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  متهيد

من العقاب على ارتكاب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل إىل حتقيق  أثناء مكافحة اإلفالت مثة ضرورة
مشاركة عاملية يف نظام روما األساسي لضمان أن جيرى التحقيق فيها واملقاضاة عليها وحبذا لو كان ذلك على املستوى 

  . راغبة يف القيام بذلك أو مل تكن قادرة عليه يف احملكمة اجلنائية الدولية يف حال ما مل تكن الدول املعنيةالوطين، بل وأيضاً

 املصاحل خمتلف اجلهات صاحبةوقد اعتمدت الدول األطراف خطة عمل تضع سلسلة من التدابري اليت يتعني على 
  . والدويليف مساعيها اجلماعية على املستويني الوطيناختاذها 

ف تعزيز تبادل اآلراء يف التحديات املطروحة  د٢٠٠٩ هذه اخلطة يف سنة يف إطارواستهلت سلسة من الندوات 
أمام هذا االلتزام، وتناول بعض االلتماسات والشواغل اليت قد تواجهها الدول األطراف وغري األطراف يف كيفية الوفاء على 

  .أفضل وجه بواجباا مبوجب النظام األساسي أو باالنضمام إىل النظام الوارد يف نظام روما األساسي

، كاماليش شارما ألمانة الكومنولث يف شخص األمني العام، السيد شكرية عن اجلمعية أود أن أعرب عن وبالنياب
عقب انعقاد املؤمتر  (Marlborough House)لعقد هذه االجتماع املوقوت بشأن احملكمة اجلنائية الدولية يف مارلبورو هاوس 

مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية يف أمانة الكومنولث، الذي  كما نتقدم بالشكر إىل السيد أكرب خان، .)١(االستعراضي
 والذي اضطلع بدور حاسم يف تنظيم هذا اجلنائية الدولية بشأن خطة العملتكرم باملشاركة يف عدة اجتماعات عقدا احملكمة 

  .االجتماع مبشاركة خرباء من عدد من دول الكومنولث

آخر عن الطريقة اليت ميكن للمنظمات الدولية أن تتعاون ا وتعزز  وتضرب هذه الندوة مثاالً ملموساً
تصميمها املشترك على مكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم، ومنها اجلرائم الواردة يف نظام روما 

  . ادة القانون من خالل احترام التزاماا القانونية الدوليةياألساسي، وبالتايل تساهم يف النهوض بس
 دولة عضواً يف الكومنولث هي أطراف يف نظام روما األساسي، فإن هذا التجمع يتيح ٣٤نظراً ألن و

  .هدعمها فيللمحكمة والكومنولث لفرصة مثالية لزيادة فهم 
 واللذان سريكزان على احتمال تنقيح قانون ٢٠١١ املتابعة اللذان من املزمع عقدمها يف سنة واجتماعا

أن احملكمة اجلنائية الدولية سيعطيان زمخاً إضافياً إىل الدول اليت ال تزال تنظر يف الكومنولث النموذجي بش
  .حتديد موعد لالنضمام إىل أسرة نظام روما األساسي

  السفري
  كريستيان ويناويسر

  رئيس مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

____________ 

                                                
  .www.icc-cpi.int/menus/asp/reviewconference:  انظر املوقع التايل)١(
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  مقدمة

ت أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هذا املنشور لتعميم يسرين أن كرس
املعلومات والنتائج اخلاصة حبلقة العمل املهمة اليت استضافتها أمانة الكومنولث بشأن احملكمة اجلنائية الدولية يف مارلبورو هاوس 

د املواد الواردة يف هذا املنشور، فإن هذا االجتماع يبني التزام الكومنولث وكما تشه. ٢٠١٠أكتوبر /يف شهر تشرين األول
الصارم مبكافحة اإلفالت من العقاب من طريق دعم والية احملكمة اجلنائية الدولية، ويشدد يف اآلن ذاته على احلاجة امللحة 

  .لى حنو فعاللتطوير قدرة نظم العدالة اجلنائية الوطنية على إجراء التحقيق واملقاضاة ع

 تطوراً بارزاً يف ١٩٩٨يوليه /وشكل اعتماد نظام روما األساسي يف املؤمتر الدبلوماسي الذي عقد يف شهر متوز
واتمع الدويل إذ يستهل حقبة جديدة من املساءلة، فإنه يبعث برسالة . العدالة اجلنائية الدولية ويف حتقيق العدالة للضحايا

ال الوحشية اليت يعرفها اإلنسان، وهي جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، بأنه واضحة ملرتكيب أبشع األعم
  .لن يقبل جمدداً بأن يفلتوا من العقاب

ومع إحراز هذا التطور البارز يف بنية العدالة اجلنائية الدولية، جيدر التذكري بأن ترينيداد وتوباغو، وهي عضو يف أسرة 
رأسها يف الوقت الراهن، هي اليت أعادت إحياء فكرة طال أمدها بإنشاء حمكمة جنائية دائمة تؤدي يف اية الكومنولث وت

 دولة عضواً يف الكومنولث نظام روما ٥٤ دولة من أصل ٣٤وإىل اليوم صدقت . املطاف إىل تطبيق نظام روما األساسي
  .عضاء يف الكومنولث على تصديق نظام روما األساسي وتنفيذهوحنن ال نزال نعكف دائبني على مساعدة الدول األ. األساسي

وحنن نقدر العمل الشاق .  ساهم مواطنوه مسامهة كربى يف والية احملكمة٢٠٠٢ومنذ إنشاء الكومنولث يف سنة 
ىل كما ندرك أن أول إحالة وردت إ. الذي يضطلع به املدعي العام والعديد من قضاة احملكمة من بني جهات عديدة تذكر

احملكمة كانت من أوغندا فيما يتعلق جبيش الرب للمقاومة، وأن احملكمة جتري حتقيقات كذلك يف الوقت الراهن يف كينيا، 
  . وكال البلدين عضو يف الكومنولث

ودعماً للعمل الذي تضطلع به احملكمة اجلنائية الدولية، فإن أمانة الكومنولث سامهت مسامهة كربى يف هذا العمل إذ 
 أدوات حمددة ملساعدة أعضاء الكومنولث على املقاضاة على اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة من خالل سن أعدت

وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن عملنا ال يتوقف عند تصديق النظام األساسي . قانون منوذجي لتنفيذ نظام روما األساسي
لعملية لبناء القدرة احمللية جلهات العدالة الفاعلة الوطنية، مبا يف ذلك وتنفيذه، بل إنه يتخطى ذلك عن طريق تقدمي املساعدة ا

  .عن طريق مساعدا على وضع أطر وطنية حلماية الضحايا والشهود

ويف هذا املقام أود أن أعرب عن تقديري للعمل الذي تضطلع به اجلهات الشريكة لنا يف امليدان، ومنها مجعية 
بطة احملامني الدولية، اليت من دون دعمها وتعاوا القيمني ومن دون املساعدة املقدمة من أصحاب الصليب األمحر الربيطاين ورا

  .املصاحل اآلخرين لتقلص العمل الذي نضطلع به لدعم احملكمة ال حمالة

ال تتمتع وبالنظر إىل املستقبل حري بنا أال ننسى أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست حمكمة تعلو السلطات الوطنية و
وهي حمكمة املالذ األخري، وليس املالذ األول، وهذا يعين أن اللجوء إليها هو . واحملكمة تعمل مببدأ التكامل. باختصاص شامل

وينبغي تشجيع الدول على تصديق التشريعات التنفيذية وسنها . أمر ثانوي، وأن الدول عليها املسؤولية األولية يف املقاضاة
ساسي لكي يتسىن التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية واملقاضاة عليها مبوجب نظام روما األ

على الصعيد الوطين، ومن شأن ذلك أن ينشئ القدرة على املقاضاة على قضايا ينبغي التعامل معها على النحو املناسب على 
  .نائية الدولية وفرض ضغط على مواردهاالصعيد الوطين، وأن حيول دون إثقال عاتق احملكمة اجل
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والتشريع التنفيذي هو األساس األكثر فعالية للتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية وإلتاحة املقاضاة على الصعيد 
  . وهذا النهج الذي ينطوي على مسلكني حاسم لنجاح احملكمة وللمساعدة على سد فجوة اإلفالت من العقاب. الوطين

ل يف أن يذكي تعميم هذا املنشور الوعي بالعمل املهم الذي يضطلع به الكومنولث يف هذا اال وأن وحيدوين األم
يسلط الضوء على احلاجة امللحة ألن يعيد اتمع الدويل تأكيد مساعيه الرامية إىل تضافر اجلهود للمساعدة على مواصلة 

 يتمكن التكامل يف احلقيقة من أن يضحى واقعاً يف حياتنا يعود تصديق النظام األساسي وتعزيز احملاكم الوطنية، وذلك لكي
  .باملنفعة على مجيع الضحايا الذين يستحقون العدالة

  صاحب السعادة السيد كاماليش شارما
  األمني العام للكومنولث

  مارلبورو هاوسأمانة الكومنولث، 
  بال مول، لندن
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

____________ 
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  (*)السيد أكرب خان

أن أرحب بكم بالنيابة عن األمني العام، يل الرئيس سونغ، أصحاب السعادة، سيدايت وساديت، إا لسعادة بالغة 
  .صاحب السعادة كاماليش شارما، يف مارلبورو هاوس ويف افتتاح اجتماع الكومنولث بشأن احملكمة اجلنائية الدولية

مجيعاً اليوم ممثلني للعديد من دول الكومنولث واملنظمات الدولية واجلهات الفاعلة يف اتمع الدويل وحضوركم 
والدوائر األكادميية يشهد على األمهية اليت تعلقوا على التزام الكومنولث الراسخ بدعم والية احملكمة اجلنائية الدولية يف 

  .ضحايامكافحة اإلفالت من العقاب وحتقيق العدالة لل

وكما يعلم العديد منكم فإن التزام الكومنولث بدعم والية احملكمة اجلنائية الدولية هو التزام طال أمده وقد قطع يف 
 حني حثت الدول على تصديق نظام ٢٠٠٢اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي عقد يف مدينة كولوم بأستراليا سنة 

تصديق نظام روما األساسي يف اجتماعات رؤساء بت قادة الكومنولث هذه وقد تكررت نداءا. روما األساسي وتنفيذه
 شدد رؤساء إذ ٢٠٠٧ويف سنة . ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣حكومات الكومنولث اليت عقدت بعد ذلك يف سنوات 

فقد ، احلكومات على أمهية وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم القتل اجلماعي واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب من العقاب
  .أحاطوا علماً بإجيابية بالعمل الذي اضطلعت به احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم اجلنائية املخصصة

مدينة بورت أوف سبني بترينيداد   يف٢٠٠٩ويف اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي عقد مؤخراً يف سنة 
يادة القانون هو قيمة أساسية يف الكومنولث وهو ضروري وتوباغو، أكدت الدول األعضاء يف الكومنولث جمدداً أن احترام س

  .لتقدم وازدهار اجلميع

 باعتباري املستشار الدور الذي اضطلع بهوليس تعزيز سيادة القانون يف سياق نظام روما األساسي مبفهوم جمرد يف 
ناء القدرات لدى الدول األعضاء وتقدمي القانوين الرئيسي يف أمانة الكومنولث، بل إن املقصود منه هو مد يد العون من خالل ب

قيق واملقاضاة على الصعيد إجراء التح على املضي قدماً بتعزيز النظم القانونية احمللية لديها إلتاحة ملساعدااملساعدة التقنية إليها 
ك لتحقيق العدالة لعدد ال  على حنو فعال ويتماشى متاشياً تاماً مع مفهوم التكامل الوارد يف نظام روما األساسي، وذلالوطين

  .حصر له من األطفال والنساء والرجال الذين ال يزالون يسقطون ضحايا ألبشع األعمال الوحشية اليت تعرفها البشرية

وسينصب تركيز هذا االجتماع يف األيام الثالثة املقبلة على تعزيز تصديق نظام روما األساسي وتنفيذه وحتديد أفضل 
لتحقيق مصلحة األجيال ليد يف اليد حنو جعل عاملية نظام روما األساسي ومفهوم التكامل اإلجيايب حقيقة الطرق للمضي قدماً ا

  .املقبلة

 ٥٤ دولة من الدول األعضاء يف الكومنولث البالغ عددها ٣٤ويف مناسبات مثل مناسبة اليوم من دواعي السرور أن 
عدد نصف أعضائنا الذي ميكننا باعتبارنا منظمة أن نفخر به، دولة عضواً قد صدقت نظام روما األساسي، وشكل هذا ال

وخاصة وأن آخر وثيقتني تصديق قدمتا يف األشهر األخرية جاءت من سيشل وسانت لوسي وكالمها عضو يف أسرة 
  .الكومنولث

                                                
(*   . مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية يف أمانة الكومنولث(
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كمة اجلنائية  أول القوانني النموذجية بشأن احملأحد كنا يف مقدمة اجلهات اليت أصدرت وال يقل أمهية أن نفخر بأننا
الدولية لتنفيذ نظام روما األساسي وأصدرت إرشادات تتعلق به بشأن املقاضاة يف دول الكومنولث على اجلرائم اليت تدخل يف 

ما نقوم به يف الكومنولث على أفضل وجه عندما نعمل سوياً على تعزيز وكال الوثيقتني ميثل . اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية
ومن دون شك سننظر من جديد أثناء هذا . ون من خالل تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات يف الدول األعضاءسيادة القان

  .االجتماع يف هاتني الوثيقتني لنرى كيف ننقحهما وحنسنهما على أفضل وجه يف ضوء التطورات القانونية وأفضل املمارسات

 دولة فقط من الدول ١٢صورة ليست وردية بالكامل، إذ إن وعلى الرغم من اإلجنازات املهمة اليت أحرزت فال
أن يواصل هذا االجتماع حتفيز جهودنا األمل يف وحيدوين . سار دولة لديها تشريع تنفيذي ٣٤األعضاء املصدقة البالغ عددها 

  .تشريعات تنفيذيةاجلماعية الرامية إىل تعزيز مواصلة تصديق النظام األساسي وضمان التزام أكرب من جانب الدول بسن 

واحملكمة اجلنائية الدولية إذ تعمل بشكل تام اآلن فإن أي متهم ميكن أن يكون موجوداً يف أي إقليم من أقاليم الدول 
  .األعضاء يف الكومنولث لعدد من األسباب منها أن يكون زائراً أو الجئاً أو عابراً أو مقيماً أو مواطناً

ن من تسليم األفراد إىل احملكمة أو من التعاون معها، أو يسمح يف الواقع ي ميكّويف ظل غياب أي تشريع تنفيذي حمل
  .باملقاضاة على اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، فإن اإلفالت من العقاب سيزدهر دون رادع

ع تشريع تنفيذي حملي، لن يلقى ومن دون التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك التعاون من خالل وض
  .القبض على أحد، ولن حيمى الضحايا والشهود ولن جترى أية حماكمات، أي باختصار ستفشل احملكمة

وبالتايل فإن من املهم وجود تشريع تنفيذي سار يدعمه تعبري قوي من اتمع الدويل عن الدعم السياسي 
  . شيءوالدبلوماسي لوالية احملكمة ليس من املغاالة يف

وأثناء املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد مؤخراً يف كمباال، أعاد اتمع الدويل تأكيد التزامه 
وسالمته، كما أعاد تأكيد  بعامليته كامالً، فضالً عن التزامهبنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً 

  .فالت مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل من العقابوضع حد إلتصميمه على 

دعونا نبدأ يف الكومنولث من خالل اجتماعنا اليوم يف العمل للوفاء ذا الوعد الذي قطع يف كمباال لتحقيق الصاحل ف
بتنا احلديثة دعونا نرسل رسالة يف حق" مون –وأنا اقتبس قول األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي . العام للبشرية

  ".ال ميكن ألي دولة، صغرية كانت أو كبرية، أن تنتهك حقوق مواطنيها يف مكافحة اإلفالت من العقاب: واضحة

____________ 
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  (*)هيون سونع -صاحب السعادة القاضي سانغ 

 دعوما يل إللقاء كلمة أود أن أعرب بادئ ذي بدء عن خالص شكري ألمانة الكومنولث وللسيد أكرب خان على
  .افتتاحية يف خالل هذا االجتماع اهلام

يبدو أن هذا االجتماع الذي سيتواصل خالل ثالثة أيام جاء يف الوقت املناسب ليتيح فرصة ملناقشة عدة جوانب 
اصيل املناقشات، امسحوا وقبل اخلوض يف تف. بالغة األمهية من النظام الذي أنشأه نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  .يل أوال أن أذكر بدور احملكمة اجلنائية الدولية ومبا حققته حىت يومنا هذا

  نبذة تارخيية

 قرارا تارخييا اختذه اتمع الدويل من ١٩٩٨شكل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف العام 
نسانية مجعاء أال وهي جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم أجل وضع حد ألخطر اجلرائم اليت شغلت بال اإل

  .احلرب وجرمية العدوان

وعلى أثر اجلرائم الفظيعة . تعود فكرة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف األصل إىل فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية
وبإنشاء هاتني احملكمتني نشأت قناعة . عسكريتان يف نورمبورغ وطوكيواليت ارتكبت يف أثناء هذه احلرب أنشئت حمكمتان 

  .وهكذا أرسيت دعائم العدالة اجلنائية الدولية. بأن احملاكمات على اجلرائم الفظيعة ينبغي أن تكون حماكمات عادلة وعلنية

 واتفاقية اإلبادة ١٩٤٩ع للعام كما أن فظائع احلرب العاملية الثانية دفعت الدول إىل اعتماد اتفاقيات جينيف األرب
  .اجلماعية فضال عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 على اتمع الدويل يف شل تقدم العدالة اجلنائية الدولية اإلستقطايببيد أنه بعيد ذلك، تسببت احلرب الباردة بأثرها 
 غري أن الردع اجلنائي على جرائم احلرب مل يكن على واستمر القانون الدويل اإلنساين يف التطور،.  عاما٥٠طوال ما يربو عن 

  .ففي أفضل األحوال، كان االعتبار أوال للسالم مث العدالة، إن كان هلا اعتبار أصال. املستوى الدويل خيارا واقعيا

تحدة ويف مطلع التسعينيات، وبعد أن استقرت آراء قادة العامل وتوافقت، خطى جملس األمن التابع ملنظمة األمم امل
.  السابقة ويف رواندااخطوة مل يسبق هلا مثيل فأنشأ حماكم خاصة حملاكمة املسؤولني عن الفظائع اليت ارتكبت يف يوغسالفي

  .وذا جتدد األمل يف حتقيق العدالة الدولية

. جلنائية الدولية، دفع جناح احملاكم اخلاصة الدول إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، هي احملكمة ا١٩٩٨ويف العام 
ومل يكن .  دولة خالل اجتماعها يف روما نظام روما األساسي، الوثيقة التأسيسية للمحكمة اجلنائية الدولية١٢٠واعتمدت 

 كانت ٢٠٠٢أحد يتوقع أن التوقيعات الستني الضرورية العتماد النظام األساسي ستجمع خالل فترة وجيزة، ويف العام 
 ١١٣واآلن وبعد مضي مثاين سنوات تبدو احملكمة اجلنائية الدولية يف أوجها، تضم . ة تتأهب لتفتح أبواااحملكمة اجلنائية الدولي

  .دولة طرفا

                                                
(*   . رئيس احملكمة اجلنائية الدولية(
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  اإلجنازات

بيد أن آفاق نظام روما األساسي أبعد من أن تقف عند . يعترب إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف حد ذاته إجنازا عظيما
قد وضع النظام األساسي نظام تدرجييا بِحق، متعدد األطراف، أثره عميق وملموس يف مكافحة جمرد إنشاء حمكمة دولية؛ ف

  . اإلفالت من العقاب

ويعكس نظام روما األساسي قناعة جل دول العامل بأن جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 
نه من واجب كل دولة أن تطبق اختصاصها اجلنائي الوطين على املسؤولني وجرمية العدوان هي جرائم ال ميكن التسامح فيها وأ

  .عن هذه اجلرائم

ومن مث، فإن احملكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة املالذ األخري، ال متارس اختصاصها إال إذا مل تبد احملاكم الوطنية 
وبعبارة . ام األساسي أو مل تكن قادرة على ذلكاستعدادها إلجراء حتقيق جاد واملقاضاة على جرائم تندرج يف إطار النظ

  .أخرى، توفر احملكمة اجلنائية الدولية ضمانة ملنع اإلفالت من العقاب حىت وإن مل يتسن حتقيق العدالة على الصعيد الوطين

التكامل مبدأ إن مبدأ . ولذلك، ال تعترب احملكمة اجلنائية الدولية بديال لنظم العدالة الوطنية، وما أتت إال لتكملها
ومن أهم آثار احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي هو أما يشكالن حافزا للدول . معروف، غري أن أمهيته حمدودة

 ٥٠وحىت اآلن، سن ما يقرب عن . حىت تضمن قدرا الداخلية على النظر يف اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار النظام األساسي
  . اجلنائية الدولية قوانني لبلوغ هذه الغاية ونأمل يف أن تنسج دول أخرى على هذا املنوال قريبادولة طرف يف احملكمة

وال ينبغي أن ننسى أن جل اجلرائم اليت . لعلنا ال ندرك متاما أمهية هذا التطور الكبري يف مكافحة اإلفالت من العقاب
انون الدويل العريف بصفتها تلك منذ عقود خلت، غري أن تندرج ضمن إطار نظام روما األساسي هي جرائم اعترف ا الق

  .نظام روما األساسي هو الذي دفع يف اية املطاف الدول إىل أن تكفل قوانينها الوطنية املعاقبة على هذه اجلرائم

 وال شك يف أن فعالية احملكمة اجلنائية الدولية نفسها تشكل كذلك عامال هاما يف منع ما ميكن أن يرتكب من
وبالتأكيد . انتهاكات يف املستقبل ووضع معايري للمقاضاة على اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار النظام األساسي والبت فيها ائيا

لقد حتقق الكثري خالل السنوات الثماين املاضية؛ إذ أن احملكمة اجلنائية الدولية تنظر حاليا يف مخس حاالت هي إما رهن 
وأُقيمت احملاكمة . ويقبع حاليا أربعة مشتبه م يف احملتجز ومثُل ثالثة آخرون أمام الدائرة التمهيدية. التحقيق أو رهن املقاضاة

ومن املتوقع أن تقام حماكمة ثالثة يف . تشرين الثاين املاضي/، أما الثانية فبدأت يف نوفمرب٢٠٠٩كانون الثاين /األوىل يف يناير
 .القريب العاجل

 هي مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى، من تلقاء نفسها وأحالت ثالث دول أطراف،
وأحيلت حالة واحدة، أال وهي . حاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية طلبت فيها منها التحقيق يف جرائم ارتكبت يف أقاليمها

ل جملس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة وفقا لنظام روما حالة إقليم دارفور بالسودان، إىل احملكمة اجلنائية الدولية من قب
وفتح املدعي العام من تلقاء نفسه حتقيقا حظي مبوافقة الدائرة التمهيدية أال وهو التحقيق اجلاري بشأن أحداث . األساسي

  .ة إىل احملكمة اجلنائية الدوليةوهكذا يكون قد مت استخدام اآلليات الثالث إلحالة حال. العنف اليت عقبت االنتخابات يف كينيا

إذ أنه . ومن بني اإلجنازات الكبرية اليت حققها نظام روما األساسي هو أنه يركز تركيزا كبريا على وضع اين عليهم
. يسمح للمجين عليهم بأن يشاركوا فعليا يف إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية حىت وإن مل ميثلوا أمامها بوصفهم شهودا

ويف البلدان اليت لنا فيها قضايا قيد النظر، فإن . عي النظام األساسي املصاحل اخلاصة لضحايا العنف ضد املرأة واألطفالويرا
برنامج التوعية للمحكمة اجلنائية الدولية يتواصل باستمرار مع السكان احملليني، ويبني للمجين عليهم حقوقهم ويساعد 

وللمحكمة اجلنائية الدولية سلطة األمر جبرب أضرار اين عليهم، مبا يف . كمة وإجراءاااتمعات عموما على فهم والية احمل



   هيون سونغ–صاحب السعادة القاضي سانغ 
 

6 

وللصندوق . ذلك االسترداد والتعويض ورد االعتبار، كما أنشئ صندوق استئماين منفصل جلمع التربعات هلذا الغرض
  .حملكمة، وقد استفاد منه فعال عشرات اآلالفاالئتماين كذلك والية تتمثل يف مساعدة اين عليهم خارج إطار إجراءات ا

ولئن خطى نظام روما األساسي خطوات كبرية قُدما فيما خيص اين عليهم فإنه ضمن كذلك إقامة حماكمات عادلة 
  .ومحاية حقوق املدعى عليه

ن منظومة األمم واحملكمة ليست جزءا م. وأود أن أشدد على أن مهمة احملكمة اجلنائية الدولية مهمة قضائية صرفة
ويكفل نظام روما األساسي استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية، وقضاا الثمانية عشر . املتحدة وال من أي جهاز سياسي

 دولة من هذه الدول هي من ٣١.  القضاة واملدعي العام١١٣وتنتخب الدول األطراف اليت بلغ عددها حاليا . واملدعي العام
 تنتمي إىل ٢٥ من دول آسيا و١٥ من دول شرق أوروبا و١٧من أمريكا الالتينية وبلدان الكارييب و ٢٥الدول األفريقية و

  .جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى

  دور الكومنولث

ويعود الفضل لترينيداد . أدت بلدان الكومنولث منذ البداية وحىت اآلن، دورا هاما يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
. ١٩٨٩ أعادت إثارة اقتراح كان قائما يدعو إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أمام األمم املتحدة يف العام وتوباغو اليت

واستضافت أوغندا هذا العام أول مؤمتر استعراضي لنظام روما األساسي يف كمباال، كما كانت أول بلد حييل حالة إىل احملكمة 
يد كويف عنان الغاين اجلنسية دورا كبريا يف العملية اليت انتهت باجتماع روما خالل وأدى الس. ٢٠٠٤اجلنائية الدولية يف العام 

  .توليه منصب أمني عام منظمة األمم املتحدة

وأدت العديد من دول الكومنولث دورا مهما يف النقاشات اليت دارت بشأن اعتماد النظام األساسي وصوت 
 كما ١٩٩٨يد فيليب كريش الكندي اجلنسية قد ترأس مؤمتر روما يف العام وكان الس. معظمها باعتماد نظام روما األساسي

. ترأس من بعد ذلك اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، وكان أول رئيس للمحكمة اجلنائية الدولية حىت العام املاضي
ث وانتخب ثالثة آخرون الحقا قضاة يف وكان سبعة من قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الثمانية عشر من مواطين الكومنول

وقدم هؤالء القضاة العشرة من بلدان خمتلفة مثل بوتسوانا وكندا وقربص وغانا وكينيا وساموا وجنوب أفريقيا . احملكمة
نها هذا  بلدا من بلدان الكومنولث باحملكمة اجلنائية الدولية، ثالثة م٣٤والتحق . وترينيداد وتوباغو وأوغندا واململكة املتحدة

  .ووقعت مخس دول أخرى من دول الكومنولث النظام األساسي. العام

  أين حنن اآلن

كما سبق يل أن أوضحت آنفا، حققت احملكمة اجلنائية الدولية إجنازات جبارة؛ فلدينا اآلن نظاما حيث الدول على 
وهو نظام يلفظ بشدة اإلفالت من .  كضمانةالتحقيق واملقاضاة بشأن أخطر اجلرائم وفقا للقانون الدويل وأقام حمكمة دولية

كما أنه نظام يعزز حقوق اين . العقاب وحيذر كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم تندرج ضمن إطار النظام األساسي
عليهم ومينع وقوع فظائع يف املستقبل ويبني فعال بأن األشخاص املسؤولني عن ارتكاب فظائع ميكن وجيب أن يسألوا عما 

عهد " فإن احملكمة اجلنائية الدولية تقود العامل حنو  مون–بان كي وكما جاء على لسان أمني عام األمم املتحدة السيد . ترفوهاق
  ".جديد للمحاسبة

وقد زرت . بيد أن قسوة اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان ال تزال، ويا لألسف ترهب السكان يف خمتلف أصقاع العامل
رب يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسنحت يل الفرصة أن أحتدث شخصيا إىل اين مؤخرا طوائف أضرت ا احل

  . عليهم، البعض منهم مشوهة أجسادهم تشويها فظيعا، وقُطّعت أيديهم أو أرجلهم عمدا
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روما ولئن أسفت على ما شاهدت أسفا عميقا فإن ذلك ثبت عزمي والتزامي باحملكمة اجلنائية الدولية وبنظام 
دد السلم واألمن والرفاه "األساسي، وتأكد يل من خالله أنه إذا أردنا وضع حد لإلفالت من العقاب وألخطر اجلرائم اليت 

  . فاملشوار ما زال طويال أمامنا")١(يف العامل

  ما يتعني القيام به

واقع أود أن أركز يف ويف ال. كيف للكومنولث ولدوله األعضاء أن حيققوا هذا اهلدف؟ بوسعهم فعل الكثري
مالحظايت اليوم على املسؤولية األوىل للدول بأن تتخذ خطوات حامسة وملموسة حىت جناح مكافحة اإلفالت من العقاب 

  .واحلد من اجلرائم الدولية

انني الدول هي العناصر الفاعلة الرئيسية يف جمايل العالقات الدولية والقانون الدويل؛ فالدول توقع معاهدات وتسن قوو
داخلية وتوجه نشاطات املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية وهي املسؤولة عن ضمان توافر سلطات قضائية فعالة 

  .لديها، والدول هي املمول الرئيسي ألنشطة تطوير حكم القانون

ون يف معظمه من ممثلني ولذلك فإنين مسرور جدا للتحدث اليوم يف هذا املقام يف أمانة الكومنولث إىل مجهور يتك
جاء العديد . من بلدان الكومنولث اليت تشكل مجعية من دول ذات سيادة جتمعها قيم مشتركة منها السالم وحكم القانون

أما البعض اآلخر فجاء ليمثل وكاالت حكومية دولية ووكاالت غري حكومية . منكم ليمثل حكومات وأجهزة الدولة األخرى
وبوسع كل من هو حاضر اليوم يف هذه القاعة أن يغريوا مجيعا جمرى األمور تغيريا . ه إرادة الدولتعكس أو تسعى إىل توجي

  .كبريا بالعمل بشكل حاسم من أجل العدالة واحترام القواعد األساسية للقانون الدويل

يد من ااالت اليت ال ركز املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي املنعقد يف كمباال يف مطلع هذا العام على العدو
زالت تقتضي من الدول جهودا كبرية مبا يف ذلك العاملية والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ومبدأ التكامل والتشريع التنفيذي 

  .الوطين

اون الدول إن تع. لعل حتقيق العاملية أمر ال أراه اآلن قريبا، إال أننا خنطو بكل عملية تصديق خطوة قُدما حنو العامليةو
فنحن نعتمد كليا على مساعدة الدول، وال . أمر أساسي بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية، نظرا ألا ال متتلك آليات إنفاذ

وإن دل استمرار فرار مثانية مشتبه م، البعض منهم ملدة . سيما فيما يتعلق بعمليات إلقاء القبض على املشتبه م أو تسليمهم
ولو كان إلقاء القبض على املشتبه م التزام . ت، على شيء فذلك يدل على خطورة التحديات اليت تواجهناتفوق مخس سنوا

قانوين مبوجب نظام روما األساسي، فللدول أن تقدم للمحكمة اجلنائية الدولية مساعدات طوعية قيمة للغاية، وال سيما على 
  .شكل اتفاقات بشأن تنفيذ العقوبات ونقل الشهود

أن أعود ألشدد على أمهية ضمان الدول سن القوانني وتوفري  د سبق يل أن حتدثت عن التكامل، ولكن امسحوا يللقو
  .الوسائل العملية الضرورية للمقاضاة على أبشع اجلرائم اليت عرفتها البشرية

ؤمتر سريكز تركيزا تقتضي كل هذه ااالت أن تتخذ الدول بشأا إجراءات حامسة، وإنين لسعيد جدا بأن هذا املو
وعالوة على ذلك، أعتقد بأن القانون النموذجي الذي وضعته أمانة الكومنولث ميكن يساعد بشكل . كبريا على هذه ااالت

  .كبري الدول يف عملية تطبيق نظام روما األساسي يف تشريعاا الوطنية

                                                
  .سيديباجة نظام روما األسا )١(
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  أفكار خاطئة

بيد أنه وحىت اآلن ال . لالنضمام إىل نظام روما األساسي بطبيعة احلالإن الدول األعضاء يف الكومنولث مرشحة 
.  منها وقعت نظام روما األساسيمة اجلنائية الدولية، رغم أن مخساً دولة مل تنضم إىل احملك٢٠تزال من دول الكومنولث 

ل عن التصديق على ويبدو أن سوء فهم والية احملكمة اجلنائية الدولية وأنشطتها هو سبب من األسباب اليت تثين بعض الدو
  .وهلذا فإنين أنتهز كل فرصة للتوعية بشأن احملكمة اجلنائية الدولية وتفنيد اخلرافات اليت قد تروج. نظام روما األساسي

وهذا باطل ما بعده . قد نسمع أحيانا ادعاءات بأن احملكمة اجلنائية الدولية هي أداة تتحكم فيها الدول الغربيةو
وينتخب القضاة واملدعي العام . ية الدولية هي ملك للدول األطراف اليت تعترب الدول الغربية من بينها أقليةفاحملكمة اجلنائ. باطل

تقدم الدول الغنية القسط األكرب من التمويل للمحكمة . من قبل مجعية الدول األطراف، اليت لكل دولة فيها صوت مماثل
لى أساسها اإلسهامات يف ميزانية األمم املتحدة، بيد أن هذا ال خيوهلا سلطة أكرب اجلنائية الدولية وفقا لنفس املبادئ اليت تقيم ع
مث إن التنوع اجلغرايف . إا حمكمة دولية تشارك فيها دول من مجيع أحناء العامل. الختاذ القرارات يف احملكمة اجلنائية الدولية

اجلنسني، هي أمور ال تنعكس فقط يف تشكيلة قضاة احملكمة مجيعهم والثقايف يف احملكمة اجلنائية الدولية، فضال عن التوازن بني 
  . قضاة٥ أو ٣بل بشكل عملي يف كل جملس من جمالس احملكمة اجلنائية الدولية الذي يتكون من 

فمن احلاالت . يدعي البعض أن احملكمة ال تستهدف إال البلدان األفريقية، وليس هلذا االدعاء أي أساس من الواقعو
اليت تنظر فيها احملكمة، ثالثة أحالتها بلدان إىل احملكمة اجلنائية الدولية من تلقاء نفسها، وحالة أحاهلا إليها جملس األمن اخلمس 

وفضال عن ذلك، فمكتب املدعي العام بصدد القيام بتحقيقات أولية يف . وحالة واحدة شرع فيها املدعي العام مببادرته اخلاصة
ولكنين أود أن أشدد على أن املدعي .  أفغانستان وجورجيا وغينيا وساحل العاج وكولومبيا وفلسطنيعدد من البلدان مبا فيها

وهذا لتفادي أي حتقيقات . العام ال يستطيع فتح حتقيق رمسي من دون موافقة الدائرة التمهيدية بعد دراسة قضائية مستقلة
وما . إصدار أمر بالقبض يف حق شخص يتعني توافر عدة شروطوقبل . اعتباطية أو موجهة سياسيا وال تستند إىل أساس واضح

  .هذه إال البعض من الضوابط واملوازين اليت نص عليها نظام روما األساسي

وتروج فكرة خاطئة أخرى تدعي أنه إذا ما وقع بلد النظام األساسي فإنه جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن تنبش يف 
. وال متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها على دولة حديثة االنضمام إال بعد تصديقها. وهذا من سبيل املستحيل. ماضيه

  يوليو /متوز  ١ويف كل األحوال ليس للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس اختصاصها إال على جرائم اليت ارتكبت قبل 
٢٠٠٢.  

