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عشرةرابعة الدورة ال
٢٠١٥نوفمرب/تشرين الثاين٢٦–١٨،الهاي

تقرير المكتب عن التكامل[مشروع] 

مذكرة من األمانة
كانون ١٧املؤرخ ICC-ASP/13/Res.5من القرار املرفق األول،، ١٢ً         عمال  بالفقرة 

تنظر فيه ، لكي ه التقرير عن التكاملّ ، يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طي  ٢٠١٤األول/ديسمرب
ع احملكمة ومع اجلهات جريت مُ ويعكس هذا التقرير نتائج املشاورات غري الرمسية اليت أ  . اجلمعية

.املوضوعبشأن هذا املعنية األخرى
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معلومات أساسية-ً أوال  

، يف إطار ّ      ، عني  املكتب٢٠١٥فرباير/شباط١٨الذي عقده املكتب يف ،لّ و  يف االجتماع األ-١
. وعلى هذا ً                                                   كال  من بوتسوانا والسويد باعتبارمها مركزين تنسيقيني قطرينيإجراءات املوافقة الصامتة،

نسيق على صعيد الفريق العامل يف الهاي والفريق العامل يف األساس فإن بوتسوانا والسويد كالمها مركزا ت
للجمعية.عشرةرابعة وذلك طيلة الفرتة املمتدة حىت انعقاد الدورة ال،سواءّ نيويورك على حد  

دت الدول األطراف العزم على مواصلة التنفيذ الفعال َ ق  َ عشرة للجمعية، ع  لثةوأثناء الدورة الثا-٢
وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية على يف إطار املنتديات املالئمة، ،زيزهوتعاألساسيلنظام روما 

تمع الدويل ً      ُ         وتبعا  لذلك أ سندت إىل ١.مالحقة اجلناة املسؤولني عن اقرتاف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
"[...] لب من املكتبً                       ُ وأجهزة احملكمة أساسا  الواليات التايل ذكرها: ط  األجهزة الفرعية التابعة للجمعية 

ُ      ّ          عن التكام ل املتعل ق بأنشطة مبا يف ذلك، ُ بالتكام لمواصلة احلوار مع احملكمة ومع سائر اجلهات املعنية 
تمع الدويل من أجل املساعدة يف التشريعات الوطنية، بناء القدرات  ا ا على اسرتاتيجيات اليت يقوم 

الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف كمة، ودورُ           ة قد ت طرح أمام احملنّ االت معي  حل
واجلنسانيـــة". محاية الشهود واجلرائم اجلنسية يف حاالت من قبيل ساعدة املهذا الصدد؛ مبا يف ذلك أيضا 

يف اجهودهكثيف واصلة تمب، يف حدود املوارد املتاحة، ")األمانة("فت أمانة مجعية الدول األطرافّ ل  ُ وك  
تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات تسهيل

دف إىل تعزيز السلطات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل الدورة الرابعة  تمع املدين، اليت  الدولية وا
َ  امل حر زالتقدمن عشرة للجمعية ع ّ       ت ذك ر احملكملئنو ٢يف هذا الصدد.ُ  تشريعات دود يف تعزيز الاحملا هدور ة ُ 
تبادل املعلومات بني بعلى مواصلة جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك ُ  َّ  فهي ت شج ع القضائية الوطنية، 

٣احملكمة وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة.

االستنتاجات العامة-ً ثانيا  

فالت من العقاب اإلمنع َ      صيغ ت ألجل ية ينشئ نظام روما األساسي منظومة من العدالة اجلنائ-٣
تمع الدويل ككل  ملرتكيب  الراجع إىل عدم رغبة الدول يف التحقيق بنفسها،ّ أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها أو عجزها عن القيام بذلك. وتقوم هذه املنظومة على أساس مبدأ 
تكن الدول  ما ملساسي والذي ال ميكن للمحكمة مبقتضاه أن تتدخل س يف النظام األّ التكامل املكر  

.أو غري راغبة يف ذلكمالحقة مرتكبيهانالتحقيق يف هذه اجلرائم أو ععنحقا  عاجزة 
ً                                                                 ومن املفهوم عموما  لدى الدول األطراف واحملكمة وغريمها من اجلهات املعنية أن التعاون الدويل، -٤

دف متكني اجلهات املختصة احمللية من القائم على منه التعاونوال سيما  برامج تعزيز سيادة القانون 
ي جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية، يسهم يف مكافحة اإلفالت من ّ التصد  

، نيويوركعشرة،لثةاجلنائية الدولية، الدورة الثاالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة١
لد األول، (ICC-ASP/13/20)٢٠١٤كانون األولديسمرب ١-٨ .٧٥، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5، ا
من املرفق األول.١٢املرجع نفسه، الفقرة ٢
من املرفق األول.١٢املرجع نفسه، الفقرة ٣
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إن التكامل اإلجيايب" أو أنشطة التكامل. إذ ُ                     وو صف هذا التعاون بأنه ". العقاب على تلك اجلرائم
.وضمان جناحهااألنشطةللمشاركة يف تلك اإلمساك بزمام األمور على املستوى الوطين أمر أساسي 

تمع املدين على قدر كاملوجهة إىل برامج ااملسامهات املالية ّ عد  ُ وت  -٥ تعزيز يف من األمهية بريلتنمية وا
القضائية ات ة من أجل تعزيز القدر م عدد من البلدان موارد للتعاون يف جمال التنميَّ التكامل. وقد قد  

ما األساسي.و يف نظام ر املنصوص عليها الوطنية للتصدي للجرائم 
واجلرائم التكامل ةلأبشأن مس،انعقد عدد من االجتماعات واملناقشات غري الرمسية، ٢٠١٥ويف -٦

ً تابعة للمحكمة فضال  مع اجلهات املعنية ذات الصلة مبا يف ذلك الدول واألجهزة الاجلنسية واجلنسانية، 
تمع املدين.  عن ممثلي ا

،٢٠١٤ديسمربكانون األول/١١يفللجمعيةعشرةالثالثةالدورةهامشعلىذلك،إىلباإلضافة-٧
ورقة"حولجانيباجتماعبتنظيم،ّ العام  عيّ املد  مكتبمعبالتعاوناملتحدة،واململكةالسويد،قامت 
مجع هذا و ". أفعالإىلاألقوالترمجة: اجلنسانيةو اجلنسيةباجلرائم تعلقةاملالعاماملدعيمكتبسياسة

تنفيذ سياسة مكتب ناقشة مل، حلدث ممثلني حكوميني وخرباء ومسؤولني رفيعي املستوى من احملكمةا
الدور اهلام على ط الضوءّ ل  ُ س  . و ٢٠١٤يونيو حزيران/املدعي العام، اليت اعتمدها مكتب املدعي العام يف 

لجهات للشراكات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك ميكن للمجتمع املدين، وكيف ل
من العقاب.ُ                             م رتكيب اجلرائم اجلنسية واجلنسانية احلكومية، دعم تنفيذ السياسات وتعزيز مكافحة إفالت 

حولألوىل املشاورات غري الرمسية امركزا التنسيق املشرتكانعقد، ٢٠١٥مارس آذار/٢٤يوم يف -٨
ي سبق الدورة ذاألول من برنامج العمل الُ شروع  م املّ د  ُ داخل الفريق العامل يف الهاي حيث ق  ،التكامل

عمل على حلقيتا على تنظيم معزمهمركزا التنسيق املشرتكانأعلن و ٤لتسهيالت.اة ّ ط  خلالرابعة عشرة وفقا 
لتأكيد على أن لغواتيماال، األخرى يفغندا و أو إحدامها يفني من قارات خمتلفة، ت، يف اثنالوطينالصعيد

احلواجز القائمة تذليل بل ُّ استكشاف س  ّ   ّ              وسيتم  إب ان هذه احللقتني هذه اجلرائم حتدث يف مجيع أحناء العامل. 
إبراز و ،يف أوقات النزاعواجلنساين العنف اجلنسي مرتكيب اجلرائم املتصلة بومالحقة ،دون التحقيق الفعال

