشدة على املسائل املتعلقة ابجلدوى ،فقد تتأثر املعايري
التشغيلية احملددة لتوجيه األولوايت ابألولوايت نفسها .وأعرب بعض موظفي مكتب املدعي العام عن
قلقهم من أنه يف حالة عدم إعطاء األولوية للحاالت أو القضااي ،لن تكون هناك موارد كافية للتمكني من
مجع األدلة وحتليلها بكفاءة .وقد يؤدي ذلك إىل أتخري دائم يف تقدم مثل هذه احلاالت أو القضااي .يف
هذا السياق ،من املهم النظر فيما إذا كانت احلاالت أو القضااي تتضمن عناصر حساسة من حيث
الوقت ،مثل توافر األدلة يف الوقت الراهن ،مبا يف ذلك األدلة اليت قد تكون حساسة زمنيا ،مثل
االتصاالت السلكية والالسلكية أو السجالت املالية .وهناك أيضا اعتبارات تتعلق أبمن الشهود احملتملني،
وآفاق التعاون.

التوصيات
التوصية  :230ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف وضع تسلسل هرمي ملعايري اختيار القضااي .وقد
تشمل أهم املعايري ما يلي ‘1’ :خطورة اجلرائم (وفقا لورقة السياسة العامة)؛ و’ ‘2قوة األدلة وتنوعها
(اليت ينظر فيها حاليا يف سياق حتديد األولوايت بني القضااي فقط)؛ و’ ‘3درجة مسؤولية املشتبه هبم
احملتملني.
التوصية  :231قد يستفيد مكتب املدعي العام من الرتكيز على قوة األدلة ،مع إيالء األولوية للقضااي
اليت حتتوي على أقوى األدلة ،والسيما األدلة غري القائمة على الشهادات مثل االعرتاض ،ولقطات
الفيديو يف الوقت احلقيقي ،وسجالت الطب الشرعي.
التوصية  :232ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف اتباع هنج أكثر شفافية لتقييم درجة املسؤولية عن
اجلرائم ("املسؤولية األقوى") والرتبة اهلرمية للمتهم ("مرتكبو اجلرائم من املستوى املتوسط والرتب العليا").
التوصية  :233كجزء من اسرتاتيجية أوسع نطاقا ،قد يكون من املناسب مقاضاة اجلناة من ذوي الرتب
املتوسطة من أجل حتقيق الكفاءة ،ومكافحة اإلفالت من العقاب ،ووضع سوابق قانونية راسخة .وينبغي
أن يؤخذ يف االعتبار الدور الذي يؤديه هؤالء األفراد يف التخطيط االسرتاتيجي العام املتعلق ابحلالة عند
مالحقة املشتبه هبم سيئي السمعة أو من املستوى املتوسط.
التوصية  :234ومتشيا مع النهج القائم على األدلة ،ينبغي ملكتب املدعي العام أن يوضح أنه يركز على
أولئك الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية عن اجلرائم املعنية ،حىت وإن مل يشغلوا مناصب عليا يف
املنظمات اليت ستكون مسؤولة عن ارتكاب اجلرائم ،وال سيما عندما ميكن أن تؤدي هذه القضااي إىل
إجراء حتقيقات و/أو مالحقات ألشخاص يف مناصب رفيعة.
التوصية  :235ينبغي أن تكون التهم موجزة وأن تستند حسب األصول إىل األدلة املتاحة .وينبغي أن
تقتصر على التهم اليت تستند إىل أقوى األدلة.
( )478للحصول على نظرة عامة ،انظر تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أنشطتها يف الفرتة ،2019-2018
) ، (2019الصفحة .2
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التوصية  :236ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف حتديد نطاق القضااي من حيث الزمان واملكان،
مع مراعاة أشكال املسؤولية.
التوصية  :237متشيا مع السوابق القضائية للمحكمة ،ينبغي ملكتب املدعي العام أن يعترب مجيع أشكال
املسؤولية متساوية من حيث اخلطورة واألمهية.
التوصية  :238ينبغي ملكتب املدعي العام أن يتخلى عن بعض االعتبارات املتعلقة ابلسياسات عند
حتديد أشكال املسؤولية ،وأن يركز على أشكال املسؤولية املؤيدة ابألدلة املتاحة على أفضل حنو.
التوصية  :239ينبغي ملكتب املدعي العام أن يضع مبادئ توجيهية بشأن االعرتاف ابلذنب .وينبغي أن
حتكم هذه املبادئ التوجيهية احلاالت اليت يكون فيها اإلقرار ابلذنب مقبوال ،السيما ابلنظر إىل خطورة
اجلرائم وأية مسائل أدبية أو أخالقية متصلة هبا.

 -2عملية اختيار القضااي وحتديد األولوايت
الستنتاجات
 -679يساور اخلرباء القلق إزاء عملية اختيار القضااي واالفتقار الواضح إىل االعتبارات االسرتاتيجية أثناء
اختاذ القرارات .واستنادا إىل املعلومات املقدمة إىل اخلرباء ،يبدو أن اختيار احلاالت يتم يف كثري من
األحيان على أساس مقرتحات خاصة من األفرقة ،وليس وفقا خلطة اسرتاتيجية مدروسة.
 -680ويف أيلول/سبتمرب  ،2016أشار مكتب املدعي العام إىل اعتزامه اتباع عملية شاملة الختيار
القضااي وترتيب األولوايت ،وأدخل يف ورقة السياسة العامة املتعلقة ابختيار القضااي وحتديد األولوايت
مفهوم استخدام "وثيقة اختيار القضااي" لتحديد مجيع القضااي احملتملة يف كل حالة وتيسري اختاذ القرار
بشأن اختيار القضااي وحتديد األولوايت( .)479وتنص ورقة السياسة العامة على أن مكتب املدعي العام
سيختار القضااي اليت سيتم التحقيق فيها من بني القضااي احملتملة مؤقتا املشار إليها يف وثيقة اختيار
القضااي ،ولكن علم اخلرباء أن "وثيقة اختيار القضااي" املتوخاة مل تصدر حىت اآلن,
 -681وبدال من ذلك ،يتلقى املدعي العام موجزا سنواي عن القضااي احملتملة وتوصيات تشري قليال إىل
القرارات املتخذة يف السنوات السابقة أو التخطيط املرتقب لسنة واحدة قادمة .وال يتضمن هذا املوجز
نظرايت للقضااي ،وال يقدم تفاصيل عن املعايري اليت ميكن على أساسها اختيار احلاالت ،وال يقدم أيضا
معلومات كافية عن قوة األدلة أو تنوعها ،ويفتقر إىل تقييمات شاملة خلطورة اجلناة أو اجلناة احملتملني،
ويبدو أنه يركز فقط على توافر املشتبه هبم للقبض عليهم.
 -682ونتيجة لذلك ،ال يوجد قبل اختيار القضااي وحتديد األولوايت ختطيط شامل جلميع القضااي
احملتملة يف كل حالة .وعالوة على ذلك ،ال توجد عملية مؤسسية لتمكني األفرقة املتكاملة من اإلسهام يف
عملية اختيار القضااي .ويؤدي هذا إىل شعور بعض األفرقة ابإلمهال وعدم إعطاء األولوية لتحقيقاهتا حبكم
الواقع .وتتساءل هذه األفرقة عما إذا كان صانعو القرار على دراية كافية ابلواقع يف كل حالة .وتعوق هذه
السياسة التقييم املقارن للقضااي املختارة أو حتديد األولوايت.

()479
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 -683ولذلك ،ال يوجد تقييم شامل للتقدم الذي أحرزه مكتب املدعي العام يف كل حالة ،مبا يف ذلك
للعدد املناسب من القضااي لكل حالة .ويف العديد من احلاالت ،جرت حماكمة واحدة فقط وأغلقت بعد
ذلك حبكم الواقع .ومن املشكوك فيه أن تكون حماكمة واحدة كافية لتلبية احتياجات العدالة يف حالة
أبكملها .وينبغي النظر يف متابعة قضااي متعددة ،ال سيما إذا كانت ستتم حماكمة اجلناة من املستوى
املتوسط.

التوصيات
التوصية  :240من أجل حتسني عملية اختيار القضااي وحتديد أولوايهتا ،ينبغي أن يقوم مكتب املدعي
العام مبا يلي:
’‘1استكمال الواثئق املتعلقة ابختيار القضااي؛
’‘2إقامة دورة سنوية جلمع املعلومات من األفرقة املتكاملة عن حالة حتقيقاهتا ،فضال عن مجع
توصياهتا بشأن اختيار القضااي وحتديد األولوايت؛
’‘3ضمان أن يتمكن قادة األفرقة (رؤساء األفرقة يف شعبة التحقيق واملدعون العامون
الرئيسيون يف شعبة املقاضاة) من تقدمي آرائهم مباشرة إىل املدعي العام.
التوصية  :241من أجل تعزيز اجلانب االسرتاتيجي يف اختيار القضااي ،يتطلب مكتب املدعي العام
خططا اسرتاتيجية خاصة لكل حالة ،وينبغي أن تشمل هذه اخلطط أهداف املكتب فيما يتعلق
ابلتحقيقات واملالحقات القضائية املنفصلة .وبعبارة أخرى ،قد تكون األهداف مؤقتة يف بداية التحقيق
ولكن تتطور بعد ذلك مع مجع املزيد من األدلة والقيام بتحليلها.
التوصية  :242ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف إعداد وثيقة موجزة للقضااي احملددة من أجل اختاذ
القرارات املتعلقة ابختيار القضااي وترتيب أولوايهتا يف سياق االسرتاتيجيات املوضوعة لكل حالة .ويف هذا
الصدد ،يشكل حتليل مناذج اجلرمية وهياكلها نقطة انطالق رئيسية حيث أنه يقدم حملة عامة عن األحداث
استنادا إىل مدى خطورة الوقائع ،ونطاقها الزماين واملكاين ،وهياكل مجيع الفئات اليت حيتمل أن تكون
مسؤولة.

جيم-

حتديد األولوايت للحالت وإيقافها واغالقها
الستنتاجات
 -684من الضروري ترتيب أولوايت احلاالت لكفالة استخدام املوارد احملدودة ملكتب املدعي العام أبكفأ
الطرق وأكثرها فعالية .وكما ذكر أعاله( ،)480فإن شعبة التحقيق لديها موارد كافية إلجراء مثانية حتقيقات
حبد أقصى يف وقت واحد ،وال ميكنها إجراء املزيد من التحقيقات دون زايدة كافية يف عدد املوظفني
واملوارد األخرى .ولذلك ،فإن التخطيط االسرتاتيجي ملكتب املدعي العام يتطلب حتديد احلاالت (ذات
األولوية) اليت ستعطى هلا املوارد الكافية ،واليت ستظل نشطة ولكن مبوارد أقل (أولوية أقل) ،وكذلك ما إذا
كان ينبغي تعليق التحقيقات مؤقتا (وقفها).
()480
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 -685وحىت حزيران/يونيه  ،2020كان لدى مكتب املدعي العام  12حالة قيد التحقيق يف
أفغانستان ،وبوروندي ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،القضيتان األوىل والثانية ،وكوت ديفوار ،ودارفور،
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجورجيا ،وكينيا ،ومايل ،وميامنار ،وأوغندا .ومل يتم حىت اآلن إغالق أي
حتقيق ،على الرغم من إيقاف بعض التحقيقات .وتويل شعبة التحقيق األولوية حاليا للتحقيقات اجلارية يف
بوروندي ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،القضية الثانية ،وكوت ديفوار ،القضية الثانية ،ودارفور ،ومجهورية
الكونغو الدميقراطية ،وجورجيا ،وليبيا (حتقيقان) ،ومايل(.)481
 -686واستمع اخلرباء إىل شواغل فيما يتعلق بتحديد األولوايت للحاالت ،وصعوبة احلفاظ على
صالحية التحقيقات املوقوفة للبقاء ،وعدم قدرة مكتب املدعي العام على استكمال التحقيقات أو
الغاؤها.
 -687وحىت اآلن  ،مت اختاذ القرارات املتعلقة برتتيب األولوايت وفقا لورقة السياسة العامة ملكتب املدعي
العام بشأن اختيار القضااي وحتديد األولوايت .ومل تعتمد بعد سياسة بشأن إيقاف أو إغالق التحقيقات.
()482
ومع ذلك ،يقوم مكتب املدعي العام حاليا بوضع ورقة سياسة عامة بشأن اسرتاتيجيات اإلجناز
واملبادئ التوجيهية إليقاف القضااي ،واليت ستجرى بشأهنا مشاورات مع الدول األطراف .وكال هذين
التطورين موضع ترحيب ،وهلما أمهية خاصة يف وقت يتزايد فيه عبء العمل يف مكتب املدعي العام وتزداد
ندرة املوارد.
 -688ويشجع اخلرباء مكتب املدعي العام على وضع معايري واضحة بشأن إيقاف أو إلغاء أولوية
التحقيقات .ومن املفهوم أنه يصعب االستمرار يف مجع األدلة من التحقيقات اليت مت إيقافها أو اليت
ألغيت أولويتها.
 -689ويضطر املدعي العام يف بعض احلاالت إىل إيقاف التحقيق بسبب ضيق املوارد .وإذا اتبع هنجا
يتمثل يف إجراء حبوث متهيدية أقل اتساعا وإيقاف بعض التحقيقات بشكل استباقي ،ينبغي أن تنفذ هذه
السياسة بشفافية وبطريقة تتماشى مع سياسات مكتب املدعي العام وأهدافه االسرتاتيجية .وينبغي أن
تكون هذه السياسة مصحوبة إبرشادات مناسبة لضمان االتساق يف تنفيذها .كما ينبغي أن حتدد التدابري
اليت ينبغي اختاذها يف حالة إيقاف التحقيق ،وعند االقتضاء ،عند إعادة تنشيطه أو إغالقه .وينبغي أيضا
النظر يف العواقب احملتملة لإليقاف .وينبغي أن نتذكر أن هذا النهج يتطلب االبقاء على حد أدىن من
املوظفني واملوارد األخرى للحفاظ على األدلة وقابليتها لالستعمال يف حالة تنشيط التحقيق يف وقت
الحق.
 -690ويثري إغالق التحقيق غري املكتمل مشاكل واضحة ،ال سيما ابلنسبة للضحااي .ومل يغلق أي
حتقيق حىت اآلن ،ولكن هناك زايدة يف التحقيقات املفتوحة.
 -691ويرى اخلرباء أن اسرتاتيجيات اإلجناز جزء حاسم من التخطيط االسرتاتيجي ملكتب املدعي العام.
غري أنه ال يبدو حىت اآلن أن عملية اإلجناز مشمولة يف ختطيط عمليات املكتب .وينبغي توقع
( ،ICC-ASP/18/10 )481الصفحة  ،10الفقرة .21
( )482كما هو حمدد يف اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الصفحة  ،5يشمل اهلدف
االسرتاتيجي " 2وضع اسرتاتيجية إجناز واضحة للحاالت قيد التحقيق"؛ والفقرة " :23خالل الفرتة ،2021-2019
سيعطي املكتب األولوية لوضع سياسة إلجناز احلاالت قيد التحقيق".
16-A-180521
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اسرتاتيجيات اإلجناز يف أقرب وقت ممكن ،وينبغي أن تظل يف االعتبار طوال فرتة التحقيق .وينبغي ملكتب
املدعي العام أن يتوقع إجراءات اإلقفال املطلوبة ،مبا يف ذلك ابلتنسيق مع قلم احملكمة والصندوق
االستئماين للضحااي.
 -692وترد سياسة اإلجناز املستقبلية ملكتب املدعي العام يف اخلطة االسرتاتيجية  .2021-2019وتركز
هذه السياسة على التعاون والشراكة مع بلدان احلاالت ،وكذلك مع األطراف األخرى .واهلدف من ذلك
هو زايدة كفاءة عمل مكتب املدعي العام ووسائل البلدان للتحقيق يف الدعوى ومقاضاة مرتكبيها(.)483
كما شدد العديد من اخلرباء على أمهية التشاور مع البلدان اليت تشملها احلالة أو جرياهنا ،والدول
األطراف والشركاء احملتملني اآلخرين .وينبغي أن تكون اجملتمعات احمللية املتضررة على وجه اخلصوص قادرة
على تقدمي التغذية املرتدة عند وضع اسرتاتيجيات اإلجناز وتلقي املعلومات املناسبة والكافية يف هذا
السياق.
 - 693وينبغي أن تتضمن سياسة املدعي العام بشأن اسرتاتيجيات اإلجناز كيفية تنسيق عمله مع
الوالايت القضائية األخرى .وينبغي أن تلتمس دعم الدول األطراف ومجعية الدول األطراف لتنفيذ
اسرتاتيجيات اإلجناز .وينبغي أن تتقاسم املعلومات واألدلة مع احملاكم الوطنية ذات الصلة وأن تساعد
السلطات الوطنية يف التحقيقات واملالحقات القضائية احمللية .وقد مت ذلك ابلفعل يف حاالت أوغندا
ومجهورية أفريقيا الوسطى .ومن شأن عدم القيام بذلك أن يكون مضيعة لألدلة الوفرية اليت مجعها مكتب
املدعي العام.
 -694واقرتح بعض أصحاب املصلحة أن تركز اسرتاتيجيات اإلجناز على حتديد أثر تدخل احملكمة .كما
أقر مكتب املدعي العام أبمهية قياس األثر اإلجيايب يف الدول املعنية ابحلالة والدول غري املعنية ،حيث يعتزم
إدراج تقييم هذا األثر يف مؤشرات األداء الرئيسية .وينبغي أن تنظر سياسة مكتب املدعي العام املقبلة
املتعلقة ابسرتاتيجيات اإلجناز يف أفضل السبل لتحقيق األثر اإلجيايب يف بلدان احلاالت ،وكيفية قياس هذه
األثر(.)484

التوصيات
التوصية  :243ينبغي أن يضع مكتب املدعي العام سياسة لتحديد األولوايت يف احلاالت وخفضها
وتعليقها .وينبغي أن تتضمن هذه السياسة القواعد واملعايري اليت توجه التخطيط االسرتاتيجي يف كل حالة.
وينبغي أن تشمل اخلطط املقررة أيض ا األنشطة اليت تظل ضرورية يف حالة خفض مستوى األولوية أو
التعليق لضمان قابليتها للبقاء وإلعادة تنشيطها.
التوصية  :244ينبغي مراعاة العوامل املتعلقة ابجلدوى جبدية بعد فتح التحقيق .ويف حالة وصول املزيد
من احلاالت إىل مرحلة التحقيق دون توفر موارد كافية إلجراء حتقيقات جدية ،ينبغي أن يوقف مكتب
املدعي العام التحقيقات غري ذات األولوية.

( )483اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الصفحة  :19سياسة إجناز لتغطية )1( :حتديد
أهداف االدعاء ،إن أمكن مع بلد احلالة؛ و( )2تنسيق العمل ،إن أمكن مع بلد احلالة ،لزايدة سرعة وكفاءة التحقيقات؛
و( )3وجود شركاء يساعدون ( )...بلد احلالة يف بناء قدرته على التحقيق واملقاضاة بشكل حقيقي.
( )484انظر القسم السادس -ابء أعاله ،الفعالية.
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التوصية  :245إذا مل تنجح االسرتاتيجية املتعلقة حبالة ما بسبب عوامل تعترب مؤقتة ،ينبغي إيقاف
التحقيق أو خفض أولويته .وإذا كان عدم النجاح بسبب عوامل مت تقييمها على أهنا دائمة ،مثل وفاة
املتهم أو بناء قدرة وطنية للمالحقة القضائية حبيث ميكن إحالة القضااي إليها ،ينبغي إغالق التحقيق.
التوصية  :246ينبغي أن حيدد مكتب املدعي العام املوارد املطلوبة إليقاف التحقيق يف حالة ما أو إلغاء
أولويتها و/أو إعادة تنشيط هذا التحقيق ،وأن يبلغ مجعية الدول األطراف بذلك.
التوصية  :247ينبغي إدراج ما يلي يف وثيقة السياسة العامة املقبلة ملكتب املدعي العام بشأن االجناز:
’ ‘1التنسيق بني مكتب املدعي العام ،وقلم احملكمة ،والصندوق االستئماين للضحااي يف
وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات اإلجناز؛
’ ‘2اسرتاتيجيات ملكافحة اإلفالت من العقاب ودعم عمليات العدالة على املستوى احمللي.
وينبغي جلمعية الدول األطراف أن تنظر يف إنشاء فريق عامل ملساعدة ودعم احملكمة يف
مكافحة اإلفالت من العقاب وإقامة الشراكات من أجل تطوير عمليات العدالة الداخلية
واحلفاظ على سيادة القانون؛
’ ‘3اسرتاتيجيات لتيسري تبادل األدلة واملعلومات مع احملاكم والسلطات احمللية؛
’ ‘4النظر يف وضع اسرتاتيجية مشرتكة للتوعية يف مكتب املدعي العام بشأن إجناز احلاالت،
وهو ما يتمشى مع االسرتاتيجية املعتمدة على مستوى احملكمة(.)485
التوصية  :248عند وضع ورقة سياسة عامة مبكتب املدعي العام بشأن اإلجناز ،ينبغي أن ينظر املكتب
يف إدراجها يف اسرتاتيجية أوسع نطاقا وأكثر مشوال للدورة احلياتية ملشاركة مكتب املدعي العام يف حالة
ما .وينبغي أن تشمل هذه االسرتاتيجية مجيع مراحل مشاركة احملكمة ،مبا يف ذلك البحوث التمهيدية
والتحقيقات واملالحقات القضائية واالرتباطت مع الضحااي .وينبغي أيضا أن تؤدي هذه االسرتاتيجية
الشاملة إىل وضع دليل تنفيذي ملكتب املدعي العام حيدد بوضوح املسؤولني عن وضع وتنفيذ االسرتاتيجية
اخلاصة ابحلالة ،فضال عن رصد االمتثال هلا.
التوصية  :249ينبغي أن يكفل مكتب املدعي العام ،عند فتح حتقيق ،وضع اسرتاتيجية للتنفيذ واإلجناز.
التوصية  :250ينبغي إدراج خطط التنفيذ واالسرتاتيجية يف مؤشرات األداء الرئيسية.

القسم الثالث عشر -البحوث التمهيدية
الستنتاجات
 -695البحوث التمهيدية هي أحد األنشطة الرئيسية الثالثة اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام ،إىل
جانب التحقيقات واحملاكمات .ويف البحوث التمهيدية ،تتمثل مهمة مكتب املدعي العام يف تقييم ما إذا
كانت البالغات واحلاالت املقدمة تفي ابلشروط اليت ينص عليها النظام األساسي لبدء التحقيق(.)486

()485
()486
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 -696وكما ذكر أعاله ،مل يتعرض نظام روما األساسي أو القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للقرار
املتعلق إبجراء حبث متهيدي واإلجراءات الواجبة للقيام بذلك ويظل القرار خاضعا للسلطة التقديرية
للمدعي العام.
 -697وتوخيا للشفافية فيما يتعلق بعملية البحوث التمهيدية ،وضع مكتب املدعي العام ورقة سياسة
عامة بشأن البحوث التمهيدية ( ،)2013وينشر املكتب تقريرا سنواي عن أنشطته فيما يتعلق ابلبحوث
التمهيدية .وابإلضافة إىل ذلك ،يعلن مكتب املدعي العام عن كل عملية تتعلق بفتح أو إغالق حبث
متهيدي ،ويقدم حتديثات يف األوقات الرئيسية األخرى يف هذا الشأن.
 -698ويف حزيران/يونيه  ،2020كانت مثانية حبوث متهيدية جارية( .)487وينتظر حبث متهيدي أخرى
قرارا من الدائرة التمهيدية بشأن االختصاص ( .)488وكان هناك حبث متهيدي أخر ولكن صدر بشأهنا
مؤخرا قرار من الدائرة األولية برفض اإلذن إبجراء مراجعة قضائية وتعترب هذه الدراسة مغلقة اآلن(.)489
 -699وتلقى اخلرباء عددا من االنتقادات خبصوص البحوث التمهيدية .وأدى عدم وجود إطار تنظيمي
يف نظام روما األساسي إىل أن يرى البعض أن احملكمة أنشأت على ما يبدو شكلها اخلاص من
اإلجراءات ،وهو إجراء مل يتوخاه واضعو النظام األساسي .كما مت توجيه االنتقادات إىل مكتب املدعي
العام الستخدامه تقارير خاصة ألغراض أخرى غري حتديد ما إذا كان ينبغي البدء يف حتقيق أم ال.
 -700وكما سيتم مناقشته مبزيد من التفصيل أدانه ،يبدو أن الشواغل الرئيسية املتعلقة بعملية البحوث
التمهيدية هي ‘1’ :أساليب عمل قسم البحوث التمهيدية؛ و’ ‘2طول البحوث التمهيدية؛ و’ ‘3هنج
املدعي العام إزاء التكامل؛ و’ ‘4الشفافية.

ألف-

الشواغل املتعلقة بقسم البحوث التمهيدية
 -701من الناحية اهليكلية ،تقع مجيع أنشطة البحوث التمهيدية يف قسم البحوث التمهيدية التابع لشعبة
االختصاص والتكامل والتعاون .وقسم البحوث التمهيدية مسؤول عن معاجلة وحتليل مجيع البالغات
الواردة مبوجب املادة  ،)490(15وتقييم االختصاص واملقبولية للحاالت ،فضال عن مصاحل العدالة .ويرسل
قسم البحوث التمهيدية استنتاجاته مباشرة إىل املدعي العام.
 -702وتلقى اخلرباء جمموعة من املقرتحات فيما يتعلق بقسم البحوث التمهيدية .ويتعلق أحد هذه
االقرتاحات بنقل قسم البحوث التمهيدية من شعبة االختصاص والتكامل والتعاون إىل شعبة التحقيق.
وحلل اخلرباء اجيابيات هذا النقل وسلبياته.
 -703وتتمثل امليزة الرئيسية لوجود قسم البحوث التمهيدية يف شعبة التحقيق ،بصفته قسما منفصال أو
جزءا من قسم حتليل عمليات التحقيق ،يف حتقيق االتساق بني أساليب العمل والنتائج .وقد يؤدي ذلك
( )487كولومبيا ،وغينيا ،والعراق/اململكة املتحدة ،ونيجرياي ،والفلبني ،وأوكرانيا ،وفنزويال (األوىل والثانية).
( )488انظر احلالة يف فلسطني.
( )489احلالة املتعلقة ابلسفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اليواننية ومملكة كمبوداي ،القرار بشأن "الطلب املقدم
من حكومة احتاد جزر القمر لإلذن ابملراجعة القضائية" 16 ،ICC-01/13 ،أيلول/سبتمرب .2020
( )490يف املتوسطـ ،يقدم  500بالغ جديد سنواي .ويف الفرتة املشمولة ابلتقرير ،من  1تشرين الثاىن/نوفمرب  2018إىل
 31تشرين األول/اكتوبر  ،2019تلقى مكتب املدعي العام  795بالغا :تقرير مكتب املدعي العام بشأن أنشطة
البحوث التمهيدية ( ،)2019الفقرة .23
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أيضا إىل جتنب االنتقال من شعبة االختصاص والتكامل والتعاون إىل شعبة التحقيق عندما تؤدي البحث
التمهيدي إىل فتح حتقيق .ويبدو أن هذا االنتقال مرهق ويستغرق وقتا طويال أحياان .وعالوة على ذلك،
قد ال تتسق دائما النتائج اليت يتوصل إليها قسم البحوث التمهيدية مع نتائج قسم حتليل عمليات التحقيق
ويؤدي هذا إىل االزدواجية حيث ينبغي لقسم حتليل عمليات التحقيق يف هذه احلالة أن يعيد النظر يف
نتائج التحليل.
 -704ومثة ميزة أخرى تتعلق بعدم جواز أن يقوم مكتب املدعي العام أبعمال التحقيق ،أثناء البحث
التمهيدي ،خارج مقر احملكمة .وأبديت للخرباء شواغل الحتمال أن يكون موظفو شعبة االختصاص
والتكامل والتعاون غري قادرين على حتديد فرص مجع األدلة عن بعد واالستفادة منها مثل زمالئهم يف
شعبة التحقيق ،أو من قيامهم جبمع األدلة دون التقيد ابإلجراءات املطلوبة .وابلتايل ،قد يعزز وجود قسم
البحوث التمهيدية يف شعبة التحقيق الفرص املتاحة للتعرف على األدلة ومجعها واحلفاظ عليها.
 -705وعلى الرغم من هذه املزااي ،يرى اخلرباء أن قسم البحوث التمهيدية يعمل بكفاءة وفعالية بوصفه
قسماا مستقالا يف إطار شعبة االختصاص والتكامل والتعاون .وعالوة على ذلك ،ميكن حتقيق املزااي
املشار إليها أعاله عن طريق تعيني موظفني من شعبة املقاضاة وشعبة التحقيق يف األفرقة املتكاملة املنشأة
من املرحلة  2من البحث التمهيدي .وكما ذكر أعاله ،استخدم مكتب املدعي العام ابلفعل هذا النموذج
يف البحوث التمهيدية اليت أجريت مؤخرا ،ويوصي اخلرباء مبواصلة العمل على هذا النحو(.)491

التوصيات
التوصية  :251لتعزيز فعالية عملية االنتقال بني قسم البحوث التمهيدية وقسم حتليل عمليات التحقيق
عند انتهاء البحث التمهيدي ،ينبغي ملكتب املدعي العام أن يضفي الطابع املؤسسي على ممارسة إنشاء
فريق متكامل من املرحلة  2من البحث التمهيدي ليضم عضوا واحدا من كل من شعبة التحقيق ،وشعبة
املقاضاة ،وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون.
التوصية  :252ينبغي ملكتب املدعي العام أن ينسق أساليب عمل قسم البحوث التمهيدية وقسم حتليل
عمليات التحقيق  .وينبغي أن ينظر أيضا يف اعتماد مبادئ توجيهية حتليلية تنطبق على مجيع الشعب ذات
الصلة.
التوصية  :253ينبغي أن يشجع مكتب املدعي العام تبادل املوظفني بني قسم البحوث التمهيدية وقسم
حتليل عمليات التحقيق لزايدة تعريف املوظفني يف كل قسم أبساليب العمل يف القسم اآلخر ،وتيسري بدء
التحقيق بسالسة وكفاءة عند اختتام البحث التمهيدي.

ابء-

طول األنشطة املتعلقة ابلبحوث التمهيدية واحلدود الزمنية هلذه الدراسات
الستنتاجات

( )491انظر القسم األول -جيم  )4( 3أعاله ،الفقرات .166-162
16-A-180521
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 -706أاثر طول العديد من البحوث التمهيدية انتقادات واسعة من الدول األطراف ومن اجملتمع املدين.
ويساور هؤالء القلق إزاء اآلاثر السلبية هلذه التأخريات على للضحااي والشهود ،وتدهور األدلة ،وتضاؤل
فرص التعاون يف املستقبل ،وحمدودية موارد احملكمة.
 -707وأبلغ اخلرباء ابعتزام املدعية العامة إمتام مجيع البحوث التمهيدية اجلارية خالل الفرتة املتبقية من
واليتها اليت تنتهي يف منتصف عام  .2021وعلى الرغم من ذلك ،يلزم أيض ا اتباع هنج أكثر انتظام ا
وإجراء تغيريات مؤسسية يف السياسات من أجل حتسني احلالة.
 -708واألنشطة اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام يف سياق البحوث التمهيدية واسعة ومعقدة على
حد سواء .ويتعني على املدعي العام إجراء تقييم شامل لتحديد ما إذا كانت الشروط القانونية للتحقيق
مستوفاة ،استنادا إىل معيار "األساس املعقول" .وعندما يطلب إجراء حبث متهيدي على أساس البالغات
الواردة مبوجب املادة  ،١٥يتعني على املدعي العام أن يطلب اإلذن من الدائرة األولية إبجراء حبث
متهيدي .وينبغي أن تكون هذه الطلبات مصحوبة بتحليل مفصل ألركان اجلرائم املزعومة( .)492وتطلبت
بعض الطلبات أكثر من جلسة استماع واحدة أمام الدائرة التمهيدية .ويقدم اجلدول أدانه حملة عامة عن
أنشطة كل مرحلة من مراحل البحث التمهيدي ،وعند االقتضاء ،اجلداول الزمنية اليت وضعها مكتب
املدعي العام لبعض هذه املراحل.

( )492انظر مثال احلالة يف مجهورية بنغالديش الشعبية/مجهورية احتاد ميامنار ،الطلب املقدم لإلذن إبجراء حتقيق عمال ابملادة
 4 ،ICC-01/19-7 ،15متوز/يوليه .2019
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اجلدول  :1نظرة عامة على األنشطة املتعلقة ابلبحوث التمهيدية
النشاط

اجلدول الزمين

الوحدة

النتيجة

املرحلة 1

التقييم السابق للبحث
التمهيدي

سنة واحدة (تشمل
املراحل  ،1-1و-1
 ،2و 3-1أدانه)

قسم البحوث التمهيدية التابع
لشعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

قرار بشأن فتح حبث متهيدي
بناء على البالغات املقدمة
مبوجب املادة 15

1-1

تصفية البالغات الواردة
مبوجب املادة  15لتحديد
البالغات اليت تتطلب مزيدا
من التحليل

شهران

وحدة املعلومات واألدلة بقسم
البحوث التمهيدية التابع لشعبة
االختصاص والتكامل والتعاون

تقرير للمدعي العام بشأن
البالغات اليت تتطلب مزيدا من
التحليل

2-1

مواصلة حتليل البالغات اليت مراتن يف السنة
تتطلب مزيدا من التحليل
(االختصاص ،اجلرائم)

قسم البحوث التمهيدية التابع
لشعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

تقرير املرحلة 1

3 -1

موافقة اللجنة التنفيذية
وقرار بشأن التقارير املتعلقة
ابملرحلة 1

سنة واحدة بعد استالم اللجنة التنفيذية التابعة للمدعي
البالغ املقدم مبوجب العام
املادة 15

فتح حبث متهيدي/رفض احلالة

املرحلة 2

حتليل االختصاص من
حيث املوضوع

ال يوجد [هنج مشويل]

قسم البحوث التمهيدية التابع
لشعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

تقرير مبوجب املادة 5

املرحلة 3

تقرير بشأن التكامل
وخطورة الوقائع

ال يوجد [هنج مشويل]

قسم البحوث التمهيدية التابع
لشعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

تقرير مبوجب املادة 17

املرحلة 4

تقرير مبوجب املادة  )1(53ال يوجد [هنج مشويل]

قسم البحوث التمهيدية التابع
لشعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

تقرير مبوجب املادة )1(53

شعبة املقاضاة

إحالة الطلب املقدم مبوجب
املادة  )3(15إىل الدائرة
التمهيدية

املرحلة
"القضائية"

تطبيق املادة )3(15

ال يوجد

 -709وقد تراوحت مدة البحث التمهيدي حىت اآلن بني شهرين (ليبيا) و 192شهرا (كولومبيا).
ويبني الرسم البياين أدانه (الشكل  )4مجيع البحوث التمهيدية اليت أجراها مكتب املدعي العام حىت اآلن
حبسب طول كل منها .وترد البحوث التمهيدية اجلارية ابللون األخضر ،والبحوث املكتملة ابللون األزرق.
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الشكل  :4طول البحوث التمهيدية اليت أجريت يف الفرتة  ،2020-2003ابألشهر

()493

 -710وكما يتبني من الرسم البياين ،يتم فتح معظم البحوث التمهيدية وإغالقها يف أقل من مخس
سنوات ( 20من  28حالة)( .)494ويف املتوسط ،يستغرق مكتب املدعي العام حوايل أربع سنوات من
فتح البحث التمهيدي إىل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان سيطلب أو ال يطلب اإلذن بفتح حتقيق .وال أتخذ
هذه الفرتة يف االعتبار املدة اليت تستغرقها املرحلة ( 1سنة واحدة على األكثر).
 -711ويرى اخلرباء أن بقاء البحث التمهيدي عدة سنوات أمر غري مقبول ويضر ابألدلة احملتملة وفرص
التحقيق األخرى ،وحمبط للضحااي واجملتمع املدين ،وغري مرض للدول األطراف.

( )493مدرجة حبسب التاريخ الذي بدأ فيه البحث التمهيدي من األحدث إىل األقدم .ومت حساب متوسط املدة ابألشهر
لتشمل الشهر الذي بدأ فيه فتح البحث التمهيدي والشهر الذي مت فيه إغالقه .ويستند احلساب إىل الفرتة من الشهر
الذي مت فيه اإلعالن عن البحث التمهيدي إىل حزيران/يونيه .2020
( )494متوسط املدة اليت يستغرقها البحث التمهيدي بشكل عام هو  50شهرا ،ويرتاوح بني شهرين و 192شهرا.
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 -712وقد يؤدي طول الفرتة اليت تستغرقها البحث التمهيدي ،اليت ال جيوز للمدعي العام خالهلا أن
يباشر أي نشاط من أنشطة التحقيق بعيدا عن احملكمة ،إىل التأخري يف مجع األدلة( .)495وهناك أشكال
عديدة من األدلة احلساسة زمنيا مثل السجالت املصرفية وسجالت االتصاالت السلكية والالسلكية،
وغالبا ما يتم حذف سجالت نشاط اإلنرتنت وسجالت الطريان يف غضون بضع سنوات .ويتجاوز
متوسط طول البحوث التمهيدية بشكل عام عموما هذه األطر الزمنية .وقد تضعف ذاكرة الشهود مع
مرور الوقت ،وقد يقل استعدادهم للتعاون مع اآلليات القضائية مع مرور الزمن.
 -713وعالوة على ذلك ،قد يعترب اإلبقاء على البحث التمهيدي مفتوحة مدة طويلة جمحفا ابلدولة
املعنية وقد يقلل من استعدادها للتعاون مع مكتب املدعي العام.
 -714ويف مقابالت مع بعض موظفي مكتب املدعي العام ،أفاد اخلرباء أبن السبب يف طول البحوث
التمهيدية هو تعقيد واتساع نطاق احلاالت ،السيما احلاالت اليت تكون فيها اإلجراءات الوطنية جارية.
ومع ذلك ،يف حني أن التعقيد هو ابلتأكيد عامل ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار ،فإنه ال يربر طول املدة اليت
تستغرقها بعض البحوث التمهيدية الطويلة مثل البحث التمهيدي املتعلقة بغينيا (اليت ال تزال مستمرة بعد
عشر سنوات) أو جورجيا (مثاين سنوات) .ونطاق احلالتني حمدود نسبيا( )496ابملقارنة مع احلاالت
األخرى .وابملثل ،تتباين البحوث التمهيدية األكثر طوال مثل البحوث التمهيدية املتعلقة بكولومبيا،
وأفغانستان ،ونيجرياي ،وغينيا ،وكوت ديفوار ،وجورجيا من حيث تعقيدها والصعوابت اليت قد تعرتض
البت يف العناصر القانونية لكل من اجلرائم املزعومة.
 - 715وأدى طول مدة بعض البحوث التمهيدية إىل قيام بعض الدوائر التمهيدية بطلب تفسريات من
املدعي العام أو فرض مواعيد هنائية .ويف احلالة األوىل جلمهورية أفريقيا الوسطى ،سعت الدائرة التمهيدية
إىل احلصول من مكتب املدعي العام على "معلومات عن الوضع الراهن للدراسة األولية للحالة يف مجهورية
أفريقيا الوسطى ،مبا يف ذلك تقدير ملوعد االنتهاء منها ومىت سيتخذ املكتب قرارا عمال ابملادة )1( 53
من النظام األساسي"( .)497ورفض مكتب املدعي العام ذلك على أساس أنه ليس ملزما قانونيا ابالمتثال
لطلب الدائرة االبتدائية ،وأكد أنه "ال يوجد نص يف النظام األساسي أو القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
حيدد وقتا حمددا إلجناز البحث التمهيدي"(.)498
 -716ويف اآلونة األخرية ،يف سياق احلالة يف بنغالديش وميامنار ،كررت الدائرة التمهيدية اإلعراب عن
قلقها السابق( .)499وبعد ذلك ،سعت الدائرة التمهيدية نفسها يف سياق احلالة يف جزر القمر إىل فرض
( )495ال ميلك املدعي العام سلطة التحقيق يف مرحلة البحث التمهيدي؛ املادة  )2( 15من نظام روما األساسي؛ ورقة
ا لسياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ،الفقرة .85
( )496جورجيا :النطاق الزماين للدراسة من  1متوز/يوليه إىل  10تشرين األول/أكتوبر  ،2008انظر https://www.icc-
cpi.int/georgia؛ وغينيا يف موقع واحد منذ أحداث  28أيلول/سبتمرب  ،2009انظر .https://www.icc-cpi.int/guinea
( )497احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،القرار املتعلق بطلب معلومات عن حالة البحوث التمهيدية للحالة يف مجهورية
أفريقيا الوسطى 30 ،ICC-01/05-6 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2006القرار.
( )498احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،تقرير االدعاء عمال بقرار الدائرة التمهيدية الثالثة املؤرخ  30تشرين الثاين/نوفمرب
 2006بطلب معلومات عن حالة البحوث التمهيدية للحالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 16 ،ICC-01/05-07 ،كانون
األول/ديسمرب  ،2006الفقراتن  10و.11
( )499الطلب املقدم مبوجب القاعدة  )3( 46من الئحة احملكمة ،القرار بشأن "الطلب املقدم من االدعاء للحكم
ابالختصاص مبوجب املادة  )3(19من النظام األساسي" 6 ،ICC-RoC46(3)-01/18-37 ،أيلول/سبتمرب  ،2018الفقرات
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موعد هنائي على املدعي العام إلعادة النظر يف قراره وزعمت أهنا "تطلب" ذلك مبوجب املادة )3( 53
(أ) .وشددت على أن "البحوث التمهيدية ينبغي أن تنتهي يف غضون فرتة زمنية معقولة"(.)500
 -717ونظر اخلرباء يف االقرتاح الذي قدمه عدد من أصحاب املصلحة بضرورة أن تفرض على مكتب
املدعي العام حدود زمنية إلجناز البحوث التمهيدية .ومع أخذ مجيع اآلراء الواردة من أصحاب املصلحة
الداخليني واخلارجيني يف االعتبار ،يرى اخلرباء أن فرض حدود زمنية ملزمة قد يؤدي إىل نتائج عكسية.
وقد يساء استخدامها من جانب احلكومات واألطراف األخرى املعادية لتدخل احملكمة .وقد يتأخر تعاون
هذه احلكومات واألطراف مع مكتب املدعي العام عن قصد من أجل بلوغ األجل احملدد دون السماح
للمكتب بتقييم احلالة قيد النظر بشكل مناسب.
 -718ويرى اخلرباء أن مثة هنج أكثر انتاجية يتمثل يف وضع خطة شاملة لكل حبث متهيدي ،مبا يف ذلك
مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف كل حالة ،والتقدم احملرز يف كل مرحلة من مراحل البحث التمهيدي،
واملواعيد النهائية املستهدفة لإلجناز .وينبغي أن تتضمن اخلطة معايري شفافة حول مىت ينبغي أن تنتقل
البحث التمهيدي من مرحلة إىل املرحلة التالية هلا ،ومىت ينبغي إغالقها ،ومىت ينبغي إعادة فتحها ،عند
االقتضاء .وينبغي أن تكون املؤشرات مرنة من أجل تثبيط أي جهد يتعمد أتخري وإعاقة العمل يف مكتب
املدعي العام.
 -719وابإلضافة إىل ذلك ،واستنادا إىل تقييم اخلرباء ،مت متديد بعض البحوث التمهيدية بسبب النهج
احلايل للمدعي العام يف التكامل والتكامل اإلجيايب الذي سيتم حتليله أدانه ،فضال عن حمدودية املوارد
املتاحة لقسم البحوث التمهيدية .وينبغي معاجلة هذه املسائل جنبا إىل جنب مع وضع خطة البحث
التمهيدي املخصصة لكل حالة.

التوصيات
التوصية  :254ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف االضطالع أبنشطة البحوث التمهيدية بطريقة
أكثر مشوال .وميكن االستفادة قليال من النهج التدرجيي (املراحل  .)4-2وينبغي أن ينظر مكتب املدعي
العام يف ختفيض عدد التقارير املنفصلة اليت يصدرها قسم البحوث التمهيدية ،وأن يدمج التقارير املتعلقة
ابملراحل  2إىل  4يف تقرير واحد للدراسات األولية يتضمن تقييما لالختصاص من حيث املوضوع،
والتكامل ،وخطورة الوقائع ،ومصاحل العدالة.
التوصية  :255ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف اعتماد خطة اسرتاتيجية شاملة لكل حبث
متهيدي ،مع وضع مؤشرات وجداول زمنية مؤقتة جلميع مراحلها وأنشطتها ،مبا يف ذلك إلغالقها ،وعند
االقتضاء ،إلعادة فتحها.
التوصية  :256ينبغي أن تتضمن اخلطة االسرتاتيجية ،على األقل ‘1’ :اجلدول الزمين للبحث
التمهيدي ،مع تقدير التواريخ اليت ينبغي أن تقدم فيها التقارير التحليلية إىل املدعي العام؛ و’ ‘2املؤشرات
.88-84

( )500احلالة املتعلقة ابلسفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اليواننية ومملكة كمبوداي ،القرار بشأن "الطلب املقدم
من حكومة احتاد جزر القمر لإلذن ابملراجعة القضائية" 15 ،ICC-01/13-68 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018الفقرات
.121-119
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واحلدود الزمنية لتقييم التكامل؛ و’ ‘3املؤشرات واحلدود الزمنية ألي ردود تطلبها الدولة املعنية؛ و’ ‘4أي
بعثات (زايرات) أو أنشطة أخرى ابستثناء التحليل الذي جيري يف مقر احملكمة ،مع تقدير الوقت واملوارد
الالزمة لكل منها (مبا يف ذلك الفرص الفريدة املتاحة للتحقيق) .وينبغي أن يكون واضحا أن هذه اخلطة
حتتفظ ابملرونة وأهنا عرضة للتغيري يف حالة حدوث تغري مادي وكبري يف الظروف الناشئة.
التوصية  :257ينبغي إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية على أساس أن البحث التمهيدي لن تتجاوز سنتني.
وجيوز للمدعي العام متديد هذا األجل ،عند وجود ظروف استثنائية تربر ذلك.
التوصية  :258ينبغي أن تكون اخلطة االسرتاتيجية وثيقة حية ،يتم حتديثها ابنتظام طوال فرتة البحث
التمهيدي .وينبغي أن توفر هذه اخلطة ،بعد اإلذن ابلتحقيق ،األساس الذي يستند إليه مكتب املدعي
العام يف حتديد أهداف واسرتاتيجيات التحقيق.
التوصية  :259إذا جتاوزت البحث التمهيدي ،أو مرحلة من مراحل البحث التمهيدي ،احلد الزمين
املؤقت املنصوص عليه يف اخلطة االسرتاتيجية ،ينبغي أن يبني املدعي العام أسباب هذا التأخريات يف
التقرير السنوي عن أنشطة البحوث التمهيدية.
التوصية  :260إذا جتاوزت البحث التمهيدي حد السنتني املقرتح للبحث ،ينبغي تقييم احلاجة إىل
أنشطة للحفاظ على األدلة .وينبغي تكليف عضو شعبة التحقيق ،الذي هو جزء من الفريق املتكامل،
بتحديد أي فرص فريدة للتحقيق ،وأن يتخذ ،حيثما أمكن ،خطوات للحفاظ على األدلة.
التوصية  :261ينبغي إدراج االمتثال للخطة االسرتاتيجية املتعلقة ابلبحث التمهيدي يف مؤشرات األداء
الرئيسية ملكتب املدعي العام وإبالغ مجعية الدول األطراف بذلك.

جيم-

التكامل والتكامل اإلجيايب
الستنتاجات
 -720بناء على املعلومات اليت قام اخلرباء بتقييمها ،فإن النهج احلايل الذي يتبعه املدعي العام إزاء
التكامل والتكامل اإلجيايب هو أحد األسباب الرئيسية لطول بعض البحوث التمهيدية .وتنشأ املسائل
املتعلقة ابلتكامل فيما يتعلق ابجلوانب اليت يتناوهلا مكتب املدعي العام يف التعامل يف جانبني :التحليل
القانوين والوقائعي للتكامل من أجل تقييم االختصاص ،ومشاركة مكتب املدعي العام يف أنشطة التكامل
اإلجيايب .وقد ثبت أن كال اجلانبني يثريان مشاكل يف املمارسة العملية ،وأهنما ويؤداين إىل امتداد بعض
البحوث التمهيدية مدة طويلة.

 -1تقييم التكامل من أجل املقبولية (املادة )17
 -721تشمل عمليات تقييم التكامل دراسة اإلجراءات الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق ابلقضااي
احملتملة اليت ينظر فيها مكتب املدعي العام .وإذا كانت هناك حتقيقات أو مالحقات قضائية من هذا
القبيل ،يقوم مكتب املدعي العام بتقييم صحتها (.)501
()501
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 - 722يؤدي التكامل إىل إلغاء اختصاص احملكمة إذا كان التحقيق أو اإلجراءات الداخلية تشمل نفس
الشخص ونفس السلوك املزعوم يف اإلجراءات املعروضة على احملكمة (اختبار السلوك نفسه)( .)502ويتعني
على مكتب املدعي العام أن حيدد بوضوح السلوك قيد التحقيق ،وكذلك األهداف احملتملة(.)503وعالوة
على ذلك ،من األمهية مبكان أن يقوم مكتب املدعي العام ،أبوضح قدر ممكن وبشفافية ،إببالغ ما
يتوقعه من الدولة من حيث السعي إىل حتقيق العدالة يف نفس السلوك اإلجرامي.
 -723واالختبار ليس اختبارا نظرايا .وابلعكس ،إلثبات أن الدولة مستعدة وقادرة على التحقيق
واملقاضاة ،ينبغي أن تثبت أهنا اختذت أو جاري اختاذ خطوات "جدية وملموسة وتقدمية" يف التحقيق
الوطين ( .)504ومع ذلك ،عندما يقوم مكتب املدعي العام بتقييم املقبولية يف مرحلة البحث التمهيدي،
يبدو أنه يقوم بذلك على أساس مستقبلي أو مستمر أيض ا ،ويف بعض األحيان ينتظر سنوات ألن تثبت
السلطات الوطنية "استعدادها وقدرهتا"(.)505
إجراءات الدولة حقيقية معقدا جدا .ففي احلالة يف دارفور ،على سبيل املثال ،قدمت السلطات الوطنية السودانية معلومات
تفيد إبنشاء حماكم خاصة وإجراء عدد من احملاكمات .وقد تعترب بعض هذه احملاكمات خطرية نسبيا يف السياق احمللي
ولكنها ال تتعلق ابالدعاء ابرتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد اإلنسانية وإابدة مجاعية ،وال صلة هلذه
احملاكمات احمللية مبقبولية القضااي املعروضة على احملكمة؛ انظر أيضا Paul Seils, Handbook on Complementarity (ICTJ
.2016), p.56.
( )502ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ،الفقرة  ،43اليت تشري إىل احلالة يف مجهورية
كينيا ،طلب اإلذن إبجراء حتقيق عمالا ابملادة  26 ،ICC-01/09-3 ،15تشرين الثاين/نوفمرب  ،2009الفقراتن  55و78؛
واحلالة يف مجهورية كينيا ،قرار عمال ابملادة  15من نظام روما األساسي بشأن اإلذن ابلتحقيق يف احلالة يف مجهورية كينيا،
 31 ،ICC-01/09-19-Corrآذار/مارس  ،2010الفقرة .50
( )503عموما ،ال ميكن أن يتوقع من مكتب املدعي العام أن حيقق يف مجيع أنواع اإلجرام ومجيع األحداث يف مرحلة البحث
التمهيدي وقبل االضطالع بتحقيق فعلي .ويف بعض البحوث التمهيدية السابقة ،اختار مكتب املدعي العام األحداث اليت
تدل على منط سلوكي معني (مجهورية الكونغو الدميقراطية) ،أو منطا معني لألحداث (ليبيا).
( )504انظر على سبيل املثال القرار املتعلق ابملقبولية يف قضية سيمون غباغبو ،حيث وجدت دائرة االستئناف أن املعلومات
اليت قدمتها الدولة ال تشري إىل أن السلطات قد اختذت "خطوات حقيقية وملموسة وتقدمية" ،املدعي العام ضد سيمون
غباغبو ،القرار بشأن االختصاص 27 ،ICC-02/11-1/12-75-Red ،أاير/مايو 2015؛ انظر أيضا املدعي العام ضد ويليام
ساموي روتو ،وهنري كيربونو كوسجي ،وجوشوا أراب سانغ ،القرار بشأن االختصاص  30 ،ICC-01/09-01/11-307 ،آب
 /أغسطس  .2011وينبغي أيضا النص على هذه اخلطوات بوضوح كاف ومن خالل معلومات موثوقة مبا فيه الكفاية،
انظر املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد هللا السنوسي ،القرار بشأن االختصاص ICC-01/11-01/11-547-Red ،
 21 ،أاير/مايو 2014؛ انظر .Paul Seils, Handbook on Complementarity (ICTJ 2016), p.77
ومن اجلدير ابلذكر أن مجيع األحكام الواردة يف املادة  )1( 17من نظام روما األساسي بشأن تقييم املقبولية منصوص
عليها ابملضارع :املادة ( )1(17أ) :إذا كانت ُُتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها ،ما مل تكن
الدولة حقا غري راغبة يف االضطالع ابلتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك؛ واملادة ( )1(17ب) :إذا كانت قد
أجرت التحقيق يف الدعوى ( )...؛ و ( )1(17ج) :إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع
الشكوى؛ و(17د) :إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة.
( )505على سبيل املثال ،قام مكتب املدعي العام بثماين عشرة بعثة إىل غينيا منذ بدء البحث التمهيدي يف عام .2009
وحىت اآلن ،مل جترى أي حماكمات ملن يعتربهم مكتب املدعي العام هم األكثر مسؤولية يف غينيا؛ ومل تعقد أي حماكمات يف
غينيا .تقرير مكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ( ،)2019الصفحتان  39و .40وقد أعلن عن البحث
التمهيدي يف نيجرياي يف  18تشرين الثاين/نوفمرب 2010؛ وكانت استنتاجات مكتب املدعي العام يف عام " :2019ال
يبدو أن السلطات حتقق و/أو تالحق قضااي تتعلق بشكل جوهري بنفس السلوك أو القضااي املشاهبة لتلك اليت حددها
مكتب املدعي العام .وحىت اآلن ،مل يتحقق االلتزام املتكرر من جانب السلطات النيجريية بتزويد مكتب املدعي العام
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 -724وهناك قلق واسع النطاق لدى العديد من أصحاب املصلحة اخلارجيني من أن يتجاوز مكتب
املدعي العام ،بتطبيقه اختبار املقبولية يف املستقبل ،واليته .ويتهم املكتب أبن ممارساته ترقى إىل مستوى
"رصد حقوق اإلنسان" ،أو القيام بدور "الرقيب" .فعلى سبيل املثال ،يبدو أنه يف حاليت أفغانستان
ونيجرياي ،حيث ال تزال اجلرائم ترتكب بعد بدء البحث التمهيدي ،أجرى مكتب املدعي العام تقييما
مستمرا لإلجراءات الوطنية مما أدى إىل متديد فرتة البحث التمهيدي عدة سنوات( .)506ويف بلدان
أخرى ،مثل غينيا أو كولومبيا ،ظل مكتب املدعي العام يرصد اإلجراءات الوطنية لسنوات عديدة ،دون
أن يتمكن من التوصل إىل نتيجة بشأن صحتها أو كفايتها.
 -725ومثة شاغل آخر هو عدم وجود حدود زمنية للدول للكشف عن األدلة اليت تفيد أبهنا تتخذ
خطوات جدية وملموسة وتدرجيية يف مرحلة البحث التمهيدي .وليس لدى الدول مؤشرات أو معايري
يتعني عليها الوفاء هبا القناع مكتب املدعي العام إبغالق البحث التمهيدي(.)507
 -726وعدم قيام مكتب املدعي العام بفرض حدود زمنية مفهوم إىل حد ما .وقد أبلغ بعض موظفي
مكتب املدعي العام اخلرباء أبن بعض الدول ،حىت وإن تصرفت حبسن نية ،تواجه نقصا كبريا يف املوارد
املالية والبشرية ،مما جيعل االمتثال لطلبات مكتب املدعي العام املتعلقة ابحلصول على معلومات عملية
طويلة.
 -727غري أن عدم وجود حدود زمنية أو معايري مرجعية للدول جيعل من الصعب على مكتب املدعي
العام أن يتنبأ ابلوقت الذي ستستغرقه تقييمات املقبولية ، ،انهيك عن حتديده .وقد أبلغ اخلرباء أبن هذا
النقص يف الوضوح يسمح لبعض الدول أبن تؤخر عمدا املساعدة اليت يفرتض أن تقدمها إىل مكتب
املدعي العام لتقييم التكامل .ومن الناحية العملية ،قد تكون الدولة هي اليت تقلل إىل أدىن حد من تعاوهنا
أو تقدم معلومات غري متسقة أو غري كافية أو غري ذات صلة أو متأخرة .ولذلك ،فإن مكتب املدعي
العام ليس يف وضع يسمح له إبحراز تقدم يف القضااي اليت قد تكون فيها اإلجراءات الوطنية كافية إلقناع
الدائرة التمهيدية برفض اإلذن إبجراء حتقيق ،ولكن ليس هناك ما يربر إغالق البحث التمهيدي.
 -728ويرى اخلرباء أن تغيري النهج املتبع إزاء اختبار التكامل ،ابالقرتان مع معايري مرجعية مفيدة
واسرتاتيجية مصممة خصيص ا لكل حالة ،ميكن أن يساعد على معاجلة هذه احلالة اليت أصبحت غري
مقبولة ابلنسبة ملكتب املدعي العام.