في السنوات األوىل، خضعت عدة بلدان إىل ضغوط ف. شهد الفضاء الدويل المتداد النظام األساسي تطورا كبريا
ودارت بيين وبني كبار . لكن هذا العهد قد ولّى.  احلكومة األمريكية لكي ال تصدق على نظام روما األساسيمنكبرية 

اجلنائية املسؤولني يف إدارة أوباما نقاشات مستفيضة يف هذا الشأن وأصبحت السياسة األمريكية املتبعة فيما يتعلق باحملكمة 
وأكد يل املسؤولون األمريكيون بأن الواليات املتحدة لن تسائل بلدا رغب يف . الدولية اآلن سياسة التزام إجيايب باحملكمة

  .االنضمام إىل نظام روما األساسي

ويف الواقع، شاركت الواليات املتحدة مشاركة فعالة يف مؤمتر كمباال االستعراضي وتعهدت بدعم حكم القانون 
برامج بناء القدرات اليت من شأا أن تعزز قدرة الدول على حماسبة املسؤولني عن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية و

ويبني التعهد الذي قطعته الواليات املتحدة أن دوال عديدة، ولعلها معظم الدول غري األطراف، تؤمن . وجرائم اإلبادة اجلماعية
  .سبب أو آلخر مل تنضم بعد إىل احملكمة اجلنائية الدوليةبأهداف نظام روما األساسي، لكنها ل
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  املساعدة على التصديق وآثاره

واحملكمة اجلنائية . أدرك أن إجراءات التصديق قد تشكل بالنسبة لبعض الدول الصغرى وقدرة حكوماا عامال مثبطا
 املساعدة، وال سيما، يف هذه احلالة، أمانة الدولية تفتقر إىل املوارد لتقدمي املساعدة، ولكن هناك جهات مستعدة لتقدمي

وهناك شركاء مهمون آخرون نذكر منهم على سبيل املثال األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر، . الكومنولث
 عالوة على وأُنشئ. والربملانيون من أجل عمل عاملي، ومنظمة العفو الدولية واالئتالف من أجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

  .ذلك صندوق استئماين خاص لصاحل أقل البلدان منوا ملساعدة الدول اليت هلا وسائل حمدودة للمشاركة يف نظام روما األساسي

إذا انضم بلد إىل احملكمة اجلنائية الدولية فإن يف ذلك برهانا واضحا ليس فقط للداخل وإمنا كذلك جلميع أحناء و
كما أن التصديق مينح الدولة حق تقدمي مرشحني . انون والسالم ومكافحة اإلفالت من العقابالعامل على التزامه حبكم الق

وستنظم االنتخابات املقبلة ملنصب املدعي العام وستة . وحق التصويت يف انتخاب كبار املسؤولني يف احملكمة اجلنائية الدولية
كمة اجلنائية الدولية لرسم مستقبلها وجعلها أكثر عاملية مما هي ، فهذه إذن فرصة ساحنة لالنضمام إىل احمل٢٠١٢قضاة يف العام 

  .عليه اآلن

وعليه، تفتح . وهناك اعتبار آخر وهو أن ملواطين الدول األطراف األولوية يف التوظيف يف احملكمة اجلنائية الدولية
شاركة يف عمل حمكمة بلغت القمة يف تطوير العضوية يف احملكمة اجلنائية الدولية للمحامني واملهنيني لبلد ما بابا واسعا للم

  .القانون الدويل

نين أود أن أكرر أن أبيد . سأكون سعيدا جدا بالترحيب بدول أخرى من دول الكومنولث كدول أطراف جديدةو
  .هذا القرار ال يعود ألحد غري حكوماتكم

  اخلامتة

 :امسحوا يل يف اخلتام أن أخلص يف نقاط أماين يف املستقبل القريب

أود أن أرى كل بلدان الكومنولث األطراف يف نظام روما األساسي توظف كل عالقاا املميزة مـع دول                    ) أ (
  .الكومنولث غري األطراف لتبني هلا مزايا االنضمام إىل نظام روما األساسي

ولث اليت قد   أود أن أرى كل دول الكومنولث األطراف وأمانة الكومنولث تقدم مساعدا إىل بلدان الكومن               )ب(
 .حتتاج إىل مساعدة تقنية لتيسري تصديقها على النظام األساسي

 مـن النظـام     ٨٨أود أن تتحقق دول الكومنولث األطراف من أن هلا إجراءات وطنية تتماشى مع املـادة                  )ج(
 .األساسي تسمح بالتعاون الفعال مع احملكمة اجلنائية الدولية

راف من أن هلا الوسائل القانونية وغريها من الوسائل للتحقيق واملقاضاة           أود أن تتحقق دول الكومنولث األط       )د(
 .واحملاكمة على اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار نظام روما األساسي

أود أن تنظر بلدان الكومنولث اليت ليست دوال أطرافا يف نظام روما األساسي يف تصديقها نظرة منفتحـة،                    )ه(
وسأكون دوما على استعداد أن أقدم      . حملكمة اجلنائية الدولية إن اقتضى األمر ذلك      وأن تطلب معلومات إضافية عن ا     

 .يد العون يف هذا الصدد

فرصـة   أود أن أرى كل اتمعني يف هذا املقام، بصفتهم أخصائيني يف احملكمة اجلنائية الدولية، ينتهزون أي                 )و(
 .ألساسي، وال سيما فيما بني زمالئكم يف بلدانكملنشر الوعي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما ا
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أود أن أرى كل الدول تتبادل فيما بينها املعلومات بشأن اجلوانب التقنية للتصديق والتنفيـذ، وتـستخدم                   )ز(
واعلمـوا أننـا    . املساعدة واملوارد اليت تتيحها أمانة الكومنولث وكذلك املنظمات غري احلكومية واملنظمات اإلقليمية           

 .ب باملهنيني الزائرين من أي بلد ليتعرفوا على احملكمة اجلنائية الدولية من الداخلنرح

أود أن أرى أمانة الكومنولث تواصل عملها الدؤوب كميسر للمساعدة التقنية وحمفـزا ومـشجعا علـى                   )ح(
سأكون سعيدا لـو    وفضال عن ذلك،    . التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال يف بلدان الكومنولث          

أشارت خطة الكومنولث االستراتيجية املقبلة إشارة صرحية إىل مسألة مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم الـيت          
 .تندرج ضمنِ إطار نظام روما األساسي

 على أن كل هذه اآلمال آمال مشروعة، وبصفيت رئيسا للمحكمة اجلنائية الدولية ليس يل أن أشدد يل أن اوامسحو
ولكنين أود أن أناشدكم بأن تعملوا جاهدين على حتقيق األهداف النبيلة اليت قام عليها نظام روما . أطلب منكم أي شيء

  .األساسي وذلك لصاحل البشرية مجعاء

____________  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حملة عن عمل أمانة الكومنولث
  يف دعم احملكمة اجلناية الدولية

  ل بناء القدرات الوطنيةويف تعزيز سيادة القانون من خال
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  (*)السيد فيمالني ريدي

  (**)عرض عن عمل شعبة الشؤون القانونية والدستورية

 قسم القانون اجلنائي

  .راء العدل ا رؤساء احلكومات ووزهيات كلفيتوىل قسم القانون اجلنائي وال

  .قانون والترويج لقيم الدميقراطيةاإلدارات بشأن قضايا تتعلق بسيادة الوحنن نتعاون عن كثب مع سائر األقسام 

  العدل يف االختصاصات الصغرية يف الكومنولثوزراءواليات 

  االختصاص اجلنائي  ) أ (

  توفري املواد القانونية على اإلنترنت يف الدول الصغرية  )ب(

  استراتيجية مكافحة الفساد يف االختصاصات الصغرية  )ج(

 واليات اجتماعات وزارة العدل

  كمة اجلنائية الدولية احمل  ) أ (

  التعاون الدويل  )ب(

  اضاةقاإلفصاح عن حاالت امل  )ج(

  تقدمي املساعدة إىل الضحايا والشهود  )د(

  القانون اإلنساين الدويل  )ه(

  مكافحة اإلرهاب  )و(

  بمكافحة غسيل األموال متويل اإلرها  )ز(

  دمكافحة الفسا  )ح(

  االجتار يف البشر  )ط(

                                                
(*   . مستشار يف قسم القانون اجلنائي يف أمانة الكومنولث بلندن(

(**   .Power Point عرض يف شكل (
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  مة النسبيةيالق

 األعضاء والوكاالت اإلقليمية والدولية، ونستطيع بالتايل العمل عن كثب مع مجيع اء موثوق م من الدولحنن شرك
  .اجلهات صاحبة املصلحة املعنية على أرض امليدان

  القائمتان على االحتياجات: الستدامةاالفاعلية و

  تقييم االحتياجات

؛ وإجراء امجالرب/ييم االحتياجات يف االجتماعاتتقزيارات شاملة تركز على األوضاع داخل الدول؛ و: مثل
مشاورات مع وكاالت متخصصة أخرى ومع شركائنا واحلصول على تقارير منها؛ واشتراك اخلرباء اخلارجيني يف 

  .تقدمي املساعدة؛ ومعاجلة االلتماسات املقدمة من البلدان األعضاءمن جماالت القانون املتخصصة بغية املزيد 

   حسب االحتياجات تنفيذ الربامج

ضع قسم ي:  على سبيل املثالهرامج التوجيبمنها الربامج على اإلنترنت والربامج املكثفة و(برامج التدريب : مثل
. امج على املستويني اإلقليمي والوطينربعمليات تدريب مناسبة لتنفيذ ال/ اجلنائي يف الوقت الراهن عناصرالقانون

التوجيهات؛ وخمططات الكومنولث ؛ والتنسيبات و)٢٠٠٩احمليط اهلادي يف سنة /استهل برنامج رائد إلقليم آسياو
احملكمة اجلنائية الدولية؛ ومكافحة اإلرهاب؛ ومكافحة (.ذجية؛ والقوانني النمو)املتبادلة التسليم واملساعدة القانونية(
ذ واألدلة العملية؛ وشبكة ؛ وجمموعات التنفي)سيل األموال ومتويل اإلرهاب؛ ومكافحة الفساد وما إىل ذلكغ

  .الكومنولث من أشخاص االتصال

  منهج شامل: الصالت

  ضيع الشاملةاالصالت بني الواليات واملو

والياتنا بشأن محاية الضحايا والشهود ومساعدم أو التزامات الكشف عن حاالت املقاضاة، ومها يشكالن : مثل
وترمي براجمنا كذلك إىل إدراج . ائم االنتقالية أو الدوليةأمرين مهمني يف عملنا على مكافحة مجيع أشكال اجلر

  مبادئ حقوق اإلنسان واجلنسني

  املهارات التأسيسية واملهارات واملتخصصة

 ختصصاً األكثرمثل برامج التدريب التابعة لقسم القانون اجلنائي اليت تركز على حتسني املهارات التأسيسية واملهارات 
  .العدالة اجلنائيةعلى حد سواء لدى مسؤويل 

   العدالة اجلنائية وأصحاب املصاحلمسئويلمشاركة مجيع 

قني واملدعني العامني والقضاة وغريهم من أصحاب ليت عادةً ما ترمي إىل مجع احملقبرامج قسم القانون اجلنائي ا: مثل
  املصاحل
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  املشاورات

  .ك يف عملنا ونتشاور معهارالدولية اليت قد تشا/اإلقليمية/حدد الوكاالت الوطنيةحتياجات تأثناء إجراء تقييم اال

  وكاالت نظام العدالة اجلنائية الوطين

  .والوكاالت األخرى املعاهد القضائية؛/ واللجانمكتب املدعي العام ووزراء العدل؛ وإدارات النيابة العامة؛: مثل

  الدولية/يةالوكاالت اإلقليم

  .ة الصليب األمحر الدولية؛ والرابطة الدولية للمدعني العامنيوكاالت األمم املتحدة واإلنتربول؛ وجلن: مثل

  التعاون

نية واإلقليمية والدولية ونتعاون معها لضمان تنفيذ الربامج بشكل أكثر فاعلية حنن ندعم عدداً من الوكاالت الوط
  ومشوالً ولتاليف ازدواجية العمل

  الوكاالت الوطنية واإلقليمية والدولية

 املتحدة واإلنتربول؛ وجلنة الصليب األمحر الدولية؛ والرابطة الدولية للمدعني العامني وما إىل وكاالت األمم:مثل
  .ذلك

  الوكاالت األخرى

  . املمارسة اخلاصةي؛ وممارس)ترا وويلزلجملس اخلدمات القضائية إلنك(اجلامعات ومعاهد التدريب : مثل

  دعم الشبكات وتعزيزها

  .أقاليم الكومنولث؛ والرابطة الدولية للمدعني العامني وما إىل ذلكة املدعني العامني يف بكش: مثل

  )املبادرات الرئيسية(التعاون الدويل 

  خمططات الكومنولث

  خطة لندن للتسليم؛ وخطة هراري للمساعدة املتبادلة؛ وخطة نقل ارمني املدنني: مثل

  نتفتح خطة هراري

اعتراض االتصاالت؛ واملراقبة السرية؛ والتماسات الدفاع وما إيل تشمل االقتراحات املقدمة أحكاماً جديدة بشأن 
  .ذلك
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  شبكة الكومنولث من أشخاص االتصال

  .الشبكة غري الرمسية لتعزيز التعاون بني البلدان األعضاء: مثل

  مبادرات اإلفصاح عن املالحقات

  ارنة للنهج املتبعة يف الكومنولث؛دراسة مق

  حتديد أفضل املمارسات؛

م التشريعية النموذجية باإلضافة إىل اإلشارات املفصلة بشأن مسألة اإلفصاح، وال سيما فيما يتعلق باملواد غري حكااأل
  القضاة،/املدعني العامني/ وبرامج تدريب احملققنياملستخدمة،

لدفاع خرين والتزامات ا معاجلة املواد احلساسة ومواد اآلتركيز خاص على جماالت ممارسة اإلفصاح الصعبة، مثل
  .باإلفصاح

  :محاية الضحايا والشهود ودعمهم

  ؛)٢٠٠٥(ئم اماد بيان الكومنولث بشأن املبادئ األساسية للعدالة لضحايا اجلرتاع

  )وزراء العدل يف االختصاصات الصغرية يف الكومنولث(االختصاص اجلنائي 

ام االختصاص القضائي يف القانون احمللي  البلدان األعضاء أخذها بعني االعتبار يف سن أحكىاملعايري اليت يتعني عل
  للتصدي إىل اجلرائم االنتقالية والدولية؛

  .املتضاربةاملعايري اليت يتعني على البلدان األعضاء مراعاا يف حل شؤون االختصاص اجلنائي 

  )ختصاصات الصغرية يف الكومنولثاء العدل يف االوزر(إتاحة املوارد القانونية على اإلنترنت 

وترمي هذه املكتبة إىل مجع  - ء مكتبة للقانون اجلنائي بالتعاون مع املؤسسات األسترالية للمعلومات القانونيةإنشا
  .املواد املتاحة يف الكومنولث واملتعلقة قضايا القانون اجلنائي

____________  
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  (*) االسيد جارفيس ماتي

  (**) ن القانونية والدستوريةعرض للعمل الذي يقوم به قسم العدالة التابع إلدارة الشؤو

  الغاية االستراتيجية

  املسامهة يف حتقيق الغاية االستراتيجية للمنظمة وهي تعزيز سيادة القانون يف البلدان األعضاء

  .حتضري التعاون القانوين يف الكومنولث

ت املتعددة األطراف والثنائية مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماا القانونية الدولية مبوجب االتفاقات واالتفاقيا
  املختلفة

  مصدر الوالية

  االجتماعات السابقة لرؤساء احلكومات

  اجتماعات وزراء العدل

  الواليات الوزارية األخرى، أي وزراء املالية ووزراء شؤون الشباب ووزراء شؤون اجلنسية

  جماالت العمل الرئيسية

  املساعدة على تعزيز استقالل القضاء

  )مثل دعم رابطات نقابات احملامني(ذ إىل العدالة عزيز النفات

  تطوير مهارات صياغة التشريعات، ودعم إصالحات القانون ودعم الدميقراطية واإلدارة الرشيدة

  املساعدة على تعزيز وكاالت قطاع العدالة

  تناول بعدي حقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني يف إدارة العدالة

  طريقة العمل

  مني مع وزراء العدلعقد اجتماعات كل عا

  تلقي االلتماسات

  التشاور مع البلدان األعضاء

  االضطالع مبهام تقنية

  تنظيم برامج تدريب ومؤمترات وحلقات عمل بشأن مواضيع خمتلفة يف أجزاء خمتلفة يف الكومنولث

                                                
(*   . رئيس قسم العدالة، أمانة الكومنولث، لندن(

(**   .Power Point  عرض يف شكل(
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  أمثلة على العمل

  اهليئة القضائية وإدارة العدالة  ) أ (

  ن يف تعزيز استقالل القضاء التصدي للتحديات اليت توجهها البلدا

إيالء أولوية أكرب الستعراض وتعزيز املؤسسات الدميقراطية، ميا يف ذلك الدساتري واهليئات القضائية والعمليات 
  القضائية

  التدريب وبناء القدرات يف جمال صياغة التشريعات  )ب(

 تنفيذ السياسات وبرامج احلكومات التحديات اليت تواجهها االختصاصات الصغرية تضع عراقيل أكثر حدة أمام
  التشريعية

   أسبوعاً عن صياغة التشريعات يف إقليمي أفريقيا والكارييب12تنسيب صائغي القانون وتقدمي دورة ملدة 

التقدم احملرز على األجل القصري االنتظام يف عقد االجتماعات االستعراضية لرؤساء مكاتب الصياغة الستعراض 
  .ء القدرات األخرىاستعراض مبادرات بنا

  .وضع خطط إلعداد دليل لصياغة التشريعات ألفريقيا وإعداد املبادئ التوجيهية النموذجية لدول احمليط اهلادئ

  شؤون اجلنسني والقانون

  صالح القانون وإدارة القوانني والعرفإلرسم استراتيجيات 

  حتسني النفاذ إىل العدالة اليت تقر بشؤون اجلنسني والثقافة

  ٢٠٠٦والقانون ابتداء من سنة سلسلة من الندوات عن شؤون اجلنسني والثقافة عقد 

  إعداد كتاب عن السوابق القضائية بشأن احلقوق الدولية للمرأة

  ٢٠٠٧دعم استعراض التشريع النموذجي للجماعة الكاريبية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة يف سنة 

  اإلدارة الرشيدة

  بشأن مساءلة الفروع الثالثة للحكومة والعالقة فيما بينها) سالتيمار هاو(مبادئ الكومنولث 

كل من احلكومات والربملان واهليئات القضائية يف تنفيذ القيم األساسية للكومنولث ه إعداد إطار فعال يستخدم
  لتشيخ اإلدارة الرشيدة

  القانون الدستوري والقانون اإلداري

  ئة مع التركيز على القانون الدستوري والقانون اإلداري إلقليم الكارييبعقد ندوة إقليمية بشأن مسائل القانون الناش

نضمام إىل اختصاصها االستئنايف، قانونية اليت تتعلق باالمناقشة إنشاء حمكمة عدل ملنطقة الكارييب ومناقشة القضايا ال
  مناقشة قضايا دستورية أخرى مثل ازدواج اجلنسية بني الربملانيني
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   األمانةإىلقانوين تقدمي اإلرشاد ال

  تقدمي إرشادات داخلية إىل األمانة يف جماالت خمتلفة تتعلق بالقانون اإلداري الدويل

  متثيل األمانة يف هيئة حتكيم أمانة الكومنولث

____________  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حملة عن نتائج

   املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي 

  للمحكمة اجلنائية الدولية 

  فيما يتعلق بدول الكومنولث) ٢٠١٠يونيه / حزيران(يف كمباال بأوغندا املنعقد 
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  (*)ام بالكيصاحبة السعادة السيدة مري

أود أن أعرب عن خالص شكري ألمانة الكومنولث وعلى وجه اخلصوص لرئيس هذه الدورة ومضيفنا السيد أكـرب                  
لقد افتقدناك سيدي خان وافتقدنا بشكل . باسم حكومتهخان، الذي كان لنا الشرف أن عملنا معه ملا كان موظفا يف الهاي         
ومع ذلك، أنا أعلم أنك تؤدي عمال مهمـا يف أمانـة            . خاص خربتك القانونية اليت طاملا تقامستها مع خمتلف األفرقة العاملة         

  .ىالكومنولث لصاحل أسرة الكومنولث قاطبة اليت تنتمي إليها بلدي وال شك يف أننا سنلتقي يف مناسبات أخر

وأنا سعيدة جدا بالتوجه إليكم يف أثناء املؤمتر االستعراضي الذي قدرنا أنه حقق جناحا باهرا ليس فقط بالنسبة جلمعية 
وأمتىن . الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإمنا كذلك بالنسبة ألوغندا واحملكمة على حد سواء             

اضرين وبذلوا جهودا حثيثة للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة من أكثر املسائل حساسية               أن يدرك معظم الذين كانوا ح     
جرى التطرق إليها يف خالل املؤمتر، أال وهي جرمية العدوان، قيمة النجاح الذي حتقق والتفاؤل الذي أبدوه دعمـا حملكمـة                     

  .جنائية قوية فعالة

  ".ساسي يف روما ولكنه استكمل يف كمبااللقد اعتمد نظام روما األ: "وأختتم مبا يلي

  :وامسحوا يل أن أذكركم مجيعا بإعالن كامباال

مواصلة وتعزيز جهودنا الرامية لضمان التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية وفقـا             "إن الدول األطراف قررت     
احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض وإبـرام االتفاقـات        لنظام روما األساسي، وال سيما يف جماالت تنفيذ القوانني، وإنفاذ قرارات            

  .)١("ومحاية الشهود والتعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة

  الضحايا

لعل جرمية العدوان هيمنت على العرض قبل املؤمتر االستعراضي وخالله وبعده، بيد أنه ال شك يف أن املسائل املتعلقة    
وكل موضـوع  . م مل تكتس فقط طابعا بارزا بل احتلت أيضا مكانا حموريا يف أثناء املؤمتر   بسبل إنصاف اين عليهم وحقوقه    

وفيما . جرى التطرق إليه وكل نقاشات وحوارات دارت وكل قرارات اختذت كان اين عليهم هم املستفيدون النهائيون منها
واملشاركني من املنظمات غري احلكومية على أمهيـة         يتعلق بالتعاون، شدد كل املفوضني والدبلوماسيني والباحثني والناشطني       

ويف نفس السياق، عرب املتحدثون خالل احملادثات اليت جرت يف        . القبض على الفارين من أجل حماسبتهم وإنصاف اين عليهم        
. إىل أفعال جلسات تقييم الوضع عن أسفهم على بطء نسق ترمجة أحكام نظام روما األساسي بشأن جرب أضرار اين عليهم                   

واألهم من ذلك هو أنه بعقد هذا االجتماع يف بلد يشكّل حالة، فإن مجعية الدول األطراف واحملكمة قامتا رمزيا بالتقرب إىل                     
وبغض النظر عن النقاشات األكادميية والقانونية اليت دارت، فإن املؤمتر االستعراضي أجلّ نظام روما األساسـي                . اين عليهم 

بسيطة من بينها مشاركة اين عليهم واملندوبني معا يف أنشطة اجتماعية مثل الزيارات اليت قامت ا الوفـود                  واحملكمة بطرق   
ونظم نشاط اجتماعي آخر هام وهو مباراة كرة القدم شارك فيها . قبل انعقاد املؤمتر واليت نظمتها منظمة ال سالم بدون عدالة    

  .دة الرئيس يويري موشيفين جنبا إىل جنب مع اين عليهماألمني العام لألمم املتحدة ورئيسنا سعا

                                                
(*   .ة أوغندا، بروكسيل، بلجيكا نائب رئيس البعثة، سفار(

 ١١ -مايو/أيار ٣١ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املؤمتر االستعراضي، كمباال، )١(
  .٧، الفقرة RC/Decl.1، اجلزء ثانيا، اإلعالن )RC/11 (٢٠١٠ يونيه/حزيران
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وقد مت إجراء العديد من االستعراضات األكادميية والقانونية للمؤمتر والتعاليق كثرية بشأن النتائج احملتملة لفترة ما بعد              
رات اليت اعتمدت على أرض     املؤمتر االستعراضي ولذلك فإنين سأركز على اخلصائص العملية لكيفية جتسيد التعديالت والقرا           

  .الواقع وأثر ذلك يف بلدان الكومنولث

  جرمية العدوان

 فيما خيص جرمية العدوان هي املـسألة        ١٩٩٨اعترب العديد من املندوبني أن مسألة البت يف القضية العالقة منذ العام             
فيما يتعلق بتعريف جرمية العـدوان وممارسـة        وال أعتقد أن قضيتنا هي قضية حتديد ما إذا كانت النتائج            . اجلوهرية يف املؤمتر  

فأمامنا سبع سنوات أخرى لالنتظـار، وخـوض        . الوالية القضائية بشأا هي أهم بالنسبة لدول الكومنولث أكثر من غريها          
ولذلك، جيب علينا أن حندد، بوصفنا كومنولثـا، أفـضل      . نقاشات سياسية وأكادميية والتخمني يف أثر ذلك يف عمل احملكمة         

ويف نظري، متثل االلتزامات املترتبة عن اعتمـاد        . ٢٠١٧لسبل الستغالل هذه السنوات السبع لضمان بلوغ غاياتنا يف العام           ا
التعديل بشأن تعريف هذه اجلرمية وشروط ممارسة الوالية أمرا بالغ األمهية بالنسبة جلميع الدول األطراف بغض النظـر عـن                    

وسوف يسهم هذا التعديل على النظام األساسي يف كسر احلواجز ويـثري            .  القانوين اليت تتبعه   املنطقة اليت تنتمي إليها أو النظام     
وبطبيعة احلـال، ميثـل اعتمـاد       . نقاشا فيما بني الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية والدول اليت مل حتسم أمرها بعد              

. كي تستنبط استراتيجيات جديدة جلعل احملكمة أكثر فاعلية       التعديالت يف خالل املؤمتر االستعراضي فرصة للدول األطراف ل        
وتفتح هذه التعديالت، عالوة على ذلك، آفاقا جديدة أمام البلدان األفريقية والكومنولث وكل من أدى دورا فعاال خـالل                   

كـل مـن الـدول      لقد آن األوان اآلن لدعم التعاون بني        . املؤمتر من أجل جتديد عزمهم على مكافحة اإلفالت من العقاب         
  .األطراف واحملكمة، حىت تسري معا قدما من أجل تعزيز دور احملكمة اجلنائية الدولية

فإذا بدأنا برواندا، . ومن الناحية الوقائعية، دمرت الرتاعات جمموعة معتربة من البلدان اليت تنتمي إىل أسرة الكومنولث
ليست عضوا بعـد  (لث وهي بوروندي وأوغندا وكينيا والسودان وذكرنا الدول اليت اتسعت بانضمامها مؤخرا رقعة الكومنو       

وسرياليون، على سبيل التعداد ال احلصر، فليس لنا        ) ٢٠٠٣انسحبت يف العام    (وباكستان وزميبابوي   ) ولكنها مؤهلة للعضوية  
 البلدان اليت شهدت    ونتيجة هلذا املاضي، تبدو احلظوظ كبرية يف أن تقتضي احلاجة يف          . أن تفتخر بسجل حقوق اإلنسان فيها     

قد يفترض البعض أن جتد بعض البلدان       . نزاعات أو تلك اليت حتاذي املناطق اليت شهدت نزاعات، تدخل قوات حفظ السالم            
وال سيما تلك اليت تشارك يف قوات حفظ السالم، نفسها يف مرحلة ما، جمربة على النظر يف جرمية العدوان ورمبا متهمة جبرمية                      

كل حال، حىت وإن طال حديثنا عن جرمية العدوان فإننا مجيعا نعترب أن ما مت التوصل إليه يف كمباال يعد تقدما وعلى . العدوان
  .كبريا

يزعم بعض املشككني أن اعتماد التعديل بشأن جرمية العدوان سوف يبعد احملكمة أكثر عن الدول املترددة اليت رمبا                و
صحيح بالضرورة ألن هذا احلكم علق ملدة اثين عشر عاما وكان أمام هذه الـدول               وهذا غري   . كانت تنظر يف االنضمام إليها    

ويف تقديري، حىت وإن . بيد أا مارست حقها السيادي وقررت أال تنضم. فرصة ساحنة لكي تصبح أطرافا يف النظام األساسي
  . معينة خطوة حنو احملكمةأجلنا اعتماد تعريف جرمية العدوان ملدة عشرين سنة أخرى فلن تتقرب مع ذلك دول
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ومن املفارقات هي أن التعديل ينص على أنه لكي ختضع دولة معتدية لوالية احملكمة فيما خيص جرمية العدوان يتعني                   
وتلك البلدان اليت قـد تـشري       . عليها أن تكون قد قبلت التعديل، وهو ما يشكل حافزا لالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية              

 ا اجتاحتها أو انتهكت سالمتها اإلقليمية، قد تقبل على احملكمة هرولة، وهذه نتيجة إجيابية قد             بأصابع االام إىل بلدان تعترب أ
ولعل هذا ما كانت تنتظـره      . ومن مث يكون وقع ذلك سالحا ذا حدين       . تشكل تقدما كبريا حنو حتقيق عاملية النظام األساسي       

وإذا تأكدت من أا إن أصبحت دوال أطرافا، فإا ستستفيد مـن            . رق األوسط وآسيا  العديد من البلدان العربية وبلدان الش     
وعسى أن يكون هذا احلافز الذي كانت تنتظره لتـصبح          . ذلك وتصبح لديها إمكانية إحالة من تعتربهم معتدين إىل احملكمة         

  .أطرافا يف النظام األساسي

ومن . منولث واألطراف يف نظام روما األساسي أربعة وثالثني بلدا        وبلغ عدد البلدان األعضاء املنتمية إىل أسرة الكو       
.  الذي ورثناه عن اململكـة املتحـدة       لثمجلة مكاسبنا كمجموعة هي أن األغلبية الساحقة منا تتبع النظام القانوين للكومنو           

ء يف التخطيط لوضـع حـد       وبالنظر إىل حجمنا الذي ميتد على عدة مناطق من العامل، فنحن حباجة إىل جهود متضافرة للبد               
وإذا مجعنا مميزاتنا يف منتدى كهذا املنتدى الـذي نعقـده اليـوم،             . لإلفالت من العقاب داخل أسرتنا، ويف أي مكان آخر        

وتتمثل اخلطوة األوىل اليت يتعني أن خنطوها يف        . فباستطاعتنا أن نصبح قوة هائلة هلا أن تأثر يف مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية            
فهي تنتهك شعوبا وأممـا     ". أم اجلرائم كلها  "نقنع أنفسنا بأن جرمية العدوان كما وصفها الربوفيسور بنيامني فريينش هي            أن  

يتعني على بلدان الكومنولث وعلى البلدان األفريقية بدرجة أكرب أن تواصل دورها الريادي يف              . ودد وجود البلد يف الصميم    
  .ت يف املاضيمكافحة اإلفالت من العقاب كما كان

واجلمود احلايل يف العالقات بني احملكمة اجلنائية الدولية واالحتاد األفريقي لن يعود على عمل احملكمة إال بالضرر ولن                  
بل بالعكس، فإن ذلك قد يوحي بأن بعض العناصر يف القيادة األفريقية مل تسعى للتعاون إلجياد                . يكون أيضا يف صاحل أفريقيا    

  .ديدة اليت حلت ذه القارة اجلميلةحلول للمشاكل الع

فنحن احملكمة، وإذا قررنا التخلي عنها، فال ميكنها . وثانيا، جيب أال يساورنا شك يف أن احملكمة هي معنا وليس علينا
؟ علينا أن نفي بالتزاماتنا على النحو الواجب وبعزمنا على إلقاء القبض علـى كـل مـن                  فما الذي بإمكاننا عمله   . أن تعمل 

درت احملكمة اجلنائية الدولية يف حقهم أوامر قبض وجبعل اين عليهم يف أوىل أولوياتنا ملا حندد الطرف الذي سنسانده عند       أص
جنـن  . وإذا عزل املعتدون، فمن السهولة أن يهنوا      . نشوب صراعات بني املوالني للقادة الذين حتولوا إىل جمرمني وجمين عليهم          

وعلينا أن نعود إىل قيمنا كما جاءت يف خمتلف اإلعالنـات الـيت   . املشتركة وأن نكون صفا واحداحباجة إىل أن حنيي ثروتنا   
وإذا أسسنا نظام حكم يقوم على السلم واألمن العامليني والدميقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح واالحترام       . ألّفتنا أسرة واحدة  

نمو واملساواة بني اجلنسني وتوفري العالج والتعليم واإلدارة احلكيمة         والتفهم وفصل السلطات وحكم القانون وحرية التعبري وال       
 ولن يكون هناك أي داع للخوف من مـدعي    ؟)١(واتمع املدين فكيف لنا أال ننضم إىل احملكمة اجلنائية الدولية انضماما تاما           

وإذا ". كاد املريب أن يقول خذوين    " القائل   ويستحضرين يف هذا الصدد املثل    . عام احملكمة اجلنائية الدولية أو من جملس األمن       
  . تصرفنا بعكس ما متليه علينا مبادئنا األساسية اليت ذكرا آنفا فليس لنا أن نبدي إال حتفظات على جرمية العدوان

ن وأنا على ثقة يف أن املؤمتر االستعراضي منحنا فرصة الستعادة مكانتنا على الساحة العاملية ويف مكافحة اإلفالت م                 
وكل من حضر منكم يف كمباال سوف يتذكر أن أفضل نتائج للمناقشات حتققت علـى               . لقد آن األوان للم الشمل    . العقاب

ومثلت مصاحل اخلمسة الدائمني واتفقت اموعة األفريقية على أن تكون صوتا واحدا كما فعـل               . مستوى جمموعات صغرية  
  .اآلخرون

                                                
  .٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩ادئه، إعالن تأكيد قيم الكومنولث ومب )١(
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  التعهدات

تقييم الوضع أود أن أعلق على التعهدات اليت قطعت خالل املؤمتر وكانـت أول مـرة يف            قبل البدء يف التعليق على      
للكومنولث أن يؤدي دورا هاما يف حتقيق بعض هذه        . تاريخ احملكمة اجلنائية الدولية، وبوسعي أن أقول إا جنحت جناحا باهرا          

ومبا أن رئيس أمانة مجعية . لك فهي بداية جيدة أعترف بأن بعض االلتزامات اليت قطعت كانت جد طموحة ومع ذ          . التعهدات
الدول األطراف حاضر معنا هنا، أنا متأكدة أننا سنتوصل إىل حل فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه التعهدات ومع الترتيـب         

ها ومـا دام    هناك حاجة للتحقق من الوفاء ذه التعهدات ما دامت ال تزال راسخة يف أذهان أولئك الذين قطعو                . الذي تقرر 
 .حسن النية قائما

  التكامل

لعل هذا اال هو اال الذي ميكن أن يكون الكومنولث فيه أكثر فعالية بتوفريه تكوين األخصائيني وتدريبـهم،                  و
دف دعم حكم القانون وبرامج حقوق اإلنسان، واألهم من ذلك، العمل على أن يطبق نظام روما األساسي حمليا تطبيقا تاما 

  .ريق إنفاذ القانون على املستوى الوطينعن ط

ورغم أن القانون النموذجي يبدو غري مشجع، فنحن، من جهة أخرى، حنتاج إىل بعض املبادئ املشتركة لوضع قائمة 
  .يف املعايري الدنيا أو األحكام لتطبيق نظام روما األساسي

. م روما األساسي يف مجيع البلدان تنفيذا منسقا       قد حنتاج إىل شيء من احليطة لتنفيذ نظا       ولكي ينجح هذا الربنامج،     
وحىت اآلن، ليس هناك أي مؤشر على أن تطبيق النظام األساسي ال ميكن أن يتم كليا إال إذا مت إدماجه كما هو دفعة واحدة                        

اة نظام روما األساسي    ثانيا، قد تكون حماك   و. وهذا يف تقديري مل تقتضيه املبادئ التوجيهية لتنفيذ القوانني        . يف القانون الوطين  
هناك حاجة إىل أن تقوم كل دولة بدراسة معمقة، فتحدد ااالت اليت قد تكون فيها               . يف بعض احلاالت أمرا غري مستحسن     

ومن غري املعقول أن ختـسر دولـة   . القوانني الوطنية غري متسقة مع نظام روما األساسي وتعد أدوات قانونية حملو االختالفات       
  .صيل تافهة ال لشيء إال ألنه مل جير التطبيق احمللي لنظام روما األساسيقضية بسبب تفا

  حالة أوغندا والتكامل

 مبساعدة أمانة الكومنولث ولكن الربملان مل يصدق        ٢٠٠٥لقد أينا مشروع قانون احملكمة اجلنائية الدولية يف العام          
رض هذا املشروع بسبب العملية السياسية اليت احتضنتها        ويعود ذلك إىل التأخر الذي حدث يف ع       . عليه إال بعد مخس سنوات    

ولعبت منظمات من قبيل الربملانيون من أجل عمل عاملي دورا أساسـيا يف             . حمادثات جوبا للسالم مع جيش الرب للمقاومة      
وهذا ما مهد . تفاصيلهإعالم أعضاء الربملان األوغندي لكي يعوا مدى احلاجة إىل إقرار مشروع قانون احملكمة اجلنائية الدولية و

  .٢٠١٠ مارس/آذار ١٠الطريق العتماد الربملان األوغندي القانون يف 

 فقد طُبق نظام روما األساسي تطبيقا حمليا يف أوغندا ملا أصبح مشروع قانون احملكمة اجلنائية الدوليـة        وكما تعلمون 
يقول البعض إن ألوغندا أفضل القوانني املطبقـة  و. ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٥قانونا بعد توقيع الرئيس موسفين مشروع القانون يف   

