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عشر سنوات وعشر توصيات
من أجل محكمة جنائية دولية فعالة ومستقلة

  دولة. في الححوتقت الحححالي،60، بعد أن صقّدتقت عليه 2002 يوليو/تموز 1بدأ نفاذ النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في 
 دولة من شتى بقاع الضرض أطراف في النظام المنشئ للمحكمة.121هناك 

 بدأ ت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا ت في عدة حال ت وعدد من القضايا ضد أفراد متهمين بأنهم الثكثر مسؤولية عن جرائم
 ضد النسانية وجرائم حرب في أوغندا وجمهوضرية الكونغو الديمقراطية وجمهوضرية أفريقيححا الوسححطى وثكينيححا وليبيححا وسححاحل

.العاج وأعمال إبادة جماعية في داضرفوضر بالسودان
 الحتفال بالذثكرى العاشرة لنشححاء المحكمححة الجنائيححة الدوليححة فححي سححياق عححدة أزمححا ت ماليححة عالميححة تححؤثر بححدوضرها علححىيتم 

 المحكمة. وترفض الدول الطراف بالمحكمة – ل سيما على مداضر العامين الماضيين – أيححة زيححادة فححي ميزانيححة المحكمححة، ل
 سيما تلك التي تؤثر في تقدضرتها على إجراء تحقيقا ت وملحقا ت تقضائية جديدة، وتؤثر على تقواعد إجراءا ت التقاضي السليمة

(من خلل الصل ح القائم للمساعدة القانونية الممنوحة للمتهمين وللضحايا). 
 بالضافة إلى مسألة الميزانية هذه، ذا ت الثر المباشر على أنشطة المحكمة، فإن القضححية المرثكزيححة تخححص الححدوضر والمكانححة
 التي تعتزم الدول منحها للمحكمة الجنائية الدولية، وبشكل أثكثر عمومية، التي تعتزم منحها للعدالة الجنائية الدولية، في سياق

.التسويا ت السلمية للنزاعا ت وإضرساء سلم دائم على المستوى الدولي
.من هذا المنطلق، تنشر الفدضرالية الدولية لحقوق النسان توصياتها العشرة من أجل محكمة جنائية دولية فعالة ومستقلة

يجب زيادة عالمية نطاق المحكمة.1

 ضرغم أن الكثير من الدول صدتقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية، فإن جهود إضفاء العالميححة علححى المحكمححة تحتححاج إلححى
 . لم تصدق دول مؤثرة مثل الوليا ت المتحدة المريكية وضروسيا والصححين علححى نظححام المحكمححة. وفححي بعححضالدعم والتعزيز

قّع ب هذا على المحكمححة – إن  المناطق، تحديد ًا الشرق الوسط وأسيا، لم يتم انضمام دول ثكثيرة للنظام المنشئ للمحكمة. ويص
 لم يكن يجعله مستحي ًل – أن تماضرس اختصاصها القضائي في القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، فححي منححاطق
 مثل سوضريا والضراضي الفلسطينية وسريلنكا وضروسيا (الشيشان). من ثم فهناك حاجة إلى المزيد من التصديقا ت على النظححام
 الخاص بالمحكمة، من أجل توسححيع نطححاق اختصاصححها. الحححدود المفروضححة علححى اختصححاص المحكمححة تسححهم فححي التصححوضر
 الخاص بأن المحكمة غير محايدة، ويعزز من هذا التصوضر حقيقة أن جميع التحقيقا ت القائمة تتم فححي القححاضرة الفريقيححة، حيححث

تقع بالفعل جرائم جسيمة.
قّولي   – الذي ما زال لم يتم – الخاص بحححال ت أخححرىثكما يج ب على مكت ب مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن يتمم تحليله ال

في مناطق غير أفريقيا، مثل ثكولومبيا، حيث التحقيق من جانبه في الوضاع هناك مبرضر وضروضري.

