سؤال وجواب :المحكمة الجنائية الدولية
( )ICCفي السودان
فهم دور المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة للجرائم
في دارفور
يف إجنــاز تاريخــي ،ســتنطلق احملاكمــة األولــى للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة بشــأن اجلرائــم املرتكبــة يف دارفــور يف  5أبريــل /
نيســان  2022ضــد قائــد اجلنجويــد الســابق علــي محمــد علــي عبــد الرحمــن («علــي كوشــيب») .ســلم علــي كوشــيب نفســه
طوعـاً إلــى حجــز احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف جمهوريــة إفريقيــا الوســطى يف يونيــو  /حزيــران  ،2020بعــد أكثــر مــن عقــد
مــن إصــدار احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مذكــرة توقيــف يف  27أبريــل  /نيســان  .2007اتُهــم علــي كوشــيب بـــ  31تهمــة
الرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية يُزعــم أ انهــا ارتكبــت يف دارفــور ،الســودان.
إن القضيــة املرفوعــة ضــد علــي كوشــيب هــي أول محاكمــة متضــي قدم ـاً يف أي محكمــة دوليــة أو ســودانية ضــد مرتكبــي
الفظائــع علــى مســتوى عــال يف دارفــور .ال تــزال أربــع مذكــرات توقيــف أخــرى معلقــة يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،مبــا
يف ذلــك ضــد الرئيــس الســابق عمــر البشــير؛ أحمــد محمــد هــارون (وزيــر الدولــة الســابق للداخليــة وحاكــم جنــوب وشــمال
كردفــان)؛ عبــد الرحيــم محمــد حســن (وزيــر الدفــاع الوطنــي ووزيــر الداخليــة األســبق) .وعبــد اهلل بانــدا أبكــر نوريــن (القائد
العــام الســابق حلركــة العــدل واملســاواة  -القيــادة اجلماعيــة) .ثالثــة مــن هــؤالء األفــراد  -البشــير وأحمــد هــارون وعبــد
الرحيــم محمــد حســن  -محتجــزون حال ًيــا يف الســودان.
رغــم وجــود عوائــق أمــام املســاءلة أحيانــا ،إال أن القضيــة املرفوعــة ضــد علــي كوشــيب توضــح أن حتقيــق العدالــة هــدف طويــل
األمــد ،وأن املســاءلة ميكــن أن تأتــي حتــى بعــد ســنوات عديــدة .هنــاك حاجــة لبــذل املزيــد مــن اجلهــد لضمــان عــدم اإلفــات
مــن العقــاب فيمــا يخــص االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان واجلرائــم الدوليــة املرتكبــة يف دارفــور (وعبــر الســودان)،
لكــن قضيــة علــي كوشــيب يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة هــي خطــوة أولــى مهمــة.
تتنــاول هــذه األســئلة واألجوبــة األســئلة الرئيســية املتعلقــة باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،عالقتهــا بالســودان ،عمــل احملكمــة
املســتمر يف الســودان ،حقــوق الضحايــا يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وقضيــة علــي كوشــيب.
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1 .1ما هي المحكمة الجنائية الدولية ()ICC؟
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة هــي مؤسســة قضائيــة دوليــة مســتقلة مكلفــة بالتحقيــق يف جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد
اإلنســانية واإلبــادة اجلماعيــة وجرميــة العــدوان ومقاضــاة مرتكبيهــا ،والتــي يشــار إليهــا غال ًبــا باســم «اجلرائــم الدوليــة
األساســية ».مت إنشــاء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مبوجــب معاهــدة (اتفاقيــة موقعــة بــن البلــدان) تســمى نظــام رومــا
األساســي.
ويوجــد حاليــا  123بلــدا عضــوا يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،ممــا يعطــي احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ســلطة التحقيــق
يف اجلرائــم املرتكبــة يف أراضيهــا أو علــى يــد رعاياهــا ومحاكمــة مرتكبيهــا.
تعمــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة منــذ 1يوليــو  .2002وقــد عاجلــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  30قضيــة ،وأصــدر
القضــاة  10أحــكام باإلدانــة و  4أحــكام بالبــراءة.

2 .2ماذا يعني مبدأ "التكامل"؟
مبــدأ التكامــل يعنــى أن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ال ميكنهــا أن تتصــرف إال يف حالــة عــدم قــدرة الــدول املعنيــة أو عــدم
رغبتهــا يف مقاضــاة اجلرائــم الدوليــة األساســية الواقعــة ضمــن واليتهــا القضائيــة .ويشــجع مبــدأ التكامــل الــدول علــى
االضطــاع مبســؤوليتها الرئيســية عــن التحقيــق يف اجلرائــم الدوليــة اخلطيــرة ومقاضــاة مرتكبيهــا ،مــع منــع اإلفــات
مــن العقــاب يف احلــاالت التــي تعجــز فيهــا الــدول عــن الوفــاء بهــذا االلتــزام .ويحمــي مبــدأ التكامــل أيضــا األشــخاص
املتهمــن مــن احملاكمــة أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة للمــرة الثانيــة إذا كانــوا قــد حوكمــوا بالفعــل أمــام محكمــة وطنيــة
علــى نفــس اجلرائــم.