ال بأس يف هذه املدح لكن مع ذلك يساورين بعض القلق ملا أفكر يف . املمكنة، ويتعني أن تكون مثال حتتذي به البلدان األخرى
 عن التخمني يف مـسائل مثـل        لقد تبنينا النظام األساسي قلبا وقالبا ومل نتوقف       . النتائج احملتملة حملاكاتنا نظام روما األساسي     
  .مشاركة اين عليهم يف احملاكمات اجلنائية
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 الذي ورثناه، قد جيد العديد منكم ذلك حتديا فيما يتعلق باإلدارة اإلجرائية، ناهيـك عـن   نظرا لنظام الكومنولث  و
ن ميثلون أمامهم يف معظمهم، متعودون      وال القضاة وال أولئك الذي    . التداعيات املالية اليت يقتضيها برنامج مشاركة اين عليهم       

 يف هذه املسألة، لتبني لنا أنه يف حني يعتـرب           فإذا نظرنا مليا  . على حضور اين عليهم يف قاعة احملكمة بصفة غري صفة الشهود          
ريبـا علـى    زمالؤنا يف نظام القانون املدين مشاركة اين عليهم هذه بوصفهم مدعني حبق مدين أمرا عاديا، فإن ذلك أمرا غ                  

  .النظام االامي الذي نعمل به

  . لقانون منوذجي شامل أمر غري كاف، إذ حنتاج إىل قانون مفصل متاما وفقا ملتطلبات كل بلدوإتباعنا

 يف النظر أوال يف قوانني دولة طرف حمددة قبل أن نطالب بأن يطبق النظـام                إتباعهويتمثل النهج األمثل الذي يتعني      
جا واحدا ينطبق   "ومما ال ريب فيه ال جيب أن يكون النهج          .  متسق، وأخذ احلالة الوطنية بعني االعتبار      األساسي حمليا بشكل  

  ".على الكل

  :وميكن االستدالل ذه األسئلة البسيطة

   هو النظام القانوين الذي يتبعه بلدكم؟��  ) أ (

لنظام القانوين ومـا هـي اإلصـالحات        ما هي اخلصائص املميزة اليت يرغب البلد يف احملافظة عليها يف ا             )ب(
 الضرورية حىت يكون تطبيق نظام روما األساسي حمليا تطبيقا حقيقيا؟

ما احلالة السائدة يف دولة حمددة؟ وهل عرف البلد أو يعرف صراعات داخلية، وهل شكل جلنة لتقـصي                    )ج(
  يف رواندا؟" غاكاكا" مثل آلية احلقائق أو جلنة مصاحلة أو آليات تقليدية أو آليات عدالة انتقالية أخرى

  .ما هي آمال البلد، التكامل أو بكل بساطة استبعاد السيد مورينو أوكامبو  )د(

  حالة االقتصاد، ما ميكن حتقيقه بكل واقعية يف ظل الظروف القائمة؟  )ه(

  هل بإمكان البلد الوفاء ا؟. االلتزامات املالية اليت قد يترتب عليها النظام اجلديد  )و(

ما إمكانيات البلد البشرية، ما التدريب الضروري لبلوغ احلد املتطلب، ما الشيء اآلخـر              : املوارد البشرية   )ز(
  الذي يفتقر إليه البلد؟

يتعني التمييز بني االلتزامات اجلديدة اليت تعترب دخيلة على النظـام           ". اجلزئيات"املتطلبات الفعلية يف مقابل       )ح(
فاألمور املستحدثة مثل مشاركة اين عليهم مشاركة فعلية هي أمور جيدة لكن امسحوا يل . لبات القطعية القانوين املتبع، واملتط  

ويتعني علينا أن ننظر إىل املسائل اليت تعترب متطلبات قانونية          . أن أذكر أن مشاركة اين عليهم ليست ضرورة وإمنا هي جزئية          
  .وتكون يف متناول البلد املطبق

ولث أن يسهم يف رسم خطوط توجيهية للوفاء باملتطلبات الدنيا ومعاجلة مسألة التكامل اليت عوجلت               بوسع الكومن و
  .٢٠٠٤جزئيا يف القانون النموذجي الذي وضع يف العام 

أوضحت احملكمة أا غري ملزمة بتقدمي النصح للدول بشأن املسائل املتعلقة بالتكامل وأن هذه املسؤولية تقع علـى             و
ولذلك أقترح أن نبدأ، بوصفنا أسرة الكومنولث، حمادثات ونضع خطوطا توجيهية لتطبيق نظام             .  الدول األطراف  عاتق مجعية 

  .روما األساسي حمليا، ميكن أن نعرضها يف اية املطاف على مجعية الدول األطراف
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مشاركة اين عليهم ليـست     فعلى سبيل املثال، جتري احملادثات حاليا يف بوتسوانا وناميبيا بشأن اقتراح يقضي بأن              
مبا أن هذه العملية و. ضرورية أما إذا رغب البلد يف ذلك فيحق له أو يدرج ذلك يف قانونه الوطين مع تأجيل دخوله حيز النفاذ

جليـدة  ة التكاليف بالنسبة للبلدان األفريقية اليت ليس هلا ما يكفي من األموال لتوفري املساعدة القانونية واحلمايـة ا           عملية باهظ 
  .للمجين عليهم، فمن الصعب ومن غري الواقعي بالنسبة لبعض البلدان أن تلتزم ذه الشروط

ولكن ويا  . عندما كانت أوغندا تنظر يف إشكالية الوفاء مبتطلبات احملكمة اجلنائية الدولية، وجهت أسئلة للمحكمة             و
 على ذلك بأن احملكمة ليست وكالة تنمية وال مؤسسة          لألسف كان رد مسؤويل احملكمة سلبيا، وأشار بعض املسؤولني عالوة         

ومل تكن  . فأوضحنا بأننا ال نريد مساعدات مالية لعملية الصياغة بل كل ما حنتاجه هو بعض النصائح يف مسائل تقنية                 . خريية
ا هلذه املسألة أبدا ومن ردة الفعل هذه يف احلقيقة مفاجئة إذا علمنا أن مكتب املدعي العام نفسه وقلم احملكمة كذلك، مل يتطرق    

ويف أوغندا كان علينا أن ننشئ نظاما وأن نصوغ مشروع قانون خاصـا  . مث فليس هلما اآلن أي إجابة على األسئلة املطروحة       
  .من أجل بناء األجهزة املختلفة اليت يتعني أن تنظر يف إدخال هذه العناصر اجلديدة

، ينبغي أن   "التكامل اإلجيايب " وال سيما مكتب املدعي العام بسياسة        بيد أنه يف ظل السياسة اليت عربت عنها احملكمة        
وللسائل أن يسأل عما إذا يتعني أن يسند هذا الدور أو الوالية إىل مكتب املدعي العام أو قلم . تعاجل هذه املسألة معاجلة مالئمة

مث يكون من احلكمة أن يترك ذلك جلمعيـة         احملكمة وما إذا كانت الدول األطراف ترغب يف الخنراط يف هذه العملية، ومن              
  .الدول األطراف فتعني موظفا قانونيا كبريا يتوىل هذه املسؤولية

ويف الوقت الراهن كلنا متشككون فيما يتعلق بشروط التكامل، فهي غري معروفة حىت وإن كانت لدينا كلنا فكرة ما 
  .عما يتعني أن تتضمن

م على املستوى الوطين يف كل دولة، يكون نظاما متكامال مـع احملكمـة              وما من ال شك فيه هو ضرورة إقامة نظا        
  .اجلنائية الدولية

امسحوا يل أن أعود بكم قليال إىل حالة أوغندا وعلى وجه اخلصوص إىل بعض املسائل ذات الصلة فيما يتعلق بقضية و
 أوغندا العليا، واليت تنادي بتعـاون مكتـب   جارية بشأن متهم ميثل حاليا أمام الوحدة اخلاصة جلرائم احلرب يف كنف حمكمة    

  .فهذا يدخل مباشرة يف صميم استراتيجية االدعاء للتكامل اإلجيايب. املدعي العام بصفة عاجلة

ولكي تنجح مقاضاة املتهم، وهو جمرم معروف ينتمي إىل جيش الرب للمقاومة يدعى كويلو، يتعني توافر عنصرين                 
  : مهاأساسيني

  ومات واألدلةتبادل املعل  ) أ (

 .السماح وتشجيع شهود احملكمة اجلنائية الدولية للمثول كذلك أمام احملاكم احمللية  )ب(

وستكون نتائج هذه العملية بني مكتب املدعي العام وأوغندا اختبارا للحاالت القادمة، وإن متت على النحو الواجب                
  .تدعو إىل التكامل اإلجيايبفسوف تكون مثال جيدا لتطبيق استراتيجية املدعي العام اليت 

يتعني على أمانة الكومنولث أن تنظر إىل هذا مث إىل تلك البلدان اليت هلا قوانني حملية يف خمتلف املناطق واألقاليم وأن                     و
 والتحاور مع املدعني.  يف خمتلف االختصاصات للبحث يف كيفية تطبيق القوانني على املستوى احملليتتحاور مع املدعني العامني  

إذ يبدو يف بعض املناطق أن طريقة تطبيق القوانني وما إذا كانت القوانني الصحيحة هي الـيت                 . العامني قد يكون مفيدا للغاية    
ولنا أن نتعلم من . واملدعون العامون هم األقدر على إعالمنا مبا إذا كانت بعض القوانني غري مالئمة. تطبق أمران غري واضحني

  .صيغ مشاريع قوانني جديدة ونوصي بتطبيقها يف دول أخرىجتارم ومن مث نعد ون
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وهذا جمـال  .  يف بلدان الكومنولث أن يعزز فهمهم لوالية احملكمة اجلنائية الدولية  تدريب احملامني والقضاة  من شأن   و
  .آخر ميكن لألمانة أن تدعمه

وجود مواطنينا يف    يف أن ذلك يعزز      وتكمن الفائدة غري املباشرة األخرى من موظفني مدربني تدريبا جيدا وحمترفني          
ومن ناحية التمثيل اجلغرايف فإن العديد من بلدان الكومنولث، والسيما تلك الواقعة يف القارة اإلفريقية ممثلـة متثـيال              . احملكمة

عيب فتعزو ذلك   ومن السهل على احملكمة أن تربر هذا ال       . ناقصا يف الوظائف العليا يف احملكمة ويف أمانة مجعية الدول األطراف          
إن تدريبنا األساسي يف القانون ويف التحقيقات تدريب جيد وما حنتاجه هو شحذه شيئا ما حىت                . عدم توفر أشخاص مؤهلني   

وأعتقد أن إسهامنا يف احملكمة باملوظفني يتعني أن يتعدى إسـهامنا  . نتمكن من املنافسة منافسة فعالة على الوظائف يف احملكمة  
وبوسع أمانة الكومنولث وأعضاء آخرين بالتعاون مع ترينيداد وتوباغو مثال أن تدرب حمامينا على              . املتهمنيفيها باحملتجزين و  

  .صوغ مشروع لتنفيذ نظام روما األساسي

  سبل املضي قدما

ومن األمهية مبكان أن تذكر األمانة بلدان       . أمام الكومنولث سبل عديدة ليسهم يف حتسني تعاون أعضائه مع احملكمة          
عـال  كالطبل صـوته    "لكومنولث من الدول األطراف، بالتزاماا ومسؤولياا وأن ال يصبح صوت احملكمة اجلنائية الدولية              ا

 دورا يف ترسيخ حسن النية      يؤديوللكومنولث، بشكل خاص، أن     . حنن حباجة إىل أن يترجم الكالم إىل أفعال       . "وجوفه خال 
  .ضوا أفريقيا ع١٩ أهمواملسؤولية لدى أعضائه، مبا فيهم 

واألمر . وكما أشرت إليه منذ البداية، فإن تارخينا يف جمال حقوق اإلنسان وحكم القانون مل يكن دوما تارخيا مشرفا                
ورغم ذلـك ال    . ينطبق كذلك اآلن على العديد من احلاالت األخرى اليت طرأت مؤخرا يف بلدان غري بلدان القارة األفريقية                

إن شعبنا هو الذي عاىن من     . رات تشري إىل أننا نسلك الطريق السليم ومصممون على أداء مهمتنا          يزال األمل قائما وكل املؤش    
ويالت احلروب والصراعات وقد آن األوان أن نتخذ اخلطوات الالزمة جلعل بلداننا أكثر أمنا ونضع سياسات حتد من الفقـر                

  .ونوفر لشعوبنا عيشا كرميا

  خامتة

ن العقاب وجرب أضرار اين عليهم ضحايا الالعدالة هي بالنسبة للمحكمة منتهى            ال شك يف أن مكافحة اإلفالت م      
ومبا أن نظام روما األساسي استكمل . يتعني علينا أن نظل دائما يف الصدارة خملصني ملبادئنا اليت تعرفنا وقيمنا األساسية  . القصد

وإذا صـدقت   . ل كل ما يف وسعنا لكي حنقق أهداف واضعيه        يف بلد من بلدان الكومنولث، أوغندا، يتعني علينا رمزيا أن نبذ          
وإذا .  مجيعها على نظام روما األساسي، فسنكون بذلك على وشك تطبيق النظام األساسي على املستوى العـاملي                ٥٤البلدان  

يب اجلـرائم،    بلدا إضافيا سوف تكون حمظورة على مرتك       ٥٤ التزاماا يف إطار املعاهدة، فسيعين ذلك أن         ٥٤نفذت البلدان   
  . بلدا آخر تنفذ فيه األحكام الصادرة عن احملكمة٥٤و

  .ينبغي أن تكون بلدان الكومنولث مثال حيتذى يف دعم حقوق اإلنسان وحكم القانونو

____________ 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استعراض وضع تصديق وتنفيذ
   نظام روما األساسي

  وغريه من االلتزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل
  لدى أعضاء الكومنولث
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  (*)السيدة إيفا سركوفا

 أن أشارك يف هذا احلدث الذي تنظمه أمانة الكومنولث بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، وأن أكون وسط يشرفين
 وهذه مبادرة مهمة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي. متحدثني موقرين مثل رئيس احملكمة اجلنائية الدولية السيد سونغ

  .الذي تعمل به

وأود أوالً أن أثين على أمانة الكومنولث ملا تضطلع به من أنشطة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، نظراً ألا تضطلع، 
سيما مع السيد أكرب  وقد قمنا بتعاون ممتاز مع أمانة الكومنولث، وال. من خالل أعضائها، بدور ال غىن عنه يف دعم احملكمة

وأشيد يف الواقع . لشؤون القانونية والدستورية، وكلي ثقة يف أن يستمر هذا التعاون كذلك يف املستقبلخان، رئيس شعبة ا
ذا التعاون املتبادل وبالفرصة اليت أتيحت لتناول مواضيع تتعلق مبسؤوليايت باعتباري ميسرة الفريق العامل يف نيويورك التابع 

  .ام روما األساسي وتنفيذهللمكتب، ومنها أساساً قضية تعزيز عاملية نظ

وقد عينت يف منصب ميسر خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
؛ ومهميت الرئيسية هي تعزيز نظام روما األساسي على حنو استباقي، وذلك عن طريق قيام )خطة العمل(وتنفيذه تنفيذاً كامالً 

 بوضع املراقب يف الوقت الراهن بتصديق هذا النظام األساسي، من ناحية، وتنفذه تنفيذاً كامالً لدى الدول الدول اليت تتمتع
  .األعضاء ومن ناحية أخرى، وذلك ألن تصديق النظام األساسي ضروري بل وأيضاً تنفيذه تنفيذاً كامالً على املستوى الوطين

لنظام األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً أن يظهر أن احملكمة اجلنائية وعموماً ينبغي ألي ج تتبعه أية دولة لتصديق ا
، "أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره"وهي تضطلع بدور خاص يف مكافحة . الدولية ليست هيئة دولية عادية

ة جعل احملكمة اجلنائية الدولية عاملية وال يزال دعم تصديق النظام األساسي هو ركيز. وبالتايل تعزيز السالم واألمن الدوليني
  .وشاملة

ومبدأ التكامل هو ركيزة النظام الوارد يف نظام روما األساسي، وعليه، كلما قلت حاجة الدول إىل اللجوء إىل 
 نظام احملكمة، أمكن القول أن هذا النظام يزداد جناحاً، ألن ذلك يعين أن الدول هي اليت حتقق يف اجلرائم املنصوص عليها يف

روما األساسي وتقاضي عليها، بيد أن الشرط املسبق لتحقيق هذا السيناريو هو أن تدرج الدول تلك اجلرائم على النحو 
  .الواجب يف تشريعاا الوطنية

م وفيما يتعلق مببدأ العاملية، نرى أن التوزيع اإلقليمي للدول األطراف ال يزال خمتلطاً، ويشوبه نقص يف التمثيل يف أقالي
وكما ذُكر من قبل فإن سيشيل وسانت لوسيا، وكالمها عضو يف الكومنولث، صدقتا ). مثل آسيا والشرق األوسط(خمتلفة 

 دولة ٣٤ وعليه فإن .)١( دولة١١٣نظام روما األساسي مؤخراً، مما رفع العدد اإلمجايل للدول األطراف يف النظام األساسي إىل 
 من مجيع الدول ١/٣ هي أعضاء يف نظام روما األساسي، وذلك ميثل حوايل  دولة عضواً يف الكومنولث٥٤من أصل 

يزال العديد من البلدان مل ينضم إىل نظام روما  وال.  دولة مل تصدق نظام روما األساسي إىل اآلن٢٠األطراف؛ ومع ذلك فإن 
ليت تعرقل حتقيق عاملية النظام األساسي، وأن وبالتايل ينبغي لنا أن نواصل أنشطتنا الرامية إىل حتديد العقبات ا. األساسي بعد

  .نسعى إىل حتديد سبل مناسبة للتصدي هلا

                                                
(*   .طة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً كامالًمجعية الدولة األطراف خل ميسر (

جمموعة أوروبا الغربية ، و٢٥ نية ومنطقة البحر الكارييبجمموعة دول أمريكا الالتي، و١٧، وجمموعة دول أوروبا الشرقية ١٥، وآسيا ٣١أفريقيا  )١(
  .٢٥ والدول األخرى
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وبالتايل على . وجيب على الدول، فضالً عن تصديق نظام روما األساسي، أن تعكف على تنفيذ واليتها تنفيذاً كامالً
ماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية،  وهي اإلبادة اجل–الدول واجب أن تدرج اجلرائم احملددة يف النظام األساسي 

  . يف نظمها اجلنائية الوطنية لكي يصبح مبدأ التكامل فعاالً–) بعد دخول التعديل املعتمد أخرياً حيز النفاذ(وجرمية العدوان 

 وهي مهمة ليست بالسهلة يف. ومع ذلك تواجه الدول األطراف يف احلقيقة العديد من املصاعب يف ضمان ذلك
ويعترب تعديل النظم الدستورية القائمة والتغلب على العراقيل اهليكلية والسياسية والقانونية القائمة حتدياً حقيقياً أمام . الواقع

ومع ذلك فإن هناك ضرورة ملحة حقاً لتحقيق هدف عاملية مكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر . التشريعات الوطنية
  .دة القانوناجلرائم الدولية، وتعزيز سيا

وعندما يتعلق األمر بدول الكومنولث بشكل ملموس، فإن بعض العوائق الرئيسية اليت تؤدي إىل عدم االمتثال إىل 
نظام روما األساسي هي على سبيل املثال خفض أولوية تنفيذ النظام األساسي نظراً لالنشغال بشؤون تشريعية حملية ملحة 

اكل اهليكلية اليت يطرحها تعديل الدساتري، واحلصانة اليت يتمتع ا رؤساء الدول أخرى، ومن بني العوامل األخرى املش
، "االنتقاء واالختيار"وينبغي أال يغيب عن األذهان النهج التنفيذي الذي يطلق عليه اسم . والربملانيون واملسؤولون الرمسيون

 وتنفذها فقط عوضاً عن االمتثال جلميع االلتزامات أجزاء من النظام األساسي/حينما ختتار الدول بعض األحكام امللموسة
ولكن حضرت أمانة الكومنولث وغريها من أصحاب املصاحل هنا لتقدمي املساعدة واألدوات إىل . مبوجب النظام األساسي

  .الدول بشأن كيفية التغلب على تلك العراقيل

ستراتيجيات تعزيز تصديق نظام روما ا"وسوف نتطرق إىل تلك املواضيع مبزيد من التفصيل يف إطار موضوع 
  ".الدروس املستفادة والتحديات يف املستقبل: األساسي وتنفيذه يف دول الكومنولث

____________ 
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  (*)السيد ليونارد بليزيب

يطلب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل الدول أن تتخذ تدابري قانونية وطنية حىت تستطيع الوفاء 
وللدول أيضا أن تنظر يف اعتماد قانون داخلي يتضمن اجلرائم املنصوص عليها يف . مات الناشئة من النظام األساسيبااللتزا

  .النظام األساسي

لث اليت أصبحت طرفاً يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعددها أصل الدول األعضاء يف الكومنوومن 
درجت رواندا أيضا وأ. وضعت تشريعات داخلية تتناول موضوع النظام األساسي دولة فقط هي اليت ١١ دولة، هناك ٣٤

وقد تعاملت كل دولة مع النظام األساسي بطريقة . لنظام األساسي لكنها مل تنضم إىل النظام األساسيمن اأحكاما جنائية 
ت دول أخرى انتقائية يف ااالت لث بقدر كبري، كان مضمون القانون النموذجي للكومنوفبينما اتبعت بعض الدول. خمتلفة

  .اليت تناولتها

ومن املثري أن النظام األساسي ال يقتضي من الدول صراحة أن تضع قوانني داخلية تتضمن اجلرائم األساسية املنصوص 
هم أن تنظر عليها يف النظام األساسي، وهي اجلرائم ضد اإلنسانية، وجرمية اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، بيد أنه من امل

الدول عند تنفيذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف إدراج األحكام املتعلقة ذه اجلرائم األساسية ضمن القانون 
سيما أن نية واضعي النظام األساسي هي وضع حد لإلفالت من العقاب وميكن القيام بذلك بأكرب قدر من  الوالداخلي، 

ومبا أن احملكمة تركز على أخطر اجلرائم وعلى أخطر ارمني، فإن عدم . لية للمالحقة داخلياًالفعالية من خالل إحداث آ
وعالوة على ذلك، يعين مبدأ . وجود قانون وطين قد يؤدي إىل إفالت بعض منتهكي القانون من املالحقة نتيجة لذلك

كمة اجلنائية الدولية ال تالحق إال إذا كانت الدولة غري التكامل، حيث تعلو املالحقة الوطنية على املالحقة يف احملكمة، أن احمل
وقد ترى احملكمة يف غياب قانون وطين ينص على اجلرائم األساسية عدم قدرة على . راغبة يف املالحقة أو غري قادرة عليها

   .)١(املالحقة

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف لث من أجل دمج النظام األجلهود اليت تبذهلا دول الكومنواهذه الورقة وستتناول 
أطرها القانونية الداخلية، مع التركيز بشكل خاص على دمج اجلرائم، واالختصاص القضائي، واملبادئ العامة للقانون اجلنائي 

  .وكذا ذكر مطلب التعاون

  تنفيذ األحكام املتعلقة باجلرائم اليت ختتص ا احملكمة اجلنائية الدولية

وقامت هذه الدول يف معظمها .  املنفذة بعض اجلرائم على األقل ضمن قوانينها الداخلية١٢ل الأدرجت مجيع الدو
 ٨ إىل ٦ذه املهمة بأبسط طريقة، أي اإلشارة إىل اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي على النحو املبني يف املواد 

لندا، وجنوب أفريقيا، وترينيداد وتوباغو، واململكة املتحدة وقامت كل من قربص، وكينيا، ونيوزي. وإرفاق النظام األساسي
ومل . وتشري مالطة إىل قانوا اجلنائي حيث تذكر اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي. بدمج اجلرائم ذه الطريقة

 من قبيل االنتهاكات تقتصر بعض الدول أيضا على اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي بل أضافت جرائم أخرى،
بل إن دوال أخرى دجمت أركان اجلرائم . األخرى التفاقيات جنيف والربوتوكول األول، اليت ال ترد يف النظام األساسي

  .)٢(الواردة يف النظام األساسي

                                                
(*  . الدوليةلصليب األمحرا جلنة مستشار قانوين، الدائرة االستشارية يف القانون اإلنساين الدويل، (

  .١٧ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )١(
  .١٩٩٥ئي لعام نظر أستراليا، القانون اجلناا )٢(
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 إدراج ونفذت بعض الدول أحكام اجلرائم اليت ختتص ا احملكمة اجلنائية بشكل غري اإلشارة إىل النظام األساسي مث
فقد نفذت أستراليا أحكام اجلرائم اليت ختتص ا احملكمة بطريقة فريدة بالنسبة للدول اليت تعمل بالقانون العريف، ذلك . مرفق

. ١٩٩٥ حكماً إىل القانون اجلنائي لعام ١٦٠املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية يضيف أزيد من ) التعديالت التبعية(أن قانون 
وعدل قانون مديرية املالحقات العامة أيضا كما عدل القانون املتعلق .  فروع٧بإضافة باب جديد من وعدل القانون 

  . الذي ألغى اجلزء الثاين من قانون معاقبة ارمني وقوانني أخرى ذات صلة١٩٥٧باتفاقيات جنيف لعام 

خلمس جلرمية اإلبادة اجلماعية يف أركان ويعد دمج اجلرائم يف جوهره أمراً دقيقاً جداً، جيسد بشكل خاص اجلرائم ا
ويالحظ هنا أنه فيما خيص جرمية التعذيب، ال يشرط حتديدا إحلاق األذى أو . اجلرائم، واجلرائم ضد اإلنسانية والعناصر الفردية

علق جبرائم احلرب وليس يف الباب املت. املعاناة بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانية لكن هذا الشرط موجود فيما خيص جرائم احلرب
وقد أسقطت مالطة هذا الباب . من النظام األساسي املتعلقة باألسلحة ألا تشري إىل مرفق الغ) ٢٠)(ب)(٢(٨ذكر للمادة 

ويضيف القانون أيضا األحكام املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة الواردة يف الربوتوكول األول واليت ليست واردة يف النظام . أيضا
 ومن مواضيعها القيام بإجراءات طبية غري مرخص هلا من قبيل أخذ الدم وزرع األنسجة -كمة اجلنائية الدولية األساسي للمح

  .أو األعضاء، واهلجوم على قوات خطرية، والتأخر بدون مربر يف إعادة أسرى احلرب إىل أوطام والفصل العنصري

ع جرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية ونفذت كندا وساموا األحكام املتعلقة باجلرائم من خالل مج
وجرائم احلرب يف قانون وطين واحد، وإن ذهبتا إىل أبعد مما يف النظام األساسي لتشمال األفعال أو حاالت اإلمهال اليت كانت 

قانون املعترف ا لدى وقت ارتكاا جرائم مبوجب القانون العريف وقانون املعاهدات وكانت جنائية وفقا للمبادئ العامة لل
‘ جرمية حرب’يقصد بعبارة ”: على سبيل املثال يف القانون الكندي على النحو التايل“ جرمية حرب”ويعرف مصطلح . األمم

فعال أو إمهاال وقع يف أثناء نزاع مسلح، ويشكل يف وقت ومكان ارتكابه جرمية حرب وفقا للقانون العريف الدويل أو قانون 
لدويل املعمول به يف الرتاعات املسلحة، سواء أكان انتهاكا للقانون املعمول به يف وقت ارتكابه ومكانه أم مل املعاهدات ا

 من النظام ٨ إىل ٦ويذهب القانون الكندي إىل إرفاق املواد . ويستخدم القانون يف ساموا الصياغة ذاا أساساً. “يكن
  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 لكنها مل ٢٠٠٩ي جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ضمن مرسومها املتعلق باجلرائم لعام وأدرجت فيج
  .تدرج جرائم احلرب ألا متناولة يف قانوا املتعلق باتفاقيات جنيف

ألساسي للمحكمة أما القانون الرواندي فيعد بدوره مزجياً من األحكام املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف النظام ا
اجلنائية، وإن كان ذلك بإغفال بعض األحكام يف حاالت ملحوظة وإضافة أحكام أخرى متعلقة ببعض اخلروق اجلسيمة مثل 

رواندا ليست طرفا يف النظام : مالحظة(العقاب اجلماعي وغريه من االنتهاكات اجلسيمة اليت ال ترد يف النظام األساسي 
  ).لدولية ااألساسي للمحكمة اجلنائية

. وفيما خيص أركان اجلرائم، نفذت أستراليا األحكام املتعلقة بكل من اجلرائم وأركاا وأدرجتها يف القانون اجلنائي
ويسمح القانون النيوزيلندي للقضاة . أما فيجي فال تدرج سوى أركان جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية فقط

املنصوص عليها يف احملكمة اجلنائية الدولية على النحو الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف وفقا باإلشارة إىل أركان اجلرائم 
وأُدرجت أركان اجلرائم ذاا يف القانون الربيطاين املتعلق .  من النظام األساسي كما هو الشأن يف قوانني كينيا وقربص٩للمادة 

 من نظام روما األساسي ويبني ٨ إىل ٦ويتبع هذا الصك شكل املواد ). رائمأركان اجل (٢٠٠١باحملكمة اجلنائية الدولية لعام 
 الذي وضعته اللجنة التحضريية صيغة النهائية ملشروع نص أركان اجلرائموينفذ أحكام ال. تفاصيل كل جرمية من هذه اجلرائم

خلية األخرى إىل أركان اجلرائم وال يشري أي من القوانني الدا). PCNICC/2000/1/Add.2(للمحكمة اجلنائية الدولية 
  .بالتحديد
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  االختصاص القضائي
. من املهم أيضا أن حتدد الدول نوعية أسس االختصاص القضائي اليت ينبغي استخدامها يف مالحقة مرتكيب اجلرائم

شكال من فإىل جانب املبدأ اإلقليمي ومبدأ الشخصية اإلجيابية الراسخني بشكل جيد، أدجمت العديد من الدول بعض األ
االختصاص القضائي اخلارجي مبا يف ذلك شكل من االختصاص القضائي العاملي إما بشكل غري مشروط أو بوجود ارتباط 

وهناك حجة قوية تدعم النص يف القانون الداخلي على االختصاص . يف إقليم الدولة املالحقة) عادة ما يكون وجود املتهم(
م اليت تبت فيها احملكمة اجلنائية الدولية على أساس أن اخلروق اجلسيمة تتطلب اختصاصا القضائي العاملي فيما يتعلق باجلرائ

قضائيا عامليا، منبثقا من اتفاقيات جنيف، وبالتايل سيكون من التناقض وجود اختصاص قضائي أضيق مرتبط باجلرائم ذاا يف 
لث هلا قوانني متعلقة بالذكر أيضا أن معظم دول الكومنوواجلدير . قانون يتضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  .باتفاقيات جنيف عادة ما تشمل اختصاصا قضائيا عامليا للمعاقبة على اجلرائم

فأساس . لثن الداخلي الذي سنته دول الكومنوومثة أمثلة عن أنواع خمتلفة من االختصاص القضائي يف القانو
 سبيل املثال يتخذ موقفا عاما يف النص على جواز حماكمة شخص إذا ارتكب الفعل االختصاص القضائي يف قانون كينيا على

أو اإلمهال يف كينيا أو كان مرتكبه، وقت وقوع اجلرمية، مواطنا كينيا أو موظفا لدى حكومة كينيا، أو كان الشخص مواطنا 
حقة القضائية أيضا بشأن اجلرمية إذا كانت وجتوز املال. لدولة ختوض نزاعا مسلحاً ضد كينيا، أو موظفا لدى هذه الدولة

وتعمل كندا وساموا وجنوب أفريقيا . الضحية مواطنا كينيا، أو كان املشتبه بارتكاا، بعد وقوع اجلرمية، موجودا يف كينيا
  .على هذا األساس نفسه من االختصاص القضائي

نون فيجي شكال من االختصاص القضائي فمن ناحية، يطبق قا. وذهبت دول أخرى إىل أحد اخليارين املتطرفني
اخلارجي ويقتصر القانون املالطي يف اختصاصه القضائي على اجلرائم اليت يرتكبها املواطنون املالطيون ويشري إىل قانون 

واألمر كذلك يف اململكة املتحدة حيث ال يوجد اختصاص قضائي خارجي إال إذا كانت اجلرمية من . العقوبات الداخلي
ويف . )٣(مواطن من اململكة املتحدة أو مقيم ا، أو شخص خاضع للقضاء العسكري يف اململكة املتحدة القضائيارتكاب 

الطرف اآلخر من الطيف تستخدم القوانني يف أستراليا، ونيوزيلندا، وقربص وترينيداد وتوباغو االختصاص القضائي العاملي 
رم قد ارتكب اجلرمية يف الدولة أو أن يكون موجودا فيها لكي يتخذ  حيث ليس من الضرورة أن يكون ا–بطريقة أوسع 

  ).من القانون النيوزلندي) ج(٨٢مثال املادة (قرار املالحقة القضائية، 

وهناك جانب آخر يتعني مراعاته وهو االختصاص القضائي املؤقت من أجل املالحقة ومدى جعل القانون استقباليا 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ) ٢(١٥ختصاص القضائي بأثر رجعي حيث تتيح املادة مثة حجة تؤيد اال. أم رجعياً

 ومبا “)٤(جرما وفقا ملبادئ القانون العامة اليت تعترف ا مجاعة األمم”والسياسية احملاكمة واملعاقبة على ارتكاب فعل يشكل 
، فإن من اجلائز جعل االختصاص القضائي )٢(١٥ عليها يف املادة أن اجلرائم األساسية ميكن عدها ضمن فئة اجلرائم املنصوص

 وقد جعلت نيوزلندا وكندا قوانينهما ذات .)٥(بأثر رجعي بالنسبة هلذه اجلرائم إىل وقت اعتبارها جرائم مبوجب القانون الدويل
رائم املرتكبة يف كندا وكذا إذ تستخدم كندا االختصاص القضائي الرجعي بالنسبة للج. أثر رجعي، لكن على أسس خمتلفة

                                                
؛ أو أي شخص من هذا القبيل )c.53 (١٩٥٧خاضع للقانون العسكري، أو قانون القوات اجلوية أو قانون البحرية لعام ’يعين ذلك أن الشخص  )٣(

يطب ) (c.19 (١٩٥٥أو قانون القوات اجلوية لعام ) c.18 (١٩٥٥من قانون اجليش لعام ) ١(٢٠٩ ألف أو ٢٠٨على النحو املذكور يف الفرع 
 ١١٨ أو ١١٧؛ أو أي شخص من هذا القبيل على النحو الوارد يف الفرع )القانون على ركاب سفن وطائرات صاحبة اجلاللة وعلى بعض املدنيني

  ).يطبق القانون على ركاب سفن صاحبة اجلاللة وعلى بعض املدنيني (١٩٥٧من القانون التأدييب البحري لعام 
 ألف ٢٢٠٠اص باحلقوق املدنية والسياسية وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة  اعتمد العهد الدويل اخل)٤(
  .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢١-د(
 Report of the Commonwealth Expert Group on Implementing Legislation for the Rome Statute of the International انظر )٥(

Criminal Court, Marlborough House London, 7 - 9 July 2004.  
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اجلرائم املرتكبة يف اخلارج أما نيوزلندا فتسمح يف قانوا باالختصاص القضائي الرجعي بالنسبة جلرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم 
ضد اإلنسانية ال تسمح بذلك فيما خيص جرائم احلرب، وإن كانت جرائم احلرب يعاقب عليها منذ سن قانون اتفاقيات 

 كنقطة للبداية وجعلت معظم الدول األخرى اليت تناولت هذه ٢٠٠٢يوليه / متوز١وحددت ساموا تاريخ . ١٩٥٨يف يف جن
  . قوانينها بأثر رجعي)٦(املسألة

ففي كل  .)٧(ومن احليوي أيضا أن يراعى يف القانون الداخلي مفهوم مسؤولية القادة وغريهم من كبار املسؤولني
لث، باستثناء قربص، هناك إشارة إىل هذا املفهوم، الذي يكرر الصيغة الواردة يف النظام األساسي وقانون تنفيذي يف الكومن

ويعد دمج مسؤولية القيادة ذا أمهية بالغة ألنه، رغم ذكر واجبات القادة يف الربوتوكول اإلضايف األول امللحق . عموماً
لسابق إىل املسؤولية اجلنائية للقادة يف األنظمة القانونية الداخلية ، فإن غياب إشارة صرحية يف ا)٨(١٩٤٩باتفاقيات جنيف لعام 

  . قد قيد إمكانيات املالحقة القضائية فيما خيص جرائم احلرب

القوانني وتشري بعض . وهناك مفهوم مهم آخر هو عدم وجود أي حصانة لرئيس الدولة من املالحقة القضائية
كينيا، ونيوزيلندا، ورواندا، وساموا، وجنوب أفريقيا، وترينيداد (إىل هذا األمر لث إشارة صرحية التنفيذية لدول الكومنو

