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تحالف المحكمة الجنائية الدولية يناقش الحكم األول في قضية كاتانغا  .من المؤتمر الصحفي من جهة اليسار رينزو بومي ،منظمة
العفو الدولية؛ جيلينا بيا -كوميا ،تحالف المحكمة الجنائية الدولية؛ بارام -بريت سنغ ،هيومن رايتس ووتش؛ أليسون كول ،مبادرة
العدالة للمجتمع المفتوح © .صورة خاصة لألمم المتحدة لباولو فيلغيرايس.

في  7آذار  ،4102أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية للمحكمة الجنننائنينة الندولنينة
حكمها في قضية المدعي العام ضد جينرمنان كناتناننغنا .وتنمنت اداننة جنينرمنان
كاتانغا ،المواطن الكونغولي والزعيم السابق لقوة المقاومة الوطنية في إيتنور،،
بأربع تهم بارتكاب جرائم حرب وتهمة بارتكاب جرائم ضد االنسانية .كما تمت
تبرئته من تهم االستعباد الجنسي واالغتصاب ،وتهمة تجنيد األطفال الذينن تنقن
أعمارهم عن خمسة عشر عامنا فني األعنمنال النعندائنينة .كنمنا عنمنلنت الندائنرة
االبتدائية على تعدي الوصف لقانوني للحقائق مث اعتبار أن الصراع النمنسنلن
المتص بالتهم ليس ذ ،طابع دولي في الفترة ما بين آب  4114و أينار .4112
باالضافة الى ذلك ،تم اعادة توصيف مسؤولية كاتانغا من مشارك منبنا نر فني
الجريمة الى خص مسهم في ارتكاب الجريمة عبر مجموعة من األ نخنا .
ان إعادة التوصيف هذا ينطبق على جميع التهم باستثناء جريمة الحرب المتمثلنة
في استخدام األطفال الذين تق أعمارهم عن خمنسنة عشنر عنامنا فني األعنمنال
العدائية.

يوم  42مايو عام  ،4102تم الحكم على جيرمان كاتانغا باثني عشنر عنامنا منن
السجن .وقد أ ار االدعاء الى أنه سيتم استئناف تبرئة جيرمان كاتانغا منن تنهنم
االغتصاب واالستعباد الجنسي ،بينما سوف يعم الدفاع على الطعن في الحنكنم
بمجمله بهدف عكس ك تهمة من التهم التي أدين بها كاتانغا .وقد طلب الممثلين
القانونيين للضحايا من دائرة االستئناف السماح بمشاركة الضحايا في إجنراءات
االستئناف.
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وقد تم االسماح بمشاركة  233ضحية في المحاكمة من خالل ممثليهم النقناننوننينينن،
منهم  00من الجنود األطفال السابقين .على الرغم من ذلك ،تمنت تنبنرئنة جنينرمنان
كاتانغا من جريمة الحرب المتمثلة في استخدام األطفال النذينن تنقن أعنمنارهنم عنن
خمسة عشر عاما في النزاعات المسلحة.
وقد جاء قرار الدائرة االبتدائية فيما يتعلق بهذه الجريمة باالعتماد على النتائج النتني
توصلت اليها الدائرة التمهيدية .فقد وجدت الدائنرة النتنمنهنيندينة فني قنرارهنا بشنأن
اعتماد التهم ما يكفي من األدلة إلثبات استخدام ك منن جنينرمنان كناتناننغنا ومناثنينو
نغودجولو و -،كجناة مشاركين -لألطفال دون سنن النخنامسنة عشنرة ألغنرا
متعددة ،بما في ذلك كمرافقين أو حراس خصيين ،النى النمنشناركنة فني األعنمنال
العدائية قب وأثناء وبعد الهجوم على قرية بوغورو .كما أوضحت الدائرة التمهيدينة
أن جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو و ،كانا عنلنى منعنرفنة او تنوجنب عنلنينهنمنا
معرفة أن هؤالء األ خا كانوا تحت سن خمسة عشر عاما .خالفا لنغنينرهنا منن
الجرائم ،التي وجدت فيها الدائرة التمهيدية المقاتلين التابعين للمقاومة النوطنننينة فني
إيتوريي "مرتكبين مبا رين" ،رأت الدائرة أن هذه الجريمة قد ارتكبت بالذات من
خالل جيرمان كاتانغا وليس من قب أفراد الميليشيات.
وقد كان لهذا القرار نتيجتين رئيسيتين فني ننهنج الندائنرة االبنتندائنينة ننحنو جنرينمنة
استخدام األطفال دون سن خمسة عشر عاما في األعمال العدائية .أوال ،كنان عنلنى
الدائرة االبتدائية الثانية التحقق من أن األدلة المتوفرة تنشئ عالقة منبنا نرة ال تندع
مجاال للشك بين الحقائق المتعلقة باستخدام الجنود األطفال وسلوك المتهمين.
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وقد وجدت الدائرة االبتدائية أنه تم تجننيند النعنديند منن األطنفنال بنينن سنن السنابنعنة
والسابعة عشرة من العمر بين عنامني  4114و  4112فني منخنتنلنف النجنمناعنات
المسلحة النشطة في إيتور ،،حيث تم تدريبهم وإرسالهم للقتال .كما وجندت الندائنرة
االبتدائية أنه تم دمج األطفال دون سن الخامسة عشرة في الجماعات المسلحة داخن
المجتمع النغيتي من اليندو بيند ،في وقت األحداث .كما تنمنكنن النقنضناة أيضنا منن
االجماع أنه خالل الهجوم على قرية بوغنورو فني  42فنبنراينر  ،4112كنان بنينن
المقاتلين أطفال دون سن الخامسة عشرة ،حيث اركوا في األعمال العدائنينة ،وفني
بعض األحيان ،ارتكبوا جرائم.
ولكن ،لم تتمكن الدائرة االبتدائية من البت في ما اذا تم استخندام األطنفنال دون سنن
الخامسة عشرة في نق الذخيرة تحت ا راف كاتانغا؛ أو في ما اذا كناننوا منننتنمنينن
لحرسه الشخصي ،وعلى ذلك لم تتمكن من اظهار صلة مبا رة تنبنينن أن جنينرمنان
كاتانغا استخدم األطفال بشك مبا ر في الكشاركة في النزاع.
ثانيا ،لم تستطع الدائرة االبتدائية أن تعدل مسؤولينة كناتناننغنا فنينمنا ينخنص جنرينمنة
استخدام الجنود األطفال .وأوضحت الدائرة االبتدائية أن بعد الننظنر فني النمنشناركنة