يجب زيادة دعم الدول للمحكمة.2

 . تعاني المحكمححة بشححدة مححنعلى الدول التزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي ل تتوفر لها تقوة شرطية خاصة بها
  أوامححر5، تححم تنفيححذ 2012عدم تعاون الدول بالشكل الكافي معها، مما يضعف من سلطتها وفعاليتها. من ثم، ففي مطلع عححام 

  أمر توتقيف أصدضرتها المحكمة. بالضححافة إلححى التعححاون القضححائي والفنححي الضححروضري مححن الححدول، فعلححى الححدول18فقط من 
 الطراف أن تزيد من دعمها السياسي والدبلوماسي المسححتمر للمحكمححة. علححى الححدول الطححراف – بشححكل فححردي – أن تتبنححى
 تصريحا ت وبيانا ت علنية بدعم الولية الكابحة للجرائم والواتقية منها الخاصة بالمحكمححة. ثكمححا أن علححى الححدول المتنححاع عححن
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 مقابلة أي فرد أصدضر ت المحكمة الجنائية الدولية بحقه أمر توتقيححف. ثكمححا أن تبنححي ميزانيححة عححبر تصححويت، تكححون مخصصححة
 للوفاء بالحتياجا ت ثكما عرضتها المحكمة – بعيد ًا عححن مبححدأ عححدم إضحافة أيححة زيححادة الححذي دافعححت عنححه الححدول الطححراف –
 خصوص ًا على مداضر العامين الماضيين، هححو أمححر مححن شححأنه أن يعححبر عححن الححدعم العملححي لتمكيححن المحكمححة الجنائيححة الدوليححة
 وأعمالها. ودون التدخل بشكل غير مباشر في مجريا ت عمل المحكمة، تحافظ الدول علحى اسححتقلل المحكمححة، وهحي ضححمانة
 هامة لفعالية المحكمة. ثكما يتعين على الدول التي لم ترتك ب جرائم على أضراضيها أن ظُتظهر دعم ًا متزايححد ًا ومحايححد ًا للمحكمحة،

 من النظام – إلى المحكمة.14بأن تحيل الوضاع والحال ت الخاضعة لختصاصها – ثكما وضرد في المادة 
 يج ب أيض ًا إبداء هذا الححدعم مححن خلل الولويحا ت الححتي تتبناهححا المنظمححا ت بيححن الحكوميححة مثححل التحححاد الوضروبححي والتحححاد

 . وينبغي على التحاد الفريقي – وهناك عدد ثكبير من دوله العضاء صدتقت على نظام المحكمة – أن يعمل أيضحح ًاالفريقي
 على اللتزام بقراضرا ت المحكمة وأن يلتزم بتعزيز أداء المحكمة الجنائية الدولية التكميلي في مقاضاة المسؤولين عن الجححرائم
 الدولية. ثكما ينبغي أن يستمر مجلس المن فحي اسحتخدام سحلطاته بشحكل محايحد فحي إحالحة الوضحاع المسحتحقة للحالححة إلحى

المحكمة الجنائية الدولية.