3 .3هل يمكن إحالة قضية إلى محكمة وطنية قبل بدء المحاكمة في المحكمة الجنائية
الدولية؟
نعــم ،إذا كانــت هنــاك مالحقــات حقيقيــة لنفــس املشــتبه بــه ونفــس الســلوك اإلجرامــي املزعــوم .ويجــوز لــكل مــن الدفــاع
والدولــة املعنيــة تقــدمي طعــن يف مقبوليــة قضيــة أمــام قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة الذيــن ســيبتون بعــد ذلــك يف
املســألة .ميكــن تقــدمي طعــون املقبوليــة يف عــدة نقــاط مختلفــة ،مبــا يف ذلــك بعــد إصــدار مذكــرة توقيــف وأثنــاء جلســة
تأكيــد التهــم وقبــل بــدء احملاكمــة.
اإلجــراءات الوطنيــة املتعلقــة بالســلوكيات املزعومــة املختلفــة ليســت كافيــة لتطبيــق مبــدأ التكامــل ،وبالتالــي ستســتمر
القضيــة أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
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4 .4هل يمكن لمحكمة وطنية أن تطلب نقل المشتبه بهم المحتجزين لدى المحكمة الجنائية
الدولية لمحاكمتهم في اإلجراءات المحلية بعد أن تعتبر القضية مقبولة في المحكمة
الجنائية الدولية؟
ال ،مبجــرد أن تقــرر احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أن الســلطات الوطنيــة غيــر قــادرة أو راغبــة يف التحقيــق يف قضيــة مــا،
وتقــرر خــاف ذلــك أن القضيــة مقبولــة ،فــإن نظــام رومــا األساســي ال يوفــر آليــة إلعــادة املشــتبه بهــم إلــى دولــة مــا
إلجــراءات محليــة .فقــط يف ظــروف اســتثنائية ميكــن الطعــن يف القضيــة بعــد بــدء احملاكمــة بــإذن مــن احملكمــة ،ألن
مقبوليــة القضيــة ســيتم فحصهــا مــن قبــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف عــدة أوقــات مختلفــة قبــل بــدء احملاكمــة.

 5 .5ماذا يعني "التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية؟
يف قــرار األمم املتحــدة  ،1593ذكــر مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة أن «حكومــة الســودان وجميــع أطــراف النــزاع
األخــرى يف دارفــور يجــب أن تتعــاون بشــكل كامــل مــع احملكمــة وتقــدم لهــا أي مســاعدة ضروريــة ».ولهــذا الســبب ،فــإن
الســودان ملــزم بالتعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .هــذا يعنــي أن الســلطات الســودانية يجــب أن تســمح للمحكمــة
اجلنائيــة الدوليــة بالوصــول الكامــل إلــى دارفــور والضحايــا والشــهود والســجالت ذات الصلــة كمــا طلبــت احملكمــة ،علــى
الرغــم مــن أن قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــد يتنازلــون عــن التزامهــم بالتعــاون يف ظــروف معينــة.
كمــا أن األطــراف يف نظــام رومــا األساســي (املعاهــدة املؤسســة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة) ملزمــة بالتعــاون مــع
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال االمتثــال لطلبــات تســليم املجرمــن وتقــدمي املســاعدة القضائيــة (مثــل
املســاعدة يف جمــع األدلــة والســماح للمحققــن بالوصــول إلــى األماكــن واملواقــع الهامــةع).
والــدول التــي لــم توقــع علــى نظــام رومــا األساســي غيــر ملزمــة عمومــا بالتعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،رغــم
أنهــا مدعــوة إلــى القيــام بذلــك .ففــي قــرار األمم املتحــدة  1593علــى ســبيل املثــال ،حــث مجلــس األمــن «جميــع الــدول
واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة األخــرى علــى التعــاون الكامــل» يف حتقيقاتــه يف اجلرائــم املرتكبــة يف دارفــور.

6 .6لماذا تتضمن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية مرحلة "الفحص األولي"؟
يجــري املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة فحوصــات أوليــة مــن أجــل حتديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى
حتقيــق مــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .وميكــن بــدء الفحــوص األوليــة علــى أســاس مــا يلــي )1( :املعلومــات املرســلة إلــى
احملكمــة مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة أو األفــراد أو اجلماعــات األخــرى؛ أو ( )2اإلحالــة مــن مجلــس األمــن التابــع لــأمم
املتحــدة أو مــن دولــة طــرف؛ أو ( )3قبــول اختصــاص احملكمــة بعــد صــدور إعــان مــن دولــة ليســت عضــوا يف احملكمــة.
وتقســم الفحــوص األوليــة علــى أربــع مراحــل متتاليــة ،يقــوم املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــن خاللهــا بجمــع
وتنظيــم املعلومــات ذات الصلــة وتقييــم مــا إذا كان للمحكمــة اختصــاص (الســلطة القانونيــة التخــاذ قــرار) بشــأن احلالــة.
وســيقوم املدعــي العــام بتقييــم مــا إذا كانــت القضيــة مقبولــة اســتنادا إلــى خطــورة (خطــورة) اجلرائــم املرتكبــة ،ومــا إذا
كانــت الدولــة املعنيــة تقــوم بالفعــل مبقاضــاة نفــس اجلرائــم .وأخيــرا ،ســيقرر املدعــي العــام أيضــا مــا إذا كان فتــح حتقيــق
ســيكون يف صالــح العدالــة (علــى ســبيل املثــال ،توفيــر املســاءلة عــن اجلرائــم اخلطيــرة املرتكبــة).
وإذا بــدأ املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة الفحــص األولــي بعــد إحالــة مــن دولــة غيــر طــرف أو علــى أســاس
معلومــات مقدمــة مــن منظمــات غيــر حكوميــة أو أفــراد أو مجموعــات أخــرى ،ســيتعني علــى الدائــرة التمهيديــة يف احملكمــة
اجلنائيــة الدوليــة أن تــأذن بفتــح حتقيــق رســمي .يف جميــع احلــاالت األخــرى ،مبجــرد اســتيفاء متطلبــات االختصــاص
واملقبوليــة ،يجــوز للمدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة بــدء التحقيــق دون إذن مــن قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
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7 .7ما هي العالقة بين الحكومة االنتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية؟
الســودان ليــس طرف ـاً يف نظــام رومــا األساســي .ومــع ذلــك ،فــإن الســلطات الســودانية ملزمــة بالتعــاون مــع احملكمــة
اجلنائيــة الدوليــة وف ًقــا لقــرار مجلــس األمــن  .)2005( 1593طلــب هــذا القــرار مــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة التحقيــق
يف اجلرائــم املزعومــة ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب واإلبــادة اجلماعيــة التــي ارتكبــت منــذ عــام  2002مــن قبــل
املســؤولني الســودانيني واجلنجويــد وقــوات املتمرديــن.
ففــي عهــد الرئيــس الســابق عمــر البشــير ،الــذي أدانتــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ومــا زال يخضــع ألمريــن بالقبــض
عليــه ،لــم تتعــاون احلكومــة الســودانية مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .اليــوم ،وقعــت احلكومــة االنتقاليــة مذكــرة تفاهــم
مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تتعلــق بقضيــة علــي كوشــيب .تظــل محتويــات مذكــرة التفاهــم ســرية ،لكــن احلكومــة أكــدت
اســتعدادها لدعــم املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف إجــراء أي حتقيقــات ضروريــة .اآلن بعــد أن مت تأكيــد
قضيــة علــي كوشــيب ،مــع حتديــد موعــد احملاكمــة يف  5أبريــل  ،2022ســيحتاج محققــو احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة إلــى
دعــم الســلطات الســودانية يف نقــل الشــهود ،أو توفيــر تدابيــر احلمايــة ،أو مســائل إضافيــة أخــرى.
وباإلضافــة إلــى هــذه اخلطــوات ،فــإن احلكومــة االنتقاليــة ملزمــة أيضــا بتســليم الهاربــن مــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة
احملتجزيــن حاليــا يف الســودان .ويشــمل ذلــك عمــر البشــير ،وأحمــد هــارون (وزيــر الدولــة الســابق للشــؤون اإلنســانية
وحاكــم جنــوب كردفــان) ،وعبــد الرحيــم محمــد حســن (وزيــر الدفــاع الســابق) ،وعبــد اهلل بانــدا أباكيــر ،وهــو قائــد يف
حركــة العــدل واملســاواة املتمــردة .وال حتاكــم احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة األفــراد يف غيابهــم .ال يوجــد أســاس قانونــي
لرفــض احلكومــة الســودانية نقــل هــؤالء األفــراد ،مــا لــم تنجــح الســلطات الســودانية يف الطعــن يف هــذا االلتــزام أمــام
قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