 -2التكامل اإلجيايب
 -729ومن اجملاالت األخرى اليت تثري القلق ،ال سيما ابلنسبة للعديد من الدول األطراف ،هنج املدعي
العام إزاء التكامل اإلجيايب .وهناك رأي سائد مفاده أن مكتب املدعي العام يقوم ،أثناء البحوث
التمهيدية ،أبنشطة تتجاوز والية املدعي العام ،وأن ذلك ال يتفق مع الغرض من البحوث التمهيدية.

ابملعلومات ذات الصلة هبذا الشأن" ،تقرير مكتب املدعي العام عن البحوث التمهيدية ( ،)2019الفقرة  .199وال يزال
تقييم املدعي العام معلقا ،يف انتظار هذه النتائج.
( )506على سبيل املثال ،احلالة يف أفغانستان واحلالة يف نيجرياي .انظر: Amnesty International, Willingly Unable. ICC :
.Preliminary Examination and Nigeria’s failure to address impunity for international crimes (2018), p.10
( )507بعكس القدرة يف مرحلة التحقيق على الطعن بناءا على أحكام املادتني  18و 19من نظام روما األساسي.
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 -730ويرى اخلرباء أن البحوث التمهيدية ينبغي االضطالع هبا هبدف حتديد ما إذا كان ينبغي املضي
يف التحقيق فقط .وينبغي أال تكون أنشطة التكامل اإلجيايب اليت يقوم هبا مكتب املدعي العام أساسا لفتح
حبث متهيدي أو إطالة أمده.
 -731ويرى املدعي العام أن التكامل اإلجيايب هو نتيجة اثنوية مرحب هبا لعملية البحث التمهيدي
وليس نتيجة لسياسة متصورة مسبقا من جانب مكتب املدعي العام( .)508ومع ذلك ،فإن التكامل
اإلجيايب يشار إليه يف كل خطة اسرتاتيجية ومنصوص عليه يف ورقة السياسة العامة املتعلقة ابلبحوث
التمهيدية(.)509
 -732واستنادا إىل ورقة السياسة العامة املتعلقة ابلبحوث التمهيدية اليت وضعها مكتب املدعي العام،
جيوز ملكتب املدعي العام أن يتواصل خالل املرحلة  3مع السلطات احمللية من أجل تعزيز اإلجراءات
احمللية .ويف هذه احلالة ،جيري تقييم التكامل ابلتوازي مع أنواع أخرى من االرتباطات مع أصحاب
املصلحة احملليني( .)510وتشمل هذه األنشطة ،يف مجلة أمور ،البعثات القطرية الداخلية ،واملشاورات مع
السلطات احمللية واجملتمع املدين ،فضال عن أنشطة الرصد.
 -733ويبني النهج املؤسسي املتبع يف هذا الصدد ،وكذلك املمارسة املتبعة يف حاالت مثل غينيا
وكولومبيا ونيجرياي ،أن جهود التكامل اإلجيايب ليست عرضية .ففي حالة كولومبيا وغينيا ،على سبيل
املثال ،عمل مكتب املدعي العام بشكل وثيق مع سلطات الدولة املعنية ،وقام ممثلو املكتب بزايرة املوقع
 15و 17مرة على التوايل أثناء البحث التمهيدي( .)511ويف حني أن بعض التطورات اإلجيابية فيما يتعلق
جبهود املساءلة قد حدثت خالل هذه الفرتة يف احلالتني ،فإن هاتني الدراستني كانتا أيضا من أكثر
البحوث التمهيدية طوال (انظر الشكل  3أعاله).
 -734ويبدو أن مكتب املدعي العام يرى أن التكامل اإلجيايب يقتصر على مرحلة البحث التمهيدي
(استنادا إىل اخلطة االسرتاتيجية وورقة السياسة العامة) .ومع ذلك ،ليس هناك ما مينعه من التفاعل بنفس
الطريقة مع الدول خالل مرحلة التحقيق( .)512ومبجرد فتح التحقيق ،يقوم مكتب املدعي العام بعملية
اختيار احلاالت وحتديد األولوايت فيما يتعلق ابحلالة .ويف هذا الوقت ،سيكون من املفيد إجراء حوار عن
قرب مع بلدان احلاالت و/أو الدول اجملاورة لوضع اسرتاتيجية ذات أهداف واضحة لإلدعاء .ومن شأن
حتديد أولوايت أن يستفيد االدعاء من التعاون مع الدول ذات الصلة وغريها من السلطات املختصة.
( )508انظر اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الفقرة " :50يف حني أن اهلدف الرئيسي من
البحث التمهيدي يظل دائما حتديد ما إذا كانت الشروط القانونية املطلوبة مستوفاة وتتطلب من املكتب أن يبدأ يف
التحقيق ،فإن جمرد التواصل مع السلطات الوطنية قد يؤدي أحياان إىل اختاذ مزيد من اخلطوات (" ...أضيف التأكيد).
( )509يتمثل أحد أهداف سياسة مكتب املدعي العام يف "إهناء اإلفالت من العقاب من خالل التكامل اإلجيايب"؛
و"ينبغي توجيه جزء كبري من جهود مكتب املدعي العام يف مرحلة البحث التمهيدي حنو تشجيع الدول على االضطالع
مبسؤوليتها األساسية عن التحقيق يف اجلرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها" ،ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن
البحوث التمهيدية ،الفقرة 100؛ واخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الفقرات .51-49
( )510ورقة السياسة العامة ملكتب املدعي العام بشأن البحوث التمهيدية ،الفقرات  ،103-100وميكن العثور على أمثلة
هلذا النهج ،على سبيل املثال ،يف احلاالت يف كولومبيا وغينيا ونيجرياي.
( )511منظمة رصد حقوق األنسان" ،نقطة الضغط" ( ، )2018التذييل الثاين ،الصفحة .165
( )512يف الواقع ،ميكن القول أين الدول تتمتع بسلطة أكرب عندما يقرر املدعي العام أن هناك أساسا معقوال لبدء التحقيق،
مع إمكانية الطعن يف املقبولية رمسيا على أساس املادة  )2( 18من نظام روما األساسي.
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 - 735وعالوة على ذلك ،عندما يصل مكتب املدعي العام إىل مرحلة متقدمة من التحقيق ويبدأ يف
التحضري للمحاكمة ،ميكنه ،بل ينبغي له ،أن جيد سبال للتعامل مع اهليئات القضائية األخرى ،مبا يف ذلك
مع اهليئات القضائية يف بلدان احلاالت ،إن أمكن ويف الوقت املناسب .وميكن استخدام تبادل املعلومات
واألدلة للتشجيع على النظر يف حماكمات جديدة تتجاوز النطاق احملدود ملكتب املدعي العام .ويف الواقع،
مت االضطالع هبذه األنشطة ،حيث جرى تبادل األدلة على أساس خمصص مع عدة هيئات قضائية أثناء
التحقيقات.
 -736وهنا ،يبدو أن تقسيم العمل بني مكتب املدعي العام ومجعية الدول األطراف من املسائل اليت
تتسم أبمهية حمتملة .ويف حني أن مكتب املدعي العام مسؤول بوضوح عن حتديد نطاق حتقيقاته
ومالحقاته القضائية ،فضالا عن حتديد األطراف الذين ميكن دعمهم بتبادل املعلومات أو األدلة معهم،
ميكن أن تؤدي مجعية الدول األطراف دورا هاما يف تيسري الشراكات بني مكتب املدعي العام والدول
األطراف ،والدول غري األطراف ،واملنظمات األخرى .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن تيسر مجعيىة الدول
األطراف معاجلة الطلبات القضائية املقدمة من الدول األطراف إىل مكتب املدعي العام ،وميكن أن تعمل
كمنتدى للحوار بني الدول األطراف (السيما دول احلاالت) واهليئات اإلقليمية أو الدولية األخرى،
وميكن أن تساعد أيضا يف وضع تدابري وطنية وإقليمية للتصدي للحوادث اإلجرامية ،وسيادة القانون،
واملساعدة يف رصد تنفيذ اسرتاتيجيات اإلجناز.

التوصيات
التوصية  :262ينبغي أال أيخذ مكتب املدعي العام يف االعتبار اإلجراءات الوطنية املرتقبة وأن يركز فقط
على ما إذا كانت اإلجراءات الوطنية جارية أو كانت جارية ،وفقا للمادة "( 17جتري"" ،كانت جتري")
واملتطلبات اليت حتددها دائرة االستئناف ( خطوات "ملموسة").
التوصية  :263ينبغي النظر يف وضع حدود زمنية المتثال الدول لطلبات مكتب املدعي العام عند تقييم
التكامل ،إىل جانب توفري معايري واضحة ملا يتطلبه مكتب املدعي العام الختاذ قرار مبوجب املادة .17
التوصية  :264ينبغي أال تؤخر أنشطة التكامل اإلجيايب فتح حتقيق أو إغالق حبث متهيدي .وينبغي أن
أيخذ املدعي العام التكامل اإلجيايب يف االعتبار يف سياق اسرتاتيجية احلاالت يف مجيع مراحل اإلجراءات،
وليس فقط يف مرحلة البحث التمهيدي .وينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام فيما إذا كان من األنسب
االضطالع أبنشطة تتصل ابلتكامل اإلجيايب بعد اإلذن إبجراء حتقيق.
التوصية  :265ينبغي النظر يف التكامل اإلجيايب عند وضع اسرتاتيجيات اإلجناز.

دال-

شفافية البحوث التمهيدية
الستنتاجات
 -737أبديت للخرباء شواغل بشأن االفتقار إىل الشفافية يف عملية البحوث التمهيدية .وأشار البعض
إىل أن زايدة الشفافية من شأهنا أن حتسن فرص التعاون من جانب الدول األطراف والدول غري األطراف،
وأن تساعد منظمات اجملتمع املدين على تعبئة جهودها يف بلدان احلاالت.
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 -738والشفافية أثناء البحث التمهيدي هي أحد األهداف احملددة يف ورقة السياسة العامة ملكتب
املدعي العام( .)513ويعلن مكتب املدعي العام عن البدء يف البحث التمهيدي ،ويقدم تقارير خاصة
ابحلاالت سواء كان قرارها بغلق البحث التمهيدي أو بطلب اإلذن إبجراء حتقيق .وأثناء البحث
التمهيدي ،ينشر مكتب املدعي العام تقارير تتناول قضااي االختصاص و/أو املقبولية ،على أساس
خمصص .ويقدم مكتب املدعي العام تقريرا سنواي عن أنشطته اخلاصة ابلبحوث التمهيدية إىل مجعية الدول
األطراف واجلمعية العامة لألمم املتحدة(.)514
 -739ومن انحية أخرى ،انتقد بعض أصحاب املصلحة هذا املستوى من الشفافية .واستمع اخلرباء إىل
خماوف من أن تتحول عملية التقارير السنوية إىل عملية "تشهري وجتريح" ،أو أن تشجع علنية البحوث
التمهيدية الدول على مغادرة احملكمة (.)515
 -740ويف حني أن هذه شواغل وجيهة ،يعتقد اخلرباء أن من غري املمكن عملي ا احلفاظ على سرية
البحوث التمهيدية .وسترتتب التسريبات والتكهنات حتما ،نظرا ألمهية أنشطة البحوث التمهيدية .وقد
تكون التسريبات أكثر ضررا ملكتب املدعي العام من االعالن عن أنشطته .وعالوة على ذلك ،لن تتمكن
منظمات اجملتمع املدين وجمموعات الضحااي وأصحاب املصلحة اآلخرين من تنظيم أنفسهم لدعم البحوث
التمهيدية وتقدمي معلومات إىل مكتب املدعي العام.

التوصيات
التوصية  :266ينبغي أن يواصل مكتب املدعي العام مستوى شفافيته احلايل فيما يتعلق أبنشطة البحوث
التمهيدية :اإلعالن عن فتح وإغالق كل حتث متهيدي ،والتقرير السنوي املقدم إىل مجعية الدول األطراف،
والتحديثات والبياانت اخلاصة ابحلاالت.
التوصية  :267ينبغي أن ينظر املدعي العام يف تعيني جهة تنسيق يف مكتب املدعي العام للرد على
األسئلة وكفالة االتصال مبمثلي اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين عند إجراء البحوث
التمهيدية(.)516

الرابع عشر -التحقيقات
الستنتاجات
 -741تقدم شعبة التحقيق عناصر التحقيق والتحليل إىل األفرقة املتكاملة ،وهي مسؤولة عن جوانب
البحث اجلنائي والعلمي للتحقيقات ،فضال عن توفري الدعم التشغيلي هلا( .)517ويقود شعبة التحقيق
مدير الشعبة ،ويساعده منسق التحقيقات (ف .)5-وتتألف شعبة التحقيق من أربعة أقسام وهي قسم
التحقيقات ،وقسم حتليل عمليات التحقيق ،وقسم البحث اجلنائي العلمي ،وقسم التخطيط والعمليات.
()513
()514
()515
()516
()517
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 -742ويف هناية حزيران/يونيه  ،2020كان لدى شعبة التحقيق ما جمموعه  181موظفا ( 128وظيفة
اثبتة و  53وظيفة متكررة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة) .ويبني اجلدول  2أدانه توزيع املوظفني
بكل قسم من أقسام شعبة التحقيق.

اجلدول  :2توزيع املوظفني يف شعبة التحقيق

شعبة التحقيق

الوظائف اثبتة من الفئة الوظائف اثبتة من فئة
الفنية ومن املساعدة اخلدمات العامة ومن
املساعدة املؤقتة العامة
املؤقتة العامة

قسم التحقيقات

75

6

قسم حتليل عمليات التحقيق

22

13

قسم البحث اجلنائي العلمي

11

1

قسم التخطيط والعمليات

27

26

اجملموع:

135

46

 -743واستمع اخلرباء إىل عدد من الشواغل ،من أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني على السواء،
فيما يتعلق ابلتحقيقات اليت جيريها مكتب املدعي العام .وأدت النتائج املخيبة لآلمال األخرية يف أعمال
احملكمة إىل إشارة البعض إىل أن شعبة التحقيق حباجة إىل مراجعة شاملة السرتاتيجياهتا وتقنياهتا يف جمال
التحقيق ،وإعادة تقييم ألنواع وجودة األدلة اليت جتمعها الشعبة .ووجهت انتقادات أيضا بشأن افتقار
احملللني واحملققني الواضح للمعرفة ببلدان احلاالت ،واالفتقار إىل الوجود امليداين ملكتب املدعي العام أثناء
التحقيقات .وعالوة على ذلك ،هناك بعض االنتقادات املتعلقة بنقص املعرفة القانونية أو اإلملام أبركان
اجلرائم يف نظام روما األساسي من جانب بعض موظفي شعبة التحقيق .وأعرب أيضا عن القلق إزاء عدم
وجود اسرتاتيجية للتحقيق ،وعدم اتباع هنج تفاعلي مناسب جتاه مجع األدلة .وأخريا ،أشري إىل أنه يبدو
أن هناك مسافة واسعة جدا بني اإلدارة العليا لشعبة التحقيق والعمل املوضوعي للشعبة.
 -744ويف أعقاب ذلك ،تلقى اخلرباء معلومات جديدة عن عدد من التحسينات اهلامة اليت تنظر فيها
الشعبة .وهذا ما يسمى بنهج "التحقيقات  .)518("3-0واهلدف من هذه التحسينات هو حتسني
التحقيقات اليت جيريها مكتب املدعي العام وزايدة فعاليتها وجودهتا وسرعتها ،يف إطار املوارد املتاحة .وال
تزال الوثيقة املتعلقة بـنهج "التحقيقات  "3-0يف مرحلة الصياغة ،ويفرتض اخلرباء أهنا وثيقة عمل ال تزال
حباجة إىل موافقة مكتب املدعي العام وتنفيذها .ويتوافق العديد من توصيات اخلرباء الواردة أدانه مع بعض
أحكام هذه الوثيقة.

ألف-

اسرتاتيجية التحقيق
( )518تشري عبارة التحقيقات  1-0إىل التحقيقات اليت أجريت يف والية املدعي العام األول ،السيد أوكامبو؛ وتشري عبارة
التحقيقات  2-0إىل التحقيقات اليت أجريت يف اجلزء األعظم من والية السيدة بنسودا ،منذ عام .2012
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 -745يتبع مكتب املدعي العام حاليا اسرتاتيجية اهلدف منها هو إجراء حتقيقات متعمقة ومفتوحة
هبدف أن تكون اإلجراءات القضائية جاهزة للمحاكمة يف أقرب وقت ممكن( .)519واعتمد هذا النهج يف
عام  2012بدال من النهج املغلق واملستهدف للتحقيقات الذي كان متبعا يف ذلك احلني .ويرى اخلرباء
أن هذه خطوة إجيابية هامة ينبغي تنفيذها حبزم.
 -746وكما ذكر أعاله ،يشعر اخلرباء ابلقلق إزاء عدم وجود خطة خاصة لكل حالة منذ شروع مكتب
املدعي العام يف التحقيق يف حالة ما .وتقوم األفرقة املتكاملة حاليا بوضع أول خطة للتحقيق بعد فتح
التحقيق ،وتقوم اللجنة التنفيذية ابستعراض هذه اخلطة بصفة دورية ،وتغطي هذه اخلطة عموما سنة
واحدة .ويبدو أن هناك نقصا يف التخطيط االسرتاتيجي الطويل األجل ،حيث تركز خطط البحوث
التمهيدية على أولوايت التحقيق والتحليل لألشهر القليلة املقبلة فقط.
 -747وعدم وجود ختطيط اسرتاتيجي فعال جيعل من الصعب تقييم التقدم احملرز يف التحقيقات واختاذ
قرارات اسرتاتيجية فيما يتعلق مبختلف مراحل التحقيق .ومما ال شك فيه أنه ال ميكن معرفة مجيع
األحداث واملالبسات واملشتبه هبم يف مرحلة مبكرة من التحقيق ولكن ينبغي أن تكون هناك رؤية
مستقبلية ملا يعتزم مكتب املدعي العام حتقيقه يف كل حالة .ويف الوقت احلايل ،ال يوجد لدى مكتب
املدعي العام معايري لتقييم التقدم احملرز وااللتزام ابألهداف االسرتاتيجية يف كل حالة .وأبلغ اخلرباء أيضا
أبن عدم وجود فهم شامل خلطط املدعي العام ورؤيته لكل حالة يؤثر على تركيز األفرقة املتكاملة ويؤدي
إىل اختاذ القرارات على أساس رد الفعل.
 -748وعالوة على عدم وجود ختطيط اسرتاتيجي طويل األجل لكل حالة ،استمع اخلرباء إىل شواغل
بشأن عدم وجود سياسة شاملة السرتاتيجية التحقيق اليت يتبعها مكتب املدعي العام .ويف حني أن
اسرتاتيجيات اإلدعاء مدرجة يف اخلطط االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام ،ال يوجد اهتمام مماثل
للتحقيقات .وقد تراكمت لدى شعبة التحقيق جمموعة هائلة من أفضل املمارسات والدروس املستفادة،
فضال عن تصورات لتنفيذ اإلطار القانوين للمحكمة يف جمال التحقيقات .وكما سريد مبزيد من التفصيل
أدانه ،التوعية ابلوالية القانونية لشعبة التحقيق مهمة أيض ا من أجل ضمان إقامة شراكات أقوى واكتساب
قدر أكرب من التعاون يف أنشطة مجع األدلة( .)520وميكن جتميع كل هذه املعارف يف اسرتاتيجية التحقيق
يف مكتب املدعي العام ،مع إدراج النتائج والتوصيات الصادرة عن مشروع التحقيقات  3-0اجلاري.

التوصيات
التوصية  :268ينبغي أن تنظر شعبة التحقيق يف صياغة ورقة سياسة عامة بشأن حتقيقات مكتب
املدعي العام ،جتمع بني أفضل املمارسات والدروس املستفادة من املمارسة على مدى  18عاما .وينبغي
أن تتضمن الورقة رؤيتها آلفاق املستقبل .وينبغي أن تغطي ورقة السياسة العامة املبادئ واملمارسات
واملعايري واالسرتاتيجيات اليت ينبغي تطبيقها يف حتقيقات مكتب املدعي العام.

()519
()520
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التوصية  :269ينبغي أن تضع شعبة التحقيق اسرتاتيجية حتقيق طويلة األجل لكل حالة ،من بداية
البحث التمهيدي أو التحقيق إىل حني ترتيب األولوايت أو تعليق التحقيق أو إغالقه .وينبغي تزويد هذه
االسرتاتيجية مبؤشرات مرنة علمتمكينها من لتمكينها من على مؤشرات مرنة ملراقبة تنفيذ االسرتاتيجية.
التوصية  :270ينبغي أن تتضمن االسرتاتيجية ،على األقل ‘1’ :أهداف التحقيق؛ و’‘2
احلوادث الرئيسية اليت مت حتديدها ،واسرتاتيجيات التحقيق املنفصلة لكل حادث؛ و’ ‘3مصفوفة
ابألحداث اليت مت حتديدها ،إىل جانب املشتبه هبم احملتملني ،لتكون جزءا من وثيقة اختيار القضااي
وحتديد األولوايت؛ و’ ‘4أنواع األدلة املتاحة وحجمها ،مبا يف ذلك األدلة اليت ميكن احلصول عليها من
خالل التحقيقات املالية والتحقيقات االلكرتونية وغريها من التحقيقات؛ و’ ‘5متطلبات التحليل من
حيث الربجميات واملوارد؛ و’ ‘6التخطيط لوجود ميداين لشعبة التحقيق؛ و’ ‘7آفاق التعاون والشركاء
وأصحاب املصلحة؛ و’ ‘8احتماالت القبض ،وتقييم قدرات التعقب فيما يتعلق ابحلالة؛ و’ ‘9املوارد
الالزمة لالمتثال ألهداف اخلطة االسرتاتيجية؛ و’ ‘10معايري واسرتاتيجيات اإلغالق والتعليق.
التوصية  :271ينبغي التعامل مع اخلطط االسرتاتيجية اخلاصة بكل حالة بطريقة مرنة ،وتكييفها يف ضوء
التطورات اجلارية مع تقدم التحقيق .وينبغي أن تدرج خطط التحقيق السنوية يف اسرتاتيجية حتقيق طويلة
األجل ،ومواءمتها معها ،لضمان مسامهة األنشطة اجلارية يف األهداف العامة لكل حتقيق.

ابء-

تقنيات وأدوات التحقيق
الستنتاجات
 -749أعرب بعض أصحاب املصلحة الذين أجرى اخلرباء مقابالت معهم عن قلقهم إزاء قدرة مكتب
املدعي العام على استخدام التقنيات املتخصصة للتحقيق ،السيما فيما يتعلق ابلتحقيقات املالية وتعقب
اهلاربني والقبض عليهم.
 -750وتتطلب هذه الشواغل اجلمع بني زايدة القدرات الداخلية ،وزايدة التعاون مع السلطات الوطنية
واملنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين هلم القدرة على مساعدة مكتب املدعي
العام يف مجع األدلة املتخصصة.

 -1التعاون جلمع األدلة
 -751تتطلب معظم تدابري التحقيق اليت يتخذها مكتب املدعي العام التعاون من الدول األطراف،
والسلطات احلكومية الوطنية ،واهليئات احلكومية الدولية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والكياانت التجارية،
وغريها .وتتزايد احلاجة إىل هذا التعاون مع تزايد عدد احلاالت ،وانتشار املشتبه هبم اهلاربني ،واحلاجة إىل
احلصول على شهادة أشخاص من اخلارج ،وزايدة استخدام األدلة اإللكرتونية (مثل اخلدمات املصرفية عرب
اإلنرتنت ،وخدمات الرسائل عرب اإلنرتنت ،ووسائط التواصل االجتماعي ،ومنصات الربيد
اإللكرتوين)(.)521

()521
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 -752ويف هذا السياق ،إذا أراد مكتب املدعي العام القيام بتحقيقات جمدية وفعالة يف حدود موارده
احملدودة وواليته الواسعة ،سيلزم أن يعتمد على مساعدة كياانت خارجية .وأكد موظفو مكتب املدعي
العام الذين أجرى اخلرباء مقابالت معهم على احلاجة إىل اتفاقيات تعاون أشد قوة مع السلطات الوطنية،
مبا يف ذلك مع القوات املسلحة والوكاالت الوطنية إلنفاذ القانون ،واملنظمات الدولية ،واملنظمات
احلكومية الدولية ،والشركات اخلاصة .وقد مت التسليم ابحلاجة إىل زايدة التعاون يف اخلطة االسرتاتيجية
األخرية ملكتب املدعي العام(.)522
 -753ولطلبات التعاون القضائي أمهية خاصة .ففي كثري من احلاالت ،توجد املعلومات الالزمة لتمكني
مكتب املدعي العام من إجراء التحقيق يف بلد أجنيب .وال شك يف أن الوكاالت الوطنية متلك الوسائل
واإلطار القانوين الالزمني جلمع املعلومات الالزمة لنجاح التحقيقات .وتشمل هذه الوسائل االتصاالت
اليت يتم اعرتاضها ،وسجالت املكاملات اهلاتفية ،وصور األقمار الصناعية ،والواثئق املصرفية ،وملفات
اهلجرة .والشركات اخلاصة هي األمينة على حمتوايت حساابت التواصل االجتماعي أو الربيد اإللكرتوين،
وميكن للمصارف اخلاصة أن تقدم معلومات عن التحويالت املالية .واملنظمات احلكومية الدولية
واملنظمات الدولية (مثل اإلنرتبول ،واليوروبول ،واألمم املتحدة ،ووكاالت األمم املتحدة) كثريا ما تكون
قادرة على االطالع على ملفات اهلجرة ،وتنشط يف بلدان احلاالت ،وتتدخل على اخلطوط األمامية
وجتمع الواثئق الطبية وواثئق البحث اجلنائي .وقد مت احلصول على أدلة من هذا النوع وتقدميها يف عدة
قضااي معروضة على احملكمة (.)523
 -754وابإلضافة إىل األنواع اخلاصة من املعلومات ،هناك حاجة أيضا إىل إطار أقوى للتعاون فيما يتعلق
ابلشهود .وال يزال الشهود أهم مصدر لألدلة .وأبلغ اخلرباء ابلطلبات املتزايدة اليت تفرضها بعض الدول
على مكتب املدعي العام إلجراء جلسات استماع للشهود .ومن املؤسف أن هذا هو احلال أيضا ابلنسبة
لبعض الدول األطراف .ومن غري املألوف أن يؤدي التأخري يف جلسات االستماع إىل خسارة أو اخنفاض
فرص مجع األدلة.
 -755وتتعاون شعبة التحقيق حاليا مع عدد من الشركاء ،مبا يف ذلك بعض الدول األطراف واهليئات
احلكومية الدولية ،وهي تعمل بنشاط على تعزيز هذا التعاون .غري أن بعض املسؤولني يف مكتب املدعي
العام أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار حاالت مثرية للجزع يعوق فيها عدم التعاون تنفيذ طلبات
احلصول على املعلومات ،ويتعرض فيها ذلك للتأخري املفرط .ويف حاالت أخرى ،ال تتضمن الردود على
طلبات احلصول على معلومات التفاصيل املطلوبة أو قد تكون قد مت تنقيحها على نطاق واسع حبيث
تفقد أي فائدة يف املمارسة العملية.
(" )522ميكن تسريع أنشطة املكتب األساسية من خالل زايدة التعاون والتنسيق االسرتاتيجيني مع الشركاء ،مبا يف ذلك
اجلهات املستجيبة األوىل واملبكرة ( .)...وعلى سبيل املثال ،يعتزم مكتب املدعي العام مواصلة العمل ابلتعاون مع آليات
األمم املتحدة اليت لديها والية التحقيق يف احلاالت اليت تكون للمحكمة اجلنائية الدولية أيضا والية قضائية بشأهنا" .اخلطة
االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الصفحة  ،21الفقرة .27
( )523يف قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،وإمييه كيلولو موسامبا ،وجان -جاك مانغيندا كابونغو ،وفيديل ابابال
واندو ،وانرسيس أريدو ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي 19 ،ICC-01/05-01/13-1989-Red ،تشرين األول/
أكتوبر  ،2016تشري الفقرة  214إىل سجالت شركة ويسرتن يونيون وسجالت بياانت املكاملات اهلاتفية؛ ويف قضية
املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،القرار بشأن اعتماد التهم 23 ،ICC-02 / 04-01 / 15-422-Red ،آذار/مارس ،2016
تشري الفقرة  55إىل االتصاالت السلكية والالسلكية اليت مت اعرتاضها.
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 -756ويقر اخلرباء أبن بعض هذه املشاكل قد أتيت من الطبيعة املفرطة التعقيد أو الغامضة للطلبات ،مما
مينع الدول أو أصحاب املصلحة اآلخرين من االستجابة بوجه مناسب .وقد ال يكون املعنيون على علم
ابلوالية القانونية ملكتب املدعي العام( .)524كما هو مبني أدانه ،جيب على مكتب املدعي العام أن يبدي
التصميم والروح االسرتاتيجية من أجل ضمان التعاون الالزم ،وتطوير املعارف التقنية الالزمة داخليا
لضمان أن تكون طلبات املساعدة قوية وتتضمن مجيع املعلومات ذات الصلة اليت تسمح للوكاالت ذات
الصلة ابالستجابة على حنو مفيد .ومن املهم أيضا بناء القدرات املهنية داخل مكتب املدعي العام لكفالة
التعامل مع املعلومات الواردة على النحو السليم ،وابلتايل إشاعة مزيد من الثقة يف السلطات أو املنظمات
أو الشركات اليت تتلقى طلبات املساعدة.

التوصيات
التوصية  :272ينبغي ملكتب املدعي العام أن يواصل إقامة شراكات قوية وإبرام مذكرات تفاهم مع
الدول األطراف واملنظمات الدولية واحلكومية الدولية والشركات اخلاصة.
التوصية  :273ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف التماس املساعدة من مجعية الدول األطراف لزايدة
الوعي ابحتياجاته .وميكن تبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة.
التوصية  :274ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام ومجعية الدول األطراف يف سبل لتعزيز التعاون.
وميكن النظر يف وضع إطار موحد للتعاون جلميع الدول األطراف أو للمجموعات اإلقليمية للدول
األطراف(.)525
التوصية  :275قد ينظر مكتب املدعي العام ومجعية الدول األطراف يف استعراض االتفاقات املربمة مع
الوكاالت الدولية والوكاالت احلكومية الدولية اليت يتعاون معها مكتب املدعي العام ابستمرار ،مثل
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة.
التوصية  :276ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف استعراض القوانني واإلجراءات والسياسات
الوطنية اليت تنظم التعاون من أجل تعزيز التعاون مع الدول األطراف يف مجع األدلة.
التوصية  .:277ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف توفري تدريب مشرتك ملوظفي احملكمة وحمققني
من الدول األطراف ،ليس هبدف بناء القدرات فحسب ،بل أيضا لتعزيز شبكة غري رمسية من االتصاالت.
التوصية  :278ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف إمكانية إعارة موظفني وطنيني إلنفاذ القانون على
املستوى االسرتاتيجي للمساعدة يف حتقيق نفس األهداف.

 -2طلبات التعاون  -قسم التعاون الدويل التابع لشعبة الختصاص والتكامل والتعاون

( )524انظر على سبيل املثال تقرير حلقة العمل املعقودة يف  26و 27تشرين األول /أكتوبر  2015بشأن حتدايت
التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق ابلتحقيقات املالية ،الصفحة " :4غالبا ما يكون لدى وكاالت إنفاذ القانون يف
الدول األطراف والسلطات املركزية املسؤولة عن التعاون القضائي الدويل وعي حمدود فقط بشأن والية احملكمة فيما يتعلق
ابلتحقيقات املالية واسرتداد األصول".
( )525انظر التوصية .152
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الستنتاجات
 -757شعبة االختصاص والتكامل والتعاون هي املسؤولة عن أنشطة التعاون يف مكتب املدعي العام.
ويف إطار هذه الشعبة ،يتوىل قسم التعاون الدويل مسؤولية تيسري التحقيقات واحملاكمات عن طريق إرسال
طلبات التعاون واملساعدة القانونية إىل الدول املعنية .ويوفر هذا القسم لألفرقة املتكاملة مستشارين يف
جمال التعاون الدويل يتعاملون مع احتياجات التعاون اخلاصة أبوضاع معينة.
 -758ويدرك اخلرباء الدور احلاسم الذي يقوم به قسم التعاون الدويل يف تيسري التعاون وفتح األبواب
ملساعدة احملققني واملدعني العامني يف مهامهم .وقضااي التعاون معقدة وحمددة يف كل حالة .وهذا يتطلب
العمل يف بلدان خمتلفة ،لكل منها نظامها السياسي اخلاص وإطارها التشريعي وهيكلها البريوقراطي .على
الرغم من أمهية عمل هذا القسم ،تلقى اخلرباء العديد من االنتقادات .ويشعر كثريون أبن شعبة
االختصاص والتكامل والتعاون تنظر إىل مهمتها كمهمة دبلوماسية وال تركز على االستجابة لطلبات
املساعدة املقدمة من املدعني العامني واحملققني .ويرى بعض املسؤولني أن هذا لبس مساعدة ،بل عقبة.
 -759ويبدو أن النظام املعقد لصياغة طلبات املساعدة وتقدميها يسبب أتخريات كبرية .ويقوم حاليا
مستشارو التعاون الدويل بصياغة هذه الطلبات ،ابلتشاور مع املدعي العام األول ورئيس فريق احملققني.
ومبجرد صياغة الطلبات ،يقوم مستشار يف التعاون القضائي ومساعدان (موظف خدمات عامة ،فئة
أخرى) ابستعراض الطلبات اليت تتحقق من االمتثال .ومن شأن هذه الطبقة اإلضافية من االستعراض أن
تؤدي إىل اختناق يف العملية ،وهو ما يشكل مصدر إحباط ألعضاء األفرقة املتكاملة من شعبة املقاضاة
وشعبة االدعاء.
 -760وابإلضافة إىل التأخري يف عملية تقدمي طلبات املساعدة وإبالغها ،أعرب عن القلق من أن نظام
طلبات املساعدة هذا ال يتكيف عموما مع احتياجات مكتب املدعي العام يف جمال التحقيق .ولتجنب
ضياع فرص التحقيق ،يلزم وجود آلية لالتصال مباشرة ابلسلطات الوطنية ذات الصلة والوكاالت األخرى.
ويفضل احملققون أن يكون هلم اتصال مباشر مع الوكالء الوطنيني ،وابلتايل جتنب نظام طلبات املساعدة
املرهق الذي يستغرق وقتا طويال.

التوصيات
التوصية  :279ينبغي حتسني فعالية عملية طلب املساعدة .وميكن تفادي حاالت أتخري كثرية عن طريق
إلغاء عملية االستعراض التكميلية ،اليت تتطلب من مستشاري التعاون الدويل ضمان االمتثال ملمارسات
التعاون القضائي وموثوقيتها .وينبغي أن يبلغ املدعون العامون األوائل مستشاري التعاون مبحتوى طلبات
التعاون .وينبغي أن يكون هؤالء املستشارين قادرين على تسهيل تنفيذ الطلبات مبزيد من السرعة.
التوصية  :280ينبغي وضع إطار لالتصاالت التنفيذية غري الرمسية يف مجيع البلدان اليت هي يف حالة.
وعندئذ ميكن للمحققني أن يقوموا بتحرايت غري رمسية لدى سلطات إنفاذ القانون أو السلطات الوطنية
للتأكد مما إذا كانت املعلومات املطلوبة موجودة فعال ومتاحة .وينبغي أن تتبعها ،عند االقتضاء ،اتفاقات
بشأن تقدمي طلبات املساعدة.
التوصية  :281ينبغي النظر يف تيسري وصول القيادات املناسبة يف شعبة املقاضاة وشعبة التحقيق إىل
قاعدة البياانت املتعلقة بطلبات املساعدة.
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التوصية  :282ينبغي أن تؤخذ التوصيات الواردة يف القسم املتعلق بعدد املوظفني( )526يف االعتبار فيما
يتعلق بطلبات التعاون.

 -3تطوير اخلبة التقنية بشعبة التحقيق
الستنتاجات
 -761هناك صلة وثيقة بني قدرة مكتب املدعي العام على احلصول على التعاون ،وامتالك القدرة التقنية
الالزمة داخل املكتب .واخلرباء التقنيون الداخليون هم املفتاح يف حتديد املعلومات املطلوبة بدقة للمضي
قدما يف التحقيق ،وحتديد مكان وجود هذه املعلومات .يؤدي اخلرباء التقنيون أيضا دورا مهما يف تقييم
جودة املعلومات الواردة وحتليلها وإعداد املنتجات التحليلية اليت ميكن استخدامها يف احملكمة.
 -762وقد أثبت مكتب املدعي العام ابلفعل أنه عندما يكون لدى شعبة التحقيق املهارات التقنية
الالزمة ،ميكنها احلصول على األدلة الالزمة واستخدامها إلثبات الوقائع وفقا ألعلى مستوايت االثبات.
وعلى سبيل املثال ،ركز مكتب املدعي العام إىل حد ما على استخدام سجالت بياانت املكاملات من
خالل تعيني حملل يتمتع مبهارات حمددة يف حتليل االتصاالت ،وتوفري املزيد من التدريب الداخلي .ونتيجة
لذلك ،اعتمد االدعاء يف قضية مببا وآخرين بدرجة كبرية على حتليل سجالت بياانت املكاملات .وقبلت
احملكمة أدلة احمللل( .)527وابملثل ،يف قضية أونغوين( ،)528قدم حملل عسكري شهادة إىل الدائرة االبتدائية
بشأن مجع املواد اليت مت اعرتاضها .ولألسف ،كما ذكر من قبل ،فإن قدرة مكتب املدعي العام منخفضة
حاليا فيما يتعلق مبوضوعني رئيسيني :التحقيقات املالية ،وتعقب اهلاربني.

 -1التحقيقات املالية
 -763تعزيز قدرة احملكمة على إجراء حتقيقات مالية واسرتداد األصول "أمر ال غىن عنه لتنفيذ والية
احملكمة على حنو فعال وحتقيق العدالة"( .)529وتعقب األصول وجتميدها وضبطها واسرتدادها جهد مشرتك
بني مجيع أجهزة احملكمة( .)530ويف السياق املؤسسي ،يتوقع من مكتب املدعي العام أن يضطلع بواليته
فيما يتعلق إبجراء التحقيقات والتحليالت املالية يف إطار أنشطته املتعلقة ابلتحقيق( .)531وجيري قلم
()526

انظر القسم األول -جيم  3أعاله ،عدد املوظفني.

( )527املدعي العام ضد جان  -بيري مببا غومبو, ،إمييه كيلولو موسامبا ،وجان -جاك مانغندا كابونغو ،وفيديل ابابال
واندو ،ونرسيس أريدو ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي 19 ،ICC-01/05-01/13-1989-Red ،تشرين األول/

أكتوبر  ،2016الفقرة .221
( )528املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،مستخرج من أقوال الشاهدICC-02/04-01/15-T- ،UGA-OTP-P-040318 ،
 18 ،30-Red-ENGكانون الثاين /يناير .2017
( )529احملكمة اجلنائية الدولية ،التحقيقات املالية واسرتداد األصول ( ،)2017الصفحتان  9و .10ولالطالع على مزيد
من املعلومات ،انظر تقرير حلقة العمل املعقودة يف  26و 27تشرين األول/أكتوبر  2015يف الهاي هبولندا بشأن
حتدايت التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق ابلتحقيقات املالية.
( )530التحقيقات املالية واسرتداد األصول ،الصفحتان  9و.10
( )531ابإلضافة إىل ذلك ،جيري مكتب املدعي العام حتقيقات مالية لتحديد األصول وحييل املعلومات ذات الصلة إىل
الدوائر لتشكل األساس الذي ميكن أن تستند إليه يف املستقبل يف حالة إصدار أوامر ابملصادرة وجرب أضرار الضحااي.
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احملكمة حتقيقات مالية لتقييم املساعدة القانونية وعوز املدعى عليهم .وينسق اجلهازان جهودمها من خالل
فريق عامل مشرتك بني األجهزة ،ويتبادالن املعلومات بشأن املسائل املتصلة بوالية كل منهما(.)532
 -764وأبرز عدد من أصحاب املصلحة احلاجة إىل إجراء حتقيقات مالية أكثر كفاءة يف مكتب املدعي
العام .كما أن الدول األطراف تتوقع ذلك( .)533وبعد مرور عامني على اعتماد إعالن ابريس (،)2017
أصبحت التحقيقات املالية واسرتداد األصول من أولوايت احملكمة( .)534وخالل املقابالت ،أكدت قيادة
شعبة التحقيق أنه من الناحية املثالية ،ينبغي أن يشرع مكتب املدعي العام يف احملاكمة مع تعيني مجيع
أصول املشتبه هبم الرئيسيني لالستيالء عليها واسرتدادها يف املستقبل .وينبغي أن تتاح ،ابإلضافة إىل ذلك،
األدلة املالية املتصلة ابجلرائم األساسية .وقضت إحدى الدوائر أبنه ال يلزم ربط اقتفاء أثر األصول ابجلرائم
موضوع احملاكمة(.)535
 -765وال يوجد حاليا حملل أو حمقق يف مكتب املدعي العام خمصص للتحقيقات املالية .وعلى الرغم من
أن بعض موظفي شعبة التحقيق لديهم املهارات املطلوبة ،فإهنم يضطلعون مبهام احملققني واحملللني العامني
ألن األفرقة مثقلة أبنشطة التحقيق والتحليل األساسية( .)536وقد مت االعرتاف بوضوح ابحلاجة إليهم
داخل مكتب املدعي العام .ويف طلبه إلنشاء وظيفة جديدة حملقق أقدم برتبة ف 4-يف ميزانية عام
 ،2020يؤكد مكتب املدعي العام أنه من خالل احلصول على موظف حمرتف يتمتع مبعرفة واسعة يف
جمال التحقيقات املالية ،سيتمكن املكتب من تقدمي "توجيه اسرتاتيجي ،وختطيط وتنسيق األنشطة املتعلقة
ابلتحقيقات املالية املطلوبة ،مبا يف ذلك أنشطة تعقب األصول" ،فضال عن دعم األهداف األخرى
للمحكمة( .)537وال ميكن توقع إحراز تقدم يف هذا اجملال دون وجود موظف مكرس للمهمة داخل
مكتب املدعي العام(.)538
 -766وأبلغ اخلرباء أيضا أبن بعض أصحاب املصلحة ال يقدرون أمهية التمييز بني والية احملقق املايل
الذي يستخدمه قلم احملكمة من جهة ،واحملقق املايل الذي يعمل يف مكتب املدعي العام من جهة أخرى.
وهم يفرتضون ،خطأ ،أن احملقق املايل لقلم احملكمة قادر على إجراء مجيع جوانب التحقيقات املالية.
وتتجسد الوالايت املختلفة يف اإلطار القانوين للمحكمة(.)539
( )532فيما يتعلق ابلتحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة ،انظر الفقرة  833أدانه.
( ،ICC-ASP/18/10 )533الفقرة " :284أبرزت الدول األطراف ضرورة أن يقوم املكتب واحملكمة بتعزيز أنشطة التحقيقات
املالية ألغراض متعددة".
( )534تقرير املكتب عن التعاون ، ICC-ASP/18/17 (2019) ،الفقرة .9

( )535املدعي العام ضد جان  -بيري مببا غومبو, ،إمييه كيلولو موسامبا ،وجان -جاك مانغندا كابونغو،
وفيديل ابابال واندو ،ونرسيس أريدو ،القرار بشأن "الطلب املقدم من الدفاع إللغاء األمر الصادر بتجميد

أصول السيد إمييه كيلولو موسامبا" 17 ،ICC-01/05-01/13-1485-Red ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2015الفقرة
.17
( )536انظر القسم األول -جيم  3أعاله ،مالك املوظفني.
( ، ICC-ASP/18/10 )537الفقرة .284
( )538انظر القسم الثاين  -ايء  3أعاله ،اإلعارات.
( )539مكتب املدعي العام :نظام روما األساسي ،املاداتن  54و( )1( 93ك) ،قلم احملكمة؛ ونظام روما األساسي ،املادة
( )1( 67د)؛ والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القاعدة )5( 21؛ والئحة احملكمة ،القاعدة 85؛ والئحة قلم احملكمة،
املاداتن  )2( 130و.)2( 132
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( )3تعقب اهلاربني والقبض عليهم
 -767عدم القدرة على أتمني القبض على اهلاربني مشكلة متأصلة يف نظام روما األساسي .وعلى
الرغم من بعض التطورات اإلجيابية اليت حدثت مؤخرا( ،)540مل تنفذ حىت حزيران/يونيه  2020أوامر
القبض الصادرة حبق  14شخصا يف ست حاالت( .)541وابإلضافة إىل ذلك ،ويف حالتني أحاهلما جملس
األمن إىل احملكمة ،ومها السودان وليبيا ،قدم مكتب املدعي العام إىل جملس األمن  15إخطارا بعدم
التعاون من جانب الدول األطراف ،ومل يتلق أي رد (.)542
 -768ويبدو أن احملكمة ومجعية الدول األطراف ينسقان لوضع إطار أقوى لتعقب اهلاربني وإلقاء القبض
عليهم .ويف عام  ،2013عينت اجلمعية مقررا معني ا ابسرتاتيجيات إلقاء القبض( ،)543وقدم املقرر إىل
مجعية الدول األطراف واحملكمة خطة عمل شاملة تستند إىل الدروس املستفادة من السلطات القضائية
الوطنية والدولية( .)544وأحاطت مجعية الدول األطراف علما بتقرير املقرر( ،)545وعقدت عددا من
املشاورات ،فضالا عن أنشطة لتبادل املعلومات والتوعية( .)546ولألسف ،مل ترتتب على هذه اجلهود ،على
ما يبدو ،نتائج إجيابية كبرية( .)547ويستمر العمل يف هذا اجملال حيث تشمل اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب
املدعي العام " 2021-2019وضع اسرتاتيجيات ومنهجيات معززة مع الدول لزايدة معدل القبض على
األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر ابلقبض من احملكمة"(.)548
 -769بيد أن التعاون جانب واحد فقط من املشكلة اليت تواجه احملكمة يف تنفيذ أوامر القبض.
وأعرب أصحاب املصلحة الداخليون واخلارجيون الذين استشارهم اخلرباء عن أتييدهم لبناء قدرة داخلية
أشد قوة ابحملكمة ،وحتديدا داخل مكتب املدعي العام لتعقب اهلاربني وتزويد الدول مبعلومات يف الوقت

( )540انظر املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان ،صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية؛ واملدعي العام
ضد أمحد حممد هارون ("أمحد هارون") وعلي حممد علي عبد الرمحن ("علي كوشيب") ،ICC-02/05-01/07-82 ،قرار

بشأن عقد جلسة استماع للمثول األول للسيد علي كوشيب 11 ،حزيران/يونيه .2020
( )541قد يكون العدد الفعلي أعلى بكثري ،ابلنظر إىل ممارسة إصدار أوامر قبض سرية .لالطالع على قائمة أوامر القبض
املعلقة ،انظر  ،A/74/324الصفحة .3
( )542املرجع نفسه ،الصفحة  ،16الفقرة .75
( )543تقرير املكتب عن التعاون ،املرفق الرابع ،تقرير عن مشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات القبض املقدم من املقرر،
) ، ICC-ASP/14/26/Add.1 (2015الفقرة .2
( )544تقرير املكتب عن التعاون ،إضافة ،املرفق السابع ،تقرير عن مشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات القبض املقدم
من املقرر.ICC-ASP/13/29/Add.1 (2014) ،
( )545تقرير املكتب عن التعاون ، ICC-ASP/18/17 (2019) ،الفقرة .14
( )546انظر على سبيل املثال تقرير احملكمة عن التعاون ، ICC-ASP/18/16 (2019) ،الفقرة 46؛ وتقرير احملكمة عن
التعاون ، ICC-ASP/17/16 (2018) ،الفقرة 41؛ وتقرير املكتب عن التعاون ، ICC-ASP/18/17 (2019) ،الفقرات -15
.18
)
( 547يف عام  ،2019أفادت احملكمة أنه من أجل حشد جهود القبض ،هناك حاجة ألنواع خمتلفة من اإلجراءات لكل
أمر يف مراحل خمتلفة( :أ) جهود التتبع ،و(ب) حتديد النفوذ والشركاء احملتملني؛ و(ج) الدعم التشغيلي؛ انظر تقرير احملكمة
عن التعاون ، ICC-ASP/18/16 (2019) ،الفقرات .49-43
( )548اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021-2019الصفحة .22
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املناسب عن أماكن وجودهم .ويتماشى هذا مع توصية املقرر الذي عينته مجعية الدول األطراف يف عام
 2014إبنشاء وحدة معنية ابلتتبع "على سبيل األولوية داخل مكتب املدعي العام"(.)549
 -770وأنشأ مكتب املدعي العام فريقا لتتبع املشتبه هبم اهلاربني يف عام  .)550(2018وعند كتابة هذا
التقرير ،كان ابلفريق موظفان يعمالن بدوام كامل ،كالمها من قسم التحقيقات التابع لشعبة
التحقيق( .)551وكان ابلفريق أيضا مستشاران للتعاون اتبعان لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون
وملحقان للعمل ابلفريق على أساس عدم التفرغ جبانب مهامهم الرئيسية يف الشعبة .وبناء على املقابالت
اليت أجراها اخلرباء( ،)552تعاين الوحدة من النقص يف املوارد وال ميكنها الوفاء جبميع املهام املطلوبة لتتبع
وحتليل وتنسيق التعاون بوجه مناسب .ويف هذا السياق ،حييط اخلرباء علما ببيان مكتب املدعي العام أبن
موارده احملدودة تستبعد "بعض الوسائل األكثر طموحا اليت تستخدمها وحدات التعقب يف احملاكم اجلنائية
الدولية األخرى"(.)553
 -771ولقلم احملكمة أيضا مسؤوليات معينة يف هذا اجملال( .)554وبذلت جهود على مر السنني
لتحسني التعاون بني مكتب املدعي العام وقلم احملكمة بشأن املسائل املتعلقة ابملشتبه هبم اهلاربني .ومن
األمثلة على ذلك إنشاء فريق عامل مشرتك بني األجهزة معين ابالسرتاتيجيات (الفريق العامل املعين
ابملشتبه هبم اهلاربني) يف آذار/مارس  .2016ويقوم الفريق العامل جبمع وتبادل املعلومات املتعلقة بسفر
األشخاص اخلاضعني ألوامر القبض( .)555ويتألف الفريق العامل من الفريق املعين بتعقب املشتبه هبم
اهلاربني وموظفني اثنني من قلم احملكمة .وسبق تعيني أحد هذين املوظفني خصيصا هلذا الغرض .واستنادا
إىل املعلومات اليت مت تبادهلا مع اخلرباء ،ميكن إدخال حتسينات كبرية على الطريقة اليت جيري هبا التعاون
حاليا ،وذلك للتقليل إىل أدىن حد من االزدواجية ،وجتنب التنافس بني األجهزة ،وجين مثار اتباع هنج
موحد حقا بني اجلهازين(.)556
 -772ومن اجلدير ابلذكر أنه ليس للفريق املعين بتعقب اهلاربني وإلقاء القبض عليهم ميزانية خمصصة
ابحملكمة .ولذلك ،فإن مجيع نفقاته ،مبا يف ذلك النفقات املتصلة مباشرة إبلقاء القبض على املشتبه هبم،
ينبغي تغطيتها من صندوق الطوارئ ،سواء كان ذلك من مكتب املدعي العام أو قلم احملكمة .وعدم
التأكد من توافر املوارد حيول دون التخطيط للعمليات ويؤدي إىل التأخري.

( )549تقرير املكتب عن التعاون ،إضافة ،املرفق السابع ،التقرير عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه املقرر،
) ،ICC-ASP/13/29/Add.1 (2014الصفحة  ،56الفقرات .44-42
( )550نفذت أنشطة التتبع مبكتب املدعي العام قبل عام  2018بواسطة موظفني خمتلفني ابملكتب دون تشكيل وحدة
خمصصة لذلك.
( )551أبلغ اخلرباء أبنه نتيجة لعبء العمل الكبري يف الفريق املعين بتعقب املشتبه هبم اهلاربني ،من املتوقع أن يتم تعيني
موظف اثلث للعمل هبذا الفريق يف املستقبل القريب.
( )552يعرب اخلرباء عن تقديرهم للمبادرة اليت اختذها الفريق املعين بتعقب املشتبه هبم اهلاربني لتقدمي إحاطة مفصلة عن
املشتبه به الذي سلم نفسه مؤخرا.
( )553اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  17 ،2021-2019متوز/يوليه  ،2019الفقرة .30
( )554انظر على سبيل املثال نظام روما األساسي ،املادة 89؛ ،والقواعد اإلجرائية وقواعد االثبات ،القواعد  13و176
و.184
( )555تقرير املكتب عن التعاون ، ICC-ASP/16/16 (2017) ،الفقرة .41
( )556انظر القسم األول -ألف  )2(1أعاله ،احلوكمة ،الفقراتن  49و.50
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 -773وعالوة على ذلك ،ليس لدى احملكمة ما تقدمه للحصول على معلومات عن اهلاربني .ويف حني
استفادت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أو احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا من برامج
املكافآت ،ال يسع احملكمة إال أن تعرض تغطية التكاليف اليت تكبدها الوسطاء يف توفري املعلومات ،ولكن
ال ميكنها أن تقدم حوافز هلم بطريقة أخرى.
 - 774ومن املهم للمحكمة أن تعزز الوسائل املتاحة هلا ،ليس فقط لرصد حتركات اهلاربني ،ولكن أيضا
لتوقع حتركاهتم والسعي مسبقا اللتماس التعاون من الدول املعنية .ومن شأن عدم القيام بذلك أن تضيع
املوارد املخصصة للتحقيق يف هذه القضااي إىل حني الوصول إىل مرحلة القبض ،أو للحفاظ على األدلة يف
احلاالت اليت يتم فيها تعليق القضااي .وينبغي ملكتب املدعي العام أن حيدد األولوايت جلهوده وأن يركزها
على هذه املهمة ،كما ينبغي أن يعزز تعاونه مع قلم احملكمة.

( )4التحقيقات عن بعد
 -775تؤثر جائحة الكوروان اليت ال تزال قائمة حىت اآلن بشكل ابلغ على عمليات مكتب املدعي
العام ،ال سيما فيما يتعلق جبمع األدلة .وبسبب القيود املفروضة على السفر ،توقفت البعثات امليدانية
جلمع األدلة أو أداء املهام اإلدارية املتصلة ابلشهود .ويف هذا السياق ،أصبحت القدرة على استخدام
تقنيات التحقيق عن بعد واملرونة يف إسناد املهام إىل املوظفني ذات أمهية كبرية.
 -776وتعمل شعبة التحقيق منذ عدة سنوات على تطوير أساليب التحقيق عن بعد .وقبل حدوث
اجلائحة مبدة طويلة ،واجه موظفو التحقيق صعوابت يف مجع األدلة بسبب عدم التعاون ،واملخاوف
املتعلقة بسالمة املوظفني أو الشهود ،وصعوبة الوصول إىل بعض املواقع .واستجابة هلذه التحدايت ،ركزت
شعبة التحقيق على التحقيقات اإللكرتونية ،وكذلك على وضع عدد من املبادئ التوجيهية واإلجراءات
التشغيلية املوحدة .وعقدت أيضا دورات تدريبية داخلية.
 -777ويف سياق القيود املستمرة وعدم اليقني بشأن مدهتا ،ركزت شعبة التحقيق بسرعة على العديد
من املشاريع ذات الصلة ،مبا يف ذلك على إجراء املقابالت عن بعد .ويشارك موظفو التحقيق بشكل
متزايد يف استعراض األدلة ويف التخطيط لألنشطة املتعلقة جبمع األدلة .ويدل ذلك على أمهية احلفاظ على
املرونة يف ختصيص املوارد( .)557وهذه التطورات إجيابية ليس فقط فيما يتعلق ابملشاكل الناجتة عن
اجلائحة ،ولكن يف زايدة كفاءة التحقيقات بشكل أعم.
 -778ويف الوقت نفسه ،كشفت اجلائحة عن املشاكل اليت تعاين منها شعبة التحقيق لعدم متتعها
بوجود ميداين يف بلدان احلاالت .ومن شأن وجود موظفني دائمني يف امليدان أن يسمح لشعبة التحقيق
ابالستمرار جزئيا على األقل يف مجع األدلة وأداء املهام اإلدارية املتعلقة ابلشهود ،رغم القيود املفروضة على
السفر.