عّدعي المحكمةيجب .3 دعم التحقيقات والملقحقات القضائية الخاصة بمكتب م

  مكتحح بينبغي على المدعية العامة الجديدة للمحكمة، فاتو بنسودا، أن تجري تقييم ًا نقححدي الطححابع لتنفيححذ سياسححا ت ومماضرسححا ت
 الدعاء، وآثاضر وتبعا ت هذه السياسا ت والمماضرسا ت. ثكان تقضاة بالمحكمة الجنائية الدولية تقد طرحوا تسححاؤل ت حححول أسححلوب
 إجراء مكت ب الدعاء للتحقيقا ت، خاصة في تقضايا لوبانغححا ومباضروشححيمانا وموداثكومححاضرا. مححن ثححم، فححإن سياسححة تحجيححم فححرق
 التحقيق لبد أن ظُتراجع مع البحث في توظيف محققين محترفين جدد. ثكما ينبغي أن يأخذ مكتحح ب الدعححاء فححي اعتبححاضره الثححاضر
 والتبعا ت السلبية للمنهج التتابعي في التحقيق، وهو الترثكيز على مجموعة معينة (طرف في نزاع) ثم نقل المواضرد المحححدودة
 إلى طرف آخر في النزاع للتحقيق معه بعد الول. هذا المنهج يؤدي لظهوضر تصوضر بوجود تحيز من المحكمححة، ويححؤدي إلححى
 ملحقا ت تقضائية ل تعكس حقيقة الجرائم المرتكبة، ل سيما بما أنه في تقضايا ثكثيرة، فهناك جماعا ت في النزاعا ت لم ظُتلحق
 تقضائي ًا (أوغندا، جمهوضرية الكونغو الديمقراطية، سححاحل العحاج). ثكمححا يتعيححن علححى مكتحح ب الدعححاء مراجعححة خطححة الملحقححة
ظُمرثكزة التي يتبعها، وأن يأخذ المكت ب في اعتباضره تحديد ًا مدى تمثيل التهاما ت التي يطلقهححا للحقيقححة وأثرهححا علححى  القضائية ال
 المجتمعا ت السكانية المتأثرة بموضوعا ت التحقيقا ت التي تصدضر التهاما ت فيها. إذا ثكان لبد لمكت ب الدعححاء أن يسححتمر فححي
 الترثكيز على ملحقة أولئك الذين يتحملون أثكبر تقدضر مححن المسححؤولية؛ فعليححه أن يبحححث عححن المسححؤولين عححن الجححرائم ضححمن

سلسل القيادة في الحال ت التي تنظرها المحكمة حالي ًا.

عّر ي .4 الملقحقة القضائية الممنهجة في جرائم العنف الجنسييجب تح

 اشتمل نظام ضروما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية للمرة الولى على تعريفححا ت للغتصححاب والسححترتقاق الجنسححي والححدعاضرة
ظُعقم جبر ًا وغيرها من أشكال العنف الجنسي ذا ت الجسامة المماثلة للمذثكوضر ثكجححرائم ضححد  الجبرية والحمل الجبري وإحداث ال

 من وحي الفقه القانوني المبتكر للمحاثكم الجنائية الدولية الخاصححة بيوغوسححلفيا السححابقةالنسانية وجرائم حرب، وذلك جزئي ًا 
 وضرواندا ومن واتقع توصيا ت منظما ت المجتمع المدني المعنية بحقحوق المححرأة. إل أن هححذه الضححافة المبتكححرة للنظححام لححم ظُتنفححذ

بشكل ثكامل.
 إضفاء الطابع الممنهج على تمثيل وعرض اتهامححا ت جححرائم العنححفضرغم أننا يمكننا ملحظة جهود مكت ب ادعاء المحكمة في 

 الجنسي، إل أن هذا التمثيل ما زال يفتقر للمساواة. إما أن هذه التهاما ت لم تكن ضمن التهاما ت التي تقدم بها الدعاء بسب ب
 عححدم ثكفايححة التحقيقححا ت والدلححة (تقضححية الدعححاء ضححد تومححاس لوبانغححا، الدعححاء ضححد بوسححكو نتاغانححدا (جمهوضريححة الكونغححو

 ، وتقضية الدعاء ضد ضروتو وآخرون (ثكينيا) والدعاء ضد سيف السلم، والدعاء2012الديمقراطية) تقبل التمديد في عام 
 ضد السنوسي (ليبيا))، أو لم تؤثكدها الدائرة التمهيدية بالمحكمة بسب ب نقص ما يثبت صلة التهاما ت بالمتهم (تقضايا الدعححاء
 ضد ثكاتانغا ونغودجولو (جمهوضرية الكونغو الديمقراطية) والدعاء ضد موتاوضرا وآخرون (ثكينيا)) أو بسب ب التفسير التقييدي
 لتعريف بعض الجرائم، وإن ثكان هذا التفسير ل يتفق أحيان ًا من الفقه القانوني الدولي (تقضايا الدعاء ضححد بيمبححا (جمهوضريححة

أفريقيا الوسطى) والدعاء ضد موتاوضرا وآخرون (ثكينيا)).
 لم تصل التهاما ت إلححى مرحلححة التقاضححي. ومححنإجما ًل، في ثلث اتهاما ت جرائم العنف الجنسي لم تتأثكد التهاما ت، وبالتالي 