8 .8إذا لم تتعاون الحكومة االنتقالية مع المحكمة الجنائية الدولية ،فما الذي يمكن أن يفعله
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلجبار نقل المشتبه فيهم المطلوبين إلى الهاي؟
وأحــدة مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة هــو تأمــن إلقــاء القبــض علــى األفــراد املطلوبــن
واحتجازهــم .ال ميكــن للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أن تتصــرف مــن جانــب واحــد العتقــال األفــراد ألنــه ليــس لديهــا قــوة
شــرطة خاصــة بهــا أو ســلطة إنفــاذ أخــرى .وعــاوة علــى ذلــك ،فإنــه يتطلــب موافقــة الدولــة علــى دخــول أراضيهــا.
ينــص نظــام رومــا األساســي علــى أنــه عندمــا تفشــل دولــة مــا يف التعــاون مــع طلبــات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،يجــوز
ملجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة التدخــل .مــن الناحيــة النظريــة ،قــد يفــرض مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة
تدابيــر مثــل العقوبــات االقتصاديــة ،وجتميــد األصــول ،وحظــر الســفر ،أو حتــى التدخــل العســكري حتــت ســلطته
مبوجــب الفصــل الســابع .ومــع ذلــك ،حتــى اآلن ،لــم تســتخدم األمم املتحــدة ســلطاتها اإلنفاذيــة فيمــا يتعلــق باحملكمــة
اجلنائيــة الدوليــة.
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9.9لماذا تمكن الرئيس السابق عمر البشير من السفر بحرية ،حتى بعد اتهامه من قبل
المحكمة الجنائية الدولية؟ ماذا يمكن للمحكمة أن تفعل عندما ال تتعاون الدول مع
المحكمة الجنائية الدولية؟
رئيســا لدولــة غيــر طــرف
إن وجــود واجــب علــى الــدول بالقبــض علــى عمــر البشــير وتســليمه ،الــذي كان وقــت ســفره
ً
يف نظــام رومــا األساســي ،قــد متــت مناقشــته أمــام قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .ويف حــن أنــه مــن املفهــوم حاليـاً
أن الــدول األطــراف (مثــل تشــاد ،ونيجيريــا ،وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ومــاوي ،وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
وجنــوب أفريقيــا ،واململكــة األردنيــة الهاشــمية) ملزمــة بتنفيــذ أوامــر االعتقــال املعلقــة الصــادرة عــن احملكمــة اجلنائيــة
الدوليــة ضــده ،فإنهــا جميع ـاً لــم متتثــل لهــذا الواجــب.
ويف حالــة عــدم امتثــال البلــدان لطلــب التعــاون املقــدم مــن احملكمــة ،يجــوز للمحكمــة أن تخلــص إلــى عــدم التعــاون ويجــوز
إحالــة املســألة إلــى جمعيــة الــدول األطــراف (مجموعــة جميــع أعضــاء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة) أو إلــى مجلــس األمــن
التابــع لــأمم املتحــدة .أثيــرت العديــد مــن حــاالت عــدم التعــاون فيمــا يتعلــق بســفر الرئيــس الســابق عمــر البشــير:
واجهــت كل مــن مــاوي وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب أفريقيــا واململكــة األردنيــة حــاالت عــدم تعــاون .وكانــت
كل مــن هــذه الــدول مصممــة علــى عــدم التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يتخــذ مجلــس
األمــن التابــع لــأمم املتحــدة أي تدابيــر إنفــاذ فيمــا يتعلــق بقضايــا عــدم التعــاون.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الــدول التــي لــم توقــع علــى نظــام رومــا األساســي لــم تكــن ملزمــة بنفــس القــدر باعتقــال عمــر
البشــير وتســليمه.