التوصيات

()557
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التوصية  :283يف غياب أموال إضافية ،ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف تكليف أحد موظفيه
احلاليني ،من ذوي املهارات يف جمال التحقيقات املالية ،ابلعمل حصراي يف التحقيقات املالية .وعلى غرار
التوصية  ،103ميكن أيضا أن تشغل هذه الوظيفة عن طريق اإلعارة.
التوصية  :284ينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف يف تعيني جهة تنسيق لعمليات القبض.
التوصية  :285لتحسني تعقب املشتبه هبم ،ينبغي أن يواصل مكتب املدعي العام تعزيز آليات التنسيق
والتعاون على املستوى التقين (إنفاذ القوانني الوطنية) ،والرتكيز على شبكات التعاون غري الرمسية.
التوصية  :286ينبغي أن يعزز مكتب املدعي العام الفريق املعين بتعقب املشتبه هبم اهلاربني بتعيني
حملل/حمقق إضايف.
التوصية  :287ينبغي أن يعزز مكتب املدعي العام التنسيق مع احملقق املايل لقلم احملكمة .وقد تكون
إحدى اخلطوات األوىل لتسهيل هذا التنسيق إنشاء فريق عامل مشرتك بني األجهزة لتتبع األصول
والتحقيقات املالية.
التوصية  :288ينبغي أن يتضمن التخطيط للتحقيق يف كل حالة احتماالت وأنشطة القبض.
التوصية  :289يلزم وجود برانمج للمكافآت ابحملكمة لتسهيل احلصول على معلومات من اجلمهور
بشأن مكان اهلاربني والقبض عليهم .وينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف يف إنشاء فريق عامل معين
ابلنظر يف السبل املمكنة إلنشاء مثل هذا الربانمج ومتويله.
التوصية  :290يلزم وجود صندوق للعمليات اخلاصة مبكتب املدعي العام .وسيسمح هذا الصندوق
لألفرقة املعنية بتعقب املشتبه هبم والقبض عليهم ابلتخطيط للنفقات يف امليدان وتغطيتها دون أتخري.
التوصية  :291ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف مواصلة تطوير تقنيات التحقيق عن بعد ،مبا يف
ذلك تقنيات تصفية الشهود عن بعد ،ومجع األدلة عرب اإلنرتنت.
التوصية  :292مبجرد رفع القيود املفروضة نتيجة جلائحة الكوروان ،ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام
يف الدروس املستفادة فيما يتعلق مبا يلي ‘1’ :تقنيات التحقيق عن بعد؛ و’ ‘2االستخدام املرن للموظفني
عند وجود قيود على السفر؛ و’ ‘3الدور الذي كان ميكن أن يؤديه الفريق امليداين؛ و’ ‘4القيود املستقبلية
احملتملة ألسباب مثل األوبئة احمللية والقيود املفروضة على امليزانية؛ و’ ‘5املتطلبات احملتملة للتعاون فيما
يتعلق بتقنيات التحقيق عن بعد مثل الشراكات مع موردي خدمات اإلنرتنت.

جيم-

الوجود امليداين لشعبة التحقيق يف بلدان احلالت
الستنتاجات
 -779تلقى اخلرباء عددا من االنتقادات فيما يتعلق ابلوجود امليداين لشعبة التحقيق أثناء التحقيقات،
وما يتصل بذلك من نقص يف املعرفة ببلدان احلاالت .هذا يعيق مجع األدلة وتقييمها بكفاءة .وقد أعرب
بعض أعضاء دوائر احملكمة عن أوجه القصور هذه يف أحكامهم(.)558
( )558املدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي،
 7 ،آذار/مارس  ،2014الفقراتن  66و" : 67ومسحت الشهادات اليت أديل هبا أمام احملكمة بتقدير األمهية اخلاصة جدا
ICC-01/04-01/07-3436-tENG
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 -780ومبوجب النموذج احلايل  ،يتم نشر حمققي مكتب املدعي العام يف امليدان على أساس التناوب
ملدة أسبوعني إىل ثالثة أسابيع يف كل مرة .وحتاول شعبة التحقيق ضمان وجود مكتب املدعي العام على
األرض يف مجيع األوقات ،حىت لو كان عددا صغريا .ويف معظم احلاالت ،يعمل احملققون يف جمموعات
تتكون من حمققني اثنني .عندما يستخدم مكتب املدعي العام مرتمجني فوريني ،عادة ما يتم تعيينهم حمليا،
وينضمون إىل األفرقة أثناء املقابالت فقط .ال ميتلك مكتب املدعي العام مكتبا ميدانيا خمصصا يف أي من
البلدان اليت تعاين من حاالت ،ولديه وصول حمدود إىل املكاتب امليدانية اليت ،على أي حال  ،أنشأها قلم
احملكمة فقط بعد فتح التحقيقات.
 -781ويرى اخلرباء أن هذا النموذج غري جمدي وغري فعال وإنه يتطلب مراجعة أساسية .وقد جيلب
احلضور امليداين العديد من املزااي مثل زايدة القدرة على مجع األدلة وتقييمها يف الوقت املناسب؛ وزايدة
الوصول إىل الشهود واجملتمع احمللي ،مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين؛ وتوعية أقوى حيركها مكتب
املدعي العام؛ وخفض التكاليف .ومن املفهوم أنه ال ميكن أن يكون هذا هو احلال يف كل حالة مع إيالء
االعتبار الواجب للشواغل األمنية والتشغيلية األخرى .ومع ذلك  ،ينبغي استكشاف هذا يف كل حتقيق.
 -782وعالوة على قلة الوجود امليداين ملكتب املدعي العام ،استمع اخلرباء إىل خماوف بشأن عدم فهم
الوضع يف البلدان واإلملام هبا .وال يتعلق هذا النقص يف املعرفة ابملسائل السياسية واالجتماعية والثقافية
أيضا ابجلوانب األساسية ،مثل اللغات .ويقال إن أوجه القصور هذه تعيق احملققني
املعقدة فحسب ولكن ا
عن حتديد وتقييم خطوط التحقيق ،وحتد من ثقة جمتمعات للضحااي ابحملكمة.
 -783وشعبة التحقيق على علم هبذه املشكلة ،وتعمل حاليا على حتديد النموذج املستقبلي للوجود
امليداين .وهذا يشمل اعتبارات التغيريات املطلوبة يف سياسات املوارد البشرية للسماح ملزيد من املوظفني
العاملني يف امليدان .ويقدر اخلرباء الصعوابت اليت تعرتض تعيني موظفي املقر الرئيسي يف امليدان ،مع
مراعاة التكاليف الباهظة اليت قد ترتتب على ذلك.
 -784وقد أحرز ابلفعل بعض التقدم يف هذا اجملال ،كما يتضح من تعيني ستة مساعدين حتقيق معنيني
حباالت حمددة .كما جددت شعبة التحقيق منصب اخلبري القطري برتبة ف ،3-مع وجود خبري ابلفعل يف
كبري ولكنه ال يكفي ملعاجلة الوقت غري الكايف الذي يقضيه
حالة ميامنار/بنغالديش .ويعد هذا ا
تقدما ا
حمققو مكتب املدعي العام يف امليدان ،ونقص املعرفة ببلدان احلالة من جانب موظفي مكتب املدعي
العام .وعند كتابة هذا التقرير ،يبدو أن شعبة التحقيق تقوم جبمع معلومات عن قدرة املوظفني وتفضيلهم
للنشر احملتمل على املدى الطويل يف امليدان ،والتخطيط لزايدة التوظيف احمللي.

التوصيات
التوصية  :293ينبغي أن يواصل مكتب املدعي العام النظر يف خمتلف النماذج املتاحة لزايدة عدد
احملققني امليدانيني على املدى الطويل .ويؤيد اخلرباء اسرتاتيجية زايدة التوظيف على املستوى احمللي وامليداين
بعقود املساعدة املؤقتة العامة أو عقود اتفاقات اخلدمة اخلاصة ،فضال عن التوظيف الدويل للعمل ابمليدان.
للع ادات احمللية ودور العالقات األسرية يف إيتوري ( .)...وعلى األرجح ،كان حتقيق االدعاء سيستفيد من متابعة هذه
املسائل"؛ املدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه ،رأي القاضي اترفوسر،ICC-02/11-01/15-1263-AnxA ،
 16متوز /يوليه  ،2019الفقرة " :93واألمر األكثر إاثرة للقلق هو أنه مت اختيار موظفني على دراية قليلة ابللغة الفرنسية
إلجراء مقابالت ذات أمهية حامسة للقضية" ،الفقرة  54بشأن التفسري اخلاطئ بوضوح للشعارات االنتخابية.
16-A-180521
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التوصية  :294ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف زايدة عدد احملققني املساعدين املخصصني
للحاالت واخلرباء احملليني.
التوصية  :295ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف تعيني حمققني حمليني يف بلدان احلاالت اليت
ميكنهم فيها العمل يف امليدان طوال مدة التحقيق ،واليت ميكنهم فيها تقدمي الدعم لألفرقة املتكاملة ،فضالا
عن االتصال جبهات التنسيق احمللية.
التوصية  :296يف احلاالت اليت ال يكون فيها التعيني حمليا ممكنا ،ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف
احللول اليت تسمح لبعض احملققني و/أو احملللني املشاركني يف األفرقة ابكتساب معرفة أكرب بسياق
التحقيق .والبعثات الطويلة األجل هي أحد اخليارات .وقد يكون تعيني موظفني مناسبني من البلدان
اجملاورة خيارا آخر.
التوصية  :297ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف زايدة تعاونه مع قلم احملكمة فيما يتعلق ابستخدام
املكاتب امليدانية .وينبغي أن تتضمن املكاتب امليدانية موظفني من مكتب املدعي العام ،مبا يف ذلك
حمللني ،وموظفني متعاقدين حمليني .وينبغي أن يسعى مكتب املدعي العام وقلم احملكمة معا إىل التوصل
إىل ترتيب دائم .وينبغي ،على وجه اخلصوص ،النظر يف إمكانية أن يستخدم مكتب املدعي العام املكاتب
امليدانية يف أنشطة التوعية والتعاون ،ويف تعزيز اتصال شعبة التحقيق ابملسؤولني احملليني والضحااي
والشهود ،بعد إجراء املشاورات الالزمة مع شعبة املقاضاة وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون.
التوصية  :298ينبغي أن يواصل مكتب املدعي العام مشاوراته اجلارية مع املوظفني بشأن انتشارهم
الطويل األجل احملتمل يف امليدان .وينبغي له أيضا أن يتشاور مع قسم املوارد البشرية ابحملكمة لوضع عقود
تنص على مرونة مراكز العمل.

دال -تقييم األدلة وحتليلها
الستنتاجات
 -785يتصل الكثري من الشواغل اليت استمع إليها اخلرباء بنوعية األدلة وتقييمها من جانب مكتب
املدعي العام .وهذه املسألة حامسة يف ضوء الصعوابت اليت يواجهها مكتب املدعي العام يف إثبات
االدعاءات الوقائعية املعروضة على القضاة بنجاح .وتشمل بعض االنتقادات اليت أعربت عنها الدوائر يف
السنوات األخرية افتقار النظرايت املعروضة للقضااي إىل الدعم ( ،) 559واألشكال املشكوك فيها
للمسؤولية( ،)560واالستخدام غري الناجح ألمناط السلوك إلثبات سياسة معينة أو سلوك معني(،)561
( )559انظر ،على سبيل املثال ،املدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه ،الرأي املنفصل للقاضي كونو اترفوسر،
 16 ،ICC-02/11-01/15-1263-AnxAمتوز/يوليه  ،2019الفقرة " :13ساهم الشهود من مجيع مناحي احلياة يف تقدمي
صورة لساحل العاج ال ميكن التوفيق بينها وبني الصورة اليت قدمها املدعي العام"؛ والفقرة  " :75ال يفشل الدليل املسجل
يف إقناعي أبن أاي من احلوادث املنسوبة إىل املتهمني قد وقع ابلفعل وفقا للرواية اليت اقرتحها املدعي العام فحسب ،ولكنه
مناسب أيضا لتأييد واحدة أو أكثر من الرواايت األخرى املعقولة بنفس القدر ،إن مل يكن أكثر".
( )560املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان ،القرار بشأن أتكيد التهم املوجهة إىل ألفريد يكاتوم وابتريس
إدوارد نغايسوان 11 ،ICC-01/14-01/18-403-Red-Corr ،كانون األول /ديسمرب  ،2019الفقراتن  108و.158
( )561املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ،الرأي املنفصل للقاضي فان دين وينغرت والقاضي هوارد موريسونICC- ،
 8 ،01/05-01/08-3636-Anx2حزيران/يونيه  ،2018الفقرات .72-69
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واستخدام أدلة ظرفية أو غري حمددة أو كافية بقدر كاف( ،)562وافتقار ادعاءات االرتباط إىل الدعم(.)563
وابإلضافة إىل ذلك ،مل ينجح مكتب املدعي العام يف اعتماد العديد من التهم املعروضة على احملكمة يف
إجراءات االعتماد .ويدعو هذا إىل القلق ابلنظر إىل العتبة املنخفضة جدا لإلثبات املطلوبة من مكتب
املدعي العام يف هذه املرحلة من اإلجراءات(.)564
 -786وتشري هذه النتائج إىل االفتقار إىل التحليل الشامل وتقييم نوعية األدلة ونظرايت القضااي .وأبلغ
اخلرباء أثناء املقابالت اليت أجراها مع بعض أعضاء فريق مكتب املدعي العام أبن احملللني ال حيظون
ابلتقدير الكايف وال يستغلون ابلقدر املناسب ،يف حني أن العديد من االنتقادات اليت أعرب عنها القضاة
تشري إىل عدم وجود حتليل وتقييم فعالني لألدلة.
 -787ويبدو أن مكتب املدعي العام ينظر إىل احملللني أحياان على أهنم "ميسرين" للعمليات ،مما يقلل
من عملهم إىل مستوى ال يتفق مع أمهية مسامهتهم احملتملة .وتفيد التقارير اليت تلقاها اخلرباء أبن التحقيق
يف بعض األفرقة املتكاملة يعتمد يف الغالب على األدلة املتاحة وليس على حتليل األدلة .هذه سياسة غري
مناسبة يف سياق احلاالت املعقدة اليت حيقق فيها مكتب املدعي العام .وينطبق هذا بشكل خاص على
املوارد احملدودة والتزامات اإلفصاح وبعض التعليقات السلبية من القضاة .وينبغي التخطيط بعناية جلمع
األدلة والبناء عليها بشكل منهجي ومنتظم.
 -788وتنشأ بعض املشاكل من العدد الصغري نسبيا للمحللني يف شعبة التحقيق ورتبهم املنخفضة يف
األفرقة املتكاملة .ومجيع احملللني الرئيسيني ما عدا واحد برتبة ف .3-وهم مستبعدون ابلفعل من قيادة
األفرقة وابلتايل من املناقشات االسرتاتيجية .وهم يدعون إلبداء آرائهم على أساس خمصص ،وفقا للسياسة
اليت تتبعها إدارة الفريق .وال يشارك احملللون مبا فيه الكفاية يف وضع اخلطط املتعلقة جبمع األدلة .وينبغي
االستعانة خبربهتم يف هذا الصدد ،ال سيما يف حتديد الثغرات يف األدلة(.)565ويبدو أيضا أن هناك قلقا
واسع النطاق لعدم وجود ما يكفي من احملللني يف شعبة التحقيق لتقدمي منتجات حتليلية دقيقة ويف الوقت
املناسب .ويف سياق احلاجة املتزايدة إىل أنواع بديلة من األدلة ،سيضطر مكتب املدعي العام إىل تعيني
حمللني من ذوي اخلربة التقنية املتخصصة يف جماالت مثل التحليل اإللكرتوين واملايل واالستخبارايت(.)566
 -789وأثريت أيضا بعض الشواغل بشأن قلة استخدام مكتب املدعي العام للتحليل الذي يتم يف
جماالت أخرى خالف التحقيقات .وعلى سبيل املثال ،هناك أقل من حملل متفرغ واحد يف األفرقة
املتكاملة أثناء احملاكمات .وابإلضافة إىل احتياجات التحليل اخلاصة ابحلاالت ،ينبغي أن يكون قسم
()562

املرجع نفسه ،الفقرات .14-11

( ،ICC-01/14-01/18-403-Red-Corr )563الفقرات  103و.158-157
( )564بناء على املعلومات املقدمة إىل اخلرباء ،اعتمدت يف املتوسط  ٪38فقط من التهم املوجهة من مكتب املدعي العام
يف املرحلة التمهيدية للمحاكمات.
( )565هذه أايضا جتربة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواند حيث يبدو يف العديد من
القضااي أنه كان هناك إفراط أو نقص يف مجع األدلة ،انظر Peter Nicholson, ‘The Function of Analysis and

Analysts’, in Morten Bergsmo et al. (eds), Historical Origins of International Criminal Law: Volume 5 (2017),
p.132.
()566

واحد.
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حتليل التحقيقات قادرا على توفري أساس جترييب لتوجيه عملية اختاذ القرار االسرتاتيجي يف مكتب املدعي
العام فيما يتعلق مثال ابختيار احلاالت والقضااي وترتيب أولوايهتا ،والكشف عن اخليوط احملتملة ،واختيار
الشهود للمحاكمات.
 -790وأبلغ اخلرباء أيض ا أبن املشورة اليت يقدمها احملللون واليت تكون انقدة أو غري متسقة مع اآلراء
اليت أعرب عنها أعضاء الفريق يتم جتاهلها .وأعرب بعض املوظفني الذين قابلهم اخلرباء عن رأي مفاده أن
هذه املمارسة كانت مصدرا لبعض النتائج السلبية يف احملكمة .ويتوقع من احملللني حتديد الثغرات ونقاط
الضعف األخرى يف الفرضيات واملعلومات املتوفرة .وينبغي تشجيع هذه املعلومات.

التوصيات
التوصية  :299ينبغي أن يعرتف مكتب املدعي العام ابلدور اهلام الذي يقوم به التحليل وأن يقدره.
وينبغي أن يكون مجع األدلة قائما على التحليل لتجنب أي فائض أو نقص يف األدلة .وينبغي أن يساعد
ذلك على دعم التحقيقات اليت تقودها األدلة بدالا من التحقيقات اليت تقودها األهداف.
التوصية  :300ينبغي أن يضع احملللون خططا جلمع األدلة وإدارهتا (مبوافقة قيادة الفريق) .وينبغي أيضا
التماس مسامهتهم يف صياغة اخلطط اإلسرتاتيجية املتعلقة حباالت وقضااي حمددة.
التوصية  :301ينبغي أن يشكل احملللون عنصرا حامسا يف استعراض األدلة يف مجيع املراحل .وينبغي على
وجه اخلصوص أن يكون استعراض األدلة املتعلقة أبوامر القبض واألدلة الداخلية قائما على التحليل وبناء
على املعلومات املقدمة من احمللل الرئيسي يف كل فريق.
التوصية  :302ينبغي أن يؤدي احملللون دورا رئيسيا يف إعداد القضااي .وينبغي هلم أيضا املساعدة يف
وضع فرضيات ونظرايت واقعية ،ويف توجيه عملية مجع األدلة.
التوصية  :303ينبغي أن يوفر مكتب املدعي العام موارد إضافية لقسم حتليل عمليات التحقيق .ويلزم
توفري املزيد من احملللني ،السيما برتبة ف 1-وف ،2-لالستجابة ملتطلبات التحليل يف مكتب املدعي
العام.
التوصية  :304ينبغي النظر يف تعيني أو إعارة حمللني من ذوي املهارات اخلاصة لضمان االستفادة بصورة
فعالة من التنوع يف قاعدة األدلة.

القسم اخلامس عشر -اآلليات الداخلية ملراقبة اجلودة يف مكتب املدعي العام
الستنتاجات
 -791لتعزيز أداء األفرقة ورصدها ،وضع مكتب املدعي العام عدة آليات داخلية لضمان مراقبة اجلودة
على حنو كاف ،كجزء من اإلعداد للقضااي املتعلقة إبصدار أوامر القبض ،واإلجراءات التمهيدية،
واحملاكمات .وتشمل هذه اآلليات استعراض األدلة من جانب النظراء ،واستعراض الواثئق الرئيسية،
واختبار املرافعات الشفوية احلامسة ،ووضع مبادئ توجيهية داخلية لتوحيد عمل كل شعبة ،وسياسة للتعلم
من الدروس املستفادة.
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 -792ومع ذلك ،أبلغ عدد من أعضاء مكتب املدعي العام اخلرباء أبن تنفيذ هذه اآلليات غري كاف.
وتركزت االنتقادات املقدمة إىل اخلرباء بشكل أساسي على ما يلي ‘1’ :عدم فعالية بعض االستعراضات؛
و’ ‘2عدم مراقبة التقدم يف احملاكمات؛ و’ ‘3عدم وجود دروس مستفادة كافية لإلجراءات .ويرى اخلرباء
أن هذه املعلومات موثوقة ،وأن حتسني هذه اجملاالت أمر ابلغ األمهية لضمان حتديد أي مشاكل حمتملة
ومعاجلتها يف الوقت املناسب.

ألف-

مراجعة األدلة :املراجعة الداخلية ومراجعة النظراء
 -793وفيما يتعلق مبراقبة اجلودة الداخلية ،أبلغ اخلرباء أبن األفرقة جتري ابنتظام استعراضات داخلية
لألدلة .ومن املتوقع أن يقوم كل فريق بتقييم األدلة اليت مجعها خالل الفرتة السابقة وأن يضع خطة جلمع
أدلة جديدة .غري أن هذه العملية ليست رمسية ،وهي تتم على أساس خمصص ،وفقا لقرار رئيس الفريق.
وأبلغ اخلرباء أبن مجع األدلة يستمر يف بعض احلاالت دون االستفادة من التحليل ودون إدماج األدلة اليت
مت مجعها يف فرضيات القضااي واسرتاتيجياهتا.
 -794ويف حني ال يبدو أن هناك متابعة رمسية فيما يتعلق بتنفيذ االستعراضات الداخلية لألدلة ،فإن
سجل مؤشرات األداء لشعبة التحقيق يشري إىل تقييم مصادر املعلومات للشهود الرئيسيني( .)567وقد
أظهرت آخر التقييمات أن أداء شعبة التحقيق يف هذا الصدد يف األعوام  2016و 2017و2019
كان ضعيفا .وهذه مشكلة خطرية ابلنسبة ملكتب املدعي العام ،فقد خلص القضاة مرارا إىل أن العديد
من شهود االدعاء املميزين غري صادقني أو ال ميكن االعتماد عليهم( .)568وابإلضافة إىل عدم تنفيذ
اإلجراء على حنو كاف ،ال يتلقى مجيع أعضاء الفريق تدريبا على تقييم مصادر املعلومات( ،)569وقد
يؤدي ذلك إىل هنج متباينة لتقييم األدلة.
 -795ابإلضافة إىل عمليات استعراض األدلة املنتظمة داخل األفرقة ،أبلغ اخلرباء أبن مجيع القضااي ،قبل
تقدمي طلب إصدار أمر ابلقبض أو مسودة عريضة االهتام ،جيب أن ختضع ملراجعة إلزامية لألدلة من فريق
من املراجعني من خارج الفريق (ولكن من داخل مكتب املدعي العام) .ويقود العملية وكيل االدعاء
الرئيسي التابع للفريق املتكامل ،وحتكمه املبادئ التوجيهية الداخلية اليت صدرت مؤخرا.
 -796وأثريت عدة شواغل فيما يتعلق ابإلجراءات املعمول هبا حاليا الستعراض األدلة من جانب
النظراء .وهناك انتقادات لنوعية القضااي واألدلة املقدمة إىل القضاة .وهذه أيضا مسائل أاثرهتا الدوائر .ويف
هذا الصدد ،أشري إىل االنتقادات اخلطرية اليت وجهت إىل األدلة اليت قدمها املدعي العام يف االستئناف

( )567بناء على الوثيقة املعنونة نظرة عامة حول مؤشرات األداء يف مكتب املدعي العام.2019 ،
( )568انظر على سبيل املثال املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسيICC- ،
 14 ،01/04-01/06-2842آذار/مارس  ،2012الفقرات 404 ،288 ،247؛ واملدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،القرار
عمال ابملادة  74من النظام األساسي 7 ،ICC-01/04-01/07-3436-tENG ،آذار /مارس  ،2014الفقراتن  141و
189؛ و املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي8 ،ICC-01/04-02 /06-2359 ،
متوز/يوليه  ،2019الفقرة 235؛ واملدعي العام ضد .جان بيري مببا غومبو ،القرار عمال ابملادة  74من النظام األساسي،
 21 ،ICC-01 / 05-01 / 08-3343آذار  /مارس  ،2016الفقراتن  537و.538
( )569أبلغ اخلرباء أبن حمللي قسم حتليل عمليات التحقيق وحدهم هم الذين يتلقون تدريبا إلزاميا على تقييم املصدر.
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املتعلق بقضية مببا وإىل القرار الصادر مؤخرا يف قضية غباغبو وبليه غوديه بشأن القرار الصادر أبن "ال
وجه إلقامة الدعوى"(.)570
 -797وعالوة على ذلك ،من دواعي القلق الشديد أن مكتب املدعي العام مل ينجح دائما يف إقناع
الدوائر أبنه قدم أدلة كافية تقل كثريا عن احلد األدىن املطلوب العتماد التهم( .)571وعلى الرغم من أن
معظم القضااي قد جنحت يف مرحلة االعتماد ،فقد رفضت هتم متعددة بسبب عدم كفاية األدلة.
وستحسب إجراءات استعراض النظراء الصارمة لتمكني مكتب املدعي العام من إلغاء التهم املشكوك فيها
من الناحية الواقعية أو القانونية قبل صدور األمر إبلقاء القبض أو تقدمي عريضة االهتام.
 -798استنادا إىل املعلومات املقدمة إىل اخلرباء ،يبدو أن أكثر املشاكل انتشارا يف النظام احلايل
الستعراضات النظراء هي ‘1’ :عدم كفاية الوقت املتاح ألفرقة االستعراض للنظر يف واثئق القضية؛
و’ ‘2عدم كفاية املعرفة ابحلاالت لتمكني األعضاء من خارج الفريق من تقدير وفهم القضااي بشكل
كامل؛ و’ ‘3التشكيل املشكوك فيه ألفرقة االستعراض؛ و’ ‘4اإلبالغ املشكوك فيه عن نتائج
االستعراض.
 -799أوال ،فيما يتعلق ابلوقت املتاح ،أبلغ اخلرباء أبنه يف حالة عدم وجود وقت كاف للتحضري ،ال
يكون أمام أعضاء الفريق سوى خيار ضيق هو االعتماد على اآلراء اليت قدمها الفريق .وتنص املبادئ
التوجيهية لشعبة املقاضاة على أنه ينبغي تزويد فريق االستعراض جبميع املواد الالزمة قبل أسبوع واحد على
األقل من إجراء االستعراض .وابلنظر إىل أن معظم حاالت مكتب املدعي العام تشمل أحدااث متعددة مع
عدد كبري من الضحااي ،وتعتمد على عدد كبري من شهادات الشهود ،فإن املواد اليت تتاح للمراجعني عادة
ما تتألف من بضعة آالف من الصفحات( .)572ومن الواضح أن أسبوعا واحدا الستعراض الواثئق واألدلة
األساسية غري كاف إلجراء العملية بدقة .ويؤدي ما سلف إىل موقف يتم فيه تقييم الفريق ،الذي يتوق إىل
ترك انطباع جيد ،من قبل جلنة لديها القليل من املعرفة ابحلالة والظروف احمليطة ابلقضية.
 -800ومثة جمال آخر مثري للمشاكل هو تكوين أفرقة االستعراض .وأبلغ اخلرباء أبن األفرقة تتألف
حاليا بشكل حصري تقريبا من كبار احملامني ،وال يوجد سوى عدد قليل من احملللني واحملققني .وينتج عن
ذلك كما هو متصور ومن حيث الواقع أيضا إىل استبعاد موظفني من ذوي الكفاءة مبكتب املدعي العام
من أفرقة املراجعة .ابإلضافة إىل ذلك ،تتكون عضوية األفرقة أساسا من مديرين رئيسيني (ف  5-وما
فوقها)  ،مما يؤدي إىل تفاقم مسألة إاتحة الوقت الكايف ملراجعة الواثئق واألدلة .واقرتح على اخلرباء أن
ينظر عند تعيني أعضاء أفرقة االستعراض إىل خربهتم بدال من أقدميتهم.
 -801وأخريا ،وجهت انتقادات بشأن الطريقة اليت يتم هبا اإلبالغ عن نتائج عملية االستعراض وتقدمي
تقارير عنها .ويف الوقت احلايل ،يقوم مدير شعبة املقاضاة إببالغ اللجنة التنفيذية بنتائج عملية االستعراض
عن طريق الربيد اإللكرتوين .وقد تؤدي هذه العملية إىل التقليل من تنوع اآلراء واستبعاد األصوات
املعارضة.

( )570انظر القسم الرابع عشر أعاله ،تقييم األدلة وحتليلها.
( )571اعتمدت الدوار التمهيدية معظم التهم املوجهة إىل أفراد ( 17من أصل .)21
( )572مبا يف ذلك األدلة املستخدمة يف طلبات إصدار أوامر القبض/عرائض االهتام .وتزود األفرقة مبلخصات لألدلة
املختارة.
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التوصيات
التوصية  :305ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف زايدة رصد عمليات استعراض األدلة الداخلية.
وينبغي أن تكون إلزامية يف كل حتقيق و حتضري احملاكمة ،وأن تكون منظمة بشكل مناسب.
التوصية  :306ينبغي أن يقيم مكتب املدعي العام أسباب ضعف االمتثال لتقييم املصدر .وينبغي أن
تكفل امتثال املبادئ التوجيهية لتقييم املصادر للسوابق القضائية ذات الصلة الصادرة عن الدوائر.
التوصية  :307ينبغي إدراج اإلبالغ عن االمتثال لتقييم مصدر الشهود يف تقرير مكتب املدعي العام عن
مؤشرات األداء الرئيسية.
التوصية  :308ينبغي أن تكون مراجعات النظراء لألدلة أكثر كفاءة وذات مغزى من خالل:
’ ‘1إاتحة مزيد من الوقت لألفرقة للتحضري لالستعراضات .جيب أن يكون احلد األدىن لوقت
التحضري للمراجعة أسبوعني ؛
’ ‘2النظر يف تكليف أعضاء فريق املراجعة فقط مبراجعة ملف القضية لعدد مناسب من األايم،
أي تعليق مجيع املهام األخرى للموظف املعني للفريق لتلك الفرتة الزمنية .يف هذا السياق  ،قد
يكون من األنسب أن يتم تضمني املزيد من صغار املوظفني يف فريق التقومي
’ ‘3تعيني عضو ابرز يف جلنة املراجعة لصياغة تقرير الفريق وتقدميه يف نفس الوقت إىل مدير
شعبة املقاضاة ومجيع أعضاء الفريق الذين ختضع وثيقتهم للمراجعة .وينبغي أن تتضمن التقارير
تفاصيل وحججا كافية لصاحل أو ضد قبول االدعاءات الوقائعية الواردة يف مسودة الوثيقة قيد
االستعراض؛
’ ‘4النظر يف زايدة استخدام "متارين احملاكاة" أو املعارضة الصورية يف املراجعات .وقد ميثل ذلك
نظرة مسبقة ملا قد سيحدث أثناء جلسة االستماع.
التوصية  :309يتطلب تشكيل جلان مراجعة النظراء التحسينات التالية:
’ ‘1إشراك احملللني واحملققني يف إعداد االستعراضات والنظر فيها .وينبغي أن يقود موظفو شعبة
التحقيق املناقشات حول املسائل املتعلقة ابالستدالل وتقصي احلقائق ،يف حني ينبغي أن يقود
موظفو شعبة املقاضاة املناقشات املتعلقة ابلتحليل القانوين؛
’ ‘2النظر يف دعوة املزيد من املوظفني من الرتب ف  ،2-وف  ،3-وف  4-للمشاركة يف
األفرقة ،من أجل االستفادة من الوقت املتاح إلعداد االستعراض أبفضل وجه ممكن .سيكون
السماح ملزيد من املوظفني املبتدئني ابملشاركة مبثابة اعرتاف إجيايب بعملهم؛
’ ‘3عند تعيني أعضاء أفرقة االستعراض ،ينبغي النظر يف اخلربة ابحلالة أو اخلربة اإلقليمية
ألعضاء الفريق احملتملني.
التوصية  :310ينبغي أن يقيم مكتب املدعي العام عملية اختبار صارم ملدى جاهزية القضااي للمحاكمة
يف الفرتة بني اعتماد التهم وبدء احملاكمة(.)573
()573
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ابء-

متابعة القضااي
الستنتاجات
 -802ال توجد يف شعبة املقاضاة حاليا عملية موحدة ملتابعة القضااي .ولذلك ،تعتمد شعبة املقاضاة
على مدير الشعبة ووكيل االدعاء الرئيسي املسؤول عن اإلجراءات لتحديد التقدم احملرز يف القضية وتقرير
ما إذا كانت هناك مشاكل ينبغي إبالغ الفريق أبكمله أو املدعي العام هبا .ويف هذا الصدد ،استمع
اخلرباء إىل خماوف من أن املدعي العام ليست لديه دائما معلومات حمدثة وكافية عن التقدم احملرز يف
احملاكمات .وال يوجد خط اتصال مباشر بني قيادة الفريق املتكامل واملدعي العام أو انئب املدعي العام.
 -803وهناك عدة هنج ممكنة لتحقيق املزيد من الرصد املنتظم للمحاكمات .فأوال ،كما ذكر من
قبل( ،)574ستوفر االجتماعات األسبوعية بني مجيع رؤساء األفرقة واملدعي العام أو انئب املدعي العام
منتدى مناسبا لتقدمي آخر املستجدات بشأن كل قضية .واثنيا ،كما حدث ابلفعل يف عدة قضااي ،ينبغي
النظر يف الطلب العام لتجميع "يوميات للمحاكمة" ،أي رسائل إلكرتونية يومية أو أسبوعية من وكيل
االدعاء الرئيسي بشأن التقدم احملرز يف احملاكمة .وسيوفر ذلك تدفقا منتظما لالتصال بني الفريق واإلدارة.
 -804وفيما يتعلق ابلتحضري للمرافعات أمام احملكمة ،تقوم جمموعة من كبار املسؤولني يف مكتب
املدعي العام بتقييم كل بيان افتتاحي وبيان ختامي .وخالل هذه العملية ،يقدم وكيل االدعاء الرئيسي
حججه شفوايا للتعليق واملوافقة .وجتري بعض األفرقة عمليات حماكاة الستجواب الشهود شفوايا قبل
استجواهبم يف احملكمة .بيد أن هذا النهج ليس عاما ويتوقف على وكيل االدعاء الرئيسي.
 -805وعموما ،يبدو أن األفرقة املتكاملة اتبعت هنجا خمتلفة لضمان جودة عملها أثناء احملاكمات.
وهناك القليل من االتساق بني األفرقة .وسيكون من املفيد ملكتب املدعي العام أن ينظر يف أفضل
املمارسات املتبعة أبفرقة احملاكمات حىت اآلن ،وأن يضع هنجا شامال ومتسقا يكفل توفري املعلومات على
حنو أفضل لكبار املسؤولني.

التوصيات
التوصية  :311ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف استعراض املمارسات اليت تستخدمها أفرقة
احملاكمات حىت اآلن من أجل وضع هنج شامل ومتسق للطريقة اليت ينبغي أن تستعد هبا أفرقة احملاكمات
الستجواب الشهود ،وتقدمي األدلة املعقدة ،واملرافعات الشفوية.
التوصية  :312ينبغي أن يسجل مكتب املدعي العام مجيع النتائج اليت توصل إليها يف هذا السياق على
البوابة املخصصة للدروس املستفادة.

جيم-

الدروس املستفادة
الستنتاجات
وقبل تقدمي الوثيقة اليت حتتوي على التهم.
( )574انظر القسم األول -جيم أعاله ،اإلدارة واهلياكل اإلدارية ملكتب املدعي العام.
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 -806يتمثل جانب رئيسي آخر لتحسني نوعية القضااي يف إدراج الدروس املستفادة من التحقيقات
واملالحقات القضائية السابقة يف التخطيط للقضااي والتحضري هلا .وبدأ مكتب املدعي العام برانمج
الدروس املستفادة رمسي ا يف عام  .2014ومن أجل احلصول على مجيع الدروس املستفادة يف مكان
واحد ،أنشأ مكتب املدعي العام بوابة للدروس املستفادة على الشبكة الداخلية ،حيث يتم ااتحتها جلميع
موظفي مكتب املدعي العام .وحددت السياسة عددا من األحداث اليت ينبغي أن تؤدي إىل ممارسة
الدروس املستفادة ("األحداث املسببة") ،مثل قرار اعتماد التهم ،أو احلكم االبتدائي ،أو احلكم يف
االستئناف ،مع اإلشارة إىل من سيكون مسؤوال عن بدء هذه العملية.
 -807بيد أن هذه السياسة مل تطبق إال قليال .ووقع منذ عام  2014ما ال يقل عن أربعني "حداث
مسببا" ولكن مل تسجل ابلبوابة سوى الدروس املستفادة من ستة أحداث فقط .وعالوة على ذلك ،مل
تسجل يف البوابة نتائج العملية اخلارجية اليت أجريت فيما يتعلق ابحلالة يف كينيا ،وابلتايل فهي غري متاحة
ملوظفي مكتب املدعي العام .ومل يسعى مكتب املدعي العام على ما يبدو إىل ممارسة عملية الدروس
املستفادة رمسيا يف قضية مببا ،وقضية غباغبو وبليه غوديه.
 -808وأبلغ اخلرباء أبن عملية الدروس املستفادة مل تتخذ الشكل املؤسسي على النحو املتوخى يف
البداية ،وأتكد هلم ذلك .وذكر معظم املوظفني الذين استشارهم اخلرباء أهنم مل يشاركوا قط يف عملية
الدروس املستفادة ،ومل يستخدموا بوابة الدروس املستفادة أبدا ،وال يعرفون من هو املسؤول عن بدء هذه
العمليات .وأفادت اإلدارة العليا احلالية أبن عملية "الدروس املستفادة" تتم ابألحرى بطرق غري رمسية من
خالل العروض اليت تقدم يف املعتكفات اليت تنظمها إدارة الشعبة ،أو املناقشات اليت تتم خالل
االجتماعات اليت تعقد مع املديرين ،أو االجتماعات القانونية لـشعبة املقاضاة ،أو عند تبادل الرسائل
اإللكرتونية مع اإلدارة.
 -809ويرى اخلرباء أن النهج احلايل غري مالئم على اإلطالق .وال يتفق أن يقتصر الوصول إىل
املناقشات املتعلقة ابلنجاحات واإلخفاقات السابقة ،أو أفضل املمارسات ،على اجتماعات الشعب أو
املناقشات بني اإلدارة العليا مع مكتب املدعي العام ،مع كون مكتب املدعي العام "مؤسسة للتعلم"(.)575
ومن غري اجملدي استبعاد املوظفني من املناقشات اليت تتناول يف بعض األحيان مباشرة القضااي اليت يعملون
هبا .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن معظم هذه "املناقشات بشأن الدروس املستفادة" تستبعد األعضاء من شعبة
التحقيق وكذلك األعضاء من األفرقة األخرى ،مما حيول دون التفكري املؤسسي وتطوير أفضل املمارسات.
ويعوق هذا النهج أيضا إنشاء ذاكرة مؤسسية واحلفاظ عليها .ومن املهم تتبع أفضل املمارسات أثناء
تطورها ،ومن مث مساعدة احملققني واملدعني العامني يف املستقبل على اختاذ قرارات مستنرية أثناء عملهم.
 -810وأبلغ اخلرباء أيضا أبن السبب يف عدم القيام بعمليات الدروس املستفادة هو عبء العمل امللقى
على عاتق املوظفني وعدم وجود الوقت الكايف لديهم للتفكري يف األحداث الرئيسية املتعلقة ابلقضااي.
ومن املهم أن حيدد مكتب املدعي العام أفضل السبل لدمج عمليات الدروس املستفادة يف سري العمل
ابألفرقة.
 -811ومن املشاريع اهلامة ذات الصلة فيما يتعلق مبراقبة اجلودة الداخلية تقرير السوابق القضائية
للتحقيقات الذي تصدره شعبة التحقيق .وهو خالصة وافية لسوابق احملكمة اليت ينبغي أن تستخدم
()575

16-A-180521

انظر اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021 -2019الصفحة  ،11الفقرة .6
229

ICC-ASP/19/16

ملواكبة التطورات يف الدوائر .وال توجد خمصصات هلذا املشروع يف ميزانية شعبة التحقيق حاليا .ويف حني
يدرك اخلرباء القيود املفروضة على املوارد يف شعبة التحقيق ،فإن مواكبة السوابق القضائية أمر ابلغ األمهية
لضمان امتثال كل حتقيق وتقييم لألدلة ملعايري ومتطلبات الدوائر .وال يقلل عدم اتساق السوابق القضائية
أبي حال من األحوال من أمهية هذه العملية ،بل يعززها.

التوصيات
التوصية  :313ينبغي أن يستعرض مكتب املدعي العام املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلدروس املستفادة،
وأن ينظر يف جعل التقيد ابلعملية إلزامي ا و/أو جزءا من تقييم أداء املديرين.
التوصية  :314تعيني موظف أقدم يف إدارة مكتب املدعي العام يكون مسؤوال عن رصد االمتثال
للدروس املستفادة.
التوصية  :315دمج الدروس املستفادة يف سري عمل األفرقة.
التوصية  :316إعادة النظر يف املمارسة احلالية اليت تتطلب من أعضاء الفريق ،يف هناية القضية ،إعادة
تكليفهم على الفور مبهام أخرى وابلتايل عدم توافرهم للنظر يف الدروس املستفادة.
التوصية  :317النظر يف إدراج الدروس املستفادة يف مؤشرات األداء الرئيسية ملكتب املدعي العام،
واإلبالغ عنها علنا.
التوصية  :318النظر يف سبل احلفاظ على تقرير السوابق القضائية للتحقيقات ،والنظر يف تعيني موظف
مؤهل مبتدئ للحفاظ على هذا املشروع.
التوصية  :319ينبغي إدماج التقيد ابلسوابق القضائية ابعتبارها دروسا مستفادة وينبغي تعريف املوظفني
اجلدد ابلسوابق القضائية ذات الصلة.
املسائل احملددة املتعلقة ابألجهزة :قلم احملكمة

القسم السادس عشر -الدفاع واملساعدة القانونية
ألف-

()576

التمثيل املؤسسي
الستنتاجات
" -812متطلبات استقالل ونزاهة القضاء عاملية ومتأصلة يف كل من القانون الطبيعي والقانون
الوضعي .وعلى الصعيد الدويل ،توجد مصادر هذا القانون يف االرتباطات التعاهدية وااللتزامات العرفية
واملبادئ العامة للقانون"(.)577

( )576يتناول هذا القسم املسائل التنظيمية املتعلقة ابلدفاع واملساعدة القانونية .وترد اجلوانب املتعلقة ابإلجراءات يف القسم
العاشر ،كفاءة اإلجراءات القضائية وحقوق احملاكمة العادل.
( )577اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،E/CN.4/1995/39 (1995) ،الفقرة .32
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 - 813ويرتبط مبدأ "املساواة يف وسائل الدفاع" بشكل وثيق ابحلق يف حماكمة عادلة .ويف إطار حقوق
اإلنسان ،املساواة يف وسائل الدفاع مكفولة كجزء من احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية،
و"تعين أن احلقوق اإلجرائية ذاهتا جيب أن تتاح جلميع األطراف ما مل تكن التفرقة قائمة على القانون
وميكن تربيرها على أسس موضوعية ومعقولة ،ال يرتتب عليها حرمان فعلي أو غري ذلك من اإلجحاف
ابملدعى عليه"(.)578
 -814وحقوق املتهم( ،)579مبا يف ذلك احلق يف التمثيل القانوين( )580واملساعدة القانونية( ،)581مدرجة
يف اإلطار القانوين للمحكمة ،الذي يتفق كثريا مع املادة  14من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية.
 -815وقد أوضحت الدائرة االبتدائية األوىل أن شرط "املساواة الكاملة" املنصوص عليه يف املادة 67
من نظام روما األساسي يشمل مبدأ التكافؤ يف وسائل الدفاع  ،وأنه ينبغي ابلتايل توفري التسهيالت
املناسبة للدفاع وف اقا للمادة ( )1( 67ب) من النظام األساسي .وعلى الرغم من اعرتاف الدائرة أبنه
سيكون من املستحيل خلق حالة من املساواة املطلقة يف وسائل الدفاع ،فإن "من الواضح أن تقييم مدى
كفاية مرافق الدفاع سيتأثر مبدى ما هو حتت تصرف االدعاء ،ألنه سيكون من الضروري واملرغوب فيه
بشكل عام تصحيح الفوارق الكبرية"(.)582
 -816ويتيح احملامون إمكانية الوصول إىل العدالة ،ويساعدون يف ممارسة احلق يف العدالة ،ويعملون
على إعمال احلق يف حماكمة عادلة .وهذه احلقوق هي حقوق إنسان معرتف هبا عامليا ومن حق مجيع
البشر التمتع هبا .وتؤدي مهنة احملاماة دورا حيوايا يف ضمان إقامة العدل بشكل مناسب(.)583
 -817وعلى الرغم من األحكام املذكورة أعاله ،اليت تعكس عاملية معايري احملاكمة العادلة ،ال تذكر
املادة  34من نظام روما األساسي من بني األجهزة املختلفة للمحكمة  -هيئة الرائسة ،والدوائر ،ومكتب
احملامي العام ،وقلم احملكمة  -جهازا خاصا مسؤوال عن الدفاع.
 -818ويف الغالبية العظمى من القضااي اليت نظرت فيها احملكمة حىت اآلن ،كان املسؤولون عن الدفاع
حمامني خاصني وخارجيني ممن وردت أمساؤهم يف "قائمة احملامني" اليت وافقت عليها احملكمة.
 -819وقد أنشئ مكتب احملامي العام للدفاع يف عام  2006لتعزيز حقوق الدفاع واألشخاص الذين
حيق هلم احلصول على املساعدة القانونية ومتثيلهم ومحايتهم ،والنهوض بقضااي الدفاع( ،)584ومتثيل مصاحل
( )578اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام رقم  ، 32املادة  :14احلق يف املساواة أمام احملاكم
واهليئات القضائية واحملاكمة العادلة ،CCPR/C/GC/32 (2007) ،الفقرة .13
( )579نظام روما األساسي ،املواد  55و  66و .67
( )580القواعد اإلجرائية وقواعد األثبات ،القواعد .22-20
( )581نظام روما األساسي ،املواد  43و  55و .67
( )582املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،القرار بشأن طلب الدفاع احلصول على نسخ متزامنة من احملاضر ابلفرنسية،
 14 ،ICC-01/04-01/06-1091كانون األول/ديسمرب  ،2007الفقراتن .19-18
( )583جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،تقرير املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاة واحملامني،
) ،A/HRC/32/34/Add.1 (2016الفقرة .55
( )584حتدد القاعدة  77من الئحة احملكمة الوالية الكاملة ملكتب احملامي العام للدفاع وميكن تلخيصها يف ثالث وظائف
رئيسية )1( :تقدمي املساعدة ألفرقة الدفاع ،و( )2متثيل ومحاية حقوق الدفاع والعمل كصوت للدفاع ،و( )3العمل كفريق
دفاع "احتياطي" مستعد لتويل مهام حمددة يف احملكمة .وأشار تقرير صادر عن رابطة احملامني الدولية إىل أن "[مكتب
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()585
الدفاع العامة يف اإلجراءات  .وهو يعمل أيضا كفريق دفاع احتياطي ،كما يعمل بصفته حماميا منتدابا
إذا طلب منه ذلك( .)586وهو مكتب مستقل من حيث مهامه التقنية ،ولكنه يقع ضمن اختصاص قلم
احملكمة لألغراض اإلدارية .ويف حني أن مكتب احملامي العام للدفاع يوفر دعما ومتثيال هامني ألفرقة الدفاع
أمام احملكمة ،فإن دوره التمثيلي ال يذكر رمسيا عند مشاركته يف أي آليات أو عمليات تنسيق أخرى على
نطاق احملكمة.

 -820وهناك نقابة للمحامني سواء حملامي الدفاع أو حمامي الضحااي املقبولني للدفاع أمام احملكمة
اجلنائية الدولية .وتضم هذه النقابة  340عضوا حاليا ،ويشارك أقل من  100منهم يف قضااي أمام
احملكمة ،مبا يف ذلك موظفو الدعم الذين هم أكثر عددا من احملامني .وتضم النقابة أيضا حمامني ليسوا
أعضاء يف نقاابت احملامني الوطنية .والنقابة مستقلة وليست جزءا من احملكمة ،ولكن مت االعرتاف هبا من
قبل مجعية الدول األطراف كنقابة للمحامني يف كانون األول/ديسمرب  .)587(2019ومن شأن ذلك أن
أعضاء النقابة يف وضع أفضل من غريهم إلاثرة شواغلهم داخل احملكمة أو يف مجعية الدول األطراف.

التوصيات
التوصية  :320على الرغم من متثيل املتهمني أساسا مبحامني خاصني وخارجينب من قائمة احملامني
املقبولني للدفاع أمام احملكمة ،ينبغي اإلبقاء على إمكانية تعيني حمامني من مكتب احملامي العام للدفاع
(حمامني منتدبني) للدفاع عن املتهمني.
التوصية  :321يف ضوء االعرتاف بنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية وبدورها كنقابة للمحامني
يف احملكمة ،ينبغي االعرتاف رمسيا بدورها يف التدريب السنوي للمحامني .وعالوة على ذلك ،ميكن النظر
يف انتخاب ممثل للنقابة ليكون عضوا يف اللجنة االستشارية املعنية ابلنصوص القانونية.

املدعي العام للدفاع] أنشئ ملعاجلة عدم التوازن بني االدعاء والدفاع مبا يتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص يف الدفاع من خالل
ضمان حصول أفرقة الدفاع على املساعدة والدعم القانونيني أثناء احملاكمات .وينظر إىل املكتب أيضا على أنه الصوت
املؤسسي للدفاع"  -تقرير رابطة احملامني الدولية ،اإلنصاف يف احملكمة اجلنائية الدولية ( ، )2011الصفحة .29
( )585انظر على سبيل املثال احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية األوىل) ،معلومات إىل الصندوق االستئماين
للضحااي بشأن "اإلخطار بقرار جملس اإلدارة وفقا للمادة ( 50أ) من الئحة الصندوق ابلقيام أبنشطة معينة يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية" 8 ،ICC-01/05-100 ،نيسان/أبريل 2020؛ واحلالة يف دولة فلسطني ،القرار بشأن طلب اإلذن
بتقدمي مالحظات وفقا للقاعدة  103من القواعد االجرائية وقواعد اإلثبات 20 ،ICC-01/18-63 ،شباط  /فرباير
2020؛ واحلالة يف [حمذوف] ،املدعي العام ضد [حمذوف]  ،تكليف املسجل بتقدمي توضيحات إىل مكتب احملامي العام
للدفاع[ ،ICC-ACRed-02/16 ،حمذوف]؛ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،القرار بشأن طلب اإلذن بتقدمي
مالحظات على طلبات املشاركة يف اإلجراءات 23 ،ICC-01 / 04-329-tEN ،أاير/مايو .2007
( )586انظر الئحة احملكمة ،القاعدة  ،)4( 77لالطالع على املسؤوليات احملددة ملكتب احملامي العام للدفاع للحصول
على أمثلة للحاالت اليت مت فيها تعيني حمام منتدب من املكتب ،انظر على سبيل املثال احلالة يف أوغندا ،طلب مالحظات
الختاذ القرار24 ،ICC-02/04-230 ،كانون األول /ديسمرب  ،2018الفقرة 4؛ املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم ،القرار
بشأن التمثيل القانوين للسيد ألفريد يكاتوم20 ، ICC-01/14-01/18-16 ،تشرين الثاين /نوفمرب 2018؛ املدعي العام ضد
سيف اإلسالم القذايف وعبد هللا السنوسي  ،نسخة علنية منقحة من القرار املتعلق بطلب معلومات من ليبيا أبن القبض على
السيد سيف اإلسالم القذايف 6 ،ICC-01/11-01/11-39-Red ،كانون األول/ديسمرب .2011
( )587تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،ICC-ASP/18/Res.6 (2019) ،الفقرة .80
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التوصية  :322فيما يتعلق ابهليكل الداخلي ،فإن إعادة تشكيل املكتب احلايل للمحامي العام للدفاع
وإسناد مسؤوليات إضافية إليه من شأنه أن يسمح بتحسني احلوكمة واإلدارة ،ويزيد من شفافية امليزانية،
ويوفر اسرتاتيجية خلدمات الدفاع ،ويعزز املساءلة ،ويكفل التمثيل املناسب للدفاع يف اللجنة االستشارية
املعنية ابلنصوص القانونية.
التوصية  :323ميكن حتقيق هذه األهداف من خالل وضع خدمات الدفاع اليت يقدمها قسم دعم
احملامني وكذلك املساعدة القانونية حتت إدارة وحوكمة مكتب احملامي العام للدفاع .وسيحتفظ مكتب
الدفاع اجلديد هذا ابالستقالل الوظيفي ،كما هو احلال ابلنسبة ملكتب املدعي العام للدفاع احلايل،
وسيمثل مصاحل الدفاع داخل احملكمة ،على سبيل املثال من خالل حضور اجتماعات جملس التنسيق
( ،)588ومتثيل الدفاع يف اللجنة االستشارية للنصوص القانونية .وهذا من شأنه أن حيل املوقف الصعب
الذي يوجد فيه قلم احملكمة أيضا ،حيث يتعني عليه متثيل الدفاع مع احلفاظ على حياده.
التوصية  :324سيكون مكتب الدفاع مسؤوال أيضا عن الرقابة ،وبناء القدرات ،والتطوير االسرتاتيجي
ملمثلي الدفاع أمام احملكمة.
التوصية  :325يوصى كذلك أبن يتيح قسم اإلعالم والتوعية نشر البياانت الصحفية اليت يصدرها
مكتب الدفاع على املوقع اإللكرتوين للمحكمة ،بروح املساواة املؤسسية يف وسائل الدفاع.
التوصية  :326أخريا ،ينبغي أيضا ،لدى وضع اسرتاتيجيات احملكمة لإلعالم والتوعية ،أن يستشار
مكتب الدفاع لضمان احرتام جهود االتصال هذه ملبادئ احملاكمات العادلة وقرينة الرباءة.
التوصية  :327يعتقد اخلرباء أن مكتب الدفاع اجلديد ،الذي سيقدم صوات معززا للدفاع على املستوى
املؤسسي ،إىل جانب اعرتاف مجعية الدول األطراف بنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ودعوهتا
إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية( ،)589سيصحح ما كان ميكن أن ينظر إليه على أنه اختالل مؤسسي فيما
يتعلق ابلدفاع.