  .غري أن القوانني األخرى ال تشري إىل ذلك). وتوباغو، واململكة املتحدة

ويطلب القانون الداخلي املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية إىل الدول أيضا أن تكون قادرة على املالحقة القضائية فيما 
وعادة ما تورد الدول كل فقرة فرعية من .  من النظام األساسي٧٠خيص اجلرائم املرتبطة بإقامة العدل، املشار إليها يف املادة 

  .لث هذه اجلرائم يف قوانينها الوطنيةوقد أدرجت سبع من دول الكومنو .)٩( يف القانون الداخلي٧٠املادة 

  التعاون

 مع احملكمة اجلنائية الدولية ويشمل ذلك أبوابا تغطي طائفة من القضايا من جيب على الدول أيضا أن ترتب للتعاون
قبيل طلبات املساعدة من احملكمة، واالعتقال، وتسليم األشخاص إىل احملكمة اجلنائية الدولية، واملساعدة يف مجع األدلة ومحاية 

ومثة حاجة أيضا إىل الترتيب . ئية الدولية يف الدولةالشهود والضحايا، وإنفاذ العقوبات واألوامر الصادرة عن احملكمة اجلنا
. ملسألة انعقاد احملكمة اجلنائية الدولية يف إقليم الدولة والوضع القانوين، واالمتيازات واحلصانات ملسؤويل احملكمة اجلنائية الدولية

 ويف معظم .)١٠(بات التعاون مع احملكمةومن أصل الدول اليت هلا قانون تنفيذي بشأن النظام األساسي، هناك عشر دول هلا ترتي
  .لث النموذجي من حيث عناصر التعاون اتبع قانون الكومنواحلاالت

ميكن من هذا التحليل أن تلك الدول اليت قامت مبهمة تنفيذ أحكام النظام األساسي ضمن القانون الوطين قد 
كينيا وساموا، وجنوب أفريقيا، وترينيداد وتوباغو أدرجت معظم مواضيع النظام األساسي، وبذلك تكون بعض الدول، مثل 

ومن حيث إدراج اجلرائم واملسائل الفرعية من املهم مالحظة إضافة جرائم خارج . لث النموذجياتبعت بدقة قانون الكومنوقد 
. اص القضائي العاملياجلرائم املذكورة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، إىل بعض القوانني، وكذا العمل باالختص

  .وبالنسبة للدول اليت قامت ذه املهمة، طُبقت أحكام التعاون بدقة عموماً

____________ 
                                                

  . أستراليا، جنوب أفريقيا، واململكة املتحدة)٦(
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٢٨ انظر املادة )٧(
  .٨٧ املادة )٨(
أما الدول األخرى اليت تشري إىل هذه اجلرائم فهي . ٢٠٠٧ لعام ٢٦، القانون رقم ٢٠٠٧ام  انظر قانون ساموا املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية لع)٩(

  .كندا، وفيجي، وكينيا، ومالطة، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وترينيداد وتوباغو واململكة املتحدة
  .ململكة املتحدة، ونيوزيلندا أستراليا، وترينيداد وتوباغو، وجنوب أفريقيا، وساموا، وكندا، وكينيا، ومالطة، وا)١٠(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تبادل أفضل املمارسات يف الكومنولث
  ا احملليةاربفرادى خلعروض من دول الكومنولث 

  يف تصديق وتنفيذ نظام روما األساسي
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  (*)السيدة أمنيكا هولثويس

  (**)اإلطار الكندي: صديق وتنفيذ نظام روما األساسيت

  النقاط املشمولة

  صك وأسلوب التصديق

  اجلرائم األساسية، واالختصاص، والتطبيق

  املوافقة على املقاضاة، والدفوع، واحلصانات

  إدارة العدالة واجلرائم األخرى

  التعاون الدويل، مبا فيه إنفاذ األحكام وتدابري التغرمي واألوامر

  العقوبات وغريها من التعديالت

  قانون اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

  ما هو معدل ك٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٩ يف اعتمد

  ال توجد جنان أمنة ألخطر انتهاكات القانون اجلنائي الدويل

  ج تشريعي شامل لتنفيذ نظام روما األساسي

  تعديل القوانني األخرى، حسب الضرورة

  ائيالقانون اجلن  
  قانون املواطنة  
  قانون التدابري التأديبية واإلفراج املشروط  
  قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف الشؤون اجلنائية/قانون التسليم  
  قانون حصانة الدولة  
  قانون برنامج محاية الشهود  
  إدارة مصادرة امللكيةإجراءات أحكام اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي والتعديالت على قانون تطبيق   

  اجلرائم األساسية واالختصاص والتطبيق

اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املنصوص عليها باعتبارها جرائم تقع حتت طائلة القانون وفقاً 
  للتعريف الوارد يف نظام روما األساسي مع بعض التعديالت

  دا وخارجهاالتفرقة بني اجلرائم املرتكبة داخل كن

                                                
(*   . العدالة، كنداإدارة، قسم سياسة القانون اجلنائي، مستشار (

(**   .Power Point  عرض يف شكل(
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  )٥(و) ٤(٦و) ٤(و) ٣(٤ للموادالتطبيق يف املستقبل وبأثر رجعي 

   االختصاص العاملي وصلته بكندا–االختصاص اخلارج عن اإلقليم 

  اجلرائم األساسية مرجع جلرائم مشاة

  يف أية اتفاقية كندا طرف فيها؛

   القانون العريف الدويل؛أو تصرف يشكل يف مكان وزمن ارتكابه واحدة من هذه اجلرائم وفقاً
أو تصرف يعد إجرامياً وفقاً للمبادئ العامة للقانون ويعترف به جمتمع البلدان، سواء كان يشكل انتهاكاً 

  )قانون اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب) ٣(٤املادة (للقانون النافذ يف وقت ومكان ارتكابه 

  التضامن واالتفاق على ارتكاب هذه اجلرائم التآمر واحملاولة و–أساليب إضافية للمشاركة 

  احلصانات واملوافقة على املقاضاة والدفوع 

  قانون ملزم للسلطة امللكية

 من قانون ١-٦املادة (ال حصانة لشخص قيد التسليم إىل احملكمة اجلنائية الدولية أو أية حمكمة جنائية دولية أخرى 
  )التسليم

  املدعي العام لكندا أو نائبهشرط املوافقة الشخصية الكتابية من 

  مدير حاالت املقاضاة العامة يضطلع بغالبية حاالت املقاضاة

القابلة وضمانات امليثاق اإلجراءات املتخذة وفقاً لقوانني قواعد اإلثبات والقواعد اإلجرائية يف وقت ارتكاب اجلرمية 
  للتطبيق

  )١٣املادة (عدم الدفع باالتفاق مع القانون الداخلي 

  )١٤ املادة( حمدود باألوامر العليا دفع

القدرة على الدفع باحلق املكتسب سلفاً أو اإلدانة السابقة أو احلصول على عفو حمدود عندما تستخدم 
املادتان (اإلجراءات حلماية شخص من املسؤولية اجلنائية أو عندما ال تتبع اإلجراءات باستقالل أو حياد 

  )٤٥ و١٢

  األخرىإدارة العدالة واجلرائم 

  )٧ و٥ املادتان(خرق املسؤولية من جانب اجلهات العسكرية واجلهات العليا األخرى يف كندا وخارجها 

  اختالف العناصر العقلية

  جرائم إدارة العدالة املنصوص عليها صراحة

  )١٧ و١٦ املادتان(إعاقة العدالة أو مسؤويل احملكمة اجلنائية الدولية 

  )١٨ املادة(الدولية أو مسؤوليها رشوة قضاة احملكمة اجلنائية 

  )٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩ املواد(شهادة الزور والشهادات املتضاربة وجرائم التلفيق 
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  )٢٦ و٢٣ املادتان(ديد أشخاص على عالقة بإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية والثأر من الشهود 

  )٢٦ و٢٥ املادتان(عتقد أا ارتكبت يف كندا يبالنسبة إىل املواطنني، األفعال أو حاالت السهو خارج كندا اليت 

  تطبيق التآمر وغريها من أشكال االشتراك

  العقوبات والتعديالت األخرى

أو فترة ( إذا كان القتل عن قصد أساس اجلرمية، فتنطبق تنفيذ فترة عقاب دنيا بالسجن مدى احلياة –العقوبات 
  )٢(٦و) ٢(٤ املادتان –) عقاب قصوى بالسجن مدى احلياة

  رضة للسجن مدى احلياة ع- خرق املسؤولية
   عقوبات خمتلفة–جرائم إدارة العدالة 

 املنقضية باالستناد إىل التفرقة الواردة أعاله واإلدانات السابقة باجلرائم األساسية والفترة األهلية لإلفراج بدون كفالة
  ١٥ املادة –

 ارتكام جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب أو املدانني ا األثر على ضمانات مواطنة األفراد اخلاضعني للتحقيق يف
  )قانون املواطنة(

  )قانون برنامج محاية الشهود(األحكام اليت تسمح بإبرام اتفاقيات حلماية الشهود مع احملكمة اجلنائية الدولية 

  التعاون الدويل

  تعديالت على نظم املساعدة القانونية املتبادلة ونظم التسليم

   يف التسليماًر احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها شريكاختيا

  إجراءات خاصة معينة تتعلق بالتماسات التسليم اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية

  ، قانون التسليم)٢(١٤ املادة –فترة أطول قبل اإلفراج إن مل ترفع دعاوى 
 املادة – السبيلاجلنائية الدولية بإخالء وتوصيات من احملكمة  إخالء السبيل عند طلب  عبء اإلثباتعكس
  ، قانون التسليم١٨

  ، قانون التسليم)٥(٤٠ املادة –متديد املهل يف مرحلة اإليداع 
  ، قانون التسليم١-٤٧ املادة –األسباب الوزارية لرفض التسليم ال تنطبق 

   من قانون التسليم٧٦ املادة –أحكام اهلبوط غري املقرر 

   املتبادلة يف قانون الشؤون اجلنائيةاملساعدة القانونية

  ١-٩ املادة – احلجز ومصادرة عائدات اجلرمية

  ٢-٩ املادة –أو املصادرة أو فرض الغرامات إنفاذ أوامر اجلرب 

  ٣٠ املادة –إنشاء صندوق اجلرائم ضد اإلنسانية 

   وما يليهما١١ و١٠ املادتان التماسات باختاذ تدابري خمتلفة للتحقيق

____________ 
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  (*)السيد كوتيسوارا راو

  (**)سيشيل لنظام روما األساسيوتنفيذ تصديق 

 على الرغم من عدم املشاركة يف املؤمتر املفوضني يف ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠توقيع نظام روما األساسي يف 
  .١٩٩٨يوليه /يونيه ومتوز/روما يف شهري حزيران

  واليات املتحدة األمريكية بعدم تسليم مواطنيها إىل احملكمة اجلنائية الدولية مع ال٢٠٠٣توقيع اتفاق ثنائي يف سنة 

تردد يف املضي قدماً يف تصديق نظام روما األساسي ألنه قد يتعارض مع االلتزامات املقطوعة مع الواليات املتحدة 
  .األمريكية

ات املتحدة األمريكية والصني وروسيا واهلند وما أسئلة مطروحة عن أسباب عدم توقيع أو تصديق البلدان الكربى مثل الوالي
  إىل ذلك

 إن لكل بلد أسبابه يف عدم وقال رئيس الشؤون احلكومية. ٢٠١٠يوليه / متوز١٣نقاش يف اجلمعية الوطنية يف 
فالواليات املتحدة لن تسمح على سبيل املثال بأن حياكم مواطنوها أمام حماكم دولية بسبب شواغل تتعلق . التصديق

  باإلجراءات القانونية الواجبة؛

  .أما اهلند فهي تشك يف دور جملس األمن يف املسار القضائي

  االنضمام إىل اتفاق كوتونو

  .لتصديق نظام روما األساسي وتنفيذه" باختاذ تدابري" يلزم الدول األطراف ٢٠٠٥تعديل سنة 

  اسييتعارض مع نظام روما األس: اتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية

  من نظام روما األساسي؛) ٢(٩٨املادة 

  .على تسليم مواطنيها للمحكمة اجلنائية الدوليةموافقة الدولة املرسلة ضرورة تعارض االلتزامات؛ و

  هل تستطيع احملكمة اجلنائية الدولية املعاقبة على القرصنة؟

  .إسبانيا، جوانب أخذ املالحني كرهائن وطلب فدية وجوانب اجلرمية املنظمة

  الشرط الدستوري لتقدمي معاهدة إىل اجلمعية الوطنية

  . موافقة اجلمعية الوطنية على املعاهدات الدولية يف قانون أو قرار) ٤(٦٤تشترط املادة 

                                                
(*   . مستشار قانوين، وزارة الشؤون اخلارجية، سيشيل(

(**   .Power Point عرض يف شكل (
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  ٢٠١٠يوليه / متوز١٣قدم إىل اجلمعية الوطنية يف 

  ت من العقاب، وما إىل ذلك؛وافقت اجلمعية الوطنية باإلمجاع على اقتراح التصديق تعزيزاً ملبدأ وضع حد لإلفال

  وأشري كذلك إىل االلتزامات الواقعة على البلد باعتباره عضواً يف االحتاد األفريقي؛

  قضية الرئيس السوداين عمر البشري؛

  .انتخابات كينيا واحملكمة اجلنائية الدولية، وما إىل ذلك

  مهمة ثقيلة: التنفيذ

  غياب واضعي القوانني؛

  يف اجلرائم واإلجراءات اجلنائية؛إعادة النظر : التكامل

  . من نظام روما األساسي٩أحكام للتعاون مبوجب الباب : مكتب املدعي العام/التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية

____________ 
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  (*)السيد شاهار

ضد اإلنسانية وجرائم   احملكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة دائمة تقاضي األفراد على جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم              
  ).ليس هلا حاليا أن تطبق اختصاصها على جرمية العدوان(احلرب وجرمية العدوان 

فهـي  . ١٩٤٥ال ريب يف أن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يشكل أهم إصالح طرأ على القانون الدويل منذ العام                  و
  .حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين: تفعل منظوميت القانون الدويل اللتني تعنيان مبعاملة األفراد

 هذا تاريخ دخول معاهدا التأسيسية، نظام رومـا األساسـي           -٢٠٠٢ يوليه/متوزنشئت احملكمة يف األول من      وأُ
ويقع املقـر الرمسـي     .  وليس هلا أن تنظر إال يف اجلرائم اليت ارتكبت بعد ذلك التاريخ            -للمحكمة اجلنائية الدولية، حيز النفاذ    

، ضـمت احملكمـة     ٢٠١٠أغسطس  /آبولغاية  .  الهاي، ولندا، إال أن إجراءاا ميكن أن تتخذ يف أي مكان           للمحكمة يف 
 ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين يف األول من     ١١٣ و ١١٢سيشل وسانت لوسيا الدولتني الطرفني      وستصبح  .  دولة عضوا  ١١١

 بلدا آخر مبا فيها روسيا والواليات املتحدة نظام         ٣٥ووقع  . ٢٠١٠أغسطس  /آببعد أن صدقتا على نظام روما األساسي يف         
ويبدي عدد من الدول من بينها الصني واهلند حتفظات على احملكمة ومل توقع نظـام               . روما األساسي بيد أما مل تصدقا عليه      

ا املتهم مواطنا لدولة    وبشكل عام، ال متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها إال يف احلاالت اليت يكون فيه             . روما األساسي 
طرف، أو تكون اجلرمية املدعى ا قد وقعت يف إقليم دولة طرف أو تكون احلالة أحاهلا إىل احملكمة جملس األمن التابع لألمم                      

ـ        : وأُنشئت احملكمة لتكمل النظم القانونية الوطنية القائمة      . املتحدة اكم حيث أنه ال ميكنها ممارسة اختصاصها إال إذا مل تبد احمل
ومن مث، تعود املسؤولية األوىل للتحقيق والعقاب على        . الوطنية أو كانت غري قادرة على التحقيق أو املقاضاة على هذه اجلرائم           

  .اجلرائم إىل الدول وحدها

مشال أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوريـة       : وإىل حد اآلن، فتحت احملكمة حتقيقات يف مخس حاالت        
أو ( منهم فارين، واثنني توفيـا       ٧ شخصا؛ ال يزال     ١٦وأدانت احملكمة   . ومجهورية كينيا ) السودان(سطى ودارفور   أفريقيا الو 

  .وأربعة حمتجزين وثالثة مثلوا طوعا أمام احملكمة) يعتقد يف أما توفيا

 قائـد   لوبنغاا توماس   ، قاضت فيه  ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٢٦وأقامت احملكمة اجلنائية الدولية أول حماكمة هلا يف         
 بدأت حماكمة ثانية ملقاضاة قائدي ميليشيا كونغولية مهـا جريمـان            ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤ويف  . ليةوميليشيا كونغ 

  .كاتانغا وماتيو جنولو شوي

  العضوية

جنـوب   بلدا، مبا فيها تقريبا كل الدول األوروبية ودول          ١١٣، انضم إىل احملكمة     ٢٠١٠أغسطس  /اية آب حىت  
 يف األول مـن     ١١٣ و ١١٢سيشيل وسـان لوسـيا الـدولتني الطـرفني          وأصبحت  . أمريكا وتقريبا نصف بلدان أفريقيا    

 وأودعت سـانت    ٢٠١٠ أغسطس/آب ١٠سيشيل صدقت على النظام األساسي يف       ؛ حيث أن    ٢٠١٠ تشرين الثاين /نوفمرب
  .ىل أمني عام األمم املتحدة صك تصديقها على نظام روما األساسي إ٢٠١٠أغسطس /آب ١٨لوسيا يف 

 دولة أخرى نظام روما األساسي لكنها مل تصدق عليه؛ ويلزم قانون املعاهدات هذه الدول بأن متتنع عن ٣٥ووقعت 
ألغت "ثالثة من هذه الدول هي إسرائيل والسودان والواليات املتحدة . املعاهدة" التصرف تصرفا يتناقض مع موضوع وغرض"

 األساسي، مشرية إىل أا مل تعد تنوي أن تصبح دوال أطرافا وذا ليس هلا التزامات قانونية تترتب علـى                    نظام روما " توقيعها
  .توقيعها النظام األساسي

                                                
(*   .القانون والعدالة، اهلند الشؤون القانونية، وزارة إدارةأمني مشترك ومستشار قانوين،  (
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  االختصاص القضائي

  اجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاص احملكمة 

أشد : "ئم، ووصفها مبا يلي من نظام روما األساسي للمحكمة االختصاص يف أربعة جمموعات من اجلرا٥تسند املادة 
جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرميـة          ": اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره      

ونص على أن احملكمة لن متارس اختصاصها على جرمية : وعرف النظام األساسي كل هذه اجلرائم عدا جرمية العدوان. العدوان
خالل ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف  . ن حىت تتفق الدول األطراف على تعريف هذه اجلرمية وحتدد شروط املقاضاة عليها            العدوا

وكـذلك  " جـرائم العـدوان   "أول مؤمتر استعراضي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي عقد يف كمباال، بأوغندا وسع مفهوم              
 يسمح للمحكمة اجلنائية الدولية باملقاضاة على هذه اجلرمية حـىت العـام             غري أنه لن  . اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية عليها    

  . على األقل٢٠١٧

وسيستعرض املـؤمتر، مـن مجلـة مـا         . ٢٠١٠ومن املتوقع أن يعقد مؤمتر استعراضي يف النصف األول من العام            
 روما األساسي قد أوصـى بـشكل   وكان آخر حكم بشأن اعتماد نظام. ٥سيستعرضه، قائمة اجلرائم اليت تنص عليها املادة  

  .خاص على أن ينظر خالل هذا املؤمتر يف جرمييت اإلرهاب واالجتار باملخدرات

  االختصاص اإلقليمي

خالل املناقشات اليت متخض عنها نظام روما األساسي، أكدت العديد من الدول على أنه جيب أن يسمح للمحكمة                  
ى صرف النظر عن هذا االقتراح ويعود ذلك يف جزء كـبري منـه إىل معارضـة                 بيد أنه جر  . بأن متارس والية قضائية عاملية    

  :ومت التوصل إىل توافق يف اآلراء بالسماح للمحكمة مبمارسة اختصاصها يف احلاالت احملدودة التالية. الواليات املتحدة

 اليت ينتمـي إليهـا      أو ملا تكون الدولة   ( يكون الشخص املتهم بارتكاب جرمية مواطنا لدولة طرف          عندما  ) أ (
  ؛)الشخص قبلت باختصاص احملكمة

أو عندما تكون الدولة اليت ارتكبت يف (عندما تكون اجلرمية املدعى ا قد ارتكبت يف إقليم دولة طرف         أو    )ب(
 ؛ )إقليمها اجلرمية قد قبلت باختصاص احملكمة

 .عندما حييل احلالة جملس األمن التابع لألمم املتحدةأو   )ج(

  اص الزمين االختص

 يوليـه /متوزفليس هلا أن تقاضي إال على اجلرائم اليت ارتكبت بعد األول من     : ال يطبق اختصاص احملكمة بأثر رجعي     
وعندما تصبح دولة طرفا يف نظام روما األساسي بعد ذلك التاريخ،           ). تاريخ دخول نظام روما األساسي حيز التنفيذ       (٢٠٠٢

لقائيا فيما يتعلق باجلرائم اليت ارتكبت بعد دخول النظام األساسي حيز التنفيذ على تلك جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها ت     
  .الدولة

  التكامل

وتـنص  . احملكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة املالذ األخري، ال حتقق وال تقاضي إال إن مل تقم احملاكم الوطنية بذلك                 
  : يف دعوى من النظام األساسي على أنه ال يقبل النظر١٧املادة 
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إذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا اختصاص عليها، ما مل تكن الدولة حقـا غـري                      ) أ (
  راغبة يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك؛

ـ        )ب( شخص إذا كانت قد أجرت التحقيق يف الدعوى دولة هلا اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة ال
 املعين، ما مل يكن القرار ناجتا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرا حقا على املقاضاة؛

إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، وال يكـون مـن اجلـائز                     )ج(
 ؛٢٠ من املادة ٣للمحكمة إجراء حماكمة طبقا للفقرة 

 . من اخلطورة تربر اختاذ احملكمة إجراء آخرإذا مل تكن الدعوى على درجة كافية   )د(

 أنه إذا حوكم شخص أمام حمكمة أخرى، فال جيوز للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة أن                ٢٠ من املادة    ٣وحتدد الفقرة   
  :حتاكمه على نفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات يف احملكمة األخرى

  رائم تدخل يف اختصاص احملكمة؛  اجلنائية عن جقد اختذت لغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية  ) أ (

مل جتر بصورة تتسم باالستقاللية أو الرتاهة وفقا ألصول احملاكمات املعترف ا مبوجب القانون الدويل،               أو    )ب(
 ."أو جرت، يف هذه الظروف، على حنو ال يتسق مع النية يف تقدمي الشخص املعين للعدالة

  مشاركة الضحايا وجرب األضرار

إن آخر ما استجد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وقواعدها اإلجرائية وقواعد اإلثبات هي جمموعة 
وألول مرة يف تاريخ العدالة اجلنائية الدولية، جياز للضحايا وفقا للنظام األساسي عرض آرائهم              . احلقوق اليت منحت للضحايا   

  .ومالحظام أمام احملكمة

تدابري احلمايـة والترتيبـات األمنيـة واملـشورة         "وحدة الضحايا والشهود من أجل توفري       ) ٦(٤٣ادة  وأنشأت امل 
واملساعدات املالئمة األخرى للشهود وللضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة وغريهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود                

وأنشأت احملكمة  ".  عليهم والشهود واشتراكهم يف اإلجراءات     محاية اين " إجراءات من أجل     ٦٨وحددت املادة   ." بشهادام
وأنشئ مبوجب . كذلك املكتب العمومي حملامي اين عليهم من أجل تقدمي الدعم واملساعدة للمجين عليهم وممثليهم القانونيني  

  .ماليا من نظام روما األساسي صندوق استئماين من أجل تعويض اين عليهم وأسرهم تعويضا ٧٩املادة 

  جرب أضرار اين عليهم

للمرة األوىل يف تاريخ اإلنسانية أسندت حملكمة دولية سلطة أمر شخص بدفع تعويض لشخص آخر؛ وهي كـذلك           
  .أول مرة تسند فيها هذه السلطة حملكمة جنائية دولية

م أو فيما خيصهم مبا يف ذلك        تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق باين عليه           ٧٥فبمقتضى املادة   
ويف هذا الصدد، استفاد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من كل اجلهـود              . رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار    

  .اليت بذلت فيما خيص اين عليهم وال سيما يف كنف األمم املتحدة

  ة اجلنائية الدوليةاالتفاق بشأن جرمية العدوان يف املؤمتر االستعراضي للمحكم
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 مندوب من الدول يف مجعيـة  ٤٠٠٠ اجتمع ما يربو عن ٢٠١٠يونيه / حزيران ١١مايو و / أيار ٣٠يف الفترة ما بني     
الدول األطراف للمحـكمة اجلنائية الدولية وممثلي اتــــمع املدين من خمتـــلف أرجاء العـامل، يف منتـــجع               

scenic Speke Munyonyo resortف حبرية فيكتوريا يف كامباال، بأوغندا، يف أكرب اجتماع يعقـد يف التـاريخ    على ضفا
وكان اهلدف منه إعادة إطالق احملادثات بشأن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي دخل . بشأن العدالة الدولية
 ومن بني احلاضرين سجل حضور رئيـسي        . وكان من املفترض إعادة النظر فيه بعد سبع سنوات         ٢٠٠٢حيز النفاذ يف العام     

وكذلك مسؤولني كبار ) بان كي مون وكويف عنان(وكذلك األمني العام احلايل لألمم املتحدة وسلفه ) أوغندا وترتانيا(دولتني 
  .من احملكمة اجلنائية الدولية ومن حماكم أخرى مبا يف ذلك احملكمة اخلاصة لسرياليون

    تمع املدين على مجعية الدول األطراف، تضمن جدول األعمال الرمسي للمؤمتر يومني            ونظرا للضغوط اليت مارسها ا
أثرها يف اين عليهم ويف اتمعات ) ١: ومشل االستعراض أربعة جماالت رئيسية. الستعراض مدى تقدم احملكمة اجلنائية الدولية

 على املقاضاة على جرائم تندرج ضمن نطاق نظـام رومـا            قدرة احملاكم الوطنية  (التكامل  ) ٣السلم والعدالة؛   ) ٢املتضررة؛  
وفيما عدا موضوع السلم والعدالة أصدرت مجعية الدول األطراف عقب عملية االستعراض أحكـام             . التعاون) ٤؛  )األساسي

ألطـراف  واألهم من ذلك، بين الوقت الذي استغرقته عملية االستعراض مدى التزام الدول ا            . عامة يف كل من هذه ااالت     
  .السياسي ومدى دعمها لعمل احملكمة اجلنائية الدولية

ورغم ذلك فإن معظم املباحثات دارت حول جرمية العدوان وحتديد ما إذا يتعني إدراجهـا يف النظـام األساسـي                    
ـ               . للمحكمة اجلنائية الدولية   فمـسألة  . اقويف بداية املؤمتر مل تكن هناك بوادر تشري إىل أن الدول األطراف ستتوصل إىل اتف

ولئن اتفق الفريق العامل على تعريف للعدوان، فإن اخلالف الكبري نشأ حول طريقة ممارسة              . العدوان مسألة حمل خالف كبري    
واختذت الواليات املتحدة، املمثلة خالل املؤمتر بعشرين حمام رغم أا ليـست دولـة              ). أي آلية حتريك  (احملكمة اختصاصها   

وأشار أعضاء دائمون آخرون يف جملس األمن مثل فرنسا         . راج جرمية العدوان يف النظام األساسي     طرف، موقفا يقضي بعدم إد    
واململكة املتحدة إىل أنه ليس للمحكمة ممارسة اختصاصها إال عن طريق جملس األمن، يف حني دعمت دول أخرى مبا فيهـا                     

 اختصاصها، مثل ممارسة االختصاص بناء على قرار يصدر         دول من أمريكا الالتينية وأفريقيا الطرائق األخرى ملمارسة احملكمة        
  .عن الدائرة التمهيدية

وعلى عكس التوقعات، مت التوصل إىل اتفاق بشأن مسألة العدوان يف حلظات املؤمتر األخرية، يف منتـصف الليلـة                   
  :واعتمد التعريف التايل للعدوان. املاضية

يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو العـسكري للدولـة أو   قيام شخص يكون يف وضع    " جبرمية العدوان "يقصد  "
توجيهه، بالتخطيط لعمل عدواين أو اإلعداد له أو الشروع فيه أو شنه، يشكل حبكم خصائصه وخطورته ونطاقـه انتـهاكا                    

  .)١("صارخا مليثاق األمم املتحدة

  .١٩٧٤ار صدر يف العام يتبع تعريف أعمال العدوان تعريفا سابقا أوردته اجلمعية العامة يف قرو

ولـن تبـدأ    . بيد أن تفاصيل األحكام املتعلقة بكيفية وقوع جرمية العدوان وكيفية عملها هي تفاصيل معقدة جدا              
 الـدول   ٧/٨ وبعد أن يعتمـده      ٢٠١٧احملكمة ممارسة اختصاصها إال بعد أن تعيد مجعية الدول األطراف النظر فيه يف العام               

عديالت على النظام األساسي تقتضي تصديق ثالثني دولة، كما أن هناك قيودا أخـرى علـى   وبعد ذلك تظل الت .األطراف
وعلى وجه التحديد، ليس للمحكمة أن متارس اختصاصها على الدول غري األطراف أو الـدول               . ممارسة احملكمة اختصاصها  

ويف احلاالت األخرى، إذا أقر جملـس األمـن    . األطراف اليت أعلنت أا لن تقبل اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان           

                                                
  . من املنطوق١، الفقرة RC/Res.6، اجلزء ثانيا، القرار )RC/11(٢٠١٠...املؤمتر االستعراضي .... الوثائق الرمسية  )١(
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وحىت وإن مل يقر ذلك جملس األمن، جيوز للمدعي العام مـع            . وقوع جرمية عدوان فيجوز للمدعي العام الشروع يف التحقيق        
انت وحىت إن ك  . ذلك أن يشرع يف التحقيق إن وافقت الدائرة التمهيدية على ذلك وما دام جملس األمن مل يقرر إحالة املسألة                  

األحكام معقدة، فإن إدراج جرمية العدوان يف النظام األساسي حدث تارخيي سيسمح بإجراء أوىل احملاكمات ملن يشن حرب                  
  .عدوانية منذ احلرب العاملية الثانية

. واختار بعض أعظم بلدان العامل وأشدها قوة مبا فيها الصني واهلند وروسيا والواليات املتحـدة عـدم االنـضمام                  
  . على األقل٢٠١٧لى خيارها هذا حىت العام وستظل ع

وبعـد مـا   . ويعود ذلك يف جزء منه إىل أن ما يشكل جرمية العدوان كان منذ زمن حمل خالف يف القانون الدويل                
 بلدا من الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل اتفاق بشأن تعريف جرميـة               ١١١يقارب عن عقد من احملادثات توصل       

  .العدوان

 ١١ القرار الذي اعتمد بعد مرور أسبوعي املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية الدولية يف كمباال بأوغندا يف                 عرف
هي قيام شخص يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو العـسكري               : "يونيه، جرمية العدوان كما يلي    /حزيران

د له أو الشروع فيه أو شنه، يشكل حبكم خصائصه وخطورته ونطاقـه             للدولة أو توجيهه، بالتخطيط لعمل عدواين أو اإلعدا       
  ."انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة

بيد أنه اتفق على أن حماصرة قوات مـسلحة         . ويبقى التأكد مما إذا كان هذا التعريف سيثبت أنه تعريف جامع مانع           
ما إقليم دولة أخرى أو مهامجته، يعترب من أعمال العدوان لدولة ما موانئ أو سواحل دولة أخرى، وكذلك اجتياح قوات دولة 

  .وفقا للنظام األساسي

واتفقت الدول األطراف كذلك على أنه جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس اختصاصها على جرائم العـدوان        
  . دولة طرفا على التعديل اجلديد٣٠اليت ارتكبت عاما بعد تصديق 

 على أقل تقدير، عندما جتتمع الدول مرة ٢٠١٧م املتحدة، لن يكون هذا ممكنا إال حىت العام ووفقا ملا صدر عن األم
  .أخرى إلعادة النظر يف التعديل، يف ضوء القرار اجلديد الذي اعتمد يف العاصمة األوغندية

حتقيق يف حاالت حمتملة، ومع ذلك، أشار قرار كمباال إىل أنه إذا أراد مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية الشروع يف          
وملا يقر هذا اجلهاز وقوع جرمية عدوان جيوز للمـدعي          . فيتعني عليه أن يعرض القضية على جملس األمن التابع لألمم املتحدة          

  .العام أن يبدأ التحقيق

  اهلند واحملكمة اجلنائية الدولية

من شأنه النيل مـن الـسيادة       "  أو ملزم  أي اختصاص كامن  "ال ترغب اهلند يف أن يكون للمحكمة اجلنائية الدولية          
وال " مكمال أو إضافيا لالختصاص األويل للدول القومية      "وترى أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يتعني أن يكون          . الوطنية

وأبدت اهلند ". رئتنظر فيها احملاكم الوطنية أو تقرر فيها أو ملا يكون املتهم فيها قد أدين أو ب"يتعني عليها أن تتدخل يف قضايا    
وبدا كذلك أن عدم االتفاق على تعريف جرائم العدوان واإلرهـاب           . كذلك خماوفها إزاء التأثري السياسي على عمل احملكمة       

  .حيد من سلطة احملكمة اجلنائية الدولية

جلرائم املنصوص ويف األصل، أبدت العديد من الدول رغبتها يف إدراج جرائم اإلرهاب واالجتار باملخدرات يف قائمة ا
عليها يف نظام روما األساسي؛ بيد أن الدول مل تتوصل إىل اتفاق بشأن تعريف اإلرهاب وتقرر عدم إدراج االجتار باملخدرات                    

دمار شامل  ونادت اهلند بإدراج استخدام األسلحة النووية وأسلحة        . ألن ذلك من شأنه أن يثقل كاهل موارد احملكمة احملدودة         
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النظام األساسي للمحكمة اجلنائية "وعربت اهلند عن قلقها من أن . استجابة  تلقملحلرب بيد أن هذه الدعوة يف جرائم اأخرى 
." وهذه رسالة هامة توجه إىل اتمع الدويل. الدولية ينص ضمنا على أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ال يعترب جرمية حرب   

فعلى سبيل املثال أكدت . يعرف اجلرائم تعريفا واسعا جدا أو شديد الغموضوعرب بعض املعلقني على أن نظام روما األساسي     
  .تعريف ذهب إىل أبعد مما هو مقبول وفقا للقانون الدويل العريف" جرائم احلرب"الصني على أن تعريف 

ملا ملسته من   وجيدر التذكري بأن اهلند مل توقع ومل تصدق على نظام روما األساسي الذي أنشئت احملكمة مبوجبه نظرا                  
ويرى بعض املعلقني أنه . احملكمة من سياسة الكيل مبكيالني وترددها يف جترمي حروب العدوان واستخدام أسلحة الدمار الشامل      

واهلنـد  : وهم يرون أن أعضائها ميثلون أكثر من ربع سـكان العـامل   . جرى الدفاع على موقف اهلند يف املؤمتر االستعراضي       
سيا وباكستان ال متثل إال جزءا من البلدان الكثرية اليت ظلت خـارج اختـصاص               يندونات املتحدة وإ  لصني وروسيا والوالي  وا

  .احملكمة

وكانت اهلند من أوىل الداعمني لألمم املتحدة وهليئات دولية أخرى، ولكن مع مرور السنني مل تر أن احملكمة اجلنائية         
  .الدولية لعبت دورا يذكر يف حماربة اإلرهاب الدويل

قد تكون مفيدة   "مع ذلك، يتضمن النظام األساسي الذي أنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية عدة معايري قانونية               و
للمجتمع املدين يف اهلند من أجل تعزيز النظام القانوين احمللي عن طريق مبادرات إصالح القوانني، مبا يف ذلك األحكام بـشأن     

ويوصى كذلك بإنشاء نظام شرطة فيدرالية يف اهلند حملاربة اجلرائم الـيت تـثري مـسائل                ". جرب أضرار اين عليهم ومحايتهم    
  .االختصاص بني الدول وبني الدولة واحلكومة املركزية

  مالحظات ختامية

وكانت اهلند بلدا من البلدان العديدة اليت شاركت مشاركة فعالة يف صوغ نظام روما األساسي، املعاهـدة الـيت                   
بيد أن اهلند مل تصدق على املعاهدة، وبذلك التحقت ببلدان أخـرى مثـل الـصني    .  احملكمة اجلنائية الدولية أنشئت مبوجبها 

واعترفت اهلند بأن اجلرائم اجلماعية هي جرائم ضد اإلنسانية وأن اإلبادة اجلماعية واالضطهاد هي جرائم               . والواليات املتحدة 
إن القبول العاملي للمحكمة    .  شامال إىل حد ما والسلطة القضائية يف اهلند مستقلة         ويعترب القانون اجلنائي اهلندي قانونا    . خطرية