1010وأحال مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الجرائم المرتكبة في دارفور فقط ،بينما لم
تدرج الجرائم األخرى المرتكبة في السودان .هل الجرائم المرتكبة في مناطق أخرى من
السودان قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟
ال حتقــق احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حاليــا يف اجلرائــم املرتكبــة خــارج دارفــور .يف  31مــارس  ،2005تبنــى مجلــس األمــن
الدولــي القــرار  ،)2005( 1593الــذي أشــار إلــى «الوضــع يف دارفــور منــذ  1يوليــو  »2002إلــى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
يف يونيــو  ،2005قــرر املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أن متطلبــات الشــروع يف التحقيــق قــد مت الوفــاء بهــا،
وفتــح حتقي ًقــا .وعلــى الرغــم مــن األدلــة علــى ارتــكاب جرائــم مماثلــة يف أنحــاء أخــرى مــن الســودان ،ال ميكــن للمحكمــة
أن حتقــق إال يف اجلرائــم املرتكبــة يف دارفــور أو تلــك املرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالتحقيــق املــأذون بــه.
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قضية علي كوشيب
1111وجهت للسيد عبد الرحمن ("علي كوشيب")  31تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية .كيف حددت المحكمة هذه الجرائم؟
يف  27أبريــل  ،2007أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مذكــرة توقيــف بحــق علــي كوشــيب ،أحــد قــادة اجلنجويــد
(الــذي شــغل ً
أيضــا مناصــب قياديــة يف قــوات الدفــاع الشــعبي وشــرطة االحتيــاط املركزيــة يف الســودان) .مذكــرة التوقيــف
األولــى وجهــت لكشــيب  50تهمــة بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،علــى أســاس املســؤولية املزعومــة لعلــي
كوشــيب عــن عمليــات اغتصــاب وتدميــر للممتلــكات وأعمــال غيــر إنســانية وهجمــات وقتــل مدنيــن يف أربــع قــرى بغــرب
دارفــور عــام  2003و  2004وأضافــت مذكــرة توقيــف ثانيــة نُشــرت يف  11يونيــو  3 ،2020تهــم إضافيــة بارتــكاب جرائــم
حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية بتهمــة القتــل واألعمــال الالإنســانية املرتكبــة يف قريــة دليــج واملناطــق احمليطــة بدارفــور
يف مــارس .2004
يف جلســة إقــرار التهــم التــي تبــدأ يف  24مايــو  ،2021ق ّيــم قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــا إذا كانــت هنــاك أدلــة
كافيــة ضــد الســيد كوشــيب للذهــاب إلــى احملاكمــة .واســتنادا إلــى األدلــة املتاحــة ،أكــد القضــاة  31تهمــة بارتــكاب جرائــم
حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية .وهــي تغطــي احلــوادث التــي وقعــت يف دليــج ،وبنديســي ،ومكجــر ،وكــودوم بــن عامــي
 2003و .2004

1212لماذا تنظر المحكمة الجنائية الدولية فقط في الجرائم التي ارتكبت بين أغسطس 2003
ومارس 2004؟
اتهــم املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة الســيد كوشــيب بارتــكاب جرائــم وقعــت بــن أغســطس  2003وحوالــي
مــارس  ،2004عندمــا ُعــرف عــن الســيد كوشــيب أنــه يعمــل كقائــد بــارز للجنجويــد يف محليتــي وادي صالــح ومكجــر
(غــرب دارفــور) .ومــع ذلــك ،فــإن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مكلفــة مبوجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة
بالتحقيــق يف أي جرائــم وقعــت يف دارفــور علــى مــدى فتــرة زمنيــة أطــول.
إن التركيــز علــى عــدد محــدود مــن األحــداث أو علــى فتــرة زمنيــة محــدودة هــو اســتراتيجية مقاضــاة تســتخدم غال ًبــا يف
واليــات قضائيــة مختلفــة ،وليــس فقــط يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .ونظــراً لعــدم قــدرة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى
الوصــول إلــى الســودان منــذ اإلحالــة مــن مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة ،ونظــراً للوقــت الــذي انقضــى منــذ ارتــكاب
اجلرائــم ،فمــن املعقــول أن نتصــور أن املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــرر التركيــز علــى تلــك التهــم التــي مــن
املرجــح أن متنحــه اإلدانــة .ويبــدو أن هــذا هــو احلــال يف ضــوء قــرار إقــرار التهــم الصــادر مؤخــراً ضــد الســيد كوشــيب.

1313كيف أثر فيروس كورونا على قدرة المحكمة على التحقيق في هذه القضية ،وهل
سيؤثر الوباء على نتيجة القضية؟
حــدت جائحــة فيــروس كورونــا مــن قــدرة احملكمــة علــى الســفر إلــى الســودان (وبقيــة العالــم) ،واضطــرت احملكمــة إلــى
التكيــف مــع اســتخدام املنصــات عبــر اإلنترنــت للوصــول إلــى املجتمعــات املتضــررة .نظـ ًرا ألن ليــس جميــع املجتمعــات يف
دارفــور لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت ،فهنــاك قيــود علــى اســتخدام املنصــات عبــر اإلنترنــت .ومــع ذلــك ،تعمــل
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قضية علي كوشيب

احملكمــة علــى اســتخدام أســاليب اتصــال أخــرى للوصــول إلــى املجتمعــات احملليــة يف دارفــور ،مبــا يف ذلــك عقــد جلســات
إذاعيــة وإعالميــة للقــادة احملليــن.
وعلــى الرغــم مــن الوبــاء ،ال تــزال محاكمــة علــي كوشــيب مســتمرة؛ ومت تأكيــد التهــم يف قضيــة كوشــيب ،ومــن املقــرر
أن يكــون موعــد احملاكمــة يف  5أبريــل  .2022وســافر احملققــون إلــى الســودان ملواصلــة جمــع األدلــة يف هــذه القضيــة.