ابء-

املساعدة القانونية
الستنتاجات
 -821ابإلضافة إىل املسائل اهليكلية املذكورة أعاله  ،هناك مسائل أخرى حتتاج إىل معاجلة عاجلة قبل
أن ميكن القول حقا أبن الدفاع حيظى ابالحرتام واملعاملة العادلة اليت يستحقها دوره املهم يف احملكمة.
ميكن رؤية ذلك بشكل أوضح يف الطريقة اليت يتم هبا التعامل مع املساعدة القانونية.
 -822املساعدة القانونية "عنصر أساسي يف نظام عدالة جنائية فاعل يقوم على سيادة القانون".
وتتطلب مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن الوصول إىل املساعدة القانونية يف أنظمة العدالة اجلنائية
تقدمي مساعدة قانونية فعالة على وجه السرعة يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية وأن يكون لكل
شخص متهم ابرتكاب جرمية جنائية ما يكفي من الوقت والتسهيالت والدعم التقين واملايل ،يف حال مل
( )588انظر التوصية .11

( ،ICC-ASP/18/Res.6 )589الفقرة " :81تدعو نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية ،من
خالل املكتب ،عن أنشطتها قبل دورهتا التاسعة عشرة بوقت كاف".
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يكن لديهم الوسائل الكافية ،إلعداد دفاعهم .وهو من الواجبات اليت تعهدت هبا الدول األطراف عندما
أصبحت ملزمة بنظام روما األساسي.
 -823وقال ممثلو الدفاع واجملتمع املدين للخرباء إن أفرقة الدفاع التابعة للمحكمة تعاين من النقص يف
التمويل ،وإن الدعم والتسهيالت املقدمة هلم حمدودة وتعوق قدرهتم على إعداد وتنفيذ دفاع فعال .وقالوا
أيضا إنه يتعني عليهم التعامل مع نظام مساعدة قانونية غري مالئم للغرض ،وإدارة غري فعالة من قبل قلم
احملكمة ،وتعاون غري كاف من جانب الدول األطراف .وقالوا كذلك إهنم يتلقون دعما مهما من مكتب
احملامي العام للدفاع ،لكنه يعاين من النقص يف التمويل أيضا.
 -824تندرج إدارة خمطط املساعدة القانونية للمحكمة يف نطاق اختصاص املسجل وجيوز للمستفيدين
من نظام املساعدة القانونية للمحكمة اللجوء إىل هيئة الرائسة ملراجعة القرارات اإلدارية للمسجل فيما
يتعلق ابملساعدة القانونية (املادة  )1( 43من نظام روما األساسي).
 -825وتنص املاداتن ()2( 55ج) و()1(67د) من نظام روما األساسي على األسس القانونية
الستحقاق الشخص الذي يكون من املزمع استجوابه إما من قبل املدعي العام أو السلطات الوطنية،
واملتهم ابلتايل ،احلصول على مساعدة قانونية بناء على طلب مقدم مبوجب الباب  9من النظام
األساسي ،وأن يبلغ ،إذا مل يكن لديه مساعدة قانونية ،هبذا احلق ألن توفر له احملكمة املساعدة القانونية
كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك ،دون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه املساعدة إذا مل تكن لديه
اإلمكانيات الكافية لتحملها.
 -826وتنص القاعدة  )1( 21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أن توضع معايري وإجراءات
تقدمي املساعدة القانونية يف إطار الالئحة على أساس أي اقرتاح يقدمه املسجل بعد التشاور مع أية هيئة
متثيلية مستقلة لرابطات حمامني أو رابطات قانونية ،كما تشري إىل ذلك الفقرة  3من القاعدة  .20ويرد
تعريف املبادئ واملعايري املتعلقة بتحديد العوز يف "التقرير بشأن مبادئ ومعايري حتديد العوز ألغراض
املساعدة القانونية (وف اقا للفقرة  116من تقرير جلنة امليزانية واملالية املؤرخ  13آب/أغسطس ")2004
املستكمل ابلتعديل على املبادئ اليت حتكم حتديد العوز الواردة يف املرفق األول من "التقرير عن عمل نظام
املساعدة القانونية للمحكمة ومقرتحات تعديله".
 -827وكانت سياسة املساعدة القانونية قيد االستعراض منذ عام  ،2012وال تزال كذلك .ويف
نيسان/أبريل  ،2012بدأ سراين "سياسة األجور املنقحة" اليت اعتمدها مكتب مجعية الدول األطراف
قبل عام من ذلك .ويف الدورة احلادية عشرة للجمعية ،املعقودة يف عام  ،2012طلبت اجلمعية إىل
احملكمة إجراء استعراض شامل خلطة املساعدة القانونية وتقدمي وثيقة سياسة عامة واحدة بشأن سياسة
احملكمة املتعلقة ابملساعدة القانونية .ويقال إن السياسة احلالية للمساعدة القانونية( ،)590اليت تعود إىل عام
 ،2013تعكس قرارات سابقة للجمعية بشأن إجراءات املساعدة القانونية ،واألحكام القانونية ذات
الصلة للمحكمة ،وإجراءات التشغيل املوحدة .ومعدالت األجور املتوقعة ،واملطبقة اآلن ،هي تلك اليت
حددهتا سياسة األجور املنقحة لعام  ،2012واليت عكست يف حد ذاهتا اخنفاضا كبريا عن األحكام
السابقة املتعلقة ابألجور.

()590
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 -٨٢٨وبعد أن أقرت مجعية الدول األطراف بوجود جمال لزايدة الكفاءة وحتسني النظام ،كلفت االحتاد
الدويل للعدالة اجلنائية الدولية بتقييم نظام املساعدة القانونية يف احملكمة( ،)591وطلبت إىل احملكمة أن تعيد
النظر يف سياسة املساعدة القانونية ابحملكمة بناء على هذا التقييم وأن تقرتح التعديالت الالزمة حسب
االقتضاء .وهلذا الغرض ،كلف قلم احملكمة أحد اخلرباء املستقلني إبعداد تقرير يف هذه الشأن( ،)592وقدم
التقرير إىل مجعية الدول األطراف يف عام  .2017ويف العام نفسه ،أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة
أبن تقرتح إصالحات"ميكن حتقيقها ابملوارد احلالية عن طريق استكشاف الفرص املتاحة الستيعاب العبء
اإلداري دون اإلخالل ابحلاجة إىل املساءلة وحتديد األولوايت".
 -829وجاء تقرير ميسر مجعية الدول األطراف املعين ابملساعدة القانونية( )593يف أعقاب املشاورات
اليت أجريت مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة بشأن التعديالت اليت ميكن إدخاهلا على السياسة
احلالية .وخلصت املشاورات إىل أن مشروع السياسة املعدل ليس جاهزا بعد لكي تنظر فيه مجعية الدول
األطراف وأوصت أبن يواصل الفريق العامل املعين ابملساعدة القانونية عمله .وأشارت املشاورات أيض ا إىل
مسائل حمددة تتطلب مناقشة موضوعية من جانب الدول األطراف قبل تقدمي اآلاثر املالية املرتتبة على
التعديالت إىل جلنة امليزانية واملالية للنظر .وكان من بني هذه املسائل األخرية ‘1’ :املشاكل املتعلقة ابلتغري
الذي حدث مؤخرا يف سياسة الدولة املضيفة جتاه الضرائب املستحقة على املدفوعات القانونية للمحامني
وموظفي الدعم واليت أدت إىل اخنفاض الدخل الصايف لألشخاص املعنيني ،والتهديد اإلضايف املتمثل يف
تطبيق هذه السياسة أبثر رجعي؛ و’ ‘2عدم وجود خمصصات لألجور املستحقة ملوظفي الدعم والضمان
االجتماعي (مثل إجازة األمومة) واملزااي األخرى اليت يتمتع هبا موظفو احملكمة؛ و’ ‘3املرونة املمنوحة
للمحامني يف حتديد معدالت األجور ملوظفي الدعم واليت تؤثر على دخل وأتمينات املوظفني املبتدئني
بشكل غري متناسب .وقد يؤدي حل هذه املسائل وغريها من املسائل املتعلقة ابألجور اليت ال تزال دون
حل إىل زايدة يف امليزانية الواجبة للمساعدة القانونية.
 -830يف وقت كتابة هذا التقرير ،مل يكن قد مت بعد تعيني م ِ
يسر للمساعدة القانونية .وفهم اخلرباء أنه
جاري معاجلة مسألة الضرائب بشكل ثنائي بني انئب رئيس مكتب الشؤون القانونية يف الهاي وحكومة
هولندا.

 -831وشكلت املساعدة القانونية للدفاع ما يبلغ  2.2يف املائة فقط من إمجايل طلب ميزانية احملكمة
لعام  ،2020مقارنة بـ  ٪32من املوارد املخصصة ملكتب املدعي العام .وحىت عندما يكون حجم
الوحدات املعنية خمتلفا ،ينبغي أن يكون هناك نوع من التوازن يف أجور حمامي الدفاع وموظفي أفرقة
الدفاع ،وكذلك يف الوصول إىل املوارد بغية إجراء التحقيقات األساسية للتحضري وإجراء دفاع فعال .ويرى
اخلرباء أنه ينبغي تزويد أفرقة الدفاع ابملوارد الالزمة لضمان حماكمة عادلة.
 -832وينبغي أيضا تزويد املمثلني القانونيني اخلارجيني للضحااي مبوارد كافية لتمكينهم من متثيل الضحااي
بطريقة تسهل مشاركتهم الفعالة يف اإلجراءات ،مبا يف ذلك أثناء مرحلة اجلرب.
 -833وقلم احملكمة مسؤول ليس فقط عن إدارة املساعدة القانونية ،ولكن أيضا عن تقييم طلبات
املساعدة القانونية .ولديه حمقق مايل واحد فقط .وينبغي القيام بفحص دقيق عند تقييم هذه الطلبات قبل
()591
()592
()593
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منح املساعدة القانونية ألحد األفراد ،حىت ال جتد احملكمة نفسها يف حاجة إىل تقدمي مبالغ مسبقة أو دفع
مبالغ ال داعي هلا .وهلذا الغرض ،يلزم احلصول على بياانت أفضل وأكثر عددا ،من الدول األطراف ومن
الوحدات اليت جتمع معلومات قد تكون ذات صلة ابحملكمة ،فضال عن تعزيز القدرات داخل قلم احملكمة.
وشرعت احملكمة يف توحيد مجيع املهام املتعلقة ابلتحقيقات املالية للمشتبه هبم واملتهمني ،حبيث ميكن إدارة
عملية حتديد األصول وتعقبها وجتميدها وحجزها واستخدامها على حنو سليم لتمويل التعويضات على حنو
فعال ،مع إيالء االحرتام الواجب حلقوق املتهمني .وفهم اخلرباء أنه ميكن استعراض اإلطار وعمليات صنع
القرار والتعاون بني خمتلف الوحدات/املكاتب املعنية لضمان زايدة الكفاءة.

التوصيات
التوصية  :328ينبغي بذل جهود متجددة ،مع مراعاة التقييمات واملشاورات السابقة اليت أجريت
ابلفعل ،لالنتهاء من إصالح سياسة املساعدة القانونية .وينبغي أن يكون اإلصالح سهل املنال وفعاال
ومستداما وذا مصداقية ،وأن يضمن أيضا املساواة يف وسائل الدفاع مع االدعاء ويوفر التسهيالت الكافية
ألفرقة الدفاع لتمكينها من إعداد الدفاع وتنفيذه بصورة فعالة .ويوصى إبجراء إصالح كامل للسياسة بدال
من حتديث األرقام فقط ،منعا لعودة املوضوع إىل جدول أعمال مجعية الدول األطراف يف السنوات
القادمة .وينبغي تنفيذ اإلصالح واالنتهاء منه مبساعدة فريق عامل مؤلف من أفراد ذوي خربة مؤكدة يف
العمل مع الدفاع والضحااي وسياسات املساعدة القانونية أمام احملاكم الدولية يتم ترشيحهم من قبل
املسجل ،ومكتب احملامي العام للدفاع ،ومكتب احملامي العام للضحااي ،ونقابة احملامني لدى احملكمة
اجلنائية الدولية .وينبغي أن ال يبدأ الفريق العامل عمله بقيود معينة (مثل القيود املتعلقة ابمليزانية).
التوصية  :329وينبغي أن تكون القرارات املتعلقة بتفسري املساعدة القانونية وتطبيقها يف متناول أفرقة
الدفاع والضحااي األخرى ،مع أي عمليات تنقيح ضرورية ،لضمان تطبيق السياسة بشكل موحد.
التوصية  :330ينبغي إعادة النظر يف اإلطار احلايل للوظائف املتعلقة ابلتحقيقات املالية املتعلقة ابملشتبه
هبم واملتهمني لضمان زايدة كفاءهتا .وينبغي أيض ا توثيق عالقة العمل مع الوحدات األخرى داخل احملكمة
اليت جتمع املعلومات اليت قد تكون ذات صلة.
التوصية  :331يلزم توفري موارد إضافية يف قلم احملكمة لتعزيز وظيفة احملققني املاليني الوحيدة واستكماهلا،
فضال عن قدرة قلم احملكمة على دعم الدول األطراف يف تنفيذ طلبات التعاون يف هذا امليدان .وهلذا،
يوصي اخلرباء أبن تستعني احملكمة أبفراد منتدبني ذوي خربة حمددة .ويالحظ اخلرباء أن تعزيز قدرة قلم
احملكمة يف هذا اجملال من شأنه أن يسهم يف خفض تكاليف املساعدة القانونية.
التوصية  :332وللدول األطراف يف نظام روما األساسي دور ينبغي أن تؤديه يف ضمان أن تكون
إعالانت املتهمني املتعلقة ابلعوز صادقة وأن تكون األصول ،مبا فيها ممتلكات املتهمني ،مضمونة حلني
االنتهاء من احملاكمة.
التوصية  :333ينبغي أن تنظر احملكمة يف وضع جداول لألتعاب املهنية للموظفني القانونيني العاملني يف
أفرقة الدفاع عن الضحااي اخلارجية ،وال سيما املهنيني الشباب والنساء .وإىل جانب املعدل األقصى املشار
إليه يف سياسة املساعدة القانونية لكل دور ،ينبغي أيضا توقع حد أدىن من املعدل .وينبغي أن حيرتم
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استخدام األموال اليت تقدمها احملكمة من حيث املساعدة القانونية خمتلف الوظائف ،يف حني ال يكون
متييزاي.
التوصية  :334ينبغي إضفاء الطابع الرمسي على العالقة بني احملكمة وموظفي الدعم الذين يساعدون
احملامني اخلارجيني للدفاع وللضحااي من خالل منحهم عقود اتفاقات اخلدمة اخلاصة أو مركز استشاري.
التوصية  :335على النحو املوصى به يف أماكن أخرى ،ومتشيا مع مبدأ احملكمة الواحدة ،ينبغي توسيع
نطاق الرفاه يف احملكمة (مبا يف ذلك على سبيل املثال النظام الذي ينص عليه األمر اإلداري املتعلق
ابلتحرش ،والوصول إىل مكتب األمم املتحدة يف الوحدة) ،كما ينبغي توسيع نطاق اإلجراءات التأديبية
لتشمل موظفي الدعم(.)594

القسم السابع عشر -مشاركة الضحااي
الستنتاجات
ألف-

نظرة عامة على النظام
 -834يف خروج كبري عن منوذج العدالة اجلنائية الدولية العقايب أساس ا الذي جتسد يف احملاكم
املخصصة األوىل" ،مل مينح نظام روما األساسي للضحااي احلق يف اجلرب فحسب ،بل أدخل أيضا نظاما
تشاركيا جديدا متاما" للضحااي ( .)595وقد استوحى ذلك من إعالن املبادئ األساسية إلنصاف ضحااي
اجلرمية وإساءة استعمال السلطات لعام  .)596(1955وأعقب ذلك اإلعالن قرار جلنة حقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة لعام  2005الذي تضمن مبادئ توجيهية .ومنذ ذلك احلني ،أصبحت مشاركة
الضحااي أبشكال خمتلفة مسة من مسات املؤسسات اجلنائية الدولية أو املؤسسات اجلنائية اليت أضفي عليها
الطابع الدويل األخرى مثل احملكمة اخلاصة بلبنان والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي.
 -835ومن امللفت للنظر البساطة اليت ميكن هبا حتقيق مثل هذا التحول الكبري .ويتناول النظام األساسي
هذا املوضوع إبجياز شديد .واحلكم الرئيسي يف هذا الصدد هو املادة  )3( 68اليت تنص على ما يلي:
"تسمح احملكمة للضحااي ،حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية ،بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي
مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم ومع مقتضيات
إجراء حماكمة عادلة ونزيهة .وجيوز للممثلني القانونيني للضحااي عرض هذه اآلراء والشواغل حيثما ترى
احملكمة ذلك مناسبا ،وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات"(.)597

( )594انظر القسم األول -ألف  )2(1أعاله ،احملكمة/منظمة دولية واحلوكمة ،التوصية 4؛ وانظر أيضا القسم الرابع -ابء 4
أعاله ،اجمللس القضائي للمحكمة ،التوصية .115
(Christine Van den Wyngaert, Victims before International Criminal Courts: Some Views and Concerns )595
of an .ICC Trial Judge (2011) 44(1) Case Western Reserve Journal of International Law, 475-496, p. 477

( )596إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحااي اإلجرام والتعسف يف استعمال
السلطة.A/RES/40/34 (1985) ،
( )597املادة  )3( 68من نظام روما األساسي.
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 -836ويف حني يتضمن هذا احلكم بياانا واضحا حبق الضحااي يف املشاركة يف اإلجراءات ،فإنه ال
يتضمن شيئا عن كيفية إعمال هذا احلق ،ابستثناء االعرتاف إبمكانية وجود دور ما للمحامني .بيد أنه
تشمل كلمة "اإلجراءات" إجراءات التحقيق( .)598وتسمح املادة  )3(15للضحااي بتقدمي "بياانت" بناء
على طلب املدعي العام اإلذن ببدء التحقيق .وتنص املادة  )3(19على أنه جيوز للضحااي أن يقدموا
"مالحظات" إىل احملكمة يف اإلجراءات املتعلقة ابالختصاص أو املقبولية.
 -837ويرد املزيد من التفصيل يف القواعد  89إىل  92من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت تتناول
إجراءات التقدمي للقبول كمشارك ،واختيار املمثلني القانونيني ،وطرائق مشاركة املمثلني القانونيني ،والتزام
احملكمة إبخطار الضحااي وممثليهم القانونيني ،مبن فيهم أولئك الذين تواصلوا مع احملكمة فيما يتعلق
ابحلالة ،بقرا رات معينة ،مبا يف ذلك قرار املدعي العام بعدم الشروع يف التحقيق أو عدم املقاضاة ،وقرار
احملكمة بعقد جلسة العتماد التهم.
 -838ويؤكد هذا االلتزام ابإلخطار على املرحلة املبكرة جدا من احلالة اليت ميكن أن يسري فيها احلق
يف املشاركة من خالل علم احملكمة مبصلحة الضحااي وهويتهم حىت يف حالة عدم وجود إجراءات قضائية
نشطة( .)599ولذلك يبدو غريبا أن شروط اإلخطار مبوجب املادة  92ال تنطبق على "اإلجراءات
املنصوص عليها يف الباب  2من النظام األساسي ،اليت تشمل اإلجراءات اليت ينطبق عليها احلق
املنصوص عليه يف املادة  )3(19و املشار إليه يف الفقرة السابقة .غري أن القاعدة  92تتعلق ابإلخطار
فقط وال حتد من قدرة الضحااي على املشاركة يف اإلجراءات املشار إليها يف القاعدتني الفرعييتني  2و. 3
وهكذا ،فإن الضحااي يضطلعون بدور كبري يف طائفة واسعة من جوانب عمل احملكمة .فيتم االسرتشاد
آبرائهم وشواغلهم يف قرار فتح التحقيقات ،ويقدمون حججا قانونية بشأن املسائل املوضوعية واإلجرائية
يف مجيع مراحل اإلجراءات ،ويؤدون دورا رئيسيا يف إجراءات اجلرب (.)600
 -839ورغم أن القواعد املشار إليها أعاله تعطي توجيهات للمحكمة بشأن املسائل اليت تغطيها
ابلفعل ،فإن قدرا كبريا منها مرتوك لتقدير القضاة .وهذا ،إىل جانب األحكام العامة جدا للمادة
 ،)3(68يرتك جماالا واسع ا من احلرية واملرونة للقضاة يف سعيهم لوضع نظام مرض ملشاركة الضحااي(.)601
ووصفت املادة  )3( 68كمثال على "الغموض البناء" أو "التعتيم" ،وهي تقنية صياغة تشريعية هتدف إىل

( )598احلالة يف دولة فلسطني ،القرار بشأن احلصول على معلومات وتوعية الضحااي ابحلالة13 ، ICC-01/18-2 ،
متوز/يوليه .2018
( )599عالوة على ذلك  ،قيل إن استخدام مصطلح "اإلجراءات" يعكس النهج املتبع يف روما بعدم تقييد حقوق الضحااي
يف املشاركة يف "احملاكمة" .انظر David Donat-Cattin, ‘Article 68: Protection of Victims and Witnesses’, in Otto

Triffterer and Kai Ambos (eds) Rome Statute of the International Criminal Court, A Commentary, Third Edition

(Beck:Hart:Nomos, 2016), pp. 1686-87؛ واملدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،القرار بشأن طلبات املشاركة يف
اإلجراءات أرقام  VPRS 1و VPRS 2و VPRS 3و VPRS.4و, VPRS 5و 17 ،ICC-01/04-101-tEN-Corr ، VPRS 6كانون
الثاين/يناير  ،2006الفقرات .76-36
( )600انظر مثال .Victims’ Rights Working Group Bulletin, Winter-Spring 2014-2015, Issue 25, pp. 7-8
( )601حول الغموض أو الصياغة الواسعة لألحكام املتعلقة مبشاركة الضحااي واليت تشري ضمن ا إىل أن القائمني ابلصياغة
يعتزمون ترك سلطة تقديرية واسعة للقضاة يف تشكيل وصياغة عملية املشاركة الفعلية ،انظر على سبيل املثال Elisabeth

)Baumgartner, ‘Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal Court’ (2008
90(870) International Review of the Red Cross, p. 411, citing Emily Haslam, ‘Victim participation at the
International Criminal Court: a triumph of hope over experience ?’ in Dominic McGoldrick et al. (eds), The

. Permanent Criminal Court: Legal and Policy Issues, (Hart Publishing: Oxford: 2004), p. 315, n 324.
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إنتاج نص ميكن جلميع الذين يناقشون أو يتجادلون حول نقطة ما أن يتعايشوا معه( .)602ويف حني أن
الشروط املتفق عليها ختدم هذا الغرض بال شك ،فإهنا قد تعكس أيضا الشعور بعدم اليقني بشأن األثر
الذي ميكن أن يرتكه هذا النهج اجلديد على قدرة احملكمة على إقامة العدل إبنصاف ودون أتخري.

ابء-

النظام يف املمارسة العملية
 -840يف حني أن األوامر القضائية هي لب النظام ،فإن تنفيذ األوامر والتوجيهات الصادرة يتوقف
على عمل عدد من املكاتب يف قلم احملكمة ومكتب املدعي العام واملمثلني القانونيني للضحااي .وتضطلع
ثالثة مكاتب يف قلم احملكمة أبدوار قد تتداخل فيما بينها ،وهي قسم اإلعالم والتوعية ،وقسم مشاركة
الضحااي وجرب أضرارهم ،وقسم الضحااي والشهود .غري أن والايت هذه األقسام توفر على ما يبدو
تقسيما واضحا للعمل واملهام بني هذه األقسام الثالثة .وقسم اإلعالم والتوعية هو قسم داخل قلم احملكمة
ويقوم بدور رئيسي يف التوعية ابحملكمة وكفالة أن "تكون احملاكمات علنية حق ا ومتاحة" ،ال سيما بني
اجملتمعات احمللية املتضررة من اجلرائم اليت هي موضوع هذه احملاكمات( .)603وقسم مشاركة الضحااي وجرب
أضرارهم هو "القسم املسؤول عن تيسري عملية تقدمي طلبات الضحااي ،وهو مسؤول أيضا عن نظام إدارة
طلبات الضحااي (قاعدة بياانت الضحااي) .وهو يقوم إببالغ الضحااي حبقوقهم ويتلقى الطلبات .كما
يساعد الضحااي على تنظيم متثيلهم القانوين( .)604ومن انحية أخرى ،يساعد قسم الضحااي والشهود يف
محاية وسالمة الشهود والضحااي الذين ميثلون ابلفعل أمام احملكمة( .)605وقد يساعد قسم الضحااي
والشهود آخرين أيض ا ،مثل أفراد األسرة ،الذين هم يف خطر نتيجة لشهادة الشاهد .وعندما يديل
الضحااي بشهاداهتم كشهود ،يوفر قسم الضحااي والشهود الدعم اإلداري واللوجسيت هلم لتمكينهم من
املثول أمام احملكمة"(.)606
 -841وابإلضافة إىل ذلك ،يعمل مكتب احملامي العام للضحااي كهيئة مستقلة مبوجب القاعدة 81
( )2من الئحة احملكمة ولكنه يقع حتت مظلة قلم احملكمة لألغراض اإلدارية .وترد مسؤوليات مكتب
احملامي العام للضحااي يف املادة  )4( 81من الالئحة وتشمل ’ ‘1تقدمي املساعدة والدعم العامني
للضحااي وللممثل القانوين للضحااي؛ و’ ‘2بناء على تعليمات أو إذن من الدائرة ‘3’ ،املثول أمام
احملكمة يف مسائل حمددة ،و’ ‘4تقدمي البياانت قبل تعيني ممثل قانوين ،و’ ‘5متثيل جمين عليه أو أكثر يف
مجيع مراحل الدعوى عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك ،و’ ‘6العمل كممثل قانوين منتدب مبوجب
القاعدة  73أو القاعدة  .80ولكل من هذه الكياانت خربة قوية يف النظام ويستجيب للتحدايت اليت
كثريا ما يتعرض هلا.

()602

انظر على سبيل املثال

Jovana Davidovic, ‘International Criminal Court, the Trust Fund for Victims and

Victim Participation’, Larry May and Elizabeth Edenberg (eds) Jus Post Bellum and Transitional Justice
(Cambridge University Press: 2013), p. 236; see also Sergey Vasiliev, ‘Victim Participation Revisited- What
the ICC is Learning about Itself’, Carsten Stahn (ed), The Law and Practice of the International Criminal Court

. (Oxford: 2015), pp. 1143-44.
( )603انظـر علـى سـبيل املثـال  . ICC, The Registry (PIOS publication).وقـد أشـارت احملكمـة إىل قسـم اإلعـالم والتوعيـة
بوصفه "امليسر احملايد لالتصال والرتويج للمحكمة"؛ انظر .ICC-01/18-2

(ICC, Victims before the International Criminal Court. A guide for the participation of victims in the )604
. proceedings of the ICC (Victim’s booklet), p. 14.
( )605املرجع نفسه ،الصفحة .14
()606
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 -842وقد اعرتفت دوائر احملكمة مرارا وتكرارا أبن الغرض من هذه العملية هو إعطاء الضحااي دورا
"مفيدا" يف اإلجراءات .وقيل أيضا إن اهلدف هو "أن يكون هلم أثر كبري يف اإلجراءات"( .)607ووفقا
للمحكمة " ...ينبغي أن تكون قدرة الضحااي على املشاركة يف اإلجراءات فعالة حقا ،وجيب تطبيق
الشروط الواضحة لألحكام ذات الصلة ،مع ضمان أن ال خيل تنفيذ هذا اهلدف بنزاهة احملاكمة"(.)608
 -843وأثريت مسألة أثر مشاركة الضحااي على طول اإلجراءات والعمل املطلوب من حمامي الدفاع،
السيما فيما يتعلق بتقدمي البياانت .وقيل إنه ال ينبغي أن تبدأ مشاركتهم يف اإلجراءات قبل صدور احلكم.
وقيل أيضا إن ربط احلق يف اجلرب ابإلدانة يزيد من خطر أن يصبح أي حمام ميثل الضحااي مدعيا اثنيا.
ولكن يف غياب أمثلة ملموسة للرواايت الطريفة اليت تدعي عكس ذلك ،ال يوجد أساس للقول أبنه ينبغي
تقييد حق الضحااي يف املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة.

جيم-

العرتاف للضحااي بصفة املشاركني
 -844بناء على القاعدة  89من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،يقوم الضحااي ،من أجل عرض
"آرائهم وشواغلهم" ،بتقدمي طلب مكتوب إىل قلم احملكمة .وحييل قلم احملكمة هذه الطلبات إىل الدائرة
املختصة ويرسل نسخة منها إىل الدفاع واملدعي العام رهنا أبحكام النظام األساسي ،والسيما املادة 68
( .)1وتقرر الدائرة بعد ذلك الطريقة اليت ستتم هبا مشاركة الضحااي يف اإلجراءات ،وجيوز هلا أن ترفض
الطلب إذا رأت أن الشخص املعين ال يستويف معايري "اجملين عليه" املنصوص عليها يف املادة
 .)609()3(68وأعطت القرارات األوىل للدوائر االنطباع أبن احملكمة عاجزة عن مواجهة التحدي املتمثل
يف وضع خطة عمل ميكن التحكم فيها ملعاجلة الطلبات اليت من شأهنا أن تعطي الضحااي صواتا مفيدا يف
اإلجراءات ،وأبن بعض القضاة متأثرين بتجربتهم اخلاصة يف النظم اليت هم على دراية هبا( .)610وكانت
عملية الطلبات األولية مرهقة .وكانت استمارات الطلبات املطولة واملفصلة خاضعة لنهج بريوقراطي
مكثف للتحقق والقبول ،ولتمحيص فردي دقيق من جانب القضاة .وكانت العملية اليت كان يراد هلا أن
تكون سلسة وفعالة على العكس من ذلك متاما ،وتراكم العديد من الطلبات دون البت فيها بينما كانت
اإلجراءات املتصلة هبا جارية.
 -845وعندما واجهت الدائرة االبتدائية يف قضية موهتاورا وكينياات اآلالف من الضحااي الراغبني يف
املشاركة يف اإلجراءات ،طلبت إىل الضحااي الراغبني يف تقدمي بياانهتم شخصيا فقط تقدمي طلبات وفقا
للقاعدة  ،)611()1(89ومسحت جلميع اآلخرين بتسجيل أنفسهم ،إذا رغبوا يف ذلك ،لدى قلم احملكمة.
وكان على قلم احملكمة عندئذ التزام بوضع قاعدة بياانت للضحااي املسجلني .واستغرق الفحص نتيجة
لذلك وقتا أقل بكثري .ونص قرار الدائرة أيضا على أن ميثل املمثل القانوين املشرتك مصاحل مجيع الضحااي،
مبن فيهم أولئك الذين مل يتمكنوا من التسجيل يف الوقت احملدد .واتبع هذا النهج يف التسجيل يف قضية
( ،ICC-01/04-01/07-474 )607الفقرة .157
( )608املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،القرار بشأن مشاركة الضحااي 18 ،ICC-01/ 04-01/ 06-1119 ،كانون الثاين
/يناير  ،2008الفقرة .85
( )609القاعدة  89من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )610فيما يتعلق ابلقرارات السابقة للمحكمة ،انظر ICC-01/04-101-tEN-Corr؛ وانظر أيضا .ICC-01/04-01/06-1119
( )
 611املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موهتاورا وأوهورو مويغاي كينياات ،القرار بشأن متثيل الضحااي ومشاركتهمICC-01 ،
 3 ،/ 09-02 / 11-498تشرين األول/أكتوبر .2012
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روتو وسانغ( )612أيضا .ويف قضية غباغبو( ،)613قدم الضحااي الراغبني يف تقدمي طلبات فردية طلباهتم كل
على حدة ،بينما قدمت طلبات مجاعية لآلخرين.
 -846ويف القضااي الالحقة ،أصبح استخدام استمارة من صفحة واحدة ال تتضمن سوى املعلومات
الالزمة متاما ملعرفة ما إذا كان مقدم الطلب يستويف الشروط املنصوص عليها يف القاعدة  85أمرا
روتينيا( . )614واختذت ترتيبات للحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق مثال بوسائل االتصال،
واملهارات اللغوية ،وأفضليات التمثيل القانوين ،واآلراء بشأن اجلرب ،والشواغل بشأن احلماية واألمن ،وأي
معلومات مطلوبة حسب االقتضاء ،على أن جيمعها قسم مشاركة للضحااي وجرب أضرارهم على حدة
ويقوم بتخزينها يف "قاعدة بياانت آمنة" ميكن للدائرة الوصول إليها عند االقتضاء( .)615وتتضمن قاعدة
البياانت املعلومات الواردة من الضحااي يف مجيع القضااي ،وهي تستخدم يف مجيع اإلجراءات املعروضة
على احملكمة(.)616
 -847واستمارة الصفحة الواحدة املستخدمة يف قضية نتاغاندا وأونغوين هي االستمارة املشار إليها
يف "اإلجراءات الواجبة ملشاركة الضحااي يف اإلجراءات" اليت وضعها قضاة احملكمة يف عام  2015فيما
كان يعرف آنذاك بدليل ممارسات الدوائر التمهيدية والذي أصبح اآلن دليل ممارسات الدوائر(.)617
واستكملت العملية بوضع حدود زمنية لكل خطوة من اخلطوات .ونصت املبادئ التوجيهية على إجراءات
فعالة لفحص الطلبات واختاذ قرار بشأهنا .ويصنف قلم احملكمة الطلبات يف ثالث فئات حسب ما إذا
كانت كاملة وتدخل يف نطاق القضية ،أو غري كاملة بوضوح أو خارج نطاق القضية ،أو غري واضحة.
وأدى ذلك إىل تبسيط عمل القضاة وتعجيله إىل حد كبري .وقام القضاة بدورهم بتصنيف مقدمي
الطلبات يف ثالث فئات هي "فئة الذين يستوفون بوضوح الشروط املطلوبة العتبارهم من الضحااي
(اجملموعة ألف)" ،و"فئة الذين ال يستوفون بوضوح الشروط املطلوبة العتبارهم من الضحااي (اجملموعة
ابء)" ،و"فئة الذين مل يتمكن قلم احملكمة من اختاذ قرار واضح بشأهنم (اجملموعة جيم)" .وحتال الطلبات
املتعلقة ابجملموعتني ألف وجيم إىل اهليئة القضائية مع العلم أبن الطلبات املتعلقة ابجملموعة جيم هي اليت
يتوقع أن تكون هناك مسائل يتعني على احملكمة أن حتل بشأهنا .واهلدف هو البت يف الطلبات قبل بدء
( )612املدعي العام ضد ويليام صمويل روتو وجوشوا أراب سانغ  ،القرار بشأن متثيل الضحااي ومشاركتهم،
 3 ،/09-01/11-460تشرين األول/أكتوبر  .2012ويشار إىل هذه القضية والقضية املشار إليها يف احلاشية  610أعاله
ابسم "قضااي كينيا".
( )613املدعي العام ضد لوران غباغبو ،القرار بشأن مشاركة الضحااي 6 ،ICC-02/11-01/ 11-800 ،آذار/مارس .2015
( ، ICC-01/04-02/06-67 )614الفقرات 25 -17؛ املدعي العام ضد دومينيك أونغوين ،القرار بشأن املبادئ اليت حتكم
عملية تقدمي طلبات الضحااي 4 ،ICC-02/04-01/15-205 ،آذار /مارس  ،2015الفقرات  .21-14ويف قضية املهدي،
تشري احملكمة إىل استخدام عبارة "النماذج القياسية" بقوهلا إهنا نفس العبارة املستخدمة يف قضية أونغوين ونتاغندا؛ وانظر
املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،نسخة منقحة للجمهور من "القرار بشأن مشاركة الضحااي يف احملاكمة والتمثيل
القانوين املشرتك للضحااي" 8 ،ICC-01/12-01/15-97- Red ،حزيران/يونيه  ،2016الفقرة .15
( )615حيتفظ القسم جبميع املعلومات الواردة يف استمارات طلب املشاركة املقدمة من الضحااي ،وقاعدة البياانت متاحة
ملوظفي احملكمة املأذون هلم ابالطالع عليها فقط؛ انظر احلاشية  603أعالهVictims’ Rights Working Group ،
. Bulletin, Winter-Spring 2014-2015, Issue 25,p. 22.
( )616يقال إن قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم يعمل على "توسيع وظائف قاعدة بياانت نظام إدارة طلبات الضحااي"
هبدف تعزيز كفاءهتا وأساليب عملها؛ انظر التقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ICC- ،2018
) ،ASP/18/3 (2019الذي صدر سابقا بصفته الوثيقة  ، CBF/32/14الصفحة  ،23الفقرة .148
( )617انظر دليل ممارسات الدوائر ،الصفجة .20
ICC-01
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اإلجراءات .ويسري اإلجراء نفسه حسب االقتضاء على كل مرحلة من مراحل القضية .وهناك مثال جيد
هلذه العملية يف "القرار بشأن مشاركة الضحااي يف إجراءات احملاكمة" الذي أصدرته احملكمة يف قضية
نتاغاندا( .)618ففي هذه القضية ،دعا القاضي املنفرد يف الدائرة التمهيدية قسم مشاركة للضحااي وجرب
أضرارهم إىل إبداء مالحظات بشأن النهج الذي مت اعتماده يف قضية غباغبو قبل اختاذ قرار بشأن
"املبادئ الواجبة التطبيق بشأن عملية تقدمي الطلبات" والذي اختارت احملكمة مبوجبه استخدام استمارة
الصفحة الواحدة(.)619
 -848بيد أن تطور عملية تقدمي الطلبات ال ينتهي عند هذا احلد .ويف حني أن التوجيهات اإلجرائية ال
تزال سارية ،تغري شكل االستمارة وال تشمل اآلن املعلومات األساسية املطلوبة للقبول كمشارك فحسب،
بل تشمل أيض ا املعلومات اهلامة األخرى اليت مت مجعها بشكل منفصل من منوذج الصفحة الواحدة.
واستخدمت االستمارة اجلديدة وال تزال تستخدم بشكل جيد يف آخر قضيتني مت اعتماد التهم فيهما ومها
قضية احلسن وقضية يكاتووم ونغايسوان ،وهي مستخدمة حاليا يف قضية علي كوشيب .ويرى قسم
مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم أن هذه االستمارة أكثر كفاءة بكثري يف معاجلة الطلبات من االستمارة
السابقة.
 -849وأعرب البعض عن قلقهم إزاء عدم التوصل إىل تسوية هنائية لإلجراءات الواجب اتباعها
لالعرتاف بصفة اجملين عليه أمام احملكمة .ومن انحية أخرى ،ليس من املستغرب أن يستغرق التوصل إىل
إجراءات ذات كفاءة وفعالية ملثل هذه العملية الرئيسية دون منوذج حيتذى به ،أي من الصفر ،وقتا طويال،
ودون أن يتطلب جتربة إمكانيات خمتلفة .وهناك ما يدعو إىل التفاؤل إذ يبدو أن اإلجراء املتبع حاليا
حيمل احلل .فهو يعمل بشكل جيد وأدى إىل اخنفاض عبء التعامل مع الطلبات إىل أبعاد معقولة .قد
يشري املنتقدون إىل أنه ،كما هو احلال ابلنسبة جلميع اإلجراءات اليت جرت جتربتها ،لن تصل إىل احملكمة
سوى نسبة فقط من الضحااي .بيد أن هذا ليس نتيجة إلجراءات تقدمي الطلبات فحسب وقد يتوقف
على عوامل أخرى مثل اخلطوات املتخذة لالتصال ابجملتمعات املتضررة لتوعيتهم مبصلحتهم يف االتصال
ابحملكمة ،وضمان اطالعهم الكامل على حقوقهم كمجين عليهم ،ومدى جناح هذه اخلطوات يف مواجهة
خمتلف العقبات وصعوابت االتصال املشار إليها أدانه .ووجود عملية فعالة لتقدمي الطلبات وقبوهلا نقطة
انطالق أساسية ملواصلة تطوير هذا النظام .وال جدوى من إاتحة الفرصة أمام املزيد من الضحااي للعمل
مع احملكمة وإصابتهم خبيبة أمل بعد ذلك لعدم النجاح يف تيسري مشاركتهم ابحملكمة .ومن املهم مبكان
أيضا أن ال يؤدي تقدمي احملامني للطلبات نيابة عن الضحااي ومتحيصها قبل تقدميها إىل صرف اهتمامهم
عن دورهم ا لرئيسي املتمثل يف متثيل املتهمني يف أخطر القضااي اليت ميكن تصورها .وهذا أمر أساسي
لضمان حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة.
 -850واإلجراء البديل الذي أثىن عليه بعض احملامني املطلعني على العمل امليداين هو النموذج الذي
وضع قي "قضااي كينيا" .وقد وصف هذا النموذج أبنه حماولة جادة "ملعاجلة مشكلة أفضل السبل إلنشاء
منوذج عملي ملشاركة الضحااي حيث يوجد اآلالف من الضحااي املتفرقني على مساحة جغرافية واسعة،
ولكل منهم حق متساو يف املشاركة يف إجراءات احملكمة " .ومن بني االقرتاحات املقدمة يف هذا الشأن أن
( )618املدعي العام ضد بوسكو نتاغانـدا ،القـرار بشـأن مشـاركة الضـحااي يف إجـراءات احملاكمـة،ICC-01/04-02 06-449 ،
 6شباط /فرباير .2015
( )619املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،القرار بشأن طلب مشاركة الضحااي وطلب مالحظات من قسم مشاركة الضحااي
وجرب أضرارهم 26 ،ICC-01/04-02/06-54 ،نيسان/أبريل 2013؛ و ICC-01/04-02/06-67؛ و .ICC-02/11-01/11-800
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تتعاون الدوائر وقلم احملكمة ،رمبا من خالل قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،لوضع نظام قادر على
تسجيل أعداد كبرية من الضحااي بطريقة بسيطة وبتكلفة معقولة ،مع االحتفاظ بعملية تقدمي طلبات
الضحااي الذين يرغبون يف تقدمي بياانهتم شخصيا.
 -851واملشكلة يف هذه الفكرة هي أهنا ال تتوافق مع رغبات الضحااي ،والسبب هو أهنا ال تسمح
للمحكمة ابالعرتاف الرمسي بنوعية الضحااي وكرامتهم ومعاانهتم ( .)620واإلجراء املتبع حاليا يسمح
بذلك .وقد ارتبط هذا االقرتاح ابستكشاف إمكانية وجود خيارات تكنولوجية مثل الطلبات املتنقلة.
ويبدو ذلك مناسبا أايا كان اإلجراء املعتمد .واقرتح أيضا أن "يقدم حمامو الضحااي حملة عامة عن التكوين
العام جملموعة الضحااي وخرباهتم لضمان تقدمي املعلومات األساسية إىل األطراف ،ولكن بطريقة تعكس
الطريقة اجلماعية اليت يشارك هبا معظم الضحااي" .ومن املتوقع أن تكون البياانت املقدمة دائما بعد
التشاور بني احملامني والضحااي الذين ميثلوهنم .وقد عوجلت هذه املسألة ابفرتاض أن االلتزام بتلقي تعليمات
كافية سينطبق دائما.
 -852وفيما يتعلق ابملشاركة ،جتدر اإلشارة إىل اقرتاحني ميكن تنفيذمها بسهولة .األول هو أنه نظرا
حلجم الطلبات املراد معاجلتها ،سيكون هناك دائما سباق مع الزمن الستكمال عملية القبول قبل بدء
اإلجراءات .ومن الطرق املتاحة لتخفيف هذا الضغط بدء عملية تقدمي الطلبات برمتها يف وقت مبكر.
واالقرتاح املقدم هو أن تبدأ عملية الطلبات مبجرد صدور أمر القبض وليس عند تقدمي عريضة االهتام .وملا
كانت عريضة االهتام تشري ابلتفصيل إىل األحداث واجلرائم املذكورة أصال يف أمر القبض ،فإن عبء
العمل اإلضايف الوحيد الذي سيقع على عاتق احملكمة هو التحقق مما إذا كان املزيد من مقدمي الطلبات
مؤهلني للمشاركة يف إجراءات احملاكمة.
 -853وينبغي أيضا مالحظة أن إبمكان الضحااي املشاركة يف مرحلة البحث التمهيدي بتقدمي بياانت،
كما حدث يف احلالة يف أفغانستان(.)621
 -854ويتمثل االقرتاح الثاين يف السماح تلقائيا للضحااي الذين سبقت املوافقة على مشاركتهم يف قضية
ما ابملشاركة يف قضية أخرى فتحت يف إطار نفس احلالة لنفس الوقائع ضد مشتبه به آخر(.)622
( )620اعرتاف احملكمة بوضعهم كمجين عليهم وابلضرر الذي حلق هبم هو عنصر حيوي يف عملية مشاركة الضحااي .انظر
على سبيل املثال The Participation of Victims in the International Criminal Court Proceedings . A Review of the
Practice and Consideration of Options for the Future (2012), p.10؛ وانظر أيضا Rosemary Grey, Prosecuting
 Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court (CUP: 2019), p. 255فيما يتعلق ابهتمام
الضحااي ابالعرتاف أبهنم جمين عليهم يف جرائم معينة والطريقة اليت رويت هبا قصتهم.
( )621احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية ،التقرير النهائي املوحد لقلم احملكمة بشأن متثيل الضحااي وفقا للقرار الصادر
من الدائرة التمهيدية  ICC-02/17-6يف  9تشرين الثاين/نوفمرب  20 ،ICC-02/17-29 ،2017شباط/فرباير 2018؛ وانظر
أيضا ،احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية ،األمر الصادر لقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم بشأن البياانت املقدمة
من الضحااي 9 ،ICC-02/17-6 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017الفقرات .16-12
( )622انظر على سبيل املثال Victim’s rights before the International Criminal Court, Victim’s Rights Working
 Group Bulletin (2014-2015), p. 9؛ وانظر أيضا على سبيل املثال يف قضية نتاغندا حيث طلب القاضي املفرد من قلم
احملكمة "تقدير عدد الضحااي املؤهلني للجرب يف قضية املدعي العام ضد لوابنغا دييلو ("قضية لوابنغا") واملؤهلني أيضا للجرب
يف قضية نتاغاندا" ،قضية املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا ،األمر الصادر بشأن حتديد املواعيد النهائية للجربICC- ،
 5 ،01/04-02/06-2447كانون األول/ديسمرب  ،2019الصفحة  ، 4الفقرة .9
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دال  -الشواغل املتعلقة ابلنظام ككل
 -855يف حني أدت التطورات اليت حدثت يف عملية تقدمي الطلبات على مدى سنوات إىل إجراء من
املفرتض أن يؤدي بصورة متزايدة إىل قبول الضحااي املؤهلني للمشاركة يف الوقت املناسب ،قدمت للخرباء
شواغل أخرى بشأن فعالية النظام ككل وجيب معاجلتها .وأتيت هذه الشواغل من مصادر خمتلفة ،منها
العديد من املنظمات غري احلكومية النشطة يف هذا اجملال ،وعدد من احملامني واهليئات اليت متثل احملامني
الذين ميارسون عملهم أمام احملكمة ،وعدد قليل من الدول األطراف واملعلِقني املعنيني بكفاءة وتكلفة
الربانمج ككل .وترتاوح الشواغل اليت مت اإلعراب عنها من عدم كفاية مشاركة احملكمة مع جمتمعات
الضحااي يف املراحل األوىل من االعرتاف حبالة ما إىل خطر أن يؤثر الضحااي على اإلجراءات بصفتهم
"مدعني عامني مكررين" حمتملني ،وشواغل أخرى كثرية بينهما ،منها تيسري مشاركة أقصى عدد ممكن من
الضحااي يف اإلجراءات.
 -856ويتمثل الشاغل األساسي يف التكلفة اإلمجالية للنظام عند مقارنتها ابلفوائد احملققة .وهناك أيضا
بعض القلق من احتمال أن تكون الطريقة اليت تطورت هبا أدت إىل استبعاد بعض املوارد من االعتمادات
املخصصة حملاكمة املتهمني .واتفق البعض مع اخلرباء يف أن مراجعة مناسبة قد تكون مستصوبة لتقييم
التكلفة احلقيقية ملشاركة الضحااي ومسامهتها يف السعي إىل حتقيق العدالة .واقرتح البعض حتليل العالقة بني
التكاليف والفوائد .وال ميكن فهم هذه املقرتحات إال يف سياق حمدودية األموال املتاحة حالي ا جلرب
األضرار .وينبغي إيالء االعتبار للسياقات املختلفة التالية ‘1’ :التحليل أعاله لتحسني كفاءة عملية
التقدمي والقبول اليت يؤمل أن تعزز جتربة مشاركة الضحااي؛ و’ ‘2قضية نتاغاندا اجلارية ،حيث أتمل الدائرة
يف أن تتمكن من وضع إجراءات قابلة للتطبيق عموما يف مرحلة اجلرب؛ و’ ‘3التغيريات والتحسينات يف
هيكل وعمليات الصندوق االستئماين للضحااي اليت ينبغي أن تنتج عن هذه العملية .واخلالصة هي أن
الوقت قد حان لتنفيذ املقرتحات املذكورة أعاله .وعالوة على ذلك ،ينبغي التذكري أبن نظام روما
األساسي فتح آفاقا جديدة عندما قرر وضع الضحااي يف قلب احملكمة .ولتحقيق هذا اهلدف ،أدجمت
حقوق الضحااي مباشرة يف نسيج نظام روما األساسي.
 -857وهناك شواغل أخرى كثرية وخمتلفة .وفيما يتعلق ابحلالة يف أفغانستان ،ادعي أن االتصال
ابلضحااي بدأ يف وقت متأخر جدا وهو عندما قدم املدعي العام طلبا لإلذن بفتح حتقيق( .)623وقيل إنه
كان ينبغي اختاذ إجراء يف مرحلة ما من الدراسة التمهيدية اليت دامت أكثر من عشر سنوات .ويف هذه
احلالة ،منحت الدائرة شهرين فقط من أشهر الشتاء القاسية لتقدمي العرائض "مما أدى إىل مشاركة
منخفضة للغاية للضحااي"( .)624وتتعلق االنتقادات األخرى ابعتماد قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم
على منظمات اجملتمع املدين احمللية دون تقدمي الدعم األمين هلا ،واستخدام استمارة على اإلنرتنت على
الرغم من عدم الوصول إىل اإلنرتنت وانتشار األمية ،وعدم وجود ترتيبات خاصة للنساء واألطفال .ويقال

( )623احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية ،نسخة عامة منقحة من القرار الصادر يف "طلب اإلذن إبجراء حتقيق عمال
ابملادة  20 ،"15تشرين الثاين/نوفمرب  20 ،ICC-02/17-7-Red ،ICC-02/17-7-Conf-Exp ،2017تشرين الثاين/نوفمرب
.2017
( )624انظر على سبيل املثال احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية ،املرفق ألف ،االخطار املوجه إىل السلطات بشأن
البياانت الشفوية ،املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان يف أفغانستان 27 ،ICC-02/17-122-AnxA ،تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2019الصفحة .16
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إن هناك انطباعا ابالرتباك داخل قلم احملكمة بشأن الوقت الذي تكون فيه التوعية مناسبة ،ومن املسؤول
من بني قسم اإلعالم والتوعية ،وقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،ومكتب احملامي العام للضحااي
عما حيدث يف ضوء "اإلشارات املختلطة" القادمة من كل منهم( .)625ووجهت انتقادات مماثلة للتوقيت
واالعتماد على الناشطني احملليني يف احلالة يف جورجيا حيث أمكن تقدمي  69توكيال فقط لتمثيل 335
 6جمين عليهم يف األايم الثالثني املسموح فيها بتقدمي التوكيالت .وقيل إن العدد اإلمجايل للضحااي هناك
يبلغ  28 000شخص .ويف بالغات أخرى ،طلب توضيح اإلطار القانوين لعملية مشاركة الضحااي
والنتائج العملية اليت ترتبت عليها ،وطلب بوجه خاص توضيح رأي اهليئة القضائية يف الدور الذي قام به
قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم يف املرحلة السابقة لإلذن ابلتحقيق .وهناك ادعاءات أبن الضحااي
يشعرون خبيبة أمل من قلة فرص املشاركة ،وأثريت تساؤالت عما إذا كانت املشاركة "مفيدة" عامة ابلنظر
إىل الصعوبة اليت يواجهها حمامو الضحااي يف التعامل مع العدد الكبري من األشخاص الذين ميثلوهنم .ويف
الوقت نفسه ،من املسلم به أن الضحااي سامهوا بقدر كبري يف عدد من اإلجراءات.
 -858وهناك دعوات إىل احملكمة لوضع هنج متسقة ملشاركة الشهود وتقليل العقبات والتحدايت اليت
حتول دون استفادة املزيد من الضحااي من احملكمة .ويف بالغ يستند إىل تعليقات من عدد من املصادر
ذات اخلربة ،قيل إن "مشاركة الضحااي معقدة للغاية وبريوقراطية وغري متسقة وبعيدة عن الواقع الذي جيد
العديد من الضحااي أنفسهم فيه" .وأشري إىل املفاهيم اخلاطئة عن النظام ومسامهته يف عملية العدالة
اجلنائية .ووجهت انتقادات إىل املوظفني املكلفني ابلعمل مع الضحااي ومن أجلهم بسبب افتقارهم إىل
املهارات األساسية املطلوبة .ويقال إن عمليات تقدمي الطلبات املعقدة وغري املتسقة تعرقل املشاركة اجملدية
للضحااي يف اجراءات احملكمة ،ويقال إن هذا ال يزال هو الوضع على الرغم من التطورات يف هذا اجملال
اليت نوقشت أعاله .واعرتف أحد احملامني ذوي اخلربة ابجلهود اليت تبذهلا الدوائر لالنتقال إىل منوذج ميكن
تطبيقه على مجيع القضااي ،وال سيما تلك اليت تضم أعدادا كبرية من الضحااي املهتمني ،وخص ابلذكر
تعليقاهتا القاسية لقلم احملكمة وقال إن "املشاركة الفعالة للضحااي تواجه أكرب قدر من القصور والعقبات".
 -859ومن احلقائق البسيطة للحياة أن الشكلية والبريوقراطية (مبعناها احلريف) واإلجراءات هي مسات
أساسية يف أساليب عمل أي مؤسسة عامة ميكن مقارنتها ابحملكمة .وبطبيعة احلال ،ينبغي إدانة اإلفراط
يف أي من هذه العناصر ولكن جيب االعرتاف أبن التفاعل بني الضحااي وأولئك الذين يسعون إىل تيسري
االعرتاف هبم كمشاركني يف اإلجراءات خيتلف كثريا عن واقع احلياة اليومية للضحااي .ويصدق نفس
القول قطعا على أسلوب البياانت اليت تصدر عن أجهزة احملكمة أو ابلنيابة عنها .وينطبق ذلك على
قرارات الدوائر .غري أنه من املهم يف هذا اجملال أن تويل احملكمة يف هذه املرحلة من مراحل عملها ،من
خالل دوائرها ،اهتماما خاصا لضرورة التواصل بشكل فعال مع جمتمعات الضحااي اليت تشكل اجملموعة
األكثر أمهية فيما يتعلق ابإلطار القانوين لعملية مشاركة الضحااي وعواقب هذه العملية .وتعكس قرارات
الدوائر عموما معرفة القضاء هبذه املتطلبات .ومن األمثلة املفيدة على ذلك "القرار بشأن املبادئ اليت
حتكم عملية تقدمي طلبات الضحااي" يف قضية نتاغاندا الصادر يف  28أاير/مايو  2013بعد شهرين
فقط من تسليم املتهم نفسه للمحكمة(.)626
 -860وقد يقال إن قرارا من هذا النوع ينبغي أن يصدر بوجه أسرع قليال .بيد أنه يقدم بشكل واضح
وشامل اإلطار القانوين هلذه العملية .ويشمل هذا اإلطار اإلجراءات الواجبة االتباع يف املراحل املتتالية
()625
()626
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ابتداء ابلتوعية ،ومرورا بعملية الطلب وتبادل اآلراء مع أصحاب الطلبات ،السيما فيما يتعلق بتمثيلهم
القانوين والعناصر األخرى ،وختاما إبحالة الطلبات ومعاجلتها .وكان العمل املتوقع يف جمال التوعية من
القسم الذي كان يعرف آنذاك بقسم املعلومات والواثئق أنه "تزويد الضحااي احملتملني ،يف الوقت املناسب،
مبعلومات دقيقة وموجزة وميسرة وكاملة عن الوالية العامة للمحكمة ،وبشكل أكثر حتديدا ،عن األدوار
املختلفة اليت يطلب قانوان من الضحااي أتديتها يف اإلجراءات"( .)627ويؤدي هذا إىل دخول قسم
مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ووحدة الضحااي والشهود اليت أصبحت اآلن قسم الضحااي والشهود يف
العملية .وينص القرار على أنه ينبغي إبالغ األشخاص املعنيني إبمكانية الوصول إىل مساعدة فورية وهامة
من الصندوق االستئماين للضحااي وتوضيح الدور الفريد الذي يقوم به هذا الصندوق .ويشري القرار إىل
دور قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم املنصوص عليه يف القاعدة  )9( 86من الئحة احملكمة وهو
مساعدة املتقدمني يف استيفاء االستمارات ،وينص على أنه عندما ال ميكن القيام بذلك بسبب نقص
املوارد أو املخاوف األمنية أو التوترات يف اجملتمع أو ألسباب أخرى ،ينبغي تعيني وتدريب أشخاص حمليني
مناسبني موثوق هبم يف جمتمعاهتم كوسطاء بني أصحاب الطلبات واحملكمة .ويتناول القرار أيضا احلاجة إىل
أن يساعد أحد املساعدين احملليني احملامي الرئيسي يف امليدان.
 -861والقرار األخري الذي يعطي مؤشرات للمعلومات والتوعية هو قرار الدائرة التمهيدية األوىل
الصادر يف  13متوز/يوليه  2018بشأن احلالة يف دولة فلسطني بعد فتح حبث متهيدي يف هذه احلالة يف
 16كانون الثاين/يناير  2015وقيام دولة فلسطني إبحالة هذه احلالة إىل املدعي العام يف  22أاير /مايو
 .)628(2018ومن املسلم به أن املعلومات والتوعية ضروراين لتعزيز دعم وفهم وثقة اجلمهور العام يف
عمل احملكمة ومتكينها من فهم شواغل وتوقعات الضحااي بوجه أفضل .ويشري القرار إىل عدة صكوك
دولية حلقوق اإلنسان ،ويؤكد على حقوق الضحااي أمام احملكمة ،وينص على أن يقوم قلم احملكمة  ،يف
أقرب وقت ممكن ،أبنشطة اإلعالم والتوعية بني السكان املتضررين .وأشارت إىل قسم املعلومات والتواصل
وقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم وأدوارهم ،وحددت ما جيب نقله وما هي الوسائل اليت ينبغي
استخدامها .يتماشى تنظيم أنشطة التوعية مع القرار العام السنوي جلمعية الدول األطراف الذي يقضي
أبن تقوم احملكمة ،حسب االقتضاء ،أبنشطة توعية مبكرة مبجرد مشاركتها يف العمل ،مبا يف ذلك أثناء
البحث التمهيدي( .)629وما هو غري واضح من التقارير نصف الشهرية إىل الدوائر هو طبيعة ودرجة
املشاركة حىت اآلن.
 -862ومن املسلم به أن جزءا فقط من الضحااي يف منطقة نزاع معينة يصبحون جمين عليهم بصفة
عامة .ويف حني يعزى ذلك ،جزئيا على األقل ،إىل نطاق التهم احملددة ،فمن املقدر ،على سبيل املثال،
أنه من بني حوايل  20 000جمين عليه مشارك حمتمل يف قضية أونغوين ،أن  4 107فقط يشاركون
فعليا يف اإلجراءات(.)630ومن الواضح أن عددا من خصائص االتصاالت بني احملكمة والضحااي تؤدي
دورا كبريا .فيعيش العديد من الضحااي يف مناطق انئية بدون اتصال ابإلنرتنت .وقد تكون جمموعة
الضحااي ذات الصلة منتشرة على مساحة واسعة .وقد تكون هناك حاجة إىل وسطاء على دراية ابللغة
اليت يتحدثون هبا .ومن السهل معرفة السبب يف أن تكون الفرتات اليت تسمح هبا الدوائر لتقدمي الطلبات
قصرية بشكل غري معقول ،وإن مت اختيارها حبسن نية لضمان سري اإلجراءات بكفاءة .وقد تكون مطالب
()627
()628
()629
()630
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قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم للوفاء ابملوعد النهائي لتقدمي الطلبات غري قابلة للتنفيذ ابلنظر إىل
عدد الضحااي املؤهلني .ويف السياق احلايل ،املوارد املتاحة لعدد كبري من احلاالت متواضعة .وميكن ابلطبع
استكمال املوارد بتعيني موظفني إضافيني حمليا .وتعتمد سرعة القيام بذلك على مستوى التدريب املطلوب
وما يعرفه الضحااي ابلفعل عن عمل احملكمة وحقوقهم .وخيتلف مستوى الوعي بعد إطالع املدعي العام
على حالة ما من حالة إىل أخرى.
 -863وعلى الرغم من أن "حق الضحااي يف املشاركة يف اإلجراءات مل يتحول بعد إىل ممارسة موحدة
وواضحة" ،ليس هناك ما يدعو إىل الشك يف أن اهليئة القضائية واجلهات املسؤولة يف قلم احملكمة تدرك
متاما التحدايت القائمة يف سبيل توفري نظام فعال ملشاركة الضحااي بطريقة جمدية يف إجراءات احملكمة.
وترد بعض هذه التحدايت يف االنتقادات املقدمة للخرباء ،وتناول اخلرباء ابلفعل البعض منها .ولكن
حتديد ما إذا كانت هذه االنتقادات مربرة ،وحتديد ما إذا كانت منهجية ،عملية تتجاوز قدرة هذا
االستعراض والوقت املتاح .وينطبق هذا القول على اجياد حلول عملية أيضا .والكثري من التعليقات يتوقف
على الظروف احملددة لكل حالة.
 -864ويف ضوء جمموعة القضااي اليت أاثرها تنفيذ نظام مشاركة الضحااي الذي أنشئ يف احملكمة واليت
مت حتديد العديد منها من قبل مثل العدد اهلائل من الضحااي املشاركني احملتملني الذين جيب استيعاب
اهتماماهتم وطلباهتم ،وتنوع املواقف والظروف اليت يقيمون ويعيشون فيها ،وعدد القضااي املعنية والعدد
جدا من القرارات املتخذة ،والطريقة اليت تطور هبا املخطط على مدى عمر احملكمة ،واملوارد اليت
الكبري ا
ميكن بشكل معقول توقع ختصيصها هلا ،يبدو أن الوقت قد ابت مناسبا إلجراء تقييم كامل هلذا النظام يف
ضوء التعليقات اليت تلقاها اخلرباء .وميكن أن يقوم هبذا االستعراض فريق التنسيق الدائم ،على النحو
املقرتح يف التوصية  .359والغرض من التقييم هو حتديد كيفية حتسني كفاءة النظام من أجل ضمان
املشاركة اهلادفة ألكرب عدد ممكن من الضحااي يف اإلجراءات أمام احملكمة.