المبا رة لكاتانغا في الجريمة ،فان توصيف سلوكه من أحد المشاركينن النى منلنحنق
في الجريمة يتعدى الحقائق والظروف المبينة في التهم.
بينما لم تكن األدلة المتوفرة أمام الدائرة كافية الظهار مسؤولية كاتانغا في اسنتنخندام
الجنود األطفال؛ لعب الضحايا دورا هاما الظهار السرد النتنارينخني اهنذه النقنضنينة.
فكما أوض رئيس الدائرة االبتدائية الثانية ،تكمنت ”الضحايا من ايجاد المكان النذ،
يستحقونه في هذه المحاكمة وبطريقتهم الخاصة ،عبر اتنخناذ منواقنف منخنتنلنفنة منن
االدعاء ،تمكنوا من المساهمة بشك معبر في ايجاد الحقنينقنة فنينمنا ينخنص جنواننب
معينة من هذه القضية “.وقد كان ذلك اعترافا مهما بالدور الذ ،لعبنه الضنحناينا فني
االجراءات● .
 0قرار بشأن اعتماد التهم ،في  21سبتمبر/أيول  ،ICC-10/12-10/17-707 ،4112فقرة 425
www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc570452.pdf
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مينوفا :محاوالت غير مرضية نحو العدالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
في غضون عشرة أيام ،تم اغتصاب أكثر من  025من النساء والفتينات عنلنى أيند،
أفراد من الجيش الكونغولي (القوات المسلحة) ،في قرية صغيرة من مينننوفنا ،نر
جمهورية الكونغو الديمقراطية في فورة من النعنننف فني ننوفنمنبنر  .4104وقند تنم
ارتكاب االغتصاب والقت والنهب بعد تعر الجيش لهنزينمنة منهنينننة عنلنى أيند،
جماعة متمردة )جماعة مارس  )42قرب غوما .ووفقا للتقارير ،كان الرجنال أيضنا
ضحايا االغتصاب على الرغم من عدم هادة أ ،منهم في المنحناكنمنة النتني عنقندت
الحقا.
وفي وسط ضغوط دولية هائلة ،تم اعتقال  29جننندينا وتنقندينمنهنم لنلنمنحناكنمنة أمنام
المحكمة العسكرية في اإلجراءات التي بدأت في نوفمبر  .4102وقند تنمنت اال نادة
بهذه المحاكمة ”الضخمة“ باعتبارها فرصة تاريخية لنظام النعندالنة فني جنمنهنورينة
الكونغو الديمقراطية لالستجابة لهذه الممارسة المنهجية للعنف الجنسي المتفشية فني
ر البالد .كما تم اعتبارها أيضا كإحدى األمثلة القليلنة لنمنحنكنمنة منحنلنينة تسنعنى
لتطبيق نظام روما األساسي لمالحقة االغتصاب كجريمة دولية.
وقدم ستة وسبعون ناجيا هاداتهم في الجلسات المنعقدة أمام النمنحنكنمنة النعنسنكنرينة
بالرغم من ك التحديات والعواقب الشخصية التي قد تبرز من اعادة سنرد األحنداث
في قاعة المحكمة .وتحدثت هؤالء النساء بشجاعة عن تجاربهن المؤلمنة عنلنى أمن
أن تأخذ العدالة مجراها.
يوم االثنين  5مايو ،حكمت محكمة عسكرية في غوما في قضايا ضد  29من الجنود
الكونغوليين بتهمة االغتصاب والجرائم الخطيرة األخرى التي ارتكبت في منينننوفنا،
في نوفمبر  .4104ومع ذلك ،تم التنديد بالحكم على مستوى عالمي تقريبا من قنبن
الضحايا والمحامين والمعلقين اآلخرين .وأعربت ممثلة األمين العام لألمم النمنتنحندة
الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حاالت الصراع ،زينب هاوا بانغورا ،عن أسفها
لعدم "عكس الحكم لحجم جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت وفشله في تحقيق العدالة
لجميع الضحايا الذين كانت لديهم الشجاعة لجلب هذه القضية إلى المحكمة " .وعنبنر
مكتب األمم المتحدة لحقو اإلنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن "ننتنينجنة
المحاكمة تؤكد القصور في إقامة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

من بين  29متهما ،أدين اثنان فقط باالغتصاب ،بينما أدين آخرون بنالنننهنب وعندم
احترام الرتب .وتمت تبرئة أربعة عشر من ك التهم .وكانت احدى ننقناط الضنعنف
في المحاكمة عدم إدانة ضباط من ذو ،الرتب الرفيعة .ويتفق هذا الفش مع الننتنائنج
التي توص إليها تقرير لألمم المتحدة صدر مؤخرا عن محدودية النتنقندم فني إننهناء
اإلفالت من العقاب على االغتصناب والنعنننف النجنننسني فني جنمنهنورينة النكنوننغنو
الديمقراطية .وقد أ ار التقرير إلى وجود ثالثة من كبار الضباط فقط من بنينن 023
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من أفراد القوات المسلحة المدانين خالل الفترة قنيند االسنتنعنرا  .،بناإلضنافنة إلنى
ذلك ،يتمكن أعضاء الجماعات المسلحة من الهروب بشك به دائنم منن النعندالنة؛
فمن بين  027خصا من المدانين بالعنف الجنسي من قب نظام القضاء العسكر،،
كان هناك أربع أ خا فقط أعضاء في الجماعات المسلحة .جزء منن السنبنب فني
ذلك يتص بالصعوبات في تطبيق مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الكونغولي .عنلنى
ما يبدو ،قال بعض الجنود أنهم تلقوا "أمر" من قب رؤسائهم الغتصاب الننسناء ،اال
أنه كان من الصعب على االدعاء اثبات ذلك وفي اظنهنار منمنارسنة كنبنار الضنبناط
سيطرتهم على قواتهم في الوقت المعني .ولكن ،كان ينبغي أن يكنون فشن الضنبناط
بالتدخ لوقف الهياج كافيا لتأطير ذنبهم.
وقد كان قد تم اصدار حكم سابقا في ما يتعلق في العنف المنرتنكنب فني منينننوفنا فني
سبتمبر  ،4102حيث تم الحكم على عدد من الجنود ذو ،الرتب غير النرفنينعنة وتنم
من عدد من ضحايا العنف الجنسي تعويضات مادية للمعاناة التي مروا بها .ولنكنن،
في دلي آخر على عدم كفاءة وعدم فاعلية نظام النعندالنة ،تنمنكنن بنعنض منرتنكنبني
الجرائم المحكومين بالسنجنن منن النهنرب ،والنى اآلن لنم ينتنم االبنال عنن اعنادة
اعتقالهم .باالضافة الى ذلك ،بموجب القانون الكونغولي ،يمكن ألوامر التنعنويضنات
التي يتم اصدارها لصال الضحايا أن تصدر ضد مرتكبي الجرائنم النمنداننينن وضند
الدولة بصفتها أيضا مسؤولة ،األمر الذ ،تنم بنالنحنكنمنينن الصنادرينن فني سنبنتنمنبنر
 ،4102ومؤخرا في مايو  4102فيما يخص العنف في مينوفا .ولكن ،يعد النتنطنبنينق
تحديا كبيرا .على الرغم من النتيجة التي توصلت إلينهنا النمنحنكنمنة حنول مسنؤولنينة
الدولة في حكمها عام  ،4102تواجه الضحايا تكاليف ضخمة وعقبات إجرائية كبيرة
عندما يحاولون فر أوامنر جنبنر الضنرر وينتنم تنوفنينر جنمنينع أننواع األسنبناب
البيروقراطية لحرمان الضحايا من وسائ االنتصاف النتني نصنت النمنحناكنم بنأننهنم
يستحقونها .حتى اآلن ،لم يتم تطبيق أيا منها بنجاح .اليمكننا سوى االنتظار لمنعنرفنة
ما إذا كان حكم مينوفا في مايو  4102سوف ينؤد ،إلنى أ ،تنعنويضنات منلنمنوسنة
للعديد من الضحايا.
وماذا بعد؟ دعا كثيرون حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الى اعتنمناد مشنروع
قانون إنشاء دوائر مختلطة متخصصة لمحاكمة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضند
اإلنسانية واإلبادة الجماعية التي تشم االغتصاب وحاالت النعنننف النجنننسني النتني
تحدث خالل النزاعات في الشر  .على هذه الدوائر المتخصصة أن تكون جنزءا ال
يتجزأ في محاكم االستئناف التابعة لنظام العدالة الوطني الكونغولي .ان النهندف هنو
بناء القدرات والخبرات وتركيز الموارد نحو التنحنقنينق فني هنذه النجنرائنم النمنعنقندة
ومحاكمتها .ان أحكام مينوفا هي داللة وتعبيرا على أن الوقت للدوائر المنتنخنصنصنة
هذه قد حان●.
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التمثيل القانوني للضحايا في الدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا
بايني يي ،ريدراس
تحاكم الدوائر االستثنائية في المحاكم الكمبودية حاليا كبار القادة وأولئك الذين
يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في ظ حكم الحزب الشيوعي
لكمبوتشيا ،والمعروف باسم الخمير الحمر في الفترة من  07أبري  0975الى 3
يناير  .0979في ظ نظام الخمير الحمر الذ ،يزعم إلقامة مجتمع زراعي ثور،،
هلك ما يقدر بنحو  0.5مليون خص بسبب عمليات إعدام جماعية وجرائم أخرى
جماعية والتجويع واإلرها أو المر  .الى اآلن ،تم تقديم أربع حاالت ضد أفراد
مختلفين أمام الدوائر االستثنائية ،وكلها في مراح مختلفة من مراح اإلجراءات
حاليا.