 ثم، فلبد من منح جرائم العنف الجنسي اهتمام ًا أثكبر في أعمال الفحص الولي والتحقيقا ت الخاصة بمكت ب الدعاء ولبد أن
 يشتمل التحقيق على خبراء متخصصين. لبد من عرض التهاما ت الححتي تعكححس واتقححع جححرائم العنححف الجنسححي ثكلمححا وجححد ت

أسانيد ثكافية لها ولبد أن يكون نظر استحقاق توجيه اتهاما ت الجرائم الجنسية متفق ًا مع الفقه القانوني الدولي القائم.

يجب توفير الدعم لجهود التقاضي والتحقيق التكميلية على الصعيد الوطني.5
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 للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في القضايا عندما تكون المحاثكم الوطنية غيححر تقححادضرة أو مسححتعدة للتحقيححق بشححكل حقيقححي
 . ولن المحكمة الجنائية الدولية تلحححق الشححخاصوفعال في الجرائم الخاضعة لختصاصها القضائي وأن تقاضي مرتكبيها

 الثكثر مسؤولية عن الجرائم الخاضعة لختصاصها؛ فإن تنفيذ هذا المبدأ وبدء ملحقا ت تقضائية فعالة على المستوى الوطني
 يساعد في التغل ب على مشكلة "ثغرة الفل ت من العقاب". تحتفظ الدول بالمسؤولية الولى والساسية عن ملحقة الجناة فحي
 الجرائم ول يمكنها التخلي عن التزامهححا بإحالححة القضححايا إلححى المحكمححة الجنائيححة الدوليححة. علححى النقيححض، يتعيححن علححى الححدول
َّكححن مححن التحقيححق والملحقححة القضححائية للجنححاة فححي الجححرائم  الطراف في النظام الخاص بالمحكمة تكييف تعديلتها بحيححث ظُتم
 الدولية على المستوى الححوطني، بمححا فححي ذلححك مراعححاة اعتبححاضرا ت الختصححاص القضححائي العححالمي وخححاضرج أضراضححي الدولححة،

ومجريا ت التقاضي بموج ب هذا المبدأ.
 ترح ب الفدضرالية الدولية لحقوق النسان بجهود مكت ب الدعاء التي تشجع على فتح تحقيقا ت والمبادضرة في ملحقححا ت تقضححائية
 مستقلة وفعالة على المستوى الوطني، ل سيما في إطاضر الفحص الولي والتحقيقا ت الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وفححي

 "التكاملية اليجابية" لجهود التقاضي. إل أن هذه الجهود مثححل الكححثير مححن البرامححج الدوليححة والبرامححجمعرض تطبيق سياسة 
 الوطنية، تتكون بالساس من بنود دعم فني. لكن من المهم التصدي لمشكلة غياب الضرادة السياسححية والبحححث فيهححا فححي إطححاضر

إضافة الليا ت الضافية والمفاوضا ت ثنائية ومتعددة الطراف.

عّولي من قبل المحكمةيجب .6 توفير الشفافية وتعظيم أثر عمليات الفحص ال

قّولي لعححدة حححال ت فححي أفغانسححتان وثكولومبيححا وجوضرجيححا وغينيححا والهنححدوضراسيجري مكت ب الدعاء عمليا ت فحص   (تحليل) أ
 وثكوضريا ومالي ونيجيريا، وعلى أساس عمليا ت الفحص والتحليل هذه، فسوف يقرضر المكت ب فتح تحقيق من عدمه. ومن واتقححع
 تأثير السلطة الفلسطينية، تقرضر مكت ب الدعاء مؤخر ًا أل يفتح فحص ًا أولي ًا في أوضاع الضراضححي الفلسححطينية المحتلححة، إذ تقححال