هاء-

التمثيل القانوين للضحااي
 -865أثريت بعض النقاط بشأن عدم االتساق يف اإلجراءات اليت اعتمدهتا خمتلف الدوائر ،مما أدى
إىل الشك وعدم اليقني .وهناك نقطتان على وجه اخلصوص تؤثران على الضحااي .وتتعلق األوىل ابلسيطرة
على الطريقة اليت جيري هبا ممثلو الضحااي املقابالت مع الشهود .وتطلب إحدى الدوائر اإلخطار مسبقا
ابألسئلة اليت يقرتح املمثلون القانونيون طرحها على الشهود يف حني ترتك دائرة أخرى للمحامني حرية
حتديد األسئلة وال تتدخل إال إذا رأت أهنا غري مناسبة( .)631وكال النهجني من حيث املبدأ جمرد أمثلة
خمتلفة إلدارة القضااي .غري أنه ،حيثما يلزم اإلخطار ،قد يستغرق ذلك  14يوم ا قبل إجراء الفحص وقد
يستغرق وقتا طويال قبل أن يكشف مكتب املدعي العام عن الواثئق املتصلة ابلتحقيق .ويبدو أن شرط
اإلخطار مبالغ فيه.
 -866وتتعلق النقطة الثانية ابملواعيد النهائية .وكثريا ما حتدد مواعيد هنائية قصرية جدا لتقدمي
املالحظات بشأن مسائل من قبيل طلبات اإلفراج املؤقت عن املشتبه به أو املتهم ومسائل الوالية القضائية

()631
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واملقبولية ،اليت تؤثر أتثريا كبريا على املصاحل الشخصية للضحااي( .)632ومن شأن هذا أن جيعل االتصال
ابلضحااي يف املناطق النائية من أجل احلصول على آرائهم وشواغلهم أمرا مستحيالا .ويبدو أن هذه نتيجة
حتمية لشروع احملكمة يف السري على حنو عادل وسريع .ويف بعض احلاالت ،تكون املسائل املشار إليها
متوقعة وقت تلقي التعليمات األولية من الضحااي .ويف تلك اليت تنشأ بصورة غري متوقعة وميكن أن يكون
هلا أتثري كبري على املصاحل الشخصية للضحااي ،ينبغي أن يكون من املمكن إقناع الدائرة إباتحة قدر
معقول من الوقت للحصول على التعليمات .وهذه مسألة تتعلق إبدارة القضااي وليست تنظيما رمسيا .غري
أن املواعيد النهائية اليت تضعها احملكمة ينبغي أن أتخذ يف االعتبار الظروف وأن ال يكون مبالغ فيها
ابلنسبة جملتمع الضحااي بغري داع.
 -867وتنشأ مسألة منفصلة فيما يتعلق بتمويل التمثيل القانوين خالل املراحل األوىل من تدخل
احملكمة يف حالة ما .وتعرضت السياسة املتبعة يف هذه الصدد لالنتقاد حيث اقتصرت املساعدة القانونية
اليت تقدمها احملكمة يف هذه املرحلة على احملامني الذين تعينهم احملكمة فقط مما لالنتقاد بسبب أتثريها
على الضحااي الذين يرغبون يف املشاركة يف احملاكمة يف مرحلة ما قبل التحقيق .وبينما يتوخى النظام
األساسي مشاركة الضحااي يف هذه املرحلة ،مل ينص هذا النظام صراحة على أنه ينبغي للمحكمة أن تعني
ممثال قانونيا مشرتكا للضحااي .ويقال إن هذا ال أيخذ يف االعتبار أمهية متثيل الضحااي يف اإلجراءات
القضائية السابقة لإلذن ابلتحقيق والعمل اهلام الذي يقوم به احملامون يف تلك املرحلة لتيسري مشاركة
الضحااي واستيفاء استمارات الطلبات ومجعها .ومسألة ما إذا كان ينبغي توفري التمويل للعمل يف تلك
املرحلة أمر مثري للجدل يف حد ذاته .ومع ذلك ،عندما يعتزم املدعي العام الشروع يف التحقيق من تلقاء
نفسه ،يتوقع من قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم أن يبلغ مكتب املدعي العام آبراء الضحااي فيما
يتعلق ابلتحقيق يف احلالة املعنية.
 -868ويف حني أنه من الصحيح القول أبنه ال يوجد اعتماد لتمويل احملامني اخلارجيني يف الظروف
املتوخاة ،تنص املادة  )1( 84من الئحة احملكمة على أن من مهام مكتب احملامي العام للضحااي تقدمي
الدعم واملساعدة للضحااي ويف الواقع ملمثليهم القانونيني .وقد حدث ذلك يف بعض األحيان عندما تلقى
مكتب احملامي العام للضحااي تعليمات ابنتداب أحد احملامني .ويشهد عمل احملكمة يف الوقت احلايل
زايدة يف القضااي اليت تثار يف مراحلها األوىل مسائل تتعلق ابلوقائع والقانون وهتم الضحااي ،مثل النطاق
اإلقليمي والزمين للتحقيق .ولذلك ينبغي النظر يف توسيع نطاق الظروف اليت جيوز فيها للمحكمة أن تعني
حماميا للضحااي لتشمل مرحلة البحث التمهيدي وعند طلب اإلذن بفتح حتقيق.
 -869وتعزز هذا الرأي من خالل املعلومات اليت مت مجعها واالنطباع الذي ظهر من التقارير
واملقابالت حول عمل احملامني الذين يعملون ابنتظام لصاحل الضحااي .ومن اجلدير ابلذكر أن للضحااي
احلق يف اختيار حمام ( )633وأنه ينبغي أن تتاح هلم الفرصة للتحدث معه مباشرة إلعطائه التعليمات .غري
أنه يف سياق احلاالت اليت تشهد أعدادا كبرية من الضحااي ،فإن الطريقة الواقعية الوحيدة اليت ميكن هبا
للمحكمة أن متول التمثيل القانوين هي عندما ميثل احملامي جمموعة من الضحااي ،ويف بعض األحيان
جمموعة كبرية جدا من الضحااي .وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار آراء الضحااي بشأن اختيارهم حملاميهم .ومن
املهم أن يعرتف هبذا احلق مجيع الذين يتعاملون مع احملكمة ،مبن فيهم نشطاء حقوق اإلنسان وغريهم ممن
( )632فيما يتعلق ابملواعيد النهائية القصرية للتواصل مع الضحااي يف أفغانستان ،انظر احلالة يف مجهورية أفغانستان
اإلسالمية  ،طلب احلصول على إذن لتقدمي مذكرات نيابة عن منظمات حقوق اإلنسان يف أفغانستان،ICC-02/17-55 ،

 25حزيران/يونيه  ،2019الصفحة  ،10الفقرة .19
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يعملون مع الضحااي يف عدد من السياقات .وتتطلب القضااي املعروضة على احملكمة متثيال متخصصا .ويف
بعض القضااي ،مثل تلك اليت تشمل اجلنود األطفال ،قد يوجد تضارب يف املصاحل ،وميكن معاجلته بتعيني
ممثلني قانونيني منفصلني .وهناك ابلطبع بعض االستياء بسبب عدم كفاية التمويل( ،)634وهناك ما يربر
ذلك .واالنطباع املعطى هو أن احملامني يوزعون املوارد حبكمة ،وأهنم توصلوا إىل طريقة لتقاسم املسؤوليات
بني احملامني املوجودين مبقر احملكمة واحملامني املوجودين يف امليدان ،ويستعينون عند االقتضاء مبساعدين يف
امليدان .وأفاد أحد األفرقة أبنه نظم  60اجتماعا مع جمموعات من الضحااي على مدى عامني .ومل ترد
أي شكوى خبصوص اخلدمة اليت يقدمها احملامون للضحااي.
 -870ولقسم احملامي العام للضحااي دور يف كل قضية معروضة على احملكمة تقريبا ،ويوجد حمام من
املكتب يف كل قضية من القضااي اليت أحيلت إىل احملكمة يف السنوات األخرية أو اجلاري إحالتها
حاليا( .)635ويتمتع حمامو املكتب بنفس االستقالل الذي يتمتع به احملامون اخلارجيون .ومنذ إنشائه يف
عام  ،2005مثل املكتب حنو  60 000من الضحااي يف مجيع مراحل اإلجراءات .وميثل حمامو املكتب
حاليا حنو  9 000من الضحااي املقيمني يف  22بلدا .وهناك  12وظيفة اثبتة ابملكتب ،حمام رئيسي
(ف ،)5-وحماميان (ف ،)4-وثالثة موظفني قانونيني (ف ،)3-وثالثة موظفني قانونيني معاونني (ف-
 ،)2ومديران للقضااي (ف ،)1-ومساعد إداري واحد (خ ع ،)5-وموظف واحد من فئة اخلدمات
املؤقتة العامة (ف .)2-وابإلضافة إىل ذلك ،يوجد سبعة حمامني ميدانيني مندجمني يف األفرقة القانونية اليت
متثل الضحااي يف الهاي يف البلدان ذات الصلة ابحلاالت .ويشارك مساعدون إضافيون يف امليدان حسب
االقتضاء .وكما هو احلال مع احملامني اخلارجيني ،يتصل حمامو املكتب ابنتظام مبن ميثلوهنم كلما أمكن
ذلك .وكثريا ما تيسر االتصاالت العائلية اجتماعات اجملموعات.

واو-

تعقب الضحااي يف مرحلة جب األضرار
 -871يستمر البحث عن الضحااي املهتمني إىل ما بعد استكمال اإلجراءات اجلنائية ويف مرحلة جرب
األضرار ،وأضاف ذلك تعقيدا جيب حله قبل أن يصبح متأصال وأن يؤدي إىل ارتباك عام .وأمرت الدائرة
يف قضية لوابنغا ،إدراكا منها أبن الضحااي الذين مت قبوهلم ابلفعل ليسوا سوى عينة من اجملموع الكلي
للضحااي ،أبن يضطلع الصندوق االستئماين للضحااي مبهمة حتديد املزيد من الضحااي املطالبني
ابجلرب( .)636واعرتض الصندوق االستئماين يف البداية على االضطالع هبذه املهمة على أساس أن
مسؤوليته هي تنفيذ أوامر اجلرب وليس حتديد الضحااي املطالبني به ولكنه قبلها يف النهاية( .)637وصدر
( )634انظر القسم السادس عشر  -ابء أعاله ،املساعدة القانونية.
( )635يبدو أن هذا صحيح يف مجيع القضااي ابستثناء قضية املهدي يف احلالة يف مايل .وحىت  15أيلول/سبتمرب،2017
كان مكتب احملامي العام للضحااي ميثل الضحااي يف قضااي لوابنغا وكااتنغا ونتاغاندا ومببا وغباغبو وبليه غوديه وأونغوين
واملهدي .انظر احلاشية  341أعاله ،التقرير الثالث للمحكمة بشأن تطوير مؤشرات األداء يف احملكمة اجلنائية الدولية
( ،)2017الصفحة  .53وبعد ذلك ،شارك املكتب يف قضية يكاتوم ونغايسوان ،انظر املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم
وابتريس إدوارد نغيسوان ،القرار بشأن التمثيل القانوين للضحااي 23 ،ICC-01/14-01/18-205 ،أاير/مايو  ،2019الصفحة
.9
)
636
(
املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،القرار بشأن حتديد املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي تطبيقها على جرب
األضرار 7 ،ICC-01/04-01/06-2904 ،آب/أغسطس  ،2012الفقرات .289 -283
( )637انظر على سبيل املثال املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،مالحظات حول جرب األضرار ردا على أمر اجلدولة
املؤرخ  14آذار/مارس  25 ،ICC-01/04-01/06-2872 ،2012نيسان/أبريل .2012
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أمر مماثل يف قضية املهدي اليت مل يقبل فيها سوى  139من الضحااي .ويرى قسم مشاركة الضحااي وجرب
أضرارهم أن املسؤولية ينبغي أن تقع عليه وأنه ميكنه التواصل مع الصندوق االستئماين .ومت يف قضية لوابنغا
وقضية املهدي ابلفعل تكليف قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم بتقييم البياانت الرئيسية .وملا كانت
املهام اليت ينطوي عليها األمر هي امتداد للعمل الروتيين لقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،فإنه ينبغي
أن تسند إليه تلك العملية بدال من الصندوق االستئماين للضحااي.
 -872ويوفر الوضع يف قضية املهدي سببا إضافيا لتعيني قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم وليس
الصندوق االستئماين للضحااي حيث أمرت الدائرة يف عام  2018القسم وليس الصندوق بتحديد
املستفيدين والضحااي الذين لديهم ممثلني قانونيني ( .)638وميكن العثور على مثال آخر على عدم
اإلستعجال الواضح يف أنشطة الصندوق يف قضية مببا .فعلى الرغم من تربئة السيد مببا وعدم وجود جرب
لألضرار ،كان من اجلائز للصندوق أن يقدم "مساعدة" للمجتمعات املتضررة من النزاع ،وأعلن الصندوق
يف منتصف عام  2018عن اعتزامه القيام بذلك ولكنه مل يطلب اإلذن الالزم لذلك إال يف أوائل هذا
العام ( .)639وتشري هذه الظروف إىل أن الصندوق االستئماين ليس جمهزا لتعقب الضحااي وحتديد أماكن
وجودهم ،كما أنه ليس جمهزا للعمل بسرعة يف مرحلة من القضية يلزم فيها اختاذ تدابري عاجلة لتجنب
ضياع املزيد من الوقت دون داع قبل اكتمال اإلجراءات القضائية.
 -873ويف قضية نتاغاندا ،اختذ قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم زمام املبادرة وطلب إىل الدائرة يف
تشرين األول/أكتوبر  2019أن تصدر أمرا إىل قلم احملكمة ببدء عملية حتديد املستفيدين والضحااي أثناء
النظر يف االستئناف وقبل صدور احلكم لتكون القائمة املتعلقة هبم جاهزة أمام احملكمة يف حالة رفض
الطعن .واعرتض مكتب احملامي العام للضحااي على ذلك على أساس أن القيام بذلك يف هذه املرحلة من
االجراءات قد يولد توقعات كاذبة لدى الضحااي يف حالة جناح االستئناف .ويف  26حزيران/يونيه
 ،2020أصدرت الدائرة قرارها بشأن هذه املسألة قائلة "وفيما يتعلق ابلغرض من تعزيز كفاءة وفعالية
إجراءات اجلرب املتخذة ككل ،ترى الدائرة أن من املستحسن حتديد الضحااي الذين حيتمل أن يكونوا
مؤهلني للحصول على اجلرب قبل صدور أمر اجلرب قدر اإلمكان"( .)640وأضافت بعد ذلك أهنا ترى أن
قلم احملكمة ،من خالل قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،هو الكيان املناسب "لقيادة عملية حتديد
املستفيدين احملتملني واملهام األخرى املبينة أدانه"( .)641ووفقا للدائرة ،يتفق ذلك مع القاعدة  )9( 86من
الئحة احملكمة(.)642

التوصيات
التوصية  :336ينبغي االعرتاف بقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ابعتباره الكيان املسؤول عن
تعقب وحتديد الضحااي اآلخرين الذين لديهم طلبات للجرب خالل مرحلة اجلرب.
( )638املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،احلكم يف الطعن املقدم من الضحااي يف "األمر الصادر جبرب األضرار"،
 8 ،01/12-01/15-259-Red2آذار/مارس .2018
( )639البيان الصحفي للمحكمة الصادر يف  17أاير/مايو  2017بعنوان "الصندوق االستئماين للضحااي يقرر إطالق
برانمج للمساعدة يف كوت ديفوار".
( ،ICC-01/04-02/06-2547 )640الصفحة  ،11الفقرة .26
( )641املرجع نفسه ،الفقرة .27
( )642املرجع نفسه.
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التوصية  :337يوصى أبن تبدأ الرتتيبات املتعلقة بتيسري ومجع طلبات املشاركة املقدمة من الضحااي يف
وقت سابق للوقت الذي يتم فيه ذلك حاليا .وعلى وجه اخلصوص ،إذا كان يتم عادة مجع الطلبات من
الوقت الذي يتم فيه تقدمي عريضة االهتام ،ينبغي تقدمي هذا الوقت ليكون من الوقت الذي يتم فيه إصدار
األمر ابلقبض أو التكليف ابحلضور.
التوصية  :338ينبغي املوافقة على مشاركة الضحااي الذين سبقت املوافقة على مشاركتهم يف اإلجراءات
تلقائيا يف اإلجراءات املتعلقة أبي قضية أخرى تفتح يف نفس احلالة ولنفس األحداث.
التوصية  :339ينبغي أن جتري هيئة التنسيق الدائمة( )643تقييما كامال لفعالية املخطط هبدف تيسري
املشاركة اجملدية ألكرب عدد ممكن من الضحااي يف اإلجراءات.
التوصية  :340عندما تطلب الدائرة الكشف عن األسئلة اليت يعتزم املمثل القانوين للضحااي تقدميها،
ينبغي أال يتجاوز املوعد النهائي احملدد ،إن وجد 48 ،ساعة قبل جلسة االستماع املعنية.
التوصية  :341ينبغي أن ينظر قلم احملكمة يف توسيع نطاق اإلجراءات اليت جيوز فيها للمحكمة أن تعني
حماميا للضحااي لتشمل البحوث التمهيدية وطلبات اإلذن بفتح حتقيق.

القسم الثامن عشر -جب أضرار الضحااي ومساعدهتم
ألف-

اإلطار احلايل ملشاركة الضحااي يف نظام روما األساسي وعمله
الستنتاجات
 -874كما ذكر أعاله ،فتحت الدول اليت اجتمعت يف روما يف عام  1998آفاقا جديدة عندما
قررت وضع الضحااي يف قلب احملكمة .وتتمثل إحدى السمات املميزة لنظام روما األساسي يف أن حقوق
الضحااي مدرجة مباشرة يف نسيجه ،مما مينحهم احلق ليس فقط يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ،ولكن
أيضا يف التماس اجلرب .ويف مؤمتر روما ،كان هناك اتفاق واسع للسماح للمحكمة ابجلرب ،يف حماولة
لتصحيح أوجه القصور يف هذا الصدد يف حماكم األمم املتحدة املخصصة(.)644
 -875وتضمن النظام األساسي أحكاما بشأن محاية الضحااي والشهود ومشاركتهم يف
اإلجراءات( .)645وكثريا ما تشري الدوائر إىل "مصاحل الضحااي" كمعيار مهم يف عملية صنع القرار(.)646
وابإلضافة إىل حتديد إمكانية وإجراءات جرب أضرار الضحااي يف املادة  ،75يصف النظام األساسي أيضا
كيف ميكن للمحكمة أن تقدم تربعات (من خالل الغرامات واملصادرات( )647اليت ستجمعها من
( )643انظر التوصية .359

(William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, (Oxford )644

. University Press: 2010) p. 880.
( )645املادة  68من نظام روما األساسي.
( )646املرجع نفسه ،املادة " :)4(65إذا رأت الدائرة االبتدائية أنه يلزم تقدمي عرض أوىف لوقائع الدعوى حتقيقا ملصلحة
العدالة ،وخباصة ملصلحة الضحااي."... ،

(Thordis Ingadottir, ‘The Trust Fund for Victims (Article 79 of the Rome Statute)’, in The International )647

Criminal Court: Recommendations on Policy and Practice, Financing, Victims, Judges, and Immunities., Thordis
Ingadottir (ed), (Transnational Publishers for PICT/Center on International Cooperation: 2003), pp.111-

. 144 at p.115
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العقوابت) إىل صندوق استئماين أنشأته مجعية الدول األطراف "لصاحل الضحااي يف اجلرائم اليت تدخل يف
اختصاص احملكمة وأسرهم"(.)648
 -876وبينما كان متوقعا يف النظام األساسي أن يكون الصندوق املذكور صندوقا استئمانيا فقط،
تطور الصندوق وأصبح كياان مستقال بذاته .وأنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق يف عام
 ،)649(2002وأنشأت بعد ذلك أمانته يف عام  .)650(2004ووضعت بعد ذلك بعام واحد النظام
األساسي للصندوق( .)651وجملس إدارة الصندوق االستئماين هو املسئول عن اإلشراف على الصندوق.
وأمانة الصندوق هي الذراع "التنفيذي" للصندوق .وهي تستخدم العديد من املوظفني (يف املقر الرئيسي
ويف املكاتب امليدانية) ،وتغطي نفقاهتا من امليزانية العادية للمحكمة.
 -877وللصندوق االستئماين والية ذات شقني :تنفيذ أوامر اجلرب الصادرة عن احملكمة ضد شخص
مدان (والية اجلرب)( ،)652وإعادة التأهيل اجلسدي أو النفسي و/أو تقدمي الدعم املادي للضحااي اخلاضعني
لوالية احملكمة (والية املساعدة)( .)653ويف حني أن الوالية األوىل ينبغي أن تتم امتثاال ألوامر اجلرب الصادرة
عن الدوائر ،فإن والية املساعدة خترج عن نطاق املراجعة والرقابة القضائية.
 -878وابإلضافة إىل الصندوق وأمانته ،تندرج املسائل املتعلقة ابلضحااي يف والية عدة أجهزة أخرى
للمحكمة  -الدوائر ،ومكتب املدعي العام ،وفيما يتعلق بقلم احملكمة ،يف قسم مشاركة الضحااي وجرب
أضرارهم ،وقسم الضحااي والشهود ،ومكتب احملامي العام للضحااي.
 -879وتنطوي العمليات املفاهيمية واإلجرائية املتعلقة ابجلرب على العديد من التعقيدات وأوجه عدم
اليقني ،مما يؤثر بشكل خطري على حق الضحااي يف املشاركة بشكل فعال يف اإلجراءات واحلصول على
اجلرب( .)654ويستغرق وضع اخلطط التنفيذية للجرب وتنفيذها وقتا طويال .وعموما ،تعاين العملية أبكملها
من أتخريات عميقة .وقال البعض للخرباء إن الضحااي سينتظرون إىل األبد.
 -880ويف قضية لوابنغا( ،)655أصدرت الدائرة االبتدائية حكما إبدانة املتهم يف  14آذار/مارس
 .2012وكان اتريخ موافقة الدائرة على اخلطة التنفيذية للجرب اجلماعي الرمزي هو  21تشرين
األول/أكتوبر  ،2016أي بعد أربع سنوات من اإلدانة .وكان اتريخ اخلطة التنفيذية املقابلة للجرب
اجلماعي القائمة على اخلدمات هو  6نيسان/أبريل  ،2017أي بعد مخس سنوات .وما يلفت النظر هو
أنه يف حني مت اإلفراج عن املتهم يف  15آذار /مارس  2020بعد أن أمضى  14عاما يف السجن ،ال
تزال عملية تنفيذ اجلرب جارية .ورغم وجود ما يربر التأخري إىل حد ما (أن قضية لوابنغا كانت القضية
( )648املادة  79من نظام روما األساسي.
( )649إنشاء صندوق استئماين لصاحل الضحااي يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهمICC-ASP/1/Res.6 ،
). (2002
( )650إنشاء أمانة الصندوق االستئماين للضحااي. ICC-ASP/3/Res.7 (2004) ،
( )651النظام األساسي للصندوق االستئماين للضحااي. ICC-ASP/4/Res.3 (2005) ،
( )652القاعدة  )4( - )1( 98من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )653مستمدة من املرجع نفسه ،القاعدة .)5( 98
( )654انظر Alina Balta, Manon Bax, Rianne Letschert, Trial and (Potential) Error: Conflicting Visions on
.Reparations within the ICC System (2019) 29(3) International Criminal Justice Review, 221-248.
( )655انظر املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،احلكم مبوجب املادة  74من النظام األساسيICC-01/04-01/06- ،
 14 ،2842آذار /مارس .2012
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األوىل اليت حيكم فيها ابجلرب ،وعدم استقرار احلالة األمنية أحياان ،وهشاشة املؤسسات احمللية) ،فإن طول
العملية برمتها مفرط بشكل واضح.
 -881ويف قضية كااتنغا( ،)656بينما أدين املتهمون يف  7آذار/مارس  ،2014صدر أول أمر ابجلرب
من الدائرة يف  24آذار/مارس  ،2017أي بعد ثالث سنوات من اإلدانة .وبعد ذلك بعام تقريبا،
أدخلت دائرة االستئناف يف  8آذار/مارس  2018تعديالت على أمر اجلرب .ويف هذه احلالة أيضا ،ال
يزال التنفيذ جاراي.
 -882ويف قضية املهدي( ،)657بعد إدانة املتهمني الرتكاهبم جرائم حرب يف  27أيلول/سبتمرب
 ،2016صدر أمر ابجلرب يف  17آب/أغسطس  ،2017ومتت املوافقة على اخلطة التنفيذية املعدلة
للصندوق االستئماين يف  4آذار/مارس  ،2019أي بعد مرور أكثر من عامني ونصف عام على صدور
احلكم.
 -883واملشكلة النامجة عن هذه التأخريات ملحوظة أيضا فيما يتعلق بتنفيذ والية املساعدة املمنوحة
للصندوق يف سياق احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية األوىل) .فبعد احلكم الصادر من دائرة
االستئناف يف  8حزيران/يونيه  2018بتربئة السيد مببا ،أعلن الصندوق االستئماين على الفور ،يف 13
حزيران/يونيه  ،2018عن اعتزامه إطالق برانمج للمساعدة يف املوقع ،مث أبلغ الدائرة التمهيدية( )658يف
 25شباط/فرباير  ،2020أي بعد حوايل  20شهرا ،أبنه سيضطلع مبشروع جترييب إلعادة التأهيل البدين
والنفسي وتقدمي الدعم املادي حلوايل  200شخص من الفئات الضعيفة والناجني من العنف اجلنسي
واجلنساين وكذلك من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف ابنغي( .)659ويدل التأخري يف تنفيذ هذا
املشروع ،ال سيما وأنه كان خمصص ا جلمهورية أفريقيا الوسطى اليت للمحكمة وجود فيها منذ أكثر من
عشر سنوات ،على وجود نقاط ضعف كثرية يف القدرة املؤسسية للصندوق.
 -884وعمليات اجلرب اليت تستغرق مدة طويلة تؤدي ،ليس فقط إىل آاثر حمتملة على توقعات
الضحااي ،وابلتايل على مسعة احملكمة ،ولكن أيضا إىل آاثر مالية كبرية ،ال سيما فيما يتعلق ابملوارد البشرية
يف اهليئة القضائية وقلم احملكمة ،واملوارد الالزمة لتمويل املساعدة القانونية للدفاع والضحااي ،والصندوق
االستئماين للضحااي(.)660
 -885ويف حني أن أقلية فقط من الضحااي تقرر املشاركة يف اإلجراءات ،فإن األغلبية العظمى تريد
القصاص .وابلنسبة للضحااي ،مل تعمل احملكمة كما كان متوخى ومل حتقق اهلدف املنشود حىت اآلن .ومن
الناحية املفاهيمية ،اعتربت عملية اجلرب معيبة بشكل خطري ألهنا (قد) تؤدي إىل عدم املساواة بني
الضحااي حيث حيكم ابجلرب للجرائم اليت يصدر بشأهنا حكم ابإلدانة فقط وليس جلميع اجلرائم الواقعة أو
املرتكبة يف احلالة قيد البحث .وعالوة على ذلك ،فإن الضحااي وجمموعات الضحااي الذين حيق هلم اجلرب
()656

. ICC-01/04-01/07-3436-tENG

( )657املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،احلكم والعقوبة 27 ،ICC-10/12-01/15-171 ،أيلول /سبتمرب .2016
( )658عمال ابملادة  ‘2’)1( 50من النظام األساسي للصندوق االستئماين للضحااي.
( )659احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية األوىل) ،معلومات إىل الصندوق االستئماين للضحااي بشأن "اإلخطار من
قبل جملس اإلدارة وفقا للمادة ( 50أ) من النظام األساسي للصندوق بقراره املتعلق ابلقيام أبنشطة معينة يف مجهورية إفريقيا
الوسطى" 8 ،ICC-01/05-100 ،نيسان/أبريل .2020
( ،ICC-ASP/18/15 )660الفقرة .125
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ال ميثلون يف كثري من األحيان سوى جزء بسيط فقط من األشخاص الذين تعرضوا لألذى نتيجة للجرائم
املرتكبة يف حالة معينة .وعالوة على ذلك ،ويف سياق القضااي املعروضة على احملكمة ،يشكل الضحااي
جمموعة غري متجانسة من األشخاص واجملتمعات املتضررة ،وتتمثل السمة املشرتكة الوحيدة هلم يف أهنم
تعرضوا لألذى نتيجة الرتكاب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل .وعلى سبيل املثال ،يف
قضية لوابنغا ،الضحااي املباشرون هم اجلنود األطفال ،ويف قضية كااتنغا ،الضحااي هم األشخاص الذين
كانوا يعيشون يف قرية بوجورو وقت اهلجوم؛ ويف قضية املهدي ،الضحااي هم أحفاد األولياء أصحاب
األضرحة الذين تعرضوا ألضرار معنوية واقتصادية شخصية مباشرة من تدمريها ،وأهايل متبكتو وقت
ارتكاب اجلرمية ،والشعب املايل واجملتمع الدويل الذين كانوا يستفيدون أيضا من مواقع الرتاث العاملي.
فلكل فئة من فئات الضحااي احتياجات خاصة ،ويلزم أن تكون وسائل اجلرب أو املساعدة مناسبة لكل
منها .ويدل ذلك على مدى صعوبة وضع وتطبيق نفس احللول على جمموعات خمتلفة من الضحااي
لتحقيق نفس النتائج.
 -886وأوجد النظام توقعات عالية بني الضحااي لكنها مل تتحقق ،مما أدى بدوره إىل آتكل ثقتهم يف
مصداقية احملكمة .وعلى حد تعبري قاض سابق يف احملكمة "التعويضات يف حالة من الفوضى"(.)661
 -887واالستنتاج الذي توصل إليه اخلرباء فيما يتعلق بفعالية وأداء وتشغيل نظام اجلرب هو أنه مل يقدم
جربا عادال وكافيا وفعاال وسريعا للضحااي يف اجلرائم اخلاضعة الختصاص احملكمة.
 -888وتعزى التأخريات يف اإلجراءات القضائية من انحية ،ويف عمل الصندوق االستئماين الذي
تضاءل نتيجة هلذه التأخريات من انحية أخرى ،جزئيا ،إىل النقص يف املوارد املالية .وبينما توقع
األشخاص الذين وضعوا نظام روما األساسي أنه سيتم اجلرب من أموال األشخاص الذين ستدينهم
احملكمة ،أعلنت احملكمة أن مجيع املتهمني الذين صدرت أحكام إبدانتهم يف جرائم أساسية حىت اآلن من
املعوزين( .)662ورغم اعتبارهم كذلك ،حددت احملكمة املسؤولية املالية عن اجلرب لكل من السيد
لوابنغا( ،)663والسيد كااتنغا( ،)664والسيد املهدي( )665مببلغ  10ماليني دوالر أمريكي ،ومليون دوالر
أمريكي ،و  2.7مليون دوالر أمريكي على التوايل .وكانت احلالة الوحيدة اليت مت فيها حتصيل الغرامات
هي قضية مببا ،يف عام  .2020ووفقا للسوابق القضائية املستقرة للمحكمة ،ال عالقة لعوز املتهم ابجلرب

(Judge Elizabeth Odio Benito, Forward, in Carla Ferstman and Mariana Goetz, Reparations for Victims )661
of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: Systems in Place and Systems in the Making, Second

. Edition, (Brill/Nijhoff: 2020).

( )662املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية؛ واملدعي العام ضد جريمان كااتنغا،
صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية؛ واملدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،صحيفة املعلومات املتعلقة ابلقضية .وأنظر
أيضا أدانه ،احلاشيتان  662و.664
( )663املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،نسخة منقحة من "القرار بشأن حتديد احلصة اليت يتحملها توماس لوابنغا
دييلو من اجلرب" 21 ، 06-3379-Red-Corr-tENG /ICC-01 / 04-01 ،كانون األول/ديسمرب  ، 2017الصفحة .111
( )664املدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،األمر الصادر ابجلرب عمال ابملادة  75من النظام األساسيICC-01/04-01/07- ،
 25 ،3728-tENGآذار/مارس  ،2017الصفحة .120
( )665املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،األمر الصادر ابجلرب 17 ، ICC-01/12-01/15-236 ،آب/أغسطس ،2017
الفقرة .60
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وال ميكن أن يكون العوز عقبة أمام حتديد املسؤولية عن اجلرب( .)666وال عالقة ملوارد الصندوق االستئماين
مبسؤولية الشخص املدان أو بقدرته املالية(.)667
 -889وفيما يتعلق ابلتربعات ،تلقى الصندوق االستئماين  -بني عامي  2010و  -2018ما يبلغ
جمموعه  28 502 000يورو يف شكل تربعات عامة ،و 218 000يورو يف شكل تربعات
خاصة( ،)668وبلغت حنو  3.6مليون يورو سنوايا .وخصصت بعض هذه التربعات ملشاريع حمددة .ورغم
أن التربعات واهلبات سخية ،فإهنا مل تكن كافية للصندوق ليضطلع مبهمته على حنو كامل .وأشارت أمانة
الصندوق إىل "أهنا تواجه حتديني خطريين يف جمال القدرة على التنفيذ واملوارد املالية من أجل استكمال
اجلرب ابلكامل يف قضييت لوابنغا واملهدي ،ولتمويل برامج املساعدة ملدة مخس سنوات يف مشال أوغندا
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وتوسيع برامج املساعدة إىل أربعة بلدان إضافية"( .)669وهدف الصندوق
لعام  2021هو مجع  40مليون يورو من التربعات الطوعية والتربعات اخلاصة لتنفيذ واستكمال دفع
أوامر اجلرب وتوسيع نطاق تنفيذ برامج املساعدة(.)670
 -890ويرى اخلرباء أن عدم جناح الصندوق االستئماين يف اجتذاب املزيد من التربعات يرجع جزئيا إىل
التحدايت النظامية املتعلقة بكيفية تركيب الصندوق وأمانته ،واملسائل املتعلقة ابحلوكمة واإلدارة يف أمانة
الصندوق ،وعدم فعالية الرقابة ،وعدم وجود اسرتاتيجية جلمع األموال .وأسهمت هذه العوامل يف ضعف
األداء يف امليزانية إىل حد كبري( ،)671الذي اقرتن بتأخر العملية القضائية ،مما أدى إىل آتكل ثقة املاحنني
(احملتملني) يف الصندوق.
 - 891وال ميكن خلطة احملكمة للجرب واملساعدة أن تنجح دون توفر املوارد املالية الكافية واستقرار
احتياطياهتا .وال ميكن أن تكون أوامر احملكمة ابجلرب جمرد أرقام على الورق( .)672وبدون إحراز تقدم
واضح وبذل جهود متجددة ملعاجلة أوجه القصور املتصلة ابحلوكمة وزايدة التنسيق بني خمتلف اهليئات

( )666املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،احلكم بشأن الطعن املقدم يف القرار املتعلق ابملبادئ واإلجراءات الواجبة
التطبيق على األمر الصادر ابجلرب املؤرخ  7آب/أغسطس  2012واألمر املعدل للجرب( ،املرفق ألف)ICC-01/04-01/06- ،
 3 ،3129آذار/مارس  ،2015الفقرة 105؛ وانظر أيضا املدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،احلكم بشأن الطعن املقدم يف
قرار الدائرة االبتدائية الثانية املؤرخ  24آذار/مارس  2017بعنوان األمر الصادر ابجلرب عمالا ابملادة  75من النظام
األساسي 8 ،ICC-01/04-01/07-3778-Red ،آذار/مارس  ،2018الفقرة 189؛ و  ،ICC-01/12-01/15-236الفقرة
.114
( ،ICC-01/12-01/15-236 )667الفقرات .114-112
( ،ICC-ASP/18/15 )668الفقرة .149
( )669التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي يف الفرتة
من  1متوز/يوليه  2018إىل  30حزيران/يونيه  ،ICC-ASP/18/14 (2019) ،2019الفقرة .120
( )670انظر املرجع نفسه ،الفقرة 5؛ وانظر أيضا التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن مشاريع وأنشطة جملس إدارة
الصندوق االستئماين للضحااي يف الفرتة من  1متوز/يوليه  2017إىل  30حزيران/يونيه ،ICC-ASP/17/14 (2018)،2018
الفقرة .107
( )671الحظت جلنة امليزانية واملالية مع القلق "االخنفاض املستمر" يف معدل تنفيذ أمانة الصندوق ،انظر ،ICC-ASP/18/15
الفقرة .122
( )672املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،القرار بشأن خطة التنفيذ احملدثة للصندوق االستئماين للضحااي ICC- ،
 4 ،01/12-01/15-324-Redآذار/مارس  ،2019الفقرة .102
16-A-180521

255

ICC-ASP/19/16

العاملة مع الضحااي وإدخال حتسينات على العملية القضائية ،لن يطرأ أي تغيري على كفاءة وفعالية اخلطة
احلالية للجرب واملساعدة.
 -892وال يلزم اختاذ إجراء فوري يف ضوء املشاكل السابقة واحلالية فحسب ،بل يف ضوء الزايدة
احملتملة يف عدد الضحااي الذين يطلبون اجلرب يف القضااي اجلارية أو املقبلة أيضا .وعلى سبيل املثال ،يف
حالة ميامنار املعروضة حاليا على الدائرة التمهيدية ،قدمت ابلفعل بياانت ابلنيابة عن  470ألف شخص
من الضحااي .ووجدت الدائرة أنه نتيجة للعنف الذي حدث يف عام  ،2017مت هتجري ما بني 600
ألف ومليون من الروهينغا قسرا من ميامنار إىل بنغالديش ،وهي أعمال تشكل ترحيالا أو نقالا قسرايا
للسكان مبوجب املادة ()1(71د) من النظام األساسي واجلرائم األخرى اليت تدخل يف اختصاص
احملكمة(.)673

ابء-

املسائل القضائية املتعلقة جبب األضرار
الستنتاجات

 -1املبادئ (القضائية) العامة بشأن جب األضرار
 -893تتطلب املادة  )1( 75من نظام روما األساسي أن تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب
األضرار اليت تلحق ابلضحااي أو فيما خيصهم ،مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار(.)674
ووضعت دائرة االستئناف يف قضية لوابنغا( )675جمموعة من املبادئ العامة بشأن اجلرب .وأخذت يف
االعتبار املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحااي
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل(،)676
وإعالن األمم املتحدة ملبادىء العدل األساسية املتعلقة بضحااي اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة
( . )677ورأت احملكمة عالوة على ذلك أن "املبادئ ينبغي أن تكون مفاهيم عامة ،ورغم صياغتها يف ضوء
ظروف قضية معينة ،ميكن مع ذلك تطبيقها أو تكييفها أو توسيعها أو اإلضافة إليها من قبل الدوائر
االبتدائية يف املستقبل( .)678واسرتشادا هبذا القرار ،طبقت الدوائر االبتدائية هذه املبادئ وقامت بتطويرها
يف السياق والظروف ذات الصلة بكل قضية على حدة.

( )673احلالة يف مجهورية بنغالديش الشعبية/مجهورية احتاد ميامنار ،القرار عمالا ابملادة  15من نظام روما األساسي بشأن
اإلذن إبجراء حتقيق يف الوضع يف مجهورية بنغالديش الشعبية/مجهورية احتاد ميامنار 14 ،ICC-01/19-27 ،تشرين
الثاين/نوفمرب  ،2019الفقرات  22و 105و 108و.210
( )674ترى دائرة االستئناف أن الطلب املتعلق بوضع مبادئ فيما يتعلق ابجلرب إلزامي ("يتعني") .انظر ICC-01/04-01/06-
 ،3129الفقرة .52
(ICC-01/04-01/06-3129 )675؛ وانظر أيضا املرفق ألف ،األمر املتعلق جبرب األضرار.ICC-01/04-01 /06-3129-AnxA ،
( )676املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحااي االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل
حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة 21 ،A/RES/60/147 ،آذار/
مارس .2006
( )677اجلمعية العامة لألمم املتحدة.A/RES/40/34 (1985) ،
( ،ICC-01/04-01/06-3129 )678الفقرة .55
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 -894ووجهت انتقادات للمحكمة لقيامها يف املاضي وأثناء املشاورات اليت قام هبا اخلرباء بوضع مبادئ
وإجراءات عامة لتطبيقها من قبل الدوائر االبتدائية على أساس احلالة حبالة بدال من إرساء "مبادئ على
نطاق احملكمة"( )679أو إصدار "صك مستقل" بشأن مبادئ اجلرب .كما قيل إن املبادئ العامة للمحكمة
ختلق حالة من عدم اليقني وعدم االتساق وعدم القدرة على التنبؤ ،فضال عن االجحاف ابلشخص
املدان.
 -895وقد ترك نظام روما األساسي للمحكمة عن قصد أمر وضع مبادئ بشأن جرب اضرار الضحااي،
وهو أحد جماالت "الغموض البنااء"( .)680وتوفر املبادئ العامة املتعلقة ابجلرب والسوابق القضائية اليت
تضعها احملكمة حاليا معايري توجيهية بشأن عدد من املوضوعات احملورية يف اجلرب( .)681وعالوة على
ذلك ،مت ترسيخ( )682العناصر اخلمسة الرئيسية ألوامر اجلرب .وحددت الدوائر اليت شاركت يف مرحلة اجلرب
بوضوح املراحل الثالث لعملية جرب األضرار وهي ‘1’ :إصدار األمر ابجلرب ،و’ ‘2املوافقة على اخلطة
التنفيذية للجرب ،وأخريا ’ ‘3املوافقة على مشاريع اجلرب(.)683
 -896ويتبني من أوامر اجلرب وغريها من القرارات ذات الصلة الصادرة يف قضااي لوابنغا وكااتنغا واملهدي
واملوافقات القضائية املقابلة على اخلطط التنفيذية للجرب اليت وضعها الصندوق االستئماين للضحااي أن
املبادئ العامة للجرب اليت وضعتها دائرة االستئناف يف قضية لوابنغا وفرت للدوائر مبادئ توجيهية فيما
يتعلق ابجلرب( .)684واعتمدت الدوائر هذه املبادئ وعدلتها وفقا ملقتضيات كل قضية وخصوصياهتا .ويف
قضية املهدي ،تناولت الدائرة االبتدائية على وجه التحديد مبادئ اجلرب املتعلقة ابملمتلكات الثقافية
والرتاث احملمي .ويف قضية نتاغاندا ،اليت ال تزال إجراءات اجلرب جارية بشأهنا وختضع لنتيجة االستئناف
املقدم ضد احلكم ابإلدانة ،من املتوقع أن تستكمل وأن تعزز الدائرة االبتدائية مبادئ اجلرب الواجبة التطبيق
على العنف اجلنسي واجلنساين ،وأن تبت على وجه التحديد يف مسألة األذى املفرتض لألطفال الذين
يولدون من االغتصاب واالستعباد اجلنسي ،وما إذا كان ينبغي ختفيف عبء اإلثبات يف القضااي املتعلقة
ابلعنف اجلنسي( ..)685والسوابق القضائية قيد التطوير( ،)686وستستمر ابلتأكيد يف التطور .ولقد قيل فيما

()679

انظر .REDRESS, Justice for Victims: The ICC’s Reparations Mandate (2011), p. 24

(Christine Van den Wyngaert, Victims before International Criminal Courts: Some Views and Concerns )680

. of the ICC Trial Judge, (2011) 44(1) Case Western Reserve Journal of International Law, p.486
( )681تشمل املبادئ املتعلقة ابملستفيدين من اجلرب سهولة الوصول إىل الضحااي والتشاور معهم؛ وحتديد الضرر والسببية؛
ومسؤولية الشخص املدان؛ ومعيار وعبء اإلثبات؛ وحقوق الدفاع؛ والتناسب ومناسبة اجلرب وطرائق اجلرب.
( )682انظر  ،ICC-01/04-01/06-3129الفقرة .32
( )683انظر املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ،القرار بشأن خطة التنفيذ احملدثة للصندوق االستئماين للضحاايICC- ،
 4 ،01/12-01/15-324-Redآذار/مارس  ،2019الفقرة .14
( )684دعت مجعية الدول األطراف أيضا احملكمة إىل "االستمرار" يف إرساء املبادئ املتعلقة ابجلرب وفقا للمادة  )1( 75على
سبيل األولوية يف سياق اإلجراءات القضائية .انظر ) ،ICC-ASP/18/Res.6 (2019املرفق األول ،والية مجعية الدول األطراف
يف الفرتة ما بني الدورتني ،الفقرة ( 12أ).
( ،ICC-01/04-02/06-2547 )685الفقرة .46
( )686فيما يتعلق ابلضحااي واجملتمعات املتضررة  ،واجلرب والصندوق االستئماين للضحااي( ،أ) يطلب من احملكمة االستمرار
يف وضع املبادئ املتعلقة ابجلرب وف اقا للمادة  )1( 75من نظام روما األساسي كأولوية يف السياق ،ICC-ASP/18/Res.6

أيضا
الفقرة  .12انظر ا
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يتعلق بنظام حقوق اإلنسان يف البلدان األمريكية وحمكمتها اليت لديها خربة أطول من احملكمة يف جمال
اجلرب إن السوابق القضائية ال ميكن أن تظل اثبتة (.)687
 -897ومن القضااي الرئيسية اليت تؤثر على كفاءة وفعالية مرحلة اجلرب القضية املتعلقة إبجراءات اجلرب.
وابلنظر إىل عدم وجود ما يقتضي أن تشكل إجراءات اجلرب مرحلة من مراحل "احملاكمة" حبصر
املعىن( ،)688وأن املعيار الذي ينطبق أقل صرامة من املعيار الذي ينطبق على احملاكمات( ،)689ينبغي
استبعاد أو جتنب األعمال اليت تؤدي إىل مضاعفة العقبات اإلجرائية أبي حال من األحوال .وال بد من
تبسيط اإلجراءات اليت تطبقها الدوائر ومن حتقيق االتساق بينها.

 -2الدائرة املتخصصة للجب
 -898أوىل اخلرباء االعتبار الواجب لالقرتاح املتعلق إبنشاء دائرة متخصصة ملرحلة اجلرب .وال يضمن هذا
يف حد ذاته تقدمي عملية مناسبة وعادلة وسريعة للجرب .وعالوة على ذلك ،هناك مزااي ألن تنظر الدائرة
االبتدائية اليت فصلت يف القضية يف اجلرب ،ابلنظر إىل ذاكرهتا املؤسسية ومعرفتها الكاملة ابحلجم اهلائل من
اإلجراءات املتعلقة ابلقضية .كما تتمتع الدائرة االبتدائية ابلسلطة التقديرية يف االستعانة ابخلرباء املعنيني
ابجلرب يف حتديد نطاق أو مدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة ،أو فيما يتعلق ابلضحااي.
 -3عدم وقف إجراءات اجلب
 -899يتضمن تقرير احملكمة لعام  2019بشأن مؤشرات األداء الرئيسية إشارة إىل إمكانية أن تتم
إجراءات اجلرب واالستئنـاف ،عند االقتضاء ،يف وقت واحد ( .)690ويف قضية نتاغاندا ،استهلت الدائرة
االبتدائية مرحلة اجلرب بينما ال يزال االستئناف جاراي أمام دائرة االستئناف .ويشري التقرير أيضا إىل
إمكانية أن تتم إجراءات النطق ابحلكم واجلرب ابلتوازي( .)691ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل االقتصاد
القضائي وسرعة اإلجراءات .وقد يؤدي القيام إبجراءات اجلرب واالستئناف يف وقت واحد إىل توفري ما ال
يقل عن عام واحد من الوقت احملدد إلمتام اإلجراءات.
" .Practice, (Cambridge University Press, UK: 2020), p.97ومن خالل سوابقها القضائية املتطورة  ،ترسم الدوائر
مالمح نظام اجلرب يف احملكمة اجلنائية الدولية".
(C Grossman, A Del Campo, MA Trudeau, International Law and Reparations. The Inter-American )687

System, Clarity Press, 2018, C Grossman, Preface: ‘Jurisprudence cannot remain static, new circumstances
and different set of facts could lead the Inter American Court to develop in a direction that have not yet been

’ .addressed or even envisagedوانظر أيضا

Clement Julius Mashamba, Reparations in the African Human

" . Rights System: Analysis of the Evolving Jurisprudence (2018), Zanzibar YearBook of Law (ZYBL), p. 65ومع
ذلك ،طبقت احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ابستمرار القانون الدويل على اجلرب لبناء اجتهادها القضائي
اخلاص ،وهو هنج جدير ابلثناء للغاية جيد أساسه يف مبدأ االستخالص من القانون الدويل الكامن وراء نظام حقوق
اإلنسان يف أفريقيا".
( )688املدعي العام ضد جريمان كااتنغا ،القرار بشأن استبدال قاضيني يف الدائرة االبتدائية الثانية ،املرفق األولICC- ،
 16 ،01/04-01/07-3468-AnxIنسيان /أبريل  ، 2014الفقرة .8
( ،ICC-01/04-01/07-3778-Red )689الفقرة .74
( )690تقرير احملكمة عن مؤشرات األداء الرئيسية ( ، )2019الفقرة .10
( )691املرجع نفسه.
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 -900وال يشكل القيام إبجراءات االستئناف واجلرب يف نفس الوقت مؤشرا على إعادة أتكيد حكم
اإلدانة .وهو ،إن وجد ،جزء من التقدم يف عملية قضائية عادلة ،جتري يف غضون فرتة زمنية معقولة،
وملصلحة املتهمني والعدالة ( .)692ويرى اخلرباء أن النهج املتمثل يف مواصلة إجراءات اجلرب بينما تنظر
دائرة االستئناف يف االستئناف املقدم ضد اإلدانة هنج مناسب ،كما تدل على ذلك إجراءات اجلرب اجلارية
يف قضية نتاغاندا حاليا.

 -4الطلبات الفردية جلب األضرار
 -901تعتمد أحكام اجلرب الفردية أساسا على طلبات (التماسات) اجلرب الفردية (.)693ومن التحدايت
الرئيسية اليت يواجهها نظام اجلرب حاليا عملية طلبات (التماسات) اجلرب الفردية اليت ينبغي تقدميها كتابيا
املنصوص عليها يف القاعدة  94من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .وفيما ينبغي اعتباره حتسنا ملحوظا
يف مساعدة الضحااي على تقدمي طلبات املشاركة مبوجب القاعدة  89وطلبات اجلرب يف مرحلة الحقة إذا
رغبوا يف ذلك مبوجب القاعدة  ،94جتمع أحدث استمارة موحدة لقلم احملكمة بشأن الطلبات الفردية
املقدمة من الضحااي ( )694()2019بني املعلومات املطلوبة للمشاركة يف اإلجراءات و/أو املعلومات
املطلوبة لطلب اجلرب .ويف السنوات األوىل للمحكمة ،كان املطلوب هو تقدمي استمارتني منفصلتني ،كل
منهما من  17صفحة( .)695ويبلغ جمموع عدد الصفحات يف أحدث استمارة موحدة للمشاركة واجلرب
أربع صفحات ،وهي متاحة أيضا إلكرتونيا .وهذا حتسن كبري.
 -902وأبلغ اخلرباء أبن استمارة الطلب املوحدة "اجلديدة" هذه مستخدمة حاليا يف كل من قضية
يكاتوم/نغايسوان( )696وقضية احلسن( .)697وتتضمن هذه االستمارة معلومات عن الضحااي الذين يطالبون
ابجلرب ،السيما يف الرد على السؤالني ( 6أنواع الضرر الشخصي املتكبد) و( 7أشكال اجلرب ،مثل
التعويض املايل ،ورد املمتلكات ،وإعادة التأهيل) ،وهي معدة لالستخدام يف مرحلة اجلرب ،يف حالة صدور
حكم ابإلدانة( .)698ويتوخى املسجل استخدام هذه االستمارة يف قضية علي كوشيب )699ويف مجيع
القضااي املقبلة أيضا.