أمر ضروري، واهلند، بوصفها من أكرب الدميقراطيات يف العامل، تريد أن تلعب دورا أكرب على الساحة العاملية وبإمكاـا أن                    
  .تساعد على تطوير القانون الدويل ملكافحة اجلرائم اجلماعية

 أن يتواصل عمل أي حمكمة إال إذا عززنا املعرفة واالمتثال لقوانني احلرب ومبادئ القانون الدويل اإلنساين                 وال ميكن 
  .األخرى

وإذا رغبنا حقا يف أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية قوية وفعالة، فيتعني النظر يف املسائل اليت أثارا بعض البلدان فيما 
لية ومبسائل سيادة احلكومات املسؤولة ومبخاوفها من أن يالحـق موظفوهـا العـسكريون              يتعلق بانشغاالا ومصاحلها احمل   

  .ومسؤولوها السياسيون يف إطار حتقيقات ومقاضاة جنائية

وقد متثل احملكمة اجلنائية الدولية آلية لوضع املعايري اليت ميكن أن يستلهم منها من أجل تعزيز النظام القانوين احملليـة                    
  .درات لإلصالح القانوينوإطالق مبا

ت اخلطرية حلقوق اإلنسان، إن مل يكـن         من االنتهاكا  ح هذه اجلهود يف احلد بشكل كبري      وختاما، نأمل يف أن تنج    
  .ج عن الضحاياالقضاء عليها، وأن تفر

____________ 
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  (*)السيد إدوارد أنطوين غوميز

على درب القانون إىل األمام نائية الدولية يشكل خطوة كربى تؤمن مجهورية غامبيا إمياناً صادقاً أن إنشاء احملكمة اجل
  .الدويل ويقرب العامل من وضع حد إلفالت املتهمني بارتكاب أعمال وحشية من العقاب

 يطول العقاب األفراد الذين يعتقد أم ارتكبوا جرائم إبادة أنوحنن نؤمن شعباً بأن احملكمة اجلنائية الدولية ستضمن 
وبالتايل . م ضد اإلنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان سواء كانوا يتصرفون باسم الدولة أو بصفتهم الشخصيةمجاعية وجرائ
وهي كذلك بارقة أمل لألجيال املقبلة . اجلنائية الدولية هي خطوة حقيقية بل وضرورية حنو حتقيق العدالة الدوليةفإن احملكمة 

ويف الواقع وكدليل على إمياننا الراسخ باحملكمة اجلنائية . ية وحتقيق سيادة القانونوخطوة هائلة حنو إحقاق حقوق اإلنسان العامل
الدولية، فإن ابنتنا الفذة واملدعية العامة ووزيرة العدل السابقة يف غامبيا، السيدة فاتو بنسودا، تشغل اآلن منصب نائب املدعي 

  العام للمحكمة اجلنائية الدولية 

ا وإقراراً منه بأن نظام روما األساسي هو عبارة عن تراكم سنني من اجلهود واإلصرار من واقتناعاً من بلدي غامبي
  . نظام روما األساسي٢٠٠٢اتمع الدويل على ضمان أال يفلت مرتكبو اجلرائم اخلطرية من العقاب، فقد صدق يف سنة 

  .وجتربتنا كشعب يف تصديق نظام روما األساسي ليست فريدة، فهي تشبه ما شهدته أجزاء أخرى من العامل

. وقد نشأت شواغل وتوجسات بشأن أساليب إنفاذ جمال القانون، والسيما قوانني جرائم احلرب وجرائم العدوان
  : ما يليوتشمل املسائل األخرى املطروحة بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

  ما الذي ميكن للمحكمة أن تفعله؟  ) أ (

  من سيعني القضاة؟  )ب(

  من ميكن حماكمته؟  )ج(

  ما هي اجلرائم املشمولة؟  )د(

  ما هي األحكام اليت ميكن إصدارها؟  )ه(

  هل ميكن احملاكمة على اجلرائم املرتكبة يف املاضي؟  )و(

   األحكام الصادرة عليهم؟أين ميكن لسجناء احملكمة اجلنائية الدولية تنفيذ  )ز(

وخاصة أن . ر إدراك اجلمهور يف غامبيا على حنو إجيايبومع ذلك فإن التوعية مبفهوم احملكمة والنظام األساسي غي
،  عنهممجهور غامبيا يهتم اهتماماً كبرياً بأن احملكمة لن تسحب من غامبيا القدرة على حماكمة شعبها، بل إا ستضيف حمامياً

  .غالبية احلاالت، إىل العمليةيف اختيارياً 

وأنا نفسي إذ كنت داعياً قوياً حلقوق اإلنسان وناشطاً يف هذا اال قبل تعييين يف منصب النائب العام ووزير العدل، 
وكانت متوله سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف غامبيا، " اعرف حقوقك الدستورية"فقد أذعت برناجماً يف الراديو باسم 

  .وكان يوعي هذا الربنامج املواطنني يف غامبيا حبقوقهم الدستورية باللغة اإلنكليزية واللغات واحمللية على حد سواء

وقد حضرت كذلك املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي عقد مؤخراً يف كمباال 
  .لة االتفاق على أركان جرمية العدوانمهت إسهاماً كبرياً يف مجلة أمور منها حماووسا

                                                
  . املدعي العام ووزير العدل يف غامبيا(*)
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وفضالً عن ذلك ويف سعيي إىل ضمان احلفاظ على حقوق اإلنسان ومحايتها لشعبنا أنشأت وحدة عاملة حلقوق 
 .ي الذي صدقناه يف قانونا احملليوحنن كذلك على وشط إدراج نظام روما األساس. اإلنسان يف وزارة العدل وكفلت حتديثها

كومنولث النموذجي والدليل العملي للمقاضاة على اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية ويعترب قانون ال
.  خطوة يف االجتاه الصحيح٢٠٠٥ مث نشرا يف سنة ٢٠٠٤الدولية اللذان أعدمها فريق خرباء الكومنولث العامل يف سنة 
ت على مداوالت املشاركني يف املؤمتر االستعراضي للمحكمة وامسحوا يل أن أسرع بإضافة أن أحد ااالت الرئيسية اليت هيمن

يونيه يف كمباال هو تعريف جرمية العدوان اليت تدخل يف اختصاص احملكمة / حزيران–مايو /اجلنائية الدولية الذي عقد يف أيار
  .وما يترتب على ذلك من أحكام تعقب اإلدانة ذه اجلرمية

سطس املقبل والذي يرمي إىل النظر يف جماالت أوسع نطاقاً يف قانون أغ/واالجتماع الذي سيعقد يف شهر آب
الكومنولث النموذجي والدليل العملي اخلاص به، مبا يف ذلك الرغبة يف حتديثه أو تنقيحه، ليس فقط مرغوباً، بل ويأيت يف 

  .ملداوالتوتود غامبيا أن تنضم إىل هذه اجلهود وستشارك مشاركة كاملة يف ا. ناسب أيضاًاملالوقت 

وأحد التحديات املطروحة أمام تنفيذ نظام روما األساسي هو التعارض مع القوانني احمللية، وخاصة األحكام 
قتل اإلنسان، فإن جرائم عن فبغض النظر مثالً . املنصوص عليها لغالبية اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

جلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية تتعارض مع األحكام املنصوص عليها سائر الاألحكام املنصوص عليها 
ومن دواعي السرور مالحظة أن غالبية هذا . يف القوانني اجلنائية احمللية، أي قانون اجلرائم يف حالتنا، جلرائم هلا التعريف ذاته

  .مي خيارات تتماشى مع القوانني احمللية للدول منفردة لتنظر فيهاالتعارض قد حله قانون الكومنولث النموذجي عن طريق تقد

  .أن تكون مداوالت هذا االجتماع مثمرةأمتىن وبالنيابة عن حكومة غامبيا وشعبها، 

____________ 
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  (*) مانا–غاتري جوجيسور السيدة 

ساسي للمحكمة اجلنائية  ووقعت النظام األ١٩٩٨شاركت موريشيوس يف اجتماعات املفوضني يف روما يف سنة 
 صدقت موريشيوس النظام األساسي وأصبحت الدولة ٢٠٠٢مارس / آذار٥ويف . ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١١الدولية يف 

  .٥٣الطرف يف نظام روما األساسي رقم 

اضي الذي عقدته وأكدت موريشيوس مراراً وتكراراً يف العديد من املناسبات يف احملافل الدولية، ومنها املؤمتر االستعر
احملكمة اجلنائية الدولية هذا العام يف كمباال، التزامها غري املشروط باحملكمة اجلنائية الدولية ومبكافحة اإلفالت من العقاب على 

  . انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية

وقد يعترب غياب . ويتعني على الدول األطراف أن تضمن أن تتاح يف القانون الوطين إجراءات مجيع أشكال التعاون
  .  أو عدم رغبة فيه ممارسة االختصاص على مرتكب جلرمية يف إقليم أي دولة طرف علىهذه اآلليات عدم قدرة

. وبالتايل من املهم أن تكون موريشيوس يف وضع يسمح بأن تفي وفاء تاماً بالتزاماا مبوجب نظام روما األساسي
  .ذيوال ميكن القيام بذلك سوى بسن تشريع تنفي

هذا يعمم وويقوم مكتب النائب العام بوضع اللمسات األخرية على مشروع قانون بشأن احملكمة اجلنائية الدولية 
ومن املتوقع . يف الوقت الراهن على الوزارات املهتمة لكي تقدم تعليقات عليه قبل أن يعرض قريباً على جملس الوزراءالقانون 

  .  اية العامأن يعرض هذا املشروع على اجلمعية قبل

  : الواردة يف هذا املشروعةوفيما يلي املواضيع األساسي

  أن يكفل التنفيذ الفعال لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف قوانني موريشيوس؛  ) أ (

  أن يكفل اختصاصاً حملاكمنا لكي حتاكم املتهمني بارتكاب جرائم دولية؛  )ب(

صة بتسليم األشخاص إىل احملكمة اجلنائية الدولية وجبميع أشكال التعاون األخرى أن حيدد اإلجراءات اخلا  )ج(
  مع هذه اهليئة؛

أن يرمي األسس القانونية لتمكني انضمام موريشيوس إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية   )د(
  .وحصاناا

 االختصاص اجلنائي على وممارسة بالتزاماا الدولية ن موريشيوس من الوفاءومن شأن مشروع هذا القانون أن ميكّ
املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم الدولية، وبالتايل حتقيق العدالة لضحايا هذه اجلرائم البشعة، بل وإنه سيعزز كذلك التعاون 

  .الدويل يف هذا الصدد

ل عن نظام روما األساسي وهو حاسم واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا هو اتفاق منفص
  .لسري احملكمة باستقالل وفعالية، وعليه تعتزم موريشيوس االنضمام إليه قريباً بعد سن القانون اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية

                                                
(*   . مساعد النائب العام، مكتب النائب العام، موريشيوس(
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 اإلشارة إىل أن موريشيوس تنوي اغتنام هذه الفرصة كذلك لكي تقدم تشريعها التنفيذي للتعديالت املتعلقة يوجتر
؛ وقد ) من النظام األساسي٨املادة (بتمديد جترمي استخدام بعض األسلحة يف أوضاع الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل 

تصديق / وبالتايل ستكون موريشيوس كذلك يف وضع يسمح هلا بقبول.)١(اعتمدت هذه التعديالت أثناء املؤمتر االستعراضي
 .اخلاص باحملكمة اجلناية الدوليةهذه التعديالت عقب سن مشروع القرار 

وتوخياً إىل تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذاً كامالً سيكون من الضروري إجراء التدريب القانوين وتقدمي اخلربات 
اء أعض) د(سلطات املقاضاة؛ ) ج( احلكومة املعنية؛ أفراد) ب(قوات الشرطة؛ )  أ : (واملساعدة يف اال التقين غري القانوين إىل

  . اهليئة القضائية فيما يتعلق مبشاركة كل منهم

ويف هذا السياق سيتعني تعليق اهتمام كبري على التماسات التعاون واملساعدة القضائية، والتماسات إلقاء القبض على 
ة على اجلرائم املتهمني وتسليمهم، والتحقيقات ومجع اإلثباتات، ومحاية الشهود والضحايا ومشاركتهم يف اإلجراءات، واملقاضا

  .الدولية، وإنفاذ األحكام

وسيتعني نشر املعلومات على املنظمات احلكومية وغري احلكومية وعلى اجلمهور عموماً لتمكينهم من التعاون بشكل 
  .كامل ودون تأخري مع السلطات

  وفيما يلي يرد التحديان املطروحان أمام حتقيق هذه الغايات
 صيغته النهائية بسبب إرهاق املوارد البشرية بالفعل يف الشعب احلكومية تأخر وضع مشروع القانون يف  ) أ (

  .املعنية

  .، وكان جدول أعمال الدورات الربملانية متخماً يف السنوات األخريةعدم انعقاد الربملان طوال العام  )ب(

____________ 

                                                
  .RC/Res.5، اجلزء الثاين، القرار )RC/11 (٢٠١٠... ؤمتر االستعراضي امل... الت الرمسية السج )١(
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  )*(السيد بيتر أكبري

  (**)جتربة نيجرييا: تصديق نظام روما األساسي وتنفيذه

  مقدمة

  .نيجرييا دولة طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧صدقت نيجرييا النظام األساسي يف 

، كانت نيجرييا إحدى البلدان اليت أودعت صكوك ٢٠٠٢يوليه / متوز١منذ أن دخل النظام األساسي حيز النفاذ يف 
  .م األساسي حيز النفاذالتصديق لكي تتيح دخول النظا

  حتديات التنفيذ

  . مل جير بالسرعة ذااهعلى الرغم من أن نيجرييا صدقت نظام روما األساسي بسرعة، فإن تنفيذ

وعليه فإن املعاهدات اليت تسن . متارس نيجرييا نظام االزدواجية وهو مسة مميزة للعديد من اختصاصات الكومنولث
  .ي يتعني أن تدرج يف القوانني الوطنية قبل أن تصبح سارية ونافذة يف احملاكم احملليةالقوانني مثل نظام روما األساس

  . جلمهورية نيجرييا االحتادية شرط اإلدراج يف القانون احمللي شرطاً إلزاميا١٩٩٩ً من دستور سنة ١٢وجيعل اجلزء 

  .الوطنية املكونة من غرفتني تشريعيتنيبالتايل تنطوي عملية التنفيذ تقدمي مشروع قانون ذا الغرض إىل اجلمعية 

يف ضوء البنية االحتادية لنيجرييا فإن أي مشروع قانون يقدم بغرض تنفيذ نظام روما األساسي جيب أن حيصل على 
  ). والية٣٦(موافقة اجلمعية الوطنية، بل وأيضاً أن حيصل على موافقة غالبية جمالس الواليات 

   يف نيجريياحماولة تنفيذ نظام روما األساسي

عرض مشروع قانون إلدراج نظام روما األساسي يف القانون احمللي على اجلمعية الوطنية يف السنة التشريعية 
٢٠٠١/٢٠٠٢.  

مل يكن هذا املشروع مشروعاً تنفيذياً نظراً ألنه وضع بتمويل من حتالف املنظمات غري احلكومية الوطنية بشأن 
حيقق هذا املشروع جناحاً ألن ومل . يا، وهو فريق من اتمع املدين يتخذ من الغوس مقراً لهاحملكمة اجلنائية الدولية يف نيجري

  .بعض أحكامه القت استياء شديداً، وخاصة األحكام اليت بدت وكأا تلغي احلصانات التقليدية اليت يقر ا الدستور

                                                
  .املساعد اخلاص لصاحب السعادة النائب العام لالحتاد ووزير العدل، مجهورية نيجرييا االحتادية/ نائب املدير)*(

(**   .Power Pointعرض يف شكل  (
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   لتنفيذ نظام روما األساسي٢٠٠٢الصعوبات املواجهة يف حماولة سنة 

عرض مشروع القانون يف وقت مل يكن من الواضح فيه ما إذا كان البلد يفهم جيداً املثل واملبادئ العامة لنظام روما 
  .األساسي

نظراً للظروف املهيمنة، كان اخليار األفضل هو أن يقدم مشروع قانون تنفيذي، لكن مل تكن هذه هي االستراتيجية 
  .املعتمدة

انون تنفيذي أن يعطي مؤشراً إىل املشرعني واجلمهور على أن احلكومة كانت كان من شأن تقدمي أي مشروع ق
  .٢٠٠٢األمر الذي كان سيؤدي إىل قبول مشروع القانون يف سنة . مستعدة للوفاء بااللتزامات اليت يفرضها النظام األساسي

  العوامل اليت تعرقل تنفيذ النظام األساسي

  .أمام تنفيذ النظام األساسيلسياسية هي أكرب عائق يؤكد النقض املوجه أن انعدام الرغبة ا

، عندما صدق النظام األساسي، ٢٠٠١يشري هذا النقض إىل انعدام الرغبة السياسية لدى اجلانب التنفيذي منذ سنة 
  .عرض مشروع قانون تنفيذييف 

ي يقدروا دورهم احلاسم يف  عدم تنظيم محلة مستدامة للمشرعني لك من املؤشرات على انعدام الرغبة السياسيةيعترب
 من ١٢إدراج هذه املعاهدة يف جمموعة القوانني الوطنية لنيجرييا باعتبارها جزءاً منها على النحو املنصوص عليه يف اجلزء 

  الدستور 

 ال يتماشى انعدام الرغبة السياسية لدى املشرعني يف ضمان استعراض التشريعات اجلنائية احمللية والقوانني الدستورية
  .السارية مع االلتزامات الواقعة على نيجرييا مبوجب نظام روما األساسي

  الدروس املستفادة

ففي حني يدخل التصديق يف نطاق . تصديق النظام األساسي وإدراجه يف القوانني احمللية مها إجراءان خمتلفان
إدراج النظام األساسي يف القوانني احمللية يدخل السلطات التنفيذية لالحتاد ويف حني ميكن حتقيق توافق يف اآلراء بشأنه، فإن 

  .أساساً يف نطاق السلطات التشريعية لالحتاد ويلزم حتقيق توافق أكرب يف اآلراء بشأنه

جيب أن تلقى عملية إدراج النظام األساسي يف القوانني احمللية دعماً فعاالً من الذراع التنفيذي للنجاح يف تنفيذه يف 
  . يفرضها نظام روما األساسيضوء االلتزامات اليت

  .لتفهيمهم على النحو الالزم والستقطاب املشرعني واجلمهور برمته يف اية املطافيلزم تنوير اجلمهور على الدوام 

  .يف حني أن دعوة اتمع املدين مهمة للغاية، فلن يفي ذلك وحده بالغرض لضمان النجاح

ور رئيسي يف التحلي بروح امللكية بااللتزامات املفروضة مبوجب نظام على الس التنفيذي االحتادي االضطالع بد
  .روما األساسي وتعزيزها
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  اخلطوات التالية 

  .مثل نظام روما األساسيالدعوة من جانب احلكومة إىل استدامة 

وطنية حلقوق استضافة وزارة العدل االحتادية بالتعاون مع املعهد النيجريي للدراسات القانونية العليا واللجنة ال
  . اإلنسان ملؤمتر قمة للجهات صاحبة املصلحة الوطنية ملناقشة حتديات التنفيذ واستراتيجياته وسبل املضي قدماً فيه

  . حدد خياران بالفعل باعتبارمها منوذجني ميكن اعتمادمها لقيادة عملية التنفيذ

لتنفيذ نظام روما األساسي أو التنفيذ اجلزئي جلمعية الوطنية ران مها عرض مشروع قانون تنفيذي على ا اخليانهذا
  .من خالل تعديل النظام األساسي وإدراجه يف جمموعة القوانني السارية

  .من املتوقع أن ينظر مؤمتر قمة اجلهات صاحبة املصلحة يف هذين اخليارين وأن يصدر توصيات مناسبة بشأما

  سيتفق على املهل الواقعية لضمان النجاح

 العدل االحتادية قيادة هذه العملة وهناك أمل كبري يف أن حيرز املزيد من التقدم هذه املرة يف حماولتنا تقترح وزارة
  .لتنفيذ نظام روما األساسي

  استنتاجات

  نيجرييا عضو مسؤول يف اتمع الدويل

 أصالً إىل مثل نظام روما على الرغم من التأخر يف تنفيذ نظام روما األساسي، فثمة إشارات إىل أن النيجرييني ميتثلون
  .األساسي

املطلوب هو الرغبة السياسية وتنوير اجلمهور على الدوام ودعم احلكومة واملشرعني لضمان النجاح وهي أمور 
  .وهناك ما يشري إىل أن الرغبة السياسية آخذة يف الظهور. ضرورية
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  حملة عن اإلرشادات العملية للكومنولث
  أن املقاضاة على اجلرائم مبوجب نظام روما األساسيبش

  ومناقشة التنقيحات املقترحة
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  (*)السيد دابو أكاندي

  ما الذي اتفق عليه حتديدا يف كامباال بشأن جرمية العدوان؟

، تعديل تقرر خالل املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي عقد يف مطلع هذا العام يف كامباال، باإلمجاع             
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حىت تتمكن احملكمة اجلنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على جرمية العدوان بعدما       

وترد النسخة النهائية للتعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية . تدخل التعديالت حيز التنفيذ
حول مـا مت    ) الكبري(ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض اللبس        . )١( على موقع االنترنت للمحكمة اجلنائية الدولية      العدوان حاليا 

وهناك تساؤل أيضا حول مدى فعالية بعض القرارات اليت اختـذت يف            . االتفاق عليه حتديدا بشأن جرمية العدوان يف كامباال       
ويف هذه  . ك احتمال بأنه لن يكون هلا األثر القانوين الذي استهدفه صائغوها          كامباال من الناحية القانونية، وبعبارة أخرى، هنا      

اإلشارة سنبحث باختصار ونعرض ما مت االتفاق عليه وسنسلط الضوء على ااالت اليت شاا غموض كـبري فيمـا يتعلـق     
ت اليت تتناول العـدوان حيـز       وأود أناقش بشكل خاص مسائل تتعلق بتعريف العدوان، ومىت تدخل هذه التعديال           . باالتفاق

  .التنفيذ واألهم من ذلك كله حتديد من الذي سيصبح ملزما ذه التعديالت

  تعريف العدوان

أوال وقبل كل شيء، إن تعريف العدوان الذي سيدرج يف النظام األساسي هو نفسه ذاك الذي أوصى بـه الفريـق       
والتعريف الذي سيصاغ يف . وبعبارة أخرى مل يطرأ أن تغيري على النص. العامل اخلاص بشأن جرمية العدوان قبل مؤمتر كامباال 

  :مكررا من النظام األساسي، ينص على ما يلي٨املادة 

قيام شخص يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل          " جبرمية العدوان "يقصد  "لغرض هذا النظام األساسي     "
عدواين أو اإلعداد له أو الشروع فيه أو شنه، يشكل حبكم         السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه، بالتخطيط لعمل         

  .)٢("خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة
ما . للميثاق" صارخا"أي املتطلب بأن يكون فعل العدوان انتهاكا : إن الشق حمل اخلالف من هذا التعريف هو النعت

ك غري قانوين واضح أو انتهاك تترتب عنه نتائج خطرية أو انتهاك من الواضح أنـه                املقصود بذلك؟ هل املقصود من ذلك انتها      
ولنعرض تأويلني  . غري شرعي وخطري يف اآلن ذاته؟ مل حتسم هذه املسألة يف نص التعديل وعوجلت يف التأويالت املرفقة بالنص                 

  :من التأويالت املطروحة

من أشكال االستخدام غري املشروع للقوة؛ وأن حتديد وقوع  يفهم من ذلك أن العدوان هو أفظع وأخطر شكل -٦"
ارتكاب فعل عدواين يتطلب أن تؤخذ بعني االعتبار كل الظروف احمليطة بكل قضية معينة، مبا يف ذلك خطورة األفعال املعنية                    

  .ونتائجها، وفقا ملا ورد يف ميثاق األمم املتحدة

                                                
(* كلية القديس بطرس، حماضر جامعي يف القانون الدويل العام وزميل، املسلح، مدير مشارك، معهد أكسفورد لألخالقيات، القانون والرتاع  (

 واملدونة اإللكترونية ؛http://www.law.ox.ac.uk؛ وhttp://www.elac.ox.ac.uk: ، انظر موقعي اإلنترنت التالينيجامعة أكسفورد
www.ejiltalk.org.  

  .http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-ARA.pdf:  انظر املوقع)١(
  .RC/Res.6، الفقرة ثانيا، القرار )RC/11( ٢٠١٠.... املؤمتر االستعراضي....  الوثائق الرمسية )٢(
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فعل العدواين يشكل انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحـدة، فـإن            يفهم من ذلك أنه لدى حتديد ما إذا كان ال          -٧
وال ميكن أن يرقى عنصر واحد    ". الصارخ"العناصر الثالثة أال وهي الطابع واخلطورة واملدى يتعني أن تكون كافية لتربير صفة              

  ."إىل درجة جتعله يفي وحده مبعيار الصارخ

قد . ال يرقى ليكون عدوانا إال إذا كان انتهاكا جسيما وآثاره خطرية          أفهم من هذا أن انتهاكا ملنع استخدام القوة         و
يسأل السائل عما إذا كان توافر معيارين من املعايري الثالثة أال وهي الطابع واخلطورة واملدى، كاف أو ما إذا كانت الثالثـة                      

الثالثة، يف حني يبدو أن اجلملة الثانية توحي بأن          بأنه ال بد من توافر املعايري        ٧توحي اجلملة األوىل من التأويل      . كلها متطلبة 
  ومع ذلك، ويف كلتا احلالتني، فإن اخلطورة أو املدى أو كليهما ال بد أن يربرا استنتاجا بأن اسـتخدام                   . توافر معيارين كاف

  .ومن مث، جيب األخذ بعني االعتبار خطورة نتائج استخدام القوة. القوة هو انتهاك صارخ للميثاق

  يدخل التعديل اخلاص جبرمية العدوان حيز النفاذ؟مىت 

يف أثناء احملادثات بشأن جرمية العدوان دار نقاش حول ما إذا يتعني أن تدخل التعديالت حيز النفاذ مبقتضى املـادة        و
ح فاألوىل تقتضي تصديق أو موافقة سبعة أمثان الدول األطـراف وتـصب           . من النظام األساسي  ) ٥(١٢١أو املادة   ) ٤(١٢١

  :على ما يلي) ٥(١٢ومن جهة أخرى تنص املادة . التعديالت من بعد ذلك ملزمة لكل الدول األطراف

 من هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف الـيت تقبـل        ٨ و ٧ و ٦ و ٥يصبح أي تعديل على املواد      "
ويف حالة الدولة الطـرف الـيت ال تقبـل    . ة االتعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاص           

التعديل، يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من                  
  ."تلك الدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها

بيد أنـه يف ايـة      . حماولة منها حلسم اخلالف   قدمت كل من األرجنتني والربازيل وسويسرا ورقة يف كامباال يف           و
املطاف، قرر املؤمتر االستعراضي يف القرار الذي اعتمدت فيه التعديالت بشأن جرمية العدوان أن تدخل التعديالت حيز التنفيذ                  

ك توافـق   ويبدو أن اليابان اعترضت بشدة على هذا القرار ولكن اعتراضها مل يكن يقوى على إربـا               ). ٥(١٢١وفقا للمادة   
  .اآلراء

ويبدو أن األطراف يف كمباال اعتربوا أم هم الذين يتعني عليهم حتديد الطريقة اليت ستدخل فيها التعديالت حيـز                   
الذي اتخذ يف كامباال وقضى بأن تدخل التعديالت حيز التنفيذ وفقا للمادة " القرار"ولكن مل يكن واضحا ما إذا كان . التنفيذ
فهل جيوز لدولة تعترض على هذا القرار أو لشخص متهم أن يدفعا بأن التعديالت ال . ا بطريقة أو بأخرىقرارا ملزم) ٥(١٢١

، "القرار"؟ ميكن القول بأن دولة معترضة أو مدعى عليه هلما أن يطعنا يف )٤(١٢١ميكن أن تدخل حيز التنفيذ إال وفقا للمادة 
 من معاهدة ٩باستخدام تعبري املادة ( ما أجنز يف كمباال هو اعتماد نص     من الواضح أن كل   ). ٤(١٢١إذا طبقت عليهما املادة     

واعتماد نص ال ينشأ دائما التزامات قانونية على الدول أو حىت على احملكمة اليت تسمح بتجاوز                ) فيينا بشأن قانون املعاهدات   
 تطبق عليها، فكأن األطراف يف كمبـاال  ال) ٥(١٢١والبديل هو أنه حىت إن كانت املادة        .  كما هو  ١٢١النص امللزم للمادة    

  .ومن شأنه هذا االستنتاج أن يثري عدة مسائل وقائعية وقانونية تقتضي دراسة معمقة. عدلت تلك املادة كما هي تطبق حاليا

يف ) ٥(١٢١كمباال إدخال التعديالت حيز النفاذ وفقا للمـادة         " قرار"ويف كل احلاالت وبغض النظر عما إذا كان         
ومع . هي حكم قابل للتطبيق هي وجهة نظر معقولة       ) ٥(١٢١ه ملزم أم غري ملزم، فإن وجهة النظر القائلة بأن املادة            حد ذات 

 ٧ و ٦ و ٥ال تنطبق إال على التعديالت على املـواد         ) ٥(١٢١فاملادة  . ذلك تظل القضية مفتوحة وستقتضي مزيدا من البحث       
لكنين أعتقد أن أفضل شيء هو اعتبار التعـديالت      . عديالت على هذه املواد   والتعديالت بشأن جرمية العدوان تتجاوز الت     . ٨و
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هو أا تطبق على التعديالت املتعلقة بإنشاء       ) ٥(١٢١وأن الغرض من املادة     " جديدة"جمموعة واحدة الغاية منها إنشاء جرمية       
  .جرائم جديدة

فإم قرروا وضع شروط إضافية     ) ٥(١٢١دة  وبعد أن قرر األطراف أن التعديالت ستدخل حيز التنفيذ مبوجب املا          
فلن يكون للمحكمة أن متارس اختصاصها إال على جرمية عـدوان           . قبل أن تتمكن احملكمة من املقاضاة على جرمية العدوان        

وفضال عن ذلك، لن متارس احملكمة اختصاصها يف جرمية العدوان إال بعد أن .  دولة على التعديل٣٠ارتكبت عاما بعد تصديق 
ويتعني أن يتخذ القرار بنسبة ال تقل عن        . ٢٠١٧ يناير/كانون الثاين تتخذ الدول األطراف قرارا يف هذا الشأن بعد األول من           

إذا ( سنوات تقريبا قبل أن تدخل التعديالت بشأن جرمية العدوان حيز التنفيـذ              ٧ولذلك يتعني علينا أن ننتظر      . أغلبية الثلثني 
وتنطبق هذه الشروط على احملاكمات اليت بدأت نتيجة إحالة أحالتها دولة           ). ديق حىت ذلك احلني    تص ٣٠افترضنا أنه مت حتقيق     

  ).ثالثا١٥املادة (وكذلك على احملاكمات اليت تتم بإحالة من جملس األمن ) مكررا١٥املادة (طرف واحملاكمات اليت تقام تلقائيا 

  آليات حتريك احملاكمات بشأن جرمية العدوان

ديالت بشأن جرمية العدوان بني آليات التفعيل الثالث اليت متارس احملكمة اجلنائيـة الدوليـة يف إطارهـا                  ومتيز التع 
مكررا احلاالت اليت حتيلها الدول األطراف واحلاالت اليت يشرع فيها املدعي العـام مببادرتـه               ١٥تتناول املادة   و. اختصاصها

وإذا نظرنا إىل حالة جملس األمن فكل ما يقتضيه األمر هو أن            . ها جملس األمن  ثالثا احلاالت اليت حييل   ١٥اخلاصة وتتناول املادة    
  .يبادر جملس األمن بإحالة حالة ما، وال حيتاج يف ذلك إىل حتديد وقوع عمل عدواين

ل جتدر اإلشارة إىل أنه اتفق على أن احلاالت اليت حتيلها الدوو. مكررا فهي احلكم الذي أثار أكثر جدل  ١٥أما املادة   
 أي أنه ال ضرورة   أن جتري دون مرورها مبجلس األمن،      األطراف واحلاالت اليت يشرع فيها املدعي العام مببادرته اخلاصة ميكن         

وعالوة على ذلك، حىت وإن كان لس األمن أن حييل حتقيقا أو حماكمة             . يف أن حيدد جملس األمن أن عمال عدوانيا قد وقع         
  .لطات أخرى لوقف احملاكمات بشأن العدوان فليس له أي س١٦مبقتضى املادة 

مكررا هي أنه مبقتضى هذا احلكم جيوز للدول األطراف أال تعترف باختـصاص             ١٥واخلاصية اهلامة األخرى للمادة     
احملكمة يف جرمية العدوان وليس للمحكمة أن متارس اختصاصها يف جرمية العدوان عندما يرتكبها مواطن من دولة غري طرف                   

  .يمهاأو يف إقل

  مكررا من التعديالت بشأن جرمية العدوان١٥من الذي تنطبق عليه املادة 

فمن ذا الـذي    . يعترب عدم االعتراف باختصاص احملكمة هو أكثر العناصر لبسا يف التعديالت بشأن جرمية العدوان             
 أو بعده لتفعيل األحكام     ٢٠١٧ جيوز له عدم االعتراف باختصاص احملكمة؟ وملا يكتمل عدد التصديقات ويتخذ قرار يف العام             

املتعلقة جبرمية العدوان، فهل تعترب كل الدول األطراف ملزمة، فيكون للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص على جرمية عدوان                 
ارتكبها مواطنو كل الدول األطراف ما مل تعلن هذه الدول عدم اعترافها باختصاص احملكمة؟ أو هل أن اختصاص احملكمـة                    

صدقت على التعديل ما مل تعلن تلك الدولة عدم اعترافها          /ية الدولية ال يطبق إال على مواطين الدول األطراف اليت قبلت          اجلنائ
باختصاص احملكمة؟ يعتقد بيل شاباس وكيفني جون هيلر أن كل الدول األطراف ملزمة ما مل تعلن عدم اعترافها باختصاص                   

ختصاص احملكمة، ميكن مقاضاة أي مواطن لدولة طرف على جرمية عدوان عندما ففي غياب إعالن عدم االعتراف با . احملكمة
إال أنين حتدثت مؤخرا إىل أعضاء من وفود دولتني يف كمباال يعتربون أنه ال إلزام إال على الدول . تدخل التعديالت حيز التنفيذ

لعدوان إال الدول اليت صدقت على التعديل       األطراف اليت صدقت على التعديالت وأنه ليس للمحكمة أن تقاضي على جرمية ا            
اليت تنص على أن    ) ٥(١٢١ويبدو أن وجهة النظر األخرية هذه تتوافق مع املادة          . ما مل تعلن عدم اعترافها باختصاص احملكمة      
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وينص هذا احلكم كذلك علـى أنـه لـيس          . التعديالت ال تدخل حيز التنفيذ إال على الدول اليت صدقت أو وافقت عليها            
  .هانيمحكمة أن تقاضي على جرائم ارتكبت يف إقليم دول أطراف مل تعترف باختصاص احملكمة أو من قبل مواطلل

وال أظن أن األطراف يف كامباال تناولوا بعمق هذه املسألة وال أظن أن إجابة الوفود إن ألقيت عليهم السؤال احملدد                    
إلشارة إىل أن القرار الذي اعتمد التعديالت بشأن جرمية العدوان          وجتدر ا . الذي أطرحه يف هذه الفقرة، ستكون إجابة واحدة       

أي دولة طرف هلا : "إذ تنص على أن. مل يكن حامسا فيما يتعلق مبن جيوز له عدم االعتراف باختصاص احملكمة إال يف جزء منه
عالن عدم االعتـراف باختـصاص       وباإلشارة إىل إ   ."مكررا قبل التصديق أو املوافقة    ١٥أن تصدر إعالنا نص عليه يف املادة        

 أن تعلـن    ا يوحي بأنه يتعني على هذه الدول      احملكمة قبل التصديق أو املوافقة فإنه يشار إىل من مل يصدق أو مل يوافق بعد، مم               
ه غري أن هذه الفقرة ميكن أن تؤول كذلك على أا تشري ببساطة إىل التوقيت الذي يتعني في                . عدم اعترافها باختصاص احملكمة   

وبعبارة أخرى، إذا صدقت دولـة      . على الدولة املوقعة أو املوافقة أن تعلن عدم اعترافها باختصاص احملكمة، إن أرادت ذلك             
طرف أو وافقت على التعديل وأرادت عدم االعتراف باختصاص احملكمة، فإنه كان يتعني عليها أن تقوم بذلك قبل التصديق                   

 عدم االعتراف باختصاص احملكمة ميكن أن ينحصر يف الدول األطراف اليت صـدقت أو               ومن هذا املنظور، إعالن   . أو املوافقة 
  .وافقت