1414كيف ترتبط قضية أحمد هارون باإلجراءات الجارية ضد علي كوشيب؟
أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مذكــرات توقيــف بحــق علــي كوشــيب وأحمــد هــارون يف  27أبريــل  .2007وذكــر
االدعــاء العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أن أحمــد هــارون عمــل ،يف الفتــرة مــن أبريــل  2003إلــى ســبتمبر ،2005
وزيــرا للدولــة للداخليــة يف حكومــة الســودان ،وكان مســؤوال عــن تنســيق «مكتــب أمــن دارفــور »،مبــا يف ذلــك مختلــف
اجلماعــات املشــاركة يف مكافحــة التمــرد :الشــرطة ،والقــوات املســلحة الســودانية ،وجهــاز األمــن واملخابــرات الوطنــي،
واجلنجويــد .وحــددت أوامــر إلقــاء القبــض علــى كل مــن أحمــد هــارون وعلــي كوشــيب مســؤوليتهما عــن اجلرائــم املرتكبــة
ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب التــي يُزعــم أنهــا ارتكبــت يف دارفــور بــن أغســطس  2003و مــارس .2004
ومــع ذلــك ،مبجــرد نقــل علــي كوشــيب إلــى عهــدة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،تقــرر «قطــع» أو فصــل قضيتــي كوشــيب
وهــارون ،ألن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــررت أنــه ليــس مــن «الضــروري أو املناســب» عقــد جلســة اســتماع حــول أحمــد
هــارون دون حضــوره .وحلمايــة حــق علــي كوشــيب يف محاكمــة عادلــة ،مت فصــل قضيتــه عــن قضيــة أحمــد هــارون.
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حقوق الضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية
1515ما الفرق بين الضحية والشاهد؟
الضحية هو الشخص الذي تعرض للضرر نتيجة جلرمية تقع ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية.
تعترف احملكمة اجلنائية الدولية بفئات الضحايا التالية:
●

●األفــراد الذيــن عانــوا مــن األذى نتيجــة إلحــدى جرائــم احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .وميكــن أن يكــون الضحيــة أيضــا
شــخصا يعانــي مــن ضــرر نتيجــة جلرميــة تســتهدف شــخصا آخــر ،مثــل أحــد أفــراد أســرة شــخص ُقتــل .انظــر
الســؤال رقــم  17ملزيــد مــن املعلومــات حــول التقــدم للمشــاركة كضحيــة يف قضيــة علــي كوشــيب اجلاريــة.

●

●املنظمــات أو املؤسســات ،عندمــا تكــون ممتلكاتهــا مخصصــة ألغــراض معينــة (مثــل الديــن أو التعليــم أو الفــن أو
العلــم أو األغــراض اخليرية/اإلنســانية أو اآلثــار التاريخيــة أو املستشــفيات) وتتضــرر نتيجــة إلحــدى اجلرائــم
املوضحــة يف مذكــرات االعتقــال الصــادرة عــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

ويلتمــس الضحايــا اإلنصــاف ويجــوز لهــم التدخــل يف مختلــف مراحــل اإلجــراءات .ويتــم ذلــك عــادة عــن طريــق ممثــل
قانونــي مشــترك :محــام يتكلــم باســم مجموعــة مــن الضحايــا .وليــس مــن املتوقــع عمومــا أن يســافر الضحايــا إلــى احملكمة
اجلنائيــة الدوليــة ،علــى الرغــم مــن أن ذلــك قــد يحــدث إذا قــرر القضــاة ذلــك .وعــادة مــا يســافر املمثــل القانونــي مــن
املــكان الــذي يعيــش فيــه الضحايــا إلــى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ويعــرض وجهــات نظرهــم وشــواغلهم يف قاعــة احملكمــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الشــاهد هــو الشــخص الــذي يقــدم معلومــات أمــام احملكمــة عــن جرميــة أو الــذي ارتكبهــا.
ويجــوز اســتدعاء الشــهود أثنــاء احملاكمــة مــن قبــل املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو الدفــاع أو القضــاة أو
املمثــل القانونــي (املمثلــن القانونيــن) للضحايــا .ويدلــي الشــهود بشــهاداتهم مــن خــال اإلدالء بشــهاداتهم واإلجابــة علــى
األســئلة ذات الصلــة ،ويطلــب منهــم اإلدالء بشــهاداتهم يف وقــت محــدد مــن قبــل املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
أو الدفــاع أو القضــاة أو املمثلــن القانونيــن للضحايــا .وال يكــون للشــهود عــادة ممثــل قانونــي وعــادة مــا يدلــون بشــهاداتهم
شــخصيا يف قاعــة احملكمــة.
وبعــض الشــهود هــم أيضــا ضحايــا يشــاركون يف اإلجــراءات ،ولكــن األمــر ليــس كذلــك دائمــا .فعلــى ســبيل املثــال ،ميكــن
أن يكــون الشــهود خبــراء يقدمــون معلومــات نتيجــة ملعرفتهــم اخلاصــة دون أن يكونــوا هــم أنفســهم ضحايــا.