 -5معاجلة طلبات الضحااي بقيادة قلم احملكمة
( )692املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،احلكم يف الطعن يف قرار الدائرة االبتدائية الثانية "،حتديد حجم اجلرب الذي
يتحمله السيد توماس لوابنغا دييلو" 18 ،ICC-01/04-01/06-3466-Red ،متوز/يوليه " ،2019من املهم أيضا ،ومن أجل
مصلحة كل من الضحااي والشخص املدان ،أن جتري الدائرة االبتدائية إجراءات اجلرب أبسرع ما ميكن" ،الفقرة .108
( )693القاعداتن  94و 95من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،انظر  ،ICC-01/04-01/ 06-3129الفقرة .149
( )694وضع منوذج الطلب القياسي بواسطة قلم احملكمة مبوجب املادة  88من الئحة احملكمة ،ووافقت عليه هيئة الرائسة
مبوجب املادة  23من الالئحة القسمية .2
( )695انظر احلاشية  678أعاله ،العدالة للضحااي :والية اجلرب للمحكمة اجلنائية الدولية ،الصفحة .36
( )696املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان ،القضية رقم .ICC-01/14-01/18
( )697املدعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود ،القضية رقم .ICC-01/12-01/18
( )698احلسن  -استمارة الطلب الفردية ،يكاتوم /نغايسوان  -استمارة الطلب الفردية.
( )699نظر املدعي العام ضد علي حممد علي عبد الرمحن (علي كوشيب)  ،القرار بشأن فصل الدعوى ضد السيد علي
كوشيب 12 ،ICC-02/05-01/07-87 ،حزيران/يونيه .2020
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 -903اتبعت الدوائر هنجا خمتلفة فيما يتعلق مبعاجلة الطلبات .ففي قضية لوابنغا وقضية املهدي،
كلفت الدائرة الصندوق االستئماين للضحااي بتحديد الضحااي ( .)700ويف قضية نتاغاندا ،كلفت الدائرة
قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ابلقيام هبذه املهمة(.)701
 -904ويرى اخلرباء أنه لتعزيز قدرة احملكمة على تنفيذ أوامر اجلرب الصادرة عنها ،يلزم أن يكون اهلدف
الرئيسي من برانمج اجلرب أبكمله هو ضمان أن يكون لدى الدائرة املختصة منذ بداية إجراءات اجلرب مجيع
طلبات اجلرب والواثئق الداعمة هلا .وينبغي أن تكون الطلبات كاملة ودقيقة قدر اإلمكان ،وأن
يقدمها ’" ‘1الضحااي املشاركون" الذين سبق اإلذن هلم ابملشاركة يف إجراءات احملكمة والذين يعربون عن
رغبتهم يف احلصول على اجلرب وال يزالون على ذمة احملكمة عند صدور احلكم؛ و’ ‘2أي مستفيد جديد
حيتمل أن يكون مؤهالا للجرب ويرغب يف املشاركة يف مرحلة اجلرب فقط( .)702وينبغي أن يضاف إىل ذلك
التحليل القانوين الذي يقوم به قلم احملكمة (وبوجه خاص قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم)
للطلبات .وهذا التوجه االسرتاتيجي واهلدف السياسي قابل للتحقيق.
 -905ويف الوقت نفسه ،يرى اخلرباء أن مرحلة اجلرب ستتحسن كثريا إذا عهد إىل قلم احملكمة (قسم
مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم) ابملسؤولية الرئيسية لتحديد وتيسري ومجع وتسجيل ومعاجلة مجيع طلبات
"الضحااي املشاركني" وطلبات املستفيدين اجلدد الذين من احملتمل أن يكونوا مؤهلني للجرب قبل أن تصدر
الدائرة املعنية أمر اجلرب .ومن شأن هذا اإلجراء أن يدخل اليقني واالتساق االجرائي.
 -906وهناك أسباب كثرية تؤيد هذا االستنتاج .فقلم احملكمة هو اهليئة الرئيسية للمحكمة يف جمال
التوعية ويف حتديد وتيسري ومجع وحتليل طلبات الضحااي الذين يرغبون يف املشاركة يف املرحلتني التمهيدية
واالبتدائية من اإلجراءات على حد سواء (.)703وقام قلم احملكمة هبذا الدور ابلفعل يف عام  2019ومتكن
 10 685من الضحااي من املشاركة يف جلسات االستماع (.)704وابلنسبة للعديد من الضحااي املشاركني
يف اإلجراءات والذين يطلبون بعد ذلك احلصول على اجلرب ،سيكون لدى قلم احملكمة ابلفعل معلومات
( )700انظر  ،ICC-ASP/17/14الفقراتن  42و  .51وقبل قرار الدائرة يف قضية لوابنغا ،الحظ الصندوق االستئماين
الصعوابت اليت قد يواجهها يف مثل هذه العملية  -انظر املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو" ،مالحظات حول اجلرب ردا
على أمر اجلدولة املؤرخ  14آذار/مارس  25 ،ICC-01/04-01/06-2872 ، "2012نيسان /أبريل  ،2012على سبيل
املثال الفقرة .135
( )701املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا ،األمر الصادر بشأن حتديد املواعيد النهائية للجرب5 ،ICC-01/04-02/06-2447 ،
كانون األول/ديسمرب  2019؛ املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا ،القرار األول بشأن عملية اجلربICC-01/04-02/06- ،
 26 ،2547حزيران/يونيه  .2020ومت اختيار إجراء مشابه إىل حد ما يف قضية كااتنغا  -انظر قضية املدعي العام ضد
جريمان كااتنغا ،أمر يوجه السجل لإلبالغ عن طلبات اجلرب 27 ،ICC-01/04-01/07-3508 ،آب /أغسطس .2014
( )702قارن "التحديد املبكر للمستفيدين احملتملني مهم لسببني رئيسيني :أنه يسمح للدائرة االبتدائية والصندوق االستئماين
أبخذ آراء الضحااي يف االعتبار عند إصدار أمر اجلرب أو وضع اخلطة التنفيذية ،على التوايل ،ويف الوقت نفسه ،يسمح
للضحااي الذين يرغبون يف املشاركة يف اإلجراءات ،ابملشاركة أيضا يف عملية اجلربREDRESS, Moving Reparation ،
.Forward at t he ICC: Recommendations (2016), p.13.,
( )703دور قلم احملكمة أساسي ابلتايل يف ضمان وصول الضحااي الفعلي إىل احملكمة؛ ومبوجب القاعدتني  )8( 92و96
( )2من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،فإن قلم احملكمة هو املسؤول قبل كل شيء عن اختاذ مجيع التدابري الالزمة
إلبالغ الضحااي مبختلف مراحل اإلجراءات لتمكينهم من املشاركة .املدعي العام ضد توماس لوابنغا دييلو ،األمر املوجه إىل
قلم احملكمة لتقدمي املعونة واملساعدة للممثلني القانونيني وللصندوق االستئماين لتحديد الضحااي الذين حيتمل أن يكونوا
مؤهلني للحصول على اجلرب 15 ،ICC-01/04-01/06-3218-tENG ،متوز/يوليه  ،2016الفقرة .7
( )704تقرير احملكمة حول مؤشرات األداء الرئيسية (.)2019
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عنهم .ويف حالة االحتياج إىل معلومات إضافية ،سيكون قلم احملكمة يف وضع أفضل لتيسري احلصول
عليها ،وهذه ميزة نسبية ينبغي االستفادة منها.
 -907وابإلضافة إىل ذلك ،فإن حتديد هوية الضحااي واختيارهم ،مبن فيهم املستفيدون اجلدد الذين
حيتمل أن يكونوا مؤهلني للحصول على اجلرب ،ينطوي على العديد من املهام والقرارات طوال اإلجراءات،
سواء يف املرحلة التمهيدية أو مرحلة احملاكمة أو مرحلة اجلرب .وال تتغري عملية حتديد هوية الضحااي وتيسري
مشاركتهم من املرحلة التمهيدية ،وطوال مرحلة احملاكمة ،إىل مرحلة اجلرب .وينطبق يف مجيع مراحل
اإلجراءات العديد من األحكام املتعلقة ابلتفاعل مع الضحااي ،ومن بينها تلك املتعلقة ابلسالمة واألمن،
ومحاية الشهود والضحااي ،والرعاية اخلاصة لضحااي العنف اجلنسي واجلنساين ،والتعامل املناسب مع األفراد
املستضعفني واجملتمعات املستضعفة .وابملثل ،سيكون قلم احملكمة قد أقام ابلفعل اتصاالت وعالقات
عمل سابقة مع املنظمات والشبكات والوسطاء احملليني منذ املراحل األوىل لإلجراءات ،وسيكون قد
اكتسب معرفة جيدة هبا .وسيكون املوظفون املعينون يف املكاتب امليدانية قد اكتسبوا ابلفعل معرفة متعمقة
ابحلالة احمللية ،فضال عن اخلربة واملهارات يف مجيع هذه اخلطوات الضرورية .وينبغي أن تقوم اهليئة نفسها
(قلم احملكمة) أيضا بتحديد املستفيدين احملتملني اجلدد املؤهلني للحصول على اجلرب ،وذلك ابستخدام
املعارف والقدرات واملهارات املكتسبة.
 -908وابإلضافة إىل ذلك ،فإن استخدام قاعدة بياانت الضحااي اليت يديرها قلم احملكمة (نظام إدارة
طلبات الضحااي) يف مجيع مراحل الدعوى ،مبا يف ذلك مرحلة اجلرب ،لالحتفاظ مبعلومات الضحااي ومجع
السجالت وخدمات قاعدة البياانت يف نفس الوحدة التنظيمية (قسم مشاركة الضحااي وجرب اضرارهم).
ويقتضي احلق يف اخلصوصية والطابع السري لبعض السجالت أن يكون االحتفاظ هبذه املعلومات يف
كيان إداري واحد.
 -909ومن املهم أيضا أن قاعدة البياانت هذه تتضمن مجيع املعلومات املقدمة من الضحااي يف
القضااي املختلفة املعروضة على احملكمة .وتتمثل القيمة املضافة احلامسة لقسم إدارة طلبات الضحااي يف أنه
سيسمح لقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ليس فقط ابإلطالع بسهولة على املعلومات املقدمة يف
املراحل املختلفة لإلجراءات (التمهيدية واحملاكمة واالستئناف) ،ولكن أيضا على املعلومات املقدمة يف
القضااي املختلفة .وهناك جمين عليهم مشاركني يف عدة قضااي معروضة على احملكمة وقد يكونوا مؤهلني
للحصول على اجلرب يف أكثر من قضية واحدة شأهنم شأن الضحااي اجلدد الذين يطالبون ابجلرب .وستقدم
قاعدة البياانت يف هذه احلالة مساعدة أساسية يف حتديد الطلبات املتكررة لبعض األفراد أو اجملموعات أو
التداخل بني الطلبات املقدمة يف حاالت خمتلفة (مثل احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (نتاغاندا/
لوابنغا) واحلالة يف مايل (احلسن/املهدي)) ،حيث سيكون من املمكن عندئذ التأكد على وجه السرعة من
الضحااي املشاركني يف إجراءات احملاكمة واجلرب املتعلقة بنفس الضرر/اجلرائم املتصلة ابلدائرة والصندوق
االستئماين للضحااي فيما يتعلق بتنفيذ أمر اجلرب.
 -910واالقتصاد القضائي عامل آخر لصاحل تكليف قلم احملكمة هبذه املسؤولية .ويف الظروف الراهنة،
حيث تعاين احملكمة من حمدودية املوارد ،ينبغي أن تؤخذ ازدواجية اجلهود واحلاجة إىل توفري املوارد يف
االعتبار .ومع احلل املذكور أعاله ،لن يكون من الضروري أن يلتزم الصندوق االستئماين مبوارد إضافية أو
أن يستثمر يف إنشاء هياكل موازية .وكون الصندوق كياان مستقال ولديه أيضا موظفون يف امليدان ال يربر
يف حد ذاته إعادة حتديد دوره أو إنشاء هيكل تتشابه قدراته وتتزامن مع قدرات قلم احملكمة.
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 -911وخالصة القول ،يقرتح اخلرباء ،كإسرتاتيجية وإطار وإجراءات ،أن يعهد إىل قلم احملكمة ،وعلى
وجه التحديد قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،ابملسؤولية الرئيسية عن مجيع املهام املتصلة مبا
يلي ‘1’ :معاجلة طلبات الضحااي الراغبني يف املشاركة يف احملاكمة والذين من احملتمل أن يكونوا مؤهلني
للجرب وال يزالون على ذمة اجملكمة عند صدور احلكم ،و’ ‘2مجيع املستفيدين احملتملني اجلدد املؤهلني
للحصول على اجلرب ،الذين يعتزمون استخدام العملية يف مرحلة اجلرب فقط ،قبل إصدار الدائرة املختصة
ألمر اجلرب.
 -912ونظرا للظروف اخلاصة لكل قضية ،من املتوقع أن يتقدم عدد من الضحااي احملتملني اجلدد لطلب
اجلرب يف مرحلة التنفيذ( .)705وقد ينشأ هذا يف حالة اجلرب الفردي واجلرب اجلماعي على حد سواء (.)706
وعندما متارس الدائرة سلطتها التقديرية فيما يتعلق إبجراءات اجلرب ،تكون الدائرة يف وضع جيد للتحكم
يف هذه اإلجراءات ولتنظيمها على أساس كل حالة على حدة .ومع ذلك ،إذا كانت املسؤولية الرئيسية
املقرتحة لقلم احملكمة مناسبة من حيث التوقيت وشاملة وتتم إدارهتا بكفاءة وتعاون ،فمن احملتمل ظهور
متاما ألول مرة يف مرحلة التنفيذ .وعالوة على ذلك  ،من شأنه
عدد أقل من املستفيدين غري املعروفني ا
أيضا أن خيفف بشكل هادف من حتديد املستفيدين احملتملني اجلدد يف مرحلة التنفيذ ،كما حدث يف
قضية لوابنغا ،حيث كان الصندوق طوال عام  2019ال يزال يقوم بتحديد هوية الضحااي( ،)707بعد
أكثر من سبع سنوات من صدور أمر اجلرب من الدائرة االبتدائية األوىل يف  7آب /أغسطس .2012
 -913ويف ضوء كل ما سلف ،يرى اخلرباء أن القرار األول بشأن اجلرب الذي صدر يف قضية
نتاغاندا( )708يدعو إىل االطمئنان ويتطلع إىل املستقبل .ويركز القرار على اخلطوات املناسبة اليت ينبغي
اختاذها يف العملية إىل حني صدور أمر اجلرب .وهي عملية شاملة ومتكاملة .ويتوخى القرار اجلمع بني مجيع
إجراءات اجلرب ،مبا يف ذلك مرحلة التنفيذ التالية لصدور أمر اجلرب .ويف هذا القرار ،ترى الدائرة أن من
املستصوب اتباع نفس اإلطار والعمليات يف خمتلف مراحل إجلرب(.)709وعالوة على ذلك ،عندما أكدت
الدائرة عن قصد أن قلم احملكمة ،من خالل قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،هو الكيان املناسب
لقيادة عملية حتديد املستفيدين احملتملني ،أخذت الدائرة يف االعتبار بشكل إجيايب دوره املهم يف التوعية،
وخربته الواسعة مع الضحااي يف امليدان ،وعلى وجه اخلصوص مساعدته للضحااي على املشاركة يف املراحل
املختلفة لإلجراءات ،مبا يف ذلك مرحلة اجلرب(.)710
(" )705من اخلطأ افرتاض أن عدد الضحااي ميكن حتديده فقط بناءا على الطلبات الفردية للتعويضات اليت تتلقاها احملكمة.
سيكون من غري املرغوب فيه أن تكون الدائرة االبتدائية مقيدة يف هذا القرار جملرد أنه مل يقدم مجيع الضحااي أنفسهم إىل
احملكمة بتقدمي طلب مبوجب القاعدة  94من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات" ،ICC-01/04-01/06-3466-Red ،الفقرة
.2
)
706
(
املرجع نفسه ،الفقرة " :224أحد العوامل اليت جيب على الدائرة االبتدائية مراعاهتا عند حتديد اجلرب "املناسب"
ألغراض املادة  )2( 75من النظام األساسي هو عدد الضحااي الذين حيتمل أن يتقدموا ويستفيدوا من برانمج جرب الضرر
اجلماعي خالل مرحلة التنفيذ .ويف حتقيقها ،ينبغي أن تسعى الدائرة االبتدائية للحصول على تقدير حمدد قدر اإلمكان".
( )707املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،الصندوق االستئماين الستجابة الضحااي للمالحظات األولية لقلم احملكمة وف اقا
ألمر املعلومات األولية بشأن اجلرب 3 ،ICC-01/04-02/06-2428 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2019الفقرة .15
( )708املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،القرار األول بشأن عملية اجلرب 26 ،ICC-01/04-02/06-2547 ،حزيران/يونيه
.2020
( )709املرجع نفسه ،الفقرة .23
( )710املرجع نفسه ،الفقرات  27و  39و.93
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 -6طلبات ومعلومات املستفيدين احملتملني اجلديدة
 -914ومثة سبب إجرائي هام آخر للتأخري يف نظام اجلرب وهو احلد الزمين املنصوص عليه يف دليل
ممارسات الدوائر جلمع استمارات املشاركة الفردية للضحااي ،وهو قبل بدء احملاكمة بوقت كاف ( .)711فقد
مت تفسري هذا احلد وأتويله فعليا على أنه مينع قلم احملكمة من االستمرار يف مجع املعلومات من املستفيدين
اجلدد احملتملني الذين مل يتقدموا بطلبات للمشاركة يف احملاكمة ولكن يعتزمون طلب اجلرب يف مرحلة
الحقة ،يف حالة اإلدانة .وينسب إىل هذا احلد أيضا إعفاء قلم احملكمة من االستمرار يف حتديد ومجع أي
طلبات جديدة للمشاركة يف احملاكمة و/أو اجلرب قبل بدء احملاكمة مباشرة وأثناءها.
 -915وينبغي إعادة النظر يف هذا الوضع( .)712فاحلق يف حماكمة عادلة وضماانت اإلجراءات القانونية
جتعل من الضروري االستمرار يف حتديد ومجع الطلبات من الضحااي الذين يطلبون املشاركة يف مرحلة اجلرب
فقط ،حىت بعد انقضاء املهلة الزمنية اليت حتددها الدوائر االبتدائية .ومن اجلدير ابلذكر يف هذا الصدد أن
جائحة الكوروان ،وما ترتب عليها من صعوابت يف الوصول إىل الضحااي ،دفعت الدائرة االبتدائية يف
قضية يكاتوم ونغايسوان ،اليت هي يف مرحلة احملاكمة حاليا ،إىل متديد املوعد النهائي جلمع طلبات
الضحااي وتقدميها للمحكمة إىل حني االنتهاء من تقدمي أدلة االدعاء( .)713وال يوجد سبب ملعاملة
طلبات اجلرب املقدمة من الضحااي الذين ال يسعون إىل املشاركة يف إجراءات احملاكمة بشكل خمتلف.
 -916وسيؤدي التوقف عن مجع الطلبات املتعلقة ابجلرب واملعلومات ذات الصلة من الضحااي يف مرحلة
احملاكمة ،اليت ميكن أن تستمر عدة سنوات ،إىل عقبة كبرية يف السعي إىل اإلسراع يف حتديد اجلرب .وميكن
حتقيق وفورات كبرية يف الوقت واملوارد وزايدة الكفاءة إبلغاء احلد الزمين املنصوص عليه يف دليل ممارسات
الدوائر.
 -917ولتجنب أي شك يف استخدام طلبات جديدة ال تتعلق مبرحلة احملاكمة ،ولإلدارة السليمة
لتوقعات الضحااي يف ضوء أنه ال ميكن ،وفقا للقانون الواجب التطبيق ،إصدار أوامر ابجلرب إال يف حالة
اإلدانة ،يلزم توضيح ما سبق ابلتفصيل .وينبغي أن يطلب إىل الضحااي املذكورين ملء األجزاء من
االستمارة املوحدة املتصلة ابجلرب فقط .وميكن لقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ،مبوافقة الرائسة ،أن
يعدل األجزاء ذات الصلة من استمارة الطلب للتأكيد على هذه النقطة .ومن خالل تلبية توقعات
الضحااي على النحو املناسب وجتنب املزيد من الصدمات النفسية ،تتيح إجراءات التشغيل املوحدة اليت

( )711دليل ممارسات الدوائر ،الفقرة " ، )4( 98حتدد الدائرة االبتدائية موعدا هنائيا ،قبل بدء احملاكمة بوقت كاف،
إلحالة أي طلب آخر من الضحااي يف اجلرائم قيد احملاكمة".
( )712قارن "لغرض تعزيز كفاءة وفعالية إجراءات اجلرب املتخذة ككل ،ترى الدائرة أنه من املستحسن حتديد الضحااي الذين
حيتمل أن يكونوا مؤهلني للحصول على اجلرب للمضي قدما قدر اإلمكان قبل إصدار أمر اجلرب .وقد تنجم فوائد عديدة من
اعتماد هذا النهج ‘1’ :املعلومات اليت مت مجعها أثناء عملية حتديد اهلوية قد تفيد النهج الذي سيتم اتباعه يف أمر اجلرب
الصادر عن الدائرة؛ و’ ‘2سيسهل تنفيذ األمر بشكل فعال ويف الوقت املناسب؛ و’ ‘3قد يساعد الصندوق يف إعداد
مسودة اخلطة التنفيذية ألمر اجلرب" ،ICC-01 / 04-02 / 06-2547 ،الفقرة .26
( )713املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس إدوارد نغايسوان ،القرار بشأن حتديد اتريخ بدء احملاكمةICC-01/14- ،
 16 ،01/18-589متوز/يوليه .2020
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اعتمدها قلم احملكمة اآلن مزيدا من االتصال املباشر ابلضحااي واجملتمعات احمللية .كما أعطت الدوائر
تعليمات حمددة إىل قلم احملكمة (قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم) هلذا الغرض ابلذات (.)714

 -7اخلباء يف جمال جب األضرار
 -918للدوائر السلطة التقديرية يف االستعانة ابخلرباء الذين ميكنهم مساعدهتا يف حتديد مدى ونطاق أي
ضرر أو خسارة أو إصابة تلحق ابلضحااي ،أو عند النظر يف األنواع أو الطرائق املناسبة للجرب( .)715ومن
شأن استدعاء الدوائر للخرباء وتكليفهم ابلعمل يف وقت مبكر أن يوفر الوقت ملرحلة اجلرب .ويتجلى ذلك
يف إجراءات اجلرب احلالية اليت اختذهتا احملكمة يف قضية نتاغاندا حيث مت ابلفعل تعيني اخلرباء بسرعة.
وعلى الرغم من أن جرب األضرار هو جمال انشئ يف حد ذاته وأن أنواع وطرائق اجلرب ختتلف من حالة إىل
أخرى ،فإن من املرغوب فيه أن يتوصل قلم احملكمة إىل سبل أكثر استباقية لتحديد اخلرباء املعنيني وابلتايل
إلثراء قائمة اخلرباء اليت حيتفظ هبا عمال ابلقاعدة  ٤٤من الئحة احملكمة.

 -8البوتوكولت املتفق عليها مسبقا
 -919بقدر ما مت التأكيد على أن للدفاع احلق واملصلحة يف الطعن بقوة يف أي مطالبة ابجلرب يف مرحلة
اجلرب ،بقدر ما تكون احملاكمة العادلة والسريعة أيضا يف مصلحته .وعند اإلمكان ،ستتيسر عملية اجلرب
ابلفعل ،كما هو احلال يف املرحلة التمهيدية ومرحلة احملاكمة ،من خالل الربوتوكوالت املتفق عليها مسبقا
بني األطراف ،واملشاركني ،وقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم/الصندوق االستئماين للضحااي .ويف
الواقع ،أبدى الدفاع يف العديد من القضااي املعروضة على الدوائر يف مرحلة اجلرب قدرا من التعاون
امللموس .وإذا أمكن نقل هذه املمارسة ابإلضافة إىل املمارسات األخرى املطبقة يف مرحليت ما قبل
احملاكمة واحملاكمة إىل مرحلة اجلرب ،سيزيد ذلك من االمكانيات املتاحة للعملية.

 -9الدور الرقايب للدوائر يف تنفيذ اجلب
 -920من الصالحيات القضائية للدوائر مراقبة تنفيذ اجلرب واإلشراف عليه( .)716ومن املسائل اليت
أثريت مع اخلرباء مىت ابلضبط ينتهي اإلشراف والرقابة القضائيني على تنفيذ اجلرب من قبل الصندوق
االستئماين للضحااي ،هل يف منتصف الطريق أم يف هناية فرتة التنفيذ اليت تبلغ مثال مخس سنوات؟ هل من
املناسب أن تشرف الدوائر على التنفيذ حىت هنايته ،عندما توجد قضااي تتعلق ابستدامة املشروع ،ونقله أو
تسليمه ،واحلساابت اخلتامية والتدقيق؟ هل ينبغي للدائرة أن تتدخل يف ختام املشروع إذا ظهر احتيال أو
اختالس لألموال من جانب أحد الشركاء املنفذين؟
 -921ومن املفيد للغاية أن الدوائر قد حددت بوضوح عمليات صنع القرار الثالث يف مرحلة اجلرب،
بدءا إبصدار أمر اجلرب ،مث اإلذن ابخلطة التنفيذية للجرب ،وانتهاء ابملوافقة على مشاريع اجلرب(.)717
( )714املرجع نفسه.
( )715القاعدة  )2( 97من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ والقاعدة  )2( 110من الئحة قلم احملكمة.
( ،ICC-01/04-01/06-3129-AnxA )716الفقرة .76
( ،ICC-01/12-01/15-324-Red )717الفقرة .14
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والستمرار الرصد والرقابة القضائيني ،مبا يف ذلك على األجهزة املنفذة( )718وطوال فرتة تنفيذ املشروع،
عواقب على طول إجراءات اجلرب عموما ،ومسؤوليات سلطة الرقابة .وهناك خطر من أن جتد الدوائر
نفسها يف هناية اإلجراء ،بعد سنوات عديدة من صدور أمر اجلرب واملوافقة على اخلطة التنفيذية ذات
الصلة ،وهي ال تزال تشرف على اجلرب أو تفصل فيه.
 -922وابلنظر إىل ما تقدم ،يرى اخلرباء أن من الضروري أن يتم التوصل إىل تفاهم واتفاق مشرتكني بني
مجعية الدول األطراف واحملكمة والصندوق االستئماين للضحااي بشأن نقطة فاصلة مناسبة أثناء مرحلة
التنفيذ ،عندما ميكن القول ،أبمان وثقة ،أبن الوقت قد حان ألن تتوىل السلطة الرقابية وحدها إدارة
املشروع .ويف غياب ذلك ،هناك احتمال كبري ألن تتحول الدوائر إىل جمالس دائمة إلعادة التأهيل النفسي
والبدين ،أو مشاريع اجتماعية واقتصادية أو مدرة للدخل.
 -923ومن شأن هذا الفصل أيضا أن يساعد احملكمة واهليئة املنفذة على إجياد حل فعال ملسألة من
سيتحمل منهما مباشرة أو بشكل غري مباشر التكاليف املتعلقة ابلدفاع أو التمثيل القانوين يف أواخر
املشروع أو يف املرحلة النهائية من تنفيذه .ولتحقيق االتساق والتماسك ،ينبغي االتفاق على نقطة الفصل
هذه كمسألة مبدأ وسياسة ،مع مراعاة املسؤوليات القضائية للدوائر يف تنفيذ اجلرب اليت أمرت هبا احملكمة.
وعلى املسار الطويل األمد لتنفيذ مشاريع اجلرب من جانب الصندوق االستئماين ،الذي ينظر إليه الضحااي
حبق وأسى على أنه ال هناية له ،ينبغي أن حيني الوقت الذي تنتهي فيه الرقابة واإلشراف القضائيني على
تنفيذ املشاريع .وينبغي عندئذ أن تتنقل اإلدارة ابلكامل إىل الوكالة املنفذة.

التوصيات
التوصية  :342ينبغي أن تواصل احملكمة ،يف سياق إجراءاهتا القضائية ،وعلى سبيل األولوية ،وضع
مبادئ متسقة ومتماسكة فيما يتعلق جبرب األضرار ،وفقا للمادة  )1( 75من نظام روما األساسي.
التوصية  :343ينبغي أن تدرج هيئة الرائسة يف دليل ممارسات الدوائر إجراءات موحدة ومبسطة ومتسقة
وأفضل املمارسات الواجبة التطبيق يف مرحلة اجلرب.
التوصية  :344ينبغي أن تنص احملكمة ومجعية الدول األطراف يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،أو
أي نص قانوين آخر ،على أنه ال جيوز تعليق إجراءات جرب األضرار املنصوص عليها يف املادة  75من
نظام روما األساسي (جرب أضرار الضحااي) ،والقسم الفرعي ( 4جرب أضرار الضحااي) من القسم  3من
الفصل  4من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،يف انتظار استئناف احلكم ابإلدانة و/أو العقوبة ،وعلى
أنه ينبغي توفري الضماانت املناسبة للحقوق األساسية للمتهم أو املستأنف.
التوصية  :345ينبغي بذل مزيد من اجلهود واالستفادة أبقصى قدر ممكن من مجع ومعاجلة االستمارة
املوحدة املقدمة من الضحااي للمشاركة يف اإلجراءات واجلرب يف وقت مبكر .وكلما اكتملت املعلومات
اليت يتم مجعها من االستمارة ،السيما من الرد على السؤالني  6و  ،7ومن الواثئق الداعمة ذات الصلة،
كلما تيسر االستخدام الالحق هلا ،السيما يف مرحلة اجلرب ،يف حالة اإلدانة ،وكلما زادت السرعة اليت يتم
هبا تنفيذ اجلرب.

()718
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التوصية  :346ينبغي أن تتخذ احملكمة ،وعلى وجه اخلصوص قلم احملكمة ،ومكتب املدعي العام،
ومكتب احملامي العام للضحااي ،واملمثلني القانونيني للضحااي ،والصندوق االستئماين للضحااي ،إجراءات
يف جمال االتصال واإلعالم ،وبوجه عام عند تفاعلهم مع الضحااي وجمتمعات الضحااي ،لتجنب خلق أي
توقعات بشأن اجلرب ،قبل النتيجة النهائية لالستئناف املرفوع يف احلكم ابإلدانة .وعالوة على ذلك ،ينبغي
أن هتدف اسرتاتيجيات احملكمة لالتصال والتوعية إىل أن تعرب للضحااي وأوساط الضحااي عن القيود يف
الظروف واحلاالت اليت قد تقدم فيها احملكمة أو ال ميكنها تقدمي املساعدة الفعالة يف الوقت املناسب إىل
الضحااي يف إطار والايهتا املتعلقة ابملساعدة و/أو اجلرب.
التوصية  :347ينبغي أن متنح احملكمة قلم احملكمة (قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم) املسؤولية
الرئيسية عن حتديد وتسهيل ومجع وتسجيل ومعاجلة ،مبا يف ذلك تقييم ،ما يلي ‘1’ :طلبات الضحااي
الراغبني يف املشاركة يف احملاكمة والذين من احملتمل أن يكونوا مؤهلني للجرب وال يزالون على ذمة احملكمة
عند صدور احلكم ،و’ ‘2طلبات املستفيدين احملتملني اجلدد املؤهلني للحصول على اجلرب ،الذين يعتزمون
االلتحاق ابلعملية يف مرحلة اجلرب فقط ،قبل صدور األمر ابجلرب من الدائرة املختصة.
التوصية  :348ينبغي مواصلة حتديد ومجع الطلبات من الضحااي الذين يرغبون يف املشاركة يف
اإلجراءات ،ولكن يف مرحلة اجلرب فقط ،حىت بعد انقضاء احلد الزمين الذي حتدده الدائرة االبتدائية قبل
بدء احملاكمة.
التوصية  :349ينبغي أن تتاح للدائرة املختصة الفرصة للنظر ،عند بدء إجراءات اجلرب ،يف مجيع طلبات
(التماسات) اجلرب والواثئق الداعمة هلا ،ويف التحليل القانوين املقدم من قسم مشاركة الضحااي وجرب
أضرارهم جلميع الطلبات .
التوصية  :350ينبغي لقلم احملكمة أن يكثف جهوده لتحديد وتسجيل اخلرباء يف جمال اجلرب يف قائمة
اخلرباء التابعة للقلم وفقا للقاعدة  44من الئحة احملكمة.
التوصية  :351ينبغي أن تشجع اهليئة القضائية قلم احملكمة ،والصندوق االستئماين للضحااي ،واملمثلني
القانونيني للضحااي ،ومكتب احملامي العام للضحااي ،ومكتب املدعي العام ،والدفاع على الدخول يف
بروتوكوالت من شأهنا أن تعزز كفاءة وفعالية إجراءات اجلرب يف مجيع مراحل اجلرب.
التوصية  :352ينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف واحملكمة والصندوق االستئماين للضحااي يف حتديد
أدوار ومسؤوليات الدوائر ،ابعتبارها سلطة الرقابة والرصد القضائية املختصة بتنفيذ نظام ومشاريع اجلرب،
والصندوق االستئماين للضحااي ،ابعتباره وكالة منفذة مستقلة وهيئة فرعية اتبعة جلمعية الدول األطراف
مبزيد من الوضوح ،ال سيما يف املراحل النهائية لتنفيذ مشاريع اجلرب.
التوصية  :353ينبغي بذل جهود أكثر تصميم ا وحزم ا للتوصل إىل اتفاقات للشراكة والتعاون والتعلم من
جتارب املنظمات األخرى املختصة واملعنية بتنفيذ مشاريع اجلرب املشاهبة لتلك اليت يتم تنفيذها أو من
احملتمل أن يتم تنفيذها مبوجب نظام اجلرب يف احملكمة .ومن أجل حتسني اجلرب وتنفيذ مشاريع املساعدة،
ينبغي االستفادة بشكل أكرب من وجود األمم املتحدة فضال عن املنظمات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية
األخرى يف بلدان احلاالت .وينبغي النظر أيضا يف إمكانية أن تساهم أوامر اجلرب الصادرة عن احملكمة يف
تعزيز العدالة التعويضية وجهود اجلرب.
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جيم-

الصندوق الستئماين للضحااي وأمانة الصندوق :احلوكمة والعمل
الستنتاجات

 -1تنفيذ الولية
 -924كما لوحظ أعاله ،يشري نظام روما األساسي إىل الصندوق االستئماين للضحااي بصفته
صندوقا استئمانيا فقط  -يتم جتديده من خالل األموال واملمتلكات األخرى اليت يتم حتصيلها من
الغرامات أو املصادرة اليت حتكم هبا احملكمة ،وتتم إدارته وفقا للمعايري اليت حتددها مجعية الدول
األطراف( . )719وتطور الصندوق االستئماين إىل أن أصبح الوكالة الرائدة يف نظام روما األساسي لتنفيذ
اجلرب واملساعدة .ومن بني الواليتني املعهود هبما إىل الصندوق ،يتمتع الصندوق خبربة أكرب يف الوالية الثانية
مقارنة ابلوالية األوىل .ويف اآلونة األخرية ،الحظت الدائرة االبتدائية يف قضية املهدي أن الصندوق "مل
يكتسب بعد السيطرة على واليته عند التعامل مع اإلجراءات القضائية"(.)720
 -925وال عالقة للمحكمة بوالية املساعدة ،وهي ختضع ابلكامل للسلطة التقديرية للصندوق .ومع
ذلك ،فإهنا على صلة مباشرة ابحملكمة حيث جيوز للصندوق أن خيطر الدائرة التمهيدية ( )721مبجرد
التحقيق يف حالة ما بقراره بتقدمي املساعدة أو ابالضطالع مبشاريع خاصة هلذه احلالة .ونظرا حملدودية
قدرات وموارد الصندوق ،من الوارد قطعا أن تنشأ مشاكل فيما يتعلق بتحديد األولوايت بني الواليتني.
وخالل املراجعة ،دعي الصندوق إىل إعادة توزيع موارده املالية وموارده األخرى بني املساعدة واجلرب.
وهتدف الواليتان إىل تعزيز مبدأ التكامل التعويضي(.)722
 -926ويف اآلونة األخرية ،دفع احلكم برباءة السيد مببا يف  8حزيران/يونيه  )723(2018إىل إطالق
املساعدة يف مجهورية إفريقيا الوسطى من أجل مساعدة الضحااي املستضعفني ولكن أيضا للتخفيف من
ردود الفعل السلبية جملتمع الضحااي على احلكم ابلرباءة( .)724وقد يشكل هذا سابقة لألحكام املقبلة
ابلرباءة( .)725ولكن ما يلفت النظر يف هذا الصدد هو احلاجة إىل اسرتاتيجية أو سياسة متماسكة
ومستدامة للتعامل مع مثل هذه االحتماالت لكي ال تنتهي املسؤولية عن تقدمي املساعدة دائما إىل حل
بديل لتربئة املتهمني من املسؤولية.
 -927ويالحظ اخلرباء يف هذا الصدد أنه ال توجد حالي ا وثيقة اسرتاتيجية أو مبادئ توجيهية بشأن
املبادئ الواجب اتباعها لدى البت يف مشاريع اجلرب أو املساعدة .وال توجد أيض ا جمموعات ألفضل
()719

املادة  79من نظام روما األساسي.

()723

.ICC-01/05-01/08-3636-Red

( )720املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي" ،نسخة منقحة من القرار بشأن مشروع اخلطة التنفيذية للجرب"،
 12 ،01/15-273-Redمتوز/يوليه  ،2018الفقرة .14
( )721وفقا للمادة ( 50أ) ’ ‘2من النظام األساسي للصندوق.
( )722البيان الصحفي للمحكمة اجلنائية الدولية" :بعد احلكم برباءة السيد مببا ،قرر الصندوق االستئماين االسراع يف
اطالق برانمج املساعدة يف مجهورية إفريقيا الوسطى" ()2018؛ آلية الرقابة املستقلة ،تقييم إدارة أمانة الصندوق االستئماين
للضحااي (( )2019يشار إليه فيما بعد بعبارة "تقييم آلية الرقابة املستقلة للصندوق")  ،الصفحة .55
ICC-01/12-

()724
()725

16-A-180521

تقييم آلية الرقابة املستقلة للصندوق ،الصفحة .22
املرجع السابق  ،الصفحة .22
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املمارسات والدروس املستفادة من تنفيذ الواليتني .ودعت جلنة امليزانية واملالية احملكمة مؤخرا إىل بدء
العمل يف أقرب وقت ممكن على وضع سياسة عامة وإطار لعملية اجلرب(.)726
 -928ومن التحدايت الرئيسية األخرى اليت تواجه التنفيذ العادل والفعال والسريع ألوامر اجلرب اخلطط
التنفيذية ومشاريع اجلرب .وتنطوي كل من هاتني املسؤوليتني اللتني ال مفر منهما واللتني تقعان على عاتق
الصندوق االستئماين( )727على تعقيدات وتتطلبان أيضا قرارات من الدائرة املختصة .ويف قضية لوابنغا ،يف
أعقاب األمر الصادر من احملكمة ابجلرب ،استغرق وضع اخلطة التنفيذية للجرب من قبل الصندوق
االستئماين أكثر من مثانية أشهر .ويف قضية املهدي ،يعزى التأخري ملدة تزيد على مثانية أشهر يف تقدمي
مسودة اخلطة التنفيذية إىل الصندوق االستئماين أيضا( .)728وأبلغ اخلرباء أبنه يلزم ،يف املتوسط ،ما ال يقل
عن مخسة عشر شهرا للتعاقد بشكل صحيح مع شريك منفذ ملشروع اجلرب .وقيل إن صناعة جديدة
ضخمة نشأت من أحكام اجلرب اليت أصدرهتا احملكمة .وعالوة على ذلك ،أشري إىل أن الصندوق يعمل
كمنظمة غري حكومية وليس كهيئة مستقلة وفرعية لـجمعية الدول األطراف.
 -929وأعرب أيضا للخرباء عن آراء مفادها أن الدوائر تدقق كثريا يف اخلطط التنفيذية للصندوق
االستئماين وتدخل يف تفاصيل املشاريع .وقيل إن على الدوائر أن حتدد فقط اإلطار العام للجرب الفردي
واجلماعي استنادا إىل النصوص القانونية للمحكمة واالجتهادات القضائية ،وأن ترتك للصندوق ،بوصفه
هيئة مستقلة ،اإلدارة التنفيذية للجرب.
 -930وفيما يتعلق بزايدة فعالية اجلرب ،أبلغ اخلرباء أبن أحد اجلوانب الرئيسية اليت تغفل كثريا فيما يتعلق
بتنفيذ اجلرب من خالل الصندوق االستئماين هو إمكانية أن تؤدي أوامر اجلرب اليت أتمر هبا احملكمة إىل
تعزيز اجلهود الوطنية يف جمال العدالة التعويضية وجرب األضرار .ويف عدد من البلدان ،مثل مجهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل ،التزمت اللجان الوطنية ابلعمل جنب ا إىل جنب مع الصندوق من أجل الضحااي يف
مشاريع اجلرب .وهذا جمال يتطلب زايدة التعاون مع الدول األطراف املعنية.
 -931ويقر الصندوق أبنه يواجه حتديني رئيسيني مها النقص يف املوارد املؤسسية والنقص يف املوارد
املالية ( .)729ويقر الصندوق أيضا أبن ما مت تنفيذه يف جمال اجلرب حىت اآلن يدل على أنه ما زال هناك
الكثري مما ينبغي أن يتعلمه يف هذا اجملال( .)730وابلنظر إىل اعرتاف الصندوق أبن مشاركته يف ثالث
عمليات للجرب وتنفيذها يف نفس الوقت (لوابنغا ،وكااتنغا ،واملهدي) يشكل ضغطا شديدا على قدراته
املتواضعة( ،)731فإن من املشكوك فيه بشكل جدي أنه سيكون قادرا ،بوضعه احلايل ،على تنفيذ أي
عمليات جرب إضافية ومتزامنة كما هو متوقع بصورة فعالة.
 -932وخارج احملكمة ،متتلك بعض الكياانت اخلربة واملعرفة الكافيني يف تنفيذ مشاريع اجلرب من النوع
الذي يقوم الصندوق بتصميمه وتنفيذه لصاحل الضحااي أو شركائه .وقد يكون مشروع إعادة التأهيل
( )726تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني ،ICC/ASP/18/15 (2019) ،الفقرة .127
( )727املاداتن  54و 57من نظام الصندوق االستئماين للضحااي.
( ،ICC-01/12-01/15-273-Red )728الفقرات .15-11
( ، ICC-ASP/18/14 )729الصفحة .3
( )730مجعية الدول األطراف ،بيان املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحااي بشأن تقرير آلية الرقابة املستقلة لتقييم
الصندوق (.)2019
( ،ICC-ASP/18/14 )731الفقرة .99
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البدين والنفسي ،أو الربانمج االجتماعي واالقتصادي ،أو املشروع املدر للدخل ،أو برانمج التدريب املهين
جديدا ابلنسبة للصندوق ولكن معروفا لدى منظمات حملية أو دولية أخرى ويتم تنفيذه بنجاح .ومن املهم
اختاذ إجراءات حازمة ،من خالل دعوة شركاء آخرين يتمتعون ابملصداقية والكفاءة إىل التعاون.
 -933يف حني أقرت الدوائر أبن الصندوق االستئماين لديه خربة تشغيلية يف تنفيذ مشاريع اجلرب
واملساعدة ،يعتقد اخلرباء أن ذلك مل يرتجم بعد إىل مكاسب كبرية يف الكفاءة والسرعة .وينبغي أن تظهر
عالمات اجلرب الفعال يف البلد ،على أرض الواقع ،ويف هناية املطاف من خالل اإلجنازات امللموسة .وال
تزال هناك حتدايت وقيود تشغيلية جيب التغلب عليها يف تصميم إطار املشروع ،وصياغة املشاريع املناسبة،
وحتديد الكياانت احمللية وغريها من الكياانت املنفذة ،وعملية الشراء والتعاقد ،والتكليف ابملشاريع
ومراقبتها واإلشراف عليها وتقييمها.

 -2احلوكمة واإلشراف واإلدارة
 -934عندما أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحااي ،أنشأت الدول األطراف
أيضا جملسا إلدارة الصندوق من أجل "حتديد وتوجيه أنشطة الصندوق االستئماين ومشاريعه ،ورصد
املمتلكات واألموال املتاحة له ،آخذا يف االعتبار املوارد املتاحة ،ورهنا ابلقرارات اليت تتخذها
احملكمة"( .)732ويتألف جملس اإلدارة ،املسؤول عن اإلشراف على الصندوق ،من مخسة أعضاء يتم
انتخاهبم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة( .)733وال تشري األحكام الواردة يف النظام احلايل إىل
كيفية مراقبة األعمال اليت تقوم هبا أمانة الصندوق .وقيل للخرباء إن التفسري الواسع لألحكام يؤدي إىل
قيام األمانة أبعمال تعترب من اختصاص جملس اإلدارة أو متداخلة معها .وقيل أيضا إنه ال ميكن جمللس
اإلدارة أن يباشر عمله بدون توجيهات من األمانة( .)734وقيل كذلك إنه يلزم حتديد األدوار واملسؤوليات
بوضوح وبشكل رمسي ،كما ينبغي أن تراجع مجعية الدول األطراف مستوى املشاركة والرقابة اليت يرغب
جملس اإلدارة يف توفريها ،وتعبئة املوارد الالزمة لذلك.
 -935ويبدو أن هناك خلل يف دينامية العمل بني جملس اإلدارة ورئيس األمانة .فبينما يعمل رئيس
األمانة بدوام كامل ويقع مقره يف الهاي ،ينتشر أعضاء جملس اإلدارة يف مجيع أحناء العامل ويعملون بدون
مقابل ويف معظم األحيان عن بعد ( .)735وقيل للخرباء إنه إذا أضيف إىل ذلك النقص يف املوارد األساسية
الالزمة على سبيل املثال ملساعدة األعضاء الذين ال جييدون اللغة اإلجنليزية أو ملعاجلة التأخري يف استالم
الواثئق ،من املستحيل أن ميارس جملس اإلدارة رقابة فعالة على مجيع عمليات وأنشطة األمانة.
 -936وابإلضافة إىل التأخري يف تنفيذ والية األمانة ،تشري أمثلة أخرى إىل التحدايت اليت تواجهها وإىل
صعوبة مراقبة أعماهلا بصورة فعالة يف إطار النموذج احلايل لإلدارة.
 -937ويف عام  ،2018وجد مراجع احلساابت اخلارجي ،عند تدقيق البياانت املالية للصندوق
االستئماين لعام  ،2017أن هيكل الصندوق االستئماين احلايل ال يوفر فيما يتعلق بتنفيذ أحكام اجلرب
( ،ICC-ASP/1/Res.6 )732املرفق ،الفقرة .7
( )733املرجع نفسه ،الفقرة .2
( )734تقييم آلية الرقابة املستقلة للصندوق ،الصفحة .44
(")735إنشاء صندوق لصاحل ضحااي اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم" ،ICC-ASP /1/Res.6 (2002) ،مرفق
القرار ،الفقرة .2
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الفردية ،مستوى الصرامة املطلوب ،السيما ابلنظر إىل عدد الضحااي احملتملني الذين ينظر إليهم حسب
احلالة( .)736ووجد أيضا أن ذلك يؤدي إىل حالة من عدم اليقني فيما يتعلق ابكتمال وواقعية ودقة
االلتزامات ،وقد يؤدي إىل صعوابت كبرية فيما يتعلق إبصدار الشهادات"( .)737وبينما يبدو أنه أحرز
بعض التقدم يف معاجلة هذه احلالة ،فإن وجودها يدل يف حد ذاته على عدم كفاية الرقابة.
 -938ويف هناية عام " ،2019الحظت جلنة امليزانية واملالية مع القلق االخنفاض املستمر يف معدل
تنفيذ ميزانية الصندوق االستئماين للضحااي فضال عن عدم وجود خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة
 .)738(2022-2019والحظت أيضا أن تنفيذ األحكام املتعلقة جبرب األضرار يتطلب هيكال تنظيميا
معززا(.)739
 -939ويف حني تقرر أن يكون مجع األموال اجملال الرئيسي للعمل يف عام  ،2016مل توضع اسرتاتيجية
جلمع األموال حىت اآلن .وانضم موظف مسؤول عن مجع األموال ووضوح الرؤية إىل األمانة يف أاير/مايو
 .)740(2019وبدأ العمل بناء على توصية جلنة امليزانية واملالية لتحديد كيفية مجع األموال من القطاع
اخلاص ،وال يزال هذا العمل يف مراحله األوىل بعد سنة ونصف من التوصية(.)741
 -940وأشارت اخلطة االسرتاتيجية السابقة للصندوق االستئماين للفرتة ( 2017-2014اليت مت
متديدها حلني املوافقة على خطة جديدة) إىل بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني يف إدارة أمانة
الصندوق ،مثل االفتقار إىل االتصاالت الداخلية الواضحة ،وعدم وضوح األدوار واملسؤوليات ،واهليكل
املتقادم للموارد البشرية وتوزيع املهام .ووجدت آلية الرقابة املستقلة يف التقييم الذي قامت به لألمانة يف
عام  2019أن هذه األمور ال تزال دون حل ،وأشارت إىل حتدايت إضافية انشئة عن إدارة األمانة
وصعوبة ضمان الرقابة الفعالة(.)742
 -941واتفقت املعلومات اليت تبادهلا اخلرباء مع مجيع أصحاب املصلحة  -الدول األطراف واملسؤولني
واملوظفني يف احملكمة ومنظمات اجملتمع املدين يف التساؤل عما إذا كان الصندوق مناسبا هلذا لغرض.
 -942يف اخلتام  ،يرى اخلرباء أن الصندوق االستئماين  -بوضعه احلايل  -مثقل ابألعباء( )743وغري
قادر على تنفيذ والايته املتعلقة ابجلرب واملساعدة بصورة جمدية وفعالة .يف حني الحظ اخلرباء اجلهود

( ،ICC-ASP/18/15 )736الفقرة .135

( )737املرجع نفسه.
( )738املرجع نفسه ،الفقرة  .122واستجابة لطلبهم االطالع على (مسودة) اخلطة اإلسرتاتيجية للصندوق  ،مت إخبار
اخلرباء يف نيسان/أبريل وآب/أغسطس  2020أن مثل هذه الوثيقة كانت يف املراحل النهائية .متت مشاركة اخلطة يف النهاية
مع اخلرباء يف  21آب/أغسطس  ،2020عندما كان التقرير ابلفعل يف املراحل النهائية من التحرير .وتشري مقدمة اخلطة
إىل أن جملس اإلدارة اعتمد اخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة  2021-2020يف آذار/مارس  2020ونسخة حمدثة يف
متوز/يوليه .2020
( )739املرجع نفسه ،الفقرة .126

( )740املرجع نفسه ،الفقرة .147

( )741املرجع نفسه  ،الفقراتن 145و.146
( )742تقييم آلية الرقابة املستقلة ألمانة الصندوق ،الصفحة .22
( )743أشارت أمانة الصندوق نفسها يف آخر تقرير قدمته إىل مجعية الدول األطراف إىل أهنا مثقلة ابألعباء ألقصى حد وال
ميكنها االستجابة لعبء العمل يف كل من املقر وامليدان  -التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن مشاريع وأنشطة
270
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املبذولة يف جملس اإلدارة وأمانة الصندوق واحملكمة ملعاجلة أوجه القصور املذكورة أعاله ،مبا يف ذلك
لالستجابة للتقييم الذي قامت به آلية الرقابة املستقلة ،هناك حاجة إىل تغيري واضح ومنهجي للمحكمة
ونظام روما األساسي الستعادة مصداقيتهما لدى اجلهات املاحنة احملتملة واجملتمع املدين والضحااي.
 -943ويرى اخلرباء أنه ميكن اكتساب املزيد من الكفاءة والفعالية إذا ركز الصندوق على مهمته
األساسية كصندوق استئماين واقتصرت وظائفه على مجع التربعات وإدارة األموال واإلفراج عن األصول
واملمتلكات وفقا لألوامر الصادرة من احملكمة واستكماال ألحكام اجلرب.
 -944وعند الرتكيز على مهمته األساسية كصندوق استئماين ،ينبغي أن يضع الصندوق يف أقرب وقت
ممكن اسرتاتيجية شاملة وفعالة جلمع األموال تشمل املاحنني من القطاع اخلاص (مثل الشركات واملؤسسات
الكبرية واملنظمات غري احلكومية)( .)744وعند القيام هبذه العملية  ،ميكن دراسة مزااي وعيوب النظم
القانونية املختلفة للصندوق من أجل حتديد النموذج املثايل من وجهة نظر مجع األموال ،ضمن اإلطار
الذي حدده نظام روما األساسي .وينبغي أن تتوقع اإلسرتاتيجية أيضا املشاركة مع منظمات اجملتمع
املدين ،هبدف االستفادة من موقعها يف احلصول على أموال إضافية للصندوق.
 -945وميكن نقل املسؤوليات واملوارد املتعلقة بتنفيذ املهام املتعلقة ابجلرب واملساعدة إىل قلم احملكمة،
وابلتحديد إىل قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم .ويالحظ اخلرباء ،عند توصيتهم بذلك ،ما يلي :أوال،
أن مجعية الدول األطراف توقعت ابلفعل يف عام  2002دورا لقلم احملكمة يف تنفيذ والية جملس اإلدارة
بنجاح .وقد نص قرار مجعية الدول األطراف قبل اإلشارة إىل دور جملس اإلدارة على أن "مسجل احملكمة
سيكون مسؤوالا عن تقدمي ما يلزم من مساعدة حلسن سري العمل يف جملس اإلدارة ومتكينه من تنفيذ
مهامه ( .)745(" )...وابإلضافة إىل ذلك ،تستفيد األمانة حاليا (ابلفعل) من اخلدمات اإلدارية األساسية
اليت يقدمها قلم احملكمة يف جماالت خمتلفة وال سيما يف اجملاالت التالية :اخلدمات القانونية ،وإعداد
التقارير املطلوبة للجنة امليزانية واملالية ،وإدارة وتنمية املوارد البشرية ،والشراء ،والشؤون املالية ،والرصد
واإلبالغ وإعداد امليزانية ،ومشروع ساب ،واألمن والتواصل والتوعية ،ودعم املكاتب امليدانية ،والعالقات
اخلارجية ،ومجع التربعات ،وإدارة املعلومات ،واملساعدة القانونية ،واخلدمات اللغوية .وطلبت جلنة امليزانية
واملالية إىل احملكمة مؤخرا أن تقدم تقريرا عن تقاسم املسؤوليات بني قلم احملكمة وأمانة الصندوق ،مبا يف
ذلك عن أوجه التآزر واالزدواج احملتملة ( .)746وأخريا ،تستعني أمانة الصندوق أيضا بشركاء من اخلارج
لتنفيذ جزء كبري من املشاريع.
 -946وينبغي استكمال اخلربة يف املسائل املتعلقة ابلضحااي املوجودة يف قلم احملكمة حاليا بنقل
موظفني من ذوي اخلربة يف املسائل املتعلقة ابجلرب واملساعدة من األمانة إىل قسم مشاركة الضحااي وجرب

ICC-ASP/18/14 ،2019

أمانة الصندوق االستئماين للضحااي يف الفرتة من  1متوز/يوليه  2018إىل  30حزيران/يونيه
) ،(2019الفقرة .6
( )744اقرتحت إحدى منظمات اجملتمع املدين اللجوء إىل السندات االجتماعية لتمويل الصندوق .انظر OpinioJuris,
. David Scheffer, Reducing the Funding Gaps for Atrocity Victims (2020).
( ،ICC-ASP/1/Res.6 (2002) )745املرفق ،الفقرة .5
( ،ICC-ASP/18/15 )746الفقرة  .126انظر أيضا "تقدم احملكمة خدمات متنوعة جماان للصندوق االستئماين ،مبا يف ذلك
احليز املكتيب واألجهزة واخلدمات اإلدارية"  -البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي للسنة املنتهية يف  31كانون
األول/ديسمرب  ،ICC-ASP/18/13 (2019) ،2018الفقرة  .1-9انظر أيضا املرجع نفسه ،الفقراتن  103و.104
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أضرارهم .وينبغي التماس املزيد من املدخالت واخلربة من املكاتب امليدانية ،وكذلك من خالل التعاون مع
املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والشركاء اخلارجيني مثل منظمات اجملتمع املدين.
 -947ويدرك اخلرباء جيدا أن هذا التغيري اهليكلي والتعديل الالزم لعدد من النصوص القانونية اليت
حتكم احملكمة والصندوق ينبغي أن يكون تدرجييا ،للتأكد من أنه ال يطغى على قلم احملكمة أو يؤثر على
عمليات اجلرب ومشاريع املساعدة اجلارية.