بيد أنه للسائل أن يسأل، إذا مل تكن ملزمة غري الدول األطراف اليت صدقت، فما مربر حكم اإلعالن بعدم االعتراف 
 هذا املنظور، ينبغي أن يدرج حكـم        وكيف تصدق دولة على التعديل مث ال تعترف باالختصاص؟ ومن         . باختصاص احملكمة 

ولكـن  . اإلعالن بعدم االعتراف باختصاص احملكمة حتديدا بالنسبة للدول األطراف اليت مل تصدق وإال فسيكون هناك تكرار               
. ليس بالضرورة، فعدم االعتراف باختصاص احملكمة ال يعد تكرارا حىت وإن كان أولئك الذين صدقوا هم وحدهم امللزمـون         

ولذلك قد ترغب دولة يف التصديق حـىت        .  دولة ضروري لكي يتمكن جملس األمن من اإلحالة        ٣٠سبب، فتصديق   وذلك ل 
ثانيا، قـد  . يدخل ذلك اجلزء من التعديل حيز التنفيذ ولكن هلا أن ال تقبل بإحالة حالة من قبل دولة ما وآلية املقاضاة التلقائية    

  . بشكل عام مع استبعاد نفسها من املقاضاةترغب دولة يف أن تدخل التعديالت حيز التنفيذ

ويبدو أن هناك وجهة نظر أخرى ترى بأن القول إن كل الدول األطراف اليت ال تعلن عن عدم اعترافها باختصاص                    
ومن وجهة النظر هذه، ميكن القول إن دولة طرفا تعترب موافقة على التعديل ما              ). ٥(١٢١احملكمة تعترب ملزمة يتوافق مع املادة       

ومن مث، تعترب الدول اليت أعلنت عدم االعتراف، أا مل تقبل التعديل، وبذلك يبقى مبدأ املوافقة قائما                 . مل تعلن عدم قبوهلا به    
  .حىت وإن كانت املوافقة مفترضة

وسيكون جيدا لو ختتار الدول اليت مل تصدق هي األخـرى           . وسيكون من املشوق معرفة كيف سيجري كل ذلك       
ولكن إذا اختارت العديد من الدول هذا احلل فـسيكون          . تتوخى احلذر وتقرر عدم االعتراف على كل حال       أسلم احللول، ف  

ويبدو أن الدول وقعت بني . ذلك التصرف تصرفا يدل على وجهة نظر األطراف بأن الدول اليت مل تعلن عدم االعتراف ملزمة       
 أا تدعم الرأي القائل بأن افتراض القبول جييز إلزام الـدول؛ أو             اختيار عدم االعتراف وسينظر إليها على     : املطرقة والسندان 

  .عدم إعالن عدم االعتراف فيصبح للمحكمة اختصاص النظر يف جرمية عدوان ارتكبتها هذه الدولة

____________ 
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  (*)السيدة إيفا سركوفا

الدروس املستفادة : استراتيجيات تعزيز تصديق نظام روما األساسي وتنفيذه يف دول الكومنولث
  والتحديات يف املستقبل

وع أن وأود أثناء تقدمي هذا املوض. كما أوضحت يف مداخليت السابقة، فقد عينت ميسرة خلطة العمل يف العام املاضي
أستهل حديثي بتسليط الضوء على خطة العمل، وهي وثيقة رمسية اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا اخلامسة املنعقدة 

، وحتدد مسؤوليات الدول األطراف )وهو يعني عادة ملدة عام واحد( وهي أساس والية ميسر خطة العمل .)١(٢٠٠٦يف سنة 
وتنقسم خطة العمل إىل . أا تقدم الدراية بشأن كيفية حتقيق أهداف هذا النظام األساسييف تعزيز نظام روما األساسي، كما 

  :جزأين، مها

  ؛)٢()حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً وفعاالً(أهداف خطة العمل   ) أ (

  .ة نفسهاوااللتزامات املوجهة إىل الدول األطراف وأمانة مجعية الدول األطراف واجلمعي  ) ب(

  الدول األطراف

أن تعمل بشكل استباقي على تعزيز تنص خطة العمل على املسؤوليات األولية اليت تقع على الدول األطراف وهي 
وفضالً عن ذلك ينبغي جلهود الدول . عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً من خالل العالقات الثنائية واإلقليمية

  :صراحة مبوجب خطة العمل ما يلياألطراف أن تشمل 

االتصاالت السياسية واالتصاالت األخرى املباشرة بالدول أو باموعات اإلقليمية أو املنظمات اإلقليمية   ) أ (
  ذات الصلة الرامية إىل تشجيع اإلرادة والدعم السياسيني للتصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً؛

ى االتفاق اخلاص بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا وتنفيذه تنفيذاً كامالً، وتشجيع التصديق عل  )ب(
  الدول اليت مل تصبح أطرافاً بعد يف االتفاق على التصديق عليه وتنفيذه؛

ذلك تقدمي املساعدة التقنية أو املالية للدول اليت ترغب يف أن تصبح أطرافاً يف نظام روما األساسي وك  )ج(
  للدول والكيانات األخرى اليت ترغب يف تعزيز عامليته؛

عقد ودعم احللقات الدراسية واملؤمترات وغري ذلك من اللقاءات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية الرامية إىل   )د(
  تعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتقدمي الدعم له وتنفيذه تنفيذاً كامالً؛

 نطاق واسع عن احملكمة ودورها، والتفكري يف دعوة ممثلني للمحكمة أو أمانة مجعية نشر معلومات على  )ه(
  الدول األطراف إللقاء كلمات يف اللقاءات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

  حتديد جهة اتصال وطنية للمسائل املتعلقة بتعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً؛  )و(

                                                
(*   .ميسر مجعية الدول األطراف خلطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً كامالً (

  .ICC-ASP/5/Res.3انظر املرفق أوالً بالوثيقة  )١(
إن عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حاسم إذا أردنا أن نضع حداً إلفالت مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل من  )٢(

وال يقل تنفيذ مجيع الدول األطراف . م للعدالة الدولية وتنفيذهالعقاب، وأن نساهم يف احليلولة دون ارتكاب تلك اجلرائم وضمان االحترام الدائ
  .لنظام روما األساسي تنفيذاً كامالً وفعاالً أمهية يف حتقيق تلك األهداف
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فاة أمانة مجعية الدول األطراف باملعلومات املتعلقة بتعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه موا  )ز(
  ؛)٣(تنفيذاً كامالً

ولتحقيق هذه . التنفيذ الكامل والفعال لنظام روما األساسي، مبا يف ذلك واجب التعاون الكامل مع احملكمة  )ح(
ات يف ضمان التنفيذ الكامل على الفور املساعدة اليت تكون يف حاجة إليها بغية الغاية، ينبغي أن حتدد أي دولة تواجه صعوب

  أو مالية مناسبة؛/احلصول على مساعدة تقنية و

املشاركة بنشاط يف اجتماعات وأنشطة مجعية الدول األطراف واهليئات الفرعية التابعة هلا وتقدمي الدعم هلا   )ط(
  .األطراف األخرى والدول اليت مل تصبح أطرافاً بعد اجتماعات اجلمعيةمن أجل أمور منها، تعزيز حضور الدول 

  أمانة اجلمعية ومجعية الدول األطراف

تدعم أمانة مجعية الدول األطراف، مبوجب خطة العمل، الدول يف اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز عاملية نظام روما 
وجتمع املعلومات ذات الصلة من الدول ) ق لتبادل املعلوماتعن طريق العمل كجهة تنسي(األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً 

  .وسائر اجلهات صاحبة املصلحة عن تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً

وتقتضي خطة العمل كذلك من مجعية الدول األطراف أن تبقي خطة العمل قيد املراجعة من خالل مكتبها، األمر 
  . وعن النتائج اليت حترزها تلك األنشطةدم تقريراً مرة كل عام عن أنشطتهمليسر أن يقالذي يعين أن على ا

ونظراً ألن خطة العمل واملناقشة بشأن مسألة . وأخذ الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب ينظر يف خطة العمل
، براعية )أيرلندا(التعاون، السفرية ماري والن التعاون مترابطتان يف بعض األمور، فأخذنا نتشاور مع جهة التنسيق املعنية ب

  .الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب، بشأن أفضل السبل للمضي قدماً مبناقشة تلك البنود

وفيما يتعلق بوالية ميسرة خطة العمل، فقد ركزت على أنواع خمتلفة من األنشطة منذ تعيين ميسرة خلطة العمل يف 
  .العام املاضي

 يف نيويورك دعي إليهما ٢٠١٠سبتمرب /أبريل وأيلول/ البداية اجتماعني مفتوحني غري رمسيني يف نيسانيفوعقدت 
وركزت املشاورات غري الرمسية على . ممثلو الدول وأمانة مجعية الدول األطراف واملنظمات الدولية واحملكمة واتمع املدين

  .ق نظام روما األساسي وتنفيذه والتقدم احملرز إىل اآلنعرض خطة العمل ووالية امليسرة وبرناجمها ووضع تصدي

وفضالً عن ذلك ويف إطار املشروع اخلاص بعقد سلسلة من الندوات يف إطار التحضري للمؤمتر االستعراضي لنظام 
الرئيسي  يف املقر ٢٠١٠أبريل /، نظمت ندوة عن احملكمة اجلنائية الدولية يف نيسان٢٠١٠روما األساسي يف أوغندا يف سنة 

لألمم املتحدة يف نيويورك وشارك فيها األمني العام لألمم املتحدة ووزير خارجية سلوفاكيا ورئيس احملكمة ورئيس اجلمعية 
  .وشارك يف رعاية هذا االجتماع دول أطراف خمتلفة متثل كل اموعات اإلقليمية. وممثلو الدول واتمع املدين

تلفة أخرى، مثل حلقات نقاش ومؤمترات تركز على التعزيز االستباقي لعاملية وإضافة إىل ذلك نظمت اجتماعات خم
وفضالً عن ذلك عقدت ). اجتماعان إقليميان، اجتماع لدول احمليط اهلادئ وآخر لدول الكارييب(النظام األساسي وتنفيذه 

الدولية واألوساط األكادميية وجلنة الصليب العديد من االجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول وأعضاء اتمع املدين واملنظمات 
  .األمحر الدولية ومجعية الدول األطراف

                                                
ت عن تلتمس فيها من الدول أن تقدم معلوما) استبيان(أمانة مجعية الدول األطراف مراراً وتكراراً، مبوجب خطة العمل، مذكرة شفوية  أرسلت )٣(

  .تعزيز تصديق نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً وينبغي للدول أن تقدم تلك املعلومات إىل األمانة
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وفيما يتعلق بنتائج تلك األنشطة فمن الواضح أن الدول تواجه ثالث عقبات رئيسية يف مساعيها لكي تصبح أطرافاً 
  .قانونية وتقنية وسياسية: يف النظام األساسي، وهي أساساً

  التعقيدات القانونية

سعياً من بعض البلدان إىل التنسيق بني التشريعات الوطنية وااللتزامات املنبثقة عن أا أصبحت دوالً أطرافاً، فعلى 
تلك البلدان أن تدخل تعديالت على قوانينها السارية، ومنها القوانني اجلنائية، وقوانني اإلجراءات اجلنائية، ومن احملتمل أن 

وقد تأخذ تلك اخلطوات وقتاً نظراً ألا تنطوي على أن تقوم اللجان الربملانية واحملاكم أو . تعدل دساتريها يف بعض احلاالت
ويف بعض األحيان قد يستلزم األمر كذلك إدراج األفرع الثالثة للحكومة . الدوائر الدستورية املعنية بدراستها دراسة مستفيضة

خر من التعقيد عندما يرمي مشروع القانون إىل إدراج االلتزامات وينشأ مستوى آ.  وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية–
الناشئة عن املعاهدات الدولية األخرى يف التشريعات الوطنية، مثل القانون املتعلق باالختفاء القسري لألشخاص، نظراً ألنه 

  .ه ج متسقيستلزم إدخال تعديالت إضافية على اإلطار القانوين القائم، األمر الذي جيب أن ينتج عن

  القضايا التقنية

سيما يف الدول النامية، يف بعض األحيان إىل املوارد املالية والبشرية،  تفتقر وزارات اخلارجية أو العدل املعنية، وال
  . كما تفتقر إىل املعرفة والوقت لتحضري تلك التعديالت لتدخلها على تشريعاا الوطنية

  القضايا السياسية

ولويات أخرى أكثر إحلاحاً على احلكومات أو الربملانات املعنية للتعامل معها، األمر الذي يسفر عن قد تطرح أحياناً أ
ولدى اللجان التشريعية حول العامل مشاريع قوانني . إحالة القضايا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، فتستغرق تلك القضايا أعواماً

نائية الدولية وحصاناا، لكن من دون الدعم السياسي لعرضها على اجللسات تنفيذية عن االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجل
العامة للمجالس التشريعية، ميكن أن تبقى تلك التشريعات مهملة بني املئات من مشاريع القوانني األخرى لفترة من الزمن 

  .تبعث على االنزعاج

ذا أمكن تطبيق نظام روما األساسي بأثر رجعي، ويف بعض األحيان تثار شواغل أخرى كذلك بشأن قضايا مثل ما إ
وهي ليست احلالة، أو كيفية التعامل مع احلصانات اليت قد مينحها الدستور أو القوانني الوطنية لرؤساء الدول، أو أي انتهاك 

جعية النظام ويستلزم التغلب على تلك الشواغل فترة من التوضيحات وإعادة التأكيد بشأن عدم ر. يكتشف للسيادة الوطنية
وعلى سبيل املثال قد يلزم يف بعض احلاالت إجراء . األساسي أو السعي لتحديد أفضل السبل للمضي قدماً بعملية التصديق

 يف حني أن يف حاالت أخرى كان من الكايف قيام – وهو إجراء عادة ما يستغرق وقتاً ويكون معقداً –تعديل على الدستور 
  .تور لإلسراع بتصديق النظام األساسياهليئة املعنية بتفسري الدس

وهذا هو الوضع الراهن وحري بنا أن نسعى إىل مساعدة الدول على التغلب على العراقيل القائمة اليت حتول دون أن 
ومثة أدوات عديدة للقيام . تصبح الدول أطرافاً يف النظام األساسي أو حتول دون تنفيذ هذا النظام األساسي تنفيذاً كامالً

ك، فمن الضروري مساعدة أصحاب املصاحل املختلفني مثل اتمع املدين، واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك أمانة الكومنولث بذل
  .وغريها من اجلهات

وسيتناول متحدثونا اآلن تلك القضايا من منظور أكثر تعمقاً، وسيبدون لنا آراءهم وسيضربون لنا أمثلة ملموسة عن 
  .ظام األساسي وتنفيذه على حنو أكثر فعاليةكيفية تعزيز تصديق الن
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  اخلالصة

خطة العمل هي أساس التعزيز االستباقي لعاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً إن 
  كامالً؛

ألساسي وتنفيذه وينبغي للدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن تعزز عاملية نظام روما ا
ويف هذا الصدد يعد . تنفيذاً كامالً يف مجيع املنتديات الدولية، مبا يف ذلك يف عالقتها الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف

التعاون مع املنظمات الدولية واتمع املدين وجلنة الصليب األمحر الدولية واألوساط األكادميية وأمانة مجعية الدول األطراف 
  احملكمة نفسها مهماً للغاية؛و

ويشكل تنظيم ندوات إقليمية ودون إقليمية أو إدراج مواضيع احملكمة اجلنائية الدولية يف املنتديات القائمة سبيلني 
  مفيدين لتبديد الشواغل اليت قد ختاجل رامسي السياسات الرئيسيني يف الدول املراقبة؛

ممثلي مجعية الدول األطراف لتبادل أطراف احلديث مع اجلهات الفاعلة وقد يساعد تنظيم زيارات ملسؤويل احملكمة و
وقيام املسؤولني رفيعي املستوى من الدول . الرئيسية يف احلكومات عن التغلب على العراقيل، وخاصة على املستوى السياسي

ائية الدولية قد يساعد كذلك على توضيح املراقبة الذين قد يكونوا يف زيارة هلولندا ألسباب أخرى مبقابلة مسؤويل احملكمة اجلن
  بعض الشواغل وييسر بالتايل تعميق فهم احملكمة؛

وعلى األجل املتوسط من املهم كذلك الوصول إىل اجليل املقبل من السياسيني والقضاة، وميكن حتقيق ذلك على 
على " حماكم صورية"م مسابقات يف شكل سبيل املثال عن طريق إدراج دورات يف القانون اجلنائي الدويل يف اجلامعات وتنظي

  .املستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية

ومن الطرق األخرى لتعزيز عاملية نظام روما األساسي هو تشجيع مشاركة الدول اليت ليست أطرافاً بعد يف النظام 
  .قل البلدان منواً والدول النامية األخرىاألساسي يف دورات اجلمعية، وذلك من خالل التربع للصدوق االستئماين ملشاركة أ

____________ 
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تعد بلدان اجلماعة الكاريبية شركاء قديرين يف احلملة اليت شنها اتمع الدويل ملكافحة اإلفالت من العقاب، عـرب                  
اعية، واجلرائم ضد اإلنـسانية، وجـرائم احلـرب         إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية باختصاص قضائي خيص جرمية اإلبادة اجلم         

  .والعدوان

 بإعادة إدراج ١٩٨٩واجلميع يعلم اآلن حق العلم أن ترينيداد وتوباغو كانت رائدة يف هذه املسألة عندما قامت عام 
ـا الرابعـة    مسألة احلاجة إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ضمن جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف دور                 

. وحظي البند بتأييد مجيع بلدان اجلماعة الكاريبية وعدد من البلدان األخـرى .  عاما٤٠واألربعني، بعد فترة توقف ربت عن    
  . أدى ذلك إىل اعتماد قرار بالتوافق يدعو إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة١٩٨٩وبنهاية عام 

 ١٩٩١أول األمر؛ لكن اندالع الرتاع يف يوغوسالفيا عام         " فاتر"بال  ورغم اعتماد هذا القرار، حظيت الفكرة باستق      
  .١٩٩٨يوليه / متوز١٧مث يف رواندا أذكى تأييد الفكرة مما أدى إىل اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

ىل التشجيع على التصديق علـى      تعرض هذه الورقة، من منظور اجلماعة الكاريبية، تأمال يف االستراتيجيات الرامية إ           
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى تنفيذه بغية حتقيق اهلدف املنشود املتمثل يف عاملية نطـاق احملكمـة اجلنائيـة                

وبليز، ترينيداد وتوباغو، وأنتيغوا وبربودا،     : وقد صدقت على النظام األساسي دول اجلماعة الكاريبية بالترتيب التايل         . الدولية
ودومينيكا، وغيانا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، ومنذ وقت قريب سانت لوسـيا يف                 

ومل توقـع   . أما هاييت وجزر الباهاما فوقعتا على نظام روما األساسي لكنهما مل تصدقا عليه بعد             . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨
  .غرينادا على نظام روما األساسي

ائم تقييم أفضل االستراتيجيات اليت يتعني العمل ا بغية تشجيع البلدان القالئل اليت مل تـصدق علـى                  وإلرساء دع 
  :النظام األساسي ومل تنفذه بعد على فعل ذلك، ستقوم هذه الورقة مبا يلي

 تقدمي عرض موجز للهيكل والنظام املنشأين مبوجب النظام األساسي؛  ) أ (

اليت أثنت بعض دول اجلماعة الكاريبية عن أن تصبح دوال أطرافا أو عن سـن               دراسة التحديات اخلاصة      )ب(
 القانون املنفذ للنظام األساسي؛

ال سيما يف ضوء املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الـذي عقـد              “ خطوات مقبلة ”اقتراح    )ج(
 . ٢٠١٠يونيه /مؤخراً يف أوغندا يف حزيران

  مة اجلنائية الدوليةنبذة عن هيكل ونظام احملك

  اهليكل

أدت عملية التحرك حنو إاء اإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطورة لدى اتمع الدويل إىل إنشاء حمكمـتني                   
وحماكم مبكونات حملية   ) احملكمة الدولية ليوغوسالفيا واحملكمة الدولية لرواندا     (دوليتني خاصتني ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا      

  .ة يف سرياليون، وتيمور الشرقية وكمبودياودولي

                                                
(*  .، اجلماعة الكاريبيةعام مستشار (
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بيد أن الصفة الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية هي الدعامة اليت يعتزم اتمع الدويل االستناد إليها يف مكافحة اإلفالت          
ضافة إىل جرمية   ذلك أن مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، إ           . من العقاب مكافحة فعالة   

وإن مل تكن احملكمة قادرة بعد على ممارسة اختصاصها القضائي فيما خيـص هـذه   (العدوان، منذ املؤمتر االستعراضي األول،  
  .، يعلمون اآلن أن مثة نظاما دوليا دائما ال خمصصاً قد يقدمهم يوما ما إىل العدالة رغم مجيع التحديات)اجلرمية

ويعمل القضاة الذين تنتخبهم اجلمعية يف ثـالث        . ألطراف، تضطلع احملكمة باختصاصها   وحتت إشراف مجعية الدول ا    
. ، ويستمعون إىل القضايا اليت يقدمها مكتب املـدعي العـام          )الدائرة التمهيدية، والدائرة االبتدائية، ودائرة االستئناف     (شعب  

  .احملكمةويقدم قلم احملكمة دعما إداريا واسع النطاق للمحكمة حتت سلطة رئيس 

 من أجل تقدمي الدعم اللوجسيت،      مكتبا مستقال للمستشار القانوين العام للدفاع     وأنشأت احملكمة اجلنائية الدولية أيضا      
  .واملشورة واملعلومات إىل املدعى عليهم وحماميهم

  :ائي الدويل وهييف القانون اجلن" األوائل"وقد جاء إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية بعدد من املبادرات الكبرية 

  قدرة الضحايا على املشاركة على عدة مستويات من اإلجراءات وعلى إمساع آرائهم؛  ) أ (

جيوز للمحكمة أن تأمر فرداً بدفع تعويض إىل فرد آخر وأنشئ أيضا صندوق استئماين لتقدمي املوارد قصد                   )ب(
  .تعويض الضحايا وأسرهم

فضل اتفاقات التعاون املربمة بني احملكمة وكل من الدول األطـراف وغـري             ويف املراحل احلامسة يتيسر عمل احملكمة ب      
، وكذا بفضل االتفاقات املتعلقة )بشأن قضايا منها التحقيقات، ومجع األدلة، وإنفاذ األحكام وقضاء فترات العقوبة(األطراف، 

  .بامتيازات احملكمة وحصاناا

  النظام

إلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجـرائم احلـرب وجرميـة      بشأن جرمية ا   االختصاص املوضوعي سبق ذكر   
  .العدوان

  .٢٠٠٢يوليه / متوز١ للمحكمة بعد تاريخ دخول النظام األساسي حيز النفاذ، يف االختصاص الزمينوقد بدأ 

ب الدولة الـيت     فيتوقف على قبول اختصاص احملكمة من جان       اإلقليمي واملتعلق باجلنسية الفعلية    احملكمة   اختصاصأما  
وتعد صفة الدولة الطرف مبثابة قبول تلقائي الختصاص احملكمة . ارتكبت اجلرمية يف إقليمها أو الدولة اليت حيمل املتهم جنسيتها 
  .وجيوز للدولة غري الطرف أن تعلن أيضا قبوهلا هلذا االختصاص

 املتحدة، متصرفا مبوجب الفصل السابع من       حيث جيوز لس األمن التابع لألمم     “ االختصاص باإلحالة ”وهناك أيضا   
  .ميثاق األمم املتحدة، أن حييل أي حالة إىل احملكمة

حيث ) وذلك ابتكار مهم آخر للمحكمة اجلنائية الدولية      (“ التكامل”ويتعزز اختصاص احملكمة يف اية املطاف مببدأ        
 إذا كانت هذه اجلرمية ذاا قيد حتقيق بشأا أو متابعة           ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس اختصاصها بشأن جرمية         ”

ملرتكبها من جانب دولة ذات اختصاص أو إذا اختذت السلطات املالئمة يف تلك الدولة قراراً صحيحا ومستقال يقضي بعـدم           
  .)١(“املالحقة

                                                
 The Prosecution of International Crimes: A Practical Guide to Prosecuting ICC Crimes in من كتاب ٣٣ انظر الصفحة )١(

Commonwealth States, edited by Ben Brandon and Max du Plessis, 2005.  
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  التحديات اليت تثين عن التصديق والتنفيذ

ة الكاريبية بقيادة ترينيداد وتوباغو يف عرض مسألة إنشاء حمكمة جنائية نظراً إىل الدور الذي قامت به دول اجلماع
دولية دائمة على جدول األعمال الدويل ووضع النظام االبتكاري الذي أنشأه نظام روما األساسي، ال عجب أن يكون عشرة 

 وأن يكون مجيع األعضاء قد  عضوا يف اجلماعة الكاريبية قد وقعوا وصدقوا على نظام روما األساسي١٥أعضاء من أصل 
  .)٢(وقعوا عليه باستثناء دولة واحدة

ذلك أن حتديات عديدة، من قبيل اجلهود اليت بذلتها . بيد أن السبيل إىل هذا التصديق ذا املستوى مل يكن دائما ممهداً
؛ واملخاوف القانونية اليت )“٩٨املادة اتفاقات ”تدعى أيضا (الواليات املتحدة األمريكية من أجل إبرام اتفاقات حصانة ثنائية 

أُبديت بشأن نظام احملكمة اجلنائية الدولية؛ ووجود أولويات قانونية وسياسية أخرى يف سياق قلة املوارد؛ وسوء فهم احملكمة 
وما صاحب ذلك من ترتيبات قانونية تكميلية اختذت لدى االنضمام بصفة دولة طرف، أثارت خماوف يف منطقة اجلماعة 

  .الكاريبية

  ترتيبات احلصانة الثنائية

لدى دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ، كانت الواليات املتحدة شديدة املعارضة للمحكمة اجلنائية الدولية، قلقاً 
 ٢٠٠٢ولذلك سعت الواليات املتحدة من عام . على كثرة تعرض رعاياها نظرا إىل مشاركتهم العسكرية يف مجيع أحناء العامل

 إىل إبرام اتفاقات حصانة ثنائية مع بلدان أطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية حبيث حتول هذه االتفاقات ٢٠٠٨ مطلع عام إىل
إبرام هذه االتفاقات الثنائية سن “ تشجيع”وبغية . دون تسليم هذه البلدان لرعايا الواليات املتحدة إىل احملكمة اجلنائية الدولية

 الذي ينص على حظر تقدمي املعونة العسكرية إىل البلدان اليت صدقت على نظام ٢٠٠٢لدوائر األمريكية يف قانون محاية أفراد ا
  .روما األساسي لكنها مل تدخل يف اتفاقات حصانة ثنائية ما مل حتظ هذه البلدان بإعفاء من هذا املطلب

تخدمتها الواليات املتحدة للترويج التفاقات وأضيف سحب املساعدة االقتصادية إىل ترسانة التدابري الردعية اليت اس
احلصانة الثنائية، حيث أُقر الحقا تعديل قانون العمليات اخلارجية، ومتويل الصادرات، وما يتصل بذلك من خمصصات برناجمية 

  .“تعديل نيذركات”الذي اقترحه عضو الكونغرس السابق جورج نيذركات، ويدعى 

من البلدان اليت تضررت من هذه السياسات اليت جتها الواليات املتحدة واليت نظرت وكانت بلدان اجلماعة الكاريبية 
فيها بإمعان أعلى هيئة الختاذ القرار يف اجلماعة الكاريبية، وهي مؤمتر رؤساء احلكومات؛ وجملس العالقات اخلارجية والعالقات 

نة الشؤون اخلارجية املؤلفة من وزراء الشؤون القانونية داخل اجلماعة الذي يتألف من وزراء خارجية اجلماعة إضافة إىل جل
 ٣٠(وأسدى املشورة القانونية جلنة الشؤون القانونية وأجاز االجتماع الرابع والعشرون للمؤمتر . واملدعني العامني

 إذا أبلغتهم سلطام لبعض الراغبني من األعضاء يف اجلماعة إبرام اتفاقات حصانة ثنائية) ٢٠٠٣يوليه / متوز١ –يونيه /حزيران
القانونية أن أي اتفاق يدخلون فيه يتسق مع التزامام املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، الذي ظل املؤمتر على دعمه 

  .ثابتاً

 األنسب مع الواليات املتحدة وفقا اللتزاماتنا املنصوص عليها ٩٨على اتفاق املادة ”وقعت أنتيغوا وبربودا يف نظرها 
ووقعت على هذه االتفاقات أيضا بليز،  )٣(“ام روما األساسي، الذي وقعت عليه أنتيغوا وبربودا وصدقت عليهيف نظ

                                                
ينطبق نظام روما األساسي على أحد عشر بلدا عضوا يف اجلماعة الكاريبية ألن مونتسريات، اليت هي إقليم تابع للمملكة املتحدة ما :  مالحظة)٢(

  . الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حبكم أن اململكة املتحدة دولة طرفوراء البحار وعضو يف اجلماعة الكاريبية يف آن واحد، ستخضع
  .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤-١٣ وثيقة عمل االجتماع اخلاص التاسع ملؤمتر رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية، كاستريز، سانت لوسيا، )٣(
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غري أن سانت كيتس ونيفس منحت أول األمر يف تشرين . ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفس، وغايانا، وغرينادا، وهاييت
  .ئر األمريكية يسمح هلا باالستفادة من املعونة العسكرية إعفاء مبوجب قانون محاية أفراد الدوا٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

أما البلدان األخرى األعضاء يف اجلماعة الكاريبية اليت رفضت التوقيع على اتفاقات احلصانة الثنائية مثل بربادوس، 
  .وسانت فنسنت وجزر غرينادين وترينيداد وتوباغو فعانت من تقليص املعونة العسكرية أو االقتصادية

هذا النهج الذي اتبعته الواليات املتحدة إزاء احملكمة اجلنائية الدولية مل يشجع على التصديق على نظام روما إن 
  .األساسي وتنفيذه من قبل دول اجلماعة اليت مل جتتز بعد تلك العتبة

اد شديد من فقد تعرضت هذه السياسة إىل انتق. بيد أن ج الواليات املتحدة كانت له عواقب أخرى غري مقصودة
قبل عدة مسؤولني كبار يف وزارة الدفاع بسبب إحداثها فراغا يف االتصال بالدول الصديقة متلؤه بلدان أخرى مثل الصني بكل 

ورمبا . وأضرت هذه السياسة أيضا بربامج حامسة بالنسبة إىل أمن الواليات املتحدة مثل التدريب على مكافحة اإلرهاب. سرور
 ٢٠٠٦مارس / هذه السياسة ما قالته وزيرة خارجية الواليات املتحدة آنذاك غوندوليزا رايس يف آذاركان أشد اعتراف بفشل

   .)٤(“نوع من التخريب ملصاحلنا بأيدينا”عندما وصفتها بأا 

فكان أن ألغى كونغرس الواليات املتحدة بسبب هذا االعتراف مجيع القيود املفروضة على البلدان يف جمال التعليم 
وهكذا أُزيلت عقبة سياسية كبرية .  ومل جيدد العمل بتعديل نيذركات٢٠٠٩تدريب العسكريني الدوليني يف منتصف عام وال

  .ذات آثار عسكرية واقتصادية من معادلة التصديق والتنفيذ

  دواعي القلق القانونية بشأن نظام احملكمة اجلنائية الدولية

عنية لعروضها قصد نظر احلكومة يف االنتقال من مرحلة التحضري لتنفيذ توجد جامايكا يف مرحلة تقدمي الوزارات امل
  .القانون إىل مرحلة التصديق

بيد أن مثة تعقيدا يف املسألة وهو أن املدعي العام ذكر أن تعديال دستوريا ضروري حىت ال يعد تسليم شخص ما إىل 
  .احملكمة خرقا ملبدأ عدم احملاكمة على اجلرم مرتني

حذر ألنه ال يوجد بلد آخر بدستور مشابه لدستور جامايكا وجد من الالزم إجراء هذا التعديل، لكن هذا وهذا ج 
  .أمر يتعني تناوله نظرا إىل موقف مكتب املدعي العام

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن االلتزامات القانونية املتعهد ا لدى التصديق ليست حمصورة يف سن قانون لتنفيذ نظام 
  .ا األساسيروم

فلكي تتمتع احملكمة وموظفيها باحلماية وتعمل كما جيب، يتعني النظر يف إبرام اتفاقات بشأن حصانات وامتيازات 
احملكمة واتفاقات تعاون مع احملكمة بشأن جمموعة متنوعة من املسائل تتراوح ما بني الترتيبات املتعلقة بالضحايا واالتفاقات 

  .ةاملتعلقة بقضاء مدة العقوب

                                                
 :التايل املوقع على متاحة  ٢٠٠٦  مارس/آذار ١٠ ريكو بويرتو  خوان، سان إىل  السفر أثناء  اإلعالمية  اإلحاطة  انظر  )٤(

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0603/S00230.htm،  املوقع  وعلى  
http://www.iccnow.org/documents/CICCFS-CommentsUSOfficials_BIA-ASPA_current.pdf أيلول ١٦  يف  إليهما  الدخول مت اللذين

  .٢٠١٠ سبتمرب/
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 وقعت ثالثة بلدان أعضاء يف اجلماعة الكاريبية وهي ترينيداد وتوباغو، وبليز وغايانا ٢٠١٠مارس / آذار١٠وحىت 
على اتفاقات بشأن امتيازات وحصانات احملكمة وصدقت عليها؛ كما وقعت جزر الباهاما وجامايكا على اتفاقني من هذا 

  .)٥(القبيل

  على املواردسياسية أخرى وقيود /أولويات قانونية

كان للحملة الواسعة النطاق من االلتزامات الدولية اليت تعني على الواليات القضائية الصغرية أو الضعيفة مثل الدول 
 عشر اليت تلت اعتماد نظام روما األساسي دور على األرجح يف عدم تصديق يتثنبية أن تستجيب هلا يف السنوات االالكاري

  . نظام روما األساسي وتنفيذهالدول القالئل املذكورة على

لقد استنفدت القواعد واملسؤوليات الدولية الكثرية املرتبطة مبكافحة االجتار باملخدرات واألسلحة، واجلرمية املنظمة و
 عرب الوطنية، والفساد، واإلرهاب ومتويله وغسل األموال، الكثري من املوارد السياسية والدبلوماسية والقانونية ال سيما عندما

أو غريها من العقوبات من أجل احلث على االمتثال ملعايري، بعضها مل يكن واضحا “ اإلدراج يف القوائم”استخدمت عقوبات 
بعد يف الدول املتقدمة، وكان جلها حسبما قيل غري مراع بالقدر الكايف لواقع النظم واهلياكل والظروف االجتماعية االقتصادية 

  .السائدة يف الدول الكاريبية

مث إن محلة إقناع بلدان اجلماعة الكاريبية اليت مل تصدق على نظام روما األساسي ومل تنفذه بفعل ذلك يتعني النظر فيها 
يف ضوء الواقع اليومي الذي تستأثر فيه جرائم املخدرات، وجرائم األسلحة ودواعي القلق من الفساد وغسل األموال، وهي 

وتأيت هذه املكانة البارزة . ة، مبكانة بارزة يف القضايا األمنية اليت تشكل مصدر قلق للمنطقةالقضايا املذكورة يف الفقرة السابق
هلذه القضايا مناقضة ملا يسود يف الساحة العامة، عدا الوزارات احلكومية املطالَبة بالعمل على تنفيذ نظام روما األساسي، من 

  . املنظمات غري احلكومية املعنية والطلبة الغيورين على القانون اجلنائي الدويلغياب للتركيز على احملكمة اجلنائية الدولية، إال من

وال عجب من غياب التركيز على احملكمة اجلنائية الدولية ألن منطقة اجلماعة الكاريبية خبالف غريها من املناطق ال 
  .قضية لديها حتيلها إىل احملكمة

لتصديق على النظام األساسي داخل منطقة اجلماعة الكاريبية يدل على وجتدر اإلشارة من جديد إىل أن ارتفاع نسبة ا
  .الدعم الواسع وامللموس بشكل عام الذي حتظى به احملكمة اجلنائية الدولية ومثُلها داخل املنطقة

  اخلطوات املقبلة

نت جزر الباهاما، كل األسباب تدعو إىل التفاؤل بأن العقبات السياسية والقانونية وغريها من العقبات اليت أث
ومما يدعم هذا التفاؤل . وجامايكا، وغرينادا عن االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية سيتغلَّب عليها يف الوقت املناسب

  .العوامل األربعة التالية

                                                
 Ratification/Accession and Signature of the Agreement on the Privileges وhttp://treaties.un.org: لتايل انظر املوقع ا)٥(

and Immunities of the Court (APIC)حسب املناطق على موقع التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف اإلنترنت ، :
http://www.iccnow.org/documents/APIClist_updated_en_10_March_2010.pdf  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢الذي مت الدخول إليه يف.  
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  ٢٠١٠يونيه /انأثر املؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية الذي عقد يف أوغندا، يف حزير