لالئحة الداخلية في  9فبراير  .4101هذا هو النظام المطبق حاليا للقضايا الثالث
العالقة.
ووفقا للتعديالت ،لم يطرأ تعدي على النظام السابق للتمثي في مرحلة ما قب
المحاكمة ،أ ،قب أن تقدم الدائرة االبتدائية الئحة االتهام .تشارك األطراف المدنية
بشك فرد ،مع الحق في التمثي القانوني الفرد ،أو المشترك كما هو موض أعاله .

في حين أن الوالية القضائية على الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة
الجماعية 0يماث تلك في المحاكم الدولية األخرى ،اال أن طريقة مشاركة الضحية في
الدوائر االستثنائية هي ميزة فريدة في هذه المحكمة المختلطة الدولية .يحق لألفراد
الذين عانوا جسديا أو ماديا أو من إصابة نفسية كنتيجة مبا رة إلحدى الجرائم التي
يحاكم عليها في المشاركة بالمحاكمة كطرف مدني .باعتباره طرفا في اإلجراءات،
يمن هذا الوضع الضحايا عددا من الحقو  ،مث الحق في طلب اتخاذ إجراءات
بالتحقيق ،الحق في استجواب الشهود ،الحق في تقديم األدلة ،الحق في طلب
التعويض ،وعلى وجه الخصو الحق في التمثي القانوني.
تشك الالئحة الداخلية التي تنظم القواعد اإلجرائية في الدوائر االستثنائية إطار
التمثي القانوني لألطراف المدنية .منذ بداية عملها ،عملت المحكمة على وضع
وتطبيق نظامين مختلفتين.
أنشئ نظام التمثي القانوني األصلي في النسخة األولى من الالئحة الداخلية التي
اعتمدتها الدوائر االستثنائية في  04يونيو  .4117وعلى الرغم من اجراء تعديالت
على البنود ذات الصلة ،ظ النظام دون أ ،تغيير لغاية  9فبراير  .4101وتتزامن
فترة تطبيق هذا النظام مع مدة الجلسات في الحالة األولى (حالة  )110التي بدأت
جلسة االستماع األولي الخاصة بها في فبراير  4119وانتهت مع المرافعات الختامية
في نوفمبر . 4119
وفقا لنظام التمثي القانوني األصلي ،أصبحت ك ضحية كمشاركة كطرف مدني
طرفا فرديا في اإلجراءات في جميع مراح المحاكمة ،بما في ذلك مرحلة ما قب
المحاكمة ومرحلة المحاكمة .ونتيجة لذلك ،كان لك طرف مدني الحق في أن يمثله
محام ويعم بالنيابة عنه .كما يمكن لألطراف المدنية أيضا االختيار في أن يمثلها
محام مشترك أو يمكن أن تأمر أجهزة المحكمة بتشكي مث هذه التجمعات ان
اقتضت مصلحة العدالة ذلك .ويحق لك طرف مدني أو مجموعة من األطراف
المدنية اتخاذ أ ،من اإلجراءات الممنوحة لألطراف المدنية بموجب الالئحة الداخلية.
ومع ذلك ،فان التمثي القانوني ليس إلزاميا ويمكن لألطراف المدنية أن تتصرف من
تلقاء نفسها دون أن يمثلها محام.
في حالة  ،110تقدمت  91ضحية بطلب كأطراف مدنية ومارست حقوقها طوال
المحاكمة عبر محاميهم .وقد تم تمثيلهم من قب أربعة فر من محامين كمبوديين و
دوليين ،حيث عملت الفر على عقد معظم اإلجراءات اإلجرائية بشك منفص ،
على سبي المثال المرافعات الختامية المنفصلة ،ولكن قدمت أيضا في بعض االحيان
طلبات مشتركة ،مث تقديم طلي مشترك للتعويضات.

أطفال صغار في النصب التذكار" ،حقول القت " على مشارف بنوم بنه© .األمم المتحدة  /جون اسحا

ولكن ،في مرحلة المحاكمة واالستئناف ،يتم جمع جميع األطراف الفردية في
مجموعة موحدة تمث مصالحها محامي كمبود ،ومحامي دولي مشارك لألطراف
المدنية .يحتفظ محامين األطراف المدنية الفردية الذين يتم اختيارهم في مرحلة ما قب
المحاكمة بصالحياتهم كمحامين ويستمروا بتمثي مصال موكليهم األفراد أو
مجموعة الموكلين .تقع مسؤولية المحكمة في أ ،اجراء عاتق المحامين الدوليين
المشاركين لألطراف المدنية الذين عليهم التماس آراء محامين األطراف المدنية
الفردية سعيا الى الوصول الى توافق في اآلراء .ومن ناحية أخرى ،على محامين
األطراف المدنية الفردية أن يسعوا الى دعم عم المحامين الدوليين المشاركين
لألطراف المدنية .تنظم الالئحة الداخلية العالقة بين الطرفين .ونتيجة لذلك ،يسم
فقط باالجراءات القانونية المشتركة المقدمة من قب المحامين الدوليين المشاركين
لألطراف المدنية .على سبي المثال ،تقديم طلب تعويضات موحد ،فحص الشاهد من
قب المحامين الدوليين المشاركين لألطراف المدنية أو من محامي أطراف مدنية
فردية يعينه المحامين الدوليين المشاركين لألطراف المدنية .على النقيض من النظام
السابق ،أصب التمثي القانوني في مرحلة المحاكمة إلزاميا● .

 0تمارس لدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا أيضا سلطة على عدد من قضايا جرائم محلية.

في الفترة التي تسبق القضية الثانية من القضايا األربع أمام المحكمة (قضية ،)114
تم تقديم حوالي  2211طلب ألطراف مدنية .وأدى المخاوف حول إدارة مث هذا
العدد الهائ من األطراف اإلضافية إلى إجراء تعديالت على الالئحة الداخلية فيما
يتعلق بمشاركة الضحايا .بعد وقت قصير من تسليم المرافعات الختامية في القضية
 ،110تم تقديم نظام التمثي القانوني الجديد دون أثر رجعي في التعدي الخامس

3

نشرة مجموعة العمل حول حقوق الضحايا ● ربيع  ● 4102العدد 42

حوار مع كريستين كاال
كبيرة مسؤولي البرامج في الصندوق االستئماني للضحايا ،المحكمة الجنائية الدولية.

تنص المادة ) 92)5من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فني النمنحنكنمنة النجنننائنينة
الدولية على أنه "يجوز استخدام النمنوارد األخنرى لنلنصننندو االسنتنئنمنانني لنفنائندة
الضحايا" .بموجب هذا البند ،طور الصندو االستئماني لنلنضنحناينا والينتنه بنتنقندينم
المساعدة بهدف تزويد الضحايا وعائالتهم بإعادة التأهي البدني ،والدعم الماد ،،و/
أو إعادة التأهي النفسي .أجرت منظمة ريدريس مقابلة مع السنيندة كنريسنتنينن كناال،
كبيرة مسؤولي البرامج في الصندو االستئماني للضحايا ،لمعرفة المزيد عن والينة
الصندو االستئماني للضحايا في تقديم المساعدة.