ّ    للت صد ي لية وطنالتعهدات ال إلفالت من العقاب على هذه اجلرائم.ّ 
ملبادرة تنظيم حلقات عمل عن دعمها القوي الفريق العامل يف الهاي ضمن وأعربت بعض الوفود -٩

الطبيعة وإن اعرتفت بأخرى، ً ا  وفودلكن . اجلرائم اجلنسية واجلنسانيةعلى املستوى الوطين مع الرتكيز على
تدرج َ وضع  ُ    أن ي نشئ مثل هذا الرتكيز ميكن أعربت عن قلقها من أن ، ة واجلنسانيةللجرائم اجلنسيرة ّ املدم  

أيضا ُ    وأ ثريت ا إىل إدراج جمموعة واسعة من املواضيع يف املناقشات. يَ ع  َ بني الضحايا، وبالتايل، د  هرمي
سينظر فيها مركزا التنسيق. أخرى واردة يف الوالية، مثل محاية الشهود، مسائل

اجلرائم ضحايا أو القول بأن ضحايا الهرمي بني ُّ تدر جإنشاء ليسالتنسيق أن املقصود مركزادّ وأك  -١٠
مل من الضحايابفئة رفع مستوى الوعي املقصود وإمنا ،من الضحايا اآلخرينّ اجلنسية واجلنسانية أهم  

ُ      كانت م تغاضى اجلنسانيةو اجلنسيةاجلرائمّ ، ألن  املاضييفمبا فيه الكفايةايف نظرمهالضوء عليهاّ  يسل ط 
بع ّ ت  يسوفاجلرائمهذه علىالرتكيزأنداّ أك  كما . اجلنائيةالعدالةنظاميفكافبشكلَ عاجل  ُ ت  وملعنها 
.الشهودمحايةمسائلذلكيفمباشامال،جا

يقدم كل ميسر و/أو جهة ّ                                          اليت تنص  على أنه "[...] بنهاية شهر آذار/مارس[...] ، ICC-ASP/13/Res.5ُ                           أ نظر املرفق الرابع من الوثيقة٤
تماعات تنسيق برنامج عمل ملنسق الفريق العامل ذي الصلة ومعه جدول زمين لألهداف اليت يلزم حتقيقها حىت بداية دورة اجلمعية، وإن أمكن، لالج

[...]".املقررة
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اجلرائمخلرباءاخالهلاناقشمستديرةمائدةمركزا التنسيق نظم،٢٠١٥مارسآذار/٢٥ويف-١١
املستديرةاملائدةتمجعو . العامليةللعدالةالهايمعهدمبشاركة عامة،نقاشحلقةهاتتلواجلنسانيةسيةاجلن

واألوساطاملاحنة،واجلهاتالوطنية،والقانونيةالدوليةاملؤسساتمنواملمارسنياخلرباءكبارمنجمموعة
اليت تنص الوطنيةالقضائيةالنظمتعزيزةكيفيحولمتعمقةملناقشة،احلكوميةغريواملنظماتاألكادميية

تبذهلااليتاجلماعيةللجهودميكنكيفاستكشافعلىالرتكيزمتو . واجلنسانيةاجلنسيةاجلرائمعلى 
تمعيفالفاعلةاجلهاتخمتلف مناإلفالتمكافحةيفالفعاليةمنقدربأكربتسهمأنالدويلا
الهذايفاالحتياجاتربطميكنكيفوخاصة،اجلرائمهذهعلىالعقاب جماليفالقدراتلبناءا
.القانونسيادةمنأوسع
املنظماتمنعددمعلقاءمركزا التنسيق نظم،٢٠١٥يونيوحزيران/١٥يفذلك،علىوعالوة-١٢
املزيدعرفةملو ،التكاملبالصلةذاتاألنشطةجماليفواملمارساتاخلرباتلتبادلنيويوركيفاحلكوميةغري
أبرزتو . اجلمعيةرئيسديوانمنمسؤولونحضر هذه اللقاءات و . الصددهذايفالوطنيةالتطوراتعن

يفاألساسيرومانظامّ       اليت ينص  عليها العامةواملبادئاجلرائمية وطنيالاتتشريعتضمني الأمهيةالعروض
.وطنيةالاتجراءاإليفالقواننيهلذهالكاملوالتنفيذاحملليالقانون

انية على واجلنسةاجلنسيالوحشيةاجلماعيةاجلرائم"كافحةمُ                   وقد ع قدت حلقات عمل بشأن -١٣
آب/أغسطس١٧تيغوا وغواتيماال، ويف ، يف أن٢٠١٥حزيران/يونيو ٢٥و٢٤، يومي الصعيد الوطين"

رفيعيواملسؤولنياحلكومةيممثليف كمباال وأوغندا على التوايل. ومجعت حلقات العمل هذه ،٢٠١٥
تمعالعاماملدعيمكتبنعذلكيفمباودوليني،وطنينيممثلنيو الوطنية،العدالةنظمنعاملستوى وا

عناملساءلةيف ً ما  ُ د  ُ ق  ّ ضي  ُ امل  كيفيةبشأنمتعمقةمناقشاتإلجراء،املعنيةاجلهاتمنذلك وغرياملدين
عملالحلقةتنظيميفشاركوقد. املعلوماتوتبادلالرئيسيةالتجارببتحديداجلرائم اجلنسية واجلنسانية،

ّ         ون ظ مت حلقة . )غواتيماالنساءلالوطينواالحتادغواتيمااليفالسويدسفارةّ    ، كل  من غواتيمااليف العملُ
نباجإىلأوغندا،يفالعامةالنيابةومديريةأوغندايفالسويدسفارة، من قبل كمبااليفعقدتاليت
وترد. التنميةلقانونالدوليةاملنظمةمنبدعمالسويد،من قبل متويلهامت. و التنميةلقانونالدوليةمةاملنظ

.التوايلعلىوالثالثالثايناملرفقنييفاحللقاتهذهوقائعملخصات
التكامل حولمركزا التنسيق املشاورات غري الرمسية الثانية أجرى، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٦يف -١٤
بريالسيد هولندا، يفالسفري السويدي افتتح االجتماع سعادة و خل الفريق العامل يف الهاي. دا

أحدث أنشطة التيسري وحملة موجزة عن االجتماعات املقررة قبل التحضري املستجدات يف ، وقدمهوملسرتوم
مل يف غواتيماال عحلقةيف الستقاء املعلومات الفريق العامل اجتمع و للدورة الرابعة عشرة للجمعية. 

وقانوناإلنسانوحقوقالدويلالقانونوإدارة،التنميةلقانونالدوليةاملنظمةعننيممثلمن وأوغندا 
.العاماملدعيمكتبمنمسؤولنيإىلباإلضافةالسويد،يفاخلارجيةالشؤونوزارةو املعاهدات،

،٢٠١٥مارسُ            اليت أ جريت يف آذار/وىلاألالرمسيةغرياملشاوراتإىلالرئيسأشارالبداية،يف-١٥
اجلرائم اجلنسية علىتركزوطنيةعملحلقاتتنظيمعلىعزمهاإىلجهيت التنسيقأشارتحيث

بنيالقائمالتعاونعلى و لب، ّ هذه تأيت استجابة للط  العملأن حلقاتعلى التأكيدمتو . واجلنسانية
هذه العملحلقاتأنعلىً أيضا  التأكيدمتصدد،الهذاويف. وأوغنداغواتيمااليت وحكومالسويد

الوطينااللتزامأمهيةيؤكدمماوأوغندا،غواتيمااليفالوطنينياملصلحةأصحابمعوثيقتعاونبمتّ ظ  ُ ن  
.الوطنيةاخلرباتلتبادلواالستعدادوامللكية