  أصححدضر مكتحح ب الدعححاء تقريححر ًا عححن2011بأن ل اختصاص له بالتحقيق فححي أوضححاع فلسححطين. فححي ديسححمبر/ثكححانون الول 
 النشطة التي يجريها في هذا الطاضر. إذا ثكان للتحليل الولي أثر ًا ضرادع ًا محتم ًل، فلبد من إجرائه لتشجيع الجهححود التكميليححة
 على المستوى الوطني وذلك في إطاضر فححترة زمنيححة معقولححة. مححن ثححم مححن المهححم أن يعلححن مكتحح ب الدعححاء بشححكل منتظححم عححن
 مستجدا ت هذه الفحوصا ت الولية، لتعزيز أثرها على المستوى الوطني، لما لها من أثر وتقائي إيجابي محتمل. وعلى مكتحح ب
 الدعاء أن يبحث في الحال ت الخاضعة للتحليل الولي بشكل أثكثر اتسححاتق ًا وسححرعة، بمححا فححي ذلححك بححأن يعححرض علححى تقضححاة

(53الدائرة التمهيدية بالمحكمة تقاضرير تقييم للوضاع تمهيد ًا لبدء تحقيقا ت بموج ب المادة   ) من النظام، مع إخطاضر الححدائرة1 
 التمهيدية بأي تقرضر بعدم البدء في التحقيق و/أو وتقف التحقيقا ت، وأن يفسر علنح ًا أسحباب هحذه القحراضرا ت. علحى هحذا السحاس،

يصبح للضحايا مبرضرا ت تقانونية للتدخل ولعرض آضرائهم.

يجب تعظيم أثر المحكمة الجنائية الدولية على المجتمعات السكانية المتأثرة.7

 – ومقرها لهاي – بعيدة ثكل الظُبعد عن الحال ت التي تحقق فيها، وهي محكومة بنظام تقححانوني فريححدالمحكمة الجنائية الدولية 
 من نوعه بالغ التعقيد. ل أمل للمحكمة في أن يكون لها أثر إذا ظلت غير معروفة للكححثيرين، أو إذا أسححاء النححاس فهمهححا وفهححم
 طبيعتها، خصوص ًا أنها تسقط بسهولة ضحية للمعلوما ت المغلوطة التي يتم بثها عنها، وهححذا المححر مؤشحر علحى الجديححة فحي

التعاطي والتفاعل مع فعاليتها المحتملة.
 . لبححد أن تقححوم الححدول مححن هححذابناء عليه، فمن الضروضري أن تحافظ المحكمة وتدعم أنشطتها الخاصة بالتعريف بهححا ميححداني ًا

 المنطلق بدعم تقطاعا ت سحجل المحكمحة ذا ت الصحلة بهححذه المسحألة ماليح ًا. ولحدى فتححح تحقيحق، لبححد أن ظُيتححا ح لسحجل المحكمححة
 الوصول إلى الشعوب المتأثرة بالتحقيق من أجل تقديم معلوما ت متسقة لهم عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية ولتعظيم أثححر
 المحكمة. هذه النشطة ثكثير ًا ما تتأخر بسب ب الجراءا ت الكثيرة والمعقدة لفتح مكت ب ميداني للمحكمة. لبد من العثححوضر علححى
 بدائل، مثل استئجاضر مكات ب مؤتقتة من أجل أنشطة التعريف بالمحكمة، وهو ما سييسر وصول الضحايا إلى المحكمححة. يمكححن

لنشطة التعريف بالمحكمة المختلفة أن تحسن من نشر المعلوما ت عن المحكمة وتوضح إجراءاتها المعقدة للغاية. 
 – بما في ذلك من خلل الححدعم المححالي للححدول الفرانكفونيححة والناطقححة بالفرنسححية – علححى الحتفححاظثكما يج ب تشجيع المحكمة 

 بترجما ت فرنسية (من اللغا ت الرسمية للمحكمة) لمداول ت وتقراضرا ت المحكمة، ل سيما في الحال ت المرتبطة بأمححاثكن ناطقححة
بالفرنسية.