 .0ما هو الفرق بين واليتي الصندوق االستئماني للضحايا في المساعدة وفي
التعويض وما هي التحديات في التنسيق بين االثنين؟
والية الصندو االستئماني في المساعدة تتنصنور إمنكناننينة الضنحناينا وأسنرهنم فني
الحصول على مساعدة تسبق اإلدانة من قب المحكمة ومنفصلة عنها ،وذلك باستخدام
الموارد التي جمعها الصندو االستئماني للضحايا من تبرعات من قب النمناننحنينن .
في حين أن هذه المساعدة مختلفة عن أوامر جبر الضرر ،حيث أنها غنينر منرتنبنطنة
بحكم من المحكمة ،اال أنه غاية في األهمية للمساعدة في إصالح الضرر الذ ،عانت
منه الضحايا لألسباب التالية )0 :يمكن للصندو االستئماني للضحايا تقديم المساعدة
للضحايا بطريقة أحسن توقيتا مما قد يكون المسموح به في العملية القضائنينة ،و )4
الهدف هو مساعدة ضحايا الحاالت الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولنينة ،بنغنض
النظر عن ما إذا كان الضرر الذ ،لحق بهم ينبع من جرائم معنينننة قندمنهنا النمندعني
العام في قضية محددة .
بسبب تجربة الصندو االستئماني المبا رة في مساعدة الضحايا في هذه الحالة منن
خالل هذه الوالية ،يعد الصندو مصدرا قيما للنخنبنرات النتنشنغنينلنينة والنبنرننامنجنينة
للمحكمة ،خاصة فيما يخص تصميم وتنفيذ أوامر جبر الضرر .الفر النواضن بنينن
واليات المساعدة والتعويضات هو أن التعويضات ترتبط بالمنسناءلنة ،أ ،تنننبنع منن
المسؤولية الجنائية الفردية للشخص المدان ،أما والية المساعدة ليست كذلك.
 . 4من الذين يمكنهههم االسهتهفهادة مهن بهرامهد الهمهسهاعهدة اله ها هة بهالصهنهدوق
االستئماني للضحايا؟ أي نوع من أنواع مشاريع المساعدة موجود حاليا وفي أي
من الدول؟

طالب في مدرسة مدعومة من طرف الصندو االستئماني للضحايا يقدمون عر
المحكمة الجنائية الدولية ومندوبي جمعية الدول األطرافICC-CPI © .

وبناء على هذا التقييم ،يدعو الصندو الى مقترحات مشاريع مقندمنة منن منننظنمنات
محلية لتقديم الخدمات للضحايا في المنطقة النتني ينقنينمنون فنينهنا .بنعند تنقنينينم دقنينق
للمقترحات ،وفقا لقواعد الشراء للمحكمة الجنائية الدولنينة ،ينخنتنار الصننندو أكنثنر
المنظمات المختصة والمؤهلة لتصب ركائها التنفيذيين.
 . 3كيف يحدد الصندوق االستئماني للضحايا والمنظمات الشريهكهة لهو أولهويهات
المستفيدين من الضحايا؟ هل يعمل الصندوق على توسيع أنشهتهتهو فهي الهبهلهدا
التي لديها بالفعل مشاريع ،وذلك للو ول إلى ضحايا مؤهلين لم يسهتهفهيهدوا مهن
المساعدات حتى اآل ؟
بما أن المساعدة في الصندو االستئماني ال ترتبط بقضية معينة ،يمكن للمشاريع أن
تستهدف الضحايا وأسرهم خارج نطا هذه االتهامات .اعتنمنادا عنلنى احنتنيناجناتنهنم
والضرر الذ ،لحق بهم ،يسعى الصندو جناهندا لنمنسناعندة الضنحناينا سنواء عنلنى
المستوى الفرد ،أوعلى مستوى المجتمع المحلي .على هذا النحو ،ينتنسنم الصننندو
بالمرونة والشمولية في ثالث طر رئيسية :


أوال ،تستهدف مساعدة الصندو الضحايا سنواء عنلنى النمنسنتنوى النفنرد،
وعلى مستوى المجتمع المحلي .اعتمادا على احنتنيناجناتنهنم والضنرر النذ،
لحق بهم ،لدى الصندو المرونة في الوصول إلى الضحايا من خالل أنسب
الوسائ الممكنة .على سبي المثال ،لدينا رينك دولني AVSIفني نمنال
أوغندا ،يعم على استهداف ضحايا جنينش النرب لنلنمنقناومنة غنالنبنا عنلنى
المستوى الفرد ،من خالل إعادة التأهي البدني .يتطنلنب النرجنال والنننسناء
الذين فقدوا أطرافهم بسبب األلغام األرضية ،أو الذين أصيبوا بحرو ديدة
داخ منازلهم ،أو الذين تم تشويه وجوههم ،الجراحة التجميلية المتخصصنة
الالزمة واستمرار متابعة الرعاية.



ثانيا ،وعند الضرورة ،قد يستنهندف الصننندو فنئنات منعنينننة منن الضنرر
الفرد :،قد تشم هؤالء ضحايا االغتصاب أو اختطاف الفتيات في النقنوات
المقاتلة والذين ولدوا أثناء وجودهم في األسر .على سبي المثال ،ينمنكنن أن
تساعد المدخرات والقرو المجتمعات التي عانت العديد من أنواع مختلفة
من العنف ويمكن ان يعم الشركاء المنفذين معا عبر المجموعات العنرقنينة
لمعالجة األسباب الكامنة وراء الصراع ،وتعزيز الشفاء والمصالحة .



وأخيرا ،يدعم الصندو فئة من الضحايا المستفيدين الذين نسميهنم منجنتنمنع

وفقا لنظام الصندو االستئماني ،يمكن استخدام الموارد النمنسنتنخندمنة لنلنمنسناعندة ل
"ضحايا الجرائم على النحو المعرف في القاعدة  25من القواعد اإلجرائنينة وقنواعند
اإلثبات ،وعندما يتعلق األمر باأل خا الطبيعيين وعائالتهم ،الذين عناننوا جسندينا
ونفسيا و/أو من ضرر ماد ،نتيجة لهذه الجرائم" .لدى مجلس إدارة الصندو القدرة
على النظر وتقديم "إعادة التأهي النجنسند ،أو النننفنسني أو الندعنم النمناد ،لصنالن
الضحايا وعائالتهم" ،فضال عن دور الدائنرة النمنخنتنصنة فني تنحنديند منا إذا كناننت
األنشطة المقترحة "سوف تحدد سلفا أ ،قضية يتم النظر بها من قب المحكمة ".
تحت والية المساعدة ،قد يوفر الصندو ثالثة أ كال من الدعم :إعادة التأهي البدني
والتأهي النفسي والدعم الماد .،ان المساعدة هذه المقدمة للضحية منعنرفنة قناننوننينا،
وترتكز على خبرة برنامج الصندو .
قب اتخاذ أ ،قرار ،يعم الصندو على اجراء تقييم ام لإلصابات التي تنعنر
لها الضحايا في حالة معينة .كم ننظر أيضا في الخدمات التي يجر ،تقديمها بنالنفنعن
من قب أطراف أخرى ،بما في ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتنمنع النمندنني،
بحيث ال نستخدم مواردنا المحدودة لتكرار الخدمات القائمة .
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غناء ورقص لنمنسنجن