عنموجزتقريرنشرةّ ني  تنميةاللقانونالدوليةاملنظمةممثلأعلنالرئيس،ّ   العرض الذي قد مه بعدو -١٦
.اإلجراءاتمنمزيدالختاذالتوصياتمنجمموعةذلكيفمباالعمل،حلقاتنتائج
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اخلارجيةالشؤونوزارةو املعاهدات،وقانوناإلنسانوحقوقالدويلالقانونإدارةعنممثلونوأكد-١٧
،احملليةالنظميفواملمارسنيسية واجلنسانية اجلرائم اجلنضحايامجعقيمة،العاماملدعيومكتبالسويديف
تمعالعدالةوقطاعاحلكوماتعنممثلنيذلكيفمبا . قدمااملضيسبلحولاملةشملناقشة،املدينوا
.ةلّ مطو  بصورة ، الضحايامتكنيو للجميعالعدالةإىلالوصولضمانّ             مت  تناول ضرورة و 

اجلرائمأنتوأكد،اجلرائم اجلنسية واجلنسانيةعلىزللرتكيتأييدهاعنالوفودبعضوأعربت-١٨
تمع الدويل بأسره. ويف هذا الصدد، كان ي  ، مشكلة واسعة االنتشاراجلنساين،اجلنسية والعنف  نظر ُ م ا

د وجاء املوضوع هذا إىل  السياسات العامة ناقشة مبورحب بعض الوفود ،يف الوقت املناسبُ       على أنه جم 
مجعية الدول األطراف.يفأوسع ع على نطاق بشأن هذا املوضو 

نسانية واجلاجلنسيةاجلرائمعلىالرتكيزأنمن املستمرالقلقُ               فقد أ عرب من جديد عن ذلك،ومع-١٩
بأن املقصود ليس ترتيب خمتلفالدولالتنسيق اطمأنت جهتف. الضحايابنيُ       ُّ  ً      ً ي نشئ تدر جا  هرميا  أنكنمي

كثريايت  الاجلرائم اجلنسية واجلنسانيةطبيعةعلىالرتكيز، وإمنا املقصود هو هرميتسلسل يفالضحايافئات
.السائدةالسلطةهلياكلنتيجة،اجلناةمنبدال،الضحاياعلىواخلزيالعاروصمةوضعتما

كن ميالنزاع،أوقاتيفُ                            ت عىن باجلرائم اجلنسية واجلنسانية الوطنيةالقضائيةالنظمأنمنالرغمعلىو -٢٠
نطاقعلىاألطرافدوللأمثلةمبثابةتكونأنالوطنيةوالتحقيقاتاملالحقاتمناملستفادةلدروسل

.األساسيرومانظامّ       الذي ينص  عليها رائماجلمنأخرىألنواعأوسع
ا حمدود فيما خيص بناء القدرات -٢١ ورأت كل من الدول األطراف واحملكمة أن دور احملكمة ذا

جمال التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقة هذه اجلرائم "يف الفعلي يف 
امليدان" فهذه مسألة منوطة باألحرى بالدول وباألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ذات الشأن وغريها 

تمع املدين. وبوسع احملكمة مع ذلك،  طالع بواليتها ويف االضأثناءمن املنظمات الدولية واإلقليمية وا
) منه أن تتبادل املعلومات مع الواليات القضائية ١٠(٩٣نطاق نظام روما األساسي، وباخلصوص املادة 

الوطنية وأن تقدم هلا املساعدة. وجلمعية الدول األطراف دور مهم تؤديه يف مواصلة احلوار بشأن جهود 
تمع الدويل يف مضمار تعزيز الواليات القضائية الو  طنية عن طريق أنشطة التكامل، فتعزز بذلك ا

مكافحة اإلفالت من العقاب.
١٧ومن األمهية مبكان التذكري، بأن املسائل اليت تثريها مقبولية القضايا لدى احملكمة مبوجب املادة -٢٢

ات بادر ينبغي ملتبقى مسألة قضائية ينبغي أن يتناوهلا قضاة احملكمة. و ،من نظام روما األساسي مجيعها
الدول األطراف الرامية إىل تعزيز الوالية القضائية الوطنية لتمكينها من التحقيق الفعال يف معظم اجلرائم 

تمع الدويل عموما  ومالحقة مقرتيف هذه اجلرائم على صيانة ً ا  ومَ أن تعمل د  ،ً                       اخلطرية اليت تثري قلق ا
ّ كفء ومستقل .وعلى أداء مؤسساته لوظائفها بشكل،سالمة نظام روما األساسي

وأمانتها،جمعية الدول األطرافرئيس -ً ثالثا  

، يف حني إن مجعية الدول األطراف هي الراعية للمنظومة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي-٢٣
ا اأن  حمدود يف جمال تعزيز قدرة الواليات القضائية احمللية على ّ جد  ادور تكتسي جلمعية يف حد ذا

اجلمعية هي منتدى رئيسي يعاجل مسائل العدالة ف،ومالحقة مرتكبيهااجلرائم الدولية التحقيق يف أخطر
مكافحة اإلفالت من العقاب على اهلدف األساسي من نظام روما األساسي، هو اجلنائية الدولية. و 

تمع الدويل ككل   .ّ الصعيدين الوطين والدويل بالنسبة ألخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
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سعادةاجلمعية،رئيسلدى األربعاألولوياتإحدى للدولالوطنيةوالقدراتالتكاملتعزيزُ  ّ ي عد  -٢٤
أجلمناألطرافالدولمعاملستوىرفيعةثنائيةباتصاالتقامالصدد،هذايفو . كاباصديقيالسيد
الدولمعيةاجلرئيسزار،٢٠١٥عامطوالو . احملليةالقدراتتعزيزسبلحولواراحلوإقامةالوعيإذكاء

وفخامة السيد ألفا كوندي، ؛ مايلمجهوريةرئيسكيتا،بكرأبوإبراهيمالسيدفخامة للقاء األطراف
خالل زيارته و . ، على التوايلأوهورو كينياتا، رئيس مجهورية كينياالسيدفخامةو ، رئيس مجهورية غينيا

االحتادمفوضيةرئيسةزوما،انا دالميينالسيدة نكوساز فخامة ألديس أبابا، اجتمع رئيس اجلمعية مع 
.األفريقيةللدولالوطنيةالواليةتعزيزضرورةحوللتبادلل،املصلحةأصحابمناوغريهاألفريقي،

حولإقليميامؤمتراالسنغال،داكار،يفاجلمعيةرئيسعقد الدولية،اجلنائيةالعدالةيوممبناسبةو -٢٥
ّ    ن ظ مت ذلك،موازاةيفو . التكاملعلىأساسيبشكلّ  ورك ز " الدوليةئيةاجلناوالعدالةالدولسيادة" ُ

املناطقمنوغريها) إيكواس(أفريقياغربلدولاالقتصاديةلجماعةاملنتمني للصحفينيدورات تدريبية ل
دف األفريقية .الوطينالصعيدعلىالقضائيةالتطوراتلتغطيةاإلعالمينيقدراتتعزيزدون اإلقليمة، 

رئيسشارك املتحدة،لألممالعامةللجمعية٧٠الللدورةاملستوىالرفيعاجلزءهامشوعلى-٢٦
واإلكوادوربوليفيامثلاألطرافالدولمعالوزاريةاملستوياتعلىالثنائيةاالجتماعاتيفاجلمعية
غريهاُ    قد رات و ،اخلاصةاقدرالتعزيزتدابرياعتمادتشجيعأجلمن،تونسوونيجريياوناميبياوإيطاليا

.األطرافّ   الد ول من
واملالحقةبالتحقيقالدولنّ متك  اليتالتشريعاتتنفيذاعتمادأنباعتبار ذلك،علىوعالوة-٢٧

مبدأنفاذلأساسيأمراألساسيرومانظاميفعليهااملنصوصاجلرائميف ة،الوطنيدُ ع  ُّ الص  على،القضائية
يف،الوطينالصعيدعلىاألساسيرومانظامتنفيذقبلتاليتاألطرافالدولّ         شج ع الرئيس التكامل،

َ                     وعرض  عليها مساعدة اجلمعية املتحدة،األمميفاإلنسانحقوقلسالشاملالدورياالستعراضإطار
.هلا

٥ء.مهمتها املتمثلة يف أنشطة التوعية وتقاسم املعلومات وتيسري األداوواصلت األمانة، تطوير -٢٨

تواصل فهناك حدود ملا ميكن إجنازه. ،وبالنظر إىل أن هذه املهمة قد أنشئت يف حدود املوارد املتاحة
األمانة حتديث بوابة اإلنرتنت للتكامل وتسهيل تبادل املعلومات بني الدول املعنية وأصحاب املصلحة.