التوصيات
التوصية  :354ميكن اكتساب املزيد من الكفاءة والفعالية إذا ركز الصندوق على مهمته األساسية
كصندوق استئماين واقتصرت وظائفه على مجع التربعات وإدارة األموال واإلفراج عن األصول واملمتلكات
وفقا لألوامر الصادرة من احملكمة.
التوصية  :355ينبغي أن ينتهي الصندوق على الفور من وضع اللمسات األخرية لوثيقة االسرتاتيجية
املتسقة مع اسرتاتيجية احملكمة ومؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة ،وأن ينشر هذه الوثيقة(.)747
التوصية  :356ينبغي أن يضع الصندوق يف أقرب وقت ممكن اسرتاتيجية شاملة وفعالة جلمع األموال
تشمل املاحنني من القطاع اخلاص (مثل الشركات واملؤسسات الكبرية واملنظمات غري احلكومية) .وينبغي
أن تتوقع اإلسرتاتيجية أيضا املشاركة مع منظمات اجملتمع املدين ،هبدف االستفادة من موقعها يف احلصول
على أموال إضافية للصندوق.
التوصية  :357ينبغي أن تراجع مجعية الدول األطراف مستوى املشاركة والرقابة اليت يرغب جملس اإلدارة
يف توفريها ،وتعبئة املوارد الالزمة لذلك.
التوصية  :358ينبغي نقل املسؤوليات واملوارد املتعلقة بتنفيذ املهام املتعلقة ابحلرب واملساعدة ابلتدريج إىل
قلم احملكمة ،وابلتحديد إىل قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم .وينبغي استكمال اخلربة يف املسائل
املتعلقة ابلضحااي املوجودة يف قلم احملكمة حاليا بنقل موظفني من ذوي اخلربة يف املسائل املتعلقة ابجلرب
واملساعدة من األمانة إىل قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم .وينبغي التماس املزيد من املدخالت
واخلربة من املكاتب امليدانية ،وكذلك من خالل التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والشركاء
اخلارجيني مثل منظمات اجملتمع املدين.
التوصية  :359ينبغي إنشاء هيئة تنسيق دائمة برائسة انئب املسجل لتسهيل وتعزيز التعاون بني مجيع
اجلهات الفاعلة املعنية ابلضحااي ابحملكمة ،مبا يف ذلك لتنفيذ التوصيات املشار إليها أعاله بنجاح.
التوصية  :360ينبغي هليئة التنسيق الدائمة أن تيسر أيضا صياغة واعتماد أدلة وإجراءات تشغيلية
موحدة بشأن تقدمي اجلرب واملساعدة للضحااي .وينبغي أن هتدف هذه الصكوك إىل مساعدة الدوائر على
اختاذ إجراءات فعالة للجرب من خالل االتساق يف تطبيق املبادئ القضائية ،وتوزيع املسؤوليات بني
اجلهات الفاعلة ذات الصلة بوضوح ،ووضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية للقرارات املتعلقة مبشاريع اجلرب
واملساعدة ،واالستفادة من أفضل املمارسات والدروس املستفادة من مشاريع اجلرب واملساعدة السابقة
للصندوق وكذلك من جتربة املشاريع املماثلة األخرى اليت تنفذها أطراف اثلثة .ويف هذه العملية ،والسيما
()747
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فيما يتعلق ابلنقطة األخرية ،تشجع احملكمة أيضا على التشاور مع منظمات اجملتمع املدين احمللية املعنية
ابلضحااي.

احلوكمة اخلارجية

التاسع عشر -اهليئات الرقابية
ألف-

مجعية الدول األطراف-العالقات مع احملكمة
الستنتاجات
 -948ينتشر بني مجيع أجهزة احملكمة الشعور بعدم الثقة يف مجعية الدول األطراف .وهناك شعور يف
احملكمة أبن الدول األطراف ال تعرتف أبن احملكمة أنشئت مبوجب نظام روما األساسي ،وأبن دورها هو
إقامة العدل وليس حتقيق غاايت سياسية .وابلنسبة للكثريين يف احملكمة ،يبدو أن الدول األطراف مهتمة
بتخفيض امليزانية أكثر من اهتمامها بتوفري املوارد الالزمة للمحكمة لتعمل بشكل كامل .وعالوة على
ذلك ،ينظر إىل مجعية الدول األطراف على أهنا تتدخل يف دقائق أعمال احملكمة عن طريق ،يف مجلة أمور،
الفريق الدراسي املعين ابحلوكمة والفريقني العاملني يف الهاي ونيويورك ،اليت تقدم طلبات متكررة تستهلك
وقتا طويالا للحصول على مزيد من املعلومات عن براجمها وقراراهتا اإلدارية .وقال بعض املوظفني إن
التقارير املطلوبة ترتك هلم القليل من الوقت فقط ألداء مهامهم العادية ،بدالا من تقدمي تقارير عنها.
 -949ومن جانبها ،تشعر دول أطراف كثرية ابإلحباط من احملكمة وترى أهنا ال تقدم مقابال كامال
للتمويل الذي يقدمه دافعو الضرائب لديها من أجل احلد من وقوع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما
األساسي عن طريق اإلدانة والردع .وعالوة على ذلك ،عندما تسعى اجلمعية إىل التأثري على احملكمة
لتكون أكثر كفاءة وفعالية ،ترى احملكمة أن الدول األطراف تقاوم يف كثري من األحيان ،متذرعة بعدم
خضوعها لرقابة الدول وحاجتها إىل السرية .ويف ظل هذه الظروف ،استعانت اجلمعية ابألدوات اليت
ميكنها من خالهلا حماولة توجيه احملكمة ،وال سيما بسلطتها يف املوافقة على امليزانية أو رفضها ،وسلطتها
الواسعة النطاق يف التشكيك يف إدارة احملكمة.
 -950وعدم الثقة والريبة املتبادلني املذكورين أعاله ينبعان جزئي ا من طبيعة احملكمة كمثال فريد لنظام
إيكولوجي دويل للعدالة اجلنائية ،ال يتضمن جمرد حمكمة ،بل أيضا مكتبا للمدعي العام ،وسلطة للتحقيق،
وحماميا للدفاع ،ومكتبا لتلبية احتياجات الضحااي والشهود ،وإدارة ،ومكاتب متثيلية يف جمموعة من البلدان
ذات الصلة  -أي ابختصار ،كائن شديد التعقيد وغري عادي حيث تكون السرية واالستقاللية يف اختاذ
القرار أمرين أساسيني لسالمة العمل يف املؤسسة .ولكن يف الوقت نفسه ،ومبوجب نظامها األساسي،
احملكمة منظمة دولية ،على غرار األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ،اليت تعمل حتت إشراف ورقابة
دقيقني من الدول األعضاء فيها .وابلتايل ،فإن الدول األطراف اليت تتفاعل مع احملكمة من خالل مجعية
الدول األطراف وهيئاهتا الفرعية لديها توقعات للتعاون واالستجابة مماثلة لتلك املوجودة يف األمم املتحدة،
وغالبا ما تكون غري راضية لألسباب املذكورة أعاله.
 - 951ويتطلب التغلب على الشك وإعادة بناء الثقة يف املؤسسات وقتا وجهدا .وسيكون التنفيذ
التدرجيي للتوصيات الواردة يف هذا التقرير بداية جيدة ،وال سيما تلك املتعلقة بتوجيه احملكمة وإدارهتا،
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ابإلضافة إىل التوصيات األكثر حتديدا اليت هتدف إىل حتسني أداء احملكمة .وستزداد الثقة أيضا من خالل
حتسني التعاون بني الدول األطراف واحملكمة ،فضالا عن تعزيز الدعم السياسي الذي تقدمه الدول
األطراف للمحكمة عندما تتعرض للهجوم من قبل دول غري أطراف.
 -952وينبغي لقيادة احملكمة أن تدرك وحترتم الدور اإلشرايف والتوجيهي املشروع جلمعية الدول
األطراف ،وفقا لنموذج احلوكمة ثالثي الطبقات ،مبا يف ذلك مسؤوليتها عن املوافقة على ميزانية احملكمة.
ومتاما كما ينبغي أن تقبل احملاكم الوطنية القيود اليت تفرضها احلكومة الوطنية على امليزانية ،ينبغي أن تقبل
احملكمة حق الدول األطراف اليت تقدم التمويل الالزم هلا يف اختاذ القرار بشأن ميزانيتها .والتشكيك يف
النفقات واألولوايت ليس ،كما يبدو للوهلة األوىل ،هجوما على استقاللية القضاء أو االدعاء العام
للمحكمة.
 -953ويبدو أيضا أن هناك آراء خمتلفة بني الدول األطراف من انحية ،واملدعي العام من انحية
أخرى ،فيما يتعلق ابلتوقعات امللموسة بشأن والية احملكمة .وجبانب املهمة املعهود هبا إىل احملكمة يف
نظامها األساسي ،من املفيد أن تكون جلميع أصحاب املصلحة رؤية واحدة لبعض القضااي مثل نوعية
القضااي اليت ينبغي أن تنظر فيها احملكمة ،ومستوى التعاون الذي تفهمه الدول األطراف والقادرة على
تقدميه ،ومنهجية احملكمة للتكامل اإلجيايب ،والبحوث التمهيدية .ومن الطبيعي أن تتم مثل هذه املناقشات
يف سياق اإلطار التنظيمي املنصوص عليه يف نظام روما األساسي .وميكن أن تتبلور هذه املناقشات يف
خطة إسرتاتيجية للمحكمة للسنوات العشر القادمة .وينبغي أن تكون نتيجة هذه املناقشة هي االتفاق
على مستوى النشاط الذي تتوقعه احملكمة وترغب يف حتقيقه يف غضون عشر سنوات ،واخلطوات (املوارد
والتعاون والتطوير املؤسسي) اليت ينبغي اتباعها تدرجييا لتحقيق هذه النتيجة.

التوصيات
التوصية  :361ينبغي تشجيع التعاون بني احملكمة ومجعية الدول األطراف من خالل تنفيذ التوصيات
الواردة يف هذا التقرير ،ومن خالل تعزيز الدعم السياسي للمحكمة من قبل الدول األطراف.
التوصية  :362ينبغي أن تقبل احملكمة السلطة الشرعية لـجمعية الدول األطراف لتقرير ميزانيتها وتكييف
أنشطتها مع املوارد املتاحة.
التوصية  :363ينبغي إجراء تنظيم مناقشة بني أصحاب املصلحة (احملكمة ،والدول األطراف ،واجملتمع
املدين) حول الرؤية االسرتاتيجية للمحكمة للسنوات العشر القادمة ،اليت ستسمح للمحكمة ومجعية
الدول األطراف برتكيز جهودمها على تنفيذ نظام روما األساسي يف نفس االجتاه .وينبغي أن تكون نتيجة
هذه املناقشة هي االتفاق على مستوى النشاط الذي تتوقعه احملكمة وترغب يف حتقيقه يف غضون عشر
سنوات ،واخلطوات (املوارد والتعاون والتطوير املؤسسي) اليت ينبغي اتباعها تدرجييا لتحقيق هذه النتيجة.

ابء-

آليات الرقابة الداخلية واخلارجية
الستنتاجات
 -954مت إنشاء عدد من اآلليات الداخلية واخلارجية لرصد جوانب إدارة احملكمة وعملها ،مبا يف ذلك
مكتب املراجعة الداخلية للحساابت ،وآلية الرقابة املستقلة ،وجلنة امليزانية واملالية ،وجلنة املراجعة ،واملراجع
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اخلارجي للحساابت .ويبدو أن هذه اهليئات تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض ،ويف حالة األجهزة
الداخلية ،أهنا ال متنح دائما املوارد الكافية  -أو على ما يبدو االحرتام والسلطة الالزمني -لتنفيذ واليتها
بوجه مناسب .وإذا استغرق إنشاء آلية الرقابة املستقلة عدة سنوات بسبب االعرتاض من حيث املبدأ من
مكتب املدعي العام ،فإنه ال تزال هناك درجات خمتلفة من املقاومة ألي شكل من أشكال الرقابة .وعلى
وجه التحديد ،قيل للخرباء إن مفهومي االستقالل والسرية يستخدمان كثريا وعلى نطاق واسع من قبل
مكتب املدعي العام والدوائر للوقوف أمام الرقابة الفعالة لآلليات القائمة.
 -955ويف ضوء الوظائف والعضوية املماثلة ،وكذلك حجم احملكمة ،ميكن دمج جلنة املراجعة وجلنة
امليزانية واملالية يف هيئة واحدة للرقابة على امليزانية وتدقيقها.
 -956وألعضاء جلنة امليزانية واملالية والية قابلة للتجديد مدهتا ثالث سنوات .ومن الناحية العملية،
الحظ اخلرباء أن متوسط الوالية احلقيقية ألعضاء اللجنة يزيد علي ست سنوات .وستسمح والية أطول
مدهتا من مخس إىل ست سنوات غري قابلة للتجديد بتجديد عضوية اللجنة مبزيد من االنتظام ،وتقدمي
أفكار وهنج جديدة ،مع ضمان بعض االستقرار.
 -957ومن األفضل أن يكون مكتب املراجعة الداخلية للحساابت ،بوصفه وحدة من وحدات العمل
التابعة لقلم احملكمة ،اتبعا للرائسة وليس للجنة املراجعة التابعة حاليا جلمعية الدول األطراف .ولن مينع
هذا مكتب املراجعة الداخلية للحساابت من املثول ،عند االقتضاء ،أمام اهليئة اجلديدة للرقابة على امليزانية
وتدقيقها واالستجابة لطلباهتا .وسيكون دور اهليئة اجلديدة جتاه مكتب املراجعة الداخلية هو اإلشراف
على العملية وليس على جوهر العمل الذي يقوم به املكتب.

التوصيات
التوصية  :364ينبغي أن متنح آللية الرقابة املستقلة ومكتب املراجعة الداخلية للحساابت سلطة وموارد
معززة لتمكينهما من أداء وظائفهما بشكل أفضل.
التوصية  :365ينبغي لرؤساء األجهزة واملدعي العام املقبل االلتزام بضمان التعاون الفعال والكامل مع
آليات الرقابة والتأديب .وميكن توخي اتفاقات سرية إضافية لألفراد يف هيئات الرقابة ذات الصلة.
.التوصية  :366ميكن دمج جلنة املراجعة وجلنة امليزانية واملالية يف هيئة واحدة للرقابة على امليزانية
وتدقيقها .وينبغي متديد والية األعضاء يف جلنة امليزانية واملالية  -األعضاء يف جلنة املراجعة مدة ترتاوح بني
مخس وست سنوات ،غري قابلة للتجديد.
التوصية  :367ومن األفضل أن يكون مكتب املراجعة الداخلية للحساابت ،بوصفه وحدة من وحدات
العمل التابعة لقلم احملكمة ،اتبعا للرائسة وليس للجنة املراجعة التابعة حاليا جلمعية الدول األطراف .ولن
مينع هذا مكتب املراجعة الداخلية للحساابت من املثول ،عند االقتضاء ،أمام اهليئة اجلديدة للرقابة على
امليزانية وتدقيقها واالستجابة لطلباهتا .وسيكون دور اهليئة اجلديدة جتاه مكتب املراجعة الداخلية هو
اإلشراف على العملية وليس على جوهر العمل الذي يقوم به املكتب.
التوصية  :368يوصي أبن تستفيد مجعية الدول األطراف من التوصيات القادمة ملراجع احلساابت
اخلارجي ،املكلف بتقييم هيئات الرقابة ابحملكمة ،إلجياد طرق لتبسيط هياكلها الرقابية وزايدة فعاليتها.
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جيم-

أمانة مجعية الدول األطراف

الستنتاجات
 -958جلمعية الدول األطراف أمانة خاصة هبا ،ورغم أهنا من الناحية النظرية جزء من قلم احملكمة،
فإهنا تعمل يف الواقع بشكل مستقل متاما عن إدارة احملكمة ،وهي مسؤولة فقط أمام رئيس مجعية الدول
األطراف واهليئات األخرى التابعة للجمعية .وهذا ترتيب غريب للغاية ،وال مثيل له يف األمم املتحدة ،وال
على حد علم اخلرباء يف أي وكالة متخصصة أخرى (حيث حتظى تلك الوكاالت ومجعيات الدول
األعضاء فيها بدعم إداري من إدارهتا املركزية  -اليت هي ابلنسبة للمحكمة قلم احملكمة) .ويرى اخلرباء أن
اهليكل احلايل ،الذي يتم تربيره أبنه حماولة إلبعاد احملكمة عن التأثري غري املربر من جانب فرادى الدول
األطراف ،يقوض يف الواقع قدرة اجلمعية على فهم النطاق الكامل لعمليات احملكمة ،ويتعارض مع قدرة
احملكمة على شرح عملياهتا للدول األطراف ،ويؤدي يف الواقع إىل ازدواج املهام املوجودة ابلفعل يف قلم
احملكمة .وابختصار ،أمانة مجعية الدول غري فعالة وتكرار للعمل.
 -959ويالحظ اخلرباء أن بعض الدول األطراف أكدت مؤخرا أمهية احلفاظ على أمانة مستقلة(.)748
والسببان الرئيسيان املقدمان هلذا االستقالل ما يلي" ‘1’ :احلاجة الواضحة حلماية املؤسسة والعملية
القضائية من التأثري السياسي (آلحاد) الدول األطراف ،و’ ‘2التزام األمانة "بتقدمي معلومات ومشورة
حمايدة للجمعية يف املسائل القانونية واملوضوعية واملالية واإلدارية دون التأثر أبي جهاز من أجهزة احملكمة.
وقيل إن اجلمعية لن تتمكن بدون هذا الدور من حتديد املسائل املتعلقة ابمليزانية واملسائل اإلدارية احلقيقية
واالستجابة هلا"( .)749بيد أن من الناحية العملية ،تتعامل مجعية الدول األطراف مباشرة مع احملكمة
للحصول على املعلومات املتعلقة ابمليزانية واملسائل اإلدارية ،وتتلقى اجلمعية املشورة من عدة جلان (مثل
جلنة امليزانية واملالية ،وجلنة املراجعة) .واستنادا إىل ممارسات املنظمات الدولية األخرى ،واألمم املتحدة على
وجه التحديد ،وجد اخلرباء أن مصاحل اجلمعية ستتحقق بوجه أفضل ابالتصال مباشرة ابحملكمة ،وأنه ال
حاجة هليئة منفصلة للحصول على هذه اخلدمات .ومن الناحية العملية ،يبدو أن هذا هو احلال ابلفعل،
على سبيل املثال عندما تتفاعل اجلمعية مع احملكمة من خالل اهليئات الرقابية التابعة هلا (جلنة املراجعة
وجلنة امليزانية واملالية).
 -960وينبغي تعيني مكتب وجهة تنسيق داخل قلم احملكمة للتنسيق مع خمتلف دوائر احملكمة وتقدمي
الدعم الالزم جلمعية الدول األطراف ،مما سيقلل من اعتمادها على أمانة اجلمعية وسيسمح يف هناية
املطاف إبعادة توزيع املوارد ألغراض أخرى .وعلى املدى الطويل ،ينبغي حل أمانة مجعية الدول األطراف
كوحدة مستقلة وينبغي استيعاب وظائفها يف قلم احملكمة.

التوصيات

()748
()749
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التوصية  :369ينبغي تعيني مكتب ومنسق داخل قلم احملكمة للتنسيق مع خمتلف دوائر احملكمة ،من
أجل تقدمي كل الدعم الالزم إىل انئب رئيس احملكمة .وعلى املدى الطويل ،ينبغي أن يتوىل قلم احملكمة
مهام أمانة مجعية الدول األطراف وتفكيك األمانة بشكلها احلايل.
التوصية  :370متاشيا مع توصية اخلرباء ابستيعاب وظائف أمانة مجعية الدول األطراف يف قلم احملكمة،
من املتوخى أن يتم نقل وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية وجلنة املراجعة املوجودة يف أمانة مجعية
الدول األطراف حاليا إىل قلم احملكمة ،مع احتفاظه ابستقالله الوظيفي.

القسم العشرون -حتسني نظام ترشيح القضاة
الستنتاجات
 -961تعذر على اخلرباء ،رغم عدم تكليفهم ابلنظر يف طرائق ترشيح وانتخاب القضاة ،جتاهل بعض
التعليقات اليت تشري إىل أن مشاكل احملكمة قد ترجع جزئيا إىل مستوى بعض القضاة ،وابلتحديد بعض
القضاة املنتخبني الذين ال تبلغ قدراهتم وخرباهتم املستوى املطلوب يف احملكمة .وال يزال البعض مقتنعا أبن
بعض القضاة مدينون يف انتخاهبم لصفقات التصويت أكثر من جناحهم بسبب كفاءهتم .ويتفق ذلك مع
التجربة الشخصية لبعض اخلرباء يف ممارسات الدعاية والتصويت احمليطة ابنتخاابت األمم املتحدة اليت سبق
هلم املشاركة فيها .ومن الالفت للنظر مدى أتكيد املسؤولني عن العملية االنتخابية والقضاة أنفسهم يف
دوائر احملاكم الدولية على أمهية استقالل القضاء ،كما لو كان مجيع املعنيني يشعرون ابستمرار ابحلاجة إىل
تبديد أي شك يف هذا الصدد.
 -962وإزاء القول ابحتمال أن تكون جودة اهليئة القضائية جزءا من املشكلة ،واألمهية األساسية اليت
تكتسيها كفاءة اهليئة القضائية يف أداء وكفاءة وفعالية احملكمة ونظام روما األساسي ككل ،رئي أنه ال
ميكن القول أبن استعراض اخلرباء قد اكتمل دون النظر يف الطريقة اليت يتم هبا تعيني القضاة ملعرفة ما إذا
كانت هناك تدابري لتحسني العملية من أجل ضمان تعيني أفضل املرشحني.
 -963ومل يبذل اخلرباء جهدا كبريا للحصول على دليل على الدور الذي ميكن أن تؤديه االعتبارات
السياسية يف انتخاابت القضاة .ففي كانون األول/ديسمرب  ،2019اعتمدت مجعية الدول األطراف
القرار  ICC-ASP/18/Res.4بشأن استعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ،وشجعت يف الفقرة 10
من هذا القرار الدول األطراف على "االمتناع عن املتاجرة يف األصوات"( .)750ومن احملزن أن االعرتاف
بوجود هذه املمارسة مل يقرتن بقرار أو تعهد ابالمتناع عن املمارسة ،بل كان مصحواب بتلك العبارة
الضعيفة اليت هي أقرب إىل بيان طموح أدىل به مراقب خارجي حسن النية .وليس غريبا أن ترفض بعض
الدول األطراف السعي للحصول على التزام واضح بتحرمي هذه املمارسة .غري أن من املقلق أن نكتشف
أن ممارسة املتاجرة ابألصوات من أجل املصلحة السياسية الذاتية ،اليت ال عالقة هلا مبدى كفاءة املرشح
لالنتخاب ملنصب رئيسي يف القضاء الدويل ،هي ممارسة راسخة إىل حد أن بعض الدول األطراف ال تزال
حىت يومنا هذا ترى أهنا مناسبة ومقبولة من الناحية السياسية .أما الباقون فيبدو أهنم يتساحمون يف ذلك،
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يف وقت يتسم ابلقلق الشديد والواسع النطاق من عدم فعالية وكفاءة احملكمة يف مكافحة اإلفالت من
العقاب على النطاق العاملي على النحو الذي يتوقعه الكثريون من مؤيدي احملكمة (.)751
 -964ويف مواجهة ما يشري إىل عدم وجود رغبة يف الوقت احلايل للتخلي عن هذه املمارسة وانتخاب
القضاة على أساس اجلدارة فقط ،ويف غياب الثقة يف نزاهة العملية االنتخابية ،رأى اخلرباء أن من املناسب
الرتكيز على إجراءات الرتشيح .ويعلم اخلرباء متاما أن مجعية الدول األطراف أوكلت املسؤولية الرئيسية عن
هذه اجلوانب من استعراض احملكمة إىل الفريق العامل املعين ابستعراض إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة.
ومع ذلك ،ابلنظر إىل أحكام القرار املذكور أعاله بشأن تسمية املرشحني وجمموعة اإلجراءات املمكنة
املدرجة يف املصفوفة واليت تذهب إىل حد تشكيل جلنة استشارية معنية ابلتعيينات القضائية ،يرى اخلرباء
أن هناك مالحظات فيما يتعلق أبحكام القرار وحول موضوع الرتشيحات بشكل عام من املمكن أن جتد
مجعية الدول األطراف أهنا مفيدة.
 -965وترد األحكام املتعلقة بتقدمي الرتشيحات يف الوثيقتني  ICC-ASP/3/Res.6و،ICC-ASP/10/36
وحتدد الوثيقة الثانية اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة ،وأدخلت تعديالت على
الوثيقتني أعاله ابلقرار  .)752(ICC-ASP/18/Res.4ويف االنتخابني القضائيني األخريين ،استعانت الدول
األطراف بتقرير قدمته اللجنة االستشارية عند التصويت .ومنحت اللجنة صالحيات إضافية مبوجب القرار
 ،ICC-ASP/18/Res.4وستكون متاحة ألول مرة يف انتخاابت هذا العام( .)753ومن الواضح أنه مت يف
االنتخاابت السابقة انتخاب مرشحني ال جييدون إحدى اللغتني الرمسيتني للمحكمة ابلدرجة املطلوبة
لرائسة جلسات احملكمة .ومت أيضا انتخاب قضاة ال ينطبق عليهم الوصف الوارد يف الفقرة  1من القرار
املذكور"" :من األشخاص املؤهلني وذوي الكفاءة واخلربة العالية" .ومع ذلك ،إذا كان اهلدف من
التغيريات اليت أدخلت على عملية الرتشيح هو ضمان أن يكون مجيع املرشحني لالنتخاابت من القضاة
أو احلقوقيني ذوي الكفاءة العالية ،فإن عملية االنتخاابت ستكون أقل أمهية من عملية الرتشيح .وبشكل
ما ،من منظور التجربة واخلربة ،لن يكون من املهم عندئذ من سيتم انتخاهبم من بني املرشحني.
 -966وترد يف املادة ( ) 3( 36أ) إىل (ج) من النظام األساسي الشروط األساسية للرتشيح .ويف
العديد من النظم القانونية ،يتمتع عدد كبري من القانونيني ابملؤهالت الالزمة للرتشيح .والسؤال احلقيقي
هو ما إذا كان أي من هؤالء القانونيني قاضيا أو حقوقيا رفيع املستوى يتمتع ابخلربة والقدرات واملهارات
الالزمة للنظر يف القضااي املتعلقة ابرتكاب فظائع مجاعية ذات طبيعة معقدة على مدى عدة سنوات
بشكل عادل وسريع على حد سواء .وينبغي أن يتمتع املرشح احلقيقي للقائمة ألف ليس فقط ابلصفات
واملؤهالت املبينة يف املادة ( )3( 36أ) إىل (ج) ،ولكن أيضا أن يكون منافسا حقيقيا للتعيني يف أحد
( )751فيما يتعلق ابلقول أبن السياسة تؤثر على نتيجة عملية تعيني القضاة يف احملاكم الدولية األخرى ليس مربرا لقبول
ذلك يف احملكمة اجلنائية الدولية ،انظر Ruth Mackenzie et al (eds) Selecting International Judges: Principle,
 ،Process, and Politics, (Oxford University Press, Oxford: 2010) p. 179حيث ذكرت أنه " ..جيب اختاذ خطوات
عاجلة للحد من الدور املتزايد واملتفشي للعوامل السياسية اخلارجية من أجل ضمان أال تطغى السياسة على احتماالت
اختيار أفضل القضاة للمحاكم الدولية".
( )752القرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة يف احملكمة اجلنائية الدوليةICC-ASP/3/Res.6 (2004) ،؛ وتقرير
املكتب عن إنشاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدوليةICC-ASP/10/36 (2011) ،؛ والقرار
).ICC-ASP/18/Res.4 (2019
(.ICC-ASP/18/Res.4 )753
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املناصب القضائية العليا يف بلده ،غالبا نتيجة خلربته القضائية ،ولكن أيضا نتيجة خلربته كمدع عام أو حمام
رئيسي يف قضااي مماثلة .ولن يكون هذا الشخص جمرد مرشح يستويف شروط األهلية ،بل ينبغي أن يكون
الشخص الذي ينظر إليه يف واليته القضائية احمللية على أنه من املرجح أن يعني يف أحد أعلى املناصب
القضائية ,وقد يكون املرشح احلقيقي للقائمة ابء أكادمييا أو دبلوماسيا أو مهنيا قانونيا ذا خربة يف جمال
قانوين آخر .ولكن يبدو أن املؤهل املطلوب يف املادة ( )3( 36ب) ’ ،‘2وهو "خربة مهنية واسعة يف
جمال عمل قانوين ذي صلة ابلعمل القضائي للمحكمة" ،أاتح الفرصة لتقدمي مرشحني من جمموعة أكرب
من املمارسني القانونيني .ولذلك ،فيما عدا احلاالت االستثنائية ،ينبغي أن يطلب إىل املتقدمني الذين
لديهم مثل هذه اخلربة إثبات أهنم ميتلكون املهارات الالزمة إلدارة وإجراء احملاكمات املتعلقة جبرائم
احلرب .ويف الواقع ،ال ميكن ألي قاض أن يعرف مسبقا الشعبة اليت سيعمل هبا ،ويف مجيع الشعب،
ولكن على وجه اخلصوص يف الشعبة االبتدائية ،من احملتمل أن تكون هناك حاجة إىل مهارات عملية
خاصة( .)754ويتضح من املقابالت واملذكرات املكتوبة ،ومن وجهة النظر اليت يتبناها بعض املطلعني على
شؤون احملكمة ،أنه ال ميكن وصف كل قاض خدم يف احملكمة أبنه قاض أو قانوين رفيع املستوى يتمتع
ابخلربة والقدرة واملهارات املطلوبة.
 -967ويف حني أن التعديالت اليت أدخلت على إجراءات الرتشيح مبوجب القرار
 ICC-ASP/18/Res.4تدعو إىل التفاؤل ،فإهنا ال ميكن وحدها أن تبعث األمل يف حدوث حتسن كبري
يف مستوى املرشحني الذين ستقدمهم الدول األطراف يف املستقبل .ومع ذلك ،ميكن تعديلها يف هذا
االجتاه .ويتمثل التعديل الرئيسي األول ببساطة يف اإلشارة يف الفقرة ابء من املرفق األول إىل أنه يتعني على
الدول األطراف أن تبني ما إذا كان الرتشيح يتفق مع اإلجراءات املتعلقة بتسمية مرشحني للتعيني يف أعلى
املناصب القضائية يف الدولة املعنية أو اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل
الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة .وأوجه القصور املتعلقة ابملطلب األخري معروفة جيدا وينبغي عدم
التشجيع على استخدامها .وينبغي أن يتم ذلك مع الشروع يف عملية تؤدي إىل مواءمة إجراءات الرتشيح
اليت تتبعها الدول األطراف على النحو املبني أدانه.
 -968وينبغي أن تشمل جهود املواءمة توزيع وثيقة يعدها قلم احملكمة على املرشحني لكي يشرح هلم
بوضوح شروط خدمة القضاة والدعم املتاح هلم حىت يفهم املرشحون أن الدعم املعين يتعلق حصرا أبداء
واجباهتم املهنية ،وأنه ال يوجد اعتماد ،أو اعتماد كاف ،لتزويدهم مبوظفني أو مساعدين شخصيني.
وينبغي أيضا شرح نظام املعاشات التقاعدية املنطبق عليهم وأي استحقاقات اجتماعية ،إن وجدت.
واسرتعى بعض القضاة انتباه اخلرباء إىل جوانب أخرى تستحق التوضيح مثل تغطية التأمني الصحي،
وتكاليف اإلعادة إىل الوطن ،واستحقاقات اإلجازة لزايرة الوطن.
 -969وتنص الفقرة جيم على أنه ينبغي أن يكون مجيع املرشحني متاحني إلجراء مقابالت معهم أمام
اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات ،ولكنها تتطلب من الدول األطراف أن "تسعى" فقط إىل ضمان
أن يكون مجيع املرشحني متاحني إلجراء املقابالت .وتنص هذه الفقرة أيضا على أنه جيوز أن تتم هذه
املقابالت "عن طريق الفيديو أو وسائل مماثلة" .ومبا أن هذه املقابالت هي اجلزء األكثر أمهية يف عملية
الرتشيح ،فإنه ينبغي أن ينص على أنه ينبغي للدول ،عوضا عن ذلك ،أن "تضمن" حضور املرشح يف
( )754انظر املادة  )1( 39من نظام روما األساسي اليت تنص على أنه "تتألف الشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية أساسا
من قضاة من ذوي اخلربة يف املسائل اجلنائية".
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املقابلة .وينبغي النص على حق اللجنة االستشارية يف اإلصرار على احلضور الشخصي للمرشحني .وينبغي
أن يؤدي عدم احلضور إىل استبعاد املرشح .وتكمن أمهية املقابلة يف إاتحة الفرصة ألعضاء اللجنة ليس
فقط إلجراء تقييم كامل لتجربة املرشح ومعارفه وقدراته ،بل أيض ا للحكم على صفاته الشخصية .وهي
فرصة إلصدار حكم مستنري بشأن مدى استعداد املرشح ليكون جزءا من احملكمة ،ومدى احتمال أن يقيم
املرشح عالقات عمل جيدة مع الزمالء القضائيني وغريهم من األطراف يف احملكمة.
 -970وتنص الفقرة دال على إجراء مناقشات مائدة مستديرة مفتوحة مع مجيع املرشحني بعد أن
تكون اللجنة االستشارية قد أكملت تقييمها للمرشحني ويف أقرب وقت ممكن قبل االنتخاابت .وحيدد
الفريق العامل يف نيويورك الطرائق املتبقية ملناقشات املائدة املستديرة .وسيتيح التفاعل مع املرشحني اآلخرين
ومع ممثلي الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف هذه العملية فرصة أخرى وخمتلفة،
وهذه املرة للدول األطراف ،لتقييم مستوى املرشحني بشكل مباشر .وعند حتديد طرائق مناقشات املائدة
املستديرة ،ينبغي أن يويل الفريق العامل يف نيويورك اهتماما خاصا جلوانب تقييمات املرشحني اليت مت
إبرازها يف تقرير اللجنة االستشارية .وسيكون من املفيد تضمني جدول األعمال مواضيع من شأهنا أن
تساعد على تسليط مزيد من الضوء على هذه اجلوانب هبدف استكمال التقرير وابلتايل املعلومات املتاحة
ملمثلي الدول األطراف الذين يشاهدون املناقشات إما مباشرة أو على املوقع اإللكرتوين لـلجنة االستشارية.
 -971وابإلضافة إىل التعديالت اليت أدخلت على إجراءات الرتشيح واملبينة أعاله ،أدخل القرار
 ICC-ASP/18/Res.4تعديالت على اختصاصات اللجنة االستشارية أيضا وأضاف عددا من الواجبات.
وهي مطلوبة مبوجب فقرة جديدة  5مكررا من أجل:
’ ‘1وضع استبيان مشرتك جلميع املرشحني يطلب منهم توضيح ما يلي( :أ) خربهتم يف إدارة
اإلجراءات اجلنائية املعقدة؛ و(ب) خربهتم يف القانون الدويل العام؛ و(ج) خربهتم احملددة يف
املسائل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني واألطفال؛ و(د) سجلهم يف احلياد والنزاهة ،وإتقاهنم
إلحدى لغيت العمل يف احملكمة؛
’ ‘2مطالبة املرشحني إبثبات معرفتهم القانونية من خالل تقدمي األدلة ذات الصلة؛
’ ‘3التحقق من املراجعني للمرشحني وأي معلومات أخرى متاحة للجمهور؛
’ ‘4إنشاء إعالن موحد جلميع املرشحني للتوقيع عليه يوضح ما إذا كانوا على علم أبي
ادعاءات تتعلق بسوء السلوك  ،مبا يف ذلك التحرش اجلنسي ،ضدهم؛
’ ‘5تقييم املهارات العملية مثل القدرة على العمل اجلماعي؛ ومعرفة النظم القانونية املختلفة؛
والتعامل مع البيئات السياسية واالجتماعية والثقافية اإلقليمية ودون اإلقليمية وفهمها؛
’ ‘6توثيق عمليات الرتشيح على املستوى الوطين يف الدول األطراف املرشحة؛
’ ‘7إعداد تقرير عن اجلوانب املذكورة أعاله.
 -972ومن املفروض أن اللجنة االستشارية ستستويف البنود ’ ‘1و’ ‘2و’ ‘5يف املقابلة ،وأهنا ستجري
عمليات الفحص اليت تراها مناسبة للتأكد من املعلومات املقدمة يف االستبيان .وميكن تقدمي ضمانة
إضافية ابملطالبة بتوقيع عضو ابرز يف السلطة القضائية للبلد املعين أو اللجنة الوطنية املعنية ابلتعيينات
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القضائية بتأكيد املعلومات املقدمة .وتشمل املهارات العملية اليت يتعني تقييمها يف املقابلة قدرة املرشح
على إدارة وإجراء حماكمات جنائية معقدة بطريقة عادلة وسريعة ،وقدرته على أداء واجبات رئيس الدائرة.
 -973واهلدف من احلصول على تفاصيل عن إجراءات الرتشيح املتبعة يف الدول األطراف مبوجب
الفقرة ’ ‘6أعاله ،أو نتيجة الستجابة الدول األطراف بشكل إجيايب للفقرة  6من القرار ،هو االحتفاظ
يف اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات بقاعدة بياانت ميكن من خالهلا استخالص جمموعة من املعايري
القابلة للتطبيق عامليا .وميكن بعد ذلك أن تستند الدول األطراف إىل املعايري املذكورة الستعراض
إجراءات الرتشيح اخلاصة هبا قائمة لديها ،ويف بعض احلاالت تقييدها .ويف عامل مثايل سيحدث ذلك قبل
االنتخاابت القادمة اليت ستعقد يف غضون ثالث سنوات .ولضمان ذلك ،ينبغي أن "يطلب" إىل الدول
األطراف ،ال أن "تشجع" فقط كما جاء يف الفقرة  6من القرار ،تقدمي تفاصيل عن إجراءات الرتشيح
اخلاصة هبا يف غضون عام واحد ،واإلبالغ عن أي تغيريات تطرأ عليها .وابملثل ،ينبغي أن يطلب إىل
الدولة اليت تقدم مرشحا أن تقدم ،يف نفس الوقت الذي تقدم فيه الطلب ،شهادة حتدد اإلجراء املتبع
للوصول إىل الرتشيح ،موقعة حسب األصول من الشخص الرفيع املستوى املسؤول عن هذه العملية.
وسرياعي الفريق العامل املعين برتشيح القضاة وانتخاهبم ابلطبع ما لعملية اختيار املرشحني املعلنة واملفتوحة
والشفافة والقائمة على اجلدارة على مستوى الدولة من أمهية لالعرتاف والقبول الدوليني بشرعية
احملكمة( .)755من األمثل أن تتضمن املبادئ التوجيهية التزام الدولة ابالحتفاظ ابملرشح كعضو يف اهليئة
القضائية الوطنية إذا مل ينجح ،وإعادة املرشح ،يف حالة جناحه ،إىل صفوف السلطة القضائية الوطنية أو
أي وظيفة أخرى مناسبة عند انتهاء واليته ابحملكمة.
 -974وابلطبع ،تكمن القيمة احلقيقية للجنة االستشارية يف أعضائها ويف كيفية تفسريها وتنفيذها
لواليتها .وكانت الفقرة  10من اختصاصاهتا تنص يف البداية على أنه ينبغي للجنة أن تعد حتليال
ومعلومات ذات طابع تقين ألعماهلا ،يتعلقان حصراي مبدى مالءمة املرشحني ،ويتاحان للدول األطراف
قبل االنتخاابت .ويف البداية ،وحىت بعد التعديالت اليت أدخلت يف كانون األول/ديسمرب  ،2019كان
دور الدول األطراف وحدها ،بوصفها هيئة الناخبني ،مشددا دائما .بيد أن التعديالت اليت أجريت يف
كانون األول/ديسمرب  2019أدخلت تعديالت على شرط اإلبالغ ،الذي أصبح اآلن وفقا ملا جاء يف
الفقرة  10مكررا اجلديدة من االختصاصات كما يلي:
"مبجرد أن تنتهي اللجنة من عملها ،تقوم إبعداد تقرير شامل ومفصل ذي طابع تقين ،يشمل ما يلي عن
كل مرشح:
’ ‘1املعلومات اليت مت مجعها وف اقا للفقرة  5مكررا؛
’ ‘2التقييمات النوعية واملعلومات والتحليالت اليت أجريت بدقة بشأن مدى مالءمة أو عدم
مالءمة كل مرشح للقيام بدور قضائي يف ضوء متطلبات املادة  ،36مبا يف ذلك األسباب
التفصيلية وراء تقييم اللجنة؛
()755

حول قضية أن معظم الدول األطراف ليس لديها إطار عمل حيكم ترشيحات املرشحني القضائيني للمحكمة ،انظر

OSJI, Raising the Bar: Improving the Nomination and Election of Judges to the International Criminal Court

(2019), p.4؛ ويبدو أن االفتقار إىل عمليات ترشيح شفافة على املستوى الوطين ،مبا يف ذلك من خالل املقابالت
وجلسات االستماع والفحص مع سلطة مستقلة ،ما زال مستمرا يف مواجهة أحدث الرتشيحات كما درستها مبادرة عدالة
اجملتمع املفتوح؛ انظر على سبيل املثال Yassir Al-Khudayri, Through the Looking Glass: The 2020 ICC Judicial
.Nomination Processes Up Close (2020).
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’ ‘3اإلشارة إىل إجراءات الرتشيح الوطنية املستخدمة ،مبا يف ذلك ما إذا كانت قد اتبعت يف
كل حالة حمددة".
 -975وينبغي أن يكون يف أذهان أعضاء اللجنة عند صياغة التقرير انطباعهم عن قدرة املرشحني على
إجراء حماكمة جنائية دولية مطولة ومعقدة بسرعة .وال ميكن املبالغة يف تقدير األمهية احملتملة للتقرير .ومع
ذلك ،لتمكني التقرير من حتقيق اهلدف املتمثل يف تقدمي معلومات ذات صلة وثيقة ابلناخبني ،جيب أن
متاحا للدول األطراف يف اتريخ مبكر ،وجيب أن تلتزم الدول األطراف بقبول القرارات اليت تتخذها
يكون ا
اللجنة واملضي قدما يف تنفيذها .وعلى سبيل املثال ،ال ينبغي أن يكون من املناسب ألي دولة أن تصوت
ملرشح تعتربه اللجنة "غري مناسب" لدور قضائي يف احملكمة.
 -976ومن الواضح أن هناك اآلن تقييما أكثر تفصيال ملدى كفاية بياانت املرشحني .وابلنسبة
لالنتخاابت األخرية ،اكتفت اللجنة ابلتمييز بني املرشحني "املؤهلني رمسيا" واملرشحني "املؤهلني على
اخلصوص بشكل جيد" ،وهو متييز يدعو القارئ احلسن النية إىل الشك فيما إذا كان املرشح يستويف
اهلدف الذي حددته مجعية الدول األطراف وهو ترشيح واختيار القضاة من بني األشخاص األكثر كفاءة
هلذا املنصب ،وفقا للمادة  36من نظام روما األساسي .وعلى الرغم من ذلك ،يف االنتخاابت األخرية
حيث مت تصنيف ستة من املرشحني على أهنم "مؤهلني رمسيا" وستة "مؤهلني على اخلصوص بشكل
جيد" ،مت انتخاب اثنني من املرشحني "املؤهلني رمسيا" .ومن شأن النص صراحة يف والية اللجنة على
مسؤوليتها عن اإلبالغ عن املرشحني غري املناسبني أن يؤدي دورا أساسيا يف تعزيز قدرات اهليئة القضائية
ابحملكمة .وتشري اإلجراءات احملتملة املدرجة يف إطار موضوع "انتخاب القضاة" يف املصفوفة ،واملتطلبات
اإلضافية إلنشاء جلنة معنية ابلتعيينات القضائية ،إىل اختاذ تدابري أخرى لتعزيز مستوى هيئة احملكمة إذا
تبني أن تلك اليت يوصى هبا اآلن غري كافية.
 -977وللخرباء مالحظتني إضافيتني بشأن هذه املسألة .وترتبط كل من هاتني املالحظتني ابألخرى
ارتباطا وثيقا وتنبع من إدراك اخلرباء أنه من املهم جدا ،ابلنسبة لالضطالع العادل والسريع ابإلجراءات
التمهيدية واالبتدائية ،أن يتمتع القضاة خبربة كبرية يف إجراء حماكمات جنائية خطرية وطويلة ومعقدة ،وال
سيما يف رائسة الدوائر القضائية .وأعرب اخلرباء كثريا عن شكوكهم بشأن القائمة "ابء" .فال ختتلف
احملكمة عن أي حماكم أخرى يف اكتشاف أن اجلرعة اليومية من القضااي اخلالفية تتعلق عادة ابلوقائع
واإلجراءات .وبينما تربز أيضا مسائل قانونية مهمة ،فإهنا أقل تكرارا من األوىل .وقد تبني من التجربة أن
القضاة املنتخبني من القائمة ابء يكلفون ابلعمل أساسا يف الشعبتني التمهيدية واالبتدائية .وهناك أمهية
للمهارات القضائية يف هاتني الشعبتني .وال تظهر كلمة "قاضي" ضمن معايري القائمة "ابء" .وحان الوقت
اآلن لتقييم إىل أي مدى أضافت اخلربة واملهارات اخلاصة للقضاة املنتخبني من القائمة ابء قيمة مضافة
إىل عمل احملكمة .أما املالحظة األخرى فتتعلق بتشكيل اللجنة .وهي تتألف حاليا من تسعة أعضاء من
رعااي الدول األطراف "خيتارون من بني األشخاص املعنيني واملهتمني البارزين الذين يتحلون أبخالق رفيعة
والذين يتمتعون بكفاءة اثبتة وخربة يف القانون اجلنائي أو القانون الدويل" .وقد أتلفت اللجنة حىت اآلن
من جمموعة متميزة بشكل خاص ،مبا يف ذلك من عدد من القضاة الدوليني .وقد يكون من املناسب
النظر فيما إذا كان وجود قضاة دوليني مرموقني ينبغي أن يكون شرطا ،رمبا إبضافة العبارة التالية إىل
املتطلبات "( )...ومن بينهم مخسة أعضاء على األقل لديهم خربة وكفاءة كقاض يف هيئة قضائية أو
حمكمة جنائية دولية".
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التوصيات
التوصية  :371ينبغي تعديل إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة على النحو التايل ‘1’ :ينبغي أن يطلب
إىل الدول األطراف أن تكفل حضور املرشحني شخصي ا إلجراء مقابالت مع اللجنة االستشارية املعنية
ابلرتشيحات؛ و’ ‘2ينبغي أن تكون املقابلة عنصرا أساسيا يف العملية ،وينبغي استبعاد أي مرشح ال
حيضر املقابلة ما مل تكن هناك ظروف استثنائية تستدعي ذلك؛ و’ ‘3ابملثل ،ينبغي أن تكون املشاركة يف
مناقشات املائدة املستديرة قبل االنتخاابت إلزامية أيض ا ،وينبغي استبعاد أي مرشح ال حيضر املائدة
املستديرة ما مل تكن هناك ظروف استثنائية تستدعي ذلك.
التوصية  :372عند تصميم طرائق مناقشات املائدة املستديرة ،ينبغي أن يويل الفريق العامل يف نيويورك
اهتمام ا خاص ا جلوانب تقييم املرشحني املبينة يف تقرير اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات ،وأن يشمل
املوضوعات اليت هتدف إىل استكمال هذه اجلوانب من التقرير.
التوصية  :373ينبغي أن تبني اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات يف االستمارة املوحدة اليت ينبغي أن
يستوفيها مجيع املرشحني أنه ينبغي أن يشهد أحد كبار املسؤولني يف السلطة القضائية الوطنية أو السلطة
اليت تشرف على عملية الرتشيح على صحة البياانت الواردة يف االستمارة.
التوصية  :374ينبغي أن تسعى اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات ،يف املقابالت اليت جتريها مع
املرشحني ،إىل تقييم قدرهتم على إدارة وإجراء احملاكمات املعقدة املتعلقة جبرائم احلرب بسرعة ونزاهة،
وصالحيتهم لرائسة اجللسات.
التوصية  :375ينبغي أن تطلب اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات إىل الدولة املرشحة شهادة تبني
اإلجراءات اليت اتبعت للرتشيح.
التوصية  :376ينبغي أن تطلق مجعية الدول األطراف عملية لتنسيق إجراءات الرتشيح اليت تتبعها الدول
األطراف .وينبغي أن تشمل هذه العملية مطالبة الدول األطراف بتقدمي معلومات وتعليقات خالل عام
 2021عن إجراءاهتا احلالية أو املرتقبة لتسمية املرشحني للمحكمة.
التوصية  :377ينبغي للفريق العامل املعين برتشيح القضاة وانتخاهبم أن جيمع قبل انتخاابت القضاة اليت
ستعقد يف عام  2023جمموعة من املعايري املطبقة يف عمليات الرتشيح على املستوى الوطين ،عالوة على
وضع مبادئ توجيهية بشأن سري عملية الرتشيح.
التوصية  :378ينبغي للدول األطراف أن تويل أقصى درجات االحرتام للتقييمات الواردة يف تقرير اللجنة
االستشارية املعنية ابلرتشيحات ،وأال تديل بصوهتا بطريقة ال تتفق مع أي جانب من جوانب التقييم.
التوصية  :379ينبغي للفريق العامل املعين برتشيح القضاة وانتخاهبم أن ينظر فيما إذا كان من املناسب
اآلن استعراض املعايري املطبقة على املرشحني من القائمة ابء ومالحمهم ،مع مراعاة أمهية اخلربة يف
احملاكمات اجلنائية يف عمل احملكمة.
التوصية  :380ينبغي أن ينظر الفريق العامل املعين برتشيح القضاة وانتخاهبم فيما إذا كان من املناسب
اآلن استعراض املؤهالت املطلوبة للعضوية يف اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات.

القسم احلادي والعشرون -تطوير القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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الستنتاجات
 -978كان أحد عناصر املرونة الوظيفية اليت حظيت بتقدير كبري من قضاة احملكمتني املخصصتني ،واليت
سامهت بشكل كبري يف قدرهتم على تطبيق الدروس املستفادة من املشاكل اليت واجهتهم عند التغلب على
العوائق اإلجرائية وتسريع اإلجراءات ،هو احلكم الذي جعل السلطة على القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات يف أيديهم( .)756وإىل جانب األحكام التشريعية اليت تنشئ احملاكم واهليئات القضائية اجلنائية
الدولية ،وحتدد هيكلها وسلطتها ،وتعاجل طائفة من املسائل األخرى ،وتنص على العديد من القواعد
املنطبقة على إجراءات احملاكم ،فإن أهم األحكام القانونية اليت تنظم ممارسات عملها هي اليت توجد يف
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .ويف احملكمة ،ابإلضافة إىل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،تتناول
الئحة احملكمة ودليل ممارسات الدوائر أيضا املسائل اإلجرائية ،واألوىل ملزمة ،والثانية استشارية فقط.
وتعترب أحكام كالمها عناصر مهمة يف املخطط "التشريعي" للمحكمة هبدف معلن وهو ضمان أن تكون
ونظرا ألن هذه األدوات تتعلق ابإلجراءات القضائية ،فإهنا تندرج حتت الطبقة
اإلجراءات عادلة وسريعة .ا
( 2إقامة العدل) من منوذج الطبقات الثالث للحوكمة.
 -979وإنشاء وتعديل الئحة احملكمة ودليل ممارسات الدوائر من اختصاص القضاة .واملشكلة الرئيسية
يف دليل املمارسات هي ضمان تقيد القضاة أبحكامه من الناحية العملية ،وقد عوجلت هذه املسألة يف
موضع آخر من هذا التقرير( .)757وتنص املادة  52من نظام روما األساسي على أن "يعتمد القضاة
ابألغلبية املطلقة ....الئحة احملكمة الالزمة لألداء املعتاد لعملها"( .)758وهم ملزمون ابلتشاور مع املدعي
العام واملسجل عند إعداد الئحة احملكمة وأية تعديالت عليها .غري أن النقطة اهلامة هي أن الئحة
احملكمة وأية تعديالت عليها يبدأ نفاذها فور اعتمادها ،ما مل يقرر القضاة غري ذلك .وتعمم الالئحة فور
اعتمادها على الدول األطراف لتقدمي تعليقات عليها .وإذا مل ترد اعرتاضات من أغلبية الدول األطراف يف
غضون ستة أشهر ،فإهنا تبقى انفذة .ومل ترتتب على هذه األحكام على ما يبدو أي مشاكل من الناحية
العملية.
 -980وال ميكن القول ابملثل فيما يتعلق ابلقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .فهي معتمدة يف األصل
من الـدول األطراف بتوافق اآلراء .وجيوز ألي دولة طرف أو املدعي العام أو القضاة ،وذلك ابألغلبية
املطلقة ،اقرتاح تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .وتنص املادة  )2( 51على أن "يبدأ
نفاذ التعديالت فور اعتمادها أبغلبية ثلثي أعضاء مجعية الدول األطراف"( .)759غري أن هذا ليس ما
حيدث يف املمارسة العملية ،وتدخل التعديالت حيز النفاذ بتوافق اآلراء فقط .وهنا تكمن املشكلة ابلنسبة
للمحكمة .فهناك عدد من التعديالت املقرتحة يف طي النسيان بسبب غياب توافق اآلراء ،حىت يف حالة

( )756النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،املادة 15؛ والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،القاعدة 6؛ والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،املادة 14؛
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،القاعدة .6
( )757انظر القسم العاشر -ألف 4-أعاله ،دليل ممارسات الدوائر وإدارة الدعاوى القضائية.
( )758املادة  52من نظام روما األساسي.
( )759املادة  )2( 51من نظام روما األساسي.
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التأييد أبغلبية الثلثني( .)760والواقع هو أن توافق اآلراء ابلنسبة لدولة ما اعرتاض ابلنسبة لدولة أخرى.
وقال أحد املشاركني إن مجعية الدول األطراف أخذت عملية صنع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات رهينة
هلا.
 -981ويف الوقت احلايل ،أحيل اقرتاح يؤيده مخسة قضاة على األقل يف الفريق العامل املعين ابلدروس
املستفادة إىل اللجنة االستشارية املعنية ابلنصوص القانونية للنظر .وسيعرض هذا االقرتاح بعد ذلك على
الفريق الدراسي املعين ابحلوكمة وسيحال يف حالة املوافقة عليه إىل الفريق العامل املعين ابلتعديالت يف
نيويورك(.)761
 -982وهناك جانبان يتسمان ابلتحدايت بوجه خاص يف اإلجراءات احلالية مها "الكثافة العالية للموارد
والعتبة العالية لالعتمادات" .ويقدر الوقت الذي تستغرقه األعمال التحضريية الداخلية للمحكمة بنحو
 ١٠٠ساعة ،والوقت الذي تستغرقه املناقشات املنفصلة يف األفرقة العاملة بنحو  ٥٠ساعة لكل فريق
عامل ولكل اقرتاح .ومن املثري للقلق أنه ينبغي قضاء الكثري من الوقت للنظر يف التعديالت املراد إدخاهلا
على القواعد .وال مفر من االزدواجية يف العمل .وعلى الرغم من أن القاعدة  51تعطي الضوء األخضر
للتعديل الذي تؤيده أغلبية ثلثي الدول األطراف ،أدى هنج توافق اآلراء إىل حالة من اجلمود ،كما أدى
إىل القرار الذي اختذه القضاة بعدم تقدمي تعديالت يف الوقت احلايل.
 -983ويبدو أنه مل يتم التوصل حىت اآلن إىل طريقة واضحة حلل املأزق الذي يعوق احملكمة من اختاذ
تدابري منتظمة لتحسني اجلوانب احملددة حىت اآلن من إجراءاهتا العملية .وهناك حاجة ملحة إىل أن تنظر
احملكمة يف اختاذ واعتماد تدابري عملية لتعزيز الكفاءة والفعالية واملكانة واللباقة والعدالة يف اإلجراءات.
وهذه كلها أمور تقع يف ظاهرها يف إطار الطبقة الثانية من حوكمة احملكمة وابلتايل من األفضل أن يعاجلها
القضاة ،الذين تشكل خربهتم وعملهم اليومي مصدرا خصبا لألفكار التقدمية.
 -984ويف حني أن أي اقرتاح لكسر اجلمود والنص على التغيريات املقرتحة يف القواعد اليت سيتم حتديدها
بطريقة أو أبخرى من األمور اليت تستحق الرتحيب ،فإن احلقيقة الثابتة من التاريخ السابق هي أن قيادة
التطوير التدرجيي للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ليست من نقاط القوة يف مجعية الدول األطراف.
 -985وقد تبني من عمل القضاة يف السنوات القليلة املاضية عند صياغة دليل ممارسات الدوائر ووضع
املبادئ التوجيهية لصياغة وهيكل األحكام أن القضاة على علم جبوانب عملهم اليت ميكن أن تستفيد من
ادراج املزيد من القواعد الرامية إىل تعزيز االتساق يف اإلجراءات ووضوحها والقدرة على التنبؤ هبا يف
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات( .)762ومل يتلق اخلرباء شكاوى بشأن اخلطوات اليت اختذها القضاة من
خالل الئحة احملكمة ودليل ممارسات الدوائر .وتعلقت الشكوى الوحيدة ذات األمهية بعدم تقيد بعض
القضاة أبحكام الدليل .ويقر القضاة أنفسهم أبن هناك جماال لتحسني التقيد ويبدو أهنم مصممون على
ذلك .وقيل إن بعض أحكام الدليل ،مثل تلك املتعلقة ابحلدود الزمنية ،ستنفذ بوجه أفضل إذا أدرجت يف
( )760مل تعتمد مجعية الدول األطراف ثالثة تعديالت مقرتحة من احملكمة ،أحدها هو تعديل مقرتح للقاعدة  140مكررا.
ومل تعتمد أو ترفض اجلمعية التعديل املؤقت للقاعدة  165الذي اعتمدته احملكمة فيما يتعلق بقضااي املادة  .70انظر
التقرير بشأن اعتماد القضاة للتعديالت املؤقتة على القاعدة  165من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ( )2016؛ وانظر
أيضا تقرير الفريق العامل املعين ابلتعديالت ICC-ASP/13/31 (2014) ،و ).ICC-ASP/18/32 (2019
(.ICC-ASP/13/31 )761

( )762انظر دليل ممارسات الدوائر.
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القواعد .وأكثر التوصيات اليت يشار إليها يف هذا الصدد هي تلك املتعلقة ابلشكل الذي ينبغي أن يتخذه
قرار اعتماد التهم .والتوصيات املعنية واضحة جدا ،واألمثلة على تنفيذها تشهد على الوضوح الناتج عن
ذلك ،حيث متيز القرارات بوضوح بني التهم اليت تشمل الوقائع األساسية الواردة فيها من انحية ،واألدلة
اليت تستند إليها تلك التهم من انحية أخرى.
 -986وابلنظر إىل احلاجة إىل آلية موثوقة وميكن الوصول إليها بسهولة لتعديل القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات من أجل ضمان سري اإلجراءات أمام احملكمة على حنو يتسم ابلكفاءة والفعالية واإلنصاف ،من
املناسب اآلن أن تنقل سلطة تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات إىل اجللسة العامة للقضاة ،ابعتبارها
اهليئة األفضل واألكثر أتهيالا ملعرفة التعديالت اليت ينبغي إجراؤها من أجل ضمان إجراءات عادلة
وسريعة .وقد يكون من املناسب أن يطبق على تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات التزام على
القضاة ابلتأكد واإلقرار أبن التعديل ال يتعارض مع أحكام نظام روما األساسي وحق املتهم الذي ميثل
أمام احملكمة يف حماكمة عادلة وسريعة .وإىل حني إدخال التعليمات الالزمة يف نظام روما األساسي ،ينبغي
جلمعية الدول األطراف أن تطبق أحكام املادة  )2( 51من النظام األساسي وأن تبت يف التعديالت
املقرتحة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أبغلبية الثلثني ،وليس بتوافق اآلراء.