1616كيف يمكن للضحايا المشاركة في اإلجراءات في المحكمة الجنائية الدولية؟
واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فريــدة مــن نوعهــا ،إذ ميكــن للضحايــا أن يتبادلــوا آراءهــم وشــواغلهم مباشــرة مــع القضــاة.
ويســمى ذلــك املشــاركة يف اإلجــراءات وعــادة مــا يحــدث مــن خــال ممثــل قانونــي .واملشــاركة يف اإلجــراءات القضائيــة
طوعيــة ومجانيــة .واألمــر متــروك للضحايــا ليقــرروا مــاذا يقولــون.
وميكــن للمجنــي عليهــم الذيــن يرغبــون يف املشــاركة أن يتقدمــوا بطلباتهــم عــن طريــق اســتمارة موحــدة تنظــر فيهــا
احملكمــة ويبــت فيهــا القضــاة .ومبجــرد قبــول القضــاة للمجنــي عليــه علــى أنــه يحــق لــه املشــاركة يف مرحلــة معينــة مــن
إجــراءات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،يجــب علــى احملكمــة أن تبقيــه علــى علــم بالتطــورات يف اإلجــراءات.
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وتنطــوي املشــاركة يف اإلجــراءات اجلنائيــة ،بحكــم طبيعتهــا ،علــى عنصــر خطــر .ومــن املهــم أن نــدرك أن احملكمــة
اجلنائيــة الدوليــة لديهــا قــدرة محــدودة جــدا علــى حمايــة مقدمــي الطلبــات علــى أرض الواقــع .قبــل مــلء منــوذج الطلــب،
يجــب علــى الضحايــا التفكيــر بعنايــة يف أي مخاطــر قــد تنشــأ نتيجــة لذلــك .وننصحهــم باحلفــاظ علــى ســرية اســتمارات
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة التــي أكملوهــا.
ومبجــرد تقــدمي املجنــي عليــه لطلبــه ،حتتفــظ احملكمــة باســتمارات الطلــب يف مــكان آمــن ،وتســجل املعلومــات التــي
يقدمهــا املجنــي عليهــم يف منــوذج الطلــب يف قاعــدة بيانــات آمنــة ال ميكــن الوصــول إليهــا إال مــن قبــل موظفــي احملكمــة
اجلنائيــة الدوليــة املــأذون لهــم أو األشــخاص املــأذون لهــم مــن قبــل القضــاة علــى وجــه التحديــد .ويف بعــض احلــاالت،
يجــوز أن يــؤذن للمدعــي العــام أو للدفــاع باالطــاع علــى اســتمارة الطلــب عنــد الضــرورة للحفــاظ علــى حقــوق املتهــم يف
محاكمــة عادلــة ونزيهــة .ويحــدد القضــاة مســتوى مشــاركة الضحايــا وتوقيتهــا ،وهــو مــا ميكــن أن يختلــف تبع ـاً ملرحلــة
اإلجــراءات .ســتعمل احملكمــة علــى ضمــان قــدرة الضحايــا علــى ممارســة حقهــم يف املشــاركة مــع ضمــان أال تتعــارض
مشــاركة الضحايــا مــع حقــوق املتهــم يف محاكمــة عادلــة ونزيهــة.

1717كيف يتم تحديد الممثلين القانونيين للضحايا؟
وللمجنــي عليهــم ،مــن حيــث املبــدأ ،احلــق يف اختيــار ممثليهــم القانونيــن ؛ أمــا املجنــي عليهــم) أو مجموعــات املجنــي
عليهــم) الذيــن يفتقــرون إلــى الوســائل الﻻزمــة ملمثلهــم القانونــي فيجــوز توفيــر املســاعدة املاليــة لهــم عــن طريــق احملكمــة.
وعندمــا يكــون هنــاك العديــد مــن الضحايــا ،يجــوز للقضــاة أن يطلبــوا مــن الضحايــا اختيــار ممثــل قانونــي مشــترك أو
ممثلــن قانونيــن مشــتركني ،مــن أجــل زيــادة كفــاءة اإلجــراءات.
ويجــوز حملامــي املجنــي عليهــم حضــور جلســات احملكمــة ،أو تقــدمي مذكــرات شــفوية أو خطيــة ،أو تقــدمي أدلــة ،أو الســماح
لهم باســتجواب الشــهود.
ويف املاضــي ،عقــد املمثلــون القانونيــون للضحايــا اجتماعــات إعالميــة عامــة مــع الضحايــا لتقــدمي معلومــات مســتكملة
عــن التطــورات يف اإلجــراءات (مثــل مناقشــة شــهادة الشــهود ،واالســتجواب مــن الدفــاع ،ومــا إلــى ذلــك) ،واجتماعــات
جماعيــة صغيــرة إلتاحــة الفــرص لألفــراد للتعبيــر عــن آرائهــم بشــأن القضيــة وجتاربهــم الشــخصية .يختلــف النــوع
احملــدد مــن املشــاركة بــن الضحايــا وممثليهــم القانونيــن بنــا ًء علــى القضيــة ،وعــدد الضحايــا ،وعوامــل أخــرى ،مثــل
الوضــع األمنــي أو مرحلــة اإلجــراءات.
ويف قضيــة علــي كوشــيب ،قــام القاضيــان املســؤوالن عــن احملاكمــة (الدائــرة االبتدائيــة األولــى) بتعيــن الســيدة فــون
فينغهــاوزن والســيد ناصــر أمــن عبــد اهلل  -وهمــا محاميــان  -للعمــل كفريــق واحــد مــن املمثلــن القانونيــن ،ميثــل جميــع
الضحايــا طــوال احملاكمــة املقــرر أن تبــدأ يف 5أبريــل .2022