المحكمة-ً رابعا  

درة احمللية على مالحقة مقرتيف أخطر اجلرائم الدولية قدرة ، يعترب دور احملكمة يف بناء القّ مثلما تبني  -٢٩
ً                        حمدودة. إذ إنه من وجهة النظر القضائية البحتة، فإن للتكامل معىن حمدودا  ذا صلة مبقبولية القضايا 

املعروضة على احملكمة. وهذا أمر يظل قضية قضائية صرفة.
لنطاق يف جمال التحقيق واملقاضاة. وباإلضافة ومع ذلك فإن احملكمة تتمتع بتجربة وخبربة واسعيت ا-٣٠

وفيما يتعلق ببلدان احلاالت، يواصل مكتب املدعي العام مجع املعارف واكتساب اخلربة عن إىل ذلك، 
ً معا  وهذان العنصران النظام القضائي الوطين، ويف نفس الوقت أجرى حتقيقات متعمقة يف اجلرائم املرتكبة.

ما أن يوفرا فرصا   ) منه من ١٠(٩٣للمحكمة يف نطاق نظام روما األساسي وباخلصوص املادة ً من شأ
وتقدمي املساعدة هلا. وبطبيعة احلال ، حسب الطلب،أجل تبادل املعلومات مع الواليات القضائية الوطنية

ICC-ASP/13/30التكامل، املرفق الثاين، ألمانة بشأن تقرير ا٥
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مثل ،صلةالً                   فضال  عن عوامل أخرى ذات ينبغي القيام بذلك مع مراعاة مقتضيات النظام األساسي، 
، ميكن للمحكمة أن نوالبنفس املى سالمة األدلة اليت يتم مجعها. وعلى اية الشهود واحلفاظ علضرورة مح

التحقيق يف اجلرائم املشمولة يف تستفيد وتتعلم من اخلربات والدروس املستفادة للدول اليت قامت بدورها 
ا. بنظام روما األساسي ومقاضا

مسؤولوقدمهاً ا  عروضملشاورات غري الرمسية اليت أجراها، ، أثناء ايف الهايالفريق العاملىّ وتلق  -٣١
تكن مل احملكمةأنمنالرغمعلى. وأوغنداغواتيمااليفالعملحلقاتيفكخرباءشاركواالذيناحملكمة

مناملستفادةالدروس، إذ إن حلقة العملّ        تبي نت فائدةفقد ، غواتيماالبشأن سابقةهلا أي خربة 
.العاماملدعيمكتبعمليفتسهمأنميكنوطنيةالالقضائيةقاتواملالحالتحقيقات

التي يبذلها المجتمع الدوليّ الجهود األعم  -ً خامسا  

،إىل املناقشات وتقاسم املعلومات وعملية التيسري داخل اجلمعية ومن جانب احملكمةباإلضافة -٣٢
بالتكامل وببناء القدرات ملنع اإلفالت من ةّ النتعل قتقوم جهات فاعلة شىت بتنظيم عدد كبري من األنشطة 

تمع الدويل ككل. وقد تلقت الدول ملرتكيب العقاب  األطراف تقارير أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
اخلاصة نرتنتاألنشطة وسيتاح املزيد من املعلومات الشاملة على بوابة اإلبعض هذهمستوفاة عن 

بالتكامل التابعة لألمانة.
ا األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية، ً وفضال  -٣٣ عن األنشطة العامة اليت تضطلع 

عدد ال حيصى من املشاريع امللموسة املتعلقة ببناء القدرات يف مجيع أحناء العامل، وليس أقلها مشاريع ُ  َّ  ي نف ذ 
ب كل من الدول واملنظمات الدولية ارجة منه. وتنفذ هذه األنشطة من جاناخليف بلدان يسودها النزاع أو 

تمع املدين.واإلقليمية  وا
ظمت منظمة املعونة ن، ٢٠١٥أيار/مايو ١٩-١٨وكمثال على هذه األنشطة العديدة، يف-٣٤

نظامعلىالعامليالطابعإضفاء"ندوة بعنوان: أفريقياجنوبجوهانسربغ،يفالقانونية األفريقية، 
احملكمة،مناملستوىرفيعيمشاركنيالندوةتومجع". الدوليةنائيةاجلللمحكمةاألساسيروما

تمععنوممثلنياألطراف،الدولومن  منجمموعةملناقشة،املعنيةاجلهاتمنوغريهااملدينا
والدعوةالقدراتبناءمبادراتأمهيةعلىخاصبوجهالرتكيزمعالتكامل،ذلكيفمباالقضايا،

. عالوة على ذلك، أعلنت منظمة املعونة على الصعيد الوطيننظام روما األساسيإىل حتسني تنفيذ 
، ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٢١-٢٠ها على تنظيم حلقة دراسية للمتابعة يف داكار يف َ القانونية عزم  

حول وحلقة نقاش ،حتت عنوان "العدالة اجلنائية الدولية وتطور مفهوم الوالية القضائية العاملية"
الجتاهات الناشئة من التكامل"."ا

ساعدت االستجابة السريعة يف جمال ،٢٠٠٩عاميفالتشغيلمرحلةمنذذلك،إىلإضافة-٣٥
تمعقدرةحتسنييفللمساعدةالبعثاتمنعدديفالعدالة،  منإلفالتّ  على وضع حد  لالدويلا
مناالحتياطيةالقائمةاستخدامب،األساسيرومانظاماملنصوص عليها يف رائماجلعلىالعقاب
اجلنساين تحقيق يف جمال العنف اجلنسي والعنف العلى بني ّ ر  َ قائمة اخلرباء املد  يف ذلك مباالدوليني،اخلرباء
برنامجً أيضا  الستجابة السريعة يف جمال العدالةقامت او . للمرأةاملتحدةألمماركة اشمبهاوضعّ اليت مت  

األساسيرومانظامّ       اليت ينص  عليها رائماجليفالتحقيقاتيف باشرةمبطريقة لمساعدةلالتكامل
.مايلحكومةمبشاركةالتكامللربنامججترييبمشروعتنفيذحالياوجيري. الوطيناملستوىعلى
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رتبطاملاجلنسيالعنفمالحقةشبكة"ّ    ً       مت  أيضا  إطالق ،٢٠١٥سبتمربأيلول/١٦يفو -٣٦
وقد جاء . سويسرازيوريخ،يفنيّ العام  للمدعنيالدوليةلرابطةلالسنويمتراملؤ أثناء " النزاعاالت حب

َ    لرت ك ة انتيجةاجلنسيالعنفمالحقةشبكةمفهوم العاماملدعيمكتبيفمؤخراُ   الذي أ جنز لعملَ
حنوواألفكاراخلرباتتقاسمتسهيلإىلويهدف،السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمة

.النزاعأوقاتيفاجلنسيةاجلرائممالحقةلنهجاجلماعيتحسنيال
تمعوالدولواإلقليميةالدوليةواملنظماتاملتحدةاألممعَّ ج  َ ش  ُ وت  -٣٧ هذهتعميمعلى املدينوا

يف واملالحقةالتحقيقاملتعلقة بالوطنيةتشريعات التعزيزإىلالرامية،القدراتبناءّ    املتعل قة باألنشطة
القائمةالتقنيةاملساعدةوأدواتبرامجيف،األساسيرومانظاماملنصوص عليها يف رائماجل

اجلهودهذهتستمرأنينبغيو . القانونوسيادةوالتنمية،اإلنسانحقوقمثلجماالتيفواجلديدة،
ذاهلحمدوددورهلااليتاألطراف،الدولمجعيةيفأواحملكمةطريقعنوليساحملافل،هذهمثليف

.الغرض

الخالصة-ً سادسا  

أعاله أمهية مواصلة اجلهود يف تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق يف اجلرائم َ رد  َ ما و  يربز -٣٨
ا، مع مراعاة و املنصوص عليها يف نظام روما األساسي  احملدودة اليت املسامهةاملقاضات على ارتكا

التأكد من أن النظم ّ يعد  و . هذا الصدديف احملكمة نفسها،و اجلمعية وأمانتها، تقدمها أنميكن 
تمع الدويل أمر الوطنية القضائية  لكي احيويً ا  قادرة على التعامل مع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

اء اإلفالت من العقاب عن هذه اجلرائم ومنع  يعمل نظام روما األساسي بشكل سليم وإل
تكرارها.