جدد املؤمتر االستعراضي األول الذي عقد مؤخراً التركيز على احملكمة وقدم دفعا جديداً للتصديق على نظام روما 
بل إن سانت لوسيا كانت أحد البلدين اللذين صدقا على النظام األساسي منذ عقد املؤمتر، إىل جانب . األساسي وتنفيذه

  .سيشيل

 للمؤمتر االستعراضي اعتماد قرار يعدل نظام روما األساسي ليشمل تعريفا جلرمية العدوان كانت النتيجة الرئيسيةو
ورغم أن املمارسة الفعلية لالختصاص رهن . والشروط اليت ميكن للمحكمة أن متارس يف إطارها اختصاصها بشأن هذه اجلرمية

 باألغلبية ذاا املطلوبة العتماد تعديل للنظام ٢٠١٧ر يناي/ كانون الثاين١بقرار آخر من مجعية الدول األطراف سيتخذ بعد 
  .األساسي فإن جمرد االتفاق على تعريف يعد خطوة كربى إىل األمام

وأتاح استعراض نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي أجري أيضا يف املؤمتر االستعراضي للدول أن تدرس وجتدد 
  .)٦(امج املتعلقة بالضحايا واتمعات املتضررة، والتعاون مع احملكمة وإنفاذ العقوباتااللتزامات باملبدأ األساسي للتكامل، وبالرب

ومما يعد رئيسيا يف موجة التفاؤل اليت أثارها املؤمتر الليونة اليت بدت يف موقف ثالثة أعضاء دائمني يف جملس األمن 
هو ما سيشجع يف السنوات القادمة الدول الواقعة حتت تأثري التابع لألمم املتحدة إزاء احملكمة، ال سيما الواليات املتحدة، و

  .هذه الدول ملدة طويلة على االنضمام تلقائيا إىل احملكمة

  أثر حمكمة العدل الكاريبية

 وجناحها حىت اآلن دور يف زيادة مستوى القبول ٢٠٠١فرباير / شباط١٤قد يكون لتأسيس حمكمة العدل الكاريبية يف 
ورغم أن املنطقة هلا تاريخ عريق مع اللجنة القضائية لس . مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية“ دودخارج احل”باحملاكم 

امللكة اخلاص، يف اململكة املتحدة، كانت لدول اجلماعة الفرصة يف حمكمة العدل الكاريبية كما يف احملكمة اجلنائية الدولية، من 
ذلك أن اإلحساس باملشاركة يف عملية إنشاء حمكمة حتدد الوالية القضائية . كلهاأجل املشاركة يف إنشاء حمكمة وتشكيل هي

  .اليت سيخضع هلا املرء تشكل دافعا على املشاركة والعمل الدؤوب

إن االختصاص القضائي الذي اكتسبته احملكمة اجلنائية الدولية هو االختصاص نفسه الذي تعمل به دول اجلماعة 
ىل ذلك القاضي باتريك روبنسون، ابن جامايكا ورئيس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا يف مقال وكما أشار إ. الكاريبية
 مثة ثالثة أسباب تدعو الدول الكاريبية إىل التصديق على نظام روما األساسي وهي التاريخ الكارييب املليء بفظائع ،)٧(صحفي

نظرا للسجل القوي للبلدان الكاريبية يف جمال احترام حقوق اإلنسان وكفاح الرق اليت تعد اليوم مبثابة جرائم ضد اإلنسانية؛ و
  .الدول الكاريبية من أجل استقالهلا وبالتايل فهي تقدر السيادة، فال خوف عليها من احملكمة يف هذا الصدد

                                                
 يونيه/حزيران ١٢ يف األول االستعراضي املؤمتر اختتام لدى ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٧ يف الدولية اجلنائية احملكمة عن الصادر الصحفي البيان انظر )٦(

:التايل العنوان على ويوجد ٢٠١٠
 http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference/PressReleaseRC/Press+Releases+2010.htm، يف عليه اطلع           

  .٢٠١٠ سبتمرب /أيلول ٤ 
، Jamaica Gleaner of 11 April 2010 available at http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20100411/focus/focus5.htmlانظر  )٧(

  .٢٠١٠أغسطس /آب ١٩اطلع عليه يف 
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  مقترح ترينيداد وتوباغو، وبليز بشأن االجتار الدويل باملخدرات

يداد وتوباغو إىل اقتراح إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، هو الرغبة يف جترمي االجتار تعلمون وال شك أن ما دفع ترين
  .وقد عادت هذه املسألة إىل جدول األعمال. الدويل باملخدرات وجعله ضمن االختصاص القضائي للمحكمة

الثامنة جلمعية الدول األطراف يف البداية اقترح أن ينظر املؤمتر االستعراضي األول يف هذه املسألة لكن يف الدورة و
أعربت الدول عن قلقها إزاء القدرة، يف غياب مناقشات كافية، على حل مسألة ما إذا ) ٢٠٠٩نوفمرب /الهاي، تشرين الثاين(

كانت هذه اجلرمية يف عداد أشد اجلرائم خطورة على اتمع الدويل وبالتايل تقرر تأجيل هذه املسألة إىل ما بعد املؤمتر 
يف األمم ) ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول(واآلن توجد هذه املسألة يف جدول أعمال الدورة التاسعة للجمعية . ستعراضياال

  .املتحدة بنيويورك

ونظرا للظروف املشتركة اليت تعيشها البلدان الكاريبية من املتوقع أن حتظى هذه املسألة بإمجاع دول اجلماعة الكاريبية 
وقد تشجع أيضا جزر الباهاما، وجامايكا، وهاييت على أن تصبح دوال أطرافاً . ألساسي على دعمهااألطراف يف نظام روما ا

حىت تتمكن من تقدمي دعمها الفعلي ملبادرة تسعى يف أعلى منتدى دويل إىل تناول قضية متس يوميا بأمن الكاريبيني وراحتهم 
  .كي املخدرات يف الشمال لوجودنا بني كبار منتجي املخدرات يف اجلنوب وكبار مستهل–

  املوارد املتاحة والدفاع املستمر عن احملكمة

قامت عدة منظمات غري حكومية مثل التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة العفو الدولية وكذا معاهد 
نائية بإعداد أدلة، وقوانني منوذجية األحباث والسياسات القانونية مثل املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي وسياسة العدالة اجل

ومن شأن هذه املوارد القيمة . وجمموعات تنفيذية وغري ذلك من األدوات املعدة ملساعدة البلدان يف عملية التصديق والتنفيذ
تصبح دوال والدعوة املتواصلة هلذه اجلماعات أن تشكل أيضا عوامل دفع للبلدان األربعة املتبقية يف اجلماعة الكاريبية لكي 

  .أطرافا يف نظام روما األساسي

فقد قال رئيس احملكمة اجلنائية الدولية . بيد أن هناك أداة أقوى يف ترسانة اإلقناع أال وهي احملكمة اجلنائية نفسها
: ٢٠١٠مارس / آذار٥لث يف ومنولث نيوز يف أثناء زيارة إىل أمانة الكقناة كومنوهيون سونغ متحدثا إىل -القاضي سانغ

ثبت من جتاريب لدى التعامل مع بعض البلدان أن اجلهل، وسوء الفهم واإلمهال هي األسباب الشائعة اليت تدعو الدول إىل ”
لث واحملكمة اجلنائية الدولية فتنظمان قد جتتمع أمانة الكومنو”:س قائالوواصل الرئي. “عدم التصديق على النظام األساسي
جلنائية الدولية نفسها أو عن نظام روما األساسي بشكل أوسع قصد تعزيز وعي اجلمهور حلقات دراسية إقليمية عن احملكمة ا

  .)٨(“ ومعرفته ذا النظام الوافد اجلديد للعدالة اجلنائية الدولية

ا ذلك أن هذه احللقة الدراسية اإلقليمية اليت قد يشترك يف تنظيمه. رمبا قد تنظم أمانة اجلماعة الكاريبية إىل هذا املسعى
لث واحملكمة اجلنائية الدولية، قد تشكل دافعا ائيا حيفز جلماعة الكاريبية وأمانة الكومنوكل من حمكمة العدل الكاريبية، وا

  .دول اجلماعة الكاريبية على التصديق والتنفيذ عند اللزوم

____________  

                                                
:التايل العنوان على  الكومنولث  أمانة رئيس  لزيارة الكامل التقرير  انظر  )٨(

 .http://www.thecommonwealth.org/news/221311/150310cwnewsicc.htm  
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  (*)السيد رفايل دي بوستمانيت تيلو

  )١(تصديقجتربة االحتاد األورويب يف تعزيز ال

  مقدمة

إن أحد الغرضني الرئيسيني ملوقف االحتاد األورويب املشترك بشأن احملكمة اجلنائية الدولية هو تعزيز أوسع مشاركة 
  ".سري احملكمة سرياً فعاالً"ممكنة يف نظام روما األساسي، أما الغرض الثاين فهو 

فعال ينبغي أن يستند إىل قبول مجيع الدول هو أن أي نظام عدالة جنائية دولية السبب  وما السبب يف ذلك؟
  .لى أا غري عادلة أو غري منصفةوهذا األمر مهم ألن العدالة اجلنائية الدولية جيب أال ينظر إليها ع. باختصاص احملكمة

  صكوك/وما الطريقة؟ عدة أدوات

  ؛تعهدات االحتاد األورويب يف كمباال.  يف كل عام٥٠. اإلجراءات  ) أ (

  ؛ )كاريفوروم(منتدى منطقة الكارييب : ر السياسياحلوا  )ب(

تعهد آخر من تعهدات (صيغة مكافحة اإلفالت من العقاب . اتفاق كوتونو. بنود احملكمة اجلنائية الدولية  )ج(
  ؛ )االحتاد األورويب

  .٢٠١٢ إىل سنة ٢٠١٠ ماليني يورو من سنة ٦: متويل اتمع املدين  )د(

  .ل هذه القضية مع بلدان مثل الصني واالحتاد الروسي والواليات املتحدة واهلند وإسرائيلال حياء يف تناو: العاملية

  قدر فعاليتنا: الدروس املستفادة

  .هل هناك عالقة سببية يف عمل االحتاد األورويب؟ نعم وال

  )ميف طور االنضما(ساهم االحتاد األورويب يف انضمام اليابان أو شيلي أو سيشيل أو مولدوفا . نعم

، "أنصار العاملية"وحىت إذا كنا . لكن من الوجيه القول إن هذا األمر هو نتيجة ملا قام به االحتاد األورويب من عمل
  .فإن نسبة جناحنا تتوقف على العمل املشترك بني العديد من اجلهات الفاعلة

  أحياناً بتمويل من االحتاد األورويب أو ال؛. اتمع املدين  ) أ (

   عالقة مميزة؛–األعضاء يف االحتاد األورويب الدول   )ب(

  أستراليا واليابان والربازيل وكندا وجنوب أفريقيا؛) خطط عمل وأطر الشراكات واالتفاقات(شركاء آخرون   )ج(

  أمانة مجعية الدول األطراف؛)/ امليسر(مجعية الدول األطراف /الرئاسة: احملكمة اجلنائية الدولية  )د(

  الكومنولث؛: ىاملنظمات األخر  )ه(

  .ضغط األقران  )و(

                                                
(*   . منسق االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية(

  .ينظر إليها على أا تشكل موقفاً رمسياً للمجلساآلراء املذكورة هي آراء الكاتب وحده، وال جيوز أن  )١(
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  ج متعدد املستويات: النجاح

خطاب من املوارد + إجراء من االحتاد األورويب ). املنظمات غري احلكومية(حتديد سانت لوسيا لألهداف : مثال
  ).الكومنولث(التماس املساعدة : البشرية

مولدوفا وجزر سليمان (ضها بشأن التصديق بع: سنستهدف يف جمموعة إجراءاتنا الراهنة بعض بلدان الكومنولث
، وقد أدرجنا يف اختصاصاتنا اإلشارة إىل أمانة الكومنولث ميكن أن تساعد هذه )ترتانيا(التنفيذ )/وغرينادا وفانواتو وكريبايت

  .البلدان

  التحديات

  حتسني التآزر؛/ية تاليف االزدواج–حتسني التنسيق   ) أ (

  ؛ )عهداتالت(التزام الدول األطراف   )ب(

  منسق احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف؛  )ج(

  الكومنولث؛  )د(

  محالت املنظمات غري احلكومية؛  )ه(

  ؛)آسيا حيث من املمكن أن يكون شركاؤنا أقوى/مثة مناطق مثل احمليط اهلادئ(شركاؤنا   )و(

  لرنانة الزائفة؛العبارات البالغية ا)/جرمية العدوان(املعلومات /سوء التصور  )ز(

سيكون وفد االحتاد األورويب لدى . ج أكثر اتساقاً. مصلحة العمل اخلارجي األوروبية/معاهدة لشبونة  )ح(
  .البلدان األخرى هو املتحدث باسم الشركاء

____________ 
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  (*)السيد آنتون دي بليسيس

 ية يف أفريقيامقدمة ونظرة عامة على معهد الدراسات األمنية برنامج اجلرمية الدول

مركزا للتفكري يف السياسات وتوفري املساعدة التقنية، ويركز على تعزيز األمن ) املعهد(يعد معهد الدراسات األمنية 
ويلتزم هذا املعهد بالقيم األساسية املتعلقة بالتنمية املستدامة، والدميقراطية، وحقوق اإلنسان، . والعدالة القوميني يف أفريقيا

وهو يقوم بأعمال مهمة يف ميدان العدالة اجلنائية الدولية ومكافحة . نون، واألمن التعاوين، وإدماج املسائل اجلنسانيةوسيادة القا
 موظفا بدوام كامل يتميزون بشموهلم السياسي إذ ميثلون أكثر من ستة بلدان ١٥٠ويعمل يف املعهد أزيد من . اإلرهاب
  .أفريقية

 أفريقيا حبوث معهد الدراسات األمنية وأعماله املتعلقة ببناء القدرات بشأن العدالة ويقود برنامج اجلرمية الدولية يف
ويهدف الربنامج إىل تزكية الوعي وبناء القدرات اخلاصة باجلهات الفاعلة يف اتمع . اجلنائية الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية

جلنائية، وواضعي السياسات يف البلدان األفريقية الطالبة لتمكينهم من املدين، واملسؤولني بإنفاذ القانون، وممارسي العدالة ا
ومما حيفز أعمال الربنامج أهداف بناء السلم الدائم وتعزيز سيادة . التصدي بفعالية وبصورة سليمة للجرائم الدولية ولإلرهاب

العدالة اجلنائية عموما على التصدي بفعالية القانون، وكالمها مهدد يف أفريقيا بتفشي ثقافة اإلفالت من العقاب واعدم قدرة 
  .هلذه اجلرائم اليت تضم جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة اجلماعية واإلرهاب

 ١٨ولقد قمت بتقدمي املساعدة التقنية والتدريب على املسائل املتعلقة بالعدالة اجلنائية الدولية ومكافحة اإلرهاب يف 
وقمت ذا العمل بصفيت مسؤوال حكوميا أعمل مع سلطات االدعاء العام يف .  السنوات العشر املنصرمةبلدا أفريقيا خالل

 يف فيينا، ومستشارا مستقال، مث كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةتابعا مل أفريقيا اجلنوبية، وخبريا لدى األمم املتحدة
إن جتربيت مع املنظمات غري احلكومية يف السنوات . ومية األفريقية مع املعهدواألهم، خبريا يف إحدى املنظمات غري احلك

األخرية هي اليت متنح أهم األمثلة على تغيري منظر العدالة اجلنائية الدولية يف أفريقيا، والدور اجلديد، واملهم وواسع النطاق الذي 
فمن الواضح بالنسبة يل . ات واملساعدة التقنية من قبيل املعهدتعىن بالسياس) غالبا أوسع(تقوم به منظمات غري حكومية خمتارة 

  .أن املنظمات غري احلكومية األفريقية شركاء جوهرية يف أي جهود مستدامة لتعزيز التكامل يف سياق احملكمة اجلنائية الدولية

اعدة التقنية وبناء القدرات وألن وقيت حمدود فسأتطرق مباشرة ملهمة حتديد الدروس والتحديات املتعلقة مبستقبل املس
وقد تطرق املتحدثون اآلخرون إىل الكثري لذا سأحاول التركيز على . يف هذا امليدان املتخصص املتعلق بالعدالة اجلنائية الدولية

 .بعض التحديات واملمارسات اجليدة اجلديدة

  اعتبارات عامة

لتكامل، أرى أنه من املهم التركيز على بعض االعتبارات قبل مناقشة الدروس احملددة املتعلقة ببناء القدرات لدعم ا
  :يف أفريقيا) واحملكمة اجلنائية الدولية(العامة املتصلة بأي عمل من أعمال العدالة اجلنائية الدولية 

سيما على صعيد ( من اخلالفات اليت أثريت مؤخرا خبصوص عمل احملكمة اجلنائية الدولية يف أفريقيا بالرغم  ) أ (
أقول هذا بعد أن عملت يف عشرات البلدان . ، مازالت أفريقيا تريد وحتتاج بالتأكيد للمحكمة اجلنائية الدولية)اد األفريقياالحت

ويف الواقع قادت أفريقيا تطوير احملكمة اجلنائية . مع مسؤولني حكوميني كبار وأصحاب املصلحة من املنظمات غري احلكومية
ى ذلك تظل أفريقيا موطنا للعديد من مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية، وهو واقع اعترف به وعالوة عل. الدولية يف عدة طرق

  .القانون التأسيسي لالحتاد اإلفريقي الذي يلزم الدول األعضاء يف االحتاد بالقضاء على اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم
                                                

(*  .جنوب أفريقيا اجلرمية الدولية يف أفريقيا، معهد الدراسات األمنية، رئيس برنامج (
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كسبت بشكل دائم قلوب ) جلنائية الدولية بنحو أوسعوالعدالة ا( هذا ال يعين أن احملكمة اجلنائية الدولية   )ب(
وعقول األفارقة، فعلى املستوي التطبيقي والعملي مازال ينظر إىل العدالة اجلنائية الدولية كشيء غريب، خمتلف أو منفصل عن 

ولقد رأيت هذا يف . فارقة اويتعني بذل املزيد من اجلهود إلقناع األ. أو طاحونة العمل اليومي للعدالة اجلنائية" سيادة القانون"
فكثريا ما توضع أوليات وطنية . وما إىل ذلكسياق عملي يف أفريقيا يف جمال مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة العابرة للحدود 

 .على رأس القضايا املهمة اليت تتطلب سياسات وقدرات أفضل) وعن صواب(أخرى 

واحملكمة (تمثل يف أنه مازال يتم تصور أن العدالة اجلنائية الدولية واقع آخر يعقد النقطة السابقة أكثر وي  )ج(
وأحيانا األكادميية، غالبا على حساب التنمية األفريقية أو أهداف السالم وتؤشر اهلوة ( حتركها املصاحل الغربية ) اجلنائية الدولية

نادي " سياستنا ومسؤولينا يشكلون جزء من إن"لقد مسعت املمارسني يقولون . القائمة بني التصديق والتنفيذ على ذلك
غري أن . ومن السهل إعطاء الوعود والتصديق يف ممرات املؤمترات األمريكية واألوروبية ومقرات األمم املتحدة". روليكس

  . الواقع يف امليدان غالبا ما يكون خمتلفا

  دروس يف امليدان : التغلب على هذه التحديات

  والتنفيذ  ديقحتديات حمددة يف وجه التص

  االفتقار إىل إدراك وفهم األمهية على الصعيد الوطين   ) أ (

، سيما يف البلدان املستقرة اخلالية من الرتاعات، أنه من املهم )وبعض القادة السياسيني(ال يعتقد العديد من املمارسني 
ومثة وعي . تكب يف بلدام ومن طرف مواطنيهمبناء قدرات وطنية لالستجابة للجرائم اليت يعتقدون أا من غري املرجح أن تر

  .حمدود بشأن أمهية التعاون الدويل إلغالق املالذات اآلمنة أمام مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية

  أولويات أخرى  )ب(

وإن .  تواجه العديد من البلدان األفريقية عدة أولويات أساسية أخرى من أزمات الصحة الوطنية إىل التخلف اهلائل
إنفاق الوقت واملال على تطوير السياسات والقدرات للتصدي للجرائم الدولية ال حيتل دائما مكانة عالية مبا يكفي على قوائم 

  .املهام اليت يتعني إجنازها

  ) مبا يف ذلك القدرات املتخصصة(االفتقار إىل القدرات   )ج(

 سيما من جهة مسؤويل إنفاذ القانون والعدالة تتطلب قدرات التكامل احمللي الفعالة واملالئمة مهارات متخصصة
  .وال ميلك العديد من البلدان األفريقية هذه القدرات. اجلنائية

  ) مبا يف ذلك الشواغل بشان احلصانة(الشواغل السياسية   )د(

أن شواغل القادة األفارقة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية معروفة جدا ليس فقط خبصوص البشري و لكن أيضا بش
  .االختصاص القضائي العاملي واملعايري املزدوجة يف جملس األمن اخل

  الشواغل بشأن التكلفة  )هـ(

وبعض البلدان ليست متأكدة مما يستلزمه التكامل . يتطلب التكامل الفعال على الصعيد الوطين الوقت واملال واجلهد
  .مع احملكمة اجلنائية الدولية اخلسيما فيما يتعلق حبماية الشهود، وظروف السجن والتعاون . التام
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  الدروس والفرص

لتوفري بناء قدرات فعال ومستدام يتعني على وكاالت العدالة اجلنائية الدولية واملنظمات الدولية تقدمي مساعدات تقنية 
-ن الناس املناسبني مستهدفة للناس املناسبني يف البلدان املناسبة عند الطلب مع كفالة احلصول على الدعم السياسي موتدريبات

  .النفوذ القيادة السياسية وصناع السياسات و املنظمات غري احلكومية ذات

وبينما ال . تتطلب األقاليم والبلدان تكييفا حمددا للنهج للتصدي للوقائع السياسية والعملية املتباينة اليت تواجههاو
بيت يف أفريقيا، ميكن تقدمي املالحظات العامة واملقترحات التالية ينبغي النظر أبدا إىل أفريقيا ككتلة متماسكة، استنادا إىل جتر

  .خبصوص حتديات بناء القدرات الواردة أعاله

  تعميم املساعدة التقنية يف جمال العدالة اجلنائية الدولية داخل سياق أوسع لسيادة القانون والعدالة اجلنائية الدولية   )أ( 

 يف جمال العدالة اجلنائية الدولية يف إطار أوسع لسيادة القانون وإصالح العدالة وضع املساعدة التقنية وبناء القدرات
وقد يكون العديد من . ويسرين أن أرى أننا أجرينا نقاشا مكرسا بشأن التكامل و املساعدة التقنية املكيفة لتعزيزه. اجلنائية

أوسع لسيادة القانون والعدالة اجلنائية، من احليوي ومثلما هو الشأن مع إصالح . املالحظات ذات الصلة بذلك النقاش أيضا
  . دائما من احلكوماتاولن يكونو. بلوغ املتلقني املهتمني بإصالح مالئم للعدالة اجلنائية الدولية وسيادة القانون

  الشركاء اإلقليميون واحملليون عناصر حيوية  )ب(

ة، تفادي االزدواجية يف اجلهود، التغلب على قيود حتقيق مسامهة إقليمية أفضل، االستدام: مثة عدة أسباب لذلك
وعلى املستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية تكفل الشركات الفهم الصحيح للديناميات واحلساسيات االقتصادية . الوالية اخل

 الوقائع العملية ستختلف إن هذه. والسياسية واإلمنائية الوثيقة الصلة باألقاليم وإدماجها بشكل فعال يف أنشطة املساعدة التقنية
بوضوح وبشكل ملحوظ من إقليم إىل إقليم ومن بلد إىل بلد، لكنها عوامل مهمة ينبغي أن توجه التنفيذ الفعلي للمساعدة 
التقنية ومبادرات التدريب اليت تنجزها األمم املتحدة يف القارة، وجتلب منظمات الشراكة أيضا معها جتارب وخربات حملية مثينة 

 بذلك اجلودة والقيمة اإلمجاليتني ألنشطة املساعدة التقنية، وإقليميا، لالحتاد األفريقي، الذي متثل أهدافه الرئيسية تعزيز معززة
األمن اجلماعي والقيم املشتركة يف أفريقيا، والذي تعطي عضويته مجيع األمم يف القارة دور يضطلع به بناء القدرات يف جمال 

  . ة يف أفريقياالعدالة اجلنائية الدولي

  التركيز على ما يعمل وعلى من يريد العمل   )ج(

 املمارسات احمللية اجليدة ومع. دولية وجعلها أقل غرابة وما إىل ذلكيتمثل اهلدف يف قبول العدالة اجلنائية ال
التعاون مع احملكمة سيصبح . واملسؤولني األقوياء الذين يعملون يف جمال قانون مكافحة غسل األموال وتسليم ارمني اخل

  .يشعر به هؤالء املسؤولون يف عملهم االفتخار الذي وينبغي البناء على. الدولية مألوفا

  العمل مع الوحدات املتخصصة   )د(

  ال ينبغي عزل املساعدة التقنية يف جمال العدالة اجلنائية الدولية  )هـ(

دولية كجزء من جهود أوسع دمهما احملكمة اجلنائية اليتمثل اهلدف يف إدراج املساعدة التقنية والتدريب اللذين تق
وغالبا . وما إىل ذلكتصدي البلد للجرمية الدولية بنحو أكثر اتساعا ميثل مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية لتعزيز 
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برجمة أوسع يف جمال سيادة جيب تأطري وتنسيق املساعدة بوصفها جزًء من . ما يتعلق األمر بنفس املمارسني وصناع السياسات
وأيضا الربامج التعليمية اخلارجية اخلاصة بالدستور وحقوق اإلنسان مبا يف ذلك يف املراحل . القانون والعدالة اجلنائية لفائدة البلد

  ) وما إىل ذلكاجلامعات، كليات العدل، ( املبكرة 

  فيذ احلاصل يف البلد املستفيد كفالة القيام مبتابعة وتقييم مالئمني للتقدم املعزز والتن  )و(

تتمثل أداة أخرى يف تعزيز املتابعة الفعالة يف إعداد الوثائق اخلتامية حللقات العمل، ميكن ملقدم التدريب تيسري صياغة 
  . الوثائق اخلتامية، غري أنه ينبغي توخي احلذر لكفالة قبول البلدان للتملك الكامل اللتزاماا الواردة يف الوثيقة

ي الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي تساعد هذه الوثائق اخلتامية يف وضع العالمات املرجعية اليت توافق الدول وعل
األعضاء على التقدم انطالقا منها من خالل اختاذ بعض اخلطوات للتنفيذ الصحيح ألحكام نظام روما األساسي ينبغي استعراض 

. دون اإلقليم/راض األقران الداخلي يف اإلقليم السنوية املوالية مما حيدث نظاما الستعالوثيقة اخلتامية يف حلقات العمل التدريبية
دت بتنفيذها وعلى الصعيد الوطين تشكل الوثيقة اخلتامية حللقة العمل أيضا أداة فعالة تقدم البلد مقارنة مع االلتزامات اليت تعه

  .خالل حلقة العمل

  ممارسات جيدة أخرى

فإن إنفاذ إصالح العدالة اجلنائية يستغرق - تستند إىل التسليم بأن مثل العدالة اجلنائية الدوليةضمان نتائج مستدامة
سنوات ويتطلب التزام على املدى الطويل من طرف اجلهات املاحنة كما من موفري املساعدة التقنية الذين يعملون يف امليدان 

  والذين ميكنهم تعزيز اإلصالحات؛

أن املسؤولني الذين يستفيدون من التدريب سوف يظلون يف مناصبهم لفترة معينة من الوقت احلصول على التزام بو
  لكي يستغلون على أحسن وجه هذا التدريب؛

، ومراقبة املستفيدين، والقيام بعمليات تقييم لضمان الفعالية ميكن أن تؤدي إىل نتائج قابلة للقياسوضع برامج و
  وإدراج التغيريات الالزمة؛

يف اللغات املعنية لتسهيل جهود الدولة املبذولة من أجل  سهلة االستخدام وأدوات أخرىعملية وواد تدريبية موضع و
  اإليفاء باملعايري الدولية؛

، والتعاون والتدريب املتعلق بالتحقيق املشتركني بني الشرطة إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني الوكاالتو
  واالدعاء العام؛

، والربملانيني الذي قد يكون دعمهم ضروريا العتماد التشريعات الضرورية القراروصانعي لطة التنفيذية إشراك السو
  .أو لتزويد املمارسني باألدوات وغريها من املوارد من أجل تطبيق تدريبهم

____________ 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكامل اإلجيايب
  : الوطنية على املقاضاةوبناء القدرات

   كمباالأفكار فيما بعد
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سيتركز عرضي على املناقشات اليت دارت عن التكامل اإلجيايب يف مجعية الدول األطراف وعن الطريقة اليت تزمع 
  .األمانة أن متضي ا قدماً يف هذا املوضوع

وال يرد هذا .  األساسيهذه هي مسألة جديدة نسبياً يف النظام الوارد يف نظام روما" التكامل اإلجيايب"ومسألة 
  .)١(املصطلح يف نظام روما األساسي والقواعد التابعة له، وقد استلزم هذا املصطلح توضيح ما يعنيه وما ال يعنيه بعناية

وعلى الرغم من أن بعض وثائق وبيانات مكتب املدعي العام أشارت إىل التكامل اإلجيايب، فإن اجلمعية مل تشرع يف 
وعهد مكتب اجلمعية إىل الفريق العامل يف الهاي التابع له .  كجزء من التحضري للمؤمتر االستعراضي٢٠٠٩مناقشته حىت سنة 

  .النظر يف هذه املسألة من خالل جهيت تنسيق مها الدامنرك وجنوب أفريقيا

ير يف اية تلك وميكن إجياز املناقشات اليت دارت بني الدول يف الفريق العامل باإلشارة إىل أن العديد من الدول مل 
وكانت بعض الشواغل اليت أعرب عنها مفاهيمية واكتست . الدراسة أنه ينبغي للمحكمة أن متضي يف طريق التكامل اإلجيايب

وذكّرت تلك الدول بأن مفهوم التكامل اإلجيايب مل يرد يف النظام . تلك الشواغل يف حاالت أخرى طبيعة وظيفية وعملية
ملوضوع يف قرار ما قد يؤدي يف اية املطاف إىل فهم أن مثة التزام منبثق من نظام روما األساسي بأن األساسي وأن إثارة ذلك ا

وأثريت تلك املسألة يف الوقت الذي خضع فيه موضوعان آخران مل يتوخامها . تضطلع الدول بأنشطة خبصوص التكامل اإلجيايب
  .)٢(الف يف وجهات النظر بني الدولصراحة النظام األساسي للمناقشة، مما أسفر عن نشوب اخت

ومن بني املسائل الرئيسية األخرى اليت أثارا الدول هي مسألة أنه ينبغي للمحكمة أن تركز على واليتها الرئيسية، 
وقد . أال وهي التحقيق يف أخطر اجلرائم موضع االهتمام الدويل واملنصوص عليها صراحة يف النظام األساسي واملقاضاة عليها

ترضت تلك الدول أن احملكمة إذا شرعت يف النظر يف التكامل اإلجيايب، فإن ذلك ميكن أن يشتت مواردها وتركيزها، مما قد اف
  .يؤثر سلباً على قدرا على الوفاء بواليتها الرئيسية

رد يف نظام روما ورأت دول أخرى على النقيض أن احملكمة استعانت بالتكامل اإلجيايب ألنه يعزز يف الواقع النظام الوا
  .األساسي وجيعل مبدأ التكامل فعاالً

وذكرت رئاسة احملكمة وقلمها من ناحيتهما أما ال يتوخيان أن تضطلع احملكمة يف حد ذاا بدور رئيسي يف هذا 
 مكتب املدعي ومن ناحية أخرى أشار. الصدد، وأن ما سيضطلعان به فيما يتعلق بالتكامل اإلجيايب لن خيرج عن املوارد الراهنة

  .العام إىل أن لديه والية بالفعل بااللتزام بأنشطة التكامل اإلجيايب وأنه سيواصل القيام بذلك

وعن إجراء املزيد من املناقشات ) ICC-ASP/8/51الوثيقة (وأسفرت املناقشات عن إعداد تقرير من املكتب بشأن التكامل 
  . وكانت الدورة األخرية قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي٢٠١٠مارس /دت يف آذارالدورة الثامنة املستأنفة للجمعية اليت انعقيف 

وهذا القرار الذي اعتمد يف . ومتت املوافقة على عرض مشروع قرار بشأن التكامل على املؤمتر االستعراضي لينظر فيه
لة أمور، باالضطالع ببعض املهام ملساعدة املؤمتر االستعراضي، والذي حدد التدابري اليت جيب اختاذها، يناشد األمانة، يف مج

  .)٣(الدول وسائر اجلهات الفاعلة على االضطالع بأنشطة التكامل اإلجيايب

                                                
(*   . مدير أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (

، املنشورة على ٢٠١٠يناير /، بتاريخ كانون الثاين٣ رسالة احملكمة اجلنائية الدولية اإلخبارية رقم انظر املقابلة مع السفرية كريستني برينغ يف )١(
  .http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Newsletter-ASP-3-ARA-web.pdf: املوقع التايل

  .حتجزين املعوزين واإلفراج املؤقت عن احملتجزين يف بلدان من اختيارهمهذان املوضوعان كانا قيام اجلمعية بتمويل الزيارات األسرية للم )٢(
، ICC-ASP/9/Res.3 من منطوق القرار ٤٧وانظر كذلك متابعة هذا املوضوع يف الدورة التاسعة للجمعية يف الفقرة . RC/Res.1انظر القرار  )٣(
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  طلبات املساعدة

. تعد أمانة مجعية الدول األطراف اقتراحاً ليخضع للنظر بشأن كيفية املضي قدماً بالوالية الواردة يف القرار املذكورو
هي مجع املعلومات عن أنواع املساعدة اليت تطلبها الدول، واملساعدة اليت ميكن لسائر الدول وسائر وستكون املهمة الرئيسية 

وستقوم أمانة مجعية الدول األطراف مقام الوديع املركزي أو اآللية جلمع . اجلهات صاحبة املصاحل أن تكون قادرة على تقدميها
ت بطلبات املساعدة وعروضها املعنية، فإا بالتايل ستتناقش مباشرة يف والدول اليت تطلب املساعدة إذ أخطر. تلك املعلومات

  .هذا الصدد مع اجلهات صاحبة املصاحل اليت تقدم املساعدة

استبيان إىل الدول لتقدم من /ولكي جتمع أمانة مجعية الدول األطراف املعلومات فإا تعتزم إرسال مذكرة شفوية
ساعدة اليت ترغب يف احلصول عليها وعن أنواع املساعدة اليت ميكنها تقدميها إىل الدول خالل أحدمها املعلومات عن نوع امل

وسيعد احملتوى الدقيق لالستبيان باالستناد إىل املناقشات اليت دارت يف هذه الندوة وباالستناد إىل اجتماع من املزمع أن . املهتمة
أكتوبر يف نيويورك، وستتاح فيه أول فرصة أمام اجلهات /تشرين األولينظمه املركز الدويل للعدالة االنتقالية يف اية شهر 

  .)٤(صاحبة املصاحل العديدة املشاركة يف بناء القدرات ومسائل اإلصالح القضائي للتفاعل فيما بينها

واسترشد االستبيان بالبالغ السنوي الذي ترسله أمانة مجعية الدول األطراف إىل الدول فيما يتعلق خبطة عمل 
، وردت طلبات قليلة للحصول على املساعدة ٢٠١٠ و٢٠٠٩ رداً على استبياين سنيت ٤٢ وعلى الرغم من تلقي .)٥(اجلمعية

ومالت تلك الطلبات يف بعض احلاالت إىل أن تكون ) )٩( وباراغواي)٨( وموريشيوس)٧( وهندوراس)٦(اجلمهورية الدومينيكية(
  .)١٠(راجع املساعدة اليت تستطيع الدول توفريها حمدودة كذلكوكانت م. عامة أو ذات طبيعة شاملة باألحرى

وعلى الرغم من أننا ال زلنا يف املراحل األوىل من حتديد كيفية املضي قدماً بتلك العملية، فإننا نعتقد أن طلبات 
تهدفة يف داخل دولة ما حمددة، وغري ذات طبيعة عامة، وفيها إشارة إىل اموعة املس: احلصول على املساعدة ينبغي أن تكون

  .لكي يتسىن ربطها على النحو املناسب مبورد املساعدة احملتمل

ومن الضروري كذلك، ألسباب تعزى إىل امليزانية وألسباب عملية، أن تقدم اجلمعية اإلرشادات بشأن النهج اليت 
نشطة على جمموعات حمدودة يف هذه ينبغي للدول اتبعاها باعتبارها دوالً طالبة حمتملة، وذلك لكي تصب تركيز تلك األ