يجب دعم المشاركة والتمثيل الفعالين للضحايا.8
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 . الهدف هححو العححودة إلححىمشاضرثكة الضحايا في مجريا ت ومداول ت المحكمة تطوضر ثكبير وهام في نظام ضروما المنشئ للمحكمة
 ضحايا الجرائم، الذين تم تجاهلهم في المحاثكم الدولية المؤتقتة السابقة التي لم تسمعهم إل بصفتهم شهود، وهححذا الهححدف يعتححبر
 ذو مكانة مرثكزية في نظام العدل الدولي الجديد، ويعطي للنظام أهميته الحقيقية. هذا الهدف يلقي الضوء بقوة على حقيقة أنححه
 من غير المعقول لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الكبرى التي تؤذي ضمير النسانية، أل يلتفتححوا بالشححكل الكححافي

إلى ضحايا هذه الجرائم.
 لبد من تحسين نظام مشاضرثكة الضحايا، من خلل السما ح لقسم مشاضرثكة الضحايا وتعويضهم فحي سحجل المحكمححة باسحتحداث
 أنشطة ميدانية وإخطاضر الضحايا بحقهم في المشاضرثكة وتفاصيل هحذا الححق، محا إن يتححم افتتححا ح تحقيحق، أو محا إن يصححدضر أمحر

 . لبححد أن تخصححص الححدول تمححوي ًل إضححافي ًا مححن أجححل المراجعححة السححريعة لطلبححا تتوتقيف أو استدعاء بالمثول أمححام المحكمححة
المشاضرثكة.

 لبد من تقييم نموذج المشاضرثكة الجماعية في تقضية غباغبو تقبل استخدامه مرة أخرى في أية تقضايا أخرى، على ضوء ثكفالححة
.حقوق الدفاع وعلى ضوء مراعاة مصالح الضحايا

 . مححن المهححم للغايححة أل يجعححلل يشاضرك الضحايا بشكل مباشر في مجريا ت عمل المحكمة، لكن من خلل ممثليهححم القححانونيين
 إصل ح نظام المساعدة القانونية الحالي من مشاضرثكة الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشححاضرثكة ل معنححى لهححا، إذ يجحح ب
 أن يأخذ الصل ح في اعتباضره الطبيعة الخاصة لتمثيل الضحايا القانوني. من الضححروضري ضححمان أن يكححون التمثيححل القححانوني
 مستق ًل عن المحكمة، من تقبل محامين في الدول المتأثرة بالحالة محل النظر في المحكمة، أو من محامين على دضراية خاصححة

بالموضوع، مع وجود صلة مستمرة بفريق عمل ميداني.

النتصاف والدعم للضحايا والمجتمعات السكانية المتأثرةيجب ضمان .9

 بالنتصاف للضحايا. القراضر الول في هذا الشححأن مححنالمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دولية لها ولية الحكم 
 المنتظر أن يصدضر خلل أيام تقليلة في تقضية لوبانغا. لبد أن يفسر تقضاة الجنائية الدولية إجححراءا ت النتصححاف "علححى ضححوء
 الضرجاع إلى الوضع السابق، والجبر وإعادة التأهيل"، أخذ ًا في العتباضر المبححادئ الساسححية والتوجيهيححة المتعلقححة بححالحق فححي
 النتصاف والجبر لضححايا النتهاثكحا ت الجسحيمة للقحانون الححدولي لحقححوق النسحان والنتهاثكحا ت الخطيحرة للقحانون النسححاني

الدولي، مع مراعاة الفقه القانوني الدولي لحقوق النسان.
 ، ومححن حيححث المبححدأ،في هذا الطاضر، يمكن للمحكمة أن تأمر الدول بتنفيذ أوامححر انتصححاف متعلقححة بتجميححد أصححول المتهميححن

 فالدول ملتزمة بالتعاون. يج ب على المحكمة أن تعزز إجراءاتها في هذا المجال، بما في ذلك من خلل تحسين التنسححيق بيححن
 مختلف هيئاتها وتحسين التصال ت مع الدول من أجل تعريفها بالحاجة إلى تعاون أفضل. تحتاج المحكمة لن تصححبح تقححادضرة
ظُمصادضرة لضمان أل تتضاءل تقيمتها. لبد أن تقححدم الححدول للمحكمححة معلومححا ت فنيححة  على إنشاء آلية لداضرة ومراتقبة الصول ال