مد اجلمعية مشروع األحكام املتعلقة بالتكامل الواردة يف ويف هذا السياق، يوصى بأن تعت-٣٩
ضمن بنود َ التكامل  ُ بأن تدرج اجلمعية  أوصت بعض الوفود ، وإضافة إىل ذلك[. مرفق هذا التقرير

]جدول األعمال ملناقشته يف الدورات املقبلة.
.
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المرفق األول

ُ                 ع فقرات أ عدت للقرار الجامعو مشر 
سيدرج حتت عنوان فرعي واحد].رار اجلامع[مشروع نص مقرتح لغرض الق

التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على إذ تؤكد من جديد
تمع الدويل بأسره جيب أال متر   أمهية وإذ تؤكددون عقاب، ّ أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

ا على القيام بذلك،استعداد الدول للتحقيق الصادق يف هذه اجلرائم و  مالحقة مرتكبيها وقدر
هذه اجلرائم ارتكاب املسؤولني عن أكرب جبهود وإجنازات احملكمة يف سبيل تقدمي وإذ ترحب

السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قضية التكامل،وإذ تالحظإىل العدالة 
تعلقتني مبقبولية من نظام روما األساسي امل١٩و١٧بأن تطبيق املادتني ّ      وإذ تذك ر كذلك

القضايا أمام احملكمة هي مسألة قضائية يبت فيها قضاة احملكمة،
ا احملكمة إىل أنه ينبغي وإذ تشري كذلك إيالء مزيد من االهتمام إىل الكيفية اليت ستنهي 

أنشطتها يف بلدان احلاالت وأنه من شأن اسرتاتيجيات اخلروج املمكنة أن توفر التوجيه عن كيفية 
عدة بلد احلالة على االضطالع بإجراءاته القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشطتها مسا

،ُ  ّ  م عي نةيف حالة 
على عاتق الدول يف التحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية اليت ً أساسا  ّ                    تذك ر باملسؤولية اليت تقع - ١

تمع الدويل ومالحقة مقرتيف هذه اجلرائم وإىل أنه، حتق ً                            يقا  هلذا الغرض، يلزم اختاذ تدابري تثري قلق ا
مالئمة على املستوى الوطين وينبغي توطيد التعاون الدويل واملساعدة القضائية من أجل كفالة 

ً                   واستعداد النظم القانونية الوطنية على املالحقة حقا  عن مثل هذه اجلرائم؛
، يف املنتديات األساسيالتنفيذ احمللي الفعال لنظام روماعلى مواصلة وتعزيز تعقد العزم- ٢

وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق املالئمة،
تمع الدويل وفقا  ملعايري احملاكمة العادلة املسل   ا دوليا  وطبقا  ملبدأ التكامل؛ً                          ّ ا ً      ً              م 

تمع الدويل يف تعزيز قدرة الوالياترحب- ٣ ت القضائية احمللية لتمكني الدول من مبشاركة ا
ة؛يمقاضاة حقيق،نظام روما األساسيعليهاّ مقاضاة مرتكيب اجلرائم اليت ينص  

تمع الدويل يف ترحب كذلك- ٤ جبهود األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول وا
ضائية الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق تعميم مراعاة أنشطة بناء القدرة اهلادفة إىل تعزيز الواليات الق

ضاة عليها يف برامج املساعدة التقنية القائمة واجلديدة ويف ايف اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي واملق
ذا الصدد من قبل املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى على بذل جهود وتشجع بقوةالصكوك،  إضافية 

تمع املدين ؛والدول وا
بأمهية العمل اجلاري االضطالع به داخل األمم املتحدة بشأن برنامج ً حتيط علما  ، يف هذا السياقو -٥

على الصعيدين القانون يف هذا الصددلسيادة، مبا يف ذلك الدور املهم ٢٠١٥العمل اإلمنائي ملا بعد عام 
؛املساواة يف وصول اجلميع إىل العدالةّ         الوطين واحملل ي، وضمان 
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ى أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص علتشدد- ٦
بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب من نظام روما األساسي ٨و٧و٦عليها يف املواد 

ذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني  القوانني الوطنية وأن تنشئ والية قضائية خمتصة 
لى القيام بذلك؛الدول عوحتث

إىل املكتب أن يبقي هذه القضية قيد نظره ويواصل وتطلببتقرير املكتب عن التكامل ترحب- ٧
مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء احلوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل، 

تمع الدويل ا ا حاالت اء إاسرتاتيجيات يف ية الوطنيةاهليئات القضائملساعدة القدرات اليت يضطلع 
واجلهاتالوطنيةالسلطاتمعشراكاتإقامة من احلاالت املطروحة أمام احملكمة، ودور ّ   معي نة 
الشهودمحايةن قبيل مقضايابشأنساعدةاملأيضاذلكيفمباالصدد؛هذايفاألخرىالفاعلة

لى أساس نوع اجلنس؛واجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة عوالضحايا
بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن تقدم عملية تنفيذ واليتها املتمثلة يف ترحب- ٨

تسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية مبا يف ذلك املنظمات 
تمع  بالعمل الذي أجنزته رحب كذلكوتدف تعزيز الواليات القضائية احمللية؛ املدينالدولية وا

أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، تعزيز جهودها األمانةوترجو منوأجنزه رئيس اجلمعية، األمانة 
بني احملكمة، والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية مبا يف ذلك الرامية إىل تسهيل تبادل املعلومات 

دف تع تمع املدين  ً           وأن تقدم تقريرا  إىل الدورة ، زيز الواليات القضائية احملليةاملنظمات الدولية وا
بشأن التقدم اجلديد احملرز يف هذا الصدد؛عشرة للجمعية امسةاخل
املناقشة العامة بشأن التكامل أثناء[...] بشأنتعرب عن ارتياحها للحوار املركز الذي أجرته [- ٩

]؛اجلنسانيةبشكل خاص على اجلرائم اجلنسية و خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية مع الرتكيز
احملكمة على أن تواصل الرتكيز على العمل املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك العمل من تشجع-١٠

خالل تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنية مع التذكري بالدور احملدود املنوط باحملكمة 
التعاون بني الدول يف هذا الصدد؛ّ تشج ع، كما الوطنيةيف جمال تعزيز الواليات القضائية 
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المرفق الثاني
حزيران/يونيو ٢٥-٢٤في غواتيماال (أنتيغوا، ُ      موجز حلقة العمل التي ع قدت في

الجنسيةالجرائمبالمتعلقةالعقابمناإلفالتضداستراتيجية"إجراءات )٢٠١٥
"جنسانيالالعنفجرائممنوغيرها