  .املرحلة املبدئية من اجلهود

____________ 

                                                                                                                                                   
  ).ICC-ASP/9/26الوثيقة (وتقرير املكتب بشأن التكامل 

:  منشورة على املوقع التايل٢٠١٠أكتوبر /املنعقد يف شهر تشرين األول" غرينتري"هذا املعتكف املسمى  نتائج )٤(
.http://www.ictj.org/static/ICTJ_Complementarity_GreentreeSummary_Nov2010.pdf  

  http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Plan+of+Action/2010+_+Plan+of+Action_ASP9.htm.: انظر املوقع التايل )٥(
املدعي العام (طلبت اجلمهورية الدومينيكية احلصول على املساعدة فيما يتعلق بتدريب املوظفني الذين يتعاملون مع بتطبيق النظام األساسي  )٦(

  .)والقضاة واملوظفون التقنيون القضائيون
قضائية للممارسني الذين قد يكون عليهم التعامل مع قضايا احملكمة اجلنائية الدولية، طلبت هندوراس احلصول على التدريب واملساعدة التقنية ال )٧(

  .سيما تلك اليت تتعامل مع حقوق اإلنسان كما طلبت احلصول على الدعم لتعميم النظام األساسي وترسيخه لدى قطاعات اتمع املختلفة، وال
بالتدريب القانوين وخدمات اخلربة واملساعدة التقنية غري القانونية للشرطة وسلطات طلبت موريشيوس احلصول على املساعدة فيما يتعلق  )٨(

  .االدعاء والقضاء، كما طلبت احلصول على املساعدة يف تعميم املعلومات على احلكومة واجلمهور لتمكينهما من التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية
  . يتعلق بتطويع املصطلحات القانونية اجلنائية مع التشريع التنفيذيطلبت باراغواي احلصول على املساعدة فيما )٩(
  .قدمت اليابان املساعدة بشأن تصديق نظام روما األساس )١٠(
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  .ستبني هذه الورقة املوجزة القضايا احلامسة لضمان ج منسق استراتيجي وفعال إزاء مبادرات بناء القدرات الوطنية

تركيز بشكل خاص على دورنا املالئم بصفتنا جهة مقدمة تقدمي حملة موجزة عن رابطة احملامني الدولية مع ال  ) أ (
  للمعارف التحويلية ألوساط العاملني يف جمال القانون؛

  دراسة األولويات الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها عند تناول هذه املسألة؛  )ب(

  .حتديد بعض التحديات واقتراح بعض التوصيات للمضي قدما  )ج(

لكنه مهم مع ذلك ملراجعة القضايا آملة اخلروج ببعض التوافق . يداً وال ابتكارياًلن يكون معظم ما سيقال جد
  .الواضح بشأن كيفية تناول هذه املسألة واملضي قدما

  حملة عن رابطة احملامني الدولية

ل القانون، ، املنظمة الرائدة يف العامل للعاملني الدوليني يف جما١٩٤٧تعد رابطة احملامني الدولية، اليت أنشئت عام 
وللرابطة الدولية نفوذ يف تطوير إصالح القانون الدويل وتشكل مستقبل املهنة القانونية . ولرابطات احملامني واجلمعيات القانونية

.  رابطة حمامني ومجعية قانونية على صعيد مجيع القارات١٩٧ حمام و٤٠ ٠٠٠ويزيد أعضاؤها على . يف مجيع أحناء العامل
  .رية يف تقدمي املساعدة إىل األوساط القانونية العامليةوللرابطة خربة كب

. ويعمل معهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة على تعزيز ومحاية وإنفاذ حقوق اإلنسان يف ظل سيادة القانون العادل
ومؤخرا منذ عام . العاملوتشمل الواليات األساسية للمعهد أيضا تعزيز ومحاية استقاللية القضاء واملهنة القانونية يف مجيع أحناء 

ويقوم العنصر . ، بدأت الرابطة أيضا يف برنامج احملكمة اجلنائية الدولية للرصد واالتصال الذي يوجد مقره يف الهاي٢٠٠٥
املتعلق بالرصد مبتابعة عمل وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية ويعد تقارير بشأا، مع التركيز بشكل خاص على القضايا اليت 

أما العنصر . ، والنظام الداخلي وقواعد اإلثبات١٩٩٨ حقوق املتهم يف احملاكمة العادلة؛ وتنفيذ نظام روما األساسي لعام متس
املتعلق باالتصال يف الربنامج فيعمل بشراكة مع رابطات احملامني، واحملامني ومنظمات اتمع املدين يف جمال نشر املعلومات 

  . اجلنائية يف خمتلف الواليات القضائية يف العاملوتعزيز النقاش بشأن احملكمة

  األولويات الرئيسية

ومن هذه . كان مؤمتر كامباال االستعراضي مفيدا جداً يف تقدمي قائمة غري شاملة مبجاالت املساعدة اليت تطلبها الدول
  :ااالت ما يلي

  املساعدة التشريعية؛  ) أ (

  ا يف ذلك تدريب موظفي القضاء وإنفاذ القانون؛املساعدة التقنية وبناء القدرات مب  )ب(

  بناء املساعدة املادية أو إصالح السجون؛  )ج(

  .دعم مبادرات التوعية  )د(

                                                
(*   .، رابطة احملامني الدولية، ال هاي، هولندا)احملكمة اجلنائية الدولية( مدير برامج (
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   املصلحةصاحبةاجلهات 

ونظرا .  ذات املصلحة يف هذه العملية وبالتايل فلها أكرب دور تقوم به يف هذه املبادراتصاحبةاجلهات هي  الدول إن
 فيما يتعلق مبالحقة مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، فإن الدول مسؤولة عن ضمان إىل واجبها األول

تطابق نظمها القانونية مع معايري نظام روما األساسي مبا يف ذلك من خالل تعزيز القدرة على التحقيق يف هذه اجلرائم، ومحاية 
بيد أن عددا من الدول قد تطلب املساعدة يف حتقيق هذا اهلدف . ليهمالشهود والضحايا وضمان حماكمة عادلة للمدعى ع

 حيث تلتمس املساعدة من دول أخرى وتتبادل اخلربة وأفضل –وينبغي أن يكون ج هذه الدول يف أول األمر أفقيا . املهم
  .املمارسات

 حفظ مواد األدلة، وتبادل أفضل وللمحكمة دور حمدود لكنه مهم، انطالقا من تقدمي الدعم واملساعدة التقنيني يف
وتقوم املنظمات ). إذا مل تنظم بالضرورة مبادرات تدريبية(املمارسات يف جمال التحقيق واملالحقة القضائية، إىل املشاركة 

  .الدولية واحلكومية الدولية ومنظمات اتمع املدين بدور حاسم أيضا

   املطروحةالتحديات

  .ات الفاعلةعدم التنسيق بني خمتلف اجله  -١

  .حتديات على صعيد املوارد وعدم وجود أولويات يف اإلرادة السياسية  -٢

وقد وقف الباحثون املستقلون يف هذه املسألة على بعض . عدم وجود معلومات شاملة بشأن مبادرات بناء القدرات  -٣
  :التحديات املعنية من قبيل ما يلي

  :صعوبة مجع البيانات  ) أ (

من املشاريع أو الربامج الفعلية، : ون املعلومات غري كاملة من كل اجلوانب تقريباًعادة ما تك  ‘١’   
  ومضموا ونواجتها، وتقييم نتائجها؛

) ال سيما وزارة العدل، أو اهليئات القضائية احمللية(املواقع الشبكية للمؤسسات العامة احمللية   ‘٢’   
وكثريا ما . ة ال تكون دائما متاحة وعادة ما تكون متقادمةوغريها من املؤسسات يف خمتلف االختصاصات القضائي

  تكون البيانات اليت تتضمنها هذه املواقع صعبة املنال، أو تكون جزئية يف أفضل األحوال؛

هذه املشاكل هي أقل حدة فيما خيص املنظمات الدولية واحلكومية أو احلكومية الدولية، ولكن   ‘٣’   
  .نية الوصول إىل املعلومات دون درجة الكمال وكثريا ما تكون املعلومات ناقصةحىت يف هذه احلالة تكون إمكا

  :عدم وجود مبادرات متماسكة يف جمال التدريب  )ب(

فعادة ما تكون يف شكل . وجد الباحثون أن مبادرات التدريب تفتقر إىل التماسك واالتساق  ‘١’   
ويركز معظم التدريب على القانون املوضوعي .  من املتابعة أيام مع قليل٣دورات قصرية تتراوح مدا مابني يوم و

  مع تركيز ضئيل على اجلوانب اإلجرائية للقانون؛

إذ جيري التركيز بشكل . يالحظ أيضا أن هناك تفاوتا كبرياً يف األفراد املستهدفني ذا التدريب  ‘٢’   
  .لى موظفي إنفاذ القانون وحمامي الدفاعغري متناسب على تدريب القضاة واملدعني العامني وبشكل غري كاف ع

  :عدم كفاية التشديد على تقدمي املساعدة املادية  )ج(
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فيما يتعلق بتقدمي املساعدة املادية، وجب الباحثون أن هناك أجزاء حمدودة فقط من مبادرات تطوير القدرات اختذت 
وعالوة على ذلك، . إىل الواليات القضائية الوطنية) بنايات أو مكاتب باألساس(شكل تقدمي لوازم ومعدات وهياكل أساسية 

  .كان هناك القليل جدا من تقييم االحتياجات ومن التشاور

فوفقا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يظل البناء . عدم كفاية التشديد على ضمان استدامة اجلهود  -٤
  .ير القضاء الدويلاملستدام للقدرات من أصعب ااالت يف ممارسة تطو

  رسم الطريق للمضي قدماً

البدء بإجراء تقييم لالحتياجات أو حتليل . ضرورة ضمان ج شامل عوضا من النهج اجلزئي إزاء بناء القدرات  -٥
ويف هذا الصدد، ميكن احلصول من سلطات جنوب أفريقيا على بيانات بشأن التكاليف املمكنة إلنشاء وحدة مثل . للتكاليف
  .اجلرائم ذات األولوية يف جنوب أفريقياوحدة 

فعلى سبيل املثال، أشارت أمانة الكومنولث إىل مركز تنسيق وطين أو إىل شخص ميكن . تبسيط جهود بناء القدرات  -٦
ومبا أن هذا الشخص عادة ما يكون اجلهة املسؤولة يف الوزارة عن . االتصال ما فيما خيص قضايا التسليم وغسل األموال

 طلبات احملكمة اجلنائية الدولية، فقد يكون من املفيد أيضا التشجيع على تعيني هذا الشخص أيضا بصفته جهة االتصال تيسري
  .فيما خيص احملكمة اجلنائية الدولية

وقد يشمل التدريب على مبادرات سيادة .  تركز مبادرات عديدة على قضايا حمددة يف القانون الدويل–التعميم   -٧
شارة إىل احملكمة اجلنائية الدولية بوصفها أحد األعمدة الرئيسية يف مكافحة اإلفالت من العقاب بل ينبغي هلذا القانون اإل

  .التدريب أن يشمل ذلك

احلرص على توثيق املعلومات املتعلقة مببادرات بناء القدرات، بطريقة يسهل الوصول إليها ومعروفة، مثل دليل سيادة   -٨
  .مني الدوليةالقانون لرابطة احملا

  الدليل الدويل لسيادة القانون

من خالل عقد الرابطة مع معهد السالم التابع للواليات املتحدة، أنشأت الرابطة دليال عاملياً للمنظمات اليت تقدم 
بدليل والغرض من الدليل الدويل لسيادة القانون هو تزويد املستخدمني مبعلومات موثوقة و. املساعدة من أجل سيادة القانون

وأُعد الدليل الدويل . جامع ملوارد اإلنترنت والوصالت إىل مواقع املنظمات اليت تقدم املساعدة يف جمال تعزيز سيادة القانون
  .لسيادة القانون من أجل حتسني سبل الوصول إىل املعلومات ونشرها، وسيسهل دعم املنظمات العاملة يف جمال سيادة القانون

نات إلكترونية مركزية، قابلة للبحث فيها بشكل كامل، تتضمن الكيانات العاملة يف جمال وهذه هي أول قاعدة بيا
وتتيح هذه . سيادة القانون يف مجيع أحناء العامل وستكون أداة قيمة للجهات اليت تنشئ وتنفذ برامج متعلقة بسيادة القانون

ادة القانون، وأن حتدد نوعية املساعدة املقدمة حسب الفئة القاعدة للمنظمات أن تقدم وصفا موجزا للعمل املنجز يف جمال سي
وعلى املنظمات الراغبة يف إدراج أمسائها يف . وأن تدرج تفاصيل بشأن االتصال ا وعنوان موقعها الشبكي) قابلة للبحث(

ها فئات املساعدة اليت قاعدة البيانات، واليت تستويف الشروط، أن متأل استمارة التسجيل وأن تقدم معلومات وجيهة مبا في
  .تقدمها
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   مشاريع رابطة احملامني الدولية–املرفق األول 

  رابطة احملامني الدولية /برنامج احملكمة اجلنائية الدولية للرصد واالتصال

وكاثرين .  بتمويل من مؤسسة جون د٢٠٠٥بدأ برنامج احملكمة اجلنائية الدولية للرصد واالتصال التابع للرابطة يف 
  .كآرثرما. ت

ويقوم العنصر املتعلق بالرصد مبتابعة إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية وتقدمي تقارير بشأا، مركزا بشكل خاص على 
، والنظام الداخلي وقواعد ١٩٩٨القضايا اليت متس حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة؛ وتنفيذ نظام روما األساسي لعام 

أم العنصر املتعلق باالتصال من الربنامج . احملكمة، يف سياق املعايري الدولية ذات الصلةاإلثبات، وما يتصل بذلك من وثائق 
ونظرا إىل الدور املهم الذي يقوم به . فيعمل بشراكة مع رابطات احملامني، واحملامني ومنظمات اتمع املدين يف مجيع أحناء العامل

يوىل اهتمام خاص مبسألة القانون التنفيذي وعلنية إجراءات احملكمة احملامون من أجل النهوض بتنفيذ نظام روما األساسي، 
  .اجلنائية الدولية

  منشورات رابطة احملامني الدولية

: أعد معهد حقوق اإلنسان، إىل جانب األمم املتحدة، دليال للقضاة، واملدعني العامني، واحملامني وهو  ) أ (
ويوجد . ل التدرييب األساسي يف حقوق اإلنسان الذي تستخدمه كلتا املنظمتنيحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، ويعد الدلي

  ؛١٦ إىل ١٠ والفصول من ٩ إىل ١الدليل أيضا باللغة اإلسبانية، وميكن ترتيله يف جزأين، الفصول من 

داة تدريبية ونشر معهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة مؤخرا أيضا الدليل الدويل للقانون اجلنائي الذي يعد أ  )ب(
  ممتازة للقضاة، واملدعني العامني، واحملامني يف جمال القانون اجلنائي الدويل؛

ينتج برنامج احملكمة اجلنائية الدولية للرصد واالتصال جملة إلكترونية للمحامني وكذا تقارير دورية تفصل   )ج(
  .، واتمع املدين واجلمهور عموماًالنتائج والتوصيات الرئيسية املتاحة للمحكمة، وأعضاء الرابطة الدولية

   موجز عرض–املرفق الثاين 

 كامباال متهد الطريق للمناقشات املتعلقة ببناء القدرات الوطنية وأمهيتها يف ضمان –مالحظات استهاللية   ) أ (
  إعمال الدول لطاقاا يف الوفاء بأهداف التكامل؛

  :قضايا ينبغي تناوهلا يف العرض  )ب(

  .على تناول هذه املسألة بالكامل نظرا إىل اتساع نطاقها لكنين سأشري إىل ااالت ذات األولويةغري قادرة   

  حملة عن أهداف ووالية معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية؛  )ج(

  :تصنيف مبادرات بناء القدرات الوطنية  )د(

  املساعدة التشريعية؛  ‘١’    

  بناء القدرات؛املساعدة التقنية و  ‘٢’    

  .املساعدة املادية  ‘٣’    
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  :اجلهات الفاعلة الرئيسية  )هـ(

  الدول؛  ‘١’    

  احملكمة؛  ‘٢’    

  املنظمات الدولية؛  ‘٣’    

  .املنظمات غري احلكومية  ‘٤’    

  :التحديات الرئيسية  )و(

  عدم ا لتنسيق؛  ‘١’    

  عدم وجود موارد؛  ‘٢’    

  ).تياجاتتقييم االح(عدم كفاية العمل التمهيدي   ‘٣’    

  :اخلطوات املقبلة وآفاق املستقبل  )ز(

  دليل سيادة القانون من إعداد رابطة احملامني الدولية؛  ‘١’    

  ).مركز التنسيق(مبادرات أمانة الكومنولث   ‘٢’    

____________  
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  (*)السيد رفايل دي بوستمانيت تيلو

  )١(االحتاد األورويب وجمموعة أدوات التكامل

  معلومات أساسية

 ١١مايو إىل / أيار٣١ قرار صدر عن مجعية الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي الذي عقد يف كمباال من سلم
وأكد " باملسؤولية األساسية للدول يف التحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل ومقاضاا "٢٠١٠يونيه /حزيران

التزامات الدول األطراف املترتبة على نظام "وشدد على " م روما األساسيمبدأ التكامل على النحو املنصوص عليه يف نظا"
 وتوخياً لتحقيق قدرة نظام روما األساسي على مكافحة اإلفالت من العقاب عاملياً، يتعني على النظم .)٢("روما األساسي

وافتراض . مل مع اجلرائم الدوليةالوطنية أن تضطلع بدور أقوى يف سد ثغرة اإلفالت من العقاب املوجودة حالية يف التعا
التكامل هو أن تكون النظم الوطنية يف أفضل وضع للتحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة 

ومع ذلك لكي يكون مبدأ التكامل فعاالً جيب أن . لضحايا واتمعات املتأثرةا، نظراً ألن هذه النظم هي أقرب إىل اعليه
ب أن تكون هناك رغبة ويف الوقت ذاته جي.  لدى النظم الوطنية القدرة الضرورية للقيام ذه التحقيقات واحملاكماتتكون

يشجع احملكمة، والدول األطراف، وسائر األطراف "والقرار الذي اعتمد يف كمباال . ملقاضاة على هذه اجلرائمسياسية يف ا
، واتمع املدين، وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة استكشاف السبل اليت صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية

ميكن ا تعزيز قدرة السلطات القضائية الوطنية للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها على 
  ".ردة االنحو املبني يف تقرير املكتب بشأن التكامل، مبا يف ذلك التوصيات الوا

السيد كاريل كوفاندا، نائب املدير ممثلة يف (ويف أثناء حلقة نقاش رفيعة بشأن التكامل اقترحت املفوضية األوروبية 
اليت ترمي إىل أن تصف بتفصيل أكرب أي اختصاصات وطنية " جمموعة أدوات التكامل"فكرة ) العام للجنة العالقات اخلارجية
راً وعرضاً ألفضل املمارسات والتوصيات إلدراج األنشطة املتعلقة بالتكامل يف برامج سيادة تستلزم يف الواقع دعماً وتطوي

  .القانون والتنمية اليت تضعها الدول واملنظمات الدولية

  :  املؤمتر وهيدوقد أطلقت بعض املبادرات بع

  ستواصل الدامنرك وجنوب أفريقيا االضطالع بدور املنسقني بشأن التكامل؛  ) أ (

  يف إطار املوارد املوجودة، تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة، "لدول األطراف عهد إىل مجعية ا  )ب(

والدول األطراف وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية واتمع املدين، من أجل   )ج(
 التكامل يف مؤمتر كمباال يف جماليبين على الزخم املكتسب  أما اتمع املدين فهو حيتشد ل،)٣("تعزيز السلطات القضائية الوطنية

 تشرين ٣٠ و٢٩ يف نيويورك يومي املركز الدويل للعدالة االجتماعية/مبادرة عدالة اتمع املفتوح هتانظر االجتماع الذي نظم(
  ).لألطراف الفاعلة الدوليةأكتوبر /األول

                                                
(*   . منسق االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية(

  .اآلراء املذكورة هي آراء الكاتب وحده، وال جيوز أن ينظر إليها على أا تشكل موقفاً رمسياً للمجلس )١(
  .RC/Res.1، اجلزء الثاين، القرار )RC/11 (٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي ... السجالت الرمسية : قرار بشأن التكامل )٢(
 ٨، اعتمد بتوافق اآلراء يف RC/Res.1ية الدولية، قرار بشأن التكامل، وثيقة مجعية الدول األطراف انظر مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائ )٣(

آخر اطالع يف (، http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-ARA.pdf: ، ومتاح على املوقع التايل٢٠١٠يونيه /حزيران
  .٩، الفقرة )٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣
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  جمموعة األدوات

مات عما ينطوي عليه التكامل، كما حتتوي توصيات بشأن كيفية جعل دعم وثيقة حية حتتوي على معلو  ) أ (
  بناء القدرات الوطنية يف هذا امليدان فعالة؛

صك للجهات الفاعلة املختلفة املشاركة يف تقدمي املساعدة يف قطاع سيادة القانون، وحتديد العناصر   )ب(
 أفضل املمارسات والدروس –التحديات املطروحة والفرص املتاحة الرئيسية الالزم تناوهلا يف سياق أخطر اجلرائم، وحتديد 

  املستفادة حىت اآلن يف كل بلد وعلى املستوى الدويل؛

مطورة مبشاركة من املمارسني من قطاع التنمية، واخلرباء التقنيني من اجلهات املاحنة الرئيسية يف جمال سيادة   )ج(
ومبشاركة من مسؤويل حكومة ؛ )مبن فيهم املمارسون من احملكمة اجلنائية الدولية(ية القانون، واملمارسني يف جمال العدالة الدول

؛ وجمموعات اتمع املدين واألشخاص الذين )احملامون والقضاة واحملققون(البلد املضيف واملمارسني يف جمال العدالة لديه 
  . وضع الربامج املعينة–ينفذون التكامل 

  سبل املضي قدماً

   جمموعة أدوات التكاملشأن بحلقة عمل

 ٢٠ستنظم املفوضية بالتعاون مع مبادرة عدالة اتمع املفتوح حلقة عمل تكرس لوضع إطار موعة األدوات يومي 
 يف بروكسل وسيشارك فيها خرباء يف ميداين العدالة والتنمية ممن يشاركون يف أعمال تتعلق ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠و

  .بالتكامل

  .البلد املضيف واجلهات املاحنةو الوطين املدين روح امللكية لدى اتمعة رمي األسس اليت تولد وأمهي

ومن الضروري أن يتمكن املشاركني من تقدمي . وندوة مفتوحة إىل مجيع األطراف املهتمة، مبا فيها بلدان الكومنولث
  .اخلربة التقنية

  .)٤( األسابيع املقبلةوستتاح املزيد من التفاصيل بشأن هذه الندوة يف

____________ 

                                                
، رقم michal.golabek@ec.europa.eu، ١جلنة العالقات اخلارجية باء /السيد ميشال غوالبيك، املفوضية األوروبية: االتصال عنوان )٤(

رفايل دي بوستمانيت تيلو، منسق االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية، ؛ والسيد 87688 29 2 32+ :اهلاتف
rafael.debustamante@consilium.europa.eu،2815190 2 32+:  رقم اهلاتف.  
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  الربنامج

  مارلبورو هاوس، لندن، اململكة املتحدة،
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧-٥

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٥

   صباحا٩:١٥ – ٩:٠٠
  مقدمة ترحيب إىل االجتماع

  السيد أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية يف أمانة الكومنولث

   صباحا١٠:٠٠ – ٩:١٥
  دورة استهاللية

   هيون سونغ رئيس احملكمة اجلنائية الدولية–خطاب رئيسي من صاحب السعادة السيد سانغ 

  ومناقشة عامة مع الرئيس سونغ

   صباحا١٠:٤٥ – ١٠:٠٠
ون من خالل بناء القدرات حملة عن عمل أمانة الكومنولث يف دعم احملكمة اجلنائية الدولية ويف تعزيز سيادة القان:  األوىلاجللسة
  الوطنية
  السيد أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية يف أمانة الكومنولث: الرئيس

  :ناملتحدثا

  السيد فيمالني ريدي، مستشار يف قسم القانون اجلنائي يف أمانة الكومنولث، لندن  -

  لث، لندنالسيد جارفيس ماتيا، رئيس قسم العدالة يف أمانة الكومنو  -

   مساء١٢:٠٠ – صباحا ١١:١٥
حملة عن نتائج املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املنعقد يف كمباال، أوغندا : ة الثانياجللسة

  فيما يتعلق بدول الكومنولث) ٢٠١٠يونيه / حزيران(
  تورية يف أمانة الكومنولثالسيد أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدس: الرئيس

  : املتحدث

   رئيس البعثة، سفارة أوغندا، بروكسل، بلجيكاصاحبة السعادة السيدة مريجام بالك، نائب  -

  مناقشة مفتوحة
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   مساء١:٠٠ – ١٢:٠٠
القانون اإلنساين الدويل لدى أعضاء مبوجب تزامات لاالوغريه من استعراض وضع تصديق وتنفيذ نظام روما األساسي 

  ومنولثالك
 حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة الرامية إىل مجعية الدول األطراف خلطة العمل السيدة إيفا سركوفا، ميسر: لرئيسا

  اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً كامالً؛ املستشار القانوين يف البعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة

  :املتحدث

  جلنة الصليب األمحر الدولية، الدائرة االستشارية للقانون اإلنساين الدويليب، مستشار قانوين، د ليونارد بليزالسي  -

  مناقشة مفتوحة

   مساء٤,١٥ – ٢:٠٠
 احمللية يف تصديق وتنفيذ نظام  من دول الكومنولث فرادى خلرباا عرض:ضل املمارسات يف الكومنولثتبادل أف: ة الثالثاجللسة

  روما األساسي
  جلنة الصليب األمحر الدولية، الدائرة االستشارية للقانون اإلنساين الدويلد ليونارد بليزيب، مستشار قانوين، السي: الرئيس

  :املتحدثون

   العدالة، كنداإدارةثيوس، مستشار، قسم سياسة القانون اجلنائي، يكا هولالسيدة أمن  -
  ؤون التماسك الوطين والشؤون الدستورية، كينياالسفرية أمينة حممد، السكرتري الدائم يف وزارة العدل، ش  -
  وزارة الشؤون اخلارجية، سيشيلسوارا راو، مستشار قانوين، يسيد كوتال  -
   الشؤون القانونية، وزارة القانون والعدالة، اهلندإدارةأمني مشترك ومستشار قانوين،  شاهار، السيد  -
  ة يف مكتب املدعي العام، غمبياالهي ميكايلو، نائب مدير النيابات العامالسيد عبد  -
  السيد أمحد علي ساواد، املدعي العام، امللديف  -
  موريشيوس لنائب العام، مكتب ا، مساعد النائب العام،  مانا–السيدة غاتري جوجيسور   -
ية نيجرييا  العام لالحتاد ووزير العدل، مجهورالنائباص لصاحب السعادة اخلساعد امل/ديرامل، نائب ريالسيد بيتر أكب  -

  االحتادية
  السيد إيان رامبريساد، مدير قانوين رفيع يف إدارة االدعاء العام، ترينيداد وتوباغو  -

  مناقشة مفتوحة

   مساء٦,٠٠ – ٤:٣٠
  أو تنفيذ نظام روما األساسي/التحديات اليت تواجهها دول الكومنولث يف تصديق و: ة الرابعاجللسة
  شبكة الربملانيني من أجل العمل العاملي مدير برنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان، ، كاتني–السيد دافيد دونات : الرئيس

  أو تنفيذ نظام روما األساسي/عرض من الدول فرادى للتحديات املطروحة حمليا أمام تصديق و: املتحدثون

  مناقشة مفتوحة

   مساء٧:٣٠ – ٦:٠٠
  رد مسيث، نائب األمني العام للكومنولثبورو هاوس يف ضيافة السيد رانسفولحفل ترحيب يف مار
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  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦

   صباحا١١:١٥ – ٩:١٥
  حملة عن قانون الكومنولث النموذجي بشأن تنفيذ نظام روما األساسي ومناقشة التنقيحات املقترحة: ة اخلامساجللسة
  ة الكومنولثالسيد أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية يف أمان: الرئيس

  شبكة الربملانيني من أجل العمل العاملي مدير برنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان، ، كاتني–السيد دافيد دونات : املتحدث

  مناقشة مفتوحة

   مساء١:٠٠ - صباحا ١١:٣٠
وما األساسي ومناقشة حملة عن اإلرشادات العملية للكومنولث بشأن املقاضاة على اجلرائم مبوجب نظام ر: اجللسة السادسة

  التنقيحات املقترحة
  السيد أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية، أمانة الكومنولث: الرئيس

  : املتحدث

  . السيد ماكس دي بليسيس، برنامج اجلرمية الدولية يف أفريقيا، معهد الدراسات األمنية، جنوب أفريقيا  -

   مساء ٢:٤٥ – ٢:٠٠
  جرمية العدوان بعد كمباال): تابع(ة اجللسة السادس

  :املتحدث

مدير مشارك، معهد أكسفورد لألخالقيات، القانون والرتاع املسلح، كلية القديس بطرس، السيد دابو أكاندي،   -
  جامعة أكسفورد

  مناقشة مفتوحة

٣:٣٠ – ٢:٤٥  
  وما األساسيتطوير جمموعة نفاذ لدول الكومنولث الراغبة يف تصديق نظام ر: اجللسة السابعة

   يف مكتب املدير، شعبة الشؤون القانونية والدستورية، أمانة الكومنولثالسيدة مارغريت بروس، مسؤول قانوين: ئيسالر

  : املتحدث

  األستاذ دافيد ماكلني، جامعة شيفلد  -

  مناقشة مفتوحة
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   مساء٦:٠٠ – ٣:٤٥
الدروس املستفادة والتحديات يف : تنفيذه يف دول الكومنولثاستراتيجيات تعزيز تصديق نظام روما األساسي و: اجللسة الثامنة

  املستقبل
السيدة إيفا سركوفا، ميسر مجعية الدول األطراف خلطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي : الرئيس واملتحدث

  مة لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة؛ ومستشار قانوين، البعث الدائللمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذها كامالً

  : املتحدثون

  السيدة شرييل ثومسون بارو، مستشار عام، اجلماعة الكاريبية   -

  السيد رفايل دي بوستمانيت تيلو، منسق االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية  -

  اسات األمنية، جنوب أفريقيا السيد آنتون دي بليسيس، رئيس برنامج اجلرمية الدولية يف أفريقيا، معهد الدر  -

   كاتني، شبكة الربملانيني من أجل العمل العاملي–دافيد دونات السيد   -

  السيد كريستوفر هال، منظمة العفو الدولية  -

  مناقشة مفتوحة

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧

   صباحا١١:١٥ – ٩:٠٠
  أفكار فيما بعد كمباال: ملقاضاة الوطنية على االتكامل اإلجيايب وبناء القدرات: ةاجللسة العاشر

   الهايجملس املعونة القانونية األفريقية،السيدة إفلني أنكوماه، مدير تنفيذي، : الرئيس

  : املتحدثون

سألة التكامل يف املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي، ملالسيدة يوالند دواريك، ميسر مجعية الدول األطراف   -
  وب أفريقيا لدى هولنداومستشار قانوين، سفارة جن

  السيد رينان فيالسيس، مدير أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي   -

   ووتش، بروكسل، بلجيكاسهيومان رايتمنظمة السيدة إليزابيث إيفانسون، مستشار قانوين،   -

   الدولية، الهاي، هولندا، رابطة احملامني)احملكمة اجلنائية الدولية(السيدة لورين مسيث، مدير برنامج   -

  السيد رفايل دي بوستمانيت تيلو، منسق االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية  -

  مناقشة مفتوحة

   مساء١٢:٠٠ – صباحا ١١:٣٠
  مشروع االختصاص: استحقاقات عقد جلسة لفريق الكومنولث العامل الستعراض القانون النموذجي: اجللسة العاشرة

   أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية، أمانة الكومنولثالسيد: الرئيس
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   مساء١:٠٠ – ١٢:٠٠
  عرض االستنتاجات والتوصيات: اجللسة اخلتامية

  :املتحدثون

  فيمالني ريدي، مستشار، قسم القانون اجلنائي، أمانة الكومنولث، لندنالسيد   -

  انون اجلنائي، أمانة الكومنولث، لندنالسيد شادراش هارونا، مستشار قانوين، قسم الق  -

  السيدة مارغريت بروس، مسوؤل قانوين يف مكتب املدير، أمانة الكومنولث، لندن  -

____________  
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 خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي
  (*) للمحكمة اجلنائية وتنفيذه تنفيذاً كامالً

  إىل مجعية الدول األطراف

 .لرصد الوثيق لتنفيذ خطة العملأن تواصل ا -١

 إىل الدول األطراف

أن تواصل، قدر اإلمكان، تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً يف عالقاا الثنائية واإلقليمية   -٢
  واملتعددة األطراف؛

 الوطين والدويل بطرق منها تنظيم أن تواصل جهودها الرامية إىل نشر املعلومات املتعلّقة باحملكمة على املستويني  -٣
األحداث واألنشطة واحللقات الدراسية وإعداد املنشورات والدورات الدراسية وغري ذلك من املبادرات املمكن أن 

 تساعد على شحذ الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة؛

اسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً، مبا يف ذلك أن تواصل تزويد األمانة مبعلومات حمدثة ذات صلة بعاملية نظام روما األس  -٤
 املعلومات املتعلقة باالتصاالت اجلارية على صعيد جهات التنسيق الوطنية؛

أن تنظم حلقات دراسية يف مناطق خمتلفة وأن تنشر معلومات عن أعمال احملكمة واألحكام الواردة يف نظام روما   -٥
 األساسي؛

ساعدة التقنية واملالية إىل الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافاً يف النظام األساسي أن تواصل، قدر اإلمكان، تقدمي امل  -٦
 وإىل الدول الراغبة يف تنفيذ النظام األساسي يف سياق تشريعاا الوطنية؛ 

 .أن تواصل التعاون مع احملكمة حىت تساعدها على أداء املهام املنوطة ا  -٧

  إىل أمانة مجعية الدول األطراف

 تواصل تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا الدول لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً بأن تعمل أن  -٨
كمركز تنسيق لتبادل املعلومات، وتوفر معلومات حمدثة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك عن طريق موقع احملكمة على 

  ؛)١(اإلنترنت

د املتاحة واملاحنني احملتملني وأن تعرضها على موقع احملكمة باإلنترنت لسهولة نفاذ مع املعلومات من مجيع املوارأن جت  -٩
  الدول إليها؛ 

 واجلهات املاحنة للمساعدة التقنية لتخدم غرض تعزيز تبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني أن تعد مصفوفة  -١٠
  .مقدمي املساعدة التقنيةو

____________ 

                                                
(*   . الصادر عن الدورة التاسعةICC-ASP/9/Res.3 من القرار ١٦ توصيات اعتمدا اجلمعية يف الفقرة (

  .http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Plan+of+Action: انظر املوقع التايل) ١(
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  (*)لدول األطرافمنشورات مجعية ا

 سلسلة الندوات اخلاصة خبطة العمل

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٩ احملكمة اجلنائية الدولية، األمم املتحدة، نيويورك، دور: ندوة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية

ألمم املتحدة، نيويورك، التحديات الرئيسية للعادلة اجلنائية الدولية، ا: ندوة بشأن املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧-٥بورو هاوس، لندن، لاجتماع الكومنولث بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، مار

  منشورات أخرى

  ٢٠١١، النسخة الثالثة، وثائق أساسية خمتارة تتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية

يوليه / متوز١٧، األمم املتحدة، نيويورك، العاشرةإحياء الذكرى السنوية . نائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجل
٢٠٠٨  

  ٢٠٠٩مايو /، أيار١رسالة إخبارية، نسخة خاصة جبمعية الدول األطراف رقم 
  ٢٠٠٩نوفمرب /، تشرين الثاين٢رسالة إخبارية، نسخة خاصة جبمعية الدول األطراف رقم 

  ٢٠١٠يناير /، كانون الثاين٣صة جبمعية الدول األطراف رقم رسالة إخبارية، نسخة خا
  ٢٠١٠مايو /، أيار٤رسالة إخبارية، نسخة خاصة جبمعية الدول األطراف رقم 

  ٢٠١٠ديسمرب /، كانون األول٥رسالة إخبارية، نسخة خاصة جبمعية الدول األطراف رقم 

  ٢٠١١مجعية الدول األطراف، النسخة الثانية، : صحيفة وقائع

لسجالت الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املؤمتر االستعراضي، كمباال، ا
  )RC/11منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠١٠يونيه / حزيران١١ –مايو /أيار ٣١

نائية الدولية، من الدورة األوىل إىل الدورة السجالت الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجل
  . ٢٠١٠ إىل سنة ٢٠٠٢التاسعة، من سنة 
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