ظُمصادضرة. دتقيقة عن الصول ال
 "صندوق الضحايا" هي تنفيذ أوامر النتصاف والجبر الصادضرة عن المحكمة، وأيض ًا أن ينفذ الصندوق بمبححادضرة منححه،ولية 

 برامج مساعدة طبية ونفسية. تشجع الفدضرالية الدولية لحقوق النسان الصندوق على الستمراضر في تطوير أنشطة الدعم الححتي
 يقدمها، وهي تكميلية لولية النتصاف والجبر الخاصة بالمحكمة. ترح ب الفدضرالية الدولية لحقوق النسان بححالجهود المبذولححة
 تجاه زيادة الشفافية فححي إداضرة الصححندوق، وحقيقححة أنححه سيصححبح تقريبحح ًا مححن المتححا ح للصححندوق تلقححي إسححهاما ت مححن الشححرثكا ت
 والمنظما ت غير الحكومية، بالضافة إلى السهاما ت الطوعية المقدمة مححن الححدول. تححدعو الفدضراليححة الدوليححة لحقححوق النسححان
 الدول إلى تنظيم تقديمها للسهاما ت الطوعية للصندوق، وأن توفر مرشحين مستقلين من ذوي الخبرة والمعرفة بهذه المححوضر
 لنتخابهم في مجلس إداضرة الصندوق القادم، وهي النتخابحا ت المزمححع إجرائهححا أثنحاء الجلسححة الحاديححة عشحرة لجمعيحة الححدول

الطراف بالمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في لهاي.

يجب دعم قحماية الشهود والضحايا والوسطاء.10

 . لتيسححير المضححي تقححدم ًا فححي مححداول ت وإجححراءا تتجري المحكمة الجنائيححة الدوليححة تحقيقاتهححا فححي منححاطق النزاعححا ت الحاليححة
 المحكمة، وأيض ًا بسب ب محدودية المواضرد، تستخدم المحكمة الجنائية الدولية العديد مححن الوسححطاء. ل يكححون هححؤلء الوسححطاء
 دائم ًا بدي ًل عن التدخل المباشر للمحكمة (تحديد ًا في التحقيقا ت، ثكما أوضح القضاة في تقضيتي لوبانغا ومباضروشيمانا تحديد ًا).
 إل أن تدخل الوسطاء ضروضري نظر ًا لقدضرتهم على الوصححول إلححى السححكان المحلييححن، ولفهمهححم اللغححا ت والسححياتقا ت المحليححة،
 ونظر ًا لصعوبة الوضاع المنية، التي تححؤدي لقححدضرتهم دون غيرهححم علحى مقابلححة الضححايا والشححهود دون لفححت النتبححاه إلحى
 أنفسهم. ترح ب الفدضرالية الدولية لحقوق النسان بإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعححاون وبصححياغة أدلححة توجيهيححة للتعححاون
 بين المحكمة والوسطاء. لبد من تبني هذه الدلة التوجيهية سريع ًا. ويبقى من الضروضري أن ظُيحكم تنفيذ الدلححة بدضرجححة ثكافيححة

من المرونة بما ل يزيد من تعقيد مهام الوسطاء، وبما يؤدي إلى توفير إجراءا ت شفافة وفعالة لحماية الوسطاء.
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  حماية المحكمة الجنائية الدولية؛ يج ب على الدول أن توتقع اتفاتقا ت إعادة توطين مححع المحكمححة،ومن أجل السهام في برنامج
 ويكون ذلك في أغل ب الحيان آلية الحماية الوحيدة الممكنة، نظر ًا لسياق النححزاع فححي مختلححف الححدول. لبححد أن تكححون الحاجححة
 لداضرة نظام فعال ومستقل للحماية في تقل ب المناتقشا ت القادمة للمحكمة – وثكذلك الدول الطححراف – علححى صححلة باسححتراتيجية

المحكمة الجنائية الدولية التكميلية، في الحال ت التي ظُتحفظ فيها التحقيقا ت وظُتختتم القضايا.
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