عمل حول اإلجراءات االسرتاتيجية حلقة قدت ُ ، ع  ٢٠١٥يونيو حزيران/٢٥و ٢٤ي يوميف -١
يف أنتيغوا، ، ايناإلفالت من العقاب املتعلقة باجلرائم اجلنسية وغريها من جرائم العنف اجلنسملكافحة

ّ                                   حلقة العمل هذه، اليت نظ مها كل  من سفارة السويد يف غواتيماال واالحتادحضروقد غواتيماال.  الوطين ّ     
ممثال من املنظمات واملؤسسات الوطنية، فضال عن خرباء ٢٢بتمويل من السويد، لنساء غواتيماال، 

ني،ّ عام  ّ   مد عني قضاة و و مشاركني من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان ومجعت دوليني. 
اجلنسيالعنفأعمالمنوناجنيدولينيوخرباء، نظام العدالة يف غواتيمااللومسؤويل الشرطة  التابعةو 

.اخلرباتوتبادلمسبوقغريحلوار،اخلطرية
املشاركونا تبادلاليتالعروض،منالعديدالعملمشلت حلقة التمهيدية،املالحظاتبعد-٢
اجلرائميفواملقاضاةبالتحقيقيتعلقفيماوالتحدياتاإلجنازاتحول،النظروجهاتو العمليةتجاربال

وتلتها،الوعيوزيادةالقانونوإنفاذالوطنية،التشريعاتعلىالعروضّ  ورك زت.نسانيةجلوااجلنسية
امناقشات وخلصت . ةاحلاليللممارساتاملستمرلتحسنيمن أجل ااملعرفةتبادلمجاعية من شأ
.اإلجراءاتمنمزيدالختاذالتوصياتمنجمموعةإىلاملناقشات

املدعيمكتب و الشرطةداخل، واالدعاءالتحقيقُ َّ      امل ت ب عة يف ددةاحمليجياتسرتاتعلى االالضوءطّ ل  ُ وس  -٣
والتدريبالوكاالت،بنيالتنسيقأنولوحظ. نسانيةواجلاجلنسيةاجلرائمبيتعلقفيما،غواتيمااليفالعام
إنشاءبذلكيفمباوالقضاة،ّ        ّ  االد عاء العام  سلطاتوبنيالشرطةيفاملتخصصةواخلرباتايناجلنس

علىوعالوة. اجلرائمهذهملالحقةالوطنيةالقدراتلتعزيزٌ       ، أمر  ضروري متخصصةووحداتمؤسسات
ذلكيفمباالصلة،ذوياملصلحةأصحاببنيالشراكاتوأمهيةالدويلالدعمضرورة تأكيدمتذلك،

تمعاحلكوميةالسلطات .نسانيةواجلةاجلنسياجلرائمعناملساءلةتعزيزأجلمناملدين،وا
الوصولتأمنيأجلمنواسعنطاقعلىالفسادهياكلعنالنقابلكشفو ذلك،علىوعالوة-٤

العملّ         مت  االعرتاف بالصدد،هذايفو . العملحلقةيفباستفاضةهذه املسألةاملشاركون تناول، العدالةإىل
.غواتيمااليفالعقابمناإلفالتملناهضةالدوليةلجنةالذي تقوم به المّ القي  
يفاليوماملرأةعاين منه تذيال،ايناجلنسو اجلنسيالعنفأنآلدانا ثلماّ              ّ          أك دت املدعية العام ة السيدة -٥

خاللرائماجلوراءكانتاليتالرجلقُّ و  َ تف  ّ    املتعل قة بمَ قي  الو اهلياكليفمتجذرالسلم،وقتيفغواتيماال،
نساين،اجلالتمييزمثلاجلذرية،اوأسبااجلرميةهذه أمناطمعاجلةرةضرو علىالتأكيدّ ومت  . املسلحالنزاع
.مستدامتغيريحتقيقأجلمن
وقعتاليتواجلرائم،اخلطريةاجلنسيالعنفمنالناجنيشهادات منعيةيضااملو املناقشاتانطلقت-٦

املنظماتقدمهذي تال،انوينوالقوالسياسيواالجتماعيالنفسيالدعمحتديدّ مت  و . املسلحالنزاعخالل
ّ ن  ومجيعه،اتالناجيهلؤالءّ العامني  واملدعنيواحملامنيالشرطةأفرادو اإلنسان،حقوقومنظماتالنسائية

التغلبيفسهميالعدالة،لتحقيقوالسعيالبحثيفحامساعنصراباعتباره،ايااملاهلندياتالنساءمن
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املتفاينوالعمللناجني،اومثابرةشجاعةعلىكيز الرت ّ مت  ا كم. بالعاروالوصمبالذنبالشعورعلى
التنسيقأمهيةعلىأيضا التأكيدومت. الداعمةاجلهات، الذي تقوم بهاملعرفةعلىوالقائمواملستمر
.بينهاوالتفاهماملتبادلها احرتامو الفاعلةاجلهاتمجيعبنيوالتعاون

واجلنسايناجلنسيالعنفبالوعيإذكاءأمهيةعلىشاركنياملمنالعديددّ شد  ذلك،علىوعالوة-٧
يسهم يف مكافحة ، لوحظ أن زيادة الوعي مبثابة تدبري وقائيو باعتباره جرمية، وانتهاكا حلقوق اإلنسان. 

إزالة وصمة العار تُ ِّ وح د دالعنف اجلنسي. جرائم غريه من أشكال باالغتصاب و بوصمة العار املرتبطة 
ا أمر  ال  األحيانمنكثرييفهي و ، اوقسو واجلنسايناجلنسيالعنفطبيعةنع ومعاقبة ملمنه ّ فر  مٌ   بأ

مستقلوقضاء،جيدبشكلتعملمؤسساتوجودأمهيةعلىالتعرفمتالصدد،هذايفو . منهجية
.العدالةإىلالوصوللضمانوكوسيلة،القانونلسيادةكأساس

غريهم من و ،نيّ العام  واملدعنيالشرطةأفرادّ ضمان تلق يرةضرو املناقشاتأكدتذلك،إضافة إىل-٨
اجلنساين،و اجلنسيبالعنفاملتصلةبالقضايالتوعيتهمً ا  ومؤسسيً ا  منتظمً ا  تدريب،اجلنائيةالعدالةمسؤويل

هذهمرتكيبوحماكمةبالتحقيقيتعلقفيمااملؤسسيةالقدراتبناءو ،الضحيةإيذاءتكراربّ جتن  أجلمن
.ائماجلر 
اجلرائم اجلنسية حصرا تعاجلان ،يف غواتيماالتنيقانونيعمليتني إجرائيتني االنتباه إىل َ لفت  ُ ا  وأخريا، -٩

املسؤولية، مبا يف ذلك كيفية ن أشكال يف تطوير السوابق القضائية عاقد سامهتما أُ      أ شري إىل . و واجلنسانية
الفقهبناءيفيساعد و بأسرهالدويلتمعّ           مم ا قد يفيد ارائم العنف اجلنسي،جبالرتبة يرفيعّ    املت همني ربط 
.هافيوالفصلقانونيااجلرائمهذهمعاجلةكيفيةحول
بنيشبكاتإقامةذلكيفمباوالدويل،الوطينينياملستو علىالتعاون،أمهيةحلقة العملوأبرزت-١٠

تمعالقانونيةاهلياكل نسانيةواجلاجلنسيةجلرائمعلى االعقابمنلإلفالتّ حد  وضعأجلمناملدينوا
تمعدورأمهيةوأكد. تكرارهاعدموضمان اجلذريةاألسبابوفضحمواجهةعلى ملساعدةيف ااملدينا
رومانظاممثلالدولية،املعياريةاألطرمناالستفادةزيادةضرورةوكذلكاجلنساين،و اجلنسيللعنف

.األساسي
ا مجعإذ، حدثا تارخيياهذه العملة َّ      وقد مثـ ل ت حلق-١١ ،الناجني من العنف اجلنسي اخلطريت بنيأ