التوصيات
التوصية  :381ينبغي تعديل املادة  )2( 51من نظام روما األساسي لتنص على أنه جيوز للقاضي أو
املدعي العام أو مكتب الدفاع( )763أو أي دولة طرف اقرتاح تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات ،وعلى أن التعديالت يبدأ نفاذها فور اعتمادها ابألغلبية املطلقة للقضاة يف جلسة عامة معقودة
بعد اخطارهم ابلتعديالت( .)764وإىل أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ ،ينبغي أن تعتمد مجعية الدول
األطراف التعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أبغلبية الثلثني وليس بتوافق اآلراء ،وفقا
لألحكام الواردة يف املادة .)2( 51
التوصية  :382ينبغي إحالة أي اقرتاح إىل املدعي العام واملسجل قبل اجللسة العامة بوقت معقول
للتعليق عليه.
التوصية  :383عند اعتماد أي اقرتاح ،ينبغي أن يطلب إىل القضاة التأكيد على أن التعديل ال يتعارض
مع أحكام نظام روما األساسي وحق املتهمني يف املثول أمام احملكمة يف حماكمة عادلة وسريعة ،وتقدمي
شهادة بذلك.
التوصية  :384يعمم التعديل فور اعتماده على الدول األطراف للتعليق عليه ،وإذا مل ترد اعرتاضات من
أغلبية الدول األطراف خالل ستة أشهر ،يبقى التعديل انفذا.

املالحظات اخلتامية

()763
()764
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 -987إن استعراض اخلرباء للمحكمة ونظام روما األساسي جزء من اجتاه أوسع النطاق يف جمال
املنظمات الدولية .وبعد انتشار املؤسسات املتعددة األطراف يف التسعينيات والعقد األول من القرن
احلادي والعشرين ،ينصب الرتكيز اآلن على تعزيز املؤسسات القائمة.
 -988وتسعى األطراف إىل حتسني كفاءة املؤسسات وفعاليتها من حيث التكلفة من أجل زايدة أتثريها.
وهتدف التوصيات الواردة يف التقرير إىل مساعدة مجعية الدول األطراف واحملكمة على حتقيق هذه
األهداف.
 -989وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة ضروري ملعاجلة أوجه القصور احلالية ،بل  -واألكثر من ذلك -
لتمكينها من االستعداد لتحدايت املستقبل ومن مث اجتياز اختبار الزمن.
 -990وهناك العديد من الدعوات لتوفري العدالة الدولية من أجل االستجابة للتهديدات العاملية ،سواء
كانت هتديدات لكوكبنا (اإلابدة البيئية) ،أو كوارث صناعية كبرية ،أو نظام حكم كليبتوقراطي .وقد
حظيت األحداث األخرية ابهتمام عاملي وتكاد تكون مصحوبة دائما ابلدعوة إىل حتقيق العدالة العاملية.
 -991ولتعزيز التأثري يف اجملتمعات املتضررة ،هناك أيضا دعوات لتوسيع نطاق املسؤولية اجلنائية الدولية،
سواء كانت املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني (املرتزقة ،أو املؤسسات أو الشركات املالية اليت تقدم
الدعم لألنظمة اليت ترتكب جرائم دولية) لتشمل سلوكياهتم اخلطرية (توسيع نطاق اجلرمية االحتمالية
لتشمل أولئك الذين يعرضون شعوهبم للخطر) ،أو لألشخاص الذين يصممون الذكاء االصطناعي
الستخدامه يف ارتكاب اجلرائم.
 -992وأايا كان االجتاه الذي سيتخذه النقاش حول هذه القضااي ،سيكون من املهم دائما للعدالة
الدولية ،واحملكمة على وجه التحديد ،النظر يف اجملتمعات احمللية والضحااي والتعامل معهم .وابلتايل ،ميكن
التفكري يف نظام أكثر المركزية يف املستقبل ،سواء كان ذلك من خالل االستخدام املعزز لألدوات الرقمية
لتمكني املزيد من أصحاب املصلحة من املشاركة بشكل أوثق يف هذه العملية ،أو من خالل إنشاء حماور
قارية للمحكمة لتقريب العدالة من اجملتمعات املتضررة.
 -993وملواجهة هذه التحدايت العاملية بطرق مبتكرة ،ينبغي تعزيز كفاءة احملكمة وفعاليتها .ومن املأمول
فيه أن تساعد التوصيات الواردة يف هذا التقرير على ذلك.
 -994ويشعر اخلرباء ابالمتنان إلاتحة الفرصة هلم لإلسهام يف تعزيز احملكمة ونظام روما األساسي .إن
أوجه النقص والقصور اليت لوحظت يف نظام احملكمة ونظام روما األساسي ال تثري أبي حال من األحوال
التساؤل حول ضرورة احملكمة وقيمتها .ويؤمن اخلرباء إمياان راسخا ابلدور الذي تؤديه احملكمة يف ختفيف
معاانة الضحااي يف اجلرائم الفظيعة املرتكبة ،من خالل حماسبة اجلناة وجرب األضرار .وتساعد احملكمة يف
محاية البشرية من األذى من خالل التأثري الرادع للعدالة الدولية .واباللتفاف حول احملكمة ،ميكن
للمجتمع الدويل أن يعمل يدا واحدة ،بشكل متضامن ،من أجل تعزيز السالم.

شكر وتقدير
يود اخلرباء اإلعراب عن امتناهنم للمساعدين البارزين الثالثة املعينني ملساعدهتم .وقدم كل من غابرييلي
تشليفيكاييت وماراي مانوليسكو وكريتيكا تشارما خدمة استثنائية ومسامهة كبرية يف مجيع جوانب العمل
الذي قام به اخلرباء.
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ويود اخلرباء أيضا اإلشادة ابملساعدة اليت تلقوها من رئيس وانئيب رئيس مجعية الدول األطراف ،ورئيسة
احملكمة ،واملدعية العامة ،واملسجل ،وجهات االتصال اليت قاموا بتعيينها :حراد أبطحي (رئيس ديوان
رئيسة احملكمة) ،وأوزفالدو زافاال (املساعد اخلاص للمسجل) ،وسام شوامانيش (رئيس ديوان املدعية
مجيعا بسرعة وكفاءة لطلباهتم.
العامة) .وقد استجابوا ا
وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف مساعدة فعالة وودية فيما يتعلق ابلرتتيبات اللوجستية املهمة للغاية
لعمل اخلرباء .وعلى وجه اخلصوص ،يعرب اخلرباء عن امتناهنم جليل رامواتر ،املسؤولة القانونية أبمانة
مجعية الدول األطراف .وكان اهتمامها السريع والفعال بطلباهتم العديدة موضع تقدير كبري.
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التذييل
املرفق األول :ملخص التوصيات ذات األولوية
 -1يقدم هذا املرفق نسخة موجزة من التوصيات اليت ينبغي ،حسب رأي اخلرباء ،تنفيذها على سبيل
األولوية( .)765ويشار يف هناية كل فقرة إىل التوصية (التوصيات) ذات الصلة الواردة يف هذا التقرير .وترد
االستنتاجات والسياق املتعلقني بكل توصية يف التقرير .وبذلت كافة اجلهود الالزمة لتجنب أي اختالف
بني امللخص والتوصية األصلية .وعند وجود اختالف ،العربة ابلنص الكامل للتوصية األصلية.
املسائل على نطاق احملكمة

القسم األول :احلوكمة
القسم األول  -ألف :احلوكمة املوحدة
-1

هيكل احملكمة

 -2ينبغي استخدام منوذج احلوكمة ثالثي الطبقات كأداة لضمان احلوكمة اجملدية والفعالة ،وتوضيح
التسلسل اإلداري ،وحتسني التعاون بني أصحاب املصلحة[ .التوصية ]1
الشكل  :1احملكمة اجلنائية الدولية  -منوذج احلوكمة الثالثي

الطبقات()766

( )765انظر الفقرة  24أعاله.
( )766لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن أفرقة التحقيق القضائية/القضائية ،انظر القسم الرابع أدانه :إجراءات التظلم
الداخلي ،وحتديدا التوصية .108
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 -3ينبغي أن تدعى جلنة املراجعة القضائية إىل إجراء عمليات مراجعة ألنشطة إقامة العدل (الطبقة )2
يف الدوائر ومكتب املدعي العام[ .التوصية ]3
 -4يشجع املدعي العام اجلديد على إحالة اخلدمات واألنشطة املتعلقة ابملسائل اإلدارية يف مكتب
املدعي العام يف أقرب وقت ممكن إىل قلم احملكمة (الطبقة [ .)3التوصية ]6
-2

عملية صنع القرار واإلطار القانوين الداخلي

 -5ينبغي أن يهدف كل جهاز إىل الرتكيز على أعماله األساسية ،على النحو املنصوص عليه يف نظام
روما األساسي ،وتفسريها ابلرجوع إىل منوذج احلوكمة ثالثي الطبقات[ .التوصية ]8
 -6ينبغي جمللس تنسيق موسع أن جيمع ابنتظام بني املسؤولني الرئيسيني ورؤساء املكاتب املستقلة (من
الناحية الوظيفية) ابحملكمة لتمكني احملكمة ككل من العمل يف وائم ومع وحدة اهلدف[ .التوصية ]11
-3

مضمون اإلطار القانوين الداخلي

 -7ينبغي اتباع اإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة كنقطة انطالق لوضع سياسات داخلية جديدة.
وينبغي للمحكمة ومجعية الدول األطراف مراجعة قرارمها املتعلق ابللجوء إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل
الدولية بدال من حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة[ .التوصية  ،13والتوصية ]120
-4

ثقافة العمل يف احملكمة

 -8ينبغي أن تسعى احملكمة واإلدارة العليا على وجه التحديد إىل استعادة الثقة الداخلية وتعزيزها
وإعادة تشكيل ثقافة العمل يف احملكمة .وينبغي أن تتبىن وأن تبدي إدارة احملكمة التزاما واضحا
إبسرتاتيجية متعددة اجلوانب ملعاجلة السلوك العدواين يف مكان العمل ،وابلتحديد أي تنمر وحترش،
وبشكل خاص التحرش اجلنسي[ .التوصية  ،14والتوصية ]87
 -9ينبغي اختاذ إجراءات حامسة ملتابعة التزام مجعية الدول األطراف واحملكمة بتحقيق املساواة بني
اجلنسني وضمان الكرامة والرفاهية والسالمة وإدماج مجيع األفراد املنتسبني إىل احملكمة ،بغض النظر عن
اجلنس أو امليول اجلنسية .وينبغي استكمال التدخالت اهلادفة لتحقيق املساواة بني اجلنسني بتعميم مراعاة
املنظور اجلنساين[ .التوصية ]15

القسم األول  -ابء :حوكمة الدوائر(بيئة وثقافة العمل ،اهليكل ،اإلدارة والتنظيم)
 -10ينبغي تنظيم الدوائر يف إطار هيكل متكامل ألفرقة القضااي يوفر أفرقة اثبتة متخصصة يف الشعبة
التمهيدية وشعبة االستئناف ،مع أفرقة ديناميكية إضافية للقضااي ملتابعة القضااي من املرحلة التمهيدية إىل
احملاكمة .وسيتم التنسيق بني األفرقة من خالل معاونني قضائيني ) (référendairesيعينون خصيصا هلذا
الغرض ،برتبة ف ،4-لفرتة تبلغ تسع سنوات[ .التوصيات  ،24-21والتوصية ]26
 -11ينبغي أن يقدم رؤساء الدوائر تقارير إىل هيئة الرائسة بشأن مجيع املسائل املتعلقة ابلطبقتني  1و
 ،2وإىل املسجل بشأن املسائل املتعلقة ابلطبقة  .3وينبغي هليئة الرائسة أن تعزز سلطة رؤساء الدوائر ،مبا
يف ذلك من خالل مواصلة تفويض بعض مسؤولياهتم[ .التوصيتان  30و]31
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 -12ينبغي حتديث التوصيف الوظيفي للمستشارين القانونيني للشعب ،ورئيس الديوان ،ورئيس موظفي
الدوائر ،وينبغي التكليف إبعادة التوصيف الوظيفي للمستشارين القانونيني للشعب[ .التوصيتان 27
و ،28والتوصية ]30
 - 13ينبغي للمحكمة أن تعتمد سياسة أو توجيهات مالئمة حتدد أن القضاة ال ينبغي أن يشاركوا يف
تعيني موظفي الدعم القانوين للدوائر ،وال يف تقييم أدائهم .وينبغي لرئيس موظفي الدوائر أن يستشري
القضاة ،حسب االقتضاء ،يف هذه األمور[ .التوصية ]32
 - 14ينبغي شغل منصب املنسق اإلداري للدوائر على الفور .وينبغي حتديث التوصيف الوظيفي
للمساعدين اإلداريني للقضاة ليشمل اإلشارة صراحة إىل أهنم ليسوا مساعدين شخصيني .وينبغي تعيني
مسئولني مناسبني لإلشراف وتقييم األداء[ .التوصيتان  35و]36
القسم األول  -جيم :حوكمة مكتب املدعي العام
-2

األطار التنظيمي ملكتب املدعي العام

 -15ينبغي للمدعي العام أن يشكل فريقا عامال على مستوى مكتب املدعي العام معين ابإلطار
التنظيمي ومكلف ابلنظر يف أجنع السبل لتحديث وتوحيد وتوضيح حالة الواثئق التنظيمية ملكتب املدعي
العام .وينبغي إنشاء آلية ملراقبة االمتثال لإلطار التنظيمي[ .التوصيات ]40-38
-3

اهلياكل اإلدارية والقيادية يف مكتب املدعي العام

املدعي العام وانئب املدعي العام :مسألة النائبني للمدعي العام
 -16بدال من استعادة نظام النائبني للمدعي العام ،ميكن االستفادة من النائب الواحد للمدعي العام
مبزيد من الكفاءة والفعالية بتكليفه ابملهام التالية ‘1’ :املسؤولية النهائية عن الشعب الثالث وعملها؛
و’ ‘2اإلشراف على أعمال املديرين وتنسيقها؛ و’ ‘3مراجعة واعتماد نواتج العمل اجلماعي الداخلي -
ونواتج اللجنة التنفيذية يف حاالت استثنائية فقط؛ و’ ‘4املوارد البشرية والشؤون اإلدارية؛ و’ ‘5إطالع
املدعي العام ابنتظام على عمل الشعب[ .التوصية ]48

( )2اللجنة التنفيذية
 -17يبغي النظر إىل اللجنة التنفيذية على أهنا هيئة استشارية فقط مسؤولة عن إسداء املشورة للمدعي
العام .وينبغي أن ينعكس ذلك ابستمرار يف اإلطار التنظيمي ملكتب املدعي العام .واملدعي العام هو
املسؤول عن اختاذ القرار مبكتب املدعي العام[ .التوصية ]49

ديوان املدعي العام :وحدة اإلعالم
 -18ينبغي تعيني مسؤول إعالمي أقدم (ف  )4-مبكتب املدعي العام لرائسة وحدة اإلعالم والعمل
كمتحدث ابسم مكتب املدعي العام[ .التوصية ]55
( )4األفرقة املتكاملة
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 -19ينبغي إضفاء الطابع املؤسسي على ممارسىة تشكيل أفرقة متكاملة أساسية أو "مسبقة" خالل
املرحلة  2من البحوث التمهيدية .وينبغي أن يرأس كل فريق من هذه األفرقة مدعي عام رئيسي من شعبة
املقاضاة (ف ،)5-وأن يشمل عضوا واحدا على األقل من كل من شعبة التحقيق ،وشعبة املقاضاة،
وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون[ .التوصية  ،60والتوصية ]251
القسم األول -دال :حوكمة قلم احملكمة
 -1انتخاب املسجل وانئب املسجل
 -20من أجل إجراء عملية انتخاب أكثر مشوالا للمسجل وانئب املسجل ،ينبغي أن تساعد جلنة اخلرباء
املسجل يف إعداد قائمة خمتصرة من املرشحني حتال بعد ذلك إىل القضاة الختاذ قرار بشأهنم .وعلى املدى
الطويل ،يوصى أبن حتدد مجعية الدول األطراف فرتة والية املسجل بني سبع وتسع سنوات غري قابلة
للتجديد[ .التوصية  ،76والتوصية ]78
 -21ينبغي تعيني انئب للمسجل ،لتمكني املسجل من الرتكيز على إدارة احملكمة بصفتها منظمة دولية
(الطبقة  .)3وسيتزامن هذا الدور مع منصب رئيس اخلدمات القضائية (مد  .)2-وينبغي أن تنظر مجعية
الدول األطراف يف تقدمي مرشحني للتعيني يف منصب املسجل ومنصب انئب املسجل بشكل مشرتك ،أي
كمجوعة واحدة ،وانتخاهبم على هذا النحو .وينبغي النظر يف هنج مماثل النتخاب املدعي العام وانئب
املدعي العام[ .التوصية ]77

القسم الثاين -املوارد البشرية
القسم الثاين -دال :إدارة املوارد البشرية
 -22ينبغي اختاذ تدابري لنقل املسؤولية العامة عن املوارد البشرية يف احملكمة إىل قلم احملكمة .وابلتايل،
ينبغي للمدعي العام اجلديد تفويض املسؤولية عن إدارة املوارد البشرية يف مكتب املدعي العام.
[التوصيتان  89و]90
القسم الثاين  -هاء :كفاية املوارد البشرية -التوظيف
 - 23لزايدة املرونة ،يلزم بذل جهد كبري إلعادة تصنيف مجيع الوظائف يف احملكمة من حيث مسؤولياهتا
األساسية ومهاراهتا العامة ،هبدف السماح للموظفني من خمتلف األجهزة ابلتقدم لشغل وظائف يف أي
مكان يف احملكمة لديهم املهارات واخلربة اليت جيب لشغلها[ .التوصية ]92
القسم الثاين  -ايء :املرونة والقابلية للتوسع والتنقل يف التوظيف
 -24لتعزيز احلوافز والتنمية الذاتية واإلنتاجية العامة لألفراد العاملني يف احملكمة ،هناك حاجة إىل زايدة
التنقل الداخلي واخلارجي[ .التوصيات ]103 -101
 -4مدة اخلدمة
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 -25لتشجيع التفكري اجلديد وإضفاء مزيد من الدينامية على احملكمة ،ينبغي اعتماد نظام ملدة اخلدمة،
ينطبق على مجيع من سيعينون حديثا يف الوظائف من الرتبة ف  5-وما فوقها[ .التوصية ]105

القسم الثالث -األخالقيات ومنع تعارض املصاحل
القسم الثالث -ابء :منع تعارض املصاحل
 -26كآلية وقائية ،ينبغي توسيع برانمج اإلقرار املايل للمحكمة ليشمل القضاة أيضا وأن يستكمل
إبعالن مصاحل إضايف يقدمه مجيع املسؤولني املنتخبني وموظفي احملكمة من الرتبة مد  1-وما فوقها.
[التوصية ]110
 -27لتنفيذ السياسات والصكوك املتعلقة ابألخالقيات ومنع تضارب املصاحل ،ينبغي إنشاء جلنة
أخالقيات مستقلة تعمل على أساس االحتياجات وعن بعد .وستؤدي هذه اللجنة دورا وقائيا واستشاراي
من خالل الوظائف التالية ‘1’ :احلوار مع القضاة وكبار املوظفني عند توليهم مناصبهم؛ و’ ‘2إصدار
مبادئ توجيهية للتوعية ابملسائل األخالقية وضمان اتباع هنج متماسك داخل احملكمة؛ و’ ‘3إصدار
فتاوى لرؤساء احملاكم واألفراد العاملني مع احملكمة ،وكذلك إىل مجعية الدول األطراف عندما تكون هناك
آراء خمتلفة بني احملكمة والدول األطراف فيما يتعلق ابملعايري املعمول هبا؛ و’ ‘4اختاذ قرار يف حالة اخلالف
بني آلية الرقابة املستقلة ورئيس اجلهاز فيما يتعلق مثال مبا إذا كانت السرية واالستقاللية يف حالة معينة
ستمنع إشراف آلية الرقابة املستقلة[ .التوصيتان  112و]113
 -28على املدى الطويل ،يوصى إبنشاء جلنة مشرتكة لألخالقيات ختدم العديد من احملاكم واهليئات
القضائية الدولية ،لضمان االتساق يف املعايري وترشيد النفقات[ .التوصية ]114

القسم الرابع -اإلجراءات الداخلية للتظلم
 -29ينبغي للمحكمة أن تستفيد من نظام داخلي واحد للعدالة جلميع األفراد املنتسبني إىل احملكمة،
ابإلضافة إىل أمني للمظامل وخدمات الوساطة .وينبغي أن يدير النظام الداخلي للعدالة أشخاص حمرتفون،
ويعين هذا أنه ينبغي حل جملس التأديب االستشاري ،وجملس الطعون ،والوساطة املخصصة اليت يقوم هبا
املوظفون[ ,التوصية  -115التوصية ]119
 -30يوصى أبن يكون نظام العدالة الداخلي وإجراءاته على نطاق احملكمة كما يلي:
 سوء السلوك -1 :إحالة الشكوى إىل آلية الرقابة املستقلة؛ وإذا كانت الشكوى تتعلق أبحدالقضاة أو املدعي العام أو انئب املدعي العام ،يكلف فريق قضائي خمصص/فريق من املدعني
العامني ابلتحقيق؛  -2قاضي ابحملكمة االبتدائية (للموظفني)/فريق من القضاة العاملني ابحملاكم
االبتدائية (للقضاة أو املدعي العام أو انئب املدعي العام) ؛  -3حمكمة االستئناف التابعة لألمم
املتحدة.
 املنازعات اإلدارية - 1 :خدمات الوساطة اإللزامية؛  -2قاضي ابحملكمة االبتدائية؛ - 3حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة.
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 املنازعات املتعلقة بقصور األداء -1 :املراجعة اإللزامية من قبل حملل للموارد البشرية ،وإذا لزماألمر ،من قبل مراجع مستقل يعينه رئيس قسم املوارد البشرية ،و -2قاضي ابحملكمة االبتدائية؛
و -3حمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة[ .التوصية ]131
 -31ينبغي إنشاء مكتب لألخالقيات والسلوك املهين كهيئة جامعة ،كما هو مبني يف الشكل .2
وينبغي إنشاء مراكز تنسيق معنية بسياسات اإلبالغ عن املخالفات ،واملسائل اجلنسانية ،والتحرش
اجلنسي وغريه من أشكال التحرش ،ومسائل مكافحة الغش داخل آلية الرقابة املستقلة .وابإلضافة إىل
مهام التفتيش والتقييم والتحقيق ،ستقوم آلية الرقابة املستقلة بدور األمانة التنفيذية الدائمة لتقدمي الدعم
للهيئات غري الدائمة داخل مكتب األخالقيات والسلوك املهين[ .التوصيتان  122و ،123والتوصية
]125
الشكل  :2مكتب األخالقيات والسلوك املهين

القسم السادس -مؤشرات األداء والتخطيط السرتاتيجي
 -32لتقييم الكفاءة (األداء الداخلي) ،ينبغي جتميع تقرير يقدم بياانت أولية ،استنادا إىل مؤشرات
كمية .ولتحقيق نتائج جمدية ،ينبغي مقارنة البياانت  -يف الوقت املناسب ومع احملاكم واملنظمات الدولية
األخرى .و ينبغي تفويض تقييم فعالية احملكمة (قياس األثر) ،إىل الشركاء اخلارجيني (منظمات اجملتمع
املدين ،واألوساط األكادميية ،واملنظمات الدولية/اإلقليمية) ،وأن يشمل ذلك مؤشرات كمية ونوعية.
[التوصيات ]148 -146

القسم السابع -العالقات اخلارجية
القسم السابع  -ألف :العالقات مع األمم املتحدة
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 -33ينبغي أن جتري قيادة احملكمة ،وال سيما املدعي العام ،مشاورات منتظمة مع رؤساء وكاالت األمم
املتحدة األكثر صلة بعمل احملكمة ،ابلتعاون مع مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية[ .التوصية
]152
القسم السابع -دال :العالقات مع اجملتمع املدين ومنظمات وسائل اإلعالم
 -34ينبغي أن ينشئ مكتب املدعي العام جهة تنسيق للحفاظ على العالقات الثنائية مع منظمات
اجملتمع املدين يف املقر ،وأن يعني موظفا ميدانيا مسؤوالا عن العالقات مع منظمات اجملتمع املدين ذات
الصلة ووسائط اإلعالم ،ابالشرتاك مع موظفي التوعية التابعني لقلم احملكمة[ .التوصيتان  156و]157
القسم السابع  -هاء :اسرتاتيجية التصالت  /السابع -واو :اسرتاتيجية اإلعالم
 -35ينبغي وضع اسرتاتيجية مشرتكة بني األجهزة ومنسقة لالتصاالت ،وينبغي وضع خطة اسرتاتيجية
للتوعية[ .التوصية ]163
القسم السابع  -زاي :التدابري السياسية اخلارجية املعادية للمحكمة
 -36ينبغي أن تضع مجعية الدول األطراف والدول األطراف اسرتاتيجية للرد على اهلجمات اليت تشنها
الدول غري األطراف على احملكمة ،وينبغي أن تكون مستعدة للدفاع جهارا عن احملكمة ،نظرا ألن كرامتها
وحيادها السياسي يعوقان جداي قدرهتا على الدفاع عن نفسها ضد اهلجمات غري املؤيدة ابألدلة
واملتحيزة[ .التوصية ]169
املسائل احملددة املتعلقة ابألجهزة :الدوائر

القسم التاسع -أساليب العمل
القسم التاسع -ألف :البانمج التعريفي والتطوير املهين املستمر
 -37ينبغي أن تصمم وأن تنظم هيئة الرائسة برانجما تعريفيا إلزاميا ومكثفا وشامالا ومعد خصيصا
للقضاة اجلدد ،على أن يعقد بعد وقت قصري من بدء واليتهم القضائية .وجيوز التماس التعاون والدعم
اخلارجيني لكل من الربانمج التعريفي وبرانمج التطوير املهين للقضاة[ .التوصيات ]176-174
القسم التاسع  -جيم :مدونة األخالقيات القضائية
 -38ينبغي حتديث مدونة األخالقيات القضائية وتعزيزها .وينبغي أن تتضمن املدونة احملدثة حظرا
صرحيا للدعاية أو التعهدات أو الوعود أو املؤشرات غري املالئمة يف االنتخاابت املتعلقة هبيئة الرائسة وأبي
مناصب قضائية قيادية أخرى[ .التوصيتان  181و]182
القسم التاسع  -دال :الزمالة القضائية
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 -39ينبغي هليئة الرائسة ورؤساء الشعب والدوائر العمل بنشاط وبشكل مستمر على زايدة االتساق يف
ممارسة الزمالة القضائية عند أتدية املهام القضائية .وينبغي إدراج مبدأ الزمالة كموضوع للمناقشات امليسرة
بني القضاة ويف مدونة أخالقيات القضاء[ .التوصيات ]187-185

القسم العاشر -كفاءة العملية القضائية واحلق يف حماكمة عادلة
القسم العاشر -ألف :املرحلة التمهيدية
 -40ينبغي أن يدرج يف دليل ممارسات الدوائر احلكم الذي ينص على أنه ينبغي أن تطلب الدوائر إىل
االدعاء بشكل روتيين أن حيدد ،يف أول مثول للمتهم ،حالة التحقيق[ .التوصية ]189
 -41ينبغي أن ينظر فريق استعراضي على وجه السرعة يف نظام الكشف عن األدلة ومجيع املسائل ذات
الصلة قبل احملاكمة ،إلضفاء املزيد من السرعة والقابلية للتنبؤ على هذا النظام[ .التوصية ]190
 -42ينبغي أن أيخذ القضاة يف االعتبار أن الغرض من عملية اعتماد التهم هو تصفية التهم غري املؤيدة
أبدلة كافية وضمان حق املتهمني يف حماكمة عادلة ،مبا يف ذلك عن طريق اختاذ اجراءات سريعة وفعالة
تؤدي إىل قرار واضح ال لبس فيه بشأن اعتماد التهم[ .التوصية ]191
 -43ينبغي أن يكون تقدمي األدلة ألغراض اعتماد التهم ،ومذكرات األطراف ذات الصلة ،وجلسة
االستماع نفسها ،وكذلك شكل ومضمون وهيكل القرار املتعلق ابعتماد التهم ،وفقا لدليل ممارسات
الدوائر .وينبغي أن يتقيد القضاة ابألحكام املنصوص عليها يف الدليل والربوتوكوالت األخرى املتفق عليها،
مبا يف ذلك عن طريق تطبيق اجلداول الزمنية واملواعيد النهائية الواردة فيها ،ما مل تكن هناك أسباب جوهرية
لعدم القيام بذلك[ .التوصيتان  192و]193
 -44ينبغي تكليف القضاة ذوي اخلربة الواسعة يف إدارة القضااي اجلنائية املعقدة ورائستها برائسة الدوائر
التمهيدية والدوائر االبتدائية[ .التوصية ]191
القسم العاشر -ابء :املرحلة البتدائية
 -45ينبغي أن تبدأ الدائرة االبتدائية يف التحضري للمحاكمة وأن تصدر أمر حتديد موعد اجللسة
التحضريية األوىل يف أقرب وقت ممكن ،حىت عندما يكون قرار االعتماد معلقا يف االستئناف .وينبغي أال
حيدث أي أتخري أو أتجيل يف التحضري للمحاكمة إال إذا وجد سبب وجيه لذلك[ .التوصية ]200
 -46ينبغي أن تستخدم الدوائر على أوسع نطاق ممكن وسائل تقدمي األدلة املنصوص عليها يف املادة
 )2( 69والقاعدتني  67و [ .68التوصية ]204
القسم العاشر  -ابء  :10-التكنولوجيا يف العملية القضائية
 -47ينبغي رصد اعتمادات يف امليزانية الستكمال قاعدة بياانت السوابق القضائية وحتديثها وتطويرها.
وينبغي أن يضع قلم احملكمة خطة ملراجعة وتقييم القدرات احلالية للنظم الرقمية للمحكمة ابنتظام ،لضمان
اختاذ اخلطوات املناسبة ويف الوقت املناسب لتحديث الدعم الرقمي للمحكمة[ .التوصيات -207
]209
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 - 48ينبغي للمحكمة أن تستخدم التكنولوجيا إىل أقصى حد ممكن يف عرض األدلة .وينبغي إنشاء
فرقة عمل تضم موظفني من الدوائر ومن إدارة تكنولوجيا املعلومات التابعة لقلم احملكمة ،لتحديد أساليب
العمل واألدوات التكنولوجية احملتملة اليت ميكن إدخاهلا يف الدوائر واإلجراءات[ .التوصيتان 208
و]209
القسم العاشر  -دال :إدارة الفرتات النتقالية يف اهليئة القضائية
 -49ينبغي تعيني قضاة بدالء يف دوائر احملكمة ،للسماح مبواصلة احملاكمة هبيئة قضائية خمتلفة (يف حالة
الوفاة أو املرض أو أي حدث آخر مينع القاضي من استكمال احملاكمة) ،بعد أن يشهد القاضي البديل
أبنه اطلع على سجل اإلجراءات[ .التوصية ]214

القسم احلادي عشر -تطوير العمليات واإلجراءات الرامية إىل تعزيز السوابق القضائية واختاذ
قرارات متسقة وميسورة
 -50ينبغي أن ال حتيد احملكمة عن املمارسة أو السوابق القضائية املستقرة إال إذا وجد مربر لذلك وعلى
أسس حمددة بدقة يف القرار أو احلكم .وقبل اخلروج على املمارسة أو السوابق القضائية اليت أقرهتا دائرة
االستئناف ،ينبغي أن ختطر الدائرة األطراف كتابيا ابملسألة ذات الصلة ،وأن تطلب مذكرات كتابية
بشأهنا ،وال جيوز هلا أن تتخذ قرارا بشأن املسألة قبل االستماع إىل احلجج املقدمة من األطراف.
[التوصيتان  217و]218
شجع الدوائر االبتدائية على إبداء االحرتام الواجب لاللتزام الوارد يف املادة  )5( 74ابلوصول
 -51ت َّ
إىل قرار ابإلمجاع ،وبذل مزيد من اجلهود للقيام بذلك ،مبا يف ذلك السعي ،عند االقتضاء ،للتوصل إىل
حل وسط بشأن املسائل اخلالفية ،أو ممارسة ضبط النفس احلكيم[ .التوصية ]221
 -52ينبغي أن تصدر األحكام االبتدائية وأحكام االستئناف بشأن اإلدانة أو الرباءة ومجيع اآلراء
املخالفة واملؤيدة ذات الصلة كتابيا يف نفس الوقت .وينبغي أن يطلب إىل الدوائر تعميم املسودة النهائية
للحكم على أعضاء احملكمة قبل النطق ابحلكم بوقت كاف لتوفري الوقت الالزم ألي قاض يعتزم إبداء
رأي منفصل إلعداد هذا الرأي وتعميمه على أعضاء الدائرة اآلخرين قبل وضع الصيغة النهائية للحكم.
وينبغي تقدمي إرشادات بشأن طول وحمتوى األحكام املنفصلة يف دليل ممارسات الدوائر[ .التوصيات
]224-222
 -53ينبغي أن تشجع هيئة الرائسة على القيام مبداوالت حقيقية داخل الدوائر .وينبغي أن تبدأ
املداوالت وصياغة األحكام مبجرد تشكيل الدائرة ذات الصلة ،وأن تستمر على أساس التوجيهات اليت
تتولد من خالل املداوالت اجلارية للقضاة ،وأن تتبع هيكل األحكام واملبادئ التوجيهية لصياغة األحكام
املبينة يف دليل ممارسات الدوائر[ .التوصيتان  219و]220
املسائل احملددة املتعلقة ابألجهزة :مكتب املدعي العام

القسم الثاين عشر -احلالت والقضااي املتعلقة مبكتب املدعي العام :اسرتاتيجيات الدعاء
لالختيار ،وحتديد األولوايت ،واإليقاف ،واإلغالق
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 -54ينبغي أن يركز مكتب املدعي العام على عدد أقل من احلاالت ،وأن حيد من تدخالته قدر
اإلمكان ،مع الرتكيز على احلاالت األكثر خطورة وعلى أولئك الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية
عن اجلرائم ،مبا يف ذلك مرتكيب اجلرائم من املستوى املتوسط .وينبغي أن يعتمد املدعي العام عتبة أعلى
خلطورة اجلرائم اليت يدعى ارتكاهبا .وينبغي أيضا أن تؤخذ خطورة اجلرائم يف االعتبار يف املرحلة  1من
البحوث التمهيدية[ .التوصيات  227و 233و]236

القسمان الثالث عشر/الرابع عشر -البحوث التمهيدية والتحقيقات
القسم الثالث عشر -طول األنشطة املتعلقة ابلبحوث التمهيدية ،احلدود الزمنية/رابع عشر-
اسرتاتيجية التحقيق
 -55ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف اعتماد خطة اسرتاتيجية شاملة لكل حبث متهيدي ،مع
وضع مؤشرات وجداول زمنية مؤقتة جلميع مراحلها وأنشطتها ،مبا يف ذلك إلغالقها ،وعند االقتضاء،
إلعادة فتحها .وينبغي أن توفر هذه اخلطة ،بعد اإلذن ابلتحقيق ،األساس الذي يستند إليه مكتب
املدعي العام يف حتديد أهداف واسرتاتيجيات التحقيق[.التوصيتان  255و ،256والتوصية ]258
 -56يف الوقت نفسه ،ينبغي أن تضع شعبة التحقيق اسرتاتيجيات حتقيق طويلة األجل تغطي مجيع
مراحل احلاالت ،من بدء البحث التمهيدي أو التحقيق ،واحتمال إلغاء األولوايت أو وقف التحقيق،
وإغالق التحقيق .وينبغي أن تكون هلذه اخلطط معايري مرنة للسماح ابالستجابة هلا بصورة مالئمة ورصد
تنفيذها[ .التوصيات ]271-269
 -57ينبغي أال يدوم البحث التمهيدي أكثر من عامني .وجيوز للمدعي العام أن ميدد هذه املدة ،ولكن
قي ظروف استثنائية وعند وجود مربر لذلك فقط[ .التوصية ]257
القسم الثالث عشر -التكامل والتكامل اإلجيايب
 -58ينبغي أال أيخذ مكتب املدعي العام يف االعتبار اإلجراءات الوطنية املرتقبة وأن يركز فقط على ما
إذا كانت اإلجراءات الوطنية جارية أو كانت جارية ،وفقا للمادة "( 17جتري"" ،كانت جتري")
واملتطلبات اليت حتددها دائرة االستئناف ( خطوات "ملموسة")[ .التوصية ]262
القسم الرابع عشر  -ابء :تقنيات وأدوات التحقيق
-1

التعاون جلمع األدلة

 -59ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام ومجعية الدول األطراف يف وضع إطار تعاون موحد جلميع
الدول األطراف أو اجملموعات اإلقليمية للدول األطراف .وميكن أيضا استعراض االتفاقات املربمة مع
الوكاالت الدولية والوكاالت احلكومية الدولية اليت يتعاون معها مكتب املدعي العام ابستمرار ،مثل
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة[ .التوصيتان  274و]275

القسم اخلامس عشر -اآلليات الداخلية ملراقبة اجلودة يف مكتب املدعي العام
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 -60ينبغي أن ينظر مكتب املدعي العام يف زايدة رصد عمليات استعراض األدلة .وينبغي أن تكون
إلزامية يف كل حتقيق و حتضري احملاكمة ،وأن تكون منظمة بشكل مناسب .وينبغي استعراض املمارسات
اليت تستخدمها أفرقة احملاكمات حىت اآلن من أجل وضع هنج شامل ومتسق للطريقة اليت ينبغي أن تستعد
هبا أفرقة احملاكمات الستجواب الشهود ،وتقدمي األدلة املعقدة ،واملرافعات الشفوية .وعالوة على ذلك،
ينبغي أن يستعرض مكتب املدعي العام املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلدروس املستفادة ،وأن ينظر يف جعل
التقيد ابلعملية إلزاميا و /أو جزءا من تقييم أداء املديرين[ .التوصيات  305و 311و]313
املسائل احملددة املتعلقة ابألجهزة :قلم احملكمة

القسم السادس عشر -الدفاع واملساعدة القضائية
القسم السادس عشر -ألف:التمثيل املؤسسي
 -61ينبغي تعزيز مكتب احملامي العام للدفاع ومتكينه من متثيل الدفاع على املستوى املؤسسي ،من
خالل حتويله إىل مكتب للدفاع .وينبغي أن حيتفظ مكتب الدفاع ابستقالله الوظيفي ،مع تكليفه
مبسؤوليات إضافية مثل ‘1’ :إدارة وحوكمة خدمات الدفاع واملساعدة القانونية؛ و’ ‘2متثيل الدفاع على
املستوى املؤسسي؛ و’ ‘3الرقابة وبناء القدرات والتطوير االسرتاتيجي ملمثلي الدفاع أمام احملكمة؛
و’ ‘4أن تتم استشارته بشأن إسرتاتيجيات اإلعالم والتوعية اخلاصة ابحملكمة[ .التوصيات -322
 ،324والتوصية ]326
القسم السادس عشر -ابء :املساعدة القانونية
 -62ينبغي لفريق عامل أن جيري إصالحا كامال لسياسة املساعدة القانونية ،مع مراعاة التقييمات
السابقة ،هبدف وضع سياسة يسهل الوصول إليها وفعالة ومستدامة وذات مصداقية ،وتكفل توفري
تسهيالت كافية ألفرقة الدفاع والضحااي[ .التوصية ]328
 -63ينبغي إعادة النظر يف اإلطار احلايل واملوارد املتاحة لتحديد األصول وتعقبها وجتميدها ومصادرهتا.
وميكن االستعانة مبوظفني منتدبني من ذوي اخلربة اخلاصة الستكمال وظيفة احملقق املايل الوحيدة يف قلم
احملكمة ،وكذلك قدرة قلم احملكمة على دعم الدول األطراف يف تنفيذ طلبات التعاون يف هذا اجملال.
[التوصيات ]332-330

القسم السابع عشر -مشاركة الضحااي
 -64ينبغي االعرتاف بقسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم ابعتباره الكيان الرائد املكلف بتعقب
وحتديد هوية الضحااي اآلخرين الذين لديهم طلبات للجرب خالل مرحلة اجلرب .وينبغي أن تبدأ الرتتيبات
املتعلقة بتسهيل ومجع طلبات مشاركة الضحااي مبجرد إصدار أمر القبض أو التكليف ابحلضور.
[التوصيتان  336و]337

القسم الثامن عشر -جب أضرار الضحااي ومساعدهتم
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القسم الثامن عشر -ابء :املسائل القضائية املتعلقة جبب األضرار
 -65ينبغي االستمرار يف وضع مبادئ متسقة ومتماسكة فيما يتعلق جبرب األضرار (املادة .))1( 75
وينبغي إدراج إجراءات موحدة ومبسطة ومتسقة وكذلك أفضل املمارسات املطبقة يف مرحلة جرب األضرار
يف دليل ممارسات الدوائر[ .التوصيتان  342و]343
 -66ينبغي بذل مزيد من اجلهود واالستفادة أبقصى قدر ممكن من مجع ومعاجلة االستمارة املوحدة
ملشاركة الضحااي يف اإلجراءات واجلرب املستوفاة يف وقت مبكر وحسب األصول[ .التوصية ]345
 -67ينبغي للمحكمة أن متنح قلم احملكمة (قسم مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم) املسؤولية الرئيسية
عن حتديد وتسهيل ومجع وتسجيل ومعاجلة ،مبا يف ذلك التقييم القانوين ،جلميع الطلبات املقدمة
من ’ ‘1الضحااي املشاركني يف احملاكمة والذين يعتزمون املشاركة يف املطالبة ابجلرب ،و’ ‘2املستفيدين
احملتملني اجلدد املؤهلني للمشاركة ،قبل إصدار أمر اجلرب .وينبغي أن يستمر حتديد ومجع الطلبات من
الضحااي الذين يطلبون املشاركة يف مرحلة اجلرب فقط حىت بعد انتهاء املهلة اليت حتددها الدائرة االبتدائية
قبل بدء احملاكمة .وينبغي أن يكثف قلم احملكمة جهوده لتحديد وتسجيل اخلرباء يف جمال اجلرب (القاعدة
 44من الئحة احملكمة)[ .التوصيات  348 - 347و]350
القسم الثامن عشر  -جيم :الصندوق الستئماين للضحااي وأمانة الصندوق :احلوكمة والعمل
 -68ينبغي أن يركز الصندوق على مهمته كصندوق استئماين ،وأن تقتصر وظائفه على مجع األموال،
وإدارة األموال ،واإلفراج عنها وفقا لألوامر الصادرة من احملكمة .وينبغي نقل املسؤوليات واملوارد املتعلقة
بتنفيذ والييت اجلرب واملساعدة تدرجييا إىل قلم احملكمة ،وابلتحديد إىل قسم مشاركة الضحااي وجرب
أضرارهم[ .التوصيتان  354و]358
 -69ينبغي أن يضع الصندوق يف أقرب وقت ممكن اسرتاتيجية شاملة وفعالة جلمع األموال[ .التوصية
]356

القسم التاسع عشر -اهليئات الرقابية
القسم التاسع عشر -جيم :أمانة مجعية الدول األطراف
 -70ينبغي تعيني مكتب وجهة تنسيق داخل قلم احملكمة للتنسيق مع خمتلف دوائر احملكمة وتقدمي
الدعم الالزم جلمعية الدول األطراف .وعلى املدى الطويل ،ينبغي أن يتوىل قلم احملكمة مهام أمانة مجعية
الدول األطراف وتفكيك األمانة بشكلها احلايل[ .التوصية ]369

القسم العشرون -حتسني نظام ترشيح القضاة
 -71ينبغي أن تكون املشاركة يف املقابالت ومناقشات املائدة املستديرة اليت جتريها اللجنة االستشارية
املعنية ابلرتشيحات قبل االنتخاابت إلزامية ،وينبغي أن تؤدي عدم املشاركة يف هذه املقابالت واملناقشات
إىل استبعاد املرشح ،ما مل تكن هناك ظروف استثنائية[ .التوصية ]371
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 -72ينبغي أن يراعي التصميم الذي تضعه مجعية الدول األطراف ملناقشات املائدة املستديرة جوانب
تقييم املرشحني املبينة يف تقرير اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات ،وأن يشمل املوضوعات اليت هتدف
إىل استكمال هذه اجلوانب من التقرير[ .التوصية ]372
 -73ينبغي أن يشهد أحد كبار املسؤولني يف السلطة القضائية الوطنية أو السلطة اليت تشرف على
عملية الرتشيح على دقة البياانت الواردة يف االستمارة املوحدة اليت ينبغي أن يستوفيها مجيع املرشحني.
وينبغي أن تسعى اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات ،يف املقابالت اليت جتريها مع املرشحني ،إىل تقييم
قدرهتم على إدارة وإجراء احملاكمات املعقدة املتعلقة جبرائم احلرب بسرعة ونزاهة ،وصالحيتهم لرائسة
اجللسات[ .التوصيتان  373و]374
 -74ينبغي أن هتدف مجعية الدول األطراف إىل تنسيق اإلجراءات الوطنية لتسمية املرشحني .وينبغي
أن تقدم الدول األطراف معلومات وتعليقات بشأن اإلجراءات املتبعة لديها خالل عام  .2021وينبغي
أن جيمع الفريق العامل املعين برتشيح القضاة وانتخاهبم قبل انتخاابت القضاة اليت ستعقد يف عام 2023
جمموعة من املعايري واملبادئ التوجيهية املطبقة على عمليات الرتشيح الوطنية .وينبغي للدولة املرشحة أن
تقدم ،جبانب ترشيحها ،شهادة تبني اإلجراءات اليت اتبعت للرتشيح[ .التوصيات ]377 - 375
 -75ينبغي للدول األطراف أن تويل أقصى درجات االحرتام للتقييمات الواردة يف تقرير اللجنة
االستشارية املعنية ابلرتشيحات وأال تديل أبصواهتا بطريقة ال تتفق مع أي جانب من جوانب التقييم.
[التوصية ]378

القسم احلادي والعشرون -تطوير القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 -76ينبغي تعديل املادة  )2( 51من نظام روما األساسي لتنص على أنه جيوز للقاضي أو املدعي
العام أو مكتب الدفاع وأي دولة طرف اقرتاح تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،وعلى أن
التعديالت يبدأ نفاذها فور اعتمادها ابألغلبية املطلقة للقضاة يف جلسة عامة معقودة بعد اخطارهم
ابلتعديالت .وإىل أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ ،ينبغي أن تعتمد مجعية الدول األطراف التعديالت
على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أبغلبية الثلثني وليس بتوافق اآلراء ،وفقا لألحكام الواردة يف املادة
[ .)2( 51التوصية ]381
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املرفق الثاين -املشاورات ابألرقام
ألف-

املقابالت والجتماعات
 -1أجرى اخلرباء ما جمموعه  278مقابلة واجتماعا مع  246من املسؤولني احلاليني والسابقني
واملوظفني وممثلي الدفاع والضحااي اخلارجيني ،إىل جانب اجتماعات مع رؤساء األجهزة ،وجملس احتاد
املوظفني ،و  9دول أطراف ،و  12ممثال/هيئة من مجعية الدول األطراف ،و 54منظمة غري حكومية،
و 6أكادمييني .وقد عقدت معظم هذه االجتماعات خالل مرحلة التشاور وقبل إصدار التقرير املرحلي.
وترد التفاصيل ذات الصلة يف تذييل التقرير املرحلي .وتعرض الفقرات التالية األرقام احملدثة.

املسؤولون ابحملكمة ،واملوظفون ،وممثلو الدفاع والضحااي (اخلارجيون):
 -2ويف اجملموع ،التقى  246فردا مع جمموعة واحدة أو أكثر .والتقى العديد من األفراد مع أكثر من
جمموعة واحدة؛ والتقى البعض مبجموعة يف اجتماع مجاعي وبشكل فردي .وهذا هو سبب الفرق بني
عدد املقابالت وإمجايل عدد األفراد املشار إليهم أدانه.
-3

املقابالت اليت أجريت لكل جمموعة:
▪

اجملموعة  76 :1مقابلة مع  80فردا؛

▪

اجملموعة  72 :2مقابلة مع  102فردا؛

▪

اجملموعة  70 :3مقابلة مع  132فردا.

 -4وابإلضافة إىل ذلك ،عقدت اجتماعات مشرتكة ،حبضور مجيع اخلرباء أو نيابة عن مجيع اخلرباء،
إما من خالل ممثلي اجملموعات أو عن طريق الرئيس ،مع:
▪

رائسة احملكمة؛

▪

املدعي العام واإلدارة العليا ملكتب املدعي العام وديوان املدعي العام؛

▪

املسجل وديوان ممثلي املسجل ؛

▪

جملس احتاد املوظفني ()2؛

▪

رؤساء األجهزة وترتأسهم رائسة مجعية الدول األطراف.

الدول األطراف:
 -5عقد اخلرباء ما جمموعه  16اجتماعا مع ممثلي  9دول أطراف .واجتمعت بعض الدول األطراف
أبكثر من جمموعة واحدة.
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▪

اجملموعة  6 :1دول أطراف؛

▪

اجملموعة  4 :2دول أطراف؛

▪

اجملموعة  4 :3دول أطراف؛
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▪

اجتماعات مشرتكة :دولتان من الدول األطراف.

مجعية الدول األطراف:
 -6عقد اخلرباء ما جمموعه  21اجتماع ا مع  12ممثال/هيئة جلمعية الدول األطراف .واجتمع بعض
املمثلني /اهليئات التابعني جلمعية الدول األطراف مع أكثر من جمموعة واحدة.
▪

اجملموعة  11 :1من امليسرين وأفرقة العمل التابعني جلمعية الدول األطراف؛

▪

اجملموعة  3 :2من امليسرين وأفرقة العمل التابعني جلمعية الدول األطراف؛

▪

اجملموعة  :3ميسر واحد اتبع جلمعية الدول األطراف؛

▪

اجتماعات مشرتكة:
 الفريق العامل يف الهاي ( )2؛ الفريق العامل يف نيويورك (بواسطة الفيديو) ()2؛ رئيس مجعية الدول األطراف ،السيد أو  -غون كوون ،وانئب رئيس مجعية الدولاألطراف ،السيد جنس -أوتو هورشلوند.

اجملتمع املدين:
 -7عقد اخلرباء ما جمموعه  14اجتماعا مع  54منظمة غري حكومية و 5اجتماعات مع 6
أكادمييني.
▪

اجملموعة  3 :1منظمات غري حكومية ،أكادمييان اثنان؛

▪

اجملموعة  4 :2منظمات غري حكومية 3 ،أكادمييني؛

▪

اجملموعة  6 :3منظمات غري حكومية ،أكادمييا واحدا؛

▪

مائدة مستديرة مع اجملتمع املدين 47 :منظمة غري حكومية (ميثلها  23فردا حضروا
شخصيا ،و  47فردا من خالل الفيديو) .وكانت بعض املنظمات غري احلكومية اليت
اجتمعت مع اجملموعات بشكل فردي ممثلة أيضا يف املائدة املستديرة.

 -8ومن بني املنظمات غري احلكومية الـ  47املمثلة يف اجتماع املائدة املستديرة ،كانت  27منظمة
من بلدان احلاالت.

آخرون:
 -9اجتمعت اجملموعة  1أيضا مع ممثلني ملكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية ومراجع احلساابت
اخلارجي للمحكمة الذي يقوم بتقييم للهيئات الرقابية.
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ابء-

املذكرات اخلطية

()767

 -10تلقى اخلرباء  130مذكرة خطية:
متعلقة
ابلوالية

متعلقة
ابملوضوع

مذكرة
أخرى

اجملموع

-

15

-

15

اجملتمع املدين (املنظمات غري احلكومية واألكادمييون) 7

20

6

33

املوظفون

-

49

7

56

املسؤولون املنتخبون

-

4

1

5

وحدة/شعبة احملكمة

2

5

1

8

ممثلو الدفاع (اخلارجيون)

-

3

1

4

ممثلو الضحااي (اخلارجيون)

-

2

-

2

املسؤولون املنتخبون السابقون

-

4

2

6

املوظفون السابقون

-

1

-

1

اجملموع:

9

103

18

130

الدول األطراف

جيم-

التمثيل
 -11اجتمع ما جمموعه  288من مسؤويل احملكمة احلاليني والسابقني واملوظفني واملمثلني اخلارجيني مع
جمموعة واحدة أو أكثر  ،و /أو قدموا مذكرات خطية(.)768
▪

موظفو احملكمة احلاليون واملسؤولون املنتخبون حبسب الرتبة:

( )767تعكس األرقام الواردة يف هذا القسم القسمي املذكرات اخلطية اليت مت استالمها قبل املوعد النهائي للمشاورات
وإصدار التقرير املرحلي .ومت النظر يف املذكرات اخلطية املقدمة إىل اخلرباء منذ ذلك احلني إىل أقصى حد ممكن ،ولكن مل يتم
احتساهبا هنا.
ال يشمل هذا القسم املعلومات والواثئق املطلوبة واملستلمة واليت نظرت فيها اجملموعات املختلفة من وحدات أو أقسام أو
أجهزة معينة أو هيئات فرعية اتبعة جلمعية الدول األطراف.
وتشمل األرقام عدد الطلبات الواردة .واحتسبت املذكرات املشرتكة الواردة من عدة أفراد/كياانت/دول ابعتبارها مذكرة
واحدة.
( )768ال يشمل املذكرات اخلطية املقدمة نيابة عن كيان (وحدة) من كياانت احملكمة.
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▪

▪

•

خ ع  2 :4-خ ع  10 :5-خ ع  2 :6-خ ع 2 :7-

•

ف  13 :1-ف  56 :2-ف  58 :3-ف  46 :4-ف 37 :5-

•

مد  1-وما فوقها31 :

•

األفراد املنتخبون اآلخرون3 :

ممثلو الدفاع والضحااي (اخلارجيون):
•

ممثلو الدفاع (اخلارجيون)8 :

•

ممثلو الضحااي (اخلارجيون)3 :

املوظفون السابقون واملوظفون املنتخبون:
• املوظفون السابقون6 :
• املسؤولون املنتخبون السابقون1 :

التمثيل اإلقليمي
 -12وفيما يلي بيان تفصيلي ،حبسب اجملموعة اإلقليمية من جمموعات مجعية الدول األطراف ،للدول
األطراف اليت قدمت مذكرات خطية أو اليت التقى ممثلوها بواحدة أو أكثر من اجملموعات:
▪

جمموعة الدول األفريقية1 :

▪

جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ2 :

▪

جمموعة دول أورواب الشرقية1 :

▪

جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب3 :

▪

جمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى15 :

 -13وفيما يتعلق ابلدول األطراف اخلاضعة لبحوث متهيدية أو حتقيقات ،تلقى اخلرباء  3مذكرات
خطية.
__________________

16-A-180521

305