2

بناة السالم .تعد دعوة المجتمعات نحو التماسنك االجنتنمناعني والنمنصنالنحنة
خالل الصراع تحديا يجب تضمينه في برامج مساعدة الضحايا .منن خنالل
هذه المبادرات يدعم الصندو المشاريع التي تهدف إلى النحند منن وصنمنة
العار والتمييز في كثير من األحينان النتني ينواجنهنهنا ضنحناينا االننتنهناكنات
الجسيمة لحقو اإلنسان.
حاليا ،يدعم الصندو االستئمانني  42مشنروعنا النتني تصن إلنى منا ينقندر بنننحنو
 001،111من الضحايا الناجين وأسرهم في ك من مال اوغندا و ر جمهنورينة
الكونغو الديمقراطية .من هؤالء المستفيدين ،ينتنلنقنى الندعنم أكنثنر منن  5،111منن
الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بنمنا فني ذلنك  411فنتناة
اختطفن و /أو تم تجنيدهن وتعرضن لالسترقنا النجنننسني عنلنى أيند ،النجنمناعنات
المسلحة ،و  721من أطفال النساء ضحايا حمالت االغتصاب الجماعي والنزوح .
يواص الصندو تنفيذ مشاريع المساعدة في منال أوغننندا وجنمنهنورينة النكنوننغنو
الديمقراطية بما يتوافق مع المشاريع الموافق عليها من قب الدائرة النتنمنهنيندينة لنكن
حالة .تستمر هذه المشاريع والشركاء المنفذين بتحديد هوية الضحاينا والنمنجنتنمنعنات
التي تستحق المساعدة التأهيلية والمشاركة االضافية من الصندو  .في النواقنع ،فنان
الصندو بصدد إطال ستة مشاريع اضافية هذا العنام إلعنادة النتنأهنين فني نمنال
أوغندا لزيادة عدد المستفيدين من العالج الطبي من اإلصابات وتحسين الوصول إلى
الرعاية الطبية للضحايا في أماكن أكثر.

والبشرية الصحية المترابطة ،النافعة والضارة.
تسهيل إجراءات التعلم من خالل الت تيط التشاركي ،والبحوث ،والبرمجة،
والر د والتقييم من خالل حماية عملية ديناميكية ،تفاعلية ،وتحولية بينن
الناس والجماعات والمؤسسات التي تمكن الضحايا فرادى وجنمناعنات ،منن
تحقيق كام إمكاناتهم وانخراطهم بعملية جبر الضرر الخاصة بهم.
نود أيضا ضمان أن تتحرك برامجنا أبعد من الوظيفنة االصنالحنينة إلنى ننهنج أكنثنر
تحولي إلى البرمجة .في سيا الجرائم ضمن اختصا المحكمة الجنائينة الندولنينة،
قد تخدم معالجة البعد التحويلي ليس فقط كشك من أ كال العدالة التعويضنينة ولنكنن
أيضا باعتبارها فرصة للتغلب على النظنروف النهنينكنلنينة لنعندم النمنسناواة والنعنننف
واإلقصاء.
غالبا ما يكون من غير المناسب الستعادة ببساطة الوضع الراهن التي أدت إلى منثن
هذه الجرائم ،وبخاصة ألن غالبية ضحايا االنتهاكات الجسيمة لنحنقنو اإلنسنان منن
المرج أن كانت عاجزة والمحرومين في ذلك الوقت عنندمنا انندلنع النننزاع .لنذلنك،
والجمع بين التعويضات والمساعدات مع النهج التحويلية الهيكلية ستكون ذات أهمينة
خاصة بالنسبة ألولئك الذين أصيبوا بضنرر ال ينمنكنن إصنالحنه والنمنهنمنشنينن فني
مجتمعاتهم المحلية ،وخاصة لكثير من النساء والفتيات ،وضحناينا النعنننف النجنننسني
والقائم على نوع الجنس● .
المزيد من المعلومات متوفرة علىwww.trustfundforvictims.org :

 .2هل ي تط الصندوق الى توسيع أنشتتو في دول مثل كينيا وساحل العا ؟
يعتزم الصندو إجراء تقييمات في األوضاع في ك من ساحن النعناج وكنينننينا فني
الفترة ما بين  ،4105-4102ان سمحت النظنروف األمنننينة بنذلنك .وسنينتنم عنر
تقارير التقييم إلى مجلس إدارة الصندو لتحديد إذا ما ينجنب الشنروع فني مشنارينع
المساعدة لصال الضحايا .
 .5ما هي األولويات الرئيسية لل تة االستراتيجية للصندوق فهي 4102-4102
فيما يتعلق ببرامد المساعدة؟

 0كريستين كاال ،تحصلنت عنلنى مناجسنتنينر فني الصنحنة النعنامنة وهني أخصنائنينة
أنثروبولوجيا الصحة العامة وكبيرة مسؤولي النبنرامنج فني الصننندو االسنتنئنمنانني
للضحايا في المحكمة النجنننائنينة الندولنينة حنينث تشنرف عنلنى بنرامنج النمنسناعندات
والتعويضات في بلدان عم المحكمة الجنائية الدولية .اآلراء التي أعرب عننهنا هنننا
هي لصاحبتها وال تعكس وجهات نظر المحكمة الجنائية الدولية.
 4قاعدة  22من الصندو االستئماني للضحايا ،المحكمة الجنائية الدولية.
 2قاعدة  51من الصندو االستئماني للضحايا ،المحكمة الجنائية الدولية.

تتناول الخطة االستراتيجية للصندو في  4107-4102سبعة محاور املة وبنارزة
كما هو مبين أدناه :
دعم النهوض بحقوق اإلنسا لهلهمهرأة ،وديهادة مشهاركهة الهمهرأة وإدمها
منظور الجنسين بما في ذلك معالجة أوجو التفاوت وتأثير العنف الجهنهسهي
والقائم على نوع الجنس بما يتما ى مع اتفاقية القضاء على جميع أ كال
التمييز ضد المرأة وجميع قنرارات منجنلنس األمنن بشنأن النمنرأة والسنالم
واألمن .
تعزيز بناء السالم ،والمصالحة المجتمعية ،والقبول ،واالندما االجتماعي
من خالل منع نشوب الصراعات ،وإعنادة بننناء نبنكنات أمنان النمنجنتنمنع،
والتخفيف من الوصمة والتمييز ،والصدمة.
دعم حقوق األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح من خالل دعنم االسنتنجنابنات
بين األجيال لدمج وإعادة تأهي األطفال الجنود السابقين وغيرهم من الشباب
المتأثرين بالحرب تما يا مع اتفاقية األمم المتحدة لحقو الطف .
وضع وتنفيذ مبادرات التوا ل لتعزيز الرؤية وتعبئة المجتمعات المحلينة،
وتغيير المواقف ،وإدارة األزمات ،وتنولنيند الندعنم ،وتشنجنينع النمنسناهنمنات
المالية .
بناء على أفضل الممارسات والبرمجة القائمة على األدلة ،جعل لة بهيهن
تقديم المنح وأنشتة بناء القدرات الفنية والتنظيمية لضمان االستدامة .
العمل مع الشركاء المنفذين لتقييم وت فيف األثر البيئي المحتمل لمشنروع
أو برنامج مقترح ،مع مراعاة اآلثار االجتنمناعنينة واالقنتنصنادينة والنثنقنافنينة
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السالم والعدالة في كولومبيا :طريق صعب

...continued from page 0

أدريانا اربوليدا بيتانكور،

عملت الحكومة الكولومبية على عقد محادثات السالم مع مقاتلين من القوات
المسلحة الثورية الكولومبية منذ سبتمبر  .4104الهدف من هذه المحادثات هو
وضع حد لصراع مسل داخلي دام خمسين عاما .ومع ذلك ،يتم تعقيد هذه العملية
نتيجة لحقيقة أنه بالرغم من أن الحكومة تروج لفكرة العدالة االنتقالية ،اال أن
الصراع ال يزال في الواقع مستمرا :المواجهات العسكرية ،التوسع في المشروع
به العسكر ،،وانتهاكات حقو اإلنسان المستمرة .