العمل شكل حلقةقد مسح و . غري مسبوقمن الشرطة الوطنية ومكتب النائب العام وقضاة حلوارفراد وأ
ااالحرتام والشجاعة والقوة اليت أبّ        ، ومت  االعرتاف ناقشة شاملة ومفتوحةوطريقة تنظيمها مب املشاركات َ  بد 
ا،ايااهلنديات املايا امل .واإلشادة 
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المرفق الثالث
)، ٢٠١٥آب/أغسطس ١١أوغندا (في في كمباال، ُ    موجز حلقة العمل التي ع قدت 

انية على الصعيد الوطني" والجنسةالجنسيالجرائمكافحةم"
املستوىىعلاجلنسيةاجلرميةمكافحةحولعملحلقةتقدُ ع  ،٢٠١٥/أغسطسآب١١يف-١

يف العامةالنيابةمديريةمعبالتعاونأوغندايفالسويديةالسفارةااستضافته،أوغنداكمباال،يف،الوطين
الدوليةنظمةاملرعايةبالسويد،منهذهالعملحلقةمتويلمتوقد. التنميةقانونلالدوليةنظمةاملو ، أوغندا

األوغندي،العدالةنظامعنونوممثل،أوغنداحكومةمنتوىاملسورفيعنو سؤولاملعيُ د  و . التنميةقانونل
جلرائميف ااحملليةالقضائيةاملالحقاتلتحسني،واملمارساتاخلرباتتبادلإىل نو ودولينو وطنيخرباءو 

.نسانيةواجلاجلنسية
ن حلقة أوربان، إىل أأندرسون، السيد أوغندالدىالسويديالسفري، أشاراالفتتاحيةكلمتهويف-٢

اجلنسيالعنفيف جرائمللتحقيقالوطنيةالقدراتتعزيزإىلالراميةالعامليةاجلهودمنجزءاكانتالعمل
على الصعيد الوطين وفقا لنظام روما األساسي، وأكد التزام احلكومة اجلنساين ومالحقة مرتكبيها، و 

أصحاب قال إن حضورالضحايا. و السويدية يف منع هذا العنف وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني
ّ  املصل حة األهم ،على ّ ، يدل  املستوى من احلكومة األوغنديةيرفيعنثيلومماملصلحة الرئيسيني  واهلدف َ      

وهي حمامية دولة ، كاجيزيالسيدة جوانالراحلة ّ      مت  تكرمي ويف هذا الصدد، .لقضية املطروحةيف ااملشرتك 
جرائم ، سواء على املستوى الدويل واحمللي، ملكافحة املبذولةهاوجهوداللتزامها القوية، سابقرئيسية أقدم 

.العنف اجلنسي واجلنساين
الدوليةنظمةاملبنيبالتشاور، العملمنملزيدتوصياتالمشروعصيغ ،عمللقة الحلالتحضريإطاريف-٣
ذلكيفمباالعمل،حلقةتدوراخمتلف خاللو . نيأوغندينيّ عام  عنيّ ومد  وقضاةوالسويدالتنميةقانونل

دفعامةاللسةاجل، وأثناء عملأفرقة الداخلقةّ متعم  بصورة التوصياتهذهمشروعنوقشالعروض،
جهودابذلتقد أوغنداأنلوحظالصدد،هذايفو . فعالحنوعلىلتنفيذهاالالزمةاإلجراءاتحتديد
القانونوصكوكرائدةالوطنيةالقواننيالاعتمادمثل،اجلنساينو اجلنسيالعنفجرائمعلى للقضاءكبرية
ا ت،اجلنساينو اجلنسيالعنفجرائميفامللزمغري هذهبشأنوالدويلاإلقليميالتعاونيفشارككما أ

.القضايا
مشكلةّ  متث ل جرائم العنف اجلنسي واجلنساين أن إىل ّ العام  ّ   ، املد عي وأشار السيد فريد روهندي-٤

لكن أيضا يف أوقات السلم. ويف هذا الصدد، ، االنتشار يف أوغندا، أثناء النزاعات املسلحةواسعة خطرية 
تطبيق نظام روما األساسي مت تسليط الضوء على التصديق على القواعد واملعايري الدولية، فضال عن جتربة 

تنفيذا  املعتمدةتلتشريعااتنفيذعدم،ّ        ّ املد عي العام  َ   ح سب الكربى،التحدياتفمن ذلك،ومع. حمليا
.أمورمجلةيف، املنتشرةاخلاطئةواملفاهيموالثقافيةالتقليديةاملعتقداتبسبب،ً كامال  

تنفيذاملتعلقة بالوطنيةأوغنداعملةّ خط  ّ                 مت  تسليط الضوء على الدولية،بااللتزاماتيتعلقوفيما-٥
القانويناإلطاريفةّ هام  مسامهةامهباعتبار ،غوماإعالنعلى و ،١٨٢٠و١٣٢٥رقماألمنجملسيقرار 

. ومعاجلتهواجلنسايناجلنسيالعنفملنعجيدةانطالققطةيهما بوصفهما نإلويشارالوطين،املؤسسي
،بطريقة مناسبةنصوص عليها املواالسرتاتيجياتاألولوياتومتابعة مراجعةضرورةعلىالرتكيزّ لكن مت  

األمنيةالقطاعاتإشراكمواصلةضرورةعلىالتأكيدومت. العملخطةىلً  استنادا  إاملتخذةالتدابريكذلك و 
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ميكناملسلحأثناء النزاع واجلنسايناجلنسيالعنفعلىللقضاءاملبذولةاجلهودّ ألن  ،الصددهذايف،أيضا
يف منطقة وتشجيع احللول السلمية للنزاعات ،أن تكون هي نفسها أداة هامة لتعزيز وزيادة التعاون

٦.البحريات الكربى بأسرها

وجود عوائق قانونية كبرية يف باستفاضةن يف حلقة العملو ناقش املشاركمن حيث اإلطار القانوين، -٦
حواجز العنف اجلنسي واجلنساين، وال سيما احلواجز اإلجرائية و ّ   املتعل ق بللقانون ؤالتطبيق الفعال والكف

التعريف القانوين لالغتصاب بعض املشاركني رب َ ا، اعت  سياق أوغندويف اإلثبات للمحاكمة الفعالة. 
،هذا الصددكصعوبات يفكرت أيضا  ُ وذ  غري كاف. ً تعريفا  ،يف قانون العقوبات الوطينماملستخد

يفالنظروأيضااملؤسسية،القدراتتعزيزضرورة باالعرتافومت. ّ التثب تشرطمتطلبات اإلثبات، مثل 
.مناسباذلككانحيثماالقانونية،اإلصالحات

يف ضحايا والشهود الوعالوة على ذلك، مت التأكيد على ضرورة ضمان سالمة وخصوصية وكرامة -٧
ُ                           أ شري إىل أن الضحايا والشهود يف يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية. و العنف اجلنسي واجلنساينجرائم 

وغريها من العوائق اليت تعرقل ،التهديداتموعة واسعة من ّ   جرائم العنف اجلنسي واجلنساين معر ضني 
سالمة العلىعليها آثار سلبيةتب رت خاطر كبرية يمليف االنتصاف والوصول إىل العدالة، وكذلك ّ احلق  

كافيةقانونيةاستجابةإىل فتقرة تاحملليةالقانونيرُ ط  ُ األ  منالعديدنألوإدراكا.الصحية النفسية والبدنية
ف احلاضرون بوالشهود،اياالضحمحايةجماليف ؛الوطيناملستوىعلىاحلمايةقدراتتعزيزأمهيةَ           اعرت 
والشهودالضحايامتكنيضمانمن أجل ، بالفعلمنها القائمةتعزيز، و واإلجراءاتالسياساتإنشاء بو 

.عرتفوااحملكمةوإجراءاتاجلنائيةالتحقيقاتيفواملشاركة،العنف اجلنسي واجلنساينمن اإلبالغ عن 
ّ  ت عد  أ، أوغندسياقويف-٨ منهائلرتاكملللتصديوسيلة،املتخصصةواملؤسساتاحملاكمأمهيةُ 