1818كيف يمكنني التقدم بطلب للمشاركة في قضية علي كوشيب؟
للمشــاركة يف قضيــة علــي كوشــيب ،اتصــل بـــ  VPRS.Information@icc-cpiو/أو اعثــر علــى منــوذج الطلــب هنــا .ننصحــك
باالتصــال بقســم مشــاركة الضحايــا وجبــر الضــرر ( )VPRSيف ســجل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حتــى تتمكــن مــن تزويــدك
باملعلومــات واملشــورة والتدريــب حــول مشــاركة الضحايــا ،وحــول كيفيــة مــلء النمــاذج الالزمــة .وتكــون عمليــة تقــدمي
الطلبــات ،مبــا يف ذلــك جميــع اســتمارات الطلبــات واملــواد اإلعالميــة ذات الصلــة ،مجانيــة.
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ويجــوز الســماح للضحايــا الذيــن حلــق بهــم ضــرر مــن إحــدى اجلرائــم املنســوبة إلــى الســيد عبــد الرحمــن باملشــاركة يف
محاكمــة عبــد الرحمــن.
السيد عبد الرحمن متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية:
	●وخــال الهجمــات التــي شــنت علــى كــودوم وبنديســي ضــد الســكان املدنيــن الذيــن غالبيتهــم مــن قبيلــة الفــور يف
الفتــرة مــن 15إلــى 16أغســطس  .2003ويشــمل ذلــك تهــم االعتــداء علــى الســكان املدنيــن ،والقتــل ،والنهــب،
وتدميــر املمتلــكات ،والنقــل القســري ،واالضطهــاد ،واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية ،وغيــر ذلــك مــن األفعــال
الالإنســانية ،واالغتصــاب ،والنقــل القســري ،واالضطهــاد.
	●وخــال الهجمــات التــي شــنت علــى مكجــر ضــد الســكان املدنيــن الذيــن يهيمــن عليهــم الفــور يف الفتــرة مــا
بــن نهايــة فبرايــر  2004وبدايــة مــارس  .2004ويشــمل ذلــك تهمــة التعذيــب ،واألفعــال الالإنســانية األخــرى،
واملعاملــة القاســية كجرميــة حــرب ،واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية ،والقتــل ومحاولــة القتــل ،واالضطهــاد.
	●خــال الهجمــات التــي شــنت علــى دليــج واملناطــق احمليطــة بهــا ضــد الســكان املدنيــن يف معظمهــم مــن الفــور يف
الفتــرة مــن  5إلــى  7مــارس  .2004وخــال هــذه الهجمــات ،ألقــي القبــض علــى مئــات مــن ذكــور الفــور واحتجــزوا
وعذبــوا وأعدمــوا يف نهايــة املطــاف .الســيد عبــد الرحمــن متهــم هنــا بجرائــم التعذيــب واالعتــداء علــى الكرامــة
الشــخصية وغيرهــا مــن األفعــال الالإنســانية والقتــل ومحاولــة القتــل واالضطهــاد واملعاملــة القاســية.

1919كيف تقرر المحكمة من سيكون الشاهد؟
وميكــن ملكتــب املدعــي العــام أو الدفــاع أو القضــاة أو محامــي املجنــي عليهــم أن يطلبــوا مــن أي شــخص لديــه معلومــات
ذات صلــة باجلرائــم املرتكبــة أن يخبرهــم مبــا يعرفونــه كشــاهد أمــام احملكمــة .ميكــن ألي شــخص لديــه معلومــات ذات
صلــة االتصــال باحملامــن ،ولكــن يتــم اختيــار الشــهود علــى أســاس أهميــة املعلومــات التــي لديهــم للقضيــة وموثوقيتهــا
ومصداقيتهــا.

2020ما هي الخطوات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية لحماية الشهود والضحايا
المشاركين في المحاكمة؟
إن املشــاركة يف اإلجــراءات اجلنائيــة ،بطبيعتهــا ،تنطــوي علــى عنصــر اخلطــر ،ولكــن أمــن الضحايــا والشــهود أمــام
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يأتــي يف املقــام األول .واحلــق يف احلمايــة حــق هــام للضحايــا والشــهود املعرضــن للخطــر
بســبب تفاعلهــم مــع احملكمــة .وينصــب التركيــز علــى الوقايــة ألن قــدرة احملكمــة علــى االســتجابة محــدودة جــدا عندمــا
يتعــرض النــاس للخطــر .يجــب علــى الضحايــا والشــهود توخــي احلــذر عنــد ذكــر مشــاركتهم يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة
ويجــب عليهــم ً
أيضــا جتنــب أي شــيء مــن شــأنه أن يعرضهــم أو أي شــخص آخــر للخطــر.
يجــوز للمحكمــة أن تأمــر باتخــاذ تدابيــر حمايــة محــددة لدعــم الشــهود الذيــن ميثلــون أمــام احملكمــة .ميكــن أن تشــمل
اخلطــوات التــي ميكــن للمحكمــة اتخاذهــا حلمايتهــا إغــاق جلســات االســتماع للجمهــور ،باســتخدام تشــويه الصــوت و/
أو بكســل الوجــه ،و/أو مــن خــال تزويــد الشــهود بأســماء مســتعارة .وكمــاذ أخيــر ،ميكــن للمحكمــة أن تنقــل الشــهود
وأقاربهــم األقربــن إلــى بلــد آخــر.
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وباملثــل ،يجــوز للمحكمــة أن تتخــذ تدابيــر وقائيــة حلمايــة أي مجنــي عليهــم معرضــن للخطــر بســبب تعاملهــم املباشــر
مــع احملكمــة ،علــى الرغــم مــن أن املجنــي عليهــم نــادرا مــا يســافرون إلــى احملكمــة للمشــاركة مباشــرة يف اإلجــراءات.
وحتتفــظ احملكمــة بقاعــدة بيانــات إلكترونيــة مأمونــة تتضمــن معلومــات عــن الشــهود واملجنــي عليهــم لضمــان اســتمرار
تدابيــر احلمايــة ،وتبقــى جميــع االتصــاالت بــن املجنــي عليهــم واحملكمــة ســرية .وميكــن الكشــف عــن طلبــات املجنــي
عليهــم املقدمــة إلــى احملكمــة لالدعــاء والدفــاع لضمــان محاكمــة عادلــة .ويجــوز للمحكمــة أن تقيــد وصــول الدفــاع إلــى
هــذه املعلومــات حلمايــة ســامة الضحايــا (عندمــا تقــرر احملكمــة أن هــذا اخلطــر قائــم).