أطفال من السكان األصليين من عب أمبريا ،نزحوا بسبب النزاع المسل © .األمم المتحدة/مارك جارتن

كما تفتقر الجهات الفاعلة أيضا المساواة في مفاوضات السالم .المقاتلين ،وإن لم
يكونوا قد هزموا ،فقد ضعفوا ولهم دعم أق من المجتمع .أما الجيش ،فقد اكتسب
القوة االقتصادية والسياسية ،األمر الذ ،مكنه من فر الشروط ،مث توسيع
اختصا المحاكم العسكرية وإمكانية الحصول على الفوائد القانونية ألفراد الجيش
الذين ربما تورطوا في جرائم ضد اإلنسانية .
في هذه الشبكة من المصال المتضاربة ،نتساءل عما يحدث مع حقو الضحايا.
وفقا للسجالت ،تشرد  5ماليين خص وفقدوا أراضيهم 044,111 ،خص كانوا
ضحايا االختفاء القسر ،،عانت أكثر من  2,111امرأة من العنف الجنسي ،تم قت
حوالي مليون خص ،0كما تم تجنيد أكثر من  3,111طف من قب القوات المسلحة
الثورية الكولومبية أو الجيش .لم يتم دعوة أ ،من الناجين ،أو أفراد أسرهم ،أو
جمعيات أو منظمات حقو اإلنسان إلى محادثات السالم .ومع ذلك ،تعقد الحكومة
والجماعات المسلحة غير المشروعة المناقشات وتتوص إلى اتفاقات بشأن القضايا
التي تؤثر على حقو ومصال قطاعات معنية من السكان .وربما تكون هذه أكبر
عقبة للمجتمع المدني ألن يشعر جزء هذه العملية أو الضفاء الشرعية عليها.
حتى اآلن ،نفت الحكومة تدخ الدولة المبا ر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقو
اإلنسان وجرائم ضد اإلنسانية .تصور الحكومة نفسها في المفاوضات كمتحدثة
باسم الضحايا والمجتمع بشك عام ،األمر الذ ،يطرح تساؤال حول أ ،اتفا
محتم  .يجب على الحكومة االعتراف بمسؤوليتها عن ارتكاب الجرائم ،وأن تلتزم
في تسليط الضوء على تلك األحداث وقبول اإلصالحات المؤسسية الضرورية
لتنفيذ ضمانات عدم التكرار ،خالفا لوضع المسؤولية ببساطة على القوات المسلحة
الثورية الكولومبية .أيضا ،هناك حاجة إلى مشاركة الضحايا بشك مبا ر حتى
يتمكنوا من التعبير عن همومهم وطرح مقترحات الحترام حقوقهم .استمرت مشكلة
العدالة بجلب الكثير من الجدل .اليمين المتطرف يعار أ ،تنازل للجماعات
المسلحة غير الشرعية ،ولكن ،في الوقت نفسه ،يطالب المعاملة غير المتساوية
ألفراد الجيش الذ ،من أنه أن يؤد ،إلى اإلفالت من العقاب الكلي لموظفي الدولة
الذين ارتكبوا الفظائع .بحصر آخرون الذين يعتقدون أن القانون الدولي ال يمكن أن
يصب عقبة أمام عملية السالم ،ألن غير ذلك يعني أن نتغاضى عن ثمن الحرب ،ال
سيما من حيث األرواح البشرية .أما بالنسبة للضحايا ،فقد ظهر أن اتفا السالم ال
يمكن الوصول اليه عن طريق التضحية بحقوقهم ،وأنه على كال من الحكومة
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والثوريين االلتزام بالحقيقة ،وقبول مسؤوليتهم وتقديم تعويضات عن األضرار
الناجمة.
ومع ذلك ،هناك مواقف مختلفة .تطالب ضحايا الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت من
قب ممثلي الدولة بأن يتم تمييزهم عن الجرائم التي ال تمت بصلة إلى الصراع
المسل  ،وبالتالي ،ال ينبغي أن تستفيد من تنازالت في االتفاقات المطلوبة من قب
الجيش .من الضرور ،أن يتحرك الشعب الكولومبي بشك موحد نحو فهم واقع
الصراع والضحايا ،وأيضا أن يعترف بالحاجة الملحة للتحرك نحو عملية
المصالحة التي يمكن أن تمنع استمرار المأساة الموجودة حاليا.
وقد اقترح المدعي العام مؤخرا نموذج العدالة االنتقالية لكولومبيا التي من أنها أن
تنطو ،على مالحقة وإدانة أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية على
جرائمهم ،وإمكانية االستفادة من العقوبات البديلة .وفقا إلى المدعي العام ،ينبغي
التمييز باعتبار أن مبادئ العدالة الدولية تفر التزاما بالتحقيق في الجرائم ،ولكن
ال يوجد مث هذه الضرورة بالنسبة للعقوبات .وتشم العقوبات البديلة ،على سبي
المثال ،العم المجتمعي .ويبدو أن هذا يتما ى مع موقف مقاتلي القوات المسلحة
الثورية الكولومبية بعدم "قضاء يوم واحد في السجن" .ووفقا للجيش ،اقترح
المدعي العام أن تلك الحاالت ال تعتبر جزءا من الصراع المسل  ،وبالتالي ال
يشملها أ ،فوائد ينتج عنها االتفا  .مع ذلك ،يمكن لتلك الجرائم أن تخضع لمحاكمة
نموذج بدي  ،التي من أنها على سبي المثال ،أن تسم لهم بقضاء عقوبتهم من
خالل "نظام السجن المفتوح" .في حين يختلف البعض مع هذا االقتراح العتبارهم
بأنه يديم اإلفالت من العقاب ويمس بحقو الضحايا ،اال ان هذه المقترح يبدو حاليا
األقوى بشأن كيفية المضي قدما.
بشك عام ،ما هو مؤكد هو أن كولومبيا لم تجد حتى اآلن مسار العدالة االنتقالية
الخاصة بها .وقد عم خبراء أجانب من جنوب أفريقيا ورواندا وأمريكا الوسطى
وغيرها من البلدان التي خضعت لعمليات مماثلة على زيارة كولومبيا وتقديم
مقترحات .ومع ذلك ،فمن المهم تجنب نسخ نماذج أخرى ببساطة والتغاضي عن أن
ك نموذج يعد فريد من نوعه ،بناءا على التاريخ والسيا والهوية والتنوع .ان
استنساخ تجارب البلدان األخرى بسهولة هو الخطأ الذ ،يمكن أن يسبب اإلحباط
للضحايا والشعب الكولومبي .لدى النزاع الكولومبي سمات محددة تحتاج االعتراف
بها في محادثات السالم واتفاقات السالم وعملية ما بعد االتفا  .ال يزال أمامنا
طريق طوي والكثير مما ينبغي مناقشته واالتفا عليه● .

 0وثقت بكة المنظمات غير الحكومية Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
حوالي  2،511حالة إعدام خارج نطا القضاء التي يرتكبها أفراد الجيش والتي قدمت في وقت الحق
ضحاياهم كأعضاء في الجماعات المسلحة غير المشروعة قتلوا خالل القتال .وقد فت القضاء الكولومبي أكثر
من  4،111تحقيق.

تم االنتهاء من كتابة هذا المقال يوم  01مايو  .4102استمرت محادثات السالم ،وقب االنتهاء
من هذا العدد ،أدخ المفاوضون اعتبارات لحقو الضحايا ،الموضوع األخيرعلى الجدول .إلى
حد كبير ،اعترفت كال من الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية بالضحايا وحقوقهم في
الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار .أيضا ،تم توجيه الدعوة
للضحايا إلرسال وفد للتعبير عن آرائهم على طاولة المفاوضات.
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شعبة الجرائم الدولية في أوغندا :نموذ لكينيا؟
جوديف أ .منوبا 0و غايا برغولو ،رادريس
أصبحت عبة الجرائم الدولية ،وهي فرع متخصص من المحكمة العليا فني أوغننندا
أنشئت لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ،نموذجا لدولة كينيا المجاورة
في محاولة إلثبات للعالم أن الحكومة الكينية ،الدولة الطرف في المحنكنمنة النجنننائنينة
الدولية ،قادرة على ممارسة الوالية القضائية على جرائم اإلبادة الجماعية والنجنرائنم
ضد اإلنسانية وجرائم الحرب .
في اجتماع المائدة المستديرة الذ ،عقد في كمبناال ينوم  0أبنرين  4102لنلنمنجنتنمنع
المدني و عبة الجرائم الدولية الذ ،نظمه التحالف األوغننند ،لنلنمنحنكنمنة النجنننائنينة
الدولية ،ومؤسسة أوغندا للضحايا ،ومنظمة ريدريس التي مقرها لندن والنتنعنوينض
ومقرها لندن ،تم التأكيد على وفدا كينيا قد حضر الى كمباال لدراسة كيفية عنمن هنذا
النظام في أوغندا .تم تنظيم مائدة مستديرة لتوفير وسيلة للحوار مع مسؤولي المحكمة
وتبادل التحديثات والتطورات فيما يتعلق بنشاط المحكمة .

ليست مؤسسة صديقة للضحايا.
قد ال تسم عبة الجرائم الدولية للضحايا بالمشاركة في اإلجراءات منثن منا تنفنعن
المحكمة الجنائية الدولية .ومع ذلك ،فإنه ال بد من تقدير أن هذه المحكمة المتخصصة
تتعام مع الجرائم التي تنطو ،على أعداد كبيرة من الضحايا .على هذا النننحنو ،وال
يمكن افترا أن مصال هؤالء الضحايا سيتم السعي لها من قنبن النمندعني النعنام،
والوسائ المحددة إلجراء اتصاالت معهم لغر الئحة االتهام تنحنتناج إلنى النننظنر
فيها .

تم الترحيب بهذا االجتماع التواجهي من قب الجميع كونه األول من نوعه ،ال سنينمنا
حيث تمت مناقشة تطورات داخ المحكمة ،مث صياغنة النننظنام النداخنلني .وقند تنم
استدعاء متهم واحد بجرائم الحنرب أمنام نعنبنة النجنرائنم الندولنينة  ،وهنو تنومناس
كووييلو ،وما تزال قضيته منظورة أمام المحكمة العليا.
تم اعتقال توماس كووييلو ،زعيم التمردين في جيش الرب للمقاومنة فني جنمنهنورينة
الكونغو الديمقراطية في عام  ،4119واقتيد إلى أوغندا ،واتهم من قب المدعي النعنام
في عبة الجرائم الدولية بانتهاكات صك جنيفا األوغند ،لعنام  0932وغنينرهنا منن
الجرائم بموجب قانون العقوبات في أوغندا .وزعم دفاعه أنه كان مؤهنال لنلنحنصنول
على عفو بموجب قانون النعنفنو لنعنام  .4111تنم طنرح النمنسنألنة عنلنى النمنحنكنمنة
الدستورية ،وفيما بعد في المحكمة العليا ،حيث كك النائب العام ما إذا كان الصك قد
انتهك الدستور األوغند ،والتزامات أوغندا نحو القانون الدولني .فني غضنون ذلنك،
تقدم محامو توماس كووييلو فني النتنمناس إلنى النلنجنننة األفنرينقنينة لنحنقنو اإلنسنان
والشعوب ،على أساس االحتجاز التعسفي وانتهاك حقو أخنرى بنمنوجنب النمنينثنا
األفريقي .وفي جلستها الخامسة والخمسين،التي عقدت منن  42أبنرين  04 -مناينو
 ،4102وجدت اللجنة األفريقية االلتماس مقبوال ،وسوف تتبع المرافعات اآلن عنلنى
موضوع الدعوى.
ه تعد الشعبة األوغندية للجرائم الدولية نموذجا جيدا للسلطات في كينيا؟ كمنا أ نار
المسج السابق في الشعبة في المائدة المستديرة ،يجب النظر في الشنعنبنة فني سنينا
والية أوسع ،والتي هي أيضا محاكمة حاالت االتجار بالبشر واإلرهاب والقرصنة.
وأوضحت رئيسة مديرية النيابة العامة في عبة الجنرائنم الندولنينة أننه تنم النتنحنقنينق
بخمس حاالت اتجار بالبشر ،وال سيما فيما يتعلق بالشبناب النكنوننغنولنينينن النذينن تنم
االتجار بهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية على أم العثور على وظائف ،ولكنن
بعدها تم تجنيدهم في ال  .M42في مث هذه الحاالت حيث توجد تداخ بنينن قضناينا
االتجار بالبشر وجرائم الحرب ،حاولت مديرية النيابة العامة إلى لنننظنر النى جنرائنم
الحرب المذكورة كحاالت اتجار بالبشر من أج تذلي العقبنات النتني أثنارهنا قناننون
العفو في أوغندا .كما أ ارت رئيس مديرية النيابة العامة في عبة النجنرائنم الندولنينة
أيضا الى أن مكتبها يحقق في أموال وممتلكات الجناة من أج مصادرة هذه األصول
في حالة اإلدانة.

فتاة تساعد عائلتها في بناء منزل جديد في منطقة بادر بشمال أوغندا 02 ،ديسنمنبنر  .4117قنرابنة  %91منن
سكان مال أوغندا اضطروا للنزوح في أواخر © .4114مونيكا آراش IRIN /

بينما قد تثبت عبة الجرائم الدولية األوغندية مع الوقت كونها نموذجا مفيدا ،ال سيمنا
في إظهار كيف يمكن لقضية واحدة أن تؤد ،إلى إعادة النننظنر فني نرعنينة قناننون
عفو ،والتي يؤم أن تؤد ،الى قرار إيجابي بشأن هذه النمنسنألنة النحنرجنة ،ال ينزال
هناك مجال للتنمية فيما يتعلق بدور الضحايا في هذه العملينة .وقند تنكنون مننناقشنات
المائدة المستديرة العادية التي يلتمس فيها مداخالت من المجتمع المدني نقطة انطال
مفيدة ممكن أن تصب سمة من سمات أنشطة المحكمة ،مستوحاة على غرار المنوائند
المستديرة بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تنعنقند بشنكن
نصف سنو.،
تحتاج الضحايا إلى اإلطالع على التطورات في المحنكنمنة .بناإلضنافنة إلنى النحنوار
المنتظم مع المجتمع المدني ،ينبغي النظر في التواص المبنا نر منع اسنتنراتنينجنينات
اتصال محددة لمديرية النيابة العامة في عبة الجرائم الدولنينة .منن أجن جنعن هنذا
ممكنا ،يحتاج قلم المحكمة إلى موارد كافية إلجراء جلسات إعالمينة عنلنى النقنضناينا
والتطورات األخرى● .
 0الكاتب هو محامي أوغند ،ومناصر لحقو الضحايا وباحث في  QUBستيفن ليفينج ستون.

كما ناقش اجتماع المائدة المستديرة أيضا التطورات فيما يتعلنق بندور الضنحناينا فني
اإلجراءات أمام عبة الجرائم الدولية .بينما قد تكون مشناركنة الضنحناينا فني ننظنام
قانوني عام فكرة غريبة ،اال أنه ال يمكن التقلي من أهنمنينة دور الضنحناينا .وقندمنت
الحجة القائلة بأن مصال الضحايا تطرح بشنكن صنحنين منن قنبن النمندعني النعنام
باعتباره الممث القانوني للدولة .ومع ذلك ،أعرب أحند النمنشناركنينن منن منننظنمنات
المجتمع المدني الى أن هذا النوع من الجدل يجع الضحايا يشعرون بنأن النمنحنكنمنة
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سوريا :الوضع الحالي ب صوص المحكمة الجنائية الدولية
ستيفن آرثر الموني ،0تحالف المحكمة الجنائية الدولية
وروسيا من خالل احترامه لسيادة النظم القضائية المحلية وهو ما يترك المجال
تشير التقديرات إلى أن أكثر من  031،111خص قتلوا منذ بدء النزاع في
لبشار األسد للتنحي مع حفظه لبعض من كرامته قب مواجهة أ ،مسائالت
سوريا في سنة  4100و 4.7مليون خص أجبروا على اللجوء خارج البالد
قانونية.
إضافة الى  3.5مليون نازح داخليَّا .يستمر الوضع في التصعيد بسرعة مع
مرور األ هر مما دفع المجتمع الدولي لحشد الدعم التخاذ إجراءات لح األزمة .بالرغم من هذه الجهود ،اعترضت روسيا والصين على القرار في  44مايو.
نظرا لبشاعة العنف وطول مدته التي تم سماح استدامتها ،يبدو أن األم الوحيد ونظرا لهذا التطور األخير ،يبدو أن "الحرب األهلية في سوريا لها يء من
في تحقيق العدالة لسوريا هو اإلحالة على المحكمة الجنائية الدولية .ولكن سوريا معركة بالوكالة بين روسيا التي تسل الحكومة والغرب الذ ،يسل المتمردين
(وبالتالي ،فمن المرج أن يعتمد ح الحرب األهلية في سوريا على العالقة بين
ليست طرفا في نظام روما األساسي وهو ما يستلزم تصويت مجلس األمن
روسيا و"الغرب" بقدر اعتماده على التطورات الميدانية) .وعلى ذلك ،فان
الدولي التصويت إلحالة النزاع إلى المحكمة.
4
النقاش حول التدخ في سوريا غير قائم على التحرك أو عدمه".
على الرغم من زعم روسيا والصين أن استعمال حق النقض يهدف لمنع الغرب
بين التدخ في الشؤون الداخلية السورية ،يبدو من المرج أنهما كانتا تحميان
مصالحها الخاصة .روسيا ،على سبي المثال ،تحر بال ك على حماية
قاعدتها البحرية في طرطوس والتي تسم لها بالحفاظ على نفوذها في المنطقة.
من جانبها ،تمث الصين المصدر الرئيسي للسلع المستوردة من قب سوريا
ويسم لها ذلك ببسط نفوذها في المنطقة .وبما أن للصين سج سيء في مجال
حقو اإلنسان ،فهي عادة ما تعتر على التدابير التي تسم للمجتمع الدولي
بالتدخ في الشؤون الداخلية للدول.
ردًا على النقض ،أ ار عدد من أعضاء المجلس الى حقيقة مفادها أن عدم القدرة
على التصرف المتناسق يمث عقبة أمام تحقيق العدالة في المستقب لسوريا .كما
أكد العديد من األعضاء اآلخرين على الضرورة الحتمية لتنفيذ قواعد خاصة
مخيم إصالحية لالجئين السوريين في جنوب تركيا© .جود ،هلتونIRIN /
تهدف إلى تقييد استخدام حق النقض في الحاالت التي ترتكب جرائم وحشية.
قدمت يلي واألرجنتين أجوبة قوية لحق النقض عبرتا فيها عن القلق من
قامت سويسرا في يناير كانون الثاني عام  4102بمحاولة قيمة تمثلت في رسالة إحاالت مجلس األمن التي من أنها تقويض المحكمة الجنائية الدولية ،مث
إلى مجلس األمن الدولي تحثه على تحمي جميع أطراف النزاع مسؤولياتهم عن اإلعفاء من التموي األممي لإلحاالت من المجلس ،وفش القرار بفر أ،
التزام بالتعاون على الدول الغير أعضاء في المحكمة ،وأخيرا ألنها تتي
الجرائم المزعومة .على الرغم من دعم  52بلدًا للمبادرة ،فإن مجلس األمن لم
لألطراف المنتمية لدول أخرى غير سوريا التهرب من المالحقة القضائية.
يصوت رسميا على اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث أن استعمال حق
النقض من قب الصين وروسيا ،الواليات المتحدة بدى حتميًا .وما يثير القلق هو يبدو الطريق قات ًما حيث لم تتم صياغة أ ،خطة لوضع حد للعنف في سوريا
وترسيخ مسار لتحقيق العدالة وتسوية النزاع في المحكمة الجنائية الدولية .على
أن هؤالء األعضاء الدائمين هم دول غير طرف في المحكمة الجنائية الدولية،
ولكن لديهم القدرة على التصويت على اإلحالة من مجلس األمن وحق النقض مع هذا النحو ،فإن السؤال المطروح هو؛ متى يجلس العالم وال يفع يئًا بالرغم من
علمه بالفظائع غير القانونية التي تحدث؟ تم اقتراح أنه من األفض انتظار فر
الحفاظ على حصانتهم من المحكمة .يمث فش هذه المحاولة رسالة الى العالم
المعارضة سيطرتها على البالد ثم قبولها لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.
تبين محدودية قدرة مجلس األمن الدولي على العم وذلك بسبب هيكليته التي
برهنت دراسات أن البلدان تكون أكثر قابلية لتوقيع معاهدات واتفاقيات حقو
تسم وبسهولة لحالة الجمود بعرقلة العم .
اإلنسان عندما تكون في طور االنتقال إلى نظام ديمقراطي من حينما تكون
في يوم  04مايو  ،4102قدمت فرنسا محاولة تشاورية أخرى إلحالة السلطات
حكوماتها قائمة .ومع ذلك ،فاالنتظار لهذه الفترة ما بعد النزاع قد يستغر
السورية والقوات الموالية لها والميليشيات المتمردة الى المحكمة الجنائية لما
سنوات عديدة ،وهو ما ال يستطيع الشعب السور ،تحمله● .
ينسب اليها من أعمال فظيعة منذ مارس  .4100استند مشروع القرار الفرنسي
0
مستشار تحالف المحكمة الجنائية الدولية حول األمم المتحدة ،االتحاد األفريقي والحاالت
إلى نتائج اللجنة المستقلة التي عينها مجلس األمم المتحدة لحقو اإلنسان في
االفريقية.
سبتمبر الماضي وذلك للتحقيق في انتهاكات حقو اإلنسان في سوريا .تلقى
4
النص الفرنسي دع ًما واسعًا من مجلس األمن ،وتمكن أيضا من كسب دعم
كرستن ،مارك ” .لماذا لن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية“ http://
justiceinconflict.org/2013/08/22/why-syria-still-wont-be-referred-to-the-icc/
الواليات المتحدة بسبب تأكيده على ان اسرائي لن تخضع للتحقيق الدقيق من قب
المحكمة بسبب احتالل الجوالن .سعى المشروع أيضا إلى منا دة الصين
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