،تراعي املسائل اجلنسانيةفرضياتحاالت وضعبذلكيفمبامنهجية،بطريقةهامنّ واحلد  احلاالت
.ةعاجلائم قيد املاجلر اطأمنحتليليفاالجتماعيبالنوعوالوعي،سقةّ ومت  متماسكةقانونيةاسرتاتيجياتو 

نوقشتالصدد،هذاويف. مناسباذلككانحيثماالصدد،هذايفالدولبنياخلرباتتبادلعّ ج  ُ وش  
منذلك وغريبالعار، وصمالبسبباإلبالغّ  قل ة و ،االنسحابمعدالتارتفاعمشكلةً باستفاضة أيضا  

اليت جيب الرسوممثلاخلطرية،اجلنسيالعنفمنللناجياتالعدالةإىلالوصولدونحتولاليتالعوائق
تشكلاخلصوص،وجهعلىاملالية،الرسومُ         أ شري إىل أن و . الطبيةوالفحوصالقانونيةاملطالباتعلىدفعها 
.العدالةإىلالفقريةالريفيةاملرأةوصولأمامعائقا

إنشاءشة حول فوائد وحتديات قدت مناقُ ع  ،فيما يتعلق بالوصول إىل العدالة واخلدمات القانونية-٩
أعرب أوغندا، بالتحقيق والفصل يف جرائم العنف اجلنسي واجلنساين. وفيما يتعلق جمال يفّ   معايري موح دة 
ومن التوحيد. ُ               د عي إىل املزيد من يف هذا الصدد، و أوجه عدم االتساق البارزة هم إزاء قلقاملشاركون عن 

مجيعيفخصيصابنيَّ ر  َ املد  املوظفنيتعيني ،املسألةهذهملعاجلةجت ُ   اليت أ در لموسةاملةالتنظيميبرياالتد
وعالوة.احقوقهوضمانواجلنسايناجلنسيالعنفلضحايااخلدماتتقدميلتحسنياحملليةالشرطةمراكز

داخل ّ                                                                                                                  مت ت اإلشارة إىل الدورة التدريبية اليت دامت ثالثة أيام، بوصفها مبادرة يف هذا الصدد، حول "التصدي للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع ٦
ة البحريات العظمى، واملركز اإلقليمي للتدريب ملنع وقمع العنف اجلنسي يف نظام القضاء العسكري" بتنظيم مشرتك من قبل املؤمتر الدويل املعين مبنطق

- ١٠ُ               (است ضيف يف الفرتة من وفريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة واملعين بسيادة القانون والعنف اجلنسي يف حاالت النزاع،منطقة البحريات العظمى، 
الصدد.ُ                ) يف كمباال، وذ كر كمبادرة يف هذا٢٠١٥آب/أغسطس ١٢
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مرتكيب جرائم حماكمةبشأنالعامملدعيمن إعداد ابّ كتي  إصدارّ        ّ    االد عاء العام  عنأعلنذلك،على
بطريقةاجلرائمهلذهلتصديّ       املت بعة يف اجُ ه  ُ النـ  على تطوير ساعدةاملإىلهدفي،اجلنسي واجلنساينالعنف 

.ومتسقةمتماسكة
يف جمال احلياة الكايف واملنتظم التدريبتقدمي أمهية ضمان ّ                           أك د العديد من املشاركني من جديد-١٠

نيني املشاركني يف نظام العدالة َ دالة اجلنائية وامله  العسؤويلملللشرطة، و مراعاة اجلانب اجلنساين،و اجلنسية 
وخربات قانونية وفهم أعمق ، إنفاذ القانونيف حمددةطبيعة اجلرمية تتطلب مهاراتّ ن  أُ      أ شري إىل اجلنائية. و 

من أجل ضمان فعالية التحقيق من نوعها، الفريدة ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين الحتياجات
دونمنأنهُّ       وات فق على . ألجل الوقاية من معاودة اإليذاءيف هذه اجلرائم، وكذلك واملالحقة واحملاكمة 

هفواتمنتعاينالعنف اجلنسي واجلنساينجرائم حاالتّ ستظل  ،معرفةمن دون و الالزمةالوسائل
.معاجلةدونمن تبقىساألحوال،أسوأيفأوالعام،االدعاءوأخطاء

،كل بلدان العاملموجودة يف  ساس أن جرائم العنف اجلنسي واجلنساينعلى أو وباإلضافة إىل ذلك، -١١
والفتيان،والرجالوالفتياتالنساءمنتكون ضحاياها ميكن أن جرائم، ُ َ  َ ت عت رب  شكل انتهاكا شائعا، و تو 

تمعاتألفرادبثمن باهظ يدفعه ا اجلذريةاألسبابوفضحمعاجلةاعرتف احلضور بضرورةو . ّ ككل  وا
تمعالقانونيةاهلياكلبنيشبكاتإقامةّ    وحد دوا . واجلنساينجلنسياللعنف يفحاسمكعنصراملدينوا

تمع، يستطيعاجلذريةاألسبابوفضحفهمخاللمنبأنهّ    وسل موا . الصددهذا يفساعديأناملدينا
.واالنتهاكاتاملعاملةسوءمنمزيدحدوثمنع
لتعليم يف جمال مكافحة العنف اجلنسي باالوعي إذكاءون أمهية وعالوة على ذلك، ناقش املشارك-١٢

الواجلنساين مستوى الوعي وزيادة الفهم من أجل إذكاء ّ          وسل موا بأنه، . ، وبدور التعليم احلاسم يف هذا ا
عليه يضفيو بهسمحوي، هذا العنفارتكاب سهليذيمعرفة السياق االجتماعي والثقايف ال، و ّ العام  

العنف اجلنسي بواملساعدة على مواجهة وصمة العار املرتبطة ،كسر حاجز الصمت""ّ    بد  من ال، شرعية
إىل تغيري املواقف ً ، سعيا  خطوات مهمة يف هذا الصددتأوغندا قد اختذأشاروا إىل أن . و واجلنساين

يف "احلملة ً مثال  االخنراط بوذلكوحتويل املعتقدات الثقافية واالجتماعية بشأن العنف اجلنسي واجلنساين، 
ةوطنياالضطالع حبملة و ، "اجلنساينالعنفملكافحة العمل النشطواأليام الستة عشر من : العاملية

،عن االهتمام املتزايدً نا  َ ل  َ للتحدث ع  ،اجلنسي واجلنساينالعنف يف جرائمً فحواها عدم التسامح إطالقا  
.العنفوإدانة هذا 

َ   مهم ة ومرك ز ة مناقشات ل فقد أنتجت حلقة العميف اخلتام، و -١٣ ، بني أصحاب املصلحة الرئيسينيّ     ّ 
لعنف اجلنسي لاإلصالح من أجل تعزيز القدرات الوطنية للتصدي حول ة ّ اعتبارات هام  وأثارت 
املوارد مزيد من ختصيص ّ             فقد مت  إبراز ضرورة وغندا اإلطار القانوين املناسب ولئن كان أل. واجلنساين

أمهية وجود استجابة مجاعية ومنسقة ّ           أك د املشاركون لعنف اجلنسي واجلنساين. و ومعاجلة األسباب اجلذرية ل
أمهية دور ّ    أك دوا كما وحتقيق نتائج على املدى الطويل.،يف هذا الصدد من أجل ضمان فرص مستدامة

تمع املدين، الشراكات .ال سيما مع ا
لعنف اجلنسي للتصدي ، لأوغندايصا حلالة معينة يف ّ خص  الذي صيغ مشروع التوصيات، ونوقش -١٤

نب التوصيات من غواتيماال، ستشكل أساسا للمناقشات خالل اجلزء اخلاص اإىل جو ، واجلنساين
.الدول األطرافالدورة الرابعة عشرة جلمعية يفلتكامل با

____________________