2121هل يمكن للضحايا حضور أي إجراءات في الهاي؟
وعمومــا ،فــإن اإلجــراءات يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مفتوحــة للجمهــور .بيد أن الضحايا ال يحضــرون عادة اإلجراءات
يف الهــاي (هولنــدا) مــا لــم يشــاركوا كشــهود يف احملاكمــة أو مــا لــم يــأذن لهــم القضــاة بعــرض آرائهــم شــخصيا .وقــد
ُعرضــت التجــارب الســابقة أو بُثــت يف اإلذاعــة يف األحيــاء واملناطــق احملليــة للضحايــا .انظــر الســؤال رقــم 16ملزيــد مــن
املعلومــات عــن املشــاركة يف اإلجــراءات.

2222ما نوع التعويضات التي يمكن أن تقدمها المحكمة الجنائية الدولية للضحايا وأسرهم،
وكيف يتم تحديد أي تعويضات؟
وميكــن للضحايــا التمــاس التعويــض عــن الضــرر الــذي حلــق بهــم إذا كانــت هنــاك إدانــة (أي أن املتهــم مذنــب يف بعــض
أو كل اجلرائــم التــي اتهمــوا بارتكابهــا) .ويف تلــك احلالــة ،يجــوز للدائــرة االبتدائيــة ،بعــد اتخــاذ إجــراءات إضافيــة ترمــي
إلــى حتديــد مســؤولية املتهــم عــن الضــرر الشــخصي الــذي حلــق بالضحايــا نتيجــة للجرائــم التــي أدينــوا بارتكابهــا ،أن
تأمــر الشــخص املــدان بدفــع تعويضــات للضحايــا .وعندمــا ال يكــون الطــرف املذنــب قــادرا علــى دفــع التعويضــات التــي
أمــر بهــا ،يجــوز للصنــدوق االســتئماني للضحايــا (اســتنادا إلــى التمويــل املقــدم مــن الــدول والكيانــات غيــر احلكوميــة) أن
يكمــل دفــع التعويضــات.
وميكــن منــح التعويضــات علــى أســاس فــردي و/أو جماعــي ،حســب احلالــة املعينــة .وال ُتنــح التعويضــات إال للضحايــا
الذيــن حلــق بهــم ضــرر نتيجــة للجرائــم التــي أُديــن املتهــم بارتكابهــا .وميكــن أن تشــمل هــذه التعويضــات التعويــض
النقــدي ،أو إعــادة املمتلــكات ،أو إعــادة التأهيــل ،أو الدعــم الطبــي ،أو مراكــز خدمــة الضحايــا ،أو التدابيــر الرمزيــة (مثــل
االعتــذارات أو النصــب التذكاريــة) .وحتــدد التعويضــات علــى أســاس نــوع الضــرر الــذي يلحــق بالضحايــا املباشــرين وغيــر
املباشــرين نتيجــة للجرائــم التــي أديــن الشــخص بارتكابهــا.
باإلضافــة إلــى التعويضــات ،فــإن الصنــدوق االســتئماني للضحايــا مســؤول عــن تنفيذ «واليــة املســاعدة» للمحكمة اجلنائية
الدوليــة ،والتــي تهــدف إلــى تزويــد الضحايــا بإعــادة التأهيــل اجلســدي والنفســي و/أو الدعــم املــادي .وتوجــه املســاعدة إلى
احلــاالت علــى أرض الواقــع يف البلــدان التــي جتــري فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حتقيقــات جاريــة ،كمــا هــو احلــال يف
الســودان .وميكــن أن تبــدأ أنشــطة املســاعدة مبجــرد التحقيــق يف حالــة مــا ،وبعــد أن يخطــر الصنــدوق االســتئماني الدائــرة
التمهيديــة بعزمــه علــى االضطــاع بهــذه األنشــطة .وميكــن القيــام بأنشــطة املســاعدة دون إدانــة ،وال تقتصــر علــى الضــرر
الناجــم عــن اجلرائــم املتهــم بارتكابهــا يف قضايــا معينــة .ويجــوز أن يكــون الضحايــا الذيــن يلحــق بهــم ضــرر نتيجــة جلرميــة
تدخــل يف اختصــاص احملكمــة ،وكذلــك أســرهم ،مؤهلــن لتلقــي املســاعدة مــن الصنــدوق االســتئماني.
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التوعية بالمحكمة الجنائية الدولية
2323أين يمكن للضحايا وغيرهم الوصول إلى مواد التوعية الخاصة بالمحكمة الجنائية
الدولية؟
	●تتوفــر املــواد اإلعالميــة حــول احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى املوقــع اإللكترونــي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة،
والــذي ميكــن العثــور عليــه هنــا./https://www.icc-cpi.int :
	●مت تخصيص قسم محدد لرفاهية الضحايا:
	●أعــدت

VPRS

.https://www.icc-cpi.int/about/victims

ً
أيضــا كتي ًبــا ملشــاركة الضحايــا ميكــن العثــور عليــه هنــا:

https://www.icc-cpi.int/about/victims/

Documents/VPRS_Victim-s_booklet.pdf

	●كمــا أتاحــت وحــدة التوعيــة التابعــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة الوصــول إلــى املــواد اإلعالميــة املصممــة
خصيصــا للوضــع يف الســودان علــى هــذا الرابــطhttps://www.dropbox.com/sh/jjpaz3mf22jsupk/ :
ً
0 =4 ea?dl-AAB 2 EcCDZpTJBgQoYfRoO

	●ميكــن االتصــال بالصنــدوق االســتئماني للضحايــا علــى هــذا البريــد اإللكترونــي:
 .intميكــن العثــور علــى موقــع  TFVعلــى هــذا الرابــط/https://www.trustfundforvictims.org :

TrustFundforVictims@icc-cpi